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نـــدوة:

»خدمات المملكة العربية السعودية لأليتام 
المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء) نموذًجا«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن  ■

محمد الصقهان.

مكان الميالد: الرياض.- 

تاريخ الميالد: 1380هـ.- 

وورش -  التدريب  إدارة  مدير  والوظيفة:  العلمي  اللقب 

العمل.

جامعة التخرج: الملك سعود.- 

للسابع  الموافق  )1440هـ(  األول  ربيع  من  التاسع  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

محمد  بن  عمر  بن  عبداللّه  األستاذ  فيها  وتحدث  )2018م(  نوفمبر  من  عشر 

)سابًقا(.  »إخاء«  األيتام  لرعاية  الخيرية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الصقهان، 

عثمان.  محمد  بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ  وأدارها 
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كلية التخرج: التربية.- 

التخصص العام: تربية.- 

التخصص الدقيق: جغرافيا.- 

 المشاركات والخبرات العلمية: ■

 مدير لعدد من المدارس.- 

 مشرف تربوي.- 

 رئيس لجنة التدريب في اللقاءات الوطنية للحوار الفكري.- 

 عضو عدد من اللجان بمركز الملك عبدالعزيز.- 

النتاج العلمي: ■

 كتاب )التفكير(، مطبوع.- 

ضمن -  مطبوع  ال(،  الفعَّ الحوار  ومبادئ  )قواعد  كتاب   

إصدارات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

ورشة -  والتطلعات(   .. الواقع   .. )الشباب  عمل:  ورشة   

بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

 )تنمية مهارات االتصال في الحوار( حقيبة تدريبية.- 

تنمية الموارد البشرية )رسالة ماجستير(.- 
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 السيرة الذاتية لمدير اللقاء:

األستاذ/ محمد بن عبدالواحد بن محمد عثمان 

بالتحفيز ـ  مهتم  معتمد  مدرب 

والتأثير اإليجابي.

البكالوريوس، ـ  درجة  على  حصل 

مع  بامتياز  الدفعة  على  األول 

مرتبة الشرف في تخصص الخدمة 

االجتماعية.

بعد ـ  بجامعة حائل  والفنون  اآلداب  كلية  ِقبَِل  من  التكريم 

الحصول على المركز الثاني في اللقاء التحضيري للمؤتمر 

السعودية  الجامعات  وطالبات  لطالب  السادس  العلمي 

الوثائقية(. في محور )األفالم 

التحضيري ـ  اللقاء  بعد  والفنون  اآلداب  كلية  من  التكريم 

في  الثاني  بالمركز  الفوز  بعد  الرابع لطالب جامعة حائل 

مجتمعية(. خدمة  )محور 

االجتماعية ـ  والتنمية  العمل  وزير  معالي  ِقبَِل  من  التكريم 
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والنشطة  المتميزة  القدوات  كأحد  )قدوة(  برنامج  ضمن 

التغيير  إحداث  التي من شأنها  التوعوية  الرسائل  بثِّ  في 

لألفضل.

إدارة الحوارات في المؤتمر العلمي لجامعة حائل.ـ 

المجد خالل شهر ـ  قناة  على  )تزّود(  لبرنامج  يومي  مقدم 

1439هـ. للعام  المبارك  رمضان 

حائل ـ  منطقة  مستوى  على  الرسمية  االحتفاالت  تقديم 

وباقي المناطق أمام األمراء وكبار المسؤولين، والتي كان 

آخرها احتفالية افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي 

بحائل.

التكريم من ِقبَِل جمعية )كيان( للرعاية األسرية بالكويت، ـ 

المهتمة باحتضان األيتام وتوعية من يقوم برعايتهم، وذلك 

السعودية، وبعد عمل  بعد االستضافة كنموذج ناجح من 

أكثر من جلسة مع المحتضنين والحاضنين واإليجابيات 

التي خرج بها هذا اللقاء.
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 (المضيف): 

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

بسم اللّه، الحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيدنا رسول 

اللّه ومن وااله. أحبتي، أسعد اللّه مساءكم بكل خير، وبارك 

سبحانه  اللّه  أسأل  والخير،  المطر  هذا  في  ولكم  لنا  اللّه 

وتعالى أن يحفظنا وبالدنا وأمننا من كل سوء ومكروه، وأن 

يكفَل َمن كفل اليتيم، ويرحَم َمن رحم الضعيف، وأن يجمعنا 

ترونه  الذي  اللقاء  هذا  م  أقدِّ أن  وقبل  خير.  على  وإياكم 

أمامكم بعنوان: »خدمات المملكة العربية السعودية لأليتام: 

م  المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخاء« نموذًجا«، قبل أن أقدِّ

هذا الموضوع، وبتقديم مديرها التنفيذي األستاذ عبداللّه بن 

الصقهان، وتقديم زميلنا األستاذ محمد بن عبدالواحد  عمر 

بعد  بافتتاحه إال  نبدأ  الموضوع لن  بن محمد عثمان، وهذا 

أيوب  فليتفضل األستاذ  اللّه،  بآٍي من كتاب  آذاننا  نَُشنِّف  أن 

األركاني.

ثم وبعد التالوة المباركة:
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

ترون  كما  موضوعنا  إليك.  اللّه  وأحسن  خيرًا،  اللّه  جزاك 

المجتمعات  كل  في  موجودة  إنسانية  بظاهرة  يتعلق  موضوٌع 

أوائل  في  إليها  نظرنا  وتعالى  سبحانه  اللّه  لََفَت  وقد  البشرية. 

منذ  صغره،  في  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حياة  عن  اللّه  كتاب  من  نقرأ  ما 

وتعالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾   الحق سبحانه  قال  والدته. 

اليتيم  إيواء  ولذلك  آواه،  وتعالى  6[. فاللّه سبحانه  ]الضحى: 

هبٌة من اللّه سبحانه وتعالى لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ونعمٌة من اللّه لبعض 

الموجودة. المجتمعية  الفئة  هذه  يخدموا  أن  عباده 

كنت أبحث في تعامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع األيتام، فعجبت أن 

قليل،  قبل  أيوب  الشيخ  منها  قرأ  التي  النساء،  في مطلع سورة 

جزاه اللّه خيرًا، عجبت أن الحديث عن األيتام يتكرر، مؤكًدا ما 

لهم من حقوق مالية، وال شك حقوق اجتماعية وغير ذلك. وال 

ن  أريد أن أستبق الحديث، لكن هذا من باب التذكير بأن نتمعَّ

فيما سمعنا من آيات اللّه سبحانه وتعالى.

ال شك بأن اإلنسان والناس جميًعا أُُمروا من سيدنا محمد 

الَْجنَِّة،  الْيَِتيِم كََهاتَيِْن ِفي  ا قال: »أَنَا وَكَاِفُل  ملسو هيلع هللا ىلص بشأن األيتام لمَّ

بَّابَِة َوالُْوْسطَى، َوفَرََّق بَيَْنُهَما قَلِيالً«)1(. صلوات ربي  َوأََشاَر ِبالسَّ

وسالمه عليه، وذلك حينما طلب َمن يكفل يتيًما أو ِشبه يتيم، 

صحيح البخاري.  )1(
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حيث قال: »وهو رفيقي في الجنة« أو معنى ما قاله ملسو هيلع هللا ىلص. ال أريد 

أفراًدا وجهاٍت  المتحدث، لكن بالدنا، ولِلّه الحمد،  أن أستبق 

مسؤولة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة اللّه عليه 

َمن  وكذلك  للدولة،  أبناًء  األيتام  وتعتبر  باأليتام  تعتني  وهي 

الخاصة، والذين هم واقع  الظروف  في ُحكم األيتام من ذوي 

موجود منذ زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد تأسست أول إدارة عامة لأليتام في عهد الملك سعود 

رحمة اللّه عليه وكانت هناك بعض الجمعيات في عهد الملك 

الحاضر  يومنا  إلى  الدولة  تزال  ال  ذلك  بعد  ثم  عبدالعزيز، 

الشعبي وبقطاعها المؤسسي الحكومي، وال  الخيري  بقطاعها 

باأليتام وَمن في حكمهم. تعتني  تزال  أستبق، ال  أن  أريد 

كما  اللقاء،  هذا  وبمدير  وبمحاضرنا  بكم  الترحيب  أكرر 

أرحب بالزمالء: الدكتور خالد العنقري وهو أمين عام مؤسسة 

التنفيذي  المدير  وهو  الُعمري  منصور  األستاذ/  وكذا  »إخاء«، 

محمد  واألستاذ  »إخاء«،  جمعية  المؤسسة  لهذه  المؤسس 

الهزاع، والدكتور أحمد الزهراني، وال أريد أن أمضي الوقت في 

تسمية الحضور من »إخاء« ومنكم جميًعا، فمرحبًا بكم باسمي 

إلى حد  عليهم  أكون محسوبًا  وقد  »إخاء«،  وباسم  الشخصي 

التقديم. أريد أن أطيل عليكم في هذا  ما، وال 

دفة  المقدم  يتولى  ثم  للمقدم،  بالتقديم  أبدأ  وكعادتنا 

الليلة. لهذا  بمحاضرنا  التعريف 
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المقدم هو األستاذ محمد بن عبدالواحد بن محمد العثمان، 

وهو مدرب معتمد مهتم بالتحفيز والتأثير اإليجابي، وحاصل 

على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الخدمة 

االجتماعية، وبالمناسبة، فقد طلب مني أن أشير إلى أنه أحد 

أبناء هذه المؤسسة، وجزاه اللّه خيرًا؛ ألنه من الفاعلين في هذه 

المؤسسة والمؤثرين نفسيًّا على أبنائها، وكم نحن بحاجة إلى 

مثل هذا النموذج.

كلية  ِقبَِل  من  كُرَِّم  عبدالواحد،  بن  محمد  األستاذ  مقدمنا 

المركز  على  الحصول  بعد  حائل  جامعة  في  والفنون  اآلداب 

الثاني في لقاٍء تحضيري في المؤتمر العلمي السادس لطالب 

الجامعات السعودية، وذلك في محور األفالم الوثائقية. وكُرَِّم 

لطالب  تحضيري  لقاٍء  بعد  والفنون  اآلداب  كلية  من  كذلك 

الخدمة  محور  في  الثاني  بالمركز  فاز  حيث  حائل،  جامعة 

العمل  وزير  معالي  من  كُرِّم  كما  )اجتماعيًّا(.  المجتمعية 

»قدوة«. برنامج  ضمن  االجتماعية  والتنمية 

أدار  حيث  مميز،  إعالمٌي  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ 

حائل  جامعة  في  متعددة  علمية  مؤتمرات  في  الحوارات 

المجد،  قناة  على  »تزوَّد«  لبرنامج  مقدم  أنه  كما  وغيرها. 

أنه مقدم  الماضي 1439هـ. كما  العام  خالل شهر رمضان 

لالحتفاالت الرسمية على مستوى منطقة حائل وبعض مناطق 

المملكة أمام أمراء المناطق وكبراء المسؤولين، وآخر احتفالية 
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في  التخصصي  سلمان  الملك  مستشفى  افتتاح  هي  قدمها 

حائل.

