


منتدى الثالثاء الثقافي
في عيون المثقفين العرب
شهادات وآراء لـ 100 شخصية ثقافية عربية

بمناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيس المنتدى

100



ح  جعفر بن حممد الشايب، 1442هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الشايب، جعفر بن حممد بن ريض

منتدى الثالثاء الثقايف يف عيون املثقفني العرب. / جعفر  بن 

حممد بن ريض الشايب ـ ط1 الدمام، 1442هـ

318 ص؛ 17×24 سم

ردمك: 978-603-03-7351-2

النوادي الثقافية ـ السعودية  أ. العنوان

1442/6140 ديوي 367.9531  

رقم اإليداع: 1442/6140

ردمك: 978-603-03-7351-2

الطبعة الأولى
2021م ـ 1442هـ

القطيف ـ المملكة العربية ال�سعودية



منتدى الثالثاء الثقافي
في عيون المثقفين العرب
شهادات وآراء لـ 100 شخصية ثقافية عربية

بمناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيس المنتدى

100





املحتويات

تمهيد: األستاذ جعفر محمد الشايب............................................................ 11

المقدمة: معالي األستاذ إياد أمين مدني...................................................... 13

19 ............................................. الدكتور إبراهيم بن سليمان المطرودي )السعودية(

22 ........................................ الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ )السعودية(

25 .............................................................. األستاذ أثير إبراهيم السادة )السعودية(

28 ........................................................... الدكتور إحسان علي بو حليقة )السعودية(

الدكتور أحمد بن سليمان المطرودي )السعودية(................................................. 31

34 ............................................................................. الدكتور أحمد سماحه )مصر(

األستاذ أحمد محمد المال )السعودية(.................................................................. 37

األستاذة أسماء محمد الهاشم )السعودية(............................................................ 40

43 ...................................................................... القس الدكتور أندريه زكي )مصر(

46 ....................................................................... الدكتور اياد البرغوثي )فلسطين(

49 ..................................................................... الدكتورة إيمان الحمود )السعودية(

52 ....................................................................... الدكتورة باسمة قضماني )سوريا(

55 ...................................................... الدكتور توفيق محمد تقي السيف )السعودية(

الدكتورة ثريا إبراهيم العريّض )السعودية(.......................................................... 58



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 6

61 ......................................................... الدكتور جاسم محسن المحاري )البحرين(

64 ........................................................... األستاذ جاسم محمد الصحيح )السعودية(

الدكتور حسن محمد النعمي )السعودية(.............................................................. 67

70 ......................................................... الشيخ حسن بن موسى الصفار )السعودية(

73 .............................................................. الدكتور حسن عبد الله مدن )البحرين(

األستاذ حسن علي آل جميًعان )السعودية(........................................................... 76

79 .............................................................  األستاذ حسين علي شبكشي )السعودية(

82 .............................................................. د بافقيه )السعودية( األستاذ حسين محمَّ

85 ........................................................... األستاذ حمد الناصر الحمدان )السعودية(

األستاذ حمزة عليان )لبنان(................................................................................ 88

األستاذ حمود عبد العزيز المزيني )السعودية(..................................................... 91

األستاذ خليل إبراهيم الفزيع )السعودية(............................................................. 94

القس الدكتور رياض جرجور )لبنان(.................................................................. 97

100 ........................................................... األستاذ زكي عبد الله الميالد )السعودية(

األستاذ زكي منصور أبو السعود )السعودية(....................................................... 103

106 ....................................................................... األستاذ زياد عبد الصمد )لبنان(

الدكتور زيد بن علي الفضيل )السعودية(........................................................... 109

112 ................................................... الدكتورة زينب إبراهيم الخضيري )السعودية(

115 ............................................................. األستاذة زينب أحمد حفني )السعودية(

118 ........................................................ األستاذ سالم آل مرعي اليامي )السعودية(

121 .......................................................................... الدكتورة سامية قدري )مصر(

الدكتور سعد عبد الرحمن الناجم )السعودية(.................................................... 124

127 ......................................................... األستاذ سعد عبد الله الغريبي )السعودية(

الدكتور سعيد بن علي الشواف )السعودية(........................................................ 130



7 تايوتحملا 

133 ....................................................... األستاذ سليمان صالح أباحسين )السعودية(

136 ........................................................................... الدكتور شادي أحمد )سوريا(

139 .......................................................... الدكتورة شرف محمد المزعل )البحرين(

الدكتور الصادق عبد الله الفقيه )السودان(....................................................... 142

145 ........................................... العقيد صالح بن سعد العمري )القانص()السعودية(

148 ............................................................. األستاذ صالح الدين الجورشي )تونس(

151 ........................................................... الدكتور عادل محمد الُعمري )السعودية(

الدكتور عبد الحسين شعبان )العراق(................................................................ 154

الدكتور عبد الحميد إسماعيل األنصاري )قطر(................................................. 157

الدكتور عبد الخالق عبد الله آل عبد الحي )السعودية(....................................... 160

163 ................................................................ الدكتور عبد الرحيم سيوي )المغرب(

الدكتور عبد العزيز بن عثمان صقر )السعودية(................................................ 166

األستاذ عبد العزيز بن فهد العيد )السعودية(..................................................... 169

األستاذ عبد العزيز عبد الرحمن السماعيل )السعودية(....................................... 172

175 .................................................. األستاذ عبد العظيم محمد آل شلي )السعودية(

األستاذ عبد الله آل محمد حسين )السعودية(..................................................... 178

لواء طيار ركن متقاعد عبد الله بن عبد الكريم السعدون )السعودية(................. 181

األستاذ عبد الله بن محمد الوابلي )السعودية(................................................... 184

187 ........................................ معالي السفير عبد الله بن يحيى المعلمي )السعودية(

190 ....................................................................... الدكتور عبد المنعم الحر )ليبيا(

193 ..................................................... األستاذ عبد النبي حسين العكري )البحرين(

األستاذ عبد الواحد محمد عبد الواحد )مصر(................................................... 196

األستاذ عدنان السيد محمد العوامي )السعودية(................................................ 199

األستاذ علي غرم الله الدميني )السعودية(......................................................... 202



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 8

الدكتور علي محمد فخرو )البحرين(................................................................ 205

الدكتور غانم النجار )الكويت(.......................................................................... 208

األستاذة غدير حافظ )السعودية(...................................................................... 211

األستاذ غريبي مراد )الجزائر(.......................................................................... 214

217 ............................................................ األستاذ فريد عبد الله النمر )السعودية(

220 .................................................. األستاذة فريدة محمد علي فارسي )السعودية(

األستاذ فؤاد فهد الذرمان )السعودية(............................................................... 223

226 ........................................................ الشيخ فيصل عبد الله العوامي )السعودية(

229 ............................................................. األستاذ كمال أحمد المزعل )السعودية(

232 ..................................................... الدكتور محمد أحمد علي المخالفي )اليمن(

235 ......................................................................... الدكتور محمد السماك )لبنان(

238 ..................................................... األستاذ محمد بن عبد الله بودي )السعودية(

األستاذ محمد جاسم محفوظ )السعودية(.......................................................... 241

الدكتور محمد حسين آل عسكر )السعودية(....................................................... 244

247 ............................................................ األستاذ محمد حسين الحرز )السعودية(

األستاذ محمد رشيد )العراق(............................................................................ 250

األستاذ محمد سعيد طيب )السعودية(................................................................ 253

256 ....................................................................... األستاذ محمد عابس )السعودية(

األستاذ محمد علي الخلفان )السعودية(............................................................. 259

262 ........................................................ الدكتور محمد مهدي الخنيزي )السعودية(

الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك )السعودية(.............................................. 265

268 .................................................. الدكتور مساعد ضيف الله الحربي )السعودية(

271 ....................................................... األستاذ مصطفى حسن أبو الرز )فلسطين(

الدكتور منصور عبد الجليل القطري )السعودية(................................................ 274



9 تايوتحملا 

الدكتورة مها محمد العلي )السعودية(................................................................ 277

األستاذ ميرزا علي الخويلدي )السعودية(........................................................... 280

األستاذ نبيه عبد المحسن البراهيم )السعودية(.................................................. 283

األستاذ نديم حوري )لبنان(.............................................................................. 286

289 ............................................................... األستاذة نهى عباس فريد )السعودية(

الدكتورة نورة إبراهيم الصويان )السعودية(....................................................... 292

الدكتورة هدى الخطيب شلق )لبنان(................................................................. 295

298 ....................................................................... األستاذة هدى الُعمر )السعودية(

301 ....................................................... األستاذة هدى عبد الله الدغفق )السعودية(

األستاذة هدى عبد الله القصاب )السعودية(...................................................... 304

307 .................................................... األستاذ يوسف بن مسلط الحربي )السعودية(

الدكتور يوسف عبد الله مكي)السعودية(............................................................ 310

315 ......................................................Dr. Radhi Al-Mabuik (Saudi Arabia(

318 .................................................................. Dr. Atallah Kuttab (Palestine(





تمهيد 
الأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب
المشرف عىل منتدى الثالثاء الثقافي

أقصى  إلى  العربي  العالم  أقصى غرب  وباحث ومؤلف ومفكر من  كاتب   100

يدخل  وهو  الثقافي  الثالثاء  منتدى  حول  للحديث  الكتاب،  هذا  في  شاركوا  شرقه، 

والتقدير  الشكر  خالص  منهم  فرد  لكّل  المتواصل.  الثقافي  العمل  من  الثالث  عقده 

على ما أسهموا به من مشاركات جادة تعرض رؤاهم وأفكارهم حول هذه التجربة 

الثقافية، كما تؤسس لفهم مستقبلي جديد لما طرحوه أيًضا من مقترحات وتوصيات.

إال  المنتدى،  إنشاء  على  عاًما  عشرين  بمرور  لالحتفاء  طريقة  أفضل  نجد  لم 

باستنطاق آراء المثقفين المهتمين والمتابعين للمشهد الثقافي العربي عموًما والسعودي 

على  وانعكاساتها  وتجلياتها  الثقافة  أبعاد  يالمس  الذي  النتاج  هذا  فجاء  خصوًصا. 

الجمهور الذي تعمل في وسطه، والتحديات التي تواجهها. 

الدول  الكتاب مادة ثرية ومتنوعة لكّتاب ومفكرين من مختلف  أمامنا في هذا 

نظرتهم  عن  وعّبروا  مشترًكا،  ا  همًّ جمعهم  متعددة،  فكرية  خلفيات  ومن  العربية، 

للمشهد الثقافي العربي، كلٌّ من زاويته، واضعين أمام أعينهم تجربة منتدى الثالثاء 

الثقافي بما لها وما عليها كنشاط أهلي غير ربحي، يساهم في رفع الوعي المعرفي 
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في الساحة الثقافية العربية.

هذه  في  طرحها  تم  التي  المهمة  والتوصيات  األفكار  من  العديد  هناك  برزت 

المشاركات يمكنها أن تكون مادة ثرية لخطة عمل مشروع ثقافي في الساحة العربية؛ 

ألنها تالمس متطلبات الواقع وأزماته والتحديات التي تواجه العمل الثقافي، وتفتح 

أبواًبا من األفكار الجديدة البناءة ألي مشروع ثقافي مستقبلي.

ومن المؤكد أن التجربة الثقافية للمنتدى لم تكن يانعة وسامقة كما نراها اآلن، 

العمل  فَِرق  جهود  ولكن  المختلفة،  والتحديات  العقبات  من  العديد  تخللتها  فقد 

المتتالية وإصرارهم كان هو الرهان الذي حقق كل هذا اإلنجاز الذي نهديه للوطن، 

العربي  المحيط  مع  وتفاعل  المحلية  تجاوز  أهلي  لمجهود  مشرًفا  نموذًجا  ليكون 

بكل تصنيفاته.

أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم معنا في إصدار هذا الكتاب، متطلًعا إلى 

مزيد من التواصل والتفاعل الثقافي والتعاون لتجسير العالقات مع جميع المثقفين 

العرب. 



املقدمة
معالي الأ�ستاذ اإياد اأمين مدني

)وزير الثقافة واإلعالم األسبق(

منتدى الثالثاء.. عشرون عامًا من الحراك

 

يحتفي منتدى الثالثاء الثقافي بمرور عشرين عامًا على إنشائه. رافعًا شعار )إثراء.. 

واالجتماعية؛  الثقافية  القضايا  مختلف  حول  بالحوار  اهتمامه  معلنًا  تميز(  تنوع.. 

والتواصل مع النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها؛ وساعيًا في برامجه ونشاطه 

الديني  والتسامح  األهلي  والسلم  المجتمعي  التعايش  مواضيع  تناول  إلى  وندواته 

بمواصلة  التزامه  مؤكدًا  الديني؛  الفكر  وتجديد  اإلنسان  وحقوق  والتنوع  والتعددية 

بأفق  التنويرية  مسيرته  في  والمضي  تفاصيلها؛  بكل  الثقافية  الحياة  معترك  خوض 

وطني شامل ُيشرك جميع فئات المجتمع.

وتحقيقًا لهذه الرؤية واألهداف، نظم المنتدى على مدى العشرين عامًا الماضية 

مئات الندوات والمحاضرات والمعارض وأوجه النشاط الثقافي األخرى.

ويتضح أثر حراك المنتدى في تعبيرات الثناء والحث على مواصلة المسيرة من 

كثير من الذين تعاملوا مع المنتدى أو شاركوا في فعالياته. فقد رأى البعض »أن علينا 

جميعًا أن نشعر بالفخر ألننا واكبنا نجاح مشروع ثقافي وتنويري تمكن خالل عشرين 

عامًا من جمع قادة الفكر وأصحاب الرأي تحت مظلته. وأن ما يمّيز المنتدى حقيقة، 

معقل  منه  وتجعل  المجتمع  توجهات  جميع  فيه  تتفاعل  مساحة  يشكل  بات  أنه  هو 
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والتسامح  األهلي  والسلم  المجتمعي  التعايش  حول  للمملكة  الحضارية  الرسالة 

الديني وتجديد هذا الفكر والتعددية والتنوع وحقوق اإلنسان«.

وأن المنتدى »قد بدأ نشاطه في مرحلة جزر ثقافي، ونجح في تحلية المياه الثقافية 

وانتشالها من تزايد الملوحة والجدب. فبين الثمانينيات الميالدية واليوم أربعون عامًا 

اآلخر،  وتقبل  واالنغالق  االنفتاح  تفاوتت من  بظروف  والمجتمع  البالد  فيها  مرت 

الواقع  أرض  تمسكه على  األهمية من حيث  غاية  في  دورًا  المنتدى  ومع هذا حقق 

بقيم الثقافة البناءة وتطبيقها بتقديم ذوي األفكار التجديدية، وإتاحة مساحة إيجابية 

لتمكين كل الطاقات والقدرات، والترحيب بالمواهب األدبية والعلمية والفنية. ففيه 

بحبكتها،  والروايُة  بإضاءاته،  والشعُر  بقدسيَّته،  والديُن  بصرامتها،  الفلسفُة  حضرت 

والفنُّ بنجوميَّته، والوطُن بهمومه، والعـالـُم بأحداثـه؛ وقد كانت أجمُعها سواسـيًة 

تحت مجـاِهِر الحـوار وكشافـات النقـد أمام المنتدى ذاته«.

وأنه »رغم كل الظروف التي مر بها المنتدى والتحديات، أصر على قيمة التجديد 

االجتماعي  المزاج  مع  والتماشي  القيمة  هذه  عن  التخلي  بإمكانه  وكان  الثقافي، 

المحافظ، إال أنه فضل التجديد على غيره من المغريات ألن قيمة التجديد أو سؤال 

التجديد ليس ترفًا فكريًا بل هو حاجة اجتماعية ألي مجتمع حيوي متطلع نحو التقدم 

والتغيير واالستعداد لشروط المستقبل وما يتطلبه من عدة وعتاد«.

وأننا »نستطيع حقًا أن ُننِزل منتدى الثالثاء الثقافي منزلًة متقدمًة في حياتنا الثقافية 

يبتغي  ثقافي وأدبي وفني  نشاط  انطوى عليه من  بما  السعودية،  العربية  المملكة  في 

العربي  تراثنا  في  األهلّي  المجتمع  تقاليد  إحياء  أمرين:  ورائه،  ومن  عليه،  القائمون 

اإلسالمي، ومد النسب إلى مؤسسات المجتمع المدني في العصر الحاضر«.

وال أظن أن المجاملة كانت الدافع الوحيد لمثل هذه اإلطراء، بل يبدو أنه تعبير 

عن إعجاب حقيقي صادق بإنجاز منتدى الثالثاء الثقافي.

فالمنتدى الذي جعل من مدينة القطيف في شرق المملكة العربية السعودية محطة 
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انطالقه ومركز نشاطه، واجه بنجاح تحد األطراف مع المركز. فالقطيف، على الرغم 

من مكانتها التاريخية، ليست من مدن المركز الذي يتمثل في الرياض وجدة والدمام. 

كما أنها ـ أي القطيف ـ تحمل في أذهان البعض تصورًا نمطيًا فئويًا، حتى ولو كان 

محفوفًا بحسن النية واإليمان بالمواطنة المشتركة.

وكان من إنجازات المنتدى الهامة، إضافة إلى وضع القطيف على خارطة الحراك 

الثقافي في المملكة، أنه قّدم في إطار ثقافي وطني من برزوا من رجاالت المنطقة، 

بإسهاماتهم الثرية في مسيرة المملكة الثقافية والمجتمعية من أمثال الشاعر والمحقق 

علي  والشيخ  السني؛  عيسى  محمد  فؤاد  الدكتور  واألستاذ  العوامي،  عدنان  السيد 

المرهون؛ والسيد حسن العوامي.

أسماء  اجتذاب  على  قدرته  المنتدى  لمسيرة  الهامة،  المحطات  من  أيضًا  كان 

من  للحديث  تكاد،  أو  الوطني  الثقافي  الطيف  وتمثل  اهتماماتها  تنوعت  مرموقة 

المعلمي،  الله  النملة، وعبد  إبراهيم  الدكتور علي  األلقاب،  مثل، مع حفظ  منصته. 

عبدالله  عيسى  السيف،والشيخ  توفيق  والدكتور  الصفار،   موسى  حسن  والشيخ 

الغيث، ومحمد العلي، وإبراهيم البليهي، ومحمد الحرز، والدكتور حمزة المزيني، 

والدكتور خالد الدخيل، والدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك، وحسين شبكشي.

كانت تلك، وغيرها، عالمات في مسيرة منتدى الثالثاء دّلت على تخطيه محليته، 

واكتسابه ثقة وتقدير المجتمع الثقافي على مستوى الوطن.

واآلن وقد استطاع منتدى الثالثاء أن يجتاز هذا القدر من التحديات بتوفيق من 

ينبغي علينا أن نسأل  القائمين عليه ووضوح رؤيتهم،  تنظيمه وجدية  الله ثم بحسن 

يمكنه  أخرى  أبواب  وأي  قدمه؛  ما  يضيفه على  أن  للمنتدى  يمكن  ماذا  بعد؟  وماذا 

أن يلجها، وأي دروب جديدة يمكنه أن يطرقها؟ فديناميكية العمل الثقافي ليس لها 

محطة نهائية، بل هي حراك مستمر يتفاعل مع ما حوله من مستجدات وقضايا وهموم 

ومشاغل وتساؤالت مجتمعية ال ينفك سيلها عن التدفق والتجدد.
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وإن كان لنا أن نستعير من تجربة األندية األدبية الثقافية في المملكة، فقد سعت 

وزارة الثقافة واإلعالم في مرحلة من مراحل نشاطها إلى تشجيع األندية األدبية على 

ُنَخبِه فقط. وكذلك  مناطقها وليس مع  المحلي في  المجتمع  التواصل مع مكونات 

دعت األندية إلى تنظيم احتفالية دورية باسم رمز، أو أكثر، من رموز الفكر والثقافة 

واألدب واإلبداع في كل منطقة من الذين يحملون قيمة تاريخية وتراثية باقية. كما تم 

البدء في استثمار مناسبة معرض الكتاب بالرياض لدعوة دولة من الدول لتكون دولة 

ثقافية  أسابيع  إطالق  تم  كما  وثقافة؛  أدب وفكر  من  تمثله  بما  المعرض  ضيفًا على 

سعودية في الدول األخرى شملت تعبيرات ثقافية عدة من سينما ومسرح وموسيقى 

الثقافي  الوجه  تقديم  بغية  ذلك  وغير  ثقافية  وندوات  وأزياء،  تشكيلية  وفنون  وغناء 

للمملكة بثرائه وتعدده. ولعل في شيء من ذلك الحراك ما يستطيع المنتدى االقتباس 

منه.

المنتدى  سيمكن  بالمنطقة  اسمها  يرتبط  بارزة  ثقافية  بشخصية  احتفالية  فتنظيم 

ثم  ومن  المنطقة  في  اإلبداع  وعراقة  واإلنشاء  الخلق  استمرارية  وإبراز  تجذير  من 

أمام  المنتدى  منصة  وإتاحة  النخب  مع  التواصل  فإن  كذلك  الوطن.  هذا  أرجاء  في 

المفاهيم  وإبراز  مجتمعي  وعي  تأسيس  في  دوره  وله  بريقه  له  ورؤاهم  اجتهاداتهم 

الكبرى وإيصالها ـ إال أن استيعاب اهتمامات المجتمع خارج محيط النخب سيوسع 

من شبكة التواصل بين المنتدى والمتلقين، ويسهم في تجسير العالقة بين ما يختزنه 

البعض من صور نمطية عن أبراج النخب العاجية، وبين قناعة النخب بدورها التنويري 

تجاه العامة، خاصة وأن مفاهيم العامة والدهماء والرعاع تختلط في مخيلنا الثقافي 

بل والمجتمعي كافة.

من  الناتج  الجغرافي  الجوار  مع  الثقافي  التالقح  على  الضوء  إلقاء  فإن  كذلك 

التبادل اإلنساني عبر القرون، كما هو الحال في مظاهر التجارة والتزاوج والهجرات 

المنطقة  ففي  للمملكة.  الثقافي  الثراء  مظاهر  من  مظهر  هو  والفولكلور،  والتعليم 
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المنطقة  وفي  واليمن؛  األفريقي  الشرق  مع  التالقح  هذا  مثل  نرى  الغربية  الجنوبية 

الشمالية نجده مع الشام بأطرافه؛ وفي مدن الحجاز وخصوصًا مكة المكرمة والمدينة 

المنورة والطائف يتمثل في الهجرات الجديدة والعائدة من أصقاع العالم اإلسالمي 

والعراق.  الهندية  والقارة  الخليج  دول  مع  نرصده  الشرقية  المنطقة  وفي  أجمعه؛ 

جيرة  مع  والتقارب  التواصل  في  المنتدى  دور  سيؤصل  الصالت  هذه  مثل  وإظهار 

المملكة الثقافية؛ بل وإظهار أصالة ثقافتنا الوطنية وتأثيرها على ما يجاورها.

كما أن المرحلة القادمة من نشاط المنتدى ال بّد وأن تطمح إلى تخطى التنوع العام 

الشابة،  أمام أجياله  المجتمع، وَتْمُثل  المؤطر. فهناك قضايا كبرى تواجه  التنوع  إلى 

كما أن طبيعة المتلقين قد اختلفت باختالف عجينة وتركيبة هذه األجيال الشابة التي 

يتكون وعيها داخل دوائر تواصل تجتاز الحدود وتتعدى الخصوصيات. فالعالم َألِف 

العولمة؛ والعولمة ليست تبادالً تجاريًا فقط، بل في بعض أبعادها هي تعميم لمفاهيم 

باتت تطرق أسماعنا، وتلح علينا وتضغط على قناعاتنا االجتماعية وأنماطنا الثقافية 

وحتى ممارساتنا اليومية من مشرب ومأكل وملبس. تيارات العولمة هذه تحتاج من 

مراكز االشعاع الثقافي أن تتوقف عندها، وتسهم في تعميق الفهم بها.

فنحن نكثر الحديث على سبيل المثال عن مفاهيم الليبرالية، والنفعية، والشعبوية، 

والجنسانية، دون أن نتوقف مليًا عند كل منها؛ ونرددها وكأن لكل منها نمطًا واحدًا 

وربما  المختلفة  باالجتهادات  ومملوء  ممتدًا  تاريخًا  لكٍل  أن  مع  واحدًا؛  فهمًا  أو 

المتضادة والمتباينة. فلو أخذنا الليبرالية على سبيل المثال، نجد في السياق الغربي أن 

ليبرالية جون لوك وهويز الكالسيكية ليست هي نفس ليبرالية مانيول كانت أو جون 

المختلفة،  الفهوم  تأمل هذه  في  المطلوبة هي  والوقفة  أيامنا هذه.  في  ونوزك  راول 

واستنطاق مدى تماهيها أو توازيها أو تعارضها مع ثقافتنا وقناعاتنا المجتمعية. وإن 

كانت الليبرالية هي فلسفة العصر وثقافته وتوجهه السياسي، فكيف يمكن لنا أن نعيش 

العصر دون فهم وتواصل مع مفاهيمها وعالقاتنا بتلك المفاهيم.
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واألمر ينسحب بصورة أو بأخرى على كل تلك المبادئ واألطر التي باتت تشكل 

كل  في  بل  فحسب،  االقتصادية  وممارسته  السياسي  شكله  في  ليس  العالم،  واقع 

أشكال معيشته وشبكاته وممارساته المجتمعية.

فهل لنا أن نرنو إلى مراكز االشعاع والعمل الثقافي أن لتقوم بدورها في تأسيس 

هذا الفهم؛ وأليس من المشروع أن نتوقع من المنخرطين في النشاط الثقافي تخطي 

التنوع  مفهوم  إلى  أمر،  كل  عن  الجميع  يتحدث  حيث  »الهايدبارك«  منصة  مفهوم 

نشاطًا  فيه  الوعي  مفاهيم  وتصدير  تصنيع  بات  عالم  في  الوعي  صنع  مسيرة  داخل 

يحتل الصدارة.

 



منتدى الثالثا.. خلّية نحل ثقافية
الدكتور اإبراهيم بن �سليمان المطرودي

كاتب، أستاذ مشارك يف كلية اللغة العربي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)السعودية(

لإلبداع واالبتكار جناحان؛ أيمنهما الحرية الفكرية، وأيسرهما البحث العلمي، 

والبحث الحر هو آلة العقل في كل زمان ومكان لمواجهة اإللف والمألوف والرتابة. 

المسّلمات  من  مجموعة  فيه  صندوق  األول:  صندوقين؛  في  محتجزون  المسلمون 

حول عالقتهم بالعالم المحيط بهم وأهله، وهو صندوق مشترك بينهم، وإن اختلفت 

بيئاتهم وأزمانهم، ولعلي لو قلت: متفق عليه، ومجمع على ما فيه! لم أبعد في القول؛ 

بالدنا  في  يعيش  الذي  المسلم  عن  يختلف  ال  إندونيسيا  في  يعيش  الذي  فالمسلم 

اإلندونيسي  المفكر  نفسه، ولعل في قول  الشيء  ُيضمر تجاه اآلخرين  فهو  العربية، 

أولي األبصار عبدالله: »إن الجدار الذي يضعه المسلمون بين )نحن( و)هم(، أو بين 

حزب الله وحزب الشيطان، هو مرض اجتماعي خطير سوف يدمر كل قيم اإلسالم« 

ما يكشف عن هذا المشترك بين المسلمين؛ وإن تباعدت بلدانهم. الثاني: صندوق فيه 

ثلة من المفاهيم حول عالقة المسلم بأخيه الذي ُيخالفه في مذهب عقدي، واتجاه 

فقهي.

هذان الصندوقان قديمان، وما فيهما موروث، وليس شيًئا أتى به أهل هذا العصر؛ 

فاألمة اإلسالمية تميل إلى الوراثة، وتتصف بها، وُتعّد الوراثة صفة عامة، ال يخلو منها 
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مجتمع مسلم، وال ينجو منها أحد، ومعظم الخطابات النقدية تتجه إلى هذا المدخل، 

وتعتمد عليه في إصالح الحال، وبْعث المسلمين من جديد، وما الوراثة سوى الوجه 

اآلخر من اآلفة التي طالما حّذرنا منه كتاب ربنا، وهي التقليد واتباع اآلباء.

ونحن إذا نظرنا إلى المسلمين هذه األيام؛ أدركنا أن حلحلة هذين الصندوقين، 

وتبيان  وصفهما،  في  واإللحاح  إبرازهما،  في  يكمن  مفاهيم؛  من  فيهما  ما  ونْخل 

آثارهما علينا، وعلى األمم المجاورة لنا، فمعظم ما يعوقنا، إن لم يكن كله، عائد إلى 

هذين الصندوقين اللذين ورثناهما، ووقفنا على ما فيهما، ولم يكن لنا منهما موقف 

نقدي.

لقد أتيحت لي الفرصة للحديث في أحد المنابر الثقافية الحوارية التي تسهم في 

القطيف، وإلقاء  الثقافي في  الثالثاء  منتدى  المجتمع، وهو  النقدي في  الحوار  إثراء 

2014م،  عام  واالستقرار«  التقدم  في  الحرية  »دور  عنوان  تحت  حوارية  محاضرة 

نعيشها،  التي  األزمات  هذه  عن  نظيره  قل  بانفتاح  تحاورنا  أننا  فيها  المهم  وكان 

كمحاولة لحلحلة هذين الصندوقين العصيين.

ومن محاسن األقدار، وكّل ما قضى الله رضا، أن ُيشارك المرء بالكتابة عن منتدى 

الثالثاء  منتدى  هو  ذلكم  بأهلها.  والتعريف  نشرها  في  وَسَدُمه  الثقافة،  هّمه  وطني، 

الثقافي، الذي ُيشرف عليه األستاذ جعفر الشايب، وَيسنُده في إدارته ورعاية أعماله 

كوكبة من الشباب الواعد الصاعد، تجتمع هذه الّثلة المباركة في تقديم ما ينفع ويرفع 

ه. ويزيد وُيفيد، وهي خلّية نحل، فيها من النحل دأُبه ونفعه ِجّده وَجدُّ

تقوم هذه الخلّية بقائمة من األعمال الجليلة، أولها إقامة اللقاءات الثقافية، وثانيها 

تكريم الوجوه الوطنية والتعريف بها، وثالثها مساعدة الشباب الفتّي في نشر أعماله 

والتنويه عنها، ورابعها متابعة األحداث واأليام العالمية واالحتفاء بها، كيوم حقوق 

اإلنسان، ويوم األم، ويوم مكافحة االتجار بالبشر، ويوم الصداقة، وخامسها إصدار 

ما أحرزته  تبقى شاهدة على  نهاية كل عام حتى  التي تحتضن جهودها  المطبوعات 
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من غايات وحققته من أهداف، ولها من األعمال الثمينة غير هذه غير أّن ذاكرتي لم 

ُتسعفني إال بما تقدم ومضى.

واألعمال  المحمودة  الجهود  هذه  عليه  والقائمين  وصاحبه  المنتدى  حسُب 

البارزة، وما عليهم بعدها أن يجد اإلنسان خطأ هنا وعثرة هناك، ومتى وجد اإلنساُن 

السالَم من العيب والبريَء منه؟

منتدى الثالثاء الثقافي ناجٌح، ووراء نجاحه ناجحون وناجحات، ويستطيع المرء 

متى أراد تلّمس مظاهر ذلك أن يجدها ويعثر عليها، فالبعرة كما قيل تدل على البعير 

واألثر يدل على المسير. 

معياًرا  أتناول  أن  أحّب  فإنني  غفيرة؛  وأسبابه  كثيرة،  النجاح  معايير  كانت  وإذا 

واحًدا، يدل على نجاح المنتدى، ويكشف عنه، وهو معيار االستمرار والبقاء، حيث 

أجياله  تثقيف  في  معه  ويسعى  همومه،  الوطن  ُيشارك  عاًما  عشرين  المنتدى  بقي 

وتكريم رجاله، وخير األعمال كما نعلم أدومها وأبقاها، وليس بعد البقاء واالستمرار 

هذه السنوات الطوال حجٌة أوضح وأظهر على نجاح المنتدى ومثابرة أهله؛ فلنفرح 

لفرحهم، ونبتهج البتهاجهم، وندعو الله لهم بالتوفيق ودوام العطاء.



منتدى الثالثاء والتميز الحقوقي
الدكتور اإبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ

محام ومستشار قانوني، عضو سابق يف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

)السعودية(

دعيت من قبل منتدى الثالثاء الثقافي في مطلع عام 2014م إللقاء محاضرة بعنوان 

» قراءة قانونية في نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله« الذي كان قد صدر للتو بأمر ملكي 

كريم، وقد سعدت بتلبية الدعوة واجتهدت في رصد بعض القراءات القانونية على 

مواد النظام. كانت هذه التجربة األولى لي للمشاركة في المنتدى الذي كنت متابًعا 

له وأسمع عنه كثيًرا، وقد لفت نظري وعي جمهور الحضور وتفاعلهم مع موضوع 

ا وجاًدا ونقاًشا متباداًل وبناًء. الحديث بصورة واضحة، مما نتج عنه حواًرا ثريًّ

وظروفي  الحياة  مشاغل  أن  لوال  والمشاركة،  الحضور  تكرار  تمنيت  ولطالما 

ولقاء  للمنتدى،  الزيارة  بتكرار  أسعد  أن  دون  عائًقا  مثلت  المسافة  وبعد  الصحية 

المنتدى، أستطيع  أبالغ، فمن متابعتي وما يردني عن نشاط  اإلخوة هناك. ودون أن 

بما  الغالية،  مملكتنا  من  الجميل  الجزء  ذلك  في  بارًزا  ثقافًيا  معلًما  يمّثل  إنه  القول 

أفاء الله عليه من حسن التنظيم والوعي والحماس لدى القائمين عليه. فعبر مسيرة 

العشرين عاًما، شارك فيه مئات المحاضرين الذين تناولوا مختلف المواضيع الفكرية 

والعلمية واالجتماعية والصحية والفنية.
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العشرين  نهاية موسمه  أقام حتى  إمكانياته، قد  أنه رغم تواضع  إنجاًزا،   وحسبه 

وقام  فنًيا،  معرًضا   131 نظم  كما  محاضًرا،   763 فيها  شارك  ندوة   457 العام  هذا 

بتكريم 174 شخصية ومبادرة، وعرض 99 فيلًما قصيًرا وتم توقيع 33 كتاًبا. وفوق 

ذلك وأهم، فقد كان للمنتدى باًعا طوياًل في تعزيز وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح 

وبناء الجسور بين مختلف أطياف المجتمع، وال عجب أن نال المنتدى في منتصف 

مسيرته عام 2010م جائزة تكريم وزير الثقافة واإلعالم.

توعية  على  والعمل  الحقوقية  بالثقافة  البارز  اهتمامه  أيًضا  للمنتدى  ويحسب 

المجتمع بها، بحيث كان أحد مصادر التوجيه في هذا المجال، فقد عمل متعاوًنا مع 

هيئة حقوق اإلنسان، والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في تنظيم ندوات مشتركة، 

العالمي  كاليوم  العالمية  الحقوقية  المناسبات  في  احتفاالت  إقامة  في  انتظم  كما 

قضية  حول  عام  كل  في  يوّجه  كان  الذي  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  واليوم  للمرأة، 

حقوقية معينة، كحقوق ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها.

ما شاهدته أن المنتدى يتلّمس مناطق الفراغ الثقافي لدى أبناء المجتمع، ويسعى 

ألن يشارك في ملئها بوعي من خالل برامجه المتنوعة، ففي جانب التوعية بحقوق 

اإلنسان ـ وهو موضوع جديد في مجتمعنا ـ كانت اسهامات المنتدى وال تزال كبيرة 

مستوى  مع  يتناسب  بما  المواضيع  وتناول  المعالجات،  طريقة  جانب  في  وإبداعية 

المتلقين، واإلجابة على استفساراتهم في جوٍّ ودي وبصورة ثرية. 

يقوم  فهو  الحقوقي،  المجال  في  العاملين  بتقدير  ـ  سواه  دون  ـ  بادر  فالمنتدى 

اإلنسان،  لحقوق  العالمي  باليوم  احتفاله  في  سنوًيا  وطنية  حقوقية  شخصية  بتكريم 

سواء كان في قضايا المرأة، أو حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، أو حقوق الطفل، 

أو ممن يساهمون كتابًيا وإعالمًيا في التعريف والتوعية بالقضايا والمعارف الحقوقية. 

وهذا عمل استثنائي تمنيت لو أن مؤسساتنا الحقوقية القائمة عملت به كي تكرم الذين 

يبذلون جهوًدا إنسانية في هذا المجال، ومن أجل تشجيع الشباب من أبناء وطننا ألن 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 24

ينخرطوا في النشاط اإلنساني العام الذي يساهم في رفع مستوى المجتمع.

الفضاء  في  إيجابية  إسهامات  لها  كان  التي  األهلية  الثقافية  المنتديات  كثيرة هي 

الثقافي في مختلف مدن المملكة ونشر الفكر والمعرفة، إال أن المتمعن في تفاصيل 

أنشطة وبرامج هذا المنتدى يخرج بانطباع أن سماته وتنوع أنشطته تجعل منه أنموذًجا 

يستحق أن يحتذى به. 

تحية لهذا المنتدى المتميز والقائمين عليه، ونرجو له المزيد من البقاء والتطوير.



عن ثالثاء الثقافة أحدثكم
الأ�ستاذ اأثير اإبراهيم ال�سادة
كاتب، مهتم بالمسرح وفن التصوير 

)السعودية(

األدبية  األندية  ومناشط  تتثاءب،  الرسمية  الثقافية  المؤسسات  كانت  يوم 

الثقافي على  الثالثاء  الثقافة تتقدم خطوة وتتراجع أخرى، وجدنا منتدى  وجمعيات 

طرف الساحل الشرقي في يقظة دائمة، ينثر الثقافة على رؤوس الناس، يختار بكثير 

من الحرية واالنفتاح عناوينه وأسماءه، ويدوزن إيقاع الحياة الثقافية في هذا اإلقليم 

الصغير، يضع في ميزانه هواجس الواقع والمستقبل، وينظر بعين المراجع إلى شرفات 

الماضي.

كانت ليالي الثالثاء الثقافي في مجلس األستاذ جعفر الشايب بمثابة مآدب ثقافية، 

بها من صنوف الفن والثقافة والسياسة واالقتصاد، وكالساحل الذي ينتمي إليه، يبقى 

في مٍد وجزر في عالقته مع الحضور، وفي اصطياده لألسماء والعناوين، لكنه يظل 

بحرًا ثريًا لمن يبحث عن ضالته هناك، قد ال تدهشك كل العناوين، أو ال تثيرك كل 

األسماء، إال أنها حتمًا تالمس بنحو أو بآخر مساحة من اهتمامات الناس، وتذهب 

بهم إلى ساحات الحوار حولها وفيها، مشددة على أهمية الحوار كطقس من طقوس 

الحياة.
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منصات  عبر  ثقافية  تماوجات  األمسيات ويستحيل  بعض  يرافق  الذي  الضجيج 

الكالم بعدها هو الدليل على أثر المنتدى وحضوره النوعي، هو الشاهد على فاعليته 

في تحريك بعض الملفات والقضايا التي تتمدد ضمن حيز هموم الناس وشواغلهم، 

مخاوفهم وتطلعاتهم، فباب سؤال واحد مغلق يكفي إذا ما فتح أن يحرك الساكن من 

أفكار الناس ومشاعرهم.

يقدم  واالجتماعية،  الوطنية  الهواجس  من  الكثير  يحمل  المنتدى  بأن  سرًا  ليس 

هذه العناوين مرات كثيرة على سواها، ما جعله عند البعض ال يعدو منصة للعالقات 

العامة، فيما البعض اآلخر يحسبه محاولة ناجحة لترميم الجسور المتقطعة بين أطياف 

المجتمع، المجتمع الكبير الذي باعدته المسافات، كما باعدته االنتماءات الصغيرة 

والتقوقعات الطويلة، وهو في ذلك يحاول الظفر بتوسيع حديقة األفكار التي ترتوي 

من هذا التنوع االجتماعي والثقافي ضمن فضاء الوطن واإلقليم المجاور.

إطار  من  خرج  برامجه،  واتسعت  المنتدى  تطلعات  كبرت  الوقت  وبمرور 

للمبادرات  والتكريم  الفنية،  بالتجارب  االحتفاء  فسحة  إلى  الحوارية  األمسيات 

بأبناء  التعريف  باتجاه  يذهب  وهو  خطوات  بأحالمه  المنتدى  مشى  االجتماعية. 

هذا الوطن، وتسليط الضوء على نجاحاتهم، وهذا ما جعله يتخفف من ثقل مواسم 

الجفاف الثقافية التي تطرأ على المنطقة، ومنحه مساحة أخرى للتواصل مع المجتمع 

والمساهمة في دعم المبادرات االجتماعية فيه.

حاول  للمنتدى،  الطويل  العمر  هذا  خالل  المنطقة  بها  مرت  كثيرة  تماوجات 

التي  المنتديات  كثرة من  متقدة،  الحماسة  الصمود واالستمرار في جعل شعلة  فيها 

تزامنت في حضورها مع سنوات االنفتاح ذهبت في ضغوط الوقت وضغوط الواقع، 

وبقي الثالثاء الثقافي ممسكًا بعصا النجاة، وهو ليس باألمر اليسير، لمن خبر العمل 

نادرًا عن  تتأخر إال  التي لم  الساعة  الثقافية محليًا، وتعقيداتها، عقارب  في األنشطة 

موعدها في هذا المنتدى تحدثنا عن إرادة جادة في تثبيت هذا الحدث األسبوعي في 
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جداول الوقت، وجعله كنشرة األخبار التي ال تخطئ موعدها عند كل ساعة.

بقايا من غبار هذا  ما زال عليَّ  بأنه  القول  إال  أملك  كعابر قديم وزائر منقطع ال 

المكان، المكان الذي دلفت إليه باكرًا ألكتشف جداول من معرفة جديدة، وأتعرف 

واستعادة  المحلية،  الثقافة  روح  عن  الغائب  الضوء  الستعادة  استثنائية  مواعيد  على 

الصور  أجمع  يومها  كنت  والمجتمع،  الثقافة  وجوه  بين  المؤجلة  الحوار  لحظات 

واألسئلة والوجوه، ألعيد اكتشاف كل األشياء من حولي، وأعيد ترتيب موقفي من 

اليوم  البديل  هي  المنتديات  فهذه  البلد،  هذا  في  واالجتماعية  الثقافية  الحياة  واقع 

لنوادي الثقافة والصالونات الكالسيكية، فهي وإن لم تصنع جماعة ثقافية أو فنية ما، 

إال أنها ساهمت في التبشير لقيمة التنوع الثقافي وقيمة الحوار، ورسم خارطة جديدة 

للعمل الثقافي واالجتماعي على حدٍّ سواء.



منتدى الثالثاء تجربة استثمارية ناجحة
الدكتور اإح�سان علي بو حليقة

كاتب ومستشار اقتصادي،  عضو سابق يف مجلس الشورى 

)السعودية(

بعد أن أكمل العشرين من العمر، يقف أمامنا »منتدى الثالثاء الثقافي« سامقًا. هذا 

العلو لم يأت صدفة، بل نتيجة »نحٍت« لم يهدأ. البداية كانت متواضعة لكن األساس 

والمنطلق لم يكونا كذلك، فاالستثمار الثقافي هو أصعب أنواع االستثمار؛ مخاطره 

شتى، وعوائده ال ضامن لها، ولذا نجد ندرة في المستثمرين في الثقافة. أما منتدى 

الثالثاء الثقافي، فقد كان منذ البداية النسمة المنعشة التي انطلقت من جوف القطيف 

الرغم من  إيجابيًة وأماًل على  ينضحا  تألقًا وجماالً  إلى ما حولها، ليشهد كل ثالثاء 

تعاقب الَمَشاهد واالحداث المحلية واإلقليمية. 

خالل  من  بل  للمنصة،  ينظرون  ال  وجمعًا  وُحبًا  رصانًة  لتجد  للمكان  تدلف 

البساطة  أما  وأفضل.  أجمل  القادم  يقول  وفكر  متأملة  بعيٍن  المستقبل  إلى  المنصة 

البساطة بسطت رونقها  والبعد عن التكلف فقد بقيت سمًة ال تفارق المنتدى. هذه 

اآلسر على جنبات المنتدى، فهو ليس نخبويًا بقدر كونه فكري، والفكر ليس حكرًا 

على أحد، كذلك للفكر طرفان مرسل ومستقبل، والمنتدى هو ما يوائم بينهما ويزيل 

تباعدهما، وكم من نقاش بين المتحدث والحضور أسفر على قيمة وعمق ينافسا ما 

قاله الُمحاضر.
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ما  استثمر راعيه والمشرف عليه عمرًا، وأوقد شمعة أضاءت  المنتدى،  في هذا 

حولها، وأرسلت شعاعًا المعًا في كل اتجاه. الحب لهذا الوطن وأهله وشغفه بالثقافة 

والمثاقفة، كانا وما برحا المحفز. 

أما احترامه لمرتادي المنتدى ولجمهوره فأمر ينبغي التوقف عنده، ويتجلى ليس 

فقط بابتسامة االستقبال عند انعقاد األمسية، بل قبل ذلك بأسابيع عند تقليب األسماء 

الفكرة، وهكذا  يثري  ليستضيف من  األنظار،  المتوارية عن  الالمعة والخافتة وتلك 

تجد أن المحور هو الفكر تلقيًا وبثًا. 

بأبواٍب مشرعة وقلٍب مشرق وعقٍل  أنه بوتقة  والممارسة األسمى للمنتدى هي 

مفتوح. هو حضٌن صغير لوطٍن كبير، جمَع على امتداد عمره كل األفكار والمشارب 

واالطياف بأريحية ال ُتبارى. فالمنتدى َماَرَس المواطنة الصالحة دون هوادة، ورسم 

طريقًا لم يسبقه إليها أحد، فسلكها وقد َقلَّ سالكوها. فهناك من يحدثك عن الُلحمة 

الوطنية بكلماٍت ال تتعدى شفاهُه، وهناك »منتدى الثالثاء« حيث تعزيز الُلحمة هو 

المرتكز واألساس. 

ورغم تباعد المسافات بيني وبين المنتدى، إال أن كل ثالثاء كنت أشعر بسعادة 

ال  الوّد  أن  ويبقى  يحبك،  ومن  ُتحب  بمن  تلتقي  فهناك  لفراقه،  وحزن  النعقاده، 

يفسده االختالف، واالختالف ليس فقط في الفكر بل حتى في االهتمام، فلم يقتصر 

المبدعين في كل فن،  التقليدية، بل ستجد هناك  الثقافة  المنتدى على أوعية  اهتمام 

والرياديين من كل مجال. فالمنتدى مارس التنوع والمزاوجة، فلم يقتصر على نوع 

التشكيلية، فأتاح الفرصة ـ  الفكر والثقافة واألدب والفنون  معين من الطرح وألوان 

التشكيلي، وتجدهم  الفن  في  والفنانات  الفنانين  من  وللمبتدئين  للمتمرسين  ـ  مثاًل 

مفهوم  وتعزز  بهجة  وتزيده  المكان  ومنحوتاتهم  لوحاتهم  فتزين  أعمالهم  يعرضون 

التنوع الثقافي وتزيده عمقًا في الطرح الجاد وجرأة النقاش.

الوطن  فيها  َم  ُكرِّ فيها  أمسية  كل  في  أمسية،   400 من  أكثر  المنتدى  حزام  تحت 
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لنقاشات  بل  لشيء،  تفضي  ال  لجدليات  ليس  سجاالت  فيها  وسجلت  والمواطنة، 

مآالتها فكٌر أرحب وفهٌم أوسع. 

والتحوالت  التغيرات  مسيرة  يواكب  المنتدى  أن  إلى  أيًضا  اإلشارة  المهم  ومن 

كانت  التي  المواضيع  تناول  فقد  عام،  بشكل  المنطقة  وفي  السعودي  الداخل  في 

تشكل مصدر اهتمام سواء للجمهور أو لصانع القرار كقضايا االقتصاد والتحوالت 

اإلعالم  ودور  والشباب،  المرأة  وتمكين  والتشدد،  العنف  ومواجهة  االجتماعية، 

والتعليم، والتعايش المجتمعي والسلم األهلي. 

كما رصد انعكاسات التطورات اإلقليمية سياسًيا واقتصادًيا على الوضع المحلي، 

واستضاف خيرة المختصين في هذه المواضيع المهمة والتي كانت نتائجها تعّد على 

شكل تقارير إخبارية تصل لمختلف الجهات والمتابعين. 



عشرون عاًما من الفاعلية والنجاح..
الدكتور اأحمد بن �سليمان المطرودي

دكتوراه يف علم اللغة التطبيقي، مستشار سابق يف وزارتي الدفاع والعمل والتنمية االجتماعية

)السعودية(

معرفتي بالمنتديات الثقافية الشفهية التي تقوم على المحاضرات والنقاشات تبدأ 

ًما للغة العربية في ثانوية عاّمة عام 1411هـ  من انتقالي الكلِّي للعمل في الرياض، ُمَعلِّ

منتدياٍت  عرفُت  متقطِّعة...  فترات  فيها  وأمكث  المدينة  هذه  أزور  كنُت  أن  بعد 

ـ رحمه  المبارك  راشد  أحدية  لكن  األسبوع؛  أيام  تغطِّي  تكاد  لقاءات  وسمعت عن 

ر  المفكِّ ألقاها  محاضرة  خالل  من  بالمنتديات،  المباشرة  معرفتي  بداية  كانت  ـ  الله 

اللقاء  بذلك  المتقطِّعة  عالقتي  استمرت  وقد  البليهي.  إبراهيم  والقريب  الصديق 

رات، وبقيُت  ًرا على ما تعيشه مملكتنا من تغيُّرات وتطوُّ األسبوعي، الذي كان مؤشِّ

مستِمًعا أو مداخاًل؛ دون إسهام مباشر؛ حتى ُدِعي أخي الدكتور إبراهيم المطرودي؛ 

التعبير  حرية  حول  كثيًرا،  طالت  ونقاشات  وتفاعل  بتقدير  حظيت  محاضرة؛  إللقاء 

واالعتقاد...

َسًا لما نعانيه آنذاك من ضغط صحوي  كنُت قد وجدُت في مثل تلك اللقاءات متنفَّ

ب األدب  س كثيًرا من أدواته ومساعيه لتعقُّ في التعليم العام، وهو ضغط وَمدٌّ كان يكرِّ

واألدباء والنقد والنّقاد؛ بهدف تفريغ تلك المساحات المؤثرة والناشزة بعض الشيء، 

وتطويعها لخدمة المد الصحوي!
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ُبَعْيَد وفاة محمد شحرور تواصل معي الصديق منصور النقيدان؛ مبدًيا رغبته بأن 

أكتب في موقعهم »كيوبوست« مقالة عن شحرور وفكره... وهي مقالة جلبت تالًيا 

وتقديمها على شكل  الفكرة،  تلك  في  للتوسع  الثقافي  الثالثاء  منتدى  منظمي  رغبة 

محاضرة، وقد لبَّيُت تلك الدعوة مسروًرا، وضاعفْت ما ورد في المقالة ثالث مرات 

ق؛ بعد أن كانت معرفة  الثالثاء تتعمَّ بلقاء منتدى  إن لم يزد.. من هنا بدأت معرفتي 

بسيطة جاذبة نقلها لي أخي الدكتور إبراهيم، وأثنى فيها على المكان وأهله.

راق لي ذلك الترتيب، وأسرتني تلك البشاشات، وطاب لي ذلك التفاعل وتلك 

دعاني  تلك  محاضرتي  وبعد  وأثرتها...  وتلتها،  محاضرتي  زامنت  التي  النقاشات، 

وتقاطعت  وتداخلت  ونقاشات،  فاعلية  من  أكثر  في  للمشاركة  مشكورين  القائمون 

فيها مع الشيخ حسين الخشن من لبنان، وتلك استضافة موفقة ما زالت حاضرة في 

ذهني، أسهمت ـ من خالل ذلك الوعي الذي شهدته تلك المناقشات ـ في ردم فجوة 

أّن  وسمعت  ولمست  لحظُت  حميد  ٌه  توجُّ وذاك  والخارج...  الداخل  في  طائفية 

المنتدى يوليه كثيًرا من اهتمامه، وما زلت أرغب بمزيد من تلك الجرعات المباركة 

لهذا  المنتدى  أعمال  ختام  في  أخرى  مشاركة  لي  أتيحت  كما  والمؤثرة...  الفاعلة 

خالل  من  عليه،  فُت  وتعرَّ الفضيل،  زيد  الدكتور  الفاضل  خاللها  من  عرفت  العام، 

كلمة رصينة الفتة ألقاها في ذلك اللقاء...

هذا؛  الثالثاء  منتدى  مع  لي  حدث  كما  آخر  بمنتدى  مباشر  احتكاٌك  لي  ُيَتْح  لم 

جعلت  وسماٌت  أموٌر  وتفاهمهم  ووعيهم  عليه  القائمين  تفاعَل  أّن  أزعم  لكنني 

أدوارهم أكثر تناغًما وفاعلية، وهذا يقصر طريق المنتدى في تحقيق أهدافه الثقافية 

المنتدى  هذا  تماثل  أخرى  منتديات  لقيام  نتطلع  يجعلنا  وهذا  واألدبية...  والفكرية 

وتحاكي ما يدور فيه وحوله، وتتوزع في أرجاء مملكتنا الفسيحة الممتدة المتنوعة: 

تضاريَس وأفكاًرا، وتقوم باألدوار نفسها، وتستلهم التجربة ذاتها...

من جانب آخر ذي صلة أود أن أشير إلى الزيارة التي يصطحب فيها القائمون على 
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المنتدى ضيوفه في زيارة معالم محافظة القطيف، وهي زيارات ومشاهد تسهم في 

ربط الحاضر بالماضي، وتبرز حياة التسامح القريبة، التي كان ينعم بها أهل المنطقة، 

وما زالوا... وتبرز نموذًجا على ذلك المكتبات الخاصة التي يجد زائُرها كتَب السنة 

والشيعة جنًبا إلى جنب كمكتبة الشيخ حسن الصفار، ومثلها في التنوع والثراء مكتبة 

فيها عموم محّبي االطالع  يقوم عليها شخصًيا، ويستقبل  التي  الحرز  لعلي  »جدل« 

والثقافة. 

والتطّرف،  والجموح  الجنوح  وتمتّص  االحتقان،  تخفِّف  المباشرة  اللقاءات 

ُد المتلقي على التفكير الحر، وقبول اآلخر المختلف... وهكذا تفعل المنتديات،  وتعوِّ

وهكذا يبرز هذا المنتدى..

أبارك للمنتدى وللقائمين عليه قطع كل تلك المسافات من النجاحات، وأرجو 

لهم مزيًدا من التوفيق والنجاح...



منتدى الثالثاء.. مجرد شهادة متواضعة
الدكتور اأحمد �سماحه

كاتب وناقد وإعالمي، مستشار ثقافي يف مركز األدب العربي، عضو اتحاد كتّاب مصر والعرب 

)مصر(

لم أكن أتصور أنني سأحظى بلقاء تلك النخبة من المثقفين والمثقفات، ولم أتوقع 

أنا الذي حضرت وشاركت في فعاليات ثقافية عديدة ـ محليًّا وعربًيا ـ أنني بالفعل في 

ملتقى ثقافي جاد ومتنوع النشاطات ومثير لالهتمام. 

منذ  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  األولى  للمرة  حضوري  عند  انطباعاتي  كانت  تلك 

أعوام ليست بالقليلة، وكنت ظننت قبلها أن المنتدى مثل العديد من المنتديات التي 

زرتها.. احتفاليات ثقافيه ألسماء بعينها تجوب كل منتدى. وقضاء وقت في مناقشات 

مكررة ومعادة، وجلسة ودية ينتحي فيها كل شخص بآخر جانًبا للنقاش أو العتاب أو 

غيره.

عن  أكتب  أن  أستطيع  ال  القصيرة  المداخلة  هذه  وعبر  هنا  أنني  الحقيقة،  في 

مؤسس  الشايب،  جعفر  المهندس  جهد  حول  وأفكاري  ومشاهداتي  انطباعاتي  كل 

المنتدى، والذي يختفي كثيًرا خلف الستار ليقدم للوجوه الثقافية التي يدعوها أو التي 

تأتي إلى المنتدى من كل صوب من أنحاء المملكة، ومن دول عربية أخرى.

والفاعلين،  الجادين  المثقفين  وإعجاب  بمتابعة  حظي  والذي  هذا،  المنتدى 
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كنت أحرص على الحضور إليه ومتابعته قبل أن أحل ضيًفا مشارًكا في فعالياته، أنا 

الذي تابعت وشاركت وكتبت عن كثير من المنتديات والفعاليات الثقافية في أنحاء 

المملكة.

من  دائرة  في  نفسك  تجد  المنتدى،  صاحب  من  بك  واالحتفاء  دخولك  عند 

الفنان  لك،  أعماله  يقدم  الذي  التشكيلي  بالمعرض  تطوف  وأنت  تلمسها  االهتمام 

أو الفنانة، الذي أبدع أو أبدعت تلك األعمال، ثم في الفيلم التسجيلي الذي يتناول 

ظواهر ثقافية متعددة ألحداث أو شخصيات أو نشاطات أو غيرها حدثت في المنطقة 

أو في منطقة أخرى من مناطق المملكة. ثم تأتي الفعالية الرئيسة التي يكون ضيوفها 

من  الغالب  في  ليسوا  واجتماعًيا،  وفنًيا  وثقافًيا  فكرًيا  مؤثرة  شخصيات  ضيفها  أو 

أبناء المنطقة فقط، ولكن كما نوهت من أرجاء المملكة أو العالم العربي. فعاليات 

ضيوف  رؤيتها،  تحترم  ولكنك  معها  تختلف  أو  تتفق  قد  هادفة،  ونقاشات  جادة، 

شباب وشيوخ من الجنسين، أفكار متعددة تجعلك ال تنسي عناصرها بخروجك من 

المنتدى، ناهيك عن الضيافة التي تشعر معها أنك لست بالغريب عن هذا المكان.

إنني بالفعل أكتب بصدق ربما عرفه البعض عني، أكتب اآلن وأنا خارج المملكة 

الكثير من جوانب حياتنا، أكتب وأنا  الظروف والفيروس على  فيه  في زمن هيمنت 

فعاليات  وضمنها  إليها،  أدعى  كنت  التي  الفعاليات  من  الكثير  إلى  بالحنين  أشعر 

في  وانخرط  وغيرها،  المناطقية  تجاوز  الذي  المنتدى  هذا  الثقافي.  الثالثاء  منتدى 

إطار رؤية وهدف سعى إليهما مؤسسه منذ انطالقته عام2000م، وربما منذ زمن في 

الرياض قبل أن ينتقل إلى القطيف بالمنطقة الشرقية.

تاريخ ورؤى، وتصميم وفعالية، تجعلنا ندعو وزارة الثقافة أن تشجع وتدعم هذا 

أو  بالمناطقية  يعترف  ال  الذي  والتنويري  الجاد  الثقافي  لدوره  يشابهه  وما  المنتدى 

المذهبية أو غيرها من العوامل التي تؤثر في بنية المجتمع سلبًيا. إنني هنا أقدم مجرد 

إشارة أو شهادة متواضعة لجهد كبير يوازي بل ويزيد عن جهود وفعاليات مؤسسات 
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إلى  منه  ينطلق  الذي  المكان  يتعدى  جهد  الكثير،  الدولة  عليها  تنفق  عديدة  ثقافية 

جغرافية الوطن، بل والعالم العربي أحياًنا.

الثقافة والفكر واإلبداع واالنتماء لوطن، وليس لمكان في وطن، وتنمية المجتمع، 

وتشجيع المواهب وتنوع الفعاليات، وجوانب أخرى كثيرة، تلمسها في هذا الصرح 

الثقافي الذي اهتم أيًضا باإلعالم ورموزه من كّتاب ورؤساء تحرير صحف ومجالت 

أو  أن أشير  أقدم مجرد إشارات، وال أستطيع  إنني فقط وكما أوضحت  ومحررين. 

استعرض هنا أو حتى أرصد جهد مؤسسة ثقافية أهلية بهذا الفكر والرؤى واإلخالص 

بالتعاضد  ويحتفي  يهتم  الجميع  يجعل  الذي  بالوعي  وأيًضا  به،  تقوم  الذي  للدور 

والتالحم والوعي الفكري والثقافي.

والتعاون  الوقوف  إلى  أدعو  والصادقة،  المتواضعة  الشهادة  هذه  وعبر  هنا  إنني 

الثقافة قد كرمت  الثقافي ليستمر قوًيا وشامًخا، وإن كانت وزارة  مع منتدى الثالثاء 

مؤسس المنتدى ذات فعالية إال أنني أدعو لتكريمه ثانية بل ودعمه. وفي ختام هذه 

الوقفة المتواضعة، أتقدم بكل الشكر والتقدير لمنتدى الثالثاء الثقافي والقائمين عليه، 

متمنيا المزيد من أجل هذا الوطن الذي عايشت ثقافته وفعالياته الفكرية وغيرها ألكثر 

من أربعين عاًما، وأصبحت عنصًرا من عناصر الثقافة به، وإن حملت لقب وافد.



الثالثاء من يوم إلى منتدى 
الأ�ستاذ اأحمد محمد المال

شاعر، مؤسس ومدير مهرجان »أفالم السعودية« 

)السعودية(

لمنتدى الثالثاء الثقافي حضوره الممّيز على قمة المنتديات األهلية السعودية من 

حيث غزارة وتنوع المحتوى المعرفي الذي يقدمه، من جهة، ومن استمراره المنتظم، 

كان  الذي  الثالثاء،  يوم  أن  لي  بدى  حتى  انقطاع.  دون  متصلة  عاما،  عشرين  طوال 

حائرا بين أيام األسبوع على أي كفة يميل، هذا الثالثاء امتأل بالمنتدى وانتسب له. 

إدارته  على  وتناوبت  والمعلنة،  الواضحة  خططه  رسم  نادرة،  تجربة  في  »الثالثاء« 

قيادات جماعية، تعاقبت بيسر وسالسة، فابتكرت أسلوبها الفريد في اإلدارة الثقافية.

من زاويتي األثيرة، أشير إلى أن »الثالثاء« بادر مبكرا ـ ربما السّباق بين المنتديات 

األهلية ـ إلى تنويع برامجه الثقافية وتسليط الضوء على مختلف الفنون كعنصر رئيس 

إلى جانب المحاضرات والندوات الثقافية. فجاء النحت، والفوتوغراف، والتشكيل، 

والموسيقى، والمسرح، في حلة بصرية فعلية كمعارض، إضافة إلى قراءاتها الثقافية 

المصاحبة من ندوات ومحاضرات وحوارات مبدعيها. 

وهنا أعرف أن »الثالثاء« من أوائل المنتديات األهلية التي تنظم معارض فنية فيها 

حيث بدأ ذلك منذ عام 2010م، كما أنه وفي نفس العام أيًضا بدأ في تناول األفالم 
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السينمائية السعودية بالعرض والنقاش والحوار مع صناعها، واستمرت حصة األفالم 

في برامج المنتدى حتى هذه الدورة العشرين، حيث تم عرض ومناقشة وحوار 18 

فيلما سعوديا في عام 2020م. وينظم المنتدى حوارات حول األفالم السينمائية مع 

أصحاب األفالم الفائزة في مهرجان األفالم السينمائي السنوي الذي تنظمه جمعية 

الفنون  مجال  في  ونقاًدا  ومخرجين  ممثلين  ويستضيف  الدمام،  في  والفنون  الثقافة 

خالل هذه اللقاءات. 

إن ما يميز مثل هذا العمل الثقافي هو قدرته على تقريب التجارب الفنية المختلفة 

أو  السينمائية  المهرجانات  بحضور  مهتًما  يكون  ال  قد  الذي  العام  الجمهور  إلى 

فيشارك  والفن،  الثقافة  بين  العالقة  تجسير  على  يعمل  فالمنتدى  الفنية.  المعارض 

حضور رواد المنتدى من المثقفين في معايشة التجارب الفنية وأحدثها، وهو عمل 

متميز وفريد.

للمنتدى سمة راسخة في المنطقة الشرقية، وهي التعاون الفعال مع المؤسسات 

أن  القول  أستطيع  شخصية،  تجربة  ومن  أهلية.  أو  رسمية  سواء  األخرى،  الثقافية 

التعاون بين المنتدى وجمعية الثقافة والفنون بالدمام، كانت من التعاونات الناجحة 

الراحل  باألديب  الكبرى  االحتفالية  تلك  مثال  وخير  وتأثيرها،  بمحتواها  والمتميزة 

وتحدَثت  2017/4/11م،  بتاريخ  تنظيمها  تم  الذي  الوابلي  الرحمن  عبد  الدكتور 

ضخًما  تأبينًيا  حفاًل  المنتدى  نظم  ذلك  وقبل  عديدة.  وفنية  ثقافية  شخصيات  فيها 

اليوم  بمناسبة  الفرج  خالد  المعروف  للشاعر  العزيز  عبد  الملك  دارة  مع  بالتعاون 

مع  متعاوًنا  متنوعة  فعاليات  نظم  كما  2014/9/23م.  بتاريخ  للمملكة  الوطني 

المؤسسات  أنشطة  مختلف  في  بفعالية  أعضاؤه  وشارك  بالرياض،  األدبي  النادي 

الثقافية الرسمية واألهلية في المنطقة. ويواصل المنتدى تعاونه في هذا المجال مع 

مؤسسات أكاديمية في المنطقة، من بينها جامعة األصالة التي نظم معها في الموسم 

الماضي محاضرة حول مفهوم االستدامة.
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الثالثاء،  منتدى  وتجربة  صعب،  رهاٌن  الثقافي  المجال  في  التطوعي  العمل  إن 

المفاتيح،  تلك  أهم  ومن  حلولها،  وابتكار  الصعوبات  بتلك  الوعي  على  مثال 

التنظيم اإلداري، والذي استفاد من تراكم خبراته، وطورها حتى وصل إلى منظومة 

االستشاري  ومجلسيه  المتغيرة،  المنتدى  فرئاسة  محكمة.  بانسيابية  ومتعاونة  مرنة، 

والعمومي، وإدارته التنفيذية، كلها تتغير بانتظام كل سنتين. أستطيع القول أن المنتدى 

أسس مفاهيم العمل التطوعي كمنظومة أهلية، ناجحة بامتياز.

كمؤسسة  نشاطه  مزاولة  رخصة  على  المنتدى  حصول  هو  أتمناه  ما  كل  هنا  من 

أهلية غير ربحية من مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، وهو أمر ليس ببعيد عن 

إدراك إدارة المنتدى. 

الذي عايشته حضوًرا، ومشاركة  »الثالثاء«  تقديم شكري وتقديري ل  يتبقى لي 

السابقتين.  للفترتين  االستشاري  مجلسه  في  وجودي  وأخيًرا  فعالياته،  بعض  في 

امتناني لكل الزمالء والزميالت الذين شاركتهم أحالمهم وسعيهم النبيل، إلى تحقيق 

مشاركة ثقافية وتفاعل معرفي في وطننا العزيز.



منارُة الّثالثاء
الأ�ستاذة اأ�سماء محمد الها�سم

كاتبة وإعالمية

)السعودية(

ر لك أن تعيش في أحضان مجتمٍع تتناَزُعُه أهواء االختالف والتعصب،  حينما ُيقدَّ

ف والتَّزمُّت توشك أن تعصف به، وترى رقاب الفتن تشرئبُّ لزرع بذور  ورياح التَّطرُّ

الفتن  إيقاد  ُمحبِّي  فإّن  ألغام،  الواحد وُمكّوناته كحقول  المجتمع  أبناء  بين  الكراهية 

ُد  ونشر الفرقة لن يعدموا وسيلًة لتحقيق غاياتهم الشيطانية، وحينها ستجد نفسك ُتردِّ

صباحًا مساًء: اللَُّهمَّ سلِّْم، اللَُّهمَّ سلِّْم.

ح جانبًا من الحالة الفكرية التي كانت تسود معظم شرائح  هذه ُمقّدمٌة مختزلٌة ُتوضِّ

لعّلها تكون إضاءًة في  الثقافي،  الثالثاء  فيه منتدى  َس  ُأسِّ الذي  الوقت  المجتمع في 

َق،  حقَّ ما  َق  حقَّ حّتى  المنتدى  سو  ُمؤسِّ َتكبََّدها  التي  المشاقِّ  من  جانبًا  تكشف  حّقه 

في  الثقافة  رفدْت  التي  ومجالسها،  المعدودة  العريقة  الثقافة  بيوَت  ينافس  وأصبح 

بالدنا، وتركت أثرًا ال يمكن تجاهله على مدى عقود، وال تزال.

الشباب،  من  مجموعٌة  استقبالنا  في  كان  2014م،  عام  حضرتها  ندوة  أول  في 

المنزل هو  أّن  نظري  لفت  ما  وأّول  المنتدى،  البيت ورئيس  ُمقّدمتهم صاحب  وفي 

المنتدى، والمنتدى هو المنزل! وهكذا حدَث وقَت االنصراف أيًضا، بل كانوا أكثر 
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اهتمامًا وعنايًة، وأّكدوا لنا ضرورَة االستمرار في التعاون وحضور المنتدى، فذلك 

أحد أهّم أهدافه، وقد خرجنا بعدها، ونحن نشعر باالمتنان الكبير.

ع الذي يندر أن يحظى به  إنَّ أّوَل ما يشدُّ انتباه من يحضر المنتدى هو ذلك التَّنوُّ

الُمثّقفين من الجنسين،  الّشرقّية ـ فهو يجمع  المنطقة  ٌع ثقافيٌّ ـ على األقّل في  تجمُّ

مراعيًا الخصوصية لُكلٍّ منهما واالحترام بينهما، كما يمنح الجميع فرصَة طرِح ما يراه 

ويقترحه. أّما المواضيع المطروحة فإّنني أرى أنها ُتنتقى بعنايٍة شديدٍة، إذ ُتطَرح قضايا 

ه إلى احترام المخالفين،  ز الروابط االجتماعية، وُتوجِّ فكريٌة ثابتٌة وُمستجّدٌة كالتي ُتعزِّ

رون  ُم الندوات ُمفكِّ َريِن لمن ينشد حياًة كريمًة. وُيقدِّ َف الُمدمِّ وُتناِهُض الُفرقَة والتَّطرُّ

قد يختلفون في بعض مبادئهم وأفكارهم، لكنّهم يّتفقون جميًعا على المشتركات ـ 

العمل بها ودعمها، كلٌّ حسب مقدرته، حتى  التي يجب على الجميع  ـ  وهي كثيرٌة 

تصبح أصاًل في أخالقنا وقيمنا االجتماعية والوطنية. 

َق المنتدى في اختيار ضيوفه طواَل عشريَن عاًما أّيما توفيق، ليس من حيث  لقد ُوفِّ

التنّوع العلمّي واألكاديمّي فحسب، بل تعّداُه إلى المجاالت التي ترفد وعي اإلنسان، 

بمجتمعه.  النهوض  في  عاتقه  على  الملقاة  بالمسؤولية  ُرُه  وُتبصِّ وجدانه،  وتالمس 

ومن تلك الروافد التي اعتنى بها المنتدى على سبيل المثال ال الحصر ما يجري على 

وال  والوجدانية،  الحسّية  بالمدركات  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطٍة  فنوٍن  من  الفنية  الساحة 

يخفى على أحٍد دورها في إرساء دعائم أّي نهضٍة حديثٍة، وتأتي في ُمقّدمتها الفنون 

التشكيلية والمسرح والموسيقى وإحياء األيام العالمية كيوم الطفل والمرأة وحقوق 

اإلنسان وذوي االحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وغيرها الكثير.

الفردية  عّية  التَّطوُّ نبيٍل لألعمال اإلنسانية  كما كانت هناك لفتٌة كبيرٌة ذاُت مغزًى 

الفقراء  دعم  مجال  في  المحسوس  المادّي  االجتماعّي  التكافل  فمن  والُمؤّسسية، 

نكن  لم  أناٌس  بها  يقوم  التي  الصحية  والتوعية  الطبية  الخدمات  إلى  والمحتاجين 

لنعرفهم ونقّدر جهودهم لوال أْن قّدمهم إلينا المنتدى مشكورًا.
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إّن جياًل من الشباب الذي يحضر المنتدى، وينصت، ويسأل، ويناقش، ويتفاعل، 

ثّم يشّده تساؤله إلى البحث والتنقيب عن حقائق األمور واألشياء بالقراءة واالطالع 

ُر في نمّو مجتمعه وإرساء وحدته الوطنية على نحٍو أفضل.  حتمًا سُيؤثِّ

هذا المنتدى المبارك أضحى أنموذجًا لنشر الخير والدعوة إلى ما يصلح النفوس، 

وينير العقول بالكلمة الطيبة والعمل الصادق الدؤوب بال كلل أو ملل، ولقد أصبح 

كالكوكب الذي تدور في فلكه أقماٌر وأقماٌر، تنير دياجير الظلمة الفكرية اّلتي َسبََّبْتها 

ين والفكر الحّر بصلٍة، وأصبح واقعًا عملّيًا لمن يريد  أفكاٌر ومعتقداٌت ال تمتُّ إلى الدِّ

ُد أّن الجهود الخّيرة لن تضيَع ُسدًى.  االحتذاء به، وُيؤكِّ

المبارك  المنزل  هذا  في  تزاُل  وال  بدأت،  المباركة  المسيرة  من  عاًما  عشرون 

هذه  أّن  ُد  ُيؤكِّ ما  وهذا  نهضتها.  وُرّواد  وبُمثّقفيها  بأهلها  العامرة  القطيف  مدينة  في 

البقعة الطّيبة كانت وال تزاُل رافدًا ال غنًى عنه ألّي مشروٍع نهضويٍّ وطنّي، متجاوزًا 

وتعّددت  الثقافات،  تنّوعت  ومهما  والمناطقّية.  والقبلّية  المذهبية  الخالفات  كّل 

االختالفات الجغرافية واألعراف والتقاليد فأنت حينما تحضر إلى المنتدى فستلتقي 

ٍع ثريٍّ بدءًا بالجنسين، وليس انتهاًء بالجنسيات. بتنوُّ

وطنيٌّ  رمٌز  أعباَءُه  يتحمل  والمعالم،  األهداف  واضح   ، نوعيٍّ وطنيٍّ  مشروٍع  إنه 

صادٌق وفريُق عمٍل يتحّلى بالصبر والمثابرة إلرساء قواعده وتحقيق غاياته النبيلة.



خطوة نحو مجتمع املتانة واملرونة

الق�س الدكتور اأندريه زكي
رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 

)مصر(

باعتبارها  الحوار  لغة  نتعلم  أن  اليوم جميًعا  فيه  نعيش  الذي  العالم  يفرض علينا 

تنتمي  التي  المختلفة  المجموعات  كافة  بين  المشترك  للتعايش  الوحيد  السبيل 

للمجتمع الواحد. فاستقرار المجتمع وازدهاره يحتاج لتكاتف كافة أطرافه للنهوض 

به وتحقيق التقدم، كما أن إعادة الهيكلة السياسية واالجتماعية التي مرت بها المنطقة 

القوى  كافة  بين  المشترك  الحوار  تعميق  إلى  منّا  تحتاج  الماضية  العقود  في  العربية 

المؤثرة في المجتمع من أجل تحقيق التفاهم بما يؤدي الستقرار المجتمع وتحجيم 

القالئل والنزاعات.

من هنا تبرز أهمية منتديات الحوار الثقافي، حيث توفر مساحة آمنة للحوار بين 

النخب الثقافية في المجتمعات، وذلك من خالل تحقيق أهداف التواصل والتعارف 

وتجسير العالقة بين أطراف المجتمع الواحد من جهة، وأطراف المجتمعات المتنوعة 

من جهة أخرى. جودة هذا الحوار داخل إطار عمل المنتديات الثقافية تتميز عن غيرها 

المدروس، وذلك من خالل  العلمي  العقل والتحليل  العالية وارتفاع صوت  بالدقة 

النقاش الموضوعي غير المتحيز في مناخ حر. هذا الحوار المجتمعي يختلف كلًيا 

عن أسلوب الحوار األُحادي الذي ال يتيح الفرصة لالستماع لآلخر وإعادة التفكير 
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في القضايا المطروحة على الساحة.

الغاية  هو  ليس  المغلقة  القاعات  داخل  الفكر  قيادات  بين  الثقافي  الحوار  لكن 

في  إيجابية  تأثيرات  إحداث  هي  الحقيقة  الغاية  بل  الثقافية،  للمنتديات  النهائية 

األفكار  هي  فالثقافة  والمرونة.  المتانة  مجتمع  إلى  الوصول  إطار  في  المجتمع 

إمكانية  تصبح  وحينها  كالهواء،  المجتمع  يتنفسها  التي  والممارسات  والمعتقدات 

التأثير في المجتمع ذات وتيرة أعلى إذا تم الحوار بطريقة يمكن تطبيقها.

الثقافي كأحد  الثالثاء  التنويري الذي يلعبه منتدى  الُمنطلق، يأتي الدور  من هذا 

العربية  والمنطقة  السعودية  العربية  المملكة  في  المجتمعي  الحوار  دعامات  أهم 

من  مجموعة  يد  على  القطيف  بمحافظة  2000م  عام  في  تأسيسه  فمنذ  بأكملها. 

قادة الفكر بقيادة األستاذ جعفر الشايب، اهتم منتدى الثالثاء بتجسير العالقات بين 

النخب الثقافية، وتعزيز حالة الحوار، وطرح القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع، 

يضم  الذي  المنتدى  ويضع  واالجتماعية.  الثقافية  والبرامج  بالمبادرات  والتعريف 

عدًدا كبيًرا من المفكرين والكّتاب والمهتمين بالكلمة أولويات أجندته، القائمة على 

الحوار والتواصل مع جميع المكونات الثقافية في المجتمع.

ومن بين عناوين الندوات التي نظمها المنتدى تمت مناقشة »اإلعالم في المشهد 

الجمعي«،  العقل  وأزمة  »المثقف  والتواصل«،  العيش  في  »تجارب  السعودي«، 

»الخطاب السياسي الغربي« وغيرها. وقد تناول المنتدى عدة قضايا معاصرة تتعلق 

الديني،  الخطاب  تجديد  الديني،  التسامح  المجتمعي،  التالحم  المشترك،  بالعيش 

خلفياتهم  بكافة  الجميع  احتواء  على  قادر  متين  تعددي  مجتمع  خلق  نحو  والسعي 

الفكرية والثقافية والدينية.

وال شك أن النجاح الذي حققه منتدى الثالثاء الثقافي منذ تأسيسه عبر العقدين 

الحقوقي  والناشط  للكاتب  الفعالة  القيادة  خبرة  إلى  منه،  جزء  في  يعود،  الماضيين 

االجتماعية  التنمية  بقضايا  اهتمامه  خالل  من  وذلك  الشايب،  جعفر  األستاذ 
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والمجتمع المدني والسالم المجتمعي، وهو األمر الذي نلمسه في نشاطه بالجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية، وأيًضا دوره الفاعل في تأسيس 

اإلنجيلية  القبطية  بالهيئة  الثقافات  حوار  منتدى  انشأها  التي  للحوار  العربية  الشبكة 

للخدمات االجتماعية بمصر، حيث كان منذ البداية عضًوا مؤسًسا. كما كان لألستاذ 

الشايب دوره الفّعال بشكل دائم كعضو بازر في برامج الحوار الثقافي التي قام منتدى 

حوار الثقافات بتنفيذها، ومن بين أهم هذه المشاركات هو الحوار العربي األوروبي 

حيث إن األستاذ الشايب عضو مشارك بفاعلية في برامج الحوار الدولي التي تنظمها 

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية وآخرها الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 

الماضي )2019م(.

المؤسسات  مساهمة  لكيفية  نموذًجا  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  يعتبر  لذلك 

اآلراء،  كافة  أن تحتوي  يمكنها  بطريقة  الشعبية  الثقافة  تطوير  المدنية في  والكيانات 

إن  العربية.  المجتمعات  تعاني منها  التي أصبحت  وخصوًصا في ظل االستقطابات 

الحرص على تطوير لغة الحوار واإلعالء من شأن المواطنة وحق الجميع في التعبير 

األستاذ  عليه  أكد  ما  وهو  األهمية.  بالغ  أمًرا  يصبح  وواٍع  مسؤول  بشكل  رأيه  عن 

الشايب في مقاله بعنوان »كيف يكون الوطن للجميع؟« حيث قال: »وحدة المجتمع 

واحترام حقوق كل مكوناته وفئاته بصورة واضحة وصريحة وبدون مواربة، ليشعر 

مع  يتعاطى  المسؤول  وأن  محفوظة،  مكانتهم  بأن  وتنوعوا  اختلفوا  مهما  الجميع 
جميع هذه المكونات على أساس أنهم مواطنون قبل أي شيء آخر«.)1(

)1(  جعفر الشايب، »كيف يكون الوطن للجميع؟« جريدة الرشق، 15 / 1 / 2012.
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لوال أن الغرض األساس من كتابة هذه الكلمات، هو تقديم التبريكات لألصدقاء 

العربية السعودية، بمناسبة الذكرى العشرين  الثقافي في المملكة  الثالثاء  في منتدى 

بعنوان »منتدى  المنتدى ونشاطه،  المنتدى، لفضلت كتابة مقال حول فكر  لتأسيس 

إعطاء  من  يقترب  قد  ـ  برأيي  ـ  الذي  هو  العنوان  ذلك  ألن  األفق«،  ورحابة  الثالثاء 

التعددية، والرحابة وسعة األفق، والتفاؤل  إلى وصف  المنتدى حقه لكونه األقرب 

الذي ال ينضب الذي يعمل به القائمون على المنتدى. 

الظروف  إلى طبيعة  المنتدى، ونظرنا  فيه  الذي تأسس  الفين  العام  إلى  فلو عدنا 

التي  األزمات  ا في  لوجدنا تصاعًدا حادًّ بالعالم،  العربية وربما  بالمنطقة  التي تحيط 

أدت إلى حروب طاحنة، وذهاًبا بالفكر في المنطقة ـ خاصة في أوساط الشباب ـ إلى 

التعصب والتطرف واألحادية والكراهية و»اإلرهاب«.

لقد كان إنشاء المنتدى مؤشًرا على وعي متقدم لدى مؤسسيه، يتعلق بأهمية الوعي 

والثقافة والدور الذي تقوم به الثقافة في استقرار المجتمع أواًل ثم في تنميته وتقدمه، 

االستهالك  ثقافة  عكس  ومجٍد  عقالني  بشكل  بهما  النهوض  على  العمل  وضرورة 
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واالبتذال أو التطرف التي سادت في أوساط ليست بسيطة من شباب المنطقة.

أعلن المنتدى، وهذا ما ثبت في الواقع، اعتماد الحوار كأسلوب علمي وإنساني، 

حول مختلف القضايا الثقافية واالجتماعية، حيث هامش الحرية في ذلك أوسع مما 

النخب  مع  التواصل  أجل  من  وكذلك  يبدو.  ما  على  الخارج  من  المتابعون  يعتقد 

المختلفة  االتجاهات  من  واضحا  يبدو  ما  وهذا  وخارجها.  المملكة  داخل  الثقافية 

للمشاركين في أنشطة المنتدى وتنوع المواضيع المطروحة.

من الملفت للنظر تعدد أطروحاته الثقافية التي ترضي الجمهور بأذواقه المختلفة 

واهتماماته المتعددة، فمن المحاضرات الثقافية إلى الشعر والقصة والمعارض الفنية 

ومن  األعمال،  ورجال  والشباب  بالمرأة  االهتمام  إلى  السينمائية،  األفالم  وعرض 

قضايا االقتصاد والتنمية إلى اإلدارة وصناعة النفط.

جميل ما قام به المنتدى من عمل ألجندة األيام التي تتعلق بالمناسبات العالمية 

المختلفة. فلم يترك المنتدى أي يوم يخص فئة من الناس إال ودّونه وأصبح مرجًعا 

لكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، ليس فقط في المملكة 

أنا مثاًل لم أكن أعرف أن  العربية األخرى.  البلدان  السعودية ولكن في كافة  العربية 

هناك يوًما عالمًيا لنيلسون مانديال إال من خالل أدبيات المنتدى.

فهي  األهمية.  غاية  في  أمًرا  المنتدى  بها  يقوم  التي  الرأي  استطالعات  تشكل 

باإلضافة إلى المواضيع الهامة التي يحرص المنتدى على معرفة رأي الناس بها، تدل 

المقبلة. إن  على رغبة في أخذ رأي الجمهور واهتماماته بعين االعتبار في نشاطاته 

هذا ال يدل على حكمة فقط بل على تواضع المثقف، الذي يشعر أنه دائًما بحاجة إلى 

صلة حقيقية بالناس؛ ألن غير ذلك يدخله في العزلة واالستعالء وهو المرض الذي 

يصيب كثيًرا من المثقفين فيصلون درجة يخاطبون فيها أنفسهم فقط.

عند إلقاء نظرة عامة على أنشطة المنتدى، والمواضيع المتنوعة التي يتطرق اليها، 

الحرية  لموضوعي  استثنائية  أهمية  هناك  أن  أعتقد  أنني  إال  جميًعا،  أهميتها  ورغم 
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والتسامح الذي أفرد لهما المنتدى مساحة ملحوظة في أنشطته.

ا التركيز  فالحرية هي قيمة القيم. هي الدال على إنسانية اإلنسان. ومن المفيد جدًّ

عليها ألن ذلك لم يحدث في تراثنا الفكري العربي بالشكل المطلوب، وبقيت مفهوما 

غريبا ينبغي العمل على التركيز عليه، وإظهار قيمته للنخب كما لإلنسان البسيط.

أما بالنسبة للتسامح، فال بّد أن نؤكد نحن في الشبكة العربية للتسامح، أن منتدى 

الثالثاء قد قطع شوًطا متقدًما في الموضوع. وهو في اسمه وتركيبته وأنشطته يؤكد 

على ذلك.

في عالمنا المعاصر، كل المجتمعات هي متعددة ومتنوعة. وبدون قيمة إنسانية 

تتمثل بالتسامح واالعتراف بالتنوع وباحترام اآلخر وقبوله والعمل معه، فإن األمور 

ستذهب باتجاه التعصب والتطرف والقتال. فالتسامح هي القيمة التي بدونها ال يمكن 

أن نذهب إلى مجتمع ينمو ويتطور بطمأنينة وبانسجام، وبدونه ستكون المجتمعات 

باستمرار مشاريع لحروب أهلية.

الذين  القطيف  محافظة  ألهل  نوعية  إضافة  هو  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أن  برأيي 

يميلون بطبيعتهم إلى الثقافة واالنفتاح والقيم الجميلة، وللمملكة العربية السعودية 

بشكل عام. من فلسطين أتوجه للصديق جعفر الشايب وللقائمين على منتدى الثالثاء 

الثقافي ولعامة متابعيه، بأجمل التحيات وبأحر التبريكات بالعيد العشرين للمنتدى، 

وقيم  اإلنسانية  الثقافة  نشر  في  المستمر  والنجاح  والعافية  الصحة  للجميع  متمنًيا 

الحرية والتسامح واإليثار.



الحوار.. لبنة بناء املجتمعات واالوطان
الدكتورة اإيمان الحمود

إعالمية ومذيعة يف إذاعة مونت كارلو 

)السعودية(

عشت في الغرب خمسة عشر عاًما، واكبت الكثير من قضاياه الشائكة، وتابعت 

أبرز ماجاء في برلماناتهم وجامعاتهم و نشراتهم اإلخبارية حول خالفاتهم السياسية 

واالجتماعية، وكنت أتساءل دائًما؛ ما السبب الذي يمنح تلك الدول هذه القدرة على 

البقاء والديمومة في ظل كل الصعوبات وخاصة االقتصادية منها والتي بدأت تطل 

برأسها منذ عدة سنوات، بل كيف استطاعت سبع وعشرون دولة أوروبية كانت قبل 

مائة عام تقتتل فيما بينها على تأسيس هيئة جامعة كاالتحاد األوروبي. 

وكم  خاص،  بشكل  والفرنسية  عامة  األوروبية  الصحف  صفحات  يومًيا  أتابع 

تلفتني تلك السجاالت بين رجاالت السياسة والثقافة والفكر، ووصولهم أحياًنا إلى 

نقطة قد يتراءى لنا أن ال رجعة فيها، لكنهم في النهاية يجدون مخرجًا لكل أزمة أو 

معضلة، وال تفسير لذلك سوى هذا الحوار الذي قادهم إلى صهر أفكارهم في بوتقة 

الوطن رغم حدة االختالفات القائمة. 

بين  وجمعت  والرؤى،  األفكار  بتبادل  سمحت  التي  المساحة  هذه  الحوار،  إنه 

إلى  الوصول  يحاولون  فهاهم  يتفقوا،  لم  إن  فحتى  واحدة،  مظلٍة  تحت  المختلفين 
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رؤية مشتركة، تتيح لهم إيجاد بصيص النور في آخر النفق. 

كم نحتاج إلى مثل تلك المساحات في وطننا العربي، حيث تبدو المشاكل أكثر 

تعقيًدا، وتتشابك العالقات مع كل ما هو ديني أو مذهبي أو عقائدي، كم يحزنني مثاًل 

أن أجد بلداًنا عربية ال تزال تقتتل على الهوية الممهورة باسم الطائفة، فيما ال تزال 

أخرى تفصل بين الطوائف وتحابي هذه على تلك، بل وتستخدم تلك الذريعة اللعينة 

في إشغال شعوبها وتخويف بعضهم ببعض. 

لكن بصيص النور أبى إال أن يطل برأسه من آخر النفق، فُولدت مساحات الحوار 

وإن بجهود خجولة، وتغلبت على كل العراقيل والصعوبات، ألنها تؤمن بأن تبادل 

الفكر وتعانق الرؤى هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة. 

وعندما  انطالقته،  على  عاًما  عشرين  بمرور  يحتفي  الثقافي«،  الثالثاء  »منتدى 

جمعتني صدفة كريمة بمؤسسه األستاذ جعفر الشايب، روى لي كيف ُولدت الفكرة 

من رحم كل تلك األزمات، وكيف تبلورت واقًعا على أرض شائكٍة قد يكون السير 

عليها كالسير في حقل من األلغام. 

حرص هذا المحفل األسبوعي النشط، على جمع كوكبٍة من المثقفين والمفكرين، 

على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم، ال لشيء سوى ليثبت بأن الحوار هو أول لبنة في 

بناء أي مجتمع صحي، يسعى إلى نبذ خالفاته وأسباب فرقته، مرتحاًل إلى فضاٍء أوسع 

السحرية،  الوصفة  التي نجحت في تحقيق هذه  الدول  بالتماهي مع تجارب  يسمح 

والسحر هنا اليكمن في طبيعة تلك التجربة بقدر ما يكمن في النتائج التي أفرزتها.  

ثقافي وتنويري،  تمكن  بالفخر ألننا واكبنا نجاح مشروع  علينا جميًعا أن نشعر 

خالل عشرين عاًما من جمع قادة الفكر وأصحاب الرأي تحت مظلته، ليساهموا في 

تعزيز لبنة الحوار ويفتحوا للجمهور نافذة على واقٍع قد يصبح أجمل إذا ما تكاتفوا 

لنبذ خالفاتهم. 
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خالفات اكتشفنا أنها أصغر بكثير من حجم الجعجعة التي كانت تصنعها عقوٌل 

فارغة، لعبت على أوتار األحقاد التاريخية، لتفرق بين أبناء شعب واحد لن يزدهر إال 

بتكاتفهم وتعاضدهم. 

لكن الطريق ال تزال طويلة.. واألمل اآلن معقوٌد على أجياٍل جديدٍة تستلهم بذور 

ترتكز  ثقافة جماهيرية  إلى  نحتاج  إلى زرع مساحات جديدة،  األفكار وتسعى  تلك 

أحسنوا  من  عقول  من  بل  األزمات،  رحم  من  يولد  ال  فالتغيير  المبادئ،  تلك  على 

إدارتها في األوقات األكثر حرًجا. 

أعزائي في منتدى الثالثاء.. أبارك لكم عشرين عاًما من الرقي الثقافي والفكري، 

وأشكركم على بصيص النور الذي تزرعونه كل يوم، كنتم القدوة ونحن على الدرب 

سائرون. 



منتدى الثالثاء الثقافي: رسائل للخارج
الدكتورة با�سمة ق�سماني

باحثة، ومؤسسة لمبادرة االصالح العربي وعضو اللجنة الدستورية السورية 

)سوريا(

الوقت  ذلك  ومنذ  سنوات،  العشر  يقارب  ما  منذ  الثالثاء  منتدى  على  تعرفت 

إقامتي  بسبب  فيزيائيًا  أنشطته  أحضر  أن  لي  يتسن  لم  إذ  بعد،  عن  أنشطته  أتابع  بت 

وعلى  اإللكتروني،  موقعه  على  المنتدى  أخبار  بانتظام  أتابع  ذلك  رغم  أوروبا.  في 

بصور  ونشاط  ندوة  كل  عن  خاللها  من  يعلن  التي  االجتماعي  التواصل  صفحات 

المشاركين والمشاركات. 

جميعنا يتلقى كم هائل من األخبار والرسائل واإلعالنات ترسلها منتديات ومراكز 

دراسات عبر العالم عربية وغير عربية، إال أن رسائل المنتدى تتمّيز عن غيرها وذلك 

لعدة أسباب. 

أولها: أن المنتدى يعّرف بنخبة ثقافية سعودية متمّيزة لم يسبق لمن يقيم خارج 
المملكة أن تعّرف عليها بتنّوعها ومستواها الراقي، إذ تشارك دائمًا في برامج المنتدى 

شخصيات رسمية بارزة وخبراء في مختلف المجاالت العلمية واالجتماعية والصحية 

المطروحة باالستناد إلى معلومات موثوقة تعّبر  القضايا  والفكرية والحقوقية تعالج 

عن إلمام المتحدث أو المتحدثة بالموضوع.
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ثانيًا: يقوم المنتدى بدور استثنائي في التعريف بسيدات سعوديات من مختلف 
األجيال ذوات معرفة ومواهب ممّيزة، وهّن الوجه المغّيب دائمًا للمجتمعات العربية 

رغم معرفة الجميع بأهمية دورهّن، ليس كأمهات وزوجات فحسب وإنما كمهنيات 

الطبيبات  فمنهن  المجاالت،  كبيرة في مختلف  كثيرة مسؤوليات  أحيان  يحملن في 

يقوم  يعملن بصمت. هنا  اللواتي  والصحفيات واألكاديميات والكاتبات والفنانات 

المنتدى بمهمة اجتماعية وحضارية فريدة من نوعها في توفير منصة تعّرف بدورهّن 

بشكل راٍق ينصف النساء السعوديات ويبعث األمل عند الشابات الصاعدات. 

ثالثًا: لقد عّودنا المنتدى على نوعية من الحوار الحر والهادئ بين مفكرين وفاعلين 

في المجتمع السعودي، قليل ما نراه في منطقتنا، وهذا هو الحوار المطلوب لمعالجة 

قضايانا والتحديات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا. إنه حوار سعودي المنبت يطرح 

األمور كما يعيشها المواطن ويقّدم أجوبة على تساؤالته تتناسق مع واقعه. 

أما عن األنشطة الفنية، فإن المعارض واألفالم التي يقوم المنتدى بعرضها كانت 

بالنسبة لي فرصة استثنائية الكتشاف حياة فنّية سعودية غنّية لم يسبق أن تعرفت عليها 

المواهب،  أصحاب  والشابات  الشبان  من  جديدًة  وجوًها  فيها  نرى  الماضي،  في 

والذين فتح المنتدى لهم مساحة للتعريف بإبداعهم.

طبعًا يبقى يوم الثالثاء هو اليوم الحافل بالنشاطات، إذ يتم دائمًا في هذا اليوم من 

األسبوع تنظيم محاضرة، ومعرض فني، وعرض فيلم قصير، والتعريف أو التكريم 

لشخصية أو مبادرة، وكذلك عرض وتوقيع كتاب. 

ما يمّيز المنتدى حقيقة، هو أنه بات يشكل مساحة آمنة تتفاعل فيه جميع توجهات 

المجتمعي  التعايش  حول  للمملكة  الحضارية  الرسالة  معقل  منه  وتجعل  المجتمع 

وحقوق  والتنوع  والتعددية  الفكر  هذا  وتجديد  الديني  والتسامح  األهلي  والسلم 

اإلنسان. 

ال شك أن فريق المنتدى بأكمله يستحق الشكر والتقدير على أدائه المتمّيز دائمًا، 
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أنشطة  الشايب في جعل  الخاص لألستاذ جعفر  الدور  إلى  أنّوه هنا  أن  أود  أنني  إال 

المنتدى موضع اهتمام مثقفين عرب وأجانب يتقنون العربية. 

بهذا  تكن  لم  المنتدى  أعمال  بها  تتمّيز  التي  النوعية  أن  المعروف  من  بات  لقد 

كل  في  تظهر  والتي  الشايب  جعفر  لألستاذ  السامية  الشخصية  القيم  لوال  المستوى 

نشاط ونقاش للمنتدى، فقد جعل األستاذ جعفر من المنتدى منارة ليس في محافظة 

القطيف فحسب، بل في المنطقة العربية ككل، ويتم االعتراف بهذا الدور االستثنائي 

على الصعيد الدولي من خالل جوائز التكريم التي نالها، وكلي ثقة أنها ستتكاثر في 

السنوات القادمة. 

كل التقدير واالمتنان للمنتدى، ولفريق العمل فيه على الدور الرائد الذي يقوم به، 

ونأمل أن يستمر ويزدهر لعقود قادمة.



 املنتديات األهلية رافد مهم للحياة الثقافية
الدكتور توفيق محمد تقي ال�سيف

مفكر وباحث ديني وسياسي، ومؤلف مهتم بقضايا التنمية السياسية 

)السعودية(

يسرني بمناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيس منتدى الثالثاء الثقافي أن أحيي 

القائمين عليه متمنًيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

ولعل  المملكة،  في  الثقافي  للنشاط  ا  هامًّ رافًدا  األهلية  الثقافية  المنتديات  تمثل 

شهرية،  أو  أسبوعية  العام،  طوال  انتظامها  تطوعية،  أهلية  كونها  هو:  يميزها  ما  أبرز 

اعتمادها على الجدل والحوار الشفهي الحر كبديل عن المحاضرات التوجيهية.

يبدو الجهاز الرسمي المهتم بالثقافة كبير الحجم نسبًيا، لكن تبقى للنشاط األهلي 

ميزة التنوع في الطروحات واآلراء، وكونها نافذة لتوجهات ال تتسع لها قنوات الثقافة 

تجلياته  أبرز  من  كان  اهتمام رسمي،  األهلية على  المنتديات  حازت  وقد  الرسمية. 

معرض  في  خوجة  العزيز  عبد  الدكتور  واإلعالم  الثقافة  وزير  جانب  من  تكريمها 

الكتاب الدولي بالرياض )مارس 2010م(. 

راشد  الدكتور  منتدى  بينها  من  لنماذج مضيئة،  اختيارها  في  الوزارة  وقد وفقت 

الثالثاء  ومنتدى  في 1981م(،  )تأسس  العلمي  وثرائه  بتنوعه  الذي عرف  المبارك، 

الثقافي  الثقافي، وهو األشهر في المنطقة الشرقية واألكثر تعبيًرا عن تنوعها وغناها 
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)تأسس في 2000م(، ومنتدى الشيخ عبد المقصود خوجة المشهور باسم »االثنينية« 

وطباعة  الفكر  أهل  تكريم  مثل  طيبة،  كثيرة  بدًعا  الثقافي  الجدل  إلى  أضاف  الذي 

كتبهم، وشكل لسنوات طويلة وجًها مشرًقا لبلدنا في داخلها وفي الخارج )تأسس 

في 1982م(.

المملكة وعرضها، بعضها  الثقافية األهلية في طول  المنتديات  ثمة عشرات من 

منتظم دون انقطاع وبعضها غير منتظم. لكني الحظت أن معظمها غير مستقر بسبب 

عدم وجود إطار قانوني لمثل هذا النوع من النشاطات، وضيق أفق بعض الناس في 

هذا الجهاز أو ذاك، وارتيابهم في هذه الممارسات الثقافية المستقلة. 

وإنتاج  الثقافي  للحراك  غنية  روافد  أشكالها،  مختلف  في  المنتديات،  تلك  إن 

األفكار أو نقدها، ولنا أمل في أن تبادر مؤسسات الثقافة الرسمية أو شبه الرسمية، 

ال سيما وزارة الثقافة والنوادي األدبية إلى دعم فكرة اإلقرار الرسمي بهذه المنتديات 

المنتديات  انتظام  عدم  إن  والعطاء.  االستمرار  من  يمكنها  مما  قانونًيا،  وتغطيتها 

الثقافية، أيا كانت مبرراته، يقلل من أهمية الغاية التي قامت ألجلها، أي إغناء الحياة 

الثقافية في المجتمع. لن يكون لدينا حياة ثقافية نشطة ما لم تتحول الثقافة إلى عمل 

مستمر، منتظم، ومتزايد.

بأن  يشعرون  عشرات  وثمة  معارفهم،  تطوير  في  يرغبون  الناس  من  آالف  ثمة 

لديهم شيًئا يستحق أن يقال، ونشعر جميًعا بأن هناك العديد من األفكار الجديدة التي 

تستحق أن تطرح للنقاش. هذه الحاجات ال تجد فرصتها إال بوجود إطارات نشطة، 

فعالة، ومنتظمة، يرجع إليها كل صاحب فكرة وكل باحث عن فكرة.

أو  منتجين  إلى  وعلومهم  اآلخرين  ألفكار  مستهلكين  من  نتحول  أن  أردنا  إذا 

مشاركين في إنتاج العلم، فإن أول الطريق هو اإلقرار بحرية التعبير والجدل ألنفسنا 

ولغيرنا. اإلقرار بحرية التعبير هو الطريق إلى تحرير الفكر والعقل. ال يمكن للعقل أن 

يتحرر وينطلق ما لم يجد أمامه قنوات للتعبير عما ينتجه من أفكار.
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نحن ال نحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والوعظ بقدر حاجتنا إلى النقاشات الحرة 

ينتظر  بل  والتوجيهات  المواعظ  ينتظر  ال  الثقافة  إحياء  واآلراء.  األقوال  ومضاربة 

تحافظ  أن  آمل  فإني  السبب  لهذا  األمر.  أول  في  عسيًرا  بدا  لو  حتى  الحر  الجدل 

المنتديات األهلية على هذه الميزة الغالية وأن تتوسع فيها، فباالعتماد عليها تزدهر 

الثقافة ومن دونها تتحول إلى كالم مكرور يقال بأشكال شتى وفي صيغ منمقة، مثل 

سجين يدور طوال يومه في زنزانة صغيرة، يقطع عشرات األميال لكنه يبقى ملتصًقا 

في النقطة التي انطلق منها.



منتدى الثالثاء في عيده العشرين
الدكتورة ثريا اإبراهيم العرّي�س

شاعرة وأديبة، عضو سابق يف مجلس الشورى، مهتمة بالتنمية اإلنسانية 

)السعودية(

سمعت ألول مرة عن »منتدى الثالثاء الثقافي« من مؤسسه شخصًيا، حين التقيت 

في  تقام  التي  العربي  اإلعالم  قمة  اجتماعات  أحد  في  الشايب  األستاذ جعفر  باألخ 

اإلعالم  بفعاليات  نشط  اهتمام  لهم  ممن  المثقفين  كل  ويجتمع  يدعى  حيث  دبي، 

والثقافة والتوعية في المنطقة العربية.

أسعدني ما سمعته وقتها من األستاذ جعفر حول ما وصل إليه في مشروعه الطموح 

ساعيا إلى إثراء واستدامة نشاط التوعية الثقافية في المنطقة الشرقية، وربطه بما يستجد 

في محيطنا األوسع في المملكة العربية السعودية وإطارها الخليجي والعربي.

وحيويتها  بانتظامها  معجبة  فعالياته،  وتوسع  المنتدى  نشاطات  بعدها  تابعت 

لتشمل  بالهدف،  وااللتزام  الكبيرة  الجهود  من  سنوات  مدى  على  زخمها  وتنامي 

الندوات الجادة الجاذبة واستضافة الرموز الثقافية والعلمية والفنية من المتخصصين 

والمتخصصات لتقديم تجربتهم الثرية ومستجدات تخصصهم والحوار مع حضور 

المنتدى حول تفاصيلها.

ثمنت الرؤية الشمولية للفريق القائم على المنتدى واستقطابه ألبناء وبنات الوطن 
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الرائدين والرائدات المنجزين والموهوبين والموهوبات، ليكونوا في عطاءاتهم ليس 

فقط مصدًرا ومنهاًل للعلم والثقافة، بل أيًضا ليقدموا قدوة نخبوية إيجابية للمجتمع 

الثقافية  وطبقاته  المجتمع  فئات  شتى  بين  التواصل  بوابة  فتح  ممارسة  وفي  العام، 

والفكرية واهتماماته المهنية، بل وإشراع شرفات التجديد ومواكبة التقدم والتطور. 

ظل المنتدى يحقق رسالته التي وضعها لنفسه منذ البداية.

إن منتدى الثالثاء الثقافي في المنطقة الشرقية ما زال يحتفي بالمميزين ثقافيًا من 

والتطوعي  واألدبي  الفكري  العطاء  تشمل  دة  متعدِّ في مجاالت  الوطن  مناطق  شتى 

األدبية  الندوات  جانب  إلى  يشمل  حافل  برنامج  في  التشكيلي،  والفن  والمجتمعي 

والعلمية واألمسيات الشعرية معارض فنية من لوحات ومجسمات. وبذلك أمست 

لقاءات المنتدى شرفًة تشرع الرؤية والمعرفة والتعارف بين مرتاديه والنخبة المحتفى 

بهم.

في  وال  المنطقة  في  ال  الثقافي،  الحراك  مد  في  البدء  هو  المنتدى  أن  أقول  لن 

الوطن؛ فالمنطقة الشرقية معروفة بثراء مجالسها، ورقي اهتمامات علمائها، ومتابعتهم 

للجديد المثمر، والتمسك باألصيل والمتجذر في عراقة الهوية، ولكن المنتدى يتميز 

بأنه استطاع منذ أنشئ قبل عشرين عاًما أن يحقق التوازن والنمو المطلوب الستدامة 

العطاء واإلثراء.

لقد ابتدأ المنتدى في مرحلة جزر ثقافي، ونجح في تحلية المياه الثقافية وانتشالها 

من تزايد الملوحة والجدب. فبين الثمانينات الميالدية واليوم أربعون عاًما مرت فيها 

هذا  ومع  اآلخر،  وتقبل  واالنغالق  االنفتاح  من  تفاوتت  بظروف  والمجتمع  البالد 

حقق المنتدى دوًرا في غاية األهمية من حيث تمسكه على أرض الواقع بقيم الثقافة 

البناءة وتطبيقها بتقديم ذوي األفكار التجديدية، وإتاحة مساحة إيجابية لتمكين كل 

الطاقات والقدرات، والترحيب بالمواهب األدبية والعلمية والفنية.

لعلي أقول أن المنتدى قام بدور صمام أمان فكري مطلوب حين لم يسمح لتيار 
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الفكري. وقد  القدرات الحيوية المطلوبة للنمو  التجديد أن يخنق  االنغالق ورفض 

بّشر بهذا اإلصرار بالحركة الثقافية الشمولية التي أعلنتها الحًقا الرؤية التحولية حين 

توضحت رسمًيا قبل خمس سنوات. 

الثقافي  للعمل  وشاملة  وواسعة  جديدة  آفاق  فتح  في  عنها  اإلعالن  أسهم  وقد 

لالنطالق  الشباب  من  الوطن  وبنات  أبناء  أمام  كثيرة  فرًصا  ذلك  وهيأ  عام،  بشكل 

نحو مجاالت عديدة من األنشطة الثقافية التي كانت في السابق مغلقًة وغير متوفرة. 

ونتطلع إلى تفعيل هذه المنابر والمراكز الثقافية كي تستوعب طاقات وكفاءات أبنائنا 

الشباب وتوفر لهم بيئات عطاء وإبداع يتمكنون من خاللها تمثيل وإبراز ما خفي من 

كنوز وثروات الثقافة وتنوعها في وطننا الغالي. 

أبارك لمنتدى الثالثاء الثقافي احتفاله بالعيد العشرين لمولده.. وأتنبأ له باستمرارية 

التألق واإلثراء والبناء، وأن يتمكن من مواكبة كل هذه التحوالت الثقافية واالجتماعية 

بكل جديٍة وثقة وإبداع كما عهدناه دائًما. 

 



»الثالثاُء الثقافي«.. إرواُء امُلتعطشين!
الدكتور جا�سم مح�سن المحاري

أكاديمي وكاتب صحفي 

)البحرين(

إشارتها  ـ  المعاصرة  األدبيات  وفق  ـ  اصطالحًا  »الثقافة«  مفردة  َعِهدَنا 

لمجموعة المعارف والعلوم والفنون والخبرات والتجارب الدينية واالجتماعية 

التي ُتسّير األفراد أو الجماعات اتجاه الوجهة الصحيحة ضمن »بوتقِة« ازدهاٍر 

فكرٍي يقود األدمغة والعقول البشرية لالمتزاج بين متنوع الثقافات والتنسيق فيما 

بينها من خالل صقل المواهب بالمعارف والعلوم والممارسات التراثية واألدبية 

والفنية والفكرية في سبيٍل اجتماعٍي أوَحٍد يصوغه َمْن يبذلون جّل الطاقات التي 

تكاملي  منهاج  أو  إنساني  سياق  في  وتطويره  واستمراريته  بقائهم  على  تحافظ 

القادرة  والروحية  واالجتماعية  والفكرية  والبيولوجية  النفسية  الحاجات  ُيشبِع 

على االنتقال من جيل األجداد إلى األبناء عبر عمليات التثقيف والتنشئة والتربية 

إنجاز  تتجّلى أهميتها في  ما  التي غالبًا  المتنوعة،  الثقافي والمجتمعي  واإلعداد 

الوحدات المتكاملة والدرجات المتجانسة بين أفراد المجتمع وإيجاد التقاطعات 

والميول واالهتمامات المشتركة فيما بينهم وتشكيل طابعهم التراثي الذي ُيمّيز 

تمكين  على  عالوة  األخرى،  المجتمعات  من  غيرهم  عن  المجتمع  هذا  أبناء 

النفسية واالجتماعية في  التي تتضح مظاهره  كيانهم االجتماعي ودعم تماسكه 
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المشاعر والّتوجهات وسلسلة العالقات بين أفراده.

يقودنا الحديث عن الثقافة إلى ما ُيمكن تسّميتها بحالة »الّتعطش« التي تفيض 

انتشار  يتمّشى  حيث  المتعارفة،  اإلنسانية  والمعارف  العلوم  فروع  جميع  في 

الواعي  المثقف  أّن  اعتبار  تأخرها، على  أو  األمة  تقدم  مع  طردًا وعكسًا  الثقافة 

بناحية معينة من  الخاصة  إلى معلوماته  الذي يجمع  ـ هو  ُصّح توصيفه  ما  إذا  ـ 

العلوم والمعارف حصيلة اطالعاته على كثير من الكتب والمؤلفات في مختلف 

الفنون، عالوة على خبراته االجتماعية المتراكمة أو اإلنسانية المكتسبة من ُحسن 

»المعاشرة« مع اآلخرين وتّتبع أخبارهم وأساليب معايشهم وُأُطِر حياتهم. 

المجتمعات  في  البّينة  الظواهر  من  الثقافي،  الّتعطش  حالة  تبدو  حال،  أّية  على 

والصالونات  للمنتديات  المتعاظم  الّتعداد  في  مظاهرها  تجّلت  أْن  بعد  الخليجية 

األخيرة  اآلونة  في  منابرها  انتشرت  التي  األدبية  والمقاهي  المنازل  بموازاة  الثقافية 

كمرآة عاكسة لنبض الشارع الخليجي اجتماعيًا ِعبَر ثّلة من المهتمين بالثقافة يجتمعوا 

بصورة أسبوعية أو شهرية أو فصلية في منزل أحد المثقفين أو الوجهاء، فيتداولون 

فيما بينهم شّتى الموضوعات الحاضرة بثقلها أدبًا وشعرًا، وبتأثيرها ثقافة وعلمًا، بِكّم 

األسئلة وتنّوع النقاشات التي تتالون وفق ألوان مراحلها المتنوعة، أو تتألق وتخبو 

حسب الُمتاح في مساحاتها الممتدة.

برزت أهمية هذه المنتديات كواحدة من أدوات التعبير عن غايات الوجود الثقافي 

الذي أسهم في إثراء الحركة الفكرية وخّرج العشرات من العظماء باعتبارها »ُقَبٌل« 

ثقافية ومراكز إشعاع يفوح شذى نكهاتها الفكرية ُجّل بسطاء المجتمع وُنخبه المثقفة، 

بأسلوبه الفاعل وعمقه المؤثر في إدارة أمسيات النقاش والتداخل الثقافي الذي حّقق 

التواصل بين رموز الفكر والثقافة في تبادل وجهات نظرهم وتوجيه رؤاهم الخالقة 

التي أبدعت التناسق الفكري وُأحّيت الضمير الجمعي فيما بينهم؛ حتى بدت مناشط 

ثقافية قوية التأثير شديدة الفاعلية بينهم، في أفنية المعارف المتعاظمة وُسوح الرؤى 
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تعبيراتها،  وثنايا  مناشطها  أروقة  في  وأقطابها  الثقافة  شأن  من  ُتعلي  التي  المتدفقة 

العاكسة لضروراتها التاريخية ومتطلباتها الحضارية بعد توسيع أرضية التالقي بينها 

على منصات اإلبداع الفكري الرّصين.

»منتدى الثالثاء الثقافي« Thulatha Cultural Forum الذي تأسّس قبل عقدين 

برعاية  الشقيقة  السعودية  العربية  للمملكة  الشرقي  الساحل  ضفاف  على  الزمن  من 

يأتي  الشايب،  جعفر  المهندس  القطيف  بمحافظة  السابق  البلدي  المجلس  رئيس 

واحًدا من الحواضن الثقافية الذي تركـ  رغم فتاوة عمرهـ  إرثًا مؤثرًا وحفر عمقًا بالغًا 

وأبقى شواهد بارزة على »إرواء« حالة التعطش الثقافي والفكري بين مختِلف طبقات 

وشرائح المجتمع السعودي، بعد أْن أطلق العنان لألفكار »الحبيسة« في المؤلفات 

والكتب والدراسات واألبحاث القابعة على أرفف المكتبات وفي أروقة الجامعات 

بين  الثقافية  الهوة  تجسير  في  وُتسهم  االجتماعي  المشهد  على  ذاتها  تفرض  كي 

األجيال وُتبلور خياراتهم في طرح متعدد القضايا المجتمعية والتعريف بحزم البرامج 

فيها شخصيات رسمية ومتخصصون  أفاضت  التي  االجتماعية  والمبادرات  الثقافية 

العلمية واالجتماعية والصحية والفكرية والحقوقية، عالوة  المجاالت  في مختلف 

على مواضيع التعايش المجتمعي والسلم األهلي والتسامح الديني والتعددية والتنوع 

وحقوق اإلنسان وتجديد الفكر الديني التي عّززت من قّيم الثقافة المتعمقة والفكر 

الفضاء  غّذت  التي  المثقفة  النخب  ُثلل  بين  الناقدة  واآلراَء  البنّاء  الحوار  ِعْبَر  النّير 

وعطائها  المتواصل  الثقافي  بزخمها  ـ  والخليج  السعودية  داخل  في  ـ  االجتماعي 

الفكري المستديم.



َنّوُع الربيعي منتدى الثالثاء والتَّ
الأ�ستاذ جا�سم محمد ال�سحيح

شاعر وأديب، له عدة دواوين شعرية

)السعودية(

ـــيُف( ـــذا )السِّ ـــِر ه ـــى بالبح ـــُذ اْلَتَق والمــوُج يهمــُس للرمــاِل: )قطيُف(!ُمنْ

التأليــُفو)قطيـــُف( مـــن َبـــوِح الميـــاِه قصيـــدٌة وال  يبلُغهــا  النظــُم  ال 

ــِه ــاَد ألَْهِلـ ــٌر وعـ ــا َعْصـ ــا طاَفهـ كثيــُفمـ المجــاِز  َنــَدى  عليــِه  إال 

ـــا ـــن حروفِه ـــرَّ بي ـــاُن اْخَض ـــإذا الزم تعريــُفف إِســِمها  عــن  فَخَضــاُرُه 

كما  الزمن،  قديم  منذ  العربي  األدب  تاريخ  في  حضورها  الثقافية  للمنتديات 

بآدابها،  المجتمعات عبر ربطها  الثقافي، وتنوير  المشهد  إثراء  العريق في  لها دورها 

ل  األوَّ الظهور  كان  وإذا  العموم.  وجه  على  اإلنساني  والتراث  تراثها  وتاريخها، 

)سوق  مثل  الجاهلي  العصر  أسواق  في  حدث  قد  العربية  الثقافة  في  للمنتديات 

عكاظ(، كما يرى العرب، فإنَّ التجلِّي األجمل للمنتديات كان في العصر العباسي، 

الحمداني(  الدولة  سيف  و)مجلس  المأمون(،  )مجلس  عن  المؤرخون  يذكر  كما 

وغيرها، خصوًصا المجلس األكثر شهرًة في األندلس وهو الصالون األدبي لـ )والدة 

بنت المستكفي( في قرطبة، والذي كان يحضره الشاعر الكبير )ابن زيدون(.

أما في العصر الحديث )تحديًدا في العقد الثالث من القرن العشرين(، فقد اشُتهر 
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األدب  عمالقة  يرتاده  كان  فقد  اآلفاق،  شهرته  وطبَّقت  زيادة(،  )مي  األديبة  صالون 

العربي من مصر والشام مثل عباس العقاد، وطه حسين، وأمير الشعراء أحمد شوقي، 

الرافعي  صادق  ومصطفى  شميل،  شبلي  والمفكر  إبراهيم،  حافظ  النيل  وشاعر 

وغيرهم. 

بعد هذه المقدمة التاريخية الموجزة عن المنتديات، أنتقل للحديث عن )منتدى 

سه الصديق األستاذ )جعفر الشايب(، وما زال يقوم على إدارته  الثالثاء الثقافي( الذي أسَّ

في منزله المبارك، وهو ُيحيي اآلن ذكرى تأسيسه العشرين. )منتدى الثالثاء الثقافي( 

من أعرق المنتديات الثقافية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، شأنه 

ة الشيخ أحمد  في ذلك شأُن )منتدى الينابيع الهجرية( في األحساء، ومجلس )أحديَّ

ة في الطرح  يَّ آل مبارك( في األحساء أيًضا.  وقد اتَّسم )منتدى الثالثاء الثقافي( بالِجدِّ

ة الفكر وأرباب الشعر والمثقفين المستنيرين  منذ انطالقته، واستضاف الكثير من أئمَّ

من داخل المملكة وخارجها، وقام بتكريم الشخصيات اإلبداعية التي حملت على 

م العلمي. عاتقها أحالم النهضة األدبية، وهواجس التنوير الفكري، وإرادة التقدُّ

فاحتضن  عالية،  ٍة  مظلَّ شكِل  في  مسيرته  خالل  الثقافي(  الثالثاء  )منتدى  َد  َتَجسَّ

ة، دون أن ُيحَسَب  في ظالله كلَّ أطياف المجتمع الثقافية في القطيف والمملكة عامَّ

ته ونشاطه،  د. ورغم توالي السنوات، لم يفقد هذا المنتدى حيويَّ على تيَّار ثقافي محدَّ

د  يتنازل عن جودة فعاليَّاته، وال تخلَّى عن دوافعه اإلنسانية والوطنية، وال تجرَّ ولم 

بادَل  الذي  المجتمع  على  الكبير  أثره  كلِّه  لذلك  كان  وقد  أطروحاته.  مصداقيَّة  من 

)المنتدى( احتضاًنا باحتضان، واحتفاًء باحتفاء.

في )منتدى الثالثاء الثقافي(، حضرت الفلسفُة بصرامتها، والديُن بقدسيَّته، والشعُر 

بإضاءاته، والروايُة بحبكتها، والفنُّ بنجوميَّته، والوطُن بهمومه، والعالُم بأحداثه؛ وقد 

ا المنتدى ذاته، فقد  افات النقد. أمَّ كانت أجمُعها سواسيًة تحت َمجاِهِر الحوار وَكشَّ

نبياًل، وتصادمت فيه األفكار  التي تقارعت فيه اآلراُء قراًعا  ا ذلك المضمار  كان حقًّ
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ِصداًما راقًيا، واستطاع أن يرسم للتطلُّعات الثقافية خارطًة تقود إلى المستقبل، وذلك 

عبر التواصل الدائم مع أهل الرأي وأصحاب الفكر.

بِقَدِم هذا  قديمة  الثقافي( فهي تجربة  الثالثاء  )منتدى  الشخصية مع  ا تجربتي  أمَّ

فُت بالمشاركة في بعِض أمسياته الشعرية، وحضور بعض أنشطته  المنتدى، وقد تشرَّ

ِع الربيعيِّ الدائم بين أزهار حضوره وفعاليَّاته،  ا هو وجود التَّنَوُّ الثقافية. وما أسعَدني حقًّ

َع يعني الحرية التي تمثِّل جوهر الثقافة؛ كما يعني قابليَّة الوعي  وذلك إليماني بأنَّ التَّنَوُّ

ٍة  ف أن ينتمي إلى معسكٍر أخير، أو ُيلقي برحلِه على ضفَّ لالنفتاح، فليس بوسع المثقَّ

نهائية، أو يحسم أمره باتجاه أيدولوجية معيَّنة؛ حيث إنَّ الثقافة هي حالُة انتماٍء للجمال 

ف منتمًيا للجميع  أنَّى ُوِجَد الجماُل، وبغضِّ النظر عن مصدره، وهذا ما يجعل المثقَّ

ة بشخصيته، كما  بمقدار ما هو منفصٌل عن الجميع، حيث تكون له أناه الذاتية الخاصَّ

تكون له أناه الجمعيَّة التي تنتمي إلى الكون كله. إنَّ كلَّ انتماٍء جماعيٍّ محدوٍد ومبتوٍر 

َل  من الوعي الكوني باإلنسان، سواًء كان دينًيا أو حزبًيا أو قومًيا أو غير ذلك، يقوم أوَّ

ة مما يجعلها غير قادرة على تحقيق ذاتها  ة في النفس البشريَّ ما يقوم على قمع الفرديَّ

روح  مع  بامتياز  يتناقض  ما  وهذا  عليها،  الخارجي  التأثير  شوائب  من  خاليٍة  بقناعٍة 

الثقافة، ووعي المثقف، ورؤية )منتدى الثالثاء الثقافي( الذي نبارك له، في ختام هذه 

الكلمة، ذكرى تأسيسه العشرين، وندعو له بالديمومة.



منتدى الثالثاء بناء ثقافة املستقبل
الدكتور ح�سن محمد النعمي

قاص وناقد، أستاذ األدب الحديث ونظرية األدب بجامعة الملك عبد العزيز 

)السعودية(

الوناِت الثَّقافيِة عريٌق في التُّراِث العربّي يعود إلى العصِر  تاريُخ المنتدياِت والصَّ

السياسّي،  دورِه  إلى جانب  ثقافيٍة  إشعاعاٍت  مقرَّ  الخالفِة  بالُط  كاَن  األموّي؛ حيُث 

بنت  والدة  )صالون  مثل  بعُد  فيما  عرفت  التي  ة  الخاصَّ الونات  الصَّ عن  فضاًل 

التَّاريِخ فشهدنا )صالوَن العقاِد( و)صالوَن مي  التَّقليد عبَر  المستكفي( واستمرَّ هذا 

الوناِت الثقافيِة. زيادة( وغيَرها من الصَّ

سمية  سات الرَّ وفي ثقافتنا المحليِة ظهرت المنتدياُت بوصفها ظاهرًة موازيًة للمؤسَّ

التي استقطبت كثيرًا من الوجوِه الثَّقافيِة، وجمعت بين جديِة الطرِح الثقافّي وحميمِة 

األجواِء بعيدًا عن األشكاِل التَّقليديِة، ومن هذه المنتدياِت )منتدى الثالثاء الثقافّي( 

الذي حرَص عبَر تاريخِه الطَّويِل الذي بلَغ العقديِن على العمِل الثقافّي النَّوعّي. 

نقديٍة،  محاضرٍة  إلقاء  إلى  الثقافي(  الثالثاء  )منتدى  بدعوِة  حظيُت  عاميِن  ومنُذ 

ه  إذ ُتوجَّ المنتدى أعطاني حريَة اختياِر الموضوِع وهذه تحسُب له؛  وأذكُر يوَمها أنَّ 

ا يدخلك في مفاوضاٍت معها؛ حتَّى  اٍت أخرى إلى موضوٍع معيٍَّن ممَّ عوُة في منصَّ الدَّ

َل إلى اتفاٍق ُيرضي الطَّرفيِن. تتوصَّ



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 68

أني  أخفيكم  وال  رد(،  والسَّ الشعر  بين  المكانة  )تنازع  عن  َث  أتحدَّ أن  اخترُت 

تخوفُت أن يكوَن الموضوُع نخبويًا وفوق مستوى جمهور المنتدى، لكني وضعُت 

، واألثَر الذي قد ُيحدثُه فيمن يحضُر اللقاَء. في الحسباِن أهميَّة الموضوِع بالنسبة إليَّ

لم يبدأ اللقاُء كما هو معتاٌد، بل كان للملتقى طريقٌة أحسبها موفقًة إلى حٍد بعيٍد، 

وهي تكريم النَّابغين من أبناِء المنطقِة، واالستماُع إلى ما يقولُه عن نفسِه وما برَع فيِه 

في مجاٍل من المجاالِت العلميِة أو الثقافيِة األدبيِة. 

الوجوِه  في  ُس  أتفرَّ الموضوع  أقّدُم  وأنا  وكنُت  المنصة،  إلى  دعيت  ذلَك  بعَد 

اِت فعلها، لم أَر إال إنصاتًا تامًا، أنهيُت محاضرتي التي اعتبرُتها  لعلي أستكشُف ردَّ

انهمرت  التي  األسئلِة  والمفاجأة كانت في سيِل  الثقيِل موضوعًا وطوالً،  العياِر  من 

تناقُش وتسأُل وتطرُح رؤى معاكسًة أو مؤيدًة، ال أخفيكم فرحي؛ ألنَّ هذا يعني أنَّ 

كت في نفوِس الحاضريَن قلَق األسئلِة.  محاضرتي أثارت نقاشًا وحرَّ

وما زلُت أعتبُر جمهوَر ذلَك المساِء من نخبِة النخبِة وعيًا وفكرًا، ولعلَّ تميز )منتدى 

ِف والجاّد واالستثنائّي.  الثالثاء الثقافي( قد اكتسَب شهرًة من نوعيِة جمهورِه المثقَّ

تابعُت أنشطَة )منتدى الثالثاء الثقافي( بعَد ذلَك فوجدتُه منفتحًا على كّل التَّياراِت 

ُع الحضوُر  الفكريِة، والقضايا التي تهمُّ المجتمَع، وتصحُّ في حقِه كلمة )منتدى( إذ يتوقَّ

هاتِه ومتابعِة الحراِك  د توجُّ د طروحاُت المنتدى بتجدُّ دومًا كلَّ مختلٍف وجديٍد، تتجدَّ

ِة.  عوديَّ االجتماعّي والثقافّي في المملكِة العربيَِّة السُّ

سّي، ففي كّل  يعمُل بشكٍل مؤسَّ أنُه  الثقافي(  الثالثاء  ما عرفُت عن )منتدى  أهمُّ 

من  مختلفٍة  قاعدٍة  وبناِء  رؤاِه،  وتجديِد  أعمالِه،  لتنظيِم  إدارٌة  ل  تشكَّ عاميِن  أو  عاٍم 

الموضوعاِت واالستضافاِت، وكلُّ اسٍم يستقطُب إلى )منتدى الثالثاء الثقافي( يكون 

ضمن خطٍة عامٍة، وليس مجاملًة أو ملء فراٍغ كيفما اتفَق. 

جيِل  على  أكثر  لالنفتاِح  الثقافي(  الثالثاء  )منتدى  مستقبل  على  أراهُن  ولذلك 
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العالِم.  على  وانفتاُحها  تطلُّعاُتها  لها  كبيرًة  شريحًة  يشكلوَن  وهم  وثقافتِهم  باِب  الشَّ

الشباب،  استيعاب  على  قادر  المؤسسي  وعمله  بحيويته  الثقافي  الثالثاء  فمنتدى 

هذا  في  يقوم  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ولعّل  الثقافي.  المشهد  قلب  في  ووضعهم 

خالل  من  الشرقية  المنطقة  شباب  بين  عام  لوعي  تؤسس  خالقة  بمبادرات  المجال 

)إثراء(،  الثقافي  العزيز  عبد  الملك  ومركز  التعليم  وزارة  مع  ثقافي  برتوكول  توقيع 

الشباب  من  نخبة  استضافة  ويمكن  واالجتماعية.  الثقافية  المؤسسات  من  وغيرها 

من  المأمول  هو  وهذا  بهم.  الثقة  تعزيز  أجل  من  وأسئلتهم  حواراتهم  واستيعاب 

المؤسسات الثقافية ومن بينها منتدى الثالثاء الثقافي في مد جسور التالقي بين جيل 

الشباب وقطاعات الثقافة المختلفة.



منتدى الثالثاء استجابة اجتماعية
ال�سيخ ح�سن بن مو�سى ال�سفار

شخصية دينية بارزة، له العديد من االسهامات االجتماعية والثقافية

)السعودية(

كان  الشايب،  المهندس جعفر  برعاية  القطيف  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  انبثاق 

استجابة واعية لتطلعات ملّحة في الساحة االجتماعية.

فمجتمع القطيف يزخر بالكفاءات العلمية والثقافية واألدبية والفنية، لكن معظم 

تلك الكفاءاتـ  وخاصة من جيل الشباب والناشئينـ  كانت بحاجة إلى فرص وأجواء 

تشجعها على التبلور والظهور، لتأخذ موقعها في الحراك الثقافي، وتشق طريقها في 

الوسط االجتماعي.

وكان من الطبيعي أن تتعدد وتتنوع اتجاهات تلك الكفاءات والطاقات في األفق 

اآلراء  إلنضاج  للحوار،  وُأطر  للقاء  ساحات  وجود  يقتضي  ما  والثقافي،  الفكري 

واألفكار، وتبادل التجارب والخبرات.

والقطيف جزء من وطن مترامي األطراف، تحتضن كل بقعة منه ثراًء في المعرفة 

هّم  حمل  في  أرجائه  بمختلف  العزيز  الوطن  هذا  أبناء  ويشترك  والفن،  واألدب 

اإلصالح والتقدم وترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك يستوجب التواصل واالنفتاح بين 

مختلف أطياف ومكونات هذا الوطن الكبير.
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هذه الخلفيات والمنطلقات حّفزت النخبة الواعية في القطيف إلطالق مبادرات 

الثالثاء  منتدى  وكان  والوطنية،  المحلية  الساحة  في  الملّحة  الحاجة  لهذه  تستجيب 

الثقافي في طليعة تلك المبادرات الرائدة. وذلك بفضل همة ونشاط راعي المنتدى 

المهندس األستاذ جعفر الشايب، والذي جنّد كل طاقته وبذل أقصى جهده الستمرارية 

هذه التجربة المتألقة.

المنتدى تتواصل وتترى، وتثري الساحة  فعلى مدى عشرين عاًما كانت مواسم 

المبادرات  من  منصة إلطالق عدد  وكانت  األفكار،  من  والمثير  اآلراء  من  بالجديد 

الوطنية واالجتماعية، وأتاحت الفرصة إلظهار وإبراز كفاءات ومواهب مغمورة.

وكان منتدى الثالثاء الثقافي جسر تواصل وأفق انفتاح بين التوجهات واألطياف 

من  وكفاءات  شخصيات  استضاف  فقد  والوطني،  المحلي  الصعيد  على  المتعددة 

مختلف أنحاء الوطن، ومن مختلف التوجهات الثقافية واألدبية.

كانت  بل  والرياحين،  بالورود  مزروعًا  سالكًا  المنتدى  أمام  الطريق  يكن  ولم 

بتعددية  اإلقرار  له  يروق  من ال  المجتمع  في  فهناك  والصعوبات،  العراقيل  تعترضه 

الرأي اآلخر  لعرضها ومناقشتها، ويصّر على قمع  الفرص  وإتاحة  اآلراء واألفكار، 

وتجاهله، والتعتيم عليه باعتباره يمّثل االنحراف والضالل.

لكن المهندس الشايب أبدى صمودًا وثباتًا تجاه مختلف العقبات والصعوبات، 

أنموذجًا مشرقًا  موقعه، وأصبح  المنتدى  أخذ  بحكمة وهدوء، حتى  يواجهها  وظل 

على المستوى الوطني واإلقليمي.

كّرم  حيث  األهلية  الثقافية  واألوساط  الرسمية  الجهات  من  بالتقدير  حظي  وقد 

في في معرض الرياض الدولي للكتاب من ِقبل وزير االعالم والثقافة عام 2010م، 

وحصل على جائزة )شيلوت( من قبل بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج 

عام 2015م.
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كما استقبل أمير المنطقة الشرقية األمير سعود بن نايف إدارة المنتدى مشيدًا بدور 

المنتدى وجهوده في نشر الثقافة وترسيخ الوحدة الوطنية. وغالبًا ما تنشر الصحافة 

المحلية أخبارًا وتقارير عن لقاءات المنتدى ونشاطه كل أسبوع.

وال يقتصر نشاط المنتدى على اللقاء الثقافي في أمسية يوم الثالثاء من كل أسبوع، 

بل تصاحب اللقاء أنشطة فنية واجتماعية، كإقامة المعارض الفنية والتعريف باللجان 

والمبادرات العلمية واألدبية االجتماعية. كما أن استضافة المنتدى لشخصيات من 

الشخصيات  تلك  الطالع  الفرصة  يتيح  أمسياته،  بعض  في  القطيف  محافظة  خارج 

على معالم المحافظة، واللقاء مع الشخصيات والناشطين في مجتمعها.

في  البارزين  واإلعالميين  المثقفين  من  كوكبة  الشايب  المهندس  استقطب  وقد 

المنطقة ليكونوا بمثابة هيئة استشارية للمنتدى تضع االستراتيجيات وتقترح البرامج.

وليكون المنتدى أقرب إلى الحالة المؤسساتية، فقد تشكل له فريق من المثقفين 

المتطوعين للقيام بإدارة أعماله بإشراف المهندس الشايب.

إن منتدى الثالثاء الثقافي يعتبر بحق تجربة رائدة على المستوى الوطني، ومكسبًا 

كبيرًا لمجتمع المنطقة.

إال  الماضيين،  العقدين  في  المتميزة  ونشاطاته  إلنجازاته  واالكبار  التقدير  ومع 

أننا نتطلع منه إلى المزيد من العطاء والتطوير، كما ندعو الواعين من أبناء المجتمع 

هذه  لمثل  والدعم  التفاعل  من  للمزيد  واالجتماعي  الثقافي  بالشأن  والمهتمين 

المبادرات الرائدة.



منتدى الثالثاء والتحوالت االجتماعية
الدكتور ح�سن عبد اهلل مدن

كاتب وباحث، مهتم بقضايا الثقافة والمجتمع، صدرت له عدة كتب ودراسات 

)البحرين(

لن تفوت الباحث في التاريخ الثقافي المعاصر لبلدان الخليج والجزيرة العربية، 

مالحظة أن المؤسسات األهلية الثقافية واالجتماعية، التي انبثقت في فترات مختلفة 

من هذا التاريخ تعبيرًا عما شهدته مجتمعاتنا من تحوالت في الوعي باتجاه المعرفة 

والتنّور واالنفتاح على العصر، هي التي لعبت دور القاطرة التي قادت هذه التحوالت 

وأطّرتها في صيغ جمعية توعوية، على شكل أندية أو جمعيات ثقافية وأدبية، وأيًضا 

على شكل أنشطة تحمل طابع االستمرارية، ساهمت في استنهاض المجتمع، وبلورة 

طاقات العطاء واإلبداع فيه، وتمكين المواهب في مختلف مجاالت الثقافة واألدب 

والفن من التعبير عن نفسها، ومّد الجسور بينها وبين المجتمع عامة.

خالل  منطقتنا  بلدان  في  السريعة  االجتماعية  التحوالت  مسار  تتبع  يمكن  وال 

العقود الماضية، من منظور االقتصاد وحده، خاصة لجهة التركيز على اآلثار الحاسمة 

الستخراج وصناعة وتسويق النفط في تلك التحوالت، فذلك وحده ال يكفي، وإنما 

منهما  وتأثير كل  التحوالت،  بينها وهذه  المتبادل  والتفاعل  أيًضا،  الثقافة  من خالل 

أخذنا  ومع  االجتماعية،  الفعالية  أشكال  من  شكل  هو  الثقافي  فالنشاط  اآلخر.  في 

باالعتبار االستقاللية النسبية للثقافة، فإننا ال نستطيع أن نفصلها عن سياق التحوالت 
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االجتماعية عامة، فاعلة فيها ومنفعلة بها.

 فللخليج والجزيرة العربية تاريخ ثقافي حافل وثري باألعالم من رموز النهضة 

البيئة المحلية والمنفتحة  النابعة من  الثقافة  والتنوير والفكر اإلصالحي، وبمفردات 

على اآلخر أيًضا، التي طبعت سيمياء المنطقة وشكلت وجدان شعوبها، عبر مراحل 

اليوم  مجتمعاتنا  صورة  كّونت  التي  هي  والمفردات  الرموز  وهذه  مختلفة،  تاريخية 

ما  سرعان  التي  المختلفة  واألفكار  الثقافة  على  منفتحة  حية  مجتمعات  بوصفها 

اندمجت في بنيتها، وشّكلت نسيجها الراهن، المتحول هو اآلخر والمغتني بالجديد 

دائمًا.

يتعين النظر إلى مجمل الحركة الثقافية، إبداعًا وأنشطة ومؤسسات، رؤية شاملة 

القائم  المدني،  المجتمع  نشاط  مظاهر  من  مظهرًا  بوصفها  المختلفة،  تجلياتها  في 

االجتماعي  الوعي  ومظاهر  ألشكال  عاكسة  الحاالت،  بعض  في  التشكل  قيد  أو 

واالتجاهات الفكرية في المجتمع في سيرورته وتحّوله من حال إلى حال، وكذلك 

وجدت  مجتمعات  في  مؤثرات  من  عليها  ويدخل  دخل  وما  الوطنية،  بهويته  لوعيه 

وفي  التعليم،  وفي  االقتصاد،  في  شيء:  كل  في  واحدة  دفعة  تتحول  فجأة،  نفسها، 

الثقافة وفي أنماط السلوك.

عرفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما بلداننا الخليجية األخرى، الكثير 

من المؤسسات الثقافية واألدبية، التي وضعت على عاتقها االعتناء بالنشاط المتنوع 

وحدهما،  الفن  أو  األدب  في  نفسها  تحصر  ولم  مختلفة،  مجاالت  يغطي  الذي 

و«منتدى الثالثاء الثقافي«، في المنطقة الشرقية من المملكة الذي يحتفل هذا العام 

بمرور عشرين عاًما على تأسيسه نموذج حي على ما نقول. فهو يستضيف، وبصورة 

دون  فنية،  ومعارض  وورش  ومحاضرات  ندوات  السنة،  شهور  مدار  على  منتظمة 

كلل، وبمثابرة تستحق الثناء واإلعجاب بالقائمين عليه. ومن على منصته األسبوعية 

حاضرت مئات من الشخصيات الثقافية والمجتمعية سواء من داخل المملكة أو من 
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البلدان المجاورة.

أزعم أن لدّي بعض االطالع على الموضوعات والعناوين التي يختارها »منتدى 

المثقف جعفر  الثقافي« في أنشطته، والفضل األكبر في ذلك يعود للصديق  الثالثاء 

السعودية،  خارج  حتى  للمهتمين،  الملتقى  أخبار  إيصال  على  الحريص  الشايب، 

فوجدت في الكثير منها ما يعبر عن تلمس القائمين عليه للقضايا التي ينبغي االنصراف 

لمناقشتها وبلورة اآلراء حولها، وكذلك حرصهم على أن تكون ذات صلة بما يمور 

في المجتمع من تغيرات وانشغاالت.

أمسية  في  المنتدى  استضافهم  من  أحد  أكون  أن  شرف  شخصيًا،  لي،   وكان 

المواظب على  الكبير  بأم عيني الجمهور  الثقافي في منطقتنا، فرأيت  الشأن  تناولت 

القضايا  حول  النقاش  في  الحاضرين  من  الحي  والتفاعل  الملتقى،  أنشطة  حضور 

التي يتم طرحها، بما يضفي على الحوار الحيوية والعمق، ويضيء زوايا مختلفة في 

الموضوعات قيد النقاش.

على  للمواظبين  المختلفة  العمرية  الفئات  في  التنوع  كذلك  الصدر  يثلج  وما 

حضور فعاليات المنتدى، فباإلضافة للمخضرمين، نلمس حضورَا الفتًا للشباب من 

الجنسين، الذين ال يحملون في أنفسهم التعطش للمعرفة فحسب، وإنما يجسدون 

انغراسهم في الحراك الثقافي، بما يتمتعون به من مهارات جديدة تميز األجيال الشابة 

أفكار، وفي هذا  عامة، ومن وعي ونضج يفصح عنهما ما يطرحونه من أسئلة ومن 

لعمري دليل عافية  الي مؤسسة منخرطة في الشأن الثقافي، كونه يعكس قدرتها على 

استقطاب مختلف األجيال المختلفة، وانفتاحها على الجديد، إن في التفكير أو في 

المهارات واألساليب.

نشّد على أيادي القائمين على المنتدى، ونتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح.

 



منتدى الثالثاء وسؤال التجديد
الأ�ستاذ ح�سن علي اآل جميًعان

كاتب وتربوي، مهتم بقضايا الشباب والتجديد 

)السعودية(

من األسئلة التي اهتم بها منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف منذ بداياته قبل عشرين 

سنة، سؤال التجديد الثقافي والديني وقبول التنوع واالختالف والتعددية إضافة إلى 

التسامح الديني والمذهبي. وهذا تجده بشكٍل واضح عندما تعاين المواسم التي قام 

بها المنتدى، وحرصه على مناقشة هذه المواضيع في كل موسم تقريًبا. ومن خالل 

النبذة: »تناول المنتدى  التعريفية للمنتدى تجد اإلشارة إلى ذلك في  قراءتك للنبذة 

والتنوع  والتعددية  الديني  والتسامح  األهلي  والسلم  المجتمعي  التعايش  مواضيع 

وحقوق اإلنسان وتجديد الفكر الديني«. 

في عام 2000م تأسس منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف، ومع تأسيسه نشأ خطاب 

التقليدي  الخطاب  الوقت، بسبب هيمنة  المنطقة لم يكن مألوًفا في ذلك  جديد في 

المحافظ الذي يهيمن على المؤسسات التقليدية المتعارف عليها كالمساجد والمآتم، 

وال يخرج المتحدث عن شريحة رجال الدين المحتكرة للخطاب األهلي في ذلك 

الوقت وإلى اآلن لكن بشكل أقل.

مدنية  مؤسسة  فهو  أيًضا،  جديد  وخطاب  جديدة  بهوية  الثالثاء  منتدى  جاء   
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جميع  في  طاقاتها  وإبراز  بالتحدث  تشكالتها  بجميع  للكفاءات  تتيح  ربحية،  غير 

التخصصات سواء الثقافية أو الدينية أو االجتماعية أو االقتصادية.. إلخ، حيث تجد 

رجل الدين في جوار المثقف على طاولة واحدة، وهذا أمٌر غير مألوف قبل تأسيس 

ا، تحول هذا الشيء إلى أمر واقع وغير مستغرب  المنتدى إال في حاالت نادرة جدًّ

فيما بعد، ومحل قبول اجتماعي كذلك. مما ساعد المنتدى على طرق سؤال التجديد 

ومناقشته متى أتيح ذلك، بما ينسجم مع رؤيته وتطلعاته الثقافية.

والتجديد  التنوير  كقيم  الجديدة  القيم  يتبنى  منتدى  خروج  السهل  من  يكن  لم 

الثقافي في مجتمع تقليدي محافظ يعارض أي جديد يعتقد أنه يهدد نسيجه االجتماعي 

القائم، ويعمل هزات فكرية ومعرفية له، ويربك حالة السكون والطمأنينة التي يتمتع 

في  الحداثة  »حكاية  القيم  كتابه  في  الغذامي  عبدالله  الدكتور  يقول  المجتمع.  بها 

المملكة العربية السعودية«: »على أن صفة الجذرية في الثقافات المحافظة والتقليدية 

فطريا،  وتسليما  واستقرارا  راحة  يعطي  والسكون  وإيثاره،  السكون  تغليب  في  هي 

يجعل المجتمع أكثر إحساسا بالطمأنينة، وهي طمأنينة ليس من السهل التفريط بها«. 

رغم كل الظروف والتحديات التي مر بها المنتدى، فقد أصّر على قيمة التجديد 

االجتماعي  المزاج  مع  والتماشي  القيمة  هذه  عن  التخلي  بإمكانه  وكان  الثقافي، 

المحافظ، لكنه فّضل التجديد على غيره من المغريات. وهنا نشير إلى ميزة رافقت 

النظر للمستقبل وقراءة المجتمع بشكل  المنتدى خالل مسيرته وهي »الواقعية« في 

هو  بل  فكرًيا  ترًفا  ليس  التجديد  سؤال  أو  التجديد  قيمة  على  فالتركيز  ودقيق.  واٍع 

حاجة اجتماعية ألي مجتمع حيوي متطلع نحو التقدم والتغيير واالستعداد لشروط 

المستقبل وما يتطلبه من عدة وعتاد. وهناك جيل جديد ـ جيل األلفية ـ بدأ يتشكل 

وهذا  السابق،  في  المجتمع  عليها  كان  التي  الثقافة  عن  ومختلفة  مغايرة  ثقافة  على 

الجيل بحاجة إلى ثقافة تناسبه وتلبي احتياجاته وتؤهله للمستقبل. ويتضح أن الواقعية 

الثقافي كانت دقيقًة ومدروسة بعناية، لهذا  التي مارسها المنتدى في وضع برنامجه 
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كان سؤال التجديد والقيم الجديدة حاضرًة في ذهنية المنتدى بتخصيصه المواضيع 

والندوات والشخصيات المهتمة بهذا الجانب في كل موسم.

لقد خلق منتدى الثالثاء الثقافي حراًكا ثقافًيا ومعرفًيا أحدث جداًل واسًعا سواء 

على مستوى المنطقة أو الوطن، من خالل الملفات الفكرية التجديدية أو النقدية التي 

كان يتناولها في ندواته، إضافة إلى الشخصيات التنويرية البارزة التي يستضيفها ومن 

بينها: الدكتور توفيق السيف، والدكتور يوسف مكي، واألديب محمد العلي، والشيخ 

علي  والدكتور  البليهي،  إبراهيم  واألستاذ  الفرج،  علي  والشيخ  الراضي،  حسين 

فخرو، والدكتور حسن مدن، وغيرهم من الشخصيات الجدلية الكثيرة التي شاركت 

في أمسيات وندوات المنتدى.

الندوات لم تمر مرور الكرام؛ بل صاحبها الكثير من الجدل والنقاش  مثل هذه 

بين مؤيد ومعارض، إضافة إلى االرتدادات والتموجات التي أحدثتها على المستوى 

االجتماعي والثقافي في القطيف وخارجها.

خطاب التجديد وسؤاله الذي أكد منتدى الثالثاء على ضرورته وأهميته لم يكن 

المنتدى بكل جالدة وصبر  بل كان خياًرا صعًبا تجاوزه  البعض،  يتصور  سهال كما 

وحنكة محارب.



منتدى الثالثاء، من الحماس إلى االستدامة
 الأ�ستاذ ح�سين علي �سبك�سي

إعالمّي ورجل أعمال، وعضو مجلس إدارة مؤّسسة ُعكاظ للّصحافة والنّشر 

)السعودية(

 تجربتي مع منتدى الثالثاء الثقافي كانت في عام 4002م عندما شاركت محاضًرا 

في الموسم الثقافي الرابع للمنتدى حول »قضايا المواطنة في الخطاب اإلعالمي«، 

تناولُت فيها أبرز التحوالت في اإلعالم السعودي في تلك المرحلة، ومن بينها التعبير 

عن مختلف مكونات المجتمع السعودي وأطيافه المتعددة، وطرح مفردات وقضايا 

األرضية  خلق  إلى  والدعوة  وقضاياهم  المواطنين  بحاجات  تتعلق  جديدة  محورية 

السوية لتعليم منطقي وعقالني، وموضوع العمل عبر توفير التكافؤ في الفرص بين 

الجميع من أجل حياة كريمة، وقضايا الوضع المالي والميزانية ومناقشتها وموضوع 

الحضور  اإلداري.  اإلصالح  قضايا  من  وغيرها  ونظامًيا،  إدارًيا  وتطويره  القضاء 

النخبوي الكبير في القاعة طرح أيًضا إضافات مهمة وتساؤالت جادة وعميقة حول 

ا وبناًء.  ا وجادًّ الموضوع، مما جعل اللقاء ثريًّ

يحرص  وهو  عاًما،  عشرين  من  أكثر  قبل  الثقافي  الثالثاء  منتدى  انطالقة  منذ 

على أن يكون منبًرا وطنًيا لمد جسور الثقة والمعرفة. فخالل عقدين من الزمن كان 

المنتدى منصة للحوار الجميل وتبادل المعرفة في شتى المجاالت مقدًما فيه الفرص 

والتصوير  والمسرح  كالرواية  الفنون  مختلف  في  الصاعدة  المواهب  الستكشاف 
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مهمة  مجاالت  في  قيمة  محاضرات  إلى  باإلضافة  التشكيلي  والرسم  الفوتوغرافي 

ألقيت من قبل كوكبة من أهم األسماء الوطنية في تخصصاتها الثرية. 

المميزة  المكانة  لها  بات  ثقافية خاصة  إلى مؤسسة  المنتدى  تحول  الوقت  ومع 

والمحترمة، من خالل جهد محترم وإنجاز مميز يبعث على األمل أن الثقافة ال تزال 

ممكنة أن تزرع في نفوس الشباب، وتكون أداة للرقي الفكري وترسيخ وعي االنتماء 

السوي والصحيح. 

إن أحد أهم أسباب استدامة المنتدى هو تحوله المتأني من مبادرة فردية شخصية 

للقرارات،  الجماعية  والمسؤولية  والتقييم  الحوكمة  على  مبني  مؤسسي  عمل  إلى 

حيث يتم تقييم أعمال المنتدى بصورة مهنية واحترافية ويتم األخذ واالهتمام بكافة 

المنتدى  كان  الزمن  من  عقدين  الجدية.  بمنتهى  المقدمة  والتوصيات  االقتراحات 

يعمل بجدٍّ وتركيز ألجل بناء جسور التواصل والمعرفة حتى اكتسب احترام وتقدير 

الوسط الثقافي في المملكة. 

فقد تميزت مسيرة منتدى الثالثاء الثقافي بالتطور المضطرد في األداء، والتوسع 

النمطية  المواضيع والضيوف، لكسر  اختيار  المقدمة، وحسن  المواد  المدروس في 

واالبتعاد عن الرتابة والملل والتكرار.  وأحسن القائمون على منتدى الثالثاء الثقافي 

التوظيف األمثل لوسائل التقنية الحديثة عموًما ومنصات التواصل االجتماعي منها 

تحديدا لتوسيع دوائر االستفادة المرجوة مما يقدمه للعامة. 

وليس هناك من دليل أبلغ وال أهم وال أعمق من شهادات من شاركوا في مناسبات 

منتدى الثالثاء الثقافي المختلفة عبر عقدين من الزمن سواء كانوا من الضيوف أو من 

الحضور، فهذه الشهادات تبقى سجال يؤرخ في الذاكرة للفائدة التي قدمها المنتدى 

والقائمين عليه من خدمة جليلة للوسط الثقافي الوطني بصورة عامة. 

إن التحدي األكبر للمنتدى كان أن يتخطى مرحلة حماس المبادرة األولي الذي 

يأتي مع كل جديد في العادة إلى مشروع مؤسسي قابل لالستدامة، وهذا أهم عناصر 
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باسم  ارتبطت  ثقافية أخرى  بقائه، على عكس منتديات  المنتدى ومن أسباب  تفوق 

مؤسسها وانطفأت مع رحيله عن دنيانا. 

أصدق التهاني والتبريكات لمنتدى الثالثاء الثقافي ومؤسسه القدير جعفر الشايب 

وكافة القائمين عليه إلثرائهم الساحة الثقافية الوطنية بالمفيد والنفيس، وتهنئة مستحقة 

على هذا اإلنجاز المحترم وأصدق األماني بعقود أخرى من التميز والرقي والتألق.



منتدى الثَّالثاء.. إحياء التَّقاليد
د بافقيه الأ�ستاذ ح�سين محمَّ

ناقد أدبّي ومؤرِّخ ثقافّي، صدرت له العديد من المؤلفات يف التاريخ الثقافي 

)السعودية(

في  الثَّقافيَّة  حياتنا  في  مًة  متقدِّ منزلًة  الثَّقافّي«  الثَّالثاء  »منتدى  ُننِزل  أْن  نستطيع 

يبتغي  وفنِّيٍّ  وأدبيٍّ  ثقافيٍّ  نشاط  ِمْن  عليه  انطوى  بما  ة،  ُعوديَّ السُّ العربيَّة  المملكة 

العربّي  تراثنا  في  األهلّي  المجتمع  تقاليد  إحياء  أمرين:  ورائه،  ِمْن  عليه،  القائمون 

سات المجتمع المدنّي في العصر الحاضر. اإلسالمّي، وَمدَّ النََّسب إلى مؤسَّ

وعندي أنَّه ال تعارض، مطلًقا، بين هذا وذاك، بْل إنَّ إحياء تقاليد المجتمع األهلّي، 

ا لثقافٍة  ه استمراًرا تاريخيًّا وحضاريًّ في ثقافتنا الحديثة، أمٌر واجب، ُيْمليه علينا ما نعتدُّ

أمًرا  تاريخنا  في  َيُكْن  لْم  األهلّي  فالمجتمع  له.  امتداد  نحن  وتاريخ  إليها،  نعتزي 

سة  مؤسَّ بصدده،  نحن  فيما  ها،  وأهمُّ ساته،  مؤسَّ لوال  أنَّه  وَحْسُبُه  له،  يؤبه  ال  هامشيًّا 

الوقف ما نشأْت حضارتنا وثقافتنا، فالمدرسة، وخزائن الُكُتب، ُثمَّ المعهد والجامعة 

ـ إلى عهٍد قريٍب ـ كانْت ُكلُّها ِهَبًة ِمْن ِهَبات المجتمع األهلّي التَّقليدّي، وِقْس عليها 

وايا، والحوزات... ُكلُّ أولئك كان لألمراء، والُكبراء،  المستشفيات، واألربطة، والزَّ

يٌد في إنشائه وإنمائه، وكان األديب والعالِم والمؤلِّف ال يرجو  واألثرياء، والعلماء 

اإلبداع  يرعى ذلك  راٍع  َيُكْن هناك  لْم  ما  تفكيره  ذيوًعا لصوب عقله وثمرة  أحدهم 

ره. وُيَقدِّ
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ـ  الوقف  سة  ـ ال سيَّما مؤسَّ ساته  المجتمع األهلّي ومؤسَّ إنَّ  نقول:  أْن  ونستطيع 

نة لتقاليدها، وما كان ذلك  كان الحارس األمين على ثقافة المجتمعات، وهي المكوِّ

القائمين  ئوا عليه، جياًل بعد جيل، وإنَّ  ُنشِّ النَّاس وما  بالُمباِين لحياة  النَّشاط الوقفّي 

فضائل  إلى  التَّقاليد  تلك  يرفعون  أنَّهم  َلُيدركون  التَّاريخيَّة  سات  المؤسَّ تلك  على 

المجتمعات  ِسَمات  ِمْن  ِسَمًة  مان،  الزَّ بتقاُدم  وأصبحْت،  الكريم،  ارع  الشَّ إليها  دعا 

اإلسالميَّة. 

وسواء َعَدْدنا ما نحن فيه استمراًرا لمثال »المجتمع األهلّي« في ثقافتنا، أْو شاهًدا 

عائٌد  كليهما  في  فالنَّْفع  المدنّي«،  »المجتمع  وصورة  الحديثة  بالحضارة  تأثُّرنا  على 

على حياة النَّاس، وإْن كان هواَي َيْصُغو إلى ما كان متَّصاًل بتاريخنا وثقافتنا. 

لكلتا  مستجِمًعا  رأيناه  الثَّقافّي«  الثَّالثاء  »منتدى  على  الحديث  َقَصْرنا  فإذا 

ل، استمراٌر لتقاليد المجتمع األهلّي في تراثنا، وهو،  ستين، فهو، بالمعنى األوَّ المؤسَّ

سات المجتمع المدنّي.  بالمعنى اآلِخر، استلهاٌم للثَّقافة الحديثة وما ترجوه ِمْن مؤسَّ

القديمة والحديثة،  الثَّقافتان  فيه  ايب اجتمعْت  الشَّ المنتدى األستاذ جعفر  وصاحب 

به  واتََّصَلْت  التَّاريخ،  في  اربة  الضَّ وثقافته  القطيف  مجتمع  ِمْن  األولى  إليه  َرْت  َتَحدَّ

الثَّانية ِمن العصر الحاضر وثقافته.

المجتمع  سات  لمؤسَّ نموذًجا  الثَّقافّي«  الثَّالثاء  »منتدى  ر  نتصوَّ أْن  جاز  وُربَّما 

ة  المدنّي، وإلى ذلك يميل صاحبه، لكنَّ َرْفع هذا المنتدى إلى شجرة الثَّقافة التَّقليديَّ

الثَّقافة الحديثة، ومشكالت  يَّته لمسائل  َيْخُلْص بُكلِّ أنَّه لْم  يه  ُيقوِّ القطيفيَّة، ماثٌل فيه، 

ف  التَّنمية، والُحُقوق المدنيَّة. فال يزال للقطيف وثقافتها أثٌر فيه، وهذا أمٌر حسن، فالمثقَّ

ف الحديث، وكأنَّ المنتدى، وكأنَّ  ة، حاضٌر إلى جانب المثقَّ ينّي، بعمامته التَّقليديَّ الدِّ

ايب ال يريدان فصل هذا عْن ذاك، أْو كأنَّهما َوفِيَّان لتقاليَد ثقافيٍَّة هي جزء ِمْن  جعفر الشَّ

ُصورة القطيف في ُمخّيلتنا، بْل هي جزء ِمْن ُصورة المجتمعات العربيَّة واإلسالميَّة 

ة  مة والمدينة النَّبويَّ ة المكرَّ القديمة، نلقاها في القطيف واألحساء، كما نلقاها في مكَّ
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ف المدنّي  رة، وفي غير ناحيٍة ِمْن بالدنا، قبل أْن َتْعِرف ثقافتنا الحديثة هيئة المثقَّ المنوَّ

ينّي.  ف الدِّ ًة عْن ُصورة المثقَّ مستقلَّ

ره  ايب عْن حاضره، لكنَّني ال أتصوُّ نعْم، ال نستطيع أْن نفصل منتَدى جعفر الشَّ

َج فيها شيوخ  تي َتَخرَّ إالَّ موصواًل بمجالس الِعْلم وأندية األدب في القطيف، تلك الَّ

اد، وُهْم َيْرقشون معالم نهضٍة ثقافيٍَّة جديدٍة،  وَّ األدب في هذه الواحة، وكان أولئك الرُّ

ّي  سول الجشِّ يهم ثقافٌة ال تزال تصلهم ـ كما تنبئنا قصيدة عبد الرَّ َيْعِرفون أنَّهم إنَّما ُتغذِّ

بن  وَطَرفة  القيس،  عبد  بشعراء  ـ  ة  المصريَّ الجاِمعة  بوفد  القطيف  فو  مثقَّ احتفل  يوم 

اليوم،  المنتَدى،  هذا  حداثة  تلغي  ولْن  الَخطِّّي،  وجعفر  ب،  المقرَّ بن  وعلّي  العبد، 

اد األدب والثَّقافة في القطيف، يوم اتَّخذها خالد الفرج داًرا وُمقاًما،  ما كان عليه ُروَّ

اطئ«، وراعها أن َيْعِرف أدباء القطيف  حمن »بنت الشَّ ْت بها عائشة عبد الرَّ ويوم َأَلمَّ

الثَّقافة في  المصريُّون عن  فون  المثقَّ لْم يعرْفه  الثَّقافة في مصر، ما  أمر  ِمْن  فوها  ومثقَّ

القطيف، بْل وما سوى القطيف.



لكي يستمر العطاء
الأ�ستاذ حمد النا�سر الحمدان

كاتب رأي، وناشط اجتماعي، ومستشار قانوني 

)السعودية(

يمارس  وكيف  المجتمع؟  في  الطليعي  للمثقف  اإليجابي  الدور  نفهم  كيف 

المثقف العضوي البعد التنويري في مناحي الحياة؟ 

بعمقها  الحياة  مفاصل  بكل  المنغمس  الوجداني،  المنحى  هذا  يبرز  لن  حتًما 

التاريخي السحيق وحاضرها ومستقبلها الجميلين، إال عندما يكون المثقف غارًقا في 

الهّم االجتماعي... الهّم اإلنساني، موصواًل بكل وشائج مجتمعه. بحيث يبرز دوره 

البنيوي، ويتخطى كل ما قد يعوق توجهه بما فيه )األنا(، وعندما يحس أنه قد مأل ما 

يحدث من فراغ في مسار الفضاء الثقافي. سواء كان هذا الفراغ، بسبب غياب المنابر 

الثقافية االجتماعية والمرتكزات اإلبداعية وغيرها من مشاغل العقل ومتطلباتها. أو 

كان بضعف وهشاشة ما تفرزه هذه الكتل من مضامين، تعاني من االغتراب.

السعادة  تغمرني  وإنما  قبل،  من  طرحت  بمواضيع  الغوص  هنا،  القصد  وليس 

يزدان  أن  له  ويحق  بتأسيسه،  االحتفالية  هذه  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أشارك  عندما 

بما حققه وأنجزه من فعاليات مختلفة. لذا يمكن القول: أنه يحق للمنتدى أن يغدو 

عام  عقدين،  قبل  ببزوغه  بدًءا  مستويات،  بعدة  الجميع  فاجأ  الذي  الفاعل  النموذج 
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2000م، وديمومته المتواصلة، رغم كل العواصف التي هبت عليه من كل صوب، 

حيث أّصل نفسه كحقيقة قائمة. 

بتنوع  ميزته  هو  آخر،  إيجابي  بوجه  المنتدى  يحظى  الحظوة،  هذه  وضمن 

هذه  عبر  المترسخ  الحق  المجال،  لهذا  المهم  والمدخل  نشاطاته.  لكل  الفعاليات 

التجربة، المتمثل بحق االختالف في طرح المواضيع والجدل حولها، بهدف إغنائها 

الحاضرة  النخب  تمارسه  المنتدى،  والمتلقي في  المرسل  بين  المفتوح  الحوار  عبر 

بثقافتها الشاملة. 

المنتدى...  أّسسوا  الذين  المثقفين  من  الكريمة  النخبة  هذه  إرادة  أن  شك  وال 

عبر  نجاح  من  تحقق  ما  الموقف  هذا  عّزز  قد  الصلبة،  بعزيمتهم  فعالياته  وأداروا 

التجربة، وقلل وأضعف هذه المصاعب والعوائق المتكررة، وسّهل استمرار المنتدى 

وتصليب مواقفه. لكي يغدو مركَز جذب واستقطاب للكثير من المثقفين والمهتمين 

بالشأن الفكري والثقافي ومختلف الخيارات األخرى من النشاطات. 

إن حالة التهيؤ العالية للقائمين على المنتدى، وسلوك التسامح الحضاري، أتاح 

للعديد من الكوادر والمثقفين والشخصيات االجتماعية من مختلف مناطق الوطن 

وخارجه، على اختالف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم المهنية، للمساهمة والمشاركة 

في مختلف النشاطات. وال شك أن مبادرة تدوير الزوايا بكل المستويات، كان الحافز 

العملي للوصول إلى نتائج إيجابية. 

والتوجهات  التباينات  أطراف  بين  الحوار  هو  األول،  المقام  في  المهم  وكان 

تصل  مشتركة  إيجابية  ومخرجات  نتائج  وجود  على  والحرص  واإلصرار  الفكرية، 

إليها كل المنتديات، وبالتالي الظهور بمحصلة قيمية عالية. 

حالًيا  أصبح  أنه  اعتقد  تأسيسه،  منذ  المتنوع  المنتدى  نشاط  الستمرارية  ونتيجة 

المواد  من  ا  كمًّ لديه  متوفًرا  وأصبح  والتقاليد،  التجارب  من  الجيدة  الخبرة  يمتلك 

يكون  للقراء. وبهذا  اإلفراج عنها  والتي دأب على  الفكرية  القيمة  والمواضيع ذات 
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المنتدى قد ساهم بتغطية كل النواقص الحاصلة في نشاطات المؤسسات والجمعيات 

الفكرية والثقافية بهذه المنطقة العزيزة من وطننا العظيم، وكلها بمبادرات شخصية، 

يجب أال تموت.

إن هذه التجربة، وما شابهها من تجارب مماثلة، ال تخضع لسطوة أي شكل من 

البيروقراطية المكتبية المعيقة، تحاكي تجارب إنسانية من موروث الحراك الجميل 

البشري  التاريخ  عرفها  التي  الشخصية،  والمراكز  والديوانيات  بالمنتديات  عرفت 

الفاعل في  العصب  العربي والعالمي، بحيث شكلت  على مستوى بالدنا والمحيط 

خلق محاور وكيانات معرفية سامقة، وقدمت لإلنسان الكثير من القيم واإلبداعات 

الخاّلقة.

النظري والعملي ـ،  الثقافي ـ على المستويين  الثالثاء  بناًء على ما أنجزه منتدى 

يبرز السؤال المهم، حول إشكاليات المستقبل، رغم أنه سؤال يفقأ العين، ولكن ال 

تخطي  ممكنًا  كان  وإذ  للمنتدى،  المستقبلي  البرنامج  حول  يدور  والسؤال  منه،  بّد 

والدوائر  والمنتديات  المراكز  بقية  مع  يساهم  لكي  طريقه  تعترض  التي  المصاعب 

الفكرية والثقافية في بالدنا، في زيادة الوعي وغرس الروح الوطنية، ونبذ كل حاالت 

التشظي وطنًيا واجتماعًيا ضمن مكونات هذا الوطن. 

األمل كالفضاء ال ينتهي، وال يمكن سد أبوابه، ولكن تبقى اإلرادة سيدة الموقف، 

وأزعم أن هذه النخبة سوف تكون قادرة على تجاوز العقبات. لهذا أكرر الشكر، لكل 

من وطأت قدمه أرض المنتدى، ولكل من عمل إلنجاح مهمة المنتدى بصمٍت وتفاٍن. 

لهذه المجموعة المباركة القائمة عليه بكل شجونه وشئونه، مني التقدير واالحترام. 

ولتكن هذه النجاحات دافًعا للمضي قدًما في نشاط وفعاليات هذا المنتدى حاضًرا 

ومستقباًل. 



منتدى الثالثاء.. بوصلة نحو التجديد
الأ�ستاذ حمزة عليان

إعالمي وباحث، مؤسس مركز المعلومات والدراسات يف القبس الكويتية 

)لبنان(

في اللحظة التي صعد فيها إلى طاولة الحوار، استوقفني ولم تكن لي معرفة سابقة 

به، جلس يتحدث ويناقش في ندوة مفتوحة أثناء انعقاد مؤتمر الفكر العربي في مدينة 

مبادرة من صديق  كانت  وبالفعل  أصدقاء،  أننا  بعدها  عام 2019. شعرت  الظهران 

مشترك نصفه سعودي ونصفه اآلخر بحريني هو الزميل عبد الوهاب العريض.. بأن 

والمشاركة  القطيف  لزيارة  دعوة  إلى  تحول  ما  التعارف سرعان  من  بيننا جسرًا  بنى 

بمنتدى الثالثاء الثقافي مع مجموعة من المفكرين واألكاديميين العرب الذي كانوا 

متواجدين في ذاك المؤتمر.. 

أدباء،  مثقفين،  عنه،  أبحث  كنت  الذي  المزيج  ذاك  فيها  مفتوحة،  جلسة  كانت 

سيدات، رجال دين، شباب... وجدت ضالتي بتلك الوجوه والحوار الثري والهادئ 

تجمعهم قواسم مشتركة بإيصال أصواتهم، ولديهم مشروع فكري يطال تأهيل فكرة 

المواطنة بالدرجة األولى، فإبن القطيف، تلك البقعة التاريخية والتي خرج منها ذاك 

المعدن الثقيل )النفط(، عرفتها دول الجوار بأنها ذاك الينبوع الذي ال يجف عن العطاء 

عبر أجيال متالحقة من العلماء والمثقفين وأهل القلم والفكر، وهم من أثرى المكتبة 

مظهران  هما  بالنفس  والثقة  باالطمئنان  الشعور  المعرفي..  إنتاجهم  بأزخر  العربية 
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من مظاهر االستقرار التي لمستها من تلك الجلسة الحوارية المسائية وأعقبها عشاء 

سخي في الهواء الطلق.. 

األخ جعفر الشايب، بقامته وحضوره أضفى على المنتدى أشياء كثيرة من قناعاته 

القائمين  عند  بالتوقف  جديرًا  كان  روحه.  توأم  وكأنه  به  لصيقًا  بات  بحيث  وثقافته 

على المنتدى سواء من الوجوه النسائية المثقفة والواعية أو من الوجوه الشبابية الذين 

وجدوا المكان الذي يتناغم مع طموحاتهم وواقعهم.  

ومحاضرات  ندوات  من  المنتدى،  بها  يقوم  التي  األنشطة  العام  مدار  على  تابعت 

وتكريم شخصيات وخالفه، كانت صلة الوصل »الفيسبوك« تلك النافذة التي جعلتني 

على قرب مباشر من المنتدى. 

مخزون  من  تحتويه  لما  لها،  الداعين  وأغبط  أتصفحها  »رسالة«،  تأتيني  كلما 

الدور  بهذا  يقوم  أو  يجاريه  أن  منتدى  أي  يتمنى  وطنية  ومناسبات  ومعرفي،  فكري 

التنويري، بما هو انعكاس لحالة التعددية والتنوع والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. 

أهم ميزة في منتدى الثالثاء تستوقفك تلك األصوات التي تنادي بتجديد الفكر الديني 

غماره  تخوض  الذي  والبنيان  الحداثة  ركائز  فتلك  والمواطنة،  اإلنسان  وبحقوق 

شرائح المجتمع المدني السعودي. 

من  أجواء  ويخلق  الحواجز  يكسر  أن  استطاع  المنتدى،  عمر  من  عاًما  عشرون 

التعايش والتفاهم، فتجد من المشاركين، ذاك الطيف القادم إلى القطيف من مختلف 

مناطق المملكة ومكوناتها االجتماعية والدينية. يكفي أن تستعرض أسماء السيدات 

يؤشر  الذي  المنتدى،  »هوية« هذا  إليك كمراقب  المحاضرين، حتى تصل  والسادة 

النفتاح جديد، قائم على المكاشفة والمصارحة بهموم الوطن وأبنائه وعلى قاعدة أن 

المملكة تجمع وال تفرق، تحتضن وال تنّفر. 

الثالثاء  منتدى  المملكة،  تحتاجه  ما  وهو  االعتدال،  منحى  تأخذ  وطنية  خطوط 

أبنائه..  في عيون  وتعرف حيويته،  تقيس حرارته  منها  الوطن،  ببوصلة  أشبه  الثقافي 
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مركز معرفي بامتياز، فال تمر ذكرى أو مناسبة أو يوم عالمي، إال وتجد منتدى الثالثاء 

حاضرًا. 

بالتأكيد  لكنها  المملكة،  في  الثقافية  األندية  عدد  حول  معلومات  عندي  ليس 

تزخر بهذا النوع من المنتديات، وهي ظاهرة تستحق أن تحظى بمزيد من الدراسات 

االجتماعية، فلعل طرق هذا الباب يوصلنا إلى التشخيص المناسب لما نحتاجه من 

أدوات في سبيل تنشيط هذه الدور وتوظيفه بخدمة المجتمع وتنميته وبالتالي إعطاء 

المجتمع المدني مساحة أكبر لممارسة أنشطة وتوسيع الدائرة التي يعمل فيها، بحيث 

يتم استنهاض إمكانيات مجتمعية تسهم في بلورة تجديد الفكر السائد لالنتقال إلى 

منظومة مفاهيم تحاكي التغيير وبلغة عصرية تواكب ما يجري في المجتمعات والدول 

الصناعية والكبرى في العالم. 

بعد عشرين عاًما من االنطالقة األولى صار لزامًا على المعنيين بشؤون المنتدى، 

طرح السؤال، هل نجحنا بتعزيز حالة الحوار؟ هل أقمنا عالقات جديدة بين النخب 

الثقافية؟ هل فعاًل طرحنا موضوعات تهم المجتمع والناس؟ 

المناسبات  أو  التكريم  أو  المحاضرات  أو  الندوات  بعيدًا عن لغة األرقام، بعدد 

حققها  التي  بالنتائج  مرهونًا  يبقى  الجوهر  لكن  وجيد  مقبول  هذا  كل  الكتب،  أو 

المنتدى فعاًل وليس قوالً، وبالتالي يحق لنا نحن المتابعين عن بعد أن نسأل. إلى أين 

وصلت جهودنا على صعيد التعايش المجتمعي، والسلم األهلي، والتسامح الديني، 

أجبنا  نكون  فربما  المؤشرات  تلك  قياس  استطعنا  إذا  اإلنسان؟  وحقوق  والتعددية 

على تلك األسئلة.



منتدى الثالثاء وسنة التنوع
الأ�ستاذ حمود عبد العزيز المزيني

كاتب ومؤرخ، عضو سابق يف الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة المجمعة 

)السعودية(

لقد شق هذا المنتدى المتميز ـ منتدى الثالثاء الثقافي ـ الذي تأسس في محافظة 

بقيادة نخبة عالية  ثقة ونجاح واقتدار  القطيف، طريقه منذ عشرين عاًما مضت بكل 

الثقافة من أبناء هذه المدينة الناهضة.. فأصبح منبًرا سامًقا للعلم والمعرفة، ومقصًدا 

لكّل األطياف العلمية والثقافية والنخب االجتماعية. لم يقصر منتدى الثالثاء الثقافي 

الجميع،  انفتح على  بل  معين،  فكري  توجه  أو  أخرى،  دون  فئة  ونشاطه على  نفسه 

وهذا هو سر نجاح هذا الصرح المتميز الذي بلغت سمعته اآلفاق، وما ذلك إال لتبنّيه 

سنة الله تعالى في التنوع.

الّله  جعلها  التي  السنة  هذه  واللغات،  واأللوان  والمذاهب  الديانات  في  التنوع 

َربَُّك  َشاَء  }َوَلْو  بقوله:  الكريم  كتابه  في  عنها  وعبر  الكون  هذا  مقومات  من  تعالى 

تعالى:  اآلية: 118[، وقوله  ُمْخَتِلِفيَن{]سورة هود،  َيَزاُلوَن  َواَل  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاَس  َلَجَعَل 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم{]سورة الروم، اآلية:  }َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

22 [. هذه السنة التي ما تمردت عليها أمة من األمم، وال جماعة من الجماعات، إال 

وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسًرا.
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إن المطلع على ما قدمه هذا المنتدى عبر مسيرته الطويلة، من محاضرات وندوات 

ليتملكه اإلعجاب ويغمره السرور  وأمسيات ولقاءات ونتاج فكري وعلمي متنوع، 

فعاليات  من  الثقافي  الثالثاء  منتدى  قدمه  لما  عابرة  فبنظرة  ظهرانينا.  بين  بوجوده 

ومحاضراته  أمسياته  في  شاركوا  ولمن  الماضيين،  العقدين  مدى  على  ومناشط 

للمهتم  يتبين  وحقوقيين،  وشعراء  فكر  ورجال  دين  وعلماء  وزراء  من  وندواته، 

والمتابع ما لهذا المنتدى من حضور، وما بلغه من مكانة رسخت دوره في نشر الوعي 

والمعرفة في أوساط المجتمع وتعزيز الحوار وتجسير العالقات بين النخب العلمية 

والثقافية.

لقد جعل المنتدى مواضيع التعايش المجتمعي والسلم األهلي والتسامح الديني 

وحقوق اإلنسان وتجديد الفكر الديني منهًجا وشعاًرا له، وهذه تحسب له بال شك، 

لذا فال يستغرب حصول هذا المنتدى على تكريم وزارة الثقافة واإلعالم في بالدنا، 

وحصوله على جائزة بعثة اإلتحاد األوروبي في المملكة والخليج فضاًل عن تكريم 

عليه  القائمين  بمقدرة  اإلعجاب  ويزداد  واألهلية.  الرسمية  المؤسسات  من  العديد 

التيارات  ورموز  والمثقفين  المسؤولين  كبار  استقطاب  على  المؤسسي  بعملهم 

ثاقبة،  ونظرة  واسع  وأفق  رحب  بصدر  المتضاربة،  الفكرية  والتوجهات  المتعارضة 

واآلراء  األفكار  من  بهية  بألوان  المطرزة  الجمالية  اللوحة  هذه  نتاجها  شكل  والتي 

والمعارف واألشعار.

هناك  أن  يرى  السابقة  مواسمه  طوال  المنتدى،  ضيوف  قائمة  على  يطلع  من  إن 

المجتمع  أطياف  مختلف  بين  التواصل  في  حقيقية  نقلة  إلحداث  واضحا  توجها 

المناطق وهم ذوي  يفدون من مختلف  برامجه  المشاركين في  أن  السعودي، حيث 

أقامها  التي  الموسمية  التكريم  مناسبات  أن  كما  مختلفة.  ومذهبية  فكرية  اتجاهات 

المنتدى في احتفاله السنوي شملت شخصيات فكرية معروفة على الصعيد الوطني 

ومن مختلف المناطق والخلفيات.
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الفكر  في  الباحث  الرفاعي  الجبار  عبد  الدكتور  قول  ألردد  المناسبة  بهذه  إنني 

في  آثاره  تظهر  الذي  الحر،  الثقافي  منتداكم  في  المهمة  لجهودكم  »شكًرا  الديني: 

تحطيم سجون العقول«.

تحديات  أمامه  فإن  المنتدى،  طواها  التي  المرحلة  هذه  بعد  أنه  المؤكد  ومن 

عمل  وسائل  في  التفكير  عليه  القائمين  على  ينبغي  مشروعة  وتطلعات  مستجدة، 

إبداعية تحافظ على المكتسبات التي حققها، وتفتح المجال نحو آفاق جديدة وواسعة 

من المساهمة في التغيير اإليجابي على الساحة الثقافية وطنًيا.

وال يسعني في هذه المناسبة الجميلة إال أن أقدم خالص شكري وتقديري لألستاذ 

جعفر الشايب، هذا الرجل الخلوق والمثقف المبدع واإلداري الناجح، على دعوته 

لي بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة، وهي مناسبة مرور عشرين عاًما على إنشاء 

هذا الصرح الشامخ.

ودوام  العطاء  استمرارية  الفريد  المنتدى  هذا  على  للقائمين  الختام  في  تمنياتي 

التقدم والنجاح فهو نسيج وحده ونموذج يقتدى به.



عشرون عاًما من العمل الجاد املثمر
الأ�ستاذ خليل اإبراهيم الفزيع

إعالمي وقاص وشاعر، الرئيس السابق لنادي المنطقة الشرقية األدبي

)السعودية(

ليسهم  القطيف،  محافظة  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أنطلق  عاًما،  عشرين  منذ 

بجهد وافر في التنمية الثقافية الوطنية، ويقدم للساحة الثقافية في بالدنا عمله الثقافي 

المتميز، وفق رؤية واضحة ورائدة للتفاعل مع جميع المكونات الثقافية في المجتمع، 

وصوالً إلى تنمية الحوار بين المثقفين، بهدف نشر الوعي الثقافي في المجتمع عن 

واإلبداعات  المبادرات  وتشجيع  والفكرية،  والثقافية  االجتماعية  القضايا  مختلف 

الشبابية، على أيدي الكفاءات الجادة في عطائها من النساء والرجال. 

والمعارض  المنبرية،  والندوات  المحاضرات  المنتدى  نشاطات  وشملت 

خدمة  في  البارزة  الشخصيات  وتكريم  القصيرة،  واألفالم  والحرفية  التشكيلية 

المجتمع وفي العديد من المجاالت، إضافة إلى اإلصدارات الثقافية عن الشخصيات 

الوطنية الملهمة، التي أسهمت في خدمة المواطن، ورفعت من شأن الوطن، وقدمت 

ذلك،  جانب  إلى  األهمية.  بالغة  وطنية  دروسًا  الناس  منها  لينهل  اإلنسانية  تجربتها 

إنعاش  أجل  من  واألهلية،  الرسمية  الثقافية  المؤسسات  مع  بالتعاون  المنتدى  اهتم 

الحراك الثقافي، وقد استطاع وهو مؤسسة أهلية وبإمكانياته المحدودة، أن يتفوق في 

نشاطه الثقافي على مؤسسات رسمية ذات إمكانيات كبيرة.
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االستشارية  الهيئة  ضمن  أكون  أن  لي  قدر  أنه  أذكر  أن  هنا  المناسب  من  ولعله 

مهمتها  الوطن،  مثقفي  من  نخبة  من  مكونة  لجنة  وهي  سنوات،  ولعدة  للمنتدى 

حيث  من  سواء  القادم،  الموسم  مناشط  واقتراح  الماضي،  الموسم  أنشطة  تقويم 

اختيار الموضوعات أو ترشيح أسماء المشاركين في تقديمها. وقد لمست في خالل 

تلك السنوات حرص صاحب المنتدى األستاذ جعفر الشايب على دقة سير العمل 

في  امتدت  والتي  الهادفة،  النشاطات  من  المزيد  لتقديم  فعالياته،  وتطوير  بالمنتدى 

تنوعها لتشمل العديد من المجاالت اإلنسانية الهامة، يساعده في ذلك فريق العمل 

في المنتدى، ممن وجد فيهم الكفاءة لتسيير العمل وعلى الوجه الذي يحافظ على 

الهامة،  الجديدة  النجاحات  من  المزيد  المستوى  لهذا  ويضيف  المنتدى،  مستوى 

بعيدًا عن القيود المناطقية أو المذهبية التي قد تعيق أي مشروع ثقافي أو غير ثقافي 

عن تحقيق أهدافه الوطنية.

المثقفين  أنظار  لفت  متميزة،  قطيفية  بنكهة  رائد،  وطني  مشروع  فالمنتدى 

أبناء  من  سواء  كبير،  نوعي  وحضور  ملحوظ،  بشغف  فعالياته  فتابعوا  والمثقفات، 

المحافظة أو المنطقة أو المناطق األخرى، وذلك راجع إلى أهمية المواضيع المقدمة، 

وحسن اختيار مقدميها.

الجهد  يتضح  الماضية،  العشرين  السنوات  في  المنتدى  فعاليات  وباستعراض 

الكبير المبذول من صاحب المنتدى والعاملين معه، في استقطاب عدد كبير من رواد 

األدب والثقافة والفكر من داخل المنطقة وخارجها لإلسهام في هذه الفعاليات. كما 

بالمناسبات  المشاركة في االحتفاء  المنتدى لم يكن غائبًا في يوم من األيام عن  أن 

العالقة بمشاكل اإلنسان وهمومه  العربية والعالمية ذات  الوطنية، واالهتمام باأليام 

أو  اإلقليمي  المستوى  على  األممية  المنظمات  حددتها  التي  األوقات  في  العامة، 

العالمي، إلى جانب االهتمام باألحداث والتحوالت العالمية التي تشغل الرأي العام، 

يتم  ما  بالموضوعية في كل  االلتزام  والعالم، مع  األمة  وتؤثر على حاضر ومستقبل 
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تقديمه على منبر المنتدى من محاضرات أو ندوات مختلفة.

والمؤسسات  الدوائر  من  كثير  في  العمل  عطلت  التي  كورونا  جائحة  وفي 

التواصل  روابط  عبر  الثقافي  نشاطه  يواصل  المنتدى  هذا  نرى  واألهلية،  الحكومية 

االجتماعي، كل يوم ثالثاء وهو موعد نشاطه المعتاد خالل السنوات الماضية، وهو 

نشاط لم يتراجع في ظل هذه الجائحة، بل استمر كما كان وأكثر في تقديم المزيد من 

الموضوعات الهامة، والتفاعل مع النشاطات الثقافية األخرى من خالل نشر مواعيد 

تنفيذها ليتمكن رواد منتدى الثالثاء الثقافي من متابعة تلك النشاطات. 

الثقافية، واستمرت اإلعالنات عن قرب صدور  كما استمر في تقديم مطبوعاته 

صاحب  لدى  ملح  هاجس  هو  الثقافي  الهّم  أن  يعني  مما  وأخرى،  فترة  بين  أحدها 

الدائم  الحضور  الذي يضمن  وبالشكل  معه،  المتعاونين  من  العمل  وفريق  المنتدى 

الوباء  فرضها  التي  العزلة  رغم  الثقافية،  الساحة  على  ونشاطاته  للمنتدى  والالفت 

الذي شّل حركة بعض المنتديات الثقافية المماثلة، أو قلص من نشاطاتها في أحسن 

الظروف.

أن  سبق  وقد  الشايب،  جعفر  األستاذ  المنتدى  لصاحب  ويشكر  يذكر  جهد  إنه 

بارك هذا الجهد سمو أمير المنطقة الشرقية في لقائه بأعضاء المنتدى)اللجنة التنفيذية 

والهيئة االستشارية(، مؤكدًا على أهمية المنتدى، ودعم جهوده الهادفة لخدمة الثقافة 

والمثقفين في وطننا العزيز.

وفي مثل هذا العمل المثمر فليتنافس المتنافسون.



عن ُمنتدى الثالثاء الثقافي السامق
الق�س الدكتور ريا�س جرجور

أمين عام الفريق العربي للحوار اإلسالمي ـ المسيحي، ورئيس ُمنتدى التنمية والثقافة والحوار 

)لبنان(

في لقاء ثقافّي شامل وممّيز تّم بّثه عن ُبعد مساء الثالثاء الموافق 28 ابريل 2020، 

القطاف  لهذا  مبروك  العشرين.  موسمه  السعودي  الثقافي«  الثالثاء  »ُمنتدى  اختتم 

السعودية  العربية  المملكة  أرض  على  العشرين  السنوية  للمّرة  يطفح  الذي  الثقافي 

أيًضا  بل  القطيف  أبناء  فقط  ليس  وأدًبا  وعلًما  وأخالًقا  ثقافًة  منه  ويتغّذى  المباركة 

جميع أبناء المملكة العربية السعودية.

الثقافية في عالمنا العربي، لكن العديد منها أيًضا ينحصر  عديدة هي المنتديات 

جهوي  مناخ  أو  بيئة  حول  والتمحور  والحصرّية  واالختصاص  والزمان  بالمكان 

وال يعمل في المحاور الثقافية المتعددة على صعيد الوطن كله واألّمة العربية كلها 

واإلنسانية الشاملة.

وهنا يأتي »ُمنتدى الثالثاء الثقافي« ليجمع ما تفّرق، ويوضح ما وقع في االلتباس، 

ويزعزع الحصرية لبناء شمولية معطاء، ويحّول المفاهيم الضيقة واألنانية واالنعزالية 

الُمنتدى  هذا  موقع  في  قرأته  ما  ولعّل  تفّرق.  وال  تجمع  إنسانّية  ثقافية  مفاهيم  إلى 

الكلمات وكثير من  بقليل من  الُمنتدى  تعبير عن طبيعة هذا  أعمق  يعبّر  اإللكتروني 
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العمق واإليحاء.

فبعد أن »ُيعّرف« عن الُمنتدى، يتطّرق إلى »رؤيته« الخاصة ويقول: يسعى الُمنتدى 

التواصل مع جميع  الوطن، من خالل  رائدة على مستوى  ثقافية  ألن يكون مؤسسة 

المكونات الثقافية في المجتمع وااللتزام بمفاهيم التعددية الثقافية والحوار الهادف. 

والتواصل  الحوار  تنمية  تعمل على  »رسالة«  تحمل  أن  من  بّد  الرؤية ال  أن هذه  إالّ 

وذلك من خالل حوار تفاعلي منّظم ومتواصل.

وعند العمل على مثل هذه الرؤية والرسالة ال بّد من أن ترتسم »أهداف« الُمنتدى 

العملية والحقيقية وأهمها: تجسير العالقة بين النخب المثقفة، ونشر الوعي الثقافي 

في المجتمع، وتعزيز الحوار، وتفعيل المبادرات الثقافية واالجتماعية.

في الواقع، شّكل ُمنتدى الثالثاء، صرًحا ثقافًيا سامًقا خدم المنطقة والثقافة فيها 

المجتمع.  في  الحوار  وإثراء  المعرفة  أنسنة  على  وعمل  المجاالت،  مختلف  في 

ومن الضروري القول إن هذا الُمنتدى لم يتعامل مع الثقافة بعين ضّيقة، أي بمفهوم 

مع  الثقافة  في  وجوه عديدة  إلى  وتطّرق  وحاضر  ونشط وحاور  بل عمل  محصور؛ 

ُذكر  العشرين،  الموسم  تحّدياتها. وفي إحصاء ورد في إحدى كلمات حفل  جميع 

حين  في  ندوات،  تسع  خالل  من  عليها  الضوء  سّلط  قد  والثقافة  الفكر  مواضيع  أن 

العلمية  الندوات  وشكّلت  محاضرات،  بأربع  المجتمع  وقضايا  السياسة  حظيت 

المتخصصة في العلوم البحتة قرابة ثالث ندوات، وتساوى موضوع األدب والشعر 

وموضوع االقتصاد ليحظى كل منها بثالث ندوات، فيما توزعت بقية ندوات الموسم 

في موضوعات مهمة متفرقة، على أن التنّوع لم يكن هو المهم في األمر وحسب، بل 

النوعية في المحتوى أيًضا.

وفي نفس الموضوع، ال بّد أن نذكر احصاًء في حفل الموسم العشرين للُمنتدى. 

في  فنيًّا  معرًضا   12 تضمنت  العشرين  الموسم  فعاليات  أن  العرض  هذا  في  وجاء 

وحقوقية  إنسانّية  قضايا  حول  قصيًرا  فيلًما   18 وعرض  الفنون،  أشكال  مختلف 
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مختلفة، وتّم عرض وتوقيع 23 كتاًبا على منصة الُمنتدى خالل هذا الموسم. أخيًرا 

فعاليات الموسم العشرين تضمنت إنجاز )31 ندوة بمشاركة 42 متحدًثا، 24 ضيف 

شرف، وشهد الُمنتدى 26 تكريًما لمبدعين ولمؤسسات اجتماعية(.

وراعي  مؤسس  هو  لي  صديق  عن  كلمات  بعض  أقول  أن  جًدا  يهمني  ختاًما، 

منتدى الثالثاء الثقافي، وعن الدور الرائع الذي يقوم به. إنه الصديق والعزيز األستاذ 

ـ  اإلسالمي  للحوار  العربي  »الفريق  نشاطات  في  معنا  شارك  الذي  الشايب،  جعفر 

يضفي  وكان  والحوار«،  والثقافة  التنمية  »ُمنتدى  نشاطات  في  وكذلك  المسيحي«، 

على لقاءاتنا خبرته العميقة وينيرنا بواقع العيش المشترك على صعيد المملكة العربية 

السعودية.

كان النافذة التي أعطتنا المجال من خاللها على شخصيات رائدة، رجاالً ونساًء 

مثقفين ومثقفات، وشخصيات فاعلة في مجال الثقافة والحوار والعيش المشترك في 

المملكة والخليج. هو كان دائًما يدعو إلى قراءة التعددية في الحوار، وفي التجارب 

والبحث عن النماذج اإليجابية وتوثيقها وإبرازها خدمًة للعيش المشترك.

ُمنتدى  مسيرة  الله  وبارك  واحترام  تقدير  كل  المحبة،  مع  صديقي،  يا  مني  لك 

الثالثاء الثقافي الصلب والمتماسك.



منتدى الثالثاء الثقافي والعطاء املتجدد 
الأ�ستاذ زكي عبد اهلل الميالد

كاتب وباحث، رئيس تحرير مجلة »الكلمة« 

)السعودية(

هذه هي المرة األولى في تاريخ القطيف الثقافي الحديث، التي يتم فيها االحتفاء 

بمنتدى ثقافي هو »منتدى الثالثاء الثقافي« الذي أكمل عقده الثاني، واتسمت مسيرته 

الزمنية طيلة عشرين عاًما باالنتظام الجاد، ولم تشهد تعثًرا أو توقًفا أو انقطاًعا، متغلًبا 

الصعب  من  كان  التي  والموضوعية  الذاتية  والمعضالت  العقبات  من  كثير  على 

تجاوزها وتخطيها، ولم يقَو عليها العديد من المنتديات الثقافية األخرى التي تعثرت 

أو توقفت ولم تكمل مسيرتها.

خالل العقدين الماضيين واكب »منتدى الثالثاء الثقافي« المشهد العام في حراكه 

المحلي  الصعيد  متفاعاًل معه، مسجاًل حضوًرا متصاعًدا على  الثقافي واالجتماعي 

القطيفي في طور، ثم على الصعيد الوطني السعودي في طور آخر، ثم على الصعيد 

الثقافية  القضايا  مختلف  حول  وتنميته  الحوار  إلى  داعًيا  ثالث،  طور  في  الخليجي 

واالجتماعية، ساعًيا إلى التواصل وتجسير العالقة مع النخب المثقفة داخل الوطن 

وخارجه، متأماًل ألن يكون مؤسسة ثقافية رائدة.

بهذا  متميًزا  الجهة،  هذه  من  لذاته  متنبها  تجربته  يطور  كيف  المنتدى  عرف  لقد 
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المسار، مقدما تجربة شهدت تحسنًا مستمرا في أدائها، وتنوًعا في أنشطتها، وتجدًدا 

النهج حافظ  المنتديات األخرى ومتفوًقا. وبهذا  كثير من  متفرًدا على  برامجها،  في 

المنتدى على عطائه، وبرهن على إمكانية استدامة عطائه، وهذه سمة متقدمة تسعى 

إليها جميع المنتديات الناجحة متمنية أن توسم بها وتعرف.

األمر الذي يعني أن المنتدى تمكن من تخطي وضعية اإلصابة بالرتابة والجمود، 

وكذا وضعية اإلصابة بالتقليدية والسكونية التي من السهولة الوقوع فيها، واإلصابة 

بها مع مرور الوقت. بخالف هذه الوضعيات ظل المنتدى يجدد في أنشطته وبرامجه 

وينوع بين وقت وآخر، بطريقة ظلت تلفت االنتباه إليه، كاشًفا عن سعة أفقه، وبعد 

نظره، ورحابة فضائه.

اإلداري  البعد  منها  المهمة،  األبعاد  من  العديد  التجربة  في  التطور  هذا  شمل 

الذي شهد تطوًرا ملحوًظا اتسم بالمرونة والتغير واالنفتاح، انتقل فيها المنتدى من 

الوضع اإلداري البسيط الذي كان في أول عهده، إلى وضع إداري له هيكليته المعلنة 

اإلعالم  شملت  والوظائف،  المجاالت  متعددة  هيئات  من  المكونة  والمستقرة، 

والتواصل والعالقات العامة والتحرير والصياغة والبرامج، إلى جانب هيئة استشارية 

الشايب  جعفر  األستاذ  هو  عام  مشرف  إدارة  تحت  جميعها  تنتظم  إدارة،  ومجلس 

راعي المنتدى ومؤسسه، الذي عرف بخبرته اإلدارية الناجحة، وجديته المدهشة في 

الفضل األكبر  إليها  يعود  التي  المتميزة  إلى جانب سمات شخصيته  إدارة األعمال، 

فيما وصل إليه المنتدى.

تعلق  ما  المنتدى،  تجربة  في  التطور  شملها  التي  المهمة  األخرى  األبعاد  من 

جانب  فإلى  وتميًزا،  ثراًء  وأضافت  وتنوًعا،  تجدًدا  شهدت  التي  والبرامج  باألنشطة 

المنتدى  الرئيسة وما يعقبها من مناقشات ومداخالت، أضاف  برنامج المحاضرات 

مجموعة من األنشطة المتنوعة شملت: الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، وهما من 

الفنون التي شهدت تطوًرا وازدهاًرا في محافظة القطيف، حيث تتاح الفرصة أسبوعًيا 
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وتسليط  بها،  والتعريف  أعمالهم،  بعرض  الفنيين  هذين  في  المواهب  ألصحاب 

الضوء على ما حققوه من إنجازات.

كذلك  شهد  الذي  بالكتاب،  عالقة  لها  فقرة  أيًضا،  المضافة  األنشطة  هذه  من 

التعريف  يتم  المنتدى  يعقده  أسبوعي  نشاط  كل  فمع  القطيف،  في  متنامًيا  ازدهاًرا 

بكتاب جديد، ويقوم مؤلفه بتوقيعه، ويكون معروًضا لالقتناء. يضاف إلى ذلك فقرة 

لها عالقة باألعمال الفنية، بعرض فيلم قصير تمثيلي أو وثائقي من إنتاج محلي في 

الغالب، يعرض ضمن فقرة محددة تعرف بفيلم األسبوع.

أما النشاط المميز الذي تنبه إليه المنتدى واعتنى به، ومثل إضافة المعة في برامجه، 

وأصحاب  كافة،  المجاالت  مستوى  على  الجادة  المبادرات  أصحاب  تكريم  فهو 

المواهب المبدعة، وأصحاب اإلنجازات المتفوقة من الجنسين صغاًرا وكباًرا. لقد 

ا الوصول إلى هذه الشريحة الذكية والمبدعة والمتفوقة والمبادرة  كان من المهم جدًّ

وتكريًما  ألشخاصهم،  تقديًرا  وإنجازاتها،  وبإبداعاتها  بها  والتعريف  المجتمع،  في 

االجتماعي  المستوى  على  الالئقة  مكانتهم  األشخاص  هؤالء  وليأخذ  ألعمالهم، 

والوطني، وحتى على المستوى اإلنساني.

بهذه األنشطة المتنوعة استطاع المنتدى من جهة أن يظهر بصورة الكيان الجامع 

بين منبر ثقافي ومعلم فني ومنصة تكريم، ومن جهة أخرى استطاع المنتدى أن يكون 

حاضنًا لفئات متعددة المواهب والمناشط ولمنجزاتها وإنجازاتها، ومجّسًرا العالقة 

بين الكاتب واألديب والشاعر والفنان الذين وجدوا ألنفسهم وألعمالهم حضوًرا في 

المنتدى وتقديًرا. 

وبعد عشرين عاًما يكون المنتدى قد بنى لنفسه رصيًدا حيوًيا من الخبرة والتجربة 

الناضجة والمتراكمة التي تمثل له أفضل عون، وأقوى إلهام لمواصلة عطائه المتجدد.



عشرون عاًما من التقدم
الأ�ستاذ زكي من�سور اأبو ال�سعود

مصرفي ومستشار مالي، كاتب ومهتم بالشأن الثقافي واالجتماعي 

)السعودية(

بهذه  ويسعدني  عمره،  من  العشرين  الثقافي  الثالثاء  منتدى  يتم  العام،  هذا  في 

والتقدم، وال  النجاح  من  مزيًدا  تحقيق  لهم  متمنيًا  عليه،  القائمين  أهنئ  أن  المناسبة 

يسعني إال أن أشيد بدور راعي المنتدى الصديق جعفر الشايب، الذي استطاع بعزيمته 

وحكمته الحفاظ على استمرارية المنتدى والسير به في نجاح مضطرد. إن أحد أسباب 

هذا النجاح تكمن في العمل الجماعي إلدارة وتنظيم عمل المنتدى، واالستناد على 

روح الفريق الواحد، مما جنبه اآلثار السلبية التي عادة ما تنجم عن االنفرادية في إدارة 

وتسيير دفة أي كيان، وما يتبع ذلك من تعثر وارتباك في تنفيذ واستمرارية العمل.

إن من أكبر التحديات التي تواجه النشاط الفكري والفعل الثقافي في أي مجتمع، 

حالة الجمود واالنغالق والتقوقع على الذات واالستسالم للثقافة السائدة دون تقييم 

أو مراجعة لها، والتوقف عن طرح األسئلة حول مدى سالمة متنها ومضامينها، وعدم 

الحدود  على  متمردة  بطبيعتها  أنها  حيث  الثقافة،  حقول  في  المستجد  عن  البحث 

المفروضة عليها. وينتج عن هذا الجمود أن تتحول الثقافة بانعزالها عن الواقع الزمني 

لعائق، وتفقد قدرتها على فعل التحفيز والدفع بالمجتمع نحو األمام. 
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إن الفعل الثقافي الذي ال يستطيع أو ال يحتمل تبعات الوقوف ضد النمطية واليقينية 

العمياء وتقديم الجديد، الذي قد ال يكون منسجمًا مع السائد مجتمعيًا، هو فعل عقيم 

وفاقد لطبيعته المستقاة من العقل البشري، الذي خلقه الله في اإلنسان ليمّيزه عن بقية 

الكائنات الحية ويجعله فاعاًل وباحثًا عن كل ما يعمر األرض. فاإلعمار يقتضي دائما 

استشراف الجديد والعمل به، فهذه كانت مسيرة اإلنسان وهكذا ستظل.

وكوني أحد المهتمين بالشأن العام المحلي، الذي يشمل ضمن أبعاده المتعددة 

ما يحدث في المشهد الثقافي، وهو مرآة ينعكس فيها ما يجري داخل المجتمع، فقد 

أتيح لي خالل هذه السنين أن أتابع عن كثب فعاليات المنتدى األسبوعية على مدار 

العشرين موسم المنصرمة. وأستطيع الجزم بأن المنتدى تمكن من تخطي بعضًا من 

الحدود والحواجز الموسومة بختم الذهنية المجتمعية، دون أن يفضي ذلك لعزلته، 

أو ابتعاد النخب المهتمة بالشأنين الثقافي واالجتماعي عنه. 

األسماء  من  مجموعة  استضافة  من  تمكنه  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  وُيحسب 

المبدعة والفاعلة في مجاالت متنوعة من النشاط الفكري والحراك المجتمعي، من 

مما  الوطن  أرجاء  كافة  ومن  ومتعددة،  متنوعة  فكرية  وبخلفيات  األجيال  مختلف 

أضفى على المنتدى مظهرًا وطنيًا عابرًا للمحلية والمناطقية، وأبعد عن نفسه تبعيات 

التقوقع المكاني، واالنكفاء على جيل دون غيره.

فعل آخر، ال يمكن ألي متابع لمسيرة منتدى الثالثاء إال أن يتوقف عنده ويحييه 

الذي  التقدم  إن  أنشطته.  المتعدد والملموس في كافة  المرأة  عليه، أال وهو حضور 

أو  منفردة  كمتحدثة  واستضافتها  وكمستمعة،  كإدارية  المرأة  مساهمة  في  أحرز 

مشاركة مع متحدثين آخرين، يعكس مدى انسجام المنتدى مع التحوالت المتجهة 

نحو تمكين المرأة. وال يسع المرء إال أن يتمنى للمنتدى أن تكون خطواته ومبادراته 

المرأة  مكانة  من  للرفع  الهادفة  الحداثية  للمجهودات  االنضمام  على  وقادرة  حثيثة 

السعودية وتحفيزها للمضي قدما نحو آفاق جديدة كشريك كامل في البناء التنموي.
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إن استمرارية المنتدى لعشرين عاًما دون انقطاع، ما هو إال مؤشر على أن هناك 

حاجة عميقة لدى المجتمع للنشاط الثقافي األهلي، وأن المنتدى ُيلبي بعضًا من هذه 

الحاجة. ومن المهم لالرتقاء بمستوى النشاط الثقافي السعودي ومنحه الفرصة لكي 

يتبوأ المركز الالئق به أن يتم تأطير هذه األنشطة في كيانات مدنية مجتمعية مستقلة 

وفق نظام رسمي يمنحها الحرية ويحميها من الفشل والتحجر، ويمنع عنها الوقوع 

في براثن التقوقع والسقوط في حبائل الهويات الالوطنية، ويرفع عنها قيود وعراقيل 

البيروقراطية، وأن يتاح للملتقيات والمنتديات الثقافية، أن تنال فرصتها في التحول 

لمؤسسات ثقافية تضمن لها البقاء واالستمرارية واإلسهام في الفعل الثقافي بفعالية 

مستدامة. 

وأسأل الله أال يخذل القائمين على إدارة منتدى الثالثاء الثقافي في عملهم الكبير 

مسيرتهم  رفيق  ويجعله  النجاح  لهم  يكتب  وأن  عليه،  والثناء  به  للفخر  والمستحق 

الميمونة.



مبادرة تقدمية في عالٍم يتأخر
الأ�ستاذ زياد عبد ال�سمد

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

)لبنان(

ُتنعُش  فهي  التفكير،  آفاق  المعرفة وتوسيع  دوٌر إلغناء  اإلنسان  للثقافة في حياة 

والمتشّعبة.  الواسعة  دنيانا  رحاب  في  جديدة  فضاءات  إلى  وتنقله  وتنّشطه  الفكر 

وُتعتبر الثقافة من العناصر األساسية المكّونة للمواطنة بما هي منظومة من الحقوق 

والواجبات التي تحّدد عالقة اإلنسان بمحيطه، ال بل تكاد أن تكون البعد األساسي 

للمواطنة. ففيها تتبلور الهوية الفكرية في عالم متنوع الثقافات والمرجعيات الفكرية 

طبائعها  وتكتسب  اإلنسان  شخصية  تتكّون  الصلبة  أساساتها  وعلى  والمعرفية 

وحقوق  جهة  من  اليومي  للتفكير  كمنهٍج  والحوار  الثقافة  بين  الربط  أما  وأطباعها. 

من  الكثير  يشهد  عالم  في  البعض  ببعضهم  الناس  عالقة  تنظيم  كآليات  اإلنسان 

الفوضى والتجاوزات، من جهة ثانية، هو أمر أكثر من ضروري. 

عبر  اإلنسانية  الحضارة  تطور  مع  وتطورت  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نمت  لقد 

مرورًا  القديمة  العصور  في  وبابل  النهرين  بين  ما  بالد  حضارة  بزوغ  منذ  العصور، 

بالحضارة اإلسالمية، فكانت مهدًا لها ولها الفضُل في بلورتها قبل صدور »الماغنا 

كارتا« و»إعالن حقوق اإلنسان« في العصور الوسطى، إلى أن تأسست منظمة األمم 

على  المدّمرة  بآثارها  اإلنسانية  العالميتين  الحرَبين  أثكلت  أن  بعد  حديًثا  المتحدة 
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اإلنسان«  لحقوق  الدولية  »الشرعُة  فاعُتمَدت  الحضاري،  والتراث  البشري  اإلرث 

على  يقوُم  عالٍم  ولتأسيس  الحروب  من  للوقاية  الدولي  للقانون  أساسية  كمرجعيٍة 

اإلنسانية  والكرامة  العدالة  بين  الُمحَكم  الرابط  تأّكد  أن  بعد  والسالم  العدالة  مبادئ 

والحرية والعيش بأمن وسالم.

من  تمكنت  عندما  الذهبي  عصَرها  بلغت  فقد  واإلسالمية،  العربية  الثقافة  أما 

توفير شروٍط سلميٍة ومناسبٍة لتالقي الحضارات والتفاُعِل فيما بينها والمحافظة على 

ال  والفلسفة،  والعلم  والثقافة  والفكر  األدب  من  عندها  ما  أجمل  فأنتجت  تنّوعها 

زالت البشرية جمعاء تنهل منها حتى يومنا هذا. في حين أن نظرة عامة إلى األوضاع 

من  العربية  المنطقة  تعاني  حيث  المنطقة،  بلغته  الذي  االنحدار  مدى  ُتظهر  الراهنة 

تخّلف الفٍت في مؤشراتها التي تشير إلى أن الفقر والبطالة وعدم المساواة قد بلغت 

العالم.  في  األُخرى  المناطق  ترتيب  سّلم  أسفل  في  تضُعها  مسبوقة  غير  معدالت 

كما تشهد أكبر عدد من النزاعات المسلحة التي تتعدى آثارها حدود الدول، لتطال 

الدول المجاورة، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها، وتعيق الجهود 

التنموية فيها، وتأتي على نسيجها االجتماعي والثقافي المتنوع ال بل وتقضي عليه. 

أكبر عدد من  المنطقة على  إلى كل ذلك، ونتيجة لهذه األوضاع، تحتوي  باإلضافة 

الالجئين والنازحين في العالم. 

منذ مطلع األلفية أطلقت مجموعة نخبوية في محافظة القطيف بالمملكة العربية 

المثقفين  بين  الحوار  تعزيز  إلى  تهدف  كمبادرة  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  السعودية 

حول التحديات والمواضيع التي تهّم المجتمع. لقد كنت شاهدًا حيًا على تطور هذه 

المبادرة وتقدّمها من خالل متابعتي لها عبر التقارير األسبوعية التي يوّزعها القائمون 

اقتحام  في  الجرأة  لفتتني  وقد  العربية،  المنطقة  في  المتابعين  أصدقائهم  على  عليها 

مواضيع مهمة تساعد المجتمع على الخروج من أزماته وانقساماته ومعالجة التحديات 

الكثيرة التي تواجهه. فدأبت هذه النخبة على تنظيم نشاط أسبوعي على مدى العشرين 
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سنة الماضية، بمشاركة مثقفين من مفكرين، وأدباء، وفنانين، وإعالميين، وناشطين 

انقطاع.  وبيئيين، واجتماعيين، وشخصيات رسمية من دون  وتنمويين،  اقتصاديين، 

من  التكريم  جائزة  منها  جوائز  استحقاق  على  الدؤوبة  النشاطات  هذه  خّولتها  وقد 

وزير الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية عام 2010م وجائزة »شاليوت« 

من بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج عام 2015م.

لكّل  نموذجًا  ليشكل  الظروف  الثقافي في ظل هذه  الثالثاء  منتدى  تأسيس  يأتي 

الناشطين في مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان في منطقة تواجه الكثير من التحديات 

انتهاكات حقوق اإلنسان وتنتقص من  إلى تعدد  التنموية وتؤدي  الجهود  التي تعيق 

حقوق  حول  الحوار  وتعميق  والثقافية،  الفكرية  للمواضيع  فالتعرض  المواطنة. 

اإلنسان وآليات الحماية والدفاع عنها، هو المدخل السليم لبناء المواطنة الحقيقية، 

في  تساهم  مدنية،  نشاطات  في  االنخراط  والقادرة على  لواقعها،  والواعية  الملتزمة 

تحقيق التقدم والتنمية وحماية البيئة وحقوق اإلنسان.

وباسم  باسمي  ألتوجه  المناسبة  أستغلُّ  تأسيسه،  على  عاًما  عشرين  مرور  وبعد 

زمالئي في »شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية« إلى الزمالء واألصدقاء 

في منتدى الثالثاء الثقافي بأحّر التحيات القلبية والصادقة، واالحترام والتقدير. إذ ال 

حدود للدور الذي يلعبه المنتدى، وعلى أمل أن تتالقى جهود كل القوى والمبادرات، 

وتتعاون في سبيل تطور المنطقة وتقدّمها، وتحرير شعوبها من االستعمار واالستبداد، 

وتوفير أسس العيش الهانئ والكريم.



الثالثاء.. عشق املثقفين
الدكتور زيد بن علي الف�سيل

كاتب وباحث، متخصص يف تاريخ جنوب الجزيرة العربية، ومهتم بالتاريخ الثقافي والفكري 

)السعودية(

ليله سحر  المثقفين، وكأن في  الثالثاء حكاية وموعدا مع جمهرة  ليوم  أن  يظهر 

أو  كلمة،  كانت  سواء  والجمال  اإلبداع  مظاهر  لمالمسة  التواقة  النفوس  يجذب 

قصيدة، أو صورة، أو نغًما ُيجلي ما في القلوب من كدر. 

في الثالثاء يقيم أعضاء رابطة الكّتاب األردنيين صالونهم الثقافي، وفي الثالثاء 

الشيماء  أبي  صالون  في  الغربي  الساحل  أبناء  من  نخبة  جدة  مدينة  في  يجتمع  أيًضا 

)محمد سعيد طيب( الشهير بضيوفه ورواده، حتى أن الكاتب الصحافي المعروف 

حمود أبو طالب قد اختزل مدينة جدة في ثنايا الصالون الشهير حين عنون كتابه باسم 

بأن »الثلوثية« )كما يطلق عليها(  الثالثاء.. مجتمع في صالون«، مؤكًدا  »جدة مساء 

هو  أكبر  لصالون  مصغر  نموذج  هي  وإنما  محددة،  لمجموعة  لقاء  مجرد  »ليست 

المجتمع« بما يعكسه من تنوع في اآلفاق والرؤى. 

وفي الثالثاء كذلك أقام القطيفيون بالساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية 

منتداهم الثقافي الزاخر بفعالياته وبرامجه وضيوفه، ليكون بعد مرور عشرين عاًما من 

المحلي في  الصعيد  الثقافية األهلية ليس على  المؤسسات  البذل والعطاء أحد أهم 
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المنطقة الشرقية وحسب، وإنما على الصعيد الوطني والخليجي أيًضا. 

وكيف ال يكون ذلك! وقد تأسس منتدى الثالثاء الثقافي بوصفه منتدى أهلًيا غير 

هادف للربح عام 2000م، على يد مجموعة من المثقفين الذين َتَمثََّل هدفهم األسمى 

في تجسير العالقات بين النخب الثقافية، وتعزيز حالة الحوار بين مختلف األطياف، 

والبرامج  بالمبادرات  والتعريف  المجتمع،  تهم  التي  والمواضيع  القضايا  وطرح 

راموا  ما  تحقيق  في  كبيًرا  نجاحهم  وكان  والوطنية.  المحلية  واالجتماعية  الثقافية 

بوهج  الساحة  استمرارهم وبقاءهم على  فإن  قناعتي  أهداف وغايات. وفي  إليه من 

منير، وتزايد مهاراتهم في كيفية إدارة جانب من المشهد الثقافي، بل وتنوع برامجهم 

وُهويات ضيوفهم، لهو أكبر دليل على متانة مثابرتهم ونجاحهم الذي ُيشكرون عليه.

لقد أخذ المنتدى على كاهله تنظيم ندوات أسبوعية تعقد في مساء كل يوم ثالثاء، 

أو  والتعريف  قصير،  لفيلم  وعرض  فني،  ومعرض  رئيسة،  محاضرة  على  تشتمل 

التكريم بشخصية أو مبادرة، وعرض وتوقيع كتاب جديد، كل ذلك في أمسية واحدة، 

أليس في ذلك تفرًدا يستحقون الشكر عليه؟

وسبعة  أربعمائة  قرابة  اإللكتروني  موقعه  في  مرصود  هو  كما  المنتدى  أقام  لقد 

وخمسين ندوة متنوعة الطرح واألفكار، شارك فيها سبعمائة وثالثة وستين محاضًرا 

مائة  قرابة  مصاحبة  كفعالية  المنتدى  ونظم  والخليج،  المملكة  أرجاء  مختلف  من 

ومبادرة،  شخصية  وسبعين  وأربع  مائة  قرابة  كّرم  كما  فنًيا،  معرًضا  وثالثين  وواحد 

وعرض تسًعا وتسعين فيلًما قصيًرا، ووقع في أروقته قرابة ثالث وثالثين كاتًبا وكتاًبا 

مع نهاية الموسم العشرين. وكل ذلك كان بمشاركة عديد من الشخصيات الرسمية، 

والصحية  واالجتماعية  العلمية  المجاالت  مختلف  في  المتخصصين  من  وجمهرة 

والفكرية والحقوقية، الذين تناولوا بالنقاش والحوار مواضيع شتى من قبيل التعايش 

المجتمعي، والسلم األهلي، والتسامح الديني، والتعددية والتنوع، وحقوق اإلنسان، 

حظي  فقد  ذلك  وألجل  منضبط.  منهجي  إطار  في  وغيرها،  الديني،  الفكر  وتجديد 
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المنتدى بتقدير الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، ونال جائزة التكريم 

من معالي وزير الثقافة واالعالم الدكتور عبد العزيز خوجة عام 2010م، كما حصل 

على جائزة »شاليوت« من بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج عام 2015م.

تعزيز شكل من أشكال  الفضل في  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  أن  إلى  أختم ألشير 

الوحدة الوطنية، إذ ولد ونشأ وترعرع في وقت كانت الجسور متهالكة بين مختلف 

نفثه  ما  جراء  مصطنعة  عزلة  عاشت  التي  بخاصة،  القطيف  ومحافظة  الوطن  أرجاء 

المتطرفون من أفكار مغلوطة، وأقاموه من حواجز واهية. لكن إصرار القائمين على 

المنتدى برئاسة مؤسسه األستاذ جعفر الشايب وبقية رفاق دربه لترميم تلك الجسور 

وإعادة تمتينها، بوضوح هدفهم السامي، ونقاء والئهم للوطن ووالة أمره، قد ساهم 

المزيفة،  الُحجب  تلك  يخترق  أن  في  ونجح  المغلوطة،  األفكار  تلك  مواجهة  في 

وتتساقط  باألنفس،  األنفس  لتجتمع  القطيف  إلى  ونسائه  برجاله  الوطن  ويدخل 

النجاح  وقيمة  قمة  هو  فذلك  ولعمري  الوطنية،  الُلحمة  وتتعزز  الواهية،  الحجب 

المأمول. 



منتدى الثالثاء وعشرون عاًما على تأسيسه
الدكتورة زينب اإبراهيم الخ�سيري

أديبة وروائية، ورئيسة مبادرة التفرغ الثقافي بوزارة الثقافة 

)السعودية(

بعمل  البدء  أجل  من  جديدة  رؤى  لصياغة  والمفكر  المثقف  جهد  إلى  نحتاج 

السياسية،  التغيرات والتوجهات  يتزامن مع  ما  ثقافي نهضوي، والذي عادًة  مشروع 

فالمشروع الثقافي غالبًا ما ُيحدث توازنًا ويرفع منسوب إحساس الناس تجاه مبادئ 

اإلنسانية والمسؤولية المجتمعية.

والمتتبع للمشهد الثقافي السعودي، يالحظ الكثير من االعتماد على المؤسسات 

الرسمية كوزارة الثقافة واألندية األدبية والتي استفاد منها الكثير من األدباء والمثقفين، 

عن  بعيدًا  مستقلة  خاصة  ثقافية  منتديات  إنشاء  في  الفردية  األهلية  التجارب  أن  إال 

كالسيكيات المؤسسات الحكومية قليلة ولكنها فّعالة ومؤثرة. وهؤالء المؤسسون 

استطاعوا  الحاضر،  جغرافيا  ومن  الماضية،  التاريخ  حصص  من  استفادوا  الذين 

عن  وبعيًدا  عالية،  وبمرونة  الرسمية  المؤسسات  روح  عن  بعيًدا  ويؤثروا  يعملوا  أن 

المحسوبيات لوجود هامش ثقافي مفتوح.

 فالتعددية في طرح المواضيع مطلوبة، والدور الذي تلعبه كبير في تنمية المعرفة 

الخاصة،  الثقافية  المؤسسات  تواجه  التي  التحديات  وإبراز  وخدمتها،  الثقافة  ونشر 
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وشغفه،  عطاءه  ليتلقف  فضاء  عن  يبحث  دائمًا  فالمثقف  مستقبلها.  واستشراف 

والمثقف األصيل هو كائن ال يخضع ألي أحزاب أو تيارات أو توجهات، هو عين 

بال  الصورة  تلتقط  التي  الكاميرا  عدسة  مثل  بمصداقية  حولها  ما  كل  ترصد  مجردة 

تنقيح أو تمدد أو محاباة لصالح صاحب الصورة. ونحن لدينا حاجة ملّحة لمثقف 

حقيقي يقف بعيدًا في الحياد، يرصد ويفكر ويحلل الواقع كما هو، يفكر بشمولية، 

ويطرح علينا آراءه دون فرض، ويدع لنا حرية االختيار. 

أّسسه  والذي  القطيف،  في  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  تجربة  على  وقفت  وقد 

نجح  حيث  العشرين،  عامه  أكمل  والذي  الشايب  جعفر  األستاذ  المميز  المثقف 

الشايب في تأصيل فكرة المثقف الحّر الغير خاضع أليديولوجيا، والذي يهدف إلى 

تهدف  التي  التجربة  المجتمع. وهذه  في  فاعل  الثقافي كمثقف عضوي  الوعي  نشر 

القضايا  وطرح  الحوار،  حالة  وتعزيز  الثقافية،  النخب  بين  العالقات  تجسير  إلى 

والمواضيع التي تهم المجتمع، والتعريف بالمبادرات والبرامج الثقافية واالجتماعية، 

والتي وقفُت عليها شخصيًا، نجحت بفضل الله ثم بفضل اإلصرار واإلرادة في خلق 

أجواء ثقافية صحية تستقطب فئة المهتمين بالشأن الثقافي، لتسجل حضورها كتجربة 

الثقافي بقيادة المايسترو  الثالثاء  فريدة وناجحة بكل المقاييس، حيث وضع منتدى 

خدمة  تحت  إمكانياته  كل  له،  التابعة  االستشارية  والهيئة  الشايب،  جعفر  األستاذ 

المثقف واألديب والكاتب والفنان والمصور والرسام، وهذا العمل الجبار جزء من 

المسؤولية االجتماعية تجاه الوطن.

وأبرز ما يميز هذا المنتدى هو محاولة كسر جمود البيروقراطية، والتفاعل السريع 

بين الجمهور والمشرفين والمحاضرين، مما يجعل سقف التنوع عالًيا، كذلك إشراك 

الجمهور في اختيار المواضيع وغيرها، إضافة إلى االنفتاح على ثقافة اآلخر. وأشبع 

كما  عال،  بصوت  التفكير  ومشاكسات  والرؤى  األفكار  لتبادل  الحاجة  المنتدى 

الثقافة من خالل شرفته، حيث  وتقديم  االجتماعي،  الدور  في  االنخراط  في  ساعد 
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وّلد منتدى الثالثاء الثقافي حالة من البهجة الفكرية والروحية المطمئنة على مستوى 

الثقافة، الذي تصاعد بهذا المنتدى بشكل ملحوظ، وخّلف وراءه قيمة فكرية ثقافية 

ملهمة، وأصبح نموذًجا للعمل المدني الحّر. 

وال يمكن أن أهمل دور شبكات التواصل االجتماعي في النقل والتعزيز والتفاعل 

من  راجعة  تغذية  وأخذ  استمراريته  في  يسهم  مما  المستمرة،  وتغذيته  الحدث  مع 

الجمهور. ويجب أن نؤمن أن الثقافة منهج أساسي للتقدم االجتماعي واالقتصادي 

كما يقول جون ديوي، لذلك يجب أن نخرج من مأزق التبعية والصمت نحو فضاء 

برسالتها  ومؤمن  للثقافة،  محب  كل  بتكاتف  نهضوي،  ثقافي  مشروع  لبناء  أوسع، 

الكبيرة في التنوير من مثقفين، وقياديين، ورجال أعمال، مع مؤسسات الدولة لتكوين 

ثقافة حالية ومستقبلية، من شأنها ترك بصمة ألجيال قادمة قائمة على رؤية واضحة 

وصادقة للقضاء على الجهل والتجهيل وضيق األفق ولرفع درجة األخالق ومبادئ 

اإلنسانية من حق وعدالة ومساواة.



أهمية املنتديات في إرساء مبادئ اإلنسانّية
الأ�ستاذة زينب اأحمد حفني

كاتبة وروائية، صدر لها 15 كتابًا بينها ثمان روايات ترجمت بعضها لعدة لغات 

)السعودية(

انشغل المثقفون على مدار التاريخ في كل أرجاء العالم، بتوعية فكر مجتمعاتهم 

ومد  مصراعيه،  على  الحّر  النقاش  باب  وفتح  التنويرّية،  أفكارهم  عرض  خالل  من 

وقد  البشرية.  مصلحة  في  جميعها  لتصبُّ  بينهم  فيما  الفكري  التواصل  من  جسور 

العربي، وفي  العالم  أدبّية ومنتديات كثيرة في  الحديث صالونات  العصر  نشأت في 

مناطق متفرقة ببالدنا، تعّدت نطاقها المحلي ونجحت مع مرور األيام في استقطاب 

مثقفين من كل أرجاء الوطن العربي. لم يكن الغرض من إنشائها خبيثًا أو رغبة في 

ليلتحق بركب  العام  الوعي  نبياًل؛ ترسيخ  بلبلة! بل ظلَّ هدفها  إثارة  لفت األنظار أو 

األمم المتحّضرة.

لقد قامت الهيئات والجمعيات الثقافية الرسمّية وكذلك األهلية منها، بأدوار مهّمة 

اهتمامات  دائرة  ضمن  تقع  التي  التنوير،  ثقافة  نشر  في  وساهمت  نشأتها،  بداية  منذ 

المثقفين والمشتغلين بالشأن العام، مما ساهم بمرور الوقت في تداول األفكار وإثراء 

المشهد الثقافي. كل هذا تمَّ بفضل الحوارات المتواصلة المتمّيزة بالحرية والشفافّية 

في الطرح والنقاش. 
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سد  عينيها  نصب  ووضعت  السامي،  بهدفها  تمّسكت  الثقافية  المنتديات  هذه 

التواصل  نتيجة لعوامل كثيرة، من أهمها سيطرة وسائل  الذي حدث  الثقافي  الفراغ 

إيقاع  إلى  إضافة  المجتمع.  شرائح  مختلف  على  »التكنولوجيا«  وثورة  االجتماعي 

أو  االستماع  »تغريدة« سطحّية على  قراءة  ُيفّضل  الفرد  الذي جعل  الحديث  العصر 

قراءة ُمحاضرة دسمة قد ُتصيبه بالنعاس وتأخذ من وقته الكثير! زيادة إلى قّلة االهتمام 

التي  الشاملة  الثقافية  والبرامج  المشاريع  وغياب  بها،  واالستخفاف  الثقافة  بروافد 

ُتساهم في التقريب بين المثقف والمتلقي، فأتت هذه المنتديات لتسد الثغرة القائمة، 

وُتساعد على إيقاظ السبات، وتحريك الركود، ولفت أنظار األجيال الصاعدة ألهمية 

تثقيف العقل.

إّن تنمية العقول ال تستثني شعوبًا عن شعوب، كونها سمة أساسية لتحّضر األمم، 

ومجتمعنا السعودي جزء من هذا العالم المترامي األطراف، وال ُيمكن فصله عن بقية 

المجتمعات. لذا وبفضل سواعد أبنائه المستنيرين الغيورين، قاموا بمختلف مناطق 

المملكة إلى تأسيس منتديات وصالونات ثقافية أهلية، استقطبوا من خاللها مثقفين 

مهمين، تناولوا في أطروحاتهم الفكرّية قضايا تهمُّ البشرية جمعاء. 

وتكون  بارًزا  وثقافًيا  معرفًيا  خندًقا  تحفر  أن  استطاعت  المنتديات،  هذه  بعض 

منارة ُمضيئة تجمع حولها ُصنّاع الثقافة وأصحاب الرأي، ليشكلوا نقلة واضحة في 

البنّاءة لكي تكون مرجًعا مهّمًا  مجتمعاتهم ُمستقباًل، بتوثيق حصيلة هذه الحوارات 

عند قراءة هذا الكم من التجارب الثقافية. 

أبرز مهام هذه المنتدياتـ  من وجهة نظريـ  اهتمامها الحقيقي بإبراز مبادئ وقيم 

الواقع، من خالل  الحقوق االجتماعية بكافة صورها على أرض  اإلنسانّية، وإرساء 

طرحها على المأل، ومعالجة اإلشكاليات التي تدور حولها، وتوعية المجتمع حّتى 

وضعها  الثقافية  المنتديات  ينبغي على  التي  األهداف  أسمى  هو  وهذا  فعلّيًا.  يتبناها 

بجدول أعمالها. 
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أحرص في السنوات األخيرة على متابعة نشاطات منتدى الثالثاء الثقافي، الذي 

تأسس منذ عشرين عاًما، حيث ُيقام مساًء الثالثاء من كل أسبوع بمحافظة القطيف. ما 

ُيمّيز منتدى الثالثاء الثقافي حرصه على استضافة المثقفين والشخصيات البارزة التي 

لها أدوار مهّمة بمجتمعاتها، دون التدقيق في توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الطائفية 

لدور  وإبرازه  الجنسين،  من  الشابة  للمواهب  إلى دعمه المستمر  إضافة  والمذهبّية، 

المرأة وبما قّدمته من إنجازات لتطوير مجتمعها.

شد  لحالتي  يتعّرض  وأصبح  كاألمس!  هادئًا  يعد  لم  اليوم،  عالم  مناخ  إن 

تعيش فوق سطح صفيح  وجذب فكري وسياسي واجتماعي. وأضحت مجتمعاته 

الثقافي بالرغم  ملتهب؛ لم يسلم أحد من حرارته المؤذية. وقد نجح منتدى الثالثاء 

زال  وما  إنشائه،  بداية  منذ  ندوة  أربعمائة  من  أكثر  إقامة  في  هذه التغيرات،  من 

ُمستمّرًا حتى اليوم في عطاءاته. 

يلفت انتباهي في هذا المنتدى؛ عنايته بالتسامح الديني مع شعوب األرض كافة، 

الواحد، الذي غدونا بحاجة ماسة  أبناء الوطن  التعايش السلمي مع  وتمسكه بفكرة 

المقيتة وتقّبل اآلخر دون  العنصرية  التطّرف بكافة أشكاله، ونبذ  نبرة  إليه مع ارتفاع 

بين  النظر  تقريب وجهات  إلى جانب حرصه على  العرقي،  أو  الديني  النظر لمذهبه 

أطياف النخبة.

المتنّوع،  الصرح  هذا  على  ومستشاريه  إدارة المنتدى بمثقفيه  لمجلس  شكرًا 

وعلى دعم أعضائه له كل هذه السنوات، وتسخير مالهم ووقتهم ومجهوداتهم الذاتّية 

من أجل تنوير مجتمعنا، لما يعود مستقباًل بالفائدة على أجيالنا القادمة.



 

منتدى ألوان الطيف!
الأ�ستاذ �سالم اآل مرعي اليامي

كاتب، وأديب، مؤلف »ثورة البوح«، و«وجد وفكر وشجن«، ورواية »حكومة بنت إكحيالن« 

)السعودية(

والمعرفي  والفكري  الثقافي  واإلبداع  اإلنجاز  من  عاًما  عشرين  مرور  بمناسبة 

العربي  الثقافي  الصرح  إدارة هذا  القائمين على  أوالً  أهنئ  الثقافي،  الثالثاء  لمنتدى 

من  كبير  لعدد  والنشرات  والمحاضرات  األمسيات  من  الكثير  قدم  الذي  الكبير 

المبدعين، األدباء والمفكرين والشعراء والفنانين على مدى عشرين عاًما، جمع فيها 

أطياف ثقافية متعددة األلوان فكرًا ومعرفة وفنونا. 

ويشرفني أن أشارك بشيء عن هذا المنبر الثقافي السامي، مثلما كنت ذات أمسية 

قبل سنتين ضيفًا مشاركًا أخاطب جمهوره وكوكبة من كبار مثقفيه وعارفيه ومفكريه 

الذين أثروا أمسيتي بفكرهم المستنير، حيث أتيت إليهم محاضًرا عن »دور المثقف 

الذي يتجاوز  المعرفة والفكر  بالمزيد من  العقل الجمعي« وخرجت محّماًل  وثقافة 

حدود الخاص وقيود المسلمات.

على  والمعرفي  الحضاري  شموخها  بكل  الهادئة  المدينة  تلك  القطيف..  في 

شواطئ الخليج األكثر سخونة في بحار العرب، يتصدر منتدى الثالثاء الثقافي مشهد 

وتفرده  بأسبقيته  منافس  بال  ويفوز  يضاهى،  ال  بامتياز  والسعودية  الخليجية  الثقافة 
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كمنتدى ثقافي يعتبر األوحد الذي تجاوز عقد التصنيفات واالختالفات، ليفسح لكل 

متضاد فكري أو معرفي أن يشارك بكل أريحية العطاء كروافد نهر واحد تأتي من كل 

صوب وتنتهي في بحيرة من نور ال تأسن.. وال تنطفئ أنوارها أو تخفت.

هكذا كانت الفكرة حسبما رأيت وعرفت وقرأت في ذلك المنتدى الذي يشع من 

شرق مملكتنا كالشمس ليصل إلى كل مكان، محماًل بالضوء وبشائر مستقبل ترسمه 

طموحات القادرين على القفز فوق الصعاب عشقًا للعيش في وطن تحميه الكواكب 

المنيرة.

كان منتدى الثالثاء، بيتًا لكل المبدعين من أبناء الوطن دون تمييز لماهية ما يقدمه 

الضيف أو خلفيته. وكان األميز حين تبنى تلك الفكرة العظيمة، التي ال يتبناها سوى 

صاحب كل فكر ارتقى بوعيه إلى فضاء المعرفة، التي ال تضيق وال تعزل نفسها وسط 

التي  المنابر  تتفوق  التاريخ  مر  على  وهكذا  المضيئة.  النهارات  عنها  ُحجبت  عتمة 

ال تخضع لفكر المسلمات وقيود الخرافة كانعكاس لعقول كالذهب ال يصنع منها 

الوجع نحاسًا بقدر ما تزداد لمعانًا يبين صفاء معدنها، ونقاء تربتها، وأصالة مكوناتها.

وهكذا يكون الناس الذين يرتقون بك إلى السماء كلما أتيت إليهم ضيفًا أو حتى 

مخاصمًا، ثم يعيدونك إلى ما قبل المجيء إليهم ولكن أفضل مما كنت.

هذا النوع من الناس، ال يليق بهم إال أن يكونوا دائمًا في األعالي كي يبقوا دائمًا 

أقمارًا ونجوًما نستضيء بأنوارهم ونستدل بهم كلما أوشكنا أن نضل الطريق.

حق  تمنحنا  التي  المدينة  ألن  إلنسانها،  كشكرنا  نشكرها  أن  علينا  حّقًا  وللمدن 

التفكير بدون موانع، تستحق منا أن نمنحها على األقل قلياًل من الحب.. ال شيًئا من 

أنه  منا  به ويعتقد كل  نفاخر  ثقافيًا  لنا منتدى  أنجبت  التي  للقطيف  الكراهية. فشكًرا 

شارك في تأسيسه.

وشكرًا للقطيف التي أرخت أعصابنا فقلنا ونحن بين بساتينها الغناء فكرًا من أشعة 
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شمسها، وبحنا خواطر يفوح من حروفها أريجًا يعطر أجواءنا، وطربنا ونحن نستشعر 

أنغامًا تعزفها أمواج الشواطئ رغم حرارة الجو القاسية وهدير الموج وصخب الرياح.

استمعت إلى تسجيالت الكثير من األمسيات التي شارك فيها العديد من مثقفي 

خالل  الثقافي  الثالثاء  منتدى  قدمه  ما  أن  ووجدت  الكثير،  وقرأت  ومبدعيه  الوطن 

العشرين سنة الماضية وحتى تاريخنا هذا، هو بمثابة ما تقدمه دور المعارف العظيمة، 

ويجب أن يبقى ذلك اإلرث الثالثي الثقافي جزءًا من تراث حقبة مهمة من حقبات 

الوطن بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام. بل إن ذلك اإلرث الثقافي أصبح 

ملكًا لألجيال القادمة ستنهل منه ما ينير لها الطريق نحو القادم من المستقبل الذي ال 

نريده إال أن يكون مشّعًا مهما كانت الظروف معتمة.

تحية مني، لمنتدى الثالثاء الثقافي وللقائمين عليه.

تحية: مفعمة بالود والمحبة.. داعيًا المولى عزوجل أن يظل منبرًا منيرًا لكل أبناء 

الوطن الواحد.

الفكرة األسمى:  بأفكار ورؤى ومعارف مختلفة، كي نصنع  إليه دائمًا  نأتي  وأن 

ألوان ضمن  لونًا واحدًا.. بل عدة  الذي يضمنا جميًعا.. ال لكي نكون  الوطن  ذلك 

طيف واحد.

وليبقى طيفنا... وطننا: عاليًا نحمله في عقولنا.. ونحضنه في قلوبنا..

نحّن عليه.. ويحّن علينا.



منتدى الثالثاء: التقاء الزمان واملكان
الدكتورة �سامية قدري

أستاذ علم االجتماع، كلية البنات، جامعة عين شمس، ومعنية بالشأن الثقافي. 

)مصر(

 قد يختلف البشر في جوانب كثيرة من حياتهم، ولكنهم ال يختلفون حول التقاء 

الزمان والمكان، خاصة وإذا جمع هؤالء البشر مكان وزمان وعلى مدى طويل من 

الزمن، ليتفاعلوا ويتعاملوا ويسعوا إلى تغيير واقعهم على نحو ما يريدون. ففي زمان 

ومكان وعلى مدار عشرين عاًما، اجتمعت صفوة من المفكرين والمثقفين من أبناء 

الثقافية،  والمرجعيات  الفكرية  التيارات  مختلف  ومن  السعودية  العربية  المملكة 

فيهم  ويغرس  ويحتويهم،  يضمهم  وعاًءا  لهم  بالنسبة  شّكل  لطالما  مكان  يجمعهم 

حب المعرفة والرغبة في التغيير، إنه منتدى الثالثاء الثقافي.

لم يكن منتدى الثالثاء مجرد مكاًنا فيزيقًيا يجمع ويضم كإطار الصورة فحسب، 

قلما  خاًصا  شكاًل  يخلق  نشًطا،  إيجابًيا  تفاعاًل  رواده  يتفاعل  عالئقًيا  مكاًنا  كان  بل 

يتشكل في سياقات مشابهة. 

القطيف، إحدى محافظات  الثالثاء منذ عشرين عاًما في محافظة  تشكل منتدى 

بين  العالقات  بهدف تجسير  المثقفين  من  بالمملكة، من مجموعة  الشرقية  المنطقة 

النقاش.  القضايا المجتمعية على طاولة  الثقافية وتعزيز حالة الحوار وطرح  النخب 
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ففي مساء الثالثاء من كل أسبوع يفد إليه محبي الثقافة وراغبي المعرفة والمتطلعين 

المملكة  داخل  األمكنة  مختلف  من  وأوطانهم  المحلية  لمجتمعاتهم  أفضل  لغٍد 

وخارجها، تلتقي النخبة لتتفاعل تفاعاًل نشًطا يميط اللثام عن رغبة حقيقية في إحداث 

حالة ثقافية خاصة. 

األنشطة  تنوعت  بل  والنقاشات،  المحاضرات  على  المنتدى  نشاط  يقتصر  لم 

فقد  الفاعليات.  من  وغيرها  شخصيات،  وتكريم  فنية،  ومعارض  محاضرات،  بين 

أقام المنتدى منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا أربعمائة وسبع وخمسون ندوة شارك فيها 

سبعمائة وثالثة وستين محاضًرا، ونّظم مئة وواحد وثالثين معرًضا فنًيا، وكّرم مائة 

توقيع ثالثة وثالثين  إلى جانب  اجتماعية وثقافية،  وأربع وسبعين شخصية ومبادرة 

بالتكريم  يحظى  المنتدى  جعلت  والنوع،  الكم  حيث  من  نشاطات،  وكلها  كتاًبا. 

واإلشادة من قبل هيئات محلية وعالمية، لكونه وعاًءا ثقافًيا أسهم في إحداث حراك 

ثقافي تنويري، واألهم أنه عمل على تكوين وترسيخ رأسمال اجتماعي قلما يتشّكل 

في سياقات مشابهة، خاصة إذا كان الهدف هو التعايش المجتمعي والسالم األهلي 

المختلفين  بين  الثقة  وبناء جسور من  التنوع واالختالف،  الديني، وقبول  والتسامح 

فكرًيا وثقافًيا، وكلها قيم تقوي وتزيد هذا الرأسمال الذي أصبح أهم وأفضل لحياة 

البشر من الرأسمال المادي، حيث يبقى في األرض ما ينفع الناس. 

وإذا كانت رؤية المنتدى ورسالته هو أن يكون مؤسسة ثقافية رائدة على مستوي 

وااللتزام  المجتمع  في  الثقافية  المكونات  جميع  مع  التواصل  خالل  من  الوطن 

بمفاهيم التعددية والحوار الهادف، فهو بالفعل قد حقق هذه الرؤية وتابع رسالته على 

مدار العشرين عاًما التي هي عمر المنتدى. ويؤكد ذلك كم ونوع الفاعليات المتميزة 

والرائدة، على األقل في المنطقة، وطوال تلك الفترة الزمنية الطويلة. 

وأود في هذا السياق أن أشيد بمنهجية العمل التي ساعدت على التبشير بالفكرة 

المحاضرات ونشرها  تقارير وطبع  التوثيق وإصدار  ونشرها واستدامتها، من خالل 
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الجارية  األحداث  ومواكبة  المستجدات  متابعة  جانب  إلى  المتعددة،  الوسائط  عبر 

على الساحة العالمية، ولعّل المساهمة في أزمة كورونا لمثال على ذلك.

المنتدى،  تشكل  على  الزمان  من  عقدين  بمرور  االحتفال  ذكرى  وفي  واليوم 

والفاعلين  المسئولين  لكل  العطاء  من  والمزيد  بالدوام  الطيبة  األمنيات  كل  أهدي 

وأخص  أرحب،  نطاق  إلى  به  والخروج  المنتدى  نشاط  استدامة  على  عملوا  الذين 

بالشكر األستاذ جعفر الشايب الذي عّرفني على المنتدى ونشاطاته من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي، وأيًضا من خالل حديثة عنه في مختلف المحافل الثقافية خارج 

المملكة، كما أشكره على تشريفي بالمساهمة بالكتابة في هذه الذكرى الطيبة. 

شكًرا للصديق العزيز الذي يشرف المنتدى في كل زمان ومكان، ونتشرف به في 

أي مكان يحل فيه.



منتدى الثالثاء، نبع ثقافي متنام
الدكتور �سعد عبد الرحمن الناجم

أستاذ اإلدارة واإلعالم المشارك بجامعة الملك فيصل، متقاعد، كاتب ومشرف تحرير سابق 

)السعودية(

ليس سهاًل أن يستمر منتدًى ثقافًيا بتألٍق متناٍم كمنتدى الثالثاء الثقافي الذي أنشأه 

المهندس جعفر الشايب، ببرامج تخدم أهدافٍا واضحة بذهنية مبسوطة وفكر متسع 

التي قضاها  العاملة معه خالل العشرين عاًما  اللجان  لكل األطياف، سّهل على كل 

المنتدى بأطياف متعددة من المشاركين من داخل المملكة والخليج، وببرامج متنوعة 

ودينًيا،  اجتماعًيا  المتداولة  والمفاهيم  والفلسفة  والتاريخ  واألدب  الثقافة  احتضنت 

وكل ما يتعلق باإلنسان ذكًرا أو أنثى طفاًل أو يافًعا أو شيًخا. كما احتضنت فعالياته 

وأنشطته مختلف المواهب للشباب والشابات، من خالل المعارض الفنية، والقصة، 

والشعر، والنثر، والنتاج اإلبداعي المتعدد.

أستطاع  كيف  أنه  إعجاًبا  أزيد  العشرين،  سنواته  طوال  المنتدى  لهذا  وكمتابع 

الصمود أمام التيارات التي عصفت بالمنطقة والعالم العربي، والتي لم تكن رياحها 

إدارة  تناولتها  كيف  المرجعية،  أطرهم  تنوع  بكل  وأناسه  الشرقي  ساحلنا  عن  بعيدة 

وطموح  الممارس،  وصبر  المتمكن،  بفطنة  محاذيرها،  رغم  ذكي  بطرح  المنتدى 

المواطن.
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حول  الرؤى  ومختلف  التوجهات  متنوع  مجتمع  في  ثقافًيا  منتدًى  تدير  فعندما 

قضايا الساعة: )المرأة، المذهبية، التراث، المدارس األدبية والفقهية(، وتخرج بنتاج 

مميز مادة وضيًفا، ويزداد حضورك بتنوع مجتمعك، فأعلم أن ربان السفينة استطاع 

خالل هذه السنوات أن يبحر بها في لجج شتى، ويخرجها إلى نور ال يعرفه إال ذوو 

رغم  أطيافه،  بكل  للوطن  انتماء  المفتخرة  أرًضا،  المنتمية  بعًدا،  المتفتحة  العقول 

إيمانها بحق التعددية فيه ألنها سنة الحياة وطبيعة البشر وتموجاتهم العائدة لعوامل 

عدة ثقافية ومذهبية ومكانية وسياسية.

إنسان  مباركة واّلدة،  الثالثة: أرض  بأبعاد سماته  الثقافي  الثالثاء  إنه منتدى  نعم 

منتٌج حّر، وانتماٌء صادٌق للقيم واألرض، ال يشوبه أي غموض. هنا استطاعت أهداف 

المنتدى أن تحقق هذه األبعاد بسكينة الواثق، وحسن اختيار المشارك، وتميز إدارة 

المحتوى المطروح، مهما كان حماس صاحبه وصوره الذهنية السابقة، مما يجعله 

يعيد النظر في تقييم مفاهيمه من جديد؛ ألنه في مدرسة فكر ال تجبره على شيء.

أتذكر أول حضور لي في المنتدى، التزمت الصمت عندما كثرت المداخالت، 

وكم كنت ألحظ األخ جعفر الشايب ـ المشرف على المنتدى ـ يتدخل بهدوئه وذكائه 

لجعل الحوار والسؤال ال يخرج عن محتوى الموضوع، أحياًنا بمداخلته أو بسؤاله 

عندما يعيد صياغة السؤال حين إدارته لحوار حسن مقصد سائله، حتى وإن لم يوفق 

في طرح سؤاله. ثم مرت األيام فشاركت متحدًثا مرتين مع نخبة من الزمالء.

وطننا  من  الجزء  هذا  في  اإلنسان  لمعرفة  ومكان  لإلبداع،  مدرسة  المنتدى 

الحبيب؛ ألن استقطاب متحدثين من مناطق مختلفة وبخلفيات متشددة أحياًنا، دينًيا 

واجتماعًيا، تجعلها تدرك أن ابن هذا الجزء من الوطن مثله كبقية المواطنين بعمقه 

الثقافي وتطلعاته، له من الحقوق كما عليه من الواجبات. ناهيك أن العمق التاريخي 

والثقافي والحضاري للمنطقة يشهد به كل من درس الحضارات وتعمق في التراث، 

لذا ال بّد أن يكون إنسانها مختلًفا حضارًيا، إنساًنا منفتًحا على اآلخرين، وبقي كما 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 126

هو عبر التاريخ محًبا ألرضه، ال يرخص وطنًا، وال يقّل انتماًء، وال يخفر ذمة، وال يبز 

بخصوصية مهما كان تميزه.

إدارته  وألعضاء  عليه،  المشرف  المنتدى  هذا  لصاحب  الجزيل  بالشكر  أتوجه 

وهيئاته االستشارية عبر تاريخه، وأؤكد أنه بحق يستحق أن يسجل كمؤسسة ثقافية 

متعددة الفروع ومحتضنة للمواهب لتكون رافًدا لألنشطة الثقافية الرسمية األخرى، 

المنتدى  هذا  عطاء  تدفق  ليستمر  التوجه  هذا  يدعموا  أن  المنطقة  مثقفي  وعلى 

واالهتمام  والمؤازرة  الدعم  تستحق  األهلية  الثقافية  فالمؤسسات  تناميه.  واستمرار 

من قبل الجميع كي تتمكن من تحقيق أهدافها التي تخدم المجتمع وترفع من وعي 

أفراده وتساهم في تنميته بصورة كبيرة. 



منتدى الثالثاء الثقافي، وأوجه التميز
الأ�ستاذ �سعد عبد اهلل الغريبي

كاتب وشاعر وناقد أدبي، عضو يف عدة مؤسسات أدبية 

)السعودية(

تعّد المنتديات الثقافية األهلية في كل بلد رافًدا مهًما من روافد الثقافة، ومكّماًل 

لدور المؤسسات الحكومية في توجيه دفة النشاط الثقافي ورعايته. ولعلي في هذه 

المقالة المختصرة أسلط الضوء على أهم ما يميز منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف عن 

غيره ألن المجال ال يتسع لقول كل شيء. 

بل  االجتماعية؛  للوجاهة  طلًبا  يكن  لم  المنتدى  إنشاء  أن  الميزات  تلك  فأولى 

تلبية لحاجة منشئيه الماسة إلطار يجمع المثقفين، ويوثق العالقة بينهم، ويسهم في 

المتزن  الهادئ  الحوار  من  متخًذا  ومناقشتها،  واالجتماعية  الثقافية  القضايا  معالجة 

لها  مؤسسة  أنه  إال  أهلي  منتدى  أنه  ومع  الثقافي،  الثالثاء  منتدى  إن  لذلك.  وسيلته 

وهيئة  المنتدى،  أهداف  تحقيق  على  وقادرة  فاعلة  عناصر  من  يتألف  إدارة  مجلس 

استشارية من شخصيات إعالمية وثقافية بارزة تقدم االستشارات إلدارة المنتدى. 

سنة  إنشائه  منذ  المنتدى  ندوات  انتظام  المؤسسي  العمل  هذا  نتائج  أهم  ومن 

فيها  التي شاركت  الندوات  مئات  مّكنه من عقد  ما  ثالثاء، وهذا  2000م مساء كل 

واالجتماعية  العلمية،  المجاالت  مختلف  في  ومتخصصون  قيادية،  شخصيات 
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والصحية والفكرية والحقوقية، فتنوعت موضوعات هذه الندوات بين الفكر والثقافة 

والتربية والتاريخ واالجتماع والسياسة وحقوق اإلنسان، وكان لألدب والشعر حظه 

الوافر منها.

فأبناء  الموضوعات،  اختيار  عليها  يقع  التي  وحدها  االستشارية  الهيئة  وليست 

لهم،  تقدم  التي  االستبانة  خالل  من  بدلوهم  يدلون  ألنشطته  المتابعون  المجتمع 

المطلوبة،  والموضوعات  المحاضرين  مقترحاتهم حول  ويقدمون  برامجه  فيقيِّمون 

نجد  ولذلك  موسم.  لكل  الرئيسة  التوجهات  كله  ذلك  على  بناء  المنتدى  ويحدد 

المنتدى أحياًنا يطرح بعض القضايا الشائكة أو المسكوت عنها، مثل الحوار المذهبي 

وتجديد الخطاب الديني، وإعادة قراءة التراث اإلسالمي، وقضايا المرأة. 

ثقافي  جانب  وفي  معين  موضوع  في  تخصصت  الصالونات  بعض  كانت  وإذا 

ندوة  كل  ففي  الثقافة،  فروع  كل  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ندوات  جمعت  فقد  واحد؛ 

أو  وتعريف  قصير،  وفيلم  فني،  معرض  ـ  الرئيسة  المحاضرة  جانب  إلى  ـ  أسبوعية 

تكريم لشخصية أو مبادرة، وتعريف بكتاب جديد يوقعه مؤلفه.

وُيعّلي المنتدى من قدر الحوار بين الثقافات المتعددة، فهو يرى الحوار المباشر 

المختلفة فكرًيا، ولذا يستضيف شخصيات من مختلف  التوجهات  بين  إلتقاء  نقطة 

مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون؛ بل من المثقفين العرب أيًضا بهدف تنويع 

القضايا الثقافية واإلسهام في حوار يستند على النقاش ويؤدي إلى التعارف، وحرًصا 

من المنتدى على التنوع في الموضوعات والشخصيات نراه ال يكرر ضيوفه. 

ومن أهم برامج المنتدى الثابتة في كل موسم تكريم شخصية وطنية ثقافية يقام 

لها حفل تكريمي، ويوثق ذلك في كتاب مطبوع. وقد احتفى المنتدى خالل المواسم 

الماضية بشخصيات وطنية مؤثرة.

فتارة  متنوعة  بأساليب  الشباب  تهم  التي  بالقضايا  اهتمامه  المنتدى  يولي  كما 

قضاياهم  عن  ليتحدثوا  لهم  الفرصة  بإتاحة  وتارة  معهم،  مفتوح  حوار  شكل  على 



129 ثرتلااتا ًالااتا ىل ماعاعتماتاتينل 

والتحديات التي يواجهونها وتطلعاتهم المستقبلية. كما يتيح المنتدى لهم المشاركة 

في إدارة الندوات ومحاورة الضيوف، إضافة إلى تحميلهم مسئوليات بعض اللجان 

حين  واحتضانها  الشابة  المواهب  بتكريم  المنتدى  يهتم  ذلك  جانب  وإلى  العاملة. 

للتعريف  ودعوتهم  ثقافية،  أو  اجتماعية  أو  رياضية  أو  دراسية  إنجازات  يحققون 

بمنجزاتهم سواء أكانت على الصعيد الوطني أم العالمي. ولم ينس المنتدى المرأة 

ر لها إسهامها في بناء الوطن ونجاحها في مختلف المواقع التي تبوأهتها، وأولى  فقدَّ

إنجازات  وحققن  وشهادات  جوائز  نلن  حين  ورعايته  اهتمامه  المبتعثات  الطالبات 

علمية وأكاديمية.

وتقديرا لجهوده واعتراًفا بها حصل المنتدى على تكريم من عدة جهات وطنية 

رسمية وأهلية، كانت أبرزها من وزارة الثقافة واإلعالم في معرض الرياض الدولي 

المملكة  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  من  )شيلوت(  وجائزة  2010م،  عام  للكتاب 

المؤسسات  من  العديد  عضوية  المنتدى  ُمنح  كما  2015م،  عام  العربي  والخليج 

اإلقليمية المعنية بالحوار.

الوطنية  الثقافة  رفد  في  تسهم  ثقافية  لمؤسسة  يتحول  أن  إلى  المنتدى  ويتطلع 

الثقافي  الحوار  رائًدا في مجال  يكون  الثقافية، وأن  الجهات  بقية  مع  وتؤدي دورها 

بّد  الوطني. ولتحقيق هذه اآلمال ال  المستوى  الثقافي على  بالشأن  المهتمين  يجمع 

أن يحظى والمؤسسات المشابهة برعاية وزارة الثقافة ودعمها، وكلنا أمل في تحقق 

هذا األمل.



مواجهة ثقافة التحريض على الكراهية 
الدكتور �سعيد بن علي ال�سواف

خبير مستقل بارز باألمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

)السعودية(

النجاح الذي حققه منتدى الثالثاء الثقافي في محافظة القطيف على مدى العشرين 

عاًما منذ تأسيسه على يد المهندس جعفر الشايب بشكل يتصف بالديمومة والجودة 

في األداء والوفرة والتنوع في العطاء على مستوى الوطن، جعل منه نبراًسا وأيقونة 

الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  النجاح  مالمح  أبرز  ولعل  وعلمًيا.  واجتماعًيا  ثقافًيا  وطنية 

اجتذاب متحدثين ومشاركين علماء، وأدباء، ومثقفين، وتربويين، وأطباء، وناشطين 

اجتماعيين من جميع األطياف العلمية والمجتمعية من داخل وخارج الوطن.

لقد كان للمرأة والشباب في ذلك نصيًبا كبيًرا، حيث ناقشوا قضايا تهم المجتمع 

الثقافية  والتنمية  والثقافة،  والسالمة،  والصحة،  اإلنسان،  حقوق  في  والوطن 

البيئة، والتربية، والرياضة،  واالجتماعية، واالقتصادية، والقانونية، والمحافظة على 

والفنون، وشؤون الشباب، وتنمية المواهب، واإلبداع، والشؤون المحلية والدولية، 

على سبيل المثال وليس الحصر. وتمّكن المنتدى من حصد عدد من شهادات اإلنجاز 

توثيق مخرجات  إلى  إضافة  والعلوم،  والثقافة  والمجتمع  الوطن  وجوائز في خدمة 

إلكترونية على شبكة اإلنترنت أضافت  أنيقة ومقاطع  ندواته ولقاءاته في إصدارات 

إلى المكتبة العربية ثروة فكرية قيمة.
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إن الدور الذي يلعبه منتدى الثالثاء الثقافي منذ تأسيسه كبيٌر وبارٌز في االهتمام 

في  الدؤوب  لسعيه  فباإلضافة  والوطنية،  اإلنسانية  الجوانب  صلب  من  هي  بقضايا 

التواصل بين مختلف األطياف من فئات المجتمع، وعمله على تقريب  تعبيد طرق 

التي ساهمت بكل  المشتركة،  اللقاءات  المشترك، من خالل  النظر والفهم  وجهات 

بقضايا  عميق  حقوقي  لوعي  للتأسيس  أيًضا  اهتم  فإنه  التوتر،  جليد  إذابة  في  تأكيد 

حقوق اإلنسان. لقد سعى المنتدى وبطرق إبداعية أن يواكب األطروحات المستجدة 

التي  والمتواصلة،  المتتالية  والحوارات  الندوات،  الحقوقي، من خالل  المجال  في 

ينظمها ضمن برامجه، ويستضيف فيها خبراء وباحثين ونشطاء مهتمين بهذا المجال. 

الموضوع  وضعت  التي  الفريدة  الثقافية  والمؤسسات  المنتديات  من  يكون  ولعله 

الحقوقي ضمن أجندتها وأصبحت تتناوله بطرق وسبل متعددة، كطرح قضايا حقوق 

المرأة والطفل والشباب وذوي االحتياجات الخاصة وغيرها. 

والجهود  المساعي  مع  متوافقة  جاءت  التوجهات  هذه  أن  للمنتدى  وُيحسب 

الدولية لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، وما تقوم به الجهات الحكومية 

حقوق  لثقافة  نشر  من  السعودية  العربية  المملكة  في  المدني  المجتمع  ومنظمات 

اإلنسان والتوعية بها، واالسهام في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والتعريف 

جميع  ممارسة  وتجّرم  تحظر  التي  المؤسسية  والضمانات  والتشريعات،  باألنظمة 

أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، كالتمييز العنصري والكراهية، والتعصب، والعنف 

اللحمة  والمحافظة على  اإلنسان،  واحترام حقوق  التسامح،  ثقافة  وتعزيز  الطائفي، 

الوطنية. 

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ إعالن وبرنامج عمل »ديربان« 

منذ اعتماده في عام 2001، وانضمام عدد كبير من الدول إلى اتفاقيات مناهضة جميع 

أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب، فإن المعركة ضد العنصرية والتمييز 

العنصري وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، ال تزال بعيدة عن االنتهاء، إذ 
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تبقى العقبات والتحديات التي نواجهها قائمة اليوم. ويظل السالم العالمي والتسامح 

حوادث  بتكرار  مهدًدا  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  والتعايش  والوطني  اإلقليمي 

تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب،  وكره  العنصري  والتمييز  العنصرية  العنف 

الخطاب  في  الكراهية  لخطاب  العالمي  التصعيد  يغذيها  العالم،  من  أماكن  عدة  في 

في  اختالفهم  بسبب  وغيرهم  المهاجرين،  ضد  وخاصة  واأليديولوجي،  السياسي 

احترام  وعدم  أوقومية،  عرقية  ألقليات  انتمائهم  أو  واللغات  والثقافات  الديانات 

التنوع الثقافي باعتباره رصيًدا إنسانًيا ضرورًيا لتقدم ورفاهية دولنا ومجتمعاتنا. ومما 

ال شك فيه، أنه يجب احترام التنوع الثقافي والتمتع به وقبوله كحق من حقوق اإلنسان 

واإلعتناء به كميراث إنساني وحضاري يثري المجتمعات البشرية ويزيد من قوتها.

الحكوميين  المسؤولين  قبل  من  الكراهية  لخطاب  الصريح  الرسمي  الرفض  إن 

السياسي  الخطاب  في  عنها  المعبر  البغيضة  األفكار  وإدانة  المستوى،  رفيعي 

واإليديولوجي، يلعبان دورًا حاسمًا في تعزيز ثقافة التسامح واحترام اآلخرين. 

وعلى الرغم من جميع االتفاقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية، ال تزال التدابير 

يتصل  وما  األجانب  وكره  العنصري،  والتمييز  والعنصرية،  والمؤسسية  القانونية 

بذلك من تعصب مستمرة في أشكال مختلفة من العداء والتمييز العنصري وحوادث 

العنف المميتة، مما يشّكل تحديات وتهديدات للسالم العالمي، والتنمية االقتصادية 

والسياسية، والتعاون اإلقليمي والدولي، وتؤثر على التضامن االجتماعي، والهدوء 

والتسامح.



وردتان.. واخرى »خاصة«
الأ�ستاذ �سليمان �سالح اأباح�سين

كاتب وإعالمي، رئيس تحرير صحيفة اليوم سابًقا ورئيس دار ميديا السعودية 

)السعودية(

لم نكن يومًا نحلم بتلك النوعية الفاخرة من المنتديات، على األقل لمن هم مثلي 

ممن عاشوا البدايات للمشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. ُنخٌب فكرية عديدة مرت 

الثقافي،  الثالثاء  منتدى  أهمها  من  كان  وأكثر،  عاًما  عشرين  منذ  األفكار  واشعلت 

تنشيط  على  وعملت  األفكار،  ومن  السؤال  من  ربيًعا،  عشرين  أطفأت  التي  المنارة 

تنويرية  كمؤسسة  العلم،  طلبة  وكرمت  اإلبداع  وشجعت  والثقافية  الفكرية  الحركة 

ذات نفع عام في مجتمع المنطقة العربية والخليج العربي.

في سوق القطيف الكبير اآلن، العام 1970م، كان هو الشارع الوحيد من الجبيل، 

سكان  كل  حولها  يلتف  القطيف،  اسمها  خصبة  واحة  إلى  المؤدي   ،nبصفو مرورًا 

المنطقة، سوق أرزاق، تاريخ من الحضارات على مرفئها وقالعها، وسيرة عطرة بين 

األرزاق  المتعددة من  األسواق  كنوز من  القطيف،  زالت  وما  كانت  الخليج.  موانئ 

والنصيب والعقل، وكنت الطفل الصغير الذي علق في ذاكرته كل ذلك، مع قالعها 

وبحرها ومرفئها وتنوعها الثقافي الغني.

في طريقي للمنتدى كأحد الضيوف، عدت إلى القطيف، بذاكرة التاريخ الطويل، 
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المجتمعي  التفوق  من  والتجارة،  العلم  رجال  من  والمؤرخين،  األصدقاء  من 

للمبادرات اإلنسانية، فأنت ال تدخل القطيف، بل تدخل التاريخ.

العشرين عاًما، أحد  الذي أطفأ  منتداها،  القطيف، وكبر تمردها، وأصبح  كبرت 

وأهم ترجمة لهذا التمرد والحب نحو وطن غني في تنوعه الفكري، والتنويري، من 

كل أطياف المملكة.

ما  وهذا  ضيوفه،  وتعددية  المنتدى  تنوع  في  الوردة،  وكبرت  القطيف،  كبرت 

وفي  الفكرة،  لقبول  بعضها  رافضة  وقتها،  متعددة  غير  فكرية  في ساحة  مطلوبًا  كان 

أقطار أخرى عملت مشاريع مماثلة على تعطيل حركة التاريخ في صياغة مشروعها. 

منتدى الثالثاء الثقافي عكس المعادلة، وعمل على الوعي نحو الرؤية الوطنية اتجاه 

المستقبل، لم يفقد البوصلة، وبالتالي لم يفقد المشروع.

فمن السهل التخطيط لمشروع تنموي عمالق من الحديد واإلسمنت، لكن من 

الصعب في تاريخ حركة الفكر والثقافة، بناء مشروع تنويري وينجح. منتدى الثالثاء 

قاد أحد أهم المبادرات في فهم التحوالت االجتماعية والفكرية في مجتمعنا، ونجح.

كنا  حين  عاًما،  عشرين  منذ  بدأت  التي  االنطالقة  تلك  بالتدوين،  جديرة  تجربة 

نثمن  أن  لنا  بّد  أمرًا ليس سهاًل، ال  الصحفية،  بين )فاكساتنا( في مكاتبنا  نقبع  وقتها 

صعوبات المرحلة، وهذه هي الوردة األولى.

بعد آخر، غني  المنتدى من رصيده، في إضافة موسم  يزيد  ومع مرور األعوام، 

المجتمعية،  الحركة  في  مفكرين ومهتمين  الوطني، من  الرصيد  من  أسماء  ومتنوع، 

متعددة. وحسب المرحلة يتناغم هذ المنتدى بهدوء مع المرحلة والمستقبل، حتى 

والقطيف  التاريخ  تدوين  علينا  يجب  أقل  ألم  الفكرية.  المنتديات  أهم  أحد  أصبح 

والمنتدى والرصيد، وأن نثمن المرحلة.

وتكريًما  تشجيًعا  الوطنية،  الثوابت  لعلو  تأكيًدا  للفكرة،  وإثراء  تنوًعا  كان  لقد 
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للمبدعين، جسًرا لنقل المعرفة، كان مشهًدا واضًحا في تطوير الوعي وليس لتأطيره. 

العام، وهذا هو  الوعي  قياس  إلى مهمة  الثقافي هو بوصلة، تحولت  الثالثاء  منتدى 

المهم. هو المختصر.

أما الوردة الثانية، لهؤالء الذين عملوا بجد، أعضاء مجالس اإلدارات المتعاقبة، 

تلك  الخلية،  المنتدى  في  العاملة  اللجان  من  وغيرها  االستشارية،  الهيئة  وأعضاء 

أسبوعي  موسم  إلنتاج  دؤوب،  مضٍن،  بعمل  متواصلة  ألشهر  تعمل  التي  الورش 

متجدد يسابق وعي المجتمع والعالم، ويصيغ معرفة عربية محلية وعربية مشتركة.

المنتدى،  هذا  مؤسس  الشايب،  جعفر  األستاذ  ألخي  فهي  الخاصة،  الوردة  أما 

والمشرف على األطقم العاملة معه، في خلية جميلة تقدم لنا أسبوعًيا، صوت صادق، 

متزن، ومتناغم مع كل مرحلة من مراحل الوعي.

شكًرا بحجم الوطن والوفاء للقطيف والشرقية، ألهلها، لمنتدى الثالثاء الثقافي، 

لكل نور في بالدي.



منتدى الثالثاء وتجسيد التنوع الثقافي
الدكتور �سادي اأحمد

باحث ومحلل اقتصادي واعالمي، مدير مؤسسة المميز للدراسات 

)سوريا(

من  كنوع  بعضهم  عن  األفراد  تميز  فردية  إبداعية  حالة  الثقافة  كانت  باألصل 

تصنيفات االرتقاء والتمايز بين البشر. فكثيرًا ما كان الفرد المبدع يوصف بالمثقف 

المشارب  تعدد  المجتمع بشكل ملحوظ، ولكن من  احترام وتقدير  ما يكسبه  وهذا 

لإلبداع  النظرة  تبق  لم  الثقافي  المشهد  تنوع  ومع  وعالميًا،  عربيًا  والثقافية  الفكرية 

الثقافي كحالة فردية متمايزة.. بل أصبحت جهدًا وإبداعات مؤسساتيًا.. ينطلق من 

حالة الفرد، ويلج لحالة المجتمع كدور أساسي ومهم..

المثقف..  المجتمع  لحالة  وصوالً  المثقف  الفرد  حالة  يتجاوز  التطلع  أصبح 

في  قاصرًا  يبقى  المجتمع  تنوير  حركة  ضمن  كبيرًا  المثقف  دور  كان  مهما  ولذلك 

الوصول ألهدافه إذا لم يكن ضمن إطار مؤسساتي وبالتالي تبرز هنا أهمية المؤسسات 

الثقافية..

الثالثاء  )منتدى  لـ  الدائمة  متابعتي  هو  المقدمة  هذه  في  للحديث  دفعني  الذي 

وجدت  لقد  واقتدار.  مهنية  بكل  الشايب  جعفر  األستاذ  عليه  يشرف  الذي  الثقافي( 

في أنشطة ومبادرات المنتدى تلك الحالة المؤسساتية الجامعة لمختلف االتجاهات 
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الثقافية دون تحيز لنمط ثقافي وحيد، ودون أي اعتبار للحاالت االقصائية المرتبطة 

بالعرق والمذهب والجنس..

وتنويري  إشعاعي  كمركز  مهمة  منصة  شكل  بأنه  الثقافي  الثالثاء  منتدى  تمّيز 

عدة  له  بل  األدبية  المجاملة  باب  من  ليس  وكالمنا  متعددة،  نشاطات  في  وإنمائي 

مؤشرات ومن أبرزها:

متتابع 	  بشكل  الحداثوية  والمقاالت  األفكار  بنشر  وإدارته  المنتدى  اهتمام   

ومتالحق ألهم وأحدث األفكار في هذا الشأن.

 تنوع المواضيع المتناولة على مدى أعمال المنتدى وذلك من خالل النشاط 	 

األدبي )شعر، قصة، رواية، مقالة..(، ومن خالل النشاط الفكري )محاضرات، 

وندوات..(، ومن خالل النشاط التثقيفي )معلومات، ومشاركات..(.

في 	  المعتمدة  العالمية  باأليام  المتعلقة  الدولية  بالمناسبات  الدائم  االهتمام   

العالمي  التواصل  على  المنتدى  انفتاح  على  يدل  وهذا  المتحدة،  األمم 

كداللة  الدولية  المنظمة  اهتمامات  ومشاركة  اآلخر،  مع  واللقاء  والدولي 

للحضور الوثيق للمنتدى في التواجد على ساحة العمل الدولية.

بمعنى 	  الجغرافي..  التوزيع  حيث  من  المنتدى  ألعضاء  المتعددة  التركيبة   

وهذا  العربية،  الدول  معظم  من  وثقافية  فكرية  وقامات  شخصيات  تواجد 

يدل على خروج المنتدى من الحيثية المحلية ليكون منصة وقناة تواصل مع 

للبعد  العامة  والهوية  المحددة  الصبغة  يعطي  العربية، وهذا  البلدان  مختلف 

العربي للمنتدى وانشطته.

أكن  لم  وعندما  المنتدى،  ألنشطة  والمتابعة  التواصل  شرف  شخصيًا  لي  كان 

بالجانب  المتعلقة  سيما  ال  المهمة،  المحاضرات  اطلب  كنت  ذلك  من  أتمكن 

كان  الذي  المنتدى  على  المشرف  من  المعرفة  وتوظيف  الناشئة،  وتأهيل  اإلنمائي، 
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يزودنا بكل ما نحتاج.. حتى شعرت بأن المنتدى قد تحول من خالل التراكم الكمي 

والنوعي لألبحاث والمقاالت والدراسات إلى »مكتبة وطنية«، ولذلك انطلقت في 

المقدمة من ضرورة أن يتحول العمل الثقافي من حالة فردية إلى حالة مؤسساتية..

إن المحصلة الثقافية والمادة العلمية التي استطاع أن يراكمها المنتدى على مدى 

عشرين عاًما من الجهد المتواصل وتوثيقها وأرشفتها بشكل متميز، يجعل منها مادة 

ثرية للبحث والدراسة، فهي تمثل توثيقا تاريخيا لحقبة زمنية مهمة في الحياة الثقافية 

واالجتماعية والسياسية في عالمنا العربي. 

بها  مرت  التي  التحوالت  وأبرز  أهم  على  التعرف  دراستها  خالل  من  ويمكن 

مجتمعاتنا العربية خالل هذه الحقبة. وما يميز عمل المنتدى ـ وخاصة بالنسبة لمتابع 

من خارج السعودية ـ هو ما يقدمه من تصورات جادة ورؤى واضحة عما يدور في 

المجتمع السعودي من آراء وأفكار وتحوالت، وما يطرح حول مختلف القضايا من 

نقاشات وحوارات جادة وناضجة.

بمناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيسه، اتمنى التوفيق إلدارة المنتدى واألعضاء 

المتابعين والنشطين بما فيه خير لألمة العربية جمعاء، وأن يستمر في مواكبة التحوالت 

التي تمر بها المنطقة في مختلف المجاالت ليشكل إضافة نوعية ومتميزة في العمل 

الثقافي العربي.



أنموذج التنوير الحقيقي
الدكتورة �سرف محمد المزعل

أستاذة جامعية يف التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس جمعية البحرين االجتماعية الثقافية

)البحرين(

الدهشة  من  انتقلت  هاتفي  إلى  السعودية  العربية  المملكة  من  هاتفية  بمكالمة 

الحضارية  )الفجوة  محاضرة  إللقاء  دعيت  حين  وذلك  عني،  المغيب  الواقع  إلى 

وبالنسبة  األمر  حقيقة  وفي  الثقافي.  الثالثاء  منتدى  في  العربي(  والعالم  أوروبا  بين 

لي آنذاك، فإن هذه الدعوة تأخذني إلى جزء من عنوان المحاضرة، حيث أن المكان 

مغلف بأعراف سادت منذ زمن وتمكنت من خلق جدار بين الحضارة وهذا المجتمع 

المغلق، وهكذا ذهبت وأنا أحمل تصوري هذا.

وفي رحلة ذهابي، توقفنا في محطة المعرفة هناك »مكتبة جدل« لصاحبها األستاذ 

علي الحرز، هالني أن أجد عناوين الكتب التي اخترقت الجدران، اختيارها اختراق 

زخم  بلد  في  للتنوير  اختراق  بالنخيل  المغلفة  األرض  تلك  في  وجودها  للوعى، 

بحركات فكرية ذات نسٍق أيديولوجي صارم. 

ـ  الشايب  بيت األستاذ جعفر  يقام في  الذي  ـ  الثقافي  الثالثاء  منتدى  وهناك في 

انكشف لي الواقع المغيب دون كالم؛ بل بحضور أعجز عن وصفه، ولآلن وأنا أكتب 

في  وجدته  عما  أفكار  من  أكثر  شعرًيا  نًصا  أكتب  وكأني  شعور  ينتابني  المقال  هذا 
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محافظة القطيف الخضراء. كان الحضور َشِغٌف بالمعرفة، فالصمت السائد اللتقاف 

ا، وكذلك وجود النساء بشكل تلقائي بأزيائهن المتعددة، جمال  الكلمات ملفت جدًّ

داخل  والتنوير  الوعي  زرع  في  ومشاركتهن  وكتبهن،  لوحاتهن،  كجمال  وجودهن 

تلك المحافظة التي حفظت اإلنسان بتعدديته الفكرية والعقدية والعرقية أيًضا. 

أن يتشارك السني والشيعي واإلسماعيلي والشيوعي والليبرالي، المفكر والباحث 

دون  ذاته  والقدر  القيمة  له  وكل  األفكار،  يتبادلون  واحد  مجلس  في  الدين  ورجال 

لي  أنكشف  الذي  الحقيقي  التنوير  إنه  بعضهم،  بعضهم على  أحكام صادرة من  أي 

بيت  وجدران  2000م  العام  فمنذ  وزمن.  تاريخ  له  كان  ذلك  كل  أن  إال  للتو،  أنا 

األستاذ جعفر الشايب تشهد بشكل أسبوعي حركة ثقافية استطاعت البقاء طوال هذه 

وزير  قبل  من  المنتدى  كّرم  حيث  والدولية،  المحلية  الجوائز  وحصدت  بل  المدة، 

الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية عام 2010م، كما حصل على جائزة 

)شيلوت( من قبل بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج العربي في 2015م.

وبغض النظر عن تلك السيرة الثقافية المميزة، فإن المثقف الخليجي يقف على 

أعتاب التنوير والوعي والحضارة في الجامعات العالمية والمحلية، وعلى صفحات 

الكتب وتحت أسقف المعارض الدولية للكتاب والمنتديات الثقافية. يقف المثقف 

الخليجي وهو يحمل مسؤوليته تجاه مستوى الحضارة وقيمة اإلنسان وحرية الفكر 

المعارض  وفي  للتجديد.  المجتمعات  تقبل  ومدى  المستحدثة،  القوانين  ومستوى 

عن  العربية  مجتمعاتنا  في  النامي  الوعي  يقيس  أن  للمثقف  يمكن  للكتاب،  الدولية 

قنوات  يتتبع  الخليجي  المثقف  أن  كما  بطونها،  تحمله  وما  الكتب  عناوين  طريق 

ومن  البشرية.  الحضارة  مسايرة  مستوى  عن  يكشف  أن  ليستطيع  واقعنا  في  التنوير 

تقّبل  بمعيار  تتسع  العربي  الخليج  في  للفرد  المتاحة  الفكرية  الحرية  فإن مساحة  ثم 

المجتمع ألفكار الفرد الخارجة عن النمط، وكلما تحدث المفكر أو كتب، وجد نفسه 

في محيط يطلب منه تفسير أفكاره دون أن يحكم عليه أو يقصيه، فهنا يمكن للمثقف 
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المتتبع أن يقّوم المد الحضاري الساري في إقليمنا الخليجي. 

الهم والمسؤولية ذاتها،  النسق في مجتمعي، ومتتبعة أحمل  وكوني منتمية لهذا 

التنور والتحضر في محافظة  الثقافي كأداة لتقييم مستوى  فإني اختار منتدى الثالثاء 

القطيف، حيث كنت شاهد عيان على كلمات متناثرة فيها مرح، فقد كان لي مقياًسا 

لما كنت أشهده من االحترام ومنح القيمة للفرد اآلخر المختلف.

بالمرأة  آمنوا  الذين  الرجال  من  ثلة  وسط  وجدتني  الثقافي،  الثالثاء  منتدى  في 

كشريك في بناء مجتمع متحضر، يقترب مما بعدنا عنه من حضارة بفجوة تزيد على 

ووجدان  عقل  به  يطمح  ما  نحو  المتغير  واقعنا  على  نشهد  نحن  وها  عام  الثالثمائة 

العربي في حوض الخليج المنسدل نحو العالم، برؤية يحملها المفكر الخليجي بأن 

تكون بيئتنا مصدرة للوعي والتسامح، بوابة للتنوير ومنح اإلنسان القيمة األولى في 

في  ومشاركة  للفكر،  مصدرة  بلداننا  تكون  بأن  المثقف  يحملها  رؤية  وتلك  أرضه. 

الحضارة البشرية. 



عندما تتخير الفكرة الهدف
الدكتور ال�سادق عبد اهلل الفقيه

دبلوماسي سوداني، األمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي 

)السودان(

منّذ  تعهد،  قد  رأيته  ونشاطه،  الثقافي  الثالثاء  منتدى  لعمل  متابعتي  خالل  من 

انشائه، بإثراء التنوع، الذي تزخر به المنطقة، ونشط في إبراز األفكار الجديدة، ودعم 

لذلك،  تعضيدًا  وقدم؛  الرأي.  وتشجيع حرية  اإلبداع،  وتحفيز  الخالقة،  المبادرات 

بتأييد  تابعناها  التي  النّاجحة،  والمؤتمرات  والندوات  النقاشات  من  كبيرًا  من  عددًا 

كبير وإعجاب مستحق. 

بها،  تميزت  التي  للعمق والجرأة،  والثقافية  الفكرية  األنشطة  ُاْمُتِدَحت هذه  وقد 

ة، وطرح اإلشكاليات الّصعبة. وكان حري  ولمحاولتها اإلجابة على األسئلة الُمِلحَّ

والمفكرين  للمثقفين  وبدعوته  التيارات،  كل  على  المنتدى  بانفتاح  اإلشادة  بنا 

السعوديين، والعرب، وغيرهم، للّتكّلم خارج ُأُطر أدوارهم الوظيفية المعروفة، ووفر 

دينية،  واجتهادات  واقتصادية  واجتماعية  سياسية  رؤًى  الفكرية؛  إلسهاماتهم  منابر 

والمؤانسة  اإلمتاع  جانب  إلى  وحكاية،  ورواية  ونثرًا  شعرًا  الثقافية؛  وإلبداعاتهم 

اإلنسانية، التي أتاحتها رحابة المكان، وسعة صدور القائمين عليه. 

وبدا رائعًا حماس الذين حملوا مشاعل البدايات، وتعزز إيمانهم بفرص النجاح 
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كلما تأكدوا أكثر من قدرة إنسانهم على فهم الحقيقة الموضوعّية، وأنهم باستطاعتهم 

أن يتفاعلوا مع المثقف والمفكر وعالم الدين، ويلتقوا بهم في فضاء معرفي واحد، 

بل وُاْسَتْبَعُدوا الصور الذهنية النمطية عن هؤالء المثقفين والمفكرين والعلماء بأنهم 

متمّيزين ومتكّبرين. ذلك االفتراض المتواضع، والخاطئ، الذي بعاد كثيرًا وطوياًل 

بين مصادر المعرفة والمتلقين، وحرم المجتمعات من االستفادة الُمْثَلى من حصاد 

ثمار استثماراتها في أبنائها، الذين اكتسبوا المعارف الدقيقة، ونادرًا ما كانوا يجدون 

سانحة لمخاطبة الناس بها، أو تعريفهم بأهميتها لحياتهم.

الجدي  للنّقاش  االنتشار  واسع  وتأييدًا  كبيرًا،  حماسًا  المنتدى  نجاح  وأثبت 

للقضايا العامة ذات الطبيعة المعقدة. حيث يتنادى المثقفون للحوار النشط حول هذه 

القضايا وهم محّررون من قيود االنتماءات الضيقة؛ مذهبية كانت، أو فكرية، أو مهنية، 

التي عادة ما تلزم أتباعها بمواضعات التخندق والركون الجامد في حدود االختيارات 

الفردية، أو االلتزام الصارم بسياسة انعزالّية ال تنحرف عن المسار الموضوع والمحدد 

التنظيمية، وحيث أصبح كل المشاركين من المفّكرين والمثقفين والمبدعين  بأطره 

ُمالكًا لما يقدمون، وأّن المتحّدثين والحاضرين، على حّد سواء، قد استطاعوا خلق 

بروح  المعاصرة  القضايا  فيه  ُتَتَدبَّر  أن  يمكن  الذي  الجديد،  للعهد  الجديد  الوعي 

المواطنة الملتزمة بأمن واستقرار ورفاه الوطن. 

وبهذه الروح، أدرك القائمون عل أمر المنتدى، منذ عشرين عاًما، أّنه كانت هناك 

لحوار  دائم  مكان  إلعداد  استثنائي  جهد  وبذل  المبادرة،  زمام  ألخذ  مواتيًة  فرصًة 

الرأي، وإعمال الفكر، وإثراء النّقاش الثقافي، ورفد المجتمع بكل األفكار الجديدة. 

فاألفكار يمكن أن تعّرف وتغّير وتطّور المجتمع، وبهذا الفهم سعى المنتدى لوضع 

أسس لحياة ثقافية وفكرّية صّحّية، إدراكًا من القائمين على أمر تأسيسه أن لدى النّاس 

قدرة فريدة في استخدام المنابر الحرة للّتعّرف على أنفسهم، وعلى مجتمعهم، وعلى 

من  الّسعة  وتلك  السمة،  هذه  استغالل  المنتدى  أحسن  لهذا،  حولهم.  من  العالم 
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المعرفة المتوفرة في المجتمع السعودي، وَبيَّن لهؤالء المتعطشين لهذه المعرفة أّنه 

ُتقّدر حرية األفكار، وتحمي  حاسم في رعاية ما وضعه لنفسه من لوائح وسياسات 

الدين  وعلماء  والمثقفين  المفّكرين  ودور  االجتماعي،  الوئام  حالة  وبأمانة  بصرامة 

والجمهور في ترسيخ قيم التآخي والتآلف والتآزر والتضامن. 

لقد أصبح المنتدى اآلن المصدر الّتقليدّي لألفكار الجديدة، والمكان المعروف 

لعرض اإلبداعات المختلفة، وأكسبه ذلك احترامًا، وروادًا ملتزمين بالتلقي والتفاعل 

مع منبره. لكّن مثل المنتدى المخّصص لتوسيع محّصلة المعرفة خالل سني عمره، 

التجديد  منهج  التزام  عليه  يقع  العامرة،  العشرين  واالحتفال  باالحتفاء  تتخطى  التي 

أنه  نْعَتِقُد  الذي  األفضل،  بلوغ  من  يتمكن  حتى  البصير،  واالستشراف  المستمر، 

سيجعل األجيال الجديدة تنجذب إلى رسالته، وأن يبدو بشكل متزايد مألوفًا بالنسبة 

كبير،  حدٍّ  إلى  تربى،  جيل  أمام  فنحن  يقدمه.  وما  يطرحه،  وما  يقترحه،  فيما  لهم؛ 

أننا كجيل  يتصورون  منهم  الحياة، وكثيرون  في  لطرائقنا  نّقاد  أيدينا، وهم  غير  على 

سبقهم، أننا نعيش في أبراج عاجّية شيدها التاريخ، وأن المستقبل لهم وحدهم، بل 

حّتى يدحضوا احتمال أننا قد نصل إلى حقيقة هذا المستقبل خالل استعمال المعرفة 

التقليدية، التي اكتسبناها قبل عصر الثورة الرقمية. لذا، يتحتم إشراك الجيل الجديد 

لهذه  أردنا  إذا  عقود،  من  يليه  وما  الثالث،  عقده  في  المنتدى  لبرامج  التخطيط  في 

الحيوية والفاعلية والنجاح أن يستمر.



منتدى الثالثاء الثقافي رسالة وأمل
العقيد �سالح بن �سعد العمري )القان�س(

شاعر وأديب، عضو نادي تبوك األدبي

)السعودية(

تعتبر الثقافة داللة على نمو المجتمعات، ومدى تطورها، وانسجامها وتناغمها، 

والثقافة هي المنهل الذي يرتوي بنميره المجتمع، وكلما استزاد المجتمع من الثقافة 

والمعرفة، يزداد قيمًة وُرقّيًا وتناغمًا. والمملكة العربية السعودية تعتبر قارة مصغرة، 

يوحدها الدين والعروبة واللغة والوطن، وكذلك يوجد بها ثراٌء وتنوٌع ثقافي يختلف 

باختالف العادات والتقاليد والطبيعة الجغرافية، فالمملكة ثرية بإرثها الديني والثقافي، 

وثرية بعاداتها وتقاليدها في رقصاتها وملبوساتها وطعامها. 

وهي  له،  الله  غفر  العزيز  عبد  الملك  يد  على  تأسيسها  منذ  المملكة  زالت  وما 

تنمو وتتطور لتكون واحًة عظيمًة في صحراء يحيط بها التطور من كل مكان، فانتشار 

التعليم صعد باإلنسان معرفيًا وثقافيًا ليواكب النهضة المادية العظيمة. 

الصوالين والمنتديات األدبية، حتى أصبحت  انتشار  النهضة  ومن دالالت تلك 

المملكة من أثرى البلدان العربية عددًا بهذه الصوالين. ومن المنتديات الثقافية التي 

يشار إليها بالبنان، منتدى الثالثاء الثقافي في محافظة القطيف، والذي حمل مشعل 

فمنذ  عاًما.  عشرين  مدى  على  ثرية  أطروحات  يقدم  أن  واستطاع  والثقافة،  المعرفة 
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تأسيسه على يد األستاذ جعفر الشايب، والمنتدى يحتضن األفكار التي تزرع شتالت 

الضوء، من خالل المواضيع المتعددة التي يناقشها، لتعزيز الحوار البناء، والمساهمة 

الشبابي،  اإلبداع  ودعم  واحتواء  الخالقة،  الثقافة  وإشاعة  المجتمع،  لحمة  في 

واستضافة رموز الفكر، مما جعل لمنتدى الثالثاء بصمة جميلة، وأثًرا رائًعا، واحتراًما 

ومصداقية.

فقد استقطب منتدى الثالثاء الثقافي منذ انطالقته الكثير من األسماء الالمعة في 

للمستجدات  مواكبة  العناوين  بتنوع  األسماء  وتنوعت  فيه،  كمحاضرين  المملكة، 

على الساحة الوطنية في المجاالت األدبية واالجتماعية واإلنسانية والثقافية والفكرية 

تترافق  كانت  التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  المنتدى  احتضن  كما  والتربوية. 

مع كل ندوة بحيث يقدم للحضور سلة ثقافية متكاملة ومتناغمة تجمع الفن بالثقافة 

والتكريم والكتاب.

وقد شرفت بتلقي دعوة كريمة من منتدى الثالثاء الثقافي ألحل ضيفًا في أمسية 

شعرية في عام 2002م، فأسعدتني الدعوة وقمت بتلبيتها، وذلك لما تمتلكه المنطقة 

الشرقية بوجه عام من حس ثقافي أدبي رفيع. ذهبت لتلبية الدعوة، وكانت هي الدعوة 

ينتظرني  مسبًقا عما  لدي تصوًرا  يكن  فلم  الشرقية،  المنطقة  في  أجيبها  التي  األولى 

في المنتدى من مستوى، ولكنني تفاجأت عند نهاية أمسيتي الشعرية، بحجم الوعي 

الثقافي لجمهور منتدى الثالثاء الثقافي حيث كانت هناك أسئلة عقب األمسية، أقل 

بالقراءة واإلبداع  تنم عن مجتمع مثقف عميق، وعلى صلة وثيقة  أنها  يقال عنها  ما 

والجمال والثقافة. 

عليهم  يغلب  أنه  المهمة  المالحظة  ولكن  مختلفة،  أعمار  من  الحاضرون  كان 

الشباب، وهذه ظاهرة تدل على أن منتدى الثالثاء الثقافي استطاع تجسير الهوة بين 

الشباب والثقافة، واستطاع أن يشدهم إلى ردهات المنتدى وأن يقدم إليهم ما يشبع 

وجعلني  وأسعدني،  فأبهرني  بنفسي،  شاهدته  ما  وهذا  الجمالي،  المعرفي  نهمهم 
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أعيش تجربة ثقافية من أجمل التجارب، بحيث تركت أثرًا جمياًل وانطباعًا رائعًا عن 

باتجاه  تسير  بالدنا  بأن  أتأكد  غاٍل من وطننا. جعلني ذلك  الثقافي في جزء  المكون 

األدبية،  النوادي  كثرة  خالل  من  وذلك  العربي،  العالم  في  الثقافي  المشهد  تسيد 

لتصديرها  الوطني  الثقافة  صقل  في  مهم  بدور  تقوم  التي  والصوالين،  والمنتديات، 

الشأن  صعيد  على  محيطه  في  متقدمًا  موقعًا  الوطن  وليجد  الوطن،  خارج  إبداًعا 

الثقافي واإلبداعي والمعرفي.

الكثير  المعرف، ومناقشة  الثقافي  اإلثراء  الثالثاء بال شك قد ساهم في  فمنتدى 

من األفكار الوطنية التي كانت وما زالت تحتاج إلى فكر قيادي يسهم في تهذيب هذه 

األفكار وتشذيبها، وإعادة إنتاج هذه األفكار بما يخدم الوطن والمواطن، لكي يصبح 

الوطن على غٍد أجمل وحلٍم أعظم.



منتدى الثالثاء.. على الطريق الصحيح
الأ�ستاذ �سالح الدين الجور�سي

مفكر وأكاديمي، عضو مؤسس لمنتدى الجاحظ، وخبير يف قضايا المجتمع المدني 

)تونس(

حصل  المسافة.  بعد  رغم  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  ميالد  لحظة  من  قريًبا  كنت 

أعتز  صداقة  وهي  الشايب،  جعفر  العزيز  باألخ  جمعتني  التي  الصداقة  بحكم  ذلك 

بها، والتي مّكنتني من التعرف على شباب من المنطقة الشرقية للمملكة يجمعون بين 

الوعي الثقافي وحسن الخلق واالنضباط الوطني.

أكدت لي تجاربي الخاصة أن الجمعيات فضاٌء رحٌب وخصٌب في اآلن نفسه. 

عند  التوقف  دون  المعاصر،  العربي  التاريخ  استعراض  السياق  هذا  في  يمكن  وال 

المنتديات الفكرية والثقافية واالجتماعية، التي أسهمت بقوة في تأسيس المبادرات 

األولى التي مّهدت لما اصطلح عليه بالنهضة العربية. إذ يعود الفضل لهذه المنتديات 

في خلق أحزمة ثقافية مّكنت من تحريك السواكن، وترشيد الوعي الجماعي، وتقريب 

المثقفين والمبدعين من أدباء ونشطاء من عموم الناس، وهو ما كان له األثر الفّعال 

في بداية تحديث المجتمعات العربية، وفي تأسيس التيارات النقدية التي لعبت أدواًرا 

هامة في التثقيف العام، وفي القيام بسلسلة من المراجعات الفكرية والثقافية العميقة.

ال أحد ينكر أن دور مثل هذه الجمعيات يعتبر بمثابة العمود الفقري للمجتمعات 
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المدنية في العالم. ومن يقلل من أهمية الجمعيات، أو يحجم دورها فإنه يعّرض نفسه 

التهامه بكونه لم يقرأ التاريخ ولم يطلع على تفاصيله، وال يفهم سر التحوالت التي 

حصلت بالمنطقة والتي يمكن أن تحصل هنا وهناك.

ما شدني في »منتدى الثالثاء الثقافي« مسائل عديدة:

إيمان مؤسسيه والمشرفين عليه بالمسألة الثقافية نظرا ألهميتها االستراتيجية. . 1

العقل  يتشكل  بها  إذ  الفكري واالجتماعي،  للنهوض  أساسية  رافعة  فالثقافة 

الفردي والجماعي، وبفضلها يتم صقل الذوق، ويتأسس الصراع أو الحوار 

الحضاري.

تمسك أصحاب المنتدى بالحوار كوسيلة لالرتقاء والفهم واكتساب الوعي. . 2

المؤمن باإلصالح االجتماعي هو إنسان محاور، يسمع، يبحث عن اآلخرين 

ومعهم، يوفر لهم فرص اللقاء ويمكنهم من تبادل اآلراء واألفكار. وتقاس 

درجات نجاح المنتدى بقدرته على جمع المعنيين بالثقافة وإطالق حوارات 

عميقة وجدية بينهم، ومساعدتهم على تعميقه، واالرتقاء بمستوياته، وترسيخ 

آداب الحوار التي من أهمها حسن االستماع للمحاور، والبحث عن الفائدة 

بعدم  إجابته، وااللتزام  التسرع في  بهدوء، وعدم  نظره، ومناقشته  من وجهة 

وتسخيف  له،  التهم  توجيه  في  والتسرع  أفكاره،  ومصادرة  عليه  الهجوم 

قناعاته، وصواًل إلى تخوينه أو تكفيره.

بوضوح . 3 ُيبين  الواقع  والمذهب.  والرأي  الفكر  في  المختلف  على  االنفتاح 

أن االختالف سنة قائمة وواقع ال يمكن التنكر له أو نفيه. جزء من المشكل 

أو  ِوزر  إلى  وتحويله  وتشويهه  عليه  والقفز  التنوع  إنكار  أي  الواقع  نفي  هو 

ثراء وقوة لألفراد والمجتمع. وتكتسب  أن االختالف هو  جريمة. في حين 

المجتمعات مناعتها عن طريق حسن إدارة الخالف، وتوفير الهياكل المنظمة 

الجمعيات  به  تقوم  ما  وهو  بمحتوياته،  واالرتقاء  ترشيده  على  والعمل  له، 
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الراقية ومن بينها منتدى الثالثاء الثقافي.

يؤمن منتدى الثالثاء الثقافي بالتجديد في مختلف المجاالت والسياقات، بما . 4

في ذلك تجديد الخطاب الديني. فالدين مكّون رئيسي للهوية الوطنية، وكل 

من يولي أهمية خاصة للهوية ال يمكنه القفز على الثقافة الدينية أو إسقاطها 

بقومه وبيئته. لكن ليس كل  أثبت جهله  يفعل ذلك فقد  الحساب. ومن  من 

يزعم  خطابات  هناك  إذ  وتقويتها،  الهوية  صيانة  على  قادر  ديني  خطاب 

أصحابها بكونهم حماة األمة والمتعهدون بتوحيد صفوفها، والمدافعون عن 

ثوابتها، لكنهم في الواقع يحملون خطاًبا منغلًقا، ينطلق مما هو خالفي ويقدم 

الفروع على األصول، فيجعل منه ثابًتا ويتنكر لكل ما من شأنه أن يوحد ويوثق 

الصالت بين مختلف مكّونات الجسم الثقافي واالجتماعي. التجديد الثقافي 

والديني هو مقدمة ضرورية للولوج إلى العصر والتأثير فيه.

معه،  تفاعلت  ذلك  أجل  ومن  الثقافي،  الثالثاء  منتدى  رسالة  فهمت  هكذا 

وانخرطت في نشاطه العام رغم أني لم أزره بجسدي، وإنما تابعت نشاطه عن طريق 

الرسائل اإللكترونية التي تصلني باستمرار. ما اّطلعت عليه يثير االرتياح، ويدل على 

أن المنتدى يسير في الطريق الصحيح، وبدأ يحتل موقعه في خارطة المجتمع المدني 

الحضارة  طريق  طويل،  طريق  في  السير  لمواصلة  الدعم  كل  الناشئ.  السعودي 

الجديدة.



منتدى الثالثاء الثقافي الذي رأيُته 
الدكتور عادل محمد الُعمري

أستاذ الدراسات اإلسالمية المساعد بجامعة القصيم 

)السعودية(

كنُت في زيارٍةـ  قبل سنواتـ  لمنتدى الثالثاء الثقافي في محافظة القطيف، وذلك 

المفكرين  من  نخبٌة  حضرها  الديني(  )التسامح  حول  محاضرٍة  في  المشاركة  ألجل 

التي  الِوفادة  وحسن  الضيافة  كرم  عن  النظر  وبغض  المنتدى،  ورواد  والمثقفين 

وجدتُّها وهي عادٌة عربيٌة سعوديٌة أصيلٌة في أهل القطيف الكرماء، لكنَّ الذي لفَت 

المنتدى، وأذكُر  النوعي لجمهور  الجيد  الفكري والحضور  التفاعل  نظري هو شدة 

من بين الحاضرين الذين تشرفُت بهم فضيلة الشيخ القاضي محمد الجيراني رحمه 

الله الحاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى عام 2018م، والذي 

ُاغتيل على يد العصابات اإلرهابية الغاشمة التي تم اإلطاحُة بها ـ ولله الحمد ـ من 

قبل القوات األمنية السعودية.

حول  عنه  قرأُت  وما  رأيُته  بما  ُأحيط  أن  المقتضبة  المقالة  هذه  في  أستطيع  ولن 

العجالة  هذه  في  سأشير  أني  إال  والمدنية؛  واالجتماعية  الوطنية  المنتدى  جهود 

والفكر  الثقافة  معالم  من  معَلمًا  أصبح  والذي  للمنتدى،  المتميز  الوطني  الدور  إلى 

التي  الفاعليات  بتنوع  المنتدى  تميََّز  فقد  الشرقية.  المنطقة  في  والوطني  االجتماعي 

تشجع الشباب والشابات، وتميز أيًضا بتنوع الشخصيات المستضافة في تخصصاتها 
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وتوجهاتها الثقافية والفكرية والعلمية والمهنية، واهتماُمه كذلك بربط األيام العالمية 

الحضارية بحياة المجتمع السعودي، وكذلك احتفاؤه بالشخصيات الثقافية التنويرية 

االحتفاء  تمَّ  القريبة  األخيرة  الفترة  وفي  والحقول،  المجاالت  مختلف  في  الُمنْجزة 

بعضو مجلس الشورى السابق والمثقف المعروف األستاذ إبراهيم البليهي.

المنتديات  أطول  من  جعله  مما  واالستمرارية  بالديمومة  المنتدى  تميز  كذلك 

وتلك  التنوع  لذلك  أصبح  وقد  الشرقية،  المنطقة  مستوى  على  ـ  تقريبًا  ـ  األهلية 

األيام  من  يوٍم  في  المنتدى  يكن  فلم  الفكرية.  المنتدى  مسيرة  في  أثرًا  االستمرارية 

ُأحاديًا مناطقيًا، أو طائفيًا مذهبيًا حزبيًا، أو ِعرقيًا قبليًا، بل كان ـ طوال مسيرته ـ وطنيًا 

ِصرفًا ينشُد نشَر ثقافة التعايش الوطني وحب الوطن، والسلم االجتماعي، والتسامح 

الديني؛ مما كان له أبلغ األثر في تجسير العالقة بين النخب الفكرية السعودية، وتعزيز 

ثقافة الحوار والنقد البنَّاء وقبول اآلخر المختلف. ناهيك عن االهتمام المهني والفني 

بشباب وبنات المنطقة والذي يقدمه المنتدى تشجيعًا لهم في جلساته األسبوعية. 

إن تلك األهداف المذكورة التي ينشدها المنتدى مما يعزُز مستوى جودة الحياة، 

والتي هي من ضمن رؤية سمو ولي العهد 2030م، فال حضارَة وال بناء، وال سياحَة 

الحياة  نمط  تطوير  وإن  وديني،  مذهبٍي  وتسامٍح  حضاري،  تعايٍش  دون  ثقافة  وال 

الحزبية  الطائفية  المهددات  ثقافة الحب والسالم يقوم على محاربة  وجودتها ونشر 

المذهبية، وكذلك المهددات العرقية والمناطقية. وأحسُب أن المنتدى مما يتبنى مثل 

تلك الرؤى الوطنية التي تعتبر في فلسفة علوم السياسة الحديثة واالجتماع من أهم 

أسباب استقرار الدول والمجتمعات.

والمؤسسات  المنتديات  بها  تقوم  التي  الوطنية  المبادرات  دور  يأتي  هنا  ومن 

األهلية، فالمجتمعات الخليجية والعربية عامة بحاجٍة ماسه لتطوير نمط حياة الفرد، 

وتحسين جودة حياته في عالقاته وتعامالته مع اآلخرين، وذلك بترسيخ ثقافة وقيم 

التعايش الحضاري والتسامح الديني عبر فلسفة: »كيف أعيش ونتعايش معًا«. وأصبح 
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فقد  المجال،  المنتديات األهلية في ذلك  بين  الثقافي عالمٌة مختلفة  الثالثاء  منتدى 

التعايش الحضاري واالنتماء الوطني، مع أهدافه األخرى  الفائقة بقيمة  تميََّز بعنايته 

التي تعزُز رؤية السعودية 2030م.

الشايب  المهندس جعفر  النشط  بقيادة مؤسسه  المنتدى  آمل من مسيري  أخيرًا   

وأعضاء فريقه العاملين معه بذل المزيد من الجهد بما يخدم الرؤى الجديدة للمملكة 

السعودي،  المجتمع  في  الحياة  جودة  تحسين  بطرق  العناية  من  السعودية  العربية 

له قدم  المنتدى  المختلفة، وبخاصة أن  العناية كذلك باآلداب والفنون  والمزيد من 

السبق بالمعارض الفنية وتوقيع الكتب المتميزة، والعناية كذلك بقضايا تمكين المرأة 

في المؤسسات الثقافية والفنية واالجتماعية وما تواجهه من تحدياٍت مختلفة، كذلك 

وأنواعهما،  بأشكالهما  المذهبي  والتعصب  الديني  التشدد  مكافحة  بطرق  العناية 

والتعريف باالتجاهات التي تستغل األديان السماوية والمذاهب اإلسالمية القديمة 

الحضاري  التعايش  موضوعات  حول  المناسب  التجديد  مع  السياسية،  ألجنداتها 

واالنتماء الوطني.



منتدى الثالثاء: التنّوع والتواصل والفضاء املعرفي
الدكتور عبد الح�سين �سعبان

أكاديمي، كاتب ومفكر، أستاذ القانون الدولي، وخبير يف ميدان حقوق اإلنسان، ونائب رئيس 
جامعة الالعنف )بيروت( 

)العراق(

»منتدى  تأسيس  في  تجربتهم  والمشرفون  المؤسسون  لك  يقّدم  تواضع  بكل 

تجربة  أنها  والواقع  ومتمّيزة؛  رائدة  تجربة  أنها  من  الرغم  على  الثقافي«،  الثالثاء 

تشارك  ومعرفية  خصبة  لحوارات  يّتسع  مفتوح  بأفق  متنّوع  لفضاء  تأصيلية  تأسيسية 

فيه كوكبة المعة من المثقفين والكّتاب واألدباء والباحثين والعاملين في الشأن العام، 

جرى تأطيرها في ندوات واستضافات ولقاءات ومحاضرات ومعارض وكتب وآداب 

وفنون شملت مئات الفعاليات والشخصيات النافذة وفي الحقول الثقافية المختلفة.

والتطّور  الخبرة  راكم  أنه  أي  تراكمي،  أنه  هو  المنتدى  هذا  ميزات  إحدى  لعّل 

التي  العربية  األوضاع  في  نادرًا  يكون  ومثلها  معّمرة  مؤسسة  غدا  حتى  التدّرجي، 

ضيقة  حلقة  إلى  تنتهي  بالتدرج  ولكنها  كبرى،  مؤسسات  تبدأ  ما  غالبًا  إْذ  نعرفها، 

يضعف تأثيرها، لكن المنتدى الذي بدأ مشواره األول بسيطًا أصبح مؤسسة حقيقية 

كبيرة في محيطها وفي تأثيرها. وميزته الثانية أنه تمّرس في االختيار حتى لكأنه يحاول 

لقناعته  آخر  دون  حقل  على  يقتصر  فلم  أجنحتها،  بمختلف  الثقافية  الحياة  مالمسة 

العام  تستوعب  شاملة  منهجية  إطار  في  المختلفة  الحقول  وتفاعل  وتداخل  بتكامل 
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لتتفّرع منه إلى الخاص، أو تبدأ من الخاص لتتوسع فتنتقل منه إلى العام.

اإلنسان  قيمة  وإعالء  والتسامح  السالم  بقيم  اإليمان  فهي  المنتدى  رسالة  أما 

واعتمادًا  المواطنة،  قيم  إلى  استنادًا  التطّرف  التعّصب ووليده  ونبذ  وكرامته وحريته 

على مبادئ الحوار والتفاهم والشراكة األساس في تحقيقها.

تغطي  متنوعة  منظومة  لتصبح  متواضعة  حلقة  قيام  على  عاًما  عشرون  مّر  هكذا 

المملكة العربية السعودية وتمتد لتصل أجنحة العالم العربي بمشرقه ومغربه. وكنت 

قد تابعت عملية التأسيس والتطّور والندوات والحوارات بشكل مباشر أو عبر البريد 

اإللكتروني من خالل الصديق األديب والمثقف األستاذ جعفر الشايب الذي كنت 

وثقافية  حقوقية  ومؤتمرات  كتابية  ومشاركات  معه  مستمرة  ولقاءات  به  معرفة  على 

وفكرية على مدى زاد عن ربع قرن.

لعل تلك التجربة الوليدة التي ابتدأت في »ديوانية« أو »براني« ـ كما نقول باللهجة 

العراقية الجنوبيةـ  أصبحت معلمًا من معالم الحياة الثقافية في محافظة القطيف، وهي 

تجربة غنية وعميقة ومتميزة بانفتاحها وتعدديتها وتنوعها وانشغالها بمختلف جوانب 

للتواصل  سعيها  خصوصًا  وتاريخيًا،  وأدبيًا  وفنيًا  وفكريًا  اجتماعيًا  الثقافية:  الحياة 

والتفاعل بين النخب الثقافية من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها من 

األصدقاء والصديقات واألخوات واألخوة العرب.

وقد سبق أن وّجهت لي أكثر من دعوة مشاركة، لكن ظروف العمل والتوقيتات لم 

تكن موائمة، حتى حصلت االستضافة الفعلية، خالل وجودي في الظهران لحضور 

كانون  ديسمبر/  2ـ5  بتاريخ  جديد«  عربي  فكر  »نحو  العربي  الفكر  مؤسسة  مؤتمر 

الثالثاء  منتدى  على  ميدانيًا  لالطالع  مهمة  فرصة  تلك  وكانت   ،2019 عام  األّول 

برنامجًا خاصًا  العشرين، ويعّد  الذي كان يستعد لالحتفال بذكرى تأسيسه  الثقافي، 

لذلك. 

األخيرة  السنوات  في  المملكة  شهدته  الذي  واالجتماعي  الثقافي  االنفتاح  إن 
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الحضور  كان  وإنما  ذكوريًا،  الحضور  يكن  فلم  ذاته،  المنتدى  حياة  على  انعكس 

التي  الجديدة  ولألجواء  للمنتدى  يقّدر  أمر  وهو  أيًضا،  نسويًا  والنقاش  والمشاركة 

خلقتها التغييرات على حياة المجتمع السعودي.

الثقافية  النخب  المنتدى يتجسد في تجسير العالقات بين  وإذا كان أحد أهداف 

الرجال والنساء على قدم  العرب وبين  العالقة مع األشقاء  فإن تجسير  كما أشرت، 

المساواة، أمر مهم لكسر طوق العزلة واالنطالق إلى فضاء أكثر رحابة وتقدمًا، وذلك 

من خالل مبادرات وفعاليات ولقاءات حول مختلف جوانب الحياة الثقافية. فالمنتدى 

حسبما عرفت وشاهدت ومن خالل الحضور المنّوع، يضّم أجياالً مختلفة من مدنيين 

ومتدّينين، ورجاالً ونساء واختصاصات متنّوعة؛ ويشمل نطاق عمله ندوات أسبوعية 

وتوقيع  لشخصيات،  وتكريم  قصيرة،  وأفالم  فنية،  ومعارض  رئيسية،  ومحاضرات 

كتاب، وتعريف بمبادرات.

االختالف  في  والحق  بالتعددية  واإلقرار  التنّوع  وقبول  التسامح  روح  تنمية  إن 

والعيش معًا واالشتراك في تحديد توجهات الثقافة والحياة العامة، إضافة إلى سعيه 

وحقوق  الديني  بالتسامح  المؤمن  الخطاب  إصالح  وإعادة  الديني  الفكر  لتجديد 

الذي  واألوسع  األعم  الهدف  أن  وأعتقد  والمستقبلي،  اآلني  برنامجه  هو  اإلنسان 

الميادين، من  تنويري في جميع  ثقافي وحقوقي  المنتدى هو خلق وعي  إليه  يسعى 

خالل إعالء قيمة العقل باعتباره هّبة ربانية منحها الله لإلنسان.



منتدى الثالثاء الثقافي منارة للتنوير
الدكتور عبد الحميد اإ�سماعيل الأن�ساري

كاتب وباحث، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر سابًقا

)قطر(

منتدى الثالثاء الثقافي بمحافظة القطيف، منارة ثقافية تشع نورًا هاديًا للعقل ومثريًا 

استوعب  عريق  حضاري  إرث  ذات  فالقطيف  غرو  وال  المنطقة،  هذه  في  للوجدان 

ثقافات وأجناسًا متعددة تميزت بفكر تسامحي وحرية فكرية عبر التاريخ. فال عجب 

أن تبدع هذه المحافظة العريقة نخبة فكرية تمتاز بطرح ثقافي إنساني تسامحي يهدف 

أن  من  انطالقًا  واإلسالمي،  العربي  الفكر  في  اإلنساني  الجانب  وإعالء  إحياء  إلى 

تعزيز وصيانة إنسانية اإلنسان وكرامته هي المرتكز األساسي لتفعيل طاقاته اإلبداعية 

وازدهار مجتمعاتنا.

التسامحي  الخطاب  هذا  إلى  أحوجها  وما  المعاصرة  مجتمعاتنا  اشتياق  أشد  ما 

الرحب المستنير، الذي يحتضن اإلنسان لكونه إنسانًا مكرمًا من قبل خالقه عز وجل 

ْمنَا َبنِي آَدَم{ وذلك قبل أن يكون مسلمًا أو  كما قال في محكم كتابه الخالد }َوَلَقْد َكرَّ

غير مسلم، ذكرًا أو أنثى، سنيًا أو شيعًيا، صوفيًا أو سلفيًا. فديننا أكبر وأرحب من أن 

يختزل في مذهب واحد أو تفسير واحد أو اجتهاد واحد.

والعنف  الفرقة  خطاب  فيها  طغى  التي  المرحلة  هذه  في  نكون،  ما  أحوج  إننا 
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القلوب  يؤلف  الذي  التسامحي  الخطاب  هذا  تعزيز  إلى  والكراهية،  والتعصب 

من  المجتمعي  التحصين  على  ويعمل  والتعاون،  التقارب  ويدعم  العقول  ويضيء 

الوحدة  وتعزيز  المشتركة،  والمذهبية  الدينية  القواسم  وتعميق  والكراهية،  التطرف 

الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد، ورفع مناعته أمام التحديات المحيطة.

ينظم المنتدى على امتداد 20 عاًما، ندوات أسبوعية، يستضيف فيها مفكرين من 

مختلف المشارب الفكرية والعلمية وشخصيات رسمية حول قضايا مجتمعية تعبر 

والسلم  المجتمعي،  بالتعايش  تتعلق  ومواضيع  العام،  الرأي  واهتمامات  هموم  عن 

اإلنسان  وحقوق  اآلخر،  وقبول  والتنوع،  والتعددية  الديني،  والتسامح  األهلي، 

على  المنتدى  ويحرص  الديني.  الفكر  وتجديد  والشباب،  المرأة  حقوق  وبخاصة 

بين  الثقافي  الوعي  تعميم  بهدف  والمحاضرات  الندوات  لهذه  العلمية  المادة  نشر 

النخب  بين  والمثمر  البنّاء  الصحي  الحوار  قواعد  إرساء  إلى  يهدف  كما  الجمهور، 

والمبادرات  والبرامج،  األنشطة  وتشجيع  ودعم  المجتمعية،  واألطياف  الفكرية 

الطوعية األهلية، وإقامة المعارض الفنية، واالحتفاالت التكريمية للمواطنين الرواد 

في مختلف المحاالت المعرفية، كما يتبنى المنتدى تكريم المنجزين والمبدعين من 

أبناء الوطن.

ألجل هذا التاريخ المشرف والحافل باإلنجازات، استحق المنتدى تقدير الكتاب 

والمثقفين على مختلف مشاربهم الفكرية، كما حظي بتكريم وزير الثقافة واإلعالم 

عام 2010، وجائزة )شيلوت( من قبل بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج 

عام 2015.

ويهدف المنتدى عبر نشاطاته وفعالياته الثقافية تعظيم الوعي المجتمعي تجاه قيم 

والتسامح  التعاون  قيم  بتضمينه  العربي واإلسالمي  الثقافي  الخطاب  أنسنة  األنسنة، 

وقبول اآلخر، وتعظيم حقوق اإلنسان وإعالء كرامته، وهو اتجاه برز وتطور وتبلور 

من  الشرقية  المنطقة  في  متميزة  فكرية  نخبة  أيدي  على  مؤخرًا،  الخليج  منطقة  في 
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محمد  السيف،  توفيق  الدكتور  الميالد،  زكي  الصفار،  حسن  الشيخ  فضيلة  أبرزهم 

محفوظ، وغيرهم من الكّتاب والمثقفين.

تحبيب  إلى  المنوعة  والبرامج  والندوات  الفعاليات  هذه  عبر  المنتدى  ويسعى 

في  طاقاتهم  واستفراغ  الوطن،  تنمية  في  والتفاني  العمل،  وإتقان  الحياة،  في  شبابنا 

ميادين اإلنتاج واالكتشاف واالبتكار باعتباره جهادًا في سبيل الله تعالى، وتحصينًا 

لهم من خطاب العنف والتطرف والتحريض على الموت في ميادين الهدم والتدمير 

وترويع اآلمنين وإزهاق األرواح واإلفساد في األرض. 

نفوس  في  والسرور  والفرح  البهجة  مشاعر  ينمي  إنسانيًا  خطابًا  المنتدى  يبث 

القيم األخالقية السامية لرسولنا الكريم  ناشئتنا وفِي مجتمعاتنا، ويعزز في نفوسهم 

الموصوف لدى خالقه بالخلق العظيم، والمبعوث رحمة للعالمين، والمكلف بإتمام 

مكارم األخالق. 

ختامًا، شبابنا اليوم في عصر المد العولمي والصراعات والتوترات والقلق، هم 

ثقافة  الحياة والمجتمع،  االعتبار لحياتهم ودورهم في  تعيد  ثقافة  إلى  بحاجة ماسة 

التسامح والمحبة والفضائل  قيم  تنمي  الوجود،  قيمة اإلنسان ومكانته في  تعلي من 

األخالقية في قلوبهم، وتزيل التوتر والقلق من نفوسهم، تحببهم في الحياة ومباهجها 

المباحة، وتذوق الفنون واآلداب. 

ما يقدمه هذا المنتدى الثقافي من جهد معرفي تنويري في سبيل االرتقاء بمجتمعه 

سامية  ورسالة  جليل  عمل  عامة،  العربية  والمجتمعات  خاصة  والخليجي  المحلي 

جديرة باالحتفاء واإلشادة والتثمين من قبل المثقفين ودعاة اإلصالح.



تجربة ثرية ومستقبل واعد
الدكتور عبد الخالق عبد اهلل اآل عبد الحي

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض سابًقا، وعضو مؤسس يف الجمعية 
الوطنية لحقوق اإلنسان 

)السعودية(

كان  الماضية  عاًما  العشرين  طوال  الثقافي  الثالثاء  منتدى  تجربة  وغنى  ثراء  إن 

جسده  عما  تعبيًرا  ومتابعوه،  مريدوه  ويرصده  يتناقله  ما  خالل  من  وجليا  واضحا 

على أرض الواقع توافًقا مع أهدافه ومقاصده. فقد كان المهندس البارع الذي عمل 

الوطن  داخل  أطيافها  بكل  المثقفة  النخب  بين  الفجوة  لردم  الجسور  ومد  بناء  على 

التجاذب والقلق. كما دأب  لبناء فكر متوازن في مجتمع يعيش  وخارجه، سعًيا منه 

حول  الوطني  الصعيد  وعلى  المحلي  المجتمع  في  العام  الثقافي  الوعي  نشر  على 

القضايا الجوهرية الملحة التي تهم الوطن.

إال  وأدواته  ولغته  مناهجه  وتغليب  المنفتح،  العلمي  الحوار  تعزيز  يكن  ولم 

إحدى غاياته، كما أنه لم يهمل الحث على تشجيع المبادرات الثقافية واالجتماعية 

الواعي ونبذ  الوطني  المواطنة واالنتماء  ثقافة تعزيز روح  إلى نشر  والعلمية، إضافة 

قضايا  طرح  على  المنتدى  يؤكد  كما  والفئوي.  القبلي  والتمايز  والطائفية  المناطقية 

اإلصالح والتجديد، وإعطاء االهتمام الكبير لدور الشباب وتمكين المرأة باعتبارهما 

الطاقات  في حشد  مميًزا  المنتدى  دور  كان  لقد  المستقبل.  نحو  الواعد  الوطن  أمل 
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والمحبة  السلمي  والتعايش  التعاون  تعمه روح  متنوع  تعددي  إلى مجتمع  للوصول 

والتسامح.

إليها  يدعى  حوارية  ندوات  المنتدى  ينظم  وغاياته،  أهدافه  تحقيق  أجل  ومن 

العديد من أرباب الثقافة والفكر وفي مختلف المجاالت، ويمثل فيها الجميع دون 

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  تمييز أو تحفظ آخًذا بالشعار الذي يرفعه من اآلية الكريمة }الَّ

َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه{. ودأب المنتدى على تشجيع المواهب الفنية الشابة لعرض انتاجها 

في  والمبدعات  المبدعين  تكريم  المنتدى  اعتمد  كما  عليها،  المجتمع  وتعريف 

مختلف المجاالت تشجيًعا وإبراًزا لهم كنماذج إيجابية فاعلة في المجتمع، وأجرى 

المنتدى العديد من الحوارات اإلذاعية للتعريف ببرامجه ولنشر الوعي في المجتمع.

المنتديات  مع  وتعاونه  انفتاحه  هو  أيًضا  الثقافي  الثالثاء  منتدى  يميز  ما  ولعل 

باأليام  واالحتفاء  وخارجها،  الشرقية  المنطقة  داخل  األخرى  الثقافية  والمؤسسات 

لحقوق  العالمي  اإلنساني  بالبعد  االهتمام  على  واضح  كمؤشر  العالمية  الحقوقية 

اإلنسان وحرياته، إضافة إلى االحتفال بالمناسبات الوطنية كاليوم الوطني في كل عام 

للتأكيد على حب الوطن وتعزيز مفهوم المواطنة. 

نالحظ أيًضا التواصل المستمر والتعاون مع المؤسسات الحقوقية كهيئة حقوق 

اإلنسان والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وكذلك مع إدارات التعليم والصحة، وهو 

أمر مهم وضروري للغاية.

هذه النماذج من األعمال واألنشطة المخطط لها بدقة وعناية، جعلته يصبح ملتقى 

للحوار الحر البناء، وحاضنة لإلبداع، وراعًيا للفكر المستنير، وجسًرا للتواصل بين 

مختلف األطياف، مما جعل المنتدى أهاًل للتكريم من جهات وطنية رسمية وأهلية، 

أبرزها وزارة الثقافة واإلعالم، وكذلك بعثة االتحاد األوروبي في المملكة والخليج 

وغيرها. 

إن هذه اإلنجازات جاءت بجهود كبيرة من القائمين على المنتدى واإلدارة النشطة 
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والمحوكمة التي تتميز بوضوح المعالم، وبوجود كوكبة من المثقفين واألكاديميين 

البارزين من الجنسين، يعملون بتخطيط سليم وتنفيذ متقن. 

الثقافي  المشهد  في  المستقبلي  المنتدى  دور  عن  أما  حالًيا،  قائم  هو  فيما  هذا 

أكبر.  اهتماًما  وإعطائها  عليها  التركيز  ينبغي  أبعاًدا  هناك  أن  فأرى  والعربي،  الوطني 

وأسرد هنا بعض التصورات والمقترحات التي أراها مهمة في هذا المجال:

 التركيز على ثقافة حقوق الطفل من خالل عمل شراكات بينية مع المؤسسات 	 

التعليمية واإلعالمية.

 إيالء اهتمام أكبر بحقوق العمالة المنزلية ومشاكلها، والعمل على المساعدة 	 

في معالجتها عبر الندوات والحوارات حولها.

تكثيف االهتمام بالبعد الوطني والسعي لعمل مهرجان ثقافي مشترك في عدة 	 

مناطق.

إنشاء بنك قضايا عامة مفتوح على موقع المنتدى لتلقي إيداعات المتابعين 	 

تواجه  التي  القضايا  عالج  في  المساهمة  أجل  من  وذلك  واقتراحاتهم، 

المجتمع.

المتحديات والصعوبات 	  العمل واالنجاز، ومعالجة  بثقافة  أكبر  اهتمام  منح 

التي تقف أمام ذلك. 

وأخيًرا فإن تجربة منتدى الثالثاء الثقافي المتميزة وعطاءه المتواصل، يدعونا إلى 

الوطني، ونشر  المستوى  العطاء على  القائمين عليه لالستمرار في  أيدي  الشد على 

هذه التجربة األهلية الثقافية واالجتماعية الثرية إلى المناطق األخرى، وفي المنطقة 

العربية.



مطالعة في تجربة »منتدى الثالثاء«
الدكتور عبد الرحيم �سيوي

كاتب وباحث، منسق المنتدى المغربي للديمقراطية والمواطنة

)المغرب(

المملكة  وفي  العربية،  المنطقة  في  والجمعوي  الثقافي  الشأن  لمتتبع  يمكن  ال 

العربية السعودية تحديًدا، إال أن يستحضر تجربة »منتدى الثالثاء الثقافي« الذي برز 

في السنوات األخيرة كنموذج ُيحتذى به في الساحة الثقافية والعلمية، حيث استطاع 

لمختلف  تطرقت  ومنفتحة  ومتعددة  غنية  تجربة  يراكموا  أن  وأعضاؤه  مؤسسوه 

وفي  والتقدير،  االعتزاز  بشديد  أحس  السطور  هذه  أكتب  وأنا  والقضايا.  المواضيع 

اآلن نفسه ينتابني إحساس بالمسؤولية فيما سيصدر مني من انطباع أتمنى أن يكون 

صادًقا ومحايًدا في آن واحد.

تكوين  من  تمكنت  أنني  إال  الثقافية،  الجمعية  بهذه  معرفتي  حداثة  من  وبالرغم 

فهم يتعلق برؤيتها وأهدافها ووسائل عملها، بحيث تمكنت من مالمسة تلك الرؤية 

االستراتيجية، وتلك األهداف والمقاصد انطالًقا من عناوين األنشطة التي قامت بها 

»منتدى  وإصدارات  أنشطة  غزارة  الحظت  كما  األخيرة.  السنوات  في  األقل  على 

بالجديد، وهذا  المنتدى  نشطاء  ويباغتنا  إال  أو شهر  أسبوع  يمر  بحيث ال  الثالثاء«، 

يرجع باألساس إلى التخطيط والبرامج المعدة سلًفا من طرف أجهزة المنتدى. 
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في ظل المتغيرات السوسيوثقافية التي تعرفها المنطقة العربية والعالم، واكتشاف 

اإلنسان العربي لمفاتيح جديدة للتنمية الذاتية أكثر ذكاًء وجرأة وسرعة، وفي الوقت 

الذي تتراجع فيه األنشطة الثقافية الوجودية والمباشرة لدى أغلب الشعوب العربية، 

استطاع »منتدى الثالثاء« مواصلة طريقه بالرغم من تواضع اإلمكانات المادية وقلة 

الموارد البشرية، كما هو األمر لدى أغلب منظمات المجتمع المدني العربية، والتي 

تنطلق من التطوع، كمبدأ أساسي في العمل المدني.

الفعل  على  المساعدة  الموضوعية  بالشروط  مرتبًطا  المنتدى  نجاح  سر  كان  إذا 

به  يتمتع  ما  إلى  بالنظر  أهمية  يقل  ال  دور  الذاتي  للعامل  فإن  واالجتماعي،  الثقافي 

مؤسسو المنتدى وأعضاؤه وعضواته من ثقافة حقوقية مبنية على قيم إنسانية جديرة 

اإلنسانية  األفكار  على  واالنفتاح  الحوار  مبدأ  المبادئ،  هذه  بين  من  باالحترام. 

المختلفة من خالل:

دعم الشباب وتطوير قدراته: إن الرهان على الشباب في كل مشروع ثقافي 	 

االستمرارية،  ضمان  وعلى  المستقبل  على  رهان  بالتأكيد  هو  مجتمعي،  أو 

الوعي  كل  واعون  ونسائه  برجاله  »المنتدى«  على  الساهرين  فإن  ولذلك 

بأهمية تجسير الحوار مع الشباب، من خالل تنظيم موائد مستديرة وندوات 

فكرية، اشتغل عليها بالتأكيد المنتدى، وجعلته محط أنظار المهتمين بالشأن 

الثقافي والحقوقي. ونذكر على سبيل الذكر ال الحصر مواضيع تتعلق بتدبير 

والتعايش  بالتنوع  واإلقرار  والعنف،  الكراهية  خطابات  ونبذ  االختالف، 

خالل  من  المنتدى  نّظم  ولذلك  اإلنسان.  حقوق  مبادئ  واحترام  والتعددية 

الهدف  وإثرائية،  تقنية  وأخرى  ومعرفية  فكرية  ندوات  المتواضع،  تتبعي 

وخبراتهم،  قدراتهم  إبراز  في  المشاركة  فرصة  الشباب  إعطاء  منها  األسمى 

سواء تعلق األمر في تحمل مسؤولية الفعل والبناء، أو تعلق األمر في الحفاظ 

على التجربة وضمان استمراريتها.

إشراك النساء في دينامية المنتدى: من الخطوات العملية والجريئة التي رّكز 	 
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عليها المنتدى في رؤيته االستراتيجية، هي دمج قضايا النوع االجتماعي ضمن 

يقدمه  فيما  للمرأة حضوًرا عضوًيا  أصبح  وبذلك  السنوية.  وأنشطته  برامجه 

المنتدى من منتوج ثقافي، وهو مؤشر على البعد الحقوقي في رؤية المنتدى. 

قد  المنتدى  يكون  المختلفة،  أنشطته  النسائية في  المشاركة  وبالمراهنة على 

أبان حقيقة عن رغبته في إشراك نصف المجتمع حيث الدور الريادي الذي 

اإلطار  هذا  وفي  الخصوص.  وجه  على  والسعودية  العربية  المرأة  به  تطلع 

على  أشرف  التي  والندوات  والمعارض  اللقاءات  بعشرات  التذكير  أريد  ال 

تنظيمها وتأطيرها نساء مثقفات وأكاديميات ومن مختلف الفئات العمرية.

للمسيرة 	  المتتبع  لعل  للمنتدى:  والثقافي  الفكري  المنتوج  وغزارة  تنوع 

التي  السنوية  تقاريره  الثقافي« يالحظ من خالل  الثالثاء  لـ »منتدى  المتميزة 

استمر على إصدارها بشكل منتظم، تنوع األنشطة الثقافية السنوية من حيث 

الثالثاء  »منتدى  يكون  يكاد  وبذلك  واألهداف.  والوسائل  والعناوين  النوع 

الثقافي« من الجمعيات القليلة في المنطقة العربية التي تهتم نظرًيا بمختلف 

الفنون، من مسرح وقصة ورواية وشعر، وما لهذه األجناس الفنية والفكرية 

بنا  المتلقي. كما تجدر  المواطن  إيجابي على شخصية ونفسية  انعكاس  من 

الثقافية  الجمعيات  باقي  الثالثاء« عن  بها »منتدى  يتميز  إلى خاصية  اإلشارة 

على األقل التي أعرفها، هي انفتاحه على األكاديميين والخبراء في مجاالت 

العلوم والفكر والثقافة من أساتذة جامعيين ومنتخبين.

عقدان من الزمن هو عمر »منتدى الثالثاء الثقافي« الذي رأى النور سنة 2000م، 

الثقافة،  بميدان  الصلة  المؤسسات ذات  استطاع بجهود مؤسسيه وبمساعدة  والذي 

أن ينجز العديد من األنشطة الناجحة في مواضيع جديرة باالهتمام من طرف جمهور 

المثقفين بالسعودية وبالمنطقة العربية، وبذلك أصبح أكثر من ذي قبل مطوقا بمسؤولية 

الحفاظ على هذه التجربة، بل ال بد من تجويدها بمقاربة حديثة منفتحة على مواضيع 

أكثر جرأة وراهنية، تخدم بالتأكيد انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.



عشرون عاًما من العمل الثقافي املتميز

الدكتور عبد العزيز بن عثمان �سقر
كاتب وباحث سياسي، رئيس مركز الخليج لألبحاث 

)السعودية(

تشرفت بتلقي دعوة كريمة للمشاركة في ندوة لمنتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف 

برنامج  ضمن  2015م  يناير   13 الموافق  1436هـ  األول  ربيع   22 الثالثاء  مساء 

اإلقليمية  »التحديات  موضوع  حول  الندوة  ودارت  عشر.  الخامس  الثقافي  موسمه 

السياسية  التطورات  أهم  استعراض  تم  حيث  التعاون«،  مجلس  دول  على  وتأثيرها 

التي نتجت بسبب ظواهر متعددة، منها ما هو قديم ومنها ما هو  اإلقليمية والدولية 

مستجد وطارئ. 

في تلك الندوة تمت وبصورة جاّدة مناقشة تحديد طبيعة بعض هذه الظواهر التي 

قلبت قواعد المسرح السياسي، وغّيرت من بعض قواعد اللعبة السياسية خاصة على 

المسرح اإلقليمي، ومن بينها، تفوق التنظيمات المسلحة على حساب سلطة الدولة 

كبديل  نفسها  قّدمت  بل  متطرفة،  عقائدية  نزعة  إلى  مستندة  المنطقة  دول  بعض  في 

للدول والحكومات الشرعية، وهذه الظاهرة زادت بشكل واسع منذ بداية ما يسمى 

بثورات الربيع العربي وخّلفت تبعات أمنية خطيرة على المستوى اإلقليمي والدولي. 

وكذلك تراجع دور وتأثير الدول الكبرى في المنطقة واضمحالل نفوذها وانحسارها 

على  القدرة  أو  الرغبة  واشنطن  تمتلك  ال  حيث  األمريكي  الدور  خاصة  تدريجيا 



167 لاثلاتانيلاتا ىل اتايتينل  .رتع ا.لثا

التورط في معالجة الوضع اإلقليمي مما سيترك فراًغا أمنًيا يستوجب التعامل معه من 

قبل الدول اإلقليمية، وأخيًرا ظهور دور األقليات الدينية واإلثنية والقومية، حيث أن 

األقليات المدعومة من الخارج تشكل تهديًدا الستقالل وسيادة الدولة التقليدية في 

منطقة الشرق األوسط.

معروفة  شخصيات  فيها  شاركت  ومتنوعة،  ثرية  بحوارات  الندوة  تلك  تميزت 

وباحثون وكّتاب، وكثير من الحضور الشباب بمداخالت وتساؤالت عن التحديات 

السعودي  والموقف  القائمة،  السياسية  التجاذبات  وحول  المنطقة  تواجه  التي 

والخليجي من هذه التحديات. وقد رأيت في هذا النقاش الثري جداًل مهًما ينم عن 

رغبة في االستزادة بالمعرفة حول القضايا والتطورات السياسية الراهنة، وأن المنتدى 

القضايا  مختلف  حول  العام  والحوار  للنقاش  المعرفية  المنصة  هذه  بتهيئة  يقوم 

والمواضيع. 

زادتني هذه التجربة قناعة بأهمية وجود مثل هذه المنابر األهلية للحوار والنقاش 

تغذية  تعتبر وسيلة  فهي  القائمة،  السياسية  والمواضيع  الساعة  المفتوح حول قضايا 

متبادلة في الحوار مع الجمهور حول هذه القضايا التي تهمنا جميًعا ومعرفة آرائهم، 

في  المنفتحة  الشعبية  المنصات  هذه  لمثل  نفتقد  أننا  وخاصة  حولها،  الرأي  وتبادل 

مختلف مناطقنا. وأعتقد أنها تقوم بدور مهم في التوعية السياسية للمجتمع وتناول 

مختلف القضايا من زوايا وطنية.

ومنذ ذلك الوقت أتابع باهتمام هذا المنتدى الذي تأسس في محافظة القطيف منذ 

عام 2000م، ويشرف عليه ويديره األخ األستاذ جعفر محمد الشايب، ويهتم بالحوار 

المثقفة داخل المملكة  النخب  القضايا ويعّد بمثابة قناة للتواصل مع  حول مختلف 

وخارجها، ومنصة للحوار االجتماعي وااللتقاء لمختلف التوجهات الفكرية. 

وبمناسبة مرور عشرون عاًما من العمل الثقافي المتميز الذي قام به المنتدى منذ 

تأسيسه بمشاركة مجموعة من المثقفين من أبناء المملكة، وما تبعه من مسيرة حافلة 
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باإلنجازات األمر الذي ساهم في إثراء الحياة الفكرية عبر تنوع القضايا التي تناولها 

والسلم  المجتمعي  والتعايش  والثقافية  السياسية  المجاالت  مختلف  في  المنتدى 

األهلي والتسامح الديني والتعددية والتنوع وحقوق اإلنسان، على مدار 457 ندوة 

أسبوعية، استضاف خاللها مختلف الرموز الوطنية. وخير دليل على هذا التمّيز هو 

التكريم الذي ناله المنتدى عن جدارة واستحقاق من عدة جهات وطنية وإقليمية.

ومع احتفاء المنتدى هذا العام ببداية عقده الثاني، فأرى أنه من الالزم االستمرار 

المفكرين  مختلف  مع  المستمر  والتواصل  الثقافي،  اإلرث  هذا  على  الحفاظ  في 

تواجهه  لما  نظًرا  الجادة، وذلك  والثقافية  السياسية  الحوارات  والباحثين، ومواصلة 

مسؤولية  أمام  الجميع  يضع  الذي  األمر  ومخاطر،  تحديات  من  العربية  المنطقة 

االستمرار لطرح القضايا المهمة عبر الحوار الجاد والبناء والمنفتح، لدعم كل ما من 

شأنه رفعة وطننا المعطاء.



عشرون حًبا من العطاء
الأ�ستاذ عبد العزيز بن فهد العيد

نائب رئيس جمعية إعالميون، المشرف العام عىل القناة الثقافية السعودية سابًقا

)السعودية(

تبنى الحضارات واألمم والشعوب والدول على جهد الجميع دون استثناء، وال 

بّد للعالم والمثقف والمفكر من أن يشتغل على نفسه من أجل رفعة وطنه، كما أن 

الدولة تشتغل على تنمية المجتمع وازدهاره عبر وزاراتها المختصة، وكذلك القطاع 

الخاص، والقطاع غير الربحي المتمثل في مؤسسات المجتمع المدني التي ينتمي إليها 

األفراد المتطوعون الذين يشعرون بإحساس عال بالمسؤولية ويرون أن أدوارهم ال 

تنتهي عند عمل فردي أو حكومي أو تجاري خاص، وإنما ينبرون بكل جهد يملكونه 

وطاقة يدخرونها لعمل نوعي خاص، يعنى بالعقول واألرواح المبدعة، وليس لهم من 

مشجع سوى من يؤمن برسالتهم ويتشارك معهم الهم الوطني واإلحساس بالواجب 

في ضرورة الدفع باتجاه التنوير والتغيير اإليجابي للمجتمع على مختلف األصعدة 

بما يخدم الوطن بأكمله. 

ومنتدى الثالثاء الثقافي وهو يتم عامه العشرين في دارة األخ والصديق األستاذ 

القطيف، وقد تشرفت أن كنت ضيفًا إلحدى حواراته وحضرت  جعفر الشايب في 

أخرى، ليس منتدى عاديًا يمر مرور الكرام، أو ينظم محاضرة )أي محاضرة(، إنما 

بجوار  رقيق  بربط  يغزل  ثم  والموضوع،  والمحاضرة  الضيف  مناسبة  على  يحرص 
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الحدث الرئيس معرضًا فنيًا للخط العربي، أو للفن التشكيلي، أو لصور قديمة تؤرخ 

الرجال  الجميل، وحضور من  الفن  المحاضرة عن هذا  لحدث وطني هام، وتكون 

والسيدات يشتركون في النقاش الذي أراه أساس المنتدى ولّبه، وليس فيما يطرحه 

ا كانت قيمته.  المحاضر أيًّ

إذ أن النقاش المفتوح في األجواء الراقية ووسط حضور نوعي متسامح، باعث 

يتداولها  التي  والطروحات  الرؤى  كل  وسماع  النظر،  وجهات  وتبادل  للمعرفة 

الحضور دون أي حساسية أو قلق. 

إن ما يميز المنتدى هو تنوعه وشموليته في العناوين المطروحة من فكرية وأدبية 

الجامعات، واألدباء  النخبة من أساتذة  فيه الجميع،  وفنية ووطنية وغيرها، ويشارك 

وأصحاب التجارب الناجحة، كما يشارك من قدموا خدمات جليلة للمجتمع وإن لم 

الجنسين ومن  المنتدى بشمولية في مشاركة  النخبة. ويتميز  يكونوا محسوبين على 

مختلف األعمار، ويجري تكريم الجميع وتوثيق كل المشاركات بالصوت والصورة 

والكتابة عنه في وسائل التواصل االجتماعي والمتاح من وسائل اإلعالم. والمنتدى 

المتحدة  المجدولة من قبل األمم  العالمية  باأليام  العالم، فيحتفل  ليس معزوالً عن 

فيما يخص أيام حقوق اإلنسان والمسرح والفنون وحرية الصحافة، وغيرها من األيام 

التي يذكر بها المنتدى ويربطها بالمحاضرة الرئيسية قدر اإلمكان. 

إن )العشرين( التي مرت دون أدنى شك، لم تكن لتمر لوال القناعة الراسخة لدى 

القائمين على المنتدى بأهمية الحوار وضرورته الحتمية للمجتمع، سيما وأن الدولة 

العزيز للحوار الوطني، الذي أجرى عدة دورات في مدن  أنشأت مركز الملك عبد 

وكان  هامة،  وطنية  عناوين  في  المجتمع  شرائح  مختلف  ومع  المختلفة،  السعودية 

يؤكد  ما  وهذا  الشرقية،  المنطقة  في  له  والمنسقين  الفاعلين  أحد  الشايب  األستاذ 

التوجه المبارك للمنتدى الذي يرى ضرورة ديمومة الحوار بين كل حلقات المجتمع 

التعليم  مؤسسات  وفِي  األولى،  النواة  األسرة،  في  سيما  وال  والكبيرة،  الصغيرة 
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المختلفة كالمدارس والجامعات، وهو أي الحوار ال يؤتي نتائجه في ذات الجيل بل 

أنه يبني أفكارًا وقناعات لدى األجيال القادمة وإن بعدت، وال بأس بذلك طالما أننا 

آمنا أن هذا الطريق لتقدم الوطن ورفاهيته. 

يساهم  المملكة  في  الثقافية  ساحتنا  على  الجادة  المنتديات  هذه  مثل  تواجد  إن 

بكل تأكيد في رفد النشاط الثقافي بالجديد، ويوسع من دوائر المهتمين والمشاركين، 

الفئات  كل  على  ينفتح  أن  ينبغي  الذي  الثقافي،  للعمل  أكثر  وتفاعل  حيوية  ويعطي 

األهلية،  الثقافية  المنتديات  هذه  لتفعيل  واضًحا  تصوًرا  يتطلب  وهذا  االجتماعية. 

من أجل أن تمارس دورها المطلوب، وتكون داعمة الستراتيجية العمل الثقافي في 

المملكة.



في ذكرى 20 عاًما من العطاء
الأ�ستاذ عبد العزيز عبد الرحمن ال�سماعيل

كاتب ومخرج وممثل مسرحي، رئيس مبادرة المسرح الوطني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون 

)السعودية(

يتم من  بأنه: لقاء حر ومنّظم،  المنتدى الخاص بشكل عام  هل يمكن أن نعّرف 

خالله االتصال والتواصل مع وسط اجتماعي معين، أو مع نخبة منه فقط في مجال 

محدد؟ هذا التعريف اجتهاد مني لن يكون دقيًقا بالتأكيد، ولكن من المؤكد بأن أي 

منتدى خاص كما نراه غالًبا في وسطنا االجتماعي في المملكة العربية السعودية هو 

له، بهدف  المؤسسين  األفراد  أو لمجموعة من  ا لصاحبه،  في األساس هاجًسا ملحًّ

وتسليط  للتعّرف  المفتوح،  والحوار  الحّر،  للنقاش  مفتوحة  خاصة  مساحة  توفير 

الضوء على مواضيع وقضايا اجتماعية مختلفة، أو بهدف التركيز على موضوع محدد 

مثل الطب أو الصناعة، أو من أجل االهتمام بثقافة معينة مثل الفلسفة أو التاريخ أو 

األدب أو المسرح، الخ. إن المنتدى الخاص يوفر منصًة ثقافيًة حرة مختلفة بالضرورة 

العمل  بشروط  نسبًيا،  المحكومة  وحدودها  الرسمية،  المؤسسات  منتديات  عن 

المؤسساتي الحكومي، وبالتالي يجب أال يكون قياس المنتج النهائي ألي منتدى حر 

بناًء على عدد الجلسات التي يعقدها، بل على محتوى تلك الجلسات وأهميتها في 

إثراء ثقافة األفراد المنتسبين له، أو في اختيار القضايا االجتماعية أو الثقافية المهمة 
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التي ال يمكن التطرق لها، أو يصعب التطرق لها في النشاطات الثقافية التي تعقدها 

المؤسسة الرسمية، إما لخصوصيتها أو ألهميتها المحدودة أو لعدم إجازتها.

 457 عدد  متضمنة  الثقافي  الثالثاء  منتدى  عمر  من  مضت  التي  سنة   20 الـ  إن 

الشامل  المنتدى  عمل  طبيعة  أواًل  تعكس  ضيًفا،   763 واستضافة  أسبوعية،  ندوة 

وتميز االستمرار وثبات التنظيم، وال تعكس في الحقيقة أهمية المنتدى ودوره الهام 

الذي قدمه خالل 20 سنة مضت إال من خالل التفاصيل، والتي اعتقد بأنه تمّيز فيها 

أكثر من أي شيء آخر، من خالل االستضافات ألسماء بارزة وهامة لمسؤولين على 

مستوى المملكة بشكل عام، وليس على مستوى القطيف أو المنطقة الشرقية فقط، 

والتي ضمت إلى جانب المسؤولين، استضافة وتكريم عدد من المفكرين، واألدباء، 

الفنية  األخرى  النشاطات  أما  المحلية.  الساحة  على  البارزين  والنقاد  والفنانين، 

واالجتماعية مثل معارض الفنون التشكيلية أو األفالم السينمائية.. إلخ، والتي تقام 

عادة على هامش األمسيات فال أعتقد بأنها قدمت إضافة كبيرة لنشاط منتدى الثالثاء، 

الفنون  أكثر بهذه  المهتمة  الجهات  العديد من  الرغم من أهميتها بسبب وجود  على 

في المنطقة، واستثني من ذلك مبادرة التعريف بالمتميزين في مجاالت دراساتهم أو 

تخصصهم من أبناء القطيف، أو المنطقة الشرقية؛ ألنها تحتفي بمن ال ُيعرف )بضم 

العين( من المبدعين المحليين وتحقق إضافة الفتة في نشاط المنتدى االجتماعي.

 وبما أن االستضافات لرجال الفكر والعمل الحكومي، إضافة إلى تكريم الرواد من 

األدباء والفنانين والفنانات هو النشاط الذي تمّيز به المنتدى، ونال حسب إحصاءاته 

في التقرير العام بمناسبة مرور 20 سنة على انطالقته أكثر نسبة من الحضور والمتابعة، 

سوف يكون من المناسب مستقباًل تطوير هذا النوع من النشاطات وتوسيعه، ليشمل 

دول الخليج والدول العربية أيًضا. كما أن نقل بعض النشاطات الهامة إلى منصات 

مختلفة في المنطقة الشرقية، وحتى خارجها، سوف يساعد كثيًرا على إبراز المنتدى، 

وتطوير أعماله كمؤسسة ثقافية رائدة، كما يسعى القائمون عليه في رؤيتهم.
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الدقيقة  تفاصيله  على  التركيز  بقوة  عادة  محكوم  المنتدى  في  الحر  النشاط  إن 

لتحقيق إضافة مستمرة دائًما في االستمرار والتواصل مع رواده، وهي مهمة ليست 

باليسيرة ولكنها ممكنة اآلن بفضل التجربة وتراكم الخبرة في السنوات الماضية. 

وقد خّصني الصديق العزيز األستاذ جعفر الشايب مؤسس منتدى الثالثاء الثقافي 

كان  قبل  ومن  له،  تأسيسه  على  سنة   20 مرور  بمناسبة  الكلمة  هذه  بكتابة  مشكوًرا 

عبر  أردت  2020م،  العام  هذا  في  للمنتدى  االستشاري  الفريق  ضمن  اختارني  قد 

هذه الورقة القصيرة أن أقدم قراءة مختصرة ومرّكزة في المنتدى وأعماله، كما أراها 

والنهاية  البداية  في  كلمة  وهي  فعالياته،  من  عدد  في  بالحضور  وشاركت  شخصًيا، 

تعزيز  خاللها  من  وأطمح  مفيدة،  تكون  أن  أتمنى  التي  الخاصة  نظري  وجهة  تمثل 

أهمية المنتدى وتطوير أعماله في المستقبل القريب بإذن الله.



منتدى الثالثاء.. منصة الفنون
الأ�ستاذ عبد العظيم محمد اآل �سلي

فنان تشكيلي، من مؤسسي جماعة الفن التشكيلي بالقطيف 

)السعودية(

الثقافي« أدرت  الثالثاء  منذ ما يقرب من ثمانية أعوام، ومن على منصة »منتدى 

شعاع  التشكيلية  الفنانة  يميني  عن  كانت  نسائيتين،  شخصيتين  بين  أدبًيا  فنًيا  حواًرا 

الدوسري وعن يساري الكاتبة تركية العمري، وتحدثت الضيفتان الكريمتان عن الفن 

السامر  انفّض  أن  وبعد  والفن«.  األدب  بين  الجمالية  »التربية  عنوان  تحت  واألدب 

المنتدى، حيث الصورة  تنفّض مساحة االستجواب لصاحب  عن تلك األمسية، لم 

تحّسس  وأيًضا  التعجب،  عالمات  رسم  من  حّيًزا  أخذت  وللضيفتين  له  الملتقطة 

البعض وعلق آخر. 

إضفاء  من  واسعة  مساحة  تملك  المرأة  بأن  المنتدى  على  القائمين  إيمان  إن 

الجمال والفن يمينًا ويساًرا، وأنها ليست مكملة أو تابعة للرجل ـ كما كان ينظر إليها 

في السابقـ  بل هي شريك أساسي في رسم لوحاتنا الجمالية بحسها المرهف وفكرها 

النّير، وذائقتها الفنية والمترجم عبر أناملها الرقيقة، فهي تملك حضوًرا مدهًشا في كل 

فن. ومن هنا كان المنتدى سّباًقا لتقديم المرأة الفنانة، والناقدة، والباحثة، لتتحدث 

عن ذاتها وشخصيتها، فقد أسمعتنا علًما وأبصرتنا فنًا.
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وكأني بأصحاب المنتدى وقتئذ أنهم يستشرفون المستقبل، فها نحن اليوم نرى 

المرأة في بالدنا أخذت مكانها الطبيعي، وأصبحت في حراك تنموي ونهضوي بفعل 

توجه حكومتنا الرشيدة، ورؤيتها السديدة ونظرتها الثاقبة. 

غالبية  في  سواء  حدٍّ  على  والفنانات  الفنانين  حضور  تجلى  المنتدى  حّيز  في 

األمسيات والندوات بصورة منتظمة ومتتابعة، أطل الصغار والكبار وأتيحت للوجوه 

الفتية فرصتين، فرصة العرض وفرصة الحديث عن الفن وعن رؤيتهم الجمالية، كما 

خفف العبء عن كاهل المشاركين والمشاركات بل وّفر لهم الدعم والمساندة إلقامة 

معارضهم دون عناء. 

جنبات  بين  الزمن  من  عقدين  مدى  على  الفنية  المعارض  عشرات  أقيمت  لقد 

هذا المكان، بكل بيسر وسهولة دون ضجيج أو غلبة، وهذا األمر مشجع، خصوًصا 

للفنانين والفنانات من الواعدين والواعدات، وممن لم يجد فرصة لطرح اسمه على 

الساحة التشكيلية. أعطى المنتدى لهم مساحة لتقديم أسماء وأسماء وجدت ضالتها 

المنشودة فيه، فهو بالنسبة لهم بمثابة االنطالقة الرحبة لتقديم فنهم، مما يعني دفعة 

الفنان والفنانة،  التحريض اإليجابي لكشف هوية وثقافة  معنوية كبرى ومساحًة من 

وما يمتلكهما من وعٍي فنٍي وإنساني. 

فمن خالل هذه المنصة، تعّرفنا عن قرب على شخصيات متنوعة لم نكن نتصور 

بأن بعضها يمتلك أعمااًل رائعة، فضاًل عن الجرأة والوقوف أمام الجمهور ليتحدثوا 

بثقة وبطالقة. والجدير بالذكر أن المنتدى فتح األبواب مشرعًة لكل مجاالت الفنون، 

فقد قدم الموسيقي، والسينمائي، والمسرحي، والممثل، والمخرج، وكل المشتغلين 

في مجاالت الفن، مع أن الفن التشكيلي هو األكثر حضوًرا من بين الفنون األخرى.

والفكر  األدب  لرجاالت  والمنحوتة  اللوحة  قرب  المنتدى  أن  األجمل  الشيء 

والثقافة الذين ال يجدون الوقت الكافي لحضور المعارض، فقد أتاح المنتدى هذا 

المناخ الفني لهم ولجمهورهم، وفي نفس الوقت جذب أهل الفن لسماعهم، وهنا 
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تكتمل الرسالة التنويرية للحوار بين المبدعين، هدف حققه المنتدى ولم يزل يسعى 

وكل  مبدع،  كل  بأن  قائمة،  واستراتيجية  مفتوحة  دعوة  وهي  األماسي،  كل  في  إليه 

صاحب موهبة، مرحب به في فضاء هذا المنتدى المفتوح. 

هناك من يوجه العتب على األدباء والفنانين على حدٍّ سواء خصوًصا في منطقتنا، 

بأنهما ال يلتقيان على موائد الفن والثقافة إال نادًرا. هذا صحيح، لكن منتدى الثالثاء 

أراد.  ما  له  وكان  البعض  بعضهم  لتقريب  جاهًدا  وعمل  بينهم،  الهوة  ردم  الثقافي 

وكما هو معلوم بأن المدارس الفنية التي شّكلت حركة التاريخ الفني أّسسها الفنانون 

واألدباء والشعراء مًعا، لذا حريٌّ بنا أن نكون في التوجه الصحيح، فالمنتدى أوجد 

الثقافي  بالشأن  والمهتمين  المبدعين  بين  وعًيا  خلقت  إيجابية،  بروح  األجواء  تلك 

والفني. 

والبرامج  لألنشطة  المتجدد  الطرح  ناصية  يملك  الثقافي  الثالثاء  منتدى  يبقى 

نظير  والفنانات  للفنانين  تكريمه  وأيًضا  الفنية،  المعارض  باحتضانه  المماثلة 

إسهاماتهم وعطاءاتهم المحلية والدولية، فهو عرفان وتقدير من المنتدى لكل إنسان 

مبدع ومتفوق في هذا الوطن الغالي. الشيء الرائع الذي يثلج الصدر هو أن تعيش 

حواًرا خاّلًقا بين الكلمة والفن ضمن أماسي هذا المنتدى طوال سنوات عديدة، وهو 

فعل حضاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.



اختراق في الفضاء الثقافي
الأ�ستاذ عبد اهلل محمد اآل محمد ح�سين

عضو هيئة التدريس )متقاعد(، مستشار يف إدارة البحوث واالستشارات بمعهد اإلدارة العامة 

)السعودية(

أسعدني األستاذ القدير المهندس جعفر الشايب المؤسس لمنتدى الثالثاء الثقافي 

المنتدى  عن  انطباعي  يجّلي  مقال  بكتابة  للمشاركة  بالدعوة  عليه  العام  والمشرف 

إعطائي  وعلى  الكريمة،  ثقته  على  الصادق  الشكر  فله  الثقافي..  لدوره  وتصوري 

فرصة الحديث عن أجمل ظاهرة ثقافية في مجتمعنا، وأعمقها أثًرا على مدى عقود.

ليسمح األستاذ الكريم أن أبدأ بالبوح المختصر عن انطباعي الصادق، الذي ما 

فتأت أعّبر عنه بوٍد ومحبة في رسائلي القصيرة له، وتعليقي على بعض الفعاليات التي 

يمّثل بعضها اختراًقا حقيقًيا في فضائنا الثقافي في المملكة. 

أبعاد  أربعة  من  تشكيلة  يكون  أن  المختلفة  بأنواعه  اإلنساني  االتصال  يعدو  ال 

األربع  المكونات  والتحدث واالستماع.. وتقوم هذه  والقراءة  الكتابة  )مكونات(.. 

بنقل وتبادل أمرين مهمين هما خالصة االتصال: المعلