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 صقري بن سليمان الصقري : رحلة مكافح                                سرية

 

 

هنا عالم من الخبرات رسمت ..هنا رحلة كفاح حبرت على صفحات الحياة

في هذا الكتيب نوقد شمعة ونبدد ظالم السكون ..على لوحة الصبر وألامل

 ..بالعمل

ع هنذا أقن  منأن  أجنلوألاعمنا  منن عنالم العمنل فني سعيت منن سن د رب ي ن  

وذكنن ت رحال نن  فنني ..مأن يتقنندموا واننوات فنني رحقينن  أحالم نن وأحننم م ,الجيننل

فننننني  او نننننا منننننن هنننننذا ة الننننن    م بننننن كننننننو  إن : سنننننليل للنننننب الننننن     قنننننو  ل نننننم

املواقااأل علواا    اختصاا  ..عنهااب  ااب أواال      اا  واأن ربحثنن مالكوكننب وعلننيك
 ..لكماإلشبرة هي سيد املوقأل ليفهمهب ال بيل من  مثب

 ..النجبحشبطئ ل وصول لطمح من ي   اعم   ن يكون الكتيل هذا موينبً لك  

 (  وخبلد)  صقري  ن س يمبن الصقري 
 هـ1/3/1441
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   ضاااااااابق  اعر  ..  حبناااااااا  ساااااااابع  ا بلاااااااا (.. الفقاااااااا )دقاااااااا  عقاااااااابر 
 (..البدائع)من الب د ( س يمبن)الوالد فحبن رحي  .. مببرحب 

  الكثااري ماان  ومااذ   ح انااذ .. ماان ا ايااب   دأااذ  وااه    يبأااذ(  الااد ) خااذ 
 ..ال لبء خمبأةاليت خيبأهب يف 

  الاذ   هاذ الفقا  فصابر , مح  ع ى  تفذ طف ذ الاذ  ييو ام  أ  يان  ما 
يب ا   عاع صاقري ..) لبسذ اجلوع فكأن اجلاوع فصا  لاذ خبصا ,  شوث  غرب
 (  غ  اعيبمسنوا  

  مث أنهااد طااويبً .. ياادل ع ااى  يتااذ( الوالااد)ظهاا ل ل ب ااد مسااح  قباا   ن يوطااي
لكااان ي فكااابف فاااببو  .. يطااا د مااان صااادرل هااابلس اباااو  مااان املساااتقب ل

 .. الق ق  ب رفيقبل يف رح تذ اجلديدة
  يف العاااااااف  اعخاااااااا ط واااااااايب  الب اااااااد أتطااااااااب ل فيمااااااااب  ينهاااااااب لتفااااااااوا  ن اااااااا ة

ب ن  ا  سا الكاون..فا   مان فاول الن يا  لياودع الصاحلاجل ياد ي  ..الاوداع
ق اااو  الااا اح    الااايت وشاااى  ن أواااود يومااابً فتجاااد أ ااامل املااا ارع  ي نبعاااب  

 ..هذل الن يب   عجبا خب ي  من  مل الف ال
 فكاا  يااوم هناابف .. هاا  الب ااد ي يسااتطيع  حااد ماانهم  ن يوقااأل عم ااذ ل ااوداع

املاا ارع يمتماا   ن يتوقااأل  حاادد لااذا يودعونااذ  وااد صاابة  عماابل   .. راحاا 
 ..  فونذ  بلدعبء   مب طب     ل الوط .. الفج 

 صااااو  .. سااااواقي املاااا ارع..  ظاااا   يااااو  الب ااااد..سااااتفقدل ر ضاااا  املسااااجد 
 .. ق و  الصحل..  ضفب  الواد .. نوح ا مبم..السواين
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  ( اباا   خ لاامل   ا قاا  مبعناادف)ساابف   أ اباا   ..غاابدر الب ااد الاايت سااكنتذ
فقااد قاا  ..ذ لااذ  ل  لتااذ  لطف ااذقااو  يومااع ااى    ااذ  ماا   ن  ااوا فقاا  .. 

 .. ايبدة مبعندل
 عااب  ..  تال ا  لاذ الا ال  ايابدة.. فوابً  ابن ع اى موعاد ماع الفاأل هنابف 

 .. يبم هنيئ  سويدة
    نباااا  .. ي يف الب ااااد الااااذ  أ ع عاااا  فيااااذ اهلاااا ءالوااااي   بماااا   لكاااان هاااا 

لقاااااااااد حاااااااااان لصااااااااااو  .. عشاااااااااا  ماااااااااع  ه اااااااااامل   ه ااااااااامل يف  نبياااااااااابل..فياااااااااذ
يف  حاااااااااااوا    دأاااااااااااذ مااااااااااا ة ( أااااااااااا   )قداماااااااااااذ عن  اشاااااااااااتبق   ..الساااااااااااواين
 .. شتبل عن يوود لسدل  أ ر حذ.. خ ط

 اشاىط  ر واا  ..فقا ر الواودة  وااد  ن باع مب غاابً يكفياذ عن ياانهه مان لديااد
 (..السواين)لكي أكون موين  لذ يف سقيب فبحتذ  من اع   

  أاااااد  يف ع  قااااااذ ماااااان  ااااااد   شااااااو   ن ا يااااابة مااااان   ل   ااااااب  الوصاااااول
مهماااب ضااابق   ينااا ل الساااوبدة يف الق ااال الواااي  يف هاااذا ا اااي  ن   ..لدياااد

 .. اشتد  الك   
 لكاااااااان مل أاااااااادم طااااااااويبً أ اااااااامل .. السااااااااوبدة غاااااااابم ة .. اااااااابن اعماااااااا   بااااااااري 

 جم اد  مل يكن يو م  ن ا يابة قاد وبائ صافحبلب الساوداء خ األ   ..ال ح ب 
 ساوفبً فيغا ل الكاون يف ظابم   قاد ينا ل  اذ ناور الشامس  ن ..النبصاع   يه
 ..فيكون غسقبً  س  النهبردامس 
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 ليسا  فقا  اإل ا  الايت مبأا   ا  ..بيوبً ..ن ل  نبال   بإل    مبأ  بيوهب
 ح ن  امل رع    لاد   فكبنا   واد  ن انتوشا  ...مب  مع اإل   اعم  

 …قبعبً صفصفب
 عبد الصف   ليذ  ثو  لديد..عبد ل صف  من لديد   .. 
 ماو  الوبئ ا  مان اجلاوع    البحاث عان  ب لا   ايستسابم فا ار  ماب لكن ي 

 .. خ ط
 

 

 :مختصر

 وااد  ن ضاابق  ع يااذ املويشاا   :سققم ن ا صقصققر ر ثت قق  بقق  صققر ر 
 مواذ  ه اذ , ل  ا   (رمحاذ ا )انتق   الاد  سا ميبن  ان صاقري الصاقري

 ,( ر اع سانوا ) عما   يف  اف ا ا  ( صقري)  يتذ  من ضمنهم  نب 
 ارع ( ل بااادائع)ففاااتح ا  ع اااى الوالاااد   اااوا  الااا ال فوااابد مااا ة  خااا ط 

لتويناااذ (  ر وااا  مااان اإل ااا )حياااث  شاااىط ( املصاااريعي )م رعتاااذ املسااامبة 
 عاابد ل صااف  ( مبأاا  اإل اا ) لكاان  ااد ن سااب ق  نااذار , ع ااى م رعتااذ

 ..من لديد فق ر الذهب  ل  يب  لط ل ال ال م ة  خ ط
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 ألايتامالرياض ودار 
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  فهنابف أكثا  اعقادام  يا داد الط ال ( ال ياب )ل وبر  .. ال حي  الثبينخيبر
 ..ع ى الومبل

 خاري ماان (  ماد الصااقري)الواام ..لكان ال ياب  متااب   أ ساند  ععاايد  رفياق
 ..مي ئ هذل املكبن 

  يبحثااون عاان ماان ..  واابدة النااب  يف  لاامل ا اا ..يحاا  ال يااب  يف اعفااق
  فكبن لوا  الذا  ة عن   نا  مان  ها  الب اد..الب د يقطن ال يب  من  ه 
 يتااذا   ن يف جمبلسااهم بياا  صاانوهم مااع  ه هاام ..الكاا  يثاا  ع ااى  اا مهم

 (..ال يب )عندمب ين لون ( البدائع)من  ه  
  عاااو   يااابم عناااد الكااا ام   نااابء الكااا ام (  ماااد) الوااام ( سااا يمبن)نااا ل الوالاااد 
ع يهمااب ماان ا  ( ..مااد اهلااذلولهااذلول  اان  ) ( عباادا   اان فهااد الصااغري)

 .. مطبر ال مح 
 خذنب منهم حسن العيبف   البشبش   الك م.. خذ ا عنب  خببر الب د  .. 
    حيااث اناات م  ط اال ( دار اعيتاابم)هااد   الااد  يف هااذا ال ياابرة  ن ياادخ

 مبقياب  .. بن حينهب عما   اابن سانوا .. يتف غ هو لط ل ال ال.. الو م
 ..اد ع يهب مب شئ   ود اعسى  قسوة ال مبن

   لاااادط (  مااااد  اااان عباااادا  الوبيااااد)انعاااامم  لاااادار اعيتاااابم   ف اااا  الفبضاااا
حا  يكاون م لوابً ل ادار عنااد حبلا  التواصا  ماع  الاد    ابن مبقاابم ..الادار

 ااابن ر ااان شاااديد احتميااا   اااذ مااان ..فااانوم الكفيااا   الاااويل..  يل  مااا  هنااابف
 ..سهبم الغ     الف ال
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 مااب  نااب فكااأين (..حفاا  الباابطن) هاال  أ ..ى حاابيل واادمب اطماائن الوالااد ع اا 
 ..أسمى دار اعيتبم( حف ة يف  بطن اعر ) هب   أ 

 ارأبكاااا  ا ياااابة يف .. ضاااابل الاااانفس..أوقااااأل الاااا من..منااااذ  ن  هاااال  ه ااااي 
 بن  الد  خيشاى ع اي  ن  ماو  لوعابً يف  لامل الوقا    دخ ا  ..داخ ي
 ..ق  عي فم   لوبً   بً  مل أطل نفسي يف ..الدار
  ععاود  أ (..غيب ا  الياتم  اجلال) ن   نت      سيبرة عب  ة أ تقط  من

 .. يب   ه ي م ة  خ ط
 قمااايل الولاااذ لو اااذ يواااود .. نااا   أأمااا   ن ي قاااي  حااادهم ع اااى  يب قميصاااي

ياابليت    ااون ..ماان الشاافق  ع ااي   يمااب صاارياً مبااب لل  ليااذ حاابيل  واادمب  اابن  
 ..  رج ع م ارة الفقد دائ ة حيبأذ   أ ذ  مب ارة اجلوع  ي

 فيهااب رل .. لكنهااب ساا   ساا  يوسااأل..أصاارب  ابنياا  شااهور يف دار اعيتاابم
 أغاااري  ااا  شااايء يف .. لاااأل دمواااي.. أقطاااع ق اااي.. نشاااأل ل اااد ..حااابيل
 ..حيبيت

 ف اااام رجاااد منبواااابً ..شاااحذ  الااادموع الاااايت لفااا  مصااابدرهب ماااان هاااول اعيااابم
ستسااقي  الويااون  ن  االفاا   دعااو  ا  ..لتسااي   أواارب عمااب  لاادل يف ق ااي

عاود ع( الوبياد)يستجيل دعويت  في اي متط  ع ى خد  لكي ي    حببيل   
 .. أ  ه ي 

  ع ااااى  الاااادمع بناااا  اإلسااااتجب   ساااا يو  ماااان ق بااااذ الاااا حيم عناااادمب ر ط  ساااام
ع اام  ن هاااذل ليساا  دمااوع الياااوم  نااب هااي ليااابل ماان ا  قاا  عم ااا  ..خااد 
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حفااا  )    أ  ه اااي يف ممااب لو اااذ يسااتجيل مببشااا ة  ي ساا..ق اااي خااد داً يف 
 (..الببطن

 

 

 :مختصر

 مااد )ساابف  الوالااد مااع الواام  :سققم ن ا صقصققر ر ثت قق  بقق  صققر ر 
فهاااااد  ااااان عبااااادا  ) أ ال ياااااب   ض استعااااابفتهمب مااااان قبااااا  ( الصاااااقري

دار )  ااابن اهلاااد  أساااجي ي يف ( الصاااغري  هاااذلول  ااان  ماااد اهلاااذلول
  ابن عما   حينهاب  ( ماد  ان عبادا  الوبياد)  ف   الفبض  ( اعيتبم

 واادهب  ااوأ  الغ  اا  ( ابنياا  شااهور) مكثاا  يف الاادار ( ااابن ساانوا )
 ( ..حف  الببطن)مب ي  من نبر  ق ر  ال حبل  أه ي يف 
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 حفر الباطن وعالم آخر
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  مديناا  الباابطن أقااع يف ط يااق ا اا  ..الباابطن  اد  يقساام ا فاا   أ قساام 
  بن ا جاب   م اون هام قطاع أ امل املفاباة اببليا  مان ..    الو ال  مك  

فأم   ايل البص ة يف حينهب الصحبيب اجل ي    وموساى اعشاو   رضاي ..امليبل
 أنقاااذهم مااان   ن مفااا  ل ااابر يف أ ااامل املنطقااا  لتغاااذ  ط ياااق ا اااب  ا  عناااذ 

 ..هليل الصح اء القبسي 
   الباابطن هااو منتهااى الااواد  الااذ  يسااي  ماان لباابل املديناا   مياا  يف صااحبر

 ..جند  يص   أ  ط ا  البص ة
  لاااذا لااايس عجبااابً  ن .. متاااداد لشااا يبن القصااايم..البااابطن امتاااداد لاااواد  ال مااا

 لاايس غ يباابً ..ي أااو   هاا  جنااد ماان رحيااق   اادا م   مااب ساابل  أ اامل اع دياا 
 ن أستبشاا   ساابري   لااوههم عناادمب متطاا  الساامبء مباابء منهماا  طمواابً ماانهم 

