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 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ندوة

 )*(مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

 :السرية الذاتية للمحاضر 

 .األستاذ/ سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب  

 البطاقة الشخصية: 

 سليمان بن عبد الرمحن عبد اهلل الصيب. االسم: -

 هـ. 3131 تاريخ امليالد: -

    متزوج. احلالة االجتماعية: -

         

 هـ.3041عام ــ  قانونالبكالوريوس  املؤهل الدراسي: -

 :املهام الوظيفية 

                                      
ــ  ا  ــر )      )*( ــ  مــن آلــ ر ربي ــ    9341أقيمــم مءــاس الءــبمل النال هـــ( املوا 

م(. وحتدث  ي ا سعادة األستاذ/ سليمان  7192للنال  والعشرين من ديءمرب )

ــيب )املءتشـــار القـــانوني بـــو ارة الشـــؤون         ــن عبـــدالرمحن بـــن عبـــداهلل الصـ بـ

والـدعوة واإلرآلـاد اسـابقـاا ـــ رجمـي  دلـ  ادارة ا معيـة        اإلسالمية واألوقاف 

ــن       ــد ب اخلرييــة ملكا  ــة التــد ء انقــاسا(. وأدارهــا ســعادة األســتاذ/ عبدا ي

ــة للشــبا         ــدوة العاملي ــا بال  ــدعوة ب ا ريقي حممــد العرمــرد )مــدير عــام ادارة ال

  اإلسالمي(.
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 األعمال احلكومية: 

ــاجمي ) .3 ــة  3043هـــ وىتــ   3041عــام مــن ال (حمقــ  ج  هـــ ب ي 

 الرقابة والت قي .

بــــو ارة الشــــؤون اإلســــالمية واألوقــــاف  (مءتشــــار قــــانوني) .4

هــل  3014هـ وىتـ  العـام   3043والدعوة واإلرآلاد من العام 

 اخلاصة.وا ن متفرغ لألعمال 

ــانون اإلدارد     .1 ــة ب القـ ــدورايف التدريبيـ ــن الـ ــد مـ ــر العديـ ىضـ

 وا  اجمي والتجارد.

 األعمال التطوعية: 

ال ـــــــدوة ب   ـــــــة آلـــــــبا  ا ريقيـــــــا ســـــــاب ( ب  عضـــــــو) -

 العاملية للشبا  اإلسالمي.

 للجمعيــــة اخلرييــــة ملكا  ــــة التــــد ء )املــــدير الت فيــــ د(  -

 هـ.3041هـ وىت  عام 3041)نقاس( من العام 

( ضـــــــــو ورجمـــــــــي  دلـــــــــ  ادارة ا معيـــــــــة اخلرييـــــــــة ع) -

 (هــــــ3041)ملكا  ـــــة التـــــد ء )نقـــــاس( باالنت ـــــا  م ـــــ  

 وملدة دورتء متتاليتء.
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 لفرع مجعية الرب حبي الروضة.مؤس ( عضو ) -

ــ  ادارة(   - ــو دلـــ ــي   )عضـــ ــايف حبـــ ــة ا اليـــ ــي توعيـــ مكتـــ

 الروضة ىت  ا ن.

مءــــــاهم ب العديــــــد مــــــن الــــــربام  الت وعيــــــة ب الــــــدول   -

 ية م  مجعية مءلمي ا ريقيا )العون املباآلر(.اإل ريق

ىضـــر العديـــد مـــن الـــدورايف واملـــؤارايف ب ا ـــال اإلدارد   -

 واخلريد.

 :السرية الذاتية ملدير الندوة 

 :ــم ــد ا االســ ــليمان   عبــ ــن ســ ــد بــ ــن حممــ ــد بــ  يــ

   .العرمرد

 :هـ3130الرياض  مكان وتاريخ امليالد. 

 :ــام  العمـــــل ــدير عـــ و ارة ادارة الـــــدعوة ب ا ريقيـــــا بـــــ   مـــ

 للشؤون اإلسالمية.

 :متزوج وأ  خلمءة. احلالة االجتماعية 

   :الشهادات العلمية 

  هــــــ جامعـــــة اإلمـــــام حممـــــد  3041بكـــــالوريوس اعـــــالم

 بن سعود اإلسالمية.
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    ــة ــوم الل ــ ــوم ب علــ ــد    3041دبلــ ــام حممــ ــة اإلمــ ـــ جامعــ هــ

 بن سعود اإلسالمية.

  ة اإلمـــــــام هــــــــ جامعـــــــ3033ماجءـــــــتري ب علـــــــم الل ـــــــة

 اإلسالمية. حممد بن سعود

 :اخلربات الوظيفية 

 ــل ــ في  العمــــ ـــ 3044الصــــ ـــ  3034م ـــــ ــا  ـــــ ـــ )عكــــ هــــ

 .دلة اقرأ(الرياض ــ 

  دار الرتبيـــــــــة  العمـــــــــل أا ـــــــــاس الدراســـــــــة ا امعيـــــــــة ب

 .أعوام(0)االجتماعية بالرياض 

  ــؤون ــل ب و ارة الشــ ــة   العمــ ــة والقرويــ ـــ  3041البلديــ ـــ ـــ هــ

 .هـ3033

  ارة اد اعد مـــــــديرمءـــــــ)ا صـــــــاجمي عالقـــــــايف عامـــــــة ـــــــــ

وكيـــــل  مءتشـــــار مسكتـــــي  ـــــو العالقـــــايف العامـــــة ـــــــ

ـــ    ــربام  ـــ ــيج والــ ــو ارة للت  ــ ــي   الــ ــ  مكتــ ــرف علــ املشــ

 مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية(.

   ــؤون ــل ب و ارة الشــــ ــ    العمــــ ــاف م ــــ ــالمية واألوقــــ اإلســــ

 .(هـ )اإلدارة العامة للدعوة ب اخلارج3033
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  مية بالءـــــفارة الءـــــعودية ب واآلـــــ  ن  الشـــــؤون اإلســـــال 

 .هـ3040 -3044

     ــة ــايف اخلارجيـــــ ــؤارايف والعالقـــــ ــام ادارة املـــــ ــدير عـــــ مـــــ

 (.هـ3041هـ ــ 3041)بالو ارة 

  ــام ــدير عــــ ــا )  مــــ ــدعوة ب ا ريقيــــ ـــ  3041ادارة الــــ ـــ ـــــ هــــ

 .مءتمر(

 :من الدورات التدريبية 

    ـــ ــرا ية ـــــ ــارايف اإلآلــــ ــة امل ــــ ــام  ت ميــــ ــد اإلدارة برنــــ مع ــــ

   .هـ3033العامة 

 مع ــــد اإلدارة العامــــة  ــــــ ظــــيم برنــــام  ت ميــــة م ــــارايف الت

 .هـ3033

    ـــ ــي ــــــــــ ــلوي الدبلوماســـــــــ ــة دورة الءـــــــــ و ارة اخلارجيـــــــــ

 هـ.3031

 مركـــــز امللـــــ  كرتونيـــــة( ـــــــ )احلكومـــــة اإلل دورة عـــــن

 .هـ3041 يصل للب وث والدراسايف بالرياض 

 :دورة يف احلاسب اآللي 

 .(Office Skills )1/1/2000  to 30/4/2000 - From 
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 (Comprising of Ms word, Ms Excel, Ms 

Access, Ms Outlook)                     

               ((Career Technology Center, Falls 

Church, VA, U.S.A 

 :دورات يف اللغة اإلجنليزية 

 1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington, 

DC (American university) 

 2001- Advanced English- (Fair Fax 

County) (VA, U.S.A 

      املؤؤرارات والنؤؤدوات واملعؤؤارة االيؤؤة والدوليؤؤة الؤؤ

 املشاركة بها:

       املــــؤار النــــاني لرلســــاس البلــــديايف وا معــــايف القرويــــة

 .هـ3041باملدي ة امل ورة 

      ــة ــايف القرويــ ــديايف وا معــ ــاس البلــ ــ  لرلســ ــؤار النالــ املــ

 .هـ 3041بأب ا 

 لتعـــــاون ديايف بـــــدول دلـــــ  ااملـــــؤار األول لـــــو راس البلـــــ

 .هـ3041الرياض اخلليجي ــ 
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 ديايف بــــدول دلــــ  التعــــاون املــــؤار النــــاني لــــو راس البلــــ

 .هـ3033ق ر اخلليجي ــ 

  )امللتقــــ  األول لألجممــــة والــــدعاة )جامعــــة األمــــري ســــونقال 

 هـ.3033ج و  تايل د 

   ــريف ــرمء الشــــــــ ــادم احلــــــــ ــ   ــــــــ ــربة ملتقــــــــ ء ب ادنــــــــ

 هـ.3031سكتل دا( )ا

  ــدولي )الرب ــبونة الــــ ــرض لشــــ ــال( معــــ ــا   م3113ت ــــ )ج ــــ

 .قءم الشؤون اإلسالمية(اململكة ــ 

  ــرت ــو   للــــــ ــان الــــــ ــة(  امل رجــــــ ــة )ا  ادريــــــ اث والنقا ــــــ

 هـ. 3031

  ــرت ــو   للــــــ ــان الــــــ ــة(  امل رجــــــ ــة )ا  ادريــــــ اث والنقا ــــــ

 هـ. 3040

   ـــ نــــدوة املكتبــــايف الوقفيــــة ب اململكــــة  املدي ــــة امل ــــورةـــ

 هـ. 3044

  ــد ــدعوة ب ع ـــ ــدوة الـــ ـــ  نـــ ــدالعزيز ـــ ــ  عبـــ ــاض ـ امللـــ الريـــ

 هـ.3044

 ُّهـ3041 امل ورةاملدي ة ــ ة والءرية  َّندوة الء. 
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  ــرار والدر ــدوة االستشـ ــانـ ــورة   اسـ ــة امل ـ ـــ املدي ـ ــة ــ  يف القرآنيـ

 .هـ3041

  هـ3043الرياض ــ ندوة تاريخ املل  سعود.  

   ــة ــة نـــــدوة القـــــرآن الكـــــريم واســـــت دام التق يـــ ـــ املدي ـــ ــــ

 .هـ3014 امل ورة

 ــؤار ـــ   النـــــامن لـــــو راس ال  املـــ ــؤون اإلســـــالمية ــــ جـــــدة شـــ

 .هـ3014

  ــابقة امللــــ  ع ـــ   مءــ ــريم ـــ ــرآن الكــ ــة للقــ ــدالعزيز الدوليــ بــ

 مكة املكرمة.

  ــابقة األمــــري ســــلمان بــــن ع ــة للقــــرآن  مءــ بــــدالعزيز ا ليــ

 الرياض.الكريم ــ 

  هــــ ـــــ   3041وف  ـــادم احلـــرمء الشـــريفء   برنـــام  ضـــي

 .مءتمر

   ــو ا ــا  الــــ ــ  ج ــــ ــرف علــــ ــرض موســــــكو  املشــــ رة ب معــــ

 .هـ3040 تا الدولي للك

 ب معـــــــرض ا زاجمـــــــر  املشـــــــرف علـــــــ  ج ـــــــا  الـــــــو ارة

 .هـ3041 الدولي للكتا 
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 ب معـــــــرض الشـــــــارقة  املشـــــــرف علـــــــ  ج ـــــــا  الـــــــو ارة

 .هـ3041 الدولي للكتا 

     ــ  ج ـــا  الـــو ــرف علـ ــء الـــدولي   املشـ ارة ب معـــرض بكـ

 .هـ3041 للكتا 

    ــو ا ــا  الـ ــ  ج ـ ــرف علـ ــدولي   املشـ ــران الـ ــرض   ـ رة ب معـ

 .هـ3043 للكتا 

 ــو ارة ب   ا ــ  ج ــــا  الــ ــرف علــ ــرض  رانكفــــوريف  ملشــ  معــ

 .هـ3041 الدولي للكتا 

 ب معـــــــرض ا زاجمـــــــر  املشـــــــرف علـــــــ  ج ـــــــا  الـــــــو ارة

 .هـ3014 الدولي للكتا 

  ارة ب معــــرض تــــون  الــــدولي املشــــرف علــــ  ج ــــا  الــــو

 .هـ3013 للكتا 

    ــرف علـــ  ج ـــا  الـــو ار ة ب معـــرض مدريـــد الـــدولي   املشـ

 .هـ3014للكتا  

  ــو ارة ــل الــ ــي    ب األ ممنــ ــعودد اإليرانــ ــاب الءــ ــبوع النقــ ســ

 .هـ3041الرياض ــ 
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 ( املـــــؤار الءـــــ ود)مي الحتـــــاد مءـــــل التاســـــ  والـــــنالاء

 .م4444آليكاغو ــ أمريكا الشمالية 

 ( لـــــــــ  العالقـــــــــايف املـــــــــؤار الءـــــــــ ود  ) اخلـــــــــام

 .م4443واآل  نــ اإلسالمية األمريكية 

 ُّم4443ة ــ ميتش ان  َّمؤار مجعية القرآن والء. 

  هـ3014الء  ال مؤار علماس األمة ــ.   

   املشــــــاركة ب عــــــدد مــــــن األمءــــــيايف الشــــــعرية دا ــــــل

 .اململكة العربية الءعودية و ارج ا

       ــو ب عــــــدد مــــــن ا معيــــــايف العلميــــــة الءــــــعودية عضــــ

 واملراكز اإلسالمية ب اخلارج.

 :الكتب والبحوث واملرلفات 

  الراـــــاس اخلالـــــد: )كتـــــا  عـــــن ســـــرية امللـــــ   الـــــد بـــــن

 .هـ3031 العزيز رمحه اهلل(عبد

  :ــاملي ــام العـــــ ــالة ام ال ظـــــ ــية  ) رســـــ ــن قضـــــ ــا  عـــــ كتـــــ

 هـ.3030البوس ة واهلرس ( 

 (م اصـــــ ايف آلـــــرعية):   ــاس ــوال العلمـــ كتـــــا  قـــــود أقـــ

 .هـ3041 ىول أعمال اإلرها  والتفجريايف
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 ( ــوان آلــــعرد ــة الفصــــ     ديــ ــة العربيــ ــد( بالل ــ ــن ا ــ و ــ

 .هـ3041

   ــد ا ــاف ب ع ـــ ــالمية واألوقـــ ــؤون اإلســـ ــعود الشـــ ــ  ســـ  مللـــ

 .حب () رمحه اهلل

 ــود اململكــــــــة العربيــــــــة الءــــــــعودية   ج ب التعريــــــــ    ــــــ

 .حب () باإلسالم ب بالد ال ر 

  ــة واإل ليزيــــة ـــ التءــــاما ب اإلســــالم )بــــالل تء العربيــ ( ـــ

 .م4441سرتاليا لقي ب جامعة ملبورن بأُأ حب ()

   دمم ب ورش ُقـــــمثـــــان حبـــــوث عـــــن العمـــــل اإلســـــالميل

ـــ  ــد الدراســــــ ــل مسع ـــــــ ــو ارة  العمـــــــ ــية بـــــــ ايف الدبلوماســـــــ

 .اخلارجية

     ــري ــة غـــــ ــة العربيـــــ ــي الل ـــــ ــة لدارســـــ ــاس الكتابيـــــ األ  ـــــ

 .)خم وط( )رسالة ماجءتري( ال ا قء ب ا

 بالل ــــــــة العربيــــــــة  (ديــــــــوان آلــــــــعرد )صــــــــ يل ا ــــــــواد

 .الفص   )حتم ال ب (

 (   )أنــــــي  الءــــــمار مــــــن القصــــــ  واأل بــــــار واألآلــــــعار

كتــــا  قــــود قصــــ  وقصــــاجمد تراايــــة وىدينــــة مــــن       

 خم وط(.ا املعاصر ومن ا زيرة العربية ) دتمع



 

12 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

   ــر ــة لألســــ ــة والعمليــــ ــود العلميــــ ــراجم  ا  ــــ ــة تــــ ة العرمريــــ

 .خم وط(لرجااليف األسرة )

    ــة ــة العربيـــــــــ ــي ب اململكـــــــــ ــل الدبلوماســـــــــ رواد العمـــــــــ

 .خم وط() الءعودية

 :العنوان واملراسالت 

 الرياض  

 34111ص دور بريد: 

 33001الربيدد: الرمز

 Alomaritree@yahoo.com الربيد اإللكرتوني

 )كلمة املضيف(

 األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

اهللل وعلـ    لوالصالة والءالم علـ  سـيدنا رسـو   احلمد هللل 

ــه وصــ به ومــن واال .    ــا ىوضــهل وال تفت َّــ   آل ــ م أوردن ــد ل الل ا بع

 ل آمء.واىشرنا ب  مرته يا ىي يا قيوم

ضـــي  املباركـــةل نءـــعد ب ب هـــ   الليلـــةالكـــرامل أىـــب  

ىي نيابـة ع ـا هلـ ا الضـي  الكـريم       ضي  آ رل نربوكريمل 

بـــن ضـــيف ا هلـــ ا اليـــوم هـــو األســـتاذ/ ســـليمان بـــن عبـــدالرمحن 
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( رجمي  دل  ادارة مجعيـة مكا  ـة التـد ء   )الصيب عبداهلل 

باسـم  ترعـرف  وهـي  ت في د ساب ل ومؤس  هلـ   ا معيـة    ومدير

 وهـ   ا معيـة بركات ـا   الريـاض.  ومقرهـا مدي ـة    (نقـاس )مجعية 

قــد ة وهــ   ا معيــة كانــم  كــر   و. دا ــل الريــاض و ارج ــا  

ىفظـه  ـــ  كـان أبـا معـاذ    وسـ ة.   االاـء م قبل ما يزيد علـ   َءُأسِّ

ـــ ضــمن أصــ ا  الفكــرة واملؤسءــءل    اهلل  وهــم مجــ  كــبري  ـ

ــا   ــ  م أبـ ــرنا مـ ــال   قضـ ــتاذناصـ ــابرل    أسـ ــد جـ ــدكتور حممـ الـ

ـــ  بـذذن اهلل تعـام   ـــ  وأعرف أن م ل وغريهم ممن يصعي تءميت م

 بـل معيـة الـ  ليءـم  قـج للمعا ـةل      سيج ون من مثار ه   ا 

وهـ ا دور كـبري هلـ   ا معيـة     هي أصال للوقاية قبـل املعا ـةل   

ــن أدةمتعــدالــ  هلــا أدوار   ســب  احلــدي  ىــول هــ ا األمــرل    . ول

وىي مـا ُ رىـم   كن أذكـر ىي مـا كانـم  كـرة التأسـي ل      ل

ـــ ىيــ   ســلمان و َّ/ لــ  امللــ  ع للريــاض ب كــان أمــريـا  قــه اهلل ـ

 يضـاـ وكان أكرب مءـاعد هلـا أ  ىي  ا ــ كان من الداعمء هلال 

ل اضـــا ة ام ســــاعد  األ ــــن  بعـــد ذلــــ  ب مءـــريت ا امل تلفــــة  

ن يع ــي االــ د كــــــ رمحــه اهلل ــــ ســ ام بــن عبــدالعزيز األمــري/ 

 تلفـة ب تلـ    املويقـ  مـ  مشـاريع ا    ع اية  اصة هل   ا معيـة  

 األوقايف ال ويلة.
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ــد    ــد أن أق ــادة أنــا أقــدم   يف ا الكــريمل م ضــأنــا ال أري وكالع

وأتري احلدي  عـن الضـي  ملـدير هـ ا اللقـاس       لمدير ه ا اللقاس

مـــن مواليـــد ســـتاذ عبدا يـــد بـــن حممـــد العرمـــردل  وهـــو األأال 

وهــو ىاصــل علــ  ماجءــتري ب علــوم الل ــة ل بالريــاضهـــ  3130

ويعمــل ىاليـــا مــديرـا لــعدارة العامــة   ل معــة اإلمــامامــن جالعربيــة 

 ة ب و ارة الشؤون اإلسالمية.للعالقايف اخلارجي

ــة وأربعـــءوقـــد آلـــاري ب أكنـــر مـــن   ــ مـــؤار مثانيـ   وملتـقـ

مـــن لـــه مـــا يرقـــار  دا ـــل اململكـــة و ارج ـــا.  واقـــاب اســـالمي

كتـا  بع ـوان   م  ـا  ةل مخءة عشر كتابـا وديوانـال وهي متعـدد 

)رسـالة ام ال ظـام   و(ل الد ب املل   الد رمحة اهلل عليـه )رااس  

ديــوان آلــعرد قمــل ول العــاملي: كتــا  عــن البوســ ة واهلرســ ( 

ام دموعـة  اضـا ة   (م اصـ ايف آلـرعية  )و (و ـن ا ـد  ع وان )

وهــو ركــن لعــدد مــن ا معيــايف  ريةل عأ ــرم مــن الــدواوين الشــ

اململكـة    ـة اخلرييـة دا ـل   واملؤسءايف واملراكـز اإلسـالمية للج  

 و ارج ا.

