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 ندوة

 ــ السعودية العربية اململكة يف اخلريي العمل جناحات

 )*( منوذجًا أواصر مجعية

 :السرية الذاتية للمحاضر  

 /توفيق بن عبدالعزيز السويلم الدكتور االسم.                     

 يف االقتصاد من جامعة  دكتوراه املؤهل الدراسي: -

 .واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية

 هام الوظيفية:امل 

 للبحوث واالستشارات االقتصادية. مدير دار اخلليج -

 مدير جمموعة السويلم االستشارية. -

 الدولية باململكة. AGNممثل شركة  -

                                      
هتتت( املوا تت    0410) اخلتتامم متتن شتتار ا  ا تتر   أقيمتتم مستتاس الستتبم    )*(

تو ي  بتن  / رالدكتو (. وحتدث  ياا سعادة  8141) للخامم عشر من سبتمرب

متدير دار اخللتيج للبحتوث واالستشتارات  ورجمتيم جملتم       ) عبدالعزيز الستويلم 

(. وأدارهتتا ستتتعادة  إدارة اجلمعيتتة اخلةيتتة لرعايتتة األستتر الستتعودية يف اخلتتار       

أستتا  التتاريو واارتتارة   الُعمتر  ) عبتدالعزيز بتن إبتتراهيم   / التدكتور  األستتا  

  (.إلسالمية  الرياض تت سابقًااإلسالمية جبامعة اإلما  حممد بن سعود ا
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   الدولية باململكة. MSIممثل شركة  -

 التجارية بالغرف عضو فاعل: 

 عرو جملم األعمال السعود  الصيين. .1

 .عرو جملم األعمال السعود  الكور  .1

 .لم األعمال السعود  اليابانيعرو جم .3

 ناجمب رجميم جملم األعمال السعود  اهلند . .0

 كاتب صحفي يف: 

 .جملة غر ة الرياض -

 .جملة غر ة الشرقية -

 .جملة غر ة اجلنوب -

 .جملة غر ة مكة -

 .جملة األعمال بدبي -

 بعض الصحف السعودية واخلليجية يف اجملال االقتصاد . -

 

 

 اخلربات العملية: 
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متفرغًا للعمتل   ًاقانوني ًاوحماسبارًا اقتصاديًا  يعمل حاليًا مستش

رجميستتًا جمللتتم   رب  وواخل تتمبكتبتتا اخلتتال بالريتتاض  وجتتدة     

ومتتتديرًا ج للبحتتتوث واالستشتتتارات االقتصتتتادية   إدارة دار اخللتتتي

جملموعة السويلم االستشارية واليت هي عرتو دولتي يف جمموعتة    

AGN  الدولية وجمموعةMSI العاملية. 

 مجعيـــات علميـــة ومهنيـــة دا ـــل و ـــار   نظمـــات وم عـــدة يف عضـــو

 :اثا منها على سبيل امل، اململكة

o تتتتت   واملراجعيتتتتتتتن القانونييتتتتنحتتتتتاد العربتتتي للمحاستتتتتب  تتتتتاالت

 .بيتروت

o القانتونييتتتنتتتتوديتتتة للمتتتتتتحاسبيتتتن تتسعتتتتتتتة التتتتتئتتتتتاتيتتتال. 

o تةتتتتتتتتوديتتتعتتتتتتتاد الستتتتتتصتتتتتتتتتقتتئتتة االتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتهت.           

o تتةتتتتتتوديتتتعتتتتتتتتتتتتتاإلدارة الستة تتتتتتتتتئتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتهتت.   

o تتتتتتطتتانتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتد اإلدارة البتتتتتاتتتتتعتتتتم. 

o ريتكتيتتةتتتاديتتتتتتتتتتتة األمتتتتصتتتتتتتتتتقتة االتتتتتئتتتتتيتتتتتاتتتتال.     

o تي للمتتتتتتحتاسبتيتتن القانتتتونيتيتتتنتتتريتتكتتاألمتتد تتاتتتتعتتتتاملت.   

o املتتتتتملكتتتتتتة املتحتتتتتتدة   تتتتتتت  عتتتتتاتتتتتتد املتتتتتراجع  التتتتتدا لي    تتم

 .لتنتتتتدوأيتر
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o الغرف السعتوديتتتةتتتشاريتة مبجلتم تتتتتتو اللجنتة االستتتتتتتتترتتعت.   

o ر تتتتتتة الريتتتتتاض للتجتتتتتتارة تتتتنة االستشتتتتتارية بغتتتتتتتو اللجتتتتتتترتتع

 .الصتناعتةو

 عتض  عاليتات الغترف    ناشط يف العمل االجتماعي واخلة  وب

 التجارية.

 صتتاد  يف بعتتض الصتتحف واجملتتالت      عالمتتي وكاتتتب اقت  إ

 مج االقتصادية بالقنوات الفراجمية.وناشط يف الربا

 دير الندوة:السرية الذاتية مل 

 :األستتتتال التتتدكتورل عبتتتدالعزيز بتتتن إبتتتراهيم   االســـم

 الُعمري.

 :(.1593هت 1331)العا  بريدة  مكان امليالد وتارخيه  

 :(1583تت  هت1048) تارخيا:. دكتوراه املؤهل العلمي . 

كليتتة اإلمتتا  حممتتد بتتن ستتعود اإلستتالمية تتتت    جامعتتة  مصــدر : -

 .الرياضرة تت جتماعية قسم التاريو وااراالعلو  اال

 أستا . الرتبة العلمية: -

    .تاريو وحرارة إسالمية التخصص العام: -
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 النظم اإلسالمية يف عصر النيب  التخصص الدقيق: -

 . واخللفاس الراشدين 

 اإلجنليزية  وإملامًا باللغة األملانية. اللغات: -

  :العمل 

       أستتتتا  الدراستتتات العليتتتا جبامعتتتة اإلمتتتا  حممتتتد بتتتن ستتتعود

 )سابقًا(.  ةاإلسالمي

 سابقًا(.علو  اإلسالمية والعربية بواشنطن  وكيل معاد ال( 

 سابقًا(.  ضناجمب رجميم اجمللم البلد  ملدينة الريا( 

 : اجلمعيات واألعما 

 سابقًا(.دارة اجلمعية التارخيية السعودية  عرو جملم إ( 

 سابقًا(.ة دراسات الشرق األوسط األمريكية  عرو مجعي( 

 العرب.  حتاد املؤرعرو ِا    

 حتاد املؤر   اخلليجي .  عرو ِا 

 أمريكتتتا  يف  شتتتار  يف العديتتتد متتتن املتتتؤترات والنتتتدوات :

 والعامل العربي.  ونيوزيلندا  سرتالياوبا  وأوأور

 اجلمعية اخلةية لرعاية األيتا  ناجمب رجميم جملم إدارة. 

   اخللتتتتيج ل عتتتتال  )عرتتتتو جملتتتتم إدارة ومؤستتتتم لشتتتتركة

 .(والعالقات والعامة
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  (وايف العاملية)رجميم جملم إدارة شركة. 

 متتن التتدورات العلميتتة  يف: أمريكتتا  وكنتتدا       أدار العديتتد

 وآسيا.وأسرتاليا  ونيوزيلندا  

  رجمتتتيم وعرتتتو جملتتتم إدارة لعتتتدد متتتن الشتتتركات التجاريتتتة

 دا ل اململكة و ارجاا.

 والدكتوراه يف التاريو  أشرف على عدد من رساجمل املاجستة

 قش عددًا مناا.وناواارارة  

  له ما يزيد على مثانية وثالثني حباثًا منشورًا وسبعة وثالثون كتابًا

 مطبوعًا، كالتالي:

 .(الوالية على البلدان يف عصر اخللفاس الراشدين) .1

 .(اارف والصناعات يف ااجاز يف عصر الرسول ) .1

جتماعيتتتة وتقنيتتتة يف الستتتةة أبعتتتاد إداريتتتة واقتصتتتادية وِا) .3

 .(النبوية

 )أربع طبعات(. (رتوح اإلسالمية عرب العصوالف) .0

 .(كتاب املغاز  البن أبي شيبة) .9

 .(أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية) .1

 .(األمن يف حياة األنبياس عليام السال ) .3

 .(انتخابات اجملالم البلدية تت جتربة  اتية تت الرياض) .8

 .(حراريات يف الفتوح اإلسالمية) .5
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 .(رية من عصر الراشدينمدنية وعسك اسرتاتيجيات) .14

 .(مبادئ التخطيط واإلدارة يف السةة النبوية) .11

 .(لوحات وطنية) .11

 .(القوى العاملية واملكاييل) .13

 .( راسات ثقا ية يف العدل والتاريو واإلعال ) .10

 .(جملم الرياض البلد  من الدا ل) .19

أجتزاس(    9تت ديتن ودولتة( )  و امت النبي   رسول ا  ) .11

 كالتالي:

 .(ة النبوية العامل واملصطفى والوحيعلم السة) -

 (.االضطااد واهلجرة والتنمية) -

 (.إنا  تحنا لك  تحًا مبينًا) -

 (.العاملية والدولة اإلنسانية) -

 (.املعايشون للمصطفي ) -

خمتصتتر كتتتاب تتتت  االصتتطفاس متتن ستتةة املصتتطفى  ) .13

 .(دين ودولةتت رسول ا  و امت النبي  

 14) (مجتتع وحتقيتت تتتت حصتتاد منتتتدى الُعمتتر  الثقتتايف )  .18

 .أجزاس(

 (بناس اجملتمع املدني وتنميتا يف السةة النبوية) .15

 .(هت1304هت تت 1144وثاجم  عاجملية من ُبَرْيَدة )من جزجم ( ) .14



 

 
 

 جمعية ــ السعودية العربية المملكة في الخيري العمل نجاحات 8

 نموذجا ً أواصر

)من روَّاد التعليم الشيو/ عبدا  بن إبتراهيم بتن ستليم تتت      .11

 رمحا ا  تت سةة وآثار(.

 كتور/ سعادة األستاذ الد واملضيف الندوة كلمة مدير

 الُعمري:عبدالعزيز بن إبراهيم 

دنا رسول بسم ا   واامد    والصالة والسال  على سيِّ

ا   وعلى آلا وصحبا ومن وااله. أصلِّي وأسلِّم مرًة ثانيًة وثالثًة 

م اخلة  القاجمل: )) ة على سيِّد األول  واآل رين  على معلِّ

ىل وأشكره  نا وتعاالناس أنفعام للناس((. وأمحُد ا  سبحا

ية املباركة  وأسعد  هذه األمسوأرحب بكم مجيعًا يف 

تور/ تو ي  بن بالرتحيب باألخ الكريم الدك صوصًا  

و اعل اجتماعي عبدالعزيز السويلم   او من أسرة مباركة  

طلب مين  وااقيقة. خلة  واالقتصاد وعامل يف اجملال ا

و  للمقد   وأنا وقلم هذا مرت  اال تصار يف التعريف با

ما أراه؛  أكرر يعين أقول    أتركا للمقد   وأنا املقدِّ

 الرتحيب با وبكم.

مدير دار ن عبدالعزيز بن أمحد السويلم  ي  بوالدكتور تو 

مستشارون ))ج للبحوث واالستشارات االقتصادية اخللي

جمموعة السويلم االستشارية  ((  وهو مديراقتصاديون

الشركات الدولية من وهو ممثل لعدد (  (حماسبون قانونيون))
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وهو الستشارات ويف اجملاالت التجارية  يف اململكة يف جمال ا

حيمل الدكتور تو ي  كِّم قراجمي معتمد لدى وزارة العدل. حم

القتصاد من جامعة واشنطن بأمريكا  درجة الدكتوراه يف ا

اقتصاد  مر ص وحماسب قانوني مر ص  وهو وهو مستشار 

جمالم األعمال السعودية  ويفيف الغرف التجارية   عرو  اعل

: جملم األعمال السعود  الصيين  وجملم منااالدولية  

األعمال السعود  الكور   وجملم األعمال السعود  

وهو كاتب الياباني  وجملم األعمال السعود  اهلند . 

الصحف يف صحفي يف اجملاالت االقتصادية يف اجملالت و

وهو عرو  اعل يف منظمات ومجعيات   يةالسعودية والعرب

االحتاد العربي  ا:منامية ومانية دا ل اململكة و ارجاا  عل

ة السعودية للمحاسب  واهليئللمحاسب  واملراجع  القانوني   

القانوني   وهيئة االقتصاد السعودية  وهيئة اإلدارة السعودية  

األمريكية  ومعاد اإلدارة الربيطاني  واهليئة االقتصادية 

ومعاد املراجع  د األمريكي للمحاسب  القانوني   واملعا

وعرو اللجنة   يف اململكة املتحدة وإيرلندا  الدا لي

وعرو اللجنة ة جمللم الغرف التجارية السعودية  االستشاري

وأهم من هذا ة لغر ة الرياض للتجارة والصناعة  االستشاري
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واخلة  يف عدد من  كلا أنا ناشط يف العمل االجتماعي

 جتماعية واخلةية دا ل اململكة.الات االفعاليَّ

أحب التذكة بأن هذا اللقاس هو وقبل أن نبدأ هذا اللقاس  

نسأل ا  سبحانا ة هذا املنتدى هلذا العا  اجلديد؛ مطلع أنشط

علينا وعليكم  يا بالربكة يف النفم واملال  وتعاىل أن مينَّ

وأهلاا وقادتاا وأن حيفظ أوطاننا وال  جمر األحوالعلم ويف سا

أن ُيع  جنودنا يف ااد اجلنوبي  ومن كل سوس ومكروه  

ا كل بالس و تنة وأن جيعلنا وإياكم من أهل اا  وأن يد ع عنَّ

شر أنفسنا وشر اخلل    انين ياتدون با وبا يعدلون  وأن يقيالذ

عاىل من ت  نا وبالد أبناجمنا بإ ن اوحيفظ بالدنا وهي بالد آباجم

 بعدنا من كل سوس ومكروه.

جناحات العمل كما تعر ون عنوان هذا اللقاس عن: ))

مجعية )أواصر( السعودية ..  اخلة  يف اململكة العربية

وطاملا مسعم من الدكتور تو ي  حينما كان منو جًا((  

 أحببم م إدارتاا الكثة عن هذه اجلمعية؛ رجميسًا جملل

ا اللقاس حوهلا وما ميكن وعنا يف هذااقيقة أن يكون موض

 ا مما يشابااا  واألمر مرتو  لا.تطرَّق لأن ُي

يوب األركاني أوأدعوا الشيو/ أكرر الرتحيب بكم وبا  

 ال تتاح هذا اللقاس.
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 ثم وبعد التالوة املباركة:    
 

  يستأنف مدير الندوة واملضيف األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن

 إبراهيم الُعمري:  

نسأل ا  سبحانا وتعاىل  ًا شيو أيوب  جزا  ا   ة

ضَي عنا  وأن يادينا إىل أن جيعلنا ممن رالغفور الشكور  

الطيب من القول يف هذا اللقاس ويف غةه. ااقيقة مجعية أواصر 

لعل من  الل مساعي عناا  ال أريد أن أستب  األحداث  

بنا عن  ن جيولضيفنا الكريم الدكتور تو ي  السويلم أ

تأسيم هذه اجلمعية  أهدا اا  رؤيتاا  أنشطتاا  أعماهلا  

اجلاات املتعاونة يف  دماتاا  ن املستاد   َمإحصاجمياتاا  

ام من  الل علي ما مرَّبعض األمثلة ِل  تريناا  إدارتاا  معاا

الوعي ااقيقة نستفيد مناا يف تنمية هذه اجلمعية من مواقف  

 الذ والدور   َب نشأة هذه اجلمعياتمع حول ما سبَّيف اجملت

  ال أريد أن أسب  قرايا خمتلفةلتاا ومعاجلا  تقو  با

يد باالطالع مع أني عادة قبل أ  لقاس أحاول أن أستفاألحداث  

ذين اليوم  أن وحاولم  الل ه  ملطروقحول املوضوع ا

ألستزيد وأنبش ا يرتبط باذه اجلمعية؛ ممأستعرض الكثة 

  ليتفرل مشكورًا.نا هلذا اليو   حماضر حوهلا
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 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

السال  عليكم ورمحة ا  شكرًا لك  جزا  ا   ةًا. 

 اليو  يعين سنكون  بسم ا  الرمحن الرحيم  وبركاتا

بلة ِقاليت هي بإجنازاتاا   سعيدين بالوطن  بالد اارم 

كتور عبدالعزيز وهو من أهل اخلة  وبالدنا الداملسلم  ........ 

 .بلة املسلم  يف العاملوبالدنا ِقبالد اخلة  

مع وحنن نتكلم التطوع  املوضوع بشكل تارخيي  ..... 

التطوع هو ممكن واحد ة  أنتم كلكم أهل اخلأشخال  

كاألطباس  يعطي ساعات   ًا  ممكن يعطي وقتًايعطي  لوس

ين اإلسال  ُب: ))حديث الرسول . و حص املرضى عمليات

؟ اإلسال  سبعة وسبعون دورًا  ما هو اإلسال على مخسة((  

إ ا ما عند   لوس  واخلمسةنفكر باخلمسة  )قاعدين( حنن 

صحتك ما هي زكي  وإ ا ........  وإ ا ما عند   لوس ما تما ..

ة أن ال إلا إال ا  ...........   الصال وشاادةصو   ما ت كويسة

...... مع األسف ...... ًاطيب السبعة والسبعون دورعمود الدين. 

واليت أ طأ  ياا املسلمون  نسوا السبعة والسبع  دورًا  

 هلم!.  ذوا يتناقشون يف الرواق العمود وأ
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وهو أحد من املظاهر اارارية   ة  مظارالعمل اخل

 راقيةولة ذه داألمم املتحدة عشان تقول هألمم املتحدة  لعاية امل

من عمل  ة   هم   تقول كم عندها راقيشعب  وهذا

عندهم عدد اجلامعات  ونظا  املرور  ونظا   عندهم معاية؛

عدد املشاريع التجارية االقتصاد والتعليم  املعاية التقليدية  

 .ومن ضمناا كم حجم العمل اخلة ومساحتاا  ة  الصناعيو

ولة يف العامل يف العمل والغريب أن الواليات املتحدة أكثر د

يقول تت  ( 1411)كنم يف تت يقول لي أمريكي   !ة اخل

 (مليون دوالر 944)صر م ااكومة العا  املاضي  صر نا  

دا ل الواليات املتحدة األمريكية  بم للعمل اخلة   قط 

هذا  !؟وش معنى اخلة  عندنا !؟عندهموش معنى اخلة  

 .لةفصن( لا جلسة م)ييبموضوع 

اليات العدو اإلسراجميلي من أكثر دول العامل بعد الو

ية قوة أ  دولة هو إحدى معا وكوريا. اليابان  واملتحدة  

ما شعب راقي   أنمإ ا عند  عمل  ة   العمل اخلة   

كما قال لي ند  عمل  ة    اي مسؤولية مجاعية ع

ليم من يعين   على اجلميع أن يابَّالدكتور عبدالرمحن 

كونوا نظامي   نظا  من ااكومة    أن يأتيالررور

املبادرات؛ بأن يأ ذ جيب على اجملتمع )امشوا باملرور كويم( 
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ملعاجلة الغة مقتدرين  أو عندهم ظروف صحية  أو ليم هلم 

ن ميارسوا بنفم قدرات علمية  أو الذين ال يستطيعون أ

 اايوية والنشاط.

ب أن يكون هلا عترب دولة جياألمم املتحدة تقول عشان ن

حكومة سوريا والعراق  هنا  يكون أن واحد  :ة قطاعاتأربع

 ال يكون ناس قطاع ترب دولة. ما تعأظن  ما يف حكومة 

أن يستطيع .....  اإلعال اآلن   اإلعال ويشرتون.  تبيع وتشرت 

أمريكي أصلا  يقول أستا رلل اجملتمعات  رلل الشعوب وُيُي

ضلل ع لو أ عطي لي اإلعال  أل أستطيعربي جبامعة الكويم: )

لو ترتكوني . عليا لاا وأ لياا تغة ما كانم تعتقدهاألمة ك

على نفم املذهب(؛  اإلعال  سنة أو أكثر سوف أعيدهم 

االجتماعي كيف التلفي  وساجمل التواصل وأقرب لذلك مرلل  

العمل اجملتمع املدني  هو  النقطة الرابعة ملتطلباتو والفربكة.

أن دور القطاع باقتنعم آلن كثة من دول العامل  اخلة . ا

أما اجملتمع هو ي  دور تشريعي  العا  هو دور أمين  دور قانون

طعا   اجمض   لدياممر الناس إ ا قال األخ عوكما  بدَّ ال الذ 

 ا تقول إأن  يتصر ون؛ ألن الدولة ليم مفروض عليااالذين هم 

من واجب الدولة؛  وقفتم عند املسجد صفوا نعالكم  هذا ليم
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 اذه إحدى املتطلبات النظامية هذا واجب اجملتمع املدني  

 ع املدني أو إحدى معاية القياس.للمجتم

أ  ن متطوروحنن  لكي نرىأيرًا  إحدى معاية القياس 

وضعم )كويس  وال غة كويس (  ن غة متطورو

إ ا تسمحوا أقرأها وتت مثل إحصاجميات عن بعض الدول  

  لكن عدد (مليون 044)عندها أمريكا  تت يعبشكل سر

 دمة يكون  يقدِّ  شخصن أ  ألاملتطوع  عدد كبة؛ 

يف العمل اخلة   لكنا أيرًا هلا نشاط  دول اخلليج. ًامتطوع

اا أقل باململكة العربية السعودية ما عدا الكويم. متواضع  

   لكن(مليون 31) ....عدد حتى اآلن ةية( مجعية   1444)من 

تصرف سنويًا  اململكة العربية متطوع   (ألف 194) ياا 

 ثر من مليارين على عمليات اخلة.أكالسعودية  

 ةية  أو صنادي   مجعيات : إما  يتم من  اللالتطوع 

أو بعض صندوق الُعمر  صندوق السويلم  صندوق كذا  

 أو بعضبعض املنظمات   اليت تؤسساااجلمعيات العلمية 

آلن نريد أن   يقدمون  دمات اجتماعية.  ااملتخصص الناس

هو متطور  أنا نقول عنا نريد أن أ  جمتمع خنر  بقناعة  

 ة ألن  ة الناس ليم الذ  يصلي  اجملتمع الذ  يعطي؛ 
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لكن نصو    ز ما تفامون أننا ال الذ  يصو   طبعًاالناس هو 

 .أو كما قال ام للناس  أو من نفع الناس   ة الناس أنفع

  مستودع  ة   ّربعراا مجعيات ِبمجعيات  هنا  

هنا  مجعيات دعوة مجعيات مانية  مجعيات نساجمية  

أقول أنا معلش السعودية.  البيوتمجعيات اجلاليات  هنا  

العمل قريبون من هذه املعلومات. كلكم  أحم أنبسرعة ألني 

قريبًا من إنشاس الدولة كان هو تة ألنا قديم  اخلة  يتغ

عودية  أو ااقيقة من بداية اإلسال   ال وا  من قبل الس

. (أبو طالب)اإلسال : عمارة املسجد اارا   سقيا ااجا  

ني وأعط  ًاتمعأعطوني جم كانم باإلنسانية يقول نابليون 

 وتقاليدالغابة  أما تقاليد .ًانظامو ًاقانون   أعطكمًابشع

تتوىل  أالني جيب لكن من اجملتمع املد  ًاقانونليسم الصحراس 

على اجملتمع أن يقو  ويأ ذ   ااكومة  عاليات اجملتمع املدني

 املبادرة يف األعمال اخلةية.زما  

 النمور راسات يف جتربةأنا لي دشياس اجلميلة  ومن األ

نتكلم  يا  ر عوا الذ  حبم اآلسيوية  موضوع اقتصاد  

إىل  أنا أعرف واحد من املستشارين وأ هب  حمورًا (11)

ملسؤول عن املؤسسات  هب إىل االص  وأ  هب إىلسنغا ورة وأ

آسيوية. أسأهلم نفم منورًا ند كيف أصبحتم الصغةة يف اهل
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اور من ا  واحدأجوبة متشاباة!.  جييبونينالسؤال  والغريب 

 ما يف شيس امسا مشكلة  (ال مشكلةقالوا ر عنا شعار: )

اهلند و زمة إسكان!.ما عندها أنسمة( مليون  1944الص  )

( 54أ ذ )الذ  تعليم  تربية ومليون( ما عندها أزمة  1144)

سيجد كليات   ما ( 91)أ ذ سيجد كليات متقدمة  الذ  

أزمة  أنا أعتقد األزمة  هنا  إ ا قلم  يا شيس امسا أزمة  

 يجب أن يكون عندنا نوع من التحد  واإلجيابية بك أنم  

نأ ذ بعض املبادرات حبل كثة  جيب علينا أن(  الالمشكلة)

 االقتصادية أو االجتماعية. من القرايا سواًس

مطار ومطار جدة جنسية(. 115)باململكة يعيش عندنا 

العامل  من الكرة  منجنسية(  194)املدينة املنورة ينزل  يا 

إلحصاجميات وزارة املالية ًا حنن نتعامل يوميًا طبقاألرضية. 

  انية يف الرياضامليز إ ا ر عمعين ي( دولة يف العامل  101)

كليًا باقتصاديات العامل؛  مربوطون ألنناالعامل كلا يتابع؛  

حبمد ا  وبفرلا سبحانا وتعاىل هي صاحبة يد  اململكة 

على اخلار ؛ و  بل يف اململكة  قطليم على الدا ل طوىل  

 (إيران)نا عين حتى يف اخلار  أعمال اإلغاثة  حتى أعداسي

ونعطيام  نذهب هلم زلزال ومت التكليف الرمسي أنصار  عندما
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دياا بيراس  وال نقبل من أحد أن  اململكة أيامساعدات  

 مكانة اململكة العربية السعودية. علينا أو على يزايد

اهلالل كالرمسي  وهنا  عدة جاات سواًس على املستوى 

ووزارة الشؤون وغةهم.  ااجوزارة والكشا ة واألمحر 

واملؤسسات هي مؤسسات أعمال مدنية  أعمال عيات اجلم

س أن يقوموا بأعمال العمل يستطيع كثة من النامجاعية  

اخلة   لكن  رق يقولون ب  الشرق والغرب  أال يذهبوا إال 

لذلك ما نتمناه أن يكون العمل اخلة  يف بعمل مجاعي  

ملكة يزداد ليم من اجلانب الشخصي   عندنا اجلانب امل

مجعية ( 1444)إ ا كان عندنا خصي ليم لا حدود  الش

( مالي  يتربعون للعمل اخلة   14)لكن عندنا  ةية اآلن  

 إىل جاود. نتمنى أن تتحول هذه اجلاود

 رتض أنرجاًس ال نف   العمل اخلة بهنا  صعوبات  طبعًا

من كل عمل نتكلم يف الجمكية  املياة مثالية  وال نفرتض اا

 واحد  عل...  يعين ما نتكلم عن مواقف معينة؛ .......نظرية 

رهم وسجالتام  خيفقون مثاًل يف د اتباملكان الفالني  وارد 

 ما جودة سابقًا يف اجلمعيات اخلة  واملهذه من الطراجمف 

يعر ون يدققون حساباتام  هم  ما  ةالقانوني ةيعر ون ا اسب

يف  يم الدا ليالب رتتيب .. حماسبيًا  ....ن لكن ملتزمون طيبو
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صارت سواًس على إ ا ظل هذه التغةات اارارية واالجتماعية 

   الذ  يرتب أموره هو الذ  االجتماعي أو االقتصاد املستوى

اليت هي صغةة ترتب التجارية حتى سيستمر  املؤسسات 

املؤسسات الرخمة العمالقة لكن ليسم تستمر  سأمورها 

 إحدى معوقات اجا. ن تو  ال تستطيع أبيتاا الدا ليمرتبة 

 تطوع.يات اخلةية هي ضعف ثقا ة اجلمع

يقول ابن  لدون: )العرب وحدانيون  وعن العمل اجلماعي 

صدي  كور  عنده ما يف واحد يعين  ام مجاعيون( العلو  أما 

لكن عند االسرتاحة   (شّلة)و (ابعَر)لكن عنده أو إيطالي  

واحد جيّرها من جاة   لنا اثن  كلتعال نس   (بعَرت )تقول لل

وعلى اجلاات إ ًا علينا  أو على اإلعال    هذه مشكلة ثقا ية.

وعلى كل من لا عالقة  وعلى الدعاة    الرمسية  ات العالقة

عًا تأهيل املوارد البشرية طبأن ُينشئ تأهيل املوارد البشرية. 

كم نصرف مرات لكن عد  تأهيلاا أكلف  ُمكلف  

أبناؤنا يعر ون الرعاية لو كان ال   العمثل مصاريف كثةة 

 تأهيل املوارد رنا على الدولة املليارات. و  ناكلالصحية  

م  ياا ع ياا الص   س مسعه من النقاط اليت البشرية هذ

أسأهلم  كلاا ياا سنغا ورة  ماليزيا  واهلند   معكوريا  س

شلون قدرمت أقول:   وأعيده على هذه الدول نفم السؤالأنا 
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 ؟ عندكم برتوليعين عندكم  لوس؟   ؟ون دولة عظمىتصة

؟  أبي أقلدللي عندكم عشان أنا ؟ وش إعندكم دكتوراه

غة ال مشكلة  أال  كانوا يقولون لي نقطة جدًا ضرورية 

ية  هم الذين يعملون حرارة. وعملم تأهيل املوارد البشروهي 

( 04)أعمارهم الذين حتى قالوا  (سنة 33)عمره  ًابرناجمالص  

من الطفولة حتى نبدأ جياًل ( EXPIRE)اؤالس   وق  ما 

( 54)وحتى سنة ( 14سنة )من ( و عاًل ص  عظمى)نكون 

 هذا الشيس.تعقد 

يقول علماس الفيزياس وعلماس الفلك  ألن العامل يتغة  

أن الكرة ى مع علماس اإلدارة وعلماس النفم  ويتفقون حت

وهي نة. س( 33)ة كل األرضية تدور حول الشمم دورة كامل

يقول علماس اإلدارة وعلماس حول نفساا دورة كاملة. تدور 

ة عادات النفم كل ثالثة عقود ونصف أو أربعة عقود تتغ

نة ليم س (04) ما كان مناسبًا قبل وتقاليد وثقا ات الشعوب؛ 

ليم من بالررورة أن يكون مناسبًا  وما كان ممنوعًا  

ما كان غة مقبواًل  ليم   وًاالررور  أن يكون ممنوع

ل الكبة يعين اجليأن يكون مقبواًل   يحب أن نؤهل  مناسبًا

القادمة أن  الاأجي جيربلكن ال هو اجليل الناضج العاقل  

 النشاط الذ  يعيشا اجليل اجلديد.ة وبنفم الفتو يعيشوا
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هم واحدة من املشاكل والصعوبات  دقة البيانات البينية  

( ومربوطون وملتزمون مطاوعة) حبرامية كلام وليس

أو بدون قصد لكن ب  و......... ومتدينون وحيملون شاادات

 هم ا اسبية.أمورقصد 

 زال أسلوب الزال الطرح اإلعالمي عندنا متواضع  أيرًا ال 

ود وج الغوغاجمية اإلعالمية  أو اخلطاب الشعبو   أو عد 

ل واحد ب أن كتعدد الثقا ات  هذا سبَّ وأالتعدد الفكر  

ت )عشان( كل  ( غلط)والثمانية مليار كلام  ط   يصة لا

 ط  ولكي نعيش  (مليار 8)واحد يصة لا  ط  حنتا  

  وأنم تتنازل  ونعيش يف حياة الز  أنا أتنازلمجاعة أنا وأنم  

تت رمحا ا  تت يف لف ما قالا ابن  لدون خنا (عشانمجاعية؛ )

 مذكراتا.

أن بعرام  أريد أن أبال،   إحدى مشاكل اإلعال   وال

 (عشان)ألنا اآلن انون من  قر د  يف طريقة التشخيص؛ يع

يقول علماس اإلدارة حالة اجتماعية أو حالة اقتصادية   ُتدرس أ 

يكون اال  (عشان) ًاجيب أن يكون التشخيص سليم

 ًا.صحيح

 جيب  قال ال  ITأن ظار الت ا بفكرة جديدة بعد اآلن طلعو

نا بقادرين أن حنل مشكلة حنن لس( اعرتاف  %33أن يكون )
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ال تستطيع اال حتى لو   ما أنم معاندالتعليم  عناد الرتبية و

جيب أن نعرتف أنا عندنا   من الدا لوأتيم خبرباس من اخلار  

دول العامل لسنا من  مدينة مليون .... 14مثاًل بالسكن  مشكلة

أعطاهم قال سنة ولي األمر طالبوه بكيان   04ن بقادرين م

مليار  أعطاهم  لو ما أعطاهم  194أعطاهم  قال أريد وزارة 

الدولة مقصرة  لكن الدولة أعطتكم  وا  ولي األمر  نقول 

أو جيب علينا أن نعرتف بالنقص   وا  هنا  إ فاقلكن ما حلُّ

الذ  لدينا  ثم نشخص؛ ألن لنا كذا  الثقايف االجتماعي 

ول من األخ من  والا الزوا  نقوعلى  كرة يف اإلدارة ميكن ب

ل حمطة وزير  يف الوظيفة السياسية األخ ميثمن عيال عما  

 ل إما منطقة مشال أو جنوب يف اإلدارةوال حيطا مبوقع ميث

( واحد حيل لي هذا املوضوع  أبيواالقتصاد ليم لا جنسية  )

تكي بشيس من الغوغاجمية  نحن نشوحيل هذا املوضوع.  (جيي)

مكانة  على مستوى أن اإلعالميون ليسوأو اإلعالمية  

أن اململكة  غرورًا إمنا  خرليم اململكة العربية السعودية  

قابلم مرة  ات  لسعودية تثل الكرة األرضية كلاا.العربية ا

!(. قلم: غريبونأنتم قال لي: )تصور  بأمريكا شخصًا 

ا يصلي باجتاهكم مخم مرات العامل كل؟( قال: )كيف)

يف مكانة لا كلا   العامللعامل كلا والسه لك(  باليو   ا
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  حتى لو هنا  اإلعالمياململكة   يجب أن يكون اخلطاب 

مثاًل متشددون  هنا  ليرباليون  نؤمن بالتعددية الفكرية  

قش قرايانا لكن جيب أن ُتنانؤمن بتعدد الثقا ات  

االجتماعية بكل شجاعة  واالعرتاف باخلطأ  لتشخيص 

وبالتالي ال يلي  صحيح  بشكل عاجلة املوضوع  املوضوع  مل

امرأة تأ ذ معونة من  (ألف 844)باململكة أن يكون عندنا 

ما يصة أضرب لكم مثل بم ما أد ل على مجعية الشؤون  

قلم يا ( أواصر رحم لبعض السفراس  مسكم)يو   (أواصر)

( أوالد تيب)سكرتةات  (تيب)أ ي أنم سفارتك 

SECURITY   د أصرف قلم يا أ ي عند  أوال قال نعم

ًا ن أجنبيعيِّأن ُتمن بدل    ذهم جزا  ا   ةًا   لوس عليام

جتاوب السفراس من ا  ًا  ون يف السويد سعوديعيِّيف السويد  

( أياا وحدانيون) مرات ميكن التواصل ألننا أحسن ما يكون. 

هب أن نذ ( علينا  ال بدَّيتطّنز)كما قال ابن  لدون العرب  

(  ما نقدر نرتاسل حّسيون)ألننا ونكلم السفة ويقتنع السفة؛ 

ا ومّسا  ا  باخلة ومن هذبدَّ أن نتقابل  باإلمييل  ال  ال 

 كثة من املشاكل ال يوجد شيس امسا مشكلة جيب  القبيل.

 ا إعالقتنا اإلنسانية ال يوجد مشكلة  أن نرع يف حياتنا ويف 

ورة ولكن ليم بالرررف حيل  في غة  يعما تعرف حتل   
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أو املدير  أو تكون املسؤولأنك أنم جتي وجتلم على املنصة  

ن لكاألمر   هذه وظيفة ملسؤولية وليأو الوزير أو ا ا ظ  

 االول مطلوبة من أصحاب العقول.

أن يتحول اجملتمع من جمتمع  توجا الدولة 1434 طة 

ن اخلدمة املدنية   يقولون على ديوا1559أنا أ كر سنة ريعي  

هذا قبل  سعود   ل كلتركي السدير  يرمن وظيفة  على

سنة  04أكثر من  بعنا استمروا إىل اآلن منبم رصحيح  

  اتفقنا أ  ما ا سنة سنتغة 04كل أننا اتفقنا قد حنن و

تتغة إ ا مل أن ميكن  بد أن تتغة الالكرة األرضية تتغة  

 ة أعلى منك.بسرعيسرع ستقاد  وغة   ستتتقد  

الدولة لتحويل الرؤية نظرة مجيلة  أن نتحول من  توجا 

 ي حكومة جالسونموظف جالسوناستاالكيون  ريعيون  

ونأتي يستلمون الراتب  ألن املوظفون منتجون  آ ر الشار 

ونقول مثاًل أنا   لألسر املنتجة ونطورهم وندعمام ونشجعام

يف برنامج  اد   أوالد األسر املنقطعة شبكتام سويم بأواصر

يفة إ ا ولدهم درس وختر  وحصل على وظاارم  لالبتعاث  

ما بدل  املشكلة احنلم   قلنا للحرمة أنِم مع السالمة  

 صفة اإلدارة أن يكون نبكي عل املشكلة  حلينا املشكلة  

In Put  مع  هلا خمرجاتOut put    عشان نيبOut 
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put الت مع  الز  نغة In put  عقليات الز  نغة  يعين

القطاع اخلال أو وثقا ات وتوجاات املوظف التقليد  سواس يف 

ألن إال لن حنق  خمرجات بنفم الطريقة؛ ويف القطاع العا   

 منشينريد أن تحق  إ ا كنا هذه معادلة رياضية ال ميكن أن ت

سوف لن نكون سنة   04على نفم ما كنا عليا قبل 

جتماعي أو املستوى اال منا س  أو موازين للدول على

 االقتصاد  أو الثقايف.

أعمل لا دراسة إليَّ يأتي  الذ أنا  (أواصر)مجعية 

بك إىل هذا العمل  أحكي  أقولا علمين ما ا أتى  للمشروع

 سنة ........... وأنا 14 دعوني أقول لكم قصة عمرها لي قصة  

ألنا يدر  أكثر أتكلم والدكتور علي موجود؛ وأنا أستحي 

يف الثمانينات والتسعينات  بو محد. الدكتور أ   املوضوعيف

سعود رمحا ا   األمة/ مو وزير اخلارجية لس كتبم سفارتان

الذين  اسرالفق ؤالس ليسوه  أنا عندنا جاليات وش نسو   يام

 يعرسون يفالثروة   الذين  رجوا أيا ال  الفقر   أيا  رجوا 

واحد كويم  و متزو ناجحة  واحد  زجياتيف  نزوات طبعًا

معينة وتر  أوالده تاجما  زجيتا غة ناجحة  سوى زجية 

ورمبا أ القيًا سلوكيًا  حتى سياسيًا منحر      ر منح

كتب األمة/ سعود بعد كتابات طويلة  وضدنا.  أ ذوا موقف
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نايف األمة/ أحوال   ضبطنايف هذه القرية قرية لألمة/ 

عد حوار طويل  مسو األمة/ ومعونة  وبهذه قرية شؤون قال 

ه بواسع رمحتا الرجل الذ  ال نايف ا  يرمحا ويغفر لا ويتغمد

ض  قال تؤسم مجعية  بم حنن نسمياا بيننا هذا يعو

بم هي للحكومة عشان ة  مجعية امساا  ةيالكال   

قالوا من األخ وزعوا  لوس يف دول معينة  راحوا و وان عندنا إ

 قالوا وس  حتى يف جاات غربية معينة. ع  لوبأ  صفة أنم توز

بنسو  مجعية  ةية   بم رجميساا وزير الدا لية ويصة  ياا 

مسو األمة نايف ا  و  ملكي غة اجلمعيات التقليدية. سمر

ستة وكالس وزارات  ات العالقة   13ترى سو  يرمحا  قال: 

 اوستة جيبوا جتار  دا لية  ارجية استخبارات من جاات معينة

أنا توقعم أنا يصة وا واحد من القطاع اخلال الرجميم. عود

املام مل يو   ب  القطاع اخلال والقطاع العا    ا تالف

ع للقطا %144 زعل األمة نايف وقال ترت  مسئولو القطاع  

اامد   و عينوا  كم. يعينون والسال  علي اخلال هم

ر  و ياا صعبة  و ياا تعث طبعًا كل بدايةوم بداية  كان

بعدين يو    ما يعرف الواحد يطبخاا من أ  جاةاجتااد  

سر قدمية ويو  رحنا لغرب إ ريقيا  غرب لقينا أ تحنا اهلند 

  نا جملم إدارة جديدمل تغةت اآللية وعلقينا ناس  إ ريقيا 
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الدا لية ومن  وا  سبحانا وتعاىل و قين وأنا لو مل أ دعم من

 أقولكم قصة معالي الدكتور واا بعض الناس الطيب   

كان أ ي لكن بتو ي  ا   وسوف لن أجنح    علي

أول ما كيف أعمل الرمحن يعلمين عبدالرمحن الدكتور عبد

ألني لقيم غوغاجمية ضعم؛ دأت أنا حقيقة أول ما بت  بدأ

كتور الدأكلم ثالثة أيا  ساعة وملدة كل  و)حوسة(   كنم

 كما يعلم  كان يعلمينف أسو   كيعبدالرمحن  

ونفذتاا  واامد     واعمل كذا كذاسو  االبتداجمية  

 كانوا الناس سعداس.

حينما  )أواصر(.( قصة مجعية وتةااد)يعين  اذه  لسفة 

بدأت  كنم أعاني من املوارد البشرية  وأنا أمشي ال أعلم 

شفم معالي أعتقد يف هذا املكان املبار   ما ا وجدت  

قصة لكن مل أكن أنا كنم سأقول علي النملة   الدكتور

 قال لي شلونك وش   لسأقولكن أستسمح أعلم أنا سيأتي  

لكن أعاني من املوارد  زينقلم أ  وا  طيب أ بار  مربو   

 يل .........   ال ييب لاالفرق عن اخليل يعين ألن اخليَّالبشرية  

ما بم قلم  الل عن طريقك قال أجيب لك واحد أم   

وستذكرني مدى لوس  قال ال سأعطيك إياه هدية  ك  ند ع ل

 أو أنك شايبتذكر   ماكر يا أبو محد أو تذما أدر  ااياة  
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ألن حنن عملنا أدار لي العمل   ًا   جاب لي واحدما تذكر

بعض  عندلية االحنراف تعر ون مع حريم ومع بنات واحتما

همة ولديا  (قالب عداده)الناس واردة؛ لذلك حنتا  واحد عاقل 

الشروط القاسية  الفرل   ثم  ن أجد تلك أيوصاحب عقل  

 لدكتور أبو محد.ل

( بيكوتت  كميسا)سنة إىل  (ألف 94)الكرة األرضية قبل 

ُولد يف  راسان وتعلم بالكو ة  هب ال يوجد شيس امسا دول  

س يف مصر ومات يف البصرة  شا  ودرَّإىل صنعاس وتاجر يف ال

وأوروبا اآلن وأمريكا والقارة ر ام  نع الذينهذا كل الناس 

بعد ل اآلن الواحد ما يسأل عن منطقتا. األمريكية يد 

 عندنا كان زمان مع بداية الدول   سممق ( تت بيكو كميسا)

ليل اإلعالمي اإلعال  والتر يرونالثورة االقتصادية الناس 

وما كانم حتى بعض البنات السعوديات واملسلسالت املغرية  

 عندنامناط  كثةة   ذهبوا إىل  بعض الناس....... . (كشخة)

عندنا باهلند عالقات و ريقيا من السود  غرب إ يفيف الص   

كبةة يف اهلند بدون  كر  عندنا من عواجملهندية كبةة  

نده عكان األمة نايف  ًاجزاه ا   ةأمساس موجودة انتشرت  

........ أوراق   وان معايا إيا ليم تكتب مباس الذهب  كلمة  

ال معلقة ملفات  )ختللولي(ال وإللي ما معا أوراق .......... .......... 
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أما تركم   مو ......... برهمطلقة وال معلقة إما ......... سعود  

وترى هذا يدور يف الشوارع ومنحرف أ القيًا  ملفات واحد 

الرياضية   هذه العبالذ  من املنطقة الفالنية  سعود  هذا 

 يلي  ألن حنن نغلط يف الأصلا من كذا   الذ  الن 

ال أحد   يغلطون بعض الدولعلى كل من يعاتبنا  السعودية  

 لذلك صارت من . ول على اخلليج وال على بعض الناسيق

 COREوتد ل طرف يكون املربرات اليت تستدعي وجود 

ينس  مع الشؤون ومع اجلاات اخلاصة ومع الدا لية ومع 

ما ويركض  يقعد وع اخلارجية ومع السفارات  وحوال وماأل

ن وحنيعطونا  لوس  محد ًا أبو جزاهم ا   ةيف عندنا 

 ما نقول شغل نظا  يعيننتصرف باملبال، من برنامج مع   

 على لي وا  عند  حالة اآلن يف الص ل تقوالقطاع العا   

طول أطلع لك  رقة يف الص   عند  مشكلة يف الدولة 

حطام عند  إن وبية  أكلم لك السفة يا طويل العمر  األور

د  برنامج عن .بم أقلاا ما أصرف عليااشات  شاس ا   رَّ

ل لنا هذه البنم جزا  إيا نعم د ِّ اد  اارم  الشريف   

ابات لكن طبعًا مو شغلنا  طَّعشان ما نيب ..........   ًاا   ة

ببةوت وأبغى وحدة ناس يقول أنا عند  مكتب  ( لناجيون)

نقول لا   وبنم محول وجامعية وعندها  لوس سسعودية وبيرا
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هنا  جمموعات   سوينا بعض الشغالت  للسفارة  ا هب

بوطة بعدة جاات  اصة وجاات ألناا مراجلمعية شو  معقدة؛ 

أنا أعتقد كما قال لي الدكتور عبدالرمحن منو   رمسية  

بعض اإل وان التناغم   ًا لنجاحات الدولة يفمنو ج (أواصر)

 أنا أقول .ال تتناغم مع بعضاجلاات ااكومية يقولون بعض 

تناغمم مع مخم إىل سبع جاات   (واصرأ)مجعية كم  ل

ومجيع الذين منام إال القبول والتأييد والدعم  كلام ما لقينا و

ن   د    ما عدا األمانة العامة  متربعويعملون معنا اام

 نسأل ا  هلم اجلنة.حانا وتعاىل  سب

  ياااململكة العربية السعودية هو أن أريد الوصول لا  الذ 

اخلار   املنقطعة يف  األسرامسا  نتاجمج إجيابية  وحّلينا شيئًا

ال نقول األسر ألغينا اآلن يف اإلعال  عندما نأتي نصرح 

وصلنا جلميع دول ما يف شي امسا ....  السعودية املنقطعة  

و آل ر شوية مغلقة أو د وهلا م السفارات لسبب أالعامل وكان

 حي  لنا أن جنتمع دا ل السفارات  وجييس اآلن الصعب  

شنطة مدرسية ونعطيام بعض الشغالت  هؤالس الناس ونعطيام 

 حنمد ا  صارت أبواب السفارة مفتوحة  ونتواصل معام  

 سبحانا وتعاىل على هذا النجاح.
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د دراسة قدمناها للدكتور علي  ا بعن لناملشكلة تبيَّ حّل

 القي والسلوكي من اإلجرا  واالحنراف األأن ن لنا تبيَّ

أ  أسر مستقرة رجل مع واملربوطة  األسرالتفكك األسر   

 تت إن شاس ا  تت أن يكونوابناجمام ألزوجتا وسعيدين ال ميكن 

منحر    ال ميكن أن يكون أبناؤهم جمرم  ال ميكن أن 

رة أو وإن عصوا وإن اقرت وا مخمدرات   مدمين هميكون أبناؤ

 لذلك إصالح البيم املسلم أهم لمعدن  مرت  سةجعون ل

من أن نسو  برامج تربية اجتماعية. من يصلح البيم عندنا 

املسلم  من يصلح العالقة األسرية  يكون عندنا تعدد ثقايف  

نعرف قدرات الناس خمتلفة  يكون عندنا تعدد  كر   

دولة بالعامل ( 144)حنن دولة بالعوملة نقبل   آل رقبول ا

اخلطاب الرباني وهو القرآن نقبل كل اإلنسانية   باإلسال 

اا ياا العرب ومل يقل أيمل يقل يا أ)يا أياا الناس( الكريم يقول 

يف كل كبد رطبة  وقال  املسلمون  هو خياطب اإلنسانية.

تى اايوان حتى ح  مل يقل يف الكبد الرطبة العربيةصدقة!  

ن يكون   خدمة الناس املعطاجمون  َم حتى اإلنسان  املنكر

.... النشر ل سال  يف آسيا ويف املسلمون وأنتم تعر ون .....

 ل. ريقيا نشره باذا الشكإ



 

 
 

 جمعية ــ السعودية العربية المملكة في الخيري العمل نجاحات 31

 نموذجا ً أواصر

س ا  وإن شا سبحانا وتعاىل على هذه النتاجمج  أمحد ا 

كبةة لم طموحاتنا ال زاالنتاجمج ليسم كما تتمناها قيادتنا  

لكن  (%14)نقول  ( تت لناتت )حنن اآلن حققنا وآمالنا كبةة  

 .....  األيا  والسنوات القادمة كفيلة إن شاس ا 

العمل ر لكل من ساهم بنشر العمل اخلة   شكر وتقدي

أسأل دولة بالعامل. ( 194)تت  دمة الت   دمة الناس  االجتماعي

قراس حواجمج الناس ا  أن يأجركم على سعيكم .......... 

. أ رل من أن يعتكف الواحد يف مسجد رسول ا  

ًا  ونكرر شكرنا أل ينا وأستا نا وحبيبنا وجزاكم ا   ة

 والسال  عليكم ورمحة ا  وبركاتا.أبو عاصم  

   :مدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 

لشكر موصول اوعليكم السال  ورمحة ا  وبركاتا  

وااقيقة   حفظا ا  ورعاه  ألبي طارقومؤكد ومكرر 

سئلة شفوية ولبعض األسننتقل إن شاس ا  ملدا الت 

وقبل أن ننتقل هلذا من  الل اطالعي واملدا الت املكتوبة  

 (أواصر)على بعض املعلومات واخلدمات اليت قدمتاا مجعية 

تور أن يذكر شيئًا عل الدكول   كان بودِّسر املخدومة  ولأل 

التطرق لبعض اإلحصاجميات  قط اطلعم على أن من  لك  

 تامتدت ملا يقارب أو ملا يزيد عن الت (أواصر) دمات مجعية 



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري 33

( 8444)أسرة و ( 1444)دولة حول العامل وألكثر من ( 33)

 من اإلضا ة حول هذا رمبا إ ا كان عند الدكتور شيٌس رد  

  تت( تريد اجلواب؟احملاضر: ار تت )املوضوع قبل أن ننطل  يف ااو

يات وأهم املشاكل اليت نعم أريد شيئًا يتعل  باإلحصاجم

الرتابط األسر  ااقيقة على أن مع أنك أكدت واجاتموها  

سواس كان زوا  دا لي أو   هو أبرز عالمات النجاح لألسرة

  ارجي  تفرل.

 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

عطون أو يواإلحصاجميون يعطون معلومات مرللة  إلعالميون ا

( 8444) يقول أبو عاصم معلومات ُتقرأ بأكثر من وجا  

( 1444) (يبقون)اآلن على العرض  (ليناهموهؤالس ) شخص  

لكن على العرض ما   8444ا تقريبًا  نقدر نقول لكم عندن

ل إلعال  كمثل ما ا 1444نقدر حنول هلم  لوس إال حوالي 

م يف اإلحصاس كيف وأنا درسواحد يرلل واإلحصاجميات. 

نرلل املعلومات  وكنم أعطي معلومات نفساا صحيحة  

شفتاا بالنظا  الررييب  يعين ال تغة ال تكذب حتى

 ممكن تعطي معلومات خمتلفة لكن نفماألمريكي  

)متكتكاتي( املعلومات بطريقة مغايرة   قط حتتا  لشخص 
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دولة ( 51)رات افلشيس اجلميل وصلنا لسااإلحصاس  يف يفام 

 مو اهلند والفلب  ومصر يعينيف العامل وصلنا لدول بعيدة  

وصلنا إىل أسر أزواجام كانوا منحر   أ القيًا وقد   وسوريا

 ؟!وصلنا إىل أسر مات الزو  طيب وش اال  ًايكون مسجون

مو رة الدا لية  كتبنا هلم ما هو موقف املرأة  شكرًا لوزا

سورية أو املغربية أو الفلبينية  موقف أوالدنا   عشان املرأة

استثنوا والفرل   ثم هلم  ًا مشكورين   جزاهم ا   ة

   طلَُّتزوجاا أو عناا تتزو  وميوت امرأة أ    ًاصدروا قرارأو

عطوها إقامة داجممة ميكن ياد  ا  أبو حممد وال غةه يأ ذ أ

 انتام ما يف شيس امسا و الل وانتام املشكلة   وحدة

و أًا ال يوجد شيس امسا مشكلة  يعين ر عنا شعارمشكلة  

أما طردها ألناا غة سعودية هذا أقل شيس ما تيب تتزو  ........  

الشخص املتسبب  ليم بسبباا  من اقرتف هذا هو 

لكن الت ( 1444)أو ( 8444)واإلحصاجميات ممكن نقول 

الواحد يسرتجع نم عشان يعين أ  استلموا أوراقام( 8444)

( 14)سن  رمبا أكثر من  ييب لايف اجلاات الرمسية   أوراقا

حنن بتو ي  ا  ثم بدعم اإل وان يف وزارة الدا لية   سن 

تقدماا لنا وزارة اخلارجية أو السفارات  هم اليت والتسايالت 

حنن ال   دع ااكومة حتددًا األشخال  وحتديديشيلون  
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خنشى أن  ولد  الن وهذا ولد  الن  ألننا ذانريد أن نقول ه

  هنا   األرقاعي أنا سعود  أو خنشى أنا ينتمي  يدَّمن كل 

م وهنا  أشخال حلَّأشخال يتقاضون بدالت اآلن  

   الل انتاى سناه وتزوجم أماإ ا واحد درَّمشاكلام  

تت ة أو نظا  الةهذه  طاملوضوع  هو تر  امللفات املفتوحة  

 هذه  اطئة  آسف.كيد مسعتم عناا  ( أبدون)

   :مدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 

ا يأتومن ستا  عبداجمليد الُعمر   ليتفرل  تعقيب من األ

يب ألجل النقل على اهلواس الدور يف التعقيب أو من يطلب التعق

صلا يكر ون بداًل من أن نومباشرة  نعتذر يف أن يصل إىل امل

 إليا.

 الُعمري:   حممدبن عبداجمليد / األستاذ مدا لة 

د ا  وأسعالسال  عليكم ورمحة ا  وبركاتا  

وأسأل ا  سبحانا وتعاىل أن ات  أوقاتكم باخلة واملسرَّ

ااقيقة أن أسرة السويلم جيعلا عا   ة وبركة على اجلميع. 

ن هلم مموأعرف منام ومن رجاالتام الكثة   أسرة مباركة

طوعي يف القطاع الصحي إساامات يف العمل اخلة  الت

منو جًا يف معنا اليو  سعادة الدكتور تو ي  أ وواالجتماعي  

وأنا العمل اخلة   والدكتور عبدالرمحن  وغةهم الكثة  
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  يف ا تيار املوضوع وا تيار أرى أن الدكتور عبدالعزيز ُو ِّ

 املتحدث.

ة ا اضر يف جمال العمل عادهنا  إضا ة ال ختفى على س

ر هلا رمبا أشاالتطوعي  وهو اإلميان بالتخصص واال تصال  

مل التطوعي مشكلتنا يف العإشارة لكن مل جيعلاا كعنصر  

تنمية اإليرادات و ستثمار أن مثاًل االويف املؤسسات اخلةية  

يف بيم  ًااا شخص ال زال ساكنيشرف عليالذاتية للمؤسسة  

ولا ر ورجل  اضل يِّهو مل ينفع نفسا هو رجل َ  يعينإجيار  

لكن عمل االستثمار والعمل اهتما  يف جمال العمل اخلة   

 با ة و بالكن ألنا رجل نرى أن   املالي هو ال حيسن إدارتا

عمل  أرى أنا من مشاكل الا التخصص  التزا  نوكل لا هذ

ا ليم هذا هو حديثي وإمنن بالتخصص. التطوعي عد  اإلميا

السعودية يف اخلار    األسرعن ما تطرق لا عن مجعية رعاية 

م أنا والدكتور تو ي  يف ورش عمل  يف حرور سب  اشرتك

أرى أن اجلمعية بعض السفراس  وأعيد ما قلم لا يف الساب   

  األسرويف عودة بعض الشمل   يف ملِّ ًاكبة ًاأسامم إساام

وهذا   األسريف دعم  لكن رمبا كان يغلب علياا الطابع املاد 

عودة أبناجمنا  حنن نريدالسعودية يف اخلار .  األسرى إىل بقاس أدَّ

حينما مند هلم املال ال نريد بقاسهم  وبناتنا من اخلار   
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حينما سيبقون هنا   وهذا اااصل يف الكثة من الدول  

الرمان االجتماعي  إعانات من ُصر م هلم إعانات من 

ّيئ هلم حتى االبتعاث  والدراسة  مؤسسات اجتماعية  ُه

 أنا   كفالتام يف اجلامعات اليت يدرسون  ياا يف البلدان

إمنا تساعد على عودة األبناس تكون املؤسسة رعوية   أالأتنى 

والبنات إىل اململكة العربية السعودية  وشكرًا وآسف على 

 اإلطالة.

 الُعمري مدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم: 

عند  سؤال مكتوب يقول: ال شك أنكم يف مجعية 

هل لكم أن تذكروا ( مررمت مبواقف وقصص مؤملة  أواصر)

 .؟!شيئًا من تلك املواقف واألمثلة للمنقطع  يف اخلار  وألبناجمام

 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

واحدة(  8444)أ بار مفرحة أ  حمزنة  أ بار مفرحة عندنا 

يشتاي  حتى يف الزوا  إما حالة نزوة  الواحد تدور عن زوا   

وشاس ا  أن عمر اخلمسينات  اإلنسان مراهقتا اخلمس   

والرجل أصبح مس  تتفرغ لعياهلا وعيال عياهلا  امرأة بعد اخل

صار عنده  لوس  ًا  قبل ما عنده  لوس  أصبح مقتدر ًا بة

طبيعة  الذينو أيسا رون  الذينغة من الناس   يلجأ كثٌة

ون  بعض الزجيات تكون ناجحة  هذه ما نتكلم يتنقل معملا
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  يا  نقول لا يا  الن   الزجيات الغة ناجحة ُيطلَّ ياا  

   طيب أنا مطلِّ ال دكتور عبدالعزيز  هؤالس عيالك  قال ال

أنا رحم لديوان املظامل وقلم لا وش اال؟! هذا أبو  مات  

املنقطعة  قال ال أنا عند   األسر وش وضعك مع علمين

  وأنا وأبوه تويف شكاو   جيي واحد يدَّعي أنا ولد السويلم

راحم هذا عقد  مع وحدة أمريكية  يقول أنا وزعم اإلرث  

وش يلمام لنا.  بما أنكم تريدون لفلوس واألسام  العمارات وا

  ًاا   ةحنن بتوجيا من وزارة الدا لية جزاهم قصة طريفة  

نا عطأنقول لا يا أبو  الن تعال نبدأ مع الرجال  حنن بالطيب 

الش إ ا راح ألن اخلدمة ببيوا قون؛  %53معلومات عن زوجتك 

ذه هيعقب حيتا  إىل سن   بعرام يعاند  هذه ما أعر اا  

وعندنا توجيا  لبينية شفتاا وتعشينا سوا  طيب والولد كيف  

ال يوا قنا طال  الذ طيب و  معاهيوا قكم امشوا  الذ أن 

زير ومسو وا اكتبوا لنا حنن وزارة الدا لية  قالوعمر   

الدا لية يكتب ألمة املنطقة.  مرة كتب إلنسان ما وأوالده 

 تعرتف طبعًاأن  ال بدَّ قالوا أمساسهم .............  طبعًا نكر  

ي حنن ما عندنا القدرة أن ناألنالذ  أتى با  حكومة شرطي 

حنرر شخصًا   تعطينا ح  الدولة جتيبام باإلمارة   تقول 

اصرف  طيباعرتف  مطّل   الل  لكن ما موقف أوالد   
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يقول أقسم با  العظيم أنا عليام يقول لي جنيب الزامل  

يقول متزو  وحدة لياردير  مو مليونة  ملياردير  أعرف م

  تركاا ًا  املشكلة احنر م األ مناا بنت أجنبوومطلقاا  

دوالر.  144؟ قلم: يقول كم يبونيقول: أقول لا حول  لوس. 

ليارات حوهلا اا  عند  ملا: يا جمر    قلمقال: ما أحوهلم. 

دوالر يف الشار  راح اشتكى عند الرجل األول  جابا  144

 في تصر ات ااقيقة مو  ًا.مربوط) لك( قالا بالقوة  

لعربية السعودية  للملكة ا احنراف يف سلو  الشخص تسيئ

  يقولون سعيداس ما يقولون هذا  الن  هذا سعد الن

هنا  يف دول  السعوديون يعرسون ويرتكون عياهلم  الغريب أن

كون عياهلم وال أحد يتزوجون ويرتعربية  ودول غة عربية  

والشيس   حنن يعين حناول باذا الشيسام شيس  يلعيقول 

الذ  يرغب  (يتشاوى)الثاني أن الراغب الصادق ليم الذ  

وأماا   وعندها  لوس  وجامعيةببنم حلوة  وبنم محولة  

  موجودات عندنا  وهي  وق الثالث   وأبوها شايب  ميتة

هذا األخ القنصل السعود  األستا / ناجي يعرف نقول 

  ويف كل قنصل يف نعلمكم على بعض القناصلالقناصل  

مل  وإ ا لستم إ ا أنتم صاالسفارة  يف قنصل اجلاليات  

امل   بكيفكم وأنتم تريدون قصة مرحكة  وأنتم بص
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   ما أقدر أقول سوالف طالق الشياب حتبون سوالف العرس

وعندنا واسطة يف وزارة اخلارجية األستا  أقول سوالف عرس  

 جي يربطكم إ ا تبون  دمات جمانية  أما ال.نا

 هيم الُعمريمدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبرا: 

ملن ل يف ضوس معاجلتكم ألوضاع خمتلفة  هذا جيرنا لسؤا

زوا  السعود  من اخلار   ا رأيكم يف ما من اخلار   تزوجو

وكذلك زوا  األجنيب ع احرتامنا وأكرر جلميع اجلنسيات  م

قرايا التجانم واملشاكل وغة يتا  من غةه من غة بين جنس

 . لك

 فيق بن عبدالعزيز السويلم:احملاضر سعادة الدكتور/ تو 

ة  ويف زجيات غة ناجحة  ونتكلم عن حجيف زجيات نا

ية  أما الناجحة كثةة عندنا  صوصًا الطبيعالغة ناجحة  

عندنا يف منطقة من مناط  نة  واحد من أ ذ من دولة معي

نا يف عند  ذ من الدولة الفالنية بنم  اليت اململكة يقول سآ

يكون  يعينعامل  يف أماكن غريبة  أماكن كثةة يف دول ال

ياهلا تزوجوا من الدولة  عحدة  اأبوهم كان هنا  وتزو  و

حنن لسنا اقيقة هذا موضوع حساس ولن نتد ل  ااألجنبية  

  مسؤول  أن األخ يتزو  أو ما يتزو  أو نفرل أو ال نفرل

دراسة راسة عشان الدكتور علي يكون سعيدًا  لكن عملنا د
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لقينا وأكيد هو أستا نا يف هذا املوضوع    عةصغةة ومتواض

من سورية هي االلتزامات املادية   إحدى معاناة الذين يتزوجون

عشان يعرس يشوف بنم عشان الواحد يتخر  من اجلامعة  

اليت قبل  تيب  لوس تيب أيرًا أ كارها غة أ كار ااريم 

ييب هلا  التزامات  ييب هلا بيم  ييب هلا سيارة  ييب هلا  دامة 

وأ ذ جنيب حمفوظ كتب  ياا قصة   سواق التزامات كثةة.

 ًاعمل  يلم (سنوات 9)جاجمزة األوسكار من القاهرة قبل أظن 

 94)قال أنا كيف أكون بعد عن معاناة شخص يشبا االا  

 ًاو يلم واحنرف وصارت قصًة)غلط(  تصرف تصر ات  (سنة

م الفيلم بعدين فش  عملوا علياا شفتاا ساعت  ونص  ًايدرام

طبعًا ما يف عمل حالة يف علم النفم  كيف أقنع اآل رين  

  أوراق عمل شيس غريب أستعملاا من أقدِّقاعد أنا وا  وقم 

  كيف تشخص املشاكل االجتماعية ( الدياجنوستيك)يف 

 جنيب حمفوظ أ ذ علياا جاجمزة األوسكار.

 اهيم الُعمريمدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبر: 

 (أواصرت )هل هنا  دراسات أو جاود سابقة لسؤال يقول   

ي أبناس السعودي  يف اخلار ؟. وحينما قرأت السؤال  لتبنِّ

يا يف أيا  أ كر أنين مسعم عن دار لأليتا  السعودي  يف سور

 .؟هل هنا  شيس من هذه الدراساتامللك سعود رمحا ا   
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 فيق بن عبدالعزيز السويلم:احملاضر سعادة الدكتور/ تو 

قلنا  ال يوجد كيان  وتذكرون حينمااآلن طبعًا سوريا 

 ال يوجد دولة  مصر عندنا متطلبات األمم املتحدة أربع أرباع 

داد كبةة من ب  تبو  ال أريد أن أقول أرقا  يعين أعجاليات  

قبل  نعندنا عالقات تارخيية مع مصر قدمية مإىل جازان  

ا يبيعون ويشرتون   انا  كانولعاملية األوىل. حتى اارب ا

الذ  يصمل ويبحث عن ااقيقة  ةوحون يأ ذون قراجمبام. 

 ذ من األسر. وتقدر تأيلقى من األسر ويلقى هنا   واحدة

بنات  لكن مثلما قال طويل العمر أ ونا حنن نشجع طبعًا

سعوديات حيملن البطاقات ن السعوديات من بنات أجنبيات  إ

وحنرل على دية   نحن نشجع السعوديات يف الدا ل  السعو

حتى املسؤول  يف وزارة د  أ كر كلمة األستا  عبداجملي

كتور العثيم  ا  يذكره باخلة  وزرت مرة الدالشؤون  

للي برا أ اف يلقون  لوس ويقعدون  قال يا تو ي  ال تكثر ا

اض حاولنا جنيبام ما قدروا يعيشون يف الريحاول جتيبام  

وجانا التوجيا ال جتربون  ل  ا  أنا تعال جيبام من الص  

ال يا أ ي أنم تيب تقعد  دة  وجلسام يف الرياض أو يف ُج

غة  لفات املفتحة هذهأما امللكن حددت هويتك من أنم  

 مفيدة.



 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري 03

 مدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: 

اململكة  على جزس منا  بذلم رأه ورمبا أجيبسؤال وأنا أق

   لكن أثره على مستوى وتبذل الكثة يف جمال العمل اخلة

 .؟ما تعليقكمالشعوب قليل  

 أن هنا  توجا رمسي أن تكونأجيب با تصار  لعلي 

اليت يرأساا الدكتور واهليئة أعمال اإلغاثة بيد هيئة اإلغاثة  

غةها ولذلك تباشر بنفساا ماا  التوزيع والشراس والربيعة  

 السلبيات كانم موجودة

 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

ما يف شيس امسا اتفقنا ال يوجد شيس امسا مشكلة  

 .مشكلة

 مدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: 

ولكن   لسنا مالجمكة   ونقول أنناحنن أدبًا نقرأ السؤال

والت جادة  اولة أ  نقص ومباشرة حاليًا  يما هنا  حما

 اإلغاثة وبعض األعمال اخلةية جلاات سعودية مباشرة.بيتعل  

 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

 دقيقة لكن أبو عاصم هو املسؤول. 14ساحمنا أبو محد أنا قلم 
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 اهيم الُعمريمدير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبر: 

هل ميكن أن تدد  دماتكم إىل املواليد سؤال يقول  

  وكثة منام ال وهل هؤالس من املستاد  ؟األجانب بالسعودية

وإن كانوا يعر ون بلدانام  وأصبحوا كأنام أبناس سعودي   

 ؟.غة  لك

 :احملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم 

 هذا ليم من ختصصنا. 

 دير الندوة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمريم: 

ولكن من يدر  األعداد الكبةة هو ليم من التخصص  

ممن يتأ رون بعد ااج أو ربية  و صوصًا يف املنطقة الغ

قيقة ليسم على أنفسام وعلى اا غةهم ويوجدون مشاكل

تح بل ستفأن تلبية مثل هذا األمر مستحيلة   ندر غةهم  

سات املزيد للمتأ رين بعد ااج وغةها ومن يدر  اإلحصا

 صوصًا يشيب رأسا ويقول أعان املوجودة يف املنطقة الغربية  

 مي ليسولذلك أ  قرارات هذه األعداد  ا  املسؤول  عن ه

د  زيادة املشكلة قدر بل لع قط ملعاجلة الوضع املوجود  

 .االستطاعة
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 وة قبل أن تعقيب من اإلأ   إ ا يفوقبل السؤال األ ة  

إ ًا نأتي بالسؤال نأتي بالسؤال األ ة  هل هنا  طلب تعقيب  

أيرًا سؤال عا  هذا من شاب يقول:  وهو ااقيقة هواأل ة  

أنا أعمل يف القطاع اخلال ولد  رغبة يف العمل اخلة  من 

 الل الصنادي  أو اجلمعيات اخلةية أو األوقاف ما ا 

 .؟توجاونا

 حملاضر سعادة الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم:ا 

مع بالعكم لعكم يسعدنا ويسرنا وا  حيييكم  با

سؤولية مسؤولية مالحظة أن العمل مربوط بااكومة وامل

و رل العمل كدعم الزيارات امليدانية  سفارات واخلارجية  

 وأ  مبادرة إجيابية  اي امساا إجيابية.

 الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري مدير الندوة األستاذ: 

 مجعية أ  أن من الدكتور  كره ملا أضيف لعلي ااقيقة

  واألنظمة اللواجمح يف ظل لكنو  باملتطوع  تفرح  ةية

 استغالل من تنع اليت  وأنظمتاا أوضاعاا هلا املالية األمور

 أو  منظمة غة ا  قدَّر ال ألشياس اخلةية اجلمعيات مسميات

  معظم املباشرة اخلةية األعمال أما  بالوطن ترر أشياس

 األ رى واجلمعيات الدعوية واجلمعيات اخلةية اجلمعيات

 ترحب مع  علمي ختصص يف هو ملن العلمية واجلمعيات
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 يتحول رمبا وتفاعلا جناحا أثبم إ ا  رتة بعد بل  باملتطوع 

 ًا ة ا  جزاه األخ  اذا  تفيده اليت كا آتامل من شيس إىل

 املختلفة. اجلمعيات مع يتابع أن عليا

 أن أنظارنا ولفم الدكتور  كره ما استوقفين أنا ااقيقة

 33) كل قال حينما  كرني  أجيال األرض هذه على البشر

 33) كلعندنا  رمران  العبادة  سبحان ا   تتغة (سنة

 سالشتا من يذهب  الصيف إىل ليعود الصيف من يذهب (سنة

 متوسطاالجتماع  علماس كر  كما وهذا  الشتاس إىل ليعود

 يف اآل ر عن خيتلف جيل كل ولذلك  وآ ر جيل ب  العمر

 ناآباؤ تعامل ما ختلفمبمع أبناجمنا  نتعامل أن  علينا  طباعا

 أو القرن لفظة تأتي وحينما  واضح األمر هذا ولذلك  معنا

( منال ح  التو  نادوا قرن من قبلام أهلكنا كم) القرون

 األجيال عن وااديث  اجليل باا ُيقصد الكريم القرآن يف

 القرن بلفظ يأتي الدكتور إليا نظر  لفم ما وهذا املتتالية

  اجليل هو  القرن( قرن من قبلام أهلكنا كم يروا أمل)

 رضي طالب أبي ابن علي  كره األجيال ال تالف النظر ولفم

 غة لزمان  لقوا م إنا دكمأوال علموا) قولا يف  عنا ا 

 ما هذا أبناجمنا وب  بيننا الفرق اآلن نالحظ ولعلنا(. زمانكم

  كر.   يما الدكتور إليا نظر  لفم
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 واالنرباط اخلة  العمل يف أيرًا االنرباط قرية

 أن  مالية وأمور  ة  بعمل يقو  نَم يف األصل. ا اسيب

 الرقابة من شىخي  لما ا   يانة  يا وليم طبيعية أوضاعا

  التدقيقية النظامية اإلجراسات ومن القانوني ا اسب ومن

  مطلوب  وبإ ن ا  األشياس هذه خيشى ال النزيا أن واألصل

 االنرباط. قرية  يا األصل هو هذا عصر يف وحنن

 حروركم على مجيعًا ولكم  طارق ألبي الشكر أكرر

 سعدتوناوأ با أسعدنا الذ  اللقاس وهذا األمسية هذه

 مناا يسكن  اخلة بلد ا  بفرل أننا كد  وأؤحبروركم

 هذا يف اخلة الستمرار دعاة نكون أن علينا ولذلك  اخلة

 ولذلك  اجلميع إىل  ةه ا  حبمد وصل بلد  املبار  البلد

 الذين البلد أبناس إىل البلد هذا  ة توصل( أواصر) مجعية

  تصر اتام ببعض همباؤآ عليام جنى رمبا أو  أ رى لظروف

 ما  أصابام  بعرام حبال أعلم ا  بظروف أو  بنزواتام أو

 هذه  الل من البالد هذه هلم تمدَّ االنقطاع من بشيس أصابام

 البصمي التسجيل على ولتعينام لتحفظام يةااان اليد اجلمعية

  اإلنسان حياة يف القرايا أ طر من  اذا  لك وغة واهلوية

 جزاكمو   تعقيب من لكم هل  طارق أبا  ة ا  جزاكم

 .ا  وحياكم ًا ة ا 
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وباملناسبة وقبل أن أنسى  وصلم اجمللدات الثالثة من 

  ممكن الثامن إىل العاشر  وهي موجودة يف مؤ رة املكان

    وان ثالثة جملدات.أن يأ ذ كل من اإل
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 صور خمتارة من الندوة
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