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إهــــــــداء
الجادة  والثقافة  العلم  طريق  على  الصامدين  للصابرين 

والمفيدة، أهدي هذا اإلصدار.
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المقدمة

الحمد لِلّه والصالة والسالم على سيدنا رسول اللّه وعلى آله 

وصحبه ومن وااله، وبعد؛

الذي  الثقافي  الُعمري  منتدى  اللّه وتوفيقه واصل  فبفضل من 

طوال  هجري  شهر  كل  من  سبت  أول  الغالب  في  فعالياته  يعقد 

العام، عدا اإلجازات الصيفية والرسمية، عبر لقاءاته المختلفة من 

محاضرات وندوات للعام الثاني عشر على التوالي لسنة 1440هـ. 

الخامس  السبت  يوم  الموسم في  لهذا  ندواته  أولى  وكانت 

من  عشر  للخامس  الموافق  1440هـ  المحرم  اللّه  شهر  من 

سبتمبر 2018م. وآخرها في يوم األحد الثاني من شعبان لسنة 

2019م. أبريل  من  للسابع  الموافق  1440هـ 

إلى  اللّه في منهجه، حيث يهدف  والمنتدى مستمر بفضل 

الرأي  أهل  فيه  يجتمع  والحوار،  للتواصل  ثقافي  منبر  إيجاد 

واالجتماعية  واالقتصادية  الشرعية  العلوم  في  واألكاديميون 

وأصحاب  وغيرها  واإلعالمية  والثقافية  واإلدارية  والسياسية 

التجارب والخبرات المميزة؛ لتسليط الضوء على القضايا التي 



10

والعمل  معها،  التعامل  وكيفية  وغيره،  المحلي  المجتمع  تهم 

المعلومات  وتنمية  سلبياتها،  من  والحدِّ  إيجابياتها  إبراز  على 

وعرض التجارب وإثراء الحوار وتبادل األفكار، بما يزيد الوعي 

الثقافي المعتدل، والحوار بين مثقفي المجتمع وتواصلهم مع 

الجمهور ببساطة وعفوية، بعيًدا عن الرسميات، مما يعزز األمن 

الفكري ويقوي الترابط الوطني وينمي الوسطية، مع المحافظة 

الرواد  وإبراز  الحميدة  وموروثاتنا  واللغوية  الثقافية  قيمنا  على 

بهم. واالحتفاء 

أن  من  أكثر  وحوادثه  متغير  شك،  وال  اليوم،  وعالم 

تحصى وقضاياه متجددة. وقد حاول المنتدى مالحقة بعض 

األولويات  حسب  وطرقها  والحيوية  المستجدة  القضايا 

واإلمكانات.

مرجًعا  المنتدى  من  يخرج  ما  سيكون  نظرنا  وجهة  ومن 

للباحثين والمفكرين، بل حتى المؤرخين الراصدين لهذه الحقبة 

شخصياته  ومكانة  ندواته  موضوعات  لثراء  نظرًا  نعيشها،  التي 

شرفته. التي 

وهذا العام )1440هـ( الذي ننشر حصاده في المجلد الثاني 

عشر كان عاًما مليئًا باألحداث الكبيرة على المستوى المحلي 

ا كبيرًا في انتقاء الموضوعات واختيار  والعالمي، مما أوجد همًّ

المتحدثين المميزين ولِلّه الحمد.

وقد حظي العام الثاني عشر للمنتدى بالعديد من اللقاءات 
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خالل  من  وقتها،  في  حيوية  لموضوعات  تطرقت  التي 

المتخصصين، وهي على النحو التالي:

جمعية . 1 بالمملكة  الخيري  العمل  »نجاحات  ندوة: 

الموافق  1440/01/05هـ  بتاريخ:  نموذًجا«،  )أواصر( 

2018/09/15م. تحدث فيها الدكتور توفيق بن عبدالعزيز 

السويلم، مدير دار الخليج للبحوث واالستشارات، رئيس 

مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في 

الخارج »أواصر« )سابًقا(.

التمور . 2 وتسويق  تصنيع  وتقنيات  »اقتصاديات  ندوة: 

الموافق  1440/02/18هـ  بتاريخ:  المملكة«،  في 

الدكتور  األستاذ  سعادة  فيها  تحدث  2018/10/27م. 

هيئة  عضو  الحمدان،  عبداللّه  بن  محمد  بن  عبداللّه 

الملك  في جامعة  الزراعية  األغذية  بكلية علوم  التدريس 

سعود، والمشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور في 

الجامعة.

لأليتام . 3 السعودية  العربية  المملكة  »خدمات  ندوة: 

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء نموذًجا ــ«، بتاريخ: 

تحدث  2018/11/17م،  الموافق  1440/03/09هـ 

فيها األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن محمد الصقهان، المدير 

»إخاء«. األيتام  لرعاية  الخيرية  للمؤسسة  التنفيذي 

ندوة: »النفط واقتصادياته المحلية«، بتاريخ: 1440/04/01هـ . 4
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الموافق 2018/12/08م. تحدث فيها المهندس عبدالرحمن 

السعودية  أرامكو  مصفاة  مدير  الفاضل،  عبدالعزيز  ابن 

بالرياض، ومستشار قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الملك 

سعود، وعضو الجمعية األمريكية للمهندسين الكيميائيين.

السعودية . 5 اإللكترونية  الجامعة  اإللكتروني  »التعليم  ندوة: 

نموذًجا«، بتاريخ: 1440/05/06هـ الموافق 2019/01/12م. 

الموسى،  عبدالعزيز  بن  عبداللّه  الدكتور  سعادة  فيها  تحدث 

مدير الجامعة اإللكترونية السعودية بالرياض. 

ندوة: »الصحراء في الربع الخالي والقارة القطبية« بتاريخ: . 6

1440/06/04هـ الموافق 2019/02/09م، تحدث فيها 

عضو  لعبون،  ابن  عبداللّه  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ 

الملك  بجامعة  العليا  الدراسات  أستاذ  التدريس،  هيئة 

والجيوفيزياء. الجيولوجيا  قسم  بالرياض،  سعود 

1440/07/23هـ . 7 بتاريخ:  اإللكترونية«،  »التجارة  ندوة: 

الموافق 2019/03/30م. تحدث فيها المهندس عبداللّه 

السعودية   hp لشركة  العام  المدير  المحيسن،  محمد  ابن 

]سابًقا[، رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب في شركة 

المحدودة.  اآلمنة  الخدمات  أنظمة 

الشاعر . 8 اللعبون،  عبدالعزيز  فوزان  للدكتور  شعرية  أمسية 

اللغة  بكلية  األدب  قسم  في  المشارك  واألستاذ  المعروف 
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العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بتاريخ: 

2019/04/07م. الموافق  1440/08/02هـ 

والفاعلين  والعلماء  األعالم  بهؤالء  سعداء  نحن  وكم 

ومشاركتهم لنا في نشاط المنتدى الثقافي.

من  المنتدى  بجمهور  نفسه  الوقت  في  سعداء  أننا  كما 

ومداخالتهم.  ومشاركاتهم  وحرصهم  وتميزهم،  الحضور 

أخباره  ونشر  للمنتدى  اإلعالمي  باالمتداد  سعداء  نحن  وكم 

ومحاضراته عبر األوعية الصحفية والفضائيات اإلعالمية. أكرر 

رأسهم  وعلى  المنتدى،  تنظيم  في  المساعدين  للزمالء  الشكر 

المهنا،  المهيدب، واألستاذ محمد بن سعد  إبراهيم  المهندس 

العاملين  واإلخوة  الُعمري،  محمد  بن  سلمان  العزيز  واألخ 

بالمكتب، واألبناء جميًعا دون عدد، وكل المشجعين ومقدمي 

المنتدى  فعاليات  جميع  أن  التذكير  ونود  للمنتدى.  األفكار 

 )http://omaryforum.com( االلكتروني  موقعه  في  موجودة 

يرغب. لمن  واستنساخها  عليها  االطالع  يمكن 

 حفظ اللّه الجميع من كل مكروه وأعاننا على الخير. وحفظ 

دروب  على  فيها  المسؤولين  خطى  وسدد  وأهلها  بالدنا  اللّه 

الكريم. الخير، وجعل عملنا خالًصا لوجهه 

راعي المنتدى

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري
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ندوة:

»نجاحات العمل الخيري بالمملكة 

جمعية (أواصر) نموذًجا«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

الدكتور /توفيق بن عبدالعزيز السويلم.

المؤهل الدراسي:  ■

جامعة ـ  من  االقتصاد  في  دكتوراه 

المتحدة  بالواليات  واشنطن 

. يكية ألمر ا

الموافق  )1440هـ(  المحرم  اللّه  شهر  من  الخامس  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

للخامس عشر من سبتمبر )2018م( وتحدث فيها الدكتور توفيق بن عبدالعزيز 

إدارة  مجلس  رئيس  واالستشارات،  للبحوث  الخليج  دار  مدير  السويلم، 

الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج "أواصر" )سابًقا(. وأدارها 

سعادة األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري، أستاذ التاريخ والحضارة 

)راعي  سابًقا  الرياض  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  اإلسالمية 

المنتدى(. 
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المهام الوظيفية: ■

مدير دار الخليج للبحوث واالستشارات االقتصادية.ـ 

مدير مجموعة السويلم االستشارية.ـ 

ممثل شركة AGN الدولية بالمملكة العربية السعودية.ـ 

ممثل شركة MSI الدولية بالمملكة العربية السعودية. ـ 

عضو فاعل بالغرف التجارية: ■

عضو مجلس األعمال السعودي الصيني.ـ 

عضو مجلس األعمال السعودي الكوري.ـ 

عضو مجلس األعمال السعودي الياباني.ـ 

نائب رئيس مجلس األعمال السعودي الهندي.ـ 

كاتب صحفي في: ■

مجلة غرفة الرياض.ـ 

مجلة غرفة الشرقية.ـ 

مجلة غرفة الجنوب.ـ 

مجلة غرفة مكة.ـ 

مجلة األعمال بدبي.ـ 

بعض الصحف السعودية والخليجية في المجال االقتصادي.ـ 

الخبرات العملية: ■

متفرًغا ـ  قانونيًّا  ومحاسبًا  اقتصاديًّا،  مستشاًرا  حاليًّا  يعمل 

والُخبر.  وجدة  بالرياض  الخاص  بمكتبه  للعمل 

واالستشارات ـ  للبحوث  الخليج  دار  إدارة  مجلس  رئيس 

االقتصادية. 
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مدير مجموعة السويلم االستشارية التي هي عضو دولي ـ 

في مجموعة AGN الدولية ومجموعة MSI العالمية.

عضو في عدة منظمات وجمعيات علمية ومهنية داخل  ■

المثال: منها على سبيل  المملكة،  وخارج 

االتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين القانونيين، بيروت.ـ 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ـ 

هيئة االقتصاد السعودية.ـ 

هيئة اإلدارة السعودية.ـ 

معهد اإلدارة البريطاني.ـ 

الهيئة االقتصادية األمريكية.ـ 

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين.ـ 

معهد المراجعين الداخليين، المملكة المتحدة وإيرلندا.ـ 

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين.ـ 

عضو اللجنة االستشارية بمجلس الغرف السعودية.ـ 

عضو اللجنة االستشارية بغرفة الرياض للتجارة والصناعة.ـ 

فعاليات ـ  وبعض  والخيري  االجتماعي  العمل  في  ناشط 

التجارية. الغرف 

إعالمي وكاتب اقتصادي في بعض الصحف والمجالت، ـ 

وناشط في البرامج االقتصادية بالقنوات الفضائية.
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

مكان الميالد وتاريخه: بريدة )العام 1376هـ/ 1957م(. ■

المؤهل العلمي: دكتوراه.  ■

تاريخه: )1408هـ/ 1987م(. 

بن  ■ محمد  اإلمام  جامعة  مصدره: 

سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية 

الرياض. والحضارة،  التاريخ  قسم 

الرتبة العلمية: أستاذ. ■

التخصص العام: تاريخ وحضارة إسالمية.  ■

التخصص الدقيق: النظم اإلسالمية في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  ■

 . والخلفاء الراشدين

اللغات: اإلنجليزية، وإلماٌم باللغة األلمانية. ■

العمل:  ■

سعود 	  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  العليا  الدراسات  أستاذ 

اإلسالمية )سابًقا(.



20

وكيل معهد العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن )سابًقا(.	 

نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض )سابًقا(.	 

الجمعيات واألعمال: ■

عضو مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية )سابًقا(.	 

عضو جمعية دراسات الشرق األوسط األمريكية )سابًقا(.	 

عضو اِتحاد المؤرخين العرب. 	 

عضو اِتحاد المؤرخين الخليجيين. 	 

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، في: أمريكا، 	 

وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والعالم العربي.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األيتام.	 

لإلعالم 	  )الخليج  لشركة  ومؤسس  إدارة  مجلس  عضو 

والعالقات والعامة(.

رئيس مجلس إدارة شركة )وافي العالمية(.	 

وكندا، 	  أمريكا،  في:  العلمية،  الدورات  من  العديد  أدار 

وأستراليا، ونيوزيلندا، وآسيا.

التجارية 	  الشركات  من  لعدد  إدارة  مجلس  وعضو  رئيس 

وخارجها. المملكة  داخل 

في 	  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  عدد  على  أشرف 

التاريخ والحضارة، وناقش عدًدا منها.
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له ما يزيد عن ثمانية وثالثين بحًثا منشوًرا وأربعة وأربعين  ■

كتابًا مطبوًعا، كالتالي:

 	. الوالية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين

الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.	 

السيرة 	  في  وتقنية  واِجتماعية  واقتصادية  إدارية  أبعاد 

النبوية.

الفتوح اإلسالمية عبر العصور )أربع طبعات(.	 

كتاب المغازي البن أبي شيبة.	 

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التاريخية.	 

 	. األمن في حياة األنبياء

انتخابات المجالس البلدية تجربة ذاتية - الرياض.	 

حضاريات في الفتوح اإلسالمية.	 

استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين.	 

مبادئ التخطيط واإلدارة في السيرة النبوية.	 

لوحات وطنية.	 

القوى العالمية والمكاييل.	 

فضاءات ثقافية في العدل والتاريخ واإلعالم.	 

مجلس الرياض البلدي من الداخل.	 
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أجزاء(، 	   5( ودولة  دين  النبيين  وخاتم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللّه  رسول 

كالتالي:

 علم السيرة النبوية: العالم والمصطفى والوحي.	

 االضطهاد والهجرة والتنمية.	

 إنّا فتحنا لك فتًحا مبيًنا.	

 العالمية والدولة اإلنسانية.	

 المعايشون للمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.	

كتاب 	  مختصر  ملسو هيلع هللا ىلص،  المصطفى  سيرة  من  االصطفاء 

رسول اللّه وخاتم النبيين دين ودولة.

 	 12( وتحقيق  جمع  الثقافي  الُعمري  منتدى  حصاد 

جزًءا(.

بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية.	 

وثائق عائلية من بَُريَْدة 1200هـ 1340هـ )من جزأين(.	 

سليم 	  بن  إبراهيم  بن  عبداللّه  الشيخ  التعليم  روَّاد  من 

وآثار. سيرة  اللّه،  رحمه 

عبدالعزيز  ■ الدكتور/  األستاذ  الندوة:  ومدير  )المضيف( 

الُعمري: إبراهيم  ابن 

بسم اللّه، والحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيِّدنا رسول 

اللّه، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أصلِّي وأسلِّم مرًة ثانيًة وثالثًة 

على سيِّد األولين واآلخرين، على معلِّم الخير، القائل: »أََحبُّ 
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وتعالى  سبحانه  اللّه  وأحمُد  لِلنَّاِس«.  أَنَْفُعُهْم  اللِّه  إلى  النَّاِس 

وأشكره، وأرحب بكم جميًعا في هذه األمسية المباركة، وأسعد، 

خصوًصا، بالترحيب باألخ الكريم الدكتور توفيق بن عبدالعزيز 

في  وعامل  اجتماعي  وفاعل  مباركة،  أسرة  من  فهو  السويلم، 

االختصار  مني  والحقيقة طلب  الخيري واالقتصادي.  المجال 

في التعريف به، وقلت هذا متروك للمقدم، وأنا أتركه للمقدم، 

م، يعني أقول ما أراه؛ فأكرر الترحيب به وبكم. وأنا المقدِّ

مدير  السويلم،  أحمد  بن  عبدالعزيز  بن  توفيق  والدكتور 

»مستشارون  االقتصادية  واالستشارات  للبحوث  الخليج  دار 

االستشارية  السويلم  مجموعة  مدير  وهو  اقتصاديون«، 

الدولية  الشركات  من  لعدد  ممثل  وهو  قانونيون«،  »محاسبون 

في المملكة في مجال االستشارات وفي المجاالت التجارية، 

الدكتور  يحمل  العدل.  وزارة  لدى  معتمد  وهو محكِّم قضائي 

توفيق درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة واشنطن بأمريكا، 

مرخص،  قانوني  ومحاسب  مرخص  اقتصادي  مستشار  وهو 

األعمال  مجالس  وفي  التجارية،  الغرف  في  فاعل  عضو  وهو 

الصيني،  السعودي  األعمال  مجلس  منها:  الدولية،  السعودية 

مجلس األعمال السعودي الكوري، مجلس األعمال السعودي 

كاتب  وهو  الهندي.  السعودي  األعمال  مجلس  الياباني، 

صحفي في المجاالت االقتصادية في المجالت وفي الصحف 

وجمعيات  منظمات  في  فاعل  عضو  وهو  والعربية،  السعودية 
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العربي  المملكة وخارجها، منها: االتحاد  علمية ومهنية داخل 

للمحاسبين والمراجعين القانونيين، الهيئة السعودية للمحاسبين 

السعودية،  اإلدارة  هيئة  السعودية،  االقتصاد  هيئة  القانونيين، 

المعهد  األمريكية،  االقتصادية  الهيئة  البريطاني،  اإلدارة  معهد 

الداخليين  المراجعين  معهد  القانونيين،  للمحاسبين  األمريكي 

االستشارية  اللجنة  عضو  وإيرلندا،  المتحدة  المملكة  في 

االستشارية  اللجنة  عضو  السعودية،  التجارية  الغرف  لمجلس 

لغرفة الرياض للتجارة والصناعة، وأهم من هذا كله أنه ناشط في 

العمل االجتماعي والخيري في عدد من الفعاليات االجتماعية 

وخارجها. المملكة  داخل  والخيرية 

هو  اللقاء  هذا  بأن  التذكير  أحب  اللقاء.  هذا  نبدأ  أن  وقبل 

مطلع أنشطة هذا المنتدى لهذا العام الجديد؛ نسأل اللّه سبحانه 

والمال  النفس  في  بالبركة  فيه  وعليكم  علينا  يمنَّ  أن  وتعالى 

والعلم وفي سائر األحوال، وأن يحفظ أوطاننا وأهلها وقادتها 

الجنوبي،  الحد  في  جنودنا  يُعين  وأن  ومكروه،  سوء  كل  من 

وأن يدفع عنَّا كل بالء وفتنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحق 

الذين يهتدون به وبه يعدلون، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الخلق، 

اللّه تعالى من  أبنائنا بإذن  آبائنا وبالد  ويحفظ بالدنا وهي بالد 

بعدنا من كل سوء ومكروه.

العمل  »نجاحات  عن:  اللقاء  هذا  عنوان  تعرفون،  كما 

)أواصر(  جمعية   .. السعودية  العربية  المملكة  في  الخيري 
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نموذًجا«، وطالما سمعت من الدكتور توفيق حينما كان رئيًسا 

لمجلس إدارتها الكثير عن هذه الجمعية؛ فأحببت الحقيقة أن 

له  يُتطرَّق  أن  اللقاء حولها وما يمكن  يكون موضوعنا في هذا 

له. متروك  واألمر  يشابهها،  مما 

أكرر الترحيب بكم وبه، وأدعو الشيخ أيوب األركاني الفتتاح 

هذا اللقاء بآيات من كتاب اللّه.

ثم بعد التالوة المباركة؛ 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

وتعالى  سبحانه  اللّه  نسأل  أيوب،  شيخ  خيرًا  اللّه  جزاك 

إلى  يهدينا  وأن  عنه،  رضَي  ممن  يجعلنا  أن  الشكور،  الغفور 

جمعية  الحقيقة  غيره.  وفي  اللقاء  هذا  في  القول  من  الطيب 

أن  أريد  كبيرة، وال  أنشطتها  عنها  من خالل سماعي  »أواصر« 

أستبق األحداث، لعل ضيفنا الكريم الدكتور توفيق السويلم أن 

يجول بنا عن تأسيس هذه الجمعية، أهدافها، رؤيتها، أنشطتها، 

الجهات  في خدماتها،  المستهدفين  َمن  إحصائياتها،  أعمالها، 

المتعاونة معها، إدارتها، بعض األمثلة لِما مرَّ عليهم من خالل 

في  الوعي  تنمية  في  منها  نستفيد  مواقف،  من  الجمعية  هذه 

المجتمع، ما سبََّب نشأة هذه الجمعيات، والدور الذي تقوم به، 

ومعالجاتها لقضايا مختلفة؟ ال أريد أن أسبق األحداث، مع أني 

الموضوع  باالطالع حول  أستفيد  أن  أحاول  لقاء  أي  قبل  عادة 
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الكثير  أستعرض  أن  اليومين  هذين  المطروق، وحاولت خالل 

مما يرتبط بهذه الجمعية؛ ألستزيد وأنبش حولها محاضرنا لهذا 

مشكوًرا. فليتفضل  اليوم، 

المحاضرة: ■

 المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

اللّه  ورحمة  عليكم  السالم  خيرًا.  اللّه  جزاك  لك،  شكرًا 

وبركاته. بسم اللّه الرحمن الرحيم، اليوم نحن سعداء بالوطن، 

ونشكر  المسلمين.  ِقبلة  هي  التي  بإنجازاتها  الحرمين،  بالد 

بالد  وبالدنا  الخير،  أهل  من  وهو  عبدالعزيز  الدكتور  لمضيفنا 

العالم. في  المسلمين  ِقبلة  وبالدنا  الخير، 

ونحن  التطوع،  تاريخي،  بشكل  الموضوع  سلسلت  أنا 

نتكلم مع أشخاص، أنتم كلكم أهل الخير، التطوع هو ممكن 

واحد يعطي ماالً، ممكن يعطي وقتًا كاألطباء، يعطي ساعات، 

عمليات وفحص المرضى. حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »بُِنَي اإلِْسالُم 

دوًرا،  وسبعون  سبعة  اإلسالم  اإلسالم؟  هو  ما  َخْمٍس«،  َعلَى 

ما عندك فلوس  إذا  بالخمسة، والخمسة  نفكر  )قاعدين(  نحن 

ما تحج ، وإذا ما عندك فلوس ما تزكي، وإذا صحتك ما هي 

كويسة ما تصوم، وشهادة أن ال إله إال اللّه ما تحتاج إلى وقت، 

فالصالة عماد الدين. طيب السبعة والسبعون دوًرا مع األسف 

والسبعين  السبعة  نسوا  المسلمين،  بعض  فيها  أخطأ  التي  هي 

لهم! العمودي  الرواق  في  يتناقشون  وأخذوا  دوًرا، 
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أحد  وهو  الحضارية،  المظاهر  من  مظهر  الخيري  العمل 

المعايير لألمم المتحدة، األمم المتحدة من أجل أن تقول هذه 

دولة راقية وهذا شعب راٍق، تقول كم عندها من عمل خيري، هم 

المرور، ونظام  الجامعات، ونظام  عندهم معايير؛ عندهم عدد 

التعليم، المعايير التقليدية، االقتصاد وعدد المشاريع التجارية 

والصناعية، ومساحتها، ومن ضمنها كم حجم العمل الخيري.

في  العالم  في  دولة  أكثر  المتحدة  الواليات  أن  والغريب 

العام  )2016م( صرفنا  في  أمريكي  لي  يقول  الخيري!  العمل 

الماضي، صرفت الحكومة )500 مليون دوالر( للعمل الخيري 

فقط داخل الواليات المتحدة األمريكية، بس ما معنى الخيري 

إلى  يحتاج  موضوع  هذا  عندنا؟!  الخيري  معنى  ما  عندهم؟! 

منفصلة. جلسة 

العدو اإلسرائيلي من أكثر دول العالم بعد الواليات المتحدة 

واليابان وكوريا. فإحدى معايير قوة أي دولة هو العمل الخيري، 

فإذا عندك عمل خيري أنت شعب راٍق، ما عندك عمل خيري، 

على  عبدالرحمن  الدكتور  لي  قال  كما  مسؤولية جماعية  فهي 

نظام  يأتي  أن  الضروري  من  ليس  يعني   ، يهبَّ أن  الجميع 

يأخذ  أن  المجتمع  على  يجب  نظاميين،  كونوا  الحكومة  من 

بالمبادرات؛ لمعالجة غير المقتدرين، أو عندهم ظروف صحية، 

أو ليس لهم قدرات علمية، أو الذين ال يستطيعون أن يمارسوا 

والنشاط. الحيوية  بنفس 
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األمم المتحدة تقول من أجل أن نعتبر دولة يجب أن يكون لها 

أربعة قطاعات: واحد أن يكون هناك حكومة )سوريا والعراق، 

وضعها كما ترون(.

 القطاع الخاص يكون أناس تبيع وتشتري ويشترون. اإلعالم، 

اآلن اإلعالم يستطيع أن يُضلل الشعوب ويُضلل المجتمعات، 

يقول أستاذ أمريكي أصله عربي بجامعة الكويت: )أستطيع لو 

كانت  ما  تغير  وأجعلها  كلها  األمة  ألُضلل  اإلعالم  لي  أُعطي 

أكثر سوف أعيدهم  أو  تتركونني سنة  تعتقده وما هي عليه. لو 

وسائل  لذلك  وأقرب  مضلل،  فاإلعالم  المذهب(؛  نفس  على 

والفبركة.  التلفيق  االجتماعي، كيف  التواصل 

العمل  هي  المدني  المجتمع  لمتطلبات  الرابعة  والنقطة 

الخيري. اآلن كثير من دول العالم اقتنعت بأن دور القطاع العام 

هو دور أمني، دور قانوني، دور تشريعي. أما المجتمع هو الذي 

ل، كما قال األخ عمر الناس إذا لديهم طعام فائض،  ال بُدَّ أن يفعَّ

هم الذين يتصرفون؛ ألن الدولة ليس مفروًضا عليها أن تقول إذا 

وقفتم عند المسجد صفوا نعالكم، هذا ليس من واجب الدولة؛ 

هذا واجب المجتمع المدني. فهذه إحدى المتطلبات النظامية 

للمجتمع المدني أو إحدى معايير القياس.

أم  متطورون  نحن  نرى  لكي  أيًضا،  القياس  معايير  إحدى 

غير متطورين )كويسين أو غير كويسين(، وضعت إحصائيات 

عن بعض الدول، مثل وإذا تسمحوا أقرأها بشكل سريع أمريكا 
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كبير؛  عدد  المتطوعين  عدد  لكن  نسمة  مليون(   400( عندها 

م خدمة يكون متطوًعا. دول الخليج أيًضا  ألن أي شخص يقدِّ

لها نشاط في العمل الخيري، لكنه متواضع، ما عدا الكويت. 

المملكة العربية السعودية بها أكثر من )1000( جمعية خيرية 

ألف(   150( فيها  لكن  مليون(،   31( نفوسها  عدد  اآلن  حتى 

مليارين  من  أكثر  السعودية  العربية  المملكة  تصرف  متطوع، 

الخير. عمليات  على  سنويًّا 

أو صناديق:  خيرية،  إما: جمعيات  من خالل  التطوع  ويتّم 

بعض  أو  كذا،  صندوق  السويلم،  صندوق  الُعمري،  صندوق 

بعض  أو  المنظمات،  بعض  تؤسسها  التي  العلمية  الجمعيات 

نريد  فاآلن  اجتماعية.  خدمات  يقدمون  المتخصصين  الناس 

أن نخرج بقناعة، أي مجتمع نريد أن نقول عنه إنه متطور، هو 

المجتمع الذي يعطي؛ ألن خير الناس الذي يصلي، خير الناس 

خير  لكن  نصوم،  الزم  أننا  تفهمون  ما  طبًعا  يصوم،  الذي  هو 

الناس، أو كما قال ملسو هيلع هللا ىلص. للناس، أو من نفع  أنفعهم  الناس 

خيري،  مستودع  ِبّر،  جمعيات  بعضها  جمعيات،  هناك 

دعوة  جمعيات  هناك  نسائية،  جمعيات  مهنية،  جمعيات 

أقول  بأس  ال  أنا  السعودية.  األسر  جمعيات  هناك  الجاليات، 

المعلومات.  هذه  من  قريبون  كلكم  أن  أحس  ألني  بسرعة 

العمل الخيري يتغير ألنه قديم، كان هو تقريبًا منذ إنشاء الدولة 

قبل  من  واللّه  ال  اإلسالم،  بداية  من  الحقيقة  أو  السعودية، 
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طالب(.  )أبو  الحجاج  سقيا  الحرام،  المسجد  عمارة  اإلسالم: 

أعطوني  مجتمًعا،  أعطوني  نابليون:  يقول  باإلنسانية.  فكانت 

شعبًا، أعطكم قانونًا ونظاًما. أما تقاليد الغابة وتقاليد الصحراء 

تتولى  أال  يجب  المدني  المجتمع  من  لكن  قانونًا،  ليست 

يقوم  أن  المجتمع  على  المدني،  المجتمع  فعاليات  الحكومة 

الخيرية. األعمال  في  المبادرة  زمام  ويأخذ 

النمور  تجربة  في  دراسات  لي  أنا  الجميلة  األشياء  ومن 

اآلسيوية، موضوع اقتصادي بحت الذي نتكلم فيه، رفعوا )11( 

محوًرا، أنا أعرف واحًدا من المستشارين وأذهب إلى سنغافورة 

المؤسسات  عن  المسؤول  إلى  وأذهب  الصين  إلى  وأذهب 

نفس  أسألهم  آسيوية.  نموًرا  أصبحتم  كيف  الهند  في  الصغيرة 

السؤال، والغريب يجيبونني أجوبة متشابهة! واحد من المحاور 

مشكلة:  اسمه  شيء  فيه  ما  مشكلة(،  )ال  شعار:  رفعنا  قالوا 

والهند  إسكان!  أزمة  عندها  ما  نسمة(  مليون   1500( الصين 

)1100 مليون( ما عندها أزمة تربية وتعليم، الذي أخذ )%90( 

سيجد كليات متقدمة، الذي أخذ )51%( سيجد كليات، فما فيه 

شيء اسمه أزمة، فإذا قلت هناك أزمة فأنا أعتقد األزمة بك أنت، 

فيجب أن يكون عندنا نوع من التحدي واإليجابية )الالمشكلة(، 

القضايا  من  كثير  بحل  المبادرات  بعض  نأخذ  أن  علينا  يجب 

االجتماعية. أم  االقتصادية  سواًء 

ومطار  جدة  مطار  )129جنسية(.  عندنا  يعيش  بالمملكة 
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الكرة  من  العالم،  من  جنسية(   150( فيه  ينزل  المنورة  المدينة 

األرضية. نحن نتعامل يوميًّا طبًقا إلحصائيات وزارة المالية مع 

)142( دولة في العالم، يعني إذا رفعت الميزانية في الرياض، 

العالم؛  باقتصاديات  كليًّا  مربوطون  ألننا  يتابع؛  كله  فالعالم 

يد  صاحبة  هي  وتعالى  سبحانه  وبفضله  اللّه  بحمد  فالمملكة 

طولى، ليس على الداخل فقط في المملكة، بل وعلى الخارج؛ 

)إيران(  أعداؤنا  حتى  اإلغاثة،  أعمال  الخارج  في  حتى  يعني 

عندما صار لهم زلزال وتم التكليف الرسمي أن نذهب ونعطيهم 

مساعدات، فالمملكة أياديها بيضاء، وال نقبل من أحد أن يزايد 

السعودية. العربية  المملكة  أو على مكانة  علينا 

الرسمي،  المستوى  على  أكانت  سواًء  جهات  عدة  وهناك 

أم  التنمية  ووزارة  الحج  ووزارة  والكشافة  األحمر  كالهالل 

غيرهم. الجمعيات والمؤسسات هي مؤسسات أعمال مدنية، 

أعمال جماعية، يستطيع كثير من الناس أن يقوموا بأعمال العمل 

يذهبوا  ال  أن  والغرب،  الشرق  بين  يقولون  فرق  لكن  الخيري، 

إال بعمل جماعي، لذلك ما نتمناه أن يكون العمل الخيري في 

الجانب  فعندنا  الشخصي،  الجانب  من  ليس  يزداد  المملكة 

 )1000( من  أكثر  عندنا  كان  إذا  حدود،  له  ليس  الشخصي 

للعمل  يتبرعون  ماليين   )10( عندنا  لكن  اآلن،  خيرية  جمعية 

جهود. إلى  الجهود  هذه  تتحول  أن  نتمنى  الخيري، 

طبًعا هناك صعوبات بالعمل الخيري، فرجاًء ال نفترض أن 



32

من  نتكلم  كل عمل  في  المالئكية.  نفترض  وال  مثالية،  الحياة 

فعل  واحد  معينة؛  مواقف  نتكلم عن  ما  يعني  )ماكرو(،  نظرية 

الفالني، وارد يخفقون مثالً في دفاترهم وسجالتهم،  بالمكان 

ما  الخيرية،  الجمعيات  الموجودة سابًقا في  الطرائف  هذه من 

يعرفون المحاسبة القانونية، ما يعرفون يدققون حساباتهم، هم 

ملتزمون طيبون لكن يخفقون محاسبيًّا، فترتيب البيت الداخلي 

صارت  إذا  واالجتماعية  الحضارية  التغيرات  هذه  ظل  في 

يرتب  الذي  االقتصادي،  أم  االجتماعي  المستوى  على  سواًء 

التي هي  التجارية حتى  المؤسسات  الذي سيستمر.  أموره هو 

العمالقة  الضخمة  المؤسسات  ستستمر،  أمورها  ترتب  صغيرة 

لكن ليست مرتبة بيتها الداخلي ال تستطيع أن تواجه. فإحدى 

التطوع. ثقافة  ضعف  هي  الخيرية  الجمعيات  معوقات 

وعن العمل الجماعي يقول ابن خلدون: )العرب وحدانيون، 

صديق  عنده  واحد  فيه  ما  يعني  جماعيون(،  فهم  العلوج  أما 

االستراحة،  عند  و)شلّة(  )ربعه(  عنده  لكن  إيطالي،  أو  كوري 

لكن تقول لـ)الربع( تعال نسق لنا، مع األسف اثنان كل واحد 

يجرّها من جهة، هذه مشكلة ثقافية. إًذا علينا، أو على اإلعالم، 

وعلى  الدعاة،  وعلى  العالقة،  ذات  الرسمية  الجهات  وعلى 

كل من له عالقة، أن يُنشئ تأهيل الموارد البشرية. طبًعا تأهيل 

نصرف  كم  أكلف،  تأهيلها  لكن عدم  ُمكلف،  البشرية  الموارد 

مرات مصاريف كثيرة مثل العالج، لو كان أبناؤنا يعرفون الرعاية 
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الموارد  فتأهيل  المليارات.  الدولة  على  وفرنا  لكنا  الصحية، 

فيها  سعت  الصين،  فيها  سعت  التي  النقاط  من  هذه  البشرية 

أسألهم  كلها  والهند،  ماليزيا،  سنغافورة،  فيها  سعت  كوريا، 

قدرتم  كيف  أقول:  الدول،  هذه  على  وأعيده  السؤال  نفس  أنا 

بترول؟  يعني عندكم فلوس؟، عندكم  تصبحون دولة عظمى؟ 

فكانوا  أقلد؟(  أن  أجل  من  عندكم  الذي  )ما  دكتوراه؟  عندكم 

ا ضرورية غير ال مشكلة، أال وهي تأهيل  يقولون لي نقطة جدًّ

الصين  وعملت  حضارة.  يعملون  الذين  هم  البشرية،  الموارد 

فما  أعمارهم )40(  الذين  قالوا  برنامًجا عمره )33 سنة( حتى 

فوق فهؤالء مستهلكون )expired( نبدأ جيالً من الطفولة حتى 

 )90( سنة  وحتى   )60( سنة  من  وفعالً  عظمى(  )صين  نكون 

الشيء. هذا  تعقد 

ألن العالم يتغير. يقول علماء الفيزياء وعلماء الفلك ويتفقون 

حتى مع علماء اإلدارة وعلماء النفس، أن الكرة األرضية تدور 

حول الشمس دورة كاملة كل )33( سنة. وهي تدور حول نفسها 

دورة كاملة. يقول علماء اإلدارة وعلماء النفس كل ثالثة عقود 

ونصف أو أربعة عقود تتغير عادات وتقاليد وثقافات الشعوب؛ 

فما كان مناسبًا قبل )40( سنة ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا، 

وما كان ممنوًعا، ليس من الضروري أن يكون ممنوًعا، وما كان 

غير مقبول، ليس مناسبًا أن يكون مقبوالً، فيحب أن نؤهل يعني 

أجياله  يجبر  لكن ال  العاقل،  الناضج  الجيل  الكبير هو  الجيل 
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الجيل  يعيشه  الذي  والنشاط  الفتوة  بنفس  يعيشوا  أن  القادمة 

الجديد.

هم  البينية،  البيانات  دقة  والصعوبات  المشاكل  من  واحدة 

ليسوا بحرامية، كلهم )مطاوعة( ومضبوطون وملتزمون ومتدينون 

ويحملون شهادات وكلهم من أسر، لكن بقصد أو بدون قصد 

المحاسبية؟! أمورهم 

زال  ال  متواضًعا،  عندنا  اإلعالمي  الطرح  زال  ال  أيًضا 

أسلوب الغوغائية اإلعالمية، أو الخطاب الشعبوي، أو عدم 

كل  أن  سبَّب  هذا  الثقافات،  تعدد  أو  الفكري  التعدد  وجود 

واحد يصير له خط، والثمانية مليار كلهم )غلط( فمن أجل أنَّ 

كل واحد يصير له خط، نحتاج )8 مليار( خط، ولكي نعيش 

جماعة أنا وأنت الزم أنا أتنازل وأنت تتنازل، ونعيش في حياة 

جماعية؛ من أجل أن نخالف ما قاله ابن خلدون رحمه اللّه 

مقدمته. في 

فإحدى مشاكل اإلعالم، وال أريد أن أبالغ، أن بعضهم يعانون 

من فقر دم في طريقة التشخيص؛ ألنه اآلن من أجل أن تُدرس 

أي حالة اجتماعية أو حالة اقتصادية، يقول علماء اإلدارة يجب 

أن يكون التشخيص سليًما من أجل أن يكون الحل صحيًحا.

المعلومات  تقنية  ظهرت  أن  بعد  جديدة  بفكرة  طلعوا  اآلن 

)IT(، قال ال، يجب أن يكون )33%( اعترافًا، نحن لسنا بقادرين 

أن نحل مشكلة التربية والتعليم، عناد ما أنت معاند، ال تستطيع 
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الحل حتى لو أتيت بخبراء من الخارج ومن الداخل، يجب أن 

نعترف أنه عندنا مشكلة مثالً بالسكن 20 مليون نسمة مدينة من 

مدن العالم لسنا بقادرين من 40 سنة. ولّي األمر طالبوه بكيان، 

أعطاهم، قال أريد وزارة أعطاهم، قال 250 مليار، أعطاهم، لو 

الدولة  الدولة مقصرة، لكن  نقول واللّه  ما أعطاهم ولّي األمر، 

أعطتكم، لكن ما حلُّوا، هناك إخفاق، أو يجب علينا أن نعترف 

لنا  ثم نشخص؛ ألن  لدينا،  الذي  االجتماعي  الثقافي  بالنقص 

نقول من األخ من  بالزواج  كذا، وعلى فكرة في اإلدارة يمكن 

يمثل محطة  األخ  السياسية  الوظيفة  في  خواله من عيال عمه، 

في  أو جنوب  منطقة شمال  إما  يمثل  بموقع  يحطه  وال  وزير، 

لي  يحل  واحًدا  )أطلب(  جنسية،  له  ليس  واالقتصاد  اإلدارة 

نشتكي  فنحن  الموضوع.  هذا  ويحل  )يجي(  الموضوع،  هذا 

على  ليسوا  اإلعالميين  أن  أو  اإلعالمية،  الغوغائية  من  بشيء 

مستوى مكانة المملكة العربية السعودية، ليس غروًرا إنما فخرًا 

ذات  كلها.  األرضية  الكرة  تمثل  السعودية  العربية  المملكة  إن 

غريبون!(.  أنتم  )تصور،  لي:  قال  بأمريكا  شخًصا  قابلت  مرة 

خمس  باتجاهكم  يصلي  كله  )العالم  قال:  )كيف؟(  قلت: 

مرات باليوم، العالم كله والؤه لك(. فالعالم كله له مكانة في 

هناك  لو  اإلعالمي، حتى  الخطاب  يكون  أن  فيجب  المملكة، 

مثالً متشددون، هناك ليبراليون، نؤمن بالتعددية الفكرية، نؤمن 

بتعدد الثقافات، لكن يجب أن تُناقش قضايانا االجتماعية بكل 

لمعالجة  الموضوع،  لتشخيص  بالخطأ،  واالعتراف  شجاعة، 
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الموضوع، بشكل صحيح. وبالتالي ال يليق بالمملكة أن يكون 

عندنا )800 ألف( إمرأة تأخذ معونة من الشؤون االجتماعية، ما 

يصير. أضرب لكم مثالً دون أن أدخل على جمعية )أواصر(: 

أنت  أخي  يا  قلت  السفراء،  لبعض  رحت  أواصر  تسلمت  يوم 

نعم،  قال:   ،)security( أوالد  تريد  سكرتيرات  تريد  سفارتك 

قلت: يا أخي عندي أوالد أصرف عليهم فلوًسا، خذهم جزاك 

اللّه خيرًا، بدل من أن تُعيِّن أجنبيًّا في السويد، عيِّن في السويد 

فمرات  يكون.  ما  أحسن  من  السفراء  تجاوب  واللّه  سعوديًّا. 

ابن  قال  كما  العرب،  أيها  )وحدانيون(  ألننا  التواصل  يمكن 

ويقتنع  السفير  ونكلم  نذهب  أن  بدَّ  ال  علينا،  )يتطّنز(  خلدون 

السفير؛ ألننا )حّسيون(، ما نقدر نتراسل باإليميل، ال، ال بدَّ أن 

نتقابل، ومّساك اللّه بالخير ومن هذا القبيل. فكثير من المشاكل 

وفي  حياتنا  في  نضع  أن  يجب  مشكلة  اسمه  شيء  يوجد  ال 

عالقتنا اإلنسانية ال يوجد مشكلة، إذا ما تعرف تحل، ففيه غيرك 

يعرف يحل، ولكن ليس بالضرورة أنك أنت تجي وتجلس على 

الوزير أو المحافظ،  المدير أو  المنصة، أو تكون المسؤول أو 

من  مطلوبة  الحلول  لكن  األمر،  ولّي  ومسؤولية  وظيفة  هذه 

العقول. أصحاب 

من  المجتمع  يتحول  أن  الدولة  توجه   2030 خطة  في 

مجتمع ريعي، أنا أذكر سنة 1995م يقولون على ديوان الخدمة 

المدنية على تركي السديري يضمن وظيفة لكل سعودي، هذا 

 40 من  أكثر  من  اآلن  إلى  استمروا  ربعنا  بس  صحيح،  قبل، 



37

اتفقنا.  أننا كل 40 سنة سنتغير أم ماذا؟  اتفقنا  سنة، ونحن قد 

الكرة األرضية تتغير، ال بد أن نتغير يمكن أن تتغير، إذا لم تتقدم 

منك. أعلى  بسرعة  سيسير  وغيرك  فستتقادم 

من  نتحول  أن  جميلة،  نظرة  الرؤية  لتحويل  الدولة  فتوجه 

آخر  جالسين  حكومة  موظفي  جالسين  ريعيون،  استهالكيون، 

الشهر يستلمون الراتب، ألن الموظفين منتجون، ونأتي لألسر 

المنتجة ونطورهم وندعمهم ونشجعهم، ونقول مثالً أنا عملت 

بأواصر أوالد األسر المنقطعة شبكتهم في برنامج خادم الحرمين 

قلنا  وظيفة  على  وحصل  وتخرج  درس  ولدهم  إذا  لالبتعاث، 

للمرأة أنِت مع السالمة، فالمشكلة انحلت، فبدل ما نبكي على 

المشكلة حلينا المشكلة، فصفة اإلدارة أن تكون لها مدخالت 

)In Put( معينة ولها مخرجات )Out put(، ألننا نريد مخرجات 

)Out put( معينة ال بد أن نغير المدخالت )In put(، يعني الزم 

نغير عقليات وثقافات وتوجهات الموظف التقليدي، سواء في 

العام، وإال لن نحقق مخرجات  القطاع  القطاع الخاص أم في 

بنفس الطريقة؛ ألن هذه معادلة رياضية ال يمكن أن تتحقق إذا 

كنا نريد أن نمشي على نفس ما كنا عليه قبل 40 سنة، سوف لن 

نكون منافسين أو موازين للدول على المستوى االجتماعي أو 

االقتصادي أو الثقافي.

للمشروع،  دراسة  له  أعمل  إليَّ  يأتي  من  )أواصر(  جمعية 

أقول له: علمني ماذا أتى بك إلى هذا العمل، أحكي لي قصة. 
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فدعوني أقول لكم قصة عمرها 20 سنة، وأنا أستحي وأنا أتكلم 

الموضوع،  أكثر عن  النملة موجود؛ ألنه يدري  والدكتور علي 

الثمانينات والتسعينات، كتبت سفارتان  الدكتور أبو حمد. في 

لسمّو وزير الخارجية األمير سعود رحمه اللّه أنه عندنا جاليات 

ماذا نعمل فيهم؟ هؤالء ليسوا الفقراء الذين خرجوا أيام الفقر، 

فيه  طبًعا  نزوات  في  يتزوجون  الثروة،  أيام  خرجوا  الذين  ال، 

غير  زيجته  واحد  وكويس،  متزوج  واحد  ناجحة.  زيجات 

ناجحة، سّوى زيجة معينة وترك أوالده تائهين منحرفين أخالقيًّا 

موقف ضدنا.  أخذوا  وربما  منحرفين،  سياسيًّا  وسلوكيًّا، حتى 

نايف  لألمير  الفيصل  سعود  األمير  كتب  طويلة  كتابات  وبعد 

رحمهما اللّه هذه القضية قضية ضبط أحوال، األمير نايف قال 

هذه قضية شؤون ومعونة، وبعد حوار طويل، سمو األمير نايف 

ال  الذي  الرجل  رحمته  بواسع  ويتغمده  له  ويغفر  يرحمه  اللّه 

يعوض، قال تؤسس جمعية، بس نحن نسميها بيننا هذا الكالم، 

أمواالً  ووزعوا  ذهبوا  إخوة  عندنا  ألن  خيرية،  اسمها  جمعية 

في دول معينة، قالوا: من األخ وبأي صفة أنت توزع األموال، 

لِلّه  نعمل جمعية خيرية  فقالوا:  معينة.  حتى في جهات غربية 

رئيسها وزير الداخلية ويصير فيها مرسوم ملكي غير الجمعيات 

التقليدية. سمو األمير نايف اللّه يرحمه قال: ترى نكوِّن لجنة من 

ستة وكالء وزارات ذات العالقة داخلية خارجية استخبارات من 

الخاص  القطاع  تجار، وضعوا واحًدا من  معينة، وستة  جهات 

الخاص  القطاع  بين  اختالف  يصير  أنه  توقعت  أنا  الرئيس. 
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العام، فغضب  العام، المهم لم يوافق مسؤولو القطاع  والقطاع 

يعينون  هم  الخاص،  للقطاع   %100 تترك  وقال  نايف  األمير 

كل  وطبًعا  بداية،  كانت  لِلّه  والحمد  فعينوا،  عليكم.  والسالم 

بداية صعبة، وفيها تعثر، وفيها اجتهاد، ما يعرف الواحد يطبخها 

من أي جهة، بعد ذلك يوم ذهبنا للهند وجدنا أسرًا قديمة. ويوم 

اآللية وعملنا مجلس  فتغيرت  أناًسا  إفريقيا وجدنًا  ذهبنا غرب 

أُدعم من  لو لم  إدارة جديد، واللّه سبحانه وتعالى وفقني وأنا 

أقول  واآلن  نجحت،  لما  الطيبين  الناس  بعض  ومن  الداخلية 

لكم قصة معالي الدكتور علي، وبتوفيق اللّه، كان أخي الدكتور 

عبدالرحمن يعلمني كيف أعمل أول ما بدأت، أنا حقيقة أول ما 

بدأت ضعت؛ ألني لقيت غوغائية و)حوسة(، فكنت كل ساعة 

ولمدة ثالثة أيام أكلم الدكتور عبدالرحمن، كيف أعمل، فكان 

إعمل كذا وإعمل كذا، ونفذتها،  االبتدائية،  يعلم  يعلمني كما 

الناس سعداء. لِلّه كان  والحمد 

فهذه فلسفة يعني قصة جمعية )أواصر(. حينما بدأت، كنت 

وجدت،  ماذا  أعلم  ال  أمشي  وأنا  البشرية،  الموارد  من  أعاني 

علي  الدكتور  معالي  شفت  المبارك،  المكان  هذا  في  أعتقد 

النملة، أنا كنت سأقول قصة لكن لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن 

أستسمحه سأقول، فقال لي: كيف حالك؟ وما أخبارك؟ مبروك، 

قلت أي واللّه طيب زين، لكن أعاني من الموارد البشرية، الفرق 

عن الخيل يعني ألن الخيَّال يحتاج له خيل كبير، قال آتي لك: 
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واحد أمين، قلت خالص عن طريقك بس ما ندفع لك فلوس، 

قال: ال، سأعطيك إياه هدية، وستذكرني مدى الحياة، ما أدري 

تذكر يا أبا حمد أو ما تذكر، فأرسل لي واحًدا أدار لي العمل؛ 

ألن نحن عملنا تعرفون مع نساء ومع بنات، واحتمالية االنحراف 

عند بعض الناس واردة؛ لذلك نحتاج واحد عاقل كبير في السن 

القاسية،  الشروط  تلك  أجد  فأين  عقل،  وصاحب  همة  ولديه 

فالفضل لِلّه ثم للدكتور أبي حمد.

بيكو( ال  إلى )سايكس  الكرة األرضية قبل )50 ألف( سنة 

يوجد شيء اسمه دول، ُولد في خراسان وتعلم بالكوفة ذهب 

إلى صنعاء وتاجر في الشام ودرَّس في مصر ومات في البصرة، 

والقارة  وأمريكا  اآلن  وأوروبا  نعرفهم.  الذين  الناس  كل  هذا 

األمريكية يدخل اآلن الواحد ما يسأل عن منطقته. بعد )سايكس 

بيكو( قُسمت الدول. فعندنا كان زمان مع بداية الثورة االقتصادية 

الناس يرون اإلعالم والتضليل اإلعالمي والمسلسالت المغرية، 

وما كانت حتى بعض البنات السعوديات بزينتهن التي أخذها 

بعض الناس، فذهبوا إلى مناطق كثيرة عندنا في الصين، في غرب 

عندنا  كبيرة.  هندية  عالقات  بالهند  وعندنا  السود،  من  إفريقيا 

انتشرت،  أسماء موجودة  بدون ذكر  الهند  في  كبيرة  من عوائل 

جزاه اللّه خيرًا األمير نايف كان عنده كلمة، يا ليت تكتب بماء 

قال:  أوراق(..  معه  ما  واللّه  )ال  أوراق  معه  إخوان  يا  الذهب، 

اسمعوا ال تتركوا ملفات معلقة ال مطلقة وال معلقة إما سعودي 
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ومنحرف  الشوارع  في  يدور  واحد  ملفات  تركت  أما   ، غير  أو 

أخالقيًّا، وترى هذا سعودي هذا الذي من المنطقة الفالنية، هذا 

نحن  ألن  يليق  ال  كذا،  من  أصله  الذي  فالن  الرياضة،  العب 

نغلط في السعودية. على كل من يعاتبنا، يغلطون بعض الدول، 

فلذلك  الناس.  بعض  على  وال  الخليج  على  يقول  أحد  ال 

صارت من المبررات التي تستدعي وجود وتدخل طرف يكون 

ومع  الخاصة  الجهات  ومع  الشؤون  مع  ينسق  الذي  المرجع 

الداخلية ومع األحوال المدنية ومع الخارجية ومع السفارات، 

ويستمر في هذا العمل وتنقصنا الميزانية، جزاهم اللّه خيرًا وزارة 

برنامج  من  بالمبالغ  نتصرف  ونحن  إعانات،  تمنحنا  الشؤون 

واللّه  لي  تقول  العام،  القطاع  نظام  نقول شغل  ما  يعني  معين، 

عندي حالة اآلن في الصين مباشرة أطلع لك فرقة في الصين. 

عندي مشكلة في الدولة األوروبية، أكلم لك السفير، شغلهن 

أقلها ما أصرف عليه. عندك  اللّه ساعيات، بس  عندك إن شاء 

لنا  دخِّل  نعم  إيه  لإلبتعاث،  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج 

هذه البنت جزاك اللّه خيرًا لئال ما نرد أن تضيع، طبًعا ليس من 

اختصاصنا الخطَّابات لكن يأتي لنا ناس يقول أنا عندي مكتب 

ببيروت وأحتاج لعاملة سعودية وبيضاء وبنت حمولة وجامعية 

وعندها مورد مالي، نقول له اذهب للسفارة هناك مجموعات، 

فسوينا بعض الشغالت، الجمعية نوًعا ما معقدة؛ ألنها مربوطة 

لي  قال  كما  ـ  أعتقد  أنا  رسمية،  وجهات  خاصة  جهات  بعدة 

الدكتور عبدالرحمن ـ نموذج )أواصر( نموذج لنجاحات الدولة 
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في التناغم، بعض اإلخوان يقولون بعض الجهات الحكومية ال 

تناغمت مع  )أواصر(  أقول لكم، جمعية  أنا  تتناغم مع بعض. 

خمس إلى سبع جهات، وكلهم ما لقينا منهم غير القبول والتأييد 

والدعم، وجميع الذين يعملون معنا الحمد لِلّه، ما عدا األمانة 

العامة، متبرعون لِلّه سبحانه وتعالى نسأل اللّه لهم الجنة.

الذي أريد الوصول له هو أن المملكة العربية السعودية فيها 

نتائج إيجابية، وحلّينا شيئًا اسمه األسر المنقطعة في الخارج، 

ألغينا اآلن في اإلعالم عندما نأتي نصرح ال نقول األسر السعودية 

لجميع  وصلنا  المنقطعة،  األسر  اسمه  شي  فيه  ما  المنقطعة، 

مغلقة  ما  نوًعا  آلخر  أو  لسبب  السفارات  وكانت  العالم  دول 

السفارات،  داخل  نجتمع  أن  لنا  يحق  اآلن  أو دخولها صعب. 

بعض  ونعطيهم  ونعطيهم شنطة مدرسية  الناس  ويجيء هؤالء 

مفتوحة،  السفارة  أبواب  فصارت  معهم،  ونتواصل  الشغالت، 

النجاح. اللّه سبحانه وتعالى على هذا  نحمد 

لنا  تبيَّن  للوزارة،  قدمناها  دراسة  بعد  لنا  تبيَّن  المشكلة  حّل 

أن اإلجرام واالنحراف األخالقي والسلوكي بسبب من التفكك 

زوجته  مع  رجل  مستقرة  أسر  وأي  المضبوطة  األسر  األسري. 

منحرفين،  يكونوا  أن  اللّه  شاء  إن  ألبنائهم  يمكن  ال  وسعيدين 

ال يمكن أن يكون أبناؤهم مجرمين، ال يمكن أن يكون أبناؤهم 

مدمني مخدرات، وإن عصوا وإن اقترفوا مرة أو مرتين سيرجعون 

للمعدن. فلذلك إصالح البيت المسلم أهم عندنا من أن نعمل 
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يصلح  من  المسلم،  البيت  يصلح  من  اجتماعية.  تربية  برامج 

العالقة األسرية، يكون عندنا تعدد ثقافي، نعرف قدرات الناس 

دولة  نحن  اآلخر،  قبول  فكري،  تعدد  عندنا  يكون  مختلفة، 

بالعولمة نقبل )200( دولة بالعالم، باإلسالم نقبل كل اإلنسانية، 

ٻ﴾،  ﴿ٱ   يقول:  الكريم  القرآن  وهو  الرباني  الخطاب 

يخاطب  هو  المسلمون،  أيها  يقل  ولم  العرب،  أيها  يا  يقل  لم 

اإلنسانية. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »في كل كبد رطبة أجر«)1( لم يقل في الكبد 

َمن  اإلنسان  حتى  المنكر،  حتى  الحيوان  حتى  العربية،  الرطبة 

يكون، يخدمه الناس المعطاؤون المسلمون، وأنتم تعرفون من 

الشكل. إفريقيا، نشره بهذا  بنشر اإلسالم في آسيا وفي  قام 

اللّه  النتائج، وإن شاء  اللّه سبحانه وتعالى على هذه  أحمد 

وآمالنا  كبيرة  طموحاتنا  زالت  ال  قيادتنا،  تتمناها  كما  النتائج 

اللّه  شاء  إن  لكن   ،)%60( نقول  دعنا  حققنا  اآلن  نحن  كبيرة، 

كفيلة. القادمة  والسنوات  األيام 

العمل  الخيري،  العمل  بنشر  ساهم  من  لكل  وتقدير  شكر 

بالعالم.  دولة   )150( الـــ  خدمة  الناس،  خدمة  االجتماعي، 

أسأل اللّه أن يأجركم على سعيكم، وقضاء حوائج الناس أفضل 

من أن يعتكف الواحد في مسجد رسول اللّه ملسو هيلع هللا ىلص. وجزاكم اللّه 

خيرًا، ونكرر شكرنا ألخينا وأستاذنا وحبيبنا أبي عاصم، والسالم 

عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، ج77/3.  )1(
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األسئلة والمداخالت

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري ا

وعليكم السالم ورحمة اللّه وبركاته، الشكر موصول ومكرر 

والحقيقة  ورعاه.  اللّه  حفظه  )المحاضر(،  طارق  ألبي  ومؤكد 

األسئلة  ولبعض  شفوية  لمداخالت  اللّه  شاء  إن  سننتقل 

والمداخالت المكتوبة، وقبل أن ننتقل لهذا، من خالل اطالعي 

على بعض المعلومات والخدمات التي قدمتها جمعية )أواصر( 

ولألُسر المخدومة، كان بودِّي، ولعل الدكتور أن يذكر شيئًا من 

ذلك، التطرق لبعض اإلحصائيات. فقط اطلعت على أن خدمات 

الــ)33(  عن  يزيد  لما  أو  يقارب  لما  امتدت  )أواصر(  جمعية 

فرد،  و)8000(  أسرة   )2000( من  وألكثر  العالم،  حول  دولة 

ربما إذا كان عند الدكتور شيٌء من اإلضافة حول هذا الموضوع 

قبل أن ننطلق في الحوار )المحاضر: تريد الجواب؟( نعم أريد 

شيئًا يتعلق باإلحصائيات وأهم المشاكل التي واجهتموها، مع 

الترابط األسري الحقيقة هو أبرز عالمات  أنك أكدت على أن 

النجاح لألسرة، سواء كان زواًجا داخليًّا أم خارجيًّا، تفضل.

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

أو  مضللة،  معلومات  يعطون  واإلحصائيون  اإلعالميون 

يعطون معلومات تُقرأ بأكثر من وجه، فيقول أبو عاصم )8000( 

شخص، وهؤالء تركناهم اآلن على العرض )يبقون( )2000( 
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ما  العرض  لكن على  عندنا )8000(،  لكم  نقول  فنقدر  تقريبًا 

ما اإلعالم  إعانات إال حوالي )2000(، مثل  لهم  نقدر نحول 

كل واحد يضلل واإلحصائيات. وأنا درست في اإلحصاء كيف 

صحيحة،  نفسها  معلومات  أعطي  وكنت  المعلومات،  نضلل 

يعني ال تغير ال تكذب حتى رأيتها بالنظام الضريبي األمريكي. 

ممكن تعطي معلومات مختلفة لكن نفس المعلومات بطريقة 

الشيء  اإلحصاء.  في  يفهم  لشخص  تحتاج  فقط  مغايرة، 

لدول  وصلنا  العالم  في  دولة   )96( لسفارات  وصلنا  الجميل 

وصلنا  فقط،  وسوريا  ومصر  والفلبين  الهند  ليس  يعني  بعيدة، 

بعضهم  يكون  وقد  أخالقيًّا  منحرفين  كانوا  أزواجهم  أسر  إلى 

مسجونًا، وصلنا إلى أسر مات الزوج، طيب ما الحل؟! شكرًا 

لوزارة الداخلية، كتبنا لهم ما هو موقف المرأة، ليس من أجل 

المرأة السورية أو المغربية أو الفلبينية، موقف أوالدنا، فجزاهم 

وأصدروا  استثنوا  لهم،  ثم  لِلّه  والفضل  مشكورين،  خيرًا  اللّه 

أعطوها  تُطلَّق،  أو  عنها زوجها  ويموت  تتزوج  امرأة  أي  قراًرا، 

إقامة دائمة يمكن يهدي اللّه )أبو محمد( أو غيره يأخذ وحدة 

وخالص وانتهت المشكلة، فانتهت ما فيه شيء اسمه مشكلة، 

يعني رفعنا شعاًرا ال يوجد شيء اسمه مشكلة، أو أقل شيء ما 

تريد أن تتزوج وتقيم، أما طردها ألنها غير سعودية هذا ليس هو 

السبب، من اقترف هذا هو الشخص المتسبب، واإلحصائيات 

استلموا  الـ )8000(  لكن  أو )2000(  نقول )8000(  ممكن 

في  أوراقه  الواحد  يسترجع  أن  أجل  من  أنت  يعني  أوراقهم، 
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الجهات الرسمية، يبي له سنين ربما أكثر من )10( سنين، نحن 

والتسهيالت  الداخلية  وزارة  في  اإلخوان  بدعم  ثم  اللّه  بتوفيق 

لون،  يتحمَّ هم  السفارات،  أو  الخارجية  وزارة  لنا  تقدمها  التي 

وتحديًدا األشخاص، دع الحكومة تحدد، نحن ال نريد أن نقول 

عي أنه  هذا ولد فالن وهذا ولد فالن. ألننا نخشى أن كل من يدَّ

سعودي أو نخشى أنه ينتمي، فاألرقام هناك أشخاص يتقاضون 

بدالت اآلن، وهناك أشخاص حلَّت مشاكلهم، إذا واحد درَّسناه 

الملفات  ترك  هو  الموضوع،  انتهى  خالص  أمه،  وتزوجت 

خطيرة. هذه  المفتوحة، 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

تعقيب من األستاذ عبدالمجيد الُعمري فليتفضل.

مداخلة: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري:  ■

أوقاتكم  اللّه  وأسعد  وبركاته،  اللّه  ورحمة  عليكم  السالم 

عام  يجعله  أن  وتعالى  اللّه سبحانه  وأسأل  والمسرَّات،  بالخير 

خير وبركة على الجميع. الحقيقة أن أسرة السويلم أسرة مباركة 

في  إسهامات  لهم  ممن  الكثير،  رجاالتهم  ومن  منهم  وأعرف 

واالجتماعي،  الصحي  القطاع  في  التطوعي  الخيري  العمل 

ومعنا اليوم سعادة الدكتور توفيق أُنموذًجا في العمل الخيري، 

الدكتور  أن  أرى  وأنا  الكثير،  وغيرهم  عبدالرحمن،  والدكتور 

المتحدث. واختيار  الموضوع  اختيار  في  ُوفِّق  عبدالعزيز 
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هناك إضافة ال تخفى على سعادة المحاضر في مجال العمل 

أشار  ربما  واالختصاص،  بالتخصص  اإليمان  وهو  التطوعي، 

لها إشارة لكن لم يجعلها كعنصر. مشكلتنا في العمل التطوعي 

اإليرادات  وتنمية  االستثمار  مثالً  أن  الخيرية  المؤسسات  وفي 

الذاتية للمؤسسة، يشرف عليها شخص ال زال ساكًنا في بيت 

إيجار، يعني هو لم ينفع نفسه. هو رجل َخيِّر ورجل فاضل وله 

اهتمام في مجال العمل الخيري، لكن عمل االستثمار والعمل 

خيرًا  به  أن  نرى  رجل  ألنه  لكن  إدارته،  يحسن  ال  هو  المالي 

وبه التزام نوكل له هذا التخصص، فأرى أنه من مشاكل العمل 

بالتخصص.  التطوعي عدم اإليمان 

ا تطرق له عن جمعية رعاية  ليس هذا هو حديثي وإنما عمَّ

األسر السعودية في الخارج، سبق اشتركت أنا والدكتور توفيق 

في ورش عمل، في حضور بعض السفراء، وأعيد ما قلت له في 

السابق، أرى أن الجمعية أسهمت إسهاًما كبيرًا في لمِّ الشمل، 

الطابع  عليها  يغلب  كان  ربما  لكن  األسر،  بعض  عودة  وفي 

السعودية  األسر  بقاء  إلى  أدَّى  وهذا  األسر.  دعم  في  المادي 

في الخارج. نحن نريد عودة أبنائنا وبناتنا من الخارج، ال نريد 

الحاصل  وهو  هناك.  سيبقون  المال  لهم  نمد  حينما  بقاءهم. 

الضمان  إعانات من  الدول، حينما ُصرفت لهم  الكثير من  في 

حتى  لهم  ُهيّئ  اجتماعية،  مؤسسات  من  إعانات  االجتماعي، 

االبتعاث والدراسة، كفالتهم في الجامعات التي يدرسون فيها 
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في البلدان. فأنا أتمنى أال تكون المؤسسة رعوية، إنما تساعد 

السعودية،  العربية  المملكة  إلى  والبنات  األبناء  عودة  على 

اإلطالة. على  وآسف  وشكرًا. 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

عندي سؤال مكتوب يقول: ال شك أنكم في جمعية )أواصر( 

من  شيئًا  تذكروا  أن  لكم  هل  مؤلمة،  وقصص  بمواقف  مررتم 

تلك المواقف واألمثلة للمنقطعين في الخارج وألبنائهم؟

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

أخبار مفرحة أم محزنة، أخبار مفرحة عندنا )8000( امرأة 

تبحث عن زواج، الزواج إما حالة نزوة، الواحد يشتهي، حتى 

في عمر الخمسينات، اإلنسان مراهقته الخمسين، وشاء اللّه أن 

امرأة بعد الخمسين تتفرغ لعيالها وعيال عيالها، والرجل أصبح 

خبيرًا أصبح مقتدًرا، قبل ما عنده مال، صار عنده مال، فيلجأ كثيٌر 

من الناس غير الذين يسافرون أو الذين طبيعة عملهم يتنقلون، 

بعض الزيجات تكون ناجحة، هذه ما نتكلم فيها، الزيجات غير 

عبدالعزيز، هؤالء  دكتور  يا  فالن،  يا  له  فنقول  يُطلِّق،  الناجحة 

عيالك، قال: ال ال أنا مطلِّق، طيب ما الحل؟ هذا أبوك مات، 

أنا ذهبت لديوان المظالم وقلت له علمني ما وضعك مع األسر 

عي أنه ولد  المنقطعة، قال ال أنا عندي شكاوي، يجي واحد يدَّ

السويلم وأبوه توفي، وأنا هذا عقدي مع امرأة أمريكية، يقول أنا 
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الذي  ما  واألسهم،  واألموال  العمارات  راحت  اإلرث،  وزعت 

من  بتوجيه  نحن  طريفة،  قصة  تريدون  أنكم  فبما  لنا.  يلمهم 

وزارة الداخلية جزاهم اللّه خيرًا، نحن بالطيب نبدأ مع الرجال، 

 %97 زوجتك  عن  معلومات  أعطنا  تعال  فالن  أبا  يا  له  نقول 

يوافقون؛ ألن الخدمة مجانًا إذا ذهب يعقب يحتاج إلى سنين، 

بعضهم يعاند؛ هذه ما أعرفها، هذه فلبينية شفتها وتعشينا سوا، 

طيب والولد كيف، وعندنا توجيه أن الذي يوافقكم امشوا معه، 

طيب والذي ال يوافقنا طال عمرك، قالوا: اكتبوا لنا نحن وزارة 

الداخلية، وسمو وزير الداخلية يكتب ألمير المنطقة. فمرة كتب 

 ،)Western names إلنسان ما وأوالده أسماءهم )أسماء غربية

طبًعا أنكر، فقالوا: ال بدَّ أن تعترف طبًعا شرطي الذي أتى به؛ 

ألننا نحن ما عندنا القدرة أن نحضر شخًصا، فتعطينا حق الدولة 

ما  لكن  خالص،  مطلّق  اعترف،  فتقول:  باإلمارة.  تحضرهم 

الزامل،  يقول لي نجيب  موقف أوالدك، طيب اصرف عليهم، 

يقول: أقسم باللّه العظيم أنا أعرف ملياردير، بل ملياردير، يقول 

متزوج وحدة ومطلقها، وأنجب منها بنتًا، المشكلة انحرفت األم، 

تركها. يقول: أقول له حوِّل لها ماالً. يقول كم يحتاجون؟ قلت: 

100 دوالر. قال: ما أحوِّلهم. قلت له: الحين عندك مليارات 

حوِّل لها 100 دوالر في الشهر، راح اشتكى عند الرجل األول، 

أحضره بالقوة، قال له: كن منضبطًا. ففي تصرفات الحقيقة ليس 

السعودية.  العربية  للملكة  تسيئ  الشخص  سلوك  في  انحرافًا 

الناس ما يقولون هذا فالن، هذا سعد سعيد، يقولون السعوديون 
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يعرسون ويتركون عيالهم. الغريب أن هناك دوالً عربية، ودوالً 

غير عربية، يتزوجون فيها ويتركون عيالهم وال أحد يقول عليهم 

شيء، نحن نحاول بهذا الشيء. 

)يتشهوى(  الذي  ليس  الصادق  الراغب  أن  الثاني  والشيء 

وعندها  وجامعية،  حمولة،  وبنت  حلوة،  ببنت  يرغب  الذي 

مال، وأمها ميتة، وأبوها شايب، وهي فوق الثالثين، موجودات 

يعرف  ناجي  السعودي األستاذ  القنصل  نقول هذا األخ  عندنا، 

قنصل  كل  وفي  )القناصل(،  بعض  على  نعلمكم  )القناصل(. 

أنتم صاملين وإذا لستم  إذا  الجاليات،  فيه قنصل  السفارة،  في 

الشياب تحبون  تريدون قصة مضحكة، وأنتم  بصاملين، وأنتم 

سوالف  أقول  طالق،  سوالف  أقول  أقدر  فما  العرس  سوالف 

عرس.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

هذا يجرنا لسؤال في ضوء معالجتكم ألوضاع مختلفة، لمن 

تزوجوا من الخارج، ما رأيكم في زواج السعودي من الخارج، 

األجنبي  زواج  وكذلك  الجنسيات،  لجميع  وأكرر  احترامنا  مع 

من غير بني جنسيته، قضايا التجانس والمشاكل وغير ذلك.

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

فيه زيجات ناجحة، وفيه زيجات غير ناجحة، ونتكلم عن 

غير الناجحة. أما الناجحة كثيرة عندنا خصوًصا الطبيعية، واحد 
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يأخذ من دولة معينة، عندنا في منطقة من مناطق المملكة يقول 

كثيرة  أماكن  في  عندنا  خالتي،  بنت  الفالنية  الدولة  من  سآخذ 

في دول العالم، في أماكن غريبة، يعني يكون أبوهم كان هناك 

وتزوج واحدة، فعيالها تزوجوا من الدولة األجنبية. 

لسنا  نحن  نتدخل،  ولن  حساس  موضوع  هذا  الحقيقة 

مسؤولين أن األخ يتزوج أو ما يتزوج أو نفضل أو ال نفضل، لكن 

عملنا دراسة من أجل الدكتور علي يكون سعيًدا، دراسة صغيرة 

لقينا إحدى  الموضوع،  أستاذنا في هذا  وأكيد هو  ومتواضعة، 

المادية، من  يتزوجون من سورية هي االلتزامات  الذين  معاناة 

أجل الواحد يتخرج من الجامعة، من أجل يعرس يشوف بنت 

أيًضا أفكارها غير أفكار النساء التي قبل، تحتاج المال تحتاج 

التزامات، تحتاج لها بيت، تحتاج لها سيارة، تحتاج لها خادمة، 

فيها  كتب  محفوظ  نجيب  كثيرة.  التزامات  سائق،  لها  تحتاج 

قصة، وأخذ جائزة األوسكار من القاهرة قبل أظن )5 سنوات( 

عمل فيلًما عن معاناة شخص يشبه لحاله، قال أنا كيف أكون 

بعد )50 سنة( فتصرف تصرفات خطأ وانحرف وصارت قصًة 

وفيلًما دراميًّا، عملوا عليها رأيتها ساعتين ونص، شفت )الفيلم( 

بعدين كيف أقنع اآلخرين، عمل حالة في علم النفس، طبًعا ما 

أوراق عمل شيء  م  أقدِّ من  أستعملها  قاعد  أنا  واللّه  فيه وقت 

غريب في التشخيص )diagnostic(، كيف تشخص المشاكل 

االجتماعية، نجيب محفوظ أخذ عليها جائزة األوسكار.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

 سؤال يقول: هل هناك دراسات أو جهود سابقة لـ )أواصر( 

لتبنِّي أبناء السعوديين في الخارج؟ وحينما قرأت السؤال، أذكر 

أيام  في  سوريا  في  السعوديين  لأليتام  دار  عن  سمعت  أنني 

الملك سعود رحمه اللّه، هل هناك شيء من هذه الدراسات؟

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

قلنا  حينما  وتذكرون  كيان،  يوجد  ال  اآلن  سوريا  طبًعا 

متطلبات األمم المتحدة أربعة أرباع فال يوجد دولة. مصر عندنا 

جاليات، ال أريد أن أقول أرقاًما يعني أعداد كبيرة من بين تبوك 

قبل  من  قديمة  مصر  مع  تاريخية  عالقات  عندنا  جازان،  إلى 

ويشترون،  يبيعون  كانوا  فهناك  األولى.  العالمية  الحرب  حتى 

فيروحون يأخذون قرائبهم. الحقيقة الذي يصمل ويبحث عن 

واحدة ويلقى هناك يلقى من األسر وتقدر تأخذ من األسر. لكن 

مثلما قال طويل العمر أخونا نحن نشجع طبًعا بنات سعوديات 

من بنات أجنبيات. إن السعوديات يحملن البطاقات السعودية، 

كلمة  على  ونحرص  الداخل،  في  السعوديات  نشجع  فنحن 

الشؤون  وزارة  في  المسؤولين  حتى  أذكر  عبدالمجيد،  األستاذ 

االجتماعية، وزرت مرة الدكتور العثيمين اللّه يذكره بالخير قال 

يا توفيق ال تكثر اللي برا أخاف يجدون ماالً ويقعدون، حاول 

الرياض،  في  يعيشون  قدروا  ما  نحضرهم  حاولنا  تحضرهم، 
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وجانا التوجيه ال تجبروا خلق اللّه أنه تعال أحضرهم من الصين 

وجلسهم في الرياض أو في ُجدة، ال يا أخي أنت تريد أن تقعد، 

لكن حددت هويتك من أنت، أما الملفات المفتوحة هذه غير 

مفيدة.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

سؤال وأنا أقرأه وربما أجيب على جزء منه، بذلت المملكة 

وتبذل الكثير في مجال العمل الخيري، لكن أثره على مستوى 

الشعوب قليل، ما تعليقكم؟

لعلي أجيب باختصار، أن هناك توجًها رسميًّا أن تكون أعمال 

الربيعة،  الدكتور  يرأسها  التي  والهيئة  اإلغاثة،  هيئة  بيد  اإلغاثة 

السلبيات  التوزيع والشراء وغيرها، ولذلك  بنفسها مهام  تباشر 

كانت موجودة.

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

اتفقنا ال يوجد شيء اسمه مشكلة، ما فيه شيء اسمه مشكلة.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

نحن أدبًا نقرأ السؤال، ونقول إننا لسنا مالئكة، ولكن هناك 

محاوالت جادة لمحاولة سد أي نقص مباشرة. حاليًّا فيما يتعلق 

سعودية  لجهات  أسندت  الخيرية  األعمال  وبعض  باإلغاثة 

مباشرة.
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المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

هو  عاصم  أبو  لكن  دقيقة   20 قلت  أنا  حمد  أبو  سامحنا 

المسؤول.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

المواليد  إلى  خدماتكم  تمدد  أن  يمكن  هل  يقول:  سؤال 

األجانب بالسعودية؟ وهل هؤالء من المستهدفين وكثير منهم 

ال يعرفون بلدانهم، وأصبحوا كأنهم أبناء سعوديون، وإن كانوا 

ذلك؟ غير 

المحاضر : الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

 هذا ليس من تخصصنا.

مدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

الكبيرة  األعداد  يدرك  من  ولكن  التخصص،  من  ليس  هو 

أو  الحج  بعد  يتأخرون  ممن  الغربية،  المنطقة  في  وخصوًصا 

وعلى  بل  أنفسهم،  على  ليست  مشاكل  ويوجدون  غيرهم 

ستفتح  بل  مستحيلة،  األمر  هذا  مثل  تلبية  أن  ندرك  غيرهم، 

المزيد للمتأخرين بعد الحج وغيرها. ومن يدرك اإلحصاءات 

ويقول  رأسه  يشيب  خصوًصا  الغربية  المنطقة  في  الموجودة 

أعان اللّه المسؤولين عن هذه األعداد، ولذلك أي قرارات هي 

ليست فقط لمعالجة الوضع الموجود، بل لعدم زيادة المشكلة 

االستطاعة. قدر 
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وقبل السؤال األخير، إذا فيه أي تعقيب من اإلخوة قبل أن 

من  هذا  عام،  سؤال  أيًضا  الحقيقة  وهو  األخير،  للسؤال  نأتي 

شاب يقول: أنا أعمل في القطاع الخاص ولدي رغبة في العمل 

الخيري من خالل الصناديق أو الجمعيات الخيرية أو األوقاف. 

توجهونه؟ ماذا 

المحاضر: الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم: ■

يسعدنا ويسرنا واللّه يحييكم، مع مالحظة أن العمل مربوط 

وفرص  والخارجية،  سفارات  مسؤولية  والمسؤولية  بالحكومة 

فهي  إيجابية  مبادرة  وأي  الميدانية،  الزيارات  كدعم  العمل 

إيجابية. اسمها 

مدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

خيرية  جمعية  أي  أن  من  الدكتور  ذكره  لما  أضيف  لعلي 

األمور  واألنظمة،  اللوائح  ظل  في  ولكن  بالمتطوعين،  تفرح 

استغالل أسماء  تمنع من  التي  لها أوضاعها وأنظمتها،  المالية 

أشياء  أو  منظمة،  غير  اللّه  ر  قدَّ ال  ألشياء  الخيرية  الجمعيات 

تضر بالوطن. أما األعمال الخيرية المباشرة فمعظم الجمعيات 

الخيرية والجمعيات الدعوية والجمعيات األخرى والجمعيات 

العلمية لمن هو في تخصص علمي معين ترحب بالمتطوعين، 

بل بعد فترة إذا أثبت نجاحه وتفاعله ربما يتحول إلى شيء من 

المكافآت التي تفيده، فهذا األخ جزاه اللّه خيرًا عليه أن يتابع مع 

المختلفة. الجمعيات 
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أن  أنظارنا  ولفت  الدكتور  ذكره  ما  استوقفني  أنا  الحقيقة 

البشر على هذه األرض أجيال، ذكرني حينما قال كل )33 سنة( 

تتغير، سبحان اللّه، العبادة، رمضان عندنا كل )33 سنة( يذهب 

إلى  ليعود  الشتاء  من  يذهب  الصيف،  إلى  ليعود  الصيف  من 

الشتاء، وهذا كما ذكر علماء االجتماع متوسط العمر بين جيل 

فعلينا  طباعه،  في  اآلخر  عن  يختلف  جيل  كل  ولذلك  وآخر. 

أن نتعامل مع أبنائنا بمختلف ما تعامل آباؤنا معنا. ولذلك هذا 

األمر واضح، وحينما تأتي لفظة القرن أو القرون ﴿ٺ       ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]ص: 3[. في القرآن الكريم 
يُقصد بها الجيل، والحديث عن األجيال المتتالية. وهذا ما لفت 

نظري إليه الدكتور يأتي بلفظ القرن ﴿ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  

ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ       ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ﴾ ]األنعام: 6[. فالقرن هو الجيل، ولفت 
النظر الختالف األجيال ذكره علي بن أبي طالب  في قوله: 

)علموا أوالدكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم(. ولعلنا نالحظ 

اآلن الفرق بيننا وبين أبنائنا. هذا ما لفت نظري إليه الدكتور فيما 

ذكر. 

واالنضباط  الخيري  العمل  في  أيًضا  االنضباط  قضية 

المحاسبي. األصل في َمن يقوم بعمل خيري وأمور مالية، أن 

أوضاعه طبيعية وليس فيه خيانة، فلماذا يخشى من الرقابة ومن 
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المحاسب القانوني ومن اإلجراءات النظامية التدقيقية. واألصل 

أن النزيه ال يخشى هذه األشياء، وبإذن اللّه مطلوب، ونحن في 

فيه قضية االنضباط. عصر هذا هو األصل 

أكرر الشكر ألبي طارق، ولكم جميًعا على حضوركم هذه 

بحضوركم،  وأسعدتمونا  به  أسعدنا  الذي  اللقاء  وهذا  األمسية 

وأؤكد أننا بفضل اللّه بلد الخير، يخرج منها الخير، ولذلك علينا 

أن نكون دعاة الستمرار الخير في هذا البلد المبارك، بلد الحرمين 

)أواصر(  جمعية  ولذلك  الجميع،  إلى  خيره  اللّه  بحمد  وصل 

البلد الذين لظروف أخرى، أو  أبناء  البلد إلى  توصل خير هذا 

أو  بنزواتهم،  أو  تصرفاتهم،  ببعض  آباؤهم  عليهم  جنى  ربما 

بشيء  أصابهم  ما  فأصابهم  بعضهم،  بحال  أعلم  اللّه  بظروف 

ت لهم هذه البالد من خالل هذه الجمعية اليد  من االنقطاع، مدَّ

الحانية لتحفظهم ولتعينهم على التسجيل الرسمي والهوية وغير 

ذلك. فهذا من أخطر القضايا في حياة اإلنسان، جزاكم اللّه أبا 

وحيَّاكم  خيرًا  اللّه  وجزاكم  تعقيب،  من  لكم  هل  خيرًا،  طارق 

اللّه.

من  الثالثة  المجلدات  وصلت  أنسى،  أن  وقبل  وبالمناسبة 

أن  المكان، ممكن  العاشر، وهي موجودة في آخر  إلى  الثامن 

مجلدات.  ثالثة  اإلخوان  من  كل  يأخذ 
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ندوة:

»إقتصاديات وتقنيات تصنيع وتسويق 

التمور في المملكة«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد  ■

ابن عبداللّه الحمدان. 

المؤهل الدراسي: ■

الزراعية، ـ  الهندسة  بكالوريوس 

جامعة الملك سعود، الرياض.

للسادس  الموافق  )1440هـ(  صفر  من  عشر  السابع  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

الدكتور عبداللّه  والعشرين من أكتوبر )2018م( وتحدث فيها سعادة األستاذ 

األغذية  كلية علوم  التدريس في  هيئة  الحمدان، عضو  بن عبداللّه  ابن محمد 

الزراعية، والمشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود. 

التاريخ  أستاذ  الُعمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ  سعادة  وأدارها 

والحضارة اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض سابًقا 

)راعي المنتدى(. 
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درجتا الماجستير والدكتوراه في الهندسة الزراعية، جامعة ـ 

الواليات   ،)Ohio State University( الحكومية  أوهايو 

األمريكية، 1416هـ. المتحدة 

التخصص والخبرات: ■

مجاالت هندسة التصنيع الغذائي المختلفة، وتشمل: ■

دراسات وتصميم خطوط اإلنتاج لمصانع األغذية.. 1

الخواص الهندسية والجودة للمنتجات الحيوية.. 2

التقنيات المستجدة للعبوات الغذائية. . 3

اهتمامات خاصة بـ: ■

عمليات ما بعد الحصاد للمحاصيل البستانية والتمور.. 1

تطوير تقنيات وتصنيع التمور، وربطها بالخواص الهندسية . 2

لمنتجاتها.

تخطيط وتصميم عمليات الحفظ والتصنيع المختلفة؛ مثل . 3

التبريد، والتجميد الفائق، والصناعات التحويلية للتمور.

وتصنيع . 4 تقنية  شملت  وتوأمة  ابتكارية  منتجات  تطوير 

األلبان والتمور واالستفادة المثلى منهما.

الطازج . 5 البَرْحي  منها حفظ  المنتجات؛  من  العديد  تطوير 

لعدة أشهر، إنتاج بسكويت التمر الصافي قليل السكريات، 

وكذا بَْودرة التمر.

إنتاج . 6 آلة  التمور،  فرز  آلة  وتصنيع  تطوير  على  اإلشراف 
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وغيرها. التمر  لبَْودرة  متكامل  خط  وتصنيع  الحقلي،  الدبس 

الخبرات األكاديمية واالستشارية: ■

بجامعة . 1 التمور  وتصنيع  تقنيات  كرسي  على  المشرف 

تاريخه. وحتى  1433هـ  إنشائه  منذ  سعود  الملك 

ما . 2 تقنيات  مجال  في  والزراعة  األغذية  منظمة  في  خبير 

برامج  عدة  بتنفيذ  وقام  منها،  الفاقد  وتقليل  الحصاد  بعد 

المتحدة. العربية  واإلمارات  األحساء  في  تطويرية 

باألحساء، . 3 والصرف  الرَّيِّ  هيئة  إدارة  مجلس  عضو 

)1431هـ ـ 1433هـ(.

عضو مؤسس للمركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض.. 4

منذ . 5 والتمور،  للنخيل  الوطني  المركز  إدارة  عضو مجلس 

1435هـ. العام  وحتى  تأسيسه 

النخيل . 6 قطاع  لتحسين  الخامسة  المبادرة  فريق  عضو 

1433هـ  العام  منذ  الزراعية(  التنمية  )صندوق  والتمور 

وحتى تاريخه.

أعداد . 7  9 منها  والتمور )صدر  النخيل  مجلة  تحرير  رئيس 

اآلن(. حتى 

للنخيل . 8 الدولية  المعلوماتية  الشبكة  على وحدة  المشرف 

الجامعة. تمور  مصنع  ووحدة  والتمور، 
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التنمية  )صندوق  المحلية  الجهات  من  عدد  في  استشاري 

من  عدد  في  وكذا  )سابك(.  شركة  )نادك(،  شركة  الزراعية، 

واإلنماء  لالستثمار  العربية  )الهيئة  والدولية  اإلقليمية  الجهات 

الزراعية،  للتنمية  العربية  والمنظمة   ،GLGإيكاردا، و الزراعي، 

وغيرها(.  ،FAO والزراعة  األغذية  ومنظمة 

 أقام وشارك في جناح أكثر من 18 مناسبة ممثالً لجناح 1. 

ذات  وغيرها  التمور  ومهرجانات  معارض  في  الكرسي 

وغيرها. وألمانيا  واإلمارات،  المملكة،  مناطق  في  العالقة 

 يشرف على سبعة خطوط إنتاجية متكاملة لحفظ وتصنيع 2. 

التمور، وبَْستَرَة وتعقيم األلبان بنكهة التمور في الكرسي.

استشارية متخصصة في كل من:  ■  شارك في عدة لجان 

األحساء، الرياض، شرم الشيخ، بيروت، وغيرها، وذلك بدعوة 

.FAO من منظمة األغذية والزراعة 

األبحاث والنشر العلمي: ■

بحًثا محكًما في مجالت محلية  ■ يقارب من )40(  ما  له 

وعالمية ISI، وأكثر من )80( إلقاء في ورش ومؤتمرات، )11( 

كتابًا وإصداًرا.

طلبة . 1 من  العديد  مناقشة  لجان  في  وشارك  على  أشرف 

المملكة(. )خارج  والدكتوراه  المملكة(  )داخل  الماجستير 

واألوراق . 2 البحثية  المشاريع  من  العديد  وتقييم  مراجعة 

األكاديمية. الترقيات  وطلبات  العلمية 
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الجوائز: ■

المجال . 1 في  للموهوبين  الشريفين  الحرمين  خادم  جائزة 

2017م(. )1438هـ/  للعام  وذلك  الهندسي، 

تقنية . 2 أفضل  والتمور،  للنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

2013م(. 1434هـ/ (

اإلبداعي(، . 3 )العمل  العلمي  لإلبداع  المراعي  جائزة 

2007م(. 1427هـ/ (

جوائز متنوعة في النشر العلمي واإلنجازات األخرى، من . 4

وزارة التعليم العالي، جامعة الملك سعود، مدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



66

 (المضيف) ومدير الندوة:

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه، والحمد، والصالة والسالم على سيدنا رسول اللّه، 

واهتدى  بسّنته،  استنَّ  ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  سيدنا 

بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإخواني الكرام ومتابعينا على البث المباشر، حيَّاكم 

اللّه في هذه األمسية المباركة، وأرحِّب بضيفنا الكريم األستاذ 

حامد،  بأبي  فمرحبًا  الحمدان،  محمد  بن  عبداللّه  الدكتور 

ر  والميسِّ العطاء،  صاحب  المخضرم،  األديب  بوالده  ومرحبًا 

مكتبة  صاحب  فيها،  الراغبين  من  لكثير  األولى  للمطبوعات 

)قيس(، وهو غنيٌّ عن التعريف، وشرَّفنا في هذه الليلة المباركة. 

الكريم.  وبضيفنا  بكم  الترحيب  وأكرر 

أُذكِّر  الليلة،  لهذه  اللقاء  إلى موضوع هذا  أُدلِف  أن  وقبل 

بأنه يُنقل على الهواء مباشرة عبر موقع منتدى الُعمري، وذلك 

على أجهزة الجوال المختلفة وأجهزة الحاسب. ويتابعنا عادًة 

يقارب  ما  المهتمات  األخوات  من  وخصوًصا  المنازل،  من 

التي  الزيارة  إلى  إضافًة  الوقت،  نفس  في  الـ)400( شخص 
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خالل  زائر   )10.000( الـ  يقارب  بما  الموقع  لهذا  تكون 

األول. الشهر 

ال أريد أن أُعرِّف بضيفنا اآلن، بل نُشنِّف آذاننا أوالً ونفتح قلوبنا 

آلٍي من كتاب اللّه، يتلوها علينا الشيخ أيوب األركاني، فليتفضل.

ثم بعد التالوة المباركة؛ 

مدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

جزاك اللّه خيرًا، ونفعنا اللّه وإياكم بما في كتابه الكريم من 

رحمٍة وعلٍم، ووفَّقنا للعمل به.

محمد  بن  عبداللّه  الدكتور  األستاذ  الكريم  بضيفنا  أُعرِّف 

الحمدان، وأختصر بناًء على طلبه، وإال فالتعريف يطول. فهو 

المشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور في قسم الهندسة 

سعود.  الملك  جامعة  والزراعة،  األغذية  علوم  كلية  الزراعية، 

الزراعية  الهندسة  في  والدكتوراه  الماجستير  وهو حاصل على 

األمريكية،  المتحدة  بالواليات  الحكومية  أوهايو  جامعة  من 

وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود. وهو 

التصنيع  متخصص ولديه خبرات متعددة في مجاالت هندسة 

لمصانع  اإلنتاج  خطوط  وتصميم  دراسة  وتشمل:  الغذائي؛ 

الحيوانية،  للمنتجات  والجودة  الهندسية  الخواص  األغذية، 

الغذائية. للعبوات  المستجدة  والتقنيات 

كما لديه اهتمامات خاصة بـ: تقنيات عمليات ما بعد الحصاد 

التمور  وتصنيع  تقنيات  وتطوير  والتمور،  البستانية  للمحاصيل 

وربطها بالخواص الهندسية لمنتجاتها، وكذا بالتخطيط وتصميم 

عمليات الحفظ والتصنيع المختلفة، مثل التبريد وغيره.
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كما لديه اهتمام خاص بتطوير منتجات ابتكارية وتوأمة، شملت 

ذلك.  من  المثلى  واالستفادة  مًعا  والتمور  األلبان  تصنيع  تقنية 

حفظ  منها:  التي  المجال،  هذا  في  المنتجات  من  العديد  وطوَّر 

قليل  التمور  الطازج لعدة شهور، وإنتاج )بسكويت( من  البَرْحي 

وإنتاج  التمور،  فرز  مصانع  وتطوير  التمور،  وبَْودرة  السكريات، 

وغيرها. التمور  لبَْودرة  متكامل  خط  وتصنيع  الحقلي،  الدبس 

أما عن خبراته األكاديمية فهي كثيرة ومتعددة، منها: إشرافه 

على كرسي تقنيات وتصنيع التمور كما أشرنا، وذلك منذ إنشائه 

سنة 1432هـ حتى تاريخه. وهو خبير في منظمة األغذية والزراعة 

الـ )FAO( في مجال تقنيات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد منها. 

العربية  ذ عدة عمليات تطويرية في األحساء واإلمارات  نفَّ وقد 

المتحدة. وهو عضو مجلس إدارة هيئة الريِّ والصرف باألحساء. 

بالرياض.  والتمور  للنخيل  الوطني  للمركز  مؤسس  وعضو 

وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور أيًضا على 

مستوى المملكة، وعضو فريق المبادرة الخامسة لتحسين قطاع 

أنه رئيس  الزراعية. كما  التنمية  التابع لصندوق  النخيل والتمور 

تحرير مجلة النخيل والتمور )صدر منها حتى اآلن تسعة أعداد(، 

للنخيل  الدولية  المعلوماتية  الشبكة  وحدة  على  المشرف  وهو 

والتمور، ووحدة مصنع تمور الجامعة.

والحقيقة أنني لو قرأت، فربما يغضب مني أبو حامد؛ ألنه 

حقيقًة لديَّ تعريف طويل من خمٍس وثالثين صفحة، اختصرته 

لصفحتين. له ما يقارب األربعين بحثًا ومشاركات في مؤتمرات 

عالمية. وقد كان مقترًحا األسبوع الماضي لهذه الندوة، إال أنه 

تأجل ألجل مشاركته في مؤتمر عالمي.
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أما عن الجوائز فهي متعددة: حيث حاز على جائزة خادم الحرمين 

الشريفين في المجال الهندسي سنة 1438هـ، وجائزة خليفة الدولية 

للنخيل والتمور سنة 1434هـ، وجائزة المراعي لإلبداع العلمي سنة 

1427هـ، وجوائز أخرى متعددة في النشر العلمي.

التمور، وأستطيع أن  كما أن له مبتكرات متعددة في مجال 

بالتالي:  أوجزها 

أنجز أبحاثًا وإنجازات في حفظ البَرْحي لمدة طويلة، خط 

التجميد  التمور، خط  بَْودرة  التمور، خط تصنيع  تصنيع وتعبئة 

الفائق للرُّطَب، خط إنتاج بسكويت التمر الصافي، خط إنتاج 

بسكويت التمر قليل السكريات مع األلياف، خط إنتاج الخشب 

الشرائحي من جريد النخل، خطوط معتمدة التركيب والتطوير، 

خط إنتاج الدبس عالي الجودة، خط إنتاج األلبان بنكهة التمر، 

إنتاج آالت فرز وعجن وطحن على البارد للتمور، إنتاج الوقود 

التفاصيل  من  والمزيد  هذا  النخلة،  مخلفات  من  الحيوي 

ستجدونها بإذن اللّه في موقع المنتدى وفي المجلد الثاني عشر 

بإذن اللّه حيث ستأخذ هذه الندوة طريقها وهذا اللقاء العلمي 

طريقه ضمن مجلدات المنتدى القادمة بإذن اللّه.

وتقنيات تصنيع وتسويق  »اقتصاديات  اللقاء  عنواننا في هذا 

أكون  أن  لي  واسمحوا  السعودية«.  العربية  المملكة  في  التمور 

صريًحا، أنا مع أي موضوع أحاول أن أقدمه، أنا أستفيد، وخدمني 

اللّه خيرًا في أن أبحث بنفسي عن بعض  الدكتور عبداللّه جزاه 

األمور، وضمن بحثي هذا اليوم لم أجد شجرة ذُكرت في القرآن 

الكريم كالنخلة أو النخيل؛ لقد وقفت على إحدى وعشرين آية 
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في كتاب اللّه هذا اليوم، كلها تتحدث عن النخل. أما الحديث 

عن التمر، وهو ثمر النخل فورد فيه عدة أحاديث نبوية، لعلي ال 

أستبق المحاضر في الحديث عنها، لكني عجبت أيَّما عجٍب من 

هذه النخلة، وما فيها من ثمار، وجمعت أحاديث متعددة، ال أريد 

أذكر  لكني  اليوم.  هذا  في  ومحاضرنا  أستاذنا  أستبق  أن  حقيقًة 

اللّه عليه ينقله عن والده، عن آبائه، يقول:  كالًما لوالدي رحمة 

)النخلة أو »التمر« فيها ملحها، وفيها ماؤها، وفيها حطبها، وفيها 

تحفظها،  أن  تستطيع  أيًضا  وعاء  أي  في  وعاؤها،  وفيها  إناؤها، 

تمر  ال  )بيت  أن:  البعض  ر  فسَّ ولذلك  شيئًا(؛  ألكلها  تنتظر  وال 

فيه، أهله جياع( أنك بمجرد أن تدخل البيت تستطيع أن تتناول 

التمر بال مقدمات وبال تمهيد، وهذا يختلف عن بعض األطعمة 

األخرى أو الفواكه التي تحتاج إلى شيء من اإلعداد.

بحكم عملي في التاريخ، وأني طالب تاريخ، أيًضا أذكر مع 

يُقال  كما  )الـكيترنق(  الفاتح  أن  عليهم،  اللّه  رحمة  الفاتحين، 

في الجيش، التغذية في الجيش، قالل التمر على ناقته، وحليب 

الناقة من دابته، وهذا أقوى غذاء، ولذلك ال يحتاج إلى أي زاد 

ر فنعم، وإال فالجيش في مسيرته. آخر، إن احتاج وتيسَّ

النخلة يا إخواني ارتبطت في أعماقنا، شربناها مع مائنا، جرت 

مع دمائنا، نحن في بلد شعاره النخلة، وفي وطٍن النخلُة آَصُل ما 

فيه، بما فيها من صبٍر وتحمٍل وفوائد متعددة، ووددت أن أطيل، 

لكن ال أريد أن آخذ المجال عن أستاذنا، فليتفضل مشكوًرا.
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المحاضرة:  ■

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

ا  جدًّ سعيد  أنا  حقيقًة  وبركاته،  اللّه  ورحمة  عليكم  سالم 

الُعمري،  الدكتور عبدالعزيز  الجميلة من سعادة  المقدمة  بهذه 

المنظور  من  وبالذات  خيرًا،  اللّه  جزاه  كثيرًا،  أفادتني  وبالفعل 

التاريخي. وأيًضا أشكره على هذه الديوانية في البداية، وأيًضا 

الفريق، وأيًضا الحضور الكرام، كما أشكر الوالد، اللّه يجازيه 

خيرًا، وحفظه اللّه؛ لحضوره هذا اللقاء.

بالصور،  عنه  نتكلم  الذي  أغلب  اللّه  شاء  إن  يكون  سوف 

فاإلخوة  المناقشة.  وقت  في  اللّه  شاء  إن  النقاش  يكون  بينما 

الذين ال يرون الصور، ربما يفوتهم جزء، فإذا أحببتم أن تكونوا 

في الواجهة، فربما ترون الصور بشكل أفضل، لمن يرغب؛ ألن 

ع. تقريبًا كل نقاشنا على الصور، نحاول أن نُنوِّ

بسم اللّه الرحمن الرحيم، إًذا عنوان المحاضرة »اقتصاديات 

أزيد على  المملكة«. وال  في  التمور  وتسويق  تصنيع  وتقنيات 

ما ذكره أستاذنا أبو عاصم، ومقدمته الجميلة في أهمية التمور 

والنخيل، كما ذُكرت في القرآن الكريم، وأيًضا ما ذكره عن أبيه 

عن جده بالنسبة للنخيل والتمور. فلعلنا نتطرق لها إن شاء اللّه 

من جانبين؛ من الجانب التراثي، وأيًضا من الجانب التصنيعي، 

باإلضافة إلى بعض الجوانب عن تسويق التمور.

الدكتور  ذكره  ا  عمَّ أزيد  ال  والتمرة،  بالنخلة  االهتمام  بشأن 
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فترة  في  أهميتها،  حيث  من  وذلك  مشكوًرا،  عبدالعزيز، 

أيًضا  الرحالت،  في  للتناول  جاهزة  أنها  أيًضا  في  صالحيتها، 

تكون عصب هذه  إنها  اإلنسانية، حيث  المساعدات  في  حتى 

المساعدات.