 .. أن أص هم قط ا  املط  موط ة   حيق  راضي   دا م
  ااأين  وثاا ..فواابد  يل ر حااي ماان لديااد... صاا   ا فاا ( صااقري)يقااول   

عاد    ثاا  متسااكبً  ااأن .. وما  لخاا   دايتااذ ماان ال ح ا  الاايت ر ياا  فيهااب  يب
  ن ي ..  ن ي  عاي  ما  هابء ي أ  اذ...ي  ف   عي  من رؤييت  الد 

 ..أطأ  قدامي  رضبً ي أق ذ
  عناادمب  أياا   أ ا فاا   اابن  يب يوماا  يف هيئاا  اعماا   اابملو     النهااي عاان

ع ااي  اان ساا طبن السااحيببين /الفبضاا  اامل املهماا   ي افقااذ يف أ( اهليواا )املنكاا  
 (..مئ  لاير)  اعل ة الشه ي  هلذل املهم  هي ( رمحذ ا )
  لكن  قاى  ين مكساور .. لود  مع  يب  ر ط الكثري من العمأ يف لسد

  حا  ع اى  الاد   ن  عا هم  أ ..حاويل اجلنبح  د ن رؤي   مي   خويت
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فكبن ق بذ  رل مان .. يبة من لديد أوود  يل ا..ا ف  لكي يكتم  شفبئي
 اااابلتف غ لط اااال الوااااي   السااااوي يف اسااااتجب   املبدياااا   ن يغ اااال مصاااا حتذ
 … ولود  بم   ه ي مويال  حي  مص حيت ال ال ع ى رغبيت   

   يام  الااااد  حاااا  يف الفكاااا  ( ع ااااي  اااان ساااا طبن السااااحيببين)رفيااااق الاااادر
مل  ن يااذهل موااذ قاا ر هااو  ااذل دفبوااد  ن قاا ر الوالااد  حعاابر عبئ تااذ د الاا   

 ..  ع  عبئ تذ ليتجب ران يف الوم   املسكن
  قياا   ي يكفيااذ الوماا  يف  (  بلباادائع)الاادين الااذ  ع ااى  الااد  عهاا    اادل 
يف سول حف  البابطن يبياع فياذ (د بن)لذا فتح لذ ... حدهب لسدادل( اهليو )

  اااا غم  لاااامل فاااانن هااااذا الااااد بن  بلكاااابد يغطااااي قااااو  يومااااذ لااااذ ... يشااااى 
  هذا اعم  جيو ذ دائمبً سبرحبً  سرياً من ق   حي تذ  ضوأل حبلذ.. عس أذ

 

 :مختصر

 صا    فا  البابطن   ابن  الاد   :سم ن ا صقصر ر ثت ق  ب  صر ر 
ع ااي )يوماا  يف هيئاا  اعماا   اابملو     النهااي عاان املنكاا   موااذ ا اان   اادل 

 يف املسابء يوما   اد بن  (مئا  لاير)  األ شاه   (  ن س طبن السحيببين
 مل , ( ع اااي الساااحيببين)يف ساااول ا فااا    جياااب رل يف الاااد بن رفياااق در اااذ 

ف اااا  , أسااااتق  نفسااااي  ي  ن معاااا   قياااا   ساااا يت ل سااااكن مونااااب يف ا فاااا 
 .. الد  رغبيت فأحع هم من القصيم ل حف 
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  لكان  ياأل نادر   اإل تدائيا   ن نادر ..شافبل ا (  ماد) ناب   خاي  ق رنب 
  تبلنااب  ن ..   الاادنب حببلتنااب  ن نوماا  موااذ لنساابعدل يف مصاابريأل ا ياابة

 ..نقوم مبتط بب  البي  ح  غيب ذ يف د بنذ
  فناذهل  ا  ياوم ل مدرسا  ع اى ظهاا  ..لاذا ق رناب اجلماع  ا  الدراسا   الوما

  عنادمب ابا    مان املدرسا .. ن  طهب جببنال املدرسا (...   مكم ا )محبر 
فنحماااا  ...حيااااث الودياااابن  الشااااوب  لبحتطااااب نتجااااذ  أ  طاااا ا  ا فاااا  

فماانهم ماان ( املقاابهي) نو ضااذ ع ااى  صااحب  ( ا ماابر)ا طاال ع ااى ظهاا  
 ي نواود ل بيا  ..يقب ذ  منهم من ي فعاذ حبسال حبلا  الساول يف  اف الياوم

 خبساا   اا غم  ن  سااوبر الشاا اء .. ي يف املساابء عناادمب ننهااي ا مولاا   بلكبماا 
 ...لكن شوورنب  ننب قدمنب استطبعتب يف عون  الدنب( س  ريبي مخ)
  أ  ياا  نقااوم مبهماا   خاا ط أقبرشااب  بملشااق   هااي .. وااد  ناا  رح اا  اعحتطااب

( الربميااا )الولهااا   أ  ئااا  مااابء ق يااال مااان ا فااا  حياااث نااا  ..البيااا   بملااابء
 .. نوود  ذ من لديد ل بي 

   الفااااابرغ ( الربميااااا )فدح لااااا  ..هاااااي رح ااااا  متوااااا  ( بلربميااااا )رح ااااا  الاااااذهب
(  بلربميااا ) رح ااا  الواااودة ل بيااا  .. امل صااال ل مااابء ابااا  حاااداء يف املسااابء

 هاي مهماا  صااوب  لطفاا  فيا  فيكااأل   ا  اابن قااد ..املوباأ هااي أواال  مشااق 
   ما  ( محابر)خ   من الصابح الباب   ل مدرسا  مث لبحتطاب  ع اى ظها   

 .. ئ  ليس  بلق يلاملسري لري   البي   بملبء من 
 ي يف الشاتبء  ي ..ي ي اعي فقاري  ي غا ..الطقس يف حف  الببطن قبر  قح

 مان هنابف نفحا  مان هاوم ..من هنبف أنبع ال  ا ع  الوواصاأل...يف الصيأل
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فكيااأل  ة يف الشااتبء هنابف امه يا  ي أتحم ااذ اعلسابد املوبفاب.. عاذا   لايم
 .. بهل ي   ابب ي 

 ع يااذ   ثاا  ماان ..ذ  يسااىنب ماان  اا د الشااتبء  ااو  خاابميف  اف ال ماابن  اا  الاا
 ن  .. هااذا الثااو  ل نااوم  املدرساا   الوماا   اععياابد..طبقاا  ماان طبقااب  اعياابم

 بن  هنبف منبسب  فساو  يادلمل لتا  ل الطبقا  الو ويا  مان اع ساب  فقا  
  ي لااااان ...  لااااامل حااااا  ي ياااااق  بملنبسااااابب  الفااااابخ ة  بلوياااااد    ا ا  ق يااااال

حياااث  ن  ااا  الناااب  مبثااا  م أبتااامل     قااا   ااا  ..ل ااابسيساااتغ   منااامل  اف ا
 ..يغبطونمل    مل يقد قميصمل من  فبئذ

 

 :مختصر

 ناا  يف  لاامل الوقاا   نااب   خااي  :سققم ن ا صقصققر ر ثت قق  بقق  صققر ر 
ا فاااا   نااااذهل ل مدرساااا  ع ااااى محاااابر   ب تدائياااا ناااادر  ( شاااافبل ا ) مااااد 

  واااد خ  لناااب مااان املدرسااا  ناااذهل لنحتطااال ع ياااذ  ن  طاااذ عناااد املدرسااا  ,
 اا   لاامل ماان  لاا  , فنبيااع ا طاال ع ااى صاابحل القهااوة خبمساا  رياابي 

 .الذ   بن   مورل املبدي  ضويف  لداً ( رمحذ ا )مسبعدة  الدنب 
فبوااااد الفاااا اغ ماااان  يااااع ( الوالاااادل رمحهااااب ا ) مااااب الوماااا  ماااان  لاااا  البياااا   

 ندح لاذ  أ مكابن البئا  مل ئهاب  بملابء  الكباري( الربميا )ا طل فننناب نأخاذ 
 هااذا اباا ان يقااوم , مث نوااود  ااذ ماا ة  خاا ط ل بياا   أف يغااذ يف خاا ان البياا 

 .مقبم الثبل  يف أربيد    مب تب   أ أربيد
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 لكااان  نشاااب  .. لاااب ر  الاااد   بلاااد بن (رمحاااذ ا ) ماااد / قااادم  ليناااب الوااام 
.. خمت أل حيث يوبجل الناب   بلطال الشاوي  ب ابن  قاد مها   اذ   اع صايتذ

 ااااابن  لاااااودل ..جيااااارب الكساااااور  يق اااااع العااااا     يااااادا    ااااان ن ا  الو يااااا 
ملوبرفاااذ   قبر اااذ   نبفاااذة ساااوبدة .. حعاااورل ل حفااا  رمحااا  مااان ا  عهااا  الب اااد

 ..حكمتذ  مب  هلمذ ا   ذ من هذا الو م فتسب ق النب  ع ى ايستفبدة من
 ا ا ة مسىسا   .. بابل السا د..الوم  مد رمحاذ ا  يتميا  حبسان القصال  

ففاتح ا   اذ  ب ابً مان ..أ    ا وادث  اعحداث جبمبل ي ينبفسذ    ببل
 اعنس لوالد  رمحذ ا   ملن حولنب يف أ مل الب د

 ااا  ي ههاااب  ي و اااب جبمااابل ..الوااام  ماااد ي يصاااأل الك ماااب  خ اااأل  وعاااهب 
قد مذ الق يل من البدائع ف ص  لسا د  حاوال  ها    ادل  ياأل ي ..اعس و 

حولاذ ليساتمتووا  قصال  ونفابجلميع يتجموا.. هو سيد ا بل يف هذا ا ابل
 . ه هم  ودمب غب وا عنهم شهور عدة

  الباااادائع ماااان ) يعاااابً مماااان حعاااا  ل حفاااا  يف أ اااامل الفااااىة  وااااه  هاااا    اااادأنب
 املاااابر ( البياااال)  لاااامل ل وماااا  يف شاااا     رامكااااو  خاااا  التااااب بين ( القصاااايم

فكاابنوا ياا  ر ن مواابرفهم يف حفاا  الباابطن   مااب ساانح  ... ااب ف   مبلب رهااب
 ..هلم الف ص     نق تهم ل حف  سيبرة الش    ل ت  د من  بلب

  التااب بين هااي شاا    أوبقااد  موهااب  رامكااو ملااد  نب ياال ماان الساابح  الشاا قي
ي  حياااث منباااع الباااى ل  بااادي  ل  ااا  البحااا    الاااذ  يأخاااذ لفااا   يف الساااوود

 …ليورب قنبة السويس.. بم   حول اجل ي ة الو  ي 
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   يف عااااابم  افتتبحااااذ ض ..م يااااون د ير 671  ااااأل خاااا  التااااب بين مبيقاااابر
 مياااا  يف  اااابث د ل  هااااي السااااوودي   اعردن  لبناااابن  يصاااال يف ..م6591

 ..البح  اع يه املتوس  يف مدين  صيدا
  ع ااي الساا طبن  (ساا يمبن) اوااذ املواابر  الواابم   يف خاا  التااب بين  الااد 

  بناا  ..الساحيببين م  ا اً  فام  مااواهلم  ر اأابهم الايت يساات مو ب مان الشا   
ف صا   يف املقب ا  ..ايبرا  أس يم اعموال ف صا  ل قابء ماع  ه ايهم  بابعتهم

 ماابمي  .. رامكااوع اايهم مااب يوىضااهم ماان مشاابل الوماا  يف شاا      ن ليقصااوا
  يااااأل ..ماااان لي   مواااادا  أوتاااارب لدياااادة ع اااايهم يف  لاااامل الوصاااا  شاااام 

مابع فوا يسا د ن ف..يادة يتك ماون  غاري لغاتهمرلابل مان  ابد  و معيتوبم ون 
 ..من الك مب  حب    مكس ة ممب ع ق  بلذا  ة خبل اعيبم الفبئت 

 ي س ون    مب بوول من  ماوال خابل   ه  الب د الذين يوم ون يف التب بين
اعشاااه  املبضاااي  عه هااام يف   ااادلم مااان  لااا  أساااديد الاااديون الااايت ع اااايهم 

ح قااا  ي  بئيااا  مااان الومااا   التساااديد ل ديبنااا  يف   ااادا م  يبااادؤ نمث ..هنااابف
 …امل ارع اليت ضبق  ع يهم  سبل الديون املىا م  من 

  ي ط يف أقبسايم ..مت  ع يذ    أ مل اعحداث فت همذ (صقري)الولد الصغري 
مل .. يسامع   مابلم املولوا  فتأملاذ... لول  ه    دأذ املقفا ة  بلغ  ا  فت ذعاذ

الكثاري مان ( ا ف )   صنو  ..يكن صغرياً يهيبً مل أكوي  ب ة أ مل اعيبم
 ...ش صيتذ الصبورة
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 :مختصر

 ماد صاقري /  ودهب قدم  لينب الوم :سم ن ا صقصر ر ثت   ب  صر ر 
الصقري  سكن مونب فكبن نوم الوام هاو,  فاتح د ابن لاذ لاوار د ابن  يب 
ليوااااابجل الناااااب   بلطااااال الشاااااوي الناااااب   ااااابلكي  خ اااااع اعضااااا ا   رجباااااري 

 .الكسور  غريهب

 هنابف جمموعا  ماان  ها  البادائع قااد قادموا ل وما  يف شاا    البيال فكاابنوا 
 ي الس طبن  ينمب هم يوم ون  ننشبء البيال يودعون  مواهلم لدط  يب  ع

املتجاااااذ وااااابيً   واااااد معاااااي شاااااه     شاااااه ين    مخسااااا   شاااااه  يقوماااااون 
  أسىداد  مواهلم   رسبهلب عه هم يف الب د لتسديد ديو م هنبف
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 بين الظهران والبحرين
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 نااب أ هااث ..قوافاا  املسااري ي أتوقااأل يف  ر ..حاابن ال حياا   أ   ااد لديااد 
 ..خ أل مواطن ال ال الذ  قد ي غد اليوم هنب  يغيل من الغد

  حياااااث  ن الوالاااااد ( ابااااا  )ال يااااب  هاااااي م ح ااااا  مااااا  ر يف ط يااااق الساااااف   أ
الولاد الصاغري يف اجلبنال اخخا  ..( اهليوا )أو  هنبف شئي  ابا   ( س يمبن)
 حااابن لاااذ  ن يباااد  حيااابة .. أفتاااق  هناااذ..  ااارب سااانذ..اشاااتد ع ماااذ( صاااقري)

 ..   جببنبذ يسندل  يكفيذ  وه حبلبأذ..لديدة ليس  خ أل  الدل
   مقااااااا  …  أ ال هاااااا ان منباااااااع اباااااااريا  ( صاااااااقري)فحاااااابن رحيااااااا  الشاااااااب 

 ..  هد  الشبب  يف  اف الوق  من  ل   نبء لبنب  ا يبة..الش  ب 
 واااد  ن .. وياااداً عااان  سااا أذ( صاااقري) حااا  فيهاااب الولاااد هاااذل املااا ة الثبنيااا  الااايت ي 

رحي اذ اع ل يف الصاغ  نقا  يف  رياد ...ال حي  اع ل لادار اعيتابم يف صاغ ل
فك مااااب   ااا  ال حياااا  طااااب  الوقاااا   أشاااات  ..ق باااذ  هاااابً ي ميكاااان  ن ينساااابل

 .. ارأبمل رض حيبأذ..الذهن
  عااان طحااان   هاااي ي أتوقاااأل.. لكااان ي فكااابف فب يااابة يف  اف ال مااابن صاااوب

حيااابة  ليماااا  .. حبسااايس الناااب   ى سااااهب مث أساااتمتع  اااأن أااااذر هب يف القفااابر
هاي ي أنت ا  مان ي ..أبحث عن غبف   ط ل الا ال فت دغاذ  وقابر  الفبقا 

 ..يستطيع  ن ي  ه خ فهب
  نوااام اع  ( ..عبااادال محن الصااابي الصاااقري) بنااا  العااايبف  لااادط  لاااد الوااام

اقتساااامنب لقماااا  ا ياااابة ..م  اااان ن عمااااذالو ياااا   الصااااديق الااااويف  الق ياااال الاااا حي
استقب نب صفحب   صفوب  ا يابة ..بوتنب ال  اء  الس اء…فكبن  هني  
مل أكان ..  ن سا    ساود .. ن ضا     ضا   بوا ...  صدر متفبئ 
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ق و نب متببعدة عن  وه    نبعب  الغ    رجو ناب   ثا   لتصابقبً  خوفابً ع اى 
 .. وعنب

  هاااااي مبيوااااابدل حفي ااااا  ( التب ويااااا )يسااااات     ن ( صاااااقري) وااااد القاااااد م لااااا م 
هاااااذا منشااااا   ن الشاااااب   اااااد  يقاااااد ط يقاااااذ  يااااابة ..النفاااااو  يف هاااااذا الوقااااا 

 ق يبابً ساو  يكاون رهيابً …  د  يشاق سابي  ايعتمابد ع اى الانفس..ليدة
 ...شب بً يتك  ع يذ يف شئون ا يبة

   ن ل شااب  الصاااغري  الااذ  مل يب اا  سااا( التب وياا )الوسااي  يف هااذا اعماا  لنيااا
( رمحهااااااااااب ا )خدجياااااااااا  الو ااااااااااي الصااااااااااقري : اسااااااااات  الهب هااااااااااو ا اااااااااان الوماااااااااا 

ا بماد مماان مماد منبقبااذ  أشاك   فعاابلذ ع اى ماان حولااذ  عباادال محن/الفبضا 
 … هو ممن سكن املنطق  الش قي   لذ اهذ هنبف  شأنذ يف أ مل املنطق 

   ل (..صااااقري)فتحاااا    ااااوا  ع يماااا  ل شااااب  ( التب وياااا ) وااااد اساااات  ا    
عباااادال محن الصاااابي الصااااقري : لااااذ  ن اسااااتمع لنصاااايح  ا اااان عمااااذ ااااب  يفااااتح 

 أ د ل  البح ين الق يب  لط ل ال ال عند  واه التجابر مان  ها   بلذهب   
 ..جند هنبف

  النفيساااي   لخااا  يقااابل لاااذ )   ااا  لاااذ  ن هنااابف  ااا   مااان  هااا  جناااد يااادعى
يسااتقب ون  هاا  الب ااد   ي  ضااون ال اا    ماان  لاا   ن يوم ااون (..السااود 
 ..يسبعد  م يف  دايبلم يف ا يبة موهم  

  حيااث لاا ر .. ن ينتقاا   أ العااف  اعخاا ط ماان اب ااي  الواا يب( صااقري)قاا ر
البح ين يفص   ينهب   ا  السابح  الشا قي حبا  ي  اد  ن خياو  ...البح ين
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 ي  ااد  ن ي  اال م  بااذ ماان ي يااد  ن ..عبب ااذ ماان يتط ااع لوااي  حياابة لدياادة
 .. يب  لديدة مفيدةيتقدم عن  قي  اعق ان خطوة غ

 الشاب  الصاغري .. امل  ال ينت ا  ال  اب  لانق هم ل بحا ين.. بن اليوم املوعود
  قياا  امل  اال قااد أكوماا   أل ائااذ ..النحياا  يأخااذ حياا اً  ساايطبً ماان امل  اال

 مابف غ مناذ  ابن مكبنابً ..  وه شببف الصيد الاذ  أوقاد  بوعاذ ..البعبع 
 ..ل وب  ين    البحبرة

 حيااث عصااف  شااب عواماا  ال طو اا   نفحااب  ...ياادة ع يااذ لااول البحاابرة لد
سااااواد الكاااابدح  يينبفسااااهب  بلسااااواد  أ   سااااود  لااااوههم ..البحاااا  ا اااابرة

نبرجا  ماان   طبفئا  عياو م أساكنهب أشاققب  محا اء ..ساواد اهلماوم ا يطا  شام
 أسااكن أ اامل اعلساابد… ثاا ة الغااوع الوميااق  لفااح اهلااواء   هااوال البحاابر

 ..ق و   يعبء صبفي  نقي حيث رهم يف صد  لوه ة خمتبئ  
 فااااانن شاااااد ا ا بااااابل شاااااد هب ..ع اااااى ال  اااااب   ن يشااااابر وا البحااااابرة  عمااااابهلم

 الشااابطئ   ماااب ا تواااد  السااافين  عااان ..  ن  رخوهاااب  ف توهاااب ماااث هم..موهااام
 حس لشب   ن حببل ق بذ أتقطاع  احاداً أ او اخخا   لوابً   ماداً ع اى   ادل 

 .ة من حب الذ   د  اخن  ف   ينذ   ينذ قنب
 اب البدايا  ...الشبطئ الش قي يصغ  يف عينيذ  اهلم يا داد  يتوساع يف صادرل  

فكاأن عما ل يكارب ...اجلديدة  س  عبمل لخا  يتسابرع ابطاى يف ق باذ  فكا ل
 ضااااااوبفبً معاااااابعف  مااااااع  اااااا  مولاااااا  لاااااا  الساااااافين  فتتساااااابق   رقااااااب  عماااااا ل 

ل  الساابل     شااج ة رطباا  ليناا  الغصاان التثاا  فجااأة فياابس الااور .. بجلم اا 
 .. مب  الثم   اختفى ال   
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 شيء هنبف ي ياذ  ل .. د   ا يبة غ يب  ع يذ..ن ل يف السبح  اجلديد   
  اأن عينابل مل أبصا ا  ي ..فكأناذ  لاد  بارياً هنابف.. شيء مان حيبأاذ الساب ق 

شااببف ..مب ااس البحاابرة.. النساابء..حياابة خمت فاا   بلك ياا ...يف هااذل ال ح اا 
البحاا  الاذ   ينمااب ارجهاا   بصاا ف ..ساول السااممل..بعاا هلجاا  الب..الصايبدين
 ..حبص ف

   لكاااااي يومااااا  لدياااااذ يف ( النفيساااااي)اهلاااااد  املنشاااااود  ن ياااااذهل  أ التااااابل
فق  يفتح املتجا  يف   ل .. عم ذ سه  ي يقبرن مبب سبق من حيبأذ..مكتبذ
 يف لخاا ل يااذهل  أ البناامل ليااودع اعمااوال الاايت لنبهااب التاابل  مااان ..النهاابر
 ااا   ياااو    ن ينقااا  ال ادياااو..عمااا   ساااي  لخااا     واااد املتجااا  لاااذ..مبيوبأاااذ

 ..التبل  حيث  ن البي  الذ  سيبي  فيذ ينق  ال اديو  ليذ
  فنصاحذ  ن يادر  ال غا  اإلجن ي يا  يف ( صاقري)رل ق ل التبل  ل ف  الصاغري

قاااوم  ( رطااان)ساااو  ياااتو م لغااا  ..فبرقااا  فكااا ةفكبنااا  .. حاااد املوبهاااد هنااابف
 اا  سااتفتح لااذ لفاابل ..سااو  يكااون متمياا اً عاان  هاا    اادل  بجلم اا ..لخاا ين

 ..لديدة خبص  يف ش  ب  النف  اليت أوم  يف املنطق  الش قي 
 اد   اتو م ال غا  .. د  أو م ال غ    حاس  ن مفابأيح الا ال  اد   أبحاث عناذ 

 حااس  قدرأااذ ع ااى رجااب ا الكثااري ماان ..  حااس  ن عاابمل لخاا  لديااد يفااتح لااذ
 .. اإلندمب  مع هذل ا يبة الفبخ ة  ب  امل ح  صوو 
  ( سا يمبن)ف سبل  م سا   مان  الادل .. لكن مل يدم اعم   مب خيط  لذ الف

ال سبل  منبوهب ابو  ع اى الفا  مان م الاق ..أنبديذ  ن يوود اليوم  أ الوطن
حياااث   اااب .. خشااايتذ ع ياااذ مااان الفااا  الااايت متاااو  شاااب  ر  البحااابرة...ا يااابة
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   الاادل خيشااى ع يااذ ..ل كثااري ماان الساافن القبدماا  ماان الشاا ل  الغاا   م سااى
 ..من خواء النفس   ث   كثري من خواء البطن

 حببضا    اد ن ..  بياذ   اد ن أاأخري.. بن لاوا  الفا   انوم   اد ن سانال 
ع ااى  فوابد صاقري.. ابن اجلاوا  لايس قاويً  ا  فوابً يسا   اذ  الادل..أفبصاي 

عاابد ...امل  اال ماا ة  خاا ط  واادمب  حااس  نااذ  ااد  يتااأق م مااع مويشااتذ اجلدياادة
 لكاان  اا  ر يااع خياابلأل قااول   يااذ فهااو خ يااأل .. ن  ااد   أ هاا  حيبأااذ  وااد 
 ..قبح 
  يااا داد .. أساااري اعماااوا  امل  ااال  أ الشااابطئ..البحااا ين أصاااغ  يف عااا  الفااا

يف  حعااابن   اااد   اااس  اااد ء يغمااا ل حااا   أناااذ.. ا نااا   أ  ر  الاااوطن 
 .. الديذ

  نسام   مولا   نساب  ..فكأنب  وث م ة  خ ط..يمس   قدامذ رم  السبح
الااوطن هااو ا عاان الاادائم ..عبلياا  ماان ال طو اا  يف ن اا ل  أ ااب نفحاا  ماان اجلناا 

 اابل غم  ن ..عابد  عابد  ا يابة  أ ق باذ..  ن نق ا  الفا  اعقادار عان  ه ااذ
م  ذ من راح   ط ياق ع ام  مو فا  لسدل نبل يف البح ين    مبميكن  ن   

 ا يابة ي أكاون  أ يف  ناأل .. لكن يبقى الق ل هو النب ه  ب يبة..رجبرة
 ..من مل

 عااان عااا  ل أنااابه .. وااابدة الغ  ااابء يف اعر  يبحثاااون عااان  لاااول أشااابههم
حيااث ..عبادال محن الصابي الصاقري يف مدينا  شادقم:فبرجاذ  أ   ان الوام..هلام

 حبكام  قدميا    ان الوام فكابن دلي اذ ..يف املوادا سيوم  هنبف مسابعداً لاذ 
 .. مولهذ  قبئدة   خبل الذ  يعيء لذ در ذ  ود عودأذ   دايتذ من لديد
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  لكااان يف  لااامل الااا من ي مته ااامل ا يااابة عن أتأمااا  ..البااادايب  دائمااابً صاااوب 
البداي  يف هذل امل ح ا  ..البدايب  فهي أأخذف  قوة  أ موى هب   د ن رمح 

 ..بي  ل يوم الواحد أر ع ري
   اليوم النوم  س  خيم   يف  لواء رطب   ود  ن  بن ينوم  بلساكن يف  ياو

 ..مبحص  يوترب نق   هلب  ق هب   أبوبلب النفسي ..اع  يبء يف البح ين
   ماااع   ااان الوااام ( صاااقري)يف هاااذل ابيمااا  ي ياااننس  حااادلم  ي قصااال الفااا
 ا  اد  الناوم يسا ل  لفاب م فان...عن  واه متبعال  لامل الياوم( عبدال محن)

 أااأم وا القماا    ناابموا .. التحفااوا الساامبء..بوااوا  وااه ال ماا  ماا  رؤسااهم
نومااا  متوااال ي يتنبهاااون مااان ناااومتهم أ ااامل  ي  صاااو  نبااابح   ااال    رياااح 

   يقومااون ..عبصااأل أسااف  ع اايهم  وااه ال ماا  فتاان يهم فيغااري ن مناابمهم
 ..لوم هم

    مااااااااان  لااااااااا  املأ ااااااااا  لاير 69لاير خصااااااااال مناااااااااذ  621ال اأااااااااال الشاااااااااه 
 … البقي  ي س ذ  أ  الديذ ع ى الفور ح  أستقيم حيبلم.. املش  

 أ اامل اعياابم لو تااذ ..اسااتم  ع ااى هااذا الوماا  مبيقاابر  ماان الساان   النصااأل
لاااذ  ناااذ يساااتطيع  ن يساااري    ع  تاااذ ا يااابة حااا   اااد.. شاااد عاااوداً    ثااا  فهمااابً 
الش قي  قد  اد  ياد     ن التأق م ع ى الوم  هنبف يف..حيبأذ  شك   فع 

 ..يف لسدل  يتأق م موذ
  يف  اف الاا من  بناا  ح قاا  الوصاا   اا  الوماابل يف املنطقاا  الشاا قي    ه اايهم

 ال سااابئ  عنااادمب ..يف   ااادا م هاااي ال سااابئ     حاااديث    قااابدم مااان هنااابف
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 اااا  هااااي شااااول   نفااااب  ..أصاااا  هااااي ي أواااا    ااااب حاااا    ق طااااب   ظاااا  
 .. حل

 حيااث ينقاا  لااذ ..طن غ  تااذ هااو ساابعي الربياادو  حاال النااب   أ الوبماا  يف ماا
 ... حيبلم اببص  فيس دهب..حيبة اعحب  البويدة فيق شب

 ا  عبما  ...من أأأيذ رسابل  يف غ  تاذ فهاو يتفا د شاب ليواي   بفا  أفبصاي هب  
فكأناب قا   لاذ  ه اذ ليكوناوا مواذ ..أأأيذ رسبل  فهو يف    الغبط  من البقيا 

 انو الاااااذ ل   اااااوة ماااااع رسااااابل   ه اااااذ فااااانن عياااااون   ااااا غم  حدأاااااذ ..يف   تاااااذ
حيااث  بلغبلاال يااأيت   اا   هاابليهم   هاا  ..اعصاادقبء مااي   ااذ ماان  اا  لهاا 

 ..ينت   ن ابرب لو  ا بل يس  املنت  ين..  دهم يف اجلم  
 لكاان هااذل ال ساابل  مل أكاان  بقياا  ..اليااوم  صاا   رساابل   أ الفاا  ماان   اادل

الفا  خبشاي   رهبا  مان  ن يفتحهاب    فببو  الذ  يساب رل جيوا  ..ال سبئ 
 ..يق   ح  فهب

  ال سابل    تواهاب ..ال سبل  اليت  ص    تب  ع ى عج    شك  ينذر خبطا
 ..  ن الوودة ي  د  ن أكون  أس ع  ق  ممكن.. ن  الدف يف حبل  ح ل 

  ًفبلومبل يف ..انتب   الف  حبل  من الف ع  الول  ممب لو ذ خي   ب يب
املنطق  يو مون  ن هذل ال سبل  ليس  ص       مم  خ فهب  مٌ   ع م 

فبلوودة ي أو  هنبف خط     أو   ن اعم  قد  تبذ ا  ..من  لمل
 .. قدر
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 :مختصر

 وادهب انتق ناب  أ ال ياب   ل سانب  :سم ن ا صقصر ر ثت   ب  صر ر 
 اصاااا نب املسااااري  أ , فيهااااب مخساااا   ياااابم ل ساااابم ع ااااى اعقاااابر   اعرحاااابم

 مااااب  نااااب ,  بف اااا  اباااا   حيااااث اسااااتق   يب هناااابف ل وماااا  يف هيئاااا  اباااا  
عبادال محن صابي الصاقري :فسبف    أ ال ه ان   نا   عايبف    ان الوام 

ملاااان ي يااااد  ن (   ش صااااي  طبقاااا) عن ا بلاااا  م حاااا  يساااات  ا  أب وياااا  
خدجي  الو اي الصاقري :يوم  يف الش  ب  هنبف فتكف   ذلمل ا ن الوم  

 .ا بمد عبدال محن هو ( رمحهب ا )
عبااادال محن  بلاااذهب  : ع اااي   ااان الوااام اقاااىح وااادمب اسااات  ل  التب ويااا  

 أ البحاااا ين  الوماااا  لااااادط رجاااابر مااااان  هاااا  جنااااد مااااان عبئ اااا  الساااااود   
فبستحساان  هااذا اعماا   عم اا  عناادهم يف املكتاال  وماا    النفيسااي ,

يسااااري يوافااااق عماااا   حيااااث  فااااتح املكتاااال يف الصاااابح البااااب    ي ساااا ون  
ل بناامل إليااداع  مااواهلم ماان رجاابرلم ,   اابنوا رلاابل صااب    مهتماا  يب 
 شاك  يفاول التصاور  ح صااوا  ن  در  ال غا  اإلجن ي يا  يف  حاد املوبهااد 

 .ع ى حسبشم
سااويدة  الوما  ماا يح  يف رغااد ماان الواي   وااد لااوع   ياابم    بنا  اعياابم

 . دح يف حيبيت السب ق 
يرج ااس  اابلبح ين :ماان  الااد  يقااول فيااذ ( خاا )يف  حااد اعياابم  صاا   

ي اااب يأصااا ح  ن رج اااس فيهاااب , فوناااد قااا    هاااذا ابطاااب  مل  أااا دد يف 
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أنفياااذ ماااب قبلاااذ يل  يب عن طبعااا   يب عناااد  مقدسااا   مقدمااا  ع اااى  ااا  
 .شيء

 خاارب   ر ااب  الومااا  مبااب لااابء يف ابطااب  فاااأخرب ين  ااأن   ن ل سااا  
فسااو  يكااون يل مسااتقب   بلشاا     قااد   ااون مااىلم  وااد الت اا   ماان 

, فااااأخربلم  ين ي  سااااتطيع عصاااايبن  يب مااااع أقاااادي     صااااكم. املوهااااد
فقاادر ا رغباايت  طبعاا   الااد    عطااوين مااب  تبااذ ا   عااد  لوبئ اا  ا بمااد 

 .حوا ع ي فتح د بًن ف م مت  نفسي هلذا اعم يف ال ه ان  اقى 
فوم اا  موااذ   هباا   أ   اان عمااي عباادال محن صاابي الصااقري يف شاادقم 

موب ن , فبود الو   الوي  ال غيد  النوم يف الغ   املكيفا   نا   نابم يف 
خيما    لامل مقب ا   ر وا  رياابي  يف الياوم     ن الشاه  مببئا   عشاا  ن 

لاير فقاااا  مبواااادل نصااااأل لاير  اااا  يااااوم ,  لاير يصاااا   منهااااب مخساااا  عشاااا 
 .فج س  عم   هنب مبيقبر  من السن     السنت 
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 البدائع واملدينة املنورة وتبوك مابين
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  ن  الادل قاد أوفابل ا    بن مابأوقع    فوبً ( .. البدائع)فوًب عبد الف  لب دل 
 ااد ا مااااااااااا   ضاااااااااااوبفبً ..ضااااااااااابق  ع اااااااااااى الفااااااااااا  ا يااااااااااابة مباااااااااااب رحبااااااااااا .. 

..   ااااد   رح اااا  لدياااادة خمت فاااا  حيااااث مماااا  املساااان لي   بم اااا  ..معاااابعف 
 ..مسن لي  اعم  اعخوة  اعخوا 

  ا يبة  ود اع  الصبي  الذ  عا    تديناذ  صابح   اب طوام  ي لاون  ي
 ..س يمبن ع يذ رمح  ا /ذ غيب  اع  لون الف اغ الذ  ميث 

  فعا  ماابميكن عم ااذ لاا م يف  لاامل الوقا   ن ينق هااب  وااد ا ااداد ماان ضاايق  
 ..من شدة املوقأل ل خبء البي  الوتيق .. الدنيب  أ سو  الدين 

 حياث باع خابل ..لدط الف  مب ا  منبسال  واد الواودة مان الوما   شادقم
 هذا املب ا   بلنساب  لاذ منبسال ..  لايرالسنت  املبضيت  مبيقبر   لأل  مئت

 هااي ..منبساامل ا اا ( رمحهااب ا )نااورة  ناا  ساا يمبن الوماا   /عن أااند   مااذ
 ..  فع  مبميكن  ن يووضهب شدة الغيب  ل  لهب.. منيتذ   منيتهب يف ا يبة

 رمحاااذ )ع اااي  ااان صااابي الصاااقري :  هبناااب ل حااا  ماااع   ااان الوااام : يقاااول صاااقري
من املفى   ن يأخذ مب غابً مان املابل مقب ا  حجتناب    ودمب عدنب  بن(..ا 
لكنااذ رفااه   لاامل ملو فتااذ مبااب قب  تااذ ماان الصااوب  يف ساابي  أااوفري هااذا ..موااذ

 ..املب    يبم عم ي يف املنطق  الش قي 
  واد الواودة مان ا ا  عابد الواداد ل صاف  حياث مل يتبقاى لاد     مب ا  مان 

ف ااا م   ن  فاااتح صااافح  ..الاااذ  بوتاااذ خااابل السااانوا  املبضاااي  مااان الومااا 
املديناا  املنااورة هااي ا طاا  الثبنياا  حيااث .. خاا ط ماان صاافحب  ا ياابة املكتو اا 
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فاااىة  لكااان مل ( رمحاااذ ا )ع اااي  ااان صااابي الساااحيببين /عم ااا  ماااع الفبضااا 
 ..فتوقف  عجبلب  ود مدة يسرية..أستم  أ مل ا ط 

  واااادهب قاااا ر   ن  طاااا ل  ااااب  ا اااام يف الشاااامبل  وااااد  ن نبلنااااب ماااان الشاااا ل 
 اااان  فتولهاااا   أ أبااااوف ل وماااا  لاااادط شاااا    .. الغاااا   مبنبلنااااب ماااان التواااال

 ..يدن
  ال يااابدة عااان الومااا  يف ..لاير 011 ال اأااال الشاااه   ..الومااا  سااابئق رصبصااا

 .. ش     ن يدن  ائو  الصي ..املنطق  الش قي  العوأل
 أل عااان املنطقااا  الشااا قي  فااانن  بنااا  ا ااا ارة  ال طو ااا  هاااي مدينااا  أباااوف وت ااا

السام  البابراة يف املنطقا  الشا قي  فانن  اا د الشاتبء    او  املوسام هاي النقاايه 
فكاأن الاده  ي ياد  ن جيوا   لامل الفا  قاب بً ..من  لمل يف املنطقا  الشامبلي 
  أنااذ ي يااد  ن يصااق  ش صاايتذ فتكااون متأق ماا  ..عصااول حاابي  الطقااس

 ..ع  ظ  
 لن ينقذ  لمل الفا  النحيا  مان امه يا  ..الربد مولع لداً  هو عد  الفق اء 

قااد اشااىاهب  بااع درا هااب رياابيً (  شاا  ماان   اا )الشااتبء القاابر   أ عباابءة 
لو هاب (  بلبشا )فأرس   أ  ه ذ  ن  نقاذ ين ..ريبًي من  ل  ا الذ امل أقل

و  يكاون لكا  حابل   ن حبنا  سابع  الا  ا  فسا.. أدفع ع    د الشتبء 
 ..لوا 

  من قب   ه ذ يف القصايم مان ( البش ) بن  املفبلأة اليت أنت  ل  نذ ض  يع
فبقااي الفاا  يف   اادل اجلديااد يت قااى .. لاا   ن يسااتقو ا  ااذ ع ااى نوائاال الااده 



 صقري بن سليمان الصقري  :سرية                                                                   رحلة مكافح  

 

36 
 

ريااابح الشااامبل مبتسااامبً ساااويداً  ن اساااتطبع  ن يااا د  يصاااد عااان  ه اااذ  واااه 
 ..لفحب  ا بل 

  ااا  ياااوم عااان ( صاااقري) هاااي أبحاااث يف لساااد الفااا  متعاااي ا يااابة يف أباااوف 
فاااأن مل رجاااد يف ..  موطئااابً لىمياااذ  ساااهبمهب..موضاااع لتكوياااذ مااان بااا ة ح هاااب

املشااق   البوااد  الشااتبء الباابرد جيااتمون ..لساادل موضااوبً غ سااتذ يف  بااد فاانادل
 ,ي ياااوار   اا   لااامل ساااوط  اااو  رقياااق يساااىل.. ااب رمحااا  ع اااى لساااد فيااا 

 ..تمبسمل يسندل لسد م , ق ل متفبئ  يثبتذ
 فو م منهب  ن   ن  ر  جناد املقح ا  مان ..مع  سن   ألأل سن  عن غريهب

فكااابن ي  اااد مااان ال حيااا   أ ..الصاااول  ن يصااارب ع اااى  ااا د الشااامبل املتوااال
 .. ط   خ ط
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 :مختصر

 وادهب عاد   أ البادائع  حباوايت  :سقم ن ا صقصقر ر ثت ق  ب  صر ر 
فحجا  ماع   ان الوام ,   ابن عماي رغبا   اب   أق يببً  لأل  مئتا  لاير ,
 واااد  ن  ي ع يناااب,    واااد رلوعناااب مااان ( رمحاااذ ا )ع اااي صااابي الصاااقري 

 نكااااام لنساااااتونب يف  ا ااااا  رفاااااه  ن يأخاااااذ مقب ااااا   لااااامل  قااااابل يكفاااااي 
 .الط يق

ع ااي صاابي / انتق اا   واادهب ل وماا  يف املديناا  املنااورة  الوماا  مااع املكاا م
وااد  لاامل ارجهاا   أ أبااوف ل وماا  يف شاا     ماان  ( رمحااذ ا )السااحيببين 

 .ا ن يدن يف  وظيف  سبئق رصبص  مقب    بابئ  لاير

 ن  رسا وا ( رمحاذ ا ) لواء وبل املم ك  شاديد الارب دة فأرسا   ل والاد 
 شاايت الااذ    قيتااذ عناادهم ماان  لاا  يااوم ا الااي فو ماا  ماانهم   اام قااد 

 .الصوب  اليت أوالههم بعوا من  ل   ن يتقو ا  ذ ع ى ظ    ا يبة 
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 فكابن قا ار الواودة ل وما  ..الوودة  أ لحايم ا ا   ي البقابء يف امه يا  الاربد
 ..يف الدمبم

 فسبيف ال م  يوا ف   ا  يتحساس .. فكأين عد  لبييت  عندمب عد  ل دمبم
 حب هاب .. رطو تهب اليت يتعابيق منهاب اجلمياع أت طاأل مواي  أبطفا .. لهي

 ..الق يل ي س  صوأذ عرب هدي   موالذ م حببً يب
 ب البحااااااا ين هنااااااابف ي أ اهاااااااب الوااااااا   لكااااااان ياااااااذ  هب الق ااااااال  ياااااااذ    يبمهااااااا

يف حيااابة الفااا  يف ال ح ااا  اع أ    البااادايب  النفيسااا  ال هااا ان هناااب..النبعمااا 
 ..رجو  الذ  يب  ع ى الق ل ع ي ة

  ااااابلطبع مل يكاااااان البحااااااث عااااان مااااااأ ط صااااااول ع ااااااى فااااا  عااااااب  هنااااااب ماااااان 
 الواااا   .. سااااكن  موهاااام ارجهاااا   أ  وااااه مواااابريف هناااابف: يقااااول..قباااا 

عماا   أ اامل الفااىة  ن ماان هااو يف فااىة حبااث عاان  اا  الوماابل يف ايلتماابعي
  لامل مقب ا  ان خيادمهم  تجهيا  املأ ا   املشا    فننذ يساكن ماع الوابم  

 (..السيفيت) يسمى مبنطوقهم 
   حيااث اعتقااد  .. شااك   طااول ممااب  أصااور( الساايفيت)اسااتم   فااىة ابدماا

 ن حيااااابايت ل خصااااا  القيااااابدة ساااااو  أفاااااتح يل   اااااوا  الشااااا  ب  يف املنطقااااا  
 .. ن الش  ب  سو  أتسب ق ل فوا شذا ا د  اعتقد ..الش قي 

 عين مل   اااااان  م اااااامل .الاااااادمبم  ال هاااااا ان  اباااااارب  اااااابً ماااااان  لبحااااااثطاااااابل ا 
 مشااي طااوال النهااابر ع ااى  قااادامي  فكاابن ابيااابر الااذ  مل  ختااابرل  ن ..املاابل

يف النهبيااا  أباااوء  ااا  ..متاانقبً  ااا  املااادن  الشاا  ب  لو اااي  فاااوا  ف صااا  عماا 
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 ااااب ييت  بلفشاااا  فااااأعود  أ مقاااا  السااااكن راضاااايبً  قاااادر ا     ااااد   تجهياااا  
 ..أ    املش   ل وبم   من   نبء منطقيت ح  م  سبع  الف  امل
 حسس   ن سابيف ال ما  مل يواد ياأنس يب ..طبل الوق   ضبل ا بل  ..  

  ن حب هااب مل يوااد يسااتحم   ااومي  هااو ..  ن رطو اا  الشاا قي   ااد   ونقاا  
 ..الذ   بن  بعمس غبس   ح اين

 الساب  ضابق  يب مل يوتصا ين    واد  ن ر  ا  ن اع ع ى الصاحل هنابف اقىح
 ن   هاال  أ  اقىحااوا..اينت اابرا ياابة مل أوااد أتحماا   لااود  ع ااى ر    

 لواااا  نبفااااذة الوماااا  أشاااا ل ماااان ..ف واااا   ااااب  خااااري هناااابف يفااااتح اإلحساااابء
 ...هنبف
  الاااااااااوداع اعخاااااااااري ..  اً هاااااااااو ال حيااااااااا  املااااااااا ..  ا هاااااااااو ابطااااااااال   اعمااااااااا  

أ اامل املنطقاا  الاايت اخىلااب  مل   الن اا ة املتوشااح   اادموع الشاا ل ع اى..ل منطقا 
 انتق ااا  ياااأل هلاااب  ن أفوااا  يب  لااامل   ن الاااذ  ..أن ااا   يل    أقااادر حااابيل

لئتهاب مان الشامبل ع حا  عيا    عطتا  .. ليهب حببً فبنق ب  عا  صاد داً 
 ..   ح  استحيبًء م  ظه هب  مل أن    أ رمح     شفق  

  وااد  ن هااد    ااورة الغعاال يف ق ااي ع ماا   ن املبماا  ي أقااع ع ااى عاابأق 
فبملنطقاااا   شاااا  بلب قااااد أاااا احم النااااب  ماااان .. املنطقاااا  الشاااا قي  يف هااااذا اعماااا 

اعماا  املتوقااع .. طاا ا  املم كاا  ع يهااب ماان  لاا   ن مم هاام يف  طاان خريالااب
 .. ن لك  مح  مدة  لك  طبق  حد
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   الومااا  فهاااو يااادخ   ليهاااب مااان   ساااع  بلوااابدة مااان يااادلأل مدينااا  مااان  لااا
   يوتقد  ن النب  هنب ينت   ن قد مذ لينقذهم مبب  ما  مان ..  وا  اعم 

 ..اليوم هنب اعحسبء  هنب  ب  اعم .. ق  يف نفسذ  قدراأذ
 فاا   ينااري .. ااد   رح اا  البحااث ماان   ل   اا  عاان عماا  ينقااذ ضاايق ا اابل 

الوماا   ااأ  شاايء     ..  ااب  خااري يفااتح صااند ل ال لاابء..لنبااب  الق اال
اااان هاااو املط ااال مااان  لااا   ن يصااا   ع اااى نفساااذ  يساااتق  مث يبحاااث عااان 

 ..ف ع  مث 
  لقاد  غ قا  .. ب  رال اإلحسبءم يفتح لذ يف لكن خب      ا ب ي  ف

 ضاابق  ا اابل .. ااب  الكاا م..اع ااوا  يف  لااذ الفاا   مل يتبقااى  ي   سااوهب
وا  ع ياذ الكا     أبقاى فا    التم..ع يذ يوم  ود يوم  أبقى ياوم ال طياأل

 ..ال حيم
 مل يكتاااال لاااااذ يف ..ع اااام  ن ا  مل يكتاااال لااااذ يف أ ااااامل اعر  مااااوطئ رال 

 ..فببيبر الذ  ي ي غبذ هو ال حي  الثبلث...اعحسبء قدم عم 
  أوااااااال مااااااان طااااااا ل   اااااااوا   ر اااااااب  ..ال حيااااااا   الىحااااااابلأوااااااال الفااااااا  مااااااان 

   مااااب دا ااااذ ..ماااا ع   مااااب  راد اليااااأ   ن يت بسااااذ اساااتبدلذ  ثااااو  ا..الومااا 
 ..ابو  من ل ى الوي   طفأل  ربد اليق 

   هاااذل ..حبااث يف  ا  أاااذ عااان  طاا  لديااادة ف موااا  يف  ا  أااذ مدينااا  ابااا 
 الياااوم يقااادم ..فقاااد قااادم  ليهاااب ساااب قبً ماااع  الااادل..لاااذاملنطقااا  مل أكااان جمهولااا  

يويفاااذ الوحااادة  قااادر خوفاااذ مااان الاااذ  يب  الااايت متت ااائ شاااب .. ليهاااب  حياااداً 
أاااذ  ل  .. ااا  اعماااب ن أاااذ  ل  أه اااذ   الدأاااذ    الااادل.. قاااب  أ ااامل املدينااا ط



 صقري بن سليمان الصقري  :سرية                                                                   رحلة مكافح  

 

43 
 

 يااااأل  ن الوااااي  يف  نااااأل الوالاااادين  قاااا  حاااادة   ن  بنااااب ي مي كاااابن قااااو  
 ..فن  ة منهم أذر ا ريبح البن   اجلوع..يومهم

  يف مديناا  اباا    اا  الويااون متجهاا   أ الشاا    ال راعياا  املهتماا   توايااع مياابل
عبادا  الوثمابن / سبعدين  لود ا ان الوام :يقول..رع هنبفاملش  ع ع ى امل ا

 ن  أوظاااأل  شاااك   سااا ع   لااامل  واااد  ن قااادم شااافبعتذ ( رمحاااذ ا )الصاااقري 
لااادط املشااا   اعم يكاااي   خاااربل  ن هاااذا الفااا  مي ااامل رخصااا  قيااابدة  ماااتقن 

 ..ل وم   شك  م ف  ل ن  
  ًفبلوما  ..وي ا  مل أكان أ امل الشافبع  صابمدة لفاىة ط..مل أدم الشاهبدة  ثاريا

ليسااا   ( الااادر ى) املوااادا  املولاااودة يف املشااا  ع ...يف امليااادان خمت اااأل لاااداً 
 ساااوء الطااابلع ..فاااب م الواااب    ااابن ينت ااا ين... ااابليت عم ااا  ع يهاااب ساااب قبً 

مب نا  ق قابً لقاد مقاق  فوابً ..يتط ع يل مى صبً  يتح  الف ص  ل نيا  ما  
الشاا     يقاابيف ماان الوماا  فقاا ر  .. حااد املواادا   اا  يااد  انكساا  ..منااذ

رمحاااذ ا   الااااذ  لاااذ مو فاااا  ( ا يمياااد) لااااوي  سااابط  ماااادي   .. ع اااى املوااادة
لقاااد ق  اااا  .. وااابئ يت لاااتم  يقااابيف عاااان الومااا   بلك يااا   أواااويه ماااابض  أبفاااذ

 .. مل م  املوضوع  مل أ م م اجل ح..شفبعتهم من ابسبئ  املق رة
   هااي مهماا  ( ا اا اث)  ع ااى  أ الوماا( الاادر ى)ض نق ااي ماان الوماا  ع ااى 

 عم ااااااا  ع اااااااى هاااااااذا ا ااااااابل  اااااااب  اث ملااااااادة  ر وااااااا  .. قااااااا  منهاااااااب   ساااااااه 
فحبناا  ف صاا  .. (الاادر ى) لكاان الشااغأل  ا ناا  ل مواادا  الثقي اا  .. شااه 

 ..م ة  خ ط( الدر ى)ل وم  ع ى 
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  حيااث .. لاايس  شاا    .. وماا   ه ااي خاابع( الاادر ى)الوماا  هااذل املاا ة ع ااى
( أاا  ى صاانبع  ر سااي )ا اان اهبعياا  يولااد لدياذ / ل لاذ ن يف ابا   أاابل  يقااب

 حبكام عم اي ع ياذ خابل الفاىة الساب ق  أكونا  يل فكا ة ..  تب   أ قبئد
 .. فع  من سب قتهب   ق    ث 

  إلجنااااااابا مب تااااااابلون يف ( الااااااادر ى)صاااااااميم الومااااااا   ن  نتقااااااا   ااااااا  املااااااا ارع
حاااا  ..شااااذا ا اااابل ملاااادة  ر واااا   شااااه   ااااد    بملهماااا   اسااااتم ي ..ماااا ارعهم

 مان املو اوم  ن ...ع م   ن هنبف أقدم ل وم  يف  اارة ال راع   ف ع ال لفاي
فقاااادم  ع يهااااب متمنياااابً  ن  فااااوا ..الوماااا  ا كااااومي الن اااابمي الكاااا  يتمناااابل

 …شب
 لكاان الااذ  مل يكاان متوقواابً  ن يطاابلب  ..ففواابً  بناا  الوظيفاا  ماان نصاايي 

ي (..اعر واا   شااه  املبضااي ) قيماا  الوماا  ل ماادة السااب ق   (الى ااى)صاابحل 
خياابر  ماابمي سااوط  ن  عماا  لياا   اابر ماان  لاا   ن  ساادد لااذ قيماا  اعشااه  

 ..السب ق  
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 :مختصر

 وااد ساان  رلواا  ل منطقاا  الشاا قي   :سققم ن ا صقصققر ر ثت قق  بقق  صققر ر 
ي  هنابف مان ,   بن موي رخص  قيبدة فكن  ضيفبً عند انب  من بابعيت 

حيث يقوم  نعداد الغاداء  ابدما  مقب ا  " سفيت"يكون لديذ عم  يسمونذ 
اع ااا   الشااا   , فكنااا    هااال مااان الااادمبم  ال هااا ان  ابااارب مشااايبً ع اااى 

 عنااا   محااا  رخصااا  قيااابدة , اعقاادام ل بحاااث عااان عمااا   لااايس مواااي  ي لاير
 . هي نبدرة  ذلمل الوق  فببعتقبد    ب أوبدل رخص  طريان

طقاااا  اعحساااابء لولااااود  عماااابل  قاااايم موهاااام  بلااااذهب   أ مننصااااحوين ماااان 
ل  ا    انعامم  لشا    اراعيا    انتق ا , ف م  لد    ف ص  ل وما  هنبف

  خربين  حد الوبم   هنبف  ن  حاد  قابريب , هنبف   ن  صغري السن  قتهب
  الاذ  يشاغ   ظيفا  ( رمحاذ ا )يوم  هناب  يقابل لاذ  ماد عثمابن الصاقري 

ع ب  اليت أعخ امليبل من اخ بر ملدين  اب  , قب  تاذ ف حال رئيس قسم امل
  م اامل ,   ق يبااذناا  خااربل  ( اعم يكااي)يب  فاا ح  قااد مي   خااذين  أ ماادي ل 

  رسا   ( در اى)  سا م فوين مقب    بابئ  لاير شاه  , فوظ, رخص  قيبدة
رمحاذ ) عبادا  عثمابن الصاقري/ ساكن  عناد الوام,  أ ابفس ل وم  هنبف 

 (.ا 
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مماااب ( الااادر ى )لصااغ  سااا   ق ااا  رجااا  يت مل يكااان لاااد  اباااربة الكبفيااا  لقيااابدة 
يقاااابل لااااذ ( الاااادر ى)أساااابل  كساااا   أحااااد  لاااا اءل , املساااان ل عاااان الوماااا   

 نااذ لان يااتم  بسابيت ع ااى   طمئنا  لاذ صااداق  ماع  يب   خااواين , ( ا يمياد)
نق اا  ماان قياابدة الاادر ى  أ   لاامل أقاادي اً عه ااي ,   ( الى ااى)مااب  أ فاا  يف 

 .قيبدة ا  ا    عم   ع يهب ملدة  ر و   شه  

يقاابل لااذ ا اان  هبعياا  لديااذ  أاابل   وااد فااىة  خااربين  وااه املواابر   ن هناابف
ماان نااوع ر سااي  ي غاال  قبئااد لااذ  سااأل    ا  اابن  نمكاابين ان  قااوم ( در ااى)

 .منبطق  قيبدأذ , فوافق  ع ى ا بل, فوم   ملدة  ر و   شه   ودة

 ااذلمل قاابل يل ( الاادر ى) واادهب قاادم  ع ااى  اارة ال راعاا    خاارب  صاابحل 
ي ااد  ن أاادفع يل  مااوال املاادة الاايت عم تهااب فجموتهااب  بلوماا  املتواصاا  ملاادة 

 .شه  ابع هذل اعموال  سدد   بف  التكبليأل
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 محطة جديدةالزلفي 
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  م ح اا  الوماا  ..ماان سااداد الااديون   ااد   م ح اا  لدياادة ماان ا ياابة  نتهياا
 عمااا   التااا امامل ح ااا  هاااذل مل أكااان  ساااب قبلب  ااا  هاااي ..ا كاااومي ابااابلل

 .. داي  موفق  مل ح   خمت ف عقد طوي      ال لبء  ن أكون  د ام   
 هاااااي رصااااايأل لخاااا  مااااان  رصاااااف  ا يااااابة رسااااا  ع ياااااذ هاااااي ا طااااا     ال لفااااي

هااااو (  بلاااادر ى)الوماااا  ..ال راعاااا  هااااي املكاااابن ا كااااومي اع ل اارة ..ماااا  بيت
 .. متداد ملب سبق  لكن حبمب    رب

 ن الوابم   مواذ هام مان ..يتمي  الوم   بل لفي  نذ ق يل من نسيم القصايم  
 لاايس مثاا  عم ااذ السااب ق حيااث .. ااي  الواابدا   التقبليااد الاايت أوااود ع يهااب
 من اعم يكبن الومبل من منبطق املم ك   بف   املدراء

  الكثاااري مااان اجلمااابل فهاااي  ااا  لبااابل طوياااق  رمااابل نفاااود ا  حببهاااب  ال لفاااي
 مي هااااب ا   ااااأن لواااا  الق ااااو  الاااايت ..الثااااوي ا   ع ااااى طاااا    اد  هناااابن

 .. اعفئدة اليت أأ    ليهب من هلب..أسكنهب أألفهب
  اا غم قاا   ال لفااي ماان القصاايم حيااث أبوااد  قاا  ماان مبئاا   ي ااو لكاان يقااأل  

  اابن الوصااول ل قصاايم ي  ااد ..  ه ااذ( الفاا )الثااوي ا  سااداً منيواابً  اا   نفااود
 ن مياا  ع اااى   ياادة  املبيااا  هنااابف لي اا  مث البحاااث عااان ماان ينق اااذ  أ مدينتاااذ 

 ..  ح    خ ط( البدائع)
 لكاان ق بااذ ..بلباادائع ه ااذ   لااذا مكااث ساانت  يف ال لفااي مل يسااتطع  ن ياا  ر 

أصاا   ليااذ  وقاا  ( اباا )ال ساابئ    نفسااذ م أبحاا  عن..نهممطماائن لق  ااذ ماا
  ن الوما  ا كاومي مل يكاان مبثا  شادة الوماا  يف .. قا  مان املنطقا  الشاا قي 

 ..الش  ب  فهنب  ق   دد ل وم    يبم راح    ق  مشق 
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 حياث عاب  ..مكث يف ال لفي  ر ع سنوا  يوتربهب من  با  سانوا  الوما ة
 اابن ..م اامل  ياانهم عماا  عناادهم  أنااذ صاابحل .. اا   ه هااب  أنااذ   اان هلاام

 …الك م   غم الفبق  يفيه من     يديهم  من خ فهم
 هلااام  قفاااذ ي االااا  يف .. هااا  ال لفاااي يشااافقون ع اااى الفااا  الوحياااد الغ يااال  

   فاابء  ياانهم  بلوصاابل مل أنقطااع  اا غم أ اامل الساانوا  الطوي اا  الاايت .. ا  أااذ
 ..عقب  رحي ذ عنهم

  ل جسااد .. ق ال  ن يساتكني  ااد ل..  واد هاذا الوما  ماان الوما   الىحابل 
  ل ااانفس البهثااا  يف سااابي  الواااي   ن لاااد  ..املتوااال مااان الومااا   ن يساااتق 

 ..فبلق ار هو ال  ا ..لت تق   نفبسهب
     أ مكابن ي يفصا ذ ..من ال لفي  أ  ابد ق يبا  مان   ادل انتق  ودمب أ  

 هاااي  واااد ( اجلمااا ) نتقااا   أ ق يااا  ..عااان  ه اااذ فبصااا  مااان لبااابل    رمااابل
 ..دائع من له  ط يق الطبئأل مبب يقبر  مبئ   ي والب
  أ ا موا   انتقا مث .. مل يدم املكوث هنبف طويًب    عم  ملدة  ر و   شه 

 مااد سااود املساامى  الااذ   خااربل  ف صاا  عماا  قاا     اادل / صااديقذ  التقااى
 (..در ى)حيث  ن  اارة ال راع  يف عني ة متب  لقبئد 

   أااان   ع اااى أنقبأاااذ ( الااا  ا )يف حيبأاااذ اعسااا ي   ايلتمبعيااا  اااد   التغاااريا
 يعابً ..فكبن النق   أ  اارة ال راع  يف عنيا ة هاو  فعا  قا ار ينبسال امل ح ا 

ق  ااذ الوماا  يف  اارة ال راعاا   ونياا ة ماان مدينتااذ الباادائع مسااق  ر سااذ  مااوطن 
 .. ه ذ  مكبن  س أذ
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  ماا  سااه  لااداً لنقاا   أ  اارة ال راعاا  يف مديناا  عنياا ة  صاابح اع اينتقاابل وااد
  اام  اسااتق  01 أ الباادائع  الاايت أبوااد عاان عنياا ة  انتقاا  اا  الفاا  ع  فواابً 

 ..ا بل  ذ     نأل  ه ذ   س أذ

 :مختصر

عم ااا   وااادهب  اااواارة ال راعااا  يف  :سقققم ن ا صقصقققر ر ثت ققق  بققق  صقققر ر 
ملاادة  ر واا  ساانوا   ل ساا  ساانت  مل  ا ر الباادائع   لاامل لصااوو    ال لفااي

ي اد مان ( مادينيت)املواصب    لوعورة الط يق حيث  ن الذهب  ل بادائع 
 .امل  ر  ربيدة  املكوث فيهب لي   مث املواص  

  انتاااد   ل ومااا  يف ,  واااد  ر اااع سااانوا  مااان الومااا  يف  ااابل لفي أ  لااا  
 .   شب  ر و  شهورمدين  اجلم  يف الد ادمي  عم

عااااد  ماااا ة  خااااا ط لهاااا  الشااااامبل اع ساااا  ماااان جناااااد حيااااث عم ااااا  يف 
 ماااد ساااود املسااامى   خاااربين  ولاااود / ا موااا   التقيااا  خبهلاااب  صاااديقي 
يف عنيااا ة يبحثاااون عااان سااابئق لاااذ , مماااب ساااه  يل  ن  نتقااا  ل ومااا  ( در اااى)

 . بلبدائع  ف ع  اارة ال راع 
 مااب  بلنسااب  ل ر ااع ساانوا  الاايت قعاايتهب يف الوماا   اابل لفي فكبناا   باا  

 أو فا  خبهلاب  وبئ ا  , سنوا  الوم  حيث ال فق  الطيب    ه هاب الك مابء
 مااد /الط يقااي  اابنوا هاام  ه ااي خاابل مكااو ي يف ال لفااي  ي  نسااى  خااي

 .الوبّيد الذ  ر طت   ذ  خوة  ت مل الديبر
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  مع التطور الكبري يف  بف  جمبي  ا يبة يف املم ك  الو  ي  السوودي  يف
..  بن الوم  ع ى رفع القدرا  ل موظف  يف ا بل ا كومي ..أ مل الفىة

فكبن اإليفبد ل  يب  من  ل  د رة .. ايبدة الد را  يف  بف  الت صصب 
 ..اراعي  يف شه  رمعبن

 وابدة الناب  يف  اف .. بادا  الصاقريع/سكن  يف ال يب  عند الوم: يقول  
لفاوارل ماع ال مبن  بنوا  بلبنيبن امل صوع  اعقبر   بجلسد الواحد أاذ   ا

 يف ..  نابجمي  ن  حعا  الاد رة ال راعيا  يف الصاببح..الغ يل فكيأل  بلق يل
 قاادم  ل دراسااا  يف ..املساابء سااج    اااد رة ع ااى الطببعاا  يف اخلااا  الكبأباا 

 ..اي تدائي امل ح   
  ااابن اهلاااد  مااان أو ااام الكتب ااا  ع اااى اخلااا  الكبأبااا   ن  و ااال مااان  رهااابل 

 مااان أوااال صااايبن  املوااادا  الااايت .. مااان  ثااا ة التااانقب ( الااادر ى)الومااا  يف 
 .. أنهمل قوا ..أفول قدريت

 التولاذ  أ ..هذا التحول هو النقط  اليت  اد   منهاب ل وما   شاك  خمت األ 
 التنقاا   اا  , هااد عماا  املياادانلفاابل غبئباا  مااع ل  فتحاا  يل..مياادان لخاا 

فبلبحااث عاان لقماا  الوااي  ي يتاايح يل الوقاا   ااأن  فكاا  ..املاادن  الشاا  ب 
 الن اااا   أ ماااان خ فااااي ماااان  ساااا يت   ه ااااي  اااابن يوجاااا  ماااان ..حبياااابة  خاااا ط

 .. املشق  التولفيذ من  يت عن  عم  يف    جمبل مهمب  بنخطوا
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 :مختصر

م كيا  الادر ىا   أ اجلمويا   نق وا  :سم ن ا صقصر ر ثت   ب  صر ر 
ال راعياا     رساا وين  أ ال يااب  عخاااذ د رة اراعياا  يف رمعاابن ,  ساااكن  
عنااد الواام عباادا  الصااقري , فكناا  يف الصااببح  حعاا  الااد رة  يف الوصاا  
 أو ااام ع اااى اخلااا  الكبأبااا  ,   نااا  قاااد أقااادم  ل دراسااا  اي تااادائي ,  يف 

  لاااامل ل اااات  ل ماااان مشااااق  الوماااا  يف  املساااابء  أو اااام ع ااااى اخلاااا  الكبأباااا 
 ماب ن الوما   البواد عان اعها  يف قا ط نبئيا ,  مماب  اساتق ارالدر ى  عادم 

 .اي تدائي  جن   خبل أ مل السن   ن ن   الشهبدة 
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 يعاااااااااام  الااااااااااديت  ا لاااااااااايت   خاااااااااااوايت ..السااااااااااكن  بلباااااااااادائع  بياااااااااا  صاااااااااااغري
 عنااااادمب ض رفاااااع اإلجياااااابر  أ ..ساااااانويبً  لاير691 مساااااتأل  مبب ااااا  ..  خاااااويت
  قااااااااع خطاااااااال ل اااااااا  مل يكاااااااان ..لاير ح اااااااا  الكبر اااااااا  غااااااااري املتوقواااااااا 291

فكاابن القاا ار  بلوماا   شااك  مبساا  ع ااى  ناابء  ر  ن كهااب ماان .. ب سااببن
 ..السنو  املتول علبرقب   اهلد   ن نت  ل من  رهبل 

 قعااي ع يهااب بيااع حااوائ  ..لتنقاا  قاادمي  أوصاا   لوم ااي..اشااىي  ساايبرة  
عنهاب مسااتحي  يف ظا  التنقاا   الااىدد   ايسااتغنبءا بلاا   ليهاب م حاا  .. ه اي

 لاير911 قس  شه   مقدارل.. بلتقسي  اشىيتهب..ل وم  يف امل ارع البويدة
  لاير 911  يصااا   مناااذ..لاير شاااه يبً 6111راأاااي يف هاااذل امل ح ااا   صااا   أ

أصاا   ع ااى ماان قاابم  بناابء البياا  ( لاير911)  البقياا  ..يف  قسااب  الساايبرة 
املتبقي من ال األ هو مب يط حذ ا  من       مب يهباذ مان فعا  ي ..اجلديد

يف البيا   ساا  متواددة   هام ينت ا  ن ما   ن   ااون .. سال مبقابدي  البشا 
 .. قدر املسن لي 

  قياااا   نااااب  ا اااا ن  اهلاااام ..  ثاااا  شاااادةا اااابل يعاااايق ع ينااااب  الوضااااع  صاااابح 
 ن يتوف  لديمل سيبرة    ي  فهذل نومذ مان ..نصطحل  وعنب لي نب   برنب

 لكااان  ن ياااذهل  ااا  مبلااامل يف أساااديد  قسااابطمل فااانن الواااي  ..ا   فعااا 
نبهياامل  ن   ااوا  الصاا    اا  يااوم أفااتح ..يف هااذا ا اابل ضاا   ماان ابياابل

 يطاا د النااوم ..املعااجع هاام يقااه ..محاا  صااول..لاامل  ااب  مل خيطاا   ببلاامل
 .. جيو  امل ء  أنب يتنفس من  قل    ة من الك   الو يم..عن الو 
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   حب ل  الوم  يف مق   اارة ال راع   بل يب   موقل   لامل  واد  ن قعاي
  ..سنت   بلتوقيل يف ف ع عني ة  ن   ع ى  لمل أوصي    شابدة مان الفا ع

أساااااد ا بلاااا   أفاااااي   لاااامل   ااااذ مااااان  لاااا  ايااااابدة طفيفاااا  يف ال اأااااال لو هااااب
 ..مبتط بب  اعس ة

 قعااى ا  ساابحبنذ ..مل يكاان يكتاال يل  ن  ناابل  ظيفاا  التوقياال يف الااواارة 
حياث .. أوبأ  ن أنتهي هذل امل ح   مان حيابيت الوم يا  يف الوما  ا كاومي

 واااااد  ن أوقفااااا  ا يااااابة  بلنساااااب  يل  مل  عاااااد قااااابدراً ع اااااى  ايساااااتقبل قااااا ر  
 ..التجديأل يف حب هب اهلبئ 

  فبيسااتقبل  أفااتح يل نبفااذة ماان ..جماارباً ع يااذ لعاايق ا اابل  اابن قاا ار ايسااتقبل
 لاااأل  27حياااث  نااابل أصااافي  عااان عم اااي ا كاااومي الساااب ق  قااادر ..اعمااا  
ذ ينسااااس يل عماااا   ااااهااااذا املب اااا  لو..ساااان  عماااا  يف ا كوماااا  61عاااان ..لاير

  ياا يح عاا  الكثااري ماان العااغوطب  .. يقعااي ع ااى ديااون مىا ماا ..لديااد
 ..أ افق   ينمب ح    اليت
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 :مختصر

لاير ساانويبً  691 ياايت مسااتأل  مبب اا   :سققم ن ا صقصققر ر ثت قق  بقق  صققر ر 
لاير, فق رناب  ن نوما   رضابً  ناب نت كهاب ,  ابن راأاي  291فتم رفاع اإلجيابر  أ 

 مخساااامبئ   ,لاير  مقساااام ال اأاااال  اااا  مخساااامبئ  لاير ملاااان يوماااا  البياااا  6111
 .لقس  السيبرة     نذ ي يتبقى    شيء من راأي

لوماا   موقاال يف  اارة ال راعاا  , حيااث ض أأييااد  ماان قباا  فاا ع  اارة ارغباا  
  تب ا  أوصااي   أأيياد شااذا الشاأن, لكاان قادر ا  ف اام أكان ماان , ال راعا   ونياا ة

  فاابءيت نصايي أ امل الوظيفاا  , مل  ياأ   حب لاا   ن  قناع املساان ل   اأحقييت 
لكاااان  ااااا  ,   ناااا  قااااد عم اااا  ساااانت  يف جماااابل التوقياااال  يل ابااااربة الكبفياااا 

ا ااب ي  مل أثماا   مل يكتاال هلااب النجاابح   خااربين املساان ل يف النهبياا   وااد  ن 
 .ضبل يب  رعبً  ن الش    ي أنطبق ع ي

 لااأل لاير  27,   خااذ  حقااوقي مان الااواارة  الايت أب اا  ايساتقبل  وادهب قاا ر  
 .سن  يف الد ل  61 ي ملدة مقب   عم
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  مااااد الصاااابي الساااابيوي ماااان  هاااا  عشاااارية يف ساااادي  /  شاااابر ع ااااي صااااديقي 
 قاااد عقااااد الواااا م ع ااااى  ن .. هاااو اببااااري يف الساااايبر ..الاااذهب  موااااذ ل شاااابم

 ... يوهب يف السوودي من يشى  من هنبف سيبرة ليتكسل 
 ن يتقاادم فااو التجاابرة .. بناا  ف صاا   ن خيتاارب املاا ء ح ااذ يف البيااع  الشاا اء  

  ن ي افااااق ماااان هلاااام  اااابع ماااان  مثاااابل ..خطااااوة  اااابإلطبع ع ااااى الواااابمل البويااااد
 ..حتداإلرأواء السبيوي يف رح   عم  فهي سو  أشبوذ  بلتجبر 

  قطونب فيهاب الكثاري مان (..داأسون) هبنب من  س  صحبر  جند ع ى سيبرة
نفااات  عاااان راقنااااب .. مم ناااب فيااااذ الكثااااري مااان الصااااوب ..حبر   القفاااابر الصااا

 ..املكتو  م  ص ور الشبم
  عابمل لخا  مل يسابق ,  ا يابة لديادة,   بن  التج    ف يدة..  ص نب هنبف 

 ..فكيأل لنب  ن نوي   سطذ, لنب  ن أصورنبل
 اا  صاافح  لدياادة ماان  تااب  ا ياابة وت ااأل  بلك ياا  .. اا  شاايء أغااري ع ينااب 

فه  فوبً هذل  بد الشابم  م طا   مان ...الصفحب  اليت أوودنب ع يهب عن
مو قااا  ,  هااا  حقيقااا   م نسااا  مااان خيااابل  ن أااا ط اااا ة دانيااا .. طااا ا  اجلنااا 

مان الوشال  اواذ جببنباذ فابح قاد ,  من متهب مي    ,  ط   غصن شج 
 ..فغ  يف سبب  عميق     حبمذ,  من النسمب  غطبءل  سبطذ

 التجاااابر ماااان  اااا  مكاااابن يتجولااااون ..برياااا  يف  اااابد الشاااابم ااهاااا ةا ياااابة التج 
 خااربلم الطوي اا  ..موقااع الشاابم اجلغاا ايف لو هااب نقطاا   لتقاابء.. طاا ا  املديناا 

 ..لو   من الشبم مدرس  متكبم   ملن ي يد  ن يتو م نفس التجبرة
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 هلجااتهم خمت فاا   بلك ياا  عاان .. صااوا  النااب  يف اعاقاا   هاام يبتاابعون أتواابأ 
 النمااو   الااذ   ماابمي اخن جيو اا   ااأين  عااي  قصاال .. هاا  جنااد هلجااب 

 ..عبمل  م ي  بي  ينق   خبر  ال من..التبريخ اليت  هوهب من حويل
   اهلد  مان ال ح ا  شا اء سايبرا  مان  ابد الشابم   واد ا نايت عشا  ياوم متا

 ساااايبرة  ماااان الشاااابم عااااد .. اااا  اد  ع يهااااب   ياااابدة ساااايبرة  خاااا ط..املهماااا 
 ..ل سوودي   استأل   من الشبم من يقود السيبرة اعخ ط

   لااأل لاير  هااو مب اا  يفااول مااب  61رحباا  ماان خاابل أ اامل ال ح اا  مبيقاابر 
هاذا الا  ح شاجو  ..سان   نصاألعما   بوذ من  ظيفيت الساب ق  مببيقابر  

 ..عن  عب د الك ة م ة اخ ط
 خيااابيلح مل ياااربح عاااد   طوااام الاا  .. وااد سااان  عااد  مااا ة  خااا ط  أ الشاابم 

لكاان مل يكاان ساااول ..ااد محبسااي   هباا  مااع نفاااس الصاابحل..حاا  اخن
, الكثاري ماان اعساوبر أغااري ..الشابم هاو نفااس الساول الااذ   أينابل قبا  ساان 

 .. مل أكن  ا  لد ط  بلنسب  لنب, ارأفو  التك ف  
  ماان .. ااري   هااي ابياابر املنبساال..مل يكاان هناابف ماان  ااد لتج  اا  خياابر لخاا

التوبماااا  .. ااااري   سااااو  يااااتو م شاااايئبً لديااااداً  بلتوبماااا  التجاااابر  يقاااادم  أ
خيت اااأل .. شاااك  راقاااي  فااان مل يكااان منتشااا اً يف  قيااا  الب ااادان يف  اف ال مااابن

 …ح  عن الشبم الق يب  منهم   العبلو   بلتجبرة  التجبر
 مل ..الق ار  ن  شى   عبع  لخا ط لديادة مل أكان متاوف ة لادينب يف الساول 

قااااا ار شااااا اء خمااااابر   اواااااذ ... حاااااد يتااااابل  شاااااب يف الب اااااديسااااابق  ن ر يااااا  
 لاااأل لاير  الثبنيااا   ساااو   69ساااو  اع أ   ...مساااتوم   مااان  حاااد املصااابنع
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فق ااااا  ..لاير2111 لكااااان  ااااا  املب ااااا  الاااااذ   م كاااااذ فقااااا  .. لاااااأل لاير 61
لصاابحل املصاانع لقااد عقااد  الواا م ع ااى شاا اء املكاابئن  لكاان املب اا  املتااوف  

فااااا فه ..ساااااو  يصااااا مل عنااااادمب  صااااا   أ   اااااد  فقااااا   لفااااا  لاير  البقيااااا 
عنادمب أصا مل املكابئن ل ساوودي  :  قبل..صبحل املصنع  ن يأخذ    مب  

 لكاان   ااق فيااامل ..ي: هاا  أواا ف  فقاابل: فق اا  لااذ .. رساا  املب اا   بلكبماا 
درسابً يف  ن الثقا   ابلومبء هاي  فكابن …حيث  ن التبل  ي يكذ    اداً 

 هكاااذا هااام ..  ن  نااابء الوبقاااب  التجبريااا  يااتم  اااأخبل ال لااابل..ر   املاابل
التجااابر هنااابف سااابقوا البقيااا  يف ط يقااا  أوااابم هم ماااع الومااابء  ف اساااتهم مبااان 

 ..يستحق  قتهم
  مااب املكاابئن ... صاا   املكاابئن  ض موياا  مب اا  املصاانع لبااري    ساابوع وااد  

اط  فتم  يوهب  لكن مبكسل ضئي  لداً قد ي يغطاي أكابليأل اببص   بب  
 .. أول ال ح    بلكبم 

 حساب ب  : خ ل  من هذل ال ح ا   فبئادة مهما    نا  مان  ناوا التجابرة  ن
  ن الا  ح التجابر  ..البش  التجبري  مو ق   بلسوي فق    مب الا ال فمان ا 

 . .طوي  اعمد مو ق مبدط قدرأمل ع ى  سل  ق  من حولمل
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 :مختصر

 واااد أصااافي  حقااااوقي  شااابر ع ااااي  :سققققم ن ا صقصقققر ر ثت قققق  بققق  صقققر ر 
 مد صبي السبيوي  هو من  ه  عشارية يف سادي  الاذهب  مواذ / صبحي 
 هااو خبااري يف الساايبرا   يوتاا م شاا اء ساايبرا  ماان هناابف ,   هباا  , ل شاابم

سااايبرة ل بتهاااب   مااان الشااابم اشاااىي  سااايبرأ ,. موااذ ع اااى سااايبرأذ الداأساااون
ل سانب ,  حعا لب ماع سابئق مان الشابم( حصاني )موي  سيبرة  خا ط أسامى

يف الشبم ملدة أقبر  اع ىن عشا  يومابً  بنا   وما  مان التجابر  التجبريا , 
 . لأل لاير 61 النتيج  النهبئي  رحبنب مب   

 وااد ساان   شاابر ع ااي  بلااذهب  ماا ة  خاا ط ل شاابم لتكاا ار التج  اا  فااذهبنب  مل 
لبااري   حيااث مواا   ل م اابر  املسااتوم  ,  فبنتق نااببرا  يف الشاابم جنااد سااي
فاأخرب  التابل  ال بنابين  ين  61 اعخا ط   69 احادة   ا نت  فبشىي 

ي أوطياااااااا  شاااااااايء اخن   ا  صاااااااا   : فكاااااااابن ردل, عم اااااااامل  ي  لفاااااااا  لاير
ي لكاان متأ ااد ماان  ناامل سااو  : قاابل! هاا  أواا ف  : فق اا  لااذ, السااوودي  

أصاااا  لب ااادفد  وااااد  سااابوع  صااا   البعاااابع  الااايت شاااا يتهب  أااادفع يل عنااادمب
 .  ونبهب مبكسل ضئي 
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 بداية العمل التجاري في البدائع
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  فااااتح البناااامل ال راعااااي   وا ااااذ ل مسااااتفيدين ماااان  لاااا   ن يااااتم أنمياااا  القطاااابع
حياث  نا  سابئق ..فق ر   ن  دخ  هذا ا بل خباربيت..ال راعي النبشئ  قوة

فيمكن  الوم  يف امل ارع يف   ديت  املنبطق ا يط   الق يبا  ..سب ق (أ ا تور)
 ..منهب
 عبادا  /التقدم عن ط يق الواارة يف ال يب   القبئاد هاو مان مبقابم الوالاد الوام

 حبااث عاان مواابر  هناابف ماان .. اان صااقري الصااقري حيااث  رجهاا  موااذ ل ااواارة
 .. سهول  فتم  لمل  يس .. ل  مو ف   ل اءا  التقدم  أسهي هب

  ًناا  يف املنطقاا  الشاا قي   عماا   سااب  شاا    ..اخن الوضااع خمت ااأل لاادا 
 يف .. يف ابااا    نااا  ع اااى موااادة صااابحل م رعااا (.. الى اااى) رامكااو ع اااى 

م امل يل  الوما  ( الى اى)اخن ..ال لفي عم   ع يذ لصبي ف ع  اارة ال راعا 
 .. اإلدارة  ط ل ال ال مو ق مبقدار لهد 

   ااا  البااادائع  عنيااا ة  أااادعى البسااابمي  هاااي   ثااا  املنااابطق الااايت مكااابن الومااا 
لاير 61مبقاااااادار (  اااااابلىا تور) نصاااااايل ساااااابع  الوماااااا  ..عم اااااا  يف م ارعهااااااب

 فىة الوم  هي من الصبح البب   حا  قبيا  ..السو  لداً منبسل..ل سبع 
 ..صبة الوص 

   فبسات  ل  ساج  رجابر   ماع ..يف جمابل لخا  لبستثمبر ود الوص  ف ص
النهع  ا عبري   الطف ة الكبرية اليت حص   يف  اف الوقا  قا ر   ن   ياع 

 ..  أف غ ل وقبر( الى تور)
  هاا 6051  ل عم  عقبر  قدم  ع يذ هو وطاي    ل  ر   بلبادائع عابم

   اابن الت طااي   شاا    ن.. لاأل لاير01حياث ض شاا اء اعر  مبب اا   باابيل 
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أل  لاااااا01عر  مبب اااااا  فسااااااب نب  كبماااااا  قيماااااا  ا...يكااااااون ل مكتاااااال ر وهااااااب
% 211النتاااابئ  مذه اااا  لااااداً  قيماااا  ل جميااااع حيااااث رحباااا  املسااااب   ..لاير
 ..هذل الصفق  نق   ل ب د  شك  عبم   ل مسب    شك  خبع..
    فكنا  مان   ائا  مان ..يف أ مل السنوا   دء البنمل الوقبر   توايع الق

بإلل اءا  ساااه    ميسااا ة يف  لااامل الوقااا  فمااان يقااادم فااا..قااادم ع اااى البنااامل
 ..الصببح يست م مب غذ  بي  د ام اليوم

  لكاان أفبلااأ   نااذ لاايس هناابف ماان ...فواابً اساات م  مب اا  القاا   الوقاابر 
حياااث ي يولاااد ...مااان سااايوم  البيااا  مااان الومبلااا  سيشااايد البنااابء  ي يولاااد
 ..مقب ل يف الب د  بلكبم 

   سااابرع  ..الف صااا     فاااتح منسسااا  مقاااب ي فقااا ر   ن   ااابدر   ن  نتهااا 
 أف غااااااا   بلكبمااااااا  ل مقاااااااب ي  ..عمبلاااااا   اساااااااتقدام بلااااااذهب  لبب ساااااااتبن 

 .. الوقبرا 
  فوم اا   يااو  ..  قتااذ  عماابل  خاا ط فت ايااد الط اال.. اادء الوماا  يف البياا

 مل  أوقاااأل عناااد هاااذل ..اعقااابر   اعصااادقبء  جمموعااا  مااان  ياااو   هااا  الب اااد
فقاااا ر  الااااذهب   أ ..  أ  عماااابل متكبم اااا   ابطااااوة فقاااا  فاااابلبيو  متااااب 

 فواابً  بناا  هااذل ..سااوريب ماان  لاا  ل اال   ااوا   نوافااذ  د الياال ل بيااو 
 ..ابطوة م حب   هي  بين عم ي  استرياد  متمهب   أنيت نتبئ  طيب 

   عناااااادمب اسااااااتقدم  الوماااااابل ماااااان  ب سااااااتبن  اااااابن من اااااا هم مااااااذهبً عهاااااا
 ل ماااا ة اع أ ..ف  ماااا ة اع أ الاااايت ياااا  ن فيهااااب ماااان ي اااابس هااااذا الاااا  ..الب اااد

صاابح .. نااذ مشااهد ي أنسااى أفبصااي ذ..يشاابهد ن ماان يتحاادث  غااري لغااتهم
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 شااااو  الشاااامس أ ياااا  ال اااا  الباااابرد ماااان ط قااااب  , ماااان  ياااابم الشااااتبء القاااابر 
ع ى لدران  حاد البياو   ا يهم امل اون فكابن الا   ماع  الومبل  دن  س  أ  ..الب د

أساابمع النااب  ..شااوبع الشاامس  ااألوان الطيااأل يسااح  ال ائااي  يااده  الوااب  
 ..شم فهل  ه  الب د ل ؤيتهم خبص  ممن مل يسبق هلم اب    من البدائع

  يساابف  خابر   ااي   فقا  ياا اهم مان .. رؤيا  الوافادين مل أكاان مألوفا   كثاا ة
   ح  شهور ا   حيث أورب املدين  قواف  ا جاب  املتجها  ملكا  ..دةالب 

فكاااابن أااااوقفهم ل تبعااااع    الصاااابة يف مساااابلد ..املك ماااا     املديناااا  املنااااورة 
 ..الب د     ي أفو  ملن ي يد  ن ي ط عبملبً لخ  قبدم من  ويد

  تااااب   أ مااااوظف..الوماااا  يف املقااااب ي   الوقاااابرا   تااااب   أ  مكبنيااااب   
  ااااااااااذلمل  أ مواااااااااادا   قي اااااااااا   متب واااااااااا  ..  بسااااااااااب   موقباااااااااا   ماااااااااا اقب 

 ح  تهااب هااذل متااب   أ متب واا  دقيقاا   أنبااذ .. ااد   الوج اا  أتحاا ف..دائماا 
 .. ب فبظ ع ى سريهب د ن  ن أتوقأل فتوط  الوم 

  انتق اا  ماان موقااع املوظااأل    الساابئق املسااتق   أ مساان ل عاان جمموعاا  ماان
  من له   خ ط جمموع  من الومابء ..وليذ  الوم  البش  ممن ينت   ن الت

 ..ممن ينت   ن منب  ن نكون ع ى الوعد  اإلأقبن  شك  ممي 
   أكاااب    املسااان ليب   ااد ا مااا  فبواااد  ن  نااا  خ لااا  مااان فااا ع ال راعااا

ع اام رفعااوا  ن يويناااوين موقباابً الياااوم لااد  يف  داياا  فاااتح املقااب ي  موقبااا  
 .. جمموع  من املوظف 

 عبما  611د الوم   أكب     فع  ا  الوقود ح      عدد الومابل  أ اا
 مل  أوقاااأل عااان املساااري    التجدياااد    البحااااث عااان ماااب ميكااان مااان ال قااااي ..
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 نفااذنب عقااود حكومياا   ااأ ث  ماان لهاا  .. بلوماا  املنسسااي    خدماا  الب ااد
 ..   ث  من   د

 دادة  ااااااذلمل احتجنااااااب عنااااااد أنفيااااااذ املقااااااب ي   ن يكااااااون لاااااادينب  ر  ل حاااااا
 رجوا  ع مناب مميا اً ..فكبنا  خطاوة  خا ط وادم جمبلناب.. اعمليناوم  الادهبنب 

 .. تكبم  خطواأذ
   خاااااااااابل هااااااااااذل الفااااااااااىة نشااااااااااب  الوقاااااااااابر مت ايااااااااااد  اااااااااابلتواا  مااااااااااع نشااااااااااب

 اساااااتطونب خااااابل الفاااااىة املبضاااااي   بلكبمااااا   ن نبياااااع مبيقااااابر  ..املقاااااب ي 
 ..لي  قطو  مب   سكني   اراعي 1
  عمااا  املقاااب ي   ناااب فتاااب   ثااارياً  أ مسااابح  ل ومااا   يف الومااا  الوقااابر 

فمب  ابن مناب  ي  ن  قادمنب ع اى خطاوة لديادة ..ع ى اعراضي اليت وططهب
ففتحنااب مكتاال مساابح  نسااتفيد منااذ يف  عمبلنااب .. مل أكاان متااوف ة يف الباادائع

أن يااا  امل ططاااب  أوااادط البااادائع .. يساااتفيد مناااذ  هااا  الب اااد يف احتيبلااابلم
 ..نبقصب  حكومي  من حف  الببطن ح  را  فدخ نب م

   خطااااااااوة يف ط يااااااااق اإلقاااااااادام  اوااااااااذنب  بلاااااااا  النااااااااب  ل  اااااااادمب  الصااااااااحي
 دارة هاذا الناوع ..فتم فتح   ل مستوصاأل  بلبادائع     ل صايدلي .. املغبم ة

ناب ا موعا   بلغبلال فه..من الوم  هو شاك  خمت األ لاداً عان  دارة الومبلا 
 اعخطااابء يف هاااذا .. نفاااس موااا  يف التوبمااا  مااان  تااابلون  أمااان اعطبااابء 

 بلقادر الكباري لكاي نكاون  التهادنب%..6ا بل غري مقبول   ي حا   نساب  
لكاااان ا اااابل الصااااحي متشااااول ..لبناااا  يف أأساااايس الوماااا  الصااااحي يف الب ااااد

 ااذلمل  بنااا  اباادمب  الطبيااا  املقدماا  ماان ا كومااا  ميساا ة  جمبنيااا  ..لااداً 
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فااتم الت  ااي عاان الفكاا ة  وااد مبيقاابر    هااذا لواا  عماا  املستوصااأل قصاارياً 
 اساااتم   الصاااايدلي  مااان  واااادهب مبيقااابر  الساااابع ..سااان  ماااان  ااادء التشااااغي 

 ..سنوا 
 ارجهاا   أ عماا    ل شااقق ..مااع التوسااع ا بصاا  يف الب ااد  أغااري ناا  ا ياابة

  وااد فااىة حسااب  الاا  ح ماان .. اسااتم   ساانوا  عاادة..مف  شاا   بلباادائع 
ساااانوي  فكاااابن الاااا  ح الناااابأ  ي يسااااتحق  أألريهااااب  شااااقق مف  شاااا     شااااقق

 ..أك ف  الوم   اجلهد املبذ ل فتم موي هب لشقق سنوي 
  مماااب فتحناااب يف  قااا  مبكااا  يف البااادائع  اااأ ل نشاااب   ااا   صااابح أكيياااأل 

 لو  الف  الذ  استقدمنبل ل وم  يف التربيد  بن  وتبائ يف صادرل .. أربيد
 هااااو ال ساااام  النحاااا  ع ااااى ..  هواياااا  مل أكاااان مولااااودة يف ا ااااي  موهاااال
  ااااابن مااااان البسااااابط  يف  لااااامل الوقااااا   ناااااذ ي سااااام  خيااااا   يصااااا ح ..ال خااااابم

 ..الثبلب   املكيفب  يف مكبن  احد
   ُرشح  قصا  حيابيت يف ..  ود سنوا  من الكفبح  الوم  يف جمبي  ش

ياااا  يف لاااابئ ة قصاااا   فاااابح ل تصاااافيب  النهبئ 611م ح اااا  الشاااابب  عفعاااا  
 لكااان ل ااا     فااابة  حاااد اعقااابر   الاااذ  أصااابد  ماااع التحكااايم .. صااا ار

 ..النهبئي عفع  قص  اعتذر  عن ا عور ل نهبئيب 
  املقااب ي  مببيقبرشااب ( ساان  09) اليااوم  وااد  ن عم اا  يف جماابل الوقاابر ملاادة 

 خعااا  عااادة جمااابي  يف التجااابرة  الومااا  ا كاااومي فااانن   ضاااع  ااا  ياااد  
شاااابب  رح اااا   فاااابحي ف و هااااب أنااااري هلاااام الط يااااق عناااادمب أ  اااام شاااام   ناااابئي ال
 ..السب 
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 :مختصر

قاادم  ع ااى شاا اء در ااى ماان البنااامل  :سققم ن ا صقصققر ر ثت ققق  بقق  صققر ر 
عبااادا  /ال راعاااي حياااث  ااابن البنااامل يقااا   املااا ارع   اااد ن فوائاااد   ااابن ل وااام

 ..يداً ع يب يف أسهي  هذا اعم ( رمحذ ا )الصقري 

يف القصاايم   بلتحديااد يف ماا ارع البساابمي   اا  الباادائع ( الى تااور)عم اا  ع ااى 
 .لاير   61 عني ة  سو  السبع 

 اانفس الوقاا   ساات  ا  سااج  عقاابر  حيااث  قعااي فيااذ  قاا  الوصاا  عناادمب 
حياث  وتاذ (  ابلى تور) نتهي من الوما  يف املا ارعد  مل  ساتم   ثارياً يف الوما  

 . ود شه 
قابر  حبنا  ف صا  ي أواو  عنادمب حعا   واه استهواين الوما  يف جمابل الو

 ه  الب د   خارب ين   ام اشاى   ر   قيما   ب اون  لاأل لاير  ي ياد ن ما   ن 
ض املسااااب    اااابعر  ,  أفقنااااب ع ااااى الت طااااي  مقب اااا  ر ااااع قيمتهااااب,  خططهااااب

, %211 مااب النتاابئ   وااد البيااع فأر اابح خيبلياا  حيااث   غاا  ,  لااأل لاير01 
لي  ماان  1  واادهب قمنااب  ت طااي    يااع مبيقاابر   هااذل اعر  هااي البداياا 

 .القطع السكني   ال راعي   بلبدائع
فتح البنمل الوقبر    وا ذ   نبء الطف ة اع أ ل مساتفيدين فقا ر   اأن  ساتفيد 

 عن اعلاا اءا  يف  اف الوقاا   بناا  ميساا ة فقااد اساات  ل  القاا   , منااذ
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 ناا  مل  لااد عمبلاا  يف يااوم  لكاان  الهاا  مشااك   مل أكاان  ب سااببن حيااث 
فقاا ر   ن  فااتح منسسااا  مقااب ي    ن  سااتقدم عمبلااا  , يقومااون  بناابء املنااا ل

 .  بن   ب  لديد ل تومري يف الب د, من  ب ستبن
أطاااااور الومااااا   ااد عااااادد املاااااوظف    صااااابح لااااادينب يف  اف الوقااااا    نااااا  مااااان 
 املوقبااا   وااااد  ن  ناااا   طبلااال سااااب قبً  ن يااااتم مويااا   ظيفاااايت ا كومياااا  ماااان

 .سبئق أ  ى  أ موقل
أوال  املشبريع  فتحنب عدة منسسب   أ ل مان فاتح  بشاب يف البادائع ففتحناب 
  ل مستوصااأل  بلباادائع ,    ل شااقق مف  شاا   بلباادائع ,    ل مكتاال قساام 
مساااااابحي  وطااااااي  ,    ل صاااااايدلي     ل  اااااا  صاااااايبن   بلااااااب     اااااا ادا  

 . مكيفب ,  املنيوم  حديد 
  ائااا  مااان اساااتورد مااان ابااابر  اع اااوا   النوافاااذ  الااابب  يف املقب ااا   ناااب مااان 
 . الد اليل من سوريب
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 :ابتبم 

قصاا  ن  يهااب ل لياابل لو هااب أكااون وواا  أعاايء طاا يقهم  ن حبناا  هلاام  هنااب
 ..سبع  عتم 
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 امللحقات
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 عائلة الصقيرشجرة 
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 سليمان بن صقير الصقير وأحفادهأبناء 
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 وتنقالت صقير بن سليمان الصقيرأماكن عمل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الويدة يف البدائع

 ال حي  مع الوالد ل    

 الوودة ل بدائع

 ال حي  ل  يب   دار اعيتبم

  ف  الببطن  دراس  اع تدائي 

 الوم  يف ال ه ان  البح ين

 اإلنتقبل ل بدائع

 الوم  يف املدين   أبوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوودة ل دمبم

 الوم  يف اعحسبء

 اب   مش  ع ال  

 ال لفي  واارة ال راع  

 عني ة  واارة ال راع 

 اجلم   واارة ال راع 

 البدائع  واارة ال ارع 

 الوم   بلبدائع  بلتجبرة
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سليمان الصقير : صورة من دفتر عمالء دكان
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صقير الصقير: لـ  صورة من دفتر أعمال الدركتر 
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 صقير الصقير: لـ  صورة من شهادة إصرار 
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