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 لقاء الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود 

 ( م2019أكتوبر  19الموافق )هـ 1441صفر  20يوم السبت 

 أحالم الدوسري  /الشاعرة : حوار 

 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

لف أسوار النجاح تبذر بذرة البداية لتنمو وتصبح  مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة ، وخ

حكاية عظيمة، سيستظل تحتها األجيال ، ويستفيد من ثمارها ، ويتحدث عن جمال  

وروعة فروعها ، وعن مدى مساحتها الصالحة لمسيرة أجيالها، كيف بدأت؟ وكيف  

بصمات   ذات  بها  يحتذى  نماذج وشخصيات  الحياة  في  ولنا  وكيف ستبقى  كانت؟ 

"  تحت الضوء"ردة، قد ال تتكرر ، وفى هذا المساء نسلط األضواء عبر برنامج متف

على شخصية سعودية حقيقية استطاعت أن تكون قدوة يحتذى بها ، واسم المع  

يشق طريقه في ثنايا هذا الوطن الشامخ ، نرحب معي باألميرة الدكتورة الجوهرة  

أهال ومرحبا بك سمو األميرة في أولى حلقات برنامجنا  ..  بنت فهد بن محمد أل سعود  

 ... فلتتفضل " . تحت الضوء " 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

 وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير 

في البداية أشكر هللا سبحانه وتعالى على أنه قد رزقني باالنضمام لهذه المجموعة،  

اال سعادة  قيادة  تحت  أعمل  وقائدها  وأن  المجموعة  مؤسس  اإلعالمي  ستشاري 

 . خالد بن عبد المحسن التويجري  / األستاذ

استفدت          أعمل معه ومعكم، حيث  أن  نفسي محظوظة  أعتبر  أنني  والحقيقة 

 . وتعلمت الكثير ، ونهلت من علم وخبرة جميع األعضاء دون استثناء

األستاذ والواعدة  المبدعة  شاعرتنا  تفضلها وأشكر  على  الدوسري  أحالم  بإدارة    ة 

 .  الحوار فجزاها هللا خيرا ووفقها هللا لما يحبه ويرضاه 



 . وعلى بركة هللا نبدأ بإذن هللا 

 *           *         * 

سمو الدكتورة الجوهرة قبل البدء في طرح األسئلة أريد أن أعرض على الحاضرين  

 : ملخصا لسيرة سموك الذاتية وتتمثل في

 :  المعلومات الشخصية:  اوال

 الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود :  االسم 

 سعودية : الجنسية

 00966114708129،   00966114708127: الرياض: هاتف

    00966504511589:  جوال    

 gawhara_alsaud@yahoo.com: الاللكترونىالبريد 

 :المؤهالت العلمية: ثانيا

الفلسفة في اآلداب /علوم اللغة العربية تخصص نحو وصرف عام    دكتوراة •

 هـ من كلية التربية في الرياض 1403

هـ  1400اجستير في اآلداب/علوم اللغة العربية تخصص نحو وصرف عام  م •

 من كلية التربية في الرياض 

عام   • عربية  لغة  عال  في  1397/ 1396دبلوم  للبنات  التربية  كلية  من  هـ 

 الرياض 

هـ  من كلية التربية  1395/ 1394بكالوريوس لغة عربية/علوم دينية عام   •

 للبنات في الرياض 

التعليم قبل الجامعى إلى أن حصلت على الثانوية العامة القسم األدبى  تلقيت   •

 من مدرسة كريمات جاللة الملك سعود في حى الناصرية في مدينة الرياض. 

 

 : تطوير الذات: ثالثا

حصلت على العديد من الدورات التدريبية في اإلدارة وتحليل المشكالت وصنع   •

األزمات والحاسب اآللى وإدارة مؤسسات التعليم  القرارات اإلدارية وإدارة  

المهارات   االستراتيجية.وتنمية  واإلدارة  االستراتيجى  والتخطيط  العالى 

 اإلدارية للقيادات األكاديمية والقيادة المتميزة. 

لتطوير   • العالى  التعليم  وزارة  أقامتها  التى  العمل  ورش  جميع  في  شاركت 

دعت   والتى  واألكاديميين  أعرق  القياديين  في  واألكاديميين  القياديين  لها 

الجامعات األمريكية واألوروبية واألسيوية . كما شاركت في العديد من ورش  



العمل التى أقامتها الجامعات لوضع خططها االستراتيجية وورش العمل التى  

 أقامتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم العام. 

أقامها مركز القيادة األكاديمية بوزارة  وشاركت أيضا في ورشة العمل التى   •

 التعليم العالى وذلك لوضع خارطة الطريق للمركز . 

 :التدرج الوظيفى : رابعا 

من   • الرحمن  عبد  بنت  نورة  األميرة  لجامعة  إلى  1428/ 3/ 25مديرة  هـ 

 هـ24/3/1432

الرابعة   • المرتبة  التعليمية على  للشئون  الرئاسة  وكيلة مساعدة  في  عشرة 

 هـ1428/ 3/ 24هـ إلى  1421البنات من    تعليمالعامة ل

 هـ 1415هـ إلى   1402عميدة لكلية التربية للبنات في الرياض من  •

في   • للبنات  التربية  كلية  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  في  مساعد  أستاذ 

 الرياض . 

محاضرة في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية في الرياض من عام   •

 هـ1402  هـ إلى 1401

  1394معيدة في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية في الرياض من   •

 هـ1400هـ إلى  

 : أهم اإلنجازات في فترة إدارتي لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن: خامسا

لد • الشريفينسعيت  الحرمين  خادم  فهد  ى  العزيز  الملك  عبد           الملك و ،  بن 

عام   منذ  العزيز،  عبد  بن  أي  هـ  1404عبد هللا  كلية  ،  عمادة  توليت  منذ 

ولى العهد صاحب السمو الملكى األمير سلطان  لدى  التربية للبنات ، وكذلك  

ستمريت في  ، وا  بن عبد العزيزــ يرحمهم هللا جميعا ــ  إلنشاء جامعة للبناتا

النجاح وو  السعي كلل هللا  أن  إلى  الطلب  في  الحرمين  واإللحاح  خادم  ضع 

هـ  1429/  29/10الشرفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز حجر األساس في  

. 

قامت بهيكلة كليات البنات الكائنة في منطقة الرياض    فرق العمل التي  ترأست   •

وضعت   التى  العمل  فرق  وكذلك  إنشائها.  منذ  للجامعة  تابعة  كانت  والتي 

 مشاريع الكليات الجديدة للجامعة . 

وتابعت اللجان التى كلفت بوضع خطط ومناهج الكليات الجديدة وكذلك    أشرفت •

 الكليات التى تم هيكلتها. 

 وضع الخطة االستراتيجية للجامعة . شاركت في  •

 شاركت في وضع الخطة االستراتيجية للدراسات العليا .  •



المملكة   • داخل  واإلدارية  التعليمية  الهيئتين  أعضاء  تدريب  عملية  تابعت 

 وخارجها. 

ئيسة فرق العمل الذى ساهم في وضع تصور للمدينة الجامعية مع الشركات  ر •

والمؤسسات والمكاتب الهندسية التى أسند لها تصميم وتنفيذ وتجهيز المدينة  

 عبد الرحمن. بنت الجامعية لجامعة األميرة نورة 

أرض  لرئيسة   • على  الجامعية  المدينة  مشروع  في  العمل  سير  متابعة  جنة 

 الواقع. 

للغتين  للجامعة با   بتصميم وتنفيذ الموقع اإللكتروني   قامت  اللجنة التي   رئيسة •

واإل واإلنجليزية،  والبيانات  العربية  المعلومات  إدخال  على  التام    شراف 

 واألنظمة على الموقع باللغتين العربية واإلنجليزية. واللوائح 

تقع في نطاق منطقة  كانت    كلية التي   17كليات البنات وعددها القيام بإدارة   •

إنشائها ،    ضمت للجامعة عند  والكائنة خارج مدينة الرياض والتي الرياض  

ها في كل من الخرج، وشقراء،  ن تم ضمها للجامعات التى تم إنشاؤوذلك إلى أ

 والمجمعة. 

بنت  • نورة  األميرة  جامعة  لضم  المطلوب  إنفاذ  تولت  التي  اللجنة         رئيسة 

عبد الرحمن إلى اتحاد الجامعات العربية، إلى أن تم ضم الجامعة إلى اتحاد  

 هـ. 1431الجامعات العربية في عام  

 : النشاط العلمى:  سادسا

اه  أشرفت وشاركت في اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتور •

 ، كما شاركت في الحكم ومناقشة بعض رسائل الماجستير والدكتوراه 

شاركت بالعديد من األبحاث وأوراق العمل في المؤتمرات والندوات  داخل   •

 المملكة وخارجها ومنها على سبيل المثال :

ورقة عمل بعنوان: " تعليم البنات في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس   •

ا العربية  الالمملكة  اللقاء   ، في  لسعودية"  البنات  تعليم  لمسؤولى  سادس 

العربية  ال المملكة  لتأسيس  المئوى  االحتفال  فعاليات  ضمن  المنعقد  مملكة 

 السعودية  . 

ورقة عمل بعنوان :"تطور برامج الدراسات العليا في كليات البنات" ، الندوة   •

 هـ .1422التى عقدت في جامعة الملك سعود  ،  

طور الكمى ألعضاء هيئة التدريس والطالبات خالل خطط  بحث بعنوان "الت •

التنمية والمتوقع مستقبال" ، ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات  

 التعليم العالى في المملكة العربية السعودية ، جامعة الملك سعود 



بحث بعنوان :" التجربة التربوية والتعليمية لكلية التربية للبنات في الرياض   •

 تراها خريجاتها " ، مؤتمر إعداد المعلم ، جامعة أم القرى. كما 

العربية   • المملكة  في  للبنات  التربية  كليات  أداء  واقع  بعنوان:"تقويم  بحث 

المختلفة")دراسة   التعليم  لمراحل  العربية  اللغة  إعداد معلمة  السعودية في 

 . ميدانية( ، المؤتمر العلمى السابع ، كلية التربية ، جامعة القاهرة

ورقة عمل بعنوان:"مقترح للسياسات التعليمية المستقبلية لكليات البنات في   •

م(، المؤتمر القومى  2025هـ ) 1446المملكة العربية السعودية حتى عام  

السنوى الثالث عشر بعنوان الجامعات العربية في القرن الواحد والعشرين ،  

 جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية . 

التى  المساهمة في إ • لقاء عدد من المحاضرات والندوات الثقافية والعلمية  

 تخدم المجتمع في مناطق عديدة من المملكة. 

عبد            ألقت محاضرة بعنوان :"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن   •

العزيز وتطوير التعليم العالى للمرأة في المملكة العربية السعودية" جامعة  

 هـ1431عبد الرحمن نموذجا" .،جامعة الطائف عام  األميرة نورة بنت 

العربية   • المملكة  في  البشرية  التنمية  اتجاهات   " بعنوان  عمل  ورقة 

واإلدارة   للسياحة  سلطان  البشرية،كلية  للتنمية  األول  الملتقى  السعودية"، 

 هـ. 1431بأبها ،  

العالى بتاريخ  ألقت محاضرة بعنوان " تجربتى في اإلدارة " في وزارة التعليم   •

 هـ على القيادات النسائية بجامعات المملكة . 26/6/1433

الدمج بين وزارتى   • لتعزيز  المشاركة بورقة عمل بعنوان "مبادرة مقترحة 

التربية والتعليم والتعليم العالى" في الندوة التى أقامتها وزارة التعليم العالى  

 م. 2015/ 4/ 25في 

هـ  1435تى مع اإلدارة" صدر في عام  تأليف كتاب بعنوان " محطات في حيا •

هـ  1436، وترجم للغة اإلنجليزية وصدرت النسخة المترجمة في بداية عام  

. 

للجامعات السع • المجتمعية  المبادرات  ودية  المشاركة بورقة عمل بعنوان " 

لل أقامتها  ودورها في تعزيز االنتماء  التى  النسائية  الندوة  وطن" وذلك في 

 هـ8/1436/ 9يم العالى في  وزارة التربية والتعل

ألقت محاضرة بعنوان "تجربة حياة وخالصة فكر" على طالبات الدراسات   •

العليا قسم اإلدارة والتخطيط التربوى بكلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام  

 هـ. 6/1436/ 20محمد بن سعود اإلسالمية وذلك في 



عل • االجتماعي  التواصل  شبكات  "تأثير  بعنوان  محاضرة  العالقات  ألقت  ى 

االجتماعية لألسرة" في ملتقى جمعية سكن للتنمية األسرية في محافظة أملج  

 هـ . 7/5/1439وذلك في 

شاركت بورقة عمل بعنوان " معلم المستقبل الفعال " في ملتقى "المعلم ...   •

 هـ . 1439/ 5/ 29بناء إنسان وتنمية أوطان " في محافظة صبيا يوم 

•   "  : بعنوان  عمل  بورقة  على  شاركت  وأثرها  االجتماعي  التواصل  وسائل 

يوم   القنفذة  تعليم  إدارة  أقامتها  التي  الندوة  في  والمجتمع"  الفرد واألسرة 

 هـ . 26/6/1439

شاركت بورقة عمل في محور الجودة اإللكترونية في الملتقى األول للجودة   •

 هـ .  1439رجب   17إلدارة التعليم بالجبيل بتاريخ  

وس •  " بعنوان  ببحث  اللغة  شاركت  على  وتأثيرها  االجتماعي  التواصل  ائل 

الدولي   المؤتمر  في  السعودية"  العربية  المملكة  في  لمستخدميها  العربية 

السابع للغة العربية الذى عقد في دبى بدولة اإلمارات العربية المتحدة في  

 هـ . 1439شعبان  5شعبان وحتى   1الفترة من 

الشاركت   • المؤتمر  العرفي  للغة  الثامن  الذى  دولى  بدولة  بية  دبى  في  عقد 

هـ  1440شعبان    8شعبان وحتى   6اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

للناطقين   العربية  اللغة  تعليم  الحديثة ودورها في  ببحث بعنوان: "التقنيات 

 بغيرها في المملكة العربية السعودية" 

التنمية االجتماعية"  ألقت محاضرة بعنوان:" العطاء والتنمية ودورهما في   •

في ندوة عقدت في ديوانية الدكتور عبد هللا الخرمانى في جدة وذلك بتاريخ  

 م(. 2019/ 8/ 28هـ )الموافق  1440/ 26/12

ألقت محاضرة بعنوان :" التعامل مع األبناء في الواقع المعاصر" في ملتقى   •

التابع  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  بن  سلطان  بمركز  السادس    "نرعاك" 

بتاريخ   وذلك  والمعادن،  للبترول  فهد  الملك  )  1441صفر    10لجامعة  هـ 

 م (.  2019أكتوبر  10الموافق  

 :العضوية في اللجان والجمعيات  :اابعس

اتفاقية   • عن  المملكة  تقرير  بإعداد  كلف  الذى  النسائى  العمل  فريق  رئيسة 

 . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لألمم  المتحدة

رئيسة اللجنة االستشارية لندوة "التعليم العالى للفتاة ..... األبعاد والتطلعات   •

 " ،جامعة طيبة. 

 عضو في االتحاد الدولى للغة العربية.  •

 عضو اللجنة العلمية العليا للمؤتمر الدولى للغة العربية.  •



 عضو الجمعية العمومية للمجلس الدولى للغة العربية.  •

 المؤتمر الدولى للغة العربية. عضو مجلس إدارة   •

الملك عبد هللا بن عبدالعزيز   • العلمية لمركز توثيق سيرة  اللجنة  عضو في 

 يرحمه هللا . 

 عضو مؤسس ملتقى نساء آل سعود.  •

 : الجوائـــــــــز :  ثامنا

زت بجائزة الشرق األوسط التاسع للتميز في القيادات في مجال التعليم لعام  فا •

 م 2010

   :ت واالهتماماتالهوايا :  تاسعا

ودعم المرأة    .القراءة ، والمشاركة في األنشطة المجتمعية االجتماعية منها والعلمية 

 . والشباب 

 *           *         * 

 بداية سمو األميرة من هي الدكتورة الجوهرة الفهد؟

تربيت على    ، الوطن  تراب هذ  إلى هللا، عاشقة  الفقيرة  ، هي  فهد  بنت  الجوهرة 

 :خطى

 فال تترك التقوى اتكاال على النسب .. لعمرك ما اإلنسان إال بدينه  

 وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب .. فقد رفع اإلسالم سلمان الفارسي

وعليه فأنا متمسكة بفضل هللا ومنته بعقيدتي اإلسالمية ، وملتزمة بقدر المستطاع  

علبه وسلم، وطاعة هللا وأولياء  بتعاليم الدين اإلسالمي ، وسنة نبينا محمد صلى هللا  

وأحمد هللا سبحانه وتعالى بأن  .  أمورنا، وأيضا بتقاليد المجتمع وعاداته وأعرافه

خلقني ووهبني نعمة ال أعرف المستحيل، فدائما أعمل بجوارحي بكل طاقتي، وقلبي  

 . متوكلة على هللا سبحانه وتعالى 

موك األسئلة التي وردتني من  واآلن سأبدأ بمشيئة هللا تعالى في أن أطرح على س

 : الحاضرين

 : السؤال األول

العربية   ما هو سبب اختيارك لهذا  ..  وسط هذه المؤهالت العلمية في مجال اللغة 

 التخصص بالذات؟ 



فكما هو معلوم اللغة  : بالنسبة لهذا السؤال ، وهو لماذا اخترت اللغة العربية بالذات

 . هي الوسيلة األولى للتخاطب بين الناس 

 . وهى أهم أداة من أدوات التفكير 

 . وهى وعاء العلم والمعرفة

هذه األمور الثالثة تكاد ــ لوضوحها ــ تكون من البدهيات، ولكن أرى أن هناك نسبة  

ما تستحقه من االهتمام،  (  البدهيات)من الناس ــ في حياتهم العملية ــ لم يعطوا هذه  

مع أنها مشتركة بين اللغة العربية وسواها، إال أن اللغة العربية تتميز عن غيرها  

الدين اإلسال لغة  تعالىبأنها  قال   ، العربية  باللغة  نزل  الكريم  فالقرآن  )  مي،  إنا  : 

كتاب فصلت آياته  : )  ، وقال تعالى(  2:يوسف( )أنزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون

 (. 3:  فصلت 0(  قرآنا عربيا لقوم يعلمون

وما أرسلنا  : )  والرسول صلى هللا عليه وسلم خاطب قومه العرب بلسانهم، قال تعالى

 ( 4: إبراهيم ...( )  بلسان قومه ليبين لهم من رسول إال

وهكذا فإن األساسين األولين لهذا الدين ــ القرآن والسنة ــ هما باللغة العربية ، وال  

يمكن فهمهما ومعرفة أسرارهما ، واستنباط األحكام منهما لغير المتمكن من هذه  

 . اللغة المباركة 

رئيس        تخصصا  العربية  اللغة  فضلت  تخصصا  ولذلك  اإلسالمية  والدراسات  ا، 

فرعيا في دراستي لمرحلة البكالوريوس، ولقد كان لعلماء اللغة العربية الذين تتلمذت  

العربية واخترتها في   على أيديهم الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى أن عشقت اللغة 

 . دراساتي العليا بعد ذلك

 *           *         * 

 :  السؤال الثاني

هل كانت  ..  ربتك دكتورة ولعلنا بذلك نقدم رسالة  موجهه لجيل اليوم  من خالل تج

هذه المؤهالت العلمية الكبيرة فقط السبب في وصول األميرة الدكتورة الجوهرة إلى  

 ما هي عليه اليوم ؟ 



في اعتقادي ــ وهللا أعلم ــ أن المؤهالت ليست هي السبب الحقيقي فقط لما       

فهذا يرجع أوال إلى توفيق هللا سبحانه وتعالى ن ثم إلى  . ةأسند لي من أعمال قيادي 

العامة،   المصلحة  في  والرغبة  النفس  الصدق مع  ــ في  بذلك  كلفني  من  ــ  توسم 

وأيضا الرغبة الملحة والمستمرة في تطوير العمل، واألخذ بما هو جديد في عالم  

وكيفية تحويل األزمة  .  التقنيات في حينه لتطوير العمليتين التعليمية واإلدارية معا

 . إلى فرصة ، مع التفكير في مزايا التطوير ال معوقاته

وقد يكون صاحب القرار بنى ذلك على تاريخي السلوكي والعلمي مع زميالتي     

 . وطالباتي، وما كلفت به من أعمال تدريسية وإدارية

 *           *         * 

 :السؤال الثالث

عام   الرياض  في  للبنات  التربية  كلية  عميدة  فضال عن  1402تسلمت منصب  هـ 

خالل هذه الفترة ما  ...  هـ  1428تعيينك وكيلة مساعدة للشؤون  التعليمية إلى عام  

 هو أبرز إنجاز تم تحقيقه؟ 

في   التربية  لكلية  عمادتي  فترة  في  تحقيقه  تم  إنجاز  أبرز  عن  سؤالك  بخصوص 

 . عدة للشئون التعليمية الرياض والوكالة المسا

،  "محطات في حياتي مع اإلدارة : "  فالحقيقة قد أوضحت ذلك تفصيليا في كتابي  

ولكن ما أريد أن أؤكد عليه إن أي إنجاز قد تم إنما يرجع إلى فضل هللا سبحانه  

وتعالى علينا، ثم بفريق العمل الذى عمل معي، هذا الفريق الرائع فعال، من حيث  

الذى ساد بين أعضائه ، وإنكار الذات، حيث تجرد جميع أعضائه  تجانسه، والود  

 . لتحقيق الهدف بعد تحديده 

 *           *         * 

 :السؤال الرابع

من خالل منصبك دكتورة كمديرة لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ، ما هي  

 الصعوبات التي واجهتك؟  



إد  في  واجهتني  توجد صعوبات  ال  اعتقادي  أن  في  أستطيع  ولكن   ، الجامعة  ارة 

الجاد للعمل  محفزات ودوافع  إيجابيا ال  .  اسميها  تفكيره  يكون  أن  لإلنسان  بد  فال 

 . سلبيا

وأنا هنا أحذر من التفكير السلبي ألن القدرة الهائلة للفكر السلبي تحول المشكلة   

أزمة البسيط.  إلى  المشكلة  لتصعيد  قدرات خاصة  لديهم  المدرسة  ة  فأصحاب هذه 

وتحويلها بسرعة البرق إلى أزمة، هذه األزمة تؤكد رؤيتهم السلبية لعدم الجدوى  

التي   اإلدارية  لذلك يسعدهم دائما وجود األزمات  وتشعرهم بمصداقية اقتراحاتهم، 

 . يبرعون في تحليلها ال في حلها

فرص  هذا باإلضافة إلى إن التفكير السلبي يقاوم التفكير في مشكالت التطوير ال في  

التطوير ، في تكلفة النمو ال في عوائد التنمية ، حيث التركيز دائما على المشكالت  

التي يولدها   االهتمام إلى الفرص  النمو والتطوير دون نوجيه  التي ستترتب على 

 . التطوير

 *           *         * 

 : السؤال الخامس

 هل يختلف التعليم سابقا عما هو عليه اليوم ؟ 

هناك اختالفات كثيرة ومتنوعة في مناهج ووسائل وطرائق التعليم والتعلم،  ال شك أن  

والتدريب في جميع المؤسسات التعليمية، وذلك في وقتنا الحاضر عما كان عليه ال  

أقول سابقا فقط، ولكن أستطيع أن أقول كل عام بل كل يوم بالنسبة للمعتمد على  

 . التقنية 

يم والتعلم والتدريب يأخذون في اعتبارهم خبرة  ولكن القائمين على مؤسسات التعل  

من سبقوهم في هذه المجاالت ليتمكنوا من التطوير الذى تتطلبه حركة الزمن، ولكى  

يتمكن أبناء الوطن من المضي إلى الهدف المنشود بحرية متجددة، واستجابة مرنة،  

 . وعقلية متفتحة دون أن تفقد األمة ذاتها

المناسبة فإنني أرى العلم ، واستعارة ما    وبهذه  أال نتحرج من نقل كل جديد في 

والمثل،   والقيم،  واللسان،  العقيدة،  دون  المادية،  الحياة  ضرورات  من  يعوزها 



واألخالق، وأصيل التقاليد، وكل ما هو من عناصر ذاتية المملكة العربية السعودية  

 . الخاصة وشخصياتها المميزة

 *           *         * 

 : ادسالسؤال الس

سمو األميرة الدكتورة الجوهرة من معيدة في قسم اللغة العربية إلى محاضر إلى  

أستاذة مساعدة إلى عميدة لكلية التربية إلى وكيلة مساعدة للشئون التعليمية إلى  

 وسط هذا التسلسل الوظيفي الفخم أين وجدت الدكتورة نفسها؟ ... مديرة جامعة 

ومع طالباتي الالتي كنت أقوم بتدريسهن،  الحقيقة لقد وجدت نفسي في تخصصي  

الكثير ، والعديد منهن سأقف لهن احتراما ما حييت، أذكر أنني   فقد تعلمت منهن 

أالحظ إحدى   العام، وكنت  االختبارات في نهاية  أحد  أراقب على طالباتي في  كنت 

الطالبات وهى منهمكة في الحل ، وقد شغلت كل جوارحها لحل أسئلة االمتحان ،  

يقولأت حالي  ولسان  ليست  :  أملها  الطالبة  وهذه  لك،  تربيتها  في  والدتك  فخر  يا 

النموذج الوحيد، فلقد صادفت مثيالتها بشكل كبير جدا في مشواري مع التدريس في  

 . جميع المراحل الجامعية 

ومن الطريف أن كان لدى طالبة في أحد ى الفرق الدراسية التي أقوم بتدريسها،  

حاضرة يعطى اتجاها وإحساسا آخر تماما، هذه الطالبة قد وهبها  كان وجودها في الم

النحو   في  معينة  قاعدة  شرح  في  منهمكة  أكون  فعندما   ، للغاية  مبدعا  عقال  هللا 

والصرف تفاجئني بأسئلتها العبقرية في مضمونها، فكنت أبتسم مباشرة عندما أسمع  

ممتا  أنها ستسأل سؤاال  متأكدة  تسأل ألنني  أن  قبل  أوقات ممتازة،  صوتها  زا في 

أيضا   للعلم، فهى  أكثر حماسا  أنها  من  الرغم  أنه على  الطالبة  والطريف في هذه 

هذه الطالبة  . أكثرهن مرحا وطفولة وبراءة ومشاغبة، بل كانت مبدعة في األنشطة 

والكثير من طالباتي كنت أتعلم منهن يوميا الكثير، وأرى نفسى صغيرة أمام مزاياهن  

 . هبها هللا لهنالرائعة التي و

لكل ذلك وأكثر كنت أجد نفسى معهن، وأستمتع أثناء قيامي بالتدريس لهن، وأسعد  

 . يوم تخرجهن، وعندما أرى الفرحة في عيون أمهاتهن في يوم االحتفال بتخرجهن



 *           *         * 

 :السؤال السابع

هم ما له أثر في ذاكرة  حققت الكثير والكثير من اإلنجازات والنشاطات العلمية ، فما أ

 الدكتورة منها؟ 

 *           *         * 

لكلية   كنت عميدة  أمورنا منذ  أولياء  له عند  أسعي  كنت  إنجاز  أهم  أن  أرى  إنني 

التربية هو أن تكون للمرأة السعودية جامعة خاصة لها، وكذلك مدينة جامعية خاصة  

 . لهن

حاحي في الطلب والمتابعة بالنجاح،  والحمد هلل رب العالمين فقد كلل هللا سعي وإل

وبفضل هللا ومنته تم إنشاء جامعة للمرأة السعودية، ال أكون مبالغة إذا قلت إن ما  

..  فمن مبان مدرسية مشتتة هنا وهناك  ...  تحقق كان أكثر بكثير مما كنا نحلم به  

الرحمن   عبد  بنت  نورة  األميرة  لجامعة  مدينة جامعية  تصميماتها  ..  إلى  حصلت 

السعودية   الهيئة  من  كل  من  والشهادات  الجوائز  من  العديد  على  وإنشاءاتها 

للمعمارين،   الدولي  واالتحاد   ، العمران  لعلوم  السعودية  والجمعية  للمهندسين، 

...  األبنية الخضراء اإلسباني  ومجلس األبنية الخضراء العالمي األمريكي، ومجلس  

 . وغيرها

مناهجها   ووضع  الجامعة  في  أنشئت  التي  الجديدة  الكليات  إلى  باإلضافة  هذا 

من   الكثير  وهناك  بتنفيذها،  الشروع  قبل  عالمية  جامعات  ثالث  من  واعتمادها 

يمكن  " محطات في حياتي مع اإلدارة: "اإلنجازات الهامة ذكرتها تفصيليا في كتابي

 .  د معرفة المزيد الرجوع إليه  لمن أرا 

 *           *         * 

 

 

 



 

 :  السؤال الثامن

والمؤهالت   المميزة  العلمية  والنشاطات  المدهشة  واإلنجازات  التألق  هذا  كل  بعد 

دكتورة   حياتك  في  والتكريم  الجوائز  من  العديد  وجود  بد من  ال   ، هال  ..  الفخمة 

 تفضلت بذكر بعضها؟ 

 

لقد عملت طوال فترة إدارتي السيما لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بكل      

قوة وفكر على بنائها في ضوء األسس العلمية والفنية والتقنية،    ما أتاني هللا من 

وكنت أضع  ..  وعلى تحسين أحوالها وتعزيز إرثها بما يرضى هللا سبحانه وتعالى  

: "  ذلك نصب عيني في كل ما أقول وأفعل، وفيما آخذ وأدع، استجابة لقوله تعالى

ولما كنت  ( ...  105:  بةالتو" ) وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون

فليس لى مع أمر هللا ونهيه، أمرا أو نهيا، وال مع  ....  قد اخترت طريق هللا سبيال

حكم هللا وال قوله حكم وال قول، إنما هو اإلذعان والتسليم المطلق ألمر هللا وأمر  

فذاك دستوري الحاكم ألعمالي التي كلفت بها على  ..  رسوله صلي هللا عليه وسلم

الرسمي وعلى مستوى حياتي األسرية الصغيرة والممتدة، وأنا إذ أقول    المستوى

ما أقول فليس من باب االمتنان ــ حاشا وهللا حاشا ثم بعد حاشا ولكني حظيت أن  

أكون في مواقع خدمية لوطني لم أنتظر جوائز وال تكريما نظير ما قمت به ألنني قد  

 . احتسبته عند هللا سبحانه وتعالى

وأنت عالم الغيوب أن حبي لوطني كان دافعي دائما لتحمل مسئوليتي  وأشهد ربي  

 . كاملة غير منقوصة ولم أدخر في سبيل ذلك وسعا وال طاقة 

لذلك أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قمت به مع الزميالت والزمالء خالصا  

 . لوجهه الكريم 

 *           *         * 

 

 



 :السؤال التاسع

ذلك الصرح الشامخ والذى نراه في تطور دائم مواكب لكل حدث  "  قضايا وطنية"  

 ما هي الفكرة التي كانت خلف وجوده؟ وكيف كانت البداية؟ ...  ولكل جديد  

الحقيقة هذا السؤال يمكن توجيهه للمستشار اإلعالمي مؤسس المجموعة األستاذ  

يه، ألنني لم أنضم للمجموعة  خالد عبد المحسن التويجري فهو القادر على اإلجابة عل

 . إال بعد حوالي سنة ونصف من تفعيل العمل بها

 *           *         * 

 : السؤال العاشر

ما رأيكم في طاقم قضايا وطنية  ...  كالم جميل سمو األميرة أجده مدخال للسؤال التالي

 جري؟ وبالجهود المبذولة من قبل مؤسسها المستشار اإلعالمي األستاذ خالد التوي

تضم نخبة كبيرة من األعضاء من أصحاب الفكر  "  مجموعة قضايا وطنية  "الحقيقة  

لهذه   باالنضمام  رزقني  قد  أنه  على  وتعالى  سبحانه  هللا  وأشكر  والخبرة،  والعلم 

الكثير ونهلت من علم وخبرة جميع األعضاء   المجموعة ، حيث تعلمت واستفدت 

وقا المجموعة  استثناء السيما من مؤسس  األستاذ  دون  المستشار اإلعالمي  ئدها 

 . خالد التويجري 

 *           *         * 

 : السؤال الحادى عشر

وسط ما تشهده المملكة العربية  " مجموعة قضايا وطنية  " ما الدور الذى تقوم به 

 السعودية من نقلة كبيرة في التطوير؟ 

به   تقوم  دور  وطنية  "  أهم  قضايا  العربية  "  مجموعة  المملكة  تشهده  ما  وسط 

والمساهمة  .  السعودية من نقلة كبيرة في التطوير هو توعية جميع فئات المجتمع 

بما يتم اتخاذه من توصيات في الندوات ذات العالقة التي تقيمها المجموعة وتقديمها  

 . لجهات االختصاص التخاذ ما يرونه مناسبا

 *           *         * 



 

 : الثاني عشرالسؤال  

 ما رأيك في أعضاء الفريق العلمي؟ وما أولوياتكم المستقبلية؟ 

علمهم   الكثير من  أعضائه  من  تعلمت  الذى   ، العلمي  الفريق  بأعضاء  أشيد  أنني 

 . وخبرتهم وجميعهم على علم تام بقضايا الوطن فجزاهم هللا خيرا 

ق العلمي للوقوف  هذا وأضيف بأنه قد تم طرح استبيان الكتروني على أعضاء الفري

ومعالجة   اإليجابيات  دعم  على  للعمل  الفريق  أداء  ولتقييم  رضاهم   مدى  على 

 . السلبيات

والحمد هلل كانت جميع نتائج محاور االستبيان مرضية إال ما ندر، وقد تم عقد اجتماع  

هـ لتدارس النتائج وذلك بعد تزويد كل عضو بالنتائج  1441صفر    16للفريق يوم 

 . د االجتماع بإسبوع مفصلة قبل عق

 . والحد هلل اتخذت قرارات لدعم اإليجابيات ولمعالجة السلبيات

مجموعة  "وأما بخصوص األولويات التي أسأل هللا أن يوفقنا بإنجازها فهي تحويل 

التقنية تتطور بسرعة البرق ،  "  قضايا وطنية إلى جمعية ألن كما هو معلوم فإن 

استمرار الواتساب فعاال مشكوكا فيه، وال بد من التفكير في  األمر الذى يجعل عملية  

 . تقنية حديثة لتفعيل الندوات واألنشطة العلمية الثقافية للمجموعة من خاللها

 *           *         * 

من    الكريم  سموكم  من  ما سمعناه  على  الجوهرة  الدكتورة  األميرة  أشكرك سمو 

لتي تبين منها التواضع والثقة بالنفس ،  معلومات مهمة في مسيرتك الشخصية ، ا

ومسيرة تعليم المرأة السعودية وتمكينها، وسعيك الحثيث إلى إنشاء جامعة للبنات  

كل   ، وجمعت  بالنساء  العالم تختص  في  األولى  مدينة جامعية هي  بإنشاء  انتهت 

ة  كليات البنات المتناثرة هنا وهناك في مكان واحد وتحت مظلة كيان واحد هو جامع

 . األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 *           *         * 



واقتدار وأشكر جميع   بكل حكمة  اللقاء  أدارت  التي  الدوسري  أحالم  أشكر األخت 

 . المداخلين من أعضاء المجموعة الذين أثروا هذا اللقاء باالستفسارات الهادفة

 *           *         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نوف بنت بندر بن ناصر البنيان. د :مع   لقاء

 . أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل

 دكتوراه في التاريخ والحضارة 

 ( م 11/11/2019الموافق  )هـ 14/3/1441يوم االثنين 

 حصة بنت عبد العزيز / حوار اإلعالمية

  

  

حياة  إن الحياة بدون هدف أو غاية يبذلها اإلنسان للوصول لمبتغاه تكون     

يسيطر عليها الملل والجمود، والبد من المضي في تحقيق ما نحلم به ونتمنى  

 . الوصول إليه وعدم الرضوخ لليأس

ضيفتنا شخصية تحدت الصعاب وتخطت العثرات بكل عزيمة وإصرار حتى     

وصلت إلى النجاح الذي تفتخر به، فهي مثال لإلرادة الصلبة والعزيمة القوية  

الفذة المتنورة، إنها في مجملها امرأة تسلحت بالعلم وشقت طريقها  والعقلية  

رغم الصعوبات والمعوقات لتصل إلى غايتها المثلى وهدفها المرسوم  

يحتذى به في الجد واالجتهاد والكفاح والمثابرة ولتكون   وتصبح اليوم مثاال

ا  محل اهتمامنا فنحاول من خالل لقائنا بها أن نسلط الضوء على مسيرته

الحافلة باإلنجاز ، إنها الدكتورة القديرة نوف بنت بندر البنيان، ونحن نقترب  

من ألق حضورها وبهاء تجليها علينا نستفتح حوارنا معها بسؤال عن  

 شخصها، فمن هي الدكتورة نوف البنيان؟ 

  

نشأت  , ـه 1392   مكة المكرمة عام    نوف بنت بندر البنيان من مواليد   _ 



,  بين أم غمرتنا بالحنان والحب وأب كريم عاشق للعلم, ةفي أسرة منظم 

علماني  , أسمى في حياتي  اوضعا مخافة هللا هدف , عززا ثقتي بقدراتي وذاتي

تدرجت في  , وأن اإلنسان بال مبدأ ال قيمة له, أن الحياة ال تستقم إال بمبدأ

أم  مراحل التعليم وتخرجت من قسم التاريخ التابع لكلية الشريعة بجامعة 

تعاملت مع التاريخ والتخصص كرسالة واجبة علي تأديتها بأمانه  , القرى 

فالمؤرخ المسلم سفير لتاريخه ودينه اندرجت في سلك التعليم تحت إدارة  ,

وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في  ,تعليم مكة المكرمة  

يمي  وانتقلت للعمل األكاد  -عز وجل–وكل ذلك توفيقا من هللا ,التخصص  

وأسأل هللا العلي القدير أن يحسب  ,بجامعة حائل قسم العلوم االجتماعية  

 . وأن نكون فوق المأمول لخدمة ديننا ووطننا ,أعمالنا لوجهه الكريم 

  

  

 بتقديم بحث بعنوان  الماجستير  نوف حصلت على  . د_ 

ن اللغة العربية وأثر ذلك في نقل الحضارة اإلسالمية إلى  وتعلم األوربي) 

دراسة  ( )م 12  /ه 6م وحتى نهاية القرن 8 / ه2أوروبا من مطلع القرن  

فما هو الهدف من هذا البحث ؟ و هل لقي إقباالً من  ( .. تاريخية حضارية

 وزارة التعليم؟ 

ام الملك  مع بداية اهتم  اكان اختياري لهذا الموضوع متزامن,نعم عزيزتي  

الديني  ) هود رحمه هللا بموضوع الحوار بشقي عبدهللا بن عبدالعزيز آل سع

وزيارته للفاتيكان معبرا عن الصورة الحقيقية لإلسالم الذي  (,والحضاري 

وسلطت الضوء في رسالتي على  , شّرع أبوابه للعالم منذ آالف السنين 

تشهدت بالدفعات التي  واس, اهتمام األوروبيين باللغة العربية وعلوم العرب  

تضمنت أبناء ملوك أوروبا الذين انضموا لجامعة قرطبة ليستقووا العلم فيها  

نا اليوم تخلوا عن  ءحيث أن أبنا,  وهذا الموضوع له شجون في نفسي  , 

بعدما كان يحتل الصدارة في  ,  اوبات اللسان العربي غريب, لغتنا الخالدة 



زمن ونستقبل المبتعثين لتعلم العربية  وتمنيت لو يعود بنا ال , العصر الوسيط 

وأن ال نمجد االبتعاث الخارجي أكثر من  ,كما كان أسالفنا , وعلومها  

,  واألجمل عالميا وكانت األولى  ,لم تمنع من العلم قط   فحضارتنا ,المطلوب 

فكان بحثي يدور حول هذه المحاور والتركيز فيها على ثقافة االئتالف ونبذ  ,

 . شر  االختالف بين الب 

أي اهتمام من الوزارة ولربما ال تعلم    لى اآلن ولم يلقوبحثي حبيس األرفف إ

إنما ثقتي تامة بأنه سينال حظاً من االهتمام لو وقع في يد  , عنه شيء 

وأتمنى أن يطور ليصل كل العالم وهذه خطتي  ,مسؤول يهتم بما كنت أهتم  

اإلنجليزية والفرنسية لنذكر الغرب  حيث أنني شرعت في ترجمته باللغتين  

 . بأمجادنا التي الزالوا يحتفظون بتراثها داخل مكتباتهم العلمية 

  

  

الخدمات المقدمة من   بما أنِك مشاركة في خدمة المجتمع ما هي أهم __ 

 قبلك وأهم الدورات التي قمِت بالتدريب فيها؟ 

ولية كبيرة في  كما ذكرت لك سابقا تقع على عاتق المؤرخ المسلم مسؤ_ 

تسليط الضوء على مكامن القوة في التاريخ اإلسالمي وهذا في حد ذاته بالغ  

وما  ( ,وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين :)قال تعالى, األهمية للجيل اليوم  

فمن خالل اللقاءات والندوات وورش العمل أقوم بتغذية  ,أحوج مجتمعنا لذلك  

وفي  ملسو هيلع هللا ىلص , فنحن أمة محمد  , ينه ونفسه هذا الجانب لتعزيز الشباب المسلم بد

وكل شعارات  , مادة علمية غزيرة كفيلة بتنمية وتطوير الذات  ملسو هيلع هللا ىلص  شخصيته 

,  الدورات التي انتشرت في المجتمع لها أصل في السيرة النبوية الشريفة  

,  ة النفس وتعزيزها وزيادة تمكنها ئوربط ذلك تاريخيا يعمل على تهد

,  ها هدف أساسي مشتق من تلك الصورة ومجاالت مشاركاتي المجتمعية ل

المساهمة الوطنية في رقي الفكر السعودي  :  وتندرج بعده عدة أهداف منها

والمؤسسات وتغذيتهم بما استطيع من معلومات ووسائل  ,ودعم الشباب ,



تسهم في خلق جو آمن لمستقبل رائع بإذن هللا ومن أهم الدورات التي قدمتها  

ونشر متطلبات رؤية  ,  الشراكة المجتمعية وملسو هيلع هللا ىلص, المدرب القدوة محمد  :

وفن اإلتيكيت وركزت فيها على أصلها المنبثق من الشريعة  , 2030

الحضارة والقيمة المرجعية وكانت  : وقدمت ندوات من أبرزها , اإلسالمية 

,  برعاية كريمة من سمو األميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود حفظها هللا

الجد وابداع الحفيد تحت رعاية إدارة  بين طموحات  2030وندوة عن رؤية 

وقدمت أيضا دورات للطالبات الموهوبات في مكة  , التعليم بمنطقة حائل 

كما  . المكرمة عن التفكير اإلبداعي وبرنامج الكورة والخرائط الذهنية  

شاركت في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بالحديث عن صور التكافل  

في مستشفى الملك    صلى هللا عليه وسلمملسو هيلع هللا ىلص االجتماعي في عهد الرسول 

وكما تالحظين أنني أعمل في هذه الخدمات بهدف ربط  . خالد بمدينة حائل

 . الغالي  النجاح بالجذور األساسية وهو واجب علينا نحو ديننا وخدمة وطننا 

  

يشهد الوطن نقلة نوعية حضارية وتنموية شاملة، فما هو تقييمك لهذه  _ 

 التحوالت الوطنية الكبرى على كافة األصعدة؟ 

 ً ودائما  , جميعنا سعداء بهذا التحول الذي سينتج عنه تمكين المملكة عالميا

القائمة على العمق الديني  ,  2030اذكر نفسي واذكركم اآلن بمرتكزات رؤية  

الغاية منه  ,مما يطمئن النفس بأن هذا التحول الذي بدا مخيفا للبعض  , 

مواكبة التطور العالمي اقتصاديا مع حفظ القيم الدينية وخصوصية المملكة  

وبإذن هللا سنجني الثمار عنبا شديد الحالوة  , الدينية كقبلة لمسلمي العالم

المرتكزات حتى  والمطلوب منا دعم هذا التحول وتوجيه الشباب إلى هذه  ,

حداث الموازنة الذاتية في كيفية التعامل مع كافة  إ و, يستطيعوا ضبط النفس  

 . واأليام شاهد,والسعودية العظمى ال تأتي إال بخير , هذه التحوالت  

  

حصلِت على الدكتوراه بتقديمك أطروحة تتكلم عن الدور الحضاري  _ 



أنموذجاً خالل   (سال -شفشاون-1تطوان )الموريسكيين في مدن المغرب 

 (دراسة تاريخية حضارية ) م 17 - 16  /ه    11_10القرنين 

ما هي المصادر الرئيسة في دراسة التاريخ بالنسبة لك؟ ولماذا اخترت  

 التاريخ األندلسي كتخصص لك؟ 

التاريخ هو دراسة الماضي لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وال يوجد من  

ي عرض كثير من السنن الكونية والقصص  المصادر ما يتقدم القرآن الكريم ف 

مهات الكتب أمثال ابن كثير  ألتعميمات التي استقى منها مؤلفو  التاريخية وا

خ ولعلني  وابن األثير وابن خلدون وغيرهم علمهم ومنهجهم في عرض التاري

مة المصدر المنتقى مع الفترة التاريخية المراد  ءهنا انبه على ضرورة مال

ه في مجاله  فرع من فروع التاريخ له كتب مصادر متخصص البحث فيها فكل 

دراك منهج المؤلف وتوجهاته الفكرية لتفسير  إهمية  أوعلى الباحث استيعاب 

 .. وتحليل وجهة نظره في عرض الحدث  

شعاع  إ كانت بالد األندلس مركز : وعن سبب اختياري للتاريخ األندلسي أقول

االسالمية ألوج عظمتها من  حضاري في العصر الوسيط وصلت فيه الدولة  

جميع النواحي العلمية واالجتماعية واالقتصادية والفنية واألدبية وكانت  

أرض األندلس خير من مثل حوار األديان والحضارات على أرض واحده،  

وعبرت عن ثقافة اإلتالف ونبذ االختالف ورمزت ألجمل صور التسامح  

ألندلس وبراعتهم في قيادة  الديني ؛ ناهيك عن نماذج من شخصيات أمراء ا 

العناصر المختلفة فرضت على ملوك النصارى احترامهم وتقديرهم ومحاكاة  

 . الثقافة العربية ولغة العرب

ا العبر ،  وسقوط األندلس بيد النصارى بعد تلك القوة فاجعه البد أن نأخذ منه

سالمي بالفن الروماني الذي عبرت عنه العمارة  كما أن امتزاج الفن اإل

تلك الصور   ألندلسية وفن الموشحات وتميز األدب األندلسي وروعته؛ كلا

لتمس من تاريخ األندلس ما  أعجابي القمة فقررت أن  إوغيرها كثير نالت من 

الجمالية بقالب  أدعم به مستقبل أجيالنا اليوم بالمساهمة في عرض الصور 



 عادة جزء من ذلك المجد إحديث نستطيع معه  

 إذا وجد فيما يبحث ما يالئم روحه واألندلس كانت مصدر  والباحث ال يبدع إال

إلهامي واستزادتي في البحث والتنقيب عن الموضوعات الجاذبة التي تمتع  

 القراء في هذا المجال 

كان األندلس  ن هم أواخر سكسيووالمور , وحقيقة يعجبني الكفاح بكل صوره 

جبارهم على التنصير أو التهجير من  إالنصارى وتم    أةالذين وقعوا تحت وط 

وهم شخصيات  , بالدهم إن رفضوا التحول إلى النصرانية وتبديل دينهم 

حيث أنهم  , غيرها  مق تهجيرهم سواء في بالد المغرب أمتميزة في مناط

رغم األلم وذكريات  ,نقلوا حضارتهم وابداعاتهم معهم واثبتوا وجودهم بقوة  

ففي قراء  , أشكال التعذيب    أو تعذبوا فيها بأسمحاكم التفتيش البائسة التي 

سريعة في طبوغرافية الشخصية الموريسكية قبل التهجير وبعد االستقرار  

وهم نموذج  , ستالحظين عظم هذه الشخصيات من الناحية السيكولوجية 

,  فخصصت بحثي للحديث عنهم  , فريد من نماذج المجتمع المسلم المناضل 

ت بها هي أفواه أحفادهم عندما زرتهم في مواقعهم  وأول المصادر التي استعن

نفح الطيب في  ,وكتب تاريخ األندلس التي يعد كتاب المقري التلمساني  , 

وغيرها كثير من كتب المصادر العربية  , تاريخ األندلس الرطيب من أبرزها  

مثل تاريخ أسبانيا المسلمة  , واألجنبية التي تحدثت عن األندلس وسكانها 

وكتب المؤرخة اإلسبانية ماريا خوسي بيجيرا التي  , يفي بروفنسال للمؤرج ل

,  كتبت بإعجاب شديد عن هؤالء وعن حضارة المسلمين في األندلس  

والمؤرخة األلمانية زيغريد هونكة في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب  

وفي تاريخ األندلس كثير من التأمالت التي أتمنى أن تمر على  , وغيرهم  , 

 . القراء ويستمتعوا بها وبأحداثها

وفاء   ةالدكتور ة سعادة االستاذ ة ستاذتي العظيمأعترف هنا بفضل  أوالبد أن  

ستاذ التاريخ األندلسي بجامعة أم القرى التي شرعت لي أبواب  أ المزروع 

وصلت إليه   بالكتب وأهدتني من وقتها الكثير ألصل إلى ما  ةمكتبتها العامر



ت والزالت ملهمتي في البحث التاريخي ومثال  في مجال تخصصي ؛ فكان 

 . حقيقي للمشرف األكاديمي المتميز حفظها هللا 

  

  

واالضطراب بمنظورك الخاص ما   دكتورة نوف اللغة العربية بين االنفتاح _ 

 هي األسباب؟ 

اللغة هي رمز من رموز الحب التي يتعانق فيها الفكر والقلب واللسان، ومتى  

طقة للغة اطمأنت وترجمت أفعاالً وسلوكاً إيجابياً ، والغاية  ما تحدت القوة النا

من هذه الفكرة أن اللغة العربية لم تضطرب بسبب االنفتاح ، فقد تميزت  

بقيادة العالم في العصر الوسيط وكانت رمزاً من رموز الحضارة اإلسالمية  

راً  بأحرفها وكلماتها وغزارة معانيها ، فقد تشكلت على األلسن نثراً وشع

،وعلى الجدران نقشاً ونحتا وفنونا، ولم يتعارض ذلك مع االنفتاح العالمي  

حينها؛ والحقيقة التي البد أن نخضع لها أن اضطراب اللغة العربية نابع من  

خلل في عالقة الفكر بالقلب والذي ترجمته األلسن بانحراف لغوي بدأ برفع  

لغة الضاد واستبدالها   المنصوب وجزم المبتدأ وانتهى باغتراب اللسان عن

بالالتينية المعربة وجمل ال قيمة لها ، وفقدنا معها جمال اللغة العربية وتاهت  

في طريق المدنية المهجنة، وفقدت الهوية العربية على ألسن العرب ، عند  

والعودة تكمن في نشر ثقافة حب اللغة  .. هذا المنعطف اضطربت اللغة 

دة بين جميع لغات العالم حينها ستعود عوداً  العربية واستشعار قيمتها المتفر

 حميداً وسنخاطب العالم بلغة الضاد وهويتنا العربية المميزة 

  

ما هي رؤية الدكتورة نوف  .. الكثير من الكتاب لهم نظرتهم الخاصة للمرأة_ 

لدور المرأة في التنمية والمشاركة في صناعة المستقبل على مستوى  

 . قيم الدينية واالجتماعية؟المملكة مع الحفاظ على ال

قادت المرأة العالم منذ آالف السنين والزالت ، ومرتكزات التنمية حفظ الهوية  



والمبدأ، ومن وجهة نظري أن المرأة عمود التنمية والمستقبل يكمن في  

عمال التي  جهود المرأة ابتداء من دورها كأم وانتهاء بريادتها لكثير من األ

، والنجاح ال يكون إال بيد المرأة المحتفظة بقيمها   ة قادتها بكل ثقة ورزان

ومبادئها القائمة على حفظ الدين والخوف من هللا عز وجل ؛ فديننا أعطى  

ستشهد  نتهز الفرصة هنا ألأيمنعها ولعلي للمرأة حقها في المشاركة ولم 

براز دورها فهو تمكين مؤصل  إمتنا الرشيدة نحو تمكين المرأة و بتوجه حكو

سالمية الكثير من الشواهد في هذا  ضارة اإلالدين وقد قدمت لنا الحفي 

المجال ، برعت المرأة في الماضي وستبدع اآلن شريطة أن ال تتنازل عن  

سالمية واالبتعاد عن  لقائمة على حفظ الدين والهوية اإل قيمها ومبادئها ا

تنجح المرأة  التقليد األعمى الذي يفقدها كيانها وجمالها وحيائها حينها فقط س

 . وتقود العالم 

  

  

ف  فكي / تجالس أبناءنا أكثر من مجالستنا لهمقنية دكتورة ، أصبحت الت_

 . على مستوى األسرة؟ قني نعالج سلبيات التطور الت

نحن اآلن نعيش عصر التكنولوجيا لذا علينا الرضوخ للواقع لكن هذا ال يعني  

نفتاح  ية تتفق مع االأن نرضخ لخطرها إنما علينا التوجيه بطريقة تربو

همية  أالتزان لدى األبناء يدركون معها يجاد حالة من ا إالعالمي وتعمل على  

يجابي وترك ماال ينفع وادراك اهمية عامل  واالستفادة من الجانب اإلتقنية ال

أخيرا  الزمن وحفظ العقل في الخوض فيما ال ينفع واالعتماد في ذلك أوال و 

قترح أن يكون هناك دورات مكثفه لهما في هذا  أالوالدين ، ويقع على عاتق  

 . دراك حجم الخطر وكيفية مواجهتهإمن خاللها    نالمجال يستطيعا

  

ما أثر العولمة على تراثنا وهويتنا من وجهة نظرك؟ وكيف نستطيع  _ 

التوفيق بين مقتضيات العولمة والحفاظ على تراثنا الحضاري وهويتنا  



  . الثقافية؟

.  زالة الفروقات الدينية والوطنية والقوميةإولمة مصطلح حديث يقصد به الع

ابتغى مؤسسوه أهدافا باطنية ال تتناسب مع خصوصية  ..  وخلط الدنيا بالدين 

اإلسالم وهي حرب بارده موجهه ضده ، بقالب مزخرف ال يفوت العاقل  

ري البد  مبتغاه ؛و مجاراة هذا المصطلح يفقدنا هويتنا ، لذا فمن وجهة نظ 

يم الدينية  من تدارك خطرها قبل وقوع الكارثة والعض بالنواجذ على الق

سالمية والقيم و المبادئ التي تأسس عليها المجتمع  واالحتفاظ بالهوية اإل

المسلم منذ انبثاق فجره ، وتسرب بعض اآلثار ال يمنع من تدارك الخطر  

ية والمقروءة والتأكيد  عالم السمععادة الضبط من خالل وسائل اإلإه و بالتنبي

 . على أهمية حفظ الهوية واالبتعاد عن االنغماس في قوالب ال تشبهنا  

كيف تنظرين إلى المشهد األدبي الحالي؟ وهل حركة اإلبداع العربي مواكبة  _ 

 للحركة اإلبداعية العالمية؟ 

 . األدب انعكاس لحالة المجتمع ؛ لذا تتغير صوره بتغير المجتمع وثقافته

فانتقادنا لمستواه المتدني يجعلنا  .. األدبي الحالي يتفق مع الواقع    المشهد

وتذوق األدب  . نقف أمام حالة من النقد الغير منتهي بالتصحيح أو اإلزالة

نما لو اعتمدنا على األسس ندرك  إ..  بجميع صوره يختلف من شخص آلخر 

 . وبقي فتات ال يسمعه وال يقرأه أحد .. أنه دفن منذ زمن  

سالمي  ي في العصر الجاهلي و اإل ة سريعة بين المستوى األدبفمقارن

 والحديث والمعاصر ستكتشف سريعاً عند أي محطة غادر  

وما يعرض اآلن على الساحة هو بالفعل مواكب للعالمية ولو احتفظنا  

ربي يستحق المقدمة ال المساواة  بالمستوى السابق لتفوقنا العالم فاألدب الع

وضوعات ومحاولة االعتماد  عادة النظر فيما يطرح من م إتمنى من األدباء أو

سلوب األدبي القديم ومزجه بالحديث في قالب خاص واالبتعاد عن  على األ

 . التقليد فهو ال يتناسب مع أصالتنا العربية 

  



تحدُث في حياتنا أمور انتقالية كثيرة تحّدد نجاحنا أو فشلنا، ما هّي  _ 

قاليّة الّتي تعتبرينها حدًّا فاصالً ونقطة تحول في مسيرتِك  المرحلة االنت

 العلمية؟ 

حالة من الجنون في زمن سعيد فيه من  ( كمالي لدراستي العلياإاستقالتي و)

,  ألف لاير سعودي  15يكون على رأس وظيفة ويتقاضى راتب يتجاوز  

 ! ال و يعلم هل سيحصل بعده على وظيفة أ ويتركه من أجل حلم ال 

هاء من مرحلة  ذلك باختصار انني وضعت هدفا لنفسي بعد االنتوقصة 

نما لم يكن  إي والحصول على درجة الدكتوراه ؛ كمل دراستأالبكالوريوس أن  

تم دراستي فيها ،  أن  أسنتين في الجامعة التي رغبت في   ذلك متاحا لمدة

كمال الدراسة   فالتحقت بسلك التدريس وكنت كل عام اتقدم بطلب التفرغ ال

ال بيني وبين  دارة التعليم كانت تقف حائإنما شروط إمامي أبعدما فتح المجال  

تقدم  أكل ولم أمل يوما فكنت  أولم   ا مل بداخلي متوقدتحقيق حلمي وكان األ

ن  ألتعليم يرفض منحي التفرغ والسبب  بطلب قبول في الجامعة وأُقبل وا

غير مساري  أن  أصيب في القبول وكان من المستحيل التاريخ ليس له ن

كنت   ا عام 14فرغبتي تكمن في الغوص في بحور التاريخ دون غيره وبعد 

ستقالة وبدأ الكل ينصحني بالعدول  نها على المستوى الخامس فقررت اإلحي

ي سبيل تحقيق هدفي رغم  عن هذا القرار واستخرت هللا وغامرت بتقديمها ف

الف لاير شهريا ، وليس    15يمكنه تقديم راتب قيمته   ي مصدر أعدم وجود  

ة  خاص ة  فة بعد االنتهاء من الدكتوراهناك أي ضمانات للحصول على الوظي

صرار والتحقت بالدراسة بعد  إ نما كان هناك إ...  ن العمر يتقدم وال ينتظر  أو

ولى  بامتياز مع مرتبة الشرف األ جتين  الدر سنوات نلت   7االستقالة وخالل 

صبحت عضو هيئة تدريس  أ م على نيلها رزقني هللا بوظيفة و تم عاأن أوقبل 

 بإحدى الجامعات السعودية وتحقق الحلم 

فالمال ليس كل  .. وكانت بدايتي الحقيقية التي تتناسب مع طموحاتي وآمالي  

نسان خالل تحقيقه صعوبات  ذا رافق اإلإشيء والنجاح شعور رائع خاصة  



  وقوته من اجتيازها وظروف تمكن بحول هللا 

كانت البحث عن الذات من  . هذه هي نقطة تحول نوف البنيان في حياتها 

فيه   اخالل تحقيق الهدف و الحمدهلل على مامن به علي حمداً كثيراً مبارك 

 حمداً تدوم به النعم 

  

ما مدى حضور الدكتورة نوف على مواقع التواصل االجتماعي؟، وما مدى  _

 ر فيها؟، وما هو تقييمها لهذه المواقع؟ تفاعلها مع ما يدو

جد معنى  أ فأنا ال  ي حضور ،أ ر الواتس أب وتويتر ال يوجد لدي  بصراحه غي

عدادها التي ال تنتهي  إقسمه بين أة هذه الوسائل ووقتي أثمن من أن  لكثر

 . ومواكبة تطورها جنون في حد ذاته

نسان  ح اإلوسائل الغزو الفكري فقد أصب من  ةفهي من وجهة نظري وسيل

لتنحصر في مقابلة   ه يتحرك وال يتحدث وتراجعت مناشطمعها جمادا ال

أجهزة الجواالت وهو داء استشرى في المجتمع على مختلف الفئات  

واألعمار ولو طلب مني أن أتنازل عن شيء في حياتي سيكون هذا الجهاز  

ء  الذي شل عقولنا وسلب قدراتنا وصرف طاقاتنا عن جمال الحياة والعطا

غير الركود أمام   ةمع المجتمع له طرق كثيره ومتنوع والتفاعل.. والتقدم 

الكثير أجمل اللحظات   األجهزة وبرأيي المتواضع ليتها لم تكن فقد سرقت من

بوسائل التواصل   ة نها موسومأرغم   ة اجتماعي ةيجاد فجوإوتسببت في  

,  االجتماعي فاألسر اغتربت والمجتمعات انغلقت وكثرت القضايا السلبية 

والبد لكل عاقل أن يتنبه لذلك وال ينسى الكتاب والقلم ويدعم فكره بما ينفع  

 . وترك ماال ينفع,

ورغم ذلك نحن نشيد بنواحيها اإليجابية في إيصال المطلوب وتسهيل  

 . بحدود المنطق  نماإ,  التواصل فيما ينفع 

  

 كلمة أخيرة لِك نختم بها الحوار _ 



على هذه الحوار الجميل الذي  (  ة أستاذه حص)  شكرك أ: نوف  / الدكتورة 

والشكر موصول لرئيس مجموعة قضايا  ,من الذكريات   ااستعدت معه كثير 

خالد التويجري ، ونائبته سمو األميره الجوهرة بنت فهد آل سعود  . وطنية أ 

وهي  ,وكلمتي موجهة لكل فرد سعودي  , ؛في اختيارنا لهذا اللقاء حفظهما هللا

أن هذا الوطن وضعنا في قلبه وعلينا أن نضعه في قلوبنا ونحميه ونعمل  

,  وعلينا أن نكون وحدة واحدة ال تقبل التقسيم , على تنميته كل حسب مجاله 

ية  وأن نركز على الجيل القادم ليكون الخلف الذي يمثل بالدنا فالمسؤول

 . عظيمة وبالدنا تستحق 

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين                       

وأنا بدوري أشكرك على سعة صدرك وجمال روحك  : حصة  /اإلعالمية  

وعلى شخصيتك الرائعة وصفاتك النبيلة التي لمسناها من   (  دكتورة نوف)

المساحة المشرقة التي التقيتك  خالل هذا الحوار كما أشكرك على إتاحة هذه  

فيها واستطعت من خاللها تسليط الضوء على مسيرتك العملية العلمية  

 .. أمنياتي لك بمزيد من التألق والنجاح ..   الحافلة بالنجاح والتفوق  

كما سعدت بتواجد سمو األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد معنا في هذا  

 .. أنار الملتقى وزاده رونقا وبهاءً الملتقى فشكرا لحضورها الكريم الذى 

والشكر موصول لمؤسس مجموعة قضايا وطنية إلنجاح المجموعة  

المستشار خالد التويجري ولكم أعضاء مجموعة قضايا وطنية أجمل عبارات  

 ..  . الحب والود من األعماق أقدمها لكم

لمجموعة  (( تحت الضوء)) لقاؤنا بكم متجدد مع عضو آخر في برنامج  

 .. ا وطنيةقضاي

 دمتم بخير والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                      

 اإلعالمية حصة بنت عبدالعزيز  / تقبلوا تحياتي 

 

 



 

 

 

 

 

 بنت دخيل طوالة الشمريلقاء األستاذة فوزية 

 ( م2019أكتوبر  19الموافق )هـ 1441/ 12/4يوم االثنين 

 األستاذة تغريد العتيبي: حوار 

 

االثنين  عقد   يوم  الطوالة  فوزية  االستاذة  مع  وطنية  قضايا  مجموعة  في  اللقاء 

 . تطرق لشخصية الضيفةو  همامام الساعة التاسعة وكان لقاء ملفي ت  12/4/1441

وقد استهل اللقاء بسؤال الضيفة بعد التحية والتقديم عن من هي االستاذة فوزية  

 الطوالة ؟  

اإل نخيل  اجابت تحت ظالل  الوقد  دخيل  حساء  ولدت فوزية  النضيد  باسقة وطلعها 

 . وتخرجت من كلية التربية بكالوريوس علوم تربية تخصص كيمياء، الطوالة 

التجدد    العطاء ومن تخصصها  بيئتها  التعليم أخذت من  حطت رحالها في ميادين 

العطاء   سبيل  في  التحديات  من  مجموعة  هي  باختصار  الطوالة  فوزية  المستمر 

وخدمة المجتمع، وبناء الوعي وغرس روح المبادرة، تؤمن أن المرأة جزء مهم ال  

ال يتوقف عند مرحلة معينة،    يتجزأ من بناء ونهضة المجتمع، وأن الطموح والتميز

 . وإنما ينمو مع كل إنجاز يتحقق 

*          *          * 

 ا ؟ مت لها ضم وكيف ان ؟وعند سؤالها عن كيف عرفت قضايا وطنية 

بنت  تعرفت على قضايا وطنية عندما شرفتنا األميرة الدكتورة الجوهرة  ....  جابت  أ

،  ل وكنت ضمن لجنة التنظيم  في ملتقى الجودة في الجبيفهد بن محمد آل سعود  



وقمت باستضافتها بنادي الحي في حفل بهيج ومعرض مصاحب بعدها تواصلت معي  

قضايا    مجموعة  ضافتي بإبطلب من األميرة وتمت   زيلع    وتواصل معي األخ يحيى

كون على قدر  أوأتمنى أن    ة،المميز  هذه المجموعة  فخورة ب، وأنا الحقيقة  وطنية  

 . هذه الثقة 

ض  الطوالة يستعر  األستاذة فوزية    انزال فيديو قدمته   هذا وقد قامت مديرة الحوار   

 . الجوائز التي حصلت عليها

 *          *         * 

تأييد  لها من فئات    وبسؤال الضيفة عن سر  الداعمين  المحبين  قاعدة كبيرة من 

   ؟ المجتمع 

بعمله مشرفاتي بالنادي   هذا الفديو قام، علق على الفديو أجابت اوال دعيني أ

..  والمتطوعات يوم الجمعة الماضي وكان مفاجأة جميلة من فريق العمل بتكريمي 

أما عن القاعدة من محبة الناس وتأييد المجتمع  ، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع

وأسأل هللا أن يكتب  .. برأيي هي السبب  ( وخدمة اآلخرين .. العطاء .. )  باختصار 

 نا ال علينا وأن نكون قدوة صالحة لبنات الوطن ذلك شاهدا ل

 *          *         * 

ات تقابل الشخص قد تزيد من  لكل طريق صعوبيكون  ن  أالبد    ه نأا عن  اله ؤ وعند س 

ها  وكيف تجاوزت  ء؟مسيرة العطا  ت تحبطه فما هي الصعوبات اللي واجه و  أقوته  

 وزادت من إصرارك وتميزك ؟  

السنُد عند السقوط ، المعين عند القنوط    ائماك بقولها شُكراً هلل ، فهَو د فردت على ذل

، الهادي عند الضياع ، الشُكر هلل أوال وثانيا وثالثا ثم لوالدي سبب وجودي بالحياة  

نت محل  ثم لزوجي وأبنائي من سلموني زمام أمرهم فك،  ومصدر عزِم وحزِم وقيِم  

القيادية   ننسى    ال وضف إلى ذلك  أ !  ثقتهم وفخرهم فهم من صنع شخصية فوزية 

عامل التجارب والتحديات والتضحيات، وكل من يحيط بها كان له دور إما محفز او  

محبط، وكل ذلك ساهم في بناء شخصية فوزية، والقيادة بالنسبة لي هى ناتجة عن  

نسى كان  أوال  .  ل التحديات التي واجهتها مراحل من الصقل عبر خبرات متراكمة بفع



ثم مجتمع الجبيل    سيدة وفتاة ومن   300الداعم األول لي فريق العمل الذي يزيد عن  

اكتفت بقول  ولياء األ أوثقة   التطوع  مور وعندما طلبنا من ضيفتنا تعريف مفهوم 

 . ومفتاح لدخول قلوب الناس.. رافد من روافد الجنة 

اللقاء    الكلمات وختمت  بهذة  الطوالة  فوزية  االستاذة  الكريمة  العمل    ..   ضيفتنا 

التطوعي تنمية للذات وبناء للثقة بالنفس، وفرصة ثمينة الستشار أهمية دورنا تجاه  

خدمة المجتمع، وهذا الوطن فال تترددون في استثمار ما لديكم من حب للخير في  

التطوع التي  ..  مجاالت  الوطن)  والدتي    رى فيها نفسي أوشكرا لقدوتي  (  جوهرة 

..  خالص في العمل معنى اإل، ومعنى الكفاح و  ،تعلم منها معنى الصبرنفهي مدرسة 

هو العمل المتقن والشخص المخلص ذو قيمة عالية ونادرة  ..العمل الجيد ..  خيرا أو

هذا هو جوهر عمل الشخص المتميز شكرا تغريد  ..  اليصدأ  ..  يبقى بريقه كالذهب  ..  

اعالمية رائعة بحق وانتهاء اللقاء بالشكر لمؤسس قضايا وطنية معالي  لك ولتميزك  

االميرة   السمو  العلمي صاحبة  الفريق  التويجري ورئيسة  خالد  االستاذ  المستشار 

 . عضاء مجموعة قضايا وطنيةأالجوهرة بنت فهد بن محمد و  الدكتورة 

*          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االجتماعية/ األستاذة ريم الرميحي لقاء الناشطة 

 الحوار: األستاذ يحي زيلع  أدار

 م( 12/2019/ 16هـ )الموافق 19/4/1441بتاريخ 

 

 

 🇸🇦  بسم هللا الرحمن الرحيم 

ليالي    هالأ من  ليلة  في  ،وسهال  وطنية  قضايا  على    مجموعة  الضوء  وتسليط 

اإل الهادفالمنصات  في  ا  ةعالمية  رسالتها  تؤدي  الوطنية    المجتمع لتي  وتحقق 

ويشرفنا   نسأويسعدنا  سيدة  ن  الرميحي  ريم  األستاذة  وناشطة  أتضيف  عمال 

   .اجتماعية ومن مشاهير السوشيال ميديا 

 *          *         * 

 سنبدأ حديثنا مع ضيفتنا الكريمة  واآلن 

 

ضاً  ي أو ؟ ومة الوطنظجتماعي في تحقيق منوسائل التواصل اال هالدور الذي تلعب ما

   ؟ ختصاص قيادة الحكيمة ومن الجهات ذات االالتفاعل مع التوجيهات الصادرة من ال 

  

ن نلقي الضوء على هذا الموضوع  أ تمنى  أجزيال لكم على هذا اللقاء وكنت    والً شكرا أ

تحت منصة قضايا وطنية والسبب ألن مواضيع السوشيال ميديا فيهم من هو مشهور  

 . الفلس وفيهم من هو مؤثر ولألسف ليس له صدى 

 . السوشيال ميديا له تأثير كبير في المنصة الوطنية فمشهور سؤالك استاذ يحيى 

ودينيي  ،كاديمي  ألى فئات منهم من هو مؤثر  إ ن  ومشاهير السوشيال ميديا منقسم

 . يعني ضربة حظ   ةالصدفض وصحي والخ ومنهم من برز بمح،وثقافي 



على منصات التواصل  ه  غلب المجتمع حالياً تركيزأألن    جدا  ة وكبير  ةهميتهم ضروريأ

   بسبب فيروس كورونا. ن في وقت الحظرصة اآلوخا

الوقت  أدوري   هذا  في  اإل )  شاعات  لإل تصدي  النا  بعد  (  شاعاتمدفع  من  خاصة 

و تصديق  أتوعية المجتمع والبعد عن نشر  على    ا حرص كثيرأو   ،موضوع الوباء  

                      االشاعات  

 

 استاذ يحيى  

حسن  أذا إبعاد الجميلة  فعال تعطيك األ تي وال ةوالمتخصص ةالجولة السريع  هفي هذ

 . عداد من المشاهديناأل ه عالمي يصل لهذإاستغاللها واستثمارها كمنبر  

*          *          * 

  

 ؟ عالمية  إليتناولها صاحب الرسالة ا أن  مفروضمن اللتي ماهي األولويات ا

 

هو    ا مفتوحعتبر كل شخص يملك حساب  أ  ،ألولويات المفروضة على كل مشهورا

على اي  ،وعلينا تسليط الضوء على الوطنية  يجبومسؤول اي كان عدد المتابعين 

حضار األدلة والبراهين ونرفع حس  إ و عدو الوطن يجب علينا  أشخص يعارض  

 لوطنية في منابر السوشيال ميديا  ا

مع   نعيشها  التي  والمرحلة  الحالي  كأ في وضعنا  تتطلب  رونا  و زمة  توعية  والتى 

  ، وال بد من أخذ ذلك فى االعتبار  من األعمار  فئات مختلفة  نا يتابعني  أف  المجتمع

   كل فئة عمرية من فهم ما أريده. وصل رسالتي  حتى تستطيع أعندما  

 . نصح زميالتي السنابيات عدم تصوير خروجكم في هذه الجائحة حتى نكون قدوةأو

 *          *         * 

 

لبعض    وسأعود  للمداخالت  اآلن  المجال  سأفتح  بالحديث  أستأثر  لن  ريم  أستاذة 

 .األسئلة التي نجدها فرصة جميلة الستثمار خبرتك



 . تكرمت   ت الكريمة ريم ولدي سؤال لواهالً وسهالً باألخ 

دور نجوم التواصل االجتماعي في التصدي للشائعات وزيادة الوعي خالل جائحة    ما 

 . كرونا الحالية وشكراً 

يقاف  إهمه هو  أول دور و أو،  شاعات وزيادة الوعي  اإل   حض دورنا كبير جداً في د

 . عالناتاإل

 *          *         * 

 د ديون السجناء مثال سدا لهم بصمة في المبادرات الخيرية  من  من مشاهير الوطن  

 ؟ شراكة مع جهات االختصاص   هل هناك   ة كناشطة اجتماعي. من خالل تجربتك 

 المتابعين لريم  من اَي فئات المجتمع

 

 حياك هللا أستاذة ريم  

 انت فخر لنا جميعا  

 بين المحافظة على المتابعين و العمل و البيت و غيره من المسؤوليات   كيف جمعت 

 ؟ والمهام الكثيرة

 

المشاهير الزائلة    بعض  الدراهم  من  حفنة  بسبب  ضمائرهم  فيحسنون  ..  يبيعون 

 .. سهم النازلة ويقلبون الحقائق القبيح ويرفعون األ

 ! متى تستيقظ ضمائرهم ؟

 *          *         * 

 كم السالم علي

حدث في السوشيال ميديا،  لمن يريد ان يت ا و ترخيصألماذا ال تفرض الدولة رخصة 

و مواضيع  أواضيع الهامة التي تخص المجتمع،  و لها بالتحدث في المأيسمح له  

 . معينة حسب تخصصه، وبذلك ال يسمح لكل من هب ودب بالشهرة الفارغة 

 رندة نوح  . د

 



 

نقل خطبه وتجاربه  أ الراغبين في  تنصحين  بما  فيك وفي جهدك   بورك  ريم  خت 

 لتوجيه المجتمع  من خالل السنابات  

 ي حمد البوعل أد 

 

 

 وبركاته   السالم عليكم ورحمة هللا 

 ستاذ يحي  أ شكرا 

 . ريم الرميحي وسؤالي لها   / والشكر موصول لضيفتنا هذه الليلة االخت  

ها  جتماعي من جميع الفئات التي ذكرتمشاهير التواصل اال  في ظل هذا الكم الهائل من

هل يوجد آلية من وزارة اإلعالم أو الداخلية أو غيرها لتنظيم   .  السلبيين واإليجابيين

الوطن   علي  إيجابا  ينعكس  بما  ذلك  لتنظيم  اقتراحاتك  هي  وما  هؤالء  مثل  ظهور 

 والمواطن؟  

 / خوكم  أ

 صالح بن عبدهللا الشهري 

         * *          * 

 ستاذة ريم  أ

المبا في  تطرح  السجناء  ديون  قدر    ة  الخاص  مجموعة  درات  نشرها  ويتم  بنا 

   .المستطاع 

ومرضى  ألغلب من دار األيتام و فئة الصم  فا لي  ة  بالنسبة لفئات المجتمع المتابع  ما وأ

 . ليالسرطان وافتخر بمتابعتهم 

 عرضه على السناب وهو تأجير السيارات  أبالنسبة لعملي 

*          *          * 

 

 استاذة ريم  



صبح  أ من المجتمع      ٪ 60نسبة    أرى  نا  ألكن    ،نعم هناك من استغل قلة وعي المجتمع

 . ضمائر بعض السنابيات   ون تصحأتمنى  أو،عنده وعي 

   .عالن  للجهات المختصة ويكون هناك عقوبات نترك اإل

*          *          * 

 

 ستاذة ريم الرميحي السالم عليكم سؤال لأل 

لل  - قبوالً  أكثر  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  اإلعالم  لماذا  من  العام  رأي 

   التقليدي ؟ 

   . التغيير  يحب ألن المجتمع مل من الروتين و

 *          *         * 

 خالد التويجري  

 مي في الساحة اآلن ؟  موضوعي ولهم مستواهم التعلي هل هناك مشاهير لهم نقد 

 . مثل فيصل العبدالكريم  نعم كثير 

 

 خالد التويجري  

 ؟   هموطرح مسلوبهأ كيف  ؟طفال أ هناك مشاهير 

تمنى يكون فيه  أو،نا ضد شهرتهم  أوع األطفال لألسف اهملتهم األسر و وهللا موض

زعت منها  مثله كثيره انتأ ا عندنة، وألن طفولتهم ضاعت بالشهر،  األسرلى عقاب ع 

قرار    .وكل مره يصدر قرار وال يعمل به،هالهم طمعوا بالمال  أسف ألن  ولأل  ة.الطفول

 . مر ما وال يقتدى به أمنع تداول  

 *          *         * 

 خالد التويجري  

 متابعينك من اي فئة ؟  

 . ن محتواي واسع ويناسب الجميعأل  ل الفئات،متابعيني من ك

 



 

*          *          * 

  

جزلت ولكن  أكر لضيفتنا على ما  شطروحاتك وال أالمستشار ب  كفيت ووفيت معالي

   ا؟وغيرت فيك سلبي اخت ريم ماذا قدمت لك الشهرة ايجابيمداخلتي هي سؤال لأل

 والشكر للجميع تغريد  

وعرفتني  .  اوسلبي  اابيإيجعتبره  أهذا    احسب له حسابأ  قدمت لي المال من دون ما

ما السلبي فهو  ، وأودخلت في مجال التطوع بشكل اوسع،  ل واسععلى المجتمع بشك

 . بنائي وبنتي أهو البحث وراء  أيضا والسلبي  ، يمس األهل فقط ذى قاد النتاال

 *          *         * 

 خالد التويجري  

سيق  لى الرغم من عدم التنع ،جتماعية ريم الرميحي  في الختام نشكر الناشطة اال 

 ونتقدم بالشكر لها   . المفيدةجاباتها إفي  ةهللا موسوع  لكن كانت ماشاءمسبقاً 

وليس بمستغرب على االستاذة ريم فهي من االعضاء الناشطين والفعالين في قضايا  

 . وطنية 

 الجميع  على ليلة مباركة 

 . المعلومات القيمة ه  ختي ريم على هذأوشكرا 

 . األزمة وشكرا ه تقديم رسالة توعوية في هذيق في ونتمنى لكي التوف

 

 

*          *          * 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 لقاء المستشار اإلعالمي/ األستاذ خالد عبد المحسن التويجري

 مؤسس مجموعة قضايا وطنية

 يوم األحد 1441/5/10هـ )الموافق 2020/1/5م(

 حوار: األستاذة فاطمة الدوسري

يسعدنا في هذه األمسية  أن نلتقي سعادة المستشار اإلعالمي األستاذ خالد التويجري  

إللقاء الضوء على مسيرة قضايا وطنية حيث أنه مؤسس مجموعة قضايا وطنية  

 . بعد قيام عاصفة الحزم 

قضايا وطنية ؟  بداية أستاذ خالد نود أن نعرف كيف جاءت فكرة إنشاء مجموعة  

وبماذا كنت تفكر في تلك اللحظة التي أنشئت فيها هذه المجموعة ؟ وهل كان لها  

 أهداف محددة أثناء إطالقها؟ 

في البداية أشكرك أستاذة فاطمة ، وبكل فخر أتشرف أن أكون معكم هذه الليلة         

 . ألقدم الجزء البسيط من قضايا وطنية حتى اآلن  

من صغري ومن خالل عملي بالصحف والمجالت ، واطالعي    لقد كنت إعالميا    

 . على مشاكل المجتمع ورغبة مني في خدمة وطني والمواطن  

*            *               * 

شيء جميل أستاذ خالد، وهذا يعطينا الضوء األخضر لنغوص في هذه الخبرة الثرية  

 . ونتعرف على زواياها

 وطنية؟ فمتى انطلقت بالضبط مجموعة قضايا 

 ...  سؤال جميل أسعد باإلجابة عليه 



ففكرة قضايا وطنية انطلقت مع انطالق عاصفة الحزم  لدعمها إعالميا عن طريق  

مواقع التواصل االجتماعي ، ولتسليط الضوء على الشائعات ، والحرص على ابراز  

 . الهوية الوطنية

المجموعة، وكانت هناك خطة  فمن المواقف نتعلم وتأتي الخبرات من بعد انطالق  

 . إقامة ندوات يتم استدعاء أصحاب الخبرة والمتخصصين للتحدث فيها

*            *               * 

الواتساب ، وكيف تم   إقامة  ندوات مجموعة قضايا وطنية عبر  متى بدأت فكرة 

 التعامل مع متطلباتها؟ 

عقد اجتماعات مصغرة في  بعد إنشاء المجموعة بدأنا في التعارف، وبعد ذلك تم  

مدينة الرياض ، وكان معنا بعض الزمالء والزميالت ممن ال ننسى فضلهم بعد هللا  

 .  في نجاح هذه المجموعة وبصمتهم واضحة من اآلن لوجودهم معي قلبا وقالبا

بعد ذلك بدأنا في التخطيط واإلعداد إلقامة الندوات وانضم لنا مجموعة أخرى       

ن خاللها نقل المجموعة للعمل المؤسسي ، األمر الذى ساعد على  من الزمالء تم م

وأصبح للمجموعة أعمال  .  انتشار التعريف بالمجموعة على مستوى مناطق المملكة  

 . وفعلت بعض التوصيات، واآلن تطور األمر لتأسيس جمعية قضايا وطنية. قوية 

صغيرة وتكبر بالتدريج    تبدأ  التي جميل االعتراف بفضل فريق العمل ، ودائما األشياء  

أفخر أن    التي كل مجموعة قضايا وطنية    في تكون متماسكة أكثر ، وهذا ما نراه  

احتوائها على عدد كبير من   أكون أحد أعضائها وليس غريب سر تماسكها رغم 

 . األعضاء ، ورغم اختالف ثقافاتهم

*            *               * 

جموعة قضايا وطنية باعتبار أنها مجموعة  أداء أعضاء م  فيأستاذ خالد ما رأيك  

 تطوعية يقدم فيها أعضاؤها مداخالت أثناء أنشطتها؟ 

  في مرت فيها مجموعة قضايا وطنية وما هي استشرافها    التي كذلك ما هي المراحل  

 المستقبل؟ 



بدأنا به هو وضع رسالة    شيءلقد مرت المجموعة بمراحل وصعوبات ، وأهم      

رؤية ، واستراتيجية،  والجميع وهلل الحمد يجمعهم الوالء  للمجموعة ، وأهداف، و

 . وحب الوطن 

 . والحمد هلل أننا اجتزنا معا كل هذه الصعوبات لتحقيق أهدافنا وآمالنا     

*            *               * 

واجهتك أستاذ خالد أثناء إعدادك    التي نود أن تذكر لنا بعض العقبات والصعوبات  

 مجموعة قضايا وطنية ؟ للبرامج من خالل 

عندما يكون هدفك وطنيا يجب أن يتمتع عملك بالشفافية ، وكل عضو وعضوة        

العديد من    في لقيت  لقد   ، األمر  له ولوالة  والوالء  الوطن  المجموعة جمعنا حب 

أبرز   ومن   ، هللا  على  والتوكل  بالصبر  وواجهتها  والصحية  النفسية  الصعوبات 

ابط  للمجموعة ، ولكن البعض ال يبال بها ، كما أننا  الصعوبات أنه تم وضع ضو 

لإلشاعات   تفاديا  واللصق  النسخ  ال  ..  نرفض  الذى  الصامت  العضو  نواجه  كذلك 

ولكن نقول بإذن هللا أننا قادرون  .  مداخالت الندوات ، هذه أبرز الصعوبات    في يشارك  

 . ونرحب بأى رأى أو اقتراح لتطوير المجموعة .. على تجاوزها 

إضافة لما تقول أستاذ خالد تشرفت اليوم بمرافقة سمو األميرة الدكتورة الجوهرة  

بنت فهد بن محمد آل سعود لوزارة العمل من أجل ندوة العمل التطوعي ، وفعال  

كانوا مندهشين ومعجبين من عمل مجموعتنا والعمل الكبير الذى تقوم به األميرة  

 . الدكتورة الجوهرة رئيسة الفريق العلمي

هذه المجموعة تنقل المجموعة للمظلة الرسمية ،   في اهنىء نفسي بوجود قامات    

واألميرة    ، المؤسسيين  من  فأنتم  فاطمة  أستاذة  أنت  ولك  األميرة  لسمو  فالشكر 

 . حبها ووالئها للوطن   في مثال للمرأة السعودية   هيالجوهرة 

*            *               * 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

الرحمن الرحيم بسم هللا   

 

 لقاء الدكتورة ندى بنت محمد النخيالن 

 يم األربعاء 1441/6/18هـ )الموافق  2020/2/12م( 

 أدار الحوار اإلعالمي يحيى غطاس زيلعى

 : المقطع األول

 .. ندى النخيالن أهاًل وسهالً  / باسمكم أرحب بالدكتورة: المحاور

يكم أخي الفاضل، وأحيي جميع  يأحالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأنا  : ندى. د

 . أسعدكم هللا.. الموظفين لديكم

 شكًرا دكتورة ندى النخيالن :  المحاور

 :المقطع الثاني

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  :   المحاور

 ....سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

إخواني وأخواتي في منبر قضايا وطنية، نلتقيكم مجدًدا في نشاط ثقافي من  

العربية   المكتبة  أثرى  كتاب  عن  سنتحدث  الليلة  نحن  المجموعة،  هذه  أنشطة 

رضوان  –واإلسالمية والمجاالت البحثية؛ كتاٌب متخصص عن دور أمهات المؤمنين  

 . في مجتمع المدينة عصر الخلفاء الراشدين -هللا عليهن



الدكتورة  الكتاب  مؤلفة  الموضوع  هذا  حول  نحاور  أن  محمد    /يسعدنا  ابنة  ندى 

 . النخيالن

هذا الكتاب ال شك أنه يعد إضافة جميلة في واقع اإلسالم والمسلمين؛ فبالكتاب  

الراشدين   الخلفاء  حياة  عليهم–أُرخت  هللا  ذلك  -رضوان  في  الصحابة  ومجتمع   ،

وأزواجه، وأمهات المؤمنين، ونساء    -- النبي    العصر، األدوار التي قامت بها نساء

الصحابة في مجاالت اإلثراء االجتماعي والسياسي والعلمي، كل ذلك سيكون مدار  

 . ندى النخيالن، أهاًل وسهاًل بها، وننتظر أيًضا تفاعلكم وإثراءكم  /حديثنا مع الدكتور 

دور أمهات المؤمنين  "بداية دكتورة ندى نسأل عن سبب اختيار موضوع  :  المحاور

 ". في مجتمع المدينة المنورة عصر الخلفاء الراشدين

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد  :  ندى.  د

 .... وعلى آله وأصحابه الطيبين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وبعد

أشكر  هو  بداية  الذي  كتابي  عن  للتحدث  لي؛  الفرصة  هذه  إتاحة  على  كم 

،  "دور أمهات المؤمنين في مجتمع المدينة المنورة في عصر الراشدين : "بعنوان

وأصل الكتاب رسالة ماجستير تقدمت بها لكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت  

دير امتياز،  للهجرة، وحصلت بها على درجة الماجستير بتق  1431عبد الرحمن سنة  

"  حالجمي" على جائزة    -وهلل الحمد–هـ، وحاز  1432تم طباعة هذا الكتاب في سنة  

 . العلمية للحافظين لكتاب هللا في شقراء

أما أسباب التأليف؛ فتجلت في أن الدولة اإلسالمية خالل فترة عصر الخلفاء  و

من    -- الراشدين كانت تمر بحقبة زمنية مميزة؛ حيث إنها امتداد لعصر الرسول  

أن من   النبوة وما بعده من جهة أخرى؛ فرأيت  جهة، ومرحلة فاصلة بين عصر 

في تلك الفترة وتأثيرهن    -نرضوان هللا عليه–  المهم دراسة دور أمهات المؤمنين

على الوضع السياسي واالجتماعي، وفي إثراء الحياة العلمية، والنقل عن الرسول  

--  خاصة بعد امتداد الدولة اإلسالمية إلى آفاق بعيدة شرقًا وغربًا، ودخول كثير ،

كنَّ    -رضوان هللا عليهن–أنهن    -أيًضا–من الشعوب في اإلسالم، وال يخفى علينا  

النبوية  همزة   التعاليم  على  يقوم  كان  الذي  المنورة  المدينة  مجتمع  بين  الوصل 



في بيته وعاداته وعباداته، فقد كنَّ خير شاهد عليه،    -- ، وبين حياة النبي  ةالكريم 

وخير ناقل أمين عنه، إلى جانب الرغبة في بذل الجهد في هذا البحث؛ لتزويد المكتبة  

يتناو متواضع  يسير  بجهد  الكتاب  التاريخية  ثنايا  احتواه  مما  جمعه  تيسر  ما  ل 

التاريخي والشرعي، وذلك من خالل هذا الجهد الذي قامت به أمهات المؤمنين في  

 . -رضوان هللا عليهم جميعًا–عصر الخلفاء الراشدين 

مقدمة الكتاب هي خارطة الطريق للمؤلف، ما أهم العناصر التي ذكرتيها  :  المحاور

 في كتابك عن 

 أمهات المؤمنين في المدينة المنورة في عصر الخلفاء الراشدين؟ دور 

أما فيما يختص بمحتوى الكتاب أذكره بإيجاز؛ فهو جمع بين دفتيه البدائع  : ندى. د

ه بلمحة تاريخية عن عصر الخلفاء  مت، ونفائس تطرب الجنان؛ إذ استهليواألفنان

، ومتعت به ذوي العقول  الراشدين، وأفردت لكل واحد صفحات جمعت اللب واللباب

أزواجه   فذكرت  البحث  أصل  إلى  دلفت  ثم  في    --واأللباب،  وهن  مات  الالتي 

منهن، ذاكرة    -عليه الصالة والسالم–عصمته، مرتبة إياهن حسب ترتيب زواجه  

ترجمة كل واحدة منهن؛ اسمها، ونسبها، وصفاتها، وعباداتها، ومتى تزوج النبي  

--  بها  . 

الذي تضمنه كتابك عن دور أمهات المؤمنين  :  المحاور النخيالن ما  دكتورة ندى 

 االجتماعي؟ 

المؤمنين  :  ندى.  د أمهات  عليهن–حرصت  هللا  في    - رضوان  المشاركة  على 

وبعد وفاته، بما يرين أنه واجب عليهن    -- المناسبات االجتماعية في حياة الرسول  

ذلك فرصة إلرشاد األمة وخاصة    من مشاركة المسلمين أفراحهم وأتراحهم، والتخاذ

مجتمع النساء في المناسبات المختلفة، بما يتناسب مع ما تفرضه الشريعة السمحاء  

على المرأة، فلم تكن النساء في القرن األول بمعزل عن المجتمع، وشجعهن اإلسالم  

العبادات الجماعية كالصالة والحج وغيرها، ففي الحديث :  على ذلك؛ فشاركن في 

رضوان  –أذكر فيما يختص بمشاركة أمهات المؤمنين  "  النساء شقائق الرجالإنما  "

حفصة  "في المناسبات االجتماعية ما روي عن مشاركة أم المؤمنين    -هللا عليهن



- في المناسبات االجتماعية بعد وفاة النبي    - رضي هللا عنها وأرضاها–"  بنت عمر

-   صلة األرحام وإبداء الرأي  عن بعض اآلراء أو النصائح من خالل الزيارات و

في بعض األمور داخل محيط محارمها، وأقاربها، وذوي الصلة بها، ومن ذلك ما  

نصحت به أخاها عبد هللا بن عمر في حثه على الزواج حين أراد أال يتزوج بعد وفاة  

فيتفرغ للعبادة واالستعداد للقاء ربه؛ فما كان منها إال أن نصحته بأن    - -النبي  

أراد أال ينكح،    بة في إنجاب ولد يدعو له، فقد روي  أن ابن عمر  يتزوج رغ

 ". لك  ادع  تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك: "فقالت له حفصة

هل لنا بسماع لمحة تاريخية عن طيبة الطيبة في عصر الخلفاء الراشدين  :  المحاور

 رضوان هللا عليهم كما ورد في الكتاب؟ 

احتوت عناصر الكتاب من تمهيد وثالثة فصول رئيسية، تناول التمهيد لمحة  

الراشدين متضمنًا نسب كل منهم، وفضله، وإسالمه،   تاريخية عن عصر الخلفاء 

وبيعته، وأهم أحداث عصره، وإنجازاته، إضافة إلى أحداث وفاته، ثم تناول التعريف  

م الراشدين،  عصر  في  المؤمنين  أمهات  من  عاش  منهن  بمن  كل  نسب  وضحة 

بها، أما الفصل األول؛ فقد كان موضوعه    - - وفضلها، وصفاتها، وزواج النبي  

دور أمهات المؤمنين السياسي، حيث تناول كالًّ من دور أمهات المؤمنين في األحداث  

الداخلية، في عهد كل من الخلفاء الراشدين، وأسباب عدم مشاركة بعضهن، وكذلك  

توح، إضافة إلى المكاتبات والمراسالت التي كانت تتم بين  دورهن في الجهاد والف

أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين وما كان يدور فيها من إبداء المشورة والرأي  

 . والنصح والتوجيه

تناول الفصل الثاني دور أمهات المؤمنين في الحياة االجتماعية، حيث اشتمل  

ن المؤثر في النصح واإلرشاد ألفراد  على مشاركاتهن في الحياة االجتماعية ودوره

على   المشتملة  االقتصادية  نشاطاتهن  إلى  انتقااًل  اإلسالمية  األمة  ألفراد  األمة، 

الصداقات، ودورهن في البذل والعطاء، وصواًل إلى وفاة كل منهن، وأثرها الكبير  

 . على أهل المدينة، وتعدد األقوال الواردة في وفاتهن وأرجح األقوال فيها



ًرا فقد تناول الفصل الثالث دور أمهات المؤمنين في إثراء الحياة العلمية  أخي

في المدينة المنورة وخارجها في عصر الخلفاء الراشدين، وقد قسم هذا الدور إلى  

الفقه   في  دورهن  إلى  إضافة  التعليم،  في  ودورهن  الحديث،  رواية  في  دورهن 

 . والتوصيات واإلفتاء، وقد أعقب الفصل الثالث خاتمة الكتاب  

الذي تضمنه كتابك عن دور أمهات المؤمنين  :  المحاور النخيالن ما  دكتورة ندى 

 السياسي؟ 

مكانتهن  :  ندى.  د بحكم  المؤمنين  أمهات  تكن  لم  السياسي؛  بالجانب  فيما يختص 

الدينية والسياسية بمعزل عن أحداث المجتمع الدائرة من حولهن، بل كنَّ على اتصال  

وثيق، مشاركات بفاعلية في األحداث السياسية، وتفاوتت تلك المشاركة في حجمها  

ع األحيان  بعض  في  اقتصارها  جانب  إلى  إلى  وأهميتها،  أقرب  مواقف  اتخاذ  لى 

السكون، مبنية على رأي أو نصيحة، وهذا يحسب له حساب خاص في نظرة الناس  

يسارعن إلى إبداء الرأي والنصح؛    -رضوان هللا عليهن–ألمهات المؤمنين، حيث كن  

 . لحرصهن على ما ينفع األمة

ها  مما ال شك فيه أن المدينة المنورة في عصر الخلفاء الراشدين وصلت في

الفتوحات إلى أقاصي األرض شرقًا وغربًا، وانتشر فيها اإلسالم، وانهالت األموال  

والثروات على بالد المسلمين، وعمَّ األمن والرخاء، وفي آخرها ثارت فتن كبرى  

الخلفاء   عصر  في  المنورة  المدينة  بحال  يختص  فيما  طبعًا  بالمسلمين،  أضرت 

كابر الصحابة وأفاضلهم، وهم أربعة بعد النبي  الراشدين؛ نعلم علم اليقين أنه تولى أ

والسالم– الصالة  الترتيب  -عليه  بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  :  وهم على  – أبو 

 . -رضوان هللا عليهم

اشدين،  قصفت بالمدينة أحداث تاريخية جمة في عهد كل واحد من الخلفاء الر

منورة في عصر  لتفصيل بعض أحداث مرت بالمدينة ال والو أخذنا من باب اإليجاز  

بكر   أبي  عليه-الخليفة  هللا  النبي  -رضوان  توفي  حين  طبعًا  باألمة    --؛  نزلت 

أهم   من  وكان  ذلك  في  أعانه هللا  بصدق،  الصديق  واجهها  ثقال  نوازل  اإلسالمية 

، وقتال  -- األعمال التي قام بها؛ قتال المرتدين حيث ارتدت القبائل بعد وفاة النبي  



كاة، وأيًضا جمع القرآن الكريم، وحدث طبعًا تحدث وورد الحديث عن جمع  زمانعي ال

الكريم عند   لقتال  القرآن  إلى الشام  الجيوش  البخاري في حديث طويل، ثم تجهيز 

الروم، وإلى العراق لقتال الفرس، احتوى الكتاب أيًضا فيما يختص بأحوال المدينة  

على أحداث جمة في عهد كل من الخلفاء الراشدين، ولكن تطرقت إلى ذكر بعض  

أرب يحوي  الكتاب  ألن  بكر؛  أبي  عند  بحالها  يختص  فيما  وخمس  العناوين  عمائة 

 . وتسعين صفحة فلعدم اإلطالة عليكم 

أوردت فيما يختص بالجانب السياسي ألمهات المؤمنين ذكًرا ألسباب عدم  

 :مشاركة البعض منهن

رضوان هللا  –أن األحداث التي حصلت في عهد الخلفاء الراشدين  :  السبب األول 

عظيمة، وهي    ودفعت ببعض أمهات المؤمنين إلى التدخل هي أحداث جسام   -عليهم

لم تتوفر بال شك في   تحتاج إلى قوة وحزم وقناعة للمشاركة فيها، وهي صفات 

 . جميع أمهات المؤمنين 

كانت بعض أمهات المؤمنين بعيدات عن أحداث المجتمع السياسية  :  السبب الثاني 

المثال   - رضوان هللا عنها–جويرية بنت الحارث  :  وأيًضا االجتماعية، فعلى سبيل 

إسالمها عن االجتماع بالناس، وأقبلت على العبادة والتسبيح والتهليل؛    أحجمت منذ

فقد عرفت بأنها عاشت في بيت النبوة تصوم النهار وتقوم الليل وتسبح هللا في كل  

 .وقتها

على    -- منذ وفاة النبي    - رضوان هللا عليهن–عزم بعض أمهات المؤمنين  :  ثالثًا 

 . ىااللتزام ببيوتهن حتى يلحقن بالمول

– تقدم العمر ببعض أمهات المؤمنين في عهد الراشدين كسودة بن زمعة  :  رابعًا

 . -رضي هللا عنها

أمهات المؤمنين كزينب بنت جحش  :  خامًسا  المبكرة لبعض  رضوان هللا  –الوفاة 

 . ، وذلك قبل أن تحتدم وتشتد األحداث السياسية وتخرج الفتن-عليها

النخيالن ما الذي تضمنه كتابك عن دور أمهات المؤمنين في  دكتورة ندى  :  المحاور

 إثراء الحياة العلمية؟ 



أما فيما يختص بالدور العلمي ألمهات المؤمنين أفردت أسبابًا ذكرت فيها  :  ندى.  د

مدى االختالف بين أمهات المؤمنين؛ حيث كنَّ يعضهن مكثرات من اإلفتاء والرواية  

ين من لم يرد عنها حديث أو رواية، من أسباب  ، وب-رضوان هللا عليها–كعائشة  

 :ذلك

 . -رضوان هللا عليهن–تفاوت درجات الحفظ عند أمهات المؤمنين  : أوالً 

 . -- تفاوتهن في مقدار مالزمتهن للنبي : ثانيًا

إلى الرفيق األعلى، وطول أعمار    - - قصر أعمار بعضهن بعد انتقال النبي  :  ثالثًا

 . البعض اآلخر 

 . واعتزالهن للناس -- انصراف بعضهن إلى العبادة بعد وفاة النبي :  رابعًا

المؤمنين   ألمهات  والتعليم  العلمي  االنتاج  غزارة  زادت  رضوان هللا  –كما 

مع تقدم مراحل الخالفة، وفي المجال العلمي اجتهدت قدر اإلمكان في اختيار    -عليهن

 . فتاء والروايةمجموعة من األحاديث كشواهد على دورهن في التعليم واإل

 : المقطع الثالث

العلمي أفردت لكل واحدة من أمهات المؤمنين، باإلضافة   أيًضا في المجال 

اآلخر   والبعض  بالعلم،  إلمامها  أسباب  للتالميذ؛  أحاديثها وتالميذها، وترجمة  إلى 

أسباب عدم الرواية لها، أو عدم إيجاد ما يذكر في المجال العلمي، والشواهد على  

 . يطول بنا المقام لو ذكرناها  -طبعًا–ة ذلك كثير

ضيفتنا الكريمة دكتورة ندى النخيالن من توصيات كتابك االهتمام بتأهيل  :  المحاور

لسد   كافيًا  التأهيل  يكون هذا  أن  والحرص على  المسلمات،  المعلمات  من  الكوادر 

  الحاجة من العالمات الفقيهات في المجتمع، من وجهة نظرك كيف يتم تفعيل هذه 

 التوصية في الميدان التعليمي؟ 

أما ما ذكرتم أخي الفاضل، وإجابة على سؤالكم؛ أذكر أنه للضرورة القصوى  :  ندى.  د

االهتمام بإجراء دراسات وبحوثات، وإنجاز مؤلفات للمفكرين المخلصين من أبناء  

األمة تقارب بين وضع المرأة الحالي في المجتمع، وما تفرضه طبيعة هذا الوقت  



العولمة، وغيرها من المفردا ت التي تفرض نفسها، وبين ما  من تداخالت مرحلة 

 . رضوان هللا عليهن– ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة اقتداًء بأمهات المؤمنين  

أن مرحلة الخالفة  :  من التوصيات في خاتمة الدراسة؛ أوالها  ا وضعت عدد

الراشدة مرحلة غنية باألحداث، وتحتاج إلى مجهود كبير من أجل إجراء البحوث  

للباحثين من  والدراسات في محا أحداثها، ومن هنا فهي مرتع خصب  تغطية  ولة 

البحوث   من  مزيد  بإجراء  يوصى  ولذلك  اإلسالمية؛  األمة  أبناء  من  المخلصين 

 .والدراسات تتعلق بهذه المرحلة التاريخية الثرية 

إجراء البحوثات والدراسات المنصفة والتي تبين الدور السياسي لبعض أمهات  :  ثانيًا

الال درًءا  المؤمنين  وذلك  منصفة؛  واضحة  بطريقة  وتفصيلها  فيها  شاركن  تي 

 . الدعاءات المستشرقين وأهل الملل الفاسدة وأعداء األمة تجاه هذا الموضوع

إلى جانب أن نقل العلم واجب على من تقدر عليه وتحمله من نساء األمة،  

صة فيما  والنساء العالمات المعلمات أقدر على نقل المعرفة إلى بنات جنسهن وخا

يختص بأمور النساء من مسائل فقهية وغيرها، من هنا يجب االهتمام بتأهيل الكوادر  

من المعلمات المسلمات، والحرص على أن يكون هذا التأهيل كافيًا لسد الحاجة إلى  

 . عالمات فقيهات في المجتمع 

 :المقطع الرابع

الم والمسلمين خيًرا  الفاضلة الدكتورة ندى النخيالن جزاك هللا عن اإلس:  المحاور

على كتابك القيم ولقد سعدنا في مجموعة قضايا وطنية بهذه االستضافة والشرح  

 . والتعريف بالكتاب 

لشخصكم أخي الفاضل،    -عز وجل– وأنا أتقدم بجزيل الشكر بعد شكر هللا  :  ندى.  د

وهللا أسأل  وللموظفين لديكم جميعًا؛ إلتاحة الفرصة لي للتحدث عن كتابي ومحتواه،  

أن يرفعنا وينفعنا بالعلم في الدنيا واآلخرة، ويجعله حجة لنا ال علينا، وجزاكم هللا  

 . عني خير الجزاء، الشرف لي، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

األميرة  :  المحاور السمو  لصاحبة  بمداخلة  نبدأها  والتي  للمداخالت  اآلن  ننتقل 

 .  الدكتورة الجوهرة بنت فهد



عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والعطاء،  السالم    -

غزير   علم  من  لنا  قدمتِه  لما  القيم  اللقاء  هذا  على  النخيالن  ندى  دكتورة  شكًرا 

أفادتنا جميعًا    -رضي هللا عنهن-ومعلومات وافرة وفكر دقيق عن أمهات المؤمنين  

 : ومداخلتي هذه الليلة تتلخص باآلتي

المؤمنين  إن   أمهات  عنهن-سيرة  في    -رضي هللا  النصوص  نزلت  الالتي 

النبي   العملي لهذه التعاليم، طبقن ذلك تحت سمع وبصر  التطبيق  - بيوتهن، وكنَّ 

وسلم عليه  هللا  الجيل،    - صلى  ذلك  لنساء  معلمات  وأطلقهن  وعلمهن،  فسددهن 

من خالل العظمة    ومرشدات ألجيال النساء فيما بعد، وما ذلك إال مثل رائع ضربنه

التي اكتسبنها في بيت النبوة، فأصبحن المثل الرائد، والقدوة المتفردة عبر العصور  

 .. 

 : والسؤال

 ما حقوق أمهات المؤمنين الواجبة لهن علينا؟ 

 . الجوهرة بنت فهد بن محمد: أختكم

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، حياك هللا، وأسعد هللا مساءك سعادة  :  ندى.  د

؛ إلتاحة الفرصة  -عز وجل–الدكتورة الجوهرة، وأنا وهللا من يشكركم بعد شكر هللا 

؛ ما حقوق  -حفظك هللا–لتقديم هذا الجهد، والتعريف بكتابي، أما فيما يختص بسؤالك  

 طبيعة الحال لهن كبير الحق علينا من حيث أمهات المؤمنين الواجبة لهن علينا، ب

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، حياك هللا وأسعدك دكتور الجوهرة ولك أيًضا   -

 . - حفظ هللا–مني جزيل الشكر والتقدير، أما فيما يختص باإلجابة على السؤال 

بطبيعة الحال ألمهات المؤمنين علينا حق كبير، بداية بالدعاء لهن على ما قدمنه  

بحكم    -- ادات، وأقوال، وأفعال عن النبي  لنا من علم وافر، ونقلهن لعبادات، وع 

، فلوالهن لما  --رؤيتهن لتلك العبادات والعادات وسماعهن لتلك األقوال من النبي  

 . انتقل لنا هذا العلم الغزير، فجزاهن عنا خير الجزاء

وفي اآلخر واجب علينا أن نعمل بما علمنا، وأن ننشر هذ العلم، وطبعًا تزكية العلم  

وأن   بيتنا  بنشره،  أهل  بداية، وفي  أنفسنا  في  لتطبيقه  نسعى  ننشر علمهن، وأن 



ورعيتنا، ثم ننطلق به إلى مجتمعنا وإلى من حولنا؛ فننقل هذا العلم الغزير، وطبعًا  

 . -رضوان هللا عليهن–ة لنا تطبيقه، وأن نتخذهن وهن خير قدو نسعى إلى

من الكتب التي خرجت    أيًضا فيما يختص ببذل الجهد الواسع في الرد على كثير  -

الفاسدة، ويجب علينا السعي الحثيث الجاد   الملل  ضدهن بأقوال مستشرقين وأهل 

للتأليف في مجال الكتب لنشرها، وللتوعية حيث ننشر علمهن ونرد على افتراءات  

 .  -رضوان هللا عليهن–كثير من المستشرقين ضدهن 

 

رضوان    -صلى هللا عليه وسلم-نبي  دكتورة ندى أهاًل بك كتابك عن أمهاتنا أزواج ال   -

 هللا عليهن  

ولقد كان المنة والفضل بعد هللا إن وصلتنا تعاليم كثيرة من السنة المطهرة عن النبي  

   -عليه السالم-

أال أنه هناك أحيانًا نرى اختالفًا أو تباينًا في بعض التشريعات من خالل القول، فعلى  

 سبيل المثال  

في ترك الشعر واألظافر لمن أراد أن يضحي،    -رضوان هللا عليها-حديث أم سلمة  

في نفس الموضوع واختالفه، فهل أخذت في    -رضوان هللا عليها-وحديث عائشة  

رضوان هللا  -كانت الدراسة دراسة سير لهم    و اديث ودرستها أتبار مثل تلك األحاالع

 عبد هللا العرفج /، أخوك المهندس -عليهن

 . عضو الفريق العلمي بمجموعة قضايا وطنية

في    اكثير   اأحيك أخي األستاذ عبد هللا، وأتفق معكم أن هناك اختالفات وتباين:  ندى.  د

بعض أمور التشريعات، طبعًا أنا لم أتناول في كتابي ما ذكرتم مشكورين؛ ألن الكتاب  

من   كانت  والدكتوراه  والماجستير،  البكالوريوس،  في  ومسيرتي  تاريخية،  دراسة 

قسم التاريخ والحضارة وهذا هو طبيعة تخصصي، أما مساري الدقيق أو تخصصي  

عرض بعض األمثلة  واكتفيت بها؛ لتوضيح  الدقيق تاريخ إسالمي، فتناولت من باب  

لهن دور فيما يختص بمجال رواية   المؤمنين كان  أمهات  أن  العلمي  الجانب  فقط 



، ولم أفرد صراحة أدق التفاصيل فيما يختص بما  --األحاديث والنقل عن النبي  

 . في مجال الجانب العلمي -حفظكم هللا–ذكرتم 

 ء الخير يا خوي العزيز يحيى السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته مسا

قدوات لبناتنا وحفيداتنا  (  رضي هللا عنهم)كيف نجعل من أمهات المؤمنين    /سؤالي

 بدل أن يكون قداوتهم األجنبيات والغربيات؟ 

 أخوك عبد هللا بن عبد العزيز عبد هللا التويجري 

هة نظري  وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته أخي األستاذ عبد هللا، من وج: ندى. د

وأجيب على هذا السؤال اجتهاًدا؛ ما يجب علينا بعد الدعاء، طبعًا بداية ندعو ألبنائنا  

ونتوجه إلى هللا العلي القدير وهو قادر على كل شيء سبحانه أن يجعلهن بأمهات  

 . المؤمنين مقتديات، وأن يبعدهن عن سواهم األجنبيات والغربيات كما ذكرتم

ثانيًا أنه يجب تطبيق سلوك أمهات المؤمنين وعباداتهن وما ورد    -أيًضا– أنا أرى    -

على أنفسنا، بمعنى أن تكون األم خير قدوة للبنت؛ حتى    -رضوان هللا عليهن-عنهن  

والدعاء   الجهد  بذل  طبعًا  بعد  أمها،  عليه  كانت  ما  البنت  رأت  فإن  البنت،  تطبق 

مثال تسير عليه، إلى جانب  والتطبيق الفعلي بأن يكون لدى البنت قدوة حسنة خير 

لها   أجعل  الثقة؛  من  نوًعا  تحمل  التي  المراقبة  طبعًا  والمراقبة،  والتوجيه  النصح 

مجااًل في التصرف ولكن يعقب هذا ثقة ومتابعة ونصح وتوجيه، وهللا نسأل أن يحفظ  

 . بناتنا وبنات المسلمات، وأن يجعلهن بأمهات المؤمنين مقتديات يا أرحم الراحمين

يث  يًضا أرى ثالثًا أنه يجب علينا أن نغرس فيهن حب أمهات المؤمنين، من حوأ  -

الدائم عنهن، وعن قصصه العلم، حتى وإن كانت  نالحديث  ، وعن ما حملنه من 

النهج بأن نكثر من ذكر أحوالهالبنت في سن صغير، فإن استمرينا على ه ،  نذا 

وأفعالهن  نوسلوكه عليهن–،  هللا  عنه -رضوان  ينتج  سوف  هللا–  ؛  حبًّا    - بإذن 

 . أننا سنحصده  -إذن هللا–أخي الفاضل   زرعته ومن ثم تطبيق، فما  نلسلوكه

نكرر الشكر والتقدير دكتورة ندى النخيالن على هذه االستضافة ونرحب بك عضًوا  

في قضايا وطنية، شًكرا لكم أعضاء قضايا وطنية على المشاركة واإلثراء في أمان  

 هللا



 أخوكم يحيى زيلع 

 " قضايا وطنية"ضاء مجتمعنا الوطني أع

بعد شكر هللا  :  ندى.  د الشكر والتقدير  الفاضل جزيل  أخي  مني    - عز وجل–ولكم 

بإتاحة الفرصة لي فجزاكم هللا عني خير   بلقائكم  ولجميع األعضاء، وأسعدتموني 

الجزاء، وهللا أسأل أن ينفع بنا وبما أتانا من العلم، وأن يزيدنا من فضله ومن علمه،  

وأن ويرفعنا وإياكم درجات فوق األرض وتحت األرض ويوم العرض، وجزاكم هللا  

إتاحة   لطفًا منكم  الجزاء،  لي، ولكم مني  عني خير  الشكر    -أكرر– الفرصة  جزيل 

 . -عز وجل–والتقدير بعد شكر هللا 

 . حفظكم هللا ورعاكم، استودعتكم هللا جميعًا  -

في    -رضوان هللا عليهن-كانت هذه إشارات سريعة حول كتاب دور أمهات المؤمنين  

ند الدكتورة  الكتاب  مؤلفة  مع  الراشدين  الخلفاء  المنورة عصر  المدينة  ى  مجتمع 

النخيالن، والكتاب ال يوجد في المكتبات فمن أراد شراء نسخ من الكتاب فليتواصل  

 . معي الخاص وشكًرا 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والوفاء  

 والعطاء 

أشكر فارسة هذه الليلة لما قدمته الدكتورة ندى النخيالن من معلومات قيمة تنم  -

ن علم غزير وفكر دقيق وثقافة واسعة استفدنا منها جميعًا، وألقت الضوء على  ع

رضي  -موضوع في غاية األهمية وفِي أمس الحاجة له وهو عن أمهات المؤمنين  

فجزاها هللا خير الجزاء وجعله في موازين حسناتها، كما أشكر مدير     -هللا عنهن

عي الذي كان مبدًعا في إدارة الحوار  هذه الندوة إعالمينا القدير األستاذ يحيي زيل

والتعليقات وطرح األسئلة والمداخالت، والشكر موصول لمؤسس هذه المجموعة  

االستشاري واإلعالمي القدير سعادة األستاذ خالد التويجري الذي دائًما يحرص على  

للوطن وأهله بإذن هللا تعالى، كما أشكر جميع الفرق   المفيدة  اللقاءات  إقامة هذه 

لعاملة في هذه المجموعة وكل َمن استقطع من وقته الثمين وتابع ندوتنا وشارك  ا



في مداخلة أو سؤال أثرت ندوتنا، دمتم ذخًرا لخدمة الدين والوطن وأهله وقضاياه،  

 . دام عزك يا وطن 

 الجوهرة بنت فهد بن محمد : أختكم

د ندي النخيالن أمسية علمية استفدنا  .  صورة مختصرة عن أمهات المؤمنين  رسمت

المعلومات المفيدة والقيمة نيابة عن   منها جميعًا، وال شك أن كتابك يحتوي على 

األخوة واألخوات في المجموعة نشكرك على تلبية الدعوة، وفي نفس الوقت نسعد  

مبدع الزميل يحيى وجميع من شارك  في استمرارك معنا، كما ال يفوتني أن أشكر   ال

األميرة   الخالة،  بنت  الكبير  القلب  لصاحبة  موصول  والشكر  الحوار،  إثراء  في 

الدكتورة الجوهرة بنت فهد رئيسة الفريق العلمي على جهودها المخلصة من أجل  

 . تحقيق األهداف المنشودة 

 

 *               *              * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدكتورة منال بنت عبد الكريم الرويشد لقاء 

 يدير اللقاء األستاذ يحي زيلع 

 ( 14/3/2020الموافق ) هـ 1/8/1441يوم األحد 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 دعونا فى البداية نتعرف على السيرة الذاتية للدكتورة منال. 

 فى: السيرة الذاتية وتتمثل 

 منال بنت عبد الكريم الرويشد   الدكتورة االسم: 

 مديرة إدارة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم.   •

 م.  2017رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية    •

 رئيس مجموعة الفن الرقمي  •

 فنانة تشكيلية , كاتبة , ومصممة جرافيك.     •

جامعة األميرة    -الفنية تخصص تصميمدكتوراه الفلسفة في التربية  :المؤهل العلمي  

 .  م  2011. نورة بنت عبد الرحمن

 : أول إمراة سعودية تتقلد التالي 

دارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية  إكلفت نائب رئيس مجلس   •

 م . 2015)جسفت( 

• ( بمتابعة فروع )جسفت( وعددها  ( في مناطق ومحافظات  افرع  11كلفت 

 م. 2017المملكة 



 م. 2017رئيس مجلس إدارة )جسفت(   كلفت  •

والثقافية الفكرية  والمجموعات    : المشاركات  اللجان  من  عدد  في  وعضو  رئيس 

وألقت   المملكة  في  العام  والتعليم  التشكيلي واإلعالم  الفن  واألعمال على مستوى 

أعدت   و  محلي ودولي  ندوات على مستوى  المحاضرات وشاركت في  العديد من 

لمية والدراسات وأوراق العمل الثقافية تحكيم استبانات وبرامج  العديد من البحوث الع 

دراسات عليا و تحكيم معارض ومسابقات فنية محلية ودولية شاركت في العديد من  

 . المعارض الداخلية والخارجية الفردية والجماعية

عضو في اتحاد جمعيات الفنون التشكيلية في مجلس التعاون لدول الخليج   •

 العربي. 

تمثيل المملكة بالمشاركة والحضور في األسبوع السعودي الثقافي في قطر ضمن   •

م بأول مشاركة على  2010فعاليات االحتفاء بالدوحة كعاصمة للثقافة العربية  

 مستوى الخليج والوطن العربي للفنون الرقمية في المملكة .  

ا • بالمشاركة والحضور والمناقشة في  المملكة في معرض عالمي  لحوار  تمثيل 

عالمية والفنون رؤية  )المرأة  لمعرض  المصاحب  في  2005العالمي  المقام   )

م. كأول فنانة تشكيلية سعودية رشحت من قبل الجمعية العربية  2005الشارقة 

بين   ما  الفترة  في  والفنون  للثقافة  كما  2005/ 2/ 2الى 29/1السعودية   . م 

 لسلم والحرب .  شاركت في جلسة النقاش العالمي حول المرأة والفنون في ا 

مثلت وزارة التربية والتعليم بالحضور في اللقاءات التحضيرية للحوار الوطني   •

والمحافظات2006 المناطق  من  كل  في  الظهران,     م  الطائف,  )الباحة, 

 الرياض(. 

ت الفنون ) التصميم الفني. الرسم والتصوير التشكيلي, الخط العربي  تصميم أولمبيا  •

 م. 2017والزخرفة اإلسالمية(  

 م. 2017 -2016تصميم مشروع )يوم المهنة العالمي ( في التعليم العام   •



ومصممة   • والثقافة  للتعليم  الوطني  التربوي  المشروع  في  الفنون  مجال  رئيسة 

سالمية, الرسم  زارية ) الخط العربي والزخرفة اإل ومعدة ومتابعة لتنفيذ المشاريع الو 

 م.  2016م,  2015والتصوير التشكيلي, التصميم الفني(  

معرض   • في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  التشكيلية  الفنون  معرض  لجنة  مديرة 

 م . 2014ومنتدى التعليم الدولي الرابع  

لنشاط الطالبات   • العامة  لإلدارة  الفنية األولى  المسابقة  لبرنامج  مصممة ورئيسة 

 م. 2007وطني(  تحت شعار )أحبك يا 

رئيسة وعضو في اللجنة الوزارية لمراجعة الكتب الدراسية المطورة للتربية الفنية   •

المملكة   في  العام  التعليم  مراحل  لجميع  المنزلي  هـ  1425-1424واالقتصاد 

 هـ. 1425-1426/

الفنان:  خدمة مجتمعية لفن  مجموعة ا  أعضاء ة تطوعيا بالمشاركة مع بقية  عملت 

ت  بدء  منذ  على  الرقمي  منها  إشكيلها  الهدف  متنوعة  وأنشطة  فنية  معارض  قامة 

كيلي في  رعاية وتشجيع الموهوبين والموهوبات فنيا للرفع من مستوى الفن التش

   . المجموعة وتنظيم البرامج الثقافية  أعضاءعمال أالمجتمع السعودي مع عرض  

*          *          * 

 نرحب باسمكم بالدكتورة منال أهال وسهال  

اللقاء مع  بداية  ك دكتورة منال في مجموعة  نعبر عن سعادتنا بهذا 

 قامت من أجل الوطن وسخرت أهدافها وبرامجها لهذه الغاية السامية  

نأمل دكتورة منال وأنت عضو المجموعة أن تحدثينا عن تجربة قضايا  

 وطنية واقعا وطموحات 

السالم ورحمة هللا وبركاته مساء سعيد وأهالً وسهالً بكم في البدء  وعليكم   -

الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جمعية غير ربحية تتبع لوزارة الثقافة  

تعن  ا( فرع 15مقرها الرئيس وفروعها )  المملكة    ى في مناطق ومحافظات 

 بالفن التشكيلي وفنانيه. 



مية تساهم في حراك ثقافي وفكري  وأهدافها السامجموعة قضايا وطنية برؤيتها  

وثابته وترتقي بأطروحاتها   علمية  او بخطوات  حتماعي 

والحوارات والزيارات التي   والنقاشات   العلمية 

بين   . األعضاء العالقات  أواصر  توثق 

 

 

 

 

 

ن هناك عالقة كبيرة من وجهة نظري بين واقع وطموحات المجموعة وبين  أعتقد أ

 قيقها في جسفت أهداف وآليات تح

 تجمعها رؤية إيجابية في معالجة قضايا وطنية 

شكرا دكتورة منال على هذه النبذة المختصرة عن جمعية جسفت الرائدة في   -

معها من خال بالتعاون  مجموعة قضايا وطنية  واإلبداع وقد سعدت  ل  الفن 

ة في احتفالية مجموعة قضايا وطنية كما  عيالمعرض الذي أقيم لفناني الجم

التويجري   خالد  األستاذ  مؤسسها  برئاسة  المجموعة  أعضاء  تشرف 

من   لمزيد  ونتطلع  نفخر  بكم  الجمعية.  مقر  داخل  فعالياتها  في  بالمشاركة 

 البرامج والفعاليات معكم في قادم األيام بإذن هللا 

ال شك في ذلك فمؤسسات الوطن وجمعياته جميعها تنطلق من حب الوطن   -

 والوالء من خالل البرامج والفعاليان وأهدافها تترجم هذا الحب 

كة  دكتورة منال الروشيد للفن رسالة سامية على مر العصور ونحن في الممل -

بأن    عة من أبناء وبنات الوطن. وتفضلتمبد  العربية السعودية نملك مواهب 

كبيرة.   وطنية عالقة  قضايا  مجموعة  وبين  بينها  مجموعة جسفت  أهداف 

 كيف نعزز هذه العالقة ؟ 



تجليات  الش - بعرض  الوطنية  للمشاركة  كبيرة  فرصة  كانت  خالد  لألستاذ  كر 

الفنانين والفنانات وأعمالهم برموز وطنية وحضورهم في المناسبة وكذلك  

 صدار الخاص. م باإلنتاج الفكري ومحتوى ضمن اإل االهتما

تكاملي    الفعاليات بشكل  لتقديم  فعالً والجميل تجسير العالقات بين الجهات 

ال الفنون في  فالفن  الحضارات بل عرفت الحضارات من خالل  لغة  تشكيلي 

 الكهوف .  

 من تطور ووعي وثقافة أي مجتمع .  امهم  ا لذا االهتمام يقدم جانب

للمجتمع  الجمالية  الذائقة  تنمية  في  تساهم  الفني    الجمعية  الوعي  وتنمية 

الفن أوتوثيق   وبين  الفنانين  بين  واالجتماعية  الفنية  العالقات  انين  واصر 

ل  ن  بشكل عام نستطيع المساهمة مع المجموعة بعميوالمثقفين واإلعالمي

أو القضايا  أحد  عن  تشكيلي  إل  معرض  رسم    -الندوات  ىحدمصاحباً  عمل 

رعاية الموهوبين والشباب وذوي  -رسم بورتريه للشخصيات الهامة  -تفاعلي

ين الفن  مشاركة بأوراق عمل وكتجربة ناجحة في تجسير العالقة ب  -اإلعاقة  

مشروع الجمعية  قدمت  وغيرها  االعالم  مع  األخرى  والفنون    ا التشكيلي 

بعنوان " رواق جسفت" على مدى شهرين تنفذ الفعالية كل ثالثاء تم فيه  

استقطاب الرموز الوطنية بحيث تفتتح الفعالية كل أسبوع برعاية شخصية  

تشكيلية  كة الويعرض معرض ألحد الرواد أو من أي مرحلة من مراحل الحر

مشا فيه  يكون  أكاديمي  روكذلك  أو  مسرحي  ناشط  أو  لشاعر  منبرية  كة 

ورش   مع  اإلبداعية  تجربته  عن  الفنان  لحديث  باإلضافة  نقدية  بقراءات 

أنه بعد ما انتهي  لى حد  إ   اوعروض تفاعلي ومقطع موسيقي ، وكان ناجح 

 ن والمثقفين بكثرة . يمن اإلعالميا كنا نستقبل عدد

 

ك في مجموعة قضايا وطنية  الرويشد نكرر سعادتنا باللقاء معدكتورة منال   -

وطنية   قضايا  بين  تعاونا  شهد  الذي  القريب  الماضي  نتذكر  أن  ويسعدنا 

 . وجمعية جسفت من خالل الصور التي تحتفظ بها القلوب والذاكرة 



ستتولى اللجان المختصة في قضايا وطنية جدولة هذه الفعاليات وتصدر خطة   -

 ملية لمد جسور التعاون بيننا ع

دكتورة منال الروشيد ونحن جزء من العالم الذي يقف اليوم بكامل إمكانياته   -

توجهها   التي  الرسالة  ما  كورونا،،  فيروس  لمواجهة  والمادية  البشرية 

 الدكتورة منال للمواطنين والمقيمين في هذه الظروف 

مشاركة  - من    كانت  مجموعة  بعرض  وطنية  بصمة  الفنانين    عمالألها 

والفنانات بدعم من االستاذ خالد التويجري وكذلك حضور األعضاء من الهيئة  

ع الرياض هذا انطلق من حرص  اإلدارية في المركز الرئيس ومن جسفت فر

ة على توثيق عالقتها بالجهات األخرى تباًعا لالئحة الجمعية الحمد  عي الجم

بتالء الكبير رسالتي أن يكون الوعي  على كل قدر كرونا الجانحة هذا االهلل  

البعد عن التجمعات في األماكن العامة كاألسواق والمقاهي    اكبير بضرورة 

جازة المدارس  والمطاعم وأخذ الحذر التام في أي ظرف يكون فيه تجمعات فإ

يعاني    كبر للتنزه والتبضع واالجتماعات. والحذر الأللوقاية وليس لفرص  

ل على هللا واإليمان القوي واليقين بأن هللا لطيف  ضعف اإليمان مهم التوك

 رؤوف رحيم سيجلي البالء. 

الحالية.   - أساسية في المرحلة  صدقت دكتورة منال الوعي والتعاون ركيزة 

التي   االحترازية  اإلجراءات  كافة  اتخذت  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة 

مع   التعامل  في  اإلنسان  دور  بقي  األرواح.  الحالية  تضمن سالمة  المرحلة 

ذات   الجهات  من  الصادرة  التوجيهات  تنفيذ  في  تتمثل  ووطنية  بوعي 

 االختصاص وااللتزام باألنظمة. 

  مرحبا دكتورة منال سعدنا بمشاركتك وإبداعاتك وفي الحقيقة من أجمل ما  -

للش  كمحفز  التشكيلي  الفن  استخدام  ذلك  ه  اعر في قصائدمر علي  تم  كيف 

ختك د. إقبال بنت محمد العرفج فخورة  أتم حقيقة  بدعأومتى بدأ وبالتوفيق  

 بك وبتميزك . "مداخلة الدكتورة إقبال العرفج" 



اإلجراءات اإلحترازية للحكومية الرشيدة مهم أن نكون مبادرين لدعمها فيهي   -

تحسب لكل جهة ولكل مسئول ولكل مواطن ومقيم أن يعمل على الحد من  

اإلجراء في الجمعية وسنعمل على تنشيط  انتشار وباء الكورونا أتخذنا هذا  

الفعاليات عبر مواقع الجمعية بإذن هللا بكافة الفروع. تناغم جميل مع منظومة  

أمام   نظامية  وقفات  تحتاج  القادمة  المرحلة  أن  رأيي  الوطن وفي  قطاعات 

يتساهل في أثر التجمعات وال يدرك خطورة تنامي الفيروس في المملكة خالل  

 يومين . 

 وهذا ما أكده بيان النيابة العامة في هذا الشأن  أحسنت  -

النيابة العامة: مخالفة القرارات والتعليمات في مواجهة كورونا من الجرائم  

ما   بناًء على  أنه  العامة  النيابة  في  أكد مصدر مسؤول  للُمساءلة  الموجبة 

تصدره الجهات المعنية ذات االختصاص من قرارات وتعليمات تروم إلى رفع 

ة اإلجراءات اإلحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فايروس  حصان

كورونا عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فيروس كورونا  

وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية، وأن هذه القرارات  

الصح سالمة  دواعي  به  تمر  استثنائي  ظرف  إطار  في  تأتي  ة  والتعليمات 

العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان  

سالمتهم في المقام األول، وأنه حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات  

من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال ُموجٌب للُمساءلة الجزائية ومطالبة  

 ني.  المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجا

وأكد المصدر أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر ال من جرائم  

الضرر، أي أنه يحظر اتيان مخالفة األمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على  

الضرر   وقوع  خشية  تجاهها  الجنائية  المسؤولية  لقيام  ويكفي  ضرر  ذلك 

خصبة النتقال فيروس    المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة

 كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال. 



يا - التشكيلي كالهما    حياك هللا  والفنان  الشاعر  بين  متبادلة  العالقة  دكتورة 

يتأثر باآلخر فالرسام يستلهم من الشاعر والشاعر يستلهم من الرسام وهذا  

وبعض   أعمالي  من  باستلهام  بقصائد  تجلوا  الشعراء  بعض  معي  حدث  ما 

  50راء استلهمت منهم مجموعة كبيرة من اعمالي وأنتجت ما يقارب  الشع 

 لوحة لمعرض بعنوان " وجد بين الحرف واللون"  

 لوحة "اشياء تغادر"  للفنانة التشكيلية د. منال الرويشد  

 برؤية من الشاعر المبدع عبداللطيف آل الشيخ. 

 غياب 

 تذوب و تنتهي األشياء.. و تبهت  .. و تختفي.. تغيب 

 ما يرجع..  على اللي يروح .. و نتساءل  .. نتعجب  و 

 ومن يقدر يـَحـَبـْْس الماء .. حبست الماء بكفوفي  

 و غياٍب لألسف يوجع .. غياٍب نحتري غيابه 

 و حنـّا كلنا أشياء .. لالشي  ..  مصير الشي 

 إذا كل العمر وّدع .. أجل وشلون نذكرنا  

 إستسقاء طول اوقاتنا  ..يفرض علينا نكون ..عطش 

 عطش نفرض عليه افواه ما تبصر وال تسمع 

 و ننسى إننا أسماء .. و حنـّا اقزام .. و نـتـْطاول 

 بيدينه ويشطبها بطرف إصبع.. كتبها الوقت  

 و نعانق منطق األهواء ..نعاند منطق الدنيا 

 و نحسب إننا نطلع.. و ننزل لين نصير القاع 

 ياءو ترسمنا بال استح.. نكذّب لحظة الفرقا 

 خطاويها كثير اسرع .. و نركض لكن األقدار  

 و نسينا أّمنـا حـــــواء.. نسينا آدم ابونا 

 و هم أصل العزا المـُقنع .. نسينا إنهم غابوا  

 بوسطن
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منال   - الدكتورة  مع  للقاء  وإثراءها  مشاركتها  العرفج  إقبال  للدكتورة  نشكر 

التشكيلي هل هو وليد اللحظة وهل يكلفكم مادياً كثير وكيف  الرويشد الفن   

لوان اللوحة وغالباً ماهي  أل مع  تتعاملون مع ذلك وهل للحالة النفسية تداخ

 . جمل الحاالت النفسية التي تجعل الفنان التشكيلي يبدعأ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مشاركة د.منال الرويشد في معرض التشكيلي بقصائد البدر  -

http://altahligffk.blogspot.com/2013/06/2013.html 

الفن التشكيلي هو اإلحساس والمشاعر التي تفيض والبوح باستخدام األلوان   -

أو الخامات الفن التشكيلي يجمع بين المالحظة والتأمل وعمق الرؤية فهو  

قد يكون وليد اللحظة في حاالت وحاالت يكون بتخطيطات واختيار للمفردات  

التعبير عنها  والو عمال  أوهو يتطلب ميزانية مكلفة إلنتاج  حدات وأساليب 

 بجودة ونوعية تكون صالحة لعمر أطول .  

أج  الفنان وهو في  ينتج  قد  متنوعة  من  والحاالت  مل حاالته فهي متفاوته 

خر وقد يكون في أصعبها حسب المواقف التي يمر بها وإحساس كل  مبدع آل

المبدع من  عمأطين به والبيئة والظروف فيه  فنان وتأثير المحي ال تالمس 

 عمال ينتجها لطلب أو لظرف وقتي.أأعماقه وفيه  

سعدنا هذه الليلة مع الدكتورة منال الرويشد في ليلة من ليالي قضايا وطنية   -

 . وليلة عن الفن التشكيلي . 

 سؤالي للدكتورة منال .  



 رسوماته .   هل تظهر الحالة النفسية للفنان التشكيلي على

 .  و سلبي . كيف ذلك أيجابي  إ االجتماعية للفنان التشكيلي دور  وهل للمشكالت  

 وشكراً اختكم الدكتورة دالل الحربي جامعة نايف العربية للعلوم االمنية 

الدكتور نايف الرشدان بقراءة في  مع    امن خالل رواق جسفت عملنا مشروع  -

لمملكة وعرضت في النشاط  التشكيلية في اعمال رائدتين من رواد الحركة  أ

 ثناء معرضهما في ختام " رواق جسفت" أالمنبري 

عمالهم  أن ظهرت الحاالت النفسية على  ودكتورة , نعم هناك فنان  ك هللا يا حيا

من  بالوجع  بالفقر  بالمرض  بالحرب  فيه    تأثراً  كذلك  بها  مروا  أي ظروف 

لنجاح لزواج وغيرها  في تعبيراتهم  ن ظهرت حاالت السعادة والفرح  وفنان

عمال لذا  ولكن من خالل األلوان في بعض األ وقد ال تكون المفردات واضحة

عمال أخرى حزينة  أها البهجة والسعادة واإليجابية ويشعر المتلقي بأعمال في

فيها ألم ووحشة في بعضها ال يألفها .. والمشكالت االجتماعية بشكل عام  

نين بعضهم أعمالهم عالجت قضايا وأمراض وحولت  عبر عنها أغلب الفنا

عمال  لى أصحاب إرادة. بل أن ممارسة األشخصيات من ظروفها الصعبة إ

أشخ  إلى  امن  الفن  خالل  من  تحولوا  ومسجونين  أمنية  قضايا  عليهم  ص 

أشخاص أسوياء ومنتجين وبعضهم أصبح مصدر رزق له ودخل سوق العمل  

 بعد أن تمكن من مهارات األداء .  

طابت أوقاتك د. منال بكل الحب والجمال. يرتكز  الفن التشكيلي على أرضية  

فلسفية بينة وواضحة ، ماذا يعني لك الترابط بين التشكيل والفلسفة ؟ ليس  

هناك حياد تام للذات الشاعرة في ترجمة الشعور من خالل الفن التشكيلي،  

اليوناني: )الرسم شعر  صامت والشعر    ما رأيك؟ يقول سيمونيدس الشاعر 

 تصوير ناطق( ماذا تقول د. منال ؟ "ربيعة الروقي" 

والتقدير   - الخير  بكل  وبركاته وأسعد هللا مساءكم  السالم عليكم ورحمة هللا 

والوفاء والعطاء أشكر فارسة هذه الليلة  لما قدمته الدكتورة منال الرويشد  

ق وثقافة واسعة  الفنانة القديرة من معلومات قيمة تنم عن علم غزير وفكر دقي



استفدنا منها جميعًا وألقت الضوء على الفن التشكيلي كم ألقت الضوء على  

قضايا وطنية وما تم عرضه من لوحات فنية في نشاط قضايا وطنية فجزاها  

الندوة   هذه  مدير  أشكر  كما  حسناتها  موازين  في  وجعله  الجزاء  خير  هللا 

كان الذي  زيلعي  يحيي  االستاذ  القدير  الحوار    إعالمينا  إدارة  في  مبدًعا 

هذه   لمؤسس  موصول  والشكر  والمداخالت  األسئلة  وطرح  والتعليقات 

المجموعة االستشاري واإلعالمي القدير سعادة االستاذ خالد التويجري الذي  

دائًما يحرص على إقامة هذه اللقاءات المفيدة للوطن وأهله بإذن هللا تعالى  

المجموعة وكل َمن استقطع من وقته    كما أشكر جميع الفرق العاملة في هذه

الثمين وتابع ندوتنا و شارك في مداخلة أو سؤال أثرت ندوتنا دمتم ذخًرا  

 لخدمة الدين والوطن وأهله وقضايا دام عزك يا وطن

 أختكم : الجوهرة بنت فهد ابن محمد 

حياك هللا وطابت أوقاتك وأوقات الجميع بالمسرات في أطروحتي للدكتوراه   -

ين الفكرية والفلسفية للمفردات الشكلية ودورها في تصميم غالف  " المضام

الكتاب السعودي الثقافي" بحثت فيما يتعلق بدور المفردات فكرياً ووجدت أن  

هيم  هناك بنية قوية في الترابط بين الفن التشكيلي والفلسفة بدأ بمعنى ومفا

 ات الشكلية.  مضامين من خالل اختيار المفرد   كلمة فن وكلمة تشكيل وأن لها

كما أو تستلهم  الشاعرة  الذات  أن  يصلها من رسائل وحاجتها إلعادة    عتقد 

أو عكسه    ا رسال الرسالة بأدوات أخرى لذا ترجمة الشعور قد يكون حياديإ

ما نسميه الجنون فنون في حاالت عند الشاعر وليس الناظم للشعر وأقول  

أن الفن التشكيلي لغة حياة يجتمع في تجلياته مع الشعر واألدب والمسرح  

 عالم الناجح. والموسيقى ويبرزه اإل

في الرسم كيف نستطيع    ةوله ميول فني  ة: ولدي في الثانويد.منال الرويشد -

رسل لك بعض نماذج  أن  أني في مدينة الرياض وهل ممكن  مه  تنميتها بشكل

 . بداء رأيك بها من رسوماته إل

 د.حميد الشايجي 



فيروس   - غمة  مرحلة  تنتهي  أن  بعد  دعوة  ألبنك  نوجه  يادكتور  هللا  حياك 

الذي   الشباب  التخصيصي ليكون أحد  الجمعية على شارع  كورونا في مقر 

االنطال إلى مرحلة  الجمعية حتى يصل  تشكيلي  ترعاه  كفنان  الساحة  في  ق 

والمتميزين من خالل   والمبدعين  الموهوبين  لمجموعة من  ماقدمناه  وهذا 

والعروض   الورش  في  ومشاركة  الفنانين  مع  والنقاش  المعارض  حضور 

 التفاعلية . 

 

 فاطمة الدوسري           

وبركاته شكرا د.منال علي هذه الندوة التي أثرت    السالم عليكم ورحمة هللا -

ال  يكون  أن  يجب  هل  لسعادتك  وسؤالي  التشكيلي  الفن  عن  فنان  معارفي 

وكيف يتم اكتشاف ذلك عند الشخص    ةهو موهب  والتشكيلي دارسا لهذا الفن أ

 أو األطفال؟ شكرا لجميع "اخوكم صالح بن عبدهللا الشهري 

 

ية في أنشطة نادي الفروسية بطلب منهم  أخر مجموعة هذه فعاليات الجمع -

 للتعاون من خالل معارض وعرض تفاعلي 

 جميل  رعاية    دعم الشباب  الي مرحلة االنطالق -



 

 

 

 

 

حياك هللا أ.فاطمة كل فنان يختلف في بداية األداء   -

مام مساحة  أ  اعارم   ا او حالته احيانا يكون شعور

وتتكون الوحدات بدون تخطيط لها وأحيانًا يكون  بيضاء بدون فكرة وينطلق 

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته حياك هللا سمو األميرة كان لقاء   موضوع

مميز ألعضاء الجمعية مع سموك في ترجمة حب الوطن شكري وامتناني  

للمساحة   وامتناني  وشكري  المصاحب  المعرض  في  والتجول  بهم  للقاء 

 ة. الجميلة للقاء هذه الليل 

-  

 الدكتورة. منال بنت عبد الكريم الرويشد  -

 • مديرة إدارة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم.  -

 م. 2017• رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية   -

 • رئيس مجموعة الفن الرقمي  -

 • فنانة تشكيلية , كاتبة , ومصممة جرافيك.   -

جامعة    - المؤهل العلمي :دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص تصميم -

 م . 2011األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

 أول إمراة سعودية تتقلد التالي :  -

التشكيلية   - للفنون  السعودية  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  كلفت   •

 م . 2015)جسفت( 

فرع( في مناطق ومحافظات    11كلفت بمتابعة فروع )جسفت( وعددها )   • -

 م. 2017المملكة 



 م. 2017• كلفت رئيس مجلس إدارة )جسفت(  -

اللجان   - من  عدد  في  وعضو  رئيس  والثقافية:  الفكرية  المشاركات 

والمجموعات واألعمال على مستوى الفن التشكيلي واإلعالم والتعليم العام  

ديد من المحاضرات وشاركت في ندوات على مستوى  في المملكة وألقت الع

محلي ودولي و أعدت العديد من البحوث العلمية والدراسات وأوراق العمل  

الثقافية تحكيم استبانات وبرامج دراسات عليا و تحكيم معارض ومسابقات  

والخارجية   الداخلية  المعارض  من  العديد  في  شاركت  ودولية  محلية  فنية 

 . الفردية والجماعية 

• عضو في اتحاد جمعيات الفنون التشكيلية في مجلس التعاون لدول الخليج   -

 العربي. 

• تمثيل المملكة بالمشاركة والحضور في األسبوع السعودي الثقافي في قطر   -

العربية   للثقافة  كعاصمة  بالدوحة  االحتفاء  فعاليات  بأول  2010ضمن  م 

 قمية في المملكة . مشاركة على مستوى الخليج والوطن العربي للفنون الر

في   - والمناقشة  والحضور  بالمشاركة  عالمي  معرض  في  المملكة  تمثيل   •

عالمية  رؤية  والفنون  )المرأة  لمعرض  المصاحب  العالمي  (  2005الحوار 

الشارقة  في  قبل  2005المقام  من  رشحت  سعودية  تشكيلية  فنانة  كأول  م. 

ما  الفترة  في  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  بين    الجمعية 

م . كما شاركت في جلسة النقاش العالمي حول المرأة  2005/ 2/ 2الى 29/1

 والفنون في السلم والحرب . 

للحوار   - التحضيرية  اللقاءات  في  بالحضور  والتعليم  التربية  وزارة  مثلت   •

الطائف,  2006الوطني   )الباحة,  والمحافظات   المناطق  من  كل  في  م 

 الظهران, الرياض(. 

التشكيلي,    • تصميم أولمبيادات - الفنون ) التصميم الفني. الرسم والتصوير 

 م. 2017الخط العربي والزخرفة اإلسالمية( 

 م. 2017 - 2016• تصميم مشروع )يوم المهنة العالمي ( في التعليم العام   -



والثقافة   - للتعليم  الوطني  التربوي  المشروع  في  الفنون  مجال  رئيسة   •

لوزارية ) الخط العربي والزخرفة  ومصممة ومعدة ومتابعة لتنفيذ المشاريع ا 

 م. 2016م,  2015االسالمية, الرسم والتصوير التشكيلي, التصميم الفني(  

• مديرة لجنة معرض الفنون التشكيلية لذوي االحتياجات الخاصة في معرض   -

 م . 2014ومنتدى التعليم الدولي الرابع  

الع  - لإلدارة  األولى  الفنية  المسابقة  لبرنامج  ورئيسة  مصممة  لنشاط  •  امة 

 م. 2007الطالبات تحت شعار )أحبك يا وطني(  

المطورة   - الدراسية  الكتب  لمراجعة  الوزارية  اللجنة  في  وعضو  رئيسة   •

المملكة   في  العام  التعليم  مراحل  لجميع  المنزلي  واالقتصاد  الفنية  للتربية 

 هـ. 1426- 1425هـ /1425- 1424

بقية عضوات مجموعة  خدمة مجتمعية: عملت الفنانة تطوعيا بالمشاركة مع   -

متنوعة   وأنشطة  فنية  معارض  اقامة  على  تشكيلها  بدء  منذ  الرقمي  الفن 

الهدف منها رعاية وتشجيع الموهوبين والموهوبات فنيا للرفع من مستوى  

الفن التشكيلي في المجتمع السعودي مع عرض اعمال عضوات المجموعة  

 وتنظيم البرامج الثقافية. 

التشكيلية من البدايات التي ساهمت فيها المرأة السعودية  تاريخي في الحركة   -

بعطاء جميل وأكرمني أخي الرجل في مواقعه اإلدارية بالدعم ومثلت المملكة  

ثقافة   في  األثر  لها  قيادات  مع  رسمية  وبزيارات  وبالحضور  بالمشاركات 

المملكة وكان لي دور في عدد من االستشارات التي ساهمت في تقديم الفن  

شكيلي بمستوى الئق في معرض الرياض الدولي للكتاب وفي مركز الملك  الت

 عبدالعزيز للحوار الوطني وفي عدد من القطاعات الحكومية والخاصة . 

الريشة  هل هو   - انتفاضة  اإلبداع ولحظة  ينطلق  أين  د.منال من  حياك هللا 

 ؟ لى اللوحةمن التعبير باأللوان ع  بالذات   وما مدى اقتراب  العنوان أو الفكرة ؟

له أنا شخصياً أحد روحي تتنفس من خالل اللوحة  اومخطط    امحدد   موضوعا -

سمع غير  أ ح أو األلم أجد نفسي في حوار ال في حاالت قد أكون في أشد الفر



ضربات الفرشاة على اللوحة وتمازج األلوان وإذا انتهت اللوحة أكون حدثتها  

وبعد   لي  وأهديتها  واألمنيات  الرؤى  عالمات  بكل  ولدي  أتأملها  سنوات 

 استفهام وتعجب كيف رسمتها؟! 

 فالذات تكون قريبة جداااااا في مرحلة التجلي والتعبير بوح مختلف. 

اكمال   - في  نستأذنك  الجميلة  الليلة  في  اإلثراء  على  منال  دكتورة  شكرا 

 المداخالت 

البيت   - مع  بالتعاون  األخيرة  المعارض  من   " ونغم  لون   " معرض  وهذا 

 قي للفنون الموسي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

هللا   - حياك  وبركاته  ورحمة هللا  السالم  وعليكم 

أ.صالح الفنان التشكيلي ليس بالضرورة يكون  

اال  ادارس  مهم  ولكن  كتخصص  طالع  للفن 

 والدورات والورش والتواصل مع الفنانين.  

  وا في مجال الفنون كان لدينا تحد وهناك من ال يملكون الموهبة ولكنهم درس

كبير من سنوات أن الجامعات والكليات كانت تعد المعلم والهيئة األكاديمية  

ليمية بقدر  من دول أخرى كانت تتعامل معه كفنان وال يعلم إلنتاج وسيلة تع 

عمال فنانين واآلن أصبح فيه كليات تعلم كمعلم وكليات  أما كان يتعلم إلنتاج 

 تعده للدخول لسوق العمل كفنان .  

التطبيقات   خالل  من  متاح  الذاتي  التعليم  واآلن  أوالً  الموهبة  رأيي  وفي 

م في الكراسة أو على  من خالل الرس  ا والمواقع أما االكتشاف يكون واضح 

مام الموهوب المهم كيف تقدم  خلفيات الكتب وأي شيء يتهيأ أ   ىاألوراق وعل 

له الرعاية والدعم النفسي والتحفيز وعدم التدخل في التعبيرات التي تحد من  

التعبير ووصيتي لكل أسرة بها طفل موهوب يوفر له كتب التلوين وكراسات  

وألوان فلوماستر وأقالم الرصاص وغيرها وتكون في مكان مناسب يستطيع  

 التعبير من خاللها. 

ا - منال  للفنون  د.  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيسة  تعمل  لرويشد 

التشكيلية "جسفت" تطوعت للعمل بهذه الجمعية باإلضافة لعملها األساسي  

دارة العامة لنشاط الطالبات. وهي تعلم ان  يرة إدارة النشاط الفني في اإلكمد



هذا العمل التطوعي سيأخذ من وقتها وجهدها الكثير وسيكون على حساب  

تها وأسرتها ومع ذلك هي تسيطر بكل تمًكن وخبرة على أعمال الجمعية  وق

وأنا أذكر  باإلضافة إلى العمل الكبير بالمركز الرئيسي،    افرع  15الذي يضم  

 على مزاملتي معها خالل عملنا معا.  هذا عنها بناء

 اسأل هللا لها الصحة والبركة في كل جوانب حياتها وأن يحفظها من كل شر.  

و الخاصة التي عقدت معها جمعية  أو: ما هي الجهات الحكومية  ؤالي هس

"جسفت" اتفاقيات ومذكرات تفاهم  أثناء فترة رئاستك؟ وما هو تأثير هذا  

 التعاون على أعضاء الجمعية وعلى المجتمع؟  

للجمعية   التخطيط  إدارة  الشبلي فنانة تشكيلية من الرياض ومديرة  د.هناء 

 التشكيلية "جسفت" السعودية للفنون 

 

وأنت شريك  - الشبلي  د.هناء  التطوعي من خالل    حياك هللا  العمل  في  نجاح 

لديها  إ الجمعية  الجمعية  في  الفروع  بإدارة  الحديث  وتكليفك  التخطيط  دارة 

أن هناك   وأثناء عملي واألهم  تكليفي  قبل  والشركات  االتفاقيات  من  العديد 

بالعمل مع الجمعية من جهات ع ديدة سواء حكومية أو خاصة  إقبال وثقة 

وكذلك السفارات الخليجية والعربية واألجنبية . ولعل أخر االتفاقيات مع البيت  

الموسيقي للفنون بعمل حائط للفن واالستفادة لألعضاء بنسبة تخفيض من  

 خدمات المعهد 

 المداخلة األخيرة 

الفن والجمال سعدنا بهذا   - اللقاء  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومساء 

الفني الجميل وبقامة وطنية وضعت موهبتها وابداعها وبصمتها في جمعية  

جسفت فشكرا لهذا الجمال الذي نراه .. وسؤالي هو : كيف استطعت التوفيق  

بين عملك بالوزارة وبين عملك في الجمعية ؟ وماهي ابرز الصعوبات التي  

 واجهتك ؟ 



 فوزية الطواله 

كاته مساء الجمال والسعادة حياك هللا أ.فوزية  وعليكم السالم ورحمة هللا وبر -

تاريخي طويل مع الفنون والتربية والفن التشكيلي فهو تخصصي الذي بدأت  

التربية قبل أن أستلم   فيه بطالبة في جامعة الملك سعود ودرست في كليه 

في   ومشرفة  معلمة  ثمرعملت  األكاديميات  ونقص  للحاجة  للتخرج  الوثيقة 

شرفة في الوزارة وحالياً مديرة إدارة جميعها في نفس  تعليم الرياض ثم م

مجالي رحلة متدرجة لها بصمات قوية في الميدان التعليمي بوجود الشابات  

وإيران   تركيا  في  األداء  جودة  ينافس  بمستوى  والمزخرفات  الخطاطات 

في   واألكاديمين  والشريف  المكي  الحرم  خطاطين  من  مهارات  واكتسبوا 

ال وكذلك  التشكيليات  الجامعات  والفنانات  الرسامات  بأمهر  ينافس  مستوى 

واألثاث   والمجوهرات  لألزياء  التصميم  مجاالت  مختلف  في  والمصممات 

والشعارات والفيديوهات والدمى وغيرها وليس هذا فحسب وإنما الباحثات  

 بأسلوب علمي ومنهجي في مجاالت تعليم الفنون . 

نادر في وقته ) التصميم (    وحصلت على الماجستير والدكتوراه في تخصص 

والزلت أحمل قضية لتشكيل شخصية وطنية من خالل تعليم الفنون والفرص  

 مهيأة وهلل الحمد. 

اعمالي   وعرضت  عصامية  فنانة  بدأت  ثرية  تجربتي  التشكيلي  الفن  أما 

وشاركت مع مجموعة فنانات منطقة الرياض للعمل بتنظيم معارض وورش  

جدنا تسهيالت كثيرة  ونواجه صعوبات بل ووندوات في الزمن الصعب ولم  

أول مجموعة في الوطن العربي مجموعة الفن الرقمي كفنانة    ثم انطلقت مع

التشكيلية وانتخبت   للفنون  السعودية  رائدة ورشحت كمؤسس في الجمعية 

دارة في أول جمعية عمومية  إرشيح مع فنانة أخرى كعضو مجلس  تث  ثال

دارة وهي  إعية ومديرة للفروع ثم رئيس مجلس  وكلفت كمديرة كنائب للجم

مرحلة تمكين مهمة عاصرتها ووجدت دعم من المسئولين وتسهل والتوفيق  



في الجمعية    مسواء في العمل الوزاري أ  عمل معهم أمن هللا ثم الكفاءات الذي  

 العمل بروح الفريق سبب للنجاحات المميزة . 

 ي بدعوة منهم. مشاركة الجمعية في اليوم الوطني اإلمارات -

 

 

 مشاركة جسفت ) بملواح جسفت ( مع نادي الصقور -



 ً  ختاما

أبرز الصعوبات التي واجهتني األنظمة التي جعلت الجمعية بين وزارة الثقافة   -

 عالم ووزارة العمل . عمل  ثم وزارة الثقافة ووزارة اإلواإلعالم ووزارة ال

عتذر دكتورة  أقضايا وطنية  د شكرا أعضاء ولجان  شكرا دكتورة منال الرويش -

الغالي اإلعالمي  األستاذ محمد الضالع لم    منال هذا سؤال من أخي  المميز 

 جابة ال بعد الختام ممتن لك باإلإنتبه له  أ

 استاذة منال ..  -

وعليكم   -  جهودك تشكر وتذكر في رقي وتطور وانتشار الجمعية وان

األميرة كان لقاء مميز ألعضاء  السالم ورحمة هللا وبركاته حياك هللا سمو 

الجمعية مع سموك في ترجمة حب الوطن شكري وامتناني للقاء بهم  

والتجول في المعرض المصاحب وشكري وامتناني للمساحة الجميلة للقاء  

 هذه الليلة. 

 

حياك هللا د.منال من أين ينطلق اإلبداع ولحظة انتفاضة الريشة  هل   -

الفكرة ؟   العنوان أو  التعبير باأللوان على    مدى اقتراب وما  هو  بالذات من 

؟ من  وأن اللوحة  العديد  في  المشاركة  شرف  لي  كان  وقد   .. اهل  لذلك  ت 

 . مناسبات الجمعية 

 سؤالي .. 

لتفعيل دور    - حدى منسوباته  إنت  أو   -دارات التعليم  إ شراكات مع    ةهل ثم

 الجمعية داخلها واستغالل مبانيها واستثمار مواهبها ؟! 

 محمد  الضالع خوك أ

 

-  ً تاحة الفرصة لي للحديث عني  أشكركم في مجموعة قضايا وطنية إل  ختاما

وطن    ية للفنون التشكيلية  فوطننا غالكفنانة وكمسؤولة عن الجمعية السعود

يا  الخير والعطاء يستحق منا العمل واإلصرار وأدعوكم للتعاون ولتكون قضا



به   ىتشكيلي هذا المجال الذي تعنبالفن ال ىوطنية ذات عالقة مع جمعية تعن

الدولة وتقدم له المشاريع الضخمة والرؤي لمتاحف وتجميل وتغير لجودة  

ولكل من شارك دمتم    ونمط وأسلوب الحياة شكري وامتناني لمدير هذا اللقاء

 جميعاً بجمال وسعادة وحياة هانئة واستقرار . 

ح  استاذنا المبدع محمد الضالع كان لك مشاركات مع جسفت ساهمت في نجا  -

شخصك الكريم  لقاء وجمال التعبير مع الشكر لعملنا وتألق أمسياتنا بتألق اإل 

مع  و الشراكات  عن  خاللإأما  من  موجود  فعالً  فهذا  التعليم  بعض    دارات 

الفرع و  الفروع  المناطق  إوفيه أنشطة مستدامة بين  التعليم في بعض  دارة 

 والمحافظات. 

من الزيارات للمدارس وكذلك في المعارض التي    اوفي مقرنا استضفنا كثير 

 نقيمها وتواصل معنا أولياء أمور داعمين ألبنائهم في مراحل مختلفة. 

 مستغرب.  قبول الدعوة  وهذا غير  ى اشكرك. في البداية عل -

فنانه شفافة ذات إحساس غير عادي باألشياء حولها سريعة تترجمه إلى   

صيل لفنانة  أفكار على لوحة قد كانت صامتة وامتألت بالمواضيع وتلك التفا

خالل   من  التشكيلي  الفن  فكرة   إيصال  في  ساهمت  مثلك هي  داة  أمتمكنة 

دعاتك في  بإساعدة لوحاتك ولتوضيح تجربتك أو موضوع صغير وكبير بم 

أبا  عالمين  ابدعت كالعادة  ،،،تحية من القلب  لمبدع اإل  ةالجميل   ة مسيهذه األ

شكر من  أكثر من رائع  وفي نفس الوقت  أوحوار     ة عبدالعزيز مهنية عالي

 . خير  ىعنا في مداخالت قيمة  وتصبحون علشارك م

ال - أ.خالد  لك  ب شكراً  لقاء جميل وشفاف وتحدثت  وببساطة  ريحية  أتويجري 

وتناولت بعض اإلنجازات والجهود فالجمعية لديها مشاريع متنوعة والعمل  

للرسم    ا بها مع عملي األساسي في الوزارة استقطع جل وقتي ال أجد حالياً وقت

 جل الوطن ومثقفيه. ألوإلنتاجي الشخصي ولكن وقتي  

 ع،،مع فائق التقدير للجمي                                            

 



 

 

 

 

 

 

 
 

من إبداع ضيفتنا لهذه الليلة كتبت من وحيها ثالثة نصوص نثرية وشعرية وفكرية وقد   -

أبدعت في ربط بعض اللوحات بأفكار تدور في خلدي حاولت أن أجس نبضها فكانت  

 . تدق شعرا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشائعات وخطرها وسبل مواجهتها  

في   المعاصر وعرفت  بمفهومها  اللغة  كتب  ليست موجودة في  الشائعات 
الوقت الحاضر بأنها معلومة ال يتحقق من صحتها وال من  مصدرها تنشر  

التركيز على مصدر عن طريق النقل الشفوي أو رواية تتناقلها األفواه دون  
يؤكد صحتها أو أنها اختالق لقضية أو لخبر ليس له أساس من الواقع، أو  
هي مجرد التحريف أو الزيادة أو النقصان في سرد خبر يحتوي على جزء 
ضئيل من الحقيقة ، وكله مما قد يعبر عنه باللفظ أحيانا أو النكتة أو الرسم  

 في أحيان أخرى 
غير رسمية، ومن مصادر مجهولة، ومن ثم تحدث  الشائعات تنتقل بطرق  

 أثناء ظروف بالغة الخطورة وعلى مستوى السلوك والتصرف االجتماعي.
لكم به علم   قال تعالى : "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس 

 ( سورة النور15وتحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم")
 أنواع الشائعات 

 من خالل إثارة القلق والرعب. شائعات الخوف: ويتم ذلك  ▪
 شائعات األمل، وتعبر عن  أماني وأحالم مروجيها. ▪
اللهب في الهشيم، ألنها تتعلق    شائعات اندفاعية، وتنتشر كانتشار ▪

 د أو دعوة مثل إشاعات الحوادث أو النصر.عوب
 الشائعات الغاطسة، وهي التي تظهر ثم تغطس ثم تظهر من جديد. ▪
 إلى هبوط في عمله. شائعات محلية، وقد تؤدي ▪
على   ▪ والقدرة  القوة  أو  واالنحطاط  للتدهور  سواء  قومية  شائعات 

 التحدي
 شائعات دولية، مثل شائعات مرض من األمراض أو سحابة نووية. ▪

 :ومن حيث داللتها الوظيفية



 شائعات عدوانية، مثل تحقير فئة أو الحط من قبيلة. •

األشخاص   • أحد  قيام  مثل  محايدة،  )شائعات  قنينة 40بشرب   )
 بيبسي مرة واحدة.

 شائعات الفكاهة، فهي ال تستهدف التصديق، وإنما للضحك فقط. •
  :تتميز الشائعات بما يلي : مميزات الشائعات

 سهلة النقل والرواية والتناقض والغموض ... ▪
 إمكانية الزيادة والنقص ...  ▪
ال   ▪ المالئم إلعالن خبر  المناخ  بتوفير  الشائعات  من  تبدأ  له  أساس 

الصحة أو تلفيق خبر فيه شيء من الصحة أو المبالغة في خبر فيه  
 شيء من الصحة. 

 إنها قد تتضمن شيئاً من الحقيقة.  ▪
 أهداف الشائعات 

خطورة   ▪  ..... النفسية  الحرب  نفسية(،  )أهداف  معنوية  أغراض 
 الشائعات. 

 أغراض سياسية، التشكيك بالقادة أو السياسيين. ▪
الغرض منها إثارة الفتنة والخصومات ويمكن  أغراض اجتماعية، و ▪

أو   بعضهم  إلى  األفراد  يوجهها  التي  الشائعات  خالل  من  إدراكها 
 وغير ذلك(   معينة )فئة، عشيرة ، عائلة، ناد  توجهها فئات اجتماعية

نقص   ▪ البطالة،  األسعار،  ارتفاع  منها  والهدف  اقتصادية،  أغراض 
 المواد الغذائية ... إلخ. 

عسكرية،   ▪ لدى أغراض  المعنوية  الروح  إضعاف  منها  والهدف 
 المقاتل .

 بث الشائعة لمعرفة الحقيقة. ▪
 للتضليل تمهيداً ألمر آخر.  ▪
 قد تكون ستاراً يخفي الحقيقة.  ▪
 أغراض أخالقية، تؤدي لهدم األخالق إلشاعة الفاحشة.  ▪

 األثر االجتماعي للشائعات 
أو   • الغيبة  صور  من  صورة  الصادقة  وغير  المغرضة  الشائعة 

النميمة والتي حرمها اإلسالم ففي كتاب ربنا يقول الحق تعالى:"  
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما  

نادمين"الحجرات فعلتم  ما  على  فتصبحوا  هللا   6بجهالة  ويقول 
-11تعالى :" وال تطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم"القلم  

هللا عليه وسلم:"ال يدخل الجنة نمام    ويقول النبي الكريم صلى12
" 



النميمة والغيبة في حقيقتها صور من إفشاء السر وهتك الستر ،   •
وينبغي للمرء أن يسكت عن كل ما رآه ، ويستثنى من ذلك األمور 

 التي يكون اإلخبار عنها فائدة ألمته أو دفع بالء عن بالده. 
 : وظائف المؤسسات االجتماعية في مكافحة الشائعات

 ...... ـ األسرة 1
 . ـ المسجد2
 . ـ المدرسة3
 ... ـ الجامعة 4
اإلعالم  5 وسائل  المرئية)ـ  المسموعة،  التواصل  (  المقروءة،  ووسائل 

 . االجتماعي
 وأختم 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه  "  قال المصطفى عليه الصالة والسالم  

 " ويده

ال يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من أدى األمانة :"  عن عمر رضي هللا عنه  

 "  وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 

 :"  وقال أبو األسود الدؤلي 

ال ترسلن مقالة مشهورة                       ال تستطيع  إذا مضت إدراكها  

. 

 ال تبدين نميمة نبئتها                          وتحفظن من الذي أنباكها    

 : نصاف ذكروا منها ء عن ضوابط وأدوات أهل العدل واإل لماتحدث الع

 التجرد وتحري القصد عند الكالم.  .1

 ال جرح وال تعديل إال بعلم.  .2

 أهمية التبين والتثبت قبل إصدار األحكام واتخاذ المواقف .  .3

لزوم حمل الكالم على أحسن محامله ، مادام يحتمل ذلك وإحسان   .4

 الظن باآلخرين. 

ا .5 بين  الجمع  على  ضرورة  الناقد  اعتماد  والمقاالت وعدم  لنصوص 

 نص واحد  ومقالة واحدة . 

المسلم يوزن بحسناته وسيئاته ،والعبرة بكثرة الصواب والمحاسن   .6

 ،ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 

 كالم األقران يطوى وال يروى .  .7

 نقد اآلراء وبيان األخطاء دون نقد األشخاص ما أمكن ذلك .  .8



 لقول ليس قوال ،وعدم اإللزام لما ال يلزم .الزم ا .9

 االمتناع عن المجادلة المفضية إلى النزاع .  .10

 .حمل كالم المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن .11
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 حوار: اإلعالميى يحيى غطاس زيلعي 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 . طارق الحبيب ستشاري األستاذ الدكتور  المفكر والعالم السعودي االب نرحب 

 الحبيب في : وتتلخص السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور طارق 

ر )تشرين األول(  النفسيين العرب" منذ أكتوباألمين العام لـ"اتحاد األطباء   •

 .  2016عام 

 .   ـ"جامعة الملك سعود" في الرياضمستشار للمستشفيات الجامعية ب •

مستشار الطب النفسي والمشرف العام ومؤسس "مركز مطمئنة الطبي" منذ   •

1998 . 



دولة اإلمارات  مستشار الطب النفسي لـ"الهيئة الصحية" في إمارة أبو ظبي ب •

 . ة المتحدة العربي

محكم علمي معتمد في المجلة العلمية لـ"منظمة الصحة العالمية" في منطقة   •

ال في  وكذلك  المتوسط،  األبيض  البحر  الطبية  حوض  المجالت  من  عديد 

 . األخرى 

 . العالج بالقرآن بين الدين والطب" أمين عام "المجلس التنفيذي لمؤتمرات   •

في • الروحي  والعالج  النفسي  الطب  لجنة  للطب    مستشار  العالمي  "االتحاد 

 النفسي". 

بين   • القصيم  منطقة  في  النفسيين"  األطباء  "منتدى  رئيس  منصب  تولى 

، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب و"مستشفى الملك  2002و  1998

خالد الجامعي"خالل الفترة ذاتها، وكان محاضراً في قسم الطب النفسي بكلية  

في    1997وأستاذاً مساعداً عام   ،1996الطب في جامعة الملك سعود عام  

 الكلية ذاتها. 

من    40لديه   • العديد  وله  وعالمياً،  محلياً  المنشورة  العلمية  األبحاث  من 

علمياً في كليات الطب لدى بعض   تم اعتماد بعضها مرجعاً  التي  المؤلفات 

مارات والسعودية والكويت والدول  اإلات العربية في السودان ومصر والجامع

المجاورة، ومن أهم مؤلفاته "الفصام"، "مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي"،  

 "العالج النفسي والعالج بالقرآن"، "الطب النفسي المبسط". 

الملك    1991ام  حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ع • من " جامعة 

النفسي    . سعود " الطب  وشهادة    1994عام   ودبلوم  ذاتها،  الجامعة  من 

من "الكلية الملكية للجراحين في   1995لطب النفسي عام االختصاص في ا

"جامعة الملك    1996لطب عام  أيرلندا" ، وزمالة في الطب النفسي من كلية ا

 . سعود"



 وحصل على البورد األردني في الطب النفسي من "المجلس الطبي األردني" •

خواتك  أ خوانك وإطارق بين    األستاذ الدكتور   حياك هللا

 . ومستفيد ا مفيد

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                            

وصحبه اجمعين    والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي سيدنا ونبينا محمد

 الحمد هلل القائل بكتابة الكريم

 )   تُْرَجعُونَ )َونَْبلُوكُم بِالشَّّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً ۖ َوإِلَْينَا 

اإلنسانيأو  خوانيإيا    المشهد  يعيشه  ما  يخفاكم  ال  والسياسي    خواتي 

نسان  روف اإلتكاد تكون ظ  األيام  هوالتعليمي وجميع مجالت الحياة هذ   واالقتصادي

األرضية هذ الكرة  انتشار هذ  هفي  مع  كورونا    ه األيام متشابهة  فايروس  الجائحة 

عنونح ينتج  وما  النفسي  األلم  وبات  واضطرابم  هن  الشخصية  اهتزاز  في    ن 

اإلجراءاتاأل اليومية  اتخذتها حكومة خادم الحرمين    عمال والحياة  التي  الحكيمة 

لمكافحة فايروس كورونا ونحن  في منبر    الشريفين واعتماد اإلجراءات االحترازية 

الليلة     ه المجموعة نقيم هذ  ه نطلق األهداف التي نشأت عليها هذقضايا وطنية ومن م

الوطني في التوعية بهذا المرض  يمانا و استشعارا بالواجب  إعلى النشاط المنبري  

على اتباع اإلجراءات االحترازية والتنظيمات الصادرة من الجهات ذات  يضا تأكيدا  أو

يسعدنا ويشرفنا    يروس ومكافحته االختصاص في المملكة العربية السعودية حيال الفا

يحدثنا  الدكتور طارق الحبيب ل ستاذتقيكم الليلة مع سعادة األ ن نلأفي قضايا وطنية  

عن    يتحدث  ضيفنا القدير مجاالنفسية حول فايروس كورونا سنترك ليته الؤعن ر

 . بعد ذلك تكون المداخالت األسئلة  الموضوع ثم  

 هال وسهال دكتور طارق تفضل أ 

بوجود الكوكبة    تشرف أعليكم ورحمة هللا وبركاته أوال    طارق الحبيب : السالمد.  

الرائعة   بدعوأنا  أالجميلة  الحبيب وتشرفت  ا شيخنا  استاذنا وحبيبن  ةخوكم طارق 



يديكم لعل هللا يكتب الخير والتوفيق لنا ولبالدنا  أنا بين  أاالستاذ خالد التويجري و 

 ولديننا و ذريتنا  

ا ، وسأحاول بمشيئة هللا  وجواب   سؤاال يكون هذا اللقاء بصورة  وان  خعلى اإلقترح  أ

 . سهل للرجوع لها أ عم وأتكون الفائدة  حتي  ة. مركز ة اإلجابات  مختصر  أن تكون

يس   ه هذفي  كثير      المجتمعات  أسئلة  لون  أاأليام  تلك  لماذا  مثال  المتحضرة  كثيره 

خرى  أاأليام مجتمعات    هتصعد هذقل تحضر وبها  أنها  أمجتمعات تصنف    عن تهاوت  

تفسيراتها النفسية  ما    هقطقة التي تصير في تويتر ترى  هذ, وناس يتسألون عن الط 

أحيانأالمجتمعية ويس  البعض  العد  ا ل  لنقل  يذهبون  ثم  بالمرض    ى وربما يصابون 

ن في المجتمع  ثم هل الحظر موجود اآل؟  األيام    همر في هذثم كيف يكون األ ،  للناس  

   . الهلع وغير ذلكحد لي إ وصل 

أعلم ماذا  يهمكم منها ونأخذ ما    ال  لكنهذه مفاتيح األسئلة التي تصلني في العادة  

 . يهمكم

ن المحاضرة تبدأ باحتياجات الحاضرين ولكن  إن في المحاضرات وغيرها  عادة اآل

  ة، حيث أفضل محاضرن نحضر  أالمذيع    ا يطلبهرفض م أ البرامج التلفزيونية    حتى

محتواه بالضبط كل    نحاضر عنه لكننتفق على العنوان و،  جميلة    ةن تكون تلقائي أ

ربما أكون    ي وجهة نظر  ه ب الحتياجات المتلقي كان أفضل هذوأقر  ا  ما كان تلقائي

 . عل كل فأنا في انتظار ما ترودون و ئا، مخطي

  رؤية نفسية حول كورونا البداية تكون بحديث عن  إن رأيت    دكتور طارق    حسنا  

 فلتتفضل: 

كان أفضل بحيث اقرأ    ةاألسئلة مكتوبت  لحبيب : توفيرا  للوقت كل ما كان د. طارق ا

على السؤال  دخل بالجواب  أنتهيت من الجواب على طول  اجاوب على طول وإذا  أو

 . ما يضيع الوقت   ألجل للوقت   ا الذي بعده توفير

 وأخواتي في حالة صدمة تمر في خمس مراحل:فاإلنسان اآلن يا إخواني 



 حدثت. رحلة االولي: المفاجأة  من المشكلة التي الم

خي  أين يا ئبدا مخطأ  اليس صحيح ، بدا  أ ءنكار )ال ما صار شيالمرحلة الثانية: اإل

فيروس   كذا وكذا تسمي ب ،يبالغون    ؤالءه  ا،بد أما في  أي   denial هذا مجرد 

 . نكاراإل

 . يروسنا يا ربي جبت لي الفأ ماذا تجاج يحتج يقول لالثالثة: االحالمرحلة 

 . نسان بة  وضيقة الصدر عند ذلك اإلآالمرحلة الرابعة: الك

 ة. مشكلال نسان  يتقبل  ن اإلأمرحلة الخامسة: مرحلة القبول هي ال

نسان ينصدم بهذا الشي ربما  كورونا ان اإلفيروس  الذي يحدث عند اإلصابة ب  وخالل

 ا. و يسار  ايعبث ويخرج يمين  أيبد

مر بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنة    قد  ،نكارمرحلة اإلفالمرحلة الثانية  

نما سلوك طبيعي حينما  إ  ةت رسول هللا وهي ليست مرحلة مرضي حينما قال ما ما 

 بال شعور . يصبح كون المصاب عاليا جدا فاإلنسان ي

صبتني بهذا هي التي يمر  أ يا ربي  ماذا سان لالثالثة االحتجاج وهي االن ثم المرحلة   

  ماذا بر ماركة وهو محتج على إصابته ل على العربات في محالت السو  بها الباصقون 

و قانونيا هو مساءل  ,  قدم التفسير النفسي ال للتبرير أما أصاب الناس كلهم وهنا  

   . هذا السلوكقدم تفسير النفسي لأعن فعله لكن  

المرض ليس    ابد أرافضا أن  يصدق بالمرض    ا اكتشفت واحد  الرابعة هي االكتئاب لو

  ة ثالثال  من   هنقلأن  أنا  أالثانية من المراحل الصدمة فعلي  هذا في المرحلة    اصحيح

  ، القبول  مرحلة الخامسة   المرحلة القبول في   ى يصل إل  ى كي يقترب من الرابعة حت

يبحث عن عالج من كان قبله ربما يتردد الرابعة هو مكتئب متضايق قد ال يبحث  

ما في الثالثة في االحتجاج فهو  وأعن العالج ضيق صدره قد يمنعه من العالج تمام 

نفسه المرحلة    ىلإ خر وقد يوجه البعض  ن القلق العنيف الذي قد يوجهه اآلكمية م

ن  أمكن حتي نبادر في العالج قبل أ ما    نحاول نقصرها  هنكار هذالثانية التي هي اإل



حدد في أي  أصحابي  أحد من  أاكتشفت  عندما  نا  أذا دوري  إ فحل المرض فيه ؛يست

 . مرحلة األخرى  أنقله إلى و  أط في كورونا بل كل مصائب الدنيا مرحله ليس فق

 بقولها لكم  ةي على الخاص من بعض األحباء سائل تجئن 

 دية خوف من كورونا تجاوز الحذر عند الناس وصل الي الهلع؟ هل الحذر في السعو

 : ال ما زال دون الحذر يعني ما وصل للهلع ما زال دون الحذر تماما ىفي نظر

و عندهم  أفي السابق عندهم استعداد للهلع    ناس كذا وكذا هؤالء  رىن  نحن طيب  

زيادة    ىتمنأولكن    ،األحوالكثر  أفي    ة و عندهم معاناة نفسية كامنأمراض نفسيه  أ

 . نسان يمارس دوره الوقائي  اإل  الخوف في السعودية حتي يستطيع

 ؟ كيف نزيد الخوف

نسان يفرح  ذا اإلإ  هناك القلق المانع من االنطالق و القلق نوعان  أ  الخوف نوعان   

ولذلك ح ، نفسه  للعطاء  الدافعي  القلق  دكتور محمد عبدوهناك  أبدى    قيقه  العالى 

نه يخفيه  أقلق ك وهو يقدم التقارير اليومية حينما يقدم يظهر عليه بشي من ال   ا بداعإ

هذا    أ له وبذلك يبدأهولكن هو محب لوطنه رحيم ب  اوهو ال يقصد هذا الدكتور تمام 

كأطباء  نحن خائفين عليك  ىنه يا جماعه ترألق يعطي رسالة  لآلخرين تماما وكالق 

يزيد نسبة    ىبة القلق الخفيف وهذا شيء جيد حتهذا يزيد نسنعرف ما ال تعرفون  

بدا ما  أما الذي ظهر في بعض الدول  وأدولة  الحذر, الناس يهتمون في تعليمات ال

فكر الطريق    الزائد هذا غلط   هوتطمين  ةوقع فيها ترامب حقيق   ةعندنا شيء وهذا غلط

صا في السعودية كان القلق  الذي مارسه ترامب لم يمارس في دول الخليج خصو

وال  أعاليا   النفسي  الجانب  عن  اتكلم  هأنا  وه  ؤالءجامل  ربي    ؤالء  أهلنا  قدوتنا 

ليست تخصصي بمكان موجود    هية المسارعة في وسائل الوقاية هذيحفظهم من البدا

  ا لكن أتكلم من البعد النفسي ما وضعه الوسائل الوقاية عالية حركو   فضل منيأدكاترة  

الطرح   هذا  مع  يتوافق  الشعب  جعل  الذي  اليسير  القلق  من  هناك  ، درجه  صح 



في كل مجتمع نسب فالنجاح  لكن هؤالء عباره عن جزء من كل    ,  ن هنا ومقصر

 ة. يكبر وهذا ما تحقق في السعودأكل الشعب ينفذ ولكن تكون النسبة ليس 

داخل بيتك  يكون الوعى  عملية كيف    عودية في السعند السعوديين  فقط  عدم الوعي  

وكلمت الدكتور محمد عبدالعالي عنها كيف داخل بيوتهم يفكرون    ، تمنيأالذي  ا  هذ

البيت  خارج  والكمام  أل  التعقيم  البيت  دخال  حتى  ؛ال  الخروج  والمسافات  وقت  ن 

ت لذلك الزم مسافة حتى داخل بيتك متر  و البيه  في أحد هذ  ا مرض   ى الصباح قد يأت

لل من نسبة  ى هذا يق ونصف تماما فالمحافظة على ذلك والفترة القادمة التركيز عل

 القلق .  ة خر يزيد نسبمر اآلاإلصابة الداخلية واأل

التي تجي على الخاص من   د. طارق الحبيب: هل طغت األنا وشكرا على األسئلة 

 الشباب بارك هللا فيهم 

 نا عالميا؟ العالمي وفي السعودية هل طغت األ  هل طغت األنا في المجتمع عموما

  ى ل إ  ة ساسي والحاجأالي األمان وهذا    ةلديه هاجس الحاج نسان  ن اإلإطغت األنا  

  ه ن ولكن هذره وبقية االحتياجات ال تهمنا اآلكل وغيأالحاجات األساسية من    ةتلبي

 نسان في المجتمعات األخرى من عدم توفره  احتياجات األساسية ولكن تعب اإل

األساسية وشعوره  الحتياجاته    االقوى االقتصادية في الخليج جعلت االنسان مطمئن

بعض    ى عظيم ألن اإلنسان ال يدري قد ير  ن تكون خيرأزمة كورونا  أباألمان بل لعل  

يأت مصائب مثل فتح مكة وصلح الحديبية ال إنما    ا الحق  ى عفوا وال يدري ؛ فالخير 

ربما هذا كورونا يصفي بعض األعداء المجاورين  لنا وهنا ويشغلهم في انفسهم  

 . عينناأم  أرأيناه  ب ىءالخارجية وش  ىزن القوير تواتتغ

الحبيب: الذي حدث في كورونا هذد.طار أتكلم في اإلدارة    هق  المميزة ما  اإلدارة 

لكن أراها  رائعة   النفسية  السياسية فقط ألني ال أفهم فيها  أتكلم عن اإلدارة  لكن 

 . حل تخصصي م ة زملأل



ار فخمه يحاكيها  توازن جماعة الصحة استراتيجيتهم والتجارة توازن فخم وأفك  

ب  عة المرور يعملون جميعهم بروح األ خري مختلفة وتأتي جماأالجيران من دول  

انتبهوا لصحتكم ترالج لكنه حازم  الف وغيره وقدامه  آ   ةالذي يخطئ عشر  ىميل 

 . انت جميلة من شبابنا السجن نبرة يجتمع فيها الحزم والمحبة سنفونية ك

 د. طارق الحبيب: واحد من الشباب يسألني كيف تكون المسؤولية االجتماعية؟ 

: أن يرتكز كل واحد وان  نا في نظري يجب أن تكون على النحو التالي  أد.طارق:  

  ريد و يفتي صحيا وال نأالشيخ يفتي سياسيا    ال نريد ن يتفرغ لتخصصه  أو  يتخصص

بهذا الجانب ولذلك مما ضيع  مجتمعنا في فترات سابقه تصدرنا  ن يفتي  أالمدرس  

ن ال نقع في  أ  ة زمنا ودي في األأن وتذكرون قديما  ون سياسيوا محللجميعا وكلن 

طارق   نا كطبيب نفسي  ، أكل واحد وله مهمه   حينما نزلوا حد الرماة أ  ة غزو غلطة

وهذا    ،بمعاينة الناس    قدر عليه أساهم بالذي  أكشف الشغل وأو  يعيادت   نظرت إلى

نتم  أبعض وسأغطي الجهة التي تخصني ,   وبنزل لكم  ةفعلته والحمد هلل في مطمئن 

النفسية    أيتها  الجراحأالمستشفيات  كذا  أن  ونتم  يا  يا  أنتم  والدعوة  أنتم  الخير  هل 

سة  األطباء الممار   أيها نتم  أن الناس وتهديهم تماما  ئحاديث واآليات التي تطمبعض األ

 . ذا كل في زاوية إالقوية؛ 

ويحللون الواقع وبعدها    مجموعةيؤدي دوره يدخل في    ألجلالمشكلة في البعض   

ليل ونهار ولو سألتموني  فكر  ن ت أعشون عشوة ثقيلة ال ما يجوز يجب  ينامون ويت

سئلة وشغال ليل ونهار  أاتصاالت و   هاتفي ترك  أما    4  ىلإ الظهر    12من    أعمل  ماذا  

 ى. كثر من شغلي بالعادأ

أيضاً   الحبيب:  طارق  السعودي  تعط  ة زماأل   ههذد.  للمجتمع  عالمية  ريادة  نت  أي 

مهنية السياسيين    إذا رأوان تربوي في فن كذا وكذا  كمختص في فن معين في ف

ن المختلفة كلما عطينا أكثر دول  مشاهيرنا في الفنو إلى ون  أن سيلجيعندنا والصحي

جهة  خري حق الريادة علميا في تخصصات مختلفة وهذا أيضا كيف نستطيع مواأ

نفكر كيف    ن البالوي الموجودة والمرضى ما نفكر فقط كيف ال نخسر بلإاالزمه مع  



ير  خ ةزم األ ه هذ أرىنا  أو ة زمن واحد ما ننتظره بعد األآال نخسر وكيف نكسب في 

 . مر المؤمئين خيرأذن هللا كل  إكم بعد نفسي بسيط ب عظيم وبقول

و وفاة  و  طالق  المصائب  في  دائم   : الحبيب  أسبوع  د.طارق  ثالثة  يومين  غيره 

الاأسبوع تصلي  ن  ال  كنت  مثال  حدث  الذي  تأتغير  تترك    صليو  أسبوعين  وبعد 

فيها  أ  الصالة تقصر  وبدإ و  الناس  تعادي  كنت  او  أ ذا  أسبوع  العداوة  تهدي  ت 

 . راجع كورونا أنت ن واأسبوع

ن قدر هللا  يكمل ثالث دقائق ولك  ال أريدهنا  أشهر أ  ةن غالبا نكمل ثالثأالميزة الثانية   

لى أسبوعين  إنسان يحتاج  ن عادة اإلأيا طارق الميزة هللا يسلمكم    ةتقول فيه ميز  كيف

  ا أسبوع  12وأشارت بعض الدراسات أن يبدأ بعض االعتياديات الجديدة ويحتاج إلي  

العادات  ىحت عنده  مركب  تتأكد  كوروناعل  ة كأنها  و  ى  تتعلمها  تبي  عادة  نت  أأي 

و ما شابه ذلك  أ  و ما استراحةأاستراحة  ىءما عندك ش  يا اخي فرصتك  محجور

 . العادات  هبدا هذأ

قال    د. بعضهم  يسألني  الحبيب:  يتفرغ  زيد  تطارق  والزوج  الزوجية  المشكالت 

 ها لزوج فرغتوالزوجة تزوجته ل

النفس السياسي تمام   إسرائيل  إنسان  ن اإلإفي علم  ذا كان في مجتمع يعني مثال 

دو خارجي  جمعات كثيرة وجود عتفي    ةشتى تمام مجتمع غز تحسبهم جميعا وقلوبهم  

يجعلهم يتحدون مع بعضهم مثال لو  المجتمع اإلسرائيلي   أمسواء للمجتمع الغزاوي  

الخارج     سمعت واحد معه رشاش في   شخص تكرهه ويكرهك ثم   مع   ة واحد  ة فنت بغرأ

ن تحمي نفسك من هذا الذي خارج الغرفة كذلك نفس  أتتحد مع هذا حتى تسطيع  

النفسي السياسي ل ه  ءالشي التفكير  إسرائيل ترمي صاروخ على لبنان    ماذاذا هو 

كبر من الخالف  أره وقضينا حتى تواجد خوف خارجيا شوش  وصاروخ على حماس

وكذا وجوده    ةمتحدا مع بعضهم وذلك حتى جمعت غزالداخلي وهنا يبقي الشعب  

إسرائيل    طتفي سالم تورلكن لو عمل تهدئة ودخلت    ة ن يدرون حقيقأتوحدهم دون  

ا أفي   نسال هللا  للنفسهم  كلها  لهداية  لإلنسانية  والهداية  داخل    لماذا جميع  الشاهد 



و أتسأل بماذا قصرت  أن نذكره  أوجاء يشتم زوجته غلط    ا متوتر  يأتياألسرة الزوج  

ني مقصره يا أبو محمد وهللا  إشتم بكذا وهللا    لخارجي كورونا بل نذكره في العدو ا

ن  حسأ  سأجعلك المرض    راح  ذاإتشتم زوجها وهللا    ىوكذا مثل الزوجة الت  ني كذاإ

و  أعلى من تقصير الزوج  أيذكرها بكورونا الذي هو خطره    من الحريم وكذا وكذا 

اتحدوا البد أن تكون الحياة  ذا  إ ذا اتحدوا ما هي القضية  إطيب    ،الزوجة هنا تتحد

  اثنى   ىلإ ويكملون    ةالفترة ويعيشونها أسبوعين او ثالث  ه كثر تميزا في هذأالزوجية  

أسبوع الوسان  فيعتادو  اعشر  سادعلى  يا  الحياة  علمتني  الزوجية  جعل  أن  أ  ةئل 

 . للعيوب مزايا 

بنياتي نشرته    ة عملته ليزم أهذا مقطع كيف تتعامل مع طفل في    د. طارق الحبيب:

  .عيد الكالمأحتى ال 

 ؟ تم عرض فيديو  باألزمةكيف تتعامل مع الطفل 

 جهود المملكة العربية السعودية 

؛بدأت المملكة   فعلته  الذي  ما  الحبيب:  السعودية وهنا لست    د. طارق  الحكومة 

الروعة التي    هإنما الصادق من ينقل الحق وهذ  وطني بل الخائن من يجامل مجامال 

حسن مما  أذن هللا نخرج منها ونحن  إوب  ة زمأ كلها بل العالم كله يمر في    ةم حيها األت

 . دخلنا  

الدول األمر الثاني  أبداع  اإل ن قدمت الحقيقة شفافة تماما وهذا ال يحدث في أكثر 

التبسيط الذي يستخف بالمتلقي كما كان  :ن  يديم المعلومة المبسطة وتبسيط نوعتق

 ط األمر. وتبسي، قديماً عند كثير من الدول 

الثاني هو الوضوح في المعلومة أي واضح يعني أن المعلومة واضحة ؛العدد الذي  

  هل أنتم وكذا هذي مشكلتكم على الطاولة  توفي كم العناية المركزة الحاالت الحرجة 

 لحظر االختياري وغيره من األمور . لببيوتكم   لتزمونن تومستعد



يحترمك    جالساالدكتور عبدالعالي وغيره    عندما نرى  اآلخر هو احترام للوصايا  األمر  

ال  إيكم  أريلعبون دور الوصايا ما  ال  دورك    ومادوري  ما  نا  أعندك من أسئلة و  ماذا 

بونا سلمان ربي يحفظه  أهو  القرب من الشعب و   األطروحة األمر   هرى فخمه هذأ ما  

أن هذا ليس    شعريطلع ت  عندمالي آخر ووزراء يطلعون من وقت إ تكلم والعندما  

مصنع القرار وهذا تعلموه    طي أوامر هذا طالع من مصنع من جويع  اقاعد   اوزير

ما تحسه ولي    ئا يلقي شي  عندما يأتى محمد بن سلمان سمو األمير  من سمو األمير  

يستعد لسؤال هل هو    شارب الفكرة   عهد يقول للجان قاعد في مصنع اللجان كلها

ملية تبادليه ف الخبراء  اللجنة هي التي تعلمت منه وأحيانا هي ع  ت وكان  مبتكرها

كانوإن  ووالمسؤول م  اذا  الفكرة  ال  التي  الجميلة  المعزوفة  أو  أن  بهذه  ين جاءت 

ن الفكرة بذاتها ال تدري من أين جاءت وهنا تكمل الروعة في قيادتنا وهلل  إالروعة  

الزمالء    خونا ألما يتكلم الدكتور عبدالعالي وا مئلحمد القضية األخرى توقع تمام داا

حسن  نحن أيقول  ذاما  يشرح للدول العالمية كذا  ة بالنسب نحن ماذا تتوقعون يقولون 

عنا اآلن  سنه ال؛ ال يوجد هذا األسلوب واق 1400ب  ةو  سبقنا األم أغلبناهم    نحن

 حسن كذا وكذا من األمور. أدول و  5ما يلي من احسن 

األمل كيف األمل يوضع ما في تطمين غير ناضج ال األمل    ةجماع األمر اآلخر يا   

م واألمور  ال حبيبي تلتزم ببيوتك , الذي يقدمه ماذا يتوقعه ما يقول إن شاء هللا زين 

الروعة   ههذ  كثير  سيئةما تلتزمون األمور ،  نلتزم    يجب أن    لكنإن شاء هللا زينه  

 في خلق األمل في النفس. 

عدم الحديث في الماضي ألنه    أمور ثالثة  ا مل ناضجكيف يكون األد. طارق الحبيب:  

حاضر كان  انتهى  شي  االماضي  هذا  نستخدمه  ولم  وقته  في    ءفي  الحديث  عدم 

الحاضر ماذا    المستقبل ماذا سيكون الحديث في المستقبل فقط عن طريق الحديث في 

لناس  اعد  أالحاضر التزام جدي  سيكون جيدا    ذا التزمنا في إسيكون في المستقبل  

ثالثة  للحاضر تفعله    رقم  وما  الشعب  واجبات  علي  الحاضر  أمور  في  تفصيل 

لهم الدولة  ماذا عملت  يقولون    خارج المملكةشبابنا  أمور ولذلك حقيقه  الحكومة من  

اإل   ةمبهر  ةحقيق  ءشي حينما تشعر  وهذا  دائما  تجاوز  أبهار  منياتك  أ ن حكومتك 



تالحظون أمور  لو  ءنا عداأعدائك يعني  أن تتجاوز حتي نقد أ  ةوتتجاوز نقدك وروع

نفسها تستخدم في كل    ذكركم أبداع نسخت كورونا هذه   إ  ئاشي  لم يجدوا فيناكورونا  

 ء. عينه شي مور عده ولكن العدو ال يمأل القضايا تمام وقد استخدمت في أ 

الصحي   للحجر  هل  الحبيب:  طارق  نفسيآد.  لإلصابة    للذى   ةثار  استعداد  عنده 

يب كيف نخفف من ضغط الحجر  من الضغوط طا النفسي تمام يصبح ضغط   بالمرض 

يا  انتذكر مز   نحن جالسينشكاليتنا وإ نتذكر مزايا الحجر وعذاب الخروج  ن  أالصحي  

نرى    ة والوناس  ءمورنا وكل شيأباالستراحة وضبطنا  إذا ذهبنا وجلسنا  الخروج  

ن  أعتقد  أنا ما  أ ةفكري  ةالبيت السعادة في الشعور هي برمج في    جلسة  ال مساوىء

نسان  إ  افكارك تأتي مشاعرك هذ أكيف تبرمج    ة  فكري   ة نما برمجإالسعادة شعور  

 . تقوده مشاعره ومشاعره تقود سلوكه

 م ال؟ أخبار بزيادة تابع األأ ح نفسه هل  د. طارق الحبيب: السؤال الذي يطر 

خبار تعطيك راحة فتابع إذا كانت  د على سماتك الشخصية إذا كانت األاإلجابة تعتم

يعني كل ساعة    ةال تتابع ولكن تابع بطريقة مقنن  توترك ما أقولمتابعتك لألخبار  

اني  خبار يجب أن تكون قدرتي أعلى من توتري هذا الهدف من التنظيم الثاأل  أرى

 . آخر  ىنسان إلإو الفستان ومقاسه يختلف من  أمثل الثوب ومقاسه على الجسم 

 

 

 شاعات: رأي الدكتور طارق في مروج اإل 

كثر األحوال  أفاضال وهم في   نبيال   ا الحبيب: مروج الشائعة قد يكون إنسان د. طارق 

  ة د يكون عنده الصدمات وهو في مرحل ال ق  ، أحيانا لكن ينقصه النضج االنفعالي 

ا نقص  نكار ولذلك لو كان على درجه من الدين ومعهو ربما في مرحلة اإلأاالحتجاج  

الفكر  أ  للفكر الالهوتي  اناشرنكار فيكون  في النضج وعاش في مرحلة اإل غير  و 

  ى قدار هللا التأهذه    ء الدين وليس من الدين في شي  إلى و الفكر الذي ينسب  أناضج  ال



القضاء والقدر بغير ما    و نشر عقيدةأرها  بعضهم حاول فتح أبواب المساجد او غي

  ى إل  هؤالء تماما لديهم نقص نضج باإلضافة  جاء بها محمد صلى هللا علية وسلم

معتاد  يمان بالقضاء والقدر ما المنهم وقال اإل ا نا واحدأالتفسير النفسي يعني قابلت  

تقولون يا  ن وبيض هللا وجهك وفعال وهللا مقصر نقول هالتعامل معه كيف تعامل مع

خرجته  أف  نقله إلى االحتجاج أنكار  ت تثبت له ال يا سيدي هو في اإل كيف أنطارق  

بالسعودية وهللا يا طويل العمر من تقصير الناس    ماذاخي لأحركه يا  أنكار ومن اإل

علي وهللا مصيبه كبيره    ا يا أب  ماذا نعملطيب    مان وتقصير بالتطبيقيوضعف اإل

ا  الي  الثانية  طلعته من  ن وضيقة  وخائف  نحنالرابعة  طيب    إلى  نقلتهو لثالثةهنا 

ن  أالقبول يجب    إلىيا سيدي  على األنظمة يصل    نسير بدا األمور يسيره  أصدورنا  

التعامل المشكلة بعض المثقفين انفعل وبدأ يشتم فيه وكذا وهذا   نكون مهنين في 

بينك وبينه وقد جاء المجتمع ما الفرق  اليمين و  مضر في  نت من ذات  أمن ذات 

 . من الشمال أتى او أنت جئت من ذات اليمين وهو الشمال  

 ؟ د. طارق الحبيب: هل الخوف من كورونا يصنف من ضمن المخاوف المرضية 

من حياتك الزواجية والدراسية    ةتدهور في أركان أربعلى  إذا كان الخوف يؤدي إ 

إلى   الصحة  من  انتقلت  هنا  واضح  تدهور  ببعضها  أو  واالجتماعية  والوظيفية 

   . المرض

  يدخل هل  في السعودية او في غيره  د. طارق الحبيب: ما يحدث في العالم كله او  

   ؟ضمن الهستيريا الجماعية 

بنت يحدث لها مثال    مثل  مر مختلف  أ في الهستيريا الجماعية تعريفها    ال ال عالقة

ما الذي حدث  وإمدارس المدينة نفس التشنج تماما  تشنج في المدرسة تبدأ في كل ال

 اما. فتعريف الهستيريا الجماعية مختلف تم  ا ال ليس هستيري

الحبيب: أوالعامل  د. طارق  الصحي  القطاع  في  انفاعلإ  ىن  يصير في    ىنسان  ال 

على  ن فعاليته ورحمته ما يأخذ الجانب الحذر الوقائي فنفقده يجب  الصف األول أل

،فنسان  اإل الصف  الحذر  في  وهؤالء  األول  الصف  في  هم  العقالء  الحاذرين 



  ة أنفسهم مطلب أساسي حتي يحفظ درج  األمر اآلخر التدريب المكثف وحماية  الثاني

يكون حذر هذا الفايروس ما نجهله    ى دهم أنا اعتقد أنها مطلب  طبي حتالخوف عن

عنه عنه نعرفه  ما  األ  أكثر  بعض  ظهر  ولذلك  انتقاله  وسائل  من  طباء  أكثر 

طة ينتقل الفايروس بكذا ال  متخصصين ربما في الفايروسات وغيرها يا جماعه بسي

يجعلهم أكثر    ا يجب أن تكبر األمور للعاملين في القطاع تكبير  الموضوع غلط  اتكبرو

نا استشاري  أمثل مقاس الثوب مثال لو    هوليس هلعين توزن هذه القضية وهذ  احذر

رفع أ شخصيته    بحسب   ىخصائيين والمقيمين علي أطباء األومعي فريق عمل ومع

ن  أالستشاريين مطلب أساسي يستطيعون  هؤالء ا  لذلك تأهيل  نسبة الخوف وغيره

 . يوحد غيره

يا جماعه لها عالقة ما هي  ؟  بالنسبة للمناعة وتأثرها بالقلق  د. طارق الحبيب:   

اليسير وان خفض المناعة  عالقة قوية جدا يجب ان نحذر من القلق وكذا ولكن القلق  

أشارت  ءشي كما  بعض  يسير  تجنب  في  فوائده  ولكن  الدراسات  اإلصابة    بعض 

 . نا أقول القلق اليسير مطلب أساسي أبفايروس كورونا بكثير ف

ليس منبوذين الن   credit المتعافون من كورونا حقيقه عندهم  د. طارق الحبيب:

نه مميز  أعتقد  أ  يعني خالص   يمرض وال يمرض غيره  هذا ال يصاب بالمرض وال 

التوعية  العالي  أ  ولكن  يعتبرون مميزين     عن هؤالءن شاء هللا إرسل محمد عبد 

نقل المرض لكم بل  أذا ال  إ  المرض ليس العرضة باإلصابة به   ن وشفوا من هذا اآل

ن بهم المرض يشعرون أنهم  لصت  الدراسات أن الذين  بدأ  اآلنا واجهته و استخأ

على مقاومته ,وعدم االبتعاد عن المتعافيين خوفا من نقل العدوة ال الن  حافز لهم  

  ة التوعية والشفافية باألركان الستتقوم على    ه ص صار عنده المناعة الداخلية هذخال

   التي قلناها.

 د. طارق الحبيب: القلق اليسير مطلب أساسي إلعادة توازن الحياة . 

 عد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والعطاء السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأس



الذي تتشرف   أشكر ضيف أمسية هذه اللية سعادة االستاذ الدكتور طارق الحبيب  

مجموعة قضايا وطنية بلقائه لما قدمه لنا من علم غزير ومعلومات وافرة وفكر  

 دقيق أفادتنا جميعًا 

 ومداخلتي تتمثل في بعض األسئلة اآلتية : 

أن   -1 العدو  هل يمكن  عن طريق براز شخص مصاب  19-بمرض كوفيد  ى تنتقل 

 بالمرض؟ 

 هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية من مرض  -2

 أو عالجه ؟ 2019 -كوفيد 

هل من األمن الصحي تلقي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة    -3

 ؟  19  -بمرض كوفيد 

 يمكنها الوقاية من مرض هل توجد أي أدويةأو عالجات  -4

 ؟  19 -كوفيد 

 أختكم: الجوهرة بنت فهد ابن محمد 

ليس تخصصي    ه نجابته ألإعتذر عن  أذ السؤال اختي الكريمة  د. طارق الحبيب: ه

النفسية  أ بالجوانب  مهتم  مجرد  وجراح ،أنا  طب  بكالوريوس  باألصل  لكن    ةنا 

النفسي أفضل هذا تستضيفون أحد من   العليا وغيره في الطب  تخصصي دراسات 

 أطباء الفايروسات وغيرها 

الموجودين خارج    النفسيينتعامل مع مريض  أ: سؤال مميز كيف  د. طارق الحبيب

 ؟ األيام ه المصحات في هذ

ما يشكون في كورونا    مثل ولو بسيطة ما أقول تأكد ال على طول    ةعند الشك  بانتكاس 

يقل    أ طراب وجداني بد ضعلى طول يستعجلون وهذا حقيقة رائع شكيت بمريض مع ا



الوجداني او أي مرض  جرعة الكاملة من اضطراب الدواء  العطيه  فورا أ  قليالنومه  

 . عليهامراض الذهنية التي هي العقلية تقريبا وقس اخر خصوصا األ 

دويه توضع في الماء وتذوب  أنه رفض يستخدمه هناك أد. طارق الحبيب: لنفرض  

سن من  فيشربها لكن مهم لنفرض ان رفض الحقيقة إذا أمكن احتواءه في البيت أح 

في المستشفيات    انقص  ليس األيام لتخفف التجمعات    ه الذهاب الى المستشفى في هذ

 خذ الحذر. ,انما أل  ءبسم هللا علينا رائعة وكل شي

 ن سأعرض األسئلة التي وصلتني ما قدمت وأوضحت اآلى  شكرا دكتور طارق عل    

  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تربية    ى أظهرت لنا جائحة كورونا كثيراً من السلبيات التي نراها كأفراد مجتمع ذو

دينية واجتماعية محافظة سلوك غير سوي يمارسه من اصيبوا بهذا الفايروس بكل  

لهذه   النفسي  تفسيركم  ما  ...الخ  األطعمة  وعلى  األرض  على  كالبصق  صورة 

السلوكيات. وماتفسيركم النفسي لمن يستغل هذه السلوكيات بنشر المقاطع وتهويل  

  األحداث من خالل بث الشائعات.

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.  تورة دالل الحربي اختكم الدك

 األسئلة كلها وجاوبت عليها هذا واحد منها   هت هذأ نا قرأد. طارق الحبيب:  

 ة. أسئلة جديد هل هناك د. طارق الحبيب: 

 سؤال لندوه اليوم 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته.. 

م في  األساسي  الموضوع  أضحت  كورونا  جائحه  أن  وساالشك  التواصل  عظم  ئل 

ونا  حول فيروس كور  المعلومات التي يتم تداولها    ةي أن غالبة  والمالحظ  االجتماعي  

بين الناس وإشاعات ال أساس لها من الصحة    ةوالتي سببت حالة الفزع ووسوس



والكل   مختلفه  بشكل سريع ومن حسابات  معلومات وتفاصيل  تتناقل  يفتي ويسرد 

  .بين الناس ة والتي سببت حالة الفزع ووسوس ةكثير

ا الجلوس في  ال شك أن الفيروس خطير لكن باإلمكان تجنبه بالوقاية منه ومن بينه

والتعقيم وقانا هللا وإياكم من    ةمن النظاف  ةوإتباع سبل كثير  ةالمنزل وعدم المخالط 

 رحيم سميع عليم مجيب الدعوات .  هكل شر وأزاح هللا هذه الغمه إن

  ة لصحي أن يكون هاجسه زرع الطمأنينفي المجال ا  لمن    ةخاص  ةهل لكم من كلم 

  ةتحاذ اإلجراءات الالزماو ة في القلوب بالتزامن مع الوقاي

  شكرا لوقتكم نفع هللا بعلمكم وعملكم

 بروفيسور في كليه الصيدلة جامعه الملك سعود  أختكم فاطمه عبدالعزيز العمري 

قر الحبيب:  طارق  الأد.  كلها  جاوبت  تىتها  كله  بالخاص  حاولت    عليه   ارسلته 

 . ما امكننني  ةاالختصار في اإلجابة وجعلها مركز

  مساء الخير 

  و الخوف الشديد من الكوروناأو االكتئاب  أدور العالج بالفن من الملل 

 دكتوره: منال الرويشد 

بالدراما بالموسيقى  د. طارق الحبيب: عالج بالفن من الملل يعتمد على محبتك بالفن  

في ميولك  على  يعتمد  منظم  وغيرها  بالفن  عالج  في  األركان  يأتي    ةكبير   ةأحد 

ولكن ما هي من العالجات القوية هي أحد    ة شياء كثيرأ و psychodrama تحتها

عتقد  أنا  أجرى تنشيط لها و  ههذ  أنواع العالجات وهي القديمة بعض الشي الفترة

ما نعتمد على ادويه او حتى جلسات معرفي سلوكي    اعالجي  جميل حتى يكون تكامال 

مثال عنده سالح بري او جوي وبحري    مثلرها كل ما نشطنا عالجات مختلفة  أو غي

 وغيره كل ما كان أفضل 

 دارة الملل: إ 



خر اسمه إدارة الملل والمتعة  آ  ءد. طارق الحبيب: هناك أمر  يحتاجه االنسان شي

شاء هللا مره يصير فيه دوره أرسل لكم الرابط إدارة الملل  وهذا شوي فيه دورات ان  

نسان أن يستكشف فترات نشاطه وفترات  لمتع نأخذ شوية لمسات يجب على اإلوا

ملله خالل اليوم بعض الناس نهارية النشاط ليليا ملل وبعض الناس العكس حتى في  

الزوجية   تطلق بس هم  الحياة  تبي  نشاطه  ليسواجتني حاالت  دائم    أين م  فاهمين 

جزئية  ال  هوقات يكون التشخيص في مثل هذأعندي و   حضروا لما    ة سن  15خصومات  

الم  ال يخطرالبسيطة رغم سهولتها   يا  بالك  ختص الرجال بنشاطه نهاري و  على 

ثنتين ثالث وينام  فيأتي من دوامه فيكون توه  ةليلي   زوجة ال لم تنشط على    قليال ا 

المزاج ال يأتي    نولكن لم تصحصح ولك  صحت من النوم  هاويقوم العصر يلعب مع

يأتي    11أتي على  يذهب الي االستراحة وي  6وعلى الساعة    الثامنةال على الساعة  إ

  ى يريد النوم هو ليل  ا هو ليس تعبان ئقا را لست  وتطلب الجلوس معها ال وهللا تعبان 

دري  ب  خرجساعتين وي  ةال تقريب ساعإ   نينبين االث  ةالملل فال يوجد منطقه مشترك

  8  إلىفال يوجد وقت ف انا رتبت خروج    6وهي تبدا تروق من سته وهو يطلع من  

الساعت اال  يلتقون  فزانت  يوال  خاص  أن  عمل  عنده  الشي  نفس  فالعمل  مورهم 

يستكشفه فترات نشاطه وفترات ملله ويوزع هذا الشي هنا وهناك ربما يجعلها للنوم  

 . ذلك  ابه او ما ش

ض الناس يعيش عادات وليس مهارات  استكشاف المهارات بعإدارة الملل والمتع  

نت هو  أين  أذا كلمت  إجدا له وهو يبادلني نفس الشعور  نا محب أنا اذكر أستاذ لي أ

نا جيتك وهللا  أنت بلندن  أين أن خالص جيتك الرياض يا طارق  مصري يسكن في لند

جيتك  مرات نتفق على  نا في مؤتمر  أنت يا طارق وهللا  ديره الفالنية طيب وين انا بأ

 did نا في جنوا قلت طيب ما يناسبني البحر وال ينفعني ف قالأمكان ف مره قال 

you test yourself   قلت يا ابن الحالل ال ولكن علي شانك    هل اختبرت نفسك

  أريد ا  بروح جاز لي الوضع بعدين اكتشفت ب اني سمك لست ب ضب عقبه كل م 

ن اختبرت هوياتي وراجعتها واختبرها  البحر أل  ىعل ضعهاالخليج ا   في ة لفتح عياد

 . نت اختبر هوياتكأف  اثاني



ب الرحيم مع عيالك في فترة العزل  الجزئية الثانية ال  تلعب دور األ د. طارق الحبيب:  

  ا الزم تكون مستأنس   ةب المشارك العب لعب يزيد من مللهم منهم العب دور األ   هذا

تحب    ه ال نشارك ال ال ال تحب الفرير هذتعديهم مو تطبطب يال نلعب ي  أناستك   دع فيها  

تمللهم أكثر او ينقطع    نت مالل فأصال  أ لعبه ال تغصب نفسك ألنك  أتحبه    ذىم الجيال

 . تطفيشهم  فيؤدى إلىقصد بذلك نفس الملل أو  ةنفسك بسرع

 استكشاف المهارات 

 ن؟ آالفترة هل نحفظهم القر ه ي هذد. طارق الحبيب: واحد أرسل لي على الخاص ف 

فيها حتى    هطيب اسمع كالمي لألخير الفترة هذنا في نظري ال؛ فقال افا يا أبو علي  أ

ن وحفظه  آن بالملل مشكلة  فيكرهوا القر آن أربط القرإل ف حفظتهم القران فعند العيا

يقرؤون يوميا والقراءة عندنا في التجويد ومخارج الحروف تصفي    دعوهمفقلت  

الطريقة استخدمت في عالج بعض التأتأه    هتأتأه يزين الكالم وهذ  ذى عندهوال  لنطقا

خرجتها بعض الحروف  أ ف إذا    ةية دينيه القرآن جمل وعبارات صعبمش من ناح

أح المصري من  المقري  ولذلك  والتجويد  وإذا  بضبط  العرب ب هذا  المقريين  سن 

 نها عبء  أالطريقة يحسونها ب   ه تها بهذأقر

 طارق الحبيب: كذلك التعامل مع هوياتك د.          

كيف   الحبيب:  طارق  أوالدنا  أد.  عندهم    20و  14قنع  وما  المنزل  في  ال  إالبقاء 

 السوني وااللكترونيات؟ 

وخاصة في أيام الحجر     علينا ن السوني وااللكترونيات من اكبر نعم هللا أ  أرى نا  أ

نسان كل ما كان  عند اإل  ت المتعةاألمور خطا كل ما زاد   هذه دارتنا  إالمشكلة    ههذ

و الكسل بعض المتع اذا  أأن اضافتها لك ال داعي لإلدمان    وتكون ادارتها   له   اخير

ن طول نكون  إيا الشيبان    نحنمثل مشاهدة التلفزيون    امتلقي   اطولت فيها تكون سلبي

ويقول لك بعدين يا ابي هي  سلبين نفس الولد الذي يلعب سوني تقول له قوم صل  

ونحنو في    ءلذلك يجب أن نكون أن نقطع الشي  نفسها الزم نخليهم يلعبون سوني



نشتاق    لذته دإحتي  وانت  وتقوم  تقطع  ال  لذ  ائخليه  إلى  وانتقل  اقطعها    ة ولذلك 

الصالة والصالة في    ة ى واجب صغير خصوصا في أيام األزمخرى  لذلك يقطعها إلأ

وتعطيهم  ويكتفي في سورة اإلخالص والكوثر    قراءة سورة البقرة  البيت ال ينبغي 

مضغوط النهم  عليه  سرعأل ,  نومكافاة  لديه  وسر  ة ن  الغضب  في    ة عفي 

 . علمك كيف تتعامل معهأولذلك لو شتم فيك س   الرضا 

فيك جدا جدا جدا يهدا ويرضا  المراهق سريع الغضب وسريع الرضا ف إذا شتم  

خوان من باب الخير يرسل بعض  بسيطة بعض اإل  ة افض إضيف  وأريد أن أ   ة بسرع

 المقاطع الصوتية ليست بكامله ف يختل المعني 

ماذا   اب  وانا  عليه  صرخ  اذا  الرضا  سرعه  نص  العضب  سرعة  نص  المراهق 

ودورك ك اب تدخله في سرعة    عيب عليك بر الوالدين هذي جريمة نفسيه  افعل

في قلبي مثل الذي في قلبك هللا يلوم الذي    ذى ا كيف عندما يصرخ تقول وهللا الالرض

في التعامل مثل   األنك كنت مهني   يلومك بس انا اسف يا ابي على طول يبدا يرضيك

ب  قرأ  5اصليها    أريد خر يقول  آ ويأتي    ركعات   4صلينها    نحن ن  صالة العشاء اآل

لها تفصيل    إدارة المراهقة كذلك في    ئين في العبادةينقول له غلط ليه ألننا مه  هلل

ذا  إصعود وهبوط و  8نه رقم  أفي الرضا ك ةالغضب سرع  في  ة ذا عنده سرعإطويل 

فعل شيء عنيف ال تعامله ب العنف ألجل تكسر خشمه سوف يزداد ويطلع واذا لم  

  ء.عنده غضب داخلي ف ما استفدنا شي  يطلع بدل الغضب الخارجي

  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 

  طارق الحبيب  دكتورقدير الاشكر استاذنا ال

  على تفضله علينا بهذا اللقاء الرائع. وسؤالي هنا:

عمال والقلق  التوتر  أن  عدة  دراسات  عند  أثبتت  المناعة  ضعف  في  أساسيان  ن 

النفسية  اإل الحالة  عكس  على  لألمراض،  عرضة  أكثر  جسمه  يجعل  مما  نسان، 

 غالبيته. اإليجابية التي تعد نصف العالج إذا لم تكن 



السل النفسية  الحالة  إن  القول  يمكن  اإلهل  العالج عند  في  مؤثرة  تكون  صابة  بية 

 يروس كورونا؟ بف

ن من فايروس كورونا يعيشون نوعا من المنبوذ  وشخاص المتعافخر: األوالسؤال اآل

 في المجتمع مما انعكس على مشاعرهم السلبية كيف يكون التعامل معهم؟ 

  

 بوي / ماجد المالكي اخوكم: المستشار التر

ن شاء  إتمني  أة معكم هامات كبيره ربي يوفقكم ود. طارق الحبيب: سعدت بالمشارك

ا إذا تسمحون لي عندي  ن أخير ويكون الوباء ذهب عن بالدنا  ى ن التقي بكم علأهللا  

 هاتفيه ف استسمحكم العذر ونتشرف فيكم كثيرا  عيادة 

ذهاب كورونا    ليس ون خيرا أكثر مما نتمناه  د. طارق الحبيب: ما بعد كورونا ستر

 تعالى.  اماني كنا نحلم فيها قبل كورونا ستتحقق بأذن هللا

نسان حتى في  النفسي المجتمعي في صناعة اإل  ى د. طارق الحبيب: تكلم عن المستو

  نحن ي حتى سياسيا ما فهمت السياسة عالقته في وطنه أشياء كبيره من كل النواح

 تعالى.  عشرين سنكون من الدول الخمس بأذن هللامن الدول ال

منه احتفاال لم    23د. طارق الحبيب: سأذكركم سيحتفل السعوديون في سبتمبر في  

 تعالى.  بأذن هللا رون طع علي يا دكتور خالد ويومها توسجل المقيحتفل فيه سابقا 

يدة في  طارق وبيض هللا وجهك معلومات قيمة ومف  دكتورأحد السائلين: اشكرك يا 

اآل سؤال  في  لكن  الوقت  بنفس  تقريبا  ظاهره  شبه  ظاهره  في  للشباب  لان  نسبة 

دمن  أأدمن عليها الشباب و   ة دويه مخدرأن بالنسبة لألطباء يصرفون  والشابات في اآل

 ن تعطينا وجهة نظرك في هذا الموضوع أتمني أعليها الشابات  

 

 د. طارق الحبيب: ما بعد كورونا سيكون خيرا للمملكة في كل الجوانب والمجاالت 



ير والوفاء  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقد

 والعطاء 

أشكر استاذنا الفاضل سعادة الدكتور طارق الحبيب من معلومات قيمة تنم عن علم  

  غزير وفكر دقيق وثقافة واسعة

استفدنا منها جميعًا وألق الضوء على فيروس كورونا والشائعات وما يترتب عليه  

  من الحالة النفسية 

في    وجعله  الجزاء  خير  هللا  حسناته فجزاه  الندوة    موازين  هذه  مدير  أشكر  كما 

والتعليقات   الحوار  إدارة  في  مبدًعا  كان  الذي  زيلع  يحيي  االستاذ  القدير  إعالمينا 

والشكر موصول لمؤسس هذه المجموعة االستشاري   وطرح األسئلة والمداخالت  

ذه  واإلعالمي القدير سعادة االستاذ خالد التويجري الذي دائًما يحرص على إقامة ه

كما أشكر جميع الفرق العاملة في هذه   اللقاءات المفيدة للوطن وأهله بإذن هللا تعالى

 .  وشارك في مداخلة المجموعة وكل َمن استقطع من وقته الثمين وتابع أمسيتنا

 تم بحمد هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (بسم هللا الرحمن الرحيم)

 الهذاع بنت عبد هللا  لقاء الدكتورة سلوي 

 م( 3/4/2020هـ )الموافق 10/8/1441الجمعة يوم 

 حوار: الدكتورة مها المزروع 

نبدأ    اللهم  تإنبيك نصلي ونسلم أحداث تتوالى و  على بسمك  حقق حتى في  تنجازات 

  اشامخا عزيزا ومميز   ائما أنت يا وطنيهكذا أنت د،  ف  و وقات وفي أحلك الظرأصعب األ

جيال  وتربي لنا األ  ،خالق واالحتواءمثال بالقيم واألفي كل مواقفك تضرب لنا األ  ومبدعا

أخذت من    ةامات وطنيأجيال نفخر بها وقامات نباهي بها ق  التي نباهي بها كل الدول

وأخذت   جباله فنحن أهل جبل طويق وأخذت من نخيله الشموخ والعطاء  ة الوطن صالب

ن من هل العوجاء قيادته واليوم نلتقى بقامة من  واالحتواء والحنا  ةوالشجاع  ةالحكم 

ديمية أحتفى بها السعوديون  كاسعودية تقلدت أعلى  الشهادات األ  ة تك يا وطني طبيباقام

المجلس    ةقياد أقدامها  خطت  أن  منذ  وتعودتها  القيادية  المناصب  تعودت  وشعبنا 

  1999عام    بحاث في شفى الملك فيصل التخصصي ومركز األاالستشاري لمجلس المست 

الشخصيات الطبية عام    برزلمجلس صنفت ضمن قائمة ماركيز  أل  كأول سعودية ترشح

النساء العربيات تأثيرا في عام  او  1999   2005ختارتها مجلة فوكس ضمن أقوى 

تنقلت بين المناصب    2010ة العام الدولية في جامعة كامبرج في عام  أيضا إمر أختيرت  ا

  نالت العديد من الجوائز   2016و   2012وشغلت منصب عضو مجلس الشورى بين 



اث في مجال طب العيون ضيفتنا  وأثرت المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات  واالبح

 . كتورة سلوى الهزاع  الدستاذة  علميا وحضورا األ ةالمتميز  ستاذة الليلة هي األ   هلهذ

فعل  وهل بال ؟  رونا  عالقة التهاب العيون مع فيروس ك  ما  دكتورة :  ول  المحور األ

هل  ؟ ورونا  وفيروس كباالصابة    العين من أعراض  ةأعراض التهاب العين أو ملتحم 

 نسان ؟ جسم اإل إلىتي ممكن أن يدخل الفيروس منها العين تعتبر من البوابات ال

ك    فيروس  أتكلم عن  أن  نبذوقبل  ولو  أقدم  والعين   فيروس    ةصغير   ة رونا  عن 

الفيروسوك تلك  نفهم  أن  نستطيع  حتى  من  ؤي  رونا  هي  العينين  طريق  عن  ثر 

الرمل الصغيرة   ةلو تنظر الي حب  ة جديدة التي ال ترى بالعين المجرد الفيروسات  ال

طبعا هي ليس بكائن حي هي فيروس ال    رونا والف فيروس ك 100هي تقربيا قدر 

ب تتكاثر وهي  قوتها  تتنفس وال  أن تستمد  تستطيع  ال عند دخول جسم  إ وحدها ال 

ا أي قيمة لكن عندما تدخل  خارج ليس لهالوهي ب  ةاق بخليه حينسان وااللتصاإل

الحية وتتكاثر هي عبارة عن شريط من   ة لى الخلي إنسان سبحان هللا وتصل  جسم اإل

RNA خل  نسان كيف تدخل جسم اإلوعليه غالف روتيني وهي بالخارج وعندما تد

داخل جسم  نف أو الفم وعندما تصل الي  األ  ما عن طريق العين أو إنسان  لجسم اإل

الف وقتها تصبح تلك  نسان وتبدأ بالتكاثر بمئات اآلالحية لإل ة نسان تخترق الخلياإل

تها المركب  حتى تتغير طفر اخرى أنه يميزها عن الفيروسات األ وما  الفيروس قوية 

نبذه صغير هذه  الفير  ةالجيني  يدخل  عن  عندما  أو    إلىوس  بالعين  فكيف  الجسم 

ات فقط تقارير ومن تلك  دراس  أىيوجد    ننسى أنه فيروس جديد ال  ملتحمة العين ال 

رونا سبحان هللا ملتحمة العين وماذا نقصد  وكتشفوا أن من هو مصاب بالكاالتقارير  

العين تصاب    ةالذي نراه فعندما تلتصق في ملتحمبملتحمة العين هي بياض العين  

فراز  إتسبب    م وعادة ما أتسبب    ال  ةلى طبيب العيون  فعاد إ حمرار وقتها يذهب  اب

هذافقط   الك  ه حمرار  و   إلى رونا  وطريقة وصول  العين  هذا    يميز   ما   ضاياملتحمة 

نسان بل  ينتقل فقط بالرذاذ عندما يعطس اإل  الفيروس عن باقي الفيروسات أنه ال 

سطح منها الحديد الخشب  ما ثقيل أن يعيش على األ  روس نوعايستطيع هذا الفي  ايضا 

رونا  و ثير عن المرضى المصابين بفيروس كوالبالستيك فالبد من الحذر واالبتعاد ك



أ   ال لديهم  سبب    ىيكون  هذا  معهم  تتحدث  أو  منهم  فتقترب  أنتشار  أعراض  في 

  سطح بقدرة هذا الفيروس العيش على األ  ختلفتاقاويل  الفيروس بشكل واسع واأل

وهو عايش   72ساعات إلي   3ن   كما ذكرنا هذا الفيروس جديد لكن يتراوح من  أل

األ يتكاثر    سطحعلى  ال  اإلإلكن  يدخل جسم  أماعن طريق مالمسال عندما    ة نسان 

مريكية  ات األيكاديمعرق األأدلت  أنف أو الفم ولهذا السبب  و األأالسطح ولمس العين  

تيني للعيون  العيون التوقف فورا عن الفحص الروللعيون أنه يجب على جميع أطباء  

ذا لم تتدخل  إ للعيون    ة للرعاية العاجل  إال و العمليات الجراحية  أ  ةفي العيادات الخارجي

  ة ال يعتبر من أمراض العيون العاجلالتهاب ملتحمة العين  .  تؤدي لعماء    في عالجها

مرض فيروسي    بأىنسان  رونا عندما يصيب اإلونه بغض النظر عن فيروس كأل

  ة ينصح الطيب بالراحة برفع المناع بالعين ال نستطيع نحن كأطباء العيون بمعالجته 

رض فيروسي وكذلك لملتحمة  م  ىيوجد عالج أل   ال  cفتامين    خذ  أل الجيد بكوباأل

فيروس او احمرار بدون    أىنسان بملتحمة العين من  نصح عندما يصاب اإلأالعين ف

 . ي إلى المستشفى أتن ي أ  ةزموقات األ أفي   ةيحتاج خاص فرازت فال إ ي وجود أ

حد يعطس وأنت أمامه  أي  أبين  قطرات الرذاذ و هباء الجو    أوضح ماهو الفرق

الفم هذا    وإمانف  األوإما  ما عن طريق العين  إتستنشق تلك الرذاذ مباشرا فيدخل  و

يجعل هذا    اأمامك لكن م يسمى قطرات الرذاذ وهذا عاده أنت تعلم عنه الن الشخص  

نسان وأنت لم تكن بجانبه  إلنه حتى لو عطس األسف الشديد جدا شرس  الفيروس لأل

ف  يعيش  أن  الفيروس  هذا  الجويستطيع  يعطس  وي   ي  فعندما  الجوي  الهباء  سمى 

الذي عطس فيها    ة تي أنت في نفس المنطقتأمنه بل بعيد و  ا نت ليس قريبأنسان و اإل

الرذاذ  الزم  أل  اتلك الرذاذ لو يكون بعيد ولو بعد فتره باستطاعتك أن تستنشق   ن 

ال هو الهباء الجوي ولهذا السبب طلب من  أ يسمى    بل أصبح ما   ة يدخل فيك مباشر

موجود عندك بالبيت وأنت مخالطه  هو ن من جميع أن يجلس بالبيت ويبقى فيه ألال

نسان مصاب  إدما تكون بالخارج ويكون  نرونا لكن عوتعلم أن ليس لديه مرض الك

  قيك أبقى في بيتك وأطلب ما ت  ال   يةالعاد  ة ستعمال الكماممع ا عطس وأبتعد وحتى  و

وتحتاجه   من  محلأفضل  في  الشخص  الجوي    جود  الهباء  هللا  سبحان  ينتقل  ما 



تي أنت وتمسك تلك السطح  أسطح الى فترات طويلة تيضا يصبح على األ أالفيروس و

خذه  أتلك الفيروس وهو كائن غير حي فت  خذ أفت  ،فمك،عينك  ،ثم عفويا تمسك أنفك  

اآل يو الى  فتضاعف  بخاليا  ال لتصق  لك  يسبب  ومالين حتى  المرض    الف  قدر هللا 

ال أحد الطرق  العين هي  الحاد وملتحمة  الفيروس  التنفسي  تلك  داخل    إلى تي تنقل 

األ لتلتصق  مرضسطح  الجسم  ويسبب  العدوى  شديد  الفيروسي  المرض    ا وتسبب 

ه  ئأو غير مستعجله وطار  ة أعراض بسيط رونا أن كان لك  وويعرف بك  ا حاد   ا تنفسي

شفى ممكن تكون هي أهم أحد  ن المستالطبيب وال تدخل المستشفى أل  إلىال تذهب  

كن  العيون بل جميع  التخصصات ل نقل هذا الفيروس أنا ال أتكلم فقط لطبيب أسباب  

يميزنا عن غيرنا    ستقبال أي مرضى عيون ماا خص طيب العيون وأن أنصحهم عدم  أ

على مريض العيون نكون قربين جدا لوجه المريض مما يعرضنا نحن    حص عندما نف

 . كأطباء عيون لعدوى

 . طباء من استقبال المرضى الوقت الحالي تم عرض فيديو لتحذير األ 

طباء العيون أخذ الحيطة والحذر وعدم فتح عياداتهم للمرضى من أجل  أفعلى جميع  

الفيروسات منتشرة بكثرة في  (  اجلس في بيتك)وانصح كل فرد    .الكسب المادي  

نسان حتى  تبحث عن اإل,الشوارع  تبحث عن مناطق االزدحام وتبحث عن كائن حي  

فالتقارير  ,  في البيت   ليه لتتكاثر فأهم وسيلة للوقاية هي الجلوس إ تستطيع الدخول  

البد لمريض العيون    فإن كان.  نسان سيتبخر ويختفيإذا لم يجد  إفالفيروس  ,  مختلفة  

من سفر    طبيب آخر البد يتأكد أنه لم يأت  و أيأن يذهب لطبيب عيون  ألحالة طارئة  

وعند الذهاب للطبيب يكون  ,  خارج المملكة ولم يخالط أي مريض مصاب بالكورونا  

وبعد خروج  ,  والطبيب ايضا يحتاط بوضع اللوح البالستيكي على وجهه ,  البس الكمام

لقتل الفيروسات وتنظيف  , المريض يقوم باستخدام المطهرات من المبيض والكحول  

تستخدم    وال,خرىأومن األفضل استخدام غرفة  ,المكان الذي جلس فيه المريض  

 .  ولالمريض األت من استقبال  ال بعد ثالث ساعاإ الغرفة السابقة  

ن شاء هللا نستطيع  إتلك الفايروس أن تجلس في بيتك و  فضل أن تقطعوالحل األ

ول حالة في  أرشيدة أخذ الحذر حتى قبل اكتشاف  بالجهود التي قامت بها حكومتنا ال



الوافدين والطيران وبعد   خر فبراير منها منع دخولآوأقامت باالحتياطات  ,2مارس 

بوأاكتشاف   قامت  حالة  المأاحترازات  ل  قفل  غالق  إو,والطيران    طاراتكثر 

ذكرها بدون  المحافظات  أي  نعلم  ونحن  فإنني  .المحافظات  أقولها  مع  أفوهللا  تكلم 

نني فخورة  إقولها بكل اعتزاز  أ,والزمالء في الواليات المتحدة األمريكية    ، الزمالء

ال ونحن  إ على مريض    ندخل  كثيرة فال  امور أفحكومتنا سهلت علينا  ,نني سعودية  إ

بواب المستشفى  أول عند  ال بعد التأكد من الخط األإ نفحص عليه    محميين تماما وال

لديه    هأن أي  اليس  أو  لكورونا  أرتفاع حرارة  باحتياطات  ,عراض  قامت  فالمملكة 

مريكية أو لندن  مسؤولين في الواليات المتحدة األوعندما أسأل من كثير من ال ,كثيرة

الدول  وغيرها ,المتحدة استطعنا  أ, من  أننا  لهم  اإل أ قول  االحترازية  خذ  جراءات 

 :لمواجهته هو لسببين

ن  ومن المعتمرين والحجاج فنحن مستعدننا نستقبل في مواسم الحج الكثير  أ -

وعندما انتشر الفايروس ميرس الذي نشأ من السعودية كما يقال  تعلمنا  ,ألي وباء 

طاتنا لمواجهة أي وباء وتكون هذا عام  خذنا جميع احتيا أم و 2013كثيرا في عام  

م عندما اتخذت الحكومة المركز الوطني لمحاربة الوباء فكنا مستعدين من  2018

 مارس  2ول مريض كورونا في أحتى قبل اكتشاف  ,حينها 

الثاني   الخير  ا :  السؤال  لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل 

 والتقدير والعطاء 

أشكر أستاذتنا الفاضلة الدكتورة سلوى الهزاع  للقاء هذه اللية المميز  لما قدمته  

 لنا من علم غزير ومعلومات وافرة وفكر دقيق أفادتنا جميعًا  فجزاها هللا خير الجزاء  

 : ومداخلتي هذه الليلة تتلخص باآلتي 

ته بمرض  هل احمرار العين قد يكون إحدى العالمات التي تنبه الشخص بإصاب  -1

 ؟  19 -كوفيد 

ما توصيات لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن سبل وقاية    -2

 ؟  19  -العين من مرض كوفيد



الصحية    -3 الرعاية  ومقدمو  األطباء  يحرص  التي  للعين  الواقية  النظارات  هل 

كوفيد   بفيروس  المصابين  مع  التعامل  عند  ارتدائها  على   ،   19بالمستشفيات 

حتمالية انتقال العدوى من خالل العينين ، إذا المسها الرذاذ الصادر من المريض  ال

أن   للوقاية ؟ وهل تعتبر ضرورة ال بد  العطس ، هل تعتبر كافية  السعال أو  عند 

 يرتديها أي شخص للوقاية من هذا الفيروس ؟ 

 . الجوهرة بنت فهد ابن محمد ال سعود:  أختكم 

سمو  أ القيمة    األميرةشكر  االسئلة  هذه  مستشفى  ,  على  في  التقارير  ذكرت  فقد 

  ا  ن لديهم احمرار أ ا لديهم اختناق صدر شديد الحظومن  ن  أرغم , وايهون المركزي 

 . ا في العيون وكان جدا واضح

الثاني الدولية منشورة في كل مكان و عن الوق:  والسؤال  ن  أقول  أن  أستطيع  أاية 

كثي قبل  واحترزت  التزمت  والمسؤولالمملكة  االخرى  الدول  من  الصحة    ر  عن 

شاد بما قامت به المملكة العربية السعودية من االحترازات الوقائية قبل   أ العالمية  

التي ندعو لهم بالشفاء وان شاء هللا  ,ظهور المرض وقبل كثير من الدول المتقدمة  

 . يحترزوا بما احترزت به المملكة العربية السعودية

  تقي من الهباء الجوي وال  النظارات العادية ال , عن النظارات  وسؤال سموها الثالث

الرذاذ ننسى  أونستطيع  ,قطرات  خالل أن  نضع    نفسنا  أن  العادية  النظارة  ارتداء 

نسان فننصح  لى جسم اإلإونلمس العين التي هي مصدر دخوله  صباعنا تحت النظارة  أ

تسمح    ن تماما وال الوقائية التي تحمي العي  algogahzبالنظارات التي تسمى ز  

 . ثناء ارتدائها أذ والقطرات أو حتى مالمسة العين بدخول الرذا

الثالث    العرفج عن مرض  سؤال من د ع:المحور  رض  وهل هو مكورونا  بد هللا 

توصل الطب إليه في    ما  خرآهو    وما؟منه    الوقايةو  أشائع في المملكة وكيف تفاديه  

رونا ؟ وسؤال  وفتره ك  ل بالمرضى المصابين به خاصة خالية  وكيف العنا  ؟ هذا المجال

 أخر يسال عن ضرر النظارات المكبره ؟ 

بالتفصيل وطالما   كل شيء أشكرك على السؤال عن مرض القلوكوما علينا أن نذكر 

فعال  ,ن  أل. خرآأجعل هذا في وقت    أتمنى أن تسمحوا لي أن   القلوكوماأنه ال يتعلق  



رتفاع ضغط  استطبع قوله أن من لدية  أ  رونا كل ماوبك  ا جواب مطول وليس متعلق

يحتاجه    لمريض وكل ما   ةيفضل عدم مراجع  ةمراض المزمن من األ  ن وهو يعتبرالعي

ال  إ المستشفى     ى لإ جواء البد أن يقيس ضغطه وال يذهب  في هذا الوقت هو تجديد األ 

ألنه وحسب  ,خارج المنزل في الشمس    ءه ن يضع حذاأذا ذهب عليه  إفي الضرورة و

ولبسه يغسل خارجا ويترك  ,التقارير هذا الفايروس يلتصق ويفضل غسل الجزمة  

البيت المناعة  ,ليس خوفا عليه  ,  خارجا خارج  خاصة المرضى والمسنين وقليلي 

التدخين  أومن  , فالتدخين  ,سف لم يذكر كثيرا في وسائل االعالم  ولأل,هم االسباب 

ضعاف  إنه فعال يقوم ب أل.,وهذا هو الوقت المناسب لتوقف التدخين,  ة  يضعف المناع

قامت به المملكة العربية السعودية منع تقديم الشيشة   وكانت من أوائل ما,المناعة 

وهذه كانت في اوائل مارس  ,  نحاء المملكة  أسل في المقاهي والمطاعم في كافة  والمع 

فرجاء  .  تعلم ان النيكوتين يضعف المناعة   نسان من النزهة ولكنهاولم تفعله لمنع اإل,

ا  التجمعات في  الفيروس بعدم  تلك  البيت عدم  أل خاص قتل  العامة وحتى في  ماكن 

ما  د عن  ه حزني عندما ذكر لي طبيب أنأفكم ,دوات  ستخدام نفس األا وعدم    , التقارب 

التي  وخاصة والدته  ,هل بيته أجل أ من , لى المستشفى احجر نفسي بالملحق  إ  يأتي

 . تعيش معه فهذا الفايروس في الهباء الجوي فلربما يكون قد المسها الطبيب 

ونحن كمواطنين نفتخر بما قامت به الوزارات والقطاعات وعلى رأسهم وزارة    

الف سرير    80مستشفى الستقبال مرضى كورونا وتوفير    25الصحة التي وفرت  

سرير عزل    2200كثر  أو  الف سرير عناية مركزةآ  8في كل القطاعات الصحية و 

ضروري, كان  ان  عالجك  استالم  يمكنك  هذا  شباك    اوفوق  وضعته  ,من  خارجي 

اللجوء  ,  نت في سيارتكأالمستشفيات وفوق هذا الكشف و الدخول  إبدون  لى  إلى 

 . مرتفعة عن غيرهاال المستشفى المصابة بالكورونا  

 

ا العجيب  همالعين وتصميلهي في خلق  عجاز اإلسؤال من د نوف اإل  :المحور الرابع

 أي خطر يدمرها ؟    ةوكيف خلقها هللا لمحارب



دخل أي فيروس سواء المتصدي  ين عندما أل إالهيا   اعجاز إنسان كله يعتبر  جسم اإل

عراض  يظهر عليهم أي من األ  شخاص الرونا سبحان هللا كثير من األ وأو الشرس ك

يقوم الجهاز المناعي بمحاربة    اغريب  ئاشي  الجسم    ستقبلي   عندمان  الجهاز المناعي  أل

لهذا عليه  والقضاء  الفيروس  أن  فإن  السبب    تلك  الجسم  أعضاء  أو جميع  العين 

 وهناك حديث كثير طويل ال أستطيع الدخول فيه لضيق الوقت   إالهيا   اأعتبره إعجاز 

 ؟ لماذا الخفاش أصبح هو الوعاء الحافظ لتك الفيروس الشرس:المحور الخامس 

  ونا يختار الخفاش لوعائه وتقويته كور وقت طويل لشرح لماذا فيروس  لىنحتاج إ  

 . سنعود له في وقت الحق,

تستخدم لجفاف العين مدى    ة ل من د فاطمة القطارات المرطبسؤا  :المحور االسادس

وره  ثيرها على قوة النظر وهل لها أعراض تحدث وكيف المصاب يتغلب على شعأت

 ؟ الظروف الصحية  هفي مثل هذ ةخاص ة المستمرومالمس العين ة بالحك

ل هل القطرات المرطبة  أيس.    نفسه   الؤ الس  على   سؤال من د تركى الشالقي أتفق معها 

نوع تعتبر  يستخدمها   ا لعين  ممكن  الوقاية  أنواع  العين    من  لغسيل  االطفال  مع 

 ؟ المستمر

يء طبيعي  هذا ش  ة تشر جدا في المملكة الشعور بالحكختصار جفاف العين هو مناب

  ا طالما أنه  ة ن أنواع الحساسية القطرات المرطبو نوع مأممكن يكون بسبب الجفاف  

أن أعتبرها للعين    ةبها المادة الحافظوليس  ة  طرات مرطبة عبارة عن عبوات صغيرق

 . نسان  كما يستحم اإل

سؤال من د عادل التويجري ذكر أحد االطباء بلغه أن عملية الليزك    :المحور السابع

 ينصح بها هل هذه المعلومة صحيحة ؟  وال  40غير مجديه لمن تجاوز عمره  

حتى   20و 18بين  ي ما أدما يكون االنسان صغير بالسن  نالليزك يفضل أن يعمل ع

 . بالليزك وبفائدته   اعام 20يتمتع 

ال ننصح بين سن    ة،فيحتاج إلى النظارات القريب  40لى  إ نسان  أما عندما يصل اإل

  ة تلك الفتر  ى لكن عندما يتعد،نه يكون وقتها يتغير النظر عنده لقريب  أل  45إلي    40

 . له   امابعد بل بالعكس الليزك يكون مجدي و  50



 

الثامن أ  :محور  محاولة  بن طواله في  دخيل  د فوزية  تفشي  سؤال من  خرى من 

الذين يرتدون العدسات الالصقشطباء األينصح األفيروس كرونا   تحول  الب  ة خاص 

 . النظارات   إلى

سلم  شيء ألن النظارة  أ ن النظارات هي  أقبل كورونا وبعد الكورونا معروف        

  ن تدخلي   قة فانت عبارة عن عدسة  توضع أمام العين عندما نستعمل العدسات الالص

لى ما تخلص  إفي الجسم عندما تدخل شعرة  نرمش  دق عضو  أعلى    اغريب  ا جسم

على المرضى فأنا كنت استعملت     امنها لكن االستعمال الصحيح للعدسات  وفر كثير 

ستطيع استعمال  أنظر شديد لديه واختالف العينين    لوجود قصر   ةالصق الالعدسات   

قصر    هعند مريض أو الشخص استعملها ألنه  لكن إن كان ال  ء سلم شيأالنظارة  هي  

نخاف منه من يقوم باستعمال    ذىفال مانع ال   acuvuearabiaالنظر  النظر بعد  

ة  يأخذها من محالت غير مرخص ة  صقة الملونة لتغيير منظر العين وعادالعدسات الال

د  نبتع  هو حتى في محالت الصالون في هذأتبيعها    تىمثل محالت األسواق الشعبية ال

من معرفتي الشخصية     ة  تستعمل العدسات الصقن الأعنها في هذه الفترة نفضل   

صبعك  وتضعه في العين   إقة أنت تمسك عينك تمسك العدسة ب ألن العدسات الالص

هذه   االحترازية  في  فقط  فترة  العدسة  إ ن   إالفترة  عن  يبعد  أن  اإلنسان  ستطاع 

 . ويستعمل نظارات يكون أفضل وشكرا

لسؤال  اختم  بأطول بالك وأعدك إني  كتوره سلوي  نشكر لك  يعطيك العافية د      

بعض   ,  نتقي منهاأسوف    ةمداخل   70او    60هذا ما تبقى من المدخالت هي تجاوزت  

خر سؤال  آص تجيب عليها إن شاء هللا  غدا   أرسلها لك على الخا  ةاألسئلة مكرر

                   . ه الحلقة هي اتفقت فيه الدكتورة نوال النصار مع الدكتور خالد الشريدةبختم أ

ال تحديدا  صبح األطفأ نه أثناء الحجر المنزل  أ  ن حقيقة كانوا يسألو     : المحور التاسع 

ثر على العين من احمرار او  أصبح هناك  ألكترونية بالتالي  يركزون على األجهزة اال

الجفاف   إلى  تؤدي  طويله  لفترات  الجفن  بحركة  وتحكم  هيتغبيش  نصيحتك    ما 

 . خر سؤال آعدك أ لموضوع يا دكتوره وبشكل مختصر و بالنسبة ل



وتقول  دكتوره سلوي  السؤال هذا مهم قبل  وبعد الكورونا كثير من األمهات تأتي  

ذا كان الطفل متواجد معها أطلب من  إائما   لكتروني هو مضر للعيون دهل الجهاز اال

   ة قول لها ال يوجد دراسا ت علميالممرضة أن تخرج الطفل خارج غرفة الفحص وأ

ن األجهزة اإللكترونية تؤثر على العين وبالذات على الشبكية لكن عند األطفال  أمثبتة  

لل كل شيء  توصل  ما  هي  العين  الجسم  نافذة   هي  العين  نقول  دائما  دماغ  العين 

تلتقط الصورة    تي ا الكاميرا ليس  الكاميرا هي النعتبرها مثل الكاميرا عندما يكون لدين

القديم  بل الذي يلتقط ا الفيلم والفيلم  عتبره هو الدماغ عندما يستعمل  ألصورة هو 

  الطفل هو في مرحلة نمو االجهزة اإللكترونية العين هي  الوسيلة التي تدخل  تلك 

ثر ليس الضرر على العين بقدر ما هو الضرر  أما تستعمل به  الصور للدماغ فعند

اغ بتلك الصورة  على الدماغ ال هو لألسف الشديد في مرحلة النمو يكدس خاليا  الدم 

قول  أالتركيز لألشياء المهمة  فدائما  نوار مما يحد من قدرته علي  المتكررة وتلك األ

ن طريق  المدى البعيد على الطفل عن العين هي نافذة الجسم وهي توثر علي  أم  لأل

مبيوتر  مام الك أالموظفين    ما بالنسبة للكبار دائما انصح أالعين و توصيلها للدماغ   

او   ساعة  اال  45بعد  ودقيقه   الكمبيوتر   عن  االإبتعاد  يستطيعوا  لم  عن  ن  بتعاد 

  ن  عندما يضعون واكثر شغله فليغمض عينه  واستطاعوا اآل  بتعاد عن الكمبيوتر واال

يكون الموظف بعد    ىونالحظ المربعات تكون متدنية  حت.  من المحالت الكيوبكلس 

ره  السبب في الجفاف  ظسه  ويمد نأهاد من جهاز الكمبيوتر  يرفع ررهاق والجاإل

قه  دقي  45حتى بعد    زجاجن  صبحت المكاتب اآلأرهاق العين  بسبب القرب  و إبسبب  

  ة ي النظر ولهذا السبب سكان الباديقوهو  الذي ي  يستطيع ان يمد نظره  مد النظر

  45نصح بعد استعمال الكمبيوتر  ل  أنهم في الصحراء يمتد النظر  فنظرهم قوي أل

و  أيمد نظره     اوناضج   ا ن كان كبيرإخر  و آ  ءيشغل بشي   دقيقه سواء كان طفال 

العين وعضالت   العين وعضالت  بؤبؤ  و  العين  راحة  يستطيع  حتى  عينه  يغمض 

  أم األجهزة    أمالقراءة    تعند النظر  القريب سواء كان   االقزحية التي تسبب ارهاق

نها  أتقول    ة ي دراسات علميأالكمبيوتر   ليس هناك  شعاع  إ ن  أقول  أرجع و أغيره  و 

 . ي ضرر لشبكية العين وانا تخصصي  هو شبكية العين ووراثة  العين أتسبب  



  نسان بفايروس كورونا ال صيب اإلأ ا  ذ إاقبال العرفج هل  .سؤال د :  المحور العاشر

 خرى ويكون عنده مناعة؟ أ  ة يصاب به مر

  هذا السؤال سؤل كثيرا وكما ذكرت ألن الكورونا تعتبر من الفايروسات الجديدة ال 

الكورونا عندما تدخل الجسم  ولأل,  نعلم   اتطرق,  سف أن  الخفاش    ولم  لموضوع 

وقت يحتاج  يدخل هذا  لكن  ,  اوهذا  اإلعندما  لجسم  يغير  الفايروس  أن  يمكن  نسان 

شكله  , طفرته   يغير  ذكرت  إ أي  كما  آخر  فيروس  الجينات  ألى  في  تخصصي  ن 

يعتقد أن عندما يصاب االنسان بفايروس كورونا  : فالجواب على السؤال باختصار ,

الناري الحزام  مثل  األخرى  الفايروسات  مثل  مناعة  لديه  يكون  العنقز  ,  إنه   مثل 

نسان يكون لديه  واإل,هي تقارير لم تنشر النه فايروس جديد ويتغير    وأرجع وأقول,

بحاث المختصين  أعليه دالئل قوية دلت  هوهذ,يصاب مرة أخرى به  مناعة قوية وال

لكن تعلمت الكثير عن هذا الفايروس عن  ,  وأنا لست مختصة بها,باألمراض المعدية  

خرى بكورونا  أنسان مرة  فاحتمال كبير جدا جدا لن يصاب اإل,طريق دخوله للعين  

 . صبحت لديه ضد الفايروس فترة عالجه أبعد تعافيه بسبب المناعة التي   19كوفيد 

لسعادة  وأخيرا  وفي ختام ندوتنا هذه الليلة ال يسعنا إال أن تقدم بجزيل الشكر       

مات   االستاذ الدكتورة سلوي الهزاع  على تفضلها بقبول الدعوة وعلى جميع المعلو

أتحفتنا فيها  التي  التي ركزت فيها على    ه هذ  القيمة  جوانب  مهمة جدا في  الليلة 

ال     افي طب العيون وايض  من وجهة نظر  التخصصية روناوس كويرالتعامل مع ف

ستاذ خالد  اللقاء سعادة  أستاذي الكبير األ   قائد هذا   شكر وأقدر المايسترو أ يفوتني أن  

وأيضا   صاحبالتويجري  بقيادة  العلمي  الفريق  الجوهرة    ةأعضاء  األميرة  السمو 

الفريق االستشاري وفريق اللجنة اإلعالمية وجميع الزمالء وزميالتها من أصحاب  

عتذر لمن  ألجميلة و نا هذا بمداخالتهم ا ءثرو لقاأالدكاتره والمهندسين الذين    السعادة 

جيب عليها  أالوقت وأعده بأنها لم تكن قد    مللتطرق عن مداخالتهني الوقت  فلم يسع 

الهزاع وتجيب  عليها بكرم  أخالقها غزير    ىفهي سوف تصل لسعادة الدكتورة سلو

وابقو  بيوتكم وجميعنا  مس  اعلمها وتمسو  على خير وكونو سالمين  لون   ؤوفي 

 . هللا وبركاته زميلتكن و أختكم دكتورة مها المزروعسالم عليكم ورحمة 



  ا طالة فأنا عندما أجاوب جوابعتذر عن اإلأشكر الجميع على استضافتي و أ        

غبط الدكتور طارق الحبيب على إجابات مختصرة  أدائما بالتفصيل ودقة بصراحة   

افتي مرة  أتمنى استض    ةون معقد والبد تكون اإلجابة مطول لكن يمكن في طب العي

ستطيع أن  أزمة الكورونا و أنا إن شاء هللا بعد ما نخلص  من  أخرى  بغير الكورو

رونا أتمنى إنني تطرقت  وأجاوب على جميع األسئلة التي تتعلق بالعيون بعيدا عن الك

رونا  من غير العيون حتى يعلم  وك راض العيون المتعلقة بالفيروس  ليس فقط ألم

جلك  أمن التخلص منها فخلك بالبيت  من  وال بد    يروس شرسن تلك الفأالجميع   

وأو عائلتك  عزيزي  أجل  كورونا   لمواجهة  األقوى  السالح  فهو  السعودية  جل  

طباء حتى نستطيع مهمتنا في  أك  اجلس في بيتك لتسهيل مهمتنا    اعزيزتي  كن واعي

 . القضاء على  الفيروس الشرس 

رأ          استضافتي وعلى  الجميع على  االستاذ  سهم  أ شكر  القدير  طبعا اإلعالمي 

الذي   التويجري  ليس خالد  اعتذر  وكنت  مرات  عدة  بي  لكن      اتصل  اهتمامي  عدم 

انشغالي بأشياء كثيرة في هذه الفترة فالبد أن نجد حال لفحص مريض بدون طبيب  

الدولة  نقوم بإجراءات و  بأبحاث جدا كبيرة في الذكاء  وها أنا اآلالعيون   ن مع 

شفى  إلى المست  مع أن نفحص على المرضى بدون حضورهاالصطناعي حتى نستطي

عند دائما  الطبيب  الطالب  أما  ومقابلة  وأيضا  فيصل  في   طالبي  جامعة  درس  في 

ول لنستطيع أن نواكب ونكون في مقدمة البد أن يكون قادرين  أكاليفورنيا الجنوبية  ا 

والثاني  :  على شيئين الذكاء االصطناعي  المستقبل  األول  جينوم ألن هذا هو طب 

سعيدة لكم جميعا   الذكاء االصطناعي العالج بالجينوم  اسعد هللا مساء الجميع وليلة

به   التويجري  خالد  القدير  االستاذ  الدكتور  لي  إن سمحت  بإذن هللا  آخر  لقاء  ولنا 

 . ليلة سعيدة   ا رونوكلعيون من غير الاالستجابة على جميع أسئلتكم المتعلقة با

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

الخير والتقدير والوفاء  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل      

 والعطاء 



أشكر أستاذتنا الفاضلة وعالمتنا الجليلة سعادة الدكتورة سلوى الهزاع من معلومات  

 قيمة تنم عن علم غزير وفكر دقيق وثقافة واسعة  

استفدنا منها جميعًا وألقت الضوء على حاسة من حواسنا وهي البصر والعين التي  

 نبصر بها وعالقة كورونا بالعين وكيف الحفاظ عليها   

 فجزاها هللا خير الجزاء وجعله هللا في موازين حسناتها  

التي كانت مبدعة في   المزروع  القديرة مها  الدكتورة  اللقاء  أشكر مديرة هذا  كما 

الحوار والتعليقات وطرح األسئلة والمداخالت  والشكر موصول لمؤسس هذه  إدارة  

المجموعة االستشاري واإلعالمي القدير سعادة االستاذ خالد التويجري الذي دائًما  

أشكر   كما  تعالى  بإذن هللا  وأهله  للوطن  المفيدة  اللقاءات  إقامة هذه  يحرص على 

المجموعة وكل مَ  العاملة في هذه  الفرق  الثمين وتابع  جميع  استقطع من وقته  ن 

 أمسيتنا 

اللقاء   أثرت هذا  أو سؤال  الدين والوطن    و شارك في مداخلة  دمتم ذخًرا لخدمة 

 وأهله وقضاياه 

 دام عزك يا وطن 

 الجوهرة بنت فهد ابن محمد :  أختكم 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 لقاء فضيلة الشيخ 

 عيسى إبراهيم  الخلف العيسى 

 ( م8/4/2020الموافق )هـ 15/8/1441يوم األربعاء 

 اللقاء تدير 

 دالل الحربي.د

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 االسم عيسى بن ابراهيم بن عبدالرحمن الخلف العيسى.     

سالمية  ن بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل في كلية أصول الدي 1412تخرجت عام  

 في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

العليا لمدة سنة  وعملت في هيئة األمر بالمعروف والنهي عن   المنكر مركز هيئة 

 واحدة فقط. 

 . ثم اتجهت للتعليم والزلت معلم تربية إسالمية وإمام وخطيب جامع

أعمل رئيساً لمجلس إدارة لجنة التنمية    د من األعمال التطوعية آخرهاعملت في عد

 االجتماعية بحي الربيع حالياً. 

شاركت بعدد من المحاضرات والكلمات المنوعة في المساجد وفي عدد من البرامج  

 في قناة المجد والرسالة واألحواز وقناة صلة وغيرها. 

ى حضرت  تعلمت على عدد من المشايخ منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا تعال

بعض دروسه واستفدت منه واستفدت من الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه  



أشرطته  خالل  من  دروسه  هللا  من  عدداً  وحضرت  المكي    ومحاضراته  الحرم  في 

 الشريف. 

سنوات في أصول    ىدرس حالياً على الشيخ الدكتور يوسف الغفيص منذ قرابة ثمانأو

 . الفقه والعقيدة

 يخ وعلى بركة هللا ينطلق اللقاء هذه الليلة حياكم هللا فضيلة الش

 السالم عليكم 

 وشكرا على االستضافة 

الحمد والمنديننا و للحيا  ة هلل  لكم دينكم  )كلها قال تعالى    ة دين شامل  اليوم أكملت 

 ( تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينناأو

َها  "    : قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ُلَها َكنَ َهارَِها ََل يَزِيُغ َعن ْ َقْد تَ رَْكُتُكْم َعَلى اْلبَ ْيَضاِء، لَي ْ
ناِة  بَ ْعِدي ِإَلا َهاِلٌك، َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسََيَى اْخِتََلفًا َكِثَيًا، فَ َعلَْيُكْم ِِبَا َعَرفْ ُتْم ِمْن ُسناِِت َوسُ 

َها  اْْلَُلَفاِء الرااِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي،   َوَعلَْيُكْم ِِبلطااَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا،    ِِبلن اَواِجِذ،َعضُّوا َعلَي ْ
ُثَما ِقيَد انْ َقاَد  َا اْلُمْؤِمُن َكاْْلََمِل اْْلَِنِف َحي ْ  ". فَِإَّنا

ص    لى هللا عليه وس    لم ما  انهوالص     ابة اخ وا    ،ص     ي :  حكم احلديث
من طائر ا قال الص    ابة رهللا     هللا عنهم محىت   ءَل وقد اخ  عن كل ش    إمات 

فهذا الدين دين ش   امل لش   ؤون احليا  كلها    ًا،عطاان منه خايطَي يف الس   ماء إَل 
منه ا م ا  ه ه ذا اووهللا           وو وهو موهللا           وو اْلوبم ة وم ا يتعل    ا والوق اي ة من 

يف ذل ك ق د ح ث اوس           لم     اْلمراض وم ا يتعل  ب ذل ك ف اوات واْلح ادي ث كثَي 
وَل تلقوا أبي ديكم إ  )ى النظ اف ة واَلهتم امح وة اي ة نفس           ه ق ال تع ا   علاً  عموم 

(التهلكة  

 



اَلعتداء عليها وكذلك يف الس نة النبوية    اخ  هللا تعا  عن امهية النفس وخطور و 
جاء الوعيد له    ن اونت رإالنه  عن اَلعتداء عليها ولذلك فو   الش      ريفة اَلهتمامح ِبلنفس

لاَم قَاَل  ُ َعلَْيِه َوس َ لاى اها ِ  ص َ ُ َعْنُه، َعِن الناِِ َ  اها َمْن تَ َرداى ِمْن َجَبٍل  : " َعْن َاِب ُهَريْ َرَ  َرهللا ِ
ُه، فَ ُهَو يف اَنِر َجَهناَم، َيَرَداى ِفيِه، َخاِلًدا ُخَلاًدا ِفيَها اََبًدا، َوَمْن  ََ  ى َمًّا فَ َقَتَل  فَ َقَتَل نَ ْفس َ س ا

ُه   َُ يف اَنِر َجَهناَم، َخاِلًدا ُخَلاًدا ِفيَها اََبًدا، َوَمْن قَ َتَل نَ ْفس     َ ا َِ، يَ َتَ س     ا مُُّه يف َيِد ُه، َفس     َ نَ ْفس     َ
الِ ًدا ُخَل اًدا ِفي َِ، ِب ََ ُ   َِا يف بَطْنِ ِه يف اَنِر َجَهناَم، خ َ ِدي َدتُ ُه يف يَ ِد َِدي َدٍ ، َف  َ ا اَبَ ًدا  ِب ِ رواَ    "ه َ

.البخاري   

كل ذلك  وإن كان اوسلم اووحد َل  لد يف النار كالكفار ولكنه وعيد شديد  
ومن ذلك ما يتعل  ِبْلوبمة واَلهتمامح  ا وعدمح دخول  ، لبيان امهية احملافظة على النفس

 البَلد الذي فيه وِبء. 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  و  ِ  َصلاى اها ْعُتْم ِِبلطااُعوِن أبَِْرٍض َفََل  "  :قَالَ َعِن الناِِ ِإَذا مَِ
َها كل ذلك من اَلحتياط ات لعدمح َتْدُخُلوَها، َوِإَذا َوَقَع أبَِْرٍض َواَنْ ُتْم ِ َا َفََل ََتُْرُجوا ِمن ْ

ن يزيل هذَ اا قبل وقوو الوِبء ونس ل هللا وإ  احلماية   يسَي  ةانتشار اْلوبمة هذَ مقدم
عن بَلد اوسلمني  ةالغم  

 

 سالمي حرص على المحافظة على النفس البشرية الدين اإل  / العيسى 

 

هو الفرق بين الممارسات الدينية للمسلم    ن توضح لنا ما أهل لك    / فضيلة الشيخ  

 وقوع الوباء خاصة في حال . سالمي سالمي وغير المجتمع اإللمجتمع اإلفي ا 

 الحقيقة بالنسبة للمسلم وغير المسلم . 



وس لم يتص رم من منطل  دينه  ااوس لم، فوس لم وريَي للفرق بني ا  ِبلنس بة
ولذلك فان اوس    لم   اوس    لمني،وجب عليه العناية بنفس    ه والعناية نخوانه االذي 

هللا ن ه يتعب د  إم ا يهتم بع دمح نش           ر الوِبء وريََي ف عن دان يهتم بنظ اف ة نفس           ه وعن د
و  اِب ا ريَي اوس           لم َل يكون رادع ه عن   او  احل دود  ر عزوج ل ويف ذل ك بينم  ا  

ف إذا ذه ب ه ذا الق انون    العقوب ة  اَلعت داء على ريََي إَل ررد الق انون واْلوم من
 فإن هذا اإلنسان يتجاو  احلدود.

  واما اوسلم احل  الذي  ام هللا عز  ،وقد راينا هذا يف حوادث كثَي 
مل يكن  محعله سواء كان هناك قانون يردعه اوجل فإنه يتعبد هللا تعا  ِبا يف

هنم  افون هللا جل  اجملتمع واجملتمعات اإلسَلمية هو يف ا فلذلك جند ان الغالب
قد  ن كان إمن الناس و  وعَل َل خوفاً  يركون احملرمح استجابة ْلمَر جَل وعَل و 

من الشذوذ من بعض اوسلمني ك ال ريَيهم من اْلمم ولكن   ءدث ش حي
بينما  وجل  ذَ التصرفات  نه  ام هللا ويتعبد هللا عزامن اوسلم الواع   الغالب

القانون   خففإذا  ريَي اوسلم يف الغالب  ام من تطبي  الغرامات عليه وريَيها
راينا حىت بعض الدول اعتدت نه يتجاو  ويتعدى على ريََي وقد إو هللاعف فا

كما حصل   إ  دول اخرىكانت متجهة الدولية الِت   الطبية  على بعض اوعدات
.يف الفر  اواهللاية  

ن اإلنس ان اوس لم  ام هللا إف فهنا الفرق ش اس ع بني تعامل اوس لم وريََي
ِبْلدلة الش         رعية كلما كان اكثر    ةاكثر علًما ومعرف كلما كان اإلنس         انو وينقيه  

يف نفس   ه ورينائه   ظافةواكثر ن  هلل ورس   وله عليه افض   ل الص   َل  والس   َلمح  اس   تجابة
وتض         ية إلخوانه اوس        لمني فبهذَ اوناس        بة فإننا ندعو إلخواننا يف الص         ة  

ومون به من جهود جبار  يف  وا يق  ني يف قطاو الص       ة ندعو لم يف الغيبملوالعا



نه على ذلك قديرإن يبارك لم يف اعمارهم وحيميهم  اوِبء ونس ل هللا هذا الهة  مواج  

 

الشيخ   القرآن والسنة  الوقاية في اإل   /فضيلة  يفعل  .  سالم وأدلتها من  وماذا كان 

 السلف الصالح حال وقوع الوباء والبالء . 

 

دلة من القرآن والـسنة في حال وقوع الوباء أتت لتوـضيح طرق  األ  /العيـسى  

الوقاية للمحافظة على النفس البشرية، وهناك أدلة عامة على الوقاية القبلية وأدلة  

 .خاصة على األوبئة وما يتعلق بها

خاصــه    ةدلأية النفس والعناية بها وهناك أما بالنســبة للوقاية القبلية لحماو

ن في  إأوكوا أســقيتكم وخمروا آنيتكم ف)مثل قول الرســول عليه الصــالة والســالم  

كما قال الرسـول صـلى هللا عليه  ( ال نزل فيهإالء او وباء ال يجد إناء فارغاً  ة بالسـن

وسـلم فاعتنى النبي عليه الصـالة والسـالم وأوصـانا بوصـايا تتعلق بالعناية القبلية  

ل اليدين قبل إدخالها في اإلوأمرنا عند القيام من النو ، ومن ذلك الوضـوء  ناءم بغـس

كثيره تدل على العناية    ةدلأمر بالوضـــوء والحســـن فيه وهناك أوتنظيف الجســـم،  

 .العامة

ــ  ةدلأوهناك  ــلى هللا عليه    ةخاصــ تتعلق باألوبئة واألمراض وذلك قوله صــ

رض فال أإذا ســمعت بالطاعون في  )وســلم كما ذكر بالحديث الســابق عن الطاعون  

ال  ) ة والســــالم  وقوله عليه الصــــال( تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها ال تخرجوا منها  

ــة ال ـتدـخل على اإلـبل  ( يورد ممرض على مصـــــح   ـهذا ـبالنســــــبة لإلـبل المريضـــ

وقوله  ( فر من المجذوم كقرار ك من األـسد  )الـصحيحة وقوله ـصلى هللا عليه وـسلم  

صـلى هللا عليه وسـلم لرجل لما جاءه وفد يريدون مبايعته وكان معهم رجل مجذوم  

ـكل ذـلك مـما ـيدل على العـناـية  ( لـقد ـبايعـناكمـكاـنك  )فـقال علـيه الصـــــالة والســـــالم  



وع المرض  بالتباعد االجتماعي وما يتعلق باألمراض والوقاية القبلية قبل وق

ــيأ واضــحة وقد كان عمل الصــحابة  ة  كثير  ةدلأوقوع المرض فهذه    ةو خش

 كذلك.

ــمع بالطاعون   ــام وس كما فعل عمر رضــى هللا عنه لما ذهب إلى الش

ار الصـحابة ن  أ ن يمضـي وأضـى هللا عنهم فمنهم من قال له  ر  توقف واـستـش

فقهه قرر ان  اإلنســـــان ال يفر من قدر هللا تعالى، ولكن عمر رضـــــى عنه ب

بن الوقاص قال نفر من قدر هللا إلى قدر هللا، أي نعمل  يرجع ولما سأله سعد  

ن النبي صلى  أخبره  ألما جاء عبدالرحمن بن عوف  باألسباب المشروعة ، و

ــمعتم بالطاعون في  هللا   ــلم قال إذا ســ رض فال تدخلوها فوافق اجتهاد  أوســ

عمر رضـى هللا عنه حديث الرسـول صـلى هللا عليه وسـلم قبل ان يسـمع به، 

لوقوع  ا  فحمد هللا تعالى انه اتخذ هذا القرار وحمى المســـــلمين بإذن هللا من

وفعلها الســلف    ةران والســنالق  ةدلألوباء ، فهذه إجراءات دلت عليها  بهذا ا

النـظاـفة   اـية ـب ــالح رضـــــى هللا عنهم من الصــــــحاـبة وغيرهم من العـن الصـــ

ــا عند وقوع  ــبابها ومن العناية أيضـ ــية بالبعد عن األمراض وأسـ ــخصـ الشـ

 .األوبئة نسال هللا السالمة

ومن رحمة هللا أنه في حال صعوبة  الدين االسالمي دين يسر وسهولة    / العيسى  

ن تقام في البيوت وعلى حال من فضل هللا علينا في دين اإلسالم انه  قامة الشعائر أإ

وعال يقول   الدين من حرج فلذلك فان هللا جلدين يسر وسهوله وما جعل عليكم في 

عوبة األمر  نه شرع لنا في حال صأ هللا تعالى  ة  رحمومن  (  فاتقوا هللا ما استطعتم  )

الم شرع في حال المطر الشديد ان  الشعائر أن الرسول عليه الصالة والس  ة قامإفي 

جد  يقول المؤذن صلوا في رحالكم أي في بيوتكم وأماكنكم وال يلزم اإلتيان إلى المس

ن  إالوباء ومنع الصالة في المساجد فوانتشار  ةزمومثله كما حصل االن في هذه األ

ويمكن للرجل    ة هل بيته جماعأن كان في بيته يصلي هو وأله  اإلنسان يصلي على حا

ن  أفقط وهكذا ، وهذا من رحمه هللا  و هو وزوجتهأماما بزوجته وبناته إ ن يصلي أ



هللا للمسافر    ييسر األمور لنا وشرع لنا التخفيف في حال ضاقت األمور ولذلك شرع

ن يجمع صالتين مع  أن يقصرها في السفر وشرع للمريض  أأنه يجمع صالتين و

الصالة    ة قامإوتعالى فإذا حصل مثل هذا ومنعت    انه بعض كل ذلك من تخفيف هللا سبح

ن اإلنسان يصليها في البيت أما وحده ويصليها جماعه إذا كان عنده  إفي المساجد ف

 . من يصلي معه 

يخ   عائر الدينية كصـالة الجمعة والجماعة كيف إقامتها حال    /فضـيلة الـش الـش

 رته؟فراد أسأقامتها مع إسرة وهل يستطيع رب األوقوع الوباء، 

ــال ــبة لصـ ــلى ظهًرا حتى و  ةأما بالنسـ ن كان لعدد كبير ال  إالجمعة فإنها تصـ

ن الجمعة تشــرع في المســاجد التي شــرعت إلقامتها فيها فال تقام  أل  ةيصــليها جمع

ــلونها ظهرا أربع   الجمعة في البيوت حتى لو كان عدد الموجودين كبيرا فانهم يصــ

ــبحانه   ــلي  .  وتعالى كما قلتركعات وهذا تخفيف هللا سـ ــان ان يصـ نعم ممكن لإلنسـ

ن كان واحد  إما  أ.  هؤمام والنســاء خلفه وكان معه ابنابأســرته ويصــلي الرجل باأل

سـاء كذلك جاء في السـنة في كيفية  ن كان أكثر يصـلي خلفه النإيصـلي عن يمينه و

 الصالة هذا إذا كان فيه رجال ونساء بنفس الوقت. ةقامإ

يجابياً  إدم جائحة وباء كورونا اسـتخداماً  كيف لنا أن نسـتخ  /فضـيلة الشـيخ  

 لخدمة الدين والوطن.

ــى   ــتخدم  جائحة كورونا بكل ما فيها من جوانب    /العيسـ ــلبية البد أن نسـ سـ

 صالح ممارسات الحياةإيجابية في جوانبها اإل

والشر  )ه الجائحة كما قال الرسول صلى هللا وسلم في دعائه  ن هذأوالحقيقة  

ن اإلنســـان يجد فيه إاً محضـــاً مهما كان األمر ســـيئاً ففاهلل ال يقدر شـــر(  ليس إليك

الجــائحــة مع مـا فيهــا من الخوف   جوانـب خير كثيرة وهلل الحمــد والمنــة، وهـذه 

واـنب خير كثيره  ج ـنه فيـهاأال  إت لبعض الـناس رحمهم هللا تـعالى، والضـــــرر والمو

 .ن يتنبه لها ويستثمرهاأينبغي لإلنسان 



ا يتعلق بعموم   ك ـم د والمـنومن ذـل اـمة ح الحـم ة الـع اـف ادت    ةالنـظ ـع

ة والتراحم بين  ة القبلـي اـي ة والوـق اـف النـظ ام ـب االهتـم دأت تتغير كثيرا ـب اس ـب الـن

الـناس والتـكاتف واألعـمال التطوعـية وـجدـنا لـها أثراً كبيرا فجواـنب الخير في  

 هذه الجائحة كبيرة جداً 

ال الصـــــحي   املين في المـج املين في األمن والـع دير الـع ومن ذـلك تـق

ن مثل هذه الجائحة بينت  إليه فإيجب التنبيه    ن المجاالت وهو أمروغيرهم م

 .لنا بطوله هؤالء العاملين شكر هللا لهم

ن صـار يحس بإحسـاسـهم ويقدر معاناتهم فهذه من  لذلك المجتمع اآل

 .الجوانب المهمة في الجائحة

في البيوت كـل هـذه المـدة  وقـد بينـت هـذه الجـائحـة أنـه مع بقـائنـا  

و نســمع عن مشــكالت في البيوت  ألم نجد    ةنوالمنه وهلل الحمد  أال  إالطويلة  

 .و تعنيف أو غيرهأ

ة العالقة الحميـمة بين وهذا يدل على تـكاتف المجتمع ويدل على أهمـي

ان و ابقًا في  أاإلنـس ان خطورة ضـياع الوقت ـس بنائه وبناته وربما تبين لإلنـس

اك جواـنب كثيراالســـــتراـحات وغيرـها و ـجدا في ـهذه   ةالبـعد عن األـهل فهـن

زمة، وقد تغير ســـــلوك وعادات الناس في المأكل والمشـــــرب يصـــــعب  األ

 حصرها.

نصـيحتك لمن ينشـر الشـائعات حول جائحة كورونا    /فضـيلة الشـيخ  

 بالتخويف والترويع لآلمنين، وما هو عقابه الشرعي؟

  نمنوا إ آيأيها الذين  )وعال يقول    ا بالنـسبة لنـشر اإلـشاعة فاهلل جلام

ــق بنبأ فتبينوا ــان معروف  إن كان الذي جاء بالخبر  إهذا  (   جاءكم فاســ نســ

 .ولكنه فاسق فكيف إذًا جاء بالخبر إنسان مجهول هذه ناحية



ة األخرى يقول عزوـجل   احـي اءهم أمر)الـن أذاعوا  من األمن والخوف   وإذا ـج

 (.األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ىلى أولإبه ولو ردوه إلى الرسول و

كان مما    أميســر ويفرح اإلســالم والمســلمين،    فالخبر ســواًء كان الخبر مما

ان  أمن الخوف، ال ينبغي لإلنسـان    ءيضـر فيه شـي ن يتعجل بنشـره فقد يكون اإلنـس

يمة ولذلك فلو كان  حســـن النية عند نشـــر الخبر ولكنه قد يتســـبب في أضـــرار عظ

 .ن ينشرهاأنه ال ينبغي عليه إخبار مؤكدة فأديه اإلنسان ل

فكيف إذًا ـكاـنت ـهذه األخـبار هي مجرد شـــــائـعات ومن مـجاهـيل كـما ـقد رأينا  

عجلون في  ن الناس يتأكثيره جدا مثل هذا لألسـف الشـديد  وسـنرى في موضـوعات  

 .ن يكون سابقاً قبل غيره في نشر خبر جديدأنشر األخبار ألنه يريد 

رًعا وال نظاًما يجوز مثل هذا األمر الخطير في غاية الخطورة  والحقيقة ال ـش

 (ن يحدث بكل ما سمعأكفى بالمرء كذبًا )الرسول صلى هللا عليه وسلم  )ولذلك قال  

ــب   ــان وقد ويكس ــرعية فقد يأثم اإلنس ــية خطيرة جدا من الناحية الش فالقض

 .بنشر هذا الخبر الكاذب ةعظيم اآثام

ا النظام  فكل من نشــــر ه كان عليه كأ ثمهم جميعاً، ومن ناحية أخرى أيضــــً

يحاسب على نشر األخبار الكاذبة وقد يتضرر اإلنسان ضررا عظيما السبب في ذلك  

 .التساهل

ن يتريث اإلنســان في نشــر أي  أذا األمر فنصــيحة لإلخوان جميعاً  في مثل ه

  ووفائدة أ ن هل في نشـــــره نفع للناس  خبر حتى لو كان الخبر صـــــحيحاً حتى يتبي

 .نفعأن التوقف عن النشر إن فأ ن تساوى األمرأضرر؟ و

ال يحدث  !!يعنى ماذا لو لم ينشـر اإلنسـان الخبر وتوقف عنه ماذا سـيحدث   

نه  إضـــاراً يترتب عليه ضـــرر على غيره فو  أن نشـــر خبراً خاطئاً  أولكن    ءشـــي

 .سيحاسب في الدنيا واألخرة



ة وباء كورونا اســتخداماً  دم جائحكيف لنا أن نســتخ  /فضــيلة الشــيخ  

 يجابياً لخدمة الدين والوطن.إ

منها    ءن اإليجابيات كثيره جدا اذكر شـــيأقًا  ســـاب  تالحقيقة كما ذكر

ال المرـضى فهذه إـصحاء ال يعرفها ن كما قيل الـصحة تاج على رؤوس األاآل

الحقيقة وهذا الوباء الذي انتشــــر يعرفنا بنعمة العافية وقيمة النعمة    ةزماأل

ليه،  إفي تصـــرفاته في المكان الذي يذهب  التي كنا فيها فاإلنســـان كان حراً  

ن الحجر الصحي  انظروا ما يحدث اآل  ةزمذي يأكله، ولكن بعد هذه األاألكل ال

مة كنا  ظيفي البيوت من الخوف من المنشــــآت الصــــحية وغيرها، نعمة ع

  ةخ العجائز في إيطاليا طلب من قيم حد الشــيوأن  أنتمتع بها، ومما يذكرونه  

  دفعأن  أقال أســــتطيع  !الجهاز الصــــناعي لتنفس فبكى فقيل له لماذا تبكى ؟

الجهـاز ولكنني كنـت أتنفس مجـانـا هللا يعطيني النفس مجـانـا طيبـه   ةقيمـ

 .مقابله  ءدفع شيأولكنني لم اكن  اعام90

مهم جـدا هـذه النعم التي كنـا بهـا ولم نكن نشـــــكرهـا    فهـذا جـانـب

ونـستـشعر ـشكر هللا عليها فهذا نبهنا عليها هذا الوباء الذي حـصل في العالم  

 .كله وفي بالدنا المباركة

ب    إلى ارب وغيرهم آجـاـن خر التكـاتف والحرص على الجيران واألـق

ان ف ا ـك اعي وـم ارب االجتـم ب التـق اـن ن  ي بعض األســـــر م والخوف عليهم ـج

بـناء ورب األســـــرة عن بيـته واآلن ـهذه الـجائـحة وـهذا  تـباـعد وانشــــــغال األ

نتاج بعض إلبعض وربما أكثر من السـابق أيضـا  الوباء قرب األسـر بعضـها  

البرامج المهـمة والمفـيدة وتغيرت ـعادات الـناس في البيوت مع االســـــتـفادة  

ــي ــاً ظهرت لنا في تلك األيام ش بعض   بداعات فيمن اإل  ءمن األوقات وأيض

من الجوانب اإليجابية االســتفادة من وســائل التقنية    ةزمالبيوت من هذه األ

 .في اللقاء عن بعد كما هذا اللقاء وغيرها حقيقة



ــرت من ند  ةمن برامج كثير ذه وغيرها عن بعد هة وات ودورات تدريبيانتش

حصـــــلت    ةن المطلوب واآلن هلل الحـمد والمـنـقل مأالحقيـقة ـكاـنت االســـــتـفادة منـها 

ــجل قرابة   ــبيل المثال عندنا في لجنه التنمية بحي الربيع ســ جوانب كثيره على ســ

ــك الجامعي فهذه   ةمن داخل المملكة وخارجها في دور370 ــصــ كيف تختار تخصــ

ن يزيلها عن بالدنا المباركة وعن أائدة من هذه الجائحة نسـأل هللا بعض جوانب الف

 .بالد المسلمين جميعًا

اع الحس األمني  قولها ارتفأن  أود  أإليجابية حقيقة التي  ن الجوانب اأيضــا م

ــار اإل ــؤولي  عند الناس ص ــان يحس بمس تجاه المجتمع الكلى فنجد اويهتم بها    ةنس

ة المخـالفـة لبعض التحركـات الخطيرة في المجتمع وغيرهـا هـذا   ه للعمـاـل من يتنـب

ـجاـنب الحس األمني وترك الســـــلبـية    ةزـممـيل ـجدا مـما ـقدره هللا في ـهذه األـجاـنب ج

نا وش أشــــديد وعدم االهتمام وكما يقولون  التي كان البعض يتمتع بها لألســــف ال

ــي ولكن اآل  هتمأنا  أدخلني   ــاي أقوم بنفسـ ــي وعسـ ــار هناك حس  بنفسـ منى  أن صـ

تمر في مستقبل  ن يسأجماعية وهذا جانب مهم جدا ينبغي  وحس جماعي مسؤولية  

لكلى جانب  بإذن هللا تعالى فجانب المســــؤولية على المجتمع ا  ةزماأليام بعد هذه األ

يهتم بمصـلحته الشـخصـية ويهمل و  أن يتقوقع على نفسـه  أمهم ال ينبغي لإلنسـان  

 .ةالمجتمع كله فكلنا في سفينه واحد ةمصلح

 وسؤالنا التالي.. شكر هللا لكم فضيلة الشيخ

ابراهيم العيسى على ما تفضل  السالم عليكم، أشكر فضيلة الشيخ عيسى بن 

 به، وأسأل هللا أن ينفعنا جميعا بما ذكر.

جدا وهناك كثير من الكتب   ةب التي بـسطت الفقه اإلـسالمي كثيرالحقيقة الكت

ــالمي   ــهلت الفقه اإلسـ ــوعة الكويتية سـ ــبيل المثال الموسـ ــوعات على سـ والموسـ

جدا موجودة متوفرة وهلل الحمد    ةحقيقة الكتب المختصـــــة في هذا كثيرويصـــــعب  



ن بوـسهله من المعاـصرين الـشيخ محمد  من أبرز الكتب وبـسط الفقه    ةوالمن

 . ة جدا من المتلقين وواضحة وسهل   ةبه قريبرحمه هللا تعالى فغالب كتالعثيمين  

ــوعات فقهي  ــره وهناك    ةوهناك موســ ــهلت الفقه ومعاصــ بعض ســ

 .ما بالنسبة لقضية الخالف الفقهيوأالمواقع الجميلة جدا في هذا 

و دراســـــة الفـقه عن قرب ربـما  أوفي الحقيـقة من لم يـمارس الفـقه   

رة والحقيـقة هي  بين العلـماء كبي  ن القضــــــية صـــــعـبة ـجدا والخالـفاتأيظن 

ــكل عليه  هون من ذلك بكثأ ــان عندما يش ــرعي فأير فإن اإلنس ه أواًل  نإمر ش

على التميز بين الـحدـيث   ةـمل األدـلة الشـــــرعـية ان ـكان ـله ـقدرن يـتأأينبغي 

ن يتأمل  أخره من الجزئيات  آلى  إعيف والصحيح وبين العام والخاص ووالض

 .وينظر في األدلة فيرجح

رع وإنما يتبع غيره  بالـش  اذلك يعنى ليس متخـصـصقل من  أن كان  إو 

اء ـف ــا ينظر في كالم اإمن العلـم ه أيضـــ الم ـفـن ه حتىإلـع ادي    ـن ــان الـع اإلنســـ

ن يميز بين كالم العالم المســــتند إلى األدلة وبين الكالم  أوالعامي يســــتطيع 

 .العام الذي ال يستند إلى دليل

ــيخ  ولذلك مثال عند  ــبيل المثال الشـ ــتمع على سـ ن العثيمين  باما نسـ

عندما نـسمع الـشيخ بن باز رحمهم هللا فإنك تجدهم ال يكاد يمر عليهم دقائق  

ة دودة متواصــــــل اب والســــــن مـع ذكر دليال من الكـت ا نجـد بعض  ةاال ـي بينـم

الشــرعي ويرجح الحكم وهو لم  المتحدثين يتحدث طويال جدا يؤصــل للحكم  

 .او حديثأواحدة  ةيآيذكر 

باألدلة من الكتاب  بين الحكم الـشرعي  ففرق ـشاـسع الحقيقة بين من ي

ن يدغدغ عواطف المســـتمعين وأقول وقد يتالعب بعضـــهم أبين ما يحاول  

اب    بـاألحكـام الشـــــرعيـة بمـا يوافق هواءه فتراه يتكلم دون دليـل من الكـت

 .ةوالسن



يـتأـمل في كالمهم وينظر  هـنإـما يرى خالـفاً في كالم العلـماء ـفـفاإلنســـــان عـند

ــنة ثم إلى اإلقناع وقوة الحجة ثم إلى   فيه وينظر إلى األقرب فيهم إلى الكتاب والســ

 .خر ذلكآكه وسمعته إلى أيضا ديانة العالم وتمس

ــوره    ــت إلى هذا الحد الكبير الذي يتصـ ــرعية ليسـ والحمد هلل الخالفات الشـ

نســان يتصــور  وجعلت اإل  بعض الناس وربما بعض وســائل اإلعالم ضــخمت األمر،

 .ن في أحكامهمووكأن العلماء متناقض

  ن األمر ليس كذلك لمن تأمله ونظر في األدلة الشـرعية ونظر فيأوالحقيقة  

ــبب الذي حكم بناء أنه يجد  إفتاوي العلماء ف ن الحكم إذا تغير فإنه يتغير بتغير الســ

ألمر ممكن وـسهل  لمن أراد التخـصص فا  ةفالمـسالة وهلل الحمد واـضحة وـسهل  عليه

 .بإذن هللا تعالى

 شكر هللا لكم فضيلة الشيخ وسؤالنا التالي.

السالم عليكم، أشكر فضيلة الشيخ عيسى بن ابراهيم العيسى على ما تفضل  

 به، وأسأل هللا أن ينفعنا جميعا بما ذكر.

فضــــيلة الشــــيخ أال ترى أن المجتمع بحاجة إلى التعامل فيما بينهم بالرفق  

ــ ــل االجتماعي، بإنزال الناس  واللين وحســ ــائل التواصــ ــة في وســ ن الخلق خاصــ

دوـلة،   ة وأنظـمة اـل ام الشـــــرعـي ازلهم، وتـقدير آرائهم التي ال تتـعارض مع األحـك مـن

ــاـحة مقبوـلة للحوارات   والبـعد عن التعريض أو التشـــــهير؛ حتى يكون هـناك مســـ

 الفكرية بين أفراد المجتمع نجني ثمارها ونستفيد من مخرجاتها.

 شار القانونيالمست

 عادل عبد هللا التويجري.. د



وقل لعبادي يقولوا  )وعال    في األهمية يقول هللا جل   ةدل غايالحقيقة هذه دكتور عا

حسن  نه هللا تعالى يقول التي هي أأالحظ  ( ن الشيطان ينزغ بينهم إحسن أالتي هي  

يختار القول الحسن في تعامله مع  أحسن فاإلنسان    يعنى لوكان فيه قول حسن وقول

ولذلك فإننا نجد وسائل  (  ان الشيطان ينزغ بينهم  ) خوانه ومع مجتمعه قال تعالى  إ

التواصل االجتماعي نجد لألسف الشديد التشنج من بعض الناس والتشدد في الكالم  

خر ذلك مما نراه مما يتندى له الجبين في مواقع  آواستخدام ألفاظ سيئة وتخوين إلى  

األلفاظ   يختار  مجتمعه  وعلى  وطنه  على  الحريص  والعاقل  االجتماعي  التواصل 

 المناسبة ،

ان إذا كان   ويقدم حـسن الظن بإخوانه، وال ينبش عما في ماضـي إنـس

عنهم كانوا  من األخطاء في الماـضي، فالـصحابة رـضى هللا    ءقد وقع في ـشي

انوا فيه من  خوانهم بما كإسـالمهم، ولم يعيرهم إمشـركين فأسـلموا وحسـن  

من األيام ثم تراجع عن   اخطأ يومأاضـــيهم الســـيء، فكيف بالمســـلم الذي  م

 .هذا الخطأ

يئاً آخر  أإال إذا تبين بالدليل القاطع    يئاً ويخفي ـش ان يظهر ـش ن اإلنـس

ن يقع في  أن أي إنـسان يمكن  إف  ويريد ـشراً، فهذه قـضية أخرى، لكن الغالب

فينبغي حســن الظن بالمســلمين، واســتعمال  من األخطاء والتقصــير،  ء  شــي

ــن، معهم وحتى عند ــلوب الحسـ ــان    األسـ ن  أ الخالف والنقاش، ينبغي لإلنسـ

 .ن يناقش الفكرة وال يشخصنهاأيعتني بألفاظه و

امي لشــــخصــــك الكريم لكن  ن ينقد فكرة يقول مع احترأفعندما يريد  

ة دون  أرى أرأـيك خـطأ و مخطئ  ن يقول إـنك أخـطأت وأـنت  أن فكرـتك ـخاطـئ

للشــخص    اموجه  ن يكون الخطابأل ال تفهم فيركز على الفكرة دون و جاهأ

 .النفوس ويجعلها تقبل للنقد الهادف البناء ىءنفسه كل ذلك مما يهد

 وسؤالنا التالي. شكر هللا لكم فضيلة الشيخ



 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 خالص الشكر والتقدير على هذه األمسية اإلثرائية.

لة الشـيخ عيسـى يتسـاءل الكثير من الشـباب عن وجوب ترديد األذكار  فضـي

ب   ل يـج ه ومحـددة؟ وـه ار أو قراءة الورد اليومي وفق أعـداد معيـن ل االســـــتغـف مـث

اـستحـضار النية بالذنوب التي تم ارتكبها أثناء عملية االـستغفار هذا الـسؤال وردني  

 .من أحد الشباب أضعه بين يديك

 فاطمة الدوسري

هي تقال بما جاء في  بالنسبة لألذكار الشرعية أذكار الصباح والمساء فما  وأ

فبعض األذكار وردت بصيغه محددة بأعداد معينه كمثل قول بسم هللا    ةالكتاب والسن

وال في السـماء وهو السـميع العليم تقال  األرض  في   ءالذي ال يضـر مع اسـمه شـي

ــاء وقراءة  3مرات وقراءة المعوذتين وقل هو هللا أحد  3 ــباح والمسـ مرات في الصـ

 .آية الكرسي بعد كل صالة

، وإنما مسـتحبة  ةأذكار الصـباح والمسـاء ليسـت واجب  لكن األذكار الشـرعية

ن من االسـتغفار  ابالنسـبة لالسـتغفار فعندنا نوع  وهي مما يحفظ هللا به اإلنسـان اما

بما يذكر بعضــها وال  هناك االســتغفار العام عن الذنوب جميعاً التي فعلها اإلنســان ر

 .ن يغفر ذنوبه ويرحمهأفر اإلنسان ويطلب من هللا تعالى يذكر بعضها اآلخر فيستغ

ــي ــان يتذكر ش من    ئاوهناك التوبة الخاصــة من بعض الذنوب فإذا كان اإلنس

نب المعين  يســــتغفر هللا تعالى من الذ  ةالمعينة فإنه يتوب منها توبة خاصــــالذنوب  

 .ه فعلهنأالذي فعله والذي يعرف 

ــان والنبي علـيه    اً االســـــتغـفار الـعام وهو مطلوب من ـكل إنســـ وهـناك طبـع

وهو   ةمر70ليه في اليوم أكثر من  إالم يقول أنى اســتغفر هللا وأتوب  الصــالة والســ

 .النبي عليه الصالة والسالم فكيف بغيره



ن يســـــتغفر هللا تـعالى ويطـلب من هللا  أـفاإلنســـــان عموـما ينبغي ـله   

لتي يتــذكرهــا وال يلزم  المغفرة هــذا بــالعموم ويتوب من الــذنوب المعينــة ا

ن يكون عن ذنب معين يســـتغفر اإلنســـان عموما عن الذنوب  أاالســـتغفار  

جميعا واـستغفار عام كفعل النبي عليه الـصالة والـسالم ويـستغفر عن الذنوب  

ذن  هذه الذنوب بإ  ولتمح  ةرها بخصـوصـها فيتوب منها توبة خاصـالتي يتذك

 .وعال هللا جل

 شكر هللا لكم فضيلة الشيخ وسؤالنا التالي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 -أسئلتي لضيف الليلة: 

 ما هو دور الدعاة في زمن األزمات -

ل   - ا هللا من قـب ة حفظـه دوـل ا اـل ذتـه كيف يتم دعم اإلجراءات التي اتـخ

 الدعاة

 وشكراً حفظكم هللا

 بو وليدأاني خوك لواء غرم هللا الزهرأ

ن من تولى اـلدعوة إلى هللا  أة دور اـلدـعاة كبير ـجدا والحقيـقة  الحقيـق

هللا تـعالى تكليف وليس    إلىـفاـلدعوة   ةـجل وعال ـقد تحـمل مســـــؤولـيه عظيـم

ــالمي مجتمع خير ويحب   ــريفاً ألن الجميع وهلل الحمد والمنة مجتمع إسـ تشـ

 .الخير

 .م المسؤولية عليهنه يتقبل من الدعاة دعوتهم، ولذلك تعظإلذلك ف



اـمت بـها  أهم ادوار اـلدـعاة أومن   ن يكونوا مؤازرين لـهذه اإلجراءات التي ـق

اـلدوـلة حفظـها هللا تـعالى ويبينوا للـناس الـجاـنب الشـــــرعي فيـها، وجوب ـطاـعة والة  

بها الدولة كما ذكرنا  األمر، واألدلة الشرعية التي توافق هذه اإلجراءات التي قامت  

ــابقـًا في  ول ـهذا اللـقاء، مـما يتعلق ـبالوـباء والبـعد عن األـماكن  أول الـندوة وفى أســـ

الذي فيها الطاعون وغيرها ومن األدلة الشـــرعية التي توافق هذه اإلجراءات التي  

 .قامت بها الدولة وفقها هللا تعالى وسددها

ه   ه ـل ا يتنـب ل وأمـم ة الي هللا ـج داعـي ه اـل ة من  أعال إلى  ن يتنـب األدـل ن يتكلم ـب

ن قد تغلب العاطفة على بعض وأال ينـسب إلى ـشرع هللا ما ليس فيه، ف  ةالكتاب والـس

 .ةيخالفون الدليل من الكتاب والسن حياناً، فيتكلم بعاطفته ولكنهمأالدعاة 

ــديد في كل وقت وفي هذ زمة بالذات على انتقاء العيارات  ه األوالحرص الشـ

ل قد يقول بعضـــهم مثال  افق األدلة الشـــرعية فعلى ســـبيل المثاالمناســـبة والتي تو

ن اإلنـسان المـسلم يقول أذكار الـصباح والمـساء فال يخاف، ويـستعين باهلل  إالحمد هلل  

ــي ــحيح ليس هناك تعارض بين قول أذكار  ءتعالى وال يخاف من شــ ، هذا غير صــ

رض وعدم نشـــر  د عن المالصـــباح والمســـاء وبين اتخاذ االجراءات الوقائية كالبع

 .ول اللقاءأخره كما بيناها في آالعدوى إلى 

 شكر هللا لكم فضيلة الشيخ وسؤالنا التالي

 السالم عليكم

 شكرا لمجوعتنا الرائعة ولفضيلة شيخنا حفظه هللا

ــريفين في هذه الجائحة؟   ــوع القنوت في الحرمين الشـ هناك من طرح موضـ

 فما رأيكم؟

 عبد هللا الجميلي



ال ـبفي النواز  القنوت ـهل يكون ة فبعضـــــهم ـق ازـل ن  أ ل؟ مـثل ـهذه الـن

داء من ا ه اعـت ا يكون فـي ت  القنوت ـخاص بـم افرين على المســـــلمين فيقـن لـك

ــالم ومنهم من   وويدع ــالة والسـ ــول عليه الصـ على المعتدين كما فعل الرسـ

فيـها ضـــــرر على المســـــلمين ـكالوـباء وغيره   ةلـكل ـنازـل  اجـعل القنوت ـعاـم

مية كهيئة كبار العلماء   الة تحتاج إلى بحث والى فتوى من الجهة الرـس المـس

ــدرت   القنوت من ـعدـمه ـفإذا صـــ إنـها في ـهذا البـلد هي التي توـجه األمر ـب ـف

 .فتوى وتبنتها وزاره الشؤون اإلسالمية

إقامة ـصالة    خوة يـسأل عن كيفيةأحد اإل.  ـشكر هللا لكم فـضيلة الـشيخ

 التراويح في شهر رمضان المبارك في حال استمر الحجر.

ن إن يـصلي كل إنـسان لوحده فأنـسبة لـصالة التراويح األـصل فيها  بال

ــلم صــلى التراويح  الرســول صــ و قيام الليل ليلة واحدة ثم ألى هللا عليه وس

الثة زاد  صلى مع بعض الصحابة ثم لما قام الليلة الثانية زاد العدد والليلة الث

ــجد فلم يخر ج النبي عليه الصــالة  العدد اكثر ثم في الليلة الرابعة امتأل المس

فأصــل  ( ن تفرض عليكمأإني خشــيت  : )خبرهم  الســبب فقال  أوالســالم ثم 

ــنن   ــنة من الس ــالم فهي س ــنها النبي عليه الصــالة والس صــاله التراويح س

ــت واجبة فإذا لم ي ــوليس ــاجد هذه الس ــان  ن اإلن إف  ةنمكن إقامتها في المس س

ــال ــليها وحده ألنها صـ ــال   ةيصـ ة  التراويح هي في الحقيقة قيام الليل هي صـ

يـصليها مع أهل    نأن يـصليها وحده ويمكن  أالليل المـستحبة فيمكن لإلنـسان  

ــلي الجماعة مع أهل بيته ا ــع وهلل الحمد والمن بيته كما يصـ   ةألمر فيها واسـ

مع   ةأو جماع  ن يصـليها وحدهأن يصـليها في المسـاجد  أن لم يمكن  أفيمكن 

 .أهل بيته على حسب ما تيسر له

ومن رحمة هللا أنه في  الدين االسـالمي دين يسـر وسـهولة    /العيسـى  

 .قامة الشعائر أن تقام في البيوت وعلى حالهإحال صعوبة 



  ةاألمر ســــــهل الرـحال أـماكن غير مبنـيو بيوتكم أوقول صـــــلوا في رـجالكم  

قت وحينما يقول المؤذن  وضــح وخصــوصــا في هذا الوأكالخيام وغيرها والبيوت  

ــلوا في ر ــحة لناس فلو قال أالكم  حصـ ــبة أو غير واضـ مكن تكون لفظه غير مناسـ

صــلوا في بيوتكم فهي واضــحة وقد ورد ت هذه اللفظة ووردت صــلوا في رحا لكم  

و  أ   ذان يقول هأآلذان  ن يختار أيهما في اأضــا صــلوا في بيوتكم فيكمن للمؤذن  وأي

الكم فقال بدل حن صلوا في رأوبعضهم قال    ةألمر فيها واسع وهلل الحمد والمنهذه ا

ن  أ نها تقاليد األذان بعد أوقال بعضهم (وحي على الفالح    صالةحي على ال)الحيتين  

مرها واـسع وهلل الحمد  أالكم  حـصلوا في بيوتكم او ـصلوا في ر يتم األذان كامل يقول

 ة .والمن

ن أجبت على هذا الـسؤال مـسألة القنوت العامة التي تعتني بها الجهة  أـسبق  

د فعـن الفتوى في البـل ــة ـب ام القنوت عـادالمختصـــ ة ال يـق المملـك ا ـب أمر من  إ  ةدـن ال ـب

القنوت    ةفي مشــروعيالشــؤون اإلســالمية واألوقاف ولكن من باب الفائدة اختلف  

و يـشرع عند االعتداء على المـسلمين  أزلة  ؟مثل هذه النا  ةي نوازل كاملهل يـشرع ف

كما قال النبي عليه الـصالة والـسالم بعض القبائل اعتدت على المـسلمين وفي األمر  

ـئة كـبار العلماء  خالف وكـما قـلت في النـهاـية هو ينظر إلى فتوى جـهة رســـــمـيه كهي

ات  ن الدولة عادة تعمم مثل ذلك على المـساجد وعلى الحرمين بالذ إفتت بذلك فأن إف

.. 

 شكر هللا لكم فضيلة الشيخ وسؤالنا التالي

ـهل يجوز دفع زـكاة الـمال لألســـــرة التي يعتـمد على ـمدخولـها اليومي وهي  

 اآلن في حاجة وتتعفف عن السؤال قبل حلول الحول؟

 خوكم عبد هللا التويجريأ

ون األصــــناف التي تدفع لهم الزكاة معروفة ومنهم المســــاكين الذين ال يجد

اما السفينة فكانت لمساكين يعملون  ))وره الكهف  سكلها ولذلك قال في  قوت السنة  



ن ما  ن في البحر وســـماهم هللا مســـاكين ألنهم مســـاكين يعملوأ((  في البحر

يجمعونه ال يكفي للعام كله وال يكفي حاجتهم فال شـــك المســـاكين من تدفع 

الزكاة    حقلهم الزكاة وهذه األـسر التي تعتمد على المدخول اليومي مما تـست

ــان يتحرى في زكاواإل ــناف التي تدفع لهم الزكاةاأل  ةنسـ ــؤالك عن و.  صـ سـ

ــرع   ــرع    ةحيانا إذا كان هناك حاجأتعجيل الزكاة نعم يشــ لتعجيل الزكاة يشــ

 تأجيلها قبل مضى الحول؟

ــها   الحقيقة أتقدم بالشــــكر الجزيل لرائد هذه المجموعة ومؤســــســ

ألخوات على كريم اســتضــافتهم وحســن  ولألميرة الجوهرة ولبقيه اإلخوة وا

هذه الجائحة عن بالدنا عاجل  ن يزيل  أهم ومداخالتهم الطيبة الثرية وتانصــإ

 .ه على ذلك قديرأنن يشفي المسلمين أجل وآغير 

ــاءكم بكل الخير   ــعد هللا مسـ ــالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسـ السـ

 والتقدير والوفاء والعطاء

ــ ــيلة الشـ ــيخنا الجليل فضـ ــكر شـ يخ عيســـى الخلف لما قدمه من  أشـ

 .معلومات قيمة تنم عن علم غزير وفكر دقيق وثقافة واسعة

اســــتفدنا منها جميعًا وألقى الضــــوء على األحكام الشــــرعية ومنها  

الصــــالة وكيفية التعامل معها في هذه الظروف الطارئة وفِي انتشــــار وباء 

ــماحة اإلســـالم في ذلك ، فجزاه هللا خي ر الجزاء وجعله  كورونا في العالم سـ

 هللا في موازين حسناته

ــكر مديرة هذا اللقاء الدكتورة القديرة دالل الحربي التي كانت   كما أش

 .مبدعة في إدارة الحوار والتعليقات وطرح األسئلة والمداخالت



والشــكر موصــول لمؤســس هذه المجموعة االســتشــاري واإلعالمي القدير  

دائًما يحرص على إقامة هذه اللقاءات المفيدة  ســعادة االســتاذ خالد التويجري الذي  

 للوطن وأهله بإذن هللا تعالى

كما أشــــكر جميع الفرق العاملة في هذه المجموعة وكل َمن اســــتقطع من  

 وقته الثمين وتابع أمسيتنا

دمتم ذخًرا لـخدـمة اـلدين    وشـــــارك في ـمداخـلة أو ســـــؤال أثرت ـهذا اللـقاء،

 والوطن وأهله وقضاياه

 طندام عزك يا و

 الجوهرة بنت فهد ابن محمد: أختكم

 

 جمعينأعلى سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه هللا والصالة والسالم  الحمد

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته اسعد هللا أوقاتكم بكل خير اخواني واخواتي كانت  

في كلماتها مفيدة في حروفها جزا هللا الشيخ  .  أمسيه فعال مفيدة في مضمونها مفيدة 

هذه المعلومات   عيسى بن إبراهيم بن الخلف العيسى خير على هذه المعلومات على 

األ هذه  في  الوب  ة زم القيمة  القدير  وهذا  العلي  نسال هللا  الذى  يفرأاء  على  ن  جها 

أم وعلى  اجمعين  بصحأمحمد    ةالمسلمين  جميعا  نكون  نتقيد  أو   ةوعافي  ةن  ن 

  أل فين وولى عهد اللذين لم ييالشر  بتعليمات دولتنا الرشيدة بقياده خادم الحرمين

 . يوفر الراحة   جهدا في توفير كل ما هو

لهم منا الدعوات    ةما يتطلبه اإلنســان في هذه الحيا والطمأنينة والعالج وكل

ــناتهم وال يفوتني في ن ــكر على ما قدموه جعله هللا في موازين حس فس  وجزيل الش

ــكر مديرأن  أالوقت   هذا اللقاء الدكتورة دالل الحربي على تألقها وإبداعها على    ةشـ



ع اإلخوة واألخوات  واـستفاد جمي  ااـستفدت منها كثير  ةالحوار كانت ليلة  دارإ

في هذه   ناهذا اللقاء شـــكرا لكل من شـــارك معع  ومن تاب  ةفي قضـــايا وطني

ه مثل هذه المحاضــــرات  لألمســــية من مداخالتهم ومتابعتهم فوق إنجاح هذ

اآلمن واإليمان واإلســــالم والحمد هلل    ةدام هللا علينا جمعيا نعمأوالمبادرات  

 والصالة والسالم على النبي محمد عليه افضل الصالة والسالم

 تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

      تلبية ىعل نشكرك  مازن  الشيخ فضلية في   ونرحب  اوقاتكم هللادسعأ  هللا  حياكم

 . عوة دال

سلمك  هللا ورحمة  السالم وعليكم خالد   االستاذ الغالي  أخي  هللا وبركاته 

 الكريمة  دعوتكم شاكراً 

 وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم  اللقاء السالم يدير زيلعي يحي  عالمي اإل ةالليل  معكم

مازن على  توكلنا  بالتوفيق التويجري   محمد  بن  المحسن  عبد   بن هللا 

 . الرياض  مواليد من

       الشؤون بإدارة داعية 1419 عام  اإلمام جامعة  من وعلومه القرآن بكالوريس

 . المدني بالدفاع  الدينية 

مجموع  في  العلمية الموسوعة  لقاء في  التويجري مازن  الشيخ فضيلة  وسهال أهال

 وطنية  قضايا  

 (بقدر خلقناه شيء كل إنا :) األول المحور: اللقاء  محاور

 :  الثاني المحور 

  (الحميد الغني هو وهللا إلى الفقراء أنتم الناس  أيها  يا)



 : الثالث المحور 

  (أنيب وإليه  توكلت عليه  ربي  هللا ذلكم)

 :  الرابع المحور 

ً  تكرهوا أن  وعسى)  ( كثيراً  خيراً  فيه هللا  ويجعل  شيئا

 :  الخامس المحور 

 ( تضرعوا بأسنا جاءهم إذ فلوال)

 

 :  السادس المحور 

 ( عملية برامج) وفرص منح الصحي الحجر 

*          *          * 

        سيدنا  على  والسالم  والصالة العالمين رب هلل  الحمد الرحيم الرحمن هللا  بسم

  علمتنا  بما ونفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم جمعين أ وصحبه له آ وعلى  محمد  ونبينا

 .  الراحمين  أرحم يا وعمال علما  وزدني

  تحرص  التي  ة المبارك الطيبة المجموعة هذه في  اللقاء بكم  يتجدد وأخواتي   إخواني 

  التي  من برامج من والمناسبات الوطنية حداث األ مواكبةلكل  تكون أن  على  دائما 

 " األزمات إدارة"   برنامج أمس يوم نطلقت ا

         والعلماء المشايخ الفضيلة أصحاب مع  فيها نلتقي  موسوعةعلمية هو الذي 

      بن  المحسن عبد بن  مازن الشيخ فضيلة  مع الليلة  ناؤلقا ،المختصين واألطباء 

         والمفاهيم المعانيب   وربطها هداف األ ضمن  الفاضل شيخنا  محمدالتويجري

   على  السعودية  العربية  المملكة  ولقدقامت المسلم منها  ينطلق  التي  وهي  يةعالشر

  محمد هللا  صلى النبي      وسنة  الكريم القرآن على  يقوم الصحيح إلسالمي ا   النهج

ه  علي هللا  صلى  عبدهللا      بنا

ى  غن وأخواتي  إخواني  الدين يوم  لىإ  بإحسان  تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

  أن يجب الذي هو الفقهي والمعنى  الشرعي  النص أن القول عن

 وبياناتهم  واهمفت واضح  نهجهم  السعوديةالعربية  المملكة  في المسلم عنده  يقف



  واضحة  دائما والمقيم    بالمواطن يتعلق ام  وكل حداث األ في

  فضيلةل  اآلن والمجال سأترك عليكم طيلأ أن  أريد  ال الصحيح اإلسالم رؤية وتحمل

  في الواقع نسخأ وأنا حدثتسي الذي التويجري  مازن الشيخ 

      سبحانه  ونسأله الجائحة هذه يزيل أن  وتعالى  سبحانه هللا  نسأل كورونا جائحة

  سلمان الملك الشريفين  الحرمين خادم  جهود يبارك  أن وتعالى

.  القدير العلي هو ة الجائح هذه مواجهة في  ميناأل عهده وولي  هللا    حفظه

   نبينا على  وسلم هللا  وصلي آمين العالمين رب  هلل الحمد  الرحيم    الرحمن هللا  بسم

  يوم  لى إ حسانإب تبعهم  ومن أجمعين وصحبه     له آ  وعلى  محمد

    وزدني  علمتنا بما ونفعنا ينفعنا ما  علمنا  اللهم بعد  ماأ كثيرا تسليما وسلم  الدين

  أن  بك نعوذ إني  اللهم واإلكرام  الجالل  ياذ  رب  يا  وعمال علما 

ش  بك   نشرك  أن  اللهم  بك ونعوذ والقصد  النية  صالح نسألك  أن اللهم  أزل أو أزل

 .  نعلم  ال  مما اللهم  ونستغفرك  نعلم  ونحن يئا

  الطيبة المجموعة هذه   في  المباركة  الدعوة هذه  لكم  ومقدر  شاكر

  للجميع النصر  هللا  ونسأل امبارك لقاء اللقاء  هذا يجعل أن  جلو   عز هللا وأسأل 

  على الحق يجري  وأن

    الحق على  وإياكم  يثبتنا وأن نفوسنا شرور  ياكمإو  يقينا وأن الجميع وقلب  لسان 

 .  والدين

  أن  اللقاء هذاي  ف أسأله  كما

 وأن المسلمين وبالد  بالدنا عن الوباء هذا يصرف  وأن السوء وعنكم  عنا يصرف 

 . األسقام ئ يس ومن والجذام والجنون البرص من  بك عوذ ن نناإ اللهم  شرها يقينا

  .  هللا  حياكم األصدقاء

الف  هذه في  الحساس  المهم  الموضوع هذا اختيارهم حسن على األخوةوأشكرأيضا 

ال  ينفع بما  الدقائق  هذه في المشاركة  في  يوفقني أن عزوجل هللا  أسأل     وأنا  ترة

                           ى. نفس وينفع  جميع

:  العظيمة        اآلية هذه ظالل  تحت اللقاء هذا محاور من  األول المحور   رأيتم كما



  هذه  يقدر ال وجل عز  هللا ، "بقدر  ه خلقنا شيء كل   إن " 

    يخلق أن قبل سيكون وما كائن هو  ما وتعالى سبحانه  وكتب العباد على  لمقادير ا

  له  فقال القلم  خلق الحديث في صح  كما  جالله  جل هللا  فإن واألرض  السماوات 

     هذه في  يدور ما وكل الساعة قيام  إلى كائن  هو ما   كتبأ قال كتب أ ما قال كتب أ

   قبل كلهم قئالخال على  مكتوب مقدر إنماهو والشر الخير للناس  يظهر مما الحياة 

 ة   والجماع  ة السن هلأ عقيدة  من وهذا رضواأل السماوات  وجل  عز هللا  يخلق أن

  ذا إ يمانهمإ كمال  ومن

      يقدر     وتعالى سبحانه وهللا وشره خيره والقدر بالقضاء  يماناإل ركانأ من  نأ

ً  شرا يقدر  ال جالله وجل المقادير    تقديره وإنما  محضا

 بالغه حكم  فيه اإلنسان  على شر  فيه  يكون ما  واألوبئة  لألمراض  وتعالى  سبحانه 

  هذا  في  العبد مقام  وإنما جهلها  من  وجهلها  علمها  من علمها

هذا  وجل عز  هللا قدر لماذا  عن  يبحث وال   السراء في  ويشكر الضراء في  يصبر أن

  القلوب  تزيغ به الذي  وهو القدم مزلة هو  وهل هذا كان ولماذا  

      إرادته  محل  هو وجل  عز هللا قدره ما بأن يؤمن  أن ويكفي جالله  جل  هللا عن

  يسخط  وال وقدره وجل  عز  هللا  بقضاء ويرضى  وتعالى  سبحانه 

  في  يكون ال والشر  وقدرها وجل  عز هللا  قضاه أمر  هذا أن  اليقين علم ويعلم

  كمال  صفات  كلها صفاته  في  وال  حسنى  كلها  وجل  عز هللا  أسماء

-افعاله  فكل فعالهأ في يكون  ال أيضا أنه كما وحمد

     وهذا مخلوقاته في وجل  عز هللا يقدر  فيما  يكون ما  وإن وحكمة عدل -وجل عز

 والسالم الصالة عليه النبي قول فيه  هو الذى يفسر

كما    خالصا محضا شرا يخلق  ال  تعالى هللا  نأ أي إليك ليس  والشر مسلم رواه كما

  من يحصل 

     ولهذا  خالصا شرا ليس  نسيي  شر  المخلوقات  في  الذي الشر  كل  بل العباد  أفعال

  وجل  عز هللا مع األدب على  القرآن في  المؤمنين تربية كان

  عليه إبراهيم عن  حكاية وجل عز  هللا قول  إلى سمع



   والذي  يهدين فهو خلقني  الذي العالمين  رب  الإ  عدولي  فإنهم) :قال حينما  السالم 

      مع أدب ،  أمرضني وإذا  يقل لم (يشفين فهو مرضت وإذا  ويسقين هويطعمني

ل  قا والشراب والطعام والرزق  الخلق  حال  في  جاء لما وجل  عز هللا

  أشر  ندري  ال وإنا : الجن  سورة في الجن  قول إلى وانظروا  ، ويسقيني  يطعمني

     وتعالى  سبحانه  الرشدإليه فأضاف  رشدا ربهم بهم  أراد أم  األرض  في  بمن  أريد

 .  األرض في بمن أريد  أشر ندري ال وإنا :  بقوله الشر المجهول صيغة في وجعل

:   الثاني  المحور  اما و

أ      الحقيقة الحميد  الغني  هو وهللا هللا إلى  الفقراء أنتم  الناس  أيها يا  وجل عز فهو

ووضعه   الوباء  هذا  انتشار  ن 

        من  بلد  أحوال ليست له تتغير المجردة بالعين يرى  ال ضعيف مخلوق  عجيب  

  نواميس  له  وتتغير  تتحرك بل القارات  من قارة وال البلدان

 فيروس      ال وهذا كلها األرضية الكره في  البشر  أي  كلها  األرضية  الكرة وأحوال

  الفزع هذا يحدث يدي األ تمسه  ال المجردة بالعين يرى ال مخلوق

وغيرها  الصحة وزارة   ووزاراتها  الدول له  ويحرك كله العالم في  والخوف والهلع

    

    دقيقة  فيها  حركة  تقف  تكاد ال  ، المستشفيات  وتتحرك  الطائلة األموال  وتصرف 

  قاطعة  داللة وفى هذا  ت والبي في صحي حجر في الناس  ويبقى  ،نهار ليل والعمل 

  على

    والفقر  الضعف من  وإننا مخلوقينلا  نحن  ضعفنا وعلى  وجل  عز هللا  قدرة عظيم

  . إنسانعقل  يتصوره  ال ما وجل عز  هللا يدي  بين والذلة

ة  عظيم الصورةهذه  

  مامهاأ يقف أن  يجب  التي  الدروس أعظم  من  وهذا المعنى هذا  على  للداللة  ةعظيم

يره غ عن  اإلسالم أهل بها  وجل عز هللا ميز  التي  الدروس عظمأ من وهي  نساناإل

  عظمة يستحضرون   الدروس  هذه من ألنهم

  سبحانه:  يقول وجل  عز هللا  أمام ضعيف  فقير العبد  وإن جالله جل الخالق



  هللا  قدر  وما) قال األخرى  اآلية  في (عزيز  القوي هللا إن  قدره  حق  هللا قدر وما)

  واألرض قدره حق

عما   سبحانه  بيمينه مطويات  والسماوات  القيامة يوم قبضته جميعا

  الذل مقام وهو  العظيم مراأل هذا إلى انظر  ،(يشركون

    السالم عليه  موسى  القرآن قصة كما  األنبياء حال  في  وجل عز  هللا إلى  واالفتقار

  أنزلت  لما  إني ربي وقال صخرة إلى استند للفتاتين  سقى  لما 

     البحر ظلمات  في الحوت  بطن في  السالم عليه يونس و ( فقير أن خير من  إلي 

 عليه الصالة  لنبينا  و(  الظالمين من كنت  إني  سبحانك تأن  الإ  له إال ) يقول

  ومواله. ة فى الفقر والذل لخالقه جلي  ة واضح  حياته  في مقامات  والسالم 

وكمال   مقام العظيم  المقام هذا الذل 

من  و  ذهنه عن  يغيب أال و اإلنسان يتأمله  أن يجب مقام  وجل عز  هلل العبودية  أن 

به   األزمة هذه  من خرج أعظم درس ممكن يخرج  التصور فهذا  الوباء بهذا  وهذا 

 . اإلنسان في هذه األزمة 

 

 . ة التالي الوقفات 

     إليه  و توكلت  عليه ربي هللا ذلكم) وجل عز  هللا قول مع وقفة  هو الثالث  المحور 

  جلية تظهر  التي العبودية المقامات أعظم من نه أ الحقيقة ( أنيب 

      البالء وهذا  بها  وجل عز  هللا يمتحنا  التي واالختبارات االمتحانات هذه  مثل في

التوكل    المؤمن تحقيق  الصدق في  الحقيقي  المحك هو والوباء من 

،   وجل  عز هللا  على

       صرف  هو التوكل قالوا  قالوا ماذا اسمعوا التوكل العلماء  عرف لما  ياإخواني

  التعلق الى  توجيهه و قئبالخال التعلق 

ه  مرضأحوال   شدأ  اإلنسان  كان ذ إ  جالله  جل  بالخالق

إلى  قلبه  ينصرف المؤمن  شأن ف التخصص هذا  في  األطباء أعظم يدي بين يكون  و



        نهم أو مدبرون  مخلوقون  مأنه  يعلم ألنه  بهؤالء  ينشغل وال السماء ىلوإ  هللا

 باألسباب مع صدق  توكله   ، والمؤمن يعمل   سبابأ

دابتي   أعقل  هللا  رسول  يا  الرجل  له  قال  لما  والسالم  الصالة  عليه  فالنبى 

  الشريعة  جاءت  وكذا( وتوكل أعقلها)  وسلم عليه هللا صلى النبي  له فقال

إذا  اإلنسان  أن   العقل من فإنه  والفطرة الخير موافقة  بكمال اإلسالم شريعة اء  الغر 

  

أو   على المحافظة أراد  له.ي أن  راد أ  موجود  األسباب  يبذل  فإنه  مفقودا  وفى   طلب 

كورونا   وباء  المسلم   أن  البد أزمة    من  ة الوقائي سباباأل ب  يأخذ 

 .  بالمصابين  االختالط وعدم المنزل  في  والبقاء الصحية االحترازات 

عز   حول هو الرابع المحور  هللا  قول 

تدبر  ( كثيرا خيرا فيه هللا  ويجعل شيئا تكره أن وعسى ) وجل  عز وجل  

  وصف كيف

قال  (   شيئا اتكرهو  أن  وعسى ) قال الخير  كل وجل  عز هللا

هللا  .   وجليال أ ا دقيق ا كبير او  ا صغير كان ءشي أي شيئا صلى  هللا  رسول  قال  وقد 

عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير إت أصابته سراء شكر فكان خثرا  )عليه وسلم 

وأنت تنظر في  (.  له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إال للمؤمن

فإذا أردت أن تقيس إيمانك  .  هذا الحديث العظيم الذى هو قاعدة عظيمة في اإليمان 

الذى تترجمه جوارحك عند السراء وعند  في حياتك ف  انظر إلى ما يقوم في قلبك 

البالء   وعند  بالفقر  البالء  عند  بالمرض،  والبالء  بالعافية،  البالء  عند   ، الضراء 

 .بالغنى، وعند البالء بالحاجة، والبالء باالستغناء 

 . ما يقوم في قلبك هو المقياس الحقيقي إليمانك

 *          *         * 

 

( تضرعوا  باسنا جاءهم إذ فلوال) وجل  عز هللا  قول مع ةوقف  هو الخامس لمحور ا

  اآلية هذه وهللا



يقول  .   بقلبك تقرأها أن حاول كاملة  عليكم يةقرأاآلأ عظيمةدعوني عجيبة

سؤال  (   تضرعوا باسنا جاءهم  إذا فلوال :)وتعالى سبحانه 

 السبب )قست قلوبهم(  ؟بالدعاء يتضرعوا  لم لماذا ؟يتضرعوا  لم لماذا طيب

البالء    ما القلوب  قسوة بسبب درس  من    ما   الدرس  استفادوا 

بسبب   ستكانواا  ما هللا  يدي بين  طرحوا هذا 

والدعاء  الت حصول  عدم يعني   لهم   الشيطان ينيزت ضرع 

  الشيطان تزين  اللي بسبب القلب قسوة حصلت  كيف قلوبهم قسوة بسبب

القول أننا بحاجة إلى أن نلجأ إلى هللا ونكثر من دعائه كما أمرنا  وفى العموم ملخص  

فلوال إذ جاء بأسنا تضرعوا، فنسأل هللا أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يشعر الواحد  

المباركة   البالد  هذه  في  أهلنا  أن  تخيل  الدعاء  هذا  عن  األوحد  المسؤول  أنه  منا 

نا ونحن نؤمن وراءك ماذا ستقول؟  اجتمعوا فقالوا أنت أو نختارك أن تدعو هلل ل

 . ؟ وأى وقت ستختار؟ هذا هو المحك الحقيقىوكيف سيكون دعاؤك

 *          *         * 

  

لما  عملية برامج على  وسنمر وفرص منح هو الصحي  الحجر  حول خير األ المحور 

 ة. الماضي النقاط  من  آنفا  ذكرته 

كمالزمة   أماني كانت  التي العظيمة العبادات بعض على  النفس  تربيةل فرصة:أوال

الليل، وصيام   قيام   ، تفسيره.  وتدبره واالطالع على  الكريم وحفظه  القرآن  تالوة 

 النهار ، وطلب العلم الشرعي، لزوم ورد من األذكار. وغيرها من العبادات . 

،  الحقيقة القراءة على  النفس لتعويد فرصه  الصحي الحجر  ثانيا

  ترتقي  التي وهي للفهوم  الحقيقي المغذي  وهي  العقول ثمرة هي القراءة  أن إذ

 .  يقرأ  ما باختيار وفق اذا  خاصة  نسانباإل

  ال  أننا  هو ذلك   وجود  اسباب كثرأ من ة الحقيقو  ةالقراء اليحبون الناس  من كثير

  ة. للقراء وقتا نجد



     ثلث او  ة ساع نصف ة ساع 24 من فنستخرج ةللقراء كاف  وقت عندنا  نواآل

ة  عملي  ة القضي تكون وحتى  لنقرأ ساعة 

 غيرها  أو ةكقص  عنوانه  سهل  اسلوبه متوسط حجم ىذ صغير  بكتاب  نبدأ للقراءة

  ة. للقراء برنامجا  لك تضع أن  وحاول

أن  ساع 24 معك هم فا بناءاأل مواهب  الكتشاف فرصة  الحجر ثالثا: واحذر   ، ة 

معك     بل  تماما  نقطعها نقول  ال  ةجهزاأل  مع بل معك اليسو  وهم يكونوا 

    واكتشاف  ة الفرص هذه  استغالل في  دور  مواأل ب فلأل  يينواقع نكون حتى  نوازنها

أن   البدة،  المهني ة،الثقافي ة، العلمي المواهب هم ئبناأ مواهب 

عمالاأل هذه  في لهم  ومشاركا  جادا  نتأ كنت  ذا إ و عنهم الغبار  األبناء هؤالء ينفض

األمر  . عليها  سيقبلون  عن  وبهذا   القيم  لغرس بالمشاركة  نماإو بعيدا 

 .  مر أ مجرد تكون ن أ بعكس  سرعأ و عمق أ تكون

حي  والديه  كان  لمن وخدمتهما  الوالدين بر في بداع لإل ةفرص الصحي الحجر رابعا:

  مع العالقة  ولتحسين الخيين وحفظ  منهم  االموات  هللا  رحم ين

     يقرب أن  ة حاجب نساناإل نأ الحقيقة . بينهم المشكالت وتجاوز البيت في  ة خوألا

  و ول  منهم اقريب يكون ان  البد  واخواته  واخوته  والديه  من  كثرأ

  طريق عن التواصلب

 .  ن اآل المرئي  االتصال

جديد   والوقت الحياة لبرمجة فرصة   الصحي الحجر  ن إ اخيرا  من 

 يمانية،     إ تنفعه اهدافأ يحقق  ولم للنوم ويعود  نساناإل يستيقظ أن المؤسف فمن

ب في  ، مهارات  وتطوير ة، وعلميةثقافي .   خالقاألالرقى 

  كثير  فيها مغبون نعمتان) الصحيح في يقول  وسلم عليه  هللا  صلى النبي  يقول  

تيسر  ي نهأل ناقص  خاسر أي  مغبون (والفراغ ةالصح  الناس    من

  مريضا  كان  ذا إ نساناإل ن أل منهما  يستفيد  ولم  كالهما  أو فراغ أو ةحص  له  

وسلم  عليه  هللا  صلى النبي  ولهذا  كذلك مشغوال كان  ذا وإ .عمل  بأي  القيام اليستطيع

  



  .  منهما  يستفيد  وال النعمتان هاتان  يملك نانس اإل يكون  كيف يستغرب 

 . وهللا أعلم وأحكم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 *          *         * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ــد الشــايجي  ــدكتور حمي ــع ســعادة ال ــاء م ــاور اللق ــاع الجريمــة]مح ــم اجتم  -عل

ــاعي  ــل االجتمـ ــة والتأهيـ ــة التوعيـ ــيس جمعيـ ــب رئـ ــعود، نائـ ــك سـ ــة الملـ جامعـ

  (واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)

 تـــــــــأثير الحجـــــــــر المنزلـــــــــي علـــــــــى الحيـــــــــاة االجتماعيـــــــــة. -1

ــاعي. -2 ــك االجتمـ ــا علـــى التماسـ ــاعي وأثرهـ ــة التباعـــد االجتمـ  تطبيـــق سياسـ

ــري. -3 ــف األســـ ــرة العنـــ ــاعد وتيـــ ــي تصـــ ــره فـــ ــي وأثـــ ــر المنزلـــ  الحجـــ

ــة. -4  القطـــــــــــاع الثالـــــــــــث ودوره االجتمـــــــــــاعي أثنـــــــــــاء األزمـــــــــ

ــات. -5 ــي األزمــــــــــــــــ ــوعي فــــــــــــــــ ــل التطــــــــــــــــ  دور العمــــــــــــــــ



 ن الكــــــــــــــوارث واألزمــــــــــــــات.الجريمــــــــــــــة فــــــــــــــي زمــــــــــــــ -6

 ما بعد الجائحة والتأهيل االجتماعي .  -7

 :مقدمة

الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول هللا ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

ــيكم ورحمــة هللا وبركاتــه ,أجمعــين  اإلخــوة واألخــوات فــي مجموعــة ,الســالم عل

حـــديات فـــي هـــذا الوقـــت نحتـــاج للكلمـــة كســـالح لمواجهـــة الت,قضـــايا وطنيـــة 

ونفــــس روح الــــوعي واإليجابيــــة والمســــؤولية داخــــل المجتمــــع , وتفتيتهــــا 

ضــمن برنــامج موســوعة ,؛ليتماســك ويصــبح أكثــر قــوة فــي وقــت األزمــات 

نستضــيف هــذه الليلــة شخصــية رائــدة فــي مجالهــا ,قضــايا وطنيــة فــي األزمــات 

يجابيتهـــا لبـــذل الوقـــت والجهـــد وتجـــاوز حـــدود إت دكريمـــة فـــي عطائهـــا تعـــد

ــتاذ ــى منصــات يصــل  يتهاس ــة ليصــل إل ــي الجامع ــددف ــر ع ــى أكب ــن  إل ــن م ممك

ــاعل ــراد ؛ ليصــبح الف ــرواألف ــع أكث ــي المجتم ــد .ن ف ــدكتور حمي ــعادة ال ــيفنا س ض

ــايجي  ــل الش ــن خلي ــعود ,ب ــك س ــة المل ــي جامع ــاع ف ــم االجتم ــتاذ عل ــب ,اس ونائ

ــل االجتمـــاعي  ــة والتأهيـ ــيس التوعيـ ــي )رئـ ــون ضـــمن (,واعـ ــر أن يكـ ونفخـ

ــا ــدة أعضــاء مجموعتن ــي , الرائ ــر المنزل ــأثير الحج ــن ت ــة ع ــدثنا الليل ســوف يح

أيضـــا ,علـــى الحيـــاة االجتماعيـــة وأثـــره فـــي تصـــاعد وثيـــرة العنـــف األســـري 

ــة  ــاء األزمـ ــاع الثالـــث ودوره االجتمـــاعي أثنـ ــن القطـ ــن ,ســـيحدثنا عـ ــذلك عـ كـ

حيــاك هللا ضــيفنا الكــريم . العمــل التطــوعي ومابعــد الجائحــة والعمــل االجتمــاعي

 .تفضل,

 :حميد الشايجي. د

ــه حــي هللا  ــه هللا وبركات ــيكم ورحم ــالســالم عل ــى هــذه ة مجموعــه قضــايا وطني ف

 ةســـداد والتوفيـــق فيمـــا ســـنقدمه الليلـــل هللا لـــي ولكـــم الأالمباركـــة نســـ ةالليلـــ

 .وأتمنى ان أكون ضيفاً خفيف على نفوس الجميع 

ــى المحــور األول مــن محــاور هــذه • ــ اشــاره إل ث عــن الحجــر الحــدي ةالليل

نتــابع ونقـــرأ ونســـمع قضــيه الوضـــع داخـــل  ةثــره االجتمـــاعي حقيقـــوأ



ــة عــن مشــاكل تحــدث داخــل  ــوت وبعضــهم عمــل رســوم كريكاتوري البي

ــن  ــا شــي م ــة وبعضــها فيه ــاطع تمثيلي ــام بتصــوير مق ــت وبعضــهم ق البي

الفكاهـــة حـــول بعـــض الفعاليـــات داخـــل المنـــزل وبعـــض األفعـــال داخـــل 

 المنزل

ــن ا • ــا م ــت وغيره ــعورهم طال ــال ش ــة الرج ــى الدعاب ــدل عل ــي ت ــور الت ألم

فـي المقابـل هنـاك مـن أشـار إلـى ن النـاس تتكيـف مـع هـذا الوضـع أعلى  

ن أفـــراد األســـرة التعـــاون داخـــل البيـــت تماســـك االجتمـــاعي بـــي ةلأمســـ

ــات أل ــر تتوطــد العالق ــوم غي ــرون أنفســهم بشــكل مســتمر خــالل الي ــم ي نه

 .سابق 

ــذهب • ــا نـ ــابق كنـ ــي السـ ــى  فـ ــن أإلـ ــرج مـ ــا ونخـ ــزعمالنـ ــاء المنـ ل لقضـ

ــي األســر ــال تلتق ــا ف ــ إال ةحوائجن ــات معين ــي أوق ــوم  ةومحــدود ةف جــدا الي

يعــي فــي حيــاه اإلنســان طب ءمــا ؛ لكــن هــذا شــي حــد إلــىالوضــع مختلــف 

ــع  ــن تتوق ــات أممك ــات والنكب ــه األزم ــى حال ــل هــذه األمــور ف ن تحــدث مث

واقــف التــي قــد مــن الم. وحــاالت الحــروب حــرب الخلــيج ســابقا وغيرهــا 

ــا أ ــوء مجتمعنـ ــع سـ ــاح المجتمـ ــع  متجتـ ــاني إأي مجتمـ ــيآنسـ ــر شـ  ءخـ

ــع  ــي ومتوق ــات ويــتم أطبيع ــات أزم ــى نكب ــور ف ــذه األم ــل ه ــدث مث ن تح

 .ر نمط الحياه يتغي

عــن التواصــل المســتمر بــين أفــراد ن ينــتج أ شــار الــبعض إلــى أن ممكــنأ •

ــت  ةســراأل ــل البي ــى ســبيل أداخ ــض المشــاكل عل ــه بع ــتج عن ــال ن ين المث

ــكالي ــدث إشـ ــن يحـ ــين االبنـــاء أل ةممكـ ــودبـ ــم موجـ ــي البيـــت ونهـ ن فـ

ــور ــاء وومحك ــدين واالبن ــين الوال ــكاليه ب ــن يحــدث إش ــوم ممك ن طــول الي

ممـا قـد .البيـت  في قضـايا التوجيـه والطلبـات أمـور مختلفـة تحـدث داخـل  

ــت  ــة داخــل البي ــض المشــاكل االجتماعي ــ.يســبب بع ــذه القضــايا أف ثيرت ه

ــ ــر ةمجتمعـ ــوع أقـ ــذا الموضـ ــول هـ ــرا حـ ــتمعنا . ت كثيـ ــىاسـ ــض  إلـ بعـ



ــض  ــق بع ــدعن طري ــن بع ــرامج ع ــض الب ــدمت بع ــاك ق ــا وهن ــياء هن األش

ــر  ــذا الحج ــائج الســلبية له ــن النت ــف والحــد م الجهــات المتخصصــة لتخفي

 . 19الطبي بسبب فايروس كوفيد

طمـــئن الجميـــع بهـــذه القضـــية  فـــي المقطـــع التـــالي حتـــى أنـــا أولكـــن 

 .التملوا االستماع

ــي أمــو ةن الجميــع فــي أمــور متفائلــطمــئأ   ــا ةر ســلبيف ل ؤقــد تحصــل لكــن التف

ــائن اجتمــاعي كــون ن إلأ ــه ك ــت أنســان بطبع ــوم يحجــز داخــل البي ن اإلنســان الي

ــا نأطبيعــي  ءهــذا شــي ــبعض هــذه ســنه الحي ــا نلتقــي ب ــاء اإلنســان  ةكونن االلتق

ــدر ــده مق ــر ةعن ــ ةكبي ــدا عل ــه  ىج ــة ب ــروف المحيط ــع الظ ــأقلم م ــف والت . التكي

ــ ــزوه ــي أنالحــظ  ةذه مي ــع فصــل الصــيف وفصــل الشــتاء ف ــف م ــا نتكي ــرد نن الب

ــر تتكيــف عنــدما تــذهب  الزحمــة ونمــط  ةالحــج والعمــرة فــي قضــي إلــىوالح

ــ ةاألكــل وقضــي ــ.  ةالســكن أمــور مختلف ــا اليومي ــي حياتن ــا ف ــوم به نســتطيع  ةنق

ــدأ ــأقلم مــع هــذا الظــرف الجدي ــادر علــى التكيــف . ن نت ــه ق فــإذن اإلنســان بطبيعت

لهــذا اإلنســان  ةقاصــر ةنــه نحــن عنــدما ننظــر نظــرأاإلشــكال .قــادر علــى التــأقلم 

ــاك مشــاكأونتوقــع  ــوت ون هن ــي البي ــاك إشــكاالت ف ــه هن ســوف  أةن المــرأل وأن

ــل وأتعمـــل و ــل ســـوف يفعـ ــلبين الرجـ ــه سـ ــاس بطاقـ ــول النـ ــو عقـ ــدأ نحشـ  ةنبـ

ــ ــوا ب ــن أليتوقع ــيحدث م ــذا س ــي ن ه ــاكل ن أالطبيع ــدث المش ــي . تح ــاكل ه المش

ــحا ــتثنائي ةل ــع  ةاس ــالي توق ــع أوبالت ــات وتوق ــد العالق ــدنا أن تتوط ــون عن ــه يك ن

لمقــاالت شــعار وااأل ةل جيــد وبعــض مننــا يســتثمره فــي كتابــوقــت يســتثمر بشــك

ن يقــوم بهــا فهنــاك أن ه اآلصــكانــت مؤجلــة فر ةواألبحــاث أو أعمــال مختلفــ

ــر ــراد أيســتطيع . ةأمــور كثي ــوم بهــا األف ــان ســواء ةســراأل وأن يق ــ واك ين مجتمع

ــراد مأ ــ. ىفـ ــا أتن ن اآلأ ةوحقيقـ ــو رجعنـ ــل لـ ــىخيـ ــوراء  إلـ ــىالـ ــن 15 إلـ  ةسـ

ــ ــل  ةوحصــلت جائحــة مماثل ــرة قب ــك الفت ــى تل ــاك ف ــا هن ــي بيوتن ــا ف -15وحجرن

ــه إشــكال ة ســن20 ــذي .ممكــن يكــون في ــل ال ــراغ الطوي كيــف سنقضــي وقــت الف



ــوت  ــي البي ــيكون ف ــاعه ؟ اآل24س ــت س ــل البي ــاض صــرنا داخ ــي الري ــن ف ن نح

 كيف سنقضي هذا الوقت ؟

فـي ظـل  اهذا ممكن كالم كـان يقـال فـي السـابق اليـوم هـذا األمـر لـم يعـد موجـود

فاعليــــة ووســــائل التواصــــل لكترونيــــة والبــــرامج التوجــــود المنصــــات اال

 .المختلفة  ةاالجتماعي

ــي  ــوده ف ــن موج ــم تك ــي ل ــرص الت ــن الف ــر م ــم كبي ــدنا ك ــن عن ــوم م ــع الي المواق

فـراغ لـن يكـون هنـاك وقــت وقـت ال ةضــين لـيس لـدي مشـكله فـي قاآل. السـابق 

حيــاتهم  ةالشــباب اليــوم تختلــف عــن طبيعــ ةحيــا ةنــه أصــال طبيعــأل ةفــراغ حقيقــ

ــي الســابق  ــي ال. ف ــارس ف ــان يم ــذي ك ــب ال ــال األوالد اللع ــا األطف ــا ســابق لم كن

ــار ــي الح ــع ف ــت  ةصــغار نطل ــب البي ــارع جن ــي الش ــب ف ــى .ونلع ــع ونتمش ونطل

ــم  ــوم معظ ــذا الي ــا أوك ــت صــبح وأبنائن ــي البي ــارج أجــوده ف ــن وجــوده خ ــر م كث

ــة ة البيــت والســبب وجــود وســائل التقنيــ التــي ســاعدت علــى مــلء وقــت الحديث

ــا أتكــون  وقــد ال. بشــكل جيــد  ةحيانــا تكــون مفيــدة ومثمــرأشــياء أالفــراغ ب حيان

ذن اســـتخدام إ. اســلبي ااســـتخدام ةإذا بـــدأ يســتخدم هـــذه التقنيــ ةلألســف مفيــد

غ بشـــكل كبيـــر جـــدا فمـــا عـــادت علينـــا وقـــت الفـــرا اإليجـــابي ســـيمأل ةالتقنيـــ

ه فعــل ؟ اليــوم هــو عنــدأأعــرف مــاذا  الســابقة التــي يقــول فيهــا ال ةالمشــكل

ــياء جــالس يعملهــا باإلضــافة  ــتبتكره األ إلــىأش وقــت  ةقضــي اذإفــ.  ةســرماس

وتســير  ةن شــاء هللا متيســرإفهــذه األمــور .فيهــا  ةكبيــر ةالفــراغ ماعنــدنا مشــكل

ســتفيد منــه بشــكل  ةســروقــت ثمــين جــدا داخــل األى علــى ظــنســعى ونح ةبطريقــ

 .إيجابي 

ــ ةخالصــ اإذ ــول لت ــى األأالق ــي عل ــ ةســرثير الحجــر المنزل ــات االجتماعي  ةوالعالق

ــد هلل أ. ــول الحمـ ــذه أقـ ــها اآلن هـ ــرت ونعيشـ ــهً مـ ــدره ق-ن الجائحـ ــاء هللا وقـ ضـ

ــإعنــدما ننظــر نظــره  ــ ةيجابي ــ اثــرأبــإذن هللا ســيكون  ةمتفائل علــى  اكبيــر اإيجابي

س أننظــر إلـى نصــف الكــ ال ننظــر إلـى نصــف الكــأس المـألفـ. ةنـا االجتماعيــحيات

 .الفارغ 



ــ ــا وقت ــالى منحن ــبحانه وتع ــد هلل هلل س ــت الحم ــذا الوق ــتغل ه ــويال انس ــأل ط نا نفس

ا ويســـار فـــي  امـــن األول كـــان لـــدنيا وقـــت مشـــتت منـــوع مشـــكل يـــذهب يمينـــً

ــذا اآل ــال وك ــدره هللا أعم ــبحان هللا بق ــأن س ــل وقتن ــار ك ــه س ــن ــذه منح ــا فه  ةا لن

ــة لإ ــل لصــالأهي ــا ن نســتقل هــذا الوقــت الطوي حنا ولصــالح أســرنا ويكــون إنتاجن

 .ونكون متفائلين  جميال انتاجإ

ــاك نقطــ ــا مهمــإتجــدر اإلشــارة  ةهن ــي قضــي ةليه ــا ةف ــ ةالحي بصــفه  ةاالجتماعي

 . ةسرياأل ةوليست الحيا ةعام

بــالمجتمع بشــكل عــام  ةخاصــ ةاالجتماعيــ ةداخــل البيــت والحيــا ةســرياأل ةالحيــا

 .حد يقول غير ذلك أ تأثرت ال ةاالجتماعي ةنعم الحيا. 

ــا ــ ةالحي ــأثًرا  ةاالجتماعي ــأثرت ت ــا ت ــالت وغيره ــواق المح ــاطاتها األس ــه نش بكاف

العمـــل ســـيكون لـــه انعكاســـات األعمـــال الشـــركات المؤسســـات إيقـــاف ,شـــديًدا

إلــى دعــم  ؛ولــذلك ســعت الــدول ومنهــا مملكتنــا الحبيبــة ســعت ةســلبي ةاقتصــادي

 .ثرين اقتصاديا من هذه الجائحة أكبر المتأنه القطاع الخاص أل

ــذات ا ــغيروبالتـــالي بالـ ــأة الصـ ــالية لمنشـ ــر وبالتـ ــكل كبيـ ــا بشـ  ســـيكون تأثيرهـ

ــدعم لهــذه المنشــ . ت لمســاعدتها تخطــي الوضــع الموجــود آينظــر فــي قضــايا ال

وى ن يعـــد العمـــل وتـــوفر األعمـــال فهـــذا امـــر البـــد منـــه أيضـــا علـــى مســـتاآل

ــ ــات االجتماعيـ ــي  ةالعالقـ ــرة فـ ــالكبيـ ــية أو ممارسـ ــارات الشخصـ ــايا الزيـ  ةقضـ

 .الطبيعية  ةحياال ةالترفيه وممارس

ــرت بشــكل كأنعــم الجائحــة هــذه  ــث ــه ت ــان ل ــالي هــذا الحجــر ك ــي أبيــر وبالت ثير ف

نمــط حياتنــا اليــومي تغيــر عمــا كــان عليــه فــي الســابق نالحــظ عمــل خــاص فــي 

 .مجال الخدمات أو توصيل الخدمات 

صــبح أوالشــراء عــن بعــد  ةبشــكل كبيــر تطبيقــات إلكترونيــ اصــبح اليــوم مطلوبــأ

هـــذه نـــه بعـــد أتوقـــع أال اقتصـــادي واســـتفاد منـــه التجـــار وكمجـــ 1هـــو رقـــم 

 ةالتجــــار ةعلــــى مســـار حيـــا ايرا كبيـــرأثالجائحـــة ســـيكون لهـــذا األمــــر تـــ

د اإللكترونيــة بعــد النجــاح حقيقــه نالحــظ نجــاح كبيــر فــي قضــيه الشــراء عــن بعــ



ــودأ ــان موجـ ــد كـ ــن بعـ ــويق عـ ــم التسـ ــوق معظـ ــبح التسـ ــار اصـ ــابقا والتجـ  ةسـ

ــ ــ ةاالكتروني ــت موج ــن صــغيرهم  ةودكان ــر م ــوم أصــبحت األس ــن الي ــابقا ولك س

ــي ــي قض ــتعين ف ــرهم يس ــى كبي ــار ةإل ــراء عــن  ةالتج ــتعين بالش ــة يس اإللكتروني

ن المجتمــع سيســتمر علــى هــذه الــوتيرة حتــى بعــد زوال أتــالي أتصــور بالف.بعــد 

فــي  ان يفكــروأألعمــال التجاريــة أيضــا يحتــاج إلــى ن نمــط اأيعنــي  الجائحــة ممــا

 البيــع والشــراء عــن بعــد أو مــا ةأنفســهم لتطــوير قضــيا روالمســتقبل ويطــو

وأوقفــت ر العمليــة التعليميــة يثأتجــارة اإللكترونيــة أيضــا الحظنــا تــيعــرف بال

ــة المباشــر ــة التعلمي ــاك  ةالعملي ــان هن ــن ك ــديل لك ا ب ــً ــ،ســاعد طبع ــد ةتجرب ة جدي

ــا وألول مــر ــ ةبالنســبة لن ــيم  ةي المــدارس يحصــل هــذا الشــئ وهــي قضــيف التعل

ــى  ــدخول علـ ــة للـ ــاص بالمدرسـ ــي الخـ ــع اإللكترونـ ــتخدام الموقـ ــد واسـ ــن بعـ عـ

ــات ب ــدروس والواجب ــدارس الخاصــال ــض الم ــاك بع ــان هن ــا ك ــذا  ةينم ــارس ه تم

ــا ــرات س ــن فت ــذه األ ةقبالشــئ م ــع ه ــوم م ــظ الي ــن نالح ــلك ــاد ةزم  ازداد االعتم

ــالي أتصــور  ــا وبالت ــور أعليه ــي تط ــتقبلي ف ــاس مس ــا انعك ــون له ــه ســوف يك ن

ــتقباًل  ــن مسـ ــة ممكـ ــة التعلميـ ــض أالعمليـ ــرات أو بعـ ــض المحاضـ ــون بعـ ن تكـ

ــا ــد ممـ ــن بعـ ــون عـ ــواد تكـ ــاني  المـ ــدارس والمبـ ــى المـ ــاليف علـ ــف التكـ يخفـ

ــالب  ــتين وط ــة مدرس ــس المدرس ــتخدام نف ــالب أ3واس ــام وط ــوميني ــالي بالف ي ت

ــ مـــن خـــالل التعلـــيم عـــن بعـــد واالســـتعارة . المبـــاني وغيرهـــا  ةتقلـــيص تكلفـ

ــن ب ــالتعليم ع ــرح الب ــرد ط ــذا مج ــد وه ــول أ ع ــيحدث أق ــه س ــن .ن ــن ممك ن أولك

ــر ــن  ةموجــود ةيحــدث هــذه فك ــن تأممك ــاك ت ــم هن ــالي نع ثر أحــدث مســتقباًل بالت

 . بشكل عام في هذا المضمار 

ــل أ ــى نتق ــور ا إل ــالمح ــذه الليل ــا ه ــاور لقاءن ــن مح ــاني م ــى  ةلث ــون أوأتمن ن يك

 .كونه استماع  ةبحت ةن ال أتكلم بعلميأ-وأحاول قدر المستطاع  القاء خفيف

 - ن خفيف ظل عليكم وصوتي مقبوالأبالتالي أتمنى 

 . ةلمحور الثاني من محاور هذه الليلتحدث عن اأ



ثـــره علـــى التماســـك االجتمـــاعي التباعـــد االجتمـــاعي وأ ةوهـــو تطبيـــق سياســـ

ــا  ــاهكم لقأود أوهن ــت انتب ــة ضــين الف ــه  ةهام ــالم في ــع الع ــا وق ــدا وخط ــدأنا.ج  ب

مــن البيانــات التحذيريــة وغيرهــا  اوننــادي بــه ونكتبــه كثيــر.نمشــي فيــه ويطبــق 

نهــم علــى أوبعـد ذلــك اكتشـفوا  ةالعالميــ ةالصــح ةصـدر مــن منظمـأ وهـذا الخطــ.

ــرو ــأ وغيـ ــر ا خطـ ــر ةالفكـ ــي فكـ ــ ةوهـ ــادتطبيـ ــاعي والمنـ ــد االجتمـ  اةق التباعـ

ــ ــاعي وسياسـ ــد االجتمـ ــتحيل ال ةبالتباعـ ــأ يسـ ــذا خطـ ــاعي هـ ــد االجتمـ ن أتباعـ

ــه  ــ إال.نطبق ــى حال ــد ةف ــدأ ةواح ــ ان نضــع واح ــي زنزان ــلو ةف ــاب  نقف ــه الب علي

ــيل ــه أي وس ــيس لدي ــ ةول ــالم الخــارجي مث ــع الع ــجن جونتنــامو لتواصــل م ل س

بيــاد وال آوال هــاتف فــي قفــص ولــيس معــه  ان تضــع واحــدأعلــى ســبيل المثــال 

ــ ــىحاس ــأ وال ب آل ــالم وال ةى حاج ــع الع ــن التواصــل .يتواصــل م ــه ع ــا نقطع هن

ــالم بالكا ــع الع ــم ــي زنزان ــذي نضــعه ف ــذا الشــخص ال ــل ه ــال . ةم ــع الح ــا واق أم

ــاش ال ــي تواصــلها االجتمــاعي أتســتطيع  المع ــاس عــن بعضــها ف . ن نبعــد الن

ــال اآلأل ــيلنـــه أصـ ــن نســـتخدم وسـ ــاعي  ةن نحـ ــل االجتمـ . مـــن وســـائل التواصـ

ــوك )اســمها هــذه الوســائل  ــيس ب ــو.الف ــس .ســناب شــات .االنســتغرام .تر يت وات

وغيرهــــا مــــن البــــرامج اإللكترونيــــة كلهــــا مجموعــــه تســــمى بوســــائل (أب 

 .التواصل االجتماعي 

ــل  إذا ا بـ ــً ا نهائيـ ــً ــد اجتماعيـ ــاعي ؟ لـــن نتباعـ ــول وهللا التباعـــد االجتمـ كيـــف نقـ

ــو الت ــوب ه ــاعي المطل ــد االجتم ــيس التباع ــدي ول ــد الجس ــدي .باع ــد الجس التباع

يعــدى  ن نبعــد عــن بعــض بأجســادنا كــي ال تنتقــل العــدوى بيننــا ومــاأيجــب 

ــالي ال خــرآشــخص شخصــا  ــاءات وال وبالت ــاك لق ــون هن ــال  تك ــاك أعم ــون هن تك

ــدارس وال وال ــاك م ــون هن ــات وال تك ــاك تجمع ــون هن ــاالت  تك ــاك احتف ــون هن تك

يســاعد علــى  نــاس ممــاشــياء يحــدث احتكــاك جســدي بــين النـه فــي كــل هــذه األأل

ــإذ ــل العــدوى ف ــال إذًا  انق ــذلك ق ــين األشــخاص ول ــد التباعــد الجســدي ب نحــن نري

ــين  ــك وب ــرك بين ــف تنتظــر دورك ات ــي طــابور تق ــت ف ــي الســوق وال كن تمشــي ف

ــر ــل مت ــى األق ــر عل ــر و االشــخص اآلخ ــرين أو مت ــص واألفضــل مت ــ 80ون  نلك



ان الــرذاذ الــذي يســتخرج و كــح اإلنســأعطــس  نــه لــوأنقــول متــر ونــص الســبب 

ــاه إذا وقفــت .قــل أ حــوالي متــر ونــص ويســقط أو ةخذ مســافأمــن فمــه ســي فمعن

نــا ممكــن أتكلــم معــاك عبــر ألــن يصــلني رذاذك فهــذا تباعــد جســدي متــر ونــص 

فــي هــذه  ةعنــدنا مشــكل ن فــى مكــان واحــد وأنــا بعيــد عنــك مــاومتــرين وجالســ

ــة ال امســك الح ــك والأتمســني وال  وأال ــي  لمــس أدوات ــالي ف ــي فبالت تلمــس أدوات

ــد جســدي  ــذا تباع ــة ه ــد االج.هــذه الحال ــا التباع ــع أم ــن يحصــل م ــاعي ل ــه أتم ن

بنائنــــا أخواتنــــا وأخواننــــا وإن نتواصـــل مــــع ون فــــي بيوتنــــا جالســــوجالســـ

ــدقاقربأو ــا وأصـ ــا وأحبابنـ ــالائنـ ــل باتصـ ــال  ئنا نتواصـ ــل بإرسـ ــاتفي نتواصـ هـ

ــق  ةة صــوتيرســال ــ مجموعــاتنتواصــل عــن طري ــق وســائل اجتماعي  ةعــن طري

ا أنــا لــم نحــن اآل.ةمختلفــ أتواصــل معهــم  قطــع اآلخــرين أنــاأن نتواصــل اجتماعيــً

كــل واحــد  نخــواني مــثال بشــكل يــومي ألإرى أالطبيعيــة أنــا ال  ةوهــو فــي الحيــا

عـــن  ةوكـــل واحـــد مشــغول ولكنـــي أتواصـــل معهـــم بالتقنيـــ فــي بيتـــه وحياتـــه

ــل اجت ــاك تواصـ ــاله فهنـ ــق رسـ ــن طريـ ــال عـ ــق اتصـ ــين طريـ ــومي بـ ــاعي يـ مـ

ــس الشــئ  ــؤبناأاألشــخاص نف ــا المبتعث ــون ــي مدين ــل ف ــذي يعم ــرى ةن وال و أ أخ

ــكايب او  ــي إس ــديو ف ــم في ــرامج ويكل ــق الب ــن طري ا ع ــً ــافر يتواصــل اجتماعي مس

ــا بالتباعــد لتوا ةإذن الوســائل متاحــ.غيرهــا  صــل االجتمــاعي لــيس المقصــود هن

ــاعي ــد عــن بعــض جســديًا لكــي أالمقصــود بالتباعــد الجســدي ..االجتم ن نتباع

علــى ذلــك لــن يــؤثر ســلبًا علــى التماســك  التباعــد الجســدي بنــاء.ألنظــر بعــض 

ــاعي  ــيكون أل.االجتم ــاعي س ــاك تماســك اجتم ــن متواصــلهن ــا نح ــ. ن ونن ة طبيع

و أمعهـــم  ةعنــدي دوريــ ة فــي األســـبوع مــر الإرى أقربــائي أ ننــي الإ ةالحيــا

ــ إذا. ةبالشــهر مــر  ةشــوي ةن طالــت المــدإراهــم وأ ن الأ.ن اآل ةهــو نفــس العملي

ــد  ــاعي فـــإذن نقـــول التباعـ ــا ففـــي تواصـــل اجتمـ ولكنـــي متواصـــل معهـــم دائمـ

وصــلت فــي هــذا  ةن تكــون الفكــرأاالجتمــاعي وأتمنــى  الجســدي ولــيس التباعــد

 .الجانب 



ــا مأ ــر كورون ــا مــن الســفر مــثال بعــض األشــخاص ث ــدأنعن ــاس وال ه او بعــض الن

ــ ــى القري ــ ةف ــي المدين ــأ ةوهــو ف ــي مدني ــأخــرى  ةو ف ــا الظــروف منعتن ا مــن فهن

هــم ع التواصــل معتلــك المنــاطق ولكــن يســتطي إلــىنــه ممنــوع الســفر زيــارتهم أل

ــديو نســمعهم وبمكال ــامــة في ــراهم ويرونن ــى  ن ــالي يكشــف ن هللاأ إل  ســبحانه وتع

 .في هذا المقطع  طالةوالمعذرة على اإل. وتعود حياتنا الطبيعية ةهذه الغم

تـــأثرت  ةاالجتماعيـــة الحيـــان أ ةت فاطمـــه انـــا ال اتفـــق معـــك فـــي قضـــيأخـــ   

لألمـــور  ؤليــةنـــا نظرتــي تفاأاك فــق معــأتنــا ال أ ةســـلبي ةبشــكل كبيــر بصــور

ــ. ــه ت ــيش في ــذي نع ــومي ال ــروتين الي ــأال ــروتين الي ــر ال ــا ثر تغي ومي الصــباح كن

ــذهب إلـــى  ــتيقظ نـ ــال أنسـ ــا واألطفـ ــىعمالنـ ــروتين  إلـ ــام الـ ــذا نظـ ــهم هـ مدارسـ

ــ ــيش في ــا نع ــومي كن ــدالي ــروتين وق ــذا ال ــر ه ــذا نن أاســتطعنا  ه تغي ــع ه ــأقلم م ت

ــابعون عــن بعــد يختبــرون عــن لــروتين األطفــال يدرســون عــن بعــد اآلا ن هــم يت

ــد وطــالب الجام ــن بع ــد وم ــة يحضــرون المحاضــرات عــن بع ــاأع ــل م ون ي جم ــً ك

 اباشــر ولكــن الوضــع مــازال موجــود فــإذكالم تليســت فهــي ليســ تســيرواألمــور 

ن نقــول أتســتطيع  كبيــر جــدا الن نقــول بشــكل أنســتطيع  فــي هــذه الحالــة ال

ــر وبصــورأت ــا بشــكل كبي ــأثرت فــى  ةســلبي ةثرن ــب هــي ت ــإجوان ــب  ةيجابي وجوان

ــب الســلبية لكــن ال تضــخم األمــور  ةســلبي ــا فــي تحجــيم الجوان ــأتي دورن ــا ي وهن

إلزالنـــا نحـــن بخيـــر ان االن فمـــازال مجتمعنـــا بخيـــر الحمـــد هلل .بشـــكل يقنعنـــا 

ــي التواصــل  ــد هلل ســوء ف ــة األســواق  أمدمات الخــ أموالحم ــواد التمويني ــي الم ف

ــرى الــدول  ــر عــن دول أخ ــد هلل مازلنــا بخي ــواق األغذيــة والحم ــة وأس المركزي

ــد ــا وبالتـــالي الحمـ ــا وأمريكـ ــل أوروبـ ــروتين اليـــومي  المتقدمـــة مثـ ــر الـ هلل تغيـ

ــذا ا. ــع ه ــل م ــم صــح نتعام ــاه نع ــت الحي ــاالت وتم ــي ح ــابي ف ــكل إيج ــر بش لتغي

كــل البيـوت فيهـا مشــاكل صـبح أكبيـر جــدا يعنـي نضـخم الســلبي بشـكل ال  ةسـلبي

عت ســم مــورهم طبيعيــة مــاأمــنهم /.99عــرفهم حــوالي أ ذينن كــل الــأالحمــد هلل 

ــد ألعــن حــاالت ومشــاكل وترجــع المســ ــا ال ق ــارس عليه ة الحجــر الصــحي المم

 .تكون فيه مشاكل قديمه أصال وتتكرر مثل األمراض 



ــاآل ــاس مــريض ب ــوم أن بعــض الن ــم ي ــل ك ــوفي أمراض أخــرى قب ــاء ت حــد األقرب

ســبحان هللا أتــاه يطلــع مــن البيــت  مــن كورونــا ومــا ئفــاكــان خا ةمــن ســكته قلبيــ

فـي أشــياء تحــدث لكــن  ةالقضــي إذابكورونــا  ةعالقــ لــيس لـهخــر آالمـوت بســبب 

ــه جوانــب  ــر ةجابيــإيفي ــاول ةجوانــب ســلبي اوفيهــ ةكثي نعمــل علــى ضــبط  نح

 ها تتفاقم ؟نترك الالجوانب السلبية 

وتقــــديم ة مراكــــز االستشـــارات ومراكــــز النصـــيحن كثيــــر مـــن ال ولـــذلك اآل

ــار ــد ةاستش ــن بع ــود ع ــدعم موج ــح وال ــال  نص ــتطيع االتص ــا أتس ــاو هاتفي  تقني

 .ةذن المجتمع تجاوب مع هذه المشكلفإ ةالمشكل للمساعدة لتخطي

 إلـــى  ةقضـــايا وطنيـــة ائـــي الفضـــالء والفاضـــالت فـــي مجموعـــعزأن ننتقـــل اآل

ــور  ــو مح ــث وه ــور الثال ــرأالمح ــي تصــاعد وتي ــي ف ــر المنزل ــر الحج ــف  ةث العن

ــدي ــي الح ــر ف ــذا األم ــرت ه ــري ذك ــاألس ــي مقابل ــان ل ــور األول ك ــن المح ة ث ع

ــ ــف  ةعــن قضــي ةتلفزيوني ــالعن ــم  هونتائج ــرأنع ــف كث ــد العن ــا الضــغط يول  ةحيان

ــاك ت ــاالحتك ــذي نعيشــه عملي ــف واآلن ال ــد العن ــومضــ ةول ــاك بشــكل ي ي غط احتك

 كــان . ةشــق وأ ةبيــت بالــذات الــذي لــديهم بيــوت صــغيركــان الة ســرمــع أفــراد األ

ع تمــيج وال  خــارج المنــزل فــي النهــار مــدارس والعصــر  ةســاع24يلتقــون  مــا

فبينمـــا اليـــوم كـــل العـــدد متجمـــع فـــي و المســـاء أالنـــوم  ةفتـــر الإالعـــدد كلـــه 

ــد الو ةلمســاحا ــد يول ــذا ق ــاني الصــغير ه ــز المك ــين اإلخــوان أحي ــا مشــاكل ب حيان

و موضــوع مــن أ ةحــول قضــي ةو مشــكلأو اعتــداءات أحــدث مضــاربات ي قــد

 النــوع هــذا وارد أيضــا كمــا.بنــاء هــذا وارد يحــدث بــين الوالــدين واأل المواضــيع

ــد ــا المـ ــاني وأيضـ ــغط المكـ ــا الضـ ــ ةذكرنـ ــة الطويلـ ــا  ةالزمنيـ ــي فيهـ ــي يلتقـ التـ

 قــد تقــول دكتــور.مــن الــزمن  ةمــع اآلخــر نفــس األشــخاص لفتــره طويلــاإلنســان 

واآلن تقــول قــد يحــدث عنـــف  ةليســت كبيــرتقــول اآلثــار الســلبية  قليــلقبــل 

ــري نعــمأ ــلبية محــدود س ــن نقــول الحــاالت الس ــن هــذه ا ةنح لحــاالت بعــض م

 .سري أالسلبية المحدودة هي عنف 



ــف األ ــذا العن ــاذا حصــل ه ــب لم ــي طي ــاالت الســلبية المحــدودســري ف ــه إ؟ ةالح ن

ــ ــذين  ةحصــل نتيج ــذات الل ــدم الخــروج بال ــاك المســتمر وع ــذا الظــرف االحتك له

ــوت ضــيقيســك ــي بي ــة أ ةو صــغيرة أنون ف ــر   ةســرو األأو حجــم العائل ــون كبي يك

ــاح ــي مس ــد ةف ــ ضــيقه ق ــدث نتيج ــد ةيح ــف األســري يب ــف والعن ــذلك عن ــن أ ل م

ــف ــواع العن ــوى أن ــى أق ــي ويصــل ال ــف اللفظ ــو الضــرب  العن ــذي ه ــدي ال الجس

ــ افهنــاك عنــف لفظــي قــد يكــون ســبب صــراخ صــوت ســواء  ةســرداخــل األ اعالي

ــن األم  ــذا  أماألب  أممـ ــون هـ ــد يكـ ــر وارد قـ ــذا األمـ ــنهم فهـ ــا بيـ ــوان فيمـ اإلخـ

حـــد يـــتكلم أيمارســـه األب اســـكت ال  انفســـي االضـــغط النفســـي قـــد يكـــون عنفـــ

ــي فب ــف نفس ــاك عن ــون هن ــد يك ــيهم فق ــط الويضــغط عل ــذا نم ــالي ه ــرآت ــن  خ م

العنــف الجســدي فهــذا وارد ة ألمســ إلــىالعنــف وتصــل  ةالعنــف قــد تتصــعد وتيــر

ــ ــى  ن الأالي لكــن نســال هللا ســبحانه وتع ــر هــذا األمــر نامــل ونتمن ر ن اآلســأيكث

أم د يـد العــون لهـا ســواء مـن االقــارب إلـى مــأ التـي تعــاني مـن هــذه الحالـة تلجــ

الحمــــد هلل بلــــدنا الحبيــــب واآلن ات مــــن المختصــــين فــــي مراكــــز االستشــــار

ــاء  ــيأالمعطـ ــارات التـ ــز االستشـ ــن مراكـ ــد مـ ــه العديـ ــبح فيـ ــدعم  صـ ــدم الـ تقـ

ــا كمــا  هواالستشــارات خــالل هــذ ــا يقــدم استشــارات مجان ــرة ومعظمهــا مجان الفت

حــث عــن تســعى للب ةســرن األأتــالي جيــد الكــان فــي الســابق رســوم علــى ذلــك فب

 . ةيد العون لتخطي هذه المشكل

ــل  ــن الننتق ــديث ع ــي الح ــع وف ــور الراب ــو المح ــالي وه ــور الت ــة أمح ــكر اللجن ش

ــد ــي تتح ــة الت ــة الرائع ــاور الجميل ــذه المح ــا له ــة باختياره ــيالعلمي ــن قض  ةث ع

ــ ــع يتطل ــور الراب ــاعي والمح ــور اجتم ــن منظ ــذه م ــث له ــاع الثال ــي دور القط ع ال

ــ ةزمــاأل ــا ووضــعت لكــم ة زمــأدور االجتمــاعي للقطــاع الثالــث فــي مــع ال كورون

ــ ــيطنم ــي 3 ةاذج بس ــده ف ــاذج عدي ــاك نم ــاذج وهن ــي توضــح نم ــال الت ــذا المج ه

 مجتمعنا الخير في هذا المضمار هناك تفاعل قوى وكبير ةتفاعل حقيق

ــة ورد ــل إيجابيـ ــا ةفعـ ــى القطـ ــر فـ ــكل كبيـ ــدعم بشـ ــة لـ ــي المملكـ ــري فـ ع الخيـ

ــع لتخطــي  ةومســاعد ــأالمجتم ــدما  ةزم ــا وعن ــث أكورون حــدث عــن القطــاع الثال



ــي ب ال ــر ف ــيخط ــا نوعي ــ ةالن ــات  ةمعين ــن الجمعي ــدمات  وأم ــدم خ المؤسســات تق

و كــذا هــذا مهــم ولكــن فــي نفــس أســر المحتاجــة أللو غــذائي أكــدعم مــالي 

ــول ال ــت نق ــأوق ــاك تنوع ــر ان هن ــاع  اكبي ــدمها القط ــي يق ــدمات الت ــوع الخ ــي ن ف

ــال الصـــحي  ــي المجـ ــه فـ ــدمات متنوعـ ــاك خـ ــر هنـ ــوع كبيـ ــاك تنـ ــث هنـ الثالـ

خــر وهــو دعــم آجتمــاعي األســري االستشــارات دعــم الوالتوعــوي فــي المجــال ا

ــوم  ــن يقـ ــاك مـ ــل هنـ ــن يوصـ ــاك مـ ــرى هنـ ــاعدات األخـ ــال والمسـ ــذاء والمـ        الغـ

ــداأب ــه ج ــال جميل ــ فع ــع خدم ــي المجتم ــال  ةف ــى ســبيل المث ــا وعل ــارإلمجتمعن  ةم

نعــاون وهــذا حصـــل فــي األيـــام منطقــه تــدس مشـــروع جميــل اســمه نعـــين و

 ..الماضية  ةيبالقر

ي فــي هــذا المضــمار ربحــالغيــر عــين ونعــاون مثــال حــي علــى القطــاع فمبــادرة ن

ــل األ ــظ العم ــرينالح ــي الش ــط داء ف ــض المناش ــم بع ــي وضــعتها لك ــذين حة الت لل

صـحاب هـذه أهـم  ةجميـل جـدا شـباب خيـر أمـ  ءشـي  ةقومون بهـا هـؤالء حقيقـي

 ءحيــز التنفيــذ وهــذا شــي إلــىقــدموها ووفــق عليهــا واآلن نقلــت المبــادرة و

 .يسر الخاطر  ةقيقح

ــمائ ــمال خمسـ ــئ وبرأسـ ــذي أنشـ ــندوق الـ ــذا  ةالصـ ــئ هـ ــدما أنشـ ــون عنـ مليـ

ــالصـــندوق ووضـــع الهـــدف الـــذ ــراد الوصـــول اليـــه الـــذي هـــو خمسـ  ةئماي يـ

ــ ــون حقيق ــن المؤسســات  ةملي ــاص وم ــاع الخ ــن القط ــادرات م ــات والمب التبرع

المتاحــة فاقــت بكثيــر هــذا الــرقم وفاقــت التصــور الــذي كــان موضــوع لهــذا 

تتســــابق لــــدعم هــــذا الصــــندوق  شــــاء هللا أصــــبحت النــــاس الصــــندوق مــــا

 .ن الخير موجود في المجتمعأنالحظ  إذاهذا الصندوق  ةومساعد

ــر ــر وهلل ال وخي ــاع الخكبي ــد القط ــحم ــوم ب ــأيــري يق ــيس بــدور  ةدوار متنوع ول

ــد بــل هنــاك   ةاًل حســب تخصصــه وأنــا ذكــرت فــي بدايــكــة دوار متنوعــأواح

ــث  ــاع الثال ــن القط ــديث ع ــادأالح ــوع وع ــاع متن ــه قط ــ ةن ــن المجتمع ــر م ات كثي

هنـــاك تنـــوع فـــي األعمـــال تنـــوع  أن يكـــون ومجتمعنـــا مـــن هـــذه المجتمعـــات 

ــري لمجت ــاع الخيــ ــدمها القطــ ــي يقــ ــات التــ ــاكالتخصصــ ــع فهنــ ــم  مــ ــن هــ مــ



ــي  ــال الطب ــي المج ــوي أو الصــحي أمتخصصــون ف ــال التوع ــي المج ــي أو ف و ف

المجـــال الغـــذائي والـــدعم والمســـاعدات هنـــاك تنـــوع وهـــذا التنـــوع يقـــدم مـــن 

أظهــرت  ةزمــهــذه األ ةســي رائــد فــي المجتمــع الســعودي حقيقــخــالل عمــل مؤس

يقــول متراخيـــة والـــبعض  المؤسســـات الـــبعض كــان يتهمهـــا  لنــا معـــدن هــذه

الحظنــا  ةزمــفــي هــذه األ ةحقيقــالفــي المجتمــع لكــن  ئا يقــول انهــا لــم تقــدم شــي

ــا ــواء ك ــل س ــل الجمي ــات التفاع ــذه المؤسس ــي ه ــاملين ف ــن الع ــانأم ن م ين حالم

 ة فـــي جمعيـــ ةمـــس يحـــدثني بعـــض اإلخـــوأ. غيـــر المحـــدودوالعطـــاء والبـــذل 

ــدإ ــي بري ــام ف ــي ةطع ــات اليومي ــدد الوجب ــول ع ــوز ةق ــت ت ــي كان ــاعفت الت ع تض

مـــن الجمهـــور علـــى كافـــه المســـتويات  ةوالتبرعـــات كبيـــر ةضـــعاف مضـــاعفأ

 .وعلى كل القدرات 

 األلــف وآخــر خمســين الــف وهلــم ةواحــد تبــرع بخمســين لاير وآخــر بخمســ

ن القطـــاع أوجــود والـــدعم موجـــود وبالتــالي نجـــد الحمـــد هلل الخيـــر م اإذ اجــر

ــري  ــه وكفاأالخي ــت قدرت ــب التوءثب ــى بالجان ــل حت ــه ب ــظ ت ــى ونالح ن أعــوي يعن

 ةقامــإعــن بعــد مــن خــالل  ةيــات والهيئــات الخيريــة تقــوم بنوعيــكثيــر مــن الجمع

ــدوات و ــإن ــإدورات و ةقام ــه  ةقام ــدقيق والتوجي ــد لت ــن بع ــديات ع ــات ومنت ملتقي

ــراد ــع  ألف ــالمجتم ــبيل المثــال جمعي ــى س ــوم مــثال عل ــة االجتماعيــ ةالي  ةالتوعي

ــى األ ــيس ملتق ــاء والخم ــوم األربع ــات قبي ــه التزم ــانأل ــل ك ــات  هي ــى الجمعي ملتق

جـرا بــل نالحــظ  ســري وهلــمآخــر واليــوم ملتقـى آمــس ملتقـى أالخيريـة ودورهــا 

ونهم  ــً ــا األشــخاص ك ــد ويشــارك فيه ــدورات أصــبحت بالمجــان وعــن بع أيضــا ال

ــه  ءعنــدهم شــي جالســين فــي البيــوت ومــا  ةفــدورات كثيــره متنوعــ.يقومــون ب

نهــا فيهــا يحضــرها أل و الأول عنهــا أتقــدم عــن بعــد الــبعض قــد يكــون مــن 

ــدم خــدماتها ــر مــن الجهــات أصــبحت تق ــوم كثي ــه الي ــاليف مالي بالمجــان فهــذا  تك

ــب  ــدا يج ــع ج ــاأدور رائ ــبخس جمعيتن ــ ن ال ي ــا ة الخيري ــن دوره ــة م ــي المملك ف

 .الرائد 



ــ أمــا عــن دورو      ــي كثيــر فــى ة العمــل التطــوعي فــي األزمــات حقيق نالحــظ ف

نـــه فـــي وقـــت األزمـــات والنكبـــات الفيضـــانات الـــزالزل البـــراكين أدول العـــالم 

ن ولتــي تجتـــاح المجتمعـــات يهـــب المتطوعـــالحرائــق وغيرهـــا مـــن المشـــاكل ا

ــ ــة لخدم ــواء م ــرر س ــئ يتك ــذا الش ــا ه ــتمعهم والحظن ــي مج ــوع ف ــرف التط ن ط

ــ ــات الخيري ــذه  ةالجمعي ــيل األغذيــة ه ــى توص ــوم عل ــة تق ــذات الجمعي ــام بال األي

 نيطلبــو اوإناثــ ابنــاء المجتمــع ذكــورأمــن  اوالخــدمات إلــى محتاجيهــا نجــد كثيــر

ــوأ ــن يتطوع ــك ا خ ــى ذل ــدلل عل ــرة وماي ــذه الفت ــت وزاره أالل ه ــدما فتح ــه عن ن

ــىالل ســاعتين وصــل عــدد المتطــوعين لتطــوع الصــحي خــا ة منصــ ة الصــح  إل

لتســــجيل  ةتخيلــــو خــــالل ســــاعتين مــــن فــــتح المنصــــ متطــــوعلــــف أ ةئــــام

ــى م ــدد إل ــى المجــال الصــحي وصــل الع ــاالمتطــوعين ف ــيس أ ةئ ــم ل ــذا رق ــف ه ل

ــا مــن  ــورا وإناث ــر ذك ــيهم خي ــر والشــباب ف ــع بخي ــد هلل المجتم ــذا الحم ســهل وله

ــا ــاء ودورهـــم فـــى  مختلـــف األعمـــار مـ ــدر تهـــم علـــى العطـ شـــاء هللا ثبتـــوا قـ

وخدمــه المجتمــع والعمــل التطــوعي وهنــاك بعــض مجــتمعهم فــي مجــال التطــوع 

ــالي  ــأجر وبالت ــيس ب ــوع ول ــدمات تط ــض الخ ــوم بايصــال بع ــن يق المتطــوعين م

 متوقــع فــي  ءيشــكرون عليــه فــي هــذا المضــمار والحمــد هلل هــذا شــي ءهــذا شــي

ــون للمتطــوع دور ــور يك ــذه األم ــل ه ــن  مث ــم اإلشــكال يكم ــل مه ــيم العم ــى تنظ ف

 .جدا  ةمهم ةالتطوعي وهذه قضي

ــد  أنــه فــي األزمــات أيضــا ال    ــول المصــريين -أن نكركــب األمــور  -نري ــى ق عل

لتســجيل التأكــد مــن  ةالتطــوعي جودتــه متدنيــوبالتــالي يصــبح عنــدنا العمــل 

 .المتطوع تسجيل المتطوعين نوعيه الخدمات التي سيقدمها هذا المتطوع 

ــ ةهــذه قضــي ــل الضــغط  ةمهم ــه ضــأجــدا ال نرضــخ لعام ــى المتطــوعين ن غط عل

ــاج  ــازل أوضــغط االحتي ــل التطــوعي .ن نتســاهل ونتن ــد إعــن جــوده العم ــا نري نن

ــال ــ عم ــود اتطوعي ــ ةوج ــود ةعالي ــوالج ــا  ةة العالي ــي أمعناه ــاءه ف ــد كف ــه توج ن

 ةبســـيط ةالفتـــر إنهيـــل المتطـــوعين صـــحيح أالمتطـــوعين وتـــدريب وت ةنوعيـــ

لـــيس بالضـــرورة تـــدريب أســـابيع  اوالوقـــت ضـــيق ولكـــن عنـــدما أقـــول تـــدريب



ــ ــون يوم ــدريب يك ــن الت ــام ممك ــومين  اوأي عات ضــروري أدرب المتطــوع ســا6ي

اذا يقـوم بـه وأسـس ات علـى مـسـاع3  ة  العمـل الـذي يقـوم بـه كفايـ  ةعلى طبيعـ

ــوعي أو ــل التط ــا ال .صــول العم ــأان ــد متطوع ــل  اري ــبط العم ــم يلخ ــن ث ــأتي وم ي

ــ عــن العمــل التطــوعي وخصوصــا  ةســلبي ةخــذ نظــرأوي. المتطــوعين  ةعلــى بقي

ا يقــع فيــه متطــوع أيــرحم  اليــوًم اإلعــالم اإللكترونــي ال وهــذا المتطــوع .قــل خطــً

ــا اســم ال ــوب عليه ــت مكت ــف الجاكي ــت وخل ــى البــس جاكي ــع ف ــة وحينمــا يق جمعي

ضـيق صـدر ويقـع فــي  يـهضـيق األفـق ف هقصـر النظـر فيــه خطـا فـي التعامـل فيـ

 أسيصــبح هــذا الخطــأ شــخص قريــب منــه شــخص معــه جوالــه صــور هــذا الخطــ

ــاملين فــي الجمعيــة ــل يســحب علــى كــل الع علــى العمــل التطــوعي بشــكل عــام  ب

خــــواني المتطــــوعين يلتزمــــون ن أقــــول إلأأتمنــــى مــــن خــــالل هــــذا المنبــــر 

درى ولـــديها أجهـــات التـــي يعملـــون بهـــا والجهـــة هـــى بالشـــروط وتعليمـــات ال

ــ ــأ ةمعلومـ ــا لديـ ــر ممـ ــي تكثـ ــة التـ ــراءات النظاميـ ــول اإلجـ ــه حـ ــل ضـ بط العمـ

ــوعي وال ــل التطـ ــتغل العمـ ــن ال يسـ ــوعي ولكـ ــرق التطـ ــل و.يختـ ــاء للعمـ ال يسـ

جــــر لكـــل متطـــوع األ ىتمنى ذلــــك اســـأل هللا ســـبحانه وتعــــالأفـــ.التطـــوعي 

  .ن يسدد خطى الجميعأوالمثوبة 

ــى ــل إلـ ــ وننتقـ ــور  الجريمـ ــو محـ ــالي وهـ ــور التـ ــوارث  ةالمحـ ــن الكـ ــي زمـ فـ

وهــذا المحــور يحتــاج إلــى محاضــرة  كاملــة لكــي نســتطيع أن نغطــي ,واألزمــات 

عض يقــــول أن النــــاس اآلن بالــــ. اتالجريمــــة فــــي زمــــن الكــــوارث واألزمــــ

أنــا أقــول ال .ن فــي هــذا الوقــت مــاهي فاضــية للجريمــة ون ومنكوبــومشــغول

ن هــذه الظــروف مواتيــة لــه لعكس تكــوبـاسـف هنــاك مــن يســتغل هــذا الظــرف لأل

مــثال المحــالت مغلقــة ,جــاء ظــرف مناســب جــدا لــه,جرامــه وانحرافــهإلممارســة 

ــل  ــزاول نشــاطه فــي اللي ــة ويســتغل ,فهــذه فرصــة لكــي ي ــل الدوريــة األمني ويغاف

وهنــاك نمــط آخــر وهــي الجــرائم ,فهــذا وارد فــي هــذه الحالــة ,هــذا الظــرف 

ــن ,اإللكترونيــــة  ــل عــ ــر فــــي التواصــ ــاد الكبيــ ــعنا اليــــوم االعتمــ وفــــي وضــ

ــد ــدا ,بع ــهل ج ــكل س ــنخترق بش ــد س ــن بع ــارة ع ــا,والتج ــرا وم ــذي اخت ق زوم ال



ــي  ــدإيســتخدم ف ــرة ,دارة االجتماعــات عــن بع ــة كبي ــه ثغــرة أمني لألســف وجــد في

ــدخول, ــت الـ ــر وقـ ــات السـ ــرقة كلمـ ــا وسـ ــن خاللهـ ــدخل مـ ــن يـ ــت , وممكـ فوقـ

ــي المجتمــع ــر ف ــال , األزمــات تســتغل الجــرائم االلكترونيــة وتكث ــى ســبيل المث فعل

ــة أ,  و تـــم التحـــذير مـــن أنـــه ممكـــن شـــخص ينتحـــل شخصـــية مـــدير المدرسـ

ــب  ــط الطال ــربط االلكترونــي أو رب ــي المدرســة يتواصــل مــع األســرة لل شــخص ف

ــد ــرابط,عــن بع ــل ال ــب تفعي ــط لألســرة واأل,ويطل ــرابط ويرســل راب ــتح ال ــرة تف س

ــى أســا ــي يمــارس االعل ــط المدرســة لك ــه راب ــد س أن ــيم عــن بع ــة التعل ــن عملي ب

كمـا يحصــل فــي بعــض ,ويظهـر بعــد ذلــك أنــه رابـط وضــعه المجــرم االلكترونــي ,

ــابات  ــبعض الحس ــات ل ــان اختراق ــرون .األحي ــرونيين يظه ــرمين االلكت ــذلك المج ل

 .في هذه الفترة بالذات

ــن أن تحصــل  اإذ ــة ممك ــي ,الجريم ــي نشــرت ف ــاطع الت ــض المق ــد شــاهدنا بع وق

مثــل المضــاربات التــي تحصــل فــي األســواق علــى ,أمريكــا وأوروبــا بشــكل عــام 

ــط ــذا نم ــن  ,البضــائع ه ــاهدناه ع ــر ش ــط آخ ــاك نم ــوابيروهن ــالت  الط ــا م مح أم

لمــاذا ,افقــد فرغــت المحــالت فالكــل جــاء وأشــترى ســالح, األســلحة فــي أمريكــا 

ــا  ــي أمريك ــلحة ف ــراء األس ــاس لش ــأ الن ــار , لج ــتقبلي أن ينه ــوف المس ــو التخ ه

فــبعض الــدول لــم تعــد , فــبعض الــدول أنهــار فيهــا الوضــع الصــحي ,األمــن 

ــفى , تســتوعب الوضــع ــة االســتيعابية للمستش ــون الطاق ــث أن المرضــى يفوق حي

ــذائي,  ــوين الغ ــك التم ــد ذل ــينهار بع ــم ,وس ــاس دفعه ــه الن ــذي يعيش ــع ال ألن الهل

ــة  ــاذ األغذي ــا نف ــداءات ,للشــراء خوف ــى االعت ــؤدي إل ــد ي ــي البضــائع ق والشــح ف

فبالتـــالي تحـــدث عمليـــات , قـــد يهجـــم علـــى بعـــض البيـــوت أو المســـتودعات ,

ــو ان, ســرقة  ــى شــراء فل ــدوا إل ــدفاع عــن نفســه فعم ــاس لل ــار األمــن يلجــأ الن ه

ــهم , األســلحة  ــة أنفس ــك ا,لحماي ــن تل ــنالحظ م ــرات ف ــاطع مؤش ــى إلمق ــي أل ن ف

فســر لنــا عــالم االجتمــاع . زمــات تحــدث حــاالت تــوتر فــي المجتمــعحالــة األ

ن المجتمـــع إفقـــال ,قضـــية الجريمـــة فـــي وقـــت النكبـــات واالزمـــات ,دوركـــايم 

ــة هــ ــة تنظــيم اجتمــاعييعــيش فــي حال ــي تفســير ن.دوء أو حال ــايم ف ــة دورك ظري



ــة : جرامــيالســلوك اإل ــأتي أزم ــى أن ت ــة تنظــيم إل بقــول أن المجتمــع يعــيش حال

هــذا االخــتالل يــؤدي الــى حالــة . تــؤدي إلــى اخــتالل  عمليــة التنظــيم االجتمــاعي 

, ن فــي حالــة ضــبط آلإلــى اولكــن نحــن الحمــد هلل , مــن عــدم الضــبط االجتمــاعي

حالــة ( الالمعياريــة) األنمــي  كــر دوركــايم لــو حــدث اخــتالل ستســود حالــةفقــد ذ

فيشـــعر ,نســـان بالشـــعور بـــاالغتراب عـــن الواقـــع الـــذي يعـــيش فيـــهتـــؤدي باإل

وهـــذا ,فيطلـــق العنـــان لرغباتـــه ويرتكـــب الجريمـــة , بحالـــة تغيـــر فـــي النظـــام 

 فعنـدما حصـلت سـيول جــدة, فـي العديـد مـن البلــدان , مالحـظ فـي مواقـع كثيــرة 

علــى ســبيل المثــال هنــاك مــن اســتغل انشــغال النــاس بقضــية االنقــاذ والهــروب 

ــاك اشــخاص اســتغلو ــاد عــن مجــاري الســيول هن ــون  اواالبتع ــدأوا يقوم ــك وب ذل

ــالجرائم  عصــار إ, بيــوت ســيارات ســرقت وغيرهــا مــن األشــياء التــي حصــلت,ب

مريكـــا فـــي لوزيانـــا ســـجلت حـــاالت جـــرائم ارتكبـــت مـــع أنـــه هنـــاك اعصـــار أ

ــوتهم غرقــت , ــوت وبي ــدون بي ــة ب ــاك ,والنــاس تعــيش فــي حال ولكــن لألســف هن

ــوت مــأل,مــن اســتغل الظــرف ــا البي ــع كورون ــا موجــود ىوم ــدخل وأهله ــن ي ن فل

ــوت مســتغل بســرقة ســيارات محــالت لألســف, اليهــا لــص ــد ,ولكــن خــارج البي ق

ــدث األ ــر أيضــيح ــن م ــوس م ــض ضــعاف النف ــن بع ــا أا م ــالت ربم صــحاب المح

كــل ذلــك يعــد جريمــة فــي , غذيــة منتهيــة الصــالحية أو مــن هــذا القبيــل أيبيعــون 

البــد أن : بعــد الجائحــة والمحــور األخيــر مــا.وقــت األزمــات وهنــاك أمثلــة كثيــرة

ــ ــاس ب ــة الن ــه لتوعي ــاك توج ــان هن ــا ك ــه كم ــاك توج ــون هن يروس وقضــية الفيك

ــة النــاس بهــا ,عي والنظافــة  التباعــد االجتمــا ــا نقــوم بتوعي , قضــايا مختلفــة كن

روس يـــتخطـــى المرحلـــة الحرجـــة مـــن هـــذا الفن بالـــذات عنـــدما نفيفتـــرض اآل

ي للمجتمـــع عـــداد فـــي التنـــازل أرى أننـــا نحتـــاج إلـــى تأهيـــل اجتمـــاعوتبـــدأ األ

ــد الج ــاذا بع ــوعيتهم م ــة الت ــاة الطبيعي ــتكون الحي ــف س ــة كي ــبعض ,ئح أتصــور ال

بـــد أن يكـــون هنـــا ال,تهـــي الحجـــر كيـــف يكـــون ردة فعـــل المجتمـــع ني أول مـــا

ونســتثمر ماتعودنــا عليــه خــالل , مــور بشــكل هــاديءتوعيــة للتعامــل مــع األ

وهــي ,لــيس كورونــا فقــط , فالفايروســات كثيــرة , فتــرة الحجــر خاصــة النظافــة 



ــان  ــن زمـ ــا مـ ــودة معنـ ــايروس أو,موجـ ــباب فـ ــس أسـ ــي نفـ ــا هـ ــباب انتقالهـ سـ

ــا  ــ إذا, كورون ــه الب ــا علي ــاد ماكن ــوعي واعتي ــن ال ــتفادة أثد م ــر واالس ــاء الحج ن

كـون أتمنـى أن ألـى هـذا الحـد وإتوقـف أ. ثنـاء فتـرة الحجـر أتعلمنـاه    من كـل مـا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,ترك المجال للمداخالت أقد وفقت و

 .  العافية يعطيك هللا السعيدي حميد الدكتور لسعادة والتقدير الشكر خالص

 .مداخالتكم وبانتظار هللا حياكم

 االولى المداخلة

ــيكم الســالم ــةحور عل ــه هللا م ــكر ، وبركات ــعادة أش ــدكتور س ــد ال ــايجي حمي   الش

نفـع والمعرفـة، طـالعاال فـي عمـق علـى تـدل علميـة مـادة مـن بـه ماتفضـل على

 .  الجميع بها هللا 

   :وهي مراحل أربع في تمر بها الوقوع بعد الجريمة أن سعادتكم يعلم

 . الضبط مرحلة -1

 . التحقيق مرحلة -2

 . القضاء مرحلة -3

 . التنفيذ مرحلة -4

 مرحلــة كــل ويتــولي ، باألهميــة األخــرى عــن التقــل المراحــل مــن مرحلــة وكــل

ــ ــن نومختصـ ــات مـ ــة الجهـ ــاملون الحكوميـ ــكل  يتعـ ــر بشـ ــع مباشـ ــرم مـ  المجـ

 . الجريمة ووقائع والضحية

ــل  ــاك فهـ ــارات هنـ ــة مسـ ــة علميـ ــتركة وعمليـ ــين مشـ ــذه بـ ــات هـ ــين الجهـ          وبـ

  الجريمة علم في المتخصصين

ــاعواال ــات جتمـــــــــــ ــة والمؤسســـــــــــ ــي األهليـــــــــــ ــر تع التـــــــــــ تبـــــــــــ

 بشــكل تعمــل جهــة كــل أن الســيما ؛ المجــرم وإصــالح الجريمــة عوامــل دراســة

ــل ــع متكامـ ــة مـ ــرى الجهـ ــا ، األخـ ــيم ومـ ــعادتكم تقيـ ــراكة سـ ــن للشـ ــالل مـ  خـ

 . المجال هذا في العملي الواقع

 . التويجري عبدهللا عادل .د العلمي عضوالفريق المستشارالقانوني



         المداخلــــة هــــذه علــــى التــــويجري عــــادل الــــدكتور المستشــــار ســــعادةأشكر

ــة ــدا متخصصـ ــول جـ ــألة حـ ــل مسـ ــاون التكامـ ــين والتعـ ــات بـ ــبطية الجهـ         الضـ

ــق ــات التحقيــ ــاء وجهــ ــذ والقضــ ــا والتنفيــ ــل مــ ــو مثــ ــو فهــ ــروف هــ أن  معــ

ــات ــرطة مثـــــــل الضـــــــبطية الجهـــــ مثـــــــل  التحقيـــــــق وجهـــــــات الشـــــ

ــة ــة النيابــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء  العامــــــــــــــــــــــــــــــ والقضــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاأب المحــاكم وهــي ــة نواعه ــذ المختلف ــال والتنفي ــام ســجن   يت ــذ األحك ــولى تنفي تت

بهـــــــــــــــــــــذه  تقـــــــــــــــــــــوم أو غيـــــــــــــــــــــره والســـــــــــــــــــــجون

هنـــاك  يكـــون أن ونأمـــل محـــدود لكـــن تعـــاون هنـــاك  .الداخليـــة وزارة المهمـــة

العامــة والمحــاكم   نالحــظ أن النيابــة ناآل حقيقــة,  جــالالم هــذا فــي كثــرأ تعــاون

ــا  ــى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدأت تنحــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة يســمى ــة التصــالحية بالعدال ــة هــي التصــالحية  والعدال  المشــكلة إنهــاء محاول

ــل ن أ قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ــى تحـ ــيةفي إلـ ــة قضـ ــالح المحكمـ ــين التصـ ــمين بـ ــا المتخاصـ ــي خصوصـ         فـ

ــايا ــايا البســـــيطة القضـــ أن  اآلن يالحـــــظ فإنـــــه وغيرهـــــا األســـــرية والقضـــ

والمحكمـــــــــــــــة بـــــــــــــــدأت تنشـــــــــــــــيء  العامـــــــــــــــة النيابـــــــــــــــة

ــب ــي متخصصــة مكات ــذا ف ــال ه ــب  المج ــا الصــالح لمكات ــدد فيه    متخصصــين ع

ــي ــاالت فـــــــ ــة مجـــــــ ــا مختلفـــــــ ــال منهـــــــ ــم مجـــــــ ــاع  علـــــــ االجتمـــــــ

 جيــد شــيء وهــذا ,مــوراأل هــذه مثــل لتــولي االجتماعيــة والخدمــة الــنفس وعلــم

فـــــي  حتـــــى بـــــل الحـــــد هـــــذا عنـــــد تقـــــف ال القضـــــية أن نتمنـــــى أيضـــــا

ــدار ــي األحكــام إص ــد عنــدما القاض ــم يوصــدر أن يري ــية فــي الحك      تابالــذ قض

 

ــايا ــة القض ــرية االجتماعي ــثال األس ــا م ــون أن وغيره ــاك يك ــف هن ــاعي مل    اجتم

المجـــرم   دفعـــت التـــي االســـباب لمعرفــة المجـــرم حالـــة األســـرة حالـــة دراســة

ــي ــرام إلـ ــات ,االجـ ــة والمقترحـ ــبة للعقوبـ ــالحه المناسـ ــه  إلصـ ــيس ألنـ ــل  لـ كـ

وســائل مــن وســيلة يكــون قــد الســجن أحيانــا بــل ,سيصــلحه الســجن دخــل مجــرم



يقـــول (  االجــرام علــم) كتابــه فــي ِكرســي العــالم يقــول كمــا الجريمــة تعلــيم 

ــي الســـجون نأ ــدارس هـ ــراماإل علـــم مـ ــالي جـ ــتعين هنـــا وبالتـ ــإن نسـ ــذه فـ         هـ

ــات  ــة العقوب ــذا يكــون نأو البديل ــة دراســة خــالل مــن األمــر ه للمجــرم مــن  حال

ــل ــائيين مقبـــ ــيين  األخصـــ ــاعيين والنفســـ ــائيين   أو ,االجتمـــ ــب لألخصـــ مكتـــ

ــاعيين  ــق ,االجتمـــ ــل أن  الملحـــ ــاكم قبـــ ــم بالمحـــ ــي يحكـــ ــدر  القاضـــ ويصـــ

ــه ــي حكم ــم أن القضــية ف ــر يل ــن األم ــب م ــ جوان ــذا ةمختلف ــاه وه ــان نأو اتمن  ك

 .الخصوص بهذا ومحاوالت جراءاتإ هناك

  

 الثانية المداخلة

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

ــعدنا ــاء س ــي بلق ــم علم ــزارة اتس ــات بغ ــة المعلوم ــن المقدم ــعادة م ــدكتور س     ال

  .الدوسري فاطمة االستاذة قبل من بمهنية للقاء وقيادة الشايجي حميد

  وسؤالي

ت   واقــع ومــن نظــركم وجهــة مــن المتغيــرات بــرزأ مــاهي حميــد الــدكتور ســعادة

 . هللا بمشيئة كورونا جائحة انجالء بعد خصصكم

  آخر سؤال

ــة انحســرت هــل ــا جائحــة خــالل تزاد ام الجريم ــددت وهــل كورون ــرات تع   وتغي

  . نواعهاأو شكالهاأ

 الحربي دالل / الدكتورة اختكم

 األمنية للعلوم العربية نايف جامعة

ــي ــلة أختـ ــدكتورة الفاضـ ــبة دالل الـ ــؤال بالنسـ ــي األول للسـ ــر وهـ ــا  المتغيـ كمـ

الجانــــــــب  مكتســــــــبات فــــــــي يكـــــــون أن وأتمنــــــــى ةكثيــــــــر ذكـــــــرت 

ــة إدارة او الصــحي ــي الصــحية األزم ــي مكتســبات ف ــب ف ــي االقتصــادي الجان   ف

ــبات ــي مكتســ ــي الجانــــب فــ ــي التقنــ ــي مكتســــبات فــ ــب فــ مختلفــــة  جوانــ

ــذلك حقيقــة ــة هــذه مــن نســتفيد أن نتمنــى ول   فــي المجتمــع لصــالح مــوراأل الليل



ــية ــتمر أن قضــ ــدنا تســ ــذه  عنــ ــبات هــ ــا المكتســ ــي أنهــ ــد تنمــ ــة  بعــ الجائحــ

    وهــذا الفيــروس هــذا انتشــار تحجــيم فــي كبيــر بشــكل مشــغولة الدولــة ناآل

ــيء ــه الدولــة  وتحمــد تشــكر ش ــل هللا ســبحانه وتعــالى و ولــوال علي هــذه  فض

ــانةالكبير الجهــود ــىةإكبير األعــداد تكــون ممكــن ك ــى مســيطر ناآل ل الوضــع عل

تقـــــــوم  معهـــــــا خـــــــرىاأل مـــــــع الجهـــــــات الصـــــــحة بالتعـــــــاون وزارة 

 ة.موجود الضبط بعملية

ب  لجــان هنــاك تكــون أن أتمنـى مــوراأل ســتهدأ  احقــ الجائحـة بعــد أقــول أنــا لكـن

واالســـــتفادة  حصــــل مــــا لتقيـــــيم مجالــــه فــــي كـــــل مختلفــــة تخصصــــات

 منهــا نســتفيد مســتمر تعلــيم بــرامج إلــى وتحويلهــا ,تمــت التــي المكتســبات  مــن

وضــع  دراســة بعــد والجامعــات عــن التعلــيم قضــايا ســواء المســتقبلية حياتنــا فــي

ــالب  ــثال ناآل الطـــ ــيكم مـــ ــى نعطـــ ــبيل علـــ ــالال ســـ ــي مثـــ ــي يعنـــ ــذا  فـــ هـــ

عنـــــدما  أنــــا قلــــيال مــــن وقــــتكم  خــــذتأ قــــد بــــأني لــــي واذن المجــــال

ــاتي أدرس ــد طالبــ ــن بعــ ــي عــ ــة فــ ــا الجامعــ ــت أنــ ــذ  درســ ــد منــ ــن بعــ عــ

ــيم نظــام هــو و زمــن ــد التعل ــي القاعــة  تحضــر يجــب أن و  ,عــن بع ــات ف الطالب

ــا فــي قاعــة فــي مبنــى التعــامالت ,ويــتم تحضــيرهن  فــي قاعــة فــي الجامعــة وأن

فلــو كانــت فــي البيــت ودرســتها هــو , هــذا البعــد المكــاني هــو نفســه ,االلكترونيــة

واآلليـــات متنوعـــة فـــي الـــتمكن مـــن التحضـــير والمشـــاركة  ,نفـــس األســـلوب  

هنــاك مكتســبات كثيــرة  األشــياء أخــرى ؛إذ  مــوذج يمكــن يطــورفأنــا أقــول هــذا ن

 .يجب أن نحافظ عليها ونحرص عليها 

ــاوأ ــوص مـــــــ ــ بخصـــــــ ــا ال ةالجريمـــــــ ــدمها أنـــــــ ــارها أو عـــــــ  انحســـــــ

    رســـمي بشـــكل يعلــن ولـــم حصـــائياتاإل تصــدر حتـــى اآلن جيـــبأ نأ ســتطيعأ

 ال فبالتــالي  حصــلت التــي نــوع الضــبطيات مــا حصــلت التــي الضــبطيات كــم عــن

أو قلـــــــــــــت  الجريمـــــــــــــة  ادتهـــــــــــــل ز  تنبـــــــــــــأأ أن ســــــــــــتطيعأ

ــة و ــرائم نوعي ــم الج ــة نع ــل  نوعي ــؤلنا اآلن ه ــو س ــثال ل ــت م ــد اختلف ــرائم ق الج

ألن النــاس ,أقولــك انخفضــت ,ســرقة المنــازل فــي األزمــة زادت أو انخفضــت 



قضــون الحجــر فــي ي ذهبــوابعــض النــاس  أمــا فــى حالــة منازلهــا  متواجــدة فــي

 .يعرض منا زلهم للسرقة ويستغلها المجرم بهم قد المزارع الخاصة 

ــر األأيضــا الجــرائم  ــا الغي ــة أن ــة ال خالقي ــة أخالقي ــة  أســميها جريم يوجــد جريم

ت هـــــذه التحـــــرش وغيـــــره  مثـــــل ,أخالقيـــــة  ة، الحركـــــ قلـــــة بحكـــــم قلـــــّ

ال تزيــد قـد المقابـل فــي ؛لكـن السـابق فــي كانـت كمـا حركــة أصـبحت مـا الحركـة

ــا ــالي الشاشــات أمــام  عــام شــكلب  اآلن الشــباب ألن  كتروني ــر  ممكــن وبالت تكث

ــرائم  ــةاال الجــــ ــي لكترونيــــ ــة لهــــــا التــــ ــب    عالقــــ األخالقــــــي  بالجانــــ

 مثــل فـي تقــل الجـرائم وبعـض تــزداد الجـرائم بعــض نقـول هـذه الحالــة فـي فـإذا

ــذه ــات ه ــن األزم ــة لك ــكل الجريم ــام بش ــا ع ــا أن ــدي م ــائيات عن ــد اآلن احص  وق

ــن ــة وزارة تعل ــك عــن الداخلي ــي, ذل ــة دراســة وف ــة فاعلي ــا قائم    هللا شــاء إن به

 .تعالى هللا بإذن عليها أطلع وأنا ةزماأل بعد ما النتائج تطلع

كــان عمــا كبيــر بشــكل تطــور العــدلي النظــام أو عنــدنا الجنــائي النظــام أن شــك ال

يعنــــي  جــــدا ســــريعة خطــــوات اتطــــور وخطــــ يعنــــي الســــابق فــــي عليــــه 

ــدما ــت عن ــل خرج ــدة قب ــنوات ع ــة س ــاف الئح ــي  اإليق ــر أالت ــعدت الكثي ــد , س فق

جـــــــــــــــــدا  كبيـــــــــــــــــرة خطـــــــــــــــــوات خطـــــــــــــــــت الدولـــــــــــــــــة

فــي  العــام االدعــاء فــي مطبــق اإلجرائــي النظــام وهــو العامــة النيابــة وجــود

 . يقاف تخفيف مسألة اإل

ــة  ــت والتـــــــــــــــــــــي  المشـــــــــــــــــــــكلة الحقيقـــــــــــــــــــ كانـــــــــــــــــــ

 مــن فتـرة يوقــف وقـد الشــخص  وقـفأ قضــية أي فـي نــهأ مجتمعنـا منهــا ىعـان

ــزمن ــد الــــــــ ــرة وقــــــــ ــف فتــــــــ ــن يوقــــــــ ــزمن مــــــــ ــى أن إ الــــــــ لــــــــ

كــونت ممكــن القاضــي علــى أوراقــه تضــعر وإذا القاضــي علــى أوراقــه تعــرض

ــة  او اإل القضــية  ــأو األدل ــاهي ثابت ــراءات م ــأمر ع ةج ــالي ي ــى الشــخص وبالت ل

ــ ــالإالقاضــي ب ــي الح ــراحه  ف ــه, طالق س ــل حيات ــق نعط ــأي ح ــم  فب ونســجنه ول

أن  أتمنــــــــى يثبــــــــت عليــــــــه شــــــــيء فبالتــــــــالي هنــــــــاك تطــــــــورات 

ــتمر ــات  ألن تسـ ــتمرة االحتياجـ ــر مسـ ــع تغيـ ــل المجتمـ ــع اآلن حاصـ ــر مـ       التغيـ



فلهـــا انعكاســـات كبيـــرة   المجتمـــع يعيشـــه كبيـــرة التغيـــر حالـــة نعـــيش الســـريع

إيجابيــــــــــــــــــــة أو ســـــــــــــــــــــلبية ,علــــــــــــــــــــى المجتمــــــــــــــــــــع 

ــا ــع أنـ ــدل نأ أتوقـ ــة معـ ــيرتفع الجريمـ ــي سـ ــع فـ ــل المجتمـ ــواعأ مثـ ــرائم نـ  الجـ

ترتفــع بــدأت ناآل إلكترونيــة متجــرم الســابق فــي عليــه انكــ عمــا عنــدنا ســتزداد

ــجناء أعمــــار  ــر بــــدأت ناآل الســ ــة ولفــــي األ تتغيــ ــدما العظمــــى الغالبيــ  عنــ

  30 مــن بعــد حتــى وأ فــوق فمــا 25 مــن العظمــى الغالبيــة تجــد الســجن  تــدخل

ــا ــوق فم ــتقبل،  ف ــب المس ــداداأل ال القري ــد ع ــراوح  تأب ــل تت ــدها أق ــاقص  تج تتن

  .بسبب ارتكاب جرائم معلوماتية 18-16-15بين 

ــس ــبة الشــــــــــــــــيء نفــــــــــــــ كــــــــــــــــان  للبنــــــــــــــــات بالنســــــــــــــ

 أتوقــــــع ناآل. جــــــدا بكثيــــــر أقــــــل النســــــاء الســــــجينات عــــــدد النســــــاء

ــة  القادمــة الســنوات الزيــادة هــذه التقنيــة ســهل جــدا .بســبب الجــرائم المعلوماتي

 ة ألخدامها وسهل جدا أن تتعرض للمساست

ــت لصــديقتها ياحصيصــة   ــاة قال ــواتس أب فت ــي ال ــال لقضــية ف ــاك مث ــت ,هن رفع

ــا  ــتم لهـ ــا شـ ــية باعتبارهـ ــا قضـ ــذه اآل,عليهـ ــل هـ ــة لمثـ ــة متفرغـ ــل الدولـ ن هـ

ــد مـــا,التفاهـــات   ــة  لـــذلك  وجـ ــكلتهم يســـمى بالعدالـ التصـــالحية  أن نحـــل مشـ

ــارج  ــاك قضــية إخ ــام  وهن ــار النظ ــى أط ــان أمن ــر وإن ك ــا بشــكل كبي ــتم به ن يه

ســف نالحــظ أن كــل مخالفــة لأل,ك بدايــة فيهــا وهــي قضــية العقوبــات البديلــة هنــا

ــل ,صــالحية إوالســجون ليســت مؤسســات ,عقوبتهــا الســجن  ــا قي الســجون مهم

عنهـا وكتـب فــإن واقـع السـجون غيــر ذلـك لــيس عنـدنا بـل علــى مسـتوى العــالم 

ــذلك. ــب أن ال. ولـ ــايا  يجـ ــي القضـ ــاق وفـ ــيق نطـ ــي أضـ ــجن إال فـ ــتخدم السـ يسـ

 .أما البسيطة ال,جدا  الخطيرة

ــل ــا طفــ ــاوش أيضــ ــره  تهــ ــنة 16 -15  عمــ ــاوش ســ ــع تهــ ــأب مــ ــو  هيــ هــ

ــأ ــا خطـــ ــول مـــ ــح نقـــ ــل و صـــ ــن زعـــ ــع لكـــ ــت  طلـــ ــن البيـــ ــأبوه , مـــ فـــ

ــل ــه زع ــرطة اتصــل راح علي ــدي هــذا بالش ــاك ول ــك وجيــب مع     ويحكــم وروح

ــه ــة  عليـــــــــــــــــــــــــــــــ ــي بعقوبـــــــــــــــــــــــــــــــ القاضـــــــــــــــــــــــــــــــ



 أشــهر   ةأربعــ رهشــأ ثالثــة عقــب االجتماعيــة المالحظــة دار ويــدخل العقــوق 

ــهرين ــت أي شـ ــدة كانـ ــذ المـ ــا ههـ ــاج مـ ــى يحتـ ــول إلـ ــن ن دخـ ــينحـ ــى  قضـ علـ

ــه ــذا لو حياتـ ــكل هـ ــذا الشـ ــيته يحأبهـ ــت  قضـ ــى اإلإلـ ــف لـ ــالحية وكلـ دارة التصـ

ــة  ــه الســجن الــذي مــن الممكــن ,بأعمــال تطوعيــة كعقوبــة بديل أفضــل مــن دخول

 .هذا وهللا أعلم. أن يخلق منه مجرما في المجتمع

 :الثالثة المداخلة

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

ــدم ــدير بالشــكر اتق ــت والتق ــةواأل الشــاعرة الريــف لبن ــة / ديب    الدوســري فاطم

 الليلة لهذه ندوتنا مديرة

    الشايجي حميد.د المميز ولضيفها 

       األميـــرة ســـمو رأســـهم وعلـــي النـــدوة هـــذه إلنجـــاح العاملـــة الفـــرق ولجميـــع

  فهد بنت الجوهرة 

  وسؤالي

ــم ــي الصــعبة الظــروف أن ســعادتكم يعل ــر الت ــا تم ــبالد به ــع ال ــالم دول وجمي   الع

ــن ــي مـ ــاء تفشـ ــاوالك وبـ ــد رونـ ــا الجديـ ــتدع ممـ ــا ىاسـ ــدهاأ دولتنـ ــأمر هللا يـ  بـ

    ولـــي ومتابعـــة  هللا وفقـــه عبـــدالعزيز بـــن ســـلمان الشـــريفين الحـــرمين خـــادم

ــده ــين عه ــر األم ــد األمي ــلمان بــن محم ــه س ــتنفار هللا يحفظ ــع واس  أجهــزة جمي

ــة ــي للمحافظــة اســتثناء دون الدول ــواطن وصــحة أمــن عل ــل الســعودي الم     ب

ــيم ــي والمق ــي المباركــة األرض هــذه رضأ عل ــو حت ــان ل ــذا ك ــيم ه ــل ال المق  يحم

ــريحا ــة لتصـ ــة باإلقامـ ــل . النظاميـ ــك ولعـ ــؤدي ذلـ ــى يـ ــؤالي إلـ ــد سـ ــذه بعـ            هـ

         وعـــدم المنـــازل فـــي رظـــالح خصوصـــا و والمدروســـة الجيـــدة التنظيمـــات

ج الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

ــاعات فـــي الإ ــددة سـ ــل  .محـ ــهم هـ ــالح هـــذا أسـ ــل أو ئـــىالجز رظـ علـــى  الكامـ

ــا ذاإ  المختلفــة بأنواعهــا الجريمــة مــن التقليــل  بحمــد منــياأل النظــام أن اعتبرن

ــه هللا  ــي وتوفيقـــــــــــــــــــ ــة فـــــــــــــــــــ ــهد المملكـــــــــــــــــــ  يشـــــــــــــــــــ



الكربــة هــذه نتــائج مــن تكــون أن ســعادتكم يــري هــل كمــا ؟ والقاصــي الــداني لــه

بدراســة  ( أكثــر أو اقــل ) لــيال التاســعة الســاعة األســواق إقفــال مــثال يقــنن نأ 

ــين  ــين بـ ــن المختصـ ــات مـ ــتأو الجامعـ ــد نـ ــلأ أحـ ــن فضـ ــل مـ ــك يمثـ ــع ذلـ             مـ

ــي المختصــين ــام األمــن ف ــة بدراســة وتخرجــون  الع ــا عــن كامل ــه م ــذه أفرزت  ه

الجماعــات أو األفــراد ســلوك مســتوي علــي إيجابيــة نتــائج مــن الصــحية األزمــة

 بأنواعها؟ الجرائم أو الحوادث من التقليل من ثرهاأو 

 الشهري عبدهللا بن صالح/ اخيكم

ي     الجهــاز أنــه أظنـه  كنــت أنـا عليــك جاوبــت مـا صــالح.د عليـك اتطلــت عـذرا

ــجل ــف ســــــــــــــــــــــــــــــ ــا  ولألســــــــــــــــــــــــــــــ  عمومــــــــــــــــــــــــــــــ

  حقيقــة جميلــة تجربــة هــي التجربــة هــذه مــن يســتفاد أن فضــلأ نعــم بأنــه أقــول

ــ ــاسســــ ــان نإو تفيد النــــ ــا كــــ ــاكل فيهــــ ــا مشــــ ــات فيهــــ ــل  منغصــــ مثــــ

ــراضاأل ــتعان هللا  مــــــــــــ ــل المســــــــــــ ــي وكــــــــــــ ــه  ءشــــــــــــ فيــــــــــــ

أقــول فانــا يجــابياإل الجانــب مــن نســتفيد نحــن يجــابيإ جانــب وفيــه ســلبي جانــب

 .نستفيد أنفرصة هي نعم 

 رابعة:ال المداخلة

  وبركاته هللا ورحمه عليكم السالم

شــكرأو ، المســاء هــذا بلقــاء علينــا تفضــله علــى الشــايجي حميــد الــدكتور اشــكر

  .الحوار هذا دارةإ على الدوسري فاطمة ةستاذاأل دائما المتألقة 

ــا فيــروس لتفشــي الفادحــة الخســائر مــن الــرغم علــى : هنــا  ومــداخلتي  كورون

  وماديا بشريا الجديد، 

بعـــــــــــض  الوبـــــــــــاء لهـــــــــــذا فـــــــــــإن واقتصـــــــــــاديا، واجتماعيـــــــــــا

      أظهـــرت كمـــا البيئيـــة، بالجوانـــب يتعلـــق فيمـــا وتحديـــدا اإليجابيـــة، النـــواحي

ــارير ــأن التقـ ــاض بشـ ــتويات انخفـ ــوث مسـ ــي التلـ ــين فـ ــا، الصـ ــال وأوروبـ  فضـ

 .األمني بالجانب تمثلت أخرى فائدة   عن

 .الظروف هذه ظل في أنخفض ومحليا عالميا الجريمة معدل هل : سؤالي



 األزمــة هــذه تخلفهــا نأ ممكــن التــى وضــاعاأل فــي االجتماعيــة رؤيتــك ومــاهي

  معدالت ارتفاع ناحية من

  .. االلكترونية الجريمة

 المالكي ماجد / التربوي المستشار : خوكمأ

معــرض فــي ذكــرت أنــا نعــم هــو الســؤال هــذا علــى ونشــكرك ماجــد أخ هللا حيــاك

جانــب إيجابيــات  فــي وركــزت وســلبيات إيجابيــات فــي هنــاك يعنــي أنــه حــديثي 

فــي  هــو هــل الجريمــة معــدل نــهأ فــي تثيرهــا أنــت اآلن مهمــة قضــية أيضــا

 أوانخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

ــا و ــتطيعأ ال أن ــول أن س ــك أق ــذه ل ــة ه ــبأ وأ المعلوم ــى جي ــؤال عل ــذا الس إال  ه

حــــــول هــــــذه  إذا كــــــان أمــــــامي يعنــــــي أرقــــــام و إحصــــــائيات دقيقــــــة 

 وتســــتغل جــــرائم ترتكــــب أن األزمــــات فــــي أحيانــــا المتوقــــع لكــــن القضــــية

انتهـــــــــــــــــــــازيين  وهنـــــــــــــــــــــاك يعنـــــــــــــــــــــي األزمـــــــــــــــــــــات

ــزون  ــويق الظــــروف هــــذه مثــــل ينتهــ أشــــياء  مــــثال وبيــــع أشــــياء لتســ

     التقنيـــة للوســـائل النـــاس اســـتخدام األســعار ورفـــع النـــاس حاجـــة اســتغالل و

ولجـــوئهم إليهــا ســـيؤدي إلـــى اختراقـــات  لكترونيـــةاال والتطبيقـــات لكترونيــةاال

ــرة  ــزة  كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لألجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   النــاس و معينــة حســابات أو معينــة مواقــع شخصــية ينتحــل قــد يعنــي الــبعض

ــدأ ــدخل تبــــــ ــى تــــــ ــذا علــــــ ــاب هــــــ ــن الحســــــ ــم ومــــــ ــف  ثــــــ تكتشــــــ

ــف ــد لألســـــ ــوات بعـــــ ــهأ األوان فـــــ ــم نـــــ ــن لـــــ ــابا يكـــــ ــليما  حســـــ ســـــ

أو  الفيـــزا او الصـــراف بطاقـــة البطاقـــة فـــي البيانـــات يعنـــي اســـتغالل تـــم بـــل

تســـــــــــــــــــــــــــــــــــرق  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد غيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 جــدا وارد أمــر فهــذا الجهــاز فــي موجــودة اللــي المــواد تســرق قــد كمــا وتســتغل

هللا  شــاء إن النتــائج و األزمــة هــذه فــي ســيرتفع الــذي الجــرائم النــوع وهــو

 بشــكل انخفــض الجــرائم بعــض أنــه ســنجد حصــائياتاإل لنــا تصــدر عنــدما الحقــا

 .ارتفع خراآل والبعض كبير



 خامسة:ال المداخلة

 حميد د بالغالي مرحبا

      هنــاك وهــل .. مجتمعنــا فــي المعاصــرة الجــرائم أبــرز كتقــدير فــي هــي مــا

 خلفها؟ ومن الجرائم هذه لردع متمكنة وجهات علمية وسائل

 :الثاني السؤال

      ظـــاهرة نـــهأ علـــى األســـري العنـــف مشـــكالت تســـويق الكتـــاب بعـــض يحـــاول

ــرة ــكل منتشــ ــر بشــ ــي كبيــ ــا فــ ــعودي مجتمعنــ ــوق الســ ــاد ليســ ــض إليجــ              بعــ

ــة ــي األنظمــــ ــد التــــ ــن تحــــ ــدين دور مــــ ــي الوالــــ ــة فــــ ــمأ تربيــــ  والدهــــ

  الوالدين؟ سلطة من تقلل أنظمة وتشريع

 هللا؟ حفظكم ذلك حيال نظركم وجهة هي ما

 الشريدة خالد د .أ خوكمأ

ــاك  ــور هللا حي ــور الفاضــل دكت ــد دكت ــبة خال ــى بالنس ــؤال إل ــعب الس ــه متش     وفي

لألســــف  يعنــــي نعــــم أقــــول أنــــا للوقــــت اســــتغالالً  لكــــن كثيــــر كــــالم يعنــــي

 ا  عــدد أجريــت الظــروف يســتغل مــن هنــاك العكــر المــاء فــي يصــطاد مــن هنــاك

العنــــف  أن إلــــى تشــــير وكلهــــا المتقنــــة المحكمــــة العلميــــة الدراســــات مــــن

ــري ــيس األس ــاهرة ل ــل ظ ــو ب ــي مشــكلة ه ــع ف ــعودي المجتم ــو الس       مشــكلة ه

ــودة ــم موج ــن نع ــيس لك ــاهرة ل ــة ظ ــي عام ــع ف ــي المجتم ــا يعن ــاركت أن ــي  ش ف

ــتين ــلنا دراس ــى وتوص ــس إل ــائج نف ــا النت ــل كم ــض توص ــزمالء بع ــرين ال      اآلخ

ــذين ــة قــــاموا الــ ــىال المشــــاكل هــــذه بدراســ ــي كنــــا تــ  ىالتــــ دراســــة فــ

ــع ــدها وضـــــ ــف  بعـــــ ــتراتيجية العنـــــ ــة اســـــ ــدما والدراســـــ ــا  عنـــــ أتينـــــ

ــم ــد لــــــــ ــدد نجــــــــ ــر العــــــــ ــذى الكبيــــــــ ــاول  الــــــــ ــالم  يحــــــــ  اإلعــــــــ

عصــــاته يضـــــرب  ماســــك واحــــد كــــل بيوتنــــا كــــل وكــــأن لنــــا يصــــور

  وتحــدث نعــم مشــكلة هــي موجــود غيــر االمــر وهــذا الحقيقــة فــي بينمــا بالثــاني

ــدى ــبعض لـ ــم الـ ــن نعـ ــل لكـ ــي هـ ــاهرة هـ ــة ظـ ــت ال عامـ ــاهرة ليسـ ــة   ظـ عامـ

والدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 



 لألسـف أحيانـا اإلعـالم وسـائل فـي يطـرح مـا هـو مـا عكـس ذلـك أثبتـت العلمية

علينـــــا  تتكـــــرر و إعالميـــــا كبيـــــر بشـــــكل تضـــــخم  واحـــــدة حالـــــة يعنـــــي

مشــاهدته  تكــرر ألنــه المجتمــع فــي يحــدث عــام ءشــيه وكأنــ األمــر خــذأن  فنبــدأ

ــذلك ــي ولـــــــ ــورة يعنـــــــ ــة الصـــــــ ــي النمطيـــــــ ــم التـــــــ ــي  ترســـــــ فـــــــ

 حقيقــة جــدا خطيــرة اليــوم لكترونــياال اإلعــالم وســائل خــالل مــن النــاس أذهــان

ــي ــويه ف ــة تش ــع حقيق ــذلك الواق ــب ول ــون أن يج ــاء نك ــب أذكي ــرع يج أال  والمش

ــاق ــائل وراء ينسـ ــالماإل وسـ ــذه   عـ ــي هـ ــرع يبنـ ــدما يشـ ــرع عنـ ــذا المشـ أو كـ

ــريعا ــدأ بتش ــم يب ــام ث ــائيات وأرق ــة وإحص ــائج علمي ــى نت ــاء عل ــريعات بن ته التش

ــ اإلعالميــة عنــد الــبعض موجــودة فــاهلل  ةونتصــور هــذا الــذي يحصــل لكــن الطبل

 .المستعان

ــا ــت أن بم ــد الوق ــى ق ــإنني انته ــكرأ ف ــع ش ــى الجمي ــن عل ــتماع حس ــى  االس وعل

 اللجنــــــة  حقيقــــــة وأشــــــكر وصــــــلت التــــــي القيمــــــة هــــــذه المــــــداخالت

جميــع و التــويجري خالــد المحســن عبــد أبــو الفاضــل أخــي أشــكرك و اإلعالميــة

كمــــــا أقــــــدم  الليلــــــة الموضــــــوع هــــــذا علــــــى عمــــــل الــــــذي الطــــــاقم 

وأشــكر لهــم شــكرا ميــرةاأل ســمو ســهمأر وعلــى العلمــي للفريــق الجميــل الشــكر

ــع  ــوة جميـــ ــوات األخـــ ــي واألخـــ ــروب فـــ ــى الجـــ ــن علـــ ــتماع  حســـ االســـ

ــي كــان وإذا خالتاوالمــد ــة او أخــرى أســئلة ف  تلقاهــاأ نأ مســتعد أخــرى مداخل

 .الجميلة إدارتك على فاطمة أستاذة شكرا الخاص على

ــالص ــكر خ ــدير الش ــعادة والتق ــد.د لس ــايجي حمي ــى الش ــذا عل ــد ه ــع الجه     الرائ

  ساعتين مدى على

 .الشامخة رموزه وأحد  للوطن ثراء ودمت هللا وفقك

  هللا حفظك ومعرفة علم من قدمت بما رائعة أمسية كانت

 هللا حفظكم واستمع وشارك وتابع حضر لمن شكًرا

ــيكم الســالم ــه هللا ورحمــة عل ــر بكــل مســاءكم هللا وأســعد وبركات ــدير الخي   والتق

 والعطاء والوفاء



 عــن تــنم قيمــة معلومــات مــن قدمــه لمــا الشــايجي حميــد الــدكتور ســعادة أشــكر

  .واسعة وثقافة دقيق وفكر غزير علم

   جميعًا منها استفدنا

 حسناته موازين في هللا وجعله الجزاء خير هللا فجزاه 

 بنــت الدوســري فاطمــة ســتاذةاأل والكاتبــة األديبــة اللقــاء هــذا مــديرة أشــكر كمــا

ــي الريـــــف ــت التـــ ــة كانـــ ــي مبدعـــ ــوار إدارة فـــ ــات الحـــ ــرح  والتعليقـــ وطـــ

  . والمداخالت األسئلة

ــكر ــذه لمؤســس موصــول والش ــة ه ــارياإل المجموع ــي ستش ــعادة  واإلعالم   س

ا الـــــذي التـــــويجري خالـــــد ســـــتاذاأل ــً ــذه  إقامـــــة علـــــى يحـــــرص دائمـــ هـــ

 .تعالى هللا بإذن وأهله للوطن المفيدة اللقاءات

ن وكــل المجموعــة هــذه فــي العاملــة الفــرق جميــع أشــكر كمــا    مــن اســتقطع مــَ

 .اللقاء هذا أثرت سؤال أو مداخلة في شارك و أمسيتنا وتابع الثمين وقته

 وقضاياه وأهله والوطن الدين لخدمة ذخًرا دمتم

 وطن يا عزك دام      

 محمد ابن فهد بنت الجوهرة : أختكم

  خــالل مــن عرفتــك عليــك اغربمســت ولــيس دحميــد شــكرأ البيــت مــن .القلــب مــن

  موقع كل في جهودك

ــا ــدعتأ عمومـــــــــ ــادة بـــــــــ ــت كالعـــــــــ ــيأ كانـــــــــ ــزة ةمســـــــــ  متميـــــــــ

  اشكر الوقت نفس وفي  ومضمونها محتوها في ورائعة

 خاصــة ســلوبكأ اللقــاء حــالوة الدوســري فطــوم المــريخ بنــت  المبدعــة ةديبــاأل

ــا شــارك لمــن موصــول والشــكر ومــداخالتك  تعليقاتــك فــي  ة    خــواإل مــن معن

 . فيكم هللا بارك  خواتواأل

 *                *              * 
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:  الكاتبة  السعودي    المسرح   سيدة   ةالليل   ستضيفن  ورحمة هللا وبركاته   عليكم السالم 

 العبدهللا   ملحة د

 :السيرة الذاتية: أوالً 

 [مريع آل]مزهر مريع  عبدهللا  ملحة *

 الجنسية  سعودية  *

 م 1957 أبها  مدينة مواليد *

 بأبها  للبنات  األولى  المدرسة  في  االبتدائي تعليمها  تلقت *

       مصر جمهورية ) بالقاهرة  السنية مدرسة من الثانوية  الدراسة شهادة  نالت *

  (.العربية 

  والدراما النقد بكالوريوس  *

  "والدراما  النقد  في دكتوراه

  :  لها صدرت كتب

  .السعودية  في  المسرح على البداوة أثر *1



  .السعودية في  المسرح على اإلسالمية الهوية  أثر *2

  أولى طبعة ( االول  الجزء )  هللا عبد  ملحه مسرحيات  *3

  أولى طبعه (  الثاني الجزء )  هللا عبد  ملحه مسرحيات  *4

  (  األول الجزء .) وتقاليد  عادات .. السعودية  العربية  المملكة  *5

  " السعودي المسرح سيدة مؤلفات" بعنوان  مجلدات  عدة في  الكاملة  األعمال ) *

ً  نيثالث و نيثنا وتضم للكتاب العامةة المصري الهيئة  عن ً  نصا  ( مسرحيا

  مسرحيات  ست األول المجلد  *  6

  مسرحات  ست الثاني  المجلد *7

  مسرحيات ست  الثالث المجلد *8

  مسرحيات سبع الرابع المجلد *9

  مسرحيات سبع الخامس المجلد * 10

  السعوديه  العربيه  المملكه .  األدبي  أبها نادي عن صدر  كتاب في مسرحيتان * 12

  أولى  طبعه الفاس  أم مسرحية * 13

     عن الصادرة  الجوائز سلسلة فى ( ونعسان  وصاحية  اللمس  )  مسرحيتان * 14

  .للكتاب  العامة  المصرية الهيئة

  بداع إ ) بعنوان دراسة (العربية الجزيرة فى المسرح  فى المرأة  بداعإ ) كتاب * 15

  العربيات  ديباتاأل رابطة  عن الصادر ،  العربية الجزيرة  شبه  فى  المنعزلة الجزر 

 .  اإلمارات فى

الهي  عن . المسرح  في والتأليف التلقي في نظريه وهو  (الخامس البعد) مجلد * 16

  ةئ

  للكتاب العامة المصرية 

  (  تأليف ) صدرت  بداعيةإ أعمال 

  1992 الفأس أم  مسرح  -1

  1993 قهوة فنجان مسرح  -2

  1994 ة الطاحون مسرح  -3



  1994 الثعالب تموت حينما  مسرح  -4

  1994 المسخ مسرح  -5

  1995 المبكى  شق  مسرح  -6

  1995 جوكاستا مسرح  -7

  1995 الطلسم سر  مسرح  -8

  1996 يفط  عالم مسرح  -9

  1996 ة التميم مسرح -10

  1997 أراجوز  ميت  مسرح -11

  1997 العفريت وعين الحجلة  مسرح -12

  1998 النار شبة  مسرح -13

  1998 صهيل مسرح -14

  1998 اختبار  حالة مسرح -15

  1999 السور مسرح -16

  2000 دو المواطن  تيالاغ مسرح -17

  2001 المنظر مسرح -18

  2002 الربيع حانة  مسرح -19

  2002 الجسر  مسرح -20

  2003 المنضى  زمن مسرح -21

  2003 هوت  بير  مسرح -22

  أسطورة على تنويعة) 200 2 وإحضار  ضبط مسرح -23

  ( فاوست 

  2002 والنيل الليل مسرح -24

  2003 فين تالقيها ها مسرح -27

  ( أطفال)  2003 ةحكاية الجد مسرح -28

  2004 اللمس  مسرح -29



  2004 ونعسان ةصاحي  مسرح -30

  ( أطفال  ) 2005 سماهى مسرح -31

  ( أطفال  ) 2005 األصبع عقلة  مسرح -32

  وعربية مصرية مهرجانات  فى مشاركات *

  األول العربي المسرح ملتقى مهرجان  -

  .م 1995 عام عزب شرف أ  إخراج  من المسخ مسرحية بعرض

  .  التجريبي  للمسرح  الدولي القاهرة  مهرجان  -

  . عزب أشرف . أ إخراج من  .م 2/9/1994 المسخ  مسرحية 

  ( ندوات) 1994 عام ثم 1993 عام للكتاب الدولي القاهرة  معرض -

  2001 المصريه للجمعيات التابع العربي المسرح مهرجان  -

  عزب أشرف .أ  إخراج  من (  أراجوز ميت ) بعرض

  ( تقدير  شهادة  مع متميز عرض) ونالت 

  ( رمضان  من العاشر ) ة بالقاهر الرواد  مهرجان  -

  منها  جوائز  بعدة المسرحية فازت  وقد .  الطلسم  سر  مسرحية بعرض

  متميز  عرض أحسن  جائزة

  إخراج أحسن  جائزه

  ديكور أحسن  جائزة

  ممثل  أحسن  جائزة

  ةثاني ةممثل أحسن  جائزة

  إضاءة  أحسن  جائزة

  2000/   1/  20 في  المقام باألردن العربي للمسرح البترا مهرجان في شاركت -

  . باآلتي وذلك 2000/  2/  20 إلي 

  ( العام الرأي  وصياغة  عالماإل )  بعنوان ة بحثي ورقه *

  مسرحية تجارب  .  إبداعية  شهادة *

  (  تجاهاتهاو ـ تطوره  ـ ه تاريخ السعودي  المسرح  عن  ندوة ) *



  ةالمستدير ة المائد *

فبراير  24 بتاريخ القاهرة في  المقام العمال الفنانين جمعية  مهرجان في شاركت -

  للمهرجان االستشارية ةالهيئ رئيس كونها  وذلك  2000 عام مارس 2 حتى 

 

    المرأة )  بعنوان بورقة  2005 عام للكتاب الدولى  القاهرة معرض  فى  شاركت -

  الدولى تحكيم  الكبير  األوسط  الشرق مشروع فى العربية 

  1998 ( القاهره ) السادس  المسرحي الخيمة  شبرا مهرجان  *

  ( تحكيم  لجنة عضو )

  2000 (  القاهره ) العمال  الفنانين جمعية مهرجان  *

  ( تحكيم  لجنة عضو )

  2001 ( األردن ) العربي  المسرحي  البترا  مهرجان  *

  (  تحكيم لجنة رئيس )

  2003 ( القاهره  )  الدولي الطفل  بينالي *

  (  تحكيم لجنه  عضو)

  2005 ( القاهرة  ) الثاني الخمس القارات بينالى  *

  تحكيم لجنة عضو

  تكريمات *

  (  2000 األردن في البترا  )مهرجان في  كرمت  -

  المهرجان  درع  ونالت 

  2000 عام .  المهرجان  درع  ونالت  بالقاهرة العمال مهرجان في  كرمت  -

  المهرجان  درع  نالت 

  ى عل وذلك  ) العزيز  عبد طالل األمير  الملكي  السمو صاحب  من  تقدير  شهادة  -

  1999.  (  اإلبداعية مؤلفاتها  جميع -

  2001 بتونس  العربيات المبدعات ملتقى في  كرمت  -

  المهرجان  درع  نالت 



  2002 باألردن الطفل لمسرح الثالث  العربي  مهرجان في  كرمت  -

  المهرجان  درع  نالت 

  2001 عام ة لشارق با العربيات األديبات  ملتقى في  كرمت  -

  ( البالد  ةجريد) السعودي  المسرح  سيدة  لقب  ة السعودي ةالصحاف عليها  أطلقت  -

  1999 عام

  ةالجديد للمدن الفنون  محبي جمعية  في  كرمت  -

  2004 عام  السعودي األدب عميدة  لقب  ونالت 

  والفنى األدبى  مشوارها عن األزهر  جامعة كرمتها -

  المهرجان درع ونالت المرأة  لسينما األول المنيا  مهرجان  كرمها  -

  الجامعة درع ونالت بارزة عربية  كأديبة المنيا جامعة كرمتها -

  النادى درع  لها وقدم  رمضان من  بالعاشر  الرواد  نادى كرمها  -

  السعودى المسرح كعميدة  بالقاهرة هللا  عوض  غازى/ الدكتور  صالون كرمها  _

  بحثية ومشاركات دوليه  مؤتمرات*

 لالتحادات  القومية الجبهة نظمته الذي األول العربي  الجماهيري الملتقى في  شاركت -

/    23-18 من  الفترة  في  "بليبيا  "  طرابس في

  / الرئيس السيد بدعوة وبذلك  1997

للجبهة  العام  األمين ابراهيم علي  والدكتور وهبه الدين سعد واألستاذ القذافي معمر

  

  . بليبيا القومية

( العام  الرأي  وصياغة  عالماال ) بعنوان ة بحثي رقة بو البترا مهرجان في شاركت -

  

.   عام تحكيم لجنة عضو  للمسرح  السادس الخيمة شبرا  مهرجان وفي شاركت -

1998  

  عام ستشاريةاال  اللجنة رئيسة للمسرح العمال الفنانين مهرجان في شاركت -

  2001 عام  باألردن  العربيات اإلعالميات مؤتمر  فى شاركت - 1999



  ( العربي الوطن في  ةاإلعالمي ة المرأ دور تفعيل ) بعنوان ة بحثي ة بورق وذالك

  2001 عام بتونس العربيات  المبدعات  ى ملتق في شاركت -

  (  العربي الوطن في المسرحي المرأة إبداع  في الرجل  صورة) بعوان  ةبحثي بورقه

  2001 عام ة بالشارق العربيات األديبات  مؤتمر في شاركت -

  ( ة العربي ةالجزبر شبه  في  ة المنعزل الجزر إبداع  )بعنوان بورقه

  2001 عام باألردن الطفل  لمسرح  العربي المهرجان في شاركت -

  (والتجريب الشعبي الموروث بين  الطفل مسرح) بعنوان  ةبحثي  ةبورق وذلك

 ة المصري األوبرا  بدار  الهناجر  بمركز ة بالقاهر الدولي  الطفل بينالي  في شاركت -

  عام

  ( الخامس  البعد و  الطفل فنون) بعنوان  ة بحثي بورقه 2002

  بالقاهرة للطفل الثانى الخمس القارات بينالى  تحكيم  لجنة عضو -

ي السعود العربية للملكة الرسمى الوفد ضمن بفرانكفورت للكتاب الدولى المعرض فى شاركت 

  2005 عام بالمانيا ة

 ضد العنف  : بعنوان  بحثية بورقة المرأة لسينما األول  المنيا مهرجان فى شاركت  

  العربية  السينما فى المرأة 

  :  عليها حصلت جوائز

  القصة في  التأليف  جائزة -

  .م 1990 عام بالقاهرة الفنون أكاديمية  من

  (الفيصل خالد األمير  جائزة ) الثقافية أبها مسابقة  في  المسرحي  التأليف  جائزة -

  عن وذلك  . م1994 عام  وذلك  فيها  والمقيمين التعاون دول  عن وذلك

  ةوالصحافة الدول من  الفاس أم  مسرحية 

  2001 عام  أعمالها  جميع عن وذلك  والمسرح ة الرواي في ة الثقافي أبها  جائزة -

  المركز  العربية  الدول كتاب  مستوى على  الكويت  دولة  من الواعى  الجيل جائزة -

  ختبار ا حالة مسرحية  عن  األول

  : ة صحفي خبرات 



  1993 ( ة السعودي البالد مؤسسة  )  إقرأ لمجلة  بالقاهره  صحفي مراسل 

- 1997  

 إقرأ  مجلة.) الفن وأدب  فني  نقد باب وهو ( سلويت شاشة ) بعنوان ثابت باب  لها -

  – 1963 أعوام ة لمدةأربع التشكيلي للفن  نقد. ة صور كالم  بعنوان ثابت  ركن - (

  ( إقرأ  مجلة) 1997

  من العديد بها  ولها عامين لمدة  القاهرة مكتب ،  اليمامة مجلة  مع تعاونت  -

  . 1993 -  1991 والمقاالت  الدراسات 

  (  عمان بسلطنة القريمتين أم  دار  ) السراج لمجلة القاهرة  مكتب  مدير -

  2002-1997 عام

  والسينمائي  المسرحي للنقد مقاالت  ثابت  باب  بها ولها -

  ، الوفد جريدة  .  األهرام  جريدة مثل العربية بالجرائد  المقاالت  من  العديد لها -

  اليمامة  ، السراج  إلى  باإلضافة تياترو مجلة  ، المسرح  مجلة  ، الرياض جريدة

  . الخ ... وإقرأ

  .م  1996 عام بالقاهرة  [ وهي  أنا  ]  مجلة تحرير  رئيس نائب  عملت -

  بالقاهرة السعودية  الثقافية  الرسالة  مجلة  فى حاليا  تكتب -

  : منشورة  راسات د

  . ة اليمام مجلة  حلقات ثالث  في  اليمامة  مجلة في  والالوعي  الفن *

  . السعودي المسرح  في ة الغائب ة الحاضر ة الشخصي المرأة *

 التمثيلية  المهن نقابة.م1992 اغسطس التجريبي  العدد  92 تياترو مجلة 

  1414/ 6/ 26 بتاريخ 942 العدد اقرأ والدراما  المجتمع  بين الزيجات  تكافؤ *

  . جديد كتاب في نقدية  دراسة  العرب  للفنانيين النفسي  التحليل *

  .هـ1414/ 26/10 ، 958 العدد  " أقرأ مجلة"

  . حلقات ثالث في والكوميديا  الضحك  ظاهرة  بين  الفرق ·

.    1414 األول ربيع 29.  1272  1414 األول ربيع  22  1271 العدد  ليمامة

  1414 األول ربيع 15 1273



  السعودية في  المسرح على البداوة اثر ·

  .م 1993 يونيو 15 الرابع  العدد  1993 تياترو مجلة 

  :  اإلبداعية  اعمالها  عن نقدية  وتناوالت  دراسات 

       مصطفى الدكتور بقلم  والثاني  األول الجزء المسرحيه  المجموعة  عن دراسة

  .م 1995 عام ، المسرح قسم الفنون بأكاديمية  الدراما أستاذ يوسف

  اإلبداعية  األعمال عن دراسة  · *

       قسم  ورئيس ومؤسس اإلعالمي الخبير  المغازي أحمد الدكتور األستاذ  بقلم ·

  . بالزقازيق اإلعالم

  .م 1996/سبتمبر /1 بتاريخ  العربي للمسرح ةالثالث الوثيقة في الدراسة  هذه  نشر

  الثعالب تموت حينما  مسرحية  عن دراسة  *

  القاهرة بجامعة اإلنجليزي  األدب  ستاذأ قسطندي فخري  الدكتور األستاذ  بقلم

  .م 1996  / سبتمبر/1 بتاريخ العربي للمسرح ة الثالث الوثيقة في  وذلك

  السعودية في المسرح  في اإلسالمية  الهوية أثر  كتاب عن دراسة  *

  الفنون بأكاديمية والدراما  النقد بقسم  والمدرس  الناقد  العال أبو عصام . أ بقلم

  وذلك  بالقاهرة 

  . هـ1414 ثاني  ربيع/2 بتاريخ

      عبدهللا ملحه مسرح  في  المسرحي الحوار  في  الصورة  رنين بعنوان دراسة  *

 ً   على  تطبيقا

للمسر  الثالثة  الوثيقة المسرح  نادي مجلة في نشرت  الثعالب تموت حينما  مسرحية 

  ح

  استاذ  عرنوس الرحمن عبد/ د .أ بقلم . م1996 /  سبتمبر  / 15 بتاريخ العربي

  .بالقاهرة  المسرحية  للفنون العالي  المعهد الفنون  بأكاديمية واإلخراج التمثيل

  الدكتور  لألستاذ ( هللا عبد  ة ملح مسرح في ة الصور ) بعنوان ةدراس ·

  في  نشرت بغداد جامعة ةالجميل الفنون بكلية  النظريات  علم أستاذ  القصب  صالح 

 ة بالقاهر ةالمصري  المسرح ومجلة  ةالعراقي ة القادسي جريدة



     التراث خبير بقلم  وتقاليد  عادات السعودية  العربية  المملكة كتاب حول دراسة ·

  (مقدمةالكتاب) . م1995/ 2/ 10 بتاريخ كمال  صفوت  /  األستاذ  الشعبي

 ·

 ة    مقدم العال  أبو عصام /د  والناقد األستاذ  بقلم الفأس أم  مسرحية  حول دراسة  *

  .م 1994/ 10/ 15 بتاريخ للكتاب

    ميت ) الفنية الرؤية يعرض  الشعبي المسرح مهرجان  عنوان تحت نقدية رؤية ·

  وذلك  العربي المسرحي الفن وحدة حول دراسة وهي  (.أراجوز

  /  مايو /5.هـ1417  /  ةالحج  ذو /   28 ثنيناال .  الكويتية       البيان جريدة  في

  . سليمان فوزي / الكبير الناقد  بقلم وذلك 6165 العدد 1997

      توثيق  نحو ) المسرح  نادي  مجلة من  (الثالث المجلد)  خاص عدد عنها صدر  ·

  الثقافة  لقصور العامة  الهيئة تصدره  الذي ( العربي المسرح 

  .م 1996 سبتمبر  بمصرعدد 

 بأكاديمية  والدراما  النقد  قسم سيورئ  أستاذ يوسف مصطفى الدكتور بقلم  ةدراس ·

  السعودي المسرح في ة واثب خطوات )  بعنوان الفنون 

  للكتاب ة العام ة الهيئ عن المسرح مجلة في  نشرت  ( المعاصر 

        ربيع /  الناقد لألستاذ (  هللا عبد ملحة  مسرحيات  فى قراءة ) بعنوان دراسة ·

  هللا  عوض غازى الدكتور  صالون كتاب ضمن ونشرت  مفتاح

 :  هللا  عبد ملحة  . د مع ومقاالت حوارات

م    النوع الموضوع عنوان المحاور او الكاتب الجريدة  او المجلة التاريخ  العدد رقم

  

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

  مقال  قتلت ذنب  بأى  هللا  عبد ملحة .د األهرام 41827

  

      صراعات  فى  إبحار هللا عبد ملحة  مؤلفات  عبده حازم  السعوديه  الوطن .1

  مقال  )مقال( المعاصر اإلنسان



المرأ   2000/شعبان/12  41619 .2 (    ةاألهرام  )مقال  القدس  وانتفاضة 

10047 

ت المسرح العربي مازالت  انجاز إاللواء محمد ماهر رغم    1421عبان  /ش18 .3

 حالةمخاض ) حوار (الكتابة المسرحية في 

 -----ةالقاهر 2000الثالثاء نوفمبر / 30 .4

 ختراقا سعوديا أو خليجيا للمسرح العربي ) حوار ( ا البعض يرانا  .5

زوجة  هو وهى نهاد النادى من حق الرجل أن يبحث عن ال  2001ابريل    13 .6

 ) مقال( ة حتى لو كانت العاشر الصالحة

 والهوية والجرعات الثقافية ) مقال (الموسم التحرير العولمة   2000يناير  .7

      الحدود ومأساة  السور مسرحية  التحرير الرياضى  النهار 12/9/1999 .8

  ( مقال ) العربية 

  ( مقال  ) المرأة  قضية فى العولمة  أبعاد عكاشة عدنان الرأى  2000يناير  .9

النقدية    2201/ 3/ 18  6889 .10 الحركة  أصحاب  النادى  نهاد  الراية 

 ) حوار ( والمسرح العربى 

المبدعات    2000/ 5/ 12  11303 .11 العظيم  عبد  ثناء  الخليج  زهرة 

 13العربيات فى الشارقة ) لقاء (

    جرفت  الغربية المسرحية التيارات  الربيع ناجية  الراية  3/2000/ .12

  ( حوار  ) العربي الوطن فى  للمسرح األصيل  التيار 

البالد فهد الحارثى سيدة المسرح السعودى    1421صفر 12  15997 .13

 ) مقال ( 

أول9  127756 .14 فادية خطاب د. ملحة عبد هللا    عكاظ   1422جماد 

 ائزة على جائزة أبها )حوار(   جال

الربيعى    1425رجب  1412862 .15 محمد  الصحارى  خزامى  باب 

المملكة   وتقاليد  عادات  عن  كتابا  تقدم  سعودية  أكاديمية  أول  المدخلى 

 العربيةالسعودية )مقال (



السعودية    1999/ 20/10  68 .16 الكاتبة  توفيق  مجدى  الدولية  اليوم 

 ملحة عبد هللا ) حوار(  

الرأى األردنية جمال عياد دور المتلقى والمبدع فى حوار    2000/ 3/ 9 .17

 الحضارات )حوار (  

السعودية    31/1/2000  5 .18 الكاتبة  المبارك  خالد  األردنية  الموسم 

 ملحة عبد هللا )حوار(  

عربيات  زه  2000/ 5/ 12  1103 .19 مبدعات  التحرير  الخليج      رة 

 )مقال (  

هللا .20 عبد  ملحة  د.  ترشيح  التحرير  اليوم  أوناسيس   المرأة              لجائزة 

 ) مقال (  

أوصال    29/2/2000  561 .21 فى  يدب  التعب  الربيعى  مكى  الزمان 

 مسرحنا العربى )مقال (  

  ب د.ملحة عبد هللا الرياض الطيب برير يوسف قراءة فى كتا  2005 .22

 لى سر الطلسم )مقال (  إمن شق المبكى 

الكتاب    24/2/2001 .23 العربى السيد رشاد الجيل الحالى من  األهرام 

 مشغول بالمناصب )حوار (  

ا  1999بريل  إ .24 صنعوا  النداء  النقاد  توفيق  مجدى  نتكاسة  الدولية 

 المسرح العربى ) حوار ( 

عشاق    2000/ 2/ 9 .25 من  أنا  علوان  رزاق  اليوم  التراث  العرب 

 ومحاولتى هى سادس معالجة اسطورية فى العالم )حوار( 

اليوم رزاق إعالن الصراع مع الرجل وسيلة    27/6/2000 .26 العرب 

 - 26لإلبداع والشهرة والفن )حوار (  

 زينة سيد اسكندرانى حبى لوطنى جعلنى أحب المسرح )حوار (   .27

جريدة العهد التحرير المسرح وتفتيت الحاجزالصلب    16/4/1997 .28

 فى سر الطلسم ) مقال (  



الرأى نسرين الكردى دعوة اإلعالمية الى    19/6/2001  -15838 .29

 تغيير الصورة التقليدية للمرأة العربية )مقال (    

الراية نهاد النادى العولمة هاجس يقلق المبدعات ويحملهن مسئولية   .30

 جديدة )حوار(

سرح  الوفد خالد الهوارى جوكاستا ..الخروج الى الم  14/1/1998 .31

 العالمى )مقال ( 

الحقائق المصرية مجدى توفيق كارثة الفن فى الوطن    1999/ 7/ 8 .32

 العربى إن كل من هب ودب أصبح ناقدا ) حوار(   

الدستور فخرى صالح ملحة عبد هللا تتحدث عن    1420ذو القعدة2 .33

 المسرح فى السعودية )مقال (  

رح  مجلة المسرح صالح القصب الصورة فى مس  2000ابريل ومايو/  .34

 ملحة عبد هللا )مقال ( 

الوطن حازم عبده الهيئة تصدر مؤلفات سيدة المسرح السعودى )   .35

 مقال(  

 الموسم التحرير شهادات إبداعية وتجارب ) مقال (    2000/ 2/ 27  8 .36

37.  

38. 9 /3 /2000    ( منكفئ  العربى  المسرحي  المؤلف  الرأى جمال عياد 

   -38حوار(  

أبها    12/7/2000  11706 .39 بجائزة  فوزى  المفلح  هيام  الراية 

   -39المسرحية وسام على صدرى )حوار(  

الجزيرة التحرير المسرح السعودى يعيش أبهى    1998/ 3/ 6  9290 .40

   -40عصوره )حوار(  

البيان فوزى سليمان رصد اإليقاع للحياة بكل صورها    17/3/1999 .41

   -41فى كتاب عادات وتقاليد )مقال (  



األول  /17 .42 ربيع  الحجة  الليبية  1369ذو  الشمس  الرسول  وفاة  من 

   -42د.األزهر حميد ملحة عبد هللا ظاهرة المسرح السعودى )مقال( 

الرياض موسى حوامدة د.ملحة عبد هللا :    22/2/2000  11565 .43

   - 43اإلبداع قضية نفسية بحتة خضعت للعديد من النظريات )مقال (  

ب ظهور كاتبة مسرحية يستفز  الخليج ميرفت الخطي   27/4/2000 .44

   -44الرجل فى السعودية )مقال ( 

م  7/5/2000  995 .45 العصرية  واإلبداع  تاألسرة  الخليجية  يعود  ى 

   -45المسرحى )حوار ( 

فى    2000/ 2/ 29  561 .46 يدب  التعب  ربيعى  مكى  اللندنية  الزمان 

   -46أوصال مسرحنا العربى )حوار (  

البيان فوزى سليمان المسرح هويتنا فى التعرف الى    18/5/2000 .47

   -47األخر )حوار( 

اك حاجة ماسة  شريف صالح هن  ةالجزير  1422/محرم/11  10434 .48

   49حوار ة لكتاباتنا المسرحي

األهرام أشرف مفيد فنون الطفل العربي في    2002/ 5/1  132سنة .49

   50الهناجر خبر 

اليوم سيد رشاد مثقفات يشدن معرض الكتاب    2005/ 14  11567 .50

   51بالقاهرة مقال  

بالمركز    2005 .51 فوز ملحة عبد هللا  كاظم  الواعي نت عصام  الجبل 

   52األول في التأليف المسرحي خبر  

زيز  حة عبد هللا ..وعبد العمل  ةمسرحيالجزيرة محمد العثيم الكاتبة ال  .52

   53اإلسماعيل من قبييلة واحده مقال 

عرش    2002 .53 إلى  صالح  تعيد  عبدهللا  دملحة  وليام  ناجي  الرياض 

   45الكوميديا مقال  



د.ملحة عبد هللا ضمن مهرجان    الوفد تحرير مشاركة  2001بريلإ17 .54

   46الدولي مقال  ة سوس

سية أ.د. صالح القصب الحداد يليق بموت الثعالب  القاد   29/2/2000 .55

   47مقال 

بشنس الوفد تحرير تفعيل دور اإلعالميات العربيات بين  22ق  1717 .56

   48الواقع والمأمول خبر  

األول    12/9/2000 .57 األردني  الطفل  مسرح  مهرجان  تحرير  البيان 

   49ينطلق بمشاركة عربية خبر  

   50الميات العربيات خبر  / األحرار تحرير ملتقى اإلع42سنة   3448 .58

األهالى تحرير مهرجان البترا حدث ثقافي متمير تغطية   2000/ 2/ 3 .59

51   

سيداتي آنساتي إيمان فؤاد د.ملحة عبد هللا أول سعودية تكتب للمسرح   .60

   52حوار  

إيمان عزام المدينة .)ملحق األربعاء العرب ليس لديهم    22/6/2005 .61

   53مسرح للطفل والمثقف في مأزق مقال 

مجلة الكويت سحر الحديدي د. ملحة عبد هللا المسرح    2005سبتمبر/  .62

   54الكويتي متفوق طموح مهموم بقضايا الوطن حوار  

اليمامه هدايه درويش د. ملحة عبد هللا    2005/ يونية/11  1806 .63

  55المسرح بدون المرأ أفضل وهذه أدلتي حوار 

في المسرح  المرأة العربية إستخدام جسد المرأة    2005سبتمبر/   3 .64

   56ظاهره عربية مشينة وعودة لعصر النخاسة حوار 

الوفد تحرير عروض مسرحية بالبدرشين خبر    1998/ 1/ 10  3393 .65

57   

الدولية مجدي توفيق مهرجان مسرحي    10/1999/ 20  68 .66 اليوم 

   58في شبرا الخيمة خبر  



الطفل    2000/أيلول/ 18  11897 .67 مسرح  يل  قند  خليل  الدستور 

   59العربي واقعاً وتطلعات تغطية 

المرأة    2001/إبريل/ 5 .68 إلبداع  في  الرجل  صورة  األهرام  تحرير 

   60المسرحي خبر 

يةعربية عن اإلسنتساخ من تأليف  األهرام تحرير صهيل أول مسرح .69

   61ملحف عبد هللا خبر 

   62الوفد تحرير تفعيل دور المرأرأة اإلعالمية خبر    30/5/2001 .70

   63األحرار تحرير ملتقى اإلعالميات العربيات خبر    30/6/2001 .71

المساء األسبوعي أحمد السالمي د.ملحة عبد هللا في    20/4/2000 .72

   64دولة اإلمارات خبر 

في دولة اإلمارات خبر    الوفد تحرير د.ملحة عبد هللا  2000ل//إبري21 .73

65   

البالد روافد د.ملحة عبد هللا تلخص التجربة النسائية    20/5/2000 .74

   66في المسرح في السعودية مقال  

الوفد تحرير اإلذاعة تتحول إلى منتج مسرحي خبر    17/3/1999 .75

67   

لفيصل للمرة  الوفد تحرير الفوز بجائزة خالد ا  2000/ 7/ 8  4173 .76

   86الثانية خبر  
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موت الثعالب في  األخبار تحرير عرض مسرحية حينما ت  2006/ 4/ 5 .120

 ة هيئة قصور الثقاف

 بداية اللقاء 

 ولدت  . سعودية وباحثة وناقدة مسرحية،  صحفية،  كاتبة (1957) هللا  عبد ملحة 

          بسيدة تلقب .السعودية  العربية المملكة جنوب  عسير بمنطقة  أبها مدينة  في

العربية  السيدة  وهي  .المسرح  في (الخامس البعد ) نظرية  ألفت  .السعودي  المسرح 

  الفخرية ة الدكتورا على الحاصلة  األولى 

للمونود  اليونسكو جائزة  ونالت  (.يوناريتس ) المتحدة  األمم  منظمة  من المسرح  في

                   التكريمات من  للعديد  إضافة ،(العازفة) مسرحيتها  عن راما 

 . والتأليف المسرح  في  والعالمية المحلية والجوائز

  والواليات   بريطانيا   ومصر،   سوريا،  السعودية،   مابين   ملحة   الدكتورة   تنقلت       

  وحاصلة   بمصر،   الفنون   أكاديمية   خريجة   وهي .  مصر  في   استقرت  أن   إلى   المتحدة

  وفلسفة   الدراما   النقد    في  والماجستير   الدكتوراه   درجتي   على

  مصر  في السعودية  البالد لصحيفة  مراسلة عملت  المسرح 

   ا  مسرحي انص 55 رصيدها  في تحمل كما أخرى، سعودية      صحف  لعدة وكتبت

 . نقدية مؤلفات 3 ولها  .عرضا  44 منها  عرض

 خالد  أستاذ  كم ءمسا هللا أسعد 

  القحطاني ملحة د  . األمسية ضيفة  مع النقاش  محاور

     نتبين كيف  خاللها  من  نتعلم  لعبة يمثل  الصحراء  في التجوال كان  إذًا  .1

  عوالم  في   كذلك   األمر  فإن  خريطة  بال   فضاء  وسط   قطري

   نتعلم  لعبة  ممارسة . معناه  مسرحية   مشاهدة  ...  المسرح 

  ؟ قولك . ما ...  اإلنساني  وللتالقي   للواقع معنى  نعطي   كيف  خاللها  من

 أسألك  . العالمي  الفن  هذا  مع تعيشين   وباحثة .كاتبة   مسرح رائدة . ملحة د  . 2

  إلى   عامة   كرؤية



 ؟؟  المسرحية  . الحركة نقرأ  كيف  أي  ...  اآلن  العربي المسرح يتجه  أين

——- 

إلى  وصلت حتى السنين عشرات  إلى .احتاجت  أدبية  وغير  األدبية الفنون . كل . 3

  المسرح  هل برأيك  عصرنا  في  المقبول الوضع 

  ؟   الجمهور رضا إلى  يصل حتى  .السنين  عشرات   إلى يحتاج  .السعودي 

 ———— 

  بصفتك ..  وزارة . لواء حتى الثقافة وأصبحت  السعودي  المثقف  حلم تحقق . 4

  .باألمر  معنية

  يسر   مبشًرا  .واقعًا  لمست   هل  مجتمعنا في   التحوالت    وترصدين

  ؟ المسرحي  بالشأن  المهتمين 

 —— 

مهرجانات  إقامة   ،  وإنتاج  بسخاء . واإلنفاق  وزارية . جهود  يحتاج المسرح  . 5

.  ذلك  إلى  تنظرين كيف  .. مسرحيات  شراء ، 

 ؟   عليه المعول هو اإلبداع   و أ   الدعم  على .يعول . األمر  هل أي  ..

—- 

 المسرحيات فجهزت   المسرحي بالشأن والمهتمين   الوزارة جهود .تكاتفت إذًا . 6

     الكراسي سنجد  و أ   لالستقبال   جاهز  . الجمهور  هل ... المسرحيون  .واستبشر 

 .  العنكبوتية  الشبكة  هيمنة  ظل في . ؟   الفارغة 

——- 

     المرأة كتابات   : يقول  النسائي اإلبداع  في  لباحثين  رأي   مرة ذات قرأت  . 7

  .إضافات  تقدم  لم

 .زاوية  أي من ..    وباحثة مبدعة .وبصفتك  ... أكثر  ال  تكرار  حالة  أي ..  حقيقية 

م     .رؤية  ويقدم  . الباحث يقتنع حتى   نسائي . بقلم .للمسرحية   ننظر  تصورك في 

  ؟  عنها بتكرة

——- 



.  ملهًما  واقعًا   حققت المسرحي النص  كتابة في تجربتك   - — 8

 ؟ .. القادم الجديد في   . ملحة جعبة إلى  تنظرين كيف  ... 

 —— 

 الشباب  من الكثير وهناك ..  المنال سهلة  ليست حالة  المسرحي  النص  كتابة  . 9

     النص كتابة   حول توجيهات   نحتاج...  المسرح  قافلة إلى االنضمام  إلى  يسعى 

 .  المسرحي

 ————————————  

   كورونا فيروس .مع  .الراهن  الوضع  حول.10

ظهر   . الوبائية .الجائحة  . على  للسيطرة  استثنائية صحية  ظروف .نعيش  ونحن .

  من   كثير  ت

 .والجماعية   الفردية و  المؤسسية  .المستويات  جميع على    المبهجة  المبادرات 

  ؟ ذلك . تقرئين كيف    الوطنية المفاهيم تجسيد   مرحلة إلى  وصلت .هل  .برأيك  

الو  في  .الدولة  جهود ندعم   كيف...  بالدنا  في   الثقافة  . رموز أحد  بصفتك .11  

 ؟   اإلصابات   من  . الصفر . إلى صول

 .  الوقت حسب  . أخرى وأسئلة

 : بداية اللقاء

 :  ملحه دكتوره

 على  يجمعنا  ان  العظيم هللا اسال  بالخير مساكم وبركاته  هللا  ورحمه  عليكم السالم 

الغمة   هذه وعنكم عنا  يزل ن أو ونجاح  ةوسعاد ةفرح

      بل ةسعيد ةفرص  وتعالي  سبحانه باهلل  وبثقتنا  وقيمنا بديننا بإرادتنا  وسنعبرها

هذه   الصوت  طريق  عن  لو حتي  بينكم أكون  أن  جليلة  عظيمه بين 

  يا ا خير هللا جزاك  التخصصات وهذا  الرائعة  القامات 

       وحبنا  همونا بكل ونبوح نلتقي أن حتى حسناتك ميزان  في وجعله  خالد ستاذ أ

         مثل  ةالعافي ومساء بكم ةدعيس أنا حزاننا أ  وحتي  وطموحاتنا  ولقاءاتناوآمالنا



  الصحي  الحجر خالل ومن ة القاهر من حدثكم أ ن اآلناأ اجددنا  ماقالوا

  ابنائي كل  من واطلب  على نفسي ه فرضت الذي 

                                                         نأو أنفسهم  يحجروا  ن أ حفادي أو هلي أو

                                                                                         

  ذن إب الغمه  هذا  تنتهي  أن إلى ةاألربع األسوار هذه  في  ايقرو

باهلل  ثقتي  نا أو  هللا ذن إب الفرح  من رحبه  سماء في  نطلق ولكي بالدنا  نساعد كي  هللا

  بدايات  ىإل  ورجعتني الشجنّ  ثارتأ ةعائش  حبيبتي  كبيره 

       والدي أ بوأ الرجل التصليح من ءشي هناك لكن  حسنت أ وقد  والشباب ة الطفول

  وجيه  رجل هو ةالقاهر في ةبالسفار كان  ما  سفير  كان  ما  تزوجته   الذي 

تقريب  ةسن 13 طفله  كنت  ا أوا  ةبلدي رئيس  يامهاأ وكان مشيط خميس وجهاء من

  ناحيه  ومن،  لتصحيح هذا بتدائيةاإلة  الخامس  ةالسن في 

    الدنيا حديث  صار نه أل منكم أحد على يخفى ال عتقدأ ة المسير ةناحي ومن الكفاح 

  كانت وكيف اللقاءات  طريق عن ءالشي هذا  تعرف  جدا  كثير

    المسرح سدرأل الفنون ألكاديمية توجهأ كنت وكيف التوجه كان  وكيف  ةالدراس 

  في  امستهجر كان بس عيب  قولأ ماقدر يعد المسرح  وكان

هناك  يعني ةإمرأ وخصوصا مستقبل له  ليس المسرح  دارس  ذىال يضا أ و  مجتمعنا

توجد    ال لكن والمسرح رجاال ا كانو سبقوني كبار  مسرحين 

  ال  الكثير ظن  في المسرح في دراستي  بالتالي  ةإمرأ

 1978 عام  في ذاك السعودية في المسرح في التعمل  والمرأة امراة  منها  جدوى

         

السور  الفنون  أكاديمية دخلت  لكن                                       ذلك 

ما  كبير الحديدِ  الباب يحكمه  الذي    وخلفه 

ية  الشعب الفنون  مسرح فن في متخصص معهد  كل معاهد  تسعه  من يقرب 

  السينما معهد  المسرح  معهد العربية الموسيقية  ومسرح 

  تصيغ التي التفاصيل  هذه  نجهل نحن  هللا سبحان يعني الديكور معهد



      نحسن  لم  ونحنُ  الوجدان  تحيط التي حياتنا عناصر الوجود  عناصر هي  حياتنا

       وأ العربي  الشارع  ةحيا في أمل  فال خريناآل ووجدان  وجداننا  الوجدان حياكة

الذي   الخيط لكذ  هو المسرح   هذا  ألن  المسرح  اخترت  عالمي وأ سعودي

  (الخامس البعد) اسميتهاة نظري في  بحثت التخرج وبعد الوجدان  يحيط

  نستطيع كيف  الخيط  لكذ  هو المنطلق هذا  من

           ومشاكل  الواقع االنعكاس  عليه  يطلقون  من  كثير المسرح  وجدان  تحيط نأ

  المسرح  بكثير كذا  من  كبرأ المسرح  الفنون بو أ  هو المسرح  االجتماعية 

يحتوي  الذي المبنى  هذا بنينا استخدامه  حسناأ نإف نحن  بداخلنا يتحرك  عمالق هو

إلى   نلتفت دعونا   تعيس  طفل بداخلنا  هناك كان  تجاهلناه   و أ له اأناس  واذا 

   مقاال  كتبت  قد  المسرح وهو ةعائش ةدكتور  ةالغالي الحبيبة  الحديث به توقفت ما

 .  بالحزن يشعر  المسرح  هو زمة األ  هذه بداية  في الرياض  ة جريد في

ة  المقال كانت ة الجائح هذا  في  المسرح حال يكون كيف طيب

  المسرح حال كيف تخيلت و  العالمي اليوم مناسبة ضمن

  الذي  المسرح وتاريخ دراستنا  خالل  من المسرح ن أ عهدنا  نحن   اليوم هذا  في

  ذلك  هو نه أ الدنيا  رجاءأ في  ذلك قبل وما  ومائتين لفينأ يعود

وج  وفي ظلم  وجه  وفي  االستعمار وجه في المشاكل  وجهه في يصرخ  الذي المارد

العمود   هذا  يسند كي المسرح  الى  فلنلجأ بة آالك وجه الحزن ه

في   المسرح هذا فوجدت  لكني الرياح طوفان  من يتمايل  الذي  ةالخيم 

 .  العالم  كل  في ا ساكن زمةاأل هذه

 . صمت الثورة هذا ن أ ولكن اعتبرت  سكت  لكنه  يسكت  نأ نعهده ولم

 ةمحن في العالم نأب هذه  صمته من ةرسال  رسلناأ الصمت ةلغ  هو العالمي  المسرح 

  ولكنه  نحن ندركه  ال  قد ةكبير

     المسرح عظمة هذه نتخيل مما  من أكبر المسألة ألن  الكالم عن  ويحجب يصمت

  نه أل ؟ لماذا منه كثرأ الوجدان يالمس  ال  الذي   المسرح  هو هذا

       المخ داخل الكيميائي  التفاعل هو  الخامس البعد  ةنظري في  عنه  بحثت الوجدان



القدرة   وأ ةاللذ يحدث  الدماغ  في  يصبها ثم الخمس الحواس من روافده يتلقي الذي 

     يستطيع الوجدان  تهز التي  تفاعالت هذه  وبعد الحزن وأ الضحك وأ الكوميديا و

نهاية   خر آ وفي ةالرسال خرآ في نسان اإل 

  اتخاذ  صعبأ وما القرار  يتخذ ن أ العرض 

    في  يستطيع الذي الحواس  المنهمر ء الشي هذا  يشحنه  ولكنه نساناإل عند القرار 

  يقنعه  ن أ خير األ

         وأ الكاتب     يتخذها  رؤية عن  ةالكلم  الحق  عن دفاع  ةلغ  اقناع ةلغ  المسرح 

كان  ة الروئي بهذه  مشاهديه قناعإ في  المسرحي  العرض  فشل فإذا كلهم و أ المخرج 

ً  العرض  الحواس  من تتسلل التي دواتاأل عن  البحث في حكم يكون هنا  ومن شيئا

  ال  هذه الخمس  الحواس  عتقد أو  الخمس 

نه أل حق على ناأو  حدثي صدق ذ إ المسرح  في ا إا  فنون من  فن في   تتوفر ن أ يمكن

  .الشم طريق  عن يدخل  يضاأو  الموسيقى من  يدخل 

  ههذ كل  تالمس عند ويدخل البصرية الرؤية  عند ويدخل  ومواد البخور  نشعل نحن

    جلأ من عليكم طيلأ ال  أنا  ة بالنسب ما وأ تستقر التي  الروابط

  . معكم تفاعلأو جيبكمأو  مداخالت الوقت  خذأن

    :  قالت    عائشة  الدكتورة  ةستاذ األ خر اآل في نتحدث  ونحن جماعي فعل والمسرح 

ن اآل فالمسرح  المسرح  في  كان ذإ صفر  صابات اإل نوصل جل أ من  نفعله  نأ مايمكن

  ن أ منا كل  فعلى نحن  ناحية من ولكن العالم  في  مغلق  

    اذا  نه أل نفسه  ويساعد هله أ ويساعد دولته يساعد بحيث  ة المعرك في  جندي يكون

  وبيته نفسه  على  الحفاظ  اآلليات  وأ الدفاع اآلليات  بعدم و أ ختالط اب هملأ

    دولتنا  هي  منا هماأل هي  الدول  نأل  ةالدول  حق  في مخطئ فهو خرين واآل وأوالده 

  ن أ أبنائنا  من  همأ

  مع نقف  وان ةالمسؤولي قدر نكون

  ما  كل فهذا سساتنا ؤم كل ومع العهد ولي ومع  كمناح

طل  عزيز  صحفي فيه  كان الن  ةالمجتمعي ة المشارك ة حكاي من  به  دليأ نأ ستطيعأ



مني    ب 

          ة المداخل مني  طالب كان المسرح  في  ةاجتماعي مشاركة ةناحي  من التحدث

  ادارة  في  المتخصصون وهم مني  كثرأ يتحدث من فهناك إليه فاعتذرت

،   مني كثر أ الناس  يفيد  الذي من الممكن أن المتخصص هذا  مكان  آخذ  لماذا  مات زأل

  ألزمات   إدارةا في  متخصصون الناس من منه  يستفيد وقول فعل ةالمسأل 

ادارة   كيفية  آلية   في  وكالًما وقتا ستهلك أ   ال  المجال هذا في نفسي  نحي أ ولذلك

 .  مدربين هناك  ةزماأل

  بجانب والنواهي  لألوامر االمتثال   علينا

 .  صاغية ذان آ كلي ناه نا أو مركم أ تحت نا أو فيكم هللا  وبارك  دولتنا

 .  يحفظكم  هللا  سئلتكمأ بكل ةوسعيد

 مثل الشجون  حديث  للمسرح استمتعنا ةملح ة دكتور يحفظك هللا : عائشة الدكتورة 

  تعبير  هذا وصمته صامت  قلتما مثل المسرح لون قوي  ما 

  ومسرح  فكره المسرح دبياأل المستوى في  عرفهأ اللي لكن

     اي  مثل  مثله المسرح  ة سريع انفعال لحظه  وأ ةوجيز ةفتر في اليقوم الموضوع

  مسرح 

               اختمار حالة في  يكتب ان الى التأمل  الى  الركود ركود  الي يحتاج خرآ

  خمس بعد هاإن عتقدأ العالم  بها يمر  التي  ةالتجرب  فهذه ة التجرب

 سنجد  المسرح ضمنها  ومن  الفنون شتى في بداعات إ ستظهر سنوات

  خير  كله والعالم ,ة التجرب هذه خالل من بداعاإ تشتعل والعربية  ة العالمي المسارح

  على خير  هللا  وجزاك تستطيع بما عطتأ ةملح ةدكتور

 :  سئلهاأل ن اآل ونترك  ةوالعافي ةالصح  في  هللا  شاء نإ عزلتك في وانت  جمال هذا

         مداخالت  4 ساعات منذ وصلنا كيد األ ةالعميق  والمداخالت  خوات واأل خوه اإل

 :  االولي  ةالمداخل 

  ةجوهرال ةدكتور

  العرفج عبدهللا الدكتور  ةالثاني ة  المداخل 



    مداخالت  نتظر أ ن اآل بينما  ن اآل وممرها ة الشريد خالد  دكتور خوناأ ةالمداخل  يضا أ

  . أخرى

 والعطاء  والتقدير  الخير بكل مساءكم هللا  وأسعد وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم السالم 

قدم  لما عبدهللا  ملحة الدكتورة القديرة والكاتبة  األديبة  اللية هذه لقاء فارسة أشكر 

 جميعًا  أفادتنا دقيق وفكر  وافرة ومعلومات غزير علم من  لنا  ته

 :  باآلتي تتلخص الليلة هذه  ومداخلتي

       السيما  ىالمتلق لدى  والفكر  الوعي تشكيل في  كبير تأثير  له  المسرح  أن  شك ال

  الحركة بين تجمع مهمة  وتعليمية أدبية افنون يتعلم  حيث الطفل 

  خالل  من األخرى  األعمار  لفئات بالنسبة  وكذلك ، والحوار

  رفع في  تسهم تمثيلية رسائل عبر  وبثها اإلنسانية  لألحاسيس المسرح  محاكاة 

 .  المجتمع تشغل  التي  المختلفة والموضوعات األمور  من  كثير في  الوعي  مستوى

العربية  الجمعية في متمثلة السعودية العربية  المملكة حكومة فإن معلوم  هو وكما  

    المسرح  تولي   ، عاما40 من أكثر منذ أنشئت التي ، والفنون للثقافة  السعودية  

     حيث  ، المملكة مناطق في  المنتشرة الجمعية فروع مستوى على  خاصا اهتماما

  الدورات من العديد الجمعية  أعدت 

 .  ن يالمسرحي والممثلين الكتاب وتأهيل  المسرح بصناعة الخاصة  والبرامج

     ، والجامعات ، والتعليم  التربية مدارس  في المسرح  بأهمية  هنا  أشير أن وأود  

  من  يتعلم حيث والمقنع البالغ األثر  من له لما الرياضية  واألندية 

  على  والقدرة ، الواحد  الفريق  بروح  العمل  الشباب خاللها

  .  الجمهور  ومواجهة  الخطابة

  المواطن  تكوين شأنه من  ما كل في   المسرح استثمار  ضرورة  أرى فإنني  وعليه

 .  األصعدة  كل على  المجتمع في المنتج الصالح 

 :  والسؤال

 ؟  العمرية  المراحل  جميع في كورونا بجائحة  التوعية فى المسرح  دور  ما -1



 من األمور  وأولياء  الطلبة يعيشها التي التحديات مواجهة  في المسرح دور وما 2

  بعد عن التعليم  جراء

  على  بناء بالمنازل  تواجدهم أثناء

     فيروس انتشار  من للوقاية المملكة حكومة اتخذتها  التى  االحترازية اإلجراءات

 ؟  كورونا

؟  الخاصة االحتياجات وذوي والمقيمين المواطنين توعية  في المسرح  دور  وما  -3

  

 محمد  ابن فهد بنت  الجوهرة  : أختكم

     كثيرة رسمية  حفالت  في فيه  اشتغلت شخصيا  ناأو جميل  فن المدرسي  المسرح 

 الحدود  لسالح 

 الملحاوي  ايمان 

 عالمية إو   وكاتبة  ناشطة 

 ؟  المسرح ة  سيد  عليك طلقأ من   سؤالي

  ؟ والغربية ة العربية  الحداث  ى تر كيف طيب

   ن أ عرفأ حيث  التثقيفية  دواتاأل أحد  هو المسرح نأ السؤال من قصدي ةملح  د

  صبحت أل اموجود  كان  لو ولكن الفترة  هذه تفعيله  يمكن وال  جماعي  فعل المسرح 

 المسارات  تلقي سهولة  في االستعداد لديه  العامة

 .  تعليم طرق حدأ المسرح نأل الجائحة من للوقاية المختلفة 

 هداف أ فهم سرعة  على العامة تساعد  التي الناجحة االجتماعي التواصل وسائل

 . جمعينأ الناس  وعن عنا  هللا  رفعها النوازل في  لدول ا

 الضبيب  إبراهيم

 ة     صح ةأمسي تكون ويارب اوقاتكم هللا  اسعد وبركاته  هللا  ورحمه  عليكم السالم 

ة  المجموع هذا مع بوجودي  ليلة ةسعيد   جميعا عليناة  وسعاد

 ء    شي هذا  224 االرقام  من رأيت كما أمام  الليلة تحدث أ إنني  فخوره أنا  ة لطيبا

نصفهم   حاضرين معظمهم جميل   شاء ن إ حاضرين  أو 



   ال عنها تحدث أ ة مفتوح ةقاع او ة صال في كنت  ذاإ يعني  جميالً  الحضور يكون هللا

  هللا  شكرأ  اال  أن يمكن  ال  مكسب  وهذا  الطيب العدد  هذا جدأ

      العالم تاحجت التي  ة زماأل و المسرح حول مفتوح حوار  مسيه أ  ة الليل معكم أني

  يحي  ةعائش ختكمأ معها التعامل في والوطن  المواطن دور و

     حديث أدب مساعد أستاذ ة،  قصصي ةومجموع ن ابحث راتاصدإ  ةثالث لي  حكمي

  خالل من المسرح مات واالهتما الذاتية  السيرة ةالرواي حول كز رتت ة البحثي اهتمام

 متطور ومجتمع شاب  مجتمع  في نحن خاصه  ة الكلي في  لطالباتي المسرح  تقديمي 

  . ينمو وطموح  متقدم

ة  جابيإ جد أو  الشباب الءؤه ذاكرة  في  المسرح   في  اركز دائما 

  :لهم قولأ المسرح في تحدت أ لما  منهم ة جميل

  قضايا في ومربح اجتماعيا ومربح اقتصاديا  مربح

ماته اواهتم نساناإل مجاالت كل في ة الشخصي وفي  الواقع وفي عام بشكل  المجتمع

  ةعالق لها  ةجتماعي ا  ظاهره ومسرح نسانياإل      تالقي  هو المسرح  ة نسانياإل 

 لقاءاإل نشاداإل فيه نجد  الفنون وأبو فنون مجموعه هو وتصرفاته  نساناإل بسلوك

  والقضية  السياسية القضية  فيه ونجد

  عابر فن لعصور عابر  فن القارات  عابر أمر مسرح  االجتماعية  والقضية الدنية 

  ما  بكل  تا بالحوار  بالموسيقي  بالصور بالمعاني ءشي كل  فيه تستمتع للدهور

 نكون ةأمسي هذا وفي مكوناته  كل المسرح  فيه  يطرح فضاء الهندسي المعمار فيه

القحطاني   ةملح  دكتورة  ة المبدع ة القدير مع

سنوات  منذ ةملح ت وجد المسرح في  ة المرأ دور عن بحثي خالل من  عليها  تعرفت

  المرأة  دور عند موضوعنا في  صل أ لما لطالباتي  قولأ ئما دا فكان 

ة  ملح  تسمى شخصية  هناك السعودي  المسرح  في

            اعام  60 ا له بالدها  خارج في عرفت  ن أ بعد  بالدها في  عرفت  القحطاني 

 دائما لهم قولأ ليه إ ماوصلت لىإ وكافحت وعانت  وتغربت  وسافرتوكرمتامسرحي

  تكمل  نأ قبل بتدائيةاإل ةمرحل  في صغيره  ة فتا كانت  القحطاني ة ملح



       زواجك اليوم فاجأتها أسرتها  و  منزلها ى لإ ياماأل من يوم  في رجعت  بتدائيةإلا

ال السفار في يعمل  رجل من زواجك  اقترب    القاهرة  في ة سعودية 

    لما  ما ائد  معهم توقفأ تفاصيلها كل  في الحياه  واجهت  وهناك، هناك  الي انطلقت 

لما   أول في  معهم دخلت متوسط ولأ في ها ؤأبنا وصل  متوسط 

    الي  جامعه ولأ معهم  وهي  ةجامع أول وإلى معها وصلت  ثانوي  أول لىإ  ا وصلو

 .  الدكتوراة خذت أ نأ

                   وسهال هال أ بناءاألمن   6 وأنجبت 

  ة األمسي هذه في  ةالليل نا تشرف ة ملح ةبالدكتور وسهال  أهال فيصل مأب

  اثناء رسائل رسالاأل عدم خواتواأل  خوهاإل وأرجو  بك ونستمتع ة المبارك

  .  المداخالت يضا أو  الحوار

  شاء  نإو ةمكتوب وأ ةصوتي  سواء خاص ال جوالي  على  وترسل

 في  بكم وسهال  هالأو  رسائل4 ناآل لىإ  وصلت  وقد  ةملح لدكتوره ل دورها تجد هللا

 .  ةوالمميز ةالجميل  المباركة  االمسية هذه

 االدب  نسخ لى إ تحولت التي  حداث األ تسأل الروقي ةربيع ة أستاذ :  عايشة دكتوره

  ؟ ة ملح ة دكتور ذلك ترين كيف  العربي

مسرح  ه نأ عن  تحدثت عندما عبدهللا ستاذاأل ال ؤس على جاوبت  ناأ :  ةملح ةدكتور

 .  عالمي  

 ة     الثقاف لكن شأنها لها  ة دول لكل ةالدولي الحدود نأو  عالمي كائن مسرح ال نأو

  مايخصص  وهذا نساني إ فعل ةالعالمي ة الثقاف ةناحي ومن ة العربي

     هي  العولمة  ة بالنسب عادتنا  في وأ سعودي كان لو عالمي فعل وهو نسانيإ فعال

  من  نصين كتبت العولمة عن  كتبت ناأو  ءشي كل في  ثرت أ

 ة   الطريق بهذه  كتبتها  حتى عالجأ  كنت  اختبار  ةحال  و  الثعالب تموت حين ضمنها 

  هذا  ة القومي وطمس ةالهوي  طمس  في  ة محاول هي  ةالعولم  لكن

ة كلم مع تتانسب  نساني إ فعل المسرح  نأ ة الناحي من وبالتالي ة العولم بنود  من بند

  اإلرث ةناحي  من معه تتنافى لكن  مفهومها وأ المسرح 



ة  كبير ة جبه تكون أن البد  ة والقومي والتقاليد  العادات

  مسألة  تنهي  كورونا  ةجائح  عتقد أو  ةالعولم فعل

  عند بالتفكك  بدأ التي ةالعولمي  الفكر 

 واقع ماوأ  النص  في واقعه  من  خرجتهأو النقد  ة موسوع في  درسته  حين الفالسفة 

العالمي   الفعل  وهذا فينا ثر أ مجتمع واقع النص

    الوجداني  الفعل يخلخل الفلفسي  الفعل  ن أل ة التفككي مدرسة ةنتيج  هو المضطرب

  بهويته  يتمتع عتقد أ كما يظل السعودي المسرح  نشعر   ما  غير ومن

 ة   العربي ةالجزير ة موسوع كتابي في وضحت  ننىأل العالمي التاريخ في  نسانيته إ

 . ةالعربية  الجزير  ابن خصائص هناك  نسانواإل المكان

 

 

ونريد   بالذات ة العربي ةالثقاف في مصطلح ةأزم  عندنانحن   المصطلح  عن الكالم       

  عنه ونخرج  مصطلح  الدائرة داخل ونحرك  امصطلح  نعرف أن

  الجديدة حداثته وفي  ةقديم  ةحداث في

        عن  غير ة العالمي ةالحداث  خصائص منها  وكل وروبية األ ة الحداث وفي ة العربي

لدينا   نهأل العربية ة  الحداث

 ولها  بداع إ وفيها ةحداث  ليس هو وبالتالي  اءحمر خطوط  ولنا وتقاليد وعادات  دين

  .  ينسخ لم  غير  العربي  دباأل ولكن منها يقترب ال  يجيدها ال  ذى وال زوايا

    دكتوره  كالمك على الضبيب  براهيمإ خ األ من تعليق  يضا أ هناك :  ةعائش  ةدكتور

   ؟ ة ملح

 ؟  المسرح سيدة عليك طلقأ من يقول بيسأل  خالد  ستاذاأل :  ةملح دكتورة

  والعياذ  لقب  نفسه  علي يطلق واحد كل زمان  في نحن  كبيره قصه  هذه

ــ   هللا   يرحمهــ    عبدهللا الكبير  كاتبنا كان هذه المسرح  سيدة لكنها  باهلل

  مقال هذا وكان عبدهللا ة ملح بعنوان  2000 عام مقال كاتب  كان اسمه  نسيت



عليه  فرد ة ملح من نتمأ أين المسرح  رجال والم زمان ةجريد  حوار وكان  البالد في

  

   ة             سيد ة ملح  وقال ة ذاتي ة سير  لي   اسرد, بداعتأ ة ملح نأب عسيري  أحمد 

         فهد  ستاذاأل ة كامل ة صفح في عليه فرد ثم  ومن السعودي  مسرح الو مسرح ال

  المسرح  ة سيد نها إ وجدي أبا   يا سالمي : بعنوان الحارثي

           عميدة  ثاني لقب  هناك لكن الصحف تداولتها اللقب  كان هنا ومن  السعودي 

  سمير  يرحمه هللا الدكتور هو اطلقه  ومن  السعودي  لمسرح ا

      في هذا  كان  السعودي  المسرح  عميد  الدرع  على نقش و لي تكريم  في سرحان 

  . 1400 تقريبا  مصر 

 هللا  ورحمة  عليكم السالم 

  عائشة  .د  اللقاء ومديرة ملحة . د الندوة  لضيفة وتقدير  حب تحية

 : سؤالي

 الطلبة؟ من  (المسرح في) الموهوبين اكتشاف  يتم خاللها من  التي اآلليات ماهي  

  التي  المهارات  وماهي

  لتنمية  الطلبة لدى تنميتها يتطلب

 نحتاجها؟  التي المتطلبات وماهي المسرحية؟  مواهبهم

  هللا؟  بإذن كورونا جائحة بعد لما  المسرحية  للكتابة الدكتورة  سعادة  تقترح ماذا 

 البقعاوي  حنان د

الشيخ  كلنا  نحترمه  الذي الفنان  استفادة عن  الرياض جريدة في  مقالي لي أنا يعني

  تعرض   مسرح عروضBBCلقناة   ينتج نه إو عبدالباقي 

 يعرض نهأ نومستنكر الناس وكل هنا كاديميناأل للفنانين  المسرح  الكالم هذا  كيف

  في  نوتشاهدي كاديميةأ نتأو المسرح  خشبة  على  اسكتشات 

 سف لأل  السعودي المسرح وبعدين المسرح يكون كيف تعلمون وكلكم شياء األ هذه

المسرح  نهأ   اسم  يأ  ه سم ياخي السعودي اسمه  



   عبدالباقي الشيخ مسرح  خليه  مصر مسرح  وهذا  السعودي المسرح تنسينا لماذا

  خيأ يا

    طريق  في  مور األ فيه تكتمل  وال العناصر فيه  تكتمل ال  اسكتش  فعال هو خر اآل في

ال  ةالشاش  طريق عن للجمهور  المسرحية الفرجة   مكن ي حتى 

ألسف  ف التفاعل يحصل

  ال  المسرح  ويشترى يباع ة سلع دنىأ صبحأ  بالمسرح  يتاجر نهأ

 اداة المسرح عمالق  حر  المسرح  ةالنخاس  سوق  في للبيع يخضع وال للربح يصلح

 ...  الدول تتبناه  الوعي  ادوات من

 ... ملحة  د  تفضلي

   مغلفة  كبسولة  في القضية  يوصل الذي الترفيهي المسرح  مع ةملح دكتورة  يا أنا

ً  يكون  أن يجب المسرح أن أرى لي بالنسبة    لكن مختلفا جاذبا

            مسرح !!!! ا ونكت اوتهريج وغنى ا رقص يكون  الزم استثمار أقصد  ما  أنا

  حقق العلي طارق مسرح  إنجازات  حقق  الرضا  عبد عبدالحسين 

بدور  متفردا منفردا كان وهو حتى أيضا  إنجازات  حقق  السعودي  المسرح  إنجازات 

  محاوالت كانت  كلها هذه إنجازات  حقق لكن  فقط الرجل 

 اإلمكانيات  عن النظر بغض المتلقي بيتالبيب تمسك  جاذب  ترفيهية كوميدية  جميلة 

نفسه   الوقت و ا  جابر  اثابت ا قوي مسرحي انص  نحتاج المهم  تقولينها التي 

 للمتلقي  مسرح  عندنا  يكون لن  وإال للمتلقي  هوالترفي للتسلية  امحقق يكون أن البد

  .بجذبه  يليق  طرحا  وجد إذا مضاعفة  ضعافأ  الجمهور  يكون أن بد  ال

 وشكراً ......

      جاللة  سيرة  تجسيد المسرح خالل  من مكانيةإ فيه هل" ملحة للدكتورة  سؤالي

  اإلخراج تناسب  التي  السيرة خص واأل العزيز عبد  الملك

 المنصور  أحمد وطنية  قضايا عضو  ؟  المسرحي

 ة ملح - د

 ؟  معرفة  و أ علم  المسرح 



مل أ ن البازعي سلطان  عالمياإل مثالأ  المختصين  مع  المسرح  مناقشة  تم نه أ ذكرت

  المسرح يحتاج ا ماذ  الوقت  نفس  وفي  ذلك يضاحإ  

في   همأ وماهي السعودي  المعوقات 

 ؟  المدرسي المسرح ضعف سبب  ةملح  ةدكتور نظر

 . الوطن رؤية من انطلقت ثقافية  مشاريع  طلقتأ الثقافة  وزارة

 ؟ المشاريع هذه دعم  في المثقف دور  ما

 المسرحية  األعمال أضعف  االنتشار  هذا  هل نظرك  وجهة من الفضائيات  انتشار هل

  نساني اإل البعد -1

  موسوعة  كتاب كل-2

 . ة ملح دكتورة المسرح موسوعة

  معنا وجودك على شكراً  حبيبتي  هللا حياك حنان  دكتورة

    لقاءاته لي  متابعتي  خالل ومن  البازعي سلطان األستاذ مع نقاشي خالل من  اآلن

  إقامة الهيئة في القريب  المدى على ستتم نهأ التلفزيونية

ا .... وإلى  واإلخراج ليفأالت في  المجاالت كل  في الموهوبين قللص كاديمية أ ورش

 خ 

  سلطان األستاذ كالم وهذا  سيعود  المدرسي  والمسرح 

تشتغل  و الهيئة  هذه     تفعيل  ننتظر  ونحن لساحة لم  اآلن  إلى 

  الزالت أنها  نقول ونحن  جماعة يا

 اخير  نأمل يكون كيف السعودية في الحديث  المسرح  ننتظر  فارقة عالقة أو لحظة،

  األكاديمي  والدعم المالي  الدعم يكونس كيف اآلليات يتسرب ولكن هللا  شاء إن

 والموهبة العلم على  يعتمد  الذي الوحيد   الفن هو المسرح والموهبة العلم  يؤسس

  األسس  كتاب  كتابي في نهأل بعض مع

  و أ علم  هو هل والموهبة  العلم بين وما الموهبة و  المعرفة بين ما  كنت  المسرحية 

  على  مبنية  تكون فالزم اإلبداع  جرثومة  اسموها العلماء  حتى موهبة

.  الهيئة مع ونقف   نتعاون  كلنا أننا مل أون العلم 



 العموم مسرح  في  كان مأ الطفل مسرح  في  كان وسواء الوضع يكون  كيف رىون

وال   قل األ على عال معهد  هناك  يكون  أن آمل كاديميةأ تدريبات فيه يكون

         ألن  والفنون  المسرح دراسة   في االصطفاف فيه  يتم أنهم أكاديمية في نقول

  الفنون كل في  كوني المسرح 

دفعات    نخرج  ونحن  المعهد هذا داخل  يتم وغيرها والموسيقى  وديكور الرسم  مثل

  جامعة  في اإلعالم وزارة  في قسم  عملت الثقافة وزارة باألول  

فيه  يشتغلون امكان جدوا ي لم  ألنهم وأقفل  دفعة  وتخرجت جدة  في  العزيز عبد  الملك

 . الدفعة هذه  ضاعت يعني 

 

 

 

 الرياض  في  كنت عندما  إني  يحفظه هللا البازعي  سلطان األستاذ  مع لنقاشي  نسبة

  معه  تقابلت  الوطني المسرح افتتاح فعاليات  وحضرت 

فيها  سيكون الهيئة هذه  في نه أ وتبين محاور في يهمنا أن يمكن ما  كل  عن وسألته 

  السيرك مثل ةاألدائي الفنون  كل وثانيا  المسرح  أوال 

      مقدرات فيها أعتقد  و  األشياء هذه  كل ومثل  الشعبية األلعاب ومثل والموسيقى

       هي  الثقافة  وزارة  ولكن وماليا  إداريا مستقلة  الهيئة هذه  وإن فكرة ليس  علمأ هللا

       يكون وأن أيضا الطفل مسرح  هناك يكون وأن الهيئة  لهذه  والداعم  المشرف 

  ومتخصصات  متخصصين  اإلدارة مجلس

   تكون يمكن كان ة الجائح لوال  األشياء هذه  وكل السفينة  هذه يقودون  األكاديميين

              له  داعيمين دائما نكون و  جميعا ويوفقنا يوفقه  وهللا  األشياء لنا ظاهرة

   ذينال الواعين المسرحين كتاب  على  تكون أن  ولو  هللا شاء إن اخير  مستبشرة و

 التفرغ و التمويل ولهم  الدعم  لهم المسرحيين وأناكل يعني تنظيم مجرد هي  مثلكم

    تستوعبون سمعتوها لو يمكن Twitter على  لقاءات  وله سمعته  أنا جميل كالم

 . اللقاء  هذا في حديثنا  من  أكثر



 هذه في  مسرح  في  طرحها في جداً  صعب العزيز عبد  الملك شخصية ةملح دكتورة

  نحرف  ال  حتى خطة  إلى  تحتاج كتاب  إلى تحتاج المرحلة 

  ا عام وثالثين حياتي  من  مرحلة  كل العزيز  عبد الملك  تفاصيل 

  في  نحرقها  أننا صعب بالسهلة ليست  ا عام 50 يعني  حكم  اعام  وعشرين جهاد

    أن  البد  والمهارات  البشرية اإلمكانيات لها مؤهلين غير و أ مؤهل غير مسرحية 

  الذي  البطل هذا الملهم  البطل  هذا العزيز عبد  الملك قضية تطرح

  إنسان  وفي اإلنسان مع اشتغل  عصره غير عصر  نسميه

  وهذا  اإلنسان  هذا ةسير عن مسرحا نقدم ذكرت  ما مثل اصعب  اإلنسان  هذا  ويمتد

 . حدأ ه يضاهي أن يمكن ال  الذي  المتميز الملك

        والنيترونات  لكترونات إلا  فيها تتحرك  تىال الذرة  ةنوا  هو المثقف  خالد أستاذ 

  خالد أستاذ  يا

  وحارب وكافح واجتهد عال إذا المثقف يعني

       وتواكل  تكاسل واحد  كل  لذلك لكن  ورؤية انطالقة هناك فيه  سيكون أكيد  وتكلم

أو   تعطوني كم و أ بأخذ  ولكن  نفسي ياهلل وقال اآلخر على

      دائرة الدائرة  هذه  خارج هم السعوديين المثقفين كل  مؤسف شيء  هذا المقابل  ما

  جلهم  عرفأ نا أ وأبداً  االسترجاع وأ  الستنفاعا   و أ التواكل 

 .. عنده ما  كل ويعطيك دور   يُعطى واحد  كل  نهأ يتمنون وكلهم

 الشخصية أبعاد  يعني اإلنساني البعد قلت  أنا كالمي في  ركزتي إذا  عائشة أستاذ  يا

  األبعاد السياسية  األبعاد  جدا  كثيرة  العزيز  عبد للملك 

 .  موسوعة كتاب  كل أبعاد  ةالتنشئ  أبعاد االجتماعية  األبعاد الفكرية

تى  ال الجوانب  من اجانب حدأ تناول إذا  لكن

  دولةال بإشراف يكون الزم  يعرضها مسرحية  ويعمل اإلنساني  البعد  هى

وتوفير دولة ال وبتمويل المطلوب  التوين  يكون   نيكاديمأ نومشرف لتوفير  بمعنى 

ه  كتبو ذين ال من األيوبي  الدين صالح شخصية  يعني . مشروع

يحضرني  و،والعقاد،   حسين طه  و  ،الشرقاوي الرحمن عبد ال  رابع 



  سهل هو  ما الدين صالح  شخصية كتبوا ة األربع اسمه. 

ما   بأشرح أنا  رىي نه أ أتمنى الزمالء حد أ ألن المشروع في كالم  مجرد لكنه  طبعا

  مستحيل كمع وأنا التطلعات أو الرؤية ما و  ،ممكن الذى 

 . السطحية  بهذه ليستة  صعب  ينتجها و  مسرحية  يكتب الواحد

           اآلن  التلفزيون  على  نشاهد ألننا  خالد أستاذ يا المسرح تخدم  الفضائيات 

  ما  للمسرحية  الحالة اسمه  ءشي هناك  صدقني ،لكن مسرحية اعروض

جالسون   نحن  يعني النور ينطفئ أن  إلى  المسرح جنبات بين ال إ تتوفر

  وظيفة  من  يقلل هذا بصالون وقاعدين منور والنور  المسرحية رىن

األنوار ل  نهأل  الرسالة  ثيرأت يطفىء  ماذا  ول بالمسرح ماذا 

  على  العرض  بداية قبل خبطات  ثالث ندق  ماذا  ول مطفي والنور  دقائق 3 ننتظر

دقائق  5 أو  دقائق  3 ويقعد  النور  ء ينطفي لما ه أن بحيث  ةنفسي اآلالت هذه  الخشبة

فى   يدخل نهأ شعروي   للذهن وتصفية  فصل لإلنسان  يعمل مطفي    

المسرح،ال العالم عن منفصلة  ثاني عالم خارج  دقات  وال ذى 

  بها  متلصص  نحن يتم  ما إيهاب في أو  اآللية  في الدخول في  تنبيه هي  الثالث 

  ثقب من  خالله من

     وننسى  الواقع وننسى ونتوحد  معه  نندمج  ثم المسرح  خشبة  على  يأتى  ما على

هذهال العالم المسرح  خارج    التأثير  في كبيرة  عملية ذى 

   أجل من منورة الخشبة  على النور نطفي  ماذال  طيب  الفضائيات  في التلقى يسددها

  مع الخشبة  داخل  على االندماج  على  المساعدة 

 كانت  نظرياته عمل لما برخت  الفعل مع واالندماج  التوحد  حالة اسمها  الشخصيات 

  اثوري ا مسرح يعمل  نهأ نظرية

عندما   المخرجين وأيضا المشاهد  بعض في  الصالة  نور  كأني

  إلى  يحتاج الواحد ويفصل  القرار ويتخذ  التفكير ويحتاج مهم مشهد  عند يأتى

مرة   يطفيها ويرجع الصالة  ينور  اندماج

      رسالة  حتى  عندنا ما تلقي علوم، خشبة  علوم ، مسرح تخصص عندنا  ما ثانية



  كانت عملتها تى ال ةالدكتورا

       المسرحي والفعل ، المسرحي األدب  في تخصص في ما لكن المسرح دب أ في

   لكن دبأ هذا المسرحي  دباأل  يدرسون اللي لكل  احترامي مع المسرحية  ةوالخشب 

دا  وال تقاطع وال مربع وال  مثلث  تمشي المسرح  خشبة  على تمشي  كيف  لي تقول

إال  و كيميائي   شغل المتلقى على  تأثيرها  ما  ئري

إال  و   شارات إ للمتلقي يعمل أخضر  صفر أ  حمر أ  اللون لماذا

.  د جابة اإل  ملأن  علم هو  ما المتلقى في   ؤثرت  آليات  ه هذ تأثيره لماذا

  عائشة  ختاأل شكرأ كما خريأ  مرة  شكرك أ  ونكتفي  ملحة 

الن  دراسة في  المسرحي  واألدب  األدب  دراسة  بين  نفرق   نحن أننا  البد وبالتالي

  العرض  وفي عليها  وما  لها وماوقضاياه وتحليلها  صوص

  ماو الجمهور معه  يتفاعل  احي  اعرض  نتناول  أننا المسرحي

تى  وم الصالة  ريد ت ومتى ، للمتلقي تأثيره  ما و فعله  ماذا و آليات 

ال   نه أ أعتقد االندماجي  الفعل ،الواعي الفعل ،  وجداني الفعل  فورا    تنطفئ 

        مع الدراسات كل ا تفاعلي المسرح   درس  السعودية  في  حد أ يوجد

        داخل الكتب داخل األدب درس لكن عظام وأساتذة نحتاجها احنا لها  احترامي 

  أحد  ينبري أن أتمنى يعني عروض تحليل  في  ما النصوص

،        ا نظري ويطبق  السعودي المسرح يعني  العروض  على بتطبيق ويدرس  الطلبة

ويرى يعني  اتطبيقي  اجزء   تفاعل  كيف يقدم كيف العرض يأتي 

،   واقعية أو  ملحميه يستخدمها تىال المدرسة ما  و أدوات  كيف المخرج كيف

شغل لها لمدرسة اك  ركانهاأ كل   طبق المخرج  تناولها تىال والمدرسة  رومانسية  أو

 .. أيضا مدارس  والتمثيل المسرحي  اإلخراج  عملية  في 

   من كثير التمثيل في  طريقه له   وساسلفيسكي التمثيل في  مدرسة له مثالً  وبرخت

  في   الدارسين في  من  نفسها التمثيل  نظرية في النظريات 

        المدارس   في واالخراج  المسرحية المدارس في  يدرسون  السعودي  المسرح 



  المسرحية  المدارس اإلضاءة في  المسرحية المدارس والديكور  المسرحية 

 .  المسرحي العرض في

       على ا تطبيق يكون س تعليمية أكاديمية ورش انشاء  يتم عندما شاءهللا  نإ أعتقد

 . طبعا  العروض 

 زمة؟ األ خالل اليومي  برنامجك سؤال خرآ

      في يرون الذين للشباب  كلمة منك  نريد األمسية  نهاية في كالمك   ةملح دكتورة

في   لهم  تقولين ماذا  مواهبهم إلظهار فرصة للعمل  فرصة لإلبداع الفرصة  المسرح 

 كلمات؟ 

    على ذاتي  حضر عملت  طبعا   وأجله  أحبه فوق  من سي أ ر على الفاضل  أستاذي 

تذهب  ال الشغالة   بحيث يعني واآلخر  األول  في قدوة  نحن ألن  نفسي  تى 

استغنيت   وتأتي

      تعرفون تخرج ما أنها  بحيث  المدة  طالت مهما معي  تجلس ة عامل وجبت  عنها

  لنا استقدام.  حقي ، وال صرياتبد يكن م  ال  العامالت  بمصر  هنا

ريد  ي يبغى حد أ أي عن وبأعتذر  نهائيا  الزيارات  منعت  الوقت نفس وفي

لنفسي   ى ذات حظر عاملة  أنا  وقلت زيارتي،

    المقابلة قلت ما  ومثل هاب فاجئكمأ تىال األعمال  بعض  من انتهيت أبشركم  منفرد

  تحت  بعنوان  مسرحية  كتبت  تنني  ةقنا على  بالتلفزيون 

الذى   كل  أنها واكتشفت ةالجائح  قبل سبتمبر  شهر  أوائل  في النافذة 

أرى  ك هللا  سبحان يحصل كنت    تحت  واقعة قرية عن  عبارة اآلن الواقع أنني 

     يجي  لما القرية  هذه على  وتخلص طيور  منه تطلع كهف  الجبل  سأر  وفي جبل

  ذى ال ابنهم على  قضت هذه  الطيور وإال  وزوجته عجوز رجل

 وبعد  الثاني الفصل نص  وكان القبور حفاري غير  يبق ولم  القرية  فارس  كان هو

  السبب  ومن   القرية هذه عالجوا  وكيفالعلم  على  فتحت  ذلك

     العربية  باللغة  وتعالى سبحانه هللا  عند  من واإللهام هللا سبحان غريب نص فيها

  من  هذا  شخصية 30 وفي  فصلين من وهو طبعا الفصحى 



رواية  وهي رواية كتبأ مرة أول و  النيمي شجرة اسمها  رواية  من وانتهيت ناحية

  .منهج لها ةي السحر الواقعية  المدرسة  تتخذ 

      منها تقطع  إذا تى ال المعبد سأ ر  على تىال الشجرة وتلك بحيرةديانا استلهمت 

  يكون وكيف  الغابة هذه ملك  يكون هو نهأ على صاعال يقطع من استولى ة وصل

    واقعية  بشكل  العربية  حداثاأل كل  الرواية بهذه استلهمت ديانا  معبد  المعبد  هذا

  التشكيلية اللوحات وهذه الطوفانات  هذه في  عبثية  سحرية

       إلى  بغداد من فجر اللي  األنهار  وهذه دمين آ البني  هامن    وتخرج  تتحرك التي 

  الخيال  من نوع بشكل عليها الكتب صفحات تحمل  التي القاهرة

     كان  كبير ساحر تحت وقع ولكن بعضهم  يحبو  وبنت ولد  خر اآل في يربطها  لكن

  أقرأ  ت أ وبد الرواية من  انتهيت فيها  ويتحكم العالم هذا  يتسحر

 ألن  معجم ال لي  رجعأ تعسرني التي والكلمة  اللغة  ستلهمأ  جلس وأ اإلنجليزية الكتب

  الوقت نفس  في و تنسيف نتداولها  ال ألننا أ تصد اللغة

         عملأ بلبسي  معي جالسة  تىال والعائلة  أكلي وأبي أشيائي في  بيتي في اهتم

  وتزول ازمة  أنها شاعرة و  جدا متفائلة  و  تمارين عملأو بهدوء

 . األحبة وقيمة الناس وقيمة الحياة  قيمة  وعرفنا مبدعين  نخرج  هللا  شاء نإ

 رائدة خالل  من  السعودي  المسرح  عن  صورة نقل في  هللا وفقنا  نكون ن أ ىنتمن

 .  المسرحية  والموسوعة المسرح 

     شكر عائشة د  شكرا  المسرح عن القيمة  .المعلومات   علي  شكر   عبدهللا ملحة د

 تحياتي  االمسية هذه  في شاركنا من  لجميع

 والوفاء والتقدير  الخير بكل مساءكم هللا  وأسعد وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم السالم 

 والعطاء 

ملحة                        الدكتورة سعادة القديرة  والكاتبة  أديبتنا  أشكر 

  واسعة  وثقافة  دقيق وفكر غزير علم  عن  تنم قيمة معلومات من قدمته لما عبدهللا

   جميعًا منها استفدنا

 حسناتها  موازين في  هللا  وجعله الجزاء خير هللا فجزاها  



       إدارة في مبدعة كانت التي  حكمي عائشة الدكتورة  اللقاء هذا  مديرة  أشكر  كما

   والمداخالت األسئلة وطرح والتعليقات الحوار

      سعادة القدير  واإلعالمي  االستشاري  المجموعة  هذه لمؤسس  موصول والشكر 

  هذه إقامة  على يحرص دائًما الذي  التويجري  خالد ستاذ األ 

 تعالى  هللا بإذن وأهله  للوطن المفيدة  اللقاءات 

       وقته  من استقطع  َمن  وكل المجموعة هذه في  العاملة  الفرق جميع أشكر كما  

 اللقاء  هذا  أثرت  سؤال أو  مداخلة  في شارك  و أمسيتنا  وتابع الثمين

 وقضاياه  وأهله والوطن  الدين لخدمة ذخًرا دمتم

 وطن  يا عزك  دام      

 محمد  بن فهد بنت  الجوهرة  : أختكم

       متعلمين والشباب  نوطموح ،عليهم هللا شاء  ما  الشباب من  وعي  أكثر شباب 

  . لديهم إبداع ةبالتقني  نوفاهم

ً  المؤلف  عرضرأيت  يعني   في  زمننا

     االستعراض للمسرح     سستأ  أنت أن وقلت  جدا رائع الوطني المسرح افتتاح

  شاب وهو جميلة درامية  حبكة طار إ أي داخل الشعبية  الفنون كل وظف  كيف

     المسرح يحبون النوادي وفي ة الجامع في ممتازين  نمسرحي جدا  شباب  وعندنا

أنتم   لقادمةا واأليام  عليه أنتم ما على خليكم بالخير  أبشروا لهم وأقول  ،

 في  اتنسو  ال أيضا  ودعم منابر  لكم واستفتح لكم  فتحت الدولة هلل والحمد مجموعة

المملكة   سافرت .  مسرحية بعثات لدراسة   خارج 

  ما ومثل  ونبدع ة تفائل وأنا حلوة الحياة يعني بعلم سيعودون  األكاديمي  لمسرح ا

جيد   يا مخالف شغل في الفارقة  العالمة المسرح ذكرت ذلك    إما  غير  أو 

 سيكون    السعودية  الدولة  ظل  في أحسن  سيكون هللا شاء  ن إ هو لكن  علم أ هللا ،  

 . لكم  شكرا  أحسن ء شي كل

 واحد  كل  وأشكر خالد  األستاذ وأشكر كلكم وأشكركم ميرة األ سمو حبيبتي أشكرك 

  الوحشة هذه في  يسمعنى لكى  بوقته  ضحى



 مجموعة الرفيع المنبر هذا في خير على ونتقابل منها خير على  يفكنا  هللا  ةوالعزل 

ونحن   هللا شاء إن  مؤسسة  تكون أتمنى  تىال وطنية قضايا

 . جزيال وشكرا  هللا  أمان  وفي بخير  ودمتم خالد أستاذ  يا  معاك

 بشدة  شكركأ  غاليتي  كالمك أجمل  ما

.بالفائدة مليئة  ممتعة  لحظات .  الحوار في  ساهم من لكل شكرا. 

 . . المحترم التويجري خالد النبيل اإلنسان وطنية  قضايا لمؤسس  وشكرا.

     الطرح  هذا  على  ة دكتور شكرا وسالمة  وأمان من أو وبركة  خير  على تصبحون 

 ة. مبدع ة ودائم المميز

  المسرح  وموضوع  عبدهللا ملحة  الدكتورة المتحدثة بجمال جميلة ليلة

 . حكمي عائشة  الدكتورة اللقاء ومديرة

 . بالحاضر  الماضي صلة وهو  اإلنسانية والمعارف  الفنون منطلق لمسرح ا

الخلو  لها  يكتب  الناجحة المسرحية  واألعمال ورونقها متعتها لها المسرح  خشبات

 . د

 . كبير  نصيب وللمسرح  عظمى  أهمية  الثقافة أولت 2030 وطننا  رؤية

       على الضوء وتسلط  المعرفة نوافذ فتحت المجموعة  هذه وطنية  لقضايا شكرا 

 . الوطن  قضايا

 

        تاحةإل نمتن والمدخالت  من المباركة  النخبة  هذه  بوجود ساعدنا  األمسية هذه

  التويجري خالد االستاذ  جهدناأو لنتحدث  لنا الفرصة 

ً  وكان  ه وحضور وجوده  ولكن  معنا ً   ملهما  ومهما

.  جنباته كل  في بنا  طافت المسرح  رائدة  ملحة دكتورة

  وطموحاتها  أملها  أيضا  الراهن  الوضع هذا  في  ملحة ورؤية  وطموحاتك وأعمالك

  وقتكو لحضورك ممتنة  وبقو  اقادمً  مسرًحا  يكون أن  في

        وأمسية  ندوة وفي حال  جملأ  في هللا  شاء إن  نلتقي  معنا هأمضيت الذي الثمين

ً  كثر أ تكون  أخرى  . هللا شاء  إن سعيدة  ليلة العطاء هذا في بذخا



    نهاية في جمعينأ وصحبه له آ وعلى محمد نبينا  على والسالم والصالة  هلل  الحمد

  الدكتورة  سعادة  بالشكر أتقدم  أن الإ  يسعني  ال الحديث هذا

 الناس من أنا  التي القيمة  المعلومات على وثانيا  ، أوال الدعوة لقبول هللا  عبد ملحة 

  هذه  من استفدنا السعودي المسرح عن   اكثير  أجهل صراحة

      من وأنا السعودي المسرح من واستفدنا  المعلومات  هذه من  واستفدنا  األمسية 

يال الناس    المسرح  طريق عن سواء المسرح  دعم في  ونطالبذين 

     للمسرح  كان  فروعها جميع  في والفنون  الثقافة جمعية المسرحي أو المدرسي

  كان  قرن 1\4 قبل بالماضي تذكرأ وجود لها كان األندية حتى

        الثقافة  على  التركيز  وكان جماهيري حضور  وكان  األندية  في وجود للمسرح 

  نادي الرياض  موسم في  العام هذا  الفترة هذه إلى نهائيا تقلصت اآلن  والمسرح 

            لكم شكرا المناطق  بعض في  الصغيرة األندية  وبعض دور  له  كان  الشباب 

ج  يفر هللا  شاء وإن مباركة وليلة  خير على  وتصبحون

  .والصالة  قبل من  كنا كما  نرجع هللا  شاء نإو  الغمة هذه عن لجميعل

 . محمد نبينا على  والسالم 

 *                   *              * 
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رؤية  :  المخاطر النفسية واالجتماعية الناجمة عن استخدام األطفال لإلنترنت (4
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 (. 2015) النفسية واالجتماعية لألطفال 

 

 : المشاركة في المؤتمرات الدولية

ضبط السياسة المحلية في عالم  )مؤتمر الشرطة الدولي األسكتلندي السادس  (1

 . 2016،   جامعة أدنبرة( العولمة

الرابطة الدولية  .  آثار العنف األبوي على األطفال في المملكة العربية السعودية (2

منظمة االبحاث التربوية  .  للعلوم اإلنسانية، العلوم االجتماعية وإدارة الباحثين

 .2016لندن، ( HSSMR) عية الدولية واالجتما

العقاب من قبل اآلباء والمعلمين تجاه المراهقين في المملكة   (3 اساءة مفهوم 

 . 2016(  SERA. )جمعية البحوث التربوية األسكتلندية. العربية السعودية 



ة المتوقع حدوثها نتيجة اإلساءة الجسدية لألطفال في المملكة  ي اآلثار المستقبل (4

تحت  .  المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية، باريس، فرنسا .  ة العربية السعودي

 . 2016اشراف جامعة أونتاريو بكندا،  

الناتجة عن ذلك،   (5 البدني لألطفال األثار  البدنية والعقاب  اإلساءة  الفرق بين 

االجتماع العالمي الخامس مشروع الطفولة والمراهقة، كلية مانسفيلد، جامعة  

 . 2016  .أكسفورد، المملكة المتحدة 

األ (6 حماية  األ مؤتمر  العنف  من  بريطانياطفال  األسكتلندية،  الشرطة    - سري، 

2016 . 

ثار اإليذاء الجسدي والعقاب البدني على النمو النفسي والمعرفي والسلوكي  آ (7

العلوم   دراسات  حول  الثاني  الدولي  المؤتمر  في  لألطفال،  واالجتماعي 

 . 2015االجتماعية، جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة،  

المهارات االجتماعية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بناء    (8

 . 2015بودابست، هنغاريا،  . السلوك، إيرا على

   :األنشطة البحثية على مستوى المملكة العربية السعودية

مشروع تطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية  ) عضو فريق عمل بحث   (1

، تحت أشراف الوزارة العمل  (بالعنف األسري في المملكة العربية السعودية

 ً  . والتنمية االجتماعية، حاليا

دليل رصد المصطلحات والصور الخاطئة المتداولة  )عضو فريق عمل بحث   (2

شراف  إ ، تحت  (حول األطفال في وسائل اإلعالم بالمملكة العربية السعودية

 . مجلس شؤون األسرة، حالياً 
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 . ؤون األسرة، حالياً شراف مجلس شإ، تحت  (المملكة العربية السعودية

 : الدورات التدريبية

 . حضور دورة مهارات التعامل مع مشكالت األطفال السلوكية  −

 . حضور دورة نحو فهم شخصية الطالب والمعلم −
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 . والتعليمحضور برنامج حل المشكالت بطرق ابداعية بإدارة التربية  −

النفسية   − الصحة  مستشفيات  في  النوعية  الجودة  أساسيات  دورة  حضور 

 .  بمستشفى الطب النفسي 

 . حضور الملتقى األول للصحة النفسية واالجتماعية بمستشفى الملك فهد −

 . حضور دورة في اآلمن والسالمة −

مع   − التعامل  مهارات  في  بالرياض  اإلدارة  معهد  في  تدريبية  دورة  حضور 

 . الرؤساء

 .  حضور الملتقى العلمي السنوي األول للصحة النفسية واالجتماعية −

 : الجوائز الدولية وشهادات الشكر والتقدير

ماساتشوستس   − جامعة  من  وتقدير  شكر  االمريكية    –شهادة  أمهرست 

 . 2018للتميز العلمي والبحثي  

شهادة شكر وتقدير من جامعة دندي البريطانية للتميز العلمي والبحثي   −

2018 . 

هادة شكر وتقدير كعضو جمعية الطلبة السعوديين من الملحقية الثقافية  ش −

 . 2018في بريطانيا 

شهادة شكر وتقدير كعضو جمعية الطلبة السعوديين في الجمعية العمومية   −

 .  2018بجامعة دندي في بريطانيا  

(  سفراء حوار االنسانية) شهادة شكر وتقدير على تميز المشاركة بمبادرة   −

الدولة    -في ملتقى التطوع بلندن لتعزيز الصورة الذهنية عن السعودية  

بريطانيا    -واإلنسان   في  الثقافية  الملحقية  من  االبتعاث  رحلة  خالل 

2018  . 

ز العلمي  شهادة شكر وتقدير من سفير خادم الحرمين في بريطانيا للتمي −

 . 2016والبحثي 



 .  2017جائزة أفضل منهجية بحث في مؤتمر جامعة دندي في بريطانيا   −

للدارسات   − الدولي  باريس  مؤتمر  في  علمي  عرض  أفضل  جائزة 

 . 2016االجتماعية تحت إشراف جامعة انتاريو الكندية  

بإسكتلندا   − االجتماعية  والدراسات  البحوث  لمؤتمر  الثاني  المركز  جائزة 

 . 2016لدراسات العليا  لطالب ا 

كمنظم   − اسكتلندا  في  التربوية  االبحاث  منظمة  من  وتقدير  شكر  شهادة 

 . 2016للمؤتمر الدولي الخامس لعام 

شهادة تفوقيه للتميز العلمي والبحثي من الملحقية الثقافية في بريطانيا    −

2017 . 

يا  شهادة تفوقيه للتميز العلمي والبحثي من الملحقية الثقافية في بريطان  −

2016 . 

في   − الثقافية  الملحقية  من  والبحثي  العلمي  للتميز  وتقدير  شكر  شهادة 

 . 2017بريطانيا  

في   − الثقافية  الملحقية  من  والبحثي  العلمي  للتميز  وتقدير  شكر  شهادة 

 . 2016بريطانيا  

في   − الثقافية  الملحقية  من  والبحثي  العلمي  للتميز  وتقدير  شكر  شهادة 

 . 2015بريطانيا  

وتق − شكر  في  شهادة  الثقافية  الملحقية  من  والبحثي  العلمي  للتميز  دير 

 . 2014بريطانيا  

 

 : االهتمامات البحثية

بكافة   االسري  العنف  نواعه  أقضايا 

 ه وصور

 مجال االسرة والطفولة 

 االتجار بالبشر  رعاية الشباب والمرهقين  



 : المهارات

 تقان اللغة االنجليزية إ تقان اللغة العربية إ

 استخدام كافة مناهج البحث العلمي  الحاسب اآللي استخدام  

 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه  

 ومن والهاما بعد تحية من القلب  

يطيب شذاهامسك وريحان وتحمل في طياتها حبا و وفاء تحية أهال لجنة يوم يلقونه  

ستاذ  هللا  أوقاتكم بكل خير سعادة األ سعدأسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وسالم ال

التويج صاحبخالد  وطنية  قضايا  مجموعة  رئيس  الدكتور  ة ري  األميرة  ة  السمو 

آلالجوهرة بنت فهد   العلمي في مجموعة قضايا    بن محمد  الفريق  سعود رئيسة 

في هذا المساء الجميل    ى سعد وجودأعضاء مجموعة قضايا وطنية الكرام  وطنية أ

سحيمي الحديث وتسليط الضوء على  لتقديم حوار ولقاء مع ضيفنا العزيز الدكتور ال 

عطرة من الذكر الحكيم وأتمنى لكم    بآياتلعنف األسري وسوف نبدأ  هذه الندوة  ا

ممتعا تعالى:  وقتا  أَْو  12﴿ :قال  أَْرِضنَآ  ْن  ّمِ لَنُْخِرَجنَّكُم  ِلُرسُِلِهْم  َكفَُرو۟ا  ٱلَِّذيَن  ﴾َوقَاَل 

ٓ إِلَيْ  ِلِميَن ﴿لَتَعُوُدنَّ فِى ِملَّتِنَا ۖ فَأَْوَحى 
﴾َولَنُْسِكنَنَّكُُم ٱأْلَْرَض ِمۢن  13ِهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ ٱلظَّ 

ِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى َوَخاَف َوِعيِد ﴿
﴾     َوٱْستَْفتَُحو۟ا َوَخاَب كُلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍدۢ  14بَْعِدِهْم ۚ ذَ 

آٍءۢ صَ 15﴿ ن َوَرآئِِهۦ َجَهنَُّم َويُْسقَى  ِمن مَّ  . ﴾16ِديٍدۢ ﴿﴾ّمِ

تنتشر في جميع طبقات  ءأعضا التي  الظاهرة  العنف األسري  أن  الكرام ال شك  نا 

جميع   وتشمل  أوالعمر  أوالجنس  االقتصادي  المستوى  عن  النظر  بغض  المجتمع 

المعنفين من الرجال والنساء واألطفال وكبار السن وسوف يتحدث فارس هذه الندوة  

 : عن عدة محاور

نواع وأشكال العنف األسري الفرق بين العنف األسري  أاألسري    وهي مفهوم العنف  

ثار  آالمعرضة للعنف األسري  المجتمعات الغربية أكثر الفئات    في المجتمعات العربية



العنف األسري على الضحية باسمي واسمكم نرحب بسعادة الدكتور عارف السحيمي  

   .فاهال وسهال به 

  ة مميز  ة ا عن هذا اللقاء بوجود نخبة رائعفي البداية نرحب بك ونعبر عن سعادتن    

لهدف واحد وفي مجموعة    امن أكاديميين وإعالميين في مختلف المجاالت اجتمعو

 . واحدة من أجل الوطن وسخروا أهدافهم وبرامجهم لهذه الغاية السامية

الكرام    الزمالء بسم هللا الرحمن الرحيم األخوة واألخوات         أعضاء المجموعة 

في انضمامي  إلى هذه المجموعة    ة كم بالخير  سعدت حقيق ءسعد هللا مساأ األفاضل  

الراقية التي تهدف إلى خدمة الوطن وتهدف إلى مناقشة قضايا وطنية كما نرحب  

سداد  بضيوفنا األكارم الذين انضموا  وأسأل هللا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وال 

الظل وأقدم ما هو مفيد    كون ضيفا خفيف الدم خفيفأهذه األمسية وأتمنى أن   في  

وانتظر منكم أسئلتكم وأطروحاتكم ومداخالتكم في نهاية هذه الندوة بإذن هللا سبحانه  

 . وتعالى

شكراً لك دكتور عارف السحيمي ونرحب بك ونترك لك المجال والحديث عن العنف  

 . األسري ومحاوره الخمسة

ود أن اذكر أن األسرة هي النواة األولى للمجتمع بما تحمله على  أمر ديء األفي با

سليما   األسرة  كان وضع  وكلما  المجتمع  تجاه  االجتماعية  المسؤولية  من  عاتقها 

 . سهامها إيجابيا داخل المجتمع من ناحية المشاركة االجتماعيةإ كان  اومتماسك 

صحاب  أ ماعية والنفسية والتربوية من  جتاتفق العلماء في كافة التخصصات االلذلك  

أن  العامة  الصحة  الذين يعملون في مجال  أيضا  العنف األسري هو أخطر    الخبرة 

نتائج وخيمة قد يكون ضار  لما يترتب عليه من  بناء األسرة  التي تهدد    ا العوامل 

مجال العنف  ن العاملون في والعلماء والباحث ويعود  سلبا على المجتمع لذلك يعتبر

 . أهم المشاكل االجتماعية حد أاألسري العنف األسري  

  وكامال   أما عن تعريف العنف حقيقة ال يوجد تعريف لمفهوم العنف األسري  شامال و

والعادات  مع  ا وجامع الديني  للمعتقد  وفقا  األسري  العنف  يعرفون  الباحثين  لذلك  ا 

لثقافة الباحث لذلك نجد التعاريف الغربية ضيقة    التحيز اليد االجتماعية و نسبة  والتق 



ن  جدا تضيف مفهوم العنف األسري ومعقدة أيضا في وصف األسرة  بينما نجد أ

العربية والشرق األوسطية تكون غالبا واسعة  قد  التعاريف الشرقية او التعاريف  

 . تكون نوعا بسيطة أيضا يوجد فيها شيء من السماحة

ريف العنف األسري من قبل نظام الوقاية  من العنف و االستغالل  ذكر تعأأود أن  

بفضل هللا سبحانه   العربي وهذا  الخليج  لدول  الخليجي   التعاون  لمجلس  األسري 

التعريف   السعودية  العربية  المملكة  أقرته  أشكال إساءة  :وتعالى  هو كل شكل من 

رتكبه أحد أفراد األسرة أو  المعاملة الجسدية أو النفسية أوالجنسية أو التهديد بها ي

ممن في حكمهم ضد فرد من أفراد األسرة متجاوزا ما له من الوالية أو الوصاية أو  

 . اإلعالة أو سلطة أو مسؤولية وينتج عنه أذى مادي ونفسي

عرف  تعريف العنف األسري من استخدمته العنف أي تعريف العنف األسري فإنه ي

سلوك عدواني يتجاوز به الجاني الصالحية   نهأـيعرف على     ءاإلجراءات أول شي

 ومسؤولية يترتب عليه أنواع من العنف والضرر ثالثا استخدام السلطة والقوة 

المنزلي العنف األسري هو ما يكون داخل   هناك فرق بين العنف األسري والعنف 

تكون فيها    األسرة أب أم ابن بنت أخ أخت األجداد العمام الخوال هذه األسرة التي

يصحح السلوك  نه بيديه الوصاية أو الوالية ويظن أنه بذلك  أيكون صاحب سلطة فيها  

م نوع من أنواع العقاب فالعنف  فراد األسرة أو استخدأحد  أالسيئ الذي يصدر من  

 . ة سري يكون داخل اطار األسراأل 

خوة  إووبنات    ةراد األسرة جميعا من أب وأم وابن فأوالعنف المنزلي يشمل جميع  

العاملة في المنزل مثل  سرة كاملة باإلضافة إلى األيدي  أل  وأخوالوأخوات وأعمام  

و السائقين  و  األ الخادمات  اإلطار  هذا  في  ويدخل  والحاضنة  العاملين  البديلة  سر 

و المراهقين لذلك يدخل  أية التي تحتضن عددا من األطفال   والمدرسة والدور اإليوائ

 . معها العنف المنزلي 

األسرة أو   كذلك توعية األسرة تتولد كثير من المشاحنات بين    أحيانا يكون عزلة 

منزلي في ظل ظروف أزمة  الاألفراد كما يذكر  حاليا والشيء بالشيء يذكر بالحجر  

من التقارير خالل األيام الماضية لعل أبرزها تقرير اليونيسيف    ارونا أصدرت عدد وك



في بريطانيا  %  30منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العنف األسري تجاوز  

ة أحيانا تكون  وامريكا وفرنسا وأسبانيا فالعنف األسري العزلة التي تعيشها األسر

حقيقة تم تصنيفه من قبل عام  انواع العنف األسري  بكل  سري  مولدا إلى العنف األ 

ف لها نوعان فمع ثورة  أضي   2005أربعة أنواع رئيسية بعد ذلك عام    أنه  2000

ترونيات بشكل أوسع ظهر  كثير  وانفتاح العالم على بعضها واستخدام  اإللك  قنية الت

  16فنحو -ستراليةاع العنف األسري لعل أبرزها ما ذكرته اللجنة الوطنية االنو أمن 

نها  فم, يتناسب  قد يتناسب معنا وبعضها ال هامنها ألن بعض  ئان ذكرت شيولك انوع

و أيضا العزل كما    قنية لفظي ومالي واإلهمال والتثقافي وجسدي ونفسي وديني و

ذكرت لكم في السابق كان في السابق العنف الجسدي هو األول في كافة المجتمعات  

وله  المسيطر  الرجل هو  ألن  والغربية  العربية  السلوك ألفراد    سواء  حق تصحيح 

ن الرجل هو رمز السلطة في األسرة  العنف أل  ي طريقة كانت سواء استخدمأأسرته ب

صبح العنف الجسدي في الدول العربية  أ لفت المجتمعات باختالف إدارتها   بعد ذلك اخت

العنف الجنسي تجاه القصر  بينما يرجع  الدارج  تجاه األطفال    والدول إسالمية هو 

م جنسيا حتى خرجوا على العنف األسري في مجاالت أخرى مثل التحرش  واستغالله

الجنسي عاذنا هللا وإياكم وذلك  في المجتمعات الغربية ففي تقارير من دول أوروبية  

نشرت دولة إيرلندا معدالت قياس درجة العنف األسري  درجة بروز  على المستوى  

سنة  في مجتمعاتهم    18أقل من    تي أعمارهنول خصوصا اإلناث يعني القصر الالاأل

وب األول  المستوى  األسري  العنف  فيها  هتظهر  ولد  ذا رجع  األول  الدول    ى النوع 

المالي مث بالعنف  الماضية ما يسمى  الثالثة  السنوات  لديها خالل   ال  العربية ظهر 

الضحية عدد الديون  ايحمل   العمالة  و  من  الضحية تسجيل  تسجيل المحالت باسم 

العنف   الزوجين  بين  يحدث  كما  فعال  أسرية   مشكلة  المالية  المعامالت  فأصبحت 

واع العنف النفسي ليس له عالقة  أنه نوع من اأالعنف األسري صنف   النفسي معدل  

  نواع العنف النفسي  عليه أمن  ابالجنس وال العمر في العقل نفضي وارجع لك نوع

يعود الصعوبة قياسه ماذا حصل   في بعض الدول يعني  ما هو قياس العنف اللفظي  

يعني من السهل أن يتجه وتتجه الضحية الى مركز التدخل السريع وتقول له مثال  



وضعته في مصاف العنف  من أبي ومن أخي أم زوجي أم زوجي لذلك    ا وجدت عنف

كثر من  أفيا يعني وصل عندهم  لدول إسكندناشكال العنف أيضا في ا أ النفسي ومن  

من أشكال العنف الضرب بجميع أنواعه والركل واستخدام القوة البدنية   شكال  140

نه يعني ما لم  أصابة بعض الدول اإلسالمية شرطة  شرط أن يسبب األلم أو تسبب اإل 

يخرج عن إطار التأديب أيضا أن التخويف والتهديد بجميع أنواعها مثل تهديد بالقتل  

ال والمادية أو  المعنوية  القيمة  ذات  الشخصية  الممتلكات  تدمير  أو  بالطالق    تهديد 

وا  واألصدقاء  األهل  تجاه  الواجب  من  الزيارات  أو  األطفال  من  ألقارب  الحرمان 

االجبار    ةالمتعمد  ةهانالتجاهل واإلهانة يعني اإل االحتياجات األساسية لألسرة هو 

  20األبناء والبنات دون ال    جبارإخارج المنزل دون حاجة يعني مثل    على العمل

الزوجة للعمل خارج نطاق المنزل دون رغبة منهم دون الحاجة إليهم    سنه او إجبار 

مور األسرة التي تنطبق على األسرة بهدف  تخدام غير قانوني ألإلى العمل  أيضا االس

الراتب والدخل الشهري  مثل االنفاق على  األسرة  في معيشتهم واالست  يالء على 

بيع   ضمنها  من  أيضا  والمدة  المصرفية  الحسابات  إلى  بالوصول  السماح  وعدم 

وآثار غير بينه    ةنثار بيآآخر العنف األسري على الضحية في  الممتلكات والمدخر ات

تظهر على التي  ب  واآلثار   الكسور   مثل  الضحية  والجرأالجسد جسد  وح   نواعها 

ثار واضحة تكون على الضحية  آنواعها أيضا هذه  أروق واإلعاقة بنواعها والحأب

يعني يستطيع أي شخص يعني عشواء عن عمل في مجال العنف األسري أوال يعمل  

شيء أن يكتشفها من خالل هذه اآلثار على الضحية من اآلثار النفسية للعنف  تظهر  

الضحية الفعلي   على  ممارسة  في  الرغبة  االع  ةفقدان  ا اليومية  حساس  إلتيادية 

شيء اضطرابات     مل ونوبات بكاء هستيري بدون أيحساس بعدم األبالعصبية اإل 

خرين  الشعور  فقدان التركيز وكره اآل   غير اإلرادى كرمكم هللا التبول  أفي النوم و  

االنتحار أيضا    حساس بالعدوانية فكرة االنتحار او محاوالتوالتعامل مع المجتمع اإل

التفكك األسري واال  ثار آهذه هي تقود إلى   نحراف والجريمة انعدام  اجتماعية الى 

األاأل وانعدام  الدعارة  ممارسة  المعرضمن   الفئات  أكثر  االجتماعي  للعنف    ة من 

الوزارات المملكة العربية السعودية   ىحدإذكر أول ،  ناث بالطراز األسري هم اإلاأل 



كثر الضحايا العمر شعري  أاث هم  اإلن   إن ي إحصائية بطلع اإلنتاج الحصة  أشوه يعن

الظروف  من ذوي  المعاقين  مع  ثم  األبناء ومن  بعدهم  يأتي  والزوجة  البنات    مثل 

الرجال يعني  خير يأتي  رة بعد ذلك يأتي كبار السن في األالخاصة داخل إطار األس 

 . و أجداد معنفينأزواج   أو  أضا يوجد رجال أي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والعطاء 

أشكر سعادة الدكتور عارف السحيمي لما قدمه لنا من علم غزير ومعلومات وافرة  

 . وفكر دقيق أفادتنا جميعًا

 : ومداخلتي هذه الليلة تتلخص باآلتي 

باعتبارهما بصفة  .  كما هو معلوم فإن للوالدين دوًرا هاًما في تشكيل شخصية األبناء  

األول الدور  صاحبة  عامةً  بصفة  واألسرة  التنشئة    خاصة  عملية  في  والرئيس 

التنشئة من بصمات واضحة على شخصية   تلك  تتركه  وما   ، المبكرة  االجتماعية 

 .  األبناء 

لذلك فإن العنف  األسري الموجه نحو األبناء يؤدى إلى ردود أفعال سلبية تنعكس  

البيئة واألفراد المحيطين بهم مثل   اآلخرين والسرقة    ممارسة العنف على :  على 

 . وممارسة الجريمة والخروج على القوانين وتعاطي المخدرات وخالفه  

 : والسؤال 

ا   -1 األسري  العنف  بين  عالقة  هناك  األبناءهل  نحو  بالوحدة  لموجه  والشعور 

 ؟ النفسية

هل هناك عالقة بين العنف األسري الموجه نحو األبناء تبعًا لمتغير الجنس ،    -2

 وتبعًا لمتغير المستوى التعليمي لألب أو األم ؟ 

 ما النظريات المفسرة للعنف األسري ؟  -3

 ما االنعكاسات األمنية المرتبطة بالعنف األسري ؟  -4

 الجوهرة بنت فهد ابن محمد :  أختكم 



ميرة هللا يعطيك الصحة والعافية على  المداخلة الجميلة وهذا  أهال وسهال سمو األ

ستحقه وأنا آتي  من بعدكم سؤال هل هناك عالقة بين العنف  أذي حقيقة ال  اإلطراء ال

 األسري الموجه نحو األبناء و الشعور بالوحدة النفسية ؟ 

  ا والشعور بالعجز عن نفسي أول وحده هذا قد يكون سبب  طبعا يوجد عوامل النفسية 

ألبناء فالعامل النفسي من اعتبرها الجاني  ل  ابالعنف الذي يوقع يعني يكون موجه

 . تجهز ضحية الشاشة وفي عدد من النظريات ذكرت الشيء هذا

ثر  أكعرضة للعنف عالقة طردية الرجال  سؤال هل هناك عالقة أكثر بين الفئات الم

ناحية الضحية في عالقة بين أيدينا متغير    كثر من ناحية القيام بالعمل والنشاط األ  من

مو سعودي نعم  بعضها  الدراسات  مجموعة  كبير   نوجود  التربية  دور  أساليب  طبعا 

أو األم    وفي نظر األب    باإلساءة يكون إال تقريبا التعبير عن تربية األبناء    الحديثة  

 . هو نوع من أنواع العقاب

االمير  حقيقه النظريات سمو  أبرز  نظريات مفسره للعنف األسري    ةفي عدد من  

ونظرية النظام األسري نظرية الموقف الذاتي تؤكد على  أالنظريات النظرية النسوية   

نه من أحد أهم العوامل المسببة للعنف  أمستوى الذات  يعني احترام الذات  انخفاض  

ذكر  لكر في السبعينات القرن الماضي وألسري ونظرية دورة العنف ذكرها وليم وا ا

مرا ثالث  على  تمر   العنف  مرحلة  وارتفاع  عن  التوتر  هي  األولى  المرحلة  حل 

حساس بالخطر المرحلة الثانية  استخدام الضرب المرحلة الثالثة وهي الندم  يعني  اإل

لهذا    ةنعم موجود مجموعة نظريات مفسر  يةندم الجاني واآلثار المترتبة على الضح

 . السلوك

ميرة ذكرت أن األسرة هي النواة األولى للمجتمع وحقيقة  في بداية المحاضرة سمو األ

اء ومن  ن من أبنوهللا انعكاسات أمنية طبعا المعنفأن هي العنف األسري هو مرتبط و

شكل  بأى  واع العنف  نأواجه هذه األسرة نوع من  تبنات ومن الزوجات  يعني فرضا  

  ن الواقع في استخدام المخدرات والجريمة  م  اهروب  ذلك ت  اتبع   ويكونشكال  من األ

الدعارة واالنحالل األخالقي مما يترتب عليه نوع من األمور العملية داخل المجتمع  و

 . مجتمعفاستقرار األسرة استقرار ال



 

 دكتور عارف مساك هللا بالخير 

 ن جدا بك ووشكرا لحضورك هنا سعيد

 : سؤالي 

 هل العنف األسري ثقافة ترتبط بالفقر والديموغرافيا السكانية ؟ 

وهل تغير األوضاع المجتمعية ومتطلبات الحياة اليومية أفرزت هذه الظاهرة بسبب  

وكيف لنا كمجتمع المساهمة في الحد  تفكك األسرة من أسرة مركبة إلى أسرة متأينة  

 مثل الظاهرة السلبية  ؟عبدهللا العرفج 

 هال استاذ عبد هللا حياك هللا أ

العنف وليس و إلى  التي تقود  أحد األسباب  الفقر سببهو  الفقر    ا السبب  فلو كان 

معنى ذلك  أن األسر الغنية والثرية والمتوسطة و فوق المتوسطة ليس لديها عنف   

سباب  الضعيفة يعني التي  أحد األسباب التي قد تكون أحد األال العنف موجود الفقر 

سؤالك هل تغير األوضاع    ماذاولكنه ليس السبب الرئيسي ل  تقود إلى استخدام العنف 

اليو الحياة  أستاذ  المجتمعية متطلبات  يا  الظاهرة على فكرة  أفرزت هذه     مية يعني 

في المجتمع السعودي مشكلة ولم يصل الحمد هلل لحد    ىعبد هللا العرفج العنف األسر

الظاهرة لذلك وضع االجتماعية قد تكون تقود أحيانا إلى شيء يعني العنف األسري  

ا المجتمع  في  األسري  العنف  نقول  وتعالى  بفضل هللا سبحانه  لسعودي هي  ولكن 

الظاهرة   الدور في المساهمة في الحد من هذه  ة  لم يصل إلى حد الظاهر  مشكلة 

وكلكم مسؤول    عية الدور يتضمن القول  كلكم راعالسلبية عن طريق التعليم والتو

  عن رعيته وكل األسرة يعني ربها وراعيها يقوم بالدور األكمل ويكون حليما حكيما 

جميع   على  أسرته  أصبورا  يعني  ففراد  هذا  الثقافي  والوعي  األسباب    حدأالحلم 

 .ن نحد من هذه المشكلة أوالوسائل التي تساعدنا  

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، سعدنا بكم دكتور عارف السحيمي 

هل يوجد لجنة مختصة من عدة جهات لمتابعة ورصد وإحصاء آثار تطبيق نظام  

 (  العنف األسري )  الحماية من اإليذاء  



من حيث معوقات   الضبط ، واالستدالل على ثبوث اإليذاء والعنف ، توافق األحكام  

القضاية ، االجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من اإليذاء والعنف، وعي األسرة  

والمجتمع باآلثار المترتبة على اإليذاء والعنف ؛ حتى تم على ضوء ذلك معرفة مدى  

 ور الجهات التنفيذية للنظام ؟ فاعلية نصوص النظام وتطوير د

 المستشار القانوني 

 عضوالفريق العلمي 

 . عادل عبدهللا التويجري  . د

دكتور عادل التويجري هل يوجد عالج الشحن من عدة جهات غير متابعة الصبح  

ول  10:00 ألحقيقة  ولكن  يوجد  ال  حاليا  المختصة  المملكة  كن  في    ة عربيالنه 

سبحانه وتعالى عند الجهات التي باشرت العنف األسري الشرطة  سعودية نحمد هللا  ال

مان األسري  جتماعية مركز البالغات برنامج األالمستشفى المدرسة إدارة الحماية اال

العمل يحاول    وأيضا جمعية غير مباشرة أيضا في    إنشاءن  إحول إنشاء الجمعية 

جد يعني جهة مختصة  و جمعية الوفاق الخيرية تماما يعني ال يوأجمعية ودعوتك  

البحث يعني وأنا سبق أن   الدكتوراه يعني    عملت بذلك  في هذا المجال في رسالة 

الباحث البد أن يمر على هذه الجهات بصورة مباشره أو غير مباشره ومنع من هذا  

أيضا   لون بجامة واحترامك على ما قدمه من جهود جبارة ويقدمون  الباب نفس 

 . حقيقة  يعني دورا فعاال

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاته الس

 خالص الشكر والتقدير دكتور عارف السحيمي 

من المعروف أن المرأة والطفل هم أكثر من يتعرض للعنف األسري، لكن نجد هناك  

عن الشكوى ضد من قام بالتعنيف خاصة الجسدي لعدم وجود حماية كافية،    اإحجام 

 . مشكالت اجتماعية أخرى  مما ينجم عن ذلك. أو جهه ضامنة لسالمة  المعنف

برأيك أين يتجه من يتعرض للتعنيف ويضمن سالمته وعدم تعرضه للتعنيف مرة  

 أخرى؟ 

 نحتاج إلى برامج للتوعية -



بينه وبين بعض األساليب العقابية التربويةعلى    اوشرح مفهوم العنف ألن هناك خلط 

 من تقع المسؤولية؟ 

 . الفريق العلمي| فاطمة الدوسري

 

فاطمأل ا    حياك هللا هال   أين ستاذه  للتعنيف ويضمن سالمتها     ة  يتعرض  يتجه من 

عدد  عربية السعودية يوجد  فى المملكة الوعدم تعريض الحمد هلل والشكر هلل فهناك  

قطاع الشرطة   لعل أبرزها  و أنثى ويوفر لها الحماية ذكرا أ من الجهات تتجه إليها  

حالة االستغاثة  إذا وصلت الضحية إلى    حتى  اتدخل سريعت  بإمكانهايعني هي التي  

وا وحتى لو صاحب  والنجدة مصنفة من يبشر حالك يا ليالي يا رجال الشرطة أن يدخل

خطأ يعني    ءيدخلون من أجل إنقاذ هذا صحيح يعني أول شي..  البيت ما هو راض

مان األسري الثالث فهناك عدد  ول الشرطة مركز البالغات ثانيا  برنامج األالخط األ

 . من الجهات تقوم بذلك لتوفر الحماية 

اإلعالم عن     التوعوية عن طريق  البرامج  نحتاج  نعم  التوعية  برامج  إلى  نحتاج 

د التربية  طريق المدارس عن طريق أبشر العمل وعقد دورات تدريبية و تدريب وأعدا

والمزيد من البرامج التدريبية و توعية األسرة إن األسرة    ،إعداد وتدريب عملي  

الدنيا ليس هو الخط األول من أجل تصح يح سلوك خاطئ فيشرح مفهوم  عواقب 

الكل أود أن  أالعنف   بنائهم وعين وقامت عالقتها بشكل  أة  ئ على تنشوضح جزئية 

فراد  الزوجية وتربية األبناء تربية األسري أول شي تقوم على تربية سواء التربية  

في التربية ومحاولة تصحيحها سلوكيات يؤدي    ة يها و كثرة يعني العتاب والمبالغف

 إلى تأديب يعني استخدام التأديب إلى أن التربية والتهديد و اإلفراط في التربية وفي 

يعني تربية تأديب  ة  ساليب مشروعأ قاب إلى اآلن هذه  التعديل يؤدي إلى استخدام الع

إليذاء ومن ثم ندخل  عقاب لكن اإلفراط في العقاب يؤدي إلى اإلساءة التي تؤدي إلى ا

العنف   أن  األ في  المتخصصين البد  فالمصطلحات عند  كبيرة  سري وتفعيل مشكلة 

 . البد أن يفهمها  ةأديب ومن ثم العقاب سلسلة مترابطيدرس معنى التربية ومعنى الت 

 



 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 . عالم المنهجية  سعادة الدكتور عارف السحيمي  أسعدنا بهذا اللقاء مع علم من 

 : وسؤالي

 . صالحية وفي دور الحماية  لالحقة في المؤسسات العقابية واإل ين تجد الرعاية ا أ

 : سؤال آخر 

 . وأين يقع المجتمع السعودي من ذلك  . سري أشكاله وتصنيفاته  العنف األ

 

 اختكم الدكتورة دالل الحربي 

 األمنية   جامعة نايف العربية للعلوم

ا في  الالحقة  الرعاية  تجد  أين  سؤال  الحربي  دالل  دكتورة  القبيح  أهال  لمشهد 

أريد   العمل    الذهاباإلصالحية  الوزارة مشكورة وزارة  بها  تقوم  الالحقة  الرعاية 

برنامج   أي  وحاليا  االجتماعية  الشؤون  وزارة  كانت  وقبلها  االجتماعية  والتنمية 

الحماية االجتماعية وحدة الحماية االجتماعية حقيقة أنهم يقومون بدور يعني بدور  

ل ما يحتاج هو نتيجة  بأو  هي أوال ا وصل إلى مستوى المحمول يعني  المتابعة  عندم

  أم ة تعاطي المخدرات  في الرعاية الالحقة نتيج  الضحية سواء كان   تعاطي المخدرات 

هي دور األحداث    تىمن السجن في الدور اإلصالحية الخروجه   ةرعاية الحقا نتيج

والمشاكل  كبيرة وهو موجود رعاية الحقا لهم ولكن لم تصل إلى المستوى المأمول  

 . ى كثير  من البرامج التي تقدم للجاني حتى ال يعودمازالت تحتاج إل

ما يتعلق بدورة الحماية حقيقة نشيد بدور الوزارة حاليا أنها تقدم الدور الفاعل في  

حد  أأي شخص كان  ا أخ ا قريب  االحماية الحماية من الضحية من  أي شخص كان أب 

ا  و توفر حماية للضحية  و غيره  فتقوم  بالدور المطلوب للرعاية الحق أفراد العائلة  أ

 وتوفر برامج  

 إصالحية لهم 

وذكرت سابقا أنواع العنف وآثاره ولكن المجتمع السعودي إلى اآلن يسيطر على  

استخدام   أن  يرون  واألم   األب   المسيطر ألن  اآلن هو  يعني هو  الجسدي  العنف 



يعني هذه   لهم  انه شيء مشروع  أم  السلوك  بهدف تصحيح  األبناء  تجاه  الضرب 

المجاالت هي المسيطرة الرجل يعني يظن أنه يستخدم العقاب تجاه زوجته يرى أن  

هذا الشيء مشروع له يتجاوز مرحلة العقاب والتعذيب إلى مرحلة اإلساءة ومن ثم  

العنف األسري يعني العنف الجسدي هو المتصدر في المملكة العربيه السعودية من  

 انواع العنف 

 

 

 عارف . نرحب بالخبير  د 

 تحية عطرة للجميع

 . حجر المنزلي ورد تقرير من منظمة الصحة العالمية يفيد بازياد حاالت العنف اثر ال

 . تسليط الضوء على العالقة بين العنف والحجر في السعودية  حبذا

 عبدهللا العتيبي 

 وزارة التعليم 

ن الدول  حياك هللا أخ عبد هللا العتيبي حقيقة نعم في تقارير مكثفة من اليونيسيف  وم

اإلسكندنافية والمنظمة الصحة العالمية من حق الشعب أن العنف األسري في ظل  

الحجر المنزلي التي يعاني منها الجميع في كثير من الدول أنهم يتجمعون في البيوت  

رنسا  مريكا فأي أربع دول في الطليعه بريطانيا  تسبب ذلك في إيجاد العنف األسر

العنف األ  كيف الطريقة نعم الحجر المنزل لم      ٪ 30سري بنسبة أسبانيا زاد عندهم 

ب ضيق يعني  يسب   اسلبي   يشتغل بشكل إيجابي بين جميع افراد األسرة هو يكون عامال 

  ة من استخدام العقاب اإلساء  ئا شيه  فراد األسرة مما يولد عن أهو مضغوطة نفسيا بين  

القنوات  من الجهات المختصة وتم اإلعالن عنها في عد  ةهناك تقارير وارد د من 

الرسمية نعم ترتفع حرارة العنف األسري في ظل الحجر منزلي إلى الدول الغربية  

 الملكة العربية السعودية إلى اآلن لم تصدر تقرير في هذا الجانب 

 كم ءأسعد هللا مسا



.  حتى ينجح.  كيف  يتصرف.  إذًا عرف اإلنسان مظاهر عنف  في محيط بيئته  -—

 ؟ ...الظلم عن المظلوم بطريقة  سلسلة بعيدة  عن  الصدام .  في رفع

 عائشة حكمي 

 

حياك هللا أستاذة عائشة حكمي أشكرك على سؤالك الجميل إذا عرفت اإلنسان أنه  

عنف عجبتن   اسريأ  ايواجه  يتصرف  المظلوم  كيف  عن  الظلم  رفع  العبارة  ختي  أ ي 

فيها   األمن  الحمد هلل  دولة  في  نعيش  نحن  في  الفاضلة  المقدمة  البرامج  و  ال  أو 

و  أوجسديا    ريكية أضف إلى حماية الفرد أمنياالمملكة العربية السعودية برامج أم

مثال  العنف  مظاهر  رأى أي مظهر من  إذا  اإلنسان  فهو  مظاهر    ماليا  رأت  معلمة 

في مدرسة هناك خطوط أمامية تستطيع أن تباشر الحالة ووصلني    ةالعنف على طالب 

الت وزارة  الذكية  أن  الهواتف  طريق  تطبيق عن  برنامج  ستصدر  االجتماعية  نمية 

 . يستطيع أي شخص أن يبلغ عن أي شخص يعنف

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ومرحباً دكتور عارف السحيمي 

 ... وفقكم هللا ونفع بكم 

من المبادرات التي أطلقها مركز تعارفوا لإلرشاد األسري في ظل األوضاع الحالية  

 وما تمر به البالد من جائحة كورونا ، االستشارات المجانية 

 وقد وردني كمستشار في المركز 

اتصال من شخص يسأل عن الطريقة المناسبة لكي يأخذ من صديقه معلومه بشأن  

 !تعرضه لحالة عنف منزلي وعائلي دون التسبب في إحراجه أو التطفل 

 : ذكرت له بأن يقول له مثالً 

 ! تبدو حزيناً الفترة الماضية وأنا قلق عليك هل أنت بخير لقد الحظت أنك 

 وذكرت بأن ال يدفعه للكالم إذا كان غير مرتاح 

 المهم أن يعرف بأن يتوجه لك إذا رغب في الحديث 



وأرشدت المتصل بأن يتجنب قول أشياء سلبية عن أسرته وفي حال التجاوب وكان  

بالفعل قد تعرض  لعنف أسري ضرورة أخذ االستشارة من مركز أسري متخصص  

 . فالمعلومات تتم بسرية ويتم توجيهها التوجيه السليم والمناسب  

البد من  تعليقكم دكتور عارف حول ما ذكرته كمستشار أسري وهل يكفي ذلك أم  

 . اتخاذ إجراءات أخرى في مثل هذه المواقف  

 أخوكم 

 عبد العزيز مستور الغامدي 

  / السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                          نشكر  سعادة الدكتور  

سري يسعدني في هذه األمسية المباركة طرح  عارف السحيمي وحديثه عن العنف األ 

عنادهم وعدم تقيدهم    تأديب األطفال المصرين على   / هل"سؤالي هذا لسعادتكم الكريم  

اآلبعادات عن  ورثناها  التي  وتقاليدنا  واأل نا  األباء  العنف  من  يعد  الذي  جداد  سري 

 احمد المنصور "  ؟  عليه نحاسب

قليل  قبل    ت ذكريكون العقاب البدني الرقم األول  نه ال  أأخ أحمد حياك هللا أنا أتوقع  

  تاذة فاطمة العالقة األولى أول خطوة األولى التربية بعد أجبت على سؤال األس  عندما

كيف تستعملها كيف تزيد    التربية البد إنك تعرف نذلك تأتي بعد ذلك العقاب ويقبلو

الصف  الطفل  ة الموجود  ة  هذه  المحاور  في شخصية  طريق  العناد عن  من    ة يعني 

عن العادات والتقاليد  عاد اإلقناع و االتصال واألساليب الحديثة وتطويره يعني واالبت

ضرار العقاب البدني له عواقب  أ عقاب البدني وهللا يا أخي أحمد واستخدام ال ةالسلبي

 . وخيمه لذا علينا بالتربية والتأديب

 

والممتاز الذي أسعدنا جميعا  أشكر الدكتور عارف السحيمي على هذا اللقاء الجميل 

ميرة الدكتورة الجوهرة بنت  سمو األ وستاذ خالد التويجري  شكر المستشار األ أ كما  

الف رئيسة  ال سعود  المنظمة على  فهد  واللجان  العلمي  الفرصة إلدارة  إريق  تاحة 

الحوار هذا اللقاء وأشكركم أنتم أيها األعضاء الكرام المشاركين في هذا اللقاء ونسأل  



 أقول لكم وداعا ولكن أقول  جمل الهللا تعالى أن نكون قد زرعنا الفائدة وقدمنا لكم األ

 . محدثكم ماجد المالكيية بإذن هللا لكم مني أطيب التح لى اللقاء عن قريب إ لكم 

أشأ ماجد  دكتور  على  شكر  لأل إ كرك  الشكر  وكل  الندوة  لهذه  خالد  دارتك  ستاذ 

وكل الشكر والتقدير للجميع  بنت فهد آل سعود    ةالجوهر  ةالتويجري وسمو األمير

وال وزمالء  مشاركاتهم  على  وأسألإقف  أالزميالت  لهم  واحتراما  سبحانه  جالال  ه 

المساء و لكم في الصحة والمال  وتعالى في هذا  أن يبارك  األيام الفضيلة  في هذه 

 . تضيع ودائعه  واستودعكم هللا الذي ال 

 خالد التويجري  /كلمة أ 

ع هذا  استمرارها مالحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد كانت أمسية أتمنى  

في هذا المجال    ة ن تعرض علينا بحوثك السبعأتمنى  أالخبير العمالق الموسوعة و 

 . دارة هذا الحوار إمهنيته في  ماجد المالكي على احترافيته و. كما اشكر د

شكر حرصك واهتمامك على تقديم ما هو  أستاذ خالد التويجري  حياك هللا يا سعادة األ

ه  ر جميع الزمالء والزميالت في هذايا وطنية أيضا  اشك مفيد وما هو جديد في قض

   .خالد التويجري  ستاذالشكر وكل التقدير سعادة األ وكل  مجموعةال

قناعة بداخلي وهدف وهو الكتابة في العنف    لدى انيا كان  بتعثت  إلى بريطا  ول ما أ

لكن وجدت  ن العنف فقط في الضرب  أظن  أي  فكان العنف األسري هدفي وكنت  األسر

نواع كثيره بعضها يتفق مع المجتمع السعودي وبعضها يختلف  أسري ن للعنف األأ

 . مع المجتمع السعودي وفقا للعادات والتقاليد 

البحث والكتابة لي    يعني  الأن  أوالقراءة اتضح  لكم  نواع  عنف األسري كما ذكرت 

نف ما بين الجاني وبين  العالقة بين المعنف والمعنواع أيضا المسيئين و أمجموعة 

ساءة معاملة  إت بتوفيق هللا سبحانه وتعالى عن  بينهم كتب  تى العالقة ال  ما   الضحية

 . طفال بدنيا من قبل اآلباء والمعلميناأل

األ تجاه  الجسدي  العنف  عن  لوكتبت  والمعلمين  اآلباء  قبل  من  اآلباء    ماذا طفال 

يصل إلى مرحلة الثانوية ما بين أسرته وما بين    ذى يجلس ن ألن الطفل الووالمعلم

 . ة السعودي ة ت بقياس النسب في المملكة العربيمدرسته فقم 



علمية في اتجهت إلى    ةفي مجل   ةحث علمي مقنن نشرته قبل الدكتورالى بحث آخر ب

انواع اإلساءة الموجودة في المملكة العربية السعودية تجاه األطفال فوجدت نوعين  

 هي المتصدرة من خالل نتائج الدراسة 

 عنف تعليمي وعنف طبي 

يضا  أعاطفي في المجتمع السعودي وركزت  والبحث الثالث كان في موضوع العنف ال

وطبقتها على منطقتين في المملكة فظهرت  على األطفال فكانوا هم عينة الدراسة  

 . كثر أخرى الذكور كثر واألأناث  لنتائج منطقة يعاني فيها اإلا

الم أومجموعة   في  بالبشر  االتجار  كمسألة  اخرى  العربيبحاث  السعودية    ةملكة 

لأل المعنفين  وتطرقت  العربي طفال  المملكة  في  اآلباء  قبل  وتطرقت    ة السعودي  ة من 

 . من الخادمات في المملكة وهي تحت النشر اآلن   للعنف األسري الصادم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساءكم بكل الخير والتقدير والوفاء  

 والعطاء 

علم غزير  أشكر سعادة الدكتور عارف السحيمي لما قدمه من معلومات قيمة تنم عن  

خير الجزاء وجعله هللا في  فجزاه هللا  استفدنا منها جميعًا  وفكر دقيق وثقافة واسعة

 . موازين حسناته 

كما أشكر مدير هذا اللقاء الدكتور ماجد المالكي الذي كان مبدًعا في إدارة الحوار  

 ت. والتعليقات وطرح األسئلة والمداخال 

 

اال وال المجموعة  هذه  لمؤسس  موصول  سعادة  سشكر  القدير  واإلعالمي  تشاري 

دائًما يحرص على إقامة هذه اللقاءات المفيدة للوطن  ستاذ خالد التويجري الذي  األ 

 . وأهله بإذن هللا تعالى

طع من وقته الثمين  كما أشكر جميع الفرق العاملة في هذه المجموعة وكل َمن استق

 . أو سؤال أثرت هذا اللقاء  و شارك في مداخلة وتابع أمسيتنا

 دمتم ذخًرا لخدمة الدين والوطن وأهله وقضاياه 

 وطن  دام عزك يا



 الجوهرة بنت فهد ابن محمد :  أختكم 

 كل الشكر والتقدير لكم سمو األميرة على هذا الحراك العلمي والثقافي الرائع والمفيد 

األ  لسعادة  موصول  النخبوي  والشكر  الصرح  هذا  مؤسس  التويجري  خالد  ستاذ 

 . الراقي

بدع  أعارف السحيمي الذي  .  وشكر خاص لضيفنا في هذه األمسية سعادة الزميل د

 . في إثراء األمسية العلمية بطرح علمي عميق 

 . لكم جميعاً شكراً بحجم السماء 

 

*               *               * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