األسرية  للرعاية  »كيان«  جمعية  ِقبَِل  من  إقليميًّا  كُرِّم  وقد 

َمن  وتوعية  األيتام  باحتضان  مهتمة  جمعية  وهي  بالكويت، 

وهو  السعودية.  من  ناجح  كنموذج  واخِتيَر  برعايتهم،  يقوم 

»دمعة  بعنوان:  كتاب  وجيزة  فترة  قبل  له  صدر  حيث  كاتب، 

األيتام  معنويات  رفع  في  المسهمين  من  وهو  مجًدا«  صنعت 

وَمن في حكمهم، وأترك له إدارة هذا اللقاء، فليتفضل مشكوًرا، 

لكن اسمح لي للمقاطعة، للتذكير فقط، ألنه قد يكون بعض 

األخوات لهنَّ رغبة في المتابعة وبعض َمن في البيوت، فالبثُّ 

المنتدى. مباشرًة اآلن على موقع  الهواء  يُنقل على 

بن محمد  ■ بن عبدالواحد  األستاذ/ محمد  الندوة:  مدير 

عثمان:

اللّه خيرًا دكتور عبدالعزيز،  يا دكتور، وجزاك  خذ راحتك 

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

وحبيبنا  سيدنا  المرسلين،  وسيد  األنبياء  أشرف  على  والسالم 

سعيد  أنا  محمد.  سيدنا  على  وسلم  صلِّ  اللهم  األمين،  طه 

يتابعنا  الكرام وبكل شخص  بالحضور  الترحيب  ا، وأكرر  جدًّ

من خلف الشاشات في منتدى الُعمري الثقافي، هذا المنتدى 

ربيع  شهر  لقاء  اليوم  يقيم  اللقاءات،  من  سلسلة  يقيم  الذي 

في  لأليتام  المقدمة  الخدمات  عن  يتحدث  الذي  األول 
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لرعاية  »إخاء«  جمعية  وتحديًدا  السعودية،  العربية  المملكة 

الخدمة. لهذه  م  مقدِّ كنموذج  األيتام 

تذكيركم  أودُّ  به  والتعريف  بضيفي  الترحيب  أبدأ  أن  وقبل 

بأن كل الطاوالت التي أمامكم موجود عليها نموذج من نماذج 

المداخالت واآلراء، وسنسمح بإذن اللّه بالمداخالت في آخر 

هذا اللقاء، وفي طرح األسئلة. وباسمكم نرحب باألستاذ عبداللّه 

الخيرية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وهو  الصقهان،  عمر  ابن 

لرعاية األيتام »إخاء« يملك العديد من الخبرات العملية، حيث 

العام )2016م(  التعليمية في  عمل بشركة »تطوير« للخدمات 

الملك  للتدريب بمركز  ا  كخبير تربوي. وأيًضا عمل مديرًا عامًَّ

أيًضا  وعمل  )2013م(.  العام  إلى  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 

في مجال اإلدارة التربوية بكافة مستوياتها: معلًما، وكيالً، قائد 

األستاذ  نفذها  التي  الخبرات  أهم  ومن  تربويًّا.  مشرفًا  مدرسة، 

عبداللّه وشارك فيها: تطوير الحقائب التدريبية، ثقافة الحوار، تم 

اعتمادها من منظمات عالمية. وأيًضا طوَّر استراتيجية المؤسسة 

الخيرية لرعاية األيتام »إخاء«. وقد طوَّر أيًضا استراتيجية المركز 

الوطني للتطوير التعليمي، وشارك في تأسيس أكاديمية الحوار 

مركز  في  كما شارك  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  الملك  بمركز 

التدريب التربوي لتعليم الحرس الوطني.

نظَّم وأدار عدًدا من ورش العمل، ومن أهمها ورش العمل 

منها:  مؤلفات،  وله  الوطني.  الحوار  لمركز  الوطني  للقاء 
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وهو  »التفكير«  كتاب  وأيًضا  ال«  الفعَّ الحوار  ومبادئ  »قواعد 

كتاب مطبوع وموجود أيًضا، وقد شارك في العديد من البرامج 

اإلعالمية.

بن عمر  عبداللّه  باألستاذ  وباسمي  باسمكم  الترحيب  أكرر 

عن  ستتحدث  وأنت  عبداللّه،  أستاذ  اللّه  حيَّاك  الصقهان، 

مة في المملكة العربية السعودية لرعاية األيتام،  الخدمات المقدَّ

تفضل. كنموذج،  »إخاء«  تحديًدا 

المحاضرة:  ■

المحاضر: األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيٌد 

ا بأن أكون اليوم معكم في منتدى الُعمري الثقافي، والحقيقة  جدًّ

هو مفخرة لمن يتحدث به، فهو منتدى عميق وعريق، ونسأل 

اللّه سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الملتقى. كذلك أنا أتشرف 

أن أتحدث عن مؤسسة رعاية األيتام وهي نموذج حّي لخدمة 

سعيد  أنا  كذلك  الجميع.  على  الغالي  الوطن  هذا  في  األيتام 

ا أن أكون بجوار األخ محمد عبدالواحد، ألنه مفخرة وطنية  جدًّ

إلى  دخل  متميز،  إعالميٌّ  وهو  لمؤسسة،  مفخرة  فقط  وليس 

به؛  ويفتخر  به  يفرح  الكلُّ  وكان  كثيرة،  وتحديات  كثيرة  أماكن 

ألن الناجح كلٌّ يقتدي به أوالً، ثانيًّا هو جزء من نجاح الشباب 
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حقيقًة  ملهٌم  شخٌص  فهو  الجميع،  إليه  يتطلع  وما  السعودي، 

ومتحدٌث من الطراز األول، فيكفي أن أتحدث عن محمد وهو 

معنا على هذه المنصة، ويكفي كذلك أننا نجلس بجواره كقدرة 

على أن كل إنسان ممكن أن يكون محمد عثمان ثاني ومحمد 

ممن  أم  األيتام  من  سواء  الشاب،  هذا  كان  أيًَّا  ثالث،  عثمان 

فالطريق  والمعوقات،  الصعوبات  من  لشيء  في حياته  تعرَّض 

ليس مفروًشا بالورود ولكنه مفروٌش بالتحديات، ويحتاج فقط 

أن يمتلك محركات تُحرك هذه الطاقة لديه كما فعل محمد، وأن 

كانت صعوبات  سواًء  الصعوبات  كل  ويتجاوز  النجاح  يصنع 

تستطيع  كلها  فهذه  تعليمية،  أم  مادية  أم  اجتماعية  أم  نفسية 

والقدرة  العقل  قدرة  من  لك  ويكون  منها  وتتمكن  تخلطها  أن 

أن تسخرها لك. التي ممكن  والذكاء والفطنة 

وهذا  األرحب،  األيتام  بيت  وهي  »إخاء«  عن  اليوم  أتكلم 

متفردين،  ولسنا  أكبر  لسنا  أننا  »إخاء«  في  إليه  وصلنا  ما  آِخُر 

ينضوي وينضم تحت  الذي  باليتيم  بل األرحب، ألننا معنيون 

مسؤولون  وأنكم  اليتيمات،  أو  األيتام  من  »إخاء«  مشمولية 

مسوؤلية كاملة عنه، ابتداًء من المسائل الرعوية، حتى المسائل 

الكوكبة  هذه  االجتماعية.  النفسية،  المسائل  حتى  القانونية، 

كلها تستطيع أن تجعلها خدمة لهذا اإلنسان الذي مطلوب من 

الجميع، من المجتمع، من المؤسسة، ودورها تسخير وتضبيط 

هذه األشياء أو تعميقها أو تخضيعها لخدمة هذا اإلنسان، لكي 
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التي  الحضارة  هذه  في  ومسهًما  ومتمكًنا،  بنَّاًء،  إنسانًا  يكون 

المستقبل. في  إليها  ونتطلع  إليها  نَْصبُو 

طبًعا »إخاء« تأسست بقرار رسمي من مجلس الوزراء عام 

أحد  هو  خيرًا  اللّه  جزاه  الُعمري  منصور  والشيخ  )1421هـ(، 

المكونين لهذا الكيان، أنه انطلق العمل عام )1421هـ( كموافقة 

مبدئية لكن َصَدَر القرار بشكل نهائي عام )1424هـ( بمسمى 

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام، والحًقا تم تخفيف االسم تأثرًا 

لرعاية  خيرية  جمعية  وهي  »إنسان«  كـ  األخرى  بالمؤسسات 

التداول  في  سهالً  اِسًما  »إخاء«  وصار  »إخاء«  ونحن  األيتام، 

الوعي. والحفظ وسهل 

»إخاء« لها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير العمل والتنمية 

االجتماعية، وهذا المجلس معني بكل شؤون هذه المؤسسة: 

دعًما، ورعايًة، ومتابعًة، وهذا المجلس يتكون من قيادات من 

من  أم  األعمال،  رجال  من  سواء  مجتمعية  قيادة  ومن  الوزارة 

إلى  باإلضافة  المجال،  هذا  في  المتخصصين  أم  األكاديميين، 

يمثلون  كذلك  األيتام  األيتام.  خدمات  من  المستفيدين  بعض 

عدًدا من هذه المقاعد. وكل يوم حقيقًة أنا أتكلم عن مجلس، 

وهذا المجلس أكثر فاعلية في السنوات األخيرة، وهناك اندماج 

بعض  إدارة  في  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  اإلدارة  بين  حقيقًة 

الملفات التي أسهمت في تطوير خدماتها وتسريعها وتعميقها 

الجزيل. الشكر  فلهم  دعمها،  وتقنينها وكذلك 
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عدد األيتام عندنا اآلن في »إخاء« )2800( مسجل والحقيقة 

هذا كرقم يستفيد، والخدمات تنقسم إلى ثالثة أقسام: خدمات 

زمنية  مدة  إلى  تحتاج  أحيانًا  والكبيرة  كبيرة؛  متوسطة،  صغيرة، 

والصغيرة  والمتوسطة  يعملون،  أكبر  وأفراد  أكبر  وأموال  كبيرة 

أحيانًا بعض الناس متمكنة فيحتاج إلى الحد األدنى من التدخل 

لتأمين جودة حياتهم.

مدن  عشر  في  المملكة  في  تنتشر  فروع  عشرة  »إخاء«  لـ 

مجمل  في  )بيت(  إسكان   )279( فيها  موزع  ومحافظات، 

األحياء، وتقوم »إخاء« بكافة الخدمات: إشرافًا وتأسيًسا ودعًما 

األخرى  الخدمات  إلى  باإلضافة  طبًعا،  فيها  للكائنين  ومتابعًة 

وهناك  السكن  داخل  خدمات  هناك  اإلسكان،  يحتاجها  التي 

سكنية  وحدة  لـ)279(  تتوفر  فكلها  السكن،  خارج  خدمات 

تنتشر على األقل في عشرة أحياء في كل مدينة، ونحن نتكلم 

عن )100( موقع حّي تُتابع بشكل يومي. فهناك متابعة أحيانًا 

أنت،  بيتك  تخيَّل  متطلبات حياتهم.  الساعة، وهي  مدار  على 

 )270( فهناك  كذا،  يوٌم  إيجار،  عندك  يوٌم  سباك،  تحتاج  يوٌم 

فرًعا دورها هو تقديم خدمات لأليتام المقيمين بالقرب من هذه 

األماكن.

أُجريت دراسة عن األيتام، بتوجيه من المقام السامي، أجرتها 

الدراسة  واستمرت  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة 

ثالث سنوات، وهي من أعمق الدراسات التي نُفِّذت، من عام 
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طبًعا،  دراسة  1435هـ،  عام  نهاية  حتى  واستمرت  1376هـ 

تقريبًا، حيث درست  )40( سنة  امتدت ألكثر من  دراسٌة  فهي 

كافة الملفات وعدد من الدراسات وانتهت بمجموعة توصيات 

وأهم أربعة تحديات تواجه األيتام:

أن  يستطيع  أن  له  وكيف  لهوية،  انتماؤه  هو  األول  التحدي 

يكون عضًوا مندمًجا في مجتمع ومتفاعالً ومتقبِّالً، هذا التحدي 

األول. 

تتكيف  أن  النفسي، بمعنى  التكيُّف  الثاني فهو  التحدي  أما 

إيجابيًّا، ال  تكيًفا  بك  المحيطة  الثقافية  الظروف  مع كل  نفسيًّا 

سلبيًّا.  تكيًفا 

والتحدي الثالث التكيف االجتماعي هو تحقيق كل أدوات 

الثقافة المحلية في المجتمع الذي تعيش فيه سواء في الرياض 

أم في حائل أو في أي مكان، وتستطيع أن تتفاعل معه ويتفاعل 

المجتمعية  البنية  في  كذلك  مسهًما  تكون  أن  وتستطيع  معك، 

التي تعيش فيها، وكذلك هم يكونون داعمين لك. 

