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اآلراء واملداخالت الواردة يف جملدات حصاد املنتدى
ال تعرب بالضرورة عن رأي املنتدى

إهداء
إىل من متثل قوله ـ تعاىل ـ:
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ) [آل عمران].

احلمد هلل والمالة والسال على سيدنا رسول اهلل وعلى آله
وصحبه ومن ورته ,وبعد؛
بفضل من اهلل وتوفيــه واصـل منتـدا العُمـري ال ــاص الـذي
يعـد فعالياته ص الغالب أول سبك من نـل شـهر هيـري طـوال
العــا عــدا اإل،ــاصات المــيفية والرليــة ,عـ لـاءاتــه املزتلفــة
مــن حمااــرات ونــدوات للعــا ال الـ عشــر علــى التــوالي لســنة
3443هـ.
ونانــك أوىل ندواتــه ملولــه ال ال ـ عشــر ص يــو الســبك,
ال امن من حمر 3443هـ املوافق للسابع من سبتم . 5638
واملنتدا مستمر ــ بفضل اهلل ـــ ص منهيـه ,ايـ يهـد إىل
إجيــاث من ـ ثـــاص للتواصــل واحلــوار ,جيتمــع فيــه أهــل الــرأي
واألنـــاثنيون ص العلـــو الشـــرعية وارتقتمـــاثية وارت،تماعيـــة
والسياســــية واإلثاريــــة وال ـافيــــة األثبيــــة وأصــــحاب التيــــارب
واخلـ ـ ات املميـــزة؛ لتســـليل الضـــوء علـــى الـضـــايا الـ ـ تهـــم
اجملتمع ,ونيفية التعامل معهـا ,والعمـل علـى إبـراص اجيابياتهـا
واحلد من سلبياتها ,وتنميـة املعلومـات وعـرض التيـارب وإثـراء
احلـــوار وتبـــاثل األفكـــار ـــا يزيـــد الـــوعي ال ــــاص املعتـــدل,
واحلــوار بــق م ـفــي اجملتمــع وتواصــلهم مــع ا مهــور ببســاطة

وعفويــة ,ممــا يعــزص األمــن الفكــري ويـــوي الةابــل الــوط ,
وينمـــي الوســـطية مـــع ا افمـــة علـــى قيمنـــا ال ـافيـــة واللغويـ ـة
وموروثاتنا احلميدة ,وإبراص الرواث وارتاتفاء بهم.
وعــاا اليــو ورت شــك مــتغري واواثثــه أن ــر مــن أن حتمــى
وقضــاياه متيــدثة .وقــد اــاول املنتــدا مالاـــة بع ـ

الـضــايا

املستيدة واحلية.
ومــن و،هــة نمرنــا فســيكون مــا تــرم مــن املنتــدا مر،عــا
للبــــاا ق واملفكــــرين ,بــــل اتــــى املــــؤر ق الراصــــدين ــــذه
احلـبة ,ال نعيشـها؛ نمـرا ل ـراء مواـوعات ندواتـه ومكانـة
شزمياته ال شرفته.
وقد امي العا ال ال عشر للمنتـدا بالعديـد مـن اللــاءات
ال تطرقك ملواوعات ايّة ص وقتهـا مـن ـالل املتزممـق,
وهي على النحو اآلتي:
 .3نــــدوة " :الــــدورات التدريبيــــة وتـييمهــــا" ,وحتــــد فيهــــا
املهندس /عاثل بن صاحل ا هيمان.

 .5نـــــدوة " :ثار النفـــــاملخ واملزطوطـــــات بــــــ يدة :النشـــ ـ ة
والتاريخ" ,وحتد فيها األستار /عبـدامللك بـن عبـدالوهاب
ي.
البُ َريْ ِد ُّ

 .1نــدوة " :الــةا العُمرانــي ص اململكــة العربيــة الســعوثية
مفـــاهيم وتطبيــــات" ,وحتـــد فيهـــا األســـتار الـــدنتور/
عبداللطيف بن حممد احلميد.
 .4نـدوة " :مشـانل النــو عنـد المــغار والكبـار" ,وحتــد
فيهـــا اللـــواء الطبيـــب األســـتار الـــدنتور /عبـــدالعزيز بـــن
عبدالرصَّاق السيف.
 .2ندوة "التحول الرقمـي وأثـره علـى التنـافخ وارتبتكـار",
وحتد فيها املهندس /عبداهلل بن عبدالرمحن العبيكان.
 .0ندوة" :التفاؤل احلكيم" ,وحتد فيها األستار الدنتور/
الد بن منمور بن عبداهلل الدريخ.
 .7ندوة" :األسرة املهدثة عامليا" ,وحتد فيها الدنتور /صياث
ابن عبداهلل الدريخ.

ونــــم

ــــن ــــــ فريــــق املنتــــدا ــــــ ســــعداء بهــــؤرتء األعــــال

ومشارنتهم لنا ص نشاط املنتدا ال ـاص.
نمــا أننــا ــــ ص املنتــدا ــــ ســعداء ص الوقــك نفســه رمهــور
املنتـــــدا مـــــن احلضـــــور وشيـــــزهم وارصـــــهم ومشـــــارناتهم
ومدا التهم ,ونـم

ـن سـعداء بارتمتـداث اإلعالمـي للمنتـدا

ونشــر أ بــاره وحمااــراته عـ األوعيــة المــحفية والفضــامليات

اإلعالميــــة .أنــــرر الشــــكر للــــزمالء املســــاعدين ص تنمــــيم
املنتــدا ,وعلــى رأســهم املهنـــدس إبــراهيم املهيــدب ,واألســـتار
حممـد بـن سـعد املهنـا ,واألخ العزيـز سـلمان بـن حممـد العُمــري
وأبنــاؤه ريــان وعبــداهلل ,واإل ــوة العــاملق باملكتــب ,ممــعب
بشــري ,وحممــد أمحــد الطيــب ,وأمحــد بكــري ,وعبــداللطيف
هاســو ,واألبنــاء مجيعــا ثون عــدث ,ونــل املشــيعق ومـــدمي
األفكار للمنتدا.
افــا اهلل ا ميــع مــن ن ـل مكــروه وأعاننــا علــى اخلــري,
وافــا اهلل بالثنــا وأهلــها وســدث طــى املســؤولق فيهــا علــى
ثروب اخلري ,و،عل عملنا الما لو،هه الكريم.
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري






 املؤهـل :بكالوريوس هندسة نهربامليـة
ــ ،امعة امللك سعوث 3461هـ.
 العمل احلالي:
 مو،ه ص مهارات اإللـاء. مدرب حمة متزمص (برامج تطوير الذات). شهادات التدريب:
 -مستشــار مســتـل ص مـيــاس برينمــان

Independent

.Birkman consultant

 أقيمك مساء السبك ,ال امن من شهر اهلل ا ر (3443هـ) املوافـق للسـابع
مــن ســبتم ( .) 5638وحتــد فيهــا األســتار املهنــدس /عــاثل بــن صــاحل
ا هيمـــان (مـــدرب عـــاملي ومو،ـــه ص مهـــارات اإللــــاء) .وأثارهـــا األســـتار
الـــدنتور /عبـــد العزيــز بـــن إبـــراهيم العُمـــري (أســـتار التـــاريخ واحلضـــارة
اإلسالمية رامعة اإلما حممد بن سعوث اإلسالمية (الرياض) ــ سابـًا).

 مدرب معتمد ص الذناء املشاعري. مدرب معتمد ص التواصل باإلقناع من .Persona -مدرب معتمـد مـن معهـد الـيـاثة واإلثارة ب يطانيـا

The

.)ILM( Institute of Leadership & Management
 مدرب معتمد من البنك الدولي. امـــل علـــى اعتمـــاث مـــن (ثيـــل نـــارنييي) نمـــدربحمــة معتَمــد ص بــرامج الـيــاثة والعالقــات اإلنســانية
والتواصــل واإللــــاء املـــؤثر واملبيعــات و ـــدمات العمـــالء
والدورات الـمرية ,وتدريب املدربق.
 مـــدرب معتمـــد مـــن مرنـــز امللـــك عبـــدالعزيز للحـــوارالوط .
 ثبلــــو ص التو،يــــه مــــن األناثنيــــة العامليــــة للتــــدريبوالتو،يه .IATC
 برنامج ارتاةافية ص إثارة ورش العمل. ورشة عمل التعلم بالتيربة من شرنة .RSVP مــدرب معتمــد ص تـــديم أنشــطة الــتعلم بالتيربــة مــنشرنة .MTa

 اجلوائز:
 امــل علــى املرنــز األول ص امللتـــى اخللييــي بعُمــان,بورقته عن ال نامج التدرييب "معا نرتـي"؛ اي استفاث
منها أن ر من  3726متدربا.
 امــــل علــــى بطولــــة اململكــــة قطــــاع  78ص مســــابـةاخلطب العاملية للعا 3419هـ.
 امــل علــى املرنــز ال ــاني ص التمــفيات قبــل النهامليــةلبطولــة العــاا ص مســابـة اخلطــب العامليــة الـ عـــدت
ص نندا عا 3419هـ.
 امــل علــى بطولــة الـطــاع  78ص اململكــة ص مســابـةاخلطب العاملية للعا 3418هـ.
 خربة التدريب:
 بــدأ املهنــدس عــاثل التــدريب بتـــديم ثورات قمــرية صمهـــارات اإللــــاء .وص عـــا 3457هــــ ع اعتمـــاثه اـــمن
املــــدربق املعتمــــدين مــــن معهــــد (ثيــــل نــــارنييي) ص
أمريكا ,نما امل علـى اعتمـاث مـدرب حمـة مـن
معهد الـياثة واإلثارة ب يطانيا.

 منـــذ أن شـــار عـــاثل اـــمن فريـــق املـــدربق املعتمـــدينااتـــل مكانـــة اـــمن قاملمـــة أفضـــل  366مـــدرب علـــى
مســتوا العــاا ,ورلــك مــن تموعــة تضــم أن ــر مــن
ثالثة آرت مدرب ومدربة ص أن ر من مثانق ثولة.
 ث ـــل املهنـــدس عـــاثل قاملمـــة أفضـــل عشـــرة مـــدربق صأوروبا والشرق األوسل؛ مما أهَّله ليمبح مدربا معتمـدا
لتدريب املدربق ص اململكة.
 عمل املهندس عاثل علـى تـدريب تموعـة مـن املـدربق؛رتعتمـــاثهم اـــمن املـــدربق املعتمـــدين لتـــدريب بـــرامج
تطــوير الــذات باململكــة و ــارم اململكــة ,اي ـ ااتــل
بعضهم مكانة امن قاملمة أفضل مئة مدرب ص العـاا
وأفضل عشرة مـدربق ص الشـرق األوسـل ,نمـا تـوىل
قياثة فرق التدريب بفاعلية.
 أثار املهندس عاثل العديد من فعاليـات بنـاء فـرق العمـلللـاثة لرفع الكفاءة والفاعلية للفريق.
 املهندس عاثل أاد املستشارين املستـلق املعتمـدين مـنشرنة "برينما" لتحليل الشزمية.
 يعمـــل االيـــا علـــى تمـــميم وتنفيـــذ الـ ـ امج التدريبيـــةلتطوير األفراث واملنممات.

 اخلربة العملية:
باإلاــافة خل اتــه التدريبيــة ,عمــل املهنــدس عــاثل ص قطــاع
الكهربــاء وتــوىل العديــد مــن املهــا ؛ اي ـ شــار اــمن فريــق
إعداث نما الكهرباء باململكة العربيـة السـعوثية ,وشـار ص
اللينـــة ارتستشـــارية لتغـــيري ا هـــد ص اململكـــة وفريـــق تطـــوير
اللينة الوطنية السعوثية الكهروتـنيـة .نمـا أنـه أاـد أعضـاء
اللينـــة الكهربامليـــة الـــ شـــارنك ص إعــــداث نـــوث البنــــاء
السعوثي.


اخلربة مع العمالء:
عمــل مــع العمــالء علــى حتديــد ااتيا،ــاتهم إلعــداث ال ـ امج

اخلاصـــة بهـــم ,و ـــالل الســـنوات املااـــية عمـــل مـــع شـــرنات
ارتتمـــــــارتت والبنـــــــو والشـــــــرنات المـــــــناعية وا هـــــــات
احلكومية والتعليمية ,ومن هذه ا هات:
 شرنة أرامكو. شرنة سابك. شرنة علم. شرنة برقرايزر. -هيئة تنميم الكهرباء واإلنتام املزثوم.

 الشرنة السعوثية للكهرباء. تموعة التميمي. وصارة الدا لية. وصارة اخلار،ية شرطة منطـة الرياض. ممر الرا،حي. مرنز امللك عبدالعزيز للحوار الوط . ،امعة طيبة. ممر اإلمناء. هيئة تنمية الماثرات. السنة التحضريية رامعة امللك سعوث. ا يئة العامة لالست مار. هيئة ا الل األمحر السعوثي. شرنة أي تي وورنخ. شرنة سامر . ،امعة امللك فيمل بالدما . -مرنز األمري حممد بن ،لوي باألاساء.



اللغات:
يـــــــد املهنــــــدس عــــــاثل التــــــدريب بــــــاللغتق( :العربيــــــة,
واإلجنليزية).




 مك ـ ــان امل ـ ــيالد وتار ـ ــه :بريـــــدة (العـــــا
3170هـ .) 3827
 املؤهل العلمي :ثنتوراه.
 تارته3469( :هـ ــ .) 3897 ممدره، :امعة اإلما حممـد بـن سـعوث اإلسـالمية ـــ نليـةالعلو ارت،تماعية قسم التاريخ واحلضارة ــ الرياض.
 الرتبة العلمية :أستار. التزمص العا  :تاريخ واضارة إسالمية. التزمــص الــدقيق :الــنمم اإلســالمية ص عمــر الــنيب واخللفاء الراشدين .
 اللغات :اإلجنليزية ,وإملا ٌ باللغة األملانية.
 العمل:
 أستار الدراسات العليـا رامعـة اإلمـا حممـد بـن سـعوثاإلسالمية( ,سابـًا).

 ونيـــل معهـــد العلـــو اإلســـالمية والعربيـــة بواشـــنطن,(سابـًا).
 ناملب رمليخ اجمللخ البلدي ملدينة الرياض( ,سابـًا). اجلمعيات واألعمال:
 عضــــو تلــــخ إثارة ا معيــــة التارتيــــة الســــعوثية,(سابـًا).
 عضـــو مجعيـــة ثراســـات الشـــرق األوســـل األمريكيـــة,(سابـًا).
 عضو اِحتاث املؤر ق العرب. عضو اِحتاث املؤر ق اخلليييق. شــــــار ص العديــــــد مــــــن املــــــؤشرات والنــــــدوات ,ص:أمريكــــا ,وأوروبــــا ,وأســــةاليا ,ونيوصيلنــــدا ,والعــــاا
العربي.
 ناملــــب رملــــيخ تلــــخ إثارة املؤسســـة اخلرييــــة لرعايــــةاأليتا .
 عضو تلـخ إثارة ومؤسـخ لشـرنة (اخللـيج لععـالوالعالقات والعامة).

 رمليخ تلخ إثارة شرنة (واص العاملية). أثار العديد من الـدورات العلميـة ,ص :أمريكـا وننـداوأسةاليا ونيوصيلندا وآسيا.
 رملــــيخ وعضــــو تلــــخ إثارة لعــــدث مــــن الشــــرناتالتيارية ثا ل اململكة و ار،ها.
 أشر علـى عـدث مـن رسـاملل املا،سـتري والـدنتوراه صالتاريخ واحلضارة ,وناقش عدثا منها.
 له ما يزيد على مخسني حبثًا منشورًا وأربعة وأربعون كتا ًبـا
مطبوعًا ،كالتالي:
 .3الورتية على البلدان ص عمر اخللفاء الراشدين.
 .5احلِر والمناعات ص احلياص ص عمر الرسول .
 .1أبعـــاث إثاريـــة واقتمـــاثية واِ،تماعيـــة وتـنيـــة ص الســـرية
النبوية.
 .4الفتوح اإلسالمية ع العمور (أربع طبعات).
 .2نتاب املغاصي رتبن أبي شيبة ــ ثراسة وحتـيق.
 .0أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارتية.
 .7األمن ص اياة األنبياء .

 .9انتزابات اجملالخ البلدية ــ جتربة راتية ــ الرياض.
 .8اضاريات ص الفتوح اإلسالمية.
 .36اسةاتيييات مدنية وعسكرية من عمر الراشدين.
 .33مباثئ التزطيل واإلثارة ص السرية النبوية.
 .35لواات وطنية.
 .31الـوا العاملية واملكاييل.
 .34فضاءات ثـافية ص العدل والتاريخ واإلعال .
 .32تلخ الرياض البلدي من الدا ل.
 .30رسول اهلل  و اع النبيق ـــ ثيـن وثولـة ( 2أ،ـزاء),
نالتالي:
 علم السرية النبوية ..العاا واملمطفى والواي. ارتاطهاث وا يرة والتنمية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. العاملية والدولة اإلنسانية. -املعايشون للممطفي .

 .37ارتصــطفاء مــن ســرية املمــطفى  ــــ صتمــر نتــاب
رسول اهلل و اع النبيق ــ ثين وثولة .تر،م إىل  34لغة.
 .39امــاث منتــدا العُمــري ال ـــاص ــــ مجــع وحتـيــق (31
،زءا).
 .38بناء اجملتمع املدني وتنميته ص السرية النبوية.
 .56وثـــاملق عاملليـــة مـــن ُبرَيْـ ـدَة (مـــن ،ـــزملق)3566 ,هــــ ـــــ
3146هـ).
 .53من روَّاث التعليم الشيخ /عبـداهلل بـن إبـراهيم بـن سـليم
 ــ سرية وآثار.



احلمد هلل رب العاملق ,والمالة والسال على سيدنا ,سـيد
األولق واآل رين ,نبينا وابيبنا حممد ,وعلى آله وصحبه ومـن
اسنتَّ بسنته واهتدا بهديه إىل يو الـدين ,اللـهم أورثنـا اواـه
ورت تفتنَّا بعده وااشرنا ص صمرتـه يـا اـي يـا قيـو  ,آمـق .أسـ ل
اهلل  أن يغفــر لنـا مــا مضــى وأن يعيننــا ويتـبــل منَّــا فيمــا بـــي
من أعمارنا .إ وتي الكرا  ,لـد لَّفنا وراء ظهورنـا إ،ـاصات,
وأشــهرا ,وأعوامــا متعــدثات ,وهكــذا الــدنيا تطــوا ( :ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [ارتنشـــــــاق]؛ ولــــــذلك
هذه اإل،اصات ,وث ـول األعـوا  ,و ـروم أ ـرا ,تُـذنِّرنا ـا
انـضى من أعمارنا؛ نسـ ل اهلل  أن يُحسـن لنـا ولكـم العمـل
واخلاشة ,آمق.
نمـــا تـــرون ,مواـــوعنا ص هـــذه الليلـــة هـــو عـــن( :تــــويم
التــدريب) ,وحمااــرنا ص هــذه الليلــة هــو (مــدربٌ للمــدربق),
نما يُـال( :معلم املعلمق) ,فمحاارنا مدربٌ للمدربق.
ونما رنـرت ,فـإن املهنـدس عـاثل بـن صـاحل ا هيمـان ـــ
ايفنا ذه الليلة بإرن اهلل ــ هو من املـدربق املعتمـدين بـاللغتق

العربيــــة واإلجنليزيــــة( .أُثر،ــــك الســــرية الذاتيــــة ص صــــفحات
سابـة)
ونلَّما التـيك به وب يه أبي مهند ,وهما صديـان عزيـزان
فــــإني أتــــذنر املراــــو عبــــدالكريم ا هيمــــان الــــذي ر ــــا
الك ـ ري منَّــا قــرأ ص قممــه ومــا نـلــه لنــا مــن أســاطري ا يــل
الســابق ,فـ را العمــق عنــد را األثيــب .وســةون ــــ بــإرن اهلل ــــ
العمق فيما يطراه حماارنا املهندس عاثل ص هذه الليلة بـإرن
اهلل تعاىل.
وأُريد أن أُرنِّر أن هذا اللـاء يُنــل علـى ا ـواء مباشـرة عـ
موقــع منتــدا العُمــري ,ويتابعــه عــاثةً ص نفــخ الوقــك مــا يزيــد
علــى  466متــابع اســب مــا يمــلنا مــن إامــامليات .ويبـــى بــإرن
اهلل شــهرا نــامالً ص املوقــع ,ايـ يطَّلــع عليــه مــا يُـــارب مــن
عشــرة آرت متــابع ــالل الشــهر ,ثــم شــول إىل األرشــيف بعــد
قيــا النــدوة التاليــة .أس ـ ل اهلل  لنــا ولكــم اخلــري ,وأنــرر
الةايـــب بكـــم ,وأسـ ـ ل اهلل  أن شفمنـــا وبالثنـــا وأهلنـــا
ـي رلــك والـــاثر عليــه.
ويســدثنا رعــاة ورعيَّــة لكــل ــري ,إنــه ولـ ُّ
وليتفضل حماارنا ،زاه اهلل ريا.




،زا اهلل ريا يا أبا عاصم.
الســــال علــــيكم ورمحــــة اهلل وبرناتــــه ,مسَّــــانم اهلل
باخلري مجيعا .وأنـا أسـتمع للمـدمـة الـ قـدم بهـا الـدنتور
عبــدالعزيز، ,ــزاه اهلل ــريا ,تــذنرت رلــك الر،ــل الــذي أراث
أن يبيـــــع بيتـــــه؛ فـــــذهب إىل شـــــزص متزمـــــص ص الدعايـــــة
واإلعالن ,وقال له :أريد منك أن تممم لي إعالنا جيعل النـاس
من يو تــرأه تشـةي البيـك .فمـمم لـه رلـك اإلعـالن ا ميـل,
و،اءه ليعراه عليه ,ثم وهو يـلِّب ص اإلعـالن هكـذا ,ينـاظر
ويناظر ,فانبهر بالبيك هذا ,والتفك إىل املممم وقـال لـه :هـذا
بي ؟! فـال له املممم :نعم .فرث عليه قـاملالً :رت ,هـذا مـا يُبـاع!
وأنا أقول ألبي عاصم :هذا أنا؟! ،زا اهلل ريا على املـدمـة,
وإن ننكُ طلبك أن تـرأ بعضها ,لكنك قرأتَ أغلبها.
قبـــل أن نبـــدأ ـــــ بـــار اهلل فـــيكم ـــــ فـــإن اللــــاء ســـيكون
اواريـا ,ولـيخ مــن ،انـب وااــد .وأريـد أن (تســولف) مـع مَــن
علــى نينــك ويســـار  ,ومَــن جيلـــخ منفــرثا فليبحــ لــه عـــن
شـــزص جيلـــخ رـــواره و(يســـولف) معـــه ,وتسـ ـ له ســـؤالق,
الســــؤال األول :مــــارا تعــــر عــــن التــــدريب وتـيــــيم التــــدريب؟

والســؤال ال ــاني :مــارا تريــد أن تعــر ؟ إرا مــارا تعــر ؟ ومــارا
تريد أن تعر عن مواوعنا اليو ؟ فلنبدأ ,ن ـذ ثقيــتق ,أو
ثالثا ,وألع مـنكم لـو لحـتم ,أريـد أن (تسـولف) مـع مَـن
اولك.
احبـ عــن وااــد عــن نينــك أو يســار  .ولعــل مَــن يتابعوننــا
جيهـــزون اإل،ابـــة عـــن هـــذه األســـئلة .تفضـــل( :أاـــد احلضـــور
جييــب) ,ثــم (ا ااــر يســت نف ويشــرح) :ــذها علــى ســعة,
التــدريب عمومـــا( ,أي شـــي تريـــده أنـــك) نعـــم( .أاـــد احلضـــور
جييــب) :الــتعلم وممارســة شــيء معــق .ثــم (ا ااــر يســت نف
ويُعلِّق) :صميلنا يـول التعلم وممارسـة شـيء معـق ,طيـب ,غـريه.
نسمع مشارنات يا شباب .تفضل( :أاد احلضور جييـب) ,ثـم
(ا ااـر يشــرح مــا قالــه) :صميلنـا يـــول يريــد أن يكــون هنــا
ربــل بــق مــا ن ــذه مــن معلومــات ونمريــات بــالتطبيق، ,يــد,
غـــريه .ا نســـمع بعـــد مـــارا تعرفـــون؟ (أاـــد احلضـــور جييـــب):
تطوير مهارات وقدرات ,ثم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق) :طيـب,
التــدريب هــو تطــوير مهــارات وقــدرات ومعــار  .تفضــل( :أاــد
احلضــور جييـــب) :التعلـــيم واملمارســـة ,ثـــم (ا ااـــر يســـت نف
ويُعلِّق) :التعليم واملمارسة ,اآلن ث ل عندنا التعلـيم معهـا( .أاـد
احلضــور جييــب) :انتســاب ــ ات ,ثــم (ا ااــر يســت نف
ويُعلِّـــق) :انتســـاب ـ ـ ات، ,يـــد( .أاـــد احلضـــور جييـــب):

امــتال املعرفــة ثــم إيمــا ا ل

ــرين .ثــم (ا ااــر يســت نف

قاملالً)، :يد ,مارا تريدون أن تعرفوا اليو مـ ؟ غـري مـا رنـر
صميلنا من التطبيق ونيف نربل املاثة النمرية باحلياة العملية؟
تفضل( ,أاـد احلضـور جييـب) :أنـواع الـدورات ,ثـم (ا ااـر
يســـت نف ويُعلِّـــق)، :يـــد ,اينمـــا تــــول أنـــواع الـــدورات ,فمـــا
املـموث بالسؤال؟ (أاد احلضور يست نف وجييـب) :وتـييمهـا,
ثــم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :وتـييمهــا ,تريــدون أن أعــرض
لكم ما عندي؟! واهلل تسويق من أبي عاصـم، ,ـزاه اهلل ـريا.
طيب لعل أبا عاصم رنر شيئا منها ,لكن جنيئ ا ,تفضـل:
(أاد احلضور جييب) :السال علـيكم ,املؤسسـات الـ تعـ
بتزـــريج املـــدربق أنفســـهم وتـييمهـــا ,ثـــم (ا ااـــر يســـت نف
ويشرح نالمه) :وعليكم السال  ,تريدون أن تعرفوا مَن يُـيِّم
املــدربق؟ ،يــد .تفضــل( :أاــد احلضــور جييــب) ,ثــم (ا ااــر
يست نف ويُعلِّق على نالمه) :يع تريد أن تعر نيف

ـدث

ارتاتيام التدرييب؟ تفضل( :أاد احلضور جييب)، :وثة الـدورة
التدريبيــة ,ثــم (ا ااــر يستفســر وينــاقش) :ا ــوثة ,تريــد أن
تعـــر نيـــف نُـيمهـــا؟ (أاـــد احلضـــور جييـــب) :نعـــم( .أاـــد
احلضـــور جييـــب) :نيـ ـف يـــتم تـيـــيم املـــدرب ,ثـــم (ا ااـــر
يســت نف ويُعلِّــق) :املــدرب ,ممتــاص ,نيــف نُـــيِّم املــدرب؟ ،يــد.
تفضــــل( :أاــــد احلضــــور جييــــب) :ص الــــزمن هــــذا ,ن ــــرت

الدورات ال تُطرح ص السوق؛ فيحتار الشزص الذي يـرأ هذه
اإلعالنــات عــن ،ــوثة هــذه املــاثة ال ـ س ـتُطرح و،ــوثة املــدرب؛
فنتوقع إ،ابة علـى هـذه ,ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق)، :يـد,
إن شاء اهلل .تفضل( :أاد احلضور جييب) ... :أتوقع أنه شمـل
على معلومة ،ديدة أو نيف يستفيد مما لديه من معلومـات ص
التطبيــــق عمليــــا ص الكهربــــاء أو غريهــــا أو اتــــى ص التعلــــيم
ونيـــف يُعلِّـــم ,إرا هـــي تـنيـــات معينـــة وطـــرق مـــا عنـــده مـــن
معلومــات قــد يتنــاقش فيهــا مــع املــدرب .ثــم (ا اا ـر يســت نف
ويُعلِّق)، :يد .واآلن آ ذ آ ر إ،ابـة إرا لحـتم ,تفضـل( :أاـد
احلضور جييب)، ... :يد .طيب ,إن شاء اهلل سنتطرق إىل شيء
مــن هــذا .لكــن ن ــذ مــن المــف األول ,آ ــر وااــد ,تفضــل:
(أاـــد احلضـــور جييـــب) :أنـــا اضـــرت اـيــ ـةً ثورات نـ ـ رية
لتــدريب املــدربق ,وامــلك علــى ثورات ن ـ رية منهــا ,لكــن
اإلشكالية فيها هي أنـ رت أعتــد أن اخلمسـة أيـا أو العشـرة
أيا نافية ألن تُعدَّ مـدربا يسـتطيع أن يلــي وأن يكـون مـدربا
،يدا! ثم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق)، :يـد ,هـذه مدا لـة منـك
ب نك اضرت ,وأن اخلمسـة أيـا أو العشـرة أيـا تـرا أنهـا غـري
نافيـــة ,لكـــن أيـــن الســـؤال .ثـــم (أاـــد احلضـــور جييـــب)... :
اإلشـكالية هـذه تـرث أن املـدرب أ ـذ شـهاثة واعتمـدها ,مـع
التفـــاوت الكـــبري بالنســـبة للمـــدربق .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف

ويُعلِّـــق) :نعـــم هـــل نعتـ ـ ه مـــدربا أ رت؟ لعـــل الوقـــك يســـمح ألن
نتطرق إىل ت هيل املدرب.


هــل شــق لــي أن أاــيف؟ أنــا أقــول هــي ســوق جتاريــة رامليــة؛
ـي ا ااــر ــــ لن ُـ ـ ْل
نتييــة لك ــرة الــدعايات ــــ وقــد شــتج علـ َّ
اخل ات.


شق لك أنيد ,هي سوق جتارية راملية .وحتولك إىل جتـارة
أن ــر مــن نونهــا مهنــة ســامية تعليميــة ,أي نعــم ,و،يــد أنــك
قلك بعضا، ,زا اهلل ريا؛ اتى أ،ـد لـي صر،ـا مـن الكـل
هـذا .طيــب ,إن شــاء اهلل ,سـنتطرق ــا ــــ حبسـب مــا يســمح بــه
الوقــك ــــ ,ومــا ا نتطــرق إليــه ,أنــا ،ــاهز لع،ابــة عليــه ع ـ
التواصل اخلاص ,إن شاء اهلل.
س س ل سؤارتً اآلن ,إرا س لك :مـا هـو التـدريب ا يـد لـك؟
مارا نكن أن تـول لـي؟ أريـد أن (تسـولف) مـع مَـن رانبـك
علــى الطاولــة ثقيـــتق وألــع مــنكم الــرأي ,مــا هــو التــدريب
ا يـــد ص رأيــك؟ نســـمع مشـــارنات .تفضـــل( :أاـــد احلضـــور
جييــب) :التــدريب ا يــد هــو الــذي أســارع إىل تطبيـــه وهــو مــا
يزال ص رأسي ,ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق) :يــول هـو الـذي

أستطيع أن أطبـه بسرعة ,الـو ,مجيـل ,غـريه .تفضـل( ,أاـد
احلضــور جييــب) :نــخ ااتيــا،ي  ,...ثــم (ا ااــر يســت نف
ويُعلِّق) :مجيل ,الو .تفضـل( :أاـد احلضـور جييـب) :هـو الـذي
يكســـب مهـــارة .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :يكســـبك
مهارة، ,يد .تفضل( :أاد احلضور جييب) :يعطـي
(ا اار يست نف ويُعلِّق):

ـ ة ,ثـم

ة، ,يد.

ثنتور /شيى ,تفضـل( :أاـد احلضـور الـدنتور /شيـى,
جييـــب) :هـــل تـمـــد التـــدريب ا يـــد أ املـــدرب ا يـــد؟ ,ثـــم
(ا اار يست نف ويرث) :ص رأيك أنك ,التدريب ا يد ,سـواء
تُـيِّمه باملدرب أ تـيِّمـه باملـاثة ,ص رأيـك أنـك)( .أاـد احلضـور
الــدنتور /شيــى يســت نف وجييــب) ... :تغــيري ســلونيات وقــيم
ومعانٍ  ...ثم (ا ااـر يسـت نف) :مجيـل .تفضـل ,طـارق( :أاـد
احلضور جييب أستار /طارق) :التـدريب ا يـد هـو الـذي يـة
أثرا ص شزمي وص أثاملي وص تعـاملي وسـلوني( ,ا ااـر
يســت نف ويُعلِّــق)، :يــد ,هــو الــذي يــة أثــرا فيــك .ثــم (أاــد
احلضور جييب) :هو الـذي يعطـي معلومـة متزممـة ص اجملـال
الذي يتكلم فيه املدرب ... ,ثم (ا اار يسـت نف ويُعلِّـق) :هـو
الــذي يعطــي معلومــة متزممــة ص اجملــال الــذي يــتكلم فيــه
املدرب.

وأنـــا أُاضِّـــر ـــذا امللتــــى بعـــد أن نتبـــك هـــذا الســـؤال,
تذنرت (منرية) ,منرية هذه بنك صـغرية ,ملَّـا قابلتهـا ا تكـن
قد ث لـك املدرسـة بعـد ,قابلتهـا ص عزنـة غـداء؛ ايـ ننـك
ص مهمــة عمــل ــارم اململكــة أنــا وصو،ـ وننــك قــد تزو،ــك
ادي ا ,وقـد عزمنـا أاـد األصـدقاء ,ونـان معنـا ابنتـه .اِلتفـكُ
إليهــا ,وقلــك :مــنرية ,مــا هــي األنلــة ا يــدة؟ فنمــرت إلــيَّ,
وقالك :عمي ,ما ص شيء اله أنلة ،يدة ,أنـك (وش تـيب)؟!
مــارا حتــب أن ت نلــه أنــك؟! بنــاء عليــه اُطلــب ,أمــا أنــك تطلــب
أنلــة رت تعــر الهــا ,ن ـ ن تطلــب (سوشــي) ثــم إرا ،ــاءت
تـــول مــا هــذا األنــل (الشــق)! رت ,بــل اُطلــب شــيئا أنــك حتبــه
وتعرفــه! إرا ,ومــن هــذا ,جنــاوب عل ـى س ـؤال :مــا هــو التــدريب
ا يد؟ التدريب ا يد هو الذي يُلبِّي ااتيا،ـك الشزمـي أنـك
ولــيخ مــا يُعلــن عنــه ,وتــذهب وتـــول :واهلل ,الــدورة الفالنيــة
س اضــرها ــــ فـــل ــــ ألنهــم نــداونها ,رت ,ونــذلك بالنســبة
للمنممات.
(بوب بايـك  ,)Bob Pikeوهـو مـن أشـهر مَـن ألَّـف وثرَّب علـى
تــدريب املــدربق ,لــه نتــاب مجيــل ال ـه تـنيــات إبداعيــة ص
التــدريب

training techniques

( Creativeتـنيـــات إبداعيـــة ص

التـدريب) ,يــول( :الغـرض مـن أي برنـامج تـدرييب هـو أن يــد
نتـــاملج) .أيُّ برنـــامج رت يــــد لـــك نتييـــة أنـــك تســـتفيد منهـــا ص

اياتــك العمليــة فهــذا ال نــامج قــد يكــون ،يــدا ,ولكــن لــيخ
لــك أنــك ,إمنــا لشــزص آ ــر .فمعنــى هــذا ,إرا جيــب أن تسـ ل
هذا السؤال قبـل أن تـذهب إىل أيِّ برنـامج تـدرييب .وهـذا أيضـا
ما أشار عليَّ به الزميل (سليمان ا ويسـن) ,وهـو متزمـص ص
تنمية الـياثات ص عمر الشباب ,وأيضا متزمـص فيمـا يُسـمَّى
بـــ (حتديــد التزمــص احليــاتي) ,اي ـ إنــه ــرم بالتزمــص
ا ــامعي إىل شــيء أوســع نوعــا مــا ,وقــال نســميه التزمــص
احلياتي.
اي ـ يـــول :أوثُّ أن أشــري إىل أن التــدريب لــيخ هــو العمــا
الســـحرية الـ ـ ســـتحل لـــك أيَّ مشـــكلة؛ فـــاليو جنـــد بعـ ـ
املنممــات إرا عنــدها مشــكلة (مــارا تعمــل؟) (مباشــرة) برنــامج
تـــدرييب ,وبعـــد انتهـــاء ال نــامج ,الـــذي ثربـــوا عليـــه (نكــن)
نمف املوظفق أو نلـهم ,ثـم يـولـون :واهلل مـا اسـتفدنا شـيئا.
فهذه هي الـاعدة األساسية .إرا السـؤال عـن التـدريب ا يـد أو
األنــل ا يــد أو العــالم ا يــد ,ير،ــع إىل مــا هــو ااتيا،ــك
أنك.
طيب ,نيف ـــ أنـا ـــ أُقـيِّم التـدريب؟ ومـا هـي الوسـاملل الـ
أستطيع أن أُقيَّم بها التدريب؟ ن تي إىل املنهييـات املُتَّبعـة عامليـا
لتـييم ال امج التدريبية.

ُـد ص هذا اجملال واملتزممـة ص
من أشهر املنممات ال ت ِّ
التــــــدريب هــــــي منممــــــة نــــــان الهــــــا ( )ASTDا معيــــــة
األمريكيـــة للتـــدريب والتطـــوير"
Devolopment

And

American Society For

 ,Trainingاليـــــو غـــــريوا الهـــــا إىل

for Talent Development ATD

Association؛ مجعيــة تنميــة

املواهب اي إنهم ر،وا من اِيق ارتسم ص التدريب إىل سعة
التعليم والعلم.
حب ك ص الـرآن والسُّنة عن نلمة (تدريب) فلم أ،دها ,بـل

نل مـا و،دتـه (تعلـيم) :قـال ـــ تعـاىل ـــ( :ﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ) [األنبيــــــــاء],

وقــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ) [يخ] .والشاعر يـول:
أُعلِّمه الرماية نل يو
فلما اشتد ساعِدُه رماني.
فمـــا و،ـــدت نلمـــة (تـــدريب) ,وهـــي مـــن الكلمـــات الــ
استُحدثك .فإرا ,الـتعلمم هـو اململـة األاـل الـ نـتكلم عنهـا,
سواء نان التعلم هو عن طريـق التـدريب أ غـري التـدريب .هـذه
املنممــة ــــ  ATDــــ عملــك حب ــا عمَّـا هــي أشــهر وأن ــر األنممــة
روا،ـــا ص تـيـــيم التـــدريب؟ فو،ـــدت منهييـــة يتبعهـــا شـــزص

متزمـــص ص تـيـــيم التـــدريب الـــه (نِـــر باتريـــك

Kirk

 ,)Patrickرا الذي ،اء ب ربعة مستويات .وقبل أن أرنر هذه
املســــتويات األربعــــة ,ثعونــــا نطــــرح ســــؤارتً للنـــــاش بيننــــا (ص
طاولتنا) ,لو أرثتَ أن تُــيِّم أيَّ برنـامج تـدرييب ,فمـارا سـتُـيِّم؟
أريد أن تناقش مع صمالملك وأنتم ،السون على الطاولة أو مَـن
علــى نينــك أو يســار مِمَــن هــم ،الســون ص املـدمــة( ,ر،ــاء
طلِـبَ منـك
سولف معهم) .إرا أرثت أن تُـيِّم أيَّ برنامج تدرييبُ ,
أن تسـاعدنا ص تـيــيم برنــامج تــدرييب أو أنــك شزمــيا تريــد أن
تُــيِّم برناتًـا ,مـارا سـتـيِّم؟ بسـم اهلل ,مـع صمالملكـم ونسـمع
مــــنكم املشــــارنات إرا لحــــتم .أي نعــــم ,برنــــامج تــــدرييب
ومطلــوب منــك أن تـيِّمــه ,أنــك اآلن إرا طُلِ ـبَ منــك أن تـ ـيِّم أيَّ
برنــامج ,فمــارا ســتـيِّم فيــه؟ تفضــل( :أاــد احلضــور جييــب):
تطور أثاء املتدرب ,هل طوَّر عمله ,هل طـوَّر أسـلوبه ص العمـل؟
ثم (ا اار يست نف ويُعلِّق) :مجيل ,إرا ستـيخ األثر ,مجيـل
ترا أنك رنرتَ (اا،تق) ما شاء اهلل عليك ,سـابـنا ,لكـن
ما وثِّي أن يغشُّـوها منـك سـ نتمر إىل أن نسـمع مـنهم ثـم نر،ـع
ا ,أنك رنرتَ نـطتق من ال يتبعها (نِـر باتريـك
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 ,)Patrickوسنشري إليها ,بإرن اهلل ,لكن قبل اإلعـالن عنهمـا
نريد أن نسمع منهم.

نســــمع مــــن اإل ــــوان ,تفضــــل( :أاــــد احلضــــور يستفســــر
وجييب) :تـييم األثر ,سؤالك بعد الـدورة أ فــل قبـل الـدورة؟
ث ـم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :الــذي تريــده ,برنــامج تــدريب,
أنك اآلن وسعها ,رت تضيِّق واسـعا ,رت حتيّـر واسـعا ,أنـك مـارا
ستفعل لتـيِّم أيَّ برنامج تدرييب ,أعطنـا رأيـك؟ (أاـد احلضـور
يســــت نف مدا لتــــه) :قبــــل الــــدورة ,ا تــــوا ,إملــــا املــــدرب
بــا توا ,ي تيــك مهنــدس ويــدربك ص ارتقتمــاث واســةاتييية
التزطــيل  ,...أو ي تيــك شــزص ممــه تربيــة ويعطيــك ثورة
ص ا ندســـة أو إثارة املشـــاريع ,هـــذا تـييمـــه مشـــكو فيـــه,
وشـــكرا( .ا ااـــر يســـت نف)، :يـــد .طيـــب ,غـــريه( ,أاـــد
الضــيو جييــب) :أنــا اينمَّــا أق ـيُّم برناتًــا تــدريبيا أقيِّمــه مــن
مجيـــع النـــوااي :أورتً الزمـ ـان ,املكـــان ,ا تـــوا أو احلـيبـــة
التدريبيــة ,املــدرب ,إمكانيــات املكــان نفســه ,إمكانياتهــا,
نمرة شاملة مكتملة ,هذا تـيمي ل نـامج متكامـل رت نرنـز
فـل على املاثة أو املدرب) .ثم (ا اار يست نف)، :يد( .أاـد
احلضــــور جييــــب) :طريـــــة عــــرض التــــدريب ,ثــــم (ا ااــــر
ـد
يســــت نف ويشــــرح) :طريـــــة عــــرض التــــدريب ,ونيــــف قُـــ ِّ
التـــدريب ,ومـــدا ارتســـتفاثة، ,يـــد( .أاـــد احلضـــور جييـــب):
التـييم من ،هتق ,هل التـيـيم منشـ أسـئلة املتـدربق عـن هـذا
املدرب؟ ففي هذه احلالة املنش أ ذت رؤوس أقال  ...أتوقـع أن

يستفاث منه ثم ملَّـا يـ تي املتـدربون يبـدؤون ص العمـل  ...التـيـيم,
التـييم اآل ر هو أن أنا نمتدرب التـييم ص هذه احلالة أنه
رت بدَّ أن املدرب ,أاد أمرين ,إما أن املدرب هو الـذي اقـةح
طِلبَ منه ,فالـدور علـى املـدرب ,مـا هـي
الدورة التدريبية أو أنه ُ
الفئــة املســتهدفة للتــدريب مــع ا تــوا؟ ثــم (ا ااــر يس ـت نف
ويُعلِّق) :أنك اآلن تضع (احلِمْل) على املدرب هو الذي يُــيم ,ثـم
(املـــدا ل يســـت نف اإل،ابـــة) :رت، ,هـــة طلبـــك مـــن املـــدرب أن
يُدرب ,وأاضرت له مجيـع املـوظفق علـى ا ـتال مسـتواهم,
فهـو املفــروض أن شــدث الفئــة املسـتهدفة مــن احلـيبــة التدريبيــة
هذه ,ثم (ا اار يست نف ويُعلِّـق)، :يـد ,إرا سـتُـيِّم التـدريب
مـــن حتديـــده للمســـتهدفق وا تـــوا ,هـــل ا تـــوا مناســـب
للمستهدفق أ رت؟ ،يد.
تفضل( ,أاد احلضور جييـب) ... :بـق املـدرب وبـق املتـدرب
 ...يــــول ابـــن مســـعوث للزطبـــاء :إرا شـــاهدت النـــاس يســـندون
ظهــورهم علــى األســطوانة ,ف قمــر طبتــك  ,...ثــم (ا ااــر
يست نف) :واهلل أنا أرا الك ري مسندين ظهورهم .ثـم (املـدا ل
يست نف اإل،ابة) :التواصل مهم ،دا بق املدرب وبـق املتـدرب,
فــإرا املتــدرب شــعر بامللــل ,إرا فاملــدرب لديــه نـــص ,وا يــراع:
هل احلضور نبار أ صغار؟ م ـفق أ ،هلة؟؛ اتـى رت شمـل
امللل .ثم (ا اار يست نف) :مجيل و،يد.



أنا أرا أن تغطية متطلبـات مواـوع الـدورة ,مواـوع الـدورة
التدريبية ,وأهم شيء تغطية متطلباتها وااتيا،ات املشـارنق
ص الدورة.


مجيـــــل ,ثعونـــــا نـــ ـرا (نِـــــر

باتريـــــك Patrick

)Kirk

ومنهييته ,ال هـي اسـب منممـة الــ ( ,)ATDتــول إنهـا هـي
األن ر روا،ا ص العاا ومطبـة ص أغلـب الشـرنات( .نِـر
باتريك) قسَّم مرااـل التـيـيم إىل أربـع مرااـل .املرالـة األوىل,
هــي :انطبــاع املتــدربق ,وهــي م ـــل مــا تفضــل بعــ

اإل ـــوان

وقالوا هل املكان مناسب؟ هـل املواـوع مناسـب؟ هـل الطريــة
قــد بهــا ،يــدة؟ فـــل هــي تــرث مــا يســمونه (رثُّ فعــل
َّ
الــ
املتدرب) ,وعاث ًة هي تلـك ارتسـتمارة الـ تـوصع علينـا بعـد نـل
ثورة .وطاملــا أننــا ص نهايــة أيِّ ثورة نكــون مســتعيلق للزــروم
فنضـع (صــح ,صــح ,ممتــاص ,ممتــاص ,ممتــاص ,ممتــاص ,ممتــاص),
وإن نان قد أ ر،نا بـانرا فنضـع ص التـيـيم مـا فـوق املمتـاص
إن وُ،ــد ,ومنشــي .هــذا أول تـيــيم نمــا يـــول (نِــر باتريــك
( :)Kirk Patrickإرا رثُّ الفعل أو ارتنطباع).

التـيـيم ال ـاني ,يــول :جيـب أن نــيِّم هـل تعلَّـم النــاس أ رت؟
أنــك ،ئــك اليــو وقلــك سـ علمكم شــيئا عــن مهــارات اإللـــاء,
ونتبك ص أهدافك أنك ستعلم طريـةً إلعداث طبة قمـرية
بسرعة ,هل علَّمك هذه الطريـة؟ هل تعلَّمتها؟ هذا هو املـيـاس
ال اني ,وهو مـياس (التعلمم).
املـيــاس ال ال ـ  ,وهــو م ــل مــا تفضَّــل العــمُّ :هــل طبـــوا مــا
تعلَّموه؟

ن تعلَّمنا ص الـدورة شـيئا ,لكـن ملـا ر،عـكَ املكتـب

مــا طبـــك! مـ الً لــدينا ســكرتري يطبــع بإصــبع وااــد ,مــا شــاء
اهلل عليه ,اإلصبع هذا شـغال! تعطيـه ثورة يـتعلم فيهـا الطباعـة
حبــرو ارترتكــاص ونيــف يســتزد نــلَّ أصــابعه ,لكــن ملَّــا
ر،ــع إىل املكتــب ,مــارا فعــل؟! عــاث رتســتزدا إصــبع وااــد
فـل! ,إرا هل هذا طبَّـق مـا تعلمـه أ ا يطبــه؟! هنـا املـيـاس
ال ال يـول :جيب أن ترا ,هل اد تغيُّر ص السلو ؟
املـيـــاس الرابـــع ,وهـــو األصـــعب قياســـه ,طيـــب اآلن

ـــن

ال وو،ــدنا
رااــون عــن ال نــامج ,وتعلَّ ـمَ املتــدربون ,وقِسْــنا فع ـ ً
تعلممـــا ,وهـــذا الـــتعلم يُــــاس با تبـــار قَبلـــي وا تبـــار بَعـــدي ص
الغالب ,ثم انتشفنا فيمـا بعـد أنهـم فعـالً يطبـونـه ص العمـل,
لكن املشكلة أنه ا يتغري شيء ,فما صال راا العمـالءِ نمـا
هـــو ا يـــزثث وا يتحســـن! أ ـــذنا عنـــد ثورة دمـــة العمـــالء

املتميــزة ,وقلـــك لنــا إن مـــن مهــارات اخلدمـــة املتميــزة أنـــك إرا
أ،بــك علــى ا ــاتف أن تـــول( :ســم ,نيــف أقــدر أ ــدمك؟),
وواهلل ا ماعـة يـولـون( :سـم ,نيــف أقـدر أ ـدمك؟) ,وقلــك
م فيما بعد أنك إرا رأيـك العميـل غااـبا ,فــل لـه :أبشـر (مـا
يمري ـاطر إرت طيبـا)( ,مـا معنـى قـو م :مـا يمـري ـاطر
إرت طيبا؟!!) ,وقالوا وطبـوا نـلَّ مـا قلتـه ,لكـن مـا صال راـا
العمــالءِ ,إرا أعطينــاهم ارتســتبانة ,مــا صالــوا غــري رااــق إىل
اآلن!
إرا ص هـذه احلالـة ا شـد تغــري ص املنممـة ,إرا هـو يـــول
إن تـيـيم التــدريب نــرُّ بهــذه املرااــل األربــع ,مَــن يـــول مــا هــي
املرالــة األوىل؟ (أاــد احلضــور جييــب) :انطبــاع باملتــدربق ,ثــم
(ا اار يست نف ويُعلِّـق) :نعـم ,انطبـاع املتـدربق ,وهـذه متـى
تتم؟! (أاد احلضور جييـب) :مباشـرةً بعـد الـدورة التدريبيـة .ثـم
(ا اار يست نف) :وال انية؟! (أاد احلضور جييب) :التغري ص
السلو  ,ثم (ا اار يست نف ويُعلِّق) :قبل التغري هنـا شـيء.
(أاد احلضور جييـب) :الـتعلمم ,ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق):
نعـم :هــل تعلمــوا أ رت؟ تعلمــوا مــا أعطيــتهم إيــاه أ رت؟ فهمــوه أ
ا يفهمــوه؟ ال ال ــة؟ (أاــد احلضــور جييــب) :هــل طبَّـــوه ,هــل
امــل تغــري ص الســلو  ,ثــم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :نعــم,
هــل طبَّـــوه ,هــل انتـــل الــتعلمم إىل العمــل أ ا ينتـــل؟ طيــب,

والرابع؟ (أاد احلضور جييب) :هل امـل راـا؟ ثـم (ا ااـر
يســـت نف ويُعلِّـــق) :الراـ ـا ,هـــذا ص ارتنطبـــاع ,ص األول ,هـــل
اد تغري ص النتاملج عندي ص املنممة؟ ,قلنا( :بوب بايك
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 )Pikeيـول :إن التدريب هو أن حتمل على النتاملج ال تريـدها
أنـــك أو تريـــدها منممتـــك .طيـــب ,أنـــا أريـــد أن يرتفـــع راــــا
العمالء ,أنا وَّ،هتهم لدورة دمة عمالء ,لكن مـا ارتفـع راـا
العمـالء! هنـا ير،ـع ويبـدأ اآلن شلـل ,هـل نانـك املشـكلة ص
ال ليســـوا املعنـــيق
الـــدورة التدريبيـــة؟! أ أن احلضـــور هـــم أصـ ـ ً
خبدمة العمـالء؟! أ لـديَّ مشـكلة ص األنممـة ا تُحـل وليسـك
املشكلة ص طريـة رثِّ موظف دمة العمالء؟! لكـن املشـكلة
نانك عندي النما أصالً علمته نالما الوا م ـل (أبشـر ومـا
يمـــري ـــاطر إرت طيبـــا) ,ثـــم مـــارا بعـــد؟! ا تُحـــل مشـــكلة
العميل! فــ (يسـتمر صعـالن) ,فمـا يـزال غـري راضٍ! لـذلك نر،ـع
ونـــــول إن التــــدريب ا يــــد جيــــب أن يســــبـه تشــــزيص ،يــــد
لالاتيــام ص املنممــة ,وإن ا يكــن التشــزيص والوقــو علــى
أسباب الـمور ص األثاء ص املنممة ،يـدا فلـن يكـون التـدريب
فعَّارتً بالطريـة ال نتوقعها.
ولــذلك إن أيَّ برنــامج تــدرييب تريــد أن حتضــره فــال حتضــره
مــن أ،ــل العنــوان! ورت حتضــره مــن أ،ــل ا تــوا! بــل حتضــره
فـل من أ،ل ااتيا،ـك أنـك ,مـارا تريـد أن تتطـور بشـ نه؟ إرا

نان التطور الـذي سـيحد لـك مـن هـذا ال نـامج لـن تسـتفيد
منـــه ص اياتـــك العمليـــة ,ف نـــا أعتــــد أنـــك تُضـــيع مـــن وقتـــك
ســاعاتٍ أو أيامــا ص اضــور شــيء تطــورت فيــه ,ولكنــك لــن
تطبـه ص اياتك ,فما الفاملدة؟! أمسـك ممـحفًا واافـا آيـتق
(أاسن) لك من وقتك الذي تضيعه ص هذه الدورة.
املرالة ال ال ة ,الـ هـي (انتــال الـتعلم) مـن قاعـة التـدريب
إىل العمــل ,هــذه مرالــة اساســة ,وقــد رنَّرنــي بهــا صميــل مــن
الزمالء ,أ ي (حممد إليـاس) وهـو الـرمليخ التنفيـذي لشـرنة
(تنمية الـياثات) ,وننك أتكلم معه؛ ألني نلما ،ئك مللتــى
نهذا ,أس ل أهل اخل ة ,وباملناسبة هنـا طريــان يـا إ ـوان
لكي تكتسب املهارة واملعرفة واخلـ ة ,وهمـا :إمـا أن تتعلمهـا
بنفســـك ,وهـــذه قـــد ت ـــذ منـــك عمـــر نلـــه .أو الطريــــة
املزتمــرة ,مــا هــي؟ تفعــل م لــي تتمــل بفــالن وتـــول لــه عنــدي
ملتـى ,فمارا أُقدِّ ؟ فيعطوني تموعة أفكار.
ومن األشياء ال رنَّرني بها أ ي حممد ,هي ثراسـة قـا بهـا
اثنان من املتزممق ,هما،( :ون) و (ماري)

John Newstrom

 ,and Mary Broadهاران الباا ان قاما بعمل مسح على مخسـة
ومثـــانق شـــرنة مـــن اخلمســـماملة شـــرنة األعلـــى رحبيـــة ص
العاا ,طبعا أعلـى شـرنة رحبيـة ص العـاا ,مـا هـي؟!

(Wal-

 )Martهــي األعلــى ,هــم ،ــاؤوا وانتشــفوا أعلــى الشــرنات
رحبيـ ـة ,وطبعـــا الشـــرنات مـــا هـــي أهـــدافها أصـ ـالً ـــــ غـــري
شـــرنات ــــدمات اجملتمــــع ــــــ مــــا هــــي أهــــدافها؟! أهــــدافها
(الرحبية) .فياؤوا إىل اخلمسماملة شـرنة ,ومـرُّوا علـى مخـخٍ
ومثانق شرنة ,وس لوهم وعملوا حب ا بش نهم وبش ن مَـن هـم
األشزاص األن ر ت ثريا ص انتـال التعلمم من قاعة التدريب إىل
العمل؟ و،دوا أنهم ثالثة أشزاص ,نم وااـد؟! ثالثـة .طيـب,
أريد منكم وأنتم على الطاولة عمل (عمف ره ) لتـولـوا لـي
مَــن هــم ال الثــة الــذين تتوقعــون أن ــم أن ـ ت ـ ثري ص انتـــال
الــتعلمم مــن قاعــة التــدريب إىل العمــل ,وال الثــة أشــزاص هــؤرتء
مو،ـــوثون ص نـــل منممـــة ,ص نـــل تـــدريب ,يو،ـــد ثالثــــة
ألـــاء ,أريـــد مســـمياتهم ,ولـــيخ أشزاصـــا ب لـــاملهم ,بـــل
مسمياتهم .م الً تـول مسمى األب ,رت تـل عاثل ا هيمان ألنـه
أبو فهـد( ,يعـ ) تــول مسـمى األب ,ثـم األ  ,ثـم ارتبـن ,نريـد
هكــذا ,ثالثــة أشــزاص ســمياتهم ,نريــد منــك أن (تســولف)
مع مَن معك ,تسـمع مـنهم ويسـمعون منـك .انتهيـتم؟ طيـب ,مَـن
هــم ال الثــة أشــزاص األن ــر تـ ثريا ص انتـــال الــتعلمم مــن قاعــة
التدريب إىل املنممة؟ وهذا هو ا د  ,أن ينتـل التعلمم.
طيـــب ,نســـمع إ،ابـــات( .أاـــد احلضـــور جييـــب) :أتوقـــع أن
الشزص األول هو أنـك املـدرب .ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق):

يـول املدرب هو وااد مـنهم .ثـم (أاـد احلضـور جييـب) :ألن لـه
الت ثري املباشر ,وال ـاني هـو املـدير املباشـر أو الـرمليخ املباشـر,
وال ال أتوقع أنه رمليخ الشرنة أو رملـيخ املنممـة؛ وهـو الـذي
يسمح بالتغيري .ثم (ا اار يست نف) :إرا رنـرتَ ثالثـة ,هـم:
املتدرب ومديره ورمليخ الشرنة .طيب ,أاد عنده نـال غـري
هــذا؟ تفضــل( ,أاــد احلضــور جييــب) :ال ال ـ هــو الــزمالء ص
،هــة العمــل .ثــم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :أاــا الــزمالء ص
العمل ,ال الـ  .طيـب .نريـد أن نُنّـوِّع ,ن ـذ مـن ا انـب اآل ـر
من احلضور ,هل هنا أاد لديه شـيء؟ تفضـل( ,أاـد احلضـور
جييــــب) :اإلثارة الوســــطى ,والتنفيــــذيون ,واإلثارة العليـــا .ثــــم
(ا ااــــر يســــت نف ويُعلِّــــق) :هــــو قسَّــــمها إىل ثــــال إثارات,
(وســـطى ,تنفيذيـــة ,عليـــا) .تفضـــل( ,أاـــد احلضـــور جييـــب):
املوظفـــون الـــذين لـــديهم ورتء .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق):
مستوا الورتء ,املوظف الذي لديه ورتء هو الـذي سـينـل الـتعلم.
تفضـــل( ,أاـــد احلضـــور جييـــب) :أعتــــد أنـــه ر،ـــل العالقـــات
العامــــة ,واملــــدير املباشــــر أو مــــا يســــمّونه بالـــــ ()Supervisor
للعــــاملق ,ثــــم (ا ااــــر يســــت نف ويُعلِّــــق) :نعــــم ,العالقــــات
العامــة ,واملــدير املباشــر .ثــم (أاــد احلضــور يســت نف وجييــب):
اآل ــر وهــو  ...أمــا ال ال ـ ف ـ قول املــدير العــا  ...ثــم (ا ااــر
يست نف ويُعلِّـق) :طيـب( .أاـد احلضـور جييـب) :مـدير التسـويق
 ...ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :مـــدير التســـويق ... ,طيـــب.

ننــكَ بتــــولَ شـــيئا أ قـــالوه؟ (أاـــد احلضـــور جييـــب) :مـــدير
املــوارث البشــرية .ثــم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :مــدير املــوارث
البشـــرية ,هـــذا إاـــافة .طيـــب ,هـــذا الشـــاب صميلنـــا؟ (أاـــد
احلضـــور جييـــب) :صـــااب الشـــرنة .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف
ويُعلِّق) :صااب الشرنة.
طيــب ,سـ قول لكــم مَــن هــم ال الثــة؟ ال الثــة هــم :املوظــف
املتدرب ,ورمليسه ,وأنا أتكلم عن الشرنات اآلن وهـي أغلـب
من يستزد التدريب هذه األيا  ,إرا :املوظف الـذي سـيتدرب,
ورمليسه ,واملدرِّب ,هؤرتء هم األشزاص ال الثـة األن ـر تـ ثريا
ص انتـــال الــتعلمم مــن قاعــة التــدريب إىل العمــل .وطبعــا هــم بَنَــوا
ثراســتهم ,وصــمموا (ممــفوفة) ,واملمــفوفة هــي عبــارة عــن:
املدير ,املوظف أو املتدرب ,املدرب ,ثـم واـعوا أمـامهم( :قبـل
التدريب ,أثناء التدريب ,بعد التدريب).
قبل
املدير
املوظف
املدرب

أثناء

بعد

السؤال اآلن ,وأريد منك مع صمالملـك علـى الطاولـة ,مَـن هـو
أن ر ال الثة ت ثريا؟ ومتى؟ هل هـو املـدير قبـل أو أثنـاء أو بعـد؟
أ هل هو املوظف قبل أو أثناء أو بعد؟ أ هل هو املـدرب قبـل أو
أثناء أو بعد؟ أي ص املمـفوفة لـديك تسـعة مربعـات ,قـم بتوصيـع
األرقا فيها من (وااـد إىل تسـعة) ,مَـن هـو الـذي سـي ذ رقـم
وااد؟ هيا ,مع صمالملك ,مع مَن اولك ,نريد أن نسمع.
(أاـــد احلضـــور جييـــب) :املتـــدرب هـــو أســـاس العمليـــة .ثـــم
(ا ااـــر يســـت نف ويُعلـــق) :ممكـــن يكـــون .طيـــب ,نســـمع
مشــارنات ,مَــن ومتــى؟ (أاــد احلضــور جييــب) :املتــدرب .ثــم
(ا ااــر يســت نف ويُعلــق) :متــى؟ (أاــد احلضــور جييــب) :بعــد
التـــدريب .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :إرا يـــرون أن أن ـــر
وااد له ت ثري على عملية انتـال الـتعلمم ,يـرون أنـه املتـدرب بعـد
التــدريب ,طيــب .نســمع آراء أ ــرا ,تفضــل( ,أاــد احلضــور
جييب) :املدير .ثم (ا اار يست نف ويُعلق) :متى؟ قلنا :قبـل أو
أثنـــاء أو بعـــد ,متـــى تـــرا أن لـــه أنـ ـ أثـــر؟ (أاـــد احلضـــور
يست نف وجييب) :بعد التـدريب .ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلـق):
طيب ,تفضل( ,أاد احلضور جييب) ... :ثم (ا اار يست نف
ويُعلق) :أنك ترا أن األول وال اني وال ال هو املـدير قبـل وأثنـاء
وبعد؟! و،هة نمر .تفضـل( ,أاـد احلضـور جييـب) :املـدير قبـل
الةشيح  ...ثم (ا اار يست نف ويُعلِّق)، :يد ,إرا أنك ترا أن

املدير هو العامل األول املؤثر (قبـل)؟ طيـب ,وبعـد رلـك؟ ثـم مَـن
ي تي ص املرتبـة ال انيـة؟ مَـن؟ (أاـد احلضـور يسـت نف اإل،ابـة):
املدرب أثناء ,و(املوظف أو املتدرب) بعد .ثم (ا ااـر يسـت نف
ويُعلِّـــق) :إرا أنــــك تــــرا أن :املــــدير (قبــــل) ,واملــــدرب (أثنــــاء),
واملتدرب (بعد) ,هذا طرح ثانٍ ,ما شاء اهلل.
طيـــب ,الدراســـة تــــول إنهـــم و،ـــدوا أن األن ـــر تــ ثريا هـــو
املـــدير ,متـــى؟ (قبـــل) ,ملـــارا ,هنـــا الســـؤال؟! (أاـــد احلضـــور
جييب) :هو الذي يرشـح .ثـم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق)، :يـد,
طيب ,هو الذي يرشح ,صحيح ,لكن ما هـو تـ ثريه ص انتــال
التعلمم؟! (أاد احلضور جييـب) :هـو الـذي يعـزص أهميـة التـدريب
عنــد هــذا املوظــف الــذي يــذهب للتــدرب( .ا ااــر يســت نف):
،يــد ,هــو الــذي يعــزص أهميــة التــدريب عنـد هــذا املوظــف الــذي
يــذهب للتــدرب ,هــذه وااــدة، ,يــد( .أاــد احلضــور جييــب):
ا تيــار املــدرب ا يــد .ثــم (ا ااــر يســت نف ويُعلِّــق) :ممكــن
ا تيار املدرب ا يد (أاد احلضور جييب) :هو الذي شـزَّص,
هو الذي شعر باملشكلة ,نفخ اإل،ابـة .ثـم (ا ااـر يسـت نف
ويُعلِّق) :هو الذي ادث الفيوة الـ نريـد أن مناهـا بالتـدريب,
الفراغ الذي جيده ص هذا املوظف هو الذي ادثه، ,يد ,ومارا
بعـــد؟ نـــل مـــا قلتمـــوه صـــحيح ,مـــا شـــاء اهلل .تفضـــل( :أاـــد
احلضور جييب) :هو الذي سيدير عمليـة التـدريب مـن أو ـا إىل

آ رها .ثم (ا ااـر يسـت نف ويُعلِّـق) :هـو الـذي سـيدير عمليـة
التدريب من أو ا إىل آ رها ,مجيل.
إرا واحك أهمية أو ثور املدير (قبل) ,هو الذي شفـز ,هـو
الذي يسوق لل نامج ,هو الذي شدث ارتاتيام ,هو الـذي يــرر
مَن شضر ومَن رت شضر ,نل هـذه العمليـة تُيهّـز املتـدرب أن
جييء ولديه استعداث لتـبل املاثة ونـلها للعمـل، .يـد ,مَـن يـ تي
ص املرنــــز ال ــــاني؟ (أاــــد احلضــــور جييــــب) :املــــدرب .ثــــم
(ا اار يست نف ويُعلِّق) :املدرب ,هـل مـن رأي آ ـر؟ تفضـل,
(أاد احلضور جييـب) :املوظـف، .يـد هـل مـن رأي آ ـر؟ (أاـد
احلضور جييب) :املتدرب  ...مـا شـاء اهلل .طيـب ,الـذي يـ تي ص
املرنز ال اني هو املدرب ,طيب ,متى؟ قبل ,أ أثناء ,أ بعـد؟
آراء تــــول :قبـ ـل .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :أنـــا ننـــك
م لكم أعتـد أنه أثناء ,إرت أنه ظهر له ثور قبل ,قبل ال نـامج
التدرييب ,وقد رت يكون املدرب بشزمه ,بـل قـد تكـون ،هـة
التــدريب ,فــال نـمــد عنــدما نـــول املــدرب أنــه الــذي نُلِّــف
بتـديم الدورة هـو الـذي رت بـدَّ أن يـذهب ,رت ,بـل عـاثةً مشـاريع
التدريب تُطـرح وترسـو علـى شـرنات متزممـة ص التـدريب,
وهــــذه الشــــرنة التدريبيــــة ــــا ثور؛ ألنهــــا هــــي الــ ـ لــــديها
املــدربون ,و ــا ثور قبــل ال نــامج التــدرييب ,وهــو ثورٌ مه ـمٌ ص
انتـال التعلمم ,طيب ,مَن يـول (ملارا؟)( .أاد احلضـور جييـب):

إلعداث ا توا .ثم (ا اار يسـت نف ويُعلِّـق) :هـذا ،ـزء ,يُعـدُّ
ا تـــوا بنـــاء علـــى ارتاتيـــام، ,يـــد ملـــارا لـــه ثور مهـــم؟ (أاـــد
احلضـــور جييـــب) ... :ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :املـــدرب
نفســه( ,واهلل مــا فيــه مــدرب يـــول مــا أعــر  ,بــل يـــول أبشــر
ويــدق علــى صــدره ,مــا عليــك ,أثرب)، ,يــد( .أاــد احلضــور
جييـــب) :ا هـــة التدريبيـــة

تـــار الشـــزص  ...ثـــم (ا ااـــر

يسـت نف ويُعلِّـق) :املـدرب (قبـل) لـه ثور مهـم؛ ايـ إنـه يت نــد
من أن املدراء قـد اـدثوا ارتاتيـام المـحيح ,وجيـري مــابالت
مع املـدراء ,ويُعـرِّفهم ب هـدا ال نـامج التـدرييب؛ ألننـا قلنـا إن
املــدير لــه ثور (قبــل) .إرا نــان املــدير رت يعــر مـا هــي أهــدا
ال نــامج ,ومــا هــو أثــره الــذي سيمــري علــى املنممــة ,نيــف
شفــز املوظــف؟! نيــف جيلــخ مــع املوظــف؟! فهنــا يــ تي ثور
املــدرب (قبــل) ال نــامج التــدرييب ص عالقتــه مــع املــدراء؛ ورلــك
ليت ند من أنهم هم الذين شارنوا ص إعداث ارتاتيام.
أيضـــا أن تــــو ا هـــة التدريبيـــة با تيـــار

نـــة أو تموعـــة

تكون مشرفة على ال نامج مـن املـدراء ا ةمـق ص املنممـة,
ملارا؟ (أاد احلضور جييب) :التـيـيم( .ا ااـر يُعلِّـق) :التـيـيم
وااد ,ولكن

ن قلنا (قبل) اآلن ,قبل ال نامج ,هـذا يعطـي

لعـــة لل نـــامج( .أاـــد احلضـــور جييـــب) :التحفيـــز( .ا ااـــر
يُعلِّــق) :التحفيــز,

يَّــل مـ الً إرا قيــل لــك إن ال نــامج التــدرييب

هـــذا املشـــر عليـــه هـــو الـــرمليخ التنفيـــذي ,فمـــارا ســـيكون
إاساسك أنك ب هميته؟! (أاد احلضور جييب) :أهميـة عاليـة,
ثم (ا اار يست نف ويُعلِّق) :رأيك نيف له أهميتـه؟! مـا شـاء
اهلل عليــك( .أاــد احلضــور جييــب) :ا تيــار املــدرب ا يـد ,ثــم
(ا اار يست نف ويُعلِّق) :أنيد ا تيار املدربق ,نعـم .طيـب,
اــدثنا اآلن اثــنق :األول قلنــا املــدير (قبــل) ,وال ــاني؟ املــدرب.
(نـــاش بــق ا ااــر وأاــد احلضــور) :الــبع
"قبل" ,والبع

يــرا أن املــدير

يرا أن املرنز ال ال للمـدير "أثنـاء" ونـذلك

"قبـل" ص اإلعـداث)( ,ا ااــر يُعلِّـق) :مجيــل ,املـدير لــه ثور ص
نــل املرااــل (قبــل ,أثنــاء ,بعــد) ,و ــن نــتكلم أيهــا أن ــر
تـ ثريا ص انتـــال الــتعلمم مــن التــدريب إىل العمــل؟ قلنــا أول وااــد
هو املدير (قبـل) ,ال ـاني املـدرب (قبـل) ,ال الـ ,

ـن نـتكلم

عن ثالثـة أشـزاص :مـدير ,ومـدرب ,ومتـدرب( .أاـد احلضـور
جييب) :املتدرب (بعد) حبي يكون ...قاثر أن يستوعب وعنـده
قبــول ألن يُطبــق وإمكانيــات( .ا ااــر يســت نف) :الــو ,هــذه
و،هــة نمــر مـبولــة .ال الـ يــا إ ــواني هــو املــدير (بعــد) ,طيــب
الســـؤال :ملـــارا؟! (أاـــد احلضـــور جييـــب) :الـــتمكق ,يُمكِّـــن
املوظــف مــن تطبيــق مــا تعلَّمــه( .ا ااــر يســت نف) :أاســنك,
ف اـــد األ طـــاء الـ ـ تــــع فيهـــا بعـ ـ

الشـــرنات ,هـــي أن

املتــدرب يــذهب إىل الــدورة ثــم رت نُمكِّنــه مــن تطبيــق مــا تعلَّمــه؛

وهنــا يـ تي ثور املــدير ,عنــى أنــه رت بــدَّ مــن أن نعطــي املوظــف
الفرصة ألن يطبِّق ما تعلَّمه ويتمرَّن عليه؛ ليتـنه؛ ألن الـدورة لـن
جتعلــك تــتـن شــيئا أبــدا .م ـ الً ,إرا اضــرت ثورة ص (مهــارات
اإللـاء) فلن

رم طيبا مفوها ,فـل سـتزرم فـاتيح تـدلك

علـــى الطريـــق لكـــي تمـــبح طيبـــا مفوهـــا ,طيبـــا مـــؤثرا,
ولكن رت بدَّ من املمارسة والتمرين؛ إن ا يسمح لك املـدير بـ ن
تــذهب إىل أنديــة اخلطابــة لتتمــرن عنــدهم ,إن ا يســمح لــك
بإعداث حمااـرات وتلـيهـا علـى صمالملـك ,إن ا يعطـك فرصـةً
لتـد أنك العرض الذي تـدمه اإلثارة بـدرتً منـه ,فمتـى جتيئـك
الفرصــة؟! ومتــى تطبــق املهــارة الـ تعلمتهــا؟! لــن يكــون لــديك
فرصة! إرا هنا ي تي الشزص ال ال  ,أرت وهـو (املـدير ـــ بعـد),
رتامــوا ,هـــذه الفـــك التوقعـــات نلــها ,اتـــى اآلن ا نمـــل
للمتدرب ,املتدرب أ ذ املرتبة اخلامسة.
طيــــب ,الرابعــــة مَــــن أ ــــذها؟

ــــن تكلَّمنــــا عــــن ثالثــــة

أشـــزاص ,هـــم :املـــدير ,واملتـــدرب ,واملـــدرب( .أاـــد اضـــور
جييــب)( :املــدرب ــــ أثنــاء)( ,ا ااــر يســت نف) :مــا شــاء اهلل
عليك ,املـدرب أثنـاء أ ـذ املرتبـة الرابعـة .بعـدها، ,ـاء املتـدرب
ص املرتبـــة اخلامســـة ,ثوره وتفاعلـــه وارصـــه وقدراتـــه ورغبتـــه
المــاثقة ص نـــل مــا تعلمــه إىل العمــل( ,أاــد احلضــور يُعلِّــق):
تطوير عمله وأثامله( .ا اار يست نف) :وطبعا هذا هـو ا ـد

األساســـي ,وهـــو أن يتطــور ص شـــيء معـــق أرســـلناه مـــن أ،لـــه.
نر،ع ونس ل سؤارتً ,وهذا سنعطي عليه ،املزة ,ما رأيك يـا أبـا
عاصــم؟! مَــن يــذنر لنــا األربــع مرااــل لتـيــيم التــدريب؟ (أاــد
احلضـــور جييـــب) :أول شـــيء :ارتنطبـــاع ,ثانيـــا :الـــتعلمم ,ثال ـــا:
انتـال التعلم ,رابعـا النتييـة أو األثـر ,ثـم (ا ااـر يسـت نف):
مــا شــاء اهلل عليــك ,هــذا الكت ـاب هديــة لــك ,ت ــذه إن شــاء
اهلل ,رت تذهب وتةنه ,وهو نتـاب لـه عالقـة بالتـدريب ,هـو
نتــاب شــهري ,عنوانــه( :نيــف تكســب األصــدقاء وتــؤثر ص
اآل رين) ,وقد يكـون الكـ ريون قـرأ هـذا الكتـاب ,ولكـن
ما عالقته بالتدريب؟!! أيُّ مدرب رت شسّـن العالقـات وهـو يــرأ
هــذا الكتــاب فلــن يُــتـن مه ـارة العالقــات مــع املتــدربق ,وهــذا
تا،ه ص اياتنا نلها.
مَــن يــذنر لنــا ال الثــة أشــزاص الــذين ــم أن ـ األثــر ص
انتـــال الـــتعلمم مــن الـاعـــة إىل العمــل؟ (أاـــد احلضــور جييـــب:
املــدير .ا ااــر :متــى ــــ اصــ ــــ املــدير متــى؟ أاــد احلضــور
جييب( :املتدرب ــ بعد) .ا اار :غريه ,تفضـل :أاـد احلضـور
جييــب( :امل ـدير ــــ قبــل) ,و(املــدير ــــ بعــد) ,و(املــدرب ــــ أثنــاء).
ا اار :طيب ,غريه( ,أاد احلضور جييب)( :املدير ـــ قبـل),
و(املتــدرب ــــ قبــل) ,و(املــدرب ــــ أثنــاء) .ثــم (ا ااــر يســت نف
ويُعلِّق) :الص، ,ئك بواادة .تفضل( :أاـد احلضـور جييـب):

(املــدير ــــ قبــل) ,و(املــدرب ــــ قبــل) ,ث ـم (املــدرب ــــ أثنــاء) .ثــم
(ا ااــر يُعلِّــق) :فرقــك معــك ال ال ــة( .أاــد احلضــور جييــب):
(املــدير ــــ قبــل)( ,املــدرب ــــ قبــل)( ,املــدير ــــ بعــد)( .ا ااــر
يست نف) :ما شاء اهلل عليك ,وهذه نسزتك مو،وثة هنا.
طيب ,أعـوث للسـؤال الـذي سـ لناه ,مـا هـو التـدريب ا يـد؟
مـــا هـــي اإل،ابـــة؟! (أاـــد احلضـــور جييـــب) ... :ثـــم (ا ااـــر
يسـت نف ويُعلِّـق) :رت ,اإل،ابـة عنـد (مـنرية) ,مـارا قالـك مــنرية؟!
قالــك( :لــيخ هنــا شــيء الــه أن ـلٌ ،يِّ ـدٌ و ــن نـــول لــيخ
هنــا شــيء الــه تــدريبٌ ،ي ـدٌ ,هنــا شــيء الــه أنــك مــارا
حتتام؟! ,فتـذهب حتضـر الـدورة الـ حتتا،هـا ,إرا بعـد اليـو
إرا شاهدت إعالنا ,مارا ستفعل؟ تسـ ل نفسـك هـل أاتا،ـه أ
رت أاتا،ه؟ هذه أول نـطة .طيب ,قد ي تي شزص ويـول طيـب
اآلن أنا أاتام هذا العنوان .طيب ,وأريـد أن أُقـيِّم هـذا ال نـامج
التدرييب مارا أفعل؟ اتمـلك بـاألخ (حممـد الزبيـدي) ,وهـو مـن
املدربق الذين ــ ما شاء اهلل ــ يُشار إليهم بالبنان ,وقلـك لـه( :يـا
أ ــي حممــد ,إن ننــك أريــد أن أاضــر ثورة ,وس ـ لوني هــذا
الســؤال( :مــا رأيــك ,مــارا نعمــل؟) .فـــال لــي :أنــه يتــذنر أنــه
اتمــل باملــدرب (طــارق أبــو صنــاثة) يس ـ له عــن برنــامج العــاثات
الســبع وهــو مــن أشــهر وأفضــل مــن ثرَّب علــى العــاثات الســبع,
لعتم عن العاثات السبع؟! طبعا هو توقف عن التـدريب بسـبب

ظرو صـحية مـرَّ بهـا .قلـك لـه :طيـب وش صـار؟! فــال إنـه ملـا
رأيــك العنــوان " العــاثات الســبع  "...مــا اتضــح لــي مــا ا تــوا,
وهل فعالً س ستفيد منها أ رت؟ ونان العنـوان ،ـذابا ,فاتمـل
رهة التدريب ,وطلب منهم أن يرسلوا لـه التفاصـيل وا تـوا,
فــــالوا مـــا نــــدر نرســـل لـــك التفاصـــيل .فــــال ممكـــن أنلـــم
املدرب؟ فـالوا نسـ له ,فـإن وافـق فلتكلمـه .اتمـل األخ حممـد
الزبيــدي باملــدرب ,فشــرح لــه عــن الــدورة ,ويـــول إنــه ا يـتنــع
با توا ,فـال له املدرب ااضـر أول يـو  ,فـإرا رأيـك أنـك لـن
تستفيد ,فال تكْمل باقي ال نامج.
إرا إاــدا الوســاملل ــــ إرا أرثت أن تـ ـيّم الــدورة ــــ رت تغرنَّــك
العنـــاوين! بـــل اســ ل مـــا هـــو ا تـــوا؟ اـــاول أن تتواصـــل مـــع
املــدرب ,وتس ـ له مــارا ســتـد لنــا؟؛ ألنــك قــد تكــون اااــرا
نفخ الدورة ,ولكن تغيَّر ارتسـم ,وهـذه قـد صـارت لـي أن ـر
مــن مــرة ,أرهــب وأاضــر الــدورة ,وأ،ــدها نفــخ الــدورة مــع
ا تال ارتسـم ,ثـم يــال لـي( :إي واهلل ,غيَّرنـا اسـم الـدورة),
ألني ننكُ أرهب على العنوان ,العنوان ،ذَّاب والـو ,يـا سـال
الص ,أاضر ,ف تفا ،أنها غري ما توقعك أو سبق اضـرتها
باسم آ ر.

الشــيء ال ــاني ,أس ـ ل مــن اضــر الــدورة عنــد هــذا املــدرب:
مـارا اسـتفدت؟ ومـا األثـر الـذي امـلك عليـه؟ فـإرا نـان هــذا
األثر هو الذي أنك حتتا،ه؛ إرا فهذه الدورة قد تكون مناسـبة.
وأنا أتكلم على صعيد األفراث وليخ على صعيد املنممات.
من امن األشياء ال نلي إليها لتـييم التدريب هو املنممـة
نفسها ,هل هي منممة معت ة؟ م ـل املستشـفيات ,إرا أرثت أن
تذهب للعالم فـ ين سـتذهب؟! هنـا ألـاء حمـدثة ,تعـر أن
هــذه املستشـــفى ص الغالـــب أطباؤهـــا معروفـــون ,حتـــافا علـــى
لعتها ,ولعتها عند النـاس أن أطباءهـا ،يـدون ,قـد يكـون
لـــديها طبيـــب غـــري ،يـــد ,وارث ,لكـــن الســـمعة الطيبـــة ـــذه
املستشــــفى واإل،ــــراءات املو،ــــوثة عنــــدها ص مراقبــــة ا ــــوثة
ومتابعـــة األطبـــاء ومتابعـــة املراـــى ونـــل األشـــياء الــ لـــديها
،يــدة .لعتهــا هــي ال ـ جتعلــك تــذهب إليهــا .نــذلك نفــخ
الشيء بالنسبة للتدريب ,أوقـات تليـ إىل املنممـة رات السـمعة
ا يدة وت ذ الدورة عندها ,ونر،ع ونـول :اسب ااتيا،ـك,
ثاملما املر،ع هو (اسب ااتيا،ك).
هــذا علــى الســريع عــن تـيــيم التــدريب .وإرا أرثتُ أن أُعيــدَ
شيئا وأؤند عليه فهو :تـذنروا (إ،ابـة مـنرية)!؛ أي ثورة شـرُّ
عليك ،اوب على نفسك ,لـيخ هنـا ثورة الهـا ثورة ،يـدة,

بـــل :هـــل هـــذه الـــدورة ســـتلبّي ااتيـــا،ي؟ وا ْبحَـ ـ ص حمتـــوا
ال نـامج هــذا ,وأسـ لُ عــن املـدرب ,ونيـف قيَّمـه النــاس؛ فــال
نكن أن جيتمع النـاس علـى مـدرب غـري ،يـد ,ورت نكـن أن
جيتمــع رأي النــاس علــى ثورة غــري ،يــدة ,و،ــزانم اهلل ــريا
على اسن إنماتكم ,وعوثا إليك يا أبا عاصم.



،زا اهلل ريا ,وقبل أن أنطلـق إىل التعـيبـات ,لـي ـــ أنـا ـــ
استفســـــارت مباشـــــرة ,احلـيــــــة ســـــوق الـــــدورات التدريبيـــــة
و موصا مـا يتعلـق بتـدريب الـذات  ...جتـارة ,يوميـا يمـل ص
بريـــدي مـــا رت يــــل عـــن ثـــال ثعـــوات للمشـــارنة ص ثورات,
لكن أاخ أن ا د منها ليخ الدورات ,بـل السـفر ,ثورة ص
بريوت ,ثورة ص الـاهرة ,ثورة ص ماليزيا ,ثورة ص نـذا! وقـد
شــارنك ص بع ـ

الــدورات ص معهــد التــدريب التــابع

امعــة

الدول العربية بالـاهرة ,وت تي ثعوات تمل سنويا إىل اـوالي
ثالثــق ثعــوة لــدورات تدريبيــة متزممــة مــن هــذا املعهــد حبــدِّ
راتـــه ,طبعـــا هـــي ألهـــل ارت تمـــاص ,وهـــم ،ـــزاهم اهلل ـــريا
اريمون على رلك.

رنــر أ ونــا أبــو فهــد أن هنــا نوع ـا مــن احلضــور جملــرث
احلضور ,أو لغرض السفر ,أو تُـدَّ أايانا من بع
لــــبع

املنممـات

موظفيهــــا ننــــوعٍ مــــن املكافـــ ة أو ارتنتــــداب للســــفر

والتــــذانر ,ثون النمــــر إىل احلا،ــــة الـــ ليتهــــا ارتاتيــــام
التدرييب؟!


نعم ,هـذا وارث ,ونـراه نـ ريا ص بعـ الـدورات ,بـل بعـ
الــدورات أعطــى املــدرب الشــهاثات ص أول يــو !! ثــم قــال :مَــن
يرغــب ص احلضــور (اهلل شييــه)!! ومَــن رت يرغــب ص احلضــور
فـ(الشـهاثة معـه)!! لكـن باملـابـل فـإن بعـ ا هـات تريـد مـن
املوظــف أن ينفــتح علــى ال ـاف ـات األ ــرا ,ويتــدرب علــى هــذه
ُــد هـذه الـدورة
املاثة التدريبية ص تتمـع آ ـر؛ لـريا نيـف ت َّ
ص هــذا اجملتمـــع ,ونيفيــة تفاعـــل ا نســيات املزتلفـــة معـــه,
فتبع ـ موظفهــا إىل ثورة ــارم اململكــة ,منهــا أنــه (يتمشــى)
وهذا هد  ,يريدونـه أن تـرم عـن ،ـو البيـك واألسـرة وي ـذ
رااــةً قلـــيالً ,فهــي مـمـــوثة ص بعــ ا هــات تـــرا لكـــن رت
تكون فـل لـ (التمشية) ,رت ,بل يرسلونه لـدورة تلـيب ااتيا،ـا
هم يريدونه أن يتطور فيـه .مـ الً :إ مـاملي تـدريب ,هنـا ثورة
عن التـدريب ,و مـص التـدريب ,وتـيـيم التـدريب ,م ـل تلـك
الــ يعـــدها (نــر باتريــك) ,فلــه ثورة مــدتها ثالثــة أيــا ,

يعـــدها أوقاتــا ص الســعوثية اي ـ يستضــيفونه ,وأوقاتــا تُـــا
ـــارم الســـعوثية .فييـــيء مـــدير ويــــول :واهلل أريـــد أن يرتـــاح
موظفي قليالً ,أنـا واهلل اـاغل عليـه ص العمـل؛ مـ الً :تعـال يـا
عـاثل ا هيمـان ,أنـا أريـد أن تـذهب لتحضـر الـدورة هــذه ص
تـيــيم التــدريب ,ثــم تر،ــع وتنـــل الفاملــدة هــذه لزمالملــك .نعــم,
مو،ــوث هــذا .ومو،ــوث ص املـابــل اخللــل وهــو أنهــم يــذهبون بــال
هد ! ,فــل جملـرث السـفر ,ولكـن هـذا اخللـل أنـا أعتـ ه ص
الرمليخ املباشـر ,وأيضـا ص إثارة املـوارث البشـرية؛ ايـ إن ـا
ثورا ص رلك ,فلمَّا جييئها ارتسم ــ اآلن ص نـ ري مـن املنممـات
ارتاةاف يــة ــــ وملَّــا يرفــع املــدير اســم عــاثل ا هيمــان للــذهاب
حلضــور ثورة تــدريب مــدربق ,فيـــول لــه تعــال( ,ملــارا؟!) عــاثل
ا هيمــــان مهنــــدس نهربــــاء (ملــــارا أريــــده يتــــدرب تـــــدريب
مدربق؟!) أعط م راتك ,فإن رثَّ عليهم رات مـبولـة وإرت
يرفضون إعطاءه الدورة ,هل أ،بك؟ تفضل.


واآلن مــع التعـيبــات واملــدا الت ,املهنــدس صــاحل بطــيش,
فليتفضل.


سال علـيكم ورمحـة اهلل وبرناتـه ,احلمـد هلل ,والمـالة
والسال على رسول اهلل ومَن وارته .أورتً الشكر لراعي الندوة,

والشكر موصول للمهندس عـاثل علـى هـذه ا ااـرة الطيبـة.
اـيـةً أُتيحك لي فرصة اضور ثورات ,بـدون مبالغـة ص مجيـع
أ اء العاا ,أرتاا أن الدورات عندنا ص اململكـة يُرثـى ـا,
يُرثى حلا ا؛ رت ا توا ,ورت املدرب املتزمـص ,هنـا اـارتت
ناثرة است ناملية.
الــدورة هــي مــتغري مــن ثــال مــتغريات :ا تــوا ,واملــدرب,
واحلضـور .فـا توا غاملــب عنـه التزمـص ,فتيــد مـ الً ,ومــع
ااةامـــي للمهنـــدس عـــاثل ,جنـــد مهندســـق يعطـــون ثورات ص
املـــوارث البشـــرية ,أو يعطـــون ثورات ص ارتقتمـــاث؛ فالتزمـــص
غاملــب ،ــدا ,إرا غــاب التزمـــص ,هــزُل ا تــوا ,وإرا هـــزل
ا توا انتفك الفاملدة من الدورة.
وخبمــوص ممــطلح تــدريب املــدربق ,مَــن يــدرب املــدربق؟!
واملـــدرب هـــذا يـــدرب ص مـــارا؟! يـــدرب ص املـــوارث البشـــرية ,أ
يدرب ص ا ندسة؟! أ يدرب ص مشاريع؟! فالواـع التـدرييب ص
اململكة يُرثى له؛ لغياب التزمص ,ولغياب تـدريب املتـدرب ص
مص معق ,وشكرا.


شـــــكرا للمهنـــــدس صـــــاحل .واآلن مدا لـــــة األخ الكـــــريم
األستار /عبداهلل راوان ا ُر  ,فليتفضل.

(إ مـاملي تــدريب



ومستشار تطوير الـياثات)
بسم اهلل الرمحن الرايم ,الشـكر ألبـي عاصـم وللمهنـدس
عاثل ,املهنـدس عـاثل يـرا التـدريب ص املنشـقت ارتقتمـاثية أو
الشرنات ,وأنا نـطـاع اكـومي و ـبري اكومـة  ...رت أرا
أن نتطـــــرق إىل هـــــذا األمـــــر ,ر ـــــا  ...التـــــدريب ص ا هـــــات
احلكوميــة  ...نمــا تفضــل أبــو عاصــم أنــه أايانــا رتســتمالة
الشزص ومكاف ته ,والسال عليكم ورمحة اهلل وبرناته.


ك َر اهلل لكـم,
وعليكم السال ورمحة اهلل وبرناتـه ,شَـ َ
وهنا بع

املدا الت املكتوبة ,ولكم التعـيب.



بالنســبة ملــا رنــر األســتار /عبــداهلل ا ُ ـر  ,افمــه اهلل,
وهــو مستشــار تطــوير الـيــاثات ,يــو س ـ لته عــن التـيــيم ,قــال
صــمِّم ال نــامج التــدرييب والتـيــيم ص رهنــك .أي رت نكــن أن
تمـــمم برناتًـــا تـــدريبيا وأنـــك مـــا أ ـــذت ص اعتبـــار أثنـــاء
التمـــميم نيـــف ســـتـيخ األثـــر ,فهـــذا مهـــم بالنســـبة لنـــا ص
املنممـــات ,ســـواء احلكوميـــة أ اخلاصـــة ,أنـــه وأنـــا أصـــمم
ال نــامج التــدرييب جيــب أن أاــع اســةاتييية( :نيــف س ـ ُقيِّم

هــذا ال نــامج ص املرااــل األربــع ال ـ رنرناهــا؟) ,وجيــب أن
يكون معروفًـا عنـد املـدير ,وعنـد املتـدرب ,وعنـد املـدرب ,أن
هذا ما سيحمل؛ اتى رت يفا ،املتدرب بذلك عند الر،ـوع مـن
الـــدورة .اخلطـــوط الســـعوثية مـــ الً لـــديها نمـــا  ,وهـــو أن أيَّ
شــزصٍ شمـــل علـــى أي ثورة تدريبيـــة جيـــب أن يــــد عراـــا
تدريبيا عن ال نـامج التـدرييب الـذي اضـره ومـارا اسـتفاث منـه.
بـد أن ير،ـع بفاملـدة
فحينمَّا يعـر املتـدرب هـذا الشـيء وأنـه رت َّ
مــن الــدورة ,فإنــه ســيحرص علــى احلضــور وتســييل مــا امــل
عليه.


،ــــزا اهلل ــــريا ,اـيــــةً هنــــا ثورات ,متنوعــــة و ــــن
نــــتكلم عــــن حبــ ـرٍ عميــــق ,هنــــا ثورات متزممــــة ,ورات
مــص ثقيــق ,وص الغالــب اســب انطبــاعي ومشــارن ص
بعـ

هــذه الــدورات فــإن اإلنســان تــرم منهــا بنتييــة ملموســة.

وهنا ثورات تدور على فلسفات ليسك

مما ,ولْيسمح لـي

أســـتارنا :ثورات ص تطـــوير الـــذات ,ثورات ص تنمـــيم الوقـــك,
ثورات ص نذا ,عموميات ,وأايانا ،وانب إثارية عامـة ,هـذه
احلـيـــة ي ـ ص فيهــا ويبــدع فيهــا بع ـ

املــدربق وتفــق الــبع

اآل ـــر  ,...وأايانـــا نــ ـول ,صبـــاملن أن ـــر وتُســـوَّق أن ـــر مـــن
غريها ,فما أثري ما تعليـكم على هذا األمر.


طبعا املؤسسة العامة للتعليم الف والتدريب امله

ا ،هـوث

طيبـة؛ فهـي حتـاول أن تُـــنِّن سـوق التـدريب ص اململكـة ,لكــن
م ل ما يـولون( :الشق أن من الرقعـة)؛ نـارنهـا مـ الً بهيئـات
أ ــرا .ثعونــا ن ــذ هيئــة الغــذاء والــدواء مــ الً ص اململكــة,
املواصـــفات واملــ ـاييخ ,هـــل تســـتطيع أن تفحـــص نـ ـلَ ،هـــاصٍ
ال واهلل هــــذا ا هــــاص ــــرم مــــن عنــــدي
ب ،هزتهــــا ,وأنــــه فعـــ ً
وا ت تــه؟! يمــعب عليهــا هــذا الشــيء ,فهــم اــاولوا رهــوثٍ مــا
صالوا ص بداياتها .اآلن واعوا شـرطًا ب نـه جيـب علـى املـدرب أن
شمل على شـهاثة تـدريب .ونـذا واـعوا شـرطًا آ ـر وهـو أن
شمـــل علـــى شـــهاثة مـــن املؤسســـة العامـــة مـــن التعلـــيم الفـ ـ
والتـــدريب املهـ ـ  .ص الســـابق ا يكـــن مو،ـــوثا هـــذا الشـــيء.
فكل هذه حماورتت للتــنق نمـا رنـرت يـا ثنتـور ,لكـن
يبــــى أنـــك أيهـــا املتـــدرب! أنـــك املفتـــاح! رت حتضـــر ثورة إرت إرا
نانك حتـق ااتيا،ك ,وتكون قد س لكَ مَن سبق واضـرها
عن املدرب .وأيضا إن استطعك أن تـول للمدرب مارا تـد أنـك
ص هـــذه الـــدورة؟ ثعنـــا مـــن املســـميات م ـــل املفـــاتيح الســـبعة,

فاملفاتيح السبعة قد يسمّيها شـزص آ ـر اخلطـوات ا ذابـة أو
لَّاها باسمٍ آ ر ,وأر،ـع وأ،ـدها نفـخ الـدورة الـ اضـرتها
من قبل ,وبالتالي رت أستفيد أيَّ شيء ،ديد.
فــإرا الــدور علينــا

ــن ســواء نمــدربق أ نمســتفيدين,

ســـواء ص الـطـــاع اخلـــاص أ األفـــراث ,لنــــو بتمحـــيص هـــذه
الدورات قبل أن نسيل فيها.


ســؤال يـــول :نســمع ن ـ ريا عــن ثورات ترنــز علــى بع ـ
العنـــاوين ,م ـــل :ثورة (املشـــاريع ارتعةااـــية) و (ثورة تـــدريب
املدربق) هـذان العُنْوَانَـان ,مـارا يعـ مضـمون هـاتق الـدورتق
فيها؟


ك علــى بع ـ
طيــب ,خبمــوص تــدريب املــدربق ,أنــا اِطَّلع ـ ُ
ُــد برناتًــا سـنيد بــه فاملــدةً.
الـدورات ,وبهــا ـري .نــل مَــن ي ِّ
لكن هل هي الفاملدة الـ سـتيعلك مـدربا؟! هنـا نـوعق مـن
ثورات تـــدريب املـــدربق :هنـــا ثورة تعطيـــك شـــهاثةَ اضـــورٍ,
وهـذه رت تؤهلــك ألن تكـون مــدربا .وهنـا ثورة تعطيــك شــهاثة
ب نــــك أصــــبحك مــــدربا .وهــــذا إن نــــان صــــاثقًا ,فييــــب أن
تت ـ

أثنــاء الــدورة التدريبيــة علــى تـــديم ،ــزء مــن برنــامج

تـدرييب (أمامـه) ,ونـذلك جيـب أن تتـ

أيضـا بعـد الـدورة

التدريبية ,ورلـك علـى تموعـة مـن املتـدربق يـدعوهم تانـا,
ويطلــب منــك أنــك وصمالملــك الــذين اضــروا الــدورة التدريبيــة,
ويـول هيا ,ثرِّبوا ,لديكم الدورة الفالنية وس قسّـمها بيـنكم
(عشرة متدربق أو مخسة عشر متدربا).
ومن جترب ص الشرنة ال ت هلك بها أنها رت تـبل أن ـر
مــن اثــ عشــر متــدربا ص ثورة تــدريب املــدربق!؛ فــإرا نــان
عندي ثالثون متدربا نيف س شر عليهم وهم يـدمون ،ـزءا
مــــن ال نــــامج؟! مــــا الوقــــك الــــذي يكفــــي ــــذا؟! ونيــــف
ســـيتمكنون مـــن ممارســـة هـــذا؟! فهـــذا رت بـــدَّ مـــن واـــعه ص
ارتعتبـــار ,هـــل الشـــهاثة هـــي شـــهاثة اعتمـــاث نمـــدرب؟! أ
شــهاثة اضــور؟! الــذين يعطــون شــهاثة اعتمــاث مــدرب هــم قلــة,
و ــا شــروط قويــة .وجيــب أن تكــون ا هــة الـ تعطيــك إياهــا
معتــ ةً وليســـك أيَّ ،هــةٍ ,اتـــى لـــو عـــاثل ا هيمـــان قـــال لـــك
س عطيك الـدورة ,فــل لـه :رت ,وشـكرا ,أريـد ،هـة غـري يـا
عاثل ا هيمـان تعطـي الـدورة وتــول لـي :إنـك صـرت مـدربا؛
ملارا؟!؛ ألنه رت بدَّ أن يكون ا اسمٌ ص السوق ,ارتسـم الـذي ص
الســوق يـ تي مــن ـ ة هــذه الشــرنة ,يعـ م ــل الـــ ()ATD
تعطي اآلن شهاثات ,وهنا شرنات ن ا أ را رت أريـد أن
أُسوِّق ا اتى رت يُـال أني أتيك ألسوق لشرنة معينة.



،زا اهلل ريا يـا أبـا فهـد ,أُفـق احلضـارة اإلسـالمية ر ـا
هو سبب لك ري من األطرواات املعاصرة ,ومـا ثا أن أبـا فهـد
رنــر تــدريب املــدربق ,فهــذا نتــاب ل هــان الــدين الزرنــو،ي
مــن الـــرن الس ـاثس ا يــري (ت 286 ,هـــ) ,وعنوانــه( :تعلــيم
املــتعلم نيفيــة الــتعلم) والكتــاب لــه أن ــر مــن مخــخ عشــرة
طبعة اطلعك عليها ,وص بعضـها (تعلـيم املـتعلم طراملـق الـتعلم),
نما تـدريب املتـدرب طـرق التـدريب أو شـيء مـن هـذا الـبيـل,
وهـو مــن أهــم الكتــب ص تــال التعلــيم والتــدريب ص احلضــارة
اإلســـالمية ,ونـــذلك (تـــذنرة الســـامع واملـــتعلم أثب العـــاا
واملــتعلم رتبــن مجاعــة) .نمــا أوث اإلشــارة إىل اســتئ ار عــدث مــن
املوظفق ص بع

املنشقت بـضايا التدريب ملا يتبعها من ت هيـل

للةقيات واملناصب.