ومن مميزات النخلة أنها تعيش في مختلف الظروف البيئية؛ 

هذا  فبالتالي  رملية؛  أم  صحراوية  أم  صخرية  أم  ساحلية  سواًء 

وأيًضا  األندلس،  في  تنمو  أن  يمكن  إنها  بحيث  قوًة،  أعطاها 

تنمو في إيطاليا، تنمو في الصين. وبدأت اآلن تنمو في العديد 

المتحدة  الواليات  وفي  المكسيك،  كالبيرو،  العالم،  دول  من 

كبيرًا. أعطاها هذا زخًما  أيًضا  وبالتالي  األمريكية، وهكذا، 

هذه  في  تنمو  ولكنها  أقل،  البرودة  مع  اإلنتاجية  تكون  قد 

في  مزرعة  ألي  األساس  المحصول  النخيل  ويمثل  البيئات. 
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أغلبية مناطقنا في المملكة، وبالتالي نادًرا أن تجد مزرعة بدون 

أن تجد بها عشرات أو مئات أو آالف النخيل. حتى في السيل 

بالتقاء  تحتفي  النخلة  الخير،  يزيد  ربي  لِلّه،  الحمد  األخير، 

السيل مع البحر في )قَنا(، قريب من تبوك، بالفعل هذا النخيل 

البحر في  السيول وبين  بين  واجه هذا االلتقاء، ربما ألول مرة 

المملكة. شمال 

في هذا التقديم سوف نتطرق إلى عدة نقاط؛ أهمية التمور 

)تراث وتشريع(، وأيًضا شواهد تاريخية، نظرة في سوق التمور، 

سواء المحلية أم الدولية، االستثمار في الحفظ والتصنيع، وربما 

يكون هذا هو عصب النقاش هذا اليوم، ومن ثمَّ بعض اآلفاق 

المستقبلية والتوصيات.
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والتمور.  بالنخيل  يتعلق  ما  بعض  عن  لنتكلم  البداية،  في 

فهناك العديد من النقاط حول هذا الموضوع. ولكن نبدأ مثل ما 

ذكر الدكتور عبدالعزيز، أهمية هذا المنتَج، سواًء في الجوانب 

الشرعية واآليات واألحاديث الشريفة، التي ذكر جزًءا منها. أيًضا 

قد يكون من هذا الجانب الجاليات اإلسالمية في العديد من دول 

عليكم،  يخفى  ال  رمضان.  في  اإلفطار  على  واعتمادها  العالم 

إلى بعض  أيًضا  أيًضا، باإلضافة  جوانب تغذوية وصحية مهمة 

الجوانب االستثمارية، مثلما تفضل بعض الزمالء منذ قليل قبل 

المحاضرة، أين تمورنا في موقعها من التسويق العالمي؟

فقط عن  ونبحث  متعددة،  والصحية  التغذوية  الجوانب  إًذا 

تعطي  بالتأكيد  التمور  طبًعا  التغذوية.  الجوانب  من  العديد 

كجوانب  بل  كُمحلِّيات،  فقط  ليست  ولكن  حرارية،  سعرات 

وبالنسبة  للمعادن،  بالنسبة  للفيتامينات،  بالنسبة  تغذوية، سواء 

للعديد من العناصر التغذوية لهذا المنتج الهام. حتى أن قشور 

وبالتالي  األكسدة،  مضادات  من  العديد  بها  وجدوا  التمور، 

تساعد إًذا في مناعة الجسم.

القريب.  الماضي  في  التمور  وأساليب حفظ  النخيل  تراث 

وهذا منظر لبعض النخيل والبلدة القديمة، في بلدة )البير(:

المملكة،  مناطق  من  العديد  في  يُستخدم  كان  أنه  نالحظ 

سواء أكان في األحساء، كان يُستخدم طرق تقليدية لهذا المنتج، 

ولكن نالحظ أن أجدادنا وربما آباءنا، كانوا يستخدمون ما يُطلق 
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التي كانت صراحًة نموذجية  التمور،  )الجصة( في حفظ  عليه 

من  تحمي  شيء  أول  إنها  بحيث  الوقت؛  ذلك  في  وجميلة 

اآلفات، وتكون غالبًا في وسط المنزل، فبالتالي هي أبرد منطقة 
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أسبوعين  تقريبًا  الدبس،  عنها  يُنتج  أنه  إلى  باإلضافة  تقريبًا، 

ثالثة، شهر شهرين، وهم يعتمدون عليها في السائل التغذوي. 

منزل،  أي  في  موجودة  كانت  التي  المنظومة  من  جزء  هذا  إًذا 

ليس فقط في نجد، أو في المملكة فقط، ولكن في معظم الدول 

للتمور. المنتجة 

وهنا نشاهد الـ)قالل(، ونتذكرحينما كنَّا أطفاالً، وأنها كانت 

ونقل  لحفظ  الوحيدة  الطريقة  هي  وكانت  األحساء،  من  تأتي 

هذه التمور، ومن ثمَّ في بعض األحيان يُستفاد من الدبس وإن 

كان من الممكن أن يكون بطريقة أفضل.

كذلك بعض عبوات التمور الشعبية، سواء )الزبيل( أم بعض 

العبوات المختلفة. أيًضا العبوات التي في )تنك( التي قد تكون 
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ما زالت شائعة في بعض البلدان، سواء مثالً بيشة أم غيرها من 

البلدان.

ا بمنطقة دون أخرى، ولكن  االهتمام بالتمور ليس إًذا خاصًّ

حتى في العصور الوسطى، ويسعدني أن يشاهد الدكتور قلعة 
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)نزوى( التي بُنيت في عام )1600م( تقريبًا، أي في القرن السابع 

عشر، نجد أنه كان يحيط بها النخيل من كل جانب، أيًضا حتى 

داخل هذه القلعة. كما نالحظ هنا، إًذا نالحظ القلعة، تتوسط 

النخيل، وأيًضا يتوسطها نخلة.

ماذا عن هذه القلعة؟ حقيقًة، وجود شيئين في هذه القلعة، 

التمور،  األول:  شيئين؛  على  يعيشوا  كانوا  القرون،  هذه  طوال 

والثاني: الماء، وبالتالي إًذا نالحظ هنا، أنهما األسودان ]التمر 

والماء[، فبالفعل إًذا كانت تُخزَّن، ويكون لها غرٌف خاصة في 

هذه القلعة، بحيث ممكن أن تُعيِّش، إذا صحَّ التعبير، من يسكن 

هذه القلعة على هذا النخيل، ووجود حوالي خمسة وعشرين 

بئرًا أيًضا داخل هذه القلعة، مما يساعد على ردِّ الكثير من الغزو 

وغزوات االستعمار، وبالذات البرتغالي.

هناك  إن  حيث  الداخلية،  الزراعية  السياحة  إلى  اآلن  ننتقل 
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بعدما  الزراعية، خاصة  السياحة  نشر  كثيرًا حول وجوب  كالًما 

إًذا  الكثير من األعالف واالستثمارات.  القمح، وتوقف  توقف 

كمنتج  النخيل  من  االستفادة  إلى  شيئين؛  إلى  نتجه  ال  لماذا 

)تمور(، ومن النخيل كمنتجات ثانوية، باإلضافة إلى استغالله 
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في السياحة. ولعل بعض المزارع فيما أظن في عدٍد من مناطق 

بعض  بدأت  وربما  األحساء،  أم  القصيم  في  سواًء  المملكة، 

المناطق األخرى تستفيد من هذا، لتحويل المزارع بالفعل إلى 

النخيل، وبالفعل بدأت بعض  سياحة زراعية تحت ظالل هذا 

وهذه  النخيل،  ظالل  تحت  األعياد  في  االجتماع  في  العوائل 

البير، وحتى  زرعها أجدادنا الحمدان، أول ما جاؤوا بدأوا في 

التراثي.  للجانب  بالنسبة  إًذا، هذا  نتفيأ بظاللها.  اآلن 

واآلن نلقي نظرة على إنتاج وتصدير التمور محليًّا وعالميًّا. 

اإلنتاج العالمي، حوالي )8.6 مليون طن( في السنة، ومعظم 

هذا اإلنتاج يكون في الدول العربية واإلسالمية، حوالي %75. 
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إيران  أن  فسنجد  المنتجة،  الدول  لهذه  التوزيع  شاهدنا  ولو 

التمور. إنتاج هذه  الرائدة في  ومصر والمملكة، هي 
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أيًضا اتجاه العديد من دول العالم نحو زراعة النخل، حتى 

ا كان عندها مجاعة كبيرة، فذهبت األمم  لمَّ ناميبيا  ناميبيا.  في 

المتحدة إلى هناك؛ لتساعد في تحديد المحاصيل التي تزرعها، 

نخيالً  ُزرعت  وبالفعل  نخيالً،  تُزرع  أن  الخبراء  أحد  فاقترح 

شهر  في  وربما  منتجة،  واآلن  األصناف،  من  وعديًدا  )بَرْحي( 

أساس  طبًعا على  المملكة،  إلى  البَرْحي  ر  تُصدِّ فبراير ومارس 

األرضية،  الكرة  جنوب  في  عندهم  والشتاء  الصيف  اختالف 

ا، وستأتي صورة الوالد بعد قليل،  وطعمه قريب بشكل كبير جدًّ

إياها. أهداني  يجازيه خيرًا،  اللّه 

األسبوع الماضي كنت في مؤتمر في األردن، فكان توجههم 

نحو منتَجين؛ منتج البَرْحي ومنتج المجدول أو المجهول، طبًعا 
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هناك خالف على التسمية، لكن التسمية األصلية هي المجهول، 

والتي انطلقت من المغرب، ويُقال ويصحح لي سعادة الدكتور 

أن أصلها من المدينة المنورة، كان هناك مجهولي أيًضا صنف، 

فيذكر أهل المدينة أنها بدأت أيًضا من المدينة المنورة، وعندي 

عينات لعلكم تشاهدونها، إذا سمح لي سعادة الدكتور.

أن  وذكروا  ِمصر،  من  المستثمرين  من  عدًدا  قابلنا  كما 

البَرْحي في مصر، واآلن  نخلة من  أربعة آالف  مستثمرًا عنده 

دول  المملكة، جميع  في  تُزرع  التي  األصناف  نحو  متجهون 

عدا  ما  المملكة،  في  تُنتج  التي  األصناف  فقط  تزرع  العالم 

إن أصله من  ويُقال  المغرب،  أتى من  الذي  المجهول  يمكن 

المدينة المنورة.

هناك خطة ذُكرت مفادها أنه سيتم زراعة خمسة ماليين نخلة 

من المجهول فقط في مصر، فما بالك باألصناف األخرى! فإًذا 

السودان،  في  أيًضا  المجهول.  زراعة  نحو  عالمي  توجه  هناك 

 220.000.000( جًدا  فيه  مبالغ  رقم  هناك  تصدقون،  ال  قد 

نخلة(، ويتبنَّاها مجموعة من المستثمرين من اإلمارات معروفين 

وقد قابلتهم في اإلمارات، وبدأوا في ذلك، وكان هدفهم ليس 

فقط كثمار، ولكن كصناعة تحويلية للتمور؛ إنتاج السكر، إنتاج 

الزيوت من النوى، ...إلخ.

للتمور،  المضافة  القيمة  من  االستفادة  نحو  التوجه  أيًضا 

...إلخ. التحلية  في  مضافة  كقيمة  بل  كفاكهة،  فقط  ليست 
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واجتمعنا  العالمية،  الوجبات  في  إدخاله  نحو  التوجه  أيًضا 

للنخيل  الوطني  المركز  ومع  اإلغاثي  سلمان  الملك  مركز  مع 

لإلعانات  القياسية  الوجبات  ضمن  التمور  إلدخال  والتمور؛ 

إدخال  في  البرنامج  يبدأ  واآلن  فوافقوا،  العالم،  مستوى  على 

التمور في هذه الوجبات، وبالتأكيد هذا له انعكاسات جميلة، 

تمور  تسويق  ناحية  من  أم  المناطق،  تلك  استفادة  على  سواًء 

المملكة.

أيًضا األمن الغذائي والَخزْن االستراتيجي للتمور في طريقه، 

سواء في المملكة أم في اإلمارات، ألن يأخذ موقًفا، بحيث إنه 

يتم االستفادة من التمور في الَخزْن االستراتيجي للغذاء. وبدأت 

التفكير  في  للغذاء  االستراتيجية  المخازن  من  العديد  بالفعل 

استراتيجيًّا. محصوالً  التمور  تكون  أن  بنسبة 

وارتباط  بلدنا  في  النخيل  زراعة  في  التوسع  فمحليًّا،  إًذا 

المواطن وحبه للنخلة، وهذا واضح. أيًضا الصدقات والوقف، 

الذي تجاوز )300.000  الراجحي،  الشيخ صالح  مثل وقف 

المستثمرين  ا، والعديد من  إًذا مشروع ضخم جدًّ نخلة(، فهذا 

الذين يوِقفون نخيلهم سواًء في اإلفطار في رمضان أم في مكة 

زراعة محاصيل  من  الحد  في  ذلك،  في  أسهم  وقد  والمدينة. 

أخرى، كالقمح وحاليًّا األعالف، إًذا أين يتجهون؟ يتجهون إلى 

النخيل.

المملكة من  إنتاج  التمور؟  المملكة من  مناطق  إنتاج  وعن 
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طن  مليون   8.6 مجموع  من  طن  مليون   1.3 حوالي  التمور 

عالميًّا، بينما تشكل نسبة كبيرة، وبالنسبة لتوزيع إجمالي النخيل 

حسب النوع، نجد إًذا أن )الخالص( رقم واحد ثم يليه السكري، 

وهكذا من األصناف األخرى.

أما بالنسبة لتوزيع إجمالي عدد أشجار النخيل، فهو يتفاوت 

تليها  ثم  القصيم،  ومنطقة  الرياض،  منطقة  منطقتين؛  بين 

كبير،  إسهام  له  أيًضا  فهذا  المملكة،  مناطق  بقية  ثم  األحساء، 

للخالص  بالنسبة  الحظنا  إذا  التمور.  هذه  إنتاج  في  منها  كل 

أيًضا، نجد أنه رئيسي، ومنتج إًذا بالنسبة لموقعه على مستوى 

المملكة.

أن  فنجد  العالمي،  المستوى  على  التمور  تصدير  عن  أما 
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ال  يمكن  العالم  مستوى  على  المستوردة  التمور  من   %55

تتوقعونها، إنها الهند! نعم الهند! حيث إنها تستورد 55% من 

رة في العالم، ويليها المغرب في كمية االستيراد،  التمور المصدَّ

لكن  للتمور،  المنتجة  الدول  أكبر  من  المغرب  كانت  وطبًعا 

وذهب  فأصابه  )البيُّوض(،  مشكلة  كانت  عندهم  المشكلة 

مجدًدا،  الزراعة  في  اآلن  وبدأوا  نخيلهم،  أرباع  ثالثة  تقريبًا 

وعندهم اآلن مشروع، وكنت عندهم العام الماضي، وألقيت 

عندهم محاضرة رئيسية عن االستثمار في النخيل والتمور في 

المجال. هذا 

حوالي  من  طن  مليون   1.3 إًذا  التمور  إنتاج  يبلغ 

هذه  من  الفاقد  نسبة  وتُقدر  نخلة(،   28.500.000.000(

التمور بحوالي )200.000 طن( أي أكثر من 20%، بينما من 
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نواتج النخلة، والمقصود بها نواتج التقليم، حيث تُقلَّم النخلة 

سنويًّا، حوالي )600.000 طن( وفي بعض اإلحصائيات قد 

أم  بالطمر  أم  بالحرق  تُهدر، سواًء  إلى مليون طن سنويًّا  تصل 

التفصيل. غيرها، وسوف نتطرق إلى ذلك بشيء من 
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طبًعا بالتأكيد بلغت المملكة حد االكتفاء الذاتي من التمور 

أكثر من 100%. إًذا كيفية االستفادة من هذا الفائض، تكون إما 

بالتصدير أو بالصناعات التحويلية، أو بتحفيز األطفال والنشء 

على تناول هذا المنتج. 

مليون   585( حوالي  من  التمور  صادرات  مبيعات  قفزت 

السنة  ريال(  مليون   702( حوالي  إلى  سنتين،  منذ  ريال( 

الماضية. فإًذا هناك أيًضا عدد من اإلخوة يذكر أن هناك عجزًا 

أو تقصيرًا في المملكة من حيث مسألة تصدير التمور. ولكن 

ا في أهمية التصدير، خاصة مع وجود  هناك اآلن موجة كبيرة جدًّ

المركز الوطني للنخيل والتمور. إًذا هذا بالنسبة ألسواق التمور، 

اإلقليمية. أم  العالمية  سواء 

ونأتي اآلن إلى موضوع العصب الرئيسي في هذا اللقاء، أال 

وهو: االستثمار في الحفظ والتصنيع، بعض التقنيات المتوافرة 

والمستجدة والموجودة.
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إخوتي الكرام، سوف نتطرق اآلن إلى مثالً النخلة التي في 

استراحة األستاذ الدكتور، ننظر إليها وإلى كيفية االستفادة منها. 

)التقليم(.  النخل  نواتج  أو  التمور  حيث  من  منها  نستفيد  إًذا 

والتمور، إما أن تكون )خالل( وطبًعا الـ)خالل( كلمة عراقية، 

بها  يُقصد  أو  )البُْسر(  بها  ويُقصد  األحساء،  في  أيًضا  وهي 

اكتمال  عند  وذلك  األحمر،  أو  األصفر  اللون  ذو  )البلح( 

النضج. والثاني الرُّطَب، وأيًضا تسمية الرُّطَب تختلف من دولة 

إلى أخرى، حتى في األحساء، حتى البُْسُر يُطلق عليه الرُّطَب. 

بالنسبة  هذا  ولكن  التسميات،  في  بسيط  تفاوت  هناك  فإًذا 

الجافة.  وهي  النضج  كاملة  التمور  ومرحلة  الرُّطَب.  لمرحلة 

والمحور الرابع هو االستفادة من نواتج النخيل، والمقصود بها 

التقليم. نواتج 

إًذا االستثمار في النخيل إما أن يكون )خالل( أو بلح )بُْسر(، 

البَرْحي  صنف  تقريبًا؛  صنفين  في  محصوًرا  يكون  ما  وغالبًا 

من  )االستفادة  الرُّطَب  حول  الثاني  والمحور  الحلوة.  وصنف 

الرُّطَب(. والمحور الثالث االستفادة من التمور كاملة النضج، 

النخلة. باقي أجزاء  وأخيرًا من 

إذا سمحتم لي أن نُعرِّج على أول مشروع استثماري، بالنسبة 

طازًجا،  يؤكل  أنه  البَرْحي  بشأن  يتبادر  ما  أول  طبًعا  للبَرْحي. 

ويعني هذه االستفادة الوحيدة تقريبًا التي ممكن أن تكون شائعة. 

يُؤكل  إما أن  البَرْحي:  ولكن هناك أكثر من عشرة منتجات من 



90

طازًجا، أو يكون بالتبسيل، وهي طريقة تُعمل في األردن وأيًضا 

في بعض جوانب األحساء، التخليل، أيًضا مربى، من ثمَّ تجميد 

فائق ونجحنا في التجميد، حفظ بتقنية األجواء المتحكم فيها 

لعدة أشهر، إنتاج عصير البَرْحي، سواء منزليًّا أم تصنيًعا، القطع 

المقرمشة، وهي مثل ما يُطلق عليها باللغة اإلنجليزية، والوالد 

، لكن أقولها باللغة اإلنجليزية )Crunchy( أو القطع  يزعل عليَّ

المقرمشة، حيث يمكن أن تُصنَّع بجودة عالية من البَرْحي، ومن 

الـ)خالل( ومن  من  تُصنَّع  أن  إًذا  فهي ممكن  التمر،  بَْودرة  ثمَّ 

الرُّطَب وأيًضا من التمور.

هذا إًذا في المناسبات. إًذا االستهالك الطازج للبَرْحي، واآلن 

تقريبًا قلَّ البَرْحي بشكل كبير، لم يتبق إال نهايته اآلن، ولذلك 

الصندوق الذي كان بخمسة رياالت نجده اآلن من ثالثين إلى 
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أربعين ريال، ونتوقع بعد أسبوع تقريبًا أو أسبوعين ممكن يصل 

إلى مائة وعشرين رياالً، البَرْحي.

التمور، طبًخا  يقوم على طبخ  ُعمان  الذي في  التبسيل  هذا 

كامالً، التي هي في مرحلة البُْسر، ومن ثمَّ تجفيفها، طبًعا كان 

يستفيد منها الهنود، بالذات في الرحالت للهند في القديم، على 

أساس أن يُستعان بها في الرحالت، اآلن تقريبًا شبه انقرض.

وكانت  أنتجناها،  لِلّه،  الحمد  البَرْحي،  بُْسر  بَْودرة  الثاني 

ا متميزة وعالية الجودة. وبَْودرة البَرْحي عبارة عن منتج من  جدًّ

الممكن أن يُستخدم كبديل للسكر. ومن مميزاتها أنها ُمحلِّية، 

والثانية أنها مادة تغذوية، والشيء الثالث أنه لم يَُضف لها أي 

مواد كيميائية أو أي عمليات كيمائية، فقط هي عبارة عن بُْسرة، 

إذا ُخِدمت بشكل جيد. خاصة 
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وبالتالي  بَْودرة،  إلى  ُحوِّلت  كاملة  تمرة  أو  كاملة،  بُْسرٌة  إًذا 

الموجودة. وطبًعا ال يخفى عليكم  العناصر  يُستفاد من جميع 

أهمية البَْودرة أو مسحوق التمر في العديد من الصناعات، سواء 

في صناعات: العصائر، أم في صناعات األلبان، أم في صناعات 

الحلويات، ... إلخ. أما عن األهداف فهي االمتصاص الفائق، 

وأيًضا خفض الكلفة االقتصادية، وكذلك استخدامها كوجبات 

لطوارئ وهذا جانب آخر.

قمنا  وقد  التمر.  لبَْودرة  االستخدامات  من  العديد  وهناك 

بعمل تحقيق عن بَْودرة التمر في مجلة النخيل والتمور في العدد 

التاسع، وبعد إذن الدكتور، يوجد عدة أعداد منها. واآلن سؤال، 

أحد اإلخوة أحضر معه مشكوًرا بَْودرة التمر، وقال إنه وجدها 

غالية الثمن، وبالفعل ففي السوق العالمي، نجد أن سعرها من 
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خمسين إلى ثمانين رياالً للكيلو، هذا في األمازون، أما َمحليًّا 

فكم يبلغ سعرها؟ سعر الكيلو من ثالثين إلى ما فوق. 
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وفائدتها: أوالً تأخذ التمور على شكل مسحوق، وما ميزتها؟ 

السكر؟  عن  بديلة  لماذا  السكر،  عن  بديلة  تحلية  مادة  أنها 

امتصاص  إلى  باإلضافة  تحلية.  وأيًضا  تغذوية  جوانب  ألنها 

ومنذ  تقريبًا  اآلن  بدأ  وطبًعا  الفائض.  الوطني  منتجنا  من  جزء 

ا في عدة  البَْودرة بشكل كبيٍر جدًّ السنة والنصف األخيرة إنتاج 

شركات، سواء في األحساء أم في القصيم، وإن كانت ما زالت 

في البدايات، وأتوقع أن الكثير من المنتجين سوف يدخلون في 

اإلنتاج. هذا 

ا  جدًّ صورة  تصوير  يمكن  البَْودرة،  تصنيع  وبخصوص 

ذات  لألصناف  أو  فقط  للسكري  إال  ينجح  لم  طبًعا  مبسطة، 

مثالً  تمور  لديك  يحدث؟  الذي  فما  العالية،  )السكروز(  نسبة 

من العام الماضي، سكري، جاف تماًما، ثم بالتالي يتم تكسيره 

ثمَّ طحنه، هذا  النواة ومن  المكسرات، ومن ثم استخراج  مثل 

ألنها  هذا؛  من  أفضل  طرق  يوجد  اآلن  وطبًعا  يُتَّبع.  ما  تقريبًا 

تأخذ عدة أشهر في ذلك، التجفيف الشمسي والتلوث. واآلن 

بدأ  ولكن  معوقات،  عدة  زالت  وما  األفران،  يستخدمون  بدأوا 

اإلنتاج بشكل جيد، سواًء في المملكة أم حتى في اإلمارات، 

ألن اإلمارات مصنع )Liwa( اآلن يُنتج تقريبًا طنًّا في اليوم، وأنا 

أظن هذا وصراحًة كثير، ونحن ننتجه عندنا في كرسي تقنيات 

وتصنيع التمور في جامعة الملك سعود، ولكن بكميات بسيطة 

ا عليه. بغرض البحث والتطوير، وهناك طلب هائل جدًّ
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البَْودرة والتمور، ولألسف كلها من  وهذه أيًضا بعض أنواع 

الواليات المتحدة األمريكية من كاليفورنيا، تقريبًا فقط في السنة 

هذه  أن  أيًضا  أظن  وأنا  مناطقنا.  في  بدأت  األخيرة  والنصف 

مرشحة بشكل كبير لالستفادة منها. طبًعا الحمد لِلّه هي كانت 

في السكري فقط، لكن نجحنا والحمد لِلّه أن تكون في جميع 

األصناف، ما زلنا يعني اآلن نشتغل عليها لنأخذ عليها الحقوق 

إلى آخره، ولكن والحمد لِلّه نجحنا أن نحول جميع األصناف 

إلى بَْودرة تمر.

أنها غالية  فنجد  فيها  نطالع  فواكه مجففة،  اليابان هناك  في 

الـ  المجففة  الفواكه  هذه  إًذا  ينقصها  ولكن  ومكلفة،  ا  جدًّ

)Crunchy( أو البَرْحي المقرمش، فهو عبارة عن بَرْحي يحتفظ 
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باللون ويحتفظ بالجودة العالية وفي نفس الوقت من الممكن أن 

يُستخدم كـ)مكسرات( في الطرق في السفر ... إلخ، فهذا أيًضا 

سلمان  بن  سلطان  األمير  وسمو  الواعدة.  صراحًة  األشياء  من 

في  التمور  تقنيات وتصنيع  )كرسي  الكرسي  في  زارنا مشكوًرا 

به  وأُعجب  تُنتجونه،  الذي  هذا  وقال  سعود(  الملك  جامعة 

بشكل كبير. كان هذا بالنسبة لبَْودرة التمر.

معقول  شخص:  يسأل  قد  طبًعا  الفائض،  تجميد  عن  أما 

يصير  يذوب  وبدأ  البُْسر  إذا جمدنا  نعرف  يعني  البُْسر؟  نُجمد 

بنيًّا ويصير ما هو طيب، ولكن الحمد لِلّه نجحنا في ذلك لكن 

بتكلفة عالية، وذلك من خالل التجميد بالنيتروجين إلى )ناقص 

140 درجة مئوية( ولكن نجحنا في ذلك بحيث أصبح وكأنه 

وبجودة  تماًما!  ينكسر  األرض  على  سقط  إذا  بحيث  زجاًجا، 
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ا، ولكن عيبه أنه مكلف من حيث النيتروجين السائل،  عالية جدًّ

أما الكهرباء فرخيصة، ولكن النيتروجين السائل!

وقد قمنا بالعديد من القياسات، ووجدنا أن التجميد بشكل 

اآلن  منازلنا  أيام،  ثالثة  يأخذ  المنازل،  في  نجمد  كنَّا  لما  عام، 

مرحلة  إلى  أيام حتى تصل  ثالثة  تأخذ  بها،  المجمدة  والتمور 

الفائق  التجميد  وهو  الثاني،  بالتجميد  أما  االبتدائية.  التجميد 

يأخذ حوالي نصف ساعة.  فإنه  مئوية(  )ناقص 50 درجة  عند 

في حين أن التجميد بالنيتروجين يأخذ )10 دقائق( فقط. وطبًعا 

ر الخاليا  كلما نقصت فترة التجميد صار أفضل في تقليل تكسُّ

وجذور الخاليا. هذا إًذا بعض البَرْحي الذي جلس عندنا سنتين 

أو ثالث سنوات مجمًدا.
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والحقيقة  البَرْحي،  عصير  تصنيع  هو  هنا،  السادس  المنتج 

)الفوعة(  شركة  أو  والمنازل،  البيوت  بعض  في  إال  يُنتج  لم 

طبًعا  الفوعة  وشركة  إنتاجه،  في  نجحت  حيث  اإلمارات،  في 

وأوقات  المواسم  أوقات  في  تنتجه  فبالتالي  حكومية  شركة 

أحد  هذا  وبالتالي  تجاري.  بشكل  ليس  ولكن  المهرجانات، 

المجاالت االستثمارية الخصبة، أول شيء أن تمتص جزًءا كبيرًا 

من البَرْحي الذي في السوق وفي نفس الوقت تستفيد منه، وهو 

ا شراب متميز خاصًة لو ُخلط به بعض الحليب، فمن ذاقه  جدًّ

متميز. ا  منتج جدًّ أنه  سيعلم 

وعن إطالة فترة صالحية البَرْحي، هناك طرق طبًعا. وأول ما 

ا،  جدًّ غالية  األسعار  كانت  المملكة،  في  البَرْحي  زراعة  بدأت 
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أن  بعد  لكن  يزرعها.  كثير  وبالتالي  العراق،  من  يستورد  طبًعا 

زادت عن مليون نخلة، بدا أن هناك مشاكل تسويقية، لدرجة أن 

اآلن وآسف على هذه اإلحصائية ولكن حوالي 80% من البَرْحي 

الذي يُنتج اآلن يُحوَّل إلى تمر ويُباع الكيلو بريالين؛ بسبب أنه 

مزرعة  كل  ألن  عام؛  بشكل  للبَرْحي  واضح  استثمار  يوجد  ال 

خالل أسبوعين، ال بدَّ أن تسوِّق منتجها، ال يوجد خيار آخر.

هناك طرق تقليدية، في بعض المناطق الباردة، كما هو في 

حائل مثالً أو الجوف، يبدؤون في تغطية النخيل بسعف، بحيث 

إنه يُقلل من الحرارة الساقطة عليه، وبالفعل يزيد من أسبوعين 

إلى ثالثة مما يساعدهم في التسويق. وهناك طريقة أيًضا، لكنها 

غير جيدة ألمننا المائي، وهي الريُّ المستمر لألحواض بحيث 

تكون ممتلئة طوال الفترة، لعدة أشهر، وهذه صراحًة يعني سلبية 



100

في استنزافها للمياه. إًذا لماذا كل هذا؟ يريدون أن يصلوا إلى 

آخر الموسم، األيام هذه التي تبدأ، يعني تقريبًا من 15 نوفمبر 

إلى نهاية البَرْحي، نجد أن األسعار تزيد، حتى يصل الكيلو في 

المزرعة من نصف ريال أو ريال، يصل إلى ثالثة وثالثين رياالً 

عندهم  الذين  اإلخوة  لي  ويصحح  الموسم،  نهاية  في  للكيلو 

بَْرحي.

إياه  أهداني  الذي  في عبوة صغيرة، هو  الذي  المنتج  وهذا 

الكيلو  سعر  كان  حيث  ناميبيا،  من  خيرًا،  يجازيه  اللّه  الوالد، 

رياالً. وستين  خمسة 

هذه المخازن التي عندنا طوَّرنا فيها تقنية حفظ البَرْحي لعدة 

ا، بحيث يصير  أشهر. وفكرتها أن نخفض التنفس بشكل كبير جدًّ

الحد األدنى من التنفس، فبالتالي عملية النضج أيًضا تنخفض. 
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وهذه بعض اللقطات حول إحضار البَرْحي إلى المعامل، ومن 

ثمَّ الطلبة هم الذين كانوا يقومون باالختبارات والتخزين، وهذه 

من األمور التي نفتخر بها.

عشر  حوالي  يمكن  وجد  هنا  تخرجوا  الذين  الشباب  أحد 
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وظائف، على أساس أن لديه خبرة كبيرة في البحث والتطوير. 

إمكانية  إًذا  هناك  ولكن  التقنية،  األمور  في  أدخل  أن  أريد  ال 

كبيرة لحفظ هذا المنتج، ولذلك جلس حتى خمسة أشهر من 

التخزين.

بالنسبة  إًذا هذا  الجانب االقتصادي،  نتكلم عن  أننا  وبما 

إلى  المشروع، من ألف  الداخلية واالستثمارية لهذا  للعوائد 

بألف  الشخص  يبدأ  بأن  يُنصح  خمسة آالف طن، وطبًعا ال 

يتطوَّر  ثمَّ  ومن  طن  ثالثمائة  أو  طن  بمئتي  يبدأ  لكن  طن، 

هكذا.

والحمد لِلّه، وبفضل اللّه، ثمَّ بفضل هذه الجهود أيًضا، تم 

ألفضل  والتمور  للنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  على  الحصول 

الوالد في اإلمارات الستالمها.  بـ)مخاواة(  تقنية، وقد تشرَّفت 
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أيًضا وبفضل اللّه، حصلُت على جائزة خادم الحرمين الشريفين 

للمخترعين والموهوبين للسنة الماضية، على هذه التقنية.

من  وأخرجناه  البَرْحي  برَّدنا  إذا  طبًعا  يسأل،  الكثير  وأيًضا 

المخازن، فإنه سوف يجف وسوف )يتكرمش، يعرعر( إذا صح 

عند  منها  لالستفادة  التقنيات  بعض  أوجدنا  فبالتالي  التعبير، 

التوزيع، بحيث إنها يمكن أن تمكث أسبوعين أو ثالثة أسابيع، 

هذا  أشهر،  عدة  بعد  المخازن،  من  أخرجناها  إذا  فقط  وليس 

للعصير. بالنسبة 

وبالنسبة للتقنية فقد طوَّرنا أيًضا تقنية خالل األشهر الماضية، 

من  الجهاز،  خالل  من  البَرْحي  مواصفات  على  التعرف  نحو 

الحمراء،  تحت  من  القريب  أو   )Infrared(الـ األشعة  خالل 
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منها  نعرف  وبالتالي  الحقل،  في  الثمرة  على  نسلطها  حيث 

النضج  الرطوبي، نعرف نسبة الحالوة، نعرف مرحلة  المحتوى 

... إلخ، حتى إننا طبقناها على الطماطم، وطبقناها على بعض 

ما  بدون  طبًعا  داخلها،  الكيميائية  العناصر  فتعطينا  المنتجات، 

تُتلف الثمرة من الخارج، ونسميها اختبارات غير متلفة. فهذه من 

األشياء الجميلة أيًضا التي تساعد المزارعين وحتى أيًضا مخزني 

البُْسر. بالنسبة للمرحلة األولى، وهي مرحلة  إًذا هذا  المنتج، 

إًذا  للرُّطَب،  بالنسبة  تالحظون  كما  الرُّطَب،  مرحلة  أما 

تختلف مسمياتها، ترطيب أو الـ )مناصيف( ... إلخ، وبالتالي 

كل مراحلها المختلفة نجحت بشكل كبير، إما يستهلك تجميد 

فائق أو تجميد تقليدي كما يُعمل به في المنازل، أتوقع يمكن 

والتمور. الرُّطَب  تجميد  تستخدم  المنازل  من   %90
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استخدمنا خط الرُّطَب المجمد فائق الجودة. وكما تعملون 

يا إخواني اآلن رمضان )يعدي(، ويتقدم موسم التمور، وبالتالي 

كاملة  تمور  على  أو  رُطَب  على  إما  إال  إفطار  هناك  ليس  إًذا 

النضج، والكثير يفضل الرُّطَب، وأيًضا كما جاء في السنة النبوية 

الشريفة، وبالتالي إًذا نحتاج إلى طريقة احترافية إذا صح التعبير 

لتجميد الرُّطَب أكثر من األشياء المستخدمة حاليًّا.

هنا بعض التجارب الشخصية، محاوالت جيدة على نطاق 

قلت  فيها  البُْسر  نسبة  زادت  كلما  ولكن  للتجميد،  تجاري 

ا. ولألسف في بعض  الجودة، حتى عرضها أيًضا يكون سلبيًّا جدًّ

المحالت أو األسواق قد ال ينتبهون للجودة بشكل كبير، لماذا؟ 

ألن معظم الثمار التي تُستورد يكون لها أساليب واضحة ومتبعة 
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وقياسية، بينما الرُّطَب والتمور عندنا ومنتجنا المحلي حتى اآلن 

ليس هناك إًذا مقاييس مناولة وتدريج وتخزين قياسي؛ فال بدَّ 

أن يكون اإلنتاج بشكل احترافي من المزرعة وحتى وصوالً إلى 

المستهلك.
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والمعروضة  المجمدة  التمور  لبعض  الصور  بعض  وهذه 

ترتقي للجودة  إًذا ال  المركزية، لألسف  إًذا في بعض األسواق 

بالنيتروجين  سواًء  التجميد  فكرة  جاءت  لذلك  المطلوبة. 

)ناقص 140 درجة مئوية(، هذا هو تقريبًا الناتج، وطبًعا ال بدَّ 

أن ياُلحظ المنتَج بحرص جيد، وهذه بعض النتائج الخاص به، 

الرُّطَب. أم  البلح  سواًء 
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أيًضا الكثير من المستهلكين يفضلون التمر السكري، حيث 

عملنا عليه أربعة أصناف، ففضلت نسبة 43% من السكري.

وهذه بعض المؤشرات المالية لهذا المشروع، إًذا هذا الجزء 

إلى  ننتقل  ألن  عاصم  أبو  لنا  سمح  وإذا  الثاني،  المحور  أو 

الثالثة. المرحلة 
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مرحلة التمور كاملة النضج، إما أن تكون مبردة، كما هو في 

محكمة  كانت  إذا  غرف  في  مثالً  تكون  أن  أو  المنازل،  أغلب 

الغلق وتحت تفريغ، وأيًضا تكون حفظها بصناعات تحويلية، 

أو تحويلها إلى منتجات مشتقة.

خليجية  مواصفة  وهناك  ا.  جدًّ مهمة  التمور  مواصفات 
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المكبوس  سواًء  الجاف،  بالتمر  فقط  تختص  ولكن  للتمور، 

وهي  المحاوالت،  بعض  نالحظ  وهنا  يدوية.  تعبئة  المعبأ  أم 

محاكاة كان يقوم بها أجدادنا، لعمل كبس للتمور والتقليب مع 

الشمس، ومعروفة الهدف منها على أساس )الجروشة( أو تكوُّن 

التمور. بين  البلورات 

وهذه بعض المصانع الحديثة للتمور، ولكن هناك ادعاءات 

كثيرة لألسف، حيث إن كالًّ يُغني على لياله بالنسبة للمواصفات، 

فتجد على العبوات، المنِتج نفسه هو الذي يضع الوصف على 

)كيفه( حسب ما يريده، الذي )يبغاه(، )نخب( خاص ... إلخ، 

وهذه كلها موجودة في السوق، ولألسف ليس هناك أي معيار 

لها حتى سنوات قريبة.
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الدول  جامعة  مستوى  على  اجتمعنا  تقريبًا  سنتين  فمنذ 

العربية والـ FAO لنضع مواصفات تسويقية، كم الدرجة؟ درجة 

1، درجة 2، درجة 3، على أي معيار. فاخترنا حوالي أحد عشر 

صنًفا من التمور على مستوى المملكة، كل منطقة أخذنا منها 

كأساس  لنضعها  المشهورة  التمور  من  أصناف  أربعة  أو  ثالثة 

للمواصفات.

منذ  تقريبًا  وأُعلنت  عالمة،  لنا  خرجت  لِلّه،  الحمد  واآلن 

السعودية، وهذه سوف تحل  التمور  أسابيع، وهي عالمة  عدة 

الكثير من اإلشكاالت. ويمكن إذا الحظتم الصنف والدرجة، 

إًذا هذه درجة أولى، ثانية، ثالثة، إًذا سوف تكون موجودة. وهذه 

اآلن أتوقع أنها سوف تحل كثيرًا من اإلشكاالت، سواء محليًّا 

لمن ينظر إلى الجودة؛ ألن التمور التي هناك اآلن ال ندري من 
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كانت  فإذا  وبالتالي  عوملت،  وكيف  مزرعة  أي  ومن  أحضرها 

أكثر. باطمئنان  يأخذها  فالشخص  هناك عالمة جودة 

وهذه بعض المصانع المنتجة.
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االستثمار في الصناعات التحويلية للتمور، كمية الفاقد من 

)20 إلى 30%(، بل إن بعض المزارع تترك التمور على النخيل؛ 

االقتصادي،  العائد  يوازيها  ال  حيث  العمالة،  تكلفة  بسبب 

بنظرة مختلفة. إليها  يُنظر  ولذلك يجب أن 

صناعات  أم  أساسية  تكون  أن  إما  التحويلية،  الصناعات 

اإلنزيمات  تدخل  عن  عبارة  هي  والحيوية  حيوية،  تحويلية 

والمعالجات الكيميائية.

أي  بدون  طبيعي  إنتاج  عن  عبارة  والدبس  العصير  إنتاج 

للدبس في داخل  لِلّه مصنع  كيماويات. هذا، وعندنا والحمد 

عبارة  وهو  لِلّه،  الحمد  حديثًا،  فيه  بدأنا  سعود  الملك  جامعة 

عن إنتاجي بسيط وتدريب للطلبة وأيًضا في التدريس والبحث 

والتطوير.
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أيًضا تحويل نوى التمر إلى قهوة وكربون نِشط في عدد من 

الدول نجح بشكل كبير، عندنا في األحساء، وكذا االستفادة من 

بقايا التمور أيًضا مهمة، وكما قلنا بَْودرة تصلح للبُْسر أو تصلح 

أيًضا للتمر.
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سوف  فهنا  للتمور  المضافة  القيمة  نحو  للتوجه  وبالنسبة 

التي نجحت  التجارية  المنتجات  لبعض  نستعرض فقط صوًرا 

الشركات  بعض  فمثالً  السوق.  في  والموجودة  السوق  في 

كانت  وإن  التمور،  فيها  أُدخلت  التي  األطفال  الكبيرة ألطعمة 

العصيرات  أيًضا  والمقاييس،  المواصفات  من  تعاني  زالت  ما 

وأيًضا )المربيات( بعضها ناجح وبعضها ما زال يأمل النجاح، 

إنتاج  وهذا  )الغاط(،  في  من شركة عمالقة  أيًضا  مشتقة  وهذه 

أيًضا. موجود  الدبس  وإنتاج  موجودة،  العصائر 



116

وهذا الحليب بالتمر صراحًة كان ُحلًما، فمنذ عدة سنوات 

بالتمر،  الحليب  بالذات  لألطفال  يكون  أن  بدَّ  ال  ننادي  كنَّا 

إذا  المملكة،  في  شركتين  ِقبَِل  من  اآلن  أُنتج  لِلّه،  والحمد 

وهذه  مفيدة  أنها  أساس  على  هذا  )نادك(  شركة  لي،  سمحت 

معلومة، وأيًضا شركة السعودية، السعودية طويلة الصالحية، أما 

فـ)ُمبَْستر(. )نادك( 
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وفي  أُنتجت.  التي  صراحًة  الجميلة  األشياء  من  وهذا 

اإلمارات أُنتج بشكل كبير، لكن طبًعا ال يستطيعون أن ينافسوا 

هنا؛ ألن المنافسة قوية. وهذا الحليب بالتمر أيًضا موجود في 

ا للرحالت  األسواق طويل الصالحية. وأنا أظن أنه مناسب جدًّ

وغيرها.

التمور،  كما أن هذه محاوالت إلنتاج مشروبات غازية من 

في  إقامته  وطيلة  )أرامكو(،  في  قطاًعا  يتولى  فلبيني  وكان 

هذه  في  ألستثمر  سأتقاعد  أنا  وقال  التمور،  أحبَّ  المملكة 

ا، ولم يترك مكانًا إال وذهب إليه؛ لكي يُنتج  التمور. عجيب جدًّ

.)Date Cola( الـ 

منها  الكثير  أُنتج  الذرة،  رقائق  أو   )Corn Flakes( الـ  أيًضا 

بقطع التمور، مع العلم أنه عندنا في منطقتنا العديد من الشركات 
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التي تنتج رقائق الذرة أو الـ )Corn Flakes( ولكن أيًّا منها لم 

ينتبه لهذا الجانب.

أيًضا، كان هناك شخص مسافر، ورأى آيس  الكريم  اآليس 
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كريم، وقالوا له: تريده بالكريمة أم بالتمر؟ فقال معقول بالتمر، 

أن  والشاهد  بدائل،  هناك  إًذا  لذيًذا.  ا  جدًّ وكان  التمر  فأضافوا 

ا، حيث الُمحليات سواًء المنخفضة  التمور بديلة بشكل كبير جدًّ

أم عالية التكلفة.

االستهالكي،  النمط  تغيير  بخصوص  لي  اسمحوا  واآلن 

فمثالً إن كان هناك مريض، واللّه يشفي المرضى، أو مثالً هدية 

 )chocolate( زواج، فنجد الناس يأخذون شيئين، إما شكوالتة

أو يأخذون زهوًرا في األغلب، ولكن هل من الممكن أن نُطوِّر 

منتًجا احترافيًّا من النخيل، لكن ال يكون شيئًا تقليديًّا، لو أعطينا 

األطفال مثالً أشياًء تقليدية، فربما ال تكون مشجعة، بل نعطيهم 

بشكل احترافي، مثل احترافية البلجيكيين مثالً كيف يستوردون 

مواد خام شبه ـ)بالش( ثم يحولونها إلى منتجات، الكيلو منها 

باآلالف، فهذا نفس الشيء.

النخيل  عن  معلوماتية  اآلن  هناك  حقيقًة  المعلوماتية،  وعن 

نعمل  الحديثة،  التقنيات  وجود  مع  ولكن  ا.  جدًّ محدودة 

الشبكة  النخيل والتمور عبر  بقطاع  يتعلق  ما  على توفير جميع 

المعلوماتية الدولية للنخيل والتمور وهذه سميناها، في جامعة 

الملك سعود، وبدأناها منذ عدة سنوات، وهدفها كل ما يتعلق 

بالنخيل والتمور موجود فيها، سواًء من مصانع أم من منتجين، 

ُمزارعين، من علماء، من مصانع، من مستهلكين، ... إلخ، كل 

شيء،  أي  أيًضا  المعلوماتية.  القواعد  في  موجوًدا  يكون  هذا 



120

النخيل الحمراء، فمن  مثالً أريد أن آخذ معلومات عن سوسة 

في  قالوا  ماذا  العالم؛  في  عنها  قيل  ما  كل  أعرف  أن  الممكن 

ماذا  الكويت،  في  قالوا  ماذا  ُعمان،  في  قالوا  ماذا  اإلمارات، 

أن أستفيد منها  إًذا  أمريكا، وهكذا، وبالتالي أستطيع  قالوا في 

عنا حوالي  لِلّه، يعني تقريبًا المطويات فقط جمَّ كلها، والحمد 

األشياء  ضمن  من  فهذه  الموقع.  في  ورفعناها  مطوية(   700(

ال  وطبًعا  الدالة.  بالكلمات  عنها  تبحث  أن  تستطيع  التي 

نستطيع منافسة أستاذنا أبي عاصم، بالنسبة لوجود هذه القواعد 

شاء  إن  تكتمل  أنها  نحاول  أيًضا  ولكن  الضخمة،  المعلوماتية 

قريب. ما  اللّه عن 

كثير من األحيان، الوالد حفظه اللّه أي باحث في التاريخ أو 

في األدب يبحث في األشياء القديمة، يذهب للوالد جزاه اللّه 
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خيرًا في مكتبة )قيس(، بحيث يحصل على معلومات، خاصة 

أيًضا بشكل إلكتروني، مع  أنها تكون موجودة  القديمة، فنأمل 

أن الوالد جزاه اللّه خيرًا رفع كثيرًا من األشياء التي في المكتبة 

على الموقع اإللكتروني، فهذا صراحًة من األشياء التي نستفيد 

من التقنيات الحديثة.

التمور  وأصناف  والمصنعون  والمنتجون  المزارعون  إًذا 

الفروق  وما  التمور،  في  التي  السكر  نسبة  أرى  أنا  وخواصها، 

الموقع.  على  أيًضا  موجودة  كلها  بشأنها،  نشرة  وأعددنا  بينها، 

الموجود  ما  والمهرجانات،  والمؤتمرات  المعلومات  وكذلك 

في السوق وما الموجود حول العالم وما الموجود في المملكة، 

 ... اإلرشادية  والخدمات  المعلومات  توفر  موجود.  هذا  أيًضا 

إلخ.

سواًء  المهرجانات  من  عدد  في  لِلّه  والحمد  شاركنا  أيًضا 

داخل المملكة أم في اإلمارات أم حتى في ألمانيا بدأنا التعريف 

التمر بطريقة  نُصنِّع حليب  كنَّا  بالنخيل والتمور. والغريب لما 

ثم  يذهبون  كانوا  حيث  األطفال،  من  إقباالً  أكثر  كان  مبسطة 

يجيئون مرة ثانية، تعلمون أن األطفال ال يجاملون، إذا ما أراد 

وبالفعل  ثانية،  مرة  ويجيئون  يروحون  كانوا  ولكن  مشى،  شيئًا 

بين األسر بشكل  تنتشر  أن  فأتمنى  ا.  كبير جدًّ إقبال  كان هناك 

لِلّه اآلن موجودة. كبير والحمد 

مجلة النخيل والتمور، وهي بإشراف الوالد حفظه اللّه أيًضا 
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صدر منها حتى اآلن العدد التاسع، وفي الفترة األخيرة توقفت، 

ولكن لعلها إن شاء اللّه تبدأ مجدًدا بتشجيع من الوالد حفظه 

إلى مصر،  ذهبنا  عدد،  كل  في  دولة  كل  إلى  تطرقنا  وكنا  اللّه 

الدول،  من  ولعدد  اإلمارات،  إلى  ذهبنا  المغرب،  إلى  ذهبنا 

ذهبنا إلى ناميبيا، ومن ثمَّ نشاهد قطاع النخيل والتمور هناك، 

من  التحقيقات،  من  الكثير  وهناك  العددي.  الصنف  أيًضا  ثم 

العبودي،  ناصر  بن  محمد  الشيخ  العالمة  مع  تحقيق  ضمنها 

ا، وأظنه في العدد  كان حول التمور، وكان هذا اللقاء جميالً جدًّ

الرابع.

تقنيات  كرسي  أصدرها  التي  المطويات  من  العديد  هناك 

وتصنيع التمور، أي التمور سواء كانت السكريات، والوالد جزاه 

اللّه خيرًا حثَّنا على إصدارها وموجودة على الموقع.
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األخرى.  المعلومات  من  والعديد  التجميد  تقنية  عن  أيًضا 

متسع  هناك  وليس  التمور  حول  ا  جدًّ عديدة  أبحاث  وهناك 

الصحية،  المنتجات  نحو  اآلن  العالمي  التوجه  لسردها، ولكن 

يجب  إًذا  التمور.  تصدير  في  هو  من  أو  يرغب  لمن  وبالذات 

وفي  وتغذويٌّ  صحيٌّ  منتٌج  منتجنا  أن  صراحة  بكل  نقول  أن 

نفس الوقت ُمحلِّي، وإذا ُمزج ربما ينقصه البروتين، وإذا ُمزج 

متكامالً. غذاًء  يكون  باأللبان  أو  بالحليب 

هذا مما ذُكر عن المواد الصيدالنية في التمور.

وحتى وجبات الطوارئ يمكن أن تدخل فيها التمور؛ حيث 

المتحدة من  األمم  لمنظمات  المملكة  كبيرًا من دعم  إن جزًءا 

التمور، سواء لألمم المتحدة أم مباشرة للدول، فبالتالي إًذا كيف 

الطوارئ  وجبات  وهذه  كبير.  بشكل  وتفعيلها  منها  االستفادة 
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أن  من  بدالً  إًذا  المتقدمة،  الجيوش  أغلب  في  موجودة  وهي 

تصير من مكونات مختلفة، فمن الممكن أن تصير لقواتنا في 

شكل تمور، جزء كبير منها.
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صناعة منتجات النخيل األخرى، وهي المحور الرابع اآلن، 

وقد تكلمنا عن التمور بمراحل نضجها المختلفة الثالث: بُْسر، 

ورُطب، وتمر. ماذا عن نواتج التقليم؟ هل نعلم أن حوالي )27 

تُقلَّم سنويًّا! من كل نخلة! فإذا كان  كيلو جرام( من كل نخلة 

هائل،  عدد  فلدينا  نخلة!(  المليون  ونصف  مليون   28( عندنا 

رمي،  إهمال،  إما  بها؟  يُعمل  ماذا  األطنان،  من  اآلالف  مئات 

حرق، تصل إلى مليوني طن سنويًّا على مستوى الخليج. طبًعا 

إلى  تصل  لم  اآلن  حتى  لكن  واجتهادات،  محاوالت  هناك 

التجاري. اإلنتاج  مرحلة 

إًذا ماذا نريد؟ نريد الذي عمله أجداُدنا، وكما تكلَّم عنه أخي 

أبو عاصم، كيف أن النخلة يُستفاد منها من األلف إلى الياء، 

تصنيعية،  بصورة  احترافية،  بصور  ولكن  منها،  االستفادة  نودُّ 
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يدوية،  مصنوعات  صورة  في  إًذا  وليس  تجارية،  بصورة 

االحتفاالت  في  تُستخدم  موجودة  اليدوية  فالمصنوعات 

على شكل  التقدم  يكون  أن  إلى  نحتاج  ولكن  والمناسبات، 

ا، وذلك بدالً  ا )Mass production( إنتاج ضخم جدًّ كبير جدًّ

من حرقها، أو طمرها، أو أنها تكون سببًا في انتشار السوسة، 

ا. جدًّ ضخمة  مشاكل 

إًذا هذه بعض المنتجات التصنيعية من بقايا النخيل، وهناك 

العديد:

هناك  هذا  من  بند  كل  تحت  أقالم،  رؤوس  فقط  وهذه 

العشرات من المنتجات؛ استخدمنا ألياف النخيل في المبردات 

مثالً: الصحراوية 
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وكذا أثاثُنا من نخلنا:

أيًضا صنَّعنا األلواح الشرائحية من جريد النخيل:
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سعود  الملك  جامعة  ومدير  الزراعة  وزير  معالي  هنا  أيًضا 

يشاهدان بعض منتجات النخلة، وهذا بالنسبة للخشب الُحبَيبي 

يُستخدم في الكثير من الصناعات، وفي مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية أنتجوا أيًضا الخشب البالستيكي؛ ألن الخشب 

من الجريد والبالستيك موجود بكثرة في بالدنا في سابك. هذا 

هناك  طبًعا  النخلة.  نواتج  من  واالستفادة  باالستثمار  يتعلق  ما 

العديد من الصناعات حولها، هناك بعض النجاح حيث مزرعة 

الزلفي أنتجت الفحم، وإن كان ما زال على استحياء، فنحتاج 

أن تكون بكثافة أكبر.

ا  آفاق مستقبلية وتوصيات؛ طبًعا هناك توصيات عديدة جدًّ

بالنسبة للنخيل. فمن الممكن أن ننظر إلى كل قطاع ويكون 
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ناحية  ننظر لها من  الممكن أن  له محاور مختلفة، ولكن من 

هل  الكثير،  تهم  صراحًة  وهذه  النخيل،  زراعة  في  التوسع 

أن  بدَّ  ال  أسئلة  فهذه  أين؟  وإلى  النخيل؟  زراعة  في  نتوسع 

عليها. نجيب 

في  التوسع  في  نبدأ  ما  فقبل  الفاقد؛  تقليل  أهمية  كذلك 

زراعة النخيل، إًذا يجب أن نقلل من هذا الفاقد الذي في بعض 

الجانب  من  هذا  فإًذا   ،%50 نسبة  إلى  يصل  قد  اإلحصائيات 

األهم، وهذا مما تشجع عليه منظمة األغذية والزراعة العالمية. 

)المليونية(  الجديدة  للمشاريع  الجيد  التخطيط  أهمية  وكذا 

وبالذات مع ُشحِّ المياه. وكذا أهمية اختيار األصناف المستقبلية، 

فاآلن الذي يزرع )خالص( منذ خمس سنوات، فستتوقف اآلن 
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زراعة الـ )خالص(؛ فقد صار هناك تكدٌس في الخالص. أيًضا 

السكري نفس الشيء، والصقعي والخضري، والمجهول ربما 

يكون اآلن في المقدمة، فبالتالي ال بدَّ من التنويع.

وكذا أهمية الصناعة التحويلية في حال توفر مقوماتها، أيًضا 

الهدايا،  في  وتقديمها  الهدايا،  في  ومنتجاتها  التمور  تحسين 

في الوالئم، في الحفالت وغيرها. صراحًة ما أدري، هل نجد 

سواًء  بالذات  ا  جدًّ محدودة  نجدها  إًذا  رئيسي،  بشكل  التمور 

محدودة  أنها  نجد  الحكومية  المناسبات  في  أم  الفنادق  في 

ا، فما عدا هذه الديوانية أنا أرى أنها محدودة في الكثير من  جدًّ

المناسبات.

والتمور  للنخيل  االستراتيجية  األبعاد  من  العديد  هناك  إًذا 
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في األمن الغذائي، ستقرؤونها إن شاء اللّه، وسوف توزع، وإًذا 

عند التوسع في زراعة النخيل يجب االهتمام حقيقًة بالعديد من 

أيًضا. الموجودة  الجوانب 

وأخيرًا، وال أريد أن أطيل عليكم، ولكن يجب إًذا أن نستفيد 

من هذا المنجم األخضر االستراتيجي االستفادة المثلى لصالح 

بلدنا ولصالح صحة الجميع بأخذ منتج صحي وتغذوي وفي 

نفس الوقت ُمحلِّي.

الدكتور  األستاذ  لسعادة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  وأخيرًا 

أيها  لكم  وأيًضا  االستضافة،  هذه  على  الُعمري،  عبدالعزيز 

حول  اللّه،  شاء  إن  إضاءة،  تكون  أن  ونأمل  األفاضل،  اإلخوة 

جزيالً. وشكرًا  فيه،  واالستثمار  والتمور  النخيل  قطاع 
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األسئلة والمداخالت

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

شكرًا للدكتور/ عبداللّه، وشكرًا لكم. والحقيقة لفت نظري 

طرحها،  التي  لي،  بالنسبة  الجديدة  المعلومات  من  العديد 

وحينما  المعلومة،  عصر  في  أننا  ندرك  ونحن  خيرًا.  اللّه  جزاه 

ُسِررت  كم  للنخيل،  الدولية  المعلوماتية  الشبكة  عن  ث  تحدَّ

ا في أي تطويٍر كان،  بذلك! إذ إن قضية المعلومات مهمة جدًّ

وكذلك مراكز األبحاث العلمية، التي أيًضا من أهمها الكرسي 

عبداللّه  الدكتور  شؤونه  يتولى  الذي  سعود  الملك  جامعة  في 

جزاه اللّه خيرًا له دور في قضايا التطوير. ومن خالل ما سمعناه 

فنحن ندرك أنه إن لم يكن هناك مردوٌد اقتصاديٌّ على المنِتج 

فالتطوير يتوقف في محله، وقد ال يُستفاد منه. ولذلك فالعشم 

في شركات الزراعة المحلية وفي المنتجين الكبار أن يتبنوا مثل 

المهمة. العلمية  النتائج  هذه 

لديَّ عدد من األوراق وأكثرها أسئلة، والمداخالت الشفوية 

متاحة للجميع، وحسب وصول هذه األسئلة سأتطرق إليها. لكن 

هناك تعليق بسيط وهو بشأن قضية المجهول أو النبتة المجهولة 

أيًضا. هذه معروفة في كل مناطق المملكة، إذا لم تكن معروفة 

خرجت فجأًة تُسمى نبتة أو مجهولة، والمجدول ربما هو أصله 

مجهول أو ما إلى ذلك.
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أكثر  الشباب،  المزارعين  بعض  هناك  أن  يُفرح  مما  ولعل 

تنظيًما من المزارعين األوائل، وإن كانوا كلهم أفادوا وخدموا، 

الشباب  أحد  يقوم عليها  لكني زرت مزرعة  اللّه خيرًا،  جزاهم 

للمريض،  الطبيب  طبلية  مثل  )طبلية(  نخلة  لكل  أن  فوجدت 

فيها متى لُقِّحت، كم أظهرت، كم أنتجت العام الماضي، ماذا 

أنه يُدخل هذه المعلومة في  ُوضع لها من أسمدة، إضافًة إلى 

الحاسب لكل نخلة، ولذلك هو مالحظ للتغيرات بنفسه. ولعلي 

للمزارعين  خاصة  برامج  إيجاد  عبداللّه،  الدكتور  على  أطرح 

لكي يتابعوا أوضاع مزارعهم في مثل هذا األمر، برامج حاسوبية 

كلية  في  األبحاث  مركز  يساعدوا  أن  نتائجها  من  يمكن  معينة 

الزراعة في هذا األمر.

وبخصوص التسويق المحلي والخارجي، وسآتي لألسئلة، 

التمر  من   %30 فقال:  الروسي،  السفير  فيها  جلسة  في  كنَّا 

الحضور:  بعض  فقال  روسيا.  إلى  يذهب  ر  المصدَّ السعودي 

كيف؟! نحن ال نرى المشتري الروسي وال نعرفه في األسواق. 

ر لإلمارات ومن ثمَّ  فقال: كلها تأتينا عن طريق اإلمارات! يُصدَّ

أخرى. مرة  تصديره  يُعاد 

ولذلك إخوتي الكرام، فإن عدد المسلمين في أي بلد مؤثر 

قبل  خيرًا،  اللّه  جزاه  الدكتور،  أشار  وقد  التمور،  استهالك  في 

قليل، إلى أن أكبر مستورد هو الهند، فالهند طبًعا بما فيها من 

التمر  يؤثرون  أنهم  في  شك  ال  المسلمين،  من  ضخمة  أعداد 
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الذي يرِد الحديث عنه في القرآن وسّنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. بل عجبت 

الصينيون  التمور يشتريها  أكثر كمية من  أو  أكبر  ماليزيا  أن في 

التمر مهم في دفع  أن  ليسوا مسلمين! وذلك العتقادهم  وهم 

السموم والسحر وما إلى ذلك، وهذا األمر مهم.

وصول  حسب  أبدأ  لكن  بالحديث،  أستأثر  أن  أريد  ال  أنا 

طالبًا  المهنا  محمد  األستاذ  من  وصلت  ورقة  أول  األوراق، 

التعليق، فليتفضل.

مداخلة األستاذ/ محمد بن سعد المهنا:  ■

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته، أشكر لضيفنا ولمضيفنا، 

تعليق  التوفيق. والحقيقة لديَّ  اللّه سبحانه وتعالى دوام  أسأل 

التمر  سكر  أو  السكر  هذا  عن  وهو  سؤاالً،  يتضمن  بسيط 

الذي أتيت بهذه العينة منه، هل يُعتبر في نظر الدكتور عبداللّه 

للسكر؟ ا  تامًّ بديالً  والمتخصصين 

والسؤال اآلخر هو، كل شيء اآلن نسمع أن له عسالً، فهل 

يمكن إخراج عسل للنخل؟ أنا لم أسمع بهذا من قبل ولست 

ا، لكن جيد أن يُفكر خارج الصندوق في هذا الباب. مختصًّ

نقص،  بها  التمرية  الثقافة  أن  أعتقد  أنا  الثالث،  والسؤال 

فباستطاعتنا نحن أرباب هذه البالد أو إخواننا في العراق أو ربما 

هم  العربي،  المغرب  بعض  أو  ربما،  وليبيا  والسعودية  العراق 

الذين ينتجون التمر بكميات كبيرة، يقصرون في قضية الوعي 

غير  البالد  بعض  زرت  أنا  تمر.  بها  يوجد  ال  التي  البلدان  في 
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العربية ال يعرفون التمر إال في رمضان، الرتباطهم بالصيام. فهل 

يمكن أن نجعل هناك ثقافة كما في بقية المنتجات، بحيث يكون 

العالم؟  اليومية في كل  المائدة  )السفرة(  التمر شيئًا رئيسيًّا في 

فهذا سيؤدي إلى زيادة المبيعات، وبالتالي أيًضا مضاعفة قيمة 

اقتصادي على  إيجابي  بأثر  يعود  مما  البلدان  لهذه  الصادرات 

أعلم. ر واللّه  المنِتج والُمصدِّ

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

الفرق  ما  التمر،  لبَْودرة  بالنسبة  جميلة،  ا  جدًّ أسئلة  شكرًا، 

بينها وبين السكر، وهل هي مادة سكرية، طبًعا المادة السكرية 

هي فقط جزء منها، هي تحقق تحلية المنتجات األخرى، سواء 

أن  الفكرة،  ما  ولكن  نقاش،  فيه  ليس  هذا  غيرها،  أم  بالحليب 

بَْودرة التمر تغذوية وصحية؛ ألن فيها مضادات األكسدة، فيها 

التمر  بَْودرة  ُعوملت  إذا  خاصًة  الفيتامينات،  فيها  المعادن، 

في  التغذوية  القيمة  نفس  عنها  ينتج  فسوف  احترافية  بطريقة 

الكاملة. الثمرة  التمور 

التمر غير  فإن دبس  التمر، طبًعا لألسف  بالنسبة لعسل  أما 

من  معلوم  هو  كما  يُنتج  طبًعا  التمر  ودبس  كبير،  بشكل  شائع 

التمور، والحمد لِلّه، لدينا أحد المصانع في الجامعة، وما ميزته 

أيًضا؟ اآلن في الغرب يوجد ما يسمونه )Pancakes( أو الرقائق، 

سكري،  سائل  يستخدمون  دائًما  اإلفطار،  في  تُستخدم  وهي 

وبه حوالي  الذرة،  من  مستخلص  طبًعا  السكري  السائل  وهذا 
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بطريقة  استُبدل  فلو  وكيميائية،  صناعية  كلها  مكونات  ثمان 

المجاالت  كأحد  مثالً  للغرب  السكري  السائل  هذا  بأخرى  أو 

االستثمارية بالدبس، وإذا عرفوا أنه الدبس صحي وتغذوي ولم 

تدخله أي مادة كيميائية، فأظن سوف يكون االقبال كبيرًا، ومثل 

ما تفضل سعادة الدكتور عن كيفية توصيل المعلومة إليهم.

أما السؤال الثالث:

المداخل/ محمد المهنا، يعلِّق: عن الناحية اإلعالمية، وكان 

ببالي سؤال، نسيته، فاسمحوا لي أن أطرحه، وهي قضية الناحية 

أطرح  أن  أريد  ثم  عززت،  لو  وأثرها  فيها  والتقصير  اإلعالمية 

ل  أُشغِّ اقتصاديًّا،  ُمجٍد  هو  هل  المنزلي،  التجميد  عن  سؤاالً 

النهاية على خمسة كراتين؟ الثالجة سنة وفي 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

فلعل  التعريفي،  للجانب  طبًعا  وبالنسبة  جميل،  صحيح، 

المحاضرات  هذه  مثل  ولعل  والتمور  للنخيل  الوطني  المركز 

أيًضا، لعلها جزء من منظومة التعريف بهذا المنتَج. ولكن يجب 

أن تكون بشكل احترافي، ويكون بالذات النشء، ألنه صراحًة 

ينقصنا النشء، فإذا قلنا تمرًا، فقد ال يأخذه بالجانب االنفتاحي، 

ويقول )دقة( قديمة مثالً، وبالتالي لو طوَّرناه ووضعناه بصورة 

محببة للشباب، فبالتالي سوف يقبلون عليه بشكل كبير.

إذا سمحتم لي فقط قصة قصيرة وبسيطة للعائلة، كان بعض 

المصانع ينتج مربى التمر، فأحضرت للعائلة وأعطاني صاحب 
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المصنع هدية مشكوًرا، فوضعته عندي والشباب لم يتحمسوا 

صراحًة ليأكلوا منها، قالوا تمر، يعني، على األقل مجاملة، لكن 

التي  المربى  انتهت  ثم  جنب،  على  فوضعتها  يجاملوني،  لم 

لديهم، وباقي هذه، قلت تريدون تأكلوا من هذه أو كما تريدون، 

أكلوه، وبالكاد لحقت على آخر علبة! قالوا نريد منه. فالشاهد 

أن بعض االنطباعات وبعض األشياء أيًضا التثقيفية تساعد في 

هذا المجال.

تُجمد  كيف  عن  نشرة  عندنا  صراحًة  للتجميد،  بالنسبة  أما 

الرُّطَب، أنت اآلن جاء رمضان، وتريد أن تشتري رُطَبًا، من أين 

بالتالي لماذا يلجأ  ستشتريه، اآلن ال يوجد رُطَب في رمضان، 

المواطن إلى تجميد الرُّطَب؛ بسبب محدودية التمور التي على 

فهذه  شخصيًّا،  بها  يعتني  الجودة  وأيًضا  اختياره،  وعلى  طلبه 

ربما تساعد، ولكن مثل ما تفضلت يجب أن تكون هناك مصانع 

المنتَج. احترافية لوجود هذا 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

شكرًا للدكتور، األسئلة المكتوبة كثيرة، ولذلك أعانك اللّه، 

وإذا ضاق الوقت أدمج بعضها.

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

اسمح لي فقط أن أجيب على تساؤل، ذكرت صراحًة نقطة 

ترجع  والتي  بها،  تفضلت  التي  النقاط  ضمن  من  جميلة  ا  جدًّ
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النخلة،  اقتصادية  وهي  أال  المهنا،  محمد  األخ  ذكره  لما  ربما 

كيف ننظر للنخلة، نعم هي تراث، نعم هي أشياء في الحديث 

ا، ولكن أنا كتاجر كيف أراها؟  النبوي، نعم هناك أشياء كثيرة جدًّ

بالفعل، وكما تفضل سعادة األستاذ  أُقيِّمها؟ هذه تحتاج  كيف 

 )Barcode الدكتور، هذه تحتاج إلى أن يكون للنخلة )بار كود

كمزارع  مثالً  المزارع  بعض  في  إنتاجيتها،  متابعة  من  ألتمكن 

هذه  في  بدأوا  له  يغفر  اللّه  الراجحي  محمد  الشيخ  أوقاف 

العملية، فأنا أتابع النخلة، كم تُدرُّ عليَّ من أرباح سنويًّا، ومن 

مزارع  في  إنتاجيتها.  كم  أعرف   )Barcode كود  )بار  الـ  خالل 

األلبان مثالً، إذا قلَّت إنتاجية الماشية عن حد معيَّن، فإنها )تطلع 

الشيء،  نفس  النخلة  فإن  وبالتالي  ماذا؟!  أم  المعاش(  على 

ماًء، تستهلك  النخلة، ألنها تستهلك  تقييم  يتم  أن  فالمفروض 

تقييم هذه  فإًذا يجب  تستهلك عمالًة؛  تستهلك جهًدا،  موارَد، 

ا، يعني )الخف( مثالً،  النخلة اقتصاديًّا، وممكن بشكل كبير جدًّ

الماضي، فقالوا )نخف(، وقد ال  أنا كنت في األردن األسبوع 

الثمار  من  يخفون  لم يصدقوه،  اإلخوة  بعض  الرقم،  تصدقون 

85%، ليس 50% وال 60% وال 70%، بل 85% من الثمار تُزال، 

شخص يقول هذا شيء نفقده، ولكن ليجنوا منه ثالثة أو أربعة 

)الخف(  وذلك  العقد.  بعد  أو  اللقاح  وقت  وذلك  أضعاف، 

كثيرة  الخف  طرق  فإن  تعلمون  كما  وطبًعا  النخلة،  من  يكون 

ا، تخف عدد العذوق مثالً أو القص من النصف عند العقد،  جدًّ
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وهكذا، فهناك طرق وهذا ليس مجالها، أشياء فنية قد تجدها في 

ا. اإلنترنت، سهلة جدًّ

ا،  جدًّ كبيرة  َمزارع  عن  معي  يتحدث  الزمالء  أحد  وكان 

فقلت له اآلن إذا قمت بخف الثمار، هل تستفيدون منه؟ فقال 

الضعف  ل  نُحصِّ قال  واإلنتاجية،  طيب  الثمار،  من  نفقد%50 

فقط  و%50  الضعف،  األقل  على  االقتصادي(،  )العائد  منها 

هذه  نرمي  كيف  نفسه  في  )يحز(  يتأثَّر  اإلنسان  طبًعا  يخف، 

االستفادة  وكيفية  التحويلية  الصناعات  دور  يأتي  وهنا  الثمار، 

ذكرتها. فقط  هذه  منها، 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

الدكتور ذكرني بكلمة لدى العوام عن النخلة، أنها تقول: 

أن  من  فبدالً  يعني  مني(،  محصولها  وخذ  عني  )أبعدها 

عني  )فأبعدها  الظل،  في  تنافسني  بيتي  بجوار  نخلة  تضع 

وخذ محصولها مني(، يعني سأزيد اإلنتاج إذا أبعدت عني 

النخلة.

اآلن سؤاالن، وسأضطر أن أقرأ أكثر من سؤال.

المملكة  في  التمور  إنتاج  على  يُخشى  أال  يقول:  السؤال 

من سوسة النخيل؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني وألنه في نفس 

أو  السكريات  التمور احتواًء على  أكثر أصناف  الورقة، ما هي 

السكر؟
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

ا.  الحمراء فهي موضوع ضخم جدًّ النخيل  بالنسبة لسوسة 

اآلن يُعقد مؤتمر في إيطاليا، يحضره مندوبو المملكة وأيًضا عدة 

ا دوليًّا ولم يعد فقط همَّ المملكة.  شركات؛ ألنه اآلن صار همًّ

انتشرت في إيطاليا، انتشرت في إسبانيا، انتشرت في العديد من 

الدول، وبالتالي هناك جهود كبيرة عالميًّا للقضاء عليها.

بعض  أن  المناطق  بعض  عن  سمعتم  تكونون  قد  وطبًعا 

تماًما عن طريق  عليها  القضاء  إمكانية  إلى  توصلوا  المزارعين 

)الفوسفين(، ولكنها خطرة صراحة فهي مميتة  التبخير  حبوب 

ا، ولذلك المفروض ال يقوم بها أي أحد، بل ال بدَّ  وسامة جدًّ

أن يقوم بها متخصص فني، ألنها ممكن أن تقتل، وقد الحظتم 

في ُجدة وفي الرياض وبعض المناطق، وما كانت تدري عنها 

المجاور،  البيت  إلى  انتقلت  حتى  فتقتل،  المبيدات،  شركات 

وتكون  بشأنها  الحذر  من  بدَّ  ال  ولذلك  ا،  جدًّ خطيرة  إًذا  فهي 

بجوانب فنية. طبًعا هناك طرق كثيرة للحقن، هناك طرق للوقاية 

ا ويمكن تفصيله  وهناك طرق للعالج، وهذا موضوع ضخم جدًّ

المتخصصين. الزمالء  أحد  من 

السكر، فهذه  احتواًء على  التمور  بالنسبة ألكثر أصناف  أما 

حقيقًة موجودة عندي في نشرة، موجودة بالتفصيل، وهي ليست 

الحقيقة فقط بالنسبة لكمية السكر أو نسبة السكر في التمور، 

لديه  لمن  السكري، خاصة  بمؤشر  عليه  يطلق  بما  متعلقة  هي 
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نسبة سكر عاٍل وبالتالي يريد أن يرى تأثيره على الدم مباشرًة، 

ألنه ليس بالضرورة نسبة السكر هي الحاكم في هذا الجانب، 

السكري. ولكن مؤشر 

حيث  السكري،  لمؤشر  بالنسبة  معروفة  االختبارات  وطبًعا 

ال يتناول الطعام لفترة ومن ثمَّ يأخذ تمرة يتذوقها ومن ثمَّ يقيس 

الصنف  يجرب  ثمَّ  ومن  فترات،  بعد  ساعة  نصف  بعد  السكر 

الثاني والصنف الثالث وهكذا، وهي موجودة في النشرة على 

الموقع، سواًء في نسبة السكر أم في مؤشر السكري.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

التمور بزعم  إنتاج  هناك دعاوى لبعض اإلعالميين إليقاف 

المحافظة على ثروة المياه، فما رأيكم بهذه الدعوى؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

التوسع في زراعة النخيل بالفعل إذا لم يكن مدروًسا، فيجب 

التوقف عنه، ألنه إهدار، بمعنى أن هناك مزارع لديها عشرات 

اآلالف من النخيل، وجدوا أن أغلبها نوايع مثل ما تفضل )نبتة( 

لما جاؤوا بها لم تكن مجدية اقتصاديًّا، فاضطروا كل سنة ألن 

يغيروا أو يجددوا الحقل بمقدار عشرين أو ثالثين ألف، يغيرون 

ذلك كل سنة، بسبب وجود هذه النوايا، فإًذا هي غير اقتصادية 

ومكلفة، ليست فقط في الجانب المائي، بل في جانب الخدمة 

والعمالة كما تعلمون. إنما النخلة تأخذ محالًّ اقتصاديًّا، أظنها 
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إدارة  لنقل  ولكن  فقط،  إيقاف  وليس  مهمة،  ا  جدًّ نظرة  بالفعل 

تُنتج،  بشكل جيد. عندنا عشرة آالف أو عشرين ألف نخلة ال 

وهناك طريقة اآلن فنية بدأ فيها الكثير من المزارعين، وهي أن 

يزرع نخلة منتجة بين نخلتين كبار، وبالتالي إذا كبرت وبدأت 

من  أيًضا  فهذا  إحالٌل،  كأنه  السابق،  النخل  يزيل  فإًذا  تُنتج، 

ضمن األشياء التي تساعد في وجود تمور اقتصادية، وإن كان 

المهتمون بالبيئة وبالتنوع الوراثي ال يحبون لألصناف الموجودة 

أن تنقرض.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

على  هي  هل  المملكة،  تمور  تسويق  في  رأيك  ما  سؤال، 

المستوى المطلوب؟ وما هي اآللية المطلوبة لتطوير التسويق 

نظرك؟ وجهة  من  والمحلي  العالمي 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

الزمالء، وجاء  تمور مع أحد  الهند مرة، وكان معنا  كنَّا في 

فكأن  التمور؟  هذه  بكم  وسأل:  الهندي  البرلمان  من  رجل 

زه. فقال له: هذه بعشرين دوالر، وهي علبة  صاحبنا أراد أن يُعجِّ

صغيرة، فوضع مئتا دوالر ثم مشى. فنادى عليه وقال له: تعال 

الناس  إقبال  الشاهد؟  ما  بمئتين،  ظننتها  فقال:  بعشرين.  هذه 

ليست  إًذا  شرائح،  به  بلد  فكل  الشرائح  مختلف  ومن  عليها، 

ا، نعم هناك جزء  فقط أنها تستورد 55% معناه التمور الرديئة جدًّ
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منها ويمكن تمور لشرائح معينة، لكن في كل دول العالم هناك 

بالضرورة  ليس  وطبًعا  المنتجات.  تشتري  أن  تستطيع  شرائح 

هي  ولكن  أكثر،  وتغذوية  صحية  تكون  أن  كبيرة  الحبة  كَْون 

إًذا يمكن  مجرد منظر فقط، فهي جانب واحد كلها. وبالتالي 

الكافية  الدعاية  توافرت  إذا  كبير  المملكة بشكل  تمور  تسويق 

 Literacy and Healthy( وتغذوي  إًذا صحي  منتج  هذا  وأن 

أظنه  أنا  لهم،  المعلومة  هذه  نوصل  أن  استطعنا  إذا   )Food

احترامي  مع  صراحًة  وأظن  العالم،  في  التمور  يكتسح  سوف 

ونحن نقول تمورنا تمورنا، صراحًة ما عادت تمورنا، اآلن كل 

دول العالم تُنتج نفس األصناف التي ننتجها، فيجب أن نأخذ 

المجال. في هذا  السبق 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

سؤال يقول، ما هي أكثر أنواع التمور تسويًقا على المستوى 

دعاية  ليس  النخل  دعاية،  فيه  ما  ترى  إذا  والعالمي؟  المحلي 

أكثر نجاًحا في  أنه  نوع معين ترى  الحديث عن  إنما  لمزرعة، 

المحلي. السوق  في  التسويق 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

طبًعا بالتأكيد، إن )الخالص( و)السكري( هو األكثر نجاًحا، 

اآلن  صراحًة  بدأ  يعني  قليالً،  تخف  بدأت  اآلن  كانت  وإن 

يتعلق سواًء  ما  األخيرة ممكن  الثالث  أو  السنتين  في  تكدس. 
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بمزارع التمور أو تجار التمور، صراحًة نزلت األسعار إلى %50. 

إًذا نحتاج بالفعل إلى وقفات في هذا الجانب، َمن الذي أخذ 

المجهول والصقعي والخضري، وطبًعا الخضري  الدور اآلن، 

كتصدير، والخضري هو الذي تمتاز به كثير من المناطق ومنها 

بلدة )البير(، وهو الذي كان يعتمد عليه أجدادنا. ومنذ أن خفت 

الدرجة  يقلعونها، ولكن اآلن رجعت كتصدير من  الناس  وبدأ 

التي في المدينة المنورة  األولى. باإلضافة طبًعا إلى األصناف 

الطابع الشرعي. المعروفة كالعجوة وهي ذات 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

الشوارع،  في  النخيل  من  الكثير  نرى  يقول،  التالي  السؤال 

لكن ال نرى عنايًة به، من حيث االستفادة منه، هل هناك دراسة 

)الزينة(؟ النخيل  لالستفادة من هذا 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

الجامعة،  في  التي  النخيل  في  للنظر  لجنة  في  كنت  طبًعا 

أم  تُلقَّح  هل  منها،  نستفيد  هل  ر،  مصغَّ بشكل  نأخذها  ودعونا 

ال تُلقَّح؟ وجدنا أن هناك مشاكل تتمحور في شيئين؛ المشكلة 

غيرهم،  أو  الشارع  وقطع  للعمال  بالذات  )السالمة(  األولى 

فبالتالي  للـ)التلوث(،  بالنسبة  الثاني  ا.  فبالتالي هذا مزعج جدًّ

يجب إعادة النظر فيها، أو نعتبرها أنها أشجار زينة وانتهى األمر 

مثالً، أو إذا كان مثالً ما هي نسبة عناصر التلوث الموجودة في 
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ثمار الشوارع، وقد أشرفت على طالب في هذه االتجاه، وهناك 

أن  يجب  الشوارع  نخيل  أن  أتفق  ولكن  كثيرة.  تفصيلية  أشياء 

يُنظر إليه من حيث المياه، وطبًعا قد يكون هناك جانب عاطفي، 

النخيل  وهذه  األشياء  وهذه  التمور  هذه  من  تستفيد  ال  كيف 

للسالمة  بالنسبة  هو  والذي  اآلخر  الجانب  ولكن  موجودة؟ 

المرورية والجانب اآلخر بالنسبة للتلوث، يمكن من خاللهما 

إعادة النظر لكيفية االستفادة منها، خاصًة من العناصر الثقيلة.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

سؤال يقول، هل السماد ضروري للنخيل، وما نوعه إذا كان؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

بالنسبة  ال؟  أم  لإلنسان  ضروري  الغذاء  هذا  هو،  السؤال 

يحتاج  ما  شيء  أول  شيئين.  معرفة  من  بدَّ  فال  طبًعا  لألنواع، 

النخلة بشأن عمرها، الثاني ما هي العناصر الموجودة في التربة، 

صراحًة  يجب  وبالتالي  التربة،  في  الموجود  النقص  هو  وما 

ربما  الناقص.  هو  ما  لمعرفة  لألراضي  مبسطة  تحاليل  عمل 

الصوديوم  مثل  آخر!  عنصرًا  يُضر  شيئًا  تُضيف  األحيان  بعض 

الكالسيوم مع عدة عناصر، تؤثر على األخرى وتؤثر على  مع 

إنتاجية النخلة، اإلنسان ليس كلما يكثِّر كان أفضل بالضرورة، 

بشأنها،  االحتراس  يجب  ولذا  الصغرى.  العناصر  وبالذات 

وبالذات في المشاريع الكبيرة، يجب النظر لها سواء من ناحية 
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األسمدة الرئيسية وهي العضوية أم المكمالت التغذوية إذا صحَّ 

التعبير.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

كبير  وحجم  خاصًة  عناية  إلى  يحتاج  النخيل  يقول،  سؤال 

للعمالة،  الحاجة  من  للحد  أبحاث جادة  من  العمالة، هل  من 

والتقليم؟ والجني  اللقاح  مراحل  في  وخصوًصا 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

تطور،  هناك  األخيرة، صار  السنوات  في  بالفعل  الحقيقة، 

وصار هناك عدة أشياء تبلورت. دعنا نأخذ مثالً لقاح النخيل، 

المزارع الكبيرة بدأت اآلن في التلقيح اآللي، والتلقيح اآللي 

أو  المائي(  )المحلول  بالماء  تلقيح  إما  شيئين،  عن  عبارة 

بالتعثير أو بالهواء. والهواء بأن يكون هناك طحين أو أي مادة 

مالئة مع جزء من اللقاح. والماء نفس الشيء، لكن نضع معه 

ا بالنسبة للنخيل،  مادة مثبتة، ووجدوا أنه نافع بشكل كبير جدًّ

إًذا من مضخة  بحيث إنك لن تكون في حاجة لرقي النخلة، 

تقريبًا  بدأت  وما  الجانب.  هذا  من  النخلة  تُخدم  أن  بحيث 

الراجحي  صالح  الشيخ  مزارع  أظن  ثالث،  أو  سنتين  من  إال 

االستثمارية وليست األوقاف، ونجحوا فيها بشكل كبير، وأظن 

اآلن ستُعمم الطريقة سواًء المائية أم بالتعثير أي بخلطها، هذا 

للقاح.  بالنسبة 
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هناك  النخلة،  رأس  إلى  للصعود  كثيرة  آالت  هناك  طبًعا 

ولكن  كبيرًا،  مجاالً  أخذت  هولندية  وشركات  إيطالية  شركات 

هناك اآلن أيًضا بعض الورش المحلية التي بدأت في التصنيع 

ا، ولكن تحتاج للتعضيد من ناحية جوانب  وبسعر منخفض جدًّ

وغيرها. األمان 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

سؤال طويل، يشكر المتحدث، ويتحدث السؤال عن تاريخ 

أما  التكلفة،  منخفض  المحلي  للغذاء  استخدامها  وأن  النخلة 

بدائيًّا،  يزال  ال  والتصدير  التكلفة،  مرتفع  فهو  العالمية  التجارة 

العالمية،  لألسواق  ووصوله  المبرَّد  التصدير  طرق  وخصوًصا 

بمنزله  الفرد في غرسها  للمواطن  التوصية  أيًضا ما هي  ويسأل 

ميسرة؟ بطريقة  الحاضر  الوقت  في 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

طيب بالنسبة لالستيراد الخارجي، أنا أظن اآلن ما عاد هناك 

مشكلة  أظنه  ال  اآلن  فالتسويق  مبرد.  نقل  هناك  اآلن  عوائق، 

المواصفات  عرفنا  ما  إذا  خاصًة  الخارجي،  والتسويق  كبيرة، 

معها،  تتواصلوا  أن  يمكن  الصادرات،  هيئة  واآلن  والمقاييس. 

القياسية  المواصفات  وتسوق  )بمواصفاتها(  دولة  كل  وتبيع 

الكامل  التفصيل  تعطيك  ماليزيا،  تريد  التمور،  من  دولة  لكل 

لها، درسوها بشكل كبير، ومن ثمَّ تعطيك إياها، وبالتالي تعرف 
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الدول  أو  المناطق  فبعض  األصناف.  من  منطقة  كل  تريد  ماذا 

أو المجتمعات ترغب في التمور الداكنة، وبعض المجتمعات 

ا، قصص عجيبة  األخرى ترغب في التمور الفاتحة، عجيب جدًّ

له دور. ا، وبالتالي هذا  جدًّ

أما بالنسبة للمنزل، فإذا كانت مثالً خمس نخالت أو عشر 

نخالت مثالً أو أقل، فطبًعا يُفضل أن تكون ثالثة أشياء؛ صنف 

)تخيني(  تقيض  قالوا  ما  على  مثالً، وصنف  )الغر(  مثل  مبكر 

أو  مثالً  )الهاللية(  واألخير  نجد،  منطقة  عن  وأتكلم  مثالً 

)النصيفة( التي اآلن بدأت أخيرًا وهي أحلى من الهاللية، وهي 

اآلن تُزرع في )الدلم( لكنها لم تنتشر بعد بشكل كبير. إًذا نخلة 

هنا مبكرة ونخلة متأخرة ونخلة تقيض ونخلتان أو ثالث صقعي 

مثالً وسكرية وخالص، هذه ربما تكون في ظني، أنها مناسبة.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

أضيف، إذا سمح لي الدكتور، فيما يتعلق بالتصدير، وطبًعا 

له آلياته، ونحن حينما نسافر إلى أي بلد في العالم، من أفضل 

الهدايا التي نقدمها للجاليات اإلسالمية هي التمور، وكثير من 

الناس يجهل أنه إذا أخذ الـ)فرش( الطازج هذا، فإن المطارات 

في  أمريكا،  في  أستراليا،  في  بدخوله،  لك  تسمح  ال  الغربية 

معترف  مصانع  من  المضغوط  تأخذ  لكن  الغرب.  دول  معظم 

من  تمنعك  العالم  في  دولة  يوجد  فال  المكونات،  وعليها  بها 
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الدخول بالتمر المعلب بالكيلو، فهو أفضل ما يُهدى للمسلمين 

أو  مبتعثون  زمالء  لك  كان  إذا  الخارج ولألصحاب، حتى  في 

التمور.  هي  اإلطالق  على  هدية  أفضل  إليهم،  تذهب  غيرهم 

فالمكبوس بمصانع صحية وعليها المكونات وتاريخ التصنيع، 

وحسب  علمي.  حسب  يمنعها  العالم  في  بلد  يوجد  ال  هذه 

ورموها  وغيره،  والمنثور  والسكري  البَرْحي  منا  أخذوا  التجربة 

في الزبالة، ونحن نرى، لكن المضغوط هذا يدخل مباشرًة، هذه 

األسفار. يحبون  لمن  نصيحة 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

طبًعا ما تعرضت لها زراعة األنسجة هي المسؤولة وليست 

البذرية، في األردن، إذا سمحت لي هناك نقطة، في األردن، 

ا، قام بعمل شيء  أحد المستثمرين الكبار هناك، عجيب جدًّ

من  بذرة(   2600( تقريبًا  أحضر  عندنا،  أحٌد  بعمله  يقم  لم 

كلها،  وزرعها  تقريبًا،  سنة  من خمس عشرة  وذلك  النخيل، 

أال  يجوز  نبتة  عن  الدكتور  األستاذ  تفضل  وكما  عبارة  هذا 

تثمر، تصوروا نتيجة الخمس عشرة سنة، نتيجتها هي أنها لم 

تثمر سوى ست نخالت مشهورة، فقط ست نخالت، ورأينا 

ا، لكن من  ثمارها، منها واحدة كأنها الكرة تماًما ولذيذة جدًّ

كم؟! من )2600(، فصراحة النخيل يحتاج إلى جهد، إلى 

صبر، إلى طول نفس، مثلما كان أجدادنا يمشون معك في 

النفس. طول 
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

أنسجة  في  العلمي  رأيك  هو:  سؤال  إلى  يجرُّنا  هذا 

)Tissue( نخيل األنسجة، هل هي فعالً، والكالم متداول من 

العوام، أرى عدم األخذ به، فرأيك العلمي في قضية النخيل 

األنسجة؟ من 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

كالم  حسب  ولكن  حصادها.  من  بالتمور  أهتم  أنا  واللّه، 

الزمالء الذين في األنسجة، أول ما بدأت في الكويت من ِقبَِل 

شركة معينة، بدأت ولم تكن الطريقة واضحة بشكل كبير، فكثير 

من أشجار البَرْحي المزروعة اآلن، ونقول مثالً أن عمرها تقريبًا 

 70 إلى  يصل  فيها  الـ)تشييص(  نسبة  سنة(   20 إلى   15( من 

أو 80%، فكان هناك إشكالية كبيرة في الزراعة النسيجية، لكن 

األخطاء. وُعرفت  تطورت  بعدها 

فأهم شيء أن يذهب الشخص إلى مختبرات موثوقة، بحيث 

 %100 تقريبًا  تطلع  وهي  النسيجية،  الزراعة  يأخذ  أن  يستطيع 

والكبيرة،  ا  الضخمة جدًّ المشاريع  ميزة في  باألم، وهذه  شبيهة 

وعندما يود المزارع أن يكون النخيل متجانًسا في الطول، في نوع 

الثمرة، في كل هذا، فهذا تحققه الزراعة النسيجية، وهي السبب 

بالماليين،  يُنتج  اآلن  العالم؛  مستوى  على  النخيل  انتشار  في 

واآلن صارت الزراعة النسيجية في المغرب، في إفريقيا، في كل 
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دول العالم، يكفي آخذ منك شجرة، فقط يأخذ من الـ)جمارة( 

كيلو أو اثنين كيلو ويُعتبر العالم امتأل منها.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

اإللكتروني  التسويق  عن  تحدثتم  لو  حبذا  يقول،  سؤال 

؟ للتمر

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

عنيزة  مهرجان  في  بدأت  ما  أول  إليه  الدعوة  بدأت  طبًعا 

للتمور، حيث بدأ بدايات بسيطة. ومن ثمَّ تبنَّته أيًضا المهرجانات 

التي في بريدة، مهرجانات التمور. ثم تبنَّته عدة شركات، يعني 

كلهم  المستثمرين،  من  العديد  مع  اجتمعت  وقد  اآلن،  حتى 

يطمح إلى التجارة أو المنصة اإللكترونية. وبعض المستثمرين 

ا رائعة )الطموحات(، ولكن  حقق أشياء جميلة وطموحات جدًّ

ا،  جدًّ قوي  مال  رأس  صراحًة  وضخ  ومثابرة  عمل  إلى  تحتاج 

بحيث يتم بالفعل توفير كل ما تطلبه.

لما كنَّا في ماليزيا مع كبار المستوردين من المملكة، قالوا 

واللّه إن تموركم أفضل تمور، لكن عندكم إشكالية، وال بأس 

ثابت،  أحد  فيه  ما  )جبيل(  فيه  ما  يقول  بالمحلي،  سأقولها 

فيطلع،  السنة،  هذه  صفقة  له  حقق  تاجر،  مع  مثالً  أتعامل  أنا 

السنة القادمة أين أنت يا فالن، أبحث عنه فال أجده، أتفق معه 

فيقول ما عندي شركات ذات  اتفاقات على مواصفات معينة، 
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استمرارية، بحث يوجد بالفعل موثوقية دائمة، أغلبها تجار، ما 

بودِّي أن أقول تجار شنطة، يحقق له صفقة ويطلع. ولكن مع 

وجود عالمة التمور السعودية، مع وجود مواصفات معينة، أظن 

أنها سوف تُحل هذه المسألة، ولكن حتى اآلن في ظني ما زالت 

في طور التطوير، ولم تصل بعد إلى مرحلة احترافية.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

الجامعة  في  التمور  مختبر  زيارة  ممكن  هل  يقول،  سؤال 

والمسوقين؟ التمور  لمنتجي  وخاصًة  واالستفادة،  لالطالع 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

ا، وهذا هو هدفنا،  واللّه، أبرك ساعة، بالعكس، يسرُّنا هذا جدًّ

إن هدفنا ليس تجاريًّا، بل هدفنا بحثي وتدريبي وأيًضا لخدمة 

المجتمع، هذا جانب. الجانب الثاني في بداية الفصل القادم 

ومن  الجامعة،  في  كلية  داخل  ورشة  تُقام  سوف  اللّه  شاء  إن 

المنشآت. ولكن بصفة شخصية  يتم زيارة هذه  خاللها سوف 

الحصاد  بعد  ما  تقنيات  والموضوع عن  أبرك ساعة،  بالعكس 

للتمور.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

هذا عنده عدة أسئلة، األول يقول لماذا اختيرت النخلة شعاًرا 

للمملكة العربية السعودية؟ وأعتقد أنه يجيب على نفسه، فعالً 
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السعودية  العربية  والمملكة  العربية  الجزيرة  النخل،  بلد  نحن 

النخلة، وإن كان ليس في كل أجزائها، يعني ما  بلد  خصوًصا 

شاء اللّه بيشة سدت من الجنوب، وإلى اليمن حتى تصل تمور 

بيشة وما يتعلق بها.

عن  عليها  الحصول  يمكن  معلومات  هناك  هل  آخر  سؤال 

المركز الوطني للنخيل والتمور ودوره، وأضيف من عندي هل 

إليه؟ له موقع إلكتروني يمكن الرجوع 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

في  أسهمنا  لِلّه،  الحمد  والتمور،  للنخيل  الوطني  المركز 

تأسيسه، وهو يتعلق بجانبين، الجانب التسويقي، وهذا بشكل 

الملك  طريق  في  كان  والمركز  موجود،  الموقع  وأظن  كبير، 

والمياه  البيئة  وزارة  مع  الشرقي  الدائري  إلى  انتقل  ثم  فهد، 

الجودة  وعالمة  بالمعلومات،  غنيٌّ  التويتر  وأيًضا  والزراعة. 

للتمور السعودية، أنا أظنها أحد النجاحات التي حققها. أيًضا 

عقد مؤتمر كان في فندق الريتز )Ritz(، وقد تكونون سمعتم 

معرض  وأيًضا  مؤتمر  هناك  فكان  شهرين،  حوالي  منذ  عنه، 

ا للنخيل والتمور، حضر له من جميع أنحاء العالم،  ضخم جدًّ

من  أكثر  منه  يُنتظر  كان  وإن  وجيًدا  جميالً  دوًرا  له  أن  فأظن 

ذلك.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

الثالث،  سأعطيك  بالرابع،  لي  واسمح  سؤاالن،  له  باقي 

وغيرها  والعصائر  البَْودرة  التمور  منتجات  تسويق  لماذا  يقول: 

طبًعا. رأيه  هذا  ضعيف؟ 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

اآلن،  التمر  لبَْودرة  بالنسبة  اإلنتاج،  ألن  أظن  أنا  واللّه، 

أو  أسبوع  تقريبًا كل  أظن  وأنا  للسوق،  فللتو خرج  ا.  قليل جدًّ

أسبوعين، ما شاء اللّه، يظهر ُمنِتج جديًدا للبَْودرة. وهذا شيء 

من األشياء الجميلة التي تتحقق، ولكن لم يأخذ الطابع الكبير، 

ولكن متى يأخذ الطابع القوي؟ إذا تبنَّته شركات التغذية الكبيرة، 

المنتج. إنها تسوق هذا  بحيث 

منتج  كل  ليس  شيئًا،  أقول  بودي  طبًعا  للعصائر،  وبالنسبة 

، وال نستسلم  سواء من التمور أم من غيرها يكون مقبوالً. فال بدَّ

لم  إذا  التمور.  من  أنه  طالما  مقبوالً  يصير  للعواطف، خالص 

بالذات  األطفال  تذوق  هو  ما  حول  مكثفة  أبحاث  هناك  تكن 

والنشء في هذا المنتج، فبالتالي لماذا أنتجه؟ إًذا ال بدَّ قبل أن 

أنتجه أن أعرضه على مستهلك، أن أختبره في مدارس، أختبره 

في عدة أُطر، مثالً في الجامعات، في المجالس، في األسواق 

... إلخ، بحيث إنه يأخذ القبول، بدون هذا فال بدَّ أن أبدأ بداية 
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صحيحة، من حيث قبول المستهلك، هذا أوالً، ثم ثانيًّا اقتناعه 

بالقيمة الصحية والتغذوية له. إًذا شيئان.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

باقي سؤاالن خفيفان، وقبله سؤال أخير لألستاذ عبدالوهاب.

ذكرني  وهذا  طبيًّا؟  النخيل  من  االستفادة  باإلمكان  هل 

بالحديث عن الكحول من التمور.

وهل من الممكن أن تُحول الثمار الساقطة إلى أسمدة بدالً 

من الحرق؟

ويقول في أوروبا لم نجد سوى تمور مغربية ُعرضت بكميات 

تكاد تكون تكميلية في األسواق الكبيرة؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

ا عن دور التمور من جوانب  هناك أبحاث صراحًة كثيرة جدًّ

طبية؛ حيث يُعتبر مضاًدا لألكسدة. هناك تقريبًا ثالث مجموعات 

تعمل في هذا الباب، هناك مجموعة تعمل في معهد الكويت 

للبحث، اكتشفوا أنه يعالج السرطان، وهذا ليس بعاطفة، ولكن 

التي  هي  األطباء  ونقابة  عالميًّا،  منشورة  أبحاث  خالل  من 

أعدت هذا البحث، شيء صراحة بالفعل يرفع الرأس من حيث 

االحترافية. أيًضا في األحساء في جامعة الملك فيصل، لديهم 

أيًضا جهد كبير في الجوانب الطبية، وأيًضا في جامعة الملك 
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سعود في كلية الصيدلة، فهناك محاوالت، ولكن في ظني أنها 

لم تصل إلى المستوى المأمول.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

المرشد  سليمان  األستاذ  من  وهو  األخير،  قبل  ما  السؤال 

هناك فكرة منتج أودُّ تطبيقها، فهل الكرسي يدعم فكرتي وتكون 

بي؟ خاصة 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

منذ  فالجامعة  المالي،  الدعم  أما  أبشر،  الفني،  الدعم 

ثالث سنوات تقريبًا، متوقٌف فيها الجانب البحثي. كل الدعم 

حاليًّا،  متوقٌف  سنوات  ثالث  منذ  موجوًدا  كان  الذي  البحثي 

واألشياء  المالية  للجوانب  بالنسبة  فبالتالي  حديثًا،  يبدأ  ولعله 

هذه، وما تحتاج إليه من أجهزة وتجهيزات. أما الجوانب الفنية 

الموجودة  التجهيزات  أو  الرحب والسعة،  واالستشارات فعلى 

إننا  تقول  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة  فاآلن  اآلن. 

يمكن  وبالفعل  الكثير،  الماضية  سنة  العشرين  خالل  أنفقنا 

90% من األجهزة التي لدينا كلها من أبحاث ممولة، سواء من 

فالبنية األساسية اآلن  الملك عبدالعزيز،  )سابك( أم من مدينة 

موجودة، وينبغي أن نعمل في األمور التي ال تحتاج إلى رؤوس 

عالية. مال 
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

يقول،  السؤال  إياها،  أكفيك  أنا  وإجابته  طارئ،  سؤال 

في  تساعد  وهكذا  كيلو  ربع  أو  كيلو  نصف  عبوات  هناك  هل 

التصدير؟ أقول النصف كيلو موجود وقد اشتريته قبل أيام، وكل 

إما كيلو أو نصف كيلو، وهو خفيف في  تبيع  التمور  محالت 

ا، تفتح نصف وإذا انتهيت رميته وفتحت اآلخر، وهذا  السفر جدًّ

جيد.