التحدي الرابع هو االندماج الوظيفي، وهو أحد التحديات 

مجتمع  في  وظيفيًّا  يندمجون  كيف  وبناتنا،  أبناءنا  تواجه  التي 

العالقات  في  ضعٌف  لديه  يكون  وأحيانًا  عليه  يدخل  جديد 

تحديات،  األربعة  فهذه  النفسي،  االستعداد  وفي  االجتماعية 

أمامكم.  الموجودة  التفريعات  في  نجملها  أن  نستطيع 
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مجاالت  ستة  عندنا  م،  تُقدَّ التي  األيتام  خدمات  وبشأن 

للخدمات: مجال السكن وتوفير كافة مكونات الحياة السكنية، 

من تأسيس، وصيانة، وتوفير سكن مالئم في حيٍّ مالئم، وتوفير 

المتطلبات الحياتية كاألكل والشرب والتغذية وغيرها، وخدمات 

الكهرباء وغيرها. الخدمات المالية، منها خدمات دورية وهناك 

يُدفع  الدورية هناك مصروف شهري  الخدمات  خدمات طارئة، 

لأليتام، وحرص على دفعه لكي ينزل في )اآليبان( بسرعة وهكذا.

ومن الخدمات أيًضا الرعاية، وهي الرعاية النفسية، والرعاية 

وهناك  األسرية.  والرعاية  الصحية،  والرعاية  االجتماعية، 

قانوني،  وعي  إلى  يحتاج  األبناء  فبعض  القانونية،  الخدمات 

قانوني،  تدخل  إلى  يحتاج  قانونية  مشكالت  في  يقع  بعضهم 

بعضهم يدخل أحيانًا في مشكالت سلوكية ويتورط في قضايا 
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معينة ويحتاج متابعة قانونية حتى لو صارت عليه محكومية أو 

ل من  فيُتَابع في السجن وبعد ما يخرج من السجن، فيُؤهَّ كذا 

كله. هذا  أموره،  وتُتَابع  ثانية  مرة  للحياة  جديد 

الدعم اإلداري، فاليتيم يحتاج أحيانًا إلى شفاعات، إلى توفير 

وظائف، إلى تطوير قدرات إدارية، هذه كلها. وهناك خدمات 

تمكينية، وهي خدمات دخلت على »إخاء« تقريبًا من سنتين، 

وذلك بعد التحوالت الوطنية التي شهدتها المملكة في الفترة 

والخدمات  التنموية.  إلى  الرعوية  من  التحول  وهو  الماضية، 

التعليم وأن يكون متمكًنا في  التمكينية تتضح في دعم مجال 

الذي  ويُعان  القوي  ويُسدد  الضعيف  ويساعد  التعليم  مجال 

وبشأن  العالي،  والتعليم  العادي  التعليم  مجال  أي  في  يدرس 

موهبته،  وتُستثمر  يُدعم  فكيف  موهوبًا  كان  فإن  الموهوبين، 

واألخ محمد عثمان أحد المواهب التي نفتخر بها دائًما وأبًدا، 

يصعد  أن  واستطاع  موهبته  استثمر  الذي  المواهب  أحد  فهو 

اللّه عليه وعلينا كذلك. نِعم  صعوًدا سريًعا، وهذا من 

تأهيالً  أحيانًا  يحتاج  وتدريب(،  )تأهيل  تمكينية  خدمات 

اليتيم أو اإلنسان  وتدريبًا وتوفير مهارات حياتية حتى يستطيع 

أن يتمكن من ريادة األعمال، إن كان لديه رغبة في أن يعمل في 

يفتح مرسًما، وبعضهم يحب  ام(  )رسَّ فبعضهم  مجال موهبته، 

)الميكانيكا( فيفتح ورشة خاصة بذلك، بعضهم يحب أن يكون 

هذا  في  نساعده  فكيف  التجاري،  العمل  ويحب  تجزئة  تاجر 
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الجانب، ألن الوظيفة والريادة قد تغني غًنى حقيقيًّا.

للتوظيف  مكتٌب  فهناك  الموظفين؛  ودعم  التوظيف  وعن 

األبناء  وتمكين  لتوظيف  دائًما  ويسعى  )هدف(،  من  رُخِّص 

والبنات من التعلم ودعم الموظفين، بمعنى َمن يتوظف الحًقا 

أن يُدعم في االستبقاء الوظيفي، فهناك تسرب وتحديات ذكرناها 

الوظيفي.  واالندماج  االستبقاء  على  تحدٍّ  هناك  قليل،  قبل 

وهذه الحالة تسمى باالنسحابات والتسرب، وكيف نستطيع أن 

نتعامل معه فيما بعد وأن نمكنه ونساعده، نعرف أن أي واحد 

منكم عنده أبناء، أمه تساعده، أخته، أخوه، خاله، يكلمون َمن 

يساعده، أما االبن هذا أحيانًا ال يكون لديه أحد يساعده، فتكون 

أحيانًا أخطاء بسيطة، لكن ال تتقبلها الجهة وال تعرف عنها شيئًا، 

فيتعاملون معه بشدة، فنحن نساعده بتهيئة المكان وتهيئة القدرة 

ومساعدته. عنده 

اندمج  فكلما  الحقيقي.  المسار  وهو  االجتماعي،  الدمج 

اإلنسان اجتماعيًّا حقق نجاحات، وكما ثبت علميًّا أنه: كلما زاد 

في حياتك،  التحسين  زادت فرص  والعالقات  االتصال  عندك 

وهذه طبًعا كلما أسهمنا فيها فال بدَّ أن يسبقها الدمج االجتماعي. 

بطبيعته يصيب ويخطئ،  المجتمع  أن  االجتماعي هو  فالدمج 

يتقبلني. وهذا  تقبل اآلخر وأن  بدَّ من  التسامح وال  بدَّ من  فال 

هو المجتمع من حيث الشكل. لكن أحيانًا األيتام يرون أن هذا 

حقي أو ممارسة خاصة بي، لكن هم مع بعض، فأحيانًا اإلخوة 
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يوًما )يتزاعلون( من بعض وهم أشقاء، فبطبيعة الحال الشيطان 

من  اإلنسان  ليُحرم  ويضخمها؛  المشكالت  يُكبِّر  أن  حريص 

االستفادة. فرص 

النجاح الحقيقة أصدرت »إخاء« قبل فترة كتيبًا  من قصص 

عن قصص نجاح متميزة لعدد كبير من األبناء والبنات، جزاهم 

فقط  الرياضة وهذه  مجال  في  متميز  هو  من  فهناك  اللّه خيرًا. 

مجال  في  متخصصة  أصبحت  البنات  وأحد  والفروسية،  عينة 

تصميم األزياء والموضة، واألخ محمد عبدالواحد عثمان وهو 

بجواري وهو غنيٌّ عن التعريف، وحنان بنت عبداللّه تعمل في 

العالمية،  درجة  لتحصيل  وتسعى  الطبي  التخصصي  مستشفى 

والفنون  الرسم  مجال  في  ومتميزون  موهوبون  هم  من  وهناك 

وغيره. التشكيلية، 

منصور  الشيخ  مع  كنت  أنا  بمراحل،  مرَّت  »إخاء«  اآلن، 

لي جديدة،  بالنسبة  المنافذ  قليل وأعطاني بعض  قبل  الُعمري 

ثم  البداية،  في  دورها  ثم  المؤسسة،  إنشاء  بمبررات  مرَّت 

في  فريدة  حالة  هي  »إخاء«  طبًعا  بها.  مرَّت  التي  التحوالت 

العالم، فهي مؤسسة تهتم باألبناء بعد سن )18( والبنات بعد 

الزواج، وكان التأسيس لها هو أن أحيانًا أبناء يخرجون بعد )18( 

ويتعرضون النتكاسات في الحياة ويتعرضون لألخطاء وأحيانًا 

لالستغالل، وأحيانًا للنجاح، لكن ال يجدون َمن يرعاهم بشكل 

الذي  الرئيسي  المبرر  هو  هذا  فكان  وُمَمكَّن،  ومستمر  دائم 
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الدكتور  األسبق  الوزير  عهد  في  الخيرية  المؤسسة  له  أُنشئت 

علي النملة، وهذه من آثاره وآثار فريقه جزاه اللّه خيرًا والبصمة 

التي ألقاها إن شاء اللّه حيَّة، وبعد أن يغادر هذه الدنيا تكون في 

ميزان حسناته وحسنات َمن يعمل ِمن بعده وحسنات َمن اتخذ 

القرار من والة األمر.

َست »إخاء« استمرت في مجال  كان في الفترة هذه، لما أُسِّ

لـ»رعاية«،  الخيرية  المؤسسة  اسمها  ألن  بالرعوية،  يسمى  ما 

مجال  في  التمكين  تمارس  وبدأت  بها،  ُصبغت  رعاية  فكلمة 

العمل والتعليم وكذا، ولكن ليس بصورة واضحة ودقيقة. لكن 

دورها كان أكثر شيء رعوية، حتى عام 1435هـ أو 1436هـ 

ذلك  في  القصبي  ماجد  السابق  االجتماعية  الشؤون  وزير  قام 

الوقت قبل الدمج وأراد أن ينهض بهذه المؤسسة وأن يُحوِّلها 

من رعوية إلى تمكينية مع التحوالت الوطنية ومنها إلى تنموية؛ 

فاستقطب بعض القيادات في ذلك الوقت، وكنُت أنا أحدهما، 

حيث أتيت الرجل الثاني، وعملنا مع بعض، ووجدنا كيف نبدأ 

ليست  لدينا  العملية  وكانت  الفروع،  دعم  من  تبدأ  ندري،  ال 

واضحة، فمكثنا إلى )2016م(، سنة كاملة، مع بعض الشركات 

وبيوت الخبرة وبعض المستشارين حتى أنجزنا الُخطة األولى 

االستراتيجية، لم يكن هناك تخطيط نهائيًّا، ال عمل يومي وال 

األذهان  في  فقط  مكتوب،  شيء  هناك  يكن  لم  سنوي،  عمل 

كتبت(،  ما  وافعل  تفعل،  ما  )أُكتب  بقاعدة  والرؤوس. وعملنا 
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ما  ذ  نَفِّ ثم  مكتوبة  ُخططًا  َضْع  المفهوم،  هذا  غرس  وحاولنا 

فيه  ما  ذه  ونَفِّ أكتبه  ارجع  استدراك  هناك  تقرر  ما  وإذا  تكتب، 

مشكلة. وعندنا أحد المشاريع يتميز كثيرًا بأننا نكتب ما نفعل، 

أال وهو مشروع »َمكِّن« وهو مشروع سكني األقل انطلقنا، وكتبنا 

ل نكتبه، ونتفق عليه،  ما نفعل، ونفعل ما نكتب، ولو أردنا أن نُعدِّ

دخلنا  نفذوا،  ما  نفذوا،  التنفيذ،  يبدأ  ثم  التعديل،  على  ونوقع 

منطقة خاطئة، وأحد المشاريع التي نفخر بها في »إخاء« وهو 

للمساكن. األيتام  أسر  تمليك  مشروع 

استلمنا  )2017م(  وفي  )2016م(،  في  التشخيص  كان 

الُخطة  مبادرة ومشروًعا يحقق  الُخطة االستراتيجية وبها )27( 

هناك  كان  ما  حيث  اإلداري،  الهيكل  طوَّرنا  ثم  االستراتيجية، 

هيكل للفروع، ما كان فيه )وصوف( وظيفية، ما كان هناك أقسام 

واضحة المعالم محددة، كانت هناك أوالً أحيانًا تطلب موظف 

هذه  فتحسنت  قدامك،  مكتوب  بعمل  التزم  بشغلي(  هو  )ما 

لِلّه. والحمد  الحالة، 

واآلن في طور الثلث أو الركن الثالث لتطوير »إخاء« وهو إن 

التقنية، ونحن وقَّعنا مع بعض شركات اآلن من أجل  اللّه  شاء 

دعم هذا العمل. وتم توقيع معالي الوزير، ونتوقع أنه في خالل 

خمسة أو ستة أشهر، يتم إخضاع التقنية لخدمة األبناء واأليتام 

على  تطبيق   )Application(الـ وسياراتهم،  دورهم  في  وهم 

معلوماته  كل  إلى  يصل  أن  يستطيع  حيث  معه،  الجوال  جهاز 
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واضحة،  األمور  تأخير  فيه  وما  موظف،  يتوفر  خدماته،  وكل 

بها.  نرتقي  أن  الواجبات واضحة، ونستطيع  الحقوق واضحة، 

هذا مع عملنا الدائم والدؤوب لتطوير قدراتنا البشرية وطريقة 

إمكانياتنا. وتطوير  واالستقطاب  العمل 

بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة تفعيل هذه الُخطط وهذه الهياكل 

ما  لمرحلة  دخلنا  وبالتالي  األبناء،  ستخدم  التي  التقنية  وهذه 

ُخطط  وهي  المؤسسي،  البناء  أي  العمل،  )مأسسة(  بـ  يسمى 

مكتوبة ومنفذة بطريقة، وأنشأنا مكتبًا كامالً اسمه مكتب إدارة 

المشاريع وهو أحد المكاتب المتميزة في مؤسسة رعاية األيتام، 

وكثير من الزوار من المؤسسات المثيلة وغيرها يأتون يتفاجأون 

حقيقًة  »إخاء«  ظروف  مع  تكيَّف  المشاريع،  إدارة  مكتب  في 

وهناك  مبادرة،  وعندنا  استراتيجية  مكتب  عندنا  جهوًدا.  ووفر 

إبداع حقيقًة في هذه االستراتيجية في مختبر األداء، وهو يقوم 

هل  االتجاهات،  عن  مستقلة  كإدارة  األداء  مؤشرات  بإصدار 

هذه اإلدارة تمشي صح أم خطأ، هذه المبادرة حققت نتيجتها 

أم خطأ، ال يكفي فقط التنفيذ وإنما التأكُّد من مؤشرات األداء 

الصحيح. االتجاه  تتحقق في  وأنها 

الكثير  تجاوزنا  التحديات،  أحد  فعالً  هو  المؤسسي  البناء 

منها، وباٍق الكثير. ونحن نعدكم إن شاء اللّه أن يُحقق الحلُم 

في منتصف )2020م(، اللّه يحفظكم، ونتحاسب مع بعض، 

تحقق  أن  الصعوبة  ومن  المعلومات،  هذه  يرون  الناس  لكن 
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نُتعبهم  اإلخوان  ألن  سنوات،  ثالث  خالل  طموحة  خطًة 

والزمالء  اإلدارة،  في  كثيرًا  عليهم  نضغط  والزمالء  الحقيقة، 

أنتم  يقول  وبعضهم  تعبنا،  يقول  وبعضهم  أحيانًا،  نزعجهم 

ملَّت،  فيه  ما  ملَّت،  الناس  ترى  طيب  قليالً  قفوا  وين(  )وين 

تحدٍّ خالص! أعلناه، ما عاد بخيارنا اآلن، فالزم نعمل ونحن 

أنشأنا  كذلك  منها.   )%40( تقريبًا  قطعنا  لِلّه  الحمد  نستطيع. 

تعريفية  كتيبات  األداء،  مؤشرات  للعملية:  معينة  كلها  أدوات 

العمل،  فريق  قدرات  تطوير  »إخاء«،  وخارج  »إخاء«  داخل 

دورات باستمرار، مساحة »إخاء« تُعقد اآلن في اإلدارة والفروع 

مهام  في  قدرات  وتطوير  إلهام  ساعة  وهي  أسبوعي،  بشكل 

محددة، هناك عمل والحمد لِلّه، ولو تالحظون الصورة األخيرة 

لكم:  واضحة  كانت  إن  هذه، 
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هنا توزيع الموازنة وهي موجهة بالنتائج. هذه أحد التحديات 

مدير  وهو  اليوم،  معنا  موجود  علي،  واألستاذ  تواجهنا،  التي 

كل  نضبط  بأن  حقيقًة  تواجهنا  تحديات  هذه  المالية.  اإلدارة 

الصرف، ال  يُصرف من أجل  اليتيم، ال  يُصرف من أجل  شيء 

يُصرف من أجل اإلدارة، يُصرف من أجل اليتيم، كيف سيصب 

المؤسسة  بُنيت  الذي  وهو  مستفيًدا  ليس  وهو  مصلحته  في 

التي كيف نفصلها، وهناك  من أجله. وهذه من ضمن األشياء 

منذ سنوات وهم  بنظام سابق  يعملون  أناس  وهناك  تحديات، 

على هذه الحالة. وأما ما يحتاج إلى كتابة كثير ودقة وكذا فهو 

ما  ال  تريد  ما  تعمل  أن  تحب  والناس  للناس،  بالنسبة  متعب 

عمله. عليها  يجب 

لكن طبًعا ألن  تجاوزناها،  لِلّه،  والحمد  األعمال هذه،  كل 

ُمَمكِّنة لأليتام،  إقليميًّا،  إلى رؤيتنا وهي: )مؤسسة رائدة  نصل 

التنمية  في  ومشاركة  حياتهم،  وجودة  الستقرارهم  داعمة 

المجتمعية المستدامة(. هذه رؤيتنا إن شاء اللّه في )2020م(، 

البعض، والبعض يقول، وهم قامات  لِلّه، زارنا  فنحن والحمد 

العمل القطاع الثالث، وبعضهم يقول لم نَر بعد مثل الراجحي 

عاصمة  هذه  قال  وآخر  »إخاء«،  مثل  خيرية  مؤسسة  الخيرية 

على  وانعكاسات،  ممتاز،  المؤسسي  والعمل  الخيري،  العمل 

األبناء يحتاج وقتًا حتى نصل إلى التأثير فيهم والتأثر واالستفادة 

للتمكين. والتحول  جماعية  استفادة  منها 
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الستقرارهم،  وداعمة  لأليتام،  وممكنة  رائدة  مؤسسة  هي 

من  وخلّوها  حياتهم  جودة  لضمان  وندعمهم  نَُمكَِّنهم  دائًما 

انعكاسات  في شكل  تتحقق  ربما  التي  والمنغصات  المشاكل 

أو انتكاسات وكذا المشاركة في التنمية المجتمعية، نحن اآلن 

نقدم حتى دورة في ديوانية المعرفة كل شهر في المساء، وتُدعى 

لها الجمعيات الخيرية وترفع في المواقع اإللكترونية ويحضرها 

إلى  باإلضافة  الموقع،  خالل  من  معنا  شخص   )800( أحيانًا 

الحضور، حيث يحضر معنا هذا اللقاء ست أو سبع جمعيات 

خيرية.

ببرامج  لليتيم  استقاللية  ذات  شخصية  بناء  هي:  رسالتُنا 

تنموية، كل برامجها تكون تنموية ودقيقة، مستثمرو الشراكات 

مع الجهات ذات االختصاص في بيئٍة محفزٍة تضمن االبتكار 

والتميُّز، هذا هو توجهنا، بناء شخصية ذات استقاللية لليتيم، 

بأن يكون مستقالًّ اجتماعيًّا، لديه أسرته وأوالده وال يحتاج أحًدا 

وال يحتاج آلخرين. إضافًة إلى دخل مالي ثابت ومستقر، دخل 

عاٍل أو وسط، هذا أنت وقدراتك أو ما كتبه اللّه لك من خير. 

وعنده سكنه الذي يضمه، سكٌن مدعوٌم من »إخاء« أو مستقل 

أو حتى ما يستطيع سداد مستحقاته السنوية كاإليجار.

برامج تنموية مع مستثمري شراكة، وأن تكون هذه الشراكات 

هي الداعمة، وما تقدمه من خدمة لالبن أو اليتيم، هو الجهة، 

مثل أن نعقد عقًدا مع »مطمئنة« أو مع »كارفور« أو مع من يقدم 
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تدريبية، بحيث  يقدم كمكتب وبرامج  أو مع »هدف«  وظيفة، 

إن الشريك المختص هو الذي يقدم الخدمة لضمان أن أفضل 

وبناتنا،  ألبنائنا  يقدمونها  الذين  هم  يقدمونها  البلد  في  أناس 

والخبرات الثقافية والخبرات المقبولة والمشرفين الموجدين.

البيئة  محفزة،  بيئة  في  الجهات  مع  الشراكات  مستثمرو 

المحفزة تضمن االبتكار والتميز، وعملنا ما نستطيع الجهة أن 

نستقطب منها ونطور نأخذ أفضل ما عندها، فنحن بعد )18( 

تعمل  مؤسسة  ومتزوجات،  متزوجين  وبنات  أبناء  لدينا  سنة 

بهذه القضية متخصصة في هذا الجانب. وكان هناك مسح على 

»إخاء« لالبتكار  العاملين في  أن نحفز  بدَّ  مستوى عالمي، ال 

والتميُّز، أن يتبكروا األفكار ويتميزوا في أدائها، ليس االبتكار 

للمستفيدين. وتوصيلها  أدائها  في  التميُّز  وإنما  فقط 

وعن قيمنا، فلدينا قيٌم كثيرة، ونركز في هذه الفترة )2020م( 

ۋ        ٴۇ   ﴿ۈ   تعالى:  قال  اإلخوة،  قيم،  ست  على 

ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾ ]الحجرات: 10[. 
إخوة،  نحن  كذلك  المستفيدين  ومع  إخوة  كعاملين  فنحن 

هم إخوة لنا ونحن إخوة لهم، وهكذا كما قال الحق سبحانه 

وتعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  
وهذه   .]220 ]البقرة:   ﴾ ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  
اآلية تُعمم كلمة اإلخوة التي ترجمها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما دخل 
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المدينة وآخى بين األنصار والمهاجرين، وجعل اإلخوة إخوًة 

أعمق أحيانًا من إخوة الرحم، وبالتالي هذا التحقيق واالنتماء 

الباطن يكون هذا الشعور فيه عميًقا. والعقل 

الشفافية، أن يكون لك عالقة شفافة بين المستفيد والمؤسسة، 

كبير  بشكل  الوزارة  هنا  وهو  الداعم  بين  شفافة  عالقة  كذلك 

والمؤسسة، الوضوح في خطأ يكون واضًحا في صواب يكون 

وبين  المؤسسة،  وبين  الوزارة  بين  )الغبش(  وجود  واضًحا. 

المؤسسة وبين المستفيدين، تَسبََّب لها في إشكاالت وصداع 

كبير الفترة الماضية، اآلن أتوقع أن السنة الماضية، أنا في رأيي 

أنها كانت من أهدأ السنوات التي مرَّت علينا في »إخاء«، أول 

من  أو  الوزارة  من  الساعة سواء  مدار  على  هناك صعوبة  كان 

المستفيدين، عدم وضوح، لذا فهذه الشفافية فال بدَّ منها وأن 

تستمر فيها، لم تتحق بشكل كامل لكن نحن نصبو إن شاء اللّه 

في نهاية هذه الدائرة تكون الزجاجة واضحة وشفافة ونظيفة. 

وحدوده  وواجباته  حقوقه  ويعرف  الثاني  إلى  ينظر  واحد  كل 

وااللتزامات التي عليه، سواء كان موظًفا أم مستفيًدا أم مسؤوالً 

أم غيره.

الشراكات، تكلمنا عنها قبل قليل، نقدم خدمات من خالل 

شراكات، مؤسسات ذات اختصاص.

االنتماء: ال بدَّ لمن يعمل في »إخاء« أن يكون لديه انتماء. 

ونحن نحقق االنتماء، وَمن حضر من »إخاء« اليوم لديه انتماء، 
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هنا  يحضر  لمن  واضح  مؤشر  يُقال،  كما  أو  أداء  مؤشر  وهذا 

ويحضر هناك، ويشاهد فعاليات خارج نطاق العمل، فهذا لديه 

أْن أسعى  بدَّ أن نحققه ونقيسه. ما يكفي أن نقول  انتماء. فال 

التوجهات  أم خطأ، هل هذه  أنا ماشي صح  ما عندي  أنا  وال 

القناعة  زادت  فكلما  ال؟  أم  العملية  هذه  تدعم  والسياسات 

فكرة  أفضل  يقدمون  أنهم سوف  تأكد  المؤسسة  في  واالنتماء 

األعمال  ويتحملون  وكبير،  شجاع  بشكل  الخطأ  ويتحملون 

كبير. بشكل  واإلضافية  الزائدة 

بدَّ من تحفيز  العاملين، حقيقًة ال  أن نحفز  بدَّ  التحفيز، ال 

العاملين. والتحفيز مع اإلنسان ممكن أقدم لك ما هو المطلوب 

مني، ولو حفزتني تأخذ مني أكثر. فالتحفيز المعنوي والمادي 

ال بدَّ منهما حتى نستطيع أن نأخذ أفضل ما عندنا والذي أمامنا، 

حتى أن اإلخوة قالوا: إن التحفيز هذا مؤشر أداء، وأحد اإلخوة 

وهذه  مبادرة  هذه  مبادرتين،  أخذ  مبكر  معين  يوم  في  روعي 

مبادرة، قلت إذا ما حفزناهم يمكن ما خلصت المبادرتان كانتا 

ا للمؤسسة. ا ومفيدة جدًّ كبيرتين جدًّ

االبتكار، ال بدَّ أن نبتكر، ما عندنا شيء جاهز، ما فيه كتب، 

هي  ما  التتابع،  مدى  مصفوفة  لنخرج  جلسنا  )2018م(،  في 

هناك  المجتمع.  في  األيتام  دمج  في  تسهم  التي  المصفوفة 

قرأناها  مفيدة،  كانت  ما  لكنها  الوزارة  في  البحوث  عشرات 
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كلها ما وجدنا فيها، ما أتكلم عن القضية هذه، بل أتكلم عن 

حالة وآليات الحلول لها. لكن هذه المصفوفة التي تبدأ تصنع 

البرامج  تلبيها  تتابعية  مصفوفة  تكون  أن  بدَّ  فال  يُمكَّن،  حتى 

التنموية والعالقات والدعم االجتماعي والنفسي كلها عليها، 

مع  عملنا  وقد  كاملة.  الخدمة  تقدم  أن  تستطيع  إنها  بحيث 

مستشارين ودكاترة ومتخصصين في مجال بناء المناهج، وبعد 

بعدها  عمل،  ورش  خمس  نريد،  ماذا  فهمنا  جلسات  خمس 

أنتجنا مصفوفة، وهي اآلن من األشياء التي َمن اطلع عليها قال 

ا، أتوقع هذه  عميقة، ممتازة، الهدف من إنجازها كان ممتازًا جدًّ

المنفذين. مع  العمل  ومنارة وتضبط  ملهمة  المصفوفة هي 

االستراتيجية،  الُخطة  وفيها  االستراتيجية،  الخارطة  عندنا 

وعندنا محور ابن مستقل حياتيًّا وابن مندمج اجتماعيًّا مستقل، 

االستدامة  وهو  الرابع  المحور  وعندنا  تعامالن.  فيها  هذه 

المالية وهو محور االستثمار، وعندنا البناء المؤسسي المحور 

هدفها  إليها،  نسعى  التي  الخمسة  األهداف  هذه  الخامس. 

وقادرة  ومتمكنة  وكفوءة  قادرة  تكون  أن  المؤسسة  تمكين 

ُمَمكَّن وقوي، حتى يقدم  ماديًّا ومعنويًّا وخبرات وفريق عمل 

ثالثة  هناك  يكون  أن  إلى  باإلضافة  للمستفيدين،  النتائج  هذه 

أهداف استراتيجية تُمكِّن وتضمن حياة اإلنسان وتضمن كذلك 

له. التمكين 

يوم  بشأنه  اجتمعنا  شيء  آخر  وهذا  إخوان  يا  منا  قسَّ وإذا 
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القادم  األحد  جلسة  لدينا  اللّه  شاء  وإن  الماضي  الخميس 

منا  قسَّ إذا  العام  األمين  خالد  الدكتور  على  هذا  نعرض  ثم 

 )25 )18ــ  من  أقسام،  ثالثة  إلى  األيتام  مع  الزمنية  عالقتنا 

سنة التمكين، فإذا فشلت »إخاء« في التمكين لأليتام بعد سنِّ 

مثالً  معالجة،  برنامج  هناك  فسيكون  سنة،  وعشرين  خمٍس 

عندك )100( ابن، منهم )50( نجحت معهم و)50( ما نجحت 

معهم، فهناك برنامج معالجة من )25 ـ 30(، ثم بعد )30( قلنا 

هناك برنامج إصالح، مع أن هناك مشكلة وهي أن تحتاج إلى 

إصالح اإلنسان، أن تصلح برنامجك قد يكون هناك مشكلة، 

في المرحلة الثالثة تصلح اإلنسان الذي أمامك، فقد يكون لديه 

خلٌل نفسي أو رفض أو هروب من حالة معينة كيف نصلح هذه 

الحالة؟ نحن أمام تحدٍّ في ثالث مراحل إن شاء اللّه، التمكين، 

معالجة التمكين، إصالح الحالة التي أمامنا، وإن شاء اللّه هذه 

تحل. الثالثة  المحاور 

لما بدأنا الُخطة االستراتيجية بدأناها متوافقة مع التوجهات 

أهداف  خمسة  أخذنا  أننا  بمعنى  والعالمية،  الوطنية  المحلية 

منها  واقتبسنا  وتفاصيلها  بملفاتها  الوطنية  التحوالت  وقرأنا 

وهو  العالمي  التوجه  من  وأخذنا  اإلنسان  حياة  في  يسهم  ما 

أهداف خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة، فعندنا القضاء 

حياتيًّا  مستقر  ابن  تحقيق  كذلك  وعندنا  عندهم،  الفقر  على 

األبحاث  عالمية  بنظرة  تسهم  هذه  فالمواءمات  واجتماعيًّا، 
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المحلية الوطنية، كل هذه تسهم في إنجاح عملك إن شاء اللّه.

الُخطة االستراتيجية هذه أمامكم: 

ذات  فكرتها  بدأت  عجٍل،  على  انظروا  كذلك  الملخص 

األبراج: 
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أنها  وأحسست  لها  فنظرت  واألربعينية،  والصيف  الشتاء 

الناس.  مع  مشكلة  لدي  وأنا  أُكيِّفها  فكيف  تماًما،  مترابطة 

فحاولنا قدر اإلمكان، وجلسنا نفكر ونرسم و)نشخبط( ونطور 

في األهداف االستراتيجية، فنقطة التكافل الدائرة لليتيم، وبعدها 

الرؤية والرسالة عام )2020م( نتوقع أن نصل لها إن شاء اللّه، 

وبعدها لدينا )18( هدفًا تكتيكيًّا أو تحويليًّا لألهداف الخمسة، 

ثم لدينا منظومة المبادرات )57( مبادرة، ثم كل إدارة مسؤولة 

عن هدف المبادرة وتحقق هدفًا في الرسالة والرؤية التي ستحقق 

حياة يتيم متميزة. وهذه العجلة سيكون فيها تقريبًا )100( مؤشر 

لقياس األداء والتوجهات فيها.

لدينا قصة نجاح أخرى، تجربة )50( يتيًما، برنامج )جسور(، 

وهو برنامج يهيئ اإلنتقال قبل ستة أشهر من الدور إلى المؤسسة، 

البيت، وهو خمسة جسور  يتقابلون ويزورون  فريق معه  ينتقل 

االستقرار وجسر  التعريف وجسر  أشهر، جسر  في خالل ستة 

التمهير وجسر التطبيق وجسر الترفيه، كل هذه الجسور الخمسة 

القائمين  المشرفين  بين  الطرفين،  بين  وطيدة  عالقة  في  تسهم 

ويفهمون  بـ»إخاء«  الملتحقين  واألبناء  والبنات  األبناء  على 

والواجبات. الحقوق 

وإلى  قليل،  قبل  ذكرته  مشروع  وهو  »َمكِّن«  مشروع  ولدينا 

إن  مستمر  والجهد  مسكًنا   )223( إلى  نصل  أن  استطعنا  اآلن 

كل  إلى  نصل  اللّه  شاء  وإن  طموح  مشروع  وعندنا  اللّه.  شاء 
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أُسر األيتام. َمن تزوج واستقرَّ في زواجه وانطبقت عليه المعايير 

القادمة  الثالث سنوات  أو  السنتين  نهاية  قبل  بيت  عنده  يكون 

وبالمئات. اللّه  بإذن 

ما هي  نعرف  األبناء من مؤسسة، وال  يأتي  )ميولي( حينما 

ميولهم الدراسية والمهنية من منطقة لمنطقة فيها خلل، فأجرينا 

اختبار )ميولي(، وهو اختبار عالمي ونفذ مع ثالثمائة ابن وابنة، 

واختبروا وبالتالي اكتشفنا ميولهم المهنية والوظيفية أو ميولهم 

كم  إلى  باإلضافة  الدراسي،  التخصص  يختار  كيف  الدراسية 

من  يستفيد  كيف  أو  التعامل  وإرشادات  توجيهات  من  هائل 

نفسه أو يفهم ذاته.

لدينا كذلك مركز التوظيف ومكتب هدف، وبرنامج الصيف 

الذي به )16900( ساعة لكل يتيم في الصيف، وكيف نستطيع 

توظيف  في  األيتام  مع  بفاعلية  مستثمر  برنامج  إلى  نحولها  أن 

جزئي له ألنه فاٍض، وبالتالي كيف نستطيع أن نجعل الساعات 

أشياء  وساعتين  نوم  ساعات  ثماني  أيًضا  نستثني  مفيدة،  كلها 

ساعة  الـ)14(  هذه  ساعة،   )14( تقريبًا  معنا  ويتبقى  أخرى، 

ترفيه، هناك رحالت،  برنامج مستثمر، هناك  إلى  كيف نحولها 

وهناك عمل جزئي يحتاج منا البحث عن الشركات )4( ساعات 

وبُِنَي  قياس،  أدوات  البرنامج  وبُِنَي على هذا  أو )8( ساعات، 

عليه ُخطة كُتبت كاملًة لكل فرع دور. ونُفِّذت وِقيَْست وحددنا 
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أفضل فرع في التنفيذ ودرجاته، ألنه بالتالي نحقق شيئًا من نقل 

الخبرات مع بعضنا البعض وهذه من التنافسية اإليجابية.

مجلس  فرع  لكل  السنة،  هذه  أُطلق  االستشاري  البيت 

لها  منطقة  كل  البيت  وهذا  بيتًا،   )73( من  يُنتخب  استشاري، 

كامل  كتيب  كامل،  نظام  الجلسة،  إدارة  ونظام  انتخاب  نظام 

التقرير،  تكتب  وكيف  البطاقة،  حتى  فيه،  شيء  كل  مكتوب 

السنة،  هذه  نهاية  ونتوقع  بالتفاصيل،  يرفعها،  وَمن  تُرفع  ومتى 

وهي السنة األولى، سوف تظهر النتائج كاملة، ثم يُعاد تكراره، 

كافة  مع  والتواصل  الثقة  بناء  أدوات  هي  األدوات  هذه  ألن 

يخجل،  بعضهم  إليك،  يصل  أن  يستطيع  ال  بعضهم  األيتام، 

بعضهم يغضب، بعضهم يائس منك، فهذا المجلس يكون أداة 

اتصال، حتى إن كنت تريد أن توصل رسالة لألبناء عن طريقهم 

شاء  إن  فاعالً  حقيقًة  المجلس  هذا  يكون  فسوف  لذا  كذلك، 

رائعة  كانت  األولى  والقياسات  ممتازة  كانت  األدوات  اللّه. 

ا. نستمر فيه إن شاء اللّه. وسيُكبَّر إن شاء اللّه. كانت هذه  جدًّ

بعًضا من قصص النجاح، وقصص النجاح كثيرة، لكن أعدكم 

إن شاء اللّه أن تكون )2020م( فعالً رائدة، وأن يكون مستوى 

الرضا عند األبناء محقًقا بدرجة عالية، فنحن نقيس رضا األبناء 

في كل مشروع، ما عندنا رضا عام، عندنا أدوات في الطموح، 

لكن األدوات التي نعمل عليها في المؤسسة اآلن بناًء على كثير 

تأتينا من المؤسسات األخرى. حقيقًة نحن  التي  الزيارات  من 
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»إخاء« اصحبت مميزة نحن تجاوزنا المؤسسات المحلية عمالً 

ومؤسسيًّا، تجاوزناها بكثير، كل من زارنا واطلع قال ذلك. عندنا 

كيف  ومبيَّن  احترافي  بشكل  مصممة  واإلبداع  للتفكير  غرفة 

تحل المشكلة ثم كيف تخرج بالنتائج، مجهزة بما تحتاجه من 

اإليجابي: كنترول، سبورة،  التفكير  أدوات  اللواصق، وبها كل 

دائرة  قلم، وأي شخص يحتاج ألن يخرج من  ورق، قرطاس، 

ويعملون  عليهم  يقفل  أشغله،  هاتف  جهة  من  طبيعي  مكتبية 

الزمالء  من  وكثير  األشياء،  من  كثيرًا  وابتكرنا  إبداعي.  بشكل 

نسعد  لكن  عليه،  اطلعوا  والناس  ممتاز،  شيء  عندكم  يقول 

بأي أحد منكم يزورنا في المؤسسة ليطلع على كيف تنفيذ ما 

يُقال. ونحن طموحون إن شاء اللّه ونقول بثقة أنه في )2020م( 

لكم. وشكرًا  الوطن،  مفخرة  ستكون 
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األسئلة والمداخالت

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

شكرًا لك أستاذ عبداللّه بن عمر الصقهان، انتهيَت من عرض 

مة أو بعض من الخدمات، وأنا مؤمن تماًما من  الخدمات المقدَّ

لأليتام، خصوًصا  دائًما  وأعظم  أكبر  تقدم خدمات  »إخاء«  أن 

بعد التطور الكبير الذي صار، ومن خالل الحديث على األقل 

الذي ذكرته من خالل عرضك لهذه الخدمات. هذا وأستأذنكم 

نستقبل  أن  مرحلة  إلى  اآلن  وصلنا  حيث  الكريم،  حضورنا 

أسئلتكم ومداخالتكم الكتابية والشفوية من خالل َمن وصلت 

أوراقهم وهي موجودة على الطاوالت لَمن أراد أن يتداخل أو 

يسأل أو يضيف. وقبل أن أستقبل أسئلتكم، فإني أستأذنكم ألن 

نستقبل األستاذ منصور بن صالح الُعمري، وذلك للحديث عن 

هذه التحوالت التي حدثت في مؤسسة »إخاء«، خصوًصا وأنه 

أول مدير تنفيذي للمؤسسة، فبودِّنا أن يعلِّق على هذا التحول 

الكبير الذي حصل في جمعية »إخاء«، تفضل. 

مداخلة: األستاذ/ منصور بن صالح الُعمري: ■

العالمين،  رب  لِلّه  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللّه  بسم 

وعاش  يتيًما  ُولَِد  الذي  األنام،  خير  على  والسالم  والصالة 

الطاهرين  الطيبين  وأصحابه  آله  وعلى  عظيًما،  ومات  كريًما 
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الذين فتح اللّه بهم قلوب العباد والبالد، أما بعد أيها األحبة 

في اللّه، فالسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته. الحقيقة جئت 

هذا  سأقف  أني  علٌم  لديَّ  يكن  ولم  الحضور،  في  ألشارك 

الموقف، هذا الموقف الذي أعادني إلى الخلف إلى الوراء، 

كََمْن وضع بذرة صغيرة ورآها حتى غدت نبتة، ثم شجيرة، ثم 

أخذته الظروف بعيًدا عنها، ثم عاد فجأة ليراها شجرًة عظيمًة، 

هذا  استوقفني  ثمارها.  يانعة  ظاللها،  وارفة  أغصانها،  باسقة 

بدايات  إلى  ألعود  الذكريات؛  نافذة  أمام  اذ  األخَّ الموقف 

األيتام. مع  العمل 

ما ذكره أخي الكريم األستاذ عبداللّه، هو باختصار المسؤولية 

بها  تقوم  الطبيعية  األسرة  في  الوالدان  بها  يقوم  التي  الوالدية 

الجهة المعنية لرعاية األيتام، وإن توزعت المهام ما بين الوزارة 

في فروعها وما بين الجمعيات الخيرية ومنها »إخاء«.

كان  السعودية،  العربية  المملكة  في  األيتام  رعاية  بداية  في 

من  أُنشئت  السعودي،  العهد  سبقت  لأليتام  دوٍر  ثالث  يوجد 

أهل الخير في مكة والمدينة. ثم أنشأ صاحب السمو الملكي 

األمير منصور بن عبدالعزيز رحمه اللّه وبتوجيه من مؤسس هذا 

الكيان الملك عبدالعزيز رحمه اللّه داًرا أخرى عام 1353هـ.

ثم بعد ذلك فكَّر الملك سعود رحمه اللّه مع تكاثر الحاجة أو 

تكاثر األيتام والحاجة الملحة، إلى وجود دور خاصة تُعنى بهم، 

فتفاهم مع سماحة مفتي عام المملكة عام )1375هـ(، وكُلِّف 
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والدي الشيخ صالح بن سليمان الُعمري رحمه اللّه ليكون أول 

لِلّه أن كانت على  الدور، والحمد  من يقوم على تأسيس هذه 

ونهلت من  منه  استقيت  أني  لِلّه  والحمد  األولى،  اللِبنات  يده 

معينه العذب ما أعانني على أن أكون أيًضا أول مدير عام لإلدارة 

والشؤون  العمل  وزارة  في  أُسست  عندما  األيتام  لرعاية  العامة 

االجتماعية، وكذا أول أمين عام لهذه المؤسسة الخيرية. عملت 

فيها وأنا أرى نفسي أعمل على نهر من الحسنات بمعنى الكلمة! 

فمن أراد البركة في عمره وفي ولده وفي ماله فليحافظ على هذا 

العمل، َمن أراد الخير العظيم المرصود له في صحائف حسناته 

فليحافظ على هذا العمل، ويكفي أن نتدبر قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أَنَا 

بَّابَِة َوالُْوْسطَى، َوفَرََّق  وَكَاِفُل الْيَِتيِم كََهاتَيِْن ِفي الَْجنَِّة، َوأََشاَر ِبالسَّ

يكفل  »من  قال:  لما  وذلك  اليتيم،  وكافل  وأنا  قَلِيالً«،  بَيَْنُهَما 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يذكر  لم  الجنة«،  في  رفيقي  وهو  الغامدية  ولد  هذا 

في الجنة عمالً آخر يرتفع بصاحبه ليكون رفيًقا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل 

اليتيم  كافل  َوَهَب  وتعالى  سبحانه  اللّه  كان  إذا  األيتام.  رعاية 

هذه المنزلة رفقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فماذا سيعطي اللّه سبحانه وتعالى 

اليتيم نفسه، ذاك اليتيم الذي ُجعلت جائزة كفالته رفقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وما ُجعلت هذه المنزلة العظيمة إال لِعظم شأن اليتيم. وإذا كان 

اللّه سبحانه  بمن وفقه  الدرجة فحري  لهذه  العمل عظيًما  هذا 

به  يتمسك  وأن  به  يتشبث  أن  المجال  هذا  في  للعمل  وتعالى 

وأال يستجيب ألي ضغوطات تُبعده، وإال فسيندم مثلما ندمُت، 
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يجب على اإلنسان الذي وفقه اللّه سبحانه وتعالى للعمل مع 

األيتام أن يتمسك به، وسيجد الخير في الدنيا واآلخرة ثقًة باللّه 

. عزَّ وجلَّ

الخيرية  المؤسسة  أن  تعرفون  كلكم  وطبًعا  البدايات،  في 

الخاصة،  الظروف  ذوي  األيتام  برعاية  تُعنى  األيتام  لرعاية 

مجهولي األبوين، في بدايات الحياة االجتماعية في المملكة، 

بهم،  دوًرا خاصة  تستلزم  بحيث  كبيرًا  الفئة  هذه  عدد  يكن  لم 

فكانت توجد مؤسسة رعاية أبناء المسلمين في مكة. فإذا ُوجد 

طفٌل بهذه الصفة، أُحيل إلى مؤسسة رعاية أبناء المسلمين في 

مكة، ولكن بعد الحراك االجتماعي والتنموي الكبير والمتغيرات 

التي طرأت على المجتمع واالنفجار السكاني، تزايد عدد هذه 

التربية. الحاالت، مما استوجب أن تُودع في دور 

أنا استلمت العمل في دار التربية االجتماعية بالرياض عام 

1402هـ، وكان عدد الحاالت الموجودة في الدار مائة حالة، 

منها )96( حالة أيتام ينتمون إلى أُسر طبيعية، و)4( فقط كانوا 

من الظروف الخاصة، ثم إني تركُت الدار عام 1409هـ واآلية 

منقلبة تماًما، )4( فقط أيتام من أُسر طبيعية، و )96( من ذوي 

الدور كلها حاالت  الظروف الخاصة، ثم بعد ذلك أصبحت 

فيستوجب  معهم،  العمل  وعن  الخاصة.  الظروف  ذوي  من 

على اإلنسان أن يتنبه إلى أنه يتعامل مع شخص يفتقد آلليات 

أسوياء  يكونوا  بأن  نطالبهم  أحيانًا  نحن  االجتماعية،  الحياة 
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لمتطلبات  مدركين  مداركهم،  في  بالغين  تصرفاتهم،  كل  في 

الواجب  وإن  العمل،  هذا  آليات  نمنحهم  لم  ونحن  الحياة، 

الحقيقي على َمن يعمل مع هؤالء األيتام أن يراجع حصيلة كل 

فرٍد على حدٍة، ألنك تتعامل مع بشر، ال مع أدوات وأجسام 

جامدة، وقد تُحسن العمل مع مئتين، ثالثمائة، أربعمائة، لكن 

تُسيء العمل مع واحد فيكون عقبة أمامك يوم القيامة، نسأل 

اللّه العافية والسالمة، طبًعا ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ  
ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ  
اآلية سمعتها  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]األحزاب: 5[. هذه 
رفض  ألنه  لي،  ليأذن  له  دافًعا  وكانت  اللّه  رحمه  والدي  من 

شهرًا  يمكن  وجلست   ، وألحَّ األيتام  مع  أعمل  أن  البداية  في 

كامالً وهو رافض أن أعمل مع األيتام، ويقول أنا جربت العمل 

معهم، العمل معهم عظيم وثوابه جزيل، لكنها مسؤولية كبيرة 

أخشى عليك منها، ثم تدارست أنا وهو هذه اآلية ﴿ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  
 ،]5 ]األحزاب:  ڭ﴾  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے  
أنا ال أريد أن أُخطئ عمًدا على أحٍد منهم، لكن إذا أحسنت 

العمل سيوفقك اللّه سبحانه وتعالى وهذا هو ما يتوجب على 

كل َمن يعمل معهم.
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األيتام وكثرة طلباتهم!  نفرة  أحيانًا من  يتأفف بعض اإلخوة 

يا أخي ال أريد أن أقول لك اِجعل نفسك مكانه، ال أريد، لكن 

يا أخي تفكَّر في حال شخص ُمسحت من شفتيه ولسانه أجمل 

لسانه،  من  تماًما  ُمسحت  أخي(  أختي،  أبي،  )أمي،  الكلمات 

ال يقولها إال زيًفا وليست حقيقة، يقولها ألحد اكتسابًا وتربيًة، 

لذلك كل عمل نعمله يجب أن نتذكر أننا نعمله أوالً لِلّه سبحانه 

وتعالى. ثانيًّا أننا نعمله مع شخص يفتقد، جاء مرة شخص، أحد 

المراقبين في إحدى الدور وقد عاقب أحد األبناء عقابًا شديًدا. 

الولد  هذا  عاقبت  أنك  بلغني  وسألته:  مكتبي،  إلى  فاستدعيته 

عقابًا شديًدا! فقال: إني وجدته عاريًّا من المالبس تماًما، يريد 

ل مالبسه. فقلُت له: طيب سأسألك سؤاالً، إذا أحضرت  أن يُبدِّ

لك اآلن )كرافتة( وأعطيتك إياها وأنت خريج جامعي، تعرف 

تلبسها؟  تلبسها؟ فقال: ال، قلت: لماذا؟ ما تستحي ما تعرف 

فقال: ما تعودت عليها، ما تعلمت عليها. فقلت له: هل علَّمت 

صحيح؟  بشكل  مالبسه  ل  يُبدِّ كيف  تضربه  ما  قبل  هذا  الولد 

يا أخي أنت علمتك أمك، هو ما علمته أمه، أمه تركته، يجب 

عليك أن تعلمه قبل أن تعاتبه، وهكذا.

أما فيما يتعلق بالبرامج التي سمعتها، مسألة التمكين جميلة 

ا يا إخوان، لكن علينا أن نراعي ما قاله ابن عباس : )إن  جدًّ

الرجل لتنبت لحيته، وهو ضعيف األخذ لنفسه، ضعيف العطاء 

منها، فإذا أخذ من صالح ما يأخذ منه الناس، ذهب عنه اليتم(، 
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والعطاء وفق  يُحسن األخذ  إذا كان ال  اليتيم،  قبل ذلك هو  أي 

ما يأخذ الرجل العاقل، فهو ال يزال يتيًما. ال تقل لي هذا عمره 

خمسة وعشرون أو ستة وعشرون. ُمسطح ابن أثاثة الرجل الذي 

ورد ذكره في قصة حادثة اإلفك، كان أبو بكر  يُعنى بتقديم 

الخدمة له رعاية كاملة، وهو الذي يُنفق عليه، فلما شارك ُمسطح 

عنه،  الخدمة  وأوقف    بكر  أبو  غضب  اإلفك،  حادثة  في 

اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   فعاتبه 

ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
]النور:   ﴾ گ  گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
واللّه«  بلى  واللّه،  بلى  واللّه،  »بلى   : أبوبكر  فقال   ، ]22

ثالثًا، كم كان عمر ُمسطح في ذلك الوقت؟ عمره يتجاوز )26( 

عاًما وقيل )28( عاًما. فلذلك ينبغي مراعاة حاجة اليتيم بناًء على 

ظروفه الشخصية وليس بناًء على عمره، هذه أهم قاعدة أودُّ أن 

أتحدث عنها وأهم نصيحة أقدمها إن كان ثمة نصيحة أقدمها، ال 

أريد أن أستأثر بالوقت، أشكر لكم هذه الدقائق التي منحتموني 

إياها، وأشكر لكم هذه االطاللة التي فتحتموها لي ألعيد تذكُّر 

هذا العمل الجليل الذي َوَهبَُه اللّه سبحانه وتعالى لي، وأستغفر 

من  مني  بََدَر  ا  عمَّ اللّه  وأستغفر  تقصير،  من  مني  بََدَر  ا  عمَّ اللّه 

إساءٍة ألحٍد منهم غير مقصودة، وأسأل اللّه سبحانه وتعالى لي 

ولكم العمل الصالح والسداد، وصلّى اللّه وسلم وبارك على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

جزاك اللّه خيرًا أستاذ منصور الُعمري على هذه المداخلة التي 

تأثرُت من خاللها، ألنها كانت حديثًا من القلب، وبالتالي فدائًما 

لألستاذ  متاًحا  كان  للوقت  بالنسبة  يصل.  القلب  من  الحديث 

عبداللّه خمسون دقيقة، لكن من المرونة أحيانًا أنه لما ينتهي أن 

ثالثين  في  العرض  انتهى  ألنه  ترى(؛  الخيرة  )مع  الفرصة،  تُتاح 

دقيقة، وكان هناك عشرون دقيقة متاحة لألستاذ منصور الُعمري، 

مأخوذة من وقت األستاذ عبداللّه بعد االستئذان منه طبًعا.

طيب، ننتقل إلى أسئلتكم التي وصلتني، ودعونا نبدأ أيًضا 

أحد األسئلة الموجهة لألستاذ عبداللّه، السؤال يقول: ما الفرق 

أصبحت  ثم  مؤسسة  هي  كجمعيات،  و»إنسان«  »إخاء«  بين 

الفرق؟ ما  جمعية، 

المحاضر : األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

مؤسسة »إنسان«، هي جمعية خيرية لرعاية األيتام، خدماتها 

أهله،  عند  ويعيش  والدهما  تُوفي  األبوين،  لمعلومي  موجهة 

عند  أهله،  عند  مقيم  وهو  لليتيم  الخدمات  تقدم  والجمعية 

خاله، عند عمه، عند ذويه. أما أيتام »إخاء« فهم فاقدون السند، 

كاملة  مسؤولية  هي  وتمكينه  ودعمه  ومتابعته  رعايته  وبالتالي 

الجانب،  في هذا  الفرق، هم مختصون  »إخاء«. هذا هو  على 

الجانب. هذا  في  مختصة  و»إخاء« 
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محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

في  تعدد  إلى  بحاجة  نحن  هل  يقول:  آخر  سؤال  أيًضا 

أفضل؟ ذلك  أليس  واحدة،  مؤسسة  كانت  فلو  المؤسسات، 

المحاضر :األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

صحيح، لكن االختصاص اآلن جيد، تخيل أن األيتام عند 

»إنسان« تحت )18( سنة، أما نحن »إخاء« فهو فوق الـ )18( 

عن  تختلف  لدينا  الذي  اليتيم  اإلنسان  متطلبات  ثانيًّا  سنة. 

متطلبات اإلنسان اليتيم لدى اآلخر، تخيل لو كانت مؤسسة 

مدمجة، هذا فقط خدمة بسيطة وهذا يحتاج خدمات عظيمة، 

محمد  األستاذ  األخ  ويمكن  الخدمات،  بعض  أحيانًا  خذ 

يعرف كيف كان تسخير »إخاء« كلها من أجل إنسان واحد، 

األشخاص  عشرات  إلى  الفرع  إلى  الوزير  من  يكون  فمثالً 

 ، بجميع المستويات من أجل إنسان واحد، وحاالت كثيرة تمرُّ

اليتيمات  إحدى  هذه.  مثل  حالة  لنا  جاءت  إال  شهر  يمرُّ  ما 

كانت تسافر عبر منفذ اإلمارات، فأُوقفت، ما عندها إذن من 

ترجع،  وكيف  والفرع،  و»إخاء«،  الوزارة،  فاشتغلت  الوزارة، 

تأخذ  لم  أنها  أجل  من  العالم  هذا  كل  والداخلية،  وممنوع، 

دور  وبالتالي  ا،  جدًّ كثيرة  واألمثلة  مثالً،  مثالً  بالخروج،  إذنًا 

أعماالً  تتطلب  الخدمات  يقدم )67( خدمة، وبعض  »إخاء« 

أشرف  حالة  وهناك  سهلة،  المالية  األعمال  وأحيانًا  كبيرة، 
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عليها الدكتور خالد، واستمرت شهوًرا: تمكين، توظيف، ترك 

دخول  )يعني(  زوجته،  ع  رجَّ زوجته،  طلق  ثم  رجع،  وظيفة، 

االجتماعي والفرع واإلدارة العامة ومتابعة من الدكتور خالد، 

هذه إحدى الحاالت، تخيل هذه الحالة وكم أخذت من وقت 

من كل شخص ومن جهد ومن خالف مع اآلخرين، فأحيانًا 

ويقول  يفهمها  هو  قضية  في  خالد  الدكتور  مع  أختلف  أنا 

وبالتالي  هكذا،  )الصح(  نعمل  أقول  وأنا  )الصح(،  هو  هذا 

هي  و»إنسان«  شك،  فال  كبيرة،  داخلية  طاقة  أحيانًا  يستنزف 

ما  لك،  فسأوفرها  موجودة  الخدمة  دامت  ما  اختياري،  دعٌم 

هي موجودة، واللّه، ما أقدر أن أوفرها لك.

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

في  بهم  تستعينوا  أن  يذكر  أفكاًرا،  يضيف  أيًضا  هو  طيب، 

)كريم( أو )Uber( كشركات جديدة في الساحة، وأيًضا ببعض 

الداخلي. االبتعاث  والتفكير في  الفاعلين في كل مجال 

المحاضر: األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

هناك أناٌس كثيرون مبتعثون وعادوا، هناك قيادات مجتمعية، 

وهناك  الخاص،  القطاع  وفي  الدولة  في  كبار  موظفون  وهناك 

أساتذة جامعات، وهناك رجال أعمال، هناك الكثير، لكن نحن 

عرضنا أربع صور، لكن الحقيقة هناك أطباء، فالحمد لِلّه، هناك 

طاقم تزخر بها، وكمفخرة وطنية وال مفخرة على مستوى األخ 
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يريد  وال  خصوصيته  يرى  بعضهم  عالن،  أو  فالن  أو  محمد 

أن يخرج بهذا الشكل، هو يرى هكذا، ومن حقه أن يختار ما 

هم  انظر،  قليلين،  وليسوا  ا  جدًّ كبير  عدد  هناك  لكن  يناسبه، 

»إخاء«  مجتمع  هم  »إخاء«،  خارج  كالمجتمع  كامل  مجتمع 

أكثر  هو  َمن  تجد  فوق  إلى  تصعد  كلما  هرمي،  مجتمع  وهو 

تمكًنا وبعضهم درجات علمية وبعضهم قيادات اآلن في القطاع 

والعام. الخاص 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

طيب، بالنسبة لـ )كريم وأوبر( هي متاحة.

المحاضر : األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

ليوفروا  الخيري  الصندوق  مع  اتفاق  وهناك  متاحة،  نعم 

الخدمة، وهم كانوا مندفعين في تصحيح بعض األشياء،  هذه 

والصندوق الخيري يقوم بضمان األداء ويتدخل ويتابع الحالة، 

في حالة ضعف األداء وعدم القدرة على السداد، فيستطيع أن 

ويعالجها. يتدخل 

مدير الندوة: األستاذ/ محمد بن عبدالواحد بن محمد عثمان: ■

جيد، طيب، حتى نمشي سريًعا، ونستطيع أن نحتوي جميع 

ذكرَت  األستاذ،  سعادة  يا  ذكرَت  فقد  لدينا،  الموجودة  األسئلة 

مع  اليتيم  تكيُّف  المؤسسة  واجهتها  التي  التحديات  ضمن 

التحدي؟ هذا  مع  المؤسسة  تعاملت  كيف  المجتمع، 
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المحاضر : األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

حتى تكون الصورة واضحة، َمن هو أقل من )18( سنة يعيش 

اإليواء،  دور  يُسمونها  ما  مثل  مستقلة،  بيئة  في  اليتيم  أو  االبن 

مؤسسة نموذجية وهكذا، وهي مجموعة من األيتام يقيمون في 

مجمع سكني متوفر به كافة الخدمات الداخلية، وينتقلون مثالً 

ويرجعون، ويتعود على هذه المجموعة الداخلية، فلما يخرج 

حركته  في  حرٌّ  أنه  ويتفاجأ  المجتمع،  ويدخل  فجأة  للمجتمع 

كيف  يدخل،  كيف  التحدي،  عملية  تبدأ  وخروجه،  ودخوله 

يُبرز نفسه، كيف يُظهر نفسه، ما تقوى مبكرًا على هذه القضية، 

فيكون لديه عالقات سابقة مع إخوانه في الدار، فيبدأ )يتقوقع( 

حولهم، ويكون لهذا أحيانًا آثار سلبية عليه أكثر من كونه له آثار 

إيجابية. كيف نستطيع؟ لدينا اآلن مساس بالدمج االجتماعي، 

لدينا اآلن هم سبب تعزيز العالقات خارجيًّا، وهذا بعد برنامج 

اجتماعي  دمج  برنامج  لدينا  االنتقال،  »جسور«  »جسور«، 

سيطلق إن شاء اللّه في العام )2019م(. ولدينا اليتيم منغمس 

في مجتمع غير أيتام، ألنهم األيتام ما زالوا يتحركون كتالً، فنريد 

أن نأخذه، اليتيم أعزل، فلدينا تعزيز وتكوين عالقات وتكوين 

صداقات خارجية مشابهة لألنشطة في الحي، مشابهة لألنشطة 

المدرسة، وهذه مبرمجة اآلن وأتوقع  الوظيفة أو  العمل أو  في 

النفسي  الجذر  تعالج  التي  وهي  تنطلق.  )2019م(  في  أنها 

األبناء. األساسي عند 
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محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

اآلن سؤاالن سريعان، ومن ثمَّ مداخلة شفوية. نتحدث عن 

أكثر مناطق المملكة عدًدا لأليتام، إذا تحضركم هذه المعلومة، 

وأيًضا الجانب اإلعالمي يرى أنه غائب عن المؤسسة.

المحاضر: األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

بإدارة »إخاء« هم  المشمولين  أكثر األيتام اآلن  ال شك أن 

في الرياض وُجدة هذا األكثر. أما عن الغياب اإلعالمي نحن 

منذ سنتين بدأنا نظهر إعالميًّا. قبل سنتين كان الكثير ال يعرف 

أنتم  إلينا ويقول  فالبعض يحضر  »إخاء«، و»إنسان« صراحًة، 

وفي  »إنسان«.  أننا  يتوقع  أو  »إنسان«،  كيف  طيب  »إخاء«؟ 

األخير! زارنا قبل يومين جارنا، وقال: البيت الرابع وراءكم، عن 

طريق واحد من الزمالء يعرفه، وقال: فالن عندكم في المؤسسة 

االجتماعية،  القيادات  من  رجل  وهو  معي  وجلس  وجاءني 

في  وتعرَّف  رجل،  يا  الرابع  البيت  في  أنا  قال  و)يسولف(. 

المكتب شوي، وقال أنا ساكن هنا وحسبتكم »إنسان«، ونحن 

نسعى للتصحيح. وهذه الجلسة وهذه الديوانية إحدى أدوات 

اللّه التواصل االجتماعي. إن شاء 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

أستاذ عبداللّه، نستقبل مداخلة شفوية بعد إذنك وبعد إذن 
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فيها عن  العنقري، حيث سيتكلم  الدكتور خالد  الحضور، من 

يا دكتور. التحفيز، تفضل  قيادة 

لمؤسسة  ■ العام  األمين  العنقري  خالد  الدكتور/  مداخلة: 

»إخاء«:

األستاذ  اختصار  سبب  أن  أتوقع  طبًعا  مختصرة،  مداخلة 

عبداللّه في العرض لما تكلَّم عن التحفيز، تكلَّم فقط عن تحفيز 

ا  الموظفين، وتوسع وتكلَّم عن تحفيز األبناء وهو جزء مهم جدًّ

أن  يمكن  وال  الجميع،  يشمل  التحفيز  ألن  »إخاء«،  قيم  من 

تُمكِّن أي إنسان بدون تحفيز، ال تُمكِّنه من الدراسة وال تُمكِّنه 

من العمل واالستمرار في العمل. فقيمة التحفيز ليست، وأرجو 

لجميع  قيمة  هي  الموظفين؛  على  قاصرة  إخواننا،  يفهمها  أال 

الموظفين. والبنات ومن  األبناء  »إخاء« من  منسوبي 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

العام  األمين  هو  خالد  الدكتور  وطبًعا  خالد،  دكتور  شكرًا 

األيتام. لرعاية  »إخاء«  لمؤسسة 

أخبرناكم.  كما  سنستقبلها  مداخالت  هناك  كان  إن  طيب، 

األيتام  قضايا  تناول  إن  نسأل،  أن  نريد  عبداللّه،  أستاذ  اآلن 

اللب،  دون  فيها  القشور  تناول  يتم  ما  دائًما  األبوين  مجهولي 

الشيء؟ هذا  تجاوزنا  فهل  عديدة،  العتبارات  وذلك 
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المحاضر: األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان: ■

واضحًة  تحديًدا  ولتكون  استراتيجية،  مبادرات  اآلن  هناك 

معكم، عملتها مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الخيرية مؤسسة الشيخ 

جزء  هناك  للوزارة،  وُسلِّمت  منها  وانتهت  الراجحي،  سليمان 

كبير منه أال وهو نشر الوعي المجتمعي عن طريق اإلعالم وعن 

من  عميق،  حقيقي  وعي  هناك  يكون  بحيث  المساجد،  طريق 

خالل المؤسسة التعليمية، ثالث جهات اطلعت على المبادرة 

وبالتنفيذ  بالشراكة  للمجتمع  موجهة  لكنها  ا،  جدًّ ممتازة  وهي 

الشؤون  ووزارة  واإلعالم  التعليم  العالقة:  ذات  الجهات  مع 

اإلسالمية، فهذه مطلوب منها حتى في اإلعالم في الدراما حتى، 

تُدخل أشياء ذات قيم معينة حتى توضح أكثر الحالة، هناك لَبٌْس 

لدى المجتمع وهناك ثقافة موروثة خاطئة، ألفاظ غير مقصودة، 

لكنها تُمارس وتُفهم خطأً، لكنه موروث، ولكي تستقصي هذه 

المؤسسات  يحتاج من  فهذا  الجانب  إنتاج هذا  وتُعيد  العملية 

ال. الثالث أن تتحرى بشكل فعَّ

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

أتممنا  لقد  الصقهان،  عمر  بن  عبداللّه  أستاذ  شكرًا  طيب، 

ساعة كاملة، منذ أن بدأنا أنا وأنت، وأترك التعليق األخير للدكتور 

عبدالعزيز الُعمري، ليتحدث لنا، وليُعلِّق أيًضا على ما جاء في 
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هذا العرض الذي أمامكم، عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

الخيرية لرعاية األيتام في المملكة العربية السعودية لأليتام.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

م األستاذ محمد،  بسم اللّه الرحمن الرحيم، َشَكَر اللّه للمقدِّ

موه، وأيًضا الشكر موصول لألستاذ  وكذا لألستاذ عبداللّه، لما قدَّ

اللّه خيرًا،  باأليتام، جزاه  نا لالهتمام  الذي شدَّ الُعمري  منصور 

نهر من األجر  بأنهم على  القطاع  العاملين في هذا  وأْشَعَر كلَّ 

أن يكتب  اللّه سبحانه وتعالى  اللّه سبحانه وتعالى نسأل  بإذن 

ينقل على  الذي  السيئات. واألستاذ  الحسنات وأن يمحو  لهم 

الهواء يخبرنا أن المتابعين لهذه الندوة قارب ساعتها الثالثمائة 

يتابعون، ولعل معنا  القاعة  شخص )278( شخًصا من خارج 

بعض األخوات حيث كثير منهنَّ يطلبن المتابعة.

ونساء،  رجال  عن  نتحدث  نحن  عبداللّه،  األستاذ  ذكر  كما 

أطفال  مع  نتعامل  ال  نحن  رجال،  مع  تتعامل  »إخاء«  مؤسسة 

نتعامل مع رجال ونساء، ولذلك لهم خصوصياتهم، ولهم  بل 

قراراتهم، ولهم رأيهم، وهم ليسوا صغاًرا يمكن أن يُتعامل معهم 

عبداللّه  األستاذ  أشار  كما  المؤسسة  الصغار.  مع  يُتعامل  كما 

وهم  األيتام  حكم  في  طبًعا  اآلن  ُجلُّهم  الذين  باأليتام،  تعتني 

مجهولو األبوين َمن فوق الثامنة عشرة إلى قرابة الثالثين إذا كنت 

لم أنَس، إضافًة إلى أنهم بعد هذا العمر في الغالب يكونون في 
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األصل بفضل اللّه ثم بدعم المؤسسة التي هي مدعومة بالدرجة 

وأُسست  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  بالطبع  األولى 

بقرار من مجلس الوزراء قد استغنوا عن المؤسسة لتهتم برعاية 

َمن يصل إليها ممن هو في حاجة لخدماتها.

تحديات كثيرة إخوتي الكرام، أنا صار لي قرابة العشر سنوات 

إدارتها،  مجلس  في  وعضٌو  المؤسسة  مع  متعاون  أو  متعامل 

الحمد  ولِلّه  وهذه  مالية،  تحديات  منها  ا،  جدًّ كثيرة  تحديات 

إدارية،  وتحديات  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  تحلها 

أشار  النفسية، كما  التحديات  اليتيم هو  يواجه  أراه  تحدٍّ  وأكبر 

األستاذ منصور قبل قليل، إنسان ال يعرف والًدا وال يعرف والدًة 

تحاول  ولذلك  ابتداًء،  مظلوم  فهو  نلومه  فال  أسرًة،  يعرف  وال 

بالمجتمع  ودمجهم  لهؤالء  النفسية  الرعاية  تقديم  المؤسسة 

قدر االستطاعة، فهم يمرون بمراحل صعبة. إخوتي الكرام َمن 

أن  علينا  وكذا،  وأعمام  أسرة  بقية  وله  يعرفهم  وهو  أبويه  يفقد 

نتخيل ظروفه، فما بالكم بمن هو ال يعرف أبويه وقد ظُلم ظلًما 

أمٌر  الطبيعية فهذا  الحياة  عظيًما، وبذلك أن يسيروا على درب 

سهالً. ليس 

بمؤسسة  ولعلها  المؤسسات  تعدد  عن  تكلَّم  اإلخوة  أحد 

واحدة، هذا في نظري ليس صحيًحا. وإذا نظرنا إلى مؤسسات 

في  باآلالف  فسنجدها  األيتام  ورعاية  عموًما  الخيرية  الرعاية 

مؤسسة  لتأسيس  سعى  من  كل  اللّه  فجزى  الدول،  من  عدد 
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خيرية للقيام بدور وجزء في هذا المجتمع، ومنها رعاية األيتام، 

كجمعيات  أو  كمؤسسة  الحمد  ولِلّه  وهي  خيرًا،  اللّه  جزاهم 

للترخيص  ومتاحة  المملكة  مدن  جميع  في  موجودة  خيرية 

بأنظمة وزارة التنمية االجتماعية، وكم نحن بحاجة إلى التعدد 

المجال. هذا  في  والتنوع 

الحقيقة ال ننسى داعمي هذه المؤسسة »مؤسسة إخاء« سواًء 

بالمال، أم بالدعم المعنوي، أم بالدعم اللوجستي، أم بكل أنواع 

فأقول  اإلعالمي،  الدعم  وكذا  له،  حاجة  في  هي  التي  الدعم 

األجر  نهر  من  تعالى  اللّه  بإذن  يأتيكم  بما  لكم  هنيئًا  لهؤالء: 

الذي تحدث عنه أستاذنا األستاذ منصور الُعمري قبل قليل.

األستاذ  إليه  وأشار  ا،  جدًّ مهم  االجتماعي  التكيُّف 

نفرح  نحن  وكم  المجال،  هذا  في  خبرة  ولديه  محمد، 

بوجود الناجحين من األبناء من أمثال األستاذ محمد؛ ألننا 

نعتبرهم قدوات إلخوانهم من أبناء المؤسسة، حيث يرفعون 

المعنويات لمن هم بحاجة. وكل أبناء المؤسسة بحاجة إلى 

الناجحة لها دور كبير  القدوات  المعنويات، لكن هذه  رفع 

في رفع المعنويات.

أكرر الشكر لضيفنا الكريم األستاذ عبداللّه، وللمقدم األستاذ 

محمد، ولكم جميًعا على حضوركم وعلى شعوركم بأننا ينبغي 

أن نكون أدوات في هذا المجتمع دافعة للناس للعناية بهؤالء 

األبناء، أبناء نحن جميًعا مسؤولون عنهم كما أمر رسول اللّهملسو هيلع هللا ىلص، 
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أبناء ُوجدوا في ظروف لم يُخطئوا فيها على أحد ولم يُذنبوا في 

حق أحد، لكن ُجنَي عليهم، فعلينا أن نكون ُمعينين لهم، على 

األقل، من الناحية النفسية والمادية بما نستطيع، وأن نساهم في 

رفع الوعي المجتمعي بحقوق هؤالء وبظروف هؤالء بما يصل 

حينما  أَُسرُّ  كم  لالندماج.  ونسعى  معنوياتهم  يرفع  مما  إليهم 

أسمع أن في بعض األحياء في بعض المناطق في مدن المملكة 

أو  استراحة،  في  معهم  يخرجون  أو   ، البرِّ إلى  معهم  يخرجون 

رفع  وفي  اندماجهم  في  تساهم  معينة  برامج  في  يستقبلونهم 

الكريمين،  لضيفينا  اللّه  وَشَكَر  لكم،  اللّه  َشَكَر  معنوياتهم. 

وجزاكم اللّه خيرًا. 
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صور مختارة من الندوة
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نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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