عنــدنا إشــكالية ص ا هــات احلكوميــة ,نكــن يكــون,
ومع األسف ,وأعيدها ,أن غالب مَن شضر الـدورات التدريبيـة
هو (الفااي) الذي لـيخ لديـه عمـل ,أمـا املوظـف ا يـد الـذي
هو منهك مـن العمـل إرا ،ـاء ليحضـر ثورة قـالوا لـه (رت نسـتغ
عنه)! طيب ,يـا أ ـي اــي أن أتـدرب أنـا أيضـا ,فهـذا لـل ص

املنممــة ,لــل ص املــوارث البشــرية ,لــل ص الــرمليخ املباشــر,
هذا موظف ،يد ,أتر عليه املعامالت ,والفااي ثعـه يـذهب
يوسع صدره( ,فُكّنَا) من شره هذا ,يروح يتدرب ,نعم مو،وث
هــذا اخللــل .واآلن بــدأت املــوارث البشــرية تعا ــه .م ـ الً أرنــر
جترب ص شرنة الكهرباء ,املوظف يد ل اليـو ص شـرنة
الكهرباء ,فعنـده ُطـة تطويريـة؛ ايـ يعـر أنـه ـالل هـذه
الســـنة ســــي ذ األربــــع ثورات الفالنيــــة ,لــــيخ لديــــه تــــال,
وسيُحاسَــب مــديرُه عليــه إن ا ي ــذها ,رتاــا نيــف ,إن ا
يسمح له مديره ب ـذ الـدورة فسيحاسـب؛ اتـى رت يمـري هنـا
نوع من ارتستئ ار ,بع املوظفق ي ذ ثورات ,والبع رت.


،ــزا اهلل ــريا ,ــن أمــا نــوعق مــن الــدورات ,ثورات
ملــــوظفق أو تــــابعق ملنممــــاتَ ,أشَــ ـرْت إليهــــا .وهنــــا ثورات
ألشزاص تتارونهم بذواتهم ,أفراث أارار غري موظفق؛ ر،ال
أعمــال ,متـاعــدين ,غــري رلــك مــن أمــور؛ ولــذلك مالامـ أن
هنــا عــدثا مــن املتـاعــدين وممــن ا يتوظفــوا وليســوا حبا،ــة
إىل الوظيفـــة لـــديهم وقـــك نـــبري يـضـــونه ص ثورات مفيـــدة,
أعتـد أن هـذا ر ـا تتلـف عـن واـع أتبـاع املنممـات ,يـضـي
ثالثــة أيــا ص ثورة وفع ـالً يســتفيد منهــا ص تطــوير الــذات وغــري

رلــك مــن األمــور ,وهــو لــيخ حبا ،ـةٍ ــا حبكــم عمل ـه ,لكــن
اا،ات شزمية قاملمة ,ما تعليـكم على رلك؟


ونر،ع لكال منرية ,أنك( :مارا تريد؟! مارا حتتـام؟!) ,إرا
نــان لــديك وقــك فــراغ ,س اضــر هــذه الــدورة فـــل ,لكــي
أتطـــور ص مهـــارة لـــن أســـتزدمها ف نـــا شزمـــيا أرا أنـــك إرا
است مرت وقتك ص شـيء غـري هـذا فسـيكون أفضـل .مـا فاملـدة
أن أتعلم مهارة لن أستزدمها؟ وااـد مـا يطبـع علـى الكمبيـوتر
ثم يذهب حلضور ثورة الطباعـة السـريعة ,فهـذه الـدورة ,إن ا
شارس الطباعـة ,تـرا ـالل شـهر بـالك ري أو شـهرين سـتفـد
املهــارة ,إرا مــارا اســتفدت مــن وقتــك الــذي أاــعته وأنــك تــتعلم
هذه املهارة؟! مارا استفدت من املـعد الذي أ ذته والذي نـان
مــن املمكــن أن يســتغله شــزص آ ــر غــري ص هــذه الــدورة,
ســواء نانــك تانيــة أ غــري تانيــة؟! فـ قول إن الــتعلَّم ،يـدٌ,
ولكــن تُـنِّنَــه فيمــا تــدمك ومــا ينفعــك ص اياتــك الــدنيا وص
اآل رة إن شاء اهلل.


،ـــزا اهلل ـــريا أبـــا فهـــد ,هـــل مـــن تعـيـــب مـــن أاـــد مـــن
اإل وان أو سؤال.



هنــــا استفســــاران ,استفســــار مــــع تعـيــــب ,املواــــوع رو
شيون؛ أورتً فيما يتعلق باملدرب ص نـ ري مـن احلـارتت جتـد أن
النـ ة ,ص بع ـ

األايــان ,ســواء ص املنممــة ملــن يتـــد

ــا مــع

الســرية الذاتيــة ( )CVص ثورات ,أ الشــزص الــذي يتــدرب ,ص
قضــية أن يكــون املــدرب أ،نبيــا ,ويكــون نمــا يُـــال صامــر
احلــي رت يطــرب ,يـتنــع باملــدرب األ،ــنيب أن ــر مــن اقتناعــه
باملدرب ا لي! هذا ،انب ر ا لو حتد عنه أبـو فهـد ص هـذا
املواــوع .ا انــب اآل ــر ص قضــية بعـ

املتــدربق الشزمــيق

لغـــرض فــــل أن نـــا الســـرية الذاتيـــة اخلاصـ ـة بـــه لتـدنـــه.
وشضــرني ص هــذا مــا رنــره الســلف ,ايــ رُنــر أن أاــد
الواَّاعق ألااثي رسول اهلل  يـول مارا تعملـون ملاملـة ألـف
اــدي واــعته؟ ف ـرُثَّ عليــه ب نــه سيتمــدا ــا شيــى بــن معــق
وأمحـــد بـــن انبـــل ونحمـــونها ,فالســـرية الذاتيـــة ر ـــا مـــن
املناســب أن تُفحــص ورت يؤ ــذ علــى عواهنــه .ا زمليــة األ ــرية,
إرا لحتم لي ,يعاني البع

ممن يتوىل التوظيف م الً ارورة

إجياث املـابالت الشزمية مع املتعلمق ا دث نموظفق .وقـد
تكلمنا قبل قليل أو ص بداية النـدوة عـن قضـية التـدريب هـذه,
وأنها تد ل حتك مِملة التعليم .ولاسف أن املزر،ات املو،ـوثة
اآلن عنـــدنا

تلـــف اســـب ا امعـــات أو املنممـــات التعليميـــة

ثا ــل البلــد؛ فتيــد أن هــذا مـ الً شمــل علــى معــدلٍ ترانمــي
عــالٍ ,بينمــا ــــ اـيــةً ــــ نفاءتــه اينمَّــا جتلــخ معــه ص املـابلــة
الشزمية,

تلف عن صر،ات ،امعة أ را أو ،هـة تدريبيـة

أ را ,فيكون هنا تفـاوت ,فـال بـدَّ أن يو،ـد معيـار ويواـع
له وصن ص املـابلة الشزمية ذا األمر.


احملاضر :األستاذ املهندس /عادل بن صاحل اجلهيمان:

بالنسـبة للمــدرب األ،ـنيب وا لــي ,هـذه ثـافــة ,ورت تُغـريُ ص
يو ٍ وليلـةٍ ,وهـي مـا صالـك قاملمـة .وقـد يكـون الـبع
بــبع

منَّـا لـع

الفضــاملح ,ايـ شــرنات اتضــح أن الــرمليخ التنفيــذي

ا ,بعـد أن تشـا،روا معـه اتضـح أن شـهاثته مـزورة ,والطبيـب
الفالنــي اتضــح أن شــهاثته مــزورة .ومــع األســف ,وس ـ عطيكم
م ارتً خبموص األستار /شيى بشري ,اي له جتربة أشنـى لـو
يســمعها وصيــر التعلــيم أو وصيــر الةبيــة املع ـ بــالتعليم ,األســتار
شيــى أنش ـ مرنــزا الــه مرنــز (لــا) ي ــذ الطفــل قبــل
مرالة الدراسة ,يع سن نم؟ إرا تعدا ال ال سنوات وقبـل
أن يُكمل الساثسـة ,ي ـذه ,ويعطيـك تعهـدا أنـه ـالل سـنة,
أنـــك إرا أعطيـــك ولـــد نتابـــا مُشـــكَّالً ,ورت بـــدَّ أن يكـــون
مشــكالً ,رتاــا ,مــن املمكــن أن تعطيــه الـــرآن الكــريم,
يـول األستار شيى إرا ا يـرأ لك قراءةً صحيحةً فس ُر،ع لـك

املبلغ الذي ثفعته لنـا ص احلضـانة ,مـا رأيكـم يـا إ ـواني؟! مـا
رأيكــــم؟! هــــذا ال نــــامج (عيزنــــا) أن نســــوقه ص اململكــــة
(عيزنا) ,وهو اآلن ــ األسـتار شيـى ـــ شـز اـاملبـه لري،ـع إىل
ممــر .ويـــول س ـ ر،ع إىل (ثيرتــي)؛ وأتوســع ص مدرس ـ ال ـ
فتحتها هنـا  .هـل اضـاناتنا اليـو بهـا طفـل يتزـرم منهـا يــرأ
مــن الـــرآن أو مــن أي نتــاب مُشَــكَّل بــدون أ طــاء؟! (أاــد
احلضـــور جييـــب) :مو،ـــوثٌ ,أنـــا وقفـــك علـــى جتربـــة ص افـــر
البـــاطن .ثـــم (ا ااـــر يســـت نف ويُعلِّـــق) :إرا مو،ـــوثة ممتـــاص,
لكن السؤال نم عدثها؟! (أاـد احلضـور يسـت نف وجييـب):
قليــل .ثــم (ا ااــر يســت نف قــاملالً) :قليــل ,فمــع األســف لــو أن
الـــذي ،ـــاء بهـــذه اخلـ ـ ة أ،ـــنيبي ,ومدرســـة أ،نبيـــة فنلنديـــة,
وأاسن مدارس تعلـيم ونـذا ,لو،ـدنا العـاا يتسـابق إىل فـتح
هذه احلضانات ,هذه ثـافة ورت نستطيع أن نتد ل فيها.
أمَّا بالنسبة للسـرية الذاتيـة ونيفيـة شحيمـها؛ هنـا ثالثـة
أشــهر جتربــة لكــل موظــف ،ديــد .ونــذلك املــدرب إرا ،ــاء
قد لي ثورة ,أريد أن أرا وأُقيِّمـك ,وبعـد
يدربك ,قُلْ له :تعال َّ
رلك إما أعتمد للتدريب أو رت .رت يو،ـد هنـا اـلٌ آ ـر .اتـى
الشرنات العاملية نشرنة (سـتيفن نـوص )Stephen Covey
مع أنه هو الذي يعتمد مدربينه ص ،هات اصة يكونون ثاملمـا

معتَمدين ,هل نلهم بـنفخ املسـتوا؟! رت ,وم ـال آ ـر املنممـة
ال ت هَّلكُ بها أنا ,جتد فيها تفاوتا؛ هنا مدرب شمـل علـى
( )%87ص التـييم ومدرب آ ر شمل على ( .)%22و ذا الفارق
فإنه من اــك أن تــول( :أريـد) هـذا املـدرب (املـت بـه) ,فهـذا
مــن التمحــيص ,وأوقــات نمــا يـولــون (امليــدان يــا محيــدان),
جترّبه وحتضر عنده ,ثم تعتمده.


،زا اهلل ريا ,تعـيب بسيل إرا لحك لي ,من املعرو
اآلن أن أيَّ ثورة تدريبية ليخ شرطًا تكـون علـى أوراق ,فـنحن
ص صمن التـنية وتكون مسيلة صوت وصورة وتطلع علـى أثاملـه
وهــذا ميســر اآلن فيمــا يبــدو لــي ملَــن يتزــذ الـــرار ص الةشــيح
نذلك .والك ري ور ا نلنا بدون است ناء قـد اضـرنا ثورات
تدريبيـــة ,هنـــا بعـــ
(Point

املـــدربق يشُـــدُّ بالتـنيـــة ,بــــالعرض

 ,)Powerواملـ ـدْ الت المـــوتية ,بالمـــورة املزتلفـــة,

باحلرنــات ,بالتفاعــل مــع احلضــور .وهنــا مــن يلـــي عليــك
ثرسا ممالً ,فتنمر لسـاعتك متـى

ـرم مـن الـاعـة؟! فاملـدرب

احلـيـة له ثور ص التشويق ملاثته ومتابعة املتدربق واأل ذ منه.


هل لك تعـيب ,تفضل.



الســـؤال للمهنـــدس عـــاثل ولـــك أيضـــا يـــا أبـــا عاصـــم .ألـــيخ
التدريب رت بدَّ أن يكـون لـه أثـر علـى البيـك؟! فمـا هـو أثـر هـذا
التــدريب علــى البيــك؟! علــى الزو،ــة؟! علــى األورتث؟! إرا نــل
ـب علــى املؤسســة,
الكــال الــذي قيــل اآلن ص هــذا اللـــاء يُمـ ُّ
على الشرنة ,على الوظيفة ,على املدير ,طيـب والبيـك؟! أيـن
الزو،ة؟! أين األورتث؟! هل فعالً ينبغي أن يكون هنا أثر علـى
البيك وغريه؟! وشكرا.


واهلل ,بوثِّنا لكن نيف أث ل البيـك وأسـ ل صو،تـه وأقـول
ا صو،ك يُطبق أ رت؟! نعـم، ,يـد ,وعمومـا فـإن األثـر ,إرا ا
يــتغري املتــدربُ ص بيتــه فلــن يــتغري ص عملــه؛ ألن البيــك هــو الــذي
سيكون فيه علـى طبيعتـه ,فـإرا تغيّـر ص بيتـه ,فمـن بـاب أوىل
أنه سيكون مـتغريا ص عملـه ,ولـيخ العكـخ .فبوثَّنـا واهلل أن
يكون هنا تـييم نالذي يسمونه ( 106ثر،ة) ,نضع امنه
الزو،ــة واألورتث ,ونس ـ م :مــا رأيكــم ص أبــيكم؟ والتــدريب
هل يملح أ رت؟


إرا نان التـدريب شزمـيا ,فـنعم ,رت بـدَّ يكـون لـه تـ ثري,

ونـــتكلم عـــن مهـــارات التعامـــل الشزمـــية ,وارتســـتفاثة مـــن
الوقـــك ,واألمـــور هـــذه ,نعـــم ,وإنتا،يـــة املتـــدرب رت شـــكَّ أنهـــا
تضيف للبيئة ال هو فيها وهو ،زء من األسرة.
نشــــكر ألبـــي فهــــد ,ســــعاثة املهنــــدس عــــاثل بــــن صــــاحل
ا هيمان لِما تفضل به ص هذا اللـاء ,ونكـرر الةايـب بكـم
مجيعاً ,والشكر لكم.

صورصتارة من الندوة.

https://twitter.com/KNews2030/status/

http://www.arkan-news.com/?p=133187

.صور من التغطية اإلعالمية






 مكــان وتــاري امل ـيالد :الـمــيم ــــ بريــدة ــــ
العا (٠٩٣١هـ).
 املؤه ــل :بكـــالوريوس مـــن ،امعـــة اإلمـــا
حممد بن سعوث بالـميم ــ نلية (أصـول
ثين).
 األعمال واألنشطة:
 مؤســـخ (ثار النفــــاملخ واملزطوطــــات ب يــــدة) واملــــديرالتنفيذي ا.

 أقيمك مساء السبك ,الساثس من شهر صفر (3443هــ) ,املوافـق للزـامخ
مــن أنتــوبر ( .) 5638وحتــد فيهــا األســتار /عبــد املل ـك بــن عبــدالوهاب
البُرَيْدِيُّ (مؤسخ "ثار النفاملخ واملزطوطـات" ب يـدة ,ومـديرها التنفيـذي).
وأثارها األستار /عبداجمليد بن حممد بن سليمان العُمـري (مـدير عـا إثارة
الدعوة ص إفريـيا بوصارة الشؤون اإلسالمية واألوقا والدعوة واإلرشاث).

 عضو ص تلخ (مكتـب الـدعوة وتوعيـة ا اليـات) صوسل بريدة.
 عضو مؤسخ ملرنز (عالقات اإلنسان) ب يدة. متـاعد من هيئة األمر باملعرو والنهي عن املنكر. مؤلـــف نتـــاب( :ابـــن بـــاص ص بريـــدة ـــــ وصـــف لزيـــاراتالشيخ ابن باص ملدينة بريدة).
 لــــه نتــــاب بعنــــوان( :فـهــــاء بريــــدة ..آثــــار وأ بــــار).(صطوط).
 قــدَّ ورقــة ص النــاثي األثبـــي بالـمــيم عــن (احلرنـــةالعلمية ص مدينة بريدة الل الـرن املنمر ).
 قـــدَّ ورقـــة ص ملتــــى املكتبـــات اخلاصـــة رامعـــة أالـرا عن (ثار النفاملخ واملزطوطات ب يدة).
 لـــــه العديـــــد مـــــن املشـــــارنات المـــــحفية ,ونـــــذامشــارنات ص الـنــوات الفضــاملية اــول السِّ ـيَر والةا،ــم
والتاريخ السعوثي.
 أســـهم ص توثيـــق التـ ـاريخ الشـــفوي لـــبعواألعال ص مدينة بريدة ,ع الـات مرملية.

الشزمـــيات




 مكان وتاري امليالد :الرياض (3194هـ).
 العمل :مدير عا إثارة الـدعوة ص إفريـيـا
بوصارة الشؤون اإلسالمية.
 احلالـة االتتماعيـة :متـزوم وأب خلمسـة
أورتث.
 الشهادات العلمية:
 بكالوريوس إعـال (3462هــ) مـن ،امعـة اإلمـا حممـدابن سعوث اإلسالمية.
 ثبلو ص علـو اللغـة (3467هــ) مـن ،امعـة اإلمـا حممـدابن سعوث اإلسالمية.
 ما،ســـتري ص علـــم اللغـــة (3433هــــ) مـــن ،امعـــة اإلمـــاحممد بن سعوث اإلسالمية.
 اخلربات الوظيفية:
 العمل المحفي ( 3465ــ 3435هـ) (عكاظ ــ الرياض ــتلة اقرأ).

 العمل أثناء الدراسـة ا امعيـة ص ثار الةبيـة ارت،تماعيـةبالرياض (4أعوا ).
 العمـــل ص وصارة الشـــؤون البلديـــة والـرويـــة (3462هــــ ـــــ3439هـ).
 (إ ماملي عالقات عامـة ,مسـاعد مـدير إثارة العالقـاتالعامة ,مستشار كتب لو ونيل الوصارة للتزطـيل
والـ ـ امج ,املشـــر علـــى مكتـــب مـــدير عـــا الشـــؤون
اإلثارية واملالية بوصارة الشئون البلدية والـروية).
 العمـــــل ص وصارة الشـــــؤون اإلســـــالمية واألوقـــــا منـــــذ(3439هـ) (اإلثارة العامة للدعوة ص اخلارم).
 الشــ ـؤون اإلســــالمية بالســــفارة الســــعوثية ص واشــــنطن(3454 -3456هـ).
 مــدير عــا إثارة املــؤشرات والعالقــات اخلار،يــة بــوصارةالشئون اإلسالمية (3452هـ ــ 3458هـ).
 مدير عا إثارة الدعوة ص إفريـيا (3458هـ ــ مستمر). من الدورات التدريبية: برنــامج تنميــة املهــارات اإلشــرافية (معهـد اإلثارة العامــة)(3439هـ).

 برنـــامج تنميـــة مهـــارات التنمـــيم (معهـــد اإلثارة العامـــة)(3439هـ).
 ثورة السلو الدبلوماسي (وصارة اخلار،ية) (3438هـ). ثورة عن (احلكومة اإللكةونية) (مرنز امللـك فيمـلللبحو والدراسات) بالرياض (3450هـ).
 املـ ــؤمترات والنـ ــدوات واملعـ ــار

ا لي ـ ـة والدوليـ ــة ال ـ ـ

املشاركة بها:
 املـــؤشر ال ـــاني لرؤســـاء البلـــديات واجملمعـــات الـرويـــةباملدينة املنورة (3460هـ).
 املؤشر ال ال لرؤساء البلديات واجملمعات الـروية ب بهـا(3467هـ).
 املــــؤشر األول لــــوصراء البلــــديات بــــدول تلــــخ التعــــاوناخللييي ــ الرياض (3468هـ).
 املـــؤشر ال ـــاني لـــوصراء البلـــديات بـــدول تلـــخ التعـــاوناخللييي ــ قطر (3433هـ).
 امللتــــى األول لاملمـــة والـــدعاة (،امعـــة األمـــري ســـونـال)،نوب تايلند (3439هـ).

 ملتــى ـاث احلـرمق الشـريفق ص إثنـ ة (أســكتلندا)3438هـ.
 معــــرض لشــــبونة الــــدولي (ال تغــــال) (،( ) 3889نــــاحاململكة ــ قسم الشؤون اإلسالمية).
 املهر،ان الوط للةا وال ـافة (ا ناثرية) (3438هـ). املهر،ان الوط للةا وال ـافة (ا ناثرية) (3454هـ). نـــدوة املكتبـــات الوقفيـــة ص اململكـــة ـــــ املدينـــة املنـــورة(3456هـ).
 نــــدوة الــــدعوة ص عهــــد امللــــك عبــــدالعزيز ــــــ الريــــاض(3456هـ).
 ندوة السُّنة والسرية (املدينة املنورة) ــ (3452هـ). نــدوة ارتستشــراق والدراســات الـرآنيــة ــــ املدينــة املنــورة ــــ(3457هـ).
 ندوة تاريخ امللك سعوث ــ الرياض (3459هـ). ندوة الـرآن الكـريم واسـتزدا التـنيـة ـــ املدينـة املنـورة(3416هـ).

 املــــؤشر ال ــــامن لــــوصراء الشـــــؤون اإلســــالمية ــــــ ،ـــــدة(3416هـ).
 مسابـة امللك عبدالعزيز الدولية للـرآن الكريم ــ مكـةاملكرمة.
 مســابـة األمــري /ســلمان بــن عبــدالعزيز ا ليــة للـــرآنالكريم ــ الرياض.
 -برنــامج اـــيو

ـــاث احلـــرمق الشـــريفق (3452هــــ ـــــ

مستمر).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضموسكو الدولي للكتاب (3454هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضا زاملر الدولي للكتاب (3452هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضالشارقة الدولي للكتاب (3450هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضبكق الدولي للكتاب (3457هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضطهران الدولي للكتاب (3459هـ).

 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضفرانكفورت الدولي للكتاب (3458هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضا زاملر الدولي للكتاب (3416هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضتونخ الدولي للكتاب (3413هـ).
 املشــر علــى ،نــاح وصارة الشــئون اإلســالمية ص معــرضمدريد الدولي للكتاب (3415هـ).
 مم ـــــل وصارة الشـــــئون اإلســـــالمية ص األســـــبوع ال ــــــاصالسعوثي اإليراني ــ الرياض (3452هـ).
 املــــؤشر الســــنوي (التاســــع وال الثـــون) رتحتــــاث مســـلميأمريكا الشمالية شيكاغو (.) 5666
 املــؤشر الســنوي (اخلــامخ) جمللــخ العالقــات اإلســالميةاألمريكية واشنطن (.) 5663
 مؤشر مجعية الـرآن والسُّنة ــ ميتشغان (.) 5663 مؤشر علماء األمة ــ السنغال (3415هـ). املشارنة ص عدث من األمسيات الشعرية ثا ل اململكـةالعربية السعوثية و ار،ها.

 عضو ص عدث من ا معيات العلمية السـعوثية واملرانـزاإلسالمية ص اخلارم.
 الكتب والبحوث واملؤلفات:
 الرثــــاء اخلالــــد (نتــــاب عــــن ســــرية امللــــك الــــد بــــنعبدالعزيز 3431( )هـ).
 رســالة إىل النمــا العــاملي( :نتــاب عــن قضــية البوســنةوا رسك) (3434هـ).
 مناصــحات شــرعية (نتــاب ش ـوي أقــوال العلم ـاء اــولأعمال اإلرهاب والتفيريات) (3452هـ).
 ثيـــوان شـــعري (وطـــن اجملـــد) باللغـــة العربيـــة الفمـــحى(3457هـ).
 الشــؤون اإلســالمية واألوقــا ص عهــد امللــك ســـعوث (حب ).
 ،هــوث اململكــة العربيــة الســعوثية ص التعريــف باإلســالص بالث الغرب (حب ).
 التســـامح ص اإلســـال (بـــاللغتق العربيـــة واإلجنليزيـــة),أُلـي ص ،امعة ملبورن ب سةاليا (( .) 5668حب ).

 مثانيـــة حبـــو عـــن العمـــل اإلســـالمي ,قُـــدِّمك ص ورشالعمل عهد الدراسات الدبلوماسية بوصارة اخلار،ية.
 األ طــاء الكتابيــة لدارســي اللغــة العربيــة غــري النــاطـقبها( ,رسالة ما،ستري)( .صطوط).
 ثيــوان شــعري (ص ـهيل ا ــواث) باللغــة العربيــة الفمــحى.(حتك الطبع).
 (أنيخ السمار مـن الـمـص واأل بـار واألشـعار) نتـابشـــوي قممـ ـا وقمـــاملد تراثيـــة وادي ـــة مـــن تتمعنـــا
املعاصر ومن ا زيرة العربية( .صطوط).
 ا هــــوث العلميـــــة والعمليـــــة لاســـــرة العُمريـــــة (تـــــرا،ملر،ارتت األسرة ــ صطوط).
 رواث العمـــل الدبلوماســـي ص اململكـــة العربيـــة الســـعوثية(صطوط).



الســال علــيكم ورمحــة اهلل وبرناتــه ,بســم اهلل ,واحلمــد
هلل ,والمـــالة والســـال علـــى ســـيدنا رســـول اهلل ,وعلـــى آلـــه
وصحبه ومَن أابَّهم ومَن وارته .أيها اإل وة الكـرا  ,أسـعد اهلل
مساءَنم بكل ري ,ونفعنا اهلل وإيانم ـا نعلـ ُم ومـا نعمـلُ,
وبــــار اهلل لنــــا ولكــــم ص ســــاملر أوقاتنــــا وأعمارنــــا ,آمــــق.
ف مميـزٍ ,ومـع عمـلٍ
أُاييكم ص هذه الليلة املبارنة ,ومع اي ٍ
مميزٍ ,مع األسـتار /عبـدامللك ال ُبرَيْـديّ ,مؤسـخ (ثار النفـاملخ
واملزطوط ـات) ب يــدة ,ومــع مواــوع يهــم املــؤر ق واملــواطنق
على و،ه العمو  ,وأنا حمسوب على تالميذ املؤر ق.
أنــرر الةايــب بكــم ,وأس ـ ل اهلل أن شفمنــا وإيــانم,
وأن شفـــا بالثنـــا مـــن نـــل ســـوء ومكـــروه ,وأن يـينـــا شـــرَّ
شرارنا ,وأن ييسر لنا اخلري أينما نـان ,آمـق .ننَّـا قبـل أيـا
ص رنـــرا توايـــد الـــوطن ,نسـ ـ ل اهلل أن يـــديم عليـــه األمـــن
واألمان والر اء ,إنه وليُّ رلك والـاثر عليه ,آمق.
إ ــوتي الكــرا  ,مواــوعنا ــذه الليلــة يعــمُّ الــوطن وتــص
منطـة بذاتها ,نـم ـدمها الـوطن؟ ونـم ـدمك الـوطن؟ أرت
وهي منطــة (الـمـيم) عمومـا ومدينـة (بُريـدة) موصـا ,ومـا

أسهمك فيه تلك املنطـة وتلك املدينـة مـن ر،ـال مـع املؤسـخ ص
توايـــد اململكـــة العربيـــة الســـعوثية .وأســـهم علماؤهـــا ص نشـــر
التعلــيم الشــرعي؛ و ــرم منهــا مــا يزيــد علــى ســتق أو ســبعق
قاايا ثفعة واادة من تالميذ علماملها إىل شتى أ اء اململكـة
ص بدايــة التوايــد ,وقــد عُرفــوا بــالتعليم والـضــاء .و ــرم منهــا
مؤر ــون نبــار ,مــا تــزال نت ـبُهم ومــا ثَوَّنــوه ممــدرا للتــاريخ
الــوط  .ــرم منهــا ،غرافيــون ألَّفــوا ص معــا،م البلــدان ثا ــل
اململكـــة عمومــــا وص املنطـــــة موصـــا .ــــرم منهــــا ســــفراء
للمؤســــخ ,رمحــــة اهلل عليــــه ,ومــــا صالــــوا نــــذلك إىل يومنــــا
احلاار.
بريـــدة ,منطــــة اشـ ـتُهرت بتيارتهـــا ,وبر،ـــال أعما ـــا مـــن
(العـــيالت) ومِمَــن رهبــوا ص بــالث اهلل ،ــالبق الــرصق وســاعق
فيــه ,وهــم أهــل اقتمــاث .و ــم احلـيـــة بــاع طويــل ص احلرنــة
الوطنية احلدي ة وص األادا املزتلفة.
ورت شكَّ أن األادا إن ا تُوثَّق ااعك .ورت شـكَّ أن التـاريخ
إن ا يُـيَّــد فُـِـدَ .ولــذلك فالتــاريخ يشــرث نمــا يشــرث الــبعري إن
ا جيد مَن يُـيِّـده .وهـذه الـدار الـ نتحـد عنهـا ,وسـيتحد
عنها ايفنا ص هذا اللـاء ــ إن شاء اهلل ـــ هـذه الـدار وإن نـان
عمرها قمريا ,لكنها بدأت بدايةً ـــ بـإرن اهلل ـــ أنهـا صـحيحة

وســتنمو وس ـتُوْرق وسـتُ مر ــــ إن شــاء اهلل ــــ ورلــك مــن ــالل مــا
اطلعك عليه من بع

األفال الوثاملـيـة ,أو اللــاءات ,أو بعـ

مــا اــاولوا طبعــه أو إعــاثة طبعــه ,ســواء منهــا مــا نُتــب علــى
شــكل وثــاملق اس ـتُزر،ك مــن العــاملالت ومــن البيــوت ,أ علــى
شكل صور مع بداية التموير ص املنطـة.
أُنرر الةايـب بضـيفنا ,وأُنـرر الةايـب بكـم ,وأُراـب
أيضــــا ــــدير هــــذا اللـــــاء ,والتعريــــف حــــدثنا هــــذه الليلــــة
ســـيكون ملـــدير هـــذا اللــــاء ,وهـــو الـــذي اعتـــدنا عليـــه وعلـــى
تشـــريفه للمنتـــدا ,أرت وهـــو األســـتار /عبداجمليـــد بـــن حممـــد
العُمــري وأُرَنِّ ـرُ أن اللـــاء يُنـــل علــى ا ــواء مباشــرةً ص موقــع
املنتدا ,ويبـى شهرا نامالً ,ثـم يتحـول إىل األرشـيف .وأنـه ـــ
إن شاء اهلل ــ ص نهاية العا  ,ترم ص تلـد (امـاث املنتـدا),
إن نتب اهلل لنا عمرا الل هذا العا .


احلمــــد هلل رب العــــاملق ,والمــــالة والســــال علــــى أشــــر
األنبيـاء واملرســلق ,نبينـا حممــد ,وعلـى آلــه وصـحبه أمجعــق,
وبعــد؛ ف ـ هالً وســهالً بكــم أيهــا احلضــور الكــريم ,وشــكرا
لكــم علــى تلبيــتكم لــدعوة املنتــدا .ونســعد وإيَّــانم ص هــذا
املســاء ا ميــل ,بضــيفٍ متمي ـزٍ ,وهــو مــا عوَّثنــا عليــه صــااب

املنتــدا ص اصــطياث النفــاملخ مــن الضــيو ومــن املواــوعات.
ـل علينــا اــيف نــبري ,هــو املؤســخ لـــ (ثار النفــاملخ
واليــو شـ ُّ
واملزطوطــات) ب يــدة .واعتــدنا ص نــل بدايــة منتــدا أن نُعـرِّ
باملواوع ,ونُعرِّم عليه قليالً ,ونُعرِّ بالضيف.
أمــا املواــوع ,فت ثُبــا مــع الضــيف ومــع مــا نلكــه ــــ وهــو
صــااب املواــوع ــــ مــن معلومــات؛ فســنة لــه اجملــال ليتحــد
عن ثار النفاملخ ,وهذه الدار ثارٌ فريـدة ص أعما ـا .وهـي سَـ ْبقٌ
ملنطـة الـمـيم عامـة ول يـدة اصـة ,وهـي الـ عوَّثتنـا ثاملمـا
إىل السبق ص نل أمر محيد:
ثار النفاملخ ثار العلم واألثب
وملتـى الفكر والتاريخ للنزب.
اــــيفنا هــــذا اليــــو هــــو ســــعاثة األســــتار /عبــــدامللك بــــن
عبدالوهاب ال ُبرَيْدِيُّ (مرفق سرية راتية).
واآلن نةنكــم مــع الضــيف وملــدة مخــخ وأربعــق ثقيـــة,
ومـــن ثـــمَّ تبـــدأ املـــدا الت ,ونســـت رنكم مجيعـــا ص أن يبـــدأ
الضيف ص تـديم حماارته.




بسم اهلل الرمحن الرايم ,احلمد هلل رب العـاملق ,والمـالة
والسال األشَّان األنمالن على نبينا حممد وعلـى آلـه وصـحبه
أمجعـق .بدايـةً أيهــا اإل ــوة ,أتـــد بالشــكر ا زيــل لمــااب
هذا املنتدا ,الـدنتور عبـدالعزيز العُمـري الـذي أاسـن المـن
وثعانـــا إللــــاء هـــذه األمســـية الـ ـ تتحـــد عـــن ثار النفـــاملخ
واملزطوطـــات ب يـــدة .وطاملـــا اـــدثك نفســـي باحلضـــور ـــذا
املنتــــدا .وا أعلــــم أن ثاملــــرة الزمــــان ســــو جتعلـــ أاضــــر
نضيف يُلـي ورقة عمل ,ولكـن هـذه مـن حماسـن المـد ,
ا انب املشرق ص هذا املنتدا هو الـوة اإلعالمية؛ وملسك رلـك
من الل اإلعالن الذي انتشر عـ قنـوات التواصـل ارت،تمـاعي
( )Media Socialانتشــارا نــبريا .األمــر اآل ــر هــو أنــي أاــب أن
أشكر تلك الو،وه الطيبة ال اضرت تشييعا ذه األمسية.
وبدايـــةً أيهــــا اإل ــــوة ,أاــــب أن أاــــع شهيــــدا للــــد ول ص
احلدي عن (ثار النفاملخ واملزطوطـات ب يـدة) .نمـا تعلمـون
أن ا د العا َّ من ت سيسها هو رصد الـةا ال ــاص ص مدينـة
بُريدة ,وهذا هو اخلل العا  ,وتعمل علـى صـزون مـن النشـاط
واحلـــرا ال ــــاص والفكـــري ص مدينـــة بريـــدة ـــالل الــــرن

املنمـــر  ,وقبـــل أن أحتـــد عـــن مرالـــة الت ســـيخ ,رت بـــدَّ أن
أتكلــم عــن هــذا املزــزون ,وهــي عبــارة عــن (ومضــات) ســريعة
وهــي مــن ا تيــاراتي ,ونــان ــذا احلــرا إشــارة ص املمــاثر
التارتية ,ومن يريد احلدي عـن احلـرا ال ــاص والعلمـي ص
مدينـــة بُريــــدة ص الــــرن املنمــــر  ,فــــال بـــدَّ أن يـــ ص احلــــد
األن  ,الذي اـد ص العـا ( 3161هــ) تـريبـا ,واسـتمر إىل
قرابـــة الربـــع قـــرن؛ ب ثبياتـــه ,ومؤلفاتـــه ,ورثوثه ,والـمـــاملد
الشــــعرية ,والتـييــــدات التارتيــــة ,وهــــو اخلــــال الفكــــري
وال ــــاص أو العلمـــي بـــق علمـــاء (آل ســـليم)  وبـــق الشـــيخ
إبراهيم بن ،اسر ,ولن نتحد عـن هـذا اخلـال مفمـالً ألنـه
مبســـوط ص املمـــاثر التارتيـــة ,ومَـــن أراث ارتســـتزاثة ص رلـــك
فلري،ع إىل الكتاب األبرص (معيـم أُسـر بريـدة) لعميـد املـؤلفق
(الشيخ حممد العُبُوثي) ,والشـيخ حممـد ـــ افمـه اهلل ـــ َرنَـرَ
اخلال ص موااع ن رية مبسوطة ص هذا املعيـم ,ومـن يريـد
موااــــع رنــــر اخلــــال ص املعيــــم عليــــه الر،ــــوع حلســــاب
الدنتور صاحل الـريري ص توية ( )Twitterفــد أفـرث مواـعا
تتبع فيه رلك.
ص عـــــا ( 3167هــــــ) طُراـــــك بعــــ

املســـــاملل الكالميـــــة

وارت،تهــاثات الفكريــة ص األصــول ص بدايــة الـــرن املنمــر ,
قبـــل معرنـــة املليـــداء بســـنة تـريبـــا .ايـــ طَـــرَحَ (علـــي بـــن

عبــدالرمحن العــرفج) ــــ وهــو مــن أهــل املريدســية ويســكن ص
طرَحَ بع
،نوب بُريدة ــ َ

املساملل الكالمية .وقا (الشـيخ فهـد

بن سلطان) بالرثِّ عليه رثا شافيا وهـذا الـرثُّ مو،ـوث صطـوط,
والشـــيخ حممـــد العُبُــوثي نَسَــخَ املزطـــوط بيـــده .و ـــن اينمـــا
نتحــد عــن احلــرا ال ـــاص والعلمــي ص مدينــة بُريــدة فــإن ثار
النفاملخ سيكون ثورها هو الرصد لتكون منمةً تنطلـق منهـا
املشاريع ,وقد سبـَنا علماء أ،ـالء ص هـذا الرصـد وهـذا العمـل
والشـــيخ حممــــد العُبُـــوثي اـــق مــــا نـــ ُّـر علـــى شزمــــية مــــن
الشزميات ال ـافية والعلمية ص معيم أُسـر بُريـدة ,فإنـه يضـع
الشزمــية بــق قوســق وية،ــم ــا ترمج ـةً وافي ـةً وي ـ ص ثورهــا
ال ـاص والعلمي.
أعوث ثانية إىل بع

اإلشارات للحرا ال ـاص ص بُريـدة ,ص

مستهل الـرن املنمر فَ َر َغ الشيخ محـد بـن حممـد السـويلم مـن
نســخ (تــاريخ وتفســري ابــن ،ريــر الطـ ي) .ونــذلك الشــيخ ابــن
عيدان نَسَخَ (املسند) .ونذلك (ابن ،ال،ل) نسخ (رفع املـال ).
ونما تعلمون ــ افمكم اهلل ــ أن (املسـند) قرابـة أربعـق ألـف
اــدي  ,وقــد نَســخ ابــن عيــدان (املســند) بطل ـبٍ مــن عــاا مــن
علماء الشا  ,نما رنـر الـدنتور صـاحل الـريـري ص إاـدا
احللـات احلوارية ال نشرتها ثار النفاملخ واملزطوطات( ,أنـه
أاد علماء الشا ) طلـب مـن أاـد ر،ـال العــيالت وقـال( :أريـد

شزما ينسخ لـي "املسـند") .فــالوا :سـنبح عنـدنا ص بريـدة,
فبح ــوا فو،ــدوا (ابــن عيــدان) ,طّ ـه مجيــل ,فطلبــوا منــه أن
يكتــب ورق ـةً خبطــه (أمنور،ــا) ,فــذهبوا إىل الشــا مــرة ثانيــة
وأعطوهــا للعــاا هــذا ,وقـــالوا لــه :هــذا ـــل ر،ــل مــن أهـــل
بُريدة ,فـال م العاا( :واهلل ,مـا تمـورت أن هنـا أاـدا ص
جنــد بهــذا اخلــل ا ميــل؛ لعلكــم تُعمِّدونــه بالنســخ ,واملبلــغ
يمـــل ـــــ إن شـ ـاء اهلل ـــــ مـــع الشـــيخ ابـــن بسَّـــا ) ,وفعـ ـالً نَسَـ ـخَ
(املسند) .وهذا يُبيِّن لك ارنة الورَّاقق ص مدينة بريدة.
نذلك ثوَّنَك بع ُ اجملالخ العلمية للمـابالتِ والتمـحيح,
تمــــحيح املزطوطــــات ,فلمَّــــا نســــخ عبــــدالرمحن ا ال،ــــل
(ا ــتال احلــدي ) للشـــافعي ,قــال بعــد نســـزه (بلــغ مجيعــه
تمحيحا على يد ناتبه وصاابيه) ,ورلك عا (3157هـ) .وملَّـا
انتهى (الشـيخ صـاحل الـد يل) ,مـن نسـخ (إبطـال التـ ويالت),
قـــال( :بلـــغ مـابلـ ـةً وتمـــحيحا اســـب الطاقـــة ورلـــك حبضـــرة
مجاعــة) ,أي مجاعــة ا،تمعــوا لكــي يـــابلوا هــذا املزطــوط,
ونان هذا ص عا (3119هـ).
عـــا (3134هــــ) (الشـــيخ إبـــراهيم العبيـــد) رصـ ـد احلـــرا
ب آرتت التمــوير ص بع ـ
ال ـــاص ون نــه نَمَ ـ َ

صوايــا مســا،د

بُريـــدة لتنـلنـــا علـــى ا ـــواء مباشـــرة ,لتنــــل مـــا يـــدور ص هـــذه

املدينة ,وما هي الدروس ال تُـا  ,وما هي اجملـالخ العلميـة,
يــول :عــا "3134هــ" مــا تــزال احلرنـة الدينيــة ص الـمــيم ص
غايـــة النشـــاط ,ونـــان لـــدا أهـــل الـــدين ص رلـــك الوقـــك قـــوةً
وعزنةً وصدقًا.
 ص (3134هــ) أو قبلـها بـليـل أرســل الشـيخ عبـداهلل الــروَّابع َ األسئلة إىل الشيخ إسحاق بن عبـدالرمحن ,ورثَّ عليـه
الشيخ إسحاق بإ،ابة علـى هـذه األسـئلة .وهـذا مـن احلـرا
العلمي.
 ص عا (3150هـ) تُوص الشيخ حممد بن عبـداهلل بـن سـليم,واهـــتمَّ و،يـــه بُريـــدة الشـــيخ عبـــدالعزيز احلمـــوث املشـــيـح,
بش ـ ن ابنيــه ,فـــرر تلســا للـــراءة عــا (3150هـــ) ,ففــي
وقك مبكـر يُعــد هـذا اجمللـخ وشضـره الشـيخ ابـن سـليم
وشضره الطالب وجيلسون لطلب العلـم ,فمـع قلـة املـاثة إرت
أن احلـــرا العلمـــي وال ــــاص نـ ـان مو،ـــوثا ونَشِـ ـطًا ولـــه
رموصه.
 ص عــا (3159هـــ) ،لــخ الشــيخ عمــر بــن ســليم ص مســيد(عوثة الرثي ) املعرو باسم مسيد (احلميـدي) ,وامـل
عليــه إقبــال عمــيم والْتَــفَّ عليــه أمــة مــن طــالب العلــم ,هــذا

عا (3159هـ) يوافق (سنة ا وع) ,ايـ نـان النـاس بهـا
اا،ة ماسة ,ومع رلك لديهم نَهَمٌ وإقبال على طلب العلم.
 ص عــا (3158هـــ) أصــبح قااــي بُريــدة عبــدالعزيز البشــر,ونان الشيخ عمر بـن سـليم إمامـ ًا ملسـيد (ناصـر) ف صـبح
الَـ ـقٌ ,وتـــدريخٌ ,وشـــيءٌ مـــن
ص رلـــك املســـيد أربطـــة ,و ِ
احلرا العلمي وال ـاص املتميز.
 ص (3158هـ) َبعَ َ (العالمة األلوسي) طابا فيه طلب نسـخصطوطــــة شــــيخ اإلســ ـال ص رثِّه علــــى (الــــراصي) ,ورلــــك
بواســطة قااــي الكويــك (عبــداهلل بــن لــف الــدايان),
ف رســــل الشــــيخ عبــــداهلل إىل الشــــيخ (إبــــراهيم ا ســــن
التــــوجيري) املـــــيم ص بلــــدة (الشــــيحية) ص أريــــا بُريــــدة
يســتح ه علــى مـابلــة هــذه املزطوطــة بالنســزة املو،ــوثة ص
مكتبتــه اخلاصــة ,ويتضــح هنــا أن ،ــزءا مــن تــرا شــيخ
اإلســال ابــن تيميـــة مو،ــوثٌ عنــد الشـــيخ إبــراهيم ا ســـن
التــوجيري؛ فـــا الشــيخ التــوجيري بنســخ هــذه املزطوطــة
وإرسا ا إليهم ليـوموا بالطباعة.
 نذلك حتد الشـيخ إبـراهيم العبيـد ,ص وصـفه للحلــاتالعلميــة ص األربعينــات ا يريــة مــن الـــرن املنمــر  ,حتــد
بـ ن الشــيخ عمــر بــن ســليم ص ،ــد ونشــاطٍ ,وأوقاتــه عــامرة

حللَـــق غـــدوةً وعتمـ ـةً ,وقـــد أقبـــل النـــاس إليـــه
بالـــذنر وا ِ
مهطعــق ,وأصــبح م ـ وا لكــل طالــب علــم ,وتُضــرب إليــه
أنبـاث اإلبــل ,وامـتات ايــرات مسـيد ناصــر ,فشــاهدنا
من التدريخ مـا رت تبلغـه عبـارة ,ص رلـك الزمـان مـا أاـاله!
وما أاسن رلك ارت،تماع!).
 ص ،ــامع بريــدة الكــبري نــان هنــا ثور علمــي وممــدرإشعاع ونـان لـه أنـ األثـر ص إثـراء احلرنـة العلميـة ص
بُريدة .ونـان جملـالخ الفـهـاء ص هـذا ا ـامع آثـار وأ بـار
حبلـاتهم العلمية ال تغصُّ بطالب العلم.
 ص عـــا (3146هــــ) ,شَــ َر َع الشـــيخ عيســـى الـــرميح بطباعـــة(تموع ابن رميح) ,الذي ال علـى بعـ

املسـاملل ا امـة,

شرَعَ (الشيخ
ورلك شورة من الشيخ اامد الفـي .نذلك َ
فهد العلي الرشوثي) بطباعة (عدة المابرين) رتبن الـيّم.
سطِق ,ون رت
 ص عا (3120هـ) انفيرت املشانل ص ِفلَ ْالفنت من اليهوث ,واسـتنيد أهـل ِفلَسْـطِق يسـتغي ون بكـل
مَـن تمللـه رايــة "رت إلـه إرت اهلل" ,يطلبـون منــه النيـدة؛ فعـــد
الشــيخ عمــر بــن ســليم ,تلســا للنـــاش اــول هــذه الـضــية
وهذا ملفك أن يُعـد تلخ علمي ص بُريـدة ملناقشـة املوقـف
سطِق ,عــدوا اجمللـخ ,وطُـرحَ الـرأي ص هـذه
من قضية ِفلَ ْ

سطِق) و ُرفِعَ للملك عبـدالعزيز نتـاملج هـذا
املس لة (قضية ِفَل ْ
ارت،تماع.
 قــا الشــيخ صــاحل بــن ســليمان العُمــري بتـ ليف نتــاب عــنعلمــاء آل ســليم وتالمــذتهم ,ورَصَ ـدَ الــدروس ال ـ نانــك
قاملمة ,واملعلومات اول رلك مبسوطة ص نتـاب (علمـاء آل
سليم).
 ص عــــا (3170هـــــ) ,النشــــاط العلمــــي مــــا يــــزال قاملمــــا,واحللـات العلمية ص تلك الفةة تنـسم نما رنـر (الشـيخ
إلاعيــل بــن عتيــق) إىل ثالثــة أقســا ؛ ألن الشــيخ إلاعيــل
بن عتيق نان مـيما ص بريدة ص هذه الفـةة ,والـ توافـق
ســنة (ا ــدا ) 3170هـــ .املرالــة األوىل ش ــل ثروس (الشــيخ
حممــد المــاحل املطــوع) ,إمــا مســيد (احلميــدي) ليتلـَّــى
الطالب المغار العلـو الدينيـة ,م ـل األصـول وآثاب املشـي
للمالة واألربعق نووية .املرالة ال انيـة ش ـل ثروس (الشـيخ
صاحل اخلريمي) ورلـك ملتوسـطي الطـالب .املرالـة ال ال ـة
وهـي ش ــل ثروس (الشـيخ عبــداهلل بـن محيــد) .وقـا الشــيخ
الـــدنتور ســـليمان الع ـــيم برصـــد هـــذه الـــدروس وطبــــات
الطــــالب الــــذين يتلــــون العلــــم ص هــــذا ا ــــامع (ا ــــامع
الكبري) ورلك على يد الشيخ عبداهلل بن محيد .

إاافةً لذلك نـان هنـا ص بُريـدة بعـ

الـدروس ص بعـ

املســـا،د م ـــل مســـيد (البـــابطق) ايـ ـ ثروس الشـــيخ علـــي
الغضـــية .وثرس للشـــيخ (عبـــداهلل بـــن ســـليمان احلميـــد) وثرس
للشــيخ (إبــراهيم العبيــد) وثرس للشــيخ (صــاحل البليهــي) وثرس
للشيخ (علـي الضـالع) ص (عمـدة األاكـا وبلـوغ املـرا ) وثرس
للشـــيخ (صـــاحل الســـكي ) وثرس للشـــيخ (علـــي بـــن إبـــراهيم
املشــيـح) ص (األاكــا وشــرح العمــدة) وثرس للشــيخ (حممــد
احلسق أبا اخليل) ص شرح (الـزاث) فكـان عـدث املسـا،د عـا
(3170هـ) قرابـة ثالثـق مسـيدا .فعلـى هـذا يكـون ( )%26مـن
مســـا،د بُريـــدة بهـــا تعلـــيم وتـــدريخ .وهـــذا مـــا رصـــده الشـــيخ
(إلاعيل بن عتيق).
 ص عا (3175هـ) فَـرَغَ الشـيخ (حممـد بـن عبـداهلل احلسـقأبا اخليل) من ت ليف (الزواملد ص فـه إمـا السـنة أمحـد بـن
انبــل) ,و،عــل رلــك نتابــا اــزما دمــةً للعلــم وطــالب
العلم.
يـول الشيخ حممد العُبُوثي ــ افمه اهلل ومتَّعـه اهلل بالمـحة
والعافيــة ــــ إنــه ص الســتينات ا يريــة (نانــك مكتبــة بُريــدة
عـــامرةً بالبـــاا ق وبطـــالب العلـــم ,وننَّـــا

ـــرص أنـــا وبعــ

الــزمالء علــى الكتــب األثبيــة والتارتيــة ,ونــان الشــيخ ابــن
محيد يشيعنا على رلك).
عمومــا أيهــا اإل ــوة ,فــإن احليــاة العلميــة ص بُريــدة نانــك
عامرة وقوية ،دا ,اتى إن ن ريا من طالب العلم ومن املشايخ
نانـــك ـــم آثـــار ـــارم الـــبالث الســـعوثية .وســـو أُعـــدث علـــى
الســريع بعـ

الــذين نانــك ــم آثــارا ــارم الــبالث الســعوثية,

م ــل الشــيخ (فــوصان الســابق) ,الــذي نــان ســفري اململكــة ص
ممر ,والشيخ (عبداهلل بـن أمحـد الـروَّا ) الـذي نسـخ نـ ريا
من املكتبة الماهرية ص ثِمشق ,وقد توص ص عـا (3128هــ),
ونــان قااــيا للمُكَ ـال ص الــيمن ,أن ــر مــن ( 30ســنة) وهــو
انبلـيٌ ,ونــان يـضــي باملــذهب الشــافعي ,ونانــك أاكامــه
م ارتً للعدل والنزاهة .نذلك الشيخ حممد بـن محـد العسـاص,
من بُريدة ,ونانك إقامته ص العراق ,وهو مـن تالميـذ العالمـة
حممــد األلوســي ,ومــن آثــاره نتــاب تــرا،م الفضــالء ,وغريهــا
من الكتب.
ومــن الــذين نانــك ــم آثــار ــارم الــبالث الســعوثية أيضــا
الشــيخ ( ليــل بــن إبــراهيم الــروَّا ) ,الــذي ســافر إىل أمريكــا
عــا ( ,) 3812وقــا بطباعــة ترمجــة معــاني الـــرآن الكــريم
باللغــــة اإلجنليزيــــة ,ونــــذلك (اإلســــال ) باللغــــة اإلجنليزيــــة,

ونذلك له نُتيب (شرح و،يز لـواعد الـدين اإلسـالمي) طُبِـعَ
عــا (3101هـــ) .نــذلك الشــيخ (حممــد بــن صــاحل الــوهييب),
نانـــــك لـــــه مدرســـــة ص الكويـــــك .والشـــــيخ (إبـــــراهيم بـــــن
كلَيِّة) ,الذي نزح إىل الـطر املمـري ,وأقـا ص
عبدالرمحن ال ُ
مدينة اإللاعيلية ,وله ،هوث ص نشر الدعوة السـلفية ,ونـان
عميدا للتيَّار .والشيخ (حممد بن محوث الضالع) نانك إقامتـه
الـرث علـى
ص الب ونـان حمبـا لطـالب العلـم ,ولـه قمـيدة ص ِّ
(ابن غلبون املمري) الذي رثَّ على الشيخ (حممد ابـن إلاعيـل
المـــنعاني) .والشـــيخ (صـــاحل الـــد يل) وأصـــدرت الـــدار ـــــ ثار
النفاملخ واملزطوطات ب يـدة ـــ نتابـا مـن تـ ليف الشـيخ نـوا
الرعو،ي ,عن اياة هـذا الر،ـل الـذي تُـوص تـريبـا سـنة ث ـول
ااملل عا (3146هـ) ,وعـاش ص العـراق ,ولـه رسـالة ص الـدفاع
عن ثعوة الشيخ /حممد بن عبدالوهاب ,ونذلك ابنه سـليمان
بن صاحل الد يل أول صحفي جندي ولـه عـدة مؤلفـات ونشـاط
ملحوظ.
نــــذلك (الشــــيخ إبــــراهيم العــــري ) قــــا بنســــخ نتــــاب
(اإلفماح عن معاني المحاح) للوصير (شيى بـن هـبرية) ,ورلـك
عـــا (3165هــــ) ص ثمشـــق .نـــذلك (الشـــيخ عبـــدالرمحن بـــن
عبدالعزيز العويد) ,هذا مـن الـورَّاقق ,وهـو الـذي نَسَـ َخ رسـالة
الرثِّ على ابن عرفج ,ونسزها من بعده (الشيخ حممد بن ناصـر

العُبُوثي) ,والشيخ العُبُـوثي ,نانـك لـه تالسـات ومسـامرات
ص الســتينات ا يريــة مــع الشــيخ (فهــد العبيــد) ,وقــا بنســخ
بع ـ

املزطوطــات وثوَّن مالم ـحَ مــن هــذه ا لســات مــع شــيزه

فهد العبيد ورلك ص مُعيم أُسر بُريدة.
وللمعلومية؛ الشيخ (عبـدالرمحن العويـد) لـه منسـو ات ,ايـ
نســـخ (عـــدة المـــابرين) .وهـــذه النســـزة اعتمـــدت عليهــــا ثار
الكتـــب املمـــرية بطباعتهـــا؛ ورلـــك خللوهـــا مـــن التمـــحيف
والتحريــف نــذلك الشــيخ (عبــدالعزيز الســماعيل) انتـــل إىل
ا نـــد ,وصـــار لـــه نشـــاط وثعـــوة ص بـــالث ا نـــد وقامـــك الـــدار
بطباعة نتاب (،هوث الشيخ عبدالعزيز السماعيل العلمية) من
تـ ليف الشــيخ (وليــد العبــداملنعم) ,الــذي تـمَّـى أطــرا رالتــه
واـَّق صطوطاته ,وطبع ا زء األول ,وهو يعمـل اآلن لطباعـة
ا زء ال اني ,إن شاء اهلل.
والشــــيخ (عبــــدالعزيز بــ ـن حممــــد املــــديهش) ,تُــ ـوص عــــا
(3123هـ) ,ورهب إىل ا ند عـا (3163هــ) ,وطلـب العلـم علـى
علماء احلدي  .وأ ذ عن الشـيخ (صـديق اسـق بهوبـال) ,ولـه
صطوطــة طبعهــا الشــيخ (إبــراهيم املــديهش) بعنــوان (ال ـ اهق
املعتـ ـ ة ص هـــد قواعـــد املبتدعـــة) ,وهـــي مـــن تـــرا الشـــيخ
عبدالعزيز املـديهش  .وملَّـا تُـوص الشـيخ عبـدالعزيز املـديهش,

شــدث الشــيخ (حممــد العويــد) يـــول إن الشــيخ فهــد العبيــد
نــان اريمــا علــى شــراء الةنــات العلميــة لــبع

األمــوات,

ورلــك حب ـا عــن النفــاملخ واملزطوطــات ,فيـــول ملَّــا لعــك أنــه
تُوص رهبك إىل مكتبة الشيخ عبـدالعزيز املـديهش ,عنـد أ يـه
ص اي (السـاثة) ,وث لـكُ املكتبـة ,وشـاهدتُ املكتبـة ,وهـي
مكتبة قيمة ,ولك ا أ،د فيها شيئا ليخ مو،وثا عنـدي,
اللهم إرت نتاب (السُّنَّة) لعبداهلل بن اإلما أمحد؛ فطلبك منهم
الشراء ,فطلبوا مبلغا رت يناسـب  ,فطلبـك مـنهم أن أثفـع قيمـة
الكتاب على سبيل أن أُعيده م مـرةً ثانيـة ,أ،ـرة أو إعـارة,
ولكــن واــعك اــمانا ,ف ـ عطوني املزطــوط ,وقمــك بنســزه
مشــكورتً خبــل مجيــل ,وأر،عــك ــم هــذا الكتــاب وأ ــذت
املبلـــغ ,وهـــو مو،ـــوث مـــن اـــمن مكتبـــة فهـــد العبيـــد الةاثيـــة
ال ـافية ال اتى اآلن رت يُعلم مـا هـو ممـريها ,وأسـ ل اهلل أن
يُـيِّ

مَن يتوصل ذه املكتبة وتر،ها؛ ألنهـا ،ـزء مـن تـرا

بريــــدة ,فالشــــيخ فهــــد العبيــــد ,نــــان اريمــــا علــــى مجــــع
املزطوطات والرساملل والتـييدات التارتية.
نان هذا أيها اإل وة عبـارة عـن (ومضـات سـريعة) وإملامـة,
قبــل أن أث ــل ص مواــوع ت ســيخ الــدار؛ وســو أحتــد عــن
النشــ ة والت ســيخ بطريـــة عفويـــة؛ ألنــ ا أنــن أ يـــل أن
ي ـ تي يــو يُطلــب فيــه م ـ أن أاكــي التيربــة ص رصــد ،هــوث

هــــذه الــــدار ومرالــــة الت ســــيخ فلمَّــــا اتمــــل بــــي الــــدنتور
عبدالعزيز العُمري ,وطلب م أن أقو بتـديم ورقـة ص منتـدا
العُمري اول هذه الـدار ,ا يكـن لـديَّ مـاثة مكتوبـة مدوَّنـة؛
ُثونَ علـى األقـل مـا لـديّ علـى شـكل
فشرعك الل أسبوع أن أ ِّ
لفتات و طوط عريضة ذه املرالة.
نانــك بدايــة الــدار والشــروع ص ت سيســها عــا (3459هـــ),
وقبل هذه اإلنطالقة نان لديَّ اهتما وعناية ــ تـريبا منذ عـا
(3432هــــ) ومـــا بعـــد ـــــ برصـــد ومجـــع الرســـاملل واملزطوطـــات
والتواصل مع املهتمق والباا ق ورلك فيما تـص تـاريخ مدينـة
بُريـدة ,فهــذا الــنَّهم أو،ــد عنــدي احلـيـــة ارصــا وعنايــة وأول
مباثرة أطلـتها ص ،انب رصـد التـاريخ ال ــاص هـي واـع اـوء
على تـرير صيارة الشـيخ ابـن بـاص لبُريـدة ورلـك بـلـم الشـيخ علـي
الســــكانر ,وهــــو الــــرمليخ ال ــــاني للــــهيئات ,بعــــد الشــــيخ
(عبـــداهلل بـــن ســـليمان احلميـــد) ,ايــ نتـــب رصـــدا لزيــارة
الشيخ عبدالعزيز بن باص ,ملا أتـى لبُريـدة عـا (3197هــ) تـريبـا
من أ،ل الزوام .فو،دتُ أنـه رصـد مجيـع أطـرا هـذه الرالـة؛
اي نتـب متـى وصـل الشـيخ ,وأيـن رهـب ,ومـا هـي السـيارة
الـ أقلَّتــه ,والتوصــية الـ ،ــاءت مـن الشــيخ عمــر بــن اســن,
رملــيخ ا يئــات ص اململكــة ,ب ـ ن الشــيخ ابــن بــاص قــاث ٌ ل يــدة
ولعلكم تعتنون به فو،دت أن هنا رصـدا نـامالً ـذا األمـر

فـمك بواـع عناصـر عليهـا ,والتـيـك بــالشيخ حممـد العُبُـوثي
ص تلســه ص مدينــة بريــدة ,نــان لــه تلــخ أســبوعي يتوافــد
النــاس عليــه ,فكنــك أنــا مــن اــمن الــذين َأ ِلفُــوا هــذا اجمللــخ
وأاضـر إليـه بشـكل ثوري ف

تـه بهـذا األمـر ,فــال الشــيخ

العُبُـوثي هــذا مشــروع نتــاب ,لعلــك يــا أخ عبــدامللك أن تســعى
مــع أطــرا هــذه الـمــة وســو أصوث ؛ ألن ـ شــاهد عيــان
علـــى هـــذه الزيـــارة .الشـــيخ ابـــن بـــاص نـــان مو،ـــوثا با امعـــة
اإلسـالمية ,وأرسـل الشـيخ حممــد العُبُـوثي لبُريـدة لكـي يُهيّـئ
الواع من أ،ل هذا الـدو وفعالً عملك شورة الشـيخ حممـد
العُبُـــوثي ,وبـــدأت أمجـــع هـــذه املتفرقـــات وبالفعـــل ع إعـــداث
نتــاب عنوانــه (الشــيخ ابــن بــاص ص مدينــة بريــدة) وقمــك برصــد
مجيــع راــالت الشــيخ للـمــيم ألن الشــيخ ابــن بــاص أتــى ملدينــة
بريدة ص أن ر من رالـة ,وهنـا رالـة وهـي الرالـة األبـرص ص
َـف
ال تسعينات ا يرية ,الـ نـان ـا برنـامج علمـي اـزم ا ْلت َّ
او ا الطالب ,وصار فيهـا ثروس وا،تماعـات وشـيء رتفـك ص
تلك الفةة.
هـــذه العنايـــة الـ ـ لـــديَّ ص مجـــع املزطوطـــات ,والرســـاملل
العلمية ,والتـييدات ،علت أفكر ملـة ومنمـة تنطلـق منهـا
املشاريع ,وليخ ا د أن تكون فـل ثارا حتوي املزطوطـات
الـدنة الغارقة ص الـِ َد عن مدينة بريدة ,إمنا التميُّـزُ وا ـد

الرمليسي أن تمبح منمـة تنطلـق منهـا املشـاريع؛ مشـاريع تراثيـة
إعالميــة ملدينــة بُريــدة ,ومشــاريع نتــب ,وتكــون منمـةً يـ وي
إليها طالب العلم وطالب ا امعات؛ لكي يسـتفيدوا ,ولكـي
تُعينهم هذه الدار باملرا،ع واملزطوطات املتـوفرة لـديها وتكـون
هذه الدار ممدرَ إشعاع ص بُريدة.
ص عــــا (3459هـــــ) قمــــك بزيــــارة إىل ،هــــاص الســــيااة ص
الـميم ,والتـيك بـالدنتور ،اسر احلربش ,هـو اآلن ونيـل
وصارة التعلــــيم لشــــؤون ارتبتعــــا واملشــــر علــــى الـنمــــليات
ال ـافية ,فيلسك مع الدنتور ،اسر ,فطراـك األمـر ,أن ص
بُريدة ــ وهلل احلمد ــ عنايةً بالةا  ,و،هاص السـيااة يــو علـى
أنمــل و،ــه ولكــن (ســوق الــةا ) ص مدينــة بُريــدة عبــارة عــن
نســزة وااــدة ,عبــارة عــن حمــالت بهــا مـتنيــات أثريــة ,وتلــك
املـتنيــات متشــابهة ،ــدا ف صــبحك ا ــالت نســزة مكــررة,
فـال لي :ما الذي لديك؟ فـلك لـه :إن ص بُريـدة صزونـا ثـافيـا
وصطوطــات ,وعنــدنا م ـفــون ــالل الـــرن املنمــر وعلمــاء
مو،ـــوثون ,فلمـــارا رت نضـــع رانـــرة أو معراـــا شـــوي هـــذه
األمــور؟! نان ـك هــذه هــي البدايــة ,هــذه هــي الفكــرة ,بهــذا
الشــكل ,ونـــو برصــد ،هــوث املو،ــوثين ,حبي ـ الزاملــر إىل
بُريدة يزور هذا املكان ويكون عنده لفية عن مدينـة بٌريـدة,
ونرنز على ا توا ال ـاص والعلمي.

نما هو مو،ـوث اآلن متـااف ص أوروبـا ,ص لنـدن وغريهـا,
يو،د متـااف صـغرية تتحـد عـن سـياق معـيِّن ,ومسـااة هـذه
املتااف رت تتياوص ر ا عشرين مةا ,لكن يو،د فيها حمتوا.
فيـــتم الةنيـــز علـــى رصـــد الـــةا ال ــــاص ,ولســـك أقمـــد
املزطوطــات بالشــكل العــا  .فهنــا مرانــز علميــة وثـافيــة ــــ
احلمد هلل ــ ص البالث السعوثية تــو بـدورها اـول املزطوطـات
بشــكل نــبري ,م ــل( :ثارة امللــك عبــدالعزيز) و(مكتبــة امللــك
عبـــــدالعزيز) و(مرنـــــز امللـــــك فيمـــــل للدراســـــات والبحـــــو
اإلسالمية) وغريها ,هي مشاريع نـ ا ,لكـن

ـن نريـد أن

نســلل الضــوء علــى هــذه الــداملرة ,فـــال الــدنتور احلــربش:
الفكرة ممتاصة ,ولكـن أنـا رت أريـد نالمـا إنشـامليا وشـفهيا,
فإن نان لديك مشروع فلتـدمه بورقة ,فـلك له اسنا ثم بعـد
أس ـبوع ,قــدَّمكُ لــه املشــروع مكتوبــا :ا ــد العــا  ,والرؤيــة,
واملزر،ات واخلُطة ارتسـةاتييية للمسـتـبل .ثـم رهبـك إليـه ص
مكتبــه ,وقــدَّمك املشــروع .ثــم أ ــذ الورقــة يت مــل وينمــر إىل
الفكــرة واألهــدا  ,ف ُعيــب بهــا شامــا ,ثــم قــال لــي :لعلــك
شهلنا ,لدينا

نة صممة لدراسة املشاريع ,لكي نُمكِّنـك

ويمري هنا مكان ص سوق الةا ببُريدة.

وبعــد فــةة مــن الــزمن طلــب م ـ مرا،عــة ،هــاص الســيااة,
ف تيــك إلــيهم ,وأ

ونــي أنــه صــدر قــرار بتمكــي مــن بدايــة

هذا املشروع واطالقه.
وقــد عَّ هــذا عــا (3458هـــ) ص شــهر (ربيــع األول) تـريبــا,
ايـ اســتلمك اخلطــاب واجتهــك إىل بلديــة بُريــدة؛ لكــي أُوقِّــع
العـد باستال املــرِّ ا ديـد الـذي رت يتيـاوص ( 9×0مـة) .وهـذا
فيه إشارة ب ن املشاريع ال شلك فكـرة نـبرية فحتمـا سـو
تفــرض نفســها ,فــذهبك لبلديــة بُريــدة وأعطــوني مفتــاح املـــرِّ,
وانطلــــك ورأيـــك املكـــان ,واملكـــان صـــغري ،ـــدا رت يســـتوعب
الفكـــرة ,ولكـــن قلـــك لعلَّنـــا نبـــدأ ثــم يـتنـــع ،هـــاص الســـيااة
بــالفكرة بشــكل أن ــر ,ثــم يكــون هنــا نــوع مــن التوســع,
اعَك النواةُ فحتما سو ي تي مَن يسـيها وتتوسع.
فإرا وُ ِ
ملَّـا أتيـك املكـان ,نـان هنــا نـوع مـن التفـاؤل ,ألن املوقــع
الــذي تةبــع عليــه الــدار قــرب مســيد (حممــد بــن عمــر الســليم)
سابـًا ,فهو علـى قرابـة منـه ,نمـا اـدث اإل بـاريون ,وهـذا
مــن بــاب التفــاؤل ,واملســيد أُصيـلَ عــا (3465هـــ) اــمن توســعة
السوق املرنزي ببُريدة.

نـــذلك املوقـــع علـــى مرمـــى ايـــر مـــن قبـــة رشـــيد ,العمـــق
التاريخ ملدينة بُريدة نل هـذه حمفـزات؛ حبيـ ملـا الزاملـر يـ تي
إىل سوق الةا فحتما سو يزور ثارَ النفاملخَ.
وع إفتتــاح الــدار ,وتوافــد النــاس إليهــا وقــدَّ الك ـ ري مــن
أبناء بريدة ما لديهم من أوراق ووثاملق ,فبدأ أبناء بُريـدة يعملـون
علــى تزويــد هــذه النــواة وهــذه الــدار ا ديــدة ــا لــديهم مــن
صزون ,وبالفعل نان إقناعهم صعبا ص البدايـة فلمـا شـاهدوا
ال مار تنافخ ا ميع ص رلك.
بل أعيب من رلك ,أن رات يـو شـارنك ص برنـامج (بـك
أصــبحنا) ع ـ اإلراعــة للتعريــف ,ورلــك عــا (3458هـــ) ,وملــا
ك رنرت رقـم ،ـوالي وتفا،ـ ت بعـد حلمـات ,تتمـل بـي
انتهي ُ
امرأة نـبرية بالسـن ,وقالـك اهلل يبـي

و،هـك ويسـدث  ,أنـا

عنـــدي (نـــراتق) مـفـــول عليهـــا باملســـتوثع منـــذ وفـــاة أبـــي ص
الســبعينات أو ال مانينــات ا يريــة ,بــوثِّي تســتلمها .وصــار لــديَّ
قناعـة أن ا انـب اإلعالمـي مهـم ،ـدا وهـذا املسـار مهـم ســو
ي تي احلدي عنه بشكل مفمل.
طبعــا ا ــةت ارتســم واملكــان ,وبــدأ يــزور الــدار بعـ

أهــل

العلم ,ويُزنمـون الـدار ويُ نـون هـذه اخلطـوة .ومـن اللطـاملف أنـه
نــان ل ـدينا رســالة للشــيخ حممــد بــن عبــداللطيف  ،ـدّ املف ـ

احلـــالي ,ايـ ـ ســـبق أن ،ـــاء إىل بريـــدة ,وأقـــا بـــالـرب مـــن
مسيد احلميدي ,ونان يمـلي ص مسـيد احلميـدي ,ونـان
له صحبة مع الشيخ عبدا سن العبيد ,وملا غاثر للرياض أ ـذ
يةاســل مــع عبدا ســن العبيـــد ,وصــارت بينهمــا مكاتبـــات.
والدار ــ ثار النفاملخ ــ لديها رسالة من رساملل الشـيخ حممـد بـن
عبــداللطيف للشـــيخ عبدا ســـن ثـــم إن لااـــة املفــ الشـــيخ
عبـــدالعزيز آل الشـــيخ ,افمـــه اهلل ,أرســـل وأثنـــى علـــى عمـــل
الدار ,وشكر الـدار علـى ا هـوث الـ تــو بهـا ,وطلـب هـذه
الرسالة ,وقمنا بإرسا ا له .هذا ثعم معنوي للـدار ,أن ا ميـع
بدأ يـتنع رهوث هذه الدار الوليدة.
طبعـــا ,الســـنة األوىل مـــن هـــذه الـــدار ,عـــا (3458هــــ) ص
رمضــان ,انضــمك نونبــة ,فريــق مــن أبنــاء بريــدة ,ونــان
بــدايتهم الشــيخ نــوا الرعــو،ي .ونــان لــه ثور نــبري ص نـــل
الدار نـلة نوعية متميزة الل عملها.
وأ ذ أبناء بُريدة يلتحـون بالدار تطوعا وتكـوَّن فريـق عمـل
مــن أ،ـــل مدينــة بُريـــدة ,ومــن أ،ـــل العلــم وال ـافـــة ,فكانـــك
بوانري طباعة الكتب ص هذه الدار ,رسالة للشـيخ حممـد بـن
عمــر بــن ســليم ,طُبعــك عــا (3416هـــ) ,الرســالة هــذه لـااــي
بريدة سنة (املليداء) (3169هـ) اول األمر باملعرو والنهـي عـن

املنكر .وع حتـيـها وطباعتها وانتشرت ,وننا ننتمرالتغذيـة
الرا،عــة ال ـ ت تينــا مــن النــاس فهــذه املشــاريع تعطيــك تغذيــة
را،عة من ا مهور ,فـابل الشـيخ حممـد العويـد ,وهـو معـنتٍ
باملزطوطــات ,وقــال لـــد ســرَّني طبــاعتكم ملزطــوط الشــيخ
حممد بن عمر بن سليم ,وأنا عندي إنمال ا عشر صـفحات
خبـل املؤلــف ,وعنــدي تـييــدات تارتيـة علــى "طــرة" املزطــوط
فـلك له :يا شيخ حممد,

ن ما واـعنا هـذا الطمعـم إرت لكـي

ــرم م ـــل هـــذه املزطوطـــات ,لكــن ملـــارا رت نتعـــاون علـــى أن
نطبعها طبعة ثانية متكاملـة ـــ فيـزاه اهلل ـريا ـــ قـا بتزويـدنا
بإنمال املزطوط ,وطُبعك مرة ثانيـة وهكـذا املشـاريع ,تبـدأ
ويـو بتغذيتها ا مهور.
واآلن اســـتعرض معكـــم إطاللـــة علـــى مكونـــات الـــدار .ص
البدايـة ا يكـن لـدينا تمـور أننـا سنمـل إىل هـذا احليـم مــن
العمل فواعنا منارمَ من (التيليد) و(احلبك النيدي) ,وأنواعا
مـــن (األوراق ,واألقــــال  ,واألابـــار) ,و(ثوريــــات ,وتــــالت,
وصحف قدنة) ,ومناهج تعليمية قدنـة ونـواثر مـن الطبعـات,
ونفــاملخ الكتــب ,منــارمَ مــن طبعــات اكَّــا الدولــة الســعوثية
وشلمكـــــات وإهـــــداءات ,ومراســـــالت قدنـــــة وصطوطـــــات,
ومكاتبات ووساملل افا الكتب واألوراق الـدنة .نان هذا
ص البداية.

فلمـا تعــر النــاس علــى نشــاط الــدار وعنايتهــا باملزطوطــات
والوثـــاملق أ ـــذ ا ميـــع يــــد مـــا لديـــه مـــن األوراق والوثـــاملق
الـدنــة ,أايان ـا تكــون أصــورتً وتــارة ممــورات نــاثرة .وتوســع
العمل وطلبك من ،هـاص السـيااة صيـاثة رقعـة املكـان وتوسـعته؛
ألنــــه اــــاق باملعرواــــات ,وبالفعــــل شَّــ ـك التوســــعة وواــــعك
األ،نحة ا ديدة ,منارم من المكو وامللكيات والوقفيـات
واملــداينات ,بــدأت ت تينــا مــن (اخلبــوب) ,وملكيــات ,وأوراق
تُبيّن الةنيبة السكنية لتلك املواقع.
أتــذنر أنـــه وصـــل إلينــا مـــن أســـرة العيــا،ي ,أن ـــر مـــن
(" )526وثيـــــة أصــــل" تارتهــــا بدايـــةً مــــن العــــا (3566هـــــ),
واســتغربك ألنهــا

ــص أُســر مــن بريــدة؛ ألن ناصــر العيــا،ي,

نان يعمل على املداينات ,فيُداين الفالاق ,اتى تفا،ـ ت أن
من أ،داثي وأسالص مـن ـم رنـر ص هـذه الوثـاملق وملـا نشـرنا
بعـ

هــذه الوثــاملق أصــبح النــاس لــديهم قناعــة ص هــذا ا انــب

فلمـــا توســـعنا ص املكـــان ,أصـــبح النـــاس يـ ـ تون إلينـــا للزيـــارة
واإلطالع وتوسعك الزيارات فإمارة املنطـة ااتضنك هـذه الـدار
وأصبحك ال وفـوث الـ تـ تي لعمـارة يـتم إرسـا م إلينـا؛ ألن ثار
النفـــاملخ واملزطوطـــات أصـــبحك نـــواة ثـافيـــة ومرنـــز رصـــد
لبوانري ال ـافة ص مدينة بُريدة.

فزار هـذه الـدار أغلـب السـفراء بتنسـيق مـع اإلمـارة ,ونـذا
أغلـب العلمـاء ,وصار الـدار األمـري فيمــل بـن بنـدر أمـري الـمــيم
ص تلك الفةة ,فلما جتوَّل وأ ذ يطالع ,التفك إليَّ وقال نلمـةً
استشرافية للمستـبل ,قال( :سـو تمـبح هـذه الـدار مرنـزا
يـ وي إليــه نــلُّ باا ـ ٍ ومهــتم) ,وأ ــذ ثفــة الزيــارات ونتــب
هذه العبارة ,وقد شكرته على هذا الدعم املعنوي.
ثــم بعــدها صارنــا أمــري الـمــيم األمــري الــدنتور فيمــل بــن
مشــعل بــن ســعوث ,وواــعنا ااتفاليــة ونانــك حبضــور بعــ
ـد  ,وقــال( :لـــد
الــداعمق ,وقــد أثنــى األمــري علــى ا هــد املــ َّ
أعطك ثار النفاملخ واملزطوطـات عمــ ًا تارتيـ ًا لوسـل البلـد).
وعندها أثرنك أن هذا الدعم املعنوي يدفعك ملزيـد مـن العمـل
وبذل ا هد.
 انتـــل إىل نـطــة مهمـــة أرت وهــي طباعـــة الكتــب ,فعنـــدمامـــــل علـــــى صطوطـــــات ,مـــــارا نفعـــــل باملزطوطـــــات
والوثــــاملق؟! هــــل اممــــها للعــــرض فـــــل أ رت بــــدَّ مــــن
حتـيـها ,فانضم نونبة ــ من الزمالء ــ ذه الدار ,ومـن
الـــذين عملـــوا ص هـــذا ا انـــب الشـــيخ وليـــد العبـــداملنعم,
ونـــذلك الـــدنتور صـــاحل الـريـــري ,وتموعـــة اشـــتغلوا
معنــــا ص هــــذا ا انــــب؛ ف ر،ــــك الــــدار تموعــــة مــــن

الكتــــب ,أســــرثها علــــى الســــريع؛ ألن نــــل نتــــاب ص
احلـيـــة لــه قمــة واكايــة ولــه ااثثــة ,وأغلــب الكتــب
املطبوعة هي من املزطوطات ال ع حتـيـها وننَّـا نــارع
املستحيل لب ِّ الروح ص نل ما نكن مجعه وحتـيـه مـن
املزطوطات.
فطبعنا( :إيـاظ ا مم) عا (3416هـ) للشيخ حممد بـن عمـر
ابن سليم ,وهو الكتاب الوايـد الـذي يُطبـع للشـيخ حممـد بـن
عمــر بــن ســليم ,وأ

نــي الــدنتور صــاحل الـريــري بــ ن لــه

ملتـطــات علميــة للشــيخ حممــد بــن عمــر بــن ســليم ويعمــل علــى
إ را،ها مع سرية مفملة .وأ

ني نذلك الشيخ /عبـدالعزيز

املشيـح أن لديه أن ر من ( )3966فاملدة علمية ملتـطـة لعلمـاء
آل سليم ,وسو يـو بطباعتها .وطبعنا نـذلك رصـدا لزيـارة
الشيخ /عبدالعزيز بن باص ,ثـم طبعنـا رسـاملل ملـن ـم أثـر علمـي
ص البلــد .وقمنــا بطباعــة رســاملل وفتــاوا الشــيخ عمــر بــن ســليم.
اي ـ و،ــدتُ صطوط ـةً للشــيخ عمــر بــن ســليم ,صطوطــة رت
تتيـــاوص مخــخ صـــفحات ,ونـــان يعمـــل عليهـــا أاـــد الـــزمالء
ـابلتهـــــا ,وننـــــك أريـــــد حتـيـهـــــا ,فســـــمعك أن الشـــــيخ
الدنتور /ناصر السـالمة يعمـل عليهـا ,فاتمـلك بـه ,وأ

تـه

وقلك له :منا إىل علمـي أنـك تعمـل علـى رسـاملل للشـيخ عمـر بـن
ســليم .فـــال :نعــم .فـلــك لــه :أنــا لــديَّ صطوطـة بهــذا احليــم,

"يِمكــن" رت تتيــاوص اخلمــخ صــفحات ,فمــا رأيــك؟ ,فـــال لــي:
أعط ـ إياهــا ,وس ـ ثر،ها اــمن الكتــاب ,ثــم أنــتم تطبعــون
الكتاب برُمَّتـه للـدار ,فـتمَّ ارتتفـاق علـى رلـك ,وشَّـك الطباعـة
واـوق الطباعة لدار النفاملخ.
الشيخ عبدالرمحن ا طيلي ,متـوفى ص اـدوث (3464هــ),
نــان لــه تموعــة مــن الرســاملل ,ونانــك رت تُبــاع ,بــل يوصعهــا
علــى طــالب العلــم .فا،تهــدنا وقمنــا بالتعــاون مــع الورثــة؛ اي ـ
تكفَّل أبنـاؤه بطباعتهـا .وقمنـا بطباعتهـا حتـك إشـرا الـدار,
طُبعك ص بريوت ,ووُصعك على ،وامع اململكة.
نتـــاب ا هـــوث العلميـــة للشـــيخ /صـــاحل الـــد يل ,وطُبـــع.
ا هــوث العلميــة للمحــدِّ  /عبــداهلل الــدويش ,وهــذا الكتــاب
نفد الل فةة يسرية ،ـدا ,والشـيخ عبـداهلل الـدويش ,متـوفى
عا (3469هـ) ,واتى اآلن ا

رم له سـرية إرت هـذا الكتـاب

ومـــا تنـــاثر ص شـــبكة اإلنةنـــك .ثـــم عَّ طباعـــة (صـــفحات مـــن
اياتي) للشيخ /إبراهيم السـمحان بتحـيـق البااـ عبـدالعزيز
المـعيب ,ومن ثـمَّ طبعنـا (مـن ـري الـدعاء) للـدنتور األمـري/
فيمل بن مشعل أمري منطـة الـميم .ونذلك حتـيق ،زء مـن
(ممنف عبـدالرصَّاق) للـدنتور /حممـد السـريِّع ,ومو،ـوث منـه
نسزة إلكةونية.

الشيخ /عبدالعزيز السماعيل و،هوثه العلمية ص بالث ا ند,
والشيخ عبدالعزيز ,أريد أن أتوقـف بشـ نه ,هـذا الر،ـل سـافر
إىل ا نـــد عـــا (3144هــــ) لطلـــب علـــم احلـــدي  ,والر،ـــل ا
يتزوم ,ومك هنا تـريبا عشر سنوات ,مـن أ،ـل أن يطلـب
العلم .ثم ملَّـا طلـب العلـم ,وملَّـا أراث أن ير،ـع إىل بُريـدة ,أتـى إىل
منطـــة بــق ا نــد وبــق بانســتان ,قبــل التـســيم ,وأتوقــع أن
عزمه علـى الر،ـوع نـان ص اخلمسـينات ا يريـة .فلمَّـا شـاهد
تعلمقَ أهل تلك البلد (ايـدر آبـاث ـــ ا نـد) باألوليـاء والمـاحلق,
آىل علــى نفســه أرتَّ ير،ــع إىل بُريــدة ,ورأا أن مــن اــريبة العلــم
أن نكـ عنــد هــؤرتء الــذين لـديهم بعـ

املالامــات ,ف ــذ

يــدعو اهلل ص تلــك البـــاع ,ويـــول( :اللــهم يــا رب العــاملق ,يــا
قـــر عـــي بـ ـ ي وأ ـــ وإ ـــوتي وأهلـــي
أراـــم الـــرامحقَّ ,
أمجعق).
اي ـ نــان لــه الرغبــة ص اللـــاء بهــم وهــو يريــد أن ير،ــع
ليسلِّم عليهم ,فلمَّا رأا هذا الواع ,قال( :لن أر،ـع إرت بعـد أن
أؤثي مــا علــيَّ مــن أمانــة) ثــم قــال( :اللــهم نمــا قــررت أعــق
عبـــاث المــــاحلق فــــإني أســــري ص بــــالث الســــند ,غريبــــا,
مسكينا ,بق عبَّاث األولياء واملزلوقق ,نئيب الـلب ,ازينـا
لفراق األهل واألقربق ,فا،عـل لـي مـن لـدنك وليـا ,وا،عـل لـي
مــن لــدنك نمــريا) .ومَكَ ـ َ ص بــالث ا نــد قرابــة نمــف قــرن,

اتـــى تـــوص عـــا (3184هــــ) وا يتـــزوم ,وإمنـــا مكــ هنـــا
يعلمهم.
والغريب ،دا ,أن الذين أ ذوا بالبح ص تراثه ,ليسوا مـن
،يله ورت من ا يـل الـذي بعـده ,وإمنـا بعـد أربعـة أ،يـال ,علمـا
أن ســـرية الشـــيخ رت يو،ـــد ـــا إرت إشـــارات بســـيطة ,ومنهـــا مـــا
رنــره الشــيخ /عبــدالعزيز عبدا ســن التــوجيري ص قمــته؛
اي أشار أنـه ثرس معـه ص الكتاتيـب ص صـغره ,وللمعلوميـة
أن نـطـــة انطـــالق البحـ ـ ص ســـرية الشـــيخ الســـماعيل عنـــدما
ننك أتباثل احلدي مع الشـيخ حممـد العويـد ,وقـال لـي( :يـا
أ ي ننك ن ريا عند الزاهد فهد العبيـد ,نـدح شزمـا مـن
آل الغامن ,اله عبدالعزيز الغامن إنه رهب إىل ا نـد وانـطعـك
أ بـــاره ,وأنـــه بالســـبعينات ا يريـــة ,علـــى وقـــك الشـــيخ ابـــن
محيد ,نان يرسل لنا رساملل صغرية من ت ليفه) .وهذه اإلفـاثة
نانك سببا رتنطـالق البحـ ص سـرية الشـيخ وننـك ص صيـارة
ألسرة السماعيل من أهل (المـباخ) ,أتبـاثل احلـدي معهـم ثـم
قال لي وااد مـنهم ( :ـا أنكـم معتنـون باملزطوطـات ,فهنـا
عمي لنا اله عبدالعزيز السماعيل (رهب للهند) .فـلـك ـم :أنـا
ا ألـع أن أاـدا مـن بُريـدة رهـب إىل ا نـد إرت الغـامن .فــالوا:
( ــــن الغــــامن,

ــــن أســــرة الســــماعيل ببُريــــدة وبالكويــــك

"الغامن") .فـلك :تتكرمون علينا بالرسـالة وملَّـا ،ـاؤوا بالرسـالة

فإرا هي رسالة (إظهار احلق) وملا نمرت إليها ,فإرا هـي رسـالة
مجيلة ,وقلك أس ل اهلل أن يُـيِّ َ مَـن يُزـرّم هـذه الرسـالة ,ثـم
أ ــذتها وواــعتها عنــدي .مك ــك عنــدي الرســالة قرابــة أربــع
سنوات ,طبها أناسٌ نُ ُر ,وسبحان اهلل ,أشنَّع ,أحبـ عـن
شــزص ،ــاث لتحـيــق هــذه املزطوطــة ون ـ ني أشــعر أن هنــا
سرا لعبدالعزيز السماعيل.
ثم أصبح بي وبق وليد العبداملنعم تواصل ,ورأيـك ص وليـد
مـــن احلمـــاس؛ فطلبـــك منـــه حتـيـــق املزطوطـــة ووليـــد لـــه قلــمٌ
سيَّال ,فـا بتحـيـها الل ثالثة شهور ,و،اء بها إليَّ ,وقـال:
بإمكانك تطبعها فـلك :إن أمنـي أن تُطبـع هـذه الرسـالة قبـل
معرض الرياض للكتاب ص تلك السنة ,من أ،ل أن يُـدعى لـه,
ويطلع عليها طالب العلم ,ور ـا تـ تي تغذيـة ,فنرا،عهـا فــال:
رت ,أنـــا مـــا أنمـــح أن تُطبـــع ,الر،ـــل وراءه شـــيء ,اصـ ـ  ,رت
تستعيل .فـلك :رأيـك؛ ألننـا علمنـا أن لـه رسـاملل أ ـرا ,فـلـك
ر ا

مل عليها.

ثم بعد فةة ,تواصل معي أاد األشزاص عن طريـق (تـوية)
وهو من أهل الرياض ,وقال :عنـدي مكتبـة نفيسـة ,وبـوثِّي أن
أوقفهــا للــدار فـلــك لــه :س رســل لــك شزمــا يلـــي عليهــا نمــرةً
قبل الشحن؛ لر ا تكون نتبا عاثيـة أو نـذا ف رسـلك وليـد

العبداملنعم ,فذهب إىل املكتبـة ,وملَّـا ث ـل إىل هـذه املكتبـة,
فإرا بـه يـرا رسـالة علـى الـر ِّ عنوانهـا (الـذب عـن جنـد) وهـي
رســالة الســـماعيل املفـــوثة! ف ـــذها وقـــال :هــذه مـــن نمـــييب
وليسك من نميب أبي مروْان؛ أنا أعمل على حتـيـها ,فاشتغل
عليها ثم انتشفنا أن الر،لَ له مناظرات ص الستينات ا يريـة
مــع أهــل البــدع ,ولــه ،هــوث علميــة ,ونشــاط علمــي فـــا رمــع
هــــذه املــــاثة وأ ر،هــــا ص نتــــاب( ,ا هـــوث العلميــــة للشــــيخ
عبــــدالعزيز الســــماعيل) ,وأ

نــــي أن لديــــه نتابــــا آ ــــر ص

املناظرات لعبدالعزيز السماعيل.
أعــوث مــرة ثانيــة للزيــارات والتزنيــات ال ـ امــلك عليهــا
الـــدار ,فــــد قامـ ـك نونبـــة مـــن العلمـــاء بتزنيتهـــا ,م ـــل
الشــيخ /عبــداهلل الغنيمــان ,والشــيخ /عب ـدالكريم اخلضــري,
وتموعة من الو،هاء ,وصارنا الشيخ الراالـة حممـد العُبُـوثي,
وملـــا صارنـــا الشـــيخ /العُبُـــوثي ـــــ افمـــه اهلل ـــــ نـــان برفـتـــه
الدنتور /حممد املشوح ,الذي عَايَشَ حلمات الت سـيخ ,وملَّـا
ث لــوا لــذلك املكــان مـــرَّ ثار النفــاملخ واملزطوطــات و،ــدوا
أوراقًا ملمـةً على ا دار؛ بدايـة بسـيطة ,وأراث الشـيخ حممـد
العُبُـوثي ,أن يكتــب التزنيــة (إن أايــا اهلل ,ســو يكــون
ــذا الــدار مســتوثعات مــن الكتــب واألوراق ,لكــن اصــ ).
وفعالً ,رؤيته هذه حتــك.

مــن بــوانري العمــل اإلعالمــي التحــق بفريــق العمــل ص هــذه
الــدار املبارنــة الشــيخ /عبــداهلل العيــاثة ,واألســتار /منمــور
املنمـــور ,وقـــد أاـــدثوا نـلـ ـةً إعالميـــة ,وع إ ـــرام عـــدث مـــن
ال امج الدورية.
وأ ص الشيخ /عبداهلل العياثة؛ نانـك بمـماته وااـحة ص
ا انب اإلعالمي وقاث سلسلة من ال امج ,وطبعا نـل برنـامج
له عـدة الــات ,م ـل( :بريـدة ص رانـرتهم) الـذي يـتكلم عـن
احلياة ال ـافية ملدينة بريدة ,وبرنامج (ننك معهـم) ,و(التيـار
األ يار) ,وبرنـامج (ومضـات) و(بـق العشـاءين) ,فـامـك الـدار
بتوثيق أن ر من ( 366سـاعة) ص الـ امج اإلعالميـة .ومـا تـزال
الدار علـى قـد ٍ وسـاق ص هـذا املشـروع .ولـديها ـــ إن شـاء اهلل ـــ
مشــــروع الــــه (البوثناســــك  )Podcastأي التــــدوين الرقمـــي
بالمــــوت .وتــــدوين (البوثناســــك  )Podcastهــــذا منتشــ ـرٌ ص
أمريكــــــا وغــــــريه .ف لــــ ـ الشــــــعب األمريكــــــي يتــــــابع اآلن
(البوثناسك  )Podcastاملنتشـر عـ اإلنةنـك ألنـه عنـد السـفر
بالســــيارة أو عنــــد الـيــــا باألعمــــال ,يســــتزد المـــــوت ورت
تستزد الرؤية.
نمــا أسســنا واــدةً إعالمي ـةً ص ال ـدار تـــو بنـــل ال ـ امج,
وتـو الوادة اإلعالمية برصـد ا هـوث ص المـالونات ال ـافيـة

ص مدينة بريدة ,والتوسع نذلك ص ال امج الـ علـى مسـتوا
اململكة ,اصة ال امج اإلعالمية ال ـافية .واسـتمرت الواـدة
تــــو بعملـــها الكـــبري ,ففعَّلنـــا قنـــوات التواصـــل ارت،تمـــاعي
(media

 )Socialص "تــوية" والـــ "يوتيـوب" والنشــر اإللكةونــي.

وأ ــــــذنا نشــــــار ص املهر،انــــــات واملناســــــبات الوطنيــــــة ,ص
ا ناثريـــة ,ومعـــرض الكتـــاب ,وفعاليَّـــات األنديـــة األثبيــــة,
وا امعــــات ,واملناســــبات الوطنيــــة وعَّ إاــــدا شــــرانة مــــع
،امعة الـميم للتعاون ,وشرانة مع مكتبة األمري فيمـل بـن
مشعل وشرانة ص تغذية املكتبة اإللكةونيـة والتبـاثل .واآلن
الـــدار تعمـــل علـــى شـــرانة ص مرنـــز ا فوظـــات ص إمـــارة
منطـة الـميم .ثم بعد عا (3412هـ) صار هنـا توسـعة للـدار
ثال ــة مــن ،هــاص الســيااة ص منطـــة الـمــيم وتكفَّلــك (أســرة
العيا،ي) ,ورثـة الشـيخ عبـداهلل بـن حممـد العيـا،ي ,بةمـيم
املكان وإ را،ه على شـكل متحـفٍ متميـزٍ ورلـك واصـفات
عالية ,فيزاهم اهلل ريا.
رت أســـتطيع احلـيــــة أن أرصـــد الـــذين عملـــوا معنـــا ص هـــذه
الـدار مـن ن ـرتهم ,وهــم عبـارة عـن تموعـة ( )Groupوفريــق
عمل ,ورت ي ذون مـابالً ذا العمـل ,إمنـا ااتسـابا لو،ـه اهلل
تعاىل .لكن أرنر على السريع ,مِن األبـرص ,وعـذرا إرا ســل
أاــد مــن األلــاء .األســتار /حممــد عبــدالعزيز الـاســم ويعمــل

علــى التطــوير وتنميــة أعمــال الــدار وبراتهــا وحتســق مســتوا
اإلنتام وموانبة التطور املتسارع ص نل اجملارتت.
ومن الذين أحتفوا الدار ص الـ امج والتغطيـات الـ تــا ص
المــــالونات صميلنــــا /عبــــداهلل بــــن فهــــد اخلمـــيّخ ,وصميلنــــا/
عبداهلل السعوي .وص الرصد التارتي وتوثيـق التـاريخ الشـفوي
قـا الشـيخ /عبـدالعزيز بـن عبـداحلمن اليحيـى ,بتوثيـق أن ــر
من ثالثق الـة ص تاريخ بريدة الشـفوي ,ولـه ،هـوث نـبرية ص
الرصد وا ورتت امليدانية ألسواق بُريدة ونذلك ترا،م علمـاء
بُريــدة ــالل الـــرن املنمــر  ,وأصــبح لــدا الــدار صــزون مــن
الـــ امج الوثاملـيــــة ا امــــة والـــ قــــدَّمها الشــــيخ /عبــــدالعزيز
اليحيــى ,وتعمــل علــى تفريغهــا وإ را،هــا علــى شــكل نتــب
ألنها هامة ،دا وتوثيق ملرالة هامة ص تاريخ مدينـة بُريـدة ,ومـا
يزال ـــ افمـه اهلل ـــ يعمـل بكـل ،هـد وبـدون نلـل ورت ملـل ص
هذه ال امج ال تفرث بها .وهنا ألاء رتمعة نان ا أثـر ص
هـذه الـدار ,ولكـنهم َأبَـوا أن أرنـر ألـاءهم ,وأاـتفا بهــذا
األمر تلبية لرغباتهم.
مـــن األشـــياء الالفتـــة ,اينمـــا قامـــك الـــدار بتــــديم نفســـها
نمتحـــف ومرنـــز نـــوعي ثــــاص؛ لكـــي تتوســـع املناشــــل,
ويكون هنـا ،هـد أنـ  .ومِمـن تـابع رلـك اتـى ع اسـتزرام

الة ـــيص الـــدنتور /حممـــد املشـــوح ـــــ افمـــه اهلل ـــــ نانـــك
متابعته ثقيـة و،ليلة وله بممات وااـحة ص إثـراء الـدار وتنـوع
مناشــطها .وهنــا ألــاء مــن الــذين يُرشِّــدون العمــل ويعملــون
معنــا ,م ــل األســتار /الشــيخ يوســف العُوَيِّــد ,والشــيخ /أمحــد
الشــــــوَّا  ,والــــــدنتور /صــــــاحل الـريــــــري ,وعبــــــدالوهاب
التــوجيري ,والشــيخ ا ــامي /عبــدالعزيز المـــعيب ,ونــذلك
مســـؤول اإلهـــداء والتبـــاثل األســـتار الـــد بـــن فهـــد احلميـــدة,
وغريهــم مــن األلــاء الـ رت أســتطيع أن أامــرها .فالبلــد بلــد
ورتَّث ,ويعملون ذه املدينة ,ورت ينتمرون ،زاء ورت شـكورا مـن
أاد ,وإمنا ير،ون ما عند اهلل.
أ ــــتم أيهــــا اإل ــــوة باخلطـــة ارتســــةاتييية ملتحــــف الــــدار.
طموانــا نــبري ,وســيتم حتـيــق اخلطــة تــدرجييا ,ورلــك ــــ إن
شــاء اهلل ــــ ــالل الفــةة الـاثمــة ,ورلــك لكــي يوانــب رؤيــة
اململكة ( )5616املؤندة على العمل على إايـاء مواقـع الـةا
الـــوط  ,وطبعــا الدولـــة شـــنح اآلن أراـــا ملـــن يريـــد أن ينشـــئ
متحفًـــا واملتـــااف اخلاصـــة ,وقـــدمنَّا اآلن علـــى أمانـــة منطــــة
الـميم بواسطة ،هاص السيااة ,وننتمر ــ إن شاء اهلل ــ املنحـة؛
لعله يتيسر مَن يـو ببناملها ,ألن املتااف الوطنية تهد لتعزيـز
ارتنتمــاء وال ـورتء ــذه الــبالث املبارنــة .وســو تكــون اخلطــة
ارتسةاتييية ذا املتحف:

أورتً :ارتنتـال ــ إن شاء اهلل ــ إىل مـر نبري.
ثانيــا :ســو يكــون هنــا قســم ــاص للمـتنيــات الةاثيــة
اخلاصـــــة بالكتـــــب والوراقـــــة ,وطريــــــة افـــــا الكتـــــب,
والميانة ,والتيليد ,وما شابه رلك.
ثال ـــــا :إجيـــــاث معـــــرض متنــــــل للمشـــــارنة ص املناســـــبات
الوطنيـــة ,م ـــل اليـــو الـــوط  ,وا ناثريـــة ,وســـوق عكـــاظ,
وغريه.
رابعــا :التوســع ص صيــاثة مســار رصــد الــةا ال ـــاص ليشــمل
منطـــة الـمــيم .فالــذي ،علنــا نرنــز فـــل علــى بُريــدة هــو أن
إمكانياتنـــا اـــعيفة ورت تســـمح لنـــا بــ ن نــــو بتغطيـــة منطــــة
الـميم.
امسا :واع (بوابة إلكةونية) رات حمتوا متميز؛ لتغطية
نشاط هـذا املتحـف ,وليكـون هـذا ا تـوا متيسـرا للطـالب,
فاآلن ت تينا اتمارتت ن رية ومتواصـلة وعـ هـذه البوابـة نسـد
ثغرة ص عاا الةا ال ـاص.
هذا ما لـديَّ ,وعـذرا أيهـا اإل ـوة أنـي أسـهبك ص احلـدي ,
فاحلــدي احلـيــــة ممتــع ,وأشنـــى لكــم التوفيـــق والســـداث,
وشانرا على اسن المن بهـذه ارتستضـافة ,وصـلى اهلل وسـلم
على نبينا حممد.



اللـــهم صـــلِّ وســـلم وبـــار علـــى حممـــد ,شـــكرا لاســـتار
عبـــدامللك ,وشنيـــك أرتَّ يتوقـــف؛ ألن نـــل مـــا طراـــه ,مفيـ ـدٌ
و،ديدٌ علينا ,ومن املؤند ــ إن شاء اهلل ــ أنـه سيضـيف املزيـد
من الل التعليـق علـى أسـئلتكم .وأقـول أيهـا األابـة :أن يُبـاثر
أي عمــل مفيــد هــذا
اإلنســان بإنتــامٍ أو إصــدارٍ عمــل ثـــاص أو ِّ
ممكن نسبيا؛ ف يُّ شزص قاثر على أن يعمـل .أمَّـا أنـه يسـتمر
ص هذا العمل مع النياح املطَّرث؛ فهذه ثرتلة على اإلراثة ,وعلـى
ال بــات ,وعلــى العمــامية ,بعــد توفيــق اهلل ,ونــذا الت نيــد
على قدرة صااب العمـل علـى الفـي املتواصـل الـذي رت يعـر
فتورا ورت نضوبا وثار النفاملخ هي بوابة من بوابات الفكـر ولـن
تكون ــ بإرن اهلل ــ على المـعيد ا لـي والـوط فحسـب ,بـل
ن مل منها أن تكون ــ إن شاء اهلل ــ ،سرا للتواصـل ال ــاص مـع
العــــــاملَق العربــــــي واإلســــــالمي والعــــــاا أمجــــــع ,والتعريــــــف
كوناتنا ال ـافية وتارتنا احلضاري ,بإرن اهلل ,فإىل املزيد
من إيـاث الشموع ,وإىل املزيد من توسـيع ثاملـرة املسـتفيدين مـن
هذا المرح الفكريِّ العميم.
ســتكون املــدا الت مباشــرة ,و ــن ثاملمــا نعــزص الشــياعة
األثبيــة ,ونبــدأ باملــدا الت الشــفوية املباشــرة ,واملدا لــة األوىل
هي لسعاثة الدنتور /حممد بن عبـداهلل املشـوح؛ صـااب (ثار

ال لوثيــة) ,ومنتــدا ال لوثيــة ,وأاــد الــداعمق لــدار النفــاملخ,
نما أشار األستار عبدامللك ,فليتفضل مشكورا.



بســم اهلل الــرمحن الــرايم ,احلمــد هلل ,والمــالة والســال
على رسول اهلل .أورتً ,رت يسع إرت أن أُ،زي شكري وتــديري
أل ي وصديـي الدنتور /عبدالعزيز بن إبـراهيم العُمـري علـى
هذا املنتدا املميز حبرانـه ,وثنومتـه ,واسـتمراره ,وانتـاملـه
وا تياره ,فيزاه اهلل ـريا وبـار فيـه وصاثه توفيـًـا واسـتمرارا
وأاسن ارت تيار فعالً ص ثعـوة األخ المـديق الشـيخ /عبـدامللك
البُريــديّ للحــدي عــن هــذا املنيــز ال ـــاص الكــبري وعــن هــذا
العمل الـذي ابتـدأ فكـرةً ,ثـم عمـالً ,ثـم مشـروعا ,ثـم نيانـا
مو،وثا ,واملشاريع الك ا ثاملما تبدأ هكذا.
ومـــا أقولـــه ص هـــذه اللحمـــات با تمـــار ,هـــو أن تارتنـــا
الوط  ,سواء املتعلق بدولتنا وقياثتنا ,أ بعلماملنـا ومشـاتنا,
أ باحلرا العلمي وال ـاص املو،ـوث ,أ نلـه شتـام إىل مزيـدٍ
مــن العنايــة وارتهتمــا  .وإرا نانــك الدولــة ــــ وفَّـهــا اهلل ــــ قــد
أقامك صراا شاصًا عميما مميـزا عُنِـيَ بهـذه ا وانـب ,وهـو
(ثارة امللــك عبــدالعزيز) ,فــإن مــن املهــم ،ــدا أن ينـ يَ ص نــل

مدينـــة ,وقبـــل رلـــك منطــــة وقريـــة ,أن ينـ ـ ي أنـــاسٌ يعتنـــون
ويهتمــون بهــذه األعمــال .ولــو وُ ِ،ـدَ ص نــل منطـــة أو مدينــة أو
حلفِــاَ
قريــة م ـــل هـــذه املبـــاثرة الــ تــــو بهـــا ثار النفـــاملخُ ,
ا ِفمَك سِ َيرُ ر،النا وشزمياتنا وعلماملنا.
تارتنا و ُ
ومــن توفيــق اهلل وشــكره وثناملــه أنـ ننــك مــن املعاصــرين
لنشــ ة هـــذه الـــدار وارتطـــالع علـــى فكرتهـــا ابتـــداء .ثـــم شـــبَّك
ون ت بعد أن نانـك وليـدا شبـو ,وهـا هـي اليـو تشـاهدون
منيزهـــا العلمـــي وال ــــاص املتعـــدث الـــذي أتـــى بـــ طرا منـــه
املتحـــد ُ الـــرمليخُ ص هـــذه النـــدوة .لــــد أعيـــب نــ ريا هـــذا
السرث ا ميل من الشيخ /عبدامللك بن عبـدالوهاب ,وأعيـب
أن ر وفاؤه واسنُ إسناثه ألي معلومةٍ تمل إليه ,وهذا قـلَّ أن
جتـــد لـــه نمـــريا مـــع األســـف الشــديد ,فكــلٌ يريـــد أن يُمـــدِّر
املشهد لنفسه ,أو يعزو النياح لذاتـه ,أو جيحـد وينسـف ،هـوث
اآل رين.
ما لعتموه مميزٌ بكل ما تعنيـه هـذه الكلمـة؛ ايـ أشـار
لكـــل ري اـــق اــــه مـــن الفضـــل واملشـــورة والـــرأي والكتابـــة
والتدوين .وهذا هـو سـبب النيـاح؛ ألن املشـاريع الـ هـي أم ـال
ثار النفـاملخ ,ليسـك نـاثرة ,مو،ــوثة ,وُِ،ـدَ مبـاثرات ,لكنهــا
ماتــك و ُوملِ ـدَت وتالشــك وانتهــك ألســباب عديــدة ,مــن أعممهــا

الفرثيــة وا حــوث والنكــران وارتنفــراث باملشــهد وعــد إعطــاء
اآل ــرين أثوارا ص رلــك ,وهــذا بــال ش ـكّ أنــه مــن األســباب ص
رلك.
أنرر شكري وتــديري ـذه الـدار الـ أصـبحك أو يمـحُّ
أن يُطلق عليها (سرية مدينـة)؛ ألن مـا تريـد أن تعرفـه عـن تـاريخ
بُريدة سو جتـده لـدا ثار النفـاملخ ,سـواء ب بارهـا ونشـ تها
ونل متعلـات هذه املدينة التارتية والعلميـة وال ـافيـة .فسـرية
املدينـــة نكـــن أن تُكتـــب مـــن م ـــل هـــذه املبـــاثرات ا ميلـــة.
أنرر شـكري وتــديري لراعـي هـذا املنتـدا ,ونـذا لضـيف
هـــذه النـــدوة الـــذي أ،ـــاث وأبـــدع وجتلَّـــى ص ادي ـــه ,والســـال
عليكم ورمحة اهلل وبرناته.


وعليكم السال ورمحـة اهلل وبرناتـه ,قبـل أن أقـرأ بعـ
األســــئلة ,إشــــارات يســــرية أشنــــى أن يُفيــــدنا عنهــــا األســــتار
عبدامللك.
أورتً :أقـةح أن يكـون هنـا نتـاب ـاص عـن الــورَّاقق ص
مدينة بريـدة ,تعريـف بالكتـاب ,وتعريـف بكـل ورَّاق ,وأيضـا
ــن طبعــوا الكتــب م ــل الشــيخ ابــن رمــيح والشــيخ الــروَّا ,
وغريهما.

ثانيا :األمر اآل ر الشـيخ الـروَّا هـل عمـل ص اضـرَموت أ
عمل ص عُمان ,وهل وفاته نانك ص اضرَموت أ ص عُمان.
ثال ا :أمر آ ر أشار الشيخ املتحد ا اار عـن بـروص أبنـاء
بريــدة ,ونــان ترنيــزه علــى العلــو الشــرعية وبــروص العلمــاء.
لكن اتى احلضور األثبي وال ـاص ألبناء بريـدة نـان وااـحا
و،ليــا ,أم ــال (ســليمان الــد يل) مــن المــحفيق الـــدامى ص
العـــاا العربـــي ولـــيخ ص هـــذا ,وأصـــدر تـــالت وصـــحفًا ص
العراق ,ا يُشر إليـه .وأيضـا اتـى الـ وص ص ا انـب السياسـي
والدبلوماســي ,فمــن املعــرو واملعلــو م ـ َّال أن أول ثبلوماســيي
امللك عبدالعزيز نمعتمَدين هما( :فـوصان السـابق) ,و(سـليمان
العلي املشيـح) ,هذا ص الشا وهذا ص ممر.
أيضا اتـى ا انـب ارت،تمـاعي والتنمـوي نـان ألهـل بريـدة
اضــــور ,غــــري التيــــاري والعـــــيالت ,مدينــــة (اخلميســــية) ص
العـــراق أسســـتها أســـرة (اخلمـــيِّخ) الـ ـ هـــا،رت مـــن بريـــدة.
نــــذلك ننــــك أشنــــى اإلشــــارة إىل مكتبــــة بريــــدة وقمــــة
إنشـــاملها ,ومـــا بذلـــه األهـــالي مـــن ثعـــم مـــاثي ومعنـــوي ـــذه
املكتبــة .ف ـ شنى أن ألــع مــن الشــيخ ا ااــر قبــل أن نُعــرِّمَ
على األسئلة األ را.

السؤال األول ,سلمك اهلل ,املـةح أن يكـون هنـا نتـاب
اص عن الورَّاقق ص مدينة بريدة.


بالفعــل ,هنــا اآلن نتــاب يعمــل عليــه الــدنتور /صــاحل
الـريري ,بعنوان (النُّسَّاخ والورَّاقـون ص مدينـة بُريـدة) ,وأعتــد
أن الكتاب يُبيِّ

وعلى وشـك أن يُنتهـي منـه .وسـو يكـون ـــ

إن شــاء اهلل ــــ مــن مطبوعــات الـــدار .نمــا أننــا ســيَّلنا الــــة
تلفزيونيــة اصــة عــن الوراقــة والــورَّاقق ص مدينــة بُريــدة ملــدة
ســــــاعة ناملــــــة ,وهــــــي مو،ــــــوثة بــــــاليوتيوب (,)YouTube
بإمكانكم الر،وع إليها.


األمـــر اآل ـــر ,احلـــدي عـــن بـــروص أبنـــاء بريـــدة ص ا انـــب
العلمـــي واألثبـــي وال ــــاص وارت،تمـــاعي والسياســـي ,ور ـــا إنّ
ادي كم نان مـتمرا ص ا انب العلمي الشرعي.


احلـيـــة ,ونمــا رنــرتُ ,فــإن هــذا نــوع مــن (الومضــات)
السريعة ,وإنـي قـد رنـرتُ (فـوصان السـابق) ,وهـو مـن السـلك
الدبلوماســــي .إاــــاف ًة إىل رلــــك أننــــا اآلن نعــــت لــــيخ فـــــل

با انـــب العلمـــي ,بـــل با انـــب األثبـــي وا انـــب ارتقتمـــاثي
وارت،تماعي .أيُّ شزمية برصت رت بدَّ أن يكون ـا نـطـة اـوء
ص هذه الـدار ,وا انـب ارت،تمـاعي ثاملمـا مفــوث موصـا ص
سرية العلماء واملـؤثرين ,أنـا مـا أثري مـا السـرُّ ص رلـك! فعنـدما
ترغــب أن تبحـ ص ســرية عــاا مــن العلمــاء ,تريــد أن تــراه مــن
الــدا ل ,ثا ــل البيــك مــ الً ,مــا الــذي نــان يعمــل؟ رت جتــد
معلومــات ,رت يو،ـــد ,اللـــهم بعــ
أ ــــذنا جنــــد بعــــ

اإلشـــارات املتنـــاثرة .وأ ـــريا

ا ــــاورتت م ــــل نتــــاب عــــن الشــــيخ/

عبــــــدالرمحن الســــــعدي ,رصــــــد املؤلــــــف لــــــبع

ا وانــــــب

ارت،تماعيــــة مــــن اياتــــه .نــــذلك الشــــيخ /حممــــد المــــاحل
الع يمق ,اينما طلعك املـذنرة الـ رصـد بهـا مالـك الـرايب
اياة الشيخ ابـن ع ـيمق ارت،تماعيـة مـع طالبـه ,لكـن العلمـاء
اآل رين ,رت جتد إرت :متى ُولِدَ ,متى تُوصَ ,وما هي أعماله ,ما
هي أبرص إجناصاته ,تُوص ص نذا ,ويهمـل تارتـه ارت،تمـاعي,
لذلك ما الذي ،عل (معيم أُسر بريـدة) لـه راملــة )51( ,تلـدا
يطالع فيها الـارئ ،انبا ا،تماعيا هاما.
اُنمر م الً إىل قمته يو أن اسـتلم أول راتـب لـه ,مـا نانـك
مشاعره ,وهو يـفز نينا ويسارا ,ويتنـل ملَّا وصل بيتـه ,وجيـد
أبـــاه وأمـــه وإ وتـــه وأ واتـــه ،الســـق ص البيـــك ,وتـــ هم,
ويتحاور معهم بشـكل لطيـف ,فا انـب ارت،تمـاعي ص السِّـ َير

مهم ،دا نما أن ا انب ارتقتماثي وا انـب األثبـي هـي مـن
اهتمامات الدار وأاد املسارات ا امـة الـ تعمـل عليهـا الـدار,
فالدار هي أشبه ما تكـون بـذانرةٍ ملدينـة بُريـدة ,وترنيزهـا
لن يكون فـل با انب العلمي.
أما خبموص الشيخ الروَّا ف نا قلـك إنـه رهـب إىل عُمـان,
هو فعالً نان ص اليمن ثم انتـل إىل (،عـالن) وصـار لـه نشـاط
وثعـــوة ,واآلن هنـــا رســـالة ما،ســـتري موســـعة للشـــيخ وليـــد
العبداملنعم ,بعنوان ( الشيخ عبداهلل الروَّا و،هـوثه العلميـة),
ور ـــا ـــــ إن شـــاء اهلل ـــــ ص نهايـــة هـــذه الســـنة تكـــون ر،ـــك
الرسالة.


ســؤال م ـن األســتار عبدا ســن اخلمــيخ ,يـــول :وفـكــم
اهلل ,مارا تع (النفاملخ)؟ ومارا يعـ و،وثهـا ص بريـدة؟ ومـا
هــي ،هــوث هــذه الــدار؟ أظــن أن ،ــزءا نــبريا مــن الســؤال قــد
أُ،يب عليه وهو ا هوث ,لكن املفرثات ,النفاملخ.


النفـــاملخ ,احلـيـــــة أنــــا ننــــك ص اــــرية ص البدايــــة عنــــد
ا تيــاري ال ـا للــدار حبي ـ يكــون عنوانهــا ن ــل مضــمونها,
و شية من أن أاع شيئا ص هذه الدار ليخ من ا انب العلمـي

وال ـاص ,وأقمـد مـن الـورق وا تويـات .فواـعك هـذه املفـرثة
وهـي عبــارة عــن شــيء نفــيخ وشـيء نــاثر مو،ــوث نــي
واــع بعـ

ــول

املـتنيــات األثريــة مــن األقــال  ,واألوراق ,واألشــياء

ال ليسك رات عالقة ،وهرية باملزطوطات الورقية.
أما بالنسبة لعد التعريج على مكتبـة بُريـدة وقمـة إنشـاملها
والـ ـ أشـــار إليهـــا وحتـــد عنهـــا الشـــيخ حممـــد العُبُـ ـوثي ص
الســتينات ا يريـــة ,ولكـــن رت أســتطيع أن أتوســـع؛ ألن الفـــةة
حمـــدثة بــ ربعق ثقيــــة للحـــدي  ,ولكـــن الـــدنتور /حممـــد
املشوح اينما حتد عن عميد الراالق الشيخ حممـد العُبُـوثي
نـــان وصـــفًا مـــن األلـــف إىل اليـــاء ,ونيـــف ت سســـك هـــذه
املكتبة.


مدا لة للـدنتور عبدالسـال الوايـل ,فليتفضـل ,ون مـل أرت
تزيد مدة املدا لة عن ثقيـتق.


الســال علــيكم ورمحــة اهلل ,أورتً شــكرا إلقامــة م ــل هــذه
الندوة ,ولالاتفـاء الـذي هـو غريـب علـى التـاريخ ال ــاص ,وهـو
أنــك حتتفــي بكــل مفــرثة مــن مفــرثات املدينـة أو البلــدة ,هــذه
ظـــاهرة غـــري مو،ـــوثة عنـــد العـــرب ,العـــرب رت يهتمـــون بهـــذه

الـضايا ,لكن جتد عند األمم األ را اهتماما بكل تفاصيل
البلـــــدة واحليـــــاة ,ســـــواء نانـــــك سياســـــية أ ا،تماعيـــــة أ
اقتماثية.
إرا ،ئنا ملدينة بريدة جند أنها مدينة فريدة ص إطار ا زيـرة
العربية .و(يِمكن) الـذي شـكَّل تفرُّ َثهـا هـو المـاهرة التياريـة
ارتقتمـــاثية ,وهـــي التواصـــل مـــع العـــاا اخلـــار،ي ,ونـــذا
اخلال السياسي العَـَدي الذي شـهدته جنـد ص بـدايات الــرن
الرابــع عشــر .اآلن ,تفــرَّع عــن هــذا إثــراء علمــي ,الــذي هــو ص
مدينة بريدة ,من املمكن أن نـسمه إىل قسـمق ,الـسـم األول
هو اخلال  ,الذي أشرتَ إليه يا شيخ عبدامللك ص (3161هــ),
ـد علــى مــدا ال الثــة عـــوث األوىل مــن الـــرن الرابــع عشــر,
وامتـ َّ
هــذه فــةة ايَّــة ,وملــارا هــي ايَّــة؟؛ ألنهــا ،دَليــة بــق مدرســتق
عـَـدَيتق ,نالهمــا ســلفيتان بالضــبل .لكــن ارت ــتال اــول
أين تُطبَّـق نــورتت هـذه املدرسـة .ف عتــد أن الفـةة هـذه ,وهـي
ال الثــة عـــوث األوىل مــن الـــرن الرابــع عشــر تســتحق مشــروعا
حب يــا ,ر ــا حتتــام الــدار ألن تعـــد تفاهمــا مــع قســم التــاريخ
بشــكل ــاص وقســم ارت،تمــاع ص ،امعــة الـمــيم؛ مــن أ،ــل
تغطية هذا اخلال .
النـطــة ال انيــة هــي بعــد ث ــول التعلــيم احلــدي  ,ومــا أمثــره

ث ول التعليم احلدي بو،وث صوت ،ديد وصتلف عن املدينـة.
وهو الـذي جتلَّـى ص املكتبـة الـ أُنشـئك أعتــد ص ال مانينـات
ا يريــة ,الـ أنشـ ها شــبابٌ هــم اليــو طلبــة ص التعلــيم العــا
ولــيخ املعهــد العلمــي .وهــذه ت ــذ تفريعــة للتحــدي  ,ونيــف
ث ــل املدينــة ونيــف نانــك ت ثرياتــه العلميــة علــى املدينــة .أنــا
أعتـد أن الـدار تسـتطيع أن شـا هـذا الفـراغ؛ بعــد مـذنرات
تفــاهم مــع ،امعــة الـمــيم ,لــيخ مــع ثار ا فوظــات أو عمــاثة
املكتبـــات ,وإمنـــا مـــع أقســـا علميـــة مـــن أ،ـــل رعايـــة رســـاملل
ثنتــوراه وما،ســتري ص هــذا ارتجتــاه ,وســتغطي ظــاهرة فريــدة
ص اململكة العربية السعوثية الل الفةتـق التـارتيتق اللـتق
رنرتهما ,وشكرا

هوثنم، ,هوثنم مميزة ،دا.



بالنســـبة للتعدثيـــة الفكريـــة املو،ـــوثة ببُريـــدة ,عــــدت ثار
النفاملخ واملزطوطات لرصد احلـرا الـذي أشـار لـه الـدنتور
عبدالســـال م ـــل املكتبـــة ال ـافيـــة ص مدينـــة بريـــدة ,عــــدت
ساعةً ناملةً مـع أاـد املؤسسـق ـذه املكتبـة أو الـذين نـان
م ثور نبري ,وما هو النشاط ,وما هي ا هوث ال بُذلك ص
املكتبـــة ال ـافيــــة؛ ألن املكتبــــة ال ـافيــــة ليســــك علــــى نســــق
املكتبــة العامـــة ,ايــ نتـــب شـــرعية وعلميـــة ,إمنـــا نتــبٌ

ثـافيــة عامــة؛ فحمــل ،ــدل اــول هــذه املس ـ لة؛ فعـــدت الــدار
الـــة ناملــة مو،ــوثة علــى الـــيوتيوب ( ,)YouTubeهــذا أمــر.
واألمر ال اني بالنسـبة للـدنتور عبدالسـال فإنـه مو،ـوث الــة
ساعة ناملة اول اخلال العلمي ص بُريدة بق املشايخ مـن آل
ســليم والشــيخ إبــراهيم بــن ،اســر ,نكــن الر،ــوع وارتســتماع
إليها.


قبل أن أعطي الفرصة ملدا لة أ را شفهية هنا سؤال مـن
أاد احلضور ,يـول :املكتبات التيارية قدنة ص بُريدة ,وقـد
أُسِّسك مكتبة ص بُريدة قبـل أن ـر مـن مثـانق عامـا ,أسسـها
الشيخ /عبداهلل بن سـليمان العُمـري واألسـتار /إبـراهيم املسـلم
والشـــيخ /البشـــر ,وا يُكتـــب ـــا ارتســـتمرار ,ونانـــك هـــذه
املكتبة تستـد الكتب واجملالت ال ت تي من ممـر والشـا
وغريها عن طريق مكة املكرمة واملدينة ,ونان عليهـا إقبـال
نبري ,ونانك نسـبة املبيعـات نـبرية .وهـذا أيضـا ثرتلـة علـى
أن الـرَّاء ص رلك الوقك ص بُريدة لديهم اهتما بال ـافة والعلم.


قبــل أن تتيــاوص هــذه النـطــة ,عــذرا ,فاملكتبــات ال ـافيــة
التياريـــة ,بالفعـــل ,ااولـــك الـــدار أن ترصـــد هـــذا ا انـــب,

بتــــارير مو،ـــوثة ,مـــن إشـــرا األسـ ـتار /عبـــداهلل بـــن فهـــد
اخلميِّخ ,وبدأ ب ن ر مـن مكتبـة ,ومـا صال يعمـل علـى رصـد
هــــذه املكتبــــات( ,مكتبــــة احلميضــــي) وهنــــا أن ــــر مــــن
مكتبة (يشـتغل) اآلن عليهـا .لكـن الوثـاملق هـي الـ تَعنينـا ص
هــذا ا انــب؛ ألن أايانــا ت تينــا أ بــار بالفعــل اــول النشــاط,
لكن املتابع والباا يريد وثاملق يستطيع أن يتَّكئ عليها عنـد
اإلشارة.


املدا لة اآلن للشيخ الدنتور اللواء املتـاعد سعد العريفي.


بســـم اهلل ,واحلمــــد هلل ,والمـــالة والســــال علـــى أشــــر
األنبيـــاء واملرســـلق نبينـــا حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم,
أُايـــيكم بتحيـــة اإلســـال  ,حتيـــة ا ّنّـ ـة ,والشـــكر موصـــول
لكـــم مجيعـــا ,احلـيــــة يســـعدني الو،ـــوث مـــع هـــذا احلضـــور
املبار .
أنا فـل أتكلم ألن عشك ص بريدة ,وأنا ,سـنة مـيالث ,
يا شيخ أبا مروْان3186( ,هـ) ,هنا اد نبري ,يعرفـه أهـل
بريــدة نلــهم ,وأنــا أســهمك فيــه ,وهــو حمطــة الغــاص ص (اــي
المفراء) ,نانـك قـد اشـتعلك ص املنطــة ,ونـاثت أن تُـوثي

ببُريــدة نلــها .فكنــك أنــا قاملــد الفرقــة ال ـ ث لــك إىل هــذه
ا طـــة .وا يكـــن ص (اـــي المـــفراء) إرت هـــي ـــــ ا طـــة ـــــ
و(التلفزيـــون) .وننـــكُ مـــع اجملموعـــة ,وث لنـــا هـــذه ا طــــة
الكــبرية .ونانــك براميــل الغــاص مــن فــوق رؤوســنا ,بـل شــمايا
ن نها قمف ،ـوي ,فـد لنا سـنة (3186هــ) ,سـنة مـيالث ـــ
ما شاء اهلل ــ وأنـا ننـك أيامهـا مالصمـا ص العشـرينات .فـد لنا
وأطف ناهــا ــــ وهلل احلمــد ــــ و،لســنا مــرابطق ليلــة ناملــة أو
ليلــتق ,وهــذا اــد تــارتي يعرفــه نــل أهــل بريــدة ,ونبــار
السن يعرفونه ,هذا مواوع.
املواوع ال اني، ,زا اهلل ريا ,اسـتفدنا نـ ريا مـن هـذه
ا ااـرة ,لكـن هنــا ،انـب ا تغطـه هــذه ا ااـرة ,وهــو
ا انـــب التـــارتي :ت ســـيخ اململكـــة ,وثور ر،ـــال بريـــدة ص
ت ســــيخ اململكــــة ,واملعــــار الـــ قامــــك ,ونــــذلك بعـــ
األادا ال صارت ص بُريـدة .أنـا عشـك هنـا ص بُريـدة أربـع
أو مخــخ ســنوات ,أعرفهــا نلـــها ,مــا صلــك أتواصــل معهـــم,
وأعرفهم عامللة عامللة.
ثــم أيضــا إن روَّاث التعلــيم مــن بريــدة م ــل (ســليمان الشــالش)
وغريه ,واملعاهد الـ أُسِّسـك ,واحلرنـات العلميـة ,ونـذلك
الدعويــة .فالشــيخ /عبــدالعزيز بــن عبــداهلل التــوجيري ,أول مــن

أسَّ ـخ مكاتــب الــدعوة ص اململك ـة ,وهــو صــااب الفكــرة,
ف سَّسها ص بريدة ,ثـم انتـلـك إىل مجيـع أ ـاء اململكـة ,وهـو
لـــــه الـــــدور الكـــــبري ص ت سيســـــها .أســـ ـ ل اهلل أن يـــــوفـكم
وجيزيكم ريا ,والسال عليكم.


وعلــيكم الســال  ,هنــا فـــل لفتــة ,بالنســبة لعش ـارة إىل
معار التوايد واـول هـذه ا وانـب .فهـي مو،ـوثة ومب وثـة ص
احللـات ال تـدمها الـدار؛ الـدار يو،ـد بهـا أن ـر مـن ثالثـق
الـــة للشــيخ /عبــدالعزيز اليحيــى ,وبهــا إشــارات نـ رية اــول
الــتالام املو،ــوث بــق أهــل بُريــدة وو،هــاء البلــد وأعيــان البلــد
ومســاعدتهم ص هــذا ا انــب ص معــار التوايــد .ومــن اللفتــات
املو،وثة البارصة والنـاط وهي ا هوث ال بذ ا الشيخ عمر بن
سليم مع امللك عبدالعزيز ,أن ـر مـن أاـد عشـر أو اثـ عشـر
ملحمًا ,ومو،وث نيـف ومـا هـو الـدور الـذي قـا بـه ,ونُشـرت
هذه ص المحف وصُدِّرت ,فهي مب وثة ص نشاط الـدار .فالـدار
اآلن بشكل عا تعمل على ا انب ال ـاص والعلمي ص الرصـد.
ومن األشياء الالفتة أن املشـارنة ص مهر،ـان ا ناثريـة نـان
ص املطبوعات امللكية حلكَّا الدولـة السـعوثية املتميـزة والـ
هي طبعات ناثرة ومو،وثة ص أروقة الدار االيا.



معنــا قرابــة عشــر ثقــاملق تـريبــا ,و،ــرت العــاثة أن يكــون
اخلتا لمااب املنتدا ,ونتمنـى التوفيـق للمحااـر ,وهـو ـري
مَن يتحد عن شيزه وأستار ا ميع فضيلة الشيخ /حممد بـن
ناصـــر العُبُـ ـوثي .واآلن ,عـــوثة لاســـئلة ,الســـؤال يــــول :هـــل
سيتوســــع عملكــ ـم ــــارم مدينــــة بريــــدة ,منطـــــة الـمــــيم
وغريها؟ ,وهل قدَّمتم استشارات افمـات أو ألسـر ص تـال
عملكم؟


بالنسبة للتوسع ــ إن شـاء اهلل ـــ مـع النــل ا ديـد للمتحـف,
وإثارة املتــــااف تعطــــي مســــااة ،ديــــدة للتحــــر اــــول هــــذا
ا انــب ,ومــن اــمن املالاــق اخلاصــة بــاملتحف املزمــع إقامتــه
سو يكون هنـا شـيء ـاص بالرصـد لااـدا الـ مـرَّت
باململكة ,األادا السياسية اول معار التوايد ,حبي إن
األ،يــال ملَّــا تـ تي يطلعــون علــى شــيء مــن رلــك .ثــم هنــا رصــد
وانــب األُســر؛ ألنــه بــدأت ت تينــا ــالل العمــل وثــاملق ن ـ رية
ص األسر .وهنـا مبـاثرات مبكـرة لـبع

األُسـر ص مدينـة

بريــدة ,ومزمــع ــــ إن شــاء اهلل ــــ إقامــة أعمــال وثاملـيــة مل ــل هــذه
األُســـر .ومـــن رلـــك مـــ الً أول مشـــروع ـــريي للميـــاه للشـــيخ/

ال مرمليــا قــدره
عبــدالرمحن اخلضــري ,اي ـ أنتيــك الــدار عم ـ ً
نمــف ســاعة .نــذلك هنــا اآلن عمــل عــن املبــاثرات التنمويــة
ألســــرة الراشــــد ص مدينــــة بُريــــدة ,وغريهــــا ُأسَـــرٌ نـــ رية ,رت
شضرني اآلن ألاؤها؛ ألن الدار قاملمة علـى هـذا األمـر ,علـى
أن ترصد هذا ا انـب وتـدمـه عـ منافـذ الـدار وعـ املعـرض
املـا .


أعــ ـانكم اهلل وســــدَّثنم أســــتار عبــــدامللك .واحلـيـــــة ص
الوقك الذي نُهنئكم على امولكم على الر مة مـؤ را مـن
هيئــة الســيااة ف ـ شنى أن تبــاثر الــدار إىل التســييل ص منممــة
(اليونســكو) ن اــد املرانــز ال ـافيــة املعنيــة حبفــا الــةا .
واليونسكو لديها ر مـتان؛ ر مـة للمبـاني واملواقـع الةاثيـة,
وأيضـــا ر مـــة للمرانـــز وا هـــات املعنيـــة بـــالةا  .فلعلكـــم
تبــــاثرون بالتواصــــل معهــــم للتســــييل .واآلن احلــــدي لســــعاثة
األستار الدنتور /عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري ,فليتفضل.


بســم اهلل ,واحلمــد هلل ,والمــالة والســال علــى رســول اهلل.
شــكرا ألبــي ،ــواث ,وشــكرا ألبــي مــروْان ,والشــكر لكــم

موصول أيها األاباب احلضـور .واحلـيــة اسـتفدت نـ ريا مـن
هذا اللـاء .ولعل أهم فاملدة أن النفاملخ ليسك فـل هي الـذهب
واجملوهرات؛ فالر،ال هم النفـاملخ ,والعلـم ومـا يـرتبل بـه هـي
النفاملخ .ولذلك أعيبت املـدمة الـ قا ـا أبـو مـروْان ـــ ،ـزاه
اهلل ريا ــ عن احلياة العلمية ص بُريدة ,ومـا طراـه ومـا أسَّسـه
هو وصمالؤه الذين أشار إلـيهم ص ،هـدهم ,لـيخ فــل مو،ـوثا
ص مدينة بريدة؛ أنا أعـر ص معمـم منـاطق اململكـة أو نـ ري
منها مشاريعَ مشابهة قامك أو هـي ص الطريـق ,وإن ا تلفـك ص
بع

أ،زاملها ,وأنشف لكم سرا ,أن لـدينا ـــ إن شـاء اهلل ـــ

نـــدوات أ ـــرا ملؤسســـات تراثيـــة مشـــابهة ص مـــدن اململكـــة,
والعناية بالتاريخ ارت،تماعي والتاريخ العلمـي ـذه املـدن هـو مـن
أهــم ا مــالت ــذه الــدُّور .وبــالطبع,

ــن نعــر مجيعــا أن

"ثارة امللك عبدالعزيز" هي مملـة للتـاريخ الـوط عمومـا .وهـذه
املؤسسات أو املرانز ال ـافيـة والةاثيـة ومرانـز املزطوطـات
واملتــااف ــا شــبيهاتها ص العــاا ,نُ ُــر ,فــال اــري أن املدينــة
الوااــدة يو،ــد بهــا أن ــر مــن مرنــز م ــل هــذا ا انــب .فــال
يســتغرب الــبع

و،ــوث مرنــز ص مدينــة معينــة لــيخ انفــراثا.

لكن النشاط واحلرا املو،وث ص مدينـة بُريـدة ,والحـوا لـي
أن أقــول هــذا الكــال فهــي ص عروقــي وص قلــيب ,ر ــا يســبق
غريه ,لكن لليميع ،هوث مبارنة خلدمة تارتنا ارت،تماعي.

نـــل مدينـــة صا ـــرة ومليئـــة بر،ا ـــا ,وب اـــداثها ,وبوثاملـهـــا
ارت،تماعية ,ال سرَّني إبراصها ص هذه الدار .فـال بـدَّ أن يــو
الـاثرون على م ل هذا العمـل ص نـل بلـد مـن بالثنـا املبارنـة
ل هذه املؤسسات ال تعت بالتاريخ والوثاملق.
ومما سرَّني ,ولعلكم لعتم ما قاله ,أنه اشتغل معنا فـالن
وفــالن وفــالن ,فهــذه نانــك طاقــات ,ر ــا لــورت و،ــوث هــذه
البــذرة ملــا حترنــوا .ففــي نــل مدينــة مَــن يتحــر م ــل هــذا
احلرا  ,لكن ونما يُـال مَن يُعلِّق ا رس أو مَن يبدأ بغرس
البذرة ,فيتكاثر الغارسون ويتكاثر الســاة ـذه البـذرة اتـى
تمبح شيرة م مرة مبارنـة .احلـيــة اسـتفدت نـ ريا ,ولعـل
غريي نذلك ,ولذلك هؤرتء األعال الذين أشار ـم مـن آباملنـا
وأ،ــداثنا ,هــؤرتء األعــال

ــم اـقٌ علينــا ,وإن ا

فــا

ــن

تــارتهم ,رت شــكَّ أنــه سيضــيع .ولــورت هــذا ا هــوث ,وأنــا أقــول
ورــواري الــدنتور /حممــد املشــوح ,قــال :إنــه ص قــاع الـــدر
و،دت املزطوطات األصـلية للمؤلـف ,فـلـك هـذه الــ(اكـا )
و،ــــدوها (حتــــك) .فبالفعــــل ,أعــــر نــ ـ ريا مِمَــــن مــــاتوا,
صطوط ـاتهم ونتــبهم مــا تــزال مغلـــة ص (نــراتق) ,وملـــاة
أايانــا ر ــا للفـ ر!؛ ألنــه عنــد الــبع

هــذا اــق ورثــة ,طيــب يــا

أ ي ,اـق الورثـة تةنـه يتلـف؟ اـق ورثـة أهـدوه أل،ـل امليـك,
إلادا املكتبات ال تستفيد منها.

أعيــب مــا طراــه ا ااــر عــن التــاريخ ارت،تمــاعي ,ورت
أريــد أن أحتــد عــن نفســي ,لكــن اــق مــا أ ر،ــك تلــدين
عن وثاملق عامللية من بريدة ,و،ـدت ننـزا مـن الوثـاملق األصـلية
عمرهـا نتــد إىل أن ــر مــن مـئ ســنة ,وا أُ ــرم إرت النمــف
تـريبــا وبــاقي النمـــف .ولعــل اهلل يُيسِّـــر أن ــرم ص تلـــدين
آ ـــرين ,ومـــع مـــا فيـــه مـــن أ طـــاء ,ا،تهـــاثات مـــن البااــ ,
وأ طــاء تســبـ  ,إرت أنــي انتشــفك أن هــذا العمــل ص التــاريخ
ارت،تمــــاعي ينبغــــي أن يتحــــر وأن يُحــــرَّ لــــه ,فيــــزا اهلل
املؤســخ ,وأقــول املؤســخ ,ونلمــة املؤســخ ليســك ســهلة ,أبــا
مروْان ,ونما رنر له الشيخ العُبُوثي واألمري فيمـل بـن بنـدر
ــــ افمهمــا اهلل ورعاهمــا ــــ أنــه ســريا ــــ بــإرن اهلل ــــ مســتـبالً.
ون ني أنمر إىل هذه الدار بعد مئـة سـنة ـــ إن شـاء اهلل ـــ مـارا
ستمبح ومارا سـتحفا مـن تراثنـا وتارتنـا الـذي ر ـا رت يهـتم
به الك ري ,لكنه ممدر إ ا للبـاا ق .اينمـا نـان يـتكلم
ص رهـ ظهــرت بعـ األشــياء ,وأنــا أشــار الــزمالء ص قســم
التــاريخ أايانــا بــاقةاح بع ـ املوا ـوعات ص التــاريخ احلــدي .
و إن ننــك لســك مــن أهــل التــاريخ احلــدي  ,لكــن مــن هــذه
ا ااـــرة أســـتطيع أن أســـتزرم علـــى األقـــل أربعـــة أو مخســـة
عناوين لرساملل ما،سـتري أو ثنتـوراه ,تكـون هـذه الـدار هـي
الـ ـ أســـهمك ص إيمـــا ا ـــؤرتء البـــاا ق الـــذي ســـيزدمون
تارتنا الوط .

وبهــذه املناســبة أن ـا أُهــدي بعضــا مــن مؤلفــاتي ألبــي مــروْان,
للدار ,وأنا أعر أنه ر ا عندهم بعضها ,لكـن املتـوفر منهـا.
وهنا هدية أ را ,احلـيـة شيء عزيز على نفسـي ,لكـن رت
يعـ ُّـز علــى الــدار ,وهــي صطوطــة أصــلية ,اقتنيتُهــا مــن إاــدا
الـــدول اإلســـالمية ,وهـــي مز رفـــة ومُذَهَّبـــة ,لكـــن أُهـــديها
للــدار ,ولعلـــي أُظهــر بعــ

ص ارفهـــا ملــن يطَّلـــع أو يســـتطيع أن

يمور، ,زانم اهلل ريا .هذه صطوطة عمرهـا اـوالي ثـال
مئــة ســنة ,وأهــديها ــذه الــدار مــع املؤلفــات ,واملزطوطــة ص
الفـــه والسُّــنة عمومــا ,وعنوانهــا (الطريـــة ا مديــة والســرية
األمحديــة) لـــ (حممــد بــن بــري علــي ال نــوي) ,املتــوفى ســنة
(893هـ) ,واخلل تـريبا لـ ( )3366من ا يرة النبوية.


شــكرا لســعاثة الــدنتور عبــدالعزيز بــن إبــراهيم العُمــري,
على نلمتـه الضـافية وعلـى إهداملـه ,والشـكر أيضـا موصـول
للمتحد وا اار ص هذه األمسية ا ميلة ,والشـكر لكـم
مجيعا .وإىل لــاء آ ـر ,إن شـاء اهلل ,مـن لــاءات هـذا املنتـدا
املبار منتدا العُمري ال ـاص ,نلتـيكم على ري ــ بإرن اهلل ــ
والسال عليكم ورمحة اهلل وبرناته.

صور صتارة من الندوة.
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-

مك ـ ــان وت ـ ــاري امل ـ ــيالد :الريـــــاض ـــــــ عـــــا
(3172هـ ــ .) 3820
املؤهل العلميِّ:
ثانوية معهد الريـاض العلمـي (3184هــ
ــ .) 3874
بكــالوريوس قســم التــاريخ واحلضــارة، ,امعــة اإلمــا
حممــد ابـــن ســـعوث اإلســـالمية ,الريـــاض( ,عـــا 3189هــــ ـــــ
.) 3879

ُ أقيمك مساء السبك ,ال اني عشر من شهر ربيـع األول ( 3443هــ) ,املوافـق
للتاسع من نوفم ( .) 5638وحتد فيهـا األسـتار الـدنتور /عبـداللطيف
ابن حممـد احلميـد ( أسـتار تـاريخ اململكـة وا زيـرة العربيـة بـسـم التـاريخ
واحلضــارة ص "نليــة العلــو ارت،تماعيــة" ــــ ،امعــة اإلمــا حممــد بــن ســعوث
اإلســالمية) .وأثارهــا األســتار الــدنتور /عبــدالعزيز بــن إبــراهيم العُمــري
(أســـتار التـــاريخ واحلضـــارة اإلســـالمية رامعـــة اإلمـــا حممـــد بـــن ســـعوث
اإلسالمية "الرياض" ــ سابـًا).

-

ما،ستري (التاريخ احلدي ) من الـسم نفسه3462( ,هـ
ــ .) 3892

-

ثنتــــوراه (التــــاريخ احلــــدي ) مــــن ،امعــــة إيســــكخ
( )Essexص بريطانيا (3436هـ ــ .) 3898

-

أســتار تــاريخ اململكــة وا زيــرة العربيــة ,قســم التــاريخ
واحلضارة ,نلية العلـو ارت،تماعيـة، ,امعـة اإلمـا حممـد
ابن سعوث اإلسالمية.

-

مستشـــار وعضـــو ص الليـــان العلميـــة ومشـــر مشـــروع
التــــاريخ الشــــفوي بـــــ (ثارة امللــــك عبــــدالعزيز) (3437هـــــ ــــــ
3451هـ) ,وما يزال متعاونا ص مشروعات الدارة.

-

مدير حترير تلة الدرعية منـذ ت سيسـها ص (3439هــ)
اتــــى اآلن ,وهــــي تلــــة علميــــة مُحكَّمــــة ,تعــ ـ بتــــاريخ
اململكة وا زيرة العربية وترا العرب ,وصدر منهـا سـتون
عدثا.

صـ ـ َد َر ل ــه العدي ــد م ــن املؤلف ــات والبح ــوث يف جم ــال ت ــاري
َ 
اململكة واجلزيرة ،منها:
-

نتـــاب (البحـــر األمحـــر وا زيـــرة العربيـــة ص المـــراع
الع مــــاني ال يطــــاني ص احلــــرب العامليــــة األوىل) ,الطبعــــة
األوىل ــ الرياض3434( :هـ).

-

نتاب (موقف الدولة الع مانية جتاه م ساة املسلمق ص
األندلخ) ,الطبعة األوىل ــ الرياض3434( :هـ).

-

نتــاب (تــاريخ ،ــوثت) ,ت ـ ليف العالمــة املــؤرخ أمحــد
،ـــوثت باشـــا ,ثراســـة وحتـيـــق ,الطبعـــة ال انيـــة ـــــ بـــريوت:
مؤسسة الرسالة (3454هـ).

-

نتــاب (سياســة امللــك عبــدالعزيز جتــاه اــرب ِفلَســطق
 ,) 3849الرياض :ثارة امللك عبدالعزيز (3450هـ).

-

نتــاب (ســــوط الدولـــة الع مانيـــة ..ثراســـة تارتيـــة ص
العوامل واألسباب) ,الرياض3430( :هـ).

-

نتــاب (مــن ر،ــال امللــك عبــدالعزيز) ,الطبعــة األوىل ــــ
الرياض3451 :هـ.

-

نتـــاب (طـــالل بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعوث..

ـــات مـــن

سريته وأعماله) ,الرياض3454( :هـ).
-

نتـــــاب (ســـــلمان بـــــن عبـــــدالعزيز آل ســـــعوث ..ســـــرية
توثيـية) ,الرياض3416( :هـ).

-

نتــاب (قمـــر العنــاقر األثـــري ص ثرمــداء) ,الريـــاض:
(3457هـ).
- The Hejaz railway 1900-1918: policy objectives
and consequences. Ph.D. thesis، department of
٠٣9٣.م history، university of Essex

-

نتــاب (مدينــة الريــاض ..مشــاهد ورنريــات) ,إعــداث
بارتشـــةا  .الناشـــر :هيئـــة تطـــوير مدينـــة الريـــاض( ,قيـــد
النشر).

-

نتـــاب (الشـــيخ العنـــــري ..اياتـــه وأعمالـــه) ,إعــــداث
بارتشةا ( ,قيد النشر).

-

(وثــاملق ســكة اديــد احليــاص ص األرشــيف الع مــاني),
تلة الدارة ,ع ,1س ,39مجاثا األوىل (3431هـ).

-

(مؤلفــات الــدعوة الســلفية وبــوانري الطباعــة) ,اــمن
إصـــدارات املؤلفـــات النـــاثرة ص اململكـــة العربيـــة الســـعوثية
وا زيـــــرة العربيـــــة ,مكتبـــــة امللـــــك عبـــــدالعزيز العامـــــة
بالرياض3430( ,هـ).

-

(واقع الدراسات والبحو الع مانية ص اململكـة العربيـة
السعوثية ..ثراسة حتليلية) ,تلة الدارة ,ع ,1س( ,53ربيع
اآل ر 3430هـ).

-

(وثـــاملق شـــؤون ا زيـــرة العربيـــة ص ســـيالت الدســـتور
الع مــاني (3975هـــ ــــ 3855هـــ) ,تلــة مكتبــة امللــك فهــد
الوطنية ,مج ,5ع( ,3حمر 3437هـ).

-

(مــــنهج مــــؤر ي التــــاريخ الســــعوثي ص تــــدوين الروايــــة
الشفوية) ,تلة الدارة ع ,5س3455( ,57هـ).

-

(تـاريخ الوقــف ص اململكـة العربيــة السـعوثية مــن الـــرن
ال ــــامن إىل الـــــرن الرابــــع عشــــر ا يــــري) ,تلــــة املــــؤرخ
العربـــي ,اِحتـــاث املـــؤر ق العـــرب ,الــــاهرة ,ع ,31مـــج,3
(مارس .) 5662

-

(الشـــيخ أبـــو عبـــدالرمحن بـــن عـيـــل المـــاهري مؤر ـــا
وبلدانيا) ,تلة نلية اآلثاب، ,امعة اإلسـكندرية ,ع,24
(.) 5662

-

(قمــر الناصــرية ص عهــد امللــك ســعوث بــن عبــدالعزيز),
امن أعمـال مـؤشر تـاريخ امللـك سـعوث بـن عبـدالعزيز ,ثارة
امللك عبدالعزيز3457( ,هـ).

-

(الراالـــة الشـــيخ حممـــد بـــن ناصـــر العبـــوثي) ,حبـ ـ
منشور امن أعمال لـاء ا معيـة التارتيـة احلـاثي عشـر,
(3458/2/32هـ) ص بريدة.

-

(الـــةا العمرانـــي ص عهـــد امللـــك عبـــدالعزيز) ,اـــمن
أعمــال ملتـــى الــةا العمرانــي اخلــامخ نطـــة الـمــيم
(3417هـ).

-

(األمــري حممــد بــن عبــدالرمحن بــن فيمــل آل ســعوث),
اـــــمن حبـــــو النـــــدوة العلميـــــة عـــــن األمـــــري حممـــــد بـــــن
عبدالرمحن ,بـ(ثارة امللك عبدالعزيز) الرياض.

 أشرف علـى إصـدار عبعـات تديـدة للعديـد مـن املؤلفـات عـن
تــاري اململكــة واجلزيــرة العربيــة مــن خــالل عملــه مستشــارًا
وعضوًا يف العديد من املؤسسات واجلوائز العلمية:
-

نتـــاب (،زيـــرة العـــرب ص الــــرن العشـــرين) ,اـــافا
وهبة3416( ,هـ).

-

نتــــاب (مخســــون عامــــا ص ،زيــــرة العــــرب) ,اــــافا
وهبة3416( ,هـ).

-

نتــاب (الفمــول ص ســرية الرســول  )للحــافا ابــن
ن ري.

-

نتــاب (تــاريخ اخللفــاء الراشــدين) ,الــدنتور /حممــد
بن إبراهيم بن صاحل أبا اخليل3457 ,هـ.

-

نتــاب (اإلمــا حممــد بـــن ســعوث و،هــوثه ص ت ســـيخ
الدولــة الســعوثية األوىل) ,الــدنتور /علــي بــن عبــدالرمحن
العري 3413( ,هـ).

-

نتاب (موقف اإلسال من اإلرهاب و،هوث اململكـة ص
معا ته) ,الدنتور /عبداهلل بن عبدا سن الةني.

-

نتاب (حممد بـن عبـدالوهاب ..ممـلح مملـو ومفـةا
عليه) ,مسعوث بن عاا النَّدوي.

-

نتـــــاب (امللـــــك عبـــــدالعزيز ..الشزمـــــية والـيـــــاثة),
إبراهيم عبداهلل السماري.

-

نتـــــاب (معـــــاا طريـــــق طلـــ ـب العلـــــم) ,الـــــدنتور/
عبدالعزيز ابن حممد بن عبداهلل السداان3411( ,هـ).

-

نتاب (معاا النهضة العلمية واألثبية بشـراء "اااـرة
إقلـــيم الوشـــم") ,الـــدنتور /حممـــد بـــن ســـعد الشـــويعر,
(3414هـ).

-

نتاب (ثور أمهات املؤمنق ص تتمـع املدينـة املنـورة),
ندا بنك حممد بن عبداهلل النزيالن3412( ,هـ).

-

نتــاب (الغلــو ص الــدين ص ايــاة املســلمق املعاصــرة),
األستار /عبدالرمحن بن معال اللوشق3410( ,هـ).

-

نتــاب (اــب الــوطن مــن منمــور شــرعي) ,الــدنتور/
صيد بن عبدالكريم الزيد3417( ,هـ).

-

نتـــاب (امللـــك عبـــدالعزيز :أمـــة ص ر،ـــل) الـــدنتور/
عبداهلل ابن عبدا سن الةني.

 أسَّــخَ ثار تـــرا الوشـــم لنشـــر وتوصيـــع الكتـــب التارتيـــة
والةاثية والعروض ال ـافية دينة شـراء و،ب تـر يص
وصارة ال ـافة واإلعال  ,ص العا (3417هـ) ,وأبرص أهدافها:
-

نشـــر الكتـــب والبحـــو والدراســـات اخلاصـــة بتـــاريخ
وترا اململكة العربية السعوثية ,وما يتعلـق بـإقليم الوشـم,
واوااره وهيره وبَواثيه.

-

تــوفري الكتــب واإلصــدارات اخلاصــة بتــاريخ اململكــة
وتراثهـــا وأقاليمهـــا ,ومنهـــا إقلـــيم الوشـــم المـــاثرة مـــن ثور
النشر ص اململكة و ار،ها ,أو من قِبَل الباا ق.

-

دمـــة صوَّار شــــراء ومـــدن الوشـــم وتعـــريفهم با وانـــب
التارتية والةاثية وال ـافية ص املنطـة.

-

تشــييع البــاا ق علــى املزيــد مــن الت ـ ليف والبح ـ ص
تاريخ الوشم ,وتبنِّي إنتا،هم ونشره ,وفـق الضـوابل العلميـة
وال ـافية واملنهيية والنمامية.

-

التعــاون مــع املؤسســات العلميــة والبح يــة املتزممــة ص
تال التاريخ والةا الوط  ,م ـل( :أقسـا التـاريخ واآلثـار
با امعـــات ,و(ثارة امللـــك عبـــدالعزيز) بالريـــاض ,وا يئـــة
العامــة للســيااة والــةا الــوط  ,وتــوفري مطبوعــاتهم لــدا
ثار ترا الوشم ,بيعا أو إهداء.

-

مــيص قاعــة عــرض ثـافيــة تراثيــة ثا ــل ثار تــرا
الوشـــم مـــن أ،ـــل التعريـــف املرملـــي امللمـــوس لـــزوَّار واـــيو
شـراء والوشم.

-

شـرعك ثار تـرا الوشــم بارتتفـاق مـع عــدث مـن املــؤلفق
لنشر مؤلفاتهم العلمية.


-

-

-

-

االستشارات وأعمال خدمة اجملتمع:
رملــــيخ الفريــــق العلمــــي مــــع ســــرية ــــاث احلــــرمق
الشــريفق امللــك عبــداهلل بــن عبــدالعزيز آل ســعوث ,مكتبــة
امللك عبدالعزيز العامة بإشرا األمرية عاثلة بنك عبداهلل.
مستشار ثـاص كتـب األمـري طـالل بـن عبـدالعزيز آل
ســــعوث ,بالريــــاض ,ومــــدير حتريــــر تلــــة آفــــاق املكتبــــة
واملشر العلمي على إصدارات املكتبة.
عضو نة التنسيق واملرا،عـة ملشـروع وموسـوعة احلـج
واحلرمق بـ (ثارة امللك عبدالعزيز).
عضــــو تلــــخ إثارة (،ــــاملزة ا مــــيح للتفــــوق العلمــــي
وافــا الـــرآن الكــريم) حافمــة شـــراء ,واملشــر علــى
اإلصدارات العلمية املماابة للياملزة.
حافمة شـراء.
نة الةا
مشر
نتابة املـارتت والتحـيـات ص المحافة السعوثية.
املشـــارنة ص النـــدوات واملـــؤشرات والوفـــوث الرليـــة
ثا ل اململكة و ار،ها.
إلـاء ا اارات العامة واملتزممة.
املشــارنة ص مناقشــات الرســاملل العلميــة ص ا امعــات
السعوثية.
املشــــارنة ص النــــدوات التلفزيونيــــة بالـنــــاة الســــعوثية
األوىل ص اليو الوط للمملكة.

 شـ ــارا يف املـ ــؤمترات والنـ ــدوات الدوليـ ــة والعربيـ ــة وا ليـ ــة
بأوراق عمل وحضور تلسات ،منها:
املشـــــــارنة مـــــــع وفـــــــد علمـــــــاء اململكـــــــة واألصهـــــــر
وا مهوريــــات اإلســــالمية ص ارتحتــــاث الســــوفي الســــابق
(موســكو ,الشــرنخ ,األنغــوش ,الشيشــان ,ثاغســتان,
أوصبكستان)3435( ,هـ).
-

املشــارنة مــع وفــد وصارة التعلــيم العــالي لزيــارة وتفـــد
امللحـيـــات ال ـافيـــة والســـعوثية ص البلـــدان العربيـــة وأوروبـــا

-

-

(3435هـ).
املشـــارنة مـــع وفـــد ،امعـــة اإلمـــا ص افتتـــاح املعهـــد
اإلسالمي ص ،يبوتي (3433هـ).
أستار صاملر ص نليـة اإل يـات رامعـة أنــرة ص ترنيـا
(الفمل الدراسي األول3431 :هـ ــ .) 3885
املشــارنة مــع وفــد وصارة التعلــيم العــالي لزيــارة نريوبــي
ومومباســا ص نينيــا ,وإلـــاء حمااــرة عــن تــاريخ اململكــة
باللغة اإلجنليزية رامعة نينيا.) 5666/36/54( ,
مم ل (ثارة امللك عبـدالعزيز) ص اضـور املـؤشر الـدولي
للميلخ الدولي واألرشيف ص بكق ,بالمق3430( ,هــ ـــ
.) 3880

-

مم ــــل (ثارة امللمــــك عبــــدالعزيز) إىل مــــؤشر التــــاريخ
الشـــفوي ص (أورليـــانز) ص الورتيـــات املتحـــدة األمريكيـــة,
(3437هـ ــ .) 3887

-

املشــارنة ص نــدوة( :أمــق الرشــاني ..األثيــب الرَّاالــة
املؤرخ) ,ص واشنطن3451( ,هـ ــ .) 5661

-

املشارنة ص الندوة الدولية عـن ممـاثر تـاريخ ا زيـرة
العربيــة ص األرشــيفات واملكتبــات ا نديــة ,ا امعــة امللِّيــة
ا ندية ص نيوث ي3416/36/39( ,هـ).

-

حماارة بعنوان( :واقع ال ـافـة اإلسـالمية ص ترنيـا),
عمـــاثة شـــؤون الطـــالب ,رامعـــة اإلمـــا حممـــد بـــن ســـعوث
اإلسالمية3430( ,هـ).

-

حمااـــرة باللغـــة اإلجنليزيـــة ,بعنـــوان (تـــاريخ اململكـــة
العربيـــة الســـعوثية) رامعـــة الورتيـــات املتحـــدة األمريكيـــة
العاملية بنريوبي ص نينيا.) 5666/36/54( ,

-

حمااــرة بعنــوان( :مرانــز افــا الوثــاملق الع مانيــة),
ثارة امللك عبدالعزيز3451/33/3 ,هـ ,الرياض.

-

حمااــرة بعنــوان( :ثعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب
ومكانتهــــــا التارتيــــــة) ,قاعــــــة إثارة الةبيــــــة والتعلــــــيم,
حافمة شـراء3455( ,هـ).

-

نــــدوة بعنــــوان( :تارتنــــا الــــوط  ..ونيــــف نُـدِّمــــه),
بارتشةا مع الـدنتورة ثرتل بنـك صلـد احلربـي ,مكتبـة
امللك عبدالعزيز العامة باملربَّع3450/9/51( ,هـ).

-

حمااــرة بعنــوان( :اليــو الــوط  ..وقفــات وإجنــاصات),
قاعـــــــــة إثارة الةبيـــــــــة والتعلـــــــــيم حافمـــــــــة شــــــــــراء,
(3450/9/53هـ).

-

حماارة بعنوان( :مكة املكرمة وال ـافة اإلسالمية),
ـر املعهد العلمي بالـنفذة( ,رو الـعدة 3450هـ).

-

حماارة بعنـوان( :اإلرهـاب ص سـياق الواقـع والتـاريخ),
الناثي األثبي حباملل ,حمر 3457( ,هـ).

-

حمااـــرة بعنـــوان( :رالـــة ميدانيـــة عـ ـ ســـكة اديـــد
احلياص من املدينة املنورة إىل ثِمَشق ,عا 3460هــ) ,أُلـيـك
ص اللـــاء العلمــي العاشــر لليمعيــة التارتيــة الســعوثية ,ص
املدينة املنورة3459/2/34( ,هـ).

-

حمااــرة بعنــوان( :تعريــف شــامل باملكتبــات الةنيــة
وثور األرشيف الع ماني) ,نلية اآلثاب، ,امعة امللك سعوث
بالرياض3458/5/52( ,هـ).

-

مشــارنة ص نــدوة( :تكــريم الشــيخ حممــد بــن ناصــر
العبوثي ,بعنـوان (راـالت العبـوثي العامليـة) ,نـدوة ا معيـة

التارتيــة الســعوثية املنعـــدة ص بريــدة3458/2/32( ,هـــ),
ثم ص الـاهرة3414( ,هـ) ,وص الدار البيضاء3417( ,هـ).
-

حمااــــرة بعنــــوان (الشــــيخ يوســــف ياســــق وت ســــيخ
صحيفة أ الــرا) ,ناسـبة مـرور مثـانق عامـا علـى إنشـاء
صحيفة أ الـرا ,برعاية وصارة ال ـافة واإلعال وثارة امللـك
عبدالعزيز ,مكة املكرمة3450/33/33( ,هـ).

-

حمااـــــرة بعنـــــوان ( :ـــــو آفـــــاق ،ديـــــدة ص البحـــ ـ
التـــــارتي) ,نليـــــة اآلثاب، ,امعـــــة األمـــــرية نـــــورة بنـــــك
عبدالرمحن للبنات ,الرياض3416/4/39( ,هـ).

-

ورقـــة عمـــل بعنـــوان( :الدراســـات الع مانيـــة ص اململكـــة
العربيــة الســعوثية) ,ص نــدوة العالقــات الةنيــة العربيــة ص
العهـــــــــد الع مـــــــــاني، ,امعـــــــــة مرمـــــــــرة ص إســـــــــطنبول,
(3416/0/4هـ).

-

ندوة عن امللك سلمان بن عبدالعزيز ,ص ،امعة ،ـاصان,
ص اللـاء السنوي لليمعية التارتية السعوثية3410( ,هـ).

-

نــدوة عــن األمــري عبــداهلل بــن عبــدالعزيز بــن مســاعد آل
ســـعوث ,ص ،امعـــة احلـــدوث الشـــمالية ,ص اللــــاء الســـنوي
لليمعية التارتية السعوثية3417( ,هـ).

 اإلشراف العلمي على رسائل املاتستري والدكتوراه:
 صاحل بـن حممـوث السـعدون (سياسـة بريطانيـا ص ِفلَسـطق 3995ــــ  ,) 3855رســالة ثنتــوراه ,قســم التــاريخ رامعــة
اإلما حممد بن سعوث اإلسالمية3451( ,هـ).
-

إبـــراهيم بــن عبـــداهلل الســـماري (سياســـة امللـــك فيمـــل
الدعويــة) ,رســالة ثنتــوراه ,قســم الــدعوة رامعــة اإلمــا
حممد بن سعوث اإلسالمية3454( ,هـ).

-

نايف بن علـي الشـراري (منطــة الـريـات ص عهـد امللـك
عبــدالعزيز 3144هــــ ـــــ 3171هــــ) ,رســـالة ثنتـــوراه ,قســـم
التاريخ، ,امعة اإلما حممد بن سعوث اإلسالمية.

-

راشــد بــن حممــد بــن عســانر (بلــدة منفواــة ص عهــد
الدولة السعوثية األوىل وال انية "3327هـ ــ 3168هـ") ,رسـالة
ما،ستري ,قسم التاريخ رامعة اإلما 3416( ,هـ).

-

عبداهلل بن سليمان النوشان (سلطان ا نـد أورجنزيـب ـــ
اياته وعهده) رسالة ما،ستري ,قسم التاريخ، ,امعة اإلما .

-

فهــد الفهــد (العالقــات الســعوثية اإلندونيســية ص عهــد
امللــك عبــدالعزيز) ,رســالة ما،ســتري ,قســم التــاريخ رامعــة
اإلما 3413( ,هـ).

-

شـــــيمة املطـــــريي (التعلـــــيم ص عهـــــد امللـــــك الـــــد بـــــن
عبدالعزيز) رسالة ما،ستري ,قسـم التـاريخ، ,امعـة اإلمـا ,
(3410هـ).

-

اِبتسا اسن الزهراني (،هوث التيار ص توايد جنـد ص
عهــد امللــك عبــدالعزيز) ,رســالة ما،ســتري ,قســم التــاريخ,
،امعة اإلما 3410( ,هـ).

 املشاركة يف مناقشة رسائل الدكتوراه واملاتستري:
-

ســهيل صــابان (األواــاع ال ـافيــة ص ترنيــا ص أوا ــر
العهد الع ماني) ,ثنتوراه ,قسم ال ـافة اإلسالمية ,نلية
الشــــريعة، ,امعـــة اإلمــــا حممــــد بــــن ســــعوث اإلســــالمية,
(3432هـ).

-

نــوره معيــب احلامــد (العالقــات احلضــارية بــق تــونخ
واحليــاص 3520هـــ ــــ 3150هـــ) ,ثنتــوراه ,قســم التــاريخ,
،امعة امللك سعوث3438( ,هـ).

-

ثرتل حممــد ســليمان الســعيد (عهــد اإلمــا ترنــي بــن
عبــــداهلل آل ســــعوث) ,ثنتــــوراه ,قســــم الدراســــات العليــــا

التارتية واحلضارية ,رامعة أ الـرا3456( ,هـ).
عــزة عــوض ا ه ـ (اآلثــار ارت،تماعيــة لســكة اديــد
احليــاص ص املدينــة املنــورة) رســالة ما،ســتري ,قســم التــاريخ,
،امعة امللك عبدالعزيز3450( ,هـ).

-

-

-

-

-

-

ناثيـــــة وليـــــد الدوســـــري ,ثنتـــــوراه ,نليـــــة اآلثاب,
الدما 3439( ,هـ).
ليفــة عبــدالرمحن املســعوث (موقــف الـــوا املناوملــة مــن
الدولــــة الســــعوثية ال انيــــة) ,رســــالة ثنتــــوراه، ,امعــــة أ
الـرا3453( ,هـ).
هيلــة ســليمان البليهــي (سياســة بريطانيــا جتــاه عمــان),
رســــالة ما،ســــتري ,نليــــة اآلثاب بالرملاســــة العامــــة لتعلــــيم
البنات ,الرياض3438( ,هـ).
هيلـــة ســـليمان البليهـــي (الراالـــة الغربيـــون ص ا زيـــرة
العربية) ,رسالة ثنتوراه ,نليـة الةبيـة للبنـات بالريـاض,
(3454هـ).
ســـعيد بـــن حممـــد مفـــرح الـحطـــاني (سياســـة الدولـــة
الع مانية جتاه امللك عبدالعزيز ص اوء املمـاثر الع مانيـة),
ثنتوراه ,قسم التاريخ، ,امعة امللك سعوث3457( ,هـ).
ســعدية بنــك ســعيد البيشــي (احليـاص ص عهــد الســلطان
عبداجمليـــد األول 3522هــــ ـــــ 3577هــــ) ,ثنتـــوراه ,قســـم
الدراســات العليــا التارتيــة واحلضــارية ,رامعــة أ الـــرا,
(3459هـ).
أريــج بنــك مســحل الـ ــامي (مكــة املكرمــة ص العهــد
الع مـــاني ـــالل الفـــةة 3577هــــ ـــــ 3114هــــ) ,ثنتـــوراه,
،امعة أ الـرا3458 ,هـ.

-

-

-

-

-

آمـــال رمضـــان صـــدّيق (احليـــاة ارت،تماعيـــة ص مكـــة
املكرمة ص العهد الع ماني) ،امعة أ الـرا3457( ,هـ).
عــزة بنــك عبــدالرايم بــن حممــد شــاهق ( ــري الــدين
الزرنلـــي وتارتـــه لعهـــد امللـــك عبـــدالعزيز) ,ثنتـــوراه,
نليـــة الةبيـــة للبنـــات، ,ـــدة، ,امعـــة امللـــك عبـــدالعزيز,
(3458هـ).
أمل علي عايد البالثي (النشاط ارتقتماثي مليناء اـباء
وأثــره ص احليــاة ارت،تماعيــة 3141هـــ ــــ 3171هـــ مــن ــالل
الوثــاملق ا ليــة) ,ثنتــوراه ,نليــة الةبيــة للبنــات ,قســم
التاريخ، ,امعة امللك عبدالعزيز، ,دة3416( ,هـ).
مهــــا علــــي عــــامر آل شــــيل (سياســــة بريطانيــــا جتــــاه
التـــارب الع مــاني األملــاني 3582هــ ــــ 3115هـــ) ,ثنتــوراه,
نلية الةبية للبنات ,قسم التاريخ، ,امعة األمرية نـورة بنـك
عبدالرمحن للبنات ,الرياض3416( ,هـ).
،يهان إبراهيم مشار علي (اآلثار السياسـية واحلضـارية
لالنتداب ال يطاني والفرنسي على بالث الشا ) ,ثنتوراه,
،امعة أ الـرا3415( ,هـ).
مطلق صـياح البلـوي (تبـو ص عهـد امللـك عبـدالعزيز),
ثنتوراه، ,امعة أ الـرا3413( ,هـ).
ثايــــل علــــي اخلالــــدي (اإلثارة الع مانيــــة ص احليــــاص),
ثنتوراه، ,امعة امللك سعوث3415( ,هـ).

ســليمان حممـــد العطــ (موقـــف الدولـــة الع مانيـــة مـــن
األاـــــدا السياســـــية ص الـمـــــيم) ,ما،ســـــتري، ,امعـــــة
الـميم3415( ,هـ).
سَحر علي ثعدع (ورتية احلياص بق 851هـ ـــ 3592هــ),
،امعة أ الـرا3411( ,هـ).
-

نورة مملح احلربي (الو،ه بعد توايد اململكـة العربيـة
الســـــعوثية)، ,امعـــــة األمـــــرية نـــــورة بنـــــك عبـــــدالرمحن,
(3415هـ).

-

فيمــــل بــــن إبــــراهيم البــــدري (أثــــر الــــنفل ص التنميــــة
والتطـــوير ارتقتمـــاثي ص عهـــد امللـــك الـــد، ,امعـــة امللـــك
عبدالعزيز3411( ,هـ).

-

فاطمة عبداهلل املمعيب (المرة الع مانيـة) ,ما،سـتري,
،امعة امللك عبدالعزيز (3411هـ).

-

فاطمة سـعيد أبـو ملحـة (الراالـة األوربيـون ص عسـري),
ما،ستري، ,امعة امللك عبدالعزيز3414( ,هـ).

-

لطيفــة مح ـد النــا،م (موقــف أهــالي احلي ـاص مــن ثــورة
الشــريف اســق بــن علــي)، ,امعــة اإلمــا حممــد بــن ســعوث
اإلسالمية3412( ,هـ).

-

فرثوس اافا حممد مجـال الـدين ,ثنتـوراه، ,امعـة
أ الـرا3412( ,هـ).

-

إنــــــان عــــــالء الــــــدين صــــــاملغ (العالقــــــات الع مانيــــــة
النمساوية) ,ثنتوراه، ,امعة أ الـرا3410( ,هـ).

-

منى محيد البلوي (اإلصالح ص عهد السـلطان الع مـاني
عبـــدالعزيز) ,ما،ســـتري، ,امعـــة اإلمـــا حممـــد بـــن ســـعوث
اإلسالمية3417( ,هـ).

-

منـــى علـــي ســـعيد آل مـــاعز (الغـــزو ال تغـــالي ململكـــة
هرمز) ,ما،ستري، ,امعة امللك الد3410( ,هـ).

 املقاالت املنشورة يف الصحف:
-

(املســــلمون ص ارتحتــــاث الســــوفي الســــابق) ,صــــحيفة
الرياض3433( ,هـ).

-

(ثار التوايـــــد و،يـــــل الـــــروَّاث) ,صـــــحيفة الريـــــاض,
(3435هـ).

-

(ادي سلمان ..مضامق وثرترتت) ,صـحيفة الريـاض,
العدث3437/2/39( ,36152 :هـ).

-

(األمــري فهــد الفيمــل الفراــان آل ســعوث ــــ ســرية اافلــة
بالعطـــــــــــاء) ,صـــــــــــحيفة الريـــــــــــاض ,العـــــــــــدث,36493 :
(3439/33/5هـ).

-

(العنـــوث بنـــك عبـــدالعزيز) ,صـــحيفة الريـــاض ,العـــدث:
3438/3/58( ,36857هـ).

-

(األمري سلمان شـق مئوية اإلجناص العلمـي والعمرانـي),
صحيفة الرياض ,العدث3438/33/7( ,33563 :هـ).

-

(صـــــور مـــــن ايـــــاة امللـــــك عبـــــدالعزيز ص الطريـــــق إىل
الواـــــــــــدة) ,صـــــــــــحيفة الريـــــــــــاض ,العـــــــــــدث,33573 :

-

(3456/3/39هـ).
(منطـة الوشم ص عهـد الدولـة السـعوثية األوىل) ,تلـة
ناثي الوشم بشـراء3453( ,هـ).
(فـيــد شـــراء :عبــدالعزيز بــن عبــدالرمحن احلميــد),
صحيفة الرياض ,العدث.) 5661/36/1( ,35994 :
(الشيخ حممد ا مـيح راملـد العمـل اخلـريي والتنمـوي),
صحيفة الرياض ,العدث3452/1/37( ,31366 :هـ).
(اتــــى رت تتوقــــف هــــذه اجملــــالت ال مــــاني) ,صــــحيفة
الرياض.
(موا،هــة مواــوعية مــع طرواــات هيكــل) ,صــحيفة
الرياض ,العدث3450/7/34( ,31276 :هـ).
(المـــــميك وبـــــدايات صـــــحيفة الريـــــاض) ,صــــــحيفة
الرياض ,العدث3450/5/59( ,31410 :هـ).
(عنايـــة األمـــري ســـلمان بالتـــاريخ واملـــؤر ق) ,صـــحيفة
ا زيرة ,العدث3450/33/51( ,35343 :هـ).

-

-

(صـــفحات مـــن ايـــاة الشـــيخ املربـــي إبـــراهيم بـــن ســـعد
ا ـــدلق 3144هــــ ـــــ 3450هــــ) ,تلـــة تعلـــيم شــــراء ,العـــدث
الرابع( ,صفر3457/هـ).
(الشــيخ ســعد بــن ،نيــدل عالمــة عاليــة جنــد) ,صــحيفة
الرياض ,العدث3457/2/58( ,31996 :هـ).
(قنـــاة ا زيـــرة رت تســـتطيع تزويـ ـر التـــاريخ) ,صـــحيفة
الرياض ,العدث3457/7/30( ,31850 :هـ).
(عبـــداهلل البزـــي وآل ا مـــيح ص شــــراء) ,صـــحيفة
الرياض ,العدث3459/8/5( ,34150 :هـ).
(الكتاب املدرسي يا معالي الوصير) ,صحيفة الرياض,
العدث 3458/36/30( ,34754هـ).
(سليمان بن إبراهيم الد يل :مـؤرخ ثرمـداء3122 ,هــ ـــ
3416هـــــــــــ) ,صــــــــــحيفة الريــــــــــاض ,العــــــــــدث,34990 :
(3416/1/16هـ).

-

(عالمـــة احليـــاص ..عـــاتق بـــن غيـ ـ الـــبالثي) صـــحيفة
ا زيرة ,العدث3413/1/59( ,31093 :هـ).

-

(الشـــيخ عبـــداهلل بـــن عـيـــل :شـــيخ احلنابلـــة ,صـــحيفة
ا زيرة).

-

(الشــيخ صــاحل احلمـــق وأعمالــه الرياثيــة) ,صـــحيفة
ا زيرة.

-

(الــدنتور عبــدامللك ب ـن عبــداهلل الــدهيش) ,صــحيفة
ا زيرة.

 عضوية اجلمعيات العلمية:

-

-

عضو ا معية التارتية السعوثية.
عضو مجعية التاريخ واآلثار بـدول تلـخ التعـاون لـدول
اخلليج العربية.
عضو اِحتاث املؤر ق العرب بالـاهرة.
عضو مجعية ا افمة على الةا .
عضـو ا معيــة العربيـة للحضــارة والفنـون اإلســالمية ص
الـاهرة.
األومسة واجلوائز:
وســــــــا امللــــــــك عبــــــــدالعزيز مــــــــن الدر،ــــــــة األوىل,
(3456/0/5هـــــ ــــــ  ,) 3888/8/35بـــ مر ــــاث احلــــرمق
الشريفق امللك فهد ابن عبدالعزيز آل سعوث .
،ــاملزة مكتــب الةبيــة العربــي لــدول اخللــيج ص تــال
الدراسات اإلنسانية ,الشارقة (3432هـ ــ .) 3884
منحـــة امللـــك ســـلمان بـــن عبـــدالعزيز لدراســـات تـــاريخ
ا زيرة العربية (3459هـ ــ  ,) 5667ثارة امللك عبدالعزيز.
ثرع الفــــاعلق ص تــــال الــــةا العمرانــــي والبلــــدات
الةاثيــة عــن بلــدة شـــراء مــن ا يئــة العامــة للســيااة والــةا
الوط .

 الدورات التدريبية:
 برنـــامج اللغـــة الةنيـــة ,معهـــد تـــومر (أنــــرة ـــــ ترنيـــا). 3885
 برنـــامج التميـــز اإلثاري ,املنممـــة العربيـــة للتنميـــة اإلثاريـــة(نوارتمبور ــ ماليزيا)( ,أغسطخ .) 5667
 برنـــامج إثارة الشـــؤون اإلثاريـــة :الواقـــع وآفـــاق التطـــوير),الـاهرة( ,أغسطخ .) 5669



بسم اهلل ,واحلمد هلل ,والمالة والسال على سـيدنا رسـول
اهلل ,وعلى آله وصحبه ومَن اهتدا بهداه واسْتَنَّ بسُنَّته إىل يـو
الــدين .إ ــوتي الكــرا  ,ص هــذا املســاء املبــار أتشــر ب ـ ن
يكــون اــيفي هــو أســتاري الــدنتور /عبــداللطيف بــن حممــد
احلميـــد .وأقـــول أســـتاري ,وأعـــر مـــارا أقـــول .ولـــن أشـــرعَ ص
احلدي عن مواوعنا ذه الليلـة ,وهـو( :الـةا العمرانـي ص
اململكة العربية السعوثية ..مفاهيم وتطبيـات) نمـدمةٍ ذا
املواوع ,ص التعريف بضيفي الكريم (مرفق سرية راتية)
اآليــات الـ تلــى علينــا الشــيخ أيــوب األرنــاني حتــدثك عــن
وفــاة رســول اهلل  ,وهــي ثابتــة عنــدنا ,ر ــا ــا يوافــق هــذا
اليو ال اني عشر من ربيـع ,صـلوات ربـي وسـالمه عليـه ,وهـذه
ثابتــــة عنــــد املــــؤر ق مجيعــــا .نســ ـ ل اهلل  أن ششــــرنا ص
صمرتــه ,وأن يورثنــا اواــه ,وأن رت يفتنَّــا بعــده ,وصــلوات ربــي
وسالمه عليه.
أُرنِّـــر أن هـــذا اللــــاء يُنــــل علـــى ا ـــواء مباشـــرةً ص موقـــع
منتدا العُمري ,وعـاثةً يتابعـه مـا يُــارب مـن أربـع مئـة متـابع ص
نفــخ الوقــك ,إاــاف ًة إىل أن ــر مــن عشــرة آرت مُطَّلــع أثنــاء

ال اتـى النـدوة األ ـرا ,ثـم
الشهر ,اي تبـى ص الشهر نام ً
تُراَّــل إىل أرشــيف هــذا املنتــدا .وش ـل بــد ًرت عنهــا النــدوة ال ـ
تليهــا .نمــا تُفــرَّغ بــإرن اهلل تعــاىل ,اــمن اجمللــد ال الـ عشــر
للمنتدا ,اي إنه قد صدر اثنا عشر تلدا ذا املنتدا.
احلـيـة أستاري عبـداللطيف ,معـرف بـه ,قبـل أن أحتـد
عــن ســريته الذاتيــة ,شتــدُّ ملــا يزيــد عــن أربعــق عامــا أو ثالثــة
وأربعــق عامــا ,مُ ـذْ ننَّــا طالب ـا ص ا امعــة ,وأقــول أســتاري؛
ألنه سبـ بسنتق تـريبا ص الدراسـة ,ومعـي أسـتاري اآل ـر,
األســتار ســعد الطويــل أيضــا ننَّــا علــى مـاعــد الدراســة ,وقــد
ســبـونا ,وثاملمــا ص الدراســة ا امعيــة بالــذات تســتفيد مِمَـــن
سبـك من مذنِّراته ,من نتبه ,من تعليماتـه .إاـافةً إىل أنـه
أستاري ص راالت متعدثة ,أعت ها راالت العمر ,نانك مـع
الـدنتور عبــداللطيف رت أنسـى علــى ارتطـالق عــا (3462هـــ),
اينما نان ص مرالة الدنتوراه ص بريطانيا ,ومواـوعه عـن
(سكة اديد احلياص) ,نانك لنا معه رالة مـن أمتـع راـالت
العمــر وأن رهــا فاملــدةً ,اي ـ تتبــع ــــ وننَّــا برفـتــه ــــ س ـكة
اديـد احليــاص ,مــن املدينــة املنــورة إىل االــة عمَّــار ,وإىل ثا ــل
األرثنّ وسوريا ,ص رالة بريـة ممتعـة ,ا يكـن فيهـا (أسـفلك)
ورت طــرق رليــة .اِســتمرت مــا يزيــد علــى مخســة أيــا  .وهنــا
رالة أ ـرا بمـحبته إىل الـيمن ,رت أنسـاها .ونانـك قبـل هـذه

الرالة ,راالت للـاهرة ,وراالت لةنيا ,ونم أمضينا مـن
أيا ص مرنز املزطوطات ص السليمانية( ,نتب انة) ,قبـل
ما يزيد على ثالثق أو مخسة وثالثق عامـا ,نانـك مـن أمجـل
أيا العمر ,بمحبة أبي حممد ,ولذلك أنا سـعيدٌ بـه وبكـم ص
هذه الليلة ,والدنتور عبداللطيف مِمَن جييـد اللغـة الع مانيـة,
اللغة الةنية باحلرو العربية ,ولـه ترمجـات متعـدثة ص هـذا
اجملال.
أســتاري الــدنتور عبـــداللطيف ,لــن أتعـــرضَ للمولــد ,هـــو
شمــل الــدنتوراه ص التــاريخ احلــدي مــن ،امعــة (إســكخ
 )University of Essexعـــــا (3436هــــــ) ,وهـــــو أســـــتار تـــــاريخ
اململكــة العربيــة الســعوثية وا زيــرة العربيــة ,بـســم التــاريخ
واحلضارة ,بكلية العلو ارت،تماعية ,ص ،امعة اإلمـا حممـد
ابن سعوث اإلسالمية ,وما يزال نـارس عملـه، ,ـزاه اهلل ـريا.
مستشار وعضو ص ان علمية ,ومشر علـى مشـروع التـاريخ
الشفوي الوط بـ (ثارة امللك عبدالعزيز) ,وما يزال متعاونـا ص
مشــروعات الــدارة ,وهــو مِمَــن تعتمــد علــيهم الــدارة نـ ريا .هــو
مدير حترير تلة الدرعية الـ ت سسـك منـذ سـنة (3439هــ),
وما يزال يديرها ,وهو عموثها ,وا ر ذه اجمللة.
ونعــاثة أبــي حممــد أنــه يُعطــي ن ـلَ ري ا ـقٍ اـــه؛ ولــذلك
فإنـــه ص ثار تـــرا الوشـــم ،عـــل أ،نحــةً لكـــل بلـــدان الوشـــم,

واســتطاع حبنكـةٍ وثرايـةٍ وسياسـةٍ أن يُراــي مجيــع البلــدان ص
تلـك املنطــة ,و ـن نعـر التنـافخ ثاملمـا بـق أهـل البلــدان ص
املنطـة الواادة ,وهذا شيء طبيعيّ ,لكـن أن يُراـي ا ميـع
بهــذه األ،نحــة ,ال ـ ملَّــا رأيتهــا أثرنــك نــم تع ـبَ الــدنتور
عبــداللطيف ص أ ـــذ املـــواث األصـــلية للعـــرض ص هـــذا املرنـــز
الةاثي الذي ينـدر م يلـه ص اململكـة عمومـا ,وص منطــة جنـدٍ
موصا( .مرفق سريته الذاتية).
ونما أني سعيد عرفته ,فسنسـعد ـــ بـإرن اهلل تعـاىل ـــ ص
ادي ــــه ص هــــذا اليــــو  ,الــــذي رنــــرت أن عنوانــــه( :الــــةا
العمراني ص اململكة العربية السعوثية ..مفـاهيم وتطبيــات),
ورت أريد أن أث ـل ص املواـوع أو ص تعريـفٍ عـن املواـوع ,لـئال
أسبق حماارنا ,فليتفضل مشكورا م ،ورا.



بسم اهلل الرمحن الرايم ,احلمد هلل رب العـاملق ,والمـالة
والسال على أشر األنبياء واملرسلق ,نبينا حممد ,وعلى آلـه
وصــــحبه أمجعــــق .وبعــــد؛ أُايــــيكم أيهــــا اإل ــــوة األعــــزاء,
وأشكرُ األخ العزيز األستار الدنتور /عبـدالعزيز بـن إبـراهيم
العُمري ,الذي تفضَّل عليَّ بطلب املشارنة معه .وقد قـال إنـ

من أساتذته ,وهذا من توااعه ,فهو ــ ما شاء اهلل ــ أبو عاصـم
نعدُّه ثاملمـا مـن األسـاتذة واملشـايخ األ،ـالء ,باعتبـار أن اهلل 
اَبَــاه التزمــص ص الســرية النبويــة العط ـرة ,علــى نبينــا أفضــل
المــــالة وأعُّ التســــليم ,وتــــاريخ اخللفــــاء الراشــــدين ,علــــيهم
راــوان اهلل ,وهــذه هــي الفــةة الذهبيــة مــن تارتنــا اإلســالميِّ
اجمليد.
نمـــا رنـــر الـــدنتور عبـــدالعزيز العالقـ ـة نـــبرية ,وأنـــا
اســتفدتُ ن ـ ريا مــن األســرة العُمريــة ال ـ تنتمــي إىل الدواــة
العُمريــة العدَويــة الـرشــية ,وهــي أســرة مبارنــة ,ورات ،ــذور
ومشارنات علمية ص شتى أممار البالث العربية.
احلدي عن الةا العمراني هـو مواـوع ا،تـذب  ,ونـان
لــي ميـلٌ قــديم اولــه ,ولكــن منــذ أن ــر مــن اِثـ عشــر عامــا
تـريبا وأنا على اهتما ٍ بهذا املواـوع ,سـواء نمريـا أ ميـدانيا.
وسيكون احلدي  ,الل هذه الدقاملق ــ إن شاء اهلل ـــ منمـبا
علـــى مجلـــة مـــن ا ـــاور ,منهـــا :التعريـــف بـــالةا العمرانـــي.
والتطــرق إىل تنــوع وثــراء الــةا العُمرانــي ص اململكــة العربيــة
الســـعوثية .و،هـــوث الدولـــة ـــــ رعاهـــا اهلل ـــــ ص العنايـــة بـــالةا
العمراني .ونذلك ،هوث ا يئة العامة للسيااة والةا الوط
وثورهــا الفاعــل ص إايــاء الــةا العمرانــي .ومــا تطرَّقــك إليــه
نــذلك رؤيــة ( )5616ايــال الــةا العمرانــي؛ ألن الرؤيــة فيهــا

التـــــزا نـــــبري ص ممـــــات عديـــــدة ,لنـُـــ ـلْ ارتقتمـــــاثية
وارت،تماعيــة .والــةا العمرانــي لــه ايــز معت ـ و،يــد ص هــذه
الرؤيـــة .أيضـــا ســـنتطرق ,ولـــو بإجيـــاص ,إىل ،هـــوث األهـــالي ص
العنايــة رهــوث الــةا العمرانـــي .ونــذا العواملــق الــ توا،ـــه
ت هيل م ل هذا الةا .
بدايةً ,تعريف الةا ِ العمراني ,قد يتباثر للذهن أنـه مفهـو
ســـلفًا ,ولكـــن ابَّـــذا ص بدايـــة ا ااـــرة مـــا يُعـــر بت صـــيل
املفهو وحتديد املفهو  .حتديد هذا املفهو .
افلــك معــا،م اللغــة العربيــة بالعديــد مــن الشــرواات ال ـ
تُبيِّن أصل نلمة الةا  .ففي املمباح املنري ,على سـبيل امل ـال:
(ورِ مـــــالَ أبيـــــه ,والـــــةا بـــــالمنِّ ,واإلر ُ نـــــذلك) .وص
الـاموس ا يل( :اإلر  :املريا واألمر الــديم ,توارثـه اآل ِـر
عـــن األول) .وص املعيـــم الوســـيل( :ورَّ فالنـــا املـــال ,ومنـــه,
وعنه ,ويُـال ور اجملد وغريه).
وص املعيم العربي( :اإلر  ,ما يتوارثه الناس عن آبـاملهم مـن
تـــرا  ,فكـــل أمـــة تعتـــزُّ بإرثهـــا احلضـــاري) ,وص احلـــدي :
()3

((فَإنَّكُمْ عَلَى إرْ ٍ مِنْ إرْ ِ أَبِيكُ ْم إ ْبرَاهِيمَ)).

( )3رواه أبــو ثاوث ص ســننه ,نتــاب أول مناســك احلــج ,بــاب مواــع الوقــو
بعرفة ,ص  ,112ح برقم.3838 :

والــةا  ,هــو تمــوع اآلراء واألمنــاط والعــاثات احلضــارية
ال إىل ،يل .نـول الةا العلمي العربي .نــول الـةا
املتنـلة ،ي ً
اإلســالمي .نـــول الــةا ال ـــاص ,الــةا الشــعيب ,وهكــذا.
ومـــــن هـــــذا ,يتبـــــيَّن أن األصــــلَ اللُغـــــويَّ علـــــى هـــــذا النحـــــو,
وارتصطالح الساملد ملفهو اإلر والةا  ,يع ما ورثه املت ِّرُ
ـد ص شـــتى امليـــاثين ,فيــــال الـــةا  ,نمـــا قلنـــا,
عـــن املتـــ ِّ
ال ـــاص ,الشــعيب ,الــةا الف ـ  ,الــةا احلضــاري ,الــةا
الوط  ,الةا العمراني.
الةا العمراني ص حمدثات ا يئـة العامـة للسـيااة والـةا
الوط ص اململكة ,هذا يعطينا حتديدا ,نـ ن نــول ,أقـرب
إىل اــدي نا اليــو  ,يـــول( :نــلُّ مــا شــيَّده اإلنســان مــن مــدنٍ,
وقرا ,وأايـاءٍ ,ومبـانٍ ,مـع مـا تتضـمنه مـن فراغـات ومنشـقت
ا قيمة عمرانيـة ,وتارتيـة ,وعلميـة ,وثـافيـة ,ووطنيـة ,وإن
امتدَّ تارتُها إىل فةة مت رة) .وتشمل مباني الةا العمرانـي:
(الـمـــور ,واملبـــاني التارتيـــة ,والــــرا ,واألايـــاء الةاثيـــة,
ومرانـــز املـــدن الـدنـــة ,ويـــد ل ص رلـــك الــــالع ,واألبـــرام
الدفاعية ,واملسـا،د ,واألسْـبِلة ,واملـدارس ,واحلمَّامـات ,ومـا
ص اكمهــا ,أو مــا يشــبهها مــن مبــانٍ ,ســواء نــان ت سيسُ ـها
مرتبطًــــــا ب اــــــدا تارتيــــــة ,أ ثينيــــــة ,أ ا،تماعيــــــة ,أ
اقتماثية ,أ أمنية ,أ سياسية ,أ ثـافية ,أ نان إنشـاؤها

يعكـــخ منطًـــا أو أمناطًـــا وطـــرصا فنيـــة ص العمـــارة أو الفنـــون
الز رفيــة املتمــلة بهــا ,حبيـ تكــون رات ثرتلــة علــى مدرســة
فنية ,أو اضارة تارتية ا ،غرافية معينة أو فةة صمنية).
احلـــدي اـــول تنـــوع وثـــراء الـــةا العمرانـــي ص اململكـــة.
أمامنا ارطة ا زيرة العربية:

تُشــــكِّل اململكــــة العربيــــة الســــعوثية ( )%96مــــن مســــااة
ا زيـــرة العربيـــة .إرا اإلر العمـــيم لليزيـــرة العربيـــة يكـــاث
يكون ص الغالب ص اململكة العربية السعوثية .لـدا البلـدانيق
تـســيم ا زيــرة العربيــة املعــرو ( :احليــاص ,جنــد ,األاســاء.
ا نــوب؛ عســري ,جنــران .ومنــاطق اململكــة اــا ًرت ,و،نوبــا,
وشــــرقًا ,وغربــــا) .والتـســــيم اإلثاري اآلن للمملكــــة العربيــــة

السعوثية ,هو ثال عشرة منطـة ,نل منطـة تُشـكِّل تنوعـا
وثراء ص الةا العمراني.
هـــــل إرا رهبـــــك إىل مكـــــة املكرمـــــة ,وإىل ُ،ـــــدَّة ,وإىل
الطاملف ,واق مـا تـرا طُـرُص املبـاني ,هـل هـي متشـابهة مـع مـا
تــراه ص الريــاض ,وص بُريــدة ,وص شـــراء ,وص اجملمَعــة ,وص
البلــــدان ,أو ص ااملــــل ,أو ص واثي الدواســــر ,أو ص اخلــــرم؟
ســـتيد هنـــا فرقًـــا .إرا رهبـــك إىل األاســـاء ,ســـتيد أمناطًـــا
وتراثـــا عمرانيـــا صتلفًـــا .نـــذلك إرا رهبـــك إىل جنـــران ,وإىل
،اصان ,وإىل ا و  ,وإىل تبو  ,وإىل تيماء ص تلـك ا هـات,
ســتيد أمناطًــا وتراثــا عمرانيــا متنوعــا ,نــل هــذا يشــمله مــا
يُعر بالةا العمراني ص اململكة العربية السعوثية.
هذا التنوع ,وهذا اإلر العميم ,منذ عهد امللـك عبـدالعزيز
 ,اينمـــا أمضـــى ثالثـــق عامـــا ص الواـــدة ,وبنـــاء الواـــدة
والت سـيخ ,ثـم ثالثـق عامـا أ ـرا ص نهضـة ونهـوض اململكـة
ص شـــتى اجملـ ـارتت؛ ص التعلـــيم ,ص المـــحة ,ص العمـــران ,ص
املواصـــالت ,ص شـــتى امليـــاثين .فكـــان هنـــا رصـ ـدٌ لتيربـــة
ا افمة على الةا العمراني وارتهتما بالةا العمرانـي ,ص
عهد امللك عبدالعزيز .وقد ألـيكُ بش نه مشارنة ,بورقة عمـلٍ
ص ملتــى الــةا العمرانـي املنعـــد ص الـمـيم ,أاــد امللتـيــات

ال نممتها ا يئة العامة للسيااة والـةا الـوط  .جتلَّـى رلـك
ص إنشـاء البلــديات ,ص تطــوير الـمـور وبنــاء قمــور ،ديــدة ص
عهد امللك عبدالعزيز ,وتُنسب إىل امللـك عبـدالعزيز بنـاء قمـور
املربَّع ,مع بناء قمور ص نل أ ـاء اململكـة ,ونانـك نلـها
ــا سَـ ْمكُ ا افمــة علــى الــنمل الســاملد؛ فــإرا شــاهدت قمــور
امللــــك عبــــدالعزيز ص احليــــاص وص جنــــد ســــتيد فيهــــا تنوعــــا
وحمافم ًة على السَّ ْمكِ ال ـاص وارت،تماعي املتوار آنذا .
،هـــوث الدولـــة إرا رعاهـــا اهلل ص العنايـــة بـــالةا العمرانـــي
تنطلــق منــذ عهــد امللــك عبــدالعزيز .وأرنــر أنــه ص عهــد امللــك
عبدالعزيز ما عُر بتوطق الباثية وإنشاء ا ِيَر ,ايـ أن ـر
مـــن مئـــة وعشـــرين هِيـــرة انب َّـــك ص أ ـــاء اململكـــة العربيـــة
الســـعوثية ,نــــل الباثيـــة مـــن ايـــاة الرعـــي والتنــــل إىل ايـــاة
ارتســـتـرار ص الــــرا .نـــان هـــذا بدايـــة إنشـــاء مـــدن ،ديـــدة,
وإنشــاء مــا عُــر ببدايــة وانطالقــة التعلــيم لــدا الباثيــة ,ال ـ
نانــك تفتـــد لالســتـرار ,الــذي هــو أاــد مسـلَّمات ومتطلبــات
التعليم آنذا .
امللـــك ســـلمان ـــــ رعـــاه اهلل ـــــ منـــذ أن نـــان أمـــريا ملنطــــة
الرياض ,ومنطـة الريـاض تشـتمل معمـم أ ـاء جنـد ,مـا عـدا
الـميم؛ ألن الـميم إمارة من إمـارات اململكـة الـ ال عشـرة.

فكــان هنــا اهتمــا نــبري مــن امللــك ســلمان ــــ افمــه اهلل ــــ
فيمــا عُــر بتطــوير قمــور املربَّــع ,وقمــر (املَمْـمَك) ,وتطــوير
ال وعميمـا .وبعـد أيـا سـو
الدرعية ال نشهد ا تطويرا هامل ً
يُفتتح ايُّ الطريف الشهري ,الذي هو مـرُّ أول اي نانك تُـدار
منــــه اململكــــة ص عهــــدها األول ,ص عهــــد الدولــــة الســــعوثية
األوىل ,منـــذ عهـــد اإلمـــا حممـــد بـــن ســـعوث ,ايـ ـ نانـــك
الدرعيـــة هـــي العاصـــمة األوىل ,اـــيُّ الطريـــف ,وبينهمـــا واثي
انيفـة ,واــيُّ (الــبيريي) ,هــذه األايـاء اآلن ــا اهتمــا نــبري
ص ا افمة على الةا .
نـــذلك طبعـــا هنـــا هيئـــة تطـــوير الريـــاض ,وهنـــا اآلن
مشـــروعات بوابـــات الدرعيـــة ,أشـــياء علـــى مســـتوا اململكـــة,
ســـو أرنرهـــا بالتفمـــيل عـــن طريـــق ،هـــوث ا يئـــة العامـــة
للسيااة والةا الوط .
ص ا انب والشـق ال ــاص مـن ،هـوث هيئـة السـيااة والـةا
الــوط أنهــا أقامــك مخس ـة ملتـيــات ص أ ــاء اململكــة .وقــد
اضــرتُ منهــا مخس ـة ملتـيــات؛ ملتـً ـى ص الريــاض ,ملتـً ـى ص
ُ،ــدَّة ,ملتـًــى ص املدينــة املنــورة ,ملتـًــى ص عســري ,ملتـًــى ص
الـميم .هذه امللتـيات نانك ملدة ثالثة أيا  ,ونتج عنها نتبٌ
وإصدارات ,نلها ص سبيل تنمية الوعي ب همية الةا .

هــذه صــورة ملكــة املكرمــة واحلــر املكــيِّ الشــريف ,ــا
أن ر من مئة وثالثق عاما تـريبا.

وهذه املدينة املنورة ,واملسيد النبوي:

ونـــذلك هـــذا قمـــر عـــروة بـــن الـــزبري ,مـــن الــــرن األول
ا يري ,ص واثي العـيق ,ص املدينة املنورة:

وهذا قمر الكعكي ص الطاملف:

وهــذه عنــدنا ص شـــراء ,نيــف أنهــا أُعيــدت ,و ــا قمـــة
أســـفل المـــورة ر ـــا تـــرون ,هـــذا ســـوق قـــديم ,عمـــره مئـــات
السنق ,ص نل مدينة ,وهذا شيء مهم ،دا:

و ــن قلنــا إن الــةا العمرانــي ص احليــاص لــه منــل ــاص,
والةا العمراني ص جند له منل اص وقواسم مشـةنة بـق
املــدن والـــرا .ففــي نــل مدينــة ص جنــد وص نــل قريــة جتــد
املسي َد ا ـامع ,ثـم السـوقَ ,ويُسـمَّى سـوق اجمللـخ ,ترونـه ص
األسفل ,هذا السوق عمـره ,م ـل مـا قلـك ,مئـات السـنق ,وص
نــل مدينــة هنــا ،ــامع ,وهنــا ســوق يُســمَّى ســوق اجمللــخ,
ن نهــا عناصــر مشــةنة وألــاء مشــةنة ص مجيــع بلــدان
جند.

تتيلى أهمية احلدي عن الـةا العمرانـي ,أن هـذا السـوق
الـــذي أمـــامكم ,لـــيخ هـــو الســـوق األصـــلي ,نعـــم هـــو علـــى
األرض ,ولكــن مــع األســف الشــديد ,عنــدما اــد التيريــف
الكــبري للــةا  ,ص أثنــاء الـفــزة العمرانيــة قبــل أربعــق ســنة,
عنـــدما هيـــرت النـــاسُ بيـــوتَ الطـــق ,وشـــرعك ص بنـــاء الفلـــل
احلدي ــة الـ رت تنتمــي إىل الــةا العمرانــي بِمِـلة ,وإمنــا هــي
ال ,هــذا الســوق أُصي ـلَ
إلنتيــة واديــد مســلَّح رت شك ـ طــوي ً
شامـــا ,ووُاـــع ميـــدان مســـفلك ملواقـــف الســـيارات لليـــامع,
ي مسلحا.
وا امع الكبري الذي نان ببناء الطق ,أُصيلَ وبُنِ َ
ثم ,وص وقك مـن األوقـات ,عنـدما بـدأت البلـديات عاو ـا
ص املـــدن الـدنـــة ,طبعـــا أُنشـــئ صـــندوق التنميـــة العـاريـــة,
وتشــيَّع النــاس ص اخلــروم مــن املنــاصل الطينيــة المــغرية ,ال ـ
بعضها رت يكاث يتياوص ال مانق مةا واملئة مة وماملـة ومخسـق
مـــةا ,إىل فلـــل مســـااتها ألـــف مـــة ونـــذا .وأصـــبح النـــاس
يتباشــرون بـ ن تـ تي البلديــة وتهــد  ,فيـــول النــاس قبــل أربعــق
ســنة( :هــا ,بشــروا ,عســى ،ــانم تـ مق عنــدنم ص احلــارة,
عســى ،ــاء إصالــة)؛ علــى أســاس أنهــا فرصــة ,وأن هنــا مــا ًرت
ســيُدفع وتعويضـــات .ولكـــن انتشـــف النـــاس أن هنـــا قـــرا
أُصيلــك ,وأن هنــا مــدنا مُســحك هُويتهــا ارت،تماعيــة وال ـافيــة.

هــذه قمــة ع ـابرة بســبب المــورة ,وهــذا طــراص البنــاء الــذي ص
عسري:

وهذا ص جنران:

وهذا اال أبها:

وهذا ص عسري:

وهذا الـمر الشهري (قمر ش ا) ,ويشري إىل التنوع:

وهــذا مــن اــمن ,وعلــى هــامش ملتـــى الــةا العمرانــي ص
الـمــيم ,ثالثــة أيــا مــن الفعاليَّــات ال ـافيــة ونــذا ,و،ــورتت
ميدانية ,هذا ص بلدة (املذنب):

أيضـــا ,ايــ اســـتطاعك البلديـــة واألهـــالي ص (املـــذنب) أن
يـــدموا منور،ـــا ،يــدا ص ا افمـــة علــى املدينـــة التارتيـــة أو

وســــل البلــــدة .والزميــــل الــــذي شــــاهدشوه ,هــــو الــــدنتور/
ال لوصارة اإلعال .
عبدالعزيز السلمة ,الذي نان وني ً
وهنا صيارة لـو أمـري الـمـيم ,افمـه اهلل ,صـااب السـمو
امللكـــي األمـــري الـــدنتو /فيمـــل بـــن مشـــعل ,إىل ثار تـــرا
الوشــم ,ايـ شــرَّفنا علــى هــامش تدشــينه

ــاملزة (ا مــيح),

وهذا الشيخ محد ا ميح ,افا اهلل ا ميع:

وهــذا ،انــب مــن طــراص العمــارة ص جنــد والـــرا النيديــة,
ال .ولو تتبعك هذا المور ,لو،دت أن لـه ر ـا
والذي ما صال ماث ً
ثال مئة سنة أو أربع مئـة سـنة! انمـر نيـف تــاو هـذه البنيـة
الةاثية العمرانية؟ انمر نيف تـاو نل هذا؟

ملــــا يــ ـ تي تــــرميم إىل م ــــل هــــذه ,يُزفــــق الةمــــيم ,أو ًرت ص
ا افمـــة علـــى هـــذا املشـــهد البيئـــي ا ميـــل ,الـــذي شمـــل
نيميــاء بــق اإلنســان وبــق هــذه .وأيضــا الةمــيم ,ر ــا بعــد
مخخ أو سبع سنوات ,شتام إىل ترميم آ ـر ,ص اـق أنـك لـو
ترن ـكَ م ــل هــذه األشــياء علــى اا ــا ,فإنهــا ســتمل مـاومــة
لعشرات السنق.
هذه بيوت ابتعد عنها التيريف الـذي امـل ,غالبـا بشـكل
غري مـموث ,إما ص وقك من األوقات ,الناس ر،ك وترنك
هذه األمانن ,نل هذه مشاهد:

هذا منورم من ملتـى الةا العمراني ص عسري:

ونــان لــو األمــري ســلطان بــن ســلمان ,افمــه اهلل ,مــن
امن مَن يشيع مَـن يبـاثرون ص الـةا  ,فكـل ملتــى يكـون
به تكريم ألاد.
ال ،ــامع (الــديرة) ,يع ـ الــةا العمرانــي ,ثاملمــا
وهنــا م ـ ً
نربطه س لة الطق سابـًا ,لكن تـ تي مرااـل مـن التطـوير,
أيضا ا اقةاب مـع البيئـة ,وهـذا منـورم

ـامع الـديرة (،ـامع

اإلما ترني بن عبداهلل) ص قلب مدينة الرياض ,هـذا البنـاء,
نــان بــق البنــاء الطــي الـــديم وبــق احلــدي  ,وطبعــا ,مــع
التطور والتطوير احلدي  ,ظهر منل ،ديد:

وهذا منورم ص بلدة (ثرمداء) ,يُسمَّى قمر (العناقر):

ص احلـيــة ,سـ ريكم بعــد قليــل مشــاهدَ ــذا الـمــر قبــل
أن يُــرمم ,وهــذا بعــد الةمــيم .واـيـ ـةً بعــد الةمــيم قــد تــرون
ال ومتناسـًا ,ولكنه يفتـد الروح بهذه المـورة .وأنـا
مبنى مجي ً
مِمَن أشر على بناء هذا الـمر ,ولكـن حمـاورتت الةمـيم رت
ترقى للوصول إىل األصل.

وهــذا منــورم مــن إايــاء األســواق الـدنــة ,هــذا عنــدنا ص
شــــراء ,ســـوق عمــــره اـــوالي تســـعق ســــنة ,تعـــرَّض للتهــــد
واإلهمال ,وأُعيد اآلن بنشاط ،يد:

وهنا ,صيارة لو أمري منطـة الرياض ,صـااب السـمو امللكـي
األمـــري /فيمـــل بـــن بنـــدر ,لشــــراء ,ص ســـوق اجمللـــخ الـــذي
رنرناه قبل قليل:

فياء، ,زاه اهلل ريا ,امن صياراتـه التفـديـة ,وصار وتفـَّـد
هـــذا املشـــروع .وأرنـــر مـــن نلماتـــه ,افمـــه اهلل ,أنـــه قـــال:
(نعم ,لـد أجنزع إجناصا ،يدا ص إعاثة هذا السوق من ،ديـد.
ولكـــن علـــيكم ,والســـؤال نيـــف ستشـــغلون هـــذا الســـوق؟).
ال ،لســنا اـدوث ثــال سـنوات ,مــا اسـتطعنا إثارة وتشــغيل
وفعـ ً
هـــذا املرفـــق العمـــيم ,بـــدأنا مـــن قريـــب ,ألنـــه أيضـــا الةمـــيم
مرالــة ,وا افمــة علــى الــةا مرالــة ,ولكــن نيــف تُشــغِّل
هذا السوق.
هــذا شــارع امللــك عبــدالعزيز ص بُريــدة ,قبــل مخــخ وأربعــق
سنة ,اآلن أنيد (راح) هذا املشهد العميم:

هذا ص عسري:

هذا ص (أشيـر):

هنـا ص ا ريـدة قبــل شـهرين ثعـوات لةمــيم قمـر الســبيعي
بشــــراء ,الـــذي يُنســـب إىل عبـــدالرمحن الســـبيعي الفااـــل,
ونان م ل ما نـول مـدير املـال أو ثار املـال أو مـدير فـرع املاليـة
ص وقـــك امللـــك عبـــدالعزيز .والـمـــر هـــذا بُنِـ ـيَ ص عهـــد امللـــك
عبدالعزيز ,ونل ما ،اء امللـك عبـدالعزيز إىل هـذا املبنـى صاره
ومك فيه أياما:

ال تعــرَّض مــع الســيول
ملــارا قلنــا ثعــوة (ص اينــه)؟!؛ ألنــه فع ـ ً
ـد ٍ ص الــدا ل ,وص ف ـةة ت تينــا
الكــبرية ,لـــ(ا ــدميات) ,وتهـ ُّ
وفــوث ,اافلــة ناملــة مــن مخســق شزم ـا ,يــد لون إىل هــذا
الـمر ,ثم في ة ,شاهدنا، ,اء مطر غزيـر ص سـاعة وااـدة,
التهـد  .وهنـا ثعـوة ,شـهد اـبـة
ُّ
فتعرَّض ثالثة أربـاع املبنـى إىل
صمنية مهمة ص تاريخ اململكة ,ونـان مــرَ بيـك مـال للمؤسـخ
امللك عبدالعزيز .واآلن السؤال :نيـف نُعيـد بنـاء هـذا املرفـق؟!
هل يُعاث باألسلوب الـديم ,البناء الطق والطريــة السـابـة؟! أ
باملســلَّح ثــم يُعــاث؟! هــذا تســاؤل إىل اآلن ,ورت بــدَّ لــه مــن شويــل
وأيضا ُطةٍ مدروسة لـ (نيف يُعاث؟!) ,وهذا يـد ل ص صـميم
ادي نا.
هذه يبدو لي أنها ص بريدة:

وهذه املدرسة األوىل ص اجملمعة:

وهذه صيارة بع
احلدي عنها:

الوفوث لنـا ص ثار تـرا الوشـم ,ر ـا يـ تي

وهذه ,هنا ص الدرعية قدنا ,صورة من البيئة شاما:

(الديرة) ,تشاهدون هنا األسواق ,وا افمة على األسواق,
هي ،زء من أهمية ا افمة على الةا العمراني ,وهذه طبعـا
نلها أصبح ا منل ،ديد:

هذه المورة عييبة يا إ واني؛ هذه ص (أشيـر) ,هـذه البئـر
تُنســب لمــااب أشــهر وقفيــة ص جنــد ب نملــها ,وقفيــة احلــام
(صبيح) ,تارتها (747هـ) ,أي سبع مئة سنة مضـك علـى هـذا

الوقف ,هذا مكانـه ,وهـذه هـي البئـر ,وقـد عَّ أل،لـها تـرميم
بســيل ,األســتار إلاعيــل اإللاعيــل وتموعــة رمَّمــوا هــذه,
سبع مئة سنة ورت صالك!

وتتميز (أشيـر) من بق مدن وقرا اململكة ,وجند اصـة,
أنها ااتفمك بالبلـدة الـدنـة؛ نتييـ ًة لو،ـوث نـم حمفـوظ مـن
الوثــاملق واألوقــا  .ولــو قــرأت وصــية ومض ـامق وصــية صــبيح,
الـ أنــا أُليهــا الوصــية امللهمــة ,إرا أرثت وصــيةً متوافـــة مــع
مـــاييخ الشــرع ,فــاقرأ هــذه الوصــية .ايـ حتــد فيهــا وقــال
من بق مضامينها ال مضى عليهـا سـبع مئـة سـنة ,قـال بشـ ن
ممـــار وقفـــه ـــذه البئـــر الــــ (ســـبيل) الـ ـ تســــي النزيـــل
وتُمر  ,سواء مـا يبـاع ومـا يـوصع ,فــال ألهـل (أشـيـر)( :ومـا
فضل فهو ألهل الفرع ,وما فضل فهو ألهل شــراء) .أ ـذنا مـن
هذا النص الذي عمره سبع مئة سنة ,أن شــراء ومـا او ـا مـن

مــدن نانــك عــامرة بالســكان .واملســافة ص رلــك الوقــك قبــل
سبع مئة بق شـراء و(أشيـر) احلالية هي (مخسة عشـر نيلـو
مــة) ,ص مـــاييخ رلــك الــزمن ,أظــن نمــا يـولــون الريــاض
والدما  ,إرا صحَّ التعبري.
أستعرض بـية المورة ,هذا املبنـى ,مبنـى راملـع ,أنـا ثرسـك
فيــه الســنة ال ال ــة ارتبتدامليــة ,مدرســة معــن بــن صاملــدة بشــارع
ي حملـها ـــ اآلن ـــ بـرم اخلالديـة علـى شـارع اخلـزان.
اخلزانُ ,ب ِن َ
وهــذا املنــزل هــو منــزل امللــك الــد  ,ثــم أصــبح فيمــا بعــد
(مدرســة معــن بــن صاملــدة) ,ثــم أصــبح فيمــا بعــد بر ،ـا ب ـ الثق
طابـًــا .لكــن ص معيــاري أنــا ,أيهمــا أفضــل :الـ الثق طابـًــا أ
ا افمة علـى هـذا املبنـى؟! ,أظـن ا افمـة علـى هـذا املبنـى,
بعيدا عن املـاييخ األ را:

هذه مناسـبة ص (ثار تـرا الوشـم) ,معـالي الـدنتور /فهـد
الســــماري ,وســــعاثة حمــــافا شـــــراء ,وعــــدث مــــن أســــاتذتنا
الــدنتور الربيِّــع ,وغريهــم ,ص صيــارة لــدار تــرا الوشــم ,الـ
نوَّه عنها صميلي الدنتور عبدالعزيز ,هذه عوثة لبعضها:

هنا ,هـذه يُسـمُّونها املدينـة التارتيـة ص ُ،ـدَّة ,تتميـز بـةا
عمرانــي فريــد .اآلن ,نــاثت هــذه املنطـــة أن يفنــى نـ ري مــن
مساننها ,وناثت احلراملق أن تداهمها ,ولكـن ،هـوث هيئـة
الســـيااة اافمـــك علـــى بعضـــها ,واآلن أمجـــل مكـــان تـــذهب
لزيارته ص ُ،دَّة ,هو املدينة التارتية اينما تدور ص أصقتها.

وهــذا قمــر نمــيف ,الشــيخ /حممــد نمــيف ,الــذي اينمــا
ث ــل امللــك عبــدالعزيز إىل ُ،ــدَّة بع ـد اــمِّ احليــاص (3141هـــ ــــ
ك َن ص هـذا الـمـر ,والـمـر مـا
3144هـ) ,أول مـا ث ـل ,سَـ َ
صال حمافمًا عليه ص قلب مدينة ،دة:

هذا الـمر ,ننـك فيـه اليـو السـاعة احلاثيـة عشـر صـبااا,
ص بلــدة أثي ــا ,ويُنســب إىل عبــدالرمحن الســويدان  ,ونــان

موظفًا ص الـديوان ,وقـال لـي ابنـه ب ننـا سنشـرع ص تـرميم هـذا
الـمــر ,انمــروا إليــه اآلن ,وانمــروا إليــه ,إن شــاء اهلل ,بعــد
الةميم:

هذا ,لن تمـدقوا أن هـذه المـورة هـي صـورة قدنـة لـمـر
السبيعي الذي شاهدناه قبل قليل ,وهنـا طـراص العمـارة النيديـة
الذي نان ساملدا:

هنــا قمــة! هــذه ســنة ( ,) 3869ص املدينــة املنــورة ,مشــروع
ي قبـل
سكة اديد احليـاص ,مـن املدينـة املنـورة إىل ثِمشَـقُ ,بنِـ َ
أن ر من مئة واث عشر سنة ,هذه هي ا طة:

والدنتور عبدالعزيز، ,زاه اهلل ريا ,نوَّه إىل هذه الزيـارة.
وتـريبــا نمــف أو ( )%06مــن حمطــات ســكة اديــد احليــاص,
هي ص اململكة العربية السـعوثية ,وأصـبحك ،ـزءا مـن الـةا
العمراني ,وهذه المورة سنة ( 3460أو  ,) 3462أي نعم.
اآلن ,هذه هي المورة:

وهـــذا هـــو الشـــزص الـــذي أشنـــى تـبيـــل رأســـه أمـــامكم,
الــدنتور عبــدالعزيز ,الــذي رافـ ـ ص هــذه الرالــة ,ســنة ــــ
أظنهـــا ـــــ (3460هــــ) ص شـــوال ,مضـــى عليهـــا مخســـة وثالثــون
عامــا ,ننــك ،الســا مــع الــدنتور /عمــر بــن صــاحل العُمــري,
وباملناســـبة شــــيق الـــدنتور عمـــر األســـتار عبدا ســـن معنـــا
ك قاثمـــا مـــن
الليلـــة ,ف ُاييـــه .والـــدنتور عبـــدالعزيز ,وننـ ـ ُ
بريطانيــا إل،ــاصة ,رالــة علميــة .وقــالو( :أيــن ســتذهب؟) .فـلــك
ـم( :واهلل ,سـ رهب إىل املدينـة ,ســق ذ رالـة مــن املدينــة ,إن

شاء اهلل ,إىل ثِمَشق؛ ألن هذا ،زء مـن رسـال ص الـدنتوراه.
فـالوا( :سـتذهب فـرث ؟) .فـلـك( :واهلل ,سـ رهب ,إن شـاء
اهلل) .فـالوا( :نمنها صعبة أن تذهب فرث  ,تدري! سنذهب
معك) .أنا مت ند أنهم صاملوني ورافــوني لـيخ مـن أ،ـل املتعـة
ص الذهاب ,وإمنا إشـفاقًا، ,ـزاهم اهلل ـريا ,وأنـا أثر هـذا
الشــيء ,وأثعــو ــم ثاملمــا ,ولكــن فيمــا بعــد ,أصــبحك مــن
أمجل راالتنا.
ثم إن الفضل رت يُنسى ألهله ,رهبنـا إىل املدينـة املنـورة ,وأنـا
رت أثري اتـــى أيـــن أرهـــب ,ورت أعـــر اتـــى موقـــع الســـكة,
ا طة ا ميلة ال للتوِّ شاهدناها؛ فكتبك طابا ورفــاملي,
لمـااب السـمو امللكـي األمــري /عبداجمليـد بـن عبــدالعزيز 
وأســـكنه الفـــرثوس األعلـــى ,نتبنـــا لـــه طابـــا ,أنـــا فـــالن,
طالـــب ثنتـــوراه ,ص البلـــد الفالنـــي ,ولـــديَّ رالـــة علميـــة إىل
نذا ,وبوثِّي أرهب ,فـال األمري( :يُؤمر لـه بسـيارة وبسـاملق),
ومــا أثري مــا اســم الســاملق؛ لنحييــه مــن هــذا املكــان .وطلعنــا
بسيارة رلية ,الـدنتور عبـدالعزيز ,والـدنتور عمـر ,وأنـا,
والساملق ,ومشينا .هذه من مضمن ا اور ,أول مرة أنـا أعـر
هـذا .طبعــا نــان لنــا رالــة قدنــة ســنة ( ) 3182مــن الكليــة,
قســم التــاريخ ,إىل العــال ,لكــن مــا أ ــذنا هــذا الطريــق .ثــم

مشــينا علــى مســار الســكة احلديــد الـدنــة ,أايانــا نباريهــا,
أايانا نطلع عليها ,إرا ،اء الليل فال نستطيع أن نمور.
وهــذا الــدنتور عبــدالعزيز ,ونــان يمــور معــي ,أنــا معــي
نامريا ,وهـو معـه نـامريا ,اـيــةً ,هـذا ،ـزء ,وهـذا نلـه
نعت ه من اإلر العمراني.

وهذا الدنتور عمر بن صاحل ,ور ا هذا الساملق:

الدنتور عمر وأنا:

هذه ص العال ,أظن بتنا ص العال:

وهـــذا مــــن ا ســــور الـــ يعـــ عليهــــا الـطــــار ص األوثيــــة
الضــزمة العميمــة ,ال ـ ت ـ تي مــن ،بــال الســروات إىل البحــر
األمحــــر ,نــــان يواــــع نــــوع مــــن ا ســــور ,وإرا شــــاهدتها,
فك نها مبنية منذ عشر سنوات:

هنـــا ـــالل ملتــــى الـــةا العمرانـــي برعايـــة أمـــري مكـــة
املكرمــة ,نعــرض جتربــة شـــراء ص ملتـــى الــةا العمرانــي.
اي ـ عملنــا م ــل املعــرض ,األمــري ســلطان صارنــا ,ويُشــاهد ص
المــورة أســـتارنا الـــدنتور /أمحــد الزيلعـــي ,األســـتار الشـــيخ
الو،يــه /عبــداهلل بــن عبــدالرمحن ا مــيح ,الزميــل /يوســف
املهنا ,وهو من املهتمق بالةا العمراني عندنا ص شـراء:

هنـــا امللـــك ســـلمان ,ـــاث احلـــرمق الشـــريفق ,الريـــاثة ص
الـــةا العمرانــــي ,نتـــاب ,نــــان بـــوثِّي أن أُاضــــره هنــــا,
شكي اكاية وقمـة وتوثيـق اهتمـا

ـاث احلـرمق بـالةا

العمرانــي ,نتــاب اــزم مــن إص ـدار ا يئــة العليــا ولــه قمــة
عميمة:

ســــرية ص الــــةا العمرانــــي ,األمــــري ســــلطان بــــن ســــلمان
واهتمامه الكبري ,وأنا شاهدت الك ري ,وعاصرت الك ري:

هذا إصدار عن الدرعية ,الدرعية اآلن تلـى اهتماما عميما
ص الةا العمراني:

الريــاض الـدنــة ,أاــد اإلصــدارات ا ميلــة يئــة تطــوير
الرياض ,وقد أصدروا أن ر مـن مخسـة عشـر نتابـا ,نلـها
ص ارتهتما بالةا العمراني ,وهكذا:

هنـــا نتـــاب( :ملـــارا ارتهتمـــا بـــالةا العمرانـــي؟ مبـــاثرات
ا يئة العامة للسيااة واآلثار جتاه الةا العمراني):

أنــا أاــب ارتنضــباط ,نمــا يـولــون ,ص الوقــك ,ولكــن إن
أرنتم لي ببع

الوقك يكون على اساب األسئلة ,نـ ن هـذا

سؤال افةااي منكم ,هـذا ن نـه جييـب علـى سـؤالنا ,ملـارا
ارتهتمـــا بـــالةا العمرانـــي؟! فــــل أنـــا سـ ـ ُلـي نمـــرةً علـــى
الفهــــــرس ,الفمــــــل (أهميــــــة الــــــةا العمرانــــــي) :الـيمــــــة
ارتقتمــاثية ,الـيمــة ال ـافيــة والعمرانيــة ,الـيمــة ارت،تماعيــة.
وهنا يسرث مباثرات ا يئة العامة للسيااة .وهنا مبـاثرات ا يئـة
ص تـــال الت هيـــل .وهنـــا مشـــاريع راملـــدة :مشـــروع الدرعيـــة,
مشروع ُ،دَّة التارتية ,مشـروع وسـل ا فـو  ,مشـروع وسـل

مدينة الطاملف ,مشروع بلـدة الغـاط الةاثيـة ,قريـة ر،ـال أملـع,
مشروع قرية ري عق ,مشروع البلـدة الةاثيـة ص ُ،بـة ,مشـروع
تطوير بلدة العال ,وهكذا .املـا قد ي ذ وقتا.
هنــا مــن إصــدارات ا يئــة العامــة للســيااة والــةا الــوط ,
مرانز املدن التارتية ص اململكة:

نـــل مدينـــة ـــا مرنـــز تـ ـارتي ,نمـــا قلنـــا :ا ـــامع,
الســــوق ,نــــذا ,فهــــو مرنــــز .وإن شــــاء اهلل ,يــــا ثنتــــور
عبدالعزيز ,أنه سيكون لكـم حمااـرة بعـد أيـا ص الـدما ,
بعنــوان قريــب مــن هــذا ,املدينــة ,أن يكــون املســيد والســوق,
نعم.

واآلن برنامج تطوير وإعاثة ت هيل األسواق الشعبية:

تسمعون إرا رهبنا للينـوب؛ سـوق اخلمـيخ ,وسـوق األاـد,
وسـوق نـذا .اتــى ص جنـد نـان هنــا أسـواق معتـ ة ص أيــا
معينــة .األســواق الشــعبية ،ــاء وقــك مــع الطفــرة ومــع التغيُّــر,
فــــدناها! فا يئـــة العامـــة للســـيااة والـــةا الـــوط  ,ونـــان
الها واآلثار ,و ناسبة عبارة (واآلثار) ,نانك اآلثـار ونالـة
ص وصارة املعار  ,وأثَّت ثورا عميمـا يُشـار لـه بالبنـان ص إنشـاء
متـــااف ,وا افمـــة علـــى أشـــياء نـ ـ رية ,نانـــك تضـــع ـــا
اراسة ,أو على األقل نوعـا مـن (السـيا،ات) الـ افمتهـا إىل
اق.

هــذا معــرض المــور التارتيــة نطـــة عســري ,تــزامن مــع
امللتـى ,هذا معرض أيضا شوي صورا عميمة:

هنــا ثراســات مــن الــةا العمرانــي ,أحبــا وتــرا ثالثــة,
والذي هـو ملتــى الـةا الـوط ال الـ ص املدينـة املنـورة ,أنـا
شارنك به .ولو فـل أقرأ لكم بع

أحباثـه نعنـوان ,اتـى

ال( :قـراءة حتليليـة ص ممارسـات
نرا مارا نان يـدور .يــول مـ ً
تـــرميم املبـــاني التارتيـــة ص منطــــة املدينـــة .ثور مينـــاء العــــري
التــارتي ص عهــد امللــك عبــدالعزيز ,واآلثــار اإلجيابيــة ملشــروع
إعـــاثة تطـــويره ,إ

 ...الراَّالـــة الغربيـــون والـــةا العمرانـــي

نطـة الـميم .هنا راَّالة من أوروبا ،اؤوا وصاروا قبل مـئ

سنة ,وقبل ثال مئة سنة ,وقبل مئة سنة ,وقبـل مخسـق سـنة.
واليو معنا أستار ,أنا لعـك قبـل قليـل أنـه اـيف مـن أملانيـا,
ف ُاييــه بــالكم مجيعــا ,وأنيــد لــه اهتمــا ر ــا بــالةا أو
ــا يتعلــق بــه .تطــوير تمــميم قريــة (املِـِــرّ الةاثيــة) ,وننــكُ
أقرأها املَــرّ ,إىل أن صرنـا (النمـاص) ,نـان هنـا قبـل شـهر,
ا معيـة التارتيــة الســعوثية ,أظــن الــبع

اضــر ص النمــاص

ندوة تارتية عن تاريخ املنطـة ,وصرنـا ص (تنومـة) قمـرا

هـد

شزمــي لر،ــل الــه (فــالن املِـِ ـرّ) ,قمــرا مــن أربعــة أثوار,
متحفًـــا عميمـــا لشـــزص وااـــد .وأنـــا عنـــدي مواـــوع ,قـــد رت
يكفي الوقك ,نيف أن هنا أشزاصا قـاموا بـدور عمـيم رت
تـو به مؤسسة!:

هنــــا يـــــول ,نعــــم ,تطــــوير احلِــــر واملمــــنوعات اليدويــــة
وإمكانية ,إ  ,...ص العمارة .مد ل إىل نمريـة فــه العمـارة.
هذا ملتـى ص املدينة املنورة.
واآل ر ,ملتـى ,ر ا الـذي ص الـمـيم أو ص عسـري ,أ تـار
لكــــم ألفاظًــــا عــــن العمــــارة التـليديــــة ص املنطـــــة( :الــــةا
العمرانـــي ص ظهـــران ا نـــوب .إشـــكالية التنمـــيم املؤسســـي,
وهــــذا نلــــها حبــــو موثـــــة ومو،ــــوثة ,إشــــكالية التنمــــيم
املؤسســـــي إلثارة الـــــةا العمرانـــــي .نمـــــا محايـــــة الـــــةا
العمراني) .وهذا من أ،وث ما توصلك إليه ا يئـة؛ فلـم يعـد أاـد
يستطيع أن يزيل مبنى اتى لو نذا ,إرت وفق نمـا  ,إىل آ ـره.
أي أن هنــا مواــوعات ,واآلن نــرا المــور ,اــدي المــور,
وهذه نلها أحبا مليئة:

وهــذا عــن مــاملص الــةا العمرانــي ص اململكــة ,منطـــة
جنـــد .نـــل منطــــة ,م ـــل مـــا رنرنـــا ,ـــا مـــاملص ,ملـــارا
اخلمــاملص؟! هــذه مـن البيئــة ,مــا املــواث املتــوفرة ص جنــد ,هــل
ال ص احليـاص,
لدينا األايار ولدينا نذا ,هذه رت تتوفر إرت مـ ً
فعنــدنا املنطـــة إرا املــواث اخلــا مــن املنطـــة ,ولــذلك ثنومتهــا
أن ر ,وهي مب وثة ص هذا الكتاب:

ي مـن أمجـل أايـاء مكـة املكرمـة ,قريـب
و(،رول) هذا ا ي
من احلر  ,اِندثر أن ر من ثالثة أرباعه .وأنـا باملناسـبة ثرسـكُ
ص مدرسة الها (السعدية) ,ص ثال ـة اِبتـداملي ,ص هـذا احلـيِّ.
ملـــارا أنـــا أتيـــك بمـــورة هـــذا الكتـــاب؟! (،ـــرول) مـــن اـــارات
مكة ,اآلن هنـا عـوثة؛ وعـيي أو ًرت ,واـنقٌ ثانيـا إىل املااـي,

تـول لـي مـا األسـباب؟! هنـا أسـباب نـ رية؛ فبـدأ يمهـر اآلن
نتب، ,رول ,و،بـل احلـارة ,ومَـن نـان ص احلـارة ,ونـذا.
عنــدنا ص الريــاض ,اآلن ,انمــروا إىل املواقــع ص (تــوية) :اــيُّ
اوطــة الــد ,اــيُّ نــذا ,اــيَّ نــذا ,ونــذلك ص الـمــيم,
هنا نل شيء:

الــذي بعــده ,هــذا ,سـ عوث ملواــوع رنرتــه مــن قبــل ,هــذا
قمر (العناقر) األثري ص ثرمداء ,هذا أصـدرته بعـد أن انتهينـا
مـــن اإلشـــرا  ,انتهـــى مـــن اـــوالي اثــ عشـــر عامـــا ,ثراســـة
تارتية أثرية.

هــذا بيــك العيســى األثــري ,أيضــا ننــك مِمَــن أشــر علــى
بنامله ,ووثَّـك هذه التيربة ص نتاب:

(تــرميم البلــدة الـدنــة ص شـــراء  ..التيربــة والنتــاملج) ,هــذ
هو املواوع الذي طراته ص ملتـى الةا العمراني ص ُ،دَّة:

مشـــروع ا ُمـــيح لتيديـــد بنـــاء ســـوق اجمللـــخ؛ ألن الشـــيوخ
ا ُميح، ,زاهم اهلل ريا ,ت َّعوا ,ف نـا وثَّــكُ هـذه التيربـة,
ك أربـ َع سـنوات مـع الـزمالء ص مرااـل بناملـه ,وهـي
ألن أمضي ُ
قمة تستحق نتابا ,وهذا ترث بروشور:

وهذا ثار ترا الوشـم ,والـدنتور عبـدالعزيز طلـب مـ أن
أحتــد  ,رت يو،ــد وقــك ألن أحتــد  ,اللــهم إرت أنــه منــذ ثــال
ســنوات واــعكُ مشــروعَ مكتبـةٍ ومتحـفٍ ثـــاص ,يرصــد ويوثــق
إقلــيم الوشــم ,ثــم توسَّــع املفهــو عنــدي إىل أن واــعك اململــة,
تاريخ اململكة ,ومن امنها هذه.

هـذه مــن المــور العميمـة ,هــذا هــو حمـلُّ قمــر احلكــم ص
الريـــاض اآلن ,وهـــذا ا ســـر الـــذي يـــؤثي إىل ا ـــامع ,واآلن
مو،وث ا سر إىل ا امع ,ومو،وث الـمر ,ومو،وث ا امع,
ولكن ببنـاء وطـراص اـدي  .هـل نـان هنـا تـال للمحافمـة
على الـمر بهذه المورة؟! السؤال مت ر:

هذه المورة ,هـي املرالـة الـدنـة املتوارثـة

ـامع (الـديرة)

(،ــامع اإلمــا فيمــل بــن ترنــي) ,ال ـ هــي مــن وقــك اإلمــا
ع البنــاء
ترنـي ,ثـم اإلمـا فيمـل ,ثــم ص وقـك امللـك سـعوثَّ ,
الذي شاهدشوه قبل قليل:

اآلن سـ ـ تم بشـــيء بســـيل ,وهـــو أن هنـــا شـــيئا اِســـتيدَّ
طبعا ,ا يئة العامة للسـيااة والـةا الـوط  ,أصـبح اآلن نـوع
من التغيري الـذي نتمنـى أنـه أيضـا ـــ إن شـاء اهلل ـــ مناسـب ,أنـه
نُــل الــةا الـوط بشــكل عـا  ,ومنــه الـةا العمرانــي ,إىل
وصارة ال ـافة وسيمبح قطاعا مهما ص الوصارة.
ملــا ر،عــك إىل مضــامق الرؤيــة (رؤيــة  ,)5616و،ــدتُ فيهــا
أشـــياء متعلــــة حااـــرتنا ,و،يــدٌ أنـــي حب ـــك ,ســ قرأها ص

ثقيــــة .يــــول ص نمـــوص الرؤيـــة ,والرؤيـــة (يِمكـــن) أنهـــا ص
اـــدوث مخســـق أو ســـتق صـــفحة ,يــــول هنـــا( :نعتـــز بهُويتنـــا
الوطنيـة ,وهــذا لـه عالقــة ,إننـا نفزــر بإرثنـا ال ـــاص ,والتــاريخ
السعوثي ,والعربي واإلسـالمي .ونـدر أهميـة ا افمـة عليـه؛
لتعزيـــز الواـــدة الوطنيـــة ,وترســـيخ الــــيم العربيـــة واإلســـالمية
األصــيلة .إن أراــنا عُرفــك علــى مــرِّ التــاريخ حبضــارتها العريـــة
وطرقها التيارية الـ ربطـك اضـارات العـاا بعضـها بـبع ,
ممــا أنســبها تنوعــا وعمـًــا ثـافيــا فريــدا .ولــذلك ــــ مــن اــمن
التزامات رؤية  5616ــ سنحافا علـى هُويتنـا الوطنيـة ,ونُ صهـا
ونُعرِّ بهـا ,وننـلـها إىل أ،يالنـا الـاثمـة ـــ( ,وهـو مـا أتوقـع أن
وصارة ال ـافة ــ إن شاء اهلل ــ سـتـو بـه) ورلـك مـن ـالل غـرس
املبـــاثئ والــــيم الوطنيـــة والعنايـــة بالتنشـــئة ارت،تماعيـــة واللغـــة
العربية ,وإقامـة املتـااف والفعاليَّـات وتنمـيم األنشـطة املعـزصة,
وسنستمر ص العمـل علـى إايـاء مواقـع الـةا الـوط والعربـي
واإلســـــــالمي والــــــــديم ,وتســـــــييلها ثوليـــــــا ص مـــــــا يُعـــــــر
باليونيسكو ,ــ عندنا اوالي مثانية مواقـع مسـيلة اتـى اآلن,
منها الدرعية ,وغريها ...ــ وشكق ا ميع من الوصـول إليهـا,
بوصــفها شــاهدا ايـــا علــى إرثنــا العريـــق وعلــى ثورنــا الفاعـــل
وموقعنا البارص على ريطة احلضارات اإلنسانية .مـن التزاماتنـا
إنشـــاء أنــ متحــفٍ إســـالميٍ ص العـــاا ,ومـــن هـــذا املنطلـــق

سنُؤســخ متحفًــا إســالميا ,يُبنــى وف ـقَ أرقــى املعــايري العامليــة,
ويعتمــــد أاــــد َ الوســــاملل ص ا مــــع ,واحلفــــا ,والعــــرض,
والتوثيق ,إ

...

أنا أو ًرت أعتذر؛ ثاملمـا أُاـب ارتلتـزا بالوقـك ,ولكـن شـعرت
أنـ أســت رنكم علــى أســاس أن ُنلِــمَّ بـ ن ر ،وانــب املواــوع.
هــذا ,وصــلى اهلل وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه
أمجعق ,والسال عليكم ورمحة اهلل وبرناته.



أُرنِّر أن اجملال مفتوح ,إن شاء اهلل ,للتعـيبات املباشـرة أو
املكتوبة ,وقبل أن ند ل ص بع

األسئلة ال ورثتـ  ,نـان

املواــوع املـــةح ــذا اللـــاء عــن (ثار تــرا الوشــم) ,فتهــرَّب
الــــدنتور عبــــداللطيف مــــن هــــذا املواــــوع املباشــــر ,أعــــر
الســبب ,وهــو أنــه رت يريــد أن يتحــد عــن ،هــده الشزمــي,
وهذا توااع منه، ,ـزاه اهلل ـريا ,وأنـا أثر أن احلـدي عـن
ثار ترا الوشم يستغرق أن ر من لـاءٍ لو ث لنا ص تفميالته.
ولعلَّه َ،الَ خباطري بع

ما رنره من تلـك الرالـة ,الـ ـــ

إن شــاء اهلل ــــ س ـ ُهديك ثــال مئــة صــورة ,ر ــا لــيخ عنــد
بعـــ ـ

منهـــــا، ,ـــــاهزة علـــــى ( ,)CDمســـــحتها اـــــومليا بالــــــ

( ,)Scannerوهي ،ـاهزة لـك ,بـإرن اهلل تعـاىل .وأرنـر اينمـا
نـــان الســـاملق ,أنـــك رنـــرت (را،ـــي أو را،ـــح) ,وقفنـــا عنـــد
حمطة البنزين .فـال( :مارا تريدون؟) .فـلك له( :نريد أن ن ـذ
فحما,

ن نبِي نكشـك ونطـبخ علـى فحـم) .فــال لـيَ ( :لِّـه

عند  ,أنـا أوريـك الشـغل) .بعـد مـا طلعنـا مـن املدينـة ,وإىل أن
وصلنا إىل تبو ــ سـبحان اهلل ـــ نلـها منـاطق غابـات ,أشـيار
السمر ,اطب السمر,

مل مما وقع علـى األرض مـن الشـير

مــا يكفينــا لــو أرثنــا أن نطــبخَ آرت ا مــال ,فمــا ننَّــا

مــل

بالســيارة إرت شــيئا بســيطًا ,ثــم فيمــا بعــد جنــدها علــى الطريــق
على طبيعتها.
وأرنر أنه ص أاد األيا قابلنا أعرابيا يرعى اإلبل ,نـ ني
أنمر إىل ر،ال مـن الــرن األول ا يـري؛ ،دايلـه (ظفـاملره) إىل
السرة ,واـاغ وعمـة ,لسـك أثري مـن أيـن أاضـرها( ,مـا هـو
بشـــماغ بـــل هـــو لفافـــة بيضـــاء) وثـــوب أبـــي

ن نــه مـــن نســـج

المـو الـــديم ,مـا هــو اتــى ممـا نعــر مـن الـمــاش فسـ لته
وقلــك لــه( :ويــش أنــتم؟) .فـــال( :واهلل ,يــا ــوي ,انــا عــرب).
فـلــك لــه( :إيــش لــون عــرب؟ نلنــا عــرب) .قــال( :واهلل,

ــن

عرب بــ حملنـا ,و،انـا ابـن سـعوث ,وقـال بنـا هـا هـا هـا ,
وصـرنا معـه) .انمـر نيـف يُعبِّـر عـن ث ـو م حتـك لـواء الدولــة
السعوثية ,يـول( :قال بنـا هـا هـا هـا  ,وصـرنا معـه ,وإرت

ن عرب ,منشي ,ونروح ,وجنـي) .هـذا الكـال قبـل اـوالي
مخخ وثالثق أو سك وثالثق سنة.
عنــدي بع ـ

األســئلة املكتوبــة ,يـــول الســاملل :اــدِّثنا عــن

فكـــرة ت ســـيخ ثار تـــرا الوشـــم ,وآليـــة إثارتهـــا ,مـــع رنـــر
املشانل والمعوبات ال تعرَّاتم ـا؟ لعلَّـك جتيـب عليـه قبـل
أن ننتـل للسؤال اآل ر.


نعم ,لو ــ سبحان اهلل ــ أنا هيَّ ت املكان قبـل سـك سـنوات,
وأمضيك سنتق ص حتويله من منزل إىل نذا ,ولكـن الو،هـة
ا تكن وااحة ص رهـ  .نعـم ,هـي متحـف ,ولكـن هـل هـو
متحــف تـليــديّ ,ن ـ ن نضــع هــذه الغرفــة تلســا ,واأل ــرا,
ِلنَـُلْ ,مطبزا تـليديا ,وال ال ة تلخ نذا .ومع مرور األيـا ,
بــدأت أُفكِّــر ,أو ًرت,

ــن أمضــينا عشــر ســنوات فيمــا يُعــر

بالةميم وإقناع األهالي وو،هاء البلد ص التمويـل ,نُـرمم السـوق
هـذا ,واملسـيد هـذا ,ونُعيـد بنــاء هـذا .طيـب هـذا نـل شــيء,
ِلنَـُــ ْل عمرانــا وشــيئا ملموســا ونــذا .إرا الفكــر ,طاملــا أنــي
متزمص ص التـاريخ ,وهـذا تـالي ,فلمـارا رت تكـون فكـرة
مكتبة ,ومكتبة حتمل اسم املنطـة .يعـ إقلـيم (الوشـم) مـن
اــمن جنــد ,يتكــون مــن إقلــيم (ســدير) و(الوشــم) و(ا مــل)

و(العارض) ,هـذا إقلـيم مـن اـمن األقـاليم ,نـل إقلـيم شمـل
قواسم مشةنة .فو،دت فكـرة أن تكـون ثارَ نشـر ,ولكـن
ثار النشــر أيضــا حتتــام لفســح ,فحمــلك علــى فســح مــن وصارة
اإلعال  .ثم تطورت املس لة إىل واع أ،نحة تضـمُّ هـذه الكتـب
املعنية دن وقرا الوشم.
ثـــم أيضـــا ,تموعـــة وثـــاملق ,فبـــدأت رلـــب وثـــاملق ,ســـواء
بمورها أ واع منارم منها .ثم أيضا صورا لرموص هذه البلـدة,
شيبان نبار رت يو،د ـم إرت صـورة نـاثرة ,بعضـهم نـان إمـا َ
مسيد قديم ,بعضهم نـان معلمـا سـابـًا .فبـدأت تتطـور ,وملـا
يـ ـ تي صوَّار ,نلمـــا ،ـــاء صاملـــر أَعطـــى فكـــرة ,الـــبع

قـــال:

(واهلل ,ينـمــك صــورة نــذا) .ف ـ قول لــه،( :ــزا اهلل ــريا,
أرســلها لــي فـــل بـــ "الواتســاب" ,وأنــا أعمــل البــاقي) .اتــى رت
أقول له هـذِّب المـورة ,وأاضـر ـا بـرواصا ,وتكـبريا ,املهمـة
تكــون عنــدي  ,...فـــل هــو يتفضــل علــيَّ بإرســال إمــا صــورة
وثيـة أو صـورة .فتيمَّـع نـمي نـبريٌ مـن هنـا ومـن هنـا .فكنـك
وســـل األســـبوع ص الريـــاض ,أُعـــدُّ ص أثنـــاء العمـــل وص أثنـــاء
ال مـارا سـق ذ معـي إىل شــراء إىل ثار تـرا
ا امعة ,أُعدُّ مـ ً
س فنِّيـون هنـا
ال صـور وثـاملق ,صـار لـي أنـا ٌ
الوشم من مـواث ,مـ ً
وهنـا ,أريـد نــذا .فـإرا ،ـاءت نهايــة األسـبوع ,أرهـب للــدار ص
شـــراء ,وأ،لــخ مــع العمــال ونضــعها .ســاعة نســتـبل الــزوَّار,

فــإرا رهــب الــزوَّار ,أغلـنــا .ثــم بــدأنا نمــلح األشــياء ,ســاعة أو
ســاعتق ,اتــى أصــبح العمــال لــديَّ يتفــاعلون ونــذا .واألهــل,
امليزة عندي ,إرا ،اء يو اخلميخ (ما راك) أو ت رت ,قـالوا
(ما عند رواـة إىل شــراء؟) (يعـ نـ نهم ت تـوا) ,وهـذا
شيء طيب لي ,بدل ما أُقنعهم ,فهذا صار واقعاً.
وملَّا أرهـب إىل شــراء ,فهنـا يـ تي أنـاس ويـولـون رت بـدَّ أن
نرا  ,رت تر،ـع للريـاض ,نريـد أن نضـع نـذا ونـذا .فـ قول:
(طيــب)  ,فق ــذ مــنهم أشــياء وأُراــيهم ,ثــم بعــد رلــك أعــوث؛
فزــالل ثــال ســنوات جتمــع نـمي ترانمـيي مشــيعٌ .اليــو وأنــا
قــ ـاث ٌ لكــــم ,ننــــك بــــاألمخ ,مــــررت تـريبــــا بـــــ (أشــــيـر)
و(شـــراء) و(أثي ــا) ,وأنــا أعــر أن لــديَّ التزامــا با ااــرة,
ولكــن نانــك مواعيــد ســابـة ,آ ــذ مــنهم مــواثَّ ,وآ ــذ مــنهم
أشياء هي ململحة الدار نعم ,وملمـلحة توثيـق العمـل ,وبالنسـبة
ــم قناعــة .اتــى قــال لــي :اليــو ســو نــرمم نــذا ن ـذا؛ ألن
هنا شيئا ماثيا شتـام إىل تـرميم ونـذا .وهنـا شـيئا شتـام
إىل توثيـــق ,التـــاريخ الشـــفوي ,الوثـــاملق ,وهكـــذا ,احلـــدي
يطول ,وهذا بإجياص.


،زا اهلل ريا ثنتور عبـداللطيف ,هنـا سـؤال ,ولعلَّـك
أيضـــــا إن شـــــئكَ أن يشـــــار َ معـــــك الـــــدنتور عبـــــدالرمحن

الســنيدي ,يـــول :هــل هنــا توثيــق وحبــو لطــرق احلــج مــن
الشا والعراق والـيمن؟ ومـارا عـن معـاا هـذه الطـرق ومـا فيهـا
مــن عمــران ومنشـــقت دميــة؟ ,طبعـــا الــدنتور عبـــدالرمحن
الســنيدي ,علــى رأس الفريــق العلمــي ملوســوعة احلـج واحلــرمق
التابعـــة لــــ (ثارة امللـــك عبـــدالعزيز) ,وشـ ـرُفنا بـــه هـــذه الليلـــة,
والســــؤال موَّ،ــ ـهٌ لــــك هــــذه الليلــــة ,وإن شــــئكَ أن يشــــارنك
الدنتور عبدالرمحن.


الدنتور عبـدالرمحن ,إن أاببـكَ أن تـدلي ,وطبعـا ـن رت
بدَّ أن نتطلع إىل معلوماتـك ,ألنـك ـــ مـا شـاء اهلل ـــ معـ ي .وأبـرص
ا هوث اـيـةً ,هـو ،هـد الـدنتور سـعد الراشـد ,الـذي ثرس
ثرب صبيـــدة مـــن العـــراق إىل املدينـــة مـــرورا باملنطــــة الـ ـ بـــق
الـميم وااملل ,الدرب الشهري املنسـوب إىل السـيدة صبيـدة بنـك
املنمـــور ,ونـــان هـــو مشـــروع رســـالته للـــدنتوراه ,وأصـــدره
باللغــة العربيــة ,وقــد أهــداني هــذه األيــا  ,قبــل شــهرين ,طبعــة
،ديــدة لــدرب صبيــدة .وهنــا نتــاب أو نتــب نـ رية صــدرت
عن طرق احلج ,ولكن طبعا ثارة امللـك عبـدالعزيز ـا ،هـوث,
وشكَّلك فرقًـا علميـة .والـدنتور عبـدالعزيز مـن اـمن الفـرق
املعنيـــة بطريـــق هيـــرة الرســـول  ,والـــدنتور عبـــدالرمحن
صميلنــا ,وهــو مــن العلمــاء األ،ــالء ص قســمنا ,قســم التــاريخ,

املعنــيق ,وإن أاــبَّ أن يضــيف ,فــنحن نتطلــع إىل رلــك ,فــإرا
نان هنا ميكروفون.


الــدنتور عبــدالرمحن طبعــا مــن اــمن العــاملق ص مشــروع
اـــزم ,أرت وهـــو مشـــروع موســـوعة احلـــج ,نـــل مـــا يـــرتبل
باحلج ,هل لديك إاافة يا ثنتور عبدالرمحن؟ تفضل.


بســـم اهلل الـــرمحن الـــرايم ,أمســـية مبارنـــة ,وص الواقـــع
أشـــــكر ســـــعاثة الـــــدنتور /عبـــــدالعزيز العُمـــــري ,وأيضـــــا
حمااـرَنا وأســتارنا ال ـدنتور /عبــداللطيف احلميــد ,والواقــع
أنــه ا جتمعهمــا الطاولــة أو مِنــ ا ااــرة ,وإمنــا مجعتهمــا
ماملص نـ رية ,مـن أبرصهـا لااـة اخللـق ,ورلـك ال ـراء ص
التعامل مع اآل رين ,وأقول رلك عـن جتربـة؛ فــد ننـك ،ـزءا
من نونبة قسم التاريخ ,ونانا ص الطبــة العليـا علـى مـدا
مــا يُـــارب اخلمســة وثالثــق عامــا .أم ـا بالنســبة ملوســوعة احلــج
طعَــ ـكْ شــــوطًا
واحلــــرمق ص (ثارة امللــــك عبــــدالعزيز) فـــــد ق َ
نــبريا ,وبانتمــار نشــر هــذه األحبــا  .إاــاف ًة إىل الدراســات
الـ ـ قُـــدِّمك عـــن طريـــق احلـــج العراقـــي ,إاـــاف ًة إىل ثراســـة
الـــدنتور ســـعد الراشـــد عـــن ثرب صبيـــدة ,والطريـــق الكـــوص

الــذي نـــرُّ بـــ (فيـــد وااملــل واـــال الـمــيم) ,هنـــا الطريـــق
اآل ر ,أرت وهـو طريـق احلـج املمـري .وهنـا بعـ الدراسـات
مــن أبرصهــا ثراســة الــدنتور /صــاحل بــن ســلميان الــواي 
عن اآلثار ارت،تماعية وارتقتمـاثية لطريـق احلـج العراقـي وأثـره
على منطـة الـميم .ونذلك أيضا ثراسة شيزنا وصـاابنا ص
راــــالت الســــرية امليدانيــــة ,الشــــيخ /عبــــداهلل الشــــايع ,فلــــه
إصــدارات ص هــذا ا انــب .باإلاــافة إىل أن هنــا ،هــوثا مــن
قِبَل أهالي املنطـة ,وأنا أُهيب بهم ,اصةً فيما تص الطريـق
اآل ــر ,الطريــق ا نــوبي ,الــذي نــرُّ باألســياح ونــرُّ وااــع
بريدة وعنيزة قدنا ثم يتيه إىل (ارية) ,أُهيب بهم أن يـدموا
ثراســات اــول هــذا الطريــق ,وأن يكــون م ــل الطريــق اآل ــر,
عنى أن يـد ل اـمن تمـنيف (اليونيسـكو) .وهـذا الطريـق,
وللمعلوميـــة ,عـــا َث معـــه هـــارون الرشـــيد  مـــن رات عِـــرق إىل
اـــرية ,ومـــرَّ بهـــذه املنـــاطق .إاـــافةً إىل و،ـــوث بعـ ـ اآلثـــار
املو،ــــــوثة ,والـــــ  ,لاســــــف ,ونمــــــا َرنَـــــرَ الــــــدنتور/
عبــداللطيف ,اصثيــاث التمــدث العمرانــي ,واإلهمــال ــــ أايانــا ــــ
البيئــي ,فــ نرمكم اهلل ,بعــ حمطــات أو نـــاط المــر
ال (بريكــة) أو الـمُ ـور املو،ــوثة ص
المــحي تكــون قــرب م ـ ً
ا هات الشرقية .وأ تم بسؤال للدنتور /عبداللطيف ,ما هو
النمــورم الــذي ااتــذاه النيــديون وهــم يبنــون هــذه الـمــور مــن

الطق؟ أهو النمورم احلياصي؟ أ األاساملي والعراقي؟ شكرا
لكم ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.


ســؤال النمــورم ,ســؤال مجيــل ,ص البدايــة ,يكــاث يكــون
البنــاءُ بــاللل والطــق ص جنــد مئ ـةَ باملئــة ,واألســـف يواــع ـا
يــص اخلشـب إرت ص وقـك
ُّ
شب األثـل ,وطبعـا ـم معـايري ,رت
معـــق ص الســـنة؛ اتـــى يمـــري لـــه عمـــر أطـــول ,وبعـــده يُكســـا
با ريــد ,ص وقــك نــان رت يضــع ،ريــدا ,بــل يمــنعون فروشــا
وهــو الـشــر احليــري ,وهــذا مو،ــوث أايانــا .وص وقــك أايانــا
يضــعون أنواعــا مــن األغمــان اليابســة ,ونــذا ,فكانــك مئــة
باملئة.
قبــل اــوالي مئــة ســنة بــدأ ارتنتـــال ,صــار هنــا تواصــل مــع
األاســاء ,فبــدأ ي ـ تي مــن البحــرين ومــن ا نــد أبــواب ،ديــدة,
تُشــبه مــا هــو مو،ــوث .وي ـ تي مــن ا نــد شــب ،ديــد (صــندل).
وطبعـــا هـــذه مـــا يســـتورثها إرت األثريـــاء .فكـــان هنـــا تطـــوير
مرالـ ـيي ,إىل أن ،ـــاء بعـــدها مـــا يُســـمَّونه شـــب (املرابيـــع),
وأبــواب احلديــد ,وبــدأ يــد ل املــاء والكهربــاء .ثــم بعــدها ،ــاء
ارتنتـــال إىل أايــاء ,أصــبحك مرالــة انتـاليــة بــق مــا عليــه مــن
قــرون طويلــة إىل اآلن .ثــم ،ــاءت فــةة البنــك العـــاري ,نســميها

هكذا ,مـن عـا (3182هــ) ,ايـ النـلـة الكـبرية ,أرت وهـي
البناء املسلَّح .هذه اإل،ابة.


،زا اهلل ريا ,احلـيـة ,النمـورم الـذي حتـدثكَ عنـه قبـل
قليــل منــورم البنــاء بــالطق إ ــوتي الكــرا  ,هــو منــورم بــدامليي
إنسانيي ,ليخ فـل اصا بنيـد ,اِرهـب إىل موريتانيـا ,اِرهـب
إىل إفريـيا ,اِرهب إىل الشا  ,إىل العراق ,الـرا الـدنة ,مـا
يزال نفـخ الـنمل .بـل ص أواسـل آسـيا وغريهـا ,ايـ املنـاطق
الطينية ال ليسك رات ن افة مطرية ,هـي مـن نفـخ األعـواث
املتــوفرة لــديهم ,ناألثــل

ــن عنــدنا ,إاــاف ًة إىل اللــل الــذي

يُمـــنع مـــن الطـــق .وتـــرا املبـــاني ص املغـــرب وص الســـوثان اآلن
ن نك ص جند ,اي نفخ الطـراص ,ولـذلك صـعب أن نُمـنِّف
ال ,رت وقــك للــتفكري ليــذهب ليـتــبخ مــن هنــا
مــا عنــدهم أص ـ ً
ومن هنا أو غري رلك.
هـــذا ســـؤال يتعلـــق بهـــذا األمـــر ,وأحتفـــا علـــى مـــا ورثَ ص
بعضه ,لكن يـول :هل نكـن اعتبـار البنايـات (املبـاني) الـ
ال حمطـات الـطـار
تتسم بالطراص الغربي مـن اـمن الـةا ؟ مـ ً
ص رالتــك مــع عبــدالعزيز ,حتمــل الطــراص اإلجنليــزي .يــرا أن
ت إليهــــا (حمطــــات الـطــــار) ,إنهــــا تــــرا
الـــــالع الـــ أشــــر َ

إجنليزي .هل هـي تـرا وطـ أ أثـر عمرانـي قـديم؟ وهـل هـي
ال إجنليزية أ مارا؟ لعلَّك تُعلِّق على هذا.
فع ً


الةا العمراني ,اآلن هنا مفهو للتـاريخ الـوط  ,هـو أن
نــل مــا تضــمُّه اململكــة العربيــة الســعوثية ص أراــها ولاملهــا
من آثار ومن بـايا املااي ,سواء لـه أربعـة آرت سـنة ,سـواء لـه
ألفا سـنة ,سـواء لـه مئتـا سـنة ,هـذا نلـه يـد ل اـمن الـةا
الــوط للمملكــة العربيــة الســعوثية ,بــل وتارتهــا الــوط ص
،وانبه ارت،تماعية وارتقتمـاثية والسياسـية ,إ

 ...التمـميم,

أبدا ,هنا حمطتـان نبريتـان متميزتـان عـن بـاقي ا طـات,
وهمـــا :الســـكة األساســـية ص ثِمَشـــق واتـــى يُســـمُّونها حمطـــة
احليــاص ,والســكة ال ـ ص املدينــة املنــورة ,وطراصهمــا شمــل
طرصا صتلفًا ,ما بق ترني واياصي ,أما السبعون حمطـة ص
الوســل غالبــا مــن إنتــام البيئــة املو،ــوثة ,وطبعــا مَــن الــذي قــا
بالبناء ونذا؟ ولكن ما يد ل من ا طات ص ادوث اململكة
العربية السعوثية فهو من امن الةا املو،وث .وهيئـة السـيااة
اآلن أقامك متحفًا اـزما ص حمطـة املدينـة املنـورة ,ونـل مَـن
صار يشاهد أشياء اوفا عليها ,ألنه م ل ما

ـافا اتـى علـى

(أعمـدة الر،ا،يـل) ص ا ـو  ,واآلثـار ص مـداملن صـاحل ,وص

نــل مكــان قــديم ,فهــي معــايري وااــدة .وهنــا الســدوث؛ ســد
معاوية نـذا ,قمـر نـذا ,العمـور اإلسـالمية نلـها ,والـ
قلنــا قبــل قليــل ,طــرق احلــج ,ــا فيهــا مــن بِ ـ َر  ,و انــات,
واسةااات ,وقالع ,نلها تُعت من امن سياق الةا .


،ــــزا اهلل ــــريا ,ولعلِّــــي أاــــيف ملــــا رنــــره الــــدنتور
عبــــداللطيف ,هــــذه ا ســــور وغريهــــا ,وبناءهــــا باحليــــارة,
وا طة ,والـالع ال على الطريق ,هي طراص إسالمي قـديم,
مو،ــوث ،ســور وســدوث ص الطــاملف مــن العمــر األُمــوي بــنفخ
الطــــراص ,وص الشــــا قــــالع أيضــــا تعــــوث للعمــــر اململــــوني
والع ماني وما قبـل رلـك .فهـذا طـراص إنسـاني ,وأقـول إنسـاني,
لكنَّــه أيضــا أ ــذه العــاا اإلســالمي ص بناملــه ,ورت أعــر أن
لعجنليــــــز أيَّ ثور ص بنــــــاء ســــــكة اديــــــد احليــــــاص ورت ص
حمطاتهـــا ,بـــل هـــم الـــذين هـــدموها نمـــا نعـــر ص احلـــرب
العاملية األوىل.
هذا يــول ,ولعلِّـي رت أتـر شـيئا ,يــول حب ـك ص ()Google
عــن الــدنتور عبــداللطيف ,فو،دتــه صر،ــا ســينمامليا ,فهــل
أنك صرمٌ سينمامليي؟ أ أن هنا الا شبيها بالك؟



إطالقًا ,قد يكون الـا شـبيها ,ونمهـارة ,فلـو عرفتهـا,
ف عت هــــا مهــــارة ،يــــدة ,ولكــــن إطالقًــــا ,لســــك صر،ــــا
سينمامليا.


يـول ,ننـك أشنـى بــاء املبـاني الـدنـة ص وسـل الريـاض
وص غريهــا مــن املــدن ,ولعــك نلمـةً أعيبــت مــن الــدنتور
عبداللطيف( ,هذا احلـدي وهـذا السـؤال متـ ر ،ـدا) ,وقـد
مضى ما مضى .هل من تعليق علـى السـؤال ال ـاني ,بــاء وسـل
املدن؟.


ك عـا
نعم ,نان هنا مَن نان يفكـر ,أنـا سـبق أن قابلـ َ
(3437هـ) املراو األمري /فهـد الفيمـل الفراـان ,قابلنـاه قبـل
وفاتــه  ,أنـــا وأاــد الـــزمالء مــن قِبَـــل الــدارة ,رهبنـــا إليـــه,
وننــك معيبــا بشزمــيته؛ ألنــه نــان أم ـقَ مدينــة الريــاض,
ر ــا هــو األول ,فكنــك معيبــا ممــا ننــك ألعــه مــن الشــيخ
صــاحل العُمــري  ,والــد األســتار عبدا ســن وعــمُّ الــدنتور
عبدالعزيز ,من إجناصاته ومن ارصه؛ فهـو الـذي بنـى اـيَّ امللـز
وبنى أشياء .ونـان يبـدو لـي أن مـن اـمن اهتمامـه وفكرتـه,

هـــــو ( لونـــــا) نـــــب مدينـــــة ،ديـــــدة ونـــــة األوىل ,ولكـــــن
الضرورات ,رت تنخَ أيها ا مـع الكـريم أن املـدن ,سـواء قريـة
أ مدينة ,نانك حماطة ارا؟! بسور ,وهذا السور له بوابـات
و(ثرواصات) .نـــان مضـــغوطًا ،ـــدا ،ـــدا ,لـــيخ هنـــا تـــال
للتوسع .ونان مو،وثا لمرو أمنية ,األمن شكم هذا .فلما
اســتتب األمــن ,بفضــل اهلل  ,ص عهــد امللــك عبــدالعزيز ,
نــان إصالــة بع ـ األســوار أو ارتنطــالق ــارم الســور اــرورة
اياتيـــة .اتـــى أن أمـــق الرشـــاني ملـــا ،ـــاء وصار الــــرا واملـــدن
النيدية ,ومنها شـراء ونذا ,فـال( :إن املدن تشـبه الرمَّانـة).
أرأيك لو أنك فتحـك اآلن رمَّانـة ,انمـر مـا هـي عليـه مـن َنمْـمٍ,
نانك بيـوت جنـد ,م ـل الرمانـة؛ ألن السـور هـذا ,شكـم أيَّ
توسع ما نكن ,صح أن بع البلدان يـ تي بهـا السـور األول,
وبعــد مــئ ســنة ي ـ تي ســورٌ ثــانٍ وثال ـ ٌ ,ولكــن الســور ي ــذ
،يلق أو ثالثة وهو الباقي.
من امن احلضور ,أشـاهد معـالي الـدنتور /علـي النملـة,
اهلل شفمــه ,وهــو مــن أســاتذتنا الكبــار ,ومِمَــن اميــكْ ثار
تــرا الوشــم بزيارتــه ,فـــد نانــك لــه حمااــرة ص شـــراء,
وننـــك أشنـــى أن أنـــون ص اســـتـباله مـــن بـــاب الوفـــاء لـــه,
ولكنَّــه ،ــاء ومعــه صميلنــا الــدنتور /إبــراهيم املــزي  ,وأنــا ص
الرياض ,صار هذه الدار ,ف ُاييه بالكم؛ ب ن تلطف ص رلـك

اليو  ,رغم أن ليخ لديه وقك وعنده عوثة املساء إىل الريـاض,
لكنــه قــال ( :لمونــا نش ـيع عبــداللطيف ,هــذا لســان االــه),
ف شكر يا والدنا.


،زا اهلل ريا ,السؤال األ ري ,وهو يشـبه التعـيـب ,ومـن
عاثتنــا أن ن ـ تي ــا يـــول الســاملل ,يـــول :مــا هــي الفاملــدة مــن
معرفة آثـار األ،ـداث ثون التزلمـق بـ القهم والتفكمـر بـ اوا م
ت علــى ثيــنهم ,فــاألهم املعنــى ولــيخ املبنــى؟ و ــن نـــول
وال َّبــا ِ
نســــ ل اهلل  ال بـــــاتَ واملوعمــــةَ مِمَـــــن ســـــبق ,وأرت تكـــــون
اِهتماماتنــا ماثيــة ,فمــا لــدينا ,وهلل احلمــد ,مــن تــرا وقــيم,
نلنــا اريمــون عليــه ,وص مـدمــة رلــك مــا أمرنــا اهلل بــه ومــا
نهانـــا عنـــه .هــــذا آ ـــر ســـؤال وتعـيــــب ,إن نـــان للــــدنتور
عبداللطيف أيُّ إاافة.
،ـــــزانم اهلل ـــــريا علـــــى اســـــن اإلنمـــــات وارتســـــتماع,
وسـتكون هــذه ا ااــرة ص موقــع املنتـدا ص صــدر املوقــع ملَــن
أراث أن يشاهدها ,واألستار أبو الد صـاحل اللحيـدان والفريـق
الــذي معــه، ,ــزاهم اهلل ــريا ,ــالل ثالثــة أيــا  ,بــإرن اهلل,
(يُمنتيونهــــا) ص (يوتيــــوب) ــــاص ,ســــتكون أيضــــا روابطــــه
مو،ــوثة ملــن أراث ارتســتماع، .ــزانم اهلل ــريا وايَّــانم اهلل.

ك َر اهللُ ألبــي حممــد الــذي اــرَّ الــذانرة ص أيــا َلَـكْ,
وشَـ َ
ورت ننســـــــى راـــــــالت الـــــــيمن ونانـــــــك مجيلـــــــة ,وراـــــــالت
اإلسكندرية والـاهرة ,وفيها بع

املواقف ,لعلَّها ص ،لسـات

اصـــة ,بـــإرن اهلل تعـــاىل ,نتطـــرق ـــا ,إاـــافةً إىل مالصمـــة
األرشــيف الع مــاني قبــل مخ ـخٍ وثالثــق ســنة ,مــع صطوطــات
مكتبــة الســليمانية ,وملــدة شــهرين تـريبــا و ــن ص را ا ــو
العلمــيِّ يشــيع بعضــنا بعضــا ,فبــار اهلل فــيكم وفيــه وفينــا
ك َر اهلل لكم اضورنم.
مجيعا ,وشَ َ

صور صتارة من الندوة.

http://www.al-jazirah.com/2019/20191105/ln17.htm

https://twitter.com/KNews2030/status/1191308738

.صور من التغطية اإلعالمية للندوة
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مكان وتاري امليالد :ااملل (.) 3825/1/50
املنصب:
لواء رنن طبيب "متـاعد".
اِستشاري أول أمراض صدرية.
مدير إثارة األمراض الباطنية (مستشـفى الــوات املسـلحة ـــ
الرياض ــ سابـًا).
املؤهالت:
ال انوية العامة (ااملل ــ .) 3876
نليـــة الطـــب، ,امعـــة امللـــك ســـعوث( ,الريـــاض  3876ـــــ
.) 3873

 أُقيمــك مســاء الســبك ,ال ال ـ مــن شــهر ربيــع اآل ــر ( 3443هـــ) ,املوافــق
للــ الثق مـــن نـــوفم ( .) 5638وحتـــد فيهـــا اللـــواء الطبيـــب الـــدنتور/
عبــدالعزيز بــن عبــد الــرصَّاق الســيف (ِاستشــاري أمــراض المــدر والتــنفخ,
ومــدير األمــراض الباطنيــة ستشــفى الـــوات املســلحة بالريــاض ــــ ســابـًا).
وأثارها الدنتور /شانر بن عبد العزيز العُمري (ِاستشاري طب أسرة).

-

-

-



-

نلية الطب، ,امعة سالونيك( ,اليونان  3873ــ .) 3879
اِمتيـــاص ستشـــفى (أشـــيبا)، ,امعـــة ســـالونيك( ,الريـــاض
 3879ــ .) 3878
طبيـــب مــــيم ,قســـم الـلـــب ,مستشـــفى الــــوات املســـلحة,
(الرياض  3878ــ .) 3896
تــــــدريب مــــــع األســــــتار ،ــــــون بــــــوتري فيلــــــد ,مستشــــــفى
أثن ونخ، ,امعة نام يدم( ,اململكة املتحـدة ـــ ثالثـة
أشهر عا .) 3896
مــــص األمــــراض المــــدرية ,مستشــــفى بابــــانيكورتو
ا ـــامعي، ,امعـــة ســـالونيك ,لدر،ـــة ( MDـــــ ,)Ph. D
( 3896ــ .) 3892
إ مـــــــاملي أول األمـــــــراض المـــــــدرية ,إثارة الباطنيـــــــة,
مستشفى الـوات املسلحة( ,الرياض  3892ــ .) 3897
اِستشــــاري أمــــراض صــــدرية ,إثارة الباطنيــــة ,مستشــــفى
الـوات املسلحة( ,الرياض  3897ــ .) 5664
الزمالة األمريكية ص طب األمراض المدرية وطب العنايـة
املرنــزة، ,امعــة ،ــونز هــوبكنز ,بــالتيمور ,ماريالنــد,
(الورتيات املتحدة األمريكية منذ  5664واتى اآلن).
اجلوائز:
ا ـــاملزة الوطنيـــة لـــوصارة العمـــل والشـــؤون ارت،تماعيـــة عـــن
تغطية الرعاية املنزلية ملراى الفشل الرملوي.) 5665( ,

 ا املزة الوطنية لوصارة المحة ــ ال نـامج التعليمـي لاطبـاءلتشزيص وعالم الربو.) 5661( ,
 ،ــاملزة املــؤشر الــوط ال ال ـ عشــر معيــة األنــف واألرنواحلنيـــرة، ,رااـــة الـــرأس والعنـــق ,ااملـــل ,بالتعـــاون مـــع
الشؤون المحية بوصارة المحة.) 5664( ,
 مؤسس ملا يلي:
 العديـد مـن اخلـدمات ص وصارة الـدفاع والطـريان ومستشـفىالـوات املسلحة بالرياض.
 التطـورات ا ديـدة ص قســم األمـراض المـدرية ستشــفىالـوات املسلحة بالرياض.
 -صت التلو

ستشـفى الــوات املسـلحة بالريـاض ,لـوصارة

الدفاع والطريان.) 3885( ,
 صت أمراض النو .) 3881( , معـب التحكم بالدرن.) 3881( , ال نامج التعليمي ملراى الربو.) 3884( , الرعاية المدرية املنزلية للكبار.) 3882( , واــــدة األمــــراض املعديــــة ستشــــفى الـــــوات املســــلحة,(الرياض .) 5666
 واــــدة أمــ ـراض الكبــــد ,ستشــــفى الـــــوات املســــلحة,(الرياض .) 5665

 عضو مؤسس يف كل من:
 ا معية األوروبية ألمراض المدر.) 3893( , ا معية اليونانية ألمراض و،رااة المدر.) 3892( , ا معية السعوثية ألمراض و،رااة المدر.) 5665( , ااصــل علــى العديــد مــن الــدورات الطبيــة :ثا ــل اململكــة
و ار،ها.
 تـــوىل رملاســـة العديـــد مـــن الليـــان الطبيـــة ,ونـــذا عضـــوية
العديد من الليان.
 شار ص العديد من املؤشرات والندوات الطبية.
 له العديد من الندوات وا اارات الطبية والت ـيفية.

.



.



 مك ـ ــان وت ـ ــاري امل ـ ــيالد :بريـــ ـدة ـــــــ (العـــــا
3465هـ)
 العمل احلالي :اِستشاري طب أسرة.
 أعمال وخربات ومشاركات:
 ااصل على الزمالـة السـعوثية والعربيـة صطب األسرة.
 مدير عا اإلثارة العامة لل امج المـحية واألمـراض املزمنـةبوصارة المحة.
 شار ص العديد من املؤشرات ص اجملال الطيب. -شار ص العديد من املؤلفات والبحو العلمية.



بســــم اهلل ,احلمــــد هلل الــــذي تنــــزَّه عــــن النــــو  ,ســــبحانه,
والمالة والسال على مَن علَّمنا آثابَ النو وسلونه ,واحلمـد
هلل ثاملما وأبدا على ما أنعم علينا بـه مـن السِّـنَةِ والنـو  ,وأسـعد
اهلل أوقاتكم بكل ري ,ونفعنا اهلل وإيانم بالعلم والعمل.
إ ـــوتي الكـــرا ص هـــذه األمســـية املبارنـــة ,يُســـعدنا أن
نستضيف سعاثة اللـواء الـرُّنن األسـتار الـدنتور /عبـدالعزيز
ابن عبدالرصَّاق السيف ,ص لـاملنا بهذه الندوة وهذا املنتـدا ,ص
مواـوعٍ رت يَســتغ عنــه أيُّ إنســان ,صــغري أو نــبري ,رنــر أو
أن ى ,مَن اُرمَه فـد اُـر َ ,أرت وهـو (النـو ) ومـا يـرتبل بـه مـن
مشــانل! وهــو ِعلْـ ٌم ــاصي ,سَـلَكَه األطبــاء املتزممــون مــن
أم ال الدنتور عبدالعزيز ,الـذي سـيطرح علينـا ص هـذه الليلـة
ما يرتبل بهذا املواوع الذي نسـ ل اهلل  أن ينفعنـا ـا لديـه
من علم.
وعاثةً ما يُنـل هذا اللــاء علـى ا ـواء مباشـرةً ,ويشـاهده مـا
يُــــارب األربـــع مئـــة شـــزص ص نفـــخ الليلـــة ,ويبــــى ص موقـــع
ال ,وت تينـا إامـامليات شـاهدات تتيـاوص
املنتـدا شـهرا نـام ً
العشرة آرت مشـاهدة ـالل الشـهر األول .ثـم يبــى ص أرشـيف

املنتدا صوتا وصورةً ,وينزل الل نفـخ األسـبوع ـــ بـإرن اهلل ـــ
علــى (يوتيـــوب) ـــاص بهــذه النـــدوة .نمـــا أنــه ُيحَـــرر عرفـــة
ا اار ,وترم ,بإرن اهلل تعاىل ,ص ا زء ال الـ عشـر مـن
اماث هذا املنتدا.
أُنـــرر الةايـــب بكـــم ,ومـــن عاثتنـــا أن نـــة التعريـــفَ
با ااـــر ملـــدير هـــذا اللــــاء ,ونُعـ ـرِّ با تمـــار ـــدير هـــذا
اللـاء ,وهـو ارتبـن الـدنتور /شـانر بـن عبـدالعزيز العُمـري,
وهـــو مـــن مواليـــد بريـــدة ص العـــا (3465هــــ) ,اِستشـــاري طـــب
أسرة ,ااصل على الزمالة السعوثية والعربيـة ص طـب األسـرة,
مــدير عــا اإلثارة العامــة للــ امج المــحية واألمــراض املزمنــة
بـــوصارة المـــحة .شـــار ص العديـــد مـــن املـــؤشرات ص اجملـــال
الطيب ,نما شـار ص العديـد مـن املؤلفـات والبحـو العلميـة
ص تال

ممه.



بسم اهلل ,واحلمد هلل ,والمـالة والسـال علـى رسـول اهلل,
اــيوفنا الكـــرا  ,أشـــكر لكـــم اضـــورَنم ,نمـــا أتــــد
رزيل الشكر

اارنا سـعاثة اللـواء رنـن الطبيـب األسـتار

الـــدنتور /عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرصَّاق الســـيف ,علـــى قبـــول
الــدعوة ص منتــدا العُمــري ال ـــاص ,والشــكر موصــولٌ لراعــي

املنتـــدا ,والـــدي العزيـــز الـــدنتور /عبـــدالعزيز بـــن إبـــراهيم
العُمري؛ ورلك على إتااته الفرصة لي إلثارة ندوتنا ذا اليو ,
ال هي بعنوان ( :مشانل النو عند المغار والكبار).
مارس النو ُ ثورا ايويا ومهما ص المحة الل صتلف
مراال احلياة .فالنو نعمة عميمة تشهد على قدرة اهلل
وعممته وثقَّة صنعه وإتـانه ص

لـه .ورَثَت نلمةُ النو

ومراثفاتُها نالسِّنة وا يوع والنُّعاس والسُّبات ص عدة موااع
ص الـرآن الكريم ,اي

قال ــ تعاىل ــ ص نتابه العزيز:

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ) [الفرقان] وقال ــ تعاىل ــ( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [النب ]

ومعنى النو سُباتا :أي قاطعا لرااة األبدان؛ فإن األعضاءَ
وا وارحَ تكِلُّ من احلرنة ص ارتنتشار ص النهار ص املعاش,
فإرا ،اء الليل وسَكَنَ سَكَنَكِ ا وارح ,فحمل النو الذي
هو رااة للبدن والروح معا .فمن هذا املعنى العميم حلكمة
النو نرا أنه من الالص احلتميِّ والضروريِّ نو َ اإلنسان؛ ليُعاث
نشاطه ص النهار ,ولذا ،اء قول اهلل ــ تعاىل ــ بعد رلك:

(ﮂ ﮃ ﮄ) [الفرقان ,من اآلية ]47 :أي تنتشرون
للسعي على األرصاق وقضاء احلا،ات واملماحل؛ فيكون النو ُ
نعمةً رت تضاهيها نعمة من ِنعَم احلياة.

وهنا العديد من املشـانل وارتاـطرابات املرتبطـة بـالنو ؛
نـــ" :األرق" ,و"انـطــاع التــنفخ ارتنســداثي" ,و"الشَّـزِيْر" أثنــاء
النو  ,و"فـرط النـو " ,و"النـو الـهـري" ,و"املشـي أثنـاء النـو ",
و"التبول الالإراثي الليلي" ,مجيع هـذه املشـانل ,والعديـد مـن
املشانل وارتاطرابات .لـذا عَّ اسـتحدا

مـصٍ طـيب وهـو

ما يُعر بـ "طب النو " أو بـ " مـص ااـطرابات النـو " ,وهـو
مص حماارنا ذا اليـو  ,الـذي أُ،ـدث شـكري لـه لـبـول
الدعوة ,سعاثة الطبيب رنن األستار الدنتور عبـدالعزيز بـن
عبــدالرصَّاق الســيف( .مرفــق ســريته الذاتيــة) .واآلن يــا ثنتورنــا
الفاال ,الكلمة لكم.



شــكرا ,والســال علــيكم ورمحــة اهلل وبرناتــه ,وأســعد
اهلل مساءَنم.
إنه ملن ثواعي سروري ص الواقع مشاهدة هذه الو،وه الطيبة
ص هـــذا املســـاء الطيـــب .وص البدايـــة أتــــد بالشـــكر ا زيـــل
لســـــعاثة الـــــدنتور عبـــــدالعزيز العُمـــــري ,ورتبنـــــه الـــــدنتور
شـــانر ,وشـــكرا حلضـــورنم مجيعـــا .وأنـــا يسُـــرُّني ثاملمـ ـا

املشارنة فيما يُفيد ــ بمورة عامة ــ اجملتمع ,وأشنى ــ إن شـاء
اهلل ــ أن يكون ذا اللـاء فاملدة ,وقد وصَّعـك بعـ

املنشـورات

فيما يتعلق بعالقـ (أنـا) بـالنو والتـنفخ .أنـا ننـك ص ،امعـة
علي عـدة مشـاريع
(،ون هوبكينز  ,)Johns Hopkinsفطراوا َّ
للبح العلمي ,فـا ةت "انـطـاع التـنفخ أثنـاء النـو "؛ ألنـه ا
يكـــن مو،ـــوثا اتـــى ص الريـــاض ,ا يكـــن أاـ ـدٌ يعرفـــه ,رت
يعــر أا ـدٌ مشــانلَ النــو  .تطرَّقــك ــذا املواــوع أيضــا ألننــا
نلنــا

ــن األطبــاء ــــ مــع األســف ــــ رت نس ـ ل املــري

(مــا نــوع

نومك؟) ,وهذا طبعا مشكلة؛ ألنه ا يكـن يُـدرَّس طـبُ النـو
ص ا امعات.
وأنا عندما ث لـك ،امعـة امللـك سـعوث ملـدة سـنة ,أو أقـل مـن
سنة ألول مرة ,ثـم ع ابتعـاثي إىل اليونـان ,بهديـة مـن اكومـة
اململكة اليونانية ــ آنـذا ـــ للمملكـة العربيـة السـعوثية ,ف نـا
فزــور ،ــدا أن أنــو َن معكــم الليلــة؛ لكــي أُســهم ص نــل مــا
نعاني منه.
أو ًرت ,أنا رت أاب أن أُطيل عليكم وأث ل ص موااـيع نلـها
ممـطلحات علميـة طبيـة ,بــل نريـد أن نـد ل ص مواـوع ثـــاص
أن ر من نونه حماارة أو ثرسا لاطباء.

طبعا يا إ واني ,معمم السكان ص العاا نله ,ص مجيـع
أ ــاء العــاا ,معمــم الســكان يعــانون مــن مشــانل النــو ,
سواء ص اململكة العربية السـعوثية ,أ ص أمريكـا ,الـ هـي
متطـــورة وبهـــا مراقبـــة لكـــل النـــوااي الســـلونية فيمـــا يتعلـــق
بالمــحة العامــة .وطبعــا النــو ,

ــن نعــر نلنــا أنــه" :االــة

سلونية تتميز بالـليل من ا هد أثناء النو " ,و"ليخ به نشـاط
،ســديي" ,وطبعــا "انعــدا للــوعي شامــا بالعــاا اخلــار،ي لفــةة
حمدوثة ,بيولو،يا حمدثة".

إاافةً إىل أن هنا مرالتق منفملتق للنـو  .ونـل مرالـة
من املراال ا صفاتها ,ومشانلها ,و ا عال،هـا .طبعـا النـو
يتميز حبرنة تنفخ غري سريعة ,وهي عبارة عن أربـع مرااـل؛
تبدأ بالغفوة ,ثم إىل التعمق ص النـو  ,إىل أن يمـل إىل الدر،ـة

الرابعــة ,تلــك ال ـ يســمونها "النــو ثلتــا" ,وتمهــر ص

طــيل

الـــرأس ص "صتــ ات النـــو " ,وهـــذا يُســـمى "النـــو العميـــق" أو
املرالة البطيئة ال يكون فيها ا سـمُ تـريبـا ص رااـة تامـة,
و،زء منه يبدأ ص األاال الطيبـة ,وأنـا أعتـ تلـك املرالـة هـي
املرالــة الطيبــة مــن األاــال  ,بعــدها ت ـ تي مرالــة النــو ال ـ
تتحر فيها العيون ,والسبب ص حترنها ص الواقع ,يُسـمونها
(eye movement( )REM

بع ـ

 ,)Rapidالســبب ص حترنهــا أنــه ص

األايــان ملَّــا يــد ل الشــزص بــاألاال  ,وهــو اــاا يــرا

أشياء وتتحر عيونه ,ألنه يرا األشياء ال شلم بها ,فكـان
السؤال ملـارا تتحـر العيـون بالـذات؟ وا سـم طبعـا يكـون ص
هذه املرالة األ رية من النو شِـبه مشـلول ,لكـن الـدماغ يبـدأ
ينشــل ,ونشــاط الــدماغ هــذا اــروريي بالنســبة لنــا نلنــا؛ فــال
نكــن أن نشــعر برااــة ص النــو إرا ا نــد ل ص هــذه املرالــة
من مراال النو  ,وال هي آ ـر مرالـة مـن النـو  .وطبعـا ثورة
النــو تتــوصع علــى اــوالي ( 86ثقيـــة) ,تبــدأ مــن الدر،ــة األوىل
ال هي "الغفوة" ,ثم الدر،ة ال انية ,وال ال ـة ,والرابعـة ,وهـي
ال النو احلـيـي.
الدر،ة العميـة ,ال هي فع ً
فةة األاال الـ هـي فـةة ارنـة العيـون السـريعة هـي ص
الواقع ارورية للك ري من وظـاملف الـدماغ؛ ايـ شمـل فيهـا
أن الـــدماغ يبـــدأ بتنميـــف نـــل مشـــتـات العمـــل أثنـــاء النهـــار,

وتتيمع فيه مواث نيمياملية يـو الدماغ بعملية تنميفهـا! لـذلك
ن رت نعت أن النو هو ،زء ــ نما يـولـون ـــ مـن رغبـة (أنـ
نعســك وأريــد أنــا ) ,رت ,بــل هــو ،ــزء مــن وظــاملف ا ســم ,هــو
نعمة وآية مـن آيـات اهلل؛ نَعـم ,النـو آيـة مـن آيـات اهلل؛

ـن إن

ا نَ ـنَمْ فلــن (يرتــاح) ،س ـمُنا ,إن ا نَ ـنَمْ فستضــعف الــذانرةُ
عنـــدنا ,إن ا نَـ ـنَمْ سيمـــري لـــدينا اـــعفٌ ،نسـ ـيي ,إن ا نَـ ـنَمْ
سيمري لدينا نو ٌ بالنهار غري مرغوب فيه؛ ألن النهـارَ لــه اهللُ
لكي نعمل.

لـــذلك فعنـــدما ننـــا فإننـــا ننـــا عـــاثةً ألننـــا (نعســـانون) ,ورت
نستطيع العمـل عنـدها ,ألن النعـاس عـاث ًة يغلـب علـى اإلنسـان,
اتـى لــو نـان حتــك أيّ ظـر ٍ مــن المـرو  ,يعـ أثنـاء قيــاثة
السيارة قد ينا اإلنسان وهو يــوث سـيارته ,ملـارا احلـواث اآلن
ص أمريكــا تمــل إىل ()%4؟!؛ نتيي ـةً ألنهــم رت ينــامون بالليــل,

وتم ـل إىل ( )%4مــن احلــواث املميتــة عــاثةً! فــالنو يعمــل علــى
التزلص من مواث نيمياملية معينة ,هي ال نانـك تتيمـع ص
أ،سامنا من الل نشاطنا اليومي.
الدماغ له (بطاريـات) ولـه (شـبكات نهربـاء) معينـة ,هـذه
الشـــبكات ـــا مثـــن ,الـ ـ من هـــو ص التفـــاعالت الكيميامليـــة.
الدماغ يُفرص هرمونات ن رية تتفاعل مع شـبكات الـدماغ ومـع
األعماب ال ص الدماغ .لكن أنك رت بدَّ أن تعطيَه وقتا ,فـإرا
اـد شــللٌ لليسـم أثنــاء النـو وتوقــف ا سـم أثنــاء النـو يبــدأ
الدماغ ص تنميف نفسه ,ويبدأ الدماغ ص النشاط.
وهذه املرالة ال ينشل فيها الدماغ ص ( )REMوالـ
نسميها "ارنة العـق السـريعة" ,الواقـع

ـن

ـن ص هـذه الفـةة,

خُّ ب اال و خُّ بكذا؛ ألن الدماغَ نشيل ص هـذه الفـةة,
لكــن ا ســم شِــبه مشــلول ,ا ســم عاطــل عــن التحــر  .وملَّــا
(يرتــاح) ا ســم يبــدأ الــدماغ يُنمِّــف نفســه؛ لــذلك ملَّــا تســتيـا
جت ـدُ أن الــذانرة عن ـد أفضــل ,جت ـدُ مزاَ،ــك أفضــل ,جتــد
شــهيتَك لانــل أفضــل ,جتــد أشــياء ن ـ رية تتحســن بعــد نــو ٍ
،يدٍ.
ما هي الساعة البيولو،ية ( )Biological Clockللنو ؟ مـا هـي
أهميـــة أنـــه رت بـــدَّ أن ننـــا ص وقـــك حمـــدث ونســـتيـا ص قـــك

حمـــدث ,هـــذا شـــرط أساســيي للنـــو المـــحيِّ .أمَّـــا إن ننـــك,
ال ,ومـرة تنـا السـاعة ال ال ـة
واهلل ,مرة تنا السـاعة ال انيـة لـي ً
ال؛ ف نـــك بـــذلك تُربـــك
ال ,ومـــرة تنـــا الســـاعة التاســـعة لـــي ً
لـــي ً
ساعتَك نما تُربك أيَّ برنامجٍ ص اياتك ,وا سم له برنـامج,

واهلل َ لَــــــــــــــــ ـقَ ا ســــــــــــــــــمَ (ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ)[التق] ,التـويم هو ساعات بيولو،ية:

فكــــل ،ــــزء مــ ـن أ،ــــزاء ا ســــم يســــيطر عليــــه الــــدماغ
بــــ(بروتونـــول) معـــق ,نـــل شـــيء ص ا ســـم يســـيطر عليـــه
الــــدماغ بــــإفراصات الغــــدث ,ص وظــــاملف الكبــــد ,ص وظــــاملف
الكُلــــــى ,ص ثقــــــات الـلــــــب ,ص التــــــنفخ ,ص النمــــــر ,ص
الذانرة ,ص احلب ,ص نـل شـيء ,نـل شـيء يـتحكم فيـه
الــدماغ .طيــب ,متــى يكــون الــدما ُغ ،ــاهزا للتم ـرُّ ِ بشــكلٍ
صحيح؟ :إرا شَبِعَ من النو  ,إرا نمَّف (نَنَّخَ) نل املواث الـ

جتمعــــك عليــــه أثنــــاء النهــــار ,ثــــم بــــدأ ن نــــك أنــــك تعمــــل
( )Calibrationلبع

األ،هزة الطبية ,يعـ تمـفية ,أو أعتــد

أن معناهـــا إعـــاثة ت هيـــل أو إعـــاثة تضـــبيل أو إعـــاثة جتهيـــزه
ملشوا ٍر ،ديدٍ ,أي اليو التالي.
فالنو يشكل ،زءا من سلو

األاياء ,نل األاياء؛

معمم ال دييات ومعمم الطيور تنا  .وطبعا رت نكن لعنسان
أن يتينب النو ؛ فالنو سيغلبك ,سيغلبك ,وهذه اكمة من
اهلل ؛ ألن اهلل  ص آية الكرسيِّ ,نلنا نذنر قال

تعاىل( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ )
[البـرة] .هو واده ــ سبحانه ــ الذي رت ينا  ,ملارا؟؛ ألن البشر
اآلن شرقًا أو غربا ناملمون ونذلك

ن ,فاهلل  أعطانا

بد أن ننا .
رمحةً من رمحاته ,وهي أننا رت َّ
وأنــا أفضــل أن نتطــرق إىل األمــور الفلســفية لكــي نعــر مــا
هـــي قيمـــة النـــو  ,و(نضـــرب) لـــه اســـابا نمـــا أننـــا (نضـــرب)
اســابا للعمــل .فــنحن ملــا نــذهب للعمــل ,رت بــدَّ أن نــذهب إليــه
و ن نشيطون ,ورت بدَّ أن نكون قد نِمْنـا مـن ( 0ـــ  )9سـاعات

ال تعـوَّثت
نل ليلة ,سـواء أنـك تُيزِّملهـا ,وتــول ,واهلل ,أنـا مـ ً
أن آ ذ قيلولة ,الـيلولـة قـد ت ـذ مـن سـاعة إىل سـاعتق عنـد
البع .
وهنا بع

النـاس يــول :رت واهلل ,أنـا أرغـب ص أن آ ـذها

نومةً واادةً ,مثان ساعات ,تسع ساعات ,ونـل إنسـان يعـر
ما هو مـدار النو الذي شتا،ه .أنا أعر ُ أُناسا ينامون مخخ
ســاعات ون ـ نهم نــاموا تســع ســاعات! وهن ـا أُنــاسٌ لــو نــاموا
تســع ســـاعات نــ نهم ا ينـــاموا اتــى مخـــخ ســـاعات .وهـــذه
املشكلة ال
نس ل املري

ن نوا،هها ص عياثاتنا بمـورة عامـة؛ فـنحن رت
نم تنا ؟ إرا ا يكن (ينـا ) ,ملـارا ا تَـنَم؟ هـل

ال؟ هـل أنـك مـن
عند أرق؟ هل عنـد "السـكريُّ" يوقمـك لـي ً
النوع الذي يشرب سواملل بالليل ونـل فـةة يـذهب إىل احلمَّـا ؟
وهذه سو نتطرق إليها ص طريـة العالم.
إرا الفــةة الزمنيــة املُ لــى للنــو تعتمــد علــى العُمــر ص الواقــع.
والعلمـــاء اتـــى اآلن ا يســـتطيعوا أن شـــدثوا بالضـــبل ,ملـــارا
بعـ ـ

نبـــار الســـن ينـــا نالشـــباب؟ وبعـــ

الشـــباب ينـــا

نكبار السن ينا متـطعا؟ والبحو ــ مع األسف ـــ ا تتطـور
إرت الل ال الثق سنة املااية بالنسبة للنو  .ونان النو عبارة
عــن حتمــيل ااصــل ,تضــع اإلنســانَ ص ظــال  ,مــا عنــده نــور,

فريغــب ص النــو  ,ص الواقــع النــو شِــبه فريضــة بيولو،يــة علــى
اإلنسان ,وهي أنه رت بدَّ أن ينا اتى يشتغل بشكل صـحيح ص
النهار ,واتى يُفكِّر ويُبـدِع؛ ألن الـدماغ لـه وظـاملف أ ـرا غـري
بـد لعنسـان أن يُبـدع
مواوع النو وتنميـف تعـب النهـار ,بـل رت َّ
ويُنتج ,ورت بدَّ له أن يُفكِّـر ,ورت بـدَّ أن يكـون لديـه قـدرة علـى
التفكري واإلبداع واإلنتام.
نل المناعات الـ ترونهـا هـذه نتييـة أنهـا أتـك مـن أنـاسٍ
(شــبعانق نــو ) أنــا أعتـــد! وإرت ملــا اســتطاعوا أن يمــعدوا اتــى
إىل الفضاء ,إن ا يكونوا (شبعانق نو ).
فمعدل الفةة الزمنيـة للنـو لـدا البـالغق هـي مـن ( 7إىل )9
ساعات .لكن بالضبل مدا فةة النو بالليل ,من املمكـن أن
شتد من ( 0إىل  )8ساعات.
ال مــن الن ـاس ال ـ تســتطيع أن تشــبع مــن النــو بـــ (0
أنــا م ـ ً
ســـاعات)؛ هكـــذا لـــ اهلل ,ثمـــاغي يُنمِّـــف بســـرعة نـــل
الشــواملب ال ـ اــدثك بالنهــار مــن إصعــامٍ ,أو تفك ـريٍ ,أو مــن
عملٍ ,أو من املشانل ال شرُّ باإلنسـان .فـال بـدَّ أن (نضـربَ)
ن اسابا للنو  ,ونم أنك تعمل؟ وص نفخ الوقـك مـا الــدر
الذي حتتا،ه من ساعات النو لتشبع من النو ؟

اهلل  أعطانــا فــةةً للعمــل أن ــر مــن ســاعات النــو  ,فلمــا
ت ذ الـ ( 54ساعة)؟ ن نـول إن ثل اليو يـذهب للنـو  ,أي
الـــ ( 9ســاعات) ,طيــب الـــ ( 30ســاعة) الباقيــة هــذه ,ــن أيــن
نـضــيها؟ اهلل أعطانــا وقتــا اتــى نُفكِّــر ,لكــن طبعــا أنــك ملَّــا
تنــا رت تســتطيع أن تُفكِّــر ,لــذلك "الت مــل" و"المــالة" و"امليــول
إىل اإلبداع" .نلنا ــ واحلمد هلل ــ نـرأ قرآنا ,لكن جند أن بـه
أشـــياء اتـــى اآلن ,للتــوّ نفهمهـــا .ف نـــا أتمـــور أن الكــ ري مـــن
العلمــاء ,مــن الــذين أ ــذوا ،ــاملزة نوبــل ,فـــل أ ــذوها ألنهــم
انتشـفوا أنــه ,واهلل ,النــو ــالل نـو ارنــة العــق الســريعة
 )3()REM( Rapid eye movementقد يساعد ارتنتئاب ,لتـليل
الـ ( ,)REMوالـ ( )REMهـو آ ـر مرالـة بـالنو  ,ألنهـم يـولـون
إنَّ التعمــــق ص النــــو أن ــــر مــــن الــــالص  ,ص بعــ ـ األايــــان
(يـــنعكخ اـــده) أي يــ تي بنتييـــة عكســية ,الـــذين يـولـــون
(النــو يـلــب النــو ) .فيعتـــد األطبــاء أن الفــةة الزمنيــة املُ لــى,
نـل شـزص ليبــى يـمًـا
نما رنرت لكـم ,الـ شتا،هـا ُّ
الل النهار صتلفة بيولو،يا من شزص آل ر .وأن أعلى ثر،ـة
حلا،تنا للنو امل الي تُحدث بالوراثة .أنـا أعـر  ,ويعـ أقو ـا,
اهلل يرمحــه ,إنســانا عزيــزا علينــا نلن ـا ,اهلل يرمحــه ,األمــري
سلطان ,شزميا يـول لي أنه رت ينا إرت مخخ ساعات( ,يع
( )3انمر :نو ارنة العق السريعة https://ar.wikipedia.org/wiki

تروح نه) يملي الفيـر ,والسـاعة التاسـعة جتـده ص املكتـب,
فهذه نعمة من اهلل ,أي أنه أعطا ثماغًا يسـتطيع أن يرتـاح ص
فــةة صمنيــة قمــرية ,علــى أســاس أن تــتمكن مــن التَّمتــع ببــاقي
احلياة؛ ألن النو ليخ به متعـة إرت النـو  .فكـلُّ شـزص تلـف
اا،ته للنو عن غريه من األشزاص اآل رين ,ومـا هـي اا،تـه
للنو ؟ ونلُّ إنسان يعر ــ إن اسـتيـا مـن نومـه ـــ أنـه (ارتـاح)
أ رت ,وهذه نلنا يعرفها.
يس ل الك ري من األطباء ما هو مواـوع "الت ـاؤب"؟ الت ـاؤب
هــو عبــارة عــن تفاعــل ثا لــي ,واتــى اآلن العلمــاء رت يعرفـــون
ســببه ,لكــن مــا نعرفــه أنــه ُمعْـدٍ ,فــإرا ت ــاءب شــزص أمامــك
فســييرُّ للت ــاؤب ,هــذا تـريبــا الــذي ر،نــا بــه مــن نتييــة,
لكن ا شدث العلماء طبيعـة الت ـاؤب ,ولكـن اإلنسـان يعـر
أن ـه إرا ،لــخ مــع أنــاس (نعســانق) فـــ (سيُنَعِّســونك) تـريبــا أو
جيعلونك تت اءب:

أمَّ ـا عــن ت ـ ثري ثر،ــة احلــرارة واملكــان وواــع ا ســم أثنــاء
النــو ف نــا أعتـــد أنــه رت جيــب أن نطيــل احلــدي ص هــذا؛ ألن
بع ـ

النــاس يرتــاح أنــه ينــا علــى األرض ,أو ينــا علــى ســريرٍ

مــاملي ,لكــن العلمــاء نــذلك ا شــدثوا مــا نوعيــة ,النعــاس
ال هو سلطان ،املر,
أص ً

ن نـول هكـذا ,إن أ ـذ النعـاس

فال بدَّ أن تنا  ,وإن ا تنم ستتعب ,فال بدَّ أن تنا ؛ اتى يرتـاح
،سمك وتـتمكن مـن أن تطـرث النعـاس .ونمـا رنـرت لكـم
ن ريا ــ مع األسف ــ

ال
ن األطبـاء ,نُهمـل مواـوع النـو  ,مـ ً

ي تينا مـري  ,ويــول( :واهلل يـا ثنتـور أنـا (اـاس) أنـي لسـك
علــى مــا يُــرا ومعــدتي تــؤمل  ,وقلــيب ي تيــه ( فـــان) ,لكــن
عاثة رت نس م :نيـف نومـك؟ نومـه يـا أ ـي مثـان سـاعات مـن
عمره ,أي ثُل عمره ,فكيف نُهمـل هـذه ال لـ مـن العُمـر ورت
نـــول لــه :قُــ ْل لنــا متــى تنــا ؟ ومتــى تســتيـا؟ وهــل أنــك تنــا
بالليــل؟؛ ألن نــو َ الليـــل هــو الفريضــة ,هـــو ا ِبَــةُ مـــن اهلل ,
أعطانا المال  ,وإرا أظلم الليل ,فاملفروض أن نبدأ بعـد صـالة
األ ري ( العشاء) ــ ال هي وا،بـة ـــ أن ننـا  ,ملـارا؟! ألن بعـدها
ال اهللُ عافانــا اتــى ننــا  ,بعــد
ا يفــرض اهللُ علينــا شــيئا ,أصـ ً
صالة األ ري رت أاد ت ا أن يـو بشيء ,أنك لسك تـ ا أن
تـو  ,تريد أن تـو لتملي ,لتتسـنَّن ,تتعبـد ,هـذا شـيء را،ـعٌ
لــك ,فـــد تكــون مــن النــوع الــذي رت ينــا ن ـ ريا .فــال تو،ــد

معاثلة نونية للرااة ا سمانية والعـلية ,وإنه من األفضـل أن
تكتشف بنفسك ثر،ة ارارة الغرفة ,ومالبـخ النـو  ,ونوعيـة
أراــية النــو  ,إ

 ...وطبعــا هنــا أنــاس يـول ـون( :واهلل ُ ,ـذْ

هذا السرير ترا يساعد على النو ) ,لكن أنا أعت هذا نلـه
جتــارة ( ,)Businessاتــى تمــبح غرفــة النــو ب فضــل أاوا ــا,
نـي تـتمكن مـن النـو بارتيــاح ,فطبعـا اتـر نفسـك ,وفـــل
شغِلْ نفسَك بالنهار ,ستيد نفسك تنا بالليل.
َأ ْ
ال ــــ أن أقــو الفيــر ,ورت أنــا إرت إرا تعبــك
أنــا متع ـوّث ــــ م ـ ً
الل النهار ,اي من املمكن أن آ ذ قيلولة ,لكن الـيلولـة
بــد أن
تكــون عــاث ًة بعــد المهــر ,اتــى التمــارين الريااــية رت َّ
تكون بعد المهر .أما المبح ,وقو م قبـل النـو بالليـل ,فهـذه
ثبــك أنهــا رت تُيــدي بـيمــة؛ ملــارا؟؛ ألن المــبحَ بعيــد عــن مرالــة
النو  ,وبالليل قد يكون ص هذا إ،هاثٌ لعنسان ,واإل،هـاث قـد
ننعـك ويسـبب لــك أرقًـا ,إن أرثتَ احلمـول علــى غفـوة ,فزُــذ
غفوة ص نفخ الوقك ,ص نل يو  ,ولنفخ الفـةة ,و اصـةً إن
ننــك تعـــاني مـــن األرق ,إرا أنـــه قــد تـــذهب للفـــراش وتــــول,
واهلل ,ألني ا أَنَمْ المهر وإني تعبك ونذا ,ثاملمـا األرق سـببه
عــد انتمــا النــو  ,وسـ قول لكــم رســالةً با تمــار ,وقبــل أن
اتم الكال الذي ص الـ (ساليدات ــ  ,)Slidesااربوا اسـابا
أن النو ،زءٌ رت يتيزأ من اياتك رت بدَّ أن تضربَ له اسـابا؛ إن

ا تَنَمْ ،يدا فستُماب بـ رقٍ ,وقلـقٍ ,ونـل املشـانل الـ قـد
رت تتمورها.
وطبعا عـن األاـال أثنـاء النـو ؛ فكلنـا يشـتكي مـن أاـال
مزعية وأاال فَراَة ,طبعا هذه املرالة حتد عـاثةً ص أغلـب
األايــان ص مرالــة النــو ال ـ تتميــز حبرنــة العــق الســريعة,
لــذلك بع ـ

العلمــاء اآلن يُرنــز علــى أنــه :إن قلَّمــنا ــــ

ــن ــــ

ف ـةة نــو "األاــال " ,فــإن رل ـك أفضــل؛ ألنــه ســيعاض ص بع ـ
األايــان ارتنتئــاب ,ويعــاض بع ـ

األمــراض ال ـ

ــا عالقــة

بنـص الوصن و ا عالقة باملشانل الزو،يـة ,لـذلك اآلن معمـم
العلمـاء يُرنـزون ,وهـذا (فرانسـيخ نريـك

Francis Harry

Crick

أن ،ــزءا مــن عــالم النــو ,
 )Comptonالــذي انتشــف َّ

بعـ ـ

األايـــان ص تـمـــري النـــو  .الـــذين ينـــامون لفـــةة طويلـــة

يبـــدؤون ينـــامون ,ينـــامون ,ورت يشـــبعون مـــن النـــو  ,لكـــن ص
الواقع يد لون ص صراع مع أاـال مزعيـة ,لـذلك أ ـذ ،ـاملزة
"نوبـــل" ص الواقـــع ,فــــل ألنـــه انتشـــف أن ( )REMتُســـبب ص
بع

األايان ارتنتئاب ,وهذا شيء غريب ,لكـن عـاثةً تبـدأ

ص املرالــة ال ال ــة أو الرابعــة ,الـ ــــ أنــا ــــ أُلِّيهــا (نــو الــو),
الـ تبــدأ قبــل أن يكــون الــدماغ نشــيطًا ,وشتــد هــذه املرالــة
طبعا إىل النو العميق إىل أن تمبح األاال مزعية.