أرىــي بالضــيفء الكــر ءل يــا ا ــواني م مجيعـــا بــا كو

 وأود الت كري بأن ه ا اللقاس ير قل عل  اهلواس مباآلرة عل  موق 

Omaryforum.com   ــوادر رجميءــية ملــدة   ويظ ــر ب هــ ا امل وقــ  ب

اضـا ة ام أنـه   آل ر كاملل ام يبق  ضمن حمفو ايف امل تدمل 
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احلـادد عشـر مـن ىصـاد هـ ا       ا لـد ب  سي زل بذذن اهلل تعـام 

التفريــــ  وبفضــــل اهلل بــــ ف  اليــــوم أو األســــبوع يبــــدأ  امل تــــدم. 

نءـــأل اهلل ســـب انه وتعـــام أن يبـــاري ل ـــا  واإلعـــداد للمجلـــدل و

ــايف وب ــال.  ولكــــم ب األوقــ هــــ ال وأآلــــكر الضــــيفء  األعمــ

 ايءــاعدون وأآلــكر الــزمالس الــ ين وأآلــكركم علــ  احلضــور

 مل بــاري نءــمِّ وان ملوأجــرهم يصــل م  اللقــاس ب اإلعــداد هلــ ا  

  آذان ـا  وليتفضل الشيخ أيو  األركـاني ليشـ ِّ  ا مي ل اهلل ب 

 من كتا  اهلل تعام. بآٍد

 ام وبعد التالوة املباركة.

 مري:)مدير الندوة( األستاذ/ عبداجمليد بن حممد الُع 

ــاملءل  ــالة والءــــ احلمــــد هلل ر  العــ ــرف  والصــ الم علــــ  أآلــ

 بي ا حممد وعل  آله وص به أمجعء.نس واملرسلءل األنبيا

الءالم عليكم ورمحـة اهلل وبركاتـهل   أي ا احلضور املباري 

 بكـم ب  وأهـاـل وسـ الـ  أسعد اهلل أوقاتكم باخلري واملءـرَّايفل  و

أال وهـــو األســـتاذ/ ومـــ  ضـــي  كـــريم م تـــدم العرمـــرد النقـــاب 

 دا ا ب سـي الـ د  بن عبدالرمحن بـن عبـداهلل الصـيبل    ن سليما

قبــل أن و )مكا  ــة التــد ء ودورنــا .اه ــا(. هــ ا املءــاس عــن  

ــدِّير ــقـ ــرةل  م الضـ ــ   ا اضـ ـــا  ي  هـ ــدم تعريفـ ــرني أن أقـ ــن يءـ عـ

ب الـ اكرة  مسـا  وسأسـتعء  الضي  مما هو موجود ب الورقـةل  
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األسـتاذ سـليمان   ه عـن أ ـي وىبـييب األسـتاذ سـليمان.      مما أعر ـ 

وهـو  هــل   3131ن مواليـد  بن عبدالرمحن بـن عبـداهلل الصـيب مـ    

وعمـل  هــل   3041متزوج وىاصل علـ  بكـالوريوس قـانون عـام     

هـ ب ي ـة الرقابـة    3043 وىت  عام 3041حمققـا ج اجميـا من عام 

اــــم انتقــــل ام و ارة الشــــؤون اإلســــالمية والــــدعوة  والت قيــــ ل 

عــام هـــل ىتــ   لــي التقاعــد املبكــر   3043واإلرآلــاد مــن عــام 

ىضـر العديـد   وقد فرغ لألعمال اخلاصة. وهو ا ن متهـ.  3014

قــانون اإلدارد وا  ــاجمي والتجــاردل مــن الــدورايف التدريبيــة ب ال

ال ـدوة العامليـة    ريقيـا ب  با  اعضـو سـاب  ب   ـة آلـ    كما أنـه  

ــالميل   ــبا  اإلسـ ــة اخلرييـــة     للشـ ــدير الت فيـــ د للجمعيـ وهـــو املـ

ــ  3041عــام المــن  (نقــاس)ملكا  ــة التــد ء   هـــل  3041 وىت

ملكا  ـة  ل  ادارة ا معية اخلرييـة  عضو ورجمي  دهو ك ا و

ــاس)التــــد ء  ــن   (نقــ ــا  مــ ــام باالنت ــ ــء   3041العــ ــدة دورتــ وملــ

عضـــو مؤســـ  لفـــرع مجعيـــة الـــرب حبـــي   هـــو  وأيضــــامتتـــاليتء. 

مكتـــي توعيـــة ا اليـــايف حبـــي   وعضـــو دلـــ  ادارة. الروضـــة

ومءـــاهم ب العديـــد مـــن الـــربام  الت وعيـــة ب الـــدول الروضـــة. 

وىضــر (. مجعيــة مءــلم ب ا ريقيــا )العــون املباآلــر اإل ريقيــة مــ 

هـ ا  واخلـريد.  ارايف ب ا ـال اإلدارد  العديد من الدورايف واملؤ

ـــ ولءـم   وأقول  ي األستاذ سليمان. من تعري  أل ما هو بء يدد 
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ما أعر ه عن أ ي األستاذ سـليمانل  ـذني    ىي ما أذكرمادىـا ــ 

ب العديـد  ودتمعـه   دم دي ه وو  ـه    ـامبارك رجاـلأنه أىءبه 

أ ـــي األســــتاذ  عيـــايف واألعمـــال اخلرييــــة والت وعيـــة.    مـــن ا م 

املؤسءـء والعـاملء ب مجعيـة    هـو مـن    معلومكما هو وسليمان 

ال دوة العاملية للشـبا   وأيضا ب مجعيايف الرب اخلريية وب  (نقاس)

مـ  بلدتـه    أنـه رجـل وب   الـبع،ل   ومما ال يعر ه أيضـاـ اإلسالمي. 

عمـــل ب و ارة القـــد تـــري انـــه ىتـــ  أصـــ ابهل أهلـــه ووب  مـــ  و

ال يـزال يتواصـل مـ  املشـايخ وا وانـه      الشؤون اإلسالميةل لك ه 

لــه ج ــد اجتمــاعي ب الــو ارة ب أ ــراى م وأتــراى مل و وأىبابــه

اس الـــــرتاث وب التواصـــــل  ت ـــــوعي ب بلدتـــــه آلـــــقراس ب اىيـــــ   

 ال  ال نءت ي  ىصرها ا ن.عمال والعديد من األاالجتماعيل 

ل أال وهـو احلـدي  عـن    نفءـه  مريقـدِّ  م ـم   ىدين ا اليوم ىـدي   

 رجـل   ري مـن يت ـدث ب هـ ا األمـرل     ان و)مكا  ة التد ء(. 

لتوعـود والعالجـي مـن  ـالل ا معيـة.      له .ربة اريـة ب الـدور ا  

لي ــدا ا ســتاذ ســليمان  يءــرنا مجيعـــا أن نــرتي ا ــال لأل انــه لو

ــا  ــم انــــه ولديــــهل مســ ــاــ ــرة كالعــــادة ســ  تلق  ب ن ايــــة ا اضــ

 سـتاذ سـليمان  األتفضـل  . وليبذذن اهلل أس لتكم و لبايف املدا لة

 .مشكورـا
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         : اااضؤؤؤر الؤؤؤدكتور/ إبؤؤؤراهيم بؤؤؤن حممؤؤؤد بؤؤؤن محؤؤؤد املؤؤؤزي

 املقدمة:

  علــ وأســلم تءــليمـا كــنرياـ وأصــلي احلمــد هلل ر  العــاملءل 

أمــا   مــد وعلــ  آلــه وصــ به نبي ــا حم أآلــرف األنبيــاس واملرســلء 

لءـــالم علـــيكم ورمحـــة اهلل وبركاتـــه. أىـــب  ب اهللل ال بعـــد

عاصــم  ـا أبـا وجــزا  اهلل  ـري أقـول ىللـم ضــيفـا ب هـ ا امل تـدمل     

 ــ  أن يعيــ   وأاعلــ  ا تيــار  للموضــوع   قــد أصــا  وأجــادل  

ــ  يرصـــيي ب ا تيـــ  اهلل ســـب انه وتعـــام    الضـــي  الـــ د   ارىتـ

جـزا  اهلل  أآلـكر ألبـي جـوادل    ضوع. كما انـي  سي ر  ه ا املو

ا أقــل مــن وأنــعبدا يــدل مــا تفضــل بــهل  الكــريم ـال أ ــي  ــري

دوني  ءــعديف ب ــ   األعمــال لكــن ا ــواني ســاعذلــ  بكــنريل 

 اخلرييةل جزاكم اهلل  ريـا.

أتيم  ىقيقـةقبل أن نتكلم عن التد ء ومشاكل التد ءل 

أم ءــتوم العــاملي   هــل نـتكلم علــ  امل وعل أسـتعرض هــ ا املوضــ 

ــل ســـ تكلم علـــ  املءـــتوم ا ل ـــي     ــة    هـ ــاليي الوقايـ عـــن أسـ

ـال وهـو  قـ ل ولعلـي أكـون ان آلـاس اهلل مو    ـا ـ  فءـي   ا ت يم ل

اــــم ســــأتكلم عــــن املشــــاكل   ـالتارخييــــ ـاأنــــي سأســــرد ســــرد

كلم عن دورنا مجيعــا  ام س تيءبب ا التد ءل تصادية ال  االق

 ا تقدمـــه الدولـــة ومـــا تقدمـــهبـــذ الاليف علـــ  مـــب املكا  ـــةل 
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ا ا معيــايف ضــوأيالتــد ءل التبــو واللج ــة الو  يــة ملكا  ــة   

 األ رم املشاب ة ل ا.

ول التـد ء ألرض ا زيـرة   أن د ـ يف تقـول  العديد من الروايـا 

ـــ كــان ىقيقــة قبــل ىــوالي   العربيــةل  ـــ  أو ب ىــدودـ  ربعماجمــةاألـ

لضــبي ل رسـالة مـن عليـان ا   ه ـاي   ه كانـم ويؤيـد ذلـ  أنـ   عـام.  

الدولــة الءــعودية األوم.   وقــم  وهــو مــن أىــد قــادة اإل ــوان ب     

)يــوس أرســل ام والــي دمشــ  ب وقت ــا ووالــي الشــام قــد وكــان 

ا   َّـ م التـد ءل و ي رب  بأن الدولة الءعودية تر ـرِّ ل باآلا ك  (

واسـتجا   يلة(. األرج)( ب ذل  الوقم وآلر  التنت)مسص ل  م 

ال بـأ ـا مـن اـم أصـدر أوامـر    وـــ أيضــال   ه اهلل ي فر لـ ــ يوس  ك   

  ارج بيته.الد ان والتنت شر  أىد ي
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واذا قل ا ذل  أيضـا نوع من أنواع التد ءل  ام   ر علي ا بعد

نــتكلم عــن الءــجاجمرل ونــتكلم عــن     ــوان  ــ  نالتــد ء يــا ا

ومـــا بـــايل  ال ليـــونل ونـــتكلم عـــن الشيشـــةل ونـــتكلم عـــن الت

زان )الربدقــــان(ل ونــــتكلم عــــن ه ا وان ــــا ب أهــــل جيــــيءــــمون

الءــــيجارة  وإللكرتونيــــةل  ا والشيشــــة لواملعءــــل ل الءــــويكة

صـ ي ل  لتاذا تكلم ـا عـن ا  اإللكرتونية.  كل هـ   دتمعـةل   

    ن نتكلم ع  ا بشكل عام.

 ــد مــ  أهــل ال ــون الــ ين ذهبــوا ام اهل   بــاي أيضـــاد ــل الت 

ر أو كن ب العـرا ممـن سـ  ك ا ووغريها وجلبوا ل ا ه ا األمرل 

 عاد مسنل ه   العادايف. بعض م أيضـاب الشام ام عادل 
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التد ء عن  ري  الءبيلل  البدو عر وا أيضـاك ل  

  :وىت  أن آلاعرهم يقول

... أكويــــــه بــــــا مر  العظــــــم يــــــوم  أمــــــال لــــــوال آلــــــرا  

 يكود جروىيو

ــار     ــ  ال ـ ــفرا علـ ــة صـ ــ  دلـ ــر مـ ــاة ... أبصـ ــ    مركـ ــبت ا علـ بصـ

 كي  روىي

يشــابه وهــو )يعــ (  لاإلعالمــين بعــدهم البــور اــم أيضــا جــاس مــ

ولـ ل   الشـعراسل  وهـو  الـ  تـدعوا ام التـد ءل     بع، الق وايف

  :  يقول أىدهم

مــا ىــال الف جــان ب عــرض الزبــارة ... والركايــي ب الــب ء       

  مضمياتي

مــزة الف جــان مــن عقــي الزقــارة ... ع ــدد أىلــ  مــن  عــم ريــ    

  الب اتي

كانـم ت ـا   أد  ـيلم    لد ان ب وقت ا ل اية قوية جدـاعىقيقة د

  يقول: لعمه ولَد ام يدعواباىيل 

لــو تعــرف أىكام ــا الزقــارة يــا ســعد تــربد ا ــر  الع يــي ...  

 .كان ما  ليت ا



 

22 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

وهــ   ميــزة لعظــيم ــــ عمــهل وكــان ســب ان اهلل ا  ــرد عليــه ولــدر

إلجيـابي  جيـي أن نعـز  هـ ا ا انـي ا    هـي أن ـا   ُأنبِّه هلال وــ أيضـا 

 عمه سعدل يقول:   وه ا ولدراحلياة ع د املد  ءل وهو 

 ــ  ربته ب الشــبا  أآلــربه وقــم املشــيي ... يــاهلل أنــ  تأ مــا آلــ

  الرو  ما مزيت ا

ـا يــد نل لكــن ولــد عمــه هــ ا مــا يعلــم  ن أن ســعدومــ  ذلــ  تبــيَّ

 ع ه  ألنه كان مءترتـا.

ب معرو ـان م ـ  محلـة ابـراهيم باآلـا       ال ليون والشيشة كانا

ــام ال ــ    3331ع ــتنت    هـــل ىي ــا لل ــ صــ  ب وقت  ـا  اصــ ـاا ن

ولـ ل  يقـول محيـدان الشـويعر ب ذم ـم      لتأمء التبـو وا ـامر    

 يقول:األمرل ب ه ا 

ــا ربايــا اخلــدم     ــرة  يــا عيــال ال ــدم ي ــا غــ ايا ال الويــن والربب  ... ي

 ـا للرببرة.مشاب  ـاألن ا تر دث صوتوالرببرة مقصود ب ا الشيشة  
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مـــــن ال ـــــاسل  صوصــــــا ب  كـــــان كـــــنري ولـــــ ل  أيضــــــا

ان املـرأة اـد    ىتـ   يعيبون علـ  مـن يـد نل    احلاضرةل كانوا 

   :تقول وج ا وتن  عليهل و

 قرر ا اياي يال الي يا اململو  ...  ال تشر  التنت

   :اهل ام  اىم ب  وج م بول قال

 واللي  ويل آلاربه يكءرونه  باي مع م سعة بال ... الت آلرا  

للمـد  ء ب   (ع رتيـايف )و (ع ج يـايف )دعايـايف و  قيقـةـ وكانم ى

وكــانوا ــــ دواويــن الشــعر الشــعيبل  ىقيقـــةــــ وقت ــا امــتأليف ب ــا 

 ىقيقة يتفا رون ب ا.

ـــ ب وقت ـا القـديم     احلمـد هلل ـــ  انتشر التبو ب ن ـار حمـدود   

 الدي يـــة الـــ بشـــكل كـــبري ال زعـــة انتشـــار  ب عـــدم وأســـ م 

 مد بن عبدالوها  رمحـه اهلل شيخ حمكانم موجودة ب دعوة ال

 تعام والدولة الءعودية األوم.
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ـا قويــ ـاملــا تــوم أصــدر مرســوم أيضـــا امللــ  عبــدالعزيز ان اــم 

ونظـرـا   لذكر  يه أن من يتعا   التبو أو الد انجدـا ب وقتهل 

ىكم ـا عليـه أن   للبدن وأنـه تبـ ير للمـالل     تهمن مضرملا عر  ا 

وهــي د  روجـه يرءــللم لل بــاس )ديــدد(  ير ـب  اــالث أيــام وع ــ 

تعـادل   ديـدد مخءة وكل ـال عملة عنمانية تعادل عشرين قرآل

ــةل   ــرية تركي ــه عشــر   واذا أعــاد ير ــب  عشــرة أ  ل ــام ويرؤ ــ  م  ي

ــم ل دايــدة ومــن تعــدم ذلــ ل   )قــال: ب آ ــر املرســومل    دعــاا

 (.ه ويرضا بعزرنا به واهلل يتوالنا واياهم ملا ق
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ــر بعـــ، املـــ  ـــ  ء ؤروذكـ ــي)ــ ــ    الزركلـ ــ    ـ ــا  علـ ب كتـ

  باآلــــا وبــــء امللــــ  دار بــــء  لعــــم ىــــر ـاىــــوارــــــ  املؤســــ (

 لعــم أن ىــول موضــوع التــد ءل  يــ كر  وذلــ  عبــدالعزيزل 

ه لــ  قــال: لــيم مــا تءــم ون للــد ان بشــكل علــ    قــال باآلــا

ب مصــر بكــم يــد ن أ قــر انءــان ع ــدكم   امللــ  عبــدالعزيز: 

ــ  الــتنت ي  كــم و ــال: يصــرف  وميـــا   يصــرف عل يوميـــا ىــوالي  ق

عــدد املــد  ء علــ  أقــل : وكــم امللــ  عبــدالعزيز قــالقرآلــء.  

ربــ  الشــعي تقريبـــا. قــال: أنــا لــو   ( أد % 1)قــال: ىــوالي تقــدير  

 أ ـ ها مـن ا انـي    أصـرف ـــ   كـم س  ألـ ل  414د ـن ع ـدد   

ب وقـم   ـاكـبري  ـامبل ج يه ب اليومل وه ا  1444ــ  االقتصادد

من عدم اباىته ب تل  األيـام هـي    ـا كان جزسبدالعزيز. عاملل  
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أال وهــــي القضــــية وقضــــية أ ــــرم الفتــــوم قضــــايا التشــــري  أو 

 االقتصادية.
 

أن ـم كـانوا ب   ي أىد اإل وان أو األعمـام الكبـارل   ي كر ل

و ب ـا التبـو أ   الـ  ير ـرَّ   ترتلـ  الءـيارة    حلقوا عل  أنـه ل والصفاة

ــرِّممــ ـاوأذكــر أن أىــد  (.الــتنت) ــه ن ير  ل ب قريــة  ل ُقــب، علي

)تـرم ربعـ  ع ـدهم    ه: لـ  قـال هلل يرمحـهل و ا جاس للمل   يصلل 

ــــ ورمحـة اهلل علـ  مـن أنكر   اهلل عليـه   أمـور ركيكـة( ـــ رمحـة    

(. تـنت )صـالة ويشـربون    ةواهلل ع دهم قلقال    موش ع ده قال 

ب )ممءـوي(   يقول أنـه قـال أنـا    احلء   قال: أنم وش جاب  ه

قال أنم احلء وأنم م ر  آللون لو أنـ  مـن اهلي ـة     . م رِّ قرية

ار علـ  املـد  ء    كان احلقيقـة موضـوع اإلنكـ       وش بتءود

 ويا ليته بقي عل  ه   القوة .ـا جدـا ب ذل  الوقمل قوي
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ي تشــر ب العصــر احلــدي  بشــكل   مــا الــ د جعــل التــد ء   

ــالف ل     ــل بعضـــكم يؤيـــدني أو خيـ ــا أجـــزمل ولعـ أن كـــبري   أنـ

ـا ب كــان ســبب األ ــ  بفتــوم كراهــة التــد ء ولــي  حتر ــهل

( يعــ )تــوم هــ ا األمــر ل وقــد وهــ ا أمــر م ــمانتشــار التــد ء. 

مـ  م حتـريم    مل يَرو ومشايخ األ هرل رمحة اهلل علي م األ هرل 

 عليـهل  اهلل رمحـة ال نصـر  ريـد واصـلل     ىـد علمـي ا  التد ء ب

ــر أيامـــه ب عـــام    ــ  ل 4444ب آ ـ كانـــم    رمـــةم احلرأىيـ

النتشـار التـد ء. اـم ال فـرة الـ        ـابالكراهة سببقضية األ   

ــاس أو الشــعي ب  آلــ دت ا اململكــة وا ــتالط   ــاسال  كــنرية  أج 

 أِلفوا منل ه ا األمر.  

واذا ورجد ال ظـام ال توجـد   لةل عدم وجود أنظمة مفعَّ وك ل 

أنـا  ويفل توجـد عقوبـا  ل ال الت بيـ   آليـة الت بي  واذا ورجـديف   آلية

 اكاة والتقليدل  ا ك ل   .أتكلم عن وقم مض ا ن 
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هــ    اــم أيضـــا تــوم صوصـــا ب قضــايا الءــي ما واأل ــالمل    

تولـم احلقيقـة نشـر    ىيـ   ل  Actionو   3و  MBC 2األمـر يعـ   

 . تد ء بشكل كبري عن  ري  أ الم اال

علــ  م رعايــة كــنري مــن األ ــالمل بــل ان آلــركايف التبــو تولَّــ

العمليــة ودعمــم لق ــايف مــنرية بعــد    )رامبــو(نــال أ ــالم  ســبيل امل

ــناـل    ــيلم مـ ــية ب الفـ ــوىي ا  ءـ ــد ء   تـ ــء لتـ ــ  أو مق عـ مسق ـ

ــام     الءــيجارة   ــا اهلل ســب انه وتع ــم بالن ــة. ا وقت ــا وهــ   كا ي

ــم  أ ــرم دــاليف مسجــاليف ال  ضــة واحلــوادثل و   كــنرية كان

و بـود(  )الكـا وأنا أذكر أ ـالم  لبورو( )املارت شر الدعاية لرجل 

ــ ا   ــم كل ــد ي )كان ــم     ل (ـات ــ ا مــن أوهلــا ام آ رهــا كان كل

بــل ان ــا ب   كــنري مــن الشــبا .    ب جــرِّ  ـاوكانــم ســبب   ـاتــد ي 

مءلءل ) ـاش   عل أنا أا  ــ يع رني بع، اإل وان اململكة ــ و

مل يرعـرض  ـالل العشـرين سـ ة أو     ما  ـاش( ب التـد ء  ىيـ     

 ـاتـد ي ي  ـامل يرعرض مشـ د  ــ عرِرَض ما أدرد كمــ أكنر أو أقل 
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وناصر القصيب ب ) ـاش مـا  ـاش(ل    لعبداهلل الءدىان  ـاواىد

ــام   ــه و الـــ د ب ىـــء أن الربنـ ــو  رعتـ ــة واإلعـــالم )أبـ ارة النقا ـ

. م ه ترصور أا اس تد ي  م للشيشة نرية كانم ىلقايف كآلالخ( 

أن امللــ    ــد يقــرر آلــي ـال اــم يــأتي ت ــاق، عجيــيل وهــو وهــ ا 

ــر ال ــهل وهــ ا    و ي ب  ســبي ىقيقــي نقا ــة وي اقضــه أو ال يعمــل ب

 عدم كبا مجا  انتشار التد ء.

اليـة  األربـا  اخلي التد ء ي تشرل أيضـا من األمور ال  جعلم 

ــول والــ      والكــ ــا ا ــوان لتجــارة التب تقــدر بعشــرايف  برية جــدـا ي

ــول وال   ــي هــ ا        ــون مــن التب ــوردون ا لي ــا امل ــارايف جي ي  امللي

ــو  ــار وجـ ــز  ـــريدل   العـ ــة أو مركـ ــالة  رييـ ــاحلرام  د صـ ــدـال  ـ أبـ

 ل وه ا ىقيقـة سببـا ب عدم كـبا مجـا  انتشـار التـد ء.    ىرام

ممـــن وقـــ  ب آ ـــة   %14مـــن  أكنـــرأن ن الدراســـايف ترنبـــم بـــل ا

ــدرايفل  ــن  امل ـ ــل سـ ــه قبـ ــان تد ي ـ ــرل  ااخل كـ ــة عشـ ــ مءـ   وهـ

ــا ب ســواس أىصــاها   اإلىصــاجميايف موجــودةل  ــاس)ا وان  ( ب كف

ن احلقيقـة  وتبـيَّ  (اجمر)احلـ صي اها حنن أيضا ب سجن وأىدةل جر

و امل ـــدرايفل الدرجـــة األوم لكـــل مصـــيبة بعـــد الـــد ان أأنـــه ب

 كانم أول ما يتدرج ب ا الشا  الص ري هو ب وقم التد ء.

كــم تتوقعــون يــا ا ــوان يوميـــا  وعــن اإلنتــاج العــاملي للــد انل 

يع  ـا ل ومي ت  يجارة تريمليار س مخءة عشر   جارةيي ت  من س
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تء يوميــا تقريبــا   جاريلـه سـ  مرَؤمَّن  البءي ة  كل واىد عل    ر

ر لكبري من اإلنتاج والبي  املءـتم ه ا العدد ا أو االث سيجارايف.

التبـــو ب بعـــ، بـــل ان آلـــركايف أدم ام أربـــا  كـــبرية جـــدـال  

لــدان تر ــدث اــورايف وانقالبــايف ب بعــ، الب  األىيــان تءــت ي  أن

آلـــركايف التبـــو كمـــا أن القـــرارايف .  ضـــد مـــن يت ـــ ون بعـــ،

أكنـر مـن م ـة دولـة ب  راعـة      مـن املـزارعء ب    ـاساعديف كـنري 

 التبو.

ــن  ــدل ولكـ ــهلل احلمـ ــدنا ال تذن  ـ ــة وال   بلـ ــه ال  راعـ ــد  يـ وجـ

ــو.   ـــ وهــ   مصــان  للتب ـــةـ ـــ  ىقيق ــا   ـ ــزة نتم ــ  أن حنــا ا علي  مي

صـ ة  تقول م ظمـة ال  تعام. ونءتمر ب ا ا ظة علي ا بذذن اهلل

ســ وايف ال  صــد  املــزارع ب الربا يــل  ــالل ســمالعامليــة أن مــا ق

ــا ا ــوان  ل  دل مــدير مصــ   للــد ان ب يــوم واىــد    يعــا ــوا ي ختيل

وهــ ا أربــا  عظيمــة جــدـال    هــي أربــا  آلــركايف التبــو  كيــ  

يرـدري الراتـي اال بعـد     املزارع الـ د يكـد  ويـزرع ال يءـت ي  أن    

 ستة س وايف.

ــا  و ـــا ا وان  ـــ املصــر بع جــزاهم اهلل  ــري ونءــأل اهلل أن   يون ـ

مــن ب أ الم ــم  ـاكــبري ـامارســوا دورــــ يرصــلا أىوال ــا وأىــواهلم 

ىيــ  نشــر هــ   ا  ــة  ألن ــم كــانوا مءــي رين علــ  اإلعــالمل   

هــ ا األمـــر بشـــكل كــبري عـــن  ريـــ     اســت اعوا أن ي شـــروا  
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أن مـن املـؤمل   انـه  احلقيقـة  أل الم ال  كانـم تر ـت  وال  الـمل و   ا

يرعـــرض ب و ارة النقا ـــة ا  مءلءـــل ا ـــه العـــرَّيكـــون ه ـــاي 

 جم ـــة الت ظيميـــة ملكا  ـــة التـــد ء. البعـــد صـــدور الواإلعـــالم 

  الشـبا   عـرض وتـدرِّ  ميب ا ن من أسوأ األ الم ال  توأ الم الل

ض بشـكل كــبري ا ن وال  ترعــر التـد ء وامل ــدرايفل وهـي  علـ   

لـوا ب هـ ا ا ـو عـن     الب ـايف لألسـ  د   و .رادع ىقيقـةـ يوجد هلا 

ويــرون أن مــن  يءــتي ل  ريــ  تقليــد املمــناليف أو عــن  ريــ  الرب   

 احلقيقة ال ظرة الزي ة ال  ية . بتد ن هي 

ك ريهــا ب اململكــةل   ــي التــد ء وخبصــون اىصــاسايف 

لكـن  ىقيقـة.  ىصـاسايف دقيقـة   من اإلىصاسايفل ىي  ال توجد ا

ــدكتور عبـــداهلل البـــدا  ب    ن نظـــام ذكـــر أم  4441العـــام الـ

أن عــدد أآلــار ام املعلومــايف اإلىصــاجمية مل ظمــة الصــ ة العامليــة  

 . الءـكان  من جرملـة  %43الءعودية ىوالي املد  ء البال ء ب 

ــيجل واولألســــ ل  ــ  من و ارة الت  ــ ــن  مــ ــنرية مــ ــايف كــ  البــ
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ضـمن أسـ لة اإلىصـاس    ال مل تض  ه ا الءـؤ ا معيايف وغريهال 

كــم مــناـل: ي رىــون ل ــا أذكــر أن ــم كــانوا  الــ  ُ ِرَىــم. بــل  

ـــ ع ــدي  ـــ تكرمــون ويكــرم الءــامعء  ـ ام ا ر ــي ب مــن محَّـــ

 أن منــل هــ ا ب ىــء  ام عربــي  وكــم ع ــدي مــن محَّــ البيــم   

ــان أوم أن  ــؤال كـ ــد  ء    الءـ ــدد املـ ــرف عـ ــر  ليرعـ ــبة و .ير ـ نءـ

ـــال  ـــ   ــة أيضـ ــد  ايف ب اململكـ ــبة املـ ــ  ال ءـ ــ   أرج  ام نفـ الـ

 %1أكنــر مــن  أن ــاســعادته كــر ذكرهـا الــدكتور عبــداهللل ذ 

ــة الءـــكانل   ــن مجلـ ــد  ون   مـ ــ ين يـ ــراهقء الـ ــدد املـ ب وأن عـ

ــة الــ    ــة العمري . %1هــي ىــوالي  ســ ة  31ام  31مــا بــء  املرىل

اال أن ــا ب نظــر بعــ،  ءــي وان كانــم قليلــةل  هــ   ال ِّ ىقيقـــةو

بضرورة الوقوف  تدعوا ام اآلارايفمريعةل وهي احلقيقة ال اس 

 جم ة.أمام ه   ا ا

ـــ محــد املــان  و يــر الصــ ة األســب  الــدكتور/   اهلل يــ كر  ـ

ــبــاخلري  ذكــر أن تكلفــة  ـ مــن  ــرية مــن عمــل ب املكا  ــةل    ـ

ىـوالي مخءـة    الرعاية الصـ ية لألمـراض ال ا.ـة عـن التـد ء     

اهلل ــــ ولــ ل  قــام الــدكتور محــد املــان       مليــارايف ريــال ســ ويـا

ولعلـي آتـي ب وقت ـا    بر ـ  دعـوة ضـد آلـركايف التبـول      ــ قفظه 

 م ب تيجة ه   الدعوة ضد الشركايف.وأ ربك
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بءـبي التـد ء   ـــ  تقريبـا يا ا وان  ويف ــ عل  مءتوم العامل 

تو يـ  الربيعـةل   سم ماليء آل  . و يرنا ا بو  الـدكتور/  

ــوم العــاملي ملكا  ــة التــد ء العــام املاضــي      ـاذكــر رقمــ  ب الي

ال  قــد ذكــر كــم عــدد مــن  ضــو  ل ــلعــل اإل ــوان يعرو ـالمرريعــ

مق   صوتي للو ير الـدكتور تو يـ  الربيعـة: يـؤمل  أن     ) ويف: 

اختـ و    أل  مـوا ن  وتـون بءـبي قـرار هـم      14أرم أكنر من 

ملفــرتض أن نر لــ  محلــة اليــوم كــان مــن ادون معــر ت م بضــرر . 

لكن كما يعلم الكنري أن التـد ء مضـر وأنـه    ضد التد ءل 

 ول ا اتفقم أنا و مالجمي عل  ال ـاس اضل األمر يءبي الكنري من

الـــ  وتوجيــه امليزانيــة إلنقــاذاحلملــة الدعاجميــة بأضــرار التــد ءل  

لكـن هـل   ألـ ل   سـبعء ذكـر  ـــ  (   آل   الـ ين ......... أل 14

أنـا أعتقـد أن الـدكتور    أل   .  14 امليزانية امل صصة ستعء الـ

   ك ـه مل يرو َّـ  لعل  محاسهل  ـا  ب ذل  وجزا  اهلل  ريمل يرو َّ

ــ  آلــ ءــبعء ال ــة كــبرية جــدـال    أل ــاجون ام رعاي مــا و   قت

ر مـن  ب برام  مكا  ة التد ء ال يرق  ام ه ا القد َ  رصِّ

 الُقدرة والقوة ب مكا  ته.
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بل ــم كميــة التبــو املءــتوردة ب اململكــة ب الــنالث ســ وايف   

مشلـم   نل  أل  441 ــ ـاقوي ـاوه ا ا ن يع ي ا مؤآلرــ املاضية 

مل  4430) مليـــار ب الءـــ وايف األ ـــرية  االاـــة عشـــرمـــا قيمتـــه 

ىتــــ  ون أن املوضــــوع يقفــــز ولعلكـــم تــــر م(.  4431مل  4431

ـال لكـــن بءـــي  ىيـــ  نـــزل آلـــي اـ م   4431باســـتن اس ل و نبـــال

هـ   النالاـة عشـر     .مليـار  االاة عشرقرابة مقدار ما مت استرياد  

وو ارة بة لــو ارة املاليــةل أكنــر م  ــا ضــري منلــ ا أو مليــار يــ هي

تصــر  ا  كأن ــا ب ــ ا الفلــوس  ل مــا أدرد  (وش تءــود)املاليــة 

والواقـ   ـا . ترصرف عل  مكا  ة التـد ء أبـد   ال ىقيقـةل ـارواتب
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علـ  التبـول  بالتـالي     ـا  الضراجمي ُأ ـ يف ضـراجمب  أن منل ه ومسا 

ا ن مـا يرصـرف علـ     لكن جيي أن ترصرف عل مكا  ة التبو. 

ــ       مكا  ــة ــد ء مــناـل وعل ــام  مكا  ــة الت ــد ء ب برن الت

هــو مبلــو  هيــد مليــون ريــال  ل واخلمءــء  معيــايف ال يتجــاو  ا

 جدـا ال يفي بأد غرض لوال محاس القـاجممء بعـد تو يـ  اهلل عـزَّ    

 عل  ه   ا معيايف وعل  الربنام . وجلَّ
 

مــــن التبــــو نءــــبة الــــواردايف ذكــــريف أن  مصــــل ة ا مــــاري

ــ ا ب  %13تراجعــــم ام  ــن هــ ــري مــ ــ  األ ــ ــام الربــ ل 4431 العــ

هــ ا ام  ــرض الضــريبةل  ــا ن ســعر الباكــم ســبي ويرجعــون 

أقول قد يكون ه ا األمـر   اوأنلل ريا 44وبعض ا  40وصل ام 

 ا ليـون  آلركايف التبـو أو املـوردون  كون ص ي ـال لكن قد ت

ال تــ  اســتوردوا قبــل هــ ا الفــرض مــا يفــي مست لبــايف الءــور ى    

 ه ا ب اإلىصاجمية ال  ذكرناها. وتعز لضريبةل خيضعون ل
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قرار أو نظام أو ر ـ    أدَّ لآلركايف التبو داجممـا حتاول أن ترع ل

 َ ررِ ـــــهـــــ(   3040 أو 3041(ب عــــام  أنــــه  وأذكــــر  لألســــعار.  

ومـ  ذلـ  مـا    ل %344م عليه الضـريبة  رر عريالل  0من التد ء 

حتملـــم  يـــال لصــل للمءـــت ل  اال خبمءـــة ريــااليف ونصـــ  الر  ي

ل ب و ارة املاليــة تصــريا أنءــبه ملءــؤوالوهــ ا ــــ آلـركايف التبــو  

ـــ     .عــل التــد ء ب مت ــاول  مــن الضــريبة ىتــ  %11الءــعودية ـ

 وأنا أقول يع  ....ه   املمارسة. . ولعلكم .دون منل  الشبا  

أو ـر املبلـو   أن ولـي  املقصـد    ـا   ال دعل  ل .... علي م ما هي
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مل ب ارتفـاع الءـعر   يصـل هـ ا األ   أنهو ل املقصد خلزي ة الدولة

وجــدنا  ا ن أن ر ــ  الءــعر مــن أهــم     ل (املــد ن )ام املءــت ل  

 ل .األسبا  لرتاج  الء

ىــول احلراجمـ    مــن %14 ل  ـد أن أيضــا ب اقتصـاديايف التبــو  

أىضــرنا اىصــاجمية  وب اململكــة أيضـــاســيجارة  . العــامل ســبب ا 

ــدنيل    ــد اع امل ــا  يذكــروا مــن ال ـــا    ــاي تقريب  ســتة عشــر أن ه 

راجمـ   احلبءـبي  ريال  ءاجمر اقتصادية من جراس التد ء   مليون

ــا  ءــاجمر     ســ وايف املاضــيةل  ــالل الــنالث   ــايفل وم   وم  ــا و ي

ي ــــم مــــدراس ووهــــ ا أمــــر ي ــــم رجــــال األعمــــال ــــــ أمــــا أ ــــرم. 

 رهـ ا أمـ  أاري التـد ء علـ  انتاجيـة املو ـ        ما تـ  ــ الشركايف

املو ــ  غيــا  ان  ــ   ب االعتبــار يــا ا ــوان.   م ــم وجيــي أن نأ 

املـد ن ب عملـه   غـري  املو ـ   أضعاف غيا   االاةاملد ن يعادل 

. أيضــا مـا يءـت لكه املـد ن أا ـاس الـدوام         بءبي املـرض وغـري   

ون ع ـدنا مـن مو ـ  مـد ن        ب تد ء الءجاجمرل كم تتوقعـ 

ــنتوقــ  دكتــور حممــدل   ــو كــل مــ  م اســت ل  نصــ     ل ـامليون ل

 144يقــة قاحلع ــدنا جارةل  يعة أا ــاس الـدوام ب تــد ء الءـ  سـا 

ــومل  41ألــ  ســاعة م ــدرة ب اليــومل نضــرب ا ب     ب ا ب نضــري

قـــة ىجـــم كـــبري مـــن ضـــياع  ســـ جد أن ع ـــدنا ىقيآلـــ ر ل  34

ــل.   ــايف العمـ ــل   وأوقـ ــول قاجمـ ــد يقـ ــ ( قـ ــاع  اأن )يعـ ــ ين ب الق ـ لـ



 

38 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

ن أالـرد  ردل لكـن  ه ا لي  بالل عملل  احلكومي لي  لدي م

هــ   انتاجيــة در ــ  علي ــا مبلــو مــاليل وبالتــالي جيــي أن يءــتنمر   

 املو فون  الهلا.
 

ــةـ   ــبرية ىقيقـ ــام واخلءـــاجمر الكـ ــ   هـــ   األرقـ تـــدعوا ام وضـ

مـن   أنا أجزم أن  ما هي ج ود املكا  ة  أيضـا عالمايف كبرية

هـــي الفتـــوم بت ـــريم تعـــا ي   أهـــم ا  ـــود ملكا  ـــة التـــد ء 

ادع اســت اعم اململكــة أن ت فــرد  رب ر ــ ا أكــالءــجاجمرل نعــم  

ــهل  ــا ىفظ ــم اهلل ورىــم   ب ــوم علماجم  امليــم مــ  م ب  اهلل  هــي  ت

أن انتشــار التبــو كــان بءــبي   رأي ــاقضــية حتــريم التبــو. ولــ ل   

دموعــة كــبرية مــن الــدعاة    ه ــايولــ ل   لاأل ــ  بالكراهــة

ـــ بــدون أن نرءــمِّي  آلاآلــايف التلفزيــون علــ واوممــن يظ ــر  ـاأىــد ـ

ـــاالتفاســـري وغريهـــال  ونشـــرىوينوا يـــدعون كـــامـــ  م ـــــ   وأيضـ

ا ام الكراهــة يــد  ون بءــبي هــ   الفتــوم الــ  تــدعو   كــانوا 

 م .وليءم ام الت ري
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ـــةبعـــد ذلـــ  بـــدأ   ــة للءـــجاجمرل  صـــدور امل ىقيقـ راســـم امللكيـ

مــن . وـال وبعضــ ا أهميتــه  الــم بعــدم تفعيلــهكــان م مــوبعضــ ا 

ــم  ــ   أهـ ــم هـ ــورِّ املراسـ ــزام مـ ــو بوضـــ دد الـ ــة  التبـ ــ ير بالل ـ   حتـ

قبـل  سـر انـا صـ ريـا   ل ......كـان  لت  ير ىقيقـة  ه ا االعربيةل و

أهـم قـرار   ام صدر ن الصورة وال يعادل لق ة من  يلم. ما يكربو

مـن  أعتـرب أن  وأنا أعتـرب ل اهلل يرمحـه امللـ    ـدل     ب اململكةل 

مكاتــي قــرار م ــ  التــد ء ب  قــرارايف الــ  أصــدرهال  أهــم ال

ــو ارايف  ــةاحل واملصــال ــارايف     احلكومي ووضــ  لوىــايف حتمــل عب

 هـ. 3040كان ه ا ب عام ل امل  
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ولـ ل  ال    ال  لـه عقوبـايف رادعـة     َلهـل جرعِـ  ل   الل لكن هل ُ عِّ

بــايف ماليــة أو نفــر  بــأد مرســوم وأد نظــام اذا مل تكــن لــه عقو  

ه ا املرسـوم أتوقـ  لـو بـدأيف  يـه اململكـة       تعزيرية أ رم رادعة. 