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

وأحد  الهولندية،  السعودية  الشركة  هناك  لي،  سمحت  إذا 

الزمالء مستثمر فيها، يقوم بتصدير السكري أقرب للرُّطَب، بين 

الرُّطَب وبين التمر. فيضع تقريبًا ست أو سبع حبَّات على شكل 

أتينا  وإذا  ا.  جدًّ كبيرًا  رواًجا  لََقت  وقد  ر.  تصدَّ بحيث  شريط، 

للصَدقات مثالً أو في اإلفطار، فنجد أنها تُعمل بطريقة التمور 

تُطور  أن  الممكن  فمن  احترافية صراحًة،  غير  وبطريقة  العادية 

بحيث تكون تموًرا جذابة، ليست فقط عبارة عن تمور صغيرة 

وأكبسها. ا  جدًّ

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

َمن  والتمور،  النخيل  مجلة  عن  ثنا  حدِّ يقول،  أخير  سؤال 

وأبحاثها. وهويتها  عليها،  القائم 
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

هو  اللّه  حفظه  الوالد  طبًعا  شجون،  ذو  الحديث  واللّه، 

اللّه  جزاه  شجعني،  وقد  األول.  الجانب  هذا  عليها،  المشرف 

خيرًا، على إنتاجها. والوالد حفظه اللّه عنده دار )قيس(، ونعمل 

تحت مظلته، وتقوم بجهد شخصي وبتمويل ذاتي أيًضا، سواء 

وربما  التاسع،  العدد  صدر  وبالتالي  تمويل.  أم  إداري  كجهد 

لالنشغال وشيء ما، فالوالد جزاه اللّه خيرًا مشدد عليَّ ويقول 

ال بدَّ من إصدار العدد العاشر قريبًا، ولعله قريب إن شاء اللّه 

ذاتي. بجهد  كلها  ولكن  نأمل، 

وطبًعا هناك مجلة أخرى بدأت بعدنا في اإلمارات واسمها 

ا جميلة ومميزة وقوية ولديها دعم  )الشجرة المباركة( مجلة جدًّ

اإلنترنت،  شبكة  على  موجودة  أيًضا  وهي  المحدود،  مالي 

وتصدرها جائزة خليفة للنخيل والتمور، إذا ذهبت لجائزة خليفة 

كاملة، وقد  أعداد ست سنوات  فيها  فستجد  والتمور،  للنخيل 

للنخيل  المعلوماتية  الشبكة  في  لنضعها  منهم تصريًحا،  أخذنا 

مثالً  بها  المجلة  نأخذ  المقاالت،  تقسيم  ننوي  والتمور. واآلن 

الشخص  يذهب  بحيث  ونُفهرسها،  نقسمها  مقاالً،  عشرون 

مباشرة إلى الموضوع الذي يريده حسب البحث عن الكلمات 

الدالة، بدالً من أن يقرأ المجلة.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

جزاك اللّه خيرًا، الحقيقة الحديث ال يُمل عن هذه الشجرة 

سوى  شيئًا  ترمي  ال  ربما  التي  النظيفة،  الشجرة  المباركة، 

التمر وهو اللطيف منها والمفيد منها، إال أن تأتي وتأخذ من 

أوراقها.

نغرس  أن  ونتكاثر  الزينة،  أشجار  أنواع  كل  في  نتعب  نحن 

أُسميها،  أريد أن  التي ال  أما األنواع  الماء!  نخلًة لنصب عليها 

يزرع  من  أجد  حينما  يغضبني  ما  أكثر  من  بل  يزرعها،  فكلنا 

إلى  فأدعو  النخلة،  ويرمي   )1()Washingtonia )واشنطونيا  الـ 

التوطين في هذا المجال. نخلة الوطن هي األَولى وخصوًصا 

نخلة  نخلة سوى  يزرعوا  وأال  الرسمية،  والدوائر  البلديات  في 

تلك  إال  الحمراء  بالسوسة  جاء  وما  النظيفة.  المنتجة  البلد 

النخيل التي استُوردت من يَْمَنًة ويَْسرًَة، مع أن هذه أفضل منظرًا 

ترمي شيئًا. تُفسد وال  بيئتنا وال  وابنة 

قبل أن أختم، أُذكر نفسي وأُذكر إخواني، بأننا ينبغي أن ننقل 

محبة التمر ومحبة النخلة ألجيالنا وألبنائنا، ونُعوِّدهم على أال 

)يصطبحوا( في الصباح بشيء من األكل قبل التمر، ولو واحدة، 

)النخلية سابًقا(.  إلى الفصيلة الفوفلية  وينتمي  النخيل  نوع نباتي شجري يشبه   )1(

1440/06/26هـ. الدخول:  تاريخ   https://ar.wikipedia.org/wiki انظر: 
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ولو شق تمرة، اجعلها عادًة لك وألبنائك وستجد فيها البركة في 

صحتك وفي نفسك.

الترحيب  وأكرر  عبداللّه،  الدكتور  ألستاذنا  الشكر  أكرر 

والشكر لوالده حفظه اللّه ولكم جميًعا، ولنا لقاٌء آخر بإذن اللّه 

تعالى في ندوة قادمة، جزاكم اللّه خيرًا، وستبقى هذه الندوة 

على موقع المنتدى حتى تأتي الندوة األخرى، لتكون ضمن 

غ بإذن اللّه تعالى في المجلد الثاني عشر  األرشيف، وستُفرَّ

من الغد بإذن اللّه، حيَّاكم اللّه مرًة أخرى، ونسعد باقتراحاتكم 

ومالحظاتكم، وأهالً وسهالً بكم، وجزاك اللّه خيرًا يا دكتور.

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن محمد الحمدان: ■

عبدالعزيز  الدكتور  نشكر  الحقيقة  يجازيك خيرًا، وفي  اللّه 

على هذه االستضافة، وأنا بالفعل يعني كنت أتوقع أني أعرف 

الكثير عن النخيل والتمور، لكن تعلمت أيًضا منه الكثير، وكذا 

من خالل أسئلتكم ومن خالل طرحكم، فشكرًا جزيالً للجميع.

أحد الحضور: ■

للمعلومية، هناك شركة من الشركات الكبار، لها فروع في المملكة 

المجمعات،  داخل  لديهم شوارع  أن  درجة  إلى  كثيرة،  اللّه  شاء  ما 

فحصيلة التمور توزَّع على موظفي الشركة، داخل المجمع.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري:  ا

جميل، ما فيه أبرك من النخل.
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صور مختارة من الندوة
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https://www.ilovepdf.com/ar/download

https://linker.ws

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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http://news.ksu.edu.sa/ar/node/124556
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نـــدوة:

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

السيرة الذاتية للمحاضر: 

األستاذ/ عبداللّه بن عمر بن  ■

محمد الصقهان.

مكان الميالد: الرياض.- 

تاريخ الميالد: 1380هـ.- 

وورش -  التدريب  إدارة  مدير  والوظيفة:  العلمي  اللقب 

العمل.

جامعة التخرج: الملك سعود.- 

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

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

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

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

التخصص العام: تربية.- 

التخصص الدقيق: جغرافيا.- 

 المشاركات والخبرات العلمية: ■

 مدير لعدد من المدارس.- 

 مشرف تربوي.- 

 رئيس لجنة التدريب في اللقاءات الوطنية للحوار الفكري.- 

 عضو عدد من اللجان بمركز الملك عبدالعزيز.- 

النتاج العلمي: ■

 كتاب )التفكير(، مطبوع.- 

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

إصدارات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

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

بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

 )تنمية مهارات االتصال في الحوار( حقيبة تدريبية.- 

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

األستاذ/ محمد بن عبدالواحد بن محمد عثمان 

بالتحفيز ـ  مهتم  معتمد  مدرب 

والتأثير اإليجابي.

البكالوريوس، ـ  درجة  على  حصل 

مع  بامتياز  الدفعة  على  األول 

مرتبة الشرف في تخصص الخدمة 

االجتماعية.

بعد ـ  بجامعة حائل  والفنون  اآلداب  كلية  ِقبَِل  من  التكريم 

الحصول على المركز الثاني في اللقاء التحضيري للمؤتمر 

السعودية  الجامعات  وطالبات  لطالب  السادس  العلمي 

الوثائقية(. في محور )األفالم 

التحضيري ـ  اللقاء  بعد  والفنون  اآلداب  كلية  من  التكريم 

في  الثاني  بالمركز  الفوز  بعد  الرابع لطالب جامعة حائل 

مجتمعية(. خدمة  )محور 

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

التغيير  إحداث  التي من شأنها  التوعوية  الرسائل  بثِّ  في 

لألفضل.

إدارة الحوارات في المؤتمر العلمي لجامعة حائل.ـ 

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

1439هـ. للعام  المبارك  رمضان 

حائل ـ  منطقة  مستوى  على  الرسمية  االحتفاالت  تقديم 

وباقي المناطق أمام األمراء وكبار المسؤولين، والتي كان 

آخرها احتفالية افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي 

بحائل.

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

المهتمة باحتضان األيتام وتوعية من يقوم برعايتهم، وذلك 

السعودية، وبعد عمل  بعد االستضافة كنموذج ناجح من 

أكثر من جلسة مع المحتضنين والحاضنين واإليجابيات 

التي خرج بها هذا اللقاء.
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 (المضيف): 

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

بسم اللّه، الحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيدنا رسول 

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

سبحانه  اللّه  أسأل  والخير،  المطر  هذا  في  ولكم  لنا  اللّه 

وتعالى أن يحفظنا وبالدنا وأمننا من كل سوء ومكروه، وأن 

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

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

أمامكم بعنوان: »خدمات المملكة العربية السعودية لأليتام: 

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

هذا الموضوع، وبتقديم مديرها التنفيذي األستاذ عبداللّه بن 

الصقهان، وتقديم زميلنا األستاذ محمد بن عبدالواحد  عمر 

بعد  بافتتاحه إال  نبدأ  الموضوع لن  بن محمد عثمان، وهذا 

أيوب  فليتفضل األستاذ  اللّه،  بآٍي من كتاب  آذاننا  نَُشنِّف  أن 

األركاني.

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

لُعمري: ا

ترون  كما  موضوعنا  إليك.  اللّه  وأحسن  خيرًا،  اللّه  جزاك 

المجتمعات  كل  في  موجودة  إنسانية  بظاهرة  يتعلق  موضوٌع 

أوائل  في  إليها  نظرنا  وتعالى  سبحانه  اللّه  لََفَت  وقد  البشرية. 

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

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

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

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

الموجودة. المجتمعية  الفئة  هذه  يخدموا  أن  عباده 

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

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

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

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

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

فيما سمعنا من آيات اللّه سبحانه وتعالى.

ال شك بأن اإلنسان والناس جميًعا أُُمروا من سيدنا محمد 

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

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

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

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

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

مسؤولة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة اللّه عليه 

َمن  وكذلك  للدولة،  أبناًء  األيتام  وتعتبر  باأليتام  تعتني  وهي 

الخاصة، والذين هم واقع  الظروف  في ُحكم األيتام من ذوي 

موجود منذ زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد تأسست أول إدارة عامة لأليتام في عهد الملك سعود 

رحمة اللّه عليه وكانت هناك بعض الجمعيات في عهد الملك 

الحاضر  يومنا  إلى  الدولة  تزال  ال  ذلك  بعد  ثم  عبدالعزيز، 

الشعبي وبقطاعها المؤسسي الحكومي، وال  الخيري  بقطاعها 

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

كما  اللقاء،  هذا  وبمدير  وبمحاضرنا  بكم  الترحيب  أكرر 

أرحب بالزمالء: الدكتور خالد العنقري وهو أمين عام مؤسسة 

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

محمد  واألستاذ  »إخاء«،  جمعية  المؤسسة  لهذه  المؤسس 

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

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

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

التقديم. أريد أن أطيل عليكم في هذا  ما، وال 

دفة  المقدم  يتولى  ثم  للمقدم،  بالتقديم  أبدأ  وكعادتنا 

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

وهو مدرب معتمد مهتم بالتحفيز والتأثير اإليجابي، وحاصل 

على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الخدمة 

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

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

المؤسسة والمؤثرين نفسيًّا على أبنائها، وكم نحن بحاجة إلى 

مثل هذا النموذج.

كلية  ِقبَِل  من  كُرَِّم  عبدالواحد،  بن  محمد  األستاذ  مقدمنا 

المركز  على  الحصول  بعد  حائل  جامعة  في  والفنون  اآلداب 

الثاني في لقاٍء تحضيري في المؤتمر العلمي السادس لطالب 

الجامعات السعودية، وذلك في محور األفالم الوثائقية. وكُرَِّم 

لطالب  تحضيري  لقاٍء  بعد  والفنون  اآلداب  كلية  من  كذلك 

الخدمة  محور  في  الثاني  بالمركز  فاز  حيث  حائل،  جامعة 

العمل  وزير  معالي  من  كُرِّم  كما  )اجتماعيًّا(.  المجتمعية 

»قدوة«. برنامج  ضمن  االجتماعية  والتنمية 

أدار  حيث  مميز،  إعالمٌي  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ 

حائل  جامعة  في  متعددة  علمية  مؤتمرات  في  الحوارات 

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

أنه مقدم  الماضي 1439هـ. كما  العام  خالل شهر رمضان 

لالحتفاالت الرسمية على مستوى منطقة حائل وبعض مناطق 

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

حائل.

األسرية  للرعاية  »كيان«  جمعية  ِقبَِل  من  إقليميًّا  كُرِّم  وقد 

َمن  وتوعية  األيتام  باحتضان  مهتمة  جمعية  وهي  بالكويت، 

وهو  السعودية.  من  ناجح  كنموذج  واخِتيَر  برعايتهم،  يقوم 

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

األيتام  معنويات  رفع  في  المسهمين  من  وهو  مجًدا«  صنعت 

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

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

األخوات لهنَّ رغبة في المتابعة وبعض َمن في البيوت، فالبثُّ 

المنتدى. مباشرًة اآلن على موقع  الهواء  يُنقل على 

بن محمد  ■ بن عبدالواحد  األستاذ/ محمد  الندوة:  مدير 

عثمان:

اللّه خيرًا دكتور عبدالعزيز،  يا دكتور، وجزاك  خذ راحتك 

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

وحبيبنا  سيدنا  المرسلين،  وسيد  األنبياء  أشرف  على  والسالم 

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

يتابعنا  الكرام وبكل شخص  بالحضور  الترحيب  ا، وأكرر  جدًّ

من خلف الشاشات في منتدى الُعمري الثقافي، هذا المنتدى 

ربيع  شهر  لقاء  اليوم  يقيم  اللقاءات،  من  سلسلة  يقيم  الذي 

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

الخدمة. لهذه  م  مقدِّ كنموذج  األيتام 

تذكيركم  أودُّ  به  والتعريف  بضيفي  الترحيب  أبدأ  أن  وقبل 

بأن كل الطاوالت التي أمامكم موجود عليها نموذج من نماذج 

المداخالت واآلراء، وسنسمح بإذن اللّه بالمداخالت في آخر 

هذا اللقاء، وفي طرح األسئلة. وباسمكم نرحب باألستاذ عبداللّه 

الخيرية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وهو  الصقهان،  عمر  ابن 

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

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

الملك  للتدريب بمركز  ا  كخبير تربوي. وأيًضا عمل مديرًا عامًَّ

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

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

األستاذ  نفذها  التي  الخبرات  أهم  ومن  تربويًّا.  مشرفًا  مدرسة، 

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

اعتمادها من منظمات عالمية. وأيًضا طوَّر استراتيجية المؤسسة 

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

الوطني للتطوير التعليمي، وشارك في تأسيس أكاديمية الحوار 

مركز  في  كما شارك  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  الملك  بمركز 

التدريب التربوي لتعليم الحرس الوطني.

نظَّم وأدار عدًدا من ورش العمل، ومن أهمها ورش العمل 

منها:  مؤلفات،  وله  الوطني.  الحوار  لمركز  الوطني  للقاء 



175

وهو  »التفكير«  كتاب  وأيًضا  ال«  الفعَّ الحوار  ومبادئ  »قواعد 

كتاب مطبوع وموجود أيًضا، وقد شارك في العديد من البرامج 

اإلعالمية.

بن عمر  عبداللّه  باألستاذ  وباسمي  باسمكم  الترحيب  أكرر 

عن  ستتحدث  وأنت  عبداللّه،  أستاذ  اللّه  حيَّاك  الصقهان، 

مة في المملكة العربية السعودية لرعاية األيتام،  الخدمات المقدَّ

تفضل. كنموذج،  »إخاء«  تحديًدا 

المحاضرة:  ■

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

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيٌد 

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

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

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

أن أتحدث عن مؤسسة رعاية األيتام وهي نموذج حّي لخدمة 

سعيد  أنا  كذلك  الجميع.  على  الغالي  الوطن  هذا  في  األيتام 

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

إلى  دخل  متميز،  إعالميٌّ  وهو  لمؤسسة،  مفخرة  فقط  وليس 

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

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

ومتحدٌث من الطراز األول، فيكفي أن أتحدث عن محمد وهو 

معنا على هذه المنصة، ويكفي كذلك أننا نجلس بجواره كقدرة 

على أن كل إنسان ممكن أن يكون محمد عثمان ثاني ومحمد 

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

فالطريق  والمعوقات،  الصعوبات  من  لشيء  في حياته  تعرَّض 

ليس مفروًشا بالورود ولكنه مفروٌش بالتحديات، ويحتاج فقط 

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

كانت صعوبات  سواًء  الصعوبات  كل  ويتجاوز  النجاح  يصنع 

تستطيع  كلها  فهذه  تعليمية،  أم  مادية  أم  اجتماعية  أم  نفسية 

والقدرة  العقل  قدرة  من  لك  ويكون  منها  وتتمكن  تخلطها  أن 

أن تسخرها لك. التي ممكن  والذكاء والفطنة 

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

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

ينضوي وينضم تحت  الذي  باليتيم  بل األرحب، ألننا معنيون 

مسؤولون  وأنكم  اليتيمات،  أو  األيتام  من  »إخاء«  مشمولية 

مسوؤلية كاملة عنه، ابتداًء من المسائل الرعوية، حتى المسائل 

الكوكبة  هذه  االجتماعية.  النفسية،  المسائل  حتى  القانونية، 

كلها تستطيع أن تجعلها خدمة لهذا اإلنسان الذي مطلوب من 

الجميع، من المجتمع، من المؤسسة، ودورها تسخير وتضبيط 

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

المستقبل. في  إليها  ونتطلع  إليها  نَْصبُو 

طبًعا »إخاء« تأسست بقرار رسمي من مجلس الوزراء عام 

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

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

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

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام، والحًقا تم تخفيف االسم تأثرًا 

لرعاية  خيرية  جمعية  وهي  »إنسان«  كـ  األخرى  بالمؤسسات 

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

الوعي. والحفظ وسهل 

»إخاء« لها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير العمل والتنمية 

االجتماعية، وهذا المجلس معني بكل شؤون هذه المؤسسة: 

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

من  أم  األعمال،  رجال  من  سواء  مجتمعية  قيادة  ومن  الوزارة 

إلى  باإلضافة  المجال،  هذا  في  المتخصصين  أم  األكاديميين، 

يمثلون  كذلك  األيتام  األيتام.  خدمات  من  المستفيدين  بعض 

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

وهذا المجلس أكثر فاعلية في السنوات األخيرة، وهناك اندماج 

بعض  إدارة  في  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  اإلدارة  بين  حقيقًة 

الملفات التي أسهمت في تطوير خدماتها وتسريعها وتعميقها 

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

هذا كرقم يستفيد، والخدمات تنقسم إلى ثالثة أقسام: خدمات 

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

والصغيرة  والمتوسطة  يعملون،  أكبر  وأفراد  أكبر  وأموال  كبيرة 

أحيانًا بعض الناس متمكنة فيحتاج إلى الحد األدنى من التدخل 

لتأمين جودة حياتهم.

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

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

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

األخرى  الخدمات  إلى  باإلضافة  طبًعا،  فيها  للكائنين  ومتابعًة 

وهناك  السكن  داخل  خدمات  هناك  اإلسكان،  يحتاجها  التي 

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

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

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

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

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

فرًعا دورها هو تقديم خدمات لأليتام المقيمين بالقرب من هذه 

األماكن.

أُجريت دراسة عن األيتام، بتوجيه من المقام السامي، أجرتها 

الدراسة  واستمرت  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة 

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

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

كافة الملفات وعدد من الدراسات وانتهت بمجموعة توصيات 

وأهم أربعة تحديات تواجه األيتام:

أن  يستطيع  أن  له  وكيف  لهوية،  انتماؤه  هو  األول  التحدي 

يكون عضًوا مندمًجا في مجتمع ومتفاعالً ومتقبِّالً، هذا التحدي 

األول. 

تتكيف  أن  النفسي، بمعنى  التكيُّف  الثاني فهو  التحدي  أما 

إيجابيًّا، ال  تكيًفا  بك  المحيطة  الثقافية  الظروف  مع كل  نفسيًّا 

سلبيًّا.  تكيًفا 

والتحدي الثالث التكيف االجتماعي هو تحقيق كل أدوات 

الثقافة المحلية في المجتمع الذي تعيش فيه سواء في الرياض 

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

المجتمعية  البنية  في  كذلك  مسهًما  تكون  أن  وتستطيع  معك، 

التي تعيش فيها، وكذلك هم يكونون داعمين لك. 

التحدي الرابع هو االندماج الوظيفي، وهو أحد التحديات 

مجتمع  في  وظيفيًّا  يندمجون  كيف  وبناتنا،  أبناءنا  تواجه  التي 

العالقات  في  ضعٌف  لديه  يكون  وأحيانًا  عليه  يدخل  جديد 

تحديات،  األربعة  فهذه  النفسي،  االستعداد  وفي  االجتماعية 

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

للخدمات: مجال السكن وتوفير كافة مكونات الحياة السكنية، 

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

المتطلبات الحياتية كاألكل والشرب والتغذية وغيرها، وخدمات 

الكهرباء وغيرها. الخدمات المالية، منها خدمات دورية وهناك 

يُدفع  الدورية هناك مصروف شهري  الخدمات  خدمات طارئة، 

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

ومن الخدمات أيًضا الرعاية، وهي الرعاية النفسية، والرعاية 

وهناك  األسرية.  والرعاية  الصحية،  والرعاية  االجتماعية، 

قانوني،  وعي  إلى  يحتاج  األبناء  فبعض  القانونية،  الخدمات 

قانوني،  تدخل  إلى  يحتاج  قانونية  مشكالت  في  يقع  بعضهم 

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

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

كله. هذا  أموره،  وتُتَابع  ثانية  مرة  للحياة  جديد 

الدعم اإلداري، فاليتيم يحتاج أحيانًا إلى شفاعات، إلى توفير 

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

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

وذلك بعد التحوالت الوطنية التي شهدتها المملكة في الفترة 

والخدمات  التنموية.  إلى  الرعوية  من  التحول  وهو  الماضية، 

التعليم وأن يكون متمكًنا في  التمكينية تتضح في دعم مجال 

الذي  ويُعان  القوي  ويُسدد  الضعيف  ويساعد  التعليم  مجال 

وبشأن  العالي،  والتعليم  العادي  التعليم  مجال  أي  في  يدرس 

موهبته،  وتُستثمر  يُدعم  فكيف  موهوبًا  كان  فإن  الموهوبين، 

واألخ محمد عثمان أحد المواهب التي نفتخر بها دائًما وأبًدا، 

يصعد  أن  واستطاع  موهبته  استثمر  الذي  المواهب  أحد  فهو 

اللّه عليه وعلينا كذلك. نِعم  صعوًدا سريًعا، وهذا من 

تأهيالً  أحيانًا  يحتاج  وتدريب(،  )تأهيل  تمكينية  خدمات 

اليتيم أو اإلنسان  وتدريبًا وتوفير مهارات حياتية حتى يستطيع 

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

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

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

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

للتوظيف  مكتٌب  فهناك  الموظفين؛  ودعم  التوظيف  وعن 

األبناء  وتمكين  لتوظيف  دائًما  ويسعى  )هدف(،  من  رُخِّص 

والبنات من التعلم ودعم الموظفين، بمعنى َمن يتوظف الحًقا 

أن يُدعم في االستبقاء الوظيفي، فهناك تسرب وتحديات ذكرناها 

الوظيفي.  واالندماج  االستبقاء  على  تحدٍّ  هناك  قليل،  قبل 

وهذه الحالة تسمى باالنسحابات والتسرب، وكيف نستطيع أن 

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

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

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

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

فيتعاملون معه بشدة، فنحن نساعده بتهيئة المكان وتهيئة القدرة 

ومساعدته. عنده 

اندمج  فكلما  الحقيقي.  المسار  وهو  االجتماعي،  الدمج 

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

في حياتك،  التحسين  زادت فرص  والعالقات  االتصال  عندك 

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

بطبيعته يصيب ويخطئ،  المجتمع  أن  االجتماعي هو  فالدمج 

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

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

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

من  اإلنسان  ليُحرم  ويضخمها؛  المشكالت  يُكبِّر  أن  حريص 

االستفادة. فرص 

النجاح الحقيقة أصدرت »إخاء« قبل فترة كتيبًا  من قصص 

عن قصص نجاح متميزة لعدد كبير من األبناء والبنات، جزاهم 

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

مجال  في  متخصصة  أصبحت  البنات  وأحد  والفروسية،  عينة 

تصميم األزياء والموضة، واألخ محمد عبدالواحد عثمان وهو 

بجواري وهو غنيٌّ عن التعريف، وحنان بنت عبداللّه تعمل في 

العالمية،  درجة  لتحصيل  وتسعى  الطبي  التخصصي  مستشفى 

والفنون  الرسم  مجال  في  ومتميزون  موهوبون  هم  من  وهناك 

وغيره. التشكيلية، 

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

لي جديدة،  بالنسبة  المنافذ  قليل وأعطاني بعض  قبل  الُعمري 

ثم  البداية،  في  دورها  ثم  المؤسسة،  إنشاء  بمبررات  مرَّت 

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

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

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

ويتعرضون النتكاسات في الحياة ويتعرضون لألخطاء وأحيانًا 

لالستغالل، وأحيانًا للنجاح، لكن ال يجدون َمن يرعاهم بشكل 

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

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

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

ميزان حسناته وحسنات َمن يعمل ِمن بعده وحسنات َمن اتخذ 

القرار من والة األمر.

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

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

مجال  في  التمكين  تمارس  وبدأت  بها،  ُصبغت  رعاية  فكلمة 

العمل والتعليم وكذا، ولكن ليس بصورة واضحة ودقيقة. لكن 

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

ذلك  في  القصبي  ماجد  السابق  االجتماعية  الشؤون  وزير  قام 

الوقت قبل الدمج وأراد أن ينهض بهذه المؤسسة وأن يُحوِّلها 

من رعوية إلى تمكينية مع التحوالت الوطنية ومنها إلى تنموية؛ 

فاستقطب بعض القيادات في ذلك الوقت، وكنُت أنا أحدهما، 

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

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

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

وبيوت الخبرة وبعض المستشارين حتى أنجزنا الُخطة األولى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للمساكن. األيتام  أسر  تمليك  مشروع 

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

الُخطة  مبادرة ومشروًعا يحقق  الُخطة االستراتيجية وبها )27( 

هناك  كان  ما  حيث  اإلداري،  الهيكل  طوَّرنا  ثم  االستراتيجية، 

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

واضحة المعالم محددة، كانت هناك أوالً أحيانًا تطلب موظف 

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

لِلّه. والحمد  الحالة، 

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

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

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

خمسة أو ستة أشهر، يتم إخضاع التقنية لخدمة األبناء واأليتام 

على  تطبيق   )Application(الـ وسياراتهم،  دورهم  في  وهم 

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

بها.  نرتقي  أن  الواجبات واضحة، ونستطيع  الحقوق واضحة، 

هذا مع عملنا الدائم والدؤوب لتطوير قدراتنا البشرية وطريقة 

إمكانياتنا. وتطوير  واالستقطاب  العمل 

بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة تفعيل هذه الُخطط وهذه الهياكل 

ما  لمرحلة  دخلنا  وبالتالي  األبناء،  ستخدم  التي  التقنية  وهذه 

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

مكتوبة ومنفذة بطريقة، وأنشأنا مكتبًا كامالً اسمه مكتب إدارة 

المشاريع وهو أحد المكاتب المتميزة في مؤسسة رعاية األيتام، 

وكثير من الزوار من المؤسسات المثيلة وغيرها يأتون يتفاجأون 

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

وهناك  مبادرة،  وعندنا  استراتيجية  مكتب  عندنا  جهوًدا.  ووفر 

إبداع حقيقًة في هذه االستراتيجية في مختبر األداء، وهو يقوم 

هل  االتجاهات،  عن  مستقلة  كإدارة  األداء  مؤشرات  بإصدار 

هذه اإلدارة تمشي صح أم خطأ، هذه المبادرة حققت نتيجتها 

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

الصحيح. االتجاه  تتحقق في  وأنها 

الكثير  تجاوزنا  التحديات،  أحد  فعالً  هو  المؤسسي  البناء 

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

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

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

والزمالء  اإلدارة،  في  كثيرًا  عليهم  نضغط  والزمالء  الحقيقة، 

أنتم  يقول  وبعضهم  تعبنا،  يقول  وبعضهم  أحيانًا،  نزعجهم 

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

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

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

تعريفية  كتيبات  األداء،  مؤشرات  للعملية:  معينة  كلها  أدوات 

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

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

مهام  في  قدرات  وتطوير  إلهام  ساعة  وهي  أسبوعي،  بشكل 

محددة، هناك عمل والحمد لِلّه، ولو تالحظون الصورة األخيرة 

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

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

كل  نضبط  بأن  حقيقًة  تواجهنا  تحديات  هذه  المالية.  اإلدارة 

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

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

المؤسسة  بُنيت  الذي  وهو  مستفيًدا  ليس  وهو  مصلحته  في 

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

منذ سنوات وهم  بنظام سابق  يعملون  أناس  وهناك  تحديات، 

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

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

عمله. عليها  يجب 

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

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

التنمية  في  ومشاركة  حياتهم،  وجودة  الستقرارهم  داعمة 

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

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

العمل القطاع الثالث، وبعضهم يقول لم نَر بعد مثل الراجحي 

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

على  وانعكاسات،  ممتاز،  المؤسسي  والعمل  الخيري،  العمل 

األبناء يحتاج وقتًا حتى نصل إلى التأثير فيهم والتأثر واالستفادة 

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

من  وخلّوها  حياتهم  جودة  لضمان  وندعمهم  نَُمكَِّنهم  دائًما 

انعكاسات  في شكل  تتحقق  ربما  التي  والمنغصات  المشاكل 

أو انتكاسات وكذا المشاركة في التنمية المجتمعية، نحن اآلن 

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

لها الجمعيات الخيرية وترفع في المواقع اإللكترونية ويحضرها 

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

الحضور، حيث يحضر معنا هذا اللقاء ست أو سبع جمعيات 

خيرية.

ببرامج  لليتيم  استقاللية  ذات  شخصية  بناء  هي:  رسالتُنا 

تنموية، كل برامجها تكون تنموية ودقيقة، مستثمرو الشراكات 

مع الجهات ذات االختصاص في بيئٍة محفزٍة تضمن االبتكار 

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

بأن يكون مستقالًّ اجتماعيًّا، لديه أسرته وأوالده وال يحتاج أحًدا 

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

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

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

أو حتى ما يستطيع سداد مستحقاته السنوية كاإليجار.

برامج تنموية مع مستثمري شراكة، وأن تكون هذه الشراكات 

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

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

إن الشريك المختص هو الذي يقدم الخدمة لضمان أن أفضل 

وبناتنا،  ألبنائنا  يقدمونها  الذين  هم  يقدمونها  البلد  في  أناس 

والخبرات الثقافية والخبرات المقبولة والمشرفين الموجدين.

البيئة  محفزة،  بيئة  في  الجهات  مع  الشراكات  مستثمرو 

المحفزة تضمن االبتكار والتميز، وعملنا ما نستطيع الجهة أن 

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

تعمل  مؤسسة  ومتزوجات،  متزوجين  وبنات  أبناء  لدينا  سنة 

بهذه القضية متخصصة في هذا الجانب. وكان هناك مسح على 

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

والتميُّز، أن يتبكروا األفكار ويتميزوا في أدائها، ليس االبتكار 

للمستفيدين. وتوصيلها  أدائها  في  التميُّز  وإنما  فقط 

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

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

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

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

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

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

أعمق أحيانًا من إخوة الرحم، وبالتالي هذا التحقيق واالنتماء 

الباطن يكون هذا الشعور فيه عميًقا. والعقل 

الشفافية، أن يكون لك عالقة شفافة بين المستفيد والمؤسسة، 

كبير  بشكل  الوزارة  هنا  وهو  الداعم  بين  شفافة  عالقة  كذلك 

والمؤسسة، الوضوح في خطأ يكون واضًحا في صواب يكون 

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

المؤسسة وبين المستفيدين، تَسبََّب لها في إشكاالت وصداع 

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

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

من  أو  الوزارة  من  الساعة سواء  مدار  على  هناك صعوبة  كان 

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

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

في نهاية هذه الدائرة تكون الزجاجة واضحة وشفافة ونظيفة. 

وحدوده  وواجباته  حقوقه  ويعرف  الثاني  إلى  ينظر  واحد  كل 

وااللتزامات التي عليه، سواء كان موظًفا أم مستفيًدا أم مسؤوالً 

أم غيره.

الشراكات، تكلمنا عنها قبل قليل، نقدم خدمات من خالل 

شراكات، مؤسسات ذات اختصاص.

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

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

ويحضر هناك، ويشاهد فعاليات خارج نطاق العمل، فهذا لديه 

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

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

القناعة  زادت  فكلما  ال؟  أم  العملية  هذه  تدعم  والسياسات 

فكرة  أفضل  يقدمون  أنهم سوف  تأكد  المؤسسة  في  واالنتماء 

األعمال  ويتحملون  وكبير،  شجاع  بشكل  الخطأ  ويتحملون 

كبير. بشكل  واإلضافية  الزائدة 

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

العاملين. والتحفيز مع اإلنسان ممكن أقدم لك ما هو المطلوب 

مني، ولو حفزتني تأخذ مني أكثر. فالتحفيز المعنوي والمادي 

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

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

وهذه  مبادرة  هذه  مبادرتين،  أخذ  مبكر  معين  يوم  في  روعي 

مبادرة، قلت إذا ما حفزناهم يمكن ما خلصت المبادرتان كانتا 

ا للمؤسسة. ا ومفيدة جدًّ كبيرتين جدًّ

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

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

هناك  المجتمع.  في  األيتام  دمج  في  تسهم  التي  المصفوفة 

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

حالة وآليات الحلول لها. لكن هذه المصفوفة التي تبدأ تصنع 

البرامج  تلبيها  تتابعية  مصفوفة  تكون  أن  بدَّ  فال  يُمكَّن،  حتى 

التنموية والعالقات والدعم االجتماعي والنفسي كلها عليها، 

مع  عملنا  وقد  كاملة.  الخدمة  تقدم  أن  تستطيع  إنها  بحيث 

مستشارين ودكاترة ومتخصصين في مجال بناء المناهج، وبعد 

بعدها  عمل،  ورش  خمس  نريد،  ماذا  فهمنا  جلسات  خمس 

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

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

المنفذين. مع  العمل  ومنارة وتضبط  ملهمة  المصفوفة هي 

االستراتيجية،  الُخطة  وفيها  االستراتيجية،  الخارطة  عندنا 

وعندنا محور ابن مستقل حياتيًّا وابن مندمج اجتماعيًّا مستقل، 

االستدامة  وهو  الرابع  المحور  وعندنا  تعامالن.  فيها  هذه 

المالية وهو محور االستثمار، وعندنا البناء المؤسسي المحور 

هدفها  إليها،  نسعى  التي  الخمسة  األهداف  هذه  الخامس. 

وقادرة  ومتمكنة  وكفوءة  قادرة  تكون  أن  المؤسسة  تمكين 

ُمَمكَّن وقوي، حتى يقدم  ماديًّا ومعنويًّا وخبرات وفريق عمل 

ثالثة  هناك  يكون  أن  إلى  باإلضافة  للمستفيدين،  النتائج  هذه 

أهداف استراتيجية تُمكِّن وتضمن حياة اإلنسان وتضمن كذلك 

له. التمكين 

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

منا  قسَّ إذا  العام  األمين  خالد  الدكتور  على  هذا  نعرض  ثم 

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

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

مثالً  معالجة،  برنامج  هناك  فسيكون  سنة،  وعشرين  خمٍس 

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

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

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

إصالح اإلنسان، أن تصلح برنامجك قد يكون هناك مشكلة، 

في المرحلة الثالثة تصلح اإلنسان الذي أمامك، فقد يكون لديه 

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

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

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

تحل. الثالثة  المحاور 

لما بدأنا الُخطة االستراتيجية بدأناها متوافقة مع التوجهات 

أهداف  خمسة  أخذنا  أننا  بمعنى  والعالمية،  الوطنية  المحلية 

منها  واقتبسنا  وتفاصيلها  بملفاتها  الوطنية  التحوالت  وقرأنا 

وهو  العالمي  التوجه  من  وأخذنا  اإلنسان  حياة  في  يسهم  ما 

أهداف خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة، فعندنا القضاء 

حياتيًّا  مستقر  ابن  تحقيق  كذلك  وعندنا  عندهم،  الفقر  على 

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

الُخطة االستراتيجية هذه أمامكم: 

ذات  فكرتها  بدأت  عجٍل،  على  انظروا  كذلك  الملخص 

األبراج: 
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أنها  وأحسست  لها  فنظرت  واألربعينية،  والصيف  الشتاء 

الناس.  مع  مشكلة  لدي  وأنا  أُكيِّفها  فكيف  تماًما،  مترابطة 

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

في األهداف االستراتيجية، فنقطة التكافل الدائرة لليتيم، وبعدها 

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

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

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

عن هدف المبادرة وتحقق هدفًا في الرسالة والرؤية التي ستحقق 

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

لقياس األداء والتوجهات فيها.

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

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

البيت، وهو خمسة جسور  يتقابلون ويزورون  فريق معه  ينتقل 

االستقرار وجسر  التعريف وجسر  أشهر، جسر  في خالل ستة 

التمهير وجسر التطبيق وجسر الترفيه، كل هذه الجسور الخمسة 

القائمين  المشرفين  بين  الطرفين،  بين  وطيدة  عالقة  في  تسهم 

ويفهمون  بـ»إخاء«  الملتحقين  واألبناء  والبنات  األبناء  على 

والواجبات. الحقوق 

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

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

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

القادمة  الثالث سنوات  أو  السنتين  نهاية  قبل  بيت  عنده  يكون 

وبالمئات. اللّه  بإذن 

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

ميولهم الدراسية والمهنية من منطقة لمنطقة فيها خلل، فأجرينا 

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

واختبروا وبالتالي اكتشفنا ميولهم المهنية والوظيفية أو ميولهم 

كم  إلى  باإلضافة  الدراسي،  التخصص  يختار  كيف  الدراسية 

من  يستفيد  كيف  أو  التعامل  وإرشادات  توجيهات  من  هائل 

نفسه أو يفهم ذاته.

لدينا كذلك مركز التوظيف ومكتب هدف، وبرنامج الصيف 

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

توظيف  في  األيتام  مع  بفاعلية  مستثمر  برنامج  إلى  نحولها  أن 

جزئي له ألنه فاٍض، وبالتالي كيف نستطيع أن نجعل الساعات 

أشياء  وساعتين  نوم  ساعات  ثماني  أيًضا  نستثني  مفيدة،  كلها 

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

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

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

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

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

الخبرات مع بعضنا البعض وهذه من التنافسية اإليجابية.

مجلس  فرع  لكل  السنة،  هذه  أُطلق  االستشاري  البيت 

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

كامل  كتيب  كامل،  نظام  الجلسة،  إدارة  ونظام  انتخاب  نظام 

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

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

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

كافة  مع  والتواصل  الثقة  بناء  أدوات  هي  األدوات  هذه  ألن 

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

بعضهم يغضب، بعضهم يائس منك، فهذا المجلس يكون أداة 

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

شاء  إن  فاعالً  حقيقًة  المجلس  هذا  يكون  فسوف  لذا  كذلك، 

رائعة  كانت  األولى  والقياسات  ممتازة  كانت  األدوات  اللّه. 

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

بعًضا من قصص النجاح، وقصص النجاح كثيرة، لكن أعدكم 

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

الرضا عند األبناء محقًقا بدرجة عالية، فنحن نقيس رضا األبناء 

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

لكن األدوات التي نعمل عليها في المؤسسة اآلن بناًء على كثير 

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

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

كيف  ومبيَّن  احترافي  بشكل  مصممة  واإلبداع  للتفكير  غرفة 

تحل المشكلة ثم كيف تخرج بالنتائج، مجهزة بما تحتاجه من 

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

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

ويعملون  عليهم  يقفل  أشغله،  هاتف  جهة  من  طبيعي  مكتبية 

الزمالء  من  وكثير  األشياء،  من  كثيرًا  وابتكرنا  إبداعي.  بشكل 

نسعد  لكن  عليه،  اطلعوا  والناس  ممتاز،  شيء  عندكم  يقول 

بأي أحد منكم يزورنا في المؤسسة ليطلع على كيف تنفيذ ما 

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

لكم. وشكرًا  الوطن،  مفخرة  ستكون 
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األسئلة والمداخالت

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

شكرًا لك أستاذ عبداللّه بن عمر الصقهان، انتهيَت من عرض 

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

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

بعد التطور الكبير الذي صار، ومن خالل الحديث على األقل 

الذي ذكرته من خالل عرضك لهذه الخدمات. هذا وأستأذنكم 

نستقبل  أن  مرحلة  إلى  اآلن  وصلنا  حيث  الكريم،  حضورنا 

أسئلتكم ومداخالتكم الكتابية والشفوية من خالل َمن وصلت 

أوراقهم وهي موجودة على الطاوالت لَمن أراد أن يتداخل أو 

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

نستقبل األستاذ منصور بن صالح الُعمري، وذلك للحديث عن 

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

أول مدير تنفيذي للمؤسسة، فبودِّنا أن يعلِّق على هذا التحول 

الكبير الذي حصل في جمعية »إخاء«، تفضل. 

مداخلة: األستاذ/ منصور بن صالح الُعمري: ■

العالمين،  رب  لِلّه  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللّه  بسم 

وعاش  يتيًما  ُولَِد  الذي  األنام،  خير  على  والسالم  والصالة 

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

في اللّه، فالسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته. الحقيقة جئت 

هذا  سأقف  أني  علٌم  لديَّ  يكن  ولم  الحضور،  في  ألشارك 

الموقف، هذا الموقف الذي أعادني إلى الخلف إلى الوراء، 

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

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

هذا  استوقفني  ثمارها.  يانعة  ظاللها،  وارفة  أغصانها،  باسقة 

بدايات  إلى  ألعود  الذكريات؛  نافذة  أمام  اذ  األخَّ الموقف 

األيتام. مع  العمل 

ما ذكره أخي الكريم األستاذ عبداللّه، هو باختصار المسؤولية 

بها  تقوم  الطبيعية  األسرة  في  الوالدان  بها  يقوم  التي  الوالدية 

الجهة المعنية لرعاية األيتام، وإن توزعت المهام ما بين الوزارة 

في فروعها وما بين الجمعيات الخيرية ومنها »إخاء«.

كان  السعودية،  العربية  المملكة  في  األيتام  رعاية  بداية  في 

من  أُنشئت  السعودي،  العهد  سبقت  لأليتام  دوٍر  ثالث  يوجد 

أهل الخير في مكة والمدينة. ثم أنشأ صاحب السمو الملكي 

األمير منصور بن عبدالعزيز رحمه اللّه وبتوجيه من مؤسس هذا 

الكيان الملك عبدالعزيز رحمه اللّه داًرا أخرى عام 1353هـ.

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

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

فتفاهم مع سماحة مفتي عام المملكة عام )1375هـ(، وكُلِّف 



202

والدي الشيخ صالح بن سليمان الُعمري رحمه اللّه ليكون أول 

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

ونهلت من  منه  استقيت  أني  لِلّه  والحمد  األولى،  اللِبنات  يده 

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

والشؤون  العمل  وزارة  في  أُسست  عندما  األيتام  لرعاية  العامة 

االجتماعية، وكذا أول أمين عام لهذه المؤسسة الخيرية. عملت 

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

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

العمل، َمن أراد الخير العظيم المرصود له في صحائف حسناته 

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

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

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

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

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

اليتيم  كافل  َوَهَب  وتعالى  سبحانه  اللّه  كان  إذا  األيتام.  رعاية 

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

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

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

اللّه سبحانه  بمن وفقه  الدرجة فحري  لهذه  العمل عظيًما  هذا 

به  يتمسك  وأن  به  يتشبث  أن  المجال  هذا  في  للعمل  وتعالى 

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

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

. عزَّ وجلَّ

الخيرية  المؤسسة  أن  تعرفون  كلكم  وطبًعا  البدايات،  في 

الخاصة،  الظروف  ذوي  األيتام  برعاية  تُعنى  األيتام  لرعاية 

مجهولي األبوين، في بدايات الحياة االجتماعية في المملكة، 

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

فكانت توجد مؤسسة رعاية أبناء المسلمين في مكة. فإذا ُوجد 

طفٌل بهذه الصفة، أُحيل إلى مؤسسة رعاية أبناء المسلمين في 

مكة، ولكن بعد الحراك االجتماعي والتنموي الكبير والمتغيرات 

التي طرأت على المجتمع واالنفجار السكاني، تزايد عدد هذه 

التربية. الحاالت، مما استوجب أن تُودع في دور 

أنا استلمت العمل في دار التربية االجتماعية بالرياض عام 

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

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

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

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

الدور كلها حاالت  الظروف الخاصة، ثم بعد ذلك أصبحت 

فيستوجب  معهم،  العمل  وعن  الخاصة.  الظروف  ذوي  من 

على اإلنسان أن يتنبه إلى أنه يتعامل مع شخص يفتقد آلليات 

أسوياء  يكونوا  بأن  نطالبهم  أحيانًا  نحن  االجتماعية،  الحياة 



204

لمتطلبات  مدركين  مداركهم،  في  بالغين  تصرفاتهم،  كل  في 

الواجب  وإن  العمل،  هذا  آليات  نمنحهم  لم  ونحن  الحياة، 

الحقيقي على َمن يعمل مع هؤالء األيتام أن يراجع حصيلة كل 

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

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

تُسيء العمل مع واحد فيكون عقبة أمامك يوم القيامة، نسأل 

اللّه العافية والسالمة، طبًعا ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

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

شهرًا  يمكن  وجلست   ، وألحَّ األيتام  مع  أعمل  أن  البداية  في 

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

معهم، العمل معهم عظيم وثوابه جزيل، لكنها مسؤولية كبيرة 

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

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

العمل سيوفقك اللّه سبحانه وتعالى وهذا هو ما يتوجب على 

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

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

يا أخي تفكَّر في حال شخص ُمسحت من شفتيه ولسانه أجمل 

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

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

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

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

المراقبين في إحدى الدور وقد عاقب أحد األبناء عقابًا شديًدا. 

الولد  هذا  عاقبت  أنك  بلغني  وسألته:  مكتبي،  إلى  فاستدعيته 

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

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

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

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

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

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

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

عليك أن تعلمه قبل أن تعاتبه، وهكذا.

أما فيما يتعلق بالبرامج التي سمعتها، مسألة التمكين جميلة 

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

الرجل لتنبت لحيته، وهو ضعيف األخذ لنفسه، ضعيف العطاء 

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

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

خمسة وعشرون أو ستة وعشرون. ُمسطح ابن أثاثة الرجل الذي 

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

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

عنه،  الخدمة  وأوقف    بكر  أبو  غضب  اإلفك،  حادثة  في 

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

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

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

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

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

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

أريد أن أستأثر بالوقت، أشكر لكم هذه الدقائق التي منحتموني 

إياها، وأشكر لكم هذه االطاللة التي فتحتموها لي ألعيد تذكُّر 

هذا العمل الجليل الذي َوَهبَُه اللّه سبحانه وتعالى لي، وأستغفر 

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

إساءٍة ألحٍد منهم غير مقصودة، وأسأل اللّه سبحانه وتعالى لي 

ولكم العمل الصالح والسداد، وصلّى اللّه وسلم وبارك على نبينا 

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

عثمان:

جزاك اللّه خيرًا أستاذ منصور الُعمري على هذه المداخلة التي 

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

لألستاذ  متاًحا  كان  للوقت  بالنسبة  يصل.  القلب  من  الحديث 

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

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

دقيقة، وكان هناك عشرون دقيقة متاحة لألستاذ منصور الُعمري، 

مأخوذة من وقت األستاذ عبداللّه بعد االستئذان منه طبًعا.

طيب، ننتقل إلى أسئلتكم التي وصلتني، ودعونا نبدأ أيًضا 

أحد األسئلة الموجهة لألستاذ عبداللّه، السؤال يقول: ما الفرق 

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

الفرق؟ ما  جمعية، 

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

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

أهله،  عند  ويعيش  والدهما  تُوفي  األبوين،  لمعلومي  موجهة 

عند  أهله،  عند  مقيم  وهو  لليتيم  الخدمات  تقدم  والجمعية 

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

كاملة  مسؤولية  هي  وتمكينه  ودعمه  ومتابعته  رعايته  وبالتالي 

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

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

عثمان:

في  تعدد  إلى  بحاجة  نحن  هل  يقول:  آخر  سؤال  أيًضا 

أفضل؟ ذلك  أليس  واحدة،  مؤسسة  كانت  فلو  المؤسسات، 

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

صحيح، لكن االختصاص اآلن جيد، تخيل أن األيتام عند 

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

عن  تختلف  لدينا  الذي  اليتيم  اإلنسان  متطلبات  ثانيًّا  سنة. 

متطلبات اإلنسان اليتيم لدى اآلخر، تخيل لو كانت مؤسسة 

مدمجة، هذا فقط خدمة بسيطة وهذا يحتاج خدمات عظيمة، 

محمد  األستاذ  األخ  ويمكن  الخدمات،  بعض  أحيانًا  خذ 

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

األشخاص  عشرات  إلى  الفرع  إلى  الوزير  من  يكون  فمثالً 

 ، بجميع المستويات من أجل إنسان واحد، وحاالت كثيرة تمرُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتماعي والفرع واإلدارة العامة ومتابعة من الدكتور خالد، 

هذه إحدى الحاالت، تخيل هذه الحالة وكم أخذت من وقت 

من كل شخص ومن جهد ومن خالف مع اآلخرين، فأحيانًا 

ويقول  يفهمها  هو  قضية  في  خالد  الدكتور  مع  أختلف  أنا 

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

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

ما  لك،  فسأوفرها  موجودة  الخدمة  دامت  ما  اختياري،  دعٌم 

هي موجودة، واللّه، ما أقدر أن أوفرها لك.

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

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

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

الداخلي. االبتعاث  والتفكير في  الفاعلين في كل مجال 

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

هناك أناٌس كثيرون مبتعثون وعادوا، هناك قيادات مجتمعية، 

وهناك  الخاص،  القطاع  وفي  الدولة  في  كبار  موظفون  وهناك 

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

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

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

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

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

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

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

تمكًنا وبعضهم درجات علمية وبعضهم قيادات اآلن في القطاع 

والعام. الخاص 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

طيب، بالنسبة لـ )كريم وأوبر( هي متاحة.

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

ليوفروا  الخيري  الصندوق  مع  اتفاق  وهناك  متاحة،  نعم 

الخدمة، وهم كانوا مندفعين في تصحيح بعض األشياء،  هذه 

والصندوق الخيري يقوم بضمان األداء ويتدخل ويتابع الحالة، 

في حالة ضعف األداء وعدم القدرة على السداد، فيستطيع أن 

ويعالجها. يتدخل 

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

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

ذكرَت  األستاذ،  سعادة  يا  ذكرَت  فقد  لدينا،  الموجودة  األسئلة 

مع  اليتيم  تكيُّف  المؤسسة  واجهتها  التي  التحديات  ضمن 

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

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

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

مؤسسة نموذجية وهكذا، وهي مجموعة من األيتام يقيمون في 

مجمع سكني متوفر به كافة الخدمات الداخلية، وينتقلون مثالً 

ويرجعون، ويتعود على هذه المجموعة الداخلية، فلما يخرج 

حركته  في  حرٌّ  أنه  ويتفاجأ  المجتمع،  ويدخل  فجأة  للمجتمع 

كيف  يدخل،  كيف  التحدي،  عملية  تبدأ  وخروجه،  ودخوله 

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

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

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

إيجابية. كيف نستطيع؟ لدينا اآلن مساس بالدمج االجتماعي، 

لدينا اآلن هم سبب تعزيز العالقات خارجيًّا، وهذا بعد برنامج 

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

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

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

أن نأخذه، اليتيم أعزل، فلدينا تعزيز وتكوين عالقات وتكوين 

صداقات خارجية مشابهة لألنشطة في الحي، مشابهة لألنشطة 

المدرسة، وهذه مبرمجة اآلن وأتوقع  الوظيفة أو  العمل أو  في 

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

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

عثمان:

اآلن سؤاالن سريعان، ومن ثمَّ مداخلة شفوية. نتحدث عن 

أكثر مناطق المملكة عدًدا لأليتام، إذا تحضركم هذه المعلومة، 

وأيًضا الجانب اإلعالمي يرى أنه غائب عن المؤسسة.

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

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

في الرياض وُجدة هذا األكثر. أما عن الغياب اإلعالمي نحن 

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

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

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

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

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

االجتماعية،  القيادات  من  رجل  وهو  معي  وجلس  وجاءني 

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

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

نسعى للتصحيح. وهذه الجلسة وهذه الديوانية إحدى أدوات 

اللّه التواصل االجتماعي. إن شاء 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

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

يا دكتور. التحفيز، تفضل  قيادة 

لمؤسسة  ■ العام  األمين  العنقري  خالد  الدكتور/  مداخلة: 

»إخاء«:

األستاذ  اختصار  سبب  أن  أتوقع  طبًعا  مختصرة،  مداخلة 

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

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

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

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

من العمل واالستمرار في العمل. فقيمة التحفيز ليست، وأرجو 

لجميع  قيمة  هي  الموظفين؛  على  قاصرة  إخواننا،  يفهمها  أال 

الموظفين. والبنات ومن  األبناء  »إخاء« من  منسوبي 

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

العام  األمين  هو  خالد  الدكتور  وطبًعا  خالد،  دكتور  شكرًا 

األيتام. لرعاية  »إخاء«  لمؤسسة 

أخبرناكم.  كما  سنستقبلها  مداخالت  هناك  كان  إن  طيب، 

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

اللب،  دون  فيها  القشور  تناول  يتم  ما  دائًما  األبوين  مجهولي 

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

واضحًة  تحديًدا  ولتكون  استراتيجية،  مبادرات  اآلن  هناك 

معكم، عملتها مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية الخيرية مؤسسة الشيخ 

جزء  هناك  للوزارة،  وُسلِّمت  منها  وانتهت  الراجحي،  سليمان 

كبير منه أال وهو نشر الوعي المجتمعي عن طريق اإلعالم وعن 

من  عميق،  حقيقي  وعي  هناك  يكون  بحيث  المساجد،  طريق 

خالل المؤسسة التعليمية، ثالث جهات اطلعت على المبادرة 

وبالتنفيذ  بالشراكة  للمجتمع  موجهة  لكنها  ا،  جدًّ ممتازة  وهي 

الشؤون  ووزارة  واإلعالم  التعليم  العالقة:  ذات  الجهات  مع 

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

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

لدى المجتمع وهناك ثقافة موروثة خاطئة، ألفاظ غير مقصودة، 

لكنها تُمارس وتُفهم خطأً، لكنه موروث، ولكي تستقصي هذه 

المؤسسات  يحتاج من  فهذا  الجانب  إنتاج هذا  وتُعيد  العملية 

ال. الثالث أن تتحرى بشكل فعَّ

محمد  ■ بن  عبدالواحد  بن  محمد  األستاذ/  الندوة:  مدير 

عثمان:

أتممنا  لقد  الصقهان،  عمر  بن  عبداللّه  أستاذ  شكرًا  طيب، 

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

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

الخيرية لرعاية األيتام في المملكة العربية السعودية لأليتام.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

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

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

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

نهر من األجر  بأنهم على  القطاع  العاملين في هذا  وأْشَعَر كلَّ 

أن يكتب  اللّه سبحانه وتعالى  اللّه سبحانه وتعالى نسأل  بإذن 

ينقل على  الذي  السيئات. واألستاذ  الحسنات وأن يمحو  لهم 

الهواء يخبرنا أن المتابعين لهذه الندوة قارب ساعتها الثالثمائة 

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

بعض األخوات حيث كثير منهنَّ يطلبن المتابعة.

ونساء،  رجال  عن  نتحدث  نحن  عبداللّه،  األستاذ  ذكر  كما 

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

نتعامل مع رجال ونساء، ولذلك لهم خصوصياتهم، ولهم  بل 

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

عبداللّه  األستاذ  أشار  كما  المؤسسة  الصغار.  مع  يُتعامل  كما 

وهم  األيتام  حكم  في  طبًعا  اآلن  ُجلُّهم  الذين  باأليتام،  تعتني 

مجهولو األبوين َمن فوق الثامنة عشرة إلى قرابة الثالثين إذا كنت 

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

وأُسست  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  بالطبع  األولى 

بقرار من مجلس الوزراء قد استغنوا عن المؤسسة لتهتم برعاية 

َمن يصل إليها ممن هو في حاجة لخدماتها.

تحديات كثيرة إخوتي الكرام، أنا صار لي قرابة العشر سنوات 

إدارتها،  مجلس  في  وعضٌو  المؤسسة  مع  متعاون  أو  متعامل 

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

إدارية،  وتحديات  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  تحلها 

أشار  النفسية، كما  التحديات  اليتيم هو  يواجه  أراه  تحدٍّ  وأكبر 

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

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

بالمجتمع  ودمجهم  لهؤالء  النفسية  الرعاية  تقديم  المؤسسة 

قدر االستطاعة، فهم يمرون بمراحل صعبة. إخوتي الكرام َمن 

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

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

أمٌر  الطبيعية فهذا  الحياة  عظيًما، وبذلك أن يسيروا على درب 

سهالً. ليس 

بمؤسسة  ولعلها  المؤسسات  تعدد  عن  تكلَّم  اإلخوة  أحد 

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

في  باآلالف  فسنجدها  األيتام  ورعاية  عموًما  الخيرية  الرعاية 

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

كجمعيات  أو  كمؤسسة  الحمد  ولِلّه  وهي  خيرًا،  اللّه  جزاهم 

للترخيص  ومتاحة  المملكة  مدن  جميع  في  موجودة  خيرية 

بأنظمة وزارة التنمية االجتماعية، وكم نحن بحاجة إلى التعدد 

المجال. هذا  في  والتنوع 

الحقيقة ال ننسى داعمي هذه المؤسسة »مؤسسة إخاء« سواًء 

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

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

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

الذي تحدث عنه أستاذنا األستاذ منصور الُعمري قبل قليل.

األستاذ  إليه  وأشار  ا،  جدًّ مهم  االجتماعي  التكيُّف 

نفرح  نحن  وكم  المجال،  هذا  في  خبرة  ولديه  محمد، 

بوجود الناجحين من األبناء من أمثال األستاذ محمد؛ ألننا 

نعتبرهم قدوات إلخوانهم من أبناء المؤسسة، حيث يرفعون 

المعنويات لمن هم بحاجة. وكل أبناء المؤسسة بحاجة إلى 

الناجحة لها دور كبير  القدوات  المعنويات، لكن هذه  رفع 

في رفع المعنويات.

أكرر الشكر لضيفنا الكريم األستاذ عبداللّه، وللمقدم األستاذ 

محمد، ولكم جميًعا على حضوركم وعلى شعوركم بأننا ينبغي 

أن نكون أدوات في هذا المجتمع دافعة للناس للعناية بهؤالء 

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

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

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

رفع الوعي المجتمعي بحقوق هؤالء وبظروف هؤالء بما يصل 

حينما  أَُسرُّ  كم  لالندماج.  ونسعى  معنوياتهم  يرفع  مما  إليهم 

أسمع أن في بعض األحياء في بعض المناطق في مدن المملكة 

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

رفع  وفي  اندماجهم  في  تساهم  معينة  برامج  في  يستقبلونهم 

الكريمين،  لضيفينا  اللّه  وَشَكَر  لكم،  اللّه  َشَكَر  معنوياتهم. 

وجزاكم اللّه خيرًا. 
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صور مختارة من الندوة
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نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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صحيفة الجزيرة، اإلثنين، 2018/11/12م.
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ندوة:

»النفط واقتصادياته المحلية«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

المهندس/ عبدالرحمن بن  ■

عبدالعزيز الفاضل. 

المؤهل العلمي: ■

بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ـ 

كيميائية، جامعة الملك سعود.

األعمال والخبرات: ■

مدير مصفاة )أرامكو السعودية( بالرياض، حاليًّا.ـ 

للثامن من  الموافق  الثاني )1440هـ(  السبت، األول من ربيع  أقيمت مساء   *  )1(

عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  المهندس  سعادة  فيها  تحدث  )2018م(.  ديسمبر 

الهندسة  قسم  مستشار  بالرياض،  السعودية  أرامكو  مصفاة  مدير  الفاضل، 

للمهندسين  األمريكية  الجمعية  عضو  سعود،  الملك  جامعة  الكيميائية 

الُعمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ  سعادة  وأدارها  الكيميائيين. 

أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

المنتدى(.  )راعي  سابًقا  الرياض 



224

وثالثين ـ  سبعة  من  أكثر  منذ  واإلدارية  المهنية  مسيرته  بدأ 

بالرياض. السعودية(  )أرامكو  مصفاة  في  عاًما 

جميع ـ  في  بمهام  وكُلِّف  تنورة(،  )رأس  مصفاة  في  عمل 

والصيانة. والتشغيلية  الهندسية  القطاعات 

في العام )2013م(، ُعيِّن مديرًا لمصفاة الرياض الحائزة ـ 

البيئي والتميز التشغيلي. على جائزتي رئيس الشركة للتميز 

أسهم في إدارة مشاريع كبرى، تكللت جميعها بفضل اللّه ـ 

في  والكفاءة  السالمة  أعلى درجات  تحقيق  بالنجاح، مع 

تنفيذها.

له إسهامات بارزة في تحقيق زيادة إنتاج مشتقات البترول ـ 

بمواصفات عالية.

شارك في أكثر من خمسين مؤتمرًا دوليًّا في أميركا وأوروبا ـ 

واليابان.

المنتديات ـ  من  العديد  في  المحاضرات  من  العديد  ألقى 

المملكة. في  والجامعات 

)2016م(، ـ  العام  في  للمصافي،  دوليين  مؤتَمرين  رَأََس 

)2018م(. والعام 

المشاركات: ■

العمليات، ـ  بسالمة  المعني  الرابع  القمة  مؤتمر  في  شارك 

)2017م(. عام  اليابان، 
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للتحديات ـ  والثالثين  السادس  الدولي  المؤتمر  في  شارك 

)2018م(. عام  اليابان،  النفطية، 

عضوية الجمعيات: ■

مستشاٌر في جمعية المهندسين السعوديين. ـ 

عضو الجمعية األميركية للمهندسين الكيميائيين. ـ 

بجامعة ـ  الكيميائية  الهندسة  قسم  في  ومستشاٌر  عضٌو 

الملك سعود.
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 (المضيف) ومدير الندوة: 

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ابن إبراهيم الُعمري:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

والسالم على خير خلق اللّه، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى 

آله وصحبه ومن وااله. أسعد اللّه أوقاتكم بكل خير، وبارك اللّه 

لنا ولكم في العلم والعمل وسائر األحوال.

المهندس  سعادة  فيها  نستضيف  مباركة،  سعيدة  ليلة  هذه 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، وطالما أحببُت شقراء وأهل 

شقراء وعائلة الفاضل خصوًصا؛ لروابط خاصة ليس هذا مجال 

الحديث عنها.

وأن  النِّعم،  بالدنا  على  يُديم  أن  وتعالى  سبحانه  اللّه  نسأل 

خير؛  لكل  ورعية  رعاًة  وأهلها  يسددنا  وأن  النقم،  عنها  يدفع 

هذه  من  البركة  ينزع  وأال  وبالء،  وفتنة  شر  كل  عنَّا  يدفع  وأن 

البالد المباركة التي أنعم اللّه عليها بنعم عديدة، أولها وآخرها 

المسلمين. ِقبلة  فهي  والهداية؛  اإلسالم  نعمة  هي  وأوسطها 

ومن النِّعم المتجددة الحاضرة، نعمة البترول، أو النفط، أو 

)الزفت( كما كان يسميه القدماء في كتب التراث؛ حيث ورد في 
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صحيح البخاري أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نهى بني عبدالقيس، وهم من 

أهل األحساء، نهاهم عن الُمزفَّت والُمقيَّر، وهي آنية من الخزف 

يوضع عليها الزفت أو القار، وتُستخدم للخمر بالدرجة األولى 

في تلك الفترة، مما يدل على وجود الزفت أو البترول في منطقة 

األحساء، ومعرفته في زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

البالد وعلى  النِّعم على هذه  اللّه كل  الدعاء بأن يحفظ  أُكرر 

بمحاضرنا  للتعريف  أدلف  أن  وقبل  المسلمين.  بالد  سائر 

وموضوعنا لهذه الليلة كما ترون، ومحاضرنا هو سعادة المهندس 

)أرامكو  مصفاة  مدير  الفاضل،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 

فهو  الموضوع  أما  به.  للتعريف  الرياض، وسآتي  في  السعودية( 

نُشنُِّف  واآلن  المحلية«.  واقتصادياته  »النفط  عن  هو  ترون،  كما 

فليتفضل. األركاني،  أيوب  الشيخ  مع  اللّه  كتاب  من  بآٍي  آذاننا 

ثم وبعد التالوة المباركة. 

مدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

جزاك اللّه خيرًا شيخ أيوب. أصالًة عن نفسي، وباسم منتدى 

الترحيب  أُكرر  والمتابعين،  الحضور  وباسم  الثقافي،  الُعمري 

الهواء مباشرًة  يُنقل على  اللقاء  بأن هذا  الكريم، وأُذكِّر  بضيفنا 

الذكية،  الجواالت  أكثر من موقع ورابط، وخصوًصا على  عبر 

وعادًة في نفس اللحظة تأتينا بعض اإلحصاءات التي تدل على 

ما يزيد على أربعمائة متابع في نفس الوقت، وما يُقارب العشرة 

آالف مطلع خالل شهر، حيث يبقى على موقع المنتدى إلى أن 
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ويبقى  الموقع،  أرشيف  إلى  فيتحول  أخرى،  ندوٌة  محله  تحل 

بإذن اللّه تعالى ما بقي هذا الموقع. وسيطبع بإذن اللّه في أحد 

المجلدات، وهو المجلد الثاني عشر لهذا المنتدى.

المهندس  هو  الليلة  لهذه  الكريم  وضيفنا  محاضرنا 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، وهو مدير مصفاة )أرامكو 

السعودية( بالرياض، حاصل على بكالوريوس تخصص هندسة 

كيميائية )جامعة الملك سعود(. وقد بدأ مسيرته المهنية واإلدارية 

منذ أكثر من سبعة وثالثين عاًما في مصفاة الرياض، التي تعتبر 

من أكثر المصافي تعقيًدا في )أرامكو السعودية( حسب تصنيف 

شركة )سولومون Salomon( األمريكية. كذلك عمل في مصفاة 

رأس تنورة، وهي أكبر مصافي المملكة، وكُلِّف بمهام في جميع 

القطاعات والمجاالت الهندسية والتشغيلية والصيانة. وفي عام 

)1433هـ/ 2013م( ُعيِّن مديرًا لمصفاة الرياض الحائزة حاليًّا 

على جائزتي رئيس الشركة للتميُّز البيئي والتميُّز التشغيلي.

إدارة  في  الفاضل  عبدالرحمن  المهندس  أسهم  وقد  هذا 

درجات  أعلى  تحقيق  مع  بالنجاح  تكللت  أخرى  مشاريع 

زيادة  تحقيق  في  بارزة  إسهامات  وله  هذا  والكفاءة.  السالمة 

أكثر  في  وقد شارك  عالية.  بمواصفات  البترول  مشتقات  إنتاج 

وألقى  واليابان،  وأوروبا  أميركا  في  دوليًّا  مؤتمرًا  خمسين  من 

الجامعات والمنتديات داخل  المحاضرات في  عدًدا كبيرًا من 

المملكة وخارجها.
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كما رَأََس المهندس عبدالرحمن مؤتَمرين دوليين للمصافي 

2018م(.  )1438هـ/  و  2016م(  )1436هـ/  عامي  في 

بسالمة  المعني  الرابع  العالمي  القمة  مؤتمر  في  وشارك 

شارك  وكذا  اليابان.  في  2017م(  )1437هـ/  لعام  العمليات 

في  النفطية  للتحديات  والثالثين  السادس  الدولي  المؤتمر  في 

العام )2018م( في اليابان. والمهندس عبدالرحمن عضو في 

الجمعية األمريكية للمهندسين الكيميائيين، وهو حاليًّا مستشار 

أنه عضو مستشار في  السعوديين، كما  المهندسين  في جمعية 

سعود. الملك  جامعة  في  الكيميائية  الهندسة  قسم 

إخوتي الكرام، كما ترون فإن موضوعنا لهذه الليلة هو »النفط 

واقتصادياته المحلية«، وكم كنُت سعيًدا وأنا أبحث في مصادر 

أعثُر على نصوص  بي  فإذا  أيام،  قبل  والفقه اإلسالمي  التراث 

تتعلق بأحكام النفط من كتب القرن الثالث الهجري التي رأى 

حيث  من  النار،  مجرى  يُجروها  أن  والفقهاء  العلماء  من  كثير 

المعادن؛  الملح، ومجرى  المحتاج، ومجرى  تُمنع عن  إنها ال 

ففيها أحكام كثيرة. ولعل من الحضور َمن هو يساعد في بحث 

هذه القضايا، وأال تُترك فقط لالقتصاديين المعاصرين، ويُبحث 

عن أصولها في التراث، وخصوًصا في كتب )األموال والخراج( 

ألبي عبيد القاسم بن سالم، و)الخراج( لـيحيى بن آدم وغيرها، 

مرَّت بنصوص من هذا القبيل، ولعل في َمن يحضر ِمن الفقهاء 

من يبحث هذا الموضوع.
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إخوتي الكرام، ال أريد أن أستبق محاضرنا، لكن هذا البترول 

نعمة من اللّه سبحانه وتعالى وهو محرٌك عالمي يرفع االقتصاد 

األمر،  هذا  يخشى  كله  والعالم  يخفضه،  أو  دوليًّا،  أو  محليًّا 

وبفضل اللّه فإن بالدنا فيها ما يُقارب وال أريد أن أستبق أستاذنا 

ربع احتياط العالم في مجال البترول. والسعودية لديها استهالك 

بين  الموجودة  الرفاهية  وبحكم  الموجود  النمو  بحكم  ضخم 

األشياء  هذه  بعض  على  لالطالع  واضطررت  الناس.  يدي 

فليتفضل. أستبق محاضرنا،  المقدمة، وال  ألعطي هذه 

المحاضرة:  ■

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

اكم اللّه بالخير  بسم اللّه الرحمن الرحيم، السالم عليكم، مسَّ

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  صلِّ  اللهم  جميًعا، 

وصحبه أجمعين، اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين.

إخوتي الكرام، لقد اجتهدت في إعداد هذه المحاضرة، فإن 

أصبت فمن اللّه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ويسعدني 

ويشرفني أن أكون أحَد محاضري هذا الملتقى المميز، وعندما 

أقول مميزًا، فهو مميز بصاحبه الدكتور عبدالعزيز، وبمواضيعه 

على  دليل  أكبر  إال  عاًما  الثني عشر  استمراره  وما  وبحضوره، 

نجاحه، أسأل اللّه أن يطرح فيه البركة.
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ما  يجعل  أن  اللّه  وأسأل  عبدالعزيز،  الدكتور  أشكر  كما 

يعمله خالًصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسناته. كما أشكر 

القائمين على الملتقى، وقد لمسُت من بداية اتصاالتي بالدكتور 

عبدالعزيز قمة االحترافية في الترتيب والتخطيط وما ذكر من أنه 

يُبثُّ بثًّا مباشرًا، وسيتم أرشفته؛ لكي يستفيد َمن لم يتمكن من 

الحضور من مثل هذه المحاضرات.

أشكر الحضور، وأسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يعينني على 

تقديم ما يرتقي إلى تجشم عناء حضوركم له، حضور صراحًة 

أجد نفسي أمام نخبة، ويمكن لو دريُت عن نخبة الستصعبت 

أن أتكلم، كلهم أكبر مني سنًّا وقدًرا، فأسأل اللّه أال تخرج هذه 

المحاضرة الملتقى عن سياقه؛ ألنها ليست دينية وال شعرية وال 

مجال  في  عملت  ولكنني  شيء،  هذا  من  عندي  وليس  أدبية، 

ما  عندي  أن  وأدَّعي  عاًما،  وثالثين  السبعة  يُقارب  ما  النفط 

نتكلم  لماذا  وسأتطرق  للمحاضرة،  ليس  وجيه،  لسبب  أقدمه، 

النفط! عن 

هذا النفط، من أكبر النِّعم، وأنا دائًما في كل محاضرة ألقيها 

أحثُّ الحضور على أن نحمد اللّه على نعمة اإلسالم واألمن 

َر لي أن أضيف نعمًة  في األوطان والصحة في األبدان. ولو قُدِّ

رابعة من النِّعم الطويلة في القائمة، ألضفت نعمة النفط. وأنا 

النفط.  قبل  الحياة  جرَّب  مني،  وأكبر  سني  في  َمن  صراحًة، 

هو  النفط  أن  يعتقدون  الشباب  أن  هو  إللقائها  الكبير  الدافع 
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جزء من حياتنا. وخرجوا لهذه الدنيا يستمتعون ويتقلبون في 

هذه النِّعم، وال يستشعرونها. والهدف واللّه العظيم يا إخواني، 

هو أن نستشعر هذه النعمة، وأنا دائًما في كل محاضرة، وَمن 

حضر لي من قبل، فيسمح لي بالتكرار، أن أطلب من الحضور 

أننا  ثانية فقط، ويستشعروا ويتخيلوا  أعينهم ثالثين  يغلقوا  أن 

نستيقظ غًدا وليس هناك قطرة نفط في المملكة! ماذا سيكون 

هذا  سألت  الدولة؟  على  هو  ما  شخصيًّا؟  عليك  ذلك  تأثير 

ما  بنزين،  فيه  ما  )واللّه،  قال:  منهم  األول  ألوالدي،  السؤال 

فيه طائرات(، بس؟! نعمة سنفقدها تُعتبر شريانًا لحياتنا، نعمة 

الكهرباء  فقدنا  ولو  بالنفط،  إال  تعمل  الكهرباء، ال  الكهرباء، 

على  يعتمد  بيوتنا  إلى  يصل  الذي  الماء  اليوم.  اجتمعنا  لما 

وبالتالي  بالنفط.  تعمل  والكهرباء  بالكهرباء  تعمل  مضخات 

ماذا  وليس  سيبقى  ماذا  ويكون:  يُقلب  أن  ممكن  فالسؤال 

سيذهب؟ بل ماذا سيبقى من النِّعم؟ وقد يقول قائل: )واللّه، 

فإن  اآلن،  ممكنة  غير  الحياة  هذه  لكن  نعم  بدونه(،  عشنا 

استيقظنا غًدا ولم نجد النفط، ماذا كان يعتمد عليه أجدادنا في 

آبار، طيب هل هي موجودة اآلن؟! ليست موجودة،  الماء؟! 

النِّعم تستحق الشكر قبل كل شيء، قبل ما نتكلم فنيًّا،  فهذه 

أن  بدَّ  ال  وذاك،  هذا  قبل  ولكن  فنيًّا،  سأعرضها  التي  األرقام 

هذه  على  اللّه  حباها  التي  النِّعم  من  النعمة  هذه  أن  نستشعر 

ال  بالغة  لحكمة  حباها  وتعالى  سبحانه  اللّه  ولعل  الدولة. 

بدروها  القيام  من  الدولة  هذه  تتمكن  لكي  هو؛  إال  يعلمها 
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كرائدة للعالم اإلسالمي، والقيام على خدمة أقدس بقعتين في 

األرض، أال وهما الحرمان الشريفان.

ال بدَّ أن نستشعر هذه النعمة في هذا اإلطار. قد يستكثر علينا 

الناس ويقولون: واللّه، موظفو )أرامكو( ومهندسوها، بالعكس، 

لنا أمانة، وال بدَّ أن ندمج العلم الفني بمثل هذه الرسائل  اللّه حمَّ

واستشعارها علينا، لماذا نستشعرها؟! لنشكرها، واللّه َوَعَدنا إذا 

شكرنا بالمزيد، ليس فقط بالمحافظة، ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ﴾ ]إبراهيم: 4[. وأُبشركم أن 

البلد بخير والناس تشكر والحمد لِلّه أن هذا يزيد.

ر  نبذة بسيطة عن بدايات النفط في المملكة. كيف بدأ، ولو قُدِّ

لي أن أُرتَِّب قائمة القرارات التي اتُخذت أيام الملك عبدالعزيز، 

لوضعت أهم قرار اتخذه الملك عبدالعزيز رحمة اللّه عليه هو 

السماح باستكشاف النفط، فهو من أهم القرارات، وهناك دول 

لم تسمح باستكشافه لسبب ما، ولكنها اآلن ال يمكن أن تُقارن 

بالمملكة وما وصلت إليه.

ففي البداية، بدأت عام )1352هـ/ 1933م(، عندما ُوقِّعت 

و)ريتشارد(  المالية  وزير  السليمان  عبداللّه  الشيخ  بين  اتفاقية 

الشركة تكونت من تحالف سبع  الشركة األمريكية. هذه  ممثل 

عظيًما  جهًدا  وبذلت  المملكة  إلى  أتت  أمريكية،  شركات 

للتنقيب. ولكن الكثير ال يعرف أنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس 
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أمريكا. ولكنَّ  إلى  العودة  منهم  نفط، وطُلَِب  يُوجد  أنه ال  من 

 Max( َر لهذه البلد جيولوجيًّا يُسمى ماكس ستاينكي اللّه سخَّ

صورة:  وهذه   ،)Steineke

أَصرَّ على أن يبقى ويستمر في التنقيب، إلى أن ساق اللّه علي 

عبداللّه  الملك  تسميته  أعاد  الذي   ،)7( رقم  الدمام  بئر  يديه 

االسم. هذا  يستحق  وفعالً  الخير،  بئر  إلى  عليه  اللّه  رحمة 

اآلن )ماكس ستاينكي( أكرمته الشركة، وأسمت بيت الضيافة 

بيت  الظهران  في  لـ)أرامكو(  سكن  أكبر  وهو  الظهران،  في 

إذا  ستاينكي(،  ضيافة  )بيت  ى  يُسمَّ باسمه،  أسمته  الضيافة، 

ذهبت اآلن إلى الظهران لحضور أي اجتماع، أسكن فيه، إلى 

الشركة. ولهذه  الدولة  لهذه  الوفاء  على  يدلُّ  وهذا  اآلن، 
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في  التنقيب  وكان  صحراء،  المملكة  أن  وبحكم  طبًعا، 

المملكة  من  برجال  االستعانة  من  بدَّ  ال  فكان  الخالي،  الربع 

األدالء رجل  كأدالء. وكان على رأس هؤالء  السعودية  العربية 

كبير  دوٌر  له  كان  العجمي(،  رمثان  بن  )خميس  ى  يُسمَّ فاضل 

مع )ستاينكي(، وهل نست الدولة فضله؟! ال، واللّه، لم تنَس؛ 

الملك  باسمه، وفي وقت  ى  يُسمَّ البترول  آبار  من  واحد  فاآلن 

اللّه عليه  تُوفَي خميس بن رمثان العجمي رحمة  سلمان، وقد 

استُدعي ابُنه وكُرَِّم عام )1437هـ/ 2016م(، والعام الماضي، 

باسمه. يت  ُسمِّ النفط  تحمل  باخرة  أكبر 

طبًعا، المملكة عندما اكتُشف النفط لم يكن عندها عائدات 

التي  األمريكية  للشركات   %100 الشركة  ملكية  فكانت  مادية. 
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استمرت  عاًما،  أربعين  إلى  وذلك  مبالَغ،  للدولة  تدفع  كانت 

خاللها وهي 100% ملكية الشركات األمريكية. إلى أن سخر 

 ،%25 بها  امتلكت  التي  الموارد  لها  وتوفرت  للدولة،  اللّه 

عام  أعوام  بثمانية  وبعدها  الدولة %60،  امتلكت  بعام  وبعدها 

)1400هـ/ 1980م( وهي محطة في تاريخ المملكة، امتلكتها 

الحكومة بنسبة 100%، ثم في عام )1408هـ/ 1988م( كلَّفت 

الحكومة السعودية )أرامكو السعودية( بتأسيسها كشركة %100. 

هذا استعراض بسيط لتسلسل ملكية الشركة وتحولها إلى شركة 

سعودية.  %100
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النفط عندما استُكشف استُخرج كنفط ويباع فقط.  طبًعا، 

وهذه مراحل استغالل النفط االستغالل األمثل. أول استغالل 

له كان إخراجه وبيعه. ثم بدأ استخالص الغاز، وَمن منكم في 

النيران،  المنطقة الشرقية يرى كيف  سنِّي، كان إذا ذهب إلى 

وكيف كان يُحرق الغاز، لكن هل كان الغاز يُحرق عمًدا؟ ال 

واللّه، لم يكن يحرق عمًدا، هو كان قليالً، ولم يكن مجديًّا 

)أرامكو  فأنشأت  اإلنتاج؛  زاد  أن  إلى  استخالصه،  اقتصاديًّا 

لِلّه،  الحمد  العالم،  في  الغاز  لتجميع  أكبر شبكة  السعودية( 

إلى  البداية  من  المنتجة  الغاز  لكميات  إحصائيات  وستأتي 

اآلن.

ثانيًّا:  ويُباع،  الزيت  أوالً:  للزيت،  االستغالل  يتطور 

يُكرر  إنشاء مصاٍف. لكي  الغاز، دخلنا في مرحلة  استخالص 

الطائرة  ركبنا  إن  بها؛  نستمتع  كلنا  منتجات  في  منه  ويُستفاد 

فوقودها من المصافي، إن ركبنا سيارة فوقودها من المصافي، 

الغاز  المصافي،  من  األسفلت  من  عليه  نمشي  الذي  الطريق 

على  تمشي  الكبيرة  السيارات  المصافي،  من  به  نطبخ  الذي 

حياة  مجرى  في  غيَّر  الديزل،  يستخدمون  المزارعون  الديزل، 

البلد. اقتصاديات  في  وغيَّر  الناس 

هي  المهمة،  وهي  استخدامه،  من  الرابعة  المرحلة 

البتروكيماويات والكيماويات. وهذا أفضل ما يمكن أن تعمله 

لتعظيم عائد هذا البرميل. وألن الدول التي سبقتنا سبقتنا كثيرًا 
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الكيماويات والبتروكيماويات، تحصل على خمسة  في مجال 

البرميل منه. فإذا كنَّا مثالً نحصل على  العائد من  أضعاف من 

دوالر،  ألف  على  يحصلون  اآلن  فهم  للبرميل،  دوالر  مائتي 

التجميل  مساحيق  صناعة  في  يدخل  صار  أنه  هو  والسبب 

االتجاه  هذا  متجهة  الدولة  أن  ركم  وأُبشِّ واإلطارات.  واألدوية 

ي وسريع بإذن اللّه. هذه هي لمحة عن ماذا يمكن  وبشكل ِجدِّ

النعمة. هذه  من  اقتصاديًّا  نستفيد  أن 

ا من  الحقول، وسأبدأ بحقل قريب جدًّ نبذة عن  نذكر  اآلن 

كيلو(   150( مسافة  عنَّا  يبعد  خريص،  حقل  وهو  أال  عندنا، 

تقريبًا. وهذا الحقل معجزة، فهو أكبر حقل يُبنى في العالم في 

ا من خمسين سنة. ولكن اآلن يُنتج  وقت واحد. وهو قديم جدًّ

يوميًّا. ولكن هل يسأل أحد نفسه، كيف  برميل  مليون ونصف 
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الواحد  الحين  يوميًّا؟!  برميل  المليون  ونصف  المليون  تطلع 

هذه  )كيف  بوصات،  أو ثالث  بوصتين  مزرعته،  في  بئر  يحفر 

ثالثمائة  من  يتكون  الحقل  هذا  تطلع؟!(.  ونصف  المليون 

وخمسين بئرًا، وكل بئر يُنتج خمسة عشر أو عشرين، تختلف، 

ولكن كلها تُجمع وتصب في أنبوب واحد، وتجتمع لتصل إلى 

برميل.  ونصف  مليون 

هذا.  يُستخرج  لكي  الجبار  العمل  تستشعروا  أن  أتمنى 

وهذا الحقل وبناًء على التقنيات الجديدة، فإن كل برميل نفط 

يُستخرج، ال بدَّ أن تضخ برميل مياه الستخراجه. وهل سمحت 

واآلبار  المياه؟!  مخزونات  على  تؤثر  بأن  السعودية(  )أرامكو 

على  أَبَْت  ولكن  بها،  تستعين  أن  وبإمكانها  بجواره،  )الوسيع( 
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نفسها إال أن تُنشئ معمالً بالكامل يُحلِّي المياه ويضّخها إلى 

البئر. هذا 

بئر ثاٍن، ويعني ممكن الواحد يقول هذا في الصحراء ومن 

السهل الحفر، هذا البئر اآلن )بئر منيفة( في البحر. يا إخواني 

كل مربع من هذه المربعات الصغيرة يُعتبر حقالً، ومربوطة مع 

إذا  بالبترول،  البحر، معجزة. ونحن ليس لدينا خبرة  بعض في 

بـ 100(، لكن  بـ 30،  بـ )20،  البنزين )عبينا ومشينا(  خلص 

كيف يجيء؟ كيف يصل؟ ال أحد يستشعر هذا الشيء!

واللّه  المحاضرات؛  إلقائي هذه  أُورد سبب  أن  أودُّ  فقط  أنا 

في  زارني  ا  لمَّ مثالً  موقف.  كذا  من  بحرقة  أُصبت  إخوان،  يا 

في  متابعون  ولهم  المجتمع،  في  وزنهم  لهم  دكاترة  المصفاة 
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في  زارنا  ا  فلمَّ مليون،  عن  يقل  ال  ما  يمكن   )Twitter )تويتر 

المصفاة لحملة توعية عن السالمة، حيث كنَّا )ناصبين( خيمة، 

وما  يجيء  أنه  نفسي  على  فتكاثرت  محاضرة.  ليعطينا  وجاء 

الخيمة. فطلبت منه أن يذهب معنا  المصفاة إال هذه  يرى من 

وأثناء  المصفاة،  هذه  بداخل  ما  ليرى  المصفاة؛  في  جولة  في 

الجولة دخلنا غرفة التحكم الرئيسية وشاهدها، وشاهد الشباب 

المصفاة  بتحديات، وطبًعا  المصفاة  يدير هذه  الذي  السعودي 

شهرًا  إال  أبًدا  تتوقف  وال  اليوم  في  24ساعة  تعمل  جماعة  يا 

واحًدا كل خمس سنوات؛ لعمل صيانة دورية لها لكي تستمر 

في الخمس سنوات الالحقة. فقال لي في غرفة التحكم، يا أبا 

عبدالعزيز: تخيل لو أن عندنا خمس مصاٍف مثل هذه! واللّه يا 

إخواني أُصبت بحرقة، يقول لو عندنا خمس مصاٍف، ومصفاة 

الطاقة  مصفاة.  عشرة  إحدى  من  مصفاة  أصغر  هي  الرياض 

هذا  يعرف  ال  كيف  ماليين،  خمسة  المصافي  إلنتاج  الكلية 

الشخص؟! ولكن هل لُْمتُه؟! ال واللّه لم أَلُْمُه، واللّه إني لُْمُت 

نفسي، وشكَّل عليَّ تحديًّا، كيف في يوم من األيام النفط يُشكِّل 

90% من مصدر الدخل لهذه البلد والمعلومة عنه صفر. واللّه 

شيء مخجل. ولكني كما قلت لم أَلُْمُه، بل لُْمُت نفسي، وهذا 

َوَضَع عليَّ حمالً ثقيالً ألن أرحِّب بمن يدعوني إللقاء مثل هذه 

المحاضرة، إللقائها على هذه الوجوه الطيبة. وأنا أطلب منكم 

لو  الحضور خمسين،  كان  فإذا  نشره.  ما ستسمعون وهو  زكاة 
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كل واحد ينشرها لعشرة من أقاربه، وهي اآلن ستتوفر وموجودة 

الموقع.  على 

النعمة  لنستشعر هذه  نقوله  أن  نريد  نقوله  ما  يا إخواني كل 

في  واألمن  اإلسالم  نعمة  نقول  وعندما  إخوان،  يا  واللّه  علينا. 

ببعيدة،  ليست  بجانبنا  دوٌل  األبدان،  في  والصحة  األوطان 

فقط  به!  يستمتعان  ال  لكنهما  نفط،  عندهما  وليبيا(،  )العراق 

عليه. اللّه  فاحمدوا  األمن!  نعمة  فقدا  ألنهما 

البترول  استُكشف  أن  بعد  الغاز!  ما  أدراك  وما  الغاز 

في  شبكة  أكبر  قلت  وكما  وهي  الغاز،  شبكة  فإن  واستُخرج، 

طاقتها  في  تدرَّجت  السعودية(،  لـ)أرامكو  أنشئت  العالم 

اإلنتاجية، وسأستعرض األرقام بدايًة من )1395هـ/ 1975م( 

مليار  مليار قدم مكعب، وال يخوفنَّكم رقم  كان ثالثة ونصف 

الغاز هذا الرقم غير كبير، فكان ثالثة ونصف مليار  هذا، ففي 

أي الضعف عام )1421هـ/ 2000م(، واستمر اإلنتاج وصار 

)1424هـ/  وفي  مليارات.  ثمانية  2001م(  )1422هـ/  في 

2008م(  1429هـ/   ( وفي  مليارات.  عشرة  صار  2003م( 

صار ثالثة عشر ملياًرا. وفي )1437هـ/ 2016م( صار عشرين 

ملياًرا. وفي )1438هـ/ 2017م( واحد وعشرين ملياًرا، أرقام 

معامل  كلها  الخريطة  في  التي  المعامل  إلى  وانظروا  هائلة! 

المملكة. أنحاء  في  منتشرة  الغاز  لمعالجة 
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ماذا نعمل بالغاز؟! اآلن، وبعد توفيق من اللّه، فإن )سابك 

SABIC( وَمن كان ِمن القادة في )سابك(، وبعد توفيق من اللّه، 

الكيماوية  الشركات  لهذه  خام  يكون  وهو  تجميعه  يتم  لم  لو 

عائلة،  ألف  عشر  اثنا  بها  ينعم  )سابك(  فإن  والبتروكيماوية، 

تعيش في رفاهية؛ عالج على أرقى مستوى، سكن على أرقى 

اللّه منتجاتها تغطي  الغاز. واآلن ما شاء  مستوى، هذا مصدره 

جميع أنحاء العالم، فقط بسبب استخالص هذا الغاز واستغالله 

األمثل. االستغالل 

إنشاء  النفط دخلنا في مرحلة  أُنِتَج  أن  بعد  إلى  أتطرق  اآلن 

مصاٍف. واآلن سأستعرض عليكم عدد المصافي في المملكة 

البلد  العالم؛ لتستشعروا قدرة وقوة هذا  السعودية وفي  العربية 

يوجد  السعودية  العربية  المملكة  في  النعمة.  هذه  إدارة  في 

خمس مصاٍف، أكبرها )رأس تنورة(، التي تبلغ طاقتها التكريرية 



244

خمسمائة وخمسين ألف برميل في اليوم، أي ما يزيد على نصف 

مليون، فهي أكبر مصفاة في المملكة. ثم يليها مصفاة الرياض 

التي تبلغ طاقتها مائة وثالثين ألف. ثم مصفاة ُجدة وهي كانت 

صغيرة، واآلن ُحوِّلت بدالً من مصفاة إلى محطة توزيع ضخمة 

ألن  والمعتمرين؛  الحجيج  خدمة  من  الدولة  تتمكن  لكي 

المنطقة الغربية بها كثافة في الطلب في هذه المواسم. ثم يَْنبُع، 

اللّه،  بإذن  تبلغ طاقتها مائتين وأربعين ألف. ثم جازان،  حيث 

القادمة )1440هـ/ 2019م( سيتم  السنة  الواحد األحد،  بإذن 

تشغيلها. وكلكم تعرفون قصة مصفاة جازان؛ عندما زار الملك 

عبداللّه رحمة اللّه عليه منطقة جازان، وأمر بإنشاء هذه المصفاة 

لكي تُنعش المنطقة. وأُبشركم أنها أنعشت المنطقة، فاآلن َمن 

زار جازان من عشر سنوات مضت، ثم يزورها اآلن، بدون ما 

والمستشفيات  الفنادق  حيث  ذلك؛  سيرى  السبب،  له  نشرح 

وفعالً  جازان،  أهالي  مع  نتكلم  وكنَّا  والمعاهد.  والمحالت 

إيمانًا  اللّه عليه ويؤمنون  الملك عبداللّه رحمة  يتذكرون كلمة 

ا أن أفضل ترجمة لكلمته هي هذا.  تامًّ

إذا  برميل  ونصف  مليون  محليًّا  اإلنتاجية  الطاقة  وطبًعا 

جمعتها. وعندنا أربعة مصاٍف بشراكة مع شريك أجنبي لكنها 

 Saudi Aramco Mobil( سامرف  من  بدايًة  المملكة،  داخل 

العمالقة   )Mobil )موبيل  شركة  مع  شريك  وهي   )Refinery

 Saudi( ساسرف  ومصفاة  ألف.  أربعمائة  مصفاتها  وطاقة 
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Aramco Shell Refinery( وهي مع شركة )شل Shell( بطاقة 

تكريرية ثالثمائة ألف. ومصفاة )ياسرف Yasref ( مع شركة صينية 

أربعمائة   )China Petroleum & Chemical Corporation(

 Saudi Aramco Total Refining والمصفاة )ساتورب  ألف. 

and Petrochemical Company( مع شركة )Total( الفرنسية، 

وآخر مصفاتين افتتحهما الملك سلمان حفظه اللّه مع الرئيس 

الصيني ومع رئيس شركة )ساتورب SATORP(، أربعمائة ألف 

أُضيف  الماضية  السنوات  ففي  ألف.  أربعمائة  برميل، وجازان 

يجب  هذا  كل  يوميًّا.  برميل  ألف  ومئتي  مليون  تكريرية  طاقة 

أن نستشعر أن خلف إدارة هذه الموارد رجال؛ وأنا أتكلم اآلن، 

كلها  المعامل  جميع  اآلن،  المصفاة  في  يشتغلون  رجال  هناك 

بها أناٌس يعملون ليل نهار؛ لننعم بهذه اللمبة المضيئة، وننعم 
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هذه  من  حولنا  هو  ما  بكل  وننعم  بالمكيف،  وننعم  بالبنزين، 

النِّعم، وهذا ال يأتي من فراغ، بل يأتي من تضحيات.

وطبًعا المملكة لديها شراكات في مصاٍف خارج المملكة، 

وأُولى هذه المصافي، مصفاة في أمريكا وهي أكبر مصفاة في 

بالمائة، وهي  أمريكا، وتمتلكها )أرامكو السعودية( بنسبة مائة 

مصفاة  وهي  الثانية  المصفاة  ثم   .)MOTIVA )موتيفا  مصفاة 

)إس أويل S - Oil( في كوريا، وطاقتها ستمائة وسبعون ألف 

هذه  ورؤساء  منها،   %63 السعودية(  )أرامكو  وتمتلك  برميل، 

الصين  في   )Fujian )فوجيان  مصفاة  ثم  المصافي سعوديون. 

مئتين وثمانين ألف. ومصفاة )شوا شل Shell Chua( في اليابان 

أربعمائة وخمسة وأربعين ألف. والسؤال لماذا تدخل )أرامكو( 

الشراكات  هذه  لماذا؟!  المصافي،  هذه  مع  شراكات  في 

المنتج،  للنفط  لتأمين سوق  األمد  استراتيجية طويلة  سياسات 

وبالتالي  المملكة،  نفط  تأخذ من  أن  ملزمة  المصافي  كل هذه 

لم يعد قلق من تقلب السوق، طلب وعرض، هذا تقريبًا نصف 

قد  برميل،  ماليين  خمسة  للتكرير  كاملة  طاقة  المملكة،  إنتاج 

ضمنت المملكة بإذن اللّه ضمان تسويق ذلك اإلنتاج؛ ألن كل 

السعودية(. )أرامكو  بأن تأخذ من  مصفاة مجبرة 

عملية  في  ندخل  بأن  النفط  قيمة  لتعظيم  التحدي  اآلن 

في  تسير  المملكة  أن  وأُبشركم  والكيماويات.  البتروكيماويات 

كانت   )Petro Rabigh رابغ  )بترو  جدية.  وبكل  الطريق  هذا 
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أربعين  عن  يقل  ال  ما  عليها  أُنفق  اآلن  ألف،  أربعمائة  مصفاة 

دوالر؛  مليار  بعشرين  مرحلة  كل  للمرحلتين،  دوالر  مليار 

)سوميتومو  شريك  مع  بتروكيماويات  إلى  لتحويلها  وذلك 

الياباني، وهي اآلن من الشركات المطروحة في   )Sumitomo

مساهميها. على  أرباًحا  تدرُّ  التي  السوق 

المعامل  من  وهو  )صدارة(،  معمل  هو  الثاني  المعمل 

التي افتتحها الملك سلمان حفظه اللّه في العام )1437هـ/ 

2016م(. وهو أكبر معمل بتروكيماويات يُبنى ويُنشأ في وقت 

ورئيسه  معمالً،  وعشرين  ستة  من  يتكون  العالم.  في  واحد 

سعودي، ويُنتج ثالثة مليون طن متري من البتروكيماويات. 

ألمانية  أيًضا على شركة  المملكة واستحوذت  واآلن دخلت 

عن  سمعتم  وأنتم  البتروكيماويات،  مجال  في   %50 بنسبة 

حصة  على  السعودية(  )أرامكو  تستحوذ  بأن  الدولة  ُخطة 

صندوق االستثمارات العامة في )سابك( وهي تمثل %70، 

كل ذلك ليُعزز من قدرة )أرامكو( على المنافسة بأنها شركة 

عالمية.

هي  هل  المنجزات؟  هذه  إلى  )أرامكو(  تصل  كيف  طبًعا، 

حظ، واال عمل؟ هي حقيقًة من عقول، بعد توفيق اللّه، أرخص 

ما في المعادلة هو أن تشتري معدة، ولكنَّ التحدي هو أن تخلق 

وأن تطور من يدير هذه المعدة. وأُبشركم أن )أرامكو( اآلن تركز 

الماضي  والعام  العقول.  تنتجه  وما  العقول  على  كبير  بشكل 
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)أرامكو(  عليها  حصلت  التي  االختراع  براءات  إحصائيات 

هي  باألخضر  التي  نموًّا  األسرع  هي  اختراع،  براءة   )320(

)شيفرون  قبلها  والتي  االختراع  براءات  في  السعودية(  )أرامكو 

Chevron(. وهذا الخط األخضر بإذن اللّه سنتفوق عليه السنة 

القادمة. واحدة فقط من براءات االختراع، ستغير، وأقولها بكل 

براءة  العالم،  في  الكيماويات  صناعة  مجرى  من  ستغير  ثقة، 

وذلك  أمريكا،  في  لَت  وُسجِّ )أرامكو(  عليها  حصلت  اختراع 

مصاٍف،  على  المرور  بدون  كيماويات  إلى  الزيت  لتحويل 

وهذا سيصبح أرخص في التكلفة وأسرع، ال توجد تقنية إنتاج 

البراءة،  كيماويات بدون المرور على مصاٍف، لكن اآلن، هذه 

بإذن اللّه، ستُمكِّن قطاًعا من إنتاج الكيماويات من الزيت بدون 

اإلنتاج.  هذا  بمثل  نفخر  أن  لنا  يحق  المصافي؛  على  المرور 
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ألف  أربعمائة  طاقته  معمل  إلنشاء  جارية  الدراسات  واآلن 

مت هذه الدراسة لألمير محمد بن سلمان، اللّه  ا قُدِّ برميل. ولمَّ

يحفظه، طلب منهم عملها ثالثة ماليين برميل، لم يطلب منهم 

أن يتأكدوا هل ممكن أو ال، بل قال لهم بالحرف الواحد: ماذا 

أليس  ملهم،  أليس هذا  ثالثة ماليين؟  إلى  تريدون لكي تصل 

لنا كسعوديين. فخرًا  هذا 

وء على الجهد  هذه الخريطة، أنا أحبها؛ ألنها تبرز وتسلط الضَّ

الذي تبذله )أرامكو( يوميًّا للوصول إلى جميع العمالء. انظروا 

نجران،  شرورة،  طريف،  الشمال  أقصى  كيف،  الخريطة  إلى 

جازان، الظهران، شرق، غرب، شمال، جنوب، كيف تصل هذه 
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المنتجات إلى هذه المناطق؟! يمكن نحن في الرياض نُعبئ، 

لكن ما تدرون أن َمن في )طريف( يحظى بنفس الخدمة، يوجد 

هناك محطات بنزين، كيف يصلها كل يوم، شبكة هائلة، ويوميًّا 

هناك مركز في الظهران يراقب كل قطرة زيت تُستخرج من البئر 

إلى أن تصل إلى العميل.

االستراتيجي  الخزن  مشروع  ثم  المصافي  من  بدايًة 

لـ)أرامكو  سلمته  ثم  الدفاع  وزارة  عملته  جبار  مشروع  وهو 

الخزن  مشروع  موقع  عن  نبذة  فقط  سأعطيكم  السعودية(، 

حيث  مواقع،  خمسة  وهو  الرياض،  في  الذي  االستراتيجي 

)يعني( عمارة ثالثين  متر  مائة  متر تحت األرض،  مائة  ُحِفَر 

 )12( فيها  متر،  مائة  عمق  على  فيها  التي  الخزانات  دوًرا، 
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ر اللّه احتاجتها الدولة  مليون برميل منتجات مخزنة، لو ال قدَّ

أو  لسنة  تكفي  فإنها  طارئة،  ظروف  أي  أو  حرب  حال  في 

تعبئتها  عن  مسؤولة  و)أرامكو(  االستهالك.  حسب  لسنتين 

بدَّ أن تعبئها  وأن تكون دائًما مطابقة للمواصفات؛ ألنك ال 

للمواصفات. مطابقة  لتستمر  منها  وتأخذ 

طيب، كررنا نحن المنتجات في المصافي، فَمن يوزعها؟! 