النو امل الي له شروط ,وثعونا نبدأ:

وأعتـــد أن هــذا هــو الزبــدة ,بــاهلل رنِّ ـزوا معــي( :ارتلتــزا
ردول) ,فليخ نلُّ يو ٍ تنا مرة التاسعة ومرة السـاعة ال انيـة
بالليــل ,رت .إرا ارتلتــزا رــدول صمـ منــتمم للنــو وارتســتيـاظ
ص نفــخ الوقــك نــل يــو  .قضــاءُ وقــك؛ وثاملمــا أُرنِّــرنم أنَّــه
بعد صالة العشاء يُفةض على املرء أن ينا  ,م ل ما نان فيمـا
مضـى ,فيمــا مضــى ا يكــن لــدينا نهربــاء ,نفــرش فُرشــنا,
ومباشرةً ننا  ,فـل نملي ,فـل ننتمر متـى يُنتهـى مـن صـالة
العشــاء ,ثــم نفــرش فُرشــنا وننــا  ,جنــد "بــراثا" وفـــل نفــرش
فُرشــنا وننــا  .اآلن ,فـــل بــاب و،ــوث "ا ــاتف ا ــوال" ,وهــو
املشكلة الكـ ا ,الوااـد (يطـطـق) علـى فراشـه طـول الليـل
ويـــــرأ علــــى ،والـــه .وأنــــا أعتـــــد أن أفضــــل شــــيء إن غابــــك
الشــمخ ,تغلــق "ا ــاتف ا ــوال" ,وتضــعه بعيــدا عنــك ,أفضــل

طريــــة ,وأنـــا ،ربـــك رلـــك شزمـــيا( .قضـــاءُ وقــكٍ متســـاوٍ ص
الغفوات)؛ رت يملح أن ت ذ مرة غفوة قبل المهـر ,ومـرة ت ـذ
غفوة بعد العمر ,هذا رت يملح ,بل ادِّث وقتـا ,حبيـ يتـ مج
،س ـمُك علــى برنــام ٍج مع ـيّنٍ ينتمــره ثماغُــك منــك أن (تســويها
كحُــول)؛ وطبعــا هــذه
عنــه) .نــذلك (يُمنــع منعــا باتــا شــرب ال ُ
و،ــــدتها ص املرا،ــــع ,هنــــا بعــ ـ

النــــاس يـــــول أنَّ شــــرب

كحُـــول الـليـــل منـــه يســـاعد ,لكـــن ص احلـيــــة إطالقًـــا رت
ال ُ
يُســاعد ,بــل علــى العكــخ مــن رلــك يُعكِّــر ريطــة النــو ص
،سم اإلنسـان .فيمـا مضـى نـان لـدينا شـراب قـد يعرفـه نـل
األطبــاء ,الــه (بينــيلق ــــ  .)Benylinوأنــا طبيــب صــدر طبعــا,
لكــن ســنتطرق إىل ملــارا أصــبحك أاــب مواــوع النــو بمــفة
عامـــة؟ نـــان لـــدينا شـــراب الـــه (بينـــيلق) قـــد تذنرونـــه,
ونذلك شـراب يسـمونه (مـاء غريـب ـــ  ,)Gripe Waterهـذا بـه
نحُول ,ونانك األمهات ملَّا يمـرخ الطفـل يعطونـه (مـاء
نسبة ُ
غريـــب) ,ورت يـــدرون أن الطفـــل ســـكران! يعطونـــه مـــن هـــذا
كحُــول ,فلــذلك الطفــل
الشــراب ,وهــو بــه نســبة ( )%4مــن ال ُ
يكــــون أن ــــر (عمــــبية وشـــــاء) ص اليــــو التــــالي؛ بســــبب
كحُــــول ,ومَــــن
كحُــــول .ولــــذلك يُمنــــع منعــــا باتــــا شــــرب ال ُ
ال ُ
كحُول يُنوِّ ؟ أنـا أعتــد أنـه رت يُنـوِّ  ,رت نـ ريه
يس لكم هل ال ُ
ورت قليله.

(رت ت ــذ ابــوبَ النــو مــن أيِّ نــوع ,إرت باستشــارة إ مــاملي
للنــو ) ,ولفـــةة طارملــة فـــةة اـــرورية ,متــى تريـــد أن تســـافر,
ولديك مؤشر ,و رم من الرياض ,وا ي تك نـو ص الطـاملرة,
مـــن املمكـــن أن ت ـــذ ابـــة للنـــو اتـــى تســـتطيع أن تُحضِّـــر
للمؤشر املتيه أنك إليه ,وهذه ص بع

األايـان أنـا أفعلـها( .رت

تنـل مشانلَ اليـو إىل الليـل)؛ نـلُّ الـذي مـررت بـه ص النهـار
ااول أن تشـغل نفسـك عنـه بشـيء ص الليـل .نـ ري مـن الـزمالء
يـولــون لــي ,أنــك مــارا تعمــل قبــل النــو اتــى تنســى نـلَّ هــذا
الشغل ,رأيكَ لك عشرينَ مريضا اليو  ,نل وااد مـنهم عنـده
مشــكلة ,مــارا تعمــل؟ أقــول لــه يــا أ ــي( :عُ ـدّ مــن وااــد إىل
عشر) واقرأ آيةَ الكرسيِّ ثال أو أربع مرات ,وأنا أاـمن لـك
ال تــد ل ص إيـــاع مــا يريــده ا ســم ,إرا رت
أن تنــا  ,وهــذه فع ـ ً
ننـل مشانلَ اليو إىل الليل ,إطالقًـا( .ا ْتَـر اـرارة الغرفـة أو
املكان املناسب لك).
(ارتمتناع عـن األنـل والشـراب قبـل النـو بسـاعتق) ,وهـذا
مهم ،دا؛ و،دنا أن معمم الناس الـذين لـديهم ارجتـاع باملعـدة,
ي نلون ثـم تلـدون للنـو مباشـرةً ,فـإن نـان لـديك مشـكلة
ص فتحــة املعــدة ,وشــد لــك ارجتــاع ,فــإن (احلرقــان) الــذي
شــد لــك ص املــرِّيء ,اتــى لــو مــا شــعرت بــه ,هــو مــن أقــرب

األشــياء الـ تُـ ري األعمــاب الـ جتعلــك تســتيـا مــن النــو ,
(محواة املعدة).
ال وتزيــد
املشــانل المــحية والتنفســية ال ـ تعيــق النــو ل ـي ً
األرق ,هي ن رية:

وأن ــر األســباب شــيوعا هــي احلالــة النفســية عنــد األطفــال
ال ,و ــن ا نتطــرق لاطفــال .األطفــال عــاثةً ,وهــذا ــــ مــع
مـ ً
ال ,وأســ ل اهلل أن يكفينـــا
األســف ــــ يــؤثي ثورا نــبريا ,مــ ً
الشر ,إنْ فَـَدَ الطفلُ أاـدَ أبويـه ,أو إ ْن اـد صـراعٌ ص البيـك
أو غــريه؛ فيت ـ ثر الطفــل ويضــطرب نومــه .لــذلك فالطفــل عــاثةً
أن ـــر تـ ـ ثرا باملشـــانل الـ ـ تكـــون ص البيـــك ,أن ـــر مـــن
الكبــار أنفســهم ,انتبهــوا ــذه النـطــة .والطفــل الــذي رت ينــا
،يـــدا صـــدقوني لـــن يكـــون مســـتواه ص املدرســـة ،يـــدا ,بـــل
ال ،ـــدا ,أو أنـــه ســـينا ص
ســـيكون عطـــاؤه ص املدرســـة قلـــي ً

الفمـــل ,ونـــ ري مـــن األطفـــال أنـــتم تشـــاهدونهم ينـــامون ص
الفمل ,هل هم ينـامون ألنهـم ا يكونـوا قـد نـاموا بالليـل؟ مـا
ال
،اءهم النو وت ألن يذهب صبااا إىل املدرسة؟ أ أنه فعـ ً
ا يَنَمْ؛ ألنه يلعب طول الليل وأهله أهملوه؟
نذا ارتستعمال املفرط لبع

وبع ـ

األثوية:

كحُــول ,وبع ـ
النــاس (تفــرط) ص ال ُ

لـــديهم ارتلتهـــاب الرملـــوي التنفســـي

(pneumonia

النــاس يمــبح
)Aspiration

وعنــدما ينــامون وهــم (سُــكارا) يمــري لــديهم ــــ مــع األســف ــــ
عــدوا ،ســيمة

(infection

 )Massiveبكــل الــرملتق ,التهابــات

مزمنة ,وعاثة ما نوتون.
هنا بع النـاس شـد لـديهم ( )Jerkyاِنتفااـة ,تنـتف
يــداه أو ر،لــه أو هــذا؛ فهــذه توقمــه مــن النــو  ,هــذه املشــانل
ال حتد  ,واآلن العاا نله يُرنـز علـى نيفيـة معا تهـا.

(مشـــانل ا هـــاص ا ضـــمي) نمـــا تطرقـــك ـــا؛ اإلمســـا ,
اإلمســـا عنـــد نبـــار الســـن ,تـــرا أنـــه مـــزعج ,ملـــارا يُـــزعج
الناملمَ؟؛ ألنه رت يسـتطيع أن ينـا وهـو يشـعر أنـه رت بـدَّ أن يـذهب
ـدي إمســا ؟ ملــارا ا
للحمَّــا  ,فيمــري عنــده قلــق ,أنــا ملــارا لـ َّ
أرهب إىل احلمّا ؟ اهلل يكرمكم.
نذلك (أاُ املفاصل م ـل الرومـاتيز )؛ هـذا ننـع املـري ,
اي إنـه نلمـا يتـلـب يتـ ا ,وهـذه ص بعـ األايـان تكـون
مشكلة ,اي تُسبب انـطاعا ص النو متكررا .طبعا ميـع
هــــذه املشــــانل ,يو،ــــد اــــل طــ ـيبي مناســــب ,بــــإرن اهلل ,ص
املرانز الطبية املتزممة.
أمَّـــا األرق النـــاتج عــــن الســـلو اخلــــاطئ ص انتمـــا النــــو
والنشــاط املنــتمم بعــد ارتســتيـاظ ص المــباح ,لــذا جيــب عــد
اإلن ــار مــن املنشــطات م ـــل (الكــافيق) وغــريه .وطبعــا مـــن
املنشــطات ,والـ قــد رت نعرفهــا؛ (الكونــا نــورت) منشــطة,
ابتعــد عــن (الكونــا نــورت) بعــد المهــر! ابتعــد عــن الـهــوة!
ابتعد عن الشاي! ابتعد عن الشونورتتة! ابتعد عن نل األمور
ال تعر أن فيها تنبيها.
التد ق أيضا مضر ومنشل ,ولذلك ننمح الذي يـد ن ورت
يستطيع أن يتوقف عنه ,ننمـحه بـ ن رت يـد ن قبـل النـو
رت تـل عن ثال ساعات.

ـدة

ال
وطبعـــا املنبهـــات نـــ رية ,ومنهـــا منبهـــات ممنوعـــة ,مـــ ً
احلبــوب ال ـ ي ــذها الســاملـون (الكبتــا،ون) اي ـ يكــون
الساملق (فاتح عيونه ,بخ صه ما يشتغل!) ,ارتستزدا املفرط
للمنومات يؤثي إىل تدمري النو المحي وصياثة األرق.
عال،ـــــات األرق واألقـــــراص املنومـــــة؛ أنـــــا أاـــــب ثاملمـــــا أن
أرنرها ص مجيع حمااراتي العلمية ال هـي لاطبـاء .يو،ـد
أثوية لتحسق عملية التنفخ أثناء النـو  ,رت أاـب أن أرنرهـا؛
رت أاـــب أن أاـــدا ي ـــذها ص الواقـــع .التوقـــف عـــن اســـتعمال
كحُوليـــات بمـــورة عامـــة ,وأنـــا أقو ـــا ثاملمـــا ص املـــؤشرات
ال ُ
العاملية ,طبعا هذا ،ـزء منـه أقولـه ص بعـ

الـدول الـ أرهـب

إليها ,من باب انـطاع التنفخ أثناء النـو  ,الـذي أنـا متزمـص
فيـــه .جيـــب أيضـــا حتفيـــز الشـــزص علـــى النـــو  ,م ـــل ،ـــدول
ارتســـتيـاظ املنـــتمم ,والنشـــاط املنـــتمم ,بعـــد ارتســـتيـاظ ص
المــباح ,وارتمتنــاع عــن تنـاول مــاثة الكــافيق ونــذا الشــراب
والطعا الذي شتوي عليها.
وهنا أيضا نـطة مهمة أرتامهـا وهـي أن األطبـاء ص بعـ
األايــــان يُزطئــــون ويُعطــــون املراــــى فيتامينــــات ,فيتامينــــات
بمورة عامة ,فال يـول له أنك ُذْها ص المـباح اتـى ينشـل,
بل يـول له ذها ابة بالنهار ,بع

الفيتامينـات ,بـل معممهـا

مفعو ا أربع وعشرون ساعة ,فلمَّا ي تي وقك النـو تكـون هـي
ص الـمــــــة ( ,)Peakفتيعلــــــه رت ينــــــا  ,وم لــــــها م ــــــل بعــــ ـ
ال؛ ألنــه يــزعج
املـ نورتت ,م ــل العســل ,رت جيــوص أن تتناولــه لــي ً
الناملم وجيعله نشيطًا .جيب علينـا أن نعلـم أن ارتسـتعمال السـيِّئ
لاقــراص املنومــة يــؤثي إىل تــدمري النــو العــاثي وصيــاثة األرق,
وطبعا رت أريد أن أث ل ص تفاصيل املواوع؛ ألنه مواو ٌع علمـيي
حبك ,ويرتبل به مشانل أ را.
أهــم ااــطرابات النــو والتــنفخ هــذا مواــوعي األساســي,
الـــذي أنـــا ثرســـته ص أمريكـــا .وملـــارا أنـــا رنَّـــزت علــى النـــو
بمورة عامة من نل نواايه:

طبعــا انـطــاع التــنفخ أثنــاء النــو والتعــب بــاليو التــالي همــا
أن ـر مشــكلتق شــاملعتق تُســببان المــعوبة ص بـــاء الشــزص
ناملما وبدون انـطاع .توقمف التـنفخ أثنـاء النـو أو انـطاعـه يُعـدُّ

منتشرا ن ريا ص مجيـع أ ـاء العـاا ,والسـبب ص الغالـب هـو
صيــــاثة الــــوصن ,الــــذي يســــمونه توقــــف التــــنفخ أثنــــاء اليــــو
( )Obstructive sleep apneaملَن يعرفها باملرا،ع الطبية.
أعــراض وعالمــات انـطــاع التــنفخ أثنــاء النــو و طورتهــا:
أن ر العالمات ,وهـذه طبعـا جيـب علينـا أن نراقبهـا ونعا هـا
ب نفســنا ,أن ـــر العالمـــات شـــيوعا هـــي الشَّــزِيْر ,إرا عنـــد
صو،ــة تشــتكي مــن (الشَّ ـزِيْر) أو الــزوم يشــتكي مــن شَ ـزِيْر
صو،تـــه ,فـــاعْر أن ارتثـــنق رت ينامــان ،يـــدا .الشَّــزِيْر العـــالي
طبعا؛ اي إن هنـا شَـزِيْر محيـدا ,يكـون اـوالي ( )%7مـن
الشَّــزِيْر ,فــال يســبب نــزو ًرت باألنســيق ورت يســبب إصعا،ــا.
الشزِيْر العالي وغـري املنـتمم ,جيـيء ويـروح وينـطـع ومـن
طبعا َّ
ثــمَّ يبــدأ شَ ـزِيْرا مــن ،ديــد .وال ــاني ,الســبب الرمليســي ,الــذي
ممكن من الله أن تشكَّ أن اإلنسان هذا رت ينا ،يدا ,فـل
بــاب انـطــاع التــنفخ أثنــاء النــو  ,النــو بالنهــار ,فــإن ا َي ـ َن ْم
اإلنسانُ ،يدا بالليـل فسـينا  ,اتـى وإن نـان يــوث سـيارة ,أو
،السا لانل ,أو ،السا ليشاهد التلفزيون ,أو يتـابع مبـاراة,
أو أيَّ شيء .طبعا هنا أعراض أ را نلُّ األطبـاء يعرفونهـا,
ال ,صيـاثة فــان ثقـات
م ل األا بالرأس صبااا ملَـن رت ينـا لـي ً
الـلــب ,شــد لديــه اَــعفٌ بالــذانرة ,يـــو المــبح ومزا،ــه
معكَّر وبوثِّه أن ير،ع للنو .

أعـــراض نــ رية طبعـــا رت أوثُّ أن نتطـــرق ـــا؛ ألنـــه رت بـــدَّ أن
ز ْير والنــو بالنهــار ,إرا
نُرنــز علــى الشــيء املهــم ,وهــو الشَّــ ِ
الشــزص (يَشْ ـزُر) وترونــه ينــا بالنهــار ,اتــى وإن نــان لديــه
ا،تماع ص أي مكان ,فاعْرفوا أن املشكلة هي وارثة؛ ألنـه ا
يــنم ،يــدا بالليــل؛ وهــذ مــن بــاب أن األنســيق بالليــل يــنـص
عنــده؛ ألن الــنفخ ينـطــع ,وهــذا طبعــا مــن أ طــر ااــطرابات
النو .
التشزيص والعالم رتنـطاع التنفخ أثناء النو ؛ يُعت انـطـاع
التنفخ أثناء النـو

طـريا ،ـدا أثنـاء النـو ؛ فــد يتسـبب ـوت

املري

على الفراش ,ومع األسف ,نسبته تمل وقـد تزيـد ,ص

بعـ ـ

األايـــان ,عـــن ( .)%36أنـــا واـــعك مـــن ( 3إىل  )%36ص

عامــة النــاس .وطبعــا ( )%16مِمَــن يُعــانون مــن ارتفــاع بالضــغل,
مــن ا تمــل أن يُعــانوا مــن انـطــاع التــنفخ أثنــاء النــو  ,إاــافةً
إىل قمـــور ص الـلـــب )%16( ,يعـــانون مـــن قمـــور ص الـلـــب,
ونسبته ــ الـمـور ص الـلـب ـــ عنـد الر،ـال هـي عشـرة أاـعا
نسبته عند النساء؛ وهذا طبعا ,رت أعر ما هو تفسريه ,لكن
أعتـــد أن النســاء عنــدهم (برو،يســتريون ــــ )Progesterone؛ ألن
وااــــدا مــــن عال،ــــات انـطــــاع التــــنفخ أثنــــاء النــــو نعطــــيهم
(هريثونســـــــــي برو،يســـــــــتريون ـــــــــــ )Hydroxyprogesterone
فيتحسَّــن النــو عنــدهم ,النســاء عنــدهن برو،يسـتريون ,لــذلك

عاثةً رت يكون لديهم شَـزِيْر ,رغـم أنـه ص بعـ

األايـان يــول

البع  :أن لـدينا شـيزا مـن املمكـن أن يفتينـا أن مـن (تشـزر)
مـــن املمكـــن أن تطلـهـــا ,يـولـــون ,طيـــب هـــذا لـــه عـــالم يـــا
شيزنا ,ــ (احلضور يبتسم) ــ لنكسر امللل.
ص إنلينيكـي ,وهـذا
وعن التشـزيص رت بـدَّ مـن عمـل فحـ ٍ
ما أطلبه من مجيـع األطبـاء ,واتـى مـن مجيـع إ واننـا ِممَـن ا
يشتغلوا بالطب ,إن نان لديك شزصٌ (يشزر) ,وتـرا أنـه مـا
ينا بالليـل ,سـواء نـان ابنَـك أ أمَـك أ أ ـا أ أيَّ صـديق,
ترا أنه وهـو ،ـالخ معـك (نعسـان) أي ص رروة النشـاط ,الـذي
هــو الضــحى أو بعــد المهــر مباشــرةً ,هــذه رروة العطــاء ,الــذي
نسميه

ن وقك الدوا  ,فإرا رأيك أنه ينا بالنهـار ,إرا سـ لك

عنــه يـولــون لــك إنــه ص الفــةة األ ــرية صاث وصنــه ,وصــار لديــه
(شــزري) فــانتبهوا! رت بــدَّ مــن أن يــذهب إىل صتـ النــو ويـابــل
طبيبــا إ مــامليا ص أمــراض التــنفخ أثنــاء النــو  ,وهــم نُ ُــر,
فمعمـــم أطبـــاء المـــدر يشـــتغلون بهـــذه املهنـــة ,فلييـــر فحمـــا
إنلينيكيــا منــه اــغل الــد  ,فــإرا أ،ــرا فحمــا وو،ــدوا أن
لديه ارتفاعا بالضغل ,وأر،له متورمة ,وبالليل رت ينـا إرت علـى
وســاثة مرتفعــة ,وينـطــع نفســه بالليــل ,لديــه اــعف ص عملــه,
وتــارير غـري ،يـدة عـن عملــه ,وتشـعر أن الشـزص هـذا شتــام
إىل ثراسة شاملة عن فةة النو ال بالليل ,وهـذه طبعـا سـهلة؛

ألن هنــا صتـ ات ,حلســن احلــا ,اآلن تــوفرت ,فيــتم عمــل
ثراســة ليليــة شــاملة ص صتــ وظــاملف النــو والتــنفخ ,وهــي
عبارة عن (إلـيكةوثات ـــ  )Electrodesتشـمل وظـاملف الـرأس,
أي تعطيك ص أيِّ مرالـة مـن املرااـل بـدأ املـري ُ يـد ل فيهـا,
وهي مسيلة ,وهي تُعت تطـورا علميـا ,ونعمـ ًة مـن اهلل  ,أنْ
تعر َ أن هذا الشزص قد نا  ,من

طيل الـدماغ ,أو أنـه ا

َي َنمْ؛ ألنـك تـرا أيضـا أنـه ا ينتــل إىل النـو العميـق ورت مرالـة
( )REMالـ هــي ارنــة العيــون ,وهــذه نلــها شــبكة تعمــل
على الرأس ,اي يتم واع ( 35إليكةوث ــ  ,)Electrodeهذا
يتعلــق فـــل باألعمــاب ,ولكــن هنــا أيضــا للــرملتق والـلــب
اـــوالي ( Sensor 35ـــــ اســـاس) أو (إلـــيكةوث ـــــ ,)Electrode
يضعونها على األنـف للت نـد مـن أن التـنفخ جيـري ,يضـعونها
علـــى الـلـــب ,يضـــعونها علـــى ارنـــة الـــر،لق؛ ايــ حتـــد
انتفااـــات مزعيـــة .ويضـــعونها علـــى احليـــاب احلـــا،ز؛ ألننـــا
عندما ننـا ص الواقـع المـدر رت يتحـر  ,بـل الـذي يتحـر هـو
البطن .وطبعا احليـاب احلـا،ز يتحـر عنـدما نبـذل تهـوثا,
فال يكفـي احليـاب احلـا،ز ألن ن ـذ (أنسـيينا) نافيـا,
م ل األطفال عندما ينامون ,فالطفل (يتنفخ مع بطنه).
هنـا عــالم ســلوني رتنـطــاع التــنفخ ,ص بع ـ

األايــان.

العالم السلوني أن تـول للشزص :تعال ,رتِّب أو ًرت نومك ,نَـمْ

ص الوقـــك ا ــــدث ,واســــتيـا ص الوقــــك ا ــــدث ,ورت ت ــــذ
(نومات) بالنهـار ,ااْـر نفسـك قلـيالً بالنهـار مـن النـو ؛ سـتيد
نومـك يُعــدَّل بالليــل ,هــذا عــالم ســلوني .إاــاف ًة إىل أن هنــا
ال؛ رت تشـــرب بعـــد المهـــر
أشـــياء نــ رية تتعلـــق بالســـلو  ,مــ ً
قهوة ,وقبل النو ب ربع ساعات رت تُد ن ,إ

 ,...أَنْـِصْ وصنـك

إن استطعك ,غيِّر منلَ احلياةِ ,قُمْ بعمل شارين بعـد المهـرية,
ري مـن العلمـاء
وأنا أُرنِّز على التمارين بعـد المهـرية؛ ألن الكـ َ
و،ــد أن التمــارين بالليــل مزعيــة للنــو  ,و ــم أســبابهم .وطبعــا
تو،ــد عال،ــات باألثويــة ,ايـ تُعطَــى أثويــة نـ رية ,منهــا مــا
رنرتــه نـــ ( ,)Hydroprogesteroneويُعطَــى (,)Amitriptyline
ويُعطَــى ( )Protriptylineال ـ تســاعد فـــل وجتعلــك تــد ل ص
النــو  .وهنــا عــالم ،راا ـيّ ,لك ـ اــده؛ اي ـ إن انـطــاع
التــنفخ ص بع ـ

األايــان ,نمــا يـولــون ,ســببه هــو صيــاثة ص

تــرا التــنفخ ,وبالتــالي يست صــلون ،ــزءا مــن (اللــوص) و،ــزءا
من (رتهات) احللْق ,ويُوسِّعون ترا التنفخ العلوي ,لكن ص
أمريكا منعوها اآلن؛ ألنهم و،دوا أن املسـ لة أنـ مـن هـذا,
فهنــا أعمــاب (تُر ِــي) ن ـلَ املنطـ ـةِ وبالتــالي يمــبح هنــا
مشكلة.
طبعــا هنــا عــالم عــن طريــق التــنفخ المــناعي الــذي

ــن

نُسـميه ( )Continuous Positive Airway Pressureوهـذا ا هـاص

عبارة عن منفاخ هواء .وأنا أعتـد أنه يُعت رمحةً ملَن رت يستطيع
ي عمليـة ،راايـة .فيمـا
أن يُنـص وصنـه ,ورت نسـمح لـه بـ ن جيـر َ
مضــى نــان املــري

جيــري ،رااــة إلنـــاص وصنــه ,ويــتمُّ فــتحُ

الـــه إىل أن يــتم إنـــاص وصنــه ,ثــم يغلـونــه ,فاملشــكلة نلــها
تـ تي مــن (فــوق) ,هــذا النــوع اِنســداثي ,وعــاثةً نــلُّ مَــن يزيــد
وصنــه ويتطــور عنــده (الشَّ ـزِيْر) إىل انـطــاع تــنفخ فإنــه شمــل
عنــده أنــه رت بــدَّ فيمــا مضــى صمــان اخلمســينات والســتينات مــن
إاــدا فتحــة أســفل (تفااــة آث )؛ حبي ـ رت نــرُّ األنســيق
على احلنيرة ورت نرُّ على البلعو ورت نرُّ على الـمـبة ا وامليـة
العليــا .فــالعالم اآلن هنــا ،هــاص ,وأنــا أعتـــد أنــي أعطيــتكم
صــورا لــنفخ املواــوع ,هــذا ا هــاص يُواــع علــى األنــف والفــم
ويُحكَم ,ثم يبدؤون يرفعـون اـغل ا ـواء بنسـبة معينـة إىل أن
يمــل إىل اــغل معــق ,عــاثةً ( 8إىل  36إىل  ,)33وتبــدأ قــوةُ
النفخ تفتح ا هاص العلوي من احللق ,ويبدأ ا واء يتحر ثا ل
وطالع .وهذا طبعا ن ري من املراـى يفضـلون أن ي ـذوه؛ ألنـه
مــن اليــو ال ــاني ,وبعــد أن يكونــوا قــد نــاموا ،يــدا ,فــإنهم
ال الل
يشعرون برااة تامة ,ويـولون إنه أولُّ مرةٍ ص اياتي م ً
عشــر ســنوات أنــا طيــب ويُســمُّونه ،هــاص اــغل تــرا ا ــواء
اإلجيــابي املســتمر ( ,)CPAPوهــو ــــ فـــل ــــ عبــارة عــن منفــاخ,
لكنَّه منفاخ رنيي.

قواعد النو المحي ونما رنرت لكـم ص البدايـة ,ألننـا
اقةبنا ,إن شاء اهلل ,ننتهي من التفاصيل النـو وارتسـتيـاظ ص
وقـك حمــدث بـــدر مـا شتا،ــه ،سـدُ مـن ســاعات النــو ؛ فــإرا
أنك اِستيـمك وو،دت أن ،سمك مرتاح ,فال حتـاول أن تر،ـع
للنو  ,وتـول أنا ا أنَمْ إرت السـاعة احلاثيـة عشـر ,واسـتيـمكُ
الســاعة الرابعــة ,معنــاه أنــك من ـكَ مخ ـخَ ســاعاتٍ ,فس ـ نمل
نوما ,أنك لسكَ ت ا ألن تنـا مثـاني سـاعات ,هـذا الـروتق,
هي من سك إىل تسع ساعات بمورة عامة ,لكن مـن املمكـن
أن يكون منَّا أناسٌ ينامون مخخ ساعات ,هنا أناس ينـامون
سك ,هنا أنـاس ينـامون سـبع ,فـال جتـ نفسـك علـى النـو ,
إرا أنك نِمْك وشعرت أنك أ ذت اـك من النو  ,ومن ثمَّ قمـكَ
نشيطًا ,فهذا الـذي أنـك حتتا،ـه .التمـارين اليوميـة ال ابتـة بعـد
المهرية تساعد على تعميق النو  ,وأنا أقول بعد المهرية؛ ألنهـم
و،دوا أن شارين المباح رت تساعد ن ريا ,والتمارين ال هي
قبل النو بالليل أيضا ليسك مفضلة عند ن ري من العلماء.
جتنب الضوااء من الل غرفة هاثملـة للنـو  ,وارتبتعـاث عـن
املكان ري اخللفيـة الضواـاملية املزعيـة .وهنـا بعـ

النـاس

يُهيِّئ لفية اوااملية حمببة ,نمَن يفـتح (املكيـف) ,ويــول
أنــــا رت (أنبســــل) إرت علــــى صــــوت (املكيــــف) .وهــــذه لفيــــة
ال
اواـــاملية تـريبـــا قوتهـــا ( 56ثيســـيبل  .)Decibelلكـــن مـ ـ ً

صوت الطاملرات ال شرُّ من فوقك ,هذه توقمك .هنا بعـ
الناس غيَّروا بيـوتَهم الـريبـة مـن املطـار؛ ألنهـم ا يسـتطيعوا أن
يناموا! فمن ( 96ثيسيبل  )Decibelفمـا فـوق .قـوة المـوت شنـع
النو الطبيعي ,ولذلك يُفضَّل أنك على قدر اسـتطاعتك ,واآلن
العزل املو،ـوث؛ عـزل النوافـذ ,وعـزل ا ـدران ,سـاعَدَ ,لكـن
أنا شزميا ,صار لي اوالي عشرين سنة رت أنـا إرت باسـتزدا
(سدَّاثة) آران .وهنا سدَّاثة آران نال يعطونها للينوث الـ
يســــتزدمونها عنــــد إطــــالق النــــار ,أو الــ ـ يســــتزدمونها ص
املطارات بسبب (أصيز) الطاملرات ,يسـتزدمونها اتـى رت شـد
م ص النهاية صمم ,الذي يسبب بـدوره (الشـلل) فيمـا بعـد .أنـا
أستزدمها بمورة عامة ,اتى لو آ ذ قيلولة ,أاعها ص أرنـي؛
اتى رت يزعي أافاثي ورت مَن اولي.
إرا نان ا وع ننعك من النو هنا بع

الناس يـول :يـا

ثنتـــور أنـــا ،ـــاملع ,رت أســـتطيع أن أنـــا  ,وهـــذا شـــد عنـــد
األطفـــال ,فالطفـــل رت يمـــرخ ورت يــــو مـــن النـــو إرت إن نـــان
يرغب ص األنل ,أو أن يشرب اليبه ,فـيع قُـمْ ب نـل و،بـة
فيفة ,ونما يـولـون (رت شاهـا) ,و،بـة فيفـة ,عـاثةً نـل
مشــتـات اللــل بهــا (تــروبتيلق) ,بهــا مــاثة أمينيــة تســاعد علــى
إنتـــام (السِّـــريُوتُونِق  ,)Serotoninومـــاثة (السِّـــريُوتُونِق)

ـــن

نعــر أنهــا تســاعد علــى النــو  .فــيع ن ـ ريٌ مــن النــاس يـــول

ب اليــب نامــل الدســم ,أنــا اــد قليــل
أُفضِّ ـلُ أن آ ــذ نــو َ
الدســم بمــورة عامــة؛ ألن النمريــات اآلن نلــها تغيَّــرت ,فــال
تـولــوا قلي ـلَ ثســم ,اشــربوا اليبــا أيــا نــان نوعــه .وطبعــا هــو
يســاعد علــى النــو ؛ ألن نمــا رنــرت لكــم ,بــه مــاثة الهــا
(تريبتوفـــان  )Tryptophanوالــــ (تريبتوفـــان) تُنـــتج مـــاثةَ الهـــا
(السِّريُوتُونِق  )Serotoninوالـ (السِّريُوتُونِق) يساعد على النو .
نــذا عــد اســتزدا احلبــوب املنومــة إرت باستشــارة طبيــب
صـــتص ,ولضـــرورة قمـــوا وملـــدة حمـــدوثة ,فـــال تتعـــوث علـــى
ابوب النو ؛ ألنها تزعج ا سـم بمـورة عامـة ,اتـى أنهـا تـؤثر
على الذانرة ,و ن طبعا رت

ب أيَّ شيء يتعلـق بـذانرتنا,

اصـــةً األطبــــاء الــــذين يعملــــون ص اجملــــال الطــــيبِّ ورت بــــدَّ أن
يتذنروا األثويـة واإلنلينيكيـة .يُفضـل ارتبتعـاث عـن املنبهـات
بمــورة عامــة مــن بعــد المهــرية ,ويُفضــل ارتبتعــاث عنهــا بمــورة
عامة ,فلو أنك نشيل ومستيـا بـدون قهـوة ,وبـدون منبهـات,
وبـــدون شـــيء ,فيُفضـــل أنـــك رت تســـتزدمها؛ فـــالـهوة ص سـ ـنٍ
ـد علــى اإلنســان أن يتينبهــا؛ ألن لــديَّ مراــى نُ ُــر
معـقٍ ,رت بـ َّ
ال مـــن اــربات الـلـــب تتســـارع بالليـــل؛ ألنـــه شَـــربَ
يعـــانون مــ ً
عشــــرينَ (نـــ س) فنيــــال قهــــوة ,ونلــــها تتيمــــع ,ويُفضَّـــلُ
ارتبتعاث عن املنبهات بمورة عامة من بعد المهرية.

الــتحكم ص األرق مــن ــالل العــالم الســلوني؛ األرق ملــارا
شـــد ؟ األرق ســـببه الـــرمليخ هـــو عـــد تنمـــيمكم حلكايـــة
النــو ,

ــن رت نــنمم اكايــة النــو  ,فــال بــدَّ أن ننــا َ ص وق ـكٍ

حمــدثٍ .اهلل أعطانــا اللي ـل نلــه( ,تبــوَّل) أول الليــل ,وقُ ـمْ آ ــر
الليل ,ثم انمر نيف املتعة ص احلياة نلـها ,ف فضـل سـاعات
للمخ ليستوعب أيَّ شـيء ,ونـذا أفضـل سـاعات "ارتسـتزارة",
وال ـ

ــن عــاثةً تعوَّثنــا أن نســتزري اهلل ,تكــون بعــد صــالة

الفيــــر؛ ألن املــــخَّ يعطيــــك أاســــن النتــــاملج ويعطيــــك أفضــــل
الـرارات .أمَّا أن تكـون متعبـا وتُفكِّـر بشـكل ـاطئ ص اـل
مشـــانل عاملليـــة ,أو مشـــانل عمـــل ,أو مشـــانل ماثيـــة ,أو
مشانل ا،تماعية بمورة عامة ,فيُفضَّل أن تفكر فيها فــل
ك مــن النــو  ,ايــ إن هــذا يعطيــك
بعــد أن تكــون قــد شَــ ِب ْع َ
النتيية املُ ْلَى.
طبعــا اســتزدا الفــراش املناســب ,فـــل نــل مــري  ,أنــا
ال أُفضِّـلُ الفــراش اللــق ,هنــا بعـ
مـ ً

النــاس يـــول الفــراش

اللق يكسر المهر ,أو نـذا ,ف عتــد أنـه إرا ،ـاء النُّعـاس
وتريد أن تنا  ,على أي اال نما يـولـون ,نَـ ْم اتـى لـو أنـك ص
السيارة ,فنَمْ.

إرا ا تســـتطع النـــو  ,اـــافا ,وهـــذا الكـــال مهـــم الـــذي
أقولـه لكــم ,إرا ا تســتطع النــو ص ليلـةٍ مــا اــافا علــى بـــاء
الغرفـــة مملمـــة ,رت تفـــتح األنـــوار؛ ألنـــك تبـ ـدأ تُعيـــد ون نـــك
أصــبحك ,رت تفــتح األنــوار ,واــافا علــى ثر،ــة احلــرارة نمــا
هـــي مـبولـــة .إاـــاف ًة إىل أنـــك نكـــن أن تــــو مـــن الفـــراش
وتذهب إىل مكان آ ر ,وهذا ما أفعله أنا بمرااة ,أنا أُطبِّـق
هذا الشيء ,إىل مكان آ ـر ,وعـاوث ا اولـة مـرة أ ـرا ,ثـم
ار،ـــع إىل الفـــراش ايـ ـ مـــا يـــزال ثافئـــا ,وأظلـــم ,والملمـــة
ارورية؛ ألن (امليالتـونق ـــ  )Melatoninنلنـا يعـر أنهـا مـاثة
تســاعد علــى النــو وهــي مــاثة رت تُفــرَص إرت بــالمال  ,انمــر يــا
أ ي ,اهلل أعطانا آياتٍ وعالمـاتٍ بـ ن النـو اـروريي لنـا ,فهـو
بنزين العمل وطاقة العمـل .وهـو يـ تي مـن النـو المـحيح فــل.
إن ا تَنَمْ ،يدا فلن تشتغل بشكلٍ صحيحٍ .وإرا ااولك أن تنـا
وا تستطع فال تٌي نفسك؛ ألن إ،بار نفسـك علـى النـو يزيـد
مـن األرق ,تـــول أنــا ا أَنَـمْ طــوال الليــل ,يــا أ ــي قُـمْ ,واحبـ
لـــك عـــن عمـ ـل ,وملـــا يطراـــك النُّعـــاس مـــرة أ ـــرا ارِْ،ـــع إىل
الفــراش واــاول مــن ،ديــد ,وإن ا تَـنَمْ الليلــة نلــها فــال تـلــق
أيضا ,فالليلة ال تعـبها ستنا مئة باملئة ممتاص ــ إن شاء اهلل ـــ
هذا ما

ن متعوثون عليه.

يــــول :اـــاول ثاملمـــا أن جتعـــل غرفـــة النـــو مرتبطـــة فــــل
بالنو  ,أي رت تطلب منهم أن شضروا اإلفطار إىل غرفـة النـو ,
أنـــا نســـالن ,أنـــا أريـــد أن آنـــل بالغرفـــة ,أريـــد أن أشـــاهد
َ ،ع ْل غرفـة النـو ـــ وهـذا تعـوُّث لليسـم وهـذا ،ـزء
التلفاص ,رتِ ,ا ْ
من العالم السلوني ــ فـل للنو  ,رت تـذهب إليهـا إرت أن تشـعر
ال تريـد أن
أنك (نعسـان) وفعـ ً

لـد إىل النـو  .وتـذنَّر أن النـو َ

سلو مكتسب ,ورت َتزَفْ من عـد الــدرة علـى النـو ص ليلـة
ما .والـلق يتعارض مع النو المحيِّ ويُسبب ارتنتئـاب ,لـذلك
رت تنزعيـــوا إن ا تنــاموا ص ليلــةٍ مـــن الليـــالي؛ ألن الليلـــة الــ
تعـبهــا ســي ذنم النــو اتمــا ــــ إن شــاء اهلل ــــ ألن هــذا قــدرة
إ ية ,اهلل أعطانا احلا،ة إىل أن نشعر بالنعـاس وننـا أل،ـل أن
نرتاح.
تاما ,أنك قلكَ اآليتق ,مشكورا ,لكن أنا بوثِّي أن
أتطرقَ ا ,هنا آيات ن رية أنا مجَّعتها ,لكن ا ةت منها
فـل آيتق؛ اتى رت أطيل ,اتى نعطيَ وقتا لاسئلة ,ألني
ا تمرت ص الواقع أن ر مما ننك أاب ,لكنهم أعطوني
وقتا لاسئلة (مخسا وثالثق ثقيـة) ,وهذا هو املهم بالنسبة
لي ,طبعا اهلل َ رنَرَ وهو ــ ،لَّ ــ مَن قاملل ( :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ)
[الفرقان],

ن نـرأ الـرآن ,لكن ــ مع األسف ــ ما نت مل

فيه ,ورت نـف عند سطور هذه اآليات ,وهذا ص سورة
الفرقان ,ملَن أراث أن ير،ع إليها ,ص اآلية .47 :ويـول نذلك,
،لَّ وعال ,وهو أصدق الـامللق( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)[الـمص] تمَّور ,نسبة
ارتنتحار ص املناطق املشمسة ثاملما ,نسبة ارتنتحار ص
إسكندنافيا ( ,)Scandinaviaهي أعلى نسبة انتحار ص بلدان
ص العاا؛ ألنهم رت ينامون ,ينا وهو يرا الضوء فيـو ,
وأنيد أن

إن رهبك أل،ري حبوثا عندهم ,س شاهد

ا رمونات ال

لديهم وال

لدينا ,فبعد املـارنة ,سنيد أن

ا رمونات ال

لديهم وال

ا عالقة بالنو سنيدها قليلة,

وهذا سبب ألن يمبح لديهم انتئاب وانتحار ,لذلك اهلل 
يـول ,تموروا لو أن اهلل ،عل عليكم النهار سرمدا إىل يو

الـيامة ,قال ــ تعاىل ــ ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ال ما نبمر ,واآليات
ﭺ ﭻ ﭼ ) [الـمص] ,فع ً
ن رية املو،وثة .وأتذنر أني أنا ننك بكلية (الـياثة
واألرنان) ,وافَّمونا سورة (األنفال) ,ونان هنا

آية

ن ريا تعيب  ,يـول اهلل ــ تعاىل ــ( :ﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) [األنفال].
َ ،علَهم ينامون قليالً حلمة ,فارتااك أعمابُهم ,فرأوا
أي َ
العدو رت شيء ,رأوه رت شيء ,ارتااك أثمغتُهم ,نانوا َقلِـِق,
فالكفار باآلرت  ,وهؤرتء قلـون ,فاهلل  أنزل السكينة
عليهم ,على أساس أنهم َيرَ ْونَ الكفار رت شيء .فتمور أن
النو  ,إىل أيِّ مدا

ن حبا،ة إىل أن ننا  ,وحبا،ة إىل أن

نرتب أمورنا ,حبي إننا نعمل بشكل صحيح وبدون ط .
ن ري من احلواث  ,صدقوني ,اتى باململكة ,وأنا ننـك
طالبا مع الدنتور سـعد احلـارثي ,وأعتــد أن الـدنتور الـد
الســيف نــان لــه رأيي ص عمليــة احلــواث الـ تمــري عنــدنا ص
الســعوثية ,أنهــا فـــل مــن بــاب أنهــم (يســوقون) ,والســبب أنهــم
ي ـــذون ابوبـــا تطـــرث النـــو  ,وهـــذه مو،ـــوثة بك ـــرة ,مـــع
األسف ,وص النهاية يَزلُّ عـن الطريـق وينـلـب ونـوت أو يــع ص
اــواث شــنيعة ,الســبب أنـه ا يَ ـنَمْ بالليــل ,لــذلك فــإن ر مــة
الـيــاثة مــن املفــروض أن يُواــع ــا :هــل أنــك تنــا ،يــدا؟ هــل
لــديك انـطــاعُ تــنفخٍ أثنــاء النــو أ رت؟؛ ألن هــذا يتعلــق بمــحة
اآل رين.
ال علــى ارتســتماع ,وأنــا ،علتُهــا
وأشــكرنم شــكرا ،ــزي ً
ال لكـــم,
( )Monotoneعلـــى قـــول ا ااـــرة ,فشـــكرا ،ـــزي ً

ـن علــيكم
وأس ـ ل اهلل أن نــنحكم المــحة والعافيــة ,وأن نُـ َّ
بالنو املريح.




ال للدنتور عبدالعزيز ,حماارة راملعة وقيِّمة,
شكرا ،زي ً
وب ســـــلوب مبســـــل وســـــهل ,وســـــن ذ اآلن ـــــــ بـــــإرن اهلل ـــــــ
املشارنات سواء نتابية أ شفهية .واآلن نبـدأ باألسـئلة ,وقـد
َورَثَ العديــــد مــــن األســــئلة ,وســـ ااول ا تمــــار بعضــــها ألنــــه
ع رِنـــر النــــاط الـ ـ توَّ،ـ ـهَ بهـــا الســـاملل أثنـــاء
مكـــرر ,أو َّ
حماارتكم .السؤال األول يـول :هل يو،د ابـوب أو مهـدملات
للنو الطويل؟



طبعــا يو،ــد ابــوب ,وطبعــا ــن رت بــدَّ أن نعتـــد أن نلــها
اآلن حتك املراقبة ,نل ابوب النو توصف بوصـفة مـن أطبـاء
نفسيق .وطبعا أنا أعتـد أن معهم اق؛ ألن بها سوء اسـتزدا ,
قليل من سوء اِستزدا حلبـوب النـو  .ابـوب النـو يُنمـح بهـا,
وهي وُ،دت علـى أسـاس أن تُؤ ـذ ,ولـيخ فــل لتُزـزَّن ونــول
ممنــوع ,رت ,هنــا ظــرو معينــة ,جيــب علــى اإلنســان فيهــا أن
ال ص اــال مــا إرا وُ،ــدت عامللــة لــديها مشــكلة,
ي ــذها ,م ـ ً
تُوصَ م مري َ ,قلِـِق ,وأ ذوا ثالثة أو أربعة أيا ا ينـاموا,
وصار لديهم قلـقٌ شِـبه مـزمن ,فمـن املمكـن أن تعطـيَهم .واآلن
هنـــا أثويـــة ليســـك حمـــورة ,وتســـاعد علـــى النـــو  ,وهـــي
مو،ــوثة بالســوق ,وتســاعد علــى النــو ص الواقــع َملــن ــــ نمــا
يـولون ـــ يعـ ون األطلسـي ,ويـذهبون اآلن إىل أمريكـا ,فللتـوّ
سيمبحون ,يريدون المباح ,أو للتوّ يكون الليل ,هنا فـرق
ص هذا ,فيُفضَّل أن ي ذها اإلنسان ليحلَّ مشكلة النو .
نمــــا أن هنــــا ابوبــــا الهــــا (ميالتــــونق ــــــ )Melatonin
تســاعد ,وهــي لليســم يُفرصهــا أثنــاء النــو  ,ويـــف إفراصُهــا ص
النهــار ,وتُمــر  ,وهــي تســاعد علــى النــو ص الواقــع بمــورة
عامة .نما أن معمم شراب (الكُحَّة) الـ بهـا مـواث يُسـمُّونها

ُنـو  ,وهـي
مضاثات ا ستامق ( )Antihistamineهذه معممها ت ِّ
على التنويم الذي تتسبب فيـه ومضـاعفاته ,لكـن ا ـد منهـا
أنهــــا اــــد احلساســــية ,لكــــن معمــــم احلبــــوب الــ ـ اــــد
احلساسـية تُســبب نومــا ,إرت مــا قــلَّ منهــا ,نا ديــد منهــا .إرا
ابوب النو من املمكـن أن تُؤ ـذ لكـن رت بـدَّ أن يكـون رلـك
من الل وصفة طبيبة ,ولفةة قمرية نما رنرتُ لكم.


الســـؤال الـــذي يليـــه ,يــــول :هنـــا مَـــن لديـــه ااـــطراب ص
النــو  ,عنــى أنــه إرا نــا  ,يطيــل النــو  ,وإرا اســتيـا رت ينــا
برااة ,وليخ منتمما ص مواعيد النو  ,ارا تنمح؟


أنمــحه ,أو ًرت ,أرت يُيـ نفســه علــى النــو غــري المــحي ,ص
اليـــو ال ـــاني أو ال الـ ـ أو الرابـــع ,وبعـــد أن يكـــون قـــد أعـــدَّ
برناتًــا يــذهب إىل الفــراش ص وقــك حمــدث ,فــإرا نــا  ,فـذلك
،يد ,وإرا ا يَنَمْ ,فال يـلق ,اتى لو يستمر مستيـمًا ,ويــو
بإعاثة ،دولة ل نامج النو  ,هـذه أفضـل طريــة إلعـاثة برتـة
النو ؛ ألنـه عنـدنا سـاعة بيولو،يـة أو عـدة سـاعات بيولو،يـة ص
ا سم ,من املمكـن إعـاثة اـبطها .فـإرا مـا نِمْـكَ رت تـلـق ,رت

يمـــري لـــديك أرق؛ فـــالـلق مـــن املمكـــن أن يزيـــد مـــن األرق,
ويُفضَّــــل أن تبتعــــد عــــن الفــــراش ,وتـــــول طاملــــا أنــــي لســــك
بـ(نعسان) ,فاشـتغل أيَّ (شـغلة) ,اقـرأ ,أو ا،لـخ أمـا التلفـاص؛
فبع

الناس يتحسَّن مع الـراءة ومع مشاهدة التلفاص ,وينا ص

مكان غري املُهيَّ لنومـه ,ص بعـ

األايـان يــول اإلنسـان :أنـا

غريــب ,الكنــب هــذه ي ــذني النــو عليــه مباشــرة ,ونــ ري
(يِمكــن) رتامتموهــا ,يضــع رأســه بعيــد عــن الفــراش ,وقــدرا
ي ذه النو  ,وهذا الواقع ثارم ,فعندما تذهب أنك إىل فنـدق,
فــبع

األايــان رت تتـ قلم بســرعة ,أي ت ــذ لــك ليلــة أو ليلــتق

ومـــا تتـــ قلم بالفنـــدق ,وبعـــ
ومباشرة ينا  ,فهذه

النـــاس ,رت ,مباشـــرة يتـــ قلم,

تلف من شزص إىل شـزص ,ورت نعـر

ما هي األسباب.
:



هل هنا ارتباط اـيــي وعلمـي بـق نـو اإلنسـان وارنـةِ
الكون؟


طبعــا ,يو،ــد ارتبــاط وثيــق ,هنــا بع ـ

النــاس ص منــاطق

ال ص الـــــــــ (إســــــــكيمو ــــــــــ  ,)Eskimosص
معينــــــــة ,ص مــــــ ـ ً

الـــ(إســكيمو) نــومهم قليــل ،ــدا( ,يِمكــن) لــو نــاموا ملــاتوا مــن
شدة ال ث ,لذلك رت بدَّ أن يكونـوا ص ارنـة ,وأنـا أعتــد أن
هنا ارتباطًا وثيـًا بق الكـون وبـق ثورة النـو  ,وأعتــد أنهـا
تلف من منطـة إىل منطــة .فهنـا بعـ

النـاس متعـوثون أن

رت يناموا إرت فةات قمرية ،دا.


:
هل ن رة األاال ص النو عالقة سلبية أ صحية؟



أنا أعتـد أنه إرا نان النـو غـري مـزعج ,فهـو صـحي ,فهـو
الفةة الوايدة ال يد ل فيها اإلنسـان ص النـو العميـق ،ـدا,
يد ل ص مرالة من املراال الـ يكـون فيهـا ،سـمك مر يـا
،دا ,هنا شِبه شلل لليسم ,وأنا أعتـد أن نو ارنة العق
الســـريعة ( )REMاــروري للنـــو المـــحي ,أي النـــو العميـــق,
اتــى لــو يو،ــد أاــال مزعيــة ,وطبعــا نتــذنر أنــه ,ســبحان
اهلل ,مــن الســهل أن تــوقا النــاملم ,لكــن ص النــو الـــ

(NON-

 )REMالنو العميق وهو الدلتا ( )Slow waveمن المعب ،دا ـــ
وهو البطيء ــ ورت بدَّ من صوت عالٍ ورتص حترنـه اتـى يــو ,

أمـــا ص املرالـــة الـ ـ بهـــا أاـــال فـ ـ يُّ شـــيء مـــن املمكـــن أن
يوقمك.
:



الــدنتور تكلَّــم عــن املواــوع ,ولكــن فـــل للت نيــد أو
إلعاثة املعلومة ,السـؤال يــول :هـل للغـذاء عالقـة بـالنو  ,وهـل
ال يؤثر على نو اإلنسان؟
األنل املت ر لي ً


نعم ,أنا أعتـد أني تطرقك للمواوع ,وأنا أنمـح اإلنسـان,
إن نان سي نل قبل النو  ,فليكن رلـك قبـل النـو بسـاعتق
علــى األقــل ,إن ا يكــن ب ـ ال ســاعات .نـ ري مــن مشــانل
ارترجتاع واستيـاظ اإلنسان من النو بسبب احلمواـة الزاملـدة؛
ألنــه أنــك تعــر عنــدما ينــا اإلنســان ,فمعمــم اإلفــراصات الـ
باملعــــدة ,الـــ هــــي عمــــارة املعــــدة ,فهــــذه (يــــور أســــيد ــــــ
 ,)Uric acidأي أســـــيد ,هـــــذا ,فمعمـــــم النـــــاس يعـــــاني مـــــن
املشكلة هذه ,وبالتالي يفضل أرت تنا  ,سواء بالليل أ بالنهـار؛
ألن اهلل أنرمنا ونسـتطيع أن ننـا بالليـل أو بالنهـار ,وهـذه آيـة
من آيات اهلل .فالنو نستطيع الـيا به بالليل والنهار ,إرا أنـل
ال السـاعة ال امنـة ,فيسـتطيع أن ينـا السـاعة العاشـرة ,أمـا
مـ ً

فيما مضى ,نان األوَّلون ينـامون عَـِـب صـالة املغـرب ,وفــل
ينتمــــرون العِشــــاء ليتحرَّنــــوا ,اُنمــــر للحكمــــة ص النمــــا
الغذاملي أو ًرت ,نتعشى بعد املغرب وننتمر قلـيالً نتحـر ونلعـب,
أما هم فإن صلوا العشاء ناموا واملعدة شِبه (فااية) بعـد صـالة
العشــاء .فــالروتق فيمــا مضــى أفضــل مــن الــروتق اآلن ,أفضــل
مئة باملئة ,لذلك فيمـا مضـى ا يكـن لـدينا تطعـيم وا يكـن
لدينا مستشفيات معت ة ,فاألمراض نانك قليلة.


السؤال الذي يليه :ما هو سبب الشعور بالنو أثناء املـذانرة
أو أثناء الـياثة؟


قلَّةُ النو بالليل ,نعم ,الـذي رت ينـا بالليـل نفايـة ,سيشـعر
بــالنو وهــو يـــرأ ,وهــو ي نــل ,وهــو يســوق؛ لــذلك رت بــدَّ مــن
الت ند من أنه نا أقل شيء سك أو سبع ساعات بالليـل ,لـيخ
ا تفسـري ثـانٍ ,وهنـا بعـ

النـاس يتـ ثرون بمـوت السـيارة,

(of the car

 ,)The humأي ن نـه ,واألوربيـون

الـذي يسـمونه

يـولون اَعوا له موسـيـى لينـا  ,بعـ

النـاس ,صـوت السـيارة

بالنســـبة لـــه ن نـــه موســـيـى ,جتعلـــه ينـــا رغمـــا عنـــه ,وهـــذا

شــد عنــد األطفــال أن ــر شــيء  ,لكــن عنــد الـيَـِا ,الــذي
شَــبِعَ مـــن النـــو رت أعتــــد أن تُنوِّمـــه الســـيارة ,لكـــن األطفـــال
أنيـــد ,اتـــى أنـــا ا أتطـــرق إىل مشـــكلة األطفـــال نـ ـ ريا,
لكن بِوثِّي أن أر،ع ا يا ثنتور ,إرا تسمح لي.
:



السؤال الـاث عن األطفال ,يـول :ارا تنمـح مـع األطفـال
لةبيتهم على النو المحيح ,ما هي أهم النماملح؟


ثَعنا نبدأُ من الرُّاع ,الذين لتـوِّهم يراـعون ,الرُّاـع عـاث ًة
إرا أنـــك عوَّثتـــه علـــى أرت ينـــا إرت وأنـــك تهـــزِّه ,فمـــدق أنـــك
عوَّثتـــه طئـ ـا؛ لـــن ينـــا  ,وســـييلخ يمـــيح ,رت ألنـــه فــــل ا
يراــع ,بــل عــاث ًة ألنــه مــا راــع ,أو ألنــه مبتــل ,أو ألن عنــده
مغمـ ـا ,يعـ ـ عنـــده مشـــكلة .املغـــص عنـــد األطفـــال الرُّاَـ ـع
والكبار والمغار ي تي من ا وع؛ ألنك تعـر أن اهلل َ لَـقَ
هذا احلام لييعل اإلنسـان يشـعر بـا وع ,فالرُّاَّـع المـغار
عاثةً إرا عوَّثته أن حتمله و(تهدهده) ونذا ,وأنا أنمح طبعـا,
وإرا تعــــوَّث الطفــــل علــــى هــــذا ,أنــــك رت تُنوِّمــــه ,وجتــــده علــــى
الفــراش ,وتـــول هــذا ملــارا يمــيح؟! طيــب ,يمــيح ملــارا يــا بنــك

،عْــ ُه إىل
احلـــالل( ,هَدهِـــد) ,أو أنـــك يـــا أبـــوه (هَدهِـــده) ثـــم أَرْ ِ
الســرير لينــا  ,هــذه عــاثة ,هــذا ســلو  ,صــار الطفــل آ ــذا
لسلو ـاطئ ,ونـ ري مـن النـاس ينـزعج ويــول هـذا مـا بـه؟!
رت ,هو يريد انانا ,هو يريد راملحة أمه ,يريد راملحة أبيه.
:



نـــم عـــدث الســـاعات الكافيـــة للنـــو ؟ هـــذا (نكـــن) قـــد
تطرقنا له.


تطرقنا له ,وهو طبعا تتلف من شزص آل ر.


:

الذي رت ينا ص الوقك ا دث ,مارا شمل لـه مـن مشـانل
صحية؟ أي الذي يعاني من قلة النو  ,مارا شد له؟


بالضبل ,رت نكـن أن يـد ل ثاملمـا ص نـو ٍ نـا ٍ ,حبيـ
إنــه نـ ُّـر علــى نــل مرااــل النــو  ,وأهــم شــيء النــو العمي ـق,
وعـد التـ ر والــذي هـو ( ,)Notation of the sleepيعـ أنــك
تد ل مباشرة بالنو الذي هو الغفوة ,هنا بع الناس ي ـذ

ساعة ورت يـد ل بعـد ص النـو  ,السـبب هـو عـد انتمـا النـو ,
فال بدَّ أن يضـع برناتًـا ,يــول أنـا مـن السـاعة التاسـعة واتـى
العاشــرة رت بــدَّ أن أاــع رأســي .أمَّــا بالنهــار إرا نانــك الغفــوات
الـ ي ــذها بالنهــار والـ يُســمُّونها قيلولــة ( )Napsإن نانــك
تزعيه وتُؤ ِّر عليه النو فال ي ذها ,ويُفضَّلُ أرت ي ذ قسطًا
مــن النــو ورت بالنهــار ,أنــا عــوَّثتُ نفســي أن رت آ ــذ قس ـطًا مــن
النو بالنهار ,ف ،د أني أنا ُ أولَ ما أاع رأسي ,عـب السـاعة
التاســعة أو العاشــرة ,أُغلــق ا ــوال وأنــا  ,وتالاــا أن معمــم
ب الفير.
الرساملل ال أُرسلها لك عَـِ َ
:



يو،د بع

ال مثـاني سـاعات ,عـدث السـاعات
الناس ينا م ً

ال أربـع سـاعات بالليـل وأربـع سـاعات
الكافية ,ولكن ينا مـ ً
بالنهار ,هل هذا يُعت شيئا صحيا؟


نعـــم ,ممكـــن ,هـــذا يســـمونه نومـــا مُيـــزَّءا ,وهـــذا يُعتـ ـ
صــحيا؛ ألنــه تعــوَّث علــى رلــك ,اي ـ إن عملــه قــد جي ـ ه علــى
رلك ,أو أنه َبرْمَجَ سـاعتَه البيولو،يـة ,الــ()Circadian Rhythm
اخلاصـــة بـــه ,أو الســـاعة البيولو،يـــة الـ ـ ـــا عالقـــة بـــالنو

( ,)Biological Clockوهـــي تموعـــة ســـاعات ص الواقـــع؛ أي
ساعة لانل ,وساعة للنو  ,وساعة للرن ؛ ا سم به عدة
ساعات .لكن هذا يُسمونه النو اجملزَّأ ,اي من املمكـن أن
تُيزمله ,فتـول أنا س نا من الساعة ال انية عشر واتى السـاعة
الرابعة ,ثم فيما بعد أنا من المهـر إىل بعـد العمـر ,فهـو م ـل
بطاريــة (ا ــاتف) ,تشــحنه وتُعبئ ـه نلمــا شــعرت أنهــا فرغــك,
ف نا أعتـد أن هذا النو اجملزَّأ ,ممكن أن يشتغل.


:

يِمكـــن مـــن أن ـــر األســـئلة شـــيوعا بالنســـبة للنـــو  ,هـــو
"ا ــــاثو " ,وهــــو شــــعور املــــري أنــــه صنــــوق ورت يســــتطيع
احلرنة؟


نعم ,هذا يُسمُّونه شلل النو ( ,)Sleep Paralysisوشلل النو
هــذا شــد فيــه شــلل نامــل ,وشــد هــذا ص النــو العميــق
،دا ,لذلك له عالم ,والذي قد أنون ُقلْتُه لكم علـى عيـل,
وهو أنه ي تي ص النو الـ (" ,)REMا اثومات" واملشانل هـذه
والكوابيخ ( )Nightmaresال يُسـمونها عـاثةً حتـد ص آ ـر
مرااــل النــو  ,لــذلك األطبــاء اآلن شــاولون ,والــذي أ ــذ عليــه
،ـاملزة نوبـل قلـك لـك ال يطــاني أظنـه ,أ ـذ عليـه ،ـاملزة نوبــل؛

ألنه ااول أن يعاض ارتنتئاب والنـو العميـق ،ـدا الـذي يسـبب
"،ـــواثيم" وإصعا،ـ ـا يعـ ـ يــــو اإلنســـان ص رعـــب ,وص بعـ ـ
األايـــان يســـبب ـــم (،لطـــات) ,وهـــو نـــاملم يرتفـــع اـــغطه,
يُـمِّــرون فــةة النــو اخلاصــة حبرنــة العــق الســريعة ,وهــي
،زمليا ،يدة وتُكمِّل النو وارورية للنو  ,لكـن إن صاثت عـن
اــدها تمــري مــرة مزعيــة ,لــذلك يُفضَّ ـلُ تـمــري الـــ ( REM
.)Sleep


:

هنا من األشزاص ممـن قـد يــو مـن النـو ونشـي ور ـا
ترم من البيك ,فبالنسبة ذه الماهرة ,ما تفسريها؟


هذه أنا أعتـد أنهـا وارثة ومو،ـوثة بك ـرة ,لكـن هـذه أنـا
أعتـــد أن ــا عالقــة بفســيولو،ية الــدماغ ,يع ـ هنــا أنــاس
شلُمون أنهم نشون على ا ـدار ,طبعـا ا ْترُنـه ,ورت حترنـه
ورت توقمــه ,ثَعْـهُ يُكمــل مشــواره؛ ألنــه مـ مج وهــو نــاملم ,فــإن
نلَّمتــه فـــد يســـل مــن علــى ا ــدار ,فاترنــه علــى برتتــه
وهــــو نــــاملم ,وهــــذه حتمــــل نــ ـ ريا ,يعــ ـ ( Paradoxical
 ,)behaviorومــع األســف ,هــي مو،ــوثة وبك ــرة ,وأنــا رأيتهــا
بعي .



:

"نو العمر" من النومات ال َورَثَ ص الـةا التحـذير منهـا,
فهل ذا مستند أ رت؟


نعــم ــا مســتند ,ألنــك نلَّمــا أ َّــرت الغفــوة ,أصعيــك نــو َ
الليــل ,أي أنــك تــد ل ص الــدورة الــذي يبــدأ ِ،س ـمُك ص تهيئــة
نفسه على نومـه بالليـل ,ف نـك إن ننـكَ تريـدُ أن ت ـذ غفـوة,
ونان األوَّلون ي ـذون الغفـوة بعـد (املشـراق) ,يعـ ص اـدوث
الساعة التاسعة أو العاشرة ,وبعدها ينشل من ،ديد ,رلـك إن
ا يكـــن قـــد نـــا بالليـــل ،يـــدا ,أمَّـــا إن نـــان قـــد نـــا ،يـــدا
بالليــل ,أي ســبع ســاعات ,مثــان ســاعات ,أعتـــد أنــه رت ثاعــي
لنو النهار ,ورت ثاعي أبدا ألن يؤ ر الغفوة ,إطالقًا ,إن نـان
سي ذ غفوةً فلْيَيعلها بعد المهر مباشرة أو قبل المهر بسـاعة
أو ساعتق.


:

ما هي أفضل أوااع النو المحية ,على أيِّ ،نب ,ومـا هـو
شزِري؟
احلل ملن لديه َ



هـــذه قا ـــا الرســـول  ,أنـــه رتص أن ننـــا أو ًرت قلـــيالً علـــى
اليسار ثم نـلب على اليمق ,وهـذا لـه تفسـري علمـي ,ملـارا ننـا
علـى اليسـار؟!؛ ألن الرملــة اليسـرا ــــ نمـا تعرفـون ــــ أصـغر مــن
اـ ِّـر الـلــب هكــذا ,يع ـ بهــا
الرملــة اليمنــى ,فيـولــون لــك َ
فلســفة طويلــة عريضــة .لكــن النــو المــحي هــو علــى ،نبــك
األنن ,ملارا؟ ألن ــ سبحان اهلل ــ الرملـة اليُمنـى أنـ مـن الرملـة
اليُسرا ,فبالتـالي أنـك تُعطـي تـا ًرت للرملـة اليسـرا ألنْ تتـنفخ
أفضـــل ,إاـــاف ًة إىل أن ا َملعِـــدة هـــي فـــوق الرملـــة اليســـرا ,فـــال
شد عند مشانل ,نما أن إفراغ املعدة عنـدما تنـا علـى
الـــيمق أفضـــل؛ ألننـــا نعـــر أن املعـــدة جتـــيء مـــن اليســـار إىل
اليمق ,فعندما تنا هكذا ,وفَم املعدة جييء من هنـا ,والرملـة
اليمنى مرتكزة على الكبد ,لذلك أفضـل نـو هـو النـو علـى
،نبك األنن ,سواء من البداية أو نتبع إرشاثات الـنيب  ,نَـمْ
قليالً على اليسار ,ثم (اقلب) على اليمق.


:

الــذين يعــانون مــن التهــاب ص ال وســتات ,وبالتــالي يكــون
لــديهم ( )Frequencyواســـتيـاظ متعـــدث أثنـــاء النـــو  ,مـــا الـــذي
يتطلب منهم؟



هذه املشكلة يعاني منها مَن لديهم ( ,)Prostatismوالواقـع,
رت بدَّ أن يبح لـه عـن اـل ـذا املواـوع؛ ألنهـم يـذهبون لـدورة
امليــاه ,لكــن ــــ اهلل يعــزنم ـــــ نميــة البــول قليلــة ,وبالتــالي
يتكـــرر رهابـــه للحمَّـــا بك ـــرة؛ ألنـــه يمـــري لديـــه التكـــرار
( )Frequencyورت يعــــ ـ أن نميــــــة البــــــول هــــــي املطلوبــــــة,
كلْيَتَــان تُفــرصان نميــةً لكــن رت تتيمــع نلــها ص الوقـــك
فال ُ
املناسب ,اصـةً أن امل انـة نفسـها سـتكون أصـغر ممـا نانـك
عليــه أيـــا الشـــباب ,عنـــدما نـــان يشـــرب وي نـــل بكميـــات
نـبرية ,وتبــدأ تـتـلص امل انــة؛ ولـذلك أنــا أنمـح أيضــا نمــيحة
اتى رت تتكرر هذه املشكلة ,وهـي أن نتينـب شـربَ السـوامللَ
بمــورة عامــة ,والســكريات والبطــيخ أو (ا ــح)  ....نــلَّ مــا
شتوي على سكر ,نتينبه بالليل ,ملارا؟!؛ ألنه لو ارتفع عند
السُّكَر ,ستعطش ,وبالتالي ستستيـا لتشرب املياه ,ونتييـة
رلـــك فإنـــك ســـتـو ثـــال أو أربـــع مـــرات بالليـــل ,وهـــذا طبعـــا
مـاطعــة للنــو ( )Interruptأي يــد ل ويســبب مشــكلة بــالنو ,
لــذلك أنــا رتامتهــا علــى ن ـ ري مــن املراــى الــذين يعــانون مــن
ال مشكلة أنهم يُفرِّغون نميـةَ
املشكلة هذه ,وو،دنا أنها فع ً
بـــولٍ قليلـــة ,اهلل يكـــرمكم ,لكـــن ثـــال أو أربـــع أو مخـــخ

مرات بالليل .وهذا شيء مزعج أنك تــو وتلـبخ بـال ث وتـذهب
إىل ,اهلل يكـــرمكم ,احلمَّـــا  ,فهـــذا مـــزعج نــ ريا ,لـــذلك
اــاول أن تُـلــل اتــىِ ,اشْـرَبْ بالنهــار نمــا تريــد مــن الســواملل,
لكــن بالليــل وبعــد املغــرب ,اــاول أن تُوقــف الســواملل ,هــذا إن
،ربتموها فستيدون النتيية مُ لى.


:
الســؤال الــذي بعــده ,لــديَّ مشــكلة أثنــاء النــو  ,أســتيـا

حللْقَ ناشفٌ ،دا ,ليخ فيه لُعاب ,ما هو احلل؟
بسبب أن ا َ


هنـــا ااتمـــارتن ,ااتمـــال أن هـــذا بســـبب الــــ (
 ,)breatherيع يتنفخ مع فمـه ,لـذا رت بـدَّ أن شـاول أن يفـتح
األنـــف عنـــده؛ ألن اهلل َ لَــقَ األنـــف للـــنفخ وا تلـــق الفَــمَّ
للــنفخ؛ األنــف وظيفتــه هــي أن يُرط ـبَ ويُــدفِّيءَ و( ُيفَل ـةَ) ويُعـِّ ـمَ
َم فـال يعـة بكـل
نلَّ ا واء الذي يد ل إىل الرملتق ,أمَّا الف ُّ
هذه املشانل ,عنى أنه قد يُد ل الغبار ,ويـد ل نـل شـيء
بـــدون (فلـــةة) وبـــدون شـــيء .لـــذلك أنـــا أُفضِّــلُ أن الـــذي عنـــده
مشــكلة بــاألنف أن يُرنِّــز عليــه ,وشــاول بـــدر املســتطاع أن
يتنفخ مع األنـف ويغلـق الفـم .هـذا ا ـزء األول .الناايـة ال انيـة
Mouth

تعتمــد علــى هــل املــري يعــاني مــن الـــ (السُّ ـكَري)؟ إن نــان
املري يعـاني مـن السُّـكَري ,عـاثةً إرا ارتفـع السُّـكَري عنـده
اص ـةً بالليــل ص اــال نَوْنِ ـهِ ا ي ــذ ،رعــة الــدواء ,أو أنــه
أنل سكريات وغريه ,سيعطش اتما؛ ألنه شتام يشـرب مـاء
اتى تفَّ عليه السُّـكَري ,لكـن هـذا أيضـا يُسـبب مشـانل
ن ـ رية أثنــاء النــو ملــن يعــانون مــن السُّ ـكَري ,إرا ا ينممــوا
السُّـكَري لــديهم .وأنــا ثاملمـا أقــول نمِّــم السُّـكَري لــديك اتــى
تنـــا ،يـــدا ,إرا ا ينممـــوا السُّــكَري فمـــا هـــي النتييـــة؟ إرا
ارتفــع السُّ ـكَري فــإن اإلنســان طبيعيــا ســيعطش ,ويـــول( :أنــا
يابخ احللق) وهذا نال حملـي ( )Localنمـا يـولـون ,يــول
(ناشف فمي) نما تفضل الدنتور شـانر ,أنـا أاـب وبـوثِّي
أن أشــرب مــاء ,الســبب رت بــدَّ أن تُــنمم السُّ ـكَري لــديك ســواء
بالنهــار أ بالليــل ,فــإن ا تُــنمم السُّ ـكَري لــديك ,فستضــطر
إىل أن تشرب سواملل ,وإن شربك سـواملل فـإن رلـك سـيؤثر علـى
نومــك؛ ألنــه سـيُي علــى أن تــذهب إىل احلمَّــا طــوال الليــل,
اهلل يكرمكم.


:

هل ابوب الــ (بانـاثول) املعروفـة تسـبب مشـانل بـالنو  ,أو
بعــ أنواعهـــا ,أ لـــيخ هنـــا ارتبـــاط؟ أنـــا رت أعتــــد أن ـــا
عالقة.



رت أعتـــد ,رت ,مــا أعــر  ,لكــن رت أعتـــد ,مــا ــا عالقــة,
هي نكن أنها تسـاعد ابـوب النـو  ,إن نـان اإلنسـان يعـاني
مـــن آرت أو لديـــه رومـــاتيز ف ـــذها بـــدل مـــن أن يشـــتد عليـــه
األا ,نــل مــا حتــر أو انـلــب؛ فــالنو رت يُمكــن أن يكــون
اإلنسـان ناملمــا بمـورة مطلـــة ص واـع وااــد

(position

,)One

يع قليل من الناس ,رت بـدَّ أن يتحـر  ,وهـذه رمحـة مـن اهلل,
يع تموَّر لـو أن اإلنسـان رت يُحـرِّ سـيـانه ,فمـن املمكـن أن
شد له (جتلطـات)! فـإن نانـك احلرنـة ستُسـبب أملًـا ,فالــ
(بانــاثول) يُعطــى إىل ابَّــتق نــل ســك ســاعات ,يع ـ اــوالي
مثان ابات ص اليو رت تؤثر علـى الكبـد أو غـريه .أمـا (بانـاثول
حبَ مــن
نايــك) فــال أنمــح أن ت ــذوه إطالقًــا ,وأعتـــد أنــه سُ ـ ِ
األســـواق .أمـــا خبمـــوص املضـــاثات احليويـــة فـــاملفروض أن رت
ت ـــذها إرت باستشـــارة طبيـــب؛ ألنـــه فيمـــا بعـــد لـــن تُفيـ ـ َد إن
أ ـــذتَها عشـــوامليا ,لـــذلك فـــإن وصارة المـــحة اآلن وأعتــــد أن
الــدنتور شــانر ص وصارة المــحة يعــر اآلن ,أن ـك لــو تـــف
عنــد صــيدلي ويعطيــك مضــاثا ايويــا بــدون وصــفة فسيُســين؛
ألننا فـدنا معمم املضاثات احليوية البسيطة والـوية والسـهلة,
تعرفــون م ــل الـــ( )Amoxilوالـــ ( ,)Augmentinوصــار عنــدنا ص

الســــعوثية نســــبة امليكروبــــات الــ ـ رت تعــــة باملضــــاثات,
( ,)%76يع ما ـا قيمـة ,رت بـدَّ للعـاا أن ينـتجَ أثويـةً غريهـا,
ف نــا رت أنمــح أن ت ــذ أيَّ مضــاثٍ ,إرت إن نــان لــديك بلغــم,
فتزرع بلغما ,ثم ترا املضاث الذي يملح له ,إرا ,رت لـح اهلل,
عنــد التهــاب باملســالك البوليــة ,فعيِّنــة ,اهلل يكرمــك ,مــن
البول تزرعه ,اي يـول لك بالضـبل مـا هـو املضـاث احليـوي,
ت ــذه مــن الطبيــب ,أمــا المــيدلي ف ـاملفروض أرت ت ــذوا منــه
شيئا؛ ألن الميدلي صار تا،را يبيع المابون ويبيع املضاث.


الــدنتور ,عفــوا ,أســت رن الــدنتور شــانر ,الــدنتور
عبــدالعزيز الســيف ,أشــكر صـــراا ًة علــى هــذه ا ااـــرة
شرْتَ إىل ،زمليـة أقلــت وأصعيـت ,
الـيِّمة واملفيدة ,لكنك َأ َ
ملــارا؟ ألنــك أنــك اآلن ُتحْــدِ ُ عنــدنا انـالبــا ،ــذريا ص مفهــو ٍ
عنـــدنا نلنـــا ور ـــا عنـــد مَـــن يســـمعون ,أنـــك قلـــك إن املشـــي
بالليل ,ن نك تـول ط  ,أمَّـا عنـدنا

ـن ,املشـكلة هـي أن

املشـــي هـــذا شـــيء أساســـي ,اصـ ـةً بعـــد العشـــاء ,يعـ ـ بعـــد
ساعة ,ساعتق ,أيضا قلكَ املشي ص المباح البـانر ,أشـرتَ
إىل أنه ط .



نعــم ,ألنــه ر ــا يُرهـــك ,فــال تشــتغل شــغلك العــاثي ,يع ـ
أنـــك تــــو رهــدٍ ص المـــباح ,وتُرهـــق نفســـك ص املشـــي ,أنـــا
ننــــك أنــــا والــــدنتور ,اهلل يطيــــل عمــ ـرَ وعمــــره وأعمــــار
ا ميـــع ,الـــدنتور حممـــد الفـيـ ـه ,ننَّـــا نـــذهب إىل نـــاثي
الضباط ص المباح ,ألننـا ننـا فريـق ( )Teamوااـد ,ونـذهب
قبل ,فـلك له تعال يا حممد ,ألن هـذا مو،ـوث بالكتـب ,وهـو
أرت شــارس ريااــة بالنهــار إن ننــك تري ـدَ أن تعمــل بــدون تعــب
أثناء النهـار ,طبعـا أنـك تريـد أن ششـي وتبـذل وشـارس ريااـة
بالنهار ,طيب أنك أمامك عمل ,وهذا األمر سيُتعبك فكريا.


طيب يا ثنتور ,الوقك املناسب ملزاولـة املشـي ,أقـل شـيء,
بعد العمر يع ؟


يعـ مــن المهــرية ,عَـِـبَ العمــر ,عـــب العمــر ,فــالمهرية
يعـ عـــب العمــر ,فــالمهرية يــا سَــيدي ,أول شــيء و،ــدوا أن
األرقَ الذي ي تي ص بع األايان هو ألنك أ،هدت نفسك اول

فةة النو  ,لـذلك نفـخ السـؤال الـذي أنـك ُق ْلتَـه قبـل قليـل قلـك
ب لتـؤثي
م رت تـةبوا مـن فـةة النـو  ,ونفـخ الشـيء أنـك راهـ ٌ
ال، ,يــد ,هنــا بع ـ النــاس إن بــذل تهــوثا ريااــيا ص
عم ـ ً
المباح وغريه فبـوثِّه أن يرتـاح بعـد رلـك ,يرتـاح قلـيالً ,ـن رت
نريـد أن ترتــاح ,ـن نريــد أن تشـتغل ,تــذهب إىل الــدوا ,
م لنا ن األطباء باملستشفى ,من يو أن نـد ل املستشـفى مـن
ال و ــن نــرن فكيــف
الســاعة الســابعة واتــى الســابعة لــي ً
منــارس ريااــة؟ قلــك لــه :يــا حممــد ,تعــال ,أنــك اآلن تريــد أن
تــذهب إل،ــراء ،رااــة مثــان ســاعات ,ثــم تريــد منــا أن نهــرول
بنــاثي الضــباط مــن المــباح الســاعة الساثســة والنمــف؟! إن
صــلينا الفيــر و ــن هنــا  ,وأنــا أعتـــد أنــك تتحملــها اص ـةً
بالليــل ,وس صــورها وس رســلها لــك ,وأنــا أنمــحك أرتَّ شــارس
ريااةً بالليل ,وهذا مو،وث ,وأنا س رسلها للدنتور ليوصعها.


:

أنا أعتـد أن هذا يعتمد على :هل أنك تعاني من أرقٍ بالليـل,
أ رت؟ إرا أنــك تعــاني مــن أرقٍ ,فــال شــارس الريااــة ,أمــا إن
ننك رت تعاني فمارس الريااة.


يع العمـر اآلن ص ال ال ـة والنمـف ,وبالليـل إرا أنـك واهلل

تعــوَّثت و َبرْ َميْـكَ وقتَــك أن تتعــب ثــم تســـل! وتنــا  ,فهــذا أنــك
تعــوَّثت ,وهــذا ســلو  ,والســلو يغــري من ـلَ النــو  ,لكــن مــا
الذي يـوله العلماء؟ إن المهرية أفضل ,وأنا رنرت هـذا هنـا,
مَارسَ الريااة بعيدا عن فةة العمل وبعيدا عن فةة النو .


ر ــا هــذا يــا ثنتــور ,ر ــا هــذا يكــون مناســبا ص األ،ــواء
البارثة ,لكن األُ را!


هذا بمـورة عامـة يـا ثنتـور ,بمـورة عامـة ,هُـمْ ا يـولـوا
أن الواع ص الشرق األوسل غري.


:

الــدنتور يــتكلم بشــكلٍ عــا  ,ولكــن أعتـــد أن الســلو
تتلف من شزص إىل شزص ,والـدرة على التكيف.


هنا تال ,وأنا أعتـد أنه أفضل ,وأنـك َ،ـرِّب أن شـارسَ
ريااة ص وسل النهار ,بعد الدوا طبعا ,بعد ثوامك ,بعـد مـا

ترتـاح قلــيالً بعــد الـدوا ، ,رِّبهــا بعــد العمـر ,ثــم انمــر نيــف
ســـيكون منـــل النـــو عنـــد بالليـــلَ، ,ـــرِّب ,وأنـــا س رســـل
للدنتور أبي عاصم ,يع نل املرا،ع ,نل الذي قلتـه تـرا
له مرا،ع.
:



الســـؤال الـــذي بعـــده ,يــــول :هـــل

هـــاص (ا ـــايبوثالموس ـــــ

 )Hypothalamusثورٌ مهم ص تنميم النو ؟ وهـل لالنتئـاب ثورٌ
ص صياثة معدرتت النو أو صياثة معدرتت األرق؟


لــه ثورٌ رمليسـيي ,لكــن أنــك نيــف جتعــل (ا ــايبوثالموس ــــ
 )Hypothalamusمتعوثا علـى منـلٍ طبيعـيٍ للنـو  ,أي مـا تـزعج
ا ايبوثالموس وتـول ,ألنه أمثن ما لق ربـي علـى و،ـه األرض
ونعرفه هو (الرأس) ,هذه الـرأس بهـا مرانـز لغـات! ومرانـز
نــو ! ومرانــز اُــب! ومرانــز (صعــل)! ومرانــز إ

 ,...بهــا

نل مرانز الدنيا ,أنـك انمـر اآلن هـذا الـدينامو ونـل بـيـة
األعضــاء ,وظاملفهــا ,الغــدث الدرقيــة والكبــد والـلــب ,نلــها
ت ـ تي مــن الــرأس! نلــها ت ـ تي مــن الــرأس! ثقــات الـلــب ال ـ
تشـــعر بهـــا تــ تي مـــن هنـــا ,هنـــا وظـــاملف إراثيـــة ووظـــاملف رت

إراثيــــة ,وهــــذا ا ــــواب عليــــه ,الوظــــاملف اإلراثيــــة أنــــك اآلن
تســتطيع أن تغمـ

عينَيــك ,لكــن هنــا وظــاملف غــري إراثيــة,

نــدقات قلبــك ,رت تســتطيع أن توقــف ثقــات قلبــك وتـــول :أنــا
أســتطيع أن أوقــف قلــيب .التــنفخ إراثي ورت إراثي؛ عنــدما تنــا
يمـــبح غـــري إ راثي ,وأنـــك مســـتيـا ,وأنـــك تهـــرول ,يمـــبح
إراثيــا ,تســتطيع أن تتــنفخ بـــدر مــا تريــد .هنــا أشــياء ,اهلل
 ,واــعها ص مرانــز معينــة ص الــدماغ ,تــتحكم ص نــل
وظاملف ا سم ,نل وظاملف ا سم ال حتك الـرأس
لشيء اله الـرأس ,سـبحان اهلل! لـذلك ثاملمـا

ضـع

ـن نــول عنـد

احلواث  ,أول ما نس ل ويمـري اـاث  ,عسـى رأسـه سـاملة ,إن
نانك رأسه ساملة ,فكل الوظاملف سـاملة ,البـاقي نلـه يـتغري
ويُبدَّل ,الـلب يُبدَّل ,والعما تُيبَّر ,لكن الرأس رت.
:



هل هنا ارتباط بق ارتنتئاب وصياثة النو أو قلة النو ؟


هــذا ســؤال ،ــدا ممتــاص .األرق النــاتج عــن ارتنتئــاب يكــون
ســـببه عـــدة مشـــانل .بعـ ـ
يفـــدون الــوصن ,وبعـ

املكتئـــبق يفــــد وصنـــا شـــديدا,

الــذين يعــانون مــن ارتنتئــاب ,إرا أ ــذ

عــالم ارتنتئــاب ,مــع األســف يزيــد وصنــه بشــكل رهيــب ,ثــم
يــد لون ص ثوامــة ,ويـلــق ملــارا صاث وصنــه؟ ويمــري النــو عنــده
مضـــطربا ويمـــري لديـــه أرق ,لـــذلك أنـــا أُفضِّـــل أن الـلـــق لـــدا
اإلنســان هــو عامــل رمليســي ,فــالـلق يع ـ هــو مــدعاة لــارق,
الـلق يُسبب أرقًا ,لذلك رت تـلق ,ااول أنـك بــدر املسـتطاع أن
تُشغل نفسك عما قد يُـلـك.
بــد ًرت مــن أن تــذهب للفــراش وتتــذنر األشــياء الســيئة ال ـ
مــرَّت عليــك ــالل اليــو يــا أ ــي تــذنر األشــياء ا يــدة ال ـ
قمـك بهــا قبــل ســنة ,ولــيخ مـا فعلتــه بــاألمخ ,تــذنر األشــياء
الطيبة ص اياتك ,تذنر األشياء احللـوة .لـذلك أنـا أُفضِّـل أنـه
ال هـــو الســـلطان الـــذي
رت جتعـــل نومَـــك ,والنـــو اآلن صـــار فعـ ـ ً
يتحكم ص ،سم اإلنسان ويـتحكم ص نـل األمـراض ,و ـن
ــــ معشــر األطبــاء ــــ أهملنــاه  ,مــع األســف ,واتــى اآلن معمــم
األطبــاء رت يســ ل نيــف طريـــة نومــك؟ نمــا قلــكُ لكــم ص
البداية ,وهذا ط  ,ي تيك مري

منتفزة ر،ليه ,فتـول هـذا

عنده فشل بالـلب ,لـيخ عنـده فشـل بالـلـب ,هـو فــل رت ينـا
المـوا هـذه املشـكلة,
الِ ,
بالليل ,ينسد أنفه والـه فـال ينـا لـي ً
يذهب هذا الور واملشانل ,لذلك ر،ـاء رت تنـلـوا قلـكـم إىل
الفــراش؛ اتــى رت يمــري هنــا أرق فــإن صــار أرق ,فلــن يكــون
نومكم منتمما ,وسيكون متعبا ،دا ,لذلك أُفضِّل ثاملما أنـه

ر،ـــاء ,نمِّمـــوا برناتًـــا للنـــو  ,ص أول الليـــل ,نـــاموا؛ ألنـ ـه رت
نكنـــك أنـــك أن تعـــوض رلـــك ص النهـــار ,مهمـــا نِمْــكَ ,اتـــى
الَ ,لَ ـ َق اهللُ فيــه هِرمونــات رت تُفــرص إرت
الغفــوة ,نــو ُ الليــل أص ـ ً
بالمال  ,ورت تُفرص إرت بالليل ,واألطباء نلهم يعرفونه ,ولكـن
ـــن مـــع األســـف ,عنـــدما ي تينـــا املـــري

رت نسـ ـ له (نيـــف

نومـــك؟!) إىل اآلن ,عنـــدما تـــرا الســـرية الذاتيـــة الـ ـ نُعبِّئهـــا
عندما يد ل املري  ,ليخ هنا فـرة للنو .


لكن يا ثنتور ,منل احلياة املعاصرة اآلنَ ,قَلبَ الطاولة,
عنى أن بع

املناسبات تواع بالليل ,ف نك ت .



ن قلبناه يا ابـييب! ـن قلبنـاه! يو،ـد تتمعـات ,الـزوام
عندهم بالنهار ,أنك تـول مناسبات ,ـن ،علنـاه بالليـل ,ملـارا
رت نضــعه بالنهــار ,األول (فيمــا مضــى) نــان بالنهــار ,فــاألول
ــن قلبنــا! أنــا أعــر أُناســا رت يعرفــون
أاســن مــن اآلن ,يعـ
النهــار ,نهــارهم ليــل ,وليلــهم نهــار ,وهــذا طـ ؛ فــاهلل ا يَـُ ـلْ
هــــــذا ,بــــــل قـــــــال( :ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ
هلل َلَـَه على أسـاس
ﮂﮃﮄﮅ) [الفرقان] .يع ا ُ

أن تـــو أنــك وتبــذل ،هــدا علــى أســاس أن تُيهِّــز نفســك للنــو
ال ,فالليل آية من آيـات اهلل ,اهللُ لــه للنـو  ,ا تلــه أليِّ
لي ً
شيءٍ آ ر ,ا تلـه للتلفزيون ,ورت ,شاهد التلفزيون بالنهـار,
فاهلل ا يطلب منا أن نعمل شيئا بالليل ,اتـى الفـرامل  ,لـيخ
هنــا فــرامل  ,بالضــبل ,هنــا أثلــة ,مــع األســف نتـ قلم مــع
السيء ,ورت نت قلم مع المحيح.


:

السؤال الذي بعده ,يـولون إن هنا ارتباطًـا بـق الكِبَـر ص
السنِّ و ِقلَّةِ عدث ساعات النو ؟


الواقــع هــذا لــيخ صــحيحا ,يع ـ اتــى املو،ــوث هنــا لــيخ
صحيحا ,والذي أعرفه أن هنا أناسا أعمـارهم مثـانون سـنة,
ومـــع رلـــك ينـــامون م ـ ـلَ نـــو شـــزصٍ عمـــره أربعـــق ســـنة ,ألن
الســـاعة البيولو،يــــة ( )Biological Clockاخلاصــــة بهــــم والـــــ
( )Circadian Rhythmاملو،ـــوث بالـــدماغ تبَـ ـرْمَ َج علـــى أن ينـــا
هكــذا ,لكــن مــا املشــكلة الـ تكــون مــع الكبــار؟ نمــا
تفضلكَ أنك ,إما أنه يعاني مـن الــ (بروسـتات  )Prostateيوقمـه
أو (السُّـــــكَري) يذهبــــــه ,اهلل يعـــــز  ,إىل احلمَّــــــا  ,فهــــــذه
املشانل ومـع الوقـك يمـري نـومهم متـطعـا .لكـن لـيخ هنـا

أيُّ نمرية تـول إن العُمُ َر ,وطبعا ن نعـر أن الرُّاـعَ ينـامون
( 39ســـاعة) ص بعـ ـ األايـــان ,ورت يســـتيـمون إرت ليشـــربوا,
لذلك نومهم اروري اتى يُفرص هِرمون النمو ,صـحيح ,وإن ا
ينــاموا فلــن يُفــرص هِرمــون النمــو ورت يك ـ ون ,ن ـ نهم أ ــذوا
ملعـــة بـــدر هكــذا! لــذلك رت ب ـدَّ لاطفــال أن ينــاموا بالليــل,
صـــحيح ,ويـــذانروا بالنهـــار ,صـــحيح أ رت؟ لـــذلك أعتــــد أن
هـــذه النمريـــة تلـــف مـــن شـــزص إىل شـــزص ,هنـــا بعــ
األشزاص رت ينامون ,نما قلك لكم.
:



شكرا ثنتور ,وهذا آ ر سـؤال ,وهـو ـارم عـن مواـوع
النــو  ,ولكــن أعتـــد أنــه ســؤال ،ــدا راملــع ومهــم ,وهــو :عُــر َ
عن الدنتور عبدالعزيز حمبته ألعمال اخلري وال ِّ ,وله جتربـة
ثريــة ص العيــاثات التطوعيــة ص "ااملــل" و"ا ــو " ,فهــل لــه أن
شدثنا عن هذه التيربة؟


ال ,ص الواقــع ,أعتـــد أن هــذه فريض ـةُ العلــم,
شــكرا ،ــزي ً
وهي بلدي ,وأنا رت أرهب إىل ااملل فـل ألنها ااملل ,لكن بها
إ ــوتي ,وأبــي مــدفونٌ هنــا وأمــي مدفونــة هنــا  ,منهــا أصور

أمــي وأبــي وأصور إ ـــوتي ,واحلمــد هلل ,معممهــم يشـــتغلون ص
الطـــب ,وااملـــل أعـــر مشـــانلَها أن ـــر مـــن غريهـــا ,هـــي
والشـمال ,قبــل عــا ( ) 5634تـريبــا ,ننَّــا ،الســق ,وننــك
وأنــا طالـــب أرهــب وأشـــتغل وأتــدرب ص مستشـــفى ااملـــل ,أرا
الــنـص ,وأرا مــارا شتــا،ون وغــريه ,طبعــا نمنطـــة نامليــة,
ونــان املستشــفى الوايــد املو،ــوث بهــا هــي (مستشــفى امللــك
الــد) ,ونــذا املستشــفى العــا الـــديم ,ثــم فيمــا بعــد ,وغــري
مستشــفى امللــك الــد أصــبح اآلن يو،ــد ,واحلمــد هلل ,أن ـرُ
مــن ســك مستشــفيات ,هــذا غــري املستشــفيات اخلاصــة ,وألن
الــدنتوراه اخلاصــة بــي نانــك ص منــاظري المــدر ,أنــا معــي
(Bronchoscopy

 ,)Ph.D -فمــا نــان ل ـديهم ثنتــور طبيــب

صــدرٍ ,وأرا بعـ

ال ,اهلل يكفــيكم
النــاس عنــد بعضــهم مـ ً

الشر ,عنده سرطان ,وهذا

ممـي ,يعـ أنـا أشـتغل عليهـا

بـــاملالقيل ,يعــ اتـــى بـــدون ليـــزر ,فــــالوا لـــي ملـــارا رت تــ تي
وتشتغل معنا؟ ونان هنا ر،ل ,مدير الغرفة التيارية ,اله
الد علي السيف ,وقال( :لي يـا ثنتـور ,أنـك اآلن تـاعـدت,
فمــــارا تفعــــل؟ ملــــارا رت تفــــتح عيــــاثة متزممــــة؟ وأنــــك معــــك
ثنتوراه ص الباطنية والمدر ,ومعك الدنتوراه ( )Ph. Dبالــ
( ,)Bronchoscopyفلمارا رت تفتح عياثة؟!) .فـلك له :أنا تعـوَّثت
أن رت آ ذ قروشا مـن املراـى ,وتعـوَّثت أن تعطـي احلكومـة

ال,
راتبـــا ،يـــدا ,واحلمـــد هلل ,أنـــا غـ ـ أصـ ـ ً

ـــن مولـــوثون

ال هلل ,نريــد أن نعمــل
أغنيــاء ,احلمــد هلل ,فنريــد أن نعمــل عمـ ً
ال ينفعنــا ص آ رتنــا؛ فكــان ال نــامج لـ ـيَ قبــو ًرت مــن لــو
عم ـ ً
األمري سعوث بن عبدا سن ,وشيعنا .ثم إني نتبـكُ جملموعـة
مــن األطبــاء ,مــنهم الــدنتور /لــف املطــريي ,اهلل يرمحــه,
،ــرَّاح مــخ وأعمــاب ,مــا نــان لــديهم ،ــرَّاح مــخ وأعمــاب,
ومــنهم الــدنتور اللــواء الطبيــب /فيمــل عــرب ,تـاعــد أيضــا,
فاستحورت على املتـاعدين مـن رؤسـاء األقسـا  ,وقلـك ـم مـا
رأيكم واهلل ص مـةح ( )Proposalنـو بتطـوع ,لـيخ فــل ص
ااملــل ,بــل أيِّ مكــان يــدعونا نــذهب إليــه؟ فب ـدأت الفكــرة,
وجنحــك الفكــرة ,واتــى اآلن أنــا أشــاهد أن ــر مــن (3566
مـــري ) ,ـــا فـــيهم مَـ ـن ص العنايـــة املرنَّـــزة ,ف نـــا اشـــتغلك
نـــرمليخٍ للعنايـــة املرنَّـــزة بالعســـكري لفـــةة طويلـــة ,فـــنيح
املواــوع ,واستبشـــر النــاس ,وصـــاروا جييئــون وشولـــون علـــيَّ
احلارتت المعبة ,يع

ما هي اارتت الرعاية األولية ( Primary

ال أ ـذَ
 )care casesشولـون احلـارتت المـعبة ,الـذي شتـام مـ ً
عينـــةٍ مــــن وســــل الرملــــة ,أو فــــتح قنــــاة بالشُّـــ َعبِ ا وامليــــة ,أو
تشزيمـــا لـــيخ معروفًـــا ,تعـــر أن هنـــا أشـــياء نـ ـ رية ص
الــرملتق ,ومــع األســف ,وثعــوني أاــع بــق قوســق( ,إن معمــم
أمــراض التــنفخ والــرملتق لـه عالقــة بــالنو )؛ يعـ األنســيق

الــذي ي ــذه اإلنســان أثنــاء النــو  ,إرا الــرملتق ليســك ســليمة,
فســيُؤثر علـــى النـــو ؛ لـــذلك صـــار ارتبـــاطي مـــع النـــو ارتباطًـــا
عضويا؛ ألني أنا ثنتوراه ص أمراض المدر ,لكن و،دت أن
النو له ثور ,ملارا؟؛ ألن المدر هو الذي يعطيـك األنسـيق,
وأيُّ لل به يؤثر على النو  ,ومن هذا اخللل ,انـطاع التـنفخ,
يعـ أشـدّه انـطــاعُ التــنفخ ,وأصــعبُهم ,نمــا تـولــون ,أيضــا
ســـرطانُ الرملـ ـةِ ,ايـ ـ يكـــون عنـــده نــــص ص األنســـيق,
وتليُّــف الــرملتق والربــو .نــل هــذا يُســبب نـمــا ص األنســيق
أثنـــاء النـــو إرا نـــا املـــري  ,فال نـــامج نـــان ،ـــدا ممتـــاصا.
والواقع لسنا

ن فـل الـذين قمنـا

ـل هـذا ,ف نـا أعـر أن

ص (عنيــــزة) ,ص (الــــرس) يو،ــــد برنــــامج متكامــــل ,وأنــــا ص
مجعيـة تطوعيـة الهــا ,نكـن تعرفونهــا( ,عنايـة) و(رعايــة),
(اثنــتق) همــا ,وهــي مجعيــة نــبرية ,وهنــا مجعيــات أ ــرا,
نســاعد فيهــا ونُيــريَ بهــا حمااــرات أو توعيـة صــحية ,اصـةً
عن "الربو" وعن "النـو " ,ومَـن شتـام لعمليـة مِنمـار ,ملـارا يـ تي
إىل الريــاض؟ اي ـ إن معممهــم اــالتهم املاثيــة مــا تســمح ألن
ي ـ توا ,فـلــك ــم مجِّعــوا احلــارتت هــذه ,وإرا جتمَّــع عنــدنم
ثالثــون أو أربعــون االــة فـ ،يء أ،لــخ عنــدنم ثالثــة أو أربعــة
أيــا  ,منهــا عنــدي بيــك ,أســكن ص بــي  ,وأرهــب بســيارتي,
وأمرُّ على الـميم ,وأرا بع َ مراـاي ,فكانـك بالنسـبة لـي

ص الواقع متعةً ,نعم متعة ,وأنا أقـول ,إن تسـمح لـي يـا ثنتـور
شـــانر ,أنـــا أشـــكرُ أبـــا  ,وأبـــو ص الواقـــع ,صـــار منمــةً
لكــل اخلــري ,ثيـنٌ وثنيــا ,اهلل يعطيــه المــحة والعافيــة ,أسـ ل
اهلل العميم ربَّ العرش الكـريم أن ننحَـك العُمُـ َر الطويـل أنـك
والسامعق مجيعا ,وأن رت شرمنا من أم الك ص هـذا اجملتمـع,
والذي ص الواقع صار شِبه ماثي ,وابتعَدَ عن نل األشياء الـ
يع ـ تنف ـعُ البلــد بــدون تكــاليف ,يع ـ أنــك نــلُّ التكــاليف
صارت عليك ,لكـن صـدِّق أن هـذا هـو الـذي يبــى لـك ولـي
ولكـل اإل ـوان الــذين يُــدِّمون أعمـا ًرت رييــة ,ونـ ري إن شــاء
اهلل ,البلــد خبــري ,وراعــي ــري ,و ــن ــــ إن شــاء اهلل ــــ مـبلــون
علــى ـريٍ ,بو،ــوث ا يــل ا ديــد أم الــك يــا ثنتــور شــانر,
ال لكم ,واهلل يعطيكم المحة والعافية.
فشكرا ،زي ً
:



مــــا شــــاء اهلل ,اهلل يُمتِّعــــك بالمــــحة والعافيــــة ,ويكتــــب
أ،ــر  ,األعمــال التطوعيــة ,احلمــد هلل ,ص اململكــة ,و ــارم
اململكة ,ص اجملـال الطـيب ,ص توسـع ,وهلل احلمـد ,وشـكرا
لكم ,ونشـكر الـدنتور عبـدالعزيز علـى ا ااـرة الـيِّمـة,
ونة املدا لة للوالد ,فليتفضل.



كرَ
بسم اهلل ,والمالة والسال على سيدنا رسـول اهلل ,شَـ َ
اهللُ لضـــيفِنا الكـــريم اللـــواء الـــدنتور عبـــدالعزيز الســـيف,
ونــم

ــن حبا،ــة للــدعاء ,أمــا ال نــاء ,فغفــر اهلل لــي ولــك,

،زا اهلل ريا على تشييعك وثعاملك.
احلـيـــة ,هنــا ثــال رســاملل ,اســتفدتُ منهــا شزمــيا ص
هذا اللـاء .رسالة ش َّلك ص تطبيق الدنتور عبدالعزيز ـــ ،ـزاه
اهلل ريا ــ للعياثات اخلريية اجملانية ص عدثٍ من املنـاطق ,وهـي
ثعوة أطلـها ونفَّذها ,ونُرثثها معه لكل ري تال سواء طبيـا
ـد ما يستطيع خلدمة هذا الـوطن وأهلـه ,افـا
أ غريه ,أن يُ ِّ
اهلل بالثنا ,وأعانَ اخليِّرين فيها ,آمق.
الرســالة ال انيــة ,أنــه مــن ــالل استعرااــه العلمــيِّ الطــيبِّ
البحك و،دنا أن مـا رنـره يتوافـق مـع الفِطـرة الـ ،ـاءت بهـا
الشــــريعة ,ورلــــك فيمــــا يتعلــــق بــــالنو املبكــــر ,وارتســــتيـاظ
املبكر ,وارتعتدال ص النو  ,وارتعتدال ص األنل ,وغري رلـك
مـــن األمـــور الـ ـ نســـتفيد منهـــا ص م ـــل هـــذا اللــــاء؛ فالـــدينُ
والفطرةُ والعلمُ ,متفـون ,ورت تناق

بينهم ,وهلل احلمد.

رنَّرنـي ص ادي ــه عــن النــو املبكــر ,أرنــر أننــا ملــا ننَّــا
نــــدرس اللغــــة اإلجنليزيــــة ص ،امعــــة ناليفورنيــــا ص ثيفــــيخ
(of California

 )Davis، Universityنـــان لـــي ،ـــارٌ الســـاعة

ي اــوالي ســاعة
التاســعة ,والشــمخ إىل اآلن ا تغرب,وقــد بـ ـ َ
على غروب الشمخ ,ومـع رلـك يُـفـل السـتاملر وينـا  ,يــول إنـه
مســاء ,اــان وقــك النــو ؛ ليســتيـا مبكــرا ,ون ـان والــدي,
ال في ًفــا ،ــدا بعــد صــالة
رمحــة اهلل عليــه ,بالفعــل ي ــذ أن ـ ً
العشاء رت يستغرق منه سوا ثـال أو أربـع ثقـاملق  ,وبعـد صـالة
العشـــاء ب قـــل مـــن ربـــع ســـاعة؛  ,يكـــون ص فراشـــه ,وأايانـــا
ال أ،ـده ص فراشـه ,ويـرف
الساعة السابعة والربـع فعـ ً

نـ ريا

مــن الــدعوات للعشــاء  ,ويـــول( :يــا وليــدي ,تســهرني) ,تُســهره
يع إىل التاسـعة ,بالنسـبة لـه يعتـ هـذا األمـر سـهرا .وأرنـر
ال بع
فع ً

ال بعـد التاسـعة
الشبابِ مِمَن هـم ص سِـ  ,ننَّـا فعـ ً

رت نبحـ عنــه! ألن (أبـا فــالن) ــالص نــاملم رت تبحـ عنــه بعــد
التاسعة! ,إن نان عند شيء فـبل هذا املوعـد ,ولـذلك فـإن
الرســـالة املهـــم أن نتـــداو ا وأن ن ُب َّهـــا هـــي ثـافـــة النـــو الـــ
لعناهـــا هـــذا اليـــو  ,ف ـافـــة النـــو منعدمـــة عنـــد نــ ري مـــن
النــاس ,أنــا أســتغرب ,واهلل يــا إ ــواني بعــد صــالة الفيــر أ،ـدُ
ن ريا من ا ريان يوقفون سياراتهم قـاثمق مـن ارتسـةااات,
أيُّ اياة هذه ,و موصا َتعْ ِتبُ علـى بعـ

الشـباب املتـزو،ق,

نيــف تبـــى إىل قــرب طلــوع الشــمخ بعيــدا عــن أهلــك؟! بعيــدا
عـن أطفالـك؟! بعيـدا عـن راتـك الـ يُفـةض أنهـا ص الفــراش؟!
ولذلك هذه ال ـافة جيب أن تشيع.
ورســـالة أيضـــا لاطبـــاء ,وأنـــا أظـــن أنـــه يو،ـــد تطبيــــات
( )Applicationsمعينة حلالة املري  ,ويستغرب الدنتور ,وأنا
أســـتغرب معـــه ,أنـــه رت يكـــون فيهـــا أســـئلة عـــن النـــو وفـــةات
النو  ,فـل يس ل عن الضغل وعن الـوصن ,ولـذلك هـذه رسـالة
للعاملق ص اجملال الطـيب إلشـاعة هـذه املتابعـة ,وهـي ،ـزء مـن
ال ـافــة واملعلومــات الطبيــة المــحية ,إلشــاعة هــذا الســؤال بــق
األطبـــــاء ص تشزيمـــــهم للمراـــــى .والحـــــوا لـــــي أن أ ـــــتمَ
بـ(نكتة) ,اي أشـار الـدنتور إىل بعـ
النــو

األثويـة الـ تُسـبب

موصــا أثويــة الكُحَّــة ,صــحيح( ,أبــو امــان) هــذا

واادٌ منها ,أ رت؟ أادُ الزمالء له بـ ِّ األورتث غايـة تلـك الليلـة,
وهي (وااـعة) ثواء (أبـو امـان) هـذا ,ثواء الكُحَّـة ,فيــول:
(س لتها قلك لِ َم هذا؟ فـالك هذا للكُحَّة) .وما أَ ْعلَمَ ْتهُ أنه يُنـ ِّو
العيال ,تريد العيـال ينـامون ,فيــول( :هـي ااطـه الـدواء ,وأنـا
شربك منه) ,فلما ،اءت إليه و،دَته ناملما والعيال (صااق)!
أشــــكر لكــــم اُســ ـ َن إنمــــاتكم ,وأشــــكر للــــدنتور
عبـــدالعزيز ولمـــحبه الكـــرا  ,الـــدنتور الـــد ومَـــن رافَـ ـقَ

اـــــيفَنا الكـــــريم ص هـــــذه الليلـــــة ,أشـــــكر لكـــــم اُســـ ـنَ
إنماتكم ,وبإرن اهلل تعـاىل ,هـذا اللــاء سـيكون علـى موقـع
املنتــدا نوا،هــة ,وســينزل ــالل ه ـذا األســبوع ,بــإرن اهلل,
اــمن اجمللــد ال الـ
علــى (يوتيــوب  )Youtubeــاص ,ويُضــمَّنُ ِ
عشر من امـاث املنتـدا .وبهـذا اللــاء هـذه الليلـة ,يُسـعدني أن
ُقد َ تلدات املنتـدا لسـعاثة الـدنتور عبـدالعزيز ,مـع بعـ
أ ِّ
مؤلفاتِ العبدالفـري إىل اهلل ، ,زانم اهلل ريا على اُسـن
إنماتكم، ,زانم اهلل ريا.

صور صتارة من الندوة.

https://twitter.com/KNews2030/status/12

http://almstqbl.com/?page=view_news&Id=

.صور من التغطية اإلعالمية للندوة



ندوة :التحول الرقمي وأثره على التنافس واالبتكار



 املؤه ــل العلم ــي :بكـــالوريوس ا ندســـة,
،امعة امللك سعوث3460( ,هـ.) 3890 /
 املناصب والعضويات:
 عضـو تلـخ إثارة تموعـة العبيكـانلالست مار.
 رملــيخ تلــخ إثارة شــرنة (العبيكــان نومبيبلــوا دوثة).
 عضو تلخ إثارة شرنة (العبيكان للز،ام ا دوثة). عضو تلخ إثارة شرنة (الدرع العربي للت مق). -رمليخ تلخ إثارة (العبيكان ( )AGCا دوثة).

ُ أقيمك مسـاء السـبك ,ال ـاني مـن شـهر مجـاثا األوىل (3443هــ) ,املوافـق
لل امن والعشـرين مـن ثيسـم ( .) 5638وحتـد فيهـا األسـتار املهنـدس/
عبــــد اهلل بــــن عبــــد الــــرمحن العبيكــــان (الــــرمليخ التنفيــــذي جملموعــــة
العبيكــان لالســت مار) .وأثارهــا الــدنتور /فهــد بــن عبــد اهلل اللحيــدان
(مدير مكتب "النهج" رتستشارات تـنية املعلومات).

 عضو تلخ إثارة شرنة املياه الوطنية. عضو تلخ إثارة املؤسسة العامة للتدريب التـ والف . عضو تلخ إثارة بنك التنمية ارت،تماعية. عضو تلخ إثارة ا يئة العامة لليمار . -عضو اجمللخ المناعي.




 مك ـ ـ ـ ــان وت ـ ـ ـ ــاري امل ـ ـ ـ ــيالد :الطـــــــــاملف,
(3172/2/33هـ.) 3822/3/2 /
 احلالة االتتماعية :متزوم وله أورتث.
 املؤهالت األكادميية:
 شـــهاثة الـــدنتوراه ص "هندســـة نمـــم املعلومـــات"، ,امعـــةبراثفورث ,براثفورث ,اململكة املتحدة.) 3883( ,
 شهاثة املا،ستري ( ,) 3895علو احلاسـب ,املدرسـة العليـاالبحرية ,مونةي ,الورتيات املتحدة.
 شـــهاثة البكـــالوريوس ( ,) 3879هندســـة الـــنمم، ,امعـــةامللك فهد للبةول واملعاثن ,المهران.
 إثارة األشــغال العامــة والمــيانة ,املدرســة البحريــة للهندســةاملدنية ,الورتيات املتحدة.) 3878( ,
 إثارة التزطيل والتحليل املـالي ,املدرسـة البحريـة للهندسـةاملدنية ,الورتيات املتحدة.) 3878( ,


 املشـــارنة ص ت ســـيخ عـــدث مــــن الشـــرنات الدوليـــة لـــ ُنمُماملعلومات.

 قيـــــاثة فريـــ ـق عمـــــل استشـــــاري إلعـــــداث اخلُطَّـــ ـةِ املعلوماتيـــــةارتسةاتييية للـوات ال ية ,وإلنشـاء إثارة احلاسـب واملعلومـات
بالـوات ال ية.
 اإلشرا على إعـداث اخلُطَّـةِ الوطنيـة ارتسـةاتييية للمعلوماتيـةللمملكــة العربيــة الســعوثية ,مــن ــالل تلــخ إثارة مجعيــة
احلاسبات السعوثية.
 قيــاثة فريــق عمــل اِستشــاري لتطــوير البيئــة املعلوماتيــة لــوصارةالتيـــــارة ص تـــــال البنيـــــة األساســـــية ,والتطبيــــــات ,وأمـــــن
املعلومات ,والتدريب.
 املشــــارنة ص إعــــداث العــــروض الفنيــــة ملناقمــــات املشــــاريعاملعلوماتية.
 إثارة عمليات مرانز ااسـبات وتو،يـه تنفيـذ عــوث التشـغيل,والميانة ,والشراء للحاسبات ,واألنممة.


الــنمُم) ,الريــاض 3889( ,ـــــ
 (الشــرنة الدوليــة ندســـة ُّ ,) 5663ناملب الرمليخ لشـئون تطوير األعمـال.
 مديــر إثارة احلاســـــب واملعلومــــات ,قيـاثة الــوات البحريـةامللكية السعوثية ,الرياض ( 3883ــ .) 3889



 عضو تلخ إثارة (مجعية احلاسبات السـعوثية) ,لـدورتقمتعاقبتق.
 عضو اللينة الفرعيـة لمـناعة ال تيـات بالغرفـة التياريـةبالرياض.
 ناتبُ مـالٍ أسبوعي ص ،ريدة الرياض ,حتك صاوية "آفـاقاإلنةنك".



بسم اهلل ,واحلمد هلل ,والمالة والسال على سـيدنا رسـول
اهلل ,وعلى آله وصحبه ومَـن وارته .إ ـوتي الكـرا َ ,أسْـعَ َد اهلل
مساءَنم بكل ري ,وبار اهلل لنـا ولكـم ص سـاملر األاـوال.
ايوفنا األنـار  ,ص هـذه الليلـة املبارنـة ,شـلُّ علينـا اـيفٌ
نــريمٌ ,وهــو املهنــدس /عبــداهلل بــن عبــدالرمحن العبيكــان.
ومن عاثتي أن أتر َ التعريف بالضيفِ ملـدير اللــاء ,والـذي هـو
الليلة الـدنتور /فهـد بـن عبـداهلل اللحيـدان ,وهـو ـــ ،ـزاه اهلل
و،ــزا اهلل ا ميــع ــريا ــــ مــن املــداومق بــدعم هــذا امللتـــى ص
مواايع احلاسب( .مرفق سرية راتية).
مواـــوعنا ـــذه الليلـــة ,هـــو " :التحـــولُ الرقمـــيُّ وأثـــره علـــى
التنافخ وارتبتكار" .ولن أسبق هذا املواوع ,لكن أتـذُّنر
هنــا نــال َ علــي بــن أبــي طالــب  وهــو(( :علِّمــوا أورتثنــم؛
فـــإنهم ُلِــــوا لزمـــانٍ غـــري صمـــانكم))؛ فلكـــل صمـــانٍ أثواتـــه,
ولكــل صمــانٍ حمرناتــه ,نمــا أن لكــل صمــانٍ ر،الــه أيضـا,
ولعلَّنـــا ص هـــذا العمـــر نعـــيش حتـــورتت رت نكـــاث نلحـــق بهـــا أو
نفهمها .لكن مَن هم مِن أبناء هذا ا يـل يفهمـون أن ـر منَّـا,
ولعــل هــذا مــا ســنتطرق لــه ص لـاملنــا ــذه الليلــة .أنــا رت أُع ـرِّ

با اار ,لكن أرنـرُ شـيئا مـن العالقـة اخلاصـة .فاملهنـدس
ال لنـا وأسـتارنا ص الـدورة األوىل
عبداهلل العبيكان ,نان صمـي ً
للميلخ البلدي ال حلـتهـا سـنتان ,ف صـبحك سـك سـنوات,
وقد ر َأسَ ص عدة

ان ,منهـا " نـة أعمـال اجمللـخ البلـدي".

وبفضل اهلل ,نتبك نتابا عن اجمللخ وعن الـزمالء األعضـاء
فيه ,الكتاب به انطباعات بسيطة ,عـدة أسـطر عـن نـل مَـن
عايشته ص را اجمللخ .مـنهم ـــ املهنـدس عبـداهلل العبيكـان ـــ
ر،ــلُ أعمـــالٍ مُحمَّــلٌ باملشـــاغل ,لـــه ــ ة وبـــاع طويـــل ص إثارة
شــرنات وقطــاع األعمــال اخلاصــة ,وهــو شمــل همــا وطنيــا
عاليــا ,نـ ري ارترتباطــات واألســفار ,مهتمــا بالوا،بــات ,ر،ــل
نما وتنميم ,طروااتـه مميـزة وعميــة مـن ـالل ،لسـاتنا ص
را اجمللخ ,وما عرفته عنه أيضا بعد رلك ,لـه ثور ص إجنـاح
إعداث اللواملح الدا لية ص تلك الفةة .وما أعرفه أنه لـيخ فــل
ر،ـلَ أعمــالٍ ,بــل (عم ـلُ ر،ــالٍ) ,فلــه الةايــب احلــار ,ولكــم
نذلك ص لـاملنا ذه الليلة.
ولن أستبق ص التعريف به ,لكـن أُعـرِّ ص عُيالـة ـدير
هذا اللـاء ,وهو الدنتور /فهد بن عبداهلل اللحيـدان( ,مرفـق
السرية الذاتية).
فمرابا ب بي ياسر.

أُنــرر الةاي ـبَ بكــم مجيعــا ص هــذه األمســية املبارنــة,
ونيابـــةً عــــنكم أُراِّــــب بـــ بي عبــــدالرمحن املهنــــدس عبــــداهلل
العبيكان ,وب بي ياسر الدنتور فهـد اللحيـدان ,وأصـالةً عـن
نفسي أُراِّب بكم ص هذه الليلة املبارنة .وأُاِـبُّ أن أرنِّـرَ أن
هذا اللـاء يُنـل على ا واء مباشرةً ص موقع املنتدا ,ونـذا ص
عـــدة مواقـــع ,ويتابعـــه أن ـــر مـــن أربعماملـــة شـــزص ص نفـــخ
الوقك ,و الل شهر نامل تزيـد املشـاهدات علـى عشـرة آرت
مشاهدة .و ـالل األسـبوع أيضـا ,ينـزل ,بـإرن اهلل تعـاىل ,علـى
رابل اليوتيوب ( )Youtubeاص بهذا اللـاء.


بســم اهلل الــرمحن الــرايم ,احلمــد هلل ,والمــالة والســال
علــى رســول اهلل ,نبينــا حممــد ,وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــق.
ُرابُ بكـم ص منتـدا العُمـري ال ــاص,
أيها اإل وة احلضور ,أ ِّ
َسرَ لنا هذا اللـاء ص املعرفـة والعلـم ,ونـذلك
وأس ل اهلل أن يُي ِّ
ُرابُ باإل وة واأل وات املتابعق من الل شـبكة (اإلنةنـك).
أ ِّ
وأعتـــد أن إثارة املنتــدا قــد أاس ـنَك ص ا تيــار هــذا املواــوع
احليوي وا ا  ,وهو (التحول الرقمي) ,الذي بدأت آثـاره تمهـر
ص الك ري من منااي اياتنا املزتلفة.

فـــالتحول اـيــــة ص األعمـــال أو ص املنممـــات احلكوميـــة,
يع إ،راء تغيريات معينة تـو بها من ،انب إىل آ ـر ,هـذا ص
تعريف التحول .والتحول قد يطرأ على املنتَج واخلدمـة املـدمـة,
وقـــد يطـــال عمليـــة اإل،ـــراءات بشـــكل شـــامل .لكـــنَّ التحـــول
الرقمـي ,وأســتبق املهنــدس عبـداهلل ص املواــوع ,هــو( :العمليــة
املستمرة ال تـو بها الوصارات واملؤسسات لالستيابة لطلبـات
اخلــدمات واملنتيــات ,ع ـ توظيــف الـــدرات الرقميــة ووســاملل
تـنيـــة املعلومـــات) .وهلل احلمـــد ,فـــإن طمـــوحَ اململكـــة ص هـــذا
اجملـــال ,هـــو أن تكـــون مـــن اـــمن عشـــرين منـــورم عـــاملي ص
التحــول الرقمــي وارتبتكــار ,ص اــدوث عــا ( ,) 5616إن شــاء
اهلل.
إرا التحول الرقمي لاعمال هو عملية نـل النمورم التـليـدي
ألثاء األعمـــال وإنتـــام اخلـــدمات إىل منـــور ٍم عملـــي اِبتكـــاري
رقمي .وليخ هنا شكٌّ ص أن ثوافع التحول ص األعمال صارت
اـــرور ًة وملحـ ـةً ,وقـــد يكـــون بهـــا ثالثـــة حمـــدثات أساســـية؛
األساس األول سـهولة التـنيـة واملنافسـة والزبـاملن ,وهـذا يواـح
أننــــا اليــــو

ــــن ص عمــــر متســــارع ،ــــدا ص قضــــية اللحــــاق

بالتـنيــات املتســارعة واللحــاق برَنـبِ املنافســق؛ اتــى رت يفـــد
اإلنســـان مكانـــه .وقـــد رتامـــتم أن هنـــا شـــرنات نـ ـ رية
نانك مشهورة ثم غابك عن مسرح األعمال؛ بسبب تباطُئهـا ص

ارتستفاثة من تـنية املعلومـات .هنـا نـذلك شـيء ،ديـد ،ـدا
ســاعد علــى التحــول الرقمــيِّ ,أرت وهــو التـنيــات املســاندة ال ـ
ســهَّلك التحــولَ الرقمــيَّ ,والــ منهــا البيانــات الضــزمة الــ
تُسمَّى ( ,)Big Dataوأ،هزة ا وال ,يع اليو مجيع األعمـال
ُـد لعنسان أصبحك تـ تي عـن طريـق ا ـوال ,يعـ أيـا
ال ت َّ
نــان مكانــه ص العــاا؛ ص المــحراء ,ص البحــر ,ص ا ــو,
وص نذا ,تتم هذه نلـها عـن طريـق ا ـوال ,وهـذه أصـبحك
وسيلة أ را ثانية ,وهي أن مجيع مَن يريـد أن يُــد لـك دمـة
تتم عن طريق هذا ا وال.
نــــــــــــذلك ثور الشــــــــــــبكات ارت،تماعيــــــــــــة؛ (,)Twitter
و(,)Facebook

و(Tube

 ,)Youوغريهـــا ,ســـاعدت ص قضـــية

ســهولة التحــول الرقمــيِّ .رت نـــنخَ نــذلك احلوســبة الســـحابية
( )Cloud computingال اوَّلك ما يُسـمَّى بتـنيـة املعلومـات إىل
مــا يُســمَّى بـــ ( )Utilitiesإىل ــدمات ,ولــيخ إىل إنشــاء قواعــد
بيانات وإنشاء شبكات وإنشاء أ،هـزة نمـا نـان ص السـابق.
بدأت وأصبحك تستطيع مباشرة أن تستفيد من تـنية املعلومات
بكل أطيافها عن طريق استزدا احلوسبة السحابية .ورت ننخَ
نـذلك (إنةنـك األشـياء  )Internet of things - loTوهـو الــاث
بشكل نـبري ،ـدا .ونـذلك تطبيــات ا ـوال الــ ( )IBIالـ
سـهَّلك اسـتفاثة املؤسسـات مـن الكـ ري مـن األعمـال التياريــة,

ال شــرنة تُريـدُ أن تبيــع منتيــا عــن طريــق اإلنةنــك ,لكــن
مـ ً
ينـمـــها الـــدفع اإللكةونـــي ,فهنـــا تطبيــــات ،ـــاهزة مـ ـن
املمكن أن تستفيد منها بشكل مباشر ,وبالتالي تنطلق منها.
أريــد فـــل أن أاــيفَ م ــا ًرت وااــدا لكــي تعرفــوا التحــولَ
الرقمــيَّ وآثــاره الــذي أصــاب نمرتنــا لاعمــال وإنشــاملها .نســمع
عـــن ( ,)Uberالـ ـ هـــي أنـ ـ شـــرنة ســـيارات ص العـــاا,
ولكـــن رت شلـــك أيَّ ســـيارة! نـــذلك ( )Facebookهـــي أنـ ـ
شرنة حمتوا عـاملي ,ولكنهـا رت تمـنع حمتـوا! (علـي بابـا ـــ
Baba

 )Aliأنـ شــرنة تســويق ص العــاا ,ولكــن رت شتلــك

صاصن! ( )RB&Bأن شرنة ت ،ري غُـر وفنـاثق ومـع رلـك
رت شتلــك عـــارات! هــذا شــيء مــذهل يــا إ ــواني ,ا نتعــوث أنَّ
،هات نبرية تـو بهذه األعمال وليخ لديها عـار.
إرا

ــن ص تـــال لتغـــيري نــ ري مـــن املفـــاهيم .ورت أريـــد أن

أطيـــل علـــيكم ,و ـــن نلنـــا ص شـــوق إىل حمااـــرة أ ينـــا
احلبيب املهنـدس /عبـداهلل بـن عبـدالرمحن العبيكـان ,إللــاء
الضوء على املواوع احليـوي؛ وأتـر اجملـال للمهنـدس ليحـدثنا
ا لديه.




الســــال علــــيكم ,ومسَّــــانم اهلل بــــاخلري ,أنــــا أاــــب أن
أشــكرَ الــدنتور عبــدالعزيز علــى ثعــوتي للحــدي اــول هــذا
املواــوع ,وأنــا ســعيدٌ باحلــدي أمــا ا َمــع الطيــب ,الــذي ــــ
طبعــــا ــــــ منــــه ،ــــزء نــــبري أســــاتذة لــــي وعلمــــاءٌ أو بــــاا ون,
فــــ ستميحهم عـــذرا للحـــدي أمـــامهم ص مواـــوعٍ قـــد يكـــون
البع

منهم أن ر عمـًا ,وحب ا ,ومعرفةً ,وفهما له.

سـ حتد عــن مـدمــة وتوطئـة اــول (الرَّ ْقمَنَــة) .التنــافخ هــو
ا ــر الــرمليخ لعبــداع وارتبتكــار ص العمــل .وإرا نمرنــا إىل
التاريخ األمريكـي ـالل السـبعق أو املئـة سـنة املااـية سـنيد
أن هنا ثالثة مشاريع رمليسة ,نـان ـا أثـرٌ نـبريٌ ص إاـدا
نـلــة نوعيــة ص ارتقتمــاث األمريكــي ,وهــي املشــاريع التـنيــة؛
مشـروع منهـاتن

(Project

 )Manhattanص األربعينـات الـذي هـو

(صــناعة الـنبلــة النوويــة) .ومشــروع (أبولمــو ــــ )Apollo program
للنـــزول علـــى الـمـــر ص الســـتينات .ومشـــروع اـــرب النيـــو ص
ال مانينــــات .نــــل هــــذه املشــــاريع ثفعــ ـكِ احلرنــــة العلميــــة
والتطبيـيـــة ص علـــم "املعلومـــات" وعلـــم "املـــواث" بشـــكل نـــبري
،دا ,اتى إنـه وإىل اليـو  ,ص بعـ

املشـاريع أو بعـ

العلـو ,

ما صالك قوة الدفع آتية من الستينات وال مانينـات! فهـذه ال الثـة
مشـــاريع نشـ ـ ت نتَحَـ ـد؛ حتـ ـدٍ ص األربعينـــات ايـ ـ احلـــرب
العامليـــة ال انيـــة ,وحتــدٍ ص الســـتينات مـــع الـــروس ص الفضـــاء,
واــرب النيــو مــع الــروس ,نفــخ الشــيء .فهــذا التحــدي ولَّ ـدَ
إبداعا وابتكارا وارنةً نبري ًة ،دا.
اليــو يتشــكل مشــروع نــبري ,وهــو مــا رت نشــعر بــه طبعــا
بشـــــكل وااـــــح ,أرت وهـــــو (املِنَمَّـــــات) .واملنمـــــات تـوثهـــــا
الشرنات ارتمريكية ,وهي تُشكِّلُ قوةَ ثفعٍ اـزمة عمالقـة
لالقتماث األمريكي.
مخـخُ منمـاتٍ ص العــاا تُشـكِّلُ قيمتهـا ( 4ترليــون ثورتر).
وهـــــذه املنمـــــات اآلن هـــــي قـــــوة الـــــدفع العميــــــة لالقتمـــــاث
األمريكي ص شتى اجملارتت .ونالاـا ,عـ التـاريخ ,أن نـل
تغيُّر ص التـنيـة يمـاابه تَغيُّـرٌ ص (مِـْـوَث) العـاا للـيـاثة .فتيـد
ال ا ولنــديق يتميــزون ص صــناعة (الســفن) ,لــذا اســتعمروا
مـ ً
العاا .وجند أن ال يطانيق قد قاثوا العاا ملـا صـنعوا ا ـر
البزاري .واألمريكـان ص صـناعة احلوسـبة والكهربـاء .فتيـد
نــل (اِنعطافــة) ،ذريــة تــتغري علــى إثرهــا الـيــاثة بــتغري الفــارق
التـ بينها وبق العاا.

نـــذلك اليـــو فيمـــا تـــصُّ ا يـــل اخلـــامخ لالتمـــارتت,
ا يل اخلامخ لالتمارتت وفزع أمريكا من تفـوق المـق ,أو
تـــدمها ب متــار ,أو ب شــهر ,أو بســنوات بســيطة ,يعـ  ,الفــزع
هذا ليخ اقتماثيا ,إمنا هو فزعٌ سياسي.
نــذلك تغيُّــر العــاا أو "العَ ْولَمَــة" مــن ارنــة احلاويــات أو
الـ( )Containersإىل ارنة املنمات وربـل املنمـات مـع بعـ .
فهـــذه العوملـــة ،ديـــدة ,وقـــد عَبَـ ـرَتِ احلـــدوث وغيَّـــرت مفـــاهيم
الضراملب ,وغيَّرت مفاهيم ,اتى الـوانق الشزمية والــوانق
السياثية للدول نفسـها؛ فاألمريكـان منـذ أن ـر مـن سـنتق أو
ثال سنوات أ ر،وا قانونا اله

(Act

 ,)Cloudوهـذا الــانون

يســــمح مـــــن اللـــــه (الكـــــوجنرس ـــــــ  )Congressللســـــلطات
األمريكية للد ول وارتطـالع علـى أيِّ معلومـةٍ أو أي شـزصٍ أو

أيِّ شــرنةٍ ص أيِّ مكــانٍ ص العــاا ,اــمن منمومــة املنمــات
األمريكية .وهذا اد ؛ ألن هنا ،رن ًة ادثك ص أمريكـا,
وأراث مكتــــب التحـيـــــات الفيــــدرالي ( )FBIمعلومــــات عــــن
شـــزص ,وهـــذه املعلومـــات مو،ـــوثة ص مرانـــز املعلومـــات ص
(أيرلنـــــــدا) ,فــــــــ ( )Microsoftرفضـــــــك أن تـــــــزوث الــــــــ ()FBI
باملعلومات ,ف صدرت ا كمة العليا األمريكية اكما ُيلْـز ُ
(َ )Microsoftنْح هذه املعلومات للشـرطة ارتحتاثيـة .فهـذا غيَّـرَ
مفهوما ،ديدا ,فـاآلن السـلطات األمريكيـة تسـتطيع أن تطَّلـع
علـــى نـــل معلومـــات العـــاا بالــــانون مـــن ـــالل الوصـــول إىل
مرانـز املعلومـات ومرانـز السـحابيات ( )Cloudاملو،ـوثة مـن
ري ،دا.
تغيرٌ نب ٌ
الل ( )Microsoftو( )Googleوغريها ,هذا ُّ
طبعا نل شيء متمل اآلن ,ومتمل بسـرعات عاليـة ،ـدا,
لدر،ــة أن اليــو الـــ ( )G5أو ا يــل اخلــامخ مــن ارتتمــارتت
( )Fifth Generation G5ســـابقٌ رتســـتعداث العـــاا رتســـتـبال أو
اســتهال أو التعامــل مــع هــذه التـنيــة؛ فــاليو اتمــارتت ا يــل
اخلامخ مو،وثة ص السعوثية ,لكن رت يو،د ،وارتت إرت عـدث
قليل ،دا ,وأصبحك سرعة ارتتمال مذهلة وعالية ،دا.
األقمار المناعية ,هنا ثـال شـرنات ص العـاا ,هنـا
شــــرنات نــ ـ رية ,لكــــن أبرصهــــا ( ,)Amazonو(,)Spacex

و( ,)Googleنــــل شــــرنة اآلن لــــديها شــــبكة اصــــة بهــــا,
ال
وبدأت ص اإلطالق ,و الل عدة سنوات سيمبح العاا متمـ ً
ب سعار تـريبـا صهيـدة أو تانيـة ,واليـو أعلنـك ( )Spacexأنهـا
ســتطلق ص العــا الـــاث ســتق ــــ (3455هـــ ) 5653 /ــــ قمــرا ص
األســـبوع لالتمـــارتت ,ـــاص بهـــا ,رتســـتزدامها هـــي فــــل.
فهنا تغيُّر نبري ،دا ص ارتتمـال .ص العـا ( ,) 5652العـااُ
تـريبــا سيمــل ( 4.5مليــار) إنســان سيتمــلون بالشــبكة! معنــاه
أربع ـة مليــارات عـــل سيتمــل بالشــبكة! معنــاه أربع ـة مليــارات
مســـتهلك! فـــاليو تـريبـــا نمـــف العـــاا متمـــل .لكـــن ـــالل
اخلمخ سنوات الـاثمة سيكون نلُّ سـكان العـاا متمـلق
بهــذه الشــبكة! وهــذا يُوَلِّـدُ فرصــا ويُوَلِّ ـدُ حتــديات؛ الفــرص أن
نكــونَ ممارس ـق رمليســيق ص هــذا الفضــاء ,أو حتــديات ب ـ ن
يـ تي النـاس إلينـا ,ويزامحوننـا ص أرصاقنـا ,أو ص فـرص احليـاة
والعمل ال لدينا ,وهذا يعتمد علينا ن ,ارا سنتمرَّ ؟

طبعا اليو  ,يو،د تـريبا ( ، )Billion 20هاص متمل ,وأتوقع
أنه الل مخخ سنوات سيمبح هنـا

(trillion

، )Oneهـاص أو

آلـــة .نـــذلك إاـــافة ( 0مليـــار ترليـــون ثورتر) رتقتمـــاث العـــاا
فـــل مــن اقتمــاث الـــ
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 )Internetأو اِقتمــاث

"إنةنــك األشــياء" ,وهــذا تـريبــا شِــبه متــواتر ومتفــق عليهــا مــن
قِبَل أغلب ارتقتماثيق ومرانز األحبا واملؤسسات الدولية.

طبعـــــا ص املااـــــي التـنيـــــة مـــــن اخلمســـــينات والســـــتينات
والســـبعينات أغلـــب التـنيـــة الــ نراهـــا اليـــو  ,مو،ـــوثة يعــ
فالــــذناء المــــناعي يتحــــد عنــــه النــــاس مــــن اخلمســــينات
والســتينات ,قضــايا ارتتمــال والتواصــل منــذ فــةة طويلــة ,مــا
اــد ــالل العشــر ســنوات املااــية هــو التســارع الكــبري ص
أسعار وتكلفـة التـنيـة ,فهنـا تسـارع نـبري ،ـدا ,عنـى أن
ال ,نــان التزــزين
التزــزين اليــو  ,أو قبــل عشــر ســنوات مــ ً

( )One Terabyteالــذي هــو واــدة التزــزين ,نــان بـــ (36.666
ثورتر) ,أما اليـو أصـبح (بـالش) تانـا! يعـ نـان الــ ( One
 )Terabyteمعا ـــة املعلومـــات نـــان بــــ ( 32.666ثورتر) اليـــو
تـريب ـا بـــ ( 2ثورتر)! فهــذا التســارع الكــبري ص قــدرات التـنيــة
ونــذلك ص اافااــها ســهَّل اســتزدامها ص العمــل وص ايــاة
الناس اليومية .طبعا نان ص املااي واتى تبـدأ شـرنة تـنيـة
ص الـ ( ,)Silicon Valleyف نك حتتـام تـريبـا إىل مخسـة ماليـق
ثورتر! اآلن حتتــــام إىل أربعــــة آرت ثورتر فـــــل .نفــــخ الشــــيء
حتـــدثنا عـــن (التزـــزين) والســـرعات وهـــي مُطَّـــرثة ص أســـعار
(احلسَّاســــات) ,احلسَّاســــات ,نــــان احلسَّــــاس بعشــــرة آرت
ثورتر ,عشرين ألف ثورترا ,أما اليـو فهنـا اسَّاسـات بعشـرة
ثورترات ومخسة عشر ثورتر .فهـذا التغيُّـر ا ـذري وارتافـاض
ا املــــل ص أســــعار التـنيــــة ,مَــ ـنَحَ النــــاس فرصــ ـةً للتطبيـــــات
واستزدمها وممارستها بشكل فعَّال.

هنا قانون اله قانون (مـورو ـــ  )Moore`s Lawهـذا قـانون
مؤســخ شــرنة ( ,)Intelاي ـ واَ ـعَ قانونــا يـــول( :نــل 39
شهرا ستتضاعف قوة التـنية وستنزف تكلفتها  .)%26وهـذا
الـانون يعمل منـذ مخـخ ومخسـق سـنة .ولـو ر،عنـا إىل مخـخ
ال ـــــ أن هـــذا الــــانون
ومخســـق ســـنة إىل الـــوراء فســـنيد ـــــ فعــ ً
مُطَّرث.
وإرا أ ـــــذنا العشـــــر ســـــنوات الـاثمـــــة فســـــنيد أن نـــــل
ارت تناقــــات والضــــعف ص التـنيــــة ســــتكون متااــــة؛ نتييــــة
لالطِّراث ص هذا الـانون .هنا شزص مشهور ,تسـمعون عنـه,
الــه (إيلــون ماســك ــــ  )Elon muskصــااب ومؤســخ شــرنة
(تسال ــ  ,)Teslaهذا الر،ل ,نلُّ طواتِ العمل عنده هـي أن
ي ذ املنحنَى البياني لـانون (مـورو ـــ  ,)Moore`s Lawويـدرس
قدرات التـنية ويبدأ بواع طةِ العمل واملنتيات ا ديدة الـ
سيطراها ,فيسبق العااَ خبمخ سنوات أو عشر سنوات؛ ألنـه
يب على هذه ارتسةاتييية وهذه الـاعدة.

طبعــا األســاس للتعامــل ,نش ـ شــيء ال ـه النمــا البيئــي ص
التـنيــة ,والنمــا البيئــي ,تعريفــه هــو( :ربــل األصــول واملــوارث
لرفـــع اإلنتا،يـــة ونـــذلك الـــتعلمم املســـتمر والتحمـــيل املســـتمر
ثا ل هذه املنمومة البيئية) .وبالنسبة للمِنَمَّات فهي َلْـقُ قيمـةٍ
اِقتمــاثيةٍ وحتســق جترب ـةِ العمــالء وشكــق املبتكــرين وبنــاء
ال ـــة بــق أصــحاب املمــلحة ,هــذا هــو تعريــف املِنَمَّــة .وطبعــا
هنــا تعريفــات نـ رية ,لكــن ,بالنســبة لــي أنــا( ,أرتــاح) مل ــل
هذا التعريف؛ ألن ال ـة ص املِنَمَّات هي قيمة رمليسة ،ـدا؛ مـ الً
لــو نضــرب لـــ ( )Uberأنـ قيمــة ص ( )Uberلــيخ ربـلَ البــاملع
واملشةي أو سـاملق السـيارة والزبـون ,وإمنـا بال ــة الـ بينهمـا؛
ألنــك أنــك تعــر مَــن هــو صــااب الســيارة ,وعرفتــه ,وتــاريخ
اســتزدامك للســيارة ,فهــذه ال ـــة هــي أنــ قيمــة أاــافتها
( )Uberثا ل منمومة التعامل ص النـل.

هنـــا شــزص الـــه (مايكـــل يـــو،ق بـــورتر ـــــ
Porter

Michael

 ,)Eugeneهـــذا الر،ـــل ,بروفيســـور ص (هارفـــارث ـــــ

 ,)Harvard Universityطبعـــا هـــو مهنـــدس ورملـــيخ اقتمـــاثي,
رملـــــيخ هارفـــــارث ارتقتمـــــاثي ,وقـــــد َـــ ـرَمَ بنمريـــــة الهـــــا
"ا رنـــات اخلمســـة ص التنـــافخ"؛ فالعـــاا مـــن أربعـــق ســـنةٍ
ـدرسُ هــــذه
تـريبــــا ,ونــــل الشــ ـرنات العامليــــة الكــ ـ ا تُـــ ِّ
النمريـــة ,وتُنشـــئ فيهـــا ,وتتعامـــل بهـــذه الطريــــة المـــحيحة,
وتتعامــــل بهــــا ص بنــــاء اِســــةاتيييتها .واليــــو  ,الكــ ـ ري مــــن
ارتقتمـــاثيق والبـــاا ق يُـ ـ ري تســـاؤ ًرت( :هـــل هـــذه ا رنـــات
اخلمســة مــا صالــك فاعلــة؟)؛ ألنــه نش ـ هنــا صــور ،ديــدة ص
التعاقد بق الناس ,ف صبح من الضروري أن يُعـاث النمـر بشـ ن
هذه النمرية مـرةً أ ـرا ,ونـذا يُعـاث مرا،عتهـا وتغطيـة بعـ
المور ا ديدة.
ولن ذ م ا ًرت على رلك صورة التعاقد بق اإلنسـان املسـتزد
وبق حمر البح ص ( ,)Googleهي صـورة بسـيطة ،ـدا؛ أنـا
أُعطي ( )Googleمعلوماتي الشزمية وافـ  ,وهـو تـدم
ص البح ـ  ,وي ــذ هــذه املعلومــات الشزمــية ويبيعهــا بمــور
صتلفة للناس .هذا التعاقـد والعِـوَضُ بـق النـاس ،ديـد ,ونـل
يـــو ينشـــ منـــورم عمـــل ،ديـــد للتعامـــل بـــق النـــاس بمـــيغة

اقتمــاثية صتلفــة ,وهــذا مــا أادثــه تســار ُع التـنيــة ,والتحــولُ
الرقمي ,وبناءُ املِنَمَّات.
طبعـــا ,وخبمـــوص مســـارُ التحـــول الرقمـــيِّ ,فهنـــا أربعـ ـة
مســارات؛ هنــا مســار املؤسس ـات ,واملؤسســات ص تعريفهــا أو
هيكليَّتهــا هــي (اإلنســان) و(اإل،ــراءات) و(التـنيــة املُمَكِّنـــة)
ذا العمل .ما طرأ هـو أن التـنيـة أصـبحك ر يمـةً وتضـاعفك
قوتُها مئات املرات ,ف ادثك تغيريا نبريا ثا ل املؤسسات.

ص الستينات والسبعينات نشـ مـا يُسـمُّونه ب نممـة الــ()ERP
أو أنممة التوثيـق ثا ـل املؤسسـات .هـذه األنممـة ,طبعـا نـان
ـــا ثور نـــبري ص رفـــع اإلنتا،يـــة ثا ـــل املؤسســـات وص افـــا
اإل،راءات وتنفيـذها ,ولكـن اليـو  ,الـذي يتكلمـون عنـه مـن
( )ERPوأنممةِ افاٍ ثا ل املؤسسـات ,سـيكون مـن املااـي!

إرا ا تنتـــــل هــــذه املؤسســــات رتســــتزدا تـنيــــة (الــــذناء)
و(احلكمــة) و(التســبيب) ,بــد ًرت مــن "تـنيــة احلفــا" ,فســو
يكون هنا اعفٌ نـبري ،ـدا ـذه املؤسسـات ص موانبتهـا
للتغري.
( )%72مـــن املؤسســـات األمريكيـــة عـــا،زة عـــن ارتســـتزدا
األم ل للنما الـديم وليخ للتحدِّي ا ديـد! هنـا بروفيسـورة
ص الـــ ( )MITالهــا (،ــي روس) ,نشــرت حب ــا هــذه الســنة
رنرت فيه :أن ( )%34من املؤسسـات والشـرنات األمريكيـة
عنـــدها قـــدرة علـــى التحـــول! و( )%16مـــن املمكـــن أن تتحـــول!
و( )%20من الشـرنات األمريكيـة تعتــد أنهـا سـتزتفي! هـذه
نشــرت حب ــا ص ،امعــة ( ,)MITوهــي وااــدة مــن أشــهر النــاس
الذين يكتبون عن هـذا املواـوع منـذ فـةة طويلـة ,و ـا أن ـر
مــن نتــابٍ ,فمــا بالــك ص حتــديات شــرناتنا وظروفنــا؟ لــذا
أعتـــد أن هنــا حتــديا نــبريا وفرص ـةً أن ـ للشــرنات ألن
تُغيِّر النمورمَ عندها وتتحول بشكلٍ فاعل.
عنـدنا املسـتهلكون ,نفـخ الشـيء ,املسـتهلك اليـو رت يـبـل
أن يتعام ـلَ مــع ــدماتٍ أو منتيــاتٍ غــري رنيــة .واملســتهلكون
نذلك ,اليو أغلـب البـاملعق بـدأوا يتوقعـون سـلو َ املسـتهلك؛
فاليو ( )Amazonوغريهـا مـن البـاملعق أو العاراـق للمنتيـات

يتوقعــــون ســــلو َ املســــتهلك ,ويتوقعــــون اخلــــدمات الــ ـ هــــو
شتا،هـــا ,وص الوقـــك الـــذي شتا،ـــه فيـــه ,وبالطريــــة الـ ـ
شتا،هـــا ,وبالتكلفـــة الـــ شتا،هـــا .فهـــذا النمـــورم الـــذي
يُسمُّونَه بـ (اقتماث التيربة) ,اِقتماث التيربة مهـمٌ ،ـدا ,وهـو
أن الزبـــون رت يشـــةي فــــل منتيـــات ,وإمنـــا يشـــةي جتربـــة,
ويشةي أثاء ,ويشةي مهارة ورنـاء وفهمـا وتوقعـا لـيخ فــل
منتيا.

نـــذلك التحـــول الرقمـــي ص التيـــارة؛ الـــذي يــــوثُ التحـــول
الرقمــي اليــو ص التيــارة ,همــا ( ,)Amazonو(علــي بابــا
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 ,)Babaهــــذه الشــــرنات غيَّــــرت ريطــــة التيــــارة العامليــــة,
وأثــارت ن ـ ريا مــن األســئلة ع ـ احلــدوث؛ فــاليو (,)Amazon
(يعـ ) العــاا الـــديم ص ارتقتمــاث الـــديم ,والــذين هــم جتــارة
التيزملــة والبــاملعون ,يعيشــون ص رعــب ,نلمــا تــد ل ص تــال

يُـ ريون أســئلة نـ رية ,ويكونــون ص االــة مــن التحــدِّي عييبــة
ال (وول مارت ــ  )Wal-Martوهو أن سوق أو (سوبر
،دا .فم ً
مارنــك) ص أمريكــا ,يـــول رملــيخ الشــرنة، :لســنا عشــر
ســـنوات ص مراقبـــة ( )Amazonوحماولـــة (أَتْمَمَـــة) أنممـــة (وول
مـــــارت ـــــــ  ,)Wal-Martثـــــم يــــــول :انتشـــ ـفنا أن ()Amazon
(تُـ َرقْمِن) ,تعمــل علــى ( َرقْمَنَــة) الـيمـةِ ارتقتمــاثيةِ الفعليـةِ الـ
تعراها على الزباملن ,وليخ فـل (أَتْمَمَة) اإل،راءات و(أَتْمَمَـة)
السياسات.
ارتقتمـــاث أو املو،ـــة ا ديـــدة الـ ـ هـــي (إنةنـــك األشـــياء
 )Internet of Things - IoTأو التحـولُ الرقمـيُّ ص المـناعة هـي
املو،ــة احلـيـيــة الـاثمــة ,وطبعــا

ــن ص بــدايتها .وأنــا أعتـــد

أنه ,واسب اِطِّالعي على ن ري مـن البـاا ق والدراسـات ,أن
الرقْمَنَــة) ص اجملــال المــناعي ســتكون عشــرة أاــعا قيمــة
( َّ
الرقْمَنَة) ص تال املستهلكق ,وهذه فرصة نبرية ،دا.
( َّ
وأعتـد أن األسـواق الناشـئة م ـل اململكـة العربيـة السـعوثية
فرصة ا ألن ند ل ونكون فاعلق؛ ألنه ملعـب ،ديـد وقواعـد
،ديدة من املمكن أن نُسهمَ فيها بشكل فعَّال.
هنــا ســؤال يُتــداول وهــو :هــل مــا صال التعريــف الـــديم ص
التزمص ص الشرنات قاملما؟ فـاليو نـرا ( )Amazonتنـافخ

ص التـنية ,وتنـافخ ص التيزملـة ,وتنـافخ ص الةفيـه ,وتنـافخ
ص نـل األنشـطة التياريـة والمـناعية ,فهـل مفهـو الــ (
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 )businessأو النشاط الرمليخ للشرنة ما صال قاملما؟ أعتـد أن
نــلَّ شــرنةٍ جيــب أن تُعيــدَ النمــرَ ص منــورم عملــها ,وتُعيــدَ
النمــــــر ص اــــــدوث نشــــــاطها ,وإرا ا تتحــــــول إىل شــــــرنة
( )Softwareفســــتوا،ه صــــعوبات نــــبرية ،ــــدا .أمــــا التعريــــف
الـــديم ص التزمــص ب ـ ن تكــون تــرث شــرنة تمــنع مــاثة
معينــــة فييــــب أن تراقــــب وتــــدرس نــــل األطــــرا املتعلـــــة
بنشاطك ,وتراقب نل تـ ثري التـنيـة علـى نشـاطك وعلـى نـل
أصحاب اململحة املو،وثين ص النمـا البيئـي الـذي تنتمـي أنـك
له .وهذا سؤالٌ ثاملما يُ ار؛ ألن الذين رنزوا فـل على النمـورم
الـــديم ص حتديــد نشــاط الشــرنات يُفا،ـ ون ,عنــدما يـ تيهم
منافســون ُ،ــدث مــن قطاعـــات صتلفــة ,ويعملــون ااـــطرابا أو
( )Destructionثا ل أنشطتهم.
نان ص املااـي ,مُنتيـو املعرفـة لـديهم صـعوبة ص الوصـول
لعمالملهــم أو إثارة النمــو بشــكل ســريع ,فتيــد شزمــا عنــده
نتــاب أو معلومــة أو مهنــة معينــة ,طبيبــا أو مهندســا ,وعنــده
معرفــة معينــة ,الوصــول إىل النــاس صــعب ،ــدا .أمــا اليــو ص
املنمَّــات أصــبح مــن الســهل ،ــدا أن يُنــتج شـزصٌ معرفـةً ص أيِّ
مكـــان ص العـــاا ,وإن نـــان ـــا قيمـــة فيســـتطيع أن يبيعهـــا

ويمل إىل نلِّ صوايا الكرة األراية ب سـعار مناسـبة ومنافسـة
،دا.
ص عــا ( ,) 5667وأنــا أعتـــد أنــه عالمــة فارقــة؛ اي ـ إن
نــل الشــرنات ال ـ ترونهــا اليــو  ,ال ـ تســببك ص اــدو
مو،ـ ـ ٍة عاتيـ ـةٍ ص ســـلو النـــاس ارتســـتهالنية هـــي ُولِـ ـدَت ص
() 5667؛ والســبب ص رلــك هــو انــدمام مكونــات الكمبي ـوتر
الرمليســـية ,الـ ـ يســـمونها الــــ( )Cloudأو الســـحب الســـحابية,
والـــ ـ هـــــي طبعـــــا (املعا ـــــة) و(الشـــــبكات) و(ارتتمـــــال)
َمعَك مع بع  ,و ُولِدَ الـ(,)Cloud
و(احلسَّاسات) ,نلُّ هذه َتي َّ
والــــ( )Cloudطبعـــا مو،ـــوث ,لكنـــه ُولِـ ـدَ بــــوة نـــبرية ،ـــدا,
وب ســعار معـولــة ،ــدا؛ ففــي عــا (ُ ) 5667ولِــدَت (,)Twitter
و( ،)Facebookو( ,)Uberو( ,)Youtubeونـــــل هـــــذا ُولِـــ ـدَ ص
() 5667؛ نتييـــة لنـطـــة ارتنـــدمام ص التـنيـــة وتوليـــد أو و،ـــوث
الـ( )Cloudمتااا ب سعار معـولة.

طبعــا تســمعون عــن الـــ

(Valley

 )Siliconن ـ ريا ,إنــه واثي

الســيليكون ص "ســان فرانسيســكو" ,ال ـذي وملــدة ال ـ الثق أو
األربعق سنة املااـية نـان يــوث التـنيـة ,وملَّـا تراقـب املنمومـة
البيئية ثا ل الـ( )Silicon Valleyجتد أن هنـا بِنْيَـةً تـنيـةً وبِنْيَـةً
معرفيــ ـ ًة و،امعــــات ومُمَــــوِّلق ومُشــــرِّعق وقــــانونيق نوَّنــــوا
الـواعــــد املنممــــة ألصــــحاب املمــــلحة إلنتــــام املعرفــــة .وهــــذه
الـواعــد مــا صالــك صــاحلة .لكــن اــد شــي ٌء وااــد! اــد أن
بُناة املنماتِ الذين بَنَوا املنماتَ الرمليسة ,ال هـي (,)Google
و( ,)Amazonو( ,)Microsoftيسَّــروا وســهلوا الوصــول للتـنيــة,
ت التـنيــ ِة اــاولوا أن يغطوهــا بشــكلٍ معـــولٍ,
ونــلَّ تعـيــدا ِ
حبيـ رت يتطلـب منـك أن تكـون ،ـزءا

مـن الــ(Valley

)Silicon

ص أمريكـــا لتمــــل إىل هــــذه التـنيـــات ولكــــي تُنــــتج معرفـــةً
وتُنافخ وتكـون ممارسـا اـمن هـذه البيئـة .فـاليو املو،ـوث ص
الريـــاض ,واملو،ـــوث ص بـــنغالثيش ,أو مو،ـــوث ص اليابـــان ,أو
املو،وث ص بوسـطن ,لديـه نفـخ الفرصـة للوصـول إىل الــدرات
والـتمكق ص التـنيـة ,م

ـل املو،ـوث ص الـــ(Valley

 )Siliconص

ســان فرانسيســـكو .وهـــذا صــار ( )Destructionللــــ (
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 )Valley capabilityأو قدرات الـ ( )Silicon Valleyونذا للميـزة
النســبية الــ نانــك مو،ــوثة عنــد النـــاس الـــاطنق ص هـــذه

املنطـــة ويعيشــون ص هــذه املنطـــة .فهــذه فرصــة نــبرية للــدول
الناشئة والدول النامية ألن تد ل ص اللعبة وتستفيد منهـا وتُولِّـدَ
قيمة ومعرفة ،ديدة.

َلْـ ـقُ الـيمـ ـةِ ارتقتمـــاثيةِ ص ارتقتمـــاث الرقمـــي يةنـ ـزُ ص
تموعة من النــاط .أول شـيء َرفْـعُ التكلفـة اإلنتا،يـة ,فرفـع
الرقْمَنَـة) ليسـك لـذاتها؛ وإمنـا إرا ا
اإلنتا،ية هذا مهم ،داَّ ( ,
تُحسَّنُ اإلنتا،ية وإرا ا تُحسَّنُ جتربة العمالء ,وإرا ا تُمكِّـنُ
العاملق ص أعما م أو إجيـاث منـورم عمـل ،ديـد ,هـذه األربعـة
أشــياء مهمــة ،ــدا لت ملــها وثراســتها وفَهمهــا قبــل البَــدءِ ص أيِّ
رالةِ حتول رقمي.
التحـــول الرقمـــي لـــيخ حتـــو ًرت رقميـــا للعبــ وإمنـــا لتكـــون
ال ص قواعــد اللعبــة ا ديــدة ص التنــافخ وص ارتبتكــار,
فــاع ً

فــإن ا يُضِ ـفْ اإلنســان قيمــة إنتا،يــة ،ديــدة ,ويُحسِّــن جتربــة
عمالمله ,ويُمكِّـن عامليـه ,ونـذلك يُو،ـد منـورم عمـل ،ديـد
أو أيَّ شيء من األشياء األربعـة هـذه ,ف نـا أعتــد أنـه سـيكون
هنا فرصة للنياح.

نــذلك اإلســها ص بنــاء اجملتمعــات الرقميــة .أوثُّ أن أشــرح
هذه بشكل مبسل أن ر.
اليــو نــل أصــحاب ـ ة أو أصــحاب ممــلحة بيــنهم نمــا
بيئــي ,تتمــع قــاملم ,الــذي يســتطيع أن يفهــم هــذه اجملتمعــات
ُحو ــــا إىل
الرقميــــة أو اجملتمعــــات احليَّــــة املو،ــــوثة اليــــو  ,وي ِّ
تتمع رقمي ,فإنه يستطيع أن يُو،د قيمة اِقتماثية ويسـتطيع
أن يكون هو املالك ذا اجملتمع الرقمي.

م ـــال علـــى رلـــك :اليـــو ( )Twitterمَـــن نلـــك ص ()Twitter
تتمعــا رقميــا؟ مَــن يــتحكم ص ()Twitter؟ صــااب (.)Twitter
ومَــــن يــــتحكم ص ()Youtube؟ نفــــخ الشــــيء ,الــــذي نلــــك
( )Youtubeهــو الــذي يُــؤثر وشــدث األولويــات ويبيــع ويشــةي,
وي ذ عمورتت بق أصحاب اجملتمـع الرقمـي .وهـو ص احلـيــة
صـااب هــذا اجملتمــع ,هــو الــذي يــتحكم فيــه بشــكل فاعــل,
يــتحكم فيــه اقتمــاثيا واتــى ثـافيــا .نفــخ الشــيء ,فَه ـمُ أيِّ
تتمع أنك تنتمي له( ,طبيب أسنان ,مهندسون ,اقتماثيون,
هوايــات حمــدثة) ,إن اســتطعك أن تفه ـمَ ارنــة هــذا اجملتمــع
املو،ــوث ,النمــا البيئــي واجملتمــع ,وتُحولــه إىل تتمـع رقمــي,
ال ,وهذا هـو ارتقتمـاث
فستُنتج قيمة اِقتماثية ,وستكون فاع ً
ا ديد.
نفــــــــخ الشــــــــيء بالنســــــــبة ملواــــــــوع التوأمــــــــة الرقميــــــــة
الــــ( , DigitalTwinهـــي مفهـــو ،ديـــد ص ارتقتمـــاث ا ديـــد,
وتعريفه أن" :نـل إنسـان أو شـيء مـاثي تسـتطيع أن ت ـذ منـه
معلومات وتربطه بـواعد املعلومات ,فتستطيع أن تُنتج لـه توأمـا
ص الواقــــــع ارتفةااــــــي" .وهــــــذا التــــــوأ  ,ونتييــــــة للــــــذناء
ارتصطناعي ,يستطيع أن يتعلَّم اتى ت تي حلمة معينة يسـتطيع
فيهـــا التـــوأ ارتفةااـــي أن يكـــون أن ـــر رنـــاء مـ ـن التـــوأ
احلـيـي ,ثم يتحول من رثوث الفعل إىل التوقعات.

ال ,اإلنســان ,لــو نــربل اإلنســان باملِنمــات
م ــال :اليــو  ,م ـ ً
هذه ,ونبدأ ن ذ منـه نـل اخلمـاملص احليويـة ,ونـل ثقّـات
الـلب وارنـة الـد  ,يعـ نـل تفاصـيله احليويـة ,فنسـتطيع
بعــد فــةة أن نُنــتج توأمــة رقميــة يســتطيع أن يتوق ـع ســلو هــذا
الشزص ,أو صحته ,أو ظروفه ,أو تكوينه ص املستـبل.
طبعا تو،د أسئلة ن رية ،دا ص مواوع الذناء المـناعي
واملسؤولية األ القية؛ هل الذناء ارتصطناعي سيزلق وظـاملف
أ سيـتل وظاملف؟ طبعا هنا ،دل ن ري ،دا ,والتاريخ يـول
ال تُلغـي وظـاملف ,لكـن بعـد
لنا ص الفةة املااية أن التـنيـة فعـ ً
فةة لق وظاملف أن ـر .واإلشـكال ص نـطـتق؛ نـطـة الفـةة
بق ا تفاء الوظاملف ,واستحدا الوظـاملف ,والت هيـل ,ت هيـل
النـــاس للوظـــاملف ا ديـــدة .وطبعـــا إىل اليـــو  ,مـــا صال ا ـــدل
ال تـتـل ,وص نفـخ
قاملما ,لكن التاريخ يـول لنا :إن التـنية فع ً
الوقــك تُحــد وظــاملف ،ديــدة ,التحــدي وارتاتـــان ي ـ تي بــق
ارتنتـال من العاا الـديم إىل ا ديد ,وإعاثة ت هيل الناس.
مواوع املعايري األ القية ص تعريف الذناء المـناعي .اآلن
حمرنات البح ال تُدرَّبُ ص اخلوارصميـات أو (اللوغـاريتم ـــ
 ,)logarithmفهــذه تُــدرَّب علــى معــايري ,معـايري أ القيــة اتــى,
وتعتمد على الشزص الذي ثرَّبهـا ,وعلـى قِـيَم األمـة أو البلـد أو
الشــرنة الـ تــؤمن ــا ,ايـ تُعـرِّ نــل (المــح) واخلطـ
واألولويات واملزاطر اسب أولوياتها.

طبع ـاً هنــا اــدي طويــل عــن مواــوع ارتنفــالت ,انفــالت
الــــذناء المــــناعي ,الــــذناء المــــناعي ص اإلرهــــاب ,وص
احلروب .لكن م ـل أي تـنيـة تطـورت وتنشـ  ,جيـب أن يكـون
هنا تنميم ا وقواعد ا ,وأعتـد أن العاا سيستييب ـذه
التهديدات ,و ذه املزاطر ,وسيضعها ص إطارها المحيح.
عــــاثةً ,إرا بــــرصت هنــــا مو،ــــات أو ( )Mega Trendsص
ارتقتماث ,أو ص التحـورتت ارتصـطناعية ,فييـب علـى اإلنسـان
أن يت ملها بشكل ،يـد .وهنـا مو،ـة نـبرية ،ـدا ص التحـول
من املرنزية إىل الالمرنزية ,ورلك ص أنشطة نـ رية ،ـدا,
ال :اإلعـــال  ,ونـــان ص املااـــي يو،ـــد مرنزيـــة ص
منهـــا مـ ـ ً
اإلعــال  ,أم ـا اليــو فكــل وااــد لديــه (قنــاة تلفزيــون) ,ونــل
وااد لديـه (ثار نشـر) ,ونـل وااـد لديـه (مِنَمَّـة) يـتكلم مـن
ال ا.

التمويل ,اليو يسمونه الـ ( )Cloud fundingالذي هـو أنـ
مهدث للبنو اليو  ,وهو املِنمات ا ديـدة ص التمويـل ,حبيـ
يشــة مالي ـقُ البشــر ص صــناعة اإلقــراض وصــناعة التمويــل.
اإلبداع نانـك هنـا المـيغة الـدنـة ,يكـون لـديك مرانـز
أحبا  ,يكون عند باا ون ومبانٍ.
أمــا اليــو أصــبح يُســمُّونه نفــخ الشــيء ,إبــداع ا مــوع ,إن
صــحَّك الةمجــة ,حبيـ تُعــرض املشــكلة ,وتُعــرض ا ــاملزة,
وتُعرض ا ـدثات والنتـاملج الـ تتوقعهـا أنـك ,ثـم يــو العـاا
بشــكل مجــاعي حبــلِّ هــذه املشــكلة ص وقــك قمــري و بــالغ
صهيـــدة ،ـــدا .وهنـــا جتـــارب نــ رية ،ـــدا ,وقَمـــص نــ رية
،ـــــدا ,اـــــول هـــــذا املواـــــوع .فـــــالنمورم الــــــديم ص اإلبـــــداع
وارتبتكار ومرانز البح  ,بها اليو هـد ( ,)Destructionأو
بها نوع من التهديد وارتاطراب للنمورم الـديم.

توليد الطاقة العـا املااـي ,أولُّ سـنة تــل مبيعـات املولـدات
التـليديــة مـابــل مبيعــات توليــد الطاقــة املتيــدثة ص (.) 5639
ف صـبح نـل بيـك يُولِّـدُ طاقـة ,وبـد ًرت مـن اسـتهالنه للطاقـة,
ـم ،ـــرا .حتـــول العـــاا مـــن
أصـــبح يبيـــع علـــى الشـــبكة ,و َهلُــ َّ
املرنزيـــة إىل الالمرنزيـــة ,وهـــذه المـ ـاهرة نـــبرية ،ـــدا,
وجيــب أن نت ملــها ص أشــياء متعــدثة ,وأعتـــد أنهــا تُولِّـدُ فرصــا
وتُولِّدُ حتديات ,فكلُّ إنسان ص تالـه ,جيـب أن يُمـارس فَهـم
هذه المواهر ,ويُحدث فيها التحديَّات والفرص.

طبعا العاا يتغيَّـر بسـرعة ,وسـبب التغـيري هـو انـدمام تـنيـة
سببَ تسارعا نـبريا
املعلومات والتـنية احليوية .وهذا ارتندمام َّ
،ـــــدا ,وهـــــو الــــــ ( ,)Infotech and biotechوبهـــــذا ارتنـــــدمام
ســيكون العــاا أســرعَ وأعم ـقَ وأرنَــى وأقــلَّ تكلفــة؛ فــنحن
ننتـل من عاا النُّـدرة إىل عـاا الـوفرة ,وهـذه الـوفرة( ,يعـ )

اتى أن بع

ارتقتماثيق يتوقع أنه بعـد الـ الثق سـنة الـاثمـة

يتوقــع أن أســعار الطاقــة واملــاء والمــحة ســتكون تانيــة؛ ألن
التـنيــــة أصــــبحك تُغيِّــــر قواعـــدَ اللعبــــة ص اإلنتــــام والتكلفــــة.
وأعتـــد أننــا لــو ثرســنا قــانون (مــورو ــــ

Law

 )Moore`sونتتبــع

ارنة األحبا فيه ,ونم نان سعر إنتـام الكهربـاء وإنتـام
امليــاه ,قياســا بــاليو  ,فســنيد أنــه عشــرة أاــعا مــا نانــك
عليه قبل عشر سنوات .وإرا أ ـذنا املنحنـى البيـاني ,سـنيد أن
هنــا نوعــا مــن التســارع ص اافــاض التكلفــة ,و ــن نتحــول
من عمـر النُّـدرة إىل عمـر الـوفرة ,وهـذا تغيُّـر نـبري ،ـدا ص
الـاعدة الرألاليـة؛ ايـ إن النـاس نـانوا يرفعـون األسـعار,
أو تنزف

األسعار نتيية للعرض والطلب ,لكن هذه الـاعـدة

تتشكل حبي يكون هنا قواعد ،ديدة ,والسـال علـيكم
ورمحة اهلل وبرناته.



شــكرا عميـًــا يــا مهنــدس عبــداهلل ,احلـيـــة ,وإنــه لشــيء
ممتع ،دا أن تُحلِّقَ ص فضاءات تـنية املعلومات ووصف التحـول
الرقمي بطريـة مبدعة وحمفّزة نما أشار ا املهندس بطريـة
متدر،ة و،يدة ,وحتخ ص نالمه العمق ,عمق التيربة سـواء

التيربـــة ا ليـــة أو ارتطـــالع اخلـــار،ي .فعليـــا هنـــا إشـــارات
وااحة وإجيابية اـيـةً ,من أن التـنية ليسـك ـا نتمـوره مـن
ســوء ,إمنــا فيهــا ــري نــ ري ،ــدا ,وإمنــا علينــا نمــا أشــار
املهندس ارتستيعاب احلـيـي ملا هـو متوقـع منهـا؛ فالعـاا تـتغري
فيــه قواعــد اللعبــة بش ـ ن ن ـ ري مــن األمــور ســواء اإلثاريــة ,أ
التيارية ,أ تـديم دمات تتغري بشكل ،ذري ،ـدا ,وحتتـام
منَّــا إىل مــا يُســمَّى بـــ (ارتبتكــار) ,وإىل الــتفكري ا يــد ,وإىل
الةنيز املناسب ,وإىل التعاون فيما بيننا.
و،ــزا اهلل ــريا ,اـيــةً املهنــدس عبــداهلل هــذا ــــ إن شــاء
اهلل ــ من صناة علمه ,أنه أراث أن يفيد الــاملمق واملو،ـوثين أو
ليُبلِّغــوا غريهــم ,أو اإل ــوة واأل ــوات الــذين يتابعوننــا ع ـ ب ـ ِّ
اإلنةن ك ,مـن أننـا مـبلـون علـى عـاا ،ديـد ,بـه إجيابيـة ,وبـه
وفــرة ,وبــه ترنيــز معـيّن ,وبــه تـارتت نـ رية ،ــدا نـــو مــن
ال ا ب عمال معينة .وهنا تسـارع نـبري ،ـدا ,أرنـر م ـا ًرت
أنــه أشــار إىل أهميــة و،ــوث مــا يُســمَّى اليــو  ,بعلمــاء البيانــات
(science

 ,)Dataاليــو  ,مــا يُســمَّى بعلــم البيانــات الكــبري,

الضزمة ,مه ٌم ،دا؛ اي تستفيد منه الشرنات ,وأنـا قـرأت
إاماملية مفاثها أن العـالَم اليـو شتـام إىل ( )32.666عـالِم ص
تــال البيانــات ,املتــوفر مــنهم ( ,)1.666معنــى هــذا أنــه يو،ــد
نـــص اــوالي ( )35.666عــالِم بيانــات ,فمــا هــي ا امعــات أو

ريج م ل هـؤرتء؟! إرا يو،ـد

ا هات ال يُمكن أن تُسرِّع ص

هنـا حتــديات اتــى ص األنممـة التعليميــة واألشــياء الضــرورية.
أُنرر شكري وعميم امتناني للمهنـدس عبـداهلل ,للمعلومـات
ال ألـاها ,ومـا شـاء اهلل ,هنـا عـدث ،يـد مـن األسـئلة الـ
اســـتح َّك اإل ـــوة احلضـــور ,وبالتـــالي مـــن املمكـــن أن تُييـــب
عليها يا مهندس عبداهلل ,بالةتيب.
الســــؤال األول يـــــول ,هــــل أمريكــــا واــــدها تــــتحكم ص
اإلنةنك وشبكاته عامليا ,أ أن هنـا ثو ًرت أ ـرا ث لـك علـى
اخلل أو ستد ل شبكة اإلنةنك والتحكم فيها عامليا؟


طبعـــا هـــو ســـؤال تــ ـ  ,شـــبكة اإلنةنـــك اليـــو  ,هنـــا
معســكران ,معســكر المــق ومعســكر أمريكــا ,المــق
نمومتهـا ص قواعـد البيانـات والــ

(system

 )Cloudالتابعـة ـا

واألمريكـــــان ,ونلمـــــة الـــــتحكم نلمـــــة عامـــــة ,لكـــــن
األمريكــان (مهيمنــون) علــى شــبكة اإلنةنــك ,يعــ نلمــة
(هيمنة) أن ر ثقة من نلمة حتكم.


طلَـ ـبَ مدا لـ ـةً شـــفوية,
ســـعاثة الـــدنتور اامـــد الشـــراري َ
فليتفضل.



ســــال علــــيكم ,مسَّــــانم اهلل بــــاخلري .شــــكرا لســــعاثة
األســـتار الـــدنتور /عبـــدالعزيز العُمـــري ,علـــى هـــذه النـــدوة
املتميـــزة صـــرااة ,وأنـــا بمـــف متزممـ ـا ترنـــك أعمـــالي
والتزامــاتي ,اتــى العاملليــة ,حلضــور هــذه النــدوة املتميــزة .أنــا
أ ــونم الــدنتور اامــد الشــراري ,ناملــب رملــيخ إثارة مجعيــة
التحول الرقمي ,وهي مجعيـة ناشـئة اـدي ا منـذ شـهر ,وعضـو
تلخ الشورا سابـًا.
مدا ل ص ثال نـاط للمهندس عبداهلل العبيكان ,الذي
أثــرا هــذه النــدوة ص نـــاط ،ــديرة بالدراســة وارتطــالع .أو ًرت,
قــانون (مــورو ــــ

Law

 )Moore`sالــذي حتــدَّ عنــه ,وأن التـنيــة

تتضاعف نل ( 39شـهرا) ,هـل للتـنيـة نهايـة ,صـناعة التـنيـة
ا نهاية؟ فإرا

ن عرفنا أن عدث الـ (ترانزسـتورات) تتضـاعف

ص مســااة معينــة ,وبالتــالي تمــل إىل مرالــة معينــة ب ـ ن هــذه
التـنيـــة وصـــناعتها تتوقـــف ,آمـــل أن تلــــي الضـــوء علـــى هـــذه
النـطة.
النـطــة ال انيــة ,وهــي خبمــوص ارتســت مار ص التـنيــة ,مــن
حماسن المد أن قـدمك مشـروعا إىل تلـخ الشـورا عـن
تنمية ارتبتكارات .ونان ا ا،خ هو :ما هي اإلمكانيـة الـ

تـــــدفع املـــــواطنق لالســـــت مار ص التـنيـــــة ,اصـــ ـةً ص و،ـــــوث
اســت مارات أ ــرا ,اســت مارات ســهلة ,اص ـةً ص العـــار أو ص
األسهم ,باإلاـافة إىل أن ارتسـت مار ص التـنيـة شتـام إىل رأس
املــال الـــيريء ,مــا هــي اإلمكانيــات أو اإل،ــراءات الــ مـــن
املمكـــن نمســـت مرين ص التـنيـــة نســـتطيع أن نـــدفع العامـــة
لالست مار ص التـنية؟ وهـذا الغـرب مسـت مر ص التـنيـة ,لكـن
خلطورتها فهي صعبة...
النـطـــة األ ـــرية ,بالنســـبة للتشـــريعات ص التـنيـــة ,حتـــدَّ
سعاثة املهندس عبـداهلل عـن التشـريعات ,ويبـدو لـي أنـه مـا صال
ـص التـنيـــة ,موصـــا
هنـــا اـــعف ص التشـــريعات فيمـــا تــ ُّ
عنــدنا ص اململكــة العربيــة الســعوثية ,باإلاــافة إىل أن رلــك ــــ
وبشــكل عــا ــــ هــو علــى مســتوا العــاا ,اصــة علــى ســبيل
امل ــال :التشــريعات ص الــذناء المــناعي ص الـــ ()Regulations
التنميمــات .أنــا أيضــا مــن حماســن المــد أنــ الليلــة ,مــع
تموعة الـ ( )T twinyاملشارنة ص تموعة الـ ( )G twinyعـن
مرانــز الفكــر ,وقــدَّمنا مشــروعا خبمــوص التنميمــات رات
العالقــة ص

(intelligence

 )Artificialأو الــذناء ارتصــطناعي,

آمـــل تســـليل الضـــو ِء عليهمـــا ,وعفـــوا علـــى اإلطالـــة ,والســـال
عليكم.



وعليكم السال ، ,زا اهلل ريا ,بالنسبة لـانون (مـورو ـــ
 ,)Moore`s Lawقلنــا إنــه ص تسـارع ,أنــا أعتــد أنــه ص الـــ (22
ســـنة) املااـــية نانـــك مُطَّـ ـرثة ,وص الــــ ( 2ســـنوات) الـاثمـــة
أعتـد أنها مـا صالـك تعمـل ,متـى تتوقـف؟! اهلل أعلـم ,لكـن ع
اســـتبدال الســـيليكون ( )Siliconـــواث أ ـــرا إلتااـــة طاقـــات
،ديـــدة ص احلوســـبة واملعا ـــات ,لكـــن رت أاـــد يعـــر متـــى
ال يعـ ! وطبعــا تـ تي مو،ــات ،ديــدة ,واهلل 
تتوقــف مســتـب ً
هـــو الـــذي يفـــتح للنـــاس هـــذه الفضـــاءات ا ديـــدة ص التـنيـــة
واملُمَكِّنات ,فما أادٌ يعر بالضبل ,لكن مـا هـو ثابـك ومـا
نعرفه أنه و الل الـ ( 22سنة) املااية ,نـل ( 39شـهرا) تـتغري
وتنزف التكلفة وترتفع السرعة.
بد مـن
أما بالنسبة لالست مار ص التـنية أنا ص تـديري أنه رت َّ
اســـــتزدا نفـــــخ أثاوت ارتبتكـــــار ومـــــا يُســـــمَّونه رأس املـــــال
ا ريء ,أبدأ صـغريا وإن نـان هنـا فشـل ,فـنعة بالفشـل
سريعا ,وإن نان هنا جناح فنُكبِّـرُ النيـاح بشـكل سـريع,
هــذه ثـافــة الـــ ( )Silicon Valleyص ارتنطالقــة ( )Start upوص
تنويــع املزــاطر ,وجيتمــع عــدثٌ مــن المــناثيق واملســت مرين مــع
مبــدعٍ أو اثــنق أو ثالثــة ,ويتحــالفون ,ومــن ثــمَّ يبــدأ م ــل هــذا
العمــل ,لكــن نســبة النيــاح طبعــا أقــل مــن ( ,)%3فــالص نـبــل

الفشــل ,ونســاعد النــاس علــى ثـافــة ا اولــة واإلصــرار .وأنــا
أعتـــد أن قب ـولَ الفشــل هــو ،ــزء مــن الطريــق لعبــداع ,ويمــري
هنـــا فشـــل ,ونســـبة الفشـــل عاليـــة ،ـــدا؛ فاإلبـــداع حمفـــو
زاطر الفشل ,ونسبة اإل فاق عالية ،دا.
أما خبموص الذناء المناعي فعـاث ًة مـا يُسـمَّون الــ (
 )Makerأو صُنَّاع الـانون مت رون بق مخخ إىل عشر سـنوات
عــن مبــدعي التـنيــة ,فــداملما هنــا ت ـ ر؛ ألنــه رت نكــن ص
بعـ ـ األايـــان أو ص غالـــب األايـــان أن تتزيـــل قواعـــد اللعبـــة
الـانونيـة قبـل أن تُبتكـر التـنيـة؛ فــ ( )Uberملـا بـدأت تعمـل ص
الورتيـــات املتحـــدة األمريكيـــة أو ص أوروبـــا مـــا نـــان هنـــا
تشــريعات تتعامــل مــع ( )Uberننمــورم عمــل ومنــورم تشــغيل.
ال ص تــال الســيارات راتيــة الـيــاثة ,ســبب
فــداملما ,اليــو م ـ ً
ت رها هو ُبعْـدٌ قـانوني؛ مَـن نلـك السـيارة؟ ومَـن املسـؤول عـن
احلـــــاث ؟! هـــــل هـــــي شـــــرنات الــــــ ()Software؟! أ مالـــــك
السيارة؟! فما صال املشـرِّعون يتحـاورون ويتناقشـون ص تشـكيل
أو نتابــة الـــوانق وارتتفــاق عليهــا ,ثاملمــا الـــانون متـ ر بــق
مخخ إىل عشر سنوات عن التـنية.
Law



،ــــزا اهلل ــــريا ,اـيــــةً ــــن ســــعداء حلضــــور ســــعاثة
الــدنتور اامــد الشــراري ,ص هــذا اللـــاء اليــو  ,وهــو ناملــب

رملــيخ (مجعيــة التحــول الرقمــي) ,احلـيـــة ,هــو ا ــذ طــوةً
متـدمةً ص إشـاعة مفهـو التحـول الرقمـي ص اجملتمـع ,فحيَّـا
اهلل يا ثنتور.
فيمــــا تــــص مشــــروع الـــــ ( )Fiber Opticص التليفونــــات
وارتتمــارتت التليفونيــة ,هــل يُحـــق دم ـ ًة ،ديــدةً ور يم ـةً ص
تسعرية الفاتورة؟ (الر،ل) َقلِق على فاتورته!


عمومــا اليــو وفيمــا تــص ارتتمــارتت فــنحن متيهــون إىل
ارتتمــــال اجملـــــاني ,اليــــو ارتتمـــــال تــــاني؛ اليـــــو تتمـــــل
بالـ( )FaceTimeوالــ ( )WhatsAppونلـها تـريبـا متيهـة إىل أن
ارتتمـال اجملـاني .مواـوع ارتتمــال تـريبـا اُسِـمَ ص العـاا أنــه
تانيي ,اليو نل األسـعار هـي ص اسـتهال الــ( )Dataوالنــل
واملعا ة.


وأغلب التطبيـات ,سُمِحَ فيها بارتتمال نفسه.


بالنسبة ملواوع املِنمَّات أنا س لـي عليهـا الضـوء ,املِنمَّـات
عبارة عن املِنمَّات الرمليسية ,وأنا سـ ااول قـدر اسـتطاع أن
أبتعد عن املمطلحات الفنية ,هذه ــ املِنمَّات الرمليسـية ـــ تشـبه

األسواق املرنزية ,ال هي (بنده ,نارفور ,غريهـا) ,والـ
هـــــــــــي ( )Azureمـــــــــــن ( ،)Microsoftو( ,)Amazonو()Google
و( .)IBMهـــذه تُشـــكِّل م ـــل الــــ ( ,)Supermarketتعمـــل علـــى
البِنية التحتية للتـنية ,تبسيل التـنية وتغطيـة التعـيـدات فيهـا؛
حبيـ ـ تكـــون متيســـرة ,ور يمـــة ,ورت تتطلـــب متزممـــق
بشكل نبري ،دا .هذه الشرنات الك ا ,ملا فتحك للناس
بدأ الناس يكتبون ,فوق هـذه املنمـات ,منمـاتٍ متزممـة,
م ــل شــرنة ( ,)GEو( ,)Siemensو( ,)Schneiderوغريهــا .ثــم
الشــرنات المــناعية ,م ـــل العبيكــان أو غريهــم ,يكتبـــون
تطبيـــاتهم علــى هــذه املنمــات .فهنــا مســتويات متعــدثة مــن
املنمات؛ ( )Uberتُعت مِنَمَّة )Youtube( ,تُعت مِنَمَّة( ,أبشـر
ــ  )Absherتُعت مِنَمَّة .وباملناسبة ,ترا الـدواملر احلكوميـة ص
اململكة العربية السعوثية متـدمة أن ـر مـن الـطـاع اخلـاص,
هذا ناثرٌ؛ عاثة الـطاع اخلاص أن ر تـدما مـن احلكومـات,
لكن ص السعوثية ,احلكومة أن ـر تــدما ص (ال َرقْمَنَـة) وص
(األَتْمَمَة) من الـطاع اخلاص ,فـ (أبشر ــ  )Absherتُعتـ أنـ
مِنَمَّة ص العاا تـريبا ص ربل الناس مع بع .


،ــزا اهلل ــريا ,هــل لــك أن حتــدثنا عــن جتربــة العبيكــان
ص التحول الرقميِّ ,وأين وصلتم؟



طبعــا ,بــداي  ,واهتمــامي بهــذا املواــوع هــي مــن اــرورات
العمـــل ,ولـــيخ ا تيـــارا ترفيـــا؛ فكانـــك اـــغوط التنـــافخ ص
الســوق ,وارتفــاع التكلفــة؛ فكــان رت بــدَّ مــن اســتزدا أثوات
،ديـــدة ,فبـــدأنا ص رالـــة التحـــول منـــذ عشـــر ســـنوات ,وهـــذا
التحـــول بـــدأناه بــــ (األَتْمَمَـــة) ,ثـــم بـــدأناه بـــربل نـــل األنممـــة
ومكونات العمل؛ سواء معدات أ موظفق أو أنممـة ( )ERPأو
غريهـــا ,ثـــم بعـــد رلـــك ,بـــدأنا نُحـــوِّل طريــــة عملنـــا إىل عمـــل
ال ص تـال النــل
( ُم َرقْمَن)؛ فمـ ً

ـن اآلن ننــل مليـونَ طـنٍ ص

الســـنة مـــن البضـــاملع ,أو،ـــدنا تطبيـًـــا الـــه (مـــدار) ,وهـــذا
التطبيق يساعد على رفع إنتا،ية النـل ,شبيه بـ ( )Uberلكنـه
متزمص ص النـل ,نفخ الشيء ص قطع الغيـار ,نفـخ الشـيء
ال عنـــدنا ممـــنع
ص املنـــافع ,ص اســـتهال الطاقـــة .اليـــو مـــ ً
للز،ــــام بــــه اســــتهال  ,نســــتهلك فيــــه ( 54مليــــون ريــــال) ص
اســـــتهال الطاقـــــة ,اولنـــــا إىل توأمـــــة رقميـــــة لع،ـــــراءات,
الـــ( )Processنفســه ,اإل،ــراءات هــذه اتــى يســاعدنا الــذناء
المـــناعي ص

فـــي

التكلفـــة ,واآلن ربطنـــا ( 766نـطـــة أو

معلومـة) اســتهال الطاقــة ,وأو،ــدنا منــارمَ إامــاملية ,حبي ـ
نُدرِّب حمرنات البحـ  ,حبيـ (تسـوي) (نَمْذََ،ـة) وتسـاعدنا
ص

فــي

ـم َ،ــرا ,أي أنَّ نــل مشــكلة عنــدنا
الطاقــة ,و َهلُـ َّ

نُرنــــز علــــى رفــــع إنتا،يــــة ,أو حتســــق دمــــة عمالملنــــا ,أو
شكق موظفينا بشكل أفضل وب ثوات صتلفة؛ اتـى يكـون
رلــك أن ــر فاعليــة أو أن ــر رااــة ــم ,أو نو،ــد منــورم عمــل
،ديد ص عالقتنا مع صباملننا.


،ـــــزا اهلل ـــــريا ,واآلن مدا لـــــة للـــــدنتور عبـــــدالعزيز
ال ُّنَيَّان ,فليتفضل.


بســـــم اهلل الـــــرمحن الـــــرايم ,شـــــكرا أل ـــــي الـــــدنتور
عبدالعزيز على إقامة م ـل هـذه النـدوات ,واحلـيــة أنـا أعتــد
أن مواوع التحول الرقمي ,وم ل هذه األمور ,حتتام إىل مزيـدٍ
من الندوات؛ لنَ ْمحُوَ أُمِّيَّـة اجملتمـع .وأنـا أتـذنر أنـي قـرأت منـذ
مدة طويلة أن الرمليخ (بوش األب) يلتفـك لـوصير التعلـيم ويــول:
ِّـي  ,وهـو الـرمليخ
أول مَـن أريـد أن َت ْمحُـ َو أُم َّ
يا وصير التعليم أنـا ُّ
ص رلـــك الوقـــك! ف نـــا أعتــــد أن م ـــل هـــذه النـــدوة يـــا ثنتـــور
عبــــدالعزيز مجيــــل أن تتكــــرر م ــــل هــــذه املواــــوعات ,وألن
التـنيـــة أيضـــا ليســـك شـــيئا صيفًـــا.

ـــن اآلن ونمـــا تفضَّـــل

املهنــدس عبــداهلل ,قبــل قليــل ,مواــوع الدولــة ,وهلل احلمــد,

ازَّك مبالغ نبرية ص برنامج (أبشر ــ  ,)Absherانمر أبشـر,
(أبشر) اآلن ,الناس و،دوا ارتستفاثة منـه نـ ريا ،ـدا .النمـا
املمرص ص اململكة العربية السعوثية أنا أعت ه وأنا ر،ل تعليم
أعتـ ه مدرسـةً .النمــا املمــرص ص اململكــة العربيــة الســعوثية
متميِّـ ٌز ،ــدا ومتـــد اتــى علــى نـ ري مــن الــدول.

ــن، ,يلُنــا

ــن (الشــيبان) ,أول ملــا ي ـ تي البنــك يكتــب شِــيكًا (اثفعــوا
ألمرنا)  ,ثم تتوقـف لـك فـة ًة مـن الـزمن اتـى يمـرفوا لـك ,ثـم
بعد مدة، ,اءت لنـا هـذه البطاقـة .أنـا ,األسـبوع املااـي ,أاـدُ
أبنــاملي قــال لــي( :يــا بــوي ,ـالص ,انتهــى نــلُّ شــيء ,إيــش
تســوي يــا بــوي؟!) ,قــال ( :ــالص) ,ثــم صــوَّر هــذا البطاقــة,
وواـــعها ص ،هـــاص ا ـــوال ,وقـــال ( :ـــالص ,رت عـــاث تشـــيل
البطاقــة) ,بهــذا البطاقــة يتَّكلــون علــى هــذا ,وبالبمــمة ,إرا
أرثت أن تشــةي بكــذا ,ورت معــك شــيء ,انمــر نيــف التـــد
املمرص لدينا ص اململكة احلـيـة.
أنا أعتـد أننا

تـام إىل مزيـد مـن هـذه النـدوات ,إىل مزيـد

منها ,وباملناسبة ,الدنتور الشراري ,قبل قليـل ,قـال مواـوع
ا معيــة ,أنــا أعتـــد أنــه مجيــل أن تـــو م ــل هــذه ا معيــة,
ومجيل م ل هذه الندوات اتى ص التعليم ,ونَ ْمحُو أُمِّيَّـةَ الكـ ري
ص اجملتمــع؛ ألننــا اآلن أصــبحنا نســتزد التـنيــة .وأنــا أتوقــع يــا

ثنتور ,وأنك تـول قبل قليل ,تـول أن اململكـة سـتكون مـن
اــمن عشــرين ثولــة ,أنــا أعتـــد أننــا ســنكون ســابـق ,وهلل
احلمـــد؛ ألن اململكـــة ,وهلل احلمـــد ,رت نريـــد مـــن أ،ـــل رواتنـــا
نـ ـ ريا,

ـــن ص اململكـــة بهـــا ـــري نـ ـ ري ,والتعلـــيم ,وهلل

احلمد ,ص اململكة منتشرٌ ن ريا ،دا ,وهذا (ا ـوال) اآلن,
أنــاث أ،ــز أنــه رت يو،ــد فــرث ص اجملتمــع الســعوثي إرت ومعــه
،ــوال ,وبالتــالي الوصــول إلــيهم ســهل ،ــدا ,وأن َن ْمحُـوَ أُمِّيَّ ـتَهم
أيضـا مهــم ،ــدا ,يبـــى الـدور علــى اإلعــال ص حمــو األُمِّيَّــة وص
التعريف ,ونما تفضَّلك بـ ( ,)Uberشرنة ( )Uberاآلن صـار
النــاس يســتزدمون شــرنة ( )Uberوبكــل ســهولة وغريهــا مــن
الشرنات ,لذلك أنا أُنرر شكري لاخ عبـدالعزيز ,وأر،ـو
مـــن األخ فهـــد وهـــو متزمـــص ص هـــذا اجملـــال ,واألخ اامـــد,
وغرينما من املتزممق ,أر،و أن يزيدوننا شـراا وإيضـااا
وأن نحوا أُمِّيَّتَنا ,و م نامل الشكر والتـدير.


اهلل يراــى عنــك، ,ــزا اهلل ــريا .هــذا ســؤال يـــول :مــن
الدول املتـدمة ص تـنية البيانـات؛ ا نـد ,والمـق ,وأمريكـا,
فهــل تشــهد حتــو ًرت رقميــا مــن ناايــة الــوفرة ارتقتمــاثية ص ثول
الشرق؟



طبعــا امللعــب مفتــوح ,والعــاا يتنــافخ بشــكل سـريع وقــوي
،ــــــدا .المــــــينيون أسَّســــــوا الـــــــ ( )Youtubeاخلــــــاص بهــــــم,
والـــــــ( )WhatsAppاخلــــــاص ,والـــــــ ( )Googleاخلــــــاص بهــــــم,
والـ( ,)FaceTimeفعندهم نمـا بيئـي ـاص بهـم .وا نـوث طبعـا
هــم احلديـــة اخللفيــة لــدعم التـنيــة ص العــاا؛ فــاليو لــو تــرا
رملـيخ ( )Microsoftورملـيخ ( )Googleنلــهم هنـوث ,ولـو رهبــك
إىل مدينــة (ســياتل ( )Seattleنكــن) ربــع مدينــة (ســياتل) بهــا
،اليـــة هنديـــة ,فهـــم فـــاعلون ,ا نـــوث والمـــينيون واألوروبيـــون
نذلك .وأنـا أعتــد أن اليـو تو،ـد فرصـة نـبرية ،ـدا للـدول
النا شــئة والناميــة الــ ص طريـهــا للنمــو ألن تكــون مســاهم ًة
وفاعلةً؛ ألن الفرص أصبحك مكافئةً.


شــكرا، ,ــزا اهلل ــريا ,عــدة أســئلة ,اـيـــةً ســريعة,
يـول :ما هو أن حتدٍ يوا،ه املنممات المغرية واملتوسـطة ص
ارتنتـال نليا للتحول الرقمي؟ وما هي أن حمدثات التحول
الرقمــي؟ وهــل تــرون أن املنــاهج الدراســية ص ا امعــة ،امــدة
وغري ايوية ملوانبة التحـول الرقمـي؟ ومـا هـي التزممـات أو
اجملـــارتت املهــمُ تَعلممهـــا لغـــري املتزممـــق ص اجملـــال الرقمـــي,

الرقْمَنَــة)؟ يعـ نلــها تمـبُّ ص نفــخ
حبيـ يســتطيعون فَهـمَ ( َّ
التو،ه.


أن حتدٍ يوا،ه التحول الرقمي هم قياثات املنممـة؛ سـواء
شـــرنة ,أ منشــ ة اكوميـــة ,أ منشــ ة غـــري رحبيـــة .هـــذا,
وم لما تفضـل أ ـي الـدنتور عبـدالعزيز ,حمـو األُمِّيَّـة ,فـنحن
ال ,ألزمنـــــا موظفينـــــا ,ولـــــدينا ()1.666
ص العبيكـــــان ,مـــ ـ ً
موظف ,ألزمنا ( )166موظـفٍ بـ ن يتيـاوصوا ا تبـارا مـن أربعـة
وعشـــرين مــــررا ,واملــــررات نلـــها ( ,)Onlineونلـــها اـــول
الرقْمَنَـــة) والــــ ( .)Digitalفالتحـــدي الكـــبري أن منحـ ـوَ األُمِّيَّـــة
( َّ
الرقْمَنَـة) أو الــ ( )Digitalليسـك تـنيـة؛
ثا ل املنممات ,ثم إن ( َّ
الرقْمَنَة) هـي
الرقْمَنَة) ,فـ( َّ
فليخ هنا عالقة بق التـنية وبق ( َّ
ثـ افة وفَه ٌم عميـق للــيم ارتقتمـاثية الـ

ُحولُهـا
لـهـا أنـك وت ِّ

ُمَكِّنــــات تـنيــــة حبيــــ تعراــــها بطريـــــة صتلفــــة :أقــــل
وأر ص ,أو أسهل ,أو أن ر نفاءة ,أو اسـتزداما للعـاملق,
أو بنمـــورم عمـــل ،ديـــد .هـــذا مهـــم ،ـــدا ,ف نـــك إن ا تفهـــم
ممَك بشكل عميـق فلـن تتحـول إىل تتمـع رقمـي ,فـبـل
أي إبـــداع هنـــا قمـــة فَهـــم عميـــق لتزممـــك .فالـــذين
قمـــة ِّ
جيهلون

ممهم رت نكن أن يُبدعوا ,أيـا نـان التزمـص؛

ريااـــيا أ فنيـــا أ صـــناعيا أ علميـــا أ أناثنيـــا ,فـــالفَهم,
والعمــق ص فهــم التزمــص ,وترتيبــه وواــعه ص أُط ـرٍ صــحيحة
وإ،راءات صحيحة ,تستطيع أن تتحول .فالعامالن الرمليسـيَّان,
حمو األُمِّيَّةِ ثا ل املنممات ,والفَهم العميق للنشاط ارتقتماثي
أو العلمــي الــذي تـــو بــه أو أيِّ نشــاط ,حبي ـ مــن ــالل هــذا
ُحولَــه إىل قواعــد وإىل إ،ــراءات ،ديــدة
النشــاط ,تســتطيع أن ت ِّ
ومنورم عمل ،ديد.


شــــكرا، ,ــــزا اهلل ــــريا ,طيــــب ,هــــذا ســــؤال ,أ ــــي
املهنــدس عبــداهلل ,مــا رأيــك نعضــو تلــخ إثارةٍ بالشــرنة
الوطنيــة ,مــا رُؤْيَ ـتِكم اــول مــدا التحــول الرقمــي ص صــناعة
حتليــة امليــاه؟ ومــا تـ ثريه املســتـبلي علــى تــوفري امليــاه ا ــالة ص
اململكة؟


طبعــا ,هــذا بعيـدٌ قلــيالً عــن النــدوة .وأنــا بعيـدٌ عــن التحليــة,
لكن اململكة ,اليو  ,أاد األنشطة الرمليسة بها هو اسـتزدا
ري ،ـــدا ص
الطاقـــة املتيـــدثة ص التحليـــة .وهنـــا مشـــروعٌ نـــب ٌ
(اخلفيي) .وهنا مشاريع متعدثة اول التحلية .وأنـا أعتــد أن
هنــــا فرصــــة؛ ايــ ـ لــــدينا األرض واملــــاء والبحــــار ,ولــــدينا

الشمخ؛ ففرصة نـبرية ألن تكـون اململكـة راملـدة ص صـناعة
الطاقــة املتيــدثة ,وتكاملــها ص صــناعة التحليــة لتــوفري امليــاه
وسد احلا،ة ص نـص املياه.


،ــزا اهلل ــريا ,وهــذا ســؤال يـــول :شــكرا للمحااــر,
وشــكرا للمضــيف ,اـيـ ـةً بعــدما لعنــا ص ثنايــا ا ااــرة
الـيّمــة نشــعر بنــوع مــن اإلابــاط ــــ مــدير اللـــاء( :رت ,مــا يمــري
الكــال هــذا احلـيـــة ,فمــا جنــد هنــا إرت اإلجيابيــة ونســتح ها
مــنكم ,يع ـ مــا في ـه إابــاط) ــــ عــن واــع التـنيــة ص العــاا
العربــي ,ونشــعر أننــا ص هــذا العـــاا العربــي غــاملبون ــــ مـــدير
اللـــــاء( :مــــا شــــاء اهلل ,رت,

ــــن اااــــرون إن شــــاء اهلل) ــــــ؛

والسـؤال ,هــو :أيـن ســنكون بعـد عشــرين سـنة مــن اآلن ,وهــل
سيمهر عندنا ،ي ٌل عربـي قـاثر علـى أن يوانـب هـذه التـنيـة؟!
وشكرا.


لنُرنِّــز علــى اململكــة ,أنــا أعتـــد أن اململكــة لــديها نــلُّ
الرقْمَنَــة)
الـــدرات والمــرو واملُمَكِّنَــات لنكــون راملــدين ص ( َّ
وص عمر الـ ( .)Digitalالـياثة السياسية لـديها رغبـة ومحـاس
لتوفري نـل املـوارث ,سـواء املاليـة أ التشـريعية للمضـيِّ ص هـذا

الطريق .لدينا ،يلٌ شابي ,وهذا ا يل الشاب أنا أعتـد أنه من
املمكن أن يستفيد من هذا ا ـو .وعنـدنا جتـارب نـ رية ،ـدا
وبــدايات ممتــاصة؛ يع ـ مواــوع صــندوق املــال ا ــريء تشــريع
للمؤسســـات المـــغرية واملتوســـطة وتيســـري عملـــها ,واإلقـــراض
والتمويــل ــم ,نــل هــذه الـضــايا حتفــز الشــباب ألن يـومــوا
بهذا العمل .لذا ف نـا أعتــد أن ا ـبطق واملتشـاملمق لـيخ ـم
مكان ص املستـبل.


،ــزا اهلل ــريا ,نعــم ,فــال بــدَّ مــن التفــاؤل .وهــذا ســؤال
يــــول :مـــا هـــي اخلطـــوات الالصمـــة للتحـــول الرقمـــي للمنشـ ـ ة
متناهية المغر؟ وما هو الوقك املناسب للتحول؟


أنــا أعتـــد أن الوقــك مناســب اآلن ,واخلطــوة األوىل هــي أن
تُــــــنمِّم أمــــــورَ الدا ليــــــة ,وأنــــــا أُلِّيــــــه باإلجنليزيــــــة

(Get

)organized؛ فــإن ا تُــنمِّم أمــورَ الدا ليــة وثفــاتر وأرقامــك
و

تك وعالقتك بعمالملك ,نل املعايري إن ا تُرتبهـا بشـكل

صـــحيح ,وإن ا تفهمهـــا بشـــكل صـــحيح ,فلـــن تســـتطيع أن
تنتـل .ثم نـول انطلق ( ,)Get Connectedفال بدَّ أن تـربلَ نـلَّ
املكونــات واملــوارث ال ـ عنــد ؛ البشــر أو املــوظفق واملعــدات

والعمالء واملـورثين؛ فـإن ا يرتبطـوا فلـن تسـتطيع أن تنتــل إىل
اخلطــوة ال ـ بعــدها ,وهــي اســتزدا مــا يُســمُّونه الـــ(

Base

 )intelligentالــــذي هــــو الــــذناء أو الــــربل ,يعــ ـ (

Base

 )intelligentيُعطيــك نوعــا مــن الرؤيــة ونوعــا مــن النفاريــة ثا ــل
منممتـــك بشـــكل صـــحيح ,حبيـ ـ تســـتطيع أن تمـــنع قـــرارا
ال ومــــؤثرا ,ثــــم بعــــدها تنتـــــل إىل الــــذناء المــــناعي
فــــاع ً
والـــ(learning

 )Machineوالــتعلمم اآلىل .فهــي مرتبــة؛ أولُّ شــيء

فهمك لنشاطك بشكل ثقيق ,ثم الـربل بـق نـل املـوارث ,ثـم
النفاريــة ص مؤسســتك ,ثــم ترتيــب هــذه األمــور بتــدريب اآللــة أو
الـ( )Machine learningأو الذناء المناعي ,حبي تنتــل مـن
رثوث األفعــال إىل التوقعــات والتنبــؤ بســلو منافســيك ,بســلو
صباملنــك ,بســلو نــل البيئــة أو المــرو ال ـ اولــك ,حبي ـ
تساعد لت ذ قرارات ,وحبيـ يسـتمر عملـك ,وتكـون مـن
املتـدمق على اآل رين.


نعم ,بإرن اهلل ,البدء مباشرةً ص اإل،راءات ,هنـا سـؤارتن
باقيــان ,هــل مــن املمكــن أن تض ـطلع مدينــة امللــك عبــدالعزيز
للعلو والتـنية بإجياث مِنَمَّةٍ تكون على غرار مِنَمَّـة ()Twitter

اتى نعاض من ال ا قضـايانا الدا ليـة بـد ًرت مـن نشـر غسـيلنا
أما العاا؟
:



مدينـــة امللـــك عبـــدالعزيز اـــرورية ،ـــدا ص النمـــا البيئـــي
الرقْمَنَة) ,وجيب أن يكون ثورها مُحفِّـزا ومُمَكِّنـا ومشـرِّعا
لـ( َّ
ومراقبــا ,وهــو مهــم ،ــدا ,لكــن لــيخ ثورهــا إنتــام مِنمــات
،ديدة ,هذا عمل اجملتمع والشرنات واملواطنق ,وليخ عمل
مؤسسات اكومية أو مؤسسات تشريعية.


،ـــزا اهلل ـــريا ,الســـؤال األ ـــري ,يـــا إ ـــوة ,وأر،ـــو أرت
نكـــون قـــد أطلنـــا علـــيكم ,يــــول الســـاملل :هـــل لـــدينا أو هـــل
يُمكـــن إجيـــاث شـــبكة إنةنـــك ( )Internetحمليـــة ص التعامـــل
الـــدا لي البنكـــي وغـــريه ,نكـــن اســـتـالله عـــن الشـــبكة
العاملية؟ ويبدو أن األخ متضايق من الشبكة العاملية ,تفضل.


طبعــا هنــا شــيء يُســمُّونه اإلنةنــك اخلــاص أو (الســحابية
اخلاصة) ,وطبعا تُستزد اليو ألغراض حمدثة ومعينة .لكن
ملَّــا نــتكلم عــن اِقتمــاث العــاا رت نكــن أن نكــون ص ،زيــرة

ال
معزولــــة أو ص صــــندوق مغلــــق ,بــــل رت بــــدَّ أن تكــــون متمـــ ً
بالعــاا؛ اتــى تتفاعــل معهــم ,وتبيــع وتشــةي معهــم ,ويكــون
هنا أساس رملـيخ ,وإرت إرا انتفـى ارتتمـال ,فسيمـبح هنـا
لل ص ثورة ارتتمال.


هنــا تعليــق ،ديــد مــن ســعاثة الــدنتور اامــد الشــراري,
فليتفضل.


شـــكرا ســـعاثة الـــدنتور عبـــدالعزيز ,والـــدنتور فهـــد,
صــرااة املهنــدس عبــداهلل تطــرق إىل نـــاط مهمــة ،ــدا ,ومــن
الوا،ب ـــ صـراا ًة ـــ علـى املتزمـص ص التـنيـة ص هـذه الـاعـة
وص هـــذه النـــدوة املبارنـــة أن يـــذنر املو،ـــوث ص بلـــدنا مـــن
إجنــاصات و،هــوث تُعمــل .هنــا واــدة للتحــول الرقمــي ,وهــذه
أُسِّسك قبل فةة قريبة من مخـخ سـنوات أو أقـرب ,ومسـتواها
عــا ٍل ،ــدا؛ حبيــ إنــه يرأســها وصيــر ارتتمــارتت ,وأعضــاؤها
وصراء غالــب األ،هــزة احلكوميــة ص الدولــة .وهــذه تعمــل علــى
التحول الرقمي ص اململكة .وهي تطمح من ـالل هـذه الواـدة
إىل أن تكون اململكة اـمن أفضـل عشـرين منور،ـا عامليـا ص
التحــول الرقمــي وارتبتكــار حبلــول عــا ( .) 5616أيضــا إىل أن

يكون تتمع اململكة تتمعا ايويا وتتمعا رقميا .والنـطـة
األ ـــرية وهـــي أن يكـــون تتمـــع اقتمـــاث مزثهــرا ,اقتمـــاثا
رقمي ـا .فـــل ااولــك أن أُلـ ـيَ هــذه النـطــة علــى هــذه األمــور,
اي ثولتنا ــ افمها اهلل ــ بـياثة سيدي ـاث احلـرمق ولـو
الرقْمَنَـــة) والتحـــول الرقمـــي ص
ولـــي العهـــد أنهـــم يـــدفعون إىل ( َّ
مجيـع األ،هــزة؛ ألنهــا

تمــر الشــيءَ الكـ ري ,وحتـــق الشــيء

مــن ناايــة اتــى ارتقتمــاث ,تــدعم الدولــة والــوطن ص ا وانــب
ارتقتمـــــاثية والتنمويـــــة ,ســـــواء التنميـــــة الشـــــاملة أ التنميـــــة
املستدامة .شكرا وعفوا على اإلطالة.


ايَّــا اهلل ,و،ــزا اهلل ــريا يــا ثنتــور ,فعليــا ,الرؤيــة,
رؤيــة ( ) 5616تُرنِّــز فعليــا علــى مواــوع مــا يُســمَّى "التحــول
الرقمي" بشكل نبري ،دا ,وا ـد الـذي أنـا رنرتـه ,وهـو
أن اململكــــة ســــتكون ,إن شــــاء اهلل ,اــــمن عشــــرين ثولــــة
متـدمة رقميا هي من امن الرؤية املو،ـوثة ص اخلُطَّـة املعلنـة,
وإن شاء اهلل ,ونما قال الدنتور عبدالعزيز ,سـنحــها قبـل
ــ إن شاء اهلل ــ هذا الز م واحلماس املو،وث هنا .
هنــــا طلــــب مدا لــــة مــــن الــ ـدنتور شــــانر العُمــ ـري,
فليتفضل.



:

الســال علــيكم ,أشــكر املهنــدس عبــداهلل واملهنــدس فهــد
على هذه ا اارة الـيمة ,وحمدثكم شـانر بـن عبـدالعزيز
العُمــري ,اِستشــاري طــب أســرة ,أعمــل ص وصارة المــحة .أُاــب
أن أرنــــر بعــ ـ

األم لــــة ص اململكــــة ,ولــــنكن إجيــــابيق,

فاململكــة تُعت ـ مــن أن ــر الــدول تـــدما ص اجملــال الرقمــي,
و(يِمكـــن) بـــدأت ص عمـــل وصارة الدا ليـــة ص نمـــا (أبشـــر ـــــ
 ,)Absherونان ا ثور نبري ص التسهيل للمواطن ص جتديـد
الوثـاملق الوطنيـة اآلن؛ ايـ الشـزص شمـل علــى وثيـتـه وهــو
ص منزلــــه .وا ميــــل أن هــــذه اإلجنــــاصات بشــــرنات وطنيــــة
سعوثية ,م ل شرنة (عِلم) وغريها من الشرنات.
وســ حتد عــن التحــول الرقمــي ص اجملــال المــحي .طبعــا
صــار هنــا العديــد مــن املشــاريع ص التحــول الرقمــي ص اجملــال
المحي؛ األول نان تطبيـق (موعـد) ,وأيُّ مـواطن يسـتطيع أن
شمل على موعد مع الطبيب ,والتطبيق صار لـه سـنة تـريبـا,
وهنــا (أربعــة ماليــق) مســيل ص التطبيــق .ونــذلك تطبيــق
(صــح ) ,واآلن أيُّ شــزصٍ يســتطيع احلمــول علــى اِستشــارة
طبيــة ســواء مــن ثا ــل اململكــة أو مــن ــارم اململكــة .وتـريبــا
هنا (ِ )16.666استشارة طبية يومية من ـالل التطبيـق أو مـن

ــالل مرنــز ( ,)817ومَــن ا يُحمِّــل التطبيــق فـــ نا أنمــحه
بتحميل التطبيق .أيضا اإل،اصات املراية اآلن ,أصـبحك بنمـا
إلكةونـــي مواـــد اـــول اململكـــة .ونـــذا تطبيـــق (وصـــف )
أي ممــارسٍ صــحي ص أي منش ـ ة
لمــر الوصــفات عــن طريــق ِّ
صــحية .واملشــروع الطمــوح ,والــذي ,بــإرن اهلل ,ســنراه أرت وهــو
( امللــــف الطــــيب املواــــد) .هــــذه بعـــ

األم لــــة ص مملكتنــــا,

وشكرا لكم.


لــديَّ تعليــق ,إرا لحــك ,طبعــا أنــا أُثَنِّــي علــى نــال األخ
الكريم ,األخ شانر ب ن اململكة راملدة ،ـدا .وأنـا أعتــد أنـه
الل فةة قمرية سنكون من العشر ثول ص (األَتْمَمَة) .وطبعـا
األم لة ال رنرها األخ شـانر ـا عالقـة بــ (األَتْمَمَـة) ولـيخ
الرقْمَنَـة) ,وهنـا فـرق نـبري ،ـدا بينهمـا .أنـك لـن تسـتطيع
بـ( َّ
الرقْمَنَة) وأنك ليخ لـديك (أَتْمَمَـة)؛ فالعمـل
ارتنتـال إىل عمر ( َّ
الكـــبري واملمتـــاص واملـــتـن اليـــو هـــو عمـــل (أَتْمَمَـــة) ويُســـمُّونه
( )Automationأمــا الـــ ( )Digitalizationفــنحن مـبلــون عليهــا,
لكننــا ا نبــدأ بعــد ,واتــى ص أغلــب الـطاعــات اخلدميــة ص
الســــعوثية أو (شـــئ)

ــــن مســــتعدون ألن ننتـــــل ــــا ,لكــــن

اروري ،دا ,وقبـل أن ننتــل إىل (الرَّقْمَنَـة) ,اـروري ،ـدا أن

يكون هنا (أَتْمَمَة) وااحة ,ف نا نلُّ ادي ي عن (ال َّرقْمَنَـة)
وليخ عن (األَتْمَمَة).


هنا شهاثة لوصارة المحة ,وهـي أنـي ننـك ص (سويسـرا)
هذه السنة ,ومعي صو،ـ  ,أ ـذنا العـالم والوصـفة الطبيـة مـن
الرياض ,ما شاء اهلل ,نعـم ,عـن طريـق تطبيـق "صـح " الـذي
تفضَّـــل بـــذنره الـــدنتور ,وأنـ ـا هنـــا  ,نلَّمنـــا الـــدنتور,
وأ ــذت صــورة مــن يــدها ,ونلَّم ـك الطبيــب مباشــرةً ,وبعــدما
نتب الوصفة ,انمـر نيـف (األَتْمَمَـة) ونيـف التطـور! وهـذه
شهاثة لوصارة المحة ,ن َّر اهلل من ريها.


لكن املو،ة الـاثمة ,وبعـد أن يكـون هنـا نـوع مـن ال ـراء
ص املعلومات ,سيمبح طبيبك يتمل بـك ,ويــول لـك أنـك بعـد
مخســة أيــا أو عشــرة أيــا  ,أتوقــع أن يكــون لــديك مشــكلة
الرقْمَنَــة) ,نعــم ,أو أثنــاء تمــوير األشــعة,
صــحية ,هــذه هــي ( َّ
يـــد ل ص قواعـــد البيانـــات ويـارنـــك ليـــون االـــة مو،ـــوثة ص
العاا ,ثم يعطيك الدنتور يارات ,يارين أو ثالثـة ,ويــول
لك أتوقع آثـار العـالم ـذا املـري

م ـل مـا امـل ص اليابـان أو

ص نيوصيلنـــدا أو ص أســـةاليا أو ص أيِّ مكـــان ص العـــاا .هـــذه

الرقْمَنَة) .أما (األَتْمَمَة) فمزتلفة ,لكن لن يستطي َع تتمـع أو
( َّ
الرقْمَنَــة) إن ا تُحـــق (األَتْمَمَــة) ,فيُســمُّونَ
ثولــة أن تنتـــل لـــ ( َّ
الـــنفل الــــاث والكهربـــاء الـاثمـــة ,هـــو تـــدريب الــــ ( )AIأي
حمرنات البح الذنية ,هذا هو ارتقتماث الـاث .


،زا اهلل ريا ,هنا سؤال يـول :رنرتَ معلومةً مفاثها
أن المـــق لـــديها ( )WhatsAppـــاص؛ فكيـــف ـــا أن تـــرتبل
بالعاا وتوانب التـنية ,وهي منعزلة بنفسها؟ وهل هذا األمـر
اص بنما أم

ا؟ وشكرا.



المـق لــديها نمــا الـه ( ,)Wechatنمــا م ــل الـواتخ آب
( ,)WhatsAppوهـــو ـــاص بهـــا ,وهـــي مرتبطـــة ,المـــق ربـــع
العــاا ,فهــم أُمَّــة لواــدهم ,يعملــون نــل أشــغا م لواــدهم,
ري ،ــدا حبي ـ
ونمــامهم مرنــزيي ,ويشــتغلون .وايمهــم نــب ٌ
يكون نا ٍ لالستفاثة من اقتماثيات احليم.


،ــزا اهلل ــريا ,يــا أ ــي ,احلـيـــة ,احلــدي رو شــيون
وممتــع ,ولكــن رت نريــد أن نطيــل علــيكم .وأنــا اـيـ ـةً أتـــد

بالشكر ا زيل للمهندس عبداهلل العبيكان ,على ما أحتفنـا
بــــه مــــن معلومــــات ,وأشــــكر اإل ــــوة احلضــــور علــــى اُســــن
استماعهم ,ونذا اإل وة واأل وات املستمعق واملستمعات عـن
طريق اإلنةنك ,وأشكر مضيفنا الدنتور عبدالعزيز العُمري
علــى رلــك .ولننمــر بإجيابيــة إىل املســتـبل ,وإن شــاء اهلل,

ــن

قــاثمون بـــوة ,وســيكون عهــدا ،ديــدا ــــ إن شــاء اهلل ــــ لامــة
العربيــة واإلســالمية ,ص ســبيل حتـيــق التـنيــة وارتســتفاثة مــن
معطياتها ,والسال عليكم ورمحة اهلل وبرناته.


وعلـــيكم الســــال ورمحــــة اهلل وبرناتــــه ,شــــكرا ألبــــي
ياســر، ,ــزاه اهلل ــريا ,ولعلــي أتــذنَّر هنــا أن مــن أواملــل مَــن
حتدَّ عن وساملل التواصل ارت،تماعي ومستـبلها قبـل مـا يزيـد
عن اث عشر عاما ,ص هذا املنتدا مدير اللـاء الدنتور فهـد
اللحيـــدان، ,ـــزاه اهلل ـــريا ,ونـــان يتحـــد عمَّـــا توقعـــه ص
التوية ( ,)Twitterوالفيخ بو ( )Facebookص بـداياتها ورأينـا
مــا وصــلك إليــه .ونــان قبــل األاــدا األ ــرية وغريهــا ,نــان
ال أثبـك
يتوقع مشارنات عامة من الل هذه الوساملل الـ فعـ ً
الواقع صواب نمرته ,فشكرا ألبي ياسر.

أمــا الشــكر اآل ــر فابــي عبــدالرمحن ,فهــو مبــدعٌ سَ ـلِخٌ
نما رأينا ,وهو طـار ٌح مميـز ـذه األفكـار ,الـ عيبـك مـن
الل متابع من ثقته ص املتابعة مما يدل علـى أنـه شمـل همـا
ص هذا ا انب .ولعله ,ومِمَّا أشـار إليـه ,ومِمَّـا اقتطفتـه ,ومِمَّـا
ال فلــن يســتطيع أن
أاببتــه أن اإلنســان إن ا يك ـ ْن مرتبــا أص ـ ً
يد ل اجملال الرقمـي ورت غـريه ,وهـذا مـا نسـتطيع أن نعـ عنـه
باإلاسان أو اإلتـان الذي أُمرنـا بـه مـن رسـول اهلل  ص إثارة
أاوالنــا قبــل نــل شــيء ,وص إتـــان نــل عمــل .فــنحن نتحــد
الرقْمَنَــة) وغريهــا ,إن ا يك ـنْ اإلنســان
عــن عمــر التـنيــة و( َّ
منمما بذاته فلن يمل إىل هذه املستويات ال طراها.
احلـيـــة ,ونمــا أشــار الــدنتور عبــدالعزيز ال نيــان (أبــو
ترنــي)، ,ــزاه اهلل ــريا ,الــدواملر احلكوميــة لــديها تـــد ,
وأنَّ ـدَ علــى أنهــا فاقــك ر ــا ن ـ ريا مــن الـطاعــات اخلاصــة.
وأظــن أنــه ر ــا البن ـو

تلــف إىل ا ـدٍ نــبري ,وأنــا مــع أاــد

األورتث اليو  ,و(فـاحتق) (أبشـر ـــ  )Absherونمـا وصارة العـدل
وعنـــدي تموعـــات ونـــارتت قدنـــة ,أُلغـــي هـــذه الونالـــة,
وأُؤَنِّد ونالةً ،ديدةً( ,نكن) اوالي اث عشر ونالـة ص
،لسة واادة ,نانك تتطلب م اث عشر (مشوارا) لكتابـة
العـــدل! لكـــي أُلغـــي ونـــارتت أو أاـــيف ونـــارتت أو مـــا إىل

رلك ,و الل نمف ساعة اسـتطعنا أن نعمـل أعمـا ًرت نـ رية ص
مِنَمَّةِ وصارة العدل فـل ,فما بالك باملِنَمَّاتِ األ را.
وأرنــر العــا املااــي ,ا ــواصات، ,ــدَّثتُ بع ـ

،ــواصات

األبنــاء ,و ــا أنهــم قــاربوا عشــرين ســنة مــن العمــر ,والبمــمة
مو،ــوثة ,والمــورة ا تــتغري ,طلبــوا م ـ إاــافة مبل ـغٍ رمــزي
بســيلٍ ,مخســة عشــر أو عشــرين ريــا ًرت وهــي أ،ــرة ال يــد ,وص
اليــو التــالي يمــل ا ــواص إىل مكــتيب مباشــر ًة علــى العنــوان
ري ،ــدا ،ــدا ,ولــذلك م ــل
الــوط  .وأعتـــد أن هــذا تـــد ٌ نــب ٌ
هذه األعمال تُذنرُ فتُشكرُ .والـطاعات احلكومية املزتلفـة
تتنافخ ص هذا اجملـال .وهنـا متابعـة قويـة ،ـدا مـن مسـتويات
عُليا ص الدولة ,علما أن هذه األشياء

ـد  ,ور ـا بعـ

منهـا

يعطــي مــرثوثا لليهــات اخلاثمــة أو علــى األقــل يُغطــي نفـاتهــا,
لكن املس لة مس لة قوانق وأنممة ص هذا ا انب.
أُنرر الشكر لضَيْفَيْنَا الكرنق ,ولكـم ,ولعـلَّ اهلل 
أن ينفعنا ا طُرحَ ص هذه الليلـة ,وأُرنِّـرُ أن هـذه النـدوة ,ـا
فيهــا مــن مــدا الت ,تبـــى علــى موقــع املنتــدا ()Omaryforum
اتى حتُلَّ حملَّها الندوة الـاثمة ,بإرن اهلل تعـاىل ,ص أول سـبكٍ
من الشـهر الــاث  .ثـم تتحـول إىل األرشـيف .وتبــى ,بـإرن اهلل,
ص األرشيف .ثـم تُفـرَّغ ـــ بـإرن اهلل ـــ ـالل هـذا العـا ص اجمللـد

ال الـــ عشــــر مــــن امــــاث املنتــــدا .وبــــار اهلل ص ا ميــــع,
وأنرر الةايب ,ويسرُّني أن أهديَ املهندس عبداهلل تموعةً
من مؤلفاتي ,ا فيها تلدات املنتدا ,مع الشكر لليميع.

صور صتارة من الندوة.

https://twitter.com/KNews2030/status/12120718982

https://www.hewarmag.com/home

.صور من التغطية اإلعالمية للندوة






 العم ـ ـ ـ ــل احل ـ ـ ـ ــالي :أســـــــــتار الدراســـــــــات
اإلســـالمية ,نليـــة الةبيـــة، ,امعـــة امللـــك
سعوث.
 املناصب:
 أستار نرسي األمـري نـايف بـن عبـدالعزيز لدراسـات األمـنالفكري رامعة امللك سعوث ,منذ سنة 3459هــ لغايـة سـنة
3419هـ.

 أُقيمك مساء السبك ,السابع مـن شـهر مجـاثا اآل ـرة (3443هــ) ,املوافـق
لــاول مــن ف ايــر ( .) 5656وحتــد فيهــا األســتار الــدنتور /الــد بــن
منمور بن عبد اهلل الدريخ (أستار الدراسات اإلسالمية ص نليـة الةبيـة,
،امعــة امللــك سـعوث) .وأثارهــا األســتار الــدنتور /عبــد العزيــز بــن إبــراهيم
العُمري (أستار التاريخ واحلضارة اإلسالمية رامعة اإلما حممد بـن سـعوث
اإلسالمية "الرياض" ــ سابـًا).

 مستشــ ـار وصيــــر التعلــــيم للشــــؤون الفكريــــة ســــابـًا مــــن 3410/8/31إىل 3417/8/31هـ.
 املشر العا علـى مرنـز "ثرتملـل" (املتزمـص ص ثراسـاتاإلرهاب واإلحلاث).
 رملــيخ فريــق إعــداث ارتســةاتييية العربيــة لامــن الفكــرياملـدمة جمللخ وصراء الدا لية العرب ص 3413/1/16هـ.
 رمليخ فريق إعداث ارتسـةاتييية الوطنيـة لامـن الفكـري,اصةً باململكة العربية السـعوثية ,أعـدَّها نرسـي األمـري
نـايف لدراسـات األمـن الفكـري ,وصـدر التو،يـه الكــريم
بتحدي ها وجتديدها سنة 3410هـ.
 -عضــو

نــة إعــداث ارتســةاتييية الوطنيــة املواــدة ملوا،هــة

ارت را الفكري والغلو والتطر ص اجملتمـع السـعوثي,
مرنـــز امللـــك عبـــدالعزيز للحـــوار الـــوط  ,بتكليـــف مـــن
املـا السامي (3410هـ).
 عضو اللينة العلمية بكرسي املُعلِّم حممد بن رتثن ألحبـاوثراســـات آل البيـــك، ,امعـــة طيبـــة ,والكرســـي بإشـــرا
معــالي الشــيخ ث .أمحــد بــن ســري املبــارني ــــ افمــه اهلل ــــ
أستار الكرسي.

 عضــو اللينــة العلميــة بكرســي (أصــح المــحيح)، ,امعــةطيبة.
 عضــو هيئــة التحريــر يلــة الدراســات اإلســالمية ,نليــةالةبية، ,امعة امللك سعوث سابـًا.
 رملــيخ مســار احلــدي ص قســم الدراســات اإلســالمية ملــدةسنة واادة.
 عضو مرنز البحو بكلية الةبية ملدة مخخ سنوات. عضـــو اللينـــة الفنيـــة بكرســـي األمـــري ســـلطان للدراســـاتاإلسالمية رامعة امللك سعوث.
 املشر على برنامج تهافـك الفكـر اإلحلـاثي ,بتمويـل مـنمؤسسة موسى املوسى وأورتثه اخلريية.
 مؤســـــخ موقـــــع تعلـــــيم الـــــتفكري مـــــن منمـــــور إســـــالميwww.tafkeeer.com

 املشر على الدراسات العليـا بـسـم ال ـافـة اإلسـالمية مـن3451ـــ 3450هـ.
 عضو اخلُطة اخلمسية بكلية الةبية سابـًا. -عضو

نة ارتعتماث األناثني بكلية الةبية سابـًا.

 عضـــو اللينـــة اخلاصـــة بتـيـــيم النشـــر العلمـــي ص مكتـــبونيل ا امعة للدراسات العليا والبح العلمي سابـًا.
 -رملــيخ

ــان التحكــيم

ــاملزة ال نــامج العــاملي للتعريــف

بنيب الرمحة  التابع لرابطة العاا اإلسالمي سابـًا.
 عضــو األمانــة العامــة لنــدوة احلــدي الشــريف بــدبي ســابـًا.(من سنة 3415 /3450هـ).
 عضو اللينة العلمية لـناة اجملد للحدي النبوي سابـًا. املؤهالت العلمية:
 ا امعيــة (الليســانخ) مــن ،امعــة امللــك ســعوث بالريــاض ــــنلية الةبية ــ قسم الدراسات اإلسالمية بتــدير ممتـاص مـع
مرتبة الشر  ,سنة 3436هـ.
 العاملية (املا،ستري) من ،امعة امللـك سـعوث ,نليـة الةبيـة,قســـم الدراســـات اإلســـالمية

مـــص التفســـري واحلـــدي

بتـدير ممتاص مع مرتبة الشر  ,وعنـوان األطرواـة "موقـف
اإلمــامق البزــاري ومســلم مــن اشــةاط اللـيــا والســماع ص
السند ا ُملعَ ْنعَن بق املتعاصرين" سنة 3432هـ.
 العامليــة العاليــة (الــدنتوراه) مــن ،امعــة أ الـــرا ,نليــةالـــدعوة وأصـــول الـــدين ,قســـم الكتـــاب والسُّــنة ,وعنـــوان

األطرواة "آراء ا دثق ص احلدي احلسن لذاته ولغـريه",
سنة 3453هـ.
 التاري الوظيفي:
-

معيد ص قسم الدراسات اإلسالمية، ,امعة امللك سـعوث
بالرياض ,منذ عا 3431هـ.

-

حماار ص الـسم نفسه ,سنة 3432هـ.

-

أستار مساعد ص الـسم نفسه ,منذ 3453هـ.

-

أستار مشار ص الـسم نفسه ,منذ 3452/4/52هـ.

-

أستار ص الـسم نفسه ,منذ 3458/7/1هـ.

 املؤلفات والبحوث:
 "احلدي احلسـن لذاتـه ولغـريه" ,ثراسـة اسـتـراملية نـديـة,منشــــورة ص  2تلــــدات ,مكتبــــة أاــــواء الســــلف ,ســــنة
3450هـ.
 "موقــــف اإلمــــامق البزــــاري ومســــلم مــــن اشــــةاط اللـيــــاوالسماع ص السند ا ُملعَ ْنعَن بق املتعاصرين" ,نشـرته مكتبـة
الرشد ,سنة 3437هـ.

 "سلو ا اثة وأثره ص إعالل األااثيـ " ,منشـور ص تلـةنلية الةبية، ,امعة امللك سعوث.
 "نـــد املــنت احل ـدي ي وعالقتــه بــاحلكم علــى رواة احلــديعنــــد علمــــاء ا ــــرح والتعــــديل" ,منشــــور ص ثار ا ــــد
بالرياض ,سنة 3457هـ.
 "مســــالك تضــــييق ارتاتيــــام بالسُّــ ـنة النبويــــة ص الفكــــراإلسالمي املعاصر" ,منشور ص أحبا الندوة ال انية بكليـة
الدراسات اإلسالمية والعربية ,ثبي.
 "فهم احلدي النبوي ص اوء مـاصد الشريعة" ,منشـور صتلة ،امعة األمري عبدالـاثر ,ا زاملر.
 "اإليضــاحُ ا َلــيُّ ص نـــد مـولــة صــححه احلــانم ووافـــهالـــذهيب" ,منشـــور ص مكتبـــة "ا ـــد " بالريـــاض ,ســـنة
3452هـ.
 "النمــا السياســي ص اإلســال " ,ت ـ ليف بارتشــةا  ,مـــرر،امعي لطالب ،امعة امللك سعوث.
 "العيوب املنهيية ص نتابات املستشرق شا ك" ,منشور." -الشك املنهيي وتطبيـاته عند علماء احلدي " ,منشور.

 "إعـــالل أااثيـ ـ المـــحيحق بـــالعلم التيـــرييب ـــــ ثراســـةنـدية" ,منشور ص تلة ،امعة األصهر.
 وغــري رلــك مــن الكتــب والعشــرات مــن األحبــا واملـــارتتالعلمية.
 النشاط العلمي:
 املشر العلمي على نافذة احلدي ص موقع "اإلسـال " علـىشبكة اإلنةنك التابعة لوصارة الشؤون اإلسالمية ــ سابـًا.
 إعـــــداث وتــــــديم برنـــــامج (تعلـــــيم الـــــتفكري مـــــن منمـــــورإســالمي) ,بُ َّــك  96الـــة مــن إراعــة الـــرآن الكــريم ملــدة
سنتق 3457 ,ــ 3459هـ.
 إلـاء عدث من ا اارات العامة ثا ل ا امعة و ار،ها. تمميم وتـديم أن ر من  46ثورة علميـة وفكريـة ( اصـةص ،وانب األمن الفكري والوقاية من التطر واإلحلاث).
 عدث من اللـاءات المحفية ,واإلراعية ,والتلفاصية. نَ َتبَ صاوية "أشعة" ص صحيفة املدينة نـل مجعـة ص ملحـقالرسالة ,من سنة  3411ــ 3414هـ.
 املشارنة ص مؤشر عناية اململكـة بالسُّـنَّة والسـرية النبويـةباملدينة املنورة ص شهر ربيع األول 3452هـ.

 املشارنة ص نـدوة نــد املـنت احلـدي ي ,ص عمَّـان ,األرثنَّ,شعبان 3452هـ.
 املشــارنة ص نــدوة احلــدي الشــريف وحتــديات العمـــر,ثبي ,صفر 3450هـ.
 املشارنة ص ندوة "ا هوث املبذولـة ص دمـة السُّـنة النبويـةـالل الــرن الرابـع عشــر ا يـري" بكليـة الشـريعة ،امعــة
الشارقة ,الشارقة ,ربيع األول 3450هـ.
 املشـــارنة ص نـــدوة "الــــيم احلضـــارية ص السُّـ ـنة النبويـــة",ثبي ,ربيع ثاني 3459هـ.
 حتكـيم نـ ري مــن البحـو لعـدة ،هــات؛ نيامعـة اإلمــاحممد بن سعوث اإلسالمية ,ونلية الةبيـة ص ،امعـة امللـك
ســعوث ,وونالـــة نليـــات البنــات ,ومرنـــز امللـــك فيمـــل
للبحــو والدراســات اإلســالمية ,والنــدوة العامليــة للشــباب
اإلسالمي ,و،امعة الشـارقة ,وا امعـة اإلسـالمية باملدينـة
املنورة ,و،امعة امللك فيمل ..إ .



بسم اهلل ,واحلمد هلل ,والمالة والسال على سـيدنا رسـول
اهلل وعلــى آلــه وصــحبه ومَــن وارته ,أمــا بعــد؛ إ ــوتي الكــرا ,
نراــب بكــم مجيعــا ,ونس ـ ل اهلل  أن يبــار لنــا ولكــم ص
الوقـــك وســـاملر العُمُـ ـر ومجيـــع األاـــوال ,وأن يُعيننـــا وإيـــانم
ويتـبل منَّا ومنكم ,إنه على نل شيء قدير.
هذا اللـاء ,ص هذه الليلة املبارنة مميـزٌ ص املتحـد  ,وهـو
أستارنا الدنتور /الد بن منمـور بـن عبـداهلل الـدريخ ,وص
مواـــوعه وهـــو (التفـــاؤل احلكـــيم) .ونـــم

ـــن حبا،ـــة إىل

التفاؤل الذي رت يـؤثي إىل التوانـل .وسـيكون هـذا مواـوعنا
ــذه الليلــة ,بــإرن اهلل تعــاىل .وقبــل أن أُ ْثلِــف بكــم بــالتعريف
بضيفنا الكريم ,أُنرر الةايب بكم وبه
نــم

ــن حبا،ــة إىل تلمُّــخ قَمــص األنبيــاء والت سِّــي بهــم

نمــا لعنــا آيــات اهلل ,وه ـم أســوة لرســول اهلل  ,ورســول
اهلل  أســوة اســنة لنــا ,ص عــد يـ س وص تفــاؤل يعـــوب 
اينما فـد ابنه ,واكمتـه أيضـا ص البحـ عنـه ,ايـ مجـع
بــق ارتثنــتق .وهــذا هــو مواــوعنا الــذي ســيتطرق لــه شــيزنا
الفاال ص هذه الليلة املبارنة.

التفاؤل ,التفـاؤل ,التفـاؤل ,والعمـل احلكـيم مـع التفـاؤل,
ال ورت ا ــارَ أســبابٍ نمــا نعــر  ,وهــذا
والتفــاؤل رت يبطــل عمـ ً
مواـــوعنا ـــذه الليلـــة ,ورت أريـــد أن أســـتبق شـــيزنا ,لكـــن
نالعــاثة ,األســتار الــدنتور /الــد بــن منمــور بــن عبــداهلل
الــدريخ( ,ســريته الذاتيــة مرفـــة) ,وقــد عرفتــه عــن قــرب مــن
ـــالل بعــ

الليـــان العلميـــة واملـــؤشرات العلميـــة العامـــة الــ

عرفــك مــن ال ــا ثقتــه و،ديتــه وتنميمــه لوقتــه وألفكــاره,
و ن حبا،ة إىل هذا األمر.
والحـــوا لـــي باعتبـــاري متزممـــا إىل اـــد مـــا ص الســـرية
النبويـــة ,فـــإني أعيـــز عـــن امـــر مواقـــف الرســـول  اينمـــا
يتفــــاءل باألمــــانن ,ويتفــــاءل باأللــــاء ,ويتفــــاءل باألشــــهر,
ويتفاءل باألادا  ,ونلُّ اياتـه  تفـاؤل .را التفـاؤل الـذي
ي مطلـوب نت سـى فيـه برسـول اهلل  ,نمـا أنـه
هو أمرٌ شرع ي
اتى لغري املسلمق يُعدُّ رااةً نفسية نـبريةً ،ـدا ,وعنـد املسـلم
هــو نــبري ثـــة بــاهلل  و ــا جيريــه  ,ورت أريــد أن أســتبق
شيزنا ,فليتفضل مشكورا.




بســم اهلل الــرمحن الــرايم ,احلمــد هلل ,والمــالة والســال
على رسول اهلل ,وعلى آله وصحبه ومَن اهتدا بهداه ,أما بعـد؛
ف تــد بالشــكر لمـااب الفضــيلة الـدنتور عبــدالعزيز علــى
استضــاف ص هــذا اجمللــخ املبــار  ,وأيضــا أتـــد بالشــكر
لع ــوة علــى َتيَشُّـمِهم عنــاء احلضــور واملشــارنة ص م ــل هــذا
اللــــاء .م ـــل هــذه املنتـــديات أو الـــديوانيات ,أمرهـــا قـــاملم علـــى
املُباسطة وعلى السهولة وعلى اليسر .فلن يكـون هـذا اللــاء أو
هــذه ا ااــرة أو هــذه الدرثشــة اليســرية ,لــن تكــون عراــا
علميــا أناثنيــا أو طراــا ص ـعبا ,بـــدر اإلمكــان ســيكون
الطــرح ــا يتناســب مــع م ــل هــذا املـــا  ,فهــو اــدي تــالخ
واـــدي ثيوانيـــات ,أن ـــر مـــن نونـــه حب ـــا علميـــا أو طراـــا
أناثنيا ,وعلى برنة اهلل نبدأ.

هذه حماور ا اارة ,وأظنها قد ظهرت لكم اآلن:

س ـ تكلم حبــدوث ,إن شــاء اهلل ,أربعــق ثقيـــة يــا شــيزنا,
أربعـــق ثقيــــة أو أقـــل ,إن شـــاء اهلل ,اتمـــرها ورت نريـــد أن
نكـــون ثــــالء .ســ تكلم عـــن معنـــى التفـــاؤل ,وعـــن مكانتـــه
شرعا ,وعن الو،ه اآل ر للتفاؤل املشـوه؛ ألن هنـا مَـن شـاول
أن يُشــوه الكــال  ,هــذا عــن التفــاؤل .ثــم نــتكلم عــن املـمــوث
بالتفاؤل احلكـيم وهـو مضـمون هـذا اللــاء ,ملـارا ا ةنـا هـذا
املمــطلح ,ومــا املـمــوث مــن ا مــع بــق أو اــم احلكمــة إىل
التفاؤل .ثم أم لة علـى التفـاؤل احلكـيم .ثـم بيـان مـدا اا،تنـا
اآلن إىل التفـــــاؤل احلكـــــيم؛ وهـــــذه تـريبـــــا ,إن شـــــاء اهلل,
ستكون أبرص العناصر ال س تطرق إليها ص هذه ا اارة.

معنى التفاؤل :هو نل قول أو فعل يُستبشر به:

تـريبـــا هـــذا الصـــة مـــا يـــدور ص معـــا،م اللغـــة اـــول هـــذا
املواوع ,وهو املناسب لسياق ادي نا .أيضا لكي يزثاثَ املعنـى
واواا ,يـولون :هو اد التشاؤ  ,اد الطِّيَرة,

و عنــى آ ــر ,بلغــة العمــر ,أو بلغــة بيضــاء معاصــرة ,اــد
السوثاوية ,اد ارتجتاه السـليب .هـذا لكـي يكـون هنـا نـوع
من التمور اللغوي .ص الطرح التعريفي يُسـتعمل التفـاؤل عنـى
التو،ـــه اإلجيـــابي

ـــو احليـــاة و ـــو البشـــر ومـــا باحليـــاة مـــن

مكوناتهــــا ,التو،ــــه اإلجيــــابي

ــــو احليــــاة وتوقــــع اخلــــري

وارتستبشار به.
طبعــا هنــا مس ـ لة مهمــة ،ــدا وهــي التو،ــه اإلجيــابي وه ـي
قضية التو،ه الذه  ,أو ما يسـميه بعـ

أهـل الفكـر ,مـنهم

الـــــدنتور عبـــــدالوهاب املســـــريي ,ص اخلريطـــــة اإلثرانيـــــة
املعرفية لعنسان .ويُسمى ص بعـ

الكتابـات العلميـة( :اإلطـار

العــــا  ,التو،ــــه الــــذه  ,أو اخلريطــــة اإلثرانيــــة املعرفيــــة
لعنســـان) ,هـــذا ص غايـــة األهميـــة، ,ـــدا مهـــم؛ الكــال عـــن
الــــتفكري التفــــاؤلي غــ ـريُ الكــــال عــــن أن يكــــون اإلنســــان
ال ,ملناســـبة مو،ـــوثة أو رتستبشـــار بـــاخلري ,هـــذا يمـــبح
متفـــامل ً
انفعا ًرت  ,وفـر ٌق بـق األمـرين ,فـر ٌق بـق أن يكـون تو،هـا رهنيـا
و ريطة إثرانيـة لعنسـان مبنيـة علـى التفـاؤل ,واإلطـار العـا
لتعاملـــه مـــع األاـــدا ومـــع األفكـــار ومـــع النـــاس مـــب ي علـــى
التفــاؤل ,هــذا ،ــدا مهــم ص بيــان الفــرق بــق األمــرين؛ ألننــا رت
نتكلم عن انفعال وقـ  ,فهـذا مـن املمكـن أن يسـمى فراـا,

إمنـــا

ـــن نـــتكلم عـــن التفـــاؤل اآلن بمـــفة عامـــة نمنهييـــة

ونإطارٍ نلي.
إرا هذا هو تـريبا التعريف الذي قد يسهم نوعا ما ص تمـور
ممــطلحات عنــوان ا ااــرة .طيــب ,ملزيـدٍ مــن التواــيح ,قــد
ال بـق التفـاؤل والفـرح؟ مـا الفـرق بـق
يـول قاملـل :مـا الفـرق مـ ً
التفــاؤل واملــرح؟ مــن نالمنــا الســابق ,قبــل قليــل ,يتضــح أن
املـموث بالتفاؤل منهيية ثاملمة ,أمـا الفـرح فهـو انفعـال وقـ ,
ال ,أو
ال بانتمــار فريــق نــرة قــد مـ ً
نَـ ْونُ اإلنســان فراــا مـ ً
بو،وثِ شزصٍ ا يلتق به منذ مدة طويلة ,فهـذا يكـون انفعـا ًرت
وقتيا ,وغالبا ما يكون فيه نوعٌ من الشدة ,أيضـا هنـا نـوع مـن
الشــدة .أمــا النمـــرة التفاؤليــة فـــال ,فهــي تو،ــهٌ رهــ ي عـــا ي رت
تضع مل ل هذه ارتنفعارتت احلاثَّة ال حتد لعنسـان .وأيضـا
ص نفـــخ الســـياق قـــد يُــــال مـــا الفـــرق بـــق التشـــاؤ واحلـــزن؟
التشاؤ لو تالامون أيضا إرا أ ذناه باملنمور السـليب التشـاؤ
أيضا هو تو،هٌ ره ي عـا ي أو ريطـة إثرانيـة عامـة لعنسـان,
نيف يدر بها األمور أو إطار عا للتعامل مع األشياء ,لكن
احلــزن انفعــال ,ويكــون هــذا ارتنفعــال ص وقــك معــق ,يســتمر
لســاعات ,أليــا  ,ألســابيع  ,...فــإرا وصــل األمــر إىل ثر،ــة م ـن
ارتســتمرارية عاليــة ,لوقــك طويــل ,فهــذا يــد ل ص مرالــة مــا
يُســمى بارتنتئــاب وغــريه ,وطبعــا هنــا نــوع مــن التباثليــة بــق

األمــرين .لــذلك هــي أشــبه مــا تكــون بالســبب والنتييــة .ن ـ ن
الذي ينمر لامور من مِنمارٍ سوثاوي ,ص الغالب أن نتاملج هـذا
املِنمــار الســـوثاوي يـــور نوعـــا مــن ارتســـتعداث للةنيـــز علـــى
احلارتت ال بها اُزنٌ أو بها همٌ أو غمٌ أو غري رلك .وهنـا بعـ
علمــاء الــنفخ لــديهم اصــطالح مجيــل ،ــدا يُســمونه (ارت يــاص
التونيــدي)؛ اإلنســان الــذي يكــون إطــاره العــا إطــارا تفاؤليــا
ففـي الغالــب أن األشـياء الـ سـيلتـطها ص احليــاة هـي األشــياء
اإلجيابية .واإلنسان الـذي لديـه تو،ـه سـليب سـوثاويّ تشـاؤميّ,
فإنـه ص الغالــب سـرينز علــى األشـياء الســلبية ,وهـذا صــحيح!
وهذا صحيح! أي أين تضع نفسك ,فإن األمور ست تي لك! هـذا
أمر ترب!
ال عـن قيـاثة بعـ
ال لـو نـتكلم مـ ً
ولذلك ذوا مـ ً

الشـباب

صغار السن أو قياثة النساء للسـيارات أو نـذا ,وأنهـم عـاثةً رت
جييدون قياثة السيارة ,ففـي الغالـب ترنيـز نلـه سـيكون
عن احلارتت السيئة ص هذا الش ن ,وقد تُهمل إساءة الـيـاثة إن
،ــاءت مـــن شــزصٍ نـــبريٍ ص الســـن أو ،ــاءت مـــن شـــزصٍ ص
مرالــة نضـــج مـــن عمـــره .ونـــذا بـــالعكخ ,تــــول ,رت واهلل,
هنــا شــباب يـــوثون الســيارة بشــكلٍ را ٍق ،ــدا ,وأيضــا نســاء
ملتزمــــات بـيــــاثة الســــيارات بشــــكلٍ عــــا ٍل ،ــــدا ,ص الغالــــب
سيكون ترنيز أيضا على احلارتت اإلجيابية.

ال واأللـوان الداننـة ص هـذه
ومن هنا أيضا م ـل اإلنسـان مـ ً
ال وهـو يرنـز علـى األلـوان الداننـة
الـاعة ,منذ أن يد ل مـ ً
ص هــذه الـاعــة ,ســييد أشــياء ن ـ ريةً يُحمّــلها منهــا يرنــز
عليهـــا مـــن األلـــوان الداننـــة؛ مـــن ألـــوان ال يـــاب ,مـــن ألـــوان
األقمشة املو،وثة ,ومن ألوان األاذية ــ أنـرمكم اهلل ـــ ,مـن
أي شيء ,سرينز عليها ,لكن إن رنَّز على األلـوان الفاحتـة
أيضــا فســييد العشــرات منهــا .ويكــون اإلنســان ثاملمــا تو،هــه
الذه هو الذي يلتـل م ل هذه األمور!
أمرٌ مهمٌ ،دا ,يُبيِّن مكانة التفاؤل ,وأنا رت أريد اإلطالـة ص
هـــذه الـضـــية ,أرت وهـــي قضـــية ارتســـتدرتل علـــى أن التفـــاؤل
مشـــروع أو ارتســـتدرتل علـــى أن التفـــاؤل مستحســـن شـــرعا؛ ألن
هـــذه الـضـــية مطروقـــة ,ومكتـــوب فيهـــا ,ومتحـــد فيهـــا,
و طب مجعة ,وحماارات نـ رية ،ـدا .فاإلنسـان اآلن يـد ل
ال ص الـ ( )Youtubeأو ص أيِّ موقع ويطلب أيَّ حمااـرة اـول
م ً
هذا املواوع سييد العشرات من ا اارات ال تؤند علـى
هـــذا األمـــر ,نمـــا رنـــر شـــيزنا ـــــ قبـــل قليـــل ـــــ الـــدنتور/
عبـــدالعزيز ـــــ اهلل شفمـــه ـــــ أن ص الســـرية النبويـــة وص السُّـــنَّة
النبويــة عشــرات مــن الشــواهد ,بــل تكــاث تكــون سُ ـنَّة وســرية
الرســول  م ــا ًرت عمليــا تطبيـيــا لـضــية الــتفكري التفــاؤلي,

منـر بشـكل سـريع لنُبـيِّن أن التفـاؤل
لكن ما مـن بـ س مـن أن َّ
هذا من هديِّ األنبياء.

واهلل  يـول ( :ﯱ ﯲﯳ )( )3وإبراهيم  يـول

( ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ) ()5وهذا ما
يةتب على الـنوط ,وعكسه ارتستبشار وتوقع اخلري ,الـنوط
هو الي س ,وإرا نان هذا منهيا عنه شرعا ,فمن املؤند أنه

م مورٌ بعكسه وبضده ,وأيضا قول اهلل ( ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) ( )1قد قرأها
الشيخ أيوب قبل قليل ــ اهلل شفمه ــ بةتيله ا ميل .هذا أيضا
( )3سورة األنعا  ,من اآلية.86 :
( )5سورة احلير ,اآلية.20 :
( )1سورة يوسف ,من اآلية.97 :

ص قمة يعـوب  ,أي أن نل تريات األادا نانك
تؤثي به إىل الي س من بـاء يوسف  أو من و،وثه ايا ,نلُّ
الدرتملل واملؤشرات نانك تعطيه وتـو وتؤند على أن يوسف
 قد فُـِدَ ,لكن نان مستمسكًا بهذا األمل أن يكون
مو،وثا ,وقال وهو تاطب بنيه (ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) )3(,وص نتاب اهلل

 ,بَيَّنَ لنا اخلالق  أن الرسول  هو األسوة احلسنة ,هو

الـدوة ,هو امل ل األعلى لنا (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ).

()5

والرســول  قــال ــــ نمــا ثبــك ص احلــدي المــحيح ــــ ((رت
عَدْوَا وَرت طِيَـرَةَ وَ ُي ْعيِبُنِـي ا ْلفَـ ْلُ)) )1(,فكـان يستبشـر ,نمـا
رنـــر الـــدنتور قبـــل قليـــل؛ يستبشـــر باأللـــاء ,ويستبشــــر
باألمانن ,ويستبشر باألادا  ,عليـه المـالة والسـال  .أيضـا
قــول الرســول (( :الطِّيَ ـرَةُ شِ ـرْ )) )4(.والطِّيَــرة هــي الــتَّطري,
( )3سورة يوسف ,من اآلية.97 :
( )5سورة األازاب ,اآلية.53 :
( )1انمر :صحيح مسلم ,نتاب السال  ,باب الطرية والف ل وما يكـون فيـه
الشؤ  ,م.16/7
( )4رواه أبــو ثاوث ص صــحيحه ,نتــاب الكهانــة والــتطري ,بــاب ص الطــرية,
ص ,765ح برقم.1836 :

عنــى التشــاؤ  ,عنــى الســوثاوية .... ,الطــرية مــن الشــر ,
وهــــذا نــــان غالبــــا ص فــــةات ا اهليــــة ,غلبــــة ــــذا املــــزام
الســوثاوي ,نــان غالبــا علــى ن ـ ريٍ مــن العــرب ,بع ـ

قباملــل

العــرب ,وعمومــا الــذين يبتعــدون عــن املــنهج اإل ــي غالبــا جتــد
لــديهم نوعــا مــن التمييــد لليــ س ,ونوعــا مــن الغــزل اتــى ص
العدَميــة وص الســوثاوية ,يُميــدونها و ُي ْعلُــون مــن ش ـ نها .وهــذا
باملناســـبة ص عمـــرنا شـــاملع ,وص وســـاملل التواصـــل ص أوســـاط
الشباب ينتشر انتشار النار ص ا شيم .وتُحيى من ،ديد تيـارات
الو،وثية العدمية مـن ،ديـد .لـذلك فـاآلن مـن الكتـب الرامليـة
،ــدا ,نتابــات شــزص فرنســي يكتــب بالفرنســية وهــو مــن
أصــل رومــاني يُـــال لــه (إميــل ســيوران
ســيوران

Cioran

Cioran

( .)Emilإميــل

ـل نتبــه
 )Emilهــذا فيلســو التشــاؤ ! نـ ُّ

تـريبـــا تُكتـــب علـــى طريــــة الشـــذرات الـمـــرية ,أي مـطـــع
(سطر ,سـطرين ,ثالثـة أسـطر)( .إميـل سـيوران )Emil Cioran
نــلُّ نتاباتــه اــول شييــد الي ـ س ,شييــد التشــاؤ  ,التغــزل
فيــه ,ففــي م ــل هــذه الفــةات يشــيع م ــل هــذا األمــر ,فــةات
احلـب ,أو املدث ,أو املراال ,أو احلـب التارتية ال تكـون
فيها بع

ال ص نـ ري مـن ثول
ارتاطرابات .م ـل مـا اـد مـ ً

العاا بعد احلـرب العامليـة ال انيـة ,ايـ انتشـر مـزا ٌم سـوثاويي
ـدسُ ويُبيَّــلُ ويُتغـــزَّلُ فيـــه ,وأنـــه هـــو
رهيـــب ،ـــدا ,وأصـــبح يُـــ َّ

الواقعية ,وأنه هو احلل النهاملي ملمـري اإلنسـان .علـى أيـة اـال,
ــن نؤنــد ونـــول :إن التفــاؤل هــو هَــديُ األنبيــاء ,وهــذا مــن
تعــاليم شــرعنا ,وممــا جيــب علــى اإلنســان أن ينتبــه إليــه ,وقلــك
لكم إن لن أطيل ص هذا األمر؛ ألنـه قـد نُتـب فيـه واُواِـرَ
فيه ن ريا.
اآلن ننتـل للمحور ال اني؛ هل للتفاؤل و،هٌ مشوهٌ؟:
هل هنا ما يُشوِّهه التفاؤل ,أو يُبشِّعه ,أو يُشـيطنه؟! نعـم,
وعلـــــــــى وســــــــــاملل التواصــــــــــل اآلن ص الـــــــــــ ( ,)Facebookص
الـ( ,)Twitterهنا أناس يرون أن التفاؤل هذا محاقـة! التفـاؤل
بالهة! التفاؤل بالثة! رت تستغربوا من هذا الكال ,

هذا مو،وث .وهنا نتـبٌ اـول هـذا األمـر ,نُتِبَـك نتـبٌ
ناملة عن هذا األمر ,تشويه التفاؤل وأنه من عالمـات محاقـة

اإلنســان! مــن عالمــات ســذا،ة اإلنســان! ويلــز مــن هــذا األمــر
ال وقـال إن
أيضا السزرية من املتفامللق .فإرا نتـب شـزصٌ مـ ً
التفـاؤ َل مـن هَـدي األنبيــاء ,فـييلخ (هـا هــا هـا) يضـحك عليــه
وشــاول أن يســزر منــه ,ويـلـلَ مــن شـ ن مــا يطراــه .ملــارا وقــع
هـــذا األمـــر؟! ألن هنـــا أيضـــا أناســا يتكلمـــون عـــن التفـــاؤل
بطريـة سار،ة ,يتوقع أنه إرا مدَّ قدميـه علـى شـاطئ البحـر أو
أي حمــلٍ مـــن ا ـــالت أنـــه
تنـــاول رشـــفة قهـــوة ص مـهـــى أو ص ِّ
ال .فــبع
أصــبح متفــامل ً

النــاس يــتكلم عــن التفــاؤل بنــوع مــن

السذا،ة والبسـاطة الزاملـدة عـن احلـدِّ .وم ـل هـذا الطـرح أيضـا
قابله طرحٌ آ ر به شدة وبه موا،هة.
شك أن التفـاؤل السـارم هـذا ,التفـاؤل الـذي بـه نـوع
طبعا رت َّ
مــن الطــرح الــذي هــو أشــبه بالتوانــل ,لــيخ بالتونــل ,إمنــا
ال ,احليــاة
أشــبه ــارا؟! بالتوانــل؛ ارفــع رأســك ,نُ ـ ْن متفــامل ً
مجيلة .احلـيـة ينطوي م ل هذا الطرح على أ طار .ومن امن
هذه املزاطر أنه يُغيِّب الوعيَ عن قسوة احلياة ,وما هو مو،ـوث
فيهـــا ,ومـــا هـــو مو،ـــوث ص الواقـــع مـــن إشـــكارتت .إن نـــان
اإلنســان ــل هــذه الســـذا،ة سيمــبح وعيُــهُ مغيبــا ,ون نـــه
يتنـاول صــدرات ,فهــذا نــوعٌ مــن تغييــب الــوعي؛ ألن اإلنســان ص
هــذه احلالــة رت يبمــر قســوة الواقــع ,ورت ينمــر إىل المــعوبات
املو،وثة ص احلياة ,وسيتعامل معها بنوع من املهـدملات الوهميـة.

وأيضــا نــوعٌ آ ــر مــن اخلطــورة ص م ــل هــذا الطــرح الــذي هــو
التفــاؤل الســارم والــذي جنــده أيضــا عنــد بع ـ ثعــاة التنميــة
الذاتيــة ,أو بعـ ثعــاة مــن يســمون بـــانون ا ــذب ,يطراــون
طراــا بــه إشــكالية ,وهــو أن رفــع ســـف التوقعــات مــن احليــاة
ومـــن النـــاس ينـــتج عنـــه اخلـــذرتن؛ ألن احليـــاة رت شضـــي بهـــذه
السهولة؛ فاحلياة نَ َبد وصعوبات ,والتفاؤل ،اء لكي يكـون
رافضــا وقــوةً ملوا،هــة المــعوبات ,لكــن لــيخ لتغييــب الــوعي
واإلاساس ب ن األمور ستتحسن ولو ا يفعل شيئا أو يتحر .
رفعُ التوقعات بهذه امل الية املفرطة عاقبتها سيئة ،دا ,لذلك
بع الذين يتكلمون عـن الـتفكري اإلجيـابي ويطراـون بعـ
األمـــور ,مـــن ثون اشـــةاطات ,مـــن ثون مســـتلزمات ,مـــن ثون
النمر ص اللـواص  ,الـذي نضـي معهـم ص م ـل هـذه الـدورات أو
ص م ل هـذه الكتابـات واألطرواـات ص الغالـب شمـل لـه نـو ٌع
مـن اخلـذرتن ونــو ٌع مـن اليـ س ونـو ٌع مـن المــدمة النفسـية ,نعــم
صــحيح ,صــدمة نفســية ,عبــارة ثقيـــة ,صــدمة نفســية ص م ــل
هذا األمر.
من أ طر األشياء ال تُور المدماتِ :امل اليةُ ورفـعُ ســ ِ
ف
التوقعات؛ نلما نانك توقعاتك من البشر أو من الناس أو من
أاـــدا احليـــاة مرتفعـ ـةً تفـــاؤ ًرت ,ففـــي الغالـــب أنـــك ستمـــاب
بمدمات! لذلك فاألفضل أن يُزفِّ اإلنسانُ سـفَ التوقعات,

يُزفِّ سـفَ التوقعات (ما فيه شي اله أطلـق العمـالق الـذي
بــدا لك ,ورت في ـه شــي أن األمــور ســتتغري مــن اا ــا) .رت ,هــذا
غـــري ثقيـــق ,الكـــال هـــذا غـــري ثقيـــق .لـــذلك ـــن نــــول :إن
املبالغــات والغلــو املو،ــوث لــدا بع ـ مــدربي التنميــة الذاتيــة أو
بع ـ أصــحاب الفكــر املنحــر الــذين يتكلمــون عــن قــانون
ا ذب وغري رلك يورثون م ل احلارتت ال نتكلم عنها.
وأنــا أ ـ تكم قبــل قليــل أن التفــاؤل الســارم هــذا ,إن ،ــاص
تعبري (السارم) لغةً؛ اي إن هنا ملحوظـة لُغويـة عليـه ,يشـبه
(التوانــل) ,الــذي هــو نـــي (التونــل) ,فمــن األمــور ال ـ
جيب ارتنتباه ا أنه جيـب أن رت ننسـاق مـع ارت يـاص التونيـدي
للتفــاؤل ,حبيـ رت نـرا إرت اإلجيابيــات ونغـ الطــر َ والنمـرَ
عن السلبيات املو،وثة ص الواقع أو ص ا ار الــرارات؛ فعنـدما
تتزذ قرارا اقتماثيا أو ا،تماعيـا فـال تُرنـز علـى اإلجيابيـات
فـــل ,بــل مــن الوا،ــب أن تــدرس األمــر بإجيابياتــه وســلبياته,
لــذلك مــن األمــور الـ مــن املمكــن أن يـــع فيهــا املتفاملــل الــذي
يغلـــو أو يبـــالغ ص التفـــاؤل الســـارم قـــد يــــع ص قضـــية ارت يـــاص
التونيــــدي ,فــــال يســــيل ورت يالاــــا ورت يــــرا إرت احلــــارتت
اإلجيابية ,ويغفل عن احلارتت السلبية ,وبالتالي تكون قرارتـه
غري مدروسة وغري متـنة.

املـمـــوث بالتفـــاؤل احلكـــيم ,وهـــذا هـــو ا ـــور ال الــ ص
اللـاء:

(ممكــن) نـرِّبــه أو ًرت باأللفــاظ رات المــلة أو األلفــاظ ال ـ
تكـــون قريبـــة مـــن هـــذا املمـــطلح؛ (ممكـــن) نســـميه تفـــاؤ ًرت
رنيـــا( ,ممكـــن) نســـميه تفـــاؤ ًرت واقعيـــا( ,ممكـــن) نســـميه
ال .واحلكمة مـن هـذا
تفاؤ ًرت بنَّاء( ,ممكن) نسميه تفاؤ ًرت عاق ً
الــــدمج أو املــــزم بــــق نلمــــة التفــــاؤل والــــذناء واحلكمــــة
والواقعيــة والعـــل والبنــاء لكــي يتبــيَّن لنــا أن هنــا قســما آ ــر
قــد رت يكــون هــو التفــاؤل املطلــوب وهــو التفــاؤل الــذي يكــون
بطريـة نما أ
من ثون عمل.

نا قبل قليل بها غلو ص امل اليـة أو توقـع اخلـري

التفاؤل احلكيم هو تفاؤلٌ متواصن ,تفاؤل به اعتدال ,ي مـل
باخلري ويستعد لاسوأ ورت يهمل احلذر .هذا هو تعريف التفـاؤل
احلكــيم .هــو تفــاؤل متــواصن بــق اإلجيابيــات والســلبيات ,بــق
ارتستبشار باخلري وبق توقع بعـ املسـاوئ الـ حتـد  ,ي مـل
باخلري ويسعى له ويستعد لاسوأ ورت يهمل احلذر.
من أمجل تعريفات احلكمة ,وللحكمـة تعريفـات نـ رية,
لكـن مــن أمجــل تعريفــات احلكمــة العمليــة أن احلكمــة هــي
ارتســتعداث للمفا،ــقت ,عنــى ارتســتعداث لاســوأ .فــال يكــون
احلكيم اكيمـا إرت وهـو يسـتعد لاسـوأ .لـذلك رت يو،ـد اآلن
تفكــري اســةاتييي معتمَــد علــى مســتوا العــاا إرت وبــه ،انــب
اـــذر ,رت يو،ـــد تفكـــري اســـةاتييي ألي ثولـــة إرت وبـــه ،انـــب
احلــذر .رت نكــن بنــاء اســةاتيييات ورت نكــن بنــاء قــرارات
علــى تــرث توقــع اخلــري فـــل ,بــل رت بــدَّ مــن و،ــوث هــذا اإلســم
الــذي بـــق يـــدينا اآلن وهـــو التفــاؤل احلكـــيم ,تفـــاؤل يكـــون
متواصنـــا :ي مـــل بـــاخلري ,ويســـتعد لاســـوأ ,ورت يهمـــل احلـــذر.
الرســـــــــــــول  وهـــــــــــــو إمـــــــــــــا املتفـــــــــــــامللق ,يــــــــــــــول:
،حْـرٍ وااِـدٍ مَـرَّتَيْن)) )3(.وهـذا ص احلـيــة
((رت يُلْدَغُ ا ُملؤْمِنُ مِـن ُ
فحوا احلدي هذا يطالب املؤمنَ أن يكون اذرا.
( )3رواه البزاري ص صحيحه ,نتـاب األثب ,بـاب رت يلـدغ املـؤمن مـن ،حـر
مرتق ,م.361/7

طيــــب ,أم لــــة عــــن التفــــاؤل احلكــــيم؛ ألن بامل ــــال يــــزول
اإلشــكال ويتضــح األمــر ,هنــا مـولـة مشــهورة تـــول( :اململــة
لــن توقــف املطــر ,بــل تســاعد علــى الوقــو أثنــاء هطولــه),
نذلك األمل ,واألمل املـموث به هنا هو األمـل العاقـل ,األمـل
احلكـيم .م ـل التفـاؤل احلكـيم ,تـرث األمـل لـن يضـمن لـك
النيــاح ,بــل يزيــد مــن اســتعداث لتحـيـــه .وهنــا ملم ـحٌ مجيــل
،ــــدا وهــــو قضــــية أن التفــــاؤل احلكــــيم يرفــــع مــــن مســــتوا
ارتستعداث لتحـيق النياح ,فهو ليخ عنمـرا أو رننـا أساسـيا
من مكونات النياح ,لكن يرفع ارتستعداث ويرفـع ا اهزيـة,
وس شرح هذه النـطة أن ر بعد قليل.

أيضـــا مـــن األم لـــة ,هـــذه صـــورة شـــزص الـــه (أنطونيـــو
غرامشـــي

Gramsci

 ,)Antonioناتـــب إيطـــالي ومارنســـي

شــيوعي ,وقـكٌ طويـلٌ مــن اياتــه نــان ص الســين( .غرامشــي)
هــذا نتــب نتابــات مهمــة ،ــدا ,طبعــا قــد يـــال ملــارا نســتدل
ل هذا الكال ؟!

ن نـورثه اآلن نم ـال علـى أن تطبيــات

التفاؤل احلكيم هي ليسـك فــل نالمـا مـن عنـدنا ,بـل هـي
مو،وثة ص الفكر العاملي( .غرامشي) هذا وهـو يعتـ مفكـرا
مشــهورا وتراثــه اآلن يُعــاث ويُطبــع علــى مســتوا العــاا ويُة،ــم
للغــات ن ـ رية ,وأ ــذ اآلن ثورا ،ديــدا مــن ارتنتبــاه لكتاباتــه
اصــة نتــاب (ثفــاتر ص الســين) وبع ـ

أطروااتــه ,نــان

يـول:

(رت يـــاو تشــاؤ العـــل إرت تفــاؤل اإلراثة؛ ألن التشــاؤ ــــ ص
مـطــع آ ــر يـــول ــــ نــابع مــن الــذناء ــــ مــن ن ــرة الــتفكري
والنمـــر ص األمـــور ,فاإلنســـان إرا نمـــر وفكَّــر ص نــ ري مـــن
األمور يرا ا انب السليب ,صح أ رت؟ لذلك يـولون أايانـا :رت
تُك ّـر الـتفكري رت تُك ّـر الـتفكري؛ ألن اإلنسـان إرا فكـر ص

الشيء يرنز على ا وانب السـلبية ,ثـم قـال :ولكـن اإلنسـان
بـد لـه مِـن مـارا؟! مِـن التفـاؤل؛
عندما يعمـل ,يريـد أن يـب  ,رت َّ
قال( :والتفاؤل نابع من اإلراثة) .فاخلالصة ن نه يـول :فكِّـر
بتشاؤ  ,ولكن اعمل بتفاؤل ,فهنا ن نه مجع بق األاـداث,
أو على اصطالح ا ااا (اصطلحك األاداث).
طبعـــا ,غالـــب الـــذين نارســـون احلكمـــة رت بـــدَّ أن يكـــون
عندهم هـذا املـزم بـق األاـداث؛ ألنـه قـد اتفـق العــالء ونـ ريٌ
من أملمة اإلسال ومنهم العزُّ بن عبدالسـال وشـيخ اإلسـال ابـن
تيميَّـــة ,علـــى أنـــه رت يو،ـــد ـــري حمــ أو ممـــلحة حمضـــة أو
بـد أن يكـون بـه شـيء مـن
مفسدة حمضـة؛ بـل إن نـل ـري رت َّ
الشر ,أو نل مملحة رت بـدَّ أن يكـون بهـا شـيء مـن املفسـدة.
ونــل مفســدة رت بــدَّ أن يكــون بهــا شــيء مــن املمــلحة ,ونــل
شــر رت بــدَّ أن يكــون بــه شــيء مــن اخلــري .طبعــا هــذا الكــال
ثاملما نـوله ,لكن هي الـضية :نيف له أن يتحول إىل تطبيق
أو إىل تنمري قابل إىل تطبيق؟!
نــال (غرامشــي) هــذا يعتــ شــاملعا ،ــدا ,فحتَّــى اآلن ص
بعـ العلــو السياســية يتكلمــون عــن أن السياســي احلــارق أو
السياسي النا،ح هو الذي يفكر بتشاؤ ويعمل بتفاؤل؛ ألنـه رت
نكن لعنسان أن يـب أو يعمـل إرت وأن يكـون لديـه قـدر مـن
التفاؤل.

م ال آ ر عن التفاؤل احلكيم ألثيب فرنسي مشـهور ,وهـو
(فيكتور هو،و  )Victor Hugoصااب رواية (البؤساء) ,يــول
فيه:

عنــدما رت تتفــاءل يتســوس الــذناء ,تعرفــون الســوس الــذي
ينزر ص األسنان؟! يـول اتى الـذناء يمـاب بالسـوس ,نمـا
أن بع

األطعمة تماب بالسوس .ويــول عنـدما رت تتفـاءل فإنـه

مهما نان لديك من رنـاء سيضـمُر هـذا الـذناء؛ ألن ،انـب
الفعــل و،انــب اإلراثة يـــلُّ عنــد  ,وبالتــالي رت تــرف

الــذناء

خبــ ـ ات .وباملناســــبة هــــذا ص أوســــاط املــ ـ ـفق وص أوســــاط
املفكرين ينتشر ,وهو الةنيز على ا وانـب السـلبية .والـذي
عاشَ ـ َر بع ـ

املفكــرين وبع ـ

امل ـ ـفق يــرا أن هــذا عنــدهم

طاغٍ .ورتاموا أن (فيكتور هو،ـو) شـذر منـه ,فيــول :عنـدما
رت تتفــاءل ,أي رت تستبشــر بــاخلري وتتوقعــه وتعمــل أل،ــل رلــك,

فإنــه مهمــا نــان لــديك مــن رنــاء فــإن هــذا الــذناء يتســوس.
وطبعا بعد مدة إرا صار متسوسا يمبح غري صـاحلٍ لالسـتعمال.
لــــذلك مـتضــــى هــــذا الكــــال احلـيـــــة أن التفــــاؤل اــــرورة
رتســتمرار الــذناء ,لكــن التفــاؤل مــارا؟! التفــاؤل احلكــيم,
التفــاؤل العاقــل ,الــذي تكلمنــا عنــه قبــل قليــل ,الــذي رت يهمــل
احلذر ورت يهمـل ارتسـتعداث لاسـوأ ,التفـاؤل اـرورة رتسـتمرار
الــذناء ولــيخ محاقــة أو بالهــة نمــا يـــول الــبع  ,بــل إن
التفاؤل احلكيم شرط أليِّ تفكريٍ رني منتج يطمـح لتحـيـق
منيزٍ ملموس.
هنــا أثيــب عربــي مشــهور فلســطي  ,لــيخ ســلم الــه
(إميل ابييب) ,له رواية مشهورة الها (املتشاملل):

ال
هـــو ن نـــه يـــرا أن اإلنســـان رت نكـــن أن يكـــون متفـــامل ً
حمضــــا ,ورت نكــــن أن يكــــون متشــــاملما حمضــــا؛ ف َنحَــــكَ
ممــطلحا مَـزَمَ فيــه بــق املتشــاملم واملتفاملــل ,فســمَّاه (املتشــاملل).
و(املتش ـاملل) روايــة أو مســراية لــه مشــهورة الهــا (املتشــاملل),
روايــة تكلَّــم فيهــا عــن الوقــاملع الغريبــة ص ا تفــاء (ســعيد أبــي
الـــنحخ املتشـــاملل) ,طبعـــا فيهـــا نـــوع مـــن الطـــرح الفكـــاهي,
فـ(املتشـاملل) هـي مـزم فـال نُعلـن التفـاؤل املطلـق ورت أيضـا نهمـل
التشـــاؤ ؛ ألن بعـ ـ

أنـــواع الـــتفكري الســـليب ـ ـا مـــارا؟! ـــا

إجيابيــات؛ فمَــن لــع مــنكم أو قــرأ أو اضــر ثورات ص قضــية
مـــا يســـمى بـبعـ ـات الـــتفكري ,جتـــدون أن هنـــا شـــيئا الـــه
(الـبعـــة الســـوثاء) .وهـــذا اآلن باملناســـبة يُطبَّـــق علـــى مســـتوا
إثارات شـرنات عامليـة وغــريه .مـ الً رت يفضــل فــل أن يكــون
الــتفكري نلــه ورثيــا أو أبــي  ,رت ,رت بــدَّ مــن الــتفكري الــذي
يتوقـــع الســـلبيات ,والـــتفكري األبـــي

م ـــل الـبعـــة البيضـــاء,

اخلاصة بالبيانات ,اصة باألرقـا  ,اصـة باإلامـاءات ,إىل
غـــريه مـــن أنـــواع الـبعـــات الـ ـ تكلَّـــم عنهـــا (إثوارث ثي بونـــو
.)Edward de Bono
أل ــــيكم العبــــدالفـري أيضــــا نلمــــة ص قضــــية التفــــاؤل
احلكـــيم .أنـــا أصعـــم أن نـــل جنااـــات احليـــاة اســـتندت إىل
التفاؤل احلكيم ,أصعـم أن نـل جنااـات احليـاة ونـل مـا ص

احلضـارة مـن تــد أو مـا فيهـا مـن ا ةاعـات وغـريه ,اسـتندت
إىل التفــاؤل احلكــيم ,هــذا التفــاؤل احلــذر ,العاقــل ,البنَّــاء,
الذي تكلمنا عنه قبل قليل.

وص اـــدوث علمـــي ,وهـــذا رأيـــي الشزمـــي ,أن اليـــ س أو
التشــــاؤ ا شـــــق أيَّ اجنــــاصٍ أو ا ــــةاعٍ( .تومــــاس إثيســــون
 )Thomas Alva Edisonوصورته مو،وثة ص العـرض أمـامكم,
لــه مـولــة مشــهورة ,مــا أثري ,هــل تــذنرونها؟ إنــه ملــا اــاول
انتشا املمباح الكهرباملي فشـل ص مـرات نـ رية .هـذا لـو
نـــان يستمـــحب التشـــاؤ أو اليـ ـ س يتوقـــف مـــن بعـــد عـــدة
حمـــاورتت ,أظنـــه قـــال ( )886أو شـــيئا نهـــذا ,رنـــر رقمـــا
نـــــبريا ,نلـــــها نانـــــك حمـــــاورتت رتنتشـــــا املمـــــباح
الكهرباملي ,نلها باءت بالفشل .فلما اسـتمرَّ واسـتمرَّ ص هـذا

األمــر اتــى توصــل رت ــةاع املمــباح الكهربــاملي ,الــذي نمــا
تعرفـــون نـــان ســـببا ص إاـــاءة النـــاس واســـتبدا م للطريــــة
التـليدية والـدنة ص اإلااءات الـ تكـون ص املسـاء ,فــال:
أنا استفدت احلـيـة أن هنا أن ر من ( )888طريــة رت تفيـد
ص توصيل الضـوء للممـباح الكهربـاملي ,فهـو ينمـر اتـى ـذه
ا اورتت الفاشلة ,ينمـر ـا نمـار إجيـابي .وتـرون اآلن اتـى
م ل الـ ( )iPhoneأو أي ،ـوَّال ,تمنـون أنـه ع ارت ـةاع بشـكل
سهل ويسـري ,مـا الـذي يستمـحبه (سـتيف ،ـوبز )Steven Jobs
مِن الذين ا ةعوا م ل هذه األشياء ,هـل استمـحبوا اليـ سَ أ
استمـحبوا التفـاؤلَ ,وتوقـع اخلـري وارتسـتعداث لاسـوأ؟! لــذلك
أنــــا أصعــــم أن نــــلَّ جنااــــات احليــــاة اســــتندت إىل التفــــاؤل
احلكيم ,وأن الي س والنمرة السوثاوية ا حتـق أيَّ إجنـاصٍ أو
ا ةاعٍ.
طبعا العرب م م ل معرو  ,واشى أن يورث بعـ ُ اإل ـو ِة
املتزممـــق ص األثب العربـــي ,اشـــى أن يـــورث هـــذا امل ـــال,
أنهــم يـولــون( :الي ـ س إاــدا الــرااتق) لكــن هــذا ص األمــر
الذي قد انـضى وانتهى ,رت تتبعه النفخ ,رت ينبغي لعنسـان أن
يُتبع نفسه أمرا قد مات أو انتهـى ,فيـولـون لـك (اليـ س إاـدا
الـــرااتق) ,مـــن األمـــور الــ انتهـــك ,لكـــن أيضـــا اليــ س ا
شـق إجناصا ,هذا نوع من الـبول بالواقع املرِّ.

طيــب ,ا ــور األ ــري ص هــذا اللـــاء ,هــو اا،تنــا اآلن إىل
التفاؤل احلكيم:

أنـــا أقـــول أنـــه ص أوقـــات األصمـــات ارت،تماعيـــة وارتقتمـــاثية
تشـــيع أ،ـــواء مـــن السـ ـوثاوية والتشـــاؤ والنمـــرة الســـلبية إىل
احلااـــــر واتـــــى إىل املســـــتـبل ,فيمـــــبح التفـــــاؤل الـــــواقعي
احلكـــيم ,الـــذي تكلمنـــا عنـــه اآلن ,يمـــبح ص تــــديري أنـــه
ارورة وفريضة؛ لـئال يتسـوس الـذناء وتتعطـل اإلراثة ويتمـدث
اليـ ـ س نَ َوبَـ ـاءٍ أو نطـــاعونٍ يفتـــك بنفـــوس النـــاس فيمـــيبها
بالوهن والالمبارتة.

عنــدما يـــع النــاس ص م ــل هــذا الفــخ ,فــخ الي ـ س ,اينهــا
يُميَّـــد اليـ ـ س ويُبيَّـــل ويُتغـــزل ص العدميـــة ,وتشـــيع األفكـــار
الو،وثية الباملسة الياملسة ,ويتكون لـدينا ويتشـكل مـا يُسـمَّى
بـــالفرث (الالمنتمـــي) ,الـــذي ا يعـــد يهمـــه اجملتمـــع ورت يهمـــه
النـــــاس .ولاســـــف باملناســـــبة هـــــذا األمـــــر اآلن ص األفـــــق ,ص
تتمعنــا وص غــري تتمعاتنــا ,بــدأت هــذه المــاهرة تـ ص ,قبــل
أيا  ,إادا الـنوات الفضاملية أو أاـد املواقـع ,أعلـن أن ()%26
مـــن الشــــباب ال يطــــاني والشــــابات ال يطانيــــات يعــــانون مــــن
الواــدة ,انمــر ,بريطانيــا ال ـ بهــا احلريــات بشــكلٍ نــبريٍ
،ــدا )%26( ,مــن الشــباب يعــانون مــن الواــدة .طبعــا الواــدة
اغةاب ,وارتغةاب يع عد ارتنـدمام مـع اجملتمـع ,عنـى أن
النمــر للــذات ,هــل بــه تـــدير للــذات أ بــه اافــاض ص تـــدير
الذات؟! اافاض ص تـدير الذات ,وسوء ظن ص الناس ,وسـوء
ظن ص اجملتمع ,وطبعا هم ينمرون إليه نمارٍ مـاثي ,أن هـذا
سيور أو سيشكل نوعا من السـلبيات ارتقتمـاثية والسـلبيات
ص الت هيل الفرثي.
وعلــى املســتوا ارت،تمــاعي عنــدنا اآلن هــذه املسـ لة مو،ــوثة
لاسف الشديد ,اصةً الشباب أو بع

اليافعق الذين لـديهم

ن وع مـن اإلثمـان علـى مواقـع التواصـل ارت،تمـاعي ,ولـديهم نـوع
من العزلة ارت،تماعية .هـذه املسـ لة أصـبحك اآلن تـ ص بشـكل

وااـــح .أنـــا لـــي اآلن أن ـــر مـــن ســـبع ســـنوات تـريبـــا ص ملـــف
اإلحلـــاث ,واشـــتغل عليـــه .هنـــا نـــوع مـــن الـــتالص بـــق هـــذين
األمرين؛ إنه إرا وقع اإلنسـان ص السـوثاوية والعزلـة ارت،تماعيـة
ارتنطوامليــة ,ففــي الغالــب ســيكون مهيَّئــا وقابليتــه عاليــة لتـبــل
األفكــار الســلبية ,لــذلك الــبع

يبــاهي بـضــية أنــه( :أنــا رت

مُنـتَ ٍم)؛ رت منــتمٍ رت لـوميتــه العربيــة ,ورت لديانتــه اإلســالمية ,ورت
لوطنيتــه الســعوثية ,رت منــتمٍ! فهــذه ليســك عالمــة إجيابيــة ,بــل
هي مؤشر على و،وث ط .
ومــن املـــورتت ال ـ أنــا أعتـــد أنهــا صــحيحة وأنهــا صــواب,
وأرا أنــــه ص اــــدوث اطالعــــي و أيضــــا ص اــــدوث اســــتـراملي
ألادا التاريخ و ا عرفته وقرأته ,أقول :املتفـامللون ص أوقـات
التـلبـــات ـــــ األصمـــات والمـــعوبات ـــــ وارتاباطـــات هـــم األقليـــة
الذنية ال حتافا على تفاؤ ا.

مــع أن نــل املؤشــرات املفــروض أن تـــوثهم إىل مــارا؟! إىل
النمرة السوثاوية واإلاباط ,مع رلك هم الذين شـافمون علـى
تفاؤ م ص م ل هذه األاوال ,هم األقليـة الذنيـة ,هـم األقليـة
ال تتمف بالذناء .وطبعا هذا من املمكن أن يكون تـرث
نال ٍ لرفع اإلجيابية ونذا ,لكن ,رت ,احلـيـة ص ظنِّـي أنـه
مدعو أو مدعّم أو مستند على عدة وقاملع.
ص تــــــديري الشزمـــــي أن أغلبيـــــة النـــــاس عنـــــدما تــــــع
ارتاباطات والتـلبات واألصمات والمـعوبات اتـى علـى املسـتوا
ال االـــــة طـــــالق ,االـــــة انكســـــار
الفـــــرثي ا،تماعيـــــا ,مـــ ـ ً
اقتمــاثي ,فشــل ,ســارة؛ األغلبيــة ص تـــديري الشزمــي ص
م ــل هــذه األوقــات تكــون متشــاملمة وحمبطــة وياملســة اتــى مــن
واع األمـة ,أو علـى الواـع ارت،تمـاعي أو ارتقتمـاثي الفـرثي
أو العا .

وألن هــذا الشــزص متشــاملم أو حمــبل أو يــاملخ فـ يُّ فرصــة
شــرُّ أمامــه لــن يراهـــا؛ ألن الســوثاوية والنمــرة الســلبية غطـــاء
وايـاب .ورت أثري هـل جتـوص هـذه العبـارة أ رت وهـي أن (احلــا
والفــرص حتــابي العـــل املســتعد)؟! فكــم شــزص رأا تفااــةً
تســـل ومــا اســتنبل نمريــة ا اربيــة لنيــوتن؟! طبعــا هــذا إن
صحَّك الرواية؛ ألن بع

الفيزيـامليق يشـككون ص صـدقها,

يشككون ص ثبوتها ,لكنها هي مستملحة ومستمرفة .وم ل
هــذه األمــور رت يتطل ـب ــا ارتســناث نم ـا يـــول أهــل احلــدي ,
فم ــل مــا يـــال :احلكمــة رت يتطلــب ــا ارتســناث ألن قوتهــا ص
راتهـــا ,فم ـــل هـــذه الـمـــص قمـــص ألـــار رت يُبنـــى عليهـــا
أاكــا  .ونــم شــزص رأا العفــن ــــ أنــرمكم اهلل ــــ الــذي
علـــى اخلبـــز الــــديم وا يلتفـــك إىل الــــ(بنســـيلق) وانتشـــافه.
الذي انتشفه (ألكسندر فلمـنج  ,)Alexander Fleminفكـم
شــزص فعــل رلــك؟! ن ـ ري ,لكــن يـــول لــك :الفرصــة حتــابي
ال :شـــزص يشـــتغل ص العــــار ,نـــرُّ ص أيِّ
العــــل املســـتعد .مــ ً
منـر
نـر مـرور الكـرا م لمـا ُّ
شارع ,ويـرا لواـات ,هـل ُّ

ـن

الفـراء إىل اهلل ,أ أنه ينتبه؟! هنا قضية الفرصة حتابي العــل
املسـتعد ,وأايانــا ترمجتهــا تـــول :احلــا شــابي العـــل املتمــل
الذي يتمل باألشياء باهتما .
ال :نـم سـيارة لونهـا أصرق مـررت
لو أسـ ل أاـدنم اآلن مـ ً

بهـــا مـــن تيئـــك أو مـــن املكـــان الـــذي انطلــــك منـــه إىل هـــذه
ارتســـةااة؟ (ممكـــن) تــــول واهلل مـــا أثري (نكـــن) ســـيارة
(نكن) سيارتق؛ ألن عـلك ا يكن مستعدا ,لكن لـو أنـك
علمــك أن ـ س س ـ لك هــذا الســؤال فســو ترنــز .لــذا هــذا
ال
صحيح ,وهـو أن املتفاملـل تفـاؤ ًرت اكيمـا يكـون عـلـه متمـ ً
برؤية الفرص ,برؤية احلموظ ,برؤية األشياء اإلجيابية ,لـذلك
يكــــون مســــتعدا رتلتـاطهــــا ,مســــتعدا للتفاعــــل معهــــا ,هــــذا
صحيح ,أي أن هذا رت يـبـل ا ـدل لـو أن اإلنسـان يفكـر فيـه.
األمور تـع ,ويـع اإلنسان ص تـلبات وأاوال ,نعم ,لكـن
ال ,أنـا أرا بعـ
نتكلم عن األمر ,لذلك رتاموا م ً

ـن

احلضـور

ــــ مــا شــاء اهلل ــــ مــن طــالب الدراســات العليــا أو مــن األســاتذة
الكبار ,رتاموا اإلنسـانَ وهـوُشضِّـرُ حب ـا أو يــرأ ص شـيء,
ال عــن إمــا معــق أو عــن شــاعر معــق أو عــن
إن نــان يـــرأ مـ ً
أثيب معق ,فعـلـه يمـبح ص االـة ترنيـز عـالٍ ,فـ يُّ معلومـة
شرُّ سيمطاثها .لكن إن نـان يــرأ قـراءة للمتعـة ,فــد شـرُّ
عليه أشياءٌ رت ينتبه إليها.
وأنا أرنر ص مرالة املا،ستري والدنتوراه ,ص الدراسـة أو
ص نتابة الرسالة أو غريها ,أننا ننَّا اتى ص ـالل الــراءة,
نلتـل بع

الفواملد ما ننَّا نتوقـع و،وثهـا ,مـا نـان الوااـد

يتوقــع و،وثهــا ,يفــتح ويـــرأ ص ترمجــة إمــا مــن األملمــة أو ص

مبحـ ـ مـــن املبااـ ـ  ,فييـــد معلومـــة تفيـــد حب ـــه مـــا نـــان
متوقعــــا ,وطبعــــا هــــذا الــــذي طغــــى عليــــه (الكمبيــــوتر) اآلن
والبح ـ اآللــي قطــع عنَّــا هــذه الفواملــد ال ـ ص غــري ممانِّهــا,
لكن ملَّـا نـان العــل مسـتعدا ,أنـا حب ـي نـذا ونـذا ,فمـن
املمكن أن تـرأ ص مواـوع لـيخ لـه عالقـة ,فتمـطاث معلومـةً
مـــؤثرة .والـــذين ااـــوا جتربـــة البحـ ـ العلمـــي يعلمـــون هـــذا
بشكل أنيد.
طيــب ,ملــارا هــم األقليــة الذنيــة الـ رنرناهــا؟! ملــارا هــم
الــذين شــافمون علــى تفــاؤ م ص أوقــات ارتاباطــات وأوقــات
التـلبـــات؟! هنـــا مـولـــة مشـــهورة يُـ ـ

عليهـــا الكـ ـ ري مـــن

العلمــاء ,وهنــا ثراســات عامليــة نــبرية ،ــدا اــول قضــية أثــر
التفاؤل ص التو،ه اإلجيـابي للفكـر ورتصـطياث الفـرص ,يــول
لـــك :العـــالَم مِلـــك املتفـــامللق أمـــا املتشـــاملمون ـــــ طبعـــا التفـــاؤل
احلكــيم الــذي تكلمنــا عنــه ولــيخ التفــاؤل الســارم ,تفــاؤل
رشــفات الـهــوة ,وغــري رلــك ــــ فليســوا ســوا متفــر،ق .غالــب
ال رييـا؟!
الذين م نمرة سلبية هل يسهمون؟! هل يـدمون عم ً
هــل يتطوعــون؟! هــل يبــاثرون ص عمــل مشــاريع أو مشــروعات؟!
الي ـ س ش ـبطهم ,والتشــاؤ يُميــتهم ,فــال يمــري لــديهم اهتمــا
ل هذه األمـور ,لـذلك هـذه مـولـة شـاملعة ،ـدا ص نـ ري مـن
الدراسات مو،وثة( :العالَم مِلك ــ ملَن؟! ــ للمتفامللق).

ولذلك رنرنا قبل قليل أن نلَّ اإلجناصات البشـرية رت

لـو

من التفاؤل ,ورت نكن أن يكون الي س ق َّد َ أيَّ إجناصٍ بشري.
أمَّـــا املتشـــاملمون الســـوثاويون الـــذين غلبـــك علـــيهم الســـوثاوية,
فليسوا سوا متفر،ق ص هـذا العـاا ,ص م ـل ملعـب الكـرة,
،ـــالخ علـــى املـــدر،ات ,ينمـــر ,يمـــفق فــــل .النـــاس يلعبـــون
ويسيلون أثوارا وي ذون ماليـق ,وهـو (قاعـد) يشـيع فــل,
نذلك املتشاملمون هم متفر،ون على ما شد من إجناصات أو
من أاوال أو من متغريات فـل ,وهذه اـيـة واقعيـة تؤنـدها
ن ري من الدراسات العلمية.
طبعا هنا سؤال من املمكن أن يس ل أاد بش نه ,هل مـن
املمكن التعلمم على التفـاؤل؟! هـل مـن املمكـن التـدرب عليـه؟!
الةبيــة عليــه؟! نـــول نعــم ,هنــا راملــد لعلــم الــنفخ اإلجيــابي
اله (مارتن سيليمان  ,)Martin Seligmanهذا الر،ل له عدة
نتابات عن قضية تعلمم التفاؤل .طبعا هو عاا نفـخ لـيخ مـن

أهل التنمية الذاتية ,بل هو عاا نفخ معـة بـه ,ولـه نتـاب
عن تنشئة الطفل املتفاملـل رااـل و ُطـة وبطريــة علميـة .وهـو
مِمَن يؤند على قضية أن النمرة التفاؤلية أن تكون اخلريطـة
اإلثرانية لعنسان بها تفاؤل .لكن التفاؤل هذا الـذي يـتكلم
عنه التفاؤل املتواصن ,التفاؤل احلكيم ,التفاؤل العاقل ,وأنهـا
مفيدة ،دا لعنسان علـى املـدا الطويـل ص تغـيري نمرتـه للحيـاة
وص ا اره للـرارات ,ألن اياة اإلنسان ص احلـيـة هي سلسـلة
مــن الـــرارات :قــرار التزمــص ,قــرار الــزوام ,قــرار الشــراء,
قرار البيع ,قرار نذا ,قرار نذا ,اياة اإلنسـان إن أرثتَ أن
تلزمــها هــي سلســلة مــن الـــرارات ,لــذلك مــن املفيــد ،ــدا ص
ا ار الـرارات النمرة التفاؤلية احلكيمة ال رنرناهـا قبـل
قليل.
أقول تاما:

التفــــاؤل احلكــــيم يتطلــــب ِ،ــــدا وا،تهــــاثا ,فلــــيخ هــــو
خباطراتٍ ااملة أو مو،ات مزا،ية ت تي مع نوب قهوة وتذهب
مـــع أول (نهســـة) أا ,رت ,التفـــاؤل احلكـــيم ,التفـــاؤل العاقـــل
الذي نتكلم عنه أمرٌ آ ر؛ التفـاؤل احلكـيم العاقـل هـو تو،ـه
ره راسخ يَـْوَي أوقات المعوبات وعند الضيق وعنـد احلـرم؛
لذلك يـولون ,وهذا ص بعـ
ما سرُّ جتارةِ بع
سريّة بق بع

الكتابـات ارتقتمـاثية ,يـولـون:

أثرياء اليهـوث؟! قـالوا :عنـدهم مـولـة شـاملعة
أثرياء اليهوث ,يـولون :ال ـري النـا،ح أو التـا،ر

النا،ح هو الذي يشةي على أصوات الـدبابات ,أي وقـك اـرب
أ ســلم؟! اــرب! ويبيــع علــى أصــوات الســيمفونيات ,ال ـ هــي
املوســيـى أي أوقــات الســلم؛ ألن ص أوقــات احلـروب مــارا يمــري
ص أسواق األسهم وص العـارات وغريها؟! نلها تهـبل ,يـولـون
هذا التـا،ر (الشـاطر) يشـةي ص هـذه األوقـات ,لكـن إن أراث
أن يبيـــع فهـــو رت يبيـــع ص هـــذه األوقـــات ,إرا يبيـــع متـــى؟! علـــى
أصــوات الســيمفونيات ,وقــك عنــدما يكــون النــاس نلــهم ص
االــة بهيــة ,يُمــرر بضــاعته ,يـولــون إن هــذا أاـدُ أســرار ثــراءِ
بعـ

جتــار اليهــوث ,هــذا إن صـدقك املـولــة ,هــذا واهلل أعلــم,

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.




ك َر اهللُ لــك يــا ثنتــور الـد ,وبــار فيــك وص طراــك.
شَـ َ
ص احلـيـــة أنــا شزمــيا اســتفدت نـ ريا ممــا طراــه أســتارنا
الدنتور الد من ربلٍ شرعي ونفسـي وواقعـي بالتفـاؤل الـذي
يــؤثي إىل التو،ــه اإلجيــابي للحيــاة نمــا رنــر ,وهــو التفــاؤل
ال ,وشــــق هـــدفًا ,وشـــر رنـــاء ,ويســـتغل
الـــذي ينـــتج عمــ ً
اإلنسانُ الفرص ويكررها اتى ينيح .واحلياة نما رنر هـي
سلسلة قرارات ,هذه الـرارات إن ا تكن مبنيـة علـى التفـاؤل
تـــراوح بـــق ايـــاة ســـلبية أو ايـــاة إجيابيـــة إرا رُبطـــك بالتفـــاؤل.
والتفــاؤل احلكــيم هــو عكــخ التوانــل؛ ألن التفــاؤل يعينــك
على التونل واسن ال ــة بـاهلل ـــ تعـاىل ـــ .وهـذا مـن احلكمـة
الـ يســتمدها اإلنســان مــن هــذا األمــر الشــرعي الـذي هــو اـلٌ
للحــارتت النفســية ,وعيبــك لعابــاط الــذي يمــل عنــد بع ـ
النــاس ,نمــا نســمع اــواث هــذه األيــا فيمــا يتعلــق بـضــية
فلسطق أو غريها من مماملب األمة ,نتذنر ثاملما ((أن اخلـري
صَّ وص أم ـ إىل يــو الـيامــة)) ,واــعه الرســول  مــن أيامــه
إىل يو الـيامة ,رت ني س ,بل نتفاءل ونـدر أن أيَّ اـد

ـن

نتفاءل به ,لكن ينبغي أن نعمل ما يتطلبه هذا التفـاؤل ,وهـذه
هي احلكمة.
احلـيـــة مــن ــالل جتــارب احليــاة ,وأنــا مــا أريــد أن آ ــذ
الوقـــك علـــيكم نمُـــدا لق أو معلّــــق أو مناقشـــق لفضـــيلة
الـــدنتور ,واهلل يـــا إ ـــوان ,أنـــا أعـــر ـــــ وعملُنـــا ص تـــال
التيــارة ــــ أعــر شزمــا يـــول( :مــا عمــري اــربته إرت وتييــي
ال تكون نما قـال ,مـا يـنيح ص صـفـاته ,يتعـب
عو،اء) وفع ً
بال فاملدة.
وشزص آ ر يـول( :مـا عمـري اـربتها إرت وجيـئ اهلل خبـري
وجتئ عدل) متفاملـل ,وفـرق بـق مـا امـل عليـه هـذا مـن فشـل
متكرر ص تال عمله ,ومـا امـل عليـه اآل ـر مـن فضـل اهلل
 ,ولـــذلك التفـــاؤل ص نـــل شـــيء .يــ تي بـــه ـــري بــ مر اهلل.
وقمـــص الســـرية النبويـــة نمـــا رنـــر الشـــيخ ـــــ افمـــه اهلل ـــــ
احلمــد هلل ,اــواث الســرية مــع املــري

الــذي ثعــا لــه الرســول

(( ,أَنَّ النَّبِــيَّ َ ث َـ َل َعَلــى َأ ْعرَا ِبــي ـ َي ُعــو ُث ُه ـ َقــا َلَ :ونَــانَ
النَّبِيُّ  إرَا ثَ َلَ َعلَى مَري ٍ َيعُوثُهُ قَالَ :رتَ بَ ْسَ طَهُو ٌر إنْ شَـاءَ
اللهُ .قَالَُ :ق ْلكَ :طَهُـورٌ نَـالَّ
اللهُ .فَـَالَ َلهُ :رتَ بَ ْسَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ َّ
َّ
ي اُمَّـى تَ فُـو ُر ـ َأ ْو َت ُـو ُر ـ َعلَـى شَـ ْي ٍخ نَـ ِبريٍ ,تُزيـ ُر ُه ا ْل ُـبُـو َر.
بَـلْ هِـ َ

فَـَالَ النَّبِيُّ  :فَ َنعَمْ إرا)) )3(.تشاء والعيار بـاهلل ,الرسـول 
يدعوه للتفاؤل ,وهـو يـدعو للسـوثاوية وللتشـاؤ  ,والرسـول 
اينمــا أقبــل علــى املدينــة مهــا،را مُ َتابَعــا مطلوبــا ايــا أو ميتــا,
فيس ل أادهم( :ما الك) ,يـول :سـاا ,فيــول ألبـي بكـر:
(سلمك يا أبا بكر إن شاء اهلل) ,فالتفاؤل اتى باأللاء ,أمر
مطلوب ورااة نفسية لعنسان عييبة.
املتشاملم ثاملما يعيش ص االة نفسية صـعبة ،ـدا ,ولـذلك أنـا
أنمـح بالبعــد عــن املتشـاملمق ,إن ا تســتطع إصــالاه ,فإيـا
وممـــحابة املتشـــاملم ,فإنـــه يـــؤثي إىل العـــدوا الـــ تمـــيبك
وحتبطك ص اياتك ,نس ل اهلل العافية.
واملدا الت قـد رتبتهـا ,أو ًرت ,سـؤال مكتـوب مـن األسـتار/
عبـدالرمحن الشــويرخ ,يـــول :رنــرتَ يـا ثنتــور الــد ,عــد
رفــع مســتوا التفــاؤل ,بينمــا نـــرأ ص نتــب السُّـنة هَــدي الــنيب
 ــــ أنــا أقــرأ نمــا نُتِ ـبَ ــــ هــدي الــنيب  ص رفــع مســتوا
التفاؤل ,وعلى سبيل امل ال :تفاؤله  يو األاـزاب أثنـاء افـر
اخلنـــدق ,نيـــف نـــان يُبشـــر أصـــحابه بفـــتح بُمـــرا والشـــا
وصنعاء ,نيف نان رلك؟! حتياتي لكم.
( )3رواه البزاري ص صحيحه ,نتاب املراى والطب ,باب ما يـال للمري
وما جييب ,م.7/7



هــذه تــد ل ص ال ـواي ,هــذا لــيخ مــن رفــع التوقعــات ال ـ
تكلمنــا عنهــا .وأيضــا هــو  ص غــزوة األاــزاب ,وهــو يعمــل,
يبشرهم بكنوص نسـرا وفـتح الـرو  ,فهـو يعمـل ,ص الغـزوة,
ال وليخ ،السا ,هذا أمر .األمر اآل ر أن هذا مـن
ليخ متوان ً
نبــوءات الرســول  ,فهــي ص طــور الــواي ,وليســك ثا لــة ص
التوقعات ال (ممكن) تمـيب أو رت تمـيب ,فهـذه مـن األمـور
ال تتعلق باملبشرات النبوية ,وهي من الواي اإل ي.


،ــزا اهلل ــريا واآلن مدا لــة للــدنتور /ســاا الربيعــي,
فليتفضل.


