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تمهيد 

بين أناملك ـ عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة ـ مادة الموسم الثقافي الحادي 
عشر لمنتدى الثالثاء الثقافي والتي أتت من 23 ندوة جمعت أفكار متخصصين في 
مجاالت متعددة، حيث تميز هذا الموسم بمواكبته للتطورات واألحداث السياسية 

واالجتماعية التي مرت بها المنطقة مرّكًزا على قضايا المرأة والشباب.

الثقافية  األوضاع  مراجعة  على  الضوء  لتسلط  العربي  الربيع  أحداث  جاءت 
دراسة  أهمية  أمام  المجال  ولتفتح  العربي،  واقعنا  في  والمرأة  الشباب  وموقعية 
وبحث كل هذه األبعاد والقضايا بصورة موضوعية وواضحة. وفي المملكة حيث 
المنتدى  على  القائمون  اعتنى  السعودية،  المرأة  مشاركة  تطوير  مسيرة  انطلقت 
بتخصيص عدة ندوات حوارية حول دور المرأة ومشاركتها في االنتخابات البلدية 
أخرى  ناحية  من  ذلك.  إشكاليات  ومعالجة  حقوقها  حول  القائمة  واألطروحات 
في  أنفسهم  الشباب  إشراك  خالل  من  بالًغا  اهتماًما  أيًضا  الشباب  قضية  حظيت 

الحديث والتعبير عن آرائهم وتصوراتهم ألدوارهم الحالية والمستقبلية.

قدمت  حيث  والمسرح  الفن  بين  الموسم  ندوات  وقضايا  مواضيع  تنوعت 
من  المنطقة  في  الشعبية  المهرجانات  وبين  سعودًيا،  التجربة  هذه  تدرس  أوراًقا 
المنطقة  في  الصحافة  تجربة  حول  وندوتين  عليها،  القائمين  مع  الحوار  خالل 
الشرقية وكذلك حول النشر اإللكتروني. ولم تغب قضايا المجالس البلدية وتجربة 
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العالج التخصصي بالمملكة عن الحسبان فتمت استضافة شخصيات متخصصة 
في هذا المجال.

ضمن  تأتي  والتي  الموسم  هذا  في  طرحت  التي  ا  جدًّ المهمة  المواضيع  من 
من  به  يتعلق  وما  والشيعة  السنة  بين  الحوار  موضوع  عام  بشكل  المنتدى  اهتمام 
ا ووافًيا، وكذلك موضوع مسيرة التغيير  إشكاالت وأوهام، وقد كان النقاش فيه ثريًّ
واإلصالح في المملكة والتي تم تناولها بصورة موضوعية وشاملة من خالل رصد 

ما تم إنجازه والتعرف على اآلفاق المستقبلية لمسيرة اإلصالح هذه.

مأ أثرى مادة هذا الموسم هو تنوع وكثافة وعمق المداخالت والحوار الذي 
أتى بعد كل ندوة ومحاضرة، حيث تشهد صالة المنتدى حوارات ساخنة ونقاشات 
جادة بين أطراف متعددة ومختلفة في جوٍّ من االحترام المتبادل والطرح المتوازن، 
مما أضاف لمادة هذا الكتاب آراًء وأفكاًرا نوعية ذات مصداقية عالية. وإضافة إلى 
ذلك فقد تنوع المشاركون أيًضا في هذا الموسم من ناحية المحاضرين والحضور 

من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية، والتوجهات الفكرية.

التي  األفكار  ورصد  لتوثيق  البالغة  األهمية  يرى  الكتاب  لهذا  المتصفح  إن 
المطروحة حولها في  والنقاشات  الحوارات  القضايا وطبيعة  تدور حول مختلف 
لها  الرجوع  يمكن  للمستقبل  مهّمة  وثائقية  مادة  ستكون  حيث  معينة،  زمنية  فترة 

ومعرفة أبعادها ومقاصدها.

كل هذا العمل الثقافي الكبير لم يكن ليتحقق لوال الجهود المشتركة ألعضاء 
فريق عمل المنتدى، وكذلك لمن أسهم في توثيق هذا العمل من مصورين وكتبة 
الشكر والتقدير على هذا  ومؤرشفين ومصححين ومخرجين، فلكل منهم جزيل 
اإلصدار  هذا  من  الفائدة  تعم  أن  إلى  ونتطلع  النبيل،  والجهد  المتواصل  العطاء 

استمراًرا ومواصلًة لما يقدمه المنتدى للساحة الثقافية.

جعفر الشايب
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شــّكلت المنتديات والمجالــس األدبية، أو ما يعــرف بالصالونات الثقافية، 

مع مطلع القرن العشرين الميالدي/الرابع عشــر الهجري، جزًءا رئيًسا من مشهد 

الخطاب الثقافــي العربي بوجه عــام، ومثلت بآفاقها وأطرهــا الفكرية من جهة، 

وضراوة مداوالت النقاش العلمي بين مختلف توجهاتها الفكرية من جهة أخرى، 

اللبنة األولى لوالدة الرعيل األول لشــريحة النخبة الثقافيــة العربية فيما يعرف بـ 

»اإلنتلجنسيا Intelligentsia«، التي ســاهمت في إعمال التغيير الثقافي والفكري 

واالجتماعي ضمن جنبات فئاتها المتنوعة. 

وعلى الرغم من أن والدة فكرة الصالونات الثقافية، قد عكســت في نشــأتها 

الســمت الثقافي الفرنســي بوجه خاص، إاّل أن للفكرة أصل فــي مخزون ثقافتنا 

العربية بوجه عام، وإن كان بصورة مختلفة نسبًيا، إذ مّثلت تلك االجتماعات الثقافية 

المقامة في دواوين الخلفاء واألمراء خالل عصر ازدهار حضارة المسلمين، شكاًل 

من أشكال تلك المجالس الثقافية واألدبية بوجه عام، السيما إذا ما أدركنا عمق ما 

كان يدور بها من نقاشات علمية، ومناكفات أدبية، عالوة على ما كان يقدم فيها من 

معارف إنسانية عظيمة. 
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ويمكن اســتجالء تلك الظاهــرة في عديد مــن كتب التــراث ومنها كتاب 

»األغاني« ألبي الفــرج األصفهاني، الذي جاء نتيجة مــداوالت أدبية في مجلس 

الوزير المهلبي، و»محاضرات األدباء« ألبي القاســم حســين بن محمد الراغب 

األصبهاني، و»مجمع األمثال« للميداني، و»عيون األنباء في طبقات األطباء« البن 

أبي أصيبعة، و»اإلمتاع والمؤانســة« وكذلك »المقابسات« ألبي حيان التوحيدي، 

وجميعها قد اكتنز بالحديث عن المجالس األدبيــة المنعقدة هنا أو هناك، وأبانت 

صفحاتها ما يدور من نقاشات وحوارات، وما نتج عنها من حصيلة ثقافية راقية. 

ولم يقتصر الحال على المشــرق اإلســالمي، بل امتد المشــهد لُيخيم على 

ثقافة المغــرب العربي واألندلس، حيث بدأت تلــك المجالس األدبية على عهد 

األمير عبدالرحمن الداخل، ثم اســتمرت في عهد أبنائه من بعده، وتطورت بشكل 

مطــرد حتى عهد ملوك الطوائف، التي تعددت في كنفهم مجالس األدب والثقافة، 

بخالف بروز ظاهرة جديدة من المجالــس عرفت بمجالس الندماء، وهم الخالن 

من المثقفين، الذين تتساقط األحجبة دونهم مع الخليفة أو الحاكم.

وكان للمجالس األدبية سواء في المشرق أو المغرب العربي مكانة رفيعة بين 

الناس، وتميز أغلبهــا بمظهرها الباذخ، ودقة تنظيمها، وجمال مكان انعقادها؛ كما 

كان لها آداب وضوابط وأصول يجــب مراعاتها وعدم الخروج عليها، وتدار وفق 

رغبة صاحبها وبحسب توجيهه لها. 

هكذا كان اســتمرار تلك الثقافة في أروقــة مجتمعنا العربي حتى كان انتقالها 

إلى أحضان المجتمع الثقافي األوربي، وبخاصة في عهد التنوير والنهضة األوربية، 

لتعود من ثم إلــى أحضاننا خالل بواكير النهضة العربية فــي مصر والعراق وبالد 

الشام. 

وفي هذا اإلطــار، يعد صالون األميرة نازلي فاضل في أواخر القرن التاســع 
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عشــر الميالدي األول من نوعه بمصر، حيث شــارك فيه لفيــف من رموز حركة 

األنوار العربية، وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده، عالوة على األستاذ قاسم أمين، 

واألستاذ فتحي زغلول وغيرهم، ثم ما لبثت تلك الثقافة أن انتشرت أهدابها لتصبح 

عالمة حضاريــة يحرص عليها األدباء والمثقفون في مصــر، التي برز فيها العديد 

من المجالس األدبية كمجلس األديب عباس محمود العقاد، وصالون الدكتور طه 

حســين، وصالون الشــاعرة مي زيادة، ومجلس األديب مصطفى صادق الرافعي، 

ومجلس األديب محمود شاكر وغيرهم. 

ثم أخذت هذه الظاهرة في التمدد ضمن نطاق المشــهد الثقافي في المشرق 

العربي بوجه عام، لتشــتهر العديد مــن المجالس الثقافية واألدبيــة التي تعددت 

ألوانها، وتنوعت أطيافها، بما يحملــه روادها من رؤى وأفكار، كما هو الحال في 

بغــداد، التي بلغت المجالس فيها قرابة 243 مجلًســا ثقافًيا متنوًعا، يتناوب عليها 

الصفوة من أهل السياســة واألدب والفكر، كمجلس األب المفكر انستاس ماري 

الكرملــي، ومجلس طه الراوي، ومجلس آل األلوســي، ومجلس محمد معروف 

الرصافي، ومجلس محمد جميل صدقي الزهاوي، إلى غير ذلك، عالوة على بروز 

العديد من النوادي الثقافية كنادي »القلــم«، ونادي »اإلصالح«، وجمعية »إخوان 

األدب«، ونادي »المثنى الشيباني«، وجمعية »التحرير الثقافي«، وغيرها. 

والحال كذلك باليمن، الذي عاش مجتمعه مالمح هذه الظاهرة منذ فترة مبكرة، 

وانســاق في جنباتها منذ مدة زمنية بعيدة، تعود نشــأتها إلى القرن الثالث الهجري 

)العاشــر الميالدي(، حين حبذ العديد من العلماء واألئمة واألمراء فتح مجالسهم 

لعقد العديد من المناظرات العلمية، والنقاشات األدبية العميقة، بعيًدا عن ساحات 

المســاجد وحضور العامة، وقد تخصصت بعض تلك المجالس في علوم الفقه أو 

الحديث، عالوة على مجالس المناظرات الكالمية في مختلف مدن اليمن العلمية. 

ثم تطورت آلياتها مع مرور الزمن خالل فترات حكم دولة األئمة، التي كان حكامها 
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على درجة عالية من العلم المعرفي، مما حفزهم لعقد مثل هذه المدارسات لإلفادة 

واالستفادة، لتصبح هذه المجالس ـ بعد ذلك ـ ملمًحا ثقافًيا اجتماعًيا مستمًرا حتى 

اليوم، ويعرف محليا باسم »المقـْيـَــل« أو »المتـَاِكي« الذي تجتمع فيه النخب من 

أطياف المجتمع المتنوعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ليتداولوا 

يِّق من حديث األدب،  فيما بينهم الكثير من شــؤون حياتهم، ويلوكوا بأفواههم الشَّ

والجديد من نوادر النكت االجتماعية والسياسية، بل وتتم خالله مناقشة الكثير من 

الخطط التنظيمية، واألهداف الوطنية.

ولم تكن المملكــة العربية الســعودية بأقاليمها العريقة، ومدنهــا التاريخية 

الضاربة في أعماق الزمن، بمنأى عن هذا المســلك الحضاري، وبخاصة في عدد 

من مدنها وبلداتها المعروفة، التي عبقت بالعديد من المجالس والمنتديات الثقافية 

الشــهيرة، والتي كان لها صداها الكبير على الصعيــد الوطني والعربي، ومن ذلك 

منتــدى االثنينية بجدة للشــيخ عبدالمقصود خوجة، ومنتــدى األحدية بالرياض 

للدكتور راشــد المبارك، ناهيك عن بروز عديد من المنتديات والمجالس الثقافية 

بالمنطقة الشــرقية إجمااًل، والتي يأتي على رأســها ظهوًرا، واستمرارية، ونوعية 

كذلــك، منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف لصاحبه المثقف األريب األســتاذ جعفر 

الشايب، الذي اختط منهًجا متفرًدا في تنظيم منتداه يقوم على مفهوم المؤسسية في 

إدارته من جانب، ويعتمد الشمولية والتنوع في مواضيعه وأفكار النقاش المطروحة 

من جانب آخر. وهو لعمري سر تميز المنتدى وديمومته بذات القوة ودافعية النفس 

حتى اليوم.

وبنظــرة خاطفة لفهرس هذا الســفر الذي بين يدينا، يتبيــن للقارئ جوهر ما 

قصدته بقولي اآلنف، إذ ســيالحظ القارئ الحصيف جمال التنوع في موضوعات 

المنتدى لهذا العام، وهو أمر باتت المؤسســات الرســمية وشــبه الرسمية تفتقده 

في كثير من برامجها الثقافية، فالشــمولية مطلب ليس سهاًل تحقيقه بذات الجودة 
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والمتانة، األمر الذي يحسب للمنتدى وللقائمين عليه. 

أشــير في ختام هذه الفذلكة الســريعة إلى األهمية العظمى الســتمرار هذه 

المنتديات الثقافية األهلية في مجتمعنا، وقيمة الدور المناط لها والقائم على كاهلها، 

ليس على صعيد المستوى األهلي، وإنما على صعيد المستوى الرسمي أيًضا ـ إن 

قامت بوظيفتها بصورة طبيعية، ووفق منهجها المعرفي ـ حيث أنه ومع تزايد وعي 

أبناء مجتمعنا معرفًيا، ستتوســع آفاق نظرتنا بصورة إيجابيــة لكثير من المتغيرات 

واالحتياجات الالزمة، وسيصبح العقل باعتباره أحد مرتكزات الوعي الرئيسة، هو 

الضابط لكثير من قواعد السلوك بيننا، وستكون تلك المنتديات بمثابة األداة لقياس 

مدى عمق ووعي توجهات الشارع، وحقيقة إدراكه لمختلف احتياجاته المتنوعة.

د. زيد بن عيل الفضيل

كاتب وباحث 
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سماحة السيد حسن السيد صناعة التميز في العمل االجتماعي١9 /٢0١0/١0م

محمد النمر

١٤٣١/١١/١8هـ٤
٢6 /٢0١0/١0م

تجربة العالج التخصصي في المملكة: 
د. خالد محمد الشيبانيمستشفى الملك فهد التخصصي أنموذًجا

١٤٣١/١١/٢٥هـ٥
مسؤولو المهرجانات الثقافيةالمهرجانات الشعبية ودورها االجتماعي٢ /٢0١0/١١م

٣ /١٤٣١/١٢هـ6
9 /٢0١0/١١م

قراءة في أدب السكان األصليين 
د. مبارك راشد الخالديفي أستراليا

١٤٣١/١٢/٢٤هـ٧
االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان٣0 /٢0١0/١١م

أ. ذاكر علي آل حبيل
أ. عبدالله حسن العبدالباقي

أ. وليد أحمد آل سليس

١ /١٤٣٢/١هـ8
٧ /٢0١0/١٢م

المسرح بين األزمة االجتماعية 
وغياب الوعي

أ. عبدالله أحمد الجفال
أ. جبران سعيد الجبران

١٥ /١٤٣٢/١هـ9
مجموعة من الشبابالشباب وتحديات المستقبل١6 /٢0١0/١٢م
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٢٢ /١/ ١٤٣٢هـ١0
أ.سلطان عبدالرحمن البازعيالصحافة المكتوبة والنشر اإللكتروني٢٣ /١٢/ ٢0١0م

٢9 /١/ ١٤٣٢هـ١١
أ. فريد عبدالله النمرالنصوص الوجدانية بين القراءة والتحليل٤ /١/ ٢0١١م

أ. سعود عبدالكريم الفرج

١٤ /٢/ ١٤٣٢هـ١٢
أ. عالية علي آل فريدالعنف ضد المرأة١8 /١/ ٢0١١م

االخصائي أحمد حسن السعيد

٢١ /٢/ ١٤٣٢هـ١٣
المهندس نبيه عبدالمحسن المجالس البلدية واالنتخابات القادمة٢٥ /١/ ٢0١١م

البراهيم

٣/١٢/ ١٤٣٢هـ١٤
١٥ /٢/ ٢0١١م

لمحات من تاريخ الصحافة 
في المنطقة الشرقية

أ. خليل إبراهيم الفزيع

١٤٣٢/٣/١9هـ١٥
د. توفيق محمد تقي السيفالتحوالت الجديدة في المنطقة العربية٢٢ /٢/ ٢0١١م

أ. نجيب عباس الخنيزي

١٤٣٢/٣/٢6هـ١6
أ. ميثم محمد علي الجشيالشباب والمتغيرات في العالم العربي١ /٣/ ٢0١١م

أ. سعيد عبدالله الوهابي

٤/٣/ ١٤٣٢هـ١٧
حوار مفتوحالمرأة بين التحديات والتطلعات8 /٣/ ٢0١١م

٤/١0/ ١٤٣٢هـ١8
١٥ /٣/ ٢0١١م

شبكات التواصل االجتماعي 
ودورها في التغيير

أ. خالد أحمد الناصر
أ. عصام محمد الزامل

٤/١٧/ ١٤٣٢هـ١9
االخصائي عبدالعظيم سيكولوجية األمومة وأثرها في التربية٢٢ /٣/ ٢0١١م

حسين الصادق

٤/٢٤/ ١٤٣٢هـ٢0
د. محمد حامد االحمريالعالقة بين السنة والشيعة: حقائق وأوهام٢9 /٣/ ٢0١١م

١٤٣٢/٥/١هـ٢١
 ٥ /٤/ ٢0١١م

ذوو االحتياجات الخاصة والدور الفاعل؛ 
لجنة الصم والبكم أنموذًجا

أ. علي أمين النمر
أ. محمد أحمد الشيخ

أ. فؤاد عبدالجبار الحمود
أ. حسني سعود آل ربح

٢9 /٥/ ١٤٣٢هـ٢٢
٤ /٥/ ٢0١١م

مسيرة التغيير في المملكة 
واإلصالح المطلوب

معالي السفير عبدالله 
يحيى المعلمي

6/١٤/ ١٤٣٢هـ٢٣
مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية١٧ /٥/ ٢0١١م

أ. فالح زيد المليحي
د. حنان عبدالله الشيخ
أ. ليلى عبدالله الكاظم



الندوة الأولى

منتدى الثالثاء الثقافي: قراءة في التجربة
 26 �سوال 1431هـ الموافق 5 اأكتوبر 2010م

ال�سيف:
الأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب )راعي المنتدى(	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ زكي عبداهلل البحارنة))(

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



جعفر محمد ال�سايب:
من مواليد جزرة تاروت بمحافظة القطيف )الســعودية( عام 	 

1378هـ )1959م(.
حاصل على بكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة 	 

كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية.
حاصل على شهادة الماجستير في االقتصاد من جامعة وسط 	 

والية تنسي بالواليات المتحدة األمريكية.
أنهى العديد من الدورات في إدارة األعمال والتجارة الدولية.	 
كاتب في الصحافة السعودية والعربية.	 
نشــرت له العديد من الدراســات في قضايا حقوق اإلنسان 	 

والتعدد المذهبي والتسامح الديني.
شارك وحاضر في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية.	 
انتخب رئيًسا للمجلس البلدي بمحافظة القطيف لدورتين.	 
عضو في العديد من الجمعيــات والمنظمات منها: الجمعية 	 

الوطنية لحقوق اإلنســان، الشــبكة العربية للتسامح، شبكة 
الحوار في المنطقة العربية.
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مدير الندوة:
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أرحب بكم في هذه األمسية 

الثقافية، والتي تعتبر باكورة هذا الموسم المبارك إن شاء الله، وهو الموسم الحادي 

عشــر لمنتدى الثالثاء الثقافي. تواكب إنشاء هذه الواحة الحوارية مع بداية التحول 

في منطقتنا من حالة الصمت والســكوت إلى مرحلــة التعديل والحراك الفكري، 

حينمــا كان التفكير في إمكانية تطوير التواصل االجتماعي عبر طرح الموضوعات 

المختلفة والتفكير بصوت مسموع يتناسب والتحول القادم.

فكانت هذه االستجابة بإنشــاء هذا المنبر كمنتدى ثقافي أهلي، لخلق حراك 

ثقافــي قائم على الحوار المباشــر، وتبادل الرأي، وطرح التســاؤالت، ومراجعة 

اإلجابات. ورأينا انعكاس هذه الرؤية على توجهات ومخرجات المنتدى الحوارية 

والتي اتسمت بالشمولية والنوعية غالًبا. 

وكان الملفت في الساحة الثقافية على مستوى الوطن هو استمرارية المنتدى، 

وحفاظه على هذه الوتيرة األسبوعية، وهي تكشف عن الجهد الذي تبذله المجموعة 

العاملة في هذا المنشط الذي تّوج بتكريمه هذا العام من قبل وزارة الثقافة واإلعالم 
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ضمن ستة منتديات ثقافية على مستوى المملكة وذلك في فعاليات معرض الكتاب 

الدولي في الرياض.

خير من يعرض مسيرة وتجربة هذا المنتدى خالل العام المنصرم، هو األستاذ 

جعفر الشايب وهو غني عن التعريف. حيث سيقوم بعرض سيرة المنتدى ومرئياته 

حول هذا الموضوع، ومن ثم ننتقل إلى االســتماع إلــى مرئياتكم ومالحظاتكم. 

فليتفضل األستاذ جعفر الشايب مشكوًرا.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
الســالم عليكم ورحمة الله وبركاتــه أرحب بكم في هذا اللقــاء في افتتاح 

برنامجنا للموســم الثقافي الحادي عشر لمنتدى الثالثاء الثقافي. هذه الجلسة هي 

جلسة تمهيدية لهذا الموســم، أحببنا أن تكون جلسة حوارية مفتوحة حول تجربة 

المنتدى خالل السنوات العشر الماضية. وأنتم الركن األساس في نجاح واستمرار 

هــذا المنتدى، فدعوني فــي البداية أرحب بكــم وبضيوفنا مــن مملكة البحرين 

المسؤولين في جمعية التجديد الثقافية، وأشكرهم على حضورهم ومشاركتهم لنا 

ورغبتهم في التعرف على تجربة المنتدى خالل العشــر سنوات الماضية. وأرحب 

باألســتاذة الكريمة اإلعالمية ابتسام الحبيل وهي أول امرأة سعودية تظهر على قناة 

اإلخبارية وأول امرأة تشاركنا في هذا المنتدى.

كما أشار األســتاذ زكي في مقدمته، أن بدايات التفكير في إقامة هذا المنتدى 

كانت في ظــل مجموعة تحوالت ثقافية واجتماعية مر بهــا مجتمعنا، وكان هناك 

إحســاس بضرورة إيجاد قنوات للتواصــل داخل المنطقــة وخارجها من خالل 

التعارف والحوار والتواصل مع المثقفين من مختلف مناطق المملكة.

دعوني أعرض لكم بدايات المنتدى، رؤيته، رســالته، أهدافه، اللجنة القائمة 

على تنظيم المنتدى، وبعض اإلحصائيات والموضوعات التي تعرض لها، وكذلك 
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بعض األنشطة المصاحبة، والموقع اإللكتروني، وتصورنا للفترة المقبلة، ثم ننطلق 

إلى مالحظاتكم ومقترحاتكم حول المنتدى.

منتدى الثالثاء الثقافــي لم يكن بهذه الصورة، وإنما بــدأ بلقاء اجتماعي في 

هذا المكان كأي لقاء يجمع بين النشــطاء في المجتمع، للتفكير في بعض القضايا 

االجتماعية والثقافيــة. فكانت البداية في ســنة 2000م الموافق )42)هـ، بلقاء 

أســبوعي ضم نخبة من الشــخصيات االجتماعية يتباحثون حــول بعض القضايا 

المحلية لمناقشتها وطرح سبل تطويرها ومعالجتها، حيث ينطلق الموضوع من جو 

الجلسة الحوارية والحديث المشترك. 

فمثاًل حســب ما أتذكر طرح في الجلســات األولى موضوع برنامج شــركة 

أرامكو في إنشــاء المدارس، فحدث نقاش حول كيفية دعم ومساندة هذه الفكرة 

كي تستمر شــركة أرامكو في مواصلة هذا المشــروع، حيث قامت شركة أرامكو 

فيما بعد بتســليم المدارس إلى وزارة التربية والتعليــم وانتهى بذلك دورها. كما 

طرحت فكرة تشكيل لجان لزيارة المرضى ودعمهم ومساندتهم، وطرحت كذلك 

أفكار ومبادرات مثل تكريم بعض الشــخصيات الثقافية واالجتماعية في مجتمعنا 

مثل الشــاعر عبدالله الجشي. ومن الشــخصيات التي كانت مشاركة معنا في هذه 

اللقاءات األولى ســماحة الشيخ حســن الصفار، السيد حســن العوامي، الشاعر 

، ومجموعة من المثقفين  الســيد عدنان العوامي، السيد علي العواميـ  رحمه اللهـ 

والنشطاء في المجتمع.

بعــد ذلك تطورت الفكرة أكثر وأصبحت الجلســات أكثر تنظيًما، من خالل 

تحديد الموضوع والمحاور والمحاضرين. وبدأت استضافة شخصيات من خارج 

المنطقة للمساهمة في كسر الحواجز االجتماعية بين المثقفين. وبدأت المواضيع 

في 2003م و2004م تتمحور حول قضايا سياســية واجتماعية وحقوقية وفكرية 

مختلفة. وفي هــذه اللقاءات تمت دعوة العديد مــن ذوي االختصاص من داخل 
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وخارج المملكة.

وفي عام 2004م، بدأ المنتدى بالتوسع في ضيوفه والحضور أيًضا أصبح في 

زيادة وتنوع. وتجدر اإلشــارة هنا إلى أنه بعد أحداث )) ســبتمبر طرحت قضايا 

جادة ومن بينها مناهج التعليم وتجديد الفكر اإلســالمي، وغيرها من القضايا التي 

تشّكل استجابة لتحديات وأحداث تلك المرحلة.

بخصوص أهداف المنتدى فقد حدد المنتدى أهدافه كالتالي:

إبراز الشخصيات والمؤسسات واألنشــطة المحلية والتعريف بها. ففي 	 

المنطقة حراك ثقافي على مختلف المستويات الفنية والثقافية والتأليف 

والمهرجانات وغيرها، ومعظمها أنشــطة أهلية، ولكنها لم تكن تحظى 

باهتمــام للتعريف بها وببرامجها وبفعالياتها، فكان المنتدى يســتقطب 

هذه األنشطة ويســعى إلبرازها والتعريف بها، مثل جمعية الفلك مثاًل، 

والعديد من المبادرات واللجان المحلية.. كما اســتضفنا مجموعة من 

المنتديات الثقافية ومؤسسات اإلنتاج الفني في المنطقة، والمهرجانات 

التراثية، وتم أيًضا دعوة القائمين على الدوريات الفصلية التي تصدر في 

المنطقة، وتم تكريم بعض الشــخصيات خاصة ممن لهم باع طويل في 

النشــاط االجتماعي أو في العمل الفكــري والثقافي، وبعض الكفاءات 

العلمية لعرض اكتشافاتها.

 التواصــل مع الجهــات الثقافية داخل وخارج المملكــة، حيث حاولنا 	 

االنفتاح علــى مختلف االتجاهات الثقافية والفكرية واســتضافة بعض 

الشخصيات في حوارات جادة بغض النظر عن االختالف في التوجهات 

والمواقف واآلراء.

طــرح القضايا ذات األهميــة للجميع، حيث يضم المنتدى في ســجله 	 
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مجموعــة من المواضيع التي تناولت قضايــا كثيرة مثل قضايا المجتمع 

المدني، اإلصالح السياســي، الفساد، حقوق اإلنســان، قضايا المرأة، 

إعادة قراءة التراث..وغيرها.

تفعيل الحوار والنقاش المفتوح، فالمعروف أن ندوات المنتدى ال تتسم 	 

بالرســمية واإللقاء أحادي االتجاه، بل هو حوار تفاعلي يحتدم النقاش 

فيه بعض األحيان بين المحاضر والحضور.

إن مبادرة إطالق المنتدى في عام 2000م، كان لها السبق في أن تكون الفكرة 

الرائدة، حيث نشــأ بعدها في المنطقة قرابة اثني عشر منتدًى ثقافًيا رأت في منتدى 

الثالثاء الثقافي تجربــة ناجحة ومفيدة للحوار والتواصل يمكن االســتفادة منها، 

وهذا أمر يسعدنا ويشعرنا بحالة من التكاملية والفاعلية الثقافية في المجتمع.

وبالنســبة للهيئة التنفيذية فتضم مجموعة مــن المثقفين الذين كان لهم الدور 

في التأســيس والتعاون المتواصل، مثل األســتاذ ذاكر آل حبيل، واألستاذ علي آل 

صباح، واألستاذ أســعد النمر، واألستاذ ياســر آل غريب، والشاعرة نهى آل فريد 

واألســتاذة آمال المتوزي، حيث كانتا تعمالن على تنقيح وكتابة الملخصات. أما 

أعضاء الهيئة الحاليين فهم األســتاذ زكي عبدالله البحارنة، واألستاذ عيسى محمد 

العيد، واألستاذ موسى حميد الهاشم، واألستاذ محمد أحمد آل محسن، واألستاذة 

غادة عبدالكريم الســيف. أيًضا تم الحديث مع مجموعة من المثقفين والمهتمين 

للمشاركة والمساندة والدعم لبرامج وأعمال المنتدى لتحويل هذا العمل إلى عمل 

مؤسسي متكامل.

أنهى المنتدى عشــرة مواســم من عام 2000م وحتــى 0)20م، ومجموع 

الندوات التي أقامها المنتدى خالل هذه المواســم هي 99) محاضرة، بمعدل 20 

ندوة في كل موسم، وكان الحد األعلى 28 ندوة، بعضها شارك فيها محاضر واحد 

وبعضها أكثر من شخص، مثل األمسيات الشعرية والجلسات الحوارية. ومجموع 
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الضيوف كان 258 ضيًفا مــن داخل وخارج المنطقة وبعضهم من خارج المملكة 

أيًضا من الدول المجاورة. 

مواضيع المنتدى كان يتم التخطيط لها في بداية كل موســم عبر وضع تصور 

أولي لها، والتي غالًبــا ما تكون متنوعة ومرتبطة بمتطلبــات تلك الفترة والقضايا 

المطروحة فيها.

وأحد المتابعين لســير المنتدى يقول أنه في بعض الفترات كان هناك حضور 

لثالثة أجيال في ندوة واحدة، حيث كان يشــارك الجــد واألب ةاالبن، والمنتدى 

ليس متخصًصا في مواضيع معينة بل أنه يتناول مختلف المواضيع والقضايا بصورة 

شــاملة مما يجعل لقاءاته تتميز بالتنوع، وخالل مراجعتي لكتاب أحد المواســم 

بدا لي أن مواضيعه كالحديقة الغناء فيهــا من مختلف ألوان الزهور والورود، فهو 

كشكول معرفي يتنقل فيه اإلنسان من قضية ألخرى.

وباإلضافة للمحاضرات، فقد تم اقتراح أنشطة ثقافية مصاحبة بحيث تكسب 

المنتدى أجــواًءا ثقافية أكثر من مجرد االقتصار على المحاضرة والمناقشــة، فتم 

عمل معارض فنية مصاحبة واستقطبنا الفنانين من كال الجنسين بحيث يتم التعريف 

بأنفســهم وأعمالهم وتجاربهم الفنية، وقد تعاون معنا في ذلك األستاذ عبدالعظيم 

الضامــن. ولم نقتصر على الفن التشــكيلي، بل شــمل ذلك أيًضــا الخط العربي 

والتصوير الضوئي ومختلف الفنون.

كما تم تنظيم معرًضا للكتاب، بحيث يكون هناك اختيار لكتاب معين في كل 

ندوة واستعراضه، وأحياًنا يقوم المؤلف بنفسه بعرض كتابه.

في عام 2006م، تم تدشــين الموقع اإللكتروني لمنتدى الثالثاء الثقافي وهو 

http://www.thulatha.com، للتعريــف بالمنتــدى واللجنــة المنظمة، ولتوثيق 

أعمال المنتدى والسير الذاتية للضيوف. كما يضم الموقع جميع المحاضرات التي 
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طرحت طوال هذه الفترة مصنفة حســب الموسم، وكل محاضرة مذيلة بأيقونات 

تربط بالمحاضرة الكاملــة، والتغطيات اإلعالمية لهذه الندوة، وصور المحاضرة، 

والسير الذاتية للضيوف وعرض مرئي لمادة الندوة إذا توفرت.

ويوجد أيًضا رابط يضم سير ذاتية لضيوف المنتدى طوال هذه المواسم بحيث 

أصبح مرجًعا عاًما، ويوجد في الموقع زاوية لصدى اإلعالم لرصد كل ما كتب في 

وســائل اإلعالم عن المنتدى والندوات التي يقيمها، ومعرًضا للصور، ومختارات 

ثقافية توضع فيهــا الموضوعات المختلفة التي تخص المنتديات الثقافية ودروها، 

وقائمــة بكل المنتديات الثقافية في مختلف مناطق المملكة وطرق التواصل معها. 

وهناك فكرة لتطوير الموقع بربطه بالتقنيات الحديثة كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب 

لجعله أكثر فاعلية.

هذه الجهود أثمرت عن تكريم المنتدى هــذا من قبل وزارة الثقافة واإلعالم 

وكان هذا التكريم بمثابة وساٍم نقّدره من الوزارة.

أحببت أن أشــير إلى الجانب الخفي من الجهد الــذي يكون بعد الندوة وهو 

جهد ليس بقليل، حيث يتم إصدار تقرير ملخص للندوة في اليوم الثاني مباشــرة، 

كما يوضع في موقع المنتدى ويرســل لكل المشــاركين وللصحافــة وللعناوين 

المســجلة، ويتم تفريغ المحاضرة بشــكل كامل ومراجعتها للعمل على إصدارها 

ككتاب، وترجمة بعض الملخصات باللغة اإلنجليزية لنشرها للمهتمين.

ونطمح في المستقبل لحضور المرأة ومشاركتها في مختلف فعاليات المنتدى، 

وقد بدأنا منذ هذه الليلة بدعوة النساء للحضور، ونأمل بتعويض هذا النقص الذي 

كان طوال الفترة الماضية. كما نســعى للتعاون مع المؤسســات الثقافية المختلفة 

في مناطق المملكة كاألنديــة األدبية وجمعيات الثقافة والفنون بحيث يكون هناك 

مذكرات واضحة للتعاون ولتبادل اإلصدارات وتنســيق مشاركة الضيوف وعمل 
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برامج وندوات مشــتركة، كما نســعى لالستفادة من وســائل التقنية التي تطورت 

حديًثا مثل الفيسبوك ونقل مقاطع فيديو عبرها. ويهمنا كثيًرا نشر وطباعة إصدارات 

المنتدى، ألنها ستشكل حصيلة ثقافية ثرية من الحوارات والنقاشات الثقافية، كما 

نســعى لخلق أفكار لتفعيل األنشــطة المصاحبة، وهناك بعض القنوات الفضائية 

الرســمية وخاصة القناة الثقافية، التي عرفت أنها ترغب بتخصيص أوقات لتغطية 

أنشطة وفعاليات المنتديات الثقافية.

ولعلي أشير في نهاية حديثي لبعض المالحظات والعقبات التي واجهناها وال 

نزال أحياًنا طوال فترة عمل المنتدىث

أواًل:  تفاوت الحضور حيث أنه يتغير اعتماًدا على الموضوع وعلى المحاضر، 
ولكنه أعلى من المتوســط بشــكل عام، ونأمل أن نقدم محفزات أكثر 

تشجع على زيادة الحضور من ناحية معرفة القضايا والمواضيع المهمة.

ثانًيا:  ال تزال عملية تســجيل المنتدى كمؤسســة ثقافية رســمية متعثرة رغم 
المحــاوالت العديدة وهــذا يجعل مســار العمل متأرجًحــا ويواجه 

التدخالت بين الحين واآلخر بسبب الضبابية في العالقة.

ثالًثا:  التوازن في اختيار المواضيع معادلة صعبة دوًما، فبينما يســعى المنتدى 
لتقديم رؤى تجديديــة وتنويرية حول مختلــف القضايا، ال تزال قوى 

اجتماعية نافذة تتحفظ على ذلك وتمارس ضغوًطا وإعالًما مضاًدا.

أتوقف هنا لالستماع لمالحظاتكم ومقترحاتكم وأسئلتكم، شاكًرا لكم حسن 

استماعكم ومشاركتكم.

مدير الندوة:
شكًرا جزياًل لهذا العرض الشامل حول مسيرة المنتدى خالل العقد الماضي، 

ويهمنا أن نسمع المرئيات من قبل السادة الحضور.
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الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ ابراهيم ال�سمر )كاتب وناقد(: 

أهمية المنتديات تكمن فــي أنها تتيح فرصة للتعارف والتواصل، وتســاهم 

في تنشــيط وتفعيل الثقافة والفكر في المجتمع، فنقد ومراجعة أعمال المنتديات 

ا أن تســاهم المنتديات الثقافية في  بين فترة وأخرى هو فعل محمود. من المهم جدًّ

تأصيل القيم والفضيلة وفي اكتشاف المواهب والقدرات وبلورتها وصقلها. ومن 

التحديات الملقاة على كاهل المنتديــات الثقافية هي كيفية الحفاظ على جهودها 

وكســب آخرين ممن ليس لهم هوى في هذا النشاط، وهو تحٍد كبير. والسؤال هنا 

لماذا العزوف عن البرامج الثقافية؟ أعتقد أن مشــكلة الثقافة عندنا تكمن في غياب 

التراكم على المســتوى الذاتي أو الجمعي، لذلك نكرر نفس البدايات، فبودي أن 

يلّخص منتدى الثالثاء الثقافي تجربته لتكون مادة قيمة لالستلهام.

النقطــة الثانية،إن الركون إلى ما هو منجز والتفاخر به، له مقتل يصيب صاحبه 

ويحمل في طياته البالدة والخمول، أكثر مما يحمل في طياته الجد، وهو عائق أمام 

التطور.

النقطة األخيرة، أننا اليوم وأمام ما نشاهده من أحداث وتطورات، يجب علينا 

أن نخوض معركة الوعي، وهي معركة ذات جبهتين، الجبهة األولى هي في تطوير 

الذات من خالل الســعي إلى تطوير اإلنسان في مجتمعاتنا ليكون القدوة، والجبهة 

الثانية هي جبهة اآلخر من خالل التعــارف عليه والتواصل معه والتعريف بالذات 

والقيام بأفضل العالقــات من أجل مجتمع جديد. ولعله مــن المآخذ التي تؤخذ 

على منتدى الثالثاء الثقافي، هو االهتمام بالجبهة األولى وإهمال الثانية. فهل هذا 

صحيح؟
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ال�سيخ اأحمد العريبي )ع�سو جمعية التجديد الثقافية بمملكة البحرين(:
ذكر األســتاذ جعفر الشايب أن فكرة »مشــاركات البراعم« والتي تم تطبيقها 

تهدف لمشاركة الشــباب، ولكني الحظت غياب الشباب في جلستنا هذه. أعتقد 

أن المنتديات الثقافية تستطيع استمالة الشباب عن طريق أمرين، ممكن استمالتهم 

عن طريق تســليمهم األمور التقنية لتشــجيعهم على الحضور ومن ثم المشاركة. 

وممكن عن طريق تشــجيع المتميزين وأقصد بذلــك أن يقوم المعلم بالبحث عن 

مواطن التميز في الطالب وتشــجيعهم على إبرازها في المنتديات الثقافية، ويكون 

هناك أخصائيين نفســيين وتربويين في هذه المنتديات يســلمون المفاتيح لهؤالء 

المتميزين من أجل أن ينطلقوا. فما ذكر حول مشاركات الشباب في إلقاء مواضيع 

عامة كموضوع التدخين مثاًل، هذا ال يسر اآلباء بمقدار ما يسرهم لو ألقى موضوع 

عن التميز وعن مهارات غير عادية، فإن شاء الله يكون االقتراح اقتراًحا مثمًرا.

المحا�سر:
أشكركم على هذه المقترحات والمجال مفتوح أمام الجميع. ما ذكرته أستاذ 

إبراهيــم حول كيفية الحفاظ على جمهور المنتديات أعتقد أنه مهارة، والمشــكلة 

متكررة في المنتديات األخرى أيًضا، ونحن نســعى من خالل تنوع البرامج جذب 

الجمهور والحفاظ على اســتمرارية حضوره. وال شك أن األمر يحتاج إلى إيجاد 

آليات ووسائل جذب وتجديد مستمر. قضية الحفاظ على الجمهور هي من القضايا 

الجديــرة باالهتمام، وأتمنى أن ال تكون منتدياتنا مملة ومكررة وغير جاذبة فتكون 

طــاردة للحضور والمثقفين. فــي بعض األحيان أفكر في كــون المنتدى برنامًجا 

أســبوعًيا مستمًرا قد يكون أحد األســباب، ولكن االســتمرارية بتنوع المواضيع 

والمحاضرين يعطيها مذاًقا مختلًفا وجذًبا للحضور.

بالنسبة لســؤالك حول اهتمام المنتدى بالجانب المحلي أكثر من اآلخر، ال 

أعتقد ذلك، ولكن من بين العوامل التي تسهم في ذلك هو سهولة توفر محاضرين 
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أو أنشــطة محلية أكثر من استضافة أشخاص من خارج المنطقة، وكما أشرت فإننا 

نقوم بإبراز شخصيات وأنشــطة وبرامج محلية للتعريف بها، وقد نجحنا في إبراز 

الكثير منها ولفت وسائل اإلعالم لها وخاصة في مجال اإلنتاج الفني والجمعيات 

العلمية وما إلى ذلك.

مالحظة الشــيخ أحمد العريبــي أيًضا جديرة باالهتمام وأتذكر في الموســم 

الماضي تم تكريم أحد الشــباب المتميزين وهو الشــاب علي عبدالله آل سليس، 

على فوزه بجائزة القطيف لإلنجاز حول كتابة القصة.

الأ�ستاذة ابت�سام الحبيل )مذيعة في القناة الإخبارية(:
أكيد أن الموضوعات المطروحة خالل العشر سنوات كافية ووافية، ولكن ال 

تزال هناك موضوعات أكثر وأكثر كون الزمــن متغير واألحداث متطورة، فبالتالي 

ســتكون هناك موضوعات مستجدة في الجلســات القادمة إن شاء الله. ومن سوء 

الحظ أنني لم أحضر الجلسات السابقة خالل المواسم العشر الماضية لظروف ما، 

وسعيدة بأن أكون هنا في هذه الجلسة لتكون بداية دخولي لهذا المنتدى.

وحول النقطة التي أشــار لها الشيخ أحمد العريبي أرى أن فكرة إلقاء الشباب 

لقضيــة ما، هي فكرة مهمة كــون أوالدنا يتحدثون داخل البيــت أكثر من الخارج 

وشــعورهم بالهيبة في مواجهــة اآلخرين والذي قد يعود إلــى طريقة التربية على 

الســكوت واإلقصاء، فهذه الفكرة أجدها طريقة جيدة إلتاحة الفرصة أمام الشباب 

لمواجهة الناس بكل جرأة وثقة.

أيًضا وكما أشــار األســتاذ جعفر الشــايب حول تفعيل دور المرأة وعرض 

المشــاكل االجتماعية التــي تمس العائلــة، فالمرأة وبحكــم احتكاكها باألوالد 

ومشــاكلهم أكثر من الرجل فهي األقدر على طرح مثل هذه المواضيع، فيجب أن 

تسلم لها مثل هذه األدوار. 
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ونقطة أخيرة وهي ما ذكره األســتاذ جعفر الشايب واهتمامه بالقضايا المحلية 

أرى أن المنتديــات عليهــا الــدور الكبير في تناول قضايا شــبابنا غيــر المحلية، 

كموضوع اإلبتعاث وأهمية تشــكيل أرضية لشــبابنا تجعله قادًرا على خوض هذه 

التجربة بثبات، وتناول المشاكل التي تواجههم.

الأ�ستاذ محمد اآل قرين )كاتب(:
أشــير فقط إلى نقطة وهي ضــرورة االهتمام بالجانب األدبــي في المنتدى، 

وتكثيف األنشــطة األدبية كاألمسيات الشعرية، وتوقيع كتب مؤلفين بحيث تشّكل 

حافًزا لهم.

مدير الندوة:
مالحظات جميلة ولكــن ألفت النظر إلى أن المنتدى اســتضاف العديد من 

المؤلفيــن وأصحاب الدواوين، ولعّل أحدهم موجود هنا وهو األســتاذ عبداإلله 

التاروتي، وقد أّلف كتاًبا عن الشــيخ علي المرهون، وُاســتضيف الكاتب هنا في 

المنتدى وتحدث عن الشيخ المذكور في أمسية خاصة له.

الأ�ستاذ عبدالإله التاروتي )كاتب(:
إن الحديــث حول المنتديات الثقافية حديث شــّيق ويفتــح العقل على أبعد 

من مجال، والحديث عن المنتديات يتسم بســياقات الفكر االجتماعي فال يمكن 

الحديث عن المنتديات من فراغ، فمنتدى الثالثاء الثقافي وضمن هذه الســياقات 

يبدو أنه في تطور طبيعي لخلفية تاريخية اجتماعية، فالمنتديات تعتبر امتداًدا لتجربة 

الديوانيات والندوات التي كانت من قبل 30ســنة، حيث كنا ونحن شباب نحضر 

ندوات يدار فيها نقاش وحوار ويكون هناك مقدم ومنســق للحوار ومدير للحوار 

وأعضاء، فالتراكم الخبري االجتماعــي أفرز هذا التصور بوجود المنتدى. كما أن 

المنتدى يعتبر قفزة نوعية في الحراك النفسي االجتماعي، في القدرة على اإلصغاء 
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واالستماع، فالفرق بين المنتدى والديوانية هو في استقاللية مواضيع المحاضرين، 

فالمواضيع في الديوانية تكون مستقلة ال يجمعها إاّل المكان، أما المنتدى فإنه يثير 

الفكر نحو موضوع محــدد ويناقش بالقبول أو الرفض، وبالتالي فإن اســتمرارية 

المنتديات هي خطوة حضارية قيمــة. والتركيز على الحضور وتنوعهم يؤخر أكثر 

مما يقدم ألن الحضور مهما كان فإنه يعطي دعًما معنوًيا بالدرجة األولى.

أيًضا نحن لألســف الشــديد غالًبا ما نبدأ من الصفــر، وال ننظر إلى تجارب 

اآلخريــن التي تعتبر من المكتســبات، فننظر إلى األمر وكأنــه ضعف وخلل فينا، 

بينما هذا هو معنى التطور أن تبدأ من حيث توقف اآلخرون، لذلك أقترح أن يكون 

هناك لقاء تنســيقي بين أصحاب المنتديات الثقافية في المنطقة لمعالجة المشاكل 

المشتركة والتنسيق بين فعالياتها.

الأ�ستاذ جواد الع�سفور )ع�سو جمعية التجديد الثقافية بمملكة البحرين(:
مســألة اســتمرار المنتدى خالل العشر ســنوات الماضية وخصوًصا ضمن 

ا ومن حق القائمين عليه أن يفخروا به،  التحّوالت التي مّرت، لهو إنجاز كبيــر جدًّ

ا على التعاون المشترك بيننا وبينكم وأتمنى استمرارية ذلك. وأنا سعيد جدًّ

الأ�ستاذ فوؤاد ن�سر اهلل )اإعالمي وم�سرف منتدى حوار الح�سارات(:
فــي الحقيقة شــهادتي في هذا المنتدى شــهادة مجروحة، فاألســتاذ جعفر 

الشــايب صاحب الريادة والفضل في انتشار المنتديات الثقافية في المحافظة، وأنا 

من المســتفيدين من تجربة منتدى الثالثاء الثقافي حيث أشرف على منتدى حوار 

الحضارات، وأعرف مــدى المصاعب والتحديات. وأنا أعجــب من هذا الجلد 

والصبر في إنجاح هذا المنتدى واستمراريته، فوزارة الثقافة واإلعالم حينما كّرمت 

هذا المنتدى فهي في الحقيقة لمست هذا اإلنجاز طوال العشر سنوات.
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المحا�سر:
أشــكر األســتاذ فؤاد نصر الله على كالمه الكبير وأتمنى أن نكون عند حسن 

ظن الجميع، وأتمنى للمنتديات األخرى شق طريقها وأن تتقدم بثبات ونجاح كما 

هو حاصل في منتدى حوار الحضارات الــذي يعتبر مفخرة في محافظة القطيف. 

وتعليًقا على الفكرة التي طرحها األســتاذ عبداإلله التاروتي أتذكر في عام 2008م 

عقدنا لقاء خاص مع مســؤولي المنتديات من مختلف مدن المنطقة، للحديث عن 

المنتديات الثقافية في المنطقة، وتناولنا مجموعة من القضايا التي تهدف للتنســيق 

بين هذه المنتديات سواء بالتوقيت أو المواضيع المطروحة أو المحاضرين، وهي 

فكرة جديرة بأن تطرح لتذكير األعضاء لتجديد مثل هذه اللقاءات.

الأ�ستاذ وليد اآل �سلي�س )نا�سط حقوقي(:
تعليقي حول قلة الندوات خالل الســنة، أعتقد أن معدل 20 محاضرة خالل 

الســنة قليل، فإلى ماذا يعزى ذلك؟ أيًضا بودنا أن يكون للشباب دور في المنتدى 

كمحاضريــن وليس فقط كمشــاركين، وكذلك بالنســبة للمرأة. وبالنســبة لقلة 

الجمهور ممكن أن تعالج ببث الندوة مباشــرة على المواقع واســتخدام الفيسبوك 

والتويتر ووضع مقاطع فيديو، واســتقبال مشاركات المدعوين من خالل الرسائل 

البريدية قبل المحاضرة.

الأ�ستاذ عي�سى ال�سارقي )ع�سو جمعية التجديد الثقافية بمملكة البحرين(:
في الحقيقة هناك شيء أعجبني في هذا المنتدى وهو أنه ليس بنفاثة في العقد 

وإنما وثاقة. هذه األمة تتمتع بعقد كثيرة وليست عقد نفسية وإنما عقد رابطة، دينها 

عقدة بينها، األخالق عقدة، الفطرة عقدة، القيم عقدة، اإلنســان عقدة، والدين كله 

قام على مجموعة من العقد عقدها بين الناس. فإن كان النفث في العقد اســتحقت 

آية في زمن الرســولA فهو اليوم طابًعا للحياة، السلطان نفاثة في العقد يأتي إلى 

كل عقدة بيــن الناس كي يحلها فينشــئ بدل االرتباط عــداوة لمصلحة الحكم. 



33 منتدى الثالثاء الثقافيث قراءة في التجربة

المفكــر نفاثة يحل عقد التواصل، واإلعالمي نفاثــة أيًضا وقليل من الناس كوثاقة 

للعقد، ومجتمعنا بحاجة ماسة لهذا التوثيق وإن لم يحصل فالنتيجة الدمار، ونحن 

في حال حرجة، فما وجدته في هذا المنتــدى هو حرصه على التواصل مع اآلخر 

وإن اختلف.

الأ�ستاذ عبدالباقي الب�ساره )رجل اأعمال(:
في الحقيقة إن المنتدى يتميز بانفتاحه على كل األطياف الفكرية والسياســية 

المحليــة واإلقليمية بكل ثقة، على الرغم من المصاعب التي يواجهها المنتدى من 

قبل بعض األطراف االجتماعية. ومالحظة بسيطة فقط أن المنتدى غفل عن بعض 

الجوانب مثل الجوانب الصحية فنتمنى أن يلتفت لها.

الأ�ستاذ علي القبعة )�سخ�سية اجتماعية(:
نتمنى مــن منتدى الثالثاء دعوة الخطباء لتســليط الضوء على ضرورة تطوير 

الخطاب الديني كونه مرتبًطا بشرائح المجتمع على اختالفها.

المحا�سر:
أعتقد أن هنــاك صعوبة في توجيه الخطباء، ولكن قمنــا في إحدى الندوات 

بدعوة مجموعة مــن الخطباء حول موضوع يتناول دور الخطباء في المناســبات 

الدينية، وكان هناك مناقشة حول طرق اإللقاء، كما كانت هناك ندوة بعنوان »قراءة 

في الخطاب الديني في محرم«. وحول ما ذكره األســتاذ عبدالباقي البصاره حول 

غيــاب بعض المواضيع الصحية فنحن فعاًل مقصرون في هذا الجانب وسنســعى 

لتعويض ذلك.

األســتاذ وليد ومالحظتك حول عدد المحاضرات، سنحاول أن يكون هناك 

أكثر ولكن كما تعرف فإن األمر مرتبط بالمناســبات واإلجازات، ولكن سنحاول 

أن يكــون المعدل فوق الــ 25 محاضرة بإذن الله. وإذا كان هناك أي شــخصيات 
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مقترحة أو موضوعات فإننا نحتاج أن نجمع ما لدينا ونســعد كثيًرا بأي مقترح في 

هذا األمر.

مدير الندوة:
أشــكر األســتاذ جعفر الشــايب على حديثه الوافي حول تجربــة المنتدى، 

وإجاباته كما أشكركم جيمًعا على حضوركم ومشاركتكم، والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.



الندوة الثانية

األفكار الالعقالنية 
وأثرها في االضطرابات السلوكية
4 ذو القعدة 1431هـ الموافق 12 اأكتوبر 2010م

ال�سيف:
الأ�ستاذ في�سل اإبراهيم العجيان	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم))(

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



ال�سيرة الذاتية للمحا�سر 

من مواليد محافظة القطيف بالسعودية عام 1394هـ.	 
حاصل على شــهادة أخصائي نفسي في البكالريوس وتطبيق 	 

ميداني في اإلرشاد النفسي بدرجة امتياز.
حاصل على ماجســتير القياس النفسي والتربوي من الجامعة 	 

األردنية ودرس سيكلوجيا اإلبداع.
يعمــل على تحضير درجة الدكتوراة في ســيكولوجيا »هوية 	 

األنا«.
عمل كمعالج نفســي لمرضى اإلدمان في مستشــفى األمل 	 

للصحة النفســية بالدمام ثم انتقل إلى قطــاع التربية والتعليم 
فقام باإلضافة إلى التعليم بمهام إرشــاد الطالب، والتدريب 

في إدارة التدريب التربوي.
طبعت له لجنة التنمية المحليــة بالتوبي كتاًبا بعنوان »ظاهرة 	 

التفحيط توصيفها ومستوى الرضا عنها في محافظة القطيف«.
أعّد ونّفذ عدًدا من الحقائب التدريبية منها: القياس والتقويم، 	 

جــدول المواصفات، تحليــل المحتوى، صياغــة الفقرات 
االختبارية، االحتراق النفسي، سيكلوجيا اإلبداع، سيكلوجيا 

اإلقناع، مناهضة األفكار الخطأ، الضبط الفصلي الفعال.
قّدم العديد من المحاضرات والمقابــالت التطوعية والبرامج 	 

التلفزيونية وله العديــد من المشــاركات االجتماعية، كما له 
بعض من الكتابات النفسية والدراسات القرآنية غير المنشورة.
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مدير الندوة:
أرحب بكم في منتدى الثالثاء الثقافي ضمن موســمه الحادي عشر ـ وحيث 

أننا نســعى إلى النهوض باألفضل فأننا ســنبحر في هذا المســاء في عالم األفكار 

وعالم التصورات. هذا العالم الذي يشغل الدور الهام في تحديد االتجاهات وفق 

تصوراتنا وعاداتنا الذهنية. أردنا في هذا المســاء أن نطرح بعض األسئلة منهاث هل 

حاالت العنف والتطرف والحساســية الشــديدة اتجاه اآلخرين منشؤها تصورات 

وأفكار معينة؟ هل يمكن أن تتحول بعض األفكار والتصورات إلى قيود تقدم الفرد 

والمجتمع؟ ولماذا يتصف بعض األفــراد والمجتمعات باالنهزامية أو االتكالية؟ 

وهل هناك تصــورات معينة تدفع إلى ذلك؟ ولماذا يتصــف البعض بضيق األفق 

وتقديم الحلول الجاهزة لحل المشــكالت التي تواجههم؟ لماذا نرجع في بعض 

األحيان إلى العقاب الصارم كوســيلة وحيدة لتصحيح األخطاء وبالذات بالحدود 

القصوى للعقوبة؟ ولماذا ال نســتطيع أن نغفر لمن أساء إلينا حتى وإن كان الخطأ 

بسيًطا؟

أتمنــى من الضيف أن يجيب على هذه األســئلة ضمن محاضرته، والتي هي 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 38

بعنوان »األفــكار الالعقالنية وأثرها في االضطرابات الســلوكية«، ضمن محاور 

ثالثث تعريف األفكار الالعقالنية وآثارها في االضطرابات السلوكية، سبل العالج 

في المدرسة المعرفية، ومناهضة األفكار الالعقالنية.

المحا�سر:
بداية أشكر القائمين على منتدى الثالثاء الثقافي على هذه االستضافة، وأخص 

بالشكر األستاذ جعفر الشايب، وأنظر إلى هذا المنتدى على أنه أنموذج رائع عمل 

تغييًراملموًسا في المنطقة فأسعدتني كثيًرا هذه الدعوة فأشكركم مرة أخرى.

تعتبر المدرسة المعرفية أو العالج العقالني العاطفي المعرفي من أكثر مدارس 

علم النفس تصدًرا، صاحب هذه الفكرة هــو )ألبرت أليس( الذي كان من تالمذة 

فرويد في المدرسة التحليلية، في وقت )ألبرت أليس( كان هناك انحساًرا للمدرسة 

التحليلية وتصدًرا للمدرســة السلوكية، وهي النقيض لمدرســة فرويد التي تتجه 

ناحية العموميات والفلســفة والعمق، بخالف المدرســة المعرفية التي تقوم على 

فكرة نفعية أو براجماتية، وهي أن الســلوك الذي يتعزز يتكرر. فإذا أردنا أن نصنع 

ســلوًكا يجب علينا أن نعززه، وهذه الفكرة جاءت سطحية أمام مدرسة فرويد التي 

كانت تحمل أفكاًرا صعبة وفلســفية تحتاج إلى أخصائي نفسي في العالج يمتلك 

حّس إكلينيكي كبير.

اســتطاع )ألبرت أليس( أن يصنع الريادة للمدرسة المعرفية حيث يكمن سر 

نجاحها في النتائج، فقد قدمت نتائج كبيرة خصوًصا فيما يتعلق بمرضى االكتئاب 

والقلق والخوف مقارنة ببقية المدارس. كما تتميز أيًضا ببساطتها حيث أن فكرتها 

بســيطة جًدا ويمكن فهمها بســهولة. ويعتبر )ألبرت أليس( نفسه أيًضا من أسباب 

نجاح هذه المدرسة فهو يشبه )ألبرت أينشتاين( عالم الفيزياء، في تقديمه ألعماق 

النظرية النافعة لعلم النفس، والبعض اعتبره مســيح القرن العشــرين ألن ما قدمه 
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شــبيه بما يقدمه األنبياء. فقد كان يقدم عالجات مجانية، من خالل أشهر المعاهد 

في نيويورك وهو معهد )ألبرت أليس( الذي أداره بنفســه حتى وفاته، والذي عالج 

اآلالف ودرب الكثير من األخصائيين. وقد سافر وتنقل بين مختلف الواليات من 

أجل االســتزادة، وأّلف أكثر من 80 كتاًبا، ونشــر مئات المقاالت العلمية إليمانه 

بنظريته.

لماذا العالج العقالني أو المعرفي الســلوكي االنفعالي؟ هناك ثالثة جوانب 

أشــير لها للولوج في عمق هذا السؤال وهيث الفكرة والسلوك واالنفعال، فما هي 

مزاياه؟

قبل نظرية )ألبرت أليس( كانت هناك ثورة اسمها الثورة السلوكية، وهي عبارة 

عن عملية االنتقال من الكالم العام إلى الكالم الدقيق، فمثاًل حينما نسأل أيهما أهم 

الفــرد أم األمة؟ ربما تكون اإلجابة األولية هي األمة ولكن القول هو الفرد، وأيًضا 

حينما نسأل أيهما أهم الفرد أم الســلوك فالجواب هو السلوك، أيهما أهم السلوك 

أم االســتجابة فنقول االستجابة. )ألبرت أليس( أضاف إلى ذلك ما هو أكثر بساطة 

ودقة وهو ماذا يكمن وراء هذه االســتجابة؟ فبحسب )ألبرت أليس( أن وراء هذه 

االستجابة هي فكرة ناتجة من الحديث مع الذات.

ســأذكر مثااًل إليضاح كيفية تعامل )ألبــرت أليس( مع الحدث، فالحدث هو 

»حادثة وفاء«. الفكرة السابقة تقول أن الشخص ينجم عنه سلوك سببه هذا الحدث، 

بينمــا )ألبرت أليس( نظر إلى أن هناك اختالف في االســتجابة بين أفراد األســرة 

الواحدة وفي الشخص نفسه بين فترة وأخرى، مما يعني أن االستجابة ليست بسبب 

الحدث، وإنما هناك فكرة تسبق هذا الســلوك وهي عبارة عن الحديث مع الذات 

والتي على أساسها تكون االستجابة.

من مســّلمات العالج المعرفي االنفعاليث أن أي اضطراب نفسي يحدث عن 
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طريــق التفكير الالعقالني، فبتكرار تلك األفــكار الالعقالنية يحدث االضطراب 

النفسي واالنفعال والسلوك.

أن التفكيــر والعاطفة مصاحبان لبعضهما البعــض وكالهما يحدثان بصورة 

تزامنية،، وفي ذلك أجرى )ألبرت أليس( تجربة واكتشــف من خاللها أن اإلنسان 

حينما يفكر تتحــرك األعضاء والعضالت التي يحتاجها فــي الكالم، فوصل إلى 

نتيجة مفادهــا أن التفكير هو الكالم الخافت، وأيًضا فأثناء التفكير يمكن أن يصدر 

من اإلنســان انفعال صامت من غضب أو خوف أو تعرق. إذا فإن الفكرة األساسية 

عند )ألبرت أليس( هي أن األفكار الالعقالنية تســبب االضطراب االنفعالي، وأن 

العــالج قائم على مهاجمة وتعديــل هذه األفكار، فالصحة النفســية عند )ألبرت 

أليــس( هي أن تكون أفكارك عقالنية ومنطقية فإن كانــت غير ذلك فإنه ينتج عنها 

اضطرابات غير سوية.

وبحســب توجه )ألبرت أليس( فإنه يوجد لدى المرء اســتعداد وميول نحو 

تبني األفكار غير العقالنية، وهي استجابة فطرية بيولوجية، فاإلنسان لديه استجابة 

لإليمــان بالخرافــة واألفكار غير المترابطــة وغير المنطقية. أيًضا لدى اإلنســان 

اســتعداد فطري لتبني األفكار العقالنية، وهذان االستعدادان نمارسهما في حياتنا 

اليومية. للتوضيح ســأذكر مثااًل، المعلــم يقول فكرة وهي »ال أســتطيع تدريس 

المنهج الجديد«، وهذه الفكرة »ال أســتطيع« تعتبــر فكرة هادمة للذات ألنه مجبر 

لدخول الفصل، فبتكراره لهذه الفكرة لن يســتطيع دخول الفصل ويمكن أن ينتج 

عنها االنسحاب من التدريس، فمتى ما حارب هذه الفكرة باستبدالها بأفكار نقيضة 

مثلث »طالما استطاع اآلخرون سأستطيع فعل ذلك« استطاع السيطرة على انفعاالته. 

فـ)ألبــرت أليس( يرى أن الســلوك اختياري، والمرض اختيــاري، واالضطراب 

اختياري، باختيارنا للجمل التي نتحدث بها مع الذات. 

طرق العالج كثيرة منها انفعالية، ســلوكية، ومعرفية، وتختلف الطرق بحسب 
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الفرد وعمره وحالته. وأكثر الطرق هي العالج باالسترخاء مع تعديل األفكار حيث 

يكتب المريض أفكاره وتعدل األفكار غير العقالنية منها إلى أفكار عقالنية، وأحياًنا 

يعالج باالسترخاء فقط.

هناك أحد عشــر نموذًجا ألفكار غير عقالنيــة أو غير منطقية أو خرافية تكمن 

وراء السلوك المضطرب سأعرض بعضا منهاث

»من الضروري أن يحظى اإلنسان بحب األشخاص المهمين في حياته«، 	 

فمثــاًل هناك إحدى المتزوجات تعاني من مشــاكل مــع أخت زوجها، 

فكانت تقولث »كيف أســتطيع العيش مع أشــخاص ال يحبوني؟«. في 

البداية الفكرة تبدو منطقية ولكن في الحقيقة أنه ال يوجد إنســان في أي 

عالقة أن يحظى بحب الجميع، فهناك فطرة وهي أن في كل تجمع هناك 

ما يعرف بصــراع العمل. إذا كلمة »الجميع« في هــذه الفكرة وهي »أنه 

يجب أن نحظى بحب الجميع« هي مكمن الخطر.

»على اإلنســان أن يكون فاعاًل ومنجًزا ومتمتًعا بالكفاءة الشخصية حتى 	 

تكون له قيمــة«، هذه الفكرة تربط قيمة اإلنســان بمنجزاته، وهي فكرة 

مكــررة عند االكتئابين تدفعه في بعض األحيــان إلى االنتحار، والفكرة 

النقيضة لها هي »أنك إنســان محترم ســواء أنجزت أم لم تنجز وعليك 

اإلنجاز ولكن هناك محدودية في اإلنجاز«.

»على اإلنســان أن يعتمد على اآلخرين«، فحينما ُيســأل لماذا ال تعمل؟ 	 

ُيجيب أنه ال يمتلك واسطة وهلم جرا من األفكار التي تعيقه وتحبطه عن 

العمل والسعي في الحياة.

مدير الندوة:
شــكًرا لألســتاذ فيصل العجيان على ما تفضل به من معلومات قيمة، واآلن 
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نفتح المجال للحضور ومداخالتهم.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ جعفر العيد )تربوي وباحث اجتماعي(:

أتمنى منك أستاذ فيصل لو تسلط الضوء على بعض مشكالت الطلبة الموجودة 

في مدارسنا وبالخصوص فيما يتعلق باألفكار الهادمة للذات؟ وسبب تفاقمها على 

الرغم من وجود مرشدين تربويين؟

المحا�سر:
أعتقد أن أغلب المرشدين في مدارسنا يقومون بدور جيد، وهؤالء يمثلون %7 

ممن يتبعون العالج المعرفي وهي نسبة جيدة نوًعا ما، فقسم كبير منهم غير مؤهلين 

تأهياًل أكاديمًيا، وكما ذكرت ســابًقا أن ما يميز المدرسة المعرفية أنها سهلة بحيث 

أن االلتحــاق ببعض الــدورات تؤهل إلى العالج، ألنه عبــارة عن تصحيح أفكار 

يحتاج جهد من المرشد لتطوير قدرته على الجدال واإلقناع وبعض المهارات.

الأ�ستاذ اأني�س العون )تربوي(:
ســأطرح بعض األسئلة فليتسع لها صدركم. السؤال األولث لماذا نرجع نحن 

العرب إلى كتب ومؤلفــات الغرب بالرغم من رجوعهم لنا ولكتبنا، فألبرت أليس 

كمثال كان مّطلًعا على علوم العرب فلماذا ال نوفر هذه الكتب وندرســها؟ السؤال 

الثانــيث كيف يتم الحكم على األفكار على أنها منطقية أو غير منطقية؟ والســؤال 

الثالثث ذكرت أن هناك اســتجابة فطرية لدى األطفال لألفكار الالعقالنية، فكيف 

نعرف توّجه هذا الشخص ناحية األفكار الالعقالنية وكيف نعّدل هذا التوّجه؟

المحا�سر:
أستاذ أنيس » الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها«، فالعلم 

ليس له مذهب أو دين أو أي تقسيم آخر وإاّل ما أصبح علًما. وبخصوص االختالف 
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حول األفكار المنطقية وغير المنطقية فالحكم يرجع إلى دراسة النتائج المترتبة عن 

هذه األفكار، فاألفكار المنطقية هي التي ال تحدث قلق أو أي اضطراب للشخص. 

كذلك ســؤالك بخصوص األطفال فإن أي فكرة تســبب له تقهقر أو انعزال أو أي 

اضطراب نفسي أو سلوكيات خاطئة أو وساوس قهرية فهي أفكار غير منطقية.

الأ�ستاذ فار�س الحبيب )م�سرفي(:
بعض الحاالت النفســية تكون بســبب أفكار العقالنية يطلــق عليها الفوبيا 

االجتماعية، فما هو األسلوب األمثل للتعامل مع هذه الحاالت؟

المحا�سر:
كما قلنا أن هناك أفكاًرا هادمة للذات تجعل اإلنســان يتقهقر وينســحب من 

مواجهة الجمهور، وهذا ما يسمى بالفوبيا االجتماعية، وطريقة العالج تبدأ بسؤال 

المريض عن األفكار التي يتحدث بها مع ذاته، وهنا يتم تعديل هذه األفكار بوسائل 

معينة تطرد هذه الفكرة، وجعل المريض في مواقف إيحائية يتدرب فيها على اإللقاء 

والمواجهة.

الأ�ستاذة زكية العبدالجبار )تربوية(:
هناك طرق عالجية حديثة تسمى بالحرية النفسية، وهي حركات بسيطة نجريها 

على جسد المريض مع ترديد بعض األفكار والعبارات التي تعدل من األفكار غير 

المنطقية. 

الأ�ستاذ جا�سم الم�سرف )اأديب و�ساعر(:
هنــاك العديد من الخطبــاء والكتاب يقومون بتأصيل األفــكار غير العقالنية 

وتكريس حالة اإلحباط في المجتمع، كذلك فــي تراثنا، هناك العديد من األفكار 

غير العقالنية والتي يقدســها الكثير، فهل يتفق معي األستاذ فيصل العجيان؟ األمر 

اآلخر أشــرت في كالمك إلى الحديــث مع الذات، فما الفــرق بين الحديث مع 
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الذات واإليحاء الذاتي؟ والســؤال األخير ذكرت أن هناك الكثير من الســلوكيات 

غير السوية التي تنشأ من األفكار غير المنطقية، فكيف يتم الكشف المبكر عن هذه 

األفكار؟

المحا�سر:
الخطباء يلعبون دوًرا جيًدا في ذلك وهناك بعض األفكار غير العقالنية لألسف 

يعّززها ذلك الخطيب، فمثاًل لو ســأل أحد الوسواسيين عن مسألة في الطهارة أو 

الشكوك في الصالة يقدم المستحب على الواجب في إجابته، ولكن بشكل عام فإنه 

يوجد لدينا خطباء لديهم ثقافة جيدة، وأما عن التراث ففيه المحكم وفيه المتشابه، 

والمتشابه نؤمن به وال نعمل به، فالتراث ممكن أن يستخدم في معالجة األفكار غير 

المنطقية ولكن الجيد منه وليس كله. وأما طريقة الكشــف المبكر عن األفكار غير 

المنطقية يكون بالحوار مع الذات ودراســة ما يترتب عليه من مشاعر وسلوكيات 

خاطئة.

الأ�ستاذة زينة النمر )اإعالمية(:
هل لالضطرابات النفســية عالقة في انتشار ظاهرة العنف في المجتمع والتي 

بدأت تخرج عن السيطرة؟

المحا�سر:
كما قلت فإن أي فكرة العقالنية ينتج عنها اضطراب وقلق وسلوك خاطئ.

الأ�ستاذ علي القبعة )�سخ�سية اجتماعية(:
ما هي العوامل التي تجعل من الفرد الذي يعيش ضمن منظومة في بيئة واحدة، 

يحمل أفكاًرا غير عقالنية تؤثر على هذه المنظومة؟

المحا�سر:
أي فرد مريض ينتج عنه أســرة مريضة ومجتمــع مريض، فالمعاناة الفردية ال 
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شــك تطال المنظومة التي يعيش ضمنها، فمن يتنفس الصعداء مكتئًبا ال شــك أنه 

سينشــر االكتئاب على من حوله. أيًضا هناك مشــكلة وهي التقليل من سوء حالة 

المريض العتبارات اجتماعية هي بحــد ذاتها فكرة غير عقالنية تحتاج إلى تعديل 

وطرد.

الأ�ستاذ هاني العجيان )تربوي(:
أعتقد أن لدينا مشــكلة في تطوير المناهج، فالمناهج الجديدة ال تتناسب مع 

المســتوى العمري، كما تفتقر مدارسنا إلى وسائل التدريس المتناسبة مع المناهج 

المطورة، وال يوجد هناك تأهيل للمعلمين أيًضا بما يتناســب مع هذا التطور، كما 

يفتقر أيًضا إلى وجود المرشدين المختصين أيًضا.

الأ�ستاذ علي الزاير )�سخ�سية اجتماعية(:
ما هو جذر عدم قبول الرأي اآلخر في المجتمع؟

المحا�سر:
ألننا غير متدربين على تقبل النقد والرأي اآلخر.

الأ�ستاذة �سلمى العالي )اأخ�سائية �سلوكية(:
كان بودي أن تشــير أســتاذ فيصل إلى طرق طرد وتعديل بعض األفكار غير 

العقالنية التي تعترض اإلنســان الســليم أيًضا، فليس المريــض فقط عرضة لهذه 

األفكار.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب ) راعي المنتدى(:
أشكر األستاذ فيصل العجيان وأتمنى له التوفيق في تحضير رسالة الدكتوراه، 

نحــن وألول مرة نقترب من الصحة النفســية في النــدوات المطروحة في منتدى 

الثالثاء، فأعتقد أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة بسبب أن التراكمات 

والعــادات والثقافة االجتماعية ال تعترف بوجود مثل هذه المشــاكل، أو بســبب 
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ضغوط الحياة المختلفة، فقد أصبحت هناك مشاكل وأزمات بحاجة إلى تدارسها 

وزيــادة ثقافتنا حولها، فما دار هنا في هذه األمســية كالم جميــل جًدا وفتح آفاق 

لمعالجات قد تكون متكررة في مجاالت قريبة من بعض المرضى، وأكرر شكري 

لألستاذ وأشكر الفنانة إيمان الجشي على معرضها الفني.

المحا�سر:
كما أشارت األستاذة سلمى، إن األفكار غير العقالنية تهاجم اإلنسان السوي 

أيًضا، مثل األفكار التي تدور بيــن الطلبة الحريصين على التميز، وما يترتب عليها 

من سلوكيات خاطئة من إحباط أو غياب أو ما شابه بسبب نقص في الدرجات مثاًل، 

فالفكرة غير المنطقية هنا »إما الكل أو ال شيء«. أيًضا طلب الحل العادل يعتبر أحد 

األفكار غير المنطقية، فمثاًل يوجد شخص مدين ألخر بمبلغ معين ولنفرض 00) 

ألف، فيســأل الدائن هل تقبل بــ80 ألف وتتنازل عن الباقي وتطلق سراح الرجل، 

فيرفض بطلبه للحــل العادل وهو إما 00) ألف وإاّل فــال، وهنا على األغلب هو 

الخاسر لعدم قبوله بــ 80 ألف وتحمله للخسارة الكلية.

مدير الندوة:
نشكر األســتاذ فيصل العجيان على هذه األمسية القيمة، ونشكر الفنانة إيمان 

الجشي والسادة والسيدات الحضور والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



 الندوة الثالثة

صناعة التميز في العمل االجتماعي
 11 ذو القعدة 1431هـ الموافق 19 اأكتوبر 2010م

ال�سيف: 
�سماحة ال�سيد ح�سن ال�سيد محمد النمر	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ ذاكر علي اآل حبيل))(

))(  كاتب وناشط حقوقي.



ال�سيرة الذاتية للمحا�سر

من مواليد األحســاء بالمنطقة الشرقية بالسعودية وفيها أنهى 	 
دراسته األولية.

أنهى تحصيله العلمي في العلوم الشرعية في النجف األشرف 	 
بالعراق وقم المقدسة بإيران.

درس العلوم األدبية والمنطق وعلم الفقه واألصول وتفســير 	 
القرآن وعلوم األخالق. 

إمام وخطيب مسجد الحمزة بن عبدالمطلب بمدينة سيهات.	 
مجاز بالرواية من عدد من كبار الفقهاء والمراجع، وهو وكيل 	 

شرعي ألبرز مراجع الدين الشيعة.
له العديد من المؤلفات منها:	 
دروس تمهيدية في أحكام الحج .. )

دليل الحاج الفقهي )باالشتراك(.. 2

الجامع ألحكام الحج .. 3

دروس في البناء )دروس أخالقية للشباب(.. 4



صناعة التميز في العمل االجتماعي

مدير الندوة:
أســعدني أن أكون بينكم بعد طول غياب وأسعدني أن يخصني األستاذ جعفر 

الشايب بإدارة هذه األمســية التي أتمنى أن تكون أمسية متميزة، وأسعدني أكثر أن 

أكون بجوار األخ سماحة العالمة السيد حســن النمر ـ حفظه الله ـ كما يسرني أن 

أتقدم بالشــكر الجزيل لحضور الثقافة الجمالية بيننا علــى يد الفنانة إيمان محمد 

ســعيد الجشــي التي أتحفتنا ولألســبوع الثاني على التوالي بحضور فنها المبدع 

والذي نراه يزداد إشراًقا في هذا المكان وبحضوركم أيًضا.

أيها الســادة والسيدات سيكون موضوع هذه األمسية عن التميز، هذا المفهوم 

الذي يشــق طريقه الراغبون في الصعود إلى القمة ببعد النظر واســتراتيجية الغاية، 

وإدراًكا لمهمــة اإلتقان التي يتميز الفعل البشــري بها على مســتوى التميز. أيها 

األحبةث ليس من أحد منا صغر عملــه أو كبر إاّل وله طموح أن يكون في المقدمة، 

هذه الميزة اإلنسانية ال تتأتى إاّل بمبدأ التنافسية وببصمة التفرد والمغايرة والتكون 

فــوق ما هو قائم وموجود، فبالحس التطوري يتقدم اإلنســان ويتأتى فعله النظري 

والعملي مندفًعا إلى األمام، فيأتي التراكم المبدع ليسجل خطه الزمني المتقدم في 
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فعل صيرورة منجزة ضمن سيرورة خطية متميزة لكل إبداع يراد له أن يجدد حياتنا.

أما مفهوم الموضوع لهذه الليلة ســيعنى بالعمل االجتماعي وصناعته والذي 

يمكــن تعريفه باالنضباط المهنــي واألكاديمي في وقتنا الحالي لتحقيق مســتوى 

أفضل للرفاه والتغير االجتماعي، وهو الحقل الذي يعمل في مجاله مجموعة أفراد 

من المجتمع كأفراد ومجموعات، في البحث والممارســة لتطوير الحياة وتطوير 

إمكانات الحياة أفرًدا وجماعات. إذن ســيكون البحث حــول »صناعة التميز في 

العمل االجتماعي« مع سماحة الســيد العالمة حسن النمر وهو أجّل وأكبر من أن 

يعّرف.

محــاور هذه األمســية ســتكونث تعريف التميــز وخصوصياته فــي العمل 

االجتماعي، أهمية التميــز ودوره، مجاالت التميز وتطبيقاتــه العملية، متطلبات 

التميز. وسأخلي بينكم وبين سماحة السيد كي يتحفكم بالتميز في كالمه.

المحا�سر: 
أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم بســم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم 

علي أشرف الخلق أجمعين، الشكر الجزيل لألخ األستاذ جعفر الشايب، ولألخوة 

واألخوات وللمقدم األستاذ ذاكر آل حبيل.

هناك مســائل عديدة ينبغي أن توضع في صدارة االهتمام بالنسبة لنا كناشطين 

في المجتمع وانتمائنا لطبلة العلم وعلماء الدين، أو الناشطين االجتماعيين بشكل 

عام الذكور أو اإلناث من الكبار والصغار. 

ماذا نقصد بالتميز وبالدرجة األولى ما هو الموقف الشــرعي واألخالقي من 

ا  التميز؟ ألننا نعيش أشبه ما يكون حالة صراع بين المفاهيم. هناك دعوة عارمة جدًّ

يتبناها المربون وعلماء الدين والخطباء، ويحث عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة 

حول أهمية التواضع، كيف يدعو اإلســالم بشكل حثيث وأكيد إلى التواضع وفي 
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الوقت نفسه ننشد أن نكون من أهل التميز؟ إاّل يعد هذا تنافًيا وتضاًدا، لو تخلينا عن 

حالة التواضع ما الذي ســنجنيه؟ وإذا طلبنا التميز ما الذي سنفقده من التواضع أم 

أنه ال يوجد تنافي بين األمرين.

لذلك ســأقف وقفة أولى حــول ماذا نقصد بالتميز؟ التميــز له أكثر من تعبير 

ممكــن أن يوصف به منها التفوق، ولعل العنــوان األول الذي اخترته للحديث أن 

يكــون حول التفوق االجتماعي، ثم بدا لي أن التميــز أفضل كي نبتعد عن الداللة 

الســلبية الســتعمال كلمة التفوق حتى ال نقــول بتفوق األفراد ونقــع فيما يحث 

اإلســالم عليه من أهمية التواضع. في حين أن التميز هو المســارعة في الخيرات 

بحيث يكون اإلنســان من األئمة في التقوى. لذلــك حينما نتحدث عن التميز في 

اإلســالم من الجيد أن ننفي معناه السلبي ألن التركيز على التواضع بوجهه السالب 

ســيدفع هذه األمة إلى الخمود. وكما قرأنا عن علماء كبار كتبت أناملهم المباركة 

مؤلفات ولكنها أحرقت وأتلفت كل ذلــك من باب التواضع، وهذا يعني أن األمة 

خسرت جهد وساعات مطولة.

التميز بالمعنى الســلبي ممكن أن نطبقه أواًل على التكبر، وهو من المعاصي 

األساســية فإذا أردنا أن نسعى إلى التميز يجب أن ال نقع في شراك التكبر والفوقية. 

المعنى الثاني مســألة العصبية وهو كما جاء في الخبر أن يرى الرجل شــرار قومه 

خيــًرا من خيار النــاس، وهذه العصبية قــد تنطبق على البعد القومي، األســري، 

المناطقي والتي ممكن أن نعّبر عنها من حيث نشــعر أو ال نشعر بالطرائف والنكت 

التي ال يرضى بها اإلسالم. والمعنى الثالث هو العجب والزهو وهو ليس ببعيد قد 

يتالقى بالشعور بالتكبر والعصبية. وممكن حينما نراجع بعض القواميس األخالقية 

أو االجتماعية أو النفسية أن تكون هناك معاٍن أخرى تصب في عنوان التميز ولكن 

بالمعنى السلبي.

أما إذا أردنا أن نتعرف على التميز بالمعنى اإليجابي ســنجد حشًدا من اآليات 
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والروايات تؤكد على أن اإلسالم منطقه التميز، أذكر لكم بعض النماذج. الله سبحانه 

وتعالى يتحدث عن الناس وعن المؤمنين خاصة بأنهم درجات عند الله، وأن يكون 

هناك درجات يعني ســلم تكاملي يبلغ بعض النــاس مرتبة في الدنيا ويصل بعض 

األفراد مراتبه العليا، كما بلغه رســول اللهA في قوله تعالىث }َوَلَســْوَف ُيْعطِيَك 

ِه َأْتَقاُكْم{.  َربَُّك َفَتْرَضٰى{، }َفَكاَن َقاَب َقْوَســْيِن َأْو َأْدَنٰى{، }إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

إذن هناك كرامة وتفاضل عند الله، واآلية ال تتحدث بلغة اإلخبار وإنما تشــير إلى 

أن هذا المطلوب حيث ينبغي أن يكون ذلك مؤسًســا ومبنًيا على أســاس التقوى. 

ُكْم  ونموذج ثالث قول الله عز وجل في الحديث عن فلســفة الخلقةث } لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

َأْحَسُن َعَماًل{ فهذه اآلية تتحدث عن العمل األفضل وهذا معنى التميز الذي نريده. 

نحن عندما نأتي بهذه اآليات نريد القول أن التميز هو دعوة من الله عز وجل، وهو 

تديننا وصلب إيماننا فمن ال يتحرك ناحية التميز في ظل القواعد والمبادئ المقبولة 

عند الله عز وجل قد نقص من إيمانه بقدر شعوره بضرورة السعي للتميز.

ٍة َخْيًرا َيَرُه{ أيًضا فيها دعوة ألن يتميز  وقول الله تعالىث }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

اإلنســان بحيث ال نقلل أي عمل من أعمال الخير وإن كان بمقدار الذرة كناية عن 

صغره فالمطلوب إذا أن يكثف اإلنسان عمل الخير ألنه سيسجل منه حتى ما صغر 

ِذيَن  منه. قول الله تعالى في أن الناس ال يتساوون عنده في العلمث }ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ

ُبوَن{،  ِئَك اْلُمَقرَّ ابُِقوَن  ﴿0)﴾  ُأوَلٰ ــابُِقوَن السَّ ِذيَن اَل َيْعَلُموَن{، }َوالسَّ َيْعَلُموَن َوالَّ

َل اللَّــُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجــًرا َعظِيًما{ وغيرها من اآليات التي  }َوَفضَّ

تؤكد علــى أن مفهوم التميز هو قرين في اإلســالم بالحديث عن الصالة والصيام 

والعبودية لله عز وجل، فمتى ما فقد المؤمن الشعور في التميز والسعي نحو التميز 

فهذا مؤشــر على وجود خلل قد وقع، وهناك شــيء دخيل قد اختلط فيما لديه من 

ا. الحق، وهذا أمر هام جدًّ

التميز قــد يكون فردًيا أو جماعًيــا، فنحن حينما نختــار الحديث عن التميز 
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االجتماعي فإننا نشــير إلى مجتمــع متميز، ألنه ليس بالضــرورة إذا تميز األفراد 

تميز المجتمع إيجابًيا. فكلنا نعرف أن الرســولA عاش في مكة فترة طويلة يدعو 

الناس إلى الحق ولكنه لم يســتجب له إاّل القلة، بل أن مكة نبذته واضطر الرسول

A وأصحابه للهجرتين للحبشــة، يعني أن المجتمع المكي كان طارًدا للرســول

A كونه ســعى إلى أن يجعله مجتمًعا متميًزا، وقد كان باســتطاعته أن يتميز كفرد 

ولكن الله أراد منه أن يرفع المجتمع إلى التميز. حينما ندرس المجتمع المكي نجد 

أنه يمتلك خصائص إيجابية يفتقدهــا المجتمع المدني، مثاًل في التوصيف القبلي 

كما في الروايات أن قريش خير القبائل ألكثر من ســبب، لكن هذا لم يشــفع لهم 

أنهــم يكونوا أفضل ممن يصنفون أنهم أهل قــرى أو أنهم مزارعون. ولكن حينما 

أنتقل الرســولA إلى المدينة المنورة مع كل ما يستشعره المكي أنه أفضل منهم، 

 Aاستوعب المجتمع المدني دعوته إلى التميز فأصبح المجتمع متميًزا. فالرسول

كان متميًزا في مكة وفي المدينة ولكن هناك فرق وهو وجود شــعور اجتماعي عام 

وعــارم توفر عليه أهل المدينة المنورة فحصل هناك تميز اجتماعي عام، وال يكفي 

ا اجتماعًيا متميًزا، حيث أنه ليس هناك زمن من األزمان  تميــز الفرد ما لم نصنع جوًّ

إاّل وفيــه عباقرة قليلون كانوا أو كثيرون، ولكن ما لم ينخرط المجتمع في مســيرة 

التميز سيبقى عطاء هذا الفرد المتميز محدوًدا وفي نطاق ضيق جًدا.

تبين الثقافة اإلســالمية أن التميز الفردي والتميــز االجتماعي، يجب أن يبنى 

على أسباب وســنن ال تحصل بطريقة اعجازية، أو بطريقة الكرامات، ولكن هناك 

ســنن إذا اعتمدها الناس يمكــن أن يتحول المجتمع إلى مجتمع متميز. أســوق 

نموذًجا نتناوله على أنه نموذج معابي في تاريخنا اإلسالمي، فالمؤرخون يختلفون 

في أن المجتمع المغولي والتتري هم الذين قوضوا الخالفة العباسية، المهم أن هذا 

المجتمع قبل »جنكيز خان« وقبل »هوالكو« كان مجتمًعا ضعيًفا ومتفكًكا فحصل 

ما رفعه للتميز، وتفجير للطاقات على المســتوى العســكري، فاســتطاعت تلك 
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العناصر أن تحصل على عنصر من التميز استخدمته في تقويض الخالفة العباسية. 

نثير هنا ســؤااًل في وقفة ثالثة وهو لماذا الحديث عن المجتمع المتميز؟ وقد 

ألمحت له في مقدمتي. من المهم جًدا أن نتجاوز الحديث عن العباقرة والمبدعين 

من األفراد وإاّل سنقع من حيث نشعر أو ال نشعر بالصنمية وهذا ما نجده في تاريخنا 

الســابق وتاريخنا المعاصر. حينما يفتح الله الناس علــى بعضهم كأفراد فقهاء أو 

مفكرين أو كتاب أو ناشطين، يأخذ الناس بالتغني بأمجادهم وانجازاتهم وكأن هذا 

البطل أو الشــاعر إنما جــاء من كوكب آخر. ولكن نقول أن هــذا ابن منطقتك قد 

عاش بيئة وظروف عشتها أنت، بل قد يكون قد ابتلي بأحد جوانب السلب التي لم 

تبتلى بها أنت. لذلك نجد كثيًرا من علمائنا عاشــوا فقراء في حين نجد أن األغنياء 

والمتعلمين رجال عاديــون وإذا كانوا متميزين فهو تميز اضطراري، مثل أن يكون 

ذكًيا، فالعبرة ليســت في كونه ذكيا وإنما في توظيفه لهذا الذكاء. وفي العنوان قلنا 

»صناعة التميز االجتماعي« من أجل أن نفر من حاالت التميز االســتثنائية التي قد 

يحصل عليها نتيجة ظروف معينــة حيث يمكن لهذا التميز أن يبزغ لفترة ثم يزول. 

أما إذا حولنا التميز كصناعة ذات قوانين وذات مبادئ سنحصل على حالة تميز، قد 

نحولها إلى حالة مدرســية تدرس لألبناء وهذا ما نجده في المجتمعات المتقدمة 

كاليابان.

إذن التميــز هو تطبيــق حالة التنافــس االيجابي للفــرد منظــوًرا فيها البعد 

االجتماعي، وهذا هام جًدا ألن المجتمعات إذا أحســنت استثمار حالة التميز فيها 

على مســتوى األفراد والجماعات قد تنتقل من كونها مجتمع صغير في عدده إلى 

مجتمع نافذ، والعالــم اليوم مليء بتجارب أقل منا عدًدا وعــّدة مثل هولندا، ماذا 

تمتلك هولندا أكثر منا كي تكون مبدعة إنتاجًيا أكثر منا؟ 

الحديث عن التميز اليوم ليس حديًثا مستحًبا بل يدخل ضمن الواجبات، فالله 

ٍة{. المجتمع الضعيف ال يستطيع أن  ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وا َلُهم مَّ تعالى يقولث }َوَأِعدُّ
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يحصل على حقوقه، فالحقوق ال يكفي أن ندّبج كتاًبا مطلبًيا ممتاًزا بعبارته وصياغته 

أو بتســجيل حضور إعالمي، يجب أن تفرض شروطك التي تفرض على اآلخر أن 

يستجيب لطلبك ألنه سيخسر إذا لم يلِب هذه الطلبات لك. وهذا من دون أن يكون 

هناك تميز اجتماعي لن يحصل، فالله تعالى يقولث }َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

ِريُحُكْم{، فالمتنازعون يفقدون بعض التميز فيتسلل العدو ليأخذ بعض حقوقهم.

وأما مجاالت التميز وهــو الموضوع الثالث الذي وضع، الشــك أن التميز 

يحصل في أكثر من مجال من مجاالت الحيــاة. قد نتميز اجتماعًيا بخلق عالقات 

متميزة، لنجعل من مجتمعنا مجتمعا متماســًكا وتكون لديه القدرة على امتصاص 

الصدمات التي قد تحصل، وعكســه المجتمعات غير المتميزة، فممكن أن تفشل 

وتتقاطــع بمجرد وجود صراع بين أفرادها تفقده حتى التميز الفردي. وفي الجانب 

العلمي، فإن شبابنا وشاباتنا يمتلكون الكثير من المواهب والطاقات العلمية ولكن 

ال يوجــد احتضان لها. أيًضا حاالت التأليف والقدرات الكتابية متميزة لدينا ولكن 

قد تصاب بحالة من المرارة للتوظيف الخاطئ.

ومــن أبعاد التميــز الجيدة هي الحالــة االقتصادية، فالمنطقة الشــرقية على 

مســتوى المملكة تعتبر منطقة تحتوي على الكثير من أسباب الرخاء االقتصادي، 

ولكن هل وفر مجتمعنا أسباب التميز واستثمرها استثماًرا جيًدا؟ أم أنه أتى شخص 

من الخارج واحتوى تلك األســباب؟ وهل استثمرت تلك السيولة لرفع الكثير من 

المشكالت الموجودة كالبطالة وتأخر الزواج ومشكلة السكن؟

أيًضا مــا يتوجب على المجتمــع المتميز فعله هو وضــع الرؤية الواضحة، 

والرؤية تعنــي أن تعرف ماذا تريد وأيًضا يجب أن تكــون هناك إرادة لتحويل هذا 

المعنى والتخطيط لما تريد الوصول إليه والتنفيذ والمراقبة والمراجعة والتعاون.

وهذه الخطوات تتوقف على ثالثة أمورث
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استكشاف آليات التميز. وهذه ال يســتطيع أحد أن يحتكرها، فالفقيه قد 	 

يتناول بعضها والحقوقي والمرأة أيًضا وغيرهم دون تخصيص.

التحفيز لمعرفة تلك اآلليات والعمل وفقها.	 

التعرف على عوامل التخلف في مجتمعنا واالستفادة من األمم األخرى.	 

الأ�سئلة والمداخالت:
الدكتور توفيق ال�سيف )كاتب وباحث(:

أنا ســعيد اليوم باستماعي لسماحة السيد حســن النمر وهو من األجالء ومن 

مفاخــر رجاالت هذه البالد بشــكل خاص، وقد أفاد وأجــاد. أجد حاجة لعرض 

ثالث نقاط وهيث افترض ســماحة السيد أن اإليمان كماله بالتميز، أو أن التميز من 

أوصاف اإليمان وعناصر اإليمان، أو أنه من لم يتميز لم يســتجب لداعي اإليمان 

أو بهــذه الكيفية. أنا أجد أن هذا ربط متكلف ولعله غير صحيح، ألن اإليمان دافع 

للتميــز ولكن التميز ليس معياًرا لإليمان والعكس أيًضا، فهما أمران منفصالن. مع 

أن اإليمان يدعو للتميز ولكن فرق أن يكون الشيء دافًعا أو أن يكون معياًرا له، وال 

أظن أن هذا أمر يعيب اآلخر.

النقطة الثانية تحدث سماحة السيد بشــكل عرضي حول أفضلية قريش على 

ســائر الناس، وأظن أن هذا مذهب بني أمية في تفضيل قريش على ســائر العرب. 

ومن الصدد أنني كنت أقرأ في هذا المساء كتاب عنوانه »صفة جزيرة العرب« للشيخ 

عبدالله بن بكر بن زيد، وهذا الكتاب فيه حشــد من الكالم وليس من األدلة في أن 

العرب خير من العجم من ســائر الشــعوب وأن هذه البلد خير من باقي البالد. في 

الحقيقة أنا رجعت لألدلة التي ذكرها السيد ووجدت أن كلها مطعونة، وللروايات 

التــي تتحدث حول أفضلية العرب ووجدت أنها أيًضا غير صحيحة. فأصل الفكرة 

خالف روح اإلسالم حيث ال يوجد أحد أفضل من أحد في الوالدة إاّل أن يتميزون 
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بعد ذلك، اللهم أن يقال بتفضيل رباني ألشخاص بعينهم وليس لنمط أو شريحة أو 

قبيلة أو أمة، وإاّل حدث التناقض ألن أغلب قريش لم تكن طيبة.

وقد تمنيت أن يتحدث سماحة السيد عن ظروف اإلبداع وأن يشير إلى الحرية 

باعتبارها شرط للتلقائية، وكذلك إلى التقييم الذي يعني إعطاء قيمة للعمل الذاتي 

وإن كان مختلًفا مع ما يتخذه الناس.

المحا�سر:
بالنسبة للنقطة األولى أنا ال أقول أن اإليمان دافع للتميز إنما شكل من أشكال 

التميز، ولكن في حديثي وســعت من أفق التميز. فالمؤمن بال شــك متميز بإيمانه 

واتخــاذه موقف اإلذعان لله عز وجل بالربوبية وبمبادئ الحق والتســليم بها على 

من تنكروا لهذه األمــور، وبالتالي إذا توفر اإليمان بهذا المقدار يكون دافًعا للتميز 

األكثر.

النقطــة الثانية أنا لم أقل أن قريش متميزة ذاتًيا وإنما أرضية التميز موجودة في 

قريش بال شــك، بحيث هو معروف بين العرب أن قريش أفضل منهم، لذلك كانوا 

يذعنون لهم سياســًيا واجتماعًيا. وقلت أن مجتمع قريش أصبح طارًدا للتميز وهو 

الرسولA، واستقبله من كان قريش يظنون أنهم أفضل منهم فتبين أنهم أقدر على 

استقبال هذا التميز.

بالنســبة لظروف اإلبداع فقد أشــرت في حديثي إلى أن مجتمعنا يملك هذه 

الظروف، فمثاًل اســتطاع مجتمعنا أن يسبق غيره في مســألة األعراس الجماعية، 

واستشــهد أيًضا بما حققه مجموعة من الشــباب واكبت مسيرتهم خالل 6) سنة 

منذ أن نزلت من الحوزة العلمية بقم المقدسة، كانوا حسني الخط وقد أصبحوا من 

الخطاطين بحيث فرضوا تميزهم في جمعية الخط العربي الســعودي. فقد انتخب 

6 منهم من أصل )) عضو في مجلس إدارة الجمعية.
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وهنــاك أمثلة ونمــاذج عديدة للتميز فــي المجتمع في المجــاالت العلمية 

واالقتصادية ينبغي العمل على تنميتها وتعزيزها.

الأ�ستاذة امتثال ابو ال�سعود )كاتبة وتربوية(:
قد يكون التميز نتاج شراكة بين مجموعة من األفراد على المستوى المؤسساتي 

وخالفه، مثل األبحاث الطبية أو الفن التشــكيلي، وأشير هنا إلى مشروع في دولة 

عمــان عند األخوة اللواتية وقــد اقتربنا منه وتعرفنا عليه عن قرب، وهو مشــروع 

»المناهل« الخاص بتقديم المنح الدراســية للطالب والطالبات والذي ساهم في 

ابتعــاث المئات منهم، وهو قائــم على تبرعات أفراد خيرين مــن أبناء المجتمع. 

وكذلك مشــروع الحاج كاظم في دولة الكويت صاحــب حملة »التوحيد« للحج 

حيث شــيد هذا المشــروع مستشــفيات ومراكز ثقافية في كل من إيران وباكستان 

وأفغانســتان، ويتفرع من هذا المشروع مشروع »دار التوحيد« الذي وزع حتى اآلن 

أكثر من 20 مليون كتاب بعــدة لغات وهي كتب معالجة بلغة راقية. وأؤكد هنا أنه 

ال يمكن استنساخ تجارب مجتمعات أخرى وتطبيقها على مجتمعنا فلكل مجتمع 

خصوصياته، ولكن هذا ال يمنع االســتفادة من تجارب اآلخرين خصوًصا القريبة 

منا.

والســؤال الذي يطرح هنا هل يكتســب العمل االجتماعي تميزه من دوافعه 

أو من مقدار الجهد المبذول فيه أم من نتائجه؟ واإلجابة تكمن بين ثنايا الســؤال، 

فالدوافع اإليجابية الراقية والجهود المتظافرة ال شــك أنــه عمل متميز بإذن الله. 

وكنــت قد اقترحت قبل عام في إحدى المحاضرات أن يكون هناك مواســم لرفع 

الوعي االجتماعي والفكري في المجتمع، والمشــروع عبارة عن اختيار موضوع 

بعنوان رئيســي واحد أو عنوانين يطرح كل ســنة، ويكون مستوحى من المشاكل 

التــي يبتلى بها في مجتمعنا، ويتم التركيز عليه من خالل الفعاليات، وتندرج تحت 

العنوان الرئيسي مجموعة من العناوين الفرعية والتي يمكن تناولها بشكل مستقل. 
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وكلما نحتاج لتحقيق ذلك التميز الذي ننادي به هنا هو تنمية الشــعور بالشــراكة 

والمسؤولية المجتمعية، كما يتطلب التميز استثارة روح االنتماء للفكرة ذاتها وقبلها 

للهدف اإليجابي الذي يقدم ما ينفع في إطار من اإلبداع والتفرد واألصالة بعيًدا عن 

التقليدية. كما نحتاج أيًضا إلى دعم األفكار المتميزة ورعايتها ووجود الدافعية على 

مستوى الفرد أو مستوى األمة الذي يشكل شرًطا أساسًيا لبلوغ الهدف. أما على من 

تقع مســؤولية ذلك؟ فإني أجد أن من الالئق به هم أرباب الوعي والمخلصين في 

المجتمع، ومن الواجب عليهم أن يعملوا على دعم هذه الصنعة بشتى السبل على 

المنابر وفي المســاجد وفي قاعات الدرس وفي أركان البيت وبين طيات الصحف 

والكتب والمواقع اإللكترونية.

ليس هناك مجتمًعا مهمًشا مقصًيا ألنه متميز، بل هناك مجتمع منتهكة حقوقه 

ألنه ليس متميز بما يكفي، وأخيًرا تقديري لســماحة الســيد لما أمطرنا به من رؤى 

معرفية والشكر موصول لراعي المنتدى األستاذ جعفر الشايب وللحضور الكرام.

المحا�سر:
الشكر الجزيل لألســتاذة امتثال وأنا أراهن على أن الفعل يجب أن يكون من 

صناعة اإلنســان. وباعتباري قريب من مشاكل عامة الناس فإن هناك توصيات في 

مجتمعنا لحل مشكلة الفقر. فتميزنا يبدأ من انتشال هذا الفقير الذي يجعلنا نضطر 

لنتجاوب للعمل في مجاالت تســتهلك كل قدراتنا حيث أن قســم كبير منهم غير 

متعلم، وإحدى ســبل ذلك هو صرف جزء من الخمس والحقوق الشرعية لهؤالء 

المستحقين.

الأ�ستاذ محمد الم�سلي )تربوي وفنان ت�سكيلي(:
بالنســبة للتميز، أقول لو بدأ كل إنســان من أســرته للســعي نحو التميز فإن 

المجتمع يســتطيع أن يتميز بصورة فردية، ولكن بالنسبة للدولة تستطيع عمل خطة 
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استراتيجية تعمل على تنمية المجتمع. ليكون متميًزا وعلى مدى فترة زمنية أطول.

الأ�ستاذ ح�سن اآل جميعان )كاتب وتربوي(:
لدي تســاؤل، هل مجتمعاتنا طــاردة للتميز أم جاذبة لــه، وإذا كانت طاردة 

فلماذا؟

المحا�سر:
أعتقد أن مجتمعنا كأفراد فهو ليس طــارًدا للتميز وإنما النخب هم الطاردون 

حينما يعيشــون المثاليات، فمثاًل وصلتني فكرة قبل فترة لعمل مشروع استثماري 

يســتلزم مليار ريال، فتعليقي هنا هل عمل مشروع فئوي بهذا المبلغ صحيح أم ال؟ 

أقــول أنه تجارًيا يعتبر خاطئ؛ ألن من اإلســتراتيجيات التي يجب أن نعمل عليها 

اليوم هو أن يشــاركنا إخواننا في الوطن في أي عمل اقتصادي، فليس من مصلحتنا 

أن نقصر ونحصر عملنا داخل مجتمعاتنا فقــط فهذا خطأ. وهناك تجارب ناجحة 

جًدا بدأت متواضعة واتسعت اتســاًعا جيًدا. ولكن يجب أن نطرح الفكرة بطريقة 

واقعية وليس بمثالية غير قابلة للتحقق.

الأ�ستاذ طارق محمد )م�سرفي(:
تطرقتم ســماحتكم إلى مســألة الخمس والحقوق الشــرعية، فــي الحقيقة 

أن الخمــس هو نوع من التميــز المذهبي، والخمس اقتصاديــا يعتبر من األصول 

ومســتحيل أن نستخدم األصول في موارد اســتهالكية، فمن المفترض أن تذهب 

هذه األصول إلى موارد اقتصادية ينتفع منها مســتقباًل. حضرت ألحد الســادة في 

منطقة األحســاء وذكر أنه ال يوجد مشروع اقتصادي على مستوى المنطقة الشرقية 

قائم على الخمس.

المحا�سر:
األرقام التي يتصورهــا الكثير من الناس حول الخمــس غير صحيحة، فمن 
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خــالل خبرتي أقدر أن نســبة ما يقدم للخمــس يتراوح من 5% إلــى 0)%، يعني 

90% من الخمس المستحق شــرًعا ال يدفع، وهناك تزاحم على هذه النسبة يضطر 

المتصدون إلى صرفها في الموارد االستهالكية.

األمــر الثاني هو أن الخمس ممكن أن يقــرأ على أنه من األصول ولكن هناك 

رؤيــة من الفقيه بحيث هو الذي يحدد هل يصرف هذا المبلغ في هذا المورد أم ال، 

وهل يســتطيع أن يصرف كل الخمس أو ال يســتطيع. هذا فيما يرتبط بحق اإلمام 

بشكل محدد. ولكن ال أعتقد أن هناك مشكلة في الحصول على اإلذن إذا كان هناك 

تطبيق جيد بإشــراف المرجع، ولكن يفترض أن تكــون هناك أفكار جيدة لتطبيقها 

وتوفير سيولة مناسبة للحقوق الشرعية.

الأ�ستاذ عبداهلل ال�سعد )نا�سط اجتماعي(:
أنا مؤسس ومدير جمعية »شباب المســتقبل«، أحب أن أطرح تجربتنا حيث 

بدأنا تقريًبا منذ ســنة ونصف، بمشــاريع تميزت على مســتوى دول العالم، وهي 

مشــاريع قائمة على الدعم الذاتي من قبل مجموعة من الشباب. وقد أصبحنا قبل 

9 شــهور ممثلين لمنظمة عالمية في السعودية. وفي الصيف شاركنا في »كونغرس 

الشباب العالمي« في اســطنبول حيث كانت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة 

هناك، وقد حصلنا على خطابات شــكر عديدة. ولكن المســألة تحتاج إلى الدعم 

المادي حيث أنها تتطلب مصاريف سفر ومستلزماته. 

وبخصوص موضوع التميز فنحن في صدد عمل مجموعة أسميناها بـ »أجيال 

المستقبل« حيث نأخذ أطفال الفقراء واأليتام لتنمية مواهبهم وصنع جيل محترف، 

حيث يتم توفير بعض اإلمكانات التي تســهل على هؤالء األطفال تنمية مواهبهم، 

مثــل موهبة التصوير حيث نقوم بتوفير الكاميــرات والعدة الالزمة لتدريب هؤالء 

األطفال لجعلهم أطفال متميزين.
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المحا�سر:
أســتاذ عبدالله الســعد أنتم تتكلمون عن شــيء يخدم الدولــة والمجتمع، 

فمــن المفترض أن تقوم الدولة أيًضا باحتضان هذه المشــاريع، أنتم تتحدثون عن 

جمعيات مدعومة عالمًيا فيفترض من الدولــة من خالل هذه الجمعية وأمثالها أن 

يحتضنوا هذا النوع من األفكار، ومن الجيد أن يسندها أبناء المجتمع.

مدير الندوة:
نشكر سماحة السيد حسن النمر على هذه األمسية القيمة ونشكر الفنانة إيمان 

الجشي على معرضها الفني ونشكر السادة والسيدات الحضور.



الندوة الرابعة

تجربة العالج التخصصي في المملكة: 
مستشفى الملك فهد التخصصي نموذًجا

18 ذو القعدة 1431هـ الموافق 26 اأكتوبر 2010م

ال�سيف:
الدكتور خالد بن محمد ال�سيباني	 

مدير الندوة: الدكتور ح�سن عبدالمجيد الفرج))(

))(  المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي.



ال�سيرة الذاتية للمحا�سر

 من مواليد جدة بالمملكة العربية السودية عام 1959م.	 
حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك 	 

ســعود بالرياض، والزمالــة من الكلية الملكيــة للجراحين، 
جالسجو .

 أنهى التدريب الطبي في مستشــفى الملــك خالد الجامعي 	 
ومستشفى الرياض المركزي.

عمل فــي فترة التخصص منــذ 1983م حتــى 1986م في 	 
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض.

كما تخصص في زراعة األعضــاء وجراحة األوعية الدموية 	 
بمستشفى جون رادكليف أوكسفورد، المملكة المتحدة.

 انهى الزمالة الطبية في جراحة زرع الكلى بمستشفى تشرشل 	 
أكسفورد جامعة اوكسفورد، المملكة المتحدة.

عضو في الكلية الملكية لألطباء والجراحين جالســجو 2- 	 
المجمع العربي لألمراض وزراعة الكلى، والجمعية السعودية 

ألمراض وزراعة الكلى.
يعمل حالًيــا منــذ ينايــر 2008م، المدير العــام التنفيذي 	 

لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.



المملكة:  في  التخصصي  العالج  تجربة 
مستشفى الملك فهد التخصصي نموذًجا

مدير الندوة:
بداية أتقدم بالشــكر الجزيل لمنتدى الثالثــاء الثقافي لطرح موضوع في غاية 

األهمية حيث تكمن أهميته في ناحيتينث األولىث حول عنوان ومحتوى هذه الندوة 

»تجربة العالج التخصصي في المملكةث مستشفى الملك فهد التخصصي نموذًجا«. 

ويعرف العالج التخصصي بأنهث »الرعاية الصحية المتقدمة والمدعومة بتقنية عالية 

وكوادر بشــرية مؤهلة، وبنظــام فعال للتعامل من الناحية التشــخيصية والعالجية 

مع األمراض الصعبة، أو المســتعصية بالشــكل العلمي المناسب والسليم حسب 

المعايير العالمية«. ومنذ فترة تم إنشــاء مراكز في عدد مــن مناطق المملكة وكان 

للمنطقة الشــرقية نصيب من ذلك، ومنها مستشــفى الظهران التخصصي للعيون، 

مستشــفى البابطين ألمراض وجراحة القلب، مستشــفى الملك فهد التخصصي 

بالدمام. ورســالته هي التركيز على تقديم خدمة طبية تخصصية وأكاديمية وبحتية 

على مستوى العالمي.

والناحية الثانية هي ضيف هذه الندوة وهو الدكتور خالد بن محمد الشــيباني 

المدير العام التنفيذي بمستشفى فهد التخصصي بالدمام، وهو من مواليد مدينة جدة 

بالمملكة العربية السعودية، تخصص في زراعة األعضاء وجراحة األوعية الدموية 
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في المملكة المتحدة بعد اجتيازه الدراسة الجامعية وفترة التدريب والتخصص في 

الســعودية. وهو عضو في العديد من الجمعيات المتخصصة وتقلد عدة مناصب 

قيادية في مستشــفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحــاث بالرياض إلى أن 

انتقل كمدير عام تنفيذي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

المحا�سر:
أشكر األستاذ جعفر الشايب والقائمين على منتدى الثالثاء الثقافي على إتاحة 

الفرصة للمشاركة في هذه الندوة.

ال يخفى عليكم أن الرعاية الصحية تقسم إلى مستويات ثالثث 

المســتوى األول وهي الرعاية الصحية األولية، حيث تقدم رعاية تهتم بصحة 

المواطن بشكل عام بالتطعيمات والوقاية من األمراض البسيطة. 

أما المســتوى الثاني هو الرعاية العامة، وتقدم فيها ما يحتاجه اإلنسان العادي 

مثل العمليات الجراحية البســيطة أو التنويم مثل عمليات المرارة، أو التخصصات 

العامة مثل كسور أو المسالك البولية، وهذه الخدمات الطبية تقدمها وزارة الصحة 

في المستشفيات العامة. 

أما المستوى الثالث وهو الذي يستدعي كفاءات متخصصة في فرع من فروع 

الطب الدقيقة، فبداًل من التعامل مع عمليات المســالك البولية نتعامل مع عمليات 

المســالك البولية لدى األطفال. ويندر وجود األطباء الذين لديهم الخبرة الكافية 

في المستشــفيات العامة، فيجب تدريبهم في مراكــز متخصصة تحصل على هذا 

النوع من الحاالت لتتشــكل لديه الخبرة. وهي في العادة مستشفيات يقل عددها، 

وتكون متواجدة في رأس الهرم بالنسبة للخدمة الطبية وتستقبل عدد من الحاالت 

من المستشفيات العامة.

الخطة اإلستراتيجية والتي اتبعتها وزارة الصحة والتي تبلورت أكثر في وجود 
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معالي الوزير الحالي الدكتور عبدالله الربيعة، وتم رفعها للمقام السامي العتمادها 

وتقوم على رأس الهرم هذا، ما يهم المريض هو الحصول على الخدمة بغض النظر 

هل هي مــن الرعاية األولية أو من الرعاية العامة أو التخصصية، فالخطة تلك تهتم 

بجزئيتين وهي إيجاد الملف الطبي الموحد في األقســام الطبية والتواصل عبر هذه 

المســتويات الثالثة التي أشرت لها وبشكل مســتمر، بحيث يتم تحويل المريض 

إلكترونًيا دون الحاجة إلى التحويالت الورقية.

أما الجزئية الثانية هي عملية نقل المريض، بحيث يكون هناك تواصل واضح 

وســهل بين القطاعات الصحية المختلفة بوجود خدمات إســعافيه متطورة، تقوم 

بنقل المرضى واالهتمام بالمريض سواء في منزله أو في الشارع أو أي مكان آخر. 

وهذا بالتالي لو تم لن يشعر المريض بوجود فرق بين المراكز والمستشفيات وسيتم 

تقديم الخدمات له في أي مكان كان.

هذه الخطة رفعت منذ أول يوم من تولي معالي الوزير الدكتور عبدالله الربيعة 

للوزارة، وقد قام بدراســتها وهــي اآلن في هيئة الخبراء وقــد تكون في مرحلتها 

النهائيــة، وهي تعتمد على أن يكون في رأس الهرم خمس مستشــفيات تخصصية 

على مســتوى المملكة التي تتبع لوزارة الصحة. وكلنا نعرف أن هناك مستشفيات 

تخصصيــة أخرى مثل مستشــفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مستشــفى 

الملك فيصل بجدة، وبعض المستشــفيات العسكرية أو مستشفى الحرس الوطني 

التي تعنى بالرعايــة التخصصية، هي تقدم خدماتها لفئة معينة من المواطنين، بينما 

وزارة الصحة مكلفة بأن تقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين بال استثناء.

الخطة تطرح إنشــاء عدة مراكز موزعة على مختلــف مناطق المملكة، وهي 

كالتالي مستشــفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبدالله حفظه 

الله بمكة، ومستشــفى الملك فهد التخصصي بالدمام. وسيضاف إلى هذه المدن 

الطبية مستشــفيات أخرى لم تحدد مواقعها إلى اآلن ولكن واحدة منها سيكون في 
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المنطقة الجنوبية واآلخر في الشمالية.

العنايــة التخصصية هي عناية مكلفة ســواء من ناحية الكــوادر أو التقنية أو 

األدويــة، وفي الغالب فإنها غير متوفرة، لذلك وضعت خطط لتوفيرها وســيكون 

ذلك بإذن الله. فمثاًل فإن وزارة المالية تمول المستشــفيات الحكومية العادية بما 

يعادل نصف التمويل الذي تقدمه للمستشــفيات التخصصية وللسبب الذي ذكرته 

ســابًقا وهو الكلفة العالية، لذلك فإن هناك حرص على االســتخدام األمثل لهذه 

الموارد حيث ندرة األّســرة في المستشــفيات العامة واألمر أكثر في المستشفيات 

التخصصية، ولهذا يتم توفير السرير للحالة التي تستدعي رعاية خاصة. وهذا األمر 

أدى إلى االهتمام بإنشاء مستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث أن 

اإلحصائيــة التي بين يدي تذكر أنه يتم حالًيا بناء 200 مستشــفى عام، وفي الثمان 

السنوات األخيرة شــهدت المملكة توفير ما يقارب 30.000 سرير. وبعض هذه 

المستشفيات انتهت وتم تشغيلها مثل مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام، وبعضها 

ال يزال قيد البناء مثل مستشفى الخبر الذي يحتوي على 500 سرير، وبعضها ينتظر 

اإلنشاء مثل مستشفى أمراض الدم.

سأتحدث عن مستشــفى الملك فهد التخصصي كنموذج، فقد كان مستشفى 

عام تحت مسمى مستشــفى الخليج ولظروف مادية توقف المستشفى منذ مرحلة 

بنائه ثم بدأ تشــغيله منذ حوالي 8 سنين وتأهيل البنى التحتية له. واآلن المستشفى 

يعمل بســعة 450 سرير، وتم تركيز المستشــفى في بدايته على أمراض السرطان 

بتوفيــر كافة األجهزة التي ال تختلف عن األجهزة الموجودة في مستشــفى الملك 

فهد التخصصي بالرياض. وأحب أن أشــير إلى ترديــد معلومة غير دقيقة وهي أن 

األورام منتشــرة لدينا بمختلف األنــواع وهي معلومة غير دقيقة لســبب أن األمر 

بحاجة إلى دراسة واستخدام أجهزة لدراسة األنسجة وهي غير متوفرة لدينا، لذلك 

فإن من رؤية المستشــفى أن يضم مركز أبحاث، هدفه دراســة أسباب انتشار هذه 
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األمراض ومدى تأثير الحروب والبيئة في انتشار السرطان.

 ومن المراكز المتميزة في المستشفى هو مركز زراعة األعضاء وقد اثبت نجاحه 

في ذلك حيث تم تنفيذ قرابة 00)عملية زراعة ما بين زراعة كبد وكلى وبنكرياس، 

ولله الحمد، فإن نســبة النجاح عالية جًدا مقارنة بنسب العمليات المشابهة خارج 

المملكة كأمريكا الشــمالية. وهناك تخصص أخــر وهو جراحة المخ واألعصاب 

ركز عليها المستشــفى، حيث أنها من األمراض التي يصعب تشخيصها وعالجها 

في المستشــفيات العامة. وخالل شهور قليلة ســيتم توسعة غرف العمليات وهي 

غرف حديثة مزودة بجهاز أشــعة مقطعي يتحرك في غرفتين وألول مرة يوضع هذا 

الجهاز في المملكة، ومهمته إجراء الفحص للمخ وبالخصوص ألمراض السرطان 

للتأكد من الفحص الكامل. وهناك عمل جاٍر إلنشاء مركز أمراض الصرع وهو أول 

مركز على مســتوى المنطقة الشــرقية، واآلن يوجد تعاون بيننا وبين المستشفيات 

األمريكية لتقديم خدمات جراحية لمرضى الصرع.

شملت رسالة المستشفى التعليم واالبتعاث إيماًنا منا لحاجة المملكة للكادر 

الصحي المتميز، تفادًيا لما حصل من تســرب لألطباء من مستشــفى الملك فهد 

التخصصي من بعد أحداث )) سبتمبر. 

مدير الندوة:
شــكًرا دكتور خالد، واآلن مع الدكتور خالــد صبر، تخصص جراحة الجهاز 

الهضمي، وهو الرجل الثاني بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

الدكتور خالد �سبر )ا�ست�ساري جراحة الجهاز اله�سمي(:
الحديث حول التخصصي هو حديث معقد خصوًصا وأنه في بدايته، فمستشفى 

الملك فهد التخصصي جاء في وقته وجاء متأخر حيث لم يكن هناك مستشــفيات 

تعنى بالمستوى التخصصي فيلجأ المريض للســفر لخارج المملكة، فكانت هذه 
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المبادرة جيدة ومهمة لخدمة المواطنين.

بالنسبة للمستشــفيات التخصصية وقلة مواردها الطبية مقارنة بالمستشفيات 

العامة وصغر مساحتها، األمر يرجع إلى قلة األمراض المستعصية مقارنة باألمراض 

العادية. فالتطور الحاصل تطور ملحوظ وملموس بشكل كبير جًدا وباألخص في 

توفر التخصصات التي تحتاجها المنطقة مثل األورام.

كما أن تركيز المستشفيات التخصصية على خلق كوادر صحية وطنية أمر جيد من 

أجل االعتماد على الكفاءات الوطنية كما ذكر الدكتور الشيباني. والبعض يستغرب 

من صعوبة الدخول والعالج في هذه المستشــفيات والسبب واضح وهو أن حاجة 

المريض من يحدد ذلك، فنسبة المصابين بأمراض مستعصية قليل مقارنة باألمراض 

األخرى فلو فتحت للعموم فإن المستشفى سيصل إلى مرحلة لن يستطيع المستشفى 

تقديم خدماته إلى تلك الفئة المستهدفة.

مدير الندوة:
شكًرا دكتور خالد واآلن مع الدكتور زكي الزاهر، دكتور عناية مركزة وتخدير 

عمليات قلب في مستشفى الملك فهد التخصصي. 

 الدكتور زكي الزاهر )ا�ست�ساري العناية المركزة وتخدير عمليات القلب(:
تجربتي مدتها 4 ســنوات في تخصص عناية مركــزة وتخدير عمليات قلب 

في مستشــفى الملك فهد التخصصي، وأعتقد أن المستشفى فهد التخصصي كبنى 

تحتية هو مستشــفى عام وليس تخصصي، فأنا شــخصًيا أعتقد أنه من الصعب أن 

يدار بطريقة تقدم خدمة تخصصية بهذا المستوى. وسعدت بانضمام الدكتور خالد 

الشــيباني لإلدارة وليســمح لي أن أبدي رأيي بكل شــفافية، فالتغيير الذي حصل 

في المستشفى وتطويره بطريقة مدروســة ملحوظة للجميع، وحصول المستشفى 

على اعتراف من »جي ســي آي« وهي جمعية معنية باالعتمادات الطبية وتعتبر من 
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أعلى المعايير المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية، كان بجهد الجميع وبتوجيهات 

وتخطيــط الدكتور خالد. المستشــفى كما أشــرت لم يكن مؤهــاًل لتقديم هذه 

الخدمات الصحيــة التخصصية، فتقديم خدمة صحيــة تخصصية في غياب البنى 

التحتية والعمل في نفس الوقت في إنشــاء البنى التحتية في تصوري أمر مستحيل، 

ولكن تحقق بجهود العاملين في المستشفى وعلى رأسهم الدكتور خالد الشيباني، 

وبدعم من وزارة الصحة وعلى رأســهم معالي الوزيــر ووكيل الوزارة وزياراتهما 

المستمرة ونحن سعداء بهذه الخدمة.

مدير الندوة:
شــكرا للدكتور زكي والشــكر الجزيل للدكتور خالد الشيباني وأهنئك على 

حصولك على االعتماد المقدم من »جي سي آي«.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ �سرف العلويات )�سخ�سية اجتماعية(:

في ظل هذه التجربة التخصصية كيف تتعاملون مع األخطاء الطبية وكم نسبتها 

إن وجدت؟

المحا�سر:
موضوع األخطاء الطبية موضوع شــائك، واألطباء مثلهــم مثل غيرهم وارد 

وقوعهم في الخطأ، ولكن من ضمن مزايا اعتراف الـ »جي ســي أي« أن يضع أمن 

المريض من األولويات، حيث توجد في المستشــفى لجنة تشرف على العمليات 

لمنع األخطاء. بالرغم من ذلك فهناك أخطاء طبية ولكن نســبتها غير متوفرة لدي 

حالًيا. وتم تشــكيل لجنة نقيس أدائنا فيها بشكل شهري، وأشير هنا إلى أن الغالب 

عند الناس هو اللبس بين مضاعفات المرض واألخطاء الطبية.
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الأ�ستاذ وليد اآل �سلي�س )نا�سط حقوقي(:
حدثنا دكتورعن استراتيجية المستشفى التي يقوم بها للوقاية من األمراض.

المحا�سر:
طبًعا رســالة المستشــفى تشــمل العالج التخصصي، وكما ذكرت لكم فإن 

الوقاية من المرض يأتي في المســتوى األول في الرعاية األولية. فنرى أن التعريف 

بالمرض مهم جًدا في رســالتنا من خالل التعليم، فمثاًل بخصوص مرض سرطان 

الثدي فإن المستشــفى يقوم بتوعية النساء بالتثقيف والتدريب والتطوير للوقاية من 

المرض قبل استفحاله وبالتالي يمكن السيطرة على المرض في بداياته.

الأ�ستاذ محمد الم�سلي )تربوي وفنان ت�سكيلي(:
لدي ثالثة أسئلة. السؤال األول عن الملف الصحي للمريض. تعودنا أن نذهب 

للمركز وإذا كان هناك تحويل يحول إلى المستشفى المركزي، دون أن يكون لديهم 

خلفية بالمريض وتاريخه الطبي وهذه مشــكلة بعكس الخارج. والسؤال الثاني ما 

سبب تزايد األمراض المزمنة والمستعصية لدينا مثل السرطانات؟ والسؤال الثالث 

هل يوجد في المستشــفى التخصصــي مراكز لألبحاث والدراســات المختصة 

بالسرطان؟

المحا�سر:
ا والنجاح فيه يشــعر به المريض نفســه،  الملف الصحــي موضوع مهم جدًّ

هناك إجــراء من قبل معالي الوزير مع فريق كامل من مستشــفى الحرس الوطني، 

حيث اســتقدموا شركات عالمية لدراسة مشروع اســمه مشروع »سحاب« لتغطية 

المستشفيات التخصصية بالكامل باألجهزة اإللكترونية الطبية، بحيث يكون هناك 

ملف طبي موحد ينتقل في حالة التحويل من مستشفى آلخر، عن طريق بطاقة يكون 

فيها معلومات المريض أو عــن طريق التواصل باإلنترنت. أما عن تزايد األمراض 
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المزمنة فمن خالل إحصائيات لدينا أجريت منذ ثالثين ســنة لقياس متوسط عمر 

المواطن فكان متوسط أعمارهم في حدود 60 سنة ولكن اآلن في حدود 73 سنة، 

فبالتالي يكون تعرضه لألمراض المزمنة أكثر نظًرا لكبر الســن. وطبًعا هذا مكلف 

للدولة إذ تزداد األمراض مثل أمراض القلب وأمراض الدم والسرطان وغيرها. أما 

حول األبحاث، فإن المستشــفى عمل مذكرة تفاهم مــع إحدى مراكز األورام في 

أمريكا حول األبحاث، وإن شاء الله تســمعون بوجوده قريًبا في المستشفى بعون 

الله.

الأ�ستاذة ن�سيمة ال�سادة )نا�سطة اجتماعية(:
لــدي عدة أســئلة، ســؤالي األول على أي أســاس يتم التوزيــع الجغرافي 

للمستشــفيات التخصصية، فــإن كان يعتمد على الكثافة الســكانية فالقطيف لها 

أولوية؟ السؤال الثانيث ذكرت أن المستشفى له دور تثقيفي فأين مستشفى القطيف 

عن دوره التثقيفي االجتماعي؟ والســؤال الثالث هل للمستشــفى برامج تدريب 

لألطباء في التعامل النفسي مع المصابين باألمراض المستعصية؟

وكيف نضمن وصول المريض للمستشفى في الوقت المناسب للحالة المرضية؟

المحا�سر:
في الواقع أن التخطيط من قبل معالي الوزير السابق الدكتور حمد المانع كان 

حول إقامة 3) مستشفى تخصصي حســب المناطق اإلدارية، ولكن اقترح معالي 

الوزير الحالي الدكتور عبدالله الربيعة إقامة الخمســة فقــط وكان مقترح حكيم، 

وذلك لحاجة المستشــفيات إلى توظيف كوادر طبية متخصصة واستشاريين يندر 

إمكانية معيشــتهم في مناطق نائية وبعيدة. إضافة إلى أخذ الكثافة الســكانية بعين 

االعتبار فمستشــفى الدمام التخصصــي يخدم الدمام وحفــر الباطن إلى جنوب 

األحساء والذي سيحصل اآلن أن المدينة الطبية ستتنقل بين الدمام والخبر.
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وعن دور المستشفى التثقيفي فالمستشفى يقوم بالمشاركة سنوًيا في حمالت 

تثقيفية وتوعوية في أماكن مختلفة كالمدارس واألســواق، فمن رسالة المستشفى 

أن يقــوم بالدور التثقيفي ليس فقط للمرضى بل للمجتمع. وأما بخصوص تدريب 

األطبــاء فهناك 9 برامج تدريبية لألطبــاء المقيمين معترف بها مــن عيادات طبية 

من الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية. وهنــاك 3 برامج زماالت معترف بها 

والمستشفى متوســع في برامج التدريب الجديدة لتوفير فرص التدريب ليس فقط 

للموظفين واألطباء، بل ولألطباء الذين يعودون للعمل في أي مستشفى في المنطقة 

أو المملكة بشكل عام. 

وبالنســبة لوصول المريض في الوقت المناسب من الحالة وقبل استفحالها، 

ا أن المريض يصل للمستشفى بعد تطور الحالة مثل حاالت السرطان،  يؤسفني جدًّ

واألمر ليس بيد المستشــفى، ولكنها استراتيجية صحية متكاملة تعتمد على التقنية 

الحديثة وشبكة النقل واإلســعاف بالطائرة، كما أن المستشفى تؤهل قائد الطائرة 

بحيث يكون له دور إسعافي. فالهالل األحمر قد أشترى 0) أو 2) طائرة واآلن هم 

بصدد تجهيز أماكن هبوط ومن ضمنها مستشفى القطيف المركزي. ولكن التواصل 

يعتمد على تشخيص الحالة في وقتها ونقلها بشكل مباشر، فال يوجد لدينا مشكلة 

في نقل الحالة وإنما في وصول المريض متأخًرا للمستشفى، إذ ال يمر يوم أو يومين 

إاّل وتكون هناك حالة وفاة بسبب مرض السرطان.

مدير الندوة:
من المعلوم أن هناك 2000) مريض في انتظار زراعة كلى في المملكة العربية 

السعودية، فما هو منظور المستقبل لهؤالء وهل هناك خطة لعالج هؤالء المرضى؟

المحا�سر:
ال شــك أن هناك خطة، ولكن المشكلة أن زراعة الكلى متعلقة بوجود متبرع 

ســواء قريب حي أو من شخص متوفى دماغًيا، وهذه المشــكلة يواجهها مرضى 
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الفشــل العضوي في كافة أنحاء العالم، ففي أمريكا وأوروبا تنتشر بشكل أكبر من 

الســعودية. وأعتقد أن إيران مثال جيد بالنســبة للتبرع من األقارب أو األحياء غير 

األقــارب. ولكن الخطة هي في محاولة تشــخيص المرض قبــل تطوره والحث 

على التبرع وتوفير مراكز لغســيل الكلى تقوم بدورها بشكل جيد، ولكن كما قلت 

المشكلة في وصول الحالة في وقت متأخر.

الأ�ستاذ عبداهلل البريكي )رجل اأعمال(:
لدي 3 أسئلة، السؤال األول عن غرف العمليات المجهزة باألجهزة هل فّعلت 

بشكل حقيقي اآلن؟ والسؤال الثاني هل أن تعيين الطبيب االستشاري في وظائف 

إدارية يؤثر على عطائه؟ والســؤال الثالث عن مرض السرطان، سابًقا كان المرض 

إما يقضي على اإلنســان أو يتغلب عليه، واآلن وجدت حالة تســمى »تدجين« إن 

جاز التعبير بحيث يصير مثل األمراض المســتعصية يتعايش معها فهل هذا صحيح 

أم ال؟

المحا�سر:
توجد 6 غرف للعمليات سابقة واآلن يتم عمل 6 أخرى رقمية جديدة وسننتهي 

منها في نهاية الصيف. وأما بخصوص تعيين االستشاري في وظائف إدارية فبعض 

اإلدارييــن المحنكين في الغالب يتحدى هذا الــدور، وهذا األمر موجود حتى في 

أمريــكا حيث هناك توجه لتدريــس الطبيب التنفيذي وهذا ما نســعى له أن يكون 

هناك تأهيل لالستشاري التنفيذي، ألن الخدمة الطبية التخصصية مكلفة فيجب أن 

يكون االستشاري مشرف حتى على األمور المادية والعمل على تحسين األداء فيها 

وتوفير النفقات فيها بدون أن يؤثر على مستوى الخدمات الطبية.

وبخصــوص تدجين المرض وتحويله من مــرض قاتل إلى مرض مزمن فهو 

بيد الطبيب المعالج، ففي األســبوع الماضي زارنا فريق من أمريكا الشــمالية من 
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»هارفارد« وكان يتكلم أحدهم عن مرض السرطان وقال أنه خالل 5 سنوات سيتم 

الســيطرة على مرض الســرطان ويمنع من انتشــاره مثل أخذ حبوب لتحويله إلى 

مرض مزمن وليس مســتعٍص. وهذا األمر يتم السعي له في أمريكا واليابان، ولكن 

ال توجد دراسة للعرب وراثًيا. ومن رسالة المستشفى القضاء على مرض السرطان 

من خالل البصمة الجينية التي تؤخذ من كل مريض، نحاول اكتشاف العوامل التي 

تثير السرطان بهدف السيطرة عليه من خالل األدوية وإن شاء الله سيتحقق ذلك. 

الأ�ستاذ فتحي البنعلي )�سخ�سية اجتماعية(:
من المســؤول عن وضــع مركز لالستكشــاف المبكر لألمراض الســرطانية 

واألمراض المستعصية، فالحاالت في تزايد فبودي أن تصل هذه الرسالة إلى معالي 

الوزير؟

المحا�سر:
هذا ال شك أنه دور من أدوار المستشفى ولكن هي سلسلة معقدة من األطباء 

المشــرفين على الرعاية األولية والصحية والمستشفيات المركزية، وفي الواقع إذا 

لم ننجح في ذلك فنحن لن ننجح ألن اكتشاف المرض في حاالته المتأخرة مكلف 

مادًيا وال يشفى المريض.

الأ�ستاذ علي الخباز )طالب طب(:
ذكــرت أن هناك خطة إســتراتيجية من معالي الوزير إلنشــاء المستشــفيات 

التخصصية، ولكــن أين هذه الخطة من الرعاية األولية حيــث تعتبر الرعاية األولية 

مسؤولة عن 90% من الحاالت المرضية؟ فهل سيكون هناك خطة طبيب لكل أسرة؟ 

والسؤال الثاني هل هناك عالقة بين المستشفيات التخصصية والجمعيات كجمعية 

زراعة األعضاء؟ 
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المحا�سر:
لم أقصد أن اإلســتراتجية تركز فقط على الجانب التخصصي وإنما جزء منها 

يعنــى بالرعاية األولية، فمن أهداف الوزارة أن يكون هناك طبيب لكل أســرة بدليل 

وجــود مثل هذه التخصصات وتوفيــر بدالت تصل إلى 40% لــه. اآلن أصبح من 

األفضل للطبيب المبتدئ أن يتجه لطب األســرة من ناحية مادية للطبيب وأكثر نفًعا 

للمجتمع. وسؤالك عن عالقة المستشفى بالجمعيات، فإنه هناك عاماًل عالقة تربطنا 

بهذه الجمعيات كجمعية سند لمرضى السرطان من األطفال ونحن نرحب بمثل هذه 

الجمعيات حيث تقدم الدعم النفسي لهؤالء المرضى ونتمنى زيادة مثل هذه المراكز. 

الأ�ستاذ يا�سر القطان )تربوي(:
ما هو دور المستشــفى التخصصي في موضوع التلــوث البيئي وتأثيره على 

الصحة؟ بحيث لو أجريت دراسة وتم اكتشاف تأثير البيئة على صحة المواطن هل 

يكون لوزارة الصحة دور في منع هذا التلوث؟

المحا�سر:
ال يوجــد هناك ربط علمي بين التلوث وصحة اإلنســان هنا في المملكة، فال 

شك أن هناك عالقة بين التلوث والصحة ولكن ال توجد لدينا دراسة تثبت وصول 

التلوث إلى حد التأثير الصحي. ولكن الجزء الذي يهمنا هو التنسيق مع القطاعات 

الخاصة لمنع المرض من انتشاره لو تم التحقق من ذلك، مثل مرض حمى الضنك 

المنتشرة في جدة وكان هناك تجمع بين القطاعات الحكومية من البلديات ووزارة 

الصحة لمحاربة هذا المرض والتحكم فيه، فأنا متأكد أنه لو حصل التثبت من األمر 

سيكون هناك منًعا لذلك ولكن قضية المحاكم والتعويضات ليست من اختصاصي 

وال علم لي بها.
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مدير الندوة:
أنا أشــغل منصب في اإلدارة الطبية في مستشفى القطيف المركزي، هل أنت 

راض عن مســتوى التنسيق بين مستشفيات المنطقة وعلى رأسهم مستشفى الملك 

فهد التخصصي؟

المحا�سر:
السؤال محرج، ال شك أن هناك الكثير يمكن أن يعمل أكثر مما هو قائم اآلن، 

فمن المفترض أن يكون هناك تنسيق خصوًصا وأن معظم المستشفيات تتبع لوزارة 

الصحة وهناك مســاحة للتحسن لخدمة المريض، وهناك مشروع بأن يقوم األطباء 

بالخروج ويعملوا عيادات في مستشــفيات أخرى ونأمــل أن ينجح ولكني حقيقة 

لست راض.

مدير الندوة:
نشــكر الدكتور خالد الشيباني وكل من شرفنا وأتحفنا في هذه األمسية ونترك 

الكلمة األخيرة لراعي المنتدى.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
باسمكم جميًعا أشكر الدكتور خالد الشيباني على ما أتحفنا به في هذه األمسية 

من معلومات مهمة لنا جميًعا وأشكره على سعة صدره لهذه األسئلة واإلجابة على 

جميع األســئلة، وكان فــي الحقيقة بودي أن أثير نقطة وهــي أنه الزال هناك لدى 

الكثيرين عدم ثقة في الخدمات الطبية المقدمة في مستشــفيات المملكة وحتى في 

التخصصية منهــا مقارنة بما هو متاح في الخارج، حيث نرى أن كثيًرا من المرضى 

يرغبون في السفر والعالج في أماكن قد تقدم رعاية أقل مما هو مقدم هنا مثل الهند، 

فما هو ســبب ضعف الثقة هذه مع ما أشــرتم له من تقــدم؟ وكيف يمكن معالجة 

مشكلة التسرب هذه.
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المحا�سر:
السؤال في مكانه، وفعاًل مشكلة تسرب المرضى ال زال حاصل، قد يكون جزء 

منها عائد على وعي المريض فيجري اآلن تثقيفه، ولكن أتحدث بشــكل شخصي 

وليس كمدير للمستشفى أرى هناك تقصير في وجود الكادر الصحي المتميز الذي 

يستطيع أن يتعامل مع المريض بشكل إنساني، وهذا بال شك منفر للمريض إذ يحتاج 

إلى معاملة إنســانية واحترام قبل المعالجة. وهناك إشــكالية أخرى طرحت حول 

تمويل القطاع الصحي بالكوادر، خاصة الكادر األجنبي يأتي بسبب أن اإلمكانيات 

محدودة حيث أن ميزانية الصحــة عندنا تصل إلى 3% من الميزانية العامة بينما في 

الدول األخرى يصل إلى 0)% أو 5)%، وأتصور أن اســتقطاب الكادر السعودي 

سيحل جزء من هذه المشــكلة، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يأتينا المرضى للعالج 

من الخارج وليس العكس.
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الأ�ستاذ ح�سن حبيب اآل طالق، )مهرجان الدوخلة(	 
الأ�ستاذ حبيب ح�سن اآل محيف، )مهرجان الوفاء الخيري(	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ زكي عبداهلل البحارنة))(.

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



المهند�س عارف محمد ال�سلطان
من مواليد الظهران للعام 1983م )1403هـ(. 	 
حاصل على بكالوريوس هندســة عمــارة من جامعة الملك 	 

فيصل بالدمام عام 2005م.
عمل باألمانة العامة للهيئة العليا للســياحة بالرياض كباحث 	 

تخطيط بقطاع اآلثار والمتاحف .
يعمل في الهيئة العليا للسياحة بالمنطقة الشرقية.	 
حضــر العديد من الــدورات المتخصصة فــي مجال عمله 	 

في الخــارج، ومنهــا: دورة في التخطيط االســتراتيجي في 
كوااللمبــور، ماليزيــا.ودورة في إدارة المشــاريع في لندن، 

بريطانيا.
من ضمن مهامه توعية المجتمعات المحلية مباشرة عن طريق 	 

المحاضرات واالجتماعــات الدورية في مجال تنمية التراث 
والسياحة في العديد من مدن المملكة كاألحساء، والخفجي 

والقطيف.
له أبحاث تخطيطية عديدة لدراسة مشاريع سياحية.	 

الأ�ستاذ خ�سر علي الغا�سي 
من مواليد مدينــة صفوى بمحافظة القطيــف عام 1393هـ 	 

)1973م(.
حاصل على بكالوريوس تربية من جامعة الملك سعود. 	 
أنهى دراسة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة اليرموك 	 

باألردن.
يعمل معلًما في الدراسات االجتماعية.	 



عضو إداري في عدة مؤسســات اجتماعية من بينها مســابقة 	 
المجالس الثقافية، مهرجــان الصفا لألعراس، جمعية الصفا 

الخيرية.
كتب سلســة مقاالت اجتماعية وتربوية منشــورة في مواقع 	 

التواصل االجتماعي.
الأ�ستاذ عبدرب الر�سول عبدالباقي الخمي�س

مــن مواليــد محافظة القطيف / الســعودية عــام 1380هـ 	 
)1960م(.

أنهــى الدراســة الثانويــة بالقطيــف وتخصص فــي مجال 	 
االتصاالت.

عمل في القوات البحرية السعودية.	 
له مشاركات في عدة أنشطة اجتماعية وخيرية.	 
عضو مؤســس في ديوانيــة القطيف، وعضو لجنــة التنمية 	 

االجتماعية.
مؤسس ورئيس مهرجان )واحتنا فرحانة( التراثي، ومهرجان 	 

الزواج االجتماعي.
ال�ستاذ كمال اأحمد المزعل

من مواليد مدينة بمحافظة القطيف عام 1378هـ )1959م(.	 
حاصــل على بكالوريــوس إدارة أعمال مــن جامعة الملك 	 

عبدالعزيز بجدة.
مارس األعمال الحرة. 	 
عضو ســابق في مجلس إدارة نادي الخليج، وعضو منتخب 	 

لمجلس بلدي القطيف.
مؤسس وراعي منتدى سيهات الثقافي.	 



صدر له كتاب »إشارات في الوعي االجتماعي«.	 
عبدالعظيم محمد ال�سامن

ولد بتاروت عام 1383هـ.	 
تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية بتاروت.	 
تخرج في جامعة الملك ســعود بالرياض )بكالوريوس تربية 	 

فنية ( عام 1407هـ.
حضر دورات وورش عديدة منها ورشــة فن رســم الباستيل 	 

ودورة أخصائي الفنون.
يعمل مدرًســا للتربية الفنية في مدرســة ابن القيم المتوسطة 	 

بسيهات.
اشــرف على النشــاط الثقافي بنادي النور بسنابس ألكثر من 	 

عشــرة أعوام وأشــرف خاللها على خمس دورات في الفن 
التشكيلي.

له عدة إسهامات صحفية محلية وخليجية، وله عدة مؤلفات 	 
في الفن التشكيلي.

أشرف على قســم الفنون التشــكيلية في األســبوع الثقافي 	 
لجامعات المملكة فــي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

بالظهران.
له إسهامات عديدة في الصحافة المحلية والخليجية.	 
أقــام العديد مــن المعارض الشــخصية في داخــل وخارج 	 

المملكة.
فاز بجائزة أفضل ديكور للنشــاط المســرحي بالجامعة عام 	 

1997م.



له عدة مؤلفات منها: 	 
كتاب الجورنيكا ) دراسة نقدية(.	 
سلسلة فنانون سعوديون.	 
كتاب الحركة التشكيلية في المنطقة الشرقية.	 
مبادئ الرسم والتلوين للموهوبين.	 

الأ�ستاذ حبيب ح�سن محيف 
مـن مواليـد مدينة سـيهات بمحافظـة القطيف عـام 1381هـ 	 

)1961م(.
حاصل على بكالوريوس في علم االجتماع.	 
عمل معلًما ومرشًدا طالبًيا في المرحلة الثانوية.	 
للخدمـات 	  سـيهات  جمعيـة  إدارة  مجلـس  عضويـة  شـغل 

االجتماعيـة.
للخدمـات 	  سـيهات  لجمعيـة  تنفيذًيـا  مديـًرا  حاليًّـا  يعمـل 

االجتماعيـة. 
واجتماعيـة 	  وثقافيـة  تربويـة  ومشـاركات  مسـاهمات  لـه 

عديـدة.
الأ�ستاذ ح�سن حبيب اآل طالق

من مواليد سنابس بمحافظة القطيف. 	 
حاصل على دورات تدريبية في شركة أرامكو.	 
يعمل في قسم تقنية المعلومات شركة أرامكو السعودية.	 
ترأس مجلس إدارة نادي النور بسنابس.	 
ترأس مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية بسنابس.	 
عضو المجلس المحلي لمحافظة القطيف.	 
أشرف على إدارة مهرجان الدوخلة التراثي لعدة سنوات.	 
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مدير الندوة:
الحمد لله رب العالمين والصالة والســالم على أشرف الخلق محمد ـ صلى 

الله عليه وآله ـ وعلى صحبه أجمعين، والســالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أهاًل 

بكم في برنامجكم األســبوعي، وفي هذه األمسية الجميلة حيث نستمطر ندى هذه 

الواحــة من خالل تجربة رائعة يقدمها أبناء وبنات هــذه المحافظة بجهود تطوعية 

وإرادة جماعية.

فبعد أن كانت أفــراح األعياد في الماضي تتألأل تلقائًيا وترى البهجة ومظاهر 

األنس والســرور في الطرقات والشــوارع معبرة عن المناســبة بعفوية. فإن تطور 

الحياة وتغير أنماط التداخل االجتماعي غير تلــك العفوية، وطوي تلك الصفحة 

لتكون إحــدى طيات التاريخ الجميلة، مما أوجد تداعًيا فــي التفكير لمواكبة هذا 

التحول إلبقاء مناســبات األعياد مناسبة لتجديد الحياة، ولكي تعطي هذه المناسبة 

زخمها المأمول من الترويح والســعادة لكافة فئــات المجتمع العمرية، وذلك عن 

طريق العمل المؤسسي والجهود الجمعية المتضافرة.

وهكذا توالت فكرة المهرجانــات واحًدا تلو اآلخر ونجاًحا يقود لنجاحات، 
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وما هذه األمسية إاّل واحدة من تداعيات التفاعل مع هذه التجربة الناجحة، نتصفح 

التجربة على لســان من صنعوها وحولوها من الفكرة إلى الواقع بغية الحفاظ على 

مكاسبها والرقي بنتائجها.

باسمكم جميًعا وباسم إدارة منتدى الثالثاء الثقافي نرحب بضيوف هذه الليلة 

من مســؤولي المهرجانات الشــعبية في محافظة القطيف، نرحب باألستاذ حسن 

آل طالق ـ مسؤول مهرجان الدوخلة ـ، األســتاذ خضر الغاشي ـ مسؤول كرنفال 

الصفا الترفيهي ـ، األستاذ عبدالرسول الخميس ـ مسؤول مهرجان القطيف واحتنا 

فرحانة ـ، األستاذ عبدالعظيم الضامن ـ مسؤول مهرجان صيف القطيف ـ، األستاذ 

كمال المزعل ـ مســؤول مهرجان األعياد بســيهات ـ، األستاذ حبيب آل محيف ـ 

مسؤول مهرجان الوفاء الخيري ـ، كما نرحب بمشاركة المهندس عارف السلطان 

ـ عضو الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالشرقية ـ، ونرحب بمشاركة الفنانة عواطف 

آل صفــوان بمعرضها الفني »منمنمات« بهذه القاعة لألســبوع الثاني على التوالي 

وبالمناسبة حصلت هذا اليوم على المركز األول في مسابقة الجوف التشكيلية.

المهند�س عارف ال�سلطان )الهيئة العامة لالآثار وال�سياحة(:
صناعة المهرجانات هي صناعة مجتمعية، فالمهرجانات التي تشارك فيها كل 

فئات المجتمع هي المهرجانات الناجحة بحق والمستمرة. محلًيا ودولًيا، ومن هذا 

المنطلق أحكم وقد حكمت ســابًقا أن مهرجان الدوخلة هو مهرجان مستمر؛ ألنه 

قائم على الحب والوفاء لذا هو في نمو مستمر بإصرار وعزيمة أبناء المحافظة.

الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالشرقية تدعم مثل هذه المهرجانات في مختلف 

مدن المنطقة الشــرقية، ونســعى أن تكون مهرجانات دائمة مثل مهرجان الدوخلة 

الذي يوصل ثقافة المنطقة للمجتمع األم، ونطمح أن يكون على مستوى المملكة، 

وندعو بالموفقية لهذا المهرجان ولكل القائمين عليه.
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الأ�ستاذ خ�سر الغا�سي )كرنفال ال�سفا الترفيهي(:
أشكر األســتاذ جعفر الشايب وأســرة منتدى الثالثاء الثقافي إلتاحة الفرصة 

لتناول مفردة من مفردات العمل التطوعي الجمعي وهي المهرجانات االجتماعية 

في محافظة القطيف وهذا ديدن المصلحين العاملين.

كرنفال الصفا الترفيهيث هو مشــروع اجتماعي ترفيهي يســتهدف النشء في 

المرحلة االبتدائية والمتوســطة وما دونهما من الجنســين، تديــره جمعية الصفا 

الخيرية، وهو عبارة عن مدينة ألعاب مؤقتة، ومسرح خاص بالطفولة وركن التراث 

الشعبي. ويحتوي الكرنفال على ما يقرب الثالثين لعبة ترفيهية وفعاليات مصاحبة، 

يأمل من خالله تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها بدرجة أداء ال تقل عن %80.

وأحب أن أشير إلى أهداف الكرنفال التي وقد وضعناها تحت المجهر وقسنا 

مدى نجاح عملنا بمدى تحقيقها وهيث

رسم البهجة والسرور على محيا األطفال.	 

تنمية وتعزيز القيم االجتماعية. 	 

االهتمام بالطفل وإشباع جانب المرح واللعب لديه.	 

إبراز جمعية الصفا الخيرية على مستوى المملكة.	 

زرع األعمال االستثمارية في رحم المؤسسة االجتماعية.	 

التكاتف مع اليتيم وذوي االحتياجات الخاصة.	 

وقد تم عمل مســح ميداني للفئة المســتهدفة للكرنفال وهم األوالد والبنات 

في المرحلــة االبتدائية والمتوســطة، بهدف إحصاء عدد األطفال على مســتوى 

المحافظة. 

وتبين لنا من خالله أن هناك 30.000) طفل وطفلة كفئة مستهدفة للمشروع، 

ولكن هذا ال يعني عدم استهداف اآلباء واألمهات ولكن نحن نركز على هذه الفئة 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 90

تحديًدا.

والبيانات التالية تكشف بعض جوانب المشروع ونتائجهث

مالحظاتالبيانالبند
جمعية ال�سفا الخيريةالموؤ�س�سة الجتماعية المنظمة للكرنفال

�سنويا مرتين2عدد الكرنفالت التي اأقيمت في �سفوى
ع�سرة اأيام1431/5/22هـبداية انطالق اأول كرنفال ترفيهي

15 لجنةعدد اللجان العاملة في الكرنفال
250 رجل وامراأةعدد الكادر الب�سري المتطوع في الكرنفال

90.000متو�سط الح�سور الجماهيري للكرنفال
50.000متو�سط ح�سور الفئة الم�ستهدفة

يتوقع زيادته بزيادة الأن�سطة 500.000متو�سط التكلفة المالية للكرنفال الواحد
يتوقع زيادته بزيادة الأن�سطة200.000متو�سط الربح المالي للكرنفال

90%متو�سط ر�سا الم�ستفيدين

لقد حقــق الكرنفال مكتســبات عديدة لجمعيــة الصفا الخيريــة من جهة، 

وللمجتمع من جهة أخرى من أهمهاث

نزول الجمعية إلى ســاحة العمــل الميداني والعمل علــى تعدد قنوات 	 

االتصال بينها وبين جمهورها.

الدعوة إلــى تغيير نمطية التفكيــر في إدارة المؤسســة االجتماعية، من 	 

التفكير االستهالكي إلى التفكير االستثماري.

استهداف الشباب من الجنسين كفئة عمرية تكون بإذن الله ركيزة لالنتماء 	 

إلى الكيان االجتماعي األم في المستقبل.

حقق الكرنفال عوائد مالية جيدة للجمعية، تصل إلى حدود النصف مليون 	 

من أول تجربة لها. والكرنفال في طور التطوير والتحسين ويتوقع له زيادة 

األرباح بأضعاف هذا الرقم في السنوات القادمة إذا شاء الله تعالى.
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االنتقال المرحلي إلى االعتماد على الذات.	 

زيادة الثقة بالنفس كدافع رئيسي في تحمل المسؤولية االجتماعية.	 

زيادة عدد المنتســبين في رياض األطفال إلى حدود الضعف خالل عام 	 

واحد فقط.

المشاركة الفاعلة للعنصر النسائي كعضو إداري ومتعاون ومستثمر وهو 	 

العنصر المهمش اجتماعًيا.

إبراز جمعية الصفا الخيرية على مستوى المملكة، فعلى المستوى المحلي 	 

ظهرت جمعيــة الصفا الخيرية بأبهى حلة بداللة مســتوى الرضا الكبير 

لدى جميع الجمعيات الخيرية على مســتوى محافظــة القطيف الذين 

زاروا الكرنفال، أما على المســتوى الوطني فقد قام التلفزيون السعودي 

بعمل برنامجين منفصلين حول الكرنفال وسيبث عبر القناة األولى، كما 

قامت إذاعة جدة بعمل برنامج كامل عن اإلعالم، واســتعدادها لتغطية 

وإبراز جميع األنشــطة الخاصة بجمعية الصفــا الخيرية، كل ذلك داللة 

لتحقيق هذا الهدف.

تنمية العمل التطوعي الجمعي، ولقد تحقق من خالل المشــاركة الكبيرة 	 

من أبناء البلد المتطوعين بإدارة وتنظيم الكرنفال حيث بلغ عدد المنظمين 

والعاملين في الكرنفال ما يقارب من 250 رجال وامرأة.

وهنا أقول وقد انتشــرت المهرجانات الترفيهية والشعبية في منطقتنا الغالية ـ 

محافظة القطيف ـ وإن شــاء الله تكون هذه المهرجانــات في زيادة وتنوع وجودة 

عاليــة بما تضمن من تحقيق أهدافها، فالوصية التي أرفعها بين أيديكم هي التعاون 

المصحوب بالتكامل.

وهذا ال يعني بالضرورة عدم إقامــة مهرجانات كرنفالية كل على حدة، الذي 
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أعنيه أن نعمل على إقامة مهرجان مشــترك تتوزع فيه األدوار والمســؤوليات بين 

الجميع، وستكون نتائجه االجتماعية عالية المقاس وثماره المادية كبيرة وكل ذلك 

لصالح الجمعيات المشاركة في التنظيم.

مدير الندوة:
نشكر األســتاذ خضر الغاشــي، وننتقل إلى األســتاذ عبدالرسول الخميس 

مسؤول مهرجان القطيف »واحتنا فرحانة« والذي بدأ نشاطه عام )43)هـ.

الأ�ستاذ عبدالر�سول الخمي�س )مهرجان واحتنا فرحانة(:
أشكر األســتاذ جعفر الشايب وأســرة منتدى الثالثاء الثقافي إلتاحة الفرصة 

لالجتماع ومناقشــة موضوع المهرجانات، وهذا أمر جميل لشرح وجهات النظر 

والكالم حول ما هو موجود وحول فائدة المهرجانات من جميع النواحي.

سأعطي فكرة عن المهرجان الذي بدأت فكرته منذ عامين ولكنه وكما تفضل 

األســتاذ زكي البحارنة انبثق فعلًيا في عام )43)هـ، ألسباب مادية ووجود بعض 

المشــاكل. فبدأ المهرجان بأربعة أشــخاص اقترحوا بأن تكــون فكرة المهرجان 

إحداث وصناعة الفرح على مســتوى المنطقة، الحتضان الناس في أوقات األعياد 

التي تتحير في تخير المكان الترفيهي المالئم للمناسبة. وجاء انبثاق الفكرة متزامنا 

مع مناســبة عيد الفطر حيث التعطش ألجواء المرح في هذا الوقت، وبدأنا بوضع 

اللبنات األولى قبل شهر رمضان بســتة أشهر، وبالتحضير من الالشيء إذ لم تكن 

هناك لجان سوى لجنة التنمية االجتماعية التي كانت البداية منها.

بــدأت االجتماعات في لجنة التنميــة االجتماعية بالرغم مــن قلة األعضاء 

وضيق الفترة الزمنية التي سبقت انبثاق المهرجان، حيث لم تتجاوز الفترة 6 أشهر، 

على الرغم من قلــة الموارد المادية من الجهات الداعمة. إاّل أن إصرار الشــباب 

تجاوز هذه العقبات. فبدأنا بوضع تصور عن كيفية عمل المهرجان على الكورنيش 
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والفعاليات المناســبة للعيد، ولله الحمد وفقنا في استقطاب متطوعين عن طريق 

اســتمارة وضعت على اإلنترنت، فوصلوا إلى 350 متطوع من نساء ورجال كباًرا 

وصغاًرا.

وكان لبلدية محافظة القطيف دوًرا بــارًزا عبر تعيين ممثل لها في اجتماعات 

اللجنة ودخولها كشريك رئيسي، حيث وضعت اللجنة الرؤية والرسالة واألهداف 

للمهرجان وشكل الهيكل التنظيمي واإلداري للجان العاملة. وبدأ العمل الدؤوب، 

وسطع نور أول مهرجان يقام على الواجهة البحرية لكورنيش محافظة القطيف مع 

ثاني أيام عيد الفطر المبارك ولمدة أربعة أيام، وســط حضور الفت ربما وصل إلى 

00.000) زائر.

بــدأت اللجنة بوضع فعاليات هادفة لألســر والمجتمع، كما ســعت اللجنة 

لعقد اجتماعات يومية لتفادي السلبيات التي تصادفهم، ولوضع البرنامج اليومي. 

وقامت اللجنة بجعــل الواجهة البحرية كموقع للفعاليات حيث تمتاز بكثرة الزوار 

من مختلف مدن المحافظة.

وتركزت الفعاليات خالل برنامج المهرجان بوجود معارض الفنون التشكيلية 

والتصويــر الضوئي والخــط العربي، وكذلك كان هناك ركن لجمعية الســرطان، 

وركن الهاتف االستشاري وركن حماية البيئة وركن لنادي الروبوت وركن صحي 

وركن للرســم على الوجوه والرسم الكاريكاتير. كما تخلل الفعاليات عروض في 

ساحة المهرجان من مسيرة كرنفالية من 22 دباب وعروض 8) سيارة، إلبراز هذا 

النوع من الهوايات. 

وتميز المهرجان بعروض للخيالة من أبناء القطيف إلبراز مهارات فنية رائعة، 

كما انبهر الجمهور بفرقة المواويــل البحرية التي أبرزت التراث البحري وارتباطه 

بحرفة الصيد، وتاله عروض اســتهدفت األطفال كالنحالة وأنشــودة البطة. وتم 
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عمل عرضة »زفة العريس« بشــكل شــعبي مع مجموعة من األطفال، واستضافة 

نادي الربورت، وعرض لمســرحية »بيت الجن«، وعرض الكرنفال المكون من 4 

سيارات وضع عليها مجسمات ترمز لمعالم خاصة بالمنطقة.

كما نظمت اللجنة النســائية مجموعة من الفعاليات مثــل »فرح ومرح« التي 

خصصت للنساء واألطفال التي نظمتها جمعية العطاء النسائية، ومسرحية »حامض 

حلو«، وفيلم »لمعلم«، وفيلم »وجع الصمت« لفرقة أعضاء الديرة، وقدمت خالل 

الفعاليات الخيمة النســائية أهازيج شعبية بعنوان واحتنا فرحانة بأداء مجموعة من 

األطفال بقيادة فرقة قبس، ومســرحية عرائس بعنــوان »خذها يا عيد«. وكان هناك 

أزياء لعباءات وعروض وأحدث موضات المالبس الصيفية قامت بها مجموعة من 

الفتيات، إضافة إلى نشاط بيت الجدة الذي يحكي قصص هادفة ومسرحية بعنوان 

»مالذ الروح« قدمتها مجموعة من الفتيات.

وقد أخذ المهرجان سمعة واسعة على مستوى المنطقة، وحيث أن المهرجان 

يركز على مظلة الفعاليات الترفيهية التي يحتاجها أبناء المجتمع مطالًبا باستمرارية 

هذه المهرجانات في المحافظة خالل السنوات القادمة، واالهتمام بالركن التراثي. 

وعلى المســرح الخارجي نفذت فرقة نجاة الزهراء »الكوراليات« وهي احتفاالت 

النصف من شــعبان والنصف مــن رمضان التي تندرج تحت الموروث الشــعبي 

والمتناقل من األجداد واآلباء. وقد أحيت الفرقة مجموعة من األناشــيد تضمنت 

أنشــوة »القريقشــون« و»قرقيعان«. حيث يهتم األهالي بالقريقشون ألهميتها في 

رسم البسمة على وجود أطفال المنطقة.

كما فاجأ المهرجان زواره بلعبة »لنجة الكرب« المستخلصة من النخلة، والتي 

تعتبر منذ القدم مصدًرا رئيســًيا لمواد المسكن، ولم تقتصر استخداماتها على ذلك 

وتعــدت إلى الطفل لتمأل وقته وهو يلعب، وقدمت له لعبة كان يتســلى بها أطفال 

القطيف ألعوام طويلة على الشــواطئ، حيث يلتقــط األطفال كرب النخل ويغرز 
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على ســطحها سارية من عصا النخيل ويثبتون شراًعا، فيذهبون جريا للبحر ليلتقط 

كل طفل لنجته في مياه البحر.

مدير الندوة:
نشكر األســتاذ عبدالرسول الخميس، ونستمع اآلن لألســتاذ كمال المزعل 

مسؤول مهرجان األعياد بسيهات الذي بدأ نشاطه في 430)هـ. 

الأ�ستاذ كمال المزعل )مهرجان الأعياد ب�سيهات(:
بداية كل الشــكر للمهندس جعفر الشايب على إتاحة هذه الفرصة وإلى أسرة 

المنتدى.

بــدأت فكرة المهرجان مــن برنامج أقيم في أحد مجالــس األحياء في مدينة 

سيهات، تلك المجالس التي كان يشــرف عليها عضو المجلس البلدي بمحافظة 

القطيف المهندس عيســى المزعل ـ رئيس اللجنة العليا لمهرجان األعياد ـ، حيث 

كان البرنامــج يحتوي على ألعاب هوائية إضافة إلى مســابقات ثقافية، ويحضرها 

الرجال والنســاء وكافة أبناء العائلة وبشــكل خاص أهل الحي الذين هم أســاس 

الفكرة، فأعجب بالبرنامج وطالب من مجموعة العمل التي تعمل معه تكبير الفكرة 

وإقامتها بشكل أوسع في المنتزه العام بسيهات وربطها بـ »المعيد«. والمعيد يمثل 

عمًقا تاريخيا ألبناء مدينة ســيهات الذين عاشــوها في العقود الماضية، حيث كان 

يقام ســوقا خالل أيام العيــد يجتمع حوله األهالي ليشــتروا احتياجاتهم الخاصة 

بتلك المناســبة، ويطلق عليه »المعيد«، فتم إقرار الفكرة والبدء بالمشــروع. فكان 

مهرجان األعياد األول بسيهات الذي أقامته لجنة منبثقة من لجنة التنمية االجتماعية 

بالقطيــف، في عيد األضحى عام 429)هـ وأقيم مهرجــان األعياد الثاني في عيد 

الفطر هذا العام 432)هـ.

وقد كان هناك هاجًســا لدى البعض أن يؤثر ذلك المهرجان على مهرجانات 
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أخرى كمهرجان الدوخلة مثاًل، ولكن اثبت الواقع خالف ذلك، فمهرجان الدوخلة 

في ذلك العام ازداد عدد الحضور فيه، ومهرجان األعياد بســيهات امتأل بالحضور 

بشكل فاق التوقعات، بالرغم من الدعاية المحدودة لذلك المهرجان. وكان السعي 

الستقطاب أبناء ســيهات والمناطق القريبة إاّل أن العدد كان كبيًرا جًدا، فاضطررنا 

لطلب تمديد عدد أيام المهرجان يومين، فاســتجاب لذلك سعادة محافظ القطيف 

األستاذ سعد العثمان مشكوًرا، وحتى اليوم األخير بل الساعات األخيرة كان الناس 

يتوافدون على المهرجان، حتى طالبنا مســؤولي النظام بقفل أبواب مقر المهرجان 

عند الساعة الواحدة صباًحا في أخر يوم. مما يؤكد ويوضح تعطش الناس للمواقع 

السياحية والترفيهية في مناســبات األعياد، وهي بمثابة فرصة للترويح عن النفس 

ســواء لألهالي أو األبناء بعد فترة عمل أو دراســة للعودة من جديد أكثر نشــاًطا 

وحيوية.

ولقد ســاعدنا وجود مكان أقل ما يقــال عنه أنه جيد، وهــو الحديقة العامة 

بســيهات، وهنا وقفة شــكر للقائمين على تلك المواقع في بلدية القطيف، حيث 

المكان مسور ومضاء كما أن الخدمات متوفرة فيه كدورات المياه، وكذلك العشب 

األخضر الذي كان مريًحا يسرح فيه األطفال ويمرحون أو يفترشه األهالي.

نســتطيع أن نقول أن المهرجان انبثق من رؤية مفادها، أن هناك طاقات كبيرة 

لدى أبناء المجتمــع وهناك رغبات أيًضا لديهم إلبراز طاقاتهم، فأردنا تجميع هذه 

الطاقات لتحقيــق تلك الرغبات. وهذا مــا كان حيث أن اللجنة العليا المشــكلة 

للمهرجان عدد أفرادها قليل، استطاعت بحكم قدراتها ومعارفها أن تجمع طاقات 

من أبناء المجتمع، لنشــر الفرحة والســعادة في ربوع المدينة، حيث دعت اللجنة 

العليا للمهرجان أفراًدا وجماعات من أبناء المجتمع ليبرز كل منهم طاقاته وقدراته 

وإبداعاته إلقامة المهرجان ومن ثم تحقيق أهدافه المنشودة.
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اأهداف المهرجان:
إدخال الفرحة على قلوب األطفال وعلى قلوب عائالتهم.	 

إحياء األعياد اإلسالمية المباركة.	 

خلق جّو اجتماعي مفعم بالحب واإلخاء والمحبة.	 

تفعيل دور الشباب في نشاطات ايجابية.	 

تنمية السياحة الداخلية.	 

من أبرز عوامل النجاح في أي مشــروع هو أن تجمع مجموعة من الناجحين 

ليقدموا أفضل ما لديهم، فهم يمثلون كيانات اجتماعية قائمة وناجحة يتم ربطها مع 

بعض لتقدم تشكيلة كبيرة رائعة من العمل الجماعي المشترك. وكل ما هو مطلوب 

هو تسهيل العقبات التي تصادفهم، وتوفير احتياجاتهم، عندها سيعملون بجد وتفان 

وســيبدعون أيًضا، فقد اقترحنا جائزة ألفضل فكرة إبداعية في المهرجان، وكانت 

من نصيب أحد الطالب المبتعثين الذي حضر في اإلجازة وشارك في المهرجان.

من جانب آخر فإن البعد السياحي كان حاضًرا وبقوة، عبر توفير مركز ترفيهي 

وسياحي ألبناء المنطقة وهو مكسب كبير أيًضا. فالمسرحيات المختلفة، واأللعاب 

األخرى المختلفة، إضافة إلى المكان المقام عليه المهرجان كل ذلك كان متنفًســا 

رحبا ألبناء محافظة القطيف بشكل خاًص.

كان تجميع اآلالف من الشــباب في مكان المهرجان كمشاركين أو منتفعين، 

قد مأل وقت فراغهم بأمور مفيدة على المســتوى العملي والنفسي، وبالتالي ساهم 

في تخفيف التوترات االجتماعية، وأعطى متنفًسا لهم الطالق طاقاتهم اإليجابية.

ولعلنــا يجب أن ال نغفل الجانب التربوي الذي اكتســبه المئات من العاملين 

في المهرجان، عبر تحملهم مسؤولية لجنة أو برنامج يؤدي إلى تطوير شخصياتهم 

وإمكانياتهم ويؤهلهــم إلى أدوار أكبر وأهم لخدمة المجتمــع، وهذه ثمرة مفيدة 
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تقدمهــا المهرجانات إلى المجتمــع، حتى يكون مجتمعنا قوًيــا ومتطوًرا ومنتًجا 

ومنظًما. فهناك من تعلم كتابة التقارير الصحفية، ومن تعلم فن التصوير واإلخراج 

واإلنتاج، وهناك من صقل موهبته التمثيلية، وغير ذلك من البرامج واألنشطة التي 

كانت بمثابة دورات عملية للعاملين في المهرجان.

لعل من المهم أن نشــير إلى أصعب المعوقات أمام إقامة المهرجانات، وهو 

الدعم المادي، فالتمويل هو العقبة األولى إلقامة وتطوير المهرجانات، وأشيد هنا 

بدور رئيس المجلس البلدي بالقطيف األســتاذ جعفر الشايب في الحصول على 

دعم نائب رئيس المجلس األســتاذ فالح بن زيد المليحي، الذي كان راعًيا رسمًيا 

للمهرجان األول. فالطاقات الشــابة موجودة ومواقع إقامــة المهرجانات نوًعا ما 

متوفــرة، إاّل أن ذلك كله ال يكون كافًيا إذا لم يتوفر التمويل الذي يســتغرق الكثير 

من جهد العاملين.

كما أشــير أيًضا غلى دور الجهات الرسمية متمثلة في سعادة محافظ القطيف 

األستاذ سعد العثمان، حيث لم يتم االعتراض على أي نقطة طرحت في البرنامج، 

بــل أنه وفي الوقت الضائع قام ســعادته بتســهيل عقبة كادت تعيــق بعض برامج 

المهرجان، وكان ذلك إبان العطلة الرســمية في المهرجــان األول والثاني. وهذه 

نقطة يجب أن نســجلها ونذكرها بشكل واضح فله منا جزيل الشكر والتقدير على 

ما قام به.

وكذلك لجنة التنمية االجتماعيــة بالقطيف التي فتحت الباب على مصراعيه 

في التعاون، ولم ترفض لنا طلًبا ولم تقف عثرة أمامنا في أي شيء، لذا لزم اإلشادة 

بأعضائها وعلى رأسهم السيد علوي الخباز، وكذلك المشرف على المهرجان من 

قبل اللجنة األستاذ باسم نصر الله لما أبدوه من تعاون ومساعدة.

أخيًرا أقول إنه ال بّد من دعم لجان التنمية بميزانية خاصة للمهرجانات، فدعمها 
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بمثابة استثمار في األجيال القادمة، تسترد على شكل تنمية للمواطن والوطن.

مدير الندوة:
نشكر األستاذ كمال المزعل، واآلن مع األستاذ عبدالعظيم الضامن، مسؤول 

مهرجان »صيف القطيف«.

الأ�ستاذ عبدالعظيم ال�سامن )م�سوؤول مهرجان �سيف القطيف(:
فكرة إقامة مهرجان صيف القطيف نبعت من الحاجة لمهرجان تابع لمهرجان 

صيف الشــرقية، وكلنا يعرف أن مهرجانات الســياحة مقتصرة على مدينتي الدمام 

والخبر فقط، ومنذ عام 2000م وأنا أسعى بكل جهدي ألن يكون هناك مهرجاًنا في 

القطيف ولم يحصل ذلك إاّل في عام 2009م وكانت بتضحية كبيرة. وجاءت شركة 

تســويقية لمهرجان صيف الشرقية لجمع األموال إلقامة مهرجان، وتم اكتشاف أن 

هذه األموال لم تكن إلقامة مهرجان إنما لعمل كتيب عن صيف الشــرقية ويقتصر 

على الدمام بالتحديد. فاجتهدنا إلقامة مهرجان صيف القطيف األول في 2009م 

واستمر لمدة شهر في القطيف سيتي مول، والجميل في هذا المهرجان هو في إقامة 

أول عرض ســينمائي في محافظة القطيف في مهرجان رسمي، حيث قمنا بعرض 

6) فيلم سينمائي قصير من محافظة القطيف.

أهــم أهداف مهرجان صيف القطيف هو إعطاء مســاحة كبيرة من المهرجان 

لشباب محافظة القطيف، وأتصور أن أكبر العوائق التي تعترض إقامة المهرجان هو 

قلة الدعم والتمويل.

كان العمل في المهرجان تطوعًيا، وتم اعتماد مهرجان صيف القطيف رسمًيا 

من قبل جهاز السياحة واآلثار ومجلس التنمية السياحية وأمانة الدمام.

المهند�س عارف ال�سلطان )الهيئة العامة لالآثار وال�سياحة(:
اإلشــكاليات التي تمر بها المهرجانات كثيرة، نحن نتكلم عن الصالح العام 
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المســتقبلي بمعنى أنه قد تكون هناك معوقات وتختفي بعد عدة ســنوات، ولكننا 

نحن نطمح بعد عشــر أو عشرين سنة بأن تكون البلد كلها مهرجانات بحيث يكون 

لكل مدينــة مهرجانها الخاص، فالمهرجانات عبارة عــن صناعة مجتمعية بمعنى 

أن الهيئة العامة للســياحة واآلثار حينما تدعم فهي تدعم بشكل محدود، وتشجع 

وتحرك وتحمس المشــاركين. فهذا هــو المطلوب فالمهرجانات تقوم بشــكل 

أساسي على أبناء المجتمع وليس على الهيئة أو البلديات، ونقول أن النقد مطلوب 

لتطوير المهرجانات. 

الأ�ستاذ ح�سن الطالق )م�سوؤول مهرجان الدوخلة(:
بداية أحب أن أشكر األستاذ جعفر الشايب وكل القائمين على منتدى الثالثاء 

الثقافــي، لن أتحدث بشــكل مخصوص عن مهرجان الدوخلة وإنما ســأتحدث 

عن المشــاكل التي تعترض المهرجانات بشكل عام في المنطقة. في الغالب يقوم 

المهرجان بتخطيط من أناس يتبعون مؤسســات نظامية اجتماعية كلجان تنمية أو 

جمعيات خيرية، لذلك فإن القائمين على المهرجان يضعون خطط وأهداف ورؤى 

قبل إقامة المهرجان.

هناك نوعان من المهرجاناتث صغيرة أو محلية وهي التي تكون منحصرة في 

منطقة جغرافية محدودة وتستهدف أبناء تلك المنطقة فقط، وكبيرة وهي التي تشمل 

المحافظة وتســتهدف جميع أبناء المحافظة. ومن دور المنظمين للمهرجانات في 

مسيرة المحافظة نحو التنمية وخاصة المهرجانات الكبيرة هو وضع الخطط والرؤى 

واألهداف المســتقبلية القريبة والبعيدة المدى، ولكن على أي أساس ولمصلحة 

أي حيز جغرافي توضع تلك الخطط واألهداف؟ ومما الشــك فيه أنه كلما كانت 

المنطقة المستهدفة أكبر أصبحت األهداف أشمل وأوسع للنظر ولقياس السلبيات 

واإليجابيات.



101 المهرجانات الشعبية ودورها االجتماعي

كلنا نؤمــن أن المنطقة بحاجة لهذه المهرجانــات، ولكن نقف عند موضوع 

ا من المنافســة التي توصلنا  تعدد المهرجانات. فال شــك أن التعدد ســيخلق جوًّ

للتميز والجودة في األنشــطة والفعاليات، ولكن تحت هذه المنافسة ستكون هناك 

ســلبيات مؤثرة على بعض المهرجانات. فكل ما أريد قوله هو أننا ال نسعى إلقامة 

مهرجانات لمدة معينة ثم تركها تتداعى أو تموت، بل ما يجب عمله هو المحافظة 

على النمو والتميز إلرضاء طموح أبناء المحافظة ولالســتفادة منه. فأركز على أنه 

يجب على القائمين على المهرجانات التفكير والتخطيط بشكل أوسع لتكون هذه 

المهرجانــات مكملة لبعضها البعض، حفاًظا على المكتســبات التي حققتها تلك 

المهرجانات. وليس الهدف من التعدد هو المنافســة الســلبية التي ممكن أن تعيد 

المهرجانات إلى الصفر.

مدير الندوة:
نشــكر األستاذ حســن آل طالق، واآلن ننتقل إلى األستاذ حبيب آل محيف، 

مسؤول مهرجان الوفاء بسيهات.

الأ�ستاذ حبيب اآل محيف )م�سوؤول مهرجان الوفاء ب�سيهات(:
سوف أتحدث لكم عن تجربة جمعية سيهات في تدشين وإدارة المهرجانات 

منذ عام 424)هـ، حيث نفذت الجمعية مهرجان ســنابل الخير منذ عام 424)هـ 

ولمدة 8 سنوات على التوالي، وهو يقدم بالتعاون المشترك بين إدارة نادي الخليج 

وإدارة الجمعية ويقدم العديد من الفعاليات للشــباب والشــابات. وتنفذ فعاليات 

الشباب في النادي وفعاليات الشابات في الجمعية، والفئة المستهدفة هم األطفال 

والشباب.

وأقف قلياًل حول فلسفة تســمية المهرجانات التي تنفذ في سيهات بالتعاون 

بين الجمعية والنادي، األســماء لها داللة مثل »سنابل الخير«، »الوفاء«، »شاركونا 
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فرحة العيد« أو »أســبوع اليتيم«، هذه المسميات يتم اختيارها بعناية إلحداث نوع 

من التفاعل في الوسط المجتمعي.

مهرجان »الوفاء« يقدم العديد من الفعاليات والفئة المســتهدفة هم العوائل، 

ومهرجان ســنابل الخير موجه لألطفال والشباب وأما مهرجان »فرحة العيد« وهو 

المهرجان الثالث الــذي أقيم في عام 424)هـ وكان موجــه لذوي االحتياجات 

الخاصة، وأما المهرجان الرابع وهو مهرجان »أســبوع اليتيم« ويهدف إلى التركيز 

والدعوة إلى دعم برنامج رعاية أسر األيتام في جمعية سيهات.

مهرجان الوفاء هذا العام سيشمل العديد من الفعاليات، ومما يميزه هو الموقع 

وعدد أيامه، حيث كان من المفترض أن يكون 3 أيام فقط ولكن امتد إلى 25 يوًما، 

والمكان أيًضا تجاوزنا حدود منتزه ســيهات واالستفادة من أراضي الجمعية التي 

تقع على شــارع الخليج، كذلك ما يميزه هو وجود فعاليات إضافية حيث اجتذبنا 

شركة ألعمال السيرك ومدينة ألعاب كهربائية وإضافة إلى بقية الفعاليات المعروفة.

وهنا أضم صوت لصوت الزمــالء الذين أكدوا على أنه يجب أن يكون هناك 

تكامل في إقامة المهرجانات وتنافس بينها، حيث أن محافظة القطيف منطقة واسعة 

وبها كثافة ســكانية كبيرة، فتستطيع أن تستوعب كل أهالي المنطقة وكذلك طاقات 

الشباب.

 الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:

بداية أشــكر المشــاركين الذين أتحفونا في هذه األمسية، وجميل أن نجتمع 

ونتحــاور مع ذوي الصنعة ونأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات بالنســبة للفنانين أو 

الكتاب لنبحث همومنا المشتركة وتطلعاتنا.

بالنســبة لما طرح فيما يتعلق بالمهرجانات، فأنا متفاءل جًدا وأنظر لها بصورة 
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إيجابيــة وأرى بأن هــذه المهرجانات هي تفاعل حقيقي لحــراك مدني ثقافي في 

مجتمعنا، وأفضل أسلوب لالستفادة من طاقات الشباب. وقد تحدثت مع أصدقاء 

آخرين في أماكن مختلفة ليبادروا بإقامة مهرجانات إضافية، فعلى ســبيل المثال تم 

اقتراح أقامة مهرجان ثقافي مدته أســبوع يضم فعاليات وأنشــطة ثقافية ومعارض 

تشكيلية وأمسيات شعرية كما هو حاصل في بقية الدول كمهرجان أصيلة ومهرجان 

عكاظ وغيره.

صحيح ما ذكره األخوة من أهمية التنســيق المشــترك والتعاون كي ال يكون 

هناك تعارض وتأثير ســلبي خصوًصــا للمهرجانات الصغيرة، ومــا أعرفه أنه تم 

تحديد أوقات وأماكن لكل مهرجان تحقيًقا لذلــك، وهنا أضع لألخوة اقتراح أن 

يكون هناك لجنة تضم مسؤولي المهرجانات بحيث تلتقي بشكل دائم بين شهر أو 

شهرين للتعرف على الفعاليات واألنشطة في كل مهرجان ليكون هناك آلية للتنسيق 

بينهم، كي تكون بصورة مستمرة ومنتظمة.

والمالحظة األخيرة هي حول دور البلدية، وهنا أشــيد بهذا الدور والذي كان 

واضحا في مهرجان القطيف في عيد الفطر، والشــكر للمهندس شــفيق الســيف 

واألســتاذ جعفر المسكين وبقية المسؤولين في البلدية. وفي المقابل هناك ضعف 

واضح كما أشــار األستاذ عبدالعظيم وهو أن دور الهيئة العامة للسياحة واآلثار من 

المفترض أن تســتثمر هذا النشاط الســياحي ولكن ال يزال دورها محدود وليس 

فاعاًل في مساندة هذه المهرجانات والترويج لها.

الأ�ستاذ جعفر الم�سكين )بلدية القطيف(:
ال أدري هل أتحدث بصفتي متطوع أم موظف حكومي، لذا ســأدمج االثنين 

مًعا. كان لي الشــرف للعمل كمتطوع في المهرجانات المذكورة قبل وبعد دخولي 

في مجلس البلدية. ما أود قوله أن البلدية ومع ما تقدمه من دور ومســاهمة في هذه 

المهرجانــات إاّل أنها ال تزال مظلومة، فالبلدية لهــا برنامج طويل األجل تخدم به 
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المجتمع بكافة فئاته، وكل العاملين يعلمون أن البلدية لها دور كبير في المهرجانات، 

ففي السابق كانت البلدية تشــارك كداعم أما اآلن فهي تدخل كشريك، كما أن لها 

خطة لتأســيس البنية التحتية لجميع المهرجانات في كل مدن القطيف حيث بدأت 

بمهرجان العيد والدوخلة واآلن يوجد لدينا موقع في ســيهات وأخر في صفوى، 

وهذا سيشمل بشكل تدريجي كل المهرجانات بنية ثابتة ومستمرة.

المهند�س �ساكر اآل نوح )رجل اأعمال(:
في الحقيقة ســعدنا كثيًرا لالستماع للزمالء مســؤولي المهرجانات، وأريد 

التأكيد على اقتراح األستاذ جعفر الشــايب، والنقطة األخرى التي أرغب أن أشير 

إليهــا هي أنه توجد معوقــات كثيرة وأكثرها متعلق بالجانــب المادي، وهذا يقتل 

ا أن تفكــر المهرجانات في إيجاد موارد  الكثيــر من الطموح، لذلك من المهم جدًّ

مادية مستمرة عبر خطة إستراتيجية تشمل كل المهرجانات.

الأ�ستاذ ح�سين ال�سيرفي )�سكرتير المجل�س المحلي بمحافظةالقطيف(:
في الواقع لدي اقتــراح وإيضاح، االقتراح هو أنه مــن الجميل أن نرى تعدد 

فــي المهرجانات ولكن نود أن يكون هناك تخصصــات أكثر مثل مهرجان النادي 

العلمي، مهرجان تراثي، مهرجان للصيد ...إلخ. وأتصور أن هذا سيعزز التواصل 

االجتماعــي لمختلف مناطق المحافظة. كما أود أن أوضح أن هناك لجنة اســمها 

لجنة الســياحة والتنمية االقتصادية تتبع المجلس المحلي بالقطيف ولها موقع عبر 

االنترنت، وهناك لجنة المناسبات العامة ويرأســها سعادة المحافظ األستاذ سعد 

العثمان، وهي المشرفة على مهرجانات القطيف.

الأ�ستاذ علوي الخباز )مدير مركز التنمية الجتماعية بالقطيف(: 
أؤيد فكرة المهرجانات التخصصية على مستوى المحافظة الستيعاب شرائح 

اجتماعية متنوعة، وأبشركم بأن اللجنة االجتماعية األهلية بالقطيف اعتمدت إقامة 
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مهرجان ثقافي موسع في القطيف.

الأ�ستاذ يو�سف الخباز )نا�سط اجتماعي(:
لدي ســؤال لممثلي المهرجانات حول طريقة إحصــاء زوار المهرجانات، 

ولــدي هاجس وهو هل نحن نطمح من خالل مهرجاناتنــا إبراز محافظة القطيف 

ككل أم منطقة دون أخرى؟ فأنا أرى أن إقامة مهرجانات في نفس الوقت ما هو إاّل 

اســتنزاًفا لألموال واألفراد، فلماذا ال نتكاتف ونقيم مهرجاًنا واحًدا على مستوى 

كبير منافس للجنادرية أو أن يتم تغيير توقيت إقامة المهرجانات المتعددة؟

الأ�ستاذ ح�سن اآل طالق )مهرجان الدوخلة(:
بالنســبة لعملية اإلحصاء فقد تمت في العام الماضــي في مهرجان الدوخلة 

بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار، بطريقة دولية متبعة فأرسلنا مجموعة من 

األفراد وتم تدريبهم عليها. أود أن أشــير إلى الدور الفاعل للبلدية في توسعة إقامة 

مهرجــان الدوخلة ودعمهم المادي والمعنوي لهذا المهرجان. أما بالنســبة لتعدد 

المهرجانات فهي ظاهرة صحية ولكن هناك عدة إشــكاليات مثل الكثافة السكانية 

وغيرها، وهنا أقول أننا نعمل وفًقا ألهداف تنموية صرفة ال نبحث عن المكتسبات 

المادية، فالمهرجانات هــي أواًل وأخيًرا تهدف إلى خدمة المجتمع، لذلك نرفض 

سبل التكسب من الزوار عن طريق التذاكر وما أشبه، ولكن بسبب الكثافة السكانية 

ســترتفع التكاليف المادية مما يســتدعي رفع الكلفة المادية ومــن الصعوبة رفع 

خطاب لجهتين لطلــب دعم مادي في نفس الوقت ونفــس المنطقة، لذلك ال ُبّد 

من التنسيق فيما يتعلق باألهداف اإلستراتجية للمحافظة بشكل عام، فالمهرجانات 

التخصصية أجدها إحدى السبل لحل هذه المشكلة.

الأ�ستاذ حبيب اآل محيف )مهرجان الوفاء ب�سيهات(:
 أحب أن أســلط الضوء على موضوع مهم. الباحثــون يركزون على الفئات 
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العمرية في المكون السكاني، فئة الشباب هي الفئة الواسعة من المكون السكاني، 

فتوســع المهرجانات هي متنفس لهم، والمهرجانات بمختلف أنواعها هي ميدان 

تطبيقي ومصنع مجتمعي لكافة الفئات العمرية.

الأ�ستاذ خ�سر الغا�سي )كرنفال ال�سفا(:
أحب أن ألفت نظــر الجميع إلى نقطة مهمة وهي قبــل إقامة مهرجان الصفا 

الترفيهي، ولألسف مات مهرجان الصفا لألعراس فأرجو من جميع القائمين على 

المهرجانات عمل دراســة جادة حول أسباب فشــل وضعف موت المهرجانات 

واالستفادة منها.



الندوة ال�ساد�سة

 قراءة في أدب السكان األصليين في أستراليا
 3 ذو الحجة1431هـ الموافق 9 نوفمبر 2010م

ال�سيف: 
الدكتور مبارك بن را�سد بن مبارك الخالدي 	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ عبدالباري اأحمد الدخيل))(

))(  كاتب وباحث.



ال�سيرة الذاتية للمحا�سر

من مواليد مدينة الجبيل بتاريــخ 1376/7/20هـ الموافق 	 
1957/2/19م.

حاصل على بكالوريوس األدب اإلنجليزي من جامعة الملك 	 
سعود في الرياض.

يحمل شــهادة الماجســتير في األدب اإلنجليزي من جامعة 	 
انديانا / بلومنغتون.

حاصل على درجة الدكتوراة في األدب اإلنجليزي من جامعة 	 
أوهايو الحكومية عام 1998م في الرواية ونظرية السرد.

مهتــم بكتابة القصــة القصيــرة والكتابة الصحفيــة والنقد 	 
والترجمة.

عضو مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ومسؤول 	 
بيت السرد فيها.

أستاذ األدب اإلنجليزي المســاعد في جامعة الدمام )جامعة 	 
الملك فيصل سابًقا(.
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مدير الندوة:
عندما يمتلك القارئ ســالح الوعي، فأنه يتعامل مع القصيدة كبستان يستنشق 

روائح أزهاره زهرة زهرة، ويســمع نبض أحرفه نبًضا نبًضا، وعندما يمتلك ناصية 

اللغــة األخرى فإنه ينقلك حيــث حقيقة الكلمة وحياة القصيــدة، القارئ األديب 

المســلح بالمعرفة واللغة، والحضور الكبير بتواضعه، إنه ضيفنا الدكتور مبارك بن 

راشد بن مبارك الخالدي.

المحا�سر:
لمنتدى الثالثاء الثقافي الشــكر الجزيل على تكريمي بتقديم عرضي في هذا 

المساء والذي عنونته بـ ) أصوات من األجيال المسروقة... قصائد من شعر سكان 

أســتراليا األصليين(، فأتمنى أن يكون فيه المفيد والجديد، وسنعرض اآلن الفيلم 

ثم نبدأ بالقراءة.

لوحة الغالف للفنانة األصالنية »ســالي مورغان«، كاتبة وسيناريست وفنانة 

تشكيلية، عرضت لوحاتها في معارض خاصة ومشتركة في أستراليا وحول العالم، 

وهي من أبرز كّتاب الســيرة الذاتية في أســتراليا، بيع من ســيرتها الذاتية )مكاني، 
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987)م( ما يزيد على نصف مليون نســخة داخل وطنها، ونشر الكتاب في أوروبا 

وآســيا والواليات المتحدة، وهي مدير مركز الفنــون والتاريخ المحلي في جامعة 

أستراليا الغربية. 

في البدء كان زمن الحلم، وهو زمن الخلق عند ســكان أســتراليا األصليين، 

ويعرف أيًضا بـ »الحلم«، يقول ريتشــارد مور في كتابه )األستراليون األصليون /

Aboriginal Australians ( أن األرنديين )شــعب أرندا( من وسط أستراليا، أنه في 

لحظة ما في الماضي البعيد أفاق البشر الخارقون من نومهم )كانوا بشًرا وحيوانات 

في نفس الوقت(، وشــقوا ســطح األرض التي كانت باردة وبال حياة، وأثناء ذلك 

بدأت الشــمس تشــرق والريح تهب والمطر يهطل، وقام أولئك األسالف العظام 

بتحرير البشر ونفخ الحياة فيهم وفي األرض من حولهم، عملوا العجائب واألعمال 

اإلبداعية العظيمة وألفوا القصص والطقوس لوضع منهج السلوك، وبعد أن شعروا 

باإلعياء واســتبد بهم التعب، عادوا إلى الصخور واألشــجار وحفر الماء، أو إلى 

الســماء. ويعتقد شعب أرض »أرنهم« ـ المصدر نفســه ـ أن حياتهم بدأت عندما 

عبرت األخوات دجانغــاول وأخوهن البحر قادمين من الشــمال، وهم يحملون 

بساطهم المقدس المشبكة » dilly bag« ـ مصنوعة من القصب ـ التي خرجت منها 

كل أنواع الحياة.

 ويرى القبتاريخيون أن سكان أستراليا األصليين جاؤوا من جنوب شرق آسيا، 

وكشــفت الفحوصات التي أجريت على رفات وبقايا بشــر، وجدت قرب بحيرة 

)منغــو( جنوب ويلز الجنوبية الجديدة، أنها تعود إلى حوالي 30 ألف عام، وتعود 

بقايــا عثر عليها في كيلــور في ملبورن إلى ما قبل 45 ألف عام، لكن ثمة مايشــبه 

اإلجماع ـ كما يقول )ريتشارد مور( ـ »أن األصالنيين هاجروا إلى أستراليا قبل 50 

ألف عام، وال يستبعد أن يكتشف أن هجرتهم كانت قبل 20) ألف سنة«. 

وقد كان عدد األصالنيين عند اجتياح األوروبيين ألستراليا 300 ألف نسمة، 
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منقسمين إلى 500 قبيلة، وكان لكل قبيلة ثقافتها ولغتها الخاصة وإقليمها الخاص، 

ووفًقا لمصادر أخرى، تراوح تعدادهم من 350 ألف إلى 750 ألف نسمة. 

عاش األصالنيون في بيئات مختلفة ومتنوعة موزعة على السواحل والغابات 

وضفاف األنهار والصحراء، وقد كان األصالنيون قبائل شبه رحل، برعوا في الصيد 

والجمع)االلتقاط(، كما كان للمرأة دور كبير في تأمين الغذاء. 

كما تقــوم العضوية في القبيلة على الميالد في نفس إقليم القبيلة وتكلم لغتها 

واعتناق أفكارها ومعتقداتهــا الدينية. وأما عن معتقداتهــم فاألصالنيين يؤمنون 

بالوحدة بيــن األرض وكل مايوجد عليها ويتحرك فوقها، فاألســالف العظام هم 

الصخور واألشــجار والينابيع التي تجســدوا فيها بعد فترة الخلق. وأما بالنســبة 

للعالقة بين الرجل والمرأة فإنها تقوم على الشراكة ال على السيطرة والخضوع. 

يتضمن الرصد التاريخي الكتشــاف أســتراليا، ـ وفقا لويكيبيديا ـ، موجات 

عديدة من البحارة المستكشفين خالف ماهو سائد من اعتقاد بأن مكتشفها المالزم 

في البحرية الملكية )جيمس كوك(، الــذي أصبح فيما بعد نقيًبا )كابتن(، فقد كان 

كوك واحًدا من المستكشــفين األوربيين الذين رأوا القارة ورست سفنهم بالقرب 

من سواحلها قبل استيطان االنجليز فيها، حيث وصل كوك ألستراليا بعد 64) سنة 

مــن وصول الهولنديين إليها. وهنالك وثائق تثبت أن أول من رأى أســتراليا ونزل 

 )Duyfken /إليها كان البحار الهولندي )ويليم جانســزون( على السفينة )دايفكن

في مارس 606)م، والبرتغاليون من جهة أخرى يدعون وصال بأستراليا ويزعمون 

أنهم أول من شــاهدها ووصل إليهــا بين العاميــن ))52)م-524)م(، لكن ال 

يملكون من الوثائق ما يثبت ذلك. 

كما أن األســبانيين قد شــاهدوها في أكتوبر 606)م، أي بعد ستة أشهر من 

الهولنديين، واألكثر أهمية هو أن وصول الكابتن )جيمس كوك( إلى أســتراليا عام 
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770)م كان إيذاًنا ببداية احتاللها واالســتيطان فيها. وقد احتل اإلنجليز أستراليا 

لتأسيس سجن، فيقول )بوب هودج( و)فيجي ميشرا( ث »أسست أستراليا على ذنب 

مضاعفث سلب الشعب األصالني والعقاب المفرط ألعداد كبيرة من البريطانيين 

واأليرلنديين، وبشــكل رئيســي من الطبقات الفقيرة، على جرائم ضد ممتلكات 

الطبقة الحاكمة«. 

أبحر القبطان )جيمس كوك( إلى المحيط الجنوبي حاماًل معه األمر باالستيالء 

على أية أرض يصلها بدون موافقة ســكانها؛ لهذا عد البريطانيون أســتراليا أراض 

خالية يحق االســتيالء عليها بموجب القانون الرومانــي، والقانون الروماني كان 

يســمى بقانون األرض الخالية، وكان هذا القانون يجيز لمن يكتشف أرًضا خالية 

االســتيالء عليها، والحكــم بالخلو من الســكان يكون وفق المقاييــس الغربية، 

فاألرض الخالية هي األرض الخالية من الزراعة، ففي حال كانت األرض مزروعة 

يمكــن التفاوض وأخذ األرض بموافقتهم، أما إذا كانت صحراء كما هو الحال في 

أستراليا فأنها تكون أرًضا خالية ويجوز االستيالء عليها. 

وفي 26 يناير 788)م، وصلت سفن بريطانية تقل 290 بحاًرا وجندًيا وموظًفا 

و7)7 مداًنا محكوًما عليهم بالســجن إلى )بورت جاكسون( ليجدوا أنفسهم في 

مواجهة شــعب )غاماريغال( في منطقة سيدني. وربما نتذكر المدان ماغويتش في 

رواية تشارلز ديكنز »اآلمال العظيمة«.

ويذكر )مور( ثالثة عوامل حددت طبيعة العالقة بين األصالنيين والمستعمرين 

البريطانيين وهيث تأسيس مستعمرة عقابية للمدانين المنفيين، ومجيء البريطانيين 

بأفكار مسبقة ســلبية عن األصالنيين، وتجريد األصالنيين من ممتلكاتهم. فيقول 

الحاكــم )غولر( مخاطًبــا األصالنيين في أديليدث »أيها الرجال الســود! نتمنى أن 

نجعلكم ســعداء، لكن هذا لن يحدث ما لم تقلدوا الرجل األبيض، ابنوا أكواًخا، 

ارتدوا ثياًبا وكونوا نافعين، لن تشــعروا بالسعادة إذا لم تحبوا الرب، أحبوا الرجل 
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األبيض وتعلموا اإلنجليزية«. 

ويذكــر أنه بعد ســنة من اســتيطان اإلنجليز في منطقة ســيدني، أمر الحاكم 

)فيليب( باختطــاف بعض األصالنييــن وإجبارهم على تعلــم اإلنجليزية، وفي 

منتصف 789)م قضى الجدري على نصف شــعب غاماريغــال، كما أنه في عام 

804)م اشــتكى األصالنيون إلى الحاكم )كينغ( من أن المســتوطنين يمنعونهم 

مــن الوصول إلى النهر للبحث عن الغذاء، وكانوا يطلقون عليهم النار مدعين أنهم 

يتلفون ويحرقون محاصيلهم. 

وفي تونغاباي غرب سيدني، قاد )بوملوي( المحاربين األصالنيين في معركة 

ضد الجنود اإلنجليز والمســتوطنين إلى أن قتل، فقطع اإلنجليز رأســه وأرسلوه 

مخلاًل إلى السير )جوزيف بانكس( في انجلترا. واستلهم الكاتب األصالني )اريك 

ويلموت( نضال )بوملوي( ووّظفه في روايته »بوملويث محارب من قوس قزح«. 

كمــا أدخلت حــرب العصابات التي شــنها األصالنيون الرعــب في قلوب 

اإلنجليز، إلى درجة أن الحاكم )ماكغواري( منعهم ـ أي )الألصالنيين( ـ من حمل 

السالح على مســافة 2 كيلو متر من أي منزل أو قرية أو تجمع، وقد أنتج المجتمع 

الذي كان يفتــرض أن يحاكيه األصالنيون الفقر والجريمــة واإلدمان في إنجلترا 

والنظام العقابي الوحشي في أستراليا. 

كما دشن في 4)8)م برنامج تمدين األصالنيين بتأسيس »مؤسسة المواطن« 

لتعليم وتنصير األصالنيين وتوفير التدريب المهني لهم، حيث بدأ المشروع بثالثة 

صبية وثالث فتيات بعيًدا عن أهلهم وضعوا تحت إشــراف )ويليام شيللي( الذي 

اقترح فكرة المشروع على الحاكم )ماكغواري(، ولكن المشروع قد أخفق ألنه لم 

يتطابق مع طموحات ورغبات األصالنيين. 

وفي عشرينات القرن التاسع عشــر بدأ تنصير األصالنيين، ليقوم االنجليز بـ 
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»أوربة« أخوتهم الســود، ولما اتضح عزوف األصالنيين عن التحضر واعتراضهم 

على قسوة وصرامة أســلوب التنصير، لجأ القس )واتسون( في تبشيرية ويلينغتون 

إلى خطــف األطفال، مما أضطر األصالنيين إلى إخفــاء أطفالهم، وربما ماقام به 

 ،)Stolen Generations( كان البداية لمأساة األجيال المسروقة )القس )واتســون

أجيال متعاقبة من أطفال السكان األصليين في أستراليا وجزر مضيق توريس كانوا 

هدًفا سهاًل سائًغا للمختطفين والسارقين الرسميين من موظفي الوكاالت الحكومية 

واإلرســاليات التبشيرية، كانوا يؤخذون قسرا وعنوة من أحضان أسرهم ويزج بهم 

خلف اسيجة الكنائس والمستوطنات كما شاهدنا في فيلم »سياج ضد األرانب«. 

تنوعت مبررات السرقة التي دأب المســتعمرون المستوطنون على ترويجها 

وتسويقها من تحضير العرق األصالني، إلى حمايته من االنقراض بعد االنخفاض 

الكارثي الهائل في عدد الســكان األصليين، إلى الحفاظ على نقاء العرق األبيض 

 .)miscegenation(بتنقيته من الدم األسود الذي خالطه بسبب التزاوج بين العرقين

ولكن المؤكد أن سرقة األجيال األصالنية كانت آلية رئيسة وفعالة في تنفيذ »سياسة 

االمتصاص Assimilation Policy«، التي هي في جوهرها مشــروع إبادة يستهدف 

باإلذابة ـ كشــرط لحدوث االمتصــاص ـ للغة األصالني وثقافتــه وهويته. وقد 

اســتمرت السرقة في الفترة الممتدة من 869)م إلى 969)م، وفي بعض المناطق 

إلى سبعينات القرن العشــرين، وأنتظر األصالنيون إلى 3) فبراير 2008م ليتلقوا 

مجرد اعتذار رســمي من الحكومة األســترالية على لســان رئيس الوزراء )ديفيد 

روود( عــن كل الدمار واألذى والمعانــاة التي تعرضت لها األجيال المســروقة 

والشعوب األصالنية كافة.

ويبدو أن الســرقة التي تعرض لها األطفال األصالنيون في أســتراليا تشــبه 

إلى حد التطابق ما تعرض له أطفال الســكان األصليين)الهنود الحمر( في أمريكا 

الشــمالية، وفي الواليات المتحدة األمريكية على وجه التحديد. ففي عام 879)م 
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نجح الضابط )ريتشارد هنري برات( في إقناع الحكومة األمريكية وعدد مما يسمى 

بالمصلحين بأن التعـــليم هو الحل الناجع لمـــا كان يســمى »المشكلة الهندية« 

Indian Problem، فافتتحت رسمًيا )مدرسة كاراليل الهندية الصناعية( في قاعدة 

عســكرية مهجورة في بنســلفانيا، وعين )برات( مديًرا لها، نظًرا لخبرته في إدارة 

معســكرات سجناء الحرب الهنود في سانت أوغســطين في فلوريدا، وكان هدف 

 -Kill the أو شعار برنامج مدرســة )كاراليل( اقتل الهندي وأنقذ الرجل/اإلنسان

 .Indian and save the man!»

كان األطفال الهنــود يمنعون من التحدث بلغاتهم وتفــرض عليهم القطيعة 

التامة مع كل شــيء هندي، وإمعاًنا في تقويض الروابط القبلية، كانوا يجبرون في 

الصيف على اإلقامة مع أســر بيضاء، وعلى لبس الزي العسكري والحصول على 

أعمال دائمة بعيًدا عن المحميات الهندية. 

وقــد بلغ عدد طالب مدرســة كاراليل في عام 900) مــا يزيد على 200) 

طالب ينتمون إلى 79 قبيلة، وأغلقت المدرســة في سبتمبر 8)9)م بسبب ارتفاع 

التكاليف ومقاومة اآلباء واألمهات الهنود وبسبب الحرب العالمية األولى، وأعاد 

المكتب الهندي مباني المدرسة إلى الجيش. 

المســتعمر هو المســتعمر في كل زمان ومكان، والواضح أن المســتعمرين 

 Kill the االنجليز في أستراليا قالـوا أيَضا ث »اقتل األصـالني وأنقد الرجل اإلنسـان

«Aboriginal and Save the Man فكانت سرقة األجيال. 

الفيلم )سياج ضد األرانب( مبني على كتاب »اتبعن السياج المضاد لألرانب« 

تأليف األصالنية )دوريــس بلكينغتون غاريمارا(، ويــروي الكتاب والفيلم قصة 

ثالث طفالت أصالنياتث )مولي كريغ( والدة المؤلفة، وأختها )ديزي( وصديقتهما 

)غريس(. خطفن من منطقة جيغالونج وأخذن إلى مســتوطنة نهر مور في الجنوب 
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قرب بيرث، واستطاعت الفتيات الفرار من المستوطنة وعادت األختان إلى أمهما 

التي وجدتهما بعد تســعة أسابيع من هروبهن من المســتوطنة. تعرضت المؤلفة 

نفسها للخطف واستطاعت الهرب والعودة إلى جيغالونج، أما أختها أنابللي فإنها 

لم تعد فقد طاب لها العيش مع البيض وأنكرت أســرتها. وقد كان لسرقة األطفال 

آثارا مدمرة لألفراد والمجتمع والثقافة والهوية. 

وأستعرض هنا بعض الشــخصيات التي ساهمت في إبراز قضية األصالنيون 

األستراليون عبر وسائل أدبية وفنية متميزةث

آرتشي روتش:

ولد )آرتشــي روتش( في موروبنا جنوب غرب فكتوريا، وفي 956)م نقلت 

أســرته إلى تبشيرية فراملنغهام، ثم أخذ من أســرته وأدخل في دار األيتام، وتولت 

رعايته أســرة عملت على تنمية اهتمامه بالموسيقى، وقد حاول العثور على أسرته 

فقضى ســنوات عديــدة من حياته مدمنًا يعيش في الشــوارع، إلــى أن التقى بمن 

 .The Altogethers ســتصبح شريكة حياته )روبي هنتر(، فأسسا معا فرقة موسيقية

لفتت الفرقة انتباه المطرب وشــاعر األغنية )بول كلي( فقدم دعًما كبيًرا )آلرتشي( 

وأنتــج معه ألبومه األول )حارة الفحم(، وأصبحت أغنية روتش )أخذوا األطفال( 

األغنية األيقونة لألجيال المسروقة، وأصدر حتى 2008م أربعة ألبومات.

أودجيرو نونوكال:

)أودجيــرو نونــوكال( هي تربويــة وحكواتية كما تســمي نفســها، ويعني 

اســمها شــجرة لحاء الورق، تنحدر من قبيلة نونوكال من مينجريبا )شمال جزيرة 

سترادبروك، كوينزالند(، شاعرة وناشــطة بيئية وقائدة في النضال من أجل حقوق 

األستراليين األصليين، درست في مدرســة دنويتش الحكومية، واشتغلت خادمة 

في ســن الثاني عشرة والتحقت بالجيش األســترالي أثناء الحرب العالمية الثانية، 
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تزوجــت صديق طفولتها )بروس ووكر( عام 942)م، وأنجبا ولدين، اســتعادت 

اســمها القبلي عام 988) تعبيًرا عن احتجاجها ضد االحتفاالت بالذكرى المئوية 

الثانية ألستراليا وكرمز الفتخارها بكونها من السكان األصليين، هي ناشطة سياسية 

منذ أربعينات القرن العشرين ومن أبرز األصوات األصالنية، انضمت إلى الحزب 

الشيوعي األســترالي؛ ـ الحزب الوحيد الذي كان يعارض سياسة أستراليا البيضاء 

فــي تلك الفترة ـ، وتولت منذ بداية الســتينيات مناصب رئيســة في حركة حقوق 

األســتراليين األصليين، قادت حملة االســتفتاء الناجحة عام 967)م، وترأست 

بعــد ذلك المجلس القبلي الوطني، ومجلس الفنون األصالنية، ولجنة اإلســكان 

األصالنية، ومجلس كوينزالند األصالني للتطوير. 

وقد صــدر ديوانها األول »نحن ذاهبــون« في 964)م، وهو ديوان الشــعر 

األصالنــي األول، ونشــرت في الســنوات التالية عــدة دواوين وكتًبــا لألطفال 

ومسرحية ومقاالت وخطب، وكتبا مزودة برســوماتها. تضمنت قائمة إصداراتها 

)الفجر قريب، 966)م(، )شــعبيث مجموعة كاث ووكر، 970)م(، )قصص من 

ســترابروك، 972)م(، )كاث ووكر فــي الصيــن، 988)م(، )أفعى قوس قزح، 

988)(، )تاريخ أستراليا غير المكتوبث أساطير أكثر ألرضي، 992)م(، سافرت 

كثيًرا إلى الخارج لتمثيل المبدعين والثقافة األصالنية. 

وجاء في قصيدة لها »نحن ذاهبون«ث

جاءوا إلى القرية الصغيرة زمرة شبه عارية

جاءوا مقهورين وصامتين

هم كل ما بقي من قبيلتهم

جاءوا إلى هنا إلى موقع ميدان البورا القديم

حيث يتراكض اآلن كالنمل الرجال البيض الكثيرون
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يقول إشعار الوكيل العقاري أن باإلمكان رمي النفايات هنا 

النفايات اآلن تكاد تغطي آثار حلقات البور القديمة

نحن كالغرباء هنا اآلن. بينما القبيلة البيضاء هم الغرباء

إننا ننتمي إلى هنا، نحن أصحاب العادات القديمة

نحن القرابري وميدان البورا

نحن الطقوس القديمة والقوانين المسنين

نحن حكايات العجائب من زمن الحلم

كما تقول األساطير القديمة

نحن الماضي، رحالت الصيد، ومنافسات الضحك 

ونيران المخيمات الجائلة

نحن صاعقة البرد فوق التلعة »قنفيبا«

سريعة ورهيبة 

والرعاد خلفها ذلك الرفيق الصاخب

نحن الفجر الهادئ

الذي يشحب الهور الداكن

نحن أشباح الظل إذ تزحف للوراء

ونيران المخيم بلهب خفيض

نحن الطبيعة والماضي

ذهبت كل العادات القديمة وتبددت
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ذهبت الحيوانات الهجينة والصيد والضحك

ذهب النسر واختفى األمو والكنغر من هذا المكان

ذهبت حلقة البورا 

ذهب الكورابوي 

ونحن ذاهبون.

جاك ديفيس:

)جاك ديفيــس( هــو األب اإلبداعي والروحي للمســرحيين األســتراليين 

األصالنيين، نشــأ في يارلوب، واســتلهم أفكار وموضوعــات أعماله اإلبداعية 

المتنوعة، من تجارب أسرته وشعبه )النونغار(، وكانت أمه من األطفال المسروقين، 

أرســل بعد وفاة أبيه إلى مســتوطنة نهر مور ليتعلم الزراعة في ســن الرابع عشرة. 

تعددت إشــغاالته اإلبداعية وتوزعت على المســرح والشــعر والقصة القصيرة 

والســيرة الذاتية، بنفس درجة تعدد المهن التي زاولهاث مربي ماشية، مالكم، موّلد 

ومربي خيول، ســائق قطار، ســائق شــاحنة. أصدر ديوانه األول )المولود األول 

وقصائد أخــرى( عام 973)م، وأصدر كتابه الحادي عشــر واألخير في 994)م 

)مورلي والجنــي leprechaun(، عمل بعد انتقاله لإلقامة في ســيدني محرًرا في 

مجلــة )الهويــة( األصالنية، وفي الثمانينات شــارك في تأســيس منظمة الكتاب 

واألدب الشفاهي والمسرحيين األصالنيين. 

 ومن قصيدة له عنوانها »وارو« ث

مستغرًقا في النوم على المقعد الخشبي العريض

ذراعاه مثنيتان تحت رأسه المرهق

هناك في الغسق وسط نتانة الشارع الخلفي
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كان مضطجًعا وسيماء الموت على وجهه

نظرت إليه ثم للوراء عبر السنين

ونبشت مالدي من ذكريات

شاب مستقيم كرماح الوتل

ورحلة صيد الكنغر في سبتمبر

شممنا رائحة الكنغر وهي آخذة بالتصاعد

حيث أشجار الصمغ تنوء على نهر مور

وثبت مبتعدة في مفاجأة صاخبة

ولكن واروا كان سريًعا وواثًقا

رمى إلي عصا النار آه يالإلثارة

وبوثبة قفز راكًضا، التقى بأنثى كنغر على رأس التلة

وبدى كمثل ملك في الشمس

ولمع رمح الوتل في ضوء األصيل

وسقط الكنغر عند قدميه

 كم رقصة وصرخة بكل قوتي

وأنا أفكر في اللحم األحمر الدافئ

نمنا تلك الليلة على سرير من القصب

بصحبة مليون نجم وامض

روى لي حكايات عن أفعال لونغر بعيد إفاقة العالم من الحلم
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غنى لي اغنية ورافقته بالتصفيق 

صنع إبرة من عظم

رسم تصاميم في رم النهر

وشحذ رمحه على صخرة

سأتركك تحلم

احلم ياصديقي القديم

بصبي ورجل في سبتمبر 

بالتالل والنجوم وانعطافة النهر وحسرة

هذا كل ماسبق من ذكريات

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ زكي ال�سدير )كاتب واأديب(:

اعتقد أن كل الشــعوب بحاجة إلى أن توقظ الديناصــور النائم فيها، كما أنها 

بحاجة إلى الشعراء والمغنيين والفنانين، فاالعتذار الرسمي من الحكومة األسترالية 

لم يكن ليتحقق لوال االشتغال العلمي واإلنساني الذي أحرج المؤسسات الرسمية، 

والتي لم تســتطع تجاهل الوســائط وما تحمله من عمق وثقافة قادرة على إيصال 

الجرائم بصورتها البشــعة، كما بودي اإلرشــاد إلى المرجعيــات التي ممكن أن 

ُيرجع لها في قضايا مثل قضية سرقات السكان األصليين، وهل هناك نماذج أخرى 

غير نموذج أســتراليا؟ لعل قضية الهنود الحمر فــي أمريكا متقاربة نوًعا ما مع هذه 

القضية، وهل تعتقد أن الثقافة العربية قادرة على صناعة مثل هذا النموذج الحر، إذ 

أنها عبرت الكثير من المحطات التي تحتاج الحكومات االعتذار منها.
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المحا�سر:
ال نســتطيع الجزم بالوصول إلى حــد االعتذار، ولكننا نأمل من االشــتغال 

العربي الثقافي أن يؤســس لمثل هذا االتجاه. أما بالنسبة لتجربة األصالنيين فهي 

تتشــابه إلى حد كبير مع تجربة الفلسطينيين وهناك تشــابه مذهل بينها وبين تجربة 

الهنود الحمر، أدى إلى انعكاس ليس على المســتوى الحسي فقط بل على النتاج 

األدبي، بل أن من يهتم بالدراســة المقارنة ســيجد من األدبين ـ أستراليا والهنود 

الحمر ـ منطقة خصبة للدراسة. فعلى ســبيل المثال، قضية سرقة األطفال المشار 

إليها، هذه التجربة مرت في تجربة قتل الهندي وقتل األسترالي، فالنموذج المشابه 

للمعسكرات والمســتوطنات التي أقيمت لألطفال األســتراليين المسروقين هي 

المدرســة الهندية »كاراليل«، طبًعا يقال أن الهنود لم يبنوا حضارة ولم يؤسســوا 

ولم يعرفوا الرياضيات ولكن بصمتهم على الطبيعة تكذب تلك المزاعم، نرى في 

المقطــع نموذج من المدارس الداخلية التي يمــارس فيها كل أنواع القمع، وكانوا 

يستأجرون المدرسين لقتل الهندي، وكان لباســهم التقليدي ممنوع حيث اإلبادة 

الثقافية. 

الأ�ستاذ �سالح الخنيزي ) �ساعر واأديب(:
هل نستطيع مقارنة هذا األدب باألدب االنجليزي، فعلى سبيل المثال الشاعر 

)ويليام بليك( جسد معاناة األطفال في منعهم لحريتهم؟

الأ�ستاذ عبدالباقي الب�ساره )رجل اأعمال(:
ســمعنا كثيًرا عن الهنود الحمر بالرغم من المحاوالت األمريكية لطمسهم، 

ولكن في األخير وصلت للعالم بشــكل كبير، ولكن األصالنيين األستراليين نادر 

مانســمع عنهم؛ فلماذا ال يوجد تركيز عليهم، هل بســبب أنهم قلة أو لسبب أخر، 

أيًضا هل لغتهم التي يتحدثون بها مكتوبة، وماهي ديانتهم وكيف اقتصادهم؟
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المحا�سر:
بالنسبة لسؤال األســتاذ صالح الخنيزي، أعتقد أن التجربة التي نتحدث عنها 

هذه الليلة هي تجربة شعوب، فليس من التقدير مقارنة تجربة طالت شعوب بتجربة 

طفل ينظف مدخنة، ولكنها كلها تجارب إنســانية. أما بالنســبة للنظام االقتصادي 

أشــرت لجزء منه أثناء العرض حيث أن معظمه قائم على االلتقاط والجمع، ولكن 

هناك تنوع في االقتصاد حسب توزعهم فمنهم من كانوا على الصحراء أو السواحل 

فالنشــاط هنا يعتمد على الصيد، كما أن الملكية كانت مشاعة، أما الديانات فلكل 

شــعب ديانته وليس معنى ذلك أن تكون ديانة سماوية بحيث يؤمنون بالله، ولكن 

لهم إيمانياتهم الخاصة بهم، فالهنود يؤمنون بالوحدة بين األشياء، فلذلك يرمز لها 

بالدائرة.

الأ�ستاذ عبدالوهاب اأبو زيد )�ساعر واأديب(:
لماذا نحن العرب مولعون بأدب المستعمر؟

المحا�سر:
ربما ألن التماهي يكون مع األقوى دائًما، أو لما للمستعمر من قوة في فرض 

ثقافتــه، فإذا كان الناس على دين ملوكهم، فيبدو لــي أنه قد يكون الناس على دين 

مســتعمريهم أحياًنا، أو ربما لسهولة الوصول النتاجاتهم عبر المواقع. فعلى سبيل 

المثال، األدب األصالني كان صعب الوصول إليه لدرجة أنني حاولت التواصل مع 

األصالنيين أنفسهم لعمل هذا العرض؛ ولكن لم أفلح ولكن سأعاود الكرة. وهذا 

السؤال يحيلني إلى سؤال قديم ســألته حينما كنت أحضر الدكتوراه في الواليات 

المتحدة قبل سنوات، فقد كنت أقرأ في نظرية »ما بعد الكولونيالية« فخالل كتابتي 

لألدبيات وما كتب عنها وجدت هناك إهمااًل وحذف لإلبداع الهندي من قبل نقاد 

ومنظري ما بعد الكولونيالية، ومن هنا دخلت رســالتي في مجادلة لهذا التجاهل، 

عن االســتعمار الداخلي الذي خضع له الهندي األحمر، فكانت الرســالة مجادلة 
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حول استحقاقية األدب الهندي لالهتمام من قبل منظري ما بعد الكولونيالية، طبًعا 

الواليات المتحدة الحظت ذلك ولكنها لم تعمم ذلك ولم تلتفت لنســيان األدب 

الهندي، وذكرت أن هناك نوًعا من اإلنتاج الذي أســمته باالســتثنائية األمريكية، 

فكما تقول فأن أمريكا كانت في يوم من األيام مستعمرة بريطانية، فاستقالل أمريكا 

المبكر وتحولهــا إلى دولة امبريالية، جعل اآلخرين يصرفــون النظر عنها، كدولة 

ممكن التعامل مع أدبها على أنه أدب يستحق الدراسة من قبل نقاد ومنظري ما بعد 

الكولونيالية.

دعوني أقرأ قصيدة عنوانها »سمونيا الملك بيلي« للشاعرة )ليزا بلير(ث

كرهت ارتداء األحذية

ليس له معنى

وكل تلك الجلود األخرى وقبعة الجنتل مان للملك

يضحكون أحياًنا فتجاهلوا السخريات فأنا الملك بلي

ال معنى للشعور بالخزي والبناطلين المهترئة

فمن يحتاج إلى األزارير

يداي تتألمان لكن سأستمر في الوقوف وحيدا وقورا

من غادروا قلة

هذا ما أسمع

يالبشاعة المسيحيين

ارغب بالشتم، ولكني ها أنذا ثانية تلتقط صوري مرة أخرى

حياة الملك يجب أن تسجل وتقاس وتفحص
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إذن فمتعاون

فخيارات محدودة بخبرة وثقة واسًما ملكًيا

كل ما اطلبه هو معاملة محترمة وطعام طازج

الملك بيلي لقب ملك

الملك بيلي أخر شعب

الملك بيلي استمتع بحياتك

الملك بيلي استمتع بقلبك

الملك بيلي سوف يموت

الملك بيلي ميت

الملك بيلي كان متواصاًل أيًضا

الملك بيلي 

الملك بيلي 

الملك بيلي 

الملك بيلي

حياتك كانت تساوي أكثر من لقب

الرجل األبيض أطار تاج ذاكرتك

عاجاًل أم آجاًل روحك سوف تهدئ.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
أشكر المحاضر ســعادة الدكتور مبارك الخالدي والحضور الكرام على هذه 
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النــدوة المميزة. في الحقيقة كان العنوان تحدًيا، فهــو يعتبر عنواًنا، وكل هذا كان 

ا لمعرفة مدى االهتمام بقضايا إنســانية، فما يربطنا بهم هو موضوع األنسنة،  تحديًّ

ولله الحمد كثافة الحضور هذه الليلة كان دلياًل على تنامي هذا الوعي.

ولألســف فالوقت قد انقضى وكان بودي أن أســأل الدكتور هل حصلت له 

فرصة لتتبع التحوالت األدبية للكتاب األســتراليين طوال هذه المرحلة، وشــكًرا 

مرة أخرى للدكتور مبارك الخالدي وللفنانة خلود آل ســالم وللوصيفة الثانية من 

ملكات جمال األخالق إيمان آل زين الدين.



الندوة ال�سابعة

االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان
 24 ذو الحجة 1431هـ الموافق 30 نوفمبر 2010م

ال�سيوف:
 الأ�ستاذ ذاكر علي اآل حبيل	 
الأ�ستاذ عبداهلل ح�سن العبدالباقي	 
الأ�ستاذ وليد اأحمد اآل �سلي�س	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم))(

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



الأ�ستاذ ذاكر علي اآل حبيل 
ولد في القطيف حي البستان سنة 1384هـ 1964م.	 
حصل على شــهادة ماجســتير في علم االجتمــاع المعرفةـ  	 

ليسانس في تاريخ وفلسفة العلوم المعاصرةـ  ودبلوم في إدارة 
الموارد البشرية.

كاتــب وباحث اجتماعــي وحقوقي ومــدرب على حقوق 	 
اإلنسان والثقافة المدنية.

عضو هيئة تحريــر مجلة الكلمة الفكرية، عضو منظمة كتاب 	 
بال حدود مقرها في ألمانيا.

شــارك في العديد من المؤتمــرات والــدورات األكاديمية 	 
والعلمية والتنموية والحقوقية.

له العديد من المؤلفات واإلصدارات.	 
الأ�ستاذ عبداهلل ح�سن العبدالباقي

من مواليد مدينة صفوى بالمنطقة الشرقية.	 
أنهى دراسته الجامعية في الواليات المتحدة األمريكية.	 
ساهم في تأســيس العديد من األنشطة االجتماعية والثقافية، 	 

وأدار النشاط الثقافي بنادي الصفا.
كتب مقــاالت اجتماعيــة وثقافية في العديــد من الصحف 	 

المحلية والعربية.
شارك في عدة مؤتمرات ولقاءات ومنتديات محلية وعربية.	 
عمل مصرفًيا في القطاع البنكي.	 



الأ�ستاذ وليد اأحمد اآل �سلي�س
من مواليد جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية.	 
درس علــوم الكمبيوتــر في جامعــة الملك فهــد للبترول 	 

والمعادن.
كاتب مهتم بالقضايا الحقوقيــة واالجتماعية في عدة مواقع 	 

إعالمية، وكتب بحوًثا حقوقية متعددة .
شارك في العديد من الدورات التدريبية في المجال الحقوقي.	 
عضو في عدد من الجمعيات االجتماعية والتقنية.	 
عضو في مؤسسات حقوقية وإنسانية عديدة .	 
تنقل في وظائف مصرفية وإدارية عديدة.	 





االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان

مدير الندوة:
تشكل قضية النهوض بحقوق اإلنســان وحمايتها، الشغل الشاغل والرئيس 

لألمــم المتحدة منذ عــام 945)م، عندما وجدت الدول المؤسســة للمنظمة أن 

ويالت الحرب العالمية الثانية يجب أن ال يســمح لهــا بالتكرار. وتحولت قضية 

احترام اإلنســان وكرامته أساًســا للحرية والعدل والســالم فــي العالم؛ ففي عام 

948)م أي بعد ثالث ســنوات من ذلك التاريخ، أعلنــت الجمعية العامة لألمم 

المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وفي عام 950)م دعت الجمعية العامة 

الدول والمنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان للمشــاركة في يوم العاشر من كانون 

األول )ديسمبر( بصفته اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.

ومنذ ذلك التاريــخ، أصبح هذا اليوم بمثابة الذكرى الســنوية لتبني الجمعية 

العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان، حيث تنظم األمم المتحدة في مثل هذا 

اليــوم العديد من االجتماعــات والفعاليات الهامة والمعــارض الثقافية المتعلقة 

بقضايا حقوق اإلنسان، كما تقوم المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في 

هذا المجال بإقامة نشاطات خاصة لإلعالن عن هذا اليوم والتعريف به.
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واستشــعاًرا بأهمية هذه المناســبة، فقد خصص منتدى الثالثاء الثقافي هذه 

األمسية ضمن موســمه الحادي عشر للتعريف بهذه المناســبة واإلعالن الصادر 

عنها. واحتفاء بهذا المساء ستكون هناك عدة فقرات، الفقرة األولى مقدمة تاريخية 

لألســتاذ ذاكر آل حبيل، وهو ناشــط حقوقي ومدير لتحرير نشرة وموقع مساواة، 

الفقرة الثانيــة هي عرض فيلم عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان، ثم كلمات 

حقوقية الكلمة األولى يقدمها األســتاذ عبدالله العبدالباقي وهو كاتب في جريدة 

عكاظ وناشط حقوقي، والكلمة الثانية لألستاذ وليد آل سليس وهو ناشط حقوقي 

وعضو في شــبكة النشــطاء الحقوقيين. ومعرض تشــكيلي للفنانة خلود السالم، 

وتكريم المشــاركين والداعمين في ملتقى الطفولة األول، والذي ترأســه األخت 

غادة آل سيف.

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل:
البداية ســتكون مع إنهاض الضميــر العالمي من بعد حرب شــهدتها الكرة 

األرضية كأبشــع ما تكون الحروب اإلنســانية وهي الحرب العالمية الثانية. فكما 

نعرف أن الحرب بدأت في 7 يوليو 937)م، وكانت في شــقين الشــق األسيوي 

عندما تمددت اليابان بقوتها الطولية لمحاولة احتالل الصين، والشــق الثاني على 

المنحــى األوربي عندما ظهرت القوة النازية بقيــادة هتلر، وبدأ يتمدد في المحيط 

اإلقليمــي بل المحيط العالمــي. وتكونت فيما بعد قوة الحلفــاء بقيادة الواليات 

المتحدة األمريكية وصار الهجوم المكثف على ألمانيا، وكل من زار برلين يشــهد 

الدمار حيث ال توجد مباٍن تاريخية، فلكم أن تتصورا الخســائر البشرية من القتلى 

والمتضررين المدنيين والعســكريين التي وصلت إلــى 80 مليون مصاب وقتيل. 

وفي تلك اللحظة أدرك العالم بشاعة الضمير المتهتك اتجاه اإلنسان اآلخر، وأدرك 

ضرورة أن يصرخ صرخة شاملة على صعيد كل الديانات والحضارات والفلسفات 

والدول لكي يعيد للعالم اإلنساني ضميره الحي للعالقة الفضلى مع اإلنسان اآلخر.
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طبًعا المدنيون لم يســلموا جراء ضرب العواصم الكبــرى في أوروبا، وهذا 

ا على المســتوى الدولي، وأدرك العالم أن خسارته  وّلد حالة اقتصادية ســيئة جدًّ

ستكون باستمرار الحرب، فوصلوا إلى قرار إنشاء منظمة األمم المتحدة. كمنظمة 

عالمية تضم في عضويتها جميع الدول. وهنا أشدد على نقطة مهمة وهي أن تكوين 

الدول المتحدة هو على أســاس عالقة األفضل بين الدول، فالمنظمة الدولية تعتبر 

أعلى منظمة ألجل الدول، ومن ثم فإن الميثاق يلزم هذه الدول التي ألزمت نفسها 

بمحاولة فكرة الســلم واألمن الدولية، فهو ليس من أجل الشعوب وإنما من أجل 

اإلخالص في العالقة، وهذا بالضرورة ســينعكس على التزام الدول برعاية رعايها 

أيًضا.

ما يهمنا كحقوقيين هــو ما يؤكد على احترام حقوق اإلنســان الذي جاء في 

المــادة األولى الفقرة الثالثــة من البنود، وهي تؤكد على ضــرورة تحقيق التعاون 

الدولي على حل المســائل الدولية ذات الصبغة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميًعا، 

والتشــجيع على ذلك على اختالف اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجل والمرأة. 

وهذا هو الذي شكل الدافعية لالهتمام الدولي بفكرة حقوق اإلنسان وعلى أساسها 

تشكلت لجان داخلية في األمم المتحدة للتدارس والتفكر حول فكرة وجود إعالن 

عالمي لحقوق اإلنســان يفصل فيه كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان كي تتفادى الدول 

الكثير من االنتهاكات التي كانت قائمة عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية. والكل 

يعرف أنه حصل هناك كم هائل من االعتداءات على األســرى والجرحى مما يلزم 

الدول ببذل اهتمام عالمي أكثر.

وعندمــا بدأت األمم المتحــدة بوضع هذا الميثاق تشــكلت فكرة أن يكون 

هناك تمثيل لكل الحضارات ولكل الثقافات، وخصص في هذا المجال جلســات 

بالمئات لتداول فكرة أن يحتوي هذا اإلعالن كل خصوصية الثقافات والفلسفات 
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اإلنســانية، بل حتى أنه يراعي الوضع الدولي آنذاك وهو بزوغ القوتين العالميتينث 

المعســكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، والمعســكر الشرقي بقيادة 

االتحاد الســوفيتي. وقد وضــع اعتبار حقيقة تاريخية وهــي أن التاريخ يكتب بيد 

المنتصر. وفي هذا الجانب أعطي حق للفكرتين واأليديولوجيتين الشرقية والغربية 

تمثاًل في داخل اإلعالن، فالذي يقرأ اإلعالن سيلحظ التموج بين الحقوق المدنية 

والسياسية التي تعتني بها الرأســمالية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التي كانت تعتني بها األيديولوجية االشتراكية.

وحصل هناك مخــاض جميل في الواليات حول فكــرة كتابة فصول عديدة 

تخص كل معطيات المشــكالت اإلنســانية المتعلقة بحقوق اإلنســان وحرياته 

األساســية، ودعي الكنــدي )جون بيترز همفــري( من قبل األميــن العام لألمم 

المتحدة للعمل على هذا المشروع وتم صياغة اإلعالن الرئيسي وكان من مساعديه 

) واليانور روزفلت( من األمم المتحــدة زوجة الرئيس األمريكي آنذاك، و)جارك 

ماريتان( و)رينيه كاسان( من فرنسا و)شارل مالك( من لبنان الذي كان يمثل الثقافة 

العربية واإلسالمية وقت صياغة اإلعالن آنذاك، ومن الصين )جيم تشانغ(.

كانت لجنة حقوق اإلنســان تتكون من 8) عضًوا من شتى الخلفيات الثقافية 

والسياســية والدينية على مستوى قارات العالم وفلســفاته، ولقد وجدوا صعوبة 

وصول اإلعالن الذي وضع في 400 صفحة للدول فضاًل عن الشعوب، لذا قررت 

اللجنة اختصار هذا اإلعالن إلى 30 مادة وهي التي بين أيدينا اليوم.

وبالمناسبة فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بعكس وثيقة األمم المتحدة؛ 

إذ أن الوثيقة ملزمة بتوقيع الدول بينما اإلعالن هو جســد والدة الضمير اإلنساني 

على مســتوى المفاهيم الفاعلة في ضبط الســلوك قبالة من نختلف معه، كالسلم 

واإلخاء والتي كانت غائبة أثناء الحرب الطاحنة، وما أحب أن أذكر فيه أن اإلعالن 

هــو إعالن أخالقي وغير ملزم في حالة توقيعــه ولكن هذا ليس معناه أنه ال يحظى 
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بأهمية، فهو بمثابة الدســتور والقاعدة األساسية في اســتنتاج أي ميثاق أو اتفاقية 

دولية فيما بعد.

ا فــي الثقافة الحقوقية اإلنســانية في  إن اإلعالن يشــكل نقطــة محورية جدًّ

مختلف الدول، بل يشّكل أساًسا قانونًيا لوضع دساتير الدول، وهو يشّكل األساس 

لحركة الحقوقيين عبر العالم، بل وهذا هو األهم أنه يشــّكل األســاس لكل إنسان 

فــي كل مكان في العالم لكي يعرف حقوقه ثم يطالب بها. لذلك أتمنى من األخوة 

أن يهتموا باســتمرار اإلطالع على اإلعالن الذي يؤكد على مفاهيم ومصطلحات 

حقوق اإلنســان وبالتالي فهمه لكيفية المطالبة بحقوقــه وحقوق اآلخرين إذا كان 

نشًطا في هذا المجال.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي:
ما أريد التركيز عليه هو الفلســفة التي تقبع خلــف كل هذه المواد المذكورة، 

بمعنــى أنه على أي أســاس طرحت هذه الحقــوق، والتي تعتبر حلًما للبشــرية. 

فالحقوق هي غاية لم تطبق كلها إلى اآلن في أي دولة في العالم، ألنها تشــمل كافة 

الحريات وهــي الخبز والحرية، وربما من الجميل في ذلــك الوقت ظهور قوتين 

أحدها تركز على الخبز بكل تفاصيله واألخــرى تركز على الحرية بكل تفاصيلها 

فاستطعنا أن نجمع ما هو مطلوب بشكل شامل.

المســألة األساســية هي الكرامة اإلنسانية، فاإلنســان كريم بمجرد أن يولد، 

وبالتالي يجب أن يحظى بكل الحقوق منذ والدته، لذلك نجد أن من حقوق الطفل 

الحصول على الجنسية بغض النظر عن جنسية أبوية.

وقضية السالم هي الشعار لكل هذه الحقوق، وممكن هنا إضافة المعاهدات 

الســبعة حيث تكونت لجان لمراقبة تنفيذ هذه الحقوق، لكن ولشــديد األسف أن 

هذه المراقبة ليســت إلزامية حتى هذه اللحظة، بسبب التناقض بين الشرق والغرب 
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بحيث أنه لم يجعــل عملية التنفيذ عملية ملّحة، ألن العالم االشــتراكي بال حرية 

والعالم الرأســمالي يركز على الحريــة دون ضرورة العمل كحق إنســاني. ومن 

ضمن هذه اللجان، لجنة معنية بحقوق اإلنســان لمراقبة تنفيذ هذه القضايا، اللجنة 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية، ولجنة القضــاء على التمييز العنصري، ولجنة 

معنية بالتمييز ضد المــرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، لجنــة حقوق الطفل ولجنة 

العمال المهاجرين. 

وهناك نوعان من الهيئاتث هيئات مرتبطة بميثاق األمم المتحدة، كلجنة حقوق 

اإلنسان ولكنها ألغيت، ألن مهمتها هي صياغة مواثيق واتفاقيات حقوق اإلنسان. 

واآلن تحولت لمجلس حقوق اإلنســان وأضيفت عليها حقوق المرأة وأصبحت 

مرتبطة بهيئة األمم المتحدة نفسها وليس من خالل لجان المراقبة.

كما أن هناك صكوًكا رئيســية لحقوق اإلنسان وهي اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالشؤون االقتصادية واالجتماعية، والعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياســية. فنذكر أنــه مكون من 30 مادة تتنــاول كل القضايا 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية للناس، ومســاواة الذكــور باإلناث، الخضوع 

للقانون، الحق في العمل، الحق في األجر المنصف، الحق في تشــكيل النقابات، 

الحق في الضمان االجتماعي، والحصول على مســتوى معيشــي كاف، وحماية 

ومساعدة األســرة والطفل، التأمين الصحي، وكفالة ومجانية التعليم، والمشاركة 

في الحياة الثقافية..الخ.

أمــا الحقوق المدنية فهي تختص بالحق في التعبيــر، الحق في اختيار الديانة 

واالنتماء لألحزاب والنقابات، والتعبيــر عن الرأي وغيرها من القضايا. وقد قرأنا 

اليوم في جريدة »اليوم« أنه تم اإلعالن عن تكوين اللجان العمالية في الســعودية، 

هناك لجنة عامة بمثابة هيئة عليا للعمال في السعودية وهذه بشرى طيبة، إضافة إلى 

ما هو موجود ســابًقا وهو الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وهيئة حقوق اإلنسان 



137 االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان

والتي نتمنى أن ال يقتصر العمل الحقوقي عليهما، بل ينبغي أن تتحول قضايا حقوق 

اإلنســان إلى قضية مجتمع مدني يدافع عن نفسه، وأنه يجب علينا فهم واستيعاب 

هذه الحقوق والدفاع عنها بمعنى يجب أن تبذل جهود لتحقيق هذه الحقوق.

الأ�ستاذ وليد اآل �سلي�س:
جميعنا تابع نشــرات األخبار وترجمات لبعض الوثائق التي نشــرت، حول 

الجرائم التي حدثت في العراق من تعذيب وتهجير وقتل وســجن تعسفي، فأجمع 

العالم على أن ما ذكر أمر مخالف للقوانين الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

اإلنساني على حد السواء.

هذا اإلجماع ال يمكن أن يتكون لوال الحركة الحقوقية في العالم التي ناضلت 

ألكثر من قرن من الزمن، حتى وصل مســتوى الوعي الحقوقي مرحلة متقدمة من 

النضج وهو يجدد نفسه بشــكل كبير مواكًبا للتطورات التي تحدث في العالم. في 

العالم العربي نخوض معركة قاسية على مستوى الوعي بحقوق اإلنسان، فالتقارير 

التــي تصدرها المنظمات الدوليــة واإلقليمية تبرهن بوضــوح أن هناك خلاًل في 

التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان.

وعندما يتصل األمر بحقوق اإلنســان نجد أن الوعود كبيرة لكن األفعال قليلة 

جًدا، وهو الملف الذي يحتاج إلى معالجة سريعة وشاملة بإصالح الكثير من النظم 

السياســية والثقافية، وسن قوانين مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز حرية الرأي 

والتعبير، وإلغاء ممارســات التمييز الطائفي، وبناء األوطان على أساس المواطنة، 

فهي الطرق الصحيحة لعمل اإلصالح وخالف ذلك تضييع للوقت، فانعدام مناخ 

الحريات السياســية والمدنية ســيكون له تأثير كبير على االستقرار الداخلي، وأن 

غياب العدالة والمساواة سيولد اضطرابات سياسية واجتماعية وأن األقليات يجب 

إدماجها لكونها إحدى العناصر الضرورية لصناعة االستقرار.



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 138

إننا نتحمل مســؤولية أكبر في االهتمام بقضايا حقوق اإلنســان، فاالنتهاك ال 

يمكن التغلب عليه بمعرفة القانون فقط، بل يحتاج إلى تكاتف شــريحة واسعة من 

أبناء المجتمع، وأن تكون المؤسسات من القطاع الخاص والعام شريكة في حماية 

اإلنســان، وأن نفكر في اســتراتيجيات فعالة للتخلص من هذا الوباء الفتاك الذي 

ينخر في كرامة اإلنســان. كل انتظار أو تسويف سيولد لنا انتهاًكا جديًدا فضاًل عن 

االنتهاكات الســابقة التي تحتاج إلى متابعة وتضامن من فئات المجتمع المختلفة. 

ولربمــا ونحن في هذه االحتفالية هناك امرأة تتعرض لشــكل من أشــكال العنف 

فتصبر على الظلم لعدم وجود مؤسسات أو أشــخاص يمكنهم مساعدَتها، فضاًل 

عن وجود مؤسســات تكون متخصصة في تأهيل ضحايــا العنف كما هو في باقي 

الدول المتطورة.

الطريق فــي دولنا ليســت معبدة بالــورود، وحركة التاريــخ تقتضي نضااًل 

لتحويل الحقوق من الورق إلى الواقع، فالشــعوب التي صنعت التغيير السياســي 

أو االجتماعــي عانت الكثيــر لكنها لم تيأس، ونتيجة لنضالهــا تعرض الكثير من 

النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان إلى صنوف مختلفة من األذى، ولكن هذا 

هو التأريخ الذي يعلمنا أن الحقوق تنتزع، وعند االنتزاع يحدث في بعض األحيان 

أحد أشكال تعارض المصالح.

يحتفل العالم بالذكرى الثانية والســتين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

العاشــر من ديســمبر، وتطلق األمم المتحدة في كل عام شــعاًرا في هذه الذكرى 

لجذب أنظار العالم إلى أهمية الحقوق، فتقيم بهذه المناســبة عدًدا من الفعاليات 

العامة والخاصة. في عام 2004م تم تبني شعار »تعليم حقوق اإلنسان«، وفي عام 

2005م تم رفع شعار »الجهود العالمية لمحاربة التعذيب«، وفي عام 2006م كان 

الموضوع »مواجهة الفقرث عمل ملزم وليس طوعي«، وفي عام 2008م كان العنوان 

»العدالة والكرامــة للجميع«. أما في عام 2009م فتم اختيار »ال للتمييز« وفي هذا 
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العام تم اختيار »ارفع صوتك لنوقف التمييز«، وهو يشير في الحقيقة إللقاء الضوء 

على فئة هي أكثر الفئات فــي المجال الحقوقي، التي تتعرض لصنوف مختلفة من 

االنتهاكات وهم النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان.

المدافعون عن حقوق اإلنسان هم الصفوة الذين يناضلون ليل نهار لآلخرين، 

وقد أجاد األمين العام السابق لألمم المتحدة حينما قالث »عندما يتعرض المدافعون 

عن حقوق اإلنسان لالنتهاك، فإن حقوقنا تكون في خطر، ونصبح جميًعا في مستوى 

أقل من األمان«. المدافعون دورهم فعال فهم يؤمنون بالقيم اإلنسانية التي تحافظ 

على كرامة اإلنسان، وبذلك جعلوا أنفســهم في كثير من األوقات معرضة للخطر 

نتيجة دفاعهم عن الضحايا وفضحهم االنتهاكات.

في كثير من األوطان التي حصل فيها إصالح أو تسعى نحو تحقيق اإلصالح، 

حاول أن تبحث عن هذه الفئة وترى مقدار األلم الذي تعرضوا وما زالوا يتعرضون 

له هم وعوائلهم، ســتجد منهم من هاجر من وطنه، والبعض قد ســجن أو عذب 

أو فصل من عمله ولكن هؤالء بتضحياتهــم كان لهم األثر اإليجابي في أن تعيش 

أجيااًل مختلفة بســعادة. الوضع الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق اإلنســان 

يجعلنا مســؤولين في الوقوف والتضامن معهم عندما يتعرضــون لالنتهاك. فهم 

الشــموع التي تضيء لغيرها. ومن واجب المجتمع أن يحافظ على النور بداًل من 

لعن الظالم.

و نحن نتحدث عن التمييز يأتي إلى المقدمة تســاؤل لكل مســتمع، كيف أن 

مجموعة من السود في جنوب أفريقيا أخذوا على عاتقهم أن يقضوا على العنصرية 

فنجحوا. لم يتحقق لهم المراد وهم جالســون فــي بيوتهم ولكن بالعمل النضالي 

المتواصل، الذي أنتج تجربة تغييرية ســتكون منارة لجميع المدافعين عن حقوق 

اإلنسان في طريقهم نحو تحقيق إنهاء التمييز. 
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ا، وأول تحٍد كما ذكرت ســابًقا هو على مســتوى الوعي  التحديات كبيرة جدًّ

الفردي والجمعــي بأهمية الحقــوق وتحويلها إلى واقع، وهــذا يحتاج إلى قيام 

مبادرات أهلية نحو تمكين المجتمع من معرفة حقوقه، وذلك لالنتقال إلى تحقيق 

مبدأ سيادة القانون.

في الختام أكــرر تذكيري بالعبارة التــي تكون فاتحة الكتــب الحقوقية، أن 

الحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، فال يمكــن للعدالة أن يكون لها تمظهر دون 

وجود حرية الرأي، وال يمكن لحرية الرأي أن يكون مؤثًرا دون إتاحة الفرصة للحق 

في الوصول إلى المعلومة.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:

أشــكركم جميًعا على هذا التفاعل وهذا الحضور، وأشكر جميع المتحدثين 

الذين أتحفونا في هذه األمســية بأفــكار جميلة تذكرنا بأهميــة االهتمام بحقوق 

ا بأن تتوج هذه المناسبة ليس فقط من  اإلنسان وأهمية التفاعل معها، وأنا سعيٌد جدًّ

الناحية المعلوماتية وإنما بأنشــطة متنوعة، تعكس في الحقيقة ما يدور في مجتمعنا 

من تفاعل مع حقوق اإلنســان بشــكل عام. وأرى أني متفائــل خصوًصا بحضور 

جيل الشباب الذين بدؤوا يبدون اهتماًما أكثر بالنشاط الحقوقي في المنطقة، وهذا 

ا. إن هناك مبادئ ســامية نطمح جميًعا لتحقيقها ولكن الطريق  مؤشــر ايجابي جدًّ

طويل ومجتمعنا كما المجتمعات األخرى تعترضه معوقات مختلفة كما أن نضالنا 

اإلنساني يحتم علينا أن نعمل جميًعا من أجل تحقيق المساواة وبذل الجهد لتوعية 

المجتمع وإشراكه بمطالباته وفي العمل على إيجاد مؤسسات ضامنة لهذه الحقوق 

ومدافعة عنها.

وحول الجمعية الوطنية لحقوق اإلنســان، ال شك أن الجمعية تلعب دوًرا في 
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الدفاع عن حقوق اإلنسان بالتوعية عبر نشر الكتيبات والمحاضرات والبرامج، كما 

تتلقى المشــاكل وترفعها للجهات المسؤولة، فهي تقوم بدور وسيط بين المواطن 

والجهات المسؤولة. وال زال الدور الذي تقوم به الجمعية ال يعالج جميع القضايا 

التي تصل وهو أقل من الطموح المأمول فــي الدفاع عن الحريات العامة، فقضايا 

حقوق اإلنسان واسعة وفيها تحديات كثيرة وال يكفي أن يكون هناك جمعية واحدة 

فقط بل يجب تعدد المؤسسات المتخصصة.

الأ�ستاذ عبداهلل الزريع )�سخ�سية اجتماعية(:
أعتقد أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان ومــا يحتويه من حقوق يتقارب 

مــع مفاهيم القرآن الكريم، كما أن روايات األئمة أيًضا قد ســبقته بتوضيح حقوق 

اإلنســان وواجباته، فاإلمام عليE يقولث »لَم اســتعبدتم الناس وقد خلقهم الله 

أحراًرا« وهذا الكالم قبل 400) ســنة، وما أود قوله هو أن هذه الدول التي وّقعت 

على هذا اإلعالن هم من يحرمون الناس من حقوقهم.

الأ�ستاذ محمد ال�سيوخ )كاتب وباحث اجتماعي(:
تناولت هذه المواد الحقوق األساســية لإلنســان والتي ينبغي أن تكون محل 

تأمل من قبلنا جميًعا، كحق الحرية والمســاواة وحق الحياة وحق الكرامة، ما أود 

أن أشــير إليه هو أن هناك ثالثة أطراف تسهم في سلب هذه الحقوقث اإلنسان ذاته 

حينما يكون جاهاًل بحقوقه أو يكون غير قادر على الدفاع عن هذه الحقوق. والبيئة 

االجتماعية فحينما يكون المجتمع جاهاًل بالحقوق األساســية لإلنســان فبطبيعة 

الحال سيكّرس التخلف وسينتهكها، والنظام السياسي، حيث أنه يساهم في تغييب 

معرفــة الناس لكيفية الدفاع عن حقوقها لذا من المناســب أن يتحرك الناشــطون 

الحقوقيون لخلق بيئة قادرة على توفير مجااًل مناسًبا بيئة منسبة ليتمتع اإلنسان فيها 

بحقوقه األساسية، وهذا يحتاج إلى جهٍد كبير.
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الأ�ستاذ ذاكر ال حبيل:
رًدا على مداخلة األســتاذ عبدالله الزريع، نحن نــدرك أهمية القرآن الكريم 

والتعاليم النبوية في التذكير بحقوق اإلنســان، وأشــير إلى أنه أثناء تشــكيل لجنة 

لصياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، استحضرت كل الكتب السماوية بما فيها 

القرآن، فضاًل عن النصوص اإلسالمية مثل صحيفة المدينة الستلهام المعاني، وإلى 

اليوم هناك الكثير من النصوص اإلســالمية التي تدرس في األمم المتحدة لجعلها 

وثائق اســتنتاجية لوثائق قادمة مثل عهد اإلمام علي E لمالك األشــتر عند توليته 

على مصر، حيث ترجمت واستخدمت كوثيقة رئيسية للديمقراطية والتعددية، فما 

أريد إيصاله أن اإلعالن قام بصياغة المفاهيم التي تشمل كل الديانات باختالفها.

الأ�ستاذ ح�سن العيد )نا�سط اجتماعي(:
ما مدى إلزامية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان وصــدور عقوبات نتيجة 

مخالفة بنوده؟

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل:
أؤكد مرة أخرى أن وضع اإلعالن كان بهدف تذكير الشعوب والدول بالحقوق 

اإلنسانية والمفاهيم األساسية، فهو ليس ملزم، الملزم فقط هو الميثاق؛ ألن الميثاق 

مســتنبط من داخل مفاهيم اإلعالن في قضية أو حــق معين. أما عن العقوبات فإن 

األمــم المتحدة ال تتحدث عنهــا إنما تتحدث عن استفســارات من بعض الدول 

بلحاظ بعض االنتهاكات خصوًصا المتراكمة منها التي تكون على شــكل ظاهرة، 

أو عبر إصدار مذكرات بشكل مستمر لهذه الدول لتضغط عليها لتحسين مستويات 

حقوق اإلنسان، واآلن هناك مستوى أعلى للتذكير وهي عضوية لكثير من الدول في 

مجلس حقوق اإلنســان، لذا جاء االستعراض الدولي ومحاسبة الدول على تنفيذ 

ما خططت للقيام به. أيًضا مســتوى العالقة بين الدول على مستوى األمم المتحدة 

أو على مســتوى بقية الدول هي عالقة تحالف ومصالــح حتى ال نحلم أن أمريكا 
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ستحل كل مشاكل العالم، وهنا يأتي أهمية نضال الشعوب للحصول على حقوقها 

ومساعدة الحقوقيين الناشطين لتحقيق جزء منه.

الأ�ستاذ جعفر الن�سر )نا�سط اجتماعي(:
ما الحظته هو أن الموضوع انصب بإسهاب على دور األمم المتحدة على ميثاق 

حقوق اإلنســان، فمن المفروض أن يكون هناك جانب لتوعية المجتمع بالمشاكل 

الحقوقية والقضايا الحقوقية على المستوى المحلي والدولي، فاليوم هو يوم إدانة 

للمجتمع الدولي برمته وعلى رأســها الدول الكبــرى وهيئة األمم المتحدة، ألنها 

تدعم انتهاكات حقوق اإلنســان. فما يمارس من قتل وتهجير وجرائم في فلسطين 

من قبل إسرائيل هي وصمة عار لهيئة األمم المتحدة.

الأ�ستاذ ذاكر ال حبيل:
أحيّي األســتاذ على هذه الحرارة ولكن دعنا نقول أنه ال يوجد مثل هذا النظام 

الدولي لحقوق اإلنسان. ما هو البديل؟ البديل هو مجتمع دولي متصارع أكثر مما 

هو حاصل اآلن فعلى األقل هو يحقق ضابطة جزئية لالنتهاكات.
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تفتيش، الرقعة.
الأ�ستاذ جبران �سعيد الجبران 

من مواليد 1389هـ بمحافظة سراة عبيدة.	 
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مدير الندوة:
في إحدى ليالي ذلــك الزمن القديم، تجمع رجال في مقلــع للحجارة طلًبا 

للدفء حول نار مشــتعلة يتبادلون حولها القصــص واألحاديث، وفجأة خطر في 

بال أحدهم اســتخدام ظله لتوضيح حديثه، ومن خالل ذلك استطاع أن يظهر على 

الجدار شــخصيات أكثر جسامة من أشخاص الواقع، فانبهر اآلخرون وتعرفوا من 

غير صعوبة على القوي والضعيف، على المســتكبر والمســتضعف وعلى الظالم 

والمظلوم، واإلله واإلنسان أيًضا. وفي أيامنا هذه حلت األسطورة أمام تلك النيران 

وأماكن تلك المباهج التي توقظ المناسبات الخاصة واألعياد، حل مكان تلك النار 

المسرح.

نحن الليلة في ضيافة تلك الخشــبة وإن كانت غائبة، تلك الخشــبة السحرية 

التي تقدم لنا أدواتنا وجًها لوجه، بمعزل عن العالئق االجتماعية التي تهذب وتنظم 

ا، المسرح ذلك المالذ  وتكشف تفاصيلنا للحياة وربما ليست بشكلها الواقعي جدًّ

الذي نهرب له لنواجه حياتنا بكل مــا تحمل من حزن وفرح وكوميديا، إننا نتحلق 

حوله لنشاهدنا فيه، لنتكشف ونكشف سترنا من خالله، إننا نتعرى لنستخدم ستائره 

للكشف ولنعانقنا من خالله أيًضا بجســده، نبكي معه ونضحك معه ولكننا نبكينا 
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ونضحكنا.

بدأت بواكير المسرح في العالم العربي حينما أحضر الفرنسيون حملة نابليون 

بونابرت، وجلبهم الفرق المســرحية لترفيه جنودهم. ثم بنى الخديوي إســماعيل 

دار األوبــرا في مصر، لتبدأ مرحلــة جديدة لدخول المســرح األجنبي في العالم 

العربي بعروضهم المســرحية. لكنه في الحقيقة كان هناك مشهًدا آخر في جغرافيا 

مختلفة وهو المشــهد اللبناني الذي سبق المشــهد المصري بأعوام، حينما أسس 

مارون نقاش أول فرقة مســرحية وعرضت مســرحية )البخيــل( ليمثل معهم في 

بيته بالتحديد. وظهرت خالل هذه المرحلة أســماء مهمةث كخليل قباني، يعقوب 

صنوع المعروف بابي النظارة، وســليم نقاش وآخرون. منهم فرح انطون وإبراهيم 

رمزي ومحمود تيمور. ومن الطبيعي تنشــيط الحركة المسرحية كلما كثرت الفرق 

المتخصصة المعنية والجمعيات التي تشجع دراسة التمثيل والتأليف المسرحي.

وكذلك من الممكن القول أن المسرح العربي بدأ بالظواهر الدرامية الشعبية، 

التي ظل قسم منها مســتمًرا حتى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

أما القسم اآلخر مازال يقدم فنون الرقص الغجري واألراجوز والكواليه والسماحة 

والمقامات وخيال الظل والســيرة الشعبية ومسرح عاشــوراء، التي كانت سبًبا في 

ظهور أشــكال ومهمة جديدة للمســرحية كحفالت الذكر والمولوية في الشــرق 

العربي.

نحن أمام ورقتين األولى سيقدمها الفنان عبدالله الجفال ومحوريهاث المسرح 

في غمار المجتمعث التذبذب اإليجابي والســلبي، والمسرح والوعي االجتماعيث 

التجــارب المحليــة نموذًجا. أمــا الورقة الثانيــة يقدمها الفنان جبــران الجبران 

ومحاورهاث المسرح الجامعي جامعة البترول نموذًجا، تاريخ األزمة المسرحية من 

)99)م حتى 998)مث أسبابها ونتائجها، والمسرح بين اإلدارة والحلم.
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الأ�ستاذ عبداهلل الجفال:
الحديث عن المسرح يحمل الكثير من الشجون التي ال تزال غائرة في النفس 

وتحملنا للبــكاء، لما كنا صغار كنا نردد أن الحياة مســرح كبير، ربما أخذناها من 

مســرحيات شكسبير ولكن صداها ظل يلفح في النفوس لسنوات طويلة خصوًصا 

لما كنا صغاًرا ومندفعين، وفعاًل الحياة مسرح في كل جوانبها السياسية واالجتماعية 

بل وكل أنســاقها أيًضا. ربما دأب بعض النقاد والمهتمين بالشعر المسرحي على 

ترديــد أن المســرح هو نبض الجماهير، فمتى ماكان المســرح قريًبا من شــجون 

المجتمع، متى ما أصبح حياة زاخرة بكل المعطيات اإلنســانية، والمســرح ضمن 

مفهوم قريب هو تزاوج بين اإلبداع الثقافي واإلبداع الفني. أنا أعتقد أن هناك عزلة 

بين اإلبداع الثقافــي واإلبداع الفني، عزلة دفعنا ثمنها كثيــًرا لمن يزاولون الكتابة 

المســرحية، كانت عبارة عن توليفات وترقيعات، كتابــة حائرة بين كاتب يتلمس 

كل الهواجس االجتماعية وبين مخرج يســتطيع توصيل هذه الثقافة إلى الجمهور، 

من خالل الموضحات اإلخراجية والكــوادر التمثيلية. ولكن أين هو هذا الكاتب 

الواعي المثقف، فهو بعيد عن الكتابة المسرحية لذلك يتصدى الممثل للكتابة.

فمع غياب البنى التحتية إلعــداد الممثل ومع غياب المعاهد والكليات، نتج 

لنــا ممثل يرقع ويكتب ويؤلف ضمن حدود مايراه مع زمالئه من الممثلين، بمعنى 

يختلــف عن الكتابات األدبية التي تغوص في الواقــع االجتماعي، عندما نتصدى 

ا، ومن خالله يتشرب الممثل الشخصيات  لكتابة رواية أو قصة فهذا عمل كبير جدًّ

التي خلقها الكاتب في القصة، ولكن الفنان الممثل حينما يتصدى للكتابة المسرحية 

سيكون ســطحًيا ولن يتصدى للواقع االجتماعي كما يجب أو الواقع االقتصادي 

كما يجب بكل أنســاقها المختلفة. نحن ال نتصدى لها بهــذا العمق، وإنما نؤلف 

النص المسرحي بحسب األصدقاء وآرائهم، وبالتالي نلبس النص شخصية الممثل 

وليس العكس. وضمن هذه المعطيات ال شــك فأننا نخــوض غماًرا صعًبا بالكاد 
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يتلمــس طريقه عبر ضوء خافت، وبالكاد يجعلنا نتلمس أصابع أقدامنا ونحن على 

خشبة المسرح وليس على أرض الواقع.

ومن هنا نجد أن أكثر المتحمســين لنا كمســرحيين، إما أنه يرى في المسرح 

وسيلة مؤقتة لنقل أفكاره وبهرجة أهدافه فينقطع عن المسرح ساعة تحقيق أهدافه، 

أو لحظة فشــل هذا العناق المصطنع بين المسرح وأهدافه. أو أنه يرى بأن التخلي 

عن الفن ال يســتقيم وحالة االنتماء إلى أجواء ثقافيــة بعينها، فمن العيب أن أصير 

كاتًبا وال أعرف بالمســرح، أو فناًنا تشكيلًيا وال أعرف بالمسرح، فال يصح للمفكر 

أن يجهل بعض الجوانــب الفنية. لذلك نراهم في لحظة يحتفلون أو يكرمون أحد 

الرموز الفنية وفي أحياٍن أخرى ينفون أو ينكرون أي وجود مادي حتى للمرأة هنا أو 

هناك، في أجواء مسرحية ال تهتم إاّل بالقشور. ونجد أنها فعاًل أزمة من خالل لقاءاتنا 

وتجاربنا المسرحية على مدى 40 عاًما، هذه هي األزمة الحقيقية التي تعترضنا.

هناك فرق في أن يكون المســرح طاقة نستمد منها ضرورات الحياة، وبين أن 

يكون ملصًقا إعالمًيا نســتمد منه مدى اهتمام أفــراد معينين بهذا الملصق أو ذاك. 

ومن هنا ولدت حاالت تجيير، واستعســار ووالدات قاصرة لم تمتلك مواصفات 

النمو؛ لتخلق لنا أجناًسا مصطنعة بالمسرح ال عالقة لها بهواجسنا وهمومنا، فرحنا 

وتطلعاتنــا وأهدافنا. وأول هذا كان في الفصل بين ما هو فني وما هو ثقافي، بحيث 

نحمــل المثقف ذلك اإلجحاف في مزاولة كتابة النص المســرحي؛ ونتيجة لذلك 

أصبح الحضور طاٍغ للمثل النجم فــي غياب الكاتب الواعي، لقد أصبح الفرد هو 

عنصر االرتكاز في النص المسرحي، فأصبحنا نؤلف لفنان أمامي.

إذن السؤال هو كيف تكون الحياة مسرًحا ضمن هذا المعنى؟ حينما نتحدث 

عن المســرح كحالة رمزية يتصالح ويتعاضد من خاللها ما هو ثقافي وما هو فني، 

فإننا ندرك بذلك إننا بعيدون كل البعد عن تمثل هذه الحالة في نمونا الحضاري، نمو 

حضاري متذبذب بين التقدم والنكوص من خالل المســارات الفكرية المتعارضة 
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والمتصارعــة التي عصفت بهذا المجتمع الذي عشــنا فيه طوال 40 عاًما، فالحياة 

تمر بها تغيرات تــزج بنا إلى األمام وأحيانا تزج بنا للخلف، دون وجود مشــروع 

متكامــل. وأعتقد أن العوائق المتصورة هي مــن الداخل ومن الخارج، وأعني من 

الداخل أي المسرحيين أنفسهم ومن الخارج أي من المجتمع. 

تطرح هنا عدة أســئلة، فهناك تبريرات لقصور الممثل المســرحي لمواجهة 

الثقافة االجتماعيــة الموجودة لدينا، والثقافة االجتماعيــة لدينا ترفض رفًضا تاًما 

تواجد المرأة على خشبة المســرح، فهناك تبريرات طرحت من المثقفين أنفسهم، 

ألنــه ولكي نتواكب مــع هذه الثقافــة االجتماعية التي تعيق جهودنا على خشــبة 

المســرح نلجأ إلى التحايل، ومن ضمنها طرح هذا التســاؤل هل المهم هو ظهور 

الشخص على المسرح أم هو الموضوع، فالمهم هو مايقدم وهو العمل اإلبداعي، 

لذا نحن أمام تحايل لوجود المرأة على خشبة المسرح.

وفي ظل المســرح النسائي وعرضه للمشاكل التي تهتم بالمرأة وجدنا تبريًرا، 

فحينما نكــون أمام مواجهة ثقافــة اجتماعية تفوقنــا في العدد والقــوة ال ُبّد من 

االستسالم، أو نخوض حرًبا خاسرة، ونحن أمام تحايل خالل أربعة عقود. اإلبداع 

لدينا هو التفنن في إيجاد رموًزا توحي بوجود المرأة على خشــبة المسرح، وإذا بنا 

نلج باب التجريب باعتباره يلغي الشخصيات الجنسية مابين ذكر وأنثى. ونقول أن 

المسرح الســعودي تطور وحصل على العديد من الجوائز على المستوى المحلي 

واالقليمي دون أن يشــهد حضوًرا نسائًيا على خشبة المسرح، فماذا يفيدنا حضور 

المرأة؟ وهذا نوع من التحايل أوجدناه نحن المسرحيين لضعف في وعينا الثقافي.

وحق التحايل في الرموز هو حق مشــروع، ولكن مع األسف كان هو الرقيب 

على الكاتب المسرحي أيًضا، ففقدنا الكثير من الكتاب المسرحيين الذين يتميزون 

بالعمــق الثقافي؛ إذ ال يلج إلى العمق الثقافي المســرحي في ظــل تغييب المرأة، 

واتجه ناحية الكتابة الدرامية في المسلسالت وغيرها.
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يقــول بعض المســرحيين أن التباكي لغياب المرأة هو عجــز فني، وكثير من 

البحوث تقول أن األذى متأٍت من الدين والمجتمع على حدٍّ سواء، ونحن نقول أن 

هــذا ليس جديًدا، حتى في الغرب كان ذلك وقد تصدوا لغياب المرأة ونجحوا في 

ذلك؛ ولكن في أي نسق موجود في المجتمع؟ ال أستطيع قول أن النسق الديني هو 

سبب أساسي في تخلف المرأة وعدم تصدي المرأة لقضاياها على خشبة المسرح 

فهذا غير صحيح؛ ألن كل نســق من أنساق المجتمع يمتاز بتيارات متطرفة وأخرى 

معتدلة وبتيارات تمتاز باإلبداع والخلق، فالمجتمع متكامل ومتســق مع األنساق 

جميًعا. إذن هناك تيارات متطرفة فرضت علينــا غياب المرأة ليس فقط في الحياة 

االجتماعية بل في كل مجاالتها، ضمن النســق الديني والنسق االجتماعي والقبلي 

أيًضا.

والدعوة اآلن للممثل هو أن يأخذ باالعتبار األعراف الســائدة في المجتمع؛ 

حتى ال يدخل في مجال الصراع، بالرغم من أن الشــخصيات التي نتكئ عليها هي 

الصراع، وبغياب الصراع نقضي على العمل المسرحي. وهناك رؤية تقول أنه طالما 

هناك مسرح نسائي يفترض أن ال يكون هناك إلحاح على وجودها في المسرح وكل 

هذه الدعوات كانت من التسعينات وحتى هذا الوقت.

الأ�ستاذ جبران الجبران:
من البديهي عند ذكر المســرح الجامعي أن نشير إلى أهمية الجامعات بالنسبة 

للشــعوب، واالرتقاء بالدول كمؤسســات يعــول على وجودها في المســتقبل، 

والجامعات هي مجتمع مصغر للعالم للمحيــط الخارجي، من هنا يمكنني الربط 

ا  بين أهمية وجود المســرح في الجامعة ومقارنته بأهميتها العامة. ومن المهم جدًّ

وجود المسرح في الجامعة ولكن كيف يكون هذا الوجود؟ 

كلنا يعرف أن النظرة للمســرح في المجتمع الســعودي تنقسم إلى قسمينث 
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نظــرة التحريم والتجريم حيث ال يقبل الحديــث حوله وفي أفضل األحوال ينتقى 

بعض صوره من باب االستحسان من قبل المحرمين له، والتجريم يأتي من باب أنه 

خروج على العادات والتقاليد لدى كثير من األسر والعائالت، وكل هذا له مبررات 

منها عرفية ومنها ماهو متوارث من أصحاب تلك النظرة. أما النظر ة الثانية فهم من 

ينظرون له على أنه مكان للضحك واللهــو، بحيث يرون الممثل مهرًجا والكاتب 

والمخرج صانع نكت. وهذه النظــرة أخطر ألنها تصب في التهميش والتقليل من 

أهمية هذا الفن وثبات عدم جدواه. وما عزز هذه النظرة هي األعمال التي اتخذت 

من المسرح اسًما لها والتي تروج لها وسائل اإلعالم، أن مجتمع الجامعة يعاني من 

هاتين النظرتين من قبل المسؤولين والمراقبين والطالب، وبالتالي تتذبذب األندية 

المسرحية داخل الجامعات تبًعا للقوى العاملة في الجامعة، وهنا تكمن قوة منظور 

الجامعة للمسرح والتأثير فيه.

ولعّل من المهم ذكر بعض المعاناة في المســرح الســعودي قبل المســرح 

الجامعي في جامعة الملك فهد وجامعة الملك عبدالعزيز، حيث أملك المعلومات 

عن هاتين الجامعتين واألبرز، سأتناول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كوني 

مشرفا للنادي هناك.

المسرح الســعودي يعاني من مشــكلة عدم المشروعية، ســواء الرسمية أو 

الشــعبية فعلى الصعيد الرســمي مثال ورغم ضم وزارة الثقافة لوزارة اإلعالم، إاّل 

أنــه ال يوجد دعم علمي أو فني، وال توجد بنى تحتية، وال يوجد مدربين متفرغين، 

وال نظام مكتوب متعارف عليه يهتم بالمســرح، والمهن للمسرح بحيث أن وزارة 

الخدمة المدنية تطرح مســميات مهنية للتخصصات المسرحية. فبالرغم من إنشاء 

الجمعية العربية الســعودية للثقافة والفنون منذ ثالثيــن عاًما، ورغم وجود وزارة 

للثقافة وجمعية المسرحيين، إاّل أنه ال يوجد قانون يحمي هذا المنتج الهام وال زال 

المسرح يوجه ويتواجد عن طريق نشــطاء وهذا مدخل لعرض المسرح الجامعي 
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بشكل عام.

ارتبط المسرح الجامعي الســعودي بوجود أشخاص يحبون المسرح، وتجد 

الجماعة تنشــط في مجال المســرح إذا وجد مهتم بالمســرح، وقد ترى شخصية 

المســؤول في تلك الجامعة يطغى على العرض والجو العام للمســرح الجامعي، 

وهذا يعيدنا إلى النقطة األولى التي ســبق الحديث حولها، في وجود منهج رسمي 

للمسرح ضمن الوزارة سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو وزارة 

الثقافة واإلعالم، وهذا ال يعني انتفاء أهمية األشخاص الذين ينشطون المسرح في 

الجامعات، فهم أهم شيء يرتكز عليه.

أتوقف عند بعض األســماء التي أســهمت في وجود أعمال مسرحية ومنهمث 

األســتاذ عبدالله باحطاب مشرف نادي المســرح بجامعة الملك عبدالعزيز، كونه 

متابًعا للمســرح بجامعته ومن العقول التي تســتحق اإلشــادة والشكر، واألستاذ 

ســامي الجمعان من جامعة الملك فيصل، واألســتاذ عبدالعزيــز الخميس فرغم 

عدم تخصصه وعدم ميوله للمسرح، إاّل أنه يتابع ويشارك ويناضل من أجل مسرح 

الجامعة.

وأعود هنا إلى مســرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن المهم هنا 

شكر القائمين على النشــاط الطالبي بالجامعة ونادي المسرح منذ تأسيسه وحتى 

اليوم، وما رأيتموه خالل العرض يدل على أن هناك وعي لدى المسؤول بالجامعة، 

وأن االستمرار والمشاركات أكبر دليل على ذلك.

المســرح بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لم يتم تأسيســه عشوائًيا أو 

تقليًدا بل كان مشروًعا قائًما على دراسة، فنادي المسرح يخصص له ميزانية مستقلة 

ودورات وورش عمل ودعم مناسب.

في العام 996)م قام عميد شؤون الطالب آنذاك الدكتور عبدالله بن عبدالكريم 
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المسلم بتأســيس حقيقي للنادي، رغم وجوده قبل ذلك بست سنوات ولكنه كان 

غير فّعال، وذلك بوضع ميزانية مفتوحة للنادي ودعم غير محدود للطالب كونهم 

بأول ســنة لتأسيس النادي، وتم إرسال الطالب إلى مهرجان »الجنادرية« لإلطالع 

فقط وإلى مهرجان »المفتاحة« بأبها.

وفي السنة التالية تم االستعانة باألســتاذ محمد العثيم ككاتب من أبرز كتاب 

المسرح السعودي، وتم االستعانة بأبرز األســماء المسرحية في المنطقة؛ ليشارك 

المســرح بعروض ســخية وجريئة وينطلق انطالقــة قوية، فشــارك في مهرجان 

»الجنادرية«، وشارك في مهرجان أبها المسرحي، ومباشرة إلى مهرجان »المنستير 

الدولي« للمســرح الجامعي بتونــس. وهنا كانت البداية قويــة وحققت مبتغاها، 

وانعكس على الجامعــة حضورها بالمحافل الثقافية وعلــى الطالب الذين كانوا 

مؤسسين للنادي، وهم اليوم من أبرز األسماء في الشعر والنقد والمسرح وال زالت 

أسماؤهم في ذاكرة المسرح بالجامعة.

استمر المسرح بعد هذه البداية القوية في الظهور وتحقيق النتائج الطيبة وأخذ 

مكانــه داخل الجامعة، مما جعله أحد أهم األنديــة الطالبية. ثم تولى زمام األمور 

عميد شــؤون الطالب الدكتور سامي خياط وكان الرجل داعًما بشكل قوي، حيث 

وّجه بأن تكون هناك خطة شاملة تعتمد في عملها على التعلم واالستفادة. وتوالت 

المشاركات واالستعانة بأهل المسرح فكانث عبدالعزيز السماعيل، عبدالعزيز العطا 

الله، راشد الورثان، ماهر الغانم، عبدالله الجفال، سعود الصفيان، المرحوم نضال 

أبو نواس، عبدالله الحسن، موســى أبو عبدالله ومحمد الحالل. وكان تواجدهم 

بين طالب الجامعة في ورش شبه دائمة، مثل ورشة إعداد الممثل وإعداد النصوص 

وفي اإلخراج، ولم تكن هذه اإلستراتيجية تطمح للحصول على جائزة أو مشاركة، 

بقدر ما تهدف إلى أن يتخرج الطالب من الجامعة وهو ملم بما يتمتع به من موهبة، 

إلماًما ثقافًيا مبنًيا على أسس تكون أقرب إلى المبتغى من ذلك الفن الراقي، ضمن 
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المتاح والممكن في ظل اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة.

نادي المسرح بالجامعة يعمل من خالل خطة سنوية تبدأ ببداية السنة المالية، 

ومن يضع الخطة هم الطالب وتناقش من قبل العمادة، وتحتوي الخطة على برامج 

مدروســة بحيث يحقق كل برنامج أهداًفا محددة وواضحة. وهنا سوف أمر على 

خطة النادي للعام الماضي واستعراض برامجها األهداف المرجوة منها.

ضمن خطة النادي هناك عرضان مســرحيان ترفيهيان لطالب الجامعة بواقع 

عرض واحد لكل فصل دراســي. ومــن أهداف هذا البرنامج أنــه يحقق الترويح 

للطالب أنفسهم، ويعتمد على مناقشــة أوضاع الجامعة الداخلية من هموم يومية 

مع الدراســة ومع مختلف الخدمات المقدمة لهم، وقد يخلق جوا من التفاعل بين 

النادي وبين مجتمع الجامعة.

وهناك ورشــتان تحدد مــع بداية العــام وتختلف من عام إلى أخر حســب 

االحتياج، فهناك ورشة كتابة النص المسرحي. ولعل الجامعة كانت رائدة في هذه 

الورشــة لكونها األولى التي تقام على مستوى الخليج، حيث بدأ العمل عليها منذ 

أكثر من سبع سنوات وتقدم من قبل مشرف الناديـ  وهو محدثكم جبران الجبرانـ  

وبإشراف من الدكتور عبدالله العساف. وتهدف إلى اكتشاف الكتاب من الطالب، 

وحثهم على كتابة النصوص المختلفة. ومن ضمن بنود الورشة حث الطالب على 

القراءة، واالعتماد على مشروع يتم بعده قراءة العديد من المسرحيات والروايات، 

وقد سبق الذكر لما يقدمه النادي من عروض ترويجية تكون من كتابات الطالب.

والورشــة األخرى تكون إلعداد الممثل وتقدم أيًضا في بداية الموســم من 

قبل أحد المسرحيين المشهود لهم باإلتقان والبراعة في هذا المجال. وهذا يحقق 

للطالب تعلم أبجديات التمثيل والوقوف على خشــبة المسرح قبل بداية الموسم 

المسرحي للنادي، وهنا يتجه الطالب للمسار الذي يبدع فيه إما على الخشبة أو إلى 
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المهام المسرحية األخرى.

وتشمل الخطة الســنوية تنفيذ عمل مسرحي تم االصطالح عليه داخلًيا باسم 

»العمل الجاد«، وهذا العمل مشــروع مســرحي متكامل مــن النص إلى اإلخراج 

والمؤثرات واألداء، ويســتمر عاًما كاماًل. ويشــترط في هذا المشروع مواصفات 

ومقاييس مسرحية فنية وثقافية عالية، وهذا البرنامج يحقق للطالب الفائدة من حيث 

تلمس أدوات المسرح ومعرفة المدارس المختلفة للمسرح، وتعلمه وإتقان رسالة 

المسرح الســامية. وهذا المشروع يهيئ ألن يشــارك في المهرجانات والمحافل 

المختلفة، مما يضع الطالب أمام مسؤولياته كرجل مسرح.

وهناك مشروع »مســابقة النصوص المســرحية« والتي عملت على مستوى 

جامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي على مستوى المملكة العربية السعودية، 

ا، وهو إيجاد النص المناســب من الطالب  وهــذا البرنامج يحقق هدفــا مهما جدًّ

والطالبات على مســتوى الوطــن، كون نصوصهم تختلف الختالف ســنهم عن 

الكتاب المعروفين والمشهورين وبما يعيشونه من مرحلة. وتحققت أهداف ذلك 

البرنامج في الســنتين الماضيتين، حيث تم تنفيذ عرضين مميزين لطالبتين من كلية 

البنات من الدمام وهماث أحالم اليعقوب وريم المطيري.

كما أن من ضمن خطط النادي إقامة برنامــج »مواقف كوميدية«، وهي أيًضا 

فكرة رائدة للمســرح بالجامعة، حيث أنها الوحيدة على مســتوى الشرق األوسط 

التي أدخلت هذا الفن إلى حّيز التجربة، وقد نجحت خالل الثالث مواسم الماضية 

نجاحا لفت األنظار، ولعل هذا البرنامج حقق أهداًفا ال تقل أهمية عما ســبق ذكره 

من تفاعل لمجتمع الجامعة مع النادي ومن اكتشاف مواهب فنية عالية بين األوساط 

الجامعية.

هنا سأدخل في محور أزمة المســرح، فعند قيامي بالبحث حولها وجدت أن 
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األزمة مســتمرة إلى اليوم، ولكن بين عامي )99)م إلى 998)م اختنق المســرح 

بحيث أنك ال تكاد ترى خبًرا عن العمل المسرحي، إاّل ما هو منظم الحتفال معين. 

وهذه األزمة أتت من خالل المد األيدلوجي حيث تم اســتبعاد العمل المســرحي 

بشــكل تدريجي خالل 20 ســنة، ونظرا لجهل الخريجين وجهل المجتمع ثقافًيا 

بأهمية المســرح، فذلك جعلنا ال نرى أي نشاط مســرحي على مستوى المملكة. 

ونالحــظ أنه قبــل 20 عاًمــا كان التعليم يقيــم مهرجاًنا على مســتوى مدارس 

المنطقة وبشــكل إجباري، بحيث يتم اختيار العــرض الفائز والذي يمثل المنطقة 

في المهرجان، وكانت فرق الكشــافة تجوب المملكة وكان هناك أسبوع الشجرة 

والمرور، كانت كل هذه األنشــطة ضمن برامج التعليــم العام والطالب، وعندما 

اختفت وصلنا إلى أزمة )99)م و998)م.

عاد بعد ذلك المسرح من جديد عام 998)م، فجاء مهرجان المسرح السعودي 

األول بالقصيم عام 998)م، ثم مهرجان المسرح السعودي بجدة عام999)م، ثم 

في الظهران عام 2000م، بعدها توالت األعمال المسرحية من هنا وهناك. وهنا لم 

أذكر مهرجان الجنادرية ألنه المشاركة المسرحية فيه تكون على الهامش وال يعتمد 

على جهة مباشرة لإلدارة فتنظيمها يأتي من الخارج.

وسبق أن ذكرنا في بداية الورقة، أن وجود المسرح اعتمد على جهود األفراد، 

هنا أيًضا بعد عودة المســرح في عام 998)م عاد بجهــود فردية. وكمثال أذكر أن 

المهرجان المسرحي السعودي األول أقيم بناء على مبادرة في عمان أثناء األسبوع 

الثقافي للجامعات. فكانت بين أربعة أشخاص همث عبدالله باحطاب، نايف خلف، 

ومحدثكــم جبران الجبران والدكتور الضامي، فكانت بمثابة أعمال فردية وتحايل 

على العمداء وإغراء بالتصوير في اإلعالم وخالفه، فاســتضافته جامعة القصيم ثم 

تحمس عميد جامعة الملك عبدالعزيز وأقيم مهرجان المسرح السعودي الثاني، ثم 

اســتضافته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أيًضا. وهنا توجد خطورة كون أن 
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المسرح يرتبط بأســماء أشخاص فعند اختفائهم يختفي نشاط المسرح. وهنا أذكر 

نقطة وهي أن المنطقة الشرقية هي أكثر مناطق المملكة التي يتواجد فيها المهتمين 

والمتابعين للمسرح، لدرجة أنهم لم يشعروا بأزمة بين عامي )99)م و998)م.

وهنــا أتقاطع مع الفكرة التي طرحها األســتاذ عبدالله الجفال، وهي أنه ومن 

خالل المعّوقات التي مرت على المســرح خالل عشــرين عاًما وحتى نهوضه ثم 

األزمة التي مرت عليه، ثم عودته إلى الوضع الحالي، تجعل من التحايل أمًرا واقًعا 

من أجل استمرار المسرح ولكن أتمنى أن اليكون هذا التحايل إيماًنا وقناعات بأنه 

هذا هو الشكل الثقافي.

من أهم مايعاني منــه المثقف والفنان هي اإلدارة، فــإدارة الفن والثقافة هي 

فن بحد ذاته، فقد أقيمت ورشــة عمل في تونس اســمها »المســرح الجامعي بين 

المتاح والمأمول« حضرها 25 مشــرًفا مســرحًيا من كافة القارات. وفيما ذكر أن 

أكبر معوق للمسرح هو المسؤول عن النشاط الطالبي في الجامعة، فإن كان يهوى 

المسرح فاألندية المسرحية ستنهض، ومما تم االتفاق عليه هو أهمية ربط المسرح 

بالمنظمات التعليمية الدولية، واشتراطها على أن يكون المسرح في الجامعة ضمن 

التقييم العام للجامعات.

بعد اســتعراض مختلف أنواع التحديات والمعوقات التي تواجه المســرح 

أحببت ذكر بعض التوصيات المهمة في هذا المجال لتطوير دول المسرح الجامعيث 

أن تعيد وزارة التربية والتعليم األنشطة المسرحية والفنية بشكل فاعل.. )

أن تتبنى وزارة الثقافة واإلعالم مشروًعا النهضة بالمسرح كمشروع وطني . 2

متكامل.

أن تتبنى وزارة الثقافة واإلعالم مشــروًعا تثقيفًيا شاماًل عبر كل الوسائل . 3

اإلعالمية لنشر الثقافة المسرحية.
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أن تقــوم وزارة الثقافة واإلعالم بعمل البنية التحتية بإنشــاء مراكز ثقافية . 4

متكاملة في مختلف مناطق المملكة.

أن تتبنى وزارة التعليم العالي النشــاط المســرحي وتدخله ضمن التقييم . 5

العام للجامعات.

أن تقــوم وزارة التعليم العالي بفتح أقســام للفنــون الجميلة في كليات . 6

اآلداب بمختلف الجامعات ودعمها. 

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذة فاطمة القحطاني )كاتبة في جريدة اليوم(:

ذكرت أســتاذ جبران أن خريجي التعليم العام الحكومي يجهلون أموًرا كثيرًة 

عن المسرح لعدم تسليط الضوء عليه من قبل الوزارات، أيًضا أقول أنه نظًرا لغياب 

األنشطة الالصفية، فإن الطالب ال يســتطيع أن يدرك مواهبه ومواطن اإلبداع التي 

يمتلكها، ولكن وبوجود ســواعد أخــرى ال تعتمد على التعليم نســتطيع تقليص 

هذه المشــكلة، فالقطيف كنموذج يحتذى بها ألنها المعة بأســماء فنانات وفنانين 

تشــكيليين وفنون أخرى، فأتمنى أن تطبق مثل هذه التجربة على مســتوى مناطق 

المملكة.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
في الســابق كان هناك تاريخ طويل لرعاية الشــباب قبــل بداية الصحوة التي 

أوقفت كل شــيء، فقد كانت مسرحيات متعددة ومسابقات باإلضافة إلى المسرح 

المدرسي، فبرأيي أنه يجب على المسرحيين أن يعودوا إلى تلك الفترة حيث يوجد 

تاريخ عريق للمســرح، أتذكر أنه كان يعرض في نادي الصفا بصفوى مســرحيتان 

إلى ثالث مســرحيات سنوًيا، وكان مسرًحا هادًفا وناقًدا للقضايا اليومية مثل قضية 

قص الشوارع، وانقطاع الكهرباء، فقد كان منفتًحا ومنطلًقا ومستمًرا، ولكن بعدها 
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توقف العمل المسرحي. وعلى المســرحيين أيًضا أن يكونوا أكثر جرأة في الطرح 

وأكثر نشاًطا لتعود الحياة إلى المسرح ولكل الفنون، ويساهم في دخول المرأة إلى 

المسرح.

الأ�ستاذ ح�سن الجميعان )كاتب(:
لدي سؤاالن األولث أذكر كمثال أن المســرح الكويتي استطاع أن يغير قانوًنا 

في وزارة الصحة الكويتية، هل باستطاعة المسرح السعودي تعزيز سيادة القانون؟ 

والســؤال الثاني هل المسرح الســعودي حاضر في المناســبات الدولية كمناسبة 

حقوق الطفل أو ذوي االحتياجات الخاصة؟

الأ�ستاذ ح�سين الجفال )كاتب وقا�س(:
في الستينات استعانت الكويت باألستاذ زكي طليمات لُينشئ مسرًحا ونهضة 

مسرحية، وكذلك األمارات في نهاية الستينات بالمرحوم صقر الرشود، فهل يحتاج 

المسرح السعودي لرجل ما لينهض المسرح السعودي؟

الأ�ستاذ محمد الحالل )كاتب م�سرحي(:
وجدت مســتوى من اإلحباط في الورقتين ولكني أرى أنه يوجد كم كبير من 

الجمهور يعي الثقافة المســرحية بشكلها التام، وحينما أقول شكلها التام أقصد أن 

الكثير أصبح يناقش في قضايا النص والرؤية المسرحية أو اإلخراجية، حتى في أدق 

التفاصيل، وهذا يعتبر وعي كبير يجب أن نحتاطه نحن كمســرحيين. النقطة الثانية 

هو مســتوى التفاؤل، الله عز وجل يقولث }إِنَّ اللَّــَه اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا َما 

بَِأنُفِسِهْم{ فأقول أن المســرحيين بحاجة إلى أن يغيروا أنفسهم لتوصيل رسالتهم 

عبر األثير بكل صدق وإخالص لتصل إلى المتلقي، فأتمنى من المســرحيين البدء 

من أنفسهم.
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الأ�ستاذ علي البراهيم )كاتب(:
دائما نحن نسأل عن دور اإلعالم في دعم المسرح، فنتمنى من الصحافيين أن 

يناقشــوا قضايا المسرح بمستوى جيد من الجرأة وعرض المشاكل حتى تصل إلى 

المسؤولين.

الأ�ستاذ ح�سين ال�سنونة )اإعالمي وقا�س(:
تعليًقا على مداخلة األستاذ علي، أذكر أن أحد عمالقة المسرح يخبرني أنه ال 

يوجد اعتراف من الحكومة بوجود المسرح والمسرحيين فماذا تنتظر من الصحفي؟

الأ�ستاذ محمد ال�سلمان )تربوي(:
الكالم الذي ذكره الضيفان حول حاجة المســرح إلى بنى تحتية وما إلى ذلك 

ا على مستوى مجتمع اعتبره فقيًرا، فأعتقد أن المسرح هو فن  أجده كالًما كبيًرا جدًّ

إنســاني ال يحتاج إلى دعم دولة وإن هذا الدعم ربما يأتي من قبل مسؤول ال يفهم 

شــيًئا في الفن وهذا أمر ال نقبل به، ألن المدارس السريالية وبيكاسو وغيرها كلها 

ظهرت بفعل مجهودات فردية، فكما ذكر األســتاذ محمد الحالل أنه يجب أن نبدأ 

من أنفسنا.

الأ�ستاذ جبران الجبران:
بخصوص ما ذكره األستاذ عبدالله العبدالباقي، لقد قمت بالرجوع للوزارات 

واألرشفة للحصول على قانون يمنع دخول المرأة إلى المسرح فلم أجد، ال مرسوم 

ملكي وال فتوى وال قرار وزاري يمنعها من ذلك. وكان هذا البحث قد اســتغرق 6 

أشــهر مع أصدقاء كثر، وكل ما وجدناه هو خطابان في حياة األمير فيصل بن فهد، 

حيث أنه تــم توجيه خطاب لمنع حضور المرأة للمســرح ثم همش هذا الخطاب 

ليعدل هذه المسألة. ولكن عند خروج التجربة ظهر ما هو أقوى من القانون النظامي 

وهو القانون العرفي الذي تحدثنا حوله، فأقول أن كل المســؤولين لم يقفوا إاّل مع 
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الخطابــات المانعة فقط. وحــول نقطة الرجوع للتاريخ أقول أنــه ال يوجد تاريخ 

محفوظ وبإمكانكم الرجوع إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وليسأل أحدكم عن 

أرشيف ما قبل 40 سنة، لن يجد فيها شيًئا يذكر.

بالنسبة لمداخلة األستاذ حســين الجفال أقول أننا ال نتحدث هنا ببكائية، فلو 

أردنا أن نبكي يجب أن نبكي على أنفســنا لقبــول الوضع االجتماعي، إذ يجب أن 

نعيش حالة من اإلبداع لنتخطــى الثقافة المجتمعية، ومن خالل العالقة القوية بين 

األديب أي كاتب النص وبين المســرحي والممثل تتوقد الحركة وتتقوى وتكون 

حالة التصدي أقوى. فالنص هو أدب، وعرضه على خشبة المسرح هو فن، والتزاوج 

ما بين األمرين هو من يخلق االنصهار القوي الذي يســتطيع أن يجعل المرأة قائدة 

لدفة المسرح وليس فقط ممثلة. فنقول أن وعي الممثل ال زال متذبذًبا وهناك كسل 

ا لعدم  لوقوفه عند حــد التطبيق فقط، فيجب أن يتجاوز ذلــك والعملية صعبة حقًّ

وجود البنى التحتية والمعاهد ولكن بالتعاون الجمعي مع الفرق المســرحية يمكن 

تحقيق ذلك.

رًدا على بعض األخوة، أقول أننا ال نتحدث هنا ببكائية عندما ننظر إلى القانون 

والبنى التحتية، الدولة ليســت فقيرة وهي تستطيع أن تضع البنى التحتية إن أرادت، 

وقانون يحميك كما ذكرنا ضمن بنود معينــة. فحينما أقول قانون ال نعني الصرف 

وإنما توفير قاعات ومســارح، ووضــع قوانين تحمي المســرحيين ممن يمنعون 

العرض. 

مدير الندوة:
نشكر الجميع من مســرحيين وممثلين وصحافيين ونشكر ضيوفنا على هذه 

المشاركة الفعالة والشكر الجزيل موصواًل لمنتدى الثالثاء الثقافي.





الندوة التا�سعة

الشباب وتحديات المستقبل
15 محرم 1432هـ الموافق 16 دي�سمبر 2010م

ال�سيوف:
الأ�ستاذ مو�سىجعفر ال�سادة	 
الأ�ستاذ محمد كمال المزعل	 
الأ�ستاذ موؤيد مهدي الخباز	 
الأ�ستاذة �سماح محمد ال�سنان	 
الأ�ستاذة زينب يا�سين ال�سادة	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ وليد اأحمد اآل �سلي�س))(

))(  ناشط حقوقي.



الأ�ستاذ موؤيد مهدي الخباز
طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	 
له نشاط ثقافي واجتماعي ومتطوع في جمعية تاروت الخيرية.	 
مهتم بالقراءات والحوارات الشبابية.	 

الأ�ستاذة �سماح محمد ال�سنان
خريجة بكالوريوس مختبرات من جامعة الملك سعود.	 
 مهتمة بالنشاط الثقافي واالجتماعي.	 
شاركت في مبادرات شبابية متنوعة.	 

الأ�ستاذة زينب يا�سين ال�سادة
خريجة بكالويوس ترجمة من جامعة الملك سعود.	 
تعمل موظفة في شركة »ويرلي«.	 
شاركت في أعمال فنية وأنشطة اجتماعية.	 

الأ�ستاذ مو�سى جعفر ال�سادة
طالب في المرحلة الثانوية بمدرسة صفوى الثانوية.	 
كاتب ومدون في القضايا االجتماعية.	 
شارك في العديد من األنشطة والمبادرات االجتماعية.	 

الأ�ستاذ محمد كمال المزعل
طالب جامعي مبتعث في الواليات المتحدة األمريكية.	 
ترأس نادي الطلبة السعوديين.	 
له نشاط فاعل في األوساط الطالبية.	 



الشباب وتحديات المستقبل

مدير الندوة:
الشباب هم الكتاب المفتوح لهذه الليلة، ال يوجد لدينا مقدمات، هم المقدمة 

وهم النص األصلي للكتاب، الشباب هم الشريحة األكثر في كل الدول، ولكن في 

نفس الوقت الشــباب هم أكثر الفئات المغيبة عن واقعهم االجتماعي. فمنذ نشوء 

الدول لم يتم االهتمام بوضع اســتراتيجيات مخصصة للشباب، واقتصر االهتمام 

بالكلمات الرنانة بأن الشــباب هم المستقبل وهم السيادة التي تحمي الوطن، لكن 

في واقعهم العملي ال يوجد من يحتضنهم ويتعرف على مشاكلهم، فأصبح الشباب 

في عزلة عما يجري في أوطانهم، وبذلك وجدنا الدول تخســر من حيث ال تعلم، 

من طاقات إبداعية ال تجد من يحاول استثمارها.

وفــي هذه الليلــة الحوارية الجميلــة تنعكس المعادلة، فيكون الشــباب في 

المنصة، نتعــرف على آرائهم في ثــالث موضوعات كثيًرا ما كانت تشــغل عقل 

الشــباب وهيث التعليم، البطالة، المشــاركة. وأول ما نبدأ، نبدأ بالتعرف على آراء 

الشباب عن واقعهم وأيًضا هل هم قلقون على مستقبلهم؟
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الأ�ستاذ محمد المزعل:
الشباب ولوقت طويل كانوا مغيبين أو ما زالوا مغيبين عن صناعة القرار، وكما 

قال األخ وليد دائًما نســمع الخطابات الرنانة وأن الشباب أكثر من نصف المجتمع 

ولكن ما هو دور الشباب؟ 

هل أنا قلق من الواقع ومن المســتقبل؟ نعم أنا قلق، ولكن ما لذي علي فعله؟ 

هنالك مقولة دائًما أرددها، ســمعتها في حفل تخرج أحد األخوة في أمريكا، كان 

مدير الجامعة يقولث »الحظ يكون عندما تكون مســتعًدا وتأتي الفرصة المناسبة«، 

فأنــا اآلن أعمل على أن أكون مســتعًدا بأن أحمل الشــهادة الالزمة، وأحاول أن 

أمارس التدريب كلما سنحت لي الفرصة في اإلجازات الصيفية وغيرها، أحاول أن 

أراسل الشركات والبنوك من اآلن؛ لكي أضمن حصولي على وظيفة عند تخرجي، 

فالشــهادة لم تعد كفيلة كي تضمن لك وظيفة أو تضمن لك مركًزا مرموًقا، فأعتقد 

أن الواقــع مقلق والفرص قليلة، الواقع صعب ولكن ما لذي يجب فعله؟ أعتقد أنه 

يجب على كل شــاب أن يكون جاهًزا، وأن يعمل كل ما بوســعه كي يكون جاهًزا 

عندما تأتي الفرصة ويتم االستفادة منها بالصورة المثلى.

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
هل أنا قلقة؟ ال لســت قلقة، ليس ألني موظفة فالعقد ســينتهي هذا الشــهر، 

ولكن ألني أؤمن بنفسي وكفاءتي، ولدي القدرة أن أقدم نفسي بالشكل المطلوب، 

وأنا أشعر بالتفاؤل والمستقبل سيكون جيًدا ومناسًبا، وهذا يجعلني ال أشعر بالقلق 

حيال مستقبلي ووظيفتي. فقط ألني أؤمن بهذا الشيء فالقدر يوفر لي ما أؤمن به.

الأ�ستاذ موؤيد الخباز:
أعتقد أن الصعوبات هي نابعة من النظرة التشاؤمية التي يضعها الشاب أمامه، 

لــو أتينا للواقع كمثال فإن هاجس التعليم يشــعرنا نحن الشــباب ال نلقى التعليم 
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المناســب لنكون من الرواد في تنمية المجتمع، وعلــى أرض الواقع هناك قضايا 

حقيقية نشــهدها، فلو تفحصنا الفرص الوظيفية فإننا سنجد أن مسؤولي التوظيف 

معظمهم من غير الســعوديين، وخاصة في القطــاع الخاص، مما يؤثر بالطبع على 

فــرص توظيف الشــباب، فهذا ما يقلق الشــباب اآلن، فهو عندمــا يتخرج تكون 

الخبــرات لديه ضعيفة والوظيفة نوًعا ما صعبة، فكما قال األســتاذ محمد يتوجب 

على الشاب أن يسلح نفسه بالتدريب في اإلجازات، حتى يكون جاهًزا، ونحن نرى 

في مجتمعنا بالقطيف خصوًصا أنشطة تحتضن الشباب؛ لمساعدتهم على التأهيل 

للوظيفة بالشكل المطلوب.

الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
هل أنا قلقة؟ نعم قلقة؛ ألن التخصصات الطبية تســتلزم منا دراســة إضافية، 

إلعادة االختبــار وتأهيل الخريج، فكل دارس في المجــاالت الطبية قلق من هذا 

األمــر، ألننا ندرس خمس ســنوات باإلضافة لســنة تدريب، فأرى بأن اشــتراط 

االختبار المســبق للحصول على الوظيفة هو أمر ال داعي له، وقد يكون ســبًبا في 

حرمان الشاب من االلتحاق بالوظيفة في الوقت المناسب. هذا ما يقلقني كثيرًا.

الأ�ستاذ مو�سى ال�سادة:
طبًعا كمــا تفضلتم أن أمامــي مراحل طويلة للتخرج مــن الجامعة والبحث 

عن الوظيفة، فالمســتقبل متغير، وأنا أشعر بالتفاؤل بأن األمور ستتحسن بإذن الله 

مســتقباًل، وتكون الفرص الوظيفية متاحة بشكل أفضل، ولكني اآلن أشعر بالقلق 

حيال مستقبلي. يتحسن الوضع ولكن تقييًما للواقع أشعر بالقلق.

مدير الندوة:
نبدأ بالمحور األول من محاور هذا اللقاء، وهو محور التعليم، وال يفوتني إاّل 

أن أقرأ جزًءا مما ورد في ميزانية المملكة العربية الســعودية التي صدرت باألمس 
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في مجــال التعليمث »بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليــم والتعليم العالي وتدريب 

القوى العاملة، حوالي 50) مليار ريال، ويمثل حوالي 26% من النفقات المعتمدة 

بالميزانيــة وبزيادة 80% ما تم تخصيصه في العــام الماضي. إن الغرض هو توفير 

البيئة المناســبة للتعليم وزيادة الطاقة االستيعابية للمدارس والجامعات والكليات 

المخصصة، وتضمنت الميزانية مشاريع إلنشاء 0)6 مدارس جديدة للبنين والبنات 

في جميع المناطق، إضافة إلــى المدارس الجاري تنفيذها حالًيا البالغ عددها أكثر 

من 3200 مدرســة، والمدارس التي تم استالمها خالل هذا العام وعددها حوالي 

600 مدرسة، وتأهيل وتوفير سبل الســالمة لــ 2000 مبنى للبنين والبنات. وفي 

مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع الستكمال للمدن الجامعية في عدد 

من الجامعات تبغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 مليارات ريال، كما تم اعتماد 

النفقات الالزمة لــ 0) كليات جديدة«.

من خالل هذه البيانات كيف ترون واقع ومستقبل التعليم؟

الأ�ستاذ محمد المزعل :
ال شــك أنه منذ تولي الملك عبدالله بــن عبدالعزيز الحكم في عام 2003م، 

ركزت الحكومة على التعليم بشــكل ملحوظ، وكان مــن أهم الخطوات، برنامج 

اإلبتعاث، فال يخلو بيت من مبتعث على حســاب الدولة. فالتحسن موجود ولكن 

التحسن الفعلي ليس باالســتثمار وتوفر المباني فقط فالتعليم عملية تكاملية، فلو 

كان لديك جهاز حاســب وأنت ال تؤمن بمدى أهميته، فلن يكون هناك فائدة منه، 

فأنــت تمتلك الجامعات والكليات ولكن إن لم تؤمن بأهميته فلن تكون لها فائدة.

أعتقد أن توفر هذه اإلمكانات هي خطوة جيدة، فقد درست في المرحلة اإلبتدائية 

والمتوســطة في منزل مســتأجر، لكن اآلن معظم مدارس مدينة سيهات حكومية 

وليست مســتأجرة، فالحمد لله يوجد تطوير في المباني، ولكن تطور هذه المباني 

ليس هو المهم، فعلى ســبيل المثالث مدرسة دار الحكمة في القطيف تخرج أفضل 
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الخريجين والطلبة المتفوقين ليس على مســتوى القطيف بل على مستوى الشرقية 

والمملكة ككل، وهي في مبنى مستأجر.

لذلك فــإن العملية تكاملية بأن تتوفر هذه المباني والتكنولوجيا إضافة للرغبة 

واإليمان مــن الجميع، ويكون هناك أيًضا اهتمام من البيت بأهمية التعليم، فحينما 

نصل لمرحلة الجامعة، تكون هذه المراحل متكاملة ومنســجمة مع بعضها. فنأمل 

إن شــاء الله أن توفر الوظائف بشكل جيد ونأمل أن نثبت أنفسنا نحن الشباب بأننا 

قادرون على المشــاركة في التنمية التنمية فكما قالت األســتاذة زينب أهم شــيء 

الثقة بالنفس، وأنا أختلف مع األخ مؤيد فيما طرحه حول النظرة التشــاؤمية، يجب 

عكس المفهوم في النفس والتفاؤل بالخير، والثقة بالنفس بما لدي من مهارات وما 

يؤهلني للمستقبل.

الأ�ستاذ مو�سى ال�سادة:
طبًعــا تطوير المناهج أمر مهــم وجميل ولكن هذا التطــور يحتاج إلى واقع 

للتنفيذ، من معامل مهيئة وخدمات مدرســية متكاملة، لمــا تم تطويره في المنهج 

لالســتفادة منه، فكما ذكــرت أن الدولة صرفت 50) مليــار دوالر، ولكن غياب 

المشرفين على الجهات المنفذة والتدقيق على مواطن صرف هذه المبالغ يحد من 

التطور واالســتفادة الحقيقية من الميزانية المصروفة، فالوســائل التعليمية ال تزال 

غير متناسبة مع تطور المناهج.

لقد اّطلعت على المناهج الجديدة بالرغم من أنني ال أدرســها، ووجدت أنها 

تحتاج إلى تأهيل للمدرس لالســتفادة من الطرق الحديثة للتعليم، وهذا ما حصل 

واقًعا فهناك دورات عقدت إلعادة تأهيل المدرس من أجل مواكبة التطوير.

الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
بالنســبة للمدارس ال علم لي نظًرا النفصالي عنها مــن بعد تخرجي، ولكن 
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بالنســبة للجامعات نعم يوجد اهتمــام وتطوير، ولكن ليس بالشــكل المطلوب 

تماًما؛ فهناك ال تــزال تخصصات غير متاحة للمرأة، ففي الكليــة التطبيقية الطبية 

هناك تخصــص جديد وهو »تكنولوجية حيوية طبيــة«، ولكنه متاح لألوالد فقط، 

أيًضا تخصص تشــريح، بالرغم من أنني ال أجد ســبًبا لعدم إتاحة المرأة لدراسته، 

ربما العتقاد سائد بأن المرأة ال تســتطيع التعامل مع األجهزة التكنولوجية، ونظًرا 

لعدم توفر الوظائف بشكل عام فمن المفترض التوسع في التخصصات، وفتح مثل 

هذه المجاالت للمرأة أيًضا. أما بالنسبة لالبتعاث فهذه التخصصات متاحة للمرأة، 

فعندما تتخــرج المبتعاث فال بّد أن يتم توظيفهن في هــذه المجاالت، فأتمنى أن 

تفتح مثل هذه الوظائف للمرأة.

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
بالطبع ال، فعلى ســبيل المثال، يوجد في أرامكو قسم »سي بي سي« للمرأة، 

وكثير منهن درسن في الخارج هندسة وتوظفن أيًضا، وبالتالي فالمسألة ليست لها 

عالقــة بطبيعة المرأة أو طبيعة الرجل. ولكن لــدي تعليق على موضوع تخصيص 

الميزانية، أجد أنه ال بد من توفير المزيد من الجامعات في المنطقة الشــرقية، ألن 

الطالبة منا تضطر للدراســة خارج الشرقية، لقلة فرص القبول في كلية الدمام وهي 

الكلية الوحيدة، وأيًضا لعدم القدرة على تكفل أعباء الدراسة في الجامعات األهلية. 

وأرى أن تخصيص جزء من الميزانية لتطوير المناهج أمر جيد، ففي إحدى مدارس 

صفوى يتم تكليــف الطالبة بعمل عرض مرئي على برنامج عرض الشــرائح، في 

موضوع ثقافي عام باللغة اإلنجليزية، وهذا في اعتقادي أمر جيد فهو يكسب الطالبة 

الثقة بالنفس ومهارات أخرى. كما يتم تكليفهن بمهمات تعتمد على عمل الفريق، 

حيث ترتدي الطالبات أطقم مالبس موحدة، ويقمن بعملية التنظيم، فهنا ُاكســب 

التعليم روح مختلفة يجذب الطالبات للعلم على خالف األساليب التقليدية.
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الأ�ستاذ موؤيد الخباز:
أواًل تعقيًبــا على الميزانية التي تم ذكرها، فالمالحــظ أنها تركزت فقط على 

تجهيزات المباني والجوانب المادية، ولكن ال نرى ميزانية للخطة اإلســتراتيجية 

للمناهــج المطورة أو مناهج التعليم وكيفيتها. فبعض مواد المناهج العلمية مثاًل ال 

تزال غير مناسبة للمرحلة العمرية للطلبة، وتعرض عليهم بصورة تقليدية، مما يعني 

أنهم يحفظونها دون اســتيعاب أو فهم. أما بالنسبة للسؤال المطروح، سأتكلم عن 

جامعة البترول باعتباري طالب فيها، وســيكون حديثي حول كفاءة المحاضرين، 

فالدكتــور المحاضر أشــعر أنه ال يتم تأهيلــه بأخذ دورات تهتــم بكيفية توصيل 

المعلومة، فالتقديم يكون جاًفا جًدا والوسيلة التعليمية قديمة جًدا، أيًضا نسمع أن 

الجامعة مزودة بالتقنيات الحديثة، ولكن السؤال هل المحاضر قادر على استخدام 

هذه التقنيات؟

أنا وبعد ســت سنوات وجدت أن المحاضر غير مؤهل تماًما، فهناك من يقدم 

مادته بشــرائح قديمة ترجع لعام 998)م، علًما بأنه يدرس عن االقتصاد السعودي 

الحديث. األمر اآلخر نجد أن الجامعات في السعودية تعاقدت مع شركات أجنبية، 

وأخذت التصنيف العالمي األول في دبــي حول التكنولوجيا الحديثة في التعليم، 

ولكن حينما نأتي للواقع نجد أن العديد من متطلبات تطوير وسائل التعليم مفقودة 

وخاصة في مجال التقنيات الحديثة، فالمحاضر يقدم لنا الطرق فقط ولكن التطبيق 

يكون على الطالب. والمشــكلة األخرى أنه ال توجد هناك ســبل تواصل مرنة بين 

الطالب والمحاضر، فلو كان هناك شــبكة تواصل لسهلت األمر كثيًرا، فعلى سبيل 

المثال، أعمل حالًيا على مشــروع دراسة وتحليل اســتراتيجية إحدى الشركات، 

وعند دخول موقع الشركة على اإلنترنت وجدنا صعوبة في التطبيق وأخذ البيانات، 

فاضطررنا للنزول ميدانًيا ومقابلة المسؤول عن الشركة، فعندما وجدنا صعوبة في 

تنســيق موضوع البحث هذا مع المحاضر لعدم وجود تقنيــات تواصل فاعلة بين 
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مختلف األطراف.

ولدي تعليق ســريع على الميزانية، أتذكر أني كنت أستمع ألحد برامج إذاعة 

الــ »بي بي سي« عن تطور التعليم في اليابان، حيث ذكر أنهم قرروا في سنة ))20م 

زيادة ميزانية تطوير التعليم بنسبة 0)%، فدهشت لفارق الميزانية لديهم، ومن ضمن 

برامجهــم أنهم خصصوا، ومن ضمن هذه اإلجــراءات أنهم عملوا دورات مكثفة 

للمدرسين وللطالب وألولياء أمورهم أيًضا من أجل مواصلة التطور والتقدم.

الأ�ستاذ محمد المزعل :
من خالل تجربتي أجد أن التعليم الثانــوي كان جامًدا، ربما اآلن أصبح أكثر 

تفاعلية ولكنه هل يمكن أن يخلق شخص قادر على التخطيط أم ال؟ السؤال واسع 

فالعمليــة تكاملية، ويجب أن تكون كثقافة عامة، تبدأ من الشــخص نفســه وليس 

المجتمع فقط، فالتعليم في الرياض هو ذاته في الشــرقية ولكن هل الثقافة نفســها 

بالطبع ال. إًذا فالثقافة هي منظومة متكاملة بين الفرد واألســرة والمجتمع والدولة 

والمدرسة.

مدير الندوة:
لو كنتم مســؤولين في وزارة التربية والتعليم وطلب منك اتخاذ قرار من أجل 

تطوير التعليم فماذا سيكون؟

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
لو كنت مسؤوالً عن التعليم لقمت بإضافة ورش عمل في المقررات الدراسية 

للمرحلة االبتدائية والمتوســطة والثانوية، من أجل أن تســهم في تطوير مهارات 

مختلفة كالميكانيكا وصيانة الحاسب؛ حتى يتمكن الخريج من مزاولة مهن حرفية 

لو لم يتم قبوله في الجامعات.
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الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
بالنســبة لي لو كنت مســؤوال ً عن التعليم لقمت بتغييــر المناهج والخطط 

التنفيذية في كل المراحل.

الأ�ستاذ مو�سى ال�سادة:
لو كنت مسؤوالً عن التعليم، لقمت بتشكيل لجنة متخصصة في شؤون التدقيق 

على الميزانية وكيف تصرف، ألن الميزانية الضخمة إذا ما قورنت بالوضع الحالي 

فهي أمر خيالي، فلمنع حاالت الفساد أضع لجنة تشرف على شؤون الميزانية.

الأ�ستاذ موؤيد الخباز:
لو كنت مسؤوالً عن التعليم لقمت بعمل اتفاقيات مع الدول المتقدمة لجعل 

التعليم ـ إضافة إلى ما هو عليه ـ عملية اقتصادية واستثمارية.

الأ�ستاذ محمد المزعل :
لو كنت مسؤوالً فإنني سأطلب من الملك أن يجعل شركة أرامكو تساعد في 

إدارة أعمال الوزارة.

مدير الندوة:
ننتقل إلى المحور الثاني وهو موضوع البطالة، وأبدأ بقراءة نص ورد في خطة 

التنمية التاســعة الذي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر تقريًبا، يذكر أنه »تشير بيانات 

سوق العمل إلى ارتفاع حجم العمالة الكلية من نحو7 ماليين عامل عام 425)هـ 

إلى نحو 8 ماليين عامل مع نهاية عام 429)هـ، بمعدل نمو ســنوي متوسط قدره 

بــ 2،8%، كما تشكل العمالة الوطنية 3،76 مليون عامل بنسبة 46،9% من إجمالي 

العمالة الكلية موازنة بنحو 45.9% عام 2004م. وتمثل اإلناث ما نسبته 2.8)% 

من إجمالي العمالة الوطنيــة، وترتب على الزيادة في العمالــة الكلية توفير 836 

ألف فرصة عمل جديدة شــغلت العمالة الوطنيــة منها 458 ألف فرصة، بما يمثل 
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وأيًضا ممــا ذكر في تقرير مصلحــة اإلحصاءاتث »أن عدد الســعوديين في 

السعودية اآلن 8) مليون و7 مئة ألف تقريًبا وعدد األجانب في السعودية 8 ماليين 

و4 مئة ألف« فتقريًبا إلى النصف.

أســتاذة زينب في ظل هذه اإلحصائيات واألرقام واختالف نسبة البطالة بين 

5% و0)%، حيث الفكرة األســاس أنه عندنا في السعودية مشكلة البطالة، وعندنا 

مشــكلة وجود العمالة األجنبية، فمع زيادة السكان نجد زيادة في العمالة، فما هي 

قراءتكم لهذه اإلحصائيات واألرقام؟

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
الســؤال هناث هل أن وجود مشــكلة البطالة ناتجة من عدم توفر الوظائف أم 

ألن الشاب غير قادر على الحصول على الوظيفة؟ في اعتقادي نعم توجد وظائف 

ولكن هناك من الشــباب من هو غير قادر علــى تنمية ذاته للحصول على الوظيفة، 

كما أن الشــاب السعودي يرفض بعض الوظائف التي يجدهاـ  حسب تقديرهـ  أنها 

ال تتناسب معه كسعودي.

الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
البطالــة تعتبر عامل محفز، ألن الشــاب ال يريد أن يدرس ثم يكون عالة على 

أهله وعلى مجتمعه، بل يســعى ألن يكون شــاًبا نافًعا،وقد ال تكون مشــكلة عدم 

الحصول على الوظيفة ناتج عن تعالي الشــاب السعودي بل المشكلة في المنشأة 

نفســها، فعلى ســبيل المثالث حينما قدمت طلب وظيفة في مستشفى الملك فهد 

التخصصي، تم رفض طلبي بعذر أن المواصفات والشــروط غير منطبقة، الشرط 

هو أن يكون حاصل على شهادة ماجستير و5 سنوات خبرة؟ فسألتها هل المطلوب 

»ســوبرفيزر« قالت ال؟ فهل يعقل أن خريج الماجســتير يقبل بوظيفة تتناسب مع 
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خريج البكالوريوس مع قلة راتبها مقارنة بشهادته؟ فالمسألة ليست مسألة مادة إنما 

تناسب بين المردود المادي وبين الشقاء الذي تكبده أثناء دراسته.

الأ�ستاذ موؤيد الخباز:
لو نظرنا إلى مشكلة البطالة ورجعنا إلى مخرجات التعليم، نالحظ أن التعليم 

والصحــة والمواصالت وغيرها تعتمد على الحكومة فــي تمويلها، ولكن لو كان 

لدينا خطط اســتثمار التعليم أو اقتصاد التعليم؛ لتوفرت لنا ســبل تمويلية مساعدة 

أخرى، حيث توجد أمثلة لشــركات تســاعد الحكومة في التمويل للحصول على 

مخرجات بكفاءة تناســب سوق العمل. فاليابان كمثال تســاهم في تطوير التعليم 

وتهتم في ذلك كثيًرا، فشركة تويوتا ومستوبيشــي ـ كمثال ـ تنفق 3% من ميزانيتها 

من أجل التعليم وإقامة ورش عمل، فالموظف الياباني يشــعر بالوالء لجهة عمله. 

فلو كان لدينا مساهمة من قبل بعض الشركات كأرامكو مثاًل، فمن المؤكد سيكون 

هناك تحســن في المخرجات تجعل الخريج مؤهل للعمــل بمهارته وقدراته التي 

اكتســبها من ورش العمل، فمسألة أن صاحب الشركة يفضل العامل األجنبي على 

السعودي أمر طبيعي نظًرا الختالف بيئة تعلم كل منهما.

الأ�ستاذ مو�سى ال�سادة:
مما ال شــك فيه أن مشــكلة البطالة لها تأثير على الطالب في إعادة النظر في 

خياراته بالنســبة للتخصص الذي سيدرســه، ألنه يكتشــف أن هناك تخصصات 

مطلوبــة وأخرى ليس عليها أي طلب أو ال يجــد المتخصص فيها وظائف متاحة 

وقد يلتحق بوظيفة أخرى ليست في تخصصه.

الأ�ستاذ محمد المزعل :
لعلــي اختلف قلياًل مع برامج الســعودة، فكونك من جنســية معينة ال يجب 

أن يكــون ذلك عائقًا عن الحصول على الوظيفــة أو أن يعطيك ميزة تفضيلية على 
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اآلخرين، أذكر لكــم تجربة في أمريــكا، فالمعروف أن تكلفــة األمريكي عالية، 

فلتخفيض التكاليف قامت العديد من الشركات بإنشاء مكاتب لها في مناطق معينة 

كالهند مثاًل وبتكلفة رواتب أقل، فالشاهد أنه يجب على الشاب أن يطّور من نفسه 

ويدرس التخصصات المطلوبة وال بأس من دراســة تخصصات أخرى، حينما ال 

تتوفر وظيفة مناســبة لتخصصه من أجل أن يكســب الوظيفة، وأن ال يمني نفســه 

بالحصول على الوظيفة كونه سعودًيا فقط.

مدير الندوة:
أستاذة زينب فيما يخص البطالة وعالقتها باألجور، باألمس صرحت الدكتورة 

ناهد الرئيســة التنفيذية في أحد البنوك، ذكرت أن 60% من الموظفين الســعودية 

رواتبهم تقل عــن 4 آالف ريال، وهذا الراتب ال يخلق اقتصاًدا قوًيا، فأحياًنا تكون 

لدينا كفاءات ال تحصل على رواتب مناسبة، فما تعليقك؟

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
إذا كان الشــاب حديث التخرج فكيف تتاح له فرصة وظيفية براتب عال، هو 

يحتاج إلى خبرة فيتوجب عليه قبول الوظائف باألجر المتاح ولو بشكل مؤقت من 

أجل اكتساب الخبرة، وإن كان ال يتناسب مع الوضع االقتصادي وال يفي بالحاجات 

المالية، خصوًصا بالنســبة للرجل كونه ملزم بعائلة، ولكن ال ُبّد من تحمل الوضع 

لفترة ما. أيًضا في مســألة البطالة أحياًنا تكون هناك مشــكلة في الشخص نفسه إذ 

أن البعض ال يعرف كيف يســوق لنفسه، فيفترض إن تكون لدى الشخص أكثر من 

سيرة ذاتية تنسق بما تحتاجه جهة العمل المقدم لها.

مدير الندوة:
أستاذة ســماح وأثناء بحثك عن العمل، هل تنظرين لمســألة الراتب أم أنك 

ال تجدين بأًســا من مزاولة بعض المهن المتدنية األجور في سبيل حصولك على 
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الخبرة؟

الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
انظر لتطوير نفسي بالدرجة األولى وليس للراتب، بالنسبة للجهات الحكومية 

فإن من تدرس دبلوم أو ما تسمى »الفنية« تختلف عن الحاصلة على بكالوريوس، 

ولكن في الوظيفة نمتلك نفس الراتب ونفس المسمى ولكن في مستشفى الحرس 

أو أرامكو أو العسكري هناك فرق، فحالًيا ال أنظر إلى الراتب بقدر ما أسعى لتطوير 

نفسي.

مدير الندوة:
أستاذ مؤيد ما هو دور الشباب لحل مشكلة البطالة ولو بشكل جزئي؟

الأ�ستاذ موؤيد الخباز:
أعتقد أن للمؤسســات في مجتمعناـ  الحكومية منها أو األهليةـ  الدور الفعال 

في تنمية مهارات الشــباب، بما يضمن لهم الثقة أثناء طلب الوظيفة، فعلى ســبيل 

المثــالث في إحــدى المقابالت التي أجريتها مع أحدى الشــركات، ســئلت عن 

المهارات التي امتلكها فمــن خالل تجربتي التطوعية لدى الهاتف االستشــاري 

وجمعية تاروت اســتطعت أن أقدم نفســي بشــكل يجعلني مؤهاًل للوظيفة لدى 

الشــركة، فالمؤسســات لها دور كبير جًدا في تنمية مهارات الشباب لذلك يجب 

تفعيلها بشكل أكبر واالستفادة القصوى منها.

مدير الندوة:
أســتاذة ســماح البعض يرى أن في مســألة توظيف المرأة هناك مشاكل مثل 

االختالط، ومزاحمتها اللتزاماتها العائلية، فما رأيك في ذلك؟

الأ�ستاذة �سماح ال�سنان:
أشجع على العمل المختلط في المستشفيات، حيث يكون هناك خيار للمريض 
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ألخذ العالج من رجل أو امرأة، والبعض يرى في توظيف المرأة مصاعب أكثر من 

الرجل بســبب كثرة االجازات وعدم رغبتها في العمل في أوقات متأخرة وما إلى 

ذلك من اختالفات.أرى أن الوقت اآلن قد اختلف عن الســابق من ناحية مشاركة 

المرأة، وحاجتها للوظيفة حتى مع صعوبتها فهو أفضل من البطالة.

الأ�ستاذة زينب ال�سادة:
ال أجد مشكلة في االختالط، ما الذي يمنعها من ذلك؟ 

ولكن لي تعليق على ما ذكرته األستاذة سماح في خصوص العمل الطويل 2) 

ساعة، ال أتصور أنه على النطاق الفعلي مناسب أو مقبول كونه يستهلك الشخص، 

ويحرم المرأة من حياتها االجتماعية العادية، ويزداد األمر سوًءا في حال كون المرأة 

زوجــة وأم ألطفال. فطالما هناك تمييز واقعي بيــن الرجل والمرأة في المجاالت 

األخرى، فاألولى أن يكون هناك تمييز في العمل.

مدير الندوة:
أستاذ موسى هل تشجع أن يرشح الشاب نفسه في انتخابات المجالس البلدية؟

الأ�ستاذ مو�سى ال�سادة:
أشــجع على ذلك ألن من يتقدم في عمر الشباب لمنصب كبير مما الشك أنه 

سيطمح لألعلى حينا يتقدم به العمر، ولكن ال أعتقد أن ذلك سيجد صدى وقبواًل 

من قبل المجتمع تحت حجة قلة الخبرة.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ عبداهلل ال�سعد )نا�سط اجتماعي(:

ســأتحدث عن موضوع التعليم والبطالة، في البداية تعليق على ما ذكره األخ 

محمد، أجد أنها نظرة ليســت تفاؤلية فقط بل حلــم، فالخريج المبتعث يأتي وكله 
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أمل في العمل في مجاله، ولكنه يفاجأ بعدم توفر فرص وظيفية تناســب تخصصه، 

فيتم توظيفــه في حقل مختلف عن تخصصه، وأضيفت أيًضا أن مرحلة الدراســة 

العامة تختلف كلًيا عن الدراســة الجامعية. وحول تجربتي الشــخصية، فقدث كان 

حلمي أن أتخصص في مجال التلفزيون، ولكني اكتشــفت أن هذا التخصص غير 

متاح في المملكة، فدرســت أكثر من تخصص أيًضا استكمااًل لدراستي ووجدت 

صعوبة في الحصول على بعثة للدراسة في الخارج، وظروفي المالية لم تسمح لي 

لمواصلة الدراســة في الخارج. والخالصة أنني أرى أن الشــهادة ليست دائًما هي 

األفضل. كما أنني الحظت أن الشــاب قد ال يلقى معاملــة محترمة من الموظف 

السعودي، فالخالصة أن شــهادة البكالوريوس في الوقت الراهن ال تؤكل الشاب 

إاّل قوت شهادة ثانوية.

الأ�ستاذ محمد محفوظ )كاتب وباحث(:
اذكر مقولة للفرنسي »جاك اتالي« يتحدث عن أن عام األلفين أصبح الشخص 

مواطن عالمي، فبكفاءاته وقدراته يســتطيع التحرك خارج حدوده، فالشاب اليوم 

يختلــف عن أيامنا، كنا فــي زماننا نتحدث في أمور أقل عمًقــا مما يدور اآلن بين 

الشباب، فالشاب اليوم طموح جًدا وتواصله مع المعرفة العالمية والدارسة العالمية 

مرحلة جميلة لم تكن متاحة لجيل الثمانينات والســبعينات. باختصار أتحدث عن 

بعــض النقاطث أواًل أنه مما الشــك فيه أن هناك فجوة بيــن األجيال في مجتمعنا، 

فمثل هذه اللقاءات واألنشطة تردم هذه الفجوة وتقارب بين األجيال، وهذه الفجوة 

ليســت قيمية وإنما في االهتمامات واألولويات بين الجيل الطالع والجيل القديم، 

فاألولوية لدى الشباب اآلن هو الحصول على دراسات وتعليم ممزوج بالمهارات، 

تجعله قادًرا على االنطالق ضمن وضع اقتصادي مادي أفضل.

األمــر الثاني هو عالقة شــباب الجيل الطالع باإلعالم وهــي عالقة لم تكن 

موجودة في الجيل القديم ؛ لذلك أمام هذا الجيل الطالع فرصة لتشكل مجتمعات 
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شبكية، فاليوم ال يتم الحديث ضمن األطر الضيقة في المدينة أو المنطقة الواحدة، 

بل يتم الحديث عن بناء مجتمعات شــبكية عابرة لحدود المكان، بحيث يســتطيع 

جمع من الشــباب من مناطق مختلفة وثقافات مختلفة، أن يباشــروا عماًل مشترًكا 

يخدم به أنفســهم والبشــرية، اعتقد أن االلتفات إلى قضية أن يتفاعل الشباب مع 

اإلعالم الجديد بما يخدم مجتمعههم، فرصة ســانحة لهذا الجيل الطالع وبإمكاننا 

أن نجد مبادرات جيدة على هذا الصعيد في إطار بناء مجتمعات شبكية.

وأيًضا سمعنا في الفترة األخيرة عن قضية موقع »ويكيليكس« وأن القائم عليه 

هو شــاب ال يقل عمره عن 39 ســنة، فتصوروا أن شاًبا استطاع أن ينقل بحدث ما 

بمبــادرة ما، يكون في المقدمة على الصعيد الثقافي، السياســي واألمني بحيث ال 

يخلــو اليوم مجلس محلي أو دولي من حديث حول هذا الموقع، وما هي دوافعه، 

أهدافه وما هي الوثائق الجديدة التي يتضمنها هذا الموقع، ما أود قوله هو أن بإمكان 

الشــباب أن يتركوا بصمات نوعية في مســيرة حاضرهم وفي مســيرة مجتمعهم، 

وأعتقد أن لدينا الكثير من الطاقات المتمرســة والمتدربة والعارفة ولكنها بحاجة 

إلى أن تسند هذه المعرفة بإرادة إنسانية؛ حتى تحول بعض الرغبات إلى حقائق في 

مجتمعنــا، وكي تحول بعض الوعود واألحالم إلى وقائع مفيدة للمجتمع بشــكل 

عام.

الأ�ستاذ زكي اأبو ال�سعود )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
حينمــا ننطلق من التحديات التــي تواجه المجتمع فأننا نســمع آراء مختلفة 

ولكنها في النهاية تصب في البناء في المستقبل، فهؤالء الشباب والشابات يريدون 

أن يكونوا من رواد التنمية في هذا المجتمع.

وبالنســبة لما ذكره األخ محمد فهو كالم جميل ونحن وقد نأتي بمدير لشركة 

ما من الخارج، ولكن ذلك ال يقدم لنا تنمية حقيقية، وعندما استضفنا الدكتور علي 

فخرو، هنا في المنتدى تحدث عن التحديات التي يواجهها الشباب وذكر في تقرير 
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التنمية البشــرية جاءت النتائج ســلبية، وأن وراء النجاحات التي حققتها المنطقة 

هو ارتفاع أســعار النفط ولكن في التنمية البشرية كانت سيئة. اآلن هناك تحديات 

كبيرة أمام الشباب، فاألخت سماح متخرجة وال تستطيع أن تجد عماًل لعدم وجود 

الخبرة.

أما ما ذكره األخ مؤيد من تمويل الشركات اليابانية للتعليم فاألمر راجع لمسألة 

مهمة، أال وهي أن حكومة اليابان ال تملك خيرات األرض، فالمالك هم أصحاب 

الشــركات وهنا الفرق، فعند تخصيص ميزانية ما فمصدرها من ثروة الوطن، ولم 

تؤخذ من الضرائب، لذلك المشكلة هي كيف أشــارك في بناء التعليم مع أنني لم 

أســاهم في دفع تكلفته. أيًضا مع أن يكون هناك إلزام بالسعودة، فلو أخذنا معادلة 

اليابان وأردنا تطبيقها هنا، فحبذا لو يســن قرار بإلزام الشركات بتكفل أعباء دراسة 

وتنمية قدرات جميــع العاملين لديهم. فتجربة أرامكو تعتبر من التجارب الناجحة 

في هذا المجال.. وأخيًرا أنا ضد أن يكــون هناك انخفاض في األجور، فيجب أن 

نراعــي ظروف المعيشــة، لذلك أنا مع فرض حد أدنى لألجــور حتى يكون لدى 

الشــركات تحديات للتنمية البشرية، والتي تعتبر الوسيلة الحقيقة لتحقيق تنمية في 

المجتمع.

الأ�ستاذة اأريج اآل �سلي�س )م�سرفية(:
نحن دائًما ننظر إلى مخرجات التعليم ونغفل عن تثقيف أنفسنا، فالثقافة تسهم 

في خلق الشــخصية التنموية واإلبداعية. أيًضا مسألة أخرى هي أن طالب الوظيفة 

يتقدم لمجال يختلف عن تخصصه وينتظر من صاحب العمل أن يلحقه بالدورات. 

أيًضا بالنسبة للعمالة األجنبية هي ليست كلها ذات كفاءة عالية أرقى من السعودي، 

أحياًنا خريج ثانوي أو أقل ويحتل وظيفة يستطيع السعودي مزاولتها.
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الأ�ستاذة ن�سيمة ال�سادة )نا�سطة اجتماعية(:
من خالل ما نعيشه ونسمع أن هموم الشباب منصبة ناحية بناء الذات والوظيفة، 

ولكن سؤالي أين هم عن هموم المجتمع؟

الأ�ستاذة ر�سمية الربابي )مدربة في تنمية الذات(:
ا في الوقت الراهن حيث أننا جميًعا نمر بمرحلة  الموضوع المختار مهم جــدًّ

انتقالية، مما الحظته من اآلراء كما قالت األخت نســيمة أن الشــباب تحدثوا عن 

هموم الوظيفة والتعليم وغفلوا عن المجتمع. وكما تطرق األســتاذ وليد للميزانية 

فهي ميزانية ضخمة جًدا وتركزت أساســًا على تجهيــز المباني. إن عملية التعليم 

عمليــة تكاملية فالحديث ال يجب أن يقتصر على التعليم فقط، بل يجب يشــتمل 

على بناء الــذات وتنمية القدرات والمهارات حتــى يتمكن الخريج من الحصول 

على وظيفة بسهولة، فالمشكلة القائمة هي أننا نضع 90% على األسباب و0)% في 

الحلول، والمفترض عكس ذلك، كما يفترض التخصص في المجال الذي يحقق 

ذات الفرد وليس ما يتناسب مع سوق العمل.

الأ�ستاذة اإلهام ال�سنان )نا�سطة اجتماعية(:
هناك كثير من الشــباب يلتحقون بأقســام وتخصصات يعلمون اكتفاء سوق 

العمل بها، ولكن محدودية األقســام تضطر البعض للقبول بها ودراســتها، األمر 

اآلخر أتمنى أن تهتم مدارســنا بتنمية مهارات التعبير عن الرأي كما هو حاصل هنا 

في هذا الحوار.

الأ�ستاذة نهى اآل فريد )�ساعرة واأديبة(:
طرح ســؤال ما إذا كان التعليم القائم قادًرا على خلق مستقبل مشرق لشبابنا، 

رغــم أن العملية تكاملية فأنــا أرى أن الدور المنوط بالمؤسســة التعليمة يتحمل 

المســؤولية األكبر، فالطالب ولألســف يتخرج من الثانوية وال يمتلك قدرة على 
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صياغة موضوع أو استكمال تسجيل الكتروني، أو مواجهة الجمهور.

حقيقة أن أنظمة التعليم تحول دون اكتســابهم للكثيــر من المهارات العملية 

والفنية واالجتماعية، طبًعا بعيًدا عن موضوع المناهج القائمة، فنظام التعليم ال يزال 

قائًما على التلقين ورغم تخصيص بعض الحصص لممارسة بعض األنشطة، مثل 

حصص الريادة فهي أبعد ما تكون عن أهداف الريادة بالشكل المطلوب، فالمالحظ 

أن هنــاك الكثير من المعلميــن لديهم الرغبة للتغيير ولديهــم القدرة والكفاءات، 

لكنهم عملًيا ال يستطيعون تنفيذ األنشطة غير الصفية، بسبب األنظمة الصارمة التي 

تفرضها الوزارة، األمر الذي ال نراه بطبيعة الحال في المدارس األهلية، فســؤالي 

ألي حّد يصعب تغيير الوضع؟ أال يمكن تغييره بشــكل يسهم في تنمية أبنائنا بعيًدا 

عن الروتين القاتل؟

أقدم دعوة للعاملين في سلك التعليم ممن لديهم القدرة على المطالبة إلقامة 

أنشــطة غير صفية، كما اقترح أن يكون هناك دعًما من اللجان الخيرية، لمســاعدة 

المعلمين الملهمين لتنفيذ أفكارهم خارج أسوار المدرسة، في قاعات الجمعيات 

الخيرية مثاًل.

الأ�ستاذ منتظر النمر )رجل اأعمال(:
الحقيقــة أن البطالة غيــر موجودة وقد نكون نحن من خلقنــا هذا البعبع، إن 

نظام الســعودة موجود في المؤسســات الخاصة بنســبة 0)% من نسبة الموظفين 

و90% عمالة أجنبية، ولتشجيع الشركات وضعت نسبة 5% إذا كانوا معاقين، أيًضا 

الكفاءات القادمة من الخارج هي المفضلة بالنســبة للمؤسســات الخاصة وليس 

الجهات الحكومية.

الأ�ستاذ جهاد التاروتي )تربوي(:
أقول لكل شاب دع عنك النظرة التشاؤمية، وإن لم توظفك الشركات أو الدولة 
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اصنع لك مشــروًعا، فهناك مؤسسات تدعم تمويل المشاريع مثل الغرفة التجارية، 

هناك أفــكار جميلة تحتاج فقط أن يلتفت لها الشــباب، فالغرفة التجارية تقيم كل 

ثالثاء ملتقى لرجال األعمال أو ســيدات األعمال، فأدعو الشــباب لالستفادة من 

ذلك، فأنا من ضمن المستفيدين واقًعا من هذه األفكار.

الأ�ستاذ فا�سل المنا�سف )نا�سط اجتماعي(:
في مشكلة البطالة أقول أن األمر ال يعود لنقص الكفاءة، فمثاًل هناك ما يقارب 

80% من موظفي البنوك هم ســعوديون، ولكن المشــكلة أن مــن يدير العديد من 

المؤسســات أو المشاريع ليسوا ســعوديين فالوضع الطبيعي أن يوّظف أبناء بلده 

من باب أولى، ولحل مشــكلة البطالة هناك جمعية وطنية اسمها الجمعية الوطنية 

العمالية، ممكن االستفادة منها للضغط على الشركات للسعودة. 

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
أنا ســعيد جًدا بهذا اللقاء المتميز وأعتقد أن الشــباب استطاعوا أن يوصلوا 

أصواتهم بشــكل واضح وصريح، وحملونا مســؤولية كبيرة في هــذه الليلة، فأنا 

منذ فترة طويلة كنت أســعى إلتاحة الفرصة للشباب لالســتماع لهم والتعبير عن 

قضاياهم وحاجاتهم، وأنا أقترح على الشباب إقامة منتدى ثقافي خاص بهم، حتى 

ال تكون مثل هذه اللقاءات موسمية وإنما منتظمة وإنما يجمعوا من خالل لقاءاتهم 

المستمرة قضاياهم ومشاكلهم وحاجاتهم من خبرات رجال األعمال في المجتمع 

حتى يتجاوزا المشاكل التي طرحت في هذا اللقاء.



الندوة العا�سرة

الصحافة المكتوبة والنشر اإللكتروني
22 محرم 1432هــ الموافق 23 دي�سمبر 2010م

ال�سيف: 
الأ�ستاذ �سلطان بن عبدالرحمن البازعي	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ حبيب اأحمد محمود))( 

))( كاتب وإعالمي.



الأ�ستاذ �سلطان بن عبدالرحمن البازعي 
رئيس تنفيذي لشركة الطارق لإلعالم.	 
تخــّرج من جامعة الملك ســعود بدرجــة البكالوريوس في 	 

الصحافة عام 1979م.
عمل مراســاًل ثم مديًرا  لتحرير صحيفــة الرياض، ثم انتقل 	 

للعمل فــي وزارة التعليــم العالي حيث انتــدب للعمل في 
الملحقية الثقافية الســعودية في فرنســا 1985ـ 1988م ثم 
سكرتيًرا للجنة العالقات الثقافية الدولية بمكتب وزير التعليم 

العالي.
تم تعيينه رئيًســا لتحريــر صحيفة اليوم فــي الدمام 1993ـ 	 

1997م، قبــل أن يعود للعمل الحكومي فــي وزارة التعليم 
العالي، ثم في رئاســة الحرس الوطني حيث عمل مديًرا عاًما 
للعالقات والمراســم ومســؤواًل إعالمًيا للمهرجان الوطني 

للتراث والثقافة. 
عمل كمستشار غير متفرغ للهيئة العامة لإلستثمار. 	 
حصــل على جائزة رجل العالقــات العامة لعام 2005م عن 	 

إدارته لحملة اإلنتخابات البلدية.
 عضو في عدد من الجمعيات المهنية والعلمية.	 



الصحافة المكتوبة والنشر اإللكتروني

مدير الندوة:
في هذا المســاء الذي يجمع محترفين في اإلعالم ومجاهدين معه ومقتربين 

من فلكه، في مســاء نتحــدث فيه من اجل أن نختلف حــول مهنتا وحول احترافنا 

وحول عملنا وحــول ركضنا اليومي؛ من اجل اإلثارة البنــاءة وبناء الوعد وخدمة 

المجتمع والمشاركة في خدمة هذا الوطن.

أهاًل بكــم جميًعا في هذا األمســية، التي نجتمع فيها لكــي نصغي ونتحاور 

ونختلف، واألستاذ ســلطان البازعي في رؤيته التي يطرحها على خبراتنا ووعينا؛ 

من أجل أن نؤكد أن للحوار هدف واحد يجمعنا وان اختلفنا في تفصيالته.

يجلس إلى يميني األســتاذ ســلطان البازعي وهو رجل إعالم عالقات عامة، 

ورجل حوار وأخالق مهنية عالية ورجل احترام.

المحا�سر:
أشكركم على هذه االستضافة، وأخص بالشكر األستاذ جعفر الشايب، وأتمنى 

أن أوفق في إضافة الشــيء الجديد لكم بإذن الله. سأقدم عرًضا الهدف منه تذكير 

لهذا النمط الجديد من نقل المعلومات الذي نعيشه اآلن حتى نفكر كيف يكون في 
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المستقبل، ألننا بحاجة أن نعيد صياغتنا وأطفالنا بتلقي المعلومات.

أريد أن أرجع معكم للوراء في ســبل التواصل القديمة، حيث التواصل بالنار 

واكتشاف العجلة فيما بعد، والرسوم التي وجدت على جدران الكهوف أيًضا كانت 

دلياًل على عملية اتصالية نشــطة مارسها اإلنسان القديم. ومع االستقرار الحضري 

وظهور المستوطنات البشــرية أصبحت اللغة أداة أساسية في صنع الحضارة وهي 

بالضرورة وســيلة نقل المعرفة. ولكن الكتابة لم تعد رسوًما على حوائط الكهوف 

فقط، بل جاءت الحروف والكلمات وقواعد اللغة، وهنا ظهرت الحاجة إلى اختراع 

وسائط سهلة التداول بين الناس، فظهرت ألواح الصخور وعظام الحيوانات ورقاع 

الجلد وورق البردي، فالصينيون كانوا أول من صنعوا الورق بشــكله الحالي الذي 

نعرفه.

بعد ذلك حدثت الثورة الكبرى للطباعة فيذكر التاريخ أن الصينيين طبعوا أول 

كتاب في عام 868م وكان بعنوان »Diamond Sutra«. ولكن الباحثون يعتقدون أن 

الطباعة ربما حدثت قبل هذا التاريخ بزمن طويل. وفي عام )04)م اخترع الصينيون 

أيًضا ألواح الطباعة الطينيــة المتحركة. ولكن ثورة الطباعة الحقيقية تؤرخ في عام 

436)م عندما ظهرت ثــورة » غوتنبيرغ«، حيث اخترع أول مطبعة وهي المعروفة 

حالًيا والمصنوعة من خشــب ومن معدن ومن ثم تطويرها. وكان هدف الرجل هو 

أن تكون النصوص الدينية بين أيدي النــاس. ولكنها بدأت بأن تطبع للوجهاء إلى 

أن أصبحت في متناول العامة، حيث يكلف األمراء بعض العلماء بتدوين الرسائل 

ونسخها ويكون تداولها محدوًدا. حتى أصبح تداولها بين العامة عن طريق الكتاب 

المطبوع وليس المنسوخ.

بظهور هذا الحدث بدأ التفكير بصناعة الصحف، حيث كانت الصحف تهدف 

لنقل المعلومات واإلعالم أو في العملية االتصالية. ويذكر التاريخ أن أول صحيفة 

صدرت في العالم كان اســمها Acta Diurna في عهــد يوليوس قيصر، وأظن أنها 
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كانت محفورة على األلواح الصخرية ألن الورق لم يكن متوفًرا ذلك الوقت. وهنا 

تحول اإلعالم إلى صناعة حقيقية، وفق شــروط معينــة أهمها ضبط المصروفات 

واإليرادات وتحقيق األرباح بحيــث تكون عملية إنتاجية متكاملة. وبطبيعة الحال 

فإن صناعة اإلعالم لم يكن ليتحقق لوال التحالف الذي قام بين رأس المال والناشر، 

حيث أن إنتاج صحيفة واحدة يكلف 30 ريال وتباع بريالين للمســتهلك ولكن ما 

يعوض هذا الفرق هو قيمة اإلعالن الــذي تحصل عليه الصحيفة. وهذا التحالف 

أنتج عملية استثمارية الشك وأصبح العمل في صناعة اإلعالم والصحف تحديًدا 

وفيما بعد اإلذاعة والتلفزيون التي أنشــأت بشــكل تجاري، كانت قائمة على هذا 

التحالف في شكله الظاهر، ولكن في واقع األمر كان صراًعا في تشكيل الرأي العام 

وعلى كســب الرأي العام لطرف دون طرف، وأصحاب المصالح الرأســمالية لم 

يكونوا بعيدين عن هذا الصراع، سواء لكسب الرأي العام لما ينتجون للبيع المباشر 

أو إنهم في واقع األمر أصحاب مصالح سياســية بحيث هذه المصالح السياســية 

توفر لهم مصالح اقتصادية أخرى، ونحن نعلم جميًعا أن الحرية أمر نسبي حتى في 

الدول الليبرالية وما يكتب في الصحف خاضع لقوانين وليست كتابة حرة بالكامل، 

ألن هناك مصالح سياسية تحكمها.

والذي حدث بعد هذا ـ التمويل مقابل التأثير ـ، ســقوط األسهم والهزة التي 

أصابت صناعة اإلعالم وصناعة الصحف تحديًدا، وظهور االنترنت وتطوره وتيسره 

للجميع في العقد األخير مع انتشــار الحاســبات اآللية وسبل التواصل المختلفة. 

كذلك أصبحت عملية النشــر متوفرة للماليين، حيث أن كل فرد يستطيع أن يصبح 

ناشًرا أو مرساًل بحيث يشهد على حدث معين ويتم التقاطه بالصوت والصورة وبثه 

بالرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط واليوتيوب والتويتر والفيسبوك.

وهنا ظهر مفهوم جديد في علم االتصال وهو »المحتوى المعد من المرسل«، 

والمرســل هو نحن جميًعا بحيث ال تتحكم فيه مؤسســة، ويكــون هناك كما هو 
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معروف، مرســل ومستقبل ووســيلة اتصال. إضافة إلى أنه حتى المستقبل لم يعد 

محصوًرا في النخبة بل توسع وشمل الكثير باختالفهم.

إذن هذه الهزة أحدثت تغيًرا في قضية النشر اإللكتروني وتغير األدوات وتغير 

شروط النقل، وتغير شروط العالقة في المرسل والمستقبل، والجميع يعرف تجربة 

نائب الرئيس األمريكي السابق »آل غور«، عندما أنشأ محطة تلفزيونية تعتمد بشكل 

أساسي على التقارير التلفزيونية التي يعدها المشاهدون مثل اليوتيوب تماًما. وهذه 

التقريــر ال يعدها صحفيين معروفين. والحاصــل اآلن هو أن الناس أصبحت تثق 

بالمعلومة التي ينشــرها مســتهلك آخر أكثر من المعلومة التي تأتي من المؤسسة، 

فمفهــوم »النقل الشــفهي« أصبح أكثر تطــوًرا، لذلك الناس تصدق ما ينشــر في 

اليوتيوب والفيسبوك.

وأيًضــا هناك أزمة أخرى تهدد الطباعة، وتغير المفهوم من الحجر إلى العظام 

إلى الجلد إلى الورق إلى الوسيلة الجديدة، ومع االرتفاع الهائل في أعداد الصحف 

والمجالت والكتب التــي تطبع يومًيا في العالم، أصبح هناك قلق متزايد من نقص 

المــوارد الطبيعية الالزمة لالســتمرار في إنتاج الورق، حيــث أن أصحاب البيئة 

يقولون انه مع اكتشاف الورق وتزايد إعدادها ُعدم الكوكب، حيث استهلك النبات 

والخشب لصناعة الورق.

قال أحد الناشــرين وأثناء نقاشنا حول الورقث »مشكلتنا ليس في إنتاج الورق 

وإنما من أين نأتي بالورق«، لذلك ال ُبّد من بديل وهو اإلعالم اإللكتروني.

وفي عام )97) أعطي مايكل هارت، وهو طالب في جامعة إلينوي، صالحية 

العمل على كمبيوتر Zerox Sigma V لعمل )مشروع جوتنبرغ(، وهو إعادة طباعة 

قرار إعالن االستقالل وشــكل أول نص إلكتروني الذي عرف فيما بعد بمصطلح 

)e-text( والذي أرســله لزمالئه. هذا الحدث هو الذي شــق الطريق نحو البحث 
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عن الكمبيوتر ســهل التنقل أو الكمبيوتر الشخصي. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف 

المســاعي لتطوير الكمبيوترات وجعلها ســهلة الحمل والتــداول حتى ظهر الـ 

Laptop. وقد مضت جهود تطوير الحاسبات الشخصية والمحمولة جنًبا إلى جنب 

مع مســاعي تطوير الكتاب اإللكتروني. وفي أواخر الســتينات تخيل »آالن كاي« 

الشــكل األول للكتاب اإللكتروني، فقد كان يحلم بجهاز كمبيوتر بشكل وحجم 

الكتاب لتحقيق فكرة سهولة النقل.

بعد ذلك ظهرت القارئــات اإللكترونية التي بدأت بقــارئ إلكتروني صمم 

خصيًصا لألطفال بالرسومات الملونة لتشــجيع األطفال على القراءة، ثم ظهرت 

»أمازون« بمفهــوم »كندل« والذي الزال يتطور وقد نفذت نســخه األولى خالل 

ساعات معدودة. أيًضا شركة ســوني عملت مشروع تصنيع األجهزة وتخلت عنه 

فيمــا بعد فاكتفت بتطوير بعض البرامج التي تســاعد على النشــر اإللكتروني. ثم 

ثورة »آي باد« الذي يعتبر الثــورة الجديدة في عالم القراءة اإللكترونية مع وضوح 

العرض والصور. ثم ظهور » CyBook Opus« وهو أخف جهاز حتى اآلن ويحمل 

 »WikiReader« جهاز الــ »Wikipedia« حتى 000) كتاب. أيًضا أنتجت موسوعة

المتخصص بقراءة تلك الموسوعة اإلنترنتية الشهيرة إاّل أنه يقدم 3 ماليين مقالة.

جدير بالذكر هو العالقة العاطفية التي تربط القارئ بالكتاب، وصعوبة استبدال 

الكتاب بالقارئات اإللكترونية، ولكن األمر ال يخلو من العادة، فكما اســتطعنا أن 

نســتبدل جيل الكتاب المزخرف بالخطوط الجميلة المكتوبة يدوًيا والرســومات 

الجذابة بالصحيفة بشــكلها الجامد الحالي، نســتطيع أن نحول هــذه العادة إلى 

استخدام القارئات اإللكترونية.

وهنا ظهر تصميم مبتكــر لطالب جامعي من مقدونيا مســتوحى من لفافات 

التوراة وســماه »eRoll«، وظهر »Skiff Reader« وهــو أقرب ما يكون للورق كما 

نعرفه بشاشــته المرنة، حيث أعلن عنه في يناير 0)20 على أن يبدأ تسويقه خالل 
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عام ولكن »News Corp« اشترت االبتكار ولم يسمع أحد عنه شيًئا بعدها. 

في عام 2008م ارتفعت مبيعات الكتب اإللكترونية بنســبة 08)% عن العام 

الســابق، وخالل األعــوام 2002م ـ 2007م لــم تتجاوز زيــادة مبيعات الكتب 

المطبوعة 2،5% بالمقارنة بزيادة قدرها 55،7% للكتب اإللكترونية.

ولكن السؤال هو ماذا يقدم الكتاب اإللكتروني؟ 

إن أهم ميزة فــي اإلعالم اإللكتروني هــي التفاعلية وســهولة التواصل مع 

المتلقي، حيث أن النشــر لحظي ليس كالصحافة الورقية، وإمكانية الرد المباشــر 

متعدًيــا الحدود الجغرافية. ولكن ما هي طريقــة التفاعل مع الكتاب اإللكتروني؟ 

إن الكتاب اإللكتروني يتيح لك ســهولة الوصول إلى المعلومات، فشركة »قوقل« 

عندهــا جهود جبارة لتحويل مكتبات الكتب العادية مثل مكتبة جامعة الكونغرس، 

هارفــارد، بيركلي إلى مكتبــات الكترونية، حيث صممت برنامًجــا يقوم بتحرير 

5.2 مليون كتاب تتضمن أكثر من خمســة مليار كلمة تراوح تاريخ نشرها بين عام 

500)م حتى اآلن. أيًضا وعند اقتباس الكاتب أو استدالله بشاهد معين من كتاب 

معين، يكفي أن يضع رابط الكتاب فقط، وهذا ما ال يتيحه الكتاب العادي.

خالصة نقول أن »جوتنبرج« أحدث ثورة حيث نقل الثقافة والعلم من الخاصة 

إلى العامة، حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن بتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية 

والتاريخية والثقافية. أيًضا ندرك أن مسألة الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل 

الحجب والمنع أصبح أصغر شــاب يمكن تجاوزها. ولكن ســؤالي هو إلى أين 

سنصل وكيف ســنتعامل مع هذه الثورة، لذا أؤكد على ضرورة تعويد أطفالنا على 

التلقي اإللكتروني للمعلومة ألنه هو المستقبل.

الأ�ستاذ طارق اإبراهيم )المدير العام لموؤ�س�سة الطارق الإعالمية(:
أنا ال أختلف مع األستاذ ســلطان البازعي في حديثه حول التمسك بالكتاب 
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وبالقراءة الورقية، ولكن أعتقد أن األمر سيقل بعد 5 سنوات مع ازدياد اإلقبال على 

القراءة اإللكترونية، ولكن أعتقد أن اإلقبال على الصحف الورقية الزال بسبب أنها 

تتمتع بالرزانة والرصانة والجدية والدقة والمســؤولية. فعن تجربتي في السعودية 

أجد أن الصحافة اإللكترونية لم تنضج بعد، حيــث ما زال فيها التجريح والفبركة 

واإلشاعات والسرقة حيث ال توفر حقوق نشر، ليس كلها ولكن بنسبة معينة، لذلك 

تجد تشابه كبير في الشكل والمضمون، ولكن تتفوق على الصحافة الورقية بعامل 

الزمن حيث ال تحتاج إلى طباعة، كذلك عامل التفاعلية الذي ذكره األستاذ سلطان 

وســهولة التعليق وطرح الرأي، واهم فرق متوفر في الصحافة اإللكترونية هو توفر 

هامش الحرية بالرغم من الحجب من قبل الجهات المسؤولة، واعتقد أن سببه هو 

رئيس التحرير نفسه وليس الدولة.

المحا�سر:
ما ذكره األســتاذ طارق ابراهيم حول طبيعة الحرية والمسؤولية عند الصحافة 

اإللكترونيــة هي جدلية قائمة، حيــث يقال أن الصحافــة المحترفة هي الصحافة 

الموجودة في المؤسســات التي تمتلك اســتثمارات بحيث تســتطيع أن توظف 

صحفيين محترفين، وهذا ال يتحقــق في الصحافة اإللكترونية، فإذا كانت صحيفة 

نيويورك تايمز لم تســتطع توظيف المحترفين فــإن الصحف اإللكترونية األخرى 

لن تســتطيع فعل ذلك. وهذا الجدل يكرره »مــاردوخ« حيث قرر أن تكون جميع 

الصحف اإللكترونية مدفوعة ال مجانية، وذلك لتمويل النفقات العالية لهذا العمل 

الصحفي المحترف لتغطية األحداث بمهنية عالية. 

وكما أشار األستاذ طارق ألننا نمارس عمل جديد فأننا ننتج عمل كيفما اتفق، 

حيث أن من ليس له عالقة بالصحافة يستطيع أن ينتج صحيفة ويكون ناشًرا. ولكن 

بقائها يعتمد على عدد الزيارات لها، فهذا شــبيه بأرقام التوزيع بالنسبة للصحف. 

فالســؤال هنا هو ليس في بقاء هذه الصحف أم ال، ولكن السؤال هل ستتحول هذه 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 196

الصحف اإللكترونية إلى مؤسســات كالحاصل في الصحف المطبوعة، هل يعود 

التحالف بين النشر اإللكتروني ورأس المال أو الحكومات وأصحاب االتجاهات 

السياســية؟ كل ذلك متوقــع. وإذا تحولت لذلك فهي تحتــاج لإلعالن للتمويل 

وبالتالي سوف يؤثر على هامش الحرية.

الدكتور توفيق ال�سيف )كاتب وباحث(:
اعتقد أن االنتقال إلى النشــر اإللكتروني سيحصل بســبب انخفاض الكلفة 

كما يحصل لكثير من األشــياء، ولكنه الشك ليس ســبًبا لزيادة اإلقبال على النشر 

اإللكتروني، فاعتقد أنه إلى اآلن ال يوجد مبرر للنقلة والتوســع اإللكتروني، حيث 

أنه لم يتضح مفهوًما يكشــف لنا تميز القــراءة اإللكترونية على الورقية، فكما ذكر 

األستاذ سلطان البازعي أنه مع ظهور الطباعة الرأسمالية انتقلت الثقافة من الخاصة 

إلى العامة، ولكنه لم يكن الســبب الوحيد النتشــار الطباعة، ولكن ما هو السبب 

الجوهري لتحول الناس من القراءة الورقية إلى اإللكترونية؟

ذكر األســتاذ مســألة التفاعل ولكن أنا ال أجد صحيفة سعودية وصمت بأنها 

صحيفة تفاعلية، فالتفاعل ليس بنشر التعليق إنما بحصول حالة تواصل باالندماج 

مــع الحدث القائــم. لذلك أجد أن تأثــر الناس بالخطيب يكــون أكثر من النص 

المكتوب.

واختم بنصيحة للحضور وهو االســتفادة من المكتبات العالمية اإللكترونية 

مثل )بوســتيير( و)جي ســتور( و)هافيد( التي تضم مئــات اآلالف من المقاالت 

العلمية.

المحا�سر:
أعتقد أن مسألة التواصل مع الكتاب الورقي أكثر ألنه يكون في أي وقت، واتفق 

معك في أن الصحافة اإللكترونية لم تضف شــيًئا جديًدا، فهي نسخة من الصحيفة 
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الورقية فقط، ولكن مع لحاظ التجارب األخرى حول العالم نجد الفرق جلي، مثل 

موقع صحيفة نيويورك تايمز ليس له عالقة بالصحافة الورقية مطلًقا حيث لها جهاز 

تحريري مســتقل، وقد يكون مصدر المعلومات مختلف عن الجريدة، بحيث أن 

الموقع ال ينشر إاّل بعد موعد طباعة الجريدة، أيًضا اليتم نشر مقال إاّل بعد التدقيق 

لمسألة الرقابية والمسائلة القانونية.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
كان بودي الكالم حول الكتاب المسموع وليس المقروء فقط، فهناك مكتبات 

توفر كتب مسموعة بحيث تســهل عملية نقل المعلومة أكثر. أيًضا أن أهمية النشر 

اإللكترونــي تكمن في تثبيت عالم المعرفة، وقدرته على إيصال المعلومة بشــتى 

الطرق كالبريد اإللكتروني. واألمر الثالث أن الكتابة أصبحت فيها حالة من الشفافية 

بحيث أصبحت حقيقة ال يمكن الهروب منها فهــي تعني حرية وديمقراطية أكثر، 

صحيح أن االحترافية أقل في نواحــي معينة ولكن الناس أصبحت أكثر قدرة على 

التعبير عن رأيها كما أصبحت المعلومات متداولة بما ســيؤثر على جميع القضايا 

على كل الصعد.

الأ�ستاذ ح�سن ال�سهري )مدير مكتب جريدة الريا�س بال�سرقية(:
قرأت خبر إصدار ســت صحف الكترونية رســمية فــي موريتانيا، هذا يعتبر 

مؤشــرا لقدوم اإلعالم اإللكتروني الرســمي فأعتقد أنه لن تنتهي هذه الســنة إاّل 

بوجود صدور رسمي للنشر اإللكتروني.

الأ�ستاذ فوؤاد ن�سر اهلل )اإعالمي وم�سرف منتدى حوار الح�سارات(:
اعتقــد أن هناك هجوم عنيف على الصحافة الورقيــة من كل األطراف، وهو 

ليس جديد فالناس كانت تستهين بالصحف وتسميه كالم الجرائد، كما أن التصفح 

اإللكترونــي من قبل الموظفين أثناء العمل ال يهاجــم كما هو حاصل أثناء تصفح 
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الصحيفة الورقية فأقول رفًقا بالصحافة الورقية. وأيًضا ال اعتقد أن الصحافة الورقية 

ســتختفي حتى مع حلول عام 2030 صحيح أنه سيقل اإلقبال عليها ولكن ستظل 

نكتها المميزة حيث ال نستطيع أن نبدأ يومنا دون أن نفتحها الصحيفة الورقية.

الأ�ستاذ جعفر ال�سفار )اإعالمي ب�سحيفة اليوم(:
ســؤالي هو هل يوجد قانون من قبل الوزارة ينظم عملية النشر اإللكتروني في 

السعودية؟

المحا�سر:
يجري حالًيا مناقشــة قانون النشر اإللكتروني في الســعودية ولكني ال أؤيد 

إصدار نظام خاص بالنشر اإللكتروني، ولكن أنا مع إيجاد نظام يعالج جرائم النشر 

الذي يتعلق بالسباب الشــخصي ونشر المعلومات الخاطئة والسرقات. فأعتقد أن 

النشــر اإللكتروني تجــاوز انتظار التصريح في هذا الزمن حيــث ال يوجد قوة في 

العالم تستطيع إيقاف النشر اإللكتروني، حيث إنه من شروط النظام الجديد للنشر 

اإللكتروني وهو أن اإلنترنت ال يملكه أحد.

الأ�ستاذ ح�سن ال�سهري )مدير مكتب جريدة الريا�س بال�سرقية(:
حصلت دراسة في مؤسســة خاصة تدرس إمكانية الســيطرة على الصحافة 

اإللكترونية، وخلصت الدراسة أنه اليمكن السيطرة عليها، لذلك فإن وزارة الثقافة 

واإلعالم لن تجبر أي صحيفة بالتسجيل فيها، ولكن بالتأكيد سوف تقدم امتيازات 

لمن يســجل عندها، وأيًضا باســتطاعة الصحيفة المســجلة بالوزارة أن تبلغ عن 

السرقات أو التشهير أو القذف.

الأ�ستاذ منير النمر )اإعالمي(:
أود أن أوضــح نقطــة وهي أنه بدخولــي موقع يحدد الــــ »Limit« للمواقع 

والصحف، الحظت على مســتوى الخدمــات لجريدة الرياض وعلى مســتوى 
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صحف المملكة احتلت 28، في حين صحيفة سبق اإللكترونية احتلت 60 تقريًبا، 

فيذكر أن قوقل احتلت رقم )، والياهو 2 والفيسبوك رقم 3 ثم تأتي في قائمة العشر 

األوائل األلعاب اإللكترونية. 

وهو يقدم االنطباع العام ومن خالله نســتطيع المقارنــة بين بعض المواقع، 

فمثاًل جريدة الرياض انســحقت أمام موقع ويكيليكس، فسؤالي هل تطوير الموقع 

من ســهولة البحث وإدخال بعض الخدمات والوسائط كالفيديو والقارئ الصوتي 

والرســائل القصيرة والخبر العاجل الذي ينزل في أقل من 24 ساعة، أال تعتقد أنه 

يتوجب على الصحف أن تتجه نحو تطوير موقعها بما يجذب القارئ؟

المحا�سر:
صحيح كالمك أستاذ منير فكلما أصبح الموقع متطور ومتيح لخدمات كثيرة 

جذب القارئ أكثر. اآلن هناك ما يســمى بالتحرير المركــزي وهي غرف إخبارية 

تقدم الخبر بالفيديو، وتقدم الخدمة للصحيفــة المطبوعة، وللموقع اإللكتروني، 

وبذلك أصبح المحرر باستطاعته تقديم المادة بسبل مختلفة.





الندوة الحادية ع�سرة

النصوص الوجدانية بين القراءة والتحليل 
أمسية شعرية حوارية 

 29محرم 1432هـ الموافق 4 يناير 2011م

ال�سيوف:
الأ�ستاذ فريد عبداهلل النمر	 
الأ�ستاذ �سعود عبدالكريم الفرج	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ يا�سر عبداهلل اآل غريب))(

))(  أديب وشاعر.



الأ�ستاذ فريد عبداهلل النمر
من مواليد العوامية بمحافظة القطيف عام 1966م.	 
درس علم اإللكترونيــات واألجهزة الدقيقة والكهرباء وحاز 	 

على شهادة الدبلوم العالي ألجهزة المرحالت.
عضــو رابطة تمائم األدبيــة ومنتدى الكوثــر ومنتدى الفرج 	 

األدبيين، وينشــر مشــاركاته في بعض الصحف الســعودية 
والعربية، وفاز بعدة جوائز أدبية.

كتــب عدة دراســات لدواوين مختلفة مصدرة في الســاحة 	 
األدبية، وصدر لــه »النص األدبي بين ثقافــة النص وبيئته«، 
»دراســات أدبية«، ديوان »على نمط األسفار«، ديوان »عشق 

في زجاجة شعر«.
الأ�ستاذ �سعود عبدالكريم الفرج

 من مواليــد العواميــة بمحافظــة القطيف ـ الســعودية عام 	 
1949هـ.

التحق بالمعهد الصحي وعمل مثقًفا صحًيا بوزارة الصحة.	 
عضو اتحاد الكّتاب العرب سابًقا، ورابطة تمائم األدبية، ونادي 	 

المنطقة الشرقية األدبي، الرابطة العربية للثقافة واآلداب، اتحاد 
األدباء الدولي.

صدرت له عدة مؤلفات من بينها: »شعراء مبدعون من الجزيرة 	 
والخليج«، »شــاعرات معاصرات من الجزيــرة والخليج«، 

»العوامية بين عراقة األمس وإبداع اليوم«.
كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: »بوح الشعور«، »ربما 	 

أمل«، »وجه المرايا«، » في ضفاف الغدير«، »معزوفة عشق«.
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مدير الندوة:
يقول الناقد المعروف الدكتور عبدالقادر القط »أن الحركة في الشــعر إيجابية 

تقوم في جوهرها على فرحة الفرد باكتشــاف ذاته، بعــد أن ظلت ضائعة مقهورة، 

وتطلعه إلى المثل اإلنســانية العليا إلى حرية وكرامة وعدالة وعفة وعشق للكمال 

والجمــال«، نجنح في هذا األمســية مع الشــاعرين فريد عبدالله النمر وســعود 

عبدالكريم الفرج.

فنبدأ بالشاعر فريد النمر فنقولث

فارتشف أمالنا التعبى على جمر الحنينعد كما أنت على حلم المساءات غريًبا

ال�ساعر فريد النمر:
بمناسبة العام الجديد افتتح األمسية بهذه المقطوعةث

نابضه األوداج  على  يمر  ــام  ينهمرع والمكتوب  العمر  قيثارة 

فرحتنا أنغـــام  ذوبــت  إذا  والقدرحتى  الوقت  نجوم  تذاكـــــرتنا 

حقيقتنا التنسي  الضوء  القـــــــمريـــاذروة  يـولد  كم  بيننا  ما  فإن 

تجردنــــــا األولى  سنابلك  ينكسرهذه  العمر  بباقي  الزجــاج  إن 
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ستخبرنـا ــراءات  ق السطور  يعتذرففي  الفضي  الهوى  بأن  يـــــوًما 

 »يتكئون على الجسد«

عندما أغسل في كف النهايات النواحي

سأمد اللحظة البكر على كتفي طريًقا 

يعبر الريح

بأقداِم الجراح..

وعلى أجراس أنفاسي 

أضيء الّلون شباكا من األحالم في صدري

وفي دربي أشد الوقت مسكونا بأكواب الحقيقة

وأنا أنغام صوت في الحديقة

من يدي أهرب بردا.. نخلة ..غصن وروٍد..

أنثر الضوء على دمع اإلقاح

ذلك الجسر مداٌر ينهب الفضة من عين المسافات 

التي تركض باألمس الجريْح

أشعُر الكون خاليا تتغنى 

عندما تنفجُر الهمسة أجساًدا على رجِع دقيقه..

دائرًيا يحمل القلُب خطانا كل عضو حائر فينا،

وال شيء يثير الدفء في روحي الرشيقة

اسألونيث كم مضى عمر الجنازات التي تمشي بسرداب الخليقة
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كم من البرد تغشى لونها المطفّي فينا 

حينما ُتحشى تجاعيد النهايات بأثداء المالح

فزعا نستل خيط الورد أقراص جنون

 يحتفي بالمفصل المنحوت من عيد المساءات اللصيقة

يقبُر اللحظَة صوتي كلما خبأت فّيا 

بلبل الصمت الخرافي على إنسان راحي

كل ما حولي عناقيد جراح 

ُغمست في التوت تبتاع النواقيس 

وتبتّز من التفاح عطًرا، 

ومن األيام حلًما، 

ومن القلب بريقه

أنتقي من كفها الّرماَن أتلو لونها المنشِق من وجِه النهار ..

ذلك النابُض في جرحي ضميُر الذئِب 

أغراني إفتراسات جنون يسكب اآلن عروقه

سأسمي شهقتي عزًفا من الخبز وبعًضا من دماء األمنيات ..

سأسمي كل شيء حولنا سكًرا رجولًيا 

ليجني الرشفة األشهى بحانات اإلناِث
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نظراتي انفرجت حد الزوايا ..

أسمع اآلن خطوط الكف تغتال المنافي

ويدي سنبلة الجوع تعّريني 

سباق الماء في ثوب افتضاح

َهَمَستني شوكة األقدار في غمرة عمري

علمتني أن أجر الوقت نحوي

كلما فّر من األنثى خمار الشوق، 

جددت الفوانيس على فجري

وأشعلت بجلدي قَمرّيات الصباح

نقشتني سبحة الغيب على فوهة الغيم 

رذاًذا يشتهي فض الشبابيك بمفتاح األناشيد العتيقة

أمضغ األفكار بعد الطهو ..

لم أستثن شيًئا من كالم الليل 

في سمع العصافير الرقيقة

كم أعّري ضحكة اللون الرمادّي 

الذي ينثال من وجه الغبار
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ألفظ األقواس قبل الهضم ..

بعد الهضم وقًتا ..حين ابتاع أغاريَد حنوٍط من فراٍغ 

كتبتُه ألسُن الموتى زجاًجا وتبنتُه مزاجا من صالِح

تخدش اللحظة أوجاعي..

طفوالت حذاٍء يترك الرمل وحيًدا في ثقوب االغتراب

كل هذا الصخب المحموم يصطاد األماني العريقة

هوس الظفر، 

نياشين الحكايا، 

عنب اللذة، 

أقواس المالهي

والشقاوات الطليقة

كل هذا الصخب المحموم 

يصطاد خيوط الدفء في عين الحقيقة

وأنا أصحو من السهو من النسيان 

من كل انتماءات الظالم البؤس في رقص الرياح

أكشف الهارب مني 

وأنا أنقش حلم الخبز وحًيا 

يذرف الحب بصحرائي قميًصا كاذًبا ..
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حينها أهدُر عشَب الزرقِة األولى فراًغا، 

حين تستعصي سالاًل من لقاح

وأباريق ظمانا خزف يندس في التاريخ مشحون األضاحي

صور الوشم على أوجهنا 

تكسر أحدوثة لوٍن حجرّي 

كّدس األمس مساحيق بياض في شقوقه

أمسح القلب فراًرا بين صوت الذل والعهر أعيقه

غسلتني غفلة النهر غناء أتقيا بعض ذكراها السحيقة

ولًها أجري ألفراسي صهياًل ذائَع الشوق.. 

وفأسي يحطم األوثان قوًسا

ويصّد الموت أعواًدا،

ويرمي آخر األموات من ليل السفاح

هجرتني قطرة الماء فلم أستاُء منّي

وأنا يختبأ النجُم النحاسيُّ بجفني.. 

وفمي يفضح ثلَج الحلم رقًصا
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سّمِه الالهث حزًنا..

وابذْر الماء صراَخ الطيِن ميالدا بأسماِء القداِح

ففراشاتي التي فّرت من األلواح يوًما دّنسْت بالعري طهري

فمن العاِر أغني جسَد الموِت بأنغاِم الّصداِح

فأنا ما زلت إنساًنا يجيُد القفَز باألشالِء عند الخوِف

لكْن ...ال يجيد الصمَت عنَد اإلثِم في نكئ الجراح

ففمي رمل الحقيقة..

مدير الندوة:
أســتاذ سعود الفرج أما أن لنا أن ننثر خفاًفا وثقااًل، نبحث عن مأوى يظلنا عن 

هذا التصحر الذي أخذ يجمد حتى عيون األطفال؟ 

ال�ساعر �سعود الفرج: 
سأقرأ قصيدة عن واحة القطيف بشكل عام وهي قصيدة »واحة الجمال«ث

يا خــّط يــا كيتوس يــا أحلــى قصيدة 

التليدة والمــدن  الشــماء  زارتــي  يــا 

النضيدة والجــزر  الخضراء  واحتــي  يا 

العقيــدة بأنــوار  شــامخة  زلــت  ال 

الثقافة أشــرقت شمًســا جديدة منــك 

منــك الحضــارة طوعت أرًضــا عتيدة
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من واحتي عم الرخاء فأبدعت صوًرا فريدة

قمًما مشــيدة الــورى  رفع  تبرهــا  من 

هــذي الشــواطئ للهوى كانت نشــيدة

يشــدو بها النهــام في لحــن القصيدة

إني ابــن هذي األرض والنعــم العديدة  

لم يأت بــي طمع مــن األرض البعيدة

الســعيدة   وأحالمي  فيها  الصبا  عشــت 

ال زلِت يــا كيتوس يا أرضــي المجيدة

»أخفيت«
أسراري  الهوى  درب  في  أشعاريأخفيُت  النسا  حب  في  ونظمت 

أرى  فال  الــزمــان  ــوار  أغ األســـراروسبرت  مــن  ســـًرا  النسا  مثل 

نشوة القصائد  فيهن  ــاروكتبت  ــ واألزهـ ــار  ــغ ــال ب كللتها 

المدى على  الجميل  الفن  نغمة  شعارييا  الزمان  في  حبك  زال  ما 

صورة أجمل  عينيك  من  تــزهــو بــظــٍل رائــــع ونــثــاِرُألهمت 

عقيمة ــن  ــك ــدون ب ــاة  ــي ــح ال أقــمــاِرإن  ــال  ب الــدنــيــا  ــي  ف خير  ال 

»والدة متعسرة«

يولٌد اإلبداع

في قريتي

من مخاض الطموِح

لكنه يموت

عندما يراها
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ألنَّ جسَدها

)بحار من العطش(

»شواطئ العشق«
تنتشُر عينيِك  في  العشِق  هُرشواطئ  السَّ ُه  َهدَّ قد  سحًرا  سحرها  من 

أتعبه العمَر  فــإنَّ  مهاًل  »شهُد«  ينتحُريا  راح  وحلٌم  الرجاِء  طول 

نبعثها اآلهاِت  سوى  فينا  الشوُق  فُرما  السَّ َملَّه  خيااًل  ــوٍم  ي كل  في 

أسألكم كنت  بمرٍج  التقينا  ينحسريــوم  الصبُح  فحّتى  تَصبَّْر  قلتم 

نغًما اللقا  عاد  قد  الوعِد  القمُربشاطِئ  بها  َرَنْت يزهو  حيث الشموع 

َوَلٍه ــْن  َوِم عشٍق  من  ُجنَّ  إذ  البصُرهناك  به  شوٍق  من  َيْسَكُر  وراح 

تداعبها ُنسيمات  ــْت  ــبَّ َه ُتبتكُرهناك  ــذاء  األش بها  ورٍد  أغصان 

أمٍل في  األجواِء  سامِق  من  الخفُرحبوُت  زانـــه  ــدًرا  بـ أقــبــل  عــلــيَّ 

بوادره بانت  ُمْذ  الصبُح  أتى  تستعُرحتى  ــزان  األح به  فراًقا  ُتبدي 

ُأناشدها دنيا  يا  القلَب  أســأُل  أهكذا الحُب يمضي، والجوى خطُر؟هل 

مدير الندوة:
يقول الشاعر فريد النمرث

على الرشفة األولى أناغي ذي الهوى الطهر

بأي لحاظ الوقت مرت من ها الذكرى

وكف رتاج الحب تنساب ها هنا

على مستقر ناعم ينبت الفجر

وال صوت أنغام يناعق همستي

فهل جف صوت الشعر يبتكر الشعر؟
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والجواب عند الشاعر فريد النمر.

ال�ساعر فريد النمر:

»غيمات على فم البحيرة«

وحدتــي المضيئــة  عينيــك  مرفــاي 

هل تســمحي للعشــق رْسَي ســفينتي

بحــري مــن  المرســاة  ألداعــب 

الــذي باألغنيات يشــد موجــة غربتي

لقلبنــا الرقيــق  البحــر  وأســّرح 

بنبوءتــي حكايــة  وشــم  فهــواك 

حياتــه مهرجــان  لونــي  غنــاك 

خريطتــي الغــرام  دنيــا  أثثــت  مــذ 

مدينــة  اشــتهاء  منــك  وأثارنــي 

مدينتي وجــه  ضّيعــت  مــذ  للعشــق 

يلزنــي  الشــتاء  بــرد  وأخافنــي 

حقيقتــي انطفــاء  يزاحمنــي  جســدا 

يــا للفوانيــس الغفــاة تثاءبــت نحوي 

عتمتــي الموانــئ  علــى  تضــيء 

اللظى  أجــراس  ثــوب  مــن  تســتلني 

بحيرتــي يثــور  شــوقا  وتصبنــي 

خافــت  ضــوء  بالريــح  ويشــدني 

قيمتــي وينكــث  أحالمــي  ويهــز 
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رفقــة  الطليقــة  المهــج  فــي  فأخــال 

حبيبتــي شــهقتين  مســافة  وعلــى 

بالصــدى  تهــزأ  النغمــات  وبيــادر 

هزيمتــي بكــف  تراودنــي  جــاءت 

جنايــة  الســماء  أقتســم  وأتيــت 

أمــد شــوط غريزتــي ـإليــك  منــك 

الــذي  للوقــت  الســاعات  وألملــم 

بخيبــة الســؤال  ظــّل  علــى  تغفــي 

ونثــرت غيمــات الجنــون علــى فمي 

للصيــف يلثــم فــي هــواك بحيرتــي

هــل فــي المــدى قمــر يشــع بفكرة 

وفكرتــي الشــعاع  بيــن  مــا  تمتــد 

ما لــي وعــزف النبض يشــطب بعضه 

مصيبتي بعــض  فتلــك  رميــت  أنــى 

نزولهــا  عنــد  القطــرات  أألــون 

نشــوتي يعانــق  ثغــًرا  يــا  بالحــب 

جدرانهــا  فــي  النســمات  أنقــش  أم 

أيقونتــي مــن  الرعشــات  أوســع  أم 

أنينــه  يضــل  صوفيــا  كنــت  مــا 

عقيدتــي فتلــك  صوتــي  فتعمــدي 

نعاســها  حزمــت  آنيــة  ســتون 

قطيفــة بصحــو  نومــي  فابتاعنــي 
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حنينهــا  بنــزف  كبــرت  لمســتي  ذي 

بلمســتي لالشــتهاء  فتجــردي 

غيمــة  شــهوة  للحــب  وتغنجــي 

جــاءت تســيل رذاذهــا فــي تربتــي

بقطــرة  ســناك  مــن  كؤوســي  َمّلــي 

بحديقتــي خفــة  ســاللي  وارس 

فشــوقه  الضفــاف  مــاء  وتمثلــي 

بومضة النجــوم  بيــض  إلــى  أوحــى 

فنــه  يــودع  للخفــق  وتســابقي 

عزفــا علــى خصــل الصبــاح برقــة

شــهية  المــراق  الحلــم  لنناغــم 

بعقيرتــي لهفاتهــا  فــي  ألقــاك 

جرحــه  بغمــرة  شــوقي  تتلفــي  ال 

بلــذة تجــوع  التلفــى  فمواســمي 

قمائص  الصقيــع  وجــع  مــن  وعليــه 

كوســيلتي مقطوعــة  أزرارهــا 

فأحــار فــي كيــد الخريــف، وحانــة 

قــد ســئمن لجيرتــي قلــٍب  لبنــات 

قــد جئــن بالقــدح الشــفيف وشــاية 

يــردن وقــد وقيعتــي فــي شــهقتين 

تلفنــي  النبيــذ  الجســد  بجرائــم 

خطيئتــي وخمــر  تغســلني  بالطيــن 
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وثنيــة  أنبــوءة  وتشــوهني 

طفولتــي تجــوز  لّمــا  وأناملــي 

كحظائــر الوجــع المــراق علــى دمي 

قصيدتــي يميــت  قســًرا  تبتزنــي 

مســاوًما  للســؤال  أكتــب  كنــت  مــا 

بطينــة يعيــش  قلــق  لكننــي 

كالطيــر أرســم فــي األمانــي خفقــة 

تقضــي النهــار علــى حديــث هويتي

مركًبــا  لــي  أشــتهي  ال  المنــى  غيــر 

مــذ كنت أســعى فــي عبــور قطيعتي

فذبحــت ذنبــي فــوق كأســك صادًقا 

ونزفــت جرحــي فوق وخــز جريمتي

لوساوســي  متعــة  أغلــق  كنــت  مــا 

ســريرتي عقاب  علــى  انتهيت  حتــى 

الشــهي بوجهتــي  الفجــر  إن أوصــد 

أبحــرت فــي صوتــي أجــر طريقتي

مــا حــرت فــي شــق الظــالم بنجمة 

حيرتــي أقتــل  حيــن  فيهــا  ألقــاك 

أثوابهــا مذ  تمزقــت  الشــكوك  تلــك 

صورتــي للمرايــا  أعــزف  جئــت 

رقيقــة  امتشــاق  منــي  فتعلمــي 

وتيرتــي بالجمــوح  تعــّذب  كانــت 
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بقطــرة  انتهيــت  حتــى  أبكيتهــا 

آبــت تخــط علــى الهــوى أحدوثتي

بخفــة  المســتحيل  الهيــام  فخــذي 

وثيقتــي فتلــك  بميزانــي  وثقــي 

كتبــت بمــاء األمنيــات شــفاهة مــذ 

أن محــوت الزيــف عنــك عشــيقتي

دفاتــًرا  الشــكوك  ورق  وتســلمي 

رجولتــي ســطور  فــي  متبرجــاٍت 

ومزقــي  للعــراء  انبذيهــا  هــاك 

جســد الظــالم فأنت وحــدك ضيفتي

واســتافِي طهــر الضوء يشــعل حّســنا 

عذوبتــي عنــد  بالحــب  وتمســكي 

يــا وجهــي المطــري هــذي صفحتي 

هــاك اغســلي ذنبــي وصّلــي قبلتــي

تشــكاًل  كوكبــان  وروحــك  فأنــا 

لحقيقــة ضياهمــا  يــدل  فجــًرا 

مدير الندوة: 
اآلن الشاعر سعود عبدالكريم الفرج يلقي عليناث

»أنا المشتاق«
ما العشق  معاني  من  هانيأسكرتني  وابــن  قيٍس  ذكــرى  ذكرتني 

بالضنى شجًيا  الــلــيــُل  كيانيومــضــى  ــَد  ه قــد  العمِر  ربيع  فــي 

الهوى ذاك  من  المجنوُن  أنا  الغوانيهل  حب  في  ــاُن  اإلدم هو  أم 
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لحظًة العمرأقسى  فــي  ــد  أج نعانيلــم  كنا  بها  ســويــعــاٍت  ــن  م

المنى أمسى  قد  القمحي  األمانيلونك  حلَم  يا  المشتاق  ــا  وأن

وانقضى ــى  ول العمر  تقولي  زمانيال  في  غًضا  زال  ما  فالهوى 

سنًا ــب  ــح وال ــار  ــم األع آِنِتــرحــل  ــل  ك ــي  ف ــه  ب الــدنــيــا  تــشــرق 

»اللعبة أخطر«

وقفت

أسأل عن معنى العشب األصفر

عن بقايا الطين

عن هذا الحلم المبعثر

عمن، أوغل في القتل والتدمير

من عبس وذبيان

أجابتني أن اللعبة أخطر

فوراء الحدود عالم آخر

وأنت ال تزال في شرنقة العزلة

قلت لهاث

هكذا علمنا العرف

أن نتقولب وأن نتحجر

فنمت فينا

عقدة الخوف
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من كل جديد

وصار الطموح لدينا يصغر

حتى يقبر

فأجابتني

اخلع نعليك

وامش في وادي العشب األخضر

»بالحب نسمو«

ال

لن أعيَش

ْمَحطََّم أألرجاِء

سأعيُش

َرغَم

ضراوة األرزاِء

وتَجوُب

في هذا الزماِن

قصائِدي
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تحكِي

طموح

ُمبَّدِد البغضاِء

ولسوف ترُسُم

بالليالي لوحتي

بتراقِص

األضواِء

واألنواِء

وتذوُب في ِسْحِر

الجمال مشاعري

َرقَراَقَة األنساِم

في األجواِء

إنَّ الحياَة

بسحِرها

وجمالِها

َوَعفاِف

أهِل الفضِل
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والنبالِء

تسمو

بهذي الكائناِت

َمودًة

مرفوَعًة

بمحبٍة وإخاِء

وتعيُد لألطفاِل

بسمَة راحٍم

ُتبقي

على تلك

الوجوِه ضيائي

فا فرْش

دروَب الُحبِّ

ِمْن

َزْهِر الُربى

فالزهُر
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دوًما

رائُع األضواِء

كلُّ التفاؤِل

في

الحياِة بَمْرَبِعي

ال تعرُف

اليأَس المقيت

سمائي

عش

ما استطعَت

بذي

ًدا الحياِة ُمَردِّ

بالحبِّ نسمو

فوق كلِّ ِعَداِء

مدير الندوة:
اآلن يلقي الشاعر سعود نصه وقوًفا
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ال�ساعر �سعود الفرج:
هذه القصيدة مهداة إلى شــعب لبنان العظيم ومقاومته الباســلة، التي دحرت 

الجيش اإلســرائيلي فخرج من لبنــان صاغًرا وكتب تاريًخــا، عجزت عنه جميع 

الجيوش العربية مجتمعة، فأقول في »الصمود«ث

وشعب أبى أن يموت .. يموْت

أبى أن يحيل الحياة سكوت

ورغم السقوط

وكل الضغوط

وصوت الرصاص

يدك البيوت

أبى شعبنا أن يموت !! يموْت

ورغم ظالم العدى

وحقد يجوب المدى

وطفل تداعى

كموت الندى

بقانا وصيدا وصور الفدا

سيبقى بلْبناَن رمز الفدا !!

سالمي على أهلنا في الجنوب
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حماة، أباة

كنار الهبوب

أضاؤوا الدروب

لكل الشعوب

وأحيوا الرجاَء ُبَعْيَد الغروب !!

فهم أمٌل بعد هذا الضياع

وفجر تهادى بأنقى شعاع

سالمي على أهلي الصامدين

بصيدا وصوٍر وكلِّ البقاع.

مدير الندوة:
القصيدة التي ألقاها الشــاعر سعود الفرج قبل أن يلقي وقوًفا ذكرتني بقصيدة 

للشاعر ابو القاسم الشابي

ــداء واألعـ ــداء  الـ ــم  رغ الشماءسأعيش  القمة  فــوق  كالنسر 

ننتقل اآلن إلى الجولة الثالثة مع األستاذ فريد.

ال�ساعر فريد النمر:
إن كانت هناك قصة عاشقة لنخلة فهناك نافذة تعشق الريحث

»نافذة تعشق الريح«

قّصْت لِيث
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بعَض حكاياٍت

كانْت كالشعِر ُيغنّيها

َوجٌع للرمِل إلى بحٍر مسكوٍن

بطموٍح منهوٍك جًدا

وَصغيٍر جًدا كاإليَماْء

َقّصْت لِيث

َكاَن الّرباُن المدُّ المجنوُن

َيَراوُد أْحالَم األْنَثى الَمطُحوَنِة

في ُمْحَراِب الّموِج لَيْحِمَلها

التّياُر إلى َزَمٍن َمفُقوِد اإلْيَحاء..

َقّصْت ليث

إّن ِحَكاَيَتَها َكانْت للّتوِت

ُتَخّبُؤَها في َفْصِل الَخوِف

َوَكاَن الَوْرُد بَفاِكَهِة الُحّب الَمْصُلوِب

َيَتَوّجُع بالَصْمِت الَمنُْقوِش

َعلى َقَلِق الَصْحَراْء
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قصت لي ث

بِْدَء َمَواِسِم َذاَك الشّك النَاِئِم

َفوَق ُغُصوِن الّريِح وَكاَنْت

ُتْغريِه األْكَواُب لَعاِصَرِة الّتوِت

الَمَتأْرِجِح َوْهَي ُتَبّلُل َساَقْيَها

َخَجاًل بالَماِء لَتلَمَس

ِكنَْه الّشِك َعلى األَْشَياْء

قّصْت ليث

ِسّر َعنَاِقيِد الَفْجِر الُمَتَدّلْي

ِمْن َقبِل ُعُيوِن الَشمِس

َوَكيَف ُيّوِزُع فِنَْجاَن الّضوِء

الَمْسُكوِب َعلى الَمْقَهى

ا َتْعُجُن للُخْبِز الَمنِْفّي أْحالَمً

َعلى َوَجِع الُبَسَطاْء

قّصْت لِيث

آخَر ِقّصِة ُحّب

َكانْت ّتْستْرِخي فِي ظِّل الّقلِب

ُمَعَزَزًة بالِدْفِء
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ُيَسّوُرها َتاُج اإلْحَباْء

َكانْت َتْحِكي ث

َكيَف النّبُض الَمْوُهوُب

ُيَماِرُس َرْشَف اآلَماِل الَمْغُروَسِة

في الّروِح الَخْضَراِء

َوَكيَف ُيِعيُد َنَوافَِذ َرْغَبَتَها الّبكَر

الَمْكبوَتِة ِمْن َحِدِق الّليِل الّمْوُهوِم،

َوَكْيَف َتنَام َُكِمْرآٍة

اَل َشّي ُيالِصُق َنْشَوَتَها

إاّلْ ِرْيٌح ُتنِْسي َأْزَراَر َنَوافُِذَها

َفّن اإلْصَغاْء

قّصْت لِْيث

تِلَك ِغَواَيُتَها.. ِسّر ِمْن ِسّر اآلَباِء

فاَل ُتْفِشْيَه إلى األَْبنَاْء!

»وطني يحيرني الكالم«

هل من حديث عابر ينساب في انفاسنا

فندير من عنب المحبة لحظة سكرى يموسقها الغرام

تسعون عاًما والحقول حكاية تأتي ويسرقها الحنين

وننام عن أحالمنا
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فيشدنا نغم المواسم للرغيف العمر ـ يفضحنا الهيام

ونوارس القلب الشهي تخيط مرحلة التراب على الوريق تمد أغنية السالم

اللون منسأة الغناء تهش أغشية المساء إذا تعملق واستهام

هذا أنا شيدت فيك محابر الحب البسيطة ومضة

ووثبت أنشد روحك األخرى على سكك الزحام

فلعل من ألق السماء

نضيئ خارطة الصباح بشمعة حبلى تفتت ما يخبأه الظالم

تسعون عاما والنوارس ملؤها

صوت يجيد لحونها البحر المبرمج وجهة

وقبائل العطر المراق على فمي مازال ينسجها الغمام

تسعون عاًما والمرايا تنسج األضواء في جدرانها بين المواجيد التراب

اآلن أقبل غربة تنتابني في ناظريك

اآلن اذخر الطفولة في دمي

عشًقا سماوًيا يبارك شهقتي اآلن وحدني الهيام

ما أشهى تربك يا وطن.

مدير الندوة:
يقول الشاعر سعود الفرجث

سألتني ذات يوم عن صالتي العاطفية

عندما كنت صبًيا في الفتية
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قلت يا حبي وروحي قبل لم أعرف فتاة أو صبية

فهل هذا صحيح؟

يكمل الشاعر سعودث

عندما كنت غبًيا والغباء عندي سجية

ضحكت مني وقالت هل أنت مالك أم ضمك زهاد البرية؟

*****

»سافرت«

سافرُت آالَف المدائِن

جزُت آالَف المرافئ

وعرفُت أسرار النِّسا

في كلِّ خافي.

لكنما »شهٌد« أتْت،

وتسابقت في مقلتيها

نبُض ألحاِن القوافي

قد علمْتني الحَب للمعنى،

انتشت سحًرا

يناغيها التَّصافي

من بعدها أعلنُت أنِّي
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أحفُظ اإلحسان

في شرِع العفاِف

قسًما سأبقى راعًيا

للعشِق مسكوًنا

بآالِم المنافي

*****

»لكنه الوجد«
وتري على  لحنًا  يا  العشِق  روضَة  يا ِسْحَر فجٍر تهادى في رؤى بصرييا 

وجٍعٍ من  للعشٍق  بما  تعلمين  السمرلو  في  األتراِب  مع  لهوِت  لما 

ولــٌه لــه  قلبي  فــي  ــُد  ــوج ال بالسهرلكنه  أضناُه  قد  الشوِق  حرقة  من 

مالِمُحه بانْت  قد  الليل  مع  والضجرعودي  الهجِر  بنار  فؤادي  تدمي 

رقته الماء  يضاهي  عليك  الحجر()قلبي  من  أقسى  ِخُلُته  وقلبك 

بدٍل من  للعين  وهل  عيني  نوَر  بالشزريا  الــنــوَر  ذاك  أقــابــَل  حتى 

أماًل نحوكم  ُأَرِجـــِي  ال  أنني  بالعمرأم  ــام  األي عاثت  ما  بعد  من 

َبُعَدْت بكم  داٍر  في  جئُت  وجدُت نفسي بها تاقت إلى الَسَحِرفكلما 

صبابُته ــت  ذاب فقد  لقلبي  والضررحني  واإلخفاق  الصد  من  عانى 

أجِملها اللذات  من  خيروني  ما اخترُت يوًما سوى رؤياِك يا قدريلو 

*****

»ويشهد الليل«
يطربني النقاُل  هاتفِك  كــان  الشراييِن كم  بين  ما  ــدْفَء  ال ويرسُل 
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أسامره ــا  جــذالًن الليَل  ِمْن صوتِك العذِب شوًقا بالتالحيِنوأســهــُر 

ولٌه بينكُم  ــي  أن الصبح  يصلينيويشهد  العشَق  بأنَّ  َظنِّي  كان  ما 

العشاق في زمٍن يوًما على  حتى أتاني الهوى في القلِب يدمينيَضِحكُت 

َضِحَكْت وقد  يوًما  ِحكمًة  العناويِنفقلتها  أحلى  منيتي  يا  الحب 

سرائرنا »شــهــٌد«  علمْت  المعاديِنوليتها  وقع  من  الضيم  نالها  قد 

ألًما الجوى  َأنَّ  علمت  المالييِنوليتها  نفس  في  بُر  الصَّ َفتََّت  قد 

أفلْت إذا  يالقيها  ــراَم  ــغ ال شمس الغروب وجاَء الليُل يكوينيليت 

ُابتليت هي  إْن  يوًما  الشوَق  بالبراكيِنستعرُف  شبيٌه  ــغــراَم  ال أن 

ُرني ُتذكِّ زالت  ما  بح  الصُّ نجمَة  ــِنيا  داري عطِر  ــْن  ِم نفحًة  أنسامها 

ال�ساعر فريد النمر:
هذه قصيدة مهداة إلى الشــاعر األســتاذ ناجي الحرابه بمناسبة فوزه بعكاظ، 

وصدور ديوانه »على شفة التوت«

»قيثارة على شفة التوت«

منــذ اشــتهاء خيــوط الشــعر للوتــر 

للســكر العشــاق  أغنيــة  رقرقــت 

يعزفني  المــوال  وماس فــي خاطــري 

متــى ابتدأنــا يريــق الحــب بالخبــر

علــى البواكيــر ثــدي الحرف ينقشــنا 

كرشــفة الــكأس بيــن القلــب والنظر

فَمــّد فــي ألقــي خمــر الخيــال ولم 

القدر عــن  الولهــى  ذاكرتــي  تنفــك 
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الــذي قد خط شــهقتنا  الزجــاج  على 

الكبــر علــى  تحنــو  مراهقــة  جئنــا 

الشــوق  معانــي  الفــراش  همــس 

تجمعها وفي مخيلتي ناموســها الخضر

تهدهدنــا  بفرشــاة  الســماء  وذي 

علــى حقــوٍل مــن الترحال والســفر

غانيــة  األشــذاء  بيننــا  مــا  تنثــال 

تســتطعم الشــوق مقطوًفــا مــع الثمر

مــا أجمــل الوقــت يبتــل اللقــاء بــه 

فاغــزل قميًصــا مــن اإلبــداع والفكر

فــي  تداعبــه  مــوال  البحــر  فنوتــة 

الســمر قيثــارة  األبــدي  ليلــه 

ديدنــه  القلــب  أن  فــوك«  فــض  »ال 

الخــوف والخفر يســتبيح حــدود  أن 

مــن  بعثــرة  أنثــاي  أيقظــت  لربمــا 

بالشــجر البحــر  تفــض  الســؤال 

علــى اتســاع المــدى أشــهى عقيدتها

للتفــاح والزهــر التــوت   أن تعصــر 

غنيتهــا مــذ شــغاف المــاء مدهشــة 

نشــوانة الخصر تشــدو لحظة الســهر

فاعشوشــب الحب واألفيــاء يضحكها 

بالمطر الــذي غذتــه  النســيم  وشــُي 
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فــي  ترتبنــا  أبــواب  الرســائل  تلــك 

البشــر مــن  بســتاًنا  الحــب  جوقــة 

معجبــة  الحــب  ســالل  فســاوميه 

باألثــر المبحــوح  صوتــه  وفجــري 

تلــك الحكايات شــيخ الوجد فــّر بها 

الحجر فــي  تنبــت األصــداء  فربمــا 

مهمــا تصحــر وجــه التيــه فــي دمنا 

بالســكر تخضــر  مواســمه  حتمــا 

ما كنا اثنين همس الشــعر وحدنا فاجني 

كــؤوس الهــوى مــن توتــك النظــر

كــم راودتــك ضفــاف دفء ليلكهــا

للخطــر القلــب  يشــّد  أنثــى  بــكل   

وأجملهــا  أذواق  الّلياقــة  فلــل 

الخدر ترياقــه  الشــعر مــن  ما أجــج 

وأشــرعة  ميــالد  القطيفيــن  بيــن 

فامــأل قطيف الهــوى يا أيهــا الهجري

أخيلة  المشــتاق  الصبــا  وانشــد نخيل 

مــن المعانــي فطير الحب فــي وطري

وســنان تنبشــه الصحــراء فــي فمهــا 

ومــارد المــاء يصحــو غيــر منهمــر

صاخبة األحســاء  بلوحتــك  فاغــرس 

 حتــى تنــاَم وهمــس الليل فــي القمر
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قــد أتعــب الريــح مــا يبقــي حقيقتنا

 حتــى اذا اندلقــت فــّرت مــن الكدر

يا شــهريارا مــن األشــواق منطلق في 

الصــور ثــورة  هــذي  الحــب  ذروة 

كم يصهر العشــق كبريت المســا شغًفا 

وكســرة القلــب ســكر النــاي بالعمر

أتقنتهــا شــفة اإلبداع موســقة تســقى

مبتكــر غيــر  خمــًرا  التــوت  مــن   

وزهــو فياضــة الينبــوع تحرســه على 

بالســحر الحــب  يشــّب  اخضــرار 

يــا أنت يا رشــفة للعشــق يدمنهــا بين

البصــر مــن  مــٌد  الضحــى  انتظــار   

فابتســمت  الوقت  عنــاق  كل  جّربــت 

مــن لثغة الحــرف ما يحنو علــى الوبر

زعمــا بأنــك قيثــار تجنحــه نــوارس

مســتتر أثــواب  فــي  الشــوق   

هــذي نــذورك طفــل الوقت درســها 

وشــما علــى شــفة اإليقــاع والوتــر

مؤمنــة الفانــان  األحمــر  عنقــوُدك 

باألثــر العطــر  فــأي  الحيــاء  مــن 

علــى الشــفاه غزلــت الروح موســقة

 ماســت تحن علــى األنهــار بالصور
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ذاكــرة الكــْرم  فيهــا حكايــا  خبــأت 

بالخطــر المنهــوك  لألمــل  تــرّش   

الفجــر يخصبها األماني رهــان  تلــك 

 يــا ناجــي التوت هــذا موســم المطر

متــى يطل تطــل البيــد خاشــعة فابذر

الغبــر جوفهــا  فــي  الهــوى  يقيــن   

ال�ساعر �سعود الفرج:

»يا نورس الحب«

يا نورَس الحبِّ

ال،

ال تشتِك السأما

فإنني

سرُت في

درِب الهوى ِقَدما

ما عاد شيٌء

مدى األيام

ُيقِلُقني

إن رحُت
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منتصًرا

أو عدُت منهزما

فقد مللُت

من الترحاِل

في زمٍن

فيه األسى

والجفا

قد صار منسجما

حاورُت حبي

على ُبْعٍد

فجاَوَبني

إنَّ الهوى

يا حبيبي

قد غدا ألما

كانت موانَئ

عشق الحبِّ
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في َزمٍن

تروي فؤادي

فيمسي الحبُّ

مبتسما

واليوَم

قاربُت

ستينًا

وال أمٌل

إاّل بقلٍب

عليه الحبُّ

قد ُرِسما

وها أنا

رغَم آمالي

التي ُوِئَدْت

َسيَّرُت

في الحبِّ

ِمجداَف الهوى

ُقُدما
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واصلُت

واصلُت

إبحاري

بال وجٍل

َعليَّ أرى

من بقايا

ُحبِّنا ُحُلما

إذ قد

رأيت بأن

الحبَّ معجزٌة

ت قد َوحدَّ

هذه األهواَء

واألمـَم.

»ال تحزني«
ــْل ــاب ب أرض  ــا  يـ ــي  ــزن ــح ت فــالــلــيــل مــهــمــا طـــال راحـــلال 

ــوح ــف ــس ــك ال ــل ــي ت ــش ــت ــن ــت ــو الــســنــابــلوس ــل ــع ولـــلـــذرى ت

ــك الـــدمـــوع ــل ــي ت ــف ــت ــخ ــت ــلوس ــواف ــق ــعـــود بـــاألهـــل ال تـ

ــى ــ ــلوتـــــعـــــود بـــــغـــــداد إل ــ ــد األوائـ ــن ــى ع ــض ــٍز م ــ ع
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بعد مـــن  ــداُد  ــغـ بـ يـــا  إلــــــى تـــلـــك الـــمـــنـــاهـــلأشـــتـــاق 

ــل حـــضـــارة ــ ــا مـــهـــد كـ ــ بابليـ أرض  ــي  ف ــدت  ــج م ــد  ق

ــب ــص ــخ والمداخلحـــيـــث الـــنـــمـــا وال الــمــخــارج  تحكيه 

تشدو ــزل  تـ ــم  ل ــر  ــوم س ألمــــــجــــــاد األوائــــــــــلوكـــأن 

ــة ــ ــرح ــ ــى تــــعــــود وف ــ ــت ــ المناضلح والــشــعــب  تــنــســاب 

ــوز ــمـ ـــش فــــــي تـ ــي ــعـ ــتـ ــللـ ــوائ ــع ــك ال ــل ــه ت ــة بـ ــئ ــان ه

ــالم ــظ ــد ال ــه ــى ع ــل ــج ــد ان ــق ــر الــخــمــائــل.ف ــج ــف وعـــانـــق ال

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ علي المطاوعة )كاتب واأديب(:

من مجمل النصوص، أال يرى اإلخوان أن تأصيل األبيات الشعرية بحاجة إلى 

تجديد المفردة على مستوى األلفاظ وعلى مستوى اإليقاع؟

الأ�ستاذ علي ال�سيخ )اأديب و�ساعر(:
أشكر الشاعرين على األمســية الجميلة وعندي سؤاالن األول للشاعر سعود 

الفرجث يقول أحد النقادث »كي يكون النص مبدًعا يجب أن تكســر العالقة الضمنية 

بين المؤلف والقارئ« فهل أنت مع هذا الرأي؟

والسؤال الثاني للشاعر فريد النمرث يقول الشاعر جاسم الصحيح »أن القصيدة 

غير المثقفة هي قصيدة غير ناضجة«، في رأيك متى تكون القصيدة غير مثقفة؟

الأ�ستاذ قي�س عي�سى المهنا )اأديب و�ساعر(:
اعتقد أن زمن الوجدانيات قد ولى مع الزمن العباسي واألندلسي، ومع مطلع 

العصر الحديث اآلن، فإن الشــعر الراقي هو األكثر وجــوًدا باعتبار أن اإليقاع في 

القصيدة الجديدة أكثر.
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ال�ساعر فريد النمر:
إجابة على ســؤال األســتاذ علي المطاوعة وتجديد المفردة، الشك أن كل 

إنسان لديه قاموس شــعري ينطلق من خالله، واإليقاع قد اختلف بمعناه اإليقاعي 

في القصيــدة، فاعتقد أن اإليقاع هــو الصوت الداخلي للقصيــدة، متى ما تمكن 

الشــاعر من إحداث حركة داخلية في النص، بحيث تصل لمشــاعر المتلقي فهنا 

يتحقق النجاح الكبير. أما على مستوى المفردة، فاعتقد أن كلمة المفردة هي كلمة 

عائمة وفضفاضة إذا جردناها من الصورة الحقيقة المنحوتة داخل البيت، فالمفردة 

ال تحدث تطورات بحد ذاتها، ولكن من الممكن أن يســتغل الشــاعر المفردة في 

االنزياحات أو في الصور االنزياحية في اللغة، كما أن طموح كل شاعر هو الوصول 

إلى لغة مبتكرة تفي بالغرض وتقنع المتلقي والنقاد للقصيدة.

وإجابة على ســؤال األستاذ علي الشــيخ حول القصيدة المثقفة، فبالطبع فإن 

الثقافة األدبية والشــعرية ال تأتي بين يوم أو ليلة، فلعل الثقافة التي يعنيها الشــاعر 

جاســم الصحيح هي ثقافة البعد اآلخر أو البعد الثالث في القصيدة غير المقروء، 

فتكون القصيدة مثقفة بحيث تنضح بمعاٍن جديدة وأفكار متصلة وثقافة بناءة، فمتى 

ما سمعت قصيدة ال تبني عندك شيًئا، فهذا قصيدة جافة وهيكلية فقط وليست حاملة 

لمحتوى، ولعل هذا يحيلنا إلى ســؤال ثقافة النص، شغل خطير في مجتمعاتنا غير 

ملتفت له، فهناك شــعراء يدخلون مسابقات إاّل أنهم ال يفلحون في هذه المسابقة، 

فلماذا؟

أعتقد ألن المحكم قد ال تكون لديه ثقافة النص، فيخرج الشاعر خالي الوفاض 

مع أن قصيدته قد تعتبر من أجمل القصائد عندما تشرع على المستوى األدبي. إذن 

هن زغللة في الحكم على القصيدة المثقفة وغير المثقفة.

ال�ساعر �سعود الفرج:
إجابة على ســؤال األستاذ علي الشيخ، فأمسية هذا المساء مخصصة لألشعار 
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الوجدانية، والشــعر الوجداني هو شــعر ينطلق من العاطفة مباشرة، فعندما يكتب 

الشــاعر النص ال يأخذ وجهــة نظر القارئ فيه فهو يعبر عن معاناته هو شــخصًيا، 

فتأتي القصيدة تعبيًرا عن الوجع واأللم والمعاناة التي تحيط بالجو الذي ُكتب فيها 

النــص، قد يكون المتلقي متجاوب مع النص وقد ال يتجاوب، فكما قال األســتاذ 

فريد قد يتوقف على ثقافة النص، فأرجع وأقول أن النصوص الوجدانية تنطلق من 

معانــاة وليس من فراغ فالمتلقي ليس له وجود في القصيدة الوجدانية فالعالقة بين 

الشاعر والمحبوبة أو أي شخص آخر.

المهند�س نبيه البراهيم )�سخ�سية اجتماعية(:
أنا لست ناقًدا ألطرح سؤااًل وأبحر في أعماق اللغة وأعماق المعاني، ولكني 

كمتلٍق للشعر فيشملني قول الشاعرث 

استماعه عد  يهززك  لم  الشعر  شعراإذا  له  يقال  بأن  جديًرا  فليس 

ففي هذه األمسية تعرضت للكثير من االهتزازات فاشكر الشاعرين على هذه 

األمسية الجميلة.

الأ�ستاذة نهى اآل فريد )�ساعرة واأديبة(:
بداية أشكر األخوين الشاعرين على هذه األمسية، وقبل طرح السؤال أقول أن 

أصدق ما يكون الشعر هو عندما يكون في حالة االنعتاق من قيود الوعي إلى حرية 

الالوعي، هذه اللحظة هي الفيصل في أن تكون كاتًبا ناظًما أم كاتًبا شاعرَا.

قصائــد الحب في هــذا الزمن هل هي نتــاج االنعتاق من حريــة الوعي إلى 

الالوعــي أم العكس، بمعنى أوضــح ـ ولكم الحرية في عــدم اإلجابة ـ هل يقرأ 

شــاعرينا قصائدهما على نصفهما اآلخر، ففي استبيان وقبل ثالث سنوات تم أحد 

المنتديات األدبية، ُطرح هذا السؤال على شــعراء المنتدى وكان يضم نخبة كثيرة 

من الشــعراء من مختلف أرجاء الوطن العربي، وكان السؤال هل يقرأ شاعر الحب 
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بوحه على صاحب هذا البوح؟ فكانت النتيجة مدهشــة حيث لم تتجاوز نسبة من 

يقرؤون أشعارهم على معشوقتهم عن 5%، فما الذي يمنع شعراءنا من البوح؟ هل 

هو بسبب صعوبة أن يتلقى النصف اآلخر اللغة السامقة للكاتب؟

وسؤالي للشــاعر فريد ما قصتك مع مطوالت شــعرك؟ هل هو تحدي للغة 

أم عجز عــن التعبير بما قل ونحن في عصر الســرعة، والمطــوالت عرفت عنها 

بالمعلقات والمالحم؟

سؤال أخير لشــاعرينا، لماذا يعجز الشاعر الذي تعود على مواجهة الجمهور 

علــى اإللقاء بشــكل صحيح، ُأعجبت بمــا ألقي علينا من شــعر، ولكن وجدت 

تشكيالت خاطئة فما السبب؟

ال�ساعر �سعود الفرج:
اعتز برأيك وأشكرك على هذه التوجيهات، والشخص حينما يلقي قصيدة قد 

يتعثر في ضبط المفردة وإن كان شاعًرا كبيًرا فالكمال لله وحده، ورًدا على السؤال 

األول نعم أنا أقرأ قصائدي على زوجتي مباشــرة وأحيانا آخذ برأيها في استخدام 

المفردات وقد تعترض على بعضها.

ال�ساعر فريد النمر:
تعليقي على الكتابة النظمية والشــعرية، هنا ال ُبّد أن يقف الشاعر حول حقيقة 

اإلبداع والنظم، فاإلبداع هو خلق جديد لمفهوم الشــعر الذي نحن مجربين فيه ال 

أكثر، ففي بداية القصيدة يأتي شعور سيال ولكن أين تقف القصيدة؟

هنا يعتمد على الشــاعر وقــوة انطالقه في ابتكار صور جديدة، أو اســتيفائه 

للرســالة التي يريد إيصالها، فالوعي والالوعي يشتركان في نظم القصيدة، فليس 

صحيًحا أن نقول أن الوعي أو الالوعي هو الذي يكتب.

أما بخصوص هل نقرأ على النصف اآلخر، نعم نحن نقرأ؛ ولكن االهتمام من 
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قبل النصف اآلخر قليل جًدا، بل حتى على مســتوى العائلة قد ُتقرأ القصيدة فقط 

كعناوين معينة، وال يســتغرق في القصيدة وفي جمالها فهنا األنثى مقصرة في ذلك 

فهي قد تقرأ ولكن ال تعنى بالشيء الجديد. وفيما يخص الضبط والتشكيل فأعتقد 

أننا لســنا متمرسين على الحفالت واألمسيات الشــعرية فنحن الكتاب مقصورين 

فقط على المشــاركات االنترنتية كاألقصوصة والمجلة، فالغير معتاد على اإللقاء 

خلف الطاولــة قد ال يضبط التشــكيل تماًما، وإن كانت مضبطة بشــكل صحيح 

عنده، وهنا قد يفقد الشــاعر لحظة التركيز على التشــكيل اللغوي، أما بخصوص 

المطوالت فهي قصة قديمة جديدة، فالقصيدة ترجعني لها أكثر من مرة إن لم أكتفي 

من كتابتها، وكل مرة أشــعر أنني لم أقل ما أردت إيصالــه، وكثير من اإلخوان قد 

نصحوني باختصار مطوالتي، ولكني أفقد السيطرة على كتابة القصيدة.

الأ�ستاذ محمد الحمادي )�ساعر واإعالمي(:
ســؤالي للشــاعر ســعود الفرج، قصائدك األخيرة جميلة فلم نسمع الكثير 

منها، بالخصوص المقاطع القصيرة، ســؤال حول ما طرحته أستاذ ياسر عن الشعر 

الوجداني أنا أعتقد أن الشــعر مهما تعددت أغراضه، فإن الشعر هو الذي يجذبك 

وأن يتذوقه بغض النظر عن كونه شعًرا وجدانًيا أم غيره. بالنسبة للفنانة رقية التاروتي 

فهي تستحق الشــكر والتقدير. فقد قرأت في لوحاتها تعابير راقية تلهمني كشاعر، 

ومن خالل تتبعي لبعض تجاربها الســابقة المعروضة بمعارض القطيف، أجد أن 

هذه التجربة ناضجة جًدا تســتحق الوقوف عندها وهذه دعوة لمن له باًعا في كتابة 

النقد الفني أن يتمعن فيها ليخرج لنا جمااًل أكثر.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
ليــس لدي ما أضيفه في هذه األمســية الجميلة والثرية فقــد أحببت أن أكون 

متأماًل سمعًيا للشــعر الجميل وبصرًيا لهذه اللوحات، فأشكر الشعراء والحضور 

والفنانة على ما قدموه لنا في هذه األمسية الرائعة، كما نحب أن نستمع لمقترحاتكم 
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حول تطوير الحركة األدبية بالقطيف خصوًصا، كما أن حضور الفنانات أصبح من 

العالمات البارزة للمنتدى في هذا الموسم، فأتمنى أن يستمر.

مدير الندوة:
في نهاية األمسية نشكر شاعرينا المبدعين والفنانة رقية التاروتي على ما قدموه 

لنا في هذه األمسية.





الندوة الثانية ع�سرة

العنف ضد المرأة
14 �سفر 1432هـ الموافق 18 يناير 2011م

ال�سيوف:
 الأ�ستاذ اأحمد ح�سن ال�سعيد	 
الأ�ستاذة عالية علي اآل فريد	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ عبدالعظيم محمد ال�سامن))(

))(  تربوي وفنان تشكيلي.



الأ�ستاذة عالية علي اآل فريد 
بكالوريوس إعالم وعالقات عامة.	 
عملت محررة صحفية في جريدة الوطن السعودية.	 
عملت علــى تأســيس وإدارة مركز إيالف لرعايــة وتأهيل 	 

األطفال المعوقين.
عملت باحثــة اجتماعية متطوعة لمــدة 15 عاًما في جمعية 	 

الصفا الخيرية.
عملت مديرة مكتب ومسؤولة تنفيذية لشركة مجموعة سدر 	 

للتجارة والمقاوالت.
عضوة فــي الجمعية الوطنية لحقوق اإلنســان وفي عدد من 	 

الجمعيات واللجان والمراكز. 
الأخ�سائي اأحمد ح�سن ال�سعيد 

حاصل على بكالوريوس تربية وعلم نفس من جامعة الملك 	 
سعود بالرياض.

أخصائي نفســي بوزارة الصحــة بالعيادة الســلوكية بإدارة 	 
مستشفى القطيف العام ومراكز الرعاية الصحية األولية.

عضــو في وحدة الدعم المعنــوي واالجتماعي لمرضى فقر 	 
الدم المنجلي بإدارة الرعاية الصحية األولية بالقطيف. 

عضو في لجنة الدعم النفســي واالجتماعي للمتضررين من 	 
حريق بالقديح. 

عضو في مركز البيت الســعيد لإلرشاد األسري واالجتماعي 	 
بصفوى.

عضو في مركز آفاق المستقبل للتدريب بالقطيف. 	 



العنف ضد المرأة

مدير الندوة:
أرحب بكم جميًعا في هذه الندوة التي تم نخصيصها حول موضوع مهم للغاية 

وهو »العنف ضد المرأة« حيث ينال هذا الموضوع اهتماًما بالًغا في هذه المرحلة، 

نظًرا لما ينتج عن ذلك من آثار وأضرار على الصعيد الفردي واالجتماعي.

نتابع يوميًا ما تنشره وسائل اإلعالم المحلية وغيرها من ممارسات عنفية تقع 

على المرأة تحديًدا بأشــكال وأنماط متعددة، ويدفعنا ذلك للتفكير في سبل إيقاف 

هذا العنف ومعالجته.

في هذا المســاء نســتضيف شــخصيتين عملتا في هذا المجال مــن الناحية 

الحقوقية والمعالجة النفســية هما الناشطة الحقوقية األســتاذة عالية علي آل فريد 

واألخصائي النفســي أحمد حسن السعيد أرحب بهما وأدعوهما لتقديم مرئياتهما 

حول الموضوع.

الأ�ستاذة عالية اآل فريد:
ال زال العنف يشــّكل مشــكلة متجذرة في المجتمعات العربية واإلسالمية، 

بالرغم مما تعيشه من تغيرات وتحوالت سياســية وثقافية واقتصادية واجتماعية، 
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ومع ما تشــهده الدول اليوم على مســتوى التقدم العلمي والتطــور التكنولوجي 

لإلنســان، في ظل العولمة والحداثــة واالنفتاح. وفي أوج تنامــي حركة الوعي 

الثقافية والحقوقية على المســتوى الدولي واإلقليمي والمحلي، فإننا نشــهد معها 

تزايد انتشــار ظاهرة العنف، واألسوأ عندما يتعدى هذا العنف إلى الفئات الضعيفة 

في المجتمع، كالعنف الذي يمارس ضد المرأة. في كل األوســاط وعلى مختلف 

األصعدة وبصور متعددة، قاسمها المشــترك ما تتركه هذه الممارسات من أضرار 

وخيمة تهدد المنجــزات التنموية، وتقضــي على المكتســبات الحضارية للفرد 

والمجتمع. 

إن العنف ضد المرأة بات ســلوًكا مهينًا للنســاء ككل، فهو يمس بسالمتهن 

الجســدية والنفســية والصحية، وينتهك،  حقوقهن، وينتج عنه إقصاء أو تهميش 

ودونية، فضاًل عن أنه يضر بالفضاءات التي يمارس فيها إذ يطال العالقات اإلنسانية 

واالجتماعية المهنية ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص.

 فالعنف يعرف على أنهث »أي سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية، يصدر من طرف 

بهدف اســتغالل وإخضاع طرف آخر، في إطار عالقة قوة غير متكافئة، مما يتسبب 

في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفســية، ســواء كان الطرف رجاًل أو مؤسسة 

أو نظاًمــا وحتى لو كان من طرف امــرأة فكله من أجل إخضاع المرأة والتســلط 

عليها«. وعّبر عنه بأنهث »اعتداء بقول أو فعل أو إشــارة ذات معنى، من سب أو شتم 

أو ضرب أو قتل يلحــق الضرر بالمعنّف«، وهناك من يعتقــد أن العنف هوث »لغة 

التخاطب األخيرة الممكن استعمالها مع اآلخرين، وذلك حين يشعر المرء بالعجز 

عن إيصال صوته بوســائل الحوار العادي«. ولكنه يأتي مع المرأة اللغة األولى في 

التخاطب معها، ويســتخدمه البعض وكأن اآلخر ال يملك لغة أخرى الستعمالها، 

ليجعل من هذا العنف كابوســًا يخيم على وجود المرأة، فيشل حركتها وطاقاتها، 

ويجعلها تعيش أطالاًل من الكآبة والحزن والخضوع.
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 ومع تعدد أنواعه، صنّف العنف إلىث العنف الجســدي، النفســي، الجنسي، 

االقتصادي، االجتماعي والسياســي، وجميعها تؤدي إلى مضاٍر ســلبية تهدد أمن 

واستقرار المجتمع.

والمتمعــن في اإلحصاءات يرى أن العنف الوارد على النســاء ال يختص فئًة 

معينًة أو ثقافًة خاصة أو جنًسا محدًدا،  وإنما يشمل كافة الثقافات والدول المتقدمة 

منها أو ما تســمى بالــدول النامية أو دول العالم الثالــث. لذلك كان محط اهتمام 

الباحثين والتربويين والنشــطاء المناهضين للعنف، برصد هذه الظاهرة التي تعتبر 

جريمة ترتكب بحق المرأة.

تظهر التقارير الشرق أوســطية أن المرأة عرضة لإليذاء داخل منزلها أكثر من 

أي مكان آخر، وعرضة للوقوع في مختلــف أنواع العنف الذي يمثل اعتداًءا على 

حقوقها كإنســانة. وأن من أبرز ما تتعرض له المرأة من عنف هو القسوة والضرب 

واإلهانة المتمثل في العنف األسري.

وتقول األرقام حسب تقرير منظمة الصحة العالمية أنث 52% من النساءالعام.

ينيــات يتعرضن للضرب على األقــل مرة واحدة في العام، وأن 47% من النســاء 

يتعرضــن للضرب في األردن بصــورة دائمة، وأن60% من ســكان الضفة الغربية 

وغزة دون 9) عاًما يتعرضون للتهديد الجســدي واللفظــي والمطاردة والتوقيف 

واالعتقال. 

وهناك إحصائيــات أخــرى أصدرتها الجمعيــة الوطنية لحقوق اإلنســان 

الســعودية، حيث بلغ إجمالي قضايا العنف األســري منذ تأسيسها عام 425)هـ 

حتى عام 430)هـ، ))54)( قضية بنســبة )7%( من المجموع العام للقضايا من 

بين )6)0)2(، وبلغت قضايا العنف األسري في عام 430)هـ نسبة )%6(.

ووفق آخر نتائج مقابالت أجراها »مركز رؤية للدراسات االجتماعية« مع عينة 
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من ضحايا العنف األسري في إطار دراسة ميدانية بعنوان )العنف األسريث المظاهر 

واألسباب والنتائج وطرق المواجهة( غطت كافة مناطق المملكة، كشفت أن %93 

من الزوجات يمارس ضدهن العنــف من جانب األزواج وأن 87% من الزوجات 

المعنفات لم يلجأن إلى الشــرطة مباشرة لطلب المســاعدة وحمايتها من العنف. 

و84.7% مــن الزوجات المعنفــات يطلبن الطالق، إضافة إلــى أن 77.9% من 

الزوجات المعنفات يتعرضن ألمراض أو اضطرابات نفسية، بينما يرى 70.8% أن 

من أهم اآلثار السلبية الناجمة عن العنف األسري هو أن يفشل األبناء في دراستهم، 

وهذا بدوره يشــكل مخاطر كبيرة تهدد الكيان األسري وتقضي على أواصر الصلة 

والترابط.

أمام هذه األرقام أتســاءل، أما آن األوان بعد للتغيــر في األنماط االجتماعية 

والثقافية السائدة تجاه المرأة؟ إلى متى يعيد المجتمع تصحيح رؤيته تجاه معاملته 

للمرأة وصون كرامتها، واحترام إنســانيتها كامــرأة تمثل النصف الثاني للمجتمع، 

وشــريكة البناء والتغيير؟ إلى متى نقضي على التمايــزات والعادات العرفية وكل 

الممارسات األخرى القائمة على التمييز واإلقصاء والدونية؟

إن حرمان المرأة من حقوقها المدنية والسياسية يعد أيًضا نوًعا من أنواع العنف؛ 

ألن فيه إقصاء وتهميش لدور المرأة والحد من مشــاركتها؟ فإلى متى تعامل المرأة 

علــى أنها ناقصة األهلية فتحرم من حقها في التمتع بشــخصيتها القانونية، وتحرم 

من حقوقها المدنية واالقتصادية والسياســية. فالمرأة ال يمكن لها بعد إبرام العقود 

المالية وإجراء المعامالت الرســمية، الســماح لها بالتعليم أو العمل أو ممارســة 

التجارة من دون موافقة ولي أمرها، والزال الرجل هو المفوض والوكيل عنها.

لــم تظهر لحد اآلن أية جهود تشــريعية تكفل المســاواة وعــدم التمييز بين 

الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، والمشاركة في الشأن العام، فمشاركة المرأة 

والســماح لها بالتصويت والترشح في االنتخابات البلدية القادمة ما زالت قرارات 
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مجهولة، على الرغم من النجاح الذي حققته المرأة السعودية في خوض انتخابات 

بعض الغرف التجارية الصناعية.

 وفي ممارسة النساء لمهنة المحاماة، أعلن وزير العدل في أواخر فبراير0)20م 

بقرب صدور قانون يســمح للمحاميات بالمثول في المحاكم للمرة األولى، على 

أن يقتصر تواجدهن على قضايــا الوصاية على األطفال والطالق والزواج وغيرها 

من القضايا األسرية، ولن يســمح للمحاميات إاّل بتمثيل موكالت من النساء. وقد 

أشادت كثير من المحاميات في المملكة باإلعالن بصفته تطوًرا إيجابًيا على المسار 

المهني للمرأة، وأشاد النشطاء االجتماعيون بالزيادة المتوقعة في قدرة النساء على 

اللجوء للقضاء. 

 إن أساب العنف كثيرة ومتعددة وسأسرد هنا بعضها باختصارث

أسباب نفســية: مثل استســالم المرأة وخضوعها وقبولها بواقع العنف . )
المفروض عليها، واستعدادها لتلقي اإلهانة والضرب، واعتبار الخضوع 

أو السكوت رد فعل حميد لذلك، مما يحفز اآلخر على التمادي والتجرؤ 

أكثر فأكثر. وتتجلى هذه الحالــة أكثر عند فقد المرأة من تلجأ إليه أو من 

يقوم بحمايتها.

الجهــل بالحقوق والواجبــات: مما يجعل المرأة عرضــًة للعنف، فهي . 2
إما عالمة بحقوقها وواجباتها واستســلمت لألمــر الواقع، أو جاهلة بها 

وترفض التعرف عليها؛ ألن ذلك ســيلزمها بمسؤوليات هي غير مقتنعة 

بها، وقد تعرف بحقوقها ولكن ال تجد وسائل الدعم والمساندة، وتجهل 

طريقة المطالبة والمناصرة.

تدني المســتوى الثقافي لألســر ة ولألفراد، واالختــالف الثقافي الكبير . 3
بين الزوجين خصوًصا إذا كانت الزوجة هي األعلى مســتوى ثقافًيا، مما 
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يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا 

النقص باحًثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو 

اإلهانة أو حتى الضرب.

سوء التربية: فالتربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي أحد مصادر العنف، . 4
إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، 

وهــذا ما يؤدي إلى جبــران هذا الضعف في المســتقبل بالعنف، بحيث 

يستقوي على األضعف منه وهي المرأة، وكما هو معروف أن العنف يولد 

العنف.

العادات والتقاليد: حيث أن هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافة الكثيرين . 5
تحمل في طياتها الرؤيــة القائمة على التمييز بين الذكر واألنثى وتفضيله 

عليهــا، حيث يعطى الحــق دائًما للمجتمع الذكوري للهيمنة والســلطة 

وممارســة العنف والوصايــة، وتعويد األنثى على تقبــل ذلك وتحمله 

والرضوخ إليه إذ إنها ال تحمل ذنًبا سوى أنها ولدت أنثى. كما أن األقوال 

واألمثال التي يتداولهــا الناس في المجتمع عامة ـ بما في ذلك النســاء 

أنفسهن ـ تبرز مدى تأصل هذه الثقافة، بحيث تعطي للمجتمع الذكوري 

الحق في التمادي ضد اإلناث.

التأثير الســلبي لإلعالم ودور الدراما في تدعيم هذا التمييز، وتقبل أنماط . 6
من العنف الذي يمارس ضد المرأة في االضطهاد والمنع والحرمان. 

البطالــة والفراغ وضغوط الحياة اليومية المســببة لإلحباط والكآبة منهاث . 7
الفقر، والخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو األسرة. 

اأين يكمن العالج؟
ال يمكن توفر الحق في الكرامة وفي الســالمة النفسية والجسدية إاّل في إطار 
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ترسيخ ثقافة الحق وسيادة القانون، وذلك أن المؤسسة القانونية المبنية على قوانين 

غير تمييزيــة، هي وحدها الضامن لحقوق اإلنســان بصفة عامة وحقوق النســاء 

بصفة خاصة. ومن الرجوع إلى القانون اإللهي والشــريعة اإلســالمية التي تعطي 

للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، وتقّدم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال 

ِذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف{ ]ســورة البقرة، اآليةث228[، }َوَعاِشُروُهنَّ  تعالىث }َوَلُهنَّ ِمْثُل الَّ

بِاْلَمْعُروِف{ ]ســورة النساء، اآليةث9)[، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، 

ُكُم  ُقوا َربَّ َها النَّاُس اتَّ وأنها مساوية له في جميع األحكام إاّل ما خرج بالدليل، }َيا َأيُّ

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِســاًء{ ِذي َخَلَقُكم مِّ الَّ

]سورة النساء، اآليةث)[.

من بين سبل العالج اإلحاطة بالظاهرة وفهمها وكسر الصمت حولها من أجل 

خلق تراكم في ميدان البحث والدراسات بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة، والتعرف 

على وســائل الوقاية وضمان الحماية من مؤسســات القانون ومؤسســة القضاء 

ومؤسسات الدولة وكافة الجهود مجتمعة لتحقيق واقًعا أفضل للمرأة.

وهنــاك خمس مبادئ أساســية يجب بناء خطط العمل على أساســها وهيث 

الوقايــة من العنف، والحماية من العنف، والتدخل المبكر في الحاالت المتعرضة 

للعنف، وإعادة تأهيل الضحايا للقيام بشــؤون حياتهم بكفاءة، والمساءلة ومعاقبة 

المسؤولين.

ومن األمور التي تســهم في الحد من العنف ضد المرأة أيًضا إبراز المشــكلة 

إعالمًيا بطريقة موّجهة، وعدم السكوت عليها، وكذلك التوعية االجتماعية العامة، 

ونشر الثقافة الحقوقية.

إن الدور التي تلعبه وســائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمســموعة في بث 

الثقافة إلى المجتمعات سلًبا أو إيجاًبا واضٌح للجميع، لذا فمن الضروري أن تقوم 
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هذه الوسائل بالتغطية الالزمة لذلك.

ومن الوسائل الوقائية إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم األزواج الجدد كيفية 

التعامل الصحيح مع بعضهم البعض ومراعاة حقوقهم المتبادلة.

وإن أهم التحديات التي تواجــه حماية المرأة من العنف وتهددها هو تحويل 

األقوال إلى أفعال وبرامج عملية، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارســة في 

معاملة المرأة. كذلك يجب التركيز على أبرز التســاؤالت التي تحتاجها المرأة إلى 

معرفتها من خالل واقع المعاناة مثل معاناة المرأة المطلقة وحقوقها.

الأ�ستاذ اأحمد ال�سعيد:
تعّرف األمم المتحــدة العنف الممارس ضد المرأة بأّنه »أي فعل عنيف تدفع 

إليه عصبية الجنــس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، 

ســواء من الناحية البدنية أو الجنسية أو النفســية، بما في ذلك التهديد بأفعال من 

هذا القبيل أو القســر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة 

العامة أو الخاصة«، وتشــير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 

3 نساء )35%( في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف. وال نقصد بالعنف 

الجســدي الفيزيائي فقط؛ فهو يشمل أيًضا العنف الســيكولوجي والنفسي، ومع 

األســف ففي كثير من الدول ال ُيعار العنف النفســي اهتمامًا رغم أن له آثارًا كبيرة 

على مستقبل المرأة المعنّفة.

إن مشكلة العنف ضد النساء تواجه تحديات مختلفة، منها، غياب اإلحصاءات 

الدقيقة والنســب الحقيقية لعدم وجود دراســات حولها، وأننــا تربينا في مجتمع 

متحفظ ومن العيب أن تشــتكي فيه المرأة مهما ُعنِّفت، حتى لو كان العنف جنسيًا. 

ومن أبرز األســباب طبيعة المجتمع الذكوري الــذي يرى بأن للرجل الحق في أن 

يكون كأنه يملك المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، وله الحق في أن يتصرف 
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معها كما يشــاء حتى بالضرب، وكذلك التربية والتنشئة التي تكرس أخطاء متوارثة 

لسنوات طويلة حول التشريعات الســماوية والتعليمات الدينية، أعطت للوالدين 

الحق في التربية بكل الطرق العنيفة، وهي في حقيقتها ال تعني أبدًا السطوة والعنف 

في التربية كما أن طريقة التعامل في الحياة الزوجية الذي يكون امتداًدا لما تعيشــه 

المرأة في بيت أهلها، وقد يكون أشد تعنيفًا منه.

للعنف ضد المرأة آثار ســلبية عديدة، تكون بعضها ظاهرة كاآلثار الجســدية 

التي تنتهي عادة بالعالج الطبي، أما اآلثار النفســية فقد تالزم المعنَّفة آلخر عمرها، 

وتحتاج لعالج نفسي قد يطول، إضافة إلى أن المرأة المعنَّفة تفتقد األمان األسري، 

ش  وهناك دراسات اجتماعية تشير إلى أن المعنَّف قد يصبح معنِّفًا لغيره، وأن المتحرَّ

شــًا باآلخرين، في رد فعل ونتيجة الشــعور بالحقد والرغبة في  به قد يصبح متحرِّ

االنتقام. 

وُتعتبــر قضية العنف ضد المرأة قضيًة قديمــة العهد نتج عنها عواقب وخيمة 

على صحة المرأة الجسدية والنفسية بشكل متفاوت، فهي ذات تأثير فورّي ُيصاحبها 

آثارًا طويلة المدى ملموسة وغير ملموسة على النساء وأطفالهن أيًضا، فقد أظهرت 

بعض الدراســات أّن النســاء المعنّفــات وعائالتهن اللواتي قــد تعّرضن للعنف 

الجسدي ُيعانين من تدّني مستوى الصحة الجسدية والعقلية بشكل أسوأ بكثير من 

النســاء اللواتي لم يتعّرضن لسوء المعاملة؛ وذلك بســبب قلة المناعة الناتجة عن 

الحالة النفسية المتضررة باإلضافة إلى إهمال الذات، وذلك كّله إلى جانب العديد 

من األمراض التي ُتصيب النســاء المعنفات منها؛ كاألمــراض المزمنة من صداع 

وآالم الظهر والعظام، واضطرابات الجهاز الهضمي، ومشاكل القلب، واألمراض 

العصبية كاإلغمــاء ونوبات القلق. وتتعــّدد اإلصابات الناتجــة عن االعتداءات 

الجسدية والجنسية وتتراوح شّدتها من الكدمات الخفيفة والكسور إلى اإلعاقات 

المزمنة التي تحتاج إلى عالج طبي متخصص، وُتعاني النساء الحوامل المعّرضات 
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لالضطهاد من فقر الدم، ونقص المناعة، والهزال الذي يؤّدي بدوره لســوء تغذية 

الجنين مّما ُيعّرض حياته للخطر ويجعله عرضًة لإلصابة بمختلف األمراض نتيجة 

قّلة وزنه.

وتكثر اآلثار الســلبية للعنف ضد المرأة ويكون لها أبعاد ال ُيســتهان بها على 

المستوى النفســي، حيث إّن الممارســات العنيفة التي تتعّرض لها المرأة ُتساهم 

في التقليل من شــعورها بقيمتها الذاتية وبالتالي ُتضعف من ثقتها بنفسها، مّما يؤّثر 

ســلبًا على صحتها العقلية وذلك من خالل تشــتيت قدرتها على التفكير السليم، 

فينعكس ذلك ســلبًا على قدرتها على التصّرف بشكل مستقل وآمن في المجتمع. 

وتتشــابه األعراض النفسية للعنف مع اآلثار النفســية الناتجة عن أنواع أخرى من 

الكوارث والحروب، حيث تمّر النســاء الُمعنّفات بمراحــل متتابعة من الصدمة، 

واإلنكار، واالرتباك، والخوف، واالنســحاب، وفي بعــض الحاالت حين يكون 

للعنف المستمر والمتكّرر تبعات أخرى أشّد وطأًة وتأثيرًا، مثلث ضعف الشخصية، 

وعدم القدرة على اتخاذ القــرارات أو التخطيط على المدى البعيد، باإلضافة إلى 

زيادة نســبة االكتئاب ومحاوالت االنتحار، حيث ُتشــير الدراســات إلى أّنه كّلما 

تّم االعتداء على المرأة أكثر زادت معاناتها النفســية مع عدم قدرتها على التكّيف 

النفسي، فقد أشارت تقييمات الصحة النفسية إلى أّن النساء اللواتي ُيصّرحن بأدنى 

مستويات الرضا عن الحياة غالبًا قد وقعوا ضحيًة للعنف فيما سبق.

ويتأّثر األطفال بالعنف الواقع على األم من خالل عّدة جوانب ُيمكن أن تكون 

مباشــرة؛ كاإليذاء المتعّمد من النواحي الجســدية أو النفسية أو الجنسية، وبشكل 

غير مباشر من خالل تنشئة الطفل في جّو أسرّي مشحون ينعكس سلبًا على صحته 

النفسية، حيث ُيالحظ على ذلك الطفل إساءة السلوك العام، وارتكاب العنف ضد 

اآلخرين، وضعف األداء المدرســي والتحصيل األكاديمــي، باإلضافة إلى تدّني 

المؤّشرات النفسية الســليمة لتعّرضه بشــكل أكبر من غيره للقلق واالكتئاب مّما 
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يؤّدي إلى عدم اإلنتاجية، واالنحراف في ســّن المراهقة، وقد تتفاقم األمور لتصل 

إلى محاوالت االنتحار.

إن معظم صور العنف التي يعاني منها المجتمع تكون نتيجة ضعف المعلومة 

والتمكين الصحي، والجهل باألنظمة والتشــريعات، وهذا لألسف ليس فقط عند 

أفراد المجتمــع العاديين؛ ولكن أيًضا لدى األطباء والعاملين الصحيين، فينتج عنه 

العنف. من هنا وجب العمل على نشــر الوعي المجتمعي ولدى المختصين حول 

أشــكال العنف وممارســته وكونه جريمة بحق المعنفة ينبغي عدم السكوت عنها 

والعمل على معالجتها والتنبيه إليهــا واإلبالغ عنها للجهات المختصة التي ينبغي 

عليها القيام بدورها لمعالجتها.

ومن أجل وضع خطوات عملية للحدِّ من العنف ضد المرأة، فإنه ينبغي التأكيد 

على التوعية لتغيير المفاهيــم الطبية عند العاملين الصحيين، والمنطق عند المرأة، 

وهذا يحتاج إلى جهد كبير من الجمعيات والجامعات والمدارس لتقديم مبادرات 

ومحاضرات، لــألوالد قبل البنات، لخلق جيل واثق وواٍع. كما ينبغي أيًضا ســّن 

األنظمة والقوانين وتفعيلها ومتابعتها ومعاقبة من ال يطبقها. إن العالج النفسي هو 

جزء من العالج الذي تحتاجه المعنَّفة، وهناك عدة برامج قائمة تقدم برامج مختصة 

في إعادة التأهيل والدعم النفســي واالجتماعي وبنــاء الثقة لدى المعنَّفة وتخطي 

المشكالت النفسية.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذة ر�سمية الربابي )اأخ�سائية تنمية ذاتية(:

أشــرت أستاذ أحمد السعيد إلى القناعات الخاطئة كسبب من أسباب العنف، 

فسؤالي هو كيف نقيم الشخص هل أنه يمارس العنف على بيئة معينة أو امرأة أم ال، 

وطبًعا حديثي حول الشخصية الباطنية؟
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 وسؤالي الثاني لألستاذة عالية آل فريد، أشرت أستاذة إلى عدم وجود مشروع 

واضح للعنف األســري، إًذا أين أجد المؤسســات المعنية بتجريم العنف وإعادة 

الحق للشــخص المعنّف، فالحاصل أن هناك حاالت كثيرة عند فسخ عقد الزواج 

يطلب الرجل من المرأة مبلًغا وقدره، وهنا تتحير المرأة إذ ال توجد من تلجأ له في 

هذه الحاالت؟

الأ�ستاذ اأحمد ال�سعيد:
أنا ذهبت إلى مســألة القناعات ألن اإلنســان بطبعه كائن يؤثر ويتأثر، وهذه 

القناعات تكون نابعة من محيطه سواء البيت أو المسجد أو المدرسة، فيتمسك بها 

حتى وإن كانت خاطئة، ففي حال تعنيف الرجل المرأة فهذا العنف ليس بالتحديد 

موجه لهذه المرأة فقط، بل هنــاك أمور دعته إلى أن يكون عنيًفا وفارق التعليم من 

أقوى األسباب، أو قد يكون هناك فارق اجتماعي، المهم أنه ال بّد من دراسة الحالة 

ألنه قد يكون الدافع هو اضطراب في شــخصية المعنف، فهنا ال نســتطيع تصنيفه 

وقول أن عقلــه الباطني هو الذي دفعه لهذا األمر وباســتجابة ال إرادية منه مارس 

العنف ضد المرأة.

الأ�ستاذة عالية اآل فريد:
إجابة على سؤال األســتاذة رســمية أقول أنه تختلف اإلجراءات بحسب ما 

تحتاجه المعنفة في مطالبتها بحقهــا، فهناك اإلجراءات الوقائية والقانونية، فعندما 

تتلقى الزوجة عنًفا من زوجها وخصوًصا العنف الجســدي، تلجأ إلى المستشفى 

لطلب تقرير طبي يقدم للشــرطة لتقديم البالغ، وهنا الشرطة توجهها إلى الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان، والجمعية تنظر إلى حالتها وبحسب الحالة تقوم بتوجيهها 

إلى الجهة المناســبة، وعلى األغلب يتم توجيهها إلــى دار الحماية التابعة لوزارة 

الشؤون االجتماعية، أما دار الحماية فلديها لجنة من المحامين والباحثين القانونيين 

واألخصائييــن ترافق هذه المــرأة في حال احتاجت إلى متابعــة في المحاكم. أما 
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اإلجراءات القانونية، فهي تتمثل في االطالع على األنظمة القانونية التي تحفظ حق 

اإلنسان وفق الشريعة اإلســالمية، ولكن هذه القوانين ال زالت غير واضحة وغير 

رادعة، فهي أحكام درج عليها العرف القضائي فتم تداولها.

ذكرت أيًضا قضية الخلع كمثال، نحــن غالًبا ال ننصح المرأة بالخلع ألنه يتم 

اســتغاللها ولكن من خالل قضايا تردنا نجد أن قضايا الخلع تنقســم إلى قسمينث 

األول أن يكون الخلع بدون أســباب مقنعة ففي هذه الحالة على المرأة أن تفتدي 

نفســها بالتنازل عن مبلغ معين، أما القســم الثاني فهو أن يكون لدى المرأة أسباًبا 

مقنعًة وشهوًدا تقدم للقضاة فهذه القضايا تتم بسهولة.

الأ�ستاذة اإنعام الع�سفور )نا�سطة اجتماعية(:
كثير مــن الملتقيات والمؤتمرات تقام من أجل الحــّد من العنف ضد المرأة 

ولكن هــذه التوصيات ال تطبق علــى أرض الواقع وهذا يعتبر فشــاًل ذريًعا لهذه 

المؤتمرات، وأعتقد أن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنســان ال تطبق الدور المنوط 

بها بالشكل المطلوب. وعندي سؤال لألستاذة عالية أنه كيف تتعاملين مع القضايا 

الكيدية؟

الأ�ستاذة عالية اآل فريد:
بالنسبة للجمعية الوطنية لحقوق اإلنســان أقول أنها أدت دوًرا كبيًرا في حل 

العديد من المشاكل وخصوًصا فيما يتعلق بالعنف األسري، بالرغم من انه يفترض 

معالجتها فــي المراكز وليس المؤسســة، ولكن بحكم الجهل بحقوق اإلنســان 

أصبحت الناس ال تفرق بين مشــكلة وأخرى. أما بخصوص الدعاوى الكيدية فأنا 

أتعامل معها من خالل ما اســتفيد منه عبر التواصل مــع الجمعية الوطنية، بحيث 

أكون قريبة منها للتعرف على األنظمة القانونية.
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الأ�ستاذة انت�سار المح�سن )نا�سطة اجتماعية(:
أين تلجأ المرأة في قضايا العنف األسري وتأثيره النفسي على األطفال، فكثير 

من الجهات تطلب تقريًرا طبًيا ولكن الجانب النفســي ال يقاس كما هو حاصل في 

الجانب الجسدي؟

الأ�ستاذ اأحمد ال�سعيد:
كما ذكرت األســتاذة انتصار أن الجانب النفسي فعاًل ال يمكن قياسه، كذلك 

عند لجوء االبن للســرقة بســبب شــح األب ال يمكن إثباته، وغيرها من القضايا 

التي تمس الجانب النفســي، ولكن ولألسف هناك من يتعرض لالعتداء الجسدي 

واليهتم بتقديم بالغ ألنه تعود على الخنوع.

الأ�ستاذ �سعود الفرج )�ساعر واأديب(:
إن ارتفاع نسبة الطالق والعنف سببه تضخم الذات لدى الرجل وتوجه العرف 

في صالح الرجل، والبعض اآلخر يســتغل معنى القوامة التي ال يعرف معناها، لذا 

فالمرأة بحاجــة لنظام صريح لحمايتها ولرفع هذه المعانــاة يجب أن ينظر للمرأة 

بنظرة إنسانية.

الأ�ستاذ علي الدرورة )�ساعر وموؤرخ(:
األســتاذة عالية ذكرت أن العنف أكثره داخل األســرة ولكن هناك عنف أيًضا 

خارج المنزل كالســوق والعمل، وقد تطرقت األســتاذة ألرقام وإحصائيات تنقل 

حاالت العنف في مختلف الدول، وأذكر أيًضا أن المرأة في باكستان يمارس عليها 

أقســى أشكال العنف، حيث يصب األسيد على المرأة وهناك ما ال يقل عن 3000 

امرأة مشوهة بسبب صب األسيد.

وهناك مثل هندي يقولث »ال تضرب المرأة ولو بزهرة« ونحن تتعدد لدينا سبل 

الضرب.
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الأ�ستاذ اأحمد اليو�سف )نا�سط اجتماعي(:
دعونــا نبني مجتمًعا يخلو من المشــاكل الموجودة، فعندمــا تضرب المرأة 

نتساءل لماذا ُتضرب؟

فأحياًنا ليس دائًما الســبب وراء ضرب الزوجة هو الرجل. أيًضا تعالوا ندعو 

إلى تثقيــف المقبلين على الزواج، وبداًل من دعوة المرأة للمحاكم والقضاء دعونا 

نبني أسرة سالمة ومسالمة.

الأ�ستاذ فوزي �سادق )كاتب واأديب(:
المعروف أن المرأة ال تطلب الطالق إاّل بسبب العنف، فال توجد امرأة سعيدة 

تطلب الطــالق، وانأ قد رفعت خطاًبا إلى المراجع وحقوق اإلنســان شــاكًيا فيه 

وكالء المراجع، حيث تعلق امرأة تطلب الخلع لسنوات كثيرة وال ينظر لها، فهناك 

حاالت معلقة لمدة 40ســنة، فأقول هنا أن الخطأ في تطبيق األحكام الشرعية من 

قبل المحاكم الشرعية وليس بسبب التشريع ذاته.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
األمر الذي أحببت أن أشير إليه ولم يتطرق له في الندوة، هو مسألة التشريعات، 

فقد كان من المفترض الحديث حول تشــريعات واضحة ودقيقة في قضايا العنف 

األســري، بحيث تكون في صالح الفئة الضعيفة كالمــرأة والطفل، وحول إمكانية 

إثباتها في المجاالت النفســية من قبل األخصائيين، وعدم ترك المسألة تتركز فقط 

حول العنف الجسدي.

المســالة األخرىث هي قضية تطوير التشــريعات بحيث تكون كما ذكرت في 

صالح الفئات الضعيفة، وهذا ما يجب العمل من أجله.

 الأ�ستاذة عالية اآل فريد:
مثلما ذكر األســتاذ عبدالله العبدالباقي أنه يوجد قصــور في القوانين وعدم 
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وضوح، فلألســف نواجه قضايا تتدخل فيها االجتهادات الشخصية من قبل بعض 

القضاة.

فالتشــريع فعاًل بحاجة إلى التطوير والوضوح فهناك فعاًل تشــريعات قديمة 

ال زالت تطبق، وهــذا ما نطالب به اآلن وقد عرض على مجلس الشــورى منذ 5 

ســنوات، مطالبات مختصة بالقضايا المتعلقة بالمرأة بخصوص األحوال المدنية، 

وأمور الزواج، الحضانة..الخ، وهذا األمر يحتاج إلى تفعيل.

أما بخصوص ما ذكرته أستاذ علي الدرورة فيما يتعلق بالمرأة المعلقة، أقول أن 

المرأة تستطيع اللجوء إلى المحكمة وطلب صك هجران في حال غياب وهجران 

الزوج لها مدة من الزمن، وهذا يتم عادة في غضون 3 شــهور. والحاصل اآلن إذا 

وصلت مدة هجران الزوج لزوجته إلى مدة ســنتين ترفع المرأة بنفسها قضية على 

الزوج إلجراء الطالق.

وفي األخير أود أن أؤكد على حاجة المجتمع إلى وجود مؤسســات مجتمع 

مدني، تحمي المرأة والطفل من العنف.

الأ�ستاذ اأحمد ال�سعيد:
المداخالت واألسئلة التي طرحت في هذه الندوة مهمة للغاية، وتدل على وعي 

واهتمام كبيرين لدى أبناء المجتمع بشكل عام بهذا الموضوع المهم، ونظًرا لضيق 

الوقت ال يســعني هنا اإلجابة على كل التساؤالت التي طرحت، ولكني أحببت أن 

أؤكد على أهمية العالج المبكر، وااللتفات لإلشارات األولى لحاالت العنف ضد 

المرأة وممارســته، وأخذ الموضوع بجدية منذ بدايته، وعدم ترك المشكلة تتفاقم 

وتكبر مع مرور الزمن دون أي تدخل أو معالجة؛ ألنها بذلك تتعقد أكثر، وتتطلب 

جهوًدا مضاعفة في معالجتها، حيث يتأثر بها جميع أفراد األسرة.

أكرر شــكري لمنتدى الثالثــاء الثقافي على اهتمامه بموضــوع العنف ضد 
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المرأة، فهذ مبادرة مهمة لنشر الوعي في المجتمع حول مختلف أبعادها، وهو أحد 

أساليب المعالجة التي ذكرناها.

مدير الندوة:
نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا وللحضور وللفنانتين.





 الندوة الثالثة ع�سرة

المجالس البلدية واالنتخابات القادمة
21 �سفر 1432هـ الموافق 25 يناير 2011م

ال�سيف:
المهند�س نبيه عبدالمح�سن البراهيم	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ عادل محمد المتروك))(

))(  ناشط اجتماعي.



المهند�س نبيه بن عبدالمح�سن البراهيم 
من مواليد بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف. 	 
حاصــل على بكالوريوس في الهندســة المدنيــة. ودورات 	 

متخصصة في مجال أعمال الهندسة وإدارة المشاريع.
يعمل مهندس مشــاريع، في قســم المشــاريع اإلســكانية 	 

والصناعية بشركة أرامكوا السعودية.
صاحب ومدير مكتب البراهيم للهندسة والمساحة في مدينتي 	 

الدمام والقطيف. 
عمل في مجال وتتميز تصميم العديد من المنشــأت السكنية 	 

والصناعية واألشراف على تنفيذها. وتصميم شبكات الطرق 
وإعــداد المخططات الهيكلية للمــدن. وتنفيذ جميع أعمال 

المساحة. وإدارة المشاريع اإلنشائية والصناعية.
عضو في المجلــس البلدي بمحافظة القطيــف والعديد من 	 

الهيئات والجمعيات.
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مدير الندوة:
تقــوم المجالس البلديــة بدور كبير في تحســين وتنظيم الخدمــات البلدية 

للمواطنيــن من خالل الرقابة على أعمال البلديات واشــراك المواطنين في ذلك، 

وكذلك دراسة ووضع التشريعات التنظيمية المالئمة الحتياجات البلدان والمدن.

وحيث أنه قد مرت لحد اآلن حوالي ســت ســنوات من بدء عمل المجالس 

البلدية في الننلمة، وقد تابعنا جميًعا أدائها وعملها، فقد ارتأى المنتدى أهمية عقد 

هذا اللقاء للحديث عن هذه التجربة الثريــة، وخاصة وأننا مقبلون على انتخابات 

بلدية قريًبا.

يحدثنا فــي هذا اللقاء ســعادة المهندس نبيه عبدالمحســن البراهيم العضو 

المنتخب في المجلــس البلدي لمحافظة القطيف، والذي كان لــه دوًرا بارًزا في 

تفعيل دور المجلس.
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المحا�سر:
نبذة تاريخية:

ما أن أصبحت منطقة الحجاز تحــت حكم المغفور له الملك عبدالعزيز عام 

343)هـــ، حتى أمر رحمه الله وفور دخوله مكة المكرمة في العام نفســه بتكوين 

أول مجلس أهلي يتكون من 2)عضًوا، يختارهم المواطنون لمســاعدته في إدارة 

شــؤون العاصمة المقدســة. وقد تطور هذا النظام ليطبق في كافــة مدن المنطقة 

الحجازية، لتشــمل المجالس األهلية إضافة إلى مكــة المكرمة، المدينة المنورة، 

جدة، ينبــع والطائف. وقد ضمت هذه المجالس األهلية نخبة من العلماء واألدباء 

والمفكرين والتجار، وشــكلت هذه المجالس النواة األولى للمجالس المدنية في 

المملكة العربية السعودية.

صدر بعــد ذلك النظام العام ألمانــة العاصمة والبلديــات، وبّين هذا النظام 

تشــكيالت أمانة العاصمة والمجالس البلدية وواجبــات كل منها وطريقة توزيع 

األعمال والقيام بها ومن ذلكث انتخاب وترشيح رؤساء الحرف والصنائع ومراقبة 

أعمالهم. كما أوضــح النظام العالقة بين البلدية والمجلــس اإلداري والمجلس 

البلدي، ونــص هذا النظام على أنث »المجلس البلــدي يتألف في كل بلدة بطريق 

االنتخاب، وأن انتخاب أعضاء المجلس البلدي يكون وفق نظام االنتخاب العام. 

وأن ينتخب المجلس من بين أعضائه باالقتراع الســري رئيًسا ونائًبا«. ونص النظام 

على أن المجلس البلدي يختص بالنظر في مشروع الميزانية، والعقود والمقاوالت 

ودراسة األنظمة والتعليمات، والرسوم وتقرير تعديلها زيادة ونقصاًنا.

في تاريخ 384/2/20)هــ الموافــق 964/6/30)م صدر أول عدد من 

صحيفة الجزيرة يشــتمل على تصريح لصاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 

عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جاء فيهث
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»مــن الواضح أن أعضاء المجلس البلدي ســيختارهم المواطنون عن طريق 

االنتخــاب، الذي يعد بوتقة تنصهــر فيها العناصر الشــعبية الطيبة لتنتخب عضًوا 

عنها تتمثل فيه الكفايــة واللياقة ورجاحة العقل، كي يكون همزة وصل بين الدولة 

والمواطنين، يتكلم بلســان حالهم، ويطالب بما تحتاجه محلته بوجه خاص، وما 

تحتاجه مدينة الرياض بوجه عام. ومــا دام أن االنتخاب يتوقف على إقبال جموع 

المواطنين الختيار األعضاء فإن نجاح وفشــل فكرة المجلس البلدي مسألة تتعلق 

بالمواطن. وال شــك أننا مــا أقدمنا على هــذه الخطوة إاّل ونحــن متأكدون، أن 

المواطنين في الرياض لديهم الوعي وحب المشــاركة والتعاون بما يجعلنا نجزم 

بأن المجلس البلدي سيعتبر حقيقة واقعة إن شاء الله«.

فــي تاريخ )397/2/2)هـ صدر نظام البلديات والقرى ويقع في 49 مادة، 

وُخصصت المواد من 6 إلى 27 للحديث عن المجالس البلدية، ونص النظام على 

أن السلطات في البلدية تتوالها جهتانث

المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.	 

رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.	 

وجاء في هذا النظام أن وزير الشــؤون البلديــة والقروية يحدد بقرار منه عدد 

أعضــاء المجلس البلدي فــي كل بلدية، على أن ال يقل عــن أربعة وال يزيد على 

أربعة عشــر عضًوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية، وأن يتم اختيار نصف األعضاء 

باالنتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف اآلخر من ذوي الكفاءة 

واألهلية، وأن يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه بصفة دورية لمدة سنتين.

والنتخابات المجالس البلدية أهمية كبيرة تستمدها من المشاركة الشعبية في 

إدارة الخدمات البلدية، إذ تعتبر المشــاركة الشــعبية عاماًل مهًما في ترشيد القرار 

الحكومــي فيما يحقق المصلحة األكبر للمواطن. إضافة إلى ذلك فإن المشــاركة 
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الشــعبية تجعل المواطن في موقع المســؤولية المشــتركة مع الجهات الرسمية، 

وهذا يزيد من مســتوى الوعي والمبادرة لدى المواطنيــن، الذين يجب عليهم أن 

يكونوا على قدر هذه المســؤولية، وأن يؤدوا واجباتهــم تجاه وطنهم ومجتمعهم 

من خالل مشــاركة فاعلة بناءة، تقوم على حماية مصالح الوطن والمجتمع في أن 

واحد، فاالنتخابات في حد ذاتها لها تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة 

والتأكيد على عامل الوالء واالنتماء للوطن.

وعليه فقد جاء قرار مجلس الوزراء رقــم )224( وتاريخ 7)/424/8)هـ 

ليؤكد على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حيث نص البند أواًل منه على 

ما يليث »توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق االنتخاب 

وذلك بتفعيــل المجالس البلدية وفًقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف 

أعضاء كل مجلس بلدي منتخًبا«.

وعليه فإن المشــاركة الفاعلة في انتخابــات المجالس البلدية تعكس حرص 

المواطن على مصالح الوطن، وشعوره بالمسؤولية المشتركة مع الحكومة عن رقيه 

ونمائه وأمنه، وبناء على ذلك فان االنتخابات أصبحت وســيلة لتشكيل المجالس 

البلدية التي تمثل محوًرا مهًما في اإلدارة المحلية، وتعزيز المشــاركة الشعبية في 

اتخاذ القرارات ورفع مســتوى الخدمات من واقع حاجــات ورغبات وتطلعات 

المواطنين.

 وقد تم إقرار آليات االنتخابات من خالل الالئحة التنفيذية التي أصدرها وزير 

الشــؤون البلدية والقروية، وما يتبع ذلك من صــدور التعليمات المتعلقة بالعملية 

االنتخابية ونشر ثقافة االنتخابات بكل الوسائل بين المواطنين.

فــي )/)/426)هـ تم إجــراء أول عملية انتخابــات للمجالس البلدية في 

المملكة، وفًقا للنظام الصادر في 397)هـ، وكان ذلك في مدينة الرياض، فتوالت 
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بعد ذلك االنتخابات في مختلف محافظات المملكة ومدنها الكبرى، حيث تشكل 

إثر ذلك 79) مجلًســا بلدًيا وبلغ عدد أعضاء المجالــس البلدية المنتخبين 592 

عضًوا. 

كانت االنتخابات البلديــة بمثابة اختبار كبير للمواطنين، يعكس مدى وعيهم 

واهتمامهم بالشــأن العام، وأثبتوا أنهم أهل للمشــاركة الشعبية في بناء مؤسسات 

المجتمع المدني وصنع القرارات في الشــأن العام، والنهوض بهذه المؤسســات 

لكي تتحمل جــزًءا كبيًرا من مســؤوليات الدولة وتخفف عــن كثير من األجهزة 

الحكومية أعباءها البيروقراطية.

لــم يبدأ أعضاء المجلــس البلدي عملهم إاّل بعد ما يقــارب مضي عام على 

انتخابهم وتعيينهم ألســباب لوجســتية وإدارية، وفي تاريخ 2)/))/ 426)هـ 

صدر قرار ســمو وزير الشــئون البلدية والقروية برقم 66866 بتشكيل المجالس 

البلدية بكامل أعضائها المنتخبين والمعينين واألذن بمباشرة أعمالهم المنوطة بهم.

وفي تاريــخ 8) مايو 2009م، صدر قرار تمديد عمــل هذه المجالس لمدة 

ســنتين؛ كي يتيح الفرصة لصياغة نظام جديد يتم بموجبه إجراء انتخابات جديدة، 

حيث جاء ما نصه أن مجلس الوزراء الســعودي خالل جلسته العادية التي عقدت 

في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشــريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على 

نقل األحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر 

بالمرسوم الملكي، وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية، يحقق تطلعات الدولة 

في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشــؤون المحلية، مع االستفادة من نتائج 

الدراســات التي أجرتها وزارة الشــؤون البلدية والقروية في هذا الشــأن، وعلى 

وزارة الشــؤون البلدية والقروية اإلسراع في رفع مشــروع نظام المجالس البلدية 

وفًقا لإلجراءات النظامية المتبعة، على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية 

الحالية لمدة ســنتين أخريين ابتداًء من تاريخ 2)/))/430)هـ. جاء ذلك، بعد 
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اإلطالع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة تجربة انتخابات 

أعضاء المجالس البلدية، ومراجعة اإلجراءات والنظم االنتخابية، وتقويم أداء تلك 

المجالس لالستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات االنتخابية المقبلة.

بموجــب ذلك تم اإليعاز لجميع أعضاء المجلــس البلدي في المملكة أخذ 

مرئياتهــم ومالحظاتهم على النظام القائم، وتــم رفعها جميًعا إلى إدارة المجالس 

البلدية في الوزارة لالستعانة بها في صياغة النظام الجديد. وآخر ما وصلنا من أخبار 

أنه تمت صياغة مســودة النظام الجديد وتم إحالته إلى الوزارات المعنية للمراجعة 

ومن ثم سيرفع إلى مجلس الوزراء لالعتماد النهائي.

المجل�س البلدي في محافظة القطيف:
في تاريخ )2 محـرم 426) هـ الموافق) مارس 2005 تم اإلعالن عن أول 

خمسة أعضاء منتخبين لمجلس بلدي محافظة القطيف وأسماؤهم كالتاليث 

المهندس جعفر محمد الشايب.	 

الدكتور رياض أحمد المصطفى.	 

المهندس عيسى أحمد المزعل.	 

األستاذ علي عبدالله الحي.	 

المهندس نبيه عبدالمحسن البراهيم.	 

وفي تاريخ 2)/))/ 426)هـ تم تعيين بقية األعضاء الخمسة وهمث

المهندس خالد بن علي الدوسري بصفته رئيس البلدية.	 

األستاذ خالد بن عبدالعزيز العقل الخالدي.	 

الدكتور عبدالله ناجي السكيري. 	 

األستاذ فالح بن زيد المليحي.	 
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المهندس مرشد بن صالح العواد.	 

وفي بداية عام 427)هـ باشر المجلس البلدي مهامه وتم عقد خمسة وثمانين 

اجتماًعا رســمًيا حتى اآلن، هذا غير االجتماعات التنســيقية واجتماعات اللجان 

المتخصصة واالجتماعات مع مســؤولي البلدية والوزارة والمواطنين، وهي كثيرة 

يصعب حصرها. وقد نتج عن هــذه االجتماعات عدد من القرارات ناهز الـ 44) 

قراًرا، ما يخص البلدية منهم بلغ 94 قراًرا ومثل ذلك من التوصيات تقريًبا.

ووفقا لما قرره المجلس في اجتماعه الرابع والثمانين، تقرر تشكيل لجنة من 

جميع أعضاء المجلــس ومديري اإلدارات المعنية في البلدية لدراســة القرارات 

المنفــذة والغير منفذة أو تحت التنفيــذ. فتبين بعد اجتماعات عدةث أن ما نســبته 

)7% قد تم تنفيذه، وبقي 25 قراًرا تحت التنفيذ، وقراران فقط لم تباشر البلدية في 

تنفيذهما حتى اآلن. وقد أقر المجلس هذه النتيجة في اجتماعه األخير.

اأبرز الإنجازات التي تحققت :
 أســتطيع إيجاز أبرز إنجازات المجلس البلدي لمحافظة القطيف على سبيل 

المثال ال الحصر كما يليث

أواًل: الفصل المالــي لميزانية البلدية بحيث أصبح لبلديــة محافظة القطيف 
ميزانية مســتقلة، بعد أن كانت تابعة ألمانة المنطقة الشــرقية  وتعامل كبلدية فرعية 

على مدى أكثر من عشرين عاًما، وهذا كان له أثره اإليجابي في:

زيــادة مخصصات البلديــة المالية  التي تضاعفت وإن لــم تبلغ الوضع 	 

المأمول بعد لكنها أفضل من سابقتها. 

زيادة الصالحيات المناطة برئيس البلديــة في اتخاذ القرارات خصوًصا 	 

فيما يتعلق باعتماد المشاريع والتعيينات اإلدارية.

إعــادة بناء الهيــكل اإلداري الذي بدأ بالتشــكل وإن لم يكن بالســرعة 	 
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المطلوبة.

ثانيا: تحقيق مشاريع إستراتيجية على مستوى المحافظة مثل:

اعتماد مشروع تطوير مداخل بلدة العوامية وربطها بشبكة الطرق الشريانية 	 

المجاورة، األمر الذي لزم نزع ملكية أكثر من مائة عقار بعشرات الماليين.

اعتماد مشــروع تطوير مداخل بلدة أم الســاهك وربطهــا بطريق الدمام 	 

الجبيل السريع وطريق أبو معن ـ أم الساهك، وبطبيعة الحال سيلزم ذلك 

أيًضا نزع كثير من الملكيات وإزالة مباٍن قائمة.

اعتماد مشروع تطوير كورنيش سنابس.	 

اعتماد مشروع دراسة تطوير الواجهة البحرية في محافظة القطيف.	 

اعتماد مشــروع الجســر العلوي المتجاوز لطريق أحد لربط الكورنيش 	 

الجنوبي بالشمالي من مدينة القطيف. وقد تم ترسية المشروع على أحد 

المقاولين المعتمدين.

اعتماد مشــروع الجســر البحري الثالث لربط جزيرة تــاروت بالمدينة 	 

المركزية وتم اإلعالن عن المشروع للمنافسة.

اعتماد مشــروع جزيرة سوق األســماك لبيع الجملة وقد تم االنتهاء من 	 

أعمال الردم.

اعتماد مشروع تعميق قناة تاروت.	 

ثالًثا: تحقيق مشاريع مهمة وضرورية للمحافظة:

اعتماد مشروع دراسة إنشاء بلدية محافظة القطيف.	 

اعتماد مشروع إنشاء بلديتي تاروت وعنك، والمبنيان تحت اإلنشاء.	 

اعتماد مشاريع  إلنشاء عشرات الحدائق في المحافظة في أماكن مختلفة.	 
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تفعيل مشــاريع السالمة المرورية في الطرق الشريانية في مدن المحافظة 	 

الرئيسية.

تفعيل مشاريع السفلتة واألرصفة واإلنارة وزيادة مخصصاتها وتوجيهها 	 

في المناطق األكثر حاجة في المحافظة.

إعادة تأهيل المناطق القديمة في مدن وقرى المحافظة، وقد بدأ المشروع 	 

بحي مياس وقرية التوبي وقرية الخويلدية.

 رابًعا: الدراسات:

دراسة إدارية تطوير الهيكل اإلداري في البلدية.	 

دراسة مرورية  لتطوير تقاطعات طريق أحد .	 

دراسة عمرانية لتطوير المناطق القديمة ) صفوى نموذًجا( .	 

خامًســا: تحقيق مشــاركة حقيقية مع اإلدارات الحكومية المختلفة المرتبطة 
بالتنمية مثل: إدارة الطرق التابعة لوزارة النقل، وهيئة التحسين الزراعي وفرع وزارة 

المياه والهيئة العليا للسياحة نتج عنها ما يلي:

تفعيــل  ومتابعة مشــروع تطوير طريــق القطيف ـ العواميــة ـ صفوى، 	 

والمســاهمة في إزالة المعوقــات التي اعترضت تنفيذه. حيث شــرع 

المقاول في التنفيذ.

تفعيــل ومتابعة مشــروع تطوير طريــق رحيمة ـ صفوى، حيث ســاهم 	 

المجلــس في المطالبة بتطوير الجزء الرابط بيــن دوار صفوى وكوبري 

األوجام، وكذلك في زيادة طول الجســر البحري بين رأس تنوره ودوار 

صفوى، والطريق تحت اإلنشاء اآلن.

تفعيــل ومتابعة مشــروع تطوير مشــروع طريق أبو معنـ  أم الســاهك. 	 

والطريق تحت اإلنشاء اآلن.



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 276

تفعيل ومتابعة مشــروع طريق الجش عنك. وقد تمت ترســية المشروع 	 

على إحدى المؤسسات الوطنية.

تفعيل ومتابعة مشروع طريق المحيط وتاروت والعوامية ومداخل القرى 	 

األخرى. وشرع المقاول في التنفيذ في طريق المحيط.

تفعيل ومتابعة مشاريع البنى التحتية، كتمديدات المياه والصرف الصحي 	 

والهاتف والكهرباء في مختلف أحياء المدن والقرى في المحافظة؛ كي 

يتسنى لمقاولي السفلتة بالبدء، كمشروع النمر الشمالي في سيهات التي 

كانت من المشــاريع المتعثرة وكان للمجلس البلدي الفضل األكبر في 

تسريع إنهاء معاناة المواطنين المزمنة.

التعاون مع الهيئة العليا للســياحة لتطوير قلعة تاروت والمنطقة المحيطة 	 

بها، حيث تم الشــروع في تطوير الســوق والمقهى المجاورين كما تم 

إدراج تطوير القلعة في الخطة التشغيلية للهيئة العليا للسياحة.

تفعيل مشــروع التخلص من النفايات الزراعية وإدراج محافظة القطيف 	 

فيه، وتم إشــمال المناطق الزراعية في محافظة القطيف في المشروع في 

األعوام الســابقة كما تم تخصيص مشروع خاص بالقطيف في الميزانية 

القادمة.

تفعيل مشــاريع تغطية المصارف الزراعية ألهــداف متعلقة بصحة البيئة 	 

والســالمة المرورية، وكذلك االســتفادة منها كمداخل وطرق شريانية 

رابطة، حيث تمت تغطية مصارف في عنك وأم الحمام والعوامية والعمل 

قائم على قدم وساق لتغطية جميع المصارف في المحافظة.

المطالبة بعمل مصارف زراعية في المنطقة الغربية من محافظة القطيف، 	 

ونتيجة لتوصيــة المجلس تم تخصيص 00.000) متر مربع من مزارع 

األوجام إلنشــاء محطات رفع حيث كان تنفيذ المشــروع متوقف على 
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ذلك، والمشروع تحت الدراسة.

سادًسا: قرارات مهمة:

تغييرات في أنظمة البناء كاعتماد القبو بكامل مساحة الدور األول، وزيادة 	 

نســبة المالحق العلوية بواقع 50% مع مطالبــة بتعميم الدور الثالث في 

جميع أحياء المحافظة بدون استثناء.

معالجة سلبيات سوق واقف االقتصادية والمرورية والصحية واألخالقية؛ 	 

باالســتفادة من سوق الخميس الذي ال يستخدم إاّل يوًما واحًدا فقط مما 

فعل دور المراقبة اليومية لمنع التجاوزات. 

إحداث نظام الخدمة الشاملة. )جارى التنفيذ( .	 

استعادة استراحات األوجام )جاري التنفيذ( .	 

تفعيل نظام الفرق المتنقلة ألعمال الصيانة الفورية. 	 

تو�سيات لالرتقاء بالعمل في المجال�س البلدية
مراجعــة شــاملة للنظــام وتطويره لكي يكــون مالئًما لمســتوى وعي . )

المواطنين، ومواكًبا للتطور اإلداري واالجتماعي الراهن والمستقبل.

إخضاع كل من أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين في الجهاز التنفيذي . 2

لدورات خاصة ومكثفة، من شأنها تنمية ثقافة العمل العام والمشترك في 

الجهاز البلدي، وال بــأس بأخذهم بدورات في الخارج إلطالعهم على 

تجارب ناجحة في هذا المجال.

 تفريغ أعضاء المجلس البلدي إن لم يكن كلًيا فجزئًيا. . 3

إعطاء صالحيات أوســع ألعضــاء المجلــس البلدي تخولهــم إبداء . 4

التوصيات في ترقية المســؤول اإلداري من رئيس قسم وأعلى أو جزائه 

في حالة التقصير.
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كلمة الختام:
إن عضوية المجلس البلدي سواء حصل عليها العضو بطريقة االنتخاب الحر 

أو التعيين المباشــر، تضع جميع أعضاء المجلس البلدي تحت مســؤولية كبرى 

اتجــاه الوطن والمجتمــع؛ لالرتقاء بالتنمية في المدينــة والقرية وكذلك الحفاظ 

على المال العام ومحاربة الفســاد بجميع أشــكاله. كما ال يغفل جانب مهم للغاية 

وهو الحفاظ على نجاح هذه التجربة؛ لكي تكمل المســيرة وتتطور وتتخلص من 

عيوبها مع الزمن. فهي إذا تكليف أكثر منها تشــريف بل أن مستوى التشريف فيها 

يتضاءل إلى درجة التالشــي وينقلب إلى ما هو ضد ذلك في حالة الفشــل والعياذ 

بالله والخاسر في النهاية الوطن والمجتمع.

 إن هذه التجربة رغم مــا صاحبها من نواقص وعيوب وإخفاقات ومنغصات 

وتضحيات، إاّل إن استمرارهاـ  في نظرناـ  كفيل بإصالح كل هذا الخلل شيًئا فشيًئا، 

بمزيد من الوعــي والصبر والتفاني في العمل فيما يخــدم المجتمع والوطن بكل 

إيجابية وإخالص.

ما ندعو الله جل عاله صبًحا ومســاًء أن ال تكون بعض ما ظهر من ممارسات 

ســلبية من بعــض األعضاء،ـ  وأنا هنا أتكلم على مســتوى جميــع المجالس في 

المملكــةـ  التي كان فيها تجــاوزات على النظام أو خلــق المناكفات، أو تخريب 

لالجتماعات أو تســريب لمعلومات غير دقيقة غرضها دعائي بحت، لتلميع عضو 

وتســقيط عضو آخر وما شابه ذلك من أفعال، مدعاة لصاحب القرار أن يعيد النظر 

في استمرار هذه التجربة، بدعوى عدم قدرة المواطن على مواكبة الحدث وتحمل 

المسؤولية المناطة به، وتحويل التجربة إلى عمل فوضوي صبياني تدخل المجتمع 

بكل مكوناته في صراعات رخيصة تهدد أمنه وسلمه األهلي.

ا هو اســتمرار هذه التجربــة لكي تؤتي أكلها بعد حين، كعمل  إن ما نتمناه حقًّ

تراكمي يكمل بعضه بعًضا وهذا ما يقوله الخبراء في العمل العام والبلدي على نحو 



279 المجالس البلدية واالنتخابات القادمة

أخص أن ثمار العمل فيه ال يقطفه بالضرورة من يزرعه.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ مو�سى الدغام )نا�سط اجتماعي(:

ماهو تقييمكم للمرحلة القادمة وماهو توصيف العضو المناسب لها؟

ولمــاذا االرتجال الحاصل في تنفيذ المشــاريع، ولمــاذا المركزية في تنفيذ 

المشاريع وماهو دور رؤوساء البلديات الفرعية؟ 

المحا�سر:
ال شك أن وجود تجربة سابقة سيجعل التجربة القادمة أكثر نضًجا من سابقتها، 

لوجود الخبرات والتجارب السابقة.

وأما عن توصيف العضو المناسب أتصور أنه يجب أن يحقق ثالث شروطث

أن يكــون مؤهاًل من الناحيــة المهنية مع قضايا البلديــة، وال أعني أن يكون 

متخصًصا بالدرجة األولى وإنما يكون لديه ثقافة تنموية، وأن يكون مهتًما بالشــأن 

العام بحيث يكــون لديه وعي بحاجات الناس والتعامل مــع األدوات الحضارية 

الموجــودة والمطلوبة، وأن يكون متفرًغا كي يقوم بالــدور المنوط به على أكمل 

وجه.

وسؤالك عن االرتجال أقول أنه ال يمكن أن ينفذ مقاول مشروًعا دون أن يكون 

لديه مخطــط، إذ أن الكميات والفواتير تحدد وفًقــا للمخطط، وهذه المخططات 

تكون موجودة في إدارة الصيانة. وأما سبب مركزية المشاريع فهو راجع لمحدودية 

عدد المهندســين، إذ أن عدد مهندسي المشاريع في بلدية القطيف محدود جًدا ال 

يفي بالغرض، وأما عن دور رؤوساء المجلس أتفق معك في أن دورهم ضعيف، إذ 

يجب أن يعطى بعض الصالحيات وهذا ما تم طرحه في االجتماعات، وقد بدأنا في 
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بعض األمور مثلث رصد حاجات البلد ومراقبة مهندســي الصيانة في البلد، لذلك 

اشترطنا أن يكون رئيس مجلس البلدية مهندًسا ليكون لديه دور في هذا األمر.

الأ�ستاذ عبداهلل الزريع )نا�سط اجتماعي(:
استفساري حول كثرة المطبات وعدم وجود معايير لها؟

المحا�سر:
هذا األمر ليس على مســتوى المحافظة فقط بل على مستوى المملكة ككل، 

حيث أن الدراسة أشارت إلى أن عدًدا كبيًرا منها ليس ضمن المعايير، لذلك قررت 

الوزارة إزالة هذه المطبات وســيكون ذلك بشــكل تدريجي وستستبدل بمطبات 

نموذجية.

الأ�ستاذ �سعيد البحراني )نا�سط اجتماعي(:
لماذا ال يوجد مشرف من أبناء البلد على المقاولين األجانب، حيث األجنبي 

ال يكــون همه مصلحــة البلد فينفذ عمله بــدون دقة، لذلك يكــرر تعديل الطرق 

وحفرها أكثر من مرة، فهذا فيه إهدار لألموال؟ وأذكر كمثال شــارع المحيط. فأين 

المسؤولون عنهم؟ وقد حصل لي موقًفا شخصًيا وأمرته بالوقوف ولكنه رفض.

المحا�سر:
ال تســتطيع منعه حتــى وإن كان مخالًفا المتالكه التراخيــص، إنما يتم األمر 

بالتوجه إلى البلدية وتقديم شكوى، وهنا البلدية تقوم بدورها تبًعا آللية محددة.

مدير الندوة:
ما هو دور المجلس البلدي في تحديث الالئحة الخاصة بالمجالس؟

المحا�سر:
لقد قامت الوزارة بإعطاء ملف لك عضو يضم البنود السابقة لالئحة، وطلب 
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من كل عضو وضع المقترحات، وقد ورفعت ونوقشــت. ولكن هذه المقترحات 

غير ملزمة، إذ أنها تعتبر اســتطالًعا لرأي األعضاء من خالل خبرتهم في المجلس 

البلدي. ولكن نســتطيع أن نأخذ التوجه العام لهذه االجتماعات، حيث اتضح من 

خاللها أنه ســوف يزداد عدد أعضاء المجلس، وسيدخل كل األعضاء باالنتخاب، 

وهناك آراء تؤيد دخول المرأة كمرشحة وليس كناخبة فقط.

الدكتور عبداهلل الحليمي )ع�سو المجل�س البلدي بمحافظة الأح�ساء(:
لقد استبشــرنا كأخوة لكم بفصل ميزانية القطيف عن أمانة الدمام، وســؤالي 

عن عوائد فصل الميزانية على محافظة القطيف؟ وســؤال شخصي للمهندس نبيه 

البراهيمث هل سترشح نفسك في االنتخابات القادمة؟

 المحا�سر:
لن أرشح نفسي ألني كما ذكرت أنه من مواصفات العضو أن يكون متفرًغا.

وأما ســؤالك حول عوائد فصل الميزانية أقول أن المجلس البلدي اســتفاد 

منهــا من حيث زيــادة صالحيات رئيس المجلــس، زيادة االعتمــادات المالية، 

وتغيير الهيــكل اإلداري للمجلس البلدي، إذ أنها حينمــا كانت بلدية فرعية تابعة 

ألمانة الدمام كانــت تعاني من عدم وجود موظفين، وألنهــا كانت معتمدة خالل 

23 سنة اعتماًدا كلًيا على أمانة الدمام فهي ال تمتلك دراسات أو تخطيط عمراني، 

وال إدارات مالية، وأيًضا تقلص عدد المهندســين وخسارة دورها المهني إذ كانت 

كساعي البريد ألمانة الدمام، لذلك فهي أمام تحٍد كبيٍر وخطيٍر لبناء نفسها بنفسها.

الأ�ستاذة مع�سومة الدبي�سي )تربوية(:
هل المواطن الذي توجه قبل بضعة ســنوات إلى صناديــق االقتراع الختيار 

أعضاء المجلس الحالي، هل ســيكون متحمًســا لتكرار األمر والتوجه للصناديق 

الختيار األعضاء الحاليين، أم سنشهد ضعًفا في ذلك، هذا السؤال يراودني وما إذا 
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لمس المواطن حًقا النتائج االيجابية للعملية االنتخابية أم ال؟

وماهو تقييمكــم للتواصل الجماهيري بين المواطن وأعضاء المجلس، وهل 

المواطن حًقا عارف بمهــام المجلس وأهدافه، وماهي اإلجراءات الالزمة برأيكم 

لتعزيز ذلك التواصل؟

أيًضا.. سمعنا عن حملة »بلدي« ماهي مرئياتكم حول هذه الحملة؟

المحا�سر:
بالنسبة للسؤال األول أجد أن المواطن هو من يجيب على هذا السؤال ولكن 

أعتقد أنه سيكون هناك إقبال إن شاء الله واالنتخابات ستشهد حينها وستنقل نبض 

الشارع.

والتواصل نعم هناك تواصل ولكنه لم يشمل النساء.

أما حملة »بلــدي« فأنا مع هذه الحملة وبقوة، ومع دخول المرأة كمرشــحة 

وليس كناخبة فقط.

الأ�ستاذ �سعيد البحراني )نا�سط اجتماعي(:
مــا هو دور المجلس البلدي في مصارف األمطــار، ونحن اآلن نعيش أجواء 

ماطرة ونرى التجمعات المائية التي تزعــج المواطن؟ أيًضا لماذا إهدار المال في 

تنفيذ المشاريع الحاصل وغياب دور الرقابة وتأخر تنفذها؟

المحا�سر:
إن شــاء الله ســيتم تجاوز هذه المشــكلة وهي مأخوذة بعين االعتبار، وأما 

عن تأخر المشاريع فالســبب يعود إلى عدم وجود لجنة ترسية المشاريع في بلدية 

القطيف، إذ أن المشــروع يمر بعدة مراحل من فتح المظاريف وما إلى ذلك، وهذا 

األمر يأخذ وقته فــي ترحيله وتنقله عبر مراحله، لذلك طالبنا بجعل لجنة ترســية 
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المشاريع هنا في بلدية القطيف لتجاوز المشكلة.

 الأ�ستاذ جمال العلي )رجل اأعمال(:
أبــارك لكم فصل الميزانية وأجد أن المجلس البلــدي بمحافظة القطيف من 

أنجح المجالس، ســؤالي عن تحديد مسار الفائض من الميزانية وهل المجلس له 

دور في ذلك؟

المحا�سر:
نعم له دوره في ذلك حيث يطرح مقترحات لمواطن صرفها ثم يحدد المشروع 

بحســب األولويات، كما حصل في فائض ميزانيــة 2009م حيث تم طرح بعض 

المقترحات ثم اتفق الجميع على مشروع إنارة الطرق.

الأ�ستاذ محمد ال�سيوخ )كاتب وباحث اجتماعي(:
لي بعض المؤاخذات وسأذكرها بصراحة وأتمنى أن تتسع لها صدوركمث

نحن بحاجة إلى انسجام األعضاء إلنجاح هذه التجربة.

الواضح لوم المواطن ألعضــاء المجلس، على عدم تحقيق ما هو مأمول منه 

لــذا من الواجب إيضاح إن هؤالء األعضاء ليس بيدهم العصا الســحرية لحل كل 

مشــاكل المحافظة، وينبغي تقديرهم على إنجازاتهم وأن فصل الميزانية لهو أكبر 

نجاح حققه مجلس البلدية.

أيًضا من الواضح أنه ال يوجد تفاعل شعبي مع التجربة االنتخابية، وأظن ومن 

خالل التصريحات أن فلســفة االنتخابات وهدف أعضاء المجلس غير واضح إلى 

اآلن للمواطن، لذا هم بحاجة إلى ضخ إعالمي وتوعية إعالمية وبيان هذه الفلسفة.

الأ�ستاذ علي القبعة )�سخ�سية اجتماعية(:
أنــا مواطن متقاعد من البلديــة، وأجد أن المجلس حســب اللوائح القديمة 
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ال يملــك صالحيات ولكنه يقترح ويتعاون مع البلدية في تنفيذ المشــاريع، فدور 

المجلس هو مساعدة البلدية بإيجاد مشاريع تنموية للمحافظة، والتعامل مع البلدية 

كالجسد الواحد وعدم االعتماد عليها.

الأ�ستاذ جعفر ال�سفار )اإعالمي ب�سحيفة اليوم(:
ما هي األخطاء التي اعترضت المجلس البلدي خالل المرحلة الســابقة، وما 

هو توصيف العضو المناســب للمرحلة القادمة للمجلس البلدي؟ وهل برأيك أن 

قرار تأجيل االنتخابات لوضع قواعد جديدة للمجالس البلدية؟

المحا�سر:
في محاولة لعرض إجابات سريعة حول األسئلة التي طرحت، فأقول أن وضع 

المجلــس البلدي في القطيف هو أفضل من كثير من المجالس البلدية في المملكة 

من ناحية الفاعلية واألداء على الرغم من وجود بعض اإلشــكاالت القائمة، وأرى 

أن التفاعل الشــعبي ال يزال جيــًدا، والدليل هذا الحضور الكبيــر في هذا اللقاء. 

وحول ســؤال األخطاء التي اعترضــت المجلس البلدي فقد ذكــرت بعًضا منها 

فــي كلمتي وفي الحوارات واللقاءات اإلعالميــةـ وبعضها داخلي في المجلسـ  

وبعضها خارج عن إرادة األعضاء أنفسهم.

مدير الندوة:
نشــكر األســتاذ نبيه البراهيم على عرضه الوافي وعلى إجاباته على أســئلة 

الحضور، وأعتذر لمن لم يتمكن من طرح مداخلته لضيق الوقت، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.



الندوة الرابعة ع�سر

لمحات من تاريخ الصحافة في المنطقة الشرقية
12 ربيع الأول 1432هـ والموافق 15 فبراير 2011م

ال�سيف:
 الأ�ستاذ خليل اإبراهيم الفزيع	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم))(

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



خليل اإبراهيم الفزيع
من مواليد األحساء.	 
عمل في الصحافة ابتداء من عام 1961م في جريدة )الخليج 	 

العربي( التي كانت تصدر بالخبر.
 عمل فــي جريدة اليوم منذ صدور عددها األول عام 1965م 	 

وتولى رئاسة تحريرها منذ عام 1981م ولعدة سنوات.
لــه العديد من المؤلفات وأكثر إســهاماته األدبية تنحصر في 	 

مجال القصة القصيرة. منهــا أحاديث في األدب )مقاالت(، 
الســاعة والنخلى )قصص(، النساء والحب )قصص(، سوق 

الخميس )قصص(، أفكار صحفية )مقاالت(.
له إسهامات عديدة في إعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية.	 
عضو مجلس إدارة النادي األدبي بالمنطقة الشــرقية وجائزة 	 

األمير محمد بن فهــد بن عبدالعزيز للتفوق العلمي. واللجنة 
العليا لمهرجان وملتقى الرواد والمبدعين العرب بالقاهرة.

شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية، وألقى 	 
العديد من المحاضرات الثقافية داخل المملكة وخارجها.
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مدير الندوة:
الحديث عن تاريخ الصحافــة هو حديث عن المجتمع وتاريخه بكل تنوعاته 

وأطيافه الثقافية، هكــذا يفترض فبمقدار ما تكون هذه المرآة صافية فإنها ســوف 

تكون صورة صادقة وحقيقيــة للمجتمع وهمومه وتطلعاته. وفي كل األحوال فإن 

الصحافة ال بد أن تحكي جانبا مهما من ســيرة هــذا المجتمع وتحوالته المختلفة 

عبر الزمن، ومن هــذا المنطلق ارتأت إدارة منتدى الثالثــاء الثقافي بالقطيف، أن 

يكون موضوع هذه األمســية »لمحات من تاريخ الصحافة في المنطقة الشــرقية«، 

هذه المنطقة وهذا الجزء الغني والمتنوع ثقافًيا من وطننا.

وللحديث حول هذا الموضوع يسر إدارة المنتدى استضافة الصحفي واألديب 

األستاذ خليل إبراهيم الفزيع فأهاًل وسهاًل به.

المحا�سر:
تســهم الصحافة الخليجية في إبراز جوانب التنمية في دولها، وتســهم بدور 

فاعل في حركــة اإلصالح والتنوير، وتقويم أســاليب األداء في القطاعين األهلي 

والحكومي. رائدها في ذلك المشاركة في إنقاذ المجتمع من أمراضه المستوطنة أو 
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الوافدة، فكانت على الدوام مرآة المجتمع بكل ما فيه من ســلبيات وإيجابيات وما 

له وما عليه من حقوق وواجبات. ولم يمنعها ارتباطها بالدولة وخضوعها لألنظمة 

والقوانين الحكوميـة مـن التفـوق فـــي أدائهـا لرسالتها اإلعالمية والتثقيفية، وما 

تلك األنظمة والقوانين، ســوى تأطير للعمل الصحفــي لضمان عدم خروجه عن 

مساره الصحيح. 

والصحافة السعودية في هذا التوجـــه ظلـّت وفيـّــة لرسالتها، حريصة على 

انتمائهـا الـــوطني والقـــومي والديني، آخـذة بأسباب التطـــور فـي مجاالتهـا 

اإلداريـــة والتحريرية والفنية، مســتفيدة من التقنيات الحديثة في عالم الصحافة، 

ولقد حظيت الصحافة الســعودية برعايــة خاصة من خادم الحرمين الشــريفين، 

واســتطاعت خالل العقدين الماضيين تحقيق الكثير من اإلنجازات اإلعالميـــة 

الواضحة، وحققت نقلة نوعيـة ملحوظـــة مّكنتها من المنافسة مع أقدم الصحف 

العربية وأكثرها انتشاًرا، نتيجـــة األنظمـــة والتشريعات التـــي صـدرت لتطـوير 

الخـدمة اإلعالمية في بالدنا، بما فيها الخدمة الصحفية، وذلك من خاللث

السياســة اإلعالمية الصادرة بقــرار مجلس الوزراء رقــم 69) وتاريخ . )

0/20)/402)هـ.

نظام المطبوعات والنشر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ))2 وتاريخ . 2

)/9/)42)هـ.

نظام المؤسســات الصحفية الصــادر بقرار مجلس الــوزراء رقم 28) . 3

وتاريخ 422/4/25)هـ .

ولم تكن البدايات الفعلية للصحافة الســعودية ســوى جهــود فردية بدافع 

الطموح لخوض هذا الغمار المحفــوف باألخطار والمحاذير والممنوعات، ومع 

ذلك أثبتت تلك البدايات أنها الخطوة الصحيحة في مشــوار األلف ميل. فظهرت 
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بعض الصحف التي لم تكن تخضع لمفاهيــم الصحافة الحديث، ولكنها أفضت 

بأصحابها إلى ولوج هذا العالم والبدء فيه من حيث انتهى اآلخرون. ويمكن تقسيم 

مراحل تطور الصحافة السعودية إلى ثالث مراحل هيث 

مرحلة البدايات.	 

مرحلة صحافة األفراد.	 

مرحلة صحافة المؤسسات.	 

في البدايات تولت الدولة وضع حجر األساس لصناعة صحفية كان لها شأنها 

فيما بعــد عندما أصدرت جريــدة )أم القرى( في 5) جمــادى األولى 343)هـ 

لَِك  الموافق 2) )ديسمبر( 924)م وقـــد اتخذت شعاًرا لها اآلية الكريمة ث }َوَكَذٰ

ُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرٰى َوَمْن َحْوَلَها{ ومع أن )أم القرى( هـــي  َأْوَحْينَــا إَِلْيَك ُقْرآًنا َعَربِيًّــا لِّ

الجريدة الرســمية للدولة، لكنها في بداياتها لم تقتصر على نشر القوانين واألنظمة 

واألخبار الرســمية وقرارات مجلس الوزراء وإعالنات المحاكم الشرعية كما هو 

وضعها الحـالي، ولكنهـا ركزت على جانبين هامينث

أن تكون أداة للتفاهم بين العالمين العربي واإلسالمي.	 

أن ينصــب جّل اهتمامها على الناس مما يصلــح لهم أمر دينهم ودنياهم 	 

وكانت صفحاتها تمتلــئ بأخبار األدب والبحــوث والمقاالت الدينية 

واالجتماعية والسياسية.

وسبق صدور جريدة )أم القرى( ظهور بعض المجالت التي اهتم بها مؤرخو 

الصحافة في الحجاز، ومنها ما صدر في العهد العثماني ثم في العهد الهاشمي، مما 

ال يدخل في نطاق حديثنا عن الصحافة السعودية، وأعقـــب ظـهـور )أم القـرى( 

صـدور بعـض المجالت الحكومية التي سنأتي على ذكرها فيما بعد.

 وإذا تجاوزنا مرحلة البدايات نجد أنفسنا أمام مرحلتين هامتين مرت بهمـــا 
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الـصحافة السعودية همـاث مرحلـة صـحافة األفراد، ومرحلة صحافة المؤسسات، 

وللمرحلتين حسناتهما وسيئاتهما إذ ال يمكـــن ونـحـــن نـرى النجاحـات التـي 

حققتهـا صـــحافة المؤسسات أن ننسى جهود أولئك النفر الذين ضحوا وغامروا 

وصبروا وصابروا لخوض غمـــار الـــصحافة، والتصدي لكـــل اإلحباطـــات 

والعراقيـــل والظروف القاســية التي تعرضت لها الصحافة، وخاصة في سنوات 

الحــرب العالمية الثانية، عندما شــح الــورق وأدوات الطباعــة، فعاني أصحاب 

الصحف الكثيـر مـن اإلشكاليات والمشكالت اإلداريـة والمالية.

وإذا كانت صحافة األفراد تضطر للتوقف نتيجة أي مالبســات يتعرض لهـــا 

رئيس تحرير الصحيفة ـ وهـــو فـــي الغالـــب صـــاحب امتيازها ـ فإن صحافة 

المؤسسات قد خرجت من هذا المأزق، ألن تغيير رئيس تحرير إحـدى مطبوعاتهـا 

ال يـــؤدي بالضرورة إلى توقفها، خاصة وأن كل المؤسســات الصحفية لديها من 

أعضائها من هو مؤهل لهذه المهمة، إذ ضمت المؤسســات الجديدة في عضويتها 

معظم إن لم نقل كل أصحاب صحف األفراد والعاملين فيها وغيرهم من األعضاء 

الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتأهيل العلمي. 

وكانت البدايـة لـــصحافة األفراد فـي عـام 350)هـ/ إبريـل 932)م عندما 

صدرت في مكة المكرمة صحيفة )صوت الحجاز( وهي أول جريدة أهلية، لم تلبث 

أن تحـولـت إلى )البالد السعودية( ومنها إلى )البالد( التي تصدر في جدة حالًيا.

أمــا جريدة )المدينة المنورة( فقد صدرت في طيبة الطيبة في محرم 356)هـ 

/ إبريل 937)م واســتمر صدورها حتى اآلن في جدة. ثم توالي بعد ذلك صدور 

الصحف السعودية كالتاليث

جريدة )اليمامة( فـــي الـريـاض فـــي ذي الحجة 372)هـ/ أغسطس 	 

953)م ثم تحولت إلى مجلة.
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جريدة )أخبـار الظـهـران( فـــي الـدمـام فـي جمادى األولى 374)هـ 	 

/ ينـــاير 954)م وهـي أول جريـــدة تـصدر في المنطقـــة الشرقية، 

واحتجبت عام 383)هـ.

جريــدة )الفجر الجديد( في رجب 374)هـ/ إبريل 954)م واحتجبت 	 

في سنتها األولى، وكان صدورها في المنطقة الشرقية. 

جريدة )حـــراء( فـــي جمـــادى األولى 376)هـ/ ديســمبر 956)م 	 

ودمجت فيما بعد مع جريدة )الندوة( في مكة المكرمة. 

جريدة )عرفات( في 377)هـ / ديســمبر 957)م ثم دمجت مع جريدة 	 

)البالد السعودية( التي أصبح اسمها )البالد(.

جريدة )األضواء( فــي ذي الحجة 377)هـ/ يونيــو 957)م في جدة 	 

وتوقفت عن الصدور في العام التالي. 

جريدة )الندوة( في مكة المكرمة شــعبان 377)هـ / فبراير 958)م وال 	 

تزال تصدر. 

جريدة )الخليج العربي( في أواخر 377)هـ/957)م في مدينـة الخبـر 	 

بالمنطقة الشرقية، واحتجبـت إثـر صـدور نظـام المؤسسات الصحفية 

عام 383)هـ. 

جريدة )عكاظ( في الطائف في ذي الحجة 379)هـ/ مايو 960)م وال 	 

تزال تصدر ولكن في مدينة جدة. 

أمـــا علـى مستوى اإلصـدار باللغة اإلنجليزيـــة فقـد شـهدت المنطقة 	 

الشرقية ظهور أول جريدة SUN AND FLARE في 948)م. 

كما أصدرت أرامكو مجلة )عالم أرامكو( باللغة اإلنجليزية عام 379)هـ 	 

/ 959)م. 
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أما فــي مجال إصــدار المجالت فقد صــدرت في أعقاب صــدور جريدة 

)أم القــرى( مجلة )اإلصالح( فــي صفر 347)هـ/ أغســطس 928)م في مكة 

المكرمــة، لتكون ثاني إصدار صحفي في ظل العهد الســعودي، وقد اهتمت هذه 

المجلة بالمواضيع الدينية ولم يكن األدب أو السياسة ضمن اهتماماتها، وتوقفت 

عن الصدور بعد عامين. 

وفيما يلي أسماء المجالت التي صدرت منذ بدايات الصحافة السعوديةث

مجلــة )المنهل( شــهرية صدرت فــي المدينة المنورة فــي ذي الحجة 	 

355)هـ / فبراير 937)م ثم استقر صدورها في جـــدة، وهـــي بعـد 

جريدة )أم القرى( مـــن أقـدم المطبوعـات الصحافية التي واظبت على 

الصدور إلى وقتنا الحاضر.

مجلة )النداء اإلســالمي( وهي مجلة علمية دينية اجتماعية صدرت في 	 

مكة المكرمـة بـاللغتين العربية والمالويـة فـي ربيع اآلخـر 356)هـ / 

يونيـو 937)م، وتوقفـت بـسبب ظروف الحرب العالمية الثانية.

مجلة )الحج( شهرية صدرت في مكة المكرمة فـــي رجـب 366)هـ/ 	 

947)م ومـا زالت تـصدر باسـم )التضامن اإلسالمي( وتتولى إصدارها 

وزارة الحج. 

مجلة )قافلة الزيت( شــهرية وبدأت الصدور عــام 373) هـ ثم تحول 	 

اسمها إلى )القافلة( منذ عام 402)هـ / 983)م وهي تصدر عن شركة 

أرامكو السعودية. 

مجلة )الرياض( شــهرية صدرت في مدينة جدة في شــعبان 373)هـ/ 	 

إبريل 954)م ولـــم تلبث أن احتجبـت فـي العـــام التالي، وهي أول 

مجلة مصورة تصدر في المملكة العربية السعودية.
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مجلة )اإلذاعة( شــهرية وصدرت في جدة في ربيع اآلخرة 373)هـ / 	 

ديسمبر 954)م عن المديرية العامة لإلذاعـــة والصحافة والنشر، وبعد 

افتتاح التلفزيون صـــارت تســمى )اإلذاعة والتلفزيــون( وتوقفت عن 

الصدور في 387)هـ/ 967)م لتعود مؤخًرا وبمســتوى أفضل باســم 

)اإلعالم(. 

مجلة )األسبوع التجاري( أســبوعية في مدينة جدة جمادى األولى عام 	 

382)هـ/ أكتوبر 962)م ولم تعمر طوياًل 

مجلة )اإلشعاع( شهرية في مدينة الخبر في محرم 375)هـ وتوقفت في 	 

السنة الثانية من صدورها.

مجلــة )الرائد( في مدينة جدة ربيع األول 379)هـ / ســبتمبر 959)م 	 

وتوقفت بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية. 

مجلــة )الروضة( لألطفال في مكة المكرمة فــي ربيع األول379)هـ / 	 

أكتوبر 959)م ولم تعمر طوياًل. 

مجلة )قريش( فــي مكة المكرمة وصدرت في جمادى األولى 379)هـ 	 

/ نوفمبر 959)م وتوقفـت بعـد صـدور نظـام المؤسسات الصحفية. 

مجلـــة )الجزيرة( صـــدرت فـي الريـاض فـــي ذي القعـدة 379)هـ 	 

/ إبريل 960)م ثــم تحولت إلى جريدة مع صدور نظام المؤسســات 

الصحفية.

مجلة )راية اإلسالم( وهي مجلة دينية صدرت في الرياض في ذي الحجة 	 

379)هـ / مايو 960)م لكنها توقفت بعد فترة من صدورها.

مجلة )المعرفة( صدرت في الرياض في شعبان 379)هـ/ فبراير 960)م 	 

ثم توقفــت لتعاود الصدور في رجب 7)4)هـ / نوفمبر 996)م حيث 
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ال تزال تواصل الصدور شهرًيا. 

مجلـة )القبس( التـــي أصـــدرها األستاذ سعد الدريبي عـام)39)هـ 	 

وصدر منها عددان.

وقبـل صـدور نظـام المؤسسات الصحفية عـام 383)هـ / 964)م شهدت 

صحافة األفراد عمليــة دمج بهدف إيجاد صحافة قوية وقادرة على أداء رســالتها 

اإلعالمية في كل منطقة، حيث اندمجت جـــريدة )البالد السعودية( الـــذي كـان 

اســـمها قبـــل ذلـــك )صـــوت الحجاز( مع جريدة )عرفات( في مدينـة جـدة 

وصدرتا تحت اسم جريدة )البالد( فـي رجـب 378) هـ / ينـاير 959)م. وفـي 

مكـــة المكرمة تم دمج جريدة )حـــراء( وجريدة )الندوة( وتم اإلبقاء على اســم 

)الندوة( للجريدة الجديدة التي بدأت في رجب 378)هـ/ يناير 959)م.

وشـهـــد عـــام 383)هـ / 964)م صـدور نظـــام المؤسسات الصحفية 

ويمثل ذلك المرحلة الثالثة من تاريخ الصحافة الســعودية وقد أشرنا إلى المرحلة 

األولى وهي مرحلة البدايات حيث ظهرت الجريدة الرسمية )أم القـرى( وبعـض 

المجـالت الحكومية، ثـم المرحلة الثانيـة وهـي صحافة األفراد أو مرحلة الكثرة 

الصحافية التي أدت إلى الدمج. 

ونأتي إلى المرحلة الثالثـــة التـــي بـدأت مـع صـدور نظـــام المؤسسات 

الصحفية، بعد أن رأت الدولة أن صدور صحيفة واحدة قوية وقادرة على المنافسة 

خير من عشرات الصحف التي تصدر بمستوى أقـــل، ال يـــشّرف أصحابها وال 

يشّرف ســمعة الصحافة الوطنية. وقد قرر مجلس الوزراء إلغاء االمتيازات الفردية 

للصحف وتحويلها إلى مؤسســات أهلية، يشــترك فيهــا المواطنون من مختلف 

الطبقات. وقـــد نـــص البيـــان الرسمي لوزارة اإلعالم الصادر بهذا الشأن ث )إن 

الدولة اســتمراًرا منها في سياســتها الرامية إلى النهوض بمســتوى صحافتنا إلى 

المستوى الالئق والمشرف، وتمكينها من أداء دورها المثمـــر فـي توجيـه الـرأي 
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العام توجيهـا يحقـق الغايـة مـــن وجودهـا، فقـد رأت أن تعـزز كيانهـا، وتعهـد 

بامتيـــاز الـــصحف والمجالت الصادرة في البالد إلى مجموعــة من المواطنين 

المؤهلين لممارسة هذا العمل التوجيهي الهام، ويكون لكل مجموعة وجـود منظم 

بأخذ شكل المؤسسة األهلية أو الشــركة األهلية، دون أن يكون للدولة أي ارتباط 

بها إاّل بما تمليه المصلحة العامة وفي حدود ما يقضي به النظام(.

وقد أدى صدور نظام المؤسســات الصحفية إلى قيام المؤسسات الصحفية 

التاليةث 

مؤسسة البالد للصحافة والنشر فـــي جـدة وتصدر عنهـا جريدة )البالد( 	 

ومجلة )اقرأ(.

مؤسســة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشــر في الرياض وتصدر عنها 	 

صحيفة )الجزيرة( و)المسائية(.

مؤسســة الدعوة اإلسالمية للصحافة والنشــر في الرياض وتصدر عنها 	 

مجلة )الدعوة(.

الشــركة الشــرقية للطباعة والصحافة فــي الدمام وتصــدر عنها مجلة 	 

)الشرق(. 

مؤسسة عكـــاظ للصحافة والنشر فـي جـدة وتصدر عنها صحيفة يومية 	 

بالعربيـة هـي )عكاظ( وباإلنجليزيـة هـي )سعودي جازيت(.

مؤسســة المدينــة للصحافة في جـــدة وتصدر عنها جريــدة )المدينة( 	 

و)ملحق األربعاء األسبوعي(. 

مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم في مكة وتصدر عنها جريدة )الندوة(.	 

مؤسســة اليمامة الصحفية في الرياض وتصدر عنهــا جريدة )الرياض( 	 

ومجلة )اليمامة( وجريدة باللغة اإلنجليزية هي )رياض ديلي( وسلســلة 
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)كتاب الرياض(.

دار اليوم للصحافة والنشر في الدمام وتصدر عنها جريدة )اليوم(.	 

مؤسسة الوطن في منطقة عسير التي بدأت إصدار جريدة )الوطن(.	 

وبعـــد صـــدور نظـــام المؤسسات الصحفية صدرت بعـــض المجالت 

والدوريات الثقافية التي أسهمـت بجهد وافـر في إنعاش الحركة الثقافية في البالد، 

ونقلت صوت المثقف السعودي إلى أفـــاق واســعة ومساحات شاسعة، وقدمت 

نماذج مشرفة من أدبنا المحلي للقارئ العربي. وهي غير تابعة ألي مؤسسة صحفية 

ومن هذه المجالت والدورياتث

العرب: مجلة شــهرية أصدرها في الرياض حمـــد الجاسر )دار اليمامة 	 
للبحث والترجمة والنشر( منذ شهر رجب 386)هـ/ سبتمبر 966)م.

الفيصل: مجلـة شـهرية تصدرها دار الفيصل الثقافيـة بالرياض منذ شهر 	 
رجب عام 397)هـ / 977)م. 

المجلة العربية: مجلة شــهرية تصدرها وزارة التعليم العالي في الرياض 	 
منذ شهر رجب 395)هـ / 975)م. 

أطاللث مجلة تصدرها إدارة اآلثار والمتاحف في وزارة المعـــارف منذ 	 

عام 397)هـ / 977)م.

أهاًل وسهاًل: مجلـة شـــهرية تصدرها الخطـوط العربيـة السعودية فـي 	 
جـدة مـنـــذ عـــام 397)هـ /977)م، وتعتبر امتداًدا لمجلة الجناح 

األخضر التي صدرت في الفتــرة من عام 387)هـ / 966)م وتوقفت 

عـام 397)هـ /977)م.

الخفجي: مجلـــة شـهـريـة تـــصدرها شركة الزيت العربية المحدودة 	 
بالخفجي منذ عام 390)هـ / )97)م. 
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عالم الكتب: مجلة فصلية متخصصة في قضايا الكتـاب والنشر، تـصدر 	 
عن دار ثقيـف للنشر والتألـيـف بالـــرياض منذ عـام 400)هـ )صدر 

العدد األول في رجب 400)هـ / مايو 980)م(.

الحرس الوطني: مجلة صدرت عن إدارة العالقات العامة برئاسة الحرس 	 
الوطني بالرياض بشكل فصلي في رجـب عـام 400)هـ/ 980)م، ثـم 

تحولت إلـى إصـدار شهري ابتداًء مـن رجـب عـام 404)هـ/984)م.

الرابطة: مجلة شهرية تصدر منذ عام 402)هـ/ 982)م عن رابطة العالم 	 
اإلسالمي. 

الجيل: مجلة شــهرية ثقافية عامة تصدرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 	 
بالرياض منذ شهر جمادى األولى 403)هـ/ 983)م. ثـــم صـدرت 

بعـد ذلـك نـصف شهرية.

التوباد: مجلة تصدرها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، 	 
وتهتم باإلبداع والفكـر، صـدر عددها األول في شهر المحـرم مـن عـام 

408)هـ وقبلـــه صدر عدد تجريبي في ربيع األول من عام407)هـ/ 

987)م.

الـدارة: مجلـة فـصلية تـصدرها دارة الملك عبدالعزيز بالرياض. صدر 	 
عددها األول في شهر ربيع األول عام 395)هـ / مارس 975)م.

وهنــاك العديد من الدوريات التي تصدرها األندية األدبية وهي دوريات تهتم 

باإلبداعات الشعرية والقصصية والدراسات والبحوث األدبية والنقدية. ومنهاث

في المنطقة الشرقية )دارين الثقافية(.	 

في أبها )بيادر(. 	 

في حائل )رؤى(.	 
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في الرياض )قوافل(.	 

فـي جـــدة )نوافــذ( للترجــمة و)عالمـات( للنقـــد و)عبقـر( للشعر 	 

و)جذور( للتراث و)الراوي( للقصة.

الطائف )عكاظ(.	 

في المدينة المنورة )العقيق(.	 

في مكة المكرمة )البلد األمين(.	 

في الباحة )المنتدى(. 	 

في تبوك )أفنان(.	 

وإلى جانب هــذه الدوريات هناك العديد من المجالت الشــهرية والفصلية 

الحكومية واألهلية التي لم يرد ذكرها. ومنها المجالت التابعـــة لـبعض الوزارات 

والغرف التجارية والصناعية وبعض المؤسسات والشركات األهلية.

وقد أدى قيام المؤسســات الصحفية إلى تطور مفهــوم الخدمة الصحفية من 

حيث االهتمام بالخبر والصورة، واالستعانة بمراكز المعلومات ووكاالت األنباء، 

والتغطيات الميدانية للمناســبات الوطنية والقومية، والوصول إلى قلب األحداث 

ومتابعتها، واتساع أفق فهم حرية الصحافة من حيث هـــي حـق وواجب، مكسب 

ومسؤولية، ومما يسجل للصحافة السعوديةث

عـدم الخـروج علـى اآلداب العامـة وقواعـد الـشريعة اإلسالمية. 	 

المساهمة في حركة التنمية واإلصالح االجتماعي والتنوير الثقافي.	 

االعتمـاد علـــى الكفاءات الوطنيـة فـي كوادرهـــا الفنيـة والتحريرية 	 

واإلدارية. 

تحديث آليات العمل، واالستفادة من تقنيات الطباعة الحديثة، وإنجازات 	 

ثورة المعلومات واالتصاالت، واالهتمام بتدريب العاملين فيها.
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وجاءت هذه اإليجابيات ترجمـــة لمـا نـصت عليـــه )السياسة اإلعالمية( 

للدولة التي وضعها المجلس األعلى لإلعالم وتمت الموافقـــة عليهـــا بقـــرار 

مجلـس الـوزراء رقـم 69)وتـاريخ 0/20)/402)هـ ومـن ذلـك مـا ورد فـي 

المـادة األولى من هذه السياسةث 

)يلتـزم اإلعالم السعودي باإلسالم فـــي كـل مـا يـصدر عنـه ويحافظ على 

عقيدة ســلف هذه األمة ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي 

شرعها للناس(.

وفــي المادة الخامســة والعشــرينث )يعتمــد اإلعالم الســعودي على 	 

الموضوعية في عرض الحقائق والبعـــد عـــن المبالغـات والمهاترات 

ويقـدر بعمـق شـــرف الكلمـة ووجوب صيانتها من العبث ويرتفع عن 

كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن واألحقاد(. 

وفي المادة السادســة والعشــرينث )حريــة التعبير في وســائل اإلعالم 	 

السعودي مكفولـــة ضـــمن األهداف والقيم اإلسالمية والوطنية التي 

يتوخاها اإلعالم السعودي(. 

وفي المادة الثامنة والعشرينث )تؤكد السياسة اإلعالمية على أهمية إعداد 	 

الطاقات البشــرية. الخبيرة المثقفة القادرة على تحقيق أهداف اإلعالم 

السعودي. وتعهد هذه الطاقات بالتدريب والتقويم المستمرين(. 

وقــد تمكنت الصحافة الســعودية من تحقيق التطور المنشــود في الشــكل 

والمضمون، وإن كـان الطمـوح أكبر من ذلك. ومن أبرز مالمح هذا التطور األخذ 

بالمفاهيم الحديثة للصحافة من حيث هي خدمـة إعالمية وإعالنيـة، واختفت تلك 

المطـوالت مـن المقاالت األدبية واالجتماعيـة التـي كنـا نقرؤها على الصفحات 

األولــى من الصحف، ليحل محلها الخبر والصورة والتعليق السياســي والتحليل 

اإلخبـاري، وتحولـت الـصحافة مـــن اآلراء واألفكـار والمقاالت المطولة إلى 
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األخبار والمتابعات والتغطيات الصحفية. واقتصرت تلك اآلراء واألفكـــار على 

بعض الزوايـا الـصغيرة دون أن تحتـل صفحات كبيرة كما كان الحال في السابق. 

وانطلقت من المعالجات المحلية واإلقليمية، إلى طرح ومناقشــة القضايا العالمية 

واإلنسانية العامة دون أن تتخلى عن رسالتها تجاه مجتمعها. ويمكن القول إن نظام 

المؤسسات الصحفية قد حقق ضمن ما حققث 

تغطية األحداث العالميـــة عـن طـريـق األخبـار والتقارير والتحقيقـات 	 

والمقابالت مـن خـــالل تقـــارير المراسلين ووكاالت األنباء العربية 

والعالمية.

أخذت المقالة اليومية ـ التي يعلــق كاتبوها على مجريات الحياة اليومية 	 

ـ شــكاًل جديًدا وتطور مضمونهــا ليعبر عن هموم النــاس وتطلعاتهم 

وآمالهم. 

استكتاب عدد من الكتاب العرب المرموقين ليشاركوا في الكتابة في هذه 	 

الصحف. 

ظهرت التعليقات المباشــرة والتحليالت لألحداث العالمية التي يكتبها 	 

الكتاب المحليون وغيرهم.

أخذت الصحف والمجالت شــكاًل جديًدا باهتمامهــا باإلخراج الفني 	 

والتبويب وفق أحدث مدارس اإلخراج العالمية. 

إدخال الكاريكاتير سواء المحلي أو العالمي إلى الصحف والمجالت. 	 

تنـــوع المـادة الصحفية لتناسـب تطـور الحـــياة المعيشية واهتمامـات 	 

النـاس، فأصبح هنـاك االقتصاد، واالجتماع، والطـب، واإلدارة العامة 

واإلحصاء والرياضـة واألدب، والسياسة والفن وغيره. 

االهتمام باإلعالن التجاري وذلك بإخراجه في صورة شيقة وجذابـة مـع 	 
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تنظيم حمالت إعالنية وخصوًصا للمنتجـات الوطنية.

وجـــاء النظـــام الجديد للمؤسسات الصحفية والصادر بقـــرار مجلـــس 

الـوزراء رقـم 28)وتـــاريخ 422/4/25)هـ ليكـّرس كـــل اإليجابيات التي 

حققتها الصحافة الســعودية، وليفتح أمامها آفاًقا جديدة لألخذ بأســباب التطور. 

وقد نص في الفقرة )ب( من المادة الثانية أنث )المؤسسة منشأة خاصـــة هـــدفها 

إصدار مطبوعات دورية، يكـون رائـدها خدمـة المجتمـع بنـشر الثقافة والمعرفة، 

ملتزمـة الـصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات(. 

وقـد قـدمت الدولـة الكثيـر لمـساعدة هـذه المؤسسات بمـا يكفل لها مزيًدا 

من التقدم واالزدهار، ومن ذلكث 

نقل الصحف والمجالت المحلية مجاًنا بواسطة الخطوط السعودية إلى 	 

مختلف مناطق المملكة وخارجها. 

إعفاء كل مستلزمات الطباعة من ورق وأحبار وأفالم وغيرها من الرسوم 	 

الجمركية.

تقدم الحكومة معونة سنوية للصحف والمجالت السعودية كافة مباشرة 	 

وغير مباشــرة سواء مادية أو باالشتراك في المطبوعات المحلية ألجهزة 

الدولة داخلًيا وخارجًيا. 

تقديم منح أراضي للمؤسسات الصحفية لبناء مقار لها. 	 

تقديم قروض للمؤسسات الصحفية للمساعدة في تجهيز هذه المقار. 	 

توفير خدمات وكاالت األنباء للصحف وإمدادها بالصور عن األحداث 	 

المحلية. 

إتاحة الفرصـــة للـــصحفيين للمشاركة في تغطيـة األحـــداث الهامة 	 

المحلية واإلقليمية والدولية وتحمل تكاليف سفرهم وإقامتهم. 
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وهنـــاك المجلس األعلى لإلعـالم الـــذي يـــصدر التشريعات واألنظمة 

الخاصة باإلعالم الســعودي بما في ذلــك الصحافة وهو على مســتوى الوزراء 

وخبراء اإلعالم. 

وقــد تكّون )مجلس المديرين العامين ورؤســاء التحرير( لمعالجة شــؤون 

وشجون الصحافة، وتنسيق نشــاطات المؤسســات الصحفية وتعامالتها لتأمين 

احتياجاتها من الورق واألحبار ولوازم الطباعة والتنســيق في مجاالت التســويق 

المختلفة، بمـا فـي ذلـك اإلعالن والمبيعات. 

وكان نظام المطبوعات الجديد قد وّفر للصحافة الكثير من المرونة والمعطيات 

اإليجابية التي ســتتيح لها المزيد من التطور واالنتشار، ونص في مادته الثالثة أنث 

)يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم األخالق 

واإلرشاد إلى ما فيه الخير والصالح ونشر الثقافة والمعرفة(، ونص في مادته الثامنة 

علىث )أن حرية الرأي مكفولة بمختلف وســائل النشر في نطاق األحكام الشرعية 

والنظـــامية(، كما نص في مادته الرابعة والعشــرين على أنث )ال تخضع الصحف 

المحلية للرقابة إاّل في الظروف االســتثنائية التــي يقرها مجلس الوزراء(. وبذلك 

استطاعت الصحف السعودية أن تحوز على ثقة قرائها، وأن تحقق تطوًرا ملحوظًا 

مّكنها من المنافســة مع أقدم الصحف العربية وأكثرها انتشــاًرا لتصل إلى أماكن 

بعيدة من العالم.

مدير الندوة:
شــكًرا لألســتاذ خليل الفزيع على هذا العرض التاريخي، وقبل المداخالت 

هناك كلمة لعضو إدارة النادي األدبي باألحساء الشاعر واألديب محمد الجلواح، 

فليتفضل مشكوًرا.
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الأ�سئلة المداخالت:
الأ�ستاذ محمد الجلواح )ع�سو اإدارة النادي الأدبي بالأح�ساء(:

في هذه اللحظة أردد بيت الشعر ألحمد شوقيث

ــٌة ــ الُصُحفلِـــُكـــلِّ َزمــــــاٍن َمــضــى آَي ــاِن  ــَزم ال َهــذا  ــُة  ــ َوآَي

وإن كانت الصحف قد تفرعت إلى إلكترونية وغيرها ولكن تبقى آية من آيات 

الزمن.

األستاذ خليل الفزيع ســأقرأ عليكم شيًئا مما كتبته عنه في إحدى الكتب التي 

صدرت عن األســتاذ خليل الفزيع وهو كتاب )لقاءات صحفية( الذي قام بإعداده 

األســتاذ محمد خلفان ســأقرأ مما كتبته في هذا الكتابث »خليــل الحرف خليل 

القلب، األســتاذ، القاص، الصحفي، المفكر، وفي مقعد الشــاعر، األستاذ خليل 

لم يتغير طباًعا، وتواضًعا، وكتابًة، وقلًقا، وســلوًكا، ومعاملًة ،وإنســاًنا، ولكنه بال 

شك تغّير فكًرا وأسلوًبا وأدًبا إلى األجمل، وقفز قفزات شاسعة  في نتاجه الفكري 

واإلبداعي، شأنه شأن أي أديب وكاتب، بما زاد من ارتفاع عدد محبيه وقراءه على 

مدى أكثر من ثالثين عاًما، هذا عدا محبيه من األصدقاء، خليل رجل تحبه وترتاح 

له في كل وقت، وال أخفي على القراءة أنني اكتسبت الكثير من الصفات الشخصية 

منه، وخاصة عندما كنت أكتب زاوية مســارات في جريدة اليوم في التســعينيات 

الميالدية المنصرمة، وقت أن كان رئيًســا لتحريرها، تعلمت منه من بين ما تعلمت 

المرونة في التأمل مع األشــياء وإرجاع األشــياء المقبلة أو الغائبة أو المنتظرة إلى 

روح التفاؤل، وتبســيط العويص من بعض األمور التي قد تبدو من الوهلة األولى 

أنها عويصة، تعلمت من ابن األحساء خليل الفزيع حب األحساء من خالل مقاالته 

وكتبه وإصراره المتكرر على فرش وهموم وأحالم وتطلعات ومستحقات األحساء 

فــي كل مكان يذهب اليه، أتذكر اآلن رحلتنا الى الجزائر عام 2000م وحرص كل 

واحد منا على أن يجلس بجانب اآلخر في الطائرة ذهابا وإيابًا، إلى جانب مالزمتنا 
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لبعضنــا أثناء وجودنا في الجزائر، تتدحرج أمامي األفكار القلقة في هذه الســطور 

الالهثــة والعجلة مثل قلبي عن هذا الرمز الثقافي األدبي في الكتابة عنه، هل أكتب 

ما تعلمت منه ما ذكرت في السطور اآلنفة وهو كثير، أم اكتب عن اريحيته وأخالقه، 

أم عن هدوءه المشوب بالطرافة، أم وجهه الوسيم والمريح لمن يراه، أم عن طريق 

تفكيره المفتوحة المبنية على حق الحوار وثقافته، أم أفقه الواســع الذي يستوعب 

كل األطياف الفكرية واالجتماعية، أم قلق الجميل على إنهاء ومتابعة األشياء أول 

بأول، أم رقته وشــاعريته التي تفتقت في العقد األخير فأخرجت لنا شاعًرا عرفناه 

قاًصا وناثًرا، وأحســب أن هذه الشــاعرية كانت ضامرة لديه منذ وقت مبكر ولكن 

لم يتنفسها شــعًرا إال مؤخًرا، وبالمناسبة هو يعتبر في هذه الناحية من أقل  القالئل 

الذين لبوا نداء الشعر بعد االبحار طوياًل في لجج النثر، أو فلنقل بعد أن توقفوا عند 

إطاره، ذكرت ذلك في أحد مقاالتي في المجلة العربية قبل بضع سنوات في زاوية 

)فضاءات(ث »وال يشابهه ســعودًيا في ما أظن أو أزعم إال معالي الشاعر واألديب 

الدكتور غازي القصيبي رحمه الله ابن األحســاء أيًضا الذي عاكس األستاذ خليل 

في هذا االتجاه، فغازي قد عرفناه شــاعرًا وال يزال ولكنه أخرج لنا بعد فترة شعرية 

طويلة عددًا من األعمال النثرية«.

سأختم بمقطع عن األســتاذ خليل وهو يســتحق الكثير ألترك المجال لبقية 

اإلخوة األستاذ خليل إن له دينًا في رقبتي، وذلك حينما طوقني مشكورًا بإكليل رائع 

عبر قصيدة جميلة كتبها عني قبل بضع ســنوات حينما دعوته لحضور أمسيتي في 

منتدى بو خمســين الثقافي باألحساء وبعد وصول أول ديوان لي بالفصحى )بوح( 

وأرســلها بـ )الفاكس(، حينما لم يتمكن من القدوم من الدمام إلى األحساء وكان 

هو يمارس فــي ذلك طبيعته الخليلية الرائعة في جوده وكــرم االبتداء، خليل كان 

أول المهنئين لي باختياري عضوًا في مجلس إدارة نادي األحســاء األدبي، وأتذكر 

أنــه قال ليث اآلن تحققت أمنيتي التي كنت أريدها لك منذ زمن طويل في اختيارك 
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عضًوا في المجلس.

األســتاذ خليل الفزيع نخلة أحسائية تمشي على األرض ويستحق منا الكثير، 

وشكرًا.

لذلك فالحديث الذي عرضه األســتاذ خليل الفزيــع يلخص تجربة تاريخية 

ثرية مــن خبراته الطويلة في مجال الصحافة واألدب، فقد عمل على تنشــئة جيل 

من الصحافيين المتميزين في المنطقة، وأدار رئاسة تحرير صحيفة اليوم بكل كفاءة 

واقتــدار. كما أن نتاجه األدبي مهًما للغاية في إثراء الســاحة الثقافية بقراءات أدبية 

ا. مهمة جدًّ

الأ�ستاذ محمد ال�سنان )فنان ومو�سيقي(:
ذكر األســتاذ خليــل أن الصحافــة تحولت مــن صحافة األفــراد إلى نظام 

المؤسســات كي يضمن لها االســتمرارية، ولكن أنا أعتقد أن هذا التحول أفقدها 

وهجها ومصداقيتها، وأصبحت تتبنى توجهات رسمية صرفة بعدما كانت تحتوي 

على مساحة تثقيفية وحاضنة للهموم والقضايا الوطنية.

المحا�سر:
أتفق معك إلى حٍد كبير، فصحيفــة األفراد كانت تتمتع بحرية محددة، ولكن 

كان ثمنها غاٍل إذ كانت تنتهي إما باإلغالق أو بتضرر رئيس تحريرها. لذلك ارتأت 

الدولة لضمان اســتمرارية الصحف أن تكون هناك مؤسسات ال تتأثر بغياب رئيس 

التحرير، وتملك من التمويل ما يضمن استمرارها. أعتقد أن حرية الصحافة مرتبطة 

إلى حد كبير بنظرة المســؤول لهذه الصحافة، وصحافة المملكة بشكل عام مرت 

بهذه المراحل، حيث كان سقف الحرية في فترة من الفترات مرتفًعا، وبالتالي مهما 

كان رئيس التحرير مجتهًدا في طرح القضايا، فأنه محكوم بسقف معين من الحرية. 

في بداية ظهور نظام المؤسســات الصحفية كان هناك فتور، ألن معظم المسؤولين 
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في هذه المؤسسات كانوا من أولي المناصب الرسمية فكانوا يحرصون على أن ال 

ينشر ما يســئ لدوائرهم، ولكنها بعد ذلك بدأت تتخلص من هذا المأزق بدخول 

أسماء جديدة إلى مؤسساتها وبسبب التغير الذي طرأ على مفهوم الصحافة، وأيًضا 

ألنهم بدؤوا يخسرون مادًيا لضعف اإلقبال عليها.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
كان بــودي حقيقــة أن ال تذكر فقط عناوين جرائد وإنمــا مقتطفات لها، ألن 

الصحافة تعبر عن اللحظة الراهنة، وألن المواطن بقراءته للصحافة في ذلك الوقت 

يستطيع أن يقارن بين مســتوى الحرية في الخمسينات وبداية الستينات، واللحظة 

التي تحولت فيها الصحافة إلى مؤسســات، ألن هذا يعطي مؤشــًرا إلى ما يجري 

في الصحافة. وســؤالي لك حتى تتضــح األمور ما هو مقــدار هامش الحرية في 

الخمسينات وبداية الستينيات بالنسبة للحرية المتاحة للصحافة حالًيا؟

المحا�سر:
في لقاء قصير كهذه األمســية ال أعتقد أنه مناســب لطرح ذلك، ألنه موضوع 

مستقل ويحتاج إلى رجوع إلى األرشــيف والوقت ال يسمح. ولكن الصحافة في 

ذلك الوقت ومع بداية نظام المؤسسات الصحفية كانت صحافة رأي بحيث يطرح 

في الصفحة األولى من الجريدة ثم تحولت فيما بعد إلى صحافة خبر وصورة، ألن 

المجتمع ومع بداية تنفيذ خطط التنمية كانوا بحاجة إلى تعديل مســار هذه التنمية 

مــن خالل ما يطرح في الصحف، أيًضا التطور الــذي حصل من قيام وكالة األنباء 

ودخول اإلنترنت أثر في تحولها من صحيفة رأي إلى صحيفة خبر وصورة دون أن 

تهمل الرأي. 

الأ�ستاذ اأحمد الم�سيخ�س )نا�سط اجتماعي(:
أشرت أستاذ خليل إلى توقف بعض الصحف فبودي أن تذكر أسباب توقفها، 



307 لمحات من تاريخ الصحافة في المنطقة الشرقية

وأيًضا كيف ترى صعوبة الحصول علــى تراخيص للمجالت الثقافية واألدبية في 

المنطقة؟

المحا�سر:
بعــض الصحــف توقفت إلفــالس أصحابها وبعضها ألســباب سياســية، 

فاألسباب كانت متعددة ومختلفة من صحيفة ألخرى، لذلك كان نظام المؤسسات 

الصحفية ضماًنا الســتمراريتها كما ذكرت ســابًقا. بالنسبة لموضوع الحجر فكما 

هو واضح أن الدولة ليس في نيتها أن تتوســع في إصــدار الصحف، فأي مطبوعة 

تحتاج إلى اعتراف من الدولة كي تــوزع، ومع ذلك فإن هناك مطبوعات تطبع في 

الخارج وتوزع في الداخل وتعامل كمعاملة المطبوعات المرخصة من قبل الدولة، 

مثل مجلة »األحساء« التي ظهرت بعد فكرة االتحاد بين دول الخليج، ومجلة »23 

سبتمبر« التي تصدر في الدمام وتعامل معاملة المطبوعات المطبوعة في الخارج.

الأ�ستاذ عدنان ال�سادة )كاتب و�ساعر(:
أعتقد أن كتاب الشبكة العنكبوتية أقدر وأجرأ في تناول قضايا المواطن، فماذا 

تستطيع الجريدة اليوم فعله في ظل انحسار القراء عنها؟

المحا�سر:
انحســار عدد القراء يرتبط بما تنشــره تلك الصحيفة من هموم وقضايا تمس 

المواطــن، والمالحظ أن ما يوزع منهــا مختلف من صحيفة ألخــرى، وبالتالي 

المسألة مرتبطة بالقيادة الصحفية التي تشــرف على هذه الصحف ومدى شجاعة 

القيادة في الطرح، وهذا ما أشرت له بقولي أن التفاوت في مستوى الصحافة يرجع 

إلى رؤساء تحريرها، لذلك نرى هذا التفاوت مع خضوعها لنفس النظام. 

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
أشــكر األســتاذ خليل الفزيع على حديثه المركز حول تاريــخ الصحافة في 
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المنطقة الشــرقية وأثني على مقترح األســتاذ عبدالله العبدالباقي، فكان بودي أن 

نأخــذ إطاللة على محتوى الصحافــة خالل تلك الفترة. وســؤالي لماذا تأخرت 

الصحافة في هذه المرحلة في المنطقة الشــرقية عــن بقية المناطق، من حيث عدد 

الصحف وكتابها واتســاع انتشــارها، بالرغم من بدايتاها المبكرة التي سبقت بقية 

المناطق في المملكة.

المحا�سر:
كمــا قلت أن الصحافة فــي ذلك الوقت كانت تركز علــى الرأي في الدرجة 

األولى حيث تظهر تلك المقاالت في الصفحــة األولى، كذلك المقاالت األدبية 

تظهر فــي الصفحة األولى، ألن المجتمع كمجتمع ناٍم يحتاج إلى تعديل المســار 

من خالل ما يطرح من آراء وعلى مســتويات مختلفة. وبالنسبة لتأخر الصحافة في 

المنطقة الشــرقية أقول وتحديًدا في جريدة اليوم، فــإن جريدة اليوم مرت بفترات 

مختلفة ارتبــط تطورها ارتباًطا وثيًقا برئيس التحرير. أيًضا هناك مشــكلة في نظام 

المؤسســات الصحفية وهي تصادم الصالحيات بين مدير عام المؤسســة ورئيس 

التحرير وخصوًصا فيما يرتبط بالشــؤون المالية، فمدير عام المؤسســة يقول أنه 

يجمع المال ورئيس التحرير يوزعها بصــرف المكافأت والتطوير، لذلك نرى أن 

الصحافة التي تتولى رئاسة تحريرها شخصية قوية هي التي تنجح ألن كلمتها تكون 

أكبر من اإلدارة والعكس صحيح، أيًضا تولي أشــخاص ليس لهم عالقة بالصحافة 

سبًبا في تأخر الصحافة.

الأ�ستاذ جعفر الن�سر )كاتب(:
أشرت أستاذنا إلى أن الهدف من تحويل صحافة األفراد إلى نظام مؤسسي هو 

ضمان االستمرارية، مع أنه برز في الخمسينات ما يسمى بتأميم الصحف في بعض 

األقطار العربية من أجل السيطرة عليها، ألن صحف األفراد كانت تعكس وجهات 

نظر أصحابها، فكانوا أصحاب آراء وملتزمون فكرًيا وبالقضايا االجتماعية وكانوا 
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يمتلكون جرأة في طرح القضايا الوطنية والقومية.

المحا�سر:
أنا أعتقد أنه بالعكس فتضرر الكتاب والقائمين عليها في صحافة األفراد، كان 

أكثر مما هو حاصل مع وجود نظام المؤسســات الصحفية، لذلك نقول أن النظام 

ضمن لهذه الصحف االستمرارية.

الأ�ستاذ عبدالر�سول الغريافي )تربوي وباحث تاريخي(:
مــا دور الصورة في تلك اآلونة ســواء كانــت صور فوتوغرافية أو رســوم 

كاريكاتوريــة خصوًصــا وأن هناك آراء دينيــة حولها، وهل ظهرت بشــكل يلبي 

احتياجات الجريدة؟ 

المحا�سر:
في البداية ظهرت الصورة ولكن ألســباب فنية كان هناك تعطياًل وصعوبًة في 

صفهــا مع الحروف التي كانت تكتب يدوًيا، إذ لم يكن الوضع كما هو عليه اليوم، 

وكانــت هناك صوًرا ممنوعًة مثل صور إعالنات الســجائر أو صور المرأة، ولكن 

وحتى مع انفراج هذه الممنوعات كانت هناك صعوبة في استخدام الصور في ذلك 

الوقت، خاصة أنها ال تصدر مع الجريدة وإنما تتم معالجتها في معامل خاصة.

الأ�ستاذ زكي البحارنة )ع�سو الهيئة التنفيذيةللمنتدى(:
ما هي األجواء الثقافية وما هي األفكار الســائدة في تلك الفترة التي تطورت 

سواًء كانت أفكاًرا اجتماعية أو ثقافية أو سياسية؟

المحا�سر:
أشرت في كالمي إلى سيطرة الرأي في الصحف قبل أن تسيطر الصورة والخبر 

عليهــا، لذلك كان كتابها من المثقفين واألدباء تحديًدا، اآلن نرى تنوًعا فيما يكتب 

في الصحف ومن غير األدباء، ألن مفهوم الصحافة تغير في مضمونها وإن لم تتغير 
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في أهدافها. في السابق وفي جريدة اليوم تحديًدا كان الكتاب من أكبر األسماء على 

مســتوى المملكة، من أدباء الحجاز والمنطقة الشــرقية، ولكن األدباء انحصر مد 

عطائهم في الصحف بسبب التغير الذي طرأ على الفهم العام للصحافة.

الأ�ستاذة اأفراح العبداهلل )اإعالمية(:
ما مدى إمكانية اســتفادة الكتاب الشــباب من تجربتكم، خصوًصا وأن هيئة 

الصحافيين الجديدة لم تقدم شــيًئا لنا كصحفييــن متعاونين من تدريب أو إطالع 

على تجارب سابقة؟

المحا�سر:
أعتقد أن المسألة مرتبطة بهيئة الصحفيين نفسها، ومدى اهتمامها بتطوير كتابها 

وتدريب عامليها من خالل الممارسة الفعلية، وهذا األمر راجع لها إذ يفترض على 

كل مؤسســة أن تضع برنامًجــا لتطوير الكفاءات العاملة بهــا، وال أعتقد أن من له 

تجربة صحفية سيبخل على أي مؤسسة تطلب منه تقديم تجربته للعاملين فيها.

الأ�ستاذ عبداهلل �سيالة )كاتب(:
بما أن اإلعالم هو الســلطة الرابعة، وفي ظل الصحافة اإللكترونية وانتشارها 

الواســع كيف توفق الصحافة بين المحافظة على موقعيتها بين االتجاه الرســمي 

واتجاه القارئ؟ وما هو المستقبل المنظور للصحافة الورقية؟ هل يمكن للصحافة 

اإللكترونية أن تحل محلها؟

الأ�ستاذ محمد الخلفان )�سخ�سية اجتماعية(:
ما هو استشرافك أستاذنا لمســتقبل الصحافة في الخليج وللسعودية تحديًدا 

في ظل الثورة الصحفية اإللكترونية؟

المحا�سر:
ال أعتقد أن تعبير السلطة الرابعة في العالم العربي موجود، في العالم الخارجي 
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الصحافة تسقط حكومات ولكن في العالم العربي عكس ذلك. وبالنسبة لسؤالك 

وســؤال األســتاذ محمد الخلفان عن تأثير الصحافة اإللكترونية على الورقية فإن 

التأثير واضح، أنا ال أعلم عن مســتقبل الصحافة الورقية ولكن واضح أن الصحافة 

اإللكترونيــة بدأت تزاحم الصحافة الورقية حتى أن بعض المؤسســات الصحفية 

العالمية ألغت إصداراتها وحولتها إلى صحافة الكترونية.

مدير الندوة:
في نهاية األمسية أتقدم باســم منتدى الثالثاء الثقافي بالشكر الجزيل لألستاذ 

خليل الفزيع ولألستاذ محمد الجلواح على إلقاء كلمته وشهادته في الضيف الكريم 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





الندوة الخام�سة ع�سر

التحوالت الجديدة في المنطقة العربية
19 ربيع الأول 1432هـ الموافق 22 فبراير 2011م

ال�سيوف:
 الدكتور توفيق محمد تقي ال�سيف	 
الأ�ستاذ نجيب عبا�س الخنيزي	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ ميرزا علي الخويلدي))(

))(  إعالمي، مدير مكتب صحيفة الشرق األوسط بالمنطقة الشرقية.



الدكتور توفيق محمد تقي ال�سيف
باحث ديني وسياسي مهتم بقضايا التنمية السياسية .	 
حاصل على ماجســتير الفلســفة في العلوم اإلســالمية من 	 

الجامعة اإلسالمية العالمية بلندن. 
حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 	 

ويستمنستر البريطانية.
يكتب في عدة صحف محلية وعربية، وله مشاركات إعالمية 	 

في قنوات فضائية مختلفة.
له العديد من المؤلفات المنشــورة منها: )هوامش نقدية على 	 

واقعنا الثقافي(، )نظرية الســلطة في الفقه الشيعي(، )الحداثة 
كحاجة دينية(.

الأ�ستاذ نجيب عبا�س الخنيزي
كاتب وناشط اجتماعي وحقوقي.	 
ســاهم في العديــد من األنشــطة االجتماعية، وشــارك في 	 

مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية.
يكتب في مختلــف الصحف المحلية والعربيــة في القضايا 	 

الثقافية والسياسية.
نشر بعض الدراسات واألبحاث في مجال التنمية.	 
أجريت معه لقــاءات وحوارات إعالمية في عدد من القنوات 	 

ووسائل اإلعالم العربية.
أســس ديوانية الملتقى الثقافي واستضاف شخصيات ثقافية 	 

متعددة.



التحوالت الجديدة في المنطقة العربية

مدير الندوة:
بســم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مســاءكم بكل خير، أهاًل ومرحًبا بكم 

في فصل جديد من فصول الحوار والمناقشــة وســبر أغــوار المعرفة، اليوم نحن 

أمام منعطف مهم في تاريخ هذه األمم وهذه الشــعوب، وهي بدء مســيرة التغيير 

التــي انطلقت في ربوع العالم العربي بعد دهر مــن الخمود والركود. نحن نجتمع 

اليوم والعالم مــن خلفنا يمور، وتموج داخله تيارات التغييــر التي نأمل أن تكون 

نحو األفضل، تلك الشــعوب التي فقد بعضها األمل بأن تصافح فجًرا جديًدا، هي 

اليوم تصنع المســتقبل وتصنع التغيير. نلتقي اليــوم لكي نتحاور حول هذه األمور 

التي تســير من حولنا، وعن قراءتنا للتغييرات التي تجري، وعن مدى وعينا بعمق 

وحقيقة هذه التغييرات. 

وفي الحقيقــة أردنا من هذا اللقــاء أن يكون لقاء مفتوًحــا، نجتمع هنا لكي 

نستمع ونتناقش أكثر مما يتاح إلى ضيفينا، وهما شخصيتان بارزتان كان لهما دوًرا 

كبيًرا في رفد مســيرة الوعي االجتماعي في هــذا الحيز من العالم. ضيفانا هما من 

قرابة ربع قرن وهما يشــتغالن على عوامل التغيير وعلى العناصر التي تسير بنا نحو 

األفضل، نحــن إًذا نلتقي مع مفكرين ومثقفين وأيًضا ذوي خبرة طويلة في العمل، 
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وفي الحديث، وفي تحديد عناصر العمل التي نحن اليوم بصدد االجتماع للتحدث 

بشأنها، وهما الدكتور توفيق السيف واألستاذ نجيب الخنيزي.

فلنستمع إلى ضيفينا الكريمين وهما يستعرضان هذا الحدث الهام الذي نشهده 

في العالم، والذي ال شك سيالمس جباهنا ذات يوم، وسيصافح وجوهنا وقت ما، 

فنأمل أن يكون هذه التغيير نحو الخير إن شــاء الله، فلنســتمع أوال لألستاذ نجيب 

الخنيــزي وهو غني عن التعريف، يكفي أنه رجل اشــتغل بالثقافة والفكر والعمل 

دهًرا طوياًل من الزمن، ثم نســتمع للدكتور توفيق السيف وهو اآلخر له باع طويل 

في مجالي الفكر والعمل، وسوف يتحفنا عن هذه التغيرات التي تحدث من حولنا 

في هذا العالم.

الأ�ستاذ نجيب الخنيزي:
في الواقــع أن الجيل العربي الذي أنتمي إليه هو جيــل أفل بالمعنى الزمني، 

جيل صحى على وقع الهزيمة التي سميت رياًء وتالعًبا باأللفاظ »نكسة«، في حين 

أنها كانــت بحق هزيمة العرب الكبرى في العصــر الحديث، وأعني بذلك هزيمة 

حزيران/ يونيو 967)، حين اســتطاعت إسرائيل هزيمة جيوش ثالث دول عربية 

من بينها أكبر وأقوى دولة عربية على اإلطالق وهي مصر.

هذا الكيان العنصري الغاصب اســتولى على القسم األكبر من فلسطين وشرد 

أهلهــا في عام 948)م، تحت ســمع وبصر بل وحماية ودعــم النظام اإلمبريالي 

العالمي. وقد أســفرت هزيمة حزيران عن تمدد وتوسع نطاق سيطرة إسرائيل عدة 

أضعاف وذلك باحتاللها لكامل األرض الفلســطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

ولشبه جزيرة سيناء المصرية إضافة إلى هضبة الجوالن السورية.

تعددت التفسيرات والتحليالت حول مســببات الهزيمة المدوية التي كانت 

بمثابة الزلزال للعقــل والوعي والروح العربية. كان بعض رموز اإلســالميين من 
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اإلخوان المسلمين وغيرهم يســجدون لله شكًرا على الهزيمة بدعوى أنها عقاب 

إلهي البتعاد النظم العربية عن األخذ بخيار »اإلســالم هو الحــل«، بينما اعتبرها 

البعــض من النظم الغربية والنظــم المحافظة أنها هزيمة للحركــة القومية العربية 

ومشروعها التحرري، حيث كانت تمثل التحدي والخطر األكبر على مصالحها بل 

ووجودها. القوى الراديكالية المتمثلة في اليسار القومي والحركة اليسارية العربية 

قدمت تحليالت وتفســيرات مختلفة، تتمحور بأن المواجهــة كانت بين جيوش 

عربية مهترئة وصدئة بفعل البيروقراطية والفســاد، وتفتقد إلى العقيدة القتالية من 

جهة وبين جيش إســرائيلي حديث ومجهز ويمتلك عقيدة قتالية واضحة ومحددة 

من جهة أخرى. 

وبالتالي فإن مســببات وعوامــل الهزيمة كامنة في طبيعــة النظم العربية التي 

انبثقت وتشــكلت في أعقاب االســتقالل الوطني، أو عبر االنقالبات العسكرية. 

الدولة العربية »الحديثة« التي اســتظلت بشــعارات االســتقالل الوطني والثورة 

والتغيير والوحــدة العربية مع أنها حققت في مرحلتهــا المبكرة بعض المنجزات 

الوطنيــة والتنموية الهامة، غير أنه في المقابل جرى احتكار هائل للســلطة وجرى 

إبعاد وتغييب الشــعب ومؤسسات المجتمع المدني المســتقلة عن المشاركة في 

صنــع القرار، وتم إحكام الوصاية عليــه، من خالل هيئات وأطــر وهياكل فوقية 

وبيروقراطية عملت على شخصنة الدولة والسلطة والمجتمع.

  صحيــح أن جمال عبدالناصر قدم اســتقالته من الحكم علــى وقع الهزيمة 

المدويــة متحماًل المســؤولية الكاملــة عنها، وقد يكــون صادًقا فــي نيته نظًرا 

لســجاياه الشــخصية والوطنية المعروفة بغض النظر عن حكمــه الفردي. ولكن 

مــاذا رأينا؟ لقــد خرج الماليين مــن المصريين رافضين االســتقالة ومتشــبثين 

 ببقائــه فــي الحكــم ألنه من وجهــة نظرهــم يمثل خــط المقاومــة والصمود.

قد يفســر البعض أن تلك الماليين تم تحريكها من خالل أجهزة النظام، ومع عدم 
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استبعاد دور األجهزة الرســمية آنذاك، غير أن الزحف الجماهيري كان في الغالب 

عفوًيا وتلقائًيا.

الســؤال الذي يطرح نفســه هناث ما هو الفارق بين جيل األمس في مصر مثاًل 

الذي أنتمي إليه وما بين جيل اليوم؟

في ظنــي، أن جيل األمس لم يتخلص من تأثيــرات وذيول المجتمع األبوي 

الهالمي بقيمه وتقاليده، حيث ســلم قياده راضًيا أو مستســلما لألب وشعر باليتم 

والخوف من المصير المجهول بمجرد التفكير في رحيله )عبدالناصر(، وخصوًصا 

في ظل غياب البديل الذي جرى احتواؤه وتهميشــه على مدى سنوات. كان هناك 

بصيص أمل في تجاوز آثار هزيمة حزيران، حيث أخذ يتصدر المشهد الشعبي العام 

جيل جديد كنــت أنتمي إليه، ويضم حركات وقــوى راديكالية جديدة تمثلت في 

مجاميع اليســار القومي الفلســطيني والعربي والحركات اليسارية، التي استعادت 

قوتها وزخمها نســبًيا بين النخب العربية وفي الشارع العربي إثر الهزيمة، غير أنها 

ألســباب وعوامل موضوعية وذاتية مختلفة ســرعان ما تراجعت وذبلت، وعمق 

ذلك تداعيات تأثير انهيار االتحاد الســوفيتي الســابق والمنظومة »االشــتراكية« 

بأيدلوجيتها وممارســاتها الشمولية المفارقة لمبادئها النظرية وقيمها األصلية، كما 

ال نغفل هنا دور القبضة السلطوية وتغول األجهزة األمنية التي طالتها ومعها غالبية 

تشكيالت ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية ونقابية 

واجتماعيــة وحقوقية على اختالف منحدراتها االجتماعية ومشــاربها وتوجهاتها 

الفكرية. األمر الذي ســمح بتبلور نخب وقوى اجتماعيــة طفيلية وتابعة تداخلت 

وتحالفت مع أنظمة حكم في العديد من الدول العربية، عملت كل ما في وســعها 

لتأبيد التخلف والفقر والبطالة واألمية، وهو ما أجهض تشــكل المخرج أو البديل 

الحقيقي لتجاوز األزمة البنيوية الشــاملة التي تخترق المجتمعات العربية ومجمل 

النظام العربي الرسمي. 
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فــي ضوء أزمة الواقــع والبديل وخصوًصا في أعقاب الثــورة اإليرانية، التي 

اختطفها رجال الدين المتشــددون، أخذت حركات اإلســالم السياســي بشقيها 

)الســني والشــيعي( تتصدر المشــهد العام في المجتمعات العربية واإلسالمية، 

مســتفيدة من تداعيات الحالة اإليرانية ودعم النظام اإليراني المباشر وغير المباشر 

لهــا، وخصوًصا في ظل حالة الفراغ القائم، كمــا ال يخفى دعم واحتضان العديد 

من النظم العربية للعديد من هذه المجاميع اإلســالمية، وتمكينها على مدى عقود 

مــن الهيمنة على مفاصل المجتمع برمته، متوهمة أنهــا المصد والمانع أمام رياح 

التغيير واإلصالح الجذري. ومع أن جماعات اإلسالم السياسي استطاعت ترسيخ 

أقدامها في العديد من المجتمعات العربية واإلســالمية، إاّل أنها لم تستطع أن تقدم 

البديل الحقيقي للنظم العربية واإلســالمية، التي دخلــت معها في صدام وصراع 

دموي عنيف وذلك بهدف االستيالء على السلطة كما هو الحال في الجزائر ومصر 

واليمن وغيرها من البلدان. 

وكان لســان حال األنظمة إزاء العالم وخصوًصا الغرب، هو مقايضة ديمومة 

وجودها التســلطي، بالخطر الداهم لجماعات اإلســالم السياســي. وفي الواقع 

فإن الحالــة الوحيدة الناجحة بامتياز للجماعات اإلســالمية حتى اآلن تمثلت في 

تجربة حزب التنمية والعدالة في تركيا، التي استلهمت المزاوجة والمواءمة ما بين 

اإلســالم والمبادئ الديمقراطية الغربية التي يحكمها دستور علماني/ مدني يقوم 

على الفصل والتمايز ما بين الدين والدولة.

المخاض العربي الذي طال، رّســخ حالة من اليأس واإلحباط لدى الجميع، 

وكان الشــعور الســائد بأن الوالدة في ظل أنظمة مهترئة وشائخة وفاقدة للشرعية 

ستكون عســيرة، والمولود سيكون في الغالب مسًخا ومشــوًها، سواء على غرار 

نموذج الثورة المغدورة فــي إيران، أو نظام المحاصصــة الطائفية في العراق، أو 

شــمول المنطقة العربية باللبننة والســودنة حيث التشــظي والتفتت للمجتمعات 
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والكيانات العربية في حــرب الجميع ضد الجميع. الجديــد والمفاجأة المذهلة 

حضــور القابلة المولدة لفجر عربي جديد، وتمثلــت في جيل جديد بكل المعاني 

والمقاييس.

جيل مستقل في تفكيره ورؤاه وتطلعاته. جيل غير منتم في الغالب للنظام القديم 

بكل حموالته وحاالته المتهالكة، بما في ذلك التشكيالت السياسية التقليدية التي 

جرى تهميشها وتطويعها على مدى عقود، عبر سياسة العصا والجزرة. جيل شاب 

وفتي ومقــدام ال يرضى بأنصاف الحلول أو الحلــول الترقيعية. جيل يختلف عن 

الجيل الســابق الذي يمشــي تحت الحيط والقانع بالفتات الذي يأتيه في الغالب 

كمكرمات، وبالحلول الوسطية والتوفيقية المهادنة. 

جيل حســم خياراته عبر التمرد في ظل الطريق المسدود لإلصالح الحقيقي 

والجذري والشــامل، جيل يعرف أنه لن يخسر سوى قيوده في حين سيربح عالمه 

ومصيره ومستقبله. جيل شاب يصنع ملحمة عصر عربي جديد، تسوده قيم المواطنة 

والحرية والمساواة والعدالة االجتماعية.

مدير الندوة:
شكرا أســتاذ نجيب على هذه المقدمة التي اســتعاضت بالتاريخ كي توصلنا 

إلى الســؤال الصعب الكبير وهوث كيف تمكن هذا الجيل الجديد من الخروج من 

هذا الــركام ومن اإلحباط التاريخي الهائل الذي عجــزت عنه النظم الفكرية بكل 

تلويناتهــا؟ كيف تمكن هذا الجيــل الجديد الذي لم يدرس يوًما ما في مدرســة 

كارل ماركس ولم يدرس في مدارس اإلســالم السياسي ولم يدرس في المدارس 

االشــتراكية وغيرها، ولكنه خرج من تحت الركام كي يصنع التغيير والمســتقبل. 

نــود فيما هو آت من المناقشــات أن يتحدث الدكتور توفيق الســيف عن العجينة 

الفكرية التي حركت هؤالء الشباب، وكيف خرج هذا الجيل وكسر الطوق الفكري 

والسياسي واالجتماعي وصنع التغيير؟
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الدكتور توفيق ال�سيف:
نحــن اآلن في زمن جديد فــي رؤاه وثقافته، وفي موازين القــوى التي تؤثر 

في حركاته وتحركاته، وفي منظومة عالقاتــه، هذا الزمن جاء مفاجأة لعامة الناس 

وللمحللين ولعلماء السياســة، فخالل التاريخ القريب ـ القرن العشرين ـ حدثت 

حالة واحدة مماثلة إلى حد ما وهي ثورة الطالب في أيار 968)م في فرنسا، لكنها 

تختلف في بعض الجوانب.

من ســمات هذه الحركات كما قلت ســابًقا أنها مفاجأة، وأيًضا أنها شــبابية 

حيث أنهم غالًبا يشّكلون الجســم األكبر في أي تحرك ولكن أن تبدأ بالشباب هنا 

المفاجأة، ومن سماتها أيًضا أنها انطلقت من فكرة وليس من أيديولوجيا، وهي »أن 

ال نقبــل أن يفرض علينا ما ال نريد«، وهو رفض اإلذالل، كما أن من ســماتها أنها 

مشحونة باألمل منذ اليوم األول وحتى انتصارها.

قلت ســلًفا أن هذه الثورات متمايزة ليس لهــا الكثير من النظائر، ولذلك فإن 

الدراســات التي تعرضت لها نادرة جًدا، هناك دراسات كثيرة عن الثورات بشكل 

عام وعن الثورات التقليدية، ولكن حول هذا النمط ال توجد ثورات كثيرة أو لعلي 

أنا لم اّطلع على هذه الدراسات.

كي نحلل يجب في البداية أن نميز بين ســؤالين مختلفيــن جًدا، وهما لماذا 

تحدث الثــورة؟ ومتى تحدث الثورة؟ لماذا تحدث الثــورة يعني ما هي الظروف 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياســية التي تجعل الثــورة إمكاًنا قائًما أي 

محتملة أو ممكنة، والســؤال الثاني هو متى تنفجر الثورة؟ أحياًنا يكون لدينا ظرف 

ثــوري أو بيئة ثورية ثم ينفجر ويحدث لدينا ثــورة، وأحياًنا ال يكون الظرف ثورًيا 

على اإلطالق فتكون الثورة غير متوقعة، نحن في العادة في ســياق النقاش نخلط 

بين األمر فنفترض أن الثورة انفجرت بحصول الحدث الكذائي.
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والســؤال المثار هناث ما هي التأثيرات الناتجة عن هذه الثورات في المنطقة؟ 

في البعد السياســي، السياسة األمريكية في المنطقة تعتمد على نظرية قديمة تسمى 

بنظريــة »العمودين المتســاندين« التي كانت فيما مضى المملكــة وإيران في أيام 

الشــاه، ثم أصبحت المملكة ومصر في أيام أنور السادات ثم مبارك، بعبارة أخرى 

هنــاك قوتان إقليميتان تلعبــان دوًرا بارًزا وفعااًل في توضيد األوضاع السياســية، 

وترتيبها ضمن إستراتيجية أو اتجاه سياسي محدد، وهذا ما يسمى بدول االعتدال. 

اآلن أحد العمودين سقط، ستعود مصر بال شك ولكن لن يكون قبل ثالث سنوات 

وبالتالي إعادة تركيب الدول والقيادة والمنظور السياســي الســيما في السياســة 

الخارجيــة يحتاج إلى فترة طويلة، بعبارة أخرى نحن اآلن بصدد وضع ضعيف في 

النفوذ األمريكي في المنطقة. من نتائجها البارزة هو احتمال بروز ثورات مماثلة ال 

تخشــى من اتفاق عربي على قمعها وعلى دعم الحكومات التي تقمعها، وبطبيعة 

الحال من نتائجها أيًضا تخفيف الضغط على إيران.

في البعد الثقافي، الناس يختلفون بحسب ثقافتهم السياسية، فهناك أشخاص 

ال يناقشون على اإلطالق في فكرة أن لهم حقوق وأن لهم أدوار ويعتبرها مسلمات 

ال يمكن النقاش فيها، وهناك أشــخاص ال يعتبــرون أن لهم حقوق على اإلطالق 

فكلما أعطوا شــيًئا اعتبروه منة وتكرًما، ونحن نعلم أن مجتمعاتنا تميل إلى القسم 

الثاني. هذه الثورات ســوف تؤدي إلى إحداث تغيير نحو تعزيز ثقافة الحق وثقافة 

الدور واإلمكانية، وأن لكل فرد دور في هذه الســاحة سيؤدي مع مجموع األدوار 

إلى تغيير مماثل للذي ظهر في تلك البلدان.

التأثير الثالث أيًضا فــي البعد الثقافي، وهو تحويــل اهتمامات المجتمعات 

العربية من قضاياها الجزئية إلى الهموم الوطنية المشــتركة كاالنتخابات وتشكيل 

الدستور وسيادة القانون وغيرها من المطالب السياسية.

في البعــد االجتماعي، أثرت هذه التحوالت في انكماش الشــعور بالفوارق 
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االجتماعية وجعلتها تنصهر ككتلة واحدة بدون تمايزات طبقية أو مذهبية أو غيرها، 

على الرغم من محاوالت األنظمة السياسية من إذكاء هذه النعرات.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ ممدوح القرني )كاتب(:

ما ســبب إحباط الجيل الســابق وفشــله في التغيير على الرغــم من تقارب 

تطلعاتهم مع الجيل الجديد؟

الأ�ستاذ نجيب الخنيزي:
في الواقع هناك عدة مســببات ألزمة الواقع العربي وأزمة البديل، فهناك أزمة 

هيكليــة بنيوية عميقة تختــرق الواقع العربي على الصعد السياســية واالجتماعية 

والثقافية، وفي الوقت نفســه هناك أزمة البدائل المقترحة بما في ذلك المشــاريع 

التي عبرت عن البديل المفترض، أو اســتبطنت البديل المفترض، مثل المشاريع 

االشــتراكية والليبرالية واإلســالمية والقومية، كل تلك البدائل إلى جانب الواقع 

تعاني من أزمة شــاملة. بالنســبة للجيل الذي أنتمي إليه وهو جيل هزيمة حزيران، 

ذلــك الجيل كان مفعًما بالحماس، لم يكن يحلم بتغيير األوضاع في بالده فقط بل 

على مســتوى العالم ككل، نستطيع أن نقول أنه جيل الرومانسية الثورية، مثل تشي 

جيفارا وثورة الطالب في فرنسا، التي شملت العالم وليس فرنسا فقط.

لألســف أن األنظمة العربية الحديثة وصلت إلى طريق مســدود بسبب البنية 

االجتماعية والسياسية لها، فقد كان هناك احتكار لمكامن القوة والسلطة والثروة، 

وصادرت كل المكونات السياسية والمجتمع المدني، الجيل الذي انتمي إليه كان 

ضحية ممارسات همجية، لهذه األسباب نقول أن جيلنا وصل إلى طريق مسدود.

الأ�ستاذ ح�سين الحايك )تربوي(:
هل توجد نقاط اشتراك بين هذه الثورات؟
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الدكتور توفيق ال�سيف:
في الحقيقة أن أبرز نقاط االشــتراك بين الثورات هيث أن الشــباب يجسدون 

الجزء األكبر في الثورة، وفي العادة تحدث الثورات في المدن وليس في األرياف، 

والمستثناة هنا هي الثورة الصينية التي بدأت وانطلقت من الريف ولكن معظم هذه 

الثورات تنطلق من المدن ومن الطبقة الوســطى، وأخيــرًا فإن الثورات تؤدي إلى 

قلب الهرم، فالذين فوق يصبحون في األسفل والعكس.

الأ�ستاذ عراف البديري )كاتب(:
ما ســبب تصنيف األحداث أو الثورات ونسبتها إلى مدرسة معينة بالرغم من 

أنها ثورة جماعية غير مصنفة؟

الدكتور توفيق ال�سيف:
في الحقيقة إن الشــعب هو الذي قام بالثورة بشــكل عام ولم يكن أحد على 

وجه التعيين، القيام بالثورة ومواجهة الســلطة تعتبر نهاية مســار وليست المسار، 

فالثورة لم تبدأ هنا وإنما تمظهرت في هذا المكان، فالثورة عبارة عن تراكم مســبق 

يتوج بالخروج، وليس بالضرورة أن من ال يشارك في الثورة هو شخص أمي وغير 

واع، بل هناك أشــخاص مثقفون ال يعون هذه األمور وال يشــعرون باالنتماء إلى 

المناقشات المتصلة بها.

الأ�ستاذ نجيب الخنيزي:
التطورات الجارية على الصعيد العربي وتصاعد الثورات بالتأكيد سيكون لها 

تداعياتهــا على مجرى الوضع العربي بما فيــه مجتمعنا، نحن نعرف أن االنقالب 

العســكري الذي حدث في مصر في 23 يوليو 952)م تاله العديد من االنقالبات 

والتغييــرات في العديد من الدول العربية، في ســوريا واليمــن والعراق والجزائر 

واليمن الجنوبي.
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الأ�ستاذة زهراء مو�سى )كاتبة(:
نحن مقبلون على مرحلة غير واضحة المالمح، وال نستطيع أن نقرأ القادم هل 

سيكون فوضى أم إصالح، وفي كلتا الحالتين نحن بحاجة إلى االستعداد عن طريق 

تجسير العالقة مع إخواننا السنة فما هو المنهج المناسب؟

الأ�ستاذة �سباح الم�سطفى )كاتبة(:
تحدث األستاذ نجيب عن حقبة الستينات والنضج الثوري الذي كان يتمتع به 

شــباب تلك الحقبة، هل ألن هناك رموز ثورية التفت حولها الجذور العربية، وهل 

نحن بحاجة لمثل هذه الرموز الثورية لتحقيق تلك الروح اآلن؟

الأ�ستاذ م�ساري الخالدي )�سخ�سية اجتماعية(:
أنا أرى أن الثورات كانت ثورة اقتصادية وبعدها شــارك فيها المثقفين، لذلك 

أرى أنها ثورة جياع. وتعليًقا على ســؤال األســتاذة زهراء موسى المسألة مرتبطة 

بالتربية التي نشأنا عليها فلألسف نحن لم نربي أبناءنا على األخوة.

الأ�ستاذ محمد ال�سنان )فنان مو�سيقي(:
من المالحظ أن األحزاب بعيدة عما يحدث في البلدان العربية بشــكل مباشر 

أو غير مباشــر، فهل تعتقد كنتيجة لما يحدث اآلن هل ستفقد األحزاب مصداقيتها 

في الشارع العربي وبالتالي تنحل؟.

الأ�ستاذ عدنان ال�سادة )�ساعر(:
من هم هؤالء الذين قاموا بالثورة؟ أعتقد أنه ولفترة بسيطة لم نكن نعرف عنهم 

شيًئا، فكنا ننتقدهم بأنهم جيل الميوعة فجأة أصبحنا نشيد ونفخر بانجازاتهم، فهل 

هو نقص منا في فهم أبناءنا؟

الأ�ستاذ عبا�س الح�سن )كاتب(:
ما هو دور النخب مــن المثقفين لمنع األكاذيب والتصــدي لما يمنع التغيير 
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الجذري ولمن يقلب الحقائق؟

الأ�ستاذ نجيب الخنيزي:
بالنســبة لسؤال األستاذة صباح المصطفى عن األســباب الكامنة في الحراك 

الثوري في حقبة الســتينات والمد الثوري بشــقيه اليســاري والقومي، كان هناك 

تصاعد في حركة التحرر الوطني المعادية لالستعمار والمنادية باالستقالل الوطني، 

وأستطيع القول أن التجربة المصرية ـ جمال عبدالناصر ـ كان الرمز األبرز لمرحلة 

حركة التحرر الوطني في نجاحاتها وإخفاقاتها، بعض النظر عن السجايا الشخصية 

لجمال عبدالناصر، وأيًضا بنية النظام المصري البيروقراطية وتجاهل دور الشعب 

الجماهيري في المشــاركة الشعبية في الحركة المستقلة عن النظام، كل ذلك خلق 

طبقة بيروقراطية بدأت تشكل خميرة لثورة مضادة، وبالتالي لم تعد تلك النظم وفية 

لمشروعها األساس. وبالنسبة للسؤال حول الرموز الثورية، في الحقيقة ليس هناك 

رموز بارزة في الســتينات باستثناء شــخصية جمال عبدالناصر، بل هناك حركات 

ثورية سرية غير معروفة.

بالنسبة لسؤال األستاذ عدنان السادة، الثورة لم تكن مفاجئة لنا فقط كسياسيين 

مخضرميــن بل لمراكــز األبحاث والدراســات وأجهزة المخابــرات في الدول 

الكبرى، فالمفاجئة كانت من شــباب كان يســتهان بهم ومن قدرتهم على الحشد 

والمواجهة وصياغــة البرامج الصحيحة التــي تتطابق مع الواقــع ومع متطلبات 

الشعوب في المنطقة، جعلت األحزاب التقليدية تتراجع، فما ذكره األستاذ محمد 

الســنان خير مثال، فهناك تباينات على صعيد الحركة السياسية بما في ذلك اليسار، 

فاليســار لم يعد يساًرا واحًدا فهناك يســاران، في تونس هناك حزب التجديد وهو 

الحزب الشيوعي المتمثل في الحكومة، وهناك حزب العمال الشيوعي المتمثل في 

الشارع، وفي مصر هناك حزب التجمع المتمثل في الحكومة وهناك حزب العمال 

الشيوعي والحزب الشيوعي المصري. 



327 التحوالت الجديدة في المنطقة العربية

الدكتور توفيق ال�سيف:
بالنســبة لسؤال األستاذة زهراء موسى عن مشــكلة العالقة مع إخواننا السنة، 

هذا التســاؤل يستبطن في داخله رغبة وهي أنه يجب أن نخلص من هذه المشكلة، 

فهذه المشكلة قابلة للحل وكما أشار األستاذ مشاري الخالدي إلى أننا لدينا مشكلة 

تربوية، بحيث نربي أوالدنا على أن ينظروا من زاوية الطائفية، هذا التفكير الطائفي 

هو أساس الخراب، فيجب أن ال نربي أطفالنا كما تربينا فالحق واحد، والناس »إما 

أخ لــك في الدين أو نظير لك في الخلق«، فالــذي يطالب بالحرية ويقتل من أجل 

حقوقه يجب أن يحترم، ويجب أن ال نقسم العالم إلى دارين أو فسطاطين كما فعل 

بن الدن، العالم ليس مقسوًما بين سنة وشيعة بل بين ظالم ومظلومين.

الأ�ستاذ حمد الحمدان )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
أختلف مع ما ذكره األســتاذ نجيب وهو أننا جيل هزيمة، فما حدث اآلن هو 

جملــة من التراكمات الموضوعية امتدت من الســتينات وحتى اليوم، صحيح أننا 

فشــلنا ولكن يجب علينا أن نقيم هذه المســألة وفق األحداث السياســية والواقع 

العالمي واإلقليمي آنذاك. كما أتصور أن ما يحدث اآلن هو نهاية وفشــل مشروع 

الطبقة الوســطى في العالم العربي، الطبقة التي استولت على الواقع واستحوذت 

عليه، وما يحدث اآلن هو بفعل طبقات متشــابهة مشتركة فيها البرجوازية والتجار 

ولكن هذه المرحلة تختلف، فهذا جيل التكنولوجيا وجيل الحاسبات اآللية والثقافة 

المعاصرة والديموقراطية.

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�سط حقوقي(:
هناك عامالن رئيســان عماًل على تحريك الثــورة، العامل األول هو ما قام به 

الحقوقيون الذين كان لهــم الدور الكبير في رفد الســاحة العربية بمجمل الثقافة 

الحقوقية والمدنية، ولعب المدونون الحقوقيون فيها دوًرا كبيًرا، والعامل الثاني هو 

الزمن االتصالي الذي تسارع خالل العقدين الماضيين، وقد تنبأ الفيلسوف الثوري 
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الكبير »ريجيس دوبريه« بهذه الثورات في كتابه »الميديولوجيا«.

الأ�ستاذ ح�سن الزاير )اأديب وم�ست�سار اإداري(:
أعتقد أن معظم الثــورات راجع للخلل االقتصادي، فما حدث في أمريكا في 

2008م وأوربا من الهزيمة االقتصادية كان سبًبا في تغيير التوجه السياسي، وقبلها 

في اليابان أيًضا كان بسبب خلل في الجانب االقتصادي.

ال�سيخ ح�سين ال�سويلح )عالم دين(:
أن التراكمات السياسية التي حصلت طول الخمسين سنة الماضية، ربما تكون 

قد أحدثت ما أحدثته في األمة العربية اليوم، فهل تواكب هذه التراكمات، تراكمات 

ثقافية وذهنية عند المجتمعات بحيث يمكن أن تتوازى مع الوضع السياســي حتى 

تكون الثورة حقيقية ومنطلقة من المجتمع فعاًل وكي تكون شعور وإحساس وليس 

مجرد نشوة؟

الأ�ستاذ اإبراهيم الزاكي )كاتب(:
إذا أردنــا تقييم الواقع في المنطقــة العربية يجب أن نضع فــي االعتبار هذه 

النقاطث ســوء توزيع الدخــل الوطني والقومي، وعدم وجــود تنمية متوازنة تأخذ 

باالعتبار العدالة بين الجهات واألقاليم والمناطق، تهميش شــرائح اجتماعية عن 

المشاركة واالستفراد بالقرار، وهذا ما أشار له األستاذ نجيب من المجتمع األبوي، 

شــراء الذمم والوالءات االجتماعية والفساد أو التحالف بين السلطة ورأس المال 

وهذا ما أشار إليه األســتاذ نجيب الخنيزي وبروز القوى الطفيلية، أيًضا من المهم 

الحذر من االســتقطاب الطائفي وتصوير ما هو حاصل وكأنه صراع بين الطوائف، 

وضرورة االهتمام بالمستقبل بإعالء القيم ومن خالل الثقافة السياسية.

الأ�ستاذ ميثم الج�سي )كاتب(:
أثني على جيل اليوم فهو الجيل الذي اخترع اللغة الجديدة من حروف وأرقام 
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انجليزيــة كي يتخاطب، وهو الجيل الذي تجاوز المنظرين، فيجب أن ال نخرســه 

ونمارس الوصاية عليه. أيًضا أعتقد أن هذه الثورة ليســت ثورة جياع فثورة الجياع 

ثورة تأكل األخضر واليابس.

الأ�ستاذ م�سطفى اأبو كبو�س )تربوي(:
ما رأي الدكتور توفيق السيف في نظرية المؤامرة، فما يظهر للعلن أن السياسات 

الخارجية تلعب دورا في تأجيج الثورات؟

الأ�ستاذ محمد العبدالباقي )تربوي(:
إن شــباب العالم العربي الذي تخلى عن نظام األبوية استطاع أن يحدث هذا 

التغيير، فال اإلسالم هو الحل وال اليسار هو الحل بل المواطنة والحقوق واألخوة 

ورفض الطائفية هي الحل لذلك انتصر.

الأ�ستاذة �سلوى اآل �سيف )تربوية(:
نحن نعلم أن بعض األنظمة السياســية تمارس السياسة على الفطرة القديمة، 

فهي ذات ثقافة قديمة ترفض أن تواكب العصر أو تتعلم من تجارب سابقة، وبعض 

األنظمة تلجأ إلى المؤسسات القديمة بتسابيحها المعروفة، والتي أثبتت أنها حيلة.

الأ�ستاذ نجيب الخنيزي:
بالتأكيد ال نســتطيع أن نتكهن بمســار الثورات، فهناك ثــورات مغدورة كما 

يذكرها التاريخ وثورات جرى اختطافها، فال نســتطيع تكهن مآل الثورة المصرية. 

نحن نعيش مرحلة انتقالية. وهنا يســتحضرني قول قرامشيث )يموت العالم القديم 

والعالم الجديد لم يولد بعد، وما بين العتمة والنور تندلع الشياطين(.

الدكتور توفيق ال�سيف:
األســتاذ طالب درويش ســأل عن الفرق بين الثــورة واالنتفاضة، الفرق هو 

في الحجم وســعة المشاركة واألهداف، وسؤال الشــيخ حسين صويلح عن تأثير 
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الثورات في إطالق تراكمات ثقافية تؤدي إلى جعل المجتمع أكثر رغبة في التغيير 

وتحمــل تبعاته، الجواب هو نعم. أما بخصوص استفســار األســتاذ مصطفى أبو 

كبوس عن المؤامرة، الحقيقة يكثر هذا الســؤال ولكن الفكرة خاطئة وهي أن كل 

ما يجري عبارة عن مخطط ومســرحية كتبت فصولها من قبل أشخاص وهذا غير 

صحيح، فهؤالء الثائرين هم من العقالء وليسوا من المغيبين.

 الدكتور يو�سف مكي )باحث وكاتب(:

في الثورات ال يوجد استنســاخ بمــا فيها الثورات التقليديــة، أيًضا ال توجد 

ثورات تنشــأ من فراغ فهؤالء الثائرين شكلوا تجمعات من عام 2008م، ولكن لم 

يتوقــع أحد حدوث هذه المفاجأة، ومصر منذ عام 2004م إلى حتى اندالع الثورة 

سجلت 3000 احتجاج واعتصام، فال يوجد تغيير بدون تراكم نضالي. 

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
كان الهدف من هــذا اللقاء هو أن يكون حــواًرا تفاعلًيا حول األحداث التي 

تمر بها المنطقة، وأيًضا اســتجالء الرؤية حول المســتقبل ولهذا نشكر األخوة من 

الجيل القديم الذين حضروا وشــاركوا بتجاربهم، ومن الجيل الشباب الذين ابدوا 

تطلعاتهم للمستقبل، فقد كان الهدف هو تحقيق هذا التمازج وهذا ما تحقق في هذه 

الندوة، وأؤكد على دور الشــبكات االجتماعيــة واالنترنت في تأكيد الهّم الوطني 

الجامع بداًل من المناطقية التي تقف حجًرا أمام المشروع اإلصالحي.

مدير الندوة:
في نهاية األمســية نشــكر الدكتور توفيق السيف واألســتاذ نجيب الخنيزي 

ونشكر جميع الحاضرين من السيدات والسادة.
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ال�سيوف:
الأ�ستاذ ميثم محمد الج�سي 	 
 الأ�ستاذ �سعيد عبداهلل الوهابي	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم))(

))(  عضو مجلس إدارة منتدى الثالثاء الثقافي.



الأ�ستاذ ميثم محمد الج�سي 
 من مواليد الخبر 1979م.	 
حاصل على شــهادة الدبلوم مــن الكلية التقنيــة بالدمام في 	 

التسويق 2002م.
حاصل على شــهادة البكالوريوس من جامعة كانســاس في 	 

اإلدارة المالية 2010م.
عمل في القطاع المصرفي لثالث سنوات في الرياض.	 
حالًيا يمارس العمل التجاري الخاص.	 
كتب في جريدة اليوم السعودية والدار الكويتية.	 
كتب في العديد من المواقع اإلخبارية منذ عام 2002م. 	 

الأ�ستاذ �سعيد عبداهلل الوهابي
من مواليد جدة عام 1986م.	 
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال ـ نظم إدارية.	 
يعمل حالًيا في شركة أرامكو السعودية منذ العام 2003م.	 
صدر له كتابان :	 

رواية سور جدة من منشورات دار الفارابي اللبنانية 2009م.. )

مذكرات ســاخرة بعنوان »كنت مثقًفا« عــن الدار الوطنية . 2

الجديدة بالخبر 0)20م.

يكتب مقااًل أسبوعًيا كل خميس في جريدة شمس السعودية، 	 
ومقاالت مطولة في مدونته وموقع الحوار المتمدن، وقصص 

قصيرة في منتدى جسد الثقافة. 



الشباب والمتغيرات في العالم العربي

مدير الندوة:
يشــهد العالم العربي اليوم متغيرات كبيرة، شــملت مختلف جوانب الحياة 

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياســية، هذه المتغيرات ألقت بظاللها على 

مختلف شــرائح المجتمعات العربية، بيد أن أكثر هذه الفئات تأثًرا بهذه المتغيرات 

هــم فئة الشــباب باعتبارها الفئــة األكثر تفاعاًل مــع قضايا التحديــث والتجديد 

والعصرنة. ففي ظل التطور الكبير في وسائل االتصاالت والمعلومات ومع انتشار 

شــبكة االنترنت وخدماتها، أقبل الشباب العربي على التعامل واالستفادة من هذه 

الخدمات بشكل واسع وكبير. واليوم ها هو الشباب العربي يقود حركات مطلبية، 

مستفيًدا من التطور الهائل وغير المسبوق في وسائل االتصاالت ونقل المعلومات 

كجسر عبور للحرية ونحو مجتمع أفضل في أكثر من بلد عربي.

ولتســليط الضوء أكثر على األوضاع التي تعيشــها أمتنــا العربية، رأت إدارة 

منتدى الثالثاء بالقطيف استضافة الكاتب األستاذ ميثم الجشي والكاتب والروائي 

األستاذ ســعيد الوهابي، للحديث حول موضوعث »الشباب والمتغيرات في العالم 

العربي«.
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الأ�ستاذ ميثم الج�سي:
لم تعد معظم دول الشــرق األوســط مركًزا لقمع الــرأي والكلمة فقط، بل 

أصبحت ســجنًا كبيًرا، يحرم السجين فيه حتى ممارسة طقوسه الدينية أو الفكرية، 

فالكتاب هو أول المحظورات في الدول العربية، ومن صفاقة بعض وسائل اإلعالم 

أن تصف معارض الكتاب في أي بلد عربي بالعرس الثقافي، فالمعرض الذي يمنع 

رواية أو كتابا ثقافيا ما هو إاّل قناع يغطي فاشية منظمية، أما الطقوس الدينية فحدث 

وال حرج، فنســمع عن اعتقاالت بالجملة ألناس بتهمة ممارسة طقوسهم الدينية، 

ويرمى أحدهم في الســجن دون محاكمة لفترة طويلة لمجرد إنشاء مدونة، ويحقق 

مع كاتبة في بلدها ألنها أنشأت منتدًى ثقافًيا للنساء.

وبالطبع لن أستطيع حصر االنتهاكات الكثيرة لحقوق المواطن في أكثر بلدان 

الشرق األوسط، ولكن الســؤال كيف يطالب من ليس من حقه إاّل التنفس واألكل 

والشرب بأن يكون مخلًصا لوطنه؟ ما المواطنة إاّل عقد بين الحاكم والمحكوم، أو 

كالعالقة بين أم وابنها، فكيف نطالب المحكوم أو االبن بأن يكون مخلًصا لحكومته 

أو أمه، وهو لم ير من أمه أي مسحة حنان؟ يقول اإلمام عليEث »الفقر في الوطن 

غربة، والغنى في الغربة وطن«، وليس المعنى هنا بالغنى هو الغنى المادي فقط، بل 

الغنى الحقوقي أيًضا، عندما يفقد اإلنسان األمان والحرية في وطنه، سيتحول هذا 

ا. الوطن إلى سجن كبير جدًّ

ومن الطبيعي أنه عندما يفقد اإلنســان األمل في الوطن، ســيجد له أي محيط 

آخر ليستند إليه، فاألوطان هي األحضان الدافئة واآلمنة التي نرتمي في أحضانها، 

ومن يفقد الدفء في وطنه فإنه ســيبحث عن دفء آخر ربما يكون دفء القبيلة، أو 

الطائفة، أو العرق، ومن ثم تتحول األوطان إلى كانتونات قبلية أو طائفية أو عرقية. 

فدفء الوطن هو شعور اإلنسان باالنتماء والعزة والفخر ألنه عضو في هذا الكيان 

أو ذاك. ولكن عندما يرفض تفعيل دور المواطن في وطنه، في التوظيف أو الحقوق 
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السياسية واإلنسانية، ألســباب طائفية أو عرقية، سيفقد المواطن إحساسه بالدفء 

واألمان تحت عنوان الوطن، ســينكفئ لطائفته أو قبيلته، أو أي حضن دافئ يجده. 

وعلى ذلك تبرز على السطح مشكالت كثيرة تعاني منها البلدان العربية خصوًصا، 

ومنها التفكك الوطني الذي يفتك ببلــدان عديدة، ليس العراق آخرها. ففي عراق 

مــا بعد صدام، تبين أن ليس هنالك وطن حقيقي، فصدام كان هو الوطن واإلله في 

العراق، حتى مسخ الهوية اإلنسانية من العراقيين، فعندما انكشف الغطاء رأينا كيف 

انكفأ كل طرف إلى حضنه الدافئ اآلخــر، كالطائفة والعرق والقبيلة، وقد يتفكك 

العراق كله بسبب أنه لم يكن وطنًا للجميع، بل وطنًا لصدام حسين.

لن نســتطيع بأي حال من األحوال أن نحقــن أطفالنا بالوطنية وحب الوطن، 

فالوطنية ليست مجرد منهج دراسي مكتوب، ولكنها عالقة بين إنسان وأرض، وفي 

أي عالقة هناك عطاء، عطاء المواطن للوطن، وعطاء الوطن للمواطن، فإن اختلت 

هذه العالقة بســبب أي ممارسة سنفقد الوطن، وســيصبح الوطن مجرد مؤسسة 

تجارية تستحوذها شريحة بعينها، وقد يقالث »ال تسأل ما يمكن أن يعطيك وطنك، 

ولكن اسأل عما يمكنك تقديمه لوطنه«، وببســاطة أقول أقسم أنني سأعطي دون 

سؤال بشرط أن تعطيني وطنًا.

يقول جاسم الصحيحث

شـعارا السحاب  على  علقوك  بـذاراهم  التراب  في  زرعـــتك  وأنا 

معـاولي شفيع  فكن  فيك  الحفــارافحفرت  يعاتب  التــراب  حين 

يـعد لم  المدرسية  النصوص  أشـــعاراوطن  ُألقمته  وإن  وطني 

جريــمة غير  غناه  دون  لعود  األوتاراما  تصلب  ساعة  األخشاب 

وبالرغم من كل هذا القمع واإلذالل للشعوب العربية على مدى أكثر من أربعة 

عقود، انتفضت نخبة هذه البلدان وهم شبابها، هؤالء الشباب الذين كانوا بين نارين، 

بين نار األنظمة وقمعها، وبين نار الغربة التي يشعر بها كل شاب في مجتمعه، والغربة 
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المقصودة هنا هي الغربة القيمية، فقيم الشــباب تختلف عن قيم آبائهم وأجدادهم، 

لقد آمن هذا الجيل بأن الحرية هي أغلى ما يمكنه امتالكه، وكفر بكل أيديولوجيات 

األحزاب الدينية والفكرية، اليســارية واليمينية، آمن بأن ليس للحرية حزب أو دين، 

ولكنها هي القيمة المطلقة الوحيدة التي يتوافق عليها الســني والشــيعي، المســلم 

والمسيحي واليهودي ولك أن تضيف ما شئت من العقائد واألفكار.

أحدثكم عن الجيل، عمن صنع وســيصنع التغيير الذي نحلم به جميًعا، عن 

نوارة نجم، عن خالد ســعيد، عن محمد بوعزيزي، عن الليبيين، عن اليمنيين، لم 

يعّد حلًما يا سادة أن نتنفس حريتنا ونمارسها، ونشعر بها تنهنه صدورنا، كضربات 

قلب مراهق عند لقائه حبيبته خلسة.

وإذا آمنــا أن التغيير الــذي حصل قد جرى على أيدي الشــباب، فلنتأمل في 

األدوات التي استطاع بها هذا الشباب صنع هذا التغيير غير المتوقع في أعين الكثير 

مــن المحللين، قد تكون بعض التحليالت مصيبة في أن األمر أتى فجأة، ولكنه لم 

يكن مفاجئ لي على األقل.

إن هذا الجيل بلغ من الوعي واإليمان بحقوقه درجة دفعته إلى التحرك ووضع 

رقبته على محك السيف ليكسره. إن هذا الجيل هو من اخترع لنفسه لغة جديدة من 

حروف وأرقام عربية وإنجليزية ليتواصل مع بعضه بها، وما هذا إاّل دليل على أن هذا 

الجيل قد رفض اللغة التي يســمعها من مجتمعه، أو يقرأها في الجرائد أو الكتب، 

لقد عكس هذا الجيل المعادلة، فمن قبل كان يقال بأن اإلنترنت هو عالم افتراضي 

غير حقيقي كالعالــم الذي نعيش به، إاّل أن هذا الجيل جعــل من اإلنترنت عالمه 

الحقيقي عندما لم يجد العالم الحقيقي يتســع له، لقد ســاهمت ثورة االتصاالت 

ومواقع التواصل االجتماعي في إعادة إنتاج العقل العربي وكيفية تحليله لما يدور 

حوله، وســرعة اســتجابته لها بالشــكل الذي أذهل العالم كله في سرعة استجابة 

الشاب العربي للتغيرات المحيطة به.
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إن اإلنجاز الحقيقي الذي يمكننا إنجازه في المملكة، هو التأسيس وبناء الثقة 

بين أفراد المجتمع، وهذا هو واجب الشباب الذي ينشط اآلن على شبكة اإلنترنت 

كما لم ينشــط من قبل. لقد قام مجموعة من الشباب الســعودي بإنشاء مجموعة 

تحت شعار » شباب السعودية يد واحدة في وجه الطائفية والقبلية والعنصرية« قبل 

يوميــن، وقد وصل عدد المنضمين لها أكثر من 2200 عضو، وأنا بدوري أدعوكم 

جميًعا لالنضمام لها، لكي نساهم في بناء وحدة وطنية حقيقية.

الأ�ستاذ �سعيد الوهابي:
في البدء تســتحل الحكومة الدولة، ثم يسطو المســخ الجديد على الوطن، 

ثم يســطو رجل الشــرطة على الجميع، ويصبح وجه رجل الشرطة في كل مكان، 

أمام الجوامــع وفي منصات التتويج والمقاهي والجامعــات واألزقة وعلى علب 

المشــروبات الغازية وفــي طوابير االنتظــار أمام أبواب الســفارات وعلى جبين 

المشانق التي أعدت ألعداء الوطن.

حســنًا لماذا يثورون إذن؟ الحقيقة أن الجوع ليس الســبب فكل التقارير التي 

أصدرها منتدى »دافوس« االقتصادي والبنك الدولي تشــيد في السنوات األخيرة 

باألرقــام الممتازة التي تحرزهــا تونس مقارنة بالدول النامية فــي إفريقيا والعالم 

العربي، وليست البطالة هي السبب فنسب البطالة في تونس هي األقل في المغرب 

العربي، ربما هي الرغبة في التغيير وربما هي ثورة للحرية والكرامة.

لماذا لم يحمل الثوار الشــبان في تونس شعارات أو أهداف واضحة؟ العربي 

بطول الوطن العربي وجنوب الســودان هو انعكاس لرجل الشــرطة، هش لدرجة 

يمكنك أن تجنده بطريقتك، أن تجعل منه إرهابًيا أو عمياًل، يفكر في الهجرة، يائس 

ومستعد تماًما ليشارك في أي ثورة، مشوش ويستطيع أن يكون وطنًيا وسارًقا للمال 

العام في نفس الوقت، هو يحرق نفســه في القاهرة ونواكشوط والجزائر وهو نفسه 
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من يصّوت مع انفصال جنوب السودان وهو الذي يخرج محتًجا في عدن.

هناك حكاية تدعى جمهوريات كأن، كأن هناك صحافة حرة، كأن هناك برلمان 

ممثلـ  بفتح الثاء ال بكســرهاـ  كأن هناك حــراك اجتماعي جرئ، كأن هناك قضاء 

نزيه، كأن هناك حوار وطني وتســامح وتعايش وانتخابــات، كأن هو الحل الحلم 

والوهم الذي اخترعه رجل الشرطة. 

أما قبل ففي أبريل من العام 985) ثار الشــعب السوداني ضد الرئيس جعفر 

النميري ممــا اضطره للجوء لمصر وهــو في طريق عودته مــن أمريكا بعد حكم 

استبدادي استمر 6) عاًما، أما بعد فقد تذكرت عبارة تقليدية كانت تعلق في أروقة 

المدرسة التقليدية تقولث »بلوغ الديموقراطية ممكن لكن الحفاظ عليها صعب«.

ما ســبق هو مقال كتبته يوم 6) يناير بعيد ســقوط بن علي ورفضت الجريدة 

نشره!

في صباح يوم الثالثاء )2 ديســمبر من العام الماضي كنت أقود ســيارتي إلى 

عملي واســتمع لقناة الجزيرة من خالل الراديو، كانــت األحداث في تونس للتو 

تشــتعل ومحصورة في نطاق مدينة ســيدي بو زيد، وفجأة صرخ أحدهم معلًقا )يا 

سيدي يا سيدي المواطن التونسي يشــعر بالحقرانية(، الحقرانية هذه الكلمة التي 

أجاد إخواننا في شــمال إفريقيا نحتها لتفســر الحال تماًما، انقطع االتصال ومذاك 

عرفت أن ما يحدث يستحق المتابعة.

قرأت قبل ثالثة أعوام مجموعة مقاالت كتبت بمناســبة مرور 40 عاًما على 

ثورة الطالب مايو 968) ونشــرت في موقع األوان الممتاز والمحجوب، حكاية 

تلك الثورة قد تكون األكثر قرًبا مما حدث في الدول العربية مؤخًرا، ثورة لم يتوقعها 

أحد، ثورة ضد القمع واإلمبريالية وصورة األب المعلقة في البيت ومركز الشرطة، 

ثورة الشبيبة المتعطش ليقول نحن هنا وهذا هو صوتنا، ثورة واجهها األمن بقسوة 
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مما جعل الماليين من سكان باريس يخرجون إلى الشوارع تضامنًا مع الطلبة. 

من رموز الثورة المصرية الشابة وإن كانوا يصرون أنها ثورة بال قادة وائل غنيم 

وهو شاب حائز على شهادة الماجســتير في إدارة األعمال ويشغل منصب المدير 

اإلقليمي لشــركة قوقل في مجال التســويق، ونوارة نجم وهــي صاحبة المدونة 

الشــهيرة )جبهة التهييس الشــعبية( فتاة جامعية أيًضا تعمل في التلفزيون بمرتب 

قــدره 2000 جنيه مصري، راجعوا مقاطع الفيديو للشــبان والشــابات، راجعوا 

صور الشهداء سالي زهران وكريم بنونة ومصطفى الصاوي وإسالم بكير، لم يكن 

مظهرهم يوحي بالفقر أو الحاجة بقدر ما هو تعطش للحرية والديموقراطية والحلم 

بمصر جديدة قوية. 

في برنامج تلفزيوني ظهر الكاتب المصري الذي يستحق المتابعة والمشاهدة 

بــالل فضل ليقــول أنه خرج في مظاهرة يــوم 25 يناير كما هــي عادته في معاداة 

النظام، خرج وهو يحمل كيس فيه أدوية السكر ومالبس متينة ألنه كان يتوقع ككل 

المظاهرات أن يصرخوا قلياًل ثم تتم مطاردتهم وضربهم وســحلهم وســجنهم، 

الشبان معه لم يكن لديهم تاريخ من هذا النوع، خرجوا ليفرضوا ما حلموا به طوياًل 

في عوالم الســيلكون على أرض الحقيقة، هذا هو الفــارق بين جيلين، بين عقلين 

وطريقتي تفكير. 

بقدر دهشــتنا وفرحنا بثورة أصدقائنا الشــبان في دول العالــم العربي بقدر 

ســخطنا على النخب التي كانت تسلخنا كل يوم وتتهمنا بالغباء والجهل والتخلف 

والتطرف والموت والضياع والتشــرد والمســتقبل المظلم وخيبة األمل، الثورات 

العربية األصيلة ســتكون ثورة لإلنسان العربي على نفسه، أصبحنا أكثر ثقة بأنفسنا 

وبما نقول وبما نفعل وبما نفكر فيه، األهم أن وعي الشــباب وإرادتهم بدأ يفرض 

نفسه وبقوة، بعيد سقوط كل حاكم عربي وأثناء السقوط أيًضا ومن مظاهر السخط 

على النخب تنشر قوائم باألشخاص الذين وقفوا ضد الثورة.
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منذ نشوء الدولة الســعودية الحديثة وحتى عشر ســنوات سابقة لم يكن في 

السعودية سوى 7 جامعات بيروقراطية، خالل العشر سنوات األخيرة فقط افتتحت 

26 جامعة حكومية وأهلية و5) كلية وعشــرات الكليــات والعاهد المتخصصة 

ومئات من مراكــز تعليم اللغة وتعليم تقنيات الكمبيوتر ثم افتتح مشــروع التنوير 

مشــروع الملك عبدالله لإلبتعاث كل هذا برعاية ثورة اإلعالم واإلعالم الجديد، 

كل هذا وأنت تقرأ في جريدة الوطن على ســبيل المثال خبر قيام شــرطة العاصمة 

البلجيكية بروكسل ســحب رخصة القيادة من األمير لورانت االبن األصغر لملك 

البالد ألبرت الثاني لتجاوزه حد السرعة القانونية، الذي يتجاهل ما يحدث للشباب 

في السعودية اآلن هو يغمض عينيه ويخون نفسه والوطن. 

ما هي قيم الشــباب اآلن؟ قــد ال أكون مجازًفا إن قلــت أن والء المراهقين 

لجســتن بيبر أو ليدي غاغا هو أكبر من والئهم إلمام المســجد في الحي أو مثقف 

النادي األدبي، وهذا ال يناقض تســلح من هم في مرحلة الجامعة وما بعد الجامعة 

بالقيم الجديدة، الديموقراطية، الحرية، الفردية، التطوع، االحتســاب االجتماعي، 

التنميــة، اإلصالح )اإلصالح كان إلى فترة قريبة يعني معارضة أو تأزم ال نحتاجه، 

اآلن عادت الكلمة إلى المعنى الصحيح، اإلصالح هو الخير، أكررها اإلصالح هو 

الخير(، الثقافة الجديدة، الليبرالية، اإلســالم المدني، الحوار، الحقوق، القانون، 

االنتخاب، المجتمع المدني، وســأضرب هنا مثااًل صغيًرا، في أبريل 2009 نشر 

مجموعة من الشــبان في الســعودية وكنت أنا من ضمنهم عريضة تطالب بالمزيد 

من اإلصالحات في القضاء وهيكلة الدولة، وبعد شــهرين من نشــر العريضة في 

عدة مواقع لحث الناس على التوقيع لم يوقع ســوى 77 ناشــط وناشطة وبأغلبية 

شابة كانت تلك تجربتها األولى في المشاركة بكتابة عرائض من هذا النوع، خالل 

األسبوع الماضي أصبح توقيع العرائض والمزايدة الخالقة في رفع سقف المطالب 

وعدد الموقعين مدفوع من شبان وشابات ليست لهم اهتمامات سياسية صرفة، بل 
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حب لوطنهم هو القاسم الوحيد الذي جمع الفسيفساء بطول الوطن وعرضه. 

مع الوقــت أصبح لدينا نحن الســعوديون وعي مبالغ فيــه ونزعة انتقاد حاد 

تجــاه اإلعالم، حتى أن نكتة انتشــرت تقول أن مجموعة من الســعوديين خرجوا 

في مظاهرة أمام مكتب العربية في الرياض، مع تتابع األحداث يكتشــف المشاهد 

العادي خدعة الحياد في تغطيــة األحداث التي جرت قبل عامين في إيران ثم التي 

حدثت في تونس ومصر والبحرين وليبيا، واألهم أنه يكتشــف من يقف خلف هذا 

الخداع ولماذا، أعول على هذا الوعي والعلم على أن نتجاوز إشــكاالتنا الطائفية 

والقبلية.

ِه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَســَدِت األَْرُض  يقول الله تعالىث }َوَلــْوال َدْفُع اللَّ

َه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن{ ويقول تعالىث }َوَلْوال َدْفُع اللِه النَّاَس َبْعَضُهْم  َوَلِكنَّ اللَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اللَِّه{ فاالستقرار  بَِبْعٍض َلُهدِّ

نعمة ولكن طول أمده وإن كان ُيظن به الخير هو مفسدة، والتغيير مطلب، ومطلب 

ُملح ومشروع وإنســاني ومنطقي، وكلما اســترجعت مقولة لإلمام علي كرم الله 

وجهه حين يقولث  »رّبوا أبنائكم على غير ما درجتم عليه ألنهم مخلوقون إلى زمان 

غير زمانكم«، أجد أنني أتقاطع كثيًرا مع مطالب الثوار بالتغيير الحقيقي في البلدان 

العربية وعلى وجه البسيطة.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ عدنان ال�سادة )�ساعر(:

نظمت بعض األبيات للشباب فقلتث

شباب يا  أنتم  الشمس  من  والقبابأعلى  والمساجد  الكنائس  ومن 

وطنا روحــكــم  فــي  ــرى  ــث ال ــذا  الغيابه حضر  ــم  ــراك ذك وفــي 

هزمنا مــذ  هرمنا  قــد  لنا  الخرساء عـــودوا  ــا  أفــواهــن ــوا  واســكــن
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كــي يزهــو بنــا لحــن اإلياب

الأ�ستاذ م�سطفى اآل �سمخان )م�سرفي(:
تكلم األســتاذ ســعيد عن الثورات التي قامت أنها من أجل الكرامة والحرية 

وليس من أجل لقمة العيش كما الثورات الســابقة، فقــد يقول قائل أن هذا تحليل 

اندفاعي لمخالفتك لكثير من المحللين، فكيف ترد على ذلك؟

الأ�ستاذ ح�سن العيد )نا�سط اجتماعي(:
ذكر األستاذ ســعيد الوهابي أن فكر الشباب يختلف كثيًرا عن الجيل القديم، 

فســؤالي أال يحتاج الشباب اليوم الجيل القديم كمظلة أو كحماية لهم بحجة عامل 

النضج؟

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
أود أن أعبر عن فرحي الشــديد وأنا أســمع آراء ناضجة من الشباب، وأشعر 

باالطمئنان على المســتقبل بوجود هكذا مســتوى من الوعي، واإلجماع على نبذ 

الطائفية والمناطقية والقبلية، وتعزيز روح المواطنة في الشباب، فهذه القيم اإلنسانية 

الكبرى ليست عائًقا أمام القومية وأمام اليسار، بل قيم يشترك فيها كل الناس.

الأ�ستاذ �سعيد الوهابي:
بالنسبة لســؤال األستاذ حسن العيد، ال أعتقد أن الشباب ال يحتاج إلى مظلة، 

فعلى سبيل المثال صدرت إحصائية أن نصف مليون مواطن سعودي خالل الشهر 

الماضي اشــترك في موقع الفيسبوك، فهذا عدد مهول، كما أن هناك وزراء وأعضاء 

من مجلس الشــورى مشتركين في الفيسبوك، ولكن لألســف أن التعامل مع آراء 

الشــباب هي االســتماع فقط، إذن هناك انفصام بين الجيل القديم والجيل الجديد 

إاّل ما ندر.



343 الشباب والمتغيرات في العالم العربي

الأ�ستاذ محمد البقمي )نا�سط اجتماعي(:
أؤيد الفكرة التي طرحها األســتاذ سعيد الوهابي أن الشباب ليسوا بحاجة إلى 

مظلة، يجب أن تلغى فكرة المخلص واالعتماد على الغير، يجب أن نؤمن بقدرتنا 

على التغيير.

الأ�ستاذ زكي البحارنة )ع�سو الهيئة التنفيذية للمنتدى(:
قد يكون فــي هذا المرحلة الزمنية من أكبر المتغيــرات في العالم العربي هو 

الحضور الجماهيري والذي يرتكز على صناعة الشباب، ال شك أن هذا التغير جاء 

بناء على ثقافة جديدة، فسؤالي لألخوين أنه في مرحلة سابقة وقريبة تعشعشت في 

العالم العربي مفاهيم وثقافة تتعلق بالهويات الفرعية والصغيرة كالطائفة والمذهب، 

مــا هو رأي األخوين مع هذا التغير الحاصل، كيف هو واقع الشــباب الذي يصنع 

التغيــر الحاضر اتجاه هذه الهويــات الفرعية، وهل هي محل عائق ومشــكلة في 

المجتمعات العربية وهل سيتجاوزوها؟ فما هو واقع الحال عند الشباب؟

الأ�ستاذ وليد اآل �سلي�س )نا�سط حقوقي(:
تطرق األستاذ سعيد الوهابي لتعلق الشــباب بقيم الديموقراطية وقيم حقوق 

اإلنسان وســيادة القانون، وأنك كتبت عريضة ولم يساندكم الشباب قبل سنوات، 

هارفارد أجرت دراســة عن المدونين الســعوديين حيث أن )% إلى 2% منهم فقط 

يتحدثون عن المواضيع السياسية واألكثر يتحدثون حول موضوعات شخصية، فأنا 

أثني على تفكير الشباب وعلى ما أبدعوه، وهذا يشعرنا أن تعلق الشباب بالقيم التي 

ذكرتها غير منطبق على الواقع بشكل قوي.

الأ�ستاذ ميثم الج�سي:
األســتاذ زكي البحارنة ســأل عن واقع الشــباب ضد المتغيــرات المناطقية 

والقبليــة، في الحقيقة أن الحــراك في اإلنترنت جعل الشــباب يقفزون على هذه 
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المفاهيــم، وجمعهم على هم موحد وهو قيمة الحرية وتقديســها بغض النظر عن 

الطائفية والقبلية والمناطقية.

الأ�ستاذ �سعيد الوهابي:
بالنسبة لألســتاذ زكي البحارنة، أقول أنه ال بأس من تعدد الثقافات، فممكن 

أن أكون ســعودًيا، حجازًيا، ومتحفًظا لجنوبيتي، ال توجد لدينا مشــكلة أن نكون 

وطنييــن صرفيين ومنســلخين من جذورنا، أو نغوص داخــل القوقعة التي نعيش 

داخلها، فالمســألة مسألة وعي وال نستطيع أن نفرض على الناس أن يكونوا طيبين 

فأعتقد أن هذه مســألة هي مســألة تراكمات ال تزول في يوم أو ليلة، ولكني أعول 

على جيل الفيســبوك في حل هذه المشــكلة، وإن ســألتني هل يؤثر هذا األمر في 

التنمية، فأنه بالفعل يؤثر في التنمية.

بالنسبة لسؤال األستاذ وليد، أنا معك في النقطة التي ذكرتها، حيث أن الوعي 

الوطنــي التنموي ليس موجــوًدا، ولكن بعد األحداث الجديــدة حصل تغيير في 

أوساط الشباب.

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�سط حقوقي(:
قبل 3 سنوات تقريًبا كتبت بياًنا في بعض المواقع المحلية أقول فيهث »افسحوا 

الطريق للشباب كي يصبحوا قادة«، واليوم أصبحوا قادة ولم يعتمدوا على الفجوة 

الجينية التي ال نتدارسها ال على مستوى الحكومات وال على مستوى الباحثين في 

هذه المنطقة، عندما ذهبت ألمريكا كان أول شــيء تفاجأت به هو أنهم يدرســون 

الفجوة الجينية، والقطيعة بين األجيال والتي ســتكرس حالة من التغير المفاجئ، 

نحن لألسف الشديد لم نعِط الشباب فرصة ليتشكل على ضوء ثقافة إنسانية فريدة 

من نوعها وهي ثقافة الحرية، ولكن اليوم أنا مطمئن على المســتقبل فتحية لهؤالء 

الشباب.
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الأ�ستاذ ح�سن الزاير )اأديب وم�ست�سار اإداري(:
توجد لوحة فنية للرسام ليوناردو دافنشي والمشهور بلوحته الموناليزا، ولكن 

له لوحة مشهورة أكثر وهي لوحة العشاء األخير، الملفت في هذه اللوحة أن الرسام 

ســلفادور دالي رسم لوحة العشــاء األخير الجديد، يهدف من خاللها إلى إيصال 

فكرة وهي كيف تتعامــل مع المتغيرات الحديثة وتخلق نفــس التوازن مع وجود 

متغيرات مختلفة.

الطالب ر�سا اأحمد الفرج:
ذكر األستاذ ســعيد الوهابي أن مرحلة الشباب هي في حدود 8) و40 عاًما، 

ولكن أرى أن الشــباب ال يحدد بالمرحلة العمرية فكلمة الشباب ترمز إلى العقلية 

المنفتحة والمتجددة واألفكار النيرة. وبما أنك مدون هل تعتقد أنه ال زال ســفك 

دماء الشباب ما زال شرط ليفهم حكامهم مطالبهم؟

الأ�ستاذ �سعيد الوهابي:
ال توجد لدي مشــكلة بالعمــر بحد ذاته، إنما بمدى االســتفادة منهم ومدى 

استيعابهم للتغيرات وتفهمهم لحاجات الشباب، وبالنسبة لسفك الدماء كالرئيس 

المخلوع حسني مبارك، هؤالء يجب أن يحاكموا وأن ال تهدر دماء الشهداء هدًرا.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
نيابة عنكم جميًعا أشــكر األستاذ ميثم الجشــي واألستاذ سعيد الوهابي على 

حضورهم، وأشكر الشباب على هذا الحضور والتفاعل، وإن كان هناك تعليق فهو 

على هذه الصرخة المدوية من الشباب والواضحة وهي »افسحوا لنا المجال، دعونا 

نعمل ونتحرك«، من الواضح أن الشــباب من الجيل القديم طوال العقود الماضية 

فشــل في قيادة الدول العربية بشكل عام، إذ لم تستطع أن تعالج األزمات التي نمر 

بهــا جميًعا، فدولنا تعتبر متأخرة في إدارة التنمية، فلو كانت هذه الثروات في بلدان 
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أخرى لتحولت بالدنا إلى جنات وأصبحت تقود العالم، ولكننا لألســف نحن في 

مؤخرة الركب، فدولنا فشــلت وقيادتنا السياســية واالجتماعية أيًضا لم تستطع أن 

تغير هــذا الوضع، ولهذا فإننا أمام تحد حقيقي وهو الدور الذي يقوم به الشــباب 

فــي هذه المرحلة والتي يجب أن نقر بجهودهم ونفســح لهم المجال، فألول مرة 

نرى شــباًبا يقومون بأعمال مدنية وتطوعية من أجل حماية اآلثار وصيانة ما تخلفه 

الحركات االحتجاجية كما هو في مصر، وهذا لم نعهده في الثورات الســابقة، إذن 

يجب أن نسلم القيادة لهم وأن ال نشكك في قدراتهم أو نخوفهم من المستقبل.



الندوة ال�سابعة ع�سر

 المرأة السعودية بين التحديات والتطلعات
)ندوة حوارية(

8 مار�س 2011م الموافق 3 ربيع الثاني 1432هـ

ال�سيوف:
الأ�ستاذة خلود �سالح الفهد 	 
الأ�ستاذة امتثال عبدالعظيم اأبو ال�سعود	 

مديرةالندوة: الأ�ستاذة عرفات ح�سين الماجد))( 

))(  إعالمية ومذيعة في التلفزيون السعودي.



ال�ستاذة خلود �سالح الفهد
من مواليد مدينة الخبر بالمنطقة الشــرقية من المملكة العربية 	 

السعودية.
إعالمية وكاتبة في العديد من الصحف والمواقع اإللكترونية.	 
لها اهتمام بقضايا المرأة ومن المدافعات عن حقوقها.	 
تكتب في القضايا االجتماعية والحقوقية. 	 
لها مشــاركات في انشــطة وفعاليات ومبــادرات اجتماعية 	 

عديدة.
الأ�ستاذة امتثال عبدالعظيم اأبو ال�سعود

من مواليد محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.	 
حاصلة على بكالوريوس في اإلدارة من جامعة الملك سعود 	 

بالرياض.
أنهــت العديد من الــدورات التدريبية في مجــاالت تربوية 	 

وتعليمية وأدبية.
عملت أمينة مكتبة بجامعة الملك فيصــل بالدمام، وانتقلت 	 

بعدها لسلك التعليم.
ترأســت قســم اإلعالم التربوي والعالقات العامة في مكتب 	 

اإلشراف التربوي.
لها مشــاركات وأنشــطة اجتماعية وثقافية عديــدة، وألقت 	 

العديد من المحاضرات التثقيفية. 
نشرت مقاالت أدبية وثقافية واجتماعية في الصحافة والمواقع 	 

اإللكترونية.
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مدير الندوة:
كانت الظروف التي مر بها مجتمعنا هي الرافد الرئيســي لترســيخ وتكريس 

مفاهيــم وعادات وتقاليد وأعــراف قضت بدونية المرأة وعلوية الرجل وتســلطه 

أيًضــا، وأصبح معها هذا الوضع وتلك العالقة وكل ما يعتريها من خلل هو الوضع 

الصحيح والمقبول والطبيعي في ثقافــة مجتمعنا اليوم، هذا الواقع الذي دافع عنه 

الرجل ليحفظ له ما تحقق من مكتسبات ترضي غروره، وبدون غرابة دافعت عنها 

الكثير من النســاء لتشــربهن هذه الثقافة الذكورية ونشــأتهن من خاللها وبالتالي 

إيمانهن الراسخ بمفرداتها وقبولهن التام بها.

هذه المقدمة البســيطة لواقع الحال الذي نعيشه اليوم هو مدخل للحديث عن 

وضع وحقوق المرأة بين الواقع والمأمول، بمناســبة اليــوم العالمي للمرأة الذي 

يصادف اليوم الثامن من شهر مارس، وهو يوم تحتفل به العديد من دول العالم التي 

أخذت فيها المرأة وضعها الطبيعي كشريك حقيقي في المجتمع. وبما أن المملكة 

قد وقعت على عدد من االتفاقيات وانضمت لها وصادقت على أخرى فهي مهتمة 

بمسايرة الوضع العام الذي يمنح المرأة شــراكة حقيقية في المجتمع، ومن خالل 
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هذه الندوة سنركز على أربعة محاور هيث المرأة والعمل، المرأة وفرص المشاركة 

العامة، المرأة والقضايا االجتماعية، وحقوق المرأة المدنية. 

وكبداية يســرني أن تكون من ضمن المداخالت الرئيسية األستاذة امتثال أبو 

السعود، واألستاذة خلود الفهد، نبدأ باألستاذة خلود الفهد عن التقارير الدولية التي 

ترفعهــا المملكة للمنظمات الدولية الحقوقية المختلفــة، وما هي الطرق للتغلب 

على العوائق أمام المرأة السعودية.

الأ�ستاذة خلود الفهد:
إن الكثير من التقارير التي ترفع من المملكة العربية السعودية عن وضع المرأة 

السعودية هي تقارير شــاملة ولكنها غير مكتملة، لقد وقعت المملكة على اتفاقية 

لرفع كافة التمييز ضد المرأة في سبتمبر عام 2000م، فتفاءلنا بتحسن أوضاع المرأة 

في السنوات التالية، ولكن الوضع لم يتغير كثيًرا مقارنة بالمرأة في الدول األخرى، 

على الرغم من ارتفاع الوعي لدى المرأة السعودية.

المملكة العربية السعودية تعتبر أول دولة رفعت تقرير لمنظمة سيداو، مع وفد 

مكون من 45 شــخص من بينهم 9) سيدة، رفعوا تقرير عن وضع المرأة السعودية 

في المملكة، وكان من ضمن البنود التي طرحت في التقريرث أن المرأة الســعودية 

عندما تبلغ سن الرشــد ال تعاني من أي مشــكلة وأن المرأة والرجل يشتركان في 

التعامل القانونــي، وأن التوعية الحقوقية موجودة في المــدارس وفي الجامعات 

والــوزارات أن هناك برامج للمرأة في المناطق النائيــة والقرى لتوعيتها بحقوقها، 

وأن المرأة السعودية ال تعاني من مشكلة في قضية الوالية أو وجود المحرم النبثاقه 

من الشريعة اإلســالمية. كما تم رفع التقرير الموازي )تقرير الظل( الذي صدر من 

عدد من السيدات، تحت عنوان »نساء من أجل اإلصالح« يذكر فيه وضع المرأة في 

السعودية ويشير إلى أمور لم تذكر في التقرير األول.
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إننا في المملكة العربية السعودية لدينا مشكلة في قانون األسرة حيث يتعامل 

معها من منطلق مفهوم الوالية، ولتجاوز هذه المشــكلة ال بّد أن يكون هناك نساء 

يتمتعن بصالحيــات كاملة في مجلس الشــورى وفي المناصــب صانعة القرار. 

أيًضا هناك تصادم مع األعراف والتقاليد لذا تحتاج المرأة إلى كســر قيود العادات 

والتقاليد التي تعيق من انطالقها، والعائق األخير هو غياب المؤسســات التي تهتم 

بقضايا المرأة.

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�سط حقوقي(:
أعتقد أن هذه المشــكلة بســبب عدم رفع المرأة لمعاناتها وقضاياها لإلعالم 

أو الجهات الحقوقية أو للناشــطين المســتقلين، يجب على المرأة أن تتخطى هذا 

الهاجس وتحاول طرح هذه القضايا للمعالجــة، فإحدى طرق المعالجة هي رفع 

التقارير كي تقفز بحال المرأة إلى مســتوى أفضل، ومن الناحية الموضوعية أعتقد 

أن هناك انفراج نســبي في موضوع قبول المملكــة للمواجهة مع تقارير الظل التي 

قدمت من قبل السيدات في السنة الماضية، فلو تكثفت هذه التقارير على المستوى 

المناطقي أو الشــرائحي ســنصل إلى قبول رسمي بظهور مســتوى أفضل للمرأة 

للتعبير عما تعانيه من مشــاكل مختلفة. وذلك بفرض مؤسسات أهلية متوازنة مع 

حضور الرجل وقادرة على تناول قضايا المرأة.

الأ�ستاذ زكي ابو ال�سعود )كاتب وم�سرفي(:
ا بهذه المناســبة، فقبل بضع ســنوات كان ذكر 8 مارس في  أنا مســرور جدًّ

المملكة من المناســبات المحرمــة والتي ال يأتي ذكرها إاّل فــي الغرف المغلقة، 

حيث كان هناك بعض من النساء والرجال يحتفلون بهذه المناسبة وكأنه أحد األيام 

الكبيرة في حياتهم، فمثل هذا اللقاء الكبير والعلني يعتبر مكســًبا كبيًرا لنا، فأشكر 

منتدى الثالثاء على هذه الندوة.
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المرأة تحتاج أن تخوض نضال شــاق مثلما يخوض الرجل عبر المثابرة لقيام 

مؤسسات مجتمع مدني، فهذه المؤسســات تعتبر طريق آمن لحماية المجتمع من 

المشــاكل والمفاجآت، أيًضا تعتبر بوتقة تتحد فيهــا كل أعضائها بغض النظر عن 

المنطقة أو المذهب.

الأ�ستاذة انت�سار المح�سن )فنانة(:
وسائل اإلعالم لها دور كبير في نشر معاناة المرأة، والدوائر الحكومية تعرف 

حقوق المرأة، فعلى ســبيل المثال حدثت قضية طرحت على فريق األمان األسري 

التابع لجمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة القطيف في األسبوع الماضي، وهي 

عدم وجود أوراق ثبوتية ألطفال إحدى المواطنات، فتعاون معنا أحد المســؤولين 

في الرياض، وحاول أن ينشــر الخبر وتقديم المســاعدة لنا في جمعية العطاء وتم 

الحصول على أوراقها الثبوتية، لذلك فوســائل اإلعالم له دور في إيصال الحقوق 

للمرأة، وكون المرأة مواطنة فهي ال تحتاج إلى الوصايا.

الأ�ستاذة امتثال ابو ال�سعود:
يقول تعالى }َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف 

َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر{. إن مفهوم المشاركة السياسية في الحياة العامة يتسع ليشمل 

في أضيق حدوده المشــاركة في اتخاذ القرار، والمساهمة في آليات تنفيذه، وتقييم 

نتائجه، واالســتعداد للمراحل التالية، وإعادة النظر فــي القوانين القائمة، وطرح 

مقترحات لقوانيــن وأنظمة جديدة، وذلك في جميع نواحي الشــأن العام، وعلى 

أعلى المستويات، وفي كافة أجهزة الدولة، وسلطاتها الثالث.

من هنا يجــب أن نحدد  من يحتاجــه المجتمع لذلك؟ وهــل ينمو مجتمع 

ويزدهر في ظل تعطيل طاقاته وشــل حركتها؟ من البديهي جًدا أن المجتمع يقوم 

على ركيزتين، المرأة والرجل، وأي ضعف في أداء أحدهما ال شــك أن سيكون له 

مردود ســلبي على المجتمع. وهذا هو حال واقعنا المعطلة إحدى ركيزتيه. إذ أن 



353 المرأة السعودية بين التحديات والتطلعات

المرأة تستبعد من تلك المشاركة، وتحرم من حقها الطبيعي في ذلك.  

فبالرغم مما أثبتته المرأة السعودية من جدارة وكفاءة ونضج عقلي؛ مما يؤهلها 

ألن تساهم في قيادة الحراك السياســي والثقافي واالجتماعي، وأن تسهم في رفع 

الوعي العام للمجتمع، إاّل أنها لم تعط الفرصة الكاملة للقيام بذلك، حيث أقصيت 

عن علو مراتبها التي أوجدها الخالق عليها، حين ســلبت منها عديد حقوقها. فلم 

تتســنم مراكز قيادية لها أثرها في الشــأن العام كما الرجل، إذ لم نرها في اإلعالم 

رئيسة لتحرير الصحف الرســمية، وال في البنوك والمستشفيات مديرة لها، ناهيك 

عن القضاء، أو أن تكون سفيرة أو وزيرة، أو في أي موقع من مواقع السلطة. 

وجّل مــا وصلته أن اقتصر تعيينها في مناصب الوزارات ذات الطابع الخدمي 

بعيًدا عن الوزارات الســيادية، كنائبة لوزير التربيــة والتعليم، وباألمس أعلن عن 

تعيين امرأة أخرى في منصب وكيل للشؤون التعليمية، حتى عندما أريد إدخالها إلى 

مجلس الشورى وضعت كمستشارة ليس لها حق التصويت، وأقتصر نشاطها على 

حضور جلســات المجلس التي تبحث وتناقش قضايا المرأة، والتعليم والصحة، 

ومقابلة الوفود النسائية الدولية، وأحياًنا التمثيل الخارجي للدولة، وهي على حالها 

منذ عشر سنوات، بالرغم من اســتفادة المجلس منها التي ال تقل عن استفادته من 

أعضائه الرجــال، إن لم تكن أكثر من بعضهم. أما وجودهــا في المجالس البلدية 

كناخبة ومرشــحة فهي أبعد ما تكون عنها حتى اليوم، بالرغم من وعود سبقت من 

أصحاب القرار في الدورة السابقة، بأن يكون لها حق التصويت في الدورات التالية.

ومن أبرز أســباب هذا الدور الناقــص غياب إدراك المــرأة ذاتها  لحقوقها، 

ولدورها في الحياة السياســية، وشــعورها بالتبعية واالتكالية على الرجل، وعدم 

وضوح الرؤية والرســالة لديها، وانخفاض سقف أهدافها وطموحاتها، مما ساعد 

كثيًرا على تعزيز هذا اإلقصاء. كذلك تدني مستوى الوعي العام، والصورة النمطية 

المغلوطة عن المرأة في التراث المحلي، وليــس من المقبول أبًدا أن يكون تراث 
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المجتمع أو ثقافته عذًرا النتهاك الحقوق اإلنســانية األساسية للمرأة. فالحقوق لم 

يقررها الرجل وال المرأة، وإنما هي حقوق راســخة في الشرع المطهر، قبل كونها 

شرعة دولية.

وأجد أن القرار السياســي من القيادة العلياـ  هذا إن آمنت بأهمية ذلكـ  يلجم 

األصوات المعارضة كما حصل مع نشــأة التعليم وغيره، ويمحو عبر الزمن الرؤية 

القاصرة، والنظرة الدونية للمرأة عند البعض المخالف، إلى أن يصبح ذلك وضًعا 

طبيعًيا جًدا. إذ ال يزال ينظر إلى مشاركة المرأة السياسية نظرة المشكك والمرتاب 

في أحقيتها في اكتسابها، وفي قدرتها على القيام بها.

لــذا يبرز هنا أهمية تفعيل ذلك، ووضعه على قمــة أولويات الدولة. فبالرغم 

من مصادقة  الســعودية ومنذ عام 2000 على اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 

التمييز ضــد المرأة، وتحفظها فقط على الفقرة 2 مــن المادة 9، وكذلك الفقرة ) 

من المادة 29، وإقرارها بكافة البنود كالمادة 2 المتعلقة بحظر التمييز في الدساتير 

والتشريعات الوطنية، أو المادة 6 المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة، 

إاّل أنها لم تضع اآلليات الفاعلة لتطبيق بنودها، ولم تجِر أية تعديالت على القوانين 

واألنظمة الوطنية التي تتناقض مع نصوص وروح االتفاقية، بل وكأنها تتساوى في 

ذلك مع الدول غير المصادقة عليها.

كما يجب أيًضا تعزيز البرامج واألنشــطة التي تعمل على ترسيخ القناعة لدى 

المرأة أواًل، ولدى اآلخرين ثانًيا، في أن تكون جزًءا أساســًيا من بناء النسيج العام، 

وشــريًكا في التنمية ال مســتهلًكا لها. وهذا يســتلزم منها االنغماس في مجتمعها 

المحلي، ومعايشــة همومه، وتشخيص مشاكله وأمراضه، والنهوض به، والوقوف 

في وجه األعراف البالية التي تحجــم دورها، من خالل إدراكها لحقوقها وأخذها 

عنوة لكل ما يحجب عنها، والنضــال من أجل ذلك. كذلك عليها البعد عن األداء 

النمطي الذي اعتادت عليه األجيال النســائية الســابقة، وتحســين مسار أجندتها 
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اليومية، والتســلح بســالح المعرفة والثقافة، كذلك وقوفها بنظرة شــمولية على 

عالقات بلدها الخارجية وارتباطه بمن حوله، وكونه جزًءا من المنظومة الدولية.

واليوم، نجد كيــف أصبحت المرأة في عديد من بلــدان المنطقة، ومن كافة 

التيارات السياســية، عنصًرا فاعاًل في الحراك السياسي والمدني، وأثبتت وجودها 

بكل جدارة في األحداث الراهنة التي تعطر جســد عالمنا العربي، وجعلت نفوسنا 

تنتشي إجالاًل ومهابة، يدثرنا صمتنا المتأمل بجلباب من اإلصغاء المتقد للبطوالت 

الفّذة، والعزائم المستأســدة التي كنا نبحث عنها بيــن جنباتنا. فوقفت صًفا واحًدا 

تؤازر الرجل، وتسعى معه لتحقيق المطالب الشرعية.

لذا من المؤســف له حًقا إبعاد النســاء عن المشاركة في الشــأن العام، وفي 

عمليات اإلصالح السياســي والقانوني والمؤسســي، بل يؤمل أن تترجم أدوارها 

إلى كفالة الحقوق والمشــاركة والمواطنة المتساوية، وتكريس مبدأ المساواة بين 

الجنســين، وأخذ التدابير الالزمة إللغاء جميع المواد والقوانين التي تنطوي على 

تمييز، بل ومحاســبة كل من يخالفها، وإن ال يكون لألعراف والتقاليد التي تنتقص 

حق المرأة أي تأثير في مجتمعنا، من خالل االرتقاء بفكرنا إلى اإلنسانية الحّقة. فلو 

أعطيت المرأة الفرصة لمثل هذا الحضور، وســعت هي أيًضا إليها، بكل ما تملكه 

مــن إمكانيات، تماًما كما فعل الرجل، فال شــك أنها لن تكــون بعد ذلك أقل من 

غيرها فاعلية وحكمة في تصريف األمور. أختــم بمقولة لغاندي »يجب أن تكون 

أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم«.

الأ�ستاذة خلود الفهد: 
أعتقــد أن المرأة ترفض تمكين المرأة، ولكنها ليســت مجبــرة بتقبل وصاية 

المجتمع، لذلك أصبحنا في المطالبات نقســم المرأة إلى قسمين حريم وسيدات، 

الحريم هــن الالتي يرضين بما هن عليه، والســيدات هن الراغبــات في التغيير. 

المشكلة الثانية هي أن المرأة كما يقولون أنها ال يمكن أن تتساوى مع الرجل وللرد 
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على ذلك نقول أن الفرق الحاصل بين الجنســين هو فرق بين الذكر واألنثى وليس 

بين الرجل والمرأة، وما ننادي به هو المساواة في الكرامة والمواطنة.

الأ�ستاذ وليد اآل �سلي�س )نا�سط حقوقي(:
أشدد على مشاركة المرأة في السياسة، وأظن أن هناك مشكلة وهي أن المرأة لم 

تستثمر مثل هذه األوضاع في المطالبة بالمشاركة السياسية أو المشاركة االقتصادية 

وتمركزت مطالبها على الســماح بقيادة الســيارة، وأنا أتحدث من خالل الحراك 

العام من المقاالت والحمالت. أيًضا في المشــاركة االقتصادية ال نجد مشاركات 

من النســاء ذات ثقل في الغــرف التجارية، أو المطالبة بالمشــاركة في المجلس 

االقتصادي األعلى، فالمطلوب من المرأة حراك ثقافي وسياسي واقتصادي أقوى 

لتحسين أوضاع المرأة في السعودية.

الأ�ستاذة ن�سيمة ال�سادة )نا�سطة حقوقية(:
أعتقد أن المرأة مقصــرة بالفعل في المطالبة بحقوقهــا، والجميع يتفق على 

انخفاض الوعي الحقوقي للمرأة، وبرأيي أننــا إذا كنا نطمح لمطالبات عليا يجب 

أن ال نقســم الحقوق إلى حقوق الرجل والمرأة وإنما المطالبة من موقع المواطنة، 

أيًضا للرجل دور في مساندة المرأة للمطالبة بحقوقها وتحقيقها.

الأ�ستاذ عبدالباقي الب�ساره )رجل اأعمال(:
فــي البداية أبارك لنا جميًعا في هذا اليوم، طبًعا لم يكن أحد يتصور أن نحتفل 

بهذه المناسبة التي يحتفل بها العالم أجمع، فالشكر الجزيل لمنتدى الثالثاء الثقافي 

على اهتمامه باالحتفاء بهذه المناسبات.

أعتقد أنه يجب على المرأة أن ال تعتمد على الرجل في أخذ حقوقها، فالمرأة 

في العالم العربي سبقتنا، في مصر مثاًل وفي بداية القرن العشرين وقف قاسم أمين 

بفكره ووعيه، ولكن المرأة كانت هي الســباقة. نحن اآلن أفضل من أوضاع مصر 
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قبــل مئة عام، فبالتالــي يجب أن يكون للمرأة دور ويجــب أن تأخذ حقوقها دون 

االعتماد على غيرها، صحيح أن الوضع لدينا يعاني من الســلطة الذكورية ولكنها 

تستطيع بالصبر واإلصرار أن تتغلب على الوضع وتفرض نفسها وتأخذ حقوقها.

وبخصوص ما ذكره األستاذ وليد سليس عن سقف مطالب المرأة المنخفض 

والمطالبة فقط بقيادة الســيارة فهو كالم غير صحيح، فالمرأة طالبت بقيادة السيارة 

قبل عشــرين سنة ففي عام )99)م ظهرت أول مســيرة نسائية في الرياض، فاليوم 

سقف مطالبات النساء ارتفع.

الأ�ستاذ محمد ال�سنان )مو�سيقي(:
شــيء جميل أن نجتمع في هذا المساء في أمسية غير مسبوقة من حيث النوع 

والشكل، أمسية طالما انتظرناها طوياًل وقد سعدت كثيًرا لما سمعته من األخوات 

المشــاركات والطرح الهام الذي تناول وضع المــرأة في بلدنا، ونحن نرى أمهاتنا 

وأخواتنا وبناتنا تسلب منهن إنسانيتهن بشكل بشع والمجتمع ال يحرك ساكنًا.

إن تغييــر وضع المرأة يحتاج إلى أن تدعــم مطالبها بالعمل، أي أن تكون كل 

امرأة »هدى شــعراوي« التي لم تكتف بالمطالبة عبر الكتابــة أو المنتديات وإنما 

بترجمة مطالبها بالعمل الجاّد والفّعال.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
في البدء تهنئة من القلب لنساء العالم بمناسبة الثامن من مارس، وأتمنى لكن 

نجاحات في العام القادم وإضافة مكتسبات لكن في كل شيء. ونحن نتحدث عن 

المــرأة يجب أن نعلم أننا اآلن في عصر الثــورة العربية وأننا تجاوزنا الحديث عن 

القضايا البســيطة، وقضية المرأة قضية شــائكة إذا حلت، حلت القضايا األخرى، 

فدرجة تحرر كل مجتمع تقاس بمســتوى تحرر المــرأة فيه، أي مجتمع في العالم 

يضطهد المرأة هو مجتمع ناقص، فالقضية األساسية ونحن في هذا العصر المتسارع 
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هي فهم القضية الحقوقية للمرأة، ومع هذا التســارع نحن نتعشم في الجيل القادم 

فهذا الجيل هو الذي سيفرض أموًرا كثيرًة وستخرج المرأة على الواقع االجتماعي 

وستكون عضًوا مشارًكا جنًبا إلى جنب مع الرجل.

الأ�ستاذ �سالح العامر )كاتب(:
تحدثت األســتاذة خلود الفهد واألستاذة امتثال أبو السعود عن منظمة سيداو 

وعن الوثيقة التي تلغي كل أشــكال التمييز ضد المرأة، وذكرت األستاذة امتثال أبو 

السعود عن بعض التحفظات التي تقدمت بها السعودية حينما وقعت على االتفاقية 

عام 2000م، السعودية وطبًقا للقانون الدولي تقدمت بتحفظ أسمه »التحفظ على 

المادة رقم2« والتحفظ الذي تقدمت به الســعودية وبشــكل عام ينص على أن أي 

مادة من مواد الوثيقة تخالف الشريعة اإلســالمية ال تنطبق على السعودية، وهناك 

نقاش طويل حول ما إذا كان هذا التحفظ يلغي مشاركة السعودية لهذه الوثيقة أم ال. 

وعلى فرض أن هذا التحفظ ال يلغي مشاركتها فإنه ال بّد أن نتأمل أن النظرة الشرعية 

لبعض القضايا تعطيها الصبغة الرســمية، فالعذر األول الذي يستخدمه الناس هنا 

والمســلمون في الخارج أن الدين اإلســالمي أعز المرأة كما لــم يعزها أي دين، 

ولكن اإلســالم بمنظوره الحالي ال يعز المرأة. األمر الثاني أنه أحياًنا الحكم على 

بعض القضايا التي تخص المرأة من قبــل الرجل ال تأتي من النظرة الدونية للمرأة 

المقصودة وإنما بالتفســير الذكوري للدين، فلو يكن هناك فقيهات وتفسيرات من 

قبل المرأة لقضاياها ألختلف الوضع.

الأ�ستاذ جعفر الن�سر )كاتب(:
ســمعنا عن مشــكلة الطبيبة التي تجاوزت ســن األربعيــن ويرفض والدها 

تزويجها، ولألســف لم نجد أي مناصرة لهذه المــرأة ال من جهة الحقوقيات وال 

المواطنات من خالل التويتر والفيسبوك، فأنا أدعو أن تكون هناك حملة لمناصرتها 

فالقاضــي قد حكم على المرأة بأنها عاقة لوالدهــا. النقطة الثانية أنا أرى أن فرض 
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غطــاء الوجه للمرأة إهانة لهــا، ومن واقع تجربة أرى أن المرأة التي ال تســتخدم 

الغطاء ذات شــخصية واثقة وقادرة على مواجهة الرجل بشــكل أفضل من المرأة 

التي تغطي وجهها.

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب نا�سط حقوقي(:
للتوضيــح فيما ذكر عن اتفاقية الســيداو، وهي أن الدولــة حينما توقع على 

اتفاقيــة دولية فهــي بذلك تتحفظ بما ال يفــرغ أي اتفاقية من مضمونهــا، ثانًيا إن 

مســألة التحفظات الشرعية في المملكةتسبب ارباكات كبيرة، ألنه في نظام الحكم 

األساســي وفي دســاتير كل دول العالم إذا وقعت الدولة علــى اتفاقية فهي على 

مستوى اآللية التنفيذية مرجوة على تطويع أنظمتها الداخلية، بل ملزمة بالتعديل في 

حالة تعارضها مع االتفاقية وليس العكس.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
بمناســبة اليوم العالمي للمرأة أردنــا أن تكون هذه النــدوة مختلفة عن بقية 

الندوات بخلق جو حواري مفتوح فأشــكركم جميًعا على هذه المشــاركات. في 

الحقيقة طرحت بعض المشاركات التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة مثل منظمة 

سيداو، وحقوق المرأة وقضايا مدونات األسرة وغيرها. اليوم نحتفل بهذه المناسبة 

وألول مرة في المملكة وأتطلع في العام القادم أن يكون هناك مؤتمر بهذه المناسبة 

والسماح بقيام جمعيات حقوقية تهتم بقضايا المرأة. األمر الثاني أريد أن أؤكد على 

أن هناك فرص كثيرة للمهتمات بقضايا المرأة في المجتمع السعودي وتجربة حملة 

»بلدي« التي تدعو لمشاركة المرأة في االنتخابات البلدية خير دليل على ذلك، فهو 

عمل بدأ محدوًدا وانتهى بمشروع وطني شامل. األمر الثالث أعتقد أن وضع المرأة 

في السعودية أمٌر متشــابٌك ومتداخٌل بين األبعاد السياسية والشرعية واالجتماعية 

وينبغي تفكيك هذه القضايا ومعالجتها.
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مدير الندوة:
أتقدم بالشكر الجزيل للجميع باســم منتدى الثالثاء والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.



الندوة الثامنة ع�سر

شبكات التواصل االجتماعي ودورها في التغيير
الثالثاء1432/4/10هـ الموافق 2011/3/15م

ال�سيوف:
الأ�ستاذ: خالد اأحمد النا�سر 	 
الأ�ستاذ: ع�سام محمد الزامل	 

مقدم الندوة: الأ�ستاذ زكي عبداهلل البحارنة))(

))(  عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي.



خالد اأحمد النا�سر
من مواليد مدينة الدمام عام 1981م.	 
خريج جامعة الملك فيصل ـ بكالوريوس تسويق.	 
بدأ التدوين عام 2005م بمدونة » ماشي صح«.	 
شــارك في العديد من الندوات والمؤتمــرات حول اإلعالم 	 

الجديد.
ع�سام محمد الزامل

من مواليد مدينة الدمام عام 1979م.	 
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندســة الكيميائية من 	 

جامعة »تولين« بأمريكا.
المؤسس والمدير التنفيذي لشــركة رمال لتقنية المعلومات 	 

وأكاديمية »أريب«.
عمل عضًوا في مجلس رجال األعمال الشباب.	 
كاتب في صحيفة »اليوم« وحاز على »جائزة األمير ســلمان 	 

لشباب األعمال« عام 2009م.
تم ترشــيحه لجائزة منتدى اإلعــالم العالمي لكونه صاحب 	 

أفضل مدونة اقتصادية.



شبكات التواصل االجتماعي ودورها في التغيير

مدير الندوة:
نحمد الله أننا نعيش في عصر يعتبر من أكثر عصور اإلنســان ســرعة بسبب 

ما وصلت إليه تقنية اإلنترنت، بحيث أصبحت تســتخدم وســائل اتصال متعددة 

األهــداف، وأصبح تأثيرها غير محدود في مختلــف الجوانبث كالتعليم والتوثيق 

واألخبار والثقافة وغيرها، لدينا في هذا المســاء الضيفين العزيزينث األستاذ خالد 

الناصر الكاتب والمدون واألستاذ عصام محمد الزامل، وهو مدون وكاتب صحفي 

وناشــط في الشبكات االجتماعية، أتمنى في هذا المساء أن ُتتاح الفرصة لألخوين 

العزيزين للحديث حول محاور هذه األمســية التي ســتتناول ثــورة المعلومات 

ووســائل التقنية الحديثة، والشــباب واســتخدامه لشــبكة اإلنترنت، والتأثيرات 

االجتماعية لشــبكات التواصل الحديثة وحول اإلعالم الجديد ودوره في المنطقة 

العربية، ســنتيح من الوقت 5) دقيقة لكل من األســتاذين ليتحدثا ونبدأ باألستاذ 

خالد الناصر.

الأ�ستاذ خالد النا�سر:
بداية أشكر األستاذ جعفر الشايب على االستضافة الجميلة وجميع اإلخوان 
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المتواجديــن، فرصة جميلة أن ألقاكم في هذا المنتدى العريق، حقيقة أنا عملت 

محاضرة في شعبان الماضي في مقر العمل كانت عن اإلعالم الجديد واختالفه 

عن اإلعالم التقليدي، وبعد انتهاء المحاضرة جاءني سؤال كان من أحد اإلخوة 

المصريين يقــول إن االعالم الجديد ممتاز وجميل ولكن قضية التأثير ليســت 

كبيــرة، هناك مدونين مصرييــن يكتبون كالم لكن هذه الكتابــة ال تأتي بنتيجة، 

فالحكومة تسمح لهم بكتابة ما يريدون كمتنفس لهم. هذا الكالم كان في شعبان 

الماضي ولكن في يناير كل األمور اختلفت، حيث أن السؤال يكون حول حجم 

التأثيــر ومداه، هناك إجماع كبير على قدرة الشــبكات االجتماعية على التغيير، 

لكن أعتقد أن هناك إجماع على قدرة الشــبكات االجتماعية على التغييرفي أي 

مجتمع، وهو ما أريد مناقشته هنا.

حســب رؤيتي من 2005م التي تشكل بداية مشاركتي في التدوين في تويتر 

فإن التغييرات التي بدأت أالحظها على الشــباب الســعودي عديدة، فهناك عدة 

فروقــات وتغييرات في المالمح والقيم، وهي القيم التي بدأت بالبروز بشــكل 

كبير الشبكات االجتماعية وظهورها بدأت هذه القيم تتقال لدى الشباب بشكل 

أكبر سواء بوعي أو بدون وعي، وسأسرد هنا مجموعة من الظواهر القيمين التي 

بدأت تبرز بين أوســاط الشباب بعد انتشار الشبكات االجتماعية، القيمة األولى 

هي قيمة الحرية، ففي الســابق كان ينظر للحرية من الجانب األخالقي فقط ومن 

ناحية القضايا المتعلقة بالحيــاة مثاًل أو مما هو خارج العادات، أما اآلن فقد بدأ 

الشــباب يفهم الحرية بصورة أشــمل بما في ذلك التعبير عن آرائه المختلفة من 

خالل النقاســات واالعتراضات في الشــبكات االجتماعية وحدود حواراتهم 

ومشاركاتهم، فهنا بدأ الشــباب يستشعرون قيمة الحرية بشكل أكثر من السابق، 

هذه أول القيم التي بدأت أستشعرها وأظن الكثير من رواد الشبكات االجتماعية.

القيمة الثانية هي المســؤولية، فبعد أن كان الفرد ينظر أنه غير قادر على عمل 
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أي شيء أما أي حدث، أصبح اآلن يرى بأنه يمكن أن يقوم بشيء ما حتى لو كان 

صغيرًا، فبدأنا نرى كتابات ومقاطع على اليوتيوب، إنشاء مجموعات، المشاركة 

في نشــر المعلومات واألخبار حول مختلف القضايــا االجتماعية وبفعل ذلك 

أخذت بعض الشخصيات البارزة تستفيد من هذه التجارب الشبابية.

أيًضا بدأنا نستشعر حالة المبادرة، فالشاب لم يعد ينتظر من يوجهه لقيام بعمل 

ما بل أنه يبادر بنفســه، فنحن نرى الشباب في جدة مثاًل بدؤوا بمبادرات مختلفة 

هــم أطلقوها، وتمكنوا من تحويل هذه الشــبكات إلى غرف عمليات يوصلون 

المتطوعين باألشــخاص المحتاجين للمساعدات، كما بدأنا نرى تشكيل لجان 

تطوعية متعددة، كلها أعمال تدل على قضية المســؤولية التي بدأت تظهر بشكل 

كبير لدى الشباب.

ومن ناحية أخرى، فإننا نرى إبداعات جميلة لم نكن نرها من قبل، فالنجومية 

سابًقا كانت محصورة في أفالم التلفزيون، واآلن نشاهد قنوات بث عبر اليوتيوب 

ومشاركات شبابية إبداعية جميلة ومتجددة.

وبفضل ســهولة اســتخدام هذه الشبكات أصبح الشــخص منتًجا ولم يعد 

ا، فهو يضيف منتوجات جديدة، كمدونــات على تويتر، ومجموعات  مســتهلًكَ

على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مختلف الشبكات االجتماعية المختلفة، 

حتى في تويتر بدأ يصور ويرسل األحداث من حوله وينشرها.

من القيم األخرى التي أراها مهمة هي قيمــة اإليجابية، والتي لم تكن بارزة 

بصورة واضحة لدى الشــباب من قبل، وهي تعني المشــاركة في نشر المقاطع 

الجيــدة، والترويج لألفعــال أو المبادرات المفيدة والمهمة للشــباب، فاصبح 

الكثير من الشــباب يقومون بمبادرات إبداعية وأنشــطة إيجابية، وينشرون ذلك 

بتنافسية عالية وضمن منظومة تفاعلية نشطة.
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إنني أتوقع أن هذه التحوالت بدأت تخلق بيئات جديدة بالنســبة للشــباب، 

وتصنع مفاهيم مختلفة لديهم، فبدأنا نرى أن الشــاب أصبح يبحث عن مصادر 

جديدة لألخبار، ولم يعد مهتمًا بالمصادر التقليدية كالتلفاز أو اإلذاعة والصحف، 

كما أنه أصبح صانًعا لألخبار وقادرًا على نشرها.

ونالحظ أيًضا حميت ترويجية مثل حملة »خليها تصدي« الموجهة لمقاطعة 

السيارات بســبب غالء أســعارها الفاحش، مما جعل الصحافة تتابع مثل هذه 

الحمالت وتغطيها وتحولن الشــبكات االجتماعية لصانعة لألخبار والصحافة 

التقليدية متلقية لها.

تمكنت الشبكات االجتماعية أيًضا من صناعة واستقطاب النجوم من خالل 

زيادة أعداد المتابعين والتواصل التفاعلي بين المنتج والمتلقي، فظهرت برامج 

كوميدية لم تكن موجودة في وسائل اإلعالم التقليدية كالتلفزيون مثاًل.

وظهرت أيًضا التســجيالت الصوتية من خالل البودكاســت الذي له نفس 

حكم االذاعات، لكنه بصورة وتجددة وإبداعية ومختلفة األشكال واألنواع، كما 

برزن العروض المصورة كمقاطع ســنيمائية، لمخرجين شباب أصبحوا نجوًما 

مثــل عالء مكتوم الذي أنتج »إرهاب الشــوارع« وحقق ماليين المشــاهدات. 

وعلى صعيد آخر نرى مدرســين بدؤوا بعمل دورات تعليمية جذبت مشاهدين 

ومتابعين بشكل كبير في »اليوتيوب«.

هذه كلها نماذج وأشــكال لتحــوالت كبيرة التي بدأت تصنعها الشــبكات 

االجتماعية.

وهنا ينبغي أن أتحدث عن أســباب هذه التحوالت والتغيرات التي نشهدها 

نتيجة النتشار الشبكات االجتماعيةث
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ســهولة وســرعة النشــر، ففي خالل أقل من دقيقة يمكن تناول خبر أو 	 

ا، أضف إلى ذلك قلة أو انعدام التكلفة عند  موضوع بشــكل ســريع جدًّ

استخدام الشبكات االجتماعية.

اتساع هامش الحرية وصعوبة الرقابة والسيطرة على ما يتم نشره وخاصة 	 

أن البعض يتجه للتحايل على البرامج اإللكترونية.

تعدد اآلراء وتنوعها، ففي الســابق كانت اآلراء تعرض بصورة ثنائية فقط 	 

)ليبرالي / سلفي( على سبيل المثال، أما اآلن فقد أصبح الوضع مختلًفا 

ا حيث بدأت تظهر تيارات ليبرالية وعدة تيارات ســلفية وليس تيارًا  جدًّ

واحًدا. وحتى بالنســبة للتقارب بين السنة والشيعة، فقد أصبحت تطرح 

آراء عديدة مختلفة.

هذا تقريبا ما لدي حاولت من أجل الوقت، الله يعطيكم العافية.

الأ�ستاذ ع�سام الزامل:
أشكركم على دعوتي للمشاركة معكم في منتدى الثالثاء الثقافي.

من القصص التــي حدثت مؤخرًا أن أحد مستشــفيات جدة احتجزوا طفاًل 

ألن أهله لم يتمكنوا من تسديد فواتير العالج، فقام أحدهم بطرح الموضوع في 

»تويتر« وحدث معه تفاعل اجتماعي كبير بحيث تم تسليم الطفل ألهله بعد 2) 

ساعة من بداية هذه الحملة، تخيلوا لو أن هذا الحدث غطته الصحافة التقليدية، 

فسيكون خبرًا داخلًيا هامشًيا في أحد أركان الصحيفة ولن يلتفت إليه أو سيتفاعل 

معه أحد.

فصة أخرى حدثت في المحاكم، حيث ماطل القاضي في إصدار حكم على 

امرأة كانت محتجزة، واستمرت القضية أكثر من 8 أشهر دون جدوى على الرغم 

من محاوالت محامــي المرأة، ولكنه عندما طرح قضيتهــا في التويتر تحركت 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 368

بشكل سريع وأخلي سراحها خالل أسبوع.

مثل هذه القضايا ال يتبناها اإلعــالم التقليدي أو يحدث فيها أثًرا، بينما نجد 

أن اإلعالم الجديد قادر على طرحها وإحداث تفاعل معها، األســباب في ذلك 

عديدة مــن بينها أن اإلعالم التقليدي هو إعــالم مكلف، والصحف ذات رأس 

مال كبير، ولذلك فإن كل الصحف اإلعالمية التقليدية شخصية وليست شعبية، 

فهــي تعكس وجهة نظر صاحب الجريدة الذي يديرها، في المقابل ففي اإلعالم 

الجديد تكون األجندة هي أجندة الناس.

مثل ما قال أخي خالد أحد الخصائص الرئيسية في اإلعالم الجديد أنه قرب 

الناس لبعضها البعض، وأصبح اآلن هناك نوع من االهتمام للقضايا المشــتركة، 

وتجاهل االختالفات، ألنها قد ال تكون ضرورية، وال تؤثر على حياتنا اليومية، ال 

نستهلك أوقاتنا وجهودنا على األمور السلبية. فالعنصرية مثاًل بدأت تزول، ألن 

الناس أصبحوا قادرين على التواصل بشكل مباشــر مع جميع التيارات، يكون 

هناك نوع من الترابط بين الناس مهما كانت الصورة ســلبية، إاّل أنها ستتالشــى 

بمجرد ما تكون هناك عالقة إنسانية.

ما حدث فــي اإلعالم الجديد مقارنــة باإلعالم التقليدي ســابًقا أنه كانت 

الرسائل الكبرى تخلق المحتوى ثم تحدد أهميته، والناس كانت مستهلكة فقط، 

أما اآلن فقد بدأنا بخلــق المحتوى من خالل المدونات واليوتيوب وأيًضا بدأنا 

بتحديد نوع المحتــوى ليصل للناس من خالل تويتر والفيســبوك واليوتيوب، 

وأصبح الناس يمتلكون السلطة الرابعة بشكل كامل، لذلك فواجب الجميع هو 

حمل هم التغيير اإليجابي، بأن يعمل على غرس القيم واألفكار المشــتركة بين 

الناس، فنحن اآلن ال نحتاج أشــخاص نؤجر عقولنــا لهم ولكن يجب أن نتبنى 

األفكار والقيم التي نتفق عليها جميًعا.
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إن الشــبكات االجتماعية ليســت لها فكرة معينة، بل هي تعكس وجهة نظر 

الناس. ففي أمريكا كان اإلعالم في أغلبه ليبرالًيا، وهناك سيطرة على اإلعالم من 

قبل الليبراليين، وأصبحت اإلنترنت والشبكات االجتماعية متنفًسا للمحافظين. 

ومن ناحية أخــرى، ففي حاالت الكوارث واألحداث التي تتطلب ســرعة 

في التغطية، يبادر الكثيرون من مســتخدمي االنترنت بنقل هذه األخبار بصورة 

سريعة، بحيث ال توجد وســيلة إعالمية تقليدية تنشر بتلك السرعة، ففي زلزال 

هاييتي مثاًل ســاهم الناس عبر الشــبكات االجتماعية في عمليــة إدارة األزمة، 

وتحديد مناطــق الكوارث ومواقع المتضرريــن والمحتجزين، فالتأثير موجود 

على نطاق عالمي.

 أنا كتبت ذات مرة جملة أنه لو استمر تأثير الشبكات االجتماعية فإن الشعوب 

وألول مرة في التاريخ ستحكم نفسها بنفسها، واآلن أصبح اإلعالم ملًكا للناس 

في العالم كله، وليس في العالم العربي فقط، ورغم القمع يكون تأثيره أكبر.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ستاذ: عدنان ال�سادة )�ساعر(:

لو أخذنا مقارنة سكانية جغرافية في عمر الشباب في منطقة عربية وفي أوروبا 

الغربية أو في الواليات المتحدة األمريكية نجد فرًقا كبيًرا جًدا، فهنا نسبة الشباب 

أكبر وهم يستخدمون هذه الوســائل العصرية والحديثة، بصورة أكثر، فهل يؤثر 

ذلك في حجم دور الشباب في التغيير؟ 

 الأ�ستاذ ع�سام الزامل:
من المؤكد أن نســبة الشــباب في مجتمعاتنا العربية أعلى من غيرها، وأن فئة 

الشباب هم األكثر رغبة وحماًســا للتغيير وبالتالي أكثر اندفاعًا الستخدام وسائل 

التواصل االجتماعي وشــبكاتها. وهذا مــا يالحظه الجميع فــي مختلف الدول 
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العربية، وعملت مراسلة هيئة اإلذاعة البريطانية تحقيًقا إذاعيًا لتفسير اهتمام الشباب 

السعودي بالقضايا واألحداث التي تدور في تونس ومصر.

الأ�ستاذة خلود الم�سيري )فنانة(:
أردت أن أعرف مدى الخطورة التي قد يتعرض لها الفرد بســبب استخدامه 

لوســائل التواصل االجتماعي كالفيسبوك أو التويتر، وخاصة في حاالت التعبير 

عن مواقف سياسية؟

الأ�ستاذ ع�سام الزامل: 
في الســابق لم تكن هناك قوانين واضحة حول استخدام االنترنت، ثم ظهر 

قانون الجرائم اإللكترونية عام 428)هـ، وهو قيد التنفيذ، لكن في الواقع توجد 

حرية فــي الكتابة عبر اإلنترنــت، وأنا أنصح بالكتابة باالســم الصريح الكامل 

وليس باالسم المستعار، ألن ذلك يحميك من أي اتهامات ويمكنك الدفاع عن 

موقفك ورأيك أمام القضاء، بعكس إذا كانت الكتابة باســم مستعار فإنه يدخل 

اإلنسان في متاهات عديدة، كما ينبغي التعرف على القوانين واألنظمة المعمول 

بها، ومن بينها إجراءات حجب الواقع أو المدونات، مع أنه قد تحدث إجراءات 

تخضع لمزاج وتقدير الرقيب وال تكون ضمن نظام قانوني واضح. من هنا ينبغي 

على الشخص المهتم بكتابة الرأي في مواقع التواصل االجتماعي معرفة الثوابت 

وحدود التعبير عن الرأي.

الأ�ستاذ: اأثير ال�سادة )كاتب وفوتوغرافي(:
أنا من المندســين داخل فضــاءات التواصل االجتماعي، لثالث ســنوات 

خلت انقطعت عن الكتابة في الصحافة وشــعرت أن الكتابة على الفيسبوك ومع 

أصدقائي االفتراضيين والحقيقين أكثر مدعاة للشــهية واالستمرار، وكانت هذه 

المسألة التي أشرت إليها مسألة الحرية هو الفضاء بذاته حيث يحّرض اآلخرين 
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للتحدث بشــكل شفاف وصريح. سأســتذكر بدايات المنتديات اإللكترونية إذ 

فشــلت الكثير من المنتديات في دفع األعضاء المشــاركين فيها على الحديث 

بأسماء حقيقية، لكن النجاح الذي تحقق في غريمه تويتر، دفعت الناس بتلقائية 

لتسجل بأسمائها الحقيقية، ألن الشعار كان هو التواصل، هذا هو األمر األول.

مسألة الرقيب ـ أظن وهذا ما يخيل لي ـ ألن الرقيب دخل دورة لمحو األمية 

اإللكترونية وقد يستغرق وقًتا للعودة، تحاول الجهات الثقافية أن تتبع نظام النشر 

اإللكتروني، لكنه ممتد في فضــاء وهمي متخيل يراد أن يوصف بصفات غريبة 

جًدا منتدى وموقع وكتاب، اليوم ال نعرف ما هو تصنيفه، فعندما تنشــر في أحد 

المواقــع اإللكترونية هــل تحتاج ألخذ اإلذن، مع أن الموقع تحت ســيطرتي، 

وليس ضمن فضاء الدولة بحيث تضع اشتراطات عليه.

الشارع اســتطاع أن ينتج خطابه البديل عبر مختلف الوسائل التي أشرت لها 

كتويتر ويوتيــوب، وأصبح هناك تكافؤ في فرص صناعة الخبر وتداول الحقائق 

عبر الشــبكة اإللكترونية، ولم تعد سلطة المال وال السلطة السياسية قادرة على 

احتواء الصــور المتطايرة الفوتوغرافية والفيديوهات المنتشــرة على وســائل 

التواصل االجتماعي، وشهدنا الكثير من االرباك في هذه المرحلة.

ولذلك نتســاءل دائًما لماذا لم يحدث هذا التغيير الكبير، لست متفائاًل كما 

تفاءل األستاذ عصام، فقد أفرزت المواقع الجديدة ووسائل التواصل االجتماعي، 

إعادة إنتاج كل عاداتنا الطائفية والسياسية، وفي أول نقطة اختبار ستجد أّن عملية 

إعادة إنتاج الصراعات موجودة وال تتالشى، قد تخلق نقطة تعاطف هنا وهناك، 

ولكن تبقى المسافة هي واحدة، ما زال كل شخص منا يتموقع في موقعه، ويّدعي 

أن ما ينتجه هو الحقيقة، وهذه هي الصورة القائمة.
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الأ�ستاذة �سفاء الزوري )كاتبة واإعالمية(:
إن موضوع الشــحن الطائفي أصبح أكبر مما كان ســابًقا، في رأيكم ما دور 

الفيســبوك أو اإلنترنت في فتح حوار داخلي، أعــرف أنه كان من قبل ولكن مع 

األحداث التــي حدثت في العالم العربــي تقهقر هذا الحــوار، هل هناك اآلن 

حديث داخلي؟.

الأ�ستاذ ع�سام الزامل:
األمر الذي يحصل للشــخص بدخوله الشــبكات االجتماعيــة هو أنه ينقل 

التراكمــات أو األفــكار والمعلومات التــي يتخيلها أو الموجــودة لديه ولدى 

المجتمع الصغير الذي يعيشــه، فعندما يدخل في الشــبكة االجتماعية ويبدأ في 

التواصل مع اآلخرين يبدأ في البداية بشــكل مؤكد بطــرح أفكاره الطائفية لكن 

األمور تتغير بشكل كبير. الحظنا بعد سنوات من اللقاءات التي كانت مع المدونين 

تبــدأ أمور كثيرة بالتغير، فالمطلوب عدم التخنــدق في ذات األطر الضيقة، فقد 

أصبح اإلنترنت منتدى واحًدا لقضايا مختلفة، فعندما يفتح األشــخاص قنوات 

الحوار بينهم تبدأ حالة التقارب، ال أريد أن أكون مثالًيا ولكني عندما أرى أفراًدا 

من مذاهب مختلفة يطلقون مبادرات لكسر الحواجز الطائفية ومحاولةالتقارب 

ا. فذلك أمر مهم جدًّ

الســؤال الثاني حول الئحــة اإلعــالم اإللكتروني، طبًعــا الئحة اإلعالم 

اإللكتروني مقسمة إلى قسمين هما الصحف اإللكترونية والمدونات، حيث أن 

تسجيل الصحف اإللكترونية يعتبر إلزاميًا أما المدونات فتسجيلها اختياريًا دون 

تفصيل في العوائد من ذلك.

الالئحــة اإللكترونية ـ فــي نظري ـ أنه ال فائــدة منها، أما قانــون الجرائم 

اإللكترونية فهو قانــون يمكن النقاش حوله، وهو واضح ويشــمل كل األمور 
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المتعلقة باألسماء المستعارة واألسماء الحقيقية، والعقوبات المالية.

الأ�ستاذ عبدالباقي الب�ساره )رجل اأعمال(:
أنا أريد بث روح التفاؤل، أنا متفق تماًما مع األخوين األستاذ عصام واألستاذ 

خالد في موضوع تأثير وسائل التواصل االجتماعي الحديثة، فقد دفع المجتمع 

ا  للمزيــد من التواصــل، أدخل أنا في موقــع الفيســبوك وأرى ردوًدا كثيرة جدًّ

على الطائفية من الطرفين، يعني في الســابق معظــم المواقع كانت طائفية حتى 

المنتديات االقتصادية التي ليست لها عالقة بالسياسة كانت كذلك، وكانت تبث 

روح الطائفية، بينما نرى حاليًا أن مدير أحد هذه المنتديات أصدر قراًرا بمنع أي 

تداول للطائفية وهذا أمر جيد وإيجابي.

الأ�ستاذ ح�سين العلق )كاتب(:
أنا أؤمن مثل الجميع على قدرة مواقع التواصل االجتماعي على إحداث تغيير 

كبير، ولكن إذا أردنا إســقاط هذه المســلمة على الواقع، فال يزال هناك فواصل 

كبيرة بين العالم االفتراضي والعالم الواقعي، والســؤال هنا هو كيف نحول هذا 

العالم االفتراضي إلى أرض الواقع هذا يحتاج إلى جهود كبيرة وخاصة في مجال 

توعية وتثقيف الشباب وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بصورة جيدة.

الأ�ستاذ عبداهلل �سيالة )�ساعر(: 
أعتقد أنه من الضروري التمييز بين االســتخدام العلمي والثقافي والتوعوي 

واالجتماعي لشــبكات التواصل هذه وبين التوظيف السياسي لها، ال شك أنها 

تخدم كثيرًا في إطالق مبادرات اجتماعية وإنســانية عديدة، كما حدث في قضية 

ســيول جدة حيث برزت مبــادرات أهلية تعاونية كثيرة، لكن توظيفها سياســًيا 

لخدمة تحوالت غير محســوبة وقد تعود بالضرر على المجتمعات العربية فهو 

أمر غير مقبول.



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 374

فمن تجرتي الشــخصية التي عشتها دول الخليج كالبحرين والكويت واآلن 

في الســعودية تفاجأت بالحالة الطائفية في الخليج بصورة لم نعهدها في بالدنا، 

فأملي أن تساهم هذه الشبكات في إخماد نار الطائفية وليس اشعالها، وبالمناسبة 

فقد ســاعدتنا هذه الشــبكات في عملية التواصل بين أفراد عائلتنا الموزعة في 

مختلف أنحاء العالم.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
أنا أقّدر جهود اإلخوة وارتباطاتهم وأشــكرهم على حضورهم والمشاركة 

ا حيوًيا  معنــا، واألكيد أن حضورهم ومشــاركتهم أضفــى على المنتدى جــوًّ

وفائدة كبيرة وخاصة في هذه المرحلة التي نحن في حاجة ماســة لمعرفة األبعاد 

المختلفة لشــبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها، أؤكد على الكلمة التي قالها 

األستاذ عبدالله وخاصة في مجتمعنا ال نزال حديثي العهد بهذه الشبكات فهناك 

حاجة إلى جهود ومبادرات مختلفة، كما أن هنالك الكثير من القضايا االجتماعية 

التي بدأت هذه الشــبكات في معالجتها وخاصة اإلحتقانات الطائفية والمذهبية 

والعديــد من القضايا المطروحة فــي مجتمعنا، أعتقد أن لهذه الشــبكات دور 

إيجابي وهناك فرص جيدة للشباب اليوم مما يخدم المجتمع ويحقق مصالحه.



الندوة التا�سعة ع�سر

سيكولوجية األمومة وأثرها في التربية
14ربيع الثاني1432هـ الموافق 22 مار�س2011م

ال�سيف:
الأخ�سائي النف�سي: عبدالعظيم ح�سين ال�سادق	 

مدير الندوة: محمد عبدالغفور ال�سيوخ))(

))(  كاتب وباحث اجتماعي.



عبدالعظيم ح�سين ال�سادق

تخرج من كلية التربية بجامعة الملك سعودـ  قسم علم النفس 	 
ـ اإلكلينكي )عالجي( عام 1976م وعمل معيًدا فيها.

حصل على درجة الماجســتير في علــم النفس العالجي من 	 
جامعة والية كاليفورنيا.

إنتقل للعمــل بوزارة الصحــة كأخصائي للعالج النفســي 	 
بمستشــفى القطيف المركزي، وعمل مديــًرا إلدارة التوعية 

الصحية بمستشفى الجبيل العام.
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والنفسية 	 

داخل البالد وخارجها.
شــارك في العديد من األنشــطة االجتماعية واألهلية وتولى 	 

رئاسة مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية.
عضو الجمعية العالمية اإلســالمية للصحة النفسية والجمعية 	 

السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( والنادي العلمي 
للطب النفسي بالمنطقة الشرقية.

عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي الصفا الرياضي.	 
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مدير الندوة:
بدايًة ُأرّحب اإلخــوة األعّزاء واألخوات الكريمات، كما أرّحب أيًضا بضيفنا 

األستاذ عبدالعظيم حسين الصادق.

سيكون حديثنا في هذا المساء حول سيكولوجية األم وتأثير األمومة في التربية 

بحســب ما هو موجود في اإلعالن، وهذا الحديث ُمنتخب بمناسبة اليوم العالمي 

لألم الذي ُيصادف يوم أمس في تاريخ )2، وضيفنا هو أخصائي عالج نفسي بقسم 

الطب النفســي بمستشفى القطيف، لذلك نأمل أن نحظى في هذه األمسية الجميلة 

بِأفكار نّيرة إن شاء الله حيث سيتفّضل بالحديث على مدار ساعة ونصف وسيعُقبها 

كالعادة حوار ونقاش حول الموضوع.

الأ�ستاذ عبدالعظيم ال�سادق:
ُه  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ْينَا اإْلِ بســم الله الرحمن الرحيمث قال تعالىث }َوَوصَّ

َوْهنًا َعَلٰى َوْهٍن َوفَِصاُلُه فِي َعاَمْيِن{، وفي آية أخرىث }َوَقَضٰى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ 

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا{، صدق الله العلي العظيم. إِيَّ

تمّر األيام وتمضي الُســنون وتبقى األم مترّبعة على عرش القلوب، ترنو إليها 
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األبصار، وتتغنّى باسمها األلسن، وتترّنم بحّبها الحناجر، وتخفو إلى عشقها األفئدة 

والخواطر، َتغفــو على صدرها الحنون الُمفَعم بالحــب والعطاء هامات الجبابرة 

واألبطال والعظمــاء، وتتعّلم منها اللغات أبجديات الحــب والتفاني والتضحية، 

وتْغلــوا في كّل الديانات عبر العصور الســماوية منها أم الوضعية، أصل الُخصوبة 

واإلنجاب، ومنبع الخير والبركة وُكثر الحنان والحب والعطاء.

 األم هي أصل الشيء واألمومة نظام تعلو فيه مكانة األم على مكانة األب، خير 

تعبيــر ُيعّبر عن األم في لغة العرب هوث الوالِدة، فالوالدة إًذا أمر مهّم َشــَعَر بأهمّيته 

واضع اللغــة وجعله ِمحور التعبير عن األمومة، فهي األم وهي الوالدة ومع إطالق 

كلمة الوالد على األب بشــكل مجازي أو ُمشــاكَلة لألم الحقيقية. األمومة عالقة 

بيولوجية ونفسية بين امرأة ومن ُتنجبهم وترعاهم من األبناء والبنات.

األمومة أنواع، منها األمومة البيولوجية، األمومة النفسية، فاألمومة البيولوجية 

وتعبير عن األم التي حَملت ووضعــت وأرضعت ورعت الطفل حتى يكُبر، وهي 

أقوى أنواع األمومة حيث الُمعاناة والُمعايشــة للجنين تســعة أشهر يتغّير خاللها 

كيان المرأة البدني والنفســي تغّيرًا يقلب نظام حياتها رأًسا على عِقب، وهذا التغير 

يحُرمها لّذة الطعام والشــراب والراحة والهدوء، إّنه الوحم والغثيان والوهن طِوال 

مــّدة الحمل وهو التوتر والقلق والوجع والتأّوه والَطْلق عند الوالدة، وهو الضعف 

والتعب والهبوط بعد الوالدة، هذه الُصحبة الطويلة المؤلمة والمحّببة إلي نفسها هي 

التي توّلد األمومة وأّن هذه اآلالم الُمبَرحة للجسم والنفس واألعصاب والمشاعر 

هي التي ُتفّجر نبع األمومة الســخّي والفّيــاض بالحنان والعطف والحب، هذا هو 

جوهر األمومة، َبذٌل وعطاء وتضحية وعناء وصبر واحتمال وُمكابدة لآلالم.

األمومة البيولوجية إذن هي أمومة قوية وعميقة لدى األم فقط ولكنّها ليســت 

كذلك لدى األبناء الذين ال يشهدون األمومة البيولوجية وآالمها الُمبرحة ومن هنا 

نرى اهتمام القرآن بهذه األمومة والديانات بصورة عاّمة وتذكير األبناء بها، قال جّل 
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ُه َوْهنًا َعَلٰى َوْهٍن َوفَِصاُلُه فِي َعاَمْيِن{. ْنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ْينَا اإْلِ وعالث }َوَوصَّ

أما األمومة النفســية فتتولد عند تتبنّي الطفل بعد فراقه من أّمه البيولوجية التي 

ولَدته ألي ســبب من األســباب وتحت طائلة أي ظرف من الظروف، وهي أمومة 

ترعــى وُتحيط الطفل بالحب والحنان حتى يكبر وهــذه األمومة يعيها الطفل أكثر 

مّما َيِعي األمومة البيولوجية ألّنه ُيعايشــها وُيدركها ويستمتع بحنانها ويتفّيأ بفّيها، 

األمومة النفســية سواء كانت جزء من األمومة الكاملة أو مستقّلة بذاتها، تنقسم إلى 

ثالثة أقســامث أمومة راعية وأمومة ناقدة، وأمومة متوازنــة، فاألولى هي التي تقّدم 

الحــب والعطف والحنان واألمومــة الناقدة تلك التي يغلب على ســلوكها النقد 

واألوامر والنواهي والســيطرة والقسوة والعقاب، ثّم هناك األمومة المتوازنة حيث 

نرى التوازن بين األمومة الراعية والناقدة، فنرى األم ُتعطي الرعاية والحب والحنان 

وفي نفس الوقت تنتقد بأســلوب َلبِق، وتوّجه وتعّدل السلوكيات الخاطئة، أّما في 

األحوال المرضية فنجــد أّن هذا التوازن مفقود، فإّما تميــل ناحية الرعاية الزائدة 

والتدليل الُمفرط أو تتجه ناحية النقد المستمر والقسوة والصرامة والسيطرة.

وفي الواقع االجتماعي، هناك أربعة أنماط رئيسية للمرأة تتمظهر في سلوكيات 

حياتها ومجــاالت اهتمامها، وهــذه األنماط األربعة هيث نمــط األم، والزوجة، 

واألنثى والمرأة المتوازنة، فنمط األم تتجه فيه بكل مشاعرها نحو أطفالها، وتكون 

مشغولة طول الوقت بهم، تدور كّل ســلوكّياتها حول مركز واحد هو أبنائها فقط. 

وهناك نمــط الزوجة وهي التي نراها تتّجه بكّل مشــاعرها نحو زوجها فتحّبه حبًّا 

شديًدا، وُتخلص له طول عمرها ويكون األقرب إليها من أي مخلوق آخر.

كما أن هنــاك نمط األنثى؛ وهي التي تتمّيز بالنرجســية وحب الذات، هي أم 

ولكنّها تغلــب عليها األنثوية، فتتمّيز بالنرجســية وحب الــذات حيث تتجه بكل 

مشاعرها نحو نفسها، تتوّقع من الجميع أن ُيدّللوها وتغضب وتثور إذا تجاهلوها، 

فهــي تريد أن تكون في مركز االهتمام دائًما مشــغولة بجمالها وزينتها وجاذبيتها، 
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تقضي الوقت الطويل في متابعة أحدث األزياء وُتمضي الوقت أمام المرآة، في َنْبرة 

ا هناك نمط  انشغالها بنفسها كثيًرا ما تنسى األوالد والزوج وكّل شيء حولها. وأخيَرً

ا وزوجة وأنثى  المــرأة المتوازنة وهي التي تتوازن فيها الكيانــات الثالثة فتكون أمًّ

بشكل متكامل، في هذا النمط ُنالحظ ال مانع أن تبرز إحدى الكيانات على األخرى 

في لحظــة من اللحظات، أو في وقت من األوقات المعّينة فناُلحظ ُبروز األم حين 

يمرض أحد األبنــاء، ونالحظ بروز الزوجة عندما يكون الــزوج في محنة، وتبرز 

األنثى في مرحلة منتصف العمر حين يكبر األوالد.

إن طبيعة المرأة البيولوجية والنفســية مهّيأة ألن تتحّمل اآلالم من أجل األبناء 

والزوج، وكذلك أن تعطي الكثير وال تأخذ إاّل القليل، ورّبما ال تأخذ شــيًئا أحياًنا، 

وأن تحنو على من حولها، ورّبما ُتقاَبل بالقسوة أو الجحود عند بعض األبناء أحياًنا، 

والمرأة مهيأة أن ُتؤثر األبناء والزوج على نفســها، وأن ُتضحي بنفســها، فهي في 

عالقتها بزوجها وأوالدها تميل للخضوع والتســليم واإليثار، وهي في ذلك تكون 

سعيدة وال تطلب أي مقابل، فهي مدفوعة بغريزة قوية هي غريزة األمومة.

أّما الحب فهو حالة نفســية أقل ُعمًقا من الغريزة للمرأة السوّية حين ُتخّير بين 

األمومة وبين أي شــيء آخر فإّنها تختار األمومة بال تــرُدد. وكثيًرا ما تدفع غريزة 

األمومة المرأة إلــى تفضيل وظائف معينة كالتدريــس والتمريض وطب األطفال 

ورعاية األيتام.

ُيعتبر الحرمان من األمومة شــديد القسوة على المرأة، فهي تشعر أّنها ُحرمت 

من أهم خصائصها كامرأة، وعندما تفشل في ملء هذا الفراغ بداخلها تظهر أعراض 

االضطرابات النفسية والجسمية أحياًنا، لذلك نراها ُتعّوض هذا النقص في الغالب 

بتبنّــي طفل لتمنحه حّب األمومة الغريزي، أو الَتســامي بغريزة األمومة من خالل 

رعاية أحد أطفال العائلة، أو رعاية أحد األيتام، أو العمل في دور الحضانة الخاصة 

باألطفال، ومــن هنا نرى األمومة من أقوى غرائز المرأة وحيــن تتفّتح ُتزّين الدنيا 
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بأّرق وأرقى عواطف البشر وأبقاها.

من خالل عملي كأخّصائي نفســي مّرت علّي بعض الحاالت التي ُيْدمى لها 

الجبيــن من معاملة بعض األبناء ألمهاتهم، وكم مّرة تأثرت وبكيت بســبب بعض 

ُمعامالت األبناء وقســوتهم لبعض األمهات، أذكــر هنا إحدى القصصث ابن أّصر 

على إيــداع أّمه في دار الرعاية، هي في صحة جّيدة لكن عندها مشــكلة رّبما كان 

الممكــن التغلب عليها، وهي مشــكلة صحية، كان عندها َســَلس البول، فزوجته 

ضّجت من هذا الوضع، وكانت األم تبكي وال تريد الذهاب للمركز، واقترحت أن 

يقوموا بجلب طعامها لها في غرفتها وهي على استعداد أن ال تختلط بهم أو تجلس 

معهم، فهي تريد الجلوس في بيتها، وبعد أن درســت القضية وموضوع المرأة تبّين 

أّن المنزل ُملٌك لهــا، وتنازلت عنه من َطْوِع إرادتها البنها واســتولى على البيت، 

واآلن يريد أن يترك أّمه في دار الرعاية، وبسبب أّن زوجته رافضة بقاء أّمه معها بهذه 

الحجة، حاولنا منع الولد الذي أصّر إصراًرا غريًبا حّتى صار لديه نوع من التشــدد، 

لدرجة أنه أصبح على استعداد لرميها في الشارع.

ومع أننا عملنا معه المستحيل القناعه بالعدول عن رأيه وتقدير مكانة والدته، 

إاّل أنه أصّر على ذلــك، وأنا رفضت طلبه إاّل أنه واصل في الموضوع إلى أن نقلها 

لمركزالرعاية، وهذه إحدى القضايا التي أثرت فيَّ كثيًرا.

آُمل أّن أكون قد قدمت فكرة عن سيكولوجية األمومة وأنا مستعّد لإلجابة عن 

أسئلتكم واستفساراتكم ومالحظاتكم.

ال�سئلة والمداخالت
الأ�ستاذة زينب الُمح�سن )اإعالمية في �سبكة التوافق(:

أحّيي األســتاذ عبدالعظيم الصادق على هذه المحاضرة الرائعة، ولدي سؤال 

هو في قراءة لرأي الدين في مســألة عقاب الطفل، أعتقد أّن األم هي مصدر الحنان 
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والعاطفة واألب هو المربي، فال يحق للمرأة عقــاب الطفل بدون إذن الوالد، في 

ظــل غياب الوالد في عمله، كيف نوفق بين دور األم مصدر العاطفة والمرّبي الذي 

يحتمل معاقبة الطفل بقسوة؟

الأ�ستاذة نهى اآل فريد )�ساعرة(:
أتيــت متأخرة في الواقع ويبدو أّنه فاتني الكثير، لكن أحب أســأل المحاضر 

عن الشروط التي يجب أن تتوّفر في الحاالت التي تستقبلها وتحول إلى دار اإليواء 

لكبار السن، هل هناك شروط معّينة يجب أن تتوفر في هذه الحاالت؟

الأ�ستاذ ُمقبل التريكي )تربوي(:
 شــكًرا جزياًل على المحاضرة، إاّل أن المحاضر اســتعرضها بشكل ُمقَتضب 

ولم يتوّســع بشكل أكبر، سؤالي ما هي العوامل أو األســباب التي تدفع االبن بأن 

يســتعمل هذه القســوة؟ مع أّنه ُيفترض أن يتعامل برحمة وبر للوالدين خصوًصا 

كمسلمين، شاهدنا صور كثيرة وصور أبشع من الصورة التي نقلتها؟

الأ�ستاذ محمد ال�سنان )فنان مو�سيقي(:
كنت أتوقع أن ُتســّلط األضواء على العالقة النفسية داخل األسرة بين األبناء 

واألم واألب داخل األسرة، ألّنه قد تكون بعض التصرفات ناتجة عن ظروف معّينة 

ويجب أن ال ُنهمل بأن الحاالت النفسية أو التكوين النفسي ألي إنسان فيه عوامل 

ُتؤثــر عليه، مثاًلث البيئة، الوضع االجتماعي، الوضــع االقتصادي، إلى آخره، فكنّا 

نتمنّى أن ُتعطينا فكرة عن هذه العالقة.

المحا�سر
ذكرنا أن األمومة المتكاملة هي التي تحاول أن تقّدم الحب والرعاية والعناية، 

وكذلك في نفس الوقــت تقوم بدور التربية؛ ألّن األم كذلــك لها دور في التربية، 

إّنما ليــس للَمنْحى الذي يأخــذ طابع القســوة، إّنما ممكن إّنهــا تمارس دورها 
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كمربية بالتوجيه، والمالطفة، بحيث يكون التوجيه كما يســميه أحد علماء النفسث 

»الُمنّظــم«، توجيه منظم ال يؤدي إلى لجوء األم إلى القســوة، وننصح األب واألم 

خاّصة في السنوات الخمس األولى أن ال يلجؤوا إلى القسوة، فالقسوة رّبما تخلق 

طفاًل لديه بعض االضطرابات النفســية في المستقبل، ونحن كإخصائيين نفسانيين 

نرّكز على دور األم في الســنوات األولى أكثر مما نرّكز على األب لذلك ننصح في 

الحــاالت التي يكون فيها انفصال أو طــالق أو تعليق للمرأة وتكون عندها أطفال 

أّن حضانــة األطفال تكون لألم، وهذا حتى ديننا اإلســالمي الحنيف يعطي المرأة 

الحرية في أن تاخــذ أطفالها ألّنها هي الُحضن الذي ُيغدق الطفل بالحب والحنان 

وكذلك هي الموّجهة، وال ننصح أن تلجأ إلى القسوة كما يلجأ إليها بعض اآلباء.

وينبغي على األم التعامل مع أبنائها بأسلوب مهذب وليس بالقسوة، وتمارس 

دورها بتوجيه الطفل وتربيته كذلك، لكي يخرج للمجتمع كإنسان ناضج سليم.

بالنسبة لسؤال األستاذة نهى آل فريد عن استقبال الحاالت في مراكز اإليواء، 

فإن لديهم شروط معينة لذلك.

وكان االســتقبال سابًقا من دون رســوم أما اآلن أصبح برسوم رمزية، ولكن 

المشــكلة ألنه ال يوجد لديهم متسع للحاالت التي تردهم لذلك نجد لديهم قوائم 

انتظــار فيقومون باالتصال بأقارب الشــخص لتحويله للمستشــفى أواًل لضرورة 

القحوصات الطبية للتأكد من خلوه من األمراض الجســمية والنفسية وهي شروط 

صحية مطلوبة ويبقى الشرط األساس الستقبال الحالة هو توفر المكان.

الأ�ستاذة نهى اآل فريد )�ساعرة(:
رغم قناعتي بأّن زيــارة األوالد ألمهاتهم أو آبائهم في دار اإليواء إذا ما كانت 

نابعة من دافع شخصي وقناعة شخصية لن يكون لها أثر إيجابي على األمهات، ألّن 

األمهات واآلباء قادرين أن يعرفوا دافع أوالدهم لزيارتهم، يفهموها من َقَســمات 
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وجوههم، هل هناك شروط معنوية أكثر مما هي مادّية. في العام الماضي مع بعض 

ضيفات مشروع التواصل زرنا دار اإليواء في ســيهات تفاجأنا أّن هناك أمّهات لم 

يروا أوالدهم ألكثر من خمس سنوات، فأنا استغربت أّن إدارة الدار ليس لديها قرار 

يتحكم في هذا الجفاء لدى األوالد.

المحا�سر:
هناك ثالث حاالتث كبار الســن والعجزة أو المحتاجيــن إلى الرعاية، طبًعا 

ليس لدينا في مستشفى القطيف المركزي مكان لتنويم الحاالت النفسية ومستشفى 

الصحة النفسية لم ُيفتح إاّل في عام 7)4)هـ.

وأذكر قصة هنا، أننا كنا في زيارة لمستشــفى الدمــام المركزي، حيث يوجد 

فيه تنويم في قســم األمراض النفسية، وشاهدنا بعض الحاالت التي ال تحتاج إلى 

الرعاية واإلقامة في المستشــفى ومنها حالة لرجل قواه العقلية مكتملة وسليم من 

الناحية النفســية وال يعاني من أي مشكلة وله حوالي ثالث أشهر ال يزوره أحد وال 

يعرفون له أهل أو اقارب وهو متروك ومهمل وهذه من الحاالت التي تمر على هذه 

المراكز.

أعود إلى سؤال األســتاذ الذي قال أّن العالقة داخل األسرة أحياًنا رّبما ُتنشئ 

جيل من األبناء يتّســم بالقسوة، يترك والديه أو يصّر على نقلهم إلى مراكز لإليواء، 

فجوابي أن ذلك ليس ملزًمــا دوًما. فالحادثة التي ذكرتها حــول االبن الذي يريد 

ا، وحاول  ترك أمه في الشارع فإن له أخوان وكالهما وضعهما المادي ضعيف جدًّ

أحدهمــا أن يأخذ أمهم في غرفته الوحيدة، لكــن األخ األكبر رفض ذلك لكي ال 

يحرج اجتماعيًا، وخالصة القول أن هؤالء اإلخوة الثالثة لديهم فروق واضحة في 

التعامل مع أمهم مع أنهم عاشوا في بيئة تربوية واحدة.
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الأ�ستاذ عبدالإله البراهيم )تربوي(:
ا إلى درجة أنها ال تســتطيع أن  لــدي صديق متزوج وأمه كبيرة في الســن جدًّ

ُتّطهر نفســها والزوجة طبًعا لديها أوالد وتســتنكف االعتناء بطهارة األم، والزوج 

لديه ارتباطاته بالعمل وانشغاالته وال يســتطيع أن يعطي االهتمام المناسب اتجاه 

أّمه يعني، وصار في حيرة فرأى أن يأخذها لمركز يقوم برعايتها هو ُيشــرف عليها 

ويزورها باستمرار، لكن المجتمع لم يرحمه واُتهم في دينه وأخالقه وعقوقه اتجاه 

أّمه، بينما هو يرى أن ذلك هو الوضع األنســب واألفضل ألمه مما أوقعه دومًا في 

حالة من الحرج.

الأ�ستاذ زكي البحارنة )ع�سو الهيئة التنفيذية للمنتدى(:
عوًدا على عنوان هذه األمســية »سيكولوجية األمومة ودورها في في التربية«، 

في ظل أّن ما نعيشه في وضعنا المعاصر دخلت عوامل حديثة على الحياة األسرية 

من وســائل االتصال وتغير مســتوى الرفاهية ومــن تطّلعات إلــى طبيعة الحياة 

ا في الموضوع السيكولوجي  األسرية، وأن نمط الحياة األسرية تغّير، من المهم جدًّ

بين الزوج وزوجتــه أن تكون هناك عالقة تكاملية، ففي بعــض األحيان قد يتذّمر 

الزوج من المستوى الســيكولوجي للمرأة لزوجته تجاه أبنائه ورّبما يكون العكس 

أيًضا حيث أن الزوجة ال تنســجم أو ال تستســيغ أســلوب األب تجاه أوالده في 

التربية، ومن المهم جّدا أن ُتعقد ورش عمل ودورات تثقيفية أســرية. وسؤالي هو 

ما هي المهارات النفسية والعمليةإلدارة شؤون البيت المختلفة، هل هناك مهارات 

أساسية ومهمة يجب أن تتوفر لدى كل من األب واألم إلنجاح األسرة بناًء على ما 

حصل من تطور في الحياة المعاصرة؟

الأ�ستاذ خالد النزر )كاتب(:
دعونا نتفق جميًعا بأّننا ضد العقوق وضد هذه التصرفات وهذه المواقف هذا 

شــيء يحّثنا عليه ديننا الحنيف مهما كان ومهمــا َبَدر من أحد الوالدين، لكن أيًضا 
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ال نريد أن نأخذ األمور بشــكل عاطفي ألّننــا مجتمعات عاطفية دائًما ننظر لألمور 

على الســطح فقط وال ننزل إلى العمق. إّن كثيًرا من حاالت العقوق يكون ســببها 

أموًرا حدثت في التربية نفسها، يعني أن بعض األمهات يمارسون نوًعا من السادية 

على أطفالهم، ماذا نتوقع من هذا الطفل عندما يكبر؟ هل ســيكون محًبا ألمه؟ كما 

أن بعض األمهات يكون لديهن انحراف معين ســواء انحراف أخالقي، وانحراف 

فــي التربية، فهذا الطفل قد يّطلع على هذه األمور، وتنعكس على ســلوكه. النقطة 

األخرى جاء في في المحاضرة أّن األم تلجــأ للوظائف مثل التدريس والتمريض 

وغيرها، فما هي المشــاكل التي تعاني منها األم العاملــة مثاًل، اآلن مجتمعنا كثير 

فيــه من األمهات عامالت وقد يترك األطفال مع العامالت، فما هو تأثير ذلك على 

األمومة؟

المحا�سر:
حول المهارات التي ينبغي أن تتوّفر في الزوجين على أساس تكامل أدوارهم 

إلدارة أبنائهم وشــؤون المنزل، فأهم مهارة نرّكز عليها هي التوافق، واالنســجام 

بمعنى أّن ال تكون األم لّينة واألب يقســو في بعض األمور، بمعنى أن يكون هناك 

اتفاق وانسجام بين الدورينث الدور الذي تؤديه األم والدور الذي يؤديه األب، وال 

يكون هناك تنافر ألّن التنافر يوّلد مشاكل مستقباًل لدى الطفل.

وحول الســؤال عن دور األم وأنها قد تكون سبًبا في عقوق األبناء ومن حالل 

الدراســات التفصيلية للموضوع، فمن تجربتي الطويلــة فإنه لم تمر علّي أي حالة 

كانت األم ســببًا في بروز حالة العقوق لدى أبنائهــا، إنما مّرت علّي حاالت كثيرة 

كان اآلباء هم السبب.

الأ�ستاذة زينب خ�سير )ممر�سة(:
 من خالل ما اســتمعته من المحاضرة، كيف تستطيع المرأة التوفيق بين كونها 
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أنثى وزوجة وأم؟ أي تكون امرأة متوازنــة وأحيانا ُتوّفق بين الوظيفة أيًضا، بحيث 

ال يطغى جانب علــى الجانب اآلخر، خصوًصا في الســنوات األولى من الزواج 

واإلنجاب، بحيث بعض اآلباء ال يتفّهم هذه المرحلة فيمكن أن يغضب، ســؤالي 

الثانيث هل المشــكالت الزوجية لهــا أثرها على معاملــة األم ألوالدها؟ وكيف 

تستطيع المرأة التعامل مع هذا؟ .

الأ�ستاذة مروى ربيعة )طالبة تربية خا�سة بجامعة الملك في�سل(:
أشــكركم على هذا التنظيم والموضوع االجتماعــي والتربوي المهم، ولكن 

لفت انتباهي تركيز الحديث حول الجانب الســلبي للعالقة مع الوالدين وتحديًدا 

العقوق، بينما لم يتم اإلشــارة والحديث للجوانب اإليجابية كالبر بالوالدين التي 

حثنا الدين اإلسالمي عليها.

الأ�ستاذ جعفر ال�سفواني )نا�سط اجتماعي(:
أرى أن هنــاك تحٍد يواجه المرأة العاملة في قدرتها على التوفيق بين التزاماتها 

األســرية وتربية األبناء وهي قضية ذات أولوية، وبيــن ارتباطها بالوظيفة وخاصة 

عندما تكون هنــاك مقاربةفي فترات مختلفة مما ينعكس ســلبًا على تربية األبناء، 

حيث تتحول األم إلى وظيفة أم بيولوجية فقط، فأرى ضرورة دراسة هذه الحالة من 

النواحي التربوية والحقوقية واالجتماعية.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
بدايًة دعوني أشكر األستاذ العزيز األخ عبدالعظيم الصادق على ُمشاركته معنا 

هذه األمســية في موضوع لعّله يكون من أهم وأبرز المواضيع والمتعّلق باألمومة، 

وأشكركم جميًعا على الحضور واسمحوا لي أن أشكر أيًضا الفنّانة األستاذة كريمة 

المسيري على مشاركتها معناث األسبوع الماضي وهذا األسبوع في معرضها الفنّي، 

وعلى حديثها الجميل عن تجربتها الفنية ونتمنّى إن شــاء الله أن تستمر وتتواصل 
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هذه المشاركات.

ا، وهو اليوم  في الحقيقة موضــوع هذه الليلة يتوافق مع مناســبة مهّمة جــدًّ

العالمي لألم أو يوم األم، وفي نفس الوقت تتوافق أيًضا مع اليوم العالمي لمكافحة 

التمييز، فكنّا بين أحد هذين الموضوعين أّيهما ينال األولوّية للحديث في المنتدى، 

وأرتأينا أن موضوع األمومة يالمس الجانب اإلنساني القريب منّا ُمباشرة، وكثيٌر من 

األحيان ما نتغافل عنه، ولهذا تّم اختيار هذا الموضوع واألستاذ عبدالعظيم هو من 

االخّصائيين ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال، فأحببنا أن نتناول هذا الموضوع 

وُنعطي للُبعد اإلنساني المباشر في حياتنا اهتماًما أكبر.

ولكن من الواضح أّن هناك مســافة كبيرة بين ثقافتنا التي نحملها وسلوكّياتنا 

اتجــاه هذا الموضوع، فنحمل كثيــًرا من الِقَيم والمبــادئ والمفاهيم والُمُثل فيما 

يرتبط باالهتمام بالوالدين وبِرهما، ولكن في الُممارســة لدينا كثير من المشــاكل 

والظواهر الســلبية التي نراها في مجتمعنا وهي فــي ازدياد، بعكس ما نحمله ومن 

ِقَيم ومن ُمُثل، ولهذا أشــعر بأّننا بحاجة ماّســة إلى إيجاد خطوات وبرامج عملية 

تقدم لإلنســان صغيًرا أو كبيًرا خطًطا لتطبيق هذه الِقيــم، كالتواصل مع األمهات 

ا من أجل تقليص حاالت المشــاكل والعقوق التي  فِمثل هذه البرامج ضرورية جدًّ

تتطلب معالجات نفســية لتصحيح العالقة بين الَوَلد وأّمــه وإّنما قبل ذلك بكثير، 

فنحن بحاجة إلى برامج وخطوات عملية، لخلق العالقة الَرطِبة والعالقة اإليجابية 

بيــن االبن وبين أّمه ويمكن للمبادرين والنُشــطاء خاصة على الصعيد االجتماعي 

أن يقوموا بمبادرات في هذا المجال، لماذا ال نحتفل باألمومة وبيوم األم؟ ويكون 

لدينــا تكريم لألم المثالية مثاًل؟ وهناك الكثير من األفكار القابلة للتنفيذ كي ُتضفي 

حميمية فــي العالقة بين األبناء وبين أمهاتهم، أظن هــذا الجانب جدير باإلهتمام 

ا أن نتناوله. ومهّم جدًّ

ولي تعليق بســيط على الُمداخلة التي قالتها األستاذة مروة ربيعة فنحن نرّدد 
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أحياًنا بعض األمثلــة والنماذج التاريخية التي نعتقد بأنهــا تدفع الفرد للتفاعل مع 

القضية بينما أرى أن األفكار والخطط العملية هي األكثر فائدة.

وحول موضــوع المرأة وحقوقها فال تزال الثقافــة الحقوقية في هذا المجال 

ضعيفة ومحدودة في مجتمعنا، حيث أن هناك غياًبا للضوابط واألنظمة التي تحمي 

حق المرأة وتراعي ظروفها كإجازات األمومة وساعات الرضاعة، وينبغي أن يبذل 

مجهوًدا كبيًرا للتثقيف في هذا المجال.

مدير الندوة:
في نهاية هذه األمســية الجميلة أّود أن ُأشــير إلى ثالث مالحظات ســريعة 

ا فالقّصة التي ســردها المحاضر صارت هي ِمحــور الحديث والمداخالت  جــدًّ

والتساؤالت، مع أنها نموذج من َعَشرات القصص والحاالت في مجتمعنا، لذلك 

أقتــرح أن تكون هذه الحَلقة حافًزا لنا جميًعا في أن نشــّجع الجمعيات الخيرية أن 

ا، فهذه الحاالت، ال  ا جدًّ تولي هذا الجانــب اهتماًما كبيًرا ألّنه جانب ُمهِمل جــدًّ

توجد لها ُاُطر وال مرجعيــة وال اهتمام، حيث قّلة الباحثين والمتخّصصين في هذا 

ا نشجع الجمعيات الخيرية في أن يهتموا بهذا  المجال، لذلك أرى من الُمناسب جدًّ

الجانب، ويشــّكلون فريًقا من الباحثين األخصائيين الذين يعتنون بهذا الموضوع 

وندعم في هذا االتجاه.

وفي الختام أشركم على ُحضوركم وأشكر ُمحاضرنا الكريم على ما تفّضل به 

وأشكر المداخلين والمداخالت.

إلى أن نلقاكم في وقت آخر، وصلى الله على محمٍد وآله الطيبين والطاهرين.





الندوة الع�سرون
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))(  كاتب وتربوي.



الدكتور محمد بن حامد الأحمري 

أكاديمي ومفكر ســعودي متخصص في العالقات األوروبية 	 
العربية المعاصرة وتاريخ شمال إفريقيا.

حاصل على الدكتوراه في التاريخ من بريطانيا.	 
يعمل حالًيا مستشاًر ثقافًيا في دولة قطر.	 
تقلد منصب رئيس التجمع اإلسالمي في أمريكا الشمالية.	 
مستشار النشر في دار العبيكان للطباعة والنشر سابًقا.	 
من مؤلفاته:	 

مالمح المستقبل.. )

رحلة بين شيكاغو وباريس )رواية(.. 2

نشر العديد من المقاالت في الصحافة العربية.	 



العالقة بين السنة والشيعة: حقائق وأوهام

مدير الندوة:
بســم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

نبّينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

السادة والسّيداتث نرّحب بكم جميًعا في هذه األمسية التي تجمعنا مع الدكتور 

محمد حامد األحمري المفّكر والباحث المعروف.

في البداية هناك كلمة ترحيبية لراعي المنتدى األستاذ جعفر الشايب، فليتفّضل 

مشكورًا.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
بســم الله الرحمن الرحيم، والصالة والســالم على ســّيدنا محمد وعلى آله 

الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته.

باسمكم جميًعا وباسم اللجنة المنظّمة لمنتدى الثالثاء الثقافي ُنرّحب بضيوفنا 

الِكرام وعلى رأســهم الدكتــور محمد األحمري وزمالئه الذين شــّرفونا في هذه 

األمسية األســتاذ نّواف القديمي، والدكتور محمد عبدالكريم، والمهندس سامي 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 394

الحصّين، واألستاذ عصام، وجميع اإلخوة الذين شّرفونا من مختلف ُمدن المنطقة 

الشرقية، ُيسعدنا اللقاء بكم ونتطّلع دائًما إلى أن يكون حضورنا كمثّقفين ومهتّمين 

بالشأن العام والمســاهمة في تحريك، هذه الفعاليات الثقافية باتجاه الُمساهمة في 

قضايــا المجتمع، والدكتور محمــد غنيٌّ عن التعريف ُعِرف بمســاهماته الفكرية 

التجديدية في مختلف القضايا اإلســالمية المطروحة ويتمّيــز بالُجرأة والوضوح 

واإلبداع الفكري. في هذه األمسية اخترنا ُمناقشة موضوع العالقة بين السنّة والشيعة 

ألهمّيته البالغة في هذا الظرف الذي نعيشــه بسبب الشحن الطائفي والَمذهبي في 

منطقتنا العربّية وبســبب هذه التحّوالت السياسية التي نعيشها، وألّنه موضوع غاية 

في األهمية والدكتور ســبق وأن تناوله بوضوح وبإلمام متكامل وله آراء متمّيزة في 

هذه القضّية، لِذا ُيسعدنا أن نســتمع إلى سعادة الدكتور في حديثه في هذه األمسية 

وأكّرر ترحيبي بكم جميًعا وبضيوفنا الِكرام، ونتطّلع إن شــاء الله إلى مزيد من هذه 

اللقاءات في القطيف وفي ُمدن أخرى من وطننا الغالي.

مدير الندوة:
بســم الله الرحمن الرحيم، الســّيدات الّســادة ُنّحب بكم مّرة أخرى في هذا 

اللقاء، ســيرة الدكتور حافِلة باالنجازات الفكرية اإلبداعية المتميزة والتي نشهدها 

في األفكار التي يطرحها في مقاالته ومؤلفاته العديدة، وهو من المفكرين البارزين 

والــذي ابتعد عن الطائفية وعــن الصراعات المذهبية المقيتــة، وله مواقف كثيرة 

مشهودة وأكتفي بهذا الَقدر من التعريف وندع المجال للدكتور، فليتفّضل مشكوًرا.

المحا�سر
حقيقًة أشكر جميع الحاضرين على إتعابهم في حضور هذا اللقاء، وأرجو أن 

يسمعوا ما ُيكافئ ُجهد الحضور وما ُيكافئ الوقت الذي يصرفونه في هذه الَجلسة، 

أشــكر مّرة أخرى اإلخوة األعّزاء الذين دعوني كثيرا لهذه الزيارة وعلى رأســهم 
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األســتاذ جعفر الشــايب، وقد ســمعت كثيًرا عن هذا المنتدى وعن هذا النموذج 

الثقافــي لعقد ندوات مفيــدة للمجتمع، وأتمنى بالمقابــل أن يحصل في الجانب 

م ومعرفة بما يــدور، ألّن ِمثل هذا  الُســنّي نَدوات مســتّمرة وجاّدة يكون فيها تفهُّ

الموقف حقيقة هو موقف وعي، موقف َيقظة، موقف شــعور بالمسؤولية أن تفتح 

المجال إلخوانك في نفس البلد وفي نفس اإلقليم، ومن ُيشاركونك األفكار، ومن 

ُيخالفونك أن تسمع منهم وأن يسمعوا منك.

وقد تهّيبت في الحديث حول هذا الموضوع وما أحببت أن أطُرَقه بل وضعت 

عناوين أخرى، ولكن المطلوب كان غير الموضوعات وغير العناوين التي اقترحتها 

لســبب أّنني كتبت في الســابق حول هذه المواضيغ فصنعت موقًفا ضدي من قبل 

البعض، أرجو أن أكون ُمخلًصا بهذا وأن َأْصُدَق مع نفســي ومع الله قبل أن يكون 

الصدق مع النّاس، ثّم أن تكون القناعات تؤدي بعد ذلك إلى ما يفيد هذا المجتمع 

وما يبني رؤيا تتجاوز عناصر الضعف لدى كٍل منّا إلى ُبنية وطنية أعم وأهم وأقوى.

وقد أصّر علّي أحد اإلخوة في مّرة من المّرات، جالس في ســابقة في إحدى 

الزيــارات حتى قالث لمــاذا كان منك هذا االهتمام؟ هل قــرأت؟ لماذا؟ ما الذي 

جعلك تختلف عن كثير من أبناء مجتمعك الذين ُيناقشون هذه القضية؟ وتّذكرت 

بهذه المناسبة قول لجميل ُبثينية يقولث

بيننا  َ الـــَمـــوّدة  قـــاَد  ــا  م ِسباُب وأّوُل  ُبثيَن  يا  َبِغيٍض،  ــوادي  ب

بمثله ُقلنا  ــّم  ث ــا  ــالًم ك ــا ُبــثــيــن جـــواُبفقالت  ــّل كـــالم ي ــك ل

فلعّل هــذه القصة لجميل تختصر كثيًرا من الشــرح، هذه حقيقًة حصلت في 

يــوم من األّيام وتطّورت إلى معرفة، وفي الحقيقــة هذه المعرفة كانت على الورق 

ولم تكن مع األشخاص، فاستفدت كثيًرا من مفّكرين ومن علماء ِكبار، أنا أعتبرهم 

علماء األّمة وليســوا علمــاء طائفة، ُمفّكريــن كانوا مؤّثرين على مســتوى األّمة 

تجاوزوا الخنادق الضّيقة والصناديق الفكرية التي يعيش فيها المسلمون في العصر 
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الحديث، ومن هؤالء علي شــريعتي وغيره الذي استفاد منه المسلمون في مناطق 

ر  كثيرة، ويجب أن يســتفيد منهم الجميع وأن يتجاوزوا هذه الُحُجرات التي ُتحجِّ

الفكر أّواًل وتمنع التواصل وُتضِعف إمكانية اإلنسان أن يعَي وأن َيِعَي اآلخرين.

فأشــُكر الحّي والميت مّمن استفدنا منه، ســنًّيا كان أو شيعيًّا أو من غير هذه 

المّلة، فاإلنســان حقيقًة بحاجة دائمة ألن يتعّلم وأن يفهم وأن ال َيحُكر نفسه على 

طائفته وال على غيره.

أيًضا تهّيْبُت الموقف ألّن الشخص عندما يتحدث في جانب مّما ُيمّثلنا ويقدم 

وجهة نظر أو موقف متقارب، فإّنه ُيعّرض نفســه للنقد الحاد ألّن المجموع تتكّون 

عنده فكرة مضاّدة فُتصبح إمكانية التجاوب صعبة، لكن الحقيقة في األمر أّن األمانة 

تفرض النصيحة، نصيحة النفس ونصيحة النّاس، وهي في البدايات غالًبا ما تكون 

غير مقبولة وال يرضاها اإلنســان ثّم بعد ذلك يبدأ الشــخص بإقرار الحقيقة التي 

ستفرض نفســها يوًما من األّيام عاجاًل أو آجاًل، مثل حقائق الُعْمر، وحقائق الزمان 

التي مهما حاولت أن تتجنّبها فإّنها قادمة إن أعطاك الله حياة، وال ِمراَء في ذلك.

كمــا أن الرقابة العاّمة علــى النّاس في المجتمعات وعلــى الكالم أصبحت 

شــديدة أكثر من أي مرحلة سابقة في حياة البشــر، تقول كلمة ما فتسير بها الُركبان 

ويتناقلها النّاس قبــل أن يفهمها قائلها وتذهب في كّل مكان، فُيصبح االحتياط في 

الحديث َغْير االحتياط في الكتابة، فاالحتياط في الكتابة يوجد مصّحح وناصح إلى 

آخره فتستطيع إلى حٍد كبير أن تجعل فكرتك ناضجة.

أيًضا مّما يجعلنا نهتم بهذه القضية حقيقُة أمانة الرأي، والرأي في كّل العصور 

لمن يْخِلص ولمن يصُدق يجب أن يبحث عنه حّتى وإن كان ِخالف َهواه وِخالف 

ما يرغب، بل يجب عليه أن يحرص وأن يســمع الرأي اآلخر ألّنه سيفهم، وإّما يثِق 

بحــقٍّ هو فيه أو يتحّول عن باطل يعيشــه. قبل أمس كنت أســمع كلمة في إحدى 
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اإلذاعات وترجمتها أن المجتمع الغربي يحرص على ســماع الرأي من اآلخرين، 

ر، والرأي ِخالف، والرأي ُمشكلة، والرأي  أّما في المجتمعات الُمغلقة فالرأي ُمدمِّ

ُخروج، والرأي إثارة وفتنة، هذه العقلية في التجاوب مع اآلراء هي التي تجعل أي 

مجتمــع من الُمجتمعات منحّط من الداخل. في المجتمعات األخرى يضعون لك 

أحياًنا إعالًنا علــى التلفزيون وإذا كان عندك فكرة جديدة أرِســلها، وتقول ما في 

رأســك، فيحيا المجتمع من خالل النقاء وتصفية مناطق الظالم، لكن عندما يكون 

الرأي مقهوًرا أو خائًفا فيمكن لألفكار السيئة أن تسود وأن ُتسيطر على أي مجتمع 

ا أن نسمعها لنا، منّا ومن غيرنا. من المجتمعات، فأمانة الرأي أمٌر مهّم جدًّ

ب المذاهب، فالرأي  ب السلطات وتعصُّ أيًضا نحتاج الرأي في مواجهة تعصُّ

ُيخْلِخل الديكتاتورية ولذلك فإن أّول ضحايا النُظم الديكتاتورّية هي العقل والرأي، 

وفي البداية يبدأ بتحطيم آراء اآلخرين ولكن ينتهي حقيقة بأن يحّطم رأيه هو نفُسه، 

حيث ُيحاول أن ُيغلق أفواه النّاس ثّم يتبّين له في يوم من األّيام أّنه أغلق الرأي على 

نفسه وأغلق إمكانية الحرية والكالم وتصفية األجواء في َبلده ومع نفسه.

أيًضا الــرأي ُيخّفف مــن تعّصب المذهــب أي مذهب كان، فهــذا الكيان 

المتماسك الذي يتبّين لك وتتوقع فيه سالمة األفكار وشموليتها، عندما يظهر فيها 

ُبنية خطأ أو فكرةغير ســليمة، فإن ُتشــير لك القضية هذا البناء ال يصلح كّله أو أّن 

أجزاًء منه تحتاج إعــادة بناء أو إصالح فُتّقوي بالحــق وبالمعرفة مما لديك، كما 

تأخذ من اآلخرين ما عندهم من حٍق أو باطل.

تبادل الرأي ُيعّلمنا االستمرار، ويرفع مســتوانا المعرفي، فاْقَبِل الرأي اآلخر 

ممن يخاَلفك ألّنك أنت المســتفيد وربما ليس هو، فأنت المســتقبل، وأنت الذي 

تفوز بفائدة الرأي اآلخر.

أيًضا نستفيد من تبادل الرأي أّنه يكشفنا أمام أنفسنا، ويكشف تعّصبنا، وجهلنا، 
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كما يكشف مناطق الضعف فينا فنستطيع أن نتجاوزها ما بين لحظة وأخرى.

نحتاج الرأي لكشف خيانة المثّقف عندما يقف ضد الحق في مجتمعه، ويقف 

ضد الرأي الصحيح وضد المنفعة من أجل منفعة ذاتية، وتأكّدوا أّن بعض المثقفين 

كثيًرا ما كانوا ســبًبا في هزائــم ومصائب كثير من المجتمعات، ألّن المشــكلة أّن 

لديهم من المعرفة ما يســّبب التغرير بالنّاس وينتج عن ذلك دكتاتورية في الرأي أو 

في المذهب أو في العلم وهذا من أبــرز جوانب خيانة المثقفين، وهذا المصطلح 

برز في أوروبا عندما توافق المثقفون فمع الحركة القومية العنصرّية المتشّددة التي 

انتهت بالحرب العالمية األولى ثّم بالحروب التالية ألّنهم استســلموا لثقافة انتهت 

بهم إلى ذلك الحال السيئ الذي تعرفونه.

 ُهناك حقائق فــي هذا الموضوع وأوهام، فأحياًنا تكــون لديك حقيقة وهذه 

الحقيقة إّما تصنع من خاللها أو تصنع من تفسيرها وْهًما وتعيش داخل الوهم الذي 

يلتصق أو تحمله بالحقائق.

من أّول هذه الحقائق واألوهام مســألة التاريخ وقّصة التاريخ، فأنا من النّاس 

الذين تخّصصوا في هذا الموضوع وبذلت ســنين طويلة في دراســته وخاّصة في 

فلسفته، التاريخ مخزن فيه كامل الُعَدد واألسلحة، وفيه كل الفوائد، فيه من السموم 

ما يضّر ويدّمر المجتمعات، كما أّن فيه من الفوائد كذلك، وُمشكلتنا في التعامل مع 

التاريخ أّنه أصبح النّاس بعد إهمالهم لقضية دراســته وتقديمه ووعيه سوًقا مفتوًحا 

للجميع يمكن ألي أحد أن يختار منه ما يشاء.

مشــكلة التعامل مع التاريخ أّننا أّرخنا ما لم ُتؤّرخ أي أّمة من أحداث رجالها 

وأشــخاصها وهذا فيه خير، لكن بالمقابل فإنه يتحول إلى سالح يمكن أن نْغتال به 

أنفسنا، وعقولنا، ومجتمعاتنا.

هذا التاريخ عندما تعاَمل معه الجميع بحالة من الفوضى واالنتقائية بمكن ألي 
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أحد أن يوجهه بالصورة التي يريدها، فهذا التاريخ أصبح ســالًحا بأيدي الجميع، 

ُيمكن أن ُيســتخَدم ضّد الجميع ويمكن أن ُيزّور الماضي وأن يستمر في أن ُيبِلغنا 

سموم المستقبل.

نحن نجد عند كّل الطوائف أدّلة معّينة الســتخدام التاريخ، وهناك أســاليب 

حديثة تجعلنا نســتخدم هذا الُمســتودع لمصالح حاِضرنا وال نحمل القرون على 

ظهورنا، فالتعامل مع التاريخ من الحقائق التي نشــأت عــن أطرافها أوهام ُمضّرة 

بالجميع.

من بين االســقاطات التاريخية الهدامة القول بأّن الخالفة الراشدة كان سبب 

القضاء عليها ابن سبأ مثاًل، مع أن ابن سبأ قد يكون حقيقة وقد يكون أسطورة، لكنه 

ُيستخَدم بعد 400) سنة كِسالح نتقاتل به في مجتمعاتنا، وهكذا يكون استحضار 

أبي لؤلؤة المجوسي واستخدامه إلبعاد اإليرانيين كَشعب عن اإلسالم وتأكيد فكرة 

األحقاد الفارســية، َبَداًل من أن تســتوعب هذه األّمة أّمة مسلمة وُتقّدمها على أّنها 

جزء من هذه األّمة، نســتخدم حادثة تاريخية لتقصــي هؤالء النّاس وُتخرجهم من 

ا كانت ال يجوز أن ُتْترك لإلنسان يعبث بها إن بل َوْعُي  اإلســالم، فسموم الّتاريخ أيًّ

هذه القضايا مهّم جّدا.

هذا التاريخ يغتالنا ويغتال كثيًرا من مراحل تقّدمنا أو ِوحَدتنا، والتاريخ ُيستخدم 

للتجزئة والتدمير، بدالً من أن ُيستخدم للوحدة، ويوظف لمصالحنا، ولذلك فمن 

المهم أن نجعل من التاريخ الماضي أًيا كان بناًء للمستقبل نتجنّب فيه سمومه ونبني 

فيه مجتمعاتنا.

من الحقائق األخرى التي ال يمكن تجاهلها هي التســميات شــيعة أو ســنّة 

مثاًل، والتي لها تأثيرها في أذهان النّاس، حيث أن التسميات تقود لتصنيف الفئات 

وتنميطهــا وهو من األمور الغير عقالنية، فيحرم اإلنســان مــن الحّث عن حقيقة 
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القضايا ويكتفي بما هو متداول حول أي من التسميات ليكون كافًيا التخاذ موقف 

معين، فمثاًل إن ذلك سيقســم األّمة إلى قســمينث سنّة وشيعة فقط، وهؤالء النّاس 

ُيمكن أن يعيشوا في هذه الصناديق أبد الدهر وأن ال يخرجوا من هذه الصناديق إلى 

منطقة ُمشتركة، وأن ال تكون لهم مصلحة موّحدة، وأستّغل اآلخرون هذه الحقائق 

لدينا لنُقَتل بها ســواًء القتل المادي الحقيقي أو المعنوي واإلعاقة الفكرية أو إعاقة 

الوحدة الوطنية.

ل اإلنســان من هذا الضيق في التســميات يكــون بالتخلص من هذه  إن َتحوُّ

العوائق، وأنا في يــوم من األيام حوصرت في إحدى الصحــف باالتهام بأنني ال 

التزم بقضايا ســلفية اعتبروها ثوابت، فقلت لهم أنا مســلم قبل التقسيم وال ينبغي 

أن تضعنــي في صندوق أنت صنعته هذه أحياًنا نوع من احتقار إمكانات اإلنســان 

واحتقار مصالحه، هذا الحال من التســميات التي أَسَرتنا وهي تسميات حقيقّية في 

فترة ما، إذا كنّا نريد مصالحنا فيجب أن ُنكّســر هذه الصناديق، وهذه الجدران التي 

تشــكل إعاقات ذهنية، ومعرفية، واآلن ال يمكنك أن تناقش في شخصيات أو ذات 

مكانة عند الشيعة أو عند السنّة مع أن هذه قضية تاريخية ولُيحّب اإلنسان من أحب 

وليكره من كِره، فمصلحتنا في هذا العصر وفي كل عصر تقتضي أن نذهب إليها ال 

أن نعيش في صناديق ُبنيت لنا قبل أكثر من 3) قرًنا.

التســميات هي إشارات ُيفترض أن تعّبر عن األشــياء الذاتية أو الخارجة عن 

الذات حيث يمكن تمييزها عن غيرها، ولكن عندما تتلّبس التســمية الذات ُتصبح 

الصيغة بها وال يمكن الخالص منها، هذه إشكالية في قضية التسمية، حيث ُتصبح 

التسمية ذات نوع من األْسر للذات واألفكار والعالقات.

إن جهود وعينا لزمن طويل جعلنا ال ُنبدع في التســمّيات وال تخرج لدينا أية 

أفكار جديدة، فمن الناحية التاريخية فإن الســنة هم الذين يرون بشرعية ُحكم علي 

رضي الله عنه ضد معاويــة، ومن الناحية التنفيذّية ال يوجد هناك من يعتقد أّن علًيا 
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رضــي الله عنه كان على خطأ ال مــن ناحية انتخابه وال من ناحيــة المواقف التي 

حصلت إلى نهاية حياته، فاألصل نحن شيعة العدل والحق ولكن المرحلة انتهت، 

وزالــت، لماذا ال نعيش حياتنا بكّل ما يمكــن أن ينفعنا وأن يضّرنا في هذا الزمن؟ 

ونجعل من عقولنا ومصالحنا رقيبة على هذا التاريخ، وهذه الماّدة التاريخية ُيمكن 

أن تفيدنا ونّطور منها مصالحنا.

هناك حقيقة أخرىث قضية جغرافيــا، هناك جغرافّيات معّينة، أجناس، أماكن، 

سّكان في مناطق معّينة وُظِلموا فيها أو اضَطهُدوا أو َظلموا إلى آخره، هذه الجغرافيا 

ال ُينكرها اإلنســان ولكن يرتفع على جوانب ضعفها، يقولون الحياة هي الخروج 

من حالة الجماد، الجماد غير قادر على أن ينقل نفســه، ثــّم يرتفع من الجماد إلى 

النبات والنبات في حالة حركة في ذاتــه وفي بعض النباتات ال تنتقل بُطرق الرياح 

وبغير ذلك، ومنها حّتى أّن النباتات ال تتغّدى على حيوانات أو على أسماك أو غير 

ذلك، ثّم تنتقل من حالة الحيوان إلى حالة اإلنسان.

فــي بالدنا وفي كثيــر من البالد هناك استســالم وعبودّيــة للجغرافيا وتقييم 

ا، فعندما يكون اإلنسان محكوًما  للنّاس بناًء على الجغرافيا، وهذه حالة مؤسفة جدًّ

بالجغرافيا بدالً من إنسانيته وعقله ومصالحه فيكون أسيًرا لذلك، هذه حقائق تعيش 

فيها المجتمعات، ليــس مجتمعنا فقط بل مجتمعات أخرى فيها نوع من العنصرية 

المبنية على الجغرافيــا والعالج ليس بتعصب اقليمي مضاد بل إيجاد منطقة عدالة 

أو منطقة ُمصالحة عاّمة نسعى إليها جميًعا.

وجاري شــبكات التواصل االجتماعــي واالنترنت كي تخلق جســورًا من 

التواصــل بين البعيديــن جغرافًيا وتقرب بينهم،، فمن المؤكــد أن الحاضرين هنا 

يتواصلون مع آخرين من مناطق مختلفة، وهذا يجعلنا نتجاوز االقليمية والمناطقية 

بشكل عام.
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أنتقل إلى قضّية أخــرى من الحقائق واألوهام وهي المشــاعر، واللهجات، 

واللغة، هذه القضايا هي مشــاعر طبيعية لكن المشكلة تبرز عندما نكون أسراء لها، 

بحيث تتحول القرابة األســرية إلى أداة ضارة فيكــون التنصيب والزوير والخطوة 

قائمة لى أساس القرابة بدالً من الكفاءة.

من المهم تهذيب هذه المشــاعر والعالقات وأن ال ننجر لضغوطها، حتى في 

اللهجات المحلية التي قد تعبر عن حالة من االنعزال االجتماعي.

إن إيقاظ المشــاعر العدائية هو من أخطر األمور التي يتعامل معها اإلنســان 

حيــث يغيب العقل وتشــتعل العاطفة تحت عناوين مختلفــة كاإلقليم والمذهب 

والطائفة وغيرها.

مــن الحقائق أيًضا وجود مظالم تاريخية أو واقعية، فهناك مظالم ال يســتطيع 

اإلنســان الســوي تجاوزها أو المرور عليها، لكنه من الخطــأ العيش دومًا تحت 

هامش هذه المظالم حتى ال تتحول الثقافــة إلى موقع مظالم. إن مواجهة المظالم 

تكون بطرح الحلول ضمن سياق عام والعمل بصورة جماعية لمعالجتها.

إذا كان هناك هيئات وأشخاص ومؤسســات دينية، أو سياسّية تتنّكر للمظالم 

فهي ســتكون هّدامــة للمجتمعات، حيــث ينبغي عليها جميًعــا أن تكون منصفة 

ومجتهدة في معالجة كل هذه المظالم، وخاصة إذا كانت هناك قضايا توافقية يلتقي 

عندها الجميع متجاوزين الفروقات بينهم.

ا قبل أن نتحّدث عن طريقة  حقيقة وجــود هذه المظالم االعتراف بها مهّم جدًّ

حلوله أن تعترف بالمشكلة، إذا اعترفت تنتقل بعد ذلك إلى الحل.

هناك حقائق أخرى، من بينها دور المجتمع العالمي حيث لم تُعد هناك دولة أو 

ا يستطيع القول أنه خارج التاريخ، وخارج المجتمع الدولي. مجتمع مهما كان قويًّ

إن التداخل مع العالم الخارجي لم يعد محــدوًدا بل إنه مرتبط بكل تفاصيل 



403 العالقة بين السنة والشيعةث حقائق وأوهام

الحياة وعلى ســبيل المثال قبل ثالثة أشــهر وجدت مقااًل كتب في فرنسا وُترجم 

في الكويت وُنشــر فــي عّدة مواقع عربّيــة، يتحّدث عن العيــوب واأللقاب التي 

ُيلقيها الســنّة على الشيعة والتي ُيلقيها الشــيعة على السنّة؟ المقصود من ذلك هو 

إثارة هذه األلقاب لبقاء التفريق والتقســيم في المجتمعات المسلمة وال تجد ذلك 

في المجتمعات الغربية رغم انقســاماتها الكثيرة ولهذا ينبغي علينا أن نحافظ على 

تماسكنا االجتماعي والديني.

كما أن ما يحدث من مواقف تربط بعض مواطني دول الخليج بإيران فيه تجٍن 

كثير، وهناك من يستغل هذه القضايا داخل إيران وخارجها، وعلينا أن نكون واعين 

لهذه الحقائق منن الدور الدولي في هذا المجال.

وهناك حقائق أخــرى قائمة في منطقتنا، حيث القوميــات المتعدة من فرس 

وعرب وأتــراك وأكراد وغيرها، فهذه الحقائق موجودة على األرض ولن يأتي يوم 

من األّيام تقتلع هــذه المكونات، والتصّرف الصحيح هــو االعتراف بهذه القوى 

والتعامل معها فهي ليســت قــوى وافدة إلى هذه المنطقة، بــل أن هؤالء هم أهل 

األرض مهما اختلفت قومياتهم.

أمــام هذه الحقائــق الثابتة واألوهام الســائدة فإنه ينبغــي أن نخرج من قيود 

المذهب ومن ســجون القناعات العقدّية إلى اتساع اإلسالم، بأن نحّرر أنفسنا من 

المذاهب ونتّجه إلى اإلســالم، هذا سيحّررنا وســيخّفف التوترات بيننا، وعندما 

نتجه إلى اإلســالم، ونتخّلص من هذه األلقاب التــي نحملها والتي تدمر حاضرنا 

ومستقبلنا.

إن الخروج من الطائفة إلى الوطن، سيضمن مكاسب وطنية أعلى وأكبر ومن 

بينها االنتخابات والرقابة على الســلطات والحد من الفساد. ومن القضايا الوطنية 

المشتركة ضرورة وجود هيئات ومؤسسات مجتمع مدني حيث أنها تشكل ضمانة 
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لالستقرار االجتماعي وتعزز الوحدة الوطنية.

كما أؤكد هنــا أيًضا على أهميــة الحريات فــي منطقتنا العربيــة عبر ايجاد 

مؤسسات دستورية تكون ضامنة للحريات العامة، وعلينا الترويج والتوعية بأهمية 

مكانة الحرية في تقدم المجتمعات. ومن المهم أيًضا اإلشارة إلى ضرورة المجتمع 

المفتوح وليس المغلق حيث يمكن تحقيق الشفافية والوضوح، بينما يتسم المجتمع 

المغلق بحالة من اإلنكار وتضخم الذات والشــعور بالخصوصية واالختالف عن 

اآلخرين.

الأ�سئلة والمداخالت
الدكتور محمد العبدالكريم )اأ�ستاذ جامعي(:

هذه المحاضرة التي اســتمعنا إليها اليوم وأبدع فيها الدكتور محمد أســتطيع 

أن أقول عنها بإيجاز أّنها تدعو إلى إســدال الســتائر على مصطلح السنّة والشيعة، 

اُكُم  وأعتقد أّنها دعوة جديرة باالحترام ألّنها أيًضا مرتبطة بالدعوة القرآنيةث }ُهَو َسمَّ

اْلُمْسِلِميَن{، وأظن أّن ِمثل هذه الدعوة ال تحتاج إلى دعوة المتحّزبين والطائفّيين 

الذيــن ينتقلون إلى مثل هذه الدعوة، بقدر أن يؤمــن بها طائفة من النّاس وإيمانهم 

بها وتصديرهم لهذا المســّمى الكلي الجامع للنّاس هو المخرج في الحقيقة، وإاّل 

نحن رأينا دعوات كثيرة للتقارب ولم تنجح، ورأينا حلواًل كثيرة في التقارب لكنها 

لم تنجح بســبب اإلصرار لكّل طائفة، بينما نجحت فكــرة المواطنة كهوّية جامعة 

وأشــار الدكتور إلى حرص تلك المجتمعات على تصدير الهوّية الجامعة وإخفاء 

المســمّيات التي ترمز لكل فئة وهذه واضحة كدعوة قرآنيــة في الدعوة إلى األّمة 

الواحدة.

الأ�ستاذ تركي العبدالحي )تربوي(:
َسِسّية،  من المفترض أن نبحث أوالً عن مصالحنا االقتصادية والتنظيمية والمؤسَّ
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أي نبحث عن دولة المواطنة التي تقّدم بها كثير من دول العالم اليوم.

ف أي طرف من طرف آخر ألّنه أكثرية أو ألّنه أقلّية، ألّن هذه  ويجب أن ال نخوِّ

ممارسة يفضلها السياســي خصوًصا في وقت األزمات، وهناك كثير من المثقفين 

يحاول أن ينشــر مســألة الوهم الَعقدي، الذي يجب أن نتوّقف عن تفسيراته اليوم 

ونبحث عن دولة المؤسسات ألّنها هي الحل في هذه األمور.

 الدكتور توفيق ال�سيف )كاتب وباحث(:
أنا ســعيد بوجودي اليوم معكم واالســتماع لألخ الدكتور األحمري وأعلق 

بالقــول أن الدكتور ُزهير األيوبي وهو مفّكر عربــي معروف في الغرب أكثر ما هو 

معــروف في العالم العربي، له كتاب »تغّول الدولة«، في هذا الكتاب يقول أّن أحد 

أســباب ضمور دور اإلنســان في العالم العربي هو أّن الدولة تضّخمت وتغّولت 

وأصبحت جزًءا من حياة كّل فرد، وأصبحت جزًءا من الســوق والصحة والتعليم 

وإلى آخره، أنا أظن أن هذا األمر حصل أيًضا بالنسبة للدين، أظن أّن هنالك تضّخًما 

متزايًدا لدور الدين في حياة األفراد وفي حياة المجتمعات أكثر مّما يحتمله الدين، 

يعني نحن نعلم أّن الدين ِمثل العلم على سبيل المثال له دور محّدد يؤّديه، له نِطاق 

واشــتغال محّدد، أنا رأيي أّن الدين ليس شــاماًل بل إنه كامــل وفرق بين الكمال 

والشــمول، لكنهم يقولون أن الدين شامل بمعنى أّنه يتدّخل في كّل جزء من أجزاء 

حياة اإلنسان أّول في الحياة.

 ال�سيخ محمود ال�سيف )عالم دين(:
الفهم الذي ُينَقل عن ُمستشرق أو متغّرب أّن الدين تغّول في المجتمع وفهمه 

فوضى، ولكن هل أّن المفاســد والتأخر في مجتمع المســلمين بســبب الدين أو 

بســبب عدم فهمهم للدين الذي يدعو للكرامة ويدعو إلى العدل والحرّية، وعندنا 

مقولة رائعة لعلــي بن أبي طالب يقول فيها للوالي على مصر، المشــهورة بالتنّوع 
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والتعّدد واالختالف الديني والطبقي والمذهبي، »أشــعرقلبك الرحمة للرعية« ثّم 

يقول فإّنهم صنفانث »إّما أٌخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق«، تعاملنا يجب أن 

يكون على أساس اإلنسانية ونحن في مجتمعنا نجد أن مطالب المصلحين جميًعا 

تتركز في أن يرتقي التعامل مع المواطن على أساس الكرامة، الحرّية والعدالة.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
أعتقد أّن محاضرة الدكتور مهّمة جّدا في تأســيس فكــر ثقافي لهذ المرحلة 

والتأكيد على أهميــة الفهم الواعي للتاريخ والجغرافيا والسياســة، وأن ينظر إلى 

اإلســالم كدين وبشــكل عام بغض النظر عن المذاهب والبحث عن المشتركات 

اإلنســانية، لكن نحن اآلن ورّبما َمْدعاة مثل هــذه الندوة وهذا الحضور أّننا نعيش 

ثورة مدنّية ديموقراطية، بغض النظر عــن االنتماءات الضّيقة، ما أريد أنه أقوله في 

نهاية األمر أّنه علينا أن نرفع شــعار لن نسقط في فخ الطائفّية، هذا هو الشعار الذي 

يجب أن نرفعه من أجل أن ُنّفوت الفرصة على تقسيمنا.

الأ�ستاذ �سادق الرم�سان )نا�سط حقوقي(:
الدكتور األحمري شكًرا جزياًل شّخصت وطرحت مجموعة من األطروحات 

كحل لإلشــكال الطائفي، وبسبب أننا عجزنا عن الوصول لحلول عملية تجاه هذه 

المشكلة فأرى أن بإمكاننا االستفادة من تجارب مجتمعات أخرى مرت بمثل هذه 

الحاالت وأقصد األوربيين أي بين أتباع الكاثوليك والبروتســتانت الذين تحاربوا 

لســنوات طويلة ثم توصلوا لمعالجات عبر آليات قد نتمكن من دراستها وتعديلها 

كي تتناسب مع واقعنا.

الأ�ستاذ زكي اأبو ال�سعود )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
السالم عليكم، مســرورين برؤيتك دكتور وبمحاضرتك الجميلة وبالحضور 

الكبيــر، أنا أعتقد أنه في ظــل التأجيج الطائفي الكبير والمحمــوم وُمحاولة إتّهام 
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طائفة بأكملها بأّنها عميلــة أو مرتبطة بالخارج وما إلى ذلك، فإن الدور األكبر يقع 

على المثقفين الوطنّيين من الطائفة الســنّية، للتصدي لهذه الحالة ألنه عندما يتقّدم 

شــخصيات وطنية ويرفعون أصواتهم ويطالبون بحق الجميع في المســاواة ضّد 

تقســيم المجتمع إلى شيعة وســنّة بدون تفريق، هنا ُيصبح الصوت أقوى وبالتالي 

هــذا ما ندعو إليه أن يكون هناك ِحراك فــي المنطقة األخرى نحو إزالة هذا الضْيم 

وإيقاف هذه الحملة المسعورة التي تقّسم المجتمع أكثر وأكثر وتقوم بتفريقه.

المحا�سر
ا وهو التسامح، فالتجديد يصنع  ذكرت قضّية التجديدحيث أن له ملمٌح مهّم جدًّ

تســامح، والتجديد في تراثنا ليس موضة جديدة ومرتبطة بموقف غربي، أعطيكم 

ا بين الزيدّية  مثااًل على ذلك، في القرن التاســع الهجري كان الصراع شــديد جــدًّ

وبين أهل الســنّة في اليمن وخرج عالم شهير فاق مجموعات المحّدثين والفقهاء 

بإنجازه لمشروع تجديدي وهو الوزير،حيث ورّكز على منجزات المذهب الزيدي 

ومنجزات المذهب الســنّي خاصة في قضايا الحديث والفقه، وصار يعتبر، يأخذ 

بفقه هؤالء وبفقــه هؤالء ِوفق ما ُيّرجحه الدليل، ويقــولث »يقول الهادوية ويقول 

الشــافعّية وهؤالء دليلهم أقوى وهؤالء دليلهم كذا«، ما حدث بعد ذلك أنه ُهوِجم 

كثيًرا من ناحية الســلطة واضّطر ألن يغترب وواجه إشــكاالت كثيرة تجدونها في 

مســيرة حياته نتيجة هذا العمل االجتهادي من شــخص من كبار علماء الزيدّية إاّل 

أنه أنتج خًطا اجتهادًيا في اليمن، وجاء بعده بقرون اإلمام الشــوكاني وســار على 

نفــس المنهج، ثّم جاء ُقضاة اليمن وانتجوا بعد ذلــك خًطا يعتبر الدليل ويهتم به، 

وأصبح اليمن كما ما تــرون حيث قّل فيها التعّصب، وال تجد شــخًصا في اليمن 

ا في  يدخل المســجد ثّم يسأل عن إمامهث زيدي أو سنّي؟ هذا إنجاز َعملي كبير جدًّ

مجتمعاتنا في منطقة معزولة عن العالــم ونجحت ويعيش فيها النّاس حياة طبيعّية 

إلى اليوم.
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هناك إشارة لقضّية تغّول الدين حقيقة ال أعتبره تغّول للدين ولكن التغّول هو 

اســتخدام الدين، كفرع للشرطة، هذا هو الذي ســُينتج تياًرا قوًيا أكثر ليبرالّية مّما 

تتخّيلون، ألّن النّاس ال ُيطيقون تحّكم الشيخ أكثر من اللزوم.

إذا اجتمعا، لكن المشــكلة أّنها تجتمع عند واحــد أو عند أفراد أقّلة، لكن إذا 

اجتمعت على المســتوى الفردي أّن النّاس مستوعدين من هذا األمر، نعم مطلوب 

ا وَمدعوا له وال  النّاس أتقياء والله أعطاهم خير، هذا وضع مثالي ووضع طيب جدًّ

أظن عاقل يعترض عليه، لكن أن تملك الدين ألّنك تملك الدنيا، العكس هذه هي 

اإلشكالية الكبيرة.

ترون الدين يضطر إلى البحث عن التقســيمات البدائّية، أي اســتبداد ُيطرح 

في المجتمع الهروب إلى ما ُينقض من االســتبداد، أي شــيء ُينقض منهن القبيلة 

ُتنقض والمنطقة ُتنقض والشــيخ ُينقض والصوفّية ُتنقض والهروب للبادية ُينقض، 

طرق كثيرة جّدا للهروب وبالتالي االســتبداد هو أحسن وسيلة لتدمير أي مجتمع 

على وجه األرض، تحب تدمر هذا المجتمع؟ لكن في نفس الوقت تأتي لحظة من 

اللحظات يدّمر هو كل شيء.

أّما الحديث عن واجب الســنّة والشــيعة فقد ذكرت أن هذا واجب الجميع، 

االنطالق إلى مصالــح جامعة، والتخلص من ضيق ما نعانيــه إلى المصلحة التي 

يمكن أن نجتمع عليها بدون أن نتعامل مع العالم كشــيعة وســنّة أو كطائفة وغير 

ذلــك، هذا يقتضي في نفس الوقت أن ال نحرص على أي فوضى وال أي ضرر وال 

نخلــق اإلرباك ألن تكاليف األمن ُتصبح عائق على المجتمع كي ينموان فلُتصرف 

موارد البلد لما ينفع النّاس، تنصرف لمصانعهم ولتقّدمهم.
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الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
باسمكم جميًعا اسمحوا لي أن أشكر سعادة الدكتور محمد على ما أتحفنا به 

في هذه األمســية من أفكار جميلة وُمناقشات رائعة، ومن المؤّكد أّننا جميًعا نرغب 

في مواصلة هذا الحوار الجميل ولكن بسبب ارتباطات ُمسبقة لدى ضيوفنا الكرام 

فإّننا نعتذر عن التوقف عند هذا الحد.

شكًرا لكم جميًعا وشــكًرا اإلخوة الكرام على هذه األمسية الجميلة، ونراكم 

على خير إن شاء الله.

.
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ال�سيوف:
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الأ�ستاذ فوؤاد عبدالجبار الحمود	 
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مدير الندوة: الأ�ستاذ ح�سين علي النمر))(

))(  ناشط اجتماعي.



الأ�ستاذ علي اأمين النمر
من مواليد العوامية بمحافظة القطيف عام 1972م.	 
حاصل على شــهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من 	 

كلية الجبيل.
تقلد عدة مناصب في شركة سابك في مجال السالمة.	 
عمل عضًوا في اللجنة الثقافية بنادي السالم بالعوامية. 	 
ســاهم في تأســيس وإدارة لجنــة الصم والبكــم التي تهتم 	 

باحتياجات هذه الفئة.
له مســاهمات وإنجازات في العديد من األنشطة االجتماعية 	 

والثقافية.
الأ�ستاذ فوؤاد عبدالجبار الحمود

حاصل علــى بكالوريوس في التربية البدنية من جامعة الملك 	 
سعود بالرياض.

معلم أصحاب الهمم ومــدرب محترف ويعمل معلًما للتربية 	 
البدنية بوزارة التعليم.

مترجم ومقدم دورات في لغة اإلشــارة بمركز الصم الرياضي 	 
بالقطيف.

ســاهم في عدة برامج تطوعية من بينها الدورات المدرســية 	 
لذوي اإلعاقة، لجنة ذوي اإلعاقة بجمعية القطيف الخيرية.

أنهــى العديد من الــدورات التدريبية في مجال لغة اإلشــارة 	 
ورياضة الصم والتأليف والكتابة.

كتب مجموعــة من المقاالت نشــرت في مواقــع التواصل 	 
اإللكتروني.



ال�ستاذ محمد اأحمد ال�سيخ
ناشط رياضي واجتماعي وإعالمي.	 
عمل في قسم التخطيط والمشاريع بشركة أرامكو السعودية.	 
عمل مشرًفا إدارًيا عاًما على لعبة القدم بنادي السالم، ومشرًفا 	 

على دورات كرة القدم بكافل اليتيم بالعوامية.
أصبح مشرًفا على الملتقى الرياضي بشبكة الرامس الثقافية ثم 	 

مشرًفا على ملتقى ذوي االحتياجات الخاصة.
أّســس وترأس صحيفة فرســان الرياضية )شــبكة القطيف 	 

الرياضية سابقًا(.
مؤسس ورئيس لجنة أصدقاء الصم والبكم األهلية بمحافظة 	 

القطيف.
عضو في هيئة اإلعالميين السعوديين.	 

الأ�ستاذ ح�سين �سعيد اآل ربح
من مواليد العوامية بمحافظة القطيف. 	 
حاصل على شهادة بكالوريوس تربية خاصة تخصص إعاقة 	 

سمعية، من جامعة الملك سعود بالرياض. 
عمل في مجــال تعليم ذوي اإلعاقة، وتنقــل في عدة مراكز 	 

تعليمية.
يعمل حالًيا معلًما مستشاًرا بالتربية الخاصة ومدرًبا ومترجًما 	 

التقني  للتدريب  العامة  والمؤسسة  التعليم  إدارة  من  معتمًدا 
والمهني. 

شارك في العديد من االنشــطة التطوعية االجتماعية من بينها 	 
تأسيس مركز الصم الرياضي بالقطيف. 

عضو بمجموعــة أصدقاء تعزيز الصحة النفســية بالقطيف. 	 
وعضو بلجنة أصدقاء الصم بالعوامية.
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مدير الندوة:
اإلخوة واألخوات، الســالم عليكــم جميًعا ورحمة الله وبركاتــه، قال الله 

ُه َعَمَلُكْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن{. ال شــّك أّن  تعالىث  }َوُقِل اْعَمُلوا َفَســَيَرى اللَّ

اإلســالم منَهُج حياٍة واقعية فال تكفي فيه المشــاِعُر والنيَّات، وإْن كان للنّية الطّيبة 

مكانها إاّل أّنها كما يؤّكد أحد ُمفســّري القرآن بذاتها ليســت َمناط الُحكِم والَجَزع 

وإّنما هي ُتحسب مع العمل فُتحّدد قيَمته.

هذه المقّدمة القصيرة تدفع بنا لصياغة سؤال فْحواهث كيف ُيمكن للبشر إنجاز 

األعمال بنجاح؟ لعّلكم أيها اإلخوة واألخوات تشتركون معنا في أّن نجاح أي عمل 

ال بّد أن يمّر بَخطوات مرّتبة، تبدأ بالِفطرة مروًرا بالُجهد والطموح وانتهاًء بالوصول 

للهدف وتطويره، وإّن خروج فكرة أي عمل من التنْظير إلى التطبيق العملي يستلِزم 

ل عليهم تحويل األفكار النظرية إلى أعمال ونشــاطات  اســتثماًرا لطاقات من ُيعوَّ

حّية ُنشاهد آثارها بأعيننا، وَنطِرب لنتائجها بِوجداننا هذا الَطرب الذي نتحّدث عنه 

يتجّلى في ُصوٍر عّدة، منهاث تشــجيع تلك الفئة العاملة بااللتفات إليها وُمساندتها 

معنوًيا ومادّيا، وإبراز نشاطها بشتى ُصَور اإلعالم المرئي والمسموع.
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والحمد لله أّن مجتمعنــا القطيفي غير غافٍل عن هذه المهّمة التي يراها واجًبا 

اجتماعيًّا ألزم نفســه القيام به، والســيما أّن قطيفنا الِمعطاء يتصّدر كما َيْجزم أحد 

الناشــطين فيه، يتصّدر جميع مناطق المملكة في النشــاطات الثقافية واالجتماعية 

المتنوعة من الفردية إلى الجماعية، بل رّبما يذكر بعضكم ثناء بعض الشــخصيات 

مــن مناطق ُمختلفة من أنحاء المملكة على تمّيز الَقطيف بكثرة وتنّوع النشــاطات 

الثقافية واالجتماعية في بعض احتفاالت التكريم التي ُأقيَمت فيما مضى من األّيام.

ونحن اليوم أمام واحد من النماذج اإلبداعية التي تمأل سماء قطِيفنا الِمعطاء، 

نموذج اســتطاع أن َيرقــى بعمله ُمنطلقا مــن جهود متواضعــة كان هدفها رعاية 

واحتضان شــريحة من أبناء المجتمع، ُأطِلق عليها فئة ذوي االحتياجات الخاّصة، 

ال عْطًفا وشفقًة عليهم َفحسب بل إيماًنا بما يمتلكونه من قدرات وطاقات ُيمكن أن 

ُتسهم في خدمة المجتمع وتطويره، وهذا ما تمَّ فعال على أيدي »لجنة اصدقاء الصّم 

مة لهم في مجــاالت اجتماعية، وثقافية، ورياضية. والُبكم« بتنّوع األنشــطة الُمقدَّ

وألّن أهل مكة أدرى بِشعابها ُنفِســح المجال لمسؤولي اللجنة للحديث عن نشأة 

المجموعــة والتحدّيات التي ُتواجهها، ثّم تســليط الضوء على نشــاطها وكذلك 

َعرُض تجربتها في الترجمة بلغة اإلشارة، ُمْخَتتمين الحديث عن تطّلعات الجماعة 

وآفاقها الُمستقبلية.

البداية ســتكون مع رئيس اللجنةث األســتاذ محمد أحمد الشــيخ، فليتفّضل 

مشكوًرا.

الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم 

على أشرف األنبياء والمرَسلين سّيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه 

الُمطيبين.
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في البداية أقّدم جزيل شــكري وتقديري لألخوة القائمين على منتدى الثالثاء 

وعلى رأسهم األستاذ جعفر الشايب، واألســتاذ زكي البحارنة الستضافتهم لهذه 

اللجنة.

في الحقيقة، جاءت فكرة إنشــاء هذه اللجنة بِفكرة منّا بعد أن كنّا ُنغطي أنشطة 

نادي الَسالم لعام 422)هـ عبر موقع شبكة الراِمس الثقافية، في ظل غياب اإلعالم 

عن النادي آنذاك ومن ِضمن هذه األنشــطة كانت الُمسابقة الثقافية السنوية للصم 

والبكم، ِعلًما بّأن نادي الســالم هو النادي الوحيد الذي ُيقيم ِمثل هذه المسابقات 

للصم، وبعد أن ُقمنا بنشــر تقرير عنهم ُمدَعم بالصــور، لم أكن أتوّقع هذا التفاعل 

الكبير من هذه الشــريحة والفرحة الكبيرة التي كانت ترتِسم على وجوههم. أّثر في 

نفســي هذا االلتفات فكان يدور في مخّيلتيث ما هو الشيء الذي من خالله أستطيع 

أن أقّدم شــيئا لهم؟ فبعدما ُقمنا بكتابة التقرير وتنزيل الصــور عبر الموقع احتّف 

حولي أكثر من ســتين شخًصا، وكانت الفرحة والبهجة على ِشفاههم، لِدرجة أّنهم 

أصّروا تلك الليلة على الذهاب معهم لتناول الُسحور. من ُهنا كان يدور في ُمخّيلي 

ما الذي استطيع تقديمه لهذه الشريحة؟ في الواقع هذه الشريحة ُمهّمشة اجتماعًيا، 

وقبيل محرم عام 423)هـ بأســبوع فقــط جاءتني فكرة مأتِم أبي عبدالحســين، 

وكانت فكــرة جديدة وغير متبلورة وتم االتصال باإلداري الثقافي بنادي الســالم 

األســتاذ محمد عبدالكريم الثويمر وَعرضنا عليه الفكرة فاســَتقبلها برحابة صدر، 

مباشرة واتصل باألستاذ حسين الَربح كونه هو الذي ُيترجم في المسابقات الثقافية 

في النادي فأّيد الفكرة بقّوة، واآلن أصبحنا مجموعة تعنى بالصم والبكم.

إن العمل في البداية كان صعًبا، لكن الشــباب أصّروا على نجاح العمل وكان 

هدفنا أن تكون هذه الترجمة ُمباشرة إاّل أّنه لقّلة االمكانيات وضيق الَوقت لم نتمّكن 

من عمل الترجمة المباشرة.

طبًعا هذه ُنبذة بســيطة عن نشــأة اللجنة، اآلن ســأترك المجال لبقية الزمالء 
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المشاركين.

الأ�ستاذ فوؤاد الحمود: 
في البداية، يجب أن نعرف ما هي اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي؟ بشكل 

عام، يمكن تقسيم المعاقين سمعًيا إلى فئتين رئيسيتينث األصم أو الصمم وضعاف 

السمع، وبعضهم يعاني من صعوبة في الكالم العادي أو فهم الكالم في الحوار من 

مســافة بعيدة، فيكون االعتماد أحياًنا على االتصال المباشر من مسافة قريبة حتى 

يمكن أن يحدث التواصل خصوًصا أن البعض يعتمد على قراءة الشفاء.

ُتقاس حدة السمع بقياس اسمه الديسبال، وتكون درجة السمع لدى اإلنسان 

العادي أقل من 25 ديســبال، أما التصنيف الخاص بفئة الصم فهو كالتاليث طفيف 

)من 26 إلى 40(، خفيف )من )4 إلى 55(، وواضح )من 65 إلى 70(، وشديدث 

)من )7إلى 90(، ومتطّرف )من )9 فأعلى( حيث ال يكاد َيسمع شيًئا.

أما عن طرق التواصل مــع األصم فعندما نتحدث معه ينبغي أن يكون الكالم 

ببطء،وذلك حيث أن البعض منهم يستطيع قراءة الشفاه، فالكالم بطريقة ُمستعجلة 

قد ُتبعد الكلمــة أو ال تِصل إليه بوضوح، فعندما نتحــّدث ينبغي أن يكون الكالم 

بِبطء، لكن إذا تكّلمنا ببطئ شــديد جًدا فقد يفقــد المتابعة ألّنه يتّعود على الحركة 

الطبيعية للشفاه، فيجب أن يؤخذ هذا بعين االعتبار.

من الُمفترض أيًضــا أّنه عندما أتعامل مع األصم ال أرفــع صوتي كثيًرا، ألّن 

رفع الصوت لن ُيغنيه فهو ال يســمع أساًسا، وهذا ال ُيجدي في الواقع بل بالعكس 

قد يؤذيه ألّنه لو نالحظ أّن بعض الصم يستعملون السّماعة، وهذه السّماعة تعتمد 

على النبرة العادية فعندما يكون الصوت ُمرتفًعا يحدث التشــويش عليه وأتســّبب 

له باألذى. وال بّد لمــن يتعامل مع الصم أن يتحّلى بالصبر ألّنه يحتاج إلى تواصل 

وبالتالي ما لم يكن هناك صبر يفقد هذا التواصل.
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وهناك ثالث طرق للتواصل مع األصمث الطريقة الَعملية هي لغة اإلشارة، هذه 

الطريقة األولى والطريقة الثانية هي لغة قراءة الشفاه، والطريقة الثالثة هي الدْمج بين 

لغة اإلشارة وقراءة الشفاه.

قد تكون في لغة اإلشارة معاناة كبيرة ألّن الُمحتوى اللغوي أللفاظ وعبارات 

الصــّم ال تتعــّدى ال 3000 كلمة في اللغــة العربية، وبالتالي هنــاك تداخل في 

المصطلحات، فالمصطلح الواحد قد ُيستخدم ألكثر من معنى، لكن ما ُيوِضح هذا 

المصطلح في الواقع هو ِسياق الكالم، لغة اإلشارة هي ليست لغة ُمستّقلة وإّنما هي 

لغة اإلشــارة الَوْصفية فهي تعتمد على الوصف لتقريب الفكرة، أي أنه ليس هناك 

ترجمة حرفية.

وهناك بعض المؤشرات التي تدّل على وجود إعاقة سمعية، فغالًبا ما يكون لدى 

األصم إمالة في الرأس أو يستخدم يده لجمع الصوت، فأغلبهم وحتى لو الحظتم 

الموجودين هنا ستجدون أّن لديهم إمالة في الرأس ألّن زاوية الرؤية بالنسبة إليهم 

مّهمة حتى يتمكن من رؤية اإلشــارة، وبعضهم يطلب رفع الصوت، عبر اإلشــارة 

والشخص الذي ال يسمع يرفع صوته ألّنه ال يستطيع التمييز، أنا اآلن أستطيع أقّدر 

المســافة التي بيني وبين اإلخوان وبالتالي يمبغي أن تكون حدة الصوت بمستوى 

معّين، فاإلنســان األصم أو ضعيف السمع هو أشــبه بالمكفوف ألّن المكفوف ال 

يســتطيع تحديد مكان الشــخص اآلخر فبالتالي قد تكون حّدة صوته غير متّزنة قد 

يرفع صوته بشكل عاٍل وهو يحتاج إلى الصوت الخفيف.

هذه مجّرد إشــارات أولية تمكن الفرد العادي من تشــخيص األصم وســبل 

التعامل والتواصل معه.

الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
طبعا أّول عمل بدأنا به كان في عام 423)هـ في الحسينية المهدية بالعوامية، 
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عملنا استوديو في البيت وجّهزنا أول شــريط يعرض مع ترجمة بلغة اإلشارة ولم 

يكن متقنًا جيدًا في البداية، وبعد إنتاج هذا الشــريط رأينا تفاعاًل كبيرًا من المجتمع 

وخاصة من األشــخاص الصــم وعوائلهم حيث أصبحوا يتابعون نشــاط المحل 

بصورة منتظمة.

 في الســنة الثانية وبعدما اكتمل بناء مسجد العّباس، تم اإلعداد بصورة أفضل 

لبث الترجمة بشــكل مباشــر وذلك بالتعاون مع إدارة المسجد، جّمعنا عدًدا أكبر 

من فئة الصم وعوائلهم وعقدنا أّول لقاء معهم لالســتماع لمالحظاتهم ومعاناتهم 

وخاصة من ناحية العزلة االجتماعية، كنّا نســتمع إلى ُمعانتهم، واســتطعنا إحصاء 

عدد كبير من هذه الفئة، وحضر ما يقارب 200 شــخص أصم من الذكور واإلناث 

في مجلس واحد وكان يضم أشخاًصا من مختلف مناطق المملكة.

ثم بدأنا بعدها بتنظيم الَدورات الفقهية، كتعليم الوضوء، والصالة، واألحكام 

الشــرعية، حيث تواجه فئة الصم صعوبات في فهمهــا وتطبيفاتها وواصلنا لمدة 

خمس سنوات بتنظيم هذه الدورات.

الأ�ستاذ ح�سين اآل ربح:
هناك العديد من القضايا المتعلقة بالعبادات، وال توجد طرق متبعة لمعالجتها 

وتوضيحهــا إلى فئة الصــم، وأرتأينا أن من واجبنا القيام بهذا الدور في المســائل 

المرتبطة بالوضوء ومسائل الطهارة وباقي العبادات األخرى، عبر تسجيل حلقات 

فيديو مترجمة للتوضيــح وعمل تطبيقات عملية معهم لتجــاوز األخطاء التي قد 

تحدث عند أداء هذه العبادات. وتوســع عمل اللجنــة ومهامها وتم توزيع المعام 

على عدة أشــخاص من بعضهم فئة الصم، وهكذا توسعت دائرة االهتمام بقضايا 

الصم في مجاالت متعددة.
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الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
قمنا بزيارة لســماحة الســيد علي الناصر وتحدثنا معه حول مشــروع اللجنة 

وأهميتها فأبدى اهتماًما وتعاوًنــا كبيًرا، ونتيجة لذلك بدأنا نتعاون مع طلبة العلوم 

الدينية فــي هذه البرامج، وانتقل التعاون لبعض القنــوات كاألنوار والزهراء. كما 

توســعت برامج الترجمة للــدورات الفقهية والدروس التي كانــت تقدم في بيت 

الزهــراء بالعوامية، والحــوزة العلمية بالقطيف، كما أقمنا عــدة دورات فقهية في 

مملكة البحرين أيًضا.

وفي البحرين أيًضا شــاركنا في بعض البرامــج الدينية كإحياء ليالي القدر في 

شهر رمضان، حيث طلبنا من إدارة المجلس أن يعطوا المجال لفئة الصم للحضور 

مثــل البقية، ووافقوا بعد تحفظ خوًفا من تشــتت انتباه الحضور، كما شــاركنا في 

الترجمة في بمناسبة اإلســراء والمعراج والذي كانت تبث مباشرة على التلفزيون 

الرسمي، حيث شكرنا المسؤولين ومن بينهم وزير العدل على هذه األعمال.

وقامت اللجنة بترجمة بعض األعمال الفنيــة ومن بينها فيلم »ربي ارجعون« 

بالتعاون مع قطيف فرينــدز، وفيلم »دمعة معاق« مع مجموعــة االئتالف، وفيلم 

»العاقبة« الذي مّثل فيه أشــخاص من فئة الصم، كما تم عمل فالشــات عن اإلمام 

.Eالحسين

الأ�ستاذ فوؤاد الحمود:
من القضايا المهمة التي وجدناها هي أن األصم كان يعيش في عزلة اجتماعية 

وفي حالة غير تفاعليــة، بحيث أن حضوره للمجالس الدينيــة أو قيامه بالعبادات 

تكون لمجرد المشــاركة دون أي معرفــة أو فهم، من هنا وجدنــا ضرورة العمل 

بمختلف الســبل اليصال األفكار والمفاهيم لهم بصورة تفاعلية عبر المشاركة في 

المحاضرات واألفالم واالحتفاالت وتوفير الترجمة المباشرة لهم.
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الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
قامت اللجنة بالتعاون مع عّدة جهات اجتماعية بالمشاركة في ترجمة الملتقى 

التوظيفي األّول والثالث والذي نّظمته جمعيات المنطقة، حيث لم تقتصر المشاركة 

على الحضور والترجمة فقط، بل عملت اللجنة على االســتثمار الملتقى لتوظيف 

أفراد فئة الصم من الجنسين بعد مخاطبة وزارة العمل وبعض الشركات الموجودة 

في الملتقى حيث تم توظيف 22 فتاة في عدة شركات.

وتمت المشاركة أيًضا في المنتدى القرآني بصفوى والذي نّظمته لجنة منتدى 

القرآن الكريم واقامت الحفل في قاعة الملك عبدالله الوطنية، وألّول مّرة كان كان 

حضور الصم الفًتا للجميع.

كما شــاركت اللجنة في الملتقى الرياضي الثاني والذي أقيم في قاعة الملك 

عبدالله الوطنية بالتعاون مع شــبكة القطيف الرياضيــة، وكان الحضور كبيرًا وتم 

النقــل عبر التلفزيون الســعودي حيث تطرقوا إلى هذه الفئة، وجرت مشــاركات 

في عدة برامــج اجتماعية من بينها احتفاالت اللجنــة األهلية للتكريم وغيرها من 

المناســبات حيث أســهم ذلك في خلق حالة تفاعل واندماج لفئــة الصم مع بقية 

شرائح المجتمع.

 الأ�ستاذ علي النمر:
سأتحدث في هذه العجالة عن أبرز التحديات والعقبات التي واجهتنا في لجنة 

الصم والبكم. أول هذه المعوقات هي المشكلة الفنية حيث أن األجهزة التي كانت 

متوفرة وقت بداية العمل كانت بدائية إذا ما قورنت باألجهزة المتوفرة حالًيا.

المعّوق الثاني هو الكادر البشري وبدأت اللجنة بخمسة أشخاص فقط، وكان 

ُجّل العمل ينصّب على الكوادر المرتبطة باللجنة آنذاك، فكانوا يشتغلون تقريًبا أكثر 

من عشرين ساعة في اليوم .
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أمــا المعوق الثالــث فهو الجانب المالــي بحيث أّننا كنّا نحتــاج إلى أجهزة 

جديدة، إلخراج األعمال بصــورة جيدة، باالضافة إلى هــذه المعوقات، واجهنا 

بعــض المصاعب الفنية في تصوير وإحراج الترجمة بصــورة احترافية جيدة، كما 

كانت هناك مشــاكل لوجستية في توفر مكان مناســب لعمل اللجنة حيث كنا نقوم 

بمعظم هذه األنشطة من المنازل أو في المسجد.

لقد تمكنا من التغلب على معظم هذه العقبات، وأصبح بمقدور اللجنة حالًيا 

المشــاركة في أي نشــاط أو برنامج اجتماعي أو ديني، وقد كانت هناك اسهامات 

كبيرة داعمة من األهالي لعمل اللجنة. 

الأ�سئلة والمداخالت
وليد اآل �سلي�س )نا�سط حقوقي(:

ا في الواقع لالستماع لنشاط اللجنة، كنت أتوّقع  الســالم عليكم، أنا سعيد جدًّ

أّن عمل اللجنــة مقتصر على المأتم الحســيني، وأرى أّن اللجنة تحتاج إلى جهد 

إعالمي لتوضيح دورهــا االجتماعي. كنت أتمنى أن تذكر إحصائية عن عدد ذوي 

االحتياجات الخاصة في محافظة القطيف من الذكور واإلناث، إطاللة بسيطة حول 

المؤهالت والتخّصصــات العلمية التي يمتلكها الصــم، وأرى أنه من الضروري 

االهتمام بالجانب الحقوقي، فيما يخّص حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة، حتى 

يعرفون حقوقهم والمطالبة بها.

الأ�ستاذ علي النمر:
توجد لدينا إحصائية أولية بأعداد الصم في محافظة القطيف حيث أن عددهم 

حوالي 370 فرًدا من الجنســين، مع العلم بأننا وجدنا صعوبة لدى بعض السر في 

االفصاح عن أبنائهم الصم.
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الأ�ستاذ فوؤاد الحمود:
ال توجــد لدينا في المملكة جامعات مخصصة للصــم وإنما هناك مجال في 

قسم الحاسب اآللي بكلية االتصاالت التي تمنج دبلوًما عالًيا بعد المرحلة الثانوية، 

ا. واألعداد الملتحقة بهذا البرنامج محدودة جدًّ

الأ�ستاذة مالك اأبو �سعيد )طالبة(:
أشــكركم على هذا العمــل الجميل، فنحــن من المؤكد أن هنــاك مبدعون 

ومبدعات من فئة الصم لو اتيحــت لهم الفرصة لقدموا اختراعات وأفكار خاّلقة، 

لقد قمتم فعاًل في هذه الليلة بتقريبنا أكثر إليهم.

الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
توجد مبدعات من فئة الصم، واللجنة تعاونت مع إحدى الفنّانات في صفوى 

أقامت معرًضا فنًيا خاًصا لفئة الصم والبكم من النساء وُنقل عبر التلفزيون السعودي 

والُصحف اليومية، وهذا الذي أثلج صدورنا ألّننا نحن أيًضا سّهلنا عملية المعرض 

النسائي.

الأ�ستاذة براء يو�سف )تربوية(:
 نالحظ أّن اللجنــة اهتّمت بالجانب الديني والعقائــدي وتّم إهمال الجانب 

الثقافــي والعلمي، فهل هناك خطط أو مشــاريع لالهتمام بهــذا الجانب؟ وذلك 

لتكوين مؤلفين ورّسامين ومهندسين من هذه الفئة.

الأ�ستاذ محمد ال�سيخ:
نحن كشــباب لدينا تطلعات كثيــرة الجانب الثقافــي واالجتماعي والعلمي 

ولكن وبحكم إمكانياتنا المحــدودة فإننا ال نتمكن من تغطية كل هذه المجاالت، 

نحن نتطّلع إلى أن نوصل هذه الشــريحة إلى أرقى المستويات، ونقوم بالمستحيل 

من أجل ذلــك. واآلن تّم اعتماد نادي الصم في منطقــة القطيف، وبميزانية تقريًبا 
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500 ألف ريال ســنوًيا، نادي الســالم هو الذي يحتضن هذه الفئة حيث قام بفتح 

النادي، والمالعب لهم.

ح�سن العيد )نا�سط اجتماعي(:
 بداية أسجل شكري وتقديري واعتزازي للعاملين في اللجنة على الجهد الكبير 

الذي يقومون به، هذه األمسية ُفرصة تعّرفنا فيها على أشياء كثيرة لم نكن نعرفها عن 

الجهد المبذول، وجزاكم من عند الله ســبحانه وتعالى، ألّن شكر اإلنسان ال يوفي 

حّقكم فإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتكم.

لدي أسئلة بسيطة، السؤال األّولث هل سعيتم إلى تسجيل اللجنة في الشؤون 

االجتماعية، بحيث أّنكم تحصلون على مميّزات من الحكومة كإعانة ســنوية أو ما 

شابه، وتستفيدون من مميّزات أخرى؟.

الســؤال الثانيث لغة اإلشــارة هل تختلف باختالف اللغــات؟ هل كّل الصم 

يعرفون لغة اإلشارة أم إّن األمر يحتاج إلى دراسة متخّصصة، ألّن الطريقة الوحيدة 

لكي تتواصل مع الصم هي اإلشارة، هل األصم يعرف لغة اإلشارة بداية؟

الأ�ستاذ محمد ال�سيخ: 
إلى اآلن لم نتقدم كلجنة لتســجياها رســميًا ألن اإلجراءات الرســمية غير 

واضحــة لدينا، ولكننا تواصلنا مع جمعية العوامية الخيرية من أجل تشــكيل لجنة 

ذوي االحتياجــات الخاصة نعمل من خاللها ونحن في طريقنا لتنســيق ذلك مع 

الجمعية والحصول على الموافقات الرسمية الالزمة.

الأ�ستاذ ح�سين اآل ربح:
األصم يأتي إلينا في المدرسة وفي معظم األحيان يكون من أب أو أم عاديين، 

ا، لكننا في المدرســة نعمل على تطوير لغة  فتكون لغة اإلشــارة عنده ضعيفة جدًّ

اإلشارة لديه، فمثاًل ندمج الصورة دائًما مع اللغة الصحيحة حتى تصل المفردة له.
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 في السابق كانت لغة اإلشــارة مختلفة مثل األلفاظ أو اللهجات، فكانت لغة 

اإلشــارة نوًعا ما فيها اختالف، أما اآلن فقد صدر قاموس اإلشــارة الموّحد للغة 

العربية، وهو موّحد على مستوى الوطن العربي ويمكن التواصل بين مختلف الناس 

باستخدام لغة اإلشارة على الرغم من وجود بعض االختالفات من لغة ألخرى. 

الأ�ستاذ علي الدرورة )كاتب و�ساعر(:
 في الحقيقة لم أكن أعرف أي شيء عن اجتماعكم وأتضح إليَّ أنكم تقومون 

بدور رائــع لهذه الجماعة، وكنت أتمنى أن يكون لكم إعالم قوي بحيث أّن جميع 

أبناء القطيف يعرفون هذا الشــيء وحتى مثل هذه النــدوة كانت تحتاج إلى إعالم 

ورعاية أكبر.

الجانب الثاني أردت االستفسار عن كفاءات الصم والبكم، هل فيهم شعراء، 

وكتاب، وأدباء، وقاّصيــن مثاًل ألّني عرفت قبل قليل أّن فيهم بعض التشــكيليين 

ا بحيث يشاركوا  والتشكيليات، فأتمنّى أّن التشــكيليين أيًضا يقوموا بدور كبير جدًّ

في المعارض المحلية.

الأ�ستاذ فوؤاد الحمود: 
ســبق أن قلنا أّن المحتوى اللغوي ضعيف عنــد األصم وبالتالي ال يمكن أن 

يكون منهم شاعر، يعني اآلن لو طلبنا من أصم أن يتكلم أو يكتب رسالة في الجّوال 

ع الكالم حتى توصل الفكرة،  ا، فهو يجمِّ نالحــظ أّن أدوات الربط ضعيفة جّدا جدًّ

بينما الشعر يحتاج إلى إبداع وخيال ومقّدمات، وكذلك القصة.

والتقيــت ببعض الصم ممن يتحدثون بطالقة بعد فترة تدريب جيدة ويقال أنه 

لن يكون هناك صم في المستقبل بسبب تطور العلم في زراعة القوقعة.

الأ�ستاذ زكي البحارنة )ع�سو الهيئة التنفيذية للمنتدى(:
 اســمحوا لي أن أقّدم الشــكر الجزيل باســم منتدى الثالثــاء الثقافي لهذه 
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االستجابة الطيبة ولهذه المشاركة التي عّرفت بجانب مهم من الناحية االجتماعية، 

وفعاًل أنا أتفق مع من أشــار إلى الضعف اإلعالمي للجنة وأؤكد على ضرورة فتح 

موقع إلكتروني يعّرف باللجنة حيث يســتطيع األلوف من المشــاركة معكم ودعم 

اللجنة والحصول على ما ُيمكن أن ُيشــّكل نقًصا من الكوادر في هذا الجانب. كل 

الشكر الجزيل مّرة أخرى لكم ولألستاذ محمد الحمران لمشاركته لألسبوع الثاني 

على التوالي في هذا المعرض، وشــكًرا لألستاذ حسين النمر وشكًرا لكم جميًعا، 

شكًرا.
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الثالثاء 1432/5/29هـ الموافق 2011/5/4م

ال�سيف:
معالي ال�سفير عبداهلل يحيى المعلمي	 

مدير الندوة: الأ�ستاذ ميرزا علي الخويلدي))(

))(  إعالمي مدير مكتب صحيفة الشرق األوسط بالمنطقة الشرقية.



معالي ال�سفير عبداهلل بن يحيى المعلمي
ماجستير العلوم في اإلدارة من جامعة ستانفورد 1983م.	 
بكالوريوس العلوم في الهندســة الكيميائية من جامعة والية 	 

أوريجون 1973م.
عدد من الــدورات التدريبية فــي جامعة هارفــارد وجامعة 	 

جرينوبل في فرنسا وفي عدد من الجامعات والمؤسسات في 
المملكة العربية السعودية.

رئيس دار المعلمي لالستشارات.	 
عضو مجلس اإلدارة في مؤسسة عسير للصحافة والنشر.	 
رئيس مجلس إدارة شركة اتش بي جي القابضة في دبي.	 
عضو في عدد من الجمعيات التطوعية والهيئات المهنية.	 
كاتب ومحاضر ومؤلف.	 
ســفير خادم الحرمين الشريفين في بلجيكا، بروكسل 2007 	 

ـ 2011م.
أمين محافظة جدة في الفترة ما بين 2001 ـ 2005م.	 
عضو مجلس الشورى في الفترة ما بين 1997 ـ 2001م.	 
عضو الهيئة االستشــارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون 	 

1999 ـ 2007م.
نائــب رئيس مجلــس اإلدارة ورئيس تنفيــذي في مجموعة 	 

العليان 1987-2001م.
عضــو مجلــس إدارة في عدد مــن المؤسســات الحكومية 	 

والشركات الخاصة. 
رئيس مجلس اإلدارة للغرفة التجارية الصناعية بجدة ونائب 	 

رئيس مجلس اإلدارة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
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مدير الندوة:
أسعد الله مساءكم أيها السادة والسيدات، ومرحًبا بكم في واحدة من أمسيات 

منتدى الثالثاء الثقافي. نلتقي هذا المســاء لنستمع إلى رؤية في اإلصالح الطامح 

للبناء وتشييد األوطان، اإلصالح الذي يحاول مراكمة المكاسب وتعزيز المنجزات 

ومعالجة الخلل وتوفير منصات التفاؤل عوًضا عن بيئة الخراب، والمشاركة عوًضا 

عن التهميش واالقصاء الذي يعطل الكفاءات وبغذي العصبيات.

إن القاسم المشترك بين أبناء هذا الوطن هو وحدة المصير، أما بقية المناقشات 

فهي تحت هذا السقف وتهدف إلى تعزيز الكرامة للوطن ولجميع أبنائه.

ضيفنا المتحدث في هذا المســاء هو معالي الســفير عبدالله المعلمي الذي 

عّين مؤخرًا في منصب الســفير الدائم في األمم المتحــدة وتولى قبلها العديد من 

المناصب اإلداريــة الهامة. وقبل أن نبــدأ يتفضل راعي المنتدى األســتاذ جعفر 

الشايب بإلقاء كلمة ترحيبية.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
الســالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته، باســمكم جميًعا اسمحوا لي أن 
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أشــكر معالي الســفير عبدالله المعلمي على اســتجابته للدعوة ومشاركته لنا هذا 

اللقاء، وتجّشــمه عناء مشقة السفر والحضور للمشاركة في منتدى الثالثاء الثقافي 

بالقطيــف. محاضرنا الكريم غنٌي عن التعريف إذ كنا عرفناه في مجلس الشــورى 

صوًتا متميًزا وكفاءة وطنية معروفــة، وفي عمله في أمانة محافظة جدة كان له دور 

بارز طوال فترة تسّلمه لهذا الموقع، والكّل ُيشيد بجهوده وبأعماله المتميزة خالل 

فترة عمله هناك.

وِعرْفته أنا شــخصًيا من خالل عمله في ســفارة خادم الحرمين الشريفين في 

بروكســل، حيث ألتقيه بين الفينة واألخرى، كوني عضًوا في مجلس إدارة مؤسسة 

مد الجســور التي تتخذ من هولندا مقًرا لها، وهي تعمل في مجال تنمية مؤسسات 

المجتمــع المدني في منطقة الخليج، وتتعامل مع المؤسســات الشــبيهة في دول 

االتحاد األوروبي، وكنا على تواصل مستمر مع معالي السفير خالل هذه الجوالت 

وهــذه اللقاءات، وكنّا دائًما نجــد لديه الصدر الرحب في اســتقبال الضيوف في 

منزله العامر في بروكســل، وأحاديثه الصريحة التي قــد نختلف في بعضها ونتفق 

في كثيٍر منها، ولكنّه كان دائًما يســتقبل كل وجهات النظر برحابة الصدر، وضمن 

نقاش موضوعي جميل. ونبارك له أيًضا تســّلمه الموقع الجديد، المنصب الجديد 

كممثل دائم للمملكة العربية الســعودية في األمم المتحدة في نيويورك، ونتمنى له 

أن يحظى بكّل توفيق، وأن يكون وجوده في هذا الموقع المهم إن شــاء الله منفعة 

لوطننا ولمجتمعنا السعودي بشكل عام.

أحببت فقط في هذه الكلمة الترحيبية أيًضا أن أشــير إلى اختيار معالي السفير 

للموضوع الذي ســيتحدث عنه، وهو موضوع يتعلــق بقضية في غاية األهمية في 

هذه المرحلة »مســيرة التغيير واإلصالح المطلوب في المملكة العربية السعودية«، حيث 

أن معاليه كاتب معروف سبق له أن تناول هذا الموضوع من زوايا عديدة، وطرح العديد من 

القضايا التي نتطلــع إليها كمواطنين في من أجل تطوير مجتمعنــا وبنيته، ولهذا فقد ارتأينا 
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ســوًيا أن يكون محور حديث هذه األمســية حول هذا الموضوع. وآمل أن يكون بحضوره 

ومناقشــته لهذا الموضوع إثراء لهذه القضية بشكل جيد، وأن تكون المناقشات والحوارات 

التي ســتدور حول هذا الموضوع بنّاءة وهادفة، للوصول إلــى ما نريد أن نحققه جميًعا في 

وطننا الغالي. 

مرة أخرى أرّحب بصديقي العزيز، وأخي معالي األستاذ عبدالله المعلمي وأشكره مرة 

أخرى على الحضور وأهاًل وسهاًل به بين أهله.

المحا�سر:
بسم الله والحمد لله، الصالة والسالم على ســيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 

وااله، أشــكر سعادة األخ ميرزا الخويلدي، على هذا التقديم الثري الطيب، كما اشكر أخي 

العزيز األســتاذ جعفر على ترحيبه وضيافته، وأشــكره على أن أتاح لي الفرصة للقاء بهذا 

الجمع الطيب من أبناء المنطقة الشرقية التي أحتفظ لها في خاطري بأجمل الذكريات حيث 

قضيت حوالي 5) عاًما من عمري في هذه الديار، وُولد جّل أبنائي فيها، ولي فيها صداقات 

قديمة وصداقات متجددة.

 ويســعدني أن يكون لي فيها هذا المساء مزيد من هذه الصداقات عبر الحضور المتميز 

في هذه األمســية الطيبة، ولقد ســارعت لالســتجابة للدعوة الكريمة التي تفضل بها أخي 

األستاذ جعفر لعّدة أسباب منها أنني أؤمن أّن الحوار واللقاء والتواصل والتفاهم هو أحسن 

الوسائل الوصول إلى النتائج المرجوة، والغايات المشتركة، وأّن مد الجسور بين أبناء الوطن 

الواحد، وأبناء الشعب الواحد، هو الوســيلة الفّعالة لبناء وتدعيم وضمان وحدتنا الوطنية، 

التي هي أساس كيان هذا الوطن، وأســاس نهضته، وأساس ازدهاره وتقدمه، ولذلك فلقد 

رّحبت بهذه الفرصة الثمينة التي أتاحها لي أخي وزميلي األستاذ جعفر.

ســوف أتحدث عن قضية اإلصالح بالمملكة العربية الســعودية، ومســيرة اإلصالح 

والتغيير المطلوب، خاصة وأننا سوف نحتفل قريًبا بالذكرى السادسة لتوّلي خادم الحرمين 
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الشريفين الملك عبدالله مقاليد الحكم في البالد.

وكمــا تذكرون كان خادم الحرمين قد اســتهل واليته بخطاب هــام، ألقاه أمام مجلس 

الشــورى، أعلن فيه عن إطالق مســيرة إصالحية واســعة النطاق. وفي تقديري أّن التاريخ 

ســوف يكتب في ســجالته أّن الملك عبدالله هو ملك اإلصالح، ألنه بدأ مســيرة متعددة 

الجوانب في اإلصالح السياســي، واالقتصــادي، واإلداري، واالجتماعي، واإلصالح في 

مرفقي التعليم، والقضاء وغيرها من المجاالت، وال شــك أّن ما تحقق في هذه المجاالت 

يبعث على األمل، ويبعث على الســرور، وال شك أيًضا أّن بعًضا من هذه المجاالت تحتاج 

إلى مزيد من الدعم، ومزيد من العزم من قبل خادم الحرمين الشريفين، ومن قبل المسؤولين 

جميًعا، ومن قبل المواطنين، حتى يتحقق الهدف المنشود بإذن الله تعالى.

إذا نظرنا إلى مسيرة اإلصالح االقتصادي، فلقد بدأت هذه المسيرة مواكبًة سعي المملكة 

لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لهذا الجهد الذي اســتمر عبر عدة ســنوات 

فلقد تم مراجعة عدد كبير من األنظمة والتشريعات، بلغت أكثر من أربعين نظاًما، وتم إعادة 

صياغــة بعضها بما يتفق مع المعايير العالمية، ومع المتطلبــات التي يحتاج إليها االنضمام 

إلى منظمة التجارة العالميــة، وكان نتيجة ذلك أن تحقق قدر كبير من االنفتاح االقتصادي، 

وتحقق قدٌر كبير من إزالة القيود، ومن تســهيل اإلجراءات في كثير من المجاالت، ونظرنا 

إلى بعض هذه النتائج عندما وجدنا أن المملكة العربية الســعودية قد ارتقت في سلم الدول 

الجاذبة لالســتثمار من المرتبة الـ 65 قبل عدة سنوات، بحيث أصبحت في المرتبة الـ )) 

في العام الماضي وهذا إنجاز، بال شك يستحق االعتراف به ويستحق التقدير.

في خالل الســنوات الماضية حققت المملكة العربية السعودية نمًوا اقتصادًيا مضطرًدا 

ولــم تؤثر في هــذا النمو األزمة االقتصاديــة العالمية التي مر بها العالــم في عامي 2008 

و2009، ففي خالل هــذه الفترة انخفض حجم الدين العام بشــكل كبير، وأنا أذكر وكثير 

منكم يذكر أننا قبل 0) ســنوات كنا نتحدث ونحذر من الَدْين العام الذي سينتقل َعبؤه إلى 
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األجيــال المقبلة، والذي تجاوز في مرحلٍة من المراحــل 00) % من حجم الناتج القومي 

ا أو هاجًسا ضاغًطا على  اإلجمالي، ولكنه اآلن أصبح منحصًرا إلى حدٍّ بعيد وال يشــكل همًّ

الوضع االقتصادي في البالد. لقد تحســنت وسائل إدارة االقتصاد وطرق أدائه، صحيح قد 

يقــول قائل أن هذا كله قد تحقق بفضل ارتفاع العوائــد البترولية، ولكن ارتفاعها لوحده ال 

يأتــي بالنتائج إذا لم يقترن باتخاذ السياســات الفّعالة التي تؤدي إلــى هذه النتائج، ولذلك 

فنستطيع أن نقول بقدر من الثقة أن نجاًحا كبيًرا وتحسنًا كبيًرا، وإصالًحا كبيًرا، قد طرأ على 

المســار االقتصادي في المملكة العربية السعودية، مع أنه قد تكون هناك نقاط أو مجاالت 

نحتاج إلى العناية بها واالهتمام بها في الفترة المقبلة.

التضخم بدون شك أصبح اآلن يشّكل هاجًسا مع أنه ما زال في حدود 5 إلى 6 في المئة 

حســب اإلحصائيات الرسمية والحكومية، إاّل أنه يظل هاجًســا يحتاج إلى العناية ويحتاج 

إلى االهتمام، حتى ال يتجاوز هذه الحدود وإذا تجاوزها يصبح من الصعب الســيطرة عليه، 

طبًعا حزمة اإلجــراءات الجديدة التي اُتخذت في اآلونة األخيــرة، بما فيها تثبيت زيادات 

الرواتب، التي ُمنحت لموظفي الدولة وتخفيض بعض الرســوم على ســلع متعددة، وعلى 

خدمات متعددة، كّل هذا ســوف يؤدي إلى الحد من اندفاع التضخم، ولكن بالمقابل هناك 

من يقول أّن الحزمة نفســها من اإلجراءات ســتؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من الموارد في 

االقتصاد الوطني وسوف ينتج عنها ضغوط تضخمية، وال بّد من االهتمام بالسيطرة عليها.

إًذا تظل قضية التضخم من القضايا التي تحتاج إلى العناية والمتابعة، بطبيعة الحال هذه 

القضية مهمة بالذات بالنســبة للفئات محدودة الدخــل وقليلة الدخل ألنها هي األكثر تأثًرا 

بالتضخم، المشــكلة االقتصادية المهمة األخرى التي ما زالت تفرض وجودها هي مشكلة 

البطالة التي بلغت نســبتها في هذا العام عام 0)20 حوالي 0)%، وارتفعت عما كانت عليه 

قبل ســنتين، وأيًضا إذا نظرنا إلى تفصيل هذه المشــكلة نجد أنهــا تصل إلى أكثر من %20 

بين النســاء، وتصل إلى قرابة 40% في الفئة العمرية ما بين 9) إلى 24 عاًما، وهذا يعني أّن 

هذه المشــكلة متجّذرة في قطاعات معينة، وفي أجــزاء معينة من فئات المجتمع. إن وطننا 
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ال يزال يســتضيف أكثر من ثمانية ماليين نسمة من غير السعوديين، ونستقدم حوالي مليون 

وافــد في كل عام، فال ينبغي له أن يكون عاجًزا أو قاصًرا عن اســتيعاب أبناء وبنات الوطن 

الســعوديين، الراغبين في الدخول إلــى مجال العمل. واعتقد أّن هناك شــيًئا من الضعف 

فــي بعض القرارات، أو في بعض البرامج والسياســات التي اُتخذت حتى اآلن في محاولة 

محاربة البطالة، وأعتقد أن المستقبل القريب ال بّد أن يشهد وإن لم يكن ذلك حاصاًل فال بّد 

من الدعوة إليه، ال بّد أن يشــهد مزيًدا من اإلجراءات ومن التشريعات الالزمة، لكبح جماح 

البطالة، واستعادة السيطرة على هذا الوضع.

 بعــض التَوُجهات التي ُتطرح تقول أن الســيطرة على البطالة غير متيســرة في الوقت 

الحاضر، وأّنها ســوف ترتفع في األعوام القادمة، وأنا أظن أن هذا ال يمكن أن يكون مقبواًل 

وال بــّد من أن تكون هنــاك جهوًدا كافية لهذا الغرض، حيث ســيتتطلب ذلك عدة جوانب 

كالتدريب، والتشريع وإعادة النظر في مناهج التعليم أيًضا، ولكن قضية التعليم قضية أطول، 

وال بّد من اإلجراءات المهمة أوالً للتغلب على تصاعد البطالة والحد منها.

 المشــكلة األخرى التي ما زالت تســيطر أو تظهر في الوضــع االقتصادي الحالي هي 

مشــكلة الفقر التي تطال قطاعات وشــرائح من المجتمع في مختلف المجاالت، في هذا 

اليوم قرأنا تصريًحــا لمعالي وزير التخطيط واالقتصاد أعلن فيه أنــه قد تم القضاء على ما 

يعّرف بالفقر المدقع، ولكن الفقر المطلق ما يزال قضية، بدون شك أن اإلجراءات األخيرة 

التي اتخذت، والقرارات الملكية التي صدرت، والتي اشتملت فيما اشتملت عليه على رفع 

مخصصات الضمان االجتماعي، وعلى توسيع قاعدة اإلقراض من الصناديق المتخصصة، 

التي تهدف إلى مساعدة الراغبين في إقامة أنشطتهم االقتصادية الذاتية، كل هذا سوف يؤدي 

بإذن الله إلى التغلب على قضية الفقر ومشــكلته، وكما أن محاربة البطالة هي في حّد ذاتها 

محاربة للفقر؛ ألننا إن أوجدنا لفرد من أفراد العائلة الوظيفة المناسبة التي يستطيع أن يؤمن 

من خاللها عيشــه، وعيش أبنائه وأســرته، فإننا بذلك نكون قد بنينا لبنة إضافية في الحاجز 

ضــد الفقر، ولكن مثل ما ذَكرت أنني أعتقد أن هــذه القضية ما زالت تمثل عنصًرا مهًما من 
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العناصر التي ينبغي معالجتها، وينبغي التطرق إليها بشكل أكثر فعالية في المستقبل القريب.

فــي مجالي التعليم والقضاء، أطلق خادم الحرمين الشــريفين مســيرة إصالحية كبيرة 

وأعلن عن برامج شــاملة وعريضة لإلصالح الشــامل في كال القطاعين، وفي هذا الصباح 

بالذات اطلعت في الصحف على برامج أعلنــت عنها وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض، 

وأعتقد أّن الحاجة إلى الرفع من مســتوى التعليم أصبحت ُملّحة، ألن التعليم القاصر ينتج 

كفاءات قاصرة، والكفاءات القاصرة تشــكل عبًئا على االقتصاد الوطني وال تشكل إضافة 

إليــه، وال يليق بالمملكة العربية الســعودية بحجم قدراتها وإمكاناتهــا ومكانتها التاريخية 

والسياســية واالقتصادية المعاصرة والقديمة، ال يليق بها أن تكون مرتبتها متأخرة بين دول 

العالــم في نتائج اختبارات القياس والتقويم للطلبــة، خاصة في مادتي العلوم والرياضيات 

وغيرها من هذه المواد. وأظّن أنني ال أكون مجافًيا للحقيقة إذا تصورت أّن مسيرة اإلصالح 

فــي هذين المرفقين ما زالت بطيئــة وانها تحتاج إلى دفعة قوية من قبــل القيادة، ومن قبل 

مجلس الشــورى، ومن قبل مجلس الوزراء، حتى يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل أكثر سرعة، 

فالعالم ال ينتظر الضعفاء، وال ينتظر المتأخرين، وال بّد لنا من أن تكون سرعة انطالقنا أسرع 

من وتيرة العالم؛ ألننا نريد ليس فقط إبقاء المســافة ذاتها بيننا وبين بقية أقطار العالم، وإنما 

نريد أن نقضي على الفجوة القائمة في هذا المجال وفي هذا القطاع. 

 إًذا هذان مجاالن من المجاالت الهامة التي أعلن فيهما خادم الحرمين الشــريفين عن 

انطالق مسيرة اإلصالح، ولكننا نأمل ونرغب وندعو إلى أن تكون الوتيرة أكثر سرعة، وأكثر 

عزًما، حتى نتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.

الحديث أيًضا عــن اإلصالح يقودنا إلى اإلصــالح اإلداري، واإلصالح االجتماعي، 

واإلصالح السياســي، ففي مجال اإلصالح السياسي قطعت المملكة خطوات تحت قيادة 

خادم الحرمين في إضافة التعديالت المناســبة لنظام مجلس الشــورى، وفي تأسيس نظام 

هيئة البيعة، وفي غيرها من القطاعات والمجــاالت، ولكن أعتقد أّن المجال ال يزال يدعو 
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إلى زيادة فعالية هذه المجالس، بدًءا بمجلس الشــورى الذي تشــرفت بعضويته في دورته 

الثانيــة، والذي أعتقد أنه يؤدي دوًرا هاًما وفعااًل، ويمكــن أن يكون هذا الدور أكثر أهمية، 

وأكثر فّعاليــة، إذا أضيفت إلى المجلس بعض الصالحيات، وصالحيــة مراجعة الميزانية 

العامة للدولة، وصالحية المشــاركة في تحديد أولويات اإلنفاق، مثل صالحية المحاسبة 

والمســاءلة للمســؤولين في مختلف المجاالت والميادين، وقد يتحقق ذلك بصورة أكثر 

فعاليــة، وأكثر تمثيلية فيما لو كان مجلس الشــورى منتخًبا، علــى األقل بجزء من أعضائه 

كمرحلة أولى ربما النصف، وأن يكون النصــف اآلخر بالتعيين كنقطة بداية. أعتقد أّن هذا 

هو شــيء من اإلصالح الذي يطمح إليه الملك عبدالله، والذي نرى أّن الظروف السياسية 

واالجتماعية في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي تدعو إليه، وقد تكون مناسبة 

ومهيئة له.

 فيمــا يتعلق ببقية المجالس أعتقد أن مجالس المنطقة يمكن أن تؤدي دوًرا أكثر فعالية، 

وال أرى ما يمنع أن يكون كلها باالنتخاب، أو أن يكون ثلثيها على األقل باالنتخاب، وثلث 

بالتعيين، ولكن ال بّد من أن تكون أكثــر قابلية، وقدرة على التحرك واالرتباط بالمواطنين، 

حتى تكون أكثر تعبيًرا عن احتياجاتهم وهمومهم.

أخي األستاذ جعفر هو رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، وأنا كانت لي دعوة 

سابقة بأن يتم دمج المجالس البلدية مع مجالس المحافظات، ألنني ال أرى ما يبرر أن يكون 

هناك مجلس بلدي يختص بجهاز البلدية فقط، وال يملك القدرة أو الصالحية على مراجعة 

بقية الخدمات في أنحاء المحافظة، كما يفعــل مجلس المحافظة، ولذلك فأرى أّن الوقت 

قد صار مناســًبا لدمج مجلس المحافظة مع المجلس البلــدي، على أن يكون كل أعضائه 

باالنتخاب، وبطبيعة الحال على أن يفتح المجال فيه للمجتمع بشقيه الرجال والنساء، وأظن 

أّن الخطوة األخيرة التي اتخذت باإلعالن عن االنتخابات البلدية بدون مشاركة النساء فيها 

نقطة ضعف، وقد تكون مبرًرا لضعف االقبال عليها كما كنا نتحدث قبيل بدء هذه االمسية.
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فيما يتعلق باإلصالح اإلداري، فإن جزًءا من هذا اإلصالح تم كمكمل لبرنامج اإلصالح 

االقتصادي الذي نفذته الدولة في الســنوات الماضية، ولكن الجزء األهم يحتاج إلى تفعيل 

وتنشيط، وهو يتعلق بإعادة هيكلة بعض أنشطة الدولة، بحيث تكون أكثر فعالية، وأكثر قدرة 

على التنفيذ.

من المهم تقليص المركزية في الجهــاز اإلداري من خالل تفويض بعض الصالحيات 

إلــى المناطق وإلــى المحافظات، حتى نتمكن مــن زيادة فعالية األداء، وإســناد دور أكثر 

فعالية لمجالس المناطق في الرقابة، والمســاءلة، واإلشراف في هذا القطاع، بدون مثل هذا 

اإلجراء سيظل جهاز الدولة مثقاًل ببيرقراطيته البطيئة، وسيظل بعيًدا عن احتياجات المواطن 

المباشرة، وهمومه ورغباته.

 وأخيًرا وآخًرا اتحدث عن اإلصالح االجتماعي الذي يضمن للفئات المســتضعفة في 

المجتمع حقوقها الكاملة، بما في ذلك الحقوق المشــروعة للنساء، ولألطفال، وللعجزة، 

وللمعاقين ولغيرها من الفئات، التي ال تملك القدرة على الوصول بالمســتوى نفســه من 

الفعالية ومن االنفتاح إلى ُصنّاع القرار في مختلف المســتويات. وإن كنا قد شــهدنا مزيًدا 

مــن االنفتاح ومزيًدا من اإلنجاز في هذا المجال، ولكنني أعتقد أّن هذا القطاع ما زال ينتظر 

المزيد من اإلصالح.

الخالصة في كل ما تحدثت فيه هو أن اإلصالح مســيرة حثيثة، صحيح أن اإلصالح ال 

يتحقــق بين يوم وليلة، ولكن الصحيح أيًضا أن هذه المســيرة يجب أن ال تتوقف أبًدا، وأّن 

ما نشــهده في العالم من حولنا هو أدعى إلى تسريع وتيرة اإلصالح، حتى يتأتى لنا المواءمة 

بين احتياجات الناس ومطالبهــم، ورغباتهم، وحقوقهم، وبين األداء الحكومي الذي قد ال 

يكون دائًما مواكًبا لهذه االحتياجات بالشــكل المطلوب. أنــا ال أظن أنني قد أَتيت بكل ما 

يمكن أن نغطيه أو نشــتمل عليه من نقاط في هذا الحديــث، ولكنني أحببت أن أتطرق إلى 

رؤوس أقالم، وأن أكتفي بطرحها كرسائل وكمؤشرات عامة، وأن أترك المجال في الحوار 
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لمالحظاتكم ومداخالتكم وأسئلتكم، حتى تقود الحوار إلى المجاالت وإلى الميادين التي 

تشعرون بأهميتها بشكل أكثر.

وبصفة عامة أنا شــخصًيا متفائل أّن مســيرة اإلصالح التي بدأت قد انطلقت، وسوف 

تســتمر وأنها سوف تزداد فعالية في المســتقبل القريب إن شاء الله، وأنها سوف تكون أكثر 

التصاًقــا واقتراًبا الحتياجات النــاس ورغباتهم، وأعتقد أن هناك فرًقــا كبيًرا بين وقت من 

األوقات كنا فيه ال نعرف إن كنا ســائرين في االتجاه المطلوب أم ال، وبين وقت آخر ندرك 

أو يدرك كثير منا أننا بإذن الله سائرون في الطريق الصحيح، وإن كنا نختلف أو نتحاور حول 

الوتيرة، والسرعة، واألولويات، واختالف المجاالت التي ينبغي التركيز عليها.

 أشــكركم جميًعا على حسن اســتماعكم وحسن إصغائكم، ويشــرفني ويسعدني أن 

أستمع إلى مالحظاتكم وأفكاركم، ويسعدني اإلجابة على ما أستطيع اإلجابة عليه من أسئلة 

ومالحظات، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأ�سئلة والمداخالت
مدير الندوة:

 شــكًرا جزياًل معالي المهندس حقيقة الكلمة بقدر مــا كانت مركزة إاّل أنها حاولت أن 

تغطي على أهم النقاط اإليجابية التي شهدتها بالدنا في مسيرة اإلصالح خاصة في مجاالت 

االقتصاد والتعليم واإلصالح اإلداري واالجتماعي والسياسي هناك الكثير من المناقشات، 

سوف أتيح المجال للحضور من لديه؟

الأ�ستاذ �سعيد الخباز )ن�سط اجتماعي(:
ذكرت موضوعين أو نقطتين أنا أحاول أن أربطهم مع بعض وهماث البطالة واالســتثمار 

األجنبي، لحد اآلن االقتصاد المحلي فشــل فشاًل ذريًعا في أن يستقطب استثمارات مناسبة 

للتقليل من البطالة في المجتمع السعودي، ومن وجهة نظري أنه يحتاج إلى استقطاب عمالة 
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وذات أجــور مرتفعة، لكن االقتصاد بصفته العامة ُمهيكل مــن الطفرة األولى على العمالة 

الرخيصة.

الأ�ستاذ عبداهلل العبدالباقي )كاتب ونا�سط اجتماعي(:
 تحدثت عن التفاؤل بمســيرة اإلصالح، أنا كنت أشاركك قبل فترة هذا التفاؤل ولكنه 

بدأ يتالشى لألسف، والسبب أن المسيرة كانت تسير في طريق سليم فأتت األوامر اإلدارية 

لتحول عملية اإلصالح إلى مجرد عطايا، وهذا ليس له عالقة من قريب أو بعيد باإلصالح. 

وعندما نتحدث عن اإلصالح االقتصادي، فالبطالة ال زالت متفشــية، وال توجد حتى اآلن 

خطة قادرة على إنقاذ الوطن منها وهي تزداد تفشــًيا، فــال أعرف عن أي إصالح اقتصادي 

تتحدث؟، أنا فقط ســأذكر إعالن وزير التربية اليوم، يقول أن التعليم في حالة يرثى لها، أما 

القضاء فعند الحديث عن إصالح قضائي والقضاء ال يســتطيع أن يقاضي قاٍض ُمرتٍش، أو 

عضو في هيئة األمر بالمعروف يضرب امرأة بحجة أن عيونها فاتنة، هل هذا إصالح قضائي؟

 اإلصالح السياســي ال شيء في هذا الجانب ســوى مجلس الشورى وهو ال يقدم أي 

شيء، فوجوده وعدمه واحد.

المحا�سر:
 األســتاذ سعيد يتحدث عن البطالة واالستثمار الخارجي، أنا أحترم وجهة نظرك ولكن 

أعتقد أّن هذا غير صحيح بدليل أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر تحتل المركز 

األول بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في حجم االستثمارات المجتذبة، فأعتقد أن 

هذا غير دقيق وغير صحيح، وأنا هنا ال أتحدث باســم الهيئة العامة لالستثمار التي تملك أن 

تتحدث عن نفســها بشكل أفضل، أما القول بأّن االستثمار الخارجي لم يساعد في الحد من 

البطالة فهذا صحيح، وأنا ذكرت أّن البطالة ما زالت مشــكلة، وأّن قضايا التشــريع المحلي 

والتدريب ومفرزات التعليم وكل هذه القضايا مفاتيح أساسية للتغلب على مشكلة البطالة، 

وأّن هذا ينطبق على االســتثمار األجنبي وعلى االستثمار المحلي. المستثمرون المحليون 
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يتسابقون على تأشيرات العمالة الوافدة مثل ما يتسابق عليها المستثمر األجنبي، وال نستطيع 

أن نتوقع أن يكون المســتثمر األجنبي أكثر حرًصا من أبناء الوطن على توظيف أبناء الوطن، 

الحديــث عن أن الحاجة هي الجتذاب االســتثمارات الكثيفة االســتخدام للعمالة وذات 

أجــور مرتفعة هذا في حّد ذاته تناقض؛ ألن االســتخدام الكثيف للعمالة ُيبنى على األجور 

المنخفضة، نحن الذي نريده هو األجور المجزية بمســتوى التقنية الراقي الذي يستطيع أن 

يجتذب المواطن ويعطيه الدخل المناســب، نحن في بالدنا 8 مليون عامل وافد ربما 2 أو 

3 مليون منهم ال نريد بالضرورة أن يحل المواطن الســعودي محلهم وهم العمالة منخفضة 

التكلفة، ولكن نريد أن نرّكز على العمالة التي تضيف إضافات إلى االقتصاد الوطني، وعلى 

كل حال أنا أحترم طبًعا وجهة نظرك وأقّدرها، ولكن يعني أستأذنك باالختالف معها.

األســتاذ عبدالله العبدالباقي يقول أن التفاؤل بدأ يتالشــى، على حال النظرة والتوجه 

العام قد يختلف من شــخص إلى آخر، أنت تحدثت على أن التعليم فيه مشــكلة، والقضاء 

فيه مشــكلة، والفساد والبيروقراطية وغير ذلك وهي كلها أمور أنا أشرت إليها، وذكرت أنها 

من األمور التي ينبغــي مضاعفة الجهد للتغلب عليها، ألنها ما زالت في مســتوى َيقل عن 

مســتوى طموحاتنا، أظن أن العجلة تسير إلى األمام قد ال تسير بالسرعة الكافية، والمطلوبة 

في كل المجــاالت، لكنني ال أجد تراجًعا في مســيرة اإلصالح بل أجد أن هذه المســيرة 

مستمرة. وعندما تحدثت عن اإلصالح االقتصادي لم أتحدث عن اإلجراءات التي اُتِخذت 

مؤخًرا فقط، ولكنني تحدثت عن مسيرة إصالحية على مدى السنوات الماضية، اإلجراءات 

التي اُتخذت مؤخًرا إجــراءات طيبة وتؤدي إلى أهداف نبيلة، ولكنها لوحدها ال تؤدي إلى 

اإلصالح االقتصادي، ألن كثير منها عبارة عن إجراءات لمرة واحدة فقط.

بالنسبة لمجلس الشورى أعتقد أنه من اإلجحاف الكبير أن ُيغفل الدور الهام الذي يؤديه 

مجلس الشــورى في مراجعة التشريعات، ومراجعة تقارير الوزارات، وفي التأثير اإليجابي 

علــى كثير من القضايا التي تعرض عليه، ولكنني أيًضا أشــرت إلى ضرورة توســيع نطاق 

صالحيات مجلس الشــورى، وزيادة نطاق اهتماماته. قد يكون األستاذ عبدالله العبدالباقي 
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وأنا نقول نفس الحقائق ولكن نرويها بمنظارين مختلفينث منظار النظارة الســوداء، ومنظار 

النظارة المتفائلة، وأنا أفضل أن أحتفظ بنظارتي متفائلة، وأترك لألستاذ عبدالله العبدالباقي 

أن يختار النظارة التي تريحه.

الأ�ستاذ �سالم المري )ع�سو مجل�س ال�سورى(:
أريد أن أعلق أواًل على مداخلة األخ ســعيد الخباز حول هيئة االستثمار وما ذكره 

معالي المهندس، نحن اآلن في مجلس الشــورى هناك اآلن مشــروع مقدم للمجلس 

بتعديل نظام الهيئة، هناك اآلن مشــروع مقدم في المجلس مــن قبل اثنين الزمالء في 

المجلــس لتعديل نظام الهيئة، الهيئة قامت بأعمال كثيرة في الفترة الســابقة، وتحاول 

تحّسين صورة المملكة من ناحية تسهيل االستثمار، ولكن أيًضا هناك بعض السلبيات 

التي عانى منها المجلس في دراســته، من هذه األشــياء التي يمكن أن نتعرض لها هي 

التركيز على المشاريع ذات القيمة اإلضافية في المملكة، والتي تركز على التكنلوجيا 

بصفة عامة.

بالنســبة لمجلس الشــورى ال أريد أن أدافع عنه، ولكن مثله ِمثل أي مؤسسة في 

الدولة بحاجــة بالتأكيد إلى المزيد مــن الصالحيات والتعديــل واإلصالح، وهناك 

مســاحة ال بأس بها في مجلس الشــورى بإمكان المجلس أن يــؤدي دوًرا كبيًرا في 

ا في المجتمع، وأنا لي حوالي  الكثير من القطاعات في الدولة، وفي األمور المهمة جدًّ

عشــر ســنوات في المجلس، بصراحة لما دخلت فيه وجدت أنه أعلى من تصوراتي 

قبل دخوله، يعني هناك مســاحة، ولكن هل تستغل هذه المساحة كاملة فهذا موضوع 

آخر، وال يعني أنني أدافع عن المجلس، أو أقــول أنه فعاًل كما ذكر معالي المهندس، 

والمجلس يمكن أن يســتفيد مــن بعض الصالحيات التي لــو أعطيت له لرفعت من 

قدرته.
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الأ�ستاذ عبداهلل ال�سيخ )كاتب(:
مداخلتــي تتعلق بالمجالس على غرار المجلس البلــدي، لماذا ال يكون هناك مجلس 

صحي يهتم بأمور الصحــة أو الطب؟ وكذلك مجلس زراعي بشــقيه النباتي والحيواني؟ 

وكذلــك مجلس تعليمي كتهيئة لما يطلب منه بعدهــا كمرحلة متقدمة في اإلصالح إلى أن 

نصل لإلصالح لكل الجهات الموجودة في الدولة؟.

الأ�ستاذ خليل الفزيع )اإعالمي(:
شكًرا لمعالي الســفير الذي طّوف بنا في مجاالت اإلصالح المتعددة التي نطمح كلنا 

لتحقيقها، وهي حركة دؤوبة ومســتمرة وستحقق المزيد من اإلنجازات في المستقبل بإذن 

الله، إذا حرصنا على أن نكون جزًءا من هذا اإلصالح، أن نسهم فيه كٌل بجهده، وكٌل برأيه. 

أعتقد أن أهم ما يمكن أن نرّكز عليه في مسيرة اإلصالح هو إصالح الذمم، إذا استطعنا 

أن نتجاوز هذه اإلشــكالية الســتطعنا أن نحقق المزيد من المنجز الحضاري لهذا الوطن، 

الذي نحرص جميًعا على أن يظهر بشــكل أفضل أمامنا أواًل وأمــام العالم، إصالح الذمم 

هو الوحيد الذي ســيقودنا بــإذن الله إلى تحقيق المزيد من اإلنجــازات، ولعّل غياب هذا 

اإلصالح هو الذي فتح المجال واســًعا أمام الفساد اإلداري، وأمام جميع أوجه الفساد التي 

نشــاهدها ونتكلم عنها، ولكننا ال نستطيع لها حاًل، مما يساعد أيًضا على تفشي هذا الفساد، 

وأهمية مؤسســات المجتمع المدني التي يمكنها أن تشــير إلى هذا اإلصالح وإن لم تملك 

الحلول الجذرية.

المحا�سر:
أنا ال أتفق مــع مقولة أن يكون هناك مجلس لكل خدمة من الخدمات، إذ أعتقد أن هذا 

فيه تعدد للمجالس، وتشتيت للجهد، ولكنني أقول بأن يكون هناك مجلس للمحافظة يغطي 

كل هذه المجــاالت، يغطي المجال الصحي، والزراعي، والبلــدي، وأعتقد أن أحد نقاط 

الضعف في المجالس البلدية الحالية هي أنها ال تغطي هذه الخدمات وهذه القطاعات، وقد 
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يكون البديل لذلك هو دمج المجلس البلدي مع مجلس المحافظة، بحيث يشــمل كل هذه 

القطاعات.

األستاذ خليل طبًعا أتفق معه على أن إصالح الذمم ضروري وهام، ولكن بطبيعة الحال 

المجتمــع ال ُيبنى وال ينبغي أن ُيبنى على أســاس افتراض صالح الذمــم، وإنما ُيبنى على 

أســاس القواعد، والوسائل التي توصد األبواب أمام الفســاد اإلداري، ثم بعد ذلك بطبيعة 

الحــال إصالح الذمم، نحتاج أن نتعامل مع الوضع القائم عن طريق إصالح القوانين، وعن 

طريق إصالح األنظمة، عن طريق تجفيف منابع الفساد، عن طريق اتخاذ اإلصالح اإلداري 

الــذي ال يتيح الفرصــة لهذا المجال، وأنا أطرح مثااًل بســيًطا على ذلــك وهو أنني عندما 

تشرفت بالعمل في أمانة جدة كان استصدار تصريح لمحل تجاري مثاًل يحتاج إلى أكثر من 

2) أو 3) وثيقة من جهات مختلفة، واســتخراج هذه الوثائق بطبيعة الحال ُيعرض صاحب 

المحــل، وصاحب الحاجة إلى االبتزاز، قلصنا هــذه االحتياجات بحيث أصبحت فقط 4 

وثائق سهلة متيســرة موجودة لدى صاحب المحل، ألغينا من االشتراطات ما يتطلب على 

سبيل المثال خروج المّســاح للمعاينة قبل الترخيص، وهذا كان مجااًل واسًعا من مجاالت 

الفساد، وفصلنا بينها وبين الخروج للمعاينة، ولذلك أنت تتخذ االجراءات اإلدارية التي ال 

تنتظر صالح الذمم لكي تكون منتجة، وإنما ُتبنى على أســاس القواعد اإلدارية التي تفّصل 

أو تجفف مصادر الفساد وُتنهي الحاجة إليه، ثم بعد ذلك يأتي إصالح الذمم، بطبيعة الحال 

كأمر اجتماعي مهم وضروري للمجتمع بشكل عام.

تحدثت سعادتك على غياب مؤسســات المجتمع المدني، فهي من أهم الوسائل التي 

ينبغي أن يعول عليها في بناء الوعي العام وبالتالي تقليص الممارسات الخاطئة، فالكثير من 

هذه األهداف يمكن أن تتحقق بوجود مؤسســات فاعلة وناشــطة بالمجتمع المدني وتنشر 

الوعي وتقيم رأًيا ضاغًطا، قادًرا على تحقيق هذه األهداف.
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الأ�ستاذ عبدالمح�سن القحطاني )اإعالمي ب�سحيفة الوطن( :
 بالنســبة لموضوع المجالس أنا أعتقد أن المجالس تحتاج إلى وقت، ويجب أن نكون 

متفائلين، التفاؤل هو أســاس كل شــيء، يجب علينا أن ال نتشــاءم، ألن التشــاؤم يرجعنا 

للخلف، المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس الشورى كلها تعمل اآلن، وكٌل في 

اختصاصه، فهذه المجالس نعتقد أنها مقصرة، توجد نتائج ولكنها أحياًنا ال تكون ملموســة 

للمواطن، الميزانيات اآلن مثاًل عليها مراقبة بصورة تختلف عن الماضي.

مدير الندوة:
سوف نســتمع أيًضا لمداخلة للشيخ، بالنســبة لإلخوة المداخلين اآلن في الموضوع 

الذي تطرق له معالي المهندس هو ال يقتصر حول المجالس ســواء الشــورى أو المجالس 

البلدية، وتحدث عن قطاع شــامل وقائم حالًيا، يتطلع إلى تفعيلــه أكثر، وإلى أطر إصالح 

إداري وتربوي وتعليمي واجتماعي، ومن مختلف مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية، 

وبالذات االقتصادي، ومحاربة الفقر والبطالة، أو حالة البطالة عن العمل وما شابه ذلك، فال 

يختصــر فقط في موضوع المجالس البلدية، أو مجلس الشــورى التي أخذت حقها وزيادة 

باعتبار مستضيفنا هو رئيس المجلس البلدي.

ال�سيخ ح�سن ال�سفار )عالم دين(:
في البداية أرحب باألخ الكريم معالي السفير، أرحب به وأشكره على هذه الزيارة وعلى 

هذا اللقاء، ونأمل إن شــاء الله أن تتكرر زياراته وأن تتاح الفرصة له ولنا إلجراء المزيد من 

تداول الــرأي واألفكار، كما أقّدر عالًيا الدور الذي يقوم بــه من خالل كتاباته، ومن خالل 

تمثيله لبالدنا، ســواء كان على مستوى السفارة في بروكسل ســابًقا، أو تمثيله للمملكة في 

األمم المتحدة، وأرجو له التوفيق إن شاء الله.

ليس لدي شــيء يرتبط بموضوع اإلصالح الذي تناوله األستاذ الكريم سوى القول أّن 

مقياس التقدم في المجال اإلصالحي، في مجال التغيير واإلصالح كما أشــار يختلف من 
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شخص إلى آخر ومن نظرة إلى أخرى، إذا كنا نريد أن نقيس األمر على أساس أن هناك تغيُّر 

ما قد حصل، فال شــك أن هناك تغير، فطبيعة الحياة تفترض شــيًئا من التغيير، لكن ما مدى 

نسبة هذا التغيير بالقياس إلى حركة المجتمعات البشرية، وبالقياس إلى تطور وتقدم مستوى 

الناس؟، شــعبنا وأبناؤنا كلما تقدمــوا في مجال العلم واالنفتاح على المعارف البشــرية، 

واالنفتــاح على العالم، فمــن الطبيعي أن ترتفع طموحاتهم وتطلعاتهــم كما يتطلعون إليه 

إصالحات ومن تغييرات، يريدون أن يكون هذا التغيير بمســتوى حركة التغيير في العالم، 

وبمستوى ارتفاع مستوى وعي الناس، كما أن مرور الزمن ُيفاقم المشكالت القائمة، ولهذا 

نحن نرى أن أبنائنا وشــبابنا ومجتمعنا حينما يتحدثون عــن اإلصالح والتغيير فإنهم يرونه 

ضرورًيا.

في المجمل نحن نتفق على ضرورة الحاجة إلى اإلسراع في عملية اإلصالح، وأن هذا 

التأخر في بعض المجاالت قد يفاقم لنا بعض المشكالت، وقد يترك بيننا وبين العالم فجوة 

كبيرة. وبتنا نشــير إلى بعد آخر في مجال اإلصالح والتغيير وهو اإلصالح الديني والثقافي، 

مجتمعنا في المملكة مجتمع مرتبط بالدين، وملتزم به، ولكن الفهم السائد للدين كلما كان 

فهًما أصوب وأصلح وأفضل كانت اســتفادتنا من الدين في حياتنا العامة، وإظهارنا للدين 

أمام الشعوب األخرى ستكون في محتوى أفضل، ال يستطيع أحد أن يّدعي أن الفهم للدين 

هو فهم ثابت، النصوص، واألصول الدينية ثابتة لكن فهم اإلنســان للدين، وتجليات تطبيق 

تشــريعات الدين تختلف من عصر إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، المكان والزمان له تأثير 

في فهم اإلنسان، وفي تجّلي تشــريعات الدين في حياة اإلنسان، وارتبط مجتمعنا بمدرسة 

محافظة في مجال فهم الدين، هذه المدرســة المحافظة هي أيًضا تمثل قيًدا من القيود التي 

يعاني منها السياســي، فالقيادة السياسية من أجل أن تتحرك ال بّد وأن تراعي فهم واستعداد 

وتقبل الناس.

 إذا كان هذا الفهم الســائد في المجتمع ينتمي إلى مدرســة محافظــة تقليدية فإن تقبل 

الناس لخطوات التغيير واإلصالح ســتكون محدودة، لذلك وجدنا في بعض المجتمعات 
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كالكويت مثاًل حيث تصدر الحكومة أمًرا بمشــاركة المرأة في االنتخابات، ولكن مجلس 

األمة هو الذي يعترض على األمر، ألن هناك مســتوى معين مــن الفهم، فنحن بحاجة إذن 

للحديث حول ضرورة اإلصالح الديني والثقافي وذلك باالتجاهات التاليةث

 أواًل:  أن يكون هناك مجال للقراءات المختلفة للدين، وأن ال تكون هناك قراءة أحادية 
تحتكر فهم الدين في مدرسة معينة، ورأي معين، وأن تتاح الفرصة لتعدد االفكار 

واآلراء في مجال فهم القضايا والتشريعات الدينية.

وثانًيا:  أن يكون الفهم والطرح الديني أقرب إلى مقاصد الشريعة، يأخذ مقاصد الشريعة 
ومقاصــد الدين بعين االعتبار، وأن ال يكون الفهــم الحرفي للقضايا الدينية هو 

الســائد بعيًدا عن المقاصد العليا للدين كتحقيق العدالة وكرامة اإلنسان وسائر 

القيم التي جاءت الرساالت من أجل تعزيزها وتجسيدها في حياة الناس، وينبغي 

أن يكون الفهم والممارسة للدين غير بعيدة عن هذه القيم العامة، وأشكر األستاذ 

على ما أتحفنا به من رؤى ومن وأفكار طيبة.

الأ�ستاذ نبيه البراهيم )ع�سو المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(:
طالما كنّا نتابع أخبار ومشــاريع معالي الســفير عندما كان أمينًا لمدينة جدة، وما زلت 

أتذكر تلك الرسالة األخيرة التي كتبها في عشية مغادرته منصبه، وكأنه أراد أن يوضح للناس 

ما كان خافًيا، أو يبين حجم الكأس المملوء في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن الكأس 

الفارغ، وهو ما نعانيه اآلن كأعضاء المجلس البلدي، ونحن قاربنا أن نغادر مقاعدنا ونحاول 

أن نلملم األوراق، ونحاول أيًضا أن نســّلط الضوء على الكأس المملوء أكثر مما تســطره 

الصحف وتلوكه األلســن عن أداء المجالس التي بــدأت الصحافة واإلعالم وكل األجهزة 

والناس أن تســلط الضوء عليه. ال أريد أن أســتغرق في هذا الموضوع، ولكن اســتوقفتني 

الكلمة التي تفضل بها معالي الســفير عندما طرح فكرة دمج المجلسين المحلي والبلدي، 

وكأن هنــاك خواطر، حيث كنا اليوم نتكلم حول هذا الموضوع، فال يكون المجلس البلدي 
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بلدًيا حتى ينبني مع المحلي، وال يكون محلًيا حتي يندمج مع البلدي، وأن يكون له خصائص 

ومزايا، وال تستطيع فعاًل أن نخرج بهذه الميزات في مجلس واحد، هذه يعني طريق منطلق 

اإلصالح الذي ننادي به في مصلحة البلد بالدرجة األولى، الســؤال الكبير والخطير الذي 

نســأله دائًما ما هو الطريق األمثل لعملية أخرى؟ أتكلم هنا فيمــا يخص المجالس البلدية 

والمجالس المحلية وما يتعلق بها من أمور كونك كنت أمينًا ســابًقا وكنتم على مقربة وعلى 

اّطالع من المنطقة.

الأ�ستاذة عالية اآل فريد )كاتب ونا�سطة حقوقية(:
لدي سؤالن، األولث ما هي دوافع تفاؤلكم بالذات نحو محاصرة البطالة بالرغم أنها في 

تزايد مستمر بين الشباب والشابات يعني، وبالذات على مستوى الشابات، ال سيما أن لدينا 

60 ألف خريج وعودة آالف الطلبة المبتعثين من الخارج لم يجدوا لهم أي فرصة تناســب 

تخصصاتهم.

 السؤال الثانيث كيف تنظرون إلى مسيرة المرأة السعودية في المستقبل القريب؛ وسؤال 

آخر حول تجربتكــم من خالل تواجدكم في أوروبا، كيف تقيم المجتمع االوروبي أو دول 

االتحاد األوروبي بالذات بالتفاعل مع مختلف قضايانا الساخنة في الخليج.

الأ�ستاذة ندى الزهيري )كاتبة(:
المرأة تشكل النسيج المهم والفعال في تركيبة المجتمع ومع التحوالت الكبيرة الناتجة 

عن العولمة والدور المنظور للمرأة ال زالت المرأة تواجه تحديات كبيرة تدفعنا للتشــاؤوم، 

لماذا تصرف الدولة األموال الطائلة على تعليم المرأة ثم تجلس في المنزل دون عمل؟

المحا�سر:
هناك سؤال من أحد اإلخوة من صحيفة الوطن، األستاذ عبدالمحسن القحطاني يقولث 

»المجالس تحتاج إلى الوقت، وضرورة التفاؤل وكل ما قيل في هذا الشــأن وأنا أتفق معه، 

علــى كل حال أّن التفاؤل ال ينبغي أن يكون مبنًيا علــى غير الواقع، فال بّد أن يكون التفاؤل 
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مبنًيا على أســس واقعية، وليس على الخيال، أنا متفائل وأعتقد أن تفاؤلي مبني على الواقع 

وعلى األسس، مما ال شك أن كثيًرا من األمور التي تحدث عنها صحيحة وحاصلة وسوف 

تحتاج إلى وقت للنضوج وإظهار النتائج.

الشيخ حسن الصفار؛ أشكره كثير الشــكر مع تفضل به من كلمات واتحفنا بها، وأقدر 

له حضوره ومشــاركته وإسهامه القيم في هذه األمسية، وأتفق مع كثير مما قاله خاصة حول 

أن التغيير لوحده ال يكفي إذا لم يكن مواكًبا لسرعة التغيير في المجتمعات العالمية، وحتى 

لو كان مواكًبا لوتيــرة التغيير في المجتمعات العالمية فهو أيًضا ال يكفي ألنه إن كان كذلك 

فنحن نكون فقط قد حافظنا على المســافة القائمة بيننــا وبينهم، وإنما المطلوب أن نفرض 

بما هو أســرع منهم لهذا، كما أتفق مع ما ذكره عن ضرورة اإلصالح الديني والثقافي، وعن 

ضرورة توســيع نطاق الفهم واالســتيعاب للنصوص واألطروحات، حتى يمكن أن يكون 

هناك الفهم الديني الشامل والفهم الثقافي الشامل مسانًدا لعملية اإلصالح والتحديث، فأنا 

أتفق معه وأشكره على ما ذكره. 

اتفق مع ما ذكره المهندس نبيه عن دمج المجلس المحلي والبلدي وأشكره على ذلك، 

فقد تحدث عن الطريق األمثل لإلصالح، وهو الحوار والتواصل، وإيصال الرأي بمختلف 

الوســائل المشــروعة عن طريق كل القنوات المتاحة، هذا هو الطريــق األمثل لإلصالح، 

وعملية اإلصالح عملية طويلة المدى، وتحتاج إلى تهيئة المجتمع بشــكل عام. في بعض 

األحيــان قد تكون هناك قرارات إصالحية متفق عليهــا، ولكن ُينتظر أن تكون البيئة مالئمة 

لها، هنا قد نأخذ أسلوب الحسم، قد نأخذ أسلوب اإلقناع، لكن في كل األحوال نحتاج إلى 

عملية تواصل، وعملية حوار مستمرة ومتتابعة.

األســتاذة عالية أشــكرها على مالحظاتها وعلــى ترحيبها الحار وأقــّدر لها جهدها 

ومســاهمتها، ســؤالك األول كان ما هي دوافــع التفاؤل نحو محاصــرة البطالة؟ أظن أن 

البطالة كانت أحــد المواضيع التي لم أتحدث فيها عن التفــاؤل وإنما تحدثت فيها عن أّن 
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هذه المشــكلة قائمة وأنها تتفاقم، وأنه ال بّد من اتخاذ المزيد من اإلجراءات لمحاصرتها، 

وأّن المتبع حتى اآلن لم يؤت أكله، وأثبت أنه غير كاٍف لمواجهة تحدي البطالة بصفة عامة، 

ثم إذا دخلنا إلى البطالة التفصيلية في قطاعاتها المختلفة، والتي أشرت فيها إلى أنها أكثر ما 

تكون بين قطاع السيدات والفتيات، وهي أكثر ما تكون أيًضا في قطاع الفئة العمرية الصغيرة 

بين 20 إلى 24 ســنة، فكل هذه القطاعات تحتاج إلى مزيد من العمل ومن الجهد، وأتمنى 

أن تكون هناك إعادة نظر شــاملة للسياسات التي اتبعت حتى اآلن، ألنه اتضح أنها إلى اآلن 

لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة.

 فيما يتعلق بمسيرة المرأة واألستاذة ندى أيًضا تحدثت عن ذلك فإن الحديث عن وضع 

المــرأة اليوم مقارنة بما هو عليه قبل خمس ســنوات أو أكثر، فأعتقد أن هناك فرًقا واضًحا، 

فوجود السيدات في هذا المجلس المبارك اليوم هو مؤشر على مؤشرات التغير االجتماعي 

الذي حدث في الخمس سنوات الماضية، ومشــاركة السيدات في مجلس خادم الحرمين 

الشريفين، وشاهدنا ذلك قبل أسابيع قليلة كمؤشر على ذلك، كما أن وجود بعض السيدات 

في مراكز القــرار العليا مثل نائبة وزير ومديرة جامعة ووكيلة وزارة وغير ذلك، وفي الغرف 

التجارية، وفي أماكن عديدة أخرى، وتكريم خادم الحرمين الشــخصي لعدد من السيدات 

واســتقبالهن مباشــرة في مكتبه، وعلى المأل وتصويــر هذه اللقــاءات تلفزيونًيا، كل هذه 

المؤشرات تدل على أن هناك حراًكا إيجابًيا في ســبيل االرتقاء بالمستوى المعنوي للمرأة 

بالدرجة األولى، ثم االرتقاء بالمســتوى العلمي والفكري والوظيفي لها. نعود مرة أخرى 

إلى ما ذكره فضيلة الشــيخ حســن الصفار هل هذا يكفي؟ وربما ال يكفي الوجود الحركة 

بحــد ذاتها، وجود التغيــر في حد ذاته كافي ربما ال يكون كافًيــا، ربما نكون في حاجة إلى 

المزيد وخاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من مجاالت العمل أمام المرأة ألن مجاالت العمل 

المتاحة في الوقت الحاضــر ما زالت محدودة وهذا نتيجته بطبيعة الحال ارتفاع مســتوى 

البطالة بين النساء بشكل خاص.

ســؤالك عن كيفية تفاعل المجتمع األوروبي مع مختلف القضايا الساخنة في الخليج 
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وغير الخليج يعني هذا قد يحتاج إلى أمســية خاصة للحديث فيه ولكن باختصار شــديدث 

الوطــن العربي بأكمله ومنطقة الجزيرة العربية والخليج العربي على وجه الخصوص، جزٌء 

ال يتجزأ من العالم وما يدور في أي بقعة منها يهم العالم بشكل كبير، ولذلك وجدنا أن هناك 

اهتماًما بالًغا في المجتمع األوروبي بأحداث المنطقة بأكملها، سواء كانت في تونس أو في 

مصر أو في البحرين أو في اليمن، ليبيا كانت في بدايتها في وقت ما ذكرته الجيكا، فكل هذه 

القضايــا كان هناك تفاعل كبير من المجتمع األوروبي، طبعــا وجود التفاعل واالهتمام قد 

تنتج عنه سياسات إيجابية وقد تنتج سياسات غير إيجابية هذا أمر آخر، لكن إذا كان سؤالك 

هو عن مــدى االهتمام فأعتقد أن االهتمــام كبير، البرلمان األوروبي كان يعقد جلســات 

متتابعــة، ربما في بعض األحيان نحــن نقول أنه ينبغي على البرلمــان األوروبي أال يقذف 

الناس بالحجارة ألن بيوتهم من زجاج، أحياًنا ينتقدون الدول العربية والمجتمعات العربية 

على أمور هم مذنبون فيها، ولكن ذلك ال يمنع من كون المنطقة العربية منطقة مهمة بالنسبة 

للمجتمع الدولي، وأن ما يحدث فيها يهم المجتمع الدولي، وبالتالي هناك ضرورة أن يهتم 

هذا المجتمع ويبدي رأيه، وضرورة أن نهتم نحن بما يقولونه هم عن مجتمعنا. 

أعتقد أنني تطرقت إلى مداخالت األســتاذة ندى في وضع المرأة واتهامها للرجل بأنه 

يســاهم كثيًرا في الحد من قدرات المــرأة، وبطبيعة الحال المجتمع فــي الوقت الحاضر 

مجتمع تحت قيــادة رجولية، وبالتالي إذا كان هناك قصــور وإذا كان هناك حد إلمكانيات 

المرأة فالرجل مسؤول عنه بدرجة كبيرة.

 وفي الختام أنا أشكركم جزيل الشكر على الفرصة التي اتحتموها لي للحديث معكم، 

واالســتفادة من مالحظاتكم وأفكاركم، وأشــكر مرة أخرى األســتاذ الكريم مقدم اللقاء 

واألســتاذ جعفر الشايب على اســتضافته ورحابة صدره في هذا المساء، وأشكركم جميًعا 

والسالم عليكم.
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مدير الندوة:
ندوتنا انتهت، ســررنا كثيًرا بالحوار مع معالي السفير عبدالله المعلمي لقد حلق بنا في 

فضاٍء واسع حول مسيرة اإلصالح برؤيته وبما يراه في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية والسياسية أيًضا، وكانت لديه رؤية واضحة بأن هذه العملية بحاجة 

إلى ديمومة واستمرار، وبحاجة إلى أن تبذل من جهودنا كمجتمع وكدولة، وأن نتطلع دائًما 

إلى التفاؤل، وإلى غد يكون أفضل وأحســن إن شاء الله، شكًرا لكم، وشكًرا جزياًل لراعي 

منتدانا األستاذ جعفر الشايب، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





الندوة الثالثة والع�سرون

مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية
الثالثاء 1432/6/14هـ الموافق 2011/5/17م

ال�سيوف:
الأ�ستاذ فالح زيد المليحي	 
الدكتورة حنان عبداهلل ال�سيخ	 
الأ�ستاذة ليلى علي الكاظم	 

مدير الندوة الأ�ستاذ منير علي النمر))(

))(  إعالمي ومحرر في صحيفة الرياض.



 الأ�ستاذ فالح بن زيد بن المليحي 
حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من أمريكا.	 
مارس العمل فــي المجال العقاري والمســاهمات العقارية 	 

وتطوير المنشآت العقارية.
يعمل حالًيا مديًرا عاًما لمجموعة مؤسسات زيد ناصر وممثاًل 	 

لمجموعة من الشركات. 
عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف.	 

 الدكتورة حنان عبداهلل ال�سيخ 
حاصلة علــى درجة البكالوريوس فــي الطب والجراحة من 	 

جامعة الملك فيصل بالدمام.
أكملت دراستها في طب األطفال في كندا.	 
عضو في الجمعيــة الكندية األمريكية لطــب األطفال، ولها 	 

نشاطات اجتماعية وتوعوية عديدة.
عضو »حملة بلدي«. 	 

 الأ�ستاذة ليلى الكاظم 
حاصلة على ماجســتير في علم النفس اإلكلينيكي من جامعة 	 

باريس ودبلوم متعمق في التنويم اإليحائي من معهد تســكت 
للعالج التنويم اإليحائي اإلكلينيكي في لندن.

حاصلة على شهادة العالج الواقعي ونظرية االختيار من معهد 	 
غالسر في الواليات المتحدة األمريكية.

شــاركت في العديد مــن الندوات وقدمــت محاضرات في 	 
مجال الصحة النفسية.

عضو »حملة بلدي«. 	 



مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية

مدير الندوة:
السيدات والســادة مرحًبا بكم في هذا المساء. في هذه الليلة نتحدث عن هّم 

لــدى الجميع المتواجدين هنا وخارج المنتدى، هــّم تحمله المرأة بكل تداعياته، 

وهو موضوع مشــاركةالمرأة في االنتخابات البلدية، حيث بدأت أنشــطة متعددة 

على هذا الصعيد خلقت ردود فعل متباينة.

ومن أجل رصــد هذه التفاعالت ومتابعة هذا الموضــوع ينظم المنتدى هذه 

الندوة ويستضيف ثالث شــخصيات أحدها عضو في المجلس البلدي بمحافظة 

القطيف وهو األستاذ فالح المليحي وسيدتان عضوتان في حملة »بلدي« تتحدثان 

عن تطلعاتهما والتحديات التي تواجه عملهما في هذا المجال وهما الدكتورة حنان 

الشيخ واألستاذة ليلى الكاظم.

وبداية يتحدث األستاذ فالح المليحي حول تجربة العمل في المجلس البلدي 

بالقطيف وموقعية المرأة في العمل البلدي، فليتفضل مشكوًرا.

الأ�ستاذ فالح المليحي:
أشــكركم وأشكر الحضور، وأشكر األســتاذ جعفر الشايب على استضافته. 
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على الرغم من أن اقصاء المرأة في مجتمعنا الذكوري كانت له آثار ســلبية عديدة، 

إاّل أنه جعلهــا تركز بصورة كبيرة على التعليم ولهذا فإننا نجد تقًما ملحوظًا للمرأة 

في مجال الدراسة والتعليم بصورة أكبر من الرجل.

كما أنني أحب أن أشير لوجود مشكلة لدى المرأة بشكل عام في مجتمعنا في 

التعامل، حيث أن كثيرًا من النساء ال يرغبن في التعامل مع نساء أخريات.

ومــن مالحظاتي أيًضا، أن معظم النســاء وخاصة في غيــر المدن الكبيرة ال 

زلن يعشــن بفكر القرية ولم يتفاعلن لحّد اآلن مع الحالة المدنية حيث تســود في 

القرية العادات واألعراف االجتماعية وحالة التدين أكثر مما هو موجود في المدن 

الكبيرة، وذلك يؤثر على موقعية المرأة ودورها.

وسابًقا كان االختالط الطبيعي بين الرجل والمرأة يسد الفوارق بينهما، إاّل أنه 

حصل فصل شاسع أدى ذلك لخلق تفاوت في التفكير وفي الدور الحياتي، وفرض 

ذلك واقعًا صعًبا على المرأة. أما التوجهات الحالية في هذه المرحلة والتي تقضي 

بفتح المجال بصورة أكبر أمام المرأة فستســتاهم بكل تأكيد في إذابة هذه الحواجز 

وعودة المرأة لممارســة دورها الطبيعي. وقد كان لبرامج االبتعاث للخارج دوًرا 

كبيرًا في إعادة التوازن لمكانة المرأة وموقعيتها واالعتراف بأهمية دورها، وأصبحنا 

نرى المرأة تعمل في مجاالت مختلفة وتتواجد في مواقع متعددة.

أما حول تجربة المجالس البلدية ومشاركة المرأة فيها، فأحب أن أقول أنه كان 

وال يزال هناك لغط كبير وسوء فهم حول دور المجالس البلدية، حيث أن األمور لم 

تكن واضحة بالصورة المطلوبة لدى المرشحين واألعضاء ولدى عامة الناس، بل 

حتى لدى كثير من مسؤولي البلدية حول صالحيات ودور المجالس البلدية، حيث 

أن الكثيــر من المواطنين كانوا يتصــورون أن صالحيات أعضاء المجالس البلدية 

تشمل جميع الخدمات بما فيها الكهرباء والمياه وما إلى ذلك، في حين أنها تقتصر 
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على الخدمات التي تقوم بها البلديات فقط.

وعلى الرغم من وجود جوانب إيجابية عديــدة في تجربة المجالس البلدية، 

إاّل أن هناك جوانب ســلبية أيًضا من بينها أن طمــوح األعضاء كان كبيًرا واصطدم 

ببيروقراطيــة األجهــزة الحكومية وتعقيــدات عملها، وكذلك بمدى االنســجام 

والتوافــق بين األعضاء حيث أن البعض ال يعمل ضمن فريق مؤسســي بل بصورة 

فرديــة. وبعد هذه الفترة من التجارب بدأت األمــور تتضح بصورة أفضل وبدأت 

آليات العمل تأخذ مسارها الصحيح، حيث التعاون والتكافل مع الجهاز التنفيذي.

أما من ناحية مشــاركة المــرأة، فقد كان حضورها الفًتا فــي اللقاءات العامة 

للمجلس البدي مع المواطنين وشــاركت في النقاشات وطرح األسئلة واألفكار، 

وأرى أن بإمكانهن تشــكيل تجمــع أو لجنة تقوم برصد القضايــا التي تعاني منها 

المرأة وإيصالها للمجلس البلدي.

ومع التغييرات المقترحة في أنظمة المجالس البلدية، فمن المتوقع أن تحقق 

المرأة موقًعا أفضل، وهذا يعني دوًرا أكبر في المشاركة.

هــذه أبرز القضايــا التي رغبت في عرضها عليكم وأشــكركم على حســن 

االستماع.

الدكتورة حنان ال�سيخ:
مســاء الخير جميًعا، أشــكر األستاذ جعفر الشــايب إلتاحته هذه الفرصة لنا 

للحديث عن »حملة بلدي« والتعريف بها.

إن المشاركة في االنتخابات البلدية نابعة من أنهث

أواًل يجب تأسيس وعي اجتماعي لدى المواطنين بثقافة االنتخاب، مشكلتنا 

وذلك هو ســبب عدم إقدام الكثيرين للتسجيل والمشــاركة في االنتخابات، فهذه 
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الثقافة ال تزال ضعيفة في مجتمعنا السعودي، بل حتى في األشياء المستقبلية فهذه 

مهمة وخاصة في الفترة األخيرة اكتشفنا أن هناك أناس لم يشاركوا في االنتخابات 

الحالية لم يسجلوا في سجل الناخبين. 

وتتبع مشاركة المواطن والمواطنة في عملية صنع القرار والتصدي للمشاكل 

ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

تشــكلت »حملة بلدي« من مجموعة وطنية نســائية مستقلة من جميع مناطق 

المملكة، بهدف العمل على المشاركة الكاملة للمرأة في المجالس البلدية وتأكيد 

حق المرأة في التنمية الشاملة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والمساهمة 

في تنشيط القضايا االجتماعية الغير مفعلة.

كما نهدف أيًضا إلى زيادة وعي أفراد المجتمع ومؤسســاته بأهمية مشــاركة 

المرأة في المجالس البلدية. والســعي في حصول المرأة على حقها في االنتخاب 

والترشــيح في االنتخابات البلدية لهذه الدورة عــام ))20. وتأهيل فرق العمل 

والناخبات ومرشحات االنتخابات البلدية.

أما مراحل عمل »حملة بلدي« فقد كانت كالتاليث

بدأت من مــارس 0)20م، بدأت الفكرة بعد اإلعالن عن اجتماع عقدته 	 

الوزارة مع 36 مجلس بلدي حول دراسة جدوى مشاركة المرأة.

بدأت فكــرة الحملة في مارس 0)20م بعد أن طرحت وزارة الشــؤون 	 

البلدية والقروية مشروع دراسة تطوير نظام المجالس البلدية.

في أبريل 0)20م، تم تشــكيل فريق عمل على مستوى المملكة في ثمان 	 

مناطق لصياغة رؤية ورسالة وأهداف مشتركة للحملة.

بين مايو وأكتوبر 0)20م، تم عقد عدة اجتماعات لتكوين لجان عمل في 	 

كل منطقة.
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في 9 أكتوبر 0)20م، تم االتصال بمكتب ســمو وزير الشــؤون البلدية 	 

والقرويــة لتحديــد اجتماع مــع الوزير لمناقشــة مشــاركة المرأة في 

االنتخابات، وقد تم إخبارنا بعد ما يقارب الشهر أن المعاملة ُحولت إلى 

لجنة االنتخابات بالوزارة.

في 6)يناير ))20م، تم اإلعالن عن »حملة بلدي« عن طريق النشــر في 	 

الجرائد المحلية واإللكترونية كما ُنشــرت عدة مقاالت مؤيدة للحملة، 

وتم إنشــاء صفحة للحملة في الفايسبوك وانضم للحملة أكثر من ألفين 

شخص مؤيد وأكثر من 50 عضو مساعد وداعم إلى اآلن.

في 6 فبراير، تم االتصال بمكتب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية من 	 

أجل المتابعة حول مقابلته وأخبرنا أنه تم رفض الطلب.

في 27 مــارس ))20م، أصدرت الحملة بياًنا تضمن تســاؤالت حول 	 

طبيعة اللجنة االنتخابية وصالحياتها، وهي اللجنة التي أحيل لها موضوع 

مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية.

في 29 مارس، أعلن رئيس اللجنــة العامة لالنتخابات المجالس البلدية 	 

في مؤتمر صحفي عن قرار الوزارة بعدم مشاركة المرأة.

فــي 9) أبريل، تم إصدار بيان من »حملة بلــدي« حول هذا القرار الذي 	 

يخالف الوعد الذي قطعته الوزارة على المواطنين في انتخابات 2004م.

في 9) أبريل، تم إرسال بيان مناشدة لخادم الحرمين عن هذا الشأن.	 

23 أبريل كان أول يوم لتسجيل قيد الناخبين، فطلبت بعض العضوات من 	 

»حملة بلدي« بطلبات التســجيل في قيد الناخبين في مراكز االنتخابات 

وطبًعا لم يسمح لهمن بالتسوية بالتسجيل.

في 9 مايو، قامت أربع عضوات من »حملة بلدي« من المنطقة الشــرقية 	 
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بزيارة ألمانة المنطقة الشــرقية من أجل االستفســار عــن مدى جاهزية 

األمانة لمشــاركة المرأة في حال تمت الموافقة على مشاركة المرأة في 

انتخابات المجالس البلدية.

بعد هذه الجولة الســريعة في مراحل عمل »حملة بلدي«، أحببت أن أســلط 

الضوء على بعض الفكار والتصورات المستقبلية في عمل الحملة التي تهدف إلى 

دعم ومشاركة المرأة في الشأن العام. ومن أبرز هذه التصورات ما يليث

اســتقطاب أعداد أكبــر من الغضــوات أو األعضــاء الداعمين للحملة 	 

ومشاركة المرأة بشكل عام. ومساندة شخصيات عامة ومعروفة للحملة.

التركيــز على شــبكات التواصل االجتماعي الســتقطاب فئة الشــباب 	 

والشابات المتابعين لهذه األنشطة وتفعيل دورهم.

إعــداد برامج توعوية حول ثقافــة االنتخابــات ودور المجالس البلدية 	 

لجميع فئات المجتمع.

تشــكيل لجان بلدية نسائية تتحمل مسؤولية رصد ومتابعة احتياجات كل 	 

حي وتطوير الخدمات فيه.

القيام بمبادرات خدمية واجتماعية لحماية البيئة وزيادة التشجير ومشاركة 	 

األطفال والشباب.

التعــاون مع المؤسســات والجهات التــي تتبنى ذات أهــداف الحملة 	 

والتواجد في الندوات والملتقيات الثقافية.

زيــارة مؤسســات المجتمــع المدني المختلفــة مثل مراكــز التدريب 	 

والجمعيات الخيرية والثقافية ومراكز األحياء وغيرها للتعريف بالحملة.

طرح برامج لتطوير دور المجالس البلدية الحالية والمستقبلية.	 
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الأ�ستاذة ليلى الكاظم:
أتقدم بالشكر العميق للستاذ جعفر الشايب على إتاحته هذه الفرصة للحديث 

حول »حملة بلدي« في هذا المنتدى وأتمنى أن يلقى هذا المسعى تجاوًبا وتفاعاًل 

مــن الجميع، فهدفنا هو تمكين المرأة اســتلهامًا من توجهــات القيادة والتجارب 

المثيلة في الدول المجاورة ونحن بحاجة إلى قرار سياسي لتحقيق هذا المطلب

فالوضــع االجتماعي في المملكة يعتبــر أكثر تقدًما وتطــوًرا من دول قريبة 

أخرى، فينبغي أن ال نتوقف طوياًل أمام جاهزية المجتمع.

فالمجتمعات يقاس تقدمها بمدى احترامها لمكانة المرأة فيها، فهدفنا األساس 

هو تعزيز موقعية المرأة ومكانتها، وذلك بالتأكيد سيســهم في التوعية االجتماعية 

بالدور الطبيعي للمرأة، وأؤكد هنا على أن المجتمع ســيتبع القرارات الصادرة من 

القيادة بحيث يقودنا ذلك لمزيد من التقدم والرقي.

الأ�سئلة والمداخالت
الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:

اسمحوا لي في البداية أن أحيي الســيدات الفاضالت القائمات على »حملة 

بلدي« لمشــاركتهن لنا في هذا اللقاء وعرض إنجازاتهن فــي مجال تنظيم حملة 

وطنية تعمل على مشــاركة المرأة فــي االنتخابات البلدية. فــي الحقيقة بدايات 

الحملة انطلقت من لقاء في هذا المكان بحضور ناشطات اجتماعيات كان عندهم 

الحماس لمتابعــة هذه الفكرة واالنطالق بها من مكانها الحالي إلى أن تتحول إلى 

حملة على مستوى الوطن يشارك فيها عناصر من مختلف مناطق المملكة يحملون 

ا مشترًكا يدعم تعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا. هدًفا واحًدا وهمًّ

قد ال تتمكن الحملة من تحقيق هدفها الرئيسي وهو أن تحصل المرأة في هذه 

الدورة االنتخابية على حقها بالمشاركة، ولكن ما أنجزته طوال هذه المدة أنه بحد 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 464

ذاته مكســًبا كبيًرا لمجتمعنا وللمرأة بالخصوص في وطننا ألنها عززت التواصل 

بين مختلف الناشــطات على مســتوى المملكة وجعلت موضوع مشاركة المرأة 

في الحياة العامة موضوًعا مطروًحا على المســتوى الوطنــي وعلى أرض الواقع 

يعني حولت هذه الفكــرة من فكرة محصورة بين النخب إلى قضية يتداولها جميع 

المهتمين.

ال تزال هنالك في مجتمعنا، عقبات وتحديات كبيرة، ولعل أبرزها هو موضوع 

االستعداد والقبول االجتماعي لمشــاركة المرأة في القضايا العامة، هذا أمر ينبغي 

أن نعترف بوجوده وأن نســعى لمعالجته. فضمن مشــروع تعديل اللوائح الخاصة 

بالمجالــس البلدية مر علينا موضوع مشــاركة المرأة في االنتخــاب، النتائج التي 

وصلتنا من الوزارة الحًقا، أعضاء المجالــس البلدية حول هذا الموضوع محبطة 

ا، أظن أنه من أصل 79) مجلس هناك فقط 2) مجلس كانوا مؤيدين لمشاركة  جدًّ

المرأة في االنتخابات، وكما أّن مركز أسبار نشر قبل فترة دراسة وّضح أن 69% من 

المواطنين الذي يحق لهم االنتخاب ال زالوا يرفضون مشاركة المرأة، فهذه األرقام 

يجب أن تكون أمامنا ونحن نتحدث حول هذا الموضوع.

أتفــق تماًما مع ما قالته األســتاذة ليلــى أن الموضوع بحاجة لقرار سياســي 

لمعالجة هذا الموقف وأعتقد أن الموقف بكله سيتغير في حال اتخاذ قرار سياسي، 

كمــا أرى أن التوجهات اإليجابية التي تحملها المســؤوالت عن الحملة وخاصة 

في مجال المشاركة اإليجابية هي في حقيقة األمر مكاسب مهمة ومفيدة للمجتمع 

بشكل عام، حتى لو لم تحصل المرأة على حقها في المشاركة في هذه الدورة.

الأ�ستاذة فوزية الهاني )نا�سطة اجتماعية(:
أشكر المشــاركين على العرض الرائع، أشكر األســتاذ جعفر الشايب ليس 

فقط لهذه االســتضافة ولكن يستحق الشــكر لدعمه الحملة منذ بدايتها، فهو من 

األشــخاص المهمين الذين ســاندونا من البداية مثل بعض اإلخوة، الذين دعموا 
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الحملة النسائية المســتقلة كاألستاذ محمد سعيد الطيب، واألستاذ ذاكر آل حبيل، 

واألستاذ عبدالله آل حسين وكذلك األستاذ عادل المتروك.

وبصفتي من العضوات المؤسســات في »حملة بلدي« فقد اعتبرناه مشروًعا 

وطنًيا جامًعا لتعزيز دور المرأة وموقعها في صناعة القرار ولتصحيح النظرة الدونية 

حولها، فمشاركة المرأة وتمكينها أمًرا مهًما للغاية وينبغي أن تتضافر جميع الجهود 

لتحقيقه، ونأمل أن تســاهم هذه الحملة في نشــر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في 

المجتمع.

الأ�ستاذ ح�سن العيد )نا�سط اجتماعي(:
فــي الحقيقة أثلج صدري مشــاركة المرأة في هذه »حملــة بلدي« أن بعض 

أعضاء المجالس البلدية في عدد من مدن المملكة يرفض مشاركة المرأة، أعتقد أن 

ا من حقوق المرأة في مشاركتها في االنتخابات. رأيهم هذا ال يلغي حقًّ

ا لمشــاركة المرأة  ولديَّ اقتراح لعضــوات الحملة فما دام الوقت ضيًقا جدًّ

في االنتخابات كناخبة فأتمنى أن تركــزوا على المطالبة بأن يكون لكن نصيب في 

التعيين تماًما مثل مجلس الشورى وتكون هناك مستشارات في المجالس البلدية.

الأ�ستاذة ليلى الكاظم:
اتفق معم على أن فكرة تعيين المراة في المجالس البلدية هي حل بديل ولكنها 

تحتاج أيًضا إلى قرار سياسي وال تتطلب أي جاهزية، ولكن ذلك سيخفض سقف 

المطالبة بالحق في االنتخابات، كما أنني أرى أن فكرة تعيين المرأة كمستشــار هو 

وجود صوري ليس له أي قيمة حقيقية وقد يعتبر إهانة لقدرات المرأة ومكانتها.

الأ�ستاذة اإنعام الع�سفور )نا�سطةاجتماعية(:
فــي هذا الواقع للصعب للمرأة يرى أنه مّر بمراحل من التشــكل والتطور في 

ذات السياق التهميشي الشبه متعمد الذي يعزز السلوكيات لتهميش دور المرأة.
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وفي مواجهة هذا التهميش تســعى المرأة لإلمساك بأدوات اإلدارة والتخطيط 

معززة بذلك باإلرادة والعزيمة واإلصرار من أجل كسر الكثير من القيود ولتحقيق 

الطموحات واآلمال التي لم تستطع األنظمة تحقيقها.

بعد اإلعالن الذي صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي منع مشاركة 

المرأة فــي االنتخابات البلدية في دورتهــا الثانية بدأ الحراك النســوي معلنًا عن 

الوجودية والجاهزية وعن القدرة والعزيمة واإلصرار من أجل المشاركة في تنمية 

هذا الوطن فتحية لكّن يا نساء.

الدكتورة حنان ال�سيخ
إن التوعية االجتماعي أمر مهم للغاية، فمن خالله يمكن المســاهمة في رفع 

مستوى المرأة وتعزيز مكانتها ودورها، وهذا األمر يحتاج إلى وقت طويل والقرار 

السياســي يســّرع من وتيرة التوعية لهذا الدور، ولكنه ليــس بيدنا أدوات لتحقيقه 

وليست متوفرة ومتاحة.

وهناك قضايا ومشــاكل كثيرة توجهها المرأة، ولعــّل في طرحنا حول حقوق 

المرأة في المشــاركة في االنتخابــات البلدية مجاالً للحديث عــن بقية الحقوق 

األخرى للمرأة أيًضا.

الأ�ستاذ قالح المليحي:
من وجهة نظري، أرى أن تكون هناك مشاركة فعلية وحقيقية للمرأة في العمل 

البلدي حتى لو لم تكن مجاالت االنتخابات متاحة حاليًا، ومن بين هذه األدوار كما 

أشارت الدكتورة حنان الرقابة على مشــاريع البلدية وتنمية المشاريع االستثمارية 

للبلدية وغيرها.
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ال�سيخ ح�سن القرو�س )عالم دين وتربوي(:
أشــكر هذا المنتدى على هذه اللقاءات الطيبة، في األســبوع الماضي كتبت 

موضوعين حول هذا الشــأن، عن المرأة الســعودية في الداخل والخارج وقارنت 

ما بين المرأة عندنا وعند الغير، ففي تلك المجتمعات التي وصلت فيها المرأة إلى 

المناصب القيادية العليا كرئاســة الوزراء والمستشــارات كما في ألمانيا، وكتبت 

أيًضا أن الطموح الــذي تريد أن تصل إليه المرأة وهــو المجالس البلدية ليس إاّل 

طموح في بداية الطريق، وأنها مقيدة باألغالل الكثيرة التي ال تســمح لها أن تقوم 

إاّل بمجرد القليل من الوظائف المعروفة، فخالل نصف قرن تقريًبا، ال تزال المرأة 

تــراوح مكانها في مجاالت التعليم والتمريض وغير ذلك، بينما إذا خرجت المرأة 

الســعودية إلى الخارج في الجامعات تســتطيع أن تكون عضوة فــي المنتديات، 

والنوادي الجامعية، تستطيع تحقيق الكثير هناك، فكيف استطاعت المرأة السعودية 

أن تحقق الرغبة وأن تكون امرأة لها القيمة والقدرة العلمية والعملية في الخارج وال 

تستطيع أن تكون صاحبة قدرة علمية وعملية في الداخل؟

وأنا أتفق مع الراي الذي يقول بأن دور المرأة محكوم بالقرار السياسي وليس 

الجاهزية االجتماعية.

إن المرأة اليوم عليها أن تمارس هذا الدور وبكل ثقة بنفسها أنها سوف تستطيع 

أن تصل إلى المجالــس البلدية إما معيَّنة أو منتخبة وآمل أن ال تمارس المرأة دورًا 

سلطوًيا يصّعب وجودها في هذه المواقع بالصورة التي تمارسها مديرات مدارس 

البنات أحياًنا.

الأ�ستاذة ليلى الكاظم:
أحببت أن أرد على موضوع تســلط المــرأة، وإن كان ذلك موجود أحياًنا فله 

أســباب من بينهــا أن المرأة ال تعطي فرًصا كثيرة، فهي تســعى بــكل قوة الثبات 

نجاحهــا ووجودها في أي موقع تكــون فيه، بينما الرجل عندمــا يكون في موقع 
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كقيادي ال يحتاج أن يثبت ألحد نجاحه أو فشــله ألنه معتــاد على وجود الفرص 

أمامه، وأتمنى أن ال نكون تحت االختبار الدائم، فلو أعطينا الفرصة للمرأة المؤهلة 

كالرجل المؤهل إما أن تنجح وإما أن تفشــل، فالمرأة لن تكون أحسن ألنها امرأة 

وال الرجل ســيكون أحســن ألنه رجل، و»حملة بلدي« للمشاركة باالنتخابات ال 

نريد من خاللها أن نثبت للناس أننا أصَلح وأننا قادرين على التغيير أكثر من الرجل، 

بل نحن مع الرجل لبناء مجتمع متطور ولخدمة أطفالنا وشبابنا ونسائنا.

الأ�ستاذ فوزي �سادق )كاتب واأديب(:
أواًل أشــكر األخوات القائمات على حملة بلدي وأشكر راعي هذا المنتدى 

الحتضانه هذه الحملة. أنا ال أرّكز على موضوع المجالس البلدية بل على موضوع 

الحقوق بشكل عام، فمملكتنا الحبيبة إن شــاء الله تسترد مكانة المرأة، ومن ينظر 

إلى مشاركة المرأة في المجتمع الســعودي خالل ثالث عقود مضت فهناك تغيير 

صادم، فوجود النســاء اآلن بيننا والحكومة ال تقصر في المحافل والحراك الثقافي 

في الســعودية هو إشــارة إلى تغير مكانة المرأة في فترة قريبة كنت مع أحد صناع 

القرار وناقشنا موضوع مشاركة المرأة في المجالس البلدية وبحكم أنني كنت أحد 

مرشحي مركز الدمام ســابًقا، ولديَّ أخباًرا سارة عن وجود فرص جديدة وواسعة 

للمرأة وفي مناصب قيادية في المستقبل القريب.

الأ�ستاذ محمد الحمادي )اإعالمي و�ساعر(:
طبًعا نقاش جميل وأكيد نحن خرجنا وســنخرج بفائدة كبيرة من هذا الحوار، 

أنا طبًعا مع النساء في هذه الحملة نحن متابعون لها منذ انطالقتها وإلى هذه اللحظة 

أنا بودي أن أسأل األســتاذ فالح المليحي واألستاذ جعفر الشايب، أن النساء قمن 

ا في هذه الحملة وبادرن بما تمكنوا به ما هو دوركم أنتم في مساندتهن  بدور كبير جدًّ

وإيصال هذه الرسالة إلى الجهات المعنية؟ أستاذ جعفر أنت تحدثت بأن هناك عدد 

من المجالس البلدية الموجودة في المملكــة أيدت دخول المرأة إلى االنتخابات 
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وغيرها، إلى العمل البلدي، ما هي النتيجة؟ لماذا ال تمارس هذه المجالس البلدية 

ضغوطا على الوزارة لكي تشرك المرأة معها؟.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى(:
أنا من المؤيدين والداعمين لحقوق المرأة بشــكل عام وليس فقط في مجال 

االنتخابات وإنما في مجمل دورها وحقوقها بناًء على قناعة تامة بأنها ال ُبّد أن تأخذ 

جميع حقوقها في كل المجاالت. بالنسبة لالنتخابات كما أشارت األستاذة فوزية 

أنا من الداعمين للمشــروع من بداياته وال أزال، وصرحت بتصريحات حول هذا 

الموضــوع وكانت واضحة من البداية وحتى وصلنــي خطاب من أحد القضاة في 

المدينة المنورة يســتنكر علّي التصريح بتأييد مشاركة المرأة في المجالس البلدية، 

وأنا أعمل من خالل موقعي ومنصبي على هــذا الموضوع، ودائًما كنا في لقاءاتنا 

للمجلس البلدي العامة مع المواطنين نخصص مجاالً واســًعا من اللقاء إلشــراك 

المرأة في طرحها للمواضيع والقضايا وقد نكون من المجالس البلدية المحدودة في 

المملكة التي أتاحت للمرأة الفرصة للمشاركة في اللقاءات العامة مع المواطنين.

وال توجد آلية للضغط على الوزارة من األعضاء مباشرة في هذا الموضوع إاّل 

بتكرار التصريح والتأييد والمطالبة،وكنت أعمل على أن نشكل لجنة نسائية داعمة 

للمجلس وتشــرف على بعض البرامج كحملة القطيف الجميلة التي شاركت فيها 

مجموعة من النساء في إدارتها ولكن كنت أتمنى أن تبقى لجنة نسائية ثابتة تتواصل 

بشكل مســتمر مع المجلس إلى تحقيق األفكارالخاصة بإعطاء األولوية لألحياء، 

بحيث تخدم الحي بشكل أفضل وتوفر الخدمات المناسبة لألسر.

مدير الندوة:
ختاًما لهذه الندوة الطيبة نتمنى جميًعا أن تحصل المرأة على كل حقوقها غير 

منقوصة وشكًرا جزياًل لكم.





الفعاليات المصاحبة



الفنانة التشكيلية: إيمان محمد سعيد الجشيالمعارض الفنية
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من مواليد مدينة القطيف بال�سعودية عام 1398هـ	 
حا�سلة على بكالوريو�س جغرافيا من كلية الآداب بالدمام 	 

2000م.
الفنون 	  بنادي  الت�سكيلي  الفن  بجماعة  موؤ�س�س  ع�سو 

بالقطيف، وع�سو موؤ�س�س بالجمعية الت�سكيلية ال�سعودية 
)ج�سفت(. 

التحقت بعدة دورات تدريبية في المجال الفني كالخط 	 
التذوق  ونظرية  الفوتوغرافي  والت�سوير  العربي 

الجمالي.
بالريا�س 	  فوؤاد  �سالة  في  �سخ�سية  معار�س  عدة  اأقامت 

من  العديد  في  �ساركت  كما  بالريا�س،  �سذى  و�سالة 
المعار�س الفنية داخل المملكة وخارجها.

عدة 	  من  تقدير  و�سهادات  جوائز  عدة  على  حا�سلة 
موؤ�س�سات وجمعيات فنية.

كلمة الفنانة
هذا المنتدى الذي استضافني لألسبوع الثاني جعلني 

التشكيلية،  المعارض  يرتاد  ال  ممن  البعض  فيه  ربما  جديد  جمهور  على  اتعرف 

ا على ايميلي الخاص تشيد بتجربتي مما جعلني مسرورة  ووصلتني كلمات جميلة جدًّ

ا فأتمنى من المنتدى استقطاب العديد من الفنانات كتشجيع لنا وإضافة جو  جدًّ

مختلف، كما أحب أن أعطي نبذة مختصرة عن تجربتي في معرضي الشخصي 

)رؤى( الذي عرض على صالة الخدمة االجتماعية منذ ستة أشهر تقريًبا.

في معرضي هذا، تطرقت إلى مدرسة الحروفية العربية وهي الرسم الذي جعل 

من الحرف منبًعا لالهتمام وموضوًعا يهتم الفنان بالتعبير عنه، فلم يكن توظيف 

الكتابة من التصوير مجرد داللة على سعي الفنانين وراء أشكال جديدة وحقيقة 

تشكيلية فحسب، ولكنه اشتمل على محاولة للبحث عن مضمون ومبادئ جديدة من 



خالل التوظيف.

الفنون  أرقى  من  الحاضر  الوقت  في  تعد  العربية  الحروفية 

والكلمة  العربي  الحرف  من  مادتها  تستمد  التي  العربية  التشكيلية 

الخاصة  رؤيتي  اتخذت  المنطلق  العربية، ومن هذا  والجملة  العربية 

تأتي مرحلة  معا  والرسم  الخط  يجتمع  فعندما  “رؤى”،  في معرضي 

وبدأت  العربي،  للخط  والعاشقين  المولعين  أشد  إنني من  االنطالق. 

رحلتي بدخول دورات مختلفة في فن الخط باإلضافة إلى رحلة البحث 

والتجريب والمشاهدة واالطالع لسنوات عديدة.

من خالل هذا المعرض قدمت رؤيتي الخاصة باألعمال الحروفية 

التشكيلية، وقد استخدمت واستلهمت الحرف العربي واعتمدته أسلوًبا 

الحرف  بتوظيف  أيًضا  قمت  كما  واللون،  والرسم  الخط  بين  مزيجا 

ضبط  على  وحرصت  جمالياته  إبراز  على  رّكزت  إذ  تشكيلي  كعنصر 

وتعبيرية،  رمزية  كقيمة  حروفياتي  تنفيذ  في  اإلمكان  قدر  قواعده 

باإلضافة إلى استخدام السطح المتعرج واستخدام العديد من الخامات 

التي يصعب الخط عليها بالدرجة األولى وهو مزج بين سالسة الخط 

وتعرج السطح مما يعطي نتيجة مختلفة تماًما.

وتشكيالت  تكوينات  في  الحرف  تكرار  على  أيًضا  اعتمدت  كما 

أجل  من  وليونته  الحرف  طواعية  من  مستفيدة  متعددة،  وتداخالت 

إبراز جماليات وطاقات الحرف، وقد كان من أهم ما يشغلني في هذه 

الرؤية أيًضا تركيزي على اظهار اللون بصورة جذابة ومبهرة، فاللون 

والحرف كل منهما مزيًجا ومكماًل لآلخر.

أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال رؤيتي الخاصة من معرضي 

هذا للجميع، فليست هناك لوحة متكاملة ولن تكون، فالفنان يجتهد 

ويبحث ليصل إلى مرحلة ما واجتهاده يحده أمرين إما تقدم أو تراجع.
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ال�سرقية، 	  بالمنطقة  تاروت )�سناب�س(  من مواليد جزيرة 
المملكة العربية ال�سعودية.

حا�سلة على الثانوية العامة / الق�سم الأدبي 1992م.	 
حا�سلة على العديد من الدورات التدريبية وور�س العمل 	 

في الباتيك وال�سباغة والر�سم على الحرير.
اأقامت عدة معار�س فنية �سخ�سية منها معر�س »منمنمات«، 	 

و»عودة جحا«، و»بوابة الم�ستقبل« بنادي الفنون.
الجماعية 	  والملتقيات  المعار�س  من  العديد  في  �ساركت 

المعر�س  بينها  من  1992م،  منذ  المملكة  وخارج  داخل 
الملك  بمكتبة  ال�سعوديات،  الت�سكيليات  للفنانات  الدائم 
عبدالعزيز، ومعر�س الفنانات الت�سكيليات في اأتيلية م�سر، 

ومعار�س جمعية الثقافة والفنون بالريا�س. 
م�سابقة 	  في  الم�ساركة  خالل  اقتناء  جائزة  على  ح�سلت 

2008م  عامي  في  والثالثة  الثانية  الت�سكيلية  ال�سفير 
و2010م.

كلمة الفنانة
الذي  الفنية في معرضي  أعمالي  لكم بعض  وأقدم  أمامكم  أقف  أن  يسعدني 

أطلقت عليه »منمنمات«، والذي عملت فيه بالمزاوجة بين نوعين من الفنون وهما 

فن المثني والذي يعتمد على الشمع والتفتيح والكي مع فن المنمنمات. وكما هو 

يمارس على نطاق واسع في  المنشأ  آسيوي  المنمنمات هو فن  معروف فإن فن 

أنه مرتبط  أيًضا في الصين والهند واليابان، كما  إندونيسيا خاصة، وهو معروف 

باللغة الفارسية القديمة.

إن كلمة »منمنمة« تتصف بسعة داللتها ودقة إعدادها، فهي كمشروع إنتاج عمل 

فني متعدد األبعاد، ويتميز بالدقة في الرسم والتلوين، كما يطلق أيًضا على األعمال 

الملونة كصور تشكيلية مصغرة النسبة والحجم، ويسمح فيها عادة برسومات لإلنسان 



والطبيعة والحيوان. ويعتبر هذا فن »المنمنمات« من الفنون الخاطفة 

للقلوب لعمق أبعاد األلوان والتركيبات فيه. 

وعلى صعيد آخر، فإنني أسعى دائًما إلى تجسيد واقع حياتي التراثية 

»جحا«  بشخصية  وتمسكي  الفنية،  تجربتي  في  أّثر  ما  وهو  والبحرية؛ 

يرجع لكونها من القصص الراسخة في عقلي؛ إذ كنت أستمتُع بها أثناء 

طفولتي. وبحمد الله صنعت لنفسي فًنا بصرًيا جديًدا وهو فن »الباتيك«، 

الذي ربما يكون شبه غائب عن الذائقة السعودية والخليجية ولم يتحقق 

إاّل من خالل شغفي للفن، بما يضمن لي التفرد في عملي الفني وصنع 

بصمة خاصة بي. و»الباتيك« ذو المنبع الشرقي هو الفن الذي نجح في 

إخراج شحناتي الفنية، وبلورتها، وشعرت معه بالراحة وباالنتماء إلى هذه 

التقنية، وكّونت معها صداقة جميلة.

لتوصيل  االستعجال  وعدم  التأّني  في  ساعدتني  التقنية  دراسة  إن 

رسالتي الفنية من خالل أي عمل فني أنّفذه، فاللوحة في أعمالي ركزت 

على رسم اإلنسان في حزنه ووجعه، وصمته وتأمله، فاإلنسان في مختلف 

البشر جميعهم  أن  أعمالي، وأرى  الذي تدور حوله  المحور  حاالته هو 

بمالمح  التعبير  هي  واحدة؛  نقطة  في  يتشابهون  أجناسهم  كانت  مهما 

وانعكاس عالمهم الداخلي. وكثيًرا ما تلقيت نقًدا حول ازدحام لوحاتي 

بالتفاصيل الصغيرة، ولألسف، البعض ال يعلم أن تقنية »الباتيك« هي التي 

تجبرك على هذا التكنيك.

إنني ومن خالل معرضي هذا، أقدم لكم »المنمنمات« بشكل آخر 

حيث أوجه من خاللها رسالتي المتعلقة بقضايا مجتمعنا وعالمنا العربي 

واإلسالمي. وآمل أن أكون قد وفقت في طرح الفكرة التي أريدها، وأن 

ينال استحسانكم. 



الفنانة التشكيلية: خلود عبدالمحسن آل سالمالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ٣ و١٤٣١/١2/2٤هـ )9 و20١0/١١/٣0م(.

المملكة 	   - ال�سرقية  بالمنطقة  تاروت  من مواليد جزيرة 
العربية ال�سعودية عام 1965م.

حا�سلة على دبلوم لغة انجليزية.	 
حا�سلة على العديد من الدورات التدريبية وور�س العمل 	 

في الت�سوير الزيتي والر�سم على الحرير وفن الت�سوير 
ال�سوئي.

ع�سو موؤ�س�س ورئي�س منتدى الفن الن�سائي وع�سو جمعية 	 
البحرين للفنون الت�سكيلية.

اأقامت معر�سين �سخ�سيين على �سالة نادي الفنون و�سالة 	 
المعار�س  من  العديد  في  �ساركت  كما  ال�سعودي،  المركز 

الفنية داخل المملكة وخارجها.
اأبرزها 	  موؤ�س�سات  عدة  من  اعمالها  من  العديد  اقتناء  تم 

م�سر  وجمعية  العمل،  ووزارة  عبدالعزيز،  الملك  مكتبة 
وغيرها.

كلمة الفنانة

العامر  الثقافي  منتداكم  الشخصي في  لتنظيم معرضي  دعوتي  على  أشكركم 

ترحيب  من  لقيته  لما  البالغة  سعادتي  عن  لكم  وأعرب  األسبوعين،  هذين  خالل 

ا متكاماًل وفائدة أشمل.  واهتمام بالفنون ومزجها مع األنشطة الثقافية مما يتيح جوًّ

في األسبوع األول للمعرض في هذا المنتدى تكلمت بشكل مختصر عن مضاميني 

الفنية واألدبية من وراء تجربتي هذه، ولكن بالنسبة لي كفنانة ال يعني لي كثيًرا 

الخوض والتحدث عن مضامين العمل أو سرد النواحي األدبية والفكرية للعمل الفني 

رغم اعتنائي بها أثناء العمل التشكيلي والذي اعتبره جزًءا من تركيبة الفنان النفسية 

التي تنعكس تلقائًيا بين ثنايا عمله بقدر ما يعنيني دقة التعاطي مع العمل الفني من 

الناحية الجمالية على ما تحتويه من القيم الجمالية من نسب متفاوتة القياس بين 



فرد وآخر.

من منظوري الخاص للجمال حاولت في تجربتي هذه التي اطلقت 

العاشق للجمال، سعًيا  الفنان  عليها مسمى )الجوهر( أن اشتغل بروح 

مني لبلورة افكاري ومعتقداتي الروحية والحسية ونظرتي الكونية للكون 

وما يحتويه، من خالل التزامي بصدقية التعبير الفني، وما تملكه أناملي 

اللوحة،  اللون وتوزيعة بين جنبات فضاء  من مهارة وملكة في سكب 

ومن ثم خلق إيقاع بصري ممتع لتراكيب اللون والخط والكتلة، يستلهم 

منه المشاهد مضامين العمل الجمالية والفكرية، وللمشاهد حرية الرأي 

على حسب  كل  العمل  به  يسلك  جهة  أي  وإلى  عملي،  مع  تفاعله  في 

وعيه وإدراكه لمفهوم الجمال لديه، فهذه األعمال هي بداية انطالقتي 

اللون، وغور  التعامل الجريء مع  الحقيقية خالل مشواري الفني في 

أسباره، وفهم لغته، ومحاولة الحديث مع العالم من خالل اللون عن 

هذه  في  هنا  أراني  حيث  لآلخرين،  عنها  والفصح  الذاتية،  مكنوناتي 

األعمال وقد شّكل اللون الهاجس األكبر لدي في بناء وتكوين العمل، 

حتى اعتمدت عليه في تشكيل الهيئات والمسحات الخاصة لخلق الجو 

العام للعمل.

لمعرض  حالًيا  وأعّد  اللوني،  البحث  في  مستمرة  تجربتي  تزال  ال 

شخصي قادم من خالل طرح جديد وفكرة جديدة إن شاء الله تعالى، 

وأملي في أن أواصل العمل في هذا المجال بإبداع متواصل، وأتمنى أن 

تتمعنوا قلياًل باألعمال المعروضة أمامكم وأن تعطوها بعض المساحة 

من وقتكم، ولكم مني خالص الشكر والتقدير. 



الفنانة التشكيلية: زينب حسن الناصرالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١و١٤٣2/١/١5هـ )7و20١0/١2/١6م(.

المملكة 	   - القطيف  بمحافظة  الأوجام  بلدة  مواليد  من 
العربية ال�سعودية.

در�ست برمجة الحا�سب الآلي، وتعمل حالًيا مديرة رو�سة 	 
اأطفال.

عملت كرئي�سة الق�سم الن�سائي بلجنة التنمية الجتماعية 	 
الأهلية بالأوجام منذ 2015م.

حا�سلة على عدة دورات في الر�سم والت�سميم والت�سوير 	 
الزيتي.

داخل 	  الت�سكيلي  الفن  معار�س  من  العديد  في  �ساركت 
مهرجان  معار�س  بينها  من  2004م،  العام  منذ  المملكة 
وزارة  ومعر�س  بالريا�س،  والثقافة  للتراث  الجنادرية 
التعليم بالخبر، ومعر�س الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب 

بجدة. 
مهتمة بفن الطفل و�سدر لها عدد من الأعمال الرقمية 	 

تدري�س  في  الحقيقي  »التقييم  منها  كتب  عدة  ور�سوم 
اللغة العربية«، »ر�ساهما جنة«، »اأنا اأحمي نف�سي«، »نور 

�سالتي«. 

كلمة الفنانة
أتقدم بالشكر والتقدير لمنتدى الثالثاء الثقافي وجميع القائمين عليه، وأحييهم لهذا 

التوجه الجميل بجعل الفن التشكيلي حاضًرا في ميادينه الثقافية، فالفن كان وال يزال 

مرآة لثقافات األمــم وحضاراتها، كما أحيي السادة المشاركين والحضور الكرام.

بداية، أعرفكم بنــفسي، اسمي زينب الناصر، درست برمجة الحاسب األلي، وبدأت 

طريقي بالعناية بهوايتي عبر االلتحاق بدورات الفنون مع األستاذة سهير الجوهري في 

مجال الرسم والتصميم والتصوير الزيتي. وواصلت التدرب في مختلف البرامج والدورات 

التدريبية المتاحة، مما طور مهاراتي وقدراتي الفنية وجعلني أتمكن من المشاركة في 

المعارض الفنية. 



وشاركت بعد ذلك في عدة معارض فنية جماعية داخل المملكة منذ عام 

٢00٣م، من بينها المعارض الفنية في مهرجان الجنادرية للثقافة والفنون 

ومعارض وزارة التعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب في مختلف المناطق. 

كانت كل مشاركة لي في هذه المعارض تشكل لدي تصورات واسعة لمشاركات 

مستقبلية كما وتفتح لي آفاًقا جديدة.

وال أزال في مرحلة البحث والتجريب، حيث أسعى دوًما لتطوير أدواتي 

المعرفية والفنية والبحث عن رؤى جديدة، ويشغلني االتجاه السريالي في 

الفن، والرسم لألطفال ولدي بعض المشاريع في هذا االتجاه حيث صدر لي 

عدد من األعمال الرقمية ورسوم عدة كتب منها »التقييم الحقيقي في تدريس 

اللغة العربية«، »رضاهما جنة«، »أنا أحمي نفسي«، »نور صالتي«.

كانت رفقتي وزمالتي مع الفنانة أمل الحكيم عامل دفع إيجابي لي في 

مواصلة مشواري الفني، حيث كنا نعمل سوًيا في عدة مشاريع مشتركة، ونتداول 

الرأي في العديد من المواضيع الفنية حيث رافقتني منذ بداية مسيرتي الفنية. 

بوجود  انطالقتها  وتواصل  محافظتنا  في  الفنية  الحياة  تنشط  ألن  وأتطلع 

العديد من الفنانين والفنانات البارزين الذين يقدمون أعمااًل وانجازات فنية 

الفنية  األنشطة  بدعم  والثقافي  الفني  بالمجال  المهتمين  أدعو  كما  مبهرة، 

واحتضان الكفاءات الشابة المبتدئة وتوفير مراسم مناسبة للمهتمين وذوي 

الهوايات الفنية.

لقد شدني كثيًرا اهتمام المسؤولين والقائمين على المعارض التي شاركت 

القطيف  محافظة  في  الفنية  بالحركة  الكبير  بإعجابهم  الزوار  وكذلك  بها 

وكذلك اللوحات الفنية التي تعبر عن تراث المنطقة وتاريخها، وخاصة أنها 

تزخر بتاريخ عريق مع النخل والبحر والزراعة والموروث الشعبي، فكان ذلك 

مما يلفت االنتباه وينال التشجيع.

أعمالي  بعض  لتقديم  لي  الفرصة  هذه  إتاحة  على  لكم  شكري  أكرر 

والحديث عن تجربتي الفنية.



الفنانة التشكيلية: أمل عبدالله الحكيمالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١و١٤٣2/١/١5هـ )7و20١0/١2/١6م(.

من مواليد مدينة �سيهات بالمملكة العربية ال�سعودية. 	 
مرتبة 	  مع  الفنية  التربية  في  بكالوريو�س  على  حا�سلة 

ال�سرف من جامعة الملك �سعود، وعلى دبلوم حا�سب اآلي.
تلقت العديد من الدورات في مجال الر�سم الت�سكيلي، كما 	 

قدمت عدة دورات في مجال الر�سم.
الفي�سلية 	  مدار�س  في  الفنية  للتربية  كمدر�سة  عملت 

الأهلية بالخبر، وتعمل حالًيا وكيلة في اإحدى المدار�س. 
المحلية 	  والمهرجانات  المعار�س  العديد من  �ساركت في 

للتراث  الجنادرية  مهرجان  بينها  من  2004م،  عام  منذ 
من  وغيرها  بالخبر،  التعليم  وزارة  ومعر�س  والثقافة، 

المهرجانات والمعار�س المحلية.

كلمة الفنانة
أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة لي كي أشارك معكم في معرض 

هذا  ويسعدني  الفنية،  تجربتي  حول  باختصار  أمامكم  وأتحدث  الفنية،  ألعمالي 

االهتمام من منتدى الثالثاء الثقافي باستضافة فنانين وفنانات ليشاركوا بتجاربهم 

الفنية في هذا المحفل الثقافي البارز. 

أنا حاصلة على شهادة بكالوريوس في مجال التربية الفنية من جامعة الملك 

سعود بالرياض، وعملت في سلك التعليم كمعلمة تربية فنية في عدة مدارس أهلية 

وحكومية. وباإلضافة لعملي الوظيفي التحقت بعدة دورات فنية مع األستاذة سهير 

الجوهري وبرامج تدريبية متعددة ومتنوعة في مختلف المجاالت الفنية.

في  تدريبي  عمل  وورش  للفتيات  فنية  دورات  بتقديم  أقوم  ألن  ذلك  أهلني 

المجاالت الفنية وفي مختلف مدن المنطقة، كما شاركت بعدة معارض فنية جماعية 

داخل المملكة منذ عام ٢00٣م، من بينها المعارض الفنية لمهرجان الجنادرية للثقافة 



والتراث ومعارض وزارة التعليم في عدة مناطق، إضافة إلى معارض 

جماعية أخرى.

تتميز أعمالي الفنية كما تشاهدون بالواقعية والحرفية العالية وقوة 

الفني وتصطبغ معظمها بروح سريالية، حيث تطورت تجربتي  البناء 

الفنية كثيًرا منذ أن بدأت وتأثرت بتجارب فنانين مرو علي واستلهمت 

مهنة  بيت  تزاحما  دائما  أجد  وكنا  وابداعاتهم.  الكثير من عطاءاتهم 

التعليم ورسالة الفن حيث أن االلتزامات المهنية تأخذ الكثير من القت 

على حساب التركيز الذهني لإلبداع الفني.

كنت دوما على اتصال وتعاون مع زميلتي ورفيقتي زينب الناصر، 

نعمل ونخطط ونتدرب وندرب سوًيا طوال الفترة الماضية حتى تشكلت 

لدينا روًحا فنية منسجمة وتقارب في التجربة واألداء. وأصبح مع مرور 

تنظيم  ونفكر سوًيا في  لتحقيقها،  نسعى  أحالم مشتركة  لدينا  الزمن 

معارض شخصية وثنائية، لكن يهمنا أن تكون على مستوى جيد من 

النضج الفني، وقد تكون خطواتنا بطـيئة، لكنها متأنية وثابتة وقوية. 

أتطلع دوًما ألن تنال الفنون مكانة أوسع وأشمل في حياتنا العامة 

الحياة كالشوارع  أبعاد  إلى مختلف  التعليم األولى  ابتداء من مراحل 

والحدائق والمنتزهات بحيث تساهم في تنمية الذائقة الفنية لدى أبناء 

تعبيرية  فنية  لوحات  إلى  المتاحة  المواقع  وتتحول مختلف  المجتمع، 

معززة  وتوعوية  ثقافية  رسائل  وتوجه  المنطقة  وتراث  تاريخ  تعكس 

للجميع. 

اآلراء  بعض  طرح  في  المساء  هذا  بينكم  تواجدي  حفزني  لقد 

واألفكار والهموم التي تشغل بالي بهدف تطوير المستوى الفني في 

منطقتنا، أشكركم مرة أخرى والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



الفنانة التشكيلية: رقية علي التاروتيالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: 22و١٤٣2/١/29هـ)20١0/١2/2٣م و20١١/١/٤م(.

من مواليد القطيف بالمنطقة ال�سرقية - ال�سعودية.	 
الفن 	  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  على  حا�سلة 

وقراءة  الخطوط  وتحليل  الزيتي  والت�سوير  الت�سكيلي 
ر�سوم الأطفال.

ع�سو موؤ�س�س في منتدى الفن الن�سائي بالقطيف، وع�سو 	 
جماعة الفن الت�سكيلي في نادي الفنون بالقطيف، وع�سو 

جماعة �سامي محمد للفن الت�سكيلي بالكويت.
حا�سلة على العديد من �سهادات ال�سكر والتقدير والجوائز 	 

من رئا�سة رعاية ال�سباب ومركز �سامي بالكويت.
حتى 	  المتو�سطة  المرحلة  من  ت�سكيلي  وفن  ر�سم  مدربة 

الجامعية، وتقدم دورات في الفن الت�سكيلي لجميع الفئات 
العمرية.

المملكة 	  داخل  الفنية  المعار�س  من  العديد  في  �ساركت 
وخارجها.

كلمة الفنانة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر منتدى الثالثاء الثقافي الستضافته 

لي هذا المساء إلقامة معرضي الفني هنا. بالنسبة إلى تجربتي التي أقدم بعًضا 

منها هنا، أحببت أن أسلط الضوء على »النخلة« وعالقتها باإلنسان قديًما وحاضًرا، 

وارتباطه بها، معتبرة إياها رمزا للشموخ والتحمل والعطاء المستمر والممتد، واعتبرتها 

أهم عنصر في أعمالي الفنية المختلفة. والنخلة في محيطنا بالقطيف تشكل مادة 

رئيسة في الحياة العامة وخاصة في الفترة الماضية التي كانت تعد مصدًرا أساسًيا 

للحياة وكان االعتناء بها كبيًرا، وتمر حياتها بمراحل متعددة ومختلفة، ولهذا ينبغي 

علينا االعتناء بتفاصيل الموروث حول النخيل من قصص وحكايات وأشكال ونماذج 

معيشية تداخلت في حياة الناس بصور مختلفة.

أمامكم، فقد عرضتها سابًقا في معرض  المعروضة  اللوحات  إلى  بالنسبة  أما 



خماسي في جدة كأول تجربة لي، والقت استحسان الجميع. وأميل فيها 

إلى التعبيرات الرمزية وكذلك إلى التجريد مع أن بداياتي كما أي فنان 

الفنان  أن  الصامتة، حيث  الطبيعة  ورسومات  كالسيكية  كانت  تشكيلي 

التشكيلي يمر بتجارب مختلفة يختار منها ما يناسبه وما يجعله أكثر قدرة 

على التعبير عن ميوله واهتماماته.

إن عالم التشكيل عالم يحتاج لشخصية قوية ليستطيع المرء منا أن 

يضع بصمته على اللوحة القماشية ويستخدم أدواته الخاصة به وإثبات 

ذاته من خالل األلوان وضربات الفرشاة والموضوع أيًضا، فمن الطبيعي 

ا أن شخصيتي نضجت وتبلورت من خالل هذا المجال الواسع الجميل. جدًّ

إن حياة الفنان مليئة بالمغامرات والفوضى واإلثارة، ولكن سرعان 

ما تهدأ وتسكن وتتحول إلى حلم جميل يشعرني أحياًنا أنني في عالم 

غير عالمنا األرضي، حيث أنفصل تماًما عن العالم الخارجي وما يحتويه 

من أحداث. واأللوان والتشكيل لها عالمها السحري الخاص الذي يؤثر 

اإلنسان  لدى  الخارجية  التصرفات  على  وتنعكس  والطباع  النفس  على 

حيث  من  تماًما  شخصيتي  تعكس  فألواني  االخر،  مع  تعامله  وطريقة 

الوضوح والقوة.

وقد وجدت نفسي أكثر مياًل إلى التجريد والكالسيك، ومارست فيهما 

أعمالي  الخاص في  الطابع  لم يشكال  أنهما  الفنية، مع  بعض األعمال 

ا من العمل االجتماعي مما جعلني أمزج بين  كلها، وأجد نفسي قريبة جدًّ

قضايا المجتمع ومجال الفن وأحياًنا يغلب أحدهما على اآلخر، وحيث 

أن لدي مرسمي الخاص في منزلي فهذا يتيح لي المجال إلعطاء وقت 

مناسب للفن عماًل وتدريًبا ومتابعة. 



الفنانة التشكيلية: أمل سلمان أبوجعيدالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١٤ و١٤٣2/2/2١هـ )١8 و20١١/١/25م(.

العربية 	  بالمملكة  القطيف  مدينة  مواليد  من 
ال�سعودية.

في 	  التدريبية  الدورات  من  العديد  على  حا�سلة 
الر�سم الت�سكيلي، والر�سم الزيتي ومختلف مجالت 

الفن الت�سكيلي.
وفي 	  والت�سكيل،  النحت  في  متخ�س�سة  دورات  تلقت 

ور�سة عمل تدريبية بعنوان »ر�سوم الأطفال«.
داخل 	  الجماعية  المعار�س  من  العديد  في  �ساركت   

المنطقة وخارجها.
عملت مدربة في مركز الخدمة الجتماعية )اأ�سا�سيات 	 

الفن الت�سكيلي(، وكذلك في بع�س المحافل المحلية.
الفئات 	  لمختلف  الت�سكيلي  الفن  تدري�س  في  تعمل 

العمرية في مر�سمهما الخا�س.
ح�سلت على العديد من �سهادات ال�سكر والتقدير.	 

كلمة الفنانة
بداية أتقدم لكم بجزيل الشكر واالمتنان على دعوتكم لي للمشاركة معكم 

في هذا المنتدى الثقافي بإقامة معرضي الفني الشخصي فيه، واطالعكم على 

بعض أعمالي الفنية التي أتمنى أن تنال إعجابكم ويسعدني بالطبع أن تصلني 

أيًضا مالحظاتكم وتعليقاتكم عليها.

الفن كان بالنسبة لي مصدر إلهام واهتمام منذ صغري، حيث بدأت هذه 

الهواية منذ أن كنت في بداية دراستي األولى قبل أن أتعرف على أعماق هذا 

الفن ومجاالته المتعددة. وكان لتوجيهات معلمات الرسم لدينا بعض األثر الذي 

عزز لدي هذا االهتمام عندما كبرت وصرت أتعرف على األعمال الفنية التي 

اهتم بمتابعتها ومعرفتها عن قرب.



التحقت بعد ذلك بعدة دورات تدريبية لصقل مهاراتي الفنية من 

بينها دورات تأسيسية في الرسم التشكيلي، ودورات في الرسم الزيتي 

والمائي والرصاص، والعديد من الدورات في مختلف مجاالت الفن 

والتشكيل، وورشة عمل  النحت  دورات في  بينها  والتي من  التشكيلي 

تدريبية حول رسوم األطفال وكذلك علم الجرافولجي. وقفد استفدت 

رسم  في  أسهمت  التي  التدريبية  والدورات  البرامج  هذه  من  كثيًرا 

توجهاتي المستقبلية في العمل الفني، وجعلتني أكثر قدرة على التواصل 

بشكل فعال من مختلف الفنانين وفتحت أمامي فرًصا ومجاالت عديدة.

المنطقة  داخل  الجماعية  المعارض  من  العديد  في  شاركت  وقد 

وخارجها، وكان كل معرض منها يدفعني للمزيد من اإلبداع والمشاركة 

حيث أنها خلقت لدي حالة من التحدي والمنافسة اإليجابية، وساهمت 

من  كبيرة  مجموعة  على  تعرفي  في  المعارض  هذه  في  مشاركتي 

الفنانين وأكثرهم كانوا قد سبقوني في هذا المجال. وتميزت أعمالي 

بالمزج بين االتجاهات الفنية المختلفة، وإن كان الميل للواقعية أقرب 

ويبدو ذلك جليًا من خالل رسم البورتريهات وإن اختلفت الخامة.

وعلى جانب آخر، فقد مارست التدريب في مجال الفنون وخاصة 

في مركز الخدمة االجتماعية وفي مجال )أساسيات الفن التشكيلي( 

منذ عام ١٤٢9هـ، كما عملت مدربة في مراكز ومؤسسات اجتماعية 

في  العمرية  الفئات  لمختلف  التشكيلي  الفن  تدريس  وكذلك  مختلفة 

مرسمي الخاص.

وأوضح لكم أيًضا بأنني حصلت على العديد من شهادات الشكر 

والتقدير من عدة جهات رسمية وأهلية نتيجة تعاوني معها في المجال 

الفني. أكرر شكري الجزيل لكم على وآمل أن تحوز أعمالي الفنية على 

إعجابكم وأن تنال اهتمامكم.



الفنانة التشكيلية: أنوار فارس الفارسالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١٤ و١٤٣2/2/2١هـ )١8 و20١١/١/25م(.

من مواليد مدينة القطيف بالمنطقة ال�سرقية - المملكة 	 
العربية ال�سعودية.

حا�سلة على بكالوريو�س علوم تخ�س�س علم حيوان.	 
الت�سكيلي، 	  الر�سم  في  تاأ�سي�سية  دورات  عدة  على  ح�سلت 

والر�سم الزيتي والمائي. 
�ساركت في العديد من المعار�س الجماعية داخل المنطقة 	 

وخارجها.
تقوم بتدري�س الفن الت�سكيلي لمختلف الفئات العمرية في 	 

مر�سمهما الخا�س.
ح�سلت على العديد من �سهادات ال�سكر والتقدير.	 

كلمة الفنانة
على  بداية  وأشكركم  المساء  هذا  أحييكم  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم 

بشكل  والحديث  أعمالي  بعض  وعرض  الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  استضافتي 

مختصر عن تجربتي الفنية.

وللتعريف بي فأنا حاصلة على بكالوريوس علوم تخصص علم حيوان، وحصلت 

على عدة دورات تأسيسية في الرسم التشكيلي، والرسم الزيتي والمائي، وشاركت 

في العديد من المعارض الجماعية داخل المنطقة وخارجها، وأقوم بتدريس الفن 

التشكيلي لمختلف الفئات العمرية في مرسمي الخاص، كما حصلت على العديد من 

شهادات الشكر والتقدير.

بدايتي كانت بالقلم والورقة، ووجدت التشجيع الذي قادني للمشاركة في العديد 

من الدورات التدريبية في الفن التشكيلي، وبدأت كأي فنان مبتدأ برسم البورتريه 

والطبيعة الصامتة، مستخدمة عدة خامات كالرصاص، واأللوان المائية، والزيتية، 

والباستيل.

تأثرت كثيًرا بالتراث وبدى اهتمامي ينمو بهذا المجال، فرّكزت في الدورات 



المتعلق بالتراث بشكل عام، ووجدت  الفني  التدريبية وتابعت اإلنتاج 

الفنانين في  كثرة  الرغم من  الجانب على  فقًرا في هذا  بأن هناك 

المنطقة الذين أصبحت أتعلم من تجاربهم وخبراتهم الكثير.

ا بفنون المعمار وبالتراث العماري والشعبي  إن منطقتنا ثرية جدًّ

ينبغي  ولهذا  الفنون،  خالل  من  جمالية  بصور  إخراجه  يمكن  الذي 

التوجه لذلك والمحافظة عليه قبل اندثاره، فهو موروث حضاري مهم 

بالنسبة لنا وللتعريف بتاريخنا وتراثنا. والمفترض أن يكون لدينا مركًزا 

للمحافظة على التراث يشمل الجوانب الفنية أيًضا ويستقطب الفنانين 

كي يحولوا هذا التراث إلى لوحات فنية تعكس مختلف أبعاد التراث 

وتفاصيله.

وأعتقد أن هناك الكثير من الفنانين الذي لديهم كامل االستعداد 

للعمل والمشاركة في مثل هذا النشاط متى ما توفرت البيئة المناسبة 

للعمل من ناحية المكان والمعدات والموقع والتجهيزات الالزمة. وقد 

يكون طموحي جامًحا في هذا المجال إاّل أنني أرى أن ذلك مسؤولية 

الموروث  هذا  على  تحافظ  أن  شأنها  من  مشتركة  ووطنية  اجتماعية 

الغني وتروج له عند اآلخرين ممن هم خارج المنطقة وال يعرفون عنها 

شيًئا.

أكرر شكري لكم على حسن االستضافة وإتاحة الفرصة لي للمشاركة 

معكم في هذا اللقاء الثقافي الذي يفتح األبواب أما مختلف الكفاءات 

والطاقات لعرض ما لديهم من إنجازات وأعمال وأفكار وتطلعات، وآمل 

أن تكون كلمتي وأعمالي نالت استحسانكم، والسالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته. 



الفنانة التشكيلية: سعاد عبدالواحد وخيكالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ٣/26 و٤/٣/ ١٤٣2هـ )١ و20١١/٣/8م(.

من مواليد مدينة القطيف بالمنطقة ال�سرقية ـ بالمملكة 	 
العربية ال�سعودية. 

�سعوبات 	  )م�سار  خا�سة  تربية  بكالوريو�س  على  حا�سلة 
تعلم(، وعلى العديد من الدورات التدريبية وور�س العمل

تعمل مدر�سة ريا�س اأطفال.	 
فنانة ت�سكيلية، وم�سرفة ق�سم الطفولة والن�ساء بجماعة 	 

الفن الت�سكيلي بنادي الفنون �سابًقا.
)حكاية 	  ال�سمت(،  )حوار  �سخ�سية:  معار�س  عدة  اأقامت 

اإن�سان(، )وتد(.
الأول 	  المركز  جائزة  بينها  من  جوائز  عدة  على  ح�سلت 

في  الأول  المركز  وجائزة  بالجوف،  الزيتون  بمهرجان 
م�سابقة الفن المعا�سر بجمعية الثقافة والفنون بالجوف.

بالريا�س، 	  ال�سفير  م�سابقة  في  اأعمالها  بع�س  اقتناء  تم 
والبنك الراجحي الن�سائي بالريا�س، ومهرجان الدوخلة 

في القطيف، وغيرها. 

كلمة الفنانة
الصغر،  بالقلم والمسطرة والورقة من منذ  التشكيلي  الفن  بدأت مشواري مع 

فتشكلت لدي أشكال هندسية وبمساعدة والدتي وتشجيع والدي أصبحت رسامة، 

البيئة المدرسية  ومع االستمرار في ممارسة الرسم أصبحت فنانة، وال أنسى دور 

التي جعلتني في موقع مسؤولة الفن بما في ذلك مشاركات الطالبات في مسابقات 

الرسم وزيارة معارض فنية. كانت اول دورة شاركت فيها هي »التعبير الفني لدى 

األطفال«، ومن هنا بدأ مشواري الفني الجاد فبدأت برسم الطبيعة الصامتة وكانت 

اسميتها  لوحة  ورسمت  الطبيعية،  المناظر  ثم  الشعبي  التراث  عن  هي  لوحة  اول 

»غروب الشمس« وضعت كغالف لديوان الشاعر سعود عبدالكريم الفرج. 

تطورت أعمالي الفنية من الواقعي إلى التجريدي، فكانت أول لوحة تجريدية 



الطيف.  بألوان  الممزوجة  الترابية  بألوانها  الفراشات«،  »لوحة  هي 

القطيف  البداية محدودة في محافظة  في  الفنية  وكانت مشاركاتي 

ضمن معارض جماعية، ثم أقمت معرًضا شخصًيا بتشجيع من عائلتي 

كان  حيث  جوهري  سهير  األستاذة  التشكيلي  الفن  وأستاذة  أواًل 

تحكي  فيه  أعمالي  وكانت  الصمت«،  »حوار  عنوان  تحت  المعرض 

بإشراقة  وبداتها  الطبيعية  الحياة  بالوان  ممزوجة  القديمة  الحياة 

الصباح التي تحكي عن بداية الحياة اليومية، وانتهت بكفاح المرأة 

والرجل قديًما حيث تكونت مجموعة من معزوفة الذكرى التي تحكي 

عن الصناعات القديمة، ومجموعة فضائيات بحرية وهي عمل الرجل 

قديًما، ومجموعة التسبيحات وهي المدرسة العلمية القديمة، والجوار 

التي تحكي عن اإللفة بين الجوار وكفاح المرأة. قدمت أيًضا »وريقات 

من الماضي العريق« وهي تجربة رائدة في الفن التشكيلي الحديث، 

متعددة  موضوعات  إلى  وانطلقت  البدائيات،  مرحلة  تجاوزت  حيث 

بألوانها ومتناسبة مع الموضوع المطروح.

بعض  تتخللها  بل  ناجحة،  دائًما  تكون  ال  تجربة  أي  أن  شك  ال 

مسيرتي  في  التحديات  بعض  واجهت  وقد  والمصاعب،  التحديات 

الفنية، وحاولت أن أتجاوزها، وانطلق إلى األمام في محاولة إلبراز ما 

أملكه من رؤى واهتمام، لهذا فقد شاركت في معارض فنية في مناطق 

الوصول  في  تطلعاتنا  الفنانين  وزمالئي  احقق  ألن  وأتطلع  مختلفة. 

بالفن لمستوى متقدم وتذليل كل العقبات التي تواجهنا.

هذا عرض مختصر لمسيرتي الفنية، وأتمنى من العلي القدير أن 

يوفقنا في مسيرتنا الفنية، وأتقدم بشكري الجزيل والتقدير لمنتدى 

الثالثاء الثقافي الستضافتي وتشجيعه للحركة الفنية في المنطقة.



الفنانة التشكيلية: كريمة حسين المسيريالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١0 و١٤٣2/٤/١7هـ )١5 و20١١/٣/22م(.

تربية 	  تخ�س�س  بالريا�س  �سعود  الملك  جامعة  خريجة 
فنية.

محافظة 	  مدار�س  اإحدى  في  فنية  تربية  معلمة  تعمل 
القطيف.

الفنون 	  مجالت  مختلف  في  دورات  عدة  على  ح�سلت 
والعالج بالفن من المعهد العربي لل�سحة النف�سية.

كما ح�سلت على عدة �سهادات �سكر وجوائز تقديرية من 	 
عدة جهات ر�سمية واأهلية.

نظمت معار�س فنية �سخ�سية عديدة في مختلف مناطق 	 
المملكة.

ال�سين 	  بينها  من  المملكة  خارج  فنية  معار�س  اقامت 
والمغرب وم�سر وقطر والبرازيل وبنغالدي�س.

الفنية 	  والفاعليات  المهرجانات  من  العديد  على  ا�سرفت 
في منا�سبات وطنية مختلفة.

كلمة الفنانة
أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على منتدى الثالثاء الثقافي الستضافتهم لنا نحن 

جماعة الفن التشكيلي هنا بالقطيف والتي أنا أحد أعضائها. وأحب أن أتكلم اليوم 

الفنية، كألوان االكريليك،  الخامات  العديد من  الفنية، فأنا استخدم  عن تجربتي 

واأللوان الزيتية، ولكن استوقفتني الخامة المستهلكة كثيًرا فحاولت أن أبدع فيها 

التفكير، وأن أخرج منها بعمل فني  وأحاول أن أعطيها مساحة غير محدودة في 

أو قطعة أستفيد منها أنا شخصًيا. وكانت أول تجربة لي استخدام ورق المجالت، 

فجربت عدة ألوان وعملت بها لوحة فنية تجدونها معلقة هنا، حيث استخدمت ورق 

المجالت بتدرج لوني.

وعندما نجحت هذه التجربة، بدأت أفكر في بقية الخامات المستهلكة وأبحث 



تالفة لدرجة  المعدنية، حيث كانت  عنها، فاستخدمت بعض األسالك 

منها  وصنعت  بالماء  وطلیتها  تنظيفها  على  عملت  ولكني  الصدأ، 

وأنتجت  أشكال،  عدة  منها  وعملت  باليد  لففتها  أن  بعد  اكسسوارات 

صناعة  بها  قمت  التي  األخرى  التجارب  ومن  قطعة.  من  أكثر  منها 

الغازية،  المشروبات  علب  عن  عبارة  وهي  بالفسيفساء،  شبيهة  لوحة 

حيث قطعتها إلى قطع صغيرة وأشتغل عليها بالملقط حتى ألصقها في 

اللوح الزجاجي وبدرجات ألوان مختلفة. وعملت أيًضا على استخدام 

السيراميك التي أقطعها يدوًيا واستغلها قطعة قطعة، وهي تستغرق وقًتا 

طويال إلنتاج لوحة فنية منها.

واسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أشكر األستاذ سعود التركي حيث 

أنه هو من شجعني الستخدام الخامة المستهلكة، فعندما بدأت أفكر 

بهذا النوع من العمل الفني فقد وجدت أنه ذو هواية وموهبة ويحب 

النجارة ولم يكن لديه منشار كهربائي، بل أن عمله كان يدوًيا. وفي 

من  االستفادة  لغرض  كهربائي  منشار  إهداءه  أردت  األيام  من  يوم 

الخامات المستهلكة في النجارة، وكانت الوالدة في بيت أهلي مستغنية 

عن دوالب خشبي، فاقترحت عليها أن نستفيد منه بداًل من رميه، وفعاًل 

ا، حيث أنني كنت  غيرنا الدوالب وحولناه إلى خمس دواليب جميلة جدًّ

أفكر معه وهو ينفذ، وجميع القطع كانت من الدوالب األساسي. وقد 

نفذنا الكثير من األعمال التي لم أستطع أن أجلبها لكبر حجمها، مثاًل 

داعم الرسم واستخدمته في قطع كثيرة من العمل الفني.

لي  الفرصة  وإتاحة  ومتابعتكم  اهتمامكم  على  لكم  شكري  أكرر 

للحديث معكم عن تجربتي الفنية والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الفنانة التشكيلي: محمد هالل الحمرانالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ٤/2٤ و١٤٣2/5/١هـ )٣/29 و20١١/٤/5م(.

ال�سرقية 	  بالمنطقة  القطيف  محافظة  مواليد  من 
بال�سعودية عام 1969م.

حا�سل على دبلوم في اإدارة اأعمال مكتبية وتجارية.	 
رئي�س جماعة الفن الت�سكيلي في نادي الفنون بالقطيف.	 
)جف�ست(، 	  الت�سكيلية  للفنون  ال�سعودية  الجمعية  ع�سو 

واتحاد جمعيات الفنون الت�سكيلية لمجل�س التعاون لدول 
الخليج العربية.

�سارك في العديد من المعار�س من بينها: معار�س الفنون 	 
الت�سكيلية لرعاية ال�سباب، معر�س فناني تاروت، معر�س 
مجمع الجمعة �ستي �سنتر بالخبر، معر�س الفن ال�سعودي 

المعا�سر.
الكويت، 	  في  الخارجية  الفنية  الم�ساركات  من  العديد  له 

�سوريا، اليمن، �سلوفاكيا، تركمان�ستان، كازاخ�ستان.
الفنون 	  بنادي  لون(  )ان�سدال  �سخ�سيين:  معر�سين  اأقام 

بالقطيف 2010م، و)مالمح( في دم�سق - �سوريا 2010م.

كلمة الفنان
السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء ملؤه الخير على الجميع. أنا فنان 

تشكيلي بدأت كأقراني من الفنانين التشكيليين محبا للفن، وكان ذلك نابًعا من ذاتي 

الرسم  أفارق كراسة  أرسم ظلي منذ كنت صغيًرا، ولم  ومنذ طفولتي، حيث كنت 

أساسياته  وتعلمت  الورقي  للرسم  اتجهت  المتوسطة  وفي  االبتدائية،  المرحلة  في 

في المنظور واألبعاد والظل والنور، وذلك حسب فهمي البسيط ومن خالل قراءتي 

لبعض الكتب الفنية، وبمساعدة بعض فناني المنطقة.

المعروضة  وأعمالي  الواقعي،  الفن  في  األولى  تجربتي  لكم  أعرض  وسوف 

أمامكم هي التجربة اللونية وهي كانت أول تجاربي الزيتية للرسم الواقعي تقريًبا 



عن  تعبر  أخرى  لوحة  ترون  كما  سنة،  وعشرين  واحد  يقارب  ما  منذ 

انطالقة خيل وتعمدت أال أرسم فيها خط األفق، كما ترون لوحة قارئ 

القرآن وعمرها ثمانية عشر سنة تقريًبا. 

أحببت أن أتحدث عن تجربتي الواقعية حتى ال يظن أحد بأن الفنان 

يخلو من التجربة الواقعية وأنه يتخبط باأللوان هروًبا من العمل الواقعي، 

ولدي عمل آخر وهو لوحة تأثيرية تعمدت أال يكون فيها تفاصيل طفولة، 

وهو عمل أتى بعد المرحلة الواقعية.

اللوحات  هذه  ومضامين  معاني  حول  الحضور،  بعض  يتساءل  قد 

التشكيلية التي تجردت من العناصر واألشكال، وحول موقعها من العمل 

الواقعي الذي بدأت به كفنان، ولعل البعض يحتاج إلى شرح لبعض هذه 

األعمال أو ربما جميعها، فهي تجربة سنوات ناتجة عن بحث عن الذات، 

عن محاوالت فنان للتحرر من العنصر والشكل، وإيجاد البصمة الصادقة 

والخاصة به، والنابعة من قراءة متأنية للنفس من الداخل، وعن اإلصرار 

على التعبير بحرية مطلقة، ألصل لهذه النتيجة التي لن أتوقف عندها، 

فما هي اال خطوتي األولى ألصل بها إلى أبعد أفق، فلدي خيال واسع 

بداخلي، ما دمت موجوًدا على سطح تعلوه آفاق وتحته أعماق.

تحية مني لكل الحاضرين، والشكر الجزيل لمنتدى الثالثاء الثقافي 

الفنية،  واالتجاهات  المدارس  مختلف  من  الفنانين  احتضانه  على 

الحضور  هذا  أمام  ونتاجهم  أعمالهم  يقدموا  كي  الفرص  وإعطائهم 

هذه  في  المشاركين  المثقفين  وانتقاد  لمالحظات  واالستماع  المتميز 

الفعاليات النخبوية. والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



الفنانة التشكيلية: خلود حسين المسيريالمعارض الفنية
تاريخ المشاركة: ١٤٣2/5/29هـ )20١١/5/٤م(.

بالمملكة 	  القطيف  بمحافظة  تاروت  جزيرة  مواليد  من 
العربية ال�سعودية. 

حا�سلة على بكالوريو�س ب�سريات من جامعة الملك �سعود 	 
بالريا�س عام 1417هـ .

القطيف 	  م�ست�سفى  في  الب�سريات  ق�سم  رئي�سة  تعمل 
المركزي.

التخ�س�سية في مجال 	  الدورات  العديد من  ح�سلت على 
تخ�س�سها وفي المجالت الفنية والجتماعية والحقوقية

في 	  و�ساهمت  وثقافية  اجتماعية  ومبادرات  م�ساركات  لها 
حمالت توعوية عديدة. 

الجنادرية 	  مهرجان  في  وطن«  »فرحة  بلوحة  �ساركت 
للتراث والثقافة عام 2014م.

لها م�ساركات فنية عديدة داخل المملكة وخارجها.	 
الفنون 	  العيون، نادي  ال�سعودية لطب  ع�سو في الجمعية 

ومبادرة  بالدمام،  والفنون  الثقافة  جمعية  بالقطيف، 
»بلدي«.

كلمة الفنانة
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمنتدى الثالثاء الثقافي على إتاحته هذه الفرصة 
معالي  المحاضر  أشكر  كما  الفنية،  تجربتي  عن  وللحديث  الفني  معرضي  إلقامة 
السفير وجميع الحضور الكرام. بدأ اهتمامي بالفن قبل مرحلة الجامعة ثم عملت 
على تنمية مهاراتي الفنية من خالل حضور عدد من الدورات التخصصية المختلفة 

في الرسم الزيتي واألكريليك والنحت.

وانطلقت في هذا المجال الفني الذي أخذني إلى رحاب واسعة حيث شاركت 
تواصل  كملتقى  المملكة،  وخارج  داخل  والمعارض  المهرجانات  من  العديد  في 
التشكيلي العربي بسيتي مول القطيف ٢009م، وورشة عمل جماعية لفنانين كويتيين 



وسعوديين بجمعية الثقافة والفنون بالكويت ٢008م، وورشة عمل فنية 
بالشارقة،  )الهوية(  االسالمي  العربي  الخط  بمعرض  السركال  ببيت 
وورشة عمل مشتركة قطرية وسعودية برعاية مركز إبداع الفتاة بقطر.

كما شاركت في المعرض الفني بمهرجان الدوخلة الثامن، ومعرض 
جماعي فني بمجمع الراشد بالزا ٢008م، ومعرض ثنائي شخصي )توأم 
ابن خلدون بالزا ٢0١0م، ومهرجان »واحتنا فرحانة«  الفن( بمجمع 
بالقضايا  واهتمامي  الطبي  تخصصي  لطبيعة  ونظًرا  ٢0١١م.  عام 
االجتماعية فقد قمت بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية 
معي  أجريت  كما  اجتماعية عديدة،  مناسبات  النظر في  عن مشاكل 
وقدمت  الموضوع،  هذا  حول  وصحفية  ومتلفزة  إذاعية  لقاءات  عدة 
كذلك عدة دورات وورش عمل توعوية حول أمراض العيون لمؤسسات 

اجتماعية مختلفة.

لقد أسهمت المشاركة في كل هذه األنشطة والبرامج والفعاليات في 
مختلف المناطق والدول في انضاج تجربتي الفنية والمعرفية من خالل 
على  والتعرف  متعددة  فنية  اتجاهات  من  فنانين  بتجارب  االحتكاك 
تجارب مختلفة في العمل الفني، مما رّسخ لدي فكرة التكامل مع هذه 
التجارب واالستفادة منها. وباإلضافة إلى ذلك فإن المشاركة المجتمعية 
في مختلف البرامج والفعاليات عرضتني لالحتكاك المباشر مع قضايا 
اجتماعية متعددة جعلتني التفت إليها وأرّكز عليها في أعمالي الفنية، 
ومن بينها قضايا المرأة التي أصبحت تأخذ حيًزا كبيًرا في اهتمامي 

وتنعكس على إنتاجي الفني.

ولعلكم تالحظون في هذا المعرض تركيزي على مواضيع لها عالقة 
بعرض صور  أيًضا  االهتمام  وكذلك  مختلفة،  بصور  وعرضها  بالمرأة 
الخيل وما تعبر عنه من كبرياء وجموح وتحد، وله عالقة كبيرة بالمرأة 
الفنانة التي تنحو بهذا االتجاه حيت ترى فيه النموذج األبرز لتصوراتها 

وخيالها. أكرر شكري لكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





التكريم



التكريم

تكريم الطالب: موسى جعفر السادة
لنشاطه ومبادراته االجتماعية

تاريخ التكريم: ١٤٣١/١١/١8هـ )20١0/١0/26م(

من اأهالي مدينة �سفوى بالمنطقة ال�سرقية. 	 
طالب في المرحلة الثانوية بمدر�سة �سفوى الثانوية.	 
كاتب ومدون في الق�سايا الجتماعية.	 
�سارك في العديد من الأن�سطة والمبادرات الجتماعية.	 
مهتم بمتابعة ق�سايا ال�سباب والكتابة حولها.	 

كلمة الطالب موسى السادة )الشخصية المكرمة(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر بداية إدارة منتدى الثالثاء الثقافي 

على دعوتي للمشاركة في هذا المساء وفي هذه الندوة المتميزة بحضور نخبة من 

األطباء والمثقفين في المنطقة، وهذا ما عودنا عليه المنتدى دوًما في إتاحة الفرصة 

أمام الشباب للمشاركة في لقاءاته وحواراته الثقافية المتنوعة مما يسهم في تنمية 

قدراتهم ومعارفهم ومشاركتهم العامة.

أسلط  أن  أحببت  التي  القصيرة  كلمتي  عنوان  هو  الحوار«  ومشكلة  »الشباب 

الضوء فيها على أزمة الحوار التي يعيشها جيل الشباب اليوم وكيفية االسهام في 

معالجتها. وأبدأ بالقول أن غياب الحوار في المجتمع وخاصة مع فئة الشباب له 



تأثيرات سلبية عديدة تنعكس على كل أفراد المجتمع وتنشأ عنها فجوات 

ثقافية وسلوكية وسلوكيات قد تبدو غير مفهومة أو مستوعبة أو قابلة 

للسيطرة عليها، بينما عندما يسود الحوار بين األجيال وفي األوساط 

الشبابية فإن ذلك يسهم في فهم خلفيات وأفكار كل طرف وبالتالي 

إمكانية استيعابها والتأقلم معها.

وإذا أدركنا أنه لكل جيل ثقافته الخاصة ومؤثرات على فكره وحياته 

تختلف عن تلك التي كانت لدى األجيال السابقة، فال بّد من معرفة 

من  حالة  إحداث  يمكن  حتى  بينها  والتمييز  الفوارق  هذه  ومعايشة 

التوافق والتكيف االجتماعي معها. وبالنسبة لنا كجيل شبابي نعيش هذه 

الفترة في ظل انفتاح إعالمي كبير ومتعدد المصادر واالتجاهات، لم 

نعد محكومين بقنوات اتصال أحادية التوجه كما كان من سبقنا، بل 

أصبح أمامنا خيارات عديدة من التلقي والمحاورة والنقاش والتواصل 

مع أفراد من مختلف المذاهب والمشارب واالتجاهات، ومن هنا فإن 

فتح قنوات الحوار مع الشباب أصبح ضرورة مهمة في هذه المرحلة.

ال أضع هنا اشتراطات مسبقة لنجاح عملية الحوار، وإنما أؤكد عل 

أن أسلوب الحوار أيًضا تغير واختلف عن الماضي نظًرا لتغير الظروف، 

فأسلوب اإلمالءات والوصاية وفرض الرأي لم يعد مجدًيا أو مفيًدا، 

بل أنه ينبغي التأكيد على أن يكون الحوار موضوعًيا وتبادلًيا وتفاعلًيا 

من أجل أن يفضي لنتائج إيجابية تحقق األهداف المرجوة من الحوار، 

وتقود المجتمع نحو األمام وتسهم في معالجة التوترات التي قد تكون 

صفة مالزمة لمرحلة الشباب.

أكرر شكري لمنتدى الثالثاء الثقافي أن أتاح لي فرصة الحديث 

كشاب أمام شخصيات وقامات علمية وثقافية بارزة، وأتمنى أن أكون 

قد أوصلت رسالة الشباب إليكم، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



التكريم

تكريم الطالبة: إيمان محمد سعود آل زين الدين
لفوزها في »مسابقة سيدة األخالق«

تاريخ التكريم: ١٤٣١/١2/٣هـ )20١0/١١/9م(

من 	  ال�سرقية  بالمنطقة  �سيهات  مدينة  مواليد  من 
المملكة العربية ال�سعودية.

فهد 	  بن  محمد  الأمير  جامعة  في  جامعية  طالبة 
تخ�س�س اإدارة اأعمال.

الإنجليزية 	  اللغة  في  الدورات  من  العديد  در�ست 
والحا�سب الآلي وعلم الطاقة.

الم�سكالت 	  على  بالتعرف  كبير  �سغف  لديها 
الجتماعية واإيجاد اأ�سبابها وحلولها.

كلمة الطالبة إيمان زين الدين )الشخصية المكرمة(

الثقافي، على  الثالثاء  منتدى  للقائمين على  الجزيل  بالشكر  أتقدم  البدء  في 
جهودهم المتميزة في نشر الثقافة والوعي في المجتمع، وعلى دعوتهم لي للحديث 
أمامكم في هذا اللقاء حيث يحملني هذا الوقوف أمامكم مسئولية كبيرة لما يعنيه 
هذا المحفل من قيمة ثقافية وعلمية كبيرة، ويضيف لي تكريًما جديًدا افتخر به في 

مسيرتي الحياتية.

الفتيات  من  الكثير  عليها  يقدم  وحقيقة  هدفًا  فأصبحت  فكرة،  مجرد  كانت 



ولكنها  ومضنية،  طويلة  سفر  مرحلة  في  بجوائزها  للفوز  ويتنافسن 
الله عز  إنها »مسابقة سيدة األخالق«. قال  بالفعل كل ذلك،  تستحق 
 :Aَك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم{، وقال الرسول وجل في كتابه الكريم }َوِإنَّ
قيمة  على  التأكيد  أتى  هنا  من  األخالق«،  مكارم  ألتمم  بعثت  »إنما 
األخالق في المجتمعات اإلنسانية وجعلها من أعلى وأهم قيم العالقات 

اإلنسانية.

لقد رّكزت »مسابقة سيدة األخالق« على جعل األخالق هي األساس 
في كل برامجها التدريبية والتأهيلية، وجعلت من األخالق قيمة مركزية 
تدور كل محاور عملها نحوها. وقد يتساءل البعض لماذا السعي وراء 
هذا الهدف وهل للتاج أخالق؟، فأنا بصفتي إحدى المتسابقات أخبركم 
بهدف هذه المسابقة النبيلة، فهي نهدف إلى تشجيع الفتيات من مختلف 
المناطق على تعميق القيم األخالقية في مختلف األبعاد الحياتية ابتداًء 
من داخل األسرة والتعامل بين جميع أفرادها، إلى العالقات اإلنسانية 
في العمل ومع مختلف شرائح المجتمع حيث تبني القيم السليمة للتعامل 

مع اآلخرين التي تقوم على االحترام. 

لقد ساعدتني هذه المسابقة على بلورة أفكاري من خالل تغذيتها 
الفكر  من  عاٍل  مستوى  على  كانت  التي  المختلفة  بدوراتها  لعقلي، 
والتطوير. كانت رحلة برفقة سيدات فاضالت، هن من يستحققن حمل 
تاج العطاء والفضيلة، وأخوات تربطني بهن أواصر المحبة والتعاون، 
ويجمعنا هدف جميل يدل على حب االرتقاء، وبوادر طيبة تحتاج إلى 

من يدعمها حتى تصل إلى العلو المطلوب.

لم تكن مرحلة التتويج هي النهاية، بل بداية الصعود لسلم االرتقاء، 
وكلي ثقة بأنه سيأتي اليوم الذي أخبركم فيه إن هذه المرحلة هي بداية 

نجاحاتي. نهاية أحب إن أشكر اللجنة النسائية لمسابقة سيدة األخالق 

الفكرة  بالشكر صاحبة  لساني عن وصفه، وأخص  يعجز  شكر عظيم 

األستاذة خضراء آل مبارك، وجميع أعضاء فريق المسابقة وداعميها. 



التكريم

تكريم مجلس الشورى الطالبي بثانوية العوامية
لجهودهم في التواصل مع مختلف الجهات

تاريخ التكريم: ١٤٣2/٣/26هـ )20١١/8/١م(

تاأ�س�س المجل�س في محرم 1430هـ )2009م(.	 
الفاعلة في 	  الم�ساركة  لتاأ�سيل روح  المجل�س  يهدف 

المدر�سة.
واإدارة 	  الطالب  بين  حوارية  كقناة  المجل�س  يعمل 

المدر�سة.
ينظم المجل�س لقاءات حوارية مع مختلف الجهات 	 

الر�سمية.

كلمة الطالب محمد نصر الله الفرج

الله وبركاته، وأشكركم على دعوتنا نحن أعضاء مجلس  السالم عليكم ورحمة 

الشورى الطالبي بثانوية العوامية للحضور في منتداكم، وإعطائنا فرصة للتعريف 

بالمجلس وأنشطته ودوره في المدرسة وخارجها. وبداية اسمحوا لي أيًضا أن أشكر 

كل من المشرف على المجلس األستاذ جعفر العبدالجبار والمشرف الطالبي بالمدرسة 

األستاذ جعفر آل خزعل اللذين رافقونا طوال هذه الفترة منذ تأسيس المجلس قبل 

سنتين لحد اآلن ودعمونا في كل البرامج واألنشطة التي قام بها أعضاء المجلس.



مجلس الشورى الطالبي هو هيئة طالبية منتخبة من طلبة المدرسة 

تعنى باالهتمام بقضايا ومشاكل الطالب وتوصيل متطلباتهم ومشاكلهم 

إنشاء  قبل  متوفرًا  يكن  لم  ما  وهو  المدرسة،  إلدارة  سلس  شكل  في 

المجلس. وجاءت هذه المجالس التي أقرت في سبعين مدرسة بعد اعتماد 

محورًا  يعتبر  وجوده  أن  حيث  المدرسة،  إلدارة  التطويرية  االجراءات 

روح  تأصيل  إلى  المجلس  ويهدف  والتعليمية،  التربوية  للعملية  أساسيًا 

المشاركة الفاعلة في المدرسة، واشراك الطالب في القرارات وتعويده 

على النقاش والحوار العلمي الهادف.

التي  القضايا  من  العديد  طرح  تم  المجلس،  أعضاء  انتخاب  وبعد 

الغياب،  وحاالت  الصباحي  التأخر  مشكالت  بينها  من  بالطلبة  تتعلق 

وبعض الحاالت السلوكية، وغيرها من المواضيع التي يتقدم بها الطالب 

ويرصدها أعضاء المجلس كي يوصلوها إلى إدارة المدرسة والبحث معهم 

عن حلول مناسبة لها ويكون ألعضاء المجلس دور في ذلك. 

وخارج هذا اإلطار، نظم المجلس وعبر المشرفين عليه من أساتذة 

المدرسة عدة لقاءات حيوية وتفاعلية عادت علينا كطالب بالنفع الكبير، 

حيث زرنا مجلس الشورى بالرياض وتم استقبالنا هناك وتعريفنا بآلية 

وأعضاء  رئيس  مع  أيًضا  اجتمعنا  كما  تفصيلية،  بصورة  المجلس  عمل 

المجلس البلدي بمحافظة القطيف وطرحنا عليهم مجموعة من القضايا 

لمعرفة آلية عملهم. وقمنا بزيارة لفرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

للتعرف على عملها وتبادلنا مع المسؤولين فيها بعض اآلراء، وكذلك زرنا 

مؤسسات رسمية أخرى متعددة.

أثرت  المؤسسات  لبعض  الزيارات  من  المتنوعة  الجوالت  هذه 

معلوماتنا كثيًرا ووضحت لنا آلية ووسائل عملها ودورها الذي تقوم به 

لخدمة المجتمع، وبالتالي دورنا نحن كطلبة في تحمل مسؤولياتنا الوطنية 

مستقباًل. أشكركم مكرًرا على إتاحة هذه الفرصة لنا للتعريف بالمجلس، 

وأعتذر على اإلطالة والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



التكريم

التعريف بمجلة الخط
تاريخ المشاركة: ١٤٣2/٤/٣هـ )20١١/٣/8م(

مجلة الخط هي مجلة �سهرية متنوعة تعنى ب�سئون 	 
المملكة العربية ال�سعودية والمنطقة ال�سرقية ب�سكل 

خا�س.
تتناول المجلة بع�س الفعاليات في المحافظة وتهتم 	 

المقابالت  واإجراء  الأحداث  وتوثيق  بالح�سارة 
والحوارات .

ُتن�سر في المجلة مقالت ُلُكتاب من القطيف وخارج 	 
القطيف، وُتوّزع مجاناً للجميع.

كلمة األستاذ فؤاد نصر الله )رئيس التحرير(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة القصيرة 
لي للتعريف بشكل مختصر عن مجلة »الخط« التي صدر أول أعدادها قبل عدة أيام 
فأحببت أن أعرفكم بها وبتوجهها وأهدافها بشكل مختصر. مجلة »الخط« هي مجلة 
قطيفية، تشبه جريدة اليمامة وهي تعنى بأخبار المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف 

على وجه الخصوص، وتنشر مقاالت مختلفة لكتاب المنطقة في مختلف الصعد.
يأتي هذا المشروع كجزء من التفاعل مع مختلف الجهود الثقافية الوطنية إلعالء 
الشأن الثقافي واشراك مختلف الطاقات في هذا الجهد من خالل استقطابها للكتابة 
والتعريف بالكفاءات األدبية والعلمية والشخصيات االجتماعية، وخاصة أن محافظة 



القطيف والمنطقة الشرقية تتميز بمخزون ثقافي وأدبي عميق ومليئة 
بمختلف الكفاءات.

وعلى الرغم من تعدد المنافذ والقنوات التي أسهمت في إبراز بعض 
هذه الكفاءات األدبية في المنطقة، إاّل أنه اليزال هناك فراًغا كبيًرا في 
هذه القنوات بحاجة إلى سد عبر توفير وسائط إعالمية ثقافية تتميز 
بالتخصص الجغرافي إلعطاء متسع أكبر لمشاركة الكفاءات المعروفة 
والتاريخية  والتراثية  االجتماعية  الجوانب  مختلف  ولتغطية  والناشئة 

واألدبية في المنطقة.
ومن هنا انطلق هذا المشروع ليسهم في سد هذا الفراغ الموجود، 
للمشاركة  العمرية  الجميع بمختلف فئاتهم  أمام  المجال واسًعا  ويتيح 
في كتابة ونشر ما لديهم من نتاج ثقافي وأدبي أو في أي مجال آخر. 
كي  المجاالت  هذه  مختلف  في  متخصصة  أبواًبا  المجلة  وستخصص 

تعطي كل بعد حقه في التغطية.
المجلة في مشروعها هذا تتماهى وتتوافق مع المشاريع الثقافية 
الوطنية وليست بعيدة عنها، حيث تتفاعل مع الشأن السياسي والثقافي 
الصعيد  على  المستجدات  ألبرز  المتواصلة  التغطيات  عبر  الوطني 
الرسمي واألهلي، واستحضار النتاج الثقافي واألدبي للكتاب والكاتبات 
من  حالة  خلق  في  تسهم  أن  أجل  من  المملكة،  مناطق  مختلف  من 

التكامل واالندماج.
ونتطلع ألن تشكل المجلة إضافة نوعية حقيقية للمشهد الثقافي في 
المملكة، وأن تسهم في دعم العمل الثقافي واإلعالمي وتبرز الحراك 

الثقافي المحلي على المستوى الوطني بشكل أوضح.
الكتابة  في  للمشاركة  والنساء  الرجال  من  للجميع  دعوتي  أكرر 
للمجلة، فأبوابها مفتوحة للجميع ويسرنا دوًما مشاركة الطاقات الشابة 
وإبراز انتاجها األدبي والتعريف بالكفاءات والمهارات الموجودة في 
للتعريف  لي  الفرصة  هذه  إتاحة  على  مجدًدا  أشكركم  كما  المجتمع، 

بمشروع المجلة وخططها، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



التكريم

التعريف بنادي الروبوت
تاريخ المشاركة: ١٤٣2/٤/١0هـ )20١١/٣/١5م(

)الرجل 	  الروبوت  علم  في  متخ�س�س  علمي  نادي 
الآلي( بمحافظة القطيف.

على 	  2007م  العام  في  النادي  اإن�ساء  فكرة  بداأت   
اآل  عبداهلل  بن  ح�سين  المهند�س  موؤ�س�سه  يد 

عبدالمح�سن.
وبرمجة 	  ت�سميم  في  النادي  دورات  اأولى  انطلقت 

الهدى  نادي  موافقة  بعد  2008م  العام  في  الروبوت 
بجزيرة تاروت على ا�ست�سافة الم�سروع وبدعم �سركة 

. )SAP( ا�س اي بي

كلمة األستاذ حسن الناصر )المشرف على النادي(

مع تقدم العلم على المستوى العالمي ظهر علم الروبوتات اآللية، وألن المملكة 

متابعة جيدة للتطور والتقدم العلمي تم إنشاء نادي الروبوت بالقطيف، وكانت رؤيتنا 

في إنشاء النادي بمحافظة القطيف لتحقيق أهداف رئيسية منها أنشاء فريق سعودي 

متخصص في الروبوتات، والمشاركة الفعالة في برمجة وصناعة الروبوتات، وتطوير 

مهارات األطفال في البرمجة وحل المشاكل، إضافة إلى نشر ثقافة الروبوتات بين 

األفراد وتعميق الفهم العلمي للروبوت، وتحفيز أبناء الوطن على الدخول في هذا 

المجال التقني وتبادل الخبرات والمهارات بين األعضاء.



أنشأ النادي على يد مؤسسه المهندس حسين آل عبدالمحسن في 

عام ٢00٧م، وانطلقت أولى دورات النادي وكانت في تصميم وبرمجة 

بجزيرة  الهدى  نادي  موافقة  بعد  وذلك  ٢008م،  العام  في  الروبوت 

 )SAP( تاروت على استضافة المشروع وبدعم من شركة إس إي بي

 LEGO MINDSTORMS NXT( التي أسهمت وتكفلت باستيراد نموذج

2.0( الذي يعد أحد أفضل النماذج في تعليم وتبسيط علم الروبوت.

 واستمرت أولى دورات النادي ما يقارب ثالثة أشهر متتالية، حيث 

اشترك في هذه الدورة المجانية عشرون طالًبا تتفاوت أعمارهم ما بين 

تسعة أعوام وستة عشر عاًما ينتمون لعشر مدارس مختلفة في محافظة 

األوسط  الشرق   )SAP( بي  اي  تبنت شركة اس  القطيف، ومن جهتها 

لعام  السعودي  ليجو  الفيرست  مسابقة  في  للمشاركة  النادي  طالب 

٢008م، وحققوا جائزة أحسن فريق مشارك في المسابقة التي ينظمها 

مركز المواهب الوطنية للتدريب بإشراف من مؤسسة الملك عبدالعزيز 

ورجاله لرعاية الموهوبين على صالة مدارس منارات الشرقية.

وعالمية  وعربية  وطنية  مسابقات  في  المشاركة  ذلك  بعد  انطلقت 

في األردن ولبنان وقطر والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وغيرها، 

مما حفز الجميع لمواصلة العمل واإلبداع وكذلك التعرف على ما لدى 

اآلخرين في دول العالم من مهارات وأعمال إبداعية.

من الواضح أمامنا أن االبتكار واالختراع والتعلم ليس قاصًرا على دعم 

موجه من الدولة، فيمكن بدعم شخصي مبدئي أن تتعلم وتبتكر، ومن ثم 

يأتي الدور القيادي في الدعم والتطوير والتنمية تبًعا لمقتضيات األمور، 

فالدرس الذي يجب أن نتعلمه أنه يجب أن نتحلى بالقيم الروحية لإلبداع 

وهي األمل المستديم، قوة التحدي واإلرادة، عدم التخاذل واالستسالم، 

الجد واالجتهاد، وذلك حتي نستطيع أن نصل متخطيين كافة العقبات 

التي يمكن أن تواجهنا وتمثل إعاقة لنا أثناء الطريق إلى المجد، ابنوا 

مستقبلكم ومجدكم بالمثابرة والكفاح.





التغطية اإلعالمية





الخمي�س 6ذو القعدة1431هـ الموافق 14 اأكتوبر 2010م

منتدى الثالثاء ي�سرك رواده في التخطيط لالأم�سيات الثقافية 

»معتوق الشريف« 

خصــص منتدى الثالثاء الثقافي في القطيف لقاءه األول في موســمه الثقافي 

الجديــد )) للحديث عن أهــداف وبدايات المنتدى الــذي انطلق عام 2000م 

كمبادرة من بعض المثقفين في المحافظة.

واســتعرض راعي المنتدى جعفر الشايب األمســيات التي دعا لها المنتدى، 

قائاًلث »انطلق الملتقى على شــكل لقاء أسبوعي، يناقش مواضيع من وحي اللقاء، 

ليتطور األمر إلى أمســيات ومبــادرات ثقافية كرم خاللها عدد مــن رواد األدب 

والثقافــة في المحافظــة«، وأضاف »تطورت أنشــطة المنتدى فيمــا بعد لتتحول 

إلى محاضرات مبرمجة وجلســات مفتوحة للحوار تتمحور حول قضايا سياســية 

واجتماعية وحقوقية وفكرية مختلفة، وشــارك فيهــا العديد من ذوي االختصاص 

 من داخل المملكة وخارجها، ناقشوا خاللها قضايا مهمة على مختلف األصعدة«.

وأكد الشــايب في األمســية التي أدارها عضو اللجنة المنظمة فــي المنتدى زكي 

البحارنة، على أهمية الفعل الثقافي المشــترك ضمن آليات إبداعية جديدة تتناسب 

مع التطــور الثقافي في المنطقة بشــكل عام. وقــالث »رؤية المنتــدى، المبادرة 

المتواصلة في دعم وتفصيل الحراك الثقافي في المنطقة وتعزيز التواصل والحوار 

بين النخب الثقافية واالجتماعية في المملكة، ولخص رســالته في إبراز النشــاط 

الثقافي في المنطقة وتعزيز ســبل التواصل بين المثقفيــن داخل الوطن من خالل 
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الحوار الصريح والمفتوح«، واستعرض عدًدا من اإلنجازات التي حققها المنتدى، 

ومنها تكريم المنتدى من قبل وزارة الثقافة واإلعالم ضمن معرض الرياض الدولي 

للكتاب. 

األمسية التي شهدت حضور عدد من المثقفين واألدباء واإلعالميين اختتمت 

بتبادل اآلراء حول أنشــطة الملتقى المســتقبلية، وخلصت المداخالت إلى أهمية 

احتواء المرأة والشباب في أنشطة المنتدى واالحتفاء بعطاءاتهم.
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قال اإن اأي �سلوك خاطئ وراءه فكرة غير عقالنية
اأخ�سائي:90 بالمائة من مر�سدي المدار�س غير مخت�سين 

نف�سيين))(

قال أخصائي نفســي بأن 90 بالمائة من مرشــدي المــدارس غير مختصين 

نفسيين في المدرسة الســلوكية المعرفية الحديثة، مؤكًدا أن هذا من أسباب انتشار 

العنف والسلوكيات الخاطئة في المدارس. مشيًرا إلى أن نحو 7 بالمائة يتبع العالج 

المعرفي، وهذا بحد ذاته أمر جيد، الفًتا إلى أن هناك جزًءا كبيًرا من المرشدين غير 

مؤهلين أكاديمًيا، ويمكن أن يؤهلوا عن طريق دورات تدريبية في العرج المعرفي، 

خاصة أن التدرب عليه سهل للغاية. 

وقــال المختص النفســي فيصل العجيان فــي ندوة أقامها »منتــدى الثالثاء 

الثقافــي« في حي التركيا بمحافظة القطيف بعنوان »األفكار الال عقالنية وأثرها في 

االضطرابات السلوكيًة«ث إن أي سلوك خاطئ وراءه فكرة غير عقالنية، كما تتصف 

الشخصية المضطربة بالقلق، ما يجعل الشخص يشعر بكل المشاعر العدائية تجاه 

المجتمع، فيميــل نحو اإلجرام واالعتداء على الغير، مشــيًرا إلى أن الشــخصية 

اإلرهابية التي تقتل وتفجر الناس شخصية مضطربة نفسًيا، ويصنفها علماء النفس 

على أســاس تشخيصي تحت مسمى »السلوك غير العقالني«، وهو تشخيص تتجه 

له المدرسة السلوكية المعرفية في علم النفس الحديث.
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 وناقش العجيان خالل المحاضرة عدة محــاور منهاث التعريف باألفكار الال 

عقالنية وآثارها السلوكية، وسبل العالج في المدرسة المعرفية، ومناهضة األفكار 

الالعقالنية، مشــيًرا إلى أن معظم المرضى ال يأتون للمختص النفسي، إاّل بعد أن 

تســتفحل حالتهم لحد كبير، وقال إن بعضهم ينكر أن لديــه مرًضا أو أن لدى ابنه 

مرًضا، ودائًما ما يقللون من المرض النفســي على حســاب الحقيقة التي ستكون 

مؤذية ما لم يتوجهوا بالمريض للطبيب النفســي، مشــيًرا إلى أن هناك حالة معاقة 

يصر ولي أمرها علــى أن ابنه يجب أن يدرس في المدارس العادية، والطالب فعاًل 

استطاع التقدم حتى وصل للصف السادس االبتدائي، بيد أننا نعرف كمختصين أنه 

ا جراء إنكار حالته. يعاني كثيًرً
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90% من مر�سدي المدار�س غير مخت�سين))(

حّمل اختصاصي نفسي انتشــار العنف في المدارس على المرشد الطالبي، 

مؤكًدا أن أغلب المرشدين الطالبيين في المدارس من غير االختصاص، ما يجعلهم 

غير قادرين على التعامل مع المشكالت السلوكية للطالب بشكل صحيح.

 وأوضح االختصاصي النفسي فيصل العجيان في ندوة نظمها منتدى الثالثاء 

الثقافي بالقطيف حول األفكار الالعقالنية ودورها في المشــكالت الســلوكية أن 

90% من المرشــدين في المدارس غير مختصين في المدرسة السلوكية والمعرفة 

الحديثة التي تقوم السلوك بشكل عالجي، ويمكن لها أن تحل كثيًرا من المشكالت 

التي تواجه الطالب في المدارس وتتفاقم بسبب سوء إدارتها وحلها، مشيًرا إلى أن 

نحو 7 % فقط من المرشدين في المدارس يتبعون العالج المعرفي.

 وقال العجيــان إن عدًدا كبيًرا من المرشــدين الطالبيين فــي المدارس غير 

مؤهليــن أكاديمًيا للقيــام بهذه المهمة، إضافــة إلى قيامهم بمهمــات أخرى في 

المدارس تشــغلهم عن تحمل هذه المســؤولية، ولفت إلى أن الدورات التدريبية 

كفيلة بتهيئة المرشدين غير المؤهلين للتعامل مع المشكالت السلوكية للطالب.

وأشــار العجيان إلى عدد من المشكالت السلوكية في المدارس التي تنبع من 

خلل معرفي، مضيًفا أنه تعامل مع حالة لطالب مقتنع بوجود جن يســيرون معه في 

المدرسة، وكان يتعامل على هذا األســاس حتى أثناء وجود زمالئه معه وحديثهم 
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معه، وقال إن عالج مثل هذه الحاالت يحتاج إلى اتباع أسلوب علمي معرفي كفيل 

بتعديل الفكرة والسلوك.
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طاقتها 30 األف �سرير
د.ال�سيباني: 200 م�ست�سفى جديد �ستحدث نقلة في الخدمات 

الطبية في المملكة))(

اعتبــر المدير العام التنفيذي في مستشــفى الملك فهــد التخصصي الدكتور 

خالد الشيباني خطوة الوزارة في إنشاء مشاريع يجري العمل عليها حالًيا لبناء 200 

مستشفى جديد في مختلف أنحاء المملكة بطاقة استيعابية تبلغ نحو 30 ألف سرير 

أمر سيقدم الخدمات الطبية في المملكة، مشيًرا في ندوة أقيمت في منتدى الثالثاء 

الثقافــي في محافظة القطيف بأن هنالك ثالثة مستشــفيات تخصصية في المملكة 

تابعة لــوزارة الصحة تقدم خدماتهــا لجميع المواطنيــن والمقيمين، ومجموعة 

مستشفيات تخصصية خاصة، مشيًرا إلى ان تكاليف جميع المستشفيات العامة في 

المملكة تعادل نصف تكاليف المستشفيات التخصصية. 

وبّين أن مستشــفى الملك فهد التخصصي في الدمام هو أحدث هذه المراكز 

الثالثة، وأنه توقف العمل فيه ألســباب مالية إلى أن تم تشغيله بسعة 450 سريًرا، 

مشيرا إلى أن المستشــفيات التخصصية توفر مختلف أجهزة العالجات ألمراض 

مســتعصية مثل الســرطان، وأضــاف »هناك أجهــزة متطورة، ومعــدات العالج 

االشعاعي والكيميائي، مؤماًل في ان يحتوي المستشفى أيًضا على مركز متخصص 

في أبحاث السرطان واسباب انتشاره في المنطقة الشرقية بصورة علمية. كما أشار 
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إلى أن المستشــفى لديه مركز لزراعة األعضاء وأجرى أكثر من 00) عملية زراعة 

كبد وكلى وبنكرياس بنجاح كبير. 

وشدد الشــيباني على ضرورة أن يتم الربط إلكترونًيا بين ملفات المريض في 

مســتويات العالج التي تقدمها وزارة الصحة، وهي الرعايــة الصحية األولية التي 

تنظر في األمراض البســيطة وتحافظ على صحة اإلنســان وقائًيــا من األمراض، 

والرعاية العامة التي توفرها المستشفيات التي تتوفر فيها معظم الخدمات الصحية 

المتخصصة، والعالج التخصصي الذي يركز على األمراض المزمنة والمستعصية 

وتلــك التي تتطلب عالًجا تخصصًيــا دقيًقا. وحول متطلبــات النجاح في تقديم 

الخدمة الصحية المتكاملة من خالل هذه المســتويات الثالث، وتحدث الدكتور 

الشــيباني حول جراحة المخ واألعصاب بالمستشفى ومن بينها األمراض العصبية 

المســتعصية التي يصعب تشــخيصها، ووجود أجهزة فحص أورام الدماغ وغرف 

عمليات متخصصــة ومجهزة باإلضافة إلى مركز عالج أمراض الصرع الذي يعتبر 

األول على مســتوى المنطقة. وتناول في حديثه برامج التعليم والتأهيل والتثقيف 

التي يتبناها المستشفى لغرض تطوير الكوادر الوطنية.
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ال�سايب ينتقد دور هيئة ال�سياحة في الفعاليات التراثية 

دعا رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف األستاذ جعفر الشايب لتشكيل 

لجنة مؤلفة من مسؤولي المهرجانات لتنسيق العمل بينهم، منتقًدا الدور المحدود 

للهيئة العامة للســياحة واآلثار في هذا الجانب، ومطالًبــا بدور أكبر لها في الدعم 

والتســويق واحتضان هذه الفعاليات التراثية، مشــيًدا بالدور الذي يلعبه المجلس 

البلدي وبلدية المحافظة في هذا األمر.

من جانبه أكد عضــو الهيئة المهندس عارف الســلطان دعــم الهيئة لجميع 

المهرجانات ضمن سعيها لصناعة سياحة متجددة تساهم في التعريف بتراث وثقافة 

وتاريخ المنطقة الشرقية، مشــيًرا إلى أن نجاح المهرجانات يعتمد على قدرتها في 

استقطاب المتطوعين من أبناء المجتمع. جاء ذلك خالل ندوة اجتماعية أقيمت أول 

من أمس في منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف تحت عنوان »المهرجانات الشــعبية 

ودورها االجتماعي والثقافي« في لقاء مفتوح مع مســؤولي المهرجانات الشعبية 

في المحافظة لمناقشــة نتائج المهرجانات وانعكاسها على المجتمع، والمعوقات 

والتحديات التي تواجهها، وأدار الندوة زكي البحارنة.

وأوضح مدير اإلدارة الفنية ببلدية القطيف المهندس شفيق السيف أن البلدية 

بدأت تتحول كشريك رئيسي في المهرجانات وفعاليات األندية والجمعيات، وأنها 

تعمل على تخصيص مواقع ثابتة للمهرجانات والساحات الشعبية.

وبّين مسؤول مهرجان صيف القطيف عبدالعظيم الضامن إنجازات المهرجان 
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خالل العامين الماضيين، في ظل عدم توفير الهيئة العامة للسياحة الدعم المأمول.

وأشار مسؤول كرنفال الصفا الترفيهي بمدينة صفوى إلى أن مشروع المهرجان 

يهدف إلى تعزيــز القيم االجتماعية وتنمية العمل التطوعــي والتكاتف مع األيتام 

وذوي االحتياجات الخاصة.

وتناول مدير مهرجان األعياد بسيهات كمال المزعل انطالق فكرة المهرجان 

من أحد مجالس األحياء بســيهات لتجديد عادًة اجتماعية »المعيد«، حيث يجتمع 

أهالي البلدة بمناسبات العيد للتهاني وتبادل المعايدات. وأوضح مسؤول مهرجان 

الوفاء بسيهات حبيب آل محيف أن الفئة المستهدفة في المهرجان هي األسرة، وتم 

استقطاب شركة متخصصة ألعمال السيرك ومدن األلعاب.



ال�سبت 4 محرم 1432هـ الموافق 11دي�سمبر 2010م

في ندوة اأقامها منتدى الثالثاء الثقافي
الجبران يقدم ن�سائح لعودة الم�سرح.. والجفال يتناول تذبذب 

و�سعه 

»حسين السنونة«

أكد المســرحيان جبــران الجبران وعبداللــه الجفال أهمية عودة المســرح 

للمدارس، ودعم المسارح في الجامعات، لما لها من أثر في تخريج أجيال مسرحية 

من ممثلين وكتاب ومخرجين.

وأوضح المسرحيان أن المسرح الســعودي يعاني من عدم المشروعية سواء 

الرسمية أو الشــعبية، مشيرين إلى أن المعاناة على الصعيد الرسمي تتمثل في عدم 

وجود دعم علمي وال فني وال بنيه تحتية.

جاء ذلك خالل نــدوة أقامها منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف مســاء الثالثاء 

الماضي بعنوان »المسرح بين األزمة االجتماعية وغياب الوعي«، وأدارها الشاعر 

زكي الصدير.

وكان مديــر الندوة الشــاعر زكي الصديــر بدأ بتقديم نبذة عن المســرحيين 

ونشاطهما وعملهما المسرحي ألكثر من عقدين.

وتناول المســرحي عبدالله الجفال »التذبذب االيجابي والسلبي« و»المسرح 

االجتماعــي .. التجارب المحلية نموذًجا«، وقال حينمــا كنا صغاًرا نردد دائًما أن 
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»الحياة مسرح كبير«، عبارة ربما اقتطفناها من المسرح الشكسبيري، ولكن صداها 

ظل ينفح في النفوس لسنوات طويلة.

وأضافث من هنا دأب بعض النقاد والمهمومين بالشــأن المسرحي على رفع 

شعار »المســرح نبض الجماهير«، فمتى ما كان المسرح قريًبا من شجون وهموم 

أفراد المجتمع، أصبح فعاًل حياة زاخرة بكل المعطيات اإلنســانية، مشــيًرا إلى أن 

المســرح تزاوج ما بين اإلبداع الثقافي واإلبداع الفني، بين كاتب يلتمس ويقترب 

من كل الهواجس االجتماعية وبين ممثل ومخرج يســتطيعان توصيل هذه الرسالة 

الثقافية إلى حيز الوجود.. إنه حياة فنية زاخرة بكل معطيات الخيال واإللهام، منطقة 

تسبح ما بين الواقع والخيال الخالب. 

وعن المســرح والثقافة االجتماعية، قال الجفــالث ضمن هذه المعطيات، ال 

شك أننا نخوض غماًرا صعًبا بالكاد يتلمس طريقه عبر ضوء خافت، بالكاد يسمح 

لنا بتلمس ورؤية أصابع أقدامنا على األرض.

وأوضح أن هناك فرًقا في أن يكون المسرح طاقة نستمد منها ضرورات الحياة، 

وبين أن يكون ملصًقا إعالمًيا نستمد منه مدى اهتمام أفراد بعينهم بهذه الملصق أو 

ذاك. الفًتا إلى أن من هنا ولدت حاالت تجيير مبتسرة، ووالدات قاصرة، لم تمتلك 

مواصفات النمو لتخلق لنا أجناًســا مصطنعة من المســرح ال عالقة لها بهواجسنا 

وهمومنا، أفراحنا وأحزاننا، تطلعاتنا وأهدافنا، فكانت بذلك قاصرة عن اســتيعاب 

أفراد المجتمــع هموًما وأحالًما وأهداًفا، وأول هذا، هو الفصل بين ما هو فني وما 

هو ثقافي.

وختم الجفال ورقته بسؤال عن كيف تكون الحياة مسرًحا ضمن هذا المعنى؟، 

وقالث حينما نتحدث عن المســرح كحالة رمزية لنمو حضاري يتصالح ويتعاضد 

مــن خاللها ما هو ثقافي مع ما هو فني، فإننا ندرك بهــذا أننا بعيدون كل البعد عن 
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تمثل هذه الحالة في نمونا الحضــاري المتذبذب بين التقدم والنكوص من خالل 

المســارات الفكرية المتضاربة والمتصارعة التي عصفت بهذا المجتمع من خالل 

التغيرات المختلفة التي حصلت طوال العقود األربعة الماضية.

من جانبه، تطرق جبران الجبران إلى »المســرح الجامعــي ث جامعة البترول 

نموذًجا« و»تاريخ األزمة المســرحية من )99) حتى 998)ث أســبابها ونتائجها« 

و»المسرح بين اإلدارة والحلم«.

وأوضح أن النظرة للمســرح في المجتمع الســعودي تنقسم إلى عدة أقسام، 

أبرزهاث نظــرة التحريم والتجريم، ونظــرة مدينة المالهي، فهــو مكان للضحك 

وللضحك فقط. مشيًرا إلى أن المســرح الجامعي يعاني أيًضا من هاتين النظرتين، 

ألن مجتمع الجامعة انعكاس للمجتمع المحيط به.

 وتابع الجبران حديثه عن معاناة المسرح السعوديث بشكل عام، يعاني المسرح 

الســعودي من عدم المشروعية سواء الرسمية أو الشــعبية، فعلى الصعيد الرسمي 

ورغم ضم وزارة الثقافة لإلعالم منذ عدة ســنوات، إاّل أنه ال يوجد دعم علمي وال 

فني وال بنية تحتية، وال يوجد مدربــون متفرغون وال نظام مكتوب متعارف عليه. 

وتطرق الجبران إلى أزمة المســرح في المملكة منــذ عام )99) إلى عام 998)، 

وقــالث لعلها أزمة دائمة ونعاني منهــا إلى اليوم، ونأمل بغــٍد أفضل، ولكن هناك 

سنوات مرت، وتحديدا من )99)م إلى 994)م، لم يكن هناك أي نشاط مسرحي 

نهائيا على مســتوى المملكة.. اختنق المسرح خالل هذه الفترة إاّل من مشاركات 

خجولة بمناسبات خاصة، وقد يمر الشهر والشهران دون أن تقرأ خبًرا عن أي عمل 

مســرحي، معتبًرا أن هذه األزمة كانت نتيجة مــد أيدلوجي جاء عن طريق التعليم، 

حيث تم استبعاد المسرح من مدارس التعليم بشكل تدريجي. 

وأضافث من أهــم األمور التي يعانيها الفنان والمثقــف، هي اإلدارة، فإدارة 
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الفن والثقافة فن قائم بحد ذاته، مشــيًرا إلى أن المســرح الجامعي يعتمد في نموه 

أو اختفائه على ميول عميد شــؤون الطالب في كافــة انحاء العالم تقريًبا، فإذا كان 

العميد يميل إلى المســرح أو من ضمن اهتماماته، ازدهر المسرح ونهض، أما إذا 

كان غير ذلك همش وترك.

وختم الجبران ورقته بطرح بعض التوصيات، ملخصة في أن تعيد وزارة التربية 

والتعليم األنشطة المسرحية والفنية بشكل فاعل، وأن تتبنى وزارة الثقافة واإلعالم 

مشروع النهضة بالمسرح كمشروع وطني متكامل، وأن تتبنى مشروًعا تثقيفًيا شاماًل 

عبر وسائل اإلعالم لنشر الثقافة المسرحية، وأن تقوم بتأسيس بنية تحتية عبر إنشاء 

مراكز ثقافية متكاملة فــي مختلف مناطق المملكة، وأن تتبنى وزارة التعليم العالي 

النشاط المســرحي وتدخله ضمن التقييم العام للجامعات، وأن تقوم بفتح أقسام 

للفنون الجميلة في كليات اآلداب بمختلف الجامعات ودعمها. 



الجمعة 21 ذو القعدة1431هـ الموافق 29 دي�سمبر 2010م

البازعي: هام�س الحرية في »الإلكترونية« ن�سبي ومحكوم بالم�سالح))(

وصف اإلعالمي ســلطان البازعــي هامش حرية الصحــف اإللكترونية بأنه 

»نســبي ومحكوم بالمصالح«، رابًطا بين فرص السماح بالنشر وبين خضوع ذلك 

لقوانين ليست حرة وحساب مصالح معينة.

وأشــارـ  في الوقت نفسهـ  إلى الجدلية القائمة بين الصحافة الورقية ونظيرتها 

اإللكترونيــة، مائاًل إلى جانب الهامش الواســع المتاح في ســهولة التواصل مع 

المتلقي في اإلعالم اإللكتروني.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها البازعي بعنوان »موت الطباعةث الصحافة الورقية 

والنشــر اإللكتروني«، مســاء أول من أمس، في منتدى الثالثــاء الثقافي بمحافظة 

القطيف.

وتحدث البازعي، في المحاضرة التي أدارها الزميل حبيب محمود، عن تاريخ 

اإلعالم الذي بدأ بالصورة ثم النقوش، مشــيًرا لبداية اكتشافات الكتابة قبل مجيء 

ثورة الطباعة التي نقلت الكتابة من النخبة إلى متناول العامة، وأضافث بدأت بعدها 

صناعة الصحف وصـناعة اإلعالم الذي اعتـمد على تحالف الناشر ورأس المال، 

فالمعـلن هو الذي يسـتطيع أن يمّول صنـاعة الصحيفة.

وأشــار البازعي إلى النمــط الجديد لنقــل المعلومات الذي أحدثه النشــر 

اإللكتروني في نظرية االتصال، حيث تحول المتلقي وفًقا لهذا النظام إلى مرســل، 

http://www.thulatha.com/?act=artc&id=536  )((
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وقال »إننــا بحاجة إلعادة صياغة عالقتنا وعالقة أطفالنــا بتلك المعلومات، ألننا 

نعتمد على المســتقبل، فالدخول لعالم اإلنترنت بات منتشًرا، وأصبح النشر متاًحا 

للكثيريــن في ظل التعامل مع األجهزة الحديثة، فالتجربة ما زالت جديدة وبإمكان 

أي شخص أن ينشئ صحيفة حتى من ليس له عالقة باإلعالم«. 

وبّيــن مدى األزمة التي تواجه الورق والتي تتمثل في احتمال نضوب مصدره 

األساسي، وأكد أن الوســائط اإللكترونية يمكن أن تكون بدياًل عن الورق في ظل 

أزمة النقص واالنقراض تدريجًيا خالل السنوات القادمة.



الأربعاء 1 �سفر 1432هـ الموافق 7 يناير 2011م

النمر »م�ستاق« والفرج »ي�سمو بالحب« في اأم�سية بالقطيف))(

»حسين السنونة«

أحيى الشــاعران فريد النمر وسعود الفرج أمسية شعرية أقامها منتدى الثالثاء 

الثقافي بالقطيف مساء الثالثاء الماضي بعنوان »أمسية شعرية وحوارية.. النصوص 

الوجدانية بين القراءة والتحليل«.

وبدأت األمسية، التي صاحبها معرض مفتوح للفنانة التشكيلية رقية التاروتي، 

بنبذة عن الشاعرين قدمها مدير األمسية الشاعر ياسر آل غريب.

وقسمت األمســية إلى أربع جوالت لكل شــاعر جولتان. وقرأ الشاعر فريد 

النمر، في الجولة األولى، عدة قصائد منها »قيثارة على شفة التوت« و»نافذة تعشق 

الريح«، واألخيرة قدمها إهداء إلى الشاعر ناجي حرابه بمناسبة فوزه بشاعر »شباب 

ســوق عكاظ«. أما الشاعر سعود الفرج فألقى، في جولته األولى، عدة قصائد منها 

»شواطئ العشق« و»بالحب نسمو«، قبل أن يقرأ النمر، في جولته الثانية، مجموعة 

قصائد، بينها »وطني يبحر في الكالم« و»يتكئون على الجسد«، وقال في األخيرةث 

»عندما أغسل في كف النهايات النواحي/ سأمد اللحظة البكر على كتفي طريًقا يعبر 

الريح/ بأقدام الجراح../ وعلى أجراس أنفاســي أضيء اللون شباًكا من األحالم 

في صدري/ وفي دربي أشد الوقت مســكون بأكواب الحقيقة/ وأنا أنغام صوت 

في الحديقة/ من يدي أهرب بــرًدا.. نخلة.. غصن وورد../ أنثر الضوء على دمع 

  http://www.thulatha.com/?act=artc&id=542 )((
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اإلقاح«. وقرأ الفرج، في جولته الثانية والرابعة في األمســية، قصائد له، منهاث »أنا 

المشتاق« و»ال تبتئس«، التي قال فيهاث »ما عاد يجدي/ في الزمان/ جوي النياح/ 

كفكف دموعك/ وغتنق/ درب الرياح/ ال تســتعد/ من أمسك الماضي/ أسى/ 

فاألمس ولى/ وابتدأ/ نور الصباح«. 

وبعد أن انتهى الشاعران من إلقاء قصائدهم، فتح باب المداخالت للجمهور، 

قبل أن تتحدث الفنانة التشكيلية رقية التاروتي عن معرضها وتجربتها التشكيلية.    



الأربعاء 13 �سفر 1432هـ الموافق 19 يناير 2011م

»حقوقية«: 97 في المئة من الزوجات المعنفات ي�سبن باأمرا�س 
مختلفة

»شادن الحايك«

كشــفت دراســة أكاديمية ســعودية، أن 70 في المئة مــن الزوجات الالتي 

يتعرضن إلى العنف األســري، »ال يلجأن إلى طلب المساعدة«، وأن 84 في المئة 

من الُمتعرضات إلى العنف »يطلبن الطالق«. كما كشفت الدراسة التي أجراها طلبة 

في جامعة الملك ســعود ان 97 في المئة من هؤالء الزوجات »يتعرضن لألمراض 

المختلفة، وجميعها تؤدي إلى فشل األبناء في الدراسة«.

وعرضــت نتائج الدراســة التي حملت عنوان »العنف واألســرة األســباب 

والحلول«، الناشطة الحقوقية عالية آل فريد، خالل مشاركتها مساء أول من أمس، 

في أمســية »العنف ضد المرأة«، التي نظمها منتدى »الثالثاء الثقافي«، بمشــاركة 

االختصاصي الســلوكي الدكتور أحمد آل سعيد. وأشــارت آل فريد، إلى التقارير 

المتعلقة في العنف في الشرق األوســط، التي »تؤكد أن المرأة معرضة للعنف في 

المحيط األسري، أكثر من أي مكان آخر«، موضحة أن »نسبة الُمعنفات في فلسطين 

تتجاوز 52 في المئة، وتتصدر غزة والضفة الغربية النســبة، بـ60 في المئة، إضافة 

إلى تعرضهن إلى المطاردة والعنف بأشكاله كافة، فضاًل عن االعتداءات المنوعة. 

فيما تصل النسبة في األردن إلى 47 في المئة، تقابلها 30 في المئة في أميركا«.

وقالــت آل فريد، وهي عضو الجمعية الوطنية لحقوق اإلنســانث »إن العنف 
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مشكلة متأصلة في العالم العربي. ومع التقدم العلمي والتكنولوجي، تزداد الظاهرة، 

وتتركز على الفئات الضعيفة، والقاســم المشــترك بينها هو ما تخلفه من آثار على 

الضحايا، وما تتركــه من انتهاكات على الضعيف«. وتطرقت إلى الفرص الوظيفية 

للمرأة الســعودية، مبينة أنها »لم تحــظ بفرصتها في العمــل، على رغم خوضها 

انتخابــات مجالس الغرف التجارية، أما لناحية مزاولــة مهنة المحاماة؛ فاقتصرت 

علــى قضايا الوصاية والطالق، والزواج، على رغــم صدور قرار مزاولتهن المهنة 

العام الماضي. ولكن القرار لم ُيترجم على األرض، ما يضيع على المرأة ممارســة 

حقها«. وأشارت إلى وجود قانون للعنف األسري »لم ينته بعد. كما ال يوجد نظام 

يحمي المرأة«. واستشــهدت في قصة لطيفة الزوجــة اللبنانية، التي »قضت نحبها 

علي يدي زوجها، بعد ضرب دام ثالث ساعات متواصلة. وال زال طفالها يزوران 

قبرها، في الوقت الذي اعترف فيه الــزوج بجريمته، التي نفذها فيما كان وزوجته 

يحتفالن بعيد الميالد السادس البنهما«.

بدوره، أشار الدكتور آل سعيد، إلى أن العنف يتخذ »صوًرا متعددة، فقد يلجأ 

الُمعنف إلى معاقبة األسرة كاملة، بســبب خطأ صدر من أحد أفرادها. وهذا يعود 

إلى أســباب عدة، منها القناعات الخاطئة، والتفكير الــال عقالني، ونقص الوعي 

الثقافي والوازع الديني«، مبينًا أن »العنف يتخذ صوًرا متعددة، منها اإلهمال، وهو 

من أشد األنواع«. ولفت إلى أن »من يتعرض إلى العنف قد يتحول إلى أداة تستخدم 

لممارســته«، مضيًفا »إذا ُبنيت األسرة على أســاس العنف، فسيتولد عنه النقص، 

خصوًصا عندما يكون األب هو المعنف، فقد يكون لدى البنت مثاًل اضطراب من 

الزواج، أو حب لالنتقام، فتغير نظام منزلها مع زوجها مســتقباًل، إلى ما يناسب مع 

ما تربت عليه. وهذا نتاج العنف في األسرة«. 

وشهدت األمسية عرض فيلم »لطيفة وأخريات« )كفى عنًفا ضد المرأة(. كما 

أقيم معرض للفنانتين التشكيليتين أمل أبو جعيد، أنوار الفارس.



الجمعة 22 �سفر 1432هـ الموافق 28 يناير 2011م

البراهيم يك�سف عن دور البلدي باعتماد م�ساريع بالقطيف))(

 منير النمر

شــدد عضو المجلس البلدي في محافظة القطيــف المهندس نبيه آل إبراهيم 

على أن تســعة أعضاء من أصل 0) موافقون في المجلس على مشاركة المرأة في 

االنتخابات البلدية المقبلة تصويًتا وترشيًحا.

وأشــار في ندوة أقيمت مســاء أول من أمس في »منتدى الثالثاء الثقافي« في 

محافظة القطيف إلى أن نحو )7 في المئة من المشروعات البلدية تم تنفيذها، فيما 

بقي 25 قرارا تحت التنفيذ، وقراران لم يباشرا من قبل البلدية حتى اللحظة. وقالث 

»إن الوعي مســألة مهمة ينبغي أن تتوفر في عضو المجلس البلدي، فمنه يســتطيع 

العضو مواكبة احتياجات الناس«.

والندوة التــي تناولت عمل المجلــس البلدي وأداءه فــي محافظة القطيف 

إضافة لواقع المجالس البلدية في المملكة شــدد البراهيم فيها على مستقبل عمل 

المجالــس البلدية، وتابــع »إن فصل ميزانية المجلس فــي محافظة القطيف تعتبر 

من أكبــر اإلنجازات التي تحققت في عمر المجلــس«، مضيًفا »إن بلدية محافظة 

القطيف أصبحت تتمتع بميزانية مســتقلة بعد أن كانت تابعة ألمانة الدمام، ما يعني 

أنها كانت تعامل كبلدية فرعية وليست أساسية«.

وتطرق إلى مشــاريع، منها »مشــروع تطوير مداخل بلدة العوامية«، واعتماد 

 http://www.alriyadh.com/2011/01/28/article598968.html )((
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»مشــروع تطوير كورنيش سنابس«، و»اعتماد مشروع الجســر العلوي المتجاوز 

لطريــق أحد لربط الكورنيش الجنوبي بالشــمالي في مدينــة القطيف«، و»اعتماد 

مشروع دراسة تطوير الواجهة البحرية في محافظة القطيف«، مشيًرا إلى أنها مشاريع 

إستراتيجية تطور المحافظة.

واشار إلى أن هناك مشاريع تحققت، منها »اعتماد مشروع دراسة إنشاء بلدية 

محافظة القطيف«، و»اعتماد مشــروع إنشــاء بلديتي تاروت وعنك، وأضاف »إن 

المجلس اتخذ قرارات عدة، منها اعتماد القبول في المنازل في شــكل كامل، بما 

يمثل مســاحة الدور األول، وزيادة نســبة المالحق العلوية بواقــع 50 في المائة، 

إضافة للمطالبة بتعميم الدور الثالث في جميع أحياء المحافظة.



الأربعاء 17 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 23 مار�س 2011م

عبدالعظيم ال�سادق: الأمومة عطاء وت�سحية ومكابدة لالآلم 
المراأة المتكاملة هي من توازن بين كياناتها

»زينب آل محسن«

ضمن برنامجه للموسم الثقافي الحادي عشر أقام منتدى الثالثاء الثقافي ندوة 

بمناســبة عيد األم بعنوان »سيكولوجية األمومة وأثرها على التربية« استضاف فيها 

عبدالعظيم حســين الصادق األختصاصي النفسي بمستشــفى القطيف المركزي، 

ومعرض الفنانة التشكيلية كريمة المسيري .

واســتعرض عبدالعظيم الصادق في محاضرته طبيعة العالقة البيولوجية التي 

تربــط المرأة بمن تنجبهم من األبنــاء والبنات، معرًفا بأنــواع األمومة البيولوجية 

النفسية، البيولوجية فقط، والنفسية فقط.

جوهر الأمومة
وأكد الصادق أن األمومة المتكاملة »البيولوجية النفســية« هي جوهر األمومة 

وهي بذل وعطاء وتضحيــة وعناء وصبر واحتمال ومكابدة لــآلالم، موضًحا أن 

األمومة البيولوجية وهي التي ولدت وأنجبت وفقط ال يشعر بها األبناء ولهذا نرى 

تذكير القران الكريم بهذا الشأن في ذكر عدد الحمل والرضاعة.

وفــرق بين الحب واألمومة منبًها على تأثير الحرمان من األمومة على الصحة 

النفسية، واختتم الدكتور عبدالعظيم الصادق حديثه بذكر بعض التجارب المؤلمة 
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ا في دار اإليواء بسيهات . التي مرت به خصوًصًً

وكان الختام بحلقة نقاشــية مع الحضور أدارها مقدم األمسية األستاذ محمد 

الشيوخ حيث رحب بالفنانة التشكيلية كريمة المسيري مديرة العالقات العامة للفن 

التشكيلي بالقطيف والتي استعرضت لوحاتها للمرة الثانية على التوالي في منتدى 

الثالثاء معرفة بأهم نشاطات مجموعة الفن التشكيلي بالقطيف. 



الخمي�س 25 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 31 مار�س 2011م

الأحمري: المطالب الطائفية وقتية وتوؤخر الفوائد الوطنية 
ال�سعوديون في الخارج ين�سون مذاهبهم ويتذكرون اأنهم اأبناء 

وطن واحد

 »حبيب محمود ـ القطيف« 

انتهــت المحاضرة ونفدت فرص المداخالت وبــدأ الحضور يتناقص. لكّن 

ثالثة من الشّبان أصّروا على اســتيقاف المحاضر، وهو يهّم بالخروج من المكان 

لــإلدالء بمداخلة ألّحت عليهم كثيــًرا.. قال أحدهم »ابتعثتنــا جامعة الملك فهد 

للتدريب في شــركة يابانية اسمها JGC، وكنـّــا ستة طالب ســعوديين، ثالثة سنّة 

وثالثة شيعة. ومنذ وصولنا إلى اليابان كنـّا نعرف الحدود فيما بيننا، السنة وحدهم، 

ا. وذات استراحة تدريب؛ صدمنا  والشيعة وحدهم، وفرص االختالط محدودة جدًّ

المهندس الياباني، المشرف على تدريبنا بأنه يعرف السبب في انقسام فريق الطالب 

السعودي إلى قسمين.. وقال لناث أنتم سنّة، وهم شيعة«..!

مداخلة/ قصة أصّر الشــاب علي المبارك على أن يســردها للدكتور محمد 

األحمري بعد محاضرته التي استضافها منتدى الثالثاء الثقافي بمحافظة القطيف، 

مساء أول من أمس. المبارك قادم من حريمالء، ومعه شاب ثان )محمد أبوشريف(، 

وثالث )حسين العوى( من بلدة العوامية بمحافظة القطيف. الثالثة كانوا جزًءا من 

فريق البعثة. وأمام بشاشــة األحمري أكمل المبارك القصة »كانت الصدمة سبًبا في 

إعادة التفكير في عالقتنا نحن السنة بزمالئنا الشيعة، وبدأنا نتواصل، ونتحاور، ولم 
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يمِض أسبوعان حتى أحسسنا بأننا فريق وطني واحد وليس فريقين مذهبيين«.

فــي محاضرته التي غّصــت بالحضور كرر األحمري عبــارة »دور المجتمع 

العالمي« كثيًرا، وربما كان ذلك التكرار إشــارة غير مقصودة إلى عالقة السعوديين 

ببعضهم حين يكونون خارج بالدهم، ينســون أنهم أبناء مذاهب، ويتذكرون أنهم 

أبناء وطن واحد اسمه »السعودية«. لكن المحاضرة المعنونة بـ »العالقة بين السنّة 

والشيعةـ  حقائق وأوهام«؛ كانت مزدحمة باإلشارات واإليماءات العامة التي تمكـّن 

ا. أولى اإلشارات كانت حين استهل الجلسة  األحمري من بثها في حالة ودودة جدًّ

بالحديث عــن أن »الرأي أمانة يفترض أن يحملهــا كل مثقف بحرص وأن يوليها 

كل اهتمــام«. مؤكًدا احترامه للعلماء الذين تجاوزوا خنــدق الطائفية وارتقوا إلى 

فكر العديد من المجتمعات الحديثة«. وواصل ســرد اإلشارات الداعية إلى »إزالة 

االحتقان بين شــرائح المجتمع المختلفة السنّية والشيعية والتعصب واالنغالق«، 

و«بعض اآلراء واألوهام التي استغلت لتقسيم العالم اإلسالمي«. وفي هذا السياق 

كان للتاريخ والتســميات والجغرافيا واألنساب والمشاعر أسباب مفّرقة، وكذلك 

»دور المجتمــع العالمي في إثارة بعض اآلراء«. لكــن »الرأي يخفف من تعصب 

المذهــب، حيث يؤدي إلى تكشــف حقائــق وأفكار ذلك المذهب ويكشــفه لنا 

ويوضح لنا نقاط الضعف والقوة فيه«، والكالم لألحمري«.

وبالمقابل فإن الرأي يكشــف ممارســات »يتبعها بعض المثقفين كالتعصب 

الثقافي بين الوقت واآلخر، وتعصب المشــايخ ســواء كانوا معممين أم من ذوي 

الغتر الحمراء«. وحذر األحمري من »خيانة المثقفين.. وهذه الخيانة خطيرة للغاية 

ألنها تصدر عن شخص مثقف ذي معرفة يستطيع أن يغرر بها عامة الناس«. ومثـّل 

المحاضــر بقولهث »من أبرز الخيانات الثقافية التــي حدثت في القرن الماضي هي 

خيانة مثقفين في أوروبا عندما اســتجابوا للحركات القومية العنصرية المتشــددة، 

وانتهــت تلك الحركة العنصريــة بالحرب العالمية األولى ومــا تلتها من حروب 



537 التغطية اإلعالمية

نتجت عن التساهل«. األحمري تحدث بشكل مستفيض عن دور الرأي والحقائق 

واألوهام المرتبطة بالمذهبية والطائفية. مشــيًرا إلى الحقيقة التي ُيصنع منها وهم. 

ومن هذه الحقائق »التاريخ الذي ُيســتغل بشــكل خطير بين الناس، بإخراجها بين 

وقت وآخر للمجتمع الستغالله فكرًيا وثقافًيا والغتياله«.

وبعد مروره بقائمة طويلة من أسباب نشر األوهام في عالقة السنّة والشيعة ختم 

األحمــري محاضرته بنصائح وجهها لـ »الخروج من الجمود المذهبي والقناعات 

العقدية إلى اإلســالم ومن أجل التحرر من التوتــرات بيننا«. وحذر األحمري من 

أن »الســعي إلى مصلحة الطائفة قد يعطي فوائــد للحظات، ولكنه يحرم من فوائد 

الوطن لسنوات طويلة«.





المعلمي: اإعادة �سياغة الأنظمة �ساهم في تقدم المملكة 
للمرتبة العا�سرة للدول الجاذبة لال�ستثمار 

»سعاد العابد ـ الدمام« 

أشــار الســفير عبدالله المعلمي إلى دور تجســير العالقات بين أبناء الوطن 

الواحد في تدعيم الكيان الوطني وتعزيز مسيرة اإلصالح، التي بدأها خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه زمام الحكم في المملكة كرائد له 

في مختلف المجاالت، مبدًيا تفاؤله بمســتقبل أجمل للمملكة كنتيجة حتمية لهذه 

المسيرة.

ونوه المعلمي خالل اســتضافته مســاء الثالثاء الماضي فــي منتدى الثالثاء 

الثقافــي بالقطيف للحديث عن مســيرة التغيير في المملكة، عــن جهد المملكة 

لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية، األمر الذي دعاها لمراجعة الكثير من األنظمة 

والتشــريعات وإعادة صياغة بعضها بما ســاهم في تحقيق قدر أكبر من االنفتاح، 

وتقدمت المملكة على أثره للمرتبة العاشرة في سلم الدول الجاذبة لالستثمار بعد 

أن كانت في المرتبة الخامسة والستين قبل سنوات.

وتحــدث المعلمي أيًضا عن مجالي التعليــم والقضاء وبطء حركة اإلصالح 

رغم إعالن وزارة التربية والتعليم عن برامج شــاملة تهدف لرفع مســتوى التعليم 

كحاجة ملحة لدفع عجلة التقدم بما يليق بحجم المملكة.

وحول اإلصالح السياســي واإلداري تحدث عن إضافة المملكة للتعديالت 

الأحد 4 جمادىالآخرة 1432هـ الموافق 8 مايو 2011م
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المناســبة لنظام مجلس الشورى وتأسيس نظام هيئة البيعة ونظام مجالس المناطق 

كالمجلــس البلدي وغيرها من األنظمة التي ال تزال بحاجة لزيادة فعالية أدائها عبر 

تفويض قدر أكبر من الصالحيات وانتخاب أعضائها وإشراك المرأة فيها وتقليص 

المركزية في الجهاز اإلداري وإسناد دور أكثر فاعلية لمجالس المناطق.

وختم الســفير المعلمــي بالحديث عن اإلصالح االجتماعــي الذي يضمن 

للفئات المســتضعفة في المجتمع حقوقها الكاملة، مشيًرا إلى أن ما تم تحقيقه في 

هذا المجال يستحث بالضرورة المزيد من اإلصالح الذي تمنى له تفاعاًل أكثر من 

قبل صنّاع القرار كون اإلصالح مسيرة حثيثة ال يمكن له أن يتحقق بين يوم وليلة.



الأربعاء 30 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 4 مايو 2011م

المعلمي: متفائل بم�ستقبل الإ�سالحات واأرف�س النظارة ال�سوداء 

 »فاضل التركي ـ القطيف« 

بين التفاؤل ومســيرة اإلصالح، زمن يدعى المســتقبل، كــي نحصد النتائج 

المرجوة نحن نســير في الطريق الصحيح وإن اختلفنا على بعض األولويات، ولن 

ألبس النظارة الســوداء، كما يريد أن يلبسها البعض، ألنني متفائل بغٍد مشرق، بهذه 

الكلمات أنهى الســفير الدائم للمملكة في األمم المتحــدة، المهندس عبدالله بن 

يحيى المعلمــي محاضرته التي ألقاها أول من أمس ضمن فعاليات منتدى الثالثاء 

الثقافي في محافظة القطيف، وحملت عنوان »مسيرة التغيير في المملكة واإلصالح 

المطلوب«.

وحــدد المعلمي ثالثة مجاالت، أولهاث توســيع نطــاق صالحيات مجلس 

الشــورى، بحيث يؤدي دوًرا أكثر فعالية في المساءلة والتخطيط وتحديد أولويات 

اإلنفاق، ودمج مجالس المناطق مع المجالس البلدية واختيار أعضائها باالنتخاب، 

وثانيهاث اإلصالح اإلداري، ويشمل إعادة هيكلة الجهاز اإلداري في الدولة بشكل 

يحقق مزيدا من الفعالية، ويلغــي االزدواجية، ويقلص من البيروقراطية، ويجفف 

منابع الفساد، ويقضي على ممارساته, والثالثث اإلصالح االجتماعي الذي يضمن 

للفئات المستضعفة حقوقها وخاصة النساء واألطفال والعجزة وغيرها من الفئات 

التي قد ال تكون قادرة على إيصال صوتها بوضوح إلى المجتمع وإلى صناع القرار 

فيه.
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وأشــار المعلمي إلى أن خادم الحرمين استهل عهده قبل ستة أعوام بخطاب 

تاريخي ألقاه أمام مجلس الشــورى، أعلن فيه عن إطالق مسيرة إصالحية واسعة 

النطاق، وسُيعرف الملك عبدالله تاريخًيا بأنه ملك اإلصالح، وأن مسيرة اإلصالح 

االقتصادي انطلقت فحققت البالد نمــوا اقتصادًيا مضطرًدا على الرغم من األزمة 

االقتصاديــة العالمية، وانخفض حجم الدين العام بشــكل كبير، وازدادت نســبة 

المخصص لالســتثمار في اإلنفــاق الحكومي، وارتفع مســتوى جاذبية المملكة 

لالستثمار األجنبي وتنامى حجمه، وتحسنت وسائل إدارة االقتصاد وطرق مراقبة 

أدائه. وشدد المعلمي على أن قضية البطالة مازالت تشكل معضلة أساسية لم تفلح 

كل برامج الدولة وجهودها في التغلب عليها حتى اآلن، وأنها مشكلة ال تستعصي 

على الحل بالنظر إلى األساســيات الديموجرافية واالقتصادية في بالدنا، وكذلك 

لم تظهر بجالء حتى اآلن نتائج ملموســة لمحاربة الفقر والتغلب على مشــكالت 

اإلسكان.

وأكد المعلمــي أن وتيرة اإلصالح في قطاعي التعليم والقضاء ما زالت بطيئة 

ونتائجها ما زالت محدودة وال تنسجم مع ما رصد لهما من موارد ومع ما أواله لهما 

الملك من اهتمام وأولوية، وأنهما من أهم المجاالت التي يعتمد عليهما مســتقبل 

األمة؛ فالتعليم هو األساس في حل مشكلة البطالة وفي االنتقال إلى مجتمع معرفي 

تقني حديث، وإصالح القضاء هو السبيل نحو تحقيق العدالة.



الخمي�س 15 جمادىالآخرة 1432هـ الموافق 19 مايو 2011م

ال�سايب: 7 في المئة من المجال�س البلدية اأيدت اإ�سراك 
المراأة... ناخبًة ومر�سحًة))(

»شادن الحايك - القطيف«

أيد أقل من ســبعة في المئة من أعضاء المجالس البلدية في المملكة، إشراك 

المرأة في هذه المجالس. وكشــف رئيس المجلس البلــدي في محافظة القطيف 

األستاذ جعفر الشــايب، عن نتائج استفاء، شمل 79) مجلًســا بلدًيا، حول رأيها 

في إشــراك المرأة في االنتخابات كناخبة ومرشــحة. وقالث »لم يوافق سوى 2) 

مجلًسا«، معتبًرا هذا الرقم »ُمحبًطا«.

وأوضح أن »حملة »بلدي«، التي تدعم إشراك المرأة في انتخابات المجالس 

»خلقت تواصاًل كبيًرا بين المثقفات والناشطات على مستوى المملكة، واألهم من 

ذلك أنها حاكت جميع الطبقات. ولم تنحصر في الطبقة المثقفة فقط«، ُمستدرًكا أن 

»مشاركة المرأة ال زالت تواجه تحديات، مع العلم أن حقها في المشاركة مشروع«.

واســتضاف منتدى »الثالثاء الثقافي« مســاء أول من أمس، أعضاًء من حملة 

»بلدي«، ضمن ندوة بعنوان »المرأة واالنتخابات البلدية«، وتحدثت المشــاركات 

حــول رؤيتهــن للوضع القائم بعــد منع المرأة مــن التصويت فــي االنتخابات، 

والخطوات التي يطمحن إلى تنفيذها مستقباًل. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي 

في محافظة القطيف فالح زيد المليحي، على »حق المرأة في الترشح واالنتخاب«، 

 http://www.thulatha.com/?act=artc&id=606 )((
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معتبًرا الرجل »داعًما لها«.

واستشــهد المليحي، بتجارب انتخابية في دول أخرى، »كشــفت أن ترشيح 

المرأة تحصل علــى أصوات رجالية أكثر من تلك التي تجنيها من بنات جنســها، 

فالعديد من النســاء يرفض أن تكون رئيستها امرأة«، مســتدرًكا »رب ضارة نافعة، 

فإقصاء المرأة من أمور عدة، جعلها تنخرط في المجاالت الدراسية، ونلمس ذلك 

من خالل أعداد الخريجات المتزايد ســنوًيا، إضافة إلــى أن المرأة تطمح لتطوير 

نفســها، من خالل االنخراط في دورات تدريبية، حتى أصبحت المرأة الســعودية 

أكثر وعًيا وإدراًكا وعلًما وتثقيًفا، الفًتا إلى أن المرأة »ســتفرض نفســها مســتقباًل 

على الواقع السعودي بشــكل كبير، فهناك تطور كبير، وطموح المرأة أصبح أكبر، 

وباستطاعة النساء مشــاركة المجلس البلدي بالرأي، وطرح المشكالت من طريق 

تأسيس تكتل يجمعهن«.

بدورها، اســتعرضت عضو حملة »بلدي« الدكتورة حنان الشيخ، الخطوات 

التي نفذتها الحملة. وقالتث »بدأت كفرق العمل في ثماني مناطق في المملكة، كما 

خاطبنا مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، واألمانات العامة للمجالس البلدية، 

وأطلقنا حملة في »فيسبوك«، لإلعالن عن بدء الحملة«، مضيفة »بعد إعالن رئيس 

لجنة االنتخابات عبدالرحمن الدهمش، عن عدم مشــاركة المرأة في االنتخابات، 

أصدرنا بياًنا اســتنكارًيا، ونظمنا مجموعات مع بــدء االنتخابات، ورفعنا دعوى 

قضائية، وأخرى مستقلة من قبل الناشطة سمر بدوي. 

كما تقدمت منســقة لجنة الحملة فوزيــة الهاني، برفع دعــوى قضائية على 

الوزارة«، مضيفة أنه »حتى لو لم يفســح لنا المجال للتصويت، فلن يصيبنا اليأس 

واإلحباط، وســنكون مشــاركين للمجلس البلــدي بالرأي، ونقل المشــكالت 

واالحتياجات، من طريق تأسيس لجان نسائية في األحياء، ونقل الواقع إلى أعضاء 

المجلــس«، مضيفة أن »الحقوق ال تجــزأ، ومن حق المرأة أن تشــارك، وتعطي 
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صوتهــا«. وأبدى أحد الحضور، في مداخلة قدمها، مخاوفه من »تســلط المرأة«، 

وردت الشيخ، بأنه »لو أعطيت المرأة الفرصة، ألنها مؤهلة، وليس ألنها امرأة أسوة 

بالرجل، لما وصفت بالتسلط، وان أعطيت الفرص تكون قليلة، وعليها في المقابل 

أن تبذل جهوًدا مضاعفة، ألنها ستوضع في الوقت ذاته تحت المجهر«.





الخمي�س 15 جمادى الآخرة1432هـ الموافق 19 مايو 2011م

ع�سوات حملة »بلدي«: 
م�ساركة المراأة في النتخابات ل تزال ممكنة))(

»فاضل التركي-القطيف«

شهدت الندوة المفتوحة التي أقيمت مســاء أول من أمس في منتدى الثالثاء 

الثقافــي في القطيف تحت عنوان »المرأة واالنتخابات البلدية« أجواء ســاخنة من 

الحوار المتبادل بين المتحدثين والجمهور. كما برزت مطالبات نسائية تؤكد على 

ضرورة مشــاركة المرأة في االنتخابات البلدية بما يعزز مســيرة المشروع الوطني 

الذي يقوده خــادم الحرمين، فيما اعتبرت عضوات حملة بلدي المشــاركات في 

الندوة أن الوقت لم يفت بعد أمام السماح بمشاركة المرأة في االنتخابات.

رئيس المجلس البلدي وراعي المنتدى جعفر الشايب كان له حضوًرا الفًتا في 

المنتدى، حيث نصح عضوات حملة بلدي بتحديد مطالبهن للمسؤولين بوضوح، 

وقال »خالل اجتماع رؤســاء المجالس البلدية في المملكة أيد 279 منهم مشاركة 

المرأة فــي انتخابات المجالس البلدية فيما عارض فقــط 2) منهم ذلك«. مضيًفا 

أن »دراســة أعدها مركز )أسبار( أظهرت أن 69% من المواطنين يرفضون مشاركة 

المرأة في االنتخابات البلدية«.

وأشار الشايب أيًضا إلى أن موضوع مشــاركة المرأة في انتخابات المجالس 

البلدية بحاجة إلى تحضير على مستوى الوطن وتهيئة المواطنين لتقبل هذه الفكرة، 

http://www.thulatha.com/?act=artc&id=607  )((
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كما شدد على وجوب أن تتواصل التوجهات اإليجابية لحملة بلدي من أجل السعي 

للعمل على تنظيم برنامج مواٍز لدعم المجالس البلدية.

من جهتــه، رأى نائب المجلس البلدي في محافظــة القطيف فالح المليحي 

أن القــرى والمناطق النائية في المملكــة ال يوجد فيها إقبال على المشــاركة في 

االنتخابات، وكثير من المواطنين يرفضون مشاركة المرأة في انتخابات المجالس 

البلدية.

وأضاف المليحي أن فكرة المجالس البلدية لم تنضج لدينا بعد بشكل كاٍف، 

ولم نصل لما وصل إليه اآلخرون ألننا ما زلنا في طور التجربة، وذلك بســبب عدم 

استيعاب المواطن لدور المجلس البلدي.

وشــدد على أن المطلوب في هذه المرحلة من مســيرة البناء الوطني التوعية 

بأهمية المشاركة الشــعبية في االنتخابات للوصول إلى مستوى أفضل للخدمات 

المقدمة. معتبًرا أن معارضة أهل القرى لمشــاركة المرأة فــي االنتخابات البلدية 

تســتدعي العمــل على التصدي لــه، ألنه موقف يؤثر ســلًبا على مســيرة التنمية 

والتطوير، مرجًعا أســباب ذلك إلى غياب ثقافة التنــوع واالختالط لدينا كما في 

الدول المجاورة.

وكان قد شــارك في الندوة مجموعة من الناشــطات في مجال حقوق المرأة، 

وعضوات في حملة »بلدي«، كان من أبرزهنث حنان الشيخ وليلى الكاظم وفوزية 

الهانــي، باإلضافة إلى رئيــس المجلس البلدي وراعي المنتدى جعفر الشــايب، 

ونائــب رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف فالح المليحي، بحضور مهتمين 

بالشأن البلدي وأهالي المنطقة من الجنسين، فيما قدم الندوة الصحفي في صحيفة 

الرياض منير النمر.

وكانت عضوات حملة »بلدي« المشــاركات في النــدوة قد اتفقن على حق 
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المرأة بالمشــاركة في االنتخابات البلدية التي وصفنها بـ »المشروع الوطني«. كما 

طالبن بترسيخ هذا الحق من خالل فسح المجال أمام المرأة للمشاركة الكاملة في 

االنتخابات البلدية سواء بالترشح أو االنتخاب.

وكان الفًتا في الندوة اعتراف النسوة المتحدثات بأنهن أكثر تسلًطا في ممارسة 

»الدكتاتورية« من الرجل أثناء شغلهن المراكز القيادية، مبررات ذلك بأنهن يحاولن 

من وراء ذلك إثبات جدارتهن بالمنصب الذي يشغلنه.

من جانبها، شــّددت عضوة حملــة بلدي فوزية الهاني علــى أن الحملة هي 

»مشروع وطني«، مضيفة أن »مشــاركة المرأة ال تقل أهمية عن مشاركة الرجل في 

المســاهمة بخدمة الوطن...، كما أنه ال يخفى علــى الجميع أن المجالس البلدية 

عملها ناقص بدون وجود المرأة، ونحن نهدف لتفعيل المجالس البلدية بمشــاركة 

المرأة التي تمثــل نصف المجتمع، فهناك الجوانب االجتماعية ومهام ال يمكن أن 

تؤديها غير المرأة... ونحن ال نرضى بأن نكون مهمشات...«.

ورأت الناشــطة ليلى الكاظم أن المرأة الســعودية عليهــا دور كبير في هذه 

المرحلة يتمثل في وجوب االســتمرار بالمطالبة بتسجيل المرأة كناخبة ومرشحة. 

معتبرة أن »هناك فترة كافية للرجوع عــن القرار، ونحن جاهزات ولدينا اقتراحات 

من أجل فترة تسجيل النساء، وما زال لدينا األمل«.

كما أيدت الدكتورة حنان الشــيخ ما نادى به المشــاركون في الندوة بتعجيل 

القرار للســماح بمشاركة المرأة في االنتخابات البلدية، وقالت »نحن بدورنا ننشئ 

ثقافة االنتخاب، وهناك مشاركات للمرأة أكثر من مشاركتها في االنتخابات«.

وفي ردها على تعقيب أحد الحاضرين الذي اتهم المرأة بالدكتاتورية في حال 

تسلمها المراكز القيادية وأنها أكثر تسلًطا من الرجلـ  بحسب وصفهـ  قالت الشيخث 

المرأة تحت ضغوط معينة تريد أن تثبت لآلخرين أنها مؤهلة وكاملة الصالحيات، 



منتدى الثالثاء الثقافي: محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر 550

ونحن ال نريد أن نكون تحت االختبار الدائم حتى ال نكون متسلطات«.

وأضافت »المرأة المؤهلة كما الرجل وهي معرضة للنجاح والفشــل، وحملة 

بلدي ليست من أجل إثبات أن النســاء أصلح وأنهن قادرات على التغيير أكثر من 

الرجل، فنحن والرجل كيان واحد في المجتمع.
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