ــه  و عَّ ــد ء بشــكل ر ــي.     أ ألصــب ملت ــة تكــا ا الت ول دول

ابـة  ك ـم ب هي ـة الرق  ىيـ   لك ه صدر وأنـا أذكـر ب وقت ـا    

نـــرم بعـــ، بـــبع، ا ـــواليفل ك ـــا وك ـــا نقـــوم ووالت قيـــ ل 

   رغم صدور ه ا املرسوم.ب مكتبه)يرشيِّم( املءؤولء 

الن عـــن اإلعــ أمــر م ــم ــــ    وهــ ا  صــدر م ــ  ـــــ   اــم بعــد هــ ا    

احلمـد هلل مل نـر  بعـد عـام     ووه ا ةل ليالتد ء ب الص   ا 

اليف األ ــرم ولكــن كانــم تأتي ــا عــرب احلــدود ا ــهـــ.  3040

كانـم  وُ ِرَض علي ا وض  حتـ يرل  وقد ت شر منل ه   الصورل 

أســفل  هيضــعون واكــان اإلعــالن كــبريةل أمــا الت ــ ير   ة صــف

وسب ان أنه يصيب  بالءر ان.  حت يرل ترا الصف ةل بالكاد 

أنـا  بقضية اإلصابة بالءـر انل و  د املد  ونيم ىت  تبلَّاهلل العظ

ـــ  ــي اـ أقــــول وأكــــرر أن تعميمـ أو  ـا بــــدون عقوبــــةل ال يرءــــاود آلــ

 .أو ال يتاب  ت في  ل ال يع  آلي ـا ـا بدون عقوبةملكي ـامرسوم
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وم  ـا ر ـ  الرسـوم    م بعد ذلـ  صـدريف قـرارايف م مـة جـدـال      ا

ــو ام  ا م ــة للتبـ ــن   %14ركيـ ــداـل مـ ــل %14بـ ــاركم لكـ ن آلـ

كم تتوقعون من سـ ة يـا   ركايف التبو ب تع يل ه ا املرسوم  آل

 ريف هـــ اأ َّـــل ىيـــ  3031ام  3041ســـ وايف مـــن  34ا ــوان  

م معكـم  اصـربوا يـا الءـعودية ام أن ت ضـ    الل  :وقالماملرسومل 

 مهلـ  قـوم ( لـوبي )است اعوا أن ـم عـن  ريـ     و لدول اخللي  سويـا

رو  كءـبوا  وكـل مـا أ َّـ   ل  رونـه يع لوا منل ه ا القرار ويؤ أن

 من املد  ء. ـاجديد جياـل

التوقيـ  علـ     ـود أيضــا الـ  برـ لم ب اململكـةل      من أهم ا 

ب  وكانــم احلقيقــة   ــوةملكا  ــة التبــو.  اقيــة اإل اريــةتفاال

قبلــ ا أنشــأيف و ارة الصــ ة  وال ريــ  الصــ يا ملكا  ــة التبــو.  

اهلل ـــ  تـوال    لـ د  واهـ  3041كا  ة التد ء ب عام مل ـابرناد

ماجـد    البدا  ام الـدكتو/  عبداهللالدكتور/ ــ ي كر  باخلري 

ــ ل  ــدكتو   امل يـ ــ  الـ ــ هيب مـ ــر الـ ــرب ب العصـ ــي ر/ وا ن نرعتـ علـ

ة الو  يـة للـدكتور/   برجماسة أيضا اللج ــ اهلل قفظه ــ الوادعي 

 م مكة واملدي ـة مـدي تء  ـاليتءل    علتو ي  الربيعة. بعد ه ا ُأ

علــ   4441عــام الجــاجمزة ب ــــ رمحــه اهلل ــــ مللــ  عبــداهلل وأ ــ  ا

لل فعَّــمل ير أرجـ  وأقــول أن هــ ا القــرار  لكــن أيضـــاهـ ا القــرار.  

صـدر أ ـريـا يعـء علـ  هـ ا       ولعل نظام مكا  ة التد ء الـ د 
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(. رانِ ــتء والَقوكــيال )اــم صــدريف قــرارايف ب قضــية التفعيــل. 

ب األ ـرم  ا معيـايف   مـن  اام أيضـا آلاركم ا معية م  غريهـ 

احلمـد  ـــ و آلـارك ا  ىيـ   انشاس بي ايف أو جامعـايف بـال تـد ءل    

ــ م  جامعة املل  سعودل وم  جامعة  يبةل وم  جامعة امللـ   هلل 

اصـــدار لـــواجما  بلعزيزل ومـــ  جامعـــة ا ـــوفل آلـــارك ا عبـــدا

ــأن.    ــ ا الشـ ــرارايف   أيضــــات ظيميـــة هلـ ــترياد  صـــدريف قـ ــ  اسـ مس ـ

ــةل و  ــة اإللكرتونيـ ــي ا ن  ال أدرد كالشيشـ ــأتي ا ن   هـ ــ  تـ يـ

مـن أكنـر الوسـاجمل انتشـارـا ب الوقـم احلـالي       مم وعةل لك  ـا  

 ة كبرية جدـا.وبكميايف ىقيق

م مكا  ــة التــد ء بعــد  ب ع ــد احلــزم والعــزم صــدر نظــا  

مـن    ـاأت م أىـد  نا الوأولكم أن تت يلوا يا ا وانل  ول انتظار. 

مل يصـدر  عليهل  ويونظام مكا  ة التد ء مصكهـ  3031

كانـم  كيـ    ل ختيلـوا عـدم وجـود نظـام    هــ   3011اال ب عام 

 صـدر ب  ـالل هـ   الفـرتة.     ىققت ا آلركايف التبـو  األربا  ال 

ــة التـــد ء   ــام مكا  ـ ـــا   يفوصـــدرواحلمـــد هللل نظـ ــد  أيضـ بعـ

لكــن احلمــد هلل الت في يــة وان كانــم تــأ ريف بقليــلل  الالجم ــة

ولعـل مـن   اد مجيلـة جـدـال   قيقة ب ال ظام مووكان احلصدريفل 

ومـــن  ي ل ر الزراعـــة والتصـــاســـتمرار ىظـــ واحلمـــد هللضـــم  ا 

أيضــا  دة الرسـوم بشـكل دورد علـ  التـد ءل     ضم  ا أيضا  يـا 
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هـ   مـن ال ـررل وأىـد     من ضـم  ا الصـور املقـز ة علـ  العلـي و     

ع ـــ  أ ـــي  ء يقـــول ملـــا جـــاس ألىـــد البقـــااليف قـــال يـــا أ املـــد 

ا ىقيقـة  وهـ  ع   الصور النانيـة ل   و سر ان واتريم أبيالباك

 .وي تشر بشكل كبري ا نمويف قلي ما ورا  مويف قليل 

جاجمر يـأتي مـن   أكرب ت ريي يأتي ا ا ن مـن الءـ  ب ه   األيام 

مل تبدأ بر ـ  األسـعار علـ      ألن الكويمالكويم اليومء ه    

مل  4433ت تظر احلقيقة تصـويم دلـ  األمـة ب    ىي  التبول 

وقق  أربـا  ملـن    أتي بكميايف كبرية ام اململكةلك ه ا ن ي

 يتاجر به.
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ا ن ال يربـاع ألقـل   ـا  وهـ   دعـوة ل ـا مجيعـ    أيضـال احلمـد هللل  

أقـل  ال يربـاع ب (ل احلبـة ـ )يعـ  بـ   (املفـر ر ـ )ال يربـاع بـ  سـ ةل   33من 

بوضـ  صـور   لكاآلري ال يءما ليجارة للعلبة الواىدةل س 44من 

ل ــا االىتءــا     األمــور اذا مــا  عَّ كــل هــ  أو دعايــايف للتــد ء.  

وأنــا أدعــوكم لعبــالغ علــ  هــ   ا  ــايفل واســت ع ا أن نبلــول  

وهــم يءــتجيبون بشــكل  ل 104 ا علــ  عــن أد خمالفــة .ــدون 

 البلديـــة ب صـــ ة البي ـــة حتديـــدـال  ب ـاســـري  جـــزاهم اهلل  ـــري

يءــتجيبون ألد بــالغ علــ  منــل هــ   امل الفــايف ل ظــام مكا  ــة  

 .التد ء
 

وب  ليرم ـ  ا ن ب الءـاىايف ا ي ـة باملءـاجد    مد هللل واحل

أماكن التدري  ب ا امعايفل وب مواق  انتـاج الـبرتول. كمـا    

كـ ل   رياد األلعا  ال  علـ  آلـكل سـجاجمرل و       أيضـا است

ال  ال يرعلـن عـن  ريـ      ومـ  ذلـ   اإلعالن بفضل اهلل تعامل  َ مرِ 

ومــن ضــمن األمــور أ بــهل برــِدلءــاليف. ال ظــام احلمــد هلل ا ن املء
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 ـا ا معيـايف اخلرييـة مـ  الربنـام ل      تعمـل ب  من املمكن أن ال 

لك ـه  ولن أذكر ا ه  ـامع ا أىد اإل وان اليوم جزا  اهلل  ريو

لعل ـــا نبـــدأ بقضـــية   و ةلمـــن  ـــرية الرجـــال مع ـــا ب املكا  ـــ    

ــ  ت  ــب يةل ىيـ ــ      الضـ ــت ا علـ ــن ممارسـ ــزس مـ ــايف جـ ــال ا معيـ  ـ

ل ـا  لـو  عَّ  وأنـا أتوقـ  أن ـا   التبو خمالفـة لل ظـام.    يف ال  تبي ا ال

ــيكون   ــام سـ ــ ا ال ظـ ــة  هـ ــدي ا احلقيقـ ــم لـ ــال  كـ ــن املـ ــبري مـ كـ

ه علـ  أآلـياس أكنـر    ايف ونصـر  علـ  ا معيـ  نءت ي  أن نصـر ه  

 م  ا.

ــة  ــة اإل اريــ ـــا االتفاقيــ ــم  أيضــ ــايفل  مشلــ ــ   ســــم سياســ وهــ

نظام مكا  ة التد ء.  مشل ا أيضـاهي ال   الءم ءياسايفال

 وهـ   م مـة وال  م هـ   الءياسـايف بءـج وتعـا ي التبـول      أهـ من و

دد املـد  ء وِنءـب م   نبـدأ مسعر ـة عـ   وباإلىصـاسل  هلا بد أن نبدأ 

 لس مــن التــد ءمحايــة ال ــا أيضـــا .يــن ي تشــروأوكيــ  ي تشــر 

يجـي احلقيقـة أن نـدعوا أنفءـ ا وغرينـا      ل ا كل ال   وه   أيضـا

عــرض املءــاعدة   ل كــ . است شــار هــواس نقــي  االســتمتاع ب ام

الـ  تءـاعد   وه ا يد ل ب اقامة العيادايف اإلقالعل  عل  راغيب

التبـو وهـ ا يـأتي     الت ـ ير مـن أ  ـار   املد  ء عل  اإلقالعل ام 

التبو والرتويـ  لـه. أمـا     ك ا ىظر اإلعالن عنب دور التوعيةل و

 ادة الضراجمي املفروضة عل  التبو.ي و   األمر الءادس 
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 ــةل كمــا ترون ــال ج أىــد عشــرءــم مــن ُأس اللج ــة الو  يــة

ــ ةل  و ــر الصـ ــ ا و يـ ــة   يرأسـ ــويت ا و ارة الدا ليـ ــد ل ب عضـ وتـ

شؤون البلدية والقروية والتعلـيم والتجـارة والصـ اعة والشـؤون     الو

رعايـة الشـبا .   س والرجماسة العامة لاإلسالمية وهي ة ال  اس والدوا

ل هـ   اللج ـة  ل فعِّير است اع الو ير أنلو و كل ه ا لو است ع ا أ

 صلا أىوال دتمع ا م  ه   ا  ة.بذذن اهلل ي ـاألنتجم انتاج

ة أب ــاس ا تمــ  مــن وبــاس التــد ءل  محايــهلــا هــد ان  اللج ــة 

اـم بعـد   ة التعا ي مل تلـ  آلـراجما التـد ء.    بوأيضا احلد من نء

مثـــان ذلــ  جــاس انشــاس دلــ  ت ءـــيقي بــء ا معيــايف يشــمل        

 (تـداري )وعية )أمان(ل و)صـفاس(ل  مجعيايف: مجعية )نقاس(ل ومج

ومجعيــة  مو عــة بــء ع يــزة والــرس وبريــدةل      وهــي  يم القصــ ب 

ومجعيــة ) يــي( ب املدي ــة امل ــورةل ومجعيــة ( ب األ ــالجل ب ــاس)

ختــدم وهــي أيضــا ب الءــاىل ال ربــي )كفــاس( ومجعيــة )ىيــاة( 

ــة ام الق فـــ ةل دة وال ـــاجم  جرـــ يعقـــد ا ن هـــ ا ا لـــ  ومكـ

االاــة أو أربعــة أآلــ رل ــــ أ ــن ــــ علــ  مــا ريــة كــل اجتماعــايف دو

هــي  (نقــاس)مجعيــة وتــدارس أهــم األمــور  يمــا بي  ــال  ىيــ  يــتم 

قبـل هـ ا كلـه     ام جاس أيضـاـ ا ل  الت ءيقي. ال  ترتأس ه ا 

مجعيت ــا املباركــة مجعيــة  وأنــا أ ــرديف احلــدي  ب األ ــري عــن   

رة الصـ ة.  ُأنش م عـن  ريـ  و ا  هـل  3041نقاس ُأنش م ب عام 
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ــرون   ــو ت ــ  ســاهمم ب انشــ    يــا ا ــوان  ول اس احلقيقــة األ ــاس ال

 يصـل احلجـيالن   أ اس قوية جدـال م  ا ا معيةل لتجدون أن ا 

ــر الصـــ ةل   ــدالعزيز اخلـــوي ر اهلل يرمحـــهل   الـــدكتو يـ ور عبـ

والشــيخ مــد بــن عبــداهلل بــن عــودة رمحــه اهللل معــالي الشــيخ حم

ــا   ــن راجـ ــد بـ ــن  راآلـ ــل بـ ــيخ ا اعيـ ــن  داوودل  ل والشـ ــاحل بـ وصـ

العزيز وامل  ـدس عبــد لعزيز الراج ـي رمح ـم اهلل مجعيــال    عبـدا 

ــدالكريم يعقــو ل ويوســ        ــر ل وعب احلربــي اهلل ي ــول ب عم

ــا   احلميـــدان رمحـــه اهللل  ــا رأي ـ ــاس كـــبرية لكـــن مـ هـــ   األ ـ

 وأنا أتوق  أن ا معية د لـم ب سـبايف مـن    لىقيقة بعدها عماـل

هــ بـدأيف    3033مـن  هــ. اـم    3033 العـام  ىتـ  هــ و  3041 العام

ود لم ب آلـراكايف  االنت ابايفل وبدأ تفعيل انت ا  ا ال ل 

مـن أهـم هـ   الشـراكايف مشـروع الريـاض ضـد        يةل ولعل ا مع

أسأل اهلل ال د سءة سليمان الراج ي اخلرييةل التد ء م  مؤ

 قيقــة ل  ـاا  ــريميزانــه ب ا  ــة وجيا يــه ع ــ يــرجا العظــيم أن

بيعي مؤسءـة الءـ  باإلضـا ة ام  سءايف الداعمة ل ال من املؤهي 

ــايف.     ــن املؤسءـ ــا مـ ــيا وغريهـ ــاس    وا مـ ــن انشـ ــرض مـ ــان ال ـ كـ

 التعـاون مـ    توعية املوا  ء مسضار التـد ء وأيضـاـ  هو ا معية 

 غرينا من ا معيايف  ارج اململكة.
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لـ ال لكـن أهـم    فعِّأردنـا أن نر ل ا رسالة أيضـا ل ا رلية وه ال و

آلـراكايف  هـو ت ـوير   ىرص ا علي ا ب ا معيـةل   األهداف ال 

نءـبة التـد ء ب    و فـ، اسرتاتيجية م  ا  ـايف احلكوميـةل   

ن وســب اســ ويـا.  %3د  ء ب ءــبة وتقليــل املــاألمــاكن العامــةل 

ــأل  ــد يءـ ــيم  بعضـــكم قـ ــاذا  اهلل العظـ ــن     %3ملـ ــاذا مل تكـ ملـ

ن الــ ين أن واقــ  التجربــة تبــيَّ   احلقيقــة يــا ا ــواني ومــن  أكنــر

مــــن نءــــبة   %4يــــرتددون علي ــــا مــــن املــــد  ءل ال يتجــــاو ون     

ا  وأد أن املــد ن عجَّـــ مفــاد    ـاوهــ ا يع يــ  مؤآلـــر  املــد  ءل  

 م وجود وقم ع د  يرد  عـن التـد ء.  برعد املشوار أو عدكعاجم  

ع عـن التـد ء اسـتنمار غـري     االستنمار بـاإلقال أنا أرم أن ول ل  

ولــ ل  نمار احلقيقــيل هــي االســت التوعيــة مرجــددل ب ىــء أن  

االاـة م ـا :   علـ   هـي  أعمال ا معية وغرينا مـن ا معيـايف    ذن 

التوعيـةل  ــ  %14ام  14 من جيي أن يأ  ال د وــ امل    األول 

ــد  ء      ــو م  ـــ  مءـــاعدة املـ ــ  النـــاني هـ اإلقالع عـــن بـــ وامل  ـ

صدار األنظمـة الـ  ترعـء علـ      وامل    النال  هو استالتد ءل 

 األماكن العامة أو ر   بالتد ء سواًس ءل التد ختفي  وباس 

 أيضا ع ـدنا نءـبة ىقق اهـا  ـالل الفـرتة املاضـية وهـي       . األسعار

ــادة    %11 أن ــراجعء للعيـ ــبة املـ ــن نءـ ــن   مـ ــوا عـ ــد أقلعـ وهلل احلمـ

ون عــ، اإل ــوان ممــن قظــ  بالتــد ءل وهــ   نءــبة كــبريةل و  
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لتــد ء مستابعــة يقــررون أن نءــبة امل تكءــء مــن اإلقــالع عــن ا  

ان ولـ ل  أنـا أقـول    . %01أو  14( م  م )يصف يع   %44ترعادل 

 ـال ـا جـزس  ىوَّ ة. لكـن اذا وآاارهـا حمـدود  العيادايف داجممـا )مرتعبـة(  

 توعيــةل  ذنــه مــن املمكــن بــذذن اهلل أن الـا مــن العــالج ام كــبري

ألن أاــر مــن بقــاس العــالج   بــدَّ ال لكــن أيضـــا .أكــرب ـاحنقــ  آاــار

أاـــر هلـــو رته وبـــء  مالجمـــه ملقلـــ  عـــن التـــد ء ب أســـن وااملـــد ِّ

تكـرار   نتوقـ  عـن  أيضــا  و. ابي جدـال وحنتاج ام أن نكنِّر اجي

مـــد أقلعـــوا وهلل احلكـــنريـا مـــن ال ـــاس   (مقـــدر أب  ـــل)قضـــية 

 بعيادايف وغري عيادايف.

ريف بتكوين رأد عام ب  ـرتة مضـمل   احلمد أاَّوهلل ا معية 

)علي  اإلقالع وعلي ـا الـزواج(   ي اها أ لق ا محلة  َّأن ا وأذكر 

املـرأة الشـريفة     قالـم تقـارنون   لآلـعواسً  ـاىرب MBCوىاربت ا الـ 

ــي العفيفــة بالءــيج  مــن  ـاىقيقــة كــنري  ارة ل واســت اعم أن تؤلل

ه ـا نقـول: الل    اإلعالميايف علـ  ا معيـة ب وقت ـا.   اإلعالميء و

دي علــ  ونءــاعـال وحنــن نع يــ  م ــرعــن التــد ءل قلــ  أنــم ت

أن ترصـد أيـن توجـد     عليـ  احلقيقـة  لكن . اإلقالع عن التد ء

آلركايف التبو   آلركايف التبـو ام ا ن موجـودةل ا ن .ـدها    

.دها ا ن ب الف ـادرل  قضر ا نل ا ن من  كن ب بيت ال 

م تجايف جديدة علـ  الشـبا  للتجريـي )آلـلون     تقوم ب ر  ىي  
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قتـــاج  آلـــكل الءـــيجارةنك تـــه  ي ـــة وال مـــو  ي ـــة  ( )آلـــلون 

ــل وال تقصــري  ــمك ا م اســي  ( ت وي ــل  أىــد    ( )سر اإل ــوان قب

دـا قء ب أسـوار مشـ ورة جـ   بع، املعل ء واملءـو  َدَصَرعدة أيام 

دين  بعـا املورِّو األمر.   ه اب  جرِّيرع ي اا ء والنالنة دانـال 

ــدنا  ـــ ع  ــة   ـ ـــ أســأل اهلل هلــم اهلداي مــن وقــ  ب  نقــول واهلل كــل  ـ

ــهل    ــي ولكم امثــ ــدرايف ســ ــول   ال أامل ــ ــد ء واهلل أقــ ــول التــ قــ

ولن ي فـ  أقـول صـالة أو مـؤار أو مركـز  ـريد لـن        امل درايفل 

ســـب انه وتعـــام برمحتـــه قبـــل  ي فعــه أبـــدـا اال أن يتداركـــه اهلل 

آلركايف التبـو املوجـودة ع ـدنا ب اململكـةل     ول ل  أىد و اته. 

 لبذقامـــة مـــؤارايفجـــريف العـــادة هلـــا أنـــا تقـــوم بـــء  ـــرتة و ـــرتة 

ــن ال راجمــــ  ب   ــر مــ ــاالوأذكــ ــز   4434م عــ ــد املراكــ ــام أىــ قــ

عــن أمــراض القلــي وعالقت ــا باحلمــلل    بعقــد نــدوة املت صصــة 

ــةل وش     ــتا ا لءـ ــه الـــ د ا تـ ــان ال بيـــي ىءـــيب اهلل عليـ  كـ

قــال ابــم أن أد قضــايا ترر ــ  ضــد  تتوقعــون ا تــتا ا لءــة بــه    

يعة تءـاعد علـ    اهزة الءـر آلركايف التبو أو ضـد الوجبـايف ا ـ   

مل وال ب أمراض القلل يع   نقلـة  هلا عالقة ب احل ماالزيادةل 

ــة    ســب ان اهلل العظــيم يقصــدها     ــم ا معي ــه ب وقت ــا كان ألن

ل ولعل ــا نــتكلم عــن  ريهــا مــن ا معيــايف قامــم بر ــ  دعــوم  وغ

حنـــن ب اململكـــة مع ـــا مت صصـــء ب  قضـــية ر ـــ  الـــدعاومل
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عـن عمـر  الـ د     تعوي، املـد ن هل ه اي ما     من الشريعةل 

ممــن  قــدوا عواجملــ م  أو تعــوي، الوراــة ءــر  بءــبي التــد ء  

ــد ء    ة رر عــم اــالث قضــايا قضــيتء رر عــمل    ىقيقــبءــبي الت

لـ   يصـل الت صصـي وانت ـم بتءـويةل      ىدة مـن مءتشـف  امل  او

ــ   ــَيبرىيـ ــم ع ِ ـ ــدمام  هلـ ــارة ب الـ ــاض وعمـ ــارة ب الريـ ل و....... مـ

محد املان ل اهلل قفظـهل  عوم من الدكتور/ الد عم والنانية رر

 ـم  يم مـن حتـم ال اولـة وانت   ام سرـوِّ وال أقول من و ارة الص ةل 

 يـــي اـــالث وال ايـــة أنـــ  تعلـــ  أن ـــم يب ـــون مراكـــز لعقـــالعل 

عل غا  االث جلءايف وآلرـ بم  وبالفجلءايفل وترش ي الدعوةل 

 ويقـــول الشـــيخمليـــارل  341ان املبلـــو امُل الـــي بـــه وكـــالـــدعوة. 

ا ا معيــــة عــــن مقاضــــاة ابــــراهيم اخلضــــريد ب نــــدوة نظمت ــــ

الصـ ة لكءـبم    واهلل لـو اسـتمريف و ارة  آلركايف التبول قـال:  

تقــوم  القانونيــة أن اإلدارةاســت اعم قــد و. مليــار 44ام  34مــن 

ـــ  عـن األ ـاس   وأعتـ ر  ـــ  يـورد   لـ د بدور كبري ب اىصاس كـم ا 

 (ابـو بـ   )مـن   (وذمـانز الر)ومـن   (الك ـم )مـن  و (املـارلبورو )من 

مم اخلءاجمر علي م بعدد األضـرار  ءِّماتوا ام ُق وكم عدد ال ين

الكيلــوايف الــ  اســتورديف مــن كــل صــ  ل   عــدد ال ا.ــة عــن 

صــ ة ام نتم ــ  أن تعــود و ارة ال اهلل العظــيمل ولكــن ســب ان  

ؤالس املـردة هـؤالس ا شـعء    ولـن يـؤد  هـ   ر   منل ه   القضـايا.  
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ال القضــايال واهلل ال يــردع م آلــيس اال  مصاصــي دمــاس الشــبا  ا 

مــن هـــ   األربــا  الشـــيس    َماذا مــا ارتـــدعوا باملــال و رِصـــ  املــالل  

أن مجعيـة )كفـاس(   أنـا أذكـر   والكبريل واال لن يرتدعون أبـدـا.  

دةل لك  ـا  لش   أصيي بءر ان احل جرة ب جر دعومر عم 

  ظه أن الشـ   مشـ  م كان .......... من القاضي اهلل قفَضررِ 

ن آلر  آلرابـا وقيـل لـه أنـه مءـموم  شـربه      وم  برجليه ام الشرِّ

ن يكــون ه ــاي نتم ــ  أ ــ  ن لــ ا    مــايف  ــال قــود وال قصــان

مـن  كـ ل   من القضـاة وأا ـ  أن يكونـوا متقاعـدين و    اجمتالف 

لصـ ةل ليءـاعدوا علـ  تأســي     ا ـامء ومـن احلقيقـة رجـال ا    

ب  ب  لوريـدا  امة الدعاوم ضد آلركايف التبـو. مـنالـ  إلق (لوبي)

بــ  م كءي امرأة قضيةل كم تتوقعون يا ا ـوان     4443العام 

ــية     41 ــايف والقضـ ــا مـ ــل  وج ـ ــةل بـ ــار دوالرل وليءـــم مد  ـ مليـ

ــا نءــت ي  أن     ــ  أن  ــا أتوق ــو رحبــ وحنقــ   موجــودةل أن  ـا.بءــي  ـال

ا بــ  كـم هلـ  ب اىدم الواليايف أ  ـه ىر ك ل  ب قضايا أ رمل 

 وايف سـ مخ  أو سم جمم عل  وجرزِّل مليارل يا دكتور وال ال 01

ىتــ  تءــت ي  آلــركايف التبــو أن تــد   منــل هــ   التعويضــايف .    

حنـــــن أوم واهللل حنـــــن أوم مـــــن هـــــ   التعويضـــــايفل لكـــــن  

قولــوا لــو ارة املاليــة ويــن تــود د الفلــوس    ) آلــركايف التبــو تقــول: 

ــراجميىقـــم  ــةل  و   (الضـ ــول و ارة املاليـ ــن نقـ ــا أن حنـ ــا امـ تع ي ـ
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االاـة   ـ   أتأمـا أن  الو ارة توق  ه ا اخلللل  أو ـادعمو ارتكم 

أو أكنـــر أو أقـــلل ومـــ  ذلـــ  ال تـــرم أارهـــا ب       ـامليـــار عشـــر

  .ا تم 

ــة أيضـــا ىققــم ا ــا     ــل     ا معي ــم بعــ، املــدن من ــأن جعل ـا ب

مـن   اليـة   ـامدنالزلفيل وىر السل والدرعيةل جعلم تل  املدن 

ب  ـايضـــا ا ــا وىققــم أ بالتعــاون مــ  امــارايف امل ــا  . التــد ء

نرجـ  ونقـول    لكـن حنـن أيضـاـ   جايف. م   التد ء ب بع، املدرَّ

يـت م  نـواف بـن    أن نعمل عمـاـل مؤسءـيـا ب بالدنـا     أن ا نتم   

ع ـا اتفاقيـة   يعـ  وقَّ ل اـم يـأتي مـن بعـد  وي ءـ  املوضـوع ل        يص

 األمــري ملــا ت ــريوبعــدها مــ  الرجماســة العامــة لرعايــة الشــبا ل اــم  

جايفل  ـــل بالشيشـــة ب املـــدرَّرة انتشـــريف آلـــ   ديعـــ  الصـــو

ملءــاهمة ب  ابشــكل كــبري. وخبصــون     youtubeم تشــرة ب 

ــه  اصــدار الجم ــة العقوبــايفل   ســاهمم ا معيــة  ل لقــد احلمــدلل

م و ارونـــا ب تعزيـــز األمـــر ع ـــد دلـــ  الشـــورم و رنـــاه  أيضــــا

ــرة    ــر مــن م ــدة(    وأكن ــل آلــركة )ب  كــان  احلمــد هلل. أيضـــا من

ع ـا للءـجاجمر.   بعد اهلل سـب انه وتعـام ب عـدم بي   للجمعية  ضل 

أســ م ا احلمــد هلل ب اصــدار قــرار ألمانــة مدي ــة الريــاض  أيضـــا

وضــ  الر ــوف  وم ــ بيــ  الءــجاجمر لأل فــال قبــل ال ظــامل    مس ــ 

أيضــا مشـروع الريـاض ضـد التـد ءل      للدعاية  لـ  الكاآلـري.   
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ــا    ــا ب بدايــ ل وهــ   آلــ ادة م ظمــة الصــ ة العامليــة ل  ة العمــل أن 

ــ ــد  ء ب  مكانـ ــراهقء املـ ــبة املـ ــام نءـ ــم  %31 م 4441 العـ اـ

  آلــ ادة مــن م ظمــة  وهــ  4434ب  %30اخنفضــم ال ءــبة ام  

وهـ   آلـراكة   الص ة العاملية. وك ا توسي  داجمـرة املكا  ـةل   

ع ـا مع ـم آلـراكة    وقَّكر علي ا و ارة الرتبية والتعليمل ىي  ترش

علــــ  مكا  ــــة  ريي املشــــر ءســــ وايف علــــ  تــــد ملــــدة مخــــ 

ي وك ـا نـوعِّ    وا ل ا بالد ول ب املـدارسل   ضـاوأيالتد ءل 

تعـام مسعـرض ودا ـل     مدرسة س ويـا بفضل اهلل 444أكنر من 

)يعــ  ضــيَّع ا( ال ريــ ل ىيــ  ك ــا    وك ــا أواـلهــ   املــدارس. 

اـم قـالوا ل ـا     ةواملتوسـ   ةيـ النانو نع ي جرعايف توعويـة للمراىـل  

ــو  ــن   انزلـ ــةل ويـ ــا ام اا حتـــمل ا ماعـ ــة    زل ـ ــة اخلامءـ ملرىلـ

أمـا  ن ا هي املرىلة امل اسبة للتوعية. وأتوق  أوالءادسة ابتداجميل 

ــ ين الرجــال  ــال ــد ء واوقع  ـا قــد يكــون اق اعــه صــعب    لب الت

 .و صوصـا  الل مدة بءي ة

بـــال تـــد ءل مشـــروع الريـــاض ان ل احلمـــد هللل ب املدرســـة

وكـــان ه ـــاي   ءـــتفيدم ىقق ـــا  يـــه أكنـــر مـــن أربعـــة ماليـــء

آلراكة ملدة عشر س وايف بي  ا وبء مؤسءـة سـليمان الراج ـي    

مشــروع  يمــا خيــ  ) أيضـــا وقَّع ــا آلــراكة أ ــرم  اــماخلرييــةل 

مــد بــن عبــدالعزيز الراج ــي رمحــه اهللل وقــاف حم( مــ  أمحايــة
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ب دا ـل املـدارس ب    (311.444التوعية لــ ) أيضـا  اوىقق ا  ي 

املءـاهمة مـ  ا معيـة هلـا     أن أنـا أتوقـ    احلمـد هللل  و عام واىد.

 .أار كبري

احلمد هلل لـدي ا ا ن   العيادايف املت قلة والنابتةل و يما خي  

ب األىءــاس  ــرع وب ىاجمــل  ــرع ولــدي ا ب امل  قــة الشــرقية ب    

ال تت  ــا  ولــو اســتجب ا مل البــايف كــنري مــن املــدن  ل الــدمام  ــرع

ن نت مـــل األعبـــاس  روعــــا أ ـــرمل لكـــن ال نءـــت ي  احلقيقـــة أ

ل واال    ـاي م ـا   كجـا ان وا ـوف وعرعـر      اإلدارية واملاليـة 

وم امل ــا   إلقامـة مجعيــايف مكا  ـة التــد ء  النتشــار    هـي أَ 

 .)رجال ونءاس( بء أوسا  م ىقيقـة

أيضـا أنا ذكريف بأنه جيي أن ن الي كل مد ن بأن  ت ـ   

ــل ب      ــن عقيـ ــيخ ابـ ـــا للشـ ــر موقفـ ــد ء. وأذكـ ــن التـ ــاريا )عـ تبـ

 جيــد ىرجـــا ب  ل وهــو رجــل متصــاحل مــ  نفءــهل وال  (التبــاريا

وك ـم  ل لي(ك ـم م تـدبـا ب )الءُّـ   ل  يقـول:  ترديد ه   األمـر 
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ام ــ أكرمكم اهلل ــ ل د لم ىان وقم الءيجارةاذا وأد نل 

ل  قـال لـه: )واهلل يـا    كـان ا ـا ا ذكيــا وملاىـاـ    دورة امليا ل  

كــرم علــ  احلمــام( . كلمــة    أ ــي هــا الوجــه الصــبو  اللــي ي    

ب تـري  ـــ   ىقيقـةـ ـــ  واىدة ان لقم من ه ا الرجل كانم سـببـا  

ام نصا الشيخ عبدالعزيز بـن  أيضـا باإلضا ة ل الشيخ للتد ء

ـــ بــا   ـــ لــهل رمحــة اهلل عليــه ـ أيضـــا ويكــرر   وهــو يــ كر هــ ا ـ

ــم         ـــ  صوصـــا العل ــم ـ ــي العل ــد ء مــ   ل ــرم أن الت كــنريـال وي

 . يلي الشرعي ــ ال

أيضـــا مــن  اىــايف ا معيــة مــن  ضــل اهلل ســب انه وتعــام   

ــا ــال أنعلي  ــايف لضــبج التــد ء    نرغــي ب اصــدار آ    ــلي اليوم  

 ن ـــم رصـــدوا مخءـــء خمالفـــة حلـــاملي ا ـــوالأ يقولـــون مـــناـل

ــ ا اخلـــرب اليـــوم   ـــالل مخـــ  دقـــاجم   ــاسني هـ ــ   ل جـ عـــن  ريـ

ــا  ــد  ء ام هـــ     الواتءـ ــد املـ ــل برصـ ــ  أن نصـ ــن نتم ـ  ا وحنـ

وجـد آلـر ة مءـتقلة    اىدم الدول األوروبيـة ت القدر. أ ن أنه ب 

ـــا        ــن أيضـ ــدي ا حنـ ــون لـ ــد أن يكـ ــال بـ ــد ء ل  ـ ــة التـ ملكا  ـ

ــبج  ــل ايف ضـ ــام  وب    سـ ــة ب الربنـ ــ ة ممنلـ ــل و ارة الصـ ل ولعـ

ــ       ــد ء مــ ــايف التــ ــج خمالفــ ــاعدنا ب ربــ ــو يرل تءــ ــالي الــ معــ

 الءداد بذذن اهلل تعام.خمالفايف 
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بر ــ  القضــايا ضــد آلــركايف التبــول   لبــم وأ الــياأيضـــا  

ما دامم هـي ِقبلـة لـبع، ال ـاسل  لـتكن      ووأتوق  أن أمريكا 

ب ر ــ  القضــايا وب كءــي     ــي قبلــةب مجيــ  األمــور   ِقبلـــة

يـا  أع ـيكم منـااـلل تصـدقون    وأنـا  قضايا ضد آلركايف التبو. 

أن أىــد املــوردين لــدي ا هــو الــ د يبيــ  عــالج التــد ء ل  ا ــوان 

ل كي  ه ا ل مش ور والعـالج غـالي   ويعاجل )تتان(  يبي  )تنت(

ــأكنر مـــن )    ــاع بـ ــدـا ويبـ ــال( 3444جـ ــ     ريـ ــم يبيـ ــوال الوقـ و ـ

الءجاجمر. وب نف  الوقم نـ كر غـري ل  لـدي ا مخـ  أو سـم      

 موردين للتبو نءأل اهلل أن ي دي م.

اقامــة دورايف ملءــاعدة املقلعــء علــ  التــد ءل وبعــ، أيضـــا 

هـــ    مءـــودة كـــبرية ملنـــلاعـــداد  يعكفـــون علـــ ا ن اإل ـــوة 

اإلقــالع عــن االســتمرار ب الــدورة الــ  ستءــاعد املقلعــء علــ   

مـــن عـــددـا تتـــزعم  (نقــاس ـ )ل  ـــ(نقـــاس)التــد ء. أمـــا دورنـــا مــ    

ل يـا ا ـوان   انتشـار التـد ء  و. مورل م  ا الب اقـايف العالجيـة  األ

   األمــاكن الــ  سـب ان اهلل العظــيمل مـرتبج با  ــل والفقـر   

 ي ا التد ء داجممـا يكون ب ا نءبة ج ـل وأميـة أو نءـبة    ي تشر 

تءـاعد علـ  عـالج املـد  ء      ب اقايف نقـاس العالجيـة   ل ا  قرل 

ــة       مــن الفقــراس. أيضـــا مشــروع بي ــايف نقيــةل ىيــ  تقــوم ا معي

ــارة ل ــركايف لبزيــ ــل    شــ ــد  ء ب دا ــ ــاعد املــ ــاول أن تءــ وحتــ
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شـركايفل  العلم ب ال لر ِّ وااني وهو استنمار أولل الشركايف

. استفاديف من البي ايف ال قيـة  وهلل احلمد وكنري من الشركايف

تشـــ يل يـــتم اخلـــان باملـــدارسل ىيـــ   أيضــــا برنـــام  )وقايـــة(

 .ملت قلةالعيادايف ا

ىيـ  لـدي ا وقـ     جريان ألبي عاصـم  ا ن حنن واحلمد هللل 

ــي الفـــال   ــام    ل وأب ىـ ــل اهلل تعـ ــن  ضـ ـــا مـ ـــا اانيـ ــا وقفـ ب قم ـ

ــاسال) ــا (عرجيــ ــة   ل ون مــ ــذذن اهلل ب امل  قــ ــ  بــ ــ  االــ ام وقــ

الشرقية. ه ا وان نظام االستق اع ىقيقـة هو نظام جيد  ىيـ   

يءــاعد ا معيــة علــ  االســتمراريةل وقليــل داجمــم مــن أمنــالكم   

  ريـا بذذن اهلل.

ــلم ا   ــد ىصـ ــ ا وقـ ــن   هـ ــنريةل مـ ــايف كـ ــة علـــ  تزكيـ معيـ

تزكية الشـيخ عبـداهلل بـن عبـدالرمحن ا ـربين رمحـه       : أهم ا

وأيضــا تزكيـة مـن    . مف  عـام اململكـة  من وتزكية تعام.  اهلل

أعمـال ا معيـة ود وهلـا     الشيخ عبداهلل بن حممـد امل لـ  علـ    

ومءــاهمت ا ألكنــر مــن دــالل وت  يت ــا ألكنــر مــن مدي ــةل  

ب عـــالج نءـــبة كـــبرية مـــن    ـــرماحلقيقـــة مـــ  ا معيـــايف األ 

 املد  ء.
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أوردنـا  قـد  كـون  ذني آسـ  لع الـةل وأا ـ  أن ن   وأ ريـال  ـ 

نتكــــات  مجيعـــــا ب أن أا ــــ  وـا عــــن هــــ   املشــــكلةل آلــــي 

 عالج ا بذذن اهلل تعام.

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

 آلـــكرـا لألســـتاذ ســـليمان ملـــا  رىـــهل وان كـــان احلـــدي  

ىيـ  ه ـاي   ل مؤملـال اال أن ا ك ا نود مجيعــا أن يواصـل ىدينـه   

ليءــ م كــل ب   ا يءــمع ا الــبع، ألول مــرةىقـاجم  وأرقــام رمســ 

 دالهل ب التوعية وب مكا  ة ه ا الداس.

و لـي املـدا اليف تؤكـد     ه اي دموعة من األسـ لة  ىقيقـة

م ويءـــت   هـــ ا ال ـــر . وقبـــل أن أقـــدِّ  علـــ  أن املوضـــوع اـــرد 

يضــا  أاألس لةل  أود أن أآلري ام ج ود علماس اململكـة وغريهـم   

واإلســالميةل ب مكا  ــة التــد ء  ربيــة مــن علمــاس الــدول الع

عبـدالرمحن  سليمان بن كتب ا الشيخ/ وأذكر من ذل  رسالة 

 رمحــه اهللل وهــو مــن أواجمــل األجممــة ب املءــجد ال بــودالعرمــردل 

 وكــان رجمــي  ا كمــة الشــرعية ب املدي ــة امل ــورة بعــد د ــول 

وكانـم لـه رسـالة ب حتـريم الـد انل      املل  عبدالعزيز املدي ـة.  

لـوال أنـه   وبكـل تأكيـد   (ل الربكان ب حتريم الد ان َّاها )

لرسالةل وأيضـا ب أ  ـر  كنرة املد  ءل ملا كتي ه   ا َاَ َل



 

61 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

ل والتءـاهل والرتا ـي كـان    البقاع جبوار مءجد رسول اهلل 

 موجودـا م   قديم الزمان.

مدا لـــة ل ســيكون أول األســ لة   تقــديرـا للشــجاعة األدبيـــة  و

مـــن مجيــــ   رجــــو ن حممــــد احلـــا ميل وأ للـــدكتور ىءــــء بـــ  

ــدا لء  ــد امل ــ ل   دقيقــتء  عــنمــدا لت م أال تزي ــا أمكــن ذل م

 تفضل سعادة الدكتور.يول

  حسني بن حممد احلازمي /مداخلة الدكتور : 

أآلـــكر مضـــيف ا الءـــالم علـــيكم ورمحـــة اهلل وبركاتـــهل 

ــةل    ــرة القيمـــــــــــــــــــ ــ   ا اضـــــــــــــــــــ ــريم هلـــــــــــــــــــ  الكـــــــــــــــــــ

ل ..........................................................................................

 .وآلكرـا لكم مجيعـا

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

انتشــريف  ل ســب ان اهلل العظــيم. ىءــء آلــكرـا يــا دكتــور 

ــة أمــ  لوىــة   ــو   مــن آلــركايف دعاجمي ر أىــدهم ىيــ  صــوَّ التب

دعـوة   يقـول: )أنـا سـأر     مـال وقد بلو أكنر من مثانء عا نفءه

ــد ــد  ضـ ــركايف التـ ــ  ل   ء  آلـ ــا تكـ ــم ام  ألن ـ ــا مل أمـ  أنـ

قويــةل ومضــادة  بالفعــل هــي ىــر   ( )آلــوف ايــم لــون ل  ا ن(

 آلركايف التبو.عن  ه   ىقيقة
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 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

مستابعـة  ـارج احلـدودل    امل تـدم قظـ    ىقيقـة يا ا ـواني ان  

هــ   و .الــدا ليءــت   متابعــة مــن اخلــارج و صــراىـة وضــوع ملا 

مــا هــو دور  : تــدم مــن الءــودان وعلــ  اهلــواس أســ لة ورديف ام امل

ما هو  . ما هي دوا   التد ء.  كل م ا ب مكا  ة التد ء

ــد ء الءــليب   ــأاري الت ــ  نقــاوم األوهــام    . )للمصــاىبء( ت كي

ــول التـــد ء . الشـــا ــه جمعة ىـ ــ  اإلعالنـــاكيـــ  نواجـ يف والرتويـ

 . كمـــا أن وغريهـــاواأل ـــالم للتـــد ء مـــن  ـــالل املءلءـــاليف  

مـا  ل يقـول:  ه اي سؤال من آلـ   ب القاعـة مل يـ كر ا ـه    

د ان و.ارتــــه ب احلــــد مــــن  الــــ يــــادة ضــــراجمي مــــدم تــــأاري 

 وأين ت هي تل  الضراجمي .التد ءل 

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

 ل علم ـاكمل ام و ارة املاليـةل ومـا جيي ـا م  ـا       و )وين تر

 44مـؤارة )ا ن بــ   س(ل أما عن  يادة ضراجمي الد انل   ـي  آلي

الشــ   ل  أصـبا بعــدما كـان   بــال ب  هــي مـؤارة  ريـال(  40و

(. أو نصـ  باكـم ا ن  )باكتء( أصبا يـد ن )باكـم    يد ن

ُأعلـن  ملـا  املرتدديـن علـ  العيـادايف     عـدد حنن ملء ا هـ ا ب  أيضـا 

 . ر   قيمة التبو
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ــا احلقيقــة .   أمــا خبصــون:   ــا )يعــ ( مــا هــو دورن أ الــي أن

وهو يد نل ركضـم   ضي  كل آل   ب ىال ما اذا جاسي

)الل يــا  ــود ام امل ــبخ وأىضــريف لــه آلــي ـا يضــ   يــه د انــه   

د  ـا ب مرـ   يـه(. أيضــا اذا رأيـم    اىرتم ل ه ا بي ل ما ترد ِّن

 .د ءالءورل أ البه بعدم الت

واهلل مـا  ل لءودانخ من اال  ذكرها األ عالمقضية اإلعن و

مـن أكـرب   هـي   (mbcهلا ىلل وأنا أقول وأكـرر أن ق ـوايف الــ )   

ل ل   ذن د ول تل  الق ـوايف ألد  .   شر التد ءالق وايف ال  ت

 د ول لكل ا  ايف ىقيقـة. بيم هو

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

ــة ســتاذ ســليمان  األ نتشــار بعضـــا مــن عوامــل ا  ذكــر احلقيق

ــ   ــد ء ب ا تمـــ ــ     . التـــ ــرِّج علـــ ــ  أن يرعـــ ــم أتوقـــ ــد ك ـــ وقـــ

ــرتاىايف.  ــرتاىايفاالســ ــرة   أرم أن االســ ــادة كنــ ــ مم ب  يــ أســ

ــد  ء ســرتاىة أن .ــد ا  قــلَّ(ل )الشيشــةتــد ء  اصــة ل امل

عيل مجــاتــد ء أو  يوجــد  ي ــا مــد ن أو مــد  ون   آلــبابية ال

 . )الشيشة واملعءل(ا  ي .د 
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 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

 املباريــايف  ل آلرــفلريفب كــأس العــامل الــ د كــان ب أملانيــا  

اهي ألن املقـ     كان أكـرب د ـول لعـامل املعءـل ب تلـ  األيـام      

أنَّ  أقول أنـه أ ضـل لـددَّ   أنا . دع مل املباريايف ت م هلم ىضور 

ب مــن أن يــد ن بعيــدـا  د املباريــايف ب البيــم بــداـل  ولــدد يشــاه

ذهــا  الشــبا   تشــفري املباريــايف دا ليـــا أدم ام  االســرتاىايف. 

 ظـر ب  ل وحنـن نتم ـ  أن ير  ام االسرتاىايف وأماكن التجمعايف

بعـــ، املشـــاكل الـــدا ل لل ـــد مـــن قـــرار تشـــفري املباريـــايف ب 

جـواد ب هـ ا    يم  أب أنا أتف و .انتشار التد ء والشيشة وم  ا

األمر. بل ب بع، املرايف اذا سألم أىد أقارب  ممن يـد  ونل  

هـ  وأمـر    أْدالعـام(  املعءَّـل  ) يجيب  أنه )يرعءِّل( ل احلقيقة ان 

ــرأس الواىــد(   ــد يعــادل   )ال ــن )باكــم    مــن الشيشــة ق ــر م أكن

ب  مـن يرعبـل لـ    ذمـة  وهـ ا علـ  ىءـي    كامل من الءـجاجمر(ل  

ــ  الءـــاعة  ــ ( و . تلـ ــرارايف الـــ  )ترَفشِّـــل(  مـــن ضـــ )يعـ  من القـ

ل  علــ   ريــ  القصــيم)املعءِّــل( كــل بــاجمعي  َ َمــأْج ل أْنىقيقـــة

ل  ــأول مــا يقابلــ  هــو هــ      أعــزكم اهلل أول مــد ل الريــاض 

ـــا  ـــور املاجمـــة حمـــل وأنـــا أىصـــيت ا  وجـــدت ا  . ا ـــاليف ل تقريبـ

 قـال ل وقت ـا املءـؤولء  أىد  وملا نص  ااملوجودة. )القيءاريايف( 

ــا ا ــال     نل ــ ــا قــ ــاهيل مــ ــوار املقــ ــول: )جبــ ــام يقــ ــ ال ظــ   مالصــ
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ــاهي ــريايف   (للمقــ ــة التفءــ ــا ىقيقــ ــا   )ل  ل وه ــ ــو مــ ــا دام هــ  مــ

كيلـو   ةام مخءـ )أى ه( جبوار ل ل  أنا أست ي  أن (مسالص 

ــرتايف  ــوار مـ ــو جبـ ــريف    وهـ ــاليف   انتشـ ــ  ا ـ ــرتاىايف وتلـ االسـ

 جبوارها.ىقيقة 

 ريعبداجمليد بن حممد الُعم/ )مدير الندوة( األستاذ : 

 ب انتشار هـ ا األمـرل سـفرر    أيضـا من األسبا  ال  ساهمم

 أنــا  قــد ـال  وىتــ   ــــ   والب ــايف( الضــي :  ــــ )  لل ــارج  لشــبا ِ ا

ـ وهـو مـن بيـم    ــ األستاذ سليمان وال   املا أذكر من األبيايفل 

 وكانـم مقدمتـه االستشـ اد بأبيـايف آلـعريةل     آلعر ـــ ذكرهـال   

 ون الـد ان ب اخلـارج   ىيـ  كـان مـن يتعـا    سأورد بيـتء   ل ا 

 ـــ  اضمن بع، الديار القريبة من الري مال ــ وضيف ام  أيام اِ 

  يقول:

ــا  ــاربي ا احنجرنـ ــا ..... آلـ ــدرنا ***  نكرنـ ــ رنا وان صـ اعتـ

 .واليمء م ر ي ا

وســاجمل  الءـفر لل ــارج مــن قـديم الزمــانل كــان وسـيلة مــن    

 آلر  الد ان.

وهـو مـن   يل مـد بـن جـابر اليمـان    حممدا لـة للـدكتور/   ه   

ب تبيــان  مكا  ــة التــد ء ولــه ج ــود علميــة وعمليــة    عرابــيِّ
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آلـي ـا اضـا يـا     الـدكتور  ع َـ د يرل وقـ الدكتور ه ال  ليتفضل

   تقديرـا لهل وم  الع ر للجمي .

  حممد بن جابر اليماني:الدكتور/ األستاذ مداخلة 

ضـرنا ونشـكركم مجيعــال    مضيف ا ومقدم ا وحمانشكر 

ــالل   ــ  يقـ ــ واحلـ ــد ء.   أنـ ــة التـ ــم ب مكا  ـ ــء  تكلمـ وىـ

ب هـ ا    ويف   واتي األوم ب هـ ا ا ـالل كـان أسـتاذد     

 يمـا خيــ   م( كــان ىجـم املبيعــايف   4430ب عـام )  أبـو معــاذ. 

مليـار دوالر( ب   344ــ وه   اىصـاجمية قريبـة ـــ )    الءجاجمر  قج

بـــو. ىتـــ  تعر ـــوا نفـــوذ آلـــركايف الت     ل ميزانيـــة دول العـــامل

صـــدور  ل مـــا وصـــلم اليـــه اململكـــة ا ن مـــنهلل لكـــن احلمـــد

الضريبة االنتقاجميةل أعل م أن الربـ    ىقيقـةاألنظمةل وقبل ه ا 

ــاني مــن هــ ا العــام )   اململكــة  آلــ  ايفم( اخنفضــم  4431الن

احلقيقــة مشــج  وهــ ا الــرقم ( % 41ربيــة الءــعودية ب ءــبة ) الع

التـــد ء علـــ   بعــــا ىـــء حتـــدث أبـــو معـــاذ عـــن تـــأاري    جـــدـا.

 ه ـــاي دراســـايفن  ـــالواق  أل إلنتاجيـــة علـــ  املءـــتوم الـــو  ا

ىيــ    للشــأن الءــ ود دارة العامــةب اإلوم اقشــايف مــ  اإل ــوة  

 عل  ه ا املوضوع. ن م بصدد اجراس دراسةأعل وا أ

ه ــاي مثــة أواـل: الت في يــةل  وه ــاي ىقيقــة موضــوع الالجم ــة 

أن ذ مــ  أبــي معــا ب الالجم ــة الت في يــةل ومل نءــت    مشــاورايف
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وبالتــالي ال يــزال املوضــوع ل  ــد وســيلة مقبولــة ب وقــم أ ضــل

خيـالفوا املكـان    ىـاولوا أن هـم  وأيضـا:  .بشكل أو بآ ر عاجممـا

ــ د ــه املــد نل و    ال خيــال  املــد ن  ال ــد ع  ــ د ال يبع هــ ا أو ال

ك ا نتم ـ  أن تـد ل هـ      معمول به ب بري انيا. وحنن  ال ظام

ل لتزيــد املروريــةنــل امل الفــايف مامل الفــايف نظــام امل الفــايف مــ  

ج علـ   بءَّـ تر ال ظـام علـ  أن امل الفـايف    العقوبة هلمل وأيضـا ن َّ

 ه ا األمر.الت مية البشرية م  اقرار آلية حتق  

م( 13/1/4433ب ) يـا ا ـوان  آلعار اليوم العـاملي القـادم   ان 

وم ظمـة الصـ ة العامليـة تقـول: ان     . (التد ء يضر بالقلـي هو: )

أن يتوقـ  املـد ن    ل هـو للوقاية من أمـراض القلـي   أبءج تد ل

وا  ــوا لــي أن أعــرتض علــ  مصــ لا التــد ء . التــد ء عــن

ــا       ــد ء الءــليبل أن ــا ضــد مصــ لا الت ــه  الءــليبل  أن أصــر أن

 جبانب ـا املـد ن  يـد ن  ءتشـار ىي مـا   ن ا ال نرأل  (قءرد)تد ء 

  قد أصدر الو ير قـرارـا م ـ  وأن  د ىاـل. وأرجو ب كل مرةل 

 أسبوعء.

أبـو معـاذ )آلـود( مـا      قد يكـون وال   ىقيقـة ة األ رية ال ق

أن يشـري اليـه   أن  أدعـو مـن يعـرف أىـدـا     هي أن ي رى ال أراد 

جــلَّ أن ل أســأل اهلل عــزَّ ونعــيم أ مــة ذن ــا ىقيقــة   لــدم انقــاسا

 خيرج ا م  ا ساملءل والءالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 عبداجمليد بن حممد الُعمري /)مدير الندوة( األستاذ : 

ب  كـــــان اهلللـــــيكم الءـــــالم ورمحـــــة اهلل وبركاتـــــه. وع

بعـ،   يْفَوهـ   رسـالة ىَـ   و عونكمل وآلكرـا للـدكتور حممـد.  

ل ضـي  وهـي رسـالة  ي ـا آلـيس مـن ا     األسـ لة وبعـ، املعلومـايفل    

أن يبــدد وج ــة  وقــ  لــهمــن الــدكتور جــالل حممــد بيــوميل   

ــ    ــر ل وقـ ـــا نظـ ــر أن يوأيضـ ــ ا   للم اضـ ــتدع  هـ ــا اسـ ــا مـ ضـ

أو اضـا تهل  وأسـ لته  ذكر ب مدا لتـه   بعـا أواـلل هو  .ال ضي

ل وتفضـل  انتشار التد ء هو غيا  أوليـاس األمـور  أن من أسبا  

 مباآلرة.يا دكتور ألق ا 

 

 

  /جالل حممد بيومي:مداخلة الدكتور 

أىـــد أجممـــة املءـــاجد كم ورمحـــة اهلل وبركاتـــه. ســالم علـــي 

ها أنا ذا أالىـا  رة للءفورل وصدِّمصر مر  بة ام أن أآلار ب 

أن مصر هي سـبي انتشـار التـد ء مـن  ـالل أ الم ـا        أ  مأو 

ب انتشــار هــ ا   ه ــاي ج ــايف أ ــرم ســبي   ىقيقـــة  .الءــي ماجمية

أىــدـا يت ــرر  ــــ مل نــَر ــــ الضــي : ذكرت ــا واهلل املوضـوع أيضــاـ 

 .ل ملاذا نركز عل  أن مصر هي الءبي الي ا
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ن ل أتــد ء مــن م ظــور نفءــي أي ــا اإل ــوة  لامــن أســبا  ان 

 ام 34ال شـأ مـن سـن )   ال ف  أمجعوا علـ  أن  علم   رباسكل 

اهلل امل ظــور الــدي ل يقــول مــن أمــا  .قابــل لالحنــراف ســ ة( 33

ــلَّ  ــزَّ وجـــــــ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ: عـــــــ

ســـــب انه وتعـــــام   ـــــا ربُّ (1) چەئ   ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې

وأن نعتـدل. اذـا هـؤالس ال ـاس الـ ين       نعبـد  ي أنخيربنا بأن ـا جيـ  

قال احلدي  الشري  ـــ مـا مع ـا  ـــ         ي  ر ون ذااملي  ر ونل 

ءـانه  مجِّدانـه أو ير  وِّ  يرما من مولود اال ويولد عل  الف رة  أبواا

. حنـــن ب علـــم الـــ ف  نقـــول لـــي  ه ـــاي أب ـــاس       رانها صِّـــأو ير

ــرون    ــاس مقصـ ــاي أبـ ــل ه ـ ــرونل بـ ــن  ا ن  . األ مقصـ ــ ل عـ ي شـ

ل وهـــ ا كلـــه علـــ  ىءـــا  تربيـــة  ـااألوالد ويعمـــل لـــياـل وي  ـــار

 هي لالسـرتاىايف.  جيي علـ  األ  أال يءـما الب ـه أن يـ    . األب اس

اذا كــــان لــــدي ا ســــاجم  يــــد نل ن صــــ ه بــــأن يــــرتي  وكــــ ا 

 .يرتك الالتد ءل واال  لي هي و

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ:  

أن األ ـــالم علـــ   لـــم أصـــر  الآلـــكرـا للـــدكتور جـــاللل و

ـــ )أىــد       ال ربيــة واأل ــالم   املصــرية هــي أكــرب داعــم للتــد ء ـ

                                      
 .14سورة الرومل من ا ية: (3)
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مـا ب   ( ــأصاـل عل  سبيل املنالموريتانية أ الم احلضور: ما ب 

ــا   ــا ذكرنـ ــد واال مـ ــ  ال أُ  قـ ــور ىتـ ــا دكتـ ــ  يـ ــم لـ ــ  و ِّقلـ ع علـ

أدرد وش ا ـهل  الربمـاجمي( مـا    أبو آلـالخ مءلءل )ا  ءيايفل 

لءعوديةل كـان يعـرض   اواإلعالم  من و ارة النقا ة بدعٍمكان 

عـن ) ـاش   عل  ما أ ن جاس بدياـل مل ر ل هو ال د صالة ا بعد

 ما  اش(.

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

قبـــل أن يءـــم   كتـــي االعــرتاض جــالل  أن الـــدكتور يبــدو  

ــم   مــن ســ )احلــدي  عــن أبــي آلــالخل     .(اواي ب نفءــه  مــا  ل

عزيز لأن األســتاذ ســليمان أآلــار ام ىــدي  امللــ  عبــدا  ىقيقـــةو

 لعـم ىـر  هـو    وللتوضيا  ذن  م  الو ير املصرد  لعم ىر .

ن امللــ  عبــدالعزيز حتــدث معــه بل ــة   رجــل اقتصــادل ولــ ل   ــذ 

ألن احلـدي  لـي     (هرسـول ل ما قال له )قال اهلل وقال اقتصادية

ان أو ما ام ذلـ ل   ـو جـاس اليـه مـن البـا        م  آليخ جييز الد 

ان ـــــ لل ـــ  ـــــ أيضــــا  أو مـــن الفـــن الـــ د لديـــهل هـــ ا للتوضـــيا.

مـة الـد انل مـن بيـ  م     الكنري من املشـايخ ب مصـر أ تـوا حبر   

عليـه رمحـة اهللل كمـا    ل  ء خملـوف ءـ ىالشـيخ حممـد   املف  

ب أآلــر ته كــان داجممـــا الشــيخ كشــ ل عليــه رمحــة اهللل  أن 

ب وقـم مضـ  هـي أن اإلعـالم     لكـن املشـكلة   . من هـ ا  ق ر
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ــ )الضي : ان كـان ىرامــا    يف ال شا اصوأال يأتي اال باملصرد 

ل واال  ـذن  ـــ    ا حنن حنرمه وان كـان ىـالاـل   ـا حنـن حنللـه(     

علمـاس  والعربـي ومـن بيـ  م     الكنري من علمـاس العـامل اإلسـالمي   

ــوت م مل      ــن صـ ــد ء لكـ ــوا التـ ــر ىرمـ ــل ب مصـ ــن أ اضـ يكـ

 . يظ ر

ــاي  ــتاذ/    ه ـ ــرتا  مـــن األسـ ــالة واقـ ــراهيم   رسـ ــن ابـ ــد بـ حممـ

الءـالم علـيكم ورمحـة اهلل وبركاتـهل     )ىي  يقول: ل العرمرد

ساجمل ب مق   كر نيةوأال يوجد لديكم رساجمل توعوية الكرت

 اسـت الل مشـاهري  قصري  كن تداوله بالواتءا ل كما أرجو 

 برام  التواصل واالستفادة م  م(.

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ األستاذ اااضر : 

ل ولعل ـا نأ ـ    ع ـدنا و جزاي اهلل  ريال مأ وذة ب االعتبـار 

 .املوجودين ب امل تدم ونراسل ماإل وان وان آلاس اهلل أرقام 

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

فضــــل ل  ليتا ن مدا لــــة للــــدكتور ابــــراهيم أبــــو احلءــــن

 مشكورـا.
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  /إبراهيم أبو احلسنمداخلة الدكتور: 

ــهل   ــة اهلل وبركاتــ ــيكم ورمحــ ــالم علــ ـــة أآلــــكر   ســ ىقيقــ

ال ــدوةل وأذكــر بعــ، ال قــاط  الــدكتور عبــدالعزيز علــ  هــ  

ــزرع       ــزال أآلــجار الق ــوة وير ــيمنل تر املتعلقــة باملوضــوع. ا ن ب ال

ادد . ىقيقــة حنـن حنتـاج ب ا انـي االقتصـ      (القـايف )بداـل م  ا 

ان اللءـان مقءـم    ضـد هـ ا الوبـاس.   ـا أكربدعمـا وا اني املالي 

أو الـالذع  ام أقءـامل جـزس م ـه يتـ ور )احلـادر( وآ ـر يتـ ور )       

ل  ــد أن ىاســة التــ ور أو احلــام،(ل أمــا ع ــد املــد  ء  املــرَّ

كمـا أن   غـري املـد  ء.  ت ـا لـدم   كفاسأقل من لدي م كفاست ا 

دة بءــبي موضــوع التــ ور أو  دياملــد  ء يعــانون مــن حنا ــة آلــ  

ــ  ب     ــ  تالىـــا ذلـ ــمل ىيـ يـــادايف عاحلـــااليف املراجعـــة ل ال عـ

ــد ا ــامعي    ــ   ال ــ  اإلنءــان    . مءتشــف  املل ــؤار عل ــد ء ي الت

باألكــلل وكلمــا ا داد تــد ي ـا   يتلــ ذ)يــت عم( وال بالتــالي ال و

ــر ســوساـ كلمــا  ــ ل  .ــد أن املــد ن داجممـــا يشــر     ا داد األا . ل

علــ   . آلــكرـا وجــزاكم اهلل  ــريـادة()الشــاهي مــ  ســكر  يــا

 .االستماع

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 
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 الليلـــــةهـــــ   ىظي ـــــا وقـــــد آلـــــكرـا للـــــدكتور ابـــــراهيمل 

وان آلــاس اهلل حتضــرون األمءــيايف  وىضــوركمل  مســدا لتكم

 .القادمةوامل تديايف 

 صيبسليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل ال/ اااضر األستاذ : 

آلـاهديف بعـ، املشـاكل األسـريةل     لقـد  تعليـ ل   لددَّ ييل 

أنـ  بعـد   كـبري جـدـا. تقـول أىـد األ ـوايف:      وموضـوع  وهو ع ر 

األمـر  وهـ ا  مـن راجم ـة  وجـي.      أتقيأ ة ا  ءية واهلل انالعملي

ل  ا انــي األســرد مل أتكلــم عليــه بشــكل  يــا ا ــوة متكــرر

 كبري ولعل غريد يتكلم ع ه.

  )عبداجمليد بن حممد الُعمري/ األستاذ)مدير الندوة : 

ل مــن كــان لــه  ع ــد اخلبــا ين َر()الِءــ األول( ملــا كــان مــن)

يمان ل  األســتاذ ســل (قــدماذا جــاس متــأ رـا )ي عالقــة باخلبــا ل  

األسـتاذ حممـد   )الضـي :  ـــ   يريد مـن أىـد احلضـور أن يءـقج.    

اهلل ل تـاج رأســ ا ب عمليـة املكا  ــة  هــو  (أبــو عبـداهلل الفـراج ) 

   .  ليتفضل.  ــ ونشيج جدـا(ه فظق

 (أبو عبداهللحممد الفراج ) /مداخلة األستاذ: 

أن يكــون ال ــر   أودســالم علــيكم ورمحــة اهلل وبركاتــهل 

تكلم وكـ ل  اإل ـوة   األخ أبو معاذ ا اضر به آلي ـا عمليـا. ان 
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عــن أمــا أنــا  ءــأتكلم   لعــن ا  ــايف احلكوميــة  املشــاركون

 . ندوركم أنتم أي ا احلضور ا

ل أآلـار ام  مكا  ة التد ء ب املادة الءابعةان نظام  بعـا 

ــايف احل   ــد ء ب ا   ــد الت ــةكب  ا ن ليءــوا  ونل واملوجــودومي

كيـ   ما دوركـم ب تفعيـل املوضـوع هـ ا       جب ايف ىكوميةل 

نراهـا   ةأقـر   ريقـ   بعــا  .   بـال رر العمليـة   نرفعِّل ه ا املوضـوع 

لل صــول علــ  و. ة التــد ءاللج ــة الو  يــة ملكا  ــ هــي  ريــ  

 أن يكـون ه ـاي ت ءـي  لبـدس     ه ا األمر بشكل عمليل  كن

ــة  واملــادة الءــابعة مــن نظــام مكا  ــة التــد ء     .اجــراسايف عملي

وا  ـايف األ ـرم.    ا   التـد ء ب مجيـ  املصـاحل احلكوميـة    

ببـدس م ـ  وت بيـ      لـزم ا  ـايف احلكوميـة   واملادة النانية عشـر تر 

 ن مو فـون ىكوميـونل مـا هـو دورنـا       ا  حننال رامايف.  يي 

أ ضـل    . أرم أن كي  نءت ي  أن نت ري بشـأن هـ ا املوضـوع   

مــن اللج ــة الو  يــة     عــن  ريــ    ــا  ر ــي     ريقــة تكــون   

ا  ة احلكوميةل وال  قد تكون ــ تل  ا  ـة  تل   ب للمدير

 منأمـل مـ ك  مفاد  أن ا ملدير ا امعةل ويكون ل  مناـل جامعـةــ 

 لل ـدف ( هــ  3043) سءم عامل  اللج ة الو  ية ُأ  ال ظامت بي

 من أهداف اللج ة. ه   ه ال
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يــتم اإلعــالم بأنــه ســوف يكــون ه ــاي  ل وقبــل ت بيــ  ال ظــام

ريـــال( وقــــ  للجامعـــة أن تــــولي ج ــــة    444غرامـــايف قــــدرها ) 

من يقـول  . وهو قءم األمنللم الفايف  ب مءألة الضبج خمتصة

ي ب ــي أن نع ــي املوضــوع أكــرب  أن موضــوع التــد ء بءــيج وال

املءـؤولء  ه اي اىصاجمية من من ىجمهل أنا أرد عليه وأقول أن 

 3011عــام )ال ــالل ب مءتشــف  األمــن امل ــدرايف  عيــادايفعــن 

( مــن مــدم  امل ــدرايف بــدأوا هــ ا ال ريــ    % 13تقــول أن ) هـــ(

 .بالتد ء

هـ ا احلـيل   لدي ا بع، األ كـارل مـناـل    أنَّكما أن ا نقولل 

ب هـ ا   ل وأنم ا ن ملا تصبابه ك ا ىالة عالجيةىي الفال ل 

حتمـي احلـي الـ د    أواـل وحتمـي أوالدي و العملل ست مي نفء  

أن يـدمر لـ     كـن  مدم ـا ب احلـي  ـا واىد ـاآل صان أنم  يه. 

ومـن  وأكنـر تلـ  احلـااليف .ـدون ا ب احلـداجم       . احلي كـامالـ 

ل ا اتصـل مباآلـرة   مظللة(  )سيارة هيونداد هلا العالمايف البار ة 

أن ه اي أناس وأ ربهم ل (104)( أو 3133)با  ايف امل تصة 

أنـه ماجمـة باملاجمـة    لـ   وأنـا أقـول   ــ ب أن م يتعا ون امل درايف  أآل ُّ

 وسيقومون بالواجي. يتعا ون احلشيم ــ

لـ ا  موجـودة ب احلـداجم      بعــا    ـي  أما خبصون الشيشةل 

ل مءـؤوليت ا حنـن  أآلـياس  م عـن  تكلـ لكـن أنـا أ  (. 104اتصل بـ )
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ــ   ــه  غــر  الريــاض ب مق ــ   ان آل صـــا واىــدـا أغل ل وهــ ا أنقل

ل ا لـــ  البلـــددعـــن  ريــ  األخ  الـــد العريفـــي رجمــي    لكــم  

عمليـة  بعـن  ريـ  ا كمـةل    ل مق ـ  آل صـا واىدـا  قج أغل  

اعتــرب أن نــم ب فءــ ل أل ا ن وأنــا أقــول .وُأغلــ  املق ــ  ىءــابية

ــردي الــ د يشــت ل   . لونال يشــت كلــ م ال ــاس  م ل وُقــوأنــم مسف

ـــ   ش   واىد مصلا   القاعدةاألمر وه   واتب  ه   بدوريل 

دس بــال  أنــا أا ــ  مــن ا ميــ ي فــ  البلــد. صــاحل ــــ ولــي   قــج 

  وكي  نبـدأ بـاخل وايف العمليـة   بأآلياس عملية وبت بي  ال ظام. 

مءــتعدة للعمليــة يكــون عــن  ريــ  اللج ــة الو  يــةل   ــي  ذلــ  

 .الش   يبادرحتتاج ام أن لكن .  ه 

وو ارة مـن اللج ـةل وو ارة التجـارةل    ه اي االاة ع اصرل هـم  

اة أ رافل   ـؤالس ي زلـون امليـدان.    االل الشؤون البلدية والقروية

أقــرت  كمــا انــي هــ   أآلــياس  يبــة ومبشــرة قادمــة ان آلــاس اهلل.  

ل يكـون ب ن ايـة كـ    أنعل  اإل ـوة الكـرام ب هـ ا امل تـدمل     

 تعرض عل  احلاضرين.ام كتيل تر حماضرة توصيايف

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

ولـدي ا دموعـة مـن     آلكرـا للشيخ حممدل ومع ـا ربـ  سـاعة   

وأيضـا لصاىي امل تدم التعليـ   واملقرتىايفل واألس لة املدا اليف 
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ذلـ .  أمكـن   مـا ل وحنـاول ان آلـاس اهلل أن ن  ـي ا ميـ      األ ري

 وا ن مدا لة للدكتور سعد املشارد.

 سعد املشاري: /مداخلة الدكتور 

ــهل    ــة اهلل وبركاتـ ــيكم ورمحـ ــالم علـ ــر  سـ آلـــكرـا للم اضـ

لدكتور عبدالعزيز العرمرد وآلكرـا للضي  الكريم وآلكرـا ل

 .واملقدم واحلضور الكرام

................................................................... ........ 

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

أذكر قصة للدكتور محد املان  خبصون وبشأن الت فيزل 

 الرتقيةل وهي خبصون مءألة الت فيـزل والـ  ي ب ـي أن تأ ـ     

ل لكـن غريهـا   آلـياس الـ  نقـدر علي ـا    بقدرل وحنن ىفزنا ب األ

 قد يكون  يه  لم ل ري املد ن.

  عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

 .وا ن مدا لة للشيخ حممد بن سعد امل  ا

 حممد بن سعد املهنا/ مداخلة الشيخ : 

ىقيقـــة اســتمتع ا مســا  ســالم علــيكم ورمحــة اهلل وبركاتــهل  

  جزا اهلل أبا معاذ  ري ا زاس.  ع ال



 

 

77 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 د أ رىــه املقــرت  الــ. وع ــدد ســؤالع ــدد مقــرت ل صــراىـة 

لع وة ب ال دوةل وأعرف أن م ال  لكـون مليـارايف أو أقـل مـن     

  ـــة ملكا ابداعيـــةأل كـــار قيمـــم مءـــابقة ذلـــ ل لكـــن اذا ُأ

مبلـو   لـه  كـل مـن أتـ  بفكـرة جيـدة     التد ء مناـلل ولو قل ا أن 

املبـــــالو ليءـــــم مخءـــــة آالف ريـــــال أو عشـــــرة آالفل  ل جعـــــل 

ل  لـو  ايف مـن األ كـار  كبريةل أتوق  أنه سيضـخ للجمعيـة م ـ   بال

أ كـار عمليـة ناج ـةل    ربـ   أنالث أو  رج ا من ه   األ كار بـ 

ــا   أعتقــد ــا ىقق  ــ د أمــا الءــ  هــ ا االقــرتا .  اهلــدفل أن  ؤال ال

مـن   ا معيـةَ  هـو كـم يكلـ  املـد نر    داجممـا ما يـدور ب ذهـ ل   

ل .ـد أن   ىت  يقلـ  له وىت  يرتي التد ء من أول  يارة مالل 

التكـالي  الـ    كي يت يـل ا م ـور مـا هـي     للرقم  ا رضلو عر

ل  قـد يكـون   الـ  تقـوم ب ـا   ا اس ه   الرسـالة  تت مل ا ا معية 

ن يكــون ه ــاي  كــرة لت ميــة أبــهــو مقــرت   األمــر ا  ــرجيـدـا.  

بــأن وأق عــت م ل اذا ج ــم للجمعيــة بعــدد عشــرين مــد  اـ املــوارد. 

يـة.     اي حمفز وه الـ  هد ي تظم كل م  م بربنام  ا معيةل 

ه ا ما ودديف أن أآلارككم بهل والءـالم علـيكم ورمحـة اهلل    

 وبركاته.
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 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

عـالج املـد ن    ةتكلفليكم الءالم ورمحة اهلل وبركاته  وع

ــ، ا  ــــايف اخلاصــــة    ــ  أن تكــــون  ب بعــ ــوالي ألــــ   أتوقــ ىــ

بنالمثاجمـة ريـالل    م اأما حنـن ب ا معيـة   قـد   ومخءماجمة ريال. 

ونقـدم ا ملـن هـم أقـلل أمـا      ل ونقدم ا ل الي النانود مساجمـة ريـال  

  معية  تقدم بأل  ومخءماجمة ريال. ارج ا

  عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

يقــول: حنــن  ــال  مــن األخ ياســر ومل يكمــل ا ــهل  ســؤال 

ــار التـــد ءل   نعـــانيا امعـــايفل   اهرة بـــه أمـــاموا ـــمـــن انتشـ

ــايف ــات ةل وال أىــــد قــــري  وحتــــم ن مــــدا ل الكليــ ــر األســ ظــ

  ـل مثـة   ميـة    اصـة ا امعـايف واملعاهـد غـري احلكو    ساك ـال 

  حنــن نعــاني تعــاون مــ  و ارة التعلــيم  اربــة هــ   ا  ــة اخلبينــة

 كنريـا من التد ء.

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

اذا حتمــــ  آلــــ   ءــــءل كــــرر أن ــــا لءــــ ا مؤسَّوأأعــــود 

الـدكتور  أن . أذكـر   واذا )را (  اهلل ي كر  بـاخلري حتمء ال 

العـالي قـد أمضـ  علـ  اتفاقيـة ا امعـايف        الع قرد و ير التعلـيم 
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وا ن ب حماولـة مـ  جامعـة اإلمـام عـن  ريـ        كل ال وبدأنا ب ا 

 مركز أحباث امل درايف.

 يد بن حممد الُعمريعبداجمل/ )مدير الندوة( األستاذ : 

ــدي ا  ــ  آل صـــا  كيــ  ُأ :الءــاجمل دموعــة أســ لةل يقــول  ل ق 

ويقول أنه مل يصـي بـأذم وهـو كـبري     يد ن م   س وايف  ويلةل 

ــن  ــدارس      ب الءـ ــا ب املـ ــرايف تقيمون ـ ــدكم حماضـ ــل ع ـ  وهـ

ن  ريقـة يتبع ـا   ءـ   وما أىيءت ي  املد ن تري الد ان وكي 

وكيــ    ان وال يعــود اليــهلــد ه لاملــد ن ىتــ  يءــتمر ب تركــ 

 بــرتي الــد ان واالبتعــاد عــن ر قــاس الءــوس   ق ــ  الشــا  املراهــ  ُأ

 . ال ين يد  ون

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

تارخييـة ىقيقــة ب ىيـاة املـد نل بـء      ومراىـل  ه اي مواق  

معةل ا هو احلال بء النانود وا اكممرىلة دراسية ودراسيةل 

ــة ام  أو ــن الدراسـ ــةل   مـ ــة م مـ ــة وهـــي مرىلـ وقـــم ب أو الو يفـ

كـان   نهـو تـري األصـدقاس الـ ي    يـا ا ـواني   ل وأهم عـالج  الزواج

تـرتي   يع  دـرد أن ل غري ه ا ما  يهل بعد اإلقالع يد ن مع م

ــم ترجــ    ــد ء ا ــو و الت ل ســت تك  (هــاملرةســيجارة واىــدة و )ل

 أكنر من ذد قبل.
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 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

ه اي مل و ة يـا أسـتاذ سـليمانل وهـي أن كـنريـا مـن ا بـاس        

ــا بعـــد أن   نالـــ ي ــد  يمـ ــاسيـــد  ونل .ـ ــ م هم بعـــ، أب ـ أو كلـ

ل واذا بليـــتم   اهلل املـــد ن ب نفءـــه وب أب اجمـــهل  ليتـــ يـــد  ون

ل وهــــ    ســــيتأارون  األب ــــاسألن ل بقــــدر اإلمكــــان     اســــترتوا

 مل و ة.

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ ر األستاذاااض : 

ــابعوا الـــــدكتور   ـــــد   أا ـــــ  مـــــن بعـــــ، املـــــد  ء  أن يتـــ

مــري، بالءــر ان  عــنيــ كرها ل ىيــ  لــه مواقــ   اخلضــريد

ب حلظـة وداعــهل يقــول جييـ   أربعــة أو مخءــة   تـوب مــ  أب اجمــه  

الءر ان والتـد ء. يقـول    ص ار وأبوهم تري احلياة بءبيأب اس 

ســب ان اهلل. مــاتوا بالءــر ان ، ال ــاس يقــول أمــي وجــدتيل بعــ

يقــول أن  ــالن بــن  ــالن عمــر  عشــرون عامـــا وأصــيي بءــر ان    

وهـــو مـــا د ـــن اال م ـــ  مخـــ  أو عشـــر  أو بءـــر ان الفـــماللنـــة 

 س وايف.

 معلق الضيوف أحد : 

ق ـ  مـد ن عـاش    كيـ  أُ الـ د يقـول:   بال ءبة للءـؤال األول  

نا أقـول هلـم أن املءـألة اىصـاجمية     تءعء عامـا ومل يصي بأذمل أ
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 ـل هـ ا   ل  ل لو أن انءانـا سقج مـن الـدور العاآلـر وَسـِلمَ    بءي ة

قــراسة . ان أن كــل مــن يءــقج مــن الــدور العاآلــر سيءــَلم     مــربر

 كما ذكر الدكتور. اإلىصاسايف خمتلفة

 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

 .  الدعاية للتد ءال بيي املد ن أكرب درم ب

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

  الد بن حممد أبا احلءن.وا ن مدا لة للدكتور/ 

 خالد بن حممد أبا احلسن /مداخلة الدكتور : 

القصــ  الصــادمة ب ســالم علــيكم ورمحــة اهلل وبركاتــه   

ي جيـ ليءـم دديـة.    ه ا الشـأنل )ال ب بـة( والتعامـل ال فءـي    

أســلو   ومكا  ــة  هــ ا املصــ لا   مــ    أن نتوقــ  عــن التعامــل  

أن مــ  املــد نل لــي  هــ ا بكــابل ال بــد      وال ب بــة التل ــ  

الــدول األ ــرم الــ   تعلم ممــا  علتــهنــجيــي أن ن الــي حبقوق ــا. 

ل ونـتعلم كيـ    ونتعلم من هـ   الـدروس  ل ب ه ا ا ال سبقت ا

ـــ  ب الــد ول  والقــدرة أصــبا التــد ء ب ــ   القــوة  هلــ   البلــدان ـ

ـــ  ا صــ ة  كريــاـ  ومــ  ذلــ  اكــن مــن الــد ول واالنتشــارل    ـ

تـدرس الءـور جيـدـا لكـي تـتمكن مـن        يضعون مراكز أحباث

 .كل احلشود  رتارا



 

82 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

ــو ضــرب ا مــناـل    ــنء)عــن ل ـــ     (امل   ــاكم ـ ــا اهلل واي ـــ عا ان ب ـ

أرادوا أن قصــلوا علــ  ىقــورل  ل الواليــايف املت ــدة األمريكيــة 

مــن  بدقــةل اــم قــالوا )ن ظــ  الــَدَرج األمــر  ل درســوا  وامــاذا  علــ

. وهو القـانون أمنت أسلو ل أال أقوم وقاموا بالش ل عل      ور(

ــاروا   درســوا القــانون.   ــم قــرروا أن خيت ــة  (الس  يجــاس)ا ومدي 

  ـدث  يت ركوا  يـه    ـاألن تكون مكان (سان  رانءيءكو)

ام مدي ـة   كيـة املت دة األمري واليايفالانتقال مجاعي من مجي  

ان ــم انت بــوا   اــم  ىتــ  أصــب وا أغلبيــة.     )ســان  رانءيءــكو( 

ــ  مل      ــة مـ ــدة املدي ـ ــار عمـ ــم صـ ــدة(ل اـ ــي )العمـ ــم سـ ــ  اـ  روا علـ

مـن  وقوانء سان  رانءيءـكول   ىت  أصب وا يضعواا ل ل 

 ومن ام انت   األمر ووصلوا ام ما يريدون.بعدها الزواج ل 

أن )يعـ (  ل أمـا  كيـة األ كار ال  حنتاج ام أن ندرس  ن  

ب ـ   ال يبـةل   ـ ا ال     نتعامل م  هـ   احلـااليف ومـ  هـ ا الل ـج     

حنن ا ن لدي ا ديوان ملكي ونظامل وكل اإلمكانيـايف   .يصلا

األمـاكن ع ـدنا تصـا  ب ـ ا الوبـاسل مـاذا بقـي          ع دنا. أ ضـل  

 اهلل العا ية والءالمة.نءأل .   ب املءاجد  

ام   ن حنتـاج  أحبـاث   ـ   أدعو أن يكـون ه ـاي مركـز   أنا و

اــم يقــدم ل ــا كيــ  نعــاجل هــ    مــن يــدرس ا تمــ  الءــعوددل  

يءت   ه   ا رأة وقيمـة احليـاة.   ىقيقـة ع وه ا املوضو. الف ايف
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وال ال ختـاف مـن أىـد أبـدـال     ن حنن نربي أب اسنا علـ  العيـيل    ا

واذهـــي  ب ا لـــ  (رقــــا)ال ختـــرج ل تءـــت ي مـــن أىـــد أبـــداـ 

هـل     والتـد ء   .  يـيل  ن ه ا  عاـل  بيعيــا جـداـ  ل م  أ ارجـا

د أن اأن اذا أرهــل قل ــا للولــد    صــ ع ا مــن التــد ء عيبـــا آ ــر  

ل أعـوذ بـاهلل ونءـأل اهلل العا يـةل     ونقـو ل يـد ن  لـيرتي ا لـ    

 .ونع يه جوـا بأن التد ء ه ا آليس خمي 

ــد ن   ــم ان املــ ــة    اــ ــار ) فايــ ــ هي إلىضــ ــال   ــ ــد ل بيوت ــ يــ

املفــروض هــ ا مــا  هــ   مصــيبة  هــ   مصــيبة واهللل   لســجاجمر(

ي عيالي أن ه ا ال يد ل بي ل وأقـول  ربِّيد ل بي ل املفروض ُأ

اسـت دم  يا أ ي ل ولولدد ال .عل  ميل  املد ن يقر  من بي 

ـــ  الـد ان  هـ ا ـــ   الد انل قل لـه أن  آ ة أد آليس ب احلر  عل  

ل ال حتاربـه بالـدين   ولي  من األصول وال ءي لي  من )املرجلة(

جيــي أن ن ظــر ام   قــجل بــل ىاربــه بالــدين وبكــل آلــيس آ ــر. 

أن ــا آ ــةل وت ت ــ  ىقوق ــال  ومسيزان ــا الصــ يال هــ   القضــية 

اذا نظرنــا للتــد ء . ل ــا وأن مــن  ارســ ا عــدو وأن ــا حتتقرنــال 

ــرةوللمـــد ن  ــ   ال ظـ ــا  ب ـ ــت دم ال ظريـ ــدأنا نءـ ــيةل وبـ يف ال فءـ

ل    ـــاي مـــن ع ـــد   ال يـــا ىبـــييبل  لكـــن ال نقـــول انءـــ ابايف

  لــ ا  ل ه ــاي مــن ال قــرتم أىــداـ   مشــكلة ب اىــرتام ا تمــ  

 .ي أن نتعامل م  ه   الظاهرة بقوةجي
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ب العـامل هـم   للءـجاجمر  ء ( من املد  % 34وعل   كرة ان )

ل يف م ظمـة الصـ ة العامليـة   وهـ   اىصـاسا  وناميةل   قريةب دول 

آلـركايف  .ـد  ل بدايـة الد  ء ب ملا تـأتي تـرم املـ   وه   األرقام 

واىــد مــن اإلعالنــايف   التبــو )تءــود( أىلــ  دعايــايف ب اخلــارجل 

ــون  وتــــون ســــ ويـا مــــن الــــد انل   يقــــول أن ه ــــاي ســــبع  ة مليــ

ــم قــالوا    آلــو وا ل  يتمتعــون بالعا يــة  ومليــار وضــعوها دعايــةل ا

يـا مجاعـة حنـن حنتـاج أن     ليم ىـارم نفءـي  .   كي  اإلعالم ل 

أن حنتــاج و  اإلعــالمل نصــرف علــل إلعــالمنكــون  القــء ب ا

ام عاون اخلـريد ب احلـر  علـ  التـد ء     التدرد يتجاو  ذل  

انـه  و . اربة ه ا واحلكومي وجبمي  ا ب ايفالعمل ا تمعي 

ــد ء  ل ــ  أن التـ ــف  أن أ ـ ــ  ل يؤسـ ــو  ريـ ــدرايفل هـ ــا لم ـ ال يـ

ل هـو  نفءـ ا امل ـدرايف  التـد ء هـو   جيي أن نقـول أن  بل مجاعة 

 يما بعد ستكون  يبةل وقد ال تكون مصيبـة احلءل لكنمص

 الكاراةل وجزاكم اهلل  ريـا.

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

وآ ــر مدا لــة . دكتــور  الــدل مدا لــة اريــة آلــكر اهلل لــ  

 ل وقبلـ ا سـيكون سـؤاالـ   ابـراهيم العقيـل   ا هي م  األسـتاذ/  لدي

أرم األسـتاذ/   من أول ا اضـرة ويقة أنا لكن احلق. ان آلاس اهلل

 ل  مـا أدرد  أمحد اخلـاني سـارىـا ويأ ـ  وضـعية أمحـد آلـوقي      
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ل مـن أول   ر قصيدة أو يت كر من أبيايف الشـعر هل هو يءت ض

 ل ا اضــرة وأنــا أرا  ب جلءــة حتــاكي جلءــة أمحــد آلــوقي      

 ء ض  له دقيقتء يت ف ا ب ا آلـعرـا مـن مقولـه أو مـن م قولـهل      

ل ألن هــ   الوضــعية د مدا لــة األســتاذ ابــراهيم العقيــلوذلــ  بعــ

ل وأبشـــــر بقصـــــيدة  املـــــا  ءـــــ     ليءـــــم وضـــــعية  بيعيـــــة  

 .امليكرو ون بيد 

  أمحد اخلاني /األستاذمداخلة : 

 ســــــــــــــــالم علــــــــــــــــيكم ورمحــــــــــــــــة اهلل وبركاتــــــــــــــــهل   

ــا  ل..................................................................................... وأنــــــــــــــــ

ــ        ــي ب ــ ــرد أن يزودنــ ــدالعزيز العرمــ ــدكتور عبــ ــن الــ ــي مــ أرغــ

. ومـــا يتعلـــ  ب ـــا ىتـــ  أضـــيف ا ب كتـــابي ا اضـــرة وموادهـــا 

 والءالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

وا ن ســيت دث األســتاذ ابــراهيم العقيــل قبــل التعليــ  األ ــري   

   بدالعزيزل تفضل يا أستاذ ابراهيم.للدكتور ع

 إبراهيم العقيل /مداخلة األستاذ : 

 ســــــــــــــــالم علــــــــــــــــيكم ورمحــــــــــــــــة اهلل وبركاتــــــــــــــــهل   

. .................................................................................. 
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 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

ب ا مصـان ل  اليمن وب ا مصان ل  األردن وان ل ب ا مصتركيا 

مــدة أمـا عــن    .جبــل علــي بـه ســتون مصــ   ول ب ــا مصـان   مصـر و

ــام   الج املــد ن لعقــالع عــن هــ   ا  ــةل     عــ ـــا ســتة أي ــي تقريب   

 والعيادة ب اخلارج يا ىب ا تزورون ا.متواصلةل 

  عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

 انل ان اإل ـو راهيم  وأي ـا اإل ـوة الكـرام   ابلألستاذ آلكرـا 

ـــ ب مجعيــة نقــاس  ـــ جــزاهم اهلل  ــريـا ـ احلا لــة املت قلــة  أىضــرواـ

وأىضـروا بعـ، الشـروىايفل وأيضــا أىضـروا      ل والعيادة املت قلة

 مـن أراد أن يوصـل هـ   الرسـالة     يتضمن بعـ، املعلومـايف     ملفـا

. ب هـ ا امللــ  ملـن قتـاجل  بذمكانــه أن يءرتآلـد مسـا      التوعويـة 

 العرمرد.بن ابراهيم للدكتور عبدالعزيز  ري التعقيي األا ن و

 ( :األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري )املضيف              

والءـالم علـ  سـيدنا رسـول     بءم اهللل واحلمد هللل والصالة 

قـدمل وأآلـكر   ملوا  ضـي ال لأل وين الكر ء آلكرـا. اهلل 

لتأســي  هــ    ـامت مءــالــ د عر تــه ان الصــيبل األســتاذ ســليم

وال  ال قمــــل هــــ ا ل ا معيــــة م ــــ  أكنــــر مــــن االاــــء ســــ ة

 أل اهلل سب انه وتعام أن يعي ه.احلماسل نء
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صــراىـة ي علـ  مدا لــة الـدكتور جـالل بيـومي      وأبـدأ بتعقيـ  

ي قــل وأقــول لــه لءــم الوىيــد الــ د   حمبتــه ملصــر يــه  ُأكِبــرر

 ســليمان مــن أن ناســتاذا ذكــر  أل ومــمصــرل كل ــا قــي مصــر

ــرب     األ ــالم املصــرية قــد ـا وىــدينـا هــي      ــ  ت ــر األ ــالم ال أكن

ــ  تأاريهــا ل  الءــيجارة ــد  ء  عل أكــرب مــن  ب مصــر عــدد امل

تأاريهـــا علـــ  غريهـــم ب ســـاجمر البلـــدانل ومصـــر هـــي أســـتاذت ا  

 .لكد أن ا نءأل اهلل اخلري ملصرل وُأوحنن تبعـا هلا

ــ  القــ  ُأعــرِّجاــم  ــ  ذكرهــا األســتاذ ســليمان ب    عل رارايف ال

ل نقـاس ب ورآلته األوم مـ  مجعيـة   ياض دي ة الرا ل  البلدد مل

علـ  األ فـال    مـن بيـ  الـد ان    وما مت اصدار  من توصيايف حتـد  

علـ  كبـار    البيـ  ىتـ  اقتصـر   املـدارس.  جبـوار  وع ـد املءـاجد و  

ب مءــاىايف لــ ا ا لــ  البلــدد و علــ  ر ــ  معي ــة  عَّ الءــن و

اـم ان أمانـة   . وقد صدر ب هـ   الورآلـة اا ـا عشـر توصـية     معي ة. 

ا لــ  البلــدد توصــيايف ة الريــاض مشــكورة تفاعلــم مــ  مدي ــ

ل وعمَّمـم تلـ  التوصـيايف    قـه اهلل أيام األمري م صور بن متعي و َّ

علـــ  خمتلـــ   الصـــادرة عـــن هـــ   ا معيـــة املباركـــة وا لـــ  

 م ا   اململكة.

اليف املعءـلل  ـ  ن و مالجمـي    قضية املقـاهي وحمـ  خبصون و

 ـبع، األنظمـة الـ  توضـ  خترجـ       ...   ب ا ل  البلدد حنن
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ن أوصـي ا بعـد اجـراس دراسـة       ن مَـ  ـ ب ىرج  من ىرج وتوقع  

املعءـل واملقـاهي   حمـاليف  بـذ راج  عل  حمـاليف املعءـلل   ميدانية 

والــ د هــو رمســا  رتكــزل ب ــ ا الاــم  وج  ــا مــن وســج املدي ــةل  

 ب ا لــ  البلــدد اوه ــاي دراســايف ا لع ـا علي ــ . أكنـر ايالمــاـ 

ج  يه بعـ،  قد راَبوعل  دم  مقاهي جبوار الف   الدوردل 

أنـه يرتـاد هـ ا املكـان ومـا بـه مـن         وجـدنا  من قصر األعـداد   

وا معــة مثــانون ألــ    يــومي اخلمــيمقــاهي مــن أجــل الشيشــة 

والدراســــة موجــــودة ولــــدد نءــــ ة حمفو ــــة م  ــــال   آلــــ  ل

  ـ   قضـية   (  ايم جابكم ( قالوا )جابونا الشيشـة والض ايا )

 الو ن.ىءاسة عل  مءتوم 

 الــدكتور  الــدام قضــية أآلــار هلــا وأآلــار األســتاذ ســليمان 

دع املــد ن هــو    احليــاسعامــل أال وهــي قضــية   لجــزا  اهلل  ــرياـ 

أن نع ــي رســاجمل  علي ــا   ولءــم أنــم مــن يءــت يالــ د يءــت ي 

 لـو كـان   . يبق  ه ا األمـر ىيـاسً   ألب اجم ا و مالجم ا وص ارنا ىت 

 ب  ا الشـكل لكـان لـه دور  ب احلـد مـن هـ   ا  ـة.         اجمباع د أ

قبـل   الرساجمل ال  نع ي ا للص ار ــ كما أآلار الدكتور  الـد  

ل دع ـا نءـتنمرها م ـ  الصـ ر    ــ قليل وقد سعديف ب    اإلآلارايف 

 ن ابتليم  ال تزيد البالس بالًس.وا



 

 

89 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

صل  جبوار  آلا  مد نل  لما  ـرج  أنا أذكر أىد ا ريان 

 قد مشمته ب املءـجدل قل ـا      من املءجد قال ولد  الن يد ن

ل ال .ـر علـ    ايـاي أن حتـدث ىتـ  ال ي جـر املءـجد      قـال  نعم  

رـا بــأن نوقــ  آلــباب ا ب   ــاملــد ن آلــرـا آ ــرل  ــ  ن ال نعــاجل    

. م مـة  وبرساجمل  ال بد أن نعاجل ه   األمور حبكمة  ر آ ر. 

ألواجمـــلل الـــد ان ع ـــد ا كلمـــا ذكـــريف حتـــريم ان اهللل وســـب 

ن يعتــرب هــ ا جر ـــة ل   ال ــر  ا   ــأقول قــد ســبق ا ا  ـــرينل    

اذا أنـم ك ـم   الصـ ي  ل ل  آلركايف التأمء يعتربها   ي ة. 

ــعر ا ن   ــي تل  الءـ ــد  ـا  ءـ ــأ مـ ــركايف تـ ــيارايف ل وآلـ مء الءـ

ل وامل ــاعم واألمــاكن العامــة وال ــريانل  ءــي تل  الءــعر ا ن

أمــا ب العــامل النالــ    . امجاعـــا ذلــ  مم ــوع التــد ء بــه    كــل

الواق  العـاملي جيعـل رجوع ـا    والدول ال امية   كتفي بقرارايفل 

 م  ه ا األمر.

ا ـاس تعليقـهل وأقـول لـه أنـا ب      أبيـومي  الـدكتور جـالل   ه نبَّام 

ــة   ــتاذ ب ا امعـ ــم أسـ ــة وأنـ ــية ا ا امعـ ــال أن قضـ ــد ء ل وقـ لتـ

ــا   ــة اإلمـ ــة جبامعـ ــم  اصـ ــد ء   م. ليءـ ــية التـ ــمل قضـ ــول نعـ   قـ

معظم  ال  ا امعايف الءـعودية بـال اسـتن اسل وال     موجودة لدم

أن ه ـاي  اصـية. و يمـا     ظن ملـا مت احلـدي  عـن جامعـة اإلمـام     ير

يتعل  باملو فءل وأنا أىد املو فء الءابقء ب جامعـة اإلمـامل   



 

91 
مكافحة التدخني ودورنا جتاهها

 ب جامعـة  بء املو فء كاجم ــا مـن كـان    ال يوجد تد ء م لقـا

ـــوىتــ  ب ا امعــايف األ ــرم وهــ ا معــروف  اإلمــامل   وام ا ن ـ

قـد يكـون سـرقة و لءـة      والدكتور  الد مـا  ال ب ا امعـة ـــ   

لكـن ا امعـة تضـ     . ب األماكن اخلفيةبء مواق  الءيارايف 

وهـ ا مـا أراد    لاللواجما والعقوبايف وهي ضد التد ء ب ا امعة

يتـه ايـا ل وليءـم جامعـة     ري اليه الـدكتور جـالل وأنـا كف   يش أن

ــرف       ــ  ن نعـ ــايفل  ـ ــل ا امعـ ــل كـ ــدهال بـ ــام وىـ ــاع اإلمـ أوضـ

ال ال  وحنن نتكلم عن مخءء أو ستء ألـ   الـيل  ـاألمر    

 خيرج عن اليد ب كنري من األىيان.

  ا ب هـ   الليلـةل    مي  مـن آلـرَّ  أكرر الشكر ألبي معاذ و

هـــ    ر أنذكلـــوُأاهلل ســـب انه وتعـــام أن ي فـــ  بكـــمل   أســـألو

 تـدم  تبقـ  ب موقـ  امل  ل ا اضرة كاملة مسا  ي ـا مـن تعليقـايف   

 ام أن تـأتي ا اضـرة القادمـة   عل  الشبكة ب البـ  املباآلـرل   

 . وسلمكم اهلل ا واني الكرام.ألرآلي  ت زل ل

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

ــتاذ ســـليمان  ــتاذ   ليتفضـــل لوالتعليـــ  األ ـــري ا ن لألسـ األسـ

 سليمان.
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 سليمان بن عبدالرمحن بن عبداهلل الصيب/ اااضر األستاذ : 

ــلل     ــراهيم العقي ــاذا ال   خبصــون كــالم األســتاذ اب ــا قــال مل مل

ب القـانون  نظـام  ب ... أنا أذكـر أن عرضـم آلـي ـا ه ـاي        ل 

م( سيصـبا   4444بعـد عـام )   َدلِـ مـن ور   كمـا نعتقـد   مجيل جـداـ 

االسـتبارل  ا ن ل )آلـوف(  ي امل ـدرايف التد ء ب ىقـه كتعـا   

للتـد ءل  م( سيصـبا آلـبه انعـدام     4444م وىت   4433 في )

  لو است ع ا أنا نبدأ من ا ن    ا جيد.

ــا  اخلتــاموب  ــا عاصــم أن علــ  ا تيــار  للموضــوعل   أآلــكر أب

ل وهـ ا  لل دي  آل صيـا وجزا  اهلل  ريـا عل  اتاىة الفرصة لي

ه من أ ضل الروا د الفكريـة ب مدي ـة   أرا  أنىقيقـة أنا امل تدم 

وآلـكرـا ألبـي جـواد علـ      جزاي اهلل  ـريـا أبـا عاصـمل     الرياض.

 ىءن ادارته للقاس.

 عبداجمليد بن حممد الُعمري/ )مدير الندوة( األستاذ : 

الكــرامل وآلــكرـا للم اضــر   أي ــا احلضــور  آلــكرـا لكــم  

وان ة ب ه   األمءية ال يبـ قد استفدنا واستمتع ا  لوللمضي   

الــــم علــــ  غــــري املعتــــادل اال أن ــــا كانــــم ب احلقيقــــة اريــــة  

ل وام لقــاس آ ــر ان آلــاس اهللل   واســتفدنا م  ــا الشــيس الكــنري   

        والءالم وعليكم ورمحة اهلل وبركاته.اهللل  ونءتودعكم
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