بســم اهلل الــرمحن الــرايم ,احلمــد هلل ,والمــالة والســال
علــــى رســــول اهلل  .شــــكرا ألســــتارنا العُمــــري ,وشــــكرا
ألستارنا ا اار على ما أحتفنـا بـه وعلـى مـا عَطَّـ َر بـه املنتـدا
من معلومات قيمة.
طبعـا مــدا ل مــن شـــق؛ األول جنــد عنــد مَــن يتحــد عــن
تطـــوير الـــذات أنـــه جيعـــل مـــن رلـــك التفـــاؤل .وأشـــار أســـتارنا,

الــدنتور الــد ,إىل أن التفــاؤل قــد يكــون ســار،ا أو ســلبيا,
فكيــف نكــن أن نُينِّ ـبَ مَــن يتحــد عــن تطــوير الــذات عــن
مؤشــرات أو حمــارير هــذا ا انــب الســليب ,هــذه ناايــة .الشــق
ال اني هو اول تعلمـم التفـاؤل ,نيـف نكـن أن يكـون مهـارة
مكتســـبة نكـــن أن يتعلمهـــا املـــرء؟ شـــكرا لكـــم ,حتيـــاتي
وتـديري.


شــكرا لــك يــا ثنتــور ســاا ,أنــك رت تنســى طالبــك ,اهلل
شفمك ويرفع قدر  ,أنك إليك تُشـدُّ الراـال ,اهلل شفمـك,
لكــن مــن بــاب أن األســتار يُعلِّ ـمُ طالبــه ــل هــذا الســؤال .ص
الشق األول ,فيما يتعلق بـضية التنمية الذاتيـة وتطـوير الـذات,
احلـيــة هنـا ممـاملب ص هــذا امليـدان لاسـف الشـديد ,وأنــا
س اــرب لكــم م ــا ًرت قــد يكــون مضــحكًا .شــزصٌ مــا مِمَــن
يشتغلون ص تطوير الذات ,طبعا رت نـول نلهم ,إمنـا بعضـهم,
قال :من الوا،ب علـى اإلنسـان أن يسـتدل بــول اهلل  ( :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) ( )3قــــال اــــدِّ ( ,)Up dateالتحــــدي
عنـى أنـك نــل فـةة تـ تي وتغــري و( ,...يعـ ) وصـلوا إىل هــذا

( )3سورة الضحى ,اآلية.33 :

احلـال اتـى مـن توظيـف الـــرآن أو مـن توظيـف السُّـنة! فوظفــوا
بع ارتستدرترتت من السُّنة أو ببع املعـاني الشـرعية توظيفًـا
ليخ صوابا وليخ ،يـدا لاسـف الشـديد! فعمومـا املَيـدان هـذا
اآلن شتـــام إىل تنـيــةٍ اـيـــةً ,مَيـــدان تطـــوير الـــذات والتنميـــة
الذاتيــــة؛ (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) ( )3يعــ ـ تكلــــم وأشِــــع
عنـى ( )Up dateاعمـل حتـدي ا ,اسـتدرتل
األمر ,وليخ اـدِّ
غريب ما أثري أين ،اء بهذا؟! لكن هم يعتـدون أنهـم يفهمـون
(يع ) ,يفهمون هذا األمر ,فيحتام إىل تنـيةٍ احلـيــة ص هـذا
املَيدان وإىل موا،هتهم بالنمح أيضا.
السؤال ال اني ,احلـيـة ,هنا برامج نمـا رنرنـا ,مـ الً
الــدنتور (مــارتن ســيليمان) ولــه ترمجــة ص إاــدا املكتبــات
بعضــها مو،ــوث ,أنــا أرا أنهــا مفيــدة ،ــدا ,لكــن يفــةض أنهــا
سلَم؛ ألنه قـد يكـون بهـا
تؤ ذ بنوع من ارتطالع اتى تُعرَّب وتُؤ ْ
أمـــور ليســـك مناســـبة ,ولـــيخ صـــعبا أبـــدا أن يكـــون التفـــاؤل
مكتســـبا وأن يـــتم التـــدريب عليـــه ,فهـــذا أمـــر ميســـور ولـــيخ
بمعب؛ خبطوات وبتدريب و ناصحة ,فاألمر ليخ صعبا.
وباملناســبة فــإن علــم الــنفخ اإلجيــابي هــو غــري تطــوير الــذات
وغـــري تنميـ ـة الـــذات ,هـــو شـــيء آ ـــر صتلـــف ,علـــم الـــنفخ
( )3سورة الضحى ,اآلية.33 :

اإلجيــابي هــو عل ـ ٌم معــة بــه ص ا امعــات العامليــة,

مــص

مرمـــوق وحمـــة ( .ســـيليمان) وتموعـــة مـــن الـــذين ابتكـــروه
واهتموا به م و،هة نمر ,يـولون :إن علم النفخ بمورة عامـة
على مدا عـوث نـان ترنيـزه ثاملمـا علـى مـارا؟! علـى اـارتت
ارتنتئـــاب ,علـــى اـــارتت املـــرض العـلـــي ,لكـــن األصـــحاء رت
يُرنز عليهم؛ فهم بـدأوا مبـاا هم عـن السـعاثة ,عـن التفـاؤل,
عن غريه ,وص احلـيـة تـدَّ هذا العلم تـدما مهمـا ،ـدا ,وهـو
علم النفخ اإلجيابي ,وانتسب اضورا واعةافًـا عامليـا واسـع
النطاق ,ونتابات هذا الر،ل فيها م ل هذه املرالية واخلُطـل
لـضية انتساب مهارات التفاؤل .وهنا نتب اتـى لاطفـال
باملناســبة وقمــص مــن املمكــن ارتســتفاثة منهــا يـرأهــا الطفــل
وهـــي مو،ـــوثة ص املكتبـــات وغريهـــا ,يكتســـب مـــن ال ـــا
الرؤية ال للتوّ تكلمنا عنها ,اخلريطة اإلثرانيـة أو الرؤيـة,
التو،ه الذه للتفاؤل.


،ــزا اهلل ــريا ,ولعــل مــا طراتَــه ومــا طراــه الــدنتور
ســاا يؤنــد علــى اــرورة الةبيــة مــن البدايــة علــى التفــاؤل.
وابــذا أن ينـ ي بعـ ُ الةبــويق بالدر،ــة األوىل للتـ ليف اــول
الةبية منذ المغر على التفاؤل ,وللمـغار أو ملَـن هـم ص مرالـة
الشـــباب ,ســـواء مـــن ـــالل املســـتندات أ األثلـــة الشـــرعية أ

الـمــص الــوارثة ص الـــرآن الكــريم أ الـمــص الواقعيــة ص
احلياة .ولذلك ص هذا ا انب قد تكون هنـا بعـ املؤلفـات
الـ ـ ر ـــا رت تطـــرأ علـــى بالنـــا ,لكـــن نؤنـــد علـــى اـــرورة
الةنيز على م ل هذا النوع.


باملناســبة ,قابليــة الطفــل للتش ـاؤ  ,اص ـةً مــع التونيــدات
الســلبية أو التو،يهــات املـرعــة لــه ,الـابليــة عاليــة لـضــية أنــه
يكتســب عــاثات ســيئة ص التمــور عــن راتــه وعــن اآل ــرين,
فالـابلية تكون عالية ,وبالتالي رت بدَّ من التد ل ص هذا األمر
من الطفولة؛ لكي يتم التو،يه ,اصةً ص ا ـيل الـذي يشـيع
فيه الذي نسميه ن باللهية العامية (العيـارة) ,نسـميه أايانـا
(الطـطـة ,طـطق عليـه) ,تـرا هـذه بالنسـبة لاطفـال مـدمرة
للـــذات أايانـــا ,وبالتـــالي يمـــبح الـــذهن رت يتلــــى إرت األشـــياء
السلبية فيـنزف تــدير الـذات ,وبالتـالي أيضـا تـنزف رؤيـة
اإلنسان للعاا والناس.


احلـيــــة ,إن الرفـــق ,م لمـــا رنـــر الشـــيخ ,مـــع المـــغار,
والتعامـــل العاقـــل اللـــق اللطيـــف الـــرايم ســـيب فيـــه مسـ ـ لة
التفاؤل ورت شكَّ.



الشـــيخ عبدا ســـن يــــول :التفـــاؤل مجيـــل ,لكـــن مـــا هـــو
التفاؤل غري احلكيم؟! التفاؤل غري احلكيم هو التفاؤل الـذي
رت يستمــحب احلــذر ورت يتوقــع األســوأ ,م ــل إنســان يتوقــع أن
ا ــو مجيــل ,ثــم لــو أمطــرت فإنــه تــرم بــدون مملــة ,فهــذا
يكون التفاؤل السارم أو غري احلكـيم .أمـا التفـاؤل احلكـيم
ال ,لكــن
هــو التفــاؤل الــذي يتوقــع اخلــري ,يكــون ا ــو مجــي ً
يستمحب معه اململة أو الوقاية مـن و،ـوث املطـر ,نعـم ,اعـلـها
وتونل.

هــل يو،ــد ممــطلح مـابــل للتفــاؤل احلكــيم ,أي التشــاؤ
احلكيم ,ناملكروه أو السارم أو  ,...وهل يكون هذا طيـب
به إجيابية؟


هو سؤال مجيل يا ثنتور عبداجمليد ,اإلنسـان الـذي يعـاني
من االة انتئاب سوثاوي شديد ،ـدا فـإن رفـع التوقعـات لديـه
مطلــــوب .لكــــن

ــــن نــــتكلم اآلن بشــ ـ ن االــــة األســــوياء,

فاإلنســان الــذي نــرُّ حبالــة ســوثاوية أو بكقبــة مغلـــة ,فهنــا,
تك يــف ،رعــات التفــاؤل مطلــوب أو غــري مطلــوب رتســتزرا،ه
مــن احلالــة؟! لكــن بعــد أن تــرم مــن هــذه احلالــة فــال بــدَّ مــن
التــواصن .وممــا يُ ـؤْثَر عــن أشــيا نا مــن أهــل احلــدي أنــه نــان
منهم اإلما سفيان ال وري  وأيضا يُروا عن علـي بـن املـدي
 ,أنه نـان إرا نـزل إىل البمـرة اـدَّثهم بفضـاملل علـي ,
وإرا نزل إىل الكوفـة اـدَّثهم بفضـاملل ع مـان ؛ ألن البمـرة
نــــان بهــــا حتيــ ـ ٌز إىل ع مــــان  وا ــــرا ٌ عــــن علــــي ,
والكوفة نان بهـا تشـيعٌ لعلـي  وا ـرا ٌ عـن ع مـان ,
فكـــان يعامـ ـلُ نـــل بلـــد بالضـــدِّ ,يمهـــر الفضـــاملل ,ويعــــد
تالخ التحدي لكي ت هم ب ن لـديهم نـمـا ص م ـل هـذا
ا انب.
نذلك ص م ل هـذه احلـارتت ,احلـارتت الـ يكـون عنـدنا
فيهــا ســوثاوية عاليــة ,يفــةض ص ،رعــات التفــاؤل أن تكــون
عالية ,لكن هذا ليخ إرت نعـالم ,لكـن لـيخ بمـورة عامـة.
أمــا املمــطلح املـابــل نمفــرثة وااــدة ,فمــا شضــرني شــيء
اآلن ,إرت أن تكــون الــبالثة أو البالهــة ,لكــ أحتاشــى مــن
قــول رلــك ,ف ـ قول التفــاؤل الســارم أو التفــاؤل غــري احلكــيم,
تلطيفًا.



،ــزانم اهلل ــريا ,واآلن مدا لــة شــفوية لاســتار أشــر
عبداهلل (فنان ناريكاتري وصحفي) ,تفضل.


الســـال علـــيكم ورمحـــة اهلل وبرناتـــه ,شـــكرا للـــدعوة
الكرنــة ,وشــكرا للــدنتور الــد علــى هــذه ا ــاور ال ـ
أحتفنـــا بهـــا ,حمـــاور مهمـــة اســـتفدنا منهـــا نلنـــا ,وأنـــا رأيـــي
املتوااـع أن اآليـة الكرنـة هـي رسـالة قويـة ,وهـي تــول بســم

اهلل الـــــرمحن اهلل ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ) )3(,طيـــــب ,إرا
التفاؤل احلكيم ,أيـن

ـن اآلن؟!

ـن اآلن ص الــرن الوااـد

ال ,إرا نان عند بعضنا أو عند معمـم املو،ـوثين
والعشرين م ً
ص الـاعـــة لديـــه تفـــاؤل ,ولكـــن أنـــا ص رأيـــي املتوااـــع أنـــه
املفروض إن نان التفاؤل منهييا فـاملفروض أن يكـون أسـاس
منهج اياة نامل .أنا ص رأيي املتوااع أن اإلنسـان املتفاملـل هـو
ال ,هــو يعــي مفهــو الســعاثة ,يعــي مفهـــو
إنســان وطــ أصــ ً
النيــاح ومعــايريه ,يعــي انتمــاءه ــذا الــوطن .فعنــدنا اإلنســان ص
رأيـــي أنـــا املتوااـــع أن اإلنســـان املتفاملـــل هـــو إنســـان وطـــ ,

( )3سورة يوسف ,من اآلية.97 :

ال متشـاملم .التفـاؤل يزيـد اإلنتا،يـة,
بعكخ رلك هو إنسان فع ً
يزيــد النيــاح ,يزيــد البهيــة ,وعكســه التشــاؤ نمــا تطــرق
ســعاثة الـدنتور ص مسـ لة التشــاؤ ب نواعــه ,وأنــا أقــول أيضــا
أن من صور مـومات النياح مـع تطـور احليـاة املدنيـة الـ

ـن

نعيشها من استزدامات املوبايالت والتـنيـة احلدي ـة ,الـ هـي
ســالح رو ا ـدّين ص رأيــي ,وألن أُمــة (اقــرأ) أصــبحك نــاثرا مــا
(تـرأ) فيت صل ويمهر لنا فن مجيل اله فـن (الكاريكـاتري)
متمــل بشــكل مباشــر بلغ ـةٍ عامليــة يعشـــها الكــبري والمــغري.
وهـي أول مـومــات اـدو التفــاؤل ,التفـاؤل اإلجيــابي الــذني
ص اياتنــا ,ف ـ ر،ونم أنــا أناشــد نــلَّ املو،ــوثين ب ـ ن َأصِّــلوا
وعـــزصوا ثـافـــة فـــن الكاريكـــاتري والتواصـــل معـــه ص أورتثنـــا.
وأيضـــا أناشـــد املؤسســـات الرليـــة ص الدولـــة بـ ـ ن ت ـــذ فـــن
(الكاريكــاتري) ,لــيخ فـــل ص وســاملل المــحف أو الوســاملل
اإلعالميــــة فـــــل ,ولكــــن ص وصارة الةبيــــة والتعلــــيم ,وصارة
المحة ,ص وصارة الشؤون ارت،تماعية والتنميـة ارت،تماعيـة ,ص
ا يئــــات الرليــــة م ــــل وصارة ال ـافــــة ,هيئــــة الةفيــــه ,وصارة
الريااــة ,ص نــل مؤسســات الدولــة يُفــةض أن تكــون هنــا
منهيية مو،وثة لت صيل فن (الكاريكاتري) لتعزيز التفاؤل ص
نفوسنا.

وأريد أن أرنـر أ ـريا م ـا ًرت عمليـا امـل معـي شزمـيا ص
مس لة رسـالة التفـاؤل .ملـا

ر،ـكُ ننـك شـابا صـغريا وعنـدي

معــــارض (ناريكــــاتري) أنفــــذها تابعــــة للدولــــة تابعــــة لـــوصارة
ال ـافة ,ففي معرض من املعارض الكاريكاتريية حبي "شـ ا"
عنــدنا ص قمــرال ـافة (مؤسســة ثـافيــة تابعــة للــوصارة) ,نــان
املعــرض برعايــة معــالي وصيــر ال ـافــة ,ونــان مــن املفــةض أن
جيــيء بالفعــل ,ولكــن ص آ ــر حلمــة أرســل ناملــب الــوصير نيابـةً
عنه رتفتتااه نيابة عنه .ونان ــ لاسف الشـديد ـــ ص املؤسسـة
ال ـافية ,نان هنا اارس يربي عفوا نالبا ,نالبا اـالةً
من الشارع ,هو يـرا أن هـذا ـري مـن و،هـة نمـره ,والكـالب
نانك أعداثها نـ رية نوعـا مـا ,ثـم وص حلمـة وصـول معـالي
ناملــب الــوصير رتفتتــاح املعــرض ,فمهــر نلبــان ,نهشــا ر،لــه,
نـــاثا أن يعـرانـــه ,واألمـــن أ ــذه وواـــعه ص الســـيارة ومشـــى
ور،عوا بدون افتتـاح املعـرض .ف اـد صمالملـي أتـى إلـيَّ وقـال لـي
املعلومة( ,أشر ! ِالْحق ,امل نذا) ,طبعا مدير الـمر هو
أول صطـــئ ص هـــذه الكارثـــة ,ألـــيخ نـــذلك؟! مـــدير قمــر
ال ـافــة هــو املســؤول األول عــن هــذا املكــان ,هــو الــذي لــح
بةبيـــة الكـــالب ص مـــد ل املكـــان ,فنمـــر إلـــيَّ وقـــال :أنـــا
سـ فتتحه ,قلــك لــه افتتحــه( ,أنــا لســك صعــالن علــى فكــرة),
فـال لي( :أنك لسك صعالن؟!) .قلك له( :رت ,أنا لسـك صعـالن)؛

ألني (أنا أَصلي عامل هذا رسـالة للنـاس ,والنـاس الـ ،ـاءت,
،اءت إىلَّ صموص من اـهـم يـروا األعمـال ,لـيخ مهـم وصيـر
ورت ناملب وصير ,اتفضل انمر األعمال ,فافتتح املعرض).
ص اليو التالي ،اء اتمال للوالد ص املنزل من مكتـب وصيـر
ال ـافة يريد م الذهاب إليهم ,وعنـدما رهبـك قـال لـي :ا ـة
الـاعــة الـ تريــدها ص ممــر لنفــتح لــك املعــرض بشــكل رتملــق
بعد الذي ،را .فـلك له :أنا رت أريد قاعـات ,أنـا أريـد أن يمـل
عملي للناس؛ فا ةت نفـًا مشـهورا ،ـدا رـوار مسـيد سـيدنا
احلسق  ـــ نفـًـا أراـيا ممشـى للنـاس ـــ ,وأقـيم املعـرض ص
هــذا املكــان ,وقــال لــي ــــ الــوصير ــــ أنــا س ـ ،يئ لــك ,لك ـ
(لسك فاايا االيا) رتفتتاح املعـرض( ,نكـن) األسـبوع الـذي
بعده) .فـلك له (أنا رت أريد) ,أنا لي اقةاح بسيل ,مَن سـيفتتح
املعرض هو :أمي ,وا ةت أمي أن تفتـتح لـي املعـرض ,تتزيلـوا
أن هــذا املعــرض ــــ احلمــد هلل ــــ صاره أن ــر مــن (ثالث ـة ماليــق
ونمف املليون) ب آث على مدار أربعـة أيـا  ,لدر،ـة أن رملـيخ
الـــوصراء شزمـــيا ا تـــار أن يـــري هـــذا املعـــرض ألاـــد شـــباب
الفنانق ,وسعدت أن ر وأن ر من رمليخ الوصراء والـوصير ,ملَّـا
فضيلة الشيخ الـدنتور /حممـد متـولي الشـعراوي صار املعـرض
وس ل عـ وصرتـه ص بيتـه قبـل وفاتـه .أ ـريا ,فمـا أوثُّ أن أقولـه
إن رسالة التفاؤل هي عمل منهيية اياة ,يُفةض أن تكـون ص

اياتنـــا اليوميـــة ,وليســـك تـــرث أمنيـــة ,بـــل مـ ـن املفـــةض أن
تكون بدا لنا ,من ت صيل هذا ا د النبيـل ,وغـذاء للـروح,
هــــي فــــن (الكاريكــــاتري) الــــذي يعــــزص التفــــاؤل ص اياتنــــا,
وأشكرنم ،دا.


يــا ثنتــور ,هــذه فرصــة حتــابي العـــل املســتعد ,هــذا م ــال
عملي ,ما شاء اهلل.


ال ,بــار اهلل فيــك .قمــة
شــكرا يــا ثنتــور ,شــكرا ،ــزي ً
عمليــة رغــم ســوء المــرو  ,إرت أن النتــاملج احلمــد هلل نانــك
طيبــة ,ورت ألوم ـك ص الدعايــة ملهنتــك ,فك ـلٌ يريــد أن تكــون
مهنته طيبة ,بار اهلل فيك ,واستفدنا ــ احلـيــة ـــ مـن نلمـةٍ
طراتَهــــا وهــــي أن املتشــــاملمَ لــــيخ ســــعيدا ,املتشــــاملمُ شـــــي,
با تمار هو أشـى نفسه بطريـته السلبية ص التفكري.
واآلن ,عندنا سؤال من أاد اإل وة ا يذنر الـه ,يــول:
مــا رأي فضــيلتكم ص مـولــة (توقــع أســوأ ارتاتمــارتت؛ لتُحـــق
أفضل النتاملج) ,ن نه يـول هل هذا يتعارض مع التفاؤل؟



إىل اد ما التوقع أيضا رت ينبغي أن يكون نله ص ،انب أو
ص نفة ارتاتمارتت السيئة ,فلو نان نذلك فـد يغلـب علـى
املرء توقع األسـوأ ويتحـول إىل نمـرة سـوثاوية .أنـا أقـول شسـب
اسابَ هذه ارتاتمارتت السـيئة ,لكـن رت تكـن نـل توقعاتنـا
ال هل معنى هـذا أننـا بـد ًرت
سيئة .باملناسبة قد يـول بعضكم م ً
مـــن أن نُحســـن المـــن نُســـيئ المـــن ,رت,

ـــن لـــدينا ص اللغـــة

العربية نلمة مجيلة ،دا وهي قيمة أ القيـة ,وهـي (احلـز ),
احلز  ,اإلنسان احلـاص لـيخ بالضـرورة أن يكـون سـيِّئ المـنِّ
ص النــاس ,لكنــه نمــا ص (امل ــل) ص بــالث اإل ــوة ص ممــر,
يـول لك( :ارِّص ورت

ـوِّن) اـرص ـــ عنـى ـــ ورت

ـوّن فالنـا

أو فالنــا ,لكــن أنــك أيضــا َأشِــد اراســاتك الشــديدة عل ـى مــا
لديك ,احلز هو البديل عن سوء المن ,وأنا ص ظ أنه أيضـا
هـــو يستمـــحب التفـــاؤل احلكـــيم ,فالتفـــاؤل احلكـــيم مـــن
لواصمه ,من اشةاطاته ,من أرنانه ,من مكوناته؛ أن يكون
اإلنسانُ ااصما.


،زا اهلل ريا ,الدنتور أنن أبو ممطفى ,تعـيب.



الســال علــيكم ورمحــة اهلل وبرناتــه ,بســم اهلل الــرمحن
الرايم ,احلمد هلل ,والمالة والسال علـي رسـول اهلل ,وعلـى
آلـه ,وصــحبه ,ومــن تبــع هــداه ,وبعـد .فــإن التفــاؤل ممــدر مــن
الفعل تفاءل ,والتفاعل ص اللغة العربية يع و،ـو َث امتـزامٍ ومـد
و،زرٍ رهاب وتيء ,نما ،اء عن الـنيب َ (( :تعَاهَـدُوا هـذا
الْـُـ ـرْآنَ)) )3(.عنـــى أن اإلنســـان الـــذي يتعهـــد الــــرآنَ يتعهـــده
الـــرآنُ ,شــد نــوع مــن أنــواع التمــاصم ,فاملتفاملــل أيضــا نتــزم
باملواـــــوعات ,بالـضـــــايا ,واألفكـــــار ,ورت يتناو ـــــا تنـــــاو ًرت
بســيطًا ,وإمن ـا يتعمــق فيهــا .وص احلـيـــة أن املســلم رت بــدَّ وأن
ال .وهذا مـا حتـدثه سـورة الفاحتـة الـ نـرأهـا ص
يكون متفامل ً
نــل صــالة ,ولعــلَّ ســورة الفاحتــة َ َ،معَــك نــلَّ اخلــري لــذلك
تُكررُ؛ و ن سعداء نـرأهـا ,و ـن حمزونـون نـرأهـا ,و ـن
منتمـــرون نـرأهـــا ,و ـــن منهزمـــون نـرأهـــا ,وتبـــدأ ببدايـــة
واادة ,هي (احلمد هلل) ,هذه البداية شفاء لكـل ثاء (احلمـد
هلل) ,ونمـــا قـــال الـــنيب (( :رت اـــول ورت قـــوة إرت بـــاهلل ثواء
لتسعة وتسعق ثاء أيسرها ا ـم)) )5(,فاملسـلم رت يهـتم رت يمـيبه
( )3رواه مســلم ص صــحيحه ,نتــاب صــالة املســافرين ,بــاب فضــاملل الـــرآن
وما يتعلق به ,م.385/5
( )5رواه أبو هريرة ,انمر :ا ي مي ص تمع الزواملد .واعفه العلماء( ,انمر:
موقع الدرر السنية ,بتاريخ3445/33/30 :هـ.

ا ــمُّ أبــدا؛ ألنــه يعلــم أن نــلَّ شــيءٍ يـ ـعُ بـــدر ,قــال اهلل :
(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ) )3(,بـــــرغم
أن اآلية نزلك ص هزنة وانكسار ,إرت أن اهلل قال لنـا وا يــل
علينــا ,ألن نــلَّ مــا يُـــدِّره اهلل هــو ــري ,اتــى ولــو ا تــره اآلن
ــريا .فــاملؤمن متفاملــل ,املــؤمن ســعيد ,املــؤمن يشــعر ص قــرارة
نفسه أن اهلل  لـه لغايةٍ ,وأن ما يـع له ص الدنيا هو تـرث
ابـــتالءاتٍ ,وعليـــه ثاملمـــا نمـــا ص ســـورة الفاحتـــة (ﭢﭣ)
فـل ,رت ,بل (ﭤﭥ) ,ثاملما يُر،ع الفضـل هلل ,
ويسـتعق بـاهلل  ,ورت ييـ س ورت يعيـز ,و،ـزانم اهلل ــريا,
والسال عليكم ورمحة اهلل وبرناته.


فـــل أوث التنبيــه أن احلــدي الــذي ورث رت يمــحُّ عــن رســول
اهلل .


شــكرا يــا ثنتــور أنــن ,لكــن احلــدي عــن "رت اــول ورت
قوة إرت باهلل" ,هنا أااثي أ را نـ رية وصـحيحة ,وهنـا
آية قرآنيـة ,إن اـعف أاـد األااثيـ  ,فهنـا غـريه ,اخلـال
( )3سورة التوبة ,من اآلية.23 :

ص نــص احلــدي الــذي رنــره ,وإرت ففضــاملل "رت اــول ورت قــوة
إرت باهلل" ,هذه معلومة باآليات الـرآنية.
قبـــل أن نــــرأ املدا لـــة األ ـــرية ,أاـــد اإل ـــوة يــــول :لعلـــك
حتــدثنا عــن مرنــز "ثرتملــل" وأنــك رأس هــذا املرنــز ,وهــو إن
شــئك ,طلــب ثقيـــتق ر ــا ,األمــر بيــد  ,رنــر إن نــان لــه
منمة له ومطبوعات.


أُفضِّلُ أن يكون ص مـا ٍ آ ـر ,ألن م ـل هـذه املِنمـة ،ـاءت
واوع معق ,ارتسةسـال ,مـا أسـتطيع ,وطبعـا مو،ـوث علـى
مواقــع ,ومطبوعــات ,ولــه أن ــر مــن ( )02مطبوعـةً ومنشــورا,
ولـــه اســـابات ص مجيـــع وســـاملل التواصـــل ارت،تمـــاعي ,لكـــنَّ
احلــدي ص م ــل هــذا األمــر ,قــد رت أحتكــم ص الوقــك نمــا
ينبغــي؛ ألنــه مشــروعي الشزمــي ,وس ـ تكلم بشــكل يضــايق
اآل ــرين .و ـــن اآلن ص وقـــك متــ ر ,يعـــذرني األخ ,وإن أراث
بي وبينه أن نتكلم ف نا مستعد أن أ،لخ معه ــ إن شاء اهلل ـــ
بعــد ,ومو،ــوث طبعــا علــى التــوية ( )Twitterموقــع املرنــز ولــه
موقع .لكن أنا أقمـد اتـى رت أطيـل ص الكـال عـن املواـوع.

ومشكور الذي طلب السؤال عـن هـذا املواـوع ,لكـن أعتـذر
ذا املـا  ,فال أريد أن أطيل على اإل وة احلاارين.


لعله يكون مواـع نـدوة قاثمـة ,ايَّـانم اهلل .هـذا يشـكر
الــدنتور  /الــد علــى طراــه وا ِّــه علــى التفــاؤل الــذي ر ــا
يكــاث ينــدثر عنــد الــبع  ,لكنَّــه يـــول هــل تــرا ص األاــدا
واألوااع ال يعيشها عاملنـا العربـي ,ومـؤ را قضـية الــدس,
هل ترا أن هنا ما يدعو للتفاؤل وسل المـعوبات توقـع أسـوأ
ســـوثاوية لواـــعنا ا ـــيل بنـــا ص عاملنـــا العربـــي ,فهـــل هنـــا
فرصة للتفاؤل احلكيم؟


طبعـــا ,ص م ـــل هـــذه األاـــوال ,علـــيكم بــــراءة املبشـــرات
النبويــــة ,أااثيــ ـ الرســــول  الــ ـ بهــــا مبشــــرات النمــــر
والــتمكق لامــة ص آ ــر الزمــان ,فتعيــد لعنســان قــدرا مــن
الرؤيــة المــاملبة ,اتــى رت تكــون األاــدا املو،ــوثة فـــل هــي
املتحكمـــة ص التو،يـــه .وهنـــا مناســـبة للتعليـــق يـــا ثنتـــور,
نـ ري مــن النــاس اصـة املتشــاملمق يتعــاملون مـع التفــاؤل علــى
أنه بالهة؛ عندما يتكلم وااد ويـول( :انمر تموعة مطاوعة

هــؤرتء ،الســون ص اــيّ اــال الريــاض (فااــق) مــا عنــدهم
مشــانل ورت عنــدهم ش ـيء، ,الســق يتكلمــون ص مــارا؟!) ص
التفاؤل ,فهؤرتء نمَن يـولون( :إليك ع إنـك ا تُمـب

ـل

ممــيب ) هــذا هكــذا ,تمــور اإلنســان ,هــذا الــذي تكلمنــا
عنه قبل قليل وهـو أن التفـاؤل مـن مزايـاه رفـع ارتسـتعداث لرؤيـة
الفــرص ,تكلمنــا عنــه قبــل قليــل صــحيح أ رت؟ .... ,املتشــاملم
اتـــى م ـــل هـــذه النـــدوة يراهـــا علـــى أنهـــا تـــرث نـــال ٍ فـــاضٍ
و(تسليات) ,فلذلك يُحيب عن رؤية اإلجيابيات!
أنــا أرتاــا نـ ريا مــن النــاس اآلن ملــا يــتكلم شــزصٌ معــق
ال أهمية المـالبة ص احليـاة ونـذا فيـولـون ألنـه غـ ,
عن م ً
لكـــن رت ينمـــرون إىل اللحمـــات األوىل المـــعبة الـ ـ مـــرَّ بهـــا
اإلنســان! هــل تمنــون أن املتفاملــل رت شــرُّ بــه أاــدا ؟! رت ,لــيخ
صحيحا ,هل تمنون أنـه رت شـرُّ بـه صـعوبات الـذي يـتكلم عـن
التفــــاؤل؟! ,شــــرُّ بــــه صــــعوبات (نكــــن) مــــا مــــرت بــــبع
ال عـــن أنـــه
املتشـــاملمق ,لكـــن التفـــاؤل بفضـــل اهلل  ,فضـ ـ ً
فريضــة ثينيــة ,فهــو أيضــا ســالحٌ يـــاو بــه اإلنســان أازانــه,
سـالحٌ يـــاو بـه اإلنســان المـعوبات الـ يوا،ههـا عنــدما يـــول
لــك إن الــذي يــتكلم عــن التفــاؤل هــذا مــا عنــده مشــانل ومــا
عنــده صــعوبات ,رت ,غــري صــحيح ,لكــن هــي الفكــرة الــ
تكلمنا عنهـا قبـل قليـل ,وهـي مهمـة ،ـدا ,إن التو،ـه الـذه

إرا نان لرؤية اإلجيابيـات؛ فسـريتفع مسـتوا ارتسـتعداث لرؤيـة
الفــرص وللتحســن .وإرا نــان التو،ــه الــذه لرؤيــة الســلبيات
وارتنكفـــاء عـــن الـــذات واافـــاض التــــدير للـــنفخ؛ فهـــذا ص
الغالـب لـن يـري أيَّ شـيء إجيــابي ,فبالتـالي سـتمرُّ عليـه األمــور
نلها .واإلنسان بمري بنفسه ,فلذلك ير،ـع إىل نفسـه وينمـر,
ما مدا استفاثته من الفرص املتااة؟ وما مدا انكماشه علـى
نفســــه؟ فــــإرا أراث أن يرفــــع مــــن اســــتعداثه لتلـــــي الفــــرص ص
ممــــه أو ص تــــال عملــــه أو لغــــريه فعليــــه بهــــذا التفــــاؤل
احلكيم الذي نتكلم عنه.

ن رت نتكلم عـن أشـياء اآلن هـي

أشــبه ب ســاطري أو بكــال ٍ تافــه مـ الً؛ رت ,أنــا مــا أرثت أن أثـــل
علــيكم ا لســة بدراســاتٍ مُطوَّلـةٍ علميـةٍ وعلــى ســنواتٍ مديــدةٍ
تناولك هذا املواوع وبيَّنك آثارها اإلجيابيـة .فــل هـذه نانـك
لـطــة فضــلك أن أرنرهــا وأاببــك أن تكــون ص اخلتــا وهــي
على أن املس لة ليسك ترفًـا وليسـك هـي مـن مكمـالت األمـور؛
بل

ن نرا أن التفاؤل ارورة عـلية وفريضة شرعية.



،زا اهلل ريا يا ثنتور الد ,والسؤال الذي طُرحَ أ ـريا
ن منا صاابه متشاملم من تريـات األاـدا  ,ومـا طُـرحَ علـى
الســااة العامليــة .قبــل أيــا مــن مبــاثرة ـ ــ ســبحان اهلل ــــ أول مــا

لعتهـــا تفاءلـــك نـ ـ ريا ،ـــدا ،ـــدا ،ـــدا؛ إر إنهـــا حمـــاورتت
للــتزلص مــن مشــانل ثا ــل إســرامليل املزعومــة قويــة ،ــدا رت
يعرفهـــا إرت املزتمّـــون ,وإ واننـــا ال ِفلَسْـ ـطِينِيُّون، ,ـــزاهم اهلل
ــريا ,عملــوا بنمــيحة الرســول  بالتكــاثر والتوالــد ,وهــذه
أن عـبة توا،هها إسرامليل املزعومة ص حماولة إلقـرار الـدول
ب نهـــا ثولـــة يهوثيـــة اتـــى شنـــع قـــدو الال،ـــئق مـــن البلـــدان
األ را ,وحتاول تهيري فلسطي ِّ الدا ل ,اهلل شفمهـم .وهـم
اآلن يكاثون يتفوقون عدثا علي اليهـوث املهـا،رين ,موصـا
أن اليهــــوث املو،ــــوثين ص فلســــطق ص هيــــرة معانســــة مــــن
بعضهم ,ويعيشون مشانل نـ رية ,وغـري متيانسـق؛ لتفـاوت
األعراق ,ونل هذه األمور تكشف عن اخللل املو،وث ص هـذا
الكيان ,الذي بشَّر الرسـول  بزوالـه قبـل أن تُفـتح فلسـطق
ال( ,يـاتلكم من يهوث) ــ نما ص رواية الةمذي ــ مـن نهـر
أص ً
األرثنِّ أنــتم شــرقيه وهــم غربيــه اتــى يـــول الشــير واحليــر يــا
مسلم يا عبداهلل ,لكن ما قال يا عربي ,ورت يا فلسـطي  ,بـل
قال :يا مسلم يا عبداهلل هذا يهوثيي وراملي ,إىل آ ر احلـدي ,
فنتفــــاءل ,ونتفــــاءل ,ونلمــــا أقــــرأ هــــذا احلــــدي أثر أن
إسرامليل املزعومة ال ا ـــ وهـذا لـيخ مواـوعنا الـح لـي يـا
شيخ لكن احلـد ـــ أثر أن إسـرامليل املزعومـة الـ ا تضـع
ا ادوثا اـ اآلن؛ ألنهـا تطمـع باملزيـد ,يبشـر هـذا احلـدي
ال احلــدوث
أنهــم لــن يتيــاوصوا اــدوثَ نهــر األرثنِّ الــ هــي فعــ ً

الواقعيـــة اآلن ,واألمـــة ليســـك نالسياســـيق؛ السياســـيون ـــم
ظــــروفهم اخلاصــــة؛ جيــــاملون ,يمـــ ون ,يتحملــــون ,تـــ تيهم
ظرو جتعلهم يتكلمون ا هم غري مـتنعق به أايانا؛ لكـن
األمة تتمعات مسلمة تابعة لرسول اهلل  تدر هذا ا مِّ.
والحـوا لــي ,و ــا أن الســؤال ،ــاء بهــذا ,فـــد ننــك قبــل
مــدة ,أول مــا تــوىل أوبامــا ص ا،تمــاع مــع تموعــة مــن ر،ــال
الكوجنرس وبع الر،ال الـ (ماسـكق) عمليـة السـال ؛ ألن
مبــاثرة ترامــب ,وقبلــها أوبامــا ,وقبلــها نلينتــون ,ولــن تـــف,
وثـــوا ,وبع ـ عنــاوين الم ـحف العامليــة اليــو نانــك تســزر
ســزريةً عميمــة ,لكــن مــع األســف ص العــاا العربــي رت ينـــل
منهــا؛ ألنهــا ثعايــة انتزابيــة أن ــر منهــا ,قلــك ــم ,ونــانوا
يتكلموا عن مبـاثرة السـال  ,فـلـك ـم :وأيـن الــدس؟ قـالوا:
(بعـــدين تُبحــ الــــدس) ,فـلـــك( :طيـــب ,أيـــن نـــذهب بســـورة
اإلســـراء؟! ـ ـذفها مـــن الــــرآن ونـــرشكم؟) فــــال( :رت ,مـــا
تســتطيعون) ,وهــو متزمــص بالدراســات العربيــة واإلســالمية,
فـلــك( :إرا مــا نســتطيع ــذ ســورة اإلســراء ورت نلغيهــا ,ف ِـقْ
أنكـــم لـــن تفعلـــوا شـــيئا)؛ ألن الــــدس لـــن يـــدعها املســـلمون.
وســــبحان اهلل ,بعــــدها ب يــــا أُصــ ـلّي ص إندونيســــيا ,ف ،ــــد
اخلطيـــب يتحـــد عـــن الــــدس ص إندونيســـيا ,ص المـــق ,ص
ا ند ,ص نل مكان.

فهذا من باب التفاؤل ,أننا نرا احلرنات السياسية ليسـك
هي ال تـرر التاريخ ,وا زنـة مؤقتـة وليسـك ثاملمـة .وتفـاءلوا
بـــاخلري؛ ألن مســـرا رســـول اهلل  شفمـــه اهلل ,ويســـاعد ص
رلـك أيضـا أبنـاء فلسـطق الر،ـال ,نسـ ل اهلل  أن شفمهـم.
وقــد نــان عنــدنا نــدوتان اصَّــتان بالـــدس ص هــذا املنتــدا,
وهما امن مطبوعات املنتدا ,ولذلك أثعو مَن نتـب السـؤال
إىل التفاؤل ,وواهلل ما طرأ عليَّ إرت التفاؤل اينمـا لعـك بهـذه
املباثرة؛ ألني أاخ أن هنا اـغطًا علـيهم ثا ليـا ,يريـدون أن
يَحلمــوا بعــ

مشـــكالتهم ,ومهمـــا نانـــك الــــرارات ,ومهمـــا

نانــك اجملــامالت السياســية ,فللسياســيق ظــروفهم ,لكــن
الواقع له أثره علـى احلااـر واملسـتـبل(( ,واخلـري صَّ وص أمـ
إىل يـــو الـيامـــة)) ,إن صـــدقنا ارتنتمـــاء لـاملـــل هـــذا الكـــال
املمطفى .
هذا ,وأنا أعتذر أني ث لـكُ ص مواـوعٍ آ ـر ,لكـن أثـارني
هــذا الســؤال ,أسـ ل اهلل  أن جيــزيَ شــيزنا الــدنتور الــد
ـريَ ا ــزاء ,وأن جيــزيكم ـريَ ا ــزاء ,وأن يوفـنــا وإيــانم
للتفاؤل املؤثِّي لعجيابية والعمل واإلنتام وابتغاء فضـل اهلل ,
كرَ اهلل لكم.
شَ َ

صور صتارة من الندوة.

https://twitter.com/KNwes2030/status/

https://twitter.almaalynews.com/news

.صور من التغطية اإلعالمية للندوة



ندوة :األسرة املهددة عامليًا




 تـ ـ ـ ــاري ومكـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ــيالد( :الريــــــــاض
3195هـ.) 3805 /
 املؤهل العلمي :ثنتوراه ص (سوسيولو،يا ال ـافة).
 األعمال السابقة:
 عَمِلَ مندوبا ثاملما للمملكـة العربيـة السـعوثية لـدا منممـةالـ (يونسكو) من العا ( 5660واتى .) 5630
 نامل ـبَ رملــيخ اجمللــخ التنفيــذي ملنممــة الـــ (يونســكو) مــنالعا ( 5633واتى .) 5631
 أُقيمك مساء السبك ,اخلـامخ مـن شـهر ر،ـب (3443هــ) ,املوافـق للتاسـع
والعشرين من ف اير ( .) 5656وحتـد فيهـا الـدنتور /صيـاث بـن عبـد اهلل
الدريخ (مندوب اململكة العربية السعوثية الداملم ــ سابـًا ـــ ورملـيخ اخلُطـة
الدوليــــة لتنميــــة ال ـافــــة العربيــــة ,ص الـــــ "يونســــكو") .وأثارهــــا األســــتار
الـــدنتور /عبـــد العزيـــز بـــن إبـــراهيم العُمـــري (أســـتار التـــاريخ واحلضـــارة
اإلسالمية رامعة اإلما حممد بن سعوث اإلسالمية "الرياض" ــ سابـًا).

 رملـــــــيخَ اخلُطـــــــة الدوليـــــــة لتنميـــــــة ال ـافـــــــة العربيـــــــة صالـ(يونسكو) ,من العا ( 5631واتى .) 5630
 رملــــيخَ حتريــــر تلــــة املعرفــــة مــــن العــــا ( 3887واتــــى.) 5660
 صدرت له عشرة كتب ،هي:
 (مذنرات بريوقراطي بالنيابة). (اكايات ر،ال). (مكانـــة الســـلطات األبويـــة ص عمـــر العوملـــة) ,أطرواـــةثنتوراه.
 (قل لي من أنا ,أقل لك من أنك!). (رت إنراه ص  ...الوطنية). (اروب ا ُويات المغرا). (مَن هو عدونا ص إيران؟). (معرنة اليونسكو). (اكاية اليو العاملي للغة العربية). (النضال الدبلوماسي). باإلاــــــافة إىل نتــــــاب (متــــــى يســــــتيـا النــــــا،حون؟),بارتشةا .

 التكريم:
 ميدالية (فلسطق):ص العـا ( ) 5631منحـه رملـيخ فلسـطق ميداليـةَ فلسـطق
التـديريـــة؛ ت مينـــا

هـــوثه الـ ـ قـــدمها لـــدعم التمـــويك

لفلســـطق ص ســـبيل امـــو ا علـــى العضـــوية الكاملـــة ص
منممة الـ (يونسكو).
 ثرع (ارتستحـاق اللبناني):منحتــــــــه ا مهوريــــــــة اللبنانيــــــــة ص العــــــــا ( ) 5635ثرعَ
ارتســتحـاق تـــديرا لت سيســه ااتفاليــة (اليــو العــاملي للغــة
العربية).
 ميدالية الـ (يونسكو) الفا رة:عنـــد نهايـــة عملـــه ص الــــ(يونســـكو) مطلـــع العـــا () 5637
قررت املنممـة منحـه ميداليـة رؤسـاء الـدول تــديرا

هـوثه

ارتســت ناملية ص حتـيــق أهــدا املنممــة ــالل ســنوات عملــه
العشر.



بسم اهلل ,واحلمد هلل ,والمالة والسال على سـيدنا رسـول
اهلل ,وعلى آله وصحبه ومَن وارته .اللهم أورثنا اواـه ورت َتفْتِنَّـا
بعده وااشرنا ص صمرته يا اي يـا قيـو  ,واافـا بالثنـا وسـاملرَ
بالث املسلمق من نل مكروه ,إنك ولي رلك والـاثر عليه.
إ وتي الكرا ايو املنتدا ,ص هذه األمسية املبارنـة,
أراب بكم مجيعا ,وأراب بضـيفنا الكـريم الـدنتور /صيـاث
ابن عبداهلل الـدريخ ,اإلعالمـي األثيـب ابـن الشـاعر واألثيـب,
ومرابـــا بـــه وبكـــم ص هـــذه األمســـية الـ ـ عنوانهـــا( :األســـرة
املهدثة عامليا).


،ــزا اهلل ــريا ,آيــات نرنــات تواــح شــعاملر اهلل  ص
عالقات متشابكة إنسانية ثا ل األسرة .مواـوعنا ـذه الليلـة
عنوانه( :األسرة املهدثة عامليا) وايفنا الذي شرَّفنا بهذا اللـاء
هو الـدنتور /صيـاث بـن عبـداهلل الـدريخ ,الـذي ـاض معـار َ
و،هوثا نبرية ص الـ(يونسكو) من أ،ـل اللغـة العربيـة والـدفاع
عنهــا ,ومــن أ،ــل قضــية فلســطق ,ومــن أ،ــل الـــيم اإلنســانية

ال ارص مع مَـن يتعـاون معـه ص تلـك املنممـة علـى ت بيتهـا ص
ن ري من أعمال املنممة وما يمدر عنها من قرارات.
عرفـ ـكُ أبـــا غسَّـ ـان مـــن ـــالل مـارتتـــه ونتاباتـــه املتعـــدثة
واملعتدلة وما صال ــ وهلل احلمد ـــ قلمـه سـيّارتً ويطـرح أطرواـات
مميزة ,فبار اهلل فيه وص قلمه وفكره.
مواوع اليو مواوع عاملي وليخ اصا ,وهو عن( :األسرة
املهدثة عامليا).
سرُ عـ التـاريخ نـواة اجملتمعـات ,وقوتهـا واـعفها عالمـة
ا ُأل َ
اـــعفٍ أو قـــوةٍ ص را اجملتمـــع .وقـــد تعمَّـــدنا ص افتتـــاح هـــذه
الـــتالوة اإلشـــارة إىل الوالـــدات واألورتث والـــروابل ـــــ (اللـــل) ـــــ
واحليــاة ثا ــل هــذه األســرة ,وممــا نـــرأه ص نتــاب اهلل اــول
النما األسري الذي ن ريا ما تتحـد اآليـات عنـه ,وتتضـمن:
(تلـــك اـــدوث اهلل)( ,تلـــك اـــدوث اهلل) ,ورلـــك ص أن ـــر مـــن
مواع ,و(أرت يعلم مَن لق وهو اللطيف اخلبري) .األسرة نِيان
فِطـــري بـــداملي وُِ،ــدَ مـــع اإلنســـان منـــذ آث  .عالقـــات أبنـــاء
بقبــاء ,وآبــاء ب بنــاء ,وإ ــوان بــ وات ,ر،ــال بنســاء ,صــغار
ونبــار ,مــوثّة ورمحــة بــق ا ميــع ,تعلــيم وتربيــة ,تفـُّــد ص
أاوال الر اء والشدة ,صالت رت يستطع اإلنسان أن يتيـاوص مـا
أقــرَّه اهلل  لبـــاء هــذا الكِيــان نميفًــا منممــا .ولعــل عوامــل
وتدا ل ال ـافات تُؤثر على هذا.

ورت أريــد أن أســتبق أســتارنا ص مواــوعه ,وأاــب أن أُرنِّــر
أن هـــذا اللــــاء يُنــــل علـــى ا ـــواء مباشـــرة علـــى موقـ ـع منتـــدا
العُمــري (omaryfourm( ,ويبـــى ــــ بــإرن اهلل ــــ نمــاثة رمليســة
اتى ينزل لارشيف عند الندوة الـاثمة ,وسيزرم ــ بإرن اهلل ـــ
ص اجمللد ال الـ عشـر مـن هـذا املنتـدا الـذي

ـن علـى وشـك

إنهامله بانتهاء آ ر حمااراته ــ بإرن اهلل.
أنرر الةايب بكم وبضيفنا الكريم ,وليتفضل.



بســم اهلل الــرمحن الــرايم ,احلمــد هلل رب العــاملق ,وصــلَّى
اهلل وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــق .بدايـةً
أشكر األخ العزيز األستار الدنتور /عبدالعزيز العُمـري علـى
ثعوته الكرنة ص هذا املنتدا احليوي ,الذي ــ مـا شـاء اهلل ـــ
صار له سنوات وهو يُغذِّي ال ـافة ارت،تماعيـة ,اتـى غـدا أاـدَ
أبــرص المــالونات ال ـافيــة ص مدينــة الريــاض .و ــذا فإنــه شــر ٌ
مل لــي أن يكــون اــيفًا ص م ــل هــذا المــالون ,وأشــكر لكــم
اضورنم ذه اللـاء.
ســـ ث ل ص املواـــوع مباشـــرةً ,إر لســـك ص اا،ـــة لواــــع
مـدمــة عــن ثور األســرة وأهميــة األســرة؛ ألنــه رت شــكَّ لــدينا ص

هذه األهمية ,لكننا نتحد اآلن عن الشـكو الـ تريـد أن
تُـْنعنا بزوال هذه األهمية.
ر ــا رتاــا ن ـ ري مــنكم اصثيــاث وتــرية الشــتيمة( ,شــتيمة
اجملتمع األبوي):

أصـــبح ص العـــاا اآلن حتـــورتت ،نســـية ,وتعـ ـ مـــا يسـ ـمّى
عامليا مـطلح (ا ندريـة) أي بـق الـذنر واألن ـى ,تسـارعك
لمــناعة أمنــاط ،ديــدة مــن األســرة؛ ولــذلك صاثت ارتنتـــاثات
ال ـ تُهيّــئ ــذا األمــر ,انتـــاثات لاســرة ,للميتمــع األبــوي,
وأايانــا يســمى اجملتمــع (البطريرنــي) ,ورلــك باعتبــاره منطًــا
تســلطيا مااــويا جيـب أن نتيــاوصه وندفنــه .و ــن نتســاءل :هــل
اجملتمع األبوي سُبَّة ومنـمة علـى اإلطـالق؟! أ أنـه شـكل مـن
أشـــكال النمـــا األســـري ,بـــل شـــكل مـــن أشـــكال الـــنمم

ارت،تماعيــة؟! ألننــا ا نتعــر علــى نمــا أُســري طــوال التــاريخ
غري النما الذي أ ِلفْنَاه.
فهذا النما ارت،تماعي ـــ الـذي هـو األسـرة ـــ فيـه وفيـه ممـا
نتفق واتلف معه ,م ل نل األنممة ارت،تماعية األ ـرا .وقـد
عاشــك عليــه البشــرية قرونــا عديــدة .واســب مــا هــو مــدوَّن ص
التاريخ الذي نعرفه ,فـإن الـنمل ا ُألسَـري الـذي ـن عليـه اآلن
هــو الــنمل األســري الــذي عاشــك عليــه البشــرية آرت الســنق,
واســـتطاعك أن تـــب هـــذا التـــاريخ البشـــري والــــيم التنمويـــة
واملعرفيــــة وغريهــــا ,ص ظــــل رلــــك اجملتمــــع .وإىل اليــــو فــــإن
اجملتمعات أو ال ـافات املو،وثة ص العاا( :العربيـة ,وا نديـة,
والفارسية ,والمينية ,واإلفريـيـة ,والالتينيـة أيضـا ـــ ا نـوب
أمريكـــي) نلـــها مـــا صالـــك تتبـــع النمـــا األســـري العمـــوثي,
وأقمـد بـالعموثي أي الــذي هـو قــاملم علـى ســلطة الوالـدين ,ثــم
األبناء.

ورت يو،ـــد اســـت ناء عـــن الشـــكل العمـــوثي إرت ص اجملتمـــع
الغربــي فـــل؛ اي ـ إن ال ـافــة األوروبيــة هــي ال ـ حتولــك ــــ
الل الـرن املااي أو الل النمف األ ـري مـن الــرن املااـي
ــــ مــن النمـــا العمــوثي إىل النمـــا األفـــي الـــذي يســاوي بـــق
األبوين واألبناء ,نلهم ص سـلة وااـدة .اخللفيـة التارتيـة ـذا
التحول تطول ,وقد واعك على يسار الشـرشة بعـ

العناصـر

الـ أثــرت ص هــذا التحــول .ومــن أبرصهــا طبعــا أن هــذا التحــول
بدأ من عمر النهضة األوروبـي ,الـذي قـا علـى فكـرة نسـر
الســلطة األبوي ـة ,اي ـ بــدأ بكســر ســلطة اإللــه! ســلطة ر،ــل
الدين ,سلطة الكنيسة ,ثم شدثت أيضا لتشمل نسر سلطة
األب .نـــلُّ هـــذا ســـعيا

ـــو احلريـــة املطلــــة .أراثت ال ـــورة ص

أوروبا أن حتـق احلرية الكاملة لعنسـان ,ورلـك بـ ن رت جتعلـه
حتك أيِّ سلطة علوية أو سفلية.
ثــم ،ــاءت ال ــورة الفرنســية .ونانــك مــؤثرة ،ــدا ص ت نيــد
وتعزيز منطلـات عمر النهضة.
انتملك تـريبا هـذه ا ـدثات أو احلـوافز لكسـر السـلطة
األبوية فيما يُسمَّى بـ(ثورة الطالب) ص فرنسـا ,والـ وقعـك ص
العــــا ( ,) 3809ونانــــك هــــذه ال ــــورة الطالبيــــة تــــدعو إىل
انتفااــــة علــــى قيــــوث نــ ـ رية ,ا تســــتطع ال ــــورة الفرنســــية
جتاوصها ,أو على األقل نما يـولون( :ب ن السلطات الفرنسـية

عــاثت عــن قــيم ال ــورة الفرنســية ,فــنحن ،ئنــا لنعزصهــا) .وقــد
نان معمم الـذين قـاثوا ثـورة الطـالب هـم مـن التيـار اليسـاري
الــذين نــانوا منســيمق مــع هــذا التو،ــه اــد التيــار اليمــي
الذي نان يهيمن على فرنسا رلك احلق.
واآلن عــوثة إىل احلــدي عــن األســرة .فــإرا ننَّــا نـــول ب ـ ن
الـبيلــة أواإلقلــيم ,أو الطاملفــة ,أو املــذهب ,ب نهــا مــن ا ُويَّــات
المـــغرا فإننـــا رت نســـتطيع أن نضـــع األســـرة اـــمن تمـــنيف
ا ُويات المغرا؛ ألنها ارتباط فطري يتيـاوص مسـاملل ا ُويـات,
هــي أنــ مــن رلــك .وإرا نــان رت بــدَّ أن نمــنفها مــن اــمن
ا ويـــات فسـ ـ نون ،ريئـــا وأقـــول بـ ـ ن األســـرة مـــن ا ُويـــات
الكــ ا وليســـك المـــغرا ,س اـــعها مـــع ا ويـــات الكـ ـ ا
نالــدين والـوميــة والــوطن (الــدين إصاء املــذهب ,والـوميــة إصاء
اإلقليمية ,والوطن ــ أيضا ــ إصاء املناطـية).

وإرا نــــان الــــدين شـــــق لعنســــان ارتســــتـرار الرواــــي,
والـوميـــــة حتــــــق ارتســـــتـرار ارت،تمـــــاعي ,والـــــوطن شــــــق
ارتســــتـرار األمــ ـ  ,فــــإن األســــرة تـــــو بضــــمان ارتســــتـرار
الو،ـداني .ولــو ت ملنــا نـ ريا ســنيد أن ارتســتـرار الو،ــداني ــــ
ر ا ــ يكون األن ـر تـ ثريا ص ارتسـتـرارات السـابـة؛ ألنـه إرا
ا يكن الفرث يشعر بارتستـرار الو،ـداني العـاطفي ,فإنـه لـن
يســــتطيع أن يكــــون نا،حــــا ص حتـيــــق مــــا يتلــــوه مــــن أنــــواع
ارتستـرار األ را.
حتدثك قبـل قليـل عـن قضـية األسـرة وارتنتــال مـن العمـوثي
إىل األفـــي ,وأن هــذا التهديــد هــو الــذي يوا،هنــا اآلن .لك ـ
س شــــري ــــــ ســــريعا اآلن ــــــ إىل تهديــــد آ ــــر يهــــدث ارتســــتـرارَ
العـــاطفي ,أرت وهـــو (صوام الشـــوار) ,أو مـــا نكـــن تســـميته بــــ
(األســرة املــزوَّرة) ,وهــو طبعــا أشــد تهديــدا وأنـ بكـ ري مــن
التهديد األول؛ فهذه األسرة املكوّنة من ر،لق! أو املكوّنة مـن
امـــرأتق! هـــي عبـــارة عـــن إعـــالنٍ ـــوت األســـرة أو نهايتهـــا,
وســي تي بعــد قليــل احلــدي بشــكل تفم ـيلي أن ــر عــن هــذا
املواوع.
أعــوث إىل شــكلي العمــوثي واألفـــي لاســرة .إرا علمنــا أن
نما األسرة العموثي ــ وهذا ما يُرثَّثُ ن ريا ــ نمـا سـلطوي أو

بــه مســاوئ ســلطوية أســاء اســتزدامها بع ـ

اآلبـاء مــع أبنــاملهم

بدافع احلب الزاملد أو التعنُّك الفارغ ,فلنـا أن نتسـاءل هـل تلـو
النما األفـي أيضا من مساوئ؟ م ل شييـع السـلطة وتـسـيمها
بق أفراث األسرة؟ والسلطة إرا ع تـسيمها بـق ا ميـع ,فإنهـا
رت تمــبح ســلطة ,بــل تمــبح ن نهــا (نعكــة) يــتم تـســيمها
ياملةٍ بق ا ميع.
ثــم لنــا أن نتســاءل :هــل اســتطاع النمــا األفـــي لاســرة ص
الغرب ــ وقد أمضى الغرب اآلن عـوثا مع هذا النما ا ديد ـــ
هل استطاع أن شفا احلـوق؟ اـوق الرفاهية والسعاثة لكل
أفـــراث األســـرة؛ ألن ا ـــد لـــيخ أن حتــــق الرفاهيـــة لابنـــاء
فـل ,بل ول باء أيضا .فإرا ننك ستستبدل هذا النما الذي
تـــول ب نـــه شـــق الرفاهيـــة لابـــوين ويـمــع األبنـــاء ,تســـتبدله
َمشَـهم ف نـك
بن ما شــق الرفاهيـة لابنـاء ويـمـع األبـوين أو ُيه ِّ
ا حتــل املشــكلة ,بــل أنــك اللــك نمــف املشــكلة ,والنمــف
اآل ر مو،وث ص النمل السابق على اعتبار أنه مشكلة.
وإرا نــان النمــا العمــوثي يتحيــز بطبيعتــه لابــوين ,فــإن
النمـــا األفــــي ســـيتحيز بطبيعتـــه لابنـــاء .وإرا ننـــكُ أمـــا
يارين ,وليخ عنـدي نمـا م ـالي سـيكون حمايـدا مـع أفـراث
األســرة مجيعــا ,وأنــه رت بــدَّ مــن أن أاــد النمــامق العمــوثي أو

األفـي سينحاص ألاد ،ذريِّ األسرة ,أرا أن مَن ينحاص لابـوين
أ ــف اــررا ,ملــارا؟ ألن األبــوين ســيكونان أن ــر قــدرة علــى
الـــتحكم ص مشـــاعرهم وأقـــوا و،ـــدانا علـــى رعايـــة أبنـــاملهم,
بينما العكخ قد رت يكون صحيحا من لَدُن األبناء.

وص مس لة (صوام الشوار) ,أسـوق اكايـةً أتـذنرها ثاملمـا.
ص عــا ( 3467هـــ ــــ  ) 3897ننــك أعمــل ص مرنــز األحبــا
ستشـــفى (امللـــك فيمـــل التزممـــي) بعـــد أن رَّ،ـــك مـــن
نلية العلو رلك احلق ,وننك ص املعمل مـع بااـ أسـةالي
على األمراض (األيضية) عند األطفال الـذين يُولـدون بتشـوهات
ِلْـِيَّــة ,فكنَّــا نســتزد  ,ربابــة الـــ(ثروســوفيال) الـ تُســتزد
ن ريا ص م ـل هـذه األحبـا  ,قـال لـي البااـ ُ األسـةالي :أنـه
جيـــب أن نضـــيف علــــى الـــذباب هـــذا امليكــــروب؛ لنـــرا هــــل
ســيحد عنــدها طفــرة أو العكــخ .ثــم قــال لــي :اَـعْ ربابــا ص
احلاانة واَـعْ معـه أن ـى اتـى شـد تكـاثر .فـلـك لـه :نـم

أاــع مــن أن ــى ,ف نــا رت أعــر  ,هــل مطلــوب تكــاثر نـ ري أ
مطلوب فـل واادة؟ ف ،اب خببـ " :إن نـان رنـر الـذباب
عربيا ,فضَـ ْع معـه أربـع إنـا  ,وإن نـان غربيـا فتكفيـه أن ـى
وااــدة" .احلـيـــة اــحكك ,لكـ ننــك مســتاء مــن تعليـــه
فلــم أف ـوّت الــرث عليــه ,قلــك ,وقــد ،علتهــا أيضــا علــى شــكل
مــزاح ,وهــي مبطنــة بانتـــا ( :إن نــان الــذباب عربيــا فس اــع
معــه أربـــع إنـــا  .وإن نـــان غربيـــا فس اـــع معـــه أن ـــى وااـــدة
وأربعة رنور!),

فو،ئك أنه توتر من رثي ثم قال :إن احلارتت اخلار،ة عنـدنا
عن إطـار احلالـة النمور،يـة للـزوام ,أي الـ هـي صو،ـة وااـدة
لــزوم وااــد ,اــارتت فرثيــة وغــري معلنــة وغــري مـننــة أيضــا أو
مشــرّعة قانونيـــة ,بينمـــا أنـــتم العـــرب عنـــدنم التعـــدث مشــرّع
قانونيا وثينيا.

واحلـيـــة ا أاــاول أن أقنعــه ــ رات التعــدث؛ ألنــي رلــك
الوقـــك ننـــك للتــوّ متزو،ـــا وا يكـــن بـــوثِّي أن أتكلـــم عـــن
التعدث!! لك طبعا ااولك التحد َ عن الفروقات ارت،تماعية
بـــق اجملتمعـــات والتنـــوع ال ــــاص ,ثـــم أغلـنـــا النــــاش وأغلـنـــا
احلاانة على صو،ي الذباب املزت !
اآلن أتـــذنر احلكايـــة بعـــد مضـــي ( 12ســـنة) وال ملانـــات
الغربيــة تتســابق ص تشــريع صوام الشــوار ,بينمــا نــان الباا ـ
األسةالي يـول لـي إن احلـارتت هـذه غـري مشـرَّعة عنـدنا ,أنـتم
التعــدث مشــرَّع عنــدنم .اآلن بــدأت (ال ملانــات) الغربيــة تشــرِّع
صوامَ امل لــيق وجتعلـــه قانونيــا وثســـتوريا! وتهافتــك طبعـــا ايـــة
األســـةالي ,وبمـــدق شنيـــك أنهـــا ا تتهافـــك :نـــان بـــوثِّي أن
حتافا اجملتمعات الغربية على قيمها ,فذلك أهم عندي من أن
أهز رلك األسةالي.

ونتســـاءل نــ ريا ,مـــا الـــذي جيـــري ص الغـــرب؟! ملـــارا هـــذه
التحورتت الكبرية؟!

رت ننـــاقش اخللفيـــات الدينيـــة وارت،تماعيـــة والمـــحية لـــزوام
امل لــيق؛ فلحســن احلــا مــا صالــك تو،ــد مؤسســات ا،تماعيــة
وثـافيــة ص الغــرب نفســه تنــاقش هــذا املواــوع .إر أثنــاء إقــام
ص فرنسا ننك أشاهد وأتابع بع

هـذه النـاشـات وحمـاورتت

التمــدي والــدفاع .وقــد ر،ــك ممــاهرات ن ـ رية مضــاثة ص
شوارع باريخ ,وما ثا أنها ر،ك ص شوارع بـاريخ فمـن بـاب
أوىل أن

ــرم ص لنــدن وص املــدن األمريكيــة واملــدن األوربيــة

األ را ,نلها تماهرات تستبشع صوام امل ليق.
لك ننك أتسـاءل ـــ ومـا صلـك ـــ :مـا مسـوّغات املشـرّع ص
ال ملان الفرنسي واألملاني وال يطاني وغـريه ,الـذي اسـتطاع أن
جيــد م ـ رات ملنــع احليــاب واســتطاع أن جيــد م ـ رات حلمــر

تعــدث الزو،ــات ,لكنــه أ،ــاص صوام امل لــيق؟! واآلن يــتم نـــاش ــــ
وإن نـــان ص بدايتـــه ـــــ لفـــتح صوام ا ـــار  ,أي أن األب يتـــزوم
بابنته ,واألخ ب ته ,والولد يتزوم ب مه ,وهكذا!
بــل إن هنــا املزيــد ,ولعلكــم لعــتم حبالــة امــرأة تزو،ــك
بكلبهـــا! فـــنحن (مـبلـــون) علـــى (نــــاش الـــزوام بـــق اآلثمـــيق
واحليوانات! وهذا يؤنـد أن املسـ لة لـن تــف عنـد قضـية صوام
امل لــــيق فـــــل ,بــــل إنهــــا ســــتتياوص إىل صــــنو أ ــــرا مــــن
تشكيالت "األسرة" وقد علَّق أاد املسؤولق الفرنسيق بـولـه:
(إنه أل،ل هذا قامك ال ورة الفرنسية؛ أن

ـق احلرية املطلــة!

املبدأ املر،عي لنا هو احلرية املطلـة بال ادوث مـن أ،ـل حتـيـق
اإلنســــــان لرغباتــــــه الشزمــــــية ثون أي قيــــــوث! رت ثينيــــــة ,رت
أ القية ,رت ا،تماعية ,رت قيما بالية يفراها اجملتمع والعـاثات
والتـاليد).
وهنا أعيد التساؤرتت:
ملــارا يُشـرّع الغــرب إلنســانه نــلَّ مــا يريــد بــال اــدوث ,بينمــا
يتبنــى قــوانق ثوليــة للحــدِّ مــن اريــات اآل ــرين؟! وملــارا تمــاثرُ
احلرية الشزمية للمرأة ب ن تلبخ ما تشاء ,ص اق أنـه يُسـمح
ابن

لع ما تشاء؟! وملـارا يـتم التعـاطف مـع الواـع المـحي

ارتست ناملي ملَن يشتهي الزوام

يله ورت يتم التعاطف مع الواـع

المحي ملن يريد التعدث؟!
وأتســاءل أ ــريا ..مـــا الــذي نكــن أن تكـــون عليــه صـــورة
اجملتمــــع البشــــري إرا شــــاثا ص جتريــــب ممــــاثمة الـــــوانق
الطبيعيــة للكــون وأصــبحك متعتــه وتفوقــه مكرســة ص إبااــة
املمنوعات؟

ونـ ن ا ــد هــو مــا يُسـمّونه نســر (التــابو) :املمنوعــات,
لــذة نســر هـذا (التــابو) أصــبحك مهيمنــة علــى الغــرب وليســك
مهيمنة لديه فـل ,بل يريد أن يفراها على العاا نله ويريـد
للميتمعـات البشـرية نلــها أن تنــاث ــذا الكسـر!؛ ف صــبحنا
أمــا نـيضــق :إمــا تتمعــات منـــاثة لـيــوث ا،تماعيــة ليســك
منزَّلة ,رت ثينيا ورت عـليا ,أو تتمعات أ ـرا تريـد أن تكسـر

نل ما أتى به الدينُ ,أو ما توارثتـه البشـرية ,وهـو سـليم أثبـك
،دارته وصحته على مدا قرون طويلة.
والسال عليكم.




شـــكرا ألبـــي غسَّـ ـان ,علـــى ترنيـــزه وا تمـــاره للوقـــك.
واجملال مفتوح للمدا الت املباشرة أو املكتوبة ,وبـدأت تمـلنا
بع الطلبات.
ص احلـيـة ما طراه أبو غسَّان ــ ،زاه اهلل ريا ــ قبـل قليـل
يُذنِّرنا أن الـويَّ ص هـذا العـاا شـاولُ أن يفـرض نممـه علـى
منــاطق أ ــرا تلــف عنــه اضــارةً وثـافـةً ,واحلمــد هلل نــان
للمملكـــة ثورهـــا ص رفــ نــ ريٍ مـــن تلـــك التشـــريعات الــ
حتــاول إ،ــاصة صوام امل لــيق أو غــري رلــك عــن طريــق املنممـــات
الدولية ,نس ل اهلل  العون وال بات.
احلـيــــة قضـــية صوام امل لـــيق جترُّنـــا إىل احلـــدي إىل (ثـــم
مارا)؟! نيف يمهر ،يل ،ديد من صوام رنرٍ بذنرٍ أو امرأةٍ
بــامرأةٍ؟! ولــذلك أرنــر هنــا مــا نَتَبَ ـهُ (باتريــك ،يــه بونــانن
 )Buchanan, Patrickص نتابـه (مـوت الغـرب The Death of
 )the Westالـــذي طبعتـــه مكتبـــة العبيكـــان للنشـــر والتوصيـــع

وقرأتُــه أن ــر مــن مــرة يتحــد عــن ا ــدار املواليــد ص غــرب
أوروبــا بشــكل أصــبح طــريا علــيهم وعلــى اقتمــاثهم وعلــى
قوتهم ,والسبب هو تلك الـوانق ال ليسك فـل جتيـز الـزوام
للم ليق ,بل تُعطي املرأة بع احلــوق الزاملـدة أو اجملحفـة مـن
و،هــة نمــري ممــا ،عــل الر،ـلَ رت يرغــب أصـالً رت باإلجنــاب ورت
بالزوام ,وما يريده من متعة جيده بل يتنــل ـــ لـو أراث ـــ بشـكل
يومي.
والدنتور صياث رنـرَ قمـةً مـع البااـ األسـةالي ,أرنـر
ص لـاء ص ،امعة (أونالند) نفخ املواوع ,فسـ لك السـاملل,
وقلــك لــه( :مَــن هــم أطــرا ال ـزوام؟) .فـــال( :الر،ــل واملــرأة).
فـلك له( :رت ,ن ص نلِّ التشريعات اإلسالمية بال اسـت ناء,
هنــا طــر ثالـ  ,وهــو ا ــنق) را الــذي شــتفا حبـــه ص
األبوة واألمومة ص اال تعدث الزو،ات ,لكنه رت شـتفا بـه ص
اال تعدث األصوام! وهـذا شـيء طبيعـي ,مَـن مِـن األصوام يكـون
األب؟ أعوث وأنرر إن مواوعنا ليخ مواوع تعدث الزو،ـات,
لكن هذا جيرُّنا إىل قوله ـــ تعـاىل ـــ( :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣ) [امللـــك] .ورت ننمـــر إىل املـــدن واجملتمعـــات املعاصـــرة
فـل.
واآلن لـــــدينا بعـــ ـ طلبـــ ـات املـــــدا الت اســـــب وروثهـــــا.
الدنتور /محد املا،د ,فليتفضل



ايَّــانم اهلل مجيعــا ,أُبــدي ســعاثتي الشــديدة حلضــور هــذه
ا ااـــــــرة .ص عـــــــا ( 3881أو  ) 84ص املرنـــــــز ال ــــــــاص
اإلســالمي ص لنــدن ,نــان املرنــز أاــد الــذين شــهدوا هــذه
املعـــار علـــى الفضـــيلة ,ولاســـف نانـــك معرنـــة ثفاعيـــة
وليسك هيومية ,عنى أن ازب العمال ال يطاني عندما توىل
ثفّــة احلكــم أيــا (تــوني بلــري) ,عنــده طــرحٌ متنــاق إن صــحَّ
صــح التعــبري ومنمومــة
التعــبري ,فهــو اــد منمومــة العامللــة إن َّ
الفضاملل ,ولكن ص رات الوقك هـو مـع األقليـات ,مـع األقلِّيَّـة:
(ا ندوســـية ,والســـيزية ,والبوريـــة ,والشـــارين ,واملســـلمق),
يلــوا! فيبــدو أن هــذا أيضـا أربــك ا اليــة واألقليــة املســلمة ص
ا ار الـرار ص أيِّ احلزبق يؤيدون .والشاهد هو أنه نان مـن
اـــمن طرواـــات اـــزب ا ـــافمق ص ا يـــو علـــى مرانـــز
الفضــيلة ,وهــذا طبعــا نــان هيومــا عامــا لاســف ,ومرانــز
ا ــافمق إن صــحَّ التعــبري ,نــان لتعزيــز مكانــة مــا يُســمُّونه
بالشـــارين ,وإن نانـــك اآلن نلمـــة شـــارين أصـــبحك مرعبـــة!
اـيـة يـا إ واننـا ,أنـك تــول نلمـة وأنـك مسـؤول أو إعالمـي
وتـول (شار) فهذه قد تؤثي بك إىل إشكارتت قانونية معـدة.
و ـــذا بعـ ـ

النـــاس يعيـــب علينـــا

ـــن معشـــر اإلعالمـــيق

والمحفيق اق نـتكلم عـن امل لـيق ,فيــول أيُّ (مياعـة) أنـتم

حتدثونها باستزدا املمطلحات ا الميـة الـ رت تضـع النــاط
على احلرو ؟ فالشاهد أرنر أننا مجعنـا بـاملرنز اإلسـالمي
نـــلَّ امللـــل والنِّحـــل ص بريطانيـــا مـــن( :بـــوريق ,وهندوســـيق,
وصراثشـــتيق ,وســـيخ ,وشـــيعة ,وبروتســـتانك ,وناثوليـــك ...
إ ) ,مجعناهم نلهم ص الف أشـبه حبلـف الفضـول ,ونـان
نـاشنا الذي تداولناه لساعات طوال يتحد عـن نـل شـيء إرت
الــدين .فـــل حتــدثنا عــن قضــيةٍ منهييـةٍ فراــها اــزب العمــال
أيا (توني بلري) ص اكمه ا ديد ,يريد أن ينتزع مـاثة الهـا
املاثة الـ ( )39ص الدستور ال يطاني ,تــول هـذه املـاثة وتطالـب
بــــالةنيز علــــى الفضــــيلة ,رت ,اتــ ـى ا يســــم بالشــــذور ورت
امل لـــيق ,بـــل قـــال :ووقايـــة طالبنـــا مـــن أي فكـــر ث يـــل يهـــدث
األســـرة الـ ـ أشـــار إليهـــا ابيبنـــا أبـــو غسَّـ ـان .فكـــان ا هـــد
متكاتفًا ,وفعالً استطعنا أن نرثَّ تلـك ا يمـة والمـدمة وعـد
إلغــاء هــذه املــاثة ,لكــن توالــك األيــا وتتالــك املعــار ,

ــن

نسبنا معرنة ,أو أهل الفضاملل مـن نـلِّ األثيـان ومـن نـلِّ
امللــل والنحــل نســبوا معرنــة ,ولكــنهم ص النهايــة ســروا
احلرب مع شديد األسف.
اآلن أصــــبحك قــــوا هــــد الفضــــاملل وهــــد األســــرة هــــي
املتمكنة!

فالشاهد من هذا يتم ل ص أن اإلشـكال الـرمليخ اآلن ـــ وبـه
أ ــتم ــــ هــو أن هنــا مســارين عنــيفق ،ــدا ص نســر بيــوت
الفضـــيلة .املســـار األول :عنمـــر يهـــد األســـرة ,واـــق تهـــد
األسرة ,فبالتالي أنك تهد الفضـيلة ,والفضـيلة تكلَّمَـكْ عنهـا
األثيـــان بكـــل تنوعهـــا .واملســـار ال ـــاني :هـــو اإلحلـــاث .هـــذان
املساران اآلن أصبحا يـضما املنطـة ا افمة!


الشــــكر ألبــــي املعتمــــم ,وســــنوات عديــــدة نــــان رمليســــا
للمرنــز اإلســالمي ص لنــدن ,وتكلَّــم عــن تلــك احلــارتت مــن
ـــالل تـــه ومعايشـــته ,وهـــو أاـــد نُتَّـــاب الشـــرق األوســـل
املستمرين .أبا غسَّان ,هل من تعليق على هذا الكال ؟


أُفضّل أن ن ذ مـدا الت عديـدة ثـم فيمـا بعـد أُعلِّـق .لكـن
تعليـــي هنــا أنــي تكلَّمــك عــن مهــدثين ,املهــدث األول :نســر
النمل األسري ,واملهـدث ال ـاني :هـو تشـريع الشـذور ا نسـي,
وليخ بوثّي أن نرنز علـى وااـد فــل والـذي هـو الشـوار ,ثـم
ننسى العامل ال اني؛ ألنه أن ـر شـيوعا أيضـا أو رت يــل طـرا.
والدنتور محد ما قمَّـر غطَّـى اـدي (الشـوار) ـا يكفـي,
تـــام ألن نتحـــاور اـــول األمـــر ال ـــاني؛ ألنـــه هـــو الـــذي نـــخُّ
تتمعنا اآلن ,بشكل أن .



واآلن ن ـــذ مـــدا الت مكتوبـــة .هـــذا يــــول :هـــل هنـــا
ا ـــــتال بـــــق الكاثوليـــــك وال وتســـــتانك ص مواـــــوع صوام
امل ليق؟ وهل هنا ا تال بينهم ص هذا الزوام؟ وملـارا فرنسـا
بالـــذات هـــي الــ ينتشـــر ويشـــيع بهـــا م ـــل هـــذا الـــزوام امل لـــي
خبـــال مـــا نســـمعه عـــن الـــدول األ ـــرا؟! واآلن هـــذه مدا لـــة
للدنتور /أمحد اخلاني ,فليتفضل أما امليكروفون.


الســال علــيكم ورمحــة اهلل وبرناتــه، ,ــزا اهلل عنَّــا أبــا
عاصم وا اار الكـريم علـى هـذه اإلاـاءات واإلطاللـة علـى
مواوع ي ذ مـداه ن نـه امـاة ص برنـة تتوسـع ثاملرتهـا ورت
ندري إىل أين تنتهي.
هـــذا املواـــوع ,مواـــوع احلريـــة ,أصـ ـالً نشـ ـ مـــع ال ـــورة
الفرنسية( ,األقنان) ص أوروبا ,و(اإلقطاع) نان لديهم عبيـد,
وملَّ ـا قامــك ال ــورة الفرنســية ,فُيِّ ـرَت طاقــاتهم ونــاثوا باحلريــة
الشزمـــية املطلــــة ,ونشـ ـ عـــن رلـــك ارتقتمـــاث اإلم يـــالي أو
ارتقتمــــاث الــــذي يُســــمُّونه احلــــر أو الرألــــالي .والرألــــالي
يستطيع أن يتمر بعمالـه نمـا يشـاء .وقـد انعكـخ رلـك ص
الشــــرق ,عنــــد (نــــارل مــــارنخ) ,فنشـــ عنــــده ارتقتمــــاث

ارتشـــةاني ,لـــيخ هنـــا .احلريـــة املطلــــة امتـــدت إىل مـــا بعـــد
ارتقتماث ,وهنا أفكـار سـامة مـن قِبَـل أعـداء األ ـالق ,هـم
الذين اجتهوا إىل األ ـالق وعرفـوا نيـف شـاربون اإلسـال ص
ارب األسرة.


واآلن مدا لة من الدنتور /عبدالرمحن التمامي
احلـيـة إن الشكر مستمر للدنتور أبـي عاصـم علـى هـذه
الديوانيـة املبارنــة وحلبيبنـا الــدنتور صيـاث الــدريخ علـى هــذا
الطرح ا يد ملا يداهمنا هذا األيا .
نـان بــوثّي أن تكـون املـارنــة بـق العمــوثي واألفــي ,ب نــه
ليخ أقل اـررا ,هنـا اـرر نـبري ،ـدا ص النمـورم الغربـي,
ـد مــن قيــاثة ,بإمكاننــا أن نـــول:
وهــو النمــورم األفـــي ,رت بـ َّ
هنا اانم وهنا حمكومون ,رت ,رت ,رت نسـتطيع أن نــول
هنــا أقــل اــررا ,ب ـ ن يكــون الشــعب ه ـو احلــانم ,فهنــا
بـد مـن قاملـد وااـد يـدير ,نمـا أن اريـة
ارر نـبري ،ـدا؛ رت َّ
املرأة رت بدَّ ا من اوابل أو األنممة ال تُــنن األسـرة .اـرب
أاد املفكرين م الً فــال :إن الـطـار يسـري بـق قضـبان جتـ ه
علـــى الســـري علـــى هـــذه الســـكة اتـــى يمـــل إىل هدفـــه بعـــد

مخسماملة أو ألف نيلو ,ولو أراث الـطار أن يتحـرر أو أن يسـري
ص ل مستـيم ,لتدهور وانـلب ,ونذلك النما األسري.
وليــك أيضــا أبــا غسَّـان أشــار إىل مضــار الفســاث األســري مــن
ن ــرة املال،ــئ واأليتــا وانتشــار ا ــراملم واخللــل ارت،تمــاعي
الو،داني الذي قـد أشـار إليـه ,فهـذا لـل نـبري ،ـدا سيمـري
ص اجملتمع ,قرأت ص أاد المحف الغربية تـريبا قبـل عشـرين
ســــنة( :اافــــاض عــــدث املواليــــد بشــــدة) ,فمــــا بالــــك اآلن؟!
ستنـرض أوروبا إرا استمروا على هذا النمل .سـؤال آ ـر ,هـل
للمؤامرة أو لنمرية املؤامرة ثور ص هذا؟ هل هنـا ثواملـر فيـة
تــدفع لتــدمري النَّــواة األســرية ص الغــرب؟ إن ننَّــا نـــول نمريــة
املــؤامرة ,هــل ــا ثور ص هــذا؟ آمــل اإلشــارة إىل هــذا ,و،ــزا
اهلل ريا ,وشكرا.


املدا لة األ رية مع األستار أشر املهداوي ,فليتفضل.


بار اهلل ص صااب هـذا املنتـدا الراملـع الـدنتور الكـريم
عبدالعزيز ,ولي الشر أن تكون هذه هي صيـارتي األوىل ـذا
املنتدا ا ميل الذي أصداؤه شرَّقك وغرَّبك ,نـذلك أشـكر

الـــــدنتور الكـــــريم صـــــااب ا ـــــورتت ال ـافيـــــة ا ميلـــــة
واملؤصلة ,وأشكر احلضور نذلك.
مدا ل اول هذا املواوع املهم والواقع أن التهديدات الـ
تهــدث األســرة نـ رية ،ــدا مــن مجيــع النــوااي ,ســواء أنانــك
تهديــدات ،ذريــة م ــل ال ـ تفضــل بهــا ا ااــر الكــريم ,أ
تهديــدات أ ــرا ،ذريــة و،انبيــة ومــن أمامهــا ومــن لفهــا ومــن
مجيع ارتجتاهات ,تهـدث األسـرة بكـل أشـكال التهديـد .ـن
فعـــالً ص مرالــــة صمنيــــة تزايــــدت فيهــــا نــــل أنــــواع املهــــدثات
لاســرة ,واملواــوع ،ــدير ب ـ ن يُبح ـ َ وأن يُهــتمَ بــه اتــى ننمــر
نيـــف سينشـ ـ أبناؤنـــا؟! ومـــا مســـتـبل هـــذا ا يـــل الغريـــب
وبالــذات ــن ص مرالــة صمنيــة صــعبة ،ــدا لــتغريات ن ـ رية؟!
فارتنفتاح ص ارتتمال وص التـنية وص ال ـافات إىل ما هنالك.
وعلــى نــل اــال ,األســئلة الـ

ــتم بهــا ا ااــر الكــريم

هـــذه ا ااـــرة ا ميلـــة هـــي أســـئلة نـ ـ رية ,وأنـــا أعتــــد أن
األســـئلة ســـتمل مفتواـــة ومتيـــدثة ,واملشـــكالت واملهـــدثات
ستمل مفتواة ومتولـدة ومتكـاثرة ,واملسـ لة ــــ اتـى رت نُشـتك
ص ا زمليات وص ا دل وص السـؤال الـذي يُنـاقش بسـؤال آ ـر
واحليــة ال ـ تُنــاقش حبيــة أ ــرا ــــ هــي املس ـ لة ص األســاس
منبعهـــا هـــل آ ـــذ تمـــوري عـــن الكـــون ومؤسســـاته األســـرية
ونمراته الفرثية من عـلي أو من العـل البشـري املزتلـف أ مـن

ممدر لـاوي؟ هـي املسـ لة ص األسـاس تعـوث إىل الـدين؛ ألنـك
مهمــا ،ــاثلتهم ســواء ص األســرة العموثيــة أ األســرة األفـيــة أ
،ـــاثلتهم بــ ي ايـــة مـــن احليـــج ,فســـيـابلون ايتـــك حبيـــة
أ ــرا ,وقــد تكــون صورا وبهتانــا ,أو ،ــدرتً ,أو مِــراء .فاملسـ لة
هي ص األصل إن صحَّ الدينُ ستتالشى ن ري من اإلشكارتت,
ونلمــا صاث العلــم الشــرعي والفـــه والعلــم النفســي فســتزتفي
اإلشكارتت.
أما أن آتي إىل شـزص ملحـد أو تمـوره وثينـه أصـالً باطـل,
ثــم أناقشــه ص األســرة ,ف نــا أعتـــد أن عنــده ل ـالً أن ـ مــن
األســـرة أثَّا بـــه إىل مشـــكلة النمـــرة الـاصـــرة جتـــاه األســـرة.
وبالتــالي أنــا أعتـ أن النـــاش أايانــا ســيكون مضــيعةً للوقــك.
وص األم لـــة الــ رنرشوهـــا ,ســـواء التيربـــة الــ اكاهـــا
الدنتور صياث ,أ التيربة ال اكاها الـدنتور عبـدالعزيز.
أ التيربــة الـ اكاهــا الــدنتور محــد ,ســتيد أن اييَــك
ـــم تـابـــل حبيـ ـجٍ أ ـــرا ولـــو نانـــك ســـزيفة .وبالتـــالي فـــإن
املسـ لة ص أصــلها (الــدين) هــو الــذي يرشــك؛ ألنــك ســت تي إىل
إشـكارتت نـ رية؛ ملــارا رت جتمــع بـق األ ــتق؟ ملــارا رت تســاوي
ص املواري ؟ ملارا ,ملـارا ,ملـارا؟ فـإرا صـحَّ الـدين تالشـك نـ ري
من الـ (اِريات) واملشكالت واملعضالت ,وشكرا لكم.



هذا تعـيب من األستار عبدالرمحن الرصشي ,يــول :عرفنـا
ما عمله الغرب من قوانق تبـيح اإلفسـاث ,هـل نكـن التزـوُّ
من تب م ل هذه الـوانق ص بع الـدول املغلوبـة علـى أمرهـا؟
ولعله ي رن لـي أن أاـيف( :مـن ـالل املنممـات الدوليـة)؟ هـذا
سؤال ,وأبو غسَّان، ,زاه اهلل ريا ,يـول أ،يـب علـى نـل مـا
يُطرح مرةً واادة.
ثعــوني أيضــا أُعـِّــب ــــ وإن ننــك أن ــرت علــيكم ــــ طبعــا
ثعــوة احلريــة ,وأرنــر أن ـ ننــك ص واشــنطن نتنــاقش اــول
قضــية احلريــة ,واتفـنــا مــع مَــن يناقشــون أنــه رت تو،ــد اريــة
مطلـة؛ احلريـة ـا اـدوث ,فـنحن اتلـف معهـم ص اـدوث هـذه
احلرية ,ولذلك األصل اخلـال ص هـذه احلـدوث ,فلنـا اـدوثنا
الــ اـــدَّها اهلل  ,ولعـــل اإلشـــارات واآليـــات الـرآنيـــة (تلـــك
ادوث اهلل)( ,تلـك اـدوث اهلل) ,را النــاش يـذنرني ـا ص
تلك اآليات.
وأعتذر لضيفي إن أطلك عليـه ,ومـةو لـه التعليـق علـى مـا
رُنر.


شكرا ،زيالً ثنتور عبدالعزيز ,تعمّـدت الةيـ َ ص الـرثِّ؛

ألني رت أاب الطريـة ال يهيمن مـن ال ـا ا ااـر ,وأنـه رت
بدَّ أن يرث على نل سؤال! أورتً :ألنـه ي ـذ وقتـا طـويالً ,ثانيـا:
يمـــبح ون نـــه ملـــز بـــالرث علـــى نـــل ســـؤال ,فيتحـــول مـــن
حماار إىل أسـتار يـدرّس .وأنـا رت أسـتطيع أن أقـو بهـذا الـدور
أمامكم.
أصــبح املوقــف مــن الشــذور ا نســي عــامالً أساســيا األن ص
قدرة املسؤول الغربي على الةقي ص منمبه أو الفوص بانتزابـات
ص بلــده أو ص منممــة ثوليــة .رت يســتطيع أن يفــوص أاــد نمــب
إرا نان لديـه موقـف سـليب مـن (الشـذور) ,ولـذلك جتـدهم إر
أراثوا إسـاط أاد املرشحق تو،هوا إىل وسـيلة إعالميـة أو إىل
اخلمــم مـ الً وقــالوا اسـ لوه عــن موقفــه مــن (الشــوار)؛ ألنــه إرا
أ،ــاب وقــف مضــاث فسيســـل تلـامليــا ,أو اتــى لــو نانــك
إ،ابته ر ـوة فسـيعرفون أنـه لـيخ مؤيـدا ,وأايانـا رت تـنيح ألن
هــذا الشــزص ــــ اتــى وإن نــان حمســوبا علــى ا ــافمق ــــ
عندما ي تيه السؤال يعر أنه فـخ ,فيــول :أنـا مـع اـق الشـوار
شامــــا ,وهــــذا يشــــبه مــــا نــــان نارســــه الغــ ـرب ص مســ ـ لة
الـــ(هولونوســك) للــدفاع عــن اليهــوث ,نــان الغــرب يســتزد
مطرقــة الـــ(هولونوســك) علــى مســؤوليه لتهديــدهم ص قضــية
تســلم املناصــب أو احلمــول علــى النفــور ,وليميــزوا تو،هــه مــن
ـــالل موقفـــه مـــع الــــ(هولونوســـك) ,اآلن فَّـــك الــــ(هولـــو

نوســــك) قلــــيالً وصــــار الــــذراع املســــتزد هــــو قضــــية (صوام
امل ليق).
وبشــ ـ ن ســــؤال هــــل هنــــا ا ــــتال بــــق الـــــ(ناثوليــــك)
والــــ(بروتســـتانك) ص مواـــوع صوام امل لـــيق؟ احلـيــــة أنـ ـ ا
أتتبع هذا املواوع تفميليا ورت أريـد أن أقـول نالمـا إنشـامليا,
فال بدَّ من حتري الدقة ,وإن نان الطبيعي ـــ الـذي يُتوقـع ـــ أن
ال وتستانك أقل اجنرافًا ,ألنهم أايانا يكونون أن ر حتفمًـا
أو شسكًا ,لكنهم أيضا ص بعـ

امليـول السياسـية يمـبحون

بالعكخ ,ف ايانا امليل السياسي سواء حلـزب ا ـافمق ,أو
العمّـــال ص بريطانيـــا أو احلـــزب ا مهـــوري أو الـــدنـراطي ص
أمريكـــا ,يـــؤثر أن ـــر مـــن أن قضـــية هـــؤرتء بروتســـتانك أو
ناثوليك ,لكن بالت نيد أن ا ت ثريا رت شضرني اآلن.
وســؤال آ ــر :ملــارا ثولــة فرنســا هــي ال ـ ينتشــر فيهــا هــذا
األمر وتشيع الزوام امل لي؟! رت رت ,ليسك فرنسا واـدها ,نـل
الدول ,أو اسب ما أعر أن معمم الـدول الغربيـة انطلــك ص
تشــريع (الــزوام امل لــي) ,وطبعــا مــن الطبيعــي أن تكــون فرنســا
سبَّاقة ص هذا املواوع؛ ألنه ونما سبق وأن قلك ص البدايـة أن
منطلـــات ال ــورة الفرنســية هــي قــاثت إىل هــذا األمــر ,ثــم ثــورة
الطــالب عــا ( ) 3809أنَّــدت هــذا املواــوع ,ولــذلك فرنســا

هــي أن ـر ثولــة (رتملكيــة) علمانيــة ,بــل نكــن الـــول إنهــا
أن ر ثولة رت ثينية ص الغرب ,وبالتالي قد يكون هذا مسـوغًا
ألن تكون اندفاعا مع هذا التو،ه.
األخ عبدالرمحن الرصشي يس ل :عرفنا مـا عملـه الغـرب مـن
قوانق تتيح اإلفساث ,فهـل نكـن التزـو مـن تبنّـي م ـل هـذا
الـــــوانق ص الــــدول املغلوبــــة علــــى أمرهــــا؟! أي نعــــم نكــــن
التزو  ,ولورت التزو ملا أقيمك م ل هذه ا اارة أو غريهـا
ص البلدان األ ـرا؛ ألنـه أايانـا ـــ مـع األسـف ـــ أن بعـ

الـدول

الغربيــة وبالــذات املتنفــذة تفــرض تو،هاتهــا علــى ثول أ ــرا .رت
أحتد عن ثولة بعينهـا ,ورت اتـى منطــة م ـل الشـرق األوسـل
أو الـــدول العربيـــة فــــل ,بـــل اتـــى ثول الشـــرق ,اتـــى الـــدول
الالتينيــة ,اتــى الــدول اإلفريـيــة يــتم فــرض تو،هــات علــيهم,
وأايانـا يـتم ابتــزاصُهم باملعونـات الـ تُــ ّد مــن الـدول الغربيــة,
ون ري من هذه الـدول سـواء الالتينيـة أ اإلفريـيـة أ األسـيوية
ا ـــدوثة الناميـــة تتلــــى معونـــات مـــن الـــدول الغربيـــة ,هـــذه
املعونات تمـبح أايانـا مربوطـة بارتسـتيابة مل ـل هـذه التحـورتت
ال ـافية وارت،تماعية.
الــدنتور عبــدالرمحن التمــامي قــال :إنــه لــيخ فـــل أقــل
اررا ,وأنا معه شاما وإن فُهـمَ ,أنـي فــل أرثت أن أقـارن بـق

األفــــي والعمـــوثي ,وأن أســـايرهم بـ ـ ن العمـــوثي رت تلـــو مـــن
مشـــانل ,النمـــا العمـــوثي رت تلـــو مـــن مشـــانل ,أايانـــا
يتســلل األب ,ويـمــع ل ـيخ فـــل األبنــاء ,بــل يـمــع األ أيضــا
أايانا ,وإن نل أو أيَّ نما ا،تماعي بـه بعـ

األ طـاء ,وإن

هذا ليخ م را للتزلي عن النما العموثي لاسرة بسـبب هـذه
املشــكلة؛ ألن النمــا األفـــي أيضـا الــذي يـ تون بــه نبــديل أو
الٍ بـديل لديـه مشـكالته .فاملسـ لة ليسـك مـارنـة ,وبـال شـك
أتفق معك شاما ب نه رت نكن املـارنة بق النمور،ق ,وقضـية
مس لة و،وث الـاملد متفقٌ معك شاما فيها.
هـل لنمريــة املـؤامرة ثور فيمــا جيــري ص الغـرب؟! هــذا طبعــا
قــد يـوثنـــا إىل نــــاش شـــاملك ,لكــ مـــؤمن بــ ن الرألاليـــة
واملتنفذين الذين يديرون عيلـة الرألاليـة ـم منـافع ص نـ ري
من هذه التغريات ال ـافية ص اجملتمعات ,ليسك الغربيـة فــل,
بــل تتمعــات الكــون؛ وبالتــالي قــد يكــون أايانــا ــم ثور ص
هذه املس لة.
ومع تـديري ملا رنره األخ أشر من اي إن قضـية الـدين
هي املناط الوايد للنــاش ,ف نـا رت أتفـق معـه ص هـذا ,صـحيح
إن الدين مهم ,لكن الدين الذي هو عندنا أولوية قد رت يكون
عنــد تتمعــات أ ــرا نــذلك ,وبالتــالي أنــك رت تســـتطيع أن

تفرض على اآل رين أن تناقشـهم فــل بالـدين هـو رتيـؤمن بـ ي
ثين؛ طيب إرا قال( :رت أؤمن بالدين) ,أقول لـه إرا امـ

وافعـل

مـــا تشـــاء مـــن السَّـ ـ ْو َءات؟! رت ,فهنـــا تتمعـــات وثنيـــة طـــوال
التــــاريخ البشــــري وبـيــــك حمافمــــة ,ألــــيخ نــــذلك؟ يو،ــــد
تتمعات وثنية ,ورت نـول (مسيحية) أو (يهوثيـة) ,بـل وثنيـة ا
يكــن ـــا ثيــن واســـتمرَّت حمافمــة .ولـــذلك أُفضِّــل اســـتزدا
الفضــيلة ــــ الــ اســتزدمها الــدنتور محــد ــــ ص نـاشــنا مــع
هـؤرتء سـواء نـانوا ص الغـرب أ ص ا نـد أ ص ،نـوب إفريـيــا
أ ص البريو .إرا نانك ثولـة أو تتمـع عنـده أولويـة للـدين وإرا
نــــان يهــــتم بالــــدين فس ناقشــــه بالــــدين ,فــــإن نــــان مــ ـ الً
(اإلســـال ) أو (املســـيحية) أو (اليهوثيـــة) فس ناقشـــه ص الـــــيم
املو،وثة ص هذا الدين .أما إرا نـان تتمعـا غـري ثيـ ف يضـا
سيمل هنا تال ملناقشته مـن ـالل حماولـة تـريبـه مـن قـيم
الفضيلة ال عاشك عليها البشرية طوال الـرون املااية .وهذا
أمر ليخ معيبا؛ فالرسـول  يــول(( :إمنـا بع ـك ألشـم صـاحل

األ الق)) )3(.أي أن األ الق ليسك نلها مرتبطـة بالـدين ,بـل

( )3رواه اإلما أمحد ص مسنده عن أبي هريرة ,م193/5؛ وصححه األلباني,
ص سلســـلة األااثيـ ـ المـــحيحة ,م ,72/3واشـــتهر عنـــد النـــاس ب لفـــاظ
أ را.

أن هنا أ القًـا بشـرية ومو،ـوثة ص الفطـرة البشـرية لـيخ ـا
عالقة بالدين ,ولذلك تستطيع أن تشاهد وترا شزمـا ملحـدا
ال أو ص الشـرق لكـن عنـده قـيم؛ فـال يكـذب ورت
ص الغرب مـ ً
يغـــش ,وهـــو ملحـــد ,رت يـــؤمن بو،ـــوث إلـــه ,مـــا الـــذي يدفعـــه
للمحافمــة علــى هــذه الـــيم وهــو رت تــا مــن إلــه ورت يطمــع ص
،نــة ورت ص بُعــد عــن النــار؟ ا ــواب هــو أن هنــا هامش ـا مــن
الـيم مو،وثة ص ثا ل فطرة اإلنسان .وأنا أقول فـل ينبغـي أن
ننــاقش وينبغــي أن جنعــل نـاشــنا اــول التهديــدات ال ـ تطــال
األســرة اآلن ,رت أريــد أن أقــول فـــل األســرة املســلمة أو األســرة
العربي ـة ,رت رت ,بــل بــوثِّي أن نرفــع المــوت لنـــول للعــاا نلــه
أنه :يا أيها البشـر إن األسـرة مهـدثة ص هـذا الكـون ,وأن هـذا
النما ارت،تماعي األسري ,هـو اـمانة حليـاة أفضـل لليميـع,
لـــيخ فــــل للمســـلمق أو ألهـــل األثيـــان الســـماوية ,بـــل لكـــل
البشر.


،ــزا اهلل ــريا ,شــكر ألبــي غسَّــان الــدنتور صيــاث بــن
عبــداهلل الــدريخ ,أس ـ ل اهلل  لوالــده العفــو والعافيــة ,وهــو
شـــاعر مـــن أشـــهر الشـــعراء وأثيـــب األثبـــاء املعاصـــرين ,أثرانـــا
وأثــرا الشــعر واألثب ب شــعاره وأبياتــه وثواوينــه ,نسـ ل اهلل لــه

السالمة والعافية ,وأنـرر الشـكر لكـم ولضـيفنا الكـريم,
هذا وسيتم توصيع ــ بعد قليل إن شاء اهلل ــ اجمللـد احلـاثي عشـر
وال اني عشر من اماث املنتدا بعد طباعتهما ,وفضالً رت أمـرا
نســـزة وااـــدة لكـــل وااـــد مـــن احلضـــور ,ومَـــن أراث املزيـــد
فنستطيع أن نرتب له إن شاء اهلل، ,زانم اهلل ريا مجيعا.

صور صتارة من الندوة.

https://twitter.com/KNews2030/status/123436502
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