تأتي  توزيع  محطة  عشرين  كم،  إلى  انظروا  توزيع،  شبكة 

توزيع،  محطة  بها  )طريف(  انظروا  منها،  وتُعبِّئ  الناقالت 

)شرورة( بها محطة توزيع، نجران، في كل محل، والمطارات 

مدنيّها وعسكريّها، )أرامكو( مسؤولة عن تعبئتها بوقود طائرات، 

الناقالت، خطوط األنابيب  الخطوط، خطوط  إلى هذه  انظروا 

والبترول. المنتجات  لنقل 

اآلن  فجازان  تنقل،  بواخر  البحر،  في  البواخر  إلى  ونأتي 

بالبواخر  يوميًّا  برميل  ألف  أربعمائة  لها  سيُنقل  نفط،  بها  ليس 

من الشرقية في البحر، فقط هذه الخريطة وبسهولة تعطي كيف 

نهار،  ليل  يعمل  اآلن  المركز  هذا  يوميًّا.  المبذول  الجهد  هو 

لكي نستمتع جميًعا بوجود هذه المنتجات مطابقة للمواصفات 

وسليمة وفي وقتها، نِعٌم من اللّه، يا أخي زرنا دوالً يبيعون في 

اللّه ال تحصى. نِعٌم من  إنها  )تنك( وفي جوالين، 

وقت  يُستهلك  ال  حتى  سؤالين،  إلى  سأتطرق  أنا  طبًعا 

مواقع  وفي  المدارس  في  عنهما  أُسأل  دائًما  سؤاالن  األسئلة. 
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التواصل االجتماعي. هل المملكة تستورد بنزين؟! هذا الذي 

ة، فيقول كيف دولة بها  يسأل بأدب، أما الذي يسأل السؤال بِحدَّ

أكبر احتياطي للنفط تستورد بنزين؟! دائًما نُسأل هذا السؤال، 

طبيعة  طبًعا  األسئلة.  وقت  يستهلك  ال  حتى  أجيبه  أن  ورأيت 

هذه  غاز،   %3 فقط  جزء  به  تُبيِّن،  الرسمة  وهذه  النفط،  برميل 

لو  حتى  هكذا،  من  أكثر  منه  تستخرج  أن  تستطيع  ال  طبيعته، 

سخنته أو بردته ال يُستخرج منه إال 3%. ومثله من البنزين، ما 

يُستخرج منه أكثر من 32%. وإذا أردت أن تستخرج 35% فإنك 

إال  المصفاة  من  يخرج  ال  منتج  كل  ألن  بمواصفاته؛  ستخلُّ 

بشهادة، ال يمكن في المصفاة أن يُسلِّم الزميُل زميلَه في التوزيع 

منتًجا إال بشهادة. فإذا أردنا أن نزيد من هذه النسبة فلن يكون 

ذلك مطابًقا للمواصفات، الديزل، فهذه مكونات البرميل شئنا 

المصفاة. الذي تكرره  الزيت  أبينا، هذا  أم 

فإن  ولذلك  المملكة،  في  البنزين  من  أكثر  الديزل  اآلن 

معادلة  ألن  البنزين؛  من  وتستورد  الديزل  من  ر  تُصدِّ المملكة 

أن  العالم  اللّه على  نَِعم  أكثر، ومن  الديزل  زيادة،  فيها  البرميل 

هناك توازنًا في االستهالك، فأمريكا تستهلك )بنزين( في حين 

ولفاض  بالمعادلة  أُخلَّ  وإال  )الديزل(،  على  تعتمد  أوروبا  أن 

حكمة! اآلخر،  على  المنتجات  من  واحد 

من  المملكة  مخزون  كم  دائًما،  يُطرح  الذي  الثاني  السؤال 

النفط ومتى سينتهي؟ وأنا متأكد لو ما جاوبته فسيكون من ضمن 
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المخزون وأنا أستعرض معكم  أجيبه.  أن  األسئلة، ولكن قررت 

عشرة  ِبْعَنا  أننا  افترضنا  ولو  برميل،  مليار   )260( سنوات  ثالث 

السنة،  في  برميل  مليار  ونصف  ثالثة  فسنبيع  اليوم،  في  ماليين 

طيب كم تتوقعون في )1437هـ/ 2016م(، المنطق ماذا يقول: 

)256.5( صح؟! هذا المنطق. في )1437هـ/ 2016م( )261( 

2107م(  )1438هـ/  وفي  ونصف.  ثالثة  ونبيع  برميل  مليار 

تعويض  برنامج  لديها  )أرامكو(  كيف؟!  ونبيع،  مليار   )261(

المباع، االستمرار في حفر اآلبار. ففي )1436هـ/ 2015م( في 

يُنتج وبعضها ال، ولكن مستمر  بئرًا، بعضها  ُحِفَر )230(  السنة 

نت  الحفر لتعويض المباع. ثانيًّا التقنيات في إنتاج البترول تحسَّ

كثيرًا، فبعض اآلبار كان يُنتج منها )30%(، اآلن بالتقنيات الحديثة 

والرجوع إليها ممكن أن تُنتج )60%(؛ ألن وسائل الحفر تطورت، 

وكانت وسيلة الحفر الوحيدة عمودي، أما اآلن فعلى بُعد وعلى 

عمق )2000 متر( ممكن تحفر حتى أُفقيًّا.

وأعطيكم  ساعات،  ثالث  المحاضرة  تكون  أن  بودِّي  طبًعا 

أكثر وأكثر، ولكن هذه نبذة عن )أرامكو(. لكن أريد أن أسلط 

ولكن،  لها؛  مدير  ألني  ليس  الرياض،  مصفاة  على  وء  الضَّ

وخذوها كعينة، لو وقف أمامكم زميلي مدير مصفاة رأس تنورة 

أو ينبع، ألبلى بالًء أحسن مني، وما أريكم عن مصفاة الرياض، 

ينطبق على باقي المصافي، لكن سأريكم ألنني مدير المصفاة 

أتكلم عنها. ومخّول ألن 
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توجد  ال  التي  الوحيدة  المصفاة  هي  الرياض  مصفاة  طبًعا 

من  ليس  كبيرًا؛  تحديًّا  يُشكِّل  وهذا  بحر.  على  وال  نهر  على 

لماذا  ماء.  مصدر  على  يكون  ال  معمل  في  تكون  أن  السهولة 

الماء  من  يوميًّا  المصفاة  استهالك  ألن  الماء؟!  مصدر  نحتاج 

)15.000( برميل! من أين تتوقعون نوفر الماء؟ أحد يستطيع 

التحلية.  ليس من  لكن  التحلية ممكن خياًرا  نعم  أن يخمن؟! 

في  موظًفا  كان  جميل  والمهندس  خيار،  لدينا  كان  وطبًعا 

المصفاة، لذلك هو يعرف الجواب، وكان من المفترض أن آخذ 

عليك تعهًدا بأال تجاوب، لكن طبًعا كان لدينا خيار بأن نحفر 

آباًرا عميقة، أو ما قررنا أن نأخذ به وهو مياه الصرف الصحي. 

بدون  الحائر  في  لَرُِمَي  المصفاة،  تأخذه  لم  لو  أخفيكم،  وال 

معالجة؛ ألن شركة المياه والصرف الصحي ليس لديها القدرة 

على معالجة جميع كميات المياه التي تخرج من الرياض. فعلى 

قول القائل لبسنا قبعة الدولة وأخذنا على عاتقنا أن نستفيد من 

يوجد  ال  للمياه،  معالجة  محطة  وأنشأنا  الصحي  الصرف  مياه 

أمريكا؛  في  وواحدة  هنا  واحدة  العالم،  في  اثنتان  إال  مثلها 

لماذا؟! ألنها ماذا تُعبِّئ؟ محطة تنقية المياه هذه ماذا تُنتج من 

مياه الصرف الصحي؟ تُنتج ثالثة أنواع من المياه: مياه إلطفاء 

مياه  للغاليات.  ومياه  العامة،  لالستخدامات  ومياه  الحريق 

الغاليات يا إخواني أنقى من هذا الماء الذي نشربه بـ)20( مرة، 

تخيَّل نفسك، يخرج من مياه المجاري ماٌء أنقى من مياه الشرب 

بـ )20( مرة، هذه األمالح الذائبة فيه مسموح بها إلى )120(، 



255

في حين أن مياه الغاليات في المصفاة ال يمكن أن يُسمح لها أن 

تتعدى الـ )5(! فهذا واحٌد من التحديات التي تعيشها المصفاة، 

لكن هل هو عائق؟ ليس عائًقا.

وطبًعا هي مصفاة الرياض تعتبر من المصافي التي طاقتها 

ا  )130.000(، ونسبة تحويلها للمنتجات من البترول عالية جدًّ

المملوكة  المملكة  مصافي  أكثر  من  تُعتبر  معقدة، حيث  ألنها 

)سولومون  شركة  تصنيف  حسب  وهذا  تعقيًدا،  بالكامل 

منه  نحّول  برميل  كل  ألن  لماذا؟!  األمريكية،   )Salomon

)95%( إلى منتجات بيضاء، ومصفاة )رابغ( وقبل ما يصير معها 

 )%60( إال  تُنتج  ال  كانت   )Petrochemical )بتروكيميكال 

خسارة. فهي  البترول،  من  أقل  يُباع  سعره  زيت،  والباقي 

التي سأعرضها  طبًعا سأستعرض معكم ودائًما هذه األرقام 

عليكم، فبعض الشباب يعمل وال يوفق بأن يستشعر ماذا يعمل، 

فمثالً الموظف الذي يضخ الديزل مثالً من المصفاة إلى محطة 

التوزيع، فنسأله كم تضخ؟ فيقول )60.000( برميل في اليوم، 

فقط؟ فقررنا أن نضعها في قالب أكبر؛ لكي يستشعر الشخص. 

فحسبناها في سنة واحدة، ليصير عند اإلنسان حسٌّ أكبر وشعوٌر 

فالديزل  الديزل،  وهو  ذلك  على  مثاالً  فنأخذ  يعمل.  بما  أكبر 

أنتجنا منه العام الماضي )22( مليون برميل من الديزل، وهي 

كمية تكفي لتسيير تسعة ماليين شاحنة في رحلة من ُجدة إلى 

الدمام. فقلت أنا موظف في هذه المصفاة، فأال أشعر بالفخر؟! 



256

أني جزء من  أشعر  الـ)تريالت(  الطريق وأرى  في  أمشي  كلما 

المنظومة وجزء ممن يسهم في هذه التنمية.

والرياض،  جدة  بين  سيارة  مليون  وأربعون  اثنان  والبنزين 

مليون.   )16( أنتجنا 
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وقود الطائرات خمسة ماليين برميل لتكفي لـ )70.000( 

الدمام والرياض. بين  رحلة 

أنبوبة  لتعبئة )13.000.000(  ما يكفي  أنتجنا  الطبخ  غاز 

لمليون عائلة سعودية.  غاز تكفي 
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ثانوي  خريجو  الموظفون  لنا  يجيء  أحيانًا  إخواني،  يا 

أن  نريد  ويشتغلون،  ويتخرجون  التدريب  معهد  في  ويدرسون 

آالف،  خمسة  فقط  ليس  هكذا،  يعمل  ألنه  الثقة؛  فيهم  نبني 

الطاقة  إمداد  )أرامكو( شعارها هو  يجعل  ما  هذا  عشرة آالف، 

للعالم، شعارها به نقاط بيض، فوق أزرق وتحت أخضر، هذا 

يعني السماء واألرض والنقاط تعني الطاقة، إمداد الطاقة لجميع 

بين  لتعبيد )650( طريق سريع  العالم. األسفلت يكفي  أنحاء 

والدمام. الرياض 

وطبًعا بفضل اللّه فهذه المصفاة بها جوانب تميُّز، سأعرضها 

عليكم، ليس واللّه بهدف التنظير؛ ولكن لنخرج أنفسنا من عقدة 

أنه ال يعمل جيًدا إال األجانب، هذا ليس بصحيح، المصفاة وما 

اآلن،  سترونه  فما   ،%95 بها  السعودة  نسبة  نتائج،  من  سترونه 
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شهادة  هذه  جميًعا.  الشباب  هؤالء  جهد  اللّه،  توفيق  بعد  هو 

في  يُبدع  لمن  تُمنح سنويًّا  الشركة  رئيس  السالمة من  في  تميُّز 

الرياض، هذه سابع سنة تحصل عليها، كل  السالمة، ومصفاة 

سنة تحصل عليها!

أقول لك إن هناك مهندَسين سعوديين من  لو  هل تتخيل 

َمن  نجد  ِمن  يعذرني؛  الحجاز  منطقة  ِمن  وَمن  نجد،  منطقة 

فليس  بكثير،  قبلنا  تعلموا  الحجاز  أهل  ألن  عليها؛  حصل 

الصحن،  فوَّاز  مهندَسان/  هذا  لكن  يحصلوا.  أن  مستغربًا 

وعمر الزايد، حصال على براءة اختراع من أمريكا، وُسجِّلت 

في أوروبا، وُسجِّلت في كندا، وُسجِّلت في مجلس التعاون. 

هذا  الشركة  لرئيس  يشرح  الزايد  عمر  المهندس  هو  وهذا 

االختراع.
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لم  إن  لها  قيمة  ال  االختراع  براءات  أن  هو  اآلن  التحدي 

أُبشركم أن هذه  تُستثمر تجاريًّا؛ ستبقى حبيسة األدراج، ولكن 

مصفاة  منها  استفاد  من  وأول  تجاريًّا،  اآلن  وهي  استُثمرت 

الرياض. وتم تركيبها على خزانات، ووفرنا بناًء على هذه التقنية 

السعودية(  لـ)أرامكو  م  تقدَّ واآلن  دوالر،   )8.000.000(

ثالثة مقاولين لعملها تجاريًّا. يا إخوان، واللّه مصدر فخر هذا 

الشيء، كلنا يجب أن نفتخر بهذا الشيء، أنا أريد أن أغير من 

يرى  ال  لألسف  ألنه  السعودي؛  الشباب  عن  المجتمع  مفهوم 

تماًما  تختلف  عينات  إال  الشوارع  في  يرى  ال  العينات،  هذه 

يُنقل بصورة  أن  ا نرى، ولكن كما قلت ما تسمعونه، أرجو  عمَّ

حقيقية. َشِبْعَنا من االتهام بأننا ال نشتغل، َشِبْعَنا من االتهام بأن 

ي.  بِجدِّ وليس  حريًصا،  ليس  وبأنه  كسول  السعودي  الشباب 

ـ  يجيء  أن  يستطيع  من  أن  وأتمنى  صحيًحا،  هذا  ليس  واللّه 

اللّه يُحييه، يجيء  وهذه دعوة مجانًا لمن يأتي إلى المصفاة ـ 

تنظير. فيها  ما  عينيه،  بأم  ويرى 

في  الدولي  المستوى  أنفسنا  على  نتكاثر  ال  حتى  واآلن، 

الشغل، طلبنا من مختبر أن يحصل ويقدم على شهادة األيزو، 

وحتى  عليها.  حصل  أنه  وأبشركم  دولية.  اعتماد  شهادة  وهي 

نوًعا  والمختبر  المختبر،  اخترنا  الشباب،  في  الروح  هذه  نبثَّ 

لكن  دقيق،  وشغلهم  شهادة  على  الحصول  سهل  يُعتبر  ما 

وهي  أال  األيزو،  على شهادة  تحصل  أصعب مجموعة  اخترنا 
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ورشة الصيانة! والهدف من هذا، أنه إذا حصل عليها المختبر 

عذٌر  لديه  ليس  بينهما  فالذي  الصيانة،  ورشة  عليها  وحصلت 

في أال يحصل عليها، والحمد لِلّه حصلنا على ورشة الصيانة. 

حصلنا  شهادتين،  على  حصلنا  الماضي  األسبوع  وأُبشركم، 

عليها في التفتيش وفي السالمة. المختبر بطبيعته به كيماويات 

وبه أبخرة، فحصلنا له على شهادة دولية خاصة بالصحة المالية، 

أما األيزو فهو شهادة في نوعية العمل. والحمد لِلّه حصل عليها 

المالية(. الصحة  في  دولية  )شهادة  المختبر 

الشركة  رئيس  أطلقها  جوائز  الرياض  مصفاة  به  تفخر  مما 

وتعالى،  سبحانه  اللّه  ونحمد  مجاالت.  عدة  في  سنتين  قبل 

فإن مصفاة الرياض حققت جائزتين في عام واحد. وليس من 

السهل تحقيقها في عام واحد. وهذه شهادات األيزو الخاصة 

الفني.  والفحص  بالسالمة 
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وذلك  أمريكا  في  المهنية  السالمة  مكتب  من  شهادة  وهذه 

عن السالمة المهنية. ولنا سبع سنوات كل سنة نفوزها، وليس 

لنا أي تحكم؛ حيث إن الذي يجمع المعلومات ويقدمها عنَّا هو 

قسم منع الخسائر، وليس لنا تحكٌم فيه.
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فزنا  األولى  بها؛  فزنا  الشركة  رئيس  من  جائزتان  هاتان 

عن  خاطئًا  مفهوًما  وصححنا  البيئي،  التميُّز  جائزة  وهي  بها 

المصفاة أنها ملوِّثة. وبحمد اللّه فزنا بكأس رئيس الشركة في 

تميز األداء البيئي. الجائزة الثانية هي جائزة التميُّز التشغيلي، 

وهذه الجائزة فعالً تَحدٍّ أن تحصل عليها؛ ألنه يأتي إليك من 

الظهران )35( خبيرًا، يجلسون ثالثة أسابيع، ال يبقون شيئًا لم 

اللّه  المعمل، وبحمد  الناس،  مع  مقابالت  أوراق،  يفحصوه؛ 

عليها. حصلنا 

طبًعا، ممكن أن نتكلم عن أنفسنا للغد، لكن التحدي هو 

عليكم  سأعرض  التحدي.  هو  هذا  اآلخرون؟!  يراك  كيف 
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ثالثة مؤشرات من المؤشرات التي تقوم بها شركة )سولومون 

األداء،  بمؤشرات  تعنى  التي  تلك  األمريكية،   )Salomon

أربعين سنة، واآلن مشترك  المجال من  تعمل في هذا  وهي 

كلها  العالم،  مستوى  على  مصفاة  وخمسون  ثالثمائة  معها 

وسأعرض  العالم.  بين  موقعها  أين  لترى  معلومات  تقدم 

عليكم ثالثة من أعقد المؤشرات في مصفاة الرياض، وقصة 

مؤشرات  حيث  من  التطور  في  الرياض  مصفاة  نقل  نجاح 

هذه. األداء 

معيار  وهو  الطاقة،  كفاءة  مؤشر  هو  أداء  مؤشر  أعقد  إن 

لالستفادة من كل قطرة بترول، المربع األحمر هو أسوأ مربع، 

فإذا أنت في المربع األحمر فأنت في ذيل القائمة. وإذا أنت في 

األخضر فأنت في المقدمة. في التسعينات ال أخفيكم كنَّا في 

ذيل القائمة. وكنَّا نسعى جاهدين، ولكن يمكن عشر سنوات ما 

زلنا؛ ألن السياسة التي كنَّا نستخدمها غيَّرناها. كنَّا نقول ما دام 

نحن في الرابع أو في األحمر كيف نصير أخضر؟! وفي الحياة 

هذه يا إخوان، سبحان اللّه العظيم، إذا الهدف ال بدَّ أن يكون 

لكن  متحديًّا  هدفًا  تضع  ممكن  ممكًنا،  ولكن  متحديًّا  هدفًا 

نُصاب  النتائج  تظهر  سنة  كل  باإلحباط.  فتُصاب  ممكن،  غير 

أنه  أننا شعرنا  درجة  إلى  األحمر،  في  نزال  ال  كنَّا  إذا  بإحباط، 

متى نخرج من هذا اإلحباط، إلى أن غيَّرنا استراتيجيتنا، وصرنا 

نتحدى شخًصا آخر! َمن هو هذا الشخص؟! هو أنفسنا، نعم، 
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أنا 30%، ألكن  إذا  السنة هذه  واللّه  قلنا  أنفسنا.  نتحدى  صرنا 

التي بعدها 40%، شيء أقدر أن أحققه، وأبثُّ روح  في السنة 

أريد  أنا ال  أن أصل،  أنني ممكن  الموظفين، وروح  في  األمل 

أن أُوريكم كل سنتين، فقط سأُوريكم آخر دراستين، إلى ماذا 

إلى األخضر في )1435هـ/ 2014م(. ولكن  وصلنا! وصلنا 

نا في هذا  مع وصولنا له إال أننا في )1437هـ/ 2016م( تحسَّ

)1439هـ/  اللّه،  من  وبتوفيق  ثقة،  وبكل  وأقولها،  المربع، 

أن  اللّه  بإذن  واثق،  وأنا  أقولها  لكن  بعد،  تنته  لم  2018م( 

)1439هـ/ 2018م( ستكون أفضل من )1437هـ/ 2016م(، 

ليس ألني أتمنى، ال، بل ألننا منذ أن خرجت نتائج )1437هـ/ 

نتحرك  التي  المساحات  هي  ما  وعرفنا  ُخطة،  عملنا  2016م( 

لنتحسن. فيها 
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أننا أحسن  قدمناها  التي  المعلومات  من  اآلن  نعرف  ونحن 

بإذن اللّه. صارت الربحية، إذا لم تربح فما لك وجود ويجب أن 

تُغلق المنشأة إن لم يكن هناك ربح. مرَّت بنفس التحدي ومرَّت 

بنفس قصة النجاح، والعائد على االستثمار نفس القصة.

اآلن يا إخواني، ضعوا أنفسكم مكاني، مديرًا للمصفاة، ترى 

تحديًّا، هل  اإلنسان  عند  يخلق  المستويات  إلى هذه  الوصول 

ا. ولكن طالما  أستمر؟ هل أستطيع أن أستمر؟ فعالً تَحدٍّ كبير جدًّ

تعالى  اللّه  توفيق  بعد  الشباب  بإرادة  بل هي  برغبة  ليست  هي 

العالية، فال يوجد شيء مستحيٌل.  الهمم  بزرع مثل هذه  وهي 

ولذلك استخدمنا هذه القصة لتغيير ما نطمح له في المصفاة، 

فالمقولة المشهورة )إذا كان الوصول إلى القمة سهالً فالتحدي 

ـ في المقولة الشهيرة ـ هو المحافظة عليه(، لكن هذه واللّه، لم 

تعد تكفي مصفاة الرياض، واستبدلناها بمقولة أكبر تحدٍّ وهي: 

)إذا كان الوصول إلى القمة سهالً، فالتحدي أن تستمتع بخلق 

قمم جديدة(، جزاكم اللّه خيرًا.
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األسئلة والمداخالت

مدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

نفوس  في  بثثَت  لما  وشكرًا  عبدالرحمن،  للمهندس  شكرًا 

هذه  وبإدارة  الوطني  وباالقتصاد  بالنفس  الثقة  من  الحاضرين 

سبحانه  اللّه  نسأل  التي  البالد،  هذه  في  الثروة  هذه  النعمة، 

أذهاننا  تطرق  فكم  واألمان.  األمن  فيها  علينا  يديم  أن  وتعالى 

وأسماعنا ممن يجلدون ذواتنا، ويُحطمون معنوياتنا من خالل 

بالدرجة  البترول  مجال  ومنها  االقتصادية،  الطروحات  بعض 

األولى. وما سمعناه اآلن هو بناء للثقة، وثقة بالبناء، ثقة بشبابنا، 

وأنت من شيوخ الشباب، ثقة بعطاء أبناء هذا الوطن وقدرتهم 

بثِّ هذه  إلى  بحاجة  بالذات. وكم نحن  اِقتصادهم  إدارة  على 

الروح في نفوس أبنائنا إعالميًّا، سواء من خالل هذه المنتديات 

ـ  أسف  وبكل  ـ  إذ  النت،  عبر  الطروحات  هذه  خالل  من  أم 

كما  مسموًعا  يعد  لم  وربما  رائًجا،  يعد  لم  اآلن  العام  اإلعالم 

ينبغي، وربما لم يطرق كما ينبغي مثل هذه الموضوعات التي 

العطاء. على  أبنائنا  وقدرة  بقدرتنا  اإلحساس  ي  تُنمِّ

أكرر الشكر لمحاضرنا أبي عبدالعزيز، ولدينا بعض طلبات 

وحسب  والشفوية،  المكتوبة  التعقيبات  وبعض  المداخالت 

محمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  بفضيلة  نبدأ  فإننا  لنا،  وصولها 

فليتفضل. السدحان، 
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مداخلة: الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد السدحان: ■

تعالى  اللّه  أشكر  أوالً  وبركاته،  اللّه  ورحمة  عليكم  السالم 

ر ما كان عسيرًا، وقرَّب ما كان بعيًدا وهيَّأ لنا من أمرنا  الذي يسَّ

رشًدا. ثم أشكر الدكتور الفاضل/ عبدالعزيز الُعمري، ُربَّان هذا 

المنتدى، وَمن رعاه وحافظ على نبته وسقائه.

يقول أهل البالغة إن المتكلم إذا تكلَّم، فإن كالمه ال يخلو 

ا في النفس، والثاني لتعليم  من أمرين اثنين: األول للتعبير عمَّ

السامعين، وكالمي من الشق األول؛ ألن َمن يسمعني أحسب 

هذا  لصاحب  أخرى  مرًة  شكرًا  منهم.  وأتعلم  يُعلِّمونني  أنهم 

المنتدى  هذا  زيارة  يُحبب  الذي  معاذ  البنه  وشكرًا  المنتدى، 

طيبًا  األصل  كان  إذا  يُستغرب،  وال  يه،  وتحفِّ وترحيبه  ببسمته 

طيب. ففرعه 

إنني  صدق  بكل  لهم  أقول  الذين  للحاضرين  شكرًا 

يُخلُّ  الحاضرين  بعض  فكان  وندوات،  محاضرات  حضرت 

م باشتغاله أو  بوقار المحاضرة ويجرح شعور المتكلم والمقدِّ

بإشغاله لمن حوله. أما في هذا المجلس وتحت هذا السقف 

وحسن  ووقارهم  لَِسْمِتهم  استثناء  دون  للجميع  فأقول شكرًا 

والعلم  الفضل  أهل  أمثالهم  من  يستغرب  إنصاتهم، وهذا ال 

والخلق.

فشهادة  الشكر  أما  له.  وعتاٌب  له  فشكٌر  محاضرنا  أما 

الشقيق  أخي  خالل  من  محاضراته  عن  إعالنات  أرى  كنت 
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بينهما،  صحبة  هناك  حيث  السدحان،  محمد  بن  عبدالرحمن 

فكان األخ عبدالرحمن يرسل لي محاضرات األستاذ المهندس 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، وكنت حقيقًة حريًصا حتى 

أمنيتي وحضرت واستفدت واستمتعت وسأفيد كما  اللّه  حقق 

محاضرة  هذه  كالمه  أول  في  قال  عندما  له  وعتاٌب  استفدت. 

تاريخية وجغرافية  أقول: ال واللّه، فهي محاضرة  دينية.  ليست 

عن  أقول  أنا  معارف.  موسوعة  هي  وحقيقًة  وشرعية.  وأدبية 

نفسي، صدقًا، إنني استفدت من هذه المحاضرة فوائَد، ما كنت 

اللّه  وبارك  أستاذ  يا  لك  فشكرًا  الكم.  بهذا  أنها ستكون  أتوقع 

بسرعة. لي  فأَْذن  الملحوظات،  بعض  وهناك  قلت،  فيما 

عمي  وكان  )أرامكو(.  عن  نسمع  صغاٌر،  ونحن  كنَّا 

وقد  معه.  يعمل  والدي  وكان  القيصومة.  في  للزيت  مديرًا 

يقولون  وكانوا  القيصومة.  في  )أرامكو(  مباني  بعض  زرت 

ا سمعنا اآلن فهي  إن )أرامكو( )دويلة( داخل دولة. لكن لمَّ

الفاضل  المهندس  أن  وهو  آخر،  أمٌر  دولة.  داخل  )دوٌل( 

أثابه اللّه، أشار إلى أننا نجهل كثيرًا، وأنا أقول السبب؛ زرُت 

أسميها،  أن  أحب  وال  الصناعية  الحكومية  الدوائر  بعض 

أو  الدائرة  لهذه  الجهود  بيان  في  بخٌل  عندكم  لهم:  فقلت 

هذه المدينة أو هذه المؤسسة، ما نسمع عنها. أنتم عندكم 

أن  ممكن  هذه  حقيقًة  أشياء،  على  أطلعتموني  محاضرة، 

تجعل  أما  فتُشكر.  الجهود  تُعلم  حتى  الناس  بين  تُشاع 
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الدائرة ضيقة وقُطرها ضيق، وال يعرف إال َمن زار، فهذا بخل 

بالناحية اإلعالمية. القمر الصناعي أُطلق، فما علمنا به إال 

األيام هذه، مع أن هناك جهوًدا جبارة سبقت هذا اإلطالق؛ 

هناك  يكون  أن  المفروض  واالستعداد،  واالبتكار  التصنيع 

تهيئة وتوطئة حتى قبل إطالقه، حتى يكون الناس متشوقين 

وأُطلق  موجود  عندنا،  معقول  واللّه،  غريب  هذا  إلطالقه، 

السعوديين،  أعتقد من  العمل جميعهم  وثبت، وعلى رأس 

الشيء. هذا  ومفخرة 

أطلب من المهندس الفاضل أن يُفرد محاضرًة حقيقة للخزن 

الكالم  كنَّا نسمع عنه، لكن نجهل، فاآلن  االستراتيجي، حيث 

م الطعام وجعله مهيّأً لألكل ونحن جياع  قبل قليل، مثل َمن قدَّ

أن يصنف في كتاب  المائدة، ويُستحق  ثم مع األسف سحب 

البخالء للجاحظ على هذه الطريقة.

عن  كتابًا  الجهيني  ناصر  الدكتور  أهداني  أخيرًا  طيب، 

الكتاب من أمتع ما  الزرقاء(، هذا  القبة  )أرامكو( اسمه )تحت 

الذي  المهندس  تُوفي وهو  قد  والمؤلف  )أرامكو(،  قرأت عن 

المؤلف  ابن  وكتب  المحاضرة،  أول  في  قليل  قبل  اسمه  ذُكَِر 

والدي  أن  تمنيت  قال:  حيث  والده،  توفي  عندما  يبكي  وكان 

رأى تلميذه النعيمي، ليفخر أنه صار رئيًسا لـ)أرامكو( أو وزيرًا 

فكما  العجمي،  رمثان  بن  خميِّس  وأما  المملكة.  في  للبترول 

الكاتب  ذكره  الرجل  هذا  كالمه،  مقدمة  في  المهندس  أشار 
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وذكره النعيمي في كتابه، وقال إن هذا الرجل يُعتبر أسطورة في 

النظر وفي الذكاء مع قلة الكالم والمحافظة على التدين في أداء 

يت باسمه كما أشار المهندس،  الصالة واحترام الشعائر، وُسمِّ

األمريكي، جاءه  المهندس  أن  أبو رمثية، والعجب  بئر خميس 

لهذا  إكراًما  رمثية؛  والثانية  ابنته،  ى واحدة خميسية،  توأم، فسمَّ

العجمي. رمثان  بن  خميِّس  الرجل 

هناك خبٌر أختم به، أُهِدَي إليَّ مجلة، وقد كنت ُدعيت كضيف 

منذ عشرين سنة،  أعتقد،  الربوة  في  لـ)أرامكو(  ناٍد  في  متكلم 

وكنت قد قرأت واستفدت وحصلت على معلومات أن سبب 

نواصيها  في  معقود  والخيل  خيٌل،  هو  عندنا  البترول  اكتشاف 

هكذا  الفاضل،  المهندس  لي  ويُصحح  ذلك؟  كيف  الخير، 

القاهرة.  قرأتها. فوزان السابق كان يمثل السفارة السعودية في 

وجاء إليه رجٌل من )الظفير(، وقال يا شيخ عندي مهرة، أريد أن 

الدولة وعندي من  أنا مشغول اآلن بأمور  أهديها لك. فقال له 

الخيل، ولكن، فخرج الرجل. ثم جاء تاجر خيول أمريكي، وزار 

فوزان، فقال فوزان: نادوا لي )الظفيري(، ثم قال: المهرة قبلناها. 

المهم قال فوزان أعطوا المهرة لألمريكي هديًة منَّا، وقد أخذها 

األمريكي، ثم كتب رسالة، وقد قرأتها أنا: يا شيخ فوزان، جاء 

تجار الخيل في أمريكا كلها، وكلهم أجمعوا على أن هذه المهرة 

جميلك  أرد  وما  لك،  ممنوٌن  وأنا  أمريكا،  دخل  ما  أطيب  من 

تنقيب  أصحاب  مجالسي  في  زمالئي  لكن  عليك،  بالثناء  إال 
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شركات، وسمعنا أن عندكم إنجليز نقبوا وفشلوا، فاستأذن لي 

من السلطان عبدالعزيز كذا، ألبعث لكم بعض زمالئي لعلهم، 

اللّه سببًا في  بعد  قال: وكانوا  المهندسين،  له وفًدا من  فأرسل 

البترول. اكتشاف 

وعندنا كلمة كنَّا نسمعها، وهذه للفائدة )فالن طاح كارته(، 

يا  عندنا  فقالوا  )أرامكو(،  في  القدامى  بعض  عنها  وسألت 

من  متعلمين  الحجاز  أهل  وكان  نجد،  من  جئنا  عبدالعزيز، 

)بَْدالت(  فأعطونا  المهندس، جئنا من نجد،  أشار  قبلنا كما 

المطعم  و)الميز(  النظيفة  المسابح  ورأينا  )أرامكو(،  في 

النظيف، فكنَّا نأتي لباب الشركة نضع البطاقات )Card(، ثم 

معنا  دخل  ما  كرته،  طاح  قالوا:  صاحبنا،  فالن  وين  ندخل، 

الشركة، )يعني( ضيَّع كرته، فالتميُّز )طارح كرته( )يعني( فالن 

مني. أقل 

الطيبة،  األمسية  هذه  على  عبدالعزيز  الدكتور  أشكر  أخيرًا 

وأقول له إن كانت الدول تفاخر بمساجدها ومكتباتها ومدارسها، 

فُحقَّ لنا أن نفاخر بمثل هذه المجالس األدبية التي هي منتشرة. 

وقد حضرت بعضها، فحقيقًة تُعمر بالفكر وتُعمر بالعلم وتُعمر 

بالثقافة. وهذه المحاضرة وأقولها ـ ديانًة ـ من أمتع ما حضرت، 

وفي )أرامكو( رجال، أختم به كالمي، يعملون لنرى النور، وهم 

ليسوا حريصين على الظهور في النور، فجزاهم اللّه عنَّا خيرًا، 

وأشكر المهندس الفاضل على كثرة ضبط هذا الشيء بالتوفيق 
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اإللهي، شكرًا لكم ومعذرة لإلطالة، وصدوركم تتسع إلطالتي 

عليكم، والسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

عبدالعزيز،  أبو  يُعلِّق  أن  وقبل  عبدالعزيز،  للشيخ  شكرًا 

الحمد  ولِلّه  هو  الحضور،  َسْمِت  من  إليه  أشار  ما  أن  الحقيقة 

صفة فيهم، لكن محاضرنا الفاضل )الفاضل( هو الذي تسبب 

واإلنصات. والسماع  الجد  هذا  في 

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

جزاكم اللّه خيرًا شيخ عبدالعزيز، وإذا تسمح لي فقط، فأنت 

معروف والكل يعرفك، ولكن قصة حضوره، طبًعا أنا صديقي 

وأرسلت  محاضرة،  لي  وحضر  ماجد،  أبو  عبدالرحمن  أخوه 

العظيم،  اللّه  سبحان  المحاضرة،  هذه  لحضور  الدعوة  له 

)شكلكم( عائلة السدحان يؤثرون على أنفسهم، وأُصيب بحرقة 

أنه لم يتمكن من المجيء، فقال: ما رأيك أن تكلم أخي الشيخ 

وبالنسبة  وحضر.  كالم،  وبينه  بيني  وتمَّ  ليحضر،  عبدالعزيز 

أبو ماجد أن أكتب مقاالً في مجلة  للسدحان، فقد طلب مني 

السنوي.  االجتماع  في  مجلة  يُصدرون  فهم  السدحان،  أسرة 

أُلبِّي طلب أبي ماجد، وأكتب، أكتب ما  فاحترت كيف لي أن 

أدري، فألهمني اللّه أن أكتب عن العالقة بين شقراء و)أرامكو 
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إال  أعرف  ال  السنِّ  هذا  في  وأنا  سأبحث،  وكنت  السعودية(. 

البحث  )أرامكو(، ولكن مع  الذين اشتغلوا في  )ِشيَّاب(  أربعة 

وجدُت خمسة وثالثين شخًصا، وكتبتها في مقالة، وأزعم أنها 

أكثر  وأبحث  أتوسع  أن  لي  نواًة  تكون  لعلها  استحسانًا،  لقيت 

اللّه خيرًا يا شيخ عبدالعزيز، وشرَّفتنا بالحضور  وأكثر. فجزاك 

ما  واللّه  ترى  قلته  الذي  وكالمك  أكثر،  منك  بالقرب  وشرَّفتنا 

يسعدك. اللّه  نصفه،  نستحق 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

َمن أسهم في  ذُكَِر عن  للشيخ وألبي عبدالعزيز، وما  شكرًا 

أستحثَّ  أن  إلى  يدفعني  أهل شقراء،  من  )أرامكو(  مع  العمل 

في  عملوا  ممن  آبائنا  من  األول  الجيل  عن  ليكتبوا  المؤرخين 

صفوف )أرامكو( سواء في )التابالين( أم في الظهران أو غيره، 

وسيجدون آالفًا من األشخاص الذين هم حقيقًة رجال خدموا 

شركة  وجود  إن  أقول  أن  إال  يسعني  وال  المجال.  هذا  في 

)أرامكو( بحدِّ ذاته يُعدُّ مكسبًا ولِلّه الحمد لهذا البلد، والتعاون 

األجنبي المحلي في استخراج هذه الثروات. فالبعض قد يظن 

أنهم أخذوا البترول، لم يأخذوا البترول، لو لم يخرجوه ويعملوا 

الدولي  التعاون  فهذا  مدفونًا!  األرض  تحت  بقي  لربما  معنا 

الذي بدأ، كما أشار الشيخ عبدالعزيز، بلقاٍء بين الشيخ فوزان 

اللّه عليه في حينه  الملك عبدالعزيز رحمة  السابق وهو سفير 
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في القاهرة، ثم تطور بلقاءات واتفاقات أيام الشيخ عبداللّه بن 

المالية(. )وزير  سليمان 

يسأل  المهنا،  بن سعد  محمد  أبي سعد،  من  هذا سؤال 

نعاني  فهل  عظيمة،  نعمة  النفط  نعمة  فيقول:  السالم،  بعد 

النفط  لترشيد صرف هذا  استخدامه، ونحتاج  في  تبذير  من 

واستخراجه.

 وسؤال آخر: كم استهالك شركة الكهرباء يوميًّا، وهل يمكن 

ترشيد هذا االستهالك، وأضيف من عندي يا أبا سعد أن هناك 

)ُخطة لترشيده(؟

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

طيب، طبًعا هل نعاني من تبذير؟ بال شك، وأنا أشكر الذي 

يسأل وليس في )أرامكو(، أنا أشكر لكْون هذا الحس عنده وأنه 

حاسس به، لكن تخيَّل نحن كيف نحس به. هناك تبذير بشكل 

ا رُِفَعت أسعار المنتجات، أُسيء  كبير ال تتخيله في جميع، لمَّ

الظن في الدولة وأنها تجلب منه موارد مالية، واللّه، وأنا مطلع 

يا إخواني، أن الهدف وُجلَّ الهدف هو للترشيد. والحظنا نقًصا 

الدول. ويمكن  الترشيد، نحن من أرخص  بعد  في االستهالك 

يمشيه  كيلو  كل  حساب  يحسب  للخارج،  وسافر  ذهب  َمن 

مليون  المحلي  استهالكنا  اآلن  الوضع،  يستمر  فلن  غاٍل،  ألنه 

ومئتا ألف برميل يا جماعة، ويزيد، فإلى متى، وقد رأيتم كيف 
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البنزين.  رفعت  إنها  حيث  الوقود،  رفع  في  الدولة  حكمة  هي 

كثير، لكن  أثَّر على  رُفع  إذا  الديزل  ترفعه؛ ألن  فلم  الديزل  أما 

البنزين يُستخدم استخداًما، كل بيت عنده خمس سيارات، وكل 

العالم تروح وتجيء، وطبًعا ما يستمر الوضع هكذا، ال يمكن 

أن يستمر الوضع هكذا.

أما السؤال عن شركة الكهرباء، طبًعا أنا أكلمك عن مصفاة 

الرياض، حيث تسحب مني مئتي ألف برميل يوميًّا في الصيف 

الكهرباء،  وشركة  )أرامكو(  شركة  الدولة،  اآلن  البترول.  من 

ليس  الغاز  ألن  بالغاز؛  الزيت  هذا  الستبدال  حثيثًا  يسعيان 

هو  ثانيًّا  لألوبك.  اإلنتاجية  الحصة  في  الـ)كوتة(  في  محسوبًا 

البدائل  بأنها تعمل ضد  تُتهم  بيئيًّا وأرخص. و)أرامكو(  أفضل 

حثيثًا  تسعى  )أرامكو(  صحيًحا؛  ليس  وهذا  بالنفط،  الخاصة 

لدعم إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، بل عند )أرامكو( أبحاث 

في )ِضباء( وفي الشمال في العموم فيما يخص الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح، لماذا؟ يا إخواني، هل تعلمون أن استهالك العالم 

من النفط يوميًّا )95( مليون برميل؟ وهو في ازدياد! والمتوقع 

أن يصل قريبًا إلى )100( مليون! طيب َمن عنده قدرة، المملكة 

عندها مليونان ونصف باقية على الطاقة العليا، الطاقة القصوى 

لإلنتاج في المملكة هي )12.500.000(، اآلن نُنتج )10(، 

فلو ارتفع إلى )100( أو )105(، طيب المملكة ضخت هذين 

المليونين ونصف، طيب، بعدين، سيشكل ضغطًا علينا نحن، 
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طاقة  الشمسية،  الطاقة  البدائل،  فإيجاد  األسعار.  ترتفع  يمكن 

الذي  المشروع  يمكن  المملكة  اآلن  الذرية.  الطاقة  الرياح، 

الطاقة  ألواح  الشمسية وإنتاج  الطاقة  قريبًا على موضوع  ترونه 

 )Oil(الـ )الشمسية، وهذه تكون في نيوم، كلها بهدف أن )نُريِّح

العرض،  أكثر من  الطلب  أن  إلى  الوقت  الزيت، يصل  )نُريِّح( 

األسعار. سترتفع 

بودِّه أن  أن  الناس، تجد بعضهم  وهناك مفهوم خاطئ عند 

يكون سعره )200( ترى ما هو صحيح، السعر العادل للمنتجين 

والمستهلكين )70( أو )60(، هذا هو العادل، لماذا لن يكون 

بعادٍل إذا ارتفع؟! إذا وصل )150( ترى يا جماعة الخير نحن 

أول َمن سيتأثر، وأضرب لكم مثاالً: مصنع جبن، الذي نشتريه 

نحن، يستخدم الوقود في هذا المصنع، فإذا ارتفع إلى )150( 

فسيرفع عليك، ونحن رأينا يوم بـ )50( ارتفعت األسعار. ثانيًّا 

أشخاص،  يمتلكها  أن  الممكن  من  األخرى  الدول  في  اآلبار 

فهناك أُناٌس لديهم آباٌر صغيرة، لكنها غير مجدية إال إذا وصل 

السعر إلى )150(. هذا الشخص إذا بدأ يُنتج فإنه غير موثوق؛ 

فهو ليس مثل شركة )أرامكو( أو مثل الشركات الكبيرة، فقد يُنتج 

السوق هذا، ويصير  وهو ليس مع منظمة أوبك، و)يدب( في 

الكبير،  النزول  ال  المصلحة،  من  ليس  نازالً(،  )طالًعا  السوق 

أن  وليس عادالً  النفطية،  باالستثمارات  بالمنتجين ويضرُّ  يضرُّ 

يرتفع على المستهلكين، حتى تظهر البدائل التي ممكن أن تقتل 

تفضل. النفط، 
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

أستاذ صالح بطيش، تعقيب.

مداخلة: المهندس/ صالح بطيش: ■

عبدالرحمن  المهندس  الفاضل  لألخ  عليكم، شكرًا  السالم 

عبدالعزيز  األستاذ  الندوة  لراعي  موصول  والشكر  الفاضل، 

)فوبيا(  وهي  أال  اآلن،  منتشرة  )فوبيا(  أتناول  بودِّي  الُعمري. 

االحتياطي  أن  عبدالرحمن  المهندس  وذكر  النفط.  نضوب 

برنامج تعويض  برنامج اسمه  ترليون. ويتم عندكم في   )260(

النفط  نضوب  فبالتالي  يُعوض.  يُنتج  برميل  كل  أي  المبايعة، 

آخر وهو  السبب، ولسبب  لهذا  أنه مستبعد؛  يبدو  الجيولوجي 

أن ظروف تكوين النفط، الظروف الجيولوجية، ال تتغير بشكل 

سريع، أن تضاريس األرض، طبقات األرض، الحرارة، الضغط، 

من األزل إلى األبد، فبالتالي كل برميل يُستهلك يتم تعويضه، 

الموضوع  تستقبل.  والمستشفى  تدفن  فالقبور  البشر،  مثل 

الثاني، هو موضوع النضوب االقتصادي، فينبغي أن نركز عليه. 

إنتاج  أن  يبدو  االستهالك،  ووسائل  اإلنتاج  وسائل  تطور  فمع 

النفط األحفوري سيكون غير مجٍد؛ ألن البدائل ستحل محله، 

التسارع  ضوء  على  وذلك  وشيك؟  االقتصادي  النضوب  فهل 

مستبعد.  أو  التقنية  في 
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األرض  داخل  النفط  إبقاء  )فوبيا(  هو  الثاني  الموضوع  ثم 

لألجيال القادمة، تخيَّل أن عند أحدكم مليون ريال، هل يضعها 

في البنك وينتظر لما يكبر ولده حتى يستفيد منها، أم أنه يستثمر 

على  المستقبل  وفي  اآلن  عليه  عائًدا  يدرُّ  مشروع  في  المليون 

أوالده، وهذا ينطبق على النفط. فبدالً من أن يكون النفط تحت 

قيمة  ذي  غير  ويصبح  التقنية  بتطور  يتأثر  وقد  األرض،  باطن 

في المستقبل، أم أن أستخرجه اآلن ويُباع ويُستثمر في مشاريع 

القادمة؟ لخدمة الجيل الحالي واألجيال 

الشراكة  الخارجية؛  والشراكة  الداخلية  للشراكة  بالنسبة  ثم 

الخارجية فهمناها، وهي بغرض البحث عن أسواق. أما الشراكة 

استقطاب  هو  منها  الهدف  هل  منها؟  الهدف  فما  الداخلية 

إلى  حاجة  في  نحن  وهل  التقنية؟  استقطاب  أم  المال؟  رأس 

رأس المال؟ أم نحن في حاجة إلى التقنية؟ وبالنسبة للشراكة 

الخارجية ما هو دورها على مرونة اإلنتاج على الـ)كوتة(؟ هل 

بمقدار  المصافي  لهذه  ملتزم  )كوتة(؟ ألنك  الـ  على  تأثير  لها 

البترول.  من  معين 

، هناك في  وعندي مالحظة صغيرة، وأرجو أن تستدركوا عليَّ

األثر )بلِّغوا عني ولو آية( )سيروا وتفّكروا في آيات اللّه(، فيبدو 

بلّغنا  آية، فهو  المهندس ينطبق عليه بلغوا عني ولو  أن ما قاله 

العلم الذي عنده، ونحن بدورنا إن شاء اللّه نبلغه لمن نقابله، 

شكرًا.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

شكرًا أستاذ صالح وجزاك اللّه خيرًا. وقبل أن أترك للمهندس 

هل  يقول:  مطروح،  سؤال  هذا  ليعقب،  المجال  عبدالرحمن 

البترول في باطن األرض متجدد أم نافد؟ حيث إن هناك نظريات 

مخلفات  البترول  كْون  نظرية  وهي  عنها  سمع  السائل  حديثة 

البترول ربما  حيوانات وكذا، ثبت كما يقول عدم صحتها وأن 

ناتج عن طاقة شمسية أو أشياء أخرى، وأنه ربما يكون متجدًدا 

في بعض المناطق.

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

واللّه، أنا ال أستطيع أن أنقل إال ما درست، وما درسناه أنه 

بقايا حيوانية، بالنسبة هل هو متجدد، طبًعا قد يكون الحقل يُنتج 

ثم يقلُّ اإلنتاج؛ ألن بعضها ينتج عن الضغط، ولكن التقنيات 

تتحسن، وممكن أن تعود له وتنتج، ونأخذ مثاالً على ذلك حقل 

العالم، وإنتاجه  أكبر حقول  اللّه،  فالَغوَّار هذا ما شاء  )الَغوَّار( 

يمكن يعدل إنتاج ثالث دول، يُنتج منه يوميًّا )5.000.000( 

 .)70.000.000.000( به  الذي  المخزون  يوميًّا!  برميل، 

عموديًّا،  أصبح  ثم  أفقيًّا  به  الحفر  كان  )شيبة(  حقل  وكذلك 

فالتقنيات صارت تالحق المخزونات؛ ألنك قد تحفر وال تقع 

على العمق، وحتى تصل إلى العمق من الممكن أن تحفر أفقيًّا 



281

مخزون ال  به  بئر  كل  أن  أنا  فتصوُّري  العمق.  إلى  تصل  حتى 

منه؛  بقي  ما  الستخراج  التقنية  هو  فقط  يتجدد  الذي  يتجدد، 

ألن نظريًّا ال يمكن أن تنتج 100% مما فيه. لكن هناك تقنيات 

والتخلص  الكربون  أكسيد  ثاني  يضخون  بدأوا  حيث  جديدة، 

أن كل  الزيت، فحسب علمي  بيئيًّا واستخدامه الستخراج  منه 

بئر به مخزون ال يتغير، الذي يتغير تقنية إنتاجه. فقد نستطيع أن 

نستخرج فقط 30%، لكن مع تطور التقنية أستطيع أن أستخرج 

60%. وقد يقول الناس إنه زاد، هو ما زاد، الذي زاد قدرتنا على 

المزيد منه. إنتاج 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

أستاذ خالد العثمان، تعقيب.

مداخلة: األستاذ / خالد العثمان: ■

السالم عليكم ورحمة اللّه، أكرر الشكر مرة أخرى للمهندس 

إلى  أدلف  لعلي  القيمة.  المحاضرة  هذه  على  عبدالرحمن 

النقاط مباشرًة. أقول لعل هناك مشكلة في )أرامكو( مع اإلعالم، 

)أرامكو( لم تستطع، أنا أقول ـ في ظني ـ، أن تنقل منجزاتها؛ 

ينقلوا  ألن  الحضور  يرجو  عبدالرحمن  المهندس  جعل  مما 

منجزات )أرامكو(. شركة عمالقة مثل )أرامكو( أعتقد أن لديها 

المهندس  أن  يبدو  المهمة.  بهذه  تقوم  إعالمية  وأذرًعا  أجهزة 

عبدالرحمن استشعر هذا النقص، وقام بجزء من هذه المهمة، 
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وهو يُشكر على هذا. لكن ال بدَّ أن تقوم )أرامكو( بهذه المهمة. 

ال تكفي مجلة بسيطة مثل )القافلة( أو قناة أرضية بسيطة تبثُّ 

في الظهران لتنقل لنا منجزات )أرامكو(. أرامكو لديها منجزات 

ا على مستوى الوطن، أعتقد أنه يلزمها لزوًما أن تبثَّ  ضخمة جدًّ

مثل هذه المعلومات للجميع.

وعن قضية الخدمة المجتمعية، ال يستطيع أحد أن يتحدث 

معي عن المنجزات المجتمعية التي قدمتها )أرامكو( للمجتمع 

تخلَّت  ثم  الشرقية،  المنطقة  في  تبنتها  التي  المدارس  عدا  ما 

بدَّ أن تقوم  التعليم. ال  الفترة األخيرة وسلمتها لوزارة  عنها في 

مت للمجتمع.  )أرامكو( هذه الشركة العمالقة بتوضيح ماذا قدَّ

المثال واضحة للعيان في  فمثالً منجزات )سابك( على سبيل 

)أرامكو(  منجزات  هي  ما  لكن  المجتمعية،  الخدمة  مجال 

؟ للمجتمع

الشركة  للشركة،  الذهنية  الصورة  قضية  وهي  ثانية  قضية 

تقصيرًا  يكون  قد  منهم،  أنني  وأحسب  الجميع،  لدى  غامضة 

مني، لكن َمن أسأله ال يعرف أنها شركة صناعية، فال يعرف عنها 

سوى أنها تقوم باإلنتاج فقط، لكن ما وراء اإلنتاج يجهله الكثير. 

هناك نقط مهمة أسهمت في تشكيل صورة ذهنية خصوًصا لدى 

سكان المنطقة الشرقية وهي ما تسمى بـمحجوزات )أرامكو(. 

سكانية  مشكلة  سببت  يعرفها  ال  لمن  )أرامكو(  محجوزات 

الشرقية؛  المنطقة  في  للسكن  الصالحة  األراضي  في  ا  وُشحًّ
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بسبب أن )أرامكو( وضعت يدها على هذه األراضي. كل هذه 

شركة  لديها  يكون  أن  الشركة  على  وتوجب  تستدعي  األمور 

خاصة للعالقات العامة، لإلعالن، للميديا، وذلك لتوضيح ما 

يجب عليها أن تقوم به، شكرًا مرة أخرى لكم.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

لديك تعقيب.

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

بالنسبة للشركة، نعم في السابق كانت مغلقة، لكن ال يمكن 

)تويتر  على  موقع  لديها  واآلن  وغيرها.  هي  مغلقة  تستمر  أن 

وبالنسبة  وتلقيها.  تطرحها  الجارية  األحداث  وكل   )Twitter

أم ليست  أنا ما أدري هل هي قصور  لإلسهامات االجتماعية، 

بقصور، لكن سأستعرض جزًءا بسيطًا منها، وفعالً وكما قلت إن 

المعروف لدى الناس أنها كانت تبني مدارَس وتوقفت. ولكن 

يدري  ال  لمن  وأقول  نفسي،  ألوم  الوقت  نفس  وفي  رك،  أُبشِّ

زيادة، ونحن  مبادرات  مبادرتين وهناك  عنها! ولكن سأعطيك 

متوقعون أن هذا السؤال سيأتي، فقلنا حتى ال نطيل عليكم إذا 

ما جاء، خالص، وإذا جاء نوريكم. طبًعا كانت )أرامكو( دائًما 

تتبرع بالحقيبة المدرسية. وهذه مبادرة سنوية من الشركة، واآلن 

نقلتها من حقيبة إلى )iPad(. منذ سنتين دعَّمت )أرامكو( الصمَّ 
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اللّه  اللّه على هذه الشركة، ومن نِعم  بسماعات، لكن من نِعم 

على موظفي هذه الشركة، وإذا أحسنوا النية، وانظر كيف تتيح 

تتبرع  بألف  تبرعت  فكلما  المجال،  هذا  في  التبرع  للموظفين 

)أرامكو( بألف. وأنا أقول، أنا كشخص أقول إذا أحسنت النية، 

فأنا مضاعف أجري، إن شاء اللّه، ألني أسهمت في أن تُسهم 

األلفين، وهذا من  في  بل  األلف،  في  ليس  فأجري  )أرامكو(، 

هذا  في  سنويًّا  ماليين  سبعة  عن  يقل  ال  ما  وأبشرك  اللّه،  نِعم 

المجال.

هذا  عنها،  يدري  أحد  ما  يمكن  إسهامات،  أيًضا  وهناك 

التواصل  اسمه )ُصنع في مكة(، هذا ترى منشورة على مواقع 

لذوي  أغلبها  وكل  يوفر،  وهذا  )أرامكو(،  في  االجتماعي 

في  للهدايا  مصنع  هذا  والمحتاجين.  الخاصة  االحتياجات 

بيع  منطقة  ألنها  الخاصة؛  االحتياجات  ذوو  عليه  يقوم  مكة 

هدايا. وكذا مشروع تأهيل المكفوفين لصيانة طابعات )برايل(، 

أجهزتم  بصيانة  يقومون  هم  مستفيد،   )100( منه  المستهدف 

شجرات  استزراع  مشروع  وهناك   .%100 )أرامكو(  وتدعمها 

الزيتون في الجوف، )أرامكو( التي تدعمها، )100( أسرة. وهذه 

اعات التي كنت أتكلم عنها. وهناك مشروع استزراع البنِّ  السمَّ

في جازان، وهناك في جازان، تُباع قهوة عليها شعار )أرامكو(، 

دعم للمزارعين. أكثر من )560( مشروع تطوير صناعة العسل 

في الباحة، نفس الشيء تجده في الباحة. مشروع مختبر تصنيع 
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من  فتاة   )100( توظيف  تم  القصيم  وفي  الظهران.  في  رقمي 

مصفاة  واآلن  أقمشة.  لون  يفصِّ الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

الرياض وقَّعت معهم ليفصلوا مالبسنا نحن، مالبسنا التي ضد 

عبدالعزيز  الملك  )جمعية  مظلة  تحت  فتاة،   )100( الحريق، 

الخيرية(. مركز )قيطان( في الدمام، كل من يعمل به فتيات من 

ذوي االحتياجات الخاصة، ما أدري، ليسوا من المعاقين، ذوي 

االحتياجات الخاصة الالتي دخولهن ضعيفة، قد تكون مطلقة 

مثالً. وكذا دعم الصيادين في ينبع والقنفذة وبيش. غزل ونسج 

الصوف في حفر الباطن، وقد اخترنا فقط مجموعة منها. وأنا 

مثلك أشعر بحرقة أن المجتمع يرى أن ما تسهم به )أرامكو( هو 

م لـ)أرامكو( هناك إدارة  المدارس وتوقفت، ولكن كل َمن تقدَّ

خاصة للتبرعات واإلعانات، ولكن تُثبت أن لديك برنامًجا، هي 

ما هي جباية، فجمعية )إنسان( مثالً، تلك الجمعية كلنا اطلعنا 

ولحرصهم  ريال،   )5.000.000( )أرامكو(  أعطتها  عليها، 

على إثبات أن الـ)5.000.000( ستذهب في محلها، إن شاء 

اللّه، فقد دَعوني أنا ومدير الشؤون الحكومية وذهبنا وزرناهم 

ورأينا كيف هي مستغلة هذه لأليتام. فستستمر )أرامكو(، فعالً، 

م عليها، ولديه برنامج واضح وجيد، فليس  فعالً اآلن كل َمن قدَّ

برنامج  لديك  بل  يعطونه،  ماالً  أحتاج  وقال  إليها  جاء  من  كل 

وتصير تحت مظلة صحيحة، فسيعطونه، وهذا جزء منها، وكل 

هذا معلن عنه في موقع الشركة.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

واضحة،  )أرامكو(  وخدمات  عبدالرحمن،  للمهندس  شكرًا 

مت، وأرى  م أكثر مما قدَّ لكن في تصوري كمؤرخ أن بيدها أن تُقدِّ

العالم،  في  شركة  أكبر  عن  نتكلم  فنحن  تهتز،  الرؤوس  بعض 

أن  الرسالة  وميزانيتها ربما تفوق ميزانية دول متعددة، فلعل هذه 

االجتماعية،  الخدمة  مجال  في  يطمعون  الناس  أن  وهي  تصل، 

م اآلن، وهذه الرسالة يمكن  م )أرامكو( أكثر مما يُقدَّ وذلك أن تُقدِّ

أن تصل عن طريقنا أو عن طريق غيرنا، إن شاء اللّه.

واآلن لدينا سؤاالن، واحٌد منهما وصل عبر البّث المباشر عبر 

)اليوتيوب YouTube(، سؤاالن في سؤال يقول: ما هو مستوى 

واألرباح،  االقتصادية  الكفاءة  ناحية  من  السعودية  المصافي 

فيها  بما  الخارج  في  بمثيالتها  مقارنًة  لهذا،  تعرَّضت  وأظنك 

المملكة؟ وسؤال آخر  )أرامكو( خارج  التي تملكها  المصافي 

التي بدأ العمل بها قبل ثالثين  يقول: ماذا عن مصفاة القصيم 

سنة وتوقفت؟ إن كان عندك إجابة لهذين السؤالين.

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

واللّه، مصفاة القصيم طبًعا هي قد قُرِّر بناؤها أيام )بترومين 
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من  جزًءا  تكن  لم  فأرامكو  )أرامكو(.  وليس   )Petromin

هذا القرار، ولعل هدف الدولة، أنا ال أعرف حقيقًة ما هو؛ 

ألني لم أكن في منظومة هذا القرار، لكن أنا مقتنع اقتناًعا 

سيُقَرر  كان  فما  بُنيت،  ما  الرياض  مصفاة  أن  لو  شخصيًّا، 

وقد  استراتيجيًّا،  بُنيت  هي  الرياض،  في  موقعها  يكون  أن 

بدأت بـ )15.000( فقط صغيرة! وهي اآلن )130.000(. 

ورأس تنورة التي هي اآلن )550.000( كانت )3.000(، 

فال أتوقع أن تُبنى مصفاة ليست على بحر، ال أتوقع نهائيًّا، 

ولو أن مصفاة الرياض لم تُبَن، فما كانت )أرامكو( لتبني في 

الرياض شيئًا. 

واألرباح  والمقارنة  الجدوى  عن  وهو  الثاني،  الشق  أما 

مصفاة  عرضت  أنا  واللّه،  الخارج؛  في  بمثيالتها  والعائدات 

عن  يسأل  يكون  قد  وطبًعا  المصافي،  من  عينة  وهي  الرياض 

 )S - Oil مصافي الشراكة التي في خارج المملكة كـ )إس أويل

العائدات،  التي في كوريا فهي من أفضل المصافي من حيث 

بالكامل  أمريكا  في  التي  المصفاة  تشتري  قررت  و)أرامكو( 

فلن  كالسهم،  عائداتها  اآلن  وأُبشركم  عائداتها،  ضعف  بسبب 

ربحية،  بدون  تعمل  معاملها  بأن  تُسأل  أن  )أرامكو(  ترضى 

وعندها القدرة والجرأة والشجاعة إذا كان هناك شيء غير مربح 

)تطفيه(. أن  الممكن  فمن 
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

يوجد  هل  الصخري،  بالنفط  نسمع  يقول:  األخير،  السؤال 

لدى المملكة هذا النوع؟ وهل يمكن أن ينافس النفط العادي؟ 

الشكر. ولكم 

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

من  معروف  هو  يعني؟  طلع  متى  الصخري،  النفط  طبًعا، 

مع  تمَّت  مقابلة  إلى  أحيلكم  وقد  جديد،  بشيء  هو  ما  زمان، 

األمريكيين،  من  مجموعة  وسأله  النعيمي،  علي  المهندس 

المقابلة،  هذه  في  زاوية  في  يحجروه  أن  يتوقعون  كانوا  حيث 

الصخري  النفط  أن  وأعرف  جيولوجي  مهندس  أنا  لهم:  فقال 

غاٍل،  أنتجه؟!  ما  لماذا  تسألوني  ولكن  زمان،  من  موجود  هذا 

تكلفة استخراجه غالية، لماذا أتوجه إلى إنتاجه وأنا عندي ما هو 

ا وصل إلى  أرخص منه؟! ما الذي جعله يظهر في أمريكا؟! لمَّ

)150( صار مجديًّا اقتصاديًّا، لكن مرونة إنتاجه ليست كمرونة 

إنتاج النفط العادي، فال يمكن مثالً نقله في )تريالت(، بل ال 

بدَّ من نقله عبر أنابيب، كما أن نسبة الكبريت به مرتفعة، والذي 

زاد  مهما  أي   )5.000.000( في  نتكلم  محدود،  أمريكا  في 

وقود،  لديها  المملكة  أن  في حين  نقص )5.000.000(،  أو 

كيف  يقول  العقل  ولكن  الستخرجته،  استخراجه  أرادت  ولو 
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يحتاج  ألنه  وطبًعا  )الرخيص(،  عندي  وأنا  )الغالي(  أستخرج 

بكثير. آبار أعمق  إلى حفر 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

أن  وهو  ذهني،  في  قََدَح  أطرح سؤاالً  أختم،  أن  قبل  لعلي 

إلنتاج البترول تكلفة، ما هي أرخص الدول، وهل المملكة من 

البترول؟ إنتاج  الدول في  أرخص 

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

صحيح، هو لو أن المملكة ال تُنتج إال مليون، يمكن يطلع 

المملكة  يُكلف  فالبرميل  كبير،  اإلنتاج  أن  بحكم  لكن  غاليًّا، 

كما  والسبب  الدول؛  أرخص  من  وتُعتبر  دوالر،   )24( من 

للبترول  إنتاج  تكلفة  هناك  وليس  اإلنتاج،  كِبَُر حجم  هو  قلت 

كبير  حجمه  اإلنتاج  ألن  المملكة؛  إنتاج  تكلفة  من  أرخص 

ا وقديم، وكذا المعدات صار لها االستهالك مثل استهالك  جدًّ

األصول )Depreciation(. وإذا شاهدتم الضغط الذي تمَّ على 

النعيمي، يوم كان )150( وكانوا  البترول المهندس علي  وزير 

يضغطون )نزِّل نزِّل( فكان فعالً في صراع معهم. وقال لو ينزل 

اللّه.  رابحين، سبحان  زلنا  ما  ننزله،  راح  ما   )20( إلى  البترول 

والتقنيات التي في )أرامكو( اكتسبت من الخبرة ما يكفيها ألن 

تكون. 
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وهناك  عنها،  أتكلم  ألن  مخوَّالً  لست  أنا  المحجوزات  أما 

إدارة كاملة لألراضي، إدارة كاملة عليها مدير مثلي، ليس له هّم 

الرياض  الرياض،  عن  مثاالً  أعطيك  وأنا  األراضي.  متابعة  إال 

كانت محاطة بأراٍض مملوكة ألشخاص، وجلسنا سنتين حتى 

نقول األرض التي بجانب المصفاة ال يُمكن أن يُبنى فيها شيء؛ 

أنتم  خطر،  أنه  تعتقدون  ما  أن  مفاده  قرار  فجاءنا  خطر،  ألنها 

تشترونه، واشترينا الجزء الذي حسب الدراسة أنه خطر اشتريناه 

فأنا عندي أمل كبير  الشرقية،  المنطقة  وصار ملكنا. ولكن في 

المشكلة ستخف بشكل كبير، وذلك بعد ما تم إعادة  أن هذه 

تشكيل الوزارة، التي كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أما 

اآلن فهي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فبحكم أنها 

كانت  التي  المشاكل  هذه  من  الكثير  فلعل  واحد،  وزير  تحت 

بين وزارات، واآلن أصبحت بين وزارة واحدة، لعل حلها يكون 

أسهل. وأتوقع أن مدينة الملك سلمان للطاقة لو أنها ما كانت 

تحت وزارة البترول، لكانت قد خضعت لنفس النقاشات، ولكن 

في رأس  وأنا عملت  المحجوزات،  دولة، هذه  قرار  أيًضا  هذا 

تنورة ثماني سنوات، وأتذكر المستشفى الحكومي متوقف وُمِنَع 

من االفتتاح بسبب مرور خطوط بترول بجانبه غاز؛ ألنها تشكل 

خطورة عليه، و)أرامكو( لديها مواصفات لَحرَم الخطوط، فحالًّ 

لهذا  مواجًها  كونه  من  بدالً  المستشفى  مدخل  ُغيَِّر  للموضوع 

ا، فأحيانًا )أرامكو( ال يمكن أن  الخط، وبُِنَي جدار صلب جدًّ

هناك  كانت  إذا  خطرة  محالت  في  سكنية  بتجمعات  تسمح 
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أنابيب يمر بها غاز أو بترول، فال أعتقد أنه من المنطق والعقل 

أن أُعرِّض المواطنين في مناطق خطرة، فما بالك أنابيب مليئة 

بالبترول. 

بها  فرصة  من  نفسها  الدولة ستحرم  أن  أتصور  أنا ال  ولكن 

يا جماعة  النقل  وزارة  وبين  بيننا  نحن  واآلن،  األمر.  لهذا  حلٌّ 

الخير ملفات كبيرة، هم إذا جاءوا ليبنوا طريًقا فقد نكون نحن 

لُنَمرِّر  إذا جئنا  عائًقا لهم، من حيث موضوع األنابيب. ونحن 

على  الجلوس  هو  الوحيد  فالحل  عقبة.  يكونون  هم  أنابيب 

مائدة المفاوضات والوصول إلى حل يرضي الطرفين، والهدف 

النهاية. السالمة في  من هذا كله 

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  الندوة:  مدير 

لُعمري: ا

قبل أن أختم، اسمحوا لي بحكم العمل في العقار، فمحجوزات 

وأقولها  لـ)أرامكو(.  أمالكًا  وليست  امتياز  مناطق  هي  )أرامكو( 

بكل صراحة لعل في هذا الحجز ِخيرة لتبقى أراضَي عامة ملًكا 

فيها دعاوى شرعية،  له  منها مستقبالً، وَمن  يُستفاد  للدولة  ا  عامًّ

كما أشار المهندس عبدالرحمن هناك أوامر بنزع ملكيتها أو غير 

ذلك إذا كان هناك تملك شرعي حقيقي. فكم نحن بحاجة إلى 

وعامة  والبلد  الدولة  لخدمة  عامة  أراضَي  العامة  األراضي  بقاء 

الناس. هذا، وأُكرر شكري للمهندس عبدالرحمن ولكم. 

كثيرًا من هذه  استفدت  أنني  أُعلن وبكل صراحة  والحقيقة 
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المعلومات، وكم بودِّي أن يكون لنا طرح إعالمي على مستوى 

المعلومة التي يمكن أن تحل محل كثير من األعمال اإلعالمية 

التي ربما ال تصل إلى مثل هذه الحقائق، التي تزيد الثقة بالنفس 

وبأبناء هذا الوطن. أكرر الشكر، وأترك الختام لضيفنا الكريم.

المحاضر: األستاذ المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ■

الفاضل:

أثقلت  قد  أكون  ال  اللّه  شاء  وإن  خيرًا جميًعا،  اللّه  جزاكم 

مفيدة،  كانت  أنها  واضح  المعلومات  وإال  باإلطالة،  عليكم 

منتجات  من  عينات  جميع  عنا  جمَّ الرياض  مصفاة  في  ونحن 

المصفاة، وارتأينا أن تكون عندك يا دكتور عبدالعزيز في الملتقى 

كوسيلة إيضاحية. وطبًعا لإليضاح هذا األول هو الزيت الخام، 

الطبخ  غاز  الغاز،  ثم  للمصفاة،  يجيء  الذي  الزيت  هو  هذا 

 ،)95  ،91( بشقيه  البنزين  ثم  بالسالمة،  ألنه  عبَّأناه  ما  وطبًعا 

ثم وقود الطائرات، ثم الديزل، ثم األسفلت، ثم الكبريت، كل 

هذه المنتجات تطلع من مصفاة الرياض، ويشرفنا أن تكون في 

إضافية. كوسيلة  الملتقى 

)المضيف( ومدير الندوة: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  ■

إبراهيم الُعمري:

ما شاء اللّه، جزاكم اللّه خيرًا، وبارك اللّه فيكم، ومشكورين 

ونحن لدينا إصدارات المنتدى، عشر مجلدات، سيتم تسليمها 

لسعادة المهندس عبدالرحمن الفاضل. 
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صور مختارة من الندوة.
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http://www.news.net.sa/new/s/35780

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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https://almnatiq.net/665723
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https://www.slaati.com/1267712
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 ندوة:

»التعليم اإللكتروني: الجامعة 

السعودية اإللكترونية نموذجاً«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

عبداللّه  ■ الدكتور/  األستاذ  سعادة 

ابن عبدالعزيز الموسى.   

التحصيل العلمي: ■

وطرق ـ  في  المناهج  دكتوراه  )1418هـ/1997م( 

 Ohio أثينز )أوهايو  ة  جامع من  اآللي  الحاسب  تدريس 

University، Athens( في الواليات المتحدة األمريكية، 

تخصص فرعي في إدارة التعليم العالي.

)1(  * أقيمت مساء السبت، السادس من جمادى األولى )1440هـ( الموافق للثاني 

عبدالعزيز  بن  عبداللّه  الدكتور  سعادة  يها  ف تحدث  )2019م(  يناير  من  عشر 

الموسى، مدير الجامعة السعودية اإللكترونية بالرياض. وأدارها األستاذ مؤيد 

الشركاء في شركة »رد هات«. مبيعات  الُعمري، مدير  إبراهيم  بن  ابن عبدالعزيز 
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اآللي ـ  الحاسب  في  1997م( ماجستير  )1418هـ/ 

أوهايو  جامعة  من  التعليم  في  اإلنترنت  وتوظيف 

أثينز )Ohio University، Athens( في الواليات المتحدة 

األمريكية.

)1417هـ/ 1996م( ماجستير في اإلحصاء وطرق البحث ـ 

اإلنترنت  في  البحث  آليات  واستخدام  التربوي  والتقويم 

من جامعة أوهايو أثينز )Ohio University، Athens( في 

الواليات المتحدة األمريكية.

وطرق ـ  المناهج  في  ماجستير  1991م(  )1411هـ/ 

التدريس من جامعة أم القرى.

التاريخ من جامعة ـ  )1408هـ/ 1988م( بكالوريوس في 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

المناصب والوظائف األكاديمية: ■

السعودية اإللكترونية ـ  الجامعة  إلى اآلن( مدير  )1433هـ 

المكلَّف.

لشؤون ـ  العالي  التعليم  وزارة  1433هـ( وكيل   -  1429(

البعثات.

العامة ـ  اإلدارة  على  العام  1429هــ( المشرف   -  1428(

العالي. التعليم  بوزارة  االبتعاث  وبرامج  للبعثات 

بجامعة ـ  باإلنابة  العلوم  كلية  1428هـ( عميد   -  1427(

اإلسالمية. سعود  بن  محمد  اإلمام 
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الحاسب ـ  علوم  كلية  1428هـ( عميد   -1423(

اإلسالمية. سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  والمعلومات 

ونظم ـ  اآللي  الحاسب  قسم  1423هـ( رئيس   -  1421(

اإلسالمية. سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  المعلومات 

اآللي ـ  الحاسب  قسم  على  1423هـ( المشرف   -  1419(

اإلسالمية. سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  المعلومات  ونظم 

عضوية المجالس واللجان: ■

داخل ـ  اللجان  من  عدد  اآلن( رئاسة  وإلى  )1433هـ 

اإللكترونية. السعودية  الجامعة 

صاحب ـ  من  الُمَشكَّلة  المعاقين  لجنة  )1430هـ( رئيس 

اللّه  رحمه  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو 

الخارج. في  المعاقين  أوضاع  لدراسة  تعالى 

)1429 - 1433هـ( عضو لجنة الرسوم الدراسية العلمية ـ 

واإلدارية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

الخارج ـ  في  الكوارث  لجنة  1433هـ( عضو   -  1429(

الخارجية. بوزارة  المبتعثين  ألبناء 

والتدريب ـ  االبتعاث  لجنة  1433هـ( عضو   -  1428(

بوزارة الخدمة المدنية.

بهيئة ـ  اللجان  من  عدد  في  1433هـ( عضو   -  1428(

الخبراء.



300

)142 - 1430هـ( عضو لجنة الدراسة بالجامعات العربية ـ 

بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

المعادالت ـ  لجنة  رئيس  1433هـ( نائب   -  1427(

للشهادات األجنبية في وزارة التعليم العالي.

جامعة ـ  في  األمناء  مجلس  1430هـ( عضو   -  1425(

األمير فهد بن سلطان في تبوك.

)1425 - 1428هـ( عضو مجلس أمناء كلية الباحة التابعة ـ 

لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

لمسؤولي ـ  السعودية  العربية  المملكة  )1423هــ( ممثل 

مناهج الحاسب في المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

المتحدة. العربية  اإلمارات  بدولة   )ISESCO( إيسيسكو 

)1422 - 1428هـ( رئيس األسرة الوطنية للحاسب اآللي ـ 

في وزارة التعليم العالي )المكلفة بإدخال الحاسب اآللي 

في المرحلة االبتدائية والمتوسطة(.

بجامعة ـ  العلمي  المجلس  1427هـ( عضو   -  1422(

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

)1422 - 1425هـ( عضو األسرة الوطنية لتقنيات التعليم ـ 

في وزارة التعليم.

الجمعية ـ  في  اإلدارة  مجلس  1425هـ( عضو   -  1422(

السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، ونائب رئيس 

الجمعية لمدة ست سنوات.
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)1422هـ( رئيس لجنة وضع ُخطة للسنة التحضيرية في ـ 

اإلمام  بجامعة  المعلومات  ونظم  اآللي  الحاسب  قسم 

اإلسالمية. سعود  بن  محمد 

)1421هـ( عضو لجنة تأليف كتب مناهج الحاسب اآللي ـ 

في تعليم البنات، ومؤلف كتب المرحلة الثانوية للحاسب 

اآللي.

العليا للحاسب اآللي ـ  )1420 - 1421هـ( عضو اللجنة 

في الرئاسة العامة لتعليم البنات.

النشر العلمي: ■

أوالً: الكتب: ■

كتب،  . 1 عشرة  الحاسب واإلنترنت(  نتعلم  )تعالوا  سلسلة 

)1435هـ(. البيانات  شبكة  مؤسسة  الرياض: 

الرياض: مؤسسة . 2 واإلنترنت،  اآللي  الحاسب  في  مقدمة 

)1433هـ(. البيانات  شبكة 

ICDL  ، عشرة . 3 سلسلة )تعالوا نتعلم الحاسب واإلنترنت( 

البيانات )1432هـ(. كتب، الرياض: مؤسسة شبكة 

)استخدام الحاسب اآللي في التعليم(، الرياض: مؤسسة 4. 

شبكة البيانات )1430هـ(.

والتطبيقات، الرياض: . 5 األسس  اإللكتروني:  التعليم 

مؤسسة شبكة البيانات )1425هـ(.
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ثانيًّا: بحوث ودراسات منشورة في مجالت علمية: ■

آفاق توظيف التقنية في التعليم العالي: دراسة استشرافية . 1

في ضوء معطيات مستقبلية، )1436هـ/ 2015م(.

دبي . 2 في   )21( للقرن  والتكنولوجيا  القيادة  تصميم 

)1435هـ/2014م(.

الجامعة السعودية اإللكترونية نموذج مختلف في التعلم . 3

اإللكتروني والتعليم عن بعد، )1434هـ/ 2013م(.

إسطنبول، . 4 في  التعليم  تطوير  في  التقنية  تساهم  كيف 

)1434هـ/2013م(.

تقنية . 5 في  المتطورة  التعليمية  واألساليب  الوسائل  أحدث 

2013م(. )1434هـ/  برشلونة،  في  المحمول  الهاتف 

اإللكتروني: . 6 التعلم  مؤتمر  اإللكتروني،  التعليم  مطالب 

2007م(. )1428هـ/  الكويت،  في  وتحديات  آفاق 

)1428هـ/ . 7 الفوري،  بالتعليم  وعالقتها  التعليم  نظريات 

2007م(.

معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في المرحلة الثانوية . 8

في الرياض، )1428هـ/ 2007م(.

مدى إتقان طالب المرحلة الثانية بمدينة الرياض لمهارات . 9

الرخصة الدولية للحاسب اآللي، )1428هـ/ 2007م(.

محمد . 10 اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات 



303

)1428هـ/  المعلومات،  تقنية  نحو  اإلسالمية  سعود  ابن 

2007م(.

مكوناته، . 11 عناصره،  أسسه،  مفهومه،  اإللكتروني:  التعليم 

ندوة عن مدرسة المستقبل بكلية التربية في جامعة الملك 

سعود، )1426هـ/ 2005م(.

المنهج اإلنترنتي: نموذج مقترح لوضع مناهج التعليم في . 12

المملكة على اإلنترنت، )1423هـ/ 2002م(.

ُخطة مقترحة إلدخال الحاسب اآللي في التعليم في دول . 13

الخليج العربي، )1422هـ/ 2001م(.

التعليم . 14 في  والحاسوب  المعلومات  تقنية  استخدام  واقع 

لدول  التربية  مكتب  العربي،  الخليج  بدول  األساسي 

الخليج العربي، )1422هـ/ 2001م(.

التعليم 51.  تطوير  في  اإلنترنت  في  االتصال  خدمات  دور   

العالي، )1421هـ/ 2000م(.

المعلومات، 61.  عصر  وتحديات  الثقافية  الصناعات   

)1421هـ/2000م(.

الدورات التدريبية وورش العمل: ■

الجامعات . 1 لمديري  عمل  ورشة  التعليم،  في  االبتكار 

العالي  التعليم  بوزارة  األكاديمية  القيادة  مركز  بإشراف 

المنعقدة في ينبع، )1436هـ(.
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لمديري . 2 عمل  ورشة  التعليم،  في  االستراتيجي  التخطيط 

الجامعات بإشراف مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم 

)1435هـ(. ينبع،  في  المنعقدة  العالي 

تصميم . 3 في  المدمج  التعلم  بيئة  في  التعليم  استراتيجيات 

المنعقدة  فرنكلن  المقدمة من جامعة  اإللكتروني  التعليم 

)1435هـ(. السعودية،  اإللكترونية  الجامعة  مقر  في 

التعليم . 4 في  المشهد  تغيير  في  التدريس  هيئة  عضو  دورة 

مركز  بإشراف  الجامعات  لمديري  العالي،  ورشة عمل 

القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي المنعقدة في ينبع، 

)1434هـ(.

دورة في الشبكات، المنعقدة في الرياض، )1422هـ(.. 5

كوااللمبور، . 6 في  اإللكتروني، المنعقدة  التعليم  في  دورة 

)1420هـ(.

جامعة . 7 في  المنعقدة  االستراتيجي،  التخطيط  في  دورة 

)1420هـ(. فيصل،  الملك 

عضوية المنظمات العلمية: ■

بعد ـ  عن  التعلم  مركز  في  عضو  اآلن(  إلى  )2001م 

أثينز  أوهايو  جامعة  في  التعليم(  في  الحاسب  )استخدام 

المتحدة  بالواليات   )Ohio University, Athens(

األمريكية.
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السعودية ـ  الجمعية  اآلن( عضو  إلى  1999م  )1420هـ/ 

للحاسبات.

عشر ـ  من  أكثر  في  اآلن( عضو  إلى   1995 )1416هـ/ 

في  متخصصة  اإلنترنت  عبر   )News Group( جمعيات 

مناقشة شؤون الحاسب اآللي واإلنترنت وتطبيقاتهما في 

مختلف المجاالت.

تطوير ـ  جمعية  في  اآلن( عضو  إلى  1994م  )1415هـ/ 

.)ASCD( المناهج بالواليات المتحدة األمريكية

المشاركات االجتماعية واإلعالمية: ■

نشر أكثر من )250( مقاالً في جريدة الجزيرة في مجال ـ 

خالل  من  وذلك  واإلنترنت(،  )الحاسوب  المعلوماتية 

الصفحة  في  المستقبل«  »وحي  بعنوان  أسبوعي  عمود 

اإللكترونية.

نشر أكثر من )30( مقاالً في عدد من المجالت والصحف ـ 

السعودية.

المشاركات اإلعالمية )تلفزيون، راديو، صحف، ومجالت( ـ 

في مجال المعلوماتية.

في ـ  تلفزيونيًّا  برنامًجا  ثالثين  من  أكثر  في  المشاركة 

التلفزيون السعودي.

المشاركة في أكثر من خمسين برنامًجا إذاعيًّا في اإلذاعات ـ 

السعودية.
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اإلمام ـ  جامعة  في  المجتمع  خدمة  برامج  في  المشاركة 

محمد بن سعود اإلسالمية.

في ـ  المتخصصة  والندوات  المحاضرات  في  المشاركة 

من  عدد  في  محاضرة  ثالثين  من  بأكثر  المجتمع  خدمة 

العامة  والرئاسة  والتعليم،  التربية  وزارة  منها:  الجهات، 

العربي،  الخليج  لدول  التربية  ومكتب  البنات،  لتعليم 

والنادي األدبي بالقصيم، وكذلك عدد من إدارات التعليم، 

إضافة إلى جامعة الملك سعود، ووزارة الحرس الوطني. 

االهتمامات العلمية: ■

تطبيقات الحاسب في اإلدارة الحكومية.ـ 

استخدام الحاسب اآللي في التعليم.ـ 

تطبيقات اإلنترنت واإلنترانت في التعلم عن بعد.ـ 

تقويم البرامج التعليمية اإللكتروني. ـ 

التخطيط للبرامج التربوية وتصميمها وتطويرها.ـ 

االهتمامات األخرى: ■

المشاركات التطوعية في المجتمع، من محاضرات عامة ـ 

وكتابات ومشاركات إعالمية حول األحداث الجارية.

القراءات في التخطيط للمستقبل، وخاصة فيما يسهم في ـ 

التنبؤات المستقبلية وعالقتها بتخطيط التنمية.

المجانية ـ  االستشارات  من  عدد  تقديم  في  المساهمة 
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موقع  بناء  في  المشاركة  مثل  الدولة،  وزارات  تخدم  التي 

وزارة العدل على اإلنترنت، والمشاركة في وضع التصور 

المظالم،  لديوان  المعلومات  مركز  لموقع  المبدئي 

والمشاركة في وضع الُخطة لتصميم موقع الرئاسة العامة 

للحرمين الشريفين.

المشاركة في ورش العمل التي تناقش ُخطط الدولة: مثل ـ 

دراسات في التعليم األهلي، ودراسات في مستقبل التعليم 

في المملكة، ودراسات في الغرفة التجارية من أجل تقويم 

البرامج المطروحة في السوق السعودي. 
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة:

األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز إبراهيم الُعمري

الرياض ـ  مدينة  مواليد  من 

1407/10/11هـ.

تخصص ـ  الماجستير،  على  حصل 

إدارة أعمال، جامعة األمير سلطان 

الرياض،  في  عبدالعزيز  ابن 

)1436هـ/ 2015م(.

الحاسب ـ  علوم  كلية  من  البكالوريوس  على  حصل   

والمعلومات )نظم المعلومات(، جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية بالرياض، )1432هـ/ 2011م(.

للحاسب ـ   )hp( الشركات في شركة  إدارة   عمل في قسم 

اآللي بالرياض.

 مدير الشركاء في شركة )Oracle( بالرياض.ـ 

)Redhat( ـ  شركة  في  والحلفاء  الشركاء  مبيعات  مدير 

بالرياض.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

والسالم على سيدنا رسول  والصالة  لِلّه،  الحمد  اللّه،  بسم 

بكل  مساءكم  اللّه  أسعد  وااله،  ومن  وصحبه  آله  وعلى  اللّه، 

كل سوء  من  وقادتها  بالدنا  الجميع، وحفظ  اللّه  وَحِفظ  خير، 

دهم للخير وسائر بالد المسلمين، اللهم أدم علينا  ومكروه، وسدَّ

النِّعم ظاهرها وباطنها يا حيُّ يا قيوم، وال تكلنا إلى أنفسنا وال 

إلى أحد من خلقك طرفة عين وال أقل من ذلك.

أحبتي الكرام، أصالًة عن نفسي ونيابًة عنكم، أُرحب بضيفنا 

الكريم الدكتور عبداللّه الموسى، في هذه األمسية المباركة حول 

نموذًجا«،  السعودية  اإللكترونية  »الجامعة  اإللكتروني  التعليم 

وهو من األشخاص الذين عرفتهم منذ )1414هـ/ 1993م( في 

لقاء واجتماع شبه رسمي، في سفارة خادم الحرمين الشريفين 

في واشنطن، حينما كان مبتعثًا وفي أوائل دراساته العليا هناك، 

وكان صاحب فكر ورأي، وكانت اإلنترنت والمواقع اإللكترونية 

في بداياتها. وفي ذلك االجتماع طلب أن تقوم السعودية بحجز 

قبل  والرياض  والمدينة  مكة  مثل  المواقع  في  األسماء  بعض 

أن يأخذها أناٌس آخرون، وكذلك أي اسم إلكتروني يمكن أن 

يُحجز ومن ثمَّ نضطر لشرائه فيما بعد؛ فكان هذا االجتماع لهذا 

الغرض، وال أدري عن نتائجه في تلك السنة، وال يزال في ذهني 

ذلك االجتماع.
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لمقدم  به  التعريف  وأترك  عبداللّه  بالدكتور  الترحيب  أُكرر 

المباركة وفي  األمسية  بكم جميًعا في هذه  اللقاء، كما أرحب 

هذا اللقاء الذي كدت أن أديره، لكني آثرت أن يقوم االبن مؤيد 

ابن عبدالعزيز الُعمري بحكم االختصاص بإدارته، وقد أعطاني 

االبن مؤيد تعريًفا مختصرًا.

من  أعمال،  إدارة  تخصص  الماجستير،  على  حاصل  فهو 

)1436هـ/  الرياض  في  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  جامعة 

الحاسب  علوم  كلية  من  البكالوريوس  وعلى  2015م(، 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  المعلومات(  )نظم  والمعلومات 

إدارة  قسم  في  وعمل  2011م(،  )1432هـ/  اإلسالمية  سعود 

الشركاء في  اآللي، ومدير  للحاسب   )hp( الشركات في شركة 

شركة  في  والحلفاء  الشركاء  مبيعات  ومدير   ،)Oracle( شركة 

)Redhat(. وسأترك له التعريف بضيفنا الكريم، ونُشنِّف آذاننا 

الشيخ  القارئ  علينا  يتلوها  اللّه  كتاب  من  آلي  قلوبنا  ونفتح 

فليتفضل.  األركاني،  أيوب 

ثم وبعد التالوة المباركة.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، شكرًا شيخ أيوب، بدايًة نُذكِّر فقط 

بأن هناك نقالً مباشرًا على موقع )Omaryforum.com(، ونبدأ 

اآلن بسيرة محاضرنا لهذا اليوم؛ الدكتور عبداللّه بن عبدالعزيز 

تحصيله  وعن  1965م(.  )1385هـ/  مواليد  من  الموسى، 
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التاريخ من جامعة  العلمي، فهو حاصل على بكالوريوس في 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ماجستير في المناهج وطرق 

وطرق  اإلحصاء  في  ماجستير  القرى،  أم  جامعة  من  التدريس 

البحث والتقويم التربوي واستخدام آليات البحث في اإلنترنت 

الحاسب  في  ماجستير  أمريكا،  في  أثينز(  )أوهايو  جامعة  من 

اآللي وتوظيف اإلنترنت في التعليم من جامعة )أوهايو أثينز(، 

دكتوراه في المناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي من جامعة 

التعليم العالي. أثينز( تخصص فرعي في إدارة  )أوهايو 

على  المشرف  األكاديمية؛  والوظائف  المناصب  أهم  ومن 

قسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات في جامعة اإلمام، ورئيس 

قسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات في جامعة اإلمام، عميد 

كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة اإلمام، عميد كلية 

اإلدارة  على  العام  المشرف  اإلمام،  جامعة  في  باإلنابة  العلوم 

وكيل  العالي،  التعليم  بوزارة  االبتعاث  وبرامج  للبعثات  العامة 

الجامعة  مدير  وحاليًّا  البعثات،  لشؤون  العالي  التعليم  وزارة 

المكلَّف. اإللكترونية  السعودية 

ومن أهم عضويات المجالس واللجان؛ فهو عضو في عدد 

الجمعية  في  اإلدارة  الخبراء، وعضو مجلس  بهيئة  اللجان  من 

السعودية للعلوم والتربية النفسية )جستن( ونائب الرئيس لمدة 

في  التعليم  لتقنية  الوطنية  األسرة  وعضو  سابًقا،  سنوات  ست 

وزارة التعليم سابًقا، وممثل المملكة العربية السعودية لمسؤولي 
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مناهج الحاسب في المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

الخدمة  بوزارة  والتدريب  االبتعاث  لجنة  وعضو  )إيسسكو(، 

السمو  صاحب  من  الُمَشكَّلة  المعاقين  لجنة  رئيس  المدنية، 

اللّه لدراسة أوضاع المعاقين في  الملكي األمير سلطان رحمه 

الخارج.

كتابًا   )23( يقارب  ما  فلديه  العلمي؛  النشر  فيما يخص  أما 

مطبوًعا، منها: )سلسلة تعالوا نتعلم الحاسب واإلنترنت عشرة 

كتب(، )مقدمة في الحاسب اآللي واإلنترنت(، )سلسلة تعالوا 

نتعلم الحاسب واإلنترنت Icdl(، )استخدام الحاسب اآللي في 

إضافًة  والتطبيقات(،  .. األسس  اإللكتروني  )التعليم  التعليم(، 

عشرات  في  شارك  كما  منشوًرا،  بحثًا  عشر  ستة  من  أكثر  إلى 

التدريبية. والدورات  الورش 

وفيما يخص عضوية المنظمات العلمية؛ فال زال عضًوا في 

مركز التعلُّم عن بُعد، استخدام الحاسب في التعليم في جامعة 

للحاسبات،  السعودية  الجمعية  عضو  وهو  أثينز(،  )أوهايو 

وعضو في جمعية تطوير المناهج بالواليات المتحدة األمريكية 

واإلعالمية،  االجتماعية  المشاركات  مئات  له  كما   ،)ASCD(

المجال  وأترك  تطوعية عديدة يصعب حصرها.  وله مشاركات 

ليبدأ.  لضيفنا 
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المحاضرة: ■

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

اللّه،  والسالم على رسول  والصالة  لِلّه،  والحمد  اللّه،  بسم 

وبعد؛ بادئ ذي بَدء أتقدم بالشكر لزميلي الدكتور عبدالعزيز؛ 

لكم  والشكر  المنتدى،  للمشاركة في هذا  بي  على حسن ظنه 

والسعادة. المعالي  أصحاب  األكارم  الزمالء  ولإلخوة 

الحقيقة أنا تفاجأت من الحضور، كنت متوقًعا من الدكتور 

أمام  أنا  اآلن  ا  أمَّ الطالب،  من  حضوره  يكون  أن  عبدالعزيز 

الطرح.  في  مهنيًّا  أكون  أن  إال  أستطيع  فال  كبار  )فطاحلة( 

بعدها  ثم  دقيقة لإللقاء،  المتفق عليه، )45(  الجدول  وحسب 

ماذا  أم  حيًّا،  نقالً  هناك  أن  والمشكلة  للمناقشة.  دقيقة   )30(

اللغة وعدم المقاطعة، وأنا  يا دكتور؟ وبالتالي فال بدَّ أن نلتزم 

بودِّي أن يكون هناك أخذ وعطاء أثناء المحاضرة، لكن ما أحب 

أن أقوله في البداية سأتحدث بصفة عامة عن مستقبل التعليم، 

ومن حسن ما يُقال )الظن( أو )الطالع( أننا في الجامعة في هذه 

2018م(،  )1439هــ/  نهاية  في  مسحية  دراسة  أجرينا  األيام 

العالم  وصل  أين  بشأن  الماضي،  الثالثاء  يوم  اجتمعنا  حيث 

في مجال التعليم العالي والتعليم بصفة عامة واستخدام التقنية 

خاصة؟ بصفة 

فأبدأ القول بأن محاور العرض ستتكلم عما هي التحوالت 

الحديثة؟  االتجاهات  هي  ما  العالي؟  التعليم  في  األساسية 
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الجامعة  العالي؟  للتعليم  المستقبلية  االتجاهات  التقنية؟  أثر 

السعودية نموذًجا؟ 

المحور األول هو موضوع مستقبل التعليم العالي؛ وأتوقع 

آباءنا كانوا يذهبون  أن  أنا شخصيًّا أن يقول أحفادنا، تصدقون 

التعليم....،  وأن  )كهذه(  السبورة  على  ويكتبون  للمدرسة 

في  نظاميِّ  غير  سيكون  التعليم  أن  المتوقع  فإن  وبالتالي 

المستقبل، التعليم النظامي شبه سينتهي، ويمكن أحفادنا يقولون 

استخدام  عن  يتكلمون  نتكلم  نحن  ما  مثل  كانوا  آباؤنا  واللّه 

التعليم  القديمة. فأهم نقطة الحقيقة قادمة هي قضية  األدوات 

غير النظامي ومدى الحياة، فهذان أهم عنصرين في المستقبل، 

طبًعا  حتًما.  سيحدث  هذا  2050م(  )1472هـ/  عن  نتكلم 

يتنبؤون في هذا الموضوع، طبًعا الشخصي، التعاون، المهارات 

االجتماعية والشخصية فهذه مكررة، لكن أهم عنصرين قادمين 

هما التعليم مدى الحياة وأن المدارس هذه ستكون شبه ستكون 
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مختفية على شكل مجموعات معينة ال أقل وال أكثر، صدقنا، 

ما صدقنا، هذا شيء ثاٍن آخر.

الجامعات لديها مشكلة في التحول، أال وهو زيادة الطلب 

والنقطة  الجديدة.  االجتماعية  والتوقعات  العالي  التعليم  على 

على  المحلي  الطابع  إضفاء  عدم  هي  األخيرة  قبل  أو  األخيرة 

إنتاج وتوزيع المعرفة. فاليوم نحن ال نسيطر على الطالب، اآلن 

الداخل،  من  يتعلمون  مما  أكثر  الخارج  من  يتعلمون  الطالب 

فالتعليم  كاملة.  البيانات  يأخذ  )جوجل(  من  بلحظة  يتعلمون 

ليس للمعرفة اليوم، أبًدا، نحن ال ندرس للمعرفة، بينما ال زالت 

المعارف في  بعض المؤسسات األكاديمية تُصرُّ على أن نسبة 

التدريس )80%(. اليوم المعرفة بـ )جوجل Google(، وأنا قبل 

قليل كنت في البر، وال أخفيكم كان هناك إبل وكانت تمارس 

بعض الحركات، فدخلنا جميًعا على )جوجل Google( وكتبنا 

اإلبل وأنها تعمل هذه الحركة، فماذا تعني هذه الحركة؟ وهي 

بسبب  يكون  اإلبل  تمرغ  أن  فتعلمنا  غ(،  )التمرُّ اللّه  أعزكم 

أعزكم اللّه الحشرات على الجلد، فأخذنا المعلومة، فما هناك 

فقط  وهذا  الخط.  على طول  بالمعلومة  محتفظًا  أكون  أن  داٍع 

اليوم  كبيرة.  بنسبة  مؤثرًا  يعد  لم  المحلي  فالطابع  مثال.  مجرد 

عندنا الطالب يتشاركون مع زمالئهم في موسكو وزمالئهم في 

مثاالً،  أضرب  أن  وأحاول  الجامعة  في  اليوم  عندنا  إندونيسيا. 

فبرنامج اللغة العربية، نفتح الفصل )Class( ويلتحق به طالب 
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من إندونيسيا، من تركيا، من فرنسا، من سيراليون، من الدنمارك، 

ومن ثمَّ يجتمعون في فصل دراسي واحد، ويبث لهم هنا أستاذ 

ويتعلمون فالطابع المحلي لم يعد هو األساس، ذاك الذي كان 

الطالب. سيُقيِّد 

وطبًعا أن الهدف من التعليم العالي هو نقل المعرفة، ال شك 

أنه سيتغير إلى مركز لتطوير المهارات والمواهب والقادة ومركز 

ثقافي هو أقرب إلى الدراسات، عمل االستراتيجيات أكثر.

أن  أعتقد  والتكنولوجيا؛  والمعرفة  االقتصاد  بين  العالقة 

في  سواًء  وأثرها  التقنية  موضوع  يعرف  اليوم  منَّا  واحد  كل 

الجانب االجتماعي أم الجانب االقتصادي أم الجانب المالي. 

ترون  يعرف،  خالد  الدكتور  ويمكن  مثال،  مجرد  فقط  وهذا 

يتجاوز  ال  بالعالم  الشركات  ُعْمُر  فاليوم  اآلن،  التطبيقات 

سنة،  سبعين  الشركات  ُعْمُر  كان  بينما  عاًما،  عشر  خمسة 

فيلغي  تطبيق  يجيء  والتكنولوجيا؛  المعرفي  االقتصاد  بسبب 

التطبيق الذي قبله، نفسه، اليوم القيمة السوقية كانت يوًما ما 

السوقية  قيمتها  2005م(  )1426هـ/  عام   )Nokia )نوكيا  لـ 

كانت )112( مليار، اشترتها )مايكروسوفت Microsoft( عام 

مليار،  بـ )8(  أو )1426هـ/ 2015م(  )1425هـ/ 2014م( 

حيث نزلت في خالل سبع سنوات، يمكن )104( مليار، ما 

السبب؟ قال مديرها إن الناس تطورت. فقضية التقنية والتطور، 
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وهذا هو ما يحدث اآلن، فاليوم أوالدنا يعرفون أكثر منَّا، حتى 

في التطبيقات و ... إلخ، اليوم هناك تقريبًا )83%( من طلبة 

 )Note( الـ  في   )Iphone(الـ يستخدمون  فأقلَّ  الجامعات 

كبير  عدد   )%83( المواعيد،  وحفظ  الدراسية  األشياء  وأخذ 

هذا. سيأتي  العالم  مستوى  على 

طبًعا سنتكلم عن أنماط التغيير في التعليم العالي، وقبل 

هذا، أنماط التغيير، إن أصعب مشكلة ستواجه الجميع ونحن 

التدريس،  هيئة  أعضاء  قبول  قضية  هي  بالجامعة،  نواجهها 

في  صدر  كتاب  وهناك  القدامى،  المحاربون  نحن  ولَنُقْل 

بريطانيا عن هذا الموضوع. إن أكبر عقبة، وأيًضا في الواليات 

هيئة  وأعضاء  الجامعات  قامت  لما  األمريكية،  المتحدة 

)1432هـ/  عام  في  ذكرت،  يمكن  أوباما،  على  التدريس 

ونحن  رسوًما  تأخذ  الجامعات  أن  موضوع  بشأن  2011م( 

على  ُمصرُّون  ألنكم  لماذا؟  أقل،  بتكلفة  نتعلم  أن  نستطيع 

التعليم النظامي، وأيًضا بالنسبة لكتاب اسمه تدمير أو انصهار 

المحاربين  أن  وفيه  التعليم،  وزارة  وترجمته  العالي،  التعليم 

القدامى ال يريدون، وأن التعليم النظامي أصعب من التعليم 

حقيقًة  طُبِّق  إذا  النظامي  التعليم  أن  يتوقع  َمن  اإللكتروني، 

والطالب  التدريس  هيئة  وأعضاء  للمدرس  حتى  أصعب  هو 

وغيره، وهذا ما نالحظه؛ حيث إن الطالب عندنا يعانون بشدة، 

وأعضاء هيئة التدريس.
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في  أن  أُخفيكم  ال  لكن  أنتم،  السبب  إن  قائل  يقول  وقد 

الجامعة السعودية اإللكترونية ال يمرُّ مجلس جامعة إال ويكون 

قد استقال عضو هيئة تدريس أو عضوة، وأنا أُكلمهم شخصيًّا 

إذا  المتابعة،  في  المشكلة  أنتم  دكتور  يا  واللّه  فقالوا  لماذا؟ 

صحح  ما  إذا   )System( بالنظام  موجود  دقيقة  الواحد  تأخر 

الواجبات موجود بالنظام )System( إذا ما يعمل إدارة للنقاش 

فنحن  زر(  )ضغطة  فقط  إنه  ثم   ،)System( بالنظام  موجود 

و)جازان(،  و)المدينة(،  )الجوف(،  في  الذي  األستاذ  نعرف 

فقط )ضغط زر(، َمن أفضل أستاذ؟ َمن أفضل طالب؟، فقضية 

في  مهمة  هذه  والمتابعة   )Tracing System( النظام  متابعة 

اإللكتروني. التعليم 

طبًعا هذا التعليم الذي ذكرته قبل قليل، الذي ذكرت أن اآلن 

فتحت  ا  لمَّ أوالً  السعودية،  العربية  المملكة  في  عندنا  التوجه 
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 )Fresh( ُجدد   %2 الثانوي  ِمن  معنا  يلتحق  َمن  كان  الجامعة، 

وذلك قبل ست سنوات، أما هذه السنة فَمن التحق بنا من طالب 

فسألناهم،   )%28( الثانوي  بعد  مباشرة   )Fresh( ُجدد  ثانوي 

وطبًعا العام الماضي كانوا )24( وما قبله )21( وما قبله )16( 

يمكن  كلمُت مجموعة  فأنا شخصيًّا  التدرُّج،  الشاهد  و)14(. 

بكم؟  أتى  مالذي  لماذا؟  والسنة هذه، شخصيًّا  الماضي  العام 

قالوا: واللّه، المرونة والجودة، نحن نريد أن نعمل، حتى تفكير 

أوالدنا اختلف، نريد أن نعمل ونريد أن نتعلم، فما يريدون أن 

يأتي الطالب. أضف إلى ذلك والجميع يعرف أن وجًها لوجه 

حتى في الخارج اآلن بدأ يقّل.

هناك محاضرة أذكر معالي الدكتور إسماعيل في ينبع، حيث 

كان مدير بيركلي يقول: ينبغي اإلسهمام في المضمون أكثر من 

 You should invest more content( المبنى!  في  اإلسهام 

يجب  بالمحتوى  االستثمار   )rather than more building

أن يكون أكثر من االستثمار بالمبنى؛ ألن المحتوى، أن تطور 

حتى  فالقضية،  الكثير،  في  استخدامه  وباإلمكان  محتوى، 

في أمريكا، وأنا كان لي زيارة في فبراير 2019م/ 1440هـ، 

ا،  غريبًا جدًّ تقسيًما  المكتبة قسموها  نفس  اآلن  أنهم  وجدت 

ما  كذا،  فيها  وقاعة   )6( تأخذ  وقاعة   )20( تأخذ  قاعة  فهذه 

الذي يحدث؟ إن عضو هيئة التدريس يقول للطالب، أنا عندي 

محاضرة من الساعة )7 ـ 8(، فالطالب يأخذون المحاضرة، 
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وهذا موجود عندنا في الجامعة اإللكترونية ُمَجْدَولة من )6 ـ 

7( لكن َمن يريد أن يحضَر يحضر، فيسجلون من قبل، أنا أريد 

أن أحضر، لكن يختار هو القاعة التي في المكتبة، مثالً القاعة 

والبقية  لوجه،  وجًها   )20( جماعة  يا  أريد  أنا   )20( بها  هذه 

.)Online( موجودون 

ِقبَِل  من  العالي  التعليم  على  واإلقبال  التوجه  فقضية 

البرامج  الحظوا  واآلن  ا،  جدًّ كبيرة  نسبة  الجديد  الجيل 

يقولون )44%( في )1437هـ/ 2016م( و )24%( في عام 

في  هكذا  يقول  الوضع  هو  الرغبة،  2012م(،  )1433هـ/ 

قضية التعليم اإللكتروني والتعليم العالي واإلنترنت، وهذه 

األرقام. بعض 

قُِتَل كثيرًا، ولن أتحدث عن  أنه  فأنا أعتقد  العمل  أما سوق 

التعليم من أجل التوظيف. وأنا ذكرت قبل قليل عن االتجاهات، 

اإللكتروني  التعليم  ببرامج  االلتحاق  وهذا  اآلن؟  نحن  وأين 

استمر باالرتفاع ألربع عشر سنة متتالية مع انخفاض في التعليم 

نسبة  واليوم  العالي، هذه إحصائية عام )1439هـ/ 2018م(، 

التسجيل في برامج التعليم اإللكتروني تصعد إلى أعلى، بينما 

نسبة التسجيل في التعليم العادي الذي هو موجود على مستوى 

العالم تقّل.

في  ا  جدًّ كبيرة  صعوبة  وهناك  ا،  جدًّ مهم  االعتماد  طبًعا، 

هل  قضية  هو  الذي  التعليم،  نموذج  واختيار  االنتقال  قضية 
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يُسمى،  بما  أو  بُعد؟  عن  التعليم  أو  غيره؟  أو  المدمج  تختار 

بُعد  عن  وتعليم  لوجه  وجًها  التعليم  بالعالم،  الموجود  وهو 

Computer( والحاسب، وصاروا  )Online( مثل الـ)كمبيوتر 

تقاربوا؟ اآلن 

فقط  هو  الذي  بُعد،  عن  التعليم  يقترب  أن  اآلن  المتوقع 

يتوقعون عام )1447هـ/  لوجه،  التعليم وجًها  مع   ،)Online(

بالمائة،  مائة  لوجه  وجًها  التعليم  اسمه  شيء  ينتهي  2025م( 

العالم يقول لك عام )1447هـ/ 2025م( شيء اسمه التعليم 

سبع  في  يتكلمون  قريب  منتٍه،  هذا  بالمائة  مائة  لوجه  وجًها 

التعليم  نسبة  كم  النسبة،  قضية  تأتي  سيتقاربون،  سنوات، 

التعليم  نسبة  وكم  لوجه،  وجًها  الحضور  نسبة  كم  المدمج، 

الموجود. النمط  أو  المدمج 

طبًعا التعليم المدمج، بدأ مفهومه من )1433هـ/ 2012م(، 

)1435هـ/  عام  دراسة  إن  تقول  التقارير  وهذه  اآلن،  وزاد 

التعليم  نظام  هو  فعليًّا  أصبح  المدمج  التعلُّم  الحظ  2014م( 

الجهات.  هذه  في  السائد 

لماذا  بالجامعة،  دراسة  أجرينا  ونحن  مشكلة  وأصعب 

هيئة  أعضاء  عندها  المدمج؟  بالتعليم  أخذت  ما  الجامعات 

تدريس، عندها أنظمة، عندها كذا، عندها، تريد تحويل محتوى، 

الجامعات  مدراء  أحد  يكلمني  كان  أمس  كثيرة.  متطلباته  ألن 

له  فقلت  مقرر،  تطوير  لنا  تجري  أن  في  أرغب  واللّه  ويقول 
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طيب، نحن جاهزون، لكن هناك مشكلة، فقال: ما هي؟ قلت: 

مع  عقد  َوقَّعنا  نحن  المحتوى.  هي  المشكلة  أن  تعرفه  ال  ما 

محتوى،  لهم  لنطور  اسم،  ذكر  بدون  سعودية،  جامعات  ثالث 

بدون مبالغة، جامعتان توقفتا، وجامعة واحدة واصلت يمكن بـ 

)خمسة مقررات(، لماذا؟ قضية الملكية للمحتوى، فاآلن أعضاء 

الفالني  الكتاب  واللّه  ويقول:  يجيء  بالجامعة  التدريس  هيئة 
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والكتاب الفالني فيه، لكن أنت حتى تؤلِّف وتضع حقوقًا للطبع 

موجودة  وهذه  المشكلة.  فواجهتنا  تستطيع،  ما   ،)Copyright(

ولتحويل  للتأليف  سيتصدى  فَمن  الغربية،  حتى  الجامعات  في 

العملية. هذه  تُمارس  لكي  اإللكتروني  المحتوى 

تقول  اليونسكو  منظمة  أن  ذكرت  المدمج؛  التعليم  أهمية 

إن المعروف باسم التعليم المدمج أنه هو الذي سيسيطر. وأنا 

تقول  اليونيسكو  2025م(  )1447هـ/  عام  قليل  قبل  ذكرت 

عام )1452هـ/ 2030م(: كل أشكال التعليم، بما فيها التعليم 

العام، سيستمر على التعليم المدمج: الطالب لن يأتي كل يوم 

للمدرسة، وبالتالي لما ذكرت لكم أن عام )1472هـ/ 2050م( 

يتوقعون أن آباءنا كانوا يذهبون للمدارس، والفصول، وسبورة، 

ما هو ببعيد ونحن نالحظ هذا الحقيقة كثيرًا. والتعليم المدمج 

ي المهارات، لن أتكلم عنه كثيرًا. الحقيقة يُنمِّ
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هذه مهمة الحقيقة، نظام التعليم المدمج أو الصيغ؛ بعض 

بعضهم  واحًدا،  يوًما  الطالب  يجيء  المدمج  التعليم  جامعات 

األسبوع،  آخر  األسبوع،  منتصف  األسبوع،  أول  ببداية  يجيء 

وصياغة  آلية  من  أكثر  هناك  أسبوعين،  أول  يأخذ  بعضهم 

للتعليم المدمج، بعضهم يتكلَّم عن البثِّ المباشر هذه ويعتبرها 

هيئة  وعضو  بث،  لدينا  الجامعة  في  نحن  فاآلن  حضوريًّا، 

التدريس خارج الجامعة، من جواله، والطالب يُسجل ومسجٌل 

كاملة. ومناقشته  حضوره 

تعريف التعلُّم المدمج، أنا ال أريد أن أتحدث عنه؛ ألن هذا 

تفصيل دقيق، لكن هو استخدام التقنية فقط مع عناصر العملية 

ا، وهذا  التعليمية، كيف عملية االستخدام والعناصر؟ كثيرة جدًّ

تمكين الدمج، تعزيز الدمج، األسماء.
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وهذا نموذج وجًها لوجه الذي ذكرته قبل قليل. 

وهذا النموذج الَمرِن.
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والنموذج االنتقائي.

والنموذج المتناوب.
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ليس بودِّي أن أدخل في تفاصيل أعمق.

ما هو تأثير الممارسات على التعليم العالي خالل الخمس 

هناك  التقنية؟  هذه  تأثير  من  نتوقع  ماذا  القادمة؟  سنوات 

على  متزايد  تركيز  سنتين،  أو  سنة  القصير،  المدى  على  شيء 

الزم  شرطًا  ليس  التعلم،  أماكن  تصميم  وعلى  التعلم  قياس 

يتعلم، بل ممكن يجيء ليختبر عندي، اليوم الجاري في دول 

 Professional Diploma( المهنية  الشهادة  يُسمونه  العالم 

Certificate )PDC، العالم كله يقول إن أكبر خطأ أننا ندرس 

 )Social degree( الدبلوم  أن  يُفترض  سنوات،  أربع  الطلبة 

 )Accounting( بالمحاسبة  مثالً  مهنية  شهادة  ونعطيه  سنتان، 

 )Cisco( )SQL( اآللي  الحاسب  موضوع  في  عندنا  بما  مثالً 

 Professional Diploma( أي مجال معين، التوجه العالمي هو

التمريض،  حتى  ونصف،  سنة  أعلى  حّد   Certificate )PDC

الموجود. هذا  وتأخذ   )Basic( األساسيات  عندك 

التعليمية  المصادر  انتشار  ظاهرة  المتوسط  المدى  على 

نبدأ؟  للتوِّ  بالتعليم  نحن  لماذا  قائل،  يقول  قد  المفتوحة. 

 The biggest mistake we( يقول:   )IBM( مدير شركة  نائب 

لم  إننا  تقول  ما  مثل  ليس  ارتكبناه،  نحن  أكبر خطأ   )commit

نبذل جهدنا منذ البداية في استخدام التقنية في التعليم، ويقول: 

على األقل نحن بدأنا )At least we started( ، بمعنى أن التعليم 

تأخر باستخدام التقنية، وَمن كان يستخدم التقنية، يتعامل معها 
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وهناك   .  )learning with( بها  يتعلم  وال   )learning from(

أن  يتوقع  الناس  التقنية، ألن كثيرًا من  تتعلم من  أنك  بين  فرق 

يا إخواني، ميِّز  التقنية، ال، نحن نتكلم وهذه مهمة  التعلُّم من 

 learning( مع  التعلم  أم   )learning from( من  التعلم  بينها، 

التعلم  المؤسسات هو  أكثر  في  عندنا  فما هو حاصل   ،)with

 ،)learning with( مع  التعلم  وليس   )learning from( من 

ا تقول )learning with(، فأنا أتعلم باستخدام الصوت  أنت لمَّ

محاضرة  يسجل  َمن  غير  وغيرها،  والواجبات  والمحاضرة 

 learning( ويضعها ويقول: اسمعها فهناك إلى اآلن ممارسات

طبًعا. خطأ  وهذا   )from

لها  ندرك  الصعبة،  التحديات  التعليم،  في  التحديات  أبرز 

مستقبل  مع  للتوافق  التنظيمية  الهياكل  تكييف  سمحت،  إذا 

مستعصيات  هناك  وطبًعا  الرقمية،  المساواة  رفع  العمل، 

لكن  قابل.  شيء  وهناك  والسياسية،  االقتصادية  الضغوط 

الخدمة  لوزارة  مثالً  السؤال  التنظيمية،  الهياكل  قضية  الحقيقة 

بُعد  عن  التعليم  نظام  نستخدم  اإللكترونية،  الجامعة  المدنية: 

عندنا، عندهم تصنيفان، إما انتظام أو انتساب، يا جماعة دعونا 

على اسمنا تعليم مدمج، فقالوا: واللّه ال يوجد عندنا في النظام 

شيء اسمه مدمج، نحن نعتمد شهادتكم مثلها مثل االنتظام، 

فالجامعة عندنا مصنفة تصنيًفا مائة بالمائة مثل جامعة الملك 

سعود وجامعة اإلمام بالنسبة للبرامج، لكن المسمى؟ قالوا: ال 
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نستطيع أن نمنحكم هكذا. فهذا جزء من كيف لنا أن نقنع وزارة 

الخدمة، فإلى اآلن المعاملة تدور لها سنتان بقضية، يا جماعة 

هو  مما  جزء  تقريبًا  هو  هذا  مدمج(  )تعليم  اسمه  شيء  هناك 

حاصل عندنا.

أنا  اآللي،  اإلنسان  وعلم  ترى،  المختلط  الواقع  نتوقع، 

بأمريكا  كلورادو  والية  من  أساتذة  طلبتنا  أن  قليل  قبل  ذكرت 

في  برامجنا  ونحن  المساء،  في  اآلن  مثالً   )Colorado State(

من   ،) Coloradoكولورادو( من  األستاذ  المساء،  في  الغالب 

)تكساس Texas(، من أي مكان، يُلقي محاضرات، يحاضر في 

بعض األحيان طلبة موجودون من )كولورادو( مع طالبنا، طبًعا 

يختلف. الفكري  والنمو  يتغير  الفصل 

نتحدث اآلن، أي خالصة ما سبق، وقبل أن أبدأ بالجامعة، 
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هو ما يلي؛ هي أن التقنية تسير بسرعة أكثر مما نتوقعها، التعليم 

القادم هو تعليم غير نظامي، نلحق عليه نحن أو ما نلحق، إن 

تأخر  التعليم  في  التقنية  استخدام  طويل.  عمر  بعد  اللّه  شاء 

لكنه على األقل بدأ. أزمتنا ليست أزمة المحتوى، ليست فقط 

في العالم العربي. ولكن أيًضا في العالم الغربي، وهو ما أدى 

التعليم  المدمج،  التعليم  إلى  السريع  االنتقال  عدم  إلى  أيًضا 

النظامي  فالتعليم  النظامي؛  التعليم  من  محاسبية  أكثر  المدمج 

الُعمري يجيء المحاضرة أو ما يجيء، أما  الدكتور عبدالعزيز 

نحن فلن يقدر، فنحن نعرف بالدقيقة وهو مسجل، وكل ما ذكر 

موجود عندنا، والواجبات نفس هذا، فالطالب ال بدَّ أن يؤدي 

الواجبات، متى دخل، متى خرج، كل شيء، لدينا مائة وثمانية 

موازنة،  نعمل  أن  فنستطيع  الموضوع؛  بهذا  تقريرًا  وعشرون 

ولذلك أذكر فقط في هذه المناسبة، الكلية ألغت عندنا عضو 

أدري  وال  اني  يتحدَّ العميد  إن  وقال:  إليَّ  فجاء  تدريس،  هيئة 

الذي  أنا  واللّه،  له ال  فقلت  التحدي؟  أساليب  تعرفون  لماذا؟ 

 Tracing( الـ  مكتبي  في  جهاز  عندي  أنا  هو،  وليس  يتحداك 

هذا  انظر  له:  وقلت   )System( الـ  على  هاتفت   )System

اسمك، فقال: نعم، قلت له: انظر أنت هكذا وسأقارنك بالفروع 

التي في )أبها( و)المدينة(، أنت عندك )6( مشاركات، في حين 

عندك  فما  أنت  أما  و)138(.  و)164(   )163( عنده  غيرك  أن 

 )Echo( الـ  الطالب، هاتفت على  إال )6( مشاركات فقط مع 
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هو  موجودة،   )Announcement( اإلعالنات  على  اتصلت 

أربع سنوات. فقضية  قبل  الكالم هذا كان  ُذِهَل. ترى  الحقيقة 

المتابعة حتى في الغرب ما يريدون المتابعة الدقيقة، فهذا هو 

الذي أبطأ قليالً، إذا طُبَِّق التعليم اإللكتروني كما ينبغي، لكن 

 )PDF( ملف  يعمل   )Learning from( من  تعلمت  أنت  إذا 

ونعمل محاضرة ويفرغها الطلبة ويمشون ويجيئون يأخذونها، 

إلكتروني. بُعد وال تعليم  بتعليم عن  هذا ليس 

نتكلم عن الجامعة، نظام الجامعة بُِنَي على أن المحاضرات 

يأخذها  ساعة  ساعات،  ثالث  شكل  على  )كورسات(  الـ  أو 

وجًها لوجه، نحن استخدمنا حضوًرا أسبوعيًّا، وساعة يأخذها 

محاورة ُمَجْدَولة، ليس شرطًا أن يجيء، إن شاء اللّه في مكتبه أو 

من أي مكان بالعالم، والتعلم الذاتي، والمحاضرات المسجلة 

غير التزامنية، والمصادر المعرفية.

البنية التحتية؛ ال شك بالنسبة للجامعة، الحمد لِلّه عندنا بنية 

تحتية جيدة وموارد، وأجرينا تطوير المحتوى، الحقيقة ساعدنا 

أمريكا،  من  جاهزة  شبه  مناهَج  أخذنا  يلي،  ما  الجامعة  في 

اشترينا  وبالتالي  المواد،  أكثر  في  اإلنجليزية  باللغة  ودراستنا 

الحكومية  كولورادو  جامعة  من  والملكية  الفكرية  الحقوق 

 Franko( فرانكو  جامعة   ،)Colorado State University(

University(، ومن جامعة أوهايو )Ohio University(، ومن 
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)كورسات(  فأخذنا   ،)Florida University( فلوريدا  جامعة 

المحتوى. في  الحقيقة  تعبنا  فما  جاهزة،  شبه 

الجامعة، حتى نضمن، وعندنا  في  عندنا  التحديث  وحتى 

للتحديث،  لجنة  عندنا  اإلخوة  شكَّل  حيث  تحديث،  اآلن 

بحيث  نريد تحديث خارجي،  نحن  نريد،  ما  قلت:  فشطبتها، 

إن عضو هيئة التدريس، وهذا من )الحوكمة( عندنا، عضو هيئة 

َمن  أن  ويعرف  المنهج،  هذا  ويُدرس  غصب  يدري  التدريس 

بالمدينة يُدرسه، واألسئلة موحدة، لكن إذا نحن نزَّلنا، وجعلنا 

من  أحيانًا  يجعل  تدريس  هيئة  عضو  فكل  محليًّا،  التطوير 

عليها  يركز  يحاول  اهتمامات  بكلهم، عنده  ما هو  الموضوع، 

كثيرًا فيأتي المنهج مختالًّ نوًعا ما. والجامعة عندنا حاولنا قدر 

طالب  تخرَّج  ولما  كثيرة،  متقدمة  برامج  تأخذ  أن  نستطيع  ما 
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 )FIRS( عندنا، وأعطيكم مثالً نظام المحاسبة، أخذنا نظام الـ

العربية  المملكة  اآلن  تسمعون  األمريكي،  الفدرالي  النظام 

السعودية طالبت الشركات بالنظام المحاسبي الجديد، يمكن 

الجامعة  نحن  األشياء.  هذه  يعرف  تجارة  لديه  َمن  تسمعون، 

الطبية،  المعلومات  المنهج،  كل  في  هذا  تطبق  التي  الوحيدة 

الهيئة،  في  ا  جدًّ قاسية  تعرفون  الصحية  التخصصات  عندنا 

الحمد لِلّه، نتيجة طالب الجامعة، نسبة النجاح هم الوحيدون 

مائة بالمائة في هذا التخصص، مائة بالمائة، الجامعة السعودية 

هيئة  من  تصريًحا  ُمِنَحت  التي  الوحيدة  هي  اإللكترونية 

الدكتور  عندنا  ماجستير،  برنامج  إلقامة  الصحية  التخصصات 

الوحيدة  الصحية،  اإلدارة  في  العليا،  الدراسات  وكيل  حامد 

المعادلة، يتخرج الطالب معتمًدا مباشرًة، لو أن البرنامج ليس 

جيًدا، وطبًعا نحن لدينا تعاون خارجي مع بعض الجامعات، 

لو ما عندنا تعاون خارجي ما أتوقع أن الهيئة تعطينا االهتمام 

االعتماد. أو   )Power( والقوة 

تجارة  تقريبًا،  التخصصات  هذه  عندنا  اآلن  الجامعة 

حيث  مالية،  أيًضا  عندنا  أعمال،  إدارة  محاسبة،  إلكترونية، 

المعلومات،  تقنية  عندنا  الحاسب،  وكلية  السنة،  هذه  فتحنا 

نشتغل  اآلن  جالسون  قسٌم  وهذا   )Big Data( الـ  اآلن  عندنا 

عليه محدثة، وعندنا الذكاء االصطناعي، ونتوقع أنه خالل سنة 

جاهزًا. يكون 
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يمكن  الجامعات  بعض  أن  ـ  أخفيكم  وال  ـ  نحاول  ونحن 

وبحكم  نشتري  فنحن  فال،  نحن  أما  البناء،  قضية  تستطيع  ال 

تخصصي في اللغة اإلنجليزية، فمن المنهج عندي أن أشتري 

اآلن  الطالب، نحن  تعطي  لو  ثًا وكامالً، أصالً  قائًما محدَّ شيئًا 

عندنا،  مناقصة  نطرح  أن  من  أرخص  قائمة  مناهج  نشتري 

ا طرحناه فإن التكلفة الداخلية  فاإلعالم اإللكتروني والقانون لمَّ

ا نشتريه من الخارج بكامل الحقوق!  أعلى من قيمة المنهج لمَّ

وعندنا قسم القانون، والحمد لِلّه يمكن هو القسم الوحيد الذي 

جمع بين الجانب الشرعي والجانب القانوني في المملكة، كل 

ا أجرى  لمَّ اللّه  الملك عبداللّه رحمه  تعرفون  مناهجها حديثة، 

تحديثًا للوائح واألنظمة، وما هو موجود أنا أقدره بالجامعات، 

الشرعي،  الجانب  أخذنا  نحن  لكن  منها،  تقليالً  ليس  وهذا 

نريد خليطًا،  لهم  والقانونيين، وقلنا  الشرعيين  وجمعنا اإلخوة 

ال نريد قانونًا وال شريعًة، فلما زارنا الدكتور أحمد العيسى وزير 
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التعليم السابق، والشيء بالشيء يُذكر، وأنا انبسطت وال يمنع 

الواحد يفتخر، قال له الطالب يا دكتور نحن نريد من القانون أن 

يُصنِّفنا مرتبة سابعة، لماذا يُصنِّفنا ديوان الخدمة مرتبة سادسة، 

عاٍل  الطلبة  الملك سعود، فطموح  اإلمام وجامعة  مثل جامعة 

ا، ما هم َمن يدرسون عندنا، البعض يتوقع أن الطالب عندنا  جدًّ

جيد  وهذا  منهم،  أقلَّ  غيرهم  يرون  هم  أصالً  أقل!  معنوياتهم 

للمؤسسة، أن الطالب، نحن نريد هذا؛ ألننا ندرس )كذا وكذا 

ا عند الطلبة. وكذا(، فالطموح مهم جدًّ

وعندنا الماجستير هذا الذي ذكرته قبل قليل؛ ثالثة برامج، 

عندنا  اآلن  ونعمل  كلورادو  جامعة  مع  اآلن  بالتعاون  وكلها 

ماجستير أمن معلومات متعاونون مع الجهات األمنية، مقدم لنا 

سنتين اآلن وهي ثالث سنوات، واآلن نحن نعمل على تحليل 

البيانات )Data analysis( والـ )Big data( مع جامعة جورج 

أن  اللّه  شاء  إن  نتوقع  جديد،  ماجستير  برنامج  على  واشنطن 

الموضوع.  هذا  من  ننتهي 
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وطبًعا عندنا بالتعاون مع الجامعات والدراسات. هذا تطوير 

الُخطط، والذي هو تطوير المقررات الدراسية، وعندنا التدريس 

وضمان الجودة.

وعندما نصمم الُخطط ونشتري المنهج، أنا ما أخلي اإلخوان 

عندي لهذا، متعاقد مع شركات أجنبية تجري تحريرًا وتحكيًما 

الحقيقة  الكوادر  عندنا  ليس  الجامعة  في  فاآلن  و)حوكمة(. 

فمثالً  المنهج.  تطوير  على  قادرة  هي  التي  التخصصات  بكل 

 ،)Franklin University( لما نأخذ منهًجا من جامعة فرانكلين

 )Ohio University( أوهايو  لجامعة  فأعطيناه  المقرر،  نطور 

لتحكيم   )Auckland University( أوكالند  لجامعة  ونعطيه 

هذه المقررات. وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا كبير، ونشعر أن 

المنهج كثيرًا. الطلبة فعالً استفادوا من 
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وطبًعا نحن في الجامعة نتكلم عن دعم المتعلم. فالطالب 

في المملكة العربية السعودية تعرفون أنه متعود على أنك الزم 

تعطيه كل شيء، أما عندنا فال، إذا ال ترغب في نظامنا فابحث 

المتعلمين،  رضا  اليوم  لِلّه  فالحمد  شعارنا،  هذا  غيرنا،  عن 

أدري،  وال  بقوة  وموافق  موافق  لِلّه،  الحمد  دراسة،  وأجرينا 

نتكلم  فإننا  أدري،  ال  حذفنا  فإذا  رضا،  نسبة   )%93( وصلت 

ا، وعدم الموافقة سواًء  عن شيء )78%( فنعتبره رًضا كبيرًا جدًّ

على المصادر )Resources( مصادر التعليم وغيره أو الخدمات 

مؤشر  لنا  بالنسبة  وهذا   ،)%9( فقط،   )%7( أنه  نتوقع  المقدمة 

اإللكترونية  الجامعة  طالب  بأن  نؤمن  أننا  سيما  ال  ا،  جدًّ جيد 

السعودية لديه نموذج مختلف، نحن ال نعترف بقياس القدرات 

إن  الطلبة  كل  نُدخل  بأن  وهي  الكندية  بالمدرسة  نؤمن  وكذا، 

شاء اللّه يكون تقديرك مقبول من جميع التخصصات، وحتى لو 

آليًّا. أنك أدبي وتحفيظ قرآن تستطيع أن تدرس حاسبًا 



339

أيًضا كان عندنا بالجامعة يدرسون علوم صحية ومعلومات 

الهيئة،  مع  مشكلة  واجهتنا  الشديد  األسف  مع  لكن  طبية، 

فقلنا لهم أنتم اختبرتم الطلبة، ماذا يوجد من فروق ذات داللة 

إحصائية؟، بل نحن أجرينا دراسة، هل توجد فروق ذات داللة 

إحصائية؟ ومعنا الدكتور علي الصغير، للطلبة الذين جاءوا من 

ِمَمن تخصصه  أو  العلمي  من  أو  األدبي  من  أو  القرآن  تحفيظ 

يا  العالم  دول  كل  هذا  ترى  بالثانوي؟  الذي  زراعة  أو  خياطة 

إخوان، ما فيه فروق، وجدنا نحن بالجامعة، وجدنا أنه ال يوجد 

فروق،  يوجد  ال  درجات  خمس  معدل  لمدى  وذلك  فروق 

لماذا؟! ألن اإلعداد عندنا السنة األولى التي نسميها المشتركة 

 )Step by step( الطالب يُدرَّس واالختبار خطوة بخطوة ،)مهنية(

فنحن ما عندنا، نحن ال نجري اختباًرا، بالنسبة للرياضيات مع 

)VUE Pearson( اختبارات مقننة، الحاسب اآللي مع جامعة 

فرانكلين )Franklin University( موحدة، وبالتالي نؤمن بأن 

قادر  بأنه  نؤمن  األولى  السنة  من  عندنا  من  تخرج  إذا  الطالب 

على أن يأخذ أي تخصص. وقد ذكرت أنه ال يوجد فروق ذات 

داللة إحصائية مطلًقا إال لصالح، وأقولها، تخصصات المعاهد 

بجميع  مقارنة  بالتخصصات  أداؤهم  منخفض  فعالً  الصحية، 

المعاهد، لكن تحفيظ قرآن، أدبي، علمي، ال يوجد. وأنا أذكر 

حتى وكنت أقول لإلخوان وبعضهم يخالفني في وجهات النظر، 

في االبتعاث كنَّا في )نيوزيلندا New Zealand( جنوب الكرة 

مدرسو  يوجد  كندا  في   )Vancouver )فانكوفر  إلى  األرضية 
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تحفيظ قرآن ويوجد أدبي وعلمي يدرسون طب ويدرسون العلوم 

)Science( وغيره. أما نحن فعندنا )تقعر( زيادة عن الالزم، لكن 

إذا ُضبطت السنة األولى فإنه فعالً يستطيع أن يدرس رياضيات 

الفيزياء )Physics( وغيرها. ويدرس مواد 

 )Tracing system( المتاحة  التقارير  أنا  ذكرته  الذي  هذا 

أفضل  نقدر  الجامعة،  تأخذ  الكلية،  تأخذ  القسم،  تأخذ 

اإلعالنات  حتى  شيء،  أفضل  مدرس،  أفضل  طالب، 

يعمل  الزم  دائًما،  مرتبك  عندنا  المدرس   )Announcement(

اإلعالن، لو ما عمله، عمله المعلم الذي بـ )المدينة(، ويعمله 

ولِلّه  وصلنا  مجموعات،  بينهم  صار  والطالب  هنا،  من  الذي 

الحمد إلى درجة أن الطالب يأتون بعد الظهر عندنا، ويحجزون 

يريدون  مسائية،  فترة  ويجيئون  يتعلموا،  أن  يريدون  القاعات؛ 

السبت. وهذا جيد، وطلبوا منَّا أن نفتح المقهى بنهاية األسبوع 

نريد  واللّه  يقولون  الطلبة  إن  السبت،  يوم  وفتحنا   )weekend(

التفكير عندهم، فأهم مهارتين،  أن نلتقي للتعلم، فالطلبة تغيَّر 

نحن نعتقد أن الجامعة ساعدت الطلبة، هما نقطتان، المسؤولية 

والطالب   .)Accountability( والمحاسبة   )Responsibilty(

األسرة،  في  حتى  البيت،  في  حتى  أنفسنا  نُبرمج  بدأنا  يقولون 

فالتعلم شيء مختلف. وأنا كنت أقول من الثقة الزائدة، للدكتور 

أحمد العيسى وزير التعليم السابق، قلت له لدّي الرغبة في أن 

تجيئ وتزور الجامعة، واذهب لمستوى السنة األولى، واذهب 
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إلى المستوى السابع، إذا ما وجدت في التفكير، هؤالء يقولون 

فال  مختلف،  تماًما  تفكيرهم  السابع  والمستوى  وكذا،  صعب 

يوجد عندنا تعلُّم، فقال: ال، سأجيئ وأحضر. وأنا اآلن أقول أي 

ر كبير  واحد بودِّه قياس األثر، يجيئ للمستوى األول، عندنا تذمُّ

فعالً  أننا  نؤمن  وهنا  عليا،  المستويات  لِلّه،  الحمد  لكن  ا،  جدًّ

حقيقيًّا.  تعلًما  أحدثنا 

متابعة العملية التعليمية: ■
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عام  موجود،  علي  والدكتور  الصيفي،  المخيم  برنامج 

)1438هـ/  و   )133.980( بنا  درَّ 2016م(  )1437هـ/ 

بنا )143.880(. وأنجزنا عشر دورات تدريبية مع  2017م( درَّ

يناها المخيم  وزارة العمل والتنمية االجتماعية، تكلفة قليلة، سمَّ

مباشرًا،  بثًّا  لهم  وعملنا  والطالبات،  للطالب  فتحنا  الصيفي، 

الدورات. وأخذوا 

تحليالً  أجرينا  أن  بعد  عندنا  الطلبة  أن  نقطتين،  واكتشفنا 

بحكم  الجحالن  عبداللّه  الدكتور  زميلنا  والدكتور  للبيانات، 

اإلعالن، وجدنا مهارتين، مهارة )البيع( ومهارة )المناقشة(، أسوأ 

ر  مهارتين نجح فيهما الطالب. وأنا أقول نفسيًّا هذا من التصحُّ

والتجمد الذي عندنا، عدم قبول الرأي اآلخر؛ ألن البيع والشراء 

والتنازالت،  التوازنات  مبني على  والمفاوضات هو  والمناقشة 
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لكن هذا ليس موجوًدا عندنا الحقيقة، فكنَّا نقول لهم إن الطالب 

الحقيقة، وإال  التعليم  يقبل اآلخر، وهذا خلل عندنا في  كيف 

فمهارة البيع والمفاوضات والمناقشات سهلة ليست صعبة، من 

حيث المبدأ، هذا فقط صفة عامة.

والجامعة  لِلّه  الحمد  اإلنترنت  على  المعرفي  اإلنتاج  هذا 

البرنامج  هذا  العربية،  اللغة  لتعليم  برنامج  ببناء  قمنا  تفخر، 

العالم،  مستوى  على  وطالبة  طالب   )9800( به  ملتحٌق  اليوم 

في  ونصف  شهر  قبل  السامي  المقام  بموافقة  اتفاقية  ووقَّعنا 

الجامعات اإلندونيسية )45( جامعة، ووقَّعنا مع ألمانيا وفرنسا، 

وقبل أسبوعين جاءنا خطاب من الدنمارك، وجميع المنظمات 

الدولية، عندنا خمسمائة ساعة تقريبًا تُبثُّ أسبوعيًّا من المملكة 

هي  التي  الرؤية  أهداف  أحد  يُحقق  وهذا  السعودية،  العربية 

طالب   )9800( العربية،  اللغة  نشر  لقضية  واإلتاحة  الوصول 

اآلن موجودون عندنا يدخلون، الطالب من إندونيسيا، من تركيا، 

من كذا، عندنا جدول ساعات، فأحيانًا يصير فيه ثالثة طالب، 

طالبًا.  فيه عشرون  يصير  وأحيانًا 

 )4662( الـ  اإلحصائية  هذه  طبًعا  الحمد،  ولِلّه  أيًضا، 

العدد.  زاد  الحقيقة  إندونيسيا،  اتفاقية  وقَّعنا  ما  بعد  قديمة، 

هذه اإلحصائية فقط من غير إندونيسيا، كوريا واليابان وفرنسا 

اختبار  أجرينا  ثم  مختلف،  مسار  لوحدهم  إندونيسيا  وغيرها، 

يوجد  ال   )Parametric( شركة  مع  واشتغلنا  المعياري،  اللغة 
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هيئة  في  تعرفون  العربية  اللغة  اآلن  عربي،   )TOEFL( اختبار 

األمم المتحدة هي إحدى اللغات الحيوية، هي رقم )6( تقريبًا 

اللغة  ليمثل  شخصيًّا  اختباًرا  يجرون  عندما  لكن  اللغات،  من 

سنوات،  أربع  من  حاولنا  ونحن  اختبار،  عندهم  فما  العربية 

ومن  مصر،  ومن  تونس،  ومن  المغرب،  من  خبراء  وأحضرنا 

السودان، خالل األربع سنوات الماضية، ولما وقَّعنا اتفاقية مع 

واجهتنا   )TOEFL( الـ  تتبنى  التي  هي   )Parametric( شركة 

نتوقع خالل  أُبشركم  واللغة، لكن  التعريب  فقط مشكلة قضية 

نهاية الربع األول أن اختبار اللغة العربية في خمسة آالف )حيثما 

كان( اختبار )TOEFL( يُعقد اختبار اللغة العربية، وإن شاء اللّه 

أنه خالل الربع األول نتوقع األيام القريبة، اآلن أجرينا التجارب 

كاملة. موجودة  والنماذج  ومنتهية  كاملة 

المستقبلية،  التوجهات  وهذه  الجامعات،  بين  التعاون  هذا 
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 Professional development( المهني  التطوير  برنامج 

 ،)Certificate( التي ذكرتها قبل قليل، شهادة )program( )PDP

بصفة  هذا  اإللكتروني،  والتدريب  الرقمي  المحتوى  وإنتاج 

عامة.
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أنا أشكر لكم الحقيقة، وأعتقد أني أبحرت بكم بكالم يمكن 

أني  أتمنى  لكن  كاملة،  الفكرة  وضحت  ما  فيه،  استعجلت 

حاولت إيصال المعلومة بصفة عامة. ومرة أخرى الشكر لسعادة 

وإخواني  والسعادة  المعالي  وألصحاب  عبدالعزيز  الدكتور 

في  معي  وحضوركم  لي  الفرصة  إتاحة  على  الحضور  الزمالء 

بلدنا  في  المصلحة  يحقق  بما  نتناقش  أن  وأتمنى  اللقاء،  هذا 

الغالي.
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األسئلة والمداخالت

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

شكرًا لك يا دكتور، وأبدأ أنا بسؤال عن دور المركز الوطني 

للتعليم اإللكتروني وتعاونه مع الجامعات السعودية؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

السابق،  كالمي  على  أؤكد  وفقط  أصالً،  الوطني  المركز 

المركز الوطني أُعطي صالحية التنظيم وما التنظيم، لكنه تأخر، 

ُشكِّلت اللجنة تقريبًا قبل شهر، سيضع التشريعات للجامعات 

أتوقع، وعلى حسب علمي، األسبوع  اللّه،  السعودية، إن شاء 

الموضوع. لهذا  اجتماع  هناك  القادم 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

هذا سؤال من األخ عبدالمحسن الخميس، يقول: هل سنرى 

في المستقبل برلمانات ومجلس الشورى يكون إلكترونيًّا قياًسا 

على الجامعات؟ وسؤال آخر، يقول: ما هي أهم األقسام العلمية 

في جامعتكم السعودية اإللكترونية؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

قضية البرلمانات هذه ليس لها عالقة بالتعليم ال من قريب 

استخدام  التقنية شيء، وقضية  استخدام  فقضية  بعيد،  من  وال 

التقنية في نشر المعرفة وتوظيفها في إيصال المعلومة أيًّا كانت 

شيء آخر. وأنا أذكر في الجانب االقتصادي، نحن اآلن ما عندنا 
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تدريس،  هيئة  عضو  لها  لنا  حصَّ ما  مادة  عندنا  واللّه  مشكلة، 

المحاضرة،  لنا  ويلقي  الخارج  من  واحد  مع  نتعاقد  مباشرة 

األستاذ  محاضرة  تكلفة  وجدنا  حسابية،  عملية  أجرينا  ا  ولمَّ

الذي يجيء لنا من الخارج هي )180( رياالً، بينما هنا تُكلف 

)420( رياالً سعوديًّا، و )388( رياالً لألستاذ المشارك، واللّه 

ما أدري كم، بدل ما يأتي، بدل سكن ونقل وأوالد وغيره، هذا 

المتميزين  خبرات  أفضل  تأخذ  أن  تستطيع  اآلن  فأنت  معدل، 

على طلبك، وأنت تعرف ما الذي جرى، وما الواجبات، وماذا 

فيه،  ما  هذا  من  أكثر  بالمائة،  مائة  كامالً  وماذا سجَّل،  أعطوا، 

 )MS( وجًها لوجه ما تضمنه، لكن من هناك تدخل على نظام

وهو نظام اإلدارة )Management System( عندنا نظام السبورة 

)Black board( بالجامعات السعودية كلها، وتتابع كل شيء.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

أهم األقسام العلمية في جامعتكم؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

يكون  ال  قد  لي  بالنسبة  األهم  قليل،  قبل  ذكرتها  أنا  واللّه، 

ا بالنسبة له، لكن عندنا: قانون، إعالم إلكتروني، محاسبة،  مهمًّ

تجارة إلكترونية، وهي الوحيدة التي بالمملكة تجارة إلكترونية، 

معلوماتية طبية، مالية، طبًعا تخدم سوق العمل، نحن ال نتوجه 

للحكومة مطلًقا، هذا الهدف من الجامعة.
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مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

نأخذ مداخلة شفوية من األستاذ حمد الصغيّر.

مداخلة: األستاذ/ حمد الصغّير: ■

اللّه  ورحمة  عليكم  السالم  الرحيم،  الرحمن  اللّه  بسم 

وبركاته، وتحية وتقديرًا ألسرة الُعمري، هذه األسرة العلمية التي 

عرفناها منذ أكثر من ستين سنة، حينما كان أستاذنا الشيخ صالح 

السلميان الُعمري أول مدير تعليم في القصيم، كان يزورنا في 

الفصول ونحن طلبة، وكان يباشر النقاش مع الطلبة، ومستمرون 

في مسيرتهم في التعليم.

الحقيقة يا دكتور عبدالعزيز ال شك أن محدثنا في العلم وهو 

على  الحفاظ  مدى  ما  اآلن،  السؤال  ولكن  اإللكتروني،  العلم 

المعلومة للطالب، فعندما يأخذها ربما يتقدم لالمتحان أو غيره 

وهو قد أخذ المعلومات من غيره مثالً بحكم أنها منتشرة، نحن 

فقط نريد حماية، وإال الحقيقة هذه طيبة، وربما إذا تُرك الطالب 

من  فنأمل  أكثر،  يُبدع  ربما  حرية،  بكل  قدراته  ويقدم  ليختار 

الدكتور الفاضل أن يشرح ما مدى الحماية لحفظ المعلومات 

وعدم التعرض مثالً إلدخال معلومات من اآلخرين، مثالً عندما 

يأتي االمتحان، هذا ما أردت أن أسأله وأُداخل به، وشكرًا.

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

أنا ذكرت قبل قليل، أن زمن كْون مصدر المعرفة هو المعلم 

 )Mixed class( المختلط  الفصل  قضية  وذكرت  انتهى،  قد 
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تسيطر  أن  تريد  أنت  أنك  قضية  أتوقع  فما  التجارب،  وقضية 

هذا،  انتهى  المتعلم،  على  أو  الطالب  على  أو  الطفل  على 

يجب  نقول  فنحن  تستطيع.  ال  اآلن  أنت  بيتك  في  حتى  أبًدا، 

أن يُدرَّس ما يُسمى بآلية أو توظيف المعلومة، كيف أن تُحّول 

المعرفة وتستفيد منها وتوظفها في المواقف، سواًء أخذتها من 

المعلم، من اإلنترنت، من غيره، من أي مكان، لكن ال حماية 

أبًدا، انتهت الحماية مطلًقا. أما إن كنَت تتحدث عن االمتحان 

عندنا في الجامعة، فاالختبار وجًها لوجه موجود، وال عندنا في 

الوقت الحالي اختبار )Online( مطلًقا، بالنسبة لالمتحان، ال، 

وجًها لوجه، وهذا أحد النماذج لبعض الجامعات، وقد يكون 

 ،)MIT(و هارفارد  هو  والذي   )MOOC(بالـ موجود  خارجيًّا 

السريع،  على  فقط  وهذا  الشهادات،  ليقدموا  جاؤوا  لما  لكن 

جاءت هارفارد و)MIT( وغيرها من الجامعات، يمكن تسمعون 

عن )MOOC( الذي هو النظام الشمولي للمادة المفتوحة على 

الخط المباشر )Massive Open Online Course( مختصر له، 

لما نزَّلوا المحتوى، وقالوا هذه مفيدة للمجتمع، جاء المجتمع 

وقال أريد عليها شهادة )Certificate(، شهادة معي وال ال، قالوا 

فقالوا  خادمون،  فنحن   ،)Certificate( شهادة  نعطيك  ما  ال، 

Extra-( ال، ال نريد منكم أن تخدمونا هكذا، كبرنامج إضافي

هناك  فصار  كمجتمع،  نريد  ما  نحن  ال،  قالوا   )Curriculum

ا جاءت هارفارد وغيرها  صراع بين الطلبة وبين المؤسسات. ولمَّ

وشهادة  اختبار  هناك  صار  إذا  وقالوا  العلمية،  الدرجة  ورفعوا 
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أضعافًا  نعطيكم  أن  نريد  ال،  )هارفارد(،  من  تُمنح  وتريدون 

مضاعفة، قالوا ما تحقق الهدف وهو قضية تقرير الكلفة، أنتم 

ما بذلتم جهًدا، نحن الذين درسنا بأنفسنا، فاآلن الموجود من 

المطالبات على مستوى الجامعات أن كل جامعة على مستوى 

خدمة  يسمونها  نحن  عندنا  ما  مثل  تُطالب،  الغربي  العالم 

المجتمع، يطالبون الجامعات بأن تُطور موادَّ ودورات تدريبية 

 )Debate( المشترك  النقاش  لكن  يتعلمون،  للمجتمع  وتُنزِّلها 

هذه  و)تُبرَمج(  و)تَُقولَب(  )تُمنَهج(  لماذا  هو  والصراع  اآلن 

غير  منها  يستفيد  شهادة  النهاية  في  تعطي  إنها  بحيث  المواد، 

الرسمية  المؤسسات  بين  صراعات  هناك  اآلن  فإلى  القادر، 

والمؤسسات دعونا نقل الشعبية أو الحاجة حول هذا الموضوع 

تتبلور بعد، ألن هذا يحتاج تكلفة على الجامعات. لم 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

هل  يقول:  الموضوع،  نفس  من  ثاٍن  بسؤال  وأربطه  سؤال، 

التعليم اإللكتروني يمكن من خالله تدريس جميع التخصصات 

تدريب  يلزمها  التي  المواد  أو  الحفظ  إلى  تحتاج  التي  حتى 

الجامعي  التعليم  المماثل،  اآلخر  والسؤال  تطبيقي؟  أو  عملي 

تربية وسلوك؟ المملكة جزء منه  في 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

المتحدة  الواليات  التمريض،  مشروع  سنتين  قبل  قدمنا 

الطبي،  االعتماد  قضية  في  دولة  أصعب  تعرفون  األمريكية 
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األمريكي،  البورد  ألمريكا،  بالنسبة  يعني  كندا،  من  أصعب 

هذا،   )Nursing( للتمريض  بالنسبة  يأخذون  هم  ذلك  ومع 

وقدمنا مشروًعا مع وزارة الصحة على أنه مشاركة وإعادة تهيئة 

األسبوع  يمكن  ميدانيًّا،  يكون  للتدريب  وبالنسبة  للمجموع. 

الماضي جاءت جامعة الملك سعود وتداولوا هذا، وأن أربع 

 ،)Online( المباشر  الخط  على  نزَّلوها  الطب  بكلية  مواد 

هؤالء  قالوا  لكانوا  بالجامعة،  أنزلناها  الذين  نحن  إذا  ويمكن 

ما يفهمون ما يفقهون وغير هذا، بالعكس هناك اليوم المحاكاة 

له  وكان  يعرف  خالد  والدكتور  الطب،  اليوم   )simulation(

اآلن  الطب،  في   )simulation( الموضوع،  هذا  في  تجارب 

كلها  العالمية،  المستشفيات  توجد في بعض  الجثث ال  حتى 

وحقيقة،  يتم  أن  يمكن  وماذا  الدم،  ضغط   )simulation(

ويمكن موجود عندكم اآلن في بعض كليات الطب، الدكتور 

ا،  جدًّ كثير  موجود   )simulation( هناك  متأكد،  أنا  إسماعيل، 

فال يوجد، وهذه قناعتي الشخصية، إال في التدريب الميداني 

التدريبية، لكن كمحتوى وأنك تعمل له جلبًا  البرامج  وبعض 

 )simulation( ما فيه مشكلة أبًدا، بدالً من أنك أنت تأخذ الـ

وغيره،  والتركيب  والمعامل   )Online( المباشر  الخط  على 

وتنزل للواقع، وهذا ما نقوله نسبة الحضور في التعليم المدمج، 

يمكن يوم أو يومين، أما الباقي فال داعي أن تجيء وتنام عند 

وتمشي. فقط  الدكتور 
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مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

تتناسب  اإللكتروني  التعليم  انتشار  نسبة  أن  تعتقدون  هل 

في  التقليدي  التعليم  اختفاء  عن  إليها  أشرتم  التي  النسب  مع 

لمملكة؟ ا

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

وإحصائية  اليونيسكو  إحصائية  قليل،  قبل  ذكرت  أنا 

اليوم إلى )%44(،  النمو وصل  الجامعات الغربية، وذكرت أن 

ا، الدكتور علي  كنَّا أول ما بدأنا وجدنا أن عندنا رسوبًا كبيرًا جدًّ

الصغيّر إذا تسمحوا لي بودِّي يجاوب على هذا السؤال، فأرسلنا 

ألمانيا  في  عالمية  منظمة  أكبر  وهي   )Duka online( وأخذنا 

التجارب  نرى  أن  نريد  وقلنا  اإللكتروني،  التعليم  عن  وهي 

العالمية، فأرسلنا أكثر من فريق، الدكتور علي الصغيّر بودِّي أن 

تشاركنا، عن الموضوع، الدكتور علي الصغيّر كان عندنا وكيالً 

مبكرًا. وتقاعد  مشتركة  األولى  السنة  وماسك  للجامعة 

مداخلة : الدكتور/ علي الصغّير: ■

ألمانيا، وكانت متخصصة  كنَّا في دورة في  السالم عليكم، 

مختلف  من  حضور  مستوى  على  وكانت  اإللكتروني  للتعليم 

أنا عندي  فقط  للمحاضر  قلُت  الدورة  نهاية  العالم. وفي  دول 

له  قلت  التعليم؟  من  عندك  الذي  القلق  ما  فقال  بسيط،  قلق 

عندنا نسبة التسرُّب )Drop out( عالية، وهي نسبة التسرب، بعد 
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السنة األولى نتفاجأ أن التسرب يصل أحيانًا إلى )40 ـ %50(، 

فقال لي بالعكس هذه تُعتبر مثالية، فقلت له ما السبب؟ فقال 

يُسمى  ما  وهذا  الطالب،  بعض  يجيء  ألمانيا  في  نحن  عندنا 

)hidden( مخفي، فنحن ال نعرف َمْكَمن الطالب في الجامعة، 

وجاء أصالً هو ليحقق أهدافًا مخفية له، يريد أن يحقق ويستفيد 

ثالثة،  أو  مقررين  أو  مقرًرا  معينة،  مهارات  أو  معينة  مهارة  من 

أو  المادتين  فيجيء ويأخذ هاتين  ما عنده مشكلة،  ويطلع هو 

الثالث أو األربع مواد أقل من عنده، ويطلع ويُسجل عندنا على 

أنه متسرِّب )Drop out(، النوعية هذه من التعلم اإللكتروني، 

لعامة  مخفية سواء  فوائد  تصير  أحيانًا  شيئًا  هناك  أن  تتفاجأ  ال 

وال  يحققوها.  أن  يمكن  أنهم  للمهنيين  أو   )Public( الطالب 

يمكن أن يحققوها إال من خالل النوعية من التعليم هذه، وذلك 

بحكم أن التشريعات والتقييدات التي في التعليم النمطي غير 

التعليم. موجودة في هذا 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

قليل،  قبل  ذكرتها  والتي  اليوم،  للتعليم  ذكرتها  التي  النسبة 

كسيطرة   )%44( إلى  نموه  الجامعات، وصل  أكثر  في   )%44(

تقول  تقدر  التقليدي يشكل  اليوم  أن  بمعنى  بالتقليدي،  مقارنة 

التعليم  أدخلت  الجامعات  كل  لكن  يُدخل،  لم  الذي   )%56(

ا. أما قضية  اإللكتروني، كلها، لكن وصلت إلى نسبة كبيرة جدًّ
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الوطني،  المركز  إلى  أرجع  أنا   )Pure( خالصة  تصير  هي  أنها 

2010م(  )1431هـ/  عام  من  السعودية  الجامعات  أعطى 

الجامعات  من  طبَّق  َمن  لكن  إلكتروني،   )%25( أستخدم  فأنا 

التعليم  صعوبة  الصعوبة،  هو  والسبب  قليل،  السعودية 

مت فيه، ليس لسبب هذا، لكن  اإللكتروني، الجامعات ما تقدَّ

تطويره،  المحتوى،  قضية  ذكرت:  ما  مثل  التطبيق  لصعوبة 

أعضاء هيئة التدريس، ونظام المتابعة )Tracing system(، لكن 

التعليم اإللكتروني بالعالم يسير بقوة وذكرت هذا باإلحصائيات 

السابقة، ونسبة التسرُّب )Drop out( الدكتور علي يمكن قالها 

مختصرة، عندنا السنة األولى، فنحن قد أجرينا دراسة، أجراها 

أخذنا  )هارفارد(،  بـ  الخاصة  تلك  الرحيمي  عبداللّه  الدكتور 

بعض الجامعات، نحن )41%ـ  44%(، اليوم نسبة َمن في السنة 

 ،)Average( كمعدل )%األولى ِمَمن يتجاوزن ويستمرون )44

بين  العالم،  مستوى  على  )1438هـ/ 2017م(  إحصائية  هذه 

السنة األولى،  اجتازوا  إذا  الذين يجتازون، لكن  ـ %50(   40(

فإن نسبة التسرُّب )Drop out( منهم ال تتجاوز )3%(، واضح؟ 

فَكْونُك أنت ما تخسر على الطالب في السنة األولى فقط وَمن 

يجتاز، دعها من البداية، لكن ما الذي حاصل عندنا نحن في 

ترى  ولما  عليه،  وتخسر  معك  )يمشي(  الطالب  الجامعات، 

التسرب )Drop out( أو الخروج من أو االنسحاب، واللّه يمكن 

يصل إلى )32%( في بعض الجامعات عندنا بالسعودية، عندنا 

كان  أعصاب  النجار تخصص  عبداللّه  الدكتور  فعالً  بالجامعة 
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وكيل جامعة، أجرينا دراسة العام الماضي، وجدنا )5%( تسرب 

)Drop out( بعد السنة األولى، ونحن نعتقد أن هذا إنجاز، أن 

فهناك   ،)%5( فقط  للطالب   )Drop out( التسرب  نسبة  تكون 

ا ونمو كبير. رغبة شديدة جدًّ

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

استخدام  يُحسن  ال  الذي  الطالب  يبدأ  كيف  يقول،  سؤال 

إلكترونيًّا؟ التعلُّم  التقنية 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

ورشة  الجامعة  في  عندنا  لنا  بالنسبة  نحن  أراد،  إذا  يتعلم، 

فيها،  يبدأ  األنظمة كامل، والزم  للطلبة، شرح  يوم كامل  عمل 

ويتعلم ما يتوقع اليوم الحاسب، وأنا ذكرت قبل قليل أن )%83( 

من دول العالم يستخدمون الجوَّال في هذا، لكن المؤسسات 

 )%83( نسبته  ما  متخلفة،  أنها  يصنفوها  أو  متخلفة،  التعليمية 

من  بالتخلي  تقدمت  التي  الجامعات  من   )%83( يوجد  ال 

التقليدي.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

مداخلة شفوية من األستاذ صالح بطيش.

مداخلة: األستاذ/ صالح بطيش: ■

رسول  على  والسالم  والصالة  لِلّه،  الحمد  عليكم،  السالم 

المحاضرة،  هذه  على  عبداللّه  الدكتور  أشكر  أن  أحببت  اللّه، 

الجلسة. ورئيس  الندوة  لراعي  موصول  والشكر 
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حقيقة أن التعليم النظامي التقليدي يتمتع بمساحة كبيرة من 

الحوار والنقاش بين المعلم وبين الطلبة وبين الطلبة أنفسهم، 

وكيف  اإللكتروني؟  التعليم  في  متوفرة  المساحة  هذه  فهل 

هذا  الطالب،  شخصية  تطوير  على  تأثيرها  وكذا  توفيرها؟  يتم 

 )Apple( الكبرى كـ  الشركات  أن  الثاني هو  جانب، والجانب 

متجهة  وغيرها،   )Starbucks و)ستاربكس   )Microsoft(و

التي تملك مهارات أو دورات أو  العاملة  إلى توظيف األيدي 

تدريب، وتتجنب َمن يسمونهم )College education( خريجي 

الجامعات، فما هو تأثير التعليم اإللكتروني على هذا الجانب، 

سيخرج مجموعة من األفواج ممن هم من حملة البكالوريوس 

السوق، وشكرًا. يحتاجهم  ال 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

أخي  يا  أنت  موجودة،  االجتماعي  التفاعل  قضية  أوالً 

لكنك  بالخطأ   )Starbucks )ستاربكس  ذكرت  يمكن  صالح 

جامعة  عن  لإلعالن  جديد  توجه  هناك  فاليوم  بشيء،  ذكرتني 

لها   )Corner( زاوية  في  وضعت  )ستاربكس(  )ستاربكس(، 

للطلبة الذين يريدون أن يتعلموا، فأنشأت زاوية )Corner( اآلن 

)ستاربكس(  في  العالم  دول  مستوى  على  األماكن  بعض  في 

ليأتي الطلبة، والطلبة الموجودون بأمريكا مع طلبة أستراليا مع 

 ،)Groups( مجموعات  فأنشأوا  بالمحتوى،  يتناقشون  الصين 

أقوله، تعليم  أنا ما  اآلن شركة )ستاربكس( تنشئ جامعة وهذا 
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غير نظامي، وهو أن الطلبة يتحاورون ويتناقشون وكل شيء، أنا 

أوالدي وأوالدك اآلن يلعبون )Playstation( مع زمالئهم، معي 

أو ال؟ ويتكلمون ويتناقشون وحوار ويعرفون عن بعض وصوت 

وصورة وكل شيء، فالطلبة هم يتحاورون، لكن صحيح، نحن 

عندنا اآلن، الطلبة الذين في الدمام وُجدة والجوف وتبوك كلهم 

االجتماعي  فالتفاعل  ويتناقشون،  واحدة  بمجموعة  ينخرطون 

موجود، وعندهم وجه لوجه. فقط الذين في الرياض لوحدهم 

والذين في الدمام لوحدهم، لكن أيًضا هم يعرفون ماذا يجري 

ماذا  الرياض،  في  الذي  المدرس  أعطاهم  ماذا  الرياض،  في 

أعطاهم المدرس الذي في أبها، الذي في جيزان، ولدينا عشرة 

في  الموجود  المدرس  ا،  جدًّ كبير  فالتفاعل  للجامعة،  فروع 

الجوف استفاد منه المدرس الذي في جيزان، بل عندنا األساتذة 

جازان  في  مثالً  عندنا  الثقافة.  قسم  في  معنا  حسين  والدكتور 

ما عندنا طالب كثيرون، وعندنا مدرس الثقافة وهذا فقط أقوله 

لكم، أين يبث يا أخ حسين؟ أين النقص؟ ننزل الجدول بالدمام 

فيه عنده طالب في جيزان في الدمام، وطالب تبوك، وهو أين؟! 

هو موجود بجازان! لكن وعند االمتحان ممكن، فأيًضا مدرس 

أخذ النصاب كامالً، واضح بالتقنية، فطالبه، بالعكس التفاعل 

ا، وأنا ذكرت هناك حضور موجود  الحاصل بين الطالب كبير جدًّ

يوم باألسبوع، لكن في نفس الوقت، أنا اآلن أعقد اجتماعي مع 

الطلبة في األسبوع الثالث مع أعضاء هيئة التدريس عبر السبورة 

)Black board( الطلبة أنا أعمل لهم اجتماًعا، ما فيه مشكلة.
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مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

الشرعية،  العلوم اإلسالمية  نشر  ما دوركم في  يقول،  سؤال 

بُعد؟ الشرعية عن  العلوم  تُدرَّس  هل ممكن أن 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

واللّه، إن شاء اللّه، ونحن اآلن عندنا اللغة العربية، لكن ال 

يوجد عندنا قسم، لكن إن شاء اللّه أتوقع أنه في القريب العاجل 

سيكون هناك شيء كثير في العلم الشرعي وغيره.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

هل البنية التحتية لدينا اليوم تدعم التعليم؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

تحتية  بنية  عندنا  السعودية،  العربية  المملكة  لك  أقول  أنا 

أفضل بلد بالعالم، أقولها لك بكل ثقة. أما ما يُذكر خالف ذلك، 

وانظروا  للخارج  اذهبوا  أبًدا.  دقيق  غير  هذا  صحيح،  غير  هذا 

كاملة.  تحتية  بنية  عندنا  والصوت.  واالنقطاع  الجوَّاالت  قضية 

أما إذا كنت تتكلم عن )19%( فقط ممن لم يأخذوا في المملكة 

مدن  من  أو %82(   81( فـ  العريض،  النطاق  السعودية  العربية 

كاٍف  هذا  أن  وأعتقد  العريض،  بالنطاق  مغطاة  المملكة  وقرى 

وزيادة.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

نأخذ مداخلة من الدكتور سلطان السلطان.
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مداخلة: الدكتور/ سلطان السلطان: ■

شكرًا دكتور عبداللّه، أنا عندي استفسار الجميع يتطلع ألن 

يعرف عنه، وهو: ما هو التوجه االستراتيجي للجامعة السعودية 

اإللكترونية؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

من حيث التوسع واالنتشار أم من حيث التطبيقات وأنماط 

التعلم؟ فيما يخص التوسع واالنتشار نحن نتمنى أن نصل أكثر. 

الجامعات  مع  مشاركات  واآلخرين  نحن  المستقبل  في  نتوقع 

العالمية. إن طالبك وطالب )كولورادو ستيت( وطالب )أوكالند 

 )Virginia و)فرجينيا   )Ohio )أوهايو  وطالب   )Auckland

بين  خليطًا  تكون  مستقبالً   )Class( القاعة  أن  نتوقع  وغيرهم، 

المادة هذه يدرسها طالب من هناك ويجتاز عندنا  هؤالء، وأن 

مثالً وهذا موجود اآلن، فقضية أنماط التعلم وآلية التدريس أكيد 

معهم.  فنحن  بالعالم،  يجري  ماذا  العالم،  مع  مختلفة  ستكون 

للجامعة  ننجز خطة )1452هـ/ 2030م(  نحن اآلن جالسون 

ننجز  ما  كل  أُخفيكم  ال  ولكن  قائم،  هو  لما  مسًحا  وأجرينا 

أما  التقنية.  مجال  في  )درامايكيين(  متغير  العالم  وراء  مسًحا 

والتوسع  الجديدة  التخصصات  قضية  شك  فال  الداخل  قضية 

على مستوى مناطق المملكة، كما هو مخطط للجامعة بأن كل 

منطقة من المملكة يكون لها فرع من الفروع.
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)استكمال( مداخلة: الدكتور/ سلطان السلطان: ■

ال، أنا أقصد التوجه االستراتيجي لمنهجية التعليمي.

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

أنا ذكرت لك قبل قليل أن أنماط التعليم تتغير بتغير الوقت 

 )Up to date( ونحن جاهزون لها، نحن اآلن في مرحلة تحديث

 Tracing( التعليم المدمج والمشاركات والتقويم ومتابعة النظام

ا.  ا جدًّ System( كل هذا موجود عندنا. الجودة عندنا مهمة جدًّ

بالجامعة. أهم شيء  التميُّز والتمايز والجودة  أهم شيء عندنا 

الجودة، لكن أنا ما فهمت قضية ما هو التوجه االستراتيجي؟ ما 

الذي تقصده به؟ أنا ال أقدر أن أعمل خطة استراتيجية ألنماط 

التعلم؛ أنماط التعلم مرهونة بالتقنيات الموجودة.

)استكمال( مداخلة: الدكتور/ سلطان السلطان: ■

العالم،  في  اإللكترونية  للجامعات  تصنيف  هناك  مثالً، 

جامعة  كل  فيه  متميزة  معين  مجال  هناك  جامعة،  لكل  حسبوا 

من تلك، فما هو تميزك في المستقبل في جامعتكم اإللكترونية 

السعودية؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

أوالً جميع برامج الجامعة وفق المعايير )Standard( جميع 

مناهجنا مأخوذة من نفس الجامعات األجنبية، وكلها معتمدة، 

واالعتماد كله بالنسبة لنا ما عندنا فيه أي مشكلة.
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)استكمال( مداخلة: الدكتور/ سلطان السلطان: ■

العالمي  للتصنيف  أنظر  لما  أنا  مثالً،  أقصده  أنا  الذي  ال، 

التواصل  في  جيدة  كوريا  مثالً  تجيء  العالم،  في  للجامعات 

الجامعة   )Open university( الـ  مثالً  تجيء  االجتماعي، 

المفتوحة في اليابان جيدة في اإلنسان اآللي )Robot X( والنت 

في األشياء )Internet of things( ، فالتوجه االستراتيجي اآلن 

هو الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الصناعية الرابعة هي استخدام 

 Internet( استخدام النت في األشياء ،)Robot X( اإلنسان اآللي

استخدام  اآللي،  الرجل  استخدام  األشياء،  إنترنت   )of things

تكون  لما  اآلن  فنحن  توجه عالمي،  فهناك  الذكاء االصطناعي، 

الجامعة السعودية اإللكترونية تُعتبر رقم واحد في العالم، وننظر 

أنا مثالً ما رأيته اآلن أن  لها نظرة استراتيجية، ما الذي حاصل؟ 

 )Colorado State University( الحكومية  كولورادو  جامعة 

االعتماد  موضوع  في  عندهم  صعب  التعليم  تقريبًا  أمريكا  في 

)Accreditation( لذلك التأهيل والتخرج، فالتعليم عن بُعد في 

عندنا  واليابان  لليابان  تنظر  ا  فلمَّ أكثر،  التلقائي  التعليم  أمريكا 

الصناعية،  والثورة   )Internet of things( األشياء  إنترنت  في 

وتنظر لكوريا في التواصل االجتماعي، وتنظر لهولندا كذلك في 

التواصل االجتماعي )Social media(، تنظر لبعض الجامعات 

في العالم، ستجد أن لديها توجًها استراتيجيًّا مستقبليًّا ألن )أكون 
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أنا األول في العالم(، بينما أمريكا تقريبًا ليست مع هذا التوجه، 

سؤالي،  هذا  هولندا،  أو  كوريا  أو  باليابان  مقارنًة  مرحليًّا  أقل 

وأشكركم.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

بالجامعة  التعليم  وزارة  اعتراف  مدى  ما  يقول:  سؤال 

اإللكترونية؟ وهل يعامل ديوان الخدمة المدنية الخريج كغيره؟ 

منٌح؟ هناك  وهل  المتوسطة،  الطالب  تكلفة  وكم 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

نواجهها، قضية  التي  الصعوبات  قليل قضية  قبل  أنا ذكرت 

والجامعة  التنظيمي.  والجانب  والنظام  المؤسسات  اعتراف 

معتمدة مائة بالمائة وبرامجها وخريجها نفسه معتمد والبرنامج 

نفسه نفس برنامج خريج الملك سعود وجامعة اإلمام وجامعة 

الجوف، ما )يزعل( علينا أساتذتنا، والجامعة السعودية، ولكن 

لنا  فنحن  نموذجان،  إال  نحن  عندنا  ما  يقولون  فقط  المسمى 

لقد  إخوان  يا  فقط  المفهوم  غيروا  نقول  معهم،  ونحن  سنتان 

بالنسبة  منٌح  يوجد  فنعم  للمنح،  بالنسبة  أما  المفاهيم.  تغيرت 

. موجودة  نعم،  للبكالوريوس 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

واآلن مداخلة من سعادة الدكتور خالد العنقري، فليتفضل.
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مداخلة: سعادة الدكتور/خالد العنقري: ■

اللّه سبحانه وتعالى  البداية، أوالً أشكر  السالم عليكم، في 

الذي اختار لي هذا المكان، وأنا ال أحب أن أمدح الناس في 

غير  الرجل  وضع  المملكة  في  مشاكلنا  من  لكن  وجوههم، 

المناسب في المكان المناسب، فاختياركم بفضل اللّه عزَّ وجلَّ 

وأنا أتابع تطور الجامعة، كان اختياًرا موفًقا، ونسأل اللّه سبحانه 

ُسْمَعتُها  الجامعة  أن  شك  وال  التوفيق.  من  مزيًدا  لك  وتعالى 

على  تعليًقا  أتمنى  وأنا  االسم.  يهمنا،  ما  وهذا  راقية،  اآلن 

البيروقراطية غير العلمية التي تعانون منها في الخدمة المدنية، 

الجميع  يعلم  كما  البيروقراطية  ألن  العلمية؛  غير  ذكرت  وأنا 

غير  التطبيق  لألسف  لكن  علمي،  منهج  فالبيروقراطية  علمية، 

العلمي لها هو الذي يجعل الكثير من الناس يعاني. والمعاناة 

التي تعاني منها اآلن في وزارة الخدمة المدنية خالل سنتين في 

موضوع بسيط مثل هذا والذي يمكن أن يحل في اجتماع مدته 

وأنتم  التعليم.  وزارة  في  حتى  موجود  الشديد  لألسف  ساعة. 

جزء من وزارة التعليم. أنا أتابع بعض اإلشكاالت التي تحصل، 

كما تعلمون اآلن سواًء في الدورات التدريبية أم في التعليم عن 

نعاني منها في  التي  بُعد معتَمٌد في جامعات كثيرة. اإلشكالية 

يخاف  الداب  من  ينقرص  )الذي  أن  ومثلك عارف،  المملكة، 

البعض  العلمية ومنعت  البيروقراطية غير  الحبل(، فجاءت  من 

بين  انتشرت  الشديد  لألسف  التي  الوهمية  الشهادات  بسبب 
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التعطيالت هذه،  بعضهم مسؤول عن  الناس وربما  الكثير من 

أنا أرى أن الجامعة اإللكترونية هي يمكن أفضل جهة بالمملكة 

التفريق بين الشهادات الوهمية  تتبنى هذا األمر، بحيث يمكن 

سواًء الدورات أم الشهادات العلمية، وال تُترك الجتهاد شخص 

وبين  بينها  والتفريق  الموضوع،  هذا  يتولى  مثالً  )تويتر(  في 

الشهادات أو الدورات العلمية المعتمدة من الجامعات العالمية 

أنتم  أنكم  فأتمنى  Harvard( وغيرها،  )MIT( و)هارفارد  مثل 

َمن يقود هذا المجال للخروج من األزمة التي يعاني منها الكثير 

اليوم. الناس  من 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

شكرًا دكتور خالد، أعتقد أن هذا فيه حساسية شديدة عندنا 

في المملكة بالنسبة للناحية التنظيمية إلدارة المعادالت بالوزارة. 

وإدارة المعادالت أتمنى مع المركز الوطني أن يصلوا إلى حل؛ 

ألن مشكلة المعادالت هي التي أوجدت تنظيًما، وأنا أذكر حتى 

أيام البعثات، بشق األنفس حاولنا إقناع الموجودين أن نُعتمد، 

نأخذ )6( ساعات  الكالم قبل ست أو سبع سنوات، أن  وهذا 

البكالوريوس؛ ألن  الماجستير، إلى )18( ساعة في درجة  في 

أصالً  المادة،  هذه  عندي  ليس  أنا  يقول  الجامعات  في  أصالً 

جماعة  يا  م،  وقدَّ واحًدا  طالبًا  أذكر   )Florida )فلوريدا  في  أنا 

كما   )Online( المباشر  الخط  على  المادة  هذه  تقدم  الجامعة 
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أن جامعة الملك سعود اآلن مثالً، كلية الطب أو كلية الصيدلة 

كلها  مواد  األربع  هذه  قالت  األسنان  وطب  الماضي  األسبوع 

على الخط المباشر )Online( يا جماعة هذا ما عندي. فكان 

هو  طيب  يُمكن،  ما  قال  اإلخوان  بعض  البدايات  على  أذكر 

بالجامعة هذا نظام الجامعة، فأنا معك في الفكرة، وأتمنى إن 

بيننا  وصار  المعادالت،  إدارة  مع  الوطني  المركز  من  اللّه  شاء 

كثيرًا  أخفيك  ال  متحفظين.  زالوا  ال  لكن  كبير،  نقاش  وإياهم 

أعتقد  اآلن  زادوا  هم  بينما  الساعات،  اعتماد  موضوع  بشأن 

ساعات   )9( أعتقد  فيه  زادوا   )Semester( الفصول  نظام  في 

بالماجستير وبالبكالوريوس زادوا فيه قليالً ألنه ومثل ما ذكرت 

نمو مواد  تزيد من  اآلن  الخارج  التي في  الجامعات  قليل  قبل 

اإللكتروني  والتعليم   )Online courses( المباشر  الخط  على 

.)Blended learning( المدمج  والتعليم   )E-learning(

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

أكثر تخصص لديكم عليه إقبال، ما هو؟ وهل يوجد برنامج 

ماجستير )Master( لطالب القانون؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

واللّه،  عندنا،  الذي  التخصص  لكن  عندنا،  ليس  قانون  ال، 

عندنا  م  تقدَّ َمن  فخر،  وال  هذه،  السنة  أن  أُبشركم  لِلّه،  الحمد 

 ،)90.000( والثاني  األول  الفصل  في  هذه،  السنة  للجامعة، 
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الفصل األول )63.000(، ولكي أكون دقيًقا منهم )57.000( 

المعلومات  الثاني،  والفصل  مكتملة،  كاملة  دقيقة  معلوماتهم 

النوع،  هذا  على  كبير  طلب  فهناك   ،)26.000( المكتملة 

وأكثرهم مبتدئون، ال أُخفيكم يوجد عندنا أكثر من )30( طالبًا 

بك.  أتى  الذي  ما  األول!  الفصل  قُبلوا  بالمائة  مائة  معدالتهم 

وأريد  وأعمل  وتعلًما  تعليًما  أريد  أنا  فقال  بالمائة؟  مائة  أنت 

كذا، فهناك تغيُّر، فتخيل عندنا )30( طالبًا، الفصل الثاني هذا، 

قلت لهم احصروا لي األسبوع هذا، قبل ثالثة أيام، الحاصلين 

وزيادة،   )1.200( قبلنا  نحن  الـ)%95(،  فوق  درجات  على 

نتكلم في حدود )150( طالبًا وطالبة معدالتهم  وكذا طالب، 

للجامعات،  يذهبوا  أن  يقدرون  هؤالء   .)%95( الـ  فوق  كلهم 

لماذا  للجامعات،  يذهبوا  أن  يقدرون  لكن فوق معدل )%95( 

هو اختار الجامعة؟ هذا الحمد لِلّه الجودة والتميُّز والتمايز هي 

عناصر أساسية. ويذكر أبو زياد معنا الدكتور عبداللّه العبدالجبار 

جامعة  مع  البرنامج  بدأ  كيف  يذكر  العليا،  الدراسات  في  كان 

كولورادو) Colorado University(، ويمكن أن يعطينا لمحة 

إذا كان يريد أو شيئًا في هذا الموضوع، فالجودة الحقيقة هي 

فيه. اللّه مستمرون  بالجامعة، وإن شاء  معيار رفعناه 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

هل هناك متابعة لوظائف َمن تخرجوا من الجامعة؟
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

واللّه، أجرينا دراسة تتبعية للخريجين، تخرَّج عندنا دفعتان، 

والماجستير ثالث دفعات، يمكن )82%( كلهم وجدوا وظائف، 

كلهم بالقطاع الخاص، نحن مبسوطون بذلك وبعضهم ال، كان 

في القطاع الحكومي وأخذ ترقيات، ونحن نفخر ممثل الطالب 

ممثل  الطالب،  عند  تتغير   )Mentality( الذهنية  أن  الشباب، 

الشباب في شركة الكهرباء من طالبنا، مدير الموارد البشرية في 

)Amazon( من خريجينا، ممثل الطالب في شركة االتصاالت 

الطالب  أن  ونزعم  خريجينا،  من  للشباب   )stc( السعودية 

وكذا،  وحواره  ومناقشته  الطلبة،  قال  ما  مثل  تفكيره،  أن  عندنا 

تماًما مختلفة، أي عنده قدرة ألن يتعلم. ذكرت لكم قبل قليل 

 )Accountability( والمحاسبية )Responsibility( المسؤولية

أنه  أُخفيكم  وال  عليهما.  قادر  الطالب  والمحاسبية  المسؤولية 

كان لدينا لقاء مع سمو أمير الرياض قبل سنة، طبًعا أقول هذا 

الحقيقة، ال  البعض أنك تسّوق للجامعة، لكن هذا  وقد يقول 

أُخفيكم أن بعض الجامعات أعطوا الطلبة أوراقًا يتكلمون، فقام 

طالب تكلَّم وقال من الجامعة اإللكترونية، الثاني من الجامعة 

أن  حين  في  الزمالء،  إليَّ  فيلتفت  هكذا،  الثالث  اإللكترونية، 

أوراق  من  ويقرأون  يقومون  األخرى  الجامعات  طلبة  بعض 

كُتبت لهم، أمام األمير يتحدثون، وأنا أفخر بأن طالبي واقفون 

أمام األمير من هنا ومن هنا، وأنا واللّه ما أدري عنهم، وال عملنا 
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لهم إعداًدا وال شيء ونقاًشا ويحاورون، فهذا واقع، أقول فعالً 

نحن نشعر أن هناك تعلًما حقيقيًّا، ولذلك ذكرت لكم أن الطالب 

بالمستوى السابع والثامن تماًما مختلف، فهو قادر على تأسيس 

شركة، وريادة أعمال، وقادر على أن يصنع نفسه وأشياء كثيرة.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

وهذا التعليم، مجاني أم أن هناك رسوًما؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

بالفصل  ريال   )1680( ا،  جدًّ بسيطة  رسوم  البكالوريوس 

عدد  حسب  ريال،   )2.000( أو   )1.800( إلى   )Semester(

الساعات، الساعة بـ )130( رياالً. أما بالنسبة للماجستير فهي 

للساعات،  بالنسبة  وذلك  الضريبة،  إضافة  بعد  ريال   )1550(

فبرنامج الماجستير نحن أقل جامعة )64.000(؛ ألن الهدف 

هو خدمة المجتمع. فهي رمزية ال أقل وال أكثر، وتكلفة الطالب 

عندنا معدل )8.000( وزيادة وذلك عندما تقارنه بالجامعات 

يبذل  الذي  هو  المتعلم،  على  يعتمد  نوعي  وتعليم  األخرى، 

الجهد.

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

حتى  تعليم  مجرد  التعليم  قضية  ليست  يقول،  تعليق  هذا 

يتحول إلى كمبيوتر، بل التعليم تربية وتهذيب للسلوك بالدرجة 

األولى.
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وهذا سؤال يقول: أال ترون أن الجامعة تُكرِّس للتعليم باللغة 

اإلنجليزية على حساب اللغة العربية؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

أناس  وجاءنا  اإلنجليزية،  باللغة  أتينا  ا  لمَّ نحن  كالم،  هذا 

)تميز(  أعلنت  الجامعة  جماعة،  يا  فنقول  لماذا؟  يقولون 

و)تمايز(، عندنا )28( جامعة تعطي إدارة أعمال باللغة العربية، 

اذهبوا لها طيب. لكن هناك أناس يريدون اللغة اإلنجليزية، ما 

م باللغة العربية، لكن  المانع أني أقدمه؟ هناك موجود القانون قُدِّ

اإللكتروني  باإلعالم   )4.5( اإلنجليزية  باللغة  متطلب  عندنا 

متطلبها جامعة، ما تأتي بـ )4.5( حتى باللغة العربية؛ ألن اليوم 

سوق العمل اللغة مهمة األساسية. وبالنسبة للبرامج أنا ما أتوقع 

جامعة،   )28( بها  البلد  لِلّه،  فالحمد  ناقصة،  العربية  اللغة  أن 

وبها أكثر من )4200( برنامج كلها تُدرَّس باللغة العربية، بدون 

مبالغة يمكن )4000( كلها تُدرَّس باللغة العربية، فليس هناك 

مشكلة  ليست  هي  باإلنجليزية،  برامج   )10( يوجد  أن  مانع 

التعليم. النوع من  كبيرة، وهناك أناس يرغبون في هذا 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

للجامعات  بيعه  يتم  هل  الجامعة،  من  الُمنشأ  المحتوى 

األخرى؟
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

وكل  واحدة،  الدولة  بأن  نؤمن  فنحن  ال،  الحمد،  ولِلّه 

الجامعات وزَّعنا عليها المحتوى الذي نملكه مجانًا، وقلنا لهم 

خذوه بالمجان، بل ذكرت لكم قبل قليل أننا اتفقنا مع جامعات 

لنطوِّر لها المحتوى. فيوم بدأ أساتذتها توقفوا وما قدروا ألنكم 

 ،)Copy right( الملكية  حقوق  وقضية  الغش  قضية  تعرفون 

توقفوا وقالوا: فقط أعطونا منهجكم، فقلنا لهم: خذوا المنهج، 

بالحقوق. التزموا  وفقط 

مدير الندوة: األستاذ/ مؤيد بن عبدالعزيز الُعمري: ■

نشكر الدكتور عبداللّه، ونختم بكلمة من راعي المنتدى.

إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(:   

لُعمري: ا

شكرًا للجميع، ونكرر الشكر للدكتور عبداللّه بن عبدالعزيز 

الُعمري،  عبدالعزيز  بن  مؤيد  االبن  للمهندس  وكذا  الموسى، 

على ما طرحه الدكتور عبداللّه في هذا اللقاء، والذي نوَّرنا فيه 

أننا في عصر متغير،  لنا  أكَّد  التعليم اإللكتروني، وبالفعل  عن 

على  سواًء  التعليمية  والفصول  التعليم  مجال  في  التقنية  وأن 

بدأت  العادي  الدراسي  المستوى  على  أم  العالي  المستوى 

أقسام  من  أساتذة  ومعنا  التربوية.  النظريات  أحدث  بل  تتغير، 

التربية، تقول إن التعليم المنزلي ربما على مستوى األطفال بدأ 
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يسود في معظم الدول الغربية ويتفوق في نتائجه على التعليم 

المدرسي.

الجامعة  في  طويلة  سنوات  عملي  بحكم  لي  واسمحوا 

أنني أرى، ولعل الدكتور عبداللّه يُعلِّق على هذا؛ ألن الحقيقة 

السؤال جاءه مرتين وربما فات عليه التعليق، التعليم الجامعي 

في  الطالب  نُدرِّس  فنحن  تربوي،  منه  كبير  جزء  المملكة  في 

المستوى األول، فإذا جاء المستوى السابع والثامن، وإذا نحن 

بيت  في  الشقيقين  بل تجد األخوين  أمام شخصيات مختلفة، 

تهيّأْ  لم  ربما  واآلخر  الجامعي  التعليم  دخل  أحدهما  واحد 

في  أحيانًا  الفرق  فتجد  الجامعي،  تعليمه  إكمال  الظروف  له 

ا. ولذلك  المنطق، تجد الفرق في التعامل، تجد فروقًا كبيرة جدًّ

التعليم الجامعي، اسمحوا لي أن أقول إنه عندنا جزء منه تربوي 

وسلوكي بالدرجة األولى. فهل نفتقد هذا الجانب في الجامعة 

اإللكترونية، أم أن الجامعة اإللكترونية بها أجواء جامعية شبابية 

أنشطة  في  معهم  االحتكاك  من  بدالً  األساتذة  مع  واحتكاك 

ورحالت علمية كما كنَّا نعرف، وهو خريج قسم التاريخ ويعرف 

تربوي  وجّو  وميدانية،  علمية  رحالت  هناك  كان  حيث  هذا، 

خاص وأنشطة طالبية المنهجية وغيرها، فهل هذا األمر يمكن 

أن يكون جزًءا من محتوى الجامعة اإللكترونية ضمن أنشطتها 

الالمنهجية أو ضمن التعامل مع الجامعات األخرى أو غير ذلك 
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من األمور. هذا الحقيقة ما أحببت أن أُعلِّق عليه، ولعلنا نسمع 

منه بعد أن أختم إذا كان عنده تعليق حول هذا األمر.

نقولها  واجعلونا  قديم  نمط  أنه  نعرف  كلنا  التعليم،  تقنية 

باختصار ونحن منهم الجيل األول، لم نلحق بهذا المستوى، بل 

أذكر أنني حينما أعددت بعض المحاضرات في بدايات التعامل 

مع الحاسب على تقنية العرض )power point( كان ربما معظم 

الزمالء في القسم يستغربون. ودرَّسنا منهج استخدام التقنية في 

على  للدخول  الماجستير،  لدرجة  التاريخ  لقسم  التاريخ  علم 

)األرشيف( والمكتبات العالمية ومعرفة محتوياتها، واستخدام 

أقراص الحاسب في وقتها، أقراص اآلن أظنها انتهت، غير هذا 

وأبناؤنا  تغيَّر،  فالعصر  زمالئنا،  عند  الغرابة  من  شيئًا  نجد  كنَّا 

يعيشون غير ما عشناه، ويجب أن نتأقلم على هذا األمر، وهذا 

الدكتور  أستاذنا  طرحها  التي  المعلومات  رسخته  ما  الحقيقة 

عبداللّه جزاه اللّه خيرًا هذا. 

منه  نستمع  ولعلنا  حضوركم،  على  ولكم  له  الشكر  وأكرر 

لكلمات حول ما يتعلق بالجانب التربوي، ألني أنا عندي قناعاتي 

الشخصية، وأنا مخطئ ربما، أننا في الجامعات السعودية نعيش 

مراحل تربوية مثل ما يُربى الطالب في المتوسط والثانوي، ال 

تعليم  مرحلة  عشناها  الغربي  العالم  في  الجامعة  مرحلة  تزال 

هذا  في  نزال  ما  تربية،  مرحلة  فهي  عندنا  أما  فقط.  وتحصيل 

الجانب دون غيرنا، وجزاك اللّه خيرًا.
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبداللّه بن عبدالعزيز الموسى: ■

شكرًا دكتور عبدالعزيز، وأنا أشكرك على إتاحة الفرصة لي 

متحقق،  والتربوي،  االجتماعي  الجانب  موضوع  الختام،  قبل 

أنا  األخوين،  تقول  وأنت  الطالب،  أن  كيف  لك  ذكرت  وأنا 

الرياض  أمير  الطلبة عندنا لما جاءوا ووقفوا أمام  قلت لك إن 

يتحدثون بكل طالقة وبكل أريحية أكثر من أقرانهم الذين كانوا 

التعليمي  المنهج  ألن  لماذا؟   ،)Face to face( لوجه  وجًها 

التي  التعلم  أنماط  فمجموع  والمحاسبية،  الذاتية  على  يقوم 

الجانب  يكتسب  تجعله  اإللكترونية  بالجامعة  الطالب  بها  يمر 

هذا  بشخصيته.  ومعروف  بقوة  حقه  عن  ويدافع  االجتماعي، 

الماضي  أنا سأقول لك األسبوع ما قبل  الثاني  الشيء  جانب. 

كان موجوًدا )ملتقى األمن السبراني( الذي كان موجوًدا وعقدته 

السبتي، طالبنا وعلى  الدكتور خالد  اآلن  فيها  التي  األكاديمية 

وواحدة  الرياض  من  وواحدة  ُجدة  من  فريقي  أنا  العادة،  غير 

من الدمام، وهكذا، نحن حصلنا والحمد لِلّه المستوى الثالث 

وبالرياض،  ُجدة  في  التميز  أخذت  المملكة،  مستوى  على 

من  بعًضا  يروا  لم  هنا،  تقابلوا  جماعيًّا  فريًقا  يشتغلون  وكانوا 

قبل، ودخلوا المسابقة وفازوا فيها، حققوا المركز الثالث. هذا 

فقط مجرد مثال أن التفاعل االجتماعي كأنهم يعرفون بعضهم 

من زمان، اليوم هناك تطبيقات حتى في الحاسب، إًذا الرحالت 

النوعية واألنشطة موجودة يا دكتور عبدالعزيز، بل هناك تجارة 
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وأريد  أذهب  أن  في  أرغب  أنا  واللّه  تقول  اآلن،   )Business(

فالجانب  أو ستة،  يجتمعون خمسة  )كذا وكذا وكذا(،  شروطًا 

االجتماعي أعتقد أنه متحقق في التعليم اإللكتروني كثيرًا. وأنا 

الحضور،  اإلخوة  وأشكر  الفرصة،  إلتاحة  أشكرك  أخرى  مرة 

وبركاته. اللّه  ورحمة  عليكم  والسالم  جميًعا،  لكم  وشكرًا 

 )المضيف(: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

َشَكَر اللّه لك دكتور عبداللّه، وأحب أن أُذكّر أن هذا اللقاء 

نُقل على الهواء مباشرة بحمد اللّه، وعادًة يتابعه ما ال يقل عن 

أربعمائة شخص في نفس الوقت، ويبقى على موقع المنتدى 

شهرًا كامالً، خالل هذا الشهر يطّلع عليه ما يُقارب من عشرة 

تنزل  وبعد شهر  المملكة،  آالف شخص معظمهم من خارج 

الندوة الجديدة محل هذه الندوة، ويُرحَّل لألرشيف في موقع 

المكتب  في  اإلخوة  الغد  من  اللّه  شاء  إن  أنه  كما  المنتدى، 

يبدؤون بتفريغ هذه المحاضرة ضمن المجلد الثاني عشر لهذا 

مجلًدا  عشر  أحد  وطبعنا  اللّه  بفضل  انتهينا  حيث  المنتدى، 

سابًقا. وفي نهاية العام، بإذن اللّه، يتم الحصول على ترخيص 

الوطنية  الثقافية  المحتويات  ضمن  ليكون  وطباعته؛  الطباعة 

أُكرر  المكتبات.  في  محفوظة  تعالى  اللّه  بإذن  تكون  التي 

الشكر للدكتور عبداللّه، ولالبن مؤيد، ولكم جميًعا، وحيَّاكم 

اللّه. 
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 صور مختارة من الندوة.
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http://www.hewarmag.com/home

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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https://garbnews.net/news/s/120728
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https://alshaamal.com
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ندوة:

»الصحراء في القارة القطبية 

والربع الخالي«*(1) 

السيرة الذاتية للمحاضر: 

بن  ■ عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ 

عبداللّه بن لعبون.

المؤهالت العلمية: ■

الرياض . 1 جامعة  كيمياء(،  )جيولوجيا  الجامعية:  الشهادة 

)الملك سعود(، )1973م(.

)تلصا . 2 جامعة  نفط(،  )جيولوجيا  الماجستير:  شهادة 

Tulsa أوكالهوما أمريكا(. )1977م(.

الموافق  )1440هـ(  اآلخرة  جمادى  شهر  من  الرابع  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

الدكتور  األستاذ  سعادة  فيها  وتحدث  م(.   2019( فبراير  شهر  من  للتاسع 

عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون، عضو هيئة التدريس، أستاذ الدراسات العليا 

بجامعة الملك سعود بالرياض، قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء. وأدارها األستاذ 

الُعمري. إبراهيم  بن  عبدالعزيز  بن  عاصم 
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الملك . 3 جامعة  نفط،  )جيولوجيا  الدكتوراه:  شهادة 

عبدالعزيز جدة، )1982م(.

 درََّس كأستاذ غير متفرغ مادتّْي )جيولوجيا الشرق األوسط( 4. 

فهد  الملك  جامعة  في  العليا  الدراسات  لطلبة  و)النفط( 

للبترول والمعادن.

حاليًّا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض، . 5

مادتَْي  أستاذ  والفيزياء،  الجيولوجيا  قسم  العلوم،  كلية 

وغيرهما. و)النفط(  السعودية(  العربية  المملكة  )جيولوجية 

السيرة العلمية: ■

والثروة . 1 البترول  وزارة  في  الجوية  المساحة  بإدارة  عمل 

المعدنية )1967 ـ 1969م(.

الخفجي . 2 في  النفط  شركات  في  عاًما   )27( لمدة  عمل 

والظهران.

ـ . 3  1973( بالخفجي  المحدودة  العربية  الزيت  شركة 

1980م(.

وآخر . 4 1999م(،  وحتى  )1980م  منذ  السعودية  أرامكو 

منصب له مستشار جيولوجي نفط.

س دار ابن لعبون للنشر والدراسات واألبحاث العلمية.. 5 أسَّ

س مكتب ابن لعبون لالستشارات الجيولوجية والنفطية . 6 أسَّ

والتعدينية والمائية والبيئية.
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للتراث . 7 الخيري  البابطين  سعود  لمركز  ا  عامًّ أميًنا  عمل 

ـ   1999( بالرياض  التأسيس(،  مرحلة  )خالل  والثقافة 

2000م(.

يعمل حاليًّا في كلية العلوم، جامعة الملك سعود.. 8

الجوائز: ■

س جائزة الدكتور عبدالعزيز بن لعبون للتفوق العلمي . 1 أسَّ

في األسرة.

للدراسات . 2 السعودية  الجمعية  جائزة  على  اسمه  أُطلِق 

األثرية(. الدراسات  في  ماجستير  رسالة  )ألفضل  األثرية 

أُطلق اسمه على جبل أثري في الخرج )جبل ابن لعبون( . 3

لدوره في المحافظة على اآلثار.

النشاط العلمي: ■

الجمعيات: ■

عضٌو نشٌط في عدد من الجمعيات منها:

إدارة ـ  مجلس  عضو  األرض:  لعلوم  السعودية  الجمعية 

)1992م(  عام  منذ  الجمعية  في  العلمية  اللجنة  ورئيس 

وحتى )2007م(، ورئيس تحرير نشرة )أرض( وهي نشرة 

األرض. لعلوم  السعودية  الجمعية 

جمعية )جيولوجيُّو النفط األمريكية(.ـ 

جمعية الظهران لعلوم األرض.ـ 
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الجمعية السعودية للدراسات األثرية.ـ 

الجمعية السعودية التاريخية.ـ 

الجمعية السعودية الجغرافية.ـ 

اللجان: ■

عضٌو في عدد من اللجان النفطية المتخصصة، منها:ـ 

مجموعة العلوم البيئية والثروات الطبيعية في مدينة الملك ـ 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

استكشاف ـ  تقنيات  وتطوير  لتوطين  االستراتيجية  الُخطة 

المملكة. في  والغاز  البترول  وصناعة 

لتقنيات ـ  السعودي  للملتقى  لإلعداد  العلمية  اللجنة 

يناير   8 ـ   6( الطبيعي  والغاز  البترول  وإنتاج  استكشاف 

2008م( بالرياض.

المحاضرات: ■

ميدانية ـ  وعمليات  وبحثًا  كتابًة  العلمي؛  نشاطه  يواصل 

واستشارات رسمية وتدريسية أكاديمية وثقافية. وقد ألقى 

عدًدا كبيرًا من المحاضرات العلمية المتخصصة والثقافية 

وخارجها. المملكة  داخل  العامة 

التأليف: ■

ومؤتمرات ـ  محافل  في  العلمية  األبحاث  عشرات  نشر 

ودوريات جيولوجية وأدبية متخصصة.
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العربية واإلنجليزية، ـ  باللغتين  كتابًا  أكثر من عشرين  ألَّف 

التاريخ،  األدب،  اآلثار،  النفط،  )الجيولوجيا،  في: 

القطبية(. القارة  الجليد،  البراكين،  الدحول،  الجغرافيا، 

ألَّف وحقق عدًدا من المؤلفات والمخطوطات التاريخية، ـ 

منها )تاريخ شيخ المؤرخين النجديين حمد بن لعبون(.

)سيرة ـ  منها  ونقًدا،  األدبية شعرًا  المؤلفات  من  ألَّف عدًدا 

لعبون(. بن  النبط محمد  أمير شعراء  وشعر 

شارك في تأليف مقررات لمادة الجيولوجيا لوزارة التعليم.ـ 

المعارض: ■

شارك في عدد من المعارض التي شاركت فيها دارة الملك ـ 

عبدالعزيز وجامعة الملك سعود بصوٍر وموادَّ علميٍة حول 

صناعة النفط والغاز في المملكة ورحلتيه للقارة القطبية.

الجداريات: ■

ألَّف وصمم عدًدا من الجداريات العلمية الكبيرة، منها:ـ 

)الما اللي يولع( غاز مختلط بمياه عدد من اآلبار في القصيم.ـ 

)جيولوجية نفط وغاز المملكة العربية السعودية(.ـ 

)التتابع الطباقي المائي للمملكة العربية السعودية(.ـ 

)التتابع الطباقي الصخري للمملكة العربية السعودية(.ـ 

)الخريطة الجيولوجية البنائية للمملكة العربية السعودية(.ـ 

)التاريخ الجيولوجي البنائي للمملكة العربية السعودية(.ـ 
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االستشارات: ■

والرسمية ـ  العلمية  الجهات  من  لعدد  متفرغ  غير  مستشار 

والشركات، وُمحكِّم مقاالت وبحوث لمجالت ودوريات 

علمية عربية ودولية، منها:

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ الرياض.ـ 

ـ ـ  الصحراء  لدراسات  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  مركز 

الرياض.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ـ جدة.ـ 

دارة الملك عبدالعزيز ـ الرياض.ـ 

معهد بحوث البترول ـ الظهران.ـ 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار ـ الرياض.ـ 

األعمال الموسوعية: ■

 شارك في تحرير عدد من األعمال الموسوعية الكبرى، منها:

الفضائية ـ  الصور  أطلس  وصياغة  وتحرير  لجنة  عضو 

للمملكة العربية السعودية، مركز األمير سلطان لدراسات 

الصحراء.

عضو الفريق العلمي ولجنة تحرير وتنقيح أطلس المملكة ـ 

العربية السعودية، وزارة التعليم العالي.

السعودية، ـ  العربية  المملكة  موسوعة  تحرير  لجنة  عضو 

العامة. عبدالعزيز  الملك  مكتبة 
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عضو اللجنة الطباقية السعودية، هيئة المساحة الجيولوجية ـ 

السعودية.

العربية ـ  للمملكة  الجيولوجي  التراث  سلسلة  ألَّف 

في  الجليدية  الصخور  أطلس  ومنها  السعودية، 

المملكة.

للمملكة ـ  البيئي  األطلس  وصياغة  تحرير  لجنة  عضو   

لدراسات  سلطان  األمير  مركز  السعودية،  العربية 

الصحراء.

األعمال واالكتشافات الميدانية: ■

الجيولوجية ـ  االستكشافية  الحقلية  األعمال  في  نَِشٌط 

في  المواقع  مختلف  في  والبيئية  واألثرية  والتضاريسية 

جزيرة العرب، ومن أبرزها:

أقصى ـ  في  َمْديَن  منطقة  في  مكثفة  استكشافية  أعمال 

شمالي غرب المملكة، تمخض عنها اكتشافه وألول مرة 

)جليد  األخير:  الجليدي  العصر  صخور  شواهد  وجود 

البليستوسين(.

المساحة ـ  لهيئة  العلمية  الرحلة  في  العلمي  الفريق  عضو 

الربع الخالي )1427هـ  الجيولوجية السعودية الكتشاف 

ـ 2006م(.

واألعمال ـ  أطلس  تحديث  لمشروع  العلمي  الفريق  عضو 

الميدانية في مختلف أنحاء المملكة.
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عضو في البعثة الجيولوجية العلمية للجمعية الجيولوجية ـ 

العام  القطبية،  القارة  غرب  شمالي  إلى  األمريكية 

)1434هـ/ 2013م(.

عضو البعثة العلمية إلى جنوبي شرق القارة القطبية وبحر ـ 

)روس(، العام )1435هـ/ 2014م(.
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة:

األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

من مواليد مدينة بريدة، ـ 

1400/03/22هـ.

اللغة ـ  بكالوريوس  على  حاصل 

اللغات  كلية  وآدابها،  اإلنجليزية 

والترجمة، جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، 1424هـ.

تلقى عدة دورات في الحاسب اآللي والترجمة.ـ 

خبرة في الترجمة وخصوًصا للنصوص القانونية واألدبية.ـ 

داخل ـ  وتجارية  وثقافية  علمية  ملتقيات  عدة  في  شارك 

وخارج المملكة.

عضو مجلس إدارة عدد من الشركات. ـ 
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 (المضيف):

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين، والصالة 

والسالم على سيدنا وسيد األولين واآلخرين، نبينا وحبيبنا محمد، 

وعلى آله وصحبه وَمن استنَّ بسّنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، 

يا  يا حيُّ  في زمرته  بعده واحشرنا  تفتنَّا  أوردنا حوضه وال  اللهم 

قيوم، واحفظنا وبالدنا وأهلينا من كل سوء ومكروه، واصرف عنَّا 

شر األشرار يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير.

في  يشرفنا  الذي  الكريم  ضيفنا  المنتدى،  ضيوف  إخوتي 

لعبون،  بن  عبداللّه  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ  الليلة  هذه 

اإلخوة الكرام الذين يتابعوننا عبر النقل المباشر في هذه الساعة 

هذه  في  المطر  في  اللّه  نعم  من  شيئًا  فيها  رأينا  التي  المباركة 

أُكرر  وبركة.  خير  أمطار  يجعلها  أن  تعالى  اللّه  نسأل  الليلة، 

الترحيب بضيفنا وبكم. والتعريف بالضيف سأتركه لمقدم هذا 

َم  اللقاء وهو االبن عاصم بن عبدالعزيز الُعمري، وعادتي أن أُقدِّ

ُم لنا الضيف، لكن ما عرفته عن األستاذ  ُم يُقدِّ َم، ثم المقدِّ المقدِّ

الدكتور  إن  أقول  أن  فأستطيع  لعبون،  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
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ومؤرٌخ  وأديٌب  شاعٌر  فهو  الحاوي؛  هو  لعبون  بن  عبدالعزيز 

ونَِشٌط  يُسطِّره  ما  له  الٌة  ورحَّ بالجيولوجيا  وعالٌم  وراويٌة  وأثريٌّ 

في مجاالت مختلفة. وسنبدأ الحديث وسترون بأنفسكم، فهو 

ينتقل وسينتقل بنا في هذه الليلة المباركة من صحرائنا صحراء 

الكريم،  القرآن  سور  من  سورٌة  باسمها  يت  ُسمِّ كما  األحقاف 

الخالي(  )الربع  إلى  تُرجمت  كما  الخالي  الربع  صحراء  وهي 

القطبية  للقارة  أيًضا  النقلة ستكون  اإلنجليزية، وهذه  اللغة  من 

سبحانه  اللّه  أمرنا  كما  والحياة  الكون  على  لنتعرف  الجنوبية؛ 

وتعالى.

باختصار  ُم  أُقدِّ األركاني،  أيوب  الشيخ  قارؤنا  يقرأ  أن  وقبل 

لالبن عاصم بن عبدالعزيز الُعمري، فهو من مواليد شهر ربيع 

األول سنة )1400( من الهجرة، وبذلك فأنا أكشف عن نفسي 

سائر  وفي  العمر  في  البركة  وتعالى  سبحانه  اللّه  فنسأل  أيًضا، 

من  التاسع  اليوم  في  ُولد  أنه  المصادفة  غريب  ومن  األحوال. 

شهر )فبراير( لسنة )1980م(، يعني يوافق اليوم وهو يوم بلوغه 

)39( سنة، ونحن ال نعترف بأعياد الميالد، لكن سبحان اللّه، 

وله  متزوج،  وهو  اليوم.  هذا  في  حصلت  التي  المصادفة  هذه 

وهو  ابنان،  وله  خاصة،  مكانة  لها  ألن  )دانة(؛  بـ  وأبدأ  )دانة( 

يحمل بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها. وهو مترجم محترف 

وخصوًصا للنصوص القانونية واألدبية، وهو عضو مجلس إدارة 

الشركات. عدد من 
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الهواء،  على  مباشرًة  يُنقل  بأنه  أُذكِّر  هذا  لقاءنا  نبدأ  أن  قبل 

وأشكر الطاقم الفني، مجموعة من اإلخوان ال يقلُّون عن ستة 

أيًضا  وللحفظ  المباشر  للنقل  خيرًا،  اللّه  جزاهم  أشخاص، 

أن هذا  وأُذكِّر  القادمة.  األيام  )اليوتيوب( خالل  ولإلنتاج على 

الثاني  المجلد  في  تفريغه  تعالى  اللّه  بإذن  سيتم  أيًضا،  اللقاء 

عشر من حصاد المنتدى، وأمامكم بعض هذه المجلدات، هذا 

بفضل اللّه سبحانه وتعالى ثم بجهود اإلخوة عندنا في المكتب. 

وليتفضل  الليلة،  لهذه  وبمحاضرنا  جميًعا  بكم  الترحيب  أُكرر 

اللّه.  بتالوة من كتاب  آذاننا  ليُشنِّف  أيوب األركاني،  الشيخ 

ثم وبعد التالوة المباركة.

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

رسول  على  والسالم  والصالة  اللّه  بسم  خيرًا،  اللّه  جزاكم 

اللّه، حيَّاكم اللّه جميًعا في هذا اللقاء. وأُكرر الترحيب بضيوفنا 

بن  عبدالعزيز  بن  عبداللّه  الدكتور  األستاذ  وبضيفنا  الكرام، 

الجامعية:  بالشهادة  نبدأ  الدكتور،  األستاذ  بسيرة  ونبدأ  لعبون، 

سعود(،  )الملك  الرياض  جامعة  من  كيمياء(  )جيولوجيا 

الـ)جيولوجيا  في  الماجستير  وشهادة  1973م(.  )1393هـ/ 

نفط( من جامعة )تلسا Tulsa( أوكالهوما، أمريكا(، )1397هـ/ 

1977م(. وشهادة دكتوراه في الـ )جيولوجيا نفط( من جامعة 

1982م(. )1402هـ/  ُجدة،  ـ  عبدالعزيز  الملك 

درََّس كأستاذ غير متفرغ مادتَْي )جيولوجيا الشرق األوسط( 

و)النفط( لطلبة الدراسات العليا في جامعة الملك فهد للبترول 
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الملك  بجامعة  أستاذ  التدريس،  هيئة  عضو  وحاليًّا  والمعادن. 

والجيوفيزياء،  الجيولوجيا  قسم  العلوم،  كلية  بالرياض،  سعود 

السعودية(  العربية  المملكة  )جيولوجيا  مادتَْي  أستاذ  وهو 

و)النفط( وغيرهما. وعن سيرته العلمية؛ عمل في إدارة المساحة 

الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية )1387هـ/ 1967م 

شركات  في  عاًما   )27( لمدة  وعمل  1969م(.  1389هـ/ 

المحدودة  العربية  الزيت  والظهران: شركة  الخفجي  في  النفط 

وأرامكو  1400هـ/1980م(،  1973م  )1393هـ/  بالخفجي 

السعودية منذ )1400هـ/ 1980م وحتى 1420هـ/ 1999م(، 

نفط(. جيولوجي  )مستشار  له  منصب  وآخر 

والدراسات  للنشر  لعبون  ابن  دار  الدكتور عبدالعزيز  س  أسَّ

لعبون لالستشارات  ابن  س مكتب  أسَّ كما  العلمية،  واألبحاث 

أميًنا  وعمل  والبيئية.  والمائية  والتعدينية  والنفطية  الجيولوجية 

)خالل  والثقافة  للتراث  الخيري  البابطين  سعود  لمركز  ا  عامًّ

1421هـ/  ـ  1999م  )1420هـ/  بالرياض  التأسيس(  مرحلة 

2000م(. ويعمل حاليًّا في كلية العلوم، بجامعة الملك سعود. 

س جائزة الدكتور عبدالعزيز بن لعبون للتفوق العلمي في  كما أسَّ

األسرة. وأُطلِق اسمه على جائزة الجمعية السعودية للدراسات 

كما  األثرية(.  الدراسات  في  ماجستير  رسالة  )ألفضل  األثرية 

أُطلق اسمه على جبل أثري في الخرج )جبل ابن لعبون( لدوره 

في المحافظة على اآلثار.
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وعن نشاطه العلمي؛ فهو عضٌو نشٌط في عدد من الجمعيات، 

إدارة  مجلس  عضو  األرض:  لعلوم  السعودية  الجمعية  منها: 

ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية منذ عام )1412هـ/ 1992م( 

ولغاية )1428هـ/ 2007م(. ورئيس تحرير نشرة )أرض( وهي 

نشرة الجمعية السعودية لعلوم األرض. وكذا عضو في جمعية 

)جيولوجيُّو النفط األمريكية(، وجمعية الظهران لعلوم األرض، 

السعودية  والجمعية  األثرية،  للدراسات  السعودية  والجمعية 

التاريخية، والجمعية السعودية الجغرافية.

الدكتور عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون عضٌو كذلك في عدد 

أنه عضٌو في مجموعة  منها؛  المتخصصة،  النفطية  اللجان  من 

عبدالعزيز  الملك  مدينة  في  الطبيعية  والثروات  البيئية  العلوم 

االستراتيجية  الُخطة  لجنة  في  عضٌو  وكذا  والتقنية،  للعلوم 

لتوطين وتطوير تقنيات استكشاف وصناعة البترول والغاز في 

السعودي  للملتقى  لإلعداد  العلمية  باللجنة  وكذا  المملكة، 

ـ 29  الطبيعي )27  والغاز  البترول  وإنتاج  استكشاف  لتقنيات 

بالرياض. 2008م(  يناير   8  6 1428هـ/  الحجة  ذو 

كتابًة،  العلمي؛  نشاطه  يواصل  فهو  المحاضرات  وعن 

وتدريسية  رسمية  واستشارات  ميدانية،  وعمليات  وبحثًا، 

أكاديمية وثقافية. وقد ألقى عدًدا كبيرًا من المحاضرات العلمية 

المتخصصة والثقافية العامة داخل المملكة وخارجها.

وفي مجال التأليف نشر عشرات األبحاث العلمية في محافل 
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أكثر  وألََّف  متخصصة.  وأدبية  جيولوجية  ودوريات  ومؤتمرات 

من عشرين كتابًا باللغتين العربية واإلنجليزية، في )الجيولوجيا، 

البراكين،  حول،  الدُّ الجغرافيا،  التاريخ،  األدب،  اآلثار،  النفط، 

المؤلفات  من  عدًدا  َق  وحقَّ ألََّف  كما  القطبية(.  القارة  الجليد، 

والمخطوطات التاريخية، منها )تاريخ شيخ المؤرخين النجديين 

حمد بن لعبون(. كما ألََّف عدًدا من المؤلفات األدبية شعرًا ونقًدا، 

منها )سيرة وشعر أمير شعراء النبط محمد بن لعبون(. كما شارك 

في تأليف مقررات لمادة الجيولوجيا لوزارة التعليم. وقد شارك 

الدكتور عبدالعزيز في عدد من المعارض التي شاركت فيها دارة 

الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود بصوٍر وموادَّ علميٍة حول 

صناعة النفط والغاز في المملكة ورحلتيه للقارة القطبية.

َم عدًدا من الجداريات العلمية الكبيرة،  هذا وقد ألََّف وصمَّ

في  اآلبار  من  عدد  بمياه  مختلط  غاز  يولع(  اللي  )الما  منها: 

السعودية(.  العربية  المملكة  وغاز  نفط  و)جيولوجية  القصيم. 

و)التتابع الطباقي المائي للمملكة العربية السعودية(. و)التتابع 

و)الخريطة  السعودية(.  العربية  للمملكة  الصخري  الطباقي 

و)التاريخ  السعودية(.  العربية  للمملكة  البنائية  الجيولوجية 

السعودية(. العربية  للمملكة  البنائي  الجيولوجي 

وهو مستشار غير متفرغ لعدد من الجهات العلمية والرسمية 

والشركات وُمحكِّم مقاالت وبحوث لمجالت ودوريات علمية 

عربية ودولية، منها: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في 

الرياض، ومركز األمير سلطان بن عبدالعزيز لدراسات الصحراء 
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في  السعودية  الجيولوجية  المساحة  وهيئة  أيًضا،  الرياض  في 

بحوث  ومعهد  الرياض،  في  عبدالعزيز  الملك  ودارة  ُجدة، 

البترول في الظهران، والهيئة العامة للسياحة واآلثار في الرياض.

وقد شارك في تحرير عدد من األعمال الموسوعية الكبرى، منها 

الفضائية للمملكة  أنه عضو لجنة تحرير وصياغة أطلس الصور 

العربية السعوديةـ  مركز األمير سلطان لدراسات الصحراء، وعضو 

العربية  المملكة  أطلس  وتنقيح  تحرير  ولجنة  العلمي  الفريق 

موسوعة  تحرير  لجنة  وعضو  العالي،  التعليم  وزارة  ـ  السعودية 

المملكة العربية السعوديةـ  مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وعضو 

اللجنة الطباقية السعودية ـ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 

وقد ألََّف سلسلة التراث الجيولوجي للمملكة العربية السعودية، 

بلجنة  المملكة، وهو عضٌو  في  الجليدية  الصخور  أطلس  ومنها 

تحرير وصياغة األطلس البيئي للمملكة العربية السعودية ـ مركز 

األمير سلطان لدراسات الصحراء.

األعمال  في  نََشَط  فقد  الميدانية؛  واكتشافاته  أعماله  وعن 

الحقلية االستكشافية الجيولوجية والتضاريسية واألثرية والبيئية 

أعمال  أبرزها:  ومن  العرب،  جزيرة  في  المواقع  مختلف  في 

غرب  شمالي  أقصى  في  َمْديَن  منطقة  في  مكثفة  استكشافية 

المملكة، تمخض عنها اكتشافه وألول مرة وجود شواهد صخور 

عضو  وهو  البليستوسين(.  )جليد  األخير:  الجليدي  العصر 

الجيولوجية  المساحة  لهيئة  العلمية  الرحلة  في  العلمي  الفريق 

2006م(.  )1427هـ/  عام  الخالي  الربع  الكتشاف  السعودية 
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كما أنه عضو الفريق العلمي لمشروع تحديث أطلس واألعمال 

الميدانية في مختلف أنحاء المملكة. وهو أيًضا عضو في البعثة 

الجيولوجية العلمية للجمعية الجيولوجية األمريكية إلى شمالي 

عضو  وكذا  2013م(،  )1434هـ/  عام  القطبية،  القارة  غرب 

)روس(،  وبحر  القطبية  القارة  إلى جنوبي شرق  العلمية  البعثة 

2014م(. )1435هـ/  عام 

فأهالً وسهالً بضيفنا الدكتور عبدالعزيز، فليتفضل بما لديه.

المحاضرة: ■

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

بسم اللّه، والحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيدي رسول 

اللّه، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أوالً وبادئ ذي بَدء، نحمد 

اللّه على ما أنعم به علينا هذه الليلة بأن أغاثنا، ونسأل اللّه أن 

يجعلها سقيا رحمة. وأرحب بكم أيها الحفل الكريم والحضور 

شكري  وبعد  نفسه.  إلى  األلقاب  وأحّب  باسمه  كلٌّ  الكرام، 

أن  لي  فاسمحوا  أبي عاصم،  المنتدى  لمضيفنا وصاحب هذا 

، ال أستطيع أن أوفيه  أخص بالشكر والتقدير َمن له فضٌل عليَّ

حّقه، ولكن أسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يتقبل ما أدعوه له في 

نا الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن لعبون،  ظهر الغيب، وهو عمُّ

البحث  الحقيقة،  الجزاء.  خير  عني  اللّه  فجزاه  معنا،  الحاضر 

في مواضيع ال زالت بحاجة إلى بحث، فصحراء الربع الخالي 

إن صحَّت تسميتها، بحاجة إلى أبحاث كثيرة، وال نعرف منها 
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إال القليل، وتُحيط بها األساطير والمخاطر. والقارة القطبية هي 

عن  المعلومات  بعض  أختصر  أن  لي  اِسمحوا  لذلك  كذلك. 

إلى  دقائق، وهي تحتاج  الخالي في  الربع  القطبية وعن  القارة 

ساعات ومجلدات.

نبدأ  اللّه،  رسول  على  والسالم  والصالة  لِلّه  الحمد  بعد 

محاضرتنا بالقول إن هذه الصورة أو الخريطة تُبيِّن موقع الربع 

 )12.000( من  أكثر  بينهما  والمسافة  القطبية  والقارة  الخالي 

الموقع:  حيث  من  هذا  متر،  كيلو 

عناء  مت  تجشَّ أو  غامرت  إنِّي  أقول  أن  لي  اسمحوا  حقيقًة 

السفر إلى القارة القطبية في رحلة خطرة قاسية مرتين؛ األولى 

في أواخر سنة )1433هـ/ 2012م( أوائل )1434هـ/ 2013م( 
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والثانية  القطبية.  القارة  غرب  شمال  إلى  الجنوبية  أمريكا  من 

بحر  إلى  )نيوزيلندا(  من  باألحرى  أو  أستراليا  من  بسنة  بعدها 

القارة.  شرق  جنوب  في  )روس( 

كانت البعثة األولى عبارة عن جامعة ضمن فريق من الجمعية 

 .)GSA( الجيولوجية األمريكية

 )THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA(

مختلف  في  متخصصون  وباحثة  باحثًا   )96( فيها  وكان 

وفطاحل  العدد  هذا  يجتمع  أن  نادرة  وهذه  التخصصات، 

متشعبة  واحدة  مهمة  في  واحدة  باخرة  في  المتخصصين 

لمشارب. ا

الجنوبية  القطبية  والقارة  القطبية  القارة  موضوع  إلى  نأتي 

و)أنتاركتك(   )Arctic )أركتك  كلمة  األصل  يقولون.  كما 
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)Antarctic(، )أركتك Arctic( كلمة التينية قُِصَد بها وأُطلقت 

 )Antarctic و)أنتاركتك  الشمالي،  المتجمد  المحيط  على 

تعني بالمقابل أو المعاكس، وقد قُِصَد بها القارة القطبية. وهنا 

لي وقفة حقيقة، هناك من يُسميها القارة القطبية الجنوبية، وهذا 

خطأ، فليس هناك قارة قطبية شمالية حتى يكون هناك قارة قطبية 

جنوبية، وبالتالي هي قارة قطبية أو قارة متجمدة، وسنأتي على 

ذلك. دليل 

الجليد، وتحيط  يغطيها  قارة  القطبية، عبارة عن  القارة  هذه 

بها المحيطات الثالثة )الهندي، واألطلسي، والهادي(، ويحيط 

المحيط  أو  المتجمد  المحيط  ى  يُسمَّ بها  خاص  محيط  بها 

الجنوبي.
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وكما ذكرنا أن هذا المحيط يعزلها تماًما عن المناطق الدافئة، 

وبالتالي فهي باردة جليًدا وباردة بحرًا أو محيطًا جنوبيًّا. القارة 

القطب  أقطاب عدة؛ هناك  لها  أو األرض بشكل عام،  القطبية 

الجغرافي أو قطب األرض، وهناك قطب )مغناطيسي(، وهناك 

القطب  األبعد، وهناك  القطب  قطب )جيومغناطيسي(، وهناك 

األبرد، أقطاب كثيرة، والقطب االحتفالي، وغيرها. 
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قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي، واسمحوا  لدينا  اآلن 

لي أن أستعرض معكم بعًضا من مالمح هذين القطبين، التشابه 

والفروقات.

قارات،  به  تحيط  بحر،  محيط،  عبارة عن  الشمالي  القطب 

آسيا وشمال آسيا وشمال أوروبا وشمال أمريكا، إًذا ليس هناك 

عن  عبارة  فهو  الجنوبي  القطب  أما  محيط.  بحر،  إنما  يابسة، 

عبارة  هو  الشمالي،  القطب  محيطات.  بها  تحيط  ولكن  قارة، 

الجليدي،  البحر  من  الـ)متر(  تتجاوز  ما  سماكته  جليد،  عن 

بينما القطب الجنوبي قارة فوقها جليد، ما تقل سماكة القطب 

 )427( الشمالي  المحيط  في  اليابسة  مترًا.   )2836( عن  فيها 

البحر.  سطح  فوق  مترًا   )30( الجنوبي  في  اليابسة  بينما  مترًا، 

جليد الشمالي، أمتار مكعبة، بينما في الجنوبي كيلومترات من 

قارِّي  ُجرف  الشمالي  المتجمدة.  المياه  من  المكعَّب  الجليد 
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به  الشمالي  وعميق.  ضيق،  القاّري،  الجنوبي،  واسع،  شاسع 

أشجار، وبه التندرا )Tūndâr(، وحتى به سكان، منهم اإلسكيمو 

Tūndâr(، ال  )تندرا  أشجار، ال  الجنوبي، ال  أما   .)Eskimos(

سكان، صحراء قاحلة. معدل درجة الحرارة في الشمالي، )18( 

درجة تحت الصفر، بينما المعدل في الجنوبي )35( درجة تحت 

الصفر. الشمالي به حيوانات؛ به الغزالن، والذئاب، والثعالب، 

والدببة. أما الجنوبي فال يوجد به حيوانات ثديية، غير تلك التي 

تأتي مهاجرة. أكثر من )100( نوع من الطيور في الشمالي، وال 

الشمالي  الجنوبي.  في  الشيء مهاجرة  نفس  الـ )20(  تتجاوز 

يتجاوز  ما  الجنوبي  بينما  المزهرة،  النباتات  من  نوًعا   )90( به 

أعداًدا قليلة، عبارة عن حشائش وطحالب.

القارة  مساحة  القطبية؟  القارة  مساحة  هي  ما  المساحة: 

القطبية )13.000.875( كيلو متر مربع، وهي خامس أكبر 

بـ)23(  بريطانيا  من  وأكبر  وأستراليا،  أوروبا  من  وأكبر  قارة، 

مرة.

كان القطب الجنوبي أو القارة القطبية وال زالت لغزًا، وكان 

الحيتان  أم  لألسماك  سواًء  يادون  والصَّ ارة  والبحَّ المستكشفون 

أو غيرها، كانوا يسعون للوصول إلى القطب أو القارة القطبية، 

وأول المحاوالت هي تلك التي قام بها المستكشف البريطاني 

)آرنيست شاكلتون Ernest Shackleton( ومعه )إدوارد ويلسون 

Edward  Wilson( في سنة )1909م(، ولكنهم قبل أن يصلوا 
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إلى القطب بـ)160( كيلو مترًا تجمدت البحار على سفينتهم 

وتكسرت وكادوا يغرقون ومأساة حصلت وفشلت المهمة.

أن شاكلتون  ا، وهي  معه وقفة جميلة جدًّ نقف  لكن دعونا 

االستكشافية  الرحلة  بهذه  للقيام  نيته  أعلن  ا  لمَّ  )Shackleton(

الخطرة نشر إعالنًا في الجرائد، )ماذا قال فيه؟!( قال: )مطلوب 

قارس،  وبرد  قليل،  براتب  خطرة،  رحلة  وهذه  للرحلة،  رجال 

بها(!  مشكوك  وعودة  داهم،  وخطر  ظالم،  في  طويلة  وأشهر 

يريدون  أناس  وجاءه  هذه؟!  للرحلة  الذهاب  في  يرغب  َمن 

واعتبار.  تشريف  النجاح  عند  لكن  المغامرة،  ويريدون  العلم 

ومع األسف ما نجحت الرحلة، ولم ينالهم شيء من التشريف 

واالعتبار.

نرويجي،  مستكشف  بها  قام  بها؟  قام  َمن  الثانية  المحاولة 

وفريقه  هو  واتجه   ،)Fram )فرام  اسمها  نرويجية  بعثة  رَأََس 
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في  القطب  إلى  ووصلوا  القطب،  نحو  اتجهوا  منهم،  وأربعة 

بعثة  في  بريطاني  فريق  ينافسه  وكان  1911م(.  )14ديسمبر 

اسمها بعثة )تيرا نوفا Terra Nova( البريطانية، بقيادة )فالكون 

سكوت Falcon Scott( ومعه جماعته. هؤالء متجهون وهؤالء 

إلى   )Amundsen )أميوندسين  النرويجي  ووصل  متجهون، 

ورسالة. خيمته  وترك  القطب، 

ا وصل سكوت وجماعته وجدوا أنهم ُسِبُقوا، فأصابتهم  ولمَّ

خيبة أمل، تحطم )شغلهم( وآمالهم، ورجعوا، وفي الرجعة قهٌر 

وفقٌر وجوٌع وبرٌد ومرٌض، كل أعضاء الفريق ماتوا في الطريق، 

مأساة.

ا، قال:  لكن )أميوندسين Amundsen( قال كلمة جميلة جدًّ
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إنه  قالوا  فاز  وإذا  حسابها،  لألمور  يحسب  َمن  بانتظار  )الفوز 

محظوظ. والفشل حتًما مصير َمن يهمل في إعداد العدة، وإذا 

فشل قلنا سيء الحظ(. ال، أعّدوا العدة.

القطب  في  أُنشئت  محطة  أول  القطبية؛  القارة  إلى  نأتي 

الجنوبي أو في محور القطب الجنوبي، هي )محطة أميوندسين 



407

 )Amundsen-Scott South Pole Station سكوت األمريكية

وهي أول محطة علمية مأهولة في القارة القطبية، وتأسست في 

)31 أكتوبر 1956م(. 

القطبية وتنافست  القارة  كثير من الدول كان لها اهتمام في 

اتفاقية  عقدوا  لالختالف،  درًءا  ولكن  القطبية.  للقارة  للوصول 

يت )اتفاقية أنتاركتكا Antarctic Treaty( في سنة )1959م(  ُسمِّ

واعتُِمَدت في سنة )1961م(. وتقرر أن تكون القارة ال سيادة 

والبحثية  العلمية  للعمليات  وقًفا  تكون  وإنما  عليها،  ألحد 

والسالم.

محطات  لها  التي  الدول  عدد  تُبيِّن  باألحمر  خريطة  وهذه 

دولة  هناك  ليس  أنه  ونالحظ  القطبية،  القارة  في  ودراسات 

عربية أو إسالمية لها محطة علمية هناك. ولكن باكستان سعت 
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وأنشأت محطة، ولكن حدثت مصيبة، وهي أن جميع أعضاء 

وماتوا. تجمدوا  المحطة 

إسطنبول،  جامعة  في  زائر  كأستاذ  تركيا  إلى  ُدعيُت  ا  ولمَّ

بصدد  وهم  هناك،  تركية  محطة  إنشاء  على  يعملون  وجدتهم 

القطبية. القارة  في  تركية  محطة  إنشاء 

طيب، َمن يتولى إدارة القارة القطبية؟! هناك جمعية من األمم 

المتحدة هي التي تتولى عملية مراقبة العمل بالقارة. 
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عملية البيئة، عملية تنظيم الرحالت، عملية مراقبة الجهات 

العلمية التي تبحث في القارة، وذلك من حيث التزامها بأنظمة 

القارة القطبية.

لماذا؟! ألن  دولي،  لصراع  موقوتة  قنبلة  هي  القطبية  القارة 

تمتلك  وأنها  بأبحاث  قامت  أنها  عي  تدَّ الدول  من  عدًدا  هناك 

أجزاًء، شطيرة )كيكة(. وكل واحدة تريد نصيبها من هذه الشطيرة 

أو هذه الـ)كيكة(، أستراليا، فرنسا، نيوزيلندا، النرويج، تشيلي، 

أنها  على  توقَّف  األمر  ولكن  يريد،  كلٌّ  بريطانيا،  األرجنتين، 

الدول  هذه  من  دولة  أي  بدأت  ما  متى  ولكن  ألحد،  ليست 

ذلك،  عن  سينشأ  لالتفاقية،  أو خرٍق  استثماٍر  أو  تنقيٍب  بعمل 

ولنا في حرب جزر الفوكالند )Falkland Islands( عبرة، جزر 

الفوكالند )Falkland Islands( بين األرجنتين وبين بريطانيا، ما 

القطبية! القارة  سببها؟! 
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هذه خريطة تُبيِّن عدد المحطات العلمية في القارة القطبية، 

وهناك  محطة،   )24( وعددها  دائمة  محطات  هناك  بأن  علًما 

من  صور  وهذه  الدول،  لمختلف   )61( وذاتية   )25( صيفية 

القارة. في  التي  المحطات 

أكبر محطة وهي   )McMurdo Station ماكموردو  )محطة 

عبارة عن قرية كاملة، بها كل شيء، كل المعامل، كل المرافق، 

جميع  أن  هي  مالحظة  وهناك  بها.  موجودة  الكنيسة  حتى 

أوساخ،  بشرية،  فضالت  كانت،  أيًّا  المحطات،  هذه  فضالت 

معدات، أي شيء، يُحفظ ويُنقل خارج القارة، ال يُترك بها شيء 

األصلية. بيئتها  على  محافظًة  أبًدا؛ 

 )McMurdo )ماكموردو  قاعدة  من  آخر  جانب  وهذا 

األمريكية، بها معامل، مختبرات، دائمة، يتناوب الحضور عليها 

علماء.
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جانب آخر من القارة القطبية، وهو أن بها براكين، هناك جزر 

بركانية حولها وفيها، منها بركان وقفنا عليه ـ على فكرة جميع 

)إيربص(،  بركان  اسمه  ـ  شخصيًّا  تصويري  من  الصور  هذه 

وهو ينفث دخانًا ناعًما من الغبار يحتوي على )80( جراًما من 

الذهب يوميًّا، سبحان اللّه، براكين تثور، تخترق طبقات سميكة 

من الجليد، ال الجليد يُطفئ البركان، وال البركان يُذيب الجليد، 

الجليد، تترسب فوقها الصخور  اللّه، تثور طبقات من  سبحان 

البركانية، يثور بركان آخر، صخور، وبالتالي طبقات من الجليد، 

يخترقها بركان، طبقات من الجليد، وهكذا. 

إلى  ونُقلت  هناك  البريطانية  القاعدة  البراكين  أحُد  ر  ودمَّ

لو  الجليد،  األمتار من  الجليد، آالف  يغطيها  آخر، طبًعا  مكان 

اليابسة، أكثر  ُجمعت طبقات الجليد فوق القارة القطبية، فوق 

من )6000( متر من الجليد، تحفر ستة كيلو مترات من الجليد، 

تحفر ستة آالف متر حتى تصل إلى اليابسة. وطبًعا ال يُرى من 
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جيولوجية المنطقة شيء، ولكن ِفرٌَق علمية من )15( دولة قامت 

بدراسات جيوفيزيائية وجيولوجية، وتمكنوا من معرفة تضاريس 

من  تتكون  أنها  عرفوا  أنهم  منها  الجليد،  تحت  ما  وجيولوجية 

الجبال  من  طويلة  وسلسلة  غربي،  وجزٌء  شرقي  جزٌء  جزءين، 

تحت الجليد تفصل بين جزءين مختلفين من القارة القطبية. 
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كما ذكرنا، إن قارة )أنتاركتك Antarctic(، أو القارة القطبية، 

أو القارة المتجمدة، هي أعلى قارات األرض ارتفاًعا، متوسط 

فوق  مترًا   )2836( الجنوبي  القطب  متر،   )2400( ارتفاعها 

نقط  ارتفاعه )4900( متر، وأخفض  البحر، أعلى جبل  سطح 

عالم  غريب!  عالم  مترًا،   )2539( البحر  سطح  تحت  )غور( 

تضاريسه! بكل  عجيب! 

من   )0.4( الـ  هذه  من  الباقي  أما   )99.6( يغطي  الجليد 

العشرة، هي أن بعض الجبال تظهر خارج أو فوق الجليد. في 

الصيف يذوب الجليد عن محيط القارة، وتظهر سواحل ضيقة 

من هذه القارة، وهي المتنفس والمجال للمتخصصين لدراسة 

مباشرة. القطبية  القارة 

الجليد،  من   )0.1( هو  البحار  في  الجليد  كتل  من  نراه  ما 

ترى الجليد )10( أمتار، )90م( تحت البحر، وهذه بها خطورة.
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صغير  جزء  ويبقى  البحار  جليد  يذوب  الصيف  وفي 

وينكشف جزء أصغر من القارة. أما في الشتاء فتتجمد البحار 

القطبية،  القارة  القارة وتصبح كتلة جليدية وتكبر مساحة  حول 

التعبير. صحَّ  إن 

الصيف الجنوبي هو من شهر سبتمبر إلى مارس، الشمس 

إلى  مارس  من  فهو  الجنوبي  الشتاء  أما  األفق.  فوق  تكون 

درجة  القمر.  نور  من  إال  ظُلمة،  تظهر،  ال  الشمس  سبتمبر، 

 )12( درجة  وأعلى  درجة،   )58( معدلها  الشتاء،  في  البرودة 

درجة تحت الصفر طبًعا. ولكن أدنى درجة ُسجِّلت في محطة 

)فوستوك Vostok( الروسية، كانت )89( درجة تحت الصفر، 

ودراسات الحقة اكتشفت أنه ال، اكتشفت أن هناك منطقة في 

القارة القطبية، البرودة بها أقل، وصلت إلى )93( درجة تحت 
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عاتية،  رياح  رطوبة،  ال  مطر،  ال  صحراء،  جافة،  قارة  الصفر؛ 

عواصف ثلجية، جليد يتراكم تقريبًا بمعدل من )10 إلى 20( 

األرض. في  القارات  أبرد  السنة،  في  سم 
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وعن صعوبة العمل الَميداني بها، طبًعا هناك ما فيه موانئ؛ 

باخرة مهيَّأة للدراسات الجليدية، تقف في عرض البحر، تنزل 

من الباخرة على ُسلَّم متحرك، ال يوجد شيء يثبت عليه، متحرك، 

لَّم،  إلى قارب مطاطي، يسلمك الشخص الذي عند طرف السُّ
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)فلت( )رحت(  لو  المطاطي،  القارب  الذي في  الشخص  إلى 

هذا  فوق  تصعد  النتيجة!  ما  أعلم  اللّه  بحر جامد،  البحر،  في 

ها  يُحفُّ صخور  متالطمة،  بحار  اليابسة،  إلى  تتجه  ثم  القارب، 

إلى  تصل  القارب،  وتؤذي  القارب،  ماكينة  يؤذي  قد  الجليد، 

الشاطئ، أحيانًا رياح عاتية تدفع بالمركب بمن فيه أو القارب 

الساحل. على  صخور  إلى 

هذه صور تمثل ذلك؛ يصل الفريق العلمي، كل فريق يتجه 

إلى الذي يدرس البحر، إلى الذي يدرس الحيوانات، إلى الذي 

يدرس  الذي  إلى  الطيور،  يدرس  الذي  إلى  األعشاب،  يدرس 

الفقمات، إلى الذي يدرس الحرارة، إلى الذي يدرس البرودة، 

مجموعة  كل  وباحثة،  باحثًا   )96( إلخ،   ... يدرس  الذي  إلى 
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لها تخصصها، الجيولوجي منهم، والنباتي، واألحيائي، وما إلى 

ذلك.

القطبية، هي عبارة عن صخور  القارة  إلى  تنظر  اآلن حينما 

يغطيها  واألودية  واألنهار  الصخور  هذه  لكن  وأودية.  وأنهار 

ويتكسر  وينمو  ويتحرك  يزحف  جليدي،  نهر  فهذا  الجليد. 

الجليد  من  كتٌل  القطبية  القارة  من  ينسلخ  ثلجية.  قطع  إلى 

على أطرافها، يصل طولها إلى كيلو مترات وعرضها إلى كيلو 

مترات. الحظ الكتلة الجليدية هذه، جبٌل عائٌم لحاله في البحر، 

وقد يتصل بالقاع، وفيما إذا لو فكر جزء من الجليد أن يذوب، 

فسيتجمد وهو يقطر الماء؛ حيث تجيئه ريح ويتجمد على هيئة 

األشكال. هذه  أو  )البلورات(  هذه 

إلى  نأتي  الجليد،  وأشكال  أنواع  مختلف  الجليد،  ألوان 
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الحياة الفطرية، وال أرغب في الدخول في موضوع أنواع الجليد 

وأشكاله وما إلى ذلك، فالحديث يطول.

نأتي إلى الحياة الفطرية؛ الحياة الفطرية، ال حياة فطرية فيها، 

ولكن تهاجر إليها فقمات وبطاريق وطيور، أما البحرية فتتمثل 
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روبيان  وخاصة  والروبيان  واألسماك  والدالفين  الحيتان  في 

من نوع الـ )كريل(، والعوالم الدقيقة التي هي طعام للحيتان. 

الفقمات تأتي إلى القارة وتستفيد من الجزء المكشوف، صيًفا 

تلد، تُرضع صغارها، وتُكبِّر صغارها على الساحل. أما الذكور 

من  كتٌل  اقتتال،  الذكور،  بين  دموي  مرير  شديد  صراع  فهناك 

تتقاتل مع بعضها. أطنان  الشحوم واللحوم، 

اآلن، هذه الفقمات، ومكانها على الساحل.

مع  مشكلة  يواجه  فإنه  القطبية  القارة  يريد  َمن  يصل  عندما 

هذه الفقمات؛ شرسة، ثقيلة، وكبيرة، وسميكة، وما إلى ذلك، 

ت  لكن أسرع من )البني آدم(، والمشكلة في أذاها أنها إذا عضَّ

إنسان فإنه يوجد في فمها فطريات تسبب له أمراًضا، لكن هذه 

الشراسة وهذا العنف وهذا الجبروت يتوقف إذا كان معك أداة 
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وتهرب، سبحان  فتذل  الفقمة،  يدك شوارب  ت  ومسَّ أو عصاة 

اللّه، هذه جاءتك هائجة، تستطيع الدفاع عنها فقط بعصا تمسُّ 

اللوامس.

البطريق  تجد  اليابسة  على  اللدودان،  الصديقان  هنا  وأقول 

وتجد )الفقمة(، ولكن )الفقمة( تتغذى على البطريق، لكن إذا 

شبعت، فإنها ال تُفسد، أكلت ما يكفيها وبقيت على ودٍّ مع هذا 

البطريق. 

هذه مستعمرات. هناك مستعمرات للبطاريق تصل أعدادها 

إلى المليون بطريق في المستعمرة الواحدة. ومن عجائب قدرة 

اثنينهم،  أو  األنثى،  أو  الذكر  البطريق  أن  وتعالى  سبحانه  اللّه 

يذهبون إلى البحر للحصول على الغذاء لهم ولفراخهم، وعندما 
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يأتي البطريق أو البطريقة، سبحان اللّه، يتجه إلى فرخه بين هذه 

المئات من األلوف من الفراخ! فراخ نفس العمر، نفس اللون، 

سبحان  فرخه  يعرف  بطريق  كل  المكان،  نفس  الحجم،  نفس 

الله! ويأتي إليه، وكل فرخ يعرف أبويه! التي باللون البني هي 

الفراخ، واألبيض والرصاصي هي الكبار، سواء كانت ذكوًرا أم 

إناثًا. على الجداول مئات األلوف من البطاريق، سبحان الله! 

ثم يكبر الفرخ، يتغير لون ريشه بمرور الزمن إلى أن يصل بهذا 

الجمال الرباني لهذه األلوان! وهناك أنواع كثيرة من البطاريق؛ 

من  نوع  من  أكثر  هناك  ذقن(،  )أبو  البطريق  الملكي،  البطريق 

َمن  فهناك  معيشة؛  له طريقة  البطاريق  من  نوع  البطاريق، وكل 

يحمل البيض على رجليه و)يبرك( عليه، وهناك َمن يبحث عن 

جحور ليبيض فيها ويسكن فيها، هناك َمن هو على الحشائش، 

هناك َمن هو يبيض على الحصى ويرقد على البيض فيها، أنواع 

مختلفة.
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الطيور: هناك مئات األلوف من الطيور تعيش في السواحل، 

ع رهيب، وإذا ما طارت هذه الطيور فتكاد المنطقة تُظلم!  تجمُّ

هذه أنواع من الطيور، أشكال مختلفة من الطيور، واحد من 

الطيور اسمه )الباتروس( هذا ضخم، حيث المسافة بين طرفيِّ 

ا هذا المنقار،  الجناح ثالثة أمتار، المنقار )30 سم(، وقوي جدًّ
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لدرجة أنه يأتي إلى الفقمة سميكة الجلد والشحم التي تتحمل 

البرودة وتتحمل األمواج وتتحمل الصخر، فيحفر بهذا المنقار 

في هذا الجلد ويخترقه ويأكل األمعاء! وهذه صورة ألحد هذه 

يُدخل  حيث  رأسه  وعلى  وجهه  على  الدم  إلى  انظر  الطيور! 

رأسه داخل جسم الفقمة.
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وهناك طائر اسمه الـ)سكو(، وهذا طائر صغير الحجم ليس 

من  بالقرب  أحد  مرَّ  ما  إذا  شرس  لكنه  فراخه،  وهذه  بالكبير، 

عشه أو صغاره. وقد كنت أمشي، وما أدري عنه، وما أدري عن 

فراخه، وليس لي شغل بهم، وإذا بالذكر واألنثى يحومون عليَّ 

أن  إلى  الذكر واألنثى،  انظر  فارتبكت، وفعالً  بهجوم وصراخ، 

ابتعدت عنهم. طبًعا 

االختصاص  أهل  الحيتان.  من  كثيرة  أنواع  هناك  الحيتان: 

من  نوع  كل  الذيلية.  بالزعنفة  الحيتان  من  نوع  كل  يعرفون 

الحيتان له زعنفة ذيلية خاصة به، وبالتالي يعرفونها من خاللها. 

المطاطية،  قواربنا  في  منها  اقتربنا  عندما  الحيتان  أن  الغريب 

ولمسافة مترين، لم تكن مؤذية! تخيَّل هذا ما يبتعد عنَّا إال مترين 

المركب، وهذا الحوت،  بالكثير ثالثة، وهذا األبيض طرف  أو 

تحتنا، لو يحرك زعنفته هكذا لغرقنا، لكن سبحان اللّه، مسالمة.
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هذا نوع من الروبيان، تخيلوا قدرة اللّه سبحانه وتعالى، في 

الروبيان  عدد  قلَّ  سنة،   )40( حوالي  قبل  السنوات،  من  سنة 

عندما  حصل،  الذي  ما  عارف  أنا  ما  سبب  بيئي،  لسبب  هذا، 

للكثير من األحياء في  الروبيان وهي مصدر غذاء  أعداد  قلَّت 

القارة القطبية، توقَّفت الفقمات عن الوالدة، وتوقفت البطاريق 

عن البيض، توقفت الحيتان عن الوالدة، المنظومة كلها توقفت، 

لماذا؟! ألنه صار هناك خلٌل بيئي، خلٌل حيوي، وعندما رجعت 

وتكاثرت أعداد هذا الروبيان أو الـ )كريل krill(، عادت الحياة 
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ر بـ )400(  إلى طبيعتها. وطبًعا هذه تعيش في مجموعات تُقدَّ

و )500( و )600( و )1000( و)2000( طن كل مجموعة!

المتحدة  األمم  من  شروط  هناك  البيئة؛  على  المحافظة 

ينزل  ال  أنه  مفادها  هناك،  الفطرية  الحياة  على  القائمين  ومن 

أحد إلى القارة القطبية إال بشروط، منها: ال يأخذ معه طعاًما، 

هذا،  الهواء  شفاط  خالل  من  والمالبس  األدوات  جميع  نفخ 

القارة،  إلى  به  ستنزل  ما  وكل  واألجهزة،  الكاميرات،  الثياب، 

تعقيم األحذية وأنتم بكرامة بمحاليل كيميائية. وتوجد مكانس 

أن  القارة، والخوف  إلى  لتنظيف األحذية عن أي شيء يصل 

أو هذا،  لقاح  أو حبوب  غبار  أو  ذرَّات  أو  بذرات  تنقل معك 

تؤثر  أو  تزداد  أو  تكثر  أو  تنمو  المنقوالت  يجعل هذه  قد  مما 

على الحياة الفطرية هناك أو زرع نباتات من غير تلك التي في 

القارة.

وهذه مراحل لعملية التنظيف والتعقيم.
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هناك قناديل بحر مختلفة بعضها سام، قاتل. وهناك الطحالب 

والحشائش البحرية، يصل طول بعض البحرية إلى )60( مترًا، 

جزء  فينكشف  الحشائش  أما  مختلفة.  أنواع  مختلفة،  أشكال 

من  كتٌل  ها  وتؤمُّ الحشائش.  من  قليلة  أنواع  فتنمو  القارة،  من 

وتزدهر  البطاريق،  وكذلك  الشاطئ،  على  تستريح  الفقمات، 

تهاجر  الحياة،  فتنعدم  الشتاء،  يأتي  ثم  قليلة،  ألشهر  الحياة 

الطيور، تهاجر الفقمات، تكتسي بالجليد، يموت النبات، وما 

ذلك. إلى 



429

هناك الطحالب ألوان، سبحان اللّه، البني، األخضر، األحمر، 

كل األنواع تزدهر خالل فترة قصيرة في الصيف، حتى أن هذه 

من  نوًعا   )15( من  أكثر  هناك  الجليد،  تُلون  الطحالب  بعض 

الطحالب تعطي الجليد ألوانًا مختلفة، سبحان اللّه، تخيَّل هذه 

األنواع من الحشائش والنباتات والطحالب الدقيقة، مساحات 

لم  الملون،  المزدهر  المزدان  المنظر  هذا  رأيت  عندما  كثيرة، 

أمتلك إال أني سجدت لِلّه خاشًعا على عجيب قدرته سبحانه 

وتعالى وبديع صنعه.
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العمل الجيولوجي؛ فكرة قصيرة عن طبيعة عملنا، وما أدري 

عن اآلخرين، فقط العمل الجيولوجي، تصل إلى القارة، القصد 

من ذلك دراسة الفترات الجليدية التي مرَّت على األرض، ومن 

جزيرة  أن  وجدنا  المملكة  في  الجيولوجية  الدراسات  خالل 

مرَّت  التي  الفترات  لدراسة  األرض  مناطق  أفضل  هي  العرب 

على الجليد في األرض.

أو  كليًّا  ا  إمَّ تغطت  األرض  جليدية.  بفترات  مرَّت  األرض 

جزيرة  حركة  هذه  باألزرق،  فترات  هذه  مثالً  بالجليد،  جزئيًّا 

تحت،  ونزلت  فوق،  كانت  الجيولوجي،  الزمن  خالل  العرب 

إلى  وصلت  أن  إلى  ارتفعت  الجنوبي،  القطب  وصلت  تحت 

ال. مكانها،  في  واقفة  كانت  ما  الحاضر،  الوقت 

يوم  الجنوبي في  القطب  في  الجزائر كانت  إفريقيا وشمال 

من األيام، الجزيرة العربية غطَّاها الجليد في فترة من الفترات، 

عليها دالئل، وجدناها، لما تذهب إلى القصيم فإنك تجد آثار 
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الزحف الجليدي، عندما تتشكل كتل الجليد وتذوب وتتحرك، 

تترك لها على األرض حزوزًا وخدوًشا تدل عليها. والحمد لِلّه 

في  سواء  الجليد،  عن  كتب  خمسة  تأليف  إلى  وفقني  الذي 

جزيرة العرب أم في القارة القطبية، ولعلها ترى النور قريبًا بإذن 

اللّه.

العمل الميداني؛ تصل إلى سفوح الجبال، وسفوح الجبال 

رة، أو أعشاب رطبة تنزلق رجل من يقف  ا صخور مكسَّ هذه إمَّ

عليها، أو جليد، هذه )مكشفات( الصخور التي ندرسها، تصعد 
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وتخاطر  ثلج،  بها  رطوبة،  بها  ندى،  بها  األعشاب،  هذه  على 

تمرُّ  ما  تدرس  وال  لحالك  تنتبه  أنت  تدري  ما  الصعود،  في 

رة، أو أودية جليدية ما  عليه من صخور، أو صخور وعرة مكسَّ

أو  األودية،  هذه  تعبر  وأنت  رجلك  عليه  تطأ  شيء  أي  تدري 

هذا الفضاء الفسيح، صحراء قاحلة، هواء بارد، ثلج، وإذا أنت 

و)عكازك( اِمش، )ما فيه يا أمِّي ارحميني( وال يوجد سيارة وال 

لوني. وصِّ أركِبوني،  فيها 

البحر رأيناها ضخمة، تصل إلى  التي في  الجليد هذه  كتل 

كيلو مترات، وارتفاعها مئات األمتار، وتغوص في البحر أكثر، 

تعمل فيها التيارات البحرية والرياح على نخرها وتجزئتها كما 

تعمل الرياح اآلن في جبالنا من )ِغيران( وغيرها وتجوية وتعرية 

وما إلى ذلك، نفس العملية، جليد ملوَّن، جليد محطم، كتل، 

الحظ صورة الباخرة بالنسبة إلى الكتلة هذه، هذه الباخرة وهذه 
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كتلة واحدة، مثل ما قلنا بعضها يصل إلى عشرات الكيلو مترات 

من الجبال الجليدية.

فيه  يؤثر  شيء  أي  يسهو،  يغفو،  الكابتن  لو  باخرتنا،  هذه 

ويصطدم بكتلة جليدية أو ما تحتها النتهينا كما انتهت الـ)تيتانك 

نحو  اإلبحار  في  حتى  مخاطرة  فالعملية  وبالتالي   .)Titanic

القارة القطبية، بحر، فجأة تهب رياح باردة، يتجمد البحر، البحر 

يصير كتالً جليدية، تقف الباخرة، ما تتحرك، يوم، يومان، ثالثة، 

إلى أن يتغير اتجاه الرياح، وينفتح الطريق أمام هذه.
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عام،  بشكل  الصحراء  اآلن،  موضوعنا  الصحراء  إلى  نأتي 

غير  الطقس  وظروف  المطر،  قليلة  قاحلة  منطقة  هي  وتعريًفا 

نباتية، أم حيوانية. ونأخذ مثالً  مناسبة للحياة، سواء بشرية، أم 

واالختالف(.  التشابه  القطبية،  والقارة  الخالي  )الربع  اآلن 

هذا  الخالي،  الربع  أما  ببحار،  محاطة  قارة  القطبية،  القارة 

الربع  هو  وهذا  العربية،  الجزيرة  وهذه  القطبية،  القارة  شكل 

واختالفًا. تشابًها  االثنين،  بين  مقارنة  نعمل  واآلن  الخالي، 

الربع  أما  ببحار،  محاطة  قارة  ذكرنا  كما  القطبية  القارة 

وصل  َمن  أوَّل  بجبال.  محاط  لكنه  حوٌض،  فهو  الخالي، 

 ،)Amundsen )أميوندسين  النرويجي  الجنوبي  القطب  إلى 

وأول َمن وصل إلى عمق الربع الخالي وعبره )بيرترام توماس 

آالف  سماكته  القطبية  القارة  جليد   .)Bertram Thomas

األمتار،  مئات  سماكتها  فكثبانه  الخالي،  الربع  أما  األمتار، 

أكثر من )300( متر، مساحة القارة القطبية )13.000.000( 
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وزيادة كيلو متر مربع، والربع الخالي )650.000( كيلو متر 

ملونة  رمال  وطحالب،  ملون  جليد  بها  القطبية  القارة  مربع. 

أحجامها  حبيبات  تتشابه،  ال  ثلج  بلورات  مصادرها،  حسب 

واحد،  مصدرها  القطبية  القارة  مختلفة.  ومصادرها  متشابهة 

مختلفة.  مصادره  الخالي  الربع  لكن  والثلج،  المياه  وهو 

تصل  سرعتها  رياح  رملية،  عواصف  عندنا  ثلجية،  عواصف 

القارة  في  تخيّل  الساعة،  في  متر  كيلو   )300( من  ألكثر 

هذا؟  بها  يعيش  ال  لماذا  أشجار؟  فيها  تنمو  ال  لَِم  القطبية، 

ما  أو  بُِنَي  أو  نما  الذي  على  تقضي  بالسنة  واحدة  عاصفة 

إلى ذلك. أعشابها صيفية، هذه أعشابها موسمية. ال أشجار 

وال شجيرات في القارة القطبية، شجيرات وأشجار قليلة في 

الربع الخالي. جليد صلب وانهيارات، رمال غير متماسكة بها 

انهيارات. فجوات وشقوق و)دحول(، عندنا شقوق ودحول 

في الربع الخالي. عالمات الرياح، فالرياح عندما تلعب فوق 

ى  تُسمَّ )النِّيم(،  عالمات  تعطيك  الرمل  فوق  أو  الجليد  كتل 

عندنا  جليد،  كثبان  تضاريسها،  تموُّجية.  النِّيم،  عالمات 

تضاريس وكثبان رملية، تترسب عليها الطبقات، تحتوي على 

طبيعي.  على سجل  تحتوي  تكاد  ال  الكثبان  طبيعي،  سجل 

وتسقط  نيازك،  عليها  تسقط  وتتصدع.  تنهار  وتتصدع،  تنهار 

هي  عليها  قلنا  حرارة  درجة  أدنى  نيازك.  الخالي  الربع  على 

قد  الخالي  الربع  في  بينما  أدنى،  الصفر،  درجة تحت   )93(

حرارة  درجة  أعلى  الصفر،  تحت  درجات   )7( على  تصل 
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لت، بينما في الربع الخالي تصل إلى )60(  )18( درجة ُسجِّ

أو )65( درجة. ال حيوانات متوطنة، حيوانات قليلة متوطنة. 

ا  أكثر من )100( نوع من الطيور، في حين الطيور قليلة جدًّ

المزهرة،  النباتات  من  نوًعا   )90( الخالي.  الربع  في  عندنا 

نباتات قليلة. القارة القطبية ال تكاد تشرق عليها الشمس، بينما 

عندنا في الربع الخالي ال تكاد تغيب عنها الشمس. الوصول 

الشيء  نفس  وكذلك  مشقة،  به  بها  والعمل  القطبية  للقارة 

بالنسبة للربع الخالي. ذوبان جليدها يشكل بحيرات، عيون 

ولكن  سباخ،  ال  الخالي  الربع  في  البحيرات.  تشكل  مياهها 

هناك سباخ بين الكثبان والبحيرات. بين جليدها نيازك، وهنا 

نيازك. البحيرات يحيط بها جليد، البحيرات يحيط بها كثبان. 

إلى  براكين  وعندنا  القطبية،  القارة  في  أطرافها  على  براكين 

 )2539( القارة  في  نقطة  أخفض  الخالي.  الربع  من  الغرب 

منطقة  الخالي،  الربع  في  عندنا  البحر،  سطح  تحت  مترًا 

منخفضة تحت سطح البحر )24( مترًا، جنوب شرق قطر، في 

سبخة )الحمر( أو )طرفة(. القارة القطبية ال يكاد يسكنها بشر، 

وكذلك الربع الخالي ال يسكنه بشر. القارة القطبية ال تملكها 

دولة، بينما الربع الخالي تتشارك )4( دول في ملكيته. ثروات 

نفطية  ثروات  عندنا  وثبت  القارة،  في  واعدة  ونفطية  معدنية 

الخالي  للربع  خريطة  وهذه  الخالي.  الربع  في  جوفية  ومياه 

يغطيها،  الجليد  صناعية  أقمار  صور  القطبية،  والقارة  يساًرا. 

وصورة أقمار صناعية للجزيرة العربية. القارة القطبية مثل ما 
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ذكرنا ال سيادة لدولة عليها، بينما الربع الخالي تحيط به )4( 

المملكة  في  وأغلبه  واليمن،  وُعمان،  )اإلمارات،  هي  دول 

السعودية(. العربية 

الربع الخالي والقارة القطبية.. التشابه واالختالف )مقارنة(: ■
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)1911م(  سنة   )Roald Amundsen أميوندسين  )روآلد 

Bertram Thomas( سنة  )بيرترام توماس  القطب،  إلى  وصل 

)1931م( وصل إلى عمق الربع الخالي وقطعه. وهو أول واحد 

الخالي، عبروه  الربع  أهل  أهلنا،  أما  الغربيين.  بذلك من  يقوم 

السنين.  آالف  حتى  يمكن  منذ  وطلعوا  فيه  ودخلوا  ووذهبوا 

الربع الخالي تحيط به جبال، هذا الربع الخالي تحيط به جبال 

المنطقة الغربية وجبال َحْضرََمْوَت والمكال وجبال ُعمان وجبال 

العرب. نجد ووسط جزيرة 

الربع الخالي طوله من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي 

الجنوب )650(  إلى  الشمال  متر، وعرضه من  كيلو   )1200(

وتشترك  متر،  كيلو   )650.000( ومساحته  مربًعا،  مترًا  كيلو 

السعودية.  العربية  المملكة  تملكه  منه  اإلمارات، و)%80(  فيه 

متر  كيلو   )13.000.875( ذكرنا  كما  القطبية  القارة  مساحة 

ككل. المملكة  من  مرات   )7( أكبر  وهي  مربع، 
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القطبية  القارة  التي تقطع  الجبال  وكما أن هناك سلسلة من 

كيلو   )1200( من  ألكثر  طويق  جبل  فعندنا  وجنوبًا،  شماالً 

متر، وهذه الجبال التي تقطع القارة القطبية، عندنا جبال طويق 

حوالي )1200( كيلو متر في وسط جزيرة العرب وكأنها العمود 

الجزيرة. لتلك  الِفْقرّي 

أو  العربية  الصفيحة  بابتعاد  تكوَّن  األحمر  البحر  جيولوجيًّا 

الشرقي  الساحل  تُطاِبق حدود  لو  إفريقيا.  العربية عن  الجزيرة 

بعض،  على  تطابقهما  لو  األحمر،  للبحر  الغربي  والساحل 

ستجدهما يتطابقان، مما يثبت أنهما كانا في يوم من األيام قطعة 

 ،)Plate tectonics )التكتونية  الحركات  نتيجة  لكن  واحدة، 

انفتحت وتحركت وتتحرك الصفيحة العربية كل سنة ما ال يقل 

تتكون  إيران وتركيا  )1.5( سم، بحركتها هذه واصطدامها مع 

الزالزل هناك. ويوميًّا يحصل بسبب هذه الحركة ما ال يقل عن 
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)1000( هزة أرضية على امتداد البحر األحمر، ولكن كلها أو 

معظمها ال نشعر بها، لكن أجهزة الرصد الزلزالي تحسب تلك 

الهزات، وأحيانًا يحس بها أهل المنطقة.

وكما أن عندنا البحر الحمر، فالقارة القطبية بها )بحر سكوشيا 

Scotia Sea(. هذا كانت متصلة هذه ببعضها، حصل االنفصال، 

 ،)Scotia Sea الصفيحة، تكون عندنا )بحر سكوشيا  تحركت 

ارتباط  إًذا هناك جيولوجيًّا  البحر األحمر،  كما هو حاصل في 

بين المنطقتين. أعاصير تصل إلى )320( كيلو مترًا، وعندنا في 

الربع الخالي أعاصير وعواصف مشابهة.

وعن ألوان الجليد يتلون الجليد باألبيض واألخضر واألزرق 

واألحمر والوردي وما إلى ذلك، نتيجة كما ذكرنا للطحالب.

أو   )Quartz( الكوارتز  حبيبات  ألوان،  لها  عندنا  والرمال 

الـ )َمرو( هي شفافة، لكن تتغطى بأكاسيد حديد، فيصير لونها 
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أحمر، لونها ورديًّا. هناك حبيبات رمل أصلها براكين، سوداء، 

وهناك حبيبات رمل أصلها من صخور جيرية بيضاء، إًذا هناك 

هو   ،)Titanium )التيتانيوم  ثقيلة،  معادن  وهناك  األبيض، 

رمل،  حبيبات  هي  رمل،  حبيبات  يعطيك  يتكسر  ثقيل  معدن 

والملون  األبيض  الصورة،  في  ترون  كما  مختلفة،  ألوانها  لكن 

ذلك. إلى  وما  واألحمر  واألسود 

عواصف ثلجية، تهب عواصف ثلج، وكذلك عندنا عواصف 

رملية، وهذا نوع من العواصف، سبحان اللّه، من عجائب قدرة 

اللّه.

هناك مليارات، بل هناك عدد ال يُحصى من ذرَّات الثلج التي 

تتساقط، ولكن ليس هناك بلورة تشبه األخرى! أثبتت الدراسات 

المتخصصة أنه ليس هناك بلورة، ُحبيبة، من التي تتساقط تشبه 

األخرى! مع أن مصدرها واحد وظروف تكونها واحدة؛ قطرات 
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ماء، تكثفت، نزلت على هيئة ثلج، لكن كل واحدة تختلف عن 

الثانية وبأشكال هندسية بديعة، فسبحان الخالق!

أن  وتعالى  سبحانه  اللّه  وقدرة  إعجاز  من  وهي  الرمال  أما 

هناك  تكون  قد  تتشابه.  ال  هي  كذلك  الخالي  الربع  حبيبات 
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مجموعة تتشابه، لكن كرمال، ال كما ذكرنا. هناك الرمال التي 

الثقيلة،  المعادن  البركانية،  الصخور  وتجوية  نحت  من  تنتج 

أو  المصدر  نوع  حسب  األمالح،  األصداف،  الجير،  أحجار 

منه.  ونُقلت  وتكسرت  تفتت  التي  الصخر 

القارة القطبية على حافتها براكين. وهذا الربع الخالي وهذه 

الربع  من  الغرب  إلى  أو  الغربية  المنطقة  في  البراكين  سلسلة 

الخالي. وهذه أمثلة أخرى على البراكين سواًء في الحرَّات أم 

القطبية. في 

تلعب  كما  الرياح  بها  فتلعب  الجليد  حبيبات  تتساقط 

بحبيبات الرمل عندنا، فتشكل منها كثبان، انظر، كثبان جليدية 

كأنها كثبان الرمل التي عندنا، نفس الطريقة، نفس الميكانيكية، 

نفس األشكال )الجيومورفولوجية Geomorphology(. الرياح 
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تلعب في سطح تلك الحبيبات حتى وإن تجمد الجليد يبقى 

أثٌر للرياح فيه، كما هي عالمات النِّيم أو أثر الرياح فيها، انظر 

كأنها )شعف( رمل أو ِسيف رمل، كأنها رماٌل، بينما هي جليد.
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تاريخ  يحكي  علمي  كتاب  أصدق  الله!  سبحان  الجليد؛ 

األرض! كيف؟!

وفترات  جفاف،  وفترات  مطيرة،  فترات  عليها  مرَّ  األرض 

تتجمع،  وهذه  براكين،  فيها  تثور  وفترات  نيازك،  فيها  تسقط 

النيازك، يسقط على األرض ماليين  الجليد يتجمع فيها. وكذا 

القطع من النيازك، مصيرها ثالث جهات؛ إما أنها تسقط على 

البحر وتمَّحي أو على سطح األرض تتأكسد وتتحلل. أما تلك 

التي تسقط على الجليد، فتغطيها طبقات جليد أخرى فتحفظها. 

البيئات، وما إلى  التلوث،  تثور براكين، الجليد طبقة يحفظها، 

ذلك، كلها تُحفظ في سجل نادر في سجل هذا الجليد. الجليد 

كالكثبان.  تنهار  الجليد طبقات  تتصدع،  طبقات 
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القارة القطبية بيضاء، لكن بياضها الجليد، الربع الخالي به 

السباخ. بياض، ولكنه 
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اللّه  اللّه، معجزة أخرى، وعجيبة من عجائب قدرة  سبحان 

سبحانه وتعالى هذا البحر المالح الذي يحيط بالقارة القطبية، 

في لحظات يصبح ماًء عذبًا، كيف؟! مجرد ما يتجمد، تستطيع 

أن تأكله أو تذوبه وتشربه ماًء عذبًا. وقمُت بالتجربة هذه بنفسي، 

ما  واللّه،  بها  البحر جنبنا وأكلتها وإذا  قطعة جليد أخذتها من 

عاد، يا اللّه لك الحمد!

القارة القطبية، هي صحراء جرداء، وكذلك الربع الخالي.

الجليد،  من  جبال  بين  الصيف  مواسم  في  بحيرات  هناك 

وتتجمع  قديمة  آبار  أم  عيون  من  كانت  سواًء  بحيرات  وعندنا 

الخالي. الربع  في  بحيرات  هيئة  على 

نيازك، هذا نيزك، وهذا نيزك وفي  النيازك، الحظ هذه قطع 

ألنها  لماذا؟!  النيازك،  من  مجموعة  نيزك،  األخرى  الصورة 
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وُحِفظت  واحد،  مستوى  وعلى  واحد،  وقت  في  سقطت 

كتلٌة من  ُوِجَدت  الخالي  الربع  في  النيازك.  أفقي، هذه  بشكل 

النيازك، وجدنا قطعة في حجم نصف  النيازك وقطٌع كثيرة من 

الطاولة هذه من نيزك، وهي موجودة في مركز الملك عبدالعزيز 

التاريخي بالرياض، وقطعة أخرى ُجلِبَت من وادي الدواسر في 

الخالي. الربع  وأطراف  رمل  كثبان 
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الربع  وسكان  األصليون،  القطبية  القارة  سكان  هم  هؤالء 

مها  صمَّ مصممة،  وأجساٌم  كبيرة،  عيوٌن  األصليون،  الخالي 

اللّه سبحانه وتعالى للتعايش مع تلك البيئة، سواًء الجليدية أم 

الصحراوية.

الوقت، سؤال  إذا كان هناك متسع من  سؤال، اسمحوا لي 

ندرس؟ سواًء طب،  لماذا  ندرس؟  لماذا  لطالبي،  أسأله  دائًما 

جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، رياضيات، لماذا ندرس؟ طبًعا بعدد 

الحضور، هناك إجابات، وهي صحيحة، أُطوِّر نفسي، وآخذ )ما 

ال أعرفه( وهكذا، لكن أنا أُلخص اإلجابة في ثالثة، ندرس أوالً 

للتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى ﴿يب  جت     حت     خت   مت   

جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث        يت   ىت  
الثانية،  واحدة.  هذه  اِقرأ،  بالعلم،   ،]19 ]محمد:  مح﴾ 
الستخراج ما في األرض، وما عليها، وَمن عليها ِمن خيرات. 
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في  ما  درء  هي؟!  ما  الثالثة،  الفكرة.  واضحة  تكون  أن  أرجو 

األرض، وما عليها، وَمن عليها من أخطار، ندرس لنتقي شرور 

ما في األرض من براكين وزالزل وغازات سامة ونباتات سامة 

شرسون. البشر  حتى  شرسة،  وحيوانات 

لهم،  أسأله  الذي  األصعب  وهو  الثاني،  والسؤال  طيب، 

المعلومة هذه عن  الفالني، ثم ماذا؟! أخذت  الشيء  درست 

القارة  عن  ودرست  الفالني،  عن  شيئًا  وأخذت  وكذا،  كذا 

القطبية،  للقارة  ذهبت  ماذا؟!  ثم  الخالي،  الربع  القطبية، عن 

ذهبت للربع الخالي، ثم ماذا؟! واللّه من أجل أن أتعرف عليه، 

ثم ماذا؟! واللّه من أجل أن أعرف، ثم ماذا؟! ما لم تكن اإلجابة 

مفيدة وشافية، وإال ليس هناك فائدة من الدراسة. ندرس القارة 

نفط،  من  معادن  من  الطبيعية  ثرواتها  على  للتعرف  القطبية 

ندرس الربع الخالي الكتشاف ما به من ثروات سواًء مائية أم 
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نفطية أم غاز أم غيرها. إًذا ال بدَّ أن يكون هناك هدف للدراسة، 

إلى  للوصول  نواجهها  التي  الصعاب  تهون  الهدف  وبمعرفة 

نتائج تلك الدراسة.

نقطة اسمحوا لي أن أذكرها هنا، كلنا يسافر إلى الغرب، 

سواًء عالج، سياحة، دراسة، بعثة، لماذا ال نستغل هذه الفرصة 

إلظهار اعتزازنا بديننا وأن نتباهى بُهويتنا، كيف؟! شنطة صغيرة 

يا أخي بها هدايا مختلفة صغيرة، مصحف مترجم، كتيب عن 

اإلسالم، علبة تمر، مسبحة، طاقية، دبوس، قلم، أي شيء به 

شيء من بالدك أو أُمتك يُذكِّر الناس بأمتك ودينك، وما تتخيل 

كيف ساعدتني القطع هذه، عالَّقة مفتاح، في كسر الحواجز 

مع الـ )96( فرًدا من الفريق العلمي، بدالً من أن تقول له أهالً 

أهالً )hi hi( فقط، ال، خذ هذه تذكاًرا )Souvenir(، هدية من 

الكتب هذه  اإلسالم، وضعت  كتاب عن  هذا  الحرمين،  بلد 
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وأنها  قبوالً،  ووجدت  القراءة،  طاوالت  وعلى  المكتبة  في 

قُرِئت حتى أن بعضها تمزق، وطلبوا مني نسًخا، الهدايا هذه 

فتحت مجال التساؤل، وبالتالي تُثبت للناس أننا نحن أناس 

من  بدالً  الناس،  ر  نُقدِّ الشعوب،  ر  نُقدِّ اجتماعيون،  كرماء، 

نظرتهم تجاهنا، الُمكفهرة مع األسف، تعطيهم الهدايا، يفرح 

بها، شماغ وعقال، يلبسه ويتصور به كذكرى، يأخذه المطعم، 

وهؤالء كبار األساتذة، كبار المتخصصين، مستشارون لدى 

تخيَّل،  كبار،  كلهم  عباقرة،  كلهم  األمريكي،  الكونغرس 

إل.  )ريتشارد  األمريكي،  الكونغرس  لدى  مستشار  هذا 

هدايا  الكثيرة،  والكتابات  األبحاث  من  وله   ،)Richard L. 

أي  الخطوط، على  المطار،  في  تعطيها  أثرها،  لها  هذه  مثل 

شخص كنت تراه هدية صغيرة بسيطة، وموجودة هذه ومتوفرة 

من  عندها  مجانًا، كل جهة  توزعها  الجهات  وبعض  عندنا، 

هذه األشياء الصغيرة. 
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أرجو أن يتسع الوقت لدقيقة أو دقيقتين؛ لنتكلم عن أسرار 

ان( صحراء قاحلة، تمشي بها تجد  مَّ ان(. )الصُّ مَّ صحراء )الصُّ

حول خطر، تسقط فيها، تجد فيها ذئبًا،  حول، وهذه الدُّ بعض الدُّ

تجد فيها ثعلبًا، ضبًعا، فهًدا، وما إلى ذلك، خطرة، لكن ادخل 

الفتحة هذه صغيرة،  لماذا ال تدخل؟!  فيها!،  ادخل  نعم  فيها! 

وبالكاد تََسع شخًصا واحًدا، خرجت أنا ومجموعة معي، نزلنا 

في هذه الفتحة، فماذا وجدنا؟!

محمًدا  وأن  اللّه  إال  إله  ال  أن  شهدُت  أدخل  ما  قبل  طبًعا 

رسول اللّه، تخيل داخل على مجهول، اآلن عندما ترى جحرًا 

صغيرًا بهذه السعة هنا هنا، وقلنا لك أدخل إصبعك، ما أدخلت 

إصبعك فيه، لست مجبرًا أدخل إصبعي! كيف تدخل كلك في 

مكان أظلم، ما تدري تخرج منه أو ما تخرج! ما تدري ما الذي 

سيواجهك فيه! ما تدري أين أنت متَّجه؟ ال تعرف عمقه! ندخل، 
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دخلنا، انظر ُسلَّم، تنزل، هوة، تحت، أين أنت ذاهب؟ ما أدري، 

، تدخل، اللهم  تخرج؟ ما أدري، لكن ال بدَّ من الكشف، ال بدَّ

صلِّ على محمد.

أين  من  حول،  الدُّ بعض  في  بشر  إنا وجدنا جماجم  واللّه، 

أتت هذه الجماجم؟ هي احتماالت، إما أن يكونوا أرادوا الماء، 

فدخل وضيَّع، تخيَّل اآلن، وأرجو منكم كلكم أرجو أن تغمضوا 

أعينكم، وتخيل ما الذي حولك، أغمض عينيك، تخاف، كيف 

تدخل في َدْحل أظلم ليس فيه نور، أليس كذلك؟! حتى ما له 

تفرعات  ال،  معه،  وأرجع  معه  أروح  مستقيم  هذا  تقول  طريق 

أدري  ما  تقع  بك  تنكسر  خفيفة  فتحات  وصعدات،  ونزالت 

يريدون  كانوا  أنهم  إما  بشر،  ذاهب؟ وجدنا جماجم  أنت  أين 

من  بالتخلص  ورُموا  قُتلوا  أو  وهلكوا!  وضاعوا  فدخلوا  الماء 

الجثة! أو حيوان مفترس قتلهم وسحبهم عنده! طبًعا هناك قرون 

وأفاعي. وخفافيش 
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الصورة هذه مرعبة، هذه عظام قديمة، جمال وال حيوانات 

وعظم  لحم  قطعة  هي؟  ما  هذه  لكن  موجودة،  وال  منقرضة 

طري! ما معناها؟ معناها الذي جاء بها )قاعد( معك يراك اآلن 

إلى  وأنت جئت  ليأكلها  بها  جاء  الذي  مترين!  متر،  بُعد  على 

صحيح! مرعبة  بعيونه!  إليك  ينظر  )قاعد(  عنده، 
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والصواعد  المتدليات  بها  تجد  حول  الدُّ بعض  لكن 

 )Calcite والكاسيات وهي عبارة عن )بلورات من )الكالسيت

جميلة  الثريات.  وكأنها  بالمكان  تحيط  غيرها  أو  الكوارتز  أو 

ا، معالم سياحية، طبًعا تشير إلى عظمة اللّه سبحانه وتعالى  جدًّ

الماء،  وتنقط، ويجّف  تتبخر  بالمعادن  الغنية  المياه  كيف هذه 

هيئة وكأنها ستائر وكأنها شيء  تبقى، وتتجمع على  والمعادن 

. جميل

القطبية،  القارة  إلى  باخرة  متن  تُبحر على  أن  ختاًما، جميل 

ا جميل، خطر، واللّه إن األمواج أمتار، والباخرة تتمايل يميًنا  جدًّ

ويساًرا، لذلك هناك قاعدة تقول: )يٌد لك ويٌد للباخرة( يعني يد 

دائًما )ماسك( بها الباخرة، ويد تتصرف بها؛ ألنها أمواج، وسبق 

أن أُِصيَب أناس ونُقلوا باإلخالء الجوي، وعلى كلٍّ جميٌل أن 
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تُبحر على متن مثل هذه الباخرة، ولكن ما هو األجمل، األجمل 

هو أن تمتطي ظهَر جمٍل في صحراء عربية، اللّه أكبر.

سؤال أخير، هذا آخر واحد، جزاكم اللّه خيرًا، بودِّي أرى َمن 

)فيكم( عنده الرغبة في الذهاب معي رحلة جيولوجية، جزاكم 

في  الصورة هذه  نعم عرفت  اتبعوني،  إًذا  اللّه خيرًا، جاهزون، 

حفل كريم مثل هذا، قال لي أحد الحضور: يا ابن لعبون تركب 

والسيارة،  والطائرة،  والباخرة،  الهليكوبتر،  ركبنا  قلت  حماًرا؟ 

و)السيكل الدراجة(، وركبنا كل شيء، لكن يا أبا فالن، فيه مثل 

عندنا يقول )أطحن، وال تسموِن الطحان، وأطعن وال تسموِن 

الطعان(، كما ركبنا الحمار، ركبنا فرًسا عربية أصيلة. المعلومة، 

العلم، لكل مقام مقال.

الذهاب  فرصة  لي  هيَّأت  التي  سعود  الملك  جامعة  أشكُر 

وأشكركم  مرتين،  القطبية  القارة  إلى  والمخاطرة  والمغامرة 

لحضوركم، َجَمَع اللّه شملكم وبارك اللّه فيكم، وشكرًا لمضيفنا 

األستاذ الدكتور عبدالعزيز الُعمري لتقديم الدعوة، ولهذا الجمع 

اللّه وبركاته.  المبارك، والسالم عليكم ورحمة 
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األسئلة والمداخالت

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

شدنا  الذي  الجميل  طرقه  على  للمحاضر  الجزيل  الشكر 

. جميًعا

من  السؤال،  هذا  واألسئلة،  المداخالت  في  فقرتنا  نأخذ 

جزيرة  كانت  الشريف،  الحديث  في  المشاري:  حسن  الدكتور 

العرب مروًجا وأنهاًرا وستعود كما كانت أو كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

ذلك؟ تفسير  ما 

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

نبّوة، محمد ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن  حديث عظيم، معجزة، يدل على 

استدل  كيف  كانت،  معناها  تعود؟  قال:  فكيف  جيولوجيًّا، 

بذلك؟ فعالً كانت جزيرة العرب، عندنا من الدالئل الجيولوجية 

ما يُثبت أن جزيرة العرب كانت مروًجا وأنهاًرا، سواًء دالئل نباتية، 

دالئل حيوانية، دالئل صخرية، هناك دالئل كثيرة. واسمح لي 

إن  يقول  َمن  هناك  األرض،  بمستقبل  يتعلق  ما  حول  أقول  أن 

هناك احتباًسا حراريًّا، وأن الجليد يذوب، ولكن هناك دراسات 

على  ُمْقِدمٌة  األرض  أن  يشاع،  ما  عكس  ذلك،  عكس  أخرى 

عصر جليدي، وإذا قدمت على عصر جليدي، تكوَّن الجليد، 

مروًجا  العرب  جزيرة  عادت  البحيرات،  تكونت  المياه،  ذابت 

أعلم. واللّه  وأنهاًرا، 
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مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

أن  حديثك  في  ذكرت  يقول:  آخر  خيرًا، سؤال  اللّه  جزاكم 

القارة  سببها  وبريطانيا  األرجنتين  بين  )الفوكالند(  سبب حرب 

النقطة. هذه  بتوضيح  التكرم  أرجو  القطبية، 

بن  ■ عبداللّه  بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  المحاضر: 

لعبون:

عي األرجنتين أنها  )الفوكالند( هي جزء من المنطقة التي تدَّ

وتمتلك  القطبية  القارة  وتمتلكها  القطبية،  القارة  من  تمتلكها 

جزًءا من البحار المحيطة بها، وامتلكت الجزر التي فيها أيًضا، 

نشبت  المطالبة  هذه  وبسبب  بريطانيا،  يُرِض  لم  هذا  وبالتالي 

وبريطانيا. األرجنتين  بين  الحرب 

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

هذا  ذكرَت  وربما  مرتين،  القارة  ُزرَت  أنك  ذكرَت سعادتُك 

دعَّمت  التي  العلمية  الجهات  هي  ما  التوضيح،  إلعادة  ولكن 

زياراتكم؟ هل هي مبادرات شخصية، أم أن هناك جهات علمية 

الزيارات؟ لتلك  داعمة 

بن  ■ عبداللّه  بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  المحاضر: 

لعبون:

اللّه  من  بتوفيق  وذلك  المملكة،  جيولوجية  في  دراساتي 

آثاًرا  المملكة،  في  مرة  وألول  اكتشفت،  وتعالى  سبحانه 

 )Pleistocene )البليستوسين  الحديث  العصر  لصخور جليد 
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في منطقة إلى الشرق من خليج العقبة، في منطقة )َمْديَن( أو 

)البدع( هناك. هذا االكتشاف شجعني ألن أتصل وأسعى إلى 

الذهاب إلى القارة القطبية. وكان وقتها اإلعداد لرحلة الجمعية 

لمرافقتهم،  ودعوني  بهم  واتصلت  األمريكية،  الجيولوجية 

هذا، وكان بدعم من جامعة الملك سعود، كما هو مبيَّن في 

الحالية. الشريحة 

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

اطلعت  هل  الخالي،  الربع  إلى  لرحالت  دعوات  هنالك 

رأيكم؟ وما  عليها، 

بن  ■ عبداللّه  بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  المحاضر: 

لعبون:

طبًعا الربع الخالي كان وما زال مجهوالً، وكان وما زال حلًما 

لكثير من األشخاص والجمعيات والجامعات ومراكز األبحاث؛ 

للوصول إلى الربع الخالي، وزيارة الربع الخالي والخروج منه 

فقط. هذه ال تفيدنا بشيء، نحن نريد البحث عن مصادر المياه، 

الربع  تطوير  عن  الحيوانات،  عن  النباتات،  عن  المعادن،  عن 

الخالي، وليس فقط الفرجة على الربع الخالي.

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

سؤال آخر يقول، قبل عشرات السنين، تكلَّم البعض عن نقل 

جبال جليد تحمل مياًها إلى المملكة، ما رأيك في ذلك؟
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

فكرة طُرحت من سنوات، وتناقلتها الصحف، عن قطع من 

الجليد وسحبها إلى الجزيرة العربية. وكما ذكرنا أنك ال ترى من 

الكتلة الجليدية إال الُعشر فوق، وبالتالي الجزء األعظم يكون 

تحت سطح البحر، وال تستطيع أن تتحكم في تضاريس البحر 

في  ماتت  الفكرة  وبالتالي  هذه.  الجليد  كتل  لنقل  والخلجان 

وقتها ولم ينتج عنها شيء.

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

حول، وذكرت أنه ال بدَّ  هذا سؤال آخر يقول: عند نزولك للدُّ

من االكتشاف والتعلُّم، فكيف نوفق بين هذا وبين قول اللّه عزَّ 

وجّل ﴿ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ﴾]البقرة: من اآلية: 195[؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

وتفسير  الكريمة،  اآليات  تفاسير  في  الخوض  أودُّ  ال  واللّه 

السباحة  أو  حول  الدُّ ا هو مثل  المفسرين يختلف عمَّ اآلية عند 

أنا متأكد منه أن  أو غير ذلك، وأترك هذا للمتخصصين. ومما 

حول. الدُّ إلى  الدخول  مثل  ينطبق على  اآلية ال  تفسير 

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

موضوعنا،  خارج  أنه  يبدو  سؤال  هذا  خيرًا،  اللّه  جزاكم 

زال قسم  أم ال  لعبون مجموع ومنشور،  ابن  تاريخ  يقول: هل 

مفقوًدا؟ منه 
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المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

لعبون.  ابن  تاريخ  تحقيق  إلى  وتعالى  سبحانه  اللّه  وفقني 

لفترة  مهمالً  مغموًرا  لعبون ظل  ابن  تاريخ  أن  له  يؤسف  ومما 

طويلة، وقد نُشرت جميع كتب أو تواريخ المؤرخين النجديين 

عدا تاريخ ابن لعبون. وهذا ما جعلني أنبري لتحقيقه، رغم أنه 

عليه  الحصول  أمكنني  ما  فجمعت  التاريخ،  تخصصي  ليس 

ونشرتها  بتحقيقها،  وقمت  لعبون،  ابن  لتاريخ  من مخطوطات 

والطبعة  الثانية  والطبعة  األولى  الطبعة  منه  وطُبع  لِلّه،  والحمد 

الثالثة. وال يخفى عليكم أن الشيخ حمد بن لعبون، وليس ألنه 

جدي، إنما هذا هو واقع، ال يُخفى عليكم أنه شيخ المؤرخين 

بن  عبداللّه  الدكتور  نشر  وقد  المؤرخين،  بشهادة  النجديين 

إبراهيم العسكر رحمه اللّه مقاالً في جريدة الرياض، أطلق عليه 

واحدة.  هذه  النجديين.  المؤرخين  شيخ 

لقد  والثانية.  األولى  السعوديتين  الدولتين  مؤرخ  هو  الثانية 

اعتمد عليه ابن بشر في كثير من معلوماته في السوابق، وهذا 

ما ذكره عدد من المؤرخين والمحققين، ونشرت في ذلك كتابًا 

تاريخ  »نقوالت  أو  لعبون«  ابن  خطى  على  بشر  »ابن  أسميته 

المجد من تاريخ ابن لعبون«، والحمد لِلّه. طُبع الطبعة الثالثة. 

لنشر  المخطوطات  من  المزيد  على  نحصل  أو  نجد  ولعلنا 

لعبون. ابن  تاريخ  المزيد عن 
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مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

السؤال يقول، بعض الدراسات تقول إن شعب الـ)إسكيمو 

Eskimos( كان لديهم معرفة قديمة باإلسالم، هل وقفتم على 

شيء من ذلك، ولكم جزيل الشكر؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

كثَُر الحديث عن مثل هذه المواضيع، ولكن ليس لي علم؛ 

ألني لم أدرس، أما ما يُتناقل، فأنا أكون حذًرا في نقله وتبنيه، ما 

لم يكن لديَّ دليل بحثي في ذلك.

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

أشعار  جميع  ُجمعت  هل  يقول:  السؤال،  بهذا  نختم 

ابن  لعبون ونُشرت، أم ال زال بعضه لم يُدوَّن؟

المحاضر: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن لعبون: ■

عندما  وأذكر  صيته،  ذاع  اللّه  رحمه  الشاعر  لعبون  ابن 

حققت أو جمعت وكتبت في سيرته وجمعت دواوين شعر من 

مخطوطات كثيرة وأصدرت الكتاب وأسميته )أمير شعراء النبط 

محمد بن لعبون(، وبعد صدوره كنَّا في مناسبة، فقال لي أحد 

الحضور )مبارك يا دكتور عبدالعزيز، طلَّعت كتاب ابن لعبون(، 

اه أمير شعراء النبط(؛ وكأني أنا  فنطق شخص آخر وقال )إيه، سمَّ

الذي وضع هذه التسمية، فقلت ليتك قرأت في الباب األخير، 

أمير شعراء  أقوى من  ألقاب كثيرة،  لعبون ُخلعت عليه  ابن  أن 

كذا،  ي  وُسمِّ كذا  ي  وُسمِّ النبط(،  شعر  بـ)متنبي  ي  ُسمِّ النبط، 
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وعبداللّه الحاتم الذي ألَّف مجلدين في الشعر النبطي، )خيار 

ما يُلتقط من شعر النبط( ألكثر من خمسين شاعرًا، هو َمن قال 

عن ابن لعبون إنه أمير شعراء النبط، وبالتالي أنا لم أسمه أمير 

وسمعة  صيت  ذيوع  ومع  يستحق،  هو  وبالتالي  النبط،  شعراء 

شعر ابن لعبون، إال أن ما تمكَّنا من جمعه من قصائد ال يتجاوز 

الخمس وخمسين قصيدة فقط، بينما اآلخرون لهم دواوين وال 

ِذكر لهم. رحمه اللّه وغفر له ولوالديه. وبالضبط هو عمُّ جدي، 

أنا عبدالعزيز بن عبداللّه بن عبدالعزيز بن عبداللّه بن حمد، هو 

نا الشيخ عبدالعزيز بن محمد. ولد حمد، وأقرب منه عمُّ

مدير اللقاء: األستاذ/ عاصم بن عبدالعزيز الُعمري: ■

ونختم  الدكتور.  سعادة  فيكم  اللّه  وبارك  خيرًا  اللّه  جزاكم 

بكلمة راعي المنتدى.

المضيف: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

بن  عبدالعزيز  الدكتور  الكريم  لضيفنا  شكرًا  عاصم،  شكرًا 

لعبون، وحيَّى اللّه الجميع في هذه األمسية المباركة، ولعل ما 

اللّه، وكم  طرحه سعادة الدكتور ابن لعبون يُذكِّرنا بعظيم خلق 

نحن صغار في هذا الكون وهذا العالم؟! وعلينا أن نعرف قدرنا 

سبحانه  اللّه  مع  األدب  ونحسن  بخالقنا  نؤمن  لكي  وضعفنا؛ 

الشيخ  جميًعا  نا  بعمِّ الترحيب  وأُكرر  هذا  خلقه.  ومع  وتعالى 

اللّه  رحمة  محمد  الشيخ  لرفيقنا  وأدعو  لعبون،  بن  عبدالعزيز 

عليه وهو ابٌن للشيخ عبدالعزيز، طالما رافقناه سنوات طويلة، 
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في هذه  نتذكره  برحمته،  يتغمده  أن  وتعالى  اللّه سبحانه  أسأل 

المباركة. الليلة 

بهذا  وأشعر  الكريم.  ضيفنا  شكر  عن  عاجز  أنا  الحقيقة، 

الجهد في تلك الرحالت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، 

لجعلت كل واحد من هذين الموضوعين له محاضرة مستقلة. 

الربع  في  التجول  من  لمزيد  اللّه  بإذن  أخرى  عودًة  لنا  ولعلَّ 

اللّه  حياكم  تعالى.  اللّه  بإذن  هذه  صالتنا  في  ونحن  الخالي 

لضيفنا  الشكر  ورابعًة  ثالثًة  مرًة  وأُكرر  بكم،  ومرحبًا  جميًعا 

جميًعا.  اللّه  فحيَّاكم  عاصم،  ولالبن  الكريم 
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صور مختارة من الندوة
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ندوة:

»التجارة اإللكترونية«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

المهندس/ عبداللّه بن محمد  ■

المحيسن.

المؤهل الدراسي:  ■

من ـ  اآللي  الحاسب  علوم  في  الماجستير  على  حاصل 

1985م. العام  في  بأمريكا   )Michigan( متشيغان  جامعة 

الحاسب اآللي من ـ  البكالوريوس في علوم  حاصل على 

العام 1983م. في  بأمريكا   )Michigan( متشيغان  جامعة 

* أقيمت مساء السبت، الثالث والعشرون من رجب )1440هـ( الموافق للثالثين   )1(

المحيسن،  محمد  بن  عبداللّه  المهندس  فيها  وتحدث  )2019م(  مارس  من 

العضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ]سابًقا[،  السعودية   )hp( لشركة  العام  المدير 

الدكتور  المنتدب في شركة أنظمة الخدمات اآلمنة المحدودة. وأدارها سعادة 

المعلومات.  تقنية  النهج الستشارات  مكتب  مدير  اللحيدان،  عبداللّه  بن  فهد 



472

الخبرات: ■

عن ـ  تزيد  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مجال  في  خبرة 

سنة.  35

المهام الوظيفية: ■

أنظمة ـ  شركة  في  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الخدمات اآلمنة المحدودة.

نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة )EADS(. ـ 

المدير العام لشركة )hp( السعودية.ـ 

المدير العام للشركة العالمية لإللكترونيات.ـ 

المدير العام لشركة عبداللّه فؤاد.ـ 

مساعد مدير مستشفى قوى األمن لتقنية المعلومات.ـ 

مدير لتقنية المعلومات في مستشفى قوى األمن.ـ 

عضو جمعية المهندسين األمريكية.ـ 

مستشار في مجال تقنية المعلومات.ـ 
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

الدكتور / فهد بن عبداللّه اللحيدان

في ـ  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل 

المعلومات. هندسة 

يعمل مديرًا لمكتب النهج ـ 

الستشارات تقنية المعلومات.

جمعية ـ  إدارة  لمجلس  رئيًسا  يعمل 

ة(. التنمية البشرية )ِهمَّ

التي ـ  الوظائف  آخر  وكانت  الحكومي،  القطاع  في  عمل 

شغلها هي وظيفة مدير عام تقنية المعلومات في القوات 

السعودية. الملكية  البحرية 

شارك في تأسيس عدد من الشركات التجارية والمعلوماتية ـ 

واالستثمارية والعقارية.

المعلوماتية ـ  الخطط  إلعداد  استشارية  عمل  فرق  قاد 

الحكومية. اإلدارات  من  لعدد  والدراسات  االستراتيجية 

الوطنية اإلستراتيجية للمعلوماتية ـ  الخطة  شارك في إعداد 
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للمملكة العربية السعودية، من خالل مجلس إدارة جمعية 

الحاسبات السعودية.

رأس اللجنة التنفيذية لمشروع »تأهيل« التابع لوزارة التربية ـ 

والتعليم، لتخريج 2000 طالب من طالب الثانوية العامة 

في مجاالت المعلوماتية.

أشرف على عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، وعقد ـ 

عدة دورات لتطوير الذات وتنمية العالقات. 

شارك كمحاضر غير متفرغ بجامعة الملك سعود، وجامعة ـ 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية في تدريس بعض المواد 

المعلوماتية.

عمل كعضو في المجلس االستشاري لقسم علوم الحاسب ـ 

بكلية هندسة الحاسب والمعلومات.

عمل كعضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية ـ 

وفي نادي الحاسب بالرياض. 

بالغرفة ـ  البرمجيات  لصناعة  الفرعية  اللجنة  كعضو  عمل 

التجارية بالرياض، واألسرة الوطنية لمادة الحاسب اآللي 

والتعليم. التربية  بوزارة 

شارك في التحضير واإلعداد لعدد من المؤتمرات الوطنية ـ 

والندوات المعلوماتية في المملكة.

إالعالمية ـ  والمساهمات  المحاضرات  من  مجموعة  قدم 

في مجال التوعية باستخدامات تطبيقات اإلنترنت.
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اإلنترنت من ـ  التعريفية في مجال  الكتابة  شارك سابًقا في 

زاوية  تحت  الرياض  جريدة  في  أسبوعية  مقاالت  خالل 

سنوات. عشر  لمدة  اإلنترنت«،  »آفاق 

اإليجابية ـ  عن  »تويتر«  شبكة  في  متنوعة  تغريدات  يكتب 

وتقنية المعلومات وتطوير الذات. 

أصدر ثالثة كتب:ـ 

كتاب: »اإلنترنت، شبكة المعلومات العالمية«.  ■

كتاب: »إمتالك القلوب، ثروة تتجدد، ورصيد ينمو«. ■

كتاب: »ما وّدعك ربّك، دع اإليجابية تشرق في حياتك«. ■
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 (المضيف):

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه، والحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيدنا رسول 

اللّه وعلى آله وصحبه ومن استنَّ بسنَّته واهتدى بهداه.

اللهم أوردنا حوضه وال تفتنَّا بعده واحشرنا في زمرته، يا حيُّ 

يا قيوم.

إخوتي وأخواتي الكرام أسعد اللّه وبارك لكم في أوقاتكم، 

وحيَّاكم اللّه في هذه الليلة المباركة في منتدى الُعمري الثقافي. 

انشغال  بسبب  حدث  الذي  اللقاء  هذا  تأخير  عن  ونعتذر 

المحيسن في األوقات  المهندس عبداللّه بن محمد  محاضرنا 

التي كنا نريدها، لكن يشاء اللّه أن يكون في هذا الوقت، نسأل 

اللّه أن يكون فيه بركة.

أرحب بضيفنا الكريم المهندس عبداللّه بن محمد المحيسن 

اللقاء الدكتور فهد بن  والتعريف به سيكون متروكًا لمدير هذا 

عبداللّه اللحيدان، وكالهما مقرب إلى النفس ولي بهما عالقة 

وطيدة، وصاحب محاضرتنا لهذه الليلة وإن كنت سأمر ببعض 

)التمخيش( أو )التلميع( فليسمه ما شاء.
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تعرفون  بالتعريف بمحاضرنا، والمحاضرة كما  أبدأ حديثي 

عن »التجارة اإللكترونية« التي كثر الحديث عنها في هذه األيام، 

لكن محدثنا من النوع الخاص والمتخصص في هذا المجال.

مدير هذا اللقاء هو الدكتور فهد بن عبداللّه اللحيدان، وهو 

المعلومات، ويعمل  الدكتوراه في هندسة  حاصل على شهادة 

مديرًا لمكتب النهج الستشارات تقنية المعلومات، ويعمل رئيًسا 

ة(. وعمل في القطاع  لمجلس إدارة جمعية للتنمية البشرية )ِهمَّ

الحكومي، وكانت آخر الوظائف التي شغلها وظيفة مدير عام 

تقنية المعلومات في القوات البحرية الملكية السعودية.

وشارك في تأسيس عدد من الشركات التجارية والمعلوماتية 

واالستثمارية والعقارية.

المعلوماتية  الخطط  إلعداد  استشارية  عمل  فرق  وقاد 

االستراتيجية والدراسات لعدد من اإلدارات الحكومية.

للمعلوماتية  اإلستراتيجية  الوطنية  الخطة  إعداد  في  وشارك 

جمعية  إدارة  مجلس  خالل  من  السعودية،  العربية  للمملكة 

الحاسبات السعودية.

ورأس اللجنة التنفيذية لمشروع »تأهيل« التابع لوزارة التربية 

والتعليم، لتخريج 2000 طالب من طالب الثانوية العامة في 

المعلوماتية.  مجاالت 

وأشرف على عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، وعقد 

عدة دورات لتطوير الذات وتنمية العالقات. 
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وشارك كمحاضر غير متفرغ بجامعة الملك سعود، وجامعة 

المواد  بعض  تدريس  في  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  االمام 

المعلوماتية.

وعمل كعضو في المجلس االستشاري لقسم علوم الحاسب 

بكلية هندسة الحاسب والمعلومات.

وعمل كعضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية 

وفي نادي الحاسب بالرياض. 

بالغرفة  البرمجيات  لصناعة  الفرعية  اللجنة  كعضو  وعمل 

التجارية بالرياض، واألسرة الوطنية لمادة الحاسب اآللي بوزارة 

والتعليم. التربية 

وشارك في التحضير واإلعداد لعدد من المؤتمرات الوطنية 

والندوات المعلوماتية في المملكة.

وقدم مجموعة من المحاضرات والمساهمات اإلعالمية في 

مجال التوعية باستخدامات تطبيقات اإلنترنت.

من  اإلنترنت  مجال  في  التعريفية  الكتابة  في  سابًقا  وشارك 

خالل مقاالت أسبوعية في جريدة الرياض تحت زاوية »آفاق 

متصلة. سنوات  العشر  تجاوزت  لمدة  اإلنترنت«، 

اإليجابية  عن  »تويتر«  شبكة  في  متنوعة  تغريدات  ويكتب 

الذات.  وتطوير  المعلومات  وتقنية 

شبكة  »اإلنترنت،  األول:  الكتاب  كتب؛  ثالثة  أصدر 

المعلومات العالمية«، والكتاب الثاني: »إمتالك القلوب، ثروة 
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هذا  عليه  اطلعت  الثالث،  والكتاب  ينمو«،  ورصيد  تتجدد، 

اليوم: »ما وّدعك ربّك، دع اإليجابية تشرق في حياتك«. وهو 

من دعاة االيجابية جعلنا اللّه وإياكم ممن يقبلون اإليجابية ومن 

بها. يعملون 

لقاء  في  المنتدى  هذا  في  شاركنا  فهد  الدكتور  طبًعا 

حصاد  مجلد  في  وخرج  تقريبًا،  سنوات  تسع  عليه  مرَّ  سابق 

الحديثة  »التطبيقات  اللقاء  موضوع  وكان  الثالث،  المنتدى 

ربيع  في  ذلك  وكان  االجتماعية«.  وآثارها  المعلومات  لتقنية 

الفيس  بدايات  في  2010م  مارس  الموافق  1431هـ  األول 

اليوتيوب  وانطالقات   )Twitter( وتويتر   )Facebook( بوك 

)Youtube( وياهو )Yahoo( وقوقل )Google(. ولم تنتشر في 

تلك الفترة، وما زال كالمه يصدح في أذني بانتشارها وسيطرتها 

وتأثيرها المستقبلي على الحياة االجتماعية. والمحاضرة مدونة 

في مجلد المنتدى وفي موقع المنتدى لمن أراد أن يرجع إليها.

الدكتور فهد له مكانة خاصة. تعرف الرجل إذا سافرت معه 

البرازيل  إلى  سفرات  معه  لي  وكانت  سفر،  في  به  التقيت  أو 

وداخل أمريكا وغيرها، وال يزال في النفس أثر إيجابي، كما هو 

الموضوع. هذا  يطرق 

كنت  وإن  قديمة،  به  فمعرفتي  )المحاضر(  محمد  أبو  أما 

ألتحدث عن إدارته ألكبر الشركات للحاسب في منطقة الشرق 

الذود  أنه مدير جيّد لإلبل مع  إدارات متعددة إال  األوسط وله 
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ببعض  ضحى  ربما  أنه  لدرجة  بعارين(  ال  )رَجَّ بر(  ال  )رَجَّ

الوظائف في سبيل هذه البعارين. فجمع بين األصالة والبداوة 

مجال  في  تخصصه  والحداثة  أبينا،  أم  شئنا  عيالها  نحن  التي 

وغيرها. الفضائية  واالتصاالت  اآللي  الحاسب 

وتعالى  سبحانه  اللّه  بكتاب  نفتتح  أن  نفضل  نحن  طبًعا 

وقبل أن أترك المجال للشيخ أيوب األركاني وهو مقرىء هذا 

المنتدى جزاه اللّه خيرًا ليتلو علينا. أود التذكير بأن اللقاء ينقل 

على الهواء مباشرة عبر الجواالت وغيرها وفي موقع المنتدى 

)Omaryfourm.com( ويبقى في هذا الموقع شهرًا كامالً أو 

وأيًضا  المنتدى.  أرشيف  إلى  يتحول  ثم  القادمة  الندوة  حتى 

خالل  اللّه  شاء  إن  نحن  التي  المنتدى  مجلدات  ضمن  يكون 

أيام نصدر المجلد الثاني عشر منها بإذن اللّه فليتفضل الشيخ 

مشكوًرا. أيوب 

وبعد التالوة المباركة؛

فأكرر الترحيب بكم وبمحاضرنا في هذا اللقاء وأترك المجال 

للدكتور فهد، فليتفضل.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، والحمد لِلّه والصالة والسالم على 

رسول اللّه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها اإلخوة 

الكرام نحيِّيكم بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته، 

ويشرفني حقيقة أن أشارك في هذا الملتقى المبارك في منتدى 
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الُعمري الثقافي في موضوع حيوي يهمناجميًعا وهو ما يسمى 

بالتجارة اإللكترونية. وقد ُعرف هذا المصطلح منذ التسعينات 

المصطلح  لهذا  والمتتبع  اإلنترنت.  نشوء  بداية  منذ  الميالدية، 

يرى أنه كانت هناك مبالغات في تقديرات بعض المنظرين لهذا 

ا، وبشكل  المصطلح بأنه ستكون التجارة كلها بشكل سريع جدًّ

اإلنترنت.  إلى  السنين  منذ  المألوفة  العادية  التجارة  فيه  تتحول 

والحقيقة يوجد تحّول لكن فعليًّا في السنوات األخيرة كان فيها 

ا. وهذا ما سيتحفنا به إن شاء اللّه محاضرنا. لكن  نمّو كبير جدًّ

)السيبورتي(  يسمى  ما  اليوم  العالم  في  أنه  فعليًّا  المهم حقيقة 

األمور  من  كثيرًا  يأخذ  بدأ  اإلنترنت  عالم  االفتراضي.  العالم 

ا. كثيٌر من  الواقعية، وبالتالي التوعية في هذا المجال مهمة جدًّ

من  تنتقل  وبدت  تماًما،  تختلف  بدت  القديمة  التجارية  األطر 

الواقع الفعلي إلى ما يسمى الواقع اإللكتروني. ومثال واضح 

التجارة اإللكترونية. على ذلك 

من  لحظة  ولدينا  التفصيل،  في  أطيل  أن  أريد  ال  الحقيقة 

األسبوع  في  أنه  إلى  أشير  أن  أريد  ما  وهذا  قيمة.  محاضرة 

السعودية،  الماضي في دراسة أو في تقرير لشركة االتصاالت 

كان عن حجم التسوق اإللكتروني في عام 1439هـ/ 2018م 

قفز إلى 50% عن العام السابق 1438هـ/ 2017م وهذا حقيقة 

فقط  ليس  اإللكتروني  التسوق  بأنه  الغرابة  فقط،  الغرابة  ليس 

مناطق  بل في  والدمام،  الرياض وجدة  مثل  الكبيرة  المدن  في 
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اإللكتروني  التسوق  يسمى  ما  على  يدل  وهذا  بعيدة.  نعتبرها 

كامل. بشكل 

ال أريد أن أطيل وأنا الحقيقة أثني على سعادة أخينا األستاذ 

اإلخوة  وعلى  الجميل  المنتدى  هذا  على  عبدالعزيز  الدكتور 

للمحاضرة  اختيارهم  حسن  في  المنتدى  أمر  على  القائمين 

وحسن اختيارهم للمحاضر المهندس عبداللّه المحيسن، وهو 

أقدمه  أن  تسمحون  فلعلكم  المملكة،  في  التقنية  فرسان  من 

معين. بشكل 

المحيسن حاصل على درجة  بن محمد  المهندس عبداللّه 

1403هـ/  العام  في  اآللي  الحاسب  علوم  في  البكالوريوس 

1983م، وشهادة الماجستير في علوم الحاسب اآللي، ولديه 

في  تنوعت  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  مجال  في  خبرة 

الخاصة؛  الشركات  في  العمل  ثم  الحكومي  اإلداري  العمل 

ا، ثم عمل مع الشركة  وعمل في شركة عبداللّه فؤاد مديرًا عامًّ

ثم  العالمية،   )hp( شركة  مع  عمل  ثم  لإللكترونيات،  العالمية 

واآلن   .)EADS( شركة  في  الحكومية  للشؤون  الرئيس  نائب 

أنظمة  شركة  في  المنتدب  والعضو  إدارة  مجلس  رئيس  يشغل 

المحدودة. اآلمنة  الخدمات 

المهندس  به  سيتحفنا  لما  متشوقون  جميًعا  نحن  حقيقة 

المعلومات  تقنية  فرسان  من  وهو  المحيسن،  عبداللّه  الفاضل 

. فليتفضل
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المحاضرة: ■

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، والحمد لِلّه والصالة والسالم على 

رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن وااله.

يا معلّم إبراهيم علمني، ويا مفّهم سليمان فهمني. 

الحقيقة ال أقول إن الدكتور عبدالعزيز أحرجني، لكن هو 

الذي اختار الموضوع، وإال هناك مواضيع كثيرة أنا أبدع فيها 

الحمد لِلّه أما التجارة االلكترونية أعتبر نفسي أمام هذه الثلة 

عالة عليهم، وأنا أتمثل في قول حسان : )كمستبضع تمرًا 

إلى أهل خيبر(، لكن جهد المقل. وسأدلف لهذه المحاضرة 

وأنا ال أتكلم عن التجارة اإللكترونية من الناحية القانونية أو 

المملكة  في  قننت  اإللكترونية  التجارة  فإن  وإال  التشريعية، 

قانونيًّا،  طابًعا  وأخذت  1428هـ  عام  السعودية  العربية 

والتعامالت التجارية أخذت الطابع القانوني وأصبحت تدار 

قانونيًّا. وال أريد أن أتكلم عن التجارة اإللكترونية من الناحية 

الفنية كذلك، فهناك من هو أحسن مني في هذا المجال، إنما 

التجارية، وما هي  الناحية  التجارة اإللكترونية من  أتكلم عن 

اإللكترونية. التجارة 

مصادر  وهنالك  تعريف.  من  أكثر  لها  اإللكترونية  التجارة 

التعامالت  هي  باختصار  ولكن  اإللكترونية،  التجارة  عرفت 
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التجارية، سواء تعامل شخص لشخص آخر أم شركة أم شيء، 

ويكون هنالك مبلغ مالي يتداول عن طريق الشبكة )عن طريق 

البيع والشراء وبيع  اليدوية في  التجارة  اإلنترنت(. فهو تحويل 

وغيرها.  السلع 

وال  المحاضرة،  هذه  في غضون  عنها  سأتكلم  أشياء  هناك 

التجارة اإللكترونية بدت  السلع فقط، نعم  يقتصر الكالم على 

في سلع وبضائع، ولكنها كما تفضل سعادة الدكتور فهد تطورت 

أكثر من ذلك وصارت  إلى  بكثير، وعرفت  أكثر من ذلك  إلى 

مجاالً لتجارات أخرى ولتساهيل أخرى، تذلل جميع العقبات 

هي  بسيط:  تعريف  هذا  إنما  السابق.  في  موجودة  كانت  التي 

تجارة وتعامالت بين أشخاص وبين شركات، وهناك دفع مالي 

سواء اشتريت سلعة أم اشتريت خدمات، مثل ما تفضل الدكتور 

بدأت العملية في التسعينات بالضبط في 11 أغسطس 1994م. 

أو  بسنة  عندنا  الجوال  يبدأ  أن  تذكرون  لو  قبل  إخوان  يا  هذا 

سنتين، فبدأت هناك التجارة ما أقول مصادفة وإنما بدأت تجارة 

قرص مدمج )CD(، عليه بعض الحاجات التي كانت موسيقية 

وإنما تم الدفع في ذلك الشيء إلكترونيًّا، فبدأت الناس تفكر 

أكثر فأكثر تتعامل بيًعا وشراًءا إلكترونيًّا بوجود الشبكة وبوجود 

اإلنترنت ووجود البنية التحتية كذلك.

 )Marketplace( هناك أيًضا تعريف آخر أو عمل آخر وهو
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اإللكترونية،  التجارة  في  معلق   )Marketplace( المتجر  وهذا 

ولكنه ليس مثل التجارة اإللكترونية.

أو  سلعة  تشتري  أو  سلعة  تبيع  أنك  اإللكترونية  التجارة 

تشتري الخدمات عن طريق الشبكة. أما )Marketplace( فهو 

موجود  وهذا  وتبيعه،  أخرى  شركة  في  تضعه  أنت،  لك  منتَج 

حتى في المملكة، مثالً )Marketplace( هنا موجود موقع تضع 

يبيعون  الحراج  غير صاحب  اثنين  موقع »حراج«  فيه، وكذلك 

ويشترون فيها. وهذا ال يتحمل المسؤولية وإنما هذه تكون في 

التجارة  بين  بسيط  اختالف  تعريف  يعني  ليس  فهذا  الموقع، 

وبضائعها،  سلعها  في  تتاجر  شركات  هي  التي  اإللكترونية 

في  سلعتك  فيه  تضع  الذي   )Marketplace( كذلك  وأيًضا 

هذه الشركة وتتداول من قبل ناس آخرين، فهذا بالضبط الفرق 

وكذلك   )Electronic commerce( اإللكترونية  التجارة  بين 

.)Marketplace(

أيًضا هناك الخيار األفضل أن تكون المنتجات المنافسة بين 

يبيع، تكون  البضاعة وبين من يشتري ومن  البضائع وبين  أهل 

كذلك عن طريق الشبكة اإللكترونية، شبكة اإلنترنت.

هناك أنواع للتجارة اإللكترونية. أنا يا إخوان قد أكرر أشياء 

قد يعرفها البعض، لكن قد يكون البعض اآلخر ال يعرفها ويريد 

معرفتها. هناك أنواع من التجارة اإللكترونية مثالً )C to C( الذي 

الشبكة.  هذه  طريق  عن  يتابعون  لمستهلك،  مستهلك  يعني 
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عن  سلعة  آخر  من  واحد  يشتري  كأن  ومتاح  موجود  وهذا 

طريق الشبكة. وهناك كذلك المستهلك إلى الشركة أو المتجر 

إلى مستهلك. )B to B( شركة  اإللكتروني وهناك كذلك 

أنواع متاحة في  أنواع، وليست كل األنواع، وإنما هذه  هذه 

فيها. متبع  وشيء  اإللكترونية  التجارة 

التجارة  إخوان  يا  كذلك.  اإللكترونية  للتجارة  مزايا  هناك 

اإللكترونية، وسوف أتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء اللّه، لها 

مزايا. عدة 
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أوالً: تقلل التكلفة. تكلفة البضاعة حتًما تقل، وأنتم تسمعون 

القطعة  القطعة،  الفالني ووجدت  الموقع  إلى  ذهبت  أنا  دائًما 

للسيارة مثالً أنها أرخص مما هو عند الوكيل مثالً هذه موجودة 

نفسه  المصنع  موقع  هذه،  الشركة  موقع  الموقع.  في  وضعت 

قد ال تكون الشركة كذلك ووجد أنها أرخص، أقل تكلفة. وقد 

تأتي أسرع، وتأتي إلى باب بيتك مثل ما يقولون. 

الوقت كذلك ما فيه خميس، جمعة، سبت، أحد، كله متاح في 

اإلنترنت وتشتري وتبيع ذلك  تتسوق عن طريق  أن  تريد  أي وقت 

عن طريق موقع مثالً متاح لك في أي وقت، هذه من ضمن المزايا.

كذلك عدد أكبر من المتسوقين يعني كّم هائل، ما يقول مثالً 

ولم  الفالني  السوق  أو  الفالني   )Mall( السوق  إلى  ذهبت  أنا 

أجد مواقف ولم أجد كذا والناس زحمة. أنت عن طريق الشبكة 

وعلى حسب تهيئتها من ناحية البنية التحتية، والحمد لِلّه عندنا 

ا،  جدًّ ا  جدًّ قوية  التحتية  البنية  الحمد،  ولِلّه  البلد،  هذا  في  هنا 

الحمد  أكثر وهي  تتنظم  أن  لها  يراد  اإللكترونية  التجارة  ولكن 

التنظيم. لِلّه في طور 

هناك  يكون  أن  بد  ال  مزايا  أو  محاسن  للشيء  كان  إن   

ال  قد  واحتياطية  احترازية  وضعت  هذه  والمساوئ  مساوئ، 

الشركات  كذلك  تزوير.  يحدث  قد  مثالً  تحدث،  وقد  تحدث 

مثالً أعطيك مثال أمازون )Amazon.com(، أمازون من أكبر 

بل أكبر الشركات التي ال تملك شيئًا أبًدا ولكنها تبيع كل شيء. 
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المملكة  في  هنا  حتى  مستودعات،  وضع  من  بد  ال  ولذلك 

تملك  أمازون  العالم.  بلدان  جميع  وفي  مستودعات،  عندهم 

مستودعات. وهذا فيه نوع من الخطورة للسلع قد تستنجد وكذا 

ولكنهم آخذون عامل المخاطرة ولكن ال بد من أن توضع من 

المساوئ. ضمن 

كذلك المنافسة؛ لما الشركات بينها البعض تتنافس فال يكون 

المستهلك؟  يكون من صالح  لماذا ال  المستهلك.  من صالح 

الشركة  تنافس  أن  الشركة  تريد  الغش،  من  نوع  فيه  يصير  ألنه 

أقول األشياء  أقل، قد يكون هناك وأنا ال  األخرى وتبيع بسعر 

تحصل دائًما وال أخوف أحًدا وإنما شيء احترازي قد يحصل 

اإللكترونية وعن طريق  التجارة  تتنافس شركات عن طريق  قد 

المواقع ويبيعون سلع مقلدة على أنها سلع أصلية ويصير هناك 

المستهلك. غرر على 
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أيًضا عمليات التسليم، الحمد لِلّه، العناوين عندنا اآلن يعني 

التسليم  عند  العقبات  بعض  فيه  يزال  ال  ولكن  تتطور،  أخذت 

قد يخطئ العنوان. وقد يتأخر أكثر مما أنك تتصور فهذا ضمن 

المساوئ.

أو  التزوير  بعض  فيه  هناك  يكون  قد  كذلك  المدفوعات 

بعض الغرر أو بعض الغش، لكن أنا أتكلم عن المدفوعات لو 

تالحظون وخاصة الذي ذهب للمتاجر األخرى يجدها تستخدم 

أنك  يحبذون  )مدى(،  بطاقات  وتستخدم  االئتمانية  البطاقات 

تدفع )بمدى( لماذا؟ ألن البطاقات االئتمانية تأخذ نسبة من هذا 

المتجر، وهذا نفسه موجود في التجارة اإللكترونية عندما تدخل 

على موقع وتروح تدفع عن طريق البطاقة االئتمانية يؤخذ نسبة 

من الشركة من قبل أصحاب بطاقات الفيزا )Visa( أو الماستر 

كارد )MasterCard( أو البطاقة االئتمانية هذه.
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من  شيء  احضرت  ما  طبًعا  مصادر  من  استقيتها  أرقام  هنا 

1435هـ/  من  يعني  تطور  في  الحقيقة  أرقام  ولكنها  عندي، 

2014م إلى 1442هـ/ 2021م تقريبًا. أنظر القفزة التي تكلم 

فيها الدكتور فهد، هذا في موضوع التجزئة )Retail( عندك مليار 

التجزئة  وعندك  مثالً،  اآلن  متسوق  مليون  وعشرون  وتسعمائة 

2019م  1440هـ/  في  اإللكترونية  التجارة   .%13.7 تمثل 

وهذا  عالميًّا.  أكثر  أو  دوالر  تريليون   3.4 إلى  تصل  سوف 

الرقم أنا أعتبره الحقيقة قفزة وقد يكون عند التجار، وقد يكون 

عند أصحاب األماكن المتاجر الكبرى قد يكون هذا متوقًَّعا أو 

أقل من المتوقع أو أكثر، إنما سهلت التجارة اإللكترونية كثرة 

المبيعات بهذا الحجم تقريبًا 3.5 تريليون دوالر تجارة التجزئة 

في 1440هـ/ 2019م متوقع له. هذا في الحقيقة قفزة كل 6 

اإللكترونية. التجارة  تكون عن طريق  من 10 مشتريات 
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الوضع عندنا هنا في هذا البلد مبشر، ماذا يعني أقول مبشر؟ 

يقلل من  التجارة اإللكترونية. هذا  ل  تُفعِّ أن  تريد  مبشر؛ ألنه 

الزحام ويوفر الوقت. والحقيقة يعني أن التقنية ليس فيها نوع 

من الخطورة، خطورتها مثل خطورة أي تعامل آخر. ممكن قد 

تكون هي آمن مثل ما تقول يعني قانونيًّا مشرعة هنا في هذا 

المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  تقرير  في  كأرقام  إنما  البلد. 

الدكتور فهد بحكم ما شاء اللّه عالقته واتصاله، في 1440هـ/ 

ا مبشر، وهو في  2019م يزيد عن 29 مليار. وهذا رقم جدًّ

تطّور الحقيقة.

مداخلة للدكتور فهد اللحيدان:  ■

يعني على حسب الكالم يصل إلى 45 مليار تقريبًا.

كل  هناك  دكتور.  يا  أحسنت  نعم،  المحيسن:  د.  يواصل 

ريال   4.000 تقريبًا  يعادل  بما  يشتري  المملكة  في  شخص 

مشتريات في العام. كل شخص، هذا الكالم قبل سنة ونصف 

السنة أو أكثر، هناك 8 مليون مشتٍر والنسبة من عدد السكان 8 

مليون مشتٍر يشتري عن طريق التجارة اإللكترونية ويتعامل عن 

المشتريات. تعامالت  في  الشبكات  طريق 

المشتريات  متتبع، حتى  الرجال. هذا  أكثر من  النساء  طبًعا 

العادية تحصل النساء أكثر، صح أم ال؟ مشتريات النساء أكثر 

يعني الذين كّونوا 29 مليار أكثرهم نساء.

طيب، التجارة اإللكترونية إلى أين نحن متجهون؟ يعني في 
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موضوع تذليل وتسهيل، وال أقول فرض يمكن تذليل وتسهيل 

عن  حاجة  تشتري  تتعامل  كونك  اإللكترونية  التجارة  وتبسيط 

التجارة اإللكترونية ولكن  طريق اإلنترنت، هذه تنضوي تحت 

تدخل  إنما  الشيء  هذا  نعرف  ما  أو  الشيء  بهذا  تشعر  ال  قد 

على موقع شركة ما أو موقع متجر ما أو أي موقع وتشتري هذا 

اإلنجليزي، ما قدرت أترجمه أحسن مما هو موجود، لكن يقول 

تريده،  ما  وقتًا  الشيء  تريد  إنك  2016م  1437هـ/  في  لك 

تشتريه وقت ما تريده، أما في 1441هـ/ 2020م الذي هو بعد 

أو شيء؛  عندك  نقصت حاجة  إذا  تحتاجه،  عندما  تشريه  سنة 

أنا  موجود،  2019م  1440هـ/  اآلن  هذا  رسالة،  إليك  تأتي 

في 1440هـ/ 2019م  أقول 1441هـ/ 2020م،  لما  غلطان 

موجود، تحتاج لحاجة؛ تأتيك رسالة، يقول نقص عندك الشيء 

رسالة  تأتيك  البيت  حاجيات  مثل  تريده.  أنك  بد  فال  الفالني 

بعد  تعمله  إنك  بد  الفالني، ال  الشيء  نقص عندك  ترى  تقول 
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هذا، )بََعْد( 1441هـ/ 2020م حتى هذا بدأ في أماكن أخرى 

يكون موجوًدا، يأتيك قبل ما تحتاجه يصير في االستشعار الذكي 

)smart sensors(، يعني استشعار في مكان معين ذكي، يطلب 

مبرمج  أنت  أتوموماتيكيًّا،  يطلبها  تُرسل منك،  ما  الحاجة دون 

هذا الشيء، بحيث إنه يطلبها، خالص يتعود إنه يطلبها، يتأمل 

التجارة  تجاه  التوجه  هذا  بالطريقة  المتجر  أصحاب  من  لك 

اإللكترونية.

هناك تقنيات حديثة، الكل يمكن سمع فيها ولكنها طُبِّقت 

وبدت تطبق في التعامالت اإللكترونية وفي التجارة اإللكترونية 

األشياء،  إنترنت  كذلك   ،)Blockchain( المقفلة  السلسلة  مثل 

تلك  كل  االفتراضي.  الواقع  كذلك  الصناعي،  الذكاء  كذلك 

كثيرًا  وأمنت  كثيرًا  سهلت  حديثة  تقنيات  اآلن  األربعة  األشياء 

اإللكترونية.  التعامالت 
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ثورة  هناك  المثال  سبيل  على  الحديثة  اإللكترونية  التجارة 

عن  عبارة   )Blockchain( الفنية  الناحية  من   .)Blockchain(

قاعدة بيانات وقاعدة معلومات. ومن أراد أن يستفيض فنيًّا فما 

شروح  له  وموجود  تعريفات  له  موجود  )Blockchain(؟  هو 

كثيرة ولكنه )Blockchain( رباط على أساس يشعرونك بأمان، 

أنك في أمان، لما أنك تتكلم عن )Blockchain( هذا ال يعني 

التجارة اإللكترونية بيع شراء بضائع، ال، أكثر  إنك تتعامل في 

من هذا بكثير، مثالً صكوك األراضي. الصكوك لما أنت اآلن 

والبيع  اإللكترونية  الصكوك  وتستخدم  أرًضا  وتشتري  تبيع 

طريق  عن  إلكترونية  تجارة  شراء  بيع  هذا  إلكترونيًّا  والشراء 

.)Blockchain(

تقنية  طبقت  إذا  أنت  يعني  التزوير،  يمنع   )Blockchain(

أنه  والسبب  تزوير،  عندك  يكون  أن  يمكن  ال   )Blockchain(
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يكون  أصلية  بضاعة  أي  مثالً  التسلسلي،  الرقم  موجود  يكون 

ومهما   )Blockchain( في  موجوًدا  ويكون  تسلسلي  رقم  لها 

النظام  يرفضه  يمكن،  ال  مزوًرا  أو  مقلًدا  شيئًا  تدخل  حاولت 

المطبق في )Blockchain( خاصة، كذلك متابعة البضائع. اآلن 

عندنا مثالً الطرود البريدية واألشياء فعالً فيه متابعة، لكن هذا 

)Blockchain( يتابعها لك عند باب بيتك بالثانية وأنت كأنك 

عندك  الجرس  ويضرب  وتدلف  إليك  تساق  البضاعة  تشوف 

إياها. وتسلم 

تكون  المدفوعات  اإللكترونية.  المدفوعات  تبسيط  كذلك 

لك  يحتاج  وال   ،)Blockchain( طريق  عن  وتكون  مأمن  في 

حساب في بنك، محفظة سواء أن تعرفها مؤسسة النقد أم البنوك 

المركزية في أي مكان حتى في نفس )Blockchain( هذا. قاعدة 

المعلومات وتدفع من هذه المحفظة التي أنت تودع فيها مبالغ 

عن  تتكلم  وال  أكثر،  مؤمنة  ولكنها   )Betcoin الِبتكوين  )مثل 

معها.  تتعامل  عملة  أي  درهم  دوالر،  ريال،   )Betcoin( عملة 

قبل  كنت  أنا  مثالً  الدفع.  على  كثيرًا  يسهل  الحقيقة  في  وهذا 

 )Booking( وشركة )Booking( فترة عندي مندوبين من شركة

معروفون، الذين يحجزون الفنادق وكذا، يعانون من البطاقات 

بطاقات  عندهم  السكان  من   %5 من  أقل  ترى  هنا  االئتمانية. 

ائتمانية، لك أن تتخيل! هنا لما يحجز مثالً ويذهب إلى مكة 

في  كذا.  أو  نقًدا  لهم  يدفع  يصل  فلما  للفندق  يذهب  للعمرة 
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المبلغ  فيها  ويودع  محفظة  هناك  يكون   )Blockchain( تقنية 

هذا وتحجز عن طريق )Booking( وتدفع المبلغ بكل سالسة 

أمان. وبكل 

آمن،  غير  ألنه  ليس  منه،  تخوف  يوجد  االصطناعي  الذكاء 

لكن  اللّه،  بإذن  تنجح  ، سوف  تنجح  قد ال  بتقنية  ليس  أنه  أو 

المتخوف وهذا في الصين؛ ألنهم اآلن بدأوا فيها الحقيقة بكل 

ثقة وبسرعة. سوف يحل محل الموظف يعني مثالً عندك 20 

الصناعي  الذكاء   )Artificial intelligence( تطبيق  موظف 

سوف يحل يعني يُسرِّح هؤالء الـ 20 موظًفا كلهم يقول تقاعدوا 

أو يعطيهم شيك ذهبي أو أي حاجة ويحل محلهم. وهذا اآلن 

اإللكتروني  المتجر  في  منتج  أي  يضغط على  المتسوق  طُبِّق. 

في  الصناعي  الذكاء  نفسها  هذه  البحث  محركات  وستكون 

البحث عن هذا المنتج وأرسله بدالً ما أن الشخص يفكر، هذا 

نيابة عنه بكل بساطة. يفكر  الصناعي  الذكاء 
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من  أفضل  المخزون  تدير  الحقيقة  هي  األشياء  إنترنت 

اإلنسان، بمعنى أنت عندك مثالً نأخذ على سبيل المثال الرفوف 

أشياء.  فيها  حليب  فيها   )Super market ماركت  )السوبر  في 

كأنها  التي  اإلشارة  لألمازون(،  )هذه  مثالً  فيها  األشياء  إنترنت 

)فالش( تكون موجودة في الرف موجودة في غسالة المالبس، 

زوِّد.  انتهى،  هذا  الرف  في  الحليب  زوِّد،  قل،  الصابون  يقول 

هذه  بكثير.  ذلك  من  أكبر  وهي  وسريع.  مبسط  مثال  وهذه 

عنوان. شيء  لكل  األشياء،  إنترنت 



499

الواقع االفتراضي هذا أبسطه أكثر، نظارة كبيرة كأنها منظار 

)دربيل( كأنما هي عندك وأمامك سواء المالبس أم مجوهرات 

تذهب  أن  أو  عينة  لك  يرسل  ما  بدل  هذه  آخر.  شيء  أي  أم 

كأنما يكون  الشيء  يقرب لك  االفتراضي  الواقع  للمكان. هذا 

في  اإللكترونية  التعامالت  من  كثيرًا  سهل  وهذا  يديك.  بين 

التجارة اإللكترونية.

تكلمنا في الدقائق الماضية عن التجارة اإللكترونية، تعامالت 

ا  بين بيع وشراء سلع، لكن هناك حاجات أخرى وهي مهمة جدًّ

المقدمة  الخدمات  وهي  اإللكترونية،  التجارة  تحت  تنضوي 

سواء ألفراد أم لمجموعة أفراد أم لجهات أخرى، مثالً األنظمة 

التي هي )i cloud( ناس عندهم مفهوم،  البيئة السحابية  على 

جهات حكومية أو شركات، ال، أريد هذا الشيء يجيء عندي، 

اتركوه لي، يضطر يعمل مركز معلومات وأجهزة وخسائر وكل 
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شيء ويتخسرون. وقد ال يضمن األداء بينما البيئة السحابية أنا 

عندي نظام على سبيل المثال نظام شؤون موظفين أريد أبيعه 

عليك لكن ال تراه أنت.

 أنت عندك الشاشات تشتغل عليه وباشتراك تدفع لي اشتراك 

شهري اشتراك سنوي أقل تكلفة وأقل صيانة ومالك أنت؟ أنت 

تشتغل بشغلك بيع وشراء الذي تريده أو حكومة، ومالك أنت؟ 

تقول هذا الشيء لي هذا الحقيقة يعتبر تحت التجارة اإللكترونية 

فيه دفع مبلغ. وما دام فيه دفع مبلغ وعن طريق اإلنترنت ال بد أن 

ينضوي تحت التجارة اإللكترونية.

خدمات أرشفة الوثائق والمحتوى كذلك. اآلن حينما أنت 

تذهب لجهة حكومية يقول أعطني صورة لبطاقة كذا وأعطني 

صورة لبطاقة العائلة وأعطني صورة لكذا وأعطني صورة لكذا، 
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بينما فيه جهات أخرى تجد كل هذه المعلومات موجودة، في 

الجوازات مثالً. وأنتم مثالً تذهبون لألحوال المدنية .. ولو أنها 

لت وهي ُمفعلة في أماكن كثيرة يمكن تطرق لها في شاشات  فُعِّ

جوازًا  تستخرج  القيمة  أنت  وتدفع  موجودة  تكون  إنما  أخرى 

ولكنك  قيمة،  أي  تدفع  شيء،  أي  أو  تأشيرات  تستخرج  أو 

ألنها  عندهم؛  موجودة  تجدها  تخصك،  التي  معلوماتك  تجد 

المحتوى. في  وتكون موجودة  مؤرشفة، 

وكذلك خدمات النقل والعمالة، مثل ما هو موجود في نظام 

كيف  انظروا  لِلّه.  الحمد  وموجود،  ماالً  عليه  تدفع  هذا  أبشر، 

سهل للناس، واآلن الجوازات يشجعون عليه كثيرًا، تصور أنت 

اآلن لو تذهب للجوازات لتستخرج تأشيرة خروج وعودة لعاملة 

عندك يقول لك تعال أحضر )الُمسيّر( وترجع مرة أخرى، بينما 

أبشر.  الشبكة وتدفع عن طريق  تستطيع عمل ذلك عن طريق 

الوقت  لك  اختصر  اللّه.  على  وتوكل  المغادرة  تأخذ  خالص 

واختصر لك كل شيء ودفعت عن طريق الشبكة.

وخدمات  التراخيص  وإجراءات  اليدوية  المهن  كذلك 

خدمات  وهي  متاحة،  األشياء  هذه  وكل  والبرمجة.  التصميم 

أنك  بد  تبيع خدمات ال  أنك  بيع وشراء، أي  فيها  وهي تجارة 

اإللكترونية  التجارة  ليست  اإللكترونية.  التجارة  تحت  تقيمها 

طريق  عن  الخدمات  لماذا  لكن  فقط  سلع  شراء  أسلفت  كما 

للمستخدمين،  الوصول  سهولة  لكم،  شرحتها  اإلنترنت؟ 



502

الوقت  توفير  طلبها،  للذي  الخدمة  تقديم  على  والحصول 

والجهد. وكل هذا والحصول على الخدمة في أي مكان وفي 

أي وقت. أنت اآلن في السيارة تمشي عن طريق الجوال لو أنك 

سماح  تعمل  وعودة،  خروج  تعمل  تقدر  الُصمان  في  شيخ  يا 

تجارة،  إذن  مبالغ،  تدفع  طبًعا  الكثير.  سهلت  للسفر،  لذويك 

تتعامل  أو شيء،  متجر  مع  مثالً  تتعامل  اآلن لست  أنت  يعني 

مع جهة أو مع حكومة أو مع شركة تدفع لهم مبلًغا، هذه تجارة 

إلكترونية.

لكي  كتسهيل؛  أو  كمثال  هنا  أذكرها  أنا  واألرشفة  التخزين 

أسهل على الجهات وخاصة الجهات الحكومية، حينما يكون 

في  قرأت  أنا  األوراق.  من  هائل  كم  أو  مخزون  مثالً  عندهم 

تصريح لوزير العدل يقول 100 مليون ورقة تحتاج إلى أرشفة، 

فأرشفتها هذه تحتاج إلى وقت حينما تؤرشف وتوضع في مكان 
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عند  المعهودة  المبالغ  عليها  ويكون  بيانات،  قاعدة  من  آمن 

ا سهلة. هناك شركات عدة مثل  اإلفراغ واألشياء هذه تكون جدًّ

)i cloud(، وقوقل )Google(، وقوقل يا إخوان عنده معلومات 

تخصك أنت ما تدري عنها. لماذا ال تدري عنها؟ ألنك أنت 

اآلن وأنت ماٍش تطلب موقع مثالً، تأتيك رسالة تقول لك: هل 

لما  وخالص  ممكن  يقول  بعضهم  موقعك؟  أحدد  أن  يمكن 

تقول هذا، حركاتك وكل شيء يكون متابًعا. تبحث عن وضعك 

في قوقل ترى أشياء عنك أنت ال تدري إنها موجودة في قوقل 

وهذه غًدا قوقل وغيره يأخذون عليها مبالغ.

طيب محليًّا عندنا هنا ممكن العمل على وضع أشياء كأنها 

تأخذ صيغة التجارة اإللكترونية وهي كذلك، لكننا نحن دائًما 

تجارة  مثالً  نقول  عندما  الحكومي  العمل  في  خاصة  نتخوف 

الحقيقة  اآلن  وبدأت  يسهل  هذا شيء  مبالغ، ال،  تعامالت  أو 
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المفهموم ومن ضمن الرؤية 2030م التحول 2020م والتحول 

موضوع  في  الوزارات  وكل  الجهات  كل  تجد  اآلن  الرقمي 

أنك  األشياء  ترقيم  الرقمي؟  التحول  هو  وما  الرقمي.  التحول 

أنت ترجع للشيء برقم معين، اآلن نحن نشتغل على مشروع مع 

)يُْسر(، عندهم  المعلومات ممثلة في  وزارة االتصاالت وتقنية 

اإلدارية. لالتصاالت  نظم 

اإلدارات  جميع  يربطون  سوف  اإلدارية  االتصاالت 

الحكومية، جميع الجهات، على 5 أو 6 سنوات قادمة تكون 

المعاملة إذا لك معاملة برقم )1( سواء ذهبت إلى وزارة العدل 

أم ذهبت إلى وزارة الداخلية أو أي وزارة يكون رقم )1( تتابع 

ممثلة  المصدر  ويكون  الحقيقة،  يسهل  سوف  وهذا  معاملتك 

أمن  في  وهذا  )يُْسر(  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في 

التكرار.  عدم  وفي  المعلومة  تداول  سرعة  وفي  للمعلومات 

عندنا  الشيء،  هذا  عن  تكلمت  أن  سبق  وأنا  مشكلة  وهناك 

ونحن،  جهات  عدة  في  األشياء  تكرار  التكرار،  في  مشكلة 

الحمد لِلّه، حلقة واحدة ال بد أن تتضافر الجهود. ونقلك من 

معذرة  إخوان.  يا  البصرية  األلياف  مثال  أعطيكم  الشيء.  هذا 

تتخيل،  أن  لك  البصرية  األلياف  الموضوع.  عن  قليالً  نخرج 

تعرفون شركة الكهرباء عندها ألياف بصرية ممتدة. جميع أبراج 

الكهرباء هذه فيها خط، ولم يشتغل منه شيء مؤسسة، وعلى 

أساس أنها تؤجر، الدفاع عندهم، كذلك جميع مقدمي الخدمة 
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شركات االتصاالت عندهم، الداخلية عندهم، ولكن ال يشتغل 

ممتد  واحًدا  الجهود وصار خطًّا  لو وحدت  ولكن  منها شيء 

الخط الواحد يمكن يمتد إلى 12 جهة تشغله وبنفس الحجم ال 

تتأثر السرعة وال يتأثر حجم المعلومات أبًدا فهذا أنا الذي أصبو 

إليه، وأنشد من الجميع أن يكون تعاملنا في التجارة اإللكترونية 

سواء على مستوى القطاع الخاص، على مستوى األشخاص، 

أنه  بحيث  الشبكة  طريق  عن  يكون  إنه  الحكومات،  مستوى 

يكون آمًنا ويمنع التكرار.

الرائجة  اإللكترونية  الوثائق  خدمات  من  أنواع  هناك  طيب 

أصحاب  أكيد  هذا  اإللكتروني.  التوقيع  مثال  وهناك  محليًّا. 

موضوع  في  معه  يتعاملون  اآلن  بدأوا  والمؤسسات  الشركات 

الغرفة التجارية، إنك اآلن تصادق ورقة أو شيء إلكترونيًّا وهذا 
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سهالً  ويصير  له  يروج  وأنه  اإللكتروني  التوقيع  فيه  أقصد  أنا 

أنا أذهب المكان الفالني أو للجهة  وموجوًدا لكي يسهل إني 

الفالنية، بحيث إنهم يوقعون، ال، دعه إلكترونيًّا. بهذه الطريقة 

يوفر لي وقتًا وجهًدا وماالً. هذه من ضمن األشياء التي ال بد 

أنها تكون خدمات تكون موجودة ومتوفرة وتدفع عليها مبالغ. 

كل تصديق عليه مبلغ. ليس عندك مشكلة، لكنك أنت ال تريد 

ليس  التجارية  للغرفة  مثاالً  أنا ضربت  يعني تصور  تذهب،  أن 

اآلن من مكتبك  موقًفا،  كافية، مستحيل تحصل  مواقف  هناك 

لِلّه. والحمد  بها  ومعترف  قة  وتأخذها مصدَّ تطلعها 

هذه  كل  العمل،  إجراءات  وأنظمة  المحتوى،  إدارة  وأنظمة 

متاحة  تكون  الشبكة  في  تعرض  أنها  لو  كثيرًا  سهلت  األنظمة 

منها. يستفيد  بحيث  للجميع  ومفتوحة 

للحضور،  الجميع  أشكر  أن  أود  السريعة  الخالصة  بهذه 

هذا  في  المبدع  أنا  لست  للدكتور:  قلت  ما  مثل  والحقيقة 

المجال وإنما الدكتور اللّه يسلمه أصّر عليَّ أن أتكلم عن هذا. 

واألشياء هذه أنا أستقيها من مصادر بمعنى أن أول شيء ليست 

بجهد مني، وال اجتهاد مني كذلك إنما أستقيها من مصادر لو 

لهذا. هذا مصدري  إن  أقول:  كل شريحة  في  تالحظون 

نقطة أخيرة أريد أن أعرج عليها يا إخوان، الدعوة لما وجهت 

لكم ولغيركم نعتني الدكتور جزاه اللّه خير أو المنظمين باألستاذ 

الدكتور عبداللّه المحيسن وأنا لست أستاًذا ولست دكتوًرا، لي 
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ولكني  واألساتذة  الدكاترة  زمرة  مع  أكون  أن  وأتشرف  الشرف 

قال  ما  مثل  أنا  نفسه.  قدر  عرف  امرًءا  اللّه  رحم  منهم.  لست 

الدكتور عبدالعزيز اللّه يسلمه بدوي راعي إبل وكذا.

 )hp(و ،)hp( في قصة سريعة كنت مدير عام شركة إتش بي

أنا كنت مديرها  يومنا هذا،  إلى  العالم  أكبر شركة كمبيوتر في 

ا،  العام في المملكة، والحمد لِلّه، حققنا نجاحات عظيمة جدًّ

لكن في يوم ما كنت في فرانكفورت في ألمانيا وكان في مؤتمر 

العالم  أنحاء  جميع  في  المدراء  وجميع  الرئيس  حضره   )hp(

لكم  عندي  أنا  قالت:  ألمانيا،  في   )hp( مديرة  واحدة  جاءت 

خبر سعيد، قالوا: ما هو؟ قالت: أريد أن أتزوج األسبوع القادم. 

أو  ولسوء  شيء،  وكل  وهنأوها،  وباركوا  وصفقوا  الناس  قام 

لحسن الحظ كنت أنا الذي بعدها مباشرة، قالوا: عبداللّه تعال 

دورك، قلت لهم: بعد أنا عندي لكم بشرى ممتازة. ذاك اليوم 

يا إخوان عندي ناقة غالية بالحيل وأنجبت لها بكرة على فحل 

طيب ووضعتها عندي بالجهاز، قلت: أنا أبشركم، ناقتي الفالنية 

وسميتها لهم أنجبت بكرة، وأنا مبسوط منها. تصدقون يا إخوان 

كلهم بال استثناء قالوا لي إرسل لنا صورة البكرة. شكرًا والسالم 

عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

مدير اللقاء: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

أن  أريد  متضاربين،  شيئين  بين  كنت  أنا  إخوان  يا  الحقيقة 

أن  وأريد  دقيقة،  وأربعين  بخمس  نلتزم  وقتكم،  على  أحافظ 
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يستمر أخونا الفارس المقدام في هذا المجال. الحقيقة أتحفنا 

بأشياء كثيرة حتى ولو أظهر تواضًعا، والمعلومات جيدة وثرية. 

الشبكات  في  سابًقا  قلته  كما  لكم  أقوله  ما  تذكرون  ولكن 

االجتماعية.

فيها ستبدو بعد عدة  قلنا  التجارة اإللكترونية كما  يا إخوان 

سنوات إذا أطال اللّه في عمركم أكثر مما كنا نتوقع. حقيقة في 

ا وفي أمور كثيرة. تفاعالت كثيرة جدًّ

اإللكترونية  التجارة  بتعريف  بنا  وطاف  محمد  أبو  أخذنا 

وتعريفاتها السريعة وزودنا بإحصائيات عجيبة عن تطورها وعن 

saudi.( ا. ولعله يتذكر بسوق دوت كوم نموِّها بشكل كبير جدًّ

souq.com( الذي هو اآلن مشتهر في المنطقة العربية وأشتري 

يزور  أنه  المعلومات على   .)Amazon.com( أمازون  قبل  من 

هذا الموقع )saudi.souq.com( في المنطقة العربية 8 مليون 

زائر يوميًّا، ولذلك نتصور حجم النمّو فيها.

إنترنت األشياء   ،)Blockchain( العناصر المؤثرة مثل وذكر 

ذكرها  هذه  االفتراضي.  والواقع  الصناعي  الذكاء  يسمى  وبما 

والتجارة؛ ألنه  النمو  في عملية  عبداللّه ستساعد حقيقة  أخونا 

فعليًّا الذكاء االفتراضي إذا وضع اإلنسان نظارة وقرأ السلعة كأنه 

ا تقرب لك البعيد  حقيقة يتفحصها. هذا حقيقة شيء عجيب جدًّ

saudi.souq.( ا أمازون وتسهل لك عملية التجارة. وواضح جدًّ

الوجود  في  تُكن  لم  )أمازون(  كلكم  تعرفونها  لعلكم   )com
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سابًقا، ولكن جاءت مع وجود اإلنترنت وهي تفترض كل شيء 

لديها وغيرها من الشركات األخرى كذلك. 

بيع الخدمات، حقيقة جيد، أشار إلى »أبشر«.  تحدث عن 

أنا لم أكن أتصور »أبشر« مجال التجارة اإللكترونية، فعليًّا أنت 

تشتري راحتك بدل الذهاب للجوازات، بينما تدفع مبالغ بسيطة 

للخروج والعودة، وبالتالي تتحصل عليها.

وكذلك التحول الرقمي ، وأنا الحقيقة أشيد بما جاء بالنظام 

الذي يسمى التعامالت الحكومية عند »يسر« لسرعة التطبيقات 

التي تراها أراحت المواطنين كثيرًا في بعض التعامالت.

لنصف  اآلن  المجال  وأترك  عبداللّه  مهندس  يا  أشكرك  أنا 

المتداخلين. لإلخوة  الساعة 

األسئلة والتعليقات

نبدأ باألخ صالح بطيش أراد أن يكون عنده مداخلة شفهية.

مداخلة: األستاذ/ صالح بطيش: ■

والشكر  عبداللّه  للمهندس  شكرًا  وبداية  عليكم،  السالم 

موصول لرئيس الجلسة ولراعي المنتدى.

 Digital( الرقمي  يسمى  وما  التقني  الهجوم  حقيقة 

المجاالت،  جميع  في  وعميق  كاسح  هجوم   )Technology

بداية بتسديد الفواتير ثم باستخراج الرخص واالستمارة وأخيرًا 

التجارة اإلكترونية.

الوظائف  من  الجديدة  النوعية  الهجوم،  هذا  هل  سؤالي: 
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لهذا  وصاحية  مواكبة  جامعاتنا  وهل  جديدة؟  وظائف  تطلب 

التقليدي؟ مسارها  في  زالت  أما  التوجه؟ 

المحاضرة: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

سيخلف  هل  االصطناعي  الذكاء  أو  اإللكترونية  التجارة 

بطالة؟ أعتقد أنه في مجال العمل التجاري مثالً كمستودعات 

يخلف  قد  اإللكترونية  التجارة  في  تتعامل  وأشياء  ومصانع 

الثورة المعلوماتية  بطالة، وقد يستغني عن موظفين. لكن هذه 

أخرى.  وظائف  تخلف  قد  والتقنية  اإللكترونية  التجارة  عن 

ومثل ما تفضلت هل الجامعات مثالً جاهزة لتخريج خريجين 

واللّه ال  هذا  المستقبل  قرأوا  أو  الشيئ؟  لهذا  كفؤ  وخريجات 

علم لي فيه، لكن أتوقع أنه من ضمن رؤية 2030 أنه ال بد أن 

الثاني. السؤال  أما  الحسبان.  في  هذا  يأخذ 

اللحيدان: هل الجامعات جاهزة؟ـ 

المحيسن: نعم أنا أجبت على هذا السؤال.ـ 

اللحيدان: التحول الرقمي.ـ 

أعتقد ـ  أنا  واللّه  رقمي؟  مجتمع  نحن  هل  المحيسن: 

من  له  ومعّد  2020م،  في  بداياته  الرقمي  التحول  أن 

تفضلت  وكما  كتثقيفي  لكن  والوزارات،  الحكومة  قبل 

ما  هذا  من  وشيء   )Digital Society( الرقمي  المجتمع 

العربية  المنطقة  وفي  المنطقة  هذه  في  نحن  علم.  عندي 

نحن  هل  لكن  ما،  نوًعا  متأخرًا  يأتي  التحرك  دائًما  كلها 
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جاهزون اآلن؟ يعني من واقع اطالعي البسيط والمتواضع 

أننا لسنا جاهزين اآلن، ولكن المستقبل عند اللّه سبحانه 

وتعالى.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

فيه سؤال هنا من الدكتور محمود شلبي يقول فيه: إًذا نحن 

السماح  تم  لماذا  المحلية،  اإللكترونية  التجارة  تشجيع  بصدد 

تفضل. )saudi.souq.com(؟  موقع  بشراء  أمازون  لشركة 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

لعلك تجاوب أنت يا دكتور.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

واللّه حقيقة ما فيه شك اليوم نحن في مجال تجاري مفتوح 

نريد  نحن  ونقول  أنفسنا  نعزل  أن  نستطيع  وبالتالي ال  عالمي، 

فقط األسواق لنا. يمكن سمعتم قبل األسبوع الماضي أن أوبر 

)Uber( اشترت كريم )kareem( بحوالي 3 مليار وزيادة تقريبًا. 

كريم )Kareem( هي منتج محلي أقيم في دبي يمكن حوالي 

تستطيع  فما  اشترتها   )Uber( وأوبر  سنوات،  أربع  أو  ثالث 

ا وكبير وأنا  حقيقة تمنعها؛ ألنك أنت اآلن في وضع منافس جدًّ

ما أرى فيها تهديًدا وكذا. هذه تجارة عالمية وال بد أن نشارك 

فيها، وبالتالي أريد من األخ الدكتور محمود شلبي أن يحضر 

لمزيد من توضيح وجهة نظره.
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مداخلة: الدكتور/ محمود شلبي: ■

إذن  المحلية  التجارة  نشجع  نحن  إذا  بالسؤال،  المقصود 

الشركات  وتلتهم  المحلي  السوق  تدخل  العالمية  الشركات 

المحلية، وبالتالي تقطع علينا أي فرصة أن تكون عندنا شركات 

محلية تقدر تنافس، ألنه خالص المنافسة انقطعت من البداية. 

المحلية  الشركة الصغيرة  هو كشركة عالمية دخل وقضى على 

المنطقة ال  المحلية في  فالمقصود أن الحكومات  بدايتها،  في 

الصغيرة. الشركات  تدعم  أن  بد 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

saudi.souq.( كوم  دوت  سعودي  اليوم  نظرة.  هذه  طيب 

ثم  المحليين  الشباب  من  مجموعة  قبل  من  أنشئت   )com

قصدي. هو  هذا  لبيعها،  جيدة  فرصة  وجدت 

الدكتور/ محمود شلبي: وما ظهر بديل. ■

الدكتور/ اللحيدان: المفروض يكون فيه بديل مثل مكتوب 

)Maktoob.com( قبل فترة اشترتها ياهو )Yahoo( وبالتالي ال 

بد أن يكون فيها تنافس.

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

يا إخوان أقول لكم قصة، حاجة حصلت اآلن. فيه شركات 

هنا  الدفع  لكن  وشراء  بيع  اإلنترنت  طريق  عن  بضائع  ترسل 

نقًدا فكيف يعني؟ صعب أنك ترسل بضاعة من الصين أو من 

أمريكا أو من الهند أو من بريطانيا والدفع نقًدا، كيف عملوا؟ 
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جاء رجل صيني، فكر وقال أنا أستلم، أدفع لكم. أستلم المبالغ 

منهم وأدفع لكم نيابة عنهم. قال: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك 

13ريال مثالً على كل بيعة. قال: تم، قال: كلم أوبر )Uber( أو 

كريم هنا قال: أريدكم توردون البضاعة هذه للشخص الفالني 

النقد وترسلونه  تم. وتحضرون  قالوا:  ريال  وتأخذون عليها 8 

لنا، قالوا: تم. فهو أخذ كم؟ أخذ 5 رياالت وهو جالس بالصين 

وهو ال يدري عن المنطقة هنا وال شيء. يعني الدنيا فرص.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

هي  بل  وكذا،  وشراء  بيع  في  ليس  اآلن  نحن  يذكرني  هذا 

حقيقة في أهمية ما يسمى بالناتج الفكري، إبداعات وابتكارات 

التجارة  في  سمعتوها  كما  مثالً  كريم  أو   )Uber( أوبر  معينة. 

بدأت بحوالي 100 ألف بين ثالثة أشخاص، سعودي ونمساوي 

وباكستاني، ثم تطورت في عام 1433هـ/ 2012م وبيعت قبل 

أسبوع وكذا تقريبًا بثالثة مليارات دوالر. هي كانت فكرة معينة. 

ا إذا طّورت  فاليوم نحن في وقت فيه األفكار لها قيمة كبيرة جدًّ

فيها.

أنا أريد أن أسمع مداخلة للدكتور محمود عمار. حيّاك اللّه 

يا دكتور.

مداخلة: الدكتور/ محمود عمار: ■

هذا  لصاحب  الجزيل  الشكر  الرحيم.  الرحمن  اللّه  بسم 

المنتدى الذي يجمعنا بين فينة وأخرى وعلى مائدة من الفكر 
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والثقافة المتجددة التي تمس واقعنا وتنظر إلى المستقبل بعين 

فاحصة متأملة، ويستضيف رجاالً أفذاًذا كما سمعنا هذه الليلة 

من رجلين فارسين متمكنين من فنيهما كل التمكن.

ألخينا  الشكر  أن  كما  جزيالً،  شكرًا  الندوة  لمقدم  الشكر 

أبرزها  كثيرة،  نقاط  على  المحيسن  عبداللّه  المهندس  الفاضل 

هذا التواضع الذي بدأ فيه متواضًعا وأنكر ذاته بشكل ملحوظ، 

من  كثيرًا  فيها  عرض  التي  الفكاهية  الروح  تلك  الثاني  واألمر 

المواقف.

نبيع  كنا  بأننا  ا  جدًّ مهم  بأمر  المحاضرة  هذه  من  خرجت 

ويًدا  مواجهة  والمشتري  البائع  وجود  بشرط  قبل  من  ونشتري 

بيد، وبوجود عملة تتعامل بها ماديًّا يدفعها المشتري لصاحب 

السلعة. اليوم تغيرت الوجوه، يمكن أن تتم المبايعة بين اثنين ال 

المستقبل. في  افتراضية  قيمة  أو  وبقيمة مؤجلة  يلتقيان 

الحضارة  قفزتها  التي  الهائلة  القفزة  على  يدل  هذا  حقيقة 

يمتد  وكيف  آخر  حال  إلى  حال  من  انتقلنا  وكيف  المعاصرة، 

في  نعيشه  الذي  الكبير  التطور  هذا  مع  األفق  امتداد  اإلنسان 

تجعل  التي  العولمة  بظالل  علينا  يلقي  والذي  األيام،  هذه 

وعد  ما  وهذا  واحدة.  مسيرة  وفي  واحد  بوتقة  في  كله  العالم 

اللّه سبحانه وتعالى عباده في أن تتجلى لهم الحياة ويسهل لهم 

الوجود ويخلق ما ال يعلمون وهذا بتوفيق اللّه وقدرته وما كانوا 

وبتدبيره  اللّه  إال بحكمة  يستطيعوا ألن يصلوا لشيء من ذلك 
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في التدرج الحضاري منذ أن كان اإلنسان يمشي على قدميه، 

ثم ركب الحيوان، ثم ركب السيارة، ثم ركب الصاروخ وهكذا 

تطورت الحياة. لو ترجع للوراء في أقل من ثالثين عاًما لم يكن 

الجوال شيئًا معروفًا، كان معجزة عقلية فإذا يصبح لنا قريًنا يعني 

نكتب الرسالة اآلن فإذا بها تصل إلى أمريكا وإلى أقاصي الدنيا 

في اللحظة التي تنتهي فيها أنت من الكتابة. هذا فتح من اللّه 

وتعالى. سبحانه 

إلى  يتبادر  ذاتها.  حد  في  وجميلة  مفيدة  محاضرة  حقيقة 

اإلنسان  مصير  ما  نراه:  الذي  الفكري  اإلزدحام  هذا  الذهن 

هذه  في ظل  ما مصيره  الوسائل؟  بهذه  عليه  اللّه  امتّن  الذي 

االكتشافات الكبيرة التي ربما قللت من أهمية وجود اإلنسان؟ 

كهرباء.  )بزر(  تدار  اآلن  بشرية،  بأيٍد  تدار  كانت  المصانع 

األجهزة كانت تدار بحركة اإلنسان فإذا بها تدار بإشعاع معين. 

المعمل أصبحنا ال نحتاج  كنا نحتاج إلى50 عامالً في هذا 

هذه  بعد  البشرية  مصير  سيكون  كيف  واحد.  عامل  إلى  إال 

أيًضا إلى تكدس قيام شركات عالمية  الحالة أال يؤدي ذلك 

االقتصاد  عمالقة  كان  كما  األموال،  أيديها  في  تتكدس  كما 

الكبار الذين كانت تتجمع في أيديهم 90%. نحن ال نشكو أن 

الدول الغنية تملك من االقتصاد 80% من اقتصاد العالم وأن 

الدول الفقيرة تملك 80% من السكان و20% من االقتصاد، 

هم يملكون 20% من السكان ويملكون 80% من االقتصاد. 
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إذن ما مصير البشرية بعد هذا وتكدس األموال في هذه. هل 

يمكن في وقت من األوقات تغني عن التعامل بالعملة وتصبح 

العملة شيئًا ال لزوم له. 

شكرًا لك يا دكتور.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

اللّه  جميلة،  مداخلتك  فيك.  اللّه  وبارك  خيرًا  اللّه  جزاك 

يعطيك العافية.

اآلن فيه سؤال من الدكتور محمود شلبي، هل يمكن اعتبار 

خدمات  ضمن  من  الين(  )أون  التعليم  اإللكتروني،  التعليم 

تفضل. اإللكترونية،  التجارة 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

هذا  التعليم  مقابل  مبلغ  تدفع  فيه  نعم  اإللكتروني،  التعليم 

تتعلم في مكانك  إنك  الشبكة،  العملية عن طريق  وسهل لك 

أعتقد أن هذا يخرج عن  المعهد، فال  أو  الجامعة  لهذه  وتدفع 

اإللكترونية. التجارة  صميم  في  إنما  اإللكترونية،  التجارة 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

جزاك اللّه خيرًا.

السؤال قبل األخير: موقع علي بابا موقع معروف ومشهور، 

خصيًصا  منافس  هو  وهل  به؟  رأيك  ما  صيني.  موقع  وهو 

لألمازون؟ وهل له نفوذ في العالم العربي والسعودية؟
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المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

إنما   ،)Jack Ma ما  )جاك  أسسه  صيني  موقع  الحقيقة  هو 

ا. وقد ينافس. وأنا ذكرت المنافسة في غضون  موقع مشهور جدًّ

والمتاحة  ا  جدًّ المشهورة  المواقع  من  يعتبر  إنما  المحاضرة، 

ينافس  أم في أي مكان آخر متاح. وقد  للكل، سواء كنت هنا 

أمازون وقد تشتريه، فالشركات العمالقة يا إخوان تتنافس اليوم 

التقنية  وتتزاوج غًدا أو يشتري بعضها البعض. أذكر في مجال 

األخرى  إحداها  واقتلعت  تنافست  ا  جدًّ كبيرة  عمالقة  شركات 

واشترتها مثل ما تفضل الدكتور عندما تكلم عن أمازون وسوق 

دوت كوم، وكذلك هنا كريم وأوبر. أعتقد يوم من األيام علي 

بابا تشترى، هذا توقعي.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

وّدعك  »وما  اسمه:  كتاب  لدي  كدعاية  وليس  كمثال  أنا 

ربك« كتطبيق لما يسمى التجارة اإللكترونية. التوزيع التقليدي 

في المكتبات متعب، يعني تذهب المكتبات وهكذا. لكن في 

شركة  وجدت  الرياض  في  الكتاب  لمعرض  األخير  المعرض 

اسمها »جملون« توصل الكتاب إلى القارئ في أي مكان في 

منطقة الخليج بدون مقابل، يعني تكلفة الشحن بدون مقابل، 

لك  توصله  رياالً  بأربعين  قيمته  الكتاب  هذا  تقول  مثالً  يعني 

بأربعين رياالً تأخذه من المكتبة وتوصله لك إلى بيتك مباشرة. 

جيدة،  وغيرها  جملون  شركة  الشركة،  فكرة  الحقيقة  في  وهذه 
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التكلف  ا دون  كبير جدًّ إلى عدد  الكتب  الثقافة، توصل  تدعم 

وغيرها. المكتبات  أماكن  إلى  الذهاب  إلى 

هي شركة أردنية، لكن لديها مستودعات هنا في المملكة.

الدكتور/ محمود عمار: ■

لم يعلق على حديثي.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

كثيرة  تساؤالت  وأثار  ا،  جدًّ وكبير  ضاٍف  حديثك  حقيقة 

تطورات  من  تصيبنا  التي  الدهشة  معيًنا،  شيئًا  أذكر  أنا  ا.  جدًّ

عجيبة حتى المتخصصين نقف حائرين حقيقة. أذكر ألقيت في 

هذا المكان اللطيف قبل عدة سنوات محاضرة عن الشبكات 

ألني  المستهام؛  المحب  كالم  فيها  وتحدثت  االجتماعية، 

بشكل  مثالبها  أذكر  ولم  فيها،  الناس  أبغِّض  ولم  متخصص، 

فالمختصص  أخونا.  ذكر  ما  مثل  متوازنة،  ذكرتها  وإنما  كبير، 

د. ذكرت أن هؤالء الشباب بدأوا في الفيس  يذكرها بإيقاع محدَّ

بوك واليوتيوب وغيرها، ثم دعيت إلى مكان آخر في الرياض 

أللقي نفس المحاضرة، وحينما بدأت رفع أحدهم يده وقال: 

تريد؟ قال:  الشبكات، قلت: ماذا  نريدك تمدح  ياسر ال  أبا  يا 

بحركة  نعم  قلت:  شرّها.  من  نتخلص  كيف  تعلمنا  أن  نريدك 

هل  اإلنترنت،  عن  السلك  اسحب  قلت:  نعم،  قال:  واحدة، 

تستطيع؟ ال تستطيع طبًعا. اليوم نحن قدرنا أن نعيش في واقع 

أن  ا،  جدًّ كثيرة  أشياء  منا  يتطلب  وهذا  ومتطور  ا  جدًّ عجيب 
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اإللكتروني  الهجوم  هذا  تواجه  كيف  مستنفرين.  دائًما  نكون 

نريد  إنما نحن  نفسه.  للغرب  الواضح  فيه  والتجاري؟ والغلبة 

الشيء  هذا  نريد  نتكاسل،  وأالَّ  نيأس  وأالَّ  الهمم  نستحث  أن 

ا. وصولنا للعالمية  الذي فتح لنا لعلنا نجد فيه مجاالً كبيرًا جدًّ

وصول منتجاتنا للعالم. اآلن توجد رسائل معينة فيها، فكما هم 

يستفيدون منها نحن كيف نستفيد منها؟ ولذلك أنا أؤكد دائًما 

والناتج  الفكري.  الناتج  ما يسمى  أن نحرص على  نريد  اليوم 

وكيف  تتطور؟  أن  يمكن  وكيف  الجيدة،  األفكار  هو  الفكري 

يمكن تباع وتستثمر بشكل كبير؟ ولذلك أسئلتك حقيقة أسئلة 

المهندس  إذا  فيها. وهذا هو ردي عليها إال  فعليًّا نحن نحتار 

له رد عليها. عبداللّه 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

تكلم  لما  الدكتور  أن  فكرت  أنا  عليها.  إجابة  عندي  ما  أنا 

إجابة ألسئلة  عندي  ليس  والحقيقة  أسئلة.  وليس  تعليًقا  يعني 

الدكتور.

أنا أدعو الشباب وغير الشباب لبعض األفكار التي تأتي حالًّ 

للمشاكل وهذا جيد. مثالً ليس جيًدا إنك تسبب مشكلة. هذا 

مشكلة  تصنع  ال  مشكلة،  تسمي  أنت  أنك  مثل  ما  نوًعا  شيء 

لكن تسمي مشكلة، لكن األحسن من ذلك أن تحل المشكلة، 

إذا أنت سميت مشكلة حللتها. فهناك أفكار أدعو الشباب إليها، 

تفكر  واحد  يا  أنت  تقنيًّا.  حلها  أريد  المرور  مشكلة  حل  مثالً 
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في حل اإلزدحام المروري بالطريقة التقنية، تعمل تقنية تخترع 

تقنية تبتكر لك مجموعة تقنية وتبيعها. 

أيًضا موضوع الحج، الحج األفكار فيه منفتحة، يعني عندك 

الهدي، األضاحي، األشياء هذه في الحج يريدون لها حلوالً، 

مثالً  كذلك  فيها.  يفكروا  أن  الشباب  فأدعو  كثيرة  المشاكل 

الحج. حمالت 

أدعو  المنبر  هذا  من  وأنا  له.  ساحل  ال  بحر  هذه  واألشياء 

الشباب التقنيين للتفكير. وهكذا تتولد األفكار وتتالقح األفكار، 

تنجح  ذلك  وبعد  بفكرة  سواء  ويأتون  أربعة  ثالثة  مع  يمشي 

ال  ما  القطار  فاتنا  نحن  األفكار.  تبرز  هكذا  فيبيعونها،  الفكرة 

كثيرًا. نفكر  أن  نستطيع 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

ا، مثل ما  أرجع فعليًّا أقول نحن اليوم أمام تحديات كبيرة جدًّ

الرياض أقصد  التي قلتها في جنوب  قلت قضية المحاضرات 

اآلن اإلنترنت مفتوح بالكامل، ال تستطيع أن توقف اإلنترنت في 

ا. ولذلك  البيت وكذا، مع أنه تعرف فيه عرًضا ألشياء كثيرة جدًّ

الناشئة،  قلوب  في  اإليماني  الجانب  تدعيم  إلى  بحاجة  نحن 

وكذا لكن ال تستيطع أن تراقبهم بشكل كامل.

حقيقة نحن في الدقائق األخيرة من المحاضرة والفرصة اآلن 

للدكتور عبدالعزيز الُعمري. تفضل.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

عبداللّه  المهندس  الكريمين  ضيفينا  خيرًا  اللّه  جزاكم 

دكتور  كلمة  أضفنا  ألننا  قليل  قبل  علّي  زعل  الذي  المحيسن 

بدكتور وهذا على مسؤوليتكم،  لست  فيقول:  اللّه خيرًا،  جزاه 

وأقول: نعم، أنت أستاذ للدكاترة. وهذا خطأ مطبعي ونمسحها 

تواضعك. من  وهذا  تزعل.  وال 

الدكتور فهد اللحيدان جزاه اللّه خيرًا أيًضا. 

وقد أفادونا في هذا الموضوع. ومما أعجبني الحقيقة ما 

طرحه المهندس عبداللّه أنه يتكلم من وجهة نظر كمتخصص 

لها  القانونية والشرعية والنظامية  الناحية  الحاسب، وقال  في 

للقضاء  العالي  والمعهد  الشريعة  كليات  أن  وأبشركم  أهلها. 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمعاهد المتخصصة 

في جامعة أم القرى وفي الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

وفي جامعة طيبة وفي جامعة الملك عبدالعزيز وغيرها تشتغل 

األنظمة  حول  العلمية  الرسائل  من  العديد  وهناك  وتواكب. 

الحمد  ولِلّه  ولسنا  الموضوعات  بهذه  المرتبطة  والتشريعات 

ا فيما  في هذا الجانب في آخر الركب، بل نحن متقدمون جدًّ

يتعلق باألنظمة والتشريعات التي تساير أصول الفقه وأصول 

الجانب  هذا  اللّه  شاء  إن  ولذلك  عندنا  الموجودة  الشريعة 

كثيرًا. مغطى 
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الحقيقة أنا مثل ما ذكر المهندس عبداللّه قضية الخدمات، أنا 

أريد خدمة أريد تيسيرًا لهذه الخدمة حتى أدفع الثمن، ال يهمني؛ 

ألنه أدفع الثمن أكثر إذا لم تتيسر لي الخدمة. والحقيقة في هذا 

إنما هو  أفشي سرًّا  وأنا ال  الجوازات،  ننسى جهود  المجال ال 

معروف. أفاجأ قبل عدة أشهر أطلب جوازًا ألن لي بصمة، أرسل 

الصورة الحديثة في الموقع أضيف رسم 20 رياالً أو 30 رياالً 

والعنوان الوطني، من الغد يأتيني الجواز جاهزًا بل األعجب من 

هذا أنه بعد ساعة تأتيني صورة )scan( للجواز كما هو. إذا كنت 

أريد أن أطلب تأشيرة ألي دولة من الدول تكون فيها المعلومات 

أمام  رياالً  الـ20  تعني  ماذا  عليه.  يشكرون  تقدم  وهذا  وافية. 

ما  بعد،  أظنها  معروفة  الرسمي  الجواز  قيمة  طبًعا  الخدمة؟ 

وضعوا لي 10 سنوات ارتفعت أكثر. هذه ال عالقة لها بالخدمة 

ا  ذهبت عندهم أو عندك، لكن الـ 20 رياالً للتوصيل اعتبرها جدًّ

الرياض من أجل أن أبحث عن  ما تساوي لفتين عند جوازات 

موقف أو غير ذلك. خدمات حقيقة متقدمة. 

يضيع  سابًقا  كنا  قديًما،  عانى  بعضنا  ولعل  العدل،  كتابة 

يومك كامالً ألجل تأخذ وكالة. اآلن تعبىء الوكالة في البيت، 

وإذا كنت مستعجالً تذهب إلى كتابة العدل. أذكر وأنا متأكد 

أني لم آخذ 5 دقائق وأنا خارج بالوكالة؛ ألني عبيتها وأخذت 

الرقم وعند كاتب الضبط حولني إلى كاتب عدل، وفي لحظة 

طبعها عندما تأكد من الهوية، وخالل 5 دقائق، فوفر لي جهًدا 
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أنه  أنها أيسر من هذا  ووقتًا. فوجئت بهذه الخدمة قبل شهر 

الرقم  أدخل  أن  العدل  كتابة  من  الجوال  على  رسالة  يأتيني 

السري الخاص بك اآلن الذي وصل على جوالك يأتيك رقم 

خاص خالل ثواٍن، ال أقول دقائق تكون وكالتك قد أنجزت 

وعنوان الرابط لكي تطبعها.

الخدمات  فقضية   . فتشكر  ا  جدًّ كبيرة  إخوان  يا  الخدمات 

المهندس عبداللّه جزاه اللّه خيرًا تحدث عن الجامعات وكان 

عندنا في المنتدى الندوة قبل األخيرة عن الجامعة اإللكترونية 

إن  وقال:  الموسى،  عبداللّه  الدكتور  فيها  وتحدث  السعودية 

كمقرات  الجامعات  باختفاء  تتنبأ  الكبرى  العالمية  الجامعات 

للطالب، وأن التعليم سيكون في الجانب األكاديمي بنفس القوة 

والجودة، وكذا لكن عن بعد وأنت في بيتك تلتقي بالمحاضر 

المعلومة وإلى غير ذلك من األمور. وتمتحن وتأخذ 

)الِشيبان(  نحن  علينا  وينبغي  أبينا،  أم  شئنا  اختلف  العصر 

أم  شئنا  أنباؤنا  هم  الحالي.  العصر  بواقع  أبنائنا  مع  نتعامل  أن 

أبناءكم  )علموا   : علي  قال  كما  جلينا،  غير  جيل  أبينا 

أن  علينا  نعلمهم،  أن  علينا  زمانكم(،  غير  لزمان  خلقوا  فإنهم 

نربط قلوبهم باإليمان والقيم. ونسأل اللّه سبحانه وتعالى لهم 

وحده،  األب  من  وليس  اللّه  من  والخوف  والثبات  الصالح 

كثيرًا. اتسعت  فاألمور 
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مما أعجبني كذلك إشارات المهندس عبداللّه إلى أن المواقع 

التجارية تستشعر ماذا تريد. أنا قبل أيام ألني حجزت عن طريق 

تريد  تقول:  رسالة  جاءتني  رمضان  في  مكة  إلى  المواقع  أحد 

مكة انظر أسعار التذاكر هذه عندك، انظر الفندق في مكة، نحن 

نعطيك سعرًا من اآلن؛ ألن رمضان اقترب يعرفون أني حجزت 

عن طريقهم، أو بلد آخر ذهبت إليه في الصيف فتأتيني رسائل 

لك  عندنا  لك،  نحجز  تعال  وتقول:  تذكرني  أخرى  مواقع  من 

عرض، عندنا لك كذا. شركات الطيران التي ركبت عليها تتابعك 

أن  تفكر  أن  قبل  تذهب،  أن  قبل  يسبقك  بحيث  استشعار،  في 

تذهب لغيري ابق معي. هي قضية، تجارة لكن تجارة ذكية.

أنا  قليل  قبل  الكتب  من  إليه  فهد  الدكتور  أشار  ما  الحقيقة 

وأعوذ باللّه من كلمة أنا لدي هارد ديسك )Hard Disk( صغير 

فيه 50 ألف مجلد أضعه في حقيبة الكمبيوتر وتصحبني مكتبة 

في  نحن  مرات.   5 أو   4 يمكن  الخاصة  مكتبتي  قدر  ضخمة 

عصر مختلف. وقيمة هذا العصر هو الزمن واختصار الوقت. 

كل هذه الخدمات اختصاٌر للوقت. والتجارة مهارة اسمحوا لي 

أطلت. أنا كزبون لن أنظر إلى الخدمة الفالنية لخدمة السيارات، 

إذا اعطيتني قطعة الغيار بـ 600 ريال وأنا أجدها من الخارج 

بـ 300 )ماذا يهم؟( حتى لو أن الشركة لي سأترك الشراء منها 

ا. وأذهب إلى غيرها، ولذلك قضية المنافسة مهمة جدًّ

اللّه لهذا المنتدى سنضطر أن يكون يوم  اللقاء القادم بإذن 

األحد بدل يوم السبت وهو مبدئيًّا األحد الثاني من شعبان بإذن 
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اللّه ألن هذا اللقاء تأخر ثالثة أسابيع تقريبًا. الثاني من شعبان 

بإذن  اللعبون،  فواز  الدكتور  للشاعر  شعرية  أمسية  فيه  سيكون 

تعالى. اللّه 

أسأل اللّه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه وأن يحفظ 

هذه البالد وأهلها، وأن يسدد كل من يخدمها سواء أكان قائًدا أم 

مقوًدا وأن يرفع راية الدين، وأن يكفينا شر األشرار إنه ولّي ذلك 

والقادر عليه.

وأكرر الشكر والترحيب بضيفينا الكريمين.

فمن  للمنتدى  اإللكتروني  الموقع  على  سيبقى  اللقاء  هذا 

الجوال  خالل  من  اآلن  يستطيع  أخرى  مرة  يشاهده  أن  يريد 

المنتدى  الثاني عشر لحصاد  المجلد  اللّه في  إن شاء  وسينزل 

والحمد لِلّه لدينا ما ال يقل عن ثمانية أشخاص للترتيب الفني 

الكاميرات  تجميع  وبعد  استثناء،  بال  أشكرهم  اللقاء.  لهذا 

والصوتيات سينزل )يوتيوب( خاص بهذا اللقاء. وحيَّاكم اللّه.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

إدارة  على  باإلشراف  تشريفي  لك  خيرًا، وشكرًا  اللّه  جزاك 

عبداللّه  المهندس  محمد  أبا  المهندس  أخانا  وأشكر  الندوة 

المحيسن على هذا اللقاء. وأشكر لكم على حسن االستماع، 

ونسأل اللّه أن ينفعنا بما قلنا ويوفقنا في أمورنا جميًعا. والسالم 

وبركاته. اللّه  ورحمة  عليكم 
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صورة مختارة من الندوة
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أمسية شعرية*(1)

السيرة الذاتية الشاعر: 

بن  ■ عبدالعزيز  بن  فواز  الدكتور/ 

محمد اللعبون.

من مواليد مدينة الرياض: ـ 

1395هـ/ 1975م.

حاصل على الماجستير والدكتوراه في األدب والنقد من ـ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

يعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة ـ 

العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

بن ـ  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بشاعر  لُّقَب 

* أقيمت مساء األحد، الثاني من شعبان )1440هـ( الموافق للسابع من أبريل   )1(

)2019م( وتحدث فيها الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون، الشاعر 

جامعة  في  العربية  اللغة  بكلية  األدب  قسم  في  المشارك  واألستاذ  المعروف 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. وأدارها سعادة األستاذ عبدالمجيد بن محمد 

الُعمري، المستشار بوكالة المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية. 
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عبدالعزيز، بعد أن تشرف بإلقاء قصيدتين أمامه حفظه اللّه 

ا من لَُدنْه.  وحاز تكريًما خاصًّ

المدرسية ـ  المناهج  له قصائد وطنية واجتماعية مقررة في 

في المملكة العربية السعودية. 

أُِعّدت حول إبداعه عدد من الدراسات األكاديمية. ـ 

والشهادات ـ  اإلبداعية  الجوائز  من  العديد  على  حاصل 

التقديرية. 

من أعماله النقدية واإلبداعية:  ■

فائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة. . 1

 شعر المرأة السعودية المعاصر: دراسة في الرؤية والبنية.. 2

الخالديات. . 3

ديوان »تهاويم الساعة الواحدة«. . 4

ديوان »مزاجها زنجبيل«.. 5

المجالت . 6 في  المحكَّمة  العلمية  البحوث  من  مجموعة 

العلمية الداخلية والدولية.

من نشاطاته األخرى: ■

إقامة أمسيات شعرية داخلية وخارجية. . 1

من . 2 عدد  في  رسميًّا  السعودية  العربية  المملكة  تمثيل 

وخارجيًّا. داخليًّا  والثقافية  والنقدية  الشعرية  الفعاليات 

ووسائل . 3 التواصل،  نوافذ  في  المتنوع  األدبي  اإلسهام 

اإلعالم.

عضو في عدد من اللجان العلمية والثقافية.. 4
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد بن سليمان الُعمري

الرياض  ■ الميالد:  وتاريخ  مكان 

 . 1384هـ

العمل: مدير عام إدارة الدعوة في  ■

إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية.

الشهادات العلمية:  ■

بكالوريوس إعالم 1405هـ، ـ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

اللغة 1407هـ، جامعة اإلمام محمد بن ـ  دبلوم في علوم 

اإلسالمية. سعود 

ماجستير في علم اللغة 1411هـ، جامعة اإلمام محمد بن ـ 

سعود اإلسالمية.

الخبرات الوظيفية: ■

الرياض ـ  )عكاظ،  1412هـ  ـ  1402م  الصحفي  العمل 

ومجلة اقرأ(.
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االجتماعية ـ  التربية  دار  في  الجامعية  الدراسة  أثناء  العمل 

بالرياض )4 أعوام(.

ـ ـ  1405هـ  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

1418هـ.

العالقات ـ  إدارة  مدير  مساعد  عامة،  عالقات  )إخصائي 

للتخطيط  الوزارة  وكيل  سمو  بمكتب  مستشار  العامة، 

والبرامج المشرف على مكتب مدير عام الشؤون اإلدارية 

والمالية(.

والدعوة ـ  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

في  للدعوة  العامة  )اإلدارة  1418هـ  منذ  واإلرشاد، 

الخارج(.

في ـ  السعودية  بالسفارة  اإلسالمية  الشؤون  في  العمل 

واشنطن 1420 ـ 1424هـ.

بوزارة ـ  الخارجية  والعالقات  المؤتمرات  إدارة  عام  مدير 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )1425هـ 

1429هـ(. ـ 

مدير عام إدارة الدعوة في إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية ـ 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد )1429هـ مستمر(.

من الدورات التدريبية: ■

العامة، ـ  اإلدارة  معهد  اإلشرافية،  المهارات  تنمية  برنامج 

1418هـ. 
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برنامج تنمية مهارات التنظيم، معهد اإلدارة العامة 1418هـ.ـ 

دورة السلوك الدبلوماسي، وزارة الخارجية 1419هـ.ـ 

فيصل ـ  الملك  مركز  اإللكترونية(  )الحكومة  عن  دورة 

للبحوث والدراسات بالرياض 1426هـ.

دورة في الحاسب اآللي: ■

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

Outlook).
ـ  (Career Technology Center, Falls Church, (VA, U.S.A).

دورات في اللغة اإلنجليزية: ـ

ـ   1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington, DC (American 
university).

ـ  (Fair Fax County) (VA, Advanced English-2001) U.S.A.

التي  ■ المحلية والدولية  المؤتمرات والندوات والمعارض 

تمت المشاركة بها:

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثاني  المؤتمر 

1406هـ. المنورة،  المدينة 

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثالث  المؤتمر 

هـ.  1407 أبها، 

التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  األول  المؤتمر 

1409هـ. الرياض،  الخليجي 



534

التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  الثاني  المؤتمر 

الخليجي قطر، 1411هـ.

سونقال( ـ  األمير  )جامعة  والدعاة  لألئمة  األول  الملتقى 

جنوب تايلند، 1418هـ.

)اسكتلندا(، ـ  أدنبرة  في  الشريفين  الحرمين  خادم  ملتقى 

1419هـ.

)جناح ـ  1998م  )البرتغال(،  الدولي  لشبونة  معرض 

المملكة، قسم الشؤون اإلسالمية(.

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(، 1419هـ.ـ 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية( 1424هـ.ـ 

المنورة، ـ  المدينة   - المملكة  في  الوقفية  المكتبات  ندوة 

1420هـ.

الرياض، ـ   - عبدالعزيز  الملك  عهد  في  الدعوة  ندوة 

1420هـ.

نَّة والسيرة - المدينة المنورة، 1425هـ.ـ  ندوة السُّ

المنورة، ـ  المدينة   - القرآنية  والدراسات  االستشراق  ندوة 

1427هـ.

ندوة تاريخ الملك سعود - الرياض، 1428هـ. ـ 

المنورة، ـ  المدينة   - التقنية  واستخدام  الكريم  القرآن  ندوة 

1430هـ.
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المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون اإلسالمية - جدة، 1430هـ.ـ 

مكة ـ   - الكريم  للقرآن  الدولية  عبدالعزيز  الملك  مسابقة 

المكرمة.

مسابقة األمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية للقرآن الكريم ـ 

- الرياض.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، 1425هـ مستمر.ـ 

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  والدعوة واإلرشاد، في معرض موسكو 

1424هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الجزائر  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1425هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1426هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  بكين  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1427هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  طهران  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1428هـ.
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واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

الدولي  فرانكفورت  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

للكتاب، 1429هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الجزائر  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1430هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  تونس  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1431هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  مدريد  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1432هـ.

ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ 

الرياض،   - اإليراني  السعودي  الثقافي  األسبوع  في 

1425هـ.

المؤتمر السنوي )التاسع والثالثين( التحاد مسلمي أمريكا ـ 

الشمالية - شيكاغو، 2000م.

المؤتمر السنوي )الخامس( لمجلس العالقات اإلسالمية ـ 

األمريكية - واشنطن، 2001م.

نَّة - ميتشغان، 2001م.ـ  مؤتمر جمعية القرآن والسُّ

مؤتمر علماء األمة - السنغال، 1432هـ. ـ 
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المشاركة في عدد من األمسيات الشعرية داخل المملكة ـ 

وخارجها. السعودية  العربية 

عضو في عدد من الجمعيات العلمية السعودية والمراكز ـ 

الخارج. اإلسالمية في 

الكتب والبحوث والمؤلفات: ■

الرثاء الخالد: )كتاب عن سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز ـ 

رحمه اللّه(، 1413هـ.

البوسنة ـ  قضية  عن  )كتاب  العالمي:  النظام  إلى  رسالة 

والهرسك(، 1414هـ.

حول ـ  العلماء  أقوال  يحوي  كتاب  شرعية(:  )مناصحات 

1425هـ. والتفجيرات،  اإلرهاب  أعمال 

الفصحى، ـ  العربية  باللغة  المجد(  )وطن  شعري  ديوان 

1427هـ.

الشؤون اإلسالمية واألوقاف في عهد الملك سعود رحمه ـ 

اللّه )بحث(.

جهود المملكة العربية السعودية في التعريف باإلسالم في ـ 

بالد الغرب )بحث(.

التسامح في اإلسالم )باللغتين العربية واإلنجليزية( )بحث( ـ 

أُلقي في جامعة ملبورن بأستراليا، 2009م.

ورش ـ  في  قُدمت  اإلسالمي،  العمل  عن  بحوث  ثمانية 

الخارجية. بوزارة  الدبلوماسية  الدراسات  بمعهد  العمل 
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بها ـ  الناطقين  غير  العربية  اللغة  لدارسي  الكتابية  األخطاء 

)رسالة ماجستير( )مخطوط(.

الفصحى ـ  العربية  باللغة  الجواد(  )صهيل  شعري  ديوان 

)تحت الطبع(.

كتاب ـ  واألشعار(؛  واألخبار  القصص  من  السّمار  )أنيس 

يحوي قصًصا وقصائد تراثية وحديثة من مجتمعنا المعاصر 

ومن الجزيرة العربية )مخطوط(.

الجهود العلمية والعملية لألسرة الُعمرية: تراجم لرجاالت ـ 

األسرة )مخطوط(.

السعودية ـ  العربية  المملكة  في  الدبلوماسي  العمل  رواد 

)مخطوط(.
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 (المضيف):

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه والحمد لِلّه والصالة والسالم على سيدنا رسول اللّه 

وعلى آله صحبه ومن وااله. 

اللهم أوردنا حوضه وال تفتّنا بعده واحشرنا في زمرته يا حيُّ 

يا قيوم.

الشعرية  األمسية  هذه  في  الكرام  إخوتي  اللّه  حيَّاكم 

فواز  الدكتور  سعادة  والمعروف  المرموق  الشاعر  مع  المباركة 

بالشعر  عرفت  أسرة  من  الشاعر  هذا  اللعبون.  عبدالعزيز  ابن 

والتاريخ والعلم، لها تراثها وجذورها وباعها في األدب والعلم. 

وليس مستغربًا أن يكون شاعرنا في هذه الليلة من تلك األسرة 

التي تستقي أدبها وشعرها وتاريخها من واقعنا ومن تراثنا ومن 

ذاتنا، فحياه اللّه في هذه األمسية المباركة. وال أريد أن أستبق 

استعراض سيرته الذاتية التي سأتركها لمدير هذا اللقاء وهو األخ 

أعطاني  الذي  الُعمري  محمد  بن  عبدالمجيد  األستاذ  الكريم 

ورقة صغيرة للتعريف به كمدير اللقاء كالعادة. وبين يديَّ ورقة 

فيها كثير من البنود آثر أن أتجاوزها. وقد عودنا جزاه اللّه خيرًا 
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اللّه  نسأل  الذي  المنتدى  هذا  في  بالشعر  يرتبط  ما  إدارة  على 

به. ينفع  أن  سبحانه وتعالى 

الرياض  مواليد  من  الُعمري  محمد  بن  عبدالمجيد  األستاذ 

سنة 1384هـ، يحمل ماجستير في علم اللغة. وهو أيًضا شاعر 

ا للعالقات  قدير، عمل مديرًا إلدارة الدعوة في إفريقيا ومديرًا عامًّ

في  مستشاًرا  يعمل  وحاليًّا  اإلسالمية  الشؤون  بوزارة  الخارجية 

المطبوعات. وكالة 

العلمية  والملتقيات  المؤتمرات  من  العشرات  في  شارك 

ومع  وخارجها،  المملكة  داخل  الشرعية  والدورات  والندوات 

عدد من المؤسسات والمراكز اإلسالمية.

الخالد  الرثاء  منها:  مطبوعة،  ودواوين  مؤلفات  خمسة  له 

اللّه  وجزاه  اللّه  رحمه  ويستحق  اللّه،  رحمه  خالد  الملك  في 

خيرًا. ورسالة إلى النظام العالمي، ومناصحات شرعية، ووطن 

واإلنتاج  التأليف  في طور  أنه  السّمار. وأعرف  وأنيس  المجد، 

األخرى. والدواوين  الكتب  من  لعدد  العلمي 

أعود للحديث عن الدكتور فواز، ولي عالقة خاصة مع والده 

الشيخ محمد  أخيه  ومع  يزيد عن 36 سنة،  ما  لها  اللّه  حفظه 

)القاضي( رحمة اللّه عليه أيًضا في نفس هذه الفترة وربما نحن 

كثر فينا الشيب أعرفه أو عرفته، وربما لقيت الدكتور فواز حينما 

كان صغيرًا وهو ال يزال شابًّا ونحن شيبنا وشخنا. واطلعت على 

النظيف والجد،  البريء  الغزل  فيه  كثير من قصائده، ويعجبني 
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كما يعجبني فيه قصائده الوطنية األصيلة التي تعبر عن ثوابت 

هذا البلد وحبنا لألوطان، والتي أُدرج بعض منها في المناهج 

الدراسية لدينا.

أسأل اللّه سبحانه وتعالى لنا وله الثبات وأن يكون ما يجري 

على ألسنتنا عونًا لنا وقربة إلى اللّه سبحانه وتعالى ـ. وحينما 

اللّه ملسو هيلع هللا ىلص وكيف  أشاهد الدكتور فواز وغيره أتذكر شعراء رسول 

بهم  اللّه  خدم  الذين  األصالء  وشعراءنا  الدين،  بهم  اللّه  خدم 

الوطن.

وأكرر  وإياه  يثبتنا  وأن  يعينه  أن  وتعالى  سبحانه  اللّه  أسأل 

الشكر له ولألستاذ عبدالمجيد.

أيوب  للشيخ  اللّه  كتاب  من  مباركة  بتالوة  نبدأ  أن  قبل 

العام،  هذا  موسم  ختام  اللقاء  هذا  أن  أذكّر  أن  أحب  األركاني 

وختامه مسك. 

وتنقل األمسية على الهواء مباشرة في هذه اللحظة، وأشكر 

اإلخوة الفنيين وجزاهم اللّه خيرًا. وعادة يشاهد هذا اللقاء ما ال 

يقل عن 400 شخص، حسب اإلحصائيات. والدكتور فواز له 

جمهوره الكبير وأكيد ربما هذه األرقام يضاف لها صفر أو أكثر 

 )omaryfourm.com( المنتدى  تبقى في موقع  من هذا، كما 

اللّه تعالى وستكون في شهر  بإذن  القادمة  الندوة  إلى أن تأتي 

بعد  لتنزل  لنا حياة وشاء  اللّه  إذا كتب  القادم.  العام  محرم من 
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ذلك في األرشيف وتبقى فيه، إضافة إلى إعداد خاص يتم عبر 

المونتاج. بعد  )اليوتيوب( 

أرحب بالضيوف وأرحب بكم أنتم في هذه األمسية المباركة، 

فأنتم المنتدى والمنتدى أنتم. وحيّاكم اللّه.

بعد التالوة المباركة؛

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين والصالة 

والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين وبعد؛

فواز  الدكتور  المبدع  الشاعر  مع  األدبية  األمسية  فهذه 

اللعبون بمنزلة الواسطة من العقد ومكانة الدرة من التاج. وهي 

الُعمري. كيف ال  لمنتدى  الثقافي  الموسم  لهذا  الختام  مسك 

العربي  الشعر  وفي  فرسانها،  من  فارس  مع  للشعر  واألمسية 

من  وفيه  والتأثير،  والجمال  الروعة  غاية  في  وفرائض  نفحات 

الكنوز التي ال يمكن حصرها وكل الناس لقي من دهره من لقي 

واحتسب من حلوه ومره وصافح من صنوفه وصروفه فإذا وجد 

بيت الشعر أو قطعته تواسيه أو تسليه أو تريه العظة والعبرة أو 

الضوء  يلقي  أن  أراد  ولمن  والنظير،  الشبه  أو  والقدوة،  األسوة 

المناظرة وينتزع االنتصار ويفحم الخصم  يريد  أو  على قصده 

المناسب.  بالبيت  فيأتي 

إلهام  وومض  المنير  العقل  وومضة  الشعور  مرآة  والشعر 



543

والخلجات.  واألحاسيس  للمشاعر  وترجمة  هيام  ونبض 

منها  يحتطب  للحروف  عابٌر  شاعٌر  المساء  هذا  في  وشاعرنا 

ويصطلي ويشرب على وقدها فناجين قهوة، ويسكب للعابرين 

والقاصدين من أطايبها. هو شاعر ِقدموس وسماه أبوه فواز وقد 

أكد أن لألسماء تأثيرًا فلم يفز برضا والديه عما قدمه، بل كسب 

وفاز بقلوب خلق كثير. وإذا كنا نتحدث عن تسمية والديه له 

بفواز فال بد أن نتحدث عن تلك األسرة الَوالدة للشعراء النجباء، 

اللّه ووالد الشاعر  العامية محمد بن لعبون رحمه  فأمير شعراء 

أيًضا ممن يحفظون الشعر العامي والفصيح. وكان يردده على 

الصغر.  منذ  أبنائه 

وحركة  القديم  العربي  الشعر  من  قريبًا  الشاعر  عاش  ولقد 

الشعر  إنتاج  متذوقًا ومشاركًا في  قارئًا  المعاصر  العربي  الشعر 

وقريب من صميم حركة النشر واالتصال الجماهيري في عدد 

معظم  في  مشاركته  إلى  إضافة  واألجنبية،  العربية  البلدان  من 

العربية  واألدبية  الشعرية  والملتقيات  والندوات  المؤتمرات 

الثانوية وقبل  أن كان طالبًا في مرحلة  منذ  واإلقليمية والدولية 

على  خاللها  تعرف  طيبة  فرًصا  كله  ذلك  أتاح  وقد  الجامعة. 

الكثير من رموز الشعر وأعالمه وشداته على مد البسيط العربي. 

إذا  أبالغ  وال  اآلخر.  بعضهم  وصداقة  بعضهم  برفقة  وحظي 

األوائل  العرب  الشعراء  مقدمة  في  فواز  الِقدموس  بأن  قلت 

من  يوم  يمّر  يكاد  فال  الشعرية،  المساجالت  في  والمتأخرين 
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من  لشعره  األقوال  وصدى  الردود  من  العديد  نجد  إال  األيام 

المغرب. إلى  المشرق 

المغردين)هشتاق( »غرِّد  بلغة  بما يسمى  أو  وقد ظهر وسم 

فاعالً ونشطًا. الهشتاق  يزال هذا  اللعبون« وال  فواز  كأنك 

والمرأة مع فواز لها قصة وحكاية، لم تكن ملهمة شعرية له 

فحسب، بل أثرت فيه باحثًا ودارًسا عن شعرها.

مت لي نبذة مختصرة عن الدكتور فواز أقدمها إليكم.  وقُدِّ

الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون من مواليد مدينة 

الرياض 1395هـ/ 1975م. حاصل على الماجستير والدكتوراه 

اإلسالمية،  بن سعود  محمد  اإلمام  جامعة  من  والنقد  األدب  في 

يعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة العربية 

بشاعر خادم  لُّقَب  بن سعود اإلسالمية،  اإلمام محمد  في جامعة 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تشرف بإلقاء 

ا من لَُدنْه.  قصيدتين أمامه حفظه اللّه وحاز تكريًما خاصًّ

المدرسية ـ  المناهج  له قصائد وطنية واجتماعية مقررة في 

عدد  إبداعه  حول  أُِعّدت  السعودية.  العربية  المملكة  في 

من الدراسات األكاديمية. حاصل على العديد من الجوائز 

اإلبداعية والشهادات التقديرية. 

ومن أعماله النقدية واإلبداعية:ـ 

فائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة.ـ 

شعر المرأة السعودية المعاصر: دراسة في الرؤية والبنية.ـ 
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الخالديات.ـ 

ديوان »تهاويم الساعة الواحدة«.ـ 

ديوان »مزاجها زنجبيل«.ـ 

المجالت ـ  في  المحكَّمة  العلمية  البحوث  من  ومجموعة 

والدولية. الداخلية  العلمية 

داخلية  شعرية  أمسيات  إقامة  األخرى:  نشاطاته  ومن 

وخارجية، تمثيل المملكة العربية السعودية رسميًّا في عدد من 

الفعاليات الشعرية والنقدية والثقافية داخليًّا وخارجيًّا، اإلسهام 

األدبي المتنوع في نوافذ التواصل، ووسائل اإلعالم. عضو في 

والثقافية. العلمية  اللجان  من  عدد 

وكنت أتمنى أن أقدم كثيرًا مما أعرفه عن الدكتور فواز، لكن 

فواز  الدكتور  إطاللة  والثواني  بالدقائق  تنتظرون  أنكم  أعرف 

واالستماع لشعره. وسنترك له المجال والساعة مفتوحة، تفضل 

يا دكتور.

األمسية

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته، أسعدكم اللّه وبارك فيكم 

وفي هذا الحضور البهّي البهيج في هذا المساء العليل الجميل.

محمودة  الصيت  ذائعة  الندوة  هذه  الُعمري،  ندوة  وأشكر 

التي أصدر صاحبها إلى اآلن عدًدا من  المنافع،  الذكر عظيمة 

المجلدات األحد عشر وهو إنتاج فاق إنتاج بعض الجامعات 
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في إثراء المشهد الثقافي، فشكر اللّه القائمين على هذه الندوة 

المباركة وشكر اللّه أيًضا للمقدم الكريم الذي قال عني كالًما 

أسمعها  بأشياء جديدة  يأتي  كان  إليه  أستمع  وأنا  أتلهف  كنت 

وأتعرف فيها على نفسي، فشكر اللّه له. ال أدري كيف استنبطها 

ووصل إليها وهذا من حسن ذاته وحسن إعداده فشكر اللّه له 

إذ ذكر عائلتي وعن أسرتي الشيء الذي أعتز به وأفخر به، فال 

عدمته وال عدمتكم أيها الكرام، وآمل أن أكون عند حسن ظنكم 

بما  أسماعكم  أشنف  أن  آمل  الحضور،  بهذا  شرفمتوني  كما 

يرقى إليكم وبما يليق بكم.

ناظري ــُر  ــحــيّ تُ وِريـــفـــاٌت  ــاٌن  ــن ِج

أليُمها تماَدى  جراحاٍت  وتشفي 

على رغِم هذا الُحسِن لم يَْشِف خاطري

نسيُمها يسري  حين  نجٍد  كصحراِء 

فقرَها تجرعُت  لــو  بــالدي  ــبُّ  أُِحـ

نعيُمها ــّي  إل وافَـــــى  وقــد  فكيف 

ِذكــرَهــا وأرفَـــُع  فــخــرًا  بها  ســأشــدو 

لئيُمها إال  األوطـــاَن  يَجحُد  فما 

* * * * *

وطني يا  الـــروِح  نعيَم  إال  كنَت  ما 

بدني به  يحيا  الــذي  قلبي  ونبَض 
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وحاضرِنا لماضينا  الــبــهــاَء  كنَت 

المنِن أطيِب  من  للورى  ــًة  ــّن وِم

شامخًة المجِد  ســنــواُت  بنا  ــرّت  م

الزمِن أســطــورُة  وطني  يا  ــت  وأن

مفخرًة األيـــاِم  ــَدى  َم بقيَت  فاسلْم 

وطني يا  المجُد  وأنــت  عــاٍم  وكــلَّ 

* * * * *

من نصوص رياضة القول التي حاكيُت بها الشعر القديم 

شكالً ومعنى:

عربي ■

الَعْذُل َوال  يُْجدي  الَهْجُر  ال  ُمَعانَدتي، 

ُسبُْل النَدى  ُسبِْل  َغيَْر  كفاِك، فَما لي 

َمــالمــًة ــيَّ  ــلَ ع تلْقي  ال  ُرَويـــــَدِك 

الَجْهُل بَِصيْرَتُه  أَْعَمى  الئٍم  فََكْم 

الَوَجى ِمَن  َخِشيِْت  إْن  َوَشأْني  َدِعيْني 

نَْعُل لَِصاِحبها  ما  َسبيْالً  َوَخلِّي 

ًة ِخسَّ حُّ  الشُّ زَاَدُه  خِسيًْسا  ـــي  َوأُمِّ

قُْفُل الُمْعتَفي  َخْشيِة  ِمْن  بَابِه  علَى 

بَْذلُه تَــَعــاَهــْدُت  إْن  مالي  َسيَْكثُُر 

البَْذُل يُْكِثرُُه  الماَل  ــُت  رَأي فإني 
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ــارُُه ــَج ــٍم نِ ــِريْ ــاٍض كَ ــيَّ يَـــدي يَـــُد فَ

الَوبُْل اْمتَنَع  إذا  يْهمي  الَحيا  فَِمْنها 

إنما الــمــاَل  يَْكِنُز  بِخيالً  ــُت  ــْس َولَ

البُْخُل يُْهلُِكُه  والمرُْء  بِه،  ــْوُد  أَُج

الطََّوى َعلَى  أَِبيُْت  أَني  فَاْعلَمي  أال 

فَْضُل ِمزَْوَدتي  َمْكُنْوِن  في  َوِعْندَي 

ُمتََهالٌك يَْنتَابني  أَْن  ــَة  ــافَ ــَخ َم

تَْخلو َمأْكٍَل  ِمْن  والــداُر  ِغرٍَّة  علَى 

َدجا إذا  خيٌْر  الَعيِش  في  ما  لََعْمِرَي 

َجزُْل َحطٌَب  بِه  يُْضرَْم  ــْم  َولَ ظاَلٌم 

َوالنََّدى الُجْوِد  َعِن  الي  بالسَّ أَنَا  فََما 

يَْسلو َمَكارِِمِه  َعْن  ِمثْلي  َوَهيَْهاَت 

أَبَْصُروا ْفُر  السَّ جاَءني  ما  َمتَى  َجــَواٌد 

قَبُل لَها  َشبيًْها  يَلَْقوا  لَْم  َمَكارَِم 

بــطَــاِرٍق الَفيَافي  ُجـــرُْد  ــَذفــْت  قَ إذا 

نــزُْل لــُه  َونــزْلــي  ــاٌل،  َم لــُه  فََمالي 

غــالمــُه كَـــأَنـــي  ــى  ــت َح لَـــُه  أَِذلُّ 

نُبُْل َمْكرَُمٍة  أَْجــِل  ِمْن  الَفتَى  َوُذلُّ 

بأَْشَعٍث أَتــانــي  إْن  َعــبْــدي  ــُق  ــت َوأُع

ُهزُْل بِه  َوأَْوَدى  ــٌن،  أَي بِه  تََماَدى 



549

ِمْن إليَّ  أَْشَهى  الُغبِْر  الكالِب  ونبُح 

َوالَمطُْل دُّ  الصَّ ُه  َشفَّ َصبٍّ  تََر نُِّم 

ُمْعِدًما كُْنُت  وإْن  الدنيا  ِمَن  كََفاني 

الَمْحُل ُهُم  أََمضَّ إْن  بَِنيها  ثناُء 

ِفْعلُُه الــَقــْوَل  يُْخلُِف  ْن  ِممَّ ــا  أَن َومــا 

الِفْعُل قُه  يَُصدِّ قـَـْولــي  َولَِكنَّما 

بُمْهَجتي تَلْهو  ْهبَاُء  الصَّ فَما  ــيٌّ  أَب

النُّْجُل األَْعيُن  بالَهَوى  تَْستَبيني  َوال 

ُذيــْوَعــَهــا ــالَُّق إال  ــَخ ال ــى  أَب ِخـــالٌل 

نَْذُل َذائِعها  إْخَفاِء  في  َخاَب  فََكْم 

ُمــؤَثــٌل ــْرٌع  فَـ الَعلْياِء  ــى  إل نََماني 

تَعلو أَبَــًدا  َرى  الــذُّ نَْحَو  َشَماِريُْخُه 

ــُرْوَءٌة ُمـ المَعالي  أَْركَـــاَن  ــَي  لِ بََنْت 

الَقتُل ــنــِه  ــرَاثِ بَ في  لَيٍث  ــُة  ــمَّ َوِه

َسِعيْرَُها ــبَّ  َش الَهيْجاُء  إذا  ــي  وإن

نَْهُل لِلُْمْعتَدي  الَمْوِت  َغيَْر  يَُك  َولَْم 

ــًة ــيَّ ــل ــا َوثـــبـــًة َوائ ــه ــيْ َوثـــبـــُت إلَ

َوأَرَْخْصُت نَْفسي َوْهَي في ِسلِْمها تَْغلو

ــاِذالً َخ الَكِريَهِة  ــْوَم  يَ أَُرى  َولَــْســُت 

أَِخي ِعْنَدما يَْجتَاُحُه الَمْوِقُف الَفْصُل
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بَضْربٍة الـــُعـــَداَة  ــقــى  أَل ــنــي  ــِكــنَّ َولَ

َوالثُّْكُل اليُتُْم  الُملْتََقى  في  لَها  يَِديُْن 

كِسيْرًَة َحْسَرى  الَحرِْب  ــَوادي  َع أَرُدُّ 

نَْصُل َوال  َمْشرَِفيٌّ  بيَِميْني  َومــا 

َجى َوالدُّ يِْل  َوالسَّ َوالَخيِْل  الرََّدى  ابُْن  أَنَا 

نـَـْســُل يماثِلُه  ال  ــٌل  ــْس نَ ــِه  ــلَّ ــلِ فَ

ــَمــانــيٍّ َشــَجــانــي َومــيْــُضــُه ــرٍْق يَ ــ َوب

تَْحلو طَالما  ذُكْـــرًَة  لَِقلْبي  أََعــاَد 

األََسى َهيََّج  إْذ  البرَْق  َذاَك  اللُّه  لََحا 

َوْصُل وال  طيًْشا  بالَوْصِل  َوأَطَمعني 

ُمْونًِقا َوالَعيُْش  واللْهُو  با  الصِّ ــَداَة  َغ

ُشغُل الَهَوى  لَِذيِْذ  َعْن  لي  ما  َوأَياَم 

ــًة ــب ــي أَِح ــال ــي ــل ــا َوال ــن َوأَيــــــاَم كُ

ِســْدُل بنا  ــاَط  أََح ــٌد  َوْج نا  َضمَّ إذا 

َشْكلُها َل  تَـــبَـــدَّ إْذ  لـِـلَّــيــالــي  ــا  فــيَ

َشْكُل لَها  ــُدْوَم  يَ أاَلّ  طَبِْعها  ــْن  َوِم

فَْجرِها َوْخَط  َمْفرِقي  في  لََمَحْت  أَأَْن 

الَحبُْل؟! َوانْقطََع  الُودُّ  ِمْنها  تََصرََّم 

َصبابًة ــُم  ــيْ أَِه أَنــي  ــٍب  ــَج َع ــْن  َوِمـ

َذْحــُل بَيَْننا  يَُكْن  لـَـْم  كَأَنا  إلَيْها! 
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تََخالُه الليالي  ــَع  ــبْ نَ َوارًِدا  ــا  ــيَ فَ

َضْحُل ُمْستَقَذٌر  فَالنَّبُع  أَِفْق،  نَِقيًّا.. 

* * * * *
عر، وله الفضل بعد  كان أبي حفظه اللّه، ولم يزل، يحب الشِّ

شراء  نويت  طالبًا  كنت  وحين  األدب،  لعوالم  تقريبي  في  اللّه 

له: فكتبت  حاسوب، 

ــٌة ــاق ــي ف ــن ــت ــوَج يـــا أبـــي قـــد أح

ــِف ــل ــت أســلــَمــتــنــي لــلــردى وال

ضيقتي ــف  ــش واك ألــفــيــِن  أعطني 

السلَِف ِعـــداِد  فــي  واحتِسبها 

* * * * *

فأعطاني، ونسي إلى اليوم أنه أعطاني من كثرة عطاياه.

وبعد تخرجي في الجامعة كتبت هذه القصيدة ليشتري لي 

سيارة، واشتراها جزاه اللّه عني كل خير.

الحظ القاعد ■

َصاِحـبًا أََر  فَـلَْم  َحْولـي  ِمْن  تَـلَـفَّتُّ 

ُف َعنيِّ بَْعَض َما أَنـَا َواجـِـُد يَُخـفــِـّ

َعَوابــٌِس َواألُمـْـنـِـيَاُت  َمَضْت  ُسنـُْوَن 

تُـَؤيـِّـُسـنـي ِمـْن َهـيـٍِّن َوتــُــبـَــاِعــُد

ُمـطَـهَّـٌم َجـَواٌد  إالّ  َمـطْـلَبـي  َوَمـا 

يَـلِـيْـُق بــِـَمـرْقـَـاَي الذي أَنـَا َصـاِعُد
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أَِقـْف فَلَْم  َوِسرُْت  أَكَْسْل  فَلَْم  أََشْدُت 

َوقــُْمُت آلِمـالـي َوَحـظــِّـَي قَـاِعـُد

فََهْل لََك في تحقـيِق قَْصدي؟.. َوطالَما

َدَعْوتــُـَك ِحيَْن اْستـَفـْرََدتـْني المقاِصُد

فََكْم كُْربـَـٍة فَــرَّْجـتـَـها قَـبـَْل َهــِذِه

َشـَدائُد أُُمـْوٌر  النـَـْت  وَكَْم  فََهانَْت، 

لََعْمِرَي َمـا َولــَّــى فَتَى الجوِد حاتِـٌم

َخالِـُد َوُجـْوُدَك  َمْوُصْوٌل  َوفَْضلـُـَك 

إذا ِفـْعـلــُـَك الـزَّاكِي أََشـاَد بــِـنـَـفـِْسـِه

فََماَذا َعـَساَها أَْن تَـقــُْوَل الَقَصائُد؟!

* * * * *

أنثى السراب ■

أَْعَشُقها كُْنُت  َعاًما  ِعْشِريَْن  قَبِْل  ِمْن 

أَرُْشُقها األَْشــَعــاِر  ِمَن  َوِبالرَِّشيِْق 

ــرُُه ــَه أَطْ الــِوْجــَداِن  ــَن  ِم ــَديَّ  لَـ لََها 

أَْصَدقُها الِعْشِق  أَْهِل  َصبَابَاِت  َوِمْن 

لََها َشــِريـْـَك  ال  ــؤاِدي  فُ في  أَفْــرَْدتـُـَهــا 

يَْسَحُقها النَّبِْض  َعِنيُْف  وَكَاَد  ِفيِْه، 

تُبَارُِحِنـي ــا  َم ــاٍر  نَ ــَة  ــرَاَش فَ ــْت  ــانَ كَ

يُـْحرِقُها لَيَْس  لَـِهيِْبـي  َهذا  َوَرْغَم 
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يُرِْهُقِنـي الُحبِّ  َخِفيُّ  ال  َمًعا..  كُنَّا 

يُرِْهُقها ــِه  ــِديْ أُبْ الــذي  َهــَواَي  َوال 

ــٌة ــرَّقَ ــَف ــي َوأََمـــانِـــيْـــَنـــا ُم ــِق ــتَ ــلْ َونَ

نَُفرِّقُها َعْمًدا  نَـْجَمُعَها،  َوِحيَْن 

َوتَْسِبُقِنـي إالّ  ـــــي  ــِن ــَودُِّع تُ ــَمــا  فَ

أَْسِبُقها كُْنُت  َوِحيًْنا  اللَِّقاِء،  إلى 

َصبَْوتَُنا تَــــزَْداُد  َغــٍد  ــاِء  ــَق لِ َوفــي 

ِمرْفَُقها الـْـتَفَّ  َصْدِري  َحْوَل  َوُربََّما 

زَفْرَتََها ِبــاآلِه  اْصطََنَعْت  َوطَــالَــَمــا 

أَْشَهُقها ِصرُْت  ِمْنَها  كَيَْف  َدرَْت  فََما 

نَطْبَُعَها اللَّيِْل  ِشَفاِه  في  بَْصَمٍة  كَْم 

نَْسـرِقُها الَوقِْت  ُجُنْوِن  ِمْن  َولَـْحظٍَة 

ــا ــرَدُِّدَه نُ ــاٌظ  ــَف أَلْ الَهْمِس  ــَن  ِم لََنا 

َوَمْنِطُقها َصاٍف  َعَسٌل  َوَمْنِطِقـي 

َصبَابَتَُنا ــا  ــْوًم يَ ِبــَنــا  ــاَدْت  ــَم تَ فـَـَمــا 

فُْستُُقها الِقْشـِر  َمِنيَْع  يُبَارِْح  َولَــْم 

ــَنــا بَــرَاَءتِ ــْن  ِم نَتََساقَـى  نَـــزَْل  ــْم  َولَـ

نُْهرِقُها األَْرَواِح  َعلَى  طُْهٍر  كُُؤْوَس 

بَِقيَْت َما  الـُحبَّ  أَُصــْوَن  أَْن  َعاَهْدتَُها 

ْمِس َمْشـرِقُها ُرْوِحي َولَْو َخاَن َعْهَد الشَّ
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أُفُــٌق لــي  َحــتَّــى الَح  َمــرَّ  ــا  َم ــرَّ  َوَمـ

أَرُْمُقها الطَّيِْف  ِمثَْل  ِفيِْه  َوُحلَْوتِـي 

أَْعَهُدَها لَْسُت  ِطبَاًعا  ِمْنها  أَنَْكرُْت 

ُقها! تَـرَفُـّ ى  َحتَـّ ُعْنُفَها!  َوَرابَـِنـي 

َسبٌَب ال  رَْحاَل  التَـّ ــُع  ــزِْم تُ رَأَيْــتُــَهــا 

أَلْـَحُقها قُْمُت  أَنِّي  َغيَْر  ِبِه،  أَْدِري 

ِمئَْزرَِها ــِل  َذيْ في  َراَحِتـي  تََشبَّثَْت 

أُطْلُِقها رُْحُت  َشيْئًا  أَلَْق  لَْم  َوِحيَْن 

ــَهــا ــُم ُصــْورَتِ ــيْ َوفَــْجــأًَة يَــتَــالَشــى َغ

َويُْغرِقُها ُرْوِحي  في  اليَأُْس  َويُْمِطُر 

َذاكِرَتِـي َوْجِه  في  لَـْحظَتََها  أَطْرَقُْت 

ُمطْرِقُها لَّ  الــذُّ ــَواِري  يُ ُعيُْوٍن  ــْم  وَكَ

بَِقيَْت َهْل  الــرُّْوِح  بََقايَا  َعْنَها  َساَءلُْت 

ُمْورِقُها؟ ــاَب  طَ ــَرى  ِذكْ بَِقيَُّة  لََها 

يـَـِدي أَنَّ  َغيَْر  َجــَوابًــا  َسِمْعُت  فََما 

أَُعتُِّقها ــاٍل  آَمـ ــَواِب  ــ ألَبْ َســَعــْت 

زََمًنا أَْغلَْقتُُه  الــذي  ِمْنَها  ـرُْت  كَسَّ

ُمْغلُِقها ــَواَب  األَبْـ ـَر  كَسَّ ــَمــا  َوُربَّ

قَاِفلٍَة ــلَّ  كُ َعْنَها  أَْســـأَُل  َورُْحـــُت 

أُقْلُِقها التَّْسآِل  كَثْرَِة  ِمْن  ــْدُت  وَكِ
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طَارِقَُها ــاَج  َم ُدُرْوٍب  في  طَلَبْتَُها 

يَطْرُقُها َركَْب  ال  التي  ُرْوِب  الدُّ َوفي 

َــٌر أَث ال  الَغيِْم..  َوَراَء  َعْنَها  فَتَّْشُت 

أَنَْشُقها ــْنــُت  كُ ِعــطْــٍر  بَِقيََّة  َوال 

َخبٌَر َوال  طَيٌْف  ال  الُعْمُر  ِبـَي  َمَضى 

تََعلُُّقها قَلِْبـي  في  قَلَّ  َوال  َعْنها، 

أَْجَملَُها الُعْمِر  َسَنَواِت  ِمْن  ــاَع  َوَض

َوقَْد َذَوى في ارْتَِقاِب الَوْصِل َرْونَُقها

أََمٌل َوال  ُحلٌْم  ال  ِعْشُت  َما  َوِعْشُت 

بَيْرَقُها لِلْيَأِْس  ُمْستَْسلٌِم  َوالنَّْفُس 

َشبٌَح لي  الَح  َعاًما  ِعْشـِريَْن  َوبَْعَد 

ُقها أَُحقِّ ال  بََقايَا  ِفيِْه  لَـَمْحُت 

كَْهَرِبٍة ِمــثـْـُل  َدَعانِـي  إْذ  لِــَصــْوتِــِه 

تَْصَعُقها َواآلَن  ِبَذاكِرَتِـي  ــرَْت  َس

رََحلَْت التي  أَنِْت  بَلَى  أَنِْت،  لَْسِت  ال 

قُها! أَُصدِّ َعيِْنـي ال  أَنِْت!  بَلَى  ال ال، 

بَِتـي ُمَعذِّ َريْــٌب  ال  ــَي  ِه نََعْم  نََعْم 

تََدفُُّقها ِبــالــذِّكْــَرى  ــجَّ  لَ َوِحيَْنَها 

َمالِمـَحَها لَيَْسْت  َمالِمـُحَها  لَِكْن 

أَْزرَقُــهــا األَلْـــَواِن  َحالُِك  َونَابَُها 
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ُمـْمتَـِقـٌع الُعْمِر  ُغبَاِر  ِمْن  َجِبيُْنها 

ُقها تََشقُّ بَــاٍد  بَْشـرَتَُها  ــَك  ــلْ َوتِ

َجْريُُهَما ــدَّ  ــتَ اْش ــَداِن  ــ َولَ ــا  ــَه ــاَم أََم

تَرَقُُّقها َعــْذٌب  ِطْفلٌَة  َوَخلَْفَها 

َغيْبَِتَها ــْذِر  ُع َعْن  ثُِنـي  تُـَحدِّ ْت  َهمَّ

يَـْخـُنـُقها كَـاَد  ِبَكالٍم  َوأَْجَهَشْت 

ِطْفلَِتَها َوْجــُه  َولَِكْن  َعْنَها  أَْعرَْضُت 

ُمبْـرِقُها َهاَج  ُهُمْوٍم  ُركَـاَم  أَْســَرى 

أُقَبِّلَُها أَْدِري  أَْن  ُدْوِن  ِمــْن  َورُْحــُت 

قُها تََذوُّ يَـْحلُو  كَْم  الــبَــرَاَءُة  َهــِذي 

ُشِفيَْت َوَما  اللُّْقيَا  ِمَن  َعيِْنـي  َشَفيُْت 

يُزِْهُقها البُْعِد  طُــْوُل  كَاَد  ُحَشاَشٌة 

ِبَعْوَدتِِه تَْشَقـى  أَْن  الـُحبِّ  فَأَتَْعُس 

َمْفرِقُها َشاَب  ِبأُنْـثَـى  تَِهيَْم  َوأَْن 

* * * * *

حكاية األهرام ■

مع  كنت  اإلسماعيلية  قنال  ضفاف  على  جميل  منتجع  في 

صديقين عزيزين في مؤتمر علمي، ودار حوار بيني وبين إحدى 

المحاضرات نجمت عنه هذه القصيدة المشاِغبة:
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وَشآِمها قََنالِها  ُدْوَن  ــَر  ــْص ِم فــي 

أياِمها َضَنى  عن  نفسي  َعوَّْضُت 

ِخلْتُني حتى  الليَل  فيها  ــرُْت  ســاَم

تَماِمها ــدَر  ب الــزُّْهــِر  النجوِم  بيَن 

ــًة ـبــاِء ثــالث ــَجــعِ الــظِـّ ــت ــمــن ــا ِب ــن كُ

َمراِمها لِــقــرِب  قلوبُُهُم  ــْت  َهــشَّ

ُشجونِنا بيَن  ــاُن  ــِحــرْم ال ــَف  أَلَـّ قــد 

إحجاِمها في  ــاداِت  ــغ ال وتـَـَفــنُّــُن 

شـــاِدٍن ــُل  تَــأَمُّ َمطاِمِعنا  ــى  ــَص أَقْ

بِسهاِمها تَجتاُحنا  ــرٌة  ــظ ن أو 

ــارًَة ــبَ وِع ــارًَة،  ــَض نَ الَجماَل:  نَــْهــَوى 

َحراِمها اقــِتــراَف  أنفُسنا  وتـَـعــاُف 

فأسرَعْت باِب  الشَّ ُمتَُع  بنا  نــاَدْت 

بزِماِمها ــادًة  ــق ــن ُم ــا  ــن ــَواتُ ــطُ ُخ

يُِصْخ ــم  ول ــاَر  ــَوق ال ــَذ  ــبَ نَ وجميُعنا 

ــا ــه اِم ــوَّ لُ وال  ــِه  تِـ ــذَّ لَـ ــاِة  ــُوَشـ لِـ

أُنَسها أَْعــــَذَب  كـــاَن  ــا  م ليلًة  ــا  ي

كِراِمها ــروَر  ُم ــرَّْت  َم ومــا  َمـــرَّْت، 

ــُه ــْدلَ ِس علينا  بها  ــالُم  ــظ ال ــى  ــَق ألْ

ظاَلِمها بذيِل  نُْمِسْك  ولم  وَمَضْت، 
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ــٍة ــْذِريَـّ ُعـ لليلٍة  الـــفـــداُء  نفسي 

أعواِمها على  تِها  ِبلَذَّ ــَحــْت  رََج

ُحْسِنها مباِهِج  في  طَرْفي  أطلقُت 

أحالِمها ــَرى  كَ في  نفسي  وظننُت 

ــــًة يَـّ ــًة ُدرِّ ــجــم نـــاَدْمـــُت فــيــهــا ن

ُمداِمها بكأِس  قلبي  على  دارْت 

ــٌة ــِديَّ نَ الــصــبــاِح  فَـــِم  ــُل  ــثْ ِم بيضاُء 

بلِثاِمها يـَـْســتـَـِتــْر  لــم  إْشــَعــاُعــهــا 

بتحيتي ــا  ــه ــأْتُ ــَج وفَ ــهــا  ــتُ ــلْ خــات

َسالِمها ــَع  رَْج أُُذنَـيَّ  في  ــَب  ألُِذيْ

لكي أَجــهــلُــُه  لسُت  عما  ــُت  ــأل وَس

اِمها بَسَّ من  ــَذَراِت  ــشَّ ال ــَط  أَتـَـلَــقَّ

ُمستفِهًما جوابَها  اْســتَــَعــْدُت  ــِم  وكَ

إفهاِمها في  الشفتيِن  ألُراِقـــَب 

أنفاَسها أَصــطــلــي  منها  ــوُت  ــ ودن

كَالِمها ــوَح  ُوضـ ــو  أرج وكأنني 

بالِدها شموِخ  عن  ُث  تَُحدِّ ومضْت 

َسناِمها شموُخ  منها  ني  ويَُهمُّ

غابرًا مجًدا  ــراِم  األهـ عن  وَحــَكــْت 

أهراِمها في  الــطَّــرَْف  ــُل  أُِجــيْ ــا  وأن
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أنها ــَب  ــَس ــْح تَ األَكْـــــواِم  ــُة  ــِديَـّ ُزبْـ

أَكْواِمها في  الُقطِْن  نَِديَْف  ُحِشيَْت 

ــو َمـــدَّ إْصــبَــَعــُه إلــيــهــا الِمـــٌس ل

اِمها قُدَّ ِمــن  النْــَســلَّ  َخلِْفها  ِمــن 

أعضائها ــَرى  ُعـ ــهــا  ــتُ ــَدانَ لَ تُــرخــي 

بَقواِمها َخْصرِها  ضامُر  ــْوُء  ــُن ويَ

ــواُمــهــا ــاَد قَ ــك لـــوال تَــمــاُســُكــهــا ل

أقــداِمــهــا على  مــنــهــاالً  يــنــهــاُر 

ُصموِدها ــوُل  طُ األَْغـــراَر  َغـــرََّر  كم 

نِظاِمها ِعْقِد  َحلِّ  من  فاستَيأسوا 

ــوٍة ــطْ ُخ ــأوَِّل  ــ ب ــْت  ــمَّ َه إذا  حتى 

آكاِمها على  ــا  ــه زاَلزِلُ نـَـِشــطـَـْت 

كثبانُها مشِيها  فــي  وتـَـخــاصــَمــْت 

ِخصاِمها َمــْوُج  بالرََّجَفاِن  وازْداَن 

ــَفــْت ــَوقَّ تَ بالعيوِن  ــْت  ــسَّ أََح فـــإذا 

إبْراِمها عن  الُخَصماُء  ــَف  ــَوقَّ وتَ

تعاقبَْت الوقوِف  في  اطَْمأنَّْت  ومتى 

ُركاِمها فوَق  تعيُث  النسيِم  أيدي 

ــارًة وت ــْوِء،  ــتُ ــنُّ ال على  ــْوُل  ــُج تَ حيًنا 

آجاِمها إلــى  ُخبٍْث  في  تَْنَساُب 
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َجـــرَاءًة الــُمــْقــِدَمــاُت  األيـــادي  تلَك 

إقْداِمها على  أَْحِسُدها  ســأَظَــلُّ 

لي فاحتاَل  بي  ــسَّ  أََح النسيَم  ليَت 

خياِمها ــزِو  ــغ ل عنه  ــي  ــن ــابَ وأَن

ــَرى ــتَ اْم وال  النسيِم  ــاَك  لِـــَذيَـّ تــبًّــا 

أَنْساِمها ِمــن  اليوِم  بَْعَد  ــَذاُه  ــَش لِ

َصبابتي ــوَق  ــق ح ــى  ــ راَع ــُه  أنـ ــو  ل

اِمها ُخدَّ من  يكوُن  فيه  لََشَفْعُت 

حاِجٍر فــي  النََّقا  كثباَن  ــنَّ  ظَ ــن  َم

ــُه فــي أَوهــاِمــهــا ــتْ ــَق فــظــُنــونـُـُه ألْ

بــُشــُحــْوِبــِه ــرًا  ــفَّ ــَع ُم الكثيُب  أيـــَن 

أَْوَراِمها؟! من  المحموِد  ذلَك  من 

َســلْــَوٌة الــجــاهــلــيــِة  ألهـــِل  فيها 

واْسِتلْهاِمها الكثباِن  ــرَِة  ذُكْـ عن 

اللَِّوى كُثَُب  بَكوا  ما  عاَصرَتُْهْم  لو 

آراِمها ــى  إل الْتََفتُوا  وال  يــوًمــا، 

* * * * *

ُصَواع الَملِك ■

ــاٍض أنـــا ِمـــن غــاِبــِر األَزمـــــاِن م

ــريــاتــي ــِن ِذكْ ــدائ ــي َم ـُش ف أُفَــتِـّ
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فيها: القَــيْــُت  َمــن  ــلَّ  كُـ أُســائــُل 

ذاتي؟ الطُّرُقاِت  في  صاَدفَْت  أََما 

ــا ــبًّ ــهــا َعـــيْـــَنـــاِن نــاِطــَقــتَــاِن ُح ل

ــاِت ــيَ ــِن ــاألُْغ ــٌم ب ــَع ــْف ــْغـــٌر ُم وثَـ

ُوُروٍد ــن  م ــوٌد  ــُقـ ُعـ ــا  ــرَاه ــْس ــيُ ِب

ــاِت ــيَ ــِن أُْم ــا  ــَقــايَ بَ اليُْمَنى  ــي  وف

ــٍب ــلْ ــاُء قَ ــض ــيْ ــٍة بَ ــَع ــلْ َجــِمــيــلــُة طَ

الكائناِت فــي  ظَنَّها  وتُــحــِســُن 

الَمآسي فــي  يَُقاسي  ــن  َم ــي  ــَواس تُ

ــوِن الــبــاكــيــاِت ــي ــُع ــل ــي لِ ــك ــبْ وتَ

ــوًرا ــُض نُـ ــي ــِف ــًة وتَ ــَم ــي رَح ــِم ــْه وتَ

الِجَهاِت ــلِّ  كُ فــي  ــاُه  ــَن َس ــُشــعُّ  يَ

ــرًا ــثْ ــا ِشـــْعـــرًا ونَ ــرَه ــْش وتُـــبْـــدي ِب

الخافياِت ــراَح  ــِج ال ــدي  ــبْ تُ وال 

لي ــْل  ــُق ف ــا  ــوًم ي ــا  ــه ــتَ ــاَدفْ ص إذا 

َشتَاتي ــن  ِم ــَك  ــتُ ــَديْ فَ ــي  ــْذن ــِق وأَنْ

* * * * *

مجمع النبضين ■

فإنني قليالً  بوحي  اسمعوا  وا  َهلُمُّ

سأتلو عليكْم ِمن حديِث الهوى ِذكرا



562

فَمليكٌة أحــبــبــتُــهــا  ــي  ــت ال ــا  ــأّم ف

أمرا أبًدا  لها  أَعصي  ال  الروِح  على 

يكن فلم  علّي  يَسري  ــذي  ال وأّمــا 

سوى طيِفها الساري فسبحان َمن أسرى

فإنهْم استعتَبُوني  ــن  ــذي ال ــا  وأمـ

الهوى قهرا مساكيُن القَوا ِمن جنوِن 

حديثَنا يَفقهوَن  ال  ــى  األُلـ وأمـــا 

كبرى معصيًة  الُحبَّ  ــَروَن  يَ فقوٌم 

أحرفي بعَض  أرواِحهْم  على  تَلَْوُت 

وأفرغُت ِمن بوحي على َصْمِتهْم ِقطرا

َغوايتي ِمــن  شئتُم  ما  ــوا  ودع خــذوا 

ُخبرا بها  يحيُط  منكْم  فتًى  لعل 

أقْل ألــم  جنوني  عن  تسألوني  وال 

معي صبرا! تستطيعوا  لن  إنكْم  لكْم 

* * * * *

وعد النهوض ■

فطالما بــالــهــازئــيــَن  ــرِْث  ــت ــك ت ال 

الغضا ناُر  أحشائهْم  وفي  ــزَُؤوا  َه

أفــضــالـِـِه ــن  م الــرحــمــُن  سيُنيلَُك 

الرضا ــالُك  أف ــدوُر  ت كيف  ــروَن  ويَ
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ــُه ــراتُ ــَس َح طــويــلــٌة  الــنــجــاِح  درُب 

ــَضــى ــَق وان إال  طـــال  ــا  م لــكــنــُه 

كامٍن ــوٍد  ــس ح ــم  ك بعيِنَك  انــظــر 

وَحرَّضا عليَك  َجَنى  الــوداَد  يُبدي 

أٌخ ِخّسِتِه  سيَف  لــَك  انتََضى  وكــِم 

المرتََضى أخــاَك  تحَسبُُه  كنَت  قد 

ناقٌم ــا  الــزواي في  لــَك  ــزََوى  انـ ــِم  وك

تََمّخضا ــحــراِم  ال أفــعــاِل  وبكلِّ 

َخيباتُهْم كــلِّــهــْم  عليهْم  دارت 

لِتَنَهضا ــت  أن وبَِقيَت  وتَعثروا 

* * * * *

سارق البياض ■

ــُه ــتُ ــم ــلّ ــو غـــــادًرا َع ــك ــِه أش ــلّـ لِـ

رَمى َمن  أّوَل  فكنُت  هاِم  السِّ رَْمَي 

إذا ــى  حــت ــًة  ــنَّـ َجـ لقلبي  وبــــَدا 

َجهّنما ــاَد  ع ــوُه  ــرُج يَ ــذي  ال ــاَل  ن

وحينما ــاُه  ــَك َش ُجــرٍح  من  وبكيُت 

ما تَبَسَّ النازفاُت  جراحي  الحت 

ــُه ــتُ ــم ــرَِح ــُه ف ــذابَـ ــا إلـــّي عـ ــك وش

فتََهكَّما َشكاتِِه  ِمثَل  وشكوُت 
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بيننا ــدَة  الــوحــي خبزتَي  ــرُت  ــَس وك

فما أَفَغْر  فلم  نِْصفي  على  وَسطَا 

فــارتــَوى ابتهاجي  ــأَس  ك وَسقيتُُه 

الظَّما من  أموُت  أنذا  وها  ومضى 

واجبًا ــِة  ــب األح مــن  الــعــطــاَء  ــُد  ــِج يَ

ــِه ُمــَحــرَّمــا ــدي ــا ل ــّم وعـــطـــاَءُه ِم

طبِعِه ــاءِة  ــ دن ــن  م حــّذرونــي  ــم  ك

اللُّوَّما فيه  وعصيُت  فَنهرتُهْم 

وأَرونــــَي الــشــاكِــيــَن مــن َغــَدراتِــِه

عَمى فــي  إال  كــنــُت  مــا  لكنني 

أنني ــع  م ــَدُه  ــه ع ــُظ  ــف أح ــيــُت  ــِق وب

ُمبَْهما شيئًا  عيَنيِه  ِمــن  ــفُّ  ــتَ أَْش

اكتَفى عــهــدي  جــَفــا  ــّمــا  لَ ليتُه  ــا  ي

ارتَمى أعدائي  ِحضِن  في  لكّنُه 

بُمهَجتي ــراِح  ــج ال ــَل  َخــلَ ــُم  ــ وأَراه

األسهما علّي  جميُعُهُم  ورَمـــوا 

غــادٍر خــســَة  ــاُر  ــبّ ــج ال يغفُر  ــل  ه

َدما؟! خساسِتِه  من  أنزُف  زلُت  ما 

تشتفي قريبًا  ُجــرحــي  يــا  تَـــأَس  ال 

المجرِما السماِء  قضباُن  وتُحيُط 
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الـمـحـتـالـة ■

إلى من يعير كتبه النساء، وإلى من تستعير وتجحد..

»َدقـَّْت« تـَُهـاتـِـفـُـنـي عـلـى َجـّوالـي

وَدالِل تـَـــغـَـــنـُّـٍج  ذاُت  حــســــنــاُء 

تـحـيـٍة كـلَّ  رحـاِب  الـتَـّ من  تـُـزْجي 

ــواِل األح عن  وتسألـُـني  ــرَّى،  َح

أبـي عــن  تــســأُل  ثــم  ـــــي  ألمِّ تدعو 

األطفاِل عن  طـَـْمـئـنـِّي  وتـقوُل: 

وقد إال  ــرًِءا  اْم أهلي  من  تـُـبـْـِق  لم 

وســؤاِل ــوٍة  َدع في  لـه  كـََمـَنْت 

أَحرفًا ِف  التلـطـُـّ في  تـُـبِْدُع  وتـَظـَـلُّ 

آللي ُعــقـُـوَد  أَْحَسـبـُها  بـيضـاَء 

قالئًدا المديِح  مــن  فـيَّ  وتــصــوُغ 

واألقواِل الشعِر  فحوَل  تـُـعـْـيـي 

َصبوتي في  وشاهدي  َصـبَْوُت  وأنا 

بـبالي الحديِث  لِيِن  ِمن  داَر  ما 

نـَشـْـَوتـي عن  فاسألوا  أَكثَر  ــرِقُّ  وتَ

آمـالـي عـلـى  أحـالمـي  إقـبـاَل 

بي يعوُد  ثم  التـخيـيُل  بي  فـيـروُح 

خيالي بعيِد  عن  أُفـْـصـِـُح  وأكاُد 
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تـزويـقـَـهـا أَحكَمْت  ما  إذا  حتى 

وَهـفـا لـهـا قـلـبـي الضعيُف الخالي

الوَرى بيِن  من  أنت  قصدتَُك  قالت: 

األفضاِل من  بعًضا  لِـتـُـنـِـيـْـلـَـنـي 

سأعـيـُدها التي  الكتَب  فـأعـرنـَي 

رجــاِل َوْعــَد  َوَهـــاَك  ليلتيِن،  في 

أَُمـْت وسـأشـكـُـرَنـَّـَك ما حيـيُت فإن 

فسـتشكـُـرَنـَّـَك في الثـَرى أَوصالي

وخـيـبـتـي الذهوِل  بين  فأعـرتـُها 

الغالي النـفـيـِس  من  تشـتـهـيـِه  ما 

لـهـفـٍة في  وعَدهـا  أَرْقـُُب  وظَـلـلـُت 

لـيـالي إثــْـرَهـُـنَّ  لـيـاٍل  َوَمَضْت 

وال أُخـَرى،  ًة  ُمـدَّ اْسـتَْمَهـلـَـتـْـني  ال 

ِمـرْسالي على  رَدَّْت  وال  َهـتَـفـَْت، 

بـهـا َخــلـَـبَـْت  التي  التراحيُب  أين 

حالي؟ عن  سؤالـُها  وأين  لـُـبـِّي؟ 

حميدًة؟ الـخصاُل  هـاتـِـيـْـَك  أين  أم 

ما بـالـُـها انــْـقـلـبَْت لِـشـرِّ خصاِل؟

تـحوَّلـَـْت كيف  الليِن  في  وسجيٌة 

في لـحـظـٍة لسـجـيـِة الـُمـحـتـاِل؟
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وأَنكرَْت الـجحودُ،  وعادتُـها  َجَحَدْت 

ما كاَن من ُجودي وِطـيـِْب فـَـعـالي

غــَــرّارًة فـــتــّـانـًة  لــهــا  تـَـبــّـًا 

تـَخـِـَذْت أُنـوثــتـَـهـا وثـيـَق حـبـاِل

ُمـحـتـاجـًة غـَدْت  إن  اللـُّـيـُْونـَـَة  تـُـبدي 

فإذا اغـْـتـَـنـَْت فالـمـارُد الـُمـتـعالي

هـا كـلـُـّ ظـنـوني  ساءت  وألْجلِـها 

وَمـَنـْعـُت عن كـتـبـي ذواِت الـخـاِل

إذا إال  مــانــعـًا  أَبــقـَـى  ولـســوَف 

أَْسـلـَـْمـَن جـاحـدتـي إلـى األهـواِل

وَخـَدْشـَنها ها،  خدِّ في  وَعَضْضـنـَها 

بـأظـافـٍر كـالـُمــرَْهــفـاِت طـِـواِل

ولـَـكـَـْمـنـَها نـافـَر شعـرِها،  وَشـَدْدَن 

وَعـقـَْدَن قـُـرْطـَـيْـها على الـخـَـلـْخاِل

وَربـَطـْنـَها ِجـيِْدها،  من  وَجـَذبـْـَنها 

ـلـْساِل بالسَّ الـَمْغلوِل  كالـُمْوثـَِق  ـ 

بالذي أَْسُخو  يَـفـَْعـلـَْن  إن  فهناَك 

إمـْـالِل بال  كـتـبـي  من  أَمـَّـلـْـَن 

ه كـلـِـّ ذلك  بـفـعـِل  َهـَمـْمـُت  ولـَـكـَـْم 

الـقـَـتــّـاِل لـَْحـظــِـهـا  مـخـافـَـُة  لـوال 
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يـَـتــَّــقــي غـاٍب  لـيِث  من  فلـْتـَـْعَجـبُوا 

غــزاِل! بـَـأَس  الـَمـشـْـهـُـْوِد  كـَــرِِّه  في 

* * * * *

مشاَغبة بريئة ■

أحد الزمالء صار وكيالً لجامعة البنات، فقلت أهنئه وأشاغبه:

ــي ــات ــيَ ــِن ِبــآَمــالِــي الــِكــبَــاِر وأُْم

تَْهِنئاتي ــى  ــَم أَْس ــَك  ــيْ إلَ أَزُفُّ 

تُْعطَى ــَن  ــيْ ِح لِلَْمناِصِب  َهِنيْئًا 

والثَِّقاِت الَفَضائِل  ــْوِري  ــْوفُ ــَم لِ

الَمَعالِي ــُه  لَ تَْستَِجيُْب  ــَك  ــلُ ــثْ َوِم

الَمْكرَُماِت نَائي  ِمــْنــُه  ــو  ــْدنُ َويَ

ــًدا ــْج ــَت َم ــيْ ــَن ــاِم بَ ــ ــِة اإلَم ــَع ــاِم ــَج ِب

البََناِت ــَعــِة  َجــاِم ــْجــَد  َم فَــَشــيِّــْد 

نَْجًما وَكُْنَت  )اإلَمـــاِم(  َعــِن  رََحلَْت 

ــرَاِت ــيِّ ــن ال بَـــْدَر  اآلَن  َوِصــــرَْت 

ــلِّ ُحــْســٍن ــُك ــاِء ِب ــبَ ــظِّ ــاِت ال ــَه ــيْ ــِب َش

ُمــتَــَشــبِّــَهــاِت ــِه ال  ــيْ ــلَ َع فُــِطــرَْن 

طَبْعٍ ــَق  ــيْ رَِق الــَعــَفــاِف  ــَع  َم َجَمْعَن 

ِبُمْنَجزاِت الــَجــَمــاَل  َوطَــــرَّْزَن 
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ُوُرْوًدا أَُحـــيْـــالَهـــا  َمـــا  ُوُرْوٌد 

ــَع الــَمــتـَـاِعــِب َعــاِبــَقــاِت ــلُّ َم تَــظَ

ــٍر ِمــثْــلِــي بَـــِرْيٍء ــاِع وَكَـــْم ِمـــْن َش

َفاِت الصِّ ــِن  َع ِصَفاتِِهنَّ  يُــِجــلُّ 

ِقــْدًمــا ــَت  ــْن وكُ ــَن  ــُه ــؤْونَ ُش أََدرَْت 

ــَســاِة ــالٍف قُ ــ ــؤْوَن أَْج ــ ــُر ُش ــِديْ تُ

قَْوًما ــَت  ــرَكْ تَ ــَداَة  َغـ نَْفًسا  ــِطــْب  فَ

ــزَاِة ــبُ ــِة ال ــَح ــِن ــأَْج ــْم كَ ــُه ــَواِربُ َش

ــْوٍت َص أََجــشَّ  َسِمْعَت  نَطَُقوا  إذا 

ُمَفرْقََعاِت َسِمْعَت  َضِحُكوا  وإْن 

الَمآسي ــَوُر  ُصـ قـَـَســَمــاتـِـِهــْم  َعــلَــى 

الُجَناِة ــَرُر  َشـ ــْم  ــِه ــرَاتِ ــظَ نَ ــي  َوف

ــرَاهــا ُف َمـــْن يَ ــْم تُــَخــوِّ ــُه ــُح ــالِم َم

َذاِت ــوِّ ــَعـ ُمـ آَي  ــُل  ــتْ يَ ــْم  لَـ إذا 

َخالصي إلــى  ِبيُْل  السَّ َمــا  لِــي  فُقْل 

ِبالنََّجاِة؟ ــَك  ــئ أُول ــْن  ِم ــَم  ــَن ألَْغ

ــاٌب بَ الِعلِْم  ــاِب  رَِحـ في  ــَدَك  ــْن َوِع

ــاِت ــبَ ــالِ ــرُّ ِبـــِه ُجــُمــْوُع الــطَّ ــُم تَ

ــوَّاٌب كَــُســْوٌل ــ ــِه بَـ ــيْ ــلَ ــْوُم َع ــُقـ يَـ

الَقَناِة ــْهــزُْوُز  َم الطَّرِْف  َغِضيُْض 



570

ــي بَــِديْــالً ــيِّـــرْنِـ ــُه، َوَصـ ــَســـرِّْحـ فَـ

ــي ــات ــبَ ــَواِج ــْوَم ِب ــ ــى أَقُـ ــتَّ ــُه َح لَـ

ــي ــِن ــتْ ــارَقَ ــي فَ ــَواف ــَق ــُن ال ــيْ ــاِط ــيَ َش

الُمَواتي إلَْهاِمي  نَبُْع  ــَدَب  ــأَْج فَ

ُحْسٍن ــُر  َغــيْ الَقَصائَد  يُْحِيي  َوال 

َذاتــي ــزُّ  ــُه ــيَ فَ ــِتــي  ِبــُمــْقــلَ أََراُه 

قَِصيْدي يَْفَنى  أْن  يُــرِْضــيْــَك  فََهْل 

الِجَهاِت؟ ــلُّ  كُ ــِه  ِب َســـارَْت  ــْد  َوقَ

َحتَّى َعلَيِْه  الِحَفاِظ  في  فَــأَْســِهــْم 

ُمَعلََّقاتي الــَجــَمــاِل  في  ــَر  ــطِّ أَُس

* * * * *

عاشقة الـُمـْوكـا ■

َدْعَوتِها ــْوُم  يَ وَوافَـى  الَجَفاُء  ــاَل  طَ

ُخطَْوتِها ــْوَق  فَ تَتََهاَدى  فَأَقْبَلَْت 

ِبِه ــَب  ــيْ رَِق ال  َمــَكــاٍن  في  أَْجلَْستَُها 

إْخَوتِها َشـرَّ  ــاِدي  ــَن يُ لَئيَْم  َوال 

َصبَابَِتَنا َمْقَهى  في  َوْهـَي  ــا  أَنَ كُنَّا 

أَْحكي الذي َراَعِني ِمْن طُْوِل َجْفَوتِها
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الِهبًَة ــاَر  ــَع األَْش أُْسِمُعَها  ــُت  ــْن وَكُ

قَْهَوتِها ــْوُب  كُ يََديَْها  بَيَْن  ــاَن  وَكَ

َوَسٌط ال  الَحْجِم  كَِبيُْر  »ُموْكَا«..  نَْوعِ  ِمْن 

َعْشَوتِها َغيُْر  ــذا  َوَه َصِغيٌْر،  َوال 

نَاِصَعٌة بَيَْضاُء  ــَوٌة  َرْغـ فَْوِقَها  ــْن  ِم

َرْغَوتِها َوْجِه  في  َغرِقَْت  َوُحلَْوتِـي 

ُمْنتَِشيًّا ــاَر  ــَع األَْش أُنـْـِشــُد  أَزَْل  َولَـْم 

نَْشَوتِها ــرَاَر  أَْس أََرى  أَْن  َوَغايَِتـي 

تُْعِجبَُها ــاُر  ــَع األَْش ِحيَْنَما  لََعلََّها 

َصبَْوتِها بَْعَض  َوتُِريِْنـي  ِنـي  تَُضمُّ

ــْت: »َويْـــالُه َرائــَعــٌة ــرََخ ــأًَة َص ــْج َوفَ

ُحلَْوتِها« األَنَْساِم  ِبرَائَعِة  لِـْي  ُجْد 

ِبأَْجَمِعَها أَْشَعاِري  ــِك  »ُدْونَ فَُقلُْت: 

َسطَْوتِها« طَيَْش  َوِعيِْشـي  ِسيَْها  تََنفَّ

نَِفَدْت قَْهَوتِي  َهِذي  ــَدَك!  »ُرَويْ قَالَْت: 

لَِشْهَوتِها! ُسْحًقا  َغيْرََها«..  َوأَْشتَِهي 

َدفََعْت ــْد  َوقَ َعْنَها  ُمْنَصرِفًا  فَُقْمُت 

َوَهْفَوتِها الـُموْكَا  قَْهَوتَِها  ِحَساَب 

* * * * *
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مثل من كتابي »فائت األمثال: مقاربة إبداعية ساخرة«

»أَباْلَُه ُمْستَْوَصٌف ُخُصْوِصّي«

ُدنْيَاُه  ِمْن  َدَهتُْه  وقَْد  اهي،  السَّ الُمطْرِِق  في  يَُقاُل  َمثٌَل  وهَو 

ِة َمَصائِبه، يَْنِتُف أَطْرَاَف َشَواِرِبه، وَعيَْناُه في  َواهي، وَصاَر لِِشدَّ الدَّ

الَمَدى ُمـَحْملَِقـتَان، وَعلَى َشَفِتِه يَتََدلَّى اللَِّسان، والُمْستَْوَصُف 

يَْمتَصُّ  الَمْنَكَدة،  وبَاِطُنُه  الرَّأْفَُة  ظَاِهرُُه  َمْصيََدة،  الـُخُصْوِصيُّ 

اِخُل إلَيِْه َمـْخُدْوع،  ِمْنُهْم ِبِسكِّيْن، الدَّ أَْمَواَل الَمَساكِيْن، ويَْقطَُع 

ِمَن  ويُْدنِي  الِعلَل،  ِحيِْح  الصَّ في  يُظِْهُر  َمْفُجْوع،  ِمْنُه  والـَخارُِج 

األََجل. الَعلِيِْل 

ِمَن الَقرَْصِة  نَْملَة، ولَـْم تُِصبُْه  أَنَّ رَُجالً قَرََصتُْه  الَمثَِل  وأَْصُل 

أَيَُّة ِعلَّة، فَوْسَوَس لَُه أَْصَحابُُه الـَخَواّص، ِبُمرَاَجَعِة الُمْستَْوَصِف 

ازِْدَحاِم  ولَِكثْرَِة  الَمَهاّم،  إنَْجاِز  في  لُِسْرَعِتِه  وَذلَِك  الـَخاّص، 

يَتْرَُك  الَقرَْصة، وأاَلّ  َمَكاِن  ِبتَْضِميِْد  الَعاّم، وأَْوَصْوُه  الُمْستَْوَصِف 

إلَيْه،  الُمَشاِر  الَمَكاِن  إلى  الرَُّجُل  فَوثََب  فُرَْصة،  األَلَـِم  لَِعْوَدِة 

طَِبيٍْب  إلى  أَْشَخُصْوُه  ثُمَّ  َعلَيْه،  والَكْشِف  التَّْضِميِْد  أُْجرََة  وَدفََع 

َهاَداُت  أَقَْرع، لِلَْفْهلََوِة في َوْجِهِه َمرْتَع، وَعلَيِْه نَظَّارٌَة َسِميَْكة، والشَّ

ُمَساِعِديِْه  واْستَْدَعى  َولَْول،  الَقرَْصَة  رَأَى  ا  فلَـمَّ َشبَاِبيَْكه،  تَـْمألُ 

الرَُّجِل  ِمَن  اإلْسَعاف، وطَلََب  ُغرْفَِة  إلى  ِبَنْقلِِه  وأََمَر  واْستَْعَجل، 

ِمْنُه وقَال: واقْتَـرََب  الِبْنطَال،  ِحزَاَم  َشدَّ  ثُمَّ  رَّاف،  الصَّ ِبطَاقََة 

ْود، قَرَْصًة  ِبَعيِْني التي َسيَأْكُلُها الدُّ الَمْعبُْود،  َوَربِّنا  لََقْد رَأَيُْت 
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لَـْم أََر ِمثْلََها َعلَى اإلطاْلق، وال أَْعرُِف أَْخطََر ِمْنها َعلَيَّ الطَّالق، 

ِة  لِبَْعِض األَِشعَّ التََّحالِيَْل الَفْوِريَّة، ونُْخِضُعَك  ولِذا َسُنْجِري لََك 

ِمَن  فَْوًرا  بُدَّ  فال  البَال،  في  كََما  النَِّتيَْجُة  كَانَِت  فإْن  الَمْقطَِعيَّة، 

انْتََقلَِت  فإِن  الَمْقُرْوص،  إْصبََعَك  أَوَّالً  وَسَنُقصُّ  االْسِتئَْصال، 

ِريَْفِة والُمْصَحف، ال بُدَّ  الَعْدَوى ِمَن الَمْقُصْوص، فَوالَكْعبَِة الشَّ

اِعد، والِبْنِكْريَاَس  ِمِن اْسِتئَْصاِل الَكّف، وقَْد نَْستَأِْصُل أََعلَى السَّ

نَـْنـِزُع  وقَْد  رِْجلَيْك،  بَتِْر  إلى  اْضطُِررْنا  وُربََّمـا  الزَّائد،  والَكِبَد 

الَفاتُْورَِة  َعلَى  وُهَنا  الُمَوافََقة،  َورَقَِة  َعلَى  فَوقِّْع  كُلْيَتَيْك،  إْحَدى 

الِعالُج  َهَدفَنا  إنَّ  وِملْح،  َعيٍْش  ِمْن  أَكَلَْناُه  ما  وِبَحقِّ  الُمرَاِفَقة، 

آِخُر  الُفلُْوَس  فإنَّ  لَـَجاَجة،  كِّ  ِبالشَّ أََخَذتَْك  فإْن  بْح،  الرِّ ولَيَْس 

َحاَجة، وِمثْلَُك نَرْفَُعُه َعلَى الرُّؤْوس، ونَُعالِـُجُه ِمْن َغيِْر فُلُْوس، 

ِفيَْك ِمْن  َواِء وُغرْفَِة اإلنَْعاش، وِقيَْمُة ما َسَنـْنَساُه  ولَِكنَُّه ثََمُن الدَّ

َشاش.

ُهْوِل واإلْشَفاق،  فَوقََّع الِمْسِكيُْن َعلَى األَْوَراق، وهَو بَيَْن الذُّ

اإلْغَماءات،  َخَدِر  ِمْن  وأَفَاَق  الَعَملِيَّات،  لَُه  أُْجِريَْت  ا  فلَـمَّ

َعيَْنُه  يَـِجِد األُْخَرى، فََصوََّب  لَـْم  اليُْسَرى، َحيُْث  ِبَعيِْنِه  َشَخَص 

وَساقُُه  كُْوَعه،  يَْمألُ  الُقطُْن  نَاِقَصة،  تَُه  ُجثَـّ وَوَجَد  اِخَصة،  الشَّ

اليُْمَنى َمْقطُْوَعة، ورِْجلُُه اليُْسَرى َمْشلُْولَة، وإْحَدى أُُذنَيِْه َمْنُشْولَة، 

َناِعيُّ ُمْنتَـَهب، إْذ كَاَن َمْصُنْوًعا ِمْن َذَهب، وَشَعـَر  وِضرُْسُه الصِّ

أَنَّ بَطَْنُه بَاِدي االرْتِـَخاء، لَِكثْرَِة ما ُسلَِب ِمْنُه ِمْن أَْعَضاء، وبَيَْنَمـا 
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َدَخَل  إْذ  ُهَنالِك،  ُوُجْوِدها  ِمْن  ُق  ويَتََحقَّ الَمَسالِك،  يَْفَحُص  ُهَو 

ِن الـَحال، وَوَصَف  َعلَيِْه الطَِّبيُْب الُمْحتَال، وبَارََك لَُه َعلَى تَـَحسُّ

يَْدلِيَِّة الُمَجاِورَة، فأََخَذ الرَُّجُل  لَُه ِعالَجاٍت َواِفرَة، وَدلَُّه َعلَى الصَّ

فرََمَقُه  ْكَوى،  والشَّ ِبالَويِْل  الطَِّبيَْب  ُد  ويَتََوعَّ البَلَْوى،  ِمَن  يَبِْكي 

ِبُحْسِن  أُْوِصيَْك  وقَاَل:  والَقلَم،  الَورَقََة  ونَاَولَُه  وابْتََسم،  الطَِّبيُْب 

التَّْقِويْم،  ِشئَت  وإْن  والبَالَغة،  النَّْحِو  قََواِعِد  وُمرَاَعاِة  يَاَغة،  الصِّ

قَِديْم. ُمَدرٌِّس  فأَنا 

فلَْم يَْملِِك الرَُّجُل إالّ أَِن اْستَْدَعى َذِويْه، فأَْخرَُجْوُه َحاِملِيَْن 

الَة: َل َمرًَّة أُْخَرى أَْوَصالَه، فأَنَْشَد وهَو َعلَى النَّقَّ ما بَِقَي ِفيْه، وتَأَمَّ

ــِقـــي َشـــَكـــاًة إلَـــيْـــَك يَـــا َخـــالِـ

َواللُُّصْوِص الطِّبِّ  ِعــي  ُمــدِّ ــْن  ِم

ــاًدا ــَمـ ــا َضـ ــبًـ ــالِـ ــْم طَـ ــُهـ ــتُـ ــيْـ أَتَـ

ــي َعـــِن الـــــُخــلُــْوِص ــْونِ قُ ــوَّ ــَع فَ

ــٍب ــيْ ــِب ــى طَ ــي إلـ ــْونِـ ــُصـ ــَخـ َوأَْشـ

ُشُخْوصي َوِمـــْن  ــُه  ــْن ِم ــالُه  ــ َويْ

ــا ـــــبًّ ـــــتَ ــِه فَ ــ ــاِف ــ ــإرَْج ــ ــى ِب ــالَـ َغـ

ــْوِص ــُص ــي َم لِـــَشـــارٍِب ِمـــْن َدِمـ

ــي رَأِْســــــــِه بَـــِريْـــٌق وَكَـــــــاَن فـ

ــْوِص ــُص ــُف ــُة ال ــَع ــْم ـــ ــُه لَ ــأَنَـّ كَـ



575

َشْخٌص ــَو  ــْه فَ ــْرَع  ــُق ال َق  ــدَّ َصـ ــْن  َم

ُخْوِص الشُّ أَْحَمِق  ِمْن  َشكَّ  ال  ـ 

ــرَّى أَكَـــاِذيْـــبَـــُهـــْم ثِـــَقـــاٌت ــ َعـ

ــْوِص ــُص ــنُّ ـــُهـــْم ثَـــاِبـــُت ال َوَذمَّ

رَْت ِمــْنــُهــُم الــَوَصــايَــا َوَحـــــــذَّ

ــَذاِر تـُـْوصــي ــِح ـــ ــال ــي ِب ــِت ــالَ َوَح

ا ُمْستَِصحًّ ــُل  ــبْ قَ ِمـــْن  ــُت  ــْن كُ قَـــْد 

ــْوِص ُخ ُعـــْوَد  ــْحــُت  أَْصــبَ َواآلَن 

ــا ــثً ــيْ ــِث ــالَــِتــي َح أَْســـَعـــى ِبــَنــقَّ

ــي ــْوص ــلُ ـِنــي أَْمــتَــِطــي قَ كَــأَنَـّ

ــي: ــالئ ــْوُل َمــــْن َراَعــــــُه بَ ــ ــُق ــ يَ

ُخُصْوصي ــْوَصــٌف  ُمــْســتَ ــالَُه  ــ أَبْ

* * * * *

عرَضْت فهْل  قلبي  يا  اللّه  أودعتَك 

مآقيكا فاضْت  وهل  الهموُم  لَك 

رقَصْت ما  الناِس  كيُد  يؤذيَك  كاَن  لو 

قَوافيكا غّنْت  وال  الليالي  لــَك 

مجتِر ٍم ــّف  ك ــْت  ــّف كُ ــَك  ربِـّ ــأمــِر  ب

راميكا نحِر  في  الَّردى  سهُم  وارتّد 
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افترائهُم ــُح  ري كلّهْم  بهْم  طــارْت 

ماضيكا ِسْفِر  من  صفَحًة  وأصبحوا 

* * * * *

باسًما دمَت  ما  الُعْمِر  صغيَر  ستبقى 

ولو شاب منك الشعُر واحدودَب الظهُر

بسنيِنِه الفتى  ــُر  ــْم ُع ــا  م ــَك  ــ وربِّ

العمُر هــي  ــؤاِد  ــف ال آالَم  ولــكــّن 

َمشيِبِه قبل  ــاَب  ش صغيٍر  من  فكم 

نَْضُر يانٌع  قلبُُه  كبيٍر  من  وكــم 

األسى؟ من  شكوَت  ما  لي  قل  فديتَك 

عشُر أم  ُعْمرَُك  تسعوَن  هل  لك  أقل 

* * * * *

تأملي فقلُت:  َشيْبي  ــا  ــه راَع قــد 

ِمــرآتــي ــي  ف الَح  بــيــاُضــِك  ــذا  ه

ــذي ــِك والـ ــِب ــل ــرآُة ق ــ ــا ِمـ ــي أنـ إنـ

قََسماتي على  يبدو  تُْخِفيَنُه 

ُمــَدنَّــًســا بــالــســواِد  قلبُِك  ــان  ك لــو 

الظُّلُماِت حالَك  َشعري  لرأيِت 

عبوِسها ــوِل  ط بعَد  لــي  فتبسمْت 

الُقباُلِت بــأعــذِب  علّي  وَحــَنــْت 

* * * * *
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إنها الــمــخــاِوِف  ــاَف  إرجـ تخَش  ال 

ــزوُل وي ساعًة  صيٍف  كَسحاِب 

ــرًة ــري م عليك  ــرّْت  ــ م كُــربــٌة  ــم  ك

المعسوُل عيُشَك  َك  وحفَّ ذهبْت 

باألسى قلبَك  ــَت  ــْق أره لــو  ــراك  أتُـ

المأموُل وتحّقَق  ــى  األس ــى  ولّ

مؤقٌت فهو  ــزِْن  ــُح ال لهذا  اضحْك 

ــوُل أُفـ ــاَء  ــ أض مهما  ولــنــجــِمــِه 

الّدنى تبتسُم  ــوف  س قــريــٍب  عّما 

تطوُل عليك  البُشرى  ومــواســُم 

* * * * *

فانتََشى ذكــرتـُـَك  الــذكــَرى  طاهَر  يا 

أََسافتي هـــواَك  وأنساني  قلبي 

فاحتََضَنتُْهما يَك  كفَّ لي  ــَددَت  وَمـ

َمَسافتي الحنيُن  واختَصَر  كّفاَي 

عاشٍق تقلُِّب  ــن  ِم فــونــي  َخــوَّ كــم 

َمَخافتي أَْمَن  لديَك  وجدُت  حتى 

ــٌة ــراف ُخ ــَن  ــطــاهــري ال أن  وظــنــنــُت 

ُخرَافتي أنَف  وكََسرَت  لي  فظهرَت 

* * * * *
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حكمٍة ــوِر  ن على  ــري  أس أنني  على 

َغرّني! بالناِس  الجهَل  بأن  ــرُّ  أُِق

ِبـــرَُّه! آُمـــُل  كنُت  ــن  َم ني  َعقَّ فكم 

فبَرَّني! أذاُه  أخَشى  ــذي  ال ــا  وأم

أرتجي ــدُت  ُع فما  إحساسي  تَبَلََّد 

َضرّني كان  الذي  أخَشى  وال  حبيبًا 

أحبتي واعــتــزلــُت  بــابــي  وأغــلــقــُت 

فال الهجُر أضناني وال الوصُل َسرّني

* * * * *

َمبادئي ــزُّ  ــُه يَ هـــًوى  أيُّ  ــدروَن  ــ ت

األكبرا؟! الكذوَب  كنُت  لو  فــأَودُّ 

َمخابئي ســتــوَر  لــه  كشفُت  قــلــٌب 

فتََكبّرا! َمحبتي  بصدِق  ودَرى 

َمرافئي حــوَل  ــاِء  ــي اإلع ــن  ِم يَــرســو 

أَبــحــرا! َغــيــري  نـــاداُه  إذا  حتى 

َمساوئي ــَه  َوجـ ــُت  ــدي أب أنــنــي  ــو  ل

واشترى! الَمحبَة  الستَبَْقى  وكََذبُت 

* * * * *

والهوى األُنــَس  واغَنِم  بأخَرى  تــزّوْج 

األخَرى في  كأنَك  الدنيا  َجّنَة  وعش 
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وحــيــدٍة بأنثى  تَــرضــى  أن  ــاَك  ــ وإيّ

اليسَرى مع  إال  يمناَك  في  خيَر  فال 

َجــاللُــُه ــلَّ  َج ــعــرِش  ال ربِّ  شريعُة 

أدَرى بأحوالِنا  منُه  أحــٌد  ــا  وم

ــٍة ــزوج ل يــتــيــُح  ــا  ــونً ــان ق أن  ــو  ولـ

الُمرّا بها  لُذقَت  وتعديًدا  طالقًا 

* * * * *

ــادُل أربــًعــا ــع ــُت مــن أنــثــى ت ــزوج ت

أخرى في  أفّكَر  أن  لي  ينبغي  وال 

وخّصها خــيــٍر  ــلَّ  ك إلــهــي  حباها 

حصرا لها  أُطيُق  ال  ُحْسٍن  بأوصاِف 

* * * * *

لُه شريَك  ال  قلٌب  الُحبِّ  في  يكفيَك 

للحبيبَيِن خيٌر  التعدد  فــي  مــا 

ومتى واثًقا  يجري  كالنهِر  الُحبُّ 

المساَريِن أضعفَت  َمجراُه  فّرعَت 

حفظْت لمن  حصريًّا  غراَمَك  امنح 

الجناَحيِن بمكسوِر  وارأف  هواَك 



580

محاِسنها ِمــن  َعـــّدْد  بــدَّ  ال  كــان  إن 

واجمع لها الُحبَّ تجمْع بيَن ُحسَنيِن

* * * * *

شيبًة: ــَي  ِب رأت  إذ  قالت  حسناُء 

ــي ــا لـــقـــاًء آت ــن ــاإلذن عـــّل ل ــ بـ

با الصِّ َريْعِ  في  زلُت  ما  ارجعي  قلُت: 

إثباتي ــي  ف ــالَد  ــي ــم ال وتــأمــلــي 

خافقي ــعِ  ــواج م مــن  إال  شبُت  مــا 

ــرُة الــســنــواِت ــث ــا شــيْــبَــتـْـنــي ك م

ــى األس ــن  م لقيُت  ولــكــّنــي  طــفــٌل 

العاتي الــُمــِســنُّ  يلقاُه  ليس  مــا 

بائًسا تبدو  الشيِب  ــوَق  وف قــالــْت: 

مأساتي ــزِْد  تـ ال  ــاِرْق  ــ ف ــِه  بــالــلّ

* * * * *

حَضروا وإن  غابوا  إن  األحبَة  أَفــدي 

أحياُه القلِب  في  لهْم  خياٌل  يكفي 

ابتعاِدهُم َرغــَم  أياَمهْم  ــَس  أن ــْم  لَ

اللُّه يَعلُم  ِسواُهْم  َعِشقُت  وما  لم 

أحبتَُه يَنسى  مــن  ــان  ك ال  ــان  ك ال 

ذكــراُه ــرَع  يَ لم  من  اللُّه  رَعــى  وال 
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ــُه ــّدُس ــَق يُ ــٌق ال  ــي ــبُّ عــهــٌد وث ــُح ال

سجاياُه تسمو  ــذي  ال الوفيُّ  إال 

* * * * *

نبوءتُُه صّحْت  إذ  كيوُسَف  اصبر 

ــواِم أع بعد  بالتالقي  ُحلْمِه  في 

منتِظرًا الــشــوِق  ســنــواُت  بــه  ــرّْت  َمـ

ــاِم أي بعد  اشتياقًا  ُذبـــَت  ــت  وأن

َحَملَْت التي  الِعيَر  ــُح  ــَم أَلْ كأنني 

الطامي الَفال  لُجِّ  في  البشائَر  لَك 

باجتماِعُكُم ــي  رب ســيَــأَذُن  غـــًدا 

ظامي يا  الوصِل  زاُلِل  من  وتَرتوي 

* * * * *

لي: لقلَت  بُحبي  تــدري  لو  أُِحــبُّــَك 

ارفُِق قلِبَك  على  بالمولَى  سألتَُك 

الئٍم ــوَف  خ الهوى  أُخفي  ولكنني 

التفرُِّق خوَف  الوصِل  يوَم  وأكــرُه 

حاسٍد خــوَف  أغمضتُها  مقلٌة  ولــي 

ترتقي الــروح  ــدرِة  ِس في  بها  ــراَك  يَ

لهفتي وأطــفــأُت  قلبي  في  جعلتَُك 

تََشوُّقي َجمُر  يُؤذيَك  أن  مخافَة 

* * * * *
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بقيْت التي  ــراِك  ذكـ ــُه  الــلّ أسعَد  يا 

الزاهي با  الصَّ الروِح من عصِر  في مخدِع 

فنَمْت ِبـــذرًة  ــؤادي  فـ فــي  رعيتُها 

هي إاّل  األفـــراِح  مــن  تبقى  ــا  وم

خبٌر وال  ــقــيــا  لُ ال  ــّر  مـ ــا  م ومـــّر 

ناهي أشواِقِه  عن  القلُب  نَهى  وال 

وأنسُجها الذكرى  أسترجُع  زلــُت  ما 

آهي وفي  دمعي  في  تشابَك  ُحلًْما 

مانَعٌة واألقــــداُر  ــِك  وصــل أردْت 

الــلَّــِه ــرُة  خــي إال  للقلِب  ولــيــس 

* * * * *

ملتئًما الُحبِّ  شمُل  كان  مضى  فيما 

نَدمانا فــاَت  ما  على  أبكي  واآلَن 

ِذَمًما الهوى  في  َرُعوني  فيمن  أَْرَع  لم 

إحسانا اإلحساِن  على  ــاِز  أُج ولم 

نغًما لي  الوصَل  يَعزفوَن  معي  كانوا 

ِهجرانا بالوصِل  أجزيهُم  وكنُت 

دًمــا بكيُت  عني  رحــلــوا  إذا  حتى 

كانا ما  كاَن  قد  الذي  ليَت  وقلُت 

* * * * *
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خافيًة؟ منَك  أفَشى  عينيَك  دمُع  هل 

ُمْجتاحا؟ كالليِل  األَسى  َغزاَك  وهل 

رََحلوا بمن  الذكرى  ــرَّدِت  ــَف تَ وهــل 

أشباحا؟ األوهاُم  منهُم  واستنسَخْت 

َسِمعوا فما  ــاًء  ــبّ أح دعـــوَت  ــل  وه

أفراحا؟ الُحزِن  في  تحَسبُهْم  وكنت 

بِه ضقُت  تشكوه  الذي  هذا  بأَس  ال 

فانزاحا للِه  ــِه  ب ــحــُت  وبُ ــا،  ــوًم ي

* * * * *

دعــوًة واحـــَذْر  أخيَك  عيَن  تُبِك  ال 

صبحِه مطلَعِ  قبل  لــيــاًل  ــدُّ  ــرت ت

ــارٍح ــن جـ ــم م ــاَم ك ــ ـــل األيـ وتـــأمِّ

ُجرحِه من  يشتكي  أصبَح  للناِس 

بسيْفِه عليَك  الباغي  ــى  إل ــْر  ــظُ وان

برمحِه عليِه  ــوى  َه الــزمــاُن  كيف 

ُصــدفــًة ــك  ذل ــّل  ك تحسُب  ــراَك  ــ أتُ

كمزحِه اليقيِن  ــدُّ  ِج ما  هيهات 

معلٌّم ــاِن  ــزم ال تــصــاريــِف  مــن  ــَك  ل

شرْحِه من  يستِفْد  لم  من  ويــَل  يا 
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قلبي ــِد  ــي ــِغ ال ِد  ــدُّ ــَعـ تَـ ــي  ف ــٌد  ــ زاه

تُجاَرى ال  ــادًة  غ القلِب  في  إّن 

وعندي النجوِم  ــى  إل أصبو  لسُت 

ــارا ــم ــُه األق ــُن ــْس قَــَمــٌر فـــاق ُح

ــا ــانً زم قلبي  ــوَم  ــم ه ــي  ــن ــتْ شــارك

نارا ُروحــَي  ُجنوِن  ِمن  واصطلَْت 

هل جزاُء المعروِف أن أَجَحَد الَمْعُروَف

ــرارا؟ ــ ــي ِم ــن ــَوتْ ــي َح ــت ــي ال وْهـ

* * * * *

قصيدًة كتبُت  لما  الــنــســاُء  ــوال  ل

ــالال ــارًة وَج ــه ولــمــا ســمــوُت ط

ــي ــت ــاَي وزوج ــت ــن مــنــهــّن أمـــي واب

وكَــمــاال رِفْــَعــًة  ــَك  ــذل ب حْسبي 

بي ــَن  رأف شكوُت  إن  اللواتي  هــّن 

الُمنهاال مواِجعي  دمــَع  ومسحَن 

معشٌر إال  العيِش  فــي  ــي  ــْؤِذن يُ لــم 

ــاال رَِج الثبوِت  بـــأوراِق  كُِتبوا 

أشباُههْم وال  ال  رجـــاٌل  هــْم  ــا  م

ــًة وَســفــاال ــ ــأبــى الـــرجـــاُل أذيّ ي
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أشعتُها تحويني  الشمُس  هي  ــي  أُّم

واآلتــي ماضّي  في  قلبَي  ودفُء 

ظُلَمي بِه  انزاحت  القمُر  وزوجتي 

المعاناِة ليِل  في  ــَي  روح وأُنْـــُس 

تألُقها ــي  ــزاه ال النجمُة  ــَي  ــت وأخ

ذاتي في  ــدّواُر  ال الكوكُب  وبنتَي 

ــٌة ــّدَس ــق ــاٌت م ــرامـ جــمــيــُعــهــّن كـ

سماواتي ــْت  ازدان ما  َسناُهّن  لوال 

* * * * *

ــَدًة َوحـ الليالي  فــي  تشكو  فيَم 

أَدُمَعْك؟! يُجري  الروِح  واغتراُب 

تنجلي ال  ــٍة  ــم ــلْ ظُ ــي  ف ــٌر  ــائ ح

َمطلََعْك! تجفو  الفجِر  وخيوُط 

ــرَّهــا ــْم ِس ــَه ــاف ــَك ف ــ ــذِه ُروُحـ هـ

َمْسَمَعْك وأَرِْهـــْف  منها  واقترِْب 

الـْـتـَـِفــْت ــَك:  ــادي ــن يُ فيَك  مــا  ــلُّ  ك

َمَعْك ــُه  ــلَّ وال ــَدَك  وحـ تكْن  لــم 

* * * * *

الُحب ال تكذب على ربي ال ذنَب في 

والقلِب الروِح  ُسموُّ  إال  الُحبُّ  ما 
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لَجّنِتِه قربانًا  ــُحــبِّ  ال مــن  اجعل 

كالُحبِّ الجناِت  يُدخلَُك  شيَء  ال 

ــرٍة مــطــهَّ أرواٍح  ــُة  ــاع ط الــُحــبُّ 

ذنِب من  الرحمُن  يغفُر  به  وكــم 

كفروا من  بالبغضاِء  اللُّه  عــّذَب  قد 

وَخّص بالحبِّ خيَر الرسِل والصْحِب

* * * * *

نقاشي ــي  ف حــتــى  ــدَت  ــ زَِهـ عـــالم 

أتاكا؟! بما  الــكــذوَب  وَصــّدقــَت 

المواشي ــوُث  ــرغ وبُ ــي  ــواش ال هــو 

قفاكا على  ــُدبُّ  يَـ ــٍد  غ ــَح  ــب وُص

أُحــاشــي وال  ــاُف  ــضــع ال ــاُه  ــاي ــط َم

وامتطاكا َحــبــلَــَك  َشـــدَّ  لــذلــك 

قماشي ِمــن  ــَك  ــوبَ ث بــأن  نسيَت 

َجفاكا؟! َمــن  أجفو  كنُت  ــي  وأن

للتالشي ــَك  ــِم وه ــالِم  ظـ مــصــيــُر 

ُمقلتاكا بالحقيقِة  ــُع  ــَج ــف وتُ

* * * * *

تََرى فلن  الصِديِق  نَْقِص  على  اصِبْر 

َمْخبَرا ــوُؤَك  ــُس يَ ال  صِديًقا  ــًدا  أب
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َجميِعها الِخصاِل  محموُد  ــمَّ  ثَ ما 

الَوَرى يسمو  بِمثْلِِهْم  الذين  مات 

نُْسَخًة نَْفَسَك  استنَسْخَت  لو  حتى 

تَْشُكرا لن  صاحبًا  نَْفَسَك  وتَِخْذَت 

* * * * *

أسأُت إلى رجل نبيل بسبب سوء فهمي، فاعتذرت إليه، ثم 

هجوت نفسي بهذه األبيات:

ــي الــبــرايــا ــفــَســَك ف ــظــنُّ ن عـــالم ت

شبيُه ــه  ل ليس  الفهِم  صحيَح 

ــِف َعــيــٍن ــْص ــِن ــراِم ب ــك ــل ــظــُر ل ــن وت

ــُر والــفــقــيــُه! ــمــفــّك وبــيــنــهــُم ال

ــدوُع واعــلــْم ــخ ــم ــا ال ــه ــا أيّ أِفـــْق ي

ــُه ــأّن الــِكــبْــَر مـــذمـــوٌم كــري ــ ب

عقٍل ــَه  ــي ــب ن تَـــــراَك  وهــًمــا  ــو  ولـ

نبيُه ــا  ي ــُع  ــواض ــت ال ــو  ه ــن  ــأي ف

* * * * *

أرى فال  النساِء  عن  الجماُل  ذهب 

ــاِج ــع ون دواجـــــٍن  وجــــوَه  إال 

وطالما جــلــوِدهــّن  حشَو  يَنفخن 

»بالمكياِج« المرِء  عيَن  خاَدْعَن 
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مليحٍة بــُحــْســِن  يــوًمــا  تــنــخــِد ْع  ال 

ــاِج ــُدرَِّة ت ــ ــدو كـ ــب ــم ُخــــردٍة ت ك

استيقاِظها ــَة  ــاع س إلــيــهــا  ــْر  ــظُ ان

ــراِج كــنــزيــِل ســجــٍن ســاعــَة اإلفـ

شاركت ُرْعـــٍب  »فــلــِم«  في  أنها  لو 

»ُمنتاِج« إلى  مخرُجه  احتاَج  ما 

* * * * *

ــاِء فــهــزّنــي ــق ــل هــاتــفــتُــهــا قــبــل ال

الِغطريفا ــارَس  ــف ال يهّز  ــوٌت  ص

ــًة ــوريًّ ــري ح ــاِط ــي خ ورســمــتُــهــا ف

توصيفا لحسنها  أستطيُع  ال 

شتاتَنا ــقــاُء  ــل ال ــَع  ــَم َج إذا  حتى 

ُمخيفا كالذنوب  وجًها  أبصرُت 

واعــُذروا عيِني  إعــراَض  تُنكروا  ال 

رهيفا الَجمال  مع  يــذوُب  قلبًا 

كبيرًة ــُت  ــرف ــت اق ــا  م وربـــي  وأنـــا 

نظيفا الصباح  ــِم  ف مثَل  سأظل 

* * * * *

القيتُها الــهــوى  درب  فــي  حسناُء 

العاثرَْة الحظوظ  من  إلــّي  تشكو 
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ــرًّة ــَي مـ ــب ــل ــاَح ق ــت ــف ــهــا م أعــطــيــتُ

ــادرَْه ــغـ ــًة وتـ ــل ــي ــه ل ــي لــتــقــيــَم ف

بها أدري  أن  دوِن  ِمـــن  لكّنها 

الماكرَْة بقلبي  وانفرَدْت  كسرتُْه، 

أحييتُه ــا  أن قــالــْت  ــي،  ــرُج اخ قلُت 

وأصــــاِدرَْه ــُه  أحــتــلَّ أن  ــوُز  ــج وي

دهــاَءهــا أشـــّد  ــا  م الفقيهَة  أفـــدي 

حــاِضــرَْة والفتاوى  أصيٌل  رأٌي 

* * * * *

أحببتُها الــتــي  حسنائي  شــبّــهــُت 

بُكاؤها ــاَل  وط فاكتأبَْت  بالبدِر 

جعلتَني كيف  الطُّهَر  ظَلَْمَت  قالْت: 

حياؤها يُــهــاُن  ســافــرًة  الجوِّ  في 

فيَنطفي الُخسوُف  ــُه  ــدرِكُ يُ والــبــدُر 

أضــواُؤهــا تَْنطفي  ال  ومحاسني 

حبيبتي ــأّن  ــ ب حــيــنــئــٍذ  فــعــلــمــُت 

ِشفاؤها! الُمحاِل  ــن  وِم نَْفِسيٌّة 

* * * * *
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معترفًا: للحسناِء  قــلــُت  ــًة  ــيّ ــِش َع

ذوبي محبوبتي  فيا  فيِك  ذبُت  قد 

لها: فقلُت  يوًما،  ستهجرُني  قالت: 

أسلوبي الهجُر  وليس  الوفيُّ  أنا 

وكم بالعطاِء،  أحتويها  أزَْل  ــم  ول

ــدوِب وَدب َدبــدوٍب  ألــَف  أهديتُها 

ــا ــه َض ــي لــن أَُروِّ ــُب الــظــنِّ أن ــلَ وأغ

ــوِب أيّ صبَر  عليها  ــرُت  َصــبَ ولــو 

* * * * *
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األسئلة والمداخالت

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

كنت  وإن  مداخالت،  أمامنا  ألن  القدر؛  بهذا  نكتفي  لعلنا 

جرت  التواصل.  وهذا  اإلبداع  هذا  عليك  نقطع  ال  أن  أتمنى 

المباشرة  والمداخالت  لألسئلة  طرح  هناك  يكون  أن  العادة 

أيًضا، ومن ثمَّ نختم بكلمة لصاحب المنتدى األستاذ الدكتور 

الُعمري. إبراهيم  بن  عبدالعزيز 

أن  قبل  أسئلة  من  إلينا  وصل  ما  أيديكم  بين  أعرض  واآلن 

نطرح أيًضا المداخالت الشخصية. سائٌل لم يكتب اسمه، يقول: 

عندكم قصيدة في مدح المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وللدكتور قصائد، لكن 

إن كان شيء منها حاضرًا، فلعلنا نسمع بعض األبيات، واألمر 

الجواب  نترك  ثم  األسئلة،  تسمع  أو  واحدة  مرة  تجيب  إليك 

عليها.

أيًضا السؤال اآلخر، شكرًا للجميع، ما أشد وأقسى المعارك 

األدبية التي تعرضت لها؟ وكيف تتصرف مع الثقالء من األدباء 

)المالقيف( في وسائل التواصل االجتماعي؟ بيدك سيف وبيٍد 

لسعادة  مباشرة  مداخلة  السؤالين  عن  اإلجابة  بعد  ثم  سوط. 

األستاذ حمد الصغير.
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الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لي عنه عدة قصائد، اللهم صلِّ وسلم عليه، 

حقيقًة، لكن ستجدونها في حسابي. أما إدارة الحساب حقيقًة 

أنا شخصيًّا؛ ألني  بالنسبة لي  ومواجهة الجمهور عمٌل شاقٌّ 

معي  ويتابع  الكثير.  الشيء  وقتي  من  الحساب  هذا  أعطي 

ويهمني  آخر.  إلى  حين  من  الحساب  على  يُشرف  َمن  أيًضا 

المهذبة، ال  الجيدة  الحقيقة أن يكون حسابي جاذبًا للنخب 

ا عن الصراعات  أريد أصحاب الصراعات، حسابي بعيد جدًّ

السياسية والرياضية، أو الذين لديهم ِحدة في الطباع، فرض 

ال عرض. عادة أحاول أن أُنقِّي حسابي من هؤالء، أو الذين 

يُسيئون. فلي سياسة ربما ال يؤيدني عليها بعضكم، وبعضكم 

إال  حقيقًة  االستمرار  أستطيع  ال  ولكنني  عليها،  أيَّدني  ربما 

به بعض  أخيف  ما  باألخرى  بيٍد وردة وأمسك  أمسك  حينما 

َمن يتعمدون اإلساءات. فعادة أنا أبعدهم عن الحساب، لكن 

أنتم ترون ربما وتتابعون ما يحدث في مثل هذه السجاالت، 

على  يخرج  َمن  هناك  وليس  والوقار،  األدب  عليها  يغلب 

بوعي  كان  إن  به  مرحب  والنقد  قليلة،  حدود  في  إال  النص 

وبأدب. وإلمام 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

مداخلة مباشرة لسعادة األستاذ/ حمد الصغير، فليتفضل.
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مداخلة: األستاذ/ حمد الصغير: ■

اللّه  ورحمة  عليكم  السالم  الرحيم،  الرحمن  اللّه  بسم 

من  فهو  يستغرب  وال  المنتدى،  هذا  لصاحب  وتحية  وبركاته، 

أما شاعرنا  المجد من شخص لشخص.  تتوارث  تعليمية  أسرة 

هذه الليلة وهو الدكتور فواز اللعبون، وال شك أنه متأثر بالشعر 

الجاهلي فليس كل ما يقوله صحيًحا، إن شاء اللّه بريء من كل 

بالنسبة  الحقيقة سؤالي  الشعر أعذبه أكذبه. وأنا  ما يقول لكن 

للشاعر محمد اللعبون، أعتقد أنه عمُّ الشاعر الدكتور فواز، وله 

شعر إن شئته فصيًحا أو شعبيًّا، مثل : 

تُهامى  ــزَْن  ُمـ الحيا  صـــْوَب  سقى 

ــٍر بــتــلــعــاِت الــحــجــاِز ــب عــلــى ق

الوافر،  هو  الوافر،  البحر  من  قريب  تمشي،  كله  شئته  وإن 

وهناك لعبون )لعبونيات شعر(، وهناك )لعبونيات لحن(، محمد 

هذه  ا،  جدًّ وأشياء جميلة  غزل  له  طبًعا  الكبير  الشاعر  اللبعون 

اللّه وحفظه. الليالي، وشكرًا لشاعرنا، وفقه  الليلة من أحلى 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

شكرًا، شكر اللّه لك أستاذ حمد، والشاعر محمد بن حمد 

ابن لعبون، هو ابن المؤرخ حمد وهو جدُّ أبي. أما الشاعر فهو 

عمُّ الوالد حفظه اللّه وأشكر لك حسن ظنك ولطفك، بارك اللّه 

فيك.
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

واألسئلة  المداخالت  في  كثيرًا  ورد  سؤال  هذا 

المطروحة، لكن اإلضافات تقول: هل ممكن أن تسمعنا 

من القصيد الشعبي؟ ومَمن طرح هذا السؤال، أبو محمد 

الودعاني.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا حقيقًة ليس لي في الشعر الشعبي ال ناقة وال جمل، وال 

اللهم ما أسمعه أحيانًا مما  أحفظ منه وال أجيد منه شيء، إال 

رحمه  وللشاعر  له  بالوجهين،  يُقرأ  والذي  لعبون،  يُنسب البن 

اللّه شعر يُقرأ بالوجهين، مثل القصيدة الرثائية في زوجته، وله 

فيها: يقول  أيًضا قصيدة 

عندي ــاِس  ــرط ــِق ال صفحُة  وهـــذه 

ُســالمــة ــا  ي دواًة  ــي  ل فـــقـــرِّْب 

ــا وجــيــٍد ــه ــن ــٍم م ــ ــاِع ــ ــدٍّ ن ــخـ بـ

النعاَمة ــِش  ريـ كما  ــراٍف  ــ ورفْـ

يُقرأ  وهو  )الصخري(،  بالعاميِّ  ويُسمى  الوافر،  البحر 

يًّا وإن شئته بالفصيح،  بالوجهين، الشعر هذا، يُقرأ إن شئته عامِّ

أما عدا ذلك فلم يعطِن اللّه ميوالً إلى الشعر الشعبي إطالقًا، وما 

كتبت فيه، وال أستطيع، وَمن وجد األصل، فما حاجته للفرع، 

الفصيح. الشعر  هو  واألصل 
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

سؤال عن أول قصيدة قالها الدكتور فواز؟ وسؤال آخر: ما 

إلى نفسك؟ هي أحّب قصائدك 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا منذ المرحلة االبتدائية وأنا أَهذي، كما يقال: ما زال جرير 

الكلمات  بعض  أرى  أحيانًا  فكنت  الشعر،  قال  حتى  يهذي 

خامس  في  المدرسة،  في  )الحوائط(  على  المعلقة  والعبارات 

ابتدائي أو سادس. فكنت أحاول أن آتي بها موزونة، أُعيد إنتاجها 

من جديد. فوجدت تحفيزًا من األساتذة. ودائًما ال تنكروا دور 

فضل  أنسى  فال  الوالدين،  كأثر  أثره  شيء،  كل  هو  األستاذ، 

كالمي  يسمعون  وكانوا  وحفزوني،  شجعوني  الذين  األساتذة 

المعنويات  ويرفعون  شيئًا  منه  ويصنعون  له،  معنى  ال  الذي 

بشكل عجيب. وهو كالم ال قيمة له، لكنه جاء من طفل فأثنوا 

هذا  على  واستمريت  شيئًا.  يصنع  قد  أنه  يعرفون  الذي  الثناء 

منها  وحفظت  المعلقات،  قرأت  الشعر،  في  أقرأ  بدأت  حتى 

فيها من  لما  آنذاك، وأعجبتني معلقة )عنترة بن شداد(؛  الكثير 

روح الحماسة. وحدث وأنا في الثانوية كنت في أولى ثانوي، 

آخر،  حّي  أبناء  وبين  بيننا  خالف  حدث  الجيران،  وأبناء  أنا 

االحتدام  وهذا  أخرى.  وحارة  حارتنا  أبناء  بين  احتدام  فحدث 

ذكَّرني بعنترة وفروسيته، فكتبت قصيدة؛ ألنه ال يوجد حروب، 
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قصيدة،  أسجل  الحواري،  معركة  المعركة  هذه  من  أكتب  إًذا 

عارضُت بها قصيدة عنترة، وهذه القصيدة أيًضا لها قصة يحُسن 

أن أذكركم بها؛ لما كتبتها عرضتُها على أستاذ، رآها األستاذ عفا 

اللّه عنه فمزقها ورماها وقال اِذهب إلى فصلك ودع هذا الهراء 

الفاضي، وقال انتبه لدروسك، أستاذ نصوص، ما أعجبني هذا، 

تأثرت وتحطمت وذهبت بها إلى أستاذ آخر، كتبتها من جديد 

ذاكرتي، وذهبت من جديد، وذهبت  كتبتها من  أن مزقها،  بعد 

ر وأصلح  م وأخَّ ل وقدَّ فأخذها وأصلحها وعدَّ آخر،  أستاذ  إلى 

هزَّني  شككت،  ثم  حسًنا،  كالًما  وأسمعني  اللغوية  األخطاء 

األستاذ األول! ذهبت إلى أستاذ ثاٍن، وأثنى ومدح وأصلح، هذا 

هو المنتظر من األساتذة، الدعم والتحفيز، سأقرأ عليكم بعض 

تحفظوها: حتى  األبيات،  هذه 

مستْسلِِم  مــن  ــاُل  ــط األب غـــادَر  هــل 

تعلم قبل  النصَر  عرفَْت  هــْل  أم 

وهذه كتبتها وأنا في أولى ثانوي، كان عمري خمسة عشر ـ 

عاًما، عنترة يقول: )هل غادر الشعراء من متردم( وأنا أعارضه.

مستْسلِِم مــن  ــاُل  ــط األب غــادر  هــل 

تعلُِّم قبل  النصَر  عرفَت  هــْل  أم 

الُملتقى ــاَن  ح الهيجاِء  ســاحــَة  يــا 

وبَمقَدمي ببسالتي  فاستبِشِري 
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نعم،  الشاعر)الضيف(:  اآلن؟  عالمي  أنت  اللقاء:  )مدير 

وأنا  العرب  فارس  عنترة  الحارة،  فارس  أكون  أن  أحاول  اآلن 

.) الحيِّ فارس 

القنا يشتبُك  حين  المنيُة  فــأنــا 

الفِم ــوَل  ق ســابــٌق  مني  والفعُل 

بلواُهُم في  الصْحِب  انتظاُر  طــال 

المظلِم العجاِج  ِحلِل  في  والنجُم 

هضيبٍة ظهر  فــوق  ــُح  ــِب وأُص أُمسي 

يتصرَِّم لــم  الجمعِ  ذاك  وغــبــاُر 

الَوغى رهِج  في  الصْحِب  مقاَل  وأرى 

ــِدِم ــ ــا أق فـــــّواُز يــا فـــــّواُز هــي

وحــَدنــا ــِة  ــاج األج فـــيَء  تتركْن  ال 

ضيَغِم بسطوِة  منازِلَنا  وافــجــأْ 

ـارًة ــهــمْ وثــبــًة خــطَـّ ــي ــُت ف ــب ــوث ف

األنــُجــِم ــاَن  ــن ِع تبلّغني  ــادْت  كـ

ــصــاُدٍم ت بين  واألعــــداُء  وكــــَررُْت 

يُحِجِم لم  قصِدِه  عن  وجميعُهْم 

ــارٍم ــْم بــطــعــنــِة صـ ــُهـ فــثــنــيــُت أولـ

ِمْعَصِم بضربَة  آِخــرُهــْم  وفجأُْت 
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مستبسالً الوغى  ــاِح  س في  وبقيُت 

ُسلَِّم الجماجِم  من  صنعُت  حتى 

به ــْخــالً  بُ ال  الحلْم  حبسُت  ولــقــْد 

بالّدِم ينزُِف  الجمعِ  ُجرَح  وتركُت 

ــا نِــلْــتُــهــا ــة م ــاي ــْم غ ــُه ــن ألنــــاَل م

الُمحَكِم بــبــأِس  ألخــبــرَُهــْم  إاّل 

هذه بعض أبياتها، وال أنسى فضل أساتذتي في تصحيحها 

وتصويبها، فهل ترون أنها تستحق الرمي من طالب عمره خمسة 

عشر عاًما، عفا اللّه عن أستاذي.

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

مكارم  يبني  الذي  الشعر  إلى  بحاجة  شبابنا  يقول:  سؤال 

الدين  هذا  إلى  واالنتماء  السليمة،  الفطرة  ويُغذي  األخالق، 

القويم واالعتزاز به، فهل القصائد الموجودة في مناهجنا تسدُّ 

الجانب؟ هذا 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا الحقيقة لم أطَّلع على ما في المناهج، لكني أعرف أنهم 

يعملون بشكل دؤوب للتطوير، وأضافوا قصائد جديدة لشعراء 

ُمجيدين من السعوديين، ولعلهم إن شاء اللّه أضافوا شيئًا مثل 

هذا.
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

سؤال لمحمد العتيبي، يقول: خالل إطاللة وسائل التواصل 

بين  الشعري  التناقل  يتم  كيف   ،)social media( االجتماعي 

أفراد المجتمع، هل واضح السؤال؟

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

وسائل  في  يُكتب  ما  انتقال  عملية  يقصد  كان  إن  التناقل، 

التواصل، وأثره أو أثر االنتشار، فنعم، هناك انتشار قوي الحقيقة 

أكثر مما كان موجوًدا في الصحف، كنت أنشر في الصحف، 

التواصل  مواقع  في  أنشر  وحينما  ثالثة،  أو  ردَّين  أو  ردًّا  فأجد 

ست  أو  خمس  ساعتين  أو  ساعة  بعد  الجوال  عبر  أنا  يأتيني 

مرات من مجموعات، أي أنه ينتشر ويروج بين الناس ويتلّقفه 

المجتمع بمختلف اهتماماته، إن وجدوا تغريدًة تربويًة تناقلوها، 

إن  مشاغبًة  تغريدًة  أو  بالغزل،  المهتمون  تناقلها  غزليًة  تغريدًة 

كان هناك َمن يحبون هذا الشغب تناقلوها، فيحدث تداول قوي 

ا لما يكون في وسائل التواصل. جدًّ

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

سؤال من الدكتور خليل الخليل، وهو من شقين، شق أُجيَب 

عليه، هل يكتب الشعر النبطي؟ والسؤال األول أو الشق األول: 

حرمة؟  أجداده  قرية  في  قصائد  فواز  الشاعر  كتب  هل  يقول 

وحتى ال يزعل أهل حرمة ال تقل قرية، قل بلدة، فهي مدينة.
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أحد الحضور معلًقا: ومكة أم القرى.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أسرتنا  طبًعا  )التويم(،  في  وكتبت  )حرمة(  في  كتبت  نعم، 

أسرة اللعبون مفرقون بين موضعين، )التويم وحرمة(، وهم أبناء 

عم وأغلبهم وأكثرهم في الرياض، وهناك البقية منهم، فكتبت 

أكثر مدن وطننا  )التويم(، وكتبت في )حرمة(، وكتبت في  في 

الغالي، فما أظن أنني ذهبت إلى أمسية هنا أو هناك إال وأحيي 

أهلها بقصيدة حب واعتزاز بهذا القطر الذي ينتمي إلى وطننا 

العزيز.

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

للشاعر  الماضي،  األسبوع  أمسية،  هناك  كان  والشاهد، 

الدكتور فواز اللعبون في )ثادق(، وكتب في )ثادق( وما حولها 

المحمل. بلدان  وكل  و)رويقب(  و)البير( 

 )الشاعر(: نعم كتب في )ثادق(.

طيب، سؤال، وهذا الرجل خاف من ِذكر السؤال، فإن تعذر 

الجواب، فمعذور الدكتور فواز؛ ألن صاحبه لم يسجل اسمه، 

الغزلية ومساجالتك مع بعض  تثير قصائدك  السائل: أال  يقول 

الشاعرات حفيظة زوجتك؟

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

زوجتي ولِلّه الحمد تعرفني جيًدا، وبيننا وضوح، وأنا لست 
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غامًضا أمامها في شيء. وهي متعلمة أيًضا حاصلة على الدكتوراه 

في نفس تخصصي. وترى المجتمع األكاديمي، وتعرف كثيرًا 

بيتوتي ال أخرج وال أذهب، وحالتي ال  من الخبايا، وأنا رجل 

القراءة، على  البحوث، على  فأنا عاكف على  اللّه،  يعلمها إال 

مراجعة بحوث طالبي، إذن هي تعرف طبيعة الشعر ومتخصصة 

أيًضا في األدب والنقد، وتعرف أن الشعراء يتخيلون وينطلقون. 

تسمع  ألنها  الجانب،  هذا  في  مشكلة  الحمد  ولِلّه  أواجه  وال 

وترى وتَِعي.

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

أدام اللّه األلفة والمودة والمحبة. واآلن، عاصم بن سلطان 

أن  أريد  تعال،  عاصم،  يا  تفضل  موجود؟  هو  هل  المهوس، 

التي  اللّه فيك، وتقرأ األبيات  يكون عندك شجاعة أدبية، بارك 

واسمه  اللّه،  شاء  ما  أعرفه،  ال  وأنا  كتبها،  هو  تفضل،  كتبتها، 

المهّوس. سلطان  بن  عاصم 

مداخلة )أبيات شعرية(: االبن/ عاصم بن سلطان المهوس: ■

القصيدة بعنوان )أسوأ الكالم(:

ــُه تــقــولَ أن  ــا  م الـــكـــالِم  ــن  م إّن 

ــَك حـــســـرًَة مــوِبــقــا ــيْ ــل ــان ع كـ

ــا ِعـــنـــدي ومـــن ثـــمَّ والّـــــذي أن

يْنِطقا أن  ــَك  ــانَ ــس ل ــْك  ــِس ــام ف
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ــوٌز ــدي كــن ــن ــال قـــــاروُن ع قــد قـ

ــا ــرَق ــُة ِخ ــن ــزي ــارْت لــه ال فـــصـ

ــوُن لـــي مــلــٌك ــرعـ وقـــد قــــاَل فـ

ــقــا أُْغــلِ عليه  ــوَم  ــي ال ثــمَّ  ومــن 

ــال خيٌر  ق ــد  الــشــيــُخ وق ــال  ق ــد  وق

أُْحرِقا الدرِْك األسفِل األسفِل  وفي 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

بارك اللّه فيك، أحسنت، فتح اللّه لك، وتواصل مع الدكتور 

فواز، إذا صار لك أبيات أو شيء آخر، يَقومها لك إن شاء اللّه، 

وفي مستقبل األيام إن شاء اللّه، نراك إن شاء اللّه من الشعراء في 

األمسيات إن شاء اللّه، بارك اللّه فيك.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

هذه األبيات، أنت كتبتها وحدك، ما شاء اللّه، لك مستقبل 

مستقبل  لك  هذا  سنك  وفي  وجليلة،  جميلة  معاٍن  اللّه،  بإذن 

بأن  والديه  وأُوصي  اللّه،  وحفظه  التحفيز،  تستحق  اللّه،  بإذن 

ويشجعاه. يحثّاه 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

أعاد  فواز  الدكتور  فإن  العذبة،  وكلماته  الفصيحة،  وبلغته 

واالنتماء،  باألصالة  والمتعَة  الذوَق  العربي  الشعر  لجمهور 

يقع عليه في  ووضع حضوًرا الفتًا ومميزًا، مما جعل االختيار 
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ما  أبرزها  عديدة.  مناسبات  في  الشعر  إللقاء  عدة  مناسبات 

بن  سلمان  الملك/  الشريفين  الحرمين  خادم  حضور  في  تمَّ 

خادم  تولي  بعد  وذلك  الرياض،  أهالي  حفل  في  عبدالعزيز، 

الحرمين الشريفين حفظه اللّه، وكذا في موسم الجنادرية. وعند 

الملك  بشاعر  الشاعر  قدمتم  بأنكم  اإلخوة  أحد  قال  التقديم 

سلمان حفظه اللّه فهل نعرف مناسبة التسمية وَمن أطلقها عليه، 

وأيًضا نريد أن يكون الختام بقصيدة وطنية قبل مداخلة سعادة 

الُعمري. إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

الحرمين  أمام خادم  ألقيت قصيدة  بأن  الحمد  ولِلّه  تشرفت 

في احتفال أهالي مدينة الرياض. وكان التوجه الرسمي إلعطاء 

ووجدوا  الحمد،  ولِلّه  فرصة،  وأُعطي  فرصة،  الفصيح  الشعر 

األصداء طيبة. وفي مهرجان الجنادرية، قبل عام أيًضا، ُشرِّفُت 

بأن أُلقي قصيدة أمام خادم الحرمين، مما جعل بعض الصحف 

يلقي  أول شاعر فصيح  ربما  لكوني  فقط؛  يطلقون هذا االسم 

حفاوة  وجدت  وأيًضا  مرتين.  الشريفين  الحرمين  خادم  أمام 

النصوص،  اللّه بهذه  جيدة واهتماًما من خادم الحرمين حفظه 

وأيًضا تساءل عنها وناقش فيها، وهو متذوق للشعر وعالم وُملم 

بكثير من التفاصيل. وهذا وسام أتقلده وأشرف به، حفظه اللّه 

وأدامه ذخرًا وفخرًا لألمة.
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

لعلنا نختم بقصيدة وطنية.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا الحقيقة ذكرت اآلن بعض األبيات الوطنية:

فنار األرض ■

َمــقــاُم العالَِميَن  فــي  لها  ــالدي  ِبـ

يُقاُم النجوِم  ــاِم  ه على  وَمــجــٌد 

ــٍة أُمَّ ــوالُت  ــط بُ ــى  األســَن وتاريُخها 

شاُم وأَزَْهـــَر  ِمْصٌر  بها  تساَمْت 

دهشتي أَكتُُب  ْعِر  الشِّ ــُروِف  ُح ــأَيِّ  ِب

َسقاُم العاشِقيَن  َغـــراِم  وبعُض 

فََخارَُه ــْرِوي  يَ الَفْخُر  َوِمْنِك  َوَعْنِك 

ــراُم ــ َم إلــيــِك  إال  ــُه  لـ ــس  ــي ول

ــْن يُــِحــبَّ ِبــالَدُه أُِحـــبُّ بـــالدي.. َم

لئاُم عليِه  يَعتَْب  ــن  وَم نبيٌل، 

نبيِّنا وقَــبــُر  ــا  ــي ــدن ال ــُة  ــلَ ــبْ ِق بــهــا 

ولــوالهــمــا َعــمَّ الــجــهــاِت ظــالُم

ِشْعرِها وِميالُد  الُفصَحى  منبُر  بها 

ــراُم يُ حين  المجُد  هذا  وَحسبَُك 
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آدٍم عهِد  مــن  الــتــاريــِخ  ــادُة  سـ بها 

وكـــلُّ بـــالدي َســـــاَدٌة وكِــــرَاُم

ُسُعوِدها وآُل  البُْشَرى  َمطْلَُع  بها 

يُضاُم ليَس  ــْوِر  ــَغ ال بعيُد  وِعـــزٌّ 

صورٍة أجمُل  الناِس  عيوِن  في  لها 

ــاُم ــي ــٌة وُه ــوع ــلِّ قــلــٍب ل ــي ك وف

ــًة ــيّ ــا غــزل ــُب فــيــهــا أحـــرفًـ ــتُ ــأك س

َحــَمــاُم ــغــاَر  يَ حتى  لها  وأشـــدو 

حاسٌد الُحبِّ  طاهِر  في  المني  وإن 

يَناُم ليس  منُه  طَـــرٌْف  قَــرَّ  فــال 

فضلِِه ــَغ  ــاِب س ــُه  ــل ال حباها  ــالٌد  بـ

ــاُم زِم لِــلْــَمــْكــرُمــاِت  ها  كفِّ ــي  وف

َسْعيَها ــُه  ــل ال ــَل  ــلَّ كَ أيـــاٍد  بـَـَنــتْــهــا 

تَماُم السماِء  في  ــدٌر  ب هي  وهــا 

ُمِنيفًة ــُروُح  الــصُّ تسمو  أرِضها  على 

ــوا! ــاُم ــا بــذلــَك قَ ــأَنَّ َعــَفــاِريــتً كَـ

كَأَنَّما َمـــرَّ  ــَواِم  ــ األَعـ ِمـــَن  ــيــٌل  ــلِ قَ

َمَناُم! ِريَع  السَّ الُحلَْم  لي  ُر  يَُصوِّ
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ِضيَاؤها يُْغِري  األرِض  فََناَر  فَصارَْت 

ــراُم َغ الطيِِّبيَن  في  لهْم  حياَرى 

بُــْقــَعــٍة ـــُة  وأَيَـّ داًرا،  ــا  ــه ــونَ ــُروُم يَ

ــاُم ــ ــزُّ َعــلـَـيْــهــا َمـــْعـــرٌَك وزَِح ــِع تُ

نَْخلًَة الــِعــزِّ  َمْنِبَت  يا  لنا  فدومي 

ــعــاُم وطَ وارٌف  ِظـــلٌّ  مــنــِك  لنا 

ــًة ــبَ ــيْ وَه ــا  ــًن أم ــاِك  ــف ــيْ َس لنا  وداَم 

َدواُم عليِك  للعادي  داَم  وال 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

ال فُضَّ فوك، الشعر له صيارفة يستعملون الحاسة السادسة 

في نقده وتذوقه، وبقدر محصول اإلنسان من جيده ومحفوظه، 

من رصينه ومتينه، بقدر كل ذلك تكون ملكته في نقده مؤاتية 

وخاطر  شعري  طابع  هذا  صادف  وإذا  صافية،  واعية  وحاسته 

اح ورغبة مشوقة فقد تكاملت مادة االختيار وتوفرت عناصر  لمَّ

زاده  فواز،  الدكتور  أخي  في  متوافر  أحسبه  ما  وهذا  اإلبداع. 

المنتدى سعادة األستاذ  اللّه بركة وتوفيًقا، وإلى كلمة صاحب 

فليتفضل. الُعمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور/ 

)المضيف(: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

بسم اللّه، شكرًا أبا جواد، جزاك اللّه خيرًا، وجزى اللّه ضيفنا 

المباركة.  األمسية  هذه  في  جميًعا  بكم  سعدنا  وكم  خير،  كل 
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فواز  الدكتور  تشريف  أوالً  أمور،  لعدة  الشكر  عن  عاجز  وأنا 

األعماق  من  وثانيًّا  المباركة،  الليلة  هذه  في  لنا  جواد  وأبي 

الحكمة  منبر  هي  الحمد  ولِلّه  فبالدنا  فواز،  للدكتور  أشكر 

وأرض العربية األولى ومهد شعراء المعلقات، فأنا، وأنا أستمع 

الشعر  فيها  يحاكي  التي  الشعرية  وبجزالته  فواز،  للدكتور 

القديم، أحسست بشيء من النشوة، واعذروني في هذا؛ إذ إني 

يعيدوننا  الذين  رأس  على  وهو  أمثاله  من  الشباب  بجيل  أفرح 

إلى جذور لغتنا األصلية وإلى شعرنا العربي الفصيح. فله منَّا 

جزيل الشكر، نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يسدده، وهو يلقي 

تلك القصائد. كنت أتخيل طرفة بن العبد من البحرين )منطقة 

من  وغيرهما  حاليًّا،  الرياض  منطقة  من  واألعشى  األحساء(، 

الشعراء. 

آمين.  وأهله،  والديه  له  اللّه  يحفظ  أن  فواز  للدكتور  وأدعو 

وكم كنَّا مشتاقين لحضور والده، لكن مما عزَّانا أن مناسبة الفرح 

أعتذر  أنا  يستغنون عن وجوده، ولذلك  الليلة ال  الخاصة هذه 

للدكتور فواز؛ كوننا ارتبطنا بهذا الموعد الذي جاء على خالف 

ما أردنا بأن يجمع فرحتنا بلقائه مع فرحتهم األخرى. وتلقيت 

اتصاالً من والده قبل قليل، وأبلغ الرسالة، ويقول )الزم تتصل 

على العريس إذا خلصت وتكلمه(. 

أرجو  اللّه خيرًا،  المهّوس، جزاه  والحقيقة تشجيعكم البننا 

أن تذهب للموقع وتستّل هذا اإللقاء وثناء الدكتور فواز عليك 
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فستذكرها  عمرًا،  لك  اللّه  كتب  فإن  تسجيل،  في  به  وتحتفظ 

ضمن ما مرَّ بك من تشجيع، كما مرَّ به من تشجيع. هذا تاريخ 

آمل أن تحتفظ به؛ ألنك أنت صاحبه، فنحن ال نعلم ماذا يبقى 

لنا من أعمار، واللّه أعلم.

حوالي  الصباح،  من  خيرًا،  اللّه  جزاهم  الفنيون،  اإلخوة 

أن  وأفادونا  اللقاء.  لهذا  يجهزون  وهم  شخًصا،  عشر  اثني 

كأنهم  الهواء،  على  معنا  كانوا  شخًصا   )465( اآلن  المتابعين 

الخاصة،  أنه ومن خالل متابعاتنا  أيًضا  اللقاء، إضافًة  معنا في 

يطَّلع على هذه األمسية في  األولين،  فإنه، وخالل األسبوعين 

الدكتور  وأكيد  يزيد على )10.000( شخص.  ما  )اليوتيوب( 

فواز له حضور والذين نتوقع أنهم ربما يصلون إلى هذا العدد 

الليلة. هذه  في 

جزاكم اللّه خيرًا لحضوركم وتشجيعكم. وفعالً ختامه مسك 

كتب  وإن  اللّه،  شاء  إن  لنا  وسيكون  المباركة،  الليلة  هذه  في 

اللّه لنا حياة عودة في الموسم القادم مع بداية الفصل الدراسي 

القادم في شهر محرم. 

أسال اللّه سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في شعبان، وأن 

يقبل منا وأن يبلغنا رمضان، وأن يقبل منا ومنكم صالح األعمال، 

وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل 

الحق، وأن يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه، وأن يُسدد قادتها 

لكل خير وتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الُعمري  عبدالمجيد  واألخ  فواز  للدكتور  الشكر  وأكرر 

الذين  اإلخوان  وكل  المساعدين  اإلخوة  ولكل  )أبو جواد(، 

يعملون منذ الصباح، وسيعملون في الصباح التالي على تفريغ 

هذا اللقاء إن شاء اللّه ليكون ضمن المجلد الثاني عشر، ومن 

ثمَّ يُرسل للمطابع، بإذن اللّه تعالى خالل شهر رمضان. وحيَّاكم 

اللّه. 
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