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اإثــراء .. تنــوع .. متيــز
منتــدى ثق�فــي اأهلــي ت�أ�س�ــس فــي المملكــة العربيــة 
ال�ســعودية عــ�م 2000م، ويهتــم ب�لحــوار حول مختلف 
الق�س�يــ� الثق�فيــة والجتم�عية والتوا�سل مع النخب 

المثقفــة داخــل المملكــة وخ�رجهــ�.
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مع انته�ء برامج المو�سم الثق�في الواحد والع�سرين 
نتقــدم بجزيــل ال�ســكر والمتنــ�ن لكل من اأ�ســهم معن� في هــذا النج�ح 
ــين وجميــع الداعميــن  ــ�رية والمتحدثـ ــ�ء الهيئــة ال�ست�س مــن اأع�س

وال�ســرك�ء والجهــ�ت العالميــة، ولجميــع المت�بعيــن عــن بعد.
والأمل يحدون� في موا�سلة �سراكتكم البن�ءة. 

اأع�س�ء مجل�س الإدارة
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77
جعفر حممد ال�س�يب

المشرف على منتدى الثالثاء الثقافي

المقدمة
لم يكن الموسم الثقافي الواحد والعشرين للمنتدى موسًما اعتياديًا، بل كان استثنائيًا في كل شيء، وكان بالفعل موسًما 
متميزًا رغم كل التحديات. فقد فرضت ظروف جائحة كوفيد-19 مجموعة من االحترازات والقيود على مختلف الفعاليات 
هذه  ورغم  ومقيدة.  محدودة  السابقة  المواسم  في  عليها  تعودنا  التي  المباشرة  اللقاءات  جعلت  مما  واألنشطة،  والبرامج 
التحديات الكبيرة، تمكن المنتدى وبفضل من الله من مواصلة أعماله واالستفادة من تقنيات التواصل الحديثة في تنظيم 
برامجه وفعالياته بصورة جيدة، بل ومنحته هذه الظروف فرصة التواصل واالستضافات لشخصيات ثقافية وفكرية وعلمية 

بارزة من داخل وخارج المملكة وفي مختلف المجاالت. 

كان التركيز في ندوات هذا الموسم على المواضيع والقضايا الفكرية والفلسفية التي تعنى بدور ومكانة العقل في الفكر 
الديني وتأثير ذلك على االتجاهات السائدة في المجتمعات المسلمة من ناحية حدود التدين ونماذجه وأشكاله، وتجارب 
المفكرين التنويريين في هذا المجال سواء في المشرق أو المغرب اإلسالمي، واطروحات تتعلق بالنظريات الفلسفية الحديثة 
ومجاالتها. وباإلضافة إلى كل ذلك لم تغب عن القائمين على المنتدى البرامج األدبية، والثقافية، واالجتماعية المعتادة، 
كاألمسيات الشعرية، وتجارب القراءة، واالحتفاء باأليام الوطنية والعالمية، كاليوم الوطني، واليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 

واليوم العالمي للمرأة، وغيرها من الفعاليات.

التواصل  المتابعين في وسائل  أعداد  المنتدى، من خالل زيادة  برامج  أكثر مع  تفاعٌل  الموسم  وقد برز خالل هذا 
االجتماعي، والمشاركة في الندوات، وكذلك التغطيات اإلعالمية، فقد بلغ متوسط مشاهدة الندوات خالل هذا الموسم 210 
مشاهدة وبمجموع 6150، ومتوسط التغطيات اإلعالمية 17 مادة خبرية أسبوعيًا بمجموع 470 مادة، أما مجموع الحضور 

الفعلي للندوات فقد بلغ 2062 شخص.

هذه اإلنجازات الثقافية ما كانت لتتم لوال جهود العاملين في مجلس اإلدارة وتفانيهم في تنسيق ومتابعة كل تفاصيل 
البرامج هذه، ومن خلفهم دعم ومساندة أعضاء الهيئة االستشارية الذين كانوا يقدمون دوًما الرأي والمشورة واألفكار البّناءة 

لخطط وبرامج المنتدى. 

فللجميع جزيل الشكر واالمتنان والتقدير.
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يســعى المنتــدى ألن يكــون مؤسســة ثقافيــة رائــدة علــى مســتوى الوطــن، مــن خــالل التواصــل مــع 
جميــع المكونــات الثقافيــة فــي المجتمــع وااللتــزام بمفاهيــم التعدديــة الثقافيــة والحــوار الهــادف.

يعمــل المنتــدى علــى تنميــة الحــوار والتواصــل بيــن المثقفيــن، وإشــراك جميــع فئــات المجتمــع فــي 
ــم ومتواصــل.

ّ
تنــاول المواضيــع الثقافيــة واالجتماعيــة المختلفــة، مــن خــالل حــوار تفاعلــي منظ

األهداف

تجسير العالقة بين النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها.  
اء ومناهجه.  

ّ
تعزيز الحوار التفاعلي البن

نشر الوعي الثقافي في المجتمع حول مختلف القضايا.  
تفعيل ومساندة المبادرات الثقافية واالجتماعية.  

وسائل العمل

 عقد ندوات أسبوعية واستضافة شخصيات مثقفة.  
نشر المادة العلمية للندوات والمحاضرات.  
دعم حضور ومشاركة الشباب في مختلف البرامج .  
تنسيق أنشطة ثقافية مصاحبة في الندوات.  
التعاون مع المؤسسات الثقافية األهلية والرسمية.  

الرسالة

الرؤية

األهداف والوسائل























الهيكل التنظيمي
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الأ�ست�ذ عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سم�عيل

الدكتورة زينب اإبراهيم اخل�سريي

الدكتور �سعد عبدالرحمن الن�جم

الأ�ست�ذ محمد ح�سين الحرز

الدكتورة مه�  حممد العلي الأ�ست�ذ جبري بن مف�سي املليح�ن
قاص وكاتب، رئيس النادي األدبي 

ا
ً

بالمنطقة الشرقية سابق

كاتب ومخرج مسرحي، رئيس مبادرة المسرح الوطني 
بوزارة الثقافة

كاتب ومستشار إعالمي، أستاذ إعالم وإدارة 
ا

ً
بجامعة الملك فيصل سابق

استشارية نفسية وتربوية وأستاذ تربية بجامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

كاتبة وأديبة، رئيسة مبادرة التفرغ 
الثقافي بوزارة الثقافة

شاعر وناقد، عضو مجلس إدارة نادي 
األحساء األدبي

الهيئة االستشارية



د. محمد عيسى الحماقي
عضو

األستاذ جعفر محمد الشايب 
المؤسس والمشرف العام

األستاذة هدى سلمان الناصر
رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ أمين محمد الصفار 
عضو

مجلس اإلدارة
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ت�سنيف موا�سيع الندواتاإح�س�ءات المو�سم

البرامج والندوات

فكر وثقافة

اجتامع

إدارة واقتصاد

تاريخ

مواضيع متفرقة

)%20( 6

)%13( 4

)%13( 4
)%10( 3

)%43( 13



وسائل التواصل
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وسائل التواصل

المتابعين حسب الجنسنسبة المتابعين حسب الفئة العمرية
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عدد المشاهدات في الشهر
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جدول محاضرات الموسم الواحد والعشرين

مدير الندوةاسم المحاضرعنوان المحاضرةالتاريخم

1442/1/27هـ 1
ح�سن اآل ا�سم�عيلاأ.جعفر محمد ال�س�يباللق�ء الفتت�حي للمو�سم 2020/9/1521م

1442/2/5هـ 2
2020/9/22م

الوطن والمواطنة 
)حفل اليوم الوطني 90(

د. اأميرة داوود ك�سغري
م�سطفى المزعلاأ. محمد ج��سم محفوظ

1442/2/12هـ 3
وليد اله� �سم  د. علي  ح�سين الموؤمنالنظ�م الجتم�عي الديني وا�سك�لت الهوية2020/9/29م

1442/2/19هـ 4
امين ال�سف�راأ. �سلم�ن ح�سن اآل رام�سجزيرة ت�روت في عيون علم�ء الت�ريخ والآث�ر2020/10/6م

1442/2/26هـ 5
جن�ن العبد الجب�رد.ف�دي ف�يز اأبي عالمبن�ء ال�سلم الأهلي  بين ال�سرورات والتحدي�ت2020/10/13م

1442/3/3هـ 6
ك�ظم الخليفةال�سيخ د. عبد الجب�ر الرف�عيم� تعد به فل�سفة الفقه2020/10/20م

1442/3/10هـ 7
محمد الحم�قياأ.ي��سر عبدالعزيز الغ�سالنالنتخ�ب�ت الأمريكية وانعك��س�ته� على المنطقة2020/10/27م

1442/3/17هـ8
اأ.جم�ل ح�سين بنون القت�س�د ال�سعودي والتحولت الم�ستجدة2020/11/3م

احمد المدلوحد.اأميرة ر�سي الغمغ�م

1442/3/24هـ 9
ك�ظم الخليفةد. ر�سيد الخيونالأدي�ن والمذاهب في العراق: قراءة ت�ريخية2020/11/10م

1442/4/2هـ 10
ه�ني المع�تيقد. ن�سر محمد ع�رف الدين والتدين في المجتمع�ت الم�سلمة2020/11/17م

1442/4/9هـ11
بدر ال�سبيبالق�س د. ري��س جرجورالحوار الإ�سالمي الم�سيحي:الم�ستقبل والتحدي�ت2020/11/24م

1442/4/16هـ12
عبد العزيز العيدد. عبد اهلل محمد الغذاميالعقل الموؤمن والعقل  الملحد2020/12/1م

1442/4/23هـ13
�سلم�ن الحبيبد. عبد الح�سين �سعب�نالح�جة اإلى الت�س�مح2020/12/8م

1442/4/30هـ14
محمد الحمزةد. محمد هم�ممدار�س التجديد الفكري بين الم�سرق والمغرب: نم�ذج وق�س�ي�2020/12/15م



مدير الندوةاسم المحاضرعنوان المحاضرةالتاريخم

1442/5/7هـ 15
ال�سب�ب بين العقل الجمعي والعقل النقدي2020/12/22م

اأ. ر�س� يو�سف الحواج 
اأ. علي ن�سراهلل الم�سكين 
اأ. مجتبى محمد اآل عمير

علي المطرود

1442/5/14هـ16
ح�سن الح�جي  د. محمد اأحمد ال�سيدفل�سفة التكنولوجي� وم�ستقبل الن�س�ن2020/12/29م

1442/5/21هـ17
محمد الحم�قيد. ح�تم محمد اله�نيم�ستجدات كوفيد 19: الح�س�د واللق�ح2021/1/5م

1442/5/28هـ18
وحيد الغ�مديد. وجيه ق�ن�سوالنتم�ء الديني والهوية الوطنية2021/1/12م

1442/6/5هـ19
م�لك الفتيلد. عبد اهلل مح�سن المطيريمقدمة في فل�سفة الآخرية2021/1/19م

1442/6/12هـ20
وليد اله��سم د. ال�س�دق بخيت الفقيهالدين والتدين: مرونة التحدي وال�ستج�بة في ع�سر الج�ئحة2021/1/26م

1442/6/19هـ21
ف�طمة ال�سمالند. عبد اهلل ولد اأب�هالم�س�ألة الدينية في الفل�سفة الحديثة2021/2/2م

1442/6/26هـ22
اأم�سية �سعرية )األح�ن(2021/2/9م

اأ. عدن�ن ج��سم المن�و�س 
اأ. ف��سل جعفر الج�بر 

د. فري�ل ع�ي�س الر�سيد 
اأ. ف�طمة عبدالرحمن ال�سهري

جن�ن العبد الجب�ر

1442/7/4هـ23
�سلم�ن الحبيباأ. اإبراهيم �سم�س الدينقراءة مع��سرة في فكر ال�سيخ �سم�س الدين2021/2/16م

1442/7/11هـ24
عي�سى العيدد. �س�مح فوزيمكتبة الإ�سكندرية والدور الثق�في2021/2/23م

1442/7/18هـ25
في�سل الأحمداأ.�سالح الدين الجور�سيالإ�سالم والعلم�نية2021/3/2م

1442/7/25هـ26
2021/3/9م

تمكين المراأة ال�سعودية
الفر�س والتحدي�ت

اأ.عبير علي �سعيد العلي
 اأ.مه� عبداهلل الن�س�ر

 اأ.تغريد محمد العلكمي
عرف�ت الم�جد

1442/8/2هـ27
�س�مي الحدادم.بدر ن��سر الحمدانعودة الحي�ة لمواقع التراث العمراني2021/3/16م

1442/8/9هـ28
علي النه�بياأ.�س�مي عبدالرحمن العريفياأ�سب�ب �سقوط الأندل�س: قراءة مغ�يرة2021/3/23م

1442/8/16هـ29
اأ.اأحمد عبداله�دي ط�بعجيتج�رب في القراءة2021/3/30م

مالك الجبلي د. �سوزان ح�سين ط�مي

1442/8/23هـ30
هدى الن��سراأ.وحيد محمد الغ�مديالحفل الخت�مي2021/4/6م
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اللقاء االفتتاحي للموسم الثقافي الـ )21(

د. �سعد عبدالرحمن الن�جم
ا

ً
أستاذ إعالم وإدارة بجامعة الملك فيصل سابق

1
تركــزت النــدوة االفتتاحيــة للموســم الواحــد والعشــرين علــى عــرض برنامــج الموســم الثقافــي 
ــه، وكذلــك إنجــازات الموســم الســابق، وحــّل الدكتــور ســعد الناجــم عضــو  للمنتــدى وأبــرز توجهات
ــماعيل إن  ــن آل إس ــتاذ حس ــاء األس ــر اللق ــال مدي ــاء. وق ــرف اللق ــف ش ــارية كضي ــة االستش الهيئ
ــة؛  ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة التحــوالت الثقافي ــع لمواكب ــد يتطل ــول موســمه الجدي ــدى بحل المنت
ليكــون رائــًدا فــي تنــاول القضايــا المؤثــرة فــي مختلــف الســاحات، مرتكــزًا علــى تجربتــه وخبرتــه 
ــة. وألقــت رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذة هــدى الناصــر كلمــة المنتــدى والتــي جــاء فيهــا:  الطويل
»إنــه تــَم تحديــُد محــاوَر رئيســيًة ســوف تكــوُن القائــدَة لخطــِة هــذا الموســِم وهــي: تحــوالُت مــا بعــَد 
كوفيــد 19 وانعكاســاتِه المختلفــة، مراجعــُة وتحفيــُز المنتــُج الثقافــي المحلــي، مراجعــاٌت نقديــة فــي 

ــُة فــي المجتمــعِ الســعودي«.  ــا الثقافي ــُة رؤيــُة 2030 وتطوراتُه الفكــِر والفلســفِة والتاريــخ، مواكب

واســتعرض األســتاذ أميــن الصفــار أعمــال الموســم الماضــي للمنتــدى، كمــا تــم تكريــم األعضــاء 
الســابقين الذيــن شــاركوا بأحاديــث عــن تجربتهــم فــي العمــل مــع المنتــدى. وأكــد المشــرف علــى 
المنتــدى األســتاذ جعفــر الشــايب خــالل مداخــالت الحضــور علــى أهميــة التواصــل بيــن المثقفيــن 

ومناقشــة ســبل تطويــر المبــادرات الثقافيــة بمــا يتوافــق مــع التطــورات التــي تشــهدها المملكــة.

ــددة  ــة متع ــي بيئ ــرع ف ــدى ترع ــى أن المنت ــه إل ــي كلمت ــم ف ــعد الناج ــور س ــار الدكت ــا أش كم
ــيء  ــاب بحــر مل ــات والتموجــات، واســتطاع ببرامجــه أن يمخــر عب ــات والتطلع الثقافــات والمرجعي
ــا تنمويًــا يجعــل اآلخريــن يدركــون أن االختــالف ســنة الحيــاة، وأن  بالمحاذيــر، ليؤســس فكــرًا ثقافيً

ــدد قــوة أي مجتمــع ناضــج.  التع
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2
ــدوة  ــذه الن ــاءت ه ــة، ج ــعين للمملك ــي التس ــوم الوطن ــبة الي ــنوية بمناس ــه الس ــي احتفاليت ف
ــدة أبرزهــا:  ــا حــول محــاور عدي ــث فيه ــة” ودار الحدي ــوان “الوطــن والمواطن ــة تحــت عن الحواري
مفهــوم المواطنــة ومقوماتهــا، والمواطنــة والتنــوع الثقافــي، وســبل تعزيــز المواطنــة. وافتتــح اللقــاء 
بعــرض فنــي ألعمــال الفوتوغرافــي حســن المبــارك وتحــدث عــن تجربتــه فــي التصويــر الضوئــي 
والتحــوالت التــي مــر بهــا فــي عملــه، مركـّـزًا علــى اختيــار أعمــال لهــا عالقــة بمناســبة اليــوم الوطنــي 
والمــوروث الشــعبي. كمــا ألقــى بعــده الشــاعر علــي المصطفــى مقاطــع مــن قصائــد وطنيــة تغنــى 

فيهــا بالوطــن وأمجــاده.

تحدثــت الدكتــورة أميــرة كشــغري حــول مفهــوم المواطنــة وكونهــا تتحــدد مــن خــالل العالقــة 
ــذا  ــى ه ــة عل ــات المترتب ــوق والواجب ــط الحق ــر ضب ــة، عب ــع والدول ــراد المجتم ــن أف ــة بي التعاقدي
التعاقــد، موضحــة أن مقومــات المواطنــة تتركــز فــي مســارات عديــدة هــي المســار المدنــي 
ــوع  ــوم التن ــة لمفه ــة حاضن ــوي، وأن المواطن ــي والترب ــار االجتماع ــي، والمس ــي، والسياس والحقوق

ــة. ــدة الوطني ــان الوح ــي لضم ــي وبالتال الثقاف

ــوم  ــوظ أن مفه ــد محف ــتاذ محم ــح األس ــة«، أوض ــى المواطن ــي معن ــة »ف ــه المعنون ــي ورقت وف
المواطنــة يمكــن أن يقــرأ مــن خــالل ثالــوث قيمــي أساســي متــى مــا توفــر فــي أي بيئــة اجتماعيــة 
أنجــز مفهــوم المواطنــة، وهــذه القيــم هــي العدالــة والحريــة والمســاواة، بمعنــى أن غيــاب أي بعــد 
مــن هــذا الثالــوث القيمــي يشــّكل انتقاًصــا فــي وجــود المواطنــة وســيادتها فــي أي مجتمــع. وقــال 
إن مــن أهــم ســبل تعزيــز المواطنــة هــو تقنيــن عالقــات المواطنيــن مــع بعضهــم البعــض وبينهــم 

وبيــن الدولــة علــى أســاس قانونــي يحــدد الحقــوق والواجبــات. 

الوطن والمواطنة )حفل اليوم الوطني 90(

اأ. حممد ج��سم حمفوظ
للدراسات  آفاق  مركز  مدير  وباحث،  كاتب 

واألبحاث

د. اأمرية داوود ك�سغري
أستاذ تربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

الثالث�ء 1442/2/5هـ املوافق 2020/9/22م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ م�سطفى املزعل
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د. علي  ح�سني املوؤمن
باحث متخصص في الفكر السياسي المعاصر

النظام االجتماعي الديني واشكاالت الهوية 3
ــى  ــره عل ــي وتأثي ــي الدين ــام االجتماع ــكل النظ ــه تش ــذي يلعب ــدور ال ــر ال ــتعرض المحاض اس
الهويــات الداخلــة فيــه والتابعــة لــه، ومركزيــة المؤسســات والقيــادات الدينيــة، وموقعيــة الهويــة بيــن 
المذهــب والقوميــة والوطــن، ودور الطقــوس المجتمعيــة الدينيــة فــي بنــاء الهويــة. وتنــاول المحاضــر 
ــد الموضوعــات المطروحــة ومــن أكثرهــا  ــاه مــن أعق ــرًا إي ــة، معتب ــث حــول موضــوع الهوي الحدي
ــة، مــن  ــًدا فــي حــال محــاوالت اســتالب الهوي ــزداد تعقي ــا أن هــذه الحساســية ت حساســية، موضًح
خــالل مــا يفــرزه علــم االجتمــاع الدينــي والثقافــي، بعيــًدا عــن التجاذبــات السياســية بيــن األنظمــة 

وشــعوبها. 

ــي  ــد ف ــا تتول ــادة م ــاء، فع ــردة االنتم ــق بمف ــام، يتعل ــة بشــكل ع ــى أن موضــوع الهوي ــد عل وأك
المجتمعــات المدنيــة هويــات مركبــة وليســت بســيطة كتلــك القائمــة فــي المجتمعــات البدائيــة، التــي 
ــة التــي تعيــش فــي ظــل  ــا وسوســيولوجيا موحــدة، أمــا المجتمعــات الحديث تنتمــي إلــى أنثروبولوجي
قوانيــن دســتورية، فتتشــكل لديهــا دوائــر انتمــاءات جديــدة ومعقــدة لكنهــا تكــون متوافقــة فيمــا بينها.

وطــرح المحاضــر قضيــة الفصــل بيــن المذهــب ومجتمــع المذهــب، موضًحــا أن المذهــب يعنــي 
مجموعــة العقائــد واألصــول والمنظومــة الفقهيــة، أمــا مجتمــع المذهــب فهــو المجتمــع الــذي ينتمــي 
ــم.  ــاكل، وقي ــد، وهي ــادات، وتقالي ــه ع ــّكل لدي ــع تتش ــذا المجتم ــة”، وه ــب أو يســمى “الطائف للمذه
ــا بســبب سياســي كاإلقصــاء، أو بســبب اجتماعــي  ــج إم ــد ينت ــه ق ــن أن ــات، بي وحــول صــراع الهوي
تشــارك فيــه الفئــات المســتفيدة مــن الواقــع المعــاش، مشــيرًا إلــى أن ذلــك يحــدث حتــى فــي ظــل 

األنظمــة العلمانيــة التــي تعمــل علــى إقصــاء واســتالب مظاهــر الهويــة الدينيــة.
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ــة  ــة العربي ــرقي للمملك ــاحل الش ــط الس ــي وس ــع ف ــاروت تق ــرة ت ــر أن جزي ــح المحاض أوض
الســعودية، وتعتبــر مــن أهــم المراكــز الحضريــة فــي الخليــج العربــي، فقــد لعبــت دوًرا مهًمــا فــي 
التاريــخ القديــم، وقامــت علــى أرضهــا حضــارة تعــود إلــى اآلالف مــن الســنوات، وذكرهــا الجغرافيون 
القدامــى والمؤرخــون فــي مصــادر مختلفــة، واكتشــف فــي أرضهــا متــروكات أثريــة تعــود إلــى فترات 
زمنيــة ســحيقة. وذكــر أن )جيفــري بيبــي(، رئيــس البعثــة الدنماركيــة التــي درســت المنطقــة اعتبرهــا 
الموقــع الوحيــد الــذي يمكــن مــن خاللــه تتبــع القــرون المفقــودة مــن التاريــخ، وذلــك فــي موقــع 

)تــل تــاروت(، حيــث تقــع آنيــة العبيــد بأســفلها، وآنيــة )باربــار( بطبقاتهــا العليــا.

 ،)Taro( أو )Thar( فــي جغرافيتــه لتــاروت علــى أنهــا )واســتعرض المحاضــر ذكــر )بطليمــوس
واشــتق اســمها مــن اإللــه )عشــتاروت( فاشــتهرت بــه، ثــم حــذف المقطــع األول مــن اإللــه اختصــاًرا، 
وصــارت تعــرف بالمقطعيــن األخيريــن وهمــا )تــاروت(. وأشــار إلــى أن تــاروت ذكــرت بهــذا االســم 
فــي المصــادر العربيــة فــي منتصــف القــرن الســادس الهجــري )554 هـــ(، كمــا ذكــرت أيًضــا فــي 
القــرن الســابع الهجــري، فــي المعاهــدة التــي تمــت بيــن العيونييــن فــي عهــد الفضــل بــن محمــد 

وملــك جزيــرة قيــس. 

كمــا قــال إن اســم جزيــرة تــاروت حاضــر فــي الخرائــط األوروبيــة عــن منطقــة الخليــج فــي 
ــه حســن مصــري قــام عــام 1972م  ــد الل ــور عب ــى أن الدكت ــن، وأشــار إل ــن 17 و18 الميالديي القرني

بدارســة آثــار جزيــرة تــاروت وضمنهــا فــي أطروحتــه لدرجــة الدكتــوراة. 

4 جزيرة تاروت في عيون علماء التاريخ واآلثار

الثالث�ء 1442/2/19هـ  املوافق 2020/10/6م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ اأمني ال�سف�ر
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باحث ومؤرخ، صدرت له عدة مؤلفات تاريخية 
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5
بــدأ المحاضــر بتعريــف مصطلــح الســلم األهلــي وهــو حالــة االســتقرار واالنســجام بيــن فئــات 
ــة  ــة المحيط ــر والبيئ ــذات واآلخ ــع ال ــير م ــو تفس ــة، وه ــوف والحاج ــن الخ ــرر م ــع والتح المجتم
مســتندة علــى قاعــدة الحقــوق، مشــيرًا إلــى أن الســالم الدائــم يفتــرض العدالــة والشــمولية وإحقــاق 
الحقــوق، واســترجاع مــا فقــد منهــا. وأوضــح أن بنــاء الســلم األهلــي يمــر بعــدة مراحــل هــي صنــع 

الســالم، وبنــاء الســالم، وحفــظ الســالم.

وبيّــن أن حيــاة اإلنســان كلهــا صراعــات ونزاعــات ناتجــة مــن االحتــكاك بيــن األفــراد 
ــذه  ــة إدارة ه ــي طريق ــو ف ــرق ه ــات والف ــي كل المجتمع ــودة ف ــات موج ــات، وأن النزاع والجماع
النزاعــات، وتحويلهــا مــن تصــارع لتعــاون وتنافــس. وعــدد تفســيرات وأبعــاد األمــن اإلنســاني التــي 
تشــمل اإلنمــاء والتنميــة، ومختلــف مكونــات الحقــوق، واألمــن واألمــان بمختلــف مجاالتــه الصحــي، 

ــخ. ــي.. ال ــي، واالجتماع والسياس

ــا،  ــاوز محليته ــم لتتج ــر وتتضخ ــم تكب ــدود، ث ــي ومح ــكل محل ــدأ بش ــات تب ــح أن النزاع وأوض
مؤكــًدا علــى الــدور الكبيــر للفاعليــن، والقــادة، والمؤسســات المحليــة فــي لجــم ومعالجــة النزاعــات. 
أمــا المعالجــة فتكــون عبــر االعتــراف أواًل بوجــود النــزاع وتحليــل أســبابه وتحديــد األطــراف الداخلــة 
ــع األطــراف وحقوقهــا. وتحــدث أيًضــا  ــة تضمــن مصالــح جمي ــه، ووضــع خطــط وبرامــج توافقي في
ــا إنســانية عليــا، وشــعائر  حــول دور األديــان فــي بنــاء الســالم كونهــا تحمــل عقائــد مقدســة، وقيًم
ــى  ــتناد إل ــدم االس ــرورة ع ــى ض ــيرًا إل ــددة، مش ــة متع ــات اجتماعي ــم خدم ــع لتقدي ــة، وتدف عبادي
ــرام  ــوق واحت ــأي مخل ــتخفاف ب ــدم االس ــن، وع ــم الدي ــف باس ــر العن ــة أو تبري ــة والعنصري الفوقي

مواطــن القــوة لــكل إنســان.
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الثالث�ء 1442/2/26هـ املوافق 2020/10/13م
مدير الندوة: الأ�ست�ذة جن�ن العبد اجلب�ر

بناء السلم األهلي بين الضرورات والتحديات

د. ف�دي ف�يز اأبي عالم
خبير ومستشار في األمن اإلنساني

5



ال�سيخ د. عبداجلب�ر الرف�عي
مفكر وأستاذ فلسفة إسالمية
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ــوم  بــدأ المحاضــر حديثــه بالقــول أن فلســفة الفقــه هــي مــن الموضوعــات الجديــدة فــي عل
الديــن، وهــي أحــد الفلســفات المضافــة التــي تهتــم بدراســة الفقــه مــن خارجــه لتحليــل ومعرفــة 
ــة  ــر مرئي ــل الغي ــن العوام ــش ع ــل تفت ــه، ب ــة للفق ــل المنتج ــم بالعوام ــي ال تهت ــه، وه ــير الفق وتفس
ودورهــا فــي إنتــاج الفقــه. وفــرق فــي محاضرتــه بيــن الفقيــه والفيلســوف، فــدور الفقيــه هــو تحديــد 
الحكــم اإللهــي، والتعبيــر عــن الحقيقــة الدينيــة باالعتمــاد علــى األدلــة، أمــا الفيلســوف فــال يلتــزم 

بأيــة مســلّمات مســبقة، ويعتمــد علــى العقــل والعلــم بشــكل أساســي.

ــذي  ــب ال ــط بالغي ــا مســتويان: ميتافيزيقــي وهــو كل مــا يرتب ــة له ــة الديني وأوضــح أن الحقيق
ــم الفقــه  يحتــل مســاحة كبيــرة فــي المعتقــد، ودنيــوي المرتبــط بالشــأن الدنيــوي مــن الديــن، كعل
حســبما يقولــه منطــق االجتهــاد الرتباطــه بالزمــان. وأشــار إلــى أن علــوم الديــن محكومــة بالخطــأ 
ــكان  ــان وم ــكل زم ــا، فل ــارض أحيانً ــد التع ــل لح ــادات لتص ــا االجته ــف فيه ــث تختل ــواب، حي والص
اجتهاداتــه الخاصــة، حيــث تتدخــل عوامــل الثقافــة، واللغــة، والبيئــة، والمحيــط، للتأثيــر علــى عمليــة 

االجتهــاد.

وتحــدث عــن أن فلســفة الفقــه ليســت تكويًنــا أحاديـًـا، بــل مزيًجــا مــن الشــريعة كالفقــه وعمليــة 
االســتنباط الفقهــي، وعلــوم التأويــل، وعلــوم اإلنســان لفهــم تطبيقات فلســلفة الفقــه، وتحليــل المدونة 
الفقهيــة، حيــث أنهــا تكشــف عــن أثــر الرؤيــة الكالميــة للفقيــه، وتأثــره بالمقــوالت االعتقاديــة، وهــي 
ترفــض فكــرة حيــاد المجتهــد مــن التحيــزات المفروضــة عليــه، والمرتبطــة بثقافتــه ورؤيتــه. وأكــد أن 

هــدف هــذه األبحــاث فتــح نوافــذ لفهــم الديــن بصــورة تتناســب مــع العصــر.

6ما تعد به فلسفة الفقه

الثالث�ء  1442/3/3هـ املوافق 2020/10/20م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ ك�ظم اخلليفة
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ــا  ــا، بــل أصبــح همًّ بــدأ المحاضــر حديثــه بالقــول أن الشــأن األمريكــي لــم يعــد نخبويًــا ومحليً
عاًمــا لــكل العالــم وبصــورة أكبــر مــن الماضــي، موضًحــا أن كوفيــد-19 اصبــح ترمومتــر االنتخابــات 
الحاليــة، وبصــورة أقــل االقتصــاد والعالقــات مــع العالــم، وســبب ذلــك أن أعــداد المتضرريــن مــن 
ا وأن التعامــل معهــا جــاء متأخــرًا حيــث تغليــب االقتصــاد علــى الصحــة.  الجائحــة صــارت عاليــة جــدًّ
وأضــاف أن المرشــحين يطرحــان وعــوًدا للمعالجــة كمنــح اللقــاح للجميــع، والموازنــة بيــن االقتصــاد 

والصحــة، واالعتمــاد علــى آراء العلمــاء، وتغليــب المســاعدات الفيدراليــة.

وفــي المجــال االقتصــادي، أوضــح المحاضــر أن ترامــب اســتفاد مــن النمــو االقتصــادي الــذي 
كان امتــداًدا لمرحلــة أوبامــا، وهــو يعتمــد علــى ســوق األســهم كمؤشــر للنمــو االقتصــادي، كمــا أنــه 
يعــد بعــدم رفــع الضرائــب وبدعــم صناعــة النفــط. وبيّــن أن بايــدن فــي المقابــل يعــد ببنــاء اقتصــاد 
ــاخ،  ــا المن ــون بقضاي ــن متهم ــة، وأن الديمقراطيي ــول المرتفع ــى الدخ ــب عل ــادة الضرائ ــوي، وزي ق

والطاقــة البديلــة، وتنميــة بدائــل لصناعــة النفــط. 

وشــرح المحاضــر اختــالف توجهــات المرشــحين حــول سياســات الشــرق األوســط موضًحــا أن 
ــزام  ــكا، وإل ــى أمري ــع عل ــاد الجمي ــس اعتم ــن أجــل تكري ــى سياســة المحــاور م ــد عل ــب يعتم ترام
الحلفــاء بدفــع فواتيــر الدفــاع عنهــا، وتغليــب المصالــح الماليــة التكتيكيــة، ومواجهــة إيــران. وقــال 
إن بايــدن ســيعمل علــى االتفــاق اليمنــي، وتأكيــد حقــوق اإلنســان، ومواجهــة األنظمــة القويــة، ودعــم 
الحــراك المدنــي مــن خــالل التفــاوض، وأن كال الفريقيــن قــد يتجهــون للتفــاوض مجــدًدا مــع إيــران 

بصــور مختلفــة، وقــد يتــم ســحب القــوات األمريكيــة فــي الخــارج.

االنتخابات األمريكية وانعكاساتها على المنطقة

ي��سر عبدالعزيز الغ�سالن
صحفي وكاتب في الشأن األمريكي

7
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الثالث�ء 1442/3/10هـ املوافق 2020/10/27م
مدير الندوة: الدكتور محمد الحم�قي



اأ. جم�ل ح�سني بنون
كاتب ومحلل اقتصادي

د. اأميرة ر�سي الغمغ�م
مستشار السياسات االقتصادية بالبنك 

الدولي

الثالث�ء 1442/3/17هـ الموافق 2020/11/3م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ احمد المدلوح
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فــي بدايــة النــدوة تحــدث الفنــان عبــد اللــه العقيلــي عــن تجربتــه فــي الرســم بالفحــم وأعمالــه 
ــار  ــا اآلث ــة منه ــا االقتصادي ــد مــن القضاي ــدوة العدي ــاء الحــرف الشــعبية، وشــملت الن ــق وإحي لتوثي
المترتبــة علــى االقتصــاد بســبب جائحــة كوفيــد 19، والوضــع االقتصــادي فــي ظــل برنامــج التحــول 
ــي، وفــرص االســتثمار فــي ظــل الوضــع الراهــن، والنظــرة المســتقبلية للوضــع االقتصــادي.  الوطن
وتــم اســتعراض الوضــع االقتصــادي مــع تزامــن انخفــاض أســعار النفــط وحــدوث جائحــة كوفيــد 19.

وجــاء فــي النــدوة عرًضــا آلثــار الجائحــة كارتفاع مســتوى البطالــة، وزيــادة التضخــم، وانخفاض 
معــدل اإلنتــاج، حيــث زاد االعتمــاد علــى التقنيــة، وانتعشــت الســياحة الداخليــة فــي الســعودية، وتمــت 
اإلشــارة إلــى أن المبــادرات التــي طرحتهــا المملكــة دعمــت القطــاع الخــاص، وأن الدعــم الحكومــي 
ســاهم فــي قــدرة الشــركات علــى االســتمرار، وإحــداث تطــور ملحــوظ فــي بيئــة العمــل فــي القطــاع 
ــي  ــة ف ــر النفطي ــرادات غي ــاع اإلي ــى ارتف ــة إل ــة، باإلضاف الحكومــي كاســتخدام المنصــات التفاعلي

نتائــج الربــع الثالــث. 

ــط،  ــرادات النف ــى إي ــاد عل ــدم االقتص ــل، وع ــادر الدخ ــع مص ــة تنوي ــى أهمي ــد عل ــم التأكي وت
ــة  ــة، ومراجع ــات المضارب ــن بورص ــداًل ع ــة ب ــتثمارات آمن ــدة كاس ــة جدي ــود منظوم ــرورة وج وض
السياســات الضريبيــة، وتعزيــز دور هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، ومراجعــة نظــام الكفيــل لمــا 
يخلقــه مــن تعقيــدات فــي ســوق العمــل، وتطويــر القطاعــات المختلفــة لضمــان اســتدامة التنميــة، 
واالهتمــام بالمنتــج الوطنــي مــن خــالل دعمــه وتشــجيعه وحمايتــه، وضــرورة بنــاء منظومــة شــركات 

ــة. ــر جاذبي ــة االســتثمار لتكــون أكث كبــرى لدعــم االقتصــاد، وتحســين بيئ

8االقتصاد السعودي والتحوالت المستجدة
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األديان والمذاهب بالعراق: قراءة تاريخية

د. ر�سيد اخليون
كاتب وباحث في شئون التراث والفلسفة
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الثالث�ء 1442/3/24هـ املوافق 2020/11/10م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ ك�ظم اخلليفة

تنــاول المحاضــر عــرض تاريخــي لآلثــار الماديــة والروحيــة فــي العــراق منــذ أكثــر مــن 4000 
ســنة، حيــث بــدأت فيــه حضــارات وديانــات علــى مختلــف العقائــد، ممــا يجعلــه متحًفــا حيًّــا ومفتوًحــا 
ــتعرض  ــه. واس ــرت علي ــي م ــة الت ــرة والقوي ــزات الكثي ــن اله ــم م ــى الرغ ــب عل ــان والمذاه لألدي
المحاضــر األديــان الســبعة الموجــودة فــي العــراق وهــي الصابئــة المندائيــة، اليهوديــة، المســيحية، 
الزرادشــتية، االيزيديــة، البهائيــة، اإلســالم، مفّصــاًل بالتعريــف عــن كل ديانــة، وتاريخهــا، وأتباعهــا، 

وواقعهــا.

وأكــد فــي حديثــه علــى ضــرورة األخــذ مــن المصــادر األوليــة لــكل ديانــة ومــن أتباعهــا، وليــس 
ممــا كتبــه عنهــا غيرهــم كمصــادر غيــر مباشــرة، ممــا يخلــق فــي كثيــر مــن األحيــان إســاءات لهــذه 
األديــان والمذاهــب، وهــو أمــر يجرّمــه القانــون. وأوضــح أن انتشــار ثقافــة الكراهيــة تأتــي أساًســا 
بســبب الجهــل باآلخــر، وخاصــة مــع تواتــر أحــكام النجاســة ـ كالذبــح وأكل الطعــام ـ، والمصاهــرة 
ــن  ــرام بي ــد االحت ــة وتأكي ــم الدراســات المقارن ــة التســامح وتعلي ــب نشــر ثقاف ــا يتطل والتجــاور، مم

جميــع أتبــاع األديــان والمذاهــب.

وحــول الــدروس المســتفادة مــن العــراق، أوضــح المحاضــر أن دوافــع الطائفيــة كانــت نتيجــة أن 
كل بيئــة كانــت تقــدم أشــكااًل ثقافيــة مختلفــة نتــج عنهــا حالــة مــن االنفتــاح والتســامح بيــن مختلــف 
الطوائــف، إال أنــه تــم اســتغالل هــذه االختالفــات فــي االســتخدام السياســي لتحقيــق مصالــح معينــة. 
وأكــد علــى أن التوجهــات الطائفيــة صــارت حاكمــة فــي تشــكل الدولــة منــذ تأسيســها بســبب عــدم 
ــن  ــس بي ــلحة ولي ــيات مس ــن ميليش ــي بي ــة ه ــة القائم ــرب الطائفي ــرص، وأن الح ــي الف ــؤ ف التكاف

طوائــف ومذاهــب.
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ــرام  ــي احت ــية، وه ــه األساس ــن وغايات ــر الدي ــى جوه ــودة إل ــة الع ــى أهمي ــر عل ــد المحاض أك
اإلنســان وكرامتــه وإســعاده عبــر أنســنة مفهــوم الديــن، والخــروج مــن عبــاءة التديــن الخالــي مــن 
ــة أربــك الســاحة وأحــدث شــلاًل فــي حركــة  الديــن، موضًحــا أن خطــاب التديــن فــي هــذه المرحل
المجتمعــات المســلمة سياســيًا واجتماعيًــا وثقافيًــا، مركّــزًا علــى أهميــة الديــن للبشــرية لكونــه البعــد 
الوجــودي بيــن البشــر، والــذي يقــدم تفســيرات وإجابــات نهائيــة لإلنســان لــم تتمكــن ثقافــة العصــر 

اإلجابــة عليهــا.

وأضــاف الدكتــور عــارف أن مــن أســباب بــروز حالــة التديــن وغلبتهــا علــى الديــن هــي هيمنــة 
األحــكام علــى بعــد األخــالق فــي الديــن، ممــا جعــل للفقــه ســطوة أكبــر علــى األخــالق التــي تشــكل 
مســاحة أوســع مــن حيـّـز الديــن، موضًحــا أن الفقــه انحــاز للقــوة االجتماعيــة الحاكمــة فــي مجــاالت 

بــارزة، كالمــرأة، والــرق، وأهــل الكتــاب، حيــث ُضيقــت األحــكام المتعلقــة بهــم.

وحــول مظاهــر التديــن، أشــار المحاضــر إلــى بعضهــا ومــا أطلــق عليــه التديــن المعلـّـب كاألفكار 
الميتــة، والتديــن المجفــف الــذي ال روح فيــه، مؤكــًدا علــى هيمنــة الماضــي علــى الحاضــر واألمــوات 
علــى األحيــاء والعــوام علــى العلمــاء. وأوضــح أن الجماعــات السياســية عملــت علــى توظيــف الديــن 
لتســويق أفــكار معينــة لمصلحتهــا، كمــا تــم توظيــف الديــن كأداة فــي الصــراع الدولــي، واســتخدم 
كمبــرر للقتــل. وختــم حديثــه بالتأكيــد علــى ضــرورة العــودة بالديــن إلــى غاياتــه الســامية، وإعــادة 
ــاء  ــن األعب ــرر م ــرورة التح ــامح وض ــة والتس ــم بالرحم ــال يتس ــى مج ــه إل ــه، وتحويل ــة ل القداس

التاريخيــة.
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الثالث�ء 1442/4/2هـ املوافق 2020/11/17م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ ه�ني المع�تيق

د. ن�سر حممد ع�رف
استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 

 الدين والتدين في المجتمعات المسلمة
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ــة  ــة، وخاص ــرات المتواصل ــداث والتوت ــول األح ــدوة ح ــة الن ــي بداي ــور ف ــس جرج ــدث الق تح
األخيــرة فــي أمريــكا وأوروبــا، التــي ينبغــي أن تدفــع لمواصلــة الحــوار بيــن مختلــف األطــراف مــن 
أجــل التخفيــف مــن هــذه التوتــرات الحــادة، ووصــف الســياق اإلقليمــي بأنــه يتســم بعــدة مظاهــر 
أبرزهــا: عــودة التديــن منــذ تســعينات القــرن الماضــي، وتحــول الديــن كعنصــر أســاس فــي صيــرورة 

المجتمعــات البشــرية، ومــآالت الحالــة الدينيــة مــن صــراع الحضــارات. 

وقــال المحاضــر إن المطلــوب فــي الحــوار هــو العمــل علــى إزالــة االلتباســات عــن األديــان، 
ــذات ولآلخــر،  ــا، ومعالجــة النظــرة المشــوهة لل ــا نهائيً ــّون تكويًن ــه َمك ــن وكأن ــار الدي وتجــاوز اعتب
وتحاشــي المطبــات المعرفيــة كالمفاضلــة والفوقيــة، موضًحــا أن الحــوار قــد يكــون عقائديـًـا أو حواًرا 
للعيــش المشــترك أو جامًعــا بينهمــا، والتجربــة تثبــت أن حــوار العيــش المشــترك هــو األكثــر إلحاًحــا 

وإفــادة للمجتمعــات البشــرية. 

وحــول اإلســالموفوبيا، قــال إنهــا حالــة مــن القلــق والخــوف مــن اإلســالم نســجها الغــرب وأثــار 
ــا  ــة، موضًح ــر عادل ــات غي ــف وسياس ــا مواق ــت عنه ــا، ونتج ــا وعمليً ــه فكريً ــات من ــب المجتمع رع
أن الحــوار ينطلــق مــن حــق اآلخــر فــي المعتقــد، واحتــرام خصوصيــات كل طــرف، وعــدم المــّس 
ــى اآلخــر.  ــراء عل ــون وســيلة لالفت ــر أن تك ــة التعبي ــن لحري ــة، وال يمك ــوز والمقدســات الديني بالرم
وأضــاف فــي حديثــه أنــه مــن المهــم نقل الحــوار اإلســالمي المســيحي مــن النخــب الدينيــة والثقافية 
إلــى القواعــد الشــعبية ومواجهــة الجهــل باآلخــر وعمليــات تشــويه الصــورة، ونشــر وتدريــس ميثــاق 
ــة  ــن، والمفاضل ــير اآلخري ــتخدامه لتبش ــوار اس ــات الح ــن معّوق ــا أن م ــيحي، مضيًف ــالمي مس إس

وإظهــار التفــوق، والجهــل بالطــرف اآلخــر.

الق�س الدكتور ري��س جرجور
اإلسالمي  للحوار  العربي  للفريق  العام  األمين 

المسيحي 

الحوار اإلسالمي المسيحي: المستقبل والتحديات 1 1
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الثالث�ء 1442/4/9هـ الموافق 2020/11/24م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ بدر ال�سبيب
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أوضــح المحاضــر أن التشــدد الدينــي يقــود إلــى انتشــار حالــة اإللحــاد بســبب الشــدة المفرطــة، 
وأن النقاشــات والكتابــات حــول اإللحــاد تراجعــت فــي الســعودية منــذ عــام 2017م عندمــا ســادت 
حالــة االعتــدال والتــوازن، وخّفــت حالــة التشــدد فــي المجتمــع. وقــال الغذامــي عــن كتابــه محــل 
النقــاش، أنــه يتبــع ســبعة نمــاذج مــن العقــول الكبــار - مؤمنيــن وملحديــن - ناقشــوا بعضهــم فــي 

قضايــا فلســفية حــول الخلــق ومعنــى الوجــود والمصيــر بعــد المــوت. 

ويكشــف الكتــاب حــال الحجــج بيــن الفريقيــن، موضًحــا أن الفريــق المؤمــن يطــرح براهيــن 
علــى إيمانــه بوجــود الخالــق، بينمــا الطــرف الملحــد ال يطــرح حجًجــا تنفــي وجــود الخالــق ويجنــح 
مــن اإللحــاد إلــى الــالأدري. وأوضــح المحاضــر أن اإليمــان واإللحــاد همــا تعبيــر عــن اإلرادة الحــرة 
ــون،  ــه ويحتكــم للقان ــي يمتلكهــا اإلنســان، وأنهــا تســتوجب أن يكــون الفــرد مســؤواًل عــن أعمال الت

مؤكــًدا علــى أنــه ال يصــح اتهــام أحــٍد باإللحــاد إذا لــم يعلــن ذلــك بنفســه ألن ذلــك يعــّد بهتانًــا. 

ــدًة  ــون قاع ــم تصــل ألن تك ــة ول ــزال نظري ــا ال ت ــال المحاضــر أنه ــة التطــور، ق وحــول نظري
أو قانونًــا علــى الرغــم مــن مــرور 200 ســنة عليهــا، وهــي نظريــٌة ال تتنــاول الخالــق، بــل الخليقــة. 
ــن أو مــن غيرهــم،  ــي مــن كل األطــراف، ســواء مــن المتديني ــد يأت ــف البشــري ق وأوضــح أن العن
ــن عــن  ــل عــزل الدي ــن، ب ــر بالدي ــي الكف ــة ال تعن ــدى البشــر، وأن العلماني ــر ل وســببه إرادة التدمي

ــام.  الفضــاء السياســي الع
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الثالث�ء 1442/4/16هـ املوافق 2020/12/1م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ عبد العزيز العيد

د. عبد اهلل حممد الغذامي
استاذ النقد والنظرية بجامعة الملك سعود 

العقل المؤمن والعقل  الملحد
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د. عبد احل�سني �سعب�ن
حقوق  ميدان  في  وخبير  الدولي،  القانون  استاذ 

االنسان

الحاجة إلى التسامح )حفل اليوم العالمي لحقوق اإلنسان( 13
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الثالث�ء 1442/4/23هـ املوافق 2020/12/8م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ �سلم�ن احلبيب

ــام  ــة لع ــخصية الحقوقي ــم الش ــان تكري ــوق اإلنس ــي لحق ــوم العالم ــنوي للي ــل الس ــمل الحف ش
ــة لجهودهــا  ــة األســرة األهلي ــة حماي ــس إدارة جمعي ــس مجل ــورة ســميرة الغامــدي رئي 2020م، الدكت
فــي مجــال حمايــة األســرة مــن العنــف. وقــال المشــرف علــى المنتــدى األســتاذ جعفــر الشــايب فــي 
كلمتــه أن المنتــدى أولــى موضــوع التوعيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان اهتماًمــا بــارزًا مــن خــالل 
ــن  ــم العاملي ــة، وتكري ــاء بالمناســبات الحقوقي ــن، واالحتف ــراء والمختصي ــدوات، واســتضافة الخب الن

فــي هــذا المجــال. 

ــة  ــة رغب ــون نتيج ــد يك ــامح ق ــعبان أن التس ــين ش ــد الحس ــور عب ــرة الدكت ــي محاض ــاء ف وج
ــل  ــى التحّم ــدرة عل ــن الق ــر ع ــتركات أو تعبي ــن المش ــث ع ــر، والبح ــراف باآلخ ــي االعت ــة ف إيجابي
عبــر احتــرام حقــوق اآلخريــن اضطــراًرا كواجــب سياســي وقانونــي. وقــال إنــه ينبغــي نشــر ثقافــة 
التســامح وإصــالح المجــال الدينــي لتقبــل التســامح، وتنزيــه فكــرة التســامح عمــا يلحــق بهــا مــن 
أطروحــات تنتقــص مــن القيمــة األخالقيــة العاليــة للتســامح، موضًحــا أنــه مــن الضــروري إنعــاش 
الذاكــرة الجمعيــة بقيــم وصــور التســامح فــي تراثنــا، وإعــادة قراءتهــا كحلــف الفضــول، وصحيفــة 

ــة وغيرهــا. ــدة العمري ــة، والعه ــح الحديبي ــة، وصل المدين

ــانية،  ــة وإنس ــة أخالقي ــه قيم ــار أن ــى اعتب ــوم عل ــامح يق ــاري للتس ــوم الحض ــن أن المفه وبيّ
وهنــاك اتجاهــات رافضــة لــه بســبب التعصــب واالنغــالق واالنتقائيــة أو الشــعور بالتغريــب، وتنــاول 
شــعبان الدوافــع األساســية للتســامح وهــي تشــريعية، وتربويــة، وثقافيــة، ومدنيــة، وإعالميــة، ودينيــة 
تنويريــة، مؤكــًدا علــى أننــا نحتــاج أساًســا لحاكميــة القانــون وســيادته، وأن التســامح يتطلــب ترجمتــه 

إلــى فعــل وهــو نضــال طويــل األمــد ويســتقيم بالمســاواة والمشــاركة.
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بــدأ المحاضــر بالحديــث حــول ضــرورة الخــروج مــن ســجون التاريــخ والمذهبيــة، واالنفتــاح 
ــدي  ــاب نق ــكيل خط ــل تش ــن أج ــة، م ــة فاحص ــة موضوعي ــد، بعقلي ــدارس التجدي ــف م ــى مختل عل
فكــري، قــادر علــى تحويــل الديــن إلــى ذخيــرة تنمويــة إنســانية، بــداًل مــن كونــه مصــدر إعاقــة فــي 
المجتمعــات المســلمة. وقــال إن الحالــة الدينيــة هــي حالــة عاطفيــة تلقائيــة، وال تتطلــب اســتدالالت 
عقليــة، والتجديــد الدينــي يتعلــق بالفكــر وليــس بالمنظومــة الدينيــة، وأن المســلمين يعيشــون أزمــة 

فــي الفكــر وال يمارســون التجديــد.

ــة 1967،  ــد هزيم ــك بعي ــتقالل وكذل ــذ االس ــرب من ــي المغ ــرز ف ــري ب ــؤال الفك ــن أن الس وبيّ
وحــرك أســئلة فــي عــدة محــاور أبرزهــا الدولــة، والثقافــة، والفكــر، والعالقــة مــع التــراث، وكذلــك 
العالقــة مــع الحداثــة والغــرب. وأضــاف أنــه ظهــرت عــدة مــدارس فكريــة أبرزهــا المدرســة 
اإلصالحيــة التقليديــة التــي شــّكلت المــزاج العــام للنمــاذج الفكريــة األخــرى )عــالل الفاســي، وعبــد 
اللــه قنــون(، ومدرســة الفلســفة اإلســالمية والمنطــق )طــه عبــد الرحمــن(، والمدرســة التاريخيــة )عبــد 

ــري(.  ــروي( والمدرســة األبســتمولوجية )الجاب ــه الع الل

وأضــاف أنــه فــي منطقــة المشــرق، بــرزت جهــود تجديديــة قدمــت جرعــة نقديــة كبيــرة خــارج 
ســجون التاريــخ والمذهبيــة، وأكــد علــى الحاجــة لميثــاق فكــري يقــوم علــى أســاس إنقــاذ اإلنســانية، 
ومــن أجــل بنــاء فضــاء عمومــي فكــري يتــاح فيــه نقــاش حــّر ونزيــه يقبــل التنــوع، وخلــق حركــة 
فكريــة مفيــدة لإلنســان واالبتعــاد عــن االجتــزاء واالختــزال والنظــر إلــى العمــق النقــدي لــدى كل 

مفكــر وباحــث مــن أجــل بنــاء أطروحــة نقديــة متكاملــة.

الثالث�ء 1442/4/30هـ املوافق 2020/12/15م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ حممد احلمزة

د. حممد هم�م
أستاذ الفلسفة بجامعة ابن زهر بالمغرب

مدارس التجديد الفكري بين المشرق 
والمغرب: نماذج وقضايا
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تناولــت النــدوة موضــوع عالقــة الفــرد بالمجتمــع، وأوضــح المشــاركون أن اإلنســان يعيــش بيــن 
نزعتيــن فرديــة وجمعيــة، وتختلــف مــدى كل منهمــا عنــد تغيــر المحيــط االجتماعــي وتماســكه وقــوة 
تأثيــره علــى الفــرد، وتتعــزز الحالــة الفرديــة بصــورة فاعلــة عندمــا تتوفــر لــدى الفــرد القــدرة علــى 
امتــالك أدوات الفكــر النقــدي. وأضافــوا أن البنــاء الفكــري للفــرد يتشــكل مــن خــالل ســعة الروافــد 
الفكريــة، وفــي المجتمــع الشــبكي أصبــح التأثيــر علــى الفــرد يتشــكل مــن دوائــر أوســع ممــا كان عليه 
فــي الماضــي، واألفــراد هــم مــن يقومــون بصناعــة األفــكار، وقــد يجتمــع مجموعــة أفــراد عــن بعــد 

لخلــق أفــكار جديــدة. 

وأوضــح المشــاركون أن االنتمــاء للجماعــة ال يتعــارض مــع التفكيــر الفــردي المســتقل والنقــدي، 
واألفــراد تكــون لديهــم القــدرة لالســتجابة للمتغيــرات أكثــر مــن الجماعــة، وأن الجيــل الجديــد أصبــح 
ــة  ــام القري ــن نظ ــول م ــرة، وأن التح ــل األخي ــي المراح ــريًعا ف ــح س ــوره أصب ــرًدا، وأن تط ــر تم أكث

للمدينــة انعكــس علــى تغيــر فــي القيــم والســلوكيات العامــة.

وجــاء فــي النــدوة أيًضــا أن العقــل الجمعــي قــد يلغــي حريــة الفــرد ويحولــه لتابــع ووارث ألفــكار 
ــا  ــي يكــون فاعــاًل أن يكــون مســتقاًل وعقالنيً ــب مــن المثقــف ك ــع للنهــوض، ويتطل ــع ومان المجتم
ومتواصــاًل مــع محيطــه، وأن العقــل الجمعــي يشــّكل مزاًجــا ضاغطًــا علــى الفــرد، والفرديــة ال تعنــي 
الوحــدة واالنعــزال، بــل تعنــي الحريــة الفرديــة للتفكيــر النقــدي. كمــا ورد أيًضــا أن المجتمــع بــدأ 
يعطــي قيمــة للفردانيــة واالبتــكار واإلبــداع، وأن التحــول نحــو المجتمــع الشــبكي فــرض قيًمــا ونظــرة 

جديــدة فــي المجتمــع.

الثالث�ء 1442/5/7هـ املوافق 2020/12/22م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ علي املطرود

اأ. ر�س� يو�سف احلواج 
ماجستير في علم النفس 

اأ. علي ن�سراهلل امل�سكني 
eBay مهندس برمجيات في شركة

اأ. جمتبى حممد اآل عمري
كاتب في مجال الفكر والمجتمع 

الشباب بين العقل الجمعي والعقل النقدي 
)ندوة حوارية شبابية(
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تحــدث المحاضــر حــول التكنولوجيــا )أي التطبيــق(، وأنهــا كانــت فــي العصــور القديمــة منفصلــة 
ــة عــن األســئلة، والكشــف عــن  ــى تفســير األســباب، واإلجاب ــي تهــدف إل ــة، الت ــوم النظري عــن العل
الظواهــر، والقــدرة علــى التنبــؤ، أمــا فــي العصــور الحاليــة فقــد أصبحــت التكنولوجيــا مبنيــة علــى 
ــاك  ــرت، وأصبحــت هن ــم تغي ــاد فــي العل ــة والحي ــرة الموضوعي ــال إن فك ــا. وق ــة به ــوم ومتصل العل
موجــات مــن التغييــر المتأثــر بالعوامــل الســيكولوجية والسوســيولوجية، وأن التكنولوجيــا مــا هــي إال 

صــورة مــن صــور التطبيــق للقاعــدة العلميــة. 

وتنــاول المحاضــر الــرؤى المختلفــة حــول دور التكنولوجيــا وتأثيرهــا موضًحــا أن هنــاك رؤيتــان 
مختلفتــان: أنهــا المــالذ المخلــص لإلنســانية كمصــدر لســعادة اإلنســان وحــل كل مشــاكله، واألخــرى 
أنهــا ســبب فــي مختلــف أمــراض العصــر، كاالكتئــاب، واألمــراض النفســية والجســدية، التــي ظهــرت 
ــا فــي عالقتهــا باإلنســان،  ــرة لــدور التكنولوجي ــا أن هنــاك تصــورات مســتقبلية خطي ــا، مضيًف حديثً
ــى الوعــي، وفــض أســراره،  ــه، وتأثيــر ذلــك عل ــى تفريــغ عقــل اإلنســان، وإعــادة تحميل كالعمــل عل

وذلــك قــد يــؤدي إلــى تطــورات غيــر قابلــة للســيطرة عليهــا.

ــا لغــرض  ــوم، وليــس نقــل التكنولوجي ــة للمجتمعــات هــي امتــالك العل وأكــد أن القــوة الحقيقي
فهــم العلــوم التــي تقــف خلفهــا وتطويرهــا، والهندســة العكســية التــي كانــت ســائدة فــي الســابق لــم 
تعــّد ذات جــدوى حاليًــا، مشــيرًا إلــى أن نجــاح تجربــة الصيــن جــاءت مــن خــالل القــدرة علــى نقــل 
العلــوم عبــر االبتعــاث المتواصــل آلالف الطلبــة لتلقــي الدراســات العليــا، والتدريــب فــي الغــرب، ثــم 

إغرائهــم للعــودة ونقــل العلــوم لبالدهــم، وحاجــز اللغــة فقــط يقــف أمــام ســيادتهم العالــم حاليًــا.

16

الثالث�ء1442/5/14هـ الموافق 2020/12/29م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ حممد احل�جي

  د. حممد اأحمد ال�سيد
أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة الكويت

فلسفة التكنولوجيا ومستقبل اإلنسان
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الثالث�ء 1442/5/21هـ املوافق 2021/1/5م
مدير الندوة: الدكتور حممد احلم�قي

مستجدات كوفيد 19: الحصاد واللقاح

د. ح�مت حممد اله�ين
استشاري أمراض معدية، ومدير مكافحة العدوى 
بصحة الشرقية

اعتبــر المحاضــر أن اإلنجــازات التــي حققتهــا المملكــة فــي مكافحــة جائحــة كوفيــد 19 تعتبــر 
مــن بيــن األنجــح فــي العالــم، بســبب ســرعة اإلجــراءات االحترازيــة، وشــموليتها، واعتمــاد الصــرف 
الــالزم لهــا دون حــدود، مضيًفــا أن اإلجــراءات االحترازيــة الســريعة كانــت مــن أســباب انخفــاض 
ــع  ــة البشــر م ــاًل إن رحل ــة قائ ــدول أخــرى. وتحــدث حــول اللقاحــات المناعي ــة ب ــات مقارن اإلصاب
اللقاحــات لهــا مــا يقــارب 300 ســنة مــن تاريــخ األوبئــة، ومــرت بتجــارب عديــدة نجحــت فــي حمايــة 

النــاس والقضــاء علــى بعــض األوبئــة المميتــة بنســبة تصــل لـــ ٪100.

وأوضــح أنــه رافقــت حمــالت التطعيــم ومنــذ بدايتهــا إشــاعات التخويــف وإثــارة الرعــب، ومــا 
ــات  ــور اللقاح ــرة، وتص ــكار المؤام ــارة ألف ــا إث ــد تتخلله ــاح جدي ــالن للق ــع كل إع ــدد م ــت تتج زال
ــات  ــة الجه ــي مصلح ــكيك ف ــك التش ــكان األرض، وكذل ــدد س ــص ع ــدف لتقلي ــب، يه ــش مرع كوح
ــة  ــدروس األوبئ ــل ب ــن وأن نعم ــم مــن تجــارب الماضي ــا أن نتعلّ ــًدا أن علين ــة، مؤك ــة والعلمي الصحي

ــد 19.  ــة كوفي ــابقة لتخطــي أزم الس

وأضــاف أن اللقاحــات تعتبــر كحــزام األمــان فــي الســياقة للحــد مــن أضــرار الحــوادث، وأنــه 
بســبب توفــر التقنيــات المتطــورة واكتشــاف الجينــوم البشــري، وكثافــة األبحــاث التــي تجــرى حــول 
ــن  ــف ع ــي تختل ــرعة الت ــذه الس ــات به ــذه الدراس ــزت ه ــد أنج ــل 2020م، فق ــذ أبري ــد 19 من كوفي
التجــارب الســابقة التــي لــم تتوفــر لهــا ذات الظــروف. وبيّــن أن اللقــاح تــم تجريبــه علــى 51 ألــف 

شــخص وأثبــت فعاليــة بمقــدار 52٪ بعــد الجرعــة األولــى و95٪ بعــد الجرعــة الثانيــة. 
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ــن  ــة ال تــزال تحمــل بشــكل راســخ اعتقــاًدا بالتعــارض بي ــة العربي أوضــح المحاضــر أن الذهني
الهويتيــن الدينيــة والوطنيــة، وهــو تعــارض فــي بنيــة التفكيــر وليــس فــي األداء ولــه عالقــة بالســياق 
ــة  ــقوط الخالف ــارض س ــذا التع ــي ه ــرة ف ــات المؤث ــن المعطي ــا أن م ــة، مضيًف ــي للمنطق التاريخ
ــادة السياســية الناظمــة،  ــة والقي ــة الديني ــن الرمزي ــر اإلطــار الجامــع بي ــي كانــت تعتب ــة الت العثماني
ــن  ــدة ضم ــدول جدي ــات ل ــوء كيان ــة ونش ــة العربي ــي المنطق ــت ف ــي حدث ــيمات الت ــك التقس وكذل

ســياقات شــكلية.

ــة  ــدة وتشــكلت الدول ــات، جــاءت النظــم السياســية الجدي ــة اإلمبراطوري ــد مرحل ــه بع ــن أن وبيّ
ــم يعــد الديــن هــو المحــدد الحصــري  األمــة كتطــور طبيعــي لالنتظــام االجتماعــي والسياســي، ول
لالنتمــاء بيــن الجماعــة الخاصــة، بــل مشــتركات وطنيــة أخــرى، موضحــا أنــه نشــأ التعــارض بيــن 
الهويتيــن الدينيــة والوطنيــة مــن تضخيــم األيدولوجيــات اإلســالموية، وبســبب الفكــر المتــأزم الــذي 
ــة،  ــة ومرن ــم متحرك ــل مفاهي ــدة، ب ــب جام ــن قوال ــم يك ــالم ل ــا اإلس ــة، بينم ــوم الحاكمي ــد مفه ولّ
ــم  ــخيص المفاهي ــن تش ــن م ــث تتمك ــا بحي ــن أدواته ــور م ــم تط ــة ل ــة الفقهي ــا أن المؤسس موضًح

ــة. الحديث

وأنهــى محاضرتــه قائــاًل إننــا نحتــاج لنشــاط ابتــكاري كــي يكــون الديــن فاعــاًل ليحقــق حضــوره 
داخــل الوطــن، وال توجــد انتمــاءات دينية-وطنيــة متقابلــة أو متشــابكة، بــل هــي متكاملــة، وال توجــد 
هويــة دينيــة خــارج الوطــن، مبيًنــا أن الديــن والمذهــب ليــس هويــة بذاتهــا، بــل ال بــّد أن تتموضــع 
داخــل مجــال محــدد، وبــدون ذلــك يحــدث انفصــال عــن المجــال الموجــود فيــه، وال بــّد مــن وجــود 

هويــة سياســية جامعــة واالندمــاج فيهــا.

الثالث�ء 1442/5/28هـ املوافق 2021/1/12م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ وحيد الغ�مدي

د. وجيه ق�ن�سو
أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

18االنتماء الديني والهوية الوطنية
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الثالث�ء 1442/6/5هـ املوافق 2021/1/19م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ م�لك الفتيل

د. عبد اهلل حم�سن املطريي
أستاذ فلسفة التربية بجامعة الملك سعود

مقدمة في فلسفة اآلخرية
أوضــح المحاضــر أن فلســفة اآلخريــة هــي بحــث جديــد فــي الفلســفة المعاصــرة يهتــم بنقــل 
االهتمــام الفلســفي مــن الــذات إلــى اآلخــر ولــه تأثيــرات كبيــرة علــى المباحــث الفلســفية، وأن ســؤال 
اآلخــر هــو ســؤال أخالقــي وقديــم فــي الفلســفة ألنــه يقــوم علــى عالقــة اإلنســان باآلخر. وأضــاف أن 
الفلســفة تاريخيًــا كانــت ذاتيــة حيــث أن معرفــة الــذات هــي مرتكــز االنطــالق، ويكــون اإلنســان بهــذا 
المفهــوم هــو صاحــب اإلرادة والقــوة علــى الطبيعــة، وأن فلســفة الــذات ضحــت باآلخــر واســتبعدته، 

والعلــم الكاشــف للحقائــق هــو حركــة باتجــاه إلغــاء آخريــة اآلخــر وتحويــل المختلــف إلــى شــبيه.

ــى  ــا يتحــول اإلنســان إل ــي بدونه وأضــاف المحاضــر أن اآلخــر شــرط أساســي لألخــالق والت
ــوم  ــير مفه ــو تفس ــر وه ــداء اآلخ ــتجابة لن ــن االس ــة م ــي حال ــر ه ــع اآلخ ــة م ــش، وأن العالق وح
»اإلنســان المســتجيب«، واآلخــر بهــذا لمفهــوم ينقــذ اإلنســان مــن ذاتــه، فســعادة العطــاء تأتــي مــن 
ــذات  ــا أن فلســفة ال ــن الفلســفتين موضًح ــالف بي ــن أوجــه االخت ــارن بي ــى اآلخــر. وق ــاح عل االنفت
فلســفة تشــابه والبحــث عــن أســاس واحــد مــن أجــل إعــادة االختــالف ألصــل واحــد، بينمــا فلســفة 
اآلخريــة هــي فلســفة االختــالف والتنبيــه دوًمــا لوجــود اآلخــر مــن خــالل التعاريــف المفتوحــة كمــا 

هــو الحــال فــي فكــرة العدالــة فــي الدســاتير. 

ــة واللحظــة الحاضــرة، أو مــا  ــى اآلني ــذات هــي فلســفة حضــور وتركــز عل ــن أن فلســفة ال وبيّ
ــن  ــن الزم ــة تكشــف ع ــفة اآلخري ــا فلس ــو األســاس، بينم ــة(، والحاضــر ه ــات المتعاقب تســمى )اآلن

ــاب. ــرًا بالغي ــي كثي ــن، وتعتن ــة الزم ــطء وســرعة ومتع الوجــودي كب
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أكــد المحاضــر علــى ضــرورة قيــام المؤسســات الفكريــة العربيــة باالجتهــاد في طرح اإلشــكاالت 
الكبــرى ومحاولــة اإلجابــة عليهــا، وكذلــك االهتمــام بمجــاالت البحــث العلمــي والمشــاركة بهــا مــع 
العالــم، وقــال إن الجوائــح الكبــرى تشــّكل منعطفــات حــادة تمــر علــى المجتمعــات البشــرية وتحــدث 
ــد حــدوث  ــه عن ــادالت. وأضــاف أن ــر فيهــا المع ــدة تتغي ــم جدي ــج عنهــا مفاهي ــة، وتنت خضــات هائل
الجوائــح تظهــر عــادة توصيفــات عنصريــة، تنســب أســباب الجائحــة للجهــات األضعــف واألكثــر فقــرًا 
ــاء أو جائحــة نســبت ســببها  ــم يوجــد وب ــا ل ــم، مــع أنهــم ليســوا الناشــرين لهــا، وتاريخيً فــي العال

ألوروبــا أو أمريــكا.

ــا للبشــرية والمعرفــة اإلنســانية، وبســبب  وبيّــن أن الجوائــح تشــكل تحديًّــا قيميًّــا وفكريًّــا حقيقيًّ
ذلــك ينــزع اإلنســان للغيــب الســتجداء اإليمــان لرفــع هــذه الجوائــح، وتدفعــه للتفكيــر فــي تصحيــح 
العالقــة، وتجــّدد اإليمــان بالغيــب، وإعــادة طــرح أســئلة الوجــود، مؤكــًدا علــى أن جائحــة كوفيــد-19 
ــى الرغــم مــن تســارع  ــا، عل ــت قاســية بســبب الجهــل بأســبابها، وضعــف المعرفــة البشــرية به كان

التقــدم والمعرفــة العلميــة، فالخــوف والقلــق والغمــوض يعيــد التســاؤل وفحــص اإليمــان مجــدًدا.

وقــال الفقيــه أن رجــال الديــن والمؤسســات الدينيــة قامــوا خــالل هــذه الجائحــة بــدور ملمــوس 
فــي تصحيــح أنمــاط التديــن، وتأكيــد حقيقــة الديــن، والتوجيــه للتضامــن اإلنســاني، وربــط اإليمــان 
ــا  ــاع، وأن الجائحــة شــّكلت فــي بدايته ــرة الضي ــاس فــي فت ــادة الن ــح، وقي بالعمــل اإلنســاني الصال
لحظــة فكريــة للبحــث عــن معنــى الوجــود، وأصــل الحيــاة، ومــا يتطلبــه التديــن مــن معنــى اإلنســانية، 

وعلينــا التعــّود علــى النظــم الجديــدة بعــد الجائحــة. 

الثالث�ء 1442/6/12هـ املوافق 2021/1/26م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ وليد اله��سم 

د. ال�س�دق بخيت الفقيه
األمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي

الدين والتدين: مرونة التحدي واالستجابة 
في عصر الجائحة
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المسألة الدينية في الفلسفةالحديثة

د. عبد اهلل ولد اأب�ه
أستاذ الدراسات الفلسفية واالجتماعية بجامعة 
نواكشوط

الثالث�ء 1442/6/19هـ املوافق 2021/2/2م 
مدير الندوة: الدكتورة ف�طمة ال�سمالن

ــة،  ــة ليســت دقيق ــه حــول العدمي ــائدة لنيتش ــة والس ــراءة المتداول ــى أن الق ــد المحاضــر عل أك
وكذلــك رؤيتــه لإللحــاد التــي تأتــي ضمــن قــراءة ســطحية لفكــره، وخاصــة فــي المنطقــة العربيــة، 
مضيًفــا أنــه لــم يبّشــر أو يدعــو إلــى مــوت اإللــه الــذي تحــدث عنــه فــي مقطعيــن فــي كتابيــه )العلــم 
المــرح، وهكــذا تكلــم زرادشــت(، وإنمــا عبــر عــن ذلــك باعتبــاره مظهــرًا للعدميــة ونهايــة الديــن فــي 

تشــّكل العالــم الحديــث.

وقــال إن المســألة الدينيــة مطروحــة فــي اإلطــار الميتافيزيقــي، وأصبــح لهــا دور حاضــر فــي 
ــة  ــة للحال ــة الديني ــراج التجرب ــفية إلخ ــاوالت الفلس ــن المح ــد م ــرت العدي ــاالت، وج ــف المج مختل
الدنيويــة الحياتيــة، مضيًفــا أن فلســفة الديــن تغــدوا إشــكالية معقــدة لكونهــا تحمــل تناقًضــا داخليًــا 
بيــن الفلســفة، وهــي مجــال التســاؤالت اإلشــكالية، وبيــن الديــن وهــو اإليمــان والتســليم، وهــو مــا 

يتــم تســميته التعــارض بيــن االعتقــاد واالنتقــاد، كمــا يطلــق عليــه هوديكــور.

وأوضــح فــي محاضرتــه أن الفلســفة الحديثــة تناولــت موضــوع اإللــه بصــور عــدة، فديــكارت 
طــرح )اإللــه الضامــن(، معبــرًا عــن عالقــة اإللــه الضامــن لصحــة الفكــر بالعالــم، ونيشــته الــذي 
ــكارت  ــن أن دي ــه المنتظــر(. وبيّ ــذي نظــر لفطــرة )اإلل ــر ال ــت(، وهايدغ ــه المي ــن )اإلل تحــدث ع
اشــترط وجــود اإللــه لضمــان األفــكار حــول الطبيعــة، وعبّــر عــن وجــود الــذات مــن خــالل الفكــر، 
مؤكــًدا علــى فكــرة اإللــه )الجوهــر الالمتناهــي المكتمــل والمطلــق(، ووصــل لمــأزق الشــك الراديكالي 
الجــذري. وتنــاول مقاربــة اســتونيزا التــي تركــزت حــول معالجــة النظــر لإللــه مــن خــالل الصفــات 

البشــرية، واعتبــار اإللــه الوحيــد المطلــق وتصــوره بصــورة فلســفية.
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علــى مــدى جولتيــن مــن القــراءة الشــعرية، تنــاوب المشــاركون علــى اإللقــاء الــذي شــد متابعــة 
ــاعرة  ــاركة الش ــة مش ــي المقدم ــعرية، وجــاءت ف ــد الش ــن واســتمتاعهم بالقصائ الحضــور والمتابعي
فاطمــة الشــهري، متناولــة قضايــا وأبعــاًدا إنســانية شــاملة، لتكشــف عــن آالم الجيــاع، وإزاحــة الريــاح 
ــاع  ــؤس وضي ــم للب ــاع األرض، ومواجهته ــي بق ــتتين ف ــال المش ــد، وح ــار البع ــر، وآث ــع المري للواق
األحــالم. وبلغــة رشــيقة وإلقــاء متناغــم، واصلــت تصويرهــا لمختلــف أشــكال مظاهــر قســوة الحيــاة، 
ــح نوافــذ  ــة بإعــادة )فت ــة مطالب ــة قيمي ــر طــرح »أســئلة« حياتي ــاع، عب ومواجهتهــا بالصمــت والضي

للنــور كانــت مقفلــة(.

وعرجــت الشــاعرة فريــال الرشــيد القادمــة مــن عالــم الطــب فــي أول قصائدهــا، علــى التعبيــر 
عــن حنينهــا لوالدتهــا التــي ترقــد علــى الســرير األبيــض، وعشــقها لوجودهــا، فأضفــت علــى األمســية 
حالــة مــن المشــاعر الجياشــة لألمومــة. وفــي الجولــة الثانيــة تغزلــت الرشــيد بموطنهــا األحســاء فــي 
قصيــدة شــعر شــعبية، اســتعرضت فيهــا عــادات وأجــواء البيئــة األحســائية وجمالهــا، ممثلــة العالقــة 

المتبادلــة بينهــا وبيــن أهلهــا بصــور شــعرية جميلــة.

وألقــى الشــاعر عدنــان المنــاوس مجموعــة مــن النصــوص القصيــرة برومانســية وإلقــاء جــاذب، 
مختــاًرا كلمــات رشــيقة وبليغــة، ذات مضاميــن عميقــة »ليــل القــرى«، »أســئلة الطريــق«، »اآلن هنــا«، 
»أغنيــة للجســد والبحــر«، »تشــوه« و »فــي حضــرة ريلــكا«. أمــا الشــاعر فاضــل الجابــر فقــرأ عــدة 
ــعة،  ــة واس ــع ولغ ــال واس ــاعر ذي خي ــه كش ــذي يعيش ــق ال ــن القل ــا ع ــرًا فيه ــيقة، معب ــوص رش نص

متنــاواًل العديــد مــن المفاهيــم والمضاميــن الحياتيــة والشــاعرية.

اأ. عدن�ن ج��سم املن�و�س 

اأ. ف��سل جعفر اجل�بر 

د. فري�ل ع�ي�س الر�سيد 

اأ. ف�طمة عبدالرحمن ال�سهري

أمسية شعرية )ألحان(

الثالث�ء 1442/6/26هـ�ملوافق 2021/2/9م
مدير الندوة: الأ�ست�ذة جن�ن العبد اجلب�ر
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الثالث�ء 1442/7/4هـ املوافق 2021/2/16م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ �سلم�ن احلبيب

اأ. اإبراهيم �سم�س الدين
رئيس مؤسسة االمام الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين للحوار

قراءة معاصرة في فكر الشيخ شمس الدين
أكــد المحاضــر علــى أن االندمــاج الوطنــي ينبغــي أن يكــون مقدًمــا علــى أيــة دعــوات طائفيــة 
ــة  ــن نظــر لحرك ــة، وقــال إن الشــيخ شــمس الدي ــى وجــوب الوحــدة الوطني ــة، مشــدًدا عل أو مذهبي
ــة لالســتجابة مــع االجتمــاع  المجتمــع مــن خــالل إعــادة قــراءة النــص الدينــي، حيــث يجدهــا قابل
واالنتظــام السياســي، كأحــكام نســبية وليســت مطلقــة، وأن فيهــا مرونــة ذاتيــة مالزمــة لهــا وقــادرة 

ــة ومتجــددة. علــى مواكبــة حيــاة المســلمين، وأنهــا نصــوص حيّ

واســتعرض فــي حديثــه بعــض قضايــا التجديــد الفقهــي التــي طرحهــا شــمس الديــن، وتصــدى 
ــر، وأحــكام وحــدة األمــة اإلســالمية  لهــا، ومــن بينهــا االجتمــاع السياســي، وهــو حقــل معرفــي كبي
وصيانتهــا، ونظريــات أنظمــة الحكــم مــن وجهــة نظــر شــرعية، واالندمــاج الوطنــي والعيــش الواحــد. 
وقــال إنــه كان يؤكــد فــي نظرياتــه علــى حريــة وكرامــة اإلنســان، ويعتبرهــا مــن األصــول الكبــرى 
ــد،  ــة والتقلي ــدم التبعي ــان، وع ــار لإلنس ــة االختي ــترطة حري ــة، مش ــة اإللهي ــع العدال ــق م ــي تتواف الت

معتبــرًا الواليــة حــق وواجــب فــي نفــس الوقــت. 

ــل  ــها، مقاب ــى نفس ــة عل ــة األم ــول والي ــة ح ــة متكامل ــّدم أطروح ــن ق ــمس الدي ــح أن ش وأوض
واليــة الفقيــه التــي اعتــرض عليهــا، معتبــرًا أن إقامــة الحكــم اإلســالمي ليــس أمــرًا مقدًســا، وليــس 
مــن شــأن اإليمــان والتعبــد، مؤكــًدا علــى أن األمــة ووحدتهــا هــو األمــر المقــدس. وبيّــن أنــه طــرح 
اعتراضــات علــى األدلــة التــي يســتند عليهــا القائلــون بواليــة الفقيــه، حيــث دقــق فــي أدلتهــا، وأوضــح 
ــدود  ــي ح ــون ف ــلطتها تك ــإن س ــل ف ــذا القبي ــن ه ــا م ــع نظاًم ــة تتب ــا، وأن أي دول ــكاالت فيه اإلش

مجتمعهــا فقــط، وهــي غيــر ملزمــة لبقيــة المســلمين.
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بــدأ المحاضــر حديثــه عــن المكتبــة بقولــه أن المكتبــة تعتبــر أحــد منتجــات الحضــارة اليونانيــة 
التــي بنــت اإلســكندرية، وتميــزت بالتنــوع، وبــدأت فيهــا الدعــوة المســيحية، وعاشــت فيهــا مختلــف 
ــون والحــوار الفلســفي. وأضــاف أن  ــداع والفن ــا لإلب ــة مكانً ــت المكتب ــات والحضــارات، وكان الثقاف
ــة، وهــي ليســت  ــد مــن الشــخصيات الثقافي ــة بــدأت عــام 2002م بدعــوة مــن عدي ــة الحديث المكتب
ــم  ــارف، وتهت ــوم والمع ــف العل ــدم مختل ــي تق ــة الت ــة العصري ــوذج للمكتب ــا نم ــة، وإنم ــة تقليدي مكتب

بالبحــث األكاديمــي، واإلبــداع الفنــي. 

ــع المعامــالت  ــذ نشــأتها، وجمي ــي من ــة والتواصــل اإللكترون ــة اهتمــت بالرقمن ــال إن المكتب وق
ــوالت  ــفة، وج ــة واألرش ــل للفهرس ــي متكام ــام إلكترون ــا نظ ــا، ولديه ــم إلكترونيً ــة تت ــل المكتب داخ
ــة  ــى أن المكتب ــة. وأشــار إل ــد مــن المشــروعات الرقمي ــة وخارجهــا، والعدي ــة داخــل المكتب افتراضي
عملــت علــى التعــاون مــع مؤسســات ومراكــز ثقافيــة عربيــة ودوليــة، وأنشــأت »ســفارات المعرفــة« 
فــي مختلــف الجامعــات المصريــة، لتوفيــر جميــع خدمــات المكتبــة لطلبــة الجامعــات، كمــا أن لديهــا 
مركــزًا لحفــظ وترميــم المخطوطــات، يقــوم عليــه فريــق مــدرّب، ويقــدم خدماتــه لمختلــف الجهــات. 

وأضــاف المحاضــر أن المكتبــة تعتبــر مؤسســة عالميــة علــى األراضــي المصريــة، فلديهــا العديــد 
ــاون  ــرات، واإلصــدارات، والتع ــادل الخب ــى تب ــف المؤسســات، وتعمــل عل ــات مــع مختل مــن االتفاقي
مــع العديــد مــن الجهــات العربيــة والدوليــة. وأضــاف أنــه بعــد مــرور عشــرين عاًمــا، هنــاك اتجــاه 
لعمــل تحديــث شــامل للبنيــة األساســية فــي المكتبــة، لمواصلــة التطويــر فيهــا، ومواكبــة المســتجدات 

التقنيــة، وأدوات االتصــال، والتواصــل الفعــال مــع مختلــف المســتفيدين مــن خدمــات المكتبــة.

الثالث�ء 1442/7/11هـ املوافق 2021/2/23م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ عي�سى العيد

د. �س�مح فوزي
الذاكرة  احياء  مشروع  ومدير  الباحثين  كبير 

والحوار المعاصر بمكتبة اإلسكندرية

24مكتبة اإلسكندرية والدور الثقافي
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الثالث�ء 1442/7/18هـ املوافق 2021/3/2م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ في�سل الأحمد

اأ. �سالح الدين اجلور�سي
خبير وباحث في الفكر وقضايا المجتمع المدني

اإلسالم والعلمانية
ــن  ــن الدي ــة بي ــج العالق ــح يعال ــه مصطل ــى أن ــة عل ــوم العلماني ــح مفه ــر توضي ــدأ المحاض ب
ــا فــي أوروبــا ضمــن ســياقات ثقافيــة وسياســية محــددة، اتخــذت أشــكااًل  والدولــة، وتطــور تاريخيً
مــن الصراعــات الداميــة والعنيفــة بيــن الكنيســة والدولــة. وأوضــح أن بــروز العلمانيــة انعكــس علــى 
أرض الواقــع مــن خــالل عــدة تعبيــرات أبرزهــا: تحريــر العلــم مــن الفكــر الكنســي، وتحديــد العالقــة 
بيــن الكنيســة والدولــة، وإطــالق الفكــر والعقــل اإلنســاني، وهــي تعبيــرات الزمــت تطــور العلمانيــة 

فــي مراحلهــا الزمنيــة المختلفــة.

وفّصــل فــي حديثــه عــن العلمانيــة قائــاًل إنــه ال توجــد نســخة واحــدة مــن العلمانيــة، ولكل نســخة 
خصوصيتهــا، وأكثرهــا تشــدًدا هــي الفرنســية، التــي تدعــو للفصــل التــام والكلــي بيــن الديــن والدولــة 
)العلمانيــة الشــاملة(، بينمــا تمتلــك العلمانيــات األوروبيــة األخــرى نظــرة مختلفــة فــي العالقــة بيــن 
ــن أن الصــراع بيــن اإلســالميين والعلمانييــن  الدولــة والمؤسســات الدينيــة )العلمانيــة النســبية(. وبيّ
ــة حــول  ــى التفاســير المختلف ــات المســلمة اتخــذ أشــكااًل مــن الخصومــة، انعكــس عل فــي المجتمع
طبيعــة الدولــة ونظــام المجتمــع، واســتخدمت العلمانيــة كأداة إلقصــاء الخصــوم، وجميــع التجــارب 

العلمانيــة العربيــة لــم تقتــرب مــن المبــادئ الديمقراطيــة.

ــمولية  ــوة لش ــي الدع ــن اتجاه ــال إن بي ــة، ق ــالم والعلماني ــن اإلس ــق بي ــة التوفي ــول إمكاني وح
ــار  ــي خي ــر ف ــن التفكي ــة(، يمك ــة العلماني ــن )الدول ــاء الدي ــة(، أو إلقص ــة العقائدي ــالم )الدول اإلس
ثالــث توفيقــي، وهــو مــا أطلــق عليــه المســيري )العلمانيــة المؤمنــة(، الــذي يضمــن حريــة المعتقــد، 
والممارســة لألفــراد دون هيمنــة للديــن علــى النظــام السياســي، موضًحــا أن العلمانيــة فشــلت فــي 

ــات المســلمة. ــاة المجتمع ــن وإخراجــه مــن حي ــاد الدي إبع
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تناولــت المشــاركات فــي النــدوة جوانــب مختلفــة مــن موضــوع تمكيــن المــرأة، والفــرص التــي 
ــج  ــف برام ــي مختل ــرأة ف ــي إشــراك الم ــة 2030 أســهمت ف ــى أن رؤي ــي إشــارة إل ــا، ف نتجــت عنه
ــف المجــاالت  ــى أن تعمــل فــي مختل ــة، وقــادرة عل ــى أشــكال العزل ــب عل ــة، ممــا جعلهــا تتغل التنمي
ــا.  ــاركت فيه ــبق أن ش ــم يس ــددة ل ــة متع ــب قيادي ــد مناص ــا تقلّ ــت أن بإمكانه ــات، وأثبت والتخصص
وأكــدن أن االســتقالل االقتصــادي للمــرأة يعتبــر ركيــزة مهمــة فــي تمكينهــا، وأننــا نعيــش حاليًــا حالــة 
ــزال  ــع، وال ي ــل المجتم ــا مــن قب ــراف بحقوقه ــرأة، واالعت ــة الم ــة وموقعي ــح فــي مكان مــن التصحي

هنــاك قصــور فــي الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع بحقــوق المــرأة. 

وأضفــن المشــاركات أن التشــريعات الجديــدة فــي مختلــف المجــاالت جــاءت ملبيــة للتطــورات 
ــرة التــي يمــر بهــا المجتمــع، ومــن المهــم أن تشــارك المــرأة فــي دراســة وصياغــة األنظمــة  الكبي
المتعلقــة بشــؤونها، والتعريــف بذلــك علــى المســتوى الوطنــي، مــن أجــل خلــق الوعــي. وأوضحــن أن 
الجيــل القــادم ســيكون أكثــر تهيــؤًا واســتعداًدا لقبــول التغيــرات المتعلقــة بالمــرأة، لكــون المجتمــع 
الحالــي متأثــرًا بأجــواء وأفــكار المرحلــة الماضيــة، وتأثيــر الحالــة المحافظــة تجــاه المــرأة، وغلبــة 

الدعــوات اإلقصائيــة للمــرأة.

وقلــن أن اإلحصــاءات واألرقــام والتحســن فــي المؤشــرات الدوليــة لمشــاركة المــرأة، وتمكينهــا 
ــراز  ــي الخــارج، وإب ــرأة الســعودية ف ــح صــورة الم ــدم هــي أفضــل رد لتصحي ــه مــن تق ــا تحقق وم
الــدور الحقيقــي الــذي تلعبــه فــي مختلــف المجــاالت التنمويــة. وأوضحــن أن المنظومــة التشــريعية 
والحقوقيــة للمــرأة ال تــزال تتطــور بصــورة ســريعة ومســتمرة، كــي تحقــق أقصــى مســتويات المشــاركة 

التنمويــة.

الثالث�ء 1442/7/25هـ املوافق 2021/3/9م
مدير الندوة: الأ�ست�ذة عرف�ت امل�جد

تمكين المرأة السعودية الفرص والتحديات
)حفل اليوم العالمي للمرأة(

26
اأ.عبري علي �سعيد العلي

تربوية وقاصة وكاتبة رأي

 اأ.مه� عبداهلل الن�س�ر 
كاتبة ومشرفة تربوية

 اأ.تغريد حممد العلكمي 
كاتبة وصحفية وقاصة
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الثالث�ء 1442/8/2هـ املوافق 2021/3/16م
مدير الندوة: الأ�ست�ذ �س�مي احلداد

م.بدر ن��سر احلمدان
خبير ومستشار في مجال إدارة المدن والتراث 
العمراني

عودة الحياة لمواقع التراث العمراني
ــاء  ــرى وأحي ــدن وق ــن م ــان م ــيده اإلنس ــا ش ــه كل م ــي بأن ــراث العمران ــر الت ــرّف المحاض ع
ــة، أو  ــة، أو علمي ــة، أو تاريخي ــة عمراني ــا قيم ــآت له ــات ومنش ــن فراغ ــه م ــا تتضمن ــع م ــان، م ومب
ثقافيــة، أو وطنيــة، وإن امتــد تاريخهــا إلــى فتــرة متأخــرة. وقــال إن أبعــاد التــراث العمرانــي تتمثــل 
فــي عــودة الحيــاة إلــى المــكان، واعتبــاره كمولــد اقتصــادي وكمصــدر للهويــة الوطنيــة، مضيًفــا أن 
البعــض عــادة مــا يتعامــل مــع التــراث بصــورة عاطفيــة، بينمــا هــو يحتــاج لتنظيــم ومنهجيــة علميــة 

واضحــة.

وأوضــح فــي حديثــه أن مــن العناصــر المؤسســة لبنــاء منظومــة فاعلــة إلعــادة الحيــاة لمواقــع 
التــراث العمرانــي، هــي االســتثمار فــي اإلدارة والتشــغيل، صــون وحمايــة مواقــع التــراث العمرانــي، 
التخطيــط والدراســات واألبحــاث، وتفعيــل التــراث العمرانــي الرقمــي. وبيّــن أن أحــد أهــم المعاييــر 
الرئيســة النضمــام مواقــع التــراث العمرانــي لقائمــة التــراث الثقافــي والطبيعــي فــي اليونســكو هــي 
ــرة مــن الزمــن، أو فــي المجــال  ــم اإلنســانية المهمــة والمشــتركة لفت ــل الموقــع إحــدى القي أن يمثّ

الثقافــي للعالــم.

وأشــار المحاضــر إلــى أن ذاكــرة المــكان لمواقــع التــراث العمرانــي تعبّــر عــن تجســيد الذاكــرة 
التــي عــاش فيهــا النــاس، واســتذكار حياتهــم فيهــا، وربطهــم بهــا، مــن خــالل تعزيــز العالقــة بيــن 
اإلنســان والمــكان، ممــا يجعــل الحيــاة فــي المــكان أكثــر جاذبيــة ورعايــة ومالءمــة لإلنســان، مضيًفــا 
ــة  ــف العناصــر البصري ــراز مالمــح المــدن، ووجــه المــكان، وتوظي ــه المــدن هــو فــن إب أن بورتري
فــي تكويــن صــورة ذهنيــة واضحــة عــن إطــار الحيــاة الــذي نعيــش فيــه، وصناعــة احترافيــة لذائقــة 

المــكان، ونشــر ثقافــة الجمــال الحضــري.
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تنــاول المحاضــر عــرض رؤيــة مختلفــة ومغايــرة ألســباب ســقوط األندلــس، وأكــد فــي حديثــه 
أن الكثيريــن يرجعــون أســباب ســقوط األندلــس والتــي بقــي فيهــا المســلمون ثمانيــة قــرون، لعوامــل 
ــن  ــا م ــة وغيره ــات الداخلي ــات والنزاع ــروز الخالف ــن وب ــن الدي ــاد ع ــا االبتع ــن بينه ــة م تقليدي
ــم  ــيولوجية ل ــية وسوس ــرى جيوسياس ــبابًا أخ ــاك أس ــح أن هن ــائدة. وأوض ــة والس ــباب المتداول األس
ــبه  ــوب ش ــى جن ــي أقص ــة« ف ــة »قرطب ــع العاصم ــا موق ــن بينه ــكٍل واٍف، م ــون بش ــا الباحث يتناوله

ــة فــي الشــمال. ــة القــوى اإلقليمي ــدة عــن مواجه ــا بعي ــة، ممــا جعله ــرة االيبيري الجزي

وأضــاف أن عبــد الرحمــن الداخــل اختــار قرطبــة عاصمــة لــه ألن التهديــد كان مــن الجنــوب 
)العباســيين(، وكانــت الــدول فــي شــمال شــبه الجزيــرة ضعيفــة، وبعــد انتهــاء العصــر العباســي لــم 
يعــد هنــاك خطــر يهــدد قرطبــة إال مــن الشــمال حيــث مناطــق الهجمــات. وقــال أن مــن األســباب 
أيًضــا تراجــع مهــارات القتــال لــدى العــرب، بســبب حالــة التــرف والميوعــة والدعــة، حيــث تغيــرت 
ــال  ــدى األجي ــارزة ل ــية وب ــارات أساس ــذه المه ــت ه ــد كان ــيين، فق ــدى األندلس ــة ل ــة القتالي الطبيع
ــوا أهــل  ــا كان ــودوا كم ــم يع ــرت ول ــا تغي ــس، إال أنه ــن لألندل ــر القادمي ــرب والبرب ــن الع ــل م األوائ

ــاة المدنيــة. ــاًل للحي حــرب، وأصبحــوا أكثــر مي

وأوضــح الباحــث أن مــن بيــن أســباب ســقوط األندلــس انتشــار حالــة التعصــب الموّجــه للداخــل 
األندلســي، فــي مقابــل التســامح ضــد اآلخــر، ممــا أســهم فــي تدميــر النســيج االجتماعــي الداخلــي، 
والتاريــخ ينقــل أن الحــروب الداخليــة كانــت أكثــر ضــراوة مــن حروبهــم الخارجيــة، وأشــار إلــى أن 

التعصــب اتخــذ أشــكااًل وتمظهــرات مختلفــة.

28

الثالث�ء 1442/8/9هـ املوافق 2021/3/23م
مدير الندوة: الدكتور علي النه�بي

اأ.�س�مي عبدالرحمن العريفي
كاتب وباحث في التاريخ والعقائد

أسباب سقوط األندلس: قراءة مغايرة
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تجارب في القراءة

اأ.اأحمد عبداله�دي ط�بعجي
مدرب قراءة وراوي قصص أطفال

 د. �سوزان ح�سني ط�مي
قارئة ومدونة وراوية

الثالث�ء 1442/8/16هـ املوافق 2021/3/30م
مدير الندوة: الأ�ست�ذة مالك اجلبلي

أكــد المشــاركان فــي النــدوة علــى أن مــن ســبل تدويــر ثقافــة القــراءة نقــل تجــارب المجتمعــات 
األخــرى، والتواصــل مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بالقــراءة، وتطويــر وســائل القــراءة 
ــة لبــث تجــارب القــراءة. وأوضحــا أن القــراءة  لجــذب الجيــل الجديــد، وتوظيــف القنــوات اإلعالمي
لهــا أبعــاد متعــددة الرتباطهــا بعلــوم ومعــارف متنوعــة، وتفيــد كعــالج أحيانًــا وتعطــي قــدرة أفضــل 
علــى الحديــث، كمــا أنهــا وســيلة تواصــل معرفــي، وإضافــة إلــى ذلــك فهــي فعــل تراكمــي تعطــي 

مجــااًل مــن الصبــر والتركيــز فــي عالــم ســريع ومشــتت. 

وأشــارا إلــى أن هنــاك عــدة أنــواع مــن القــراءة كالســريعة واالســتطالعية والتحليليــة، فالقــراءة 
الســريعة هــي التقــاط األفــكار الرئيســة فــي الكتــاب، وتحتــاج إلــى تدريــب إلتقانهــا، أمــا القــراءة 
ــرح  ــالل ط ــن خ ــف م ــارئ والمؤل ــن الق ــل بي ــدوث تفاع ــي، وح ــور الذهن ــب الحض ــة فتتطل النقدي
ــخاًصا  ــج أش ــلبي، وتنت ــاس الس ــن االنغم ــة م ــق حال ــة تخل ــر الواعي ــراءة غي ــا أن الق ــئلة. وأضاف أس
أحادييــن وصلبيــن، بينمــا القــراءة الواعيــة تمــر بمراحــل النمذجــة واإلســقاط والتفحــص والتنميــط، 

ــاة، وكل كتــاب يحــدث أثــرًا نفســيًا للقــارئ.  أي المحــاكاة بيــن أفــكار الكتــاب وواقــع الحي

وشــددا علــى أن مغامــرة القــراءة لآلخــر تســهم فــي اإللمــام الشــامل للمواضيــع، وفهمهــا بصورة 
واســعة ومــن زوايــا مختلفــة، ويكــون اختيــار الكتــاب مــن خــالل المتابعــة المباشــرة، أو النصيحــة 
ــوع  ــح موض ــى فت ــاب إل ــراءة الكت ــود ق ــا تق ــه، وأحيانً ــة والتوّج ــب الهواي ــر، وحس ــخص آخ ــن ش م
أوســع. وأكــدا علــى أنــه مــن أجــل خلــق جيــل قــارئ، ينبغــي تشــجيع األطفــال علــى تنميــة الحــواس، 

وطــرح األســئلة ومناقشــتها. 
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افتتحــت اللقــاء رئيــس مجلــس إدارة المنتــدى األســتاذة هــدى الناصــر بقولهــا أن المنتــدى عمــل 
علــى تعزيــز حالــة التنــوع بــكل مصداقيــة خــالل جميــع مواســمه الســابقة، وبتوســع وشــمول أكبــر 
ــِه، مســتغاًل تقنيــات الواقــع االفتراضــي  ــى ِمْصرَاَعيْ ــاَب َعلَ ــَح الْبَ خــالل هــذا الموســم 21، حيــث فَتَ
ــؤول  ــار مس ــن الصف ــتاذ أمي ــد األس ــة. وأك ــدول العربي ــي ال ــن ف ــاف المثقفي ــى أطي ــاح عل واالنفت
العالقــات فــي كلمتــه أن المنتــدى حــرص علــى التواصــل مــع مختلــف الجهــات الثقافيــة مــن أجــل 

مــد جســور التعــاون معهــا.

ــدى خــالل الموســم  ــال المنت ــس اإلدارة أعم ــد الحماقــي عضــو مجل ــور محم وأســتعرض الدكت
ــن  ــة ع ــه الوافي ــي كلمت ــدي ف ــد الغام ــتاذ وحي ــاء األس ــرف اللق ــف ش ــدث ضي ــا تح ــي، كم الحال
ــل جــًدا، فمــع التنقــل بيــن موضوعــات الشــعر  ــوع فــي المنتــدى جمي ــة أن التن الصالونــات الثقافي
واالقتصــاد والفكــر والفلســفة والتاريــخ والتنميــة، تأتــي هــذه الوجبــة المتنوعــة لتضيــف إلــى المشــهد 
ــة، لخدمــة الثقافــة ونشــاطها  ــراء فــي كافــة المجــاالت الفكري ــد مــن الث الثقافــي الســعودي المزي

ــوي. الحي

وأكــد أن هــذا التنــوع أحــد أســرار نجــاح المنتــدى باعتبــاره رافــًدا للمشــهد الثقافــي الســعودي، 
ليــس محليـًـا فحســب، بــل عربيًــا وإقليميًــا؛ حيــث التنــوع الملحــوظ فــي اســتضافة ضيــوف مــن كافــة 
ــه  ــاًل إن ــه قائ ــا. وأنهــى حديث ــة أيًض ــة عربي ــك إضاف ــدى بذل ــي، ليكــون المنت أٌقطــار الوطــن العرب
ممتــّن لمنتــدى الثالثــاء الثقافــي دائًمــا؛ كونــه عالمــة ثقافيــة بــارزة فــي المشــهد المحلــي، وكونــه 
أيًضــا يؤســس لمفهــوم الصالونــات الثقافيــة وإدارتهــا. وشــكر المشــرف علــى المنتــدى المحاضريــن 
الذيــن شــاركوا فــي هــذا الموســم، وكذلــك الجهــات اإلعالميــة، والمتعاونيــن مــن المتطوعيــن الذيــن 

أســهموا فــي دعــم أنشــطة المنتــدى.
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حوار - منير النمر

الثالثاء  منتدى  رئي�س  ال�شايب  جعفر  م.  اأك���د 
ت�شهد  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال��ق��ط��ي��ف  حم��اف��ظ��ة  يف  ال��ث��ق��ايف 
التي   2030 ر�ؤي���ة  ظ��ل  يف  ك��رى  ثقافية  حت���والت 
�شاهمت يف حتقيق الطموحات الثقافية لدى املثقفني 
"الريا�س"  اأجرته معه  اململكة، موؤكدًا يف حوار  يف 
يف  الثقافية  ال�����ش��اح��ة  يف  يعمل  امل��ن��ت��دى  اأن  ع��ل��ى 
اململكة منذ نحو 21 عامًا ا�شت�شاف خاللها املئات من 
املفكرين �املثقفني �االأدباء �ال�شعراء �الفنانني من 
تعي�شه  التي  الثقايف  االنفتاح  من  م�شتفيدًا  اململكة، 
اململكة، الد�ر الذي تعزز يف �شكل غري م�شبوق مع 
ل��وزارة  البارز  بالد�ر  م�شيدًا   ،2030 اململكة  ر�ؤي��ة 

الثقافة.
املو�شم  موؤخرًا  اختتم  الثالثاء  منتدى  باأن  �اأف��اد 
املن�شة  اأقيمت عر  التي  الند�ات  ب�شل�شلة من  ال�21 
�شببها  التي  اجلائحة  ظ��ر�ف  ب�شبب  االإلكرت�نية 
كوفيد - 19، ��شدد على اأن املنتدى اأقام يف املو�شم 
ال�21 نحو 30 ند�ة �شارك فيها 40 متحدثًا بح�شور 
هناك  اأن  �ذك��ر   ،6150 بعدد  �م�شاهدين   2062 بلغ 
اإقباال �حر�شا على الثقافة من جميع مناطق اململكة 
اأن املجتمع  حتى يف ظل ظر�ف اجلائحة، ما يعني 
ال�شعودي يع�شق الثقافة بطبعه، �لفت اإلى اأن ند�ات 
الفكر �الثقافة �شكلت الن�شبة االأعلى من بني الند�ات 
بواقع 13 ند�ة، �اأربع ند�ات يف االقت�شاد، �اأربع 
ند�ات يف التاريخ، �ثالث ند�ات يف جمال املجتمع، 

��شت ند�ات متفرقة. 

االأعلى  الن�شبة  احتل  �الثقافة  الفكر  اأن  لوحظ   *
يف الند�ات ما �شبب ذلك؟

�الثقافة،  بالفكر  كبريًا  اهتمامًا  املنتدى  يويل   -
للو�شول  العقل  اإع��م��ال  مبجال  معنيا  الفكر  �ك��ون 
اإلى معرفة، فهو م�شاحة غنية �ثرية ي�شهم يف اإعادة 
كل  تتطلبه  مبا  املجتمع  يف  الثقافة  �بناء  مراجعة 
طرح  يف  د�ر  له  يكون  اأن  املنتدى  �ي�شعى  مرحلة. 
مبختلف  فيها  �احل���وار  الفكرية  الق�شايا  �ت��ن��ا�ل 

اإح����داث مراجعات  اأج���ل االإ���ش��ه��ام يف  االأ�ج����ه م��ن 
�حت��دث  العقل  مكانة  م��ن  ترفع  اجت��اه��ات  �تعزيز 
مراجعات �شاملة، �ا�شت�شاف املنتدى يف هذا املو�شم 
موا�شيع  لتنا�ل  البارزين  املفكرين  من  جمموعة 
�ق�شايا �شاخنة مطر�حة يف امل�شهد الثقايف احلايل.

ال��ت��ف��اع��ل �احل�����ش��ور مع  ك��ل ه���ذا  ك��ي��ف تقيم   *
رغم  افرتا�شيًا  ح�شورها  على  �احلر�س  الند�ات 

جائحة كور�نا؟

ظر�ف  فر�شته  املنتدى  لرامج  بعد  عن  البث   -
�ا�شعة  م�شاحات  اإط��الق  عن  اأثمر  �لكنه  اجلائحة، 
املتابعني  اأع��داد  زادت  فقد  احل��واري��ة،  امل�شاركة  من 
للند�ات ب�شكل ملحوظ �من اأماكن متعددة، ��شهلت 
خمتلف  من  حما�شرين  مع  التوا�شل  الظر�ف  هذه 
الد�ل. �من الوا�شح اأن البث عن بعد ميكن الكثريين 
قادرين  �يجعلهم  عناء  د�ن  �املتابعة  امل�شاركة  من 
عملية  ب�شورة  الرامج  مع  احل��واري  التفاعل  على 

�مي�شرة، كانت ظر�ف اجلائحة حتديًا اأمام موا�شلة 
الرامج �حتولت اإلى فر�س كبرية ��ا�شعة.

اململكة  يف  �الفكري  الثقايف  ال��د�ر  تقيم  كيف   *
�كيف اأ�شبح مع ر�ؤية ٢٠٣٠؟

- نتابع جميعا باهتمام التوجهات �الرامج التي 
الثقافة بني فرتة �اأخرى �التقارير  تطرحها �زارة 
التي ت�شدرها حول احلالة الثقافية يف اململكة، �من 
الن�شاط  جم��ال  يف  كبرية  حت��والت  هناك  اأن  امل��وؤك��د 
�خلق  ال��راك��دة  املياه  لتحريك  ج��اد  ��شعي  الثقايف 
الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ع  فاعلة  ���ش��راك��ات 
�اإطالق  الت�شجيع  خالل  من  د�رها  �تفعيل  االأهلية 
مبادرات داعمة. كل ذلك يجعلنا متفائلني بامل�شتقبل 
بكل  الثقايف  بال�شاأن  اهتمام تنظيمي  نراه من  �مبا 
اخلطط  ن��رى  اأن  اإل���ى  �نتطلع  �جم��االت��ه،  اأ�ج��ه��ه 
قريبا  الواقع  اأر���س  على  ملمو�شة  عنها  يعلن  التي 
�ا�شتقطاب الكفاءات �تهيئة الظر�ف لها كي تنطلق 
داخليا  للمملكة  احلقيقي  ال��ث��ق��ايف  ال��وج��ه  الإب����راز 

�خارجيا مب�شمون �عمق حقيقي �جذري.
التجربة،  خالل  من  املنتدى  انطلق  عقدين  قبل   *

هل نحن حاليًا نعي�س فرتة ثقافية فكرية مزدهرة؟
- مرت الثقافة �اأن�شطتها مبراحل خمتلفة، متيزت 
ال��ظ��ر�ف  الخ��ت��الف  نظريتها  ع��ن  م��رح��ل��ة  ك��ل  فيها 
مرحلة  الفرتة  هذه  يف  نعي�س  �لكننا  �التوجهات، 
�اإع���ادة  الثقافية  ال��رام��ج  �جت��دي��د  ال��غ��ب��ار  نف�س 
�العمل  ��شاملة  ا�شرتاتيجية  ب�����ش��ورة  تنظيمها 
املجاالت  ك��ل  يف  الفاعلني  خمتلف  ا�شتقطاب  على 

�القطاعات الثقافية.
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وجوه

الشايب لـ"{" منتدى الثالثاء الثقافي يعمل منذ 21 عامًا

منت�دى الثالثاء الثقافي بالقطيف الشايب بإحدى ندوات المنت�دى

دور وزارة الثقافة معزز 
لمثقفي ومفكري الوطن

يولي المنتدى اهتمامًا 
كبيرًا بالفكر والثقافة

الرياض - بكر هذال

تكتب  �شعودية،  �كاتبة  اأديبة  العقيل..  من�شور  انت�شار 
من  �تعد  �الطويلة،  الق�شرية  �الق�شة  �اخل��واط��ر  املقال 
كاتبات التيار الوجداين الر�مان�شي فهي حتتفل كثريًا باللغة 
كتابة  م�شتوى  على  �شواء  الهادئة،  الر�مان�شية  ال�شعرية 
ما  �اأهم  املقال.  كتابة  م�شتوى  على  اأم  �الق�ش�س  النرثيات 
عن  املبتعد  الب�شيط  �التعبري  الرقيقة  اللغة  كتاباتها  مييز 
التمحل، �ا�شتجالب ال�شور املعقدة، �الرتاكيب الغريبة، كما 
مييز كتاباتها ميلها الوا�شح اإلى االأ�شلوب احلكائي، �الق�س 

املن�شاب املرتكز على احلوار �التبادلية. 
 اأما من حيث امل�شمون فهي تهتم كثريًا باجلانب االإن�شاين، 
�احلديث عن االإن�شان �كيفيات التعاي�س مع احلياة �ال�شيما 
االأ���ش��رة  �ت��ك��وي��ن  ك��ال��ز�اج  ال��ع��ام��ة،  االجتماعية  الق�شايا 
�الهموم  �ق�شاياها  امل���راأة  ���ش��وؤ�ن  عن  احلديث  �التعليم. 
يف  �ر�ًدا  امل�شامني  اأكرث  من  احلب  مع  �تعالقاتها  االأنثوية 

مناق�شاتها.
م�شتعار  با�شم  �اخلواطر  املقال  كتابة  مع  بداياتها  كانت 
�شنة  اأ���ش��واك  بال  زا�ي��ة  يف  �شيدتي  جملة  �هو"زهرة" يف 
1407ه� )1987م( ملدة �شتة اأ�شهر تقريًبا. بعد ذلك كتبت با�شمها 
ال�شريح يف �شحيفة ال�شرق االأ��شط با�شم الزا�ية نف�شها، ثم 

كتبت يف جملة اليقظة مقااًل �شهرًيا يف زا�ية بعنوان مواين 
بال اأر�شفة عام 1988م، �كتبت يف جملة كل النا�س جمموعة 
من الز�ايا اأنا �احلمد لله عام 1990م، �من حتت الرماد عام 

1992م، �قلمي �اأنا، �اأن�شنة االإن�شان 2003م. 
ال�شحفي يف �شحيفة عكاظ  املقال  كتبت  1994م  عام   يف 
اإلى  بعدها  انتقلت  اأ�شهر،   8 ملدة  نختلف"  "قد  عنوان  حتت 
الزا�ية  با�شم  املقالية  الكتابة  موا�شلة  اجل��زي��رة  �شحيفة 
مقاالت  عدة  كتبت  امل�شرية  االقت�شادية  �يف �شحيفة  نف�شه، 
حتت زا�ية "عامل اليوم"، كما اأنها كتبت مقاالت متعددة يف 
يف  م�شاهمات  �لها  البالد،  ك�شحيفة  متنوعة  حملية  �شحف 

ال�شاحة الثقافية، �م�شاهمات يف اجلمعيات اخلريية. 
 قال عنها عبدالفتاح اأبو مدين: "اإنها من اأ�شدق املتحدثات 
يف الوطن العربي عن هموم االأنثى". �اأ�شار اإلى اأن ما مييز 
يف  ال�ّشعر  تكتب  فهي  املرهفة،  ال�شاعرية  اللغة  هي  اأ�شلوبها 

مقاالتها النرثية. �لها عدد من املوؤلفات االأدبية هي:
- فري��س احلب

- موانئ بال اأر�شفة
- اأنا �احلمد لله

- من حتت الرماد
- هجرة القوارير

- دفء البوح
- الت�شكع يف حجرات القلب

- قد نختلف
- خم�شة حرية

- اأحبك حتى الثمالة
- �شر�خ يف بوؤبوؤ العني

- حرملك احلادي �الع�شرين
- اأن�شنة االإن�شان
- الهجرة للوطن

- حب على الهواء
- حني تهطل ال�شماء دموعًا

- اأ�شجان االأفراح
- �شيمازا

انتصار 
العقيل

صرخة بعمق الفقد
يا للبحر.. رغم ات�شاعه.. ينداح �شدره الف�شفا�س زافرًا بحرقة كلما يجول بعمقه، فتطوح اأمواجه �شذرًا 
منها على ال�شواحل الرميلة، التي ت�شبح قاعًا �شف�شفًا بفعل �شفعاِت االأمواج املتتالية عليها!.. مرتقبًا اأيدَي 

ر�ؤ�م عّلها تلتقط �شيئًا مما لفظ، اأ� تعيدها اأمواجه لكبتها يف اأعماقه!.
غريب هذا البحر الكبري.. مل يحتملها على الرغم من ت�شا�ؤل حجمها، قاعه مليء مبا هو اأ�شد ثقاًل منها، 
�قليل هم من �شر�ا اأغواره �نزعوا �شيئًا مما يثقله!.. يف املقابل كرث اأ�لئك الذين يرمون بثقل اآهاتهم يف 

اأح�شانه امل�شرعة.. كرث، �هل �شعر اأحدهم باحلر؟!.
ذاك البحر باأكمله تتالطم اأمواجه يف داخلي!.. منذ اأن اأم�شكت بقلمي ال اأعلم بالتحديد ما الذي اأريد اأن 
اأقدمه بالفعل؟!.. اأهو كتاٌب يزيد عدد الكتب يف العامل؟!.. اأم هو عبٌء كّل به قلبي لتحمله اأ�راقي �اأرفف 
املكتبات عني؟!.. اإال اأنني اأدرك اأن ثمة ب�شرًا قد عبوا من احلياة اأ�شناف بوؤ�شها ��شقائها �ال يجدر بهم اأن 
اأن  بائ�شة د�ن  نهاياٍت  تعاي�س  اأن  ال�شعب  فمن  كتبت،  اأ� الأجل هذا  قلت..  الكرام.. هكذا  بها مر�ر  مير�ا 

تتكهن كيف كانت البدايات.
اأمٍد هو ما  بع�س احلكايات نحن من يكتبها.. �بع�شها االآخر هي من تكتبنا، �الفقد الذي يالزمني منذ 
ح�شني على الكتابة التي األفت كثريًا احت�شانها بلهفٍة باهظة احلزن. اأترانا األفنا احلرمان حتى لكاأنه جزء 
ال يتجزاأ من يومنا؟!.. اأم ترانا نحا�ل ن�شيانه ب�شيٍء من الالمباالة، ظنًا منا اأن جتاهلنا لفقٍد.. �شيمحوه؟!.

اإنني اأكاد اأجزم اأن ال اأحد يفقد �شيئًا ما ي�شتطيع اأن ين�شاه �اإن مرت عليه �شنوَن عجاف، �فقد ال�شغار 
"اأريد لعبة..  يكر معهم كلما كر�ا.. ينمو كلما �شقوه اأنينًا �تاأ�هًا، �رمبا ال�شغري قد يف�شي �شر تاأ�ه.. 
اأريد ثوبًا.. اأريد اأّمًا �اأبًا" حينها قد يجد من مينحه ما يرده �لو موؤقتًا، �غذا ما كر فاإن خوفه من.. "كر.. 
�ما زال يبكي كال�شغار" يجره على اأن يبكي �حده �ب�شمٍت مكبوٍت فال ي�شعر به اإال ذ�� امل�شاعر احلاذقة.
هو ذا دافعي الأن اأم�شك القلم �اأكتب.. "�شرخة بعمق الفقد �ات�شاعه" علها ت�شمع من بقلبه �شمم، مفادها.. 
قد تاأملت منذ ال�شغر.. من منكم اأح�س بي؟!.. اأعوامًا من احلرمان، �توقًا لنحر الفقد، هل من اأحٍد اأدرك ذلك 
عني �لو �شهوًا؟!.. مل اأريد عطفًا يزيد اأ�جاعي.. ال، فقط اأريد التما�س العذر ل�شجري، �حزين �انفعايل، 

�هل هذا كثري؟!.

* الروائي�ة - حصة الحربي

األحمدي يتعّمق 
في أوجاع المساكين

الرياض الثقافي

اأ�����ش����در ال��ك��ات��ب 
�شويد  اإل��ي��ا���س  اأب����و 
االأح��م��دي، اإ���ش��داره 
اجل�����دي�����د )اإع����������ادة 
ت��ع��ري��ف امل�����ش��اك��ني(، 
تكوين  دار  �ذلك عن 
ل��ل��ط��ب��اع��ة �ال��ن�����ش��ر. 
عن  يتحدث  ال��ك��ت��اب 

م���ف���ه���وم امل�����ش��ك��ني 
ال������������رتاث  يف 
االإ�������ش������الم������ي، 

�الذي جاء يف �شياق ن�شو�س قراآنية كرمية، �اأحاديث 
نبوية �شريفة �مقوالت ماأثورة.

مفهوم  ح��ول  ال��ل��غ��وي  للجدل  ال��ك��ت��اب  يتطرق  كما   
ال�شعبية،  الثقافة  يف  امل�شكني  �داللة  �الفقري،  امل�شكني 
تعريف هذا  اإع��ادة  ت��د�ر ح��ول  اأخ��رى بحثية  �ف�شول 

امل�شطلح املتدا�ل منذ قر�ن خلت.
هذا  تتبع يف  اأن��ه  الكتاب  م��وؤل��ف  اأ����ش��ح  م��ن جهته   
عر  ذكرها  �ت��ن��ا�ل  اللغة،  معاجم  يف  اللفظة  املبحث 
�تخليد  الرافدين،  �ادي  ح�شارة  من  بداية  التاريخ، 
امل�شطلح يف قوانني اأ�شنونا �قوانني حمورابي، �لدى 
ال�شابقة،  االأديان  يف  �ذكرها  اخل�شيب،  الهالل  �شعوب 
تنزل  ع�شر  يف  م��ع��ر�ف��ًا  ك��ان  الكلمة  معنى  اأن  �كيف 
الر�شالة، �قدم تعريفها عند عمر بن اخلطاب �علي بن 
اأبي طالب ر�شي الله عنهم، �عند اأبي حنيفة �ال�شافعي، 
يندثر  اأن  قبل  قدميًا،  الرتاث  رموز  من  جمموعة  �لدى 
بع�س  ع��ن��د  بعثه  �حم���ا�ل���ة  ع���ام،  األ���ف  طيلة  امل��ع��ن��ى 

املعا�شرين.
 ي�شار اإلى اأن االأحمدي املتخ�ش�س يف اللغة العرية، 
�املهتم بالتاريخ �اإعادة قراءة الرتاث �مقارنة االأديان، 
قد �شدر له عدة موؤلفات منها: )اخلر بالرهان �الدليل 
�ال��ذي   ،2006 اإ�شرائيل(  غ��ري  يعقوب  النبي  اأن  على 
ناق�س فيه �جود �شخ�شيتني: يعقوب �اإ�شرائيل، �قدم 
بع�س الراهني من القراآن �ال�شنة �التوراة ال�شامرية 
اختالف  على  �اجلديد،  القدمي  �العهد  برنابا  �اإجنيل 

ال�شخ�شيتني. �له جمموعة من الكتب حتت الطبع.

�سحيفة الري��س ال�سعوديةوك�لةالأنب�ء ال�سعودية

التغطيات اإلعالمية
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�سحيفة البالد ال�سعودية

�سحيفة عك�ظ ال�سعودية

التغطيات اإلعالمية
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ق�لوا في المنتدى
الطبعة الأولى 2021م
عدد ال�سفح�ت: 103

منتدى الثالث�ء الثق�في في 
عيون المثقفين العرب
الطبعة الأولى 2021م
عدد ال�سفح�ت: 318

علي الم�سطفى فن�ن ووطن
الطبعة الأولى 2021م
عدد ال�سفح�ت: 270

اإلصدارات الحديثة
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الدكتور ح�سن عبداهلل مدن الثق�فة في مجتمع�ت الخليج العربي  من العزلة اإلى النفت�ح  

الحوار الإ�سالمي الم�سيحي ال�سرورات والتحدي�ت    الق�س الدكتور ري��س جرجور

الدين والتدين مرونة ال�ستج�بة والتحدي في ظل الج�ئحة  الدكتور ال�س�دق بخيت الفقيه

الدكتور زيد بن علي الف�سيل ال�س�لون الموؤ�س�سي ور�س�لة المعرفة     

الدكتور فوؤاد محمد ال�سني العلم وتحدي التقدم       

الدكتور اإبراهيم بن �سليم�ن المطرودي المتلقي في م�سروع اإبراهيم البليهي 

الدكتور عبداهلل ال�سيد ولد اب�ه الم�س�ألة الدينية في الفل�سفة الحديثة     

الأ�ست�ذ وحيد محمد الغ�مدي المنتدى ورقمنة الثق�فة       

الأ�ست�ذ �سلم�ن ح�سن اآل رام�س جزيرة ت�روت في عيون علم�ء الت�ريخ والآث�ر    

الدراسات
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الدكتور خ�لد اأحمد الرف�عي فعل الكت�بة واأ�سئلته� في تجربة اإبراهيم البليهي    

في معنى المواطنة        الأ�ست�ذ محمد ج��سم محفوظ
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الأ�ست�ذ اإبراهيم عبدالرحمن البليهي موانع طبيعية تحجب الحقيقة      

الأ�ست�ذ ه�س�م محمد �سعيد قرب�ن نظري�ت البليهي مف�تيح لفهم فكره ومنهجه    

الدراسات
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لق�ء مركز التنمية الجتم�عية ب�لقطيف
 28-9-2020م

لق�ء مكتب التعليم ب�لقطيف
 21-9-2020م

الزيارات الرسمية
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لق�ء مركز الحوار الوطني ب�ل�سرقية
 13-10-2020م

الزيارات الرسمية

لق�ء مع م�سئولي منتدى النور�س الثق�في
 27-10-2020م
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زي�رة المكتبة الع�مة ب�لقطيف
 30-9-2020م

زي�رة جمعية البر ب�سن�ب�س
 6-10-2020م

الزيارات الرسمية



60

تأتي مبادرة منتدى الثالثاء الثقافي متماشية ومتوافقة مع هذه األهداف، حيث أنه يوفر 
بهدف  المشارب،  مختلف  من  والمثقفين  الشخصيات  للقاء  شاملة  وحاضنة  مناسبة  بيئة 
اللقاء والحوار والنقاش حول القضايا المشتركة، والسعي إلى التوجه نحو القضايا المشتركة 

بدًل من حالة التباعد والقطيعة. 

إن من إنجازات المنتدى الهامة، إضافة إلى وضع القطيف على خارطة الحراك الثقافي في 

المملكة، أنه قّدم في إطار ثقافي وطني من برزوا من رجالت المنطقة، بإسهاماتهم الثرية 

في مسيرة المملكة الثقافية والمجتمعية، قدرته على اجتذاب أسماء مرموقة تنوعت اهتماماتها 

وتمثل الطيف الثقافي الوطني أو تكاد، للحديث من منصته.

مع�لي ال�سفير عبد اهلل المعلمي )المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة(

مع�لي ال�ست�ذ اي�د اأمين مدني - وزير الثق�فة والعالم �س�بًق�

قالوا في املنتدى
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إن أبرز ما يميز هذا المنتدى هو محاولة كسر جمود البيروقراطية، والتفاعل السريع بين 
الجمهور والمشرفين والمحاضرين، مما يجعل سقف التنوع عالًيا، كذلك إشراك الجمهور 
في اختيار المواضيع وغيرها، إضافة إلى النفتاح على ثقافة اآلخر، فقد أشبع المنتدى 
الحاجة لتبادل األفكار والرؤى ومشاكسات التفكير بصوت عال، وولّد  حالة من البهجة 

الفكرية والروحية المطمئنة على مستوى الثقافة. 

المجتمعي  والطائفي  الفكري  التباعد  أنه ساهم في كسر حدة  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  يحسب 

بتناوله وطرحه لقضايا اإلشكاليات الفكرية والمذهبية، وسعيه الدؤوب في نشر الوعي بمفاهيم 

حقوق اإلنسان والتعايش المجتمعي والسلم األهلي، وكذلك التوعية والتنوير بمواضيع التجديد 

الديني، مما يؤثر على ثقافة ووعي المشاركين في المنتدى خاصة فئة الشباب. 

الدكتورة زينب الخ�سيري - اأديبة وروائية، ورئي�سة مب�درة التفرغ الثق�في بوزارة الثق�فة

 الدكتورة نورة ال�سوي�ن - اأك�ديمية واأ�ست�ذ علم الجتم�ع الم�س�رك �س�بًق�

قالوا في املنتدى
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Advisory Board whose members are leading intellectuals and journalists. 
�	 TCF received an award from the Saudi Ministry of Culture and Media in an honoring ceremony 

in 2010. In addition, TCF received the Chaillot Prize from the European Union Delegation in 
Saudi Arabia and the Gulf in 2015.

About this Report: 
The focus of the symposiums of this season was intellectual and philosophical topics and issues 

concerning the role and place of the mind in religious thought and its impact on current and prevailing 
trends in Muslim societies. Specific topics covered throughout the season included: models and 
forms of religiosity, experiences of enlightened and leading thinkers in various specialties and 
hailed from the Islamic East or the Maghreb, and issues related to theories of Modern Philosophy. 
In addition, the weekly programs covered the usual literary, cultural, and social programs such as 
poetry readings, celebration of national and international days such the Saudi National Day, the 
International Day for Human Rights, the International Women›s Day, and other important events.

Attendance of and interaction with the forum’s programs during this season were much higher 
than any previous season, owing to the ease and convenience of the online platform. The average 
viewing of seminars during this season was around 210 views for each program, with a total of 
6150 total for the season.  The average media coverage was about 17 news items per week, with 
a total of 470 items for the entire season.  The total attendance of the seminars was 2062 people.
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Thulatha “Tuesday” Cultural Forum (TCF)
21st Annual Report

)2020-2021(
Rich... Diverse... Distinct

A Brief Introduction
�	 The Thulatha Cultural Forum (TCF) is a non-profit, civic organization that was established in 

2000 by a group of intellectuals in the city of Qatif, Saudi Arabia.
�	 TCF aims at promoting dialogue and building bridges between and among intellectuals and 

civic leaders. It focuses on issues that are important to society such as religious tolerance, 
human rights, social coherence, cultural coexistence, pluralism, and diversity.

�	 TCF offers a weekly panel on Tuesday nights that comprises of a major lecture/presentation, 
an art display, a short film, a ceremony honoring an individual distinction, showcasing, or 
sharing of information about civic initiatives and a book signing ceremony.

�	 An impressive array of individuals from the public and private sectors has participated in 
TCF programs including government officials, and leading experts in scientific, social, health, 
intellectual and legal fields. 

�	 TCFs’ leadership team consists of professional members of Board of Directors along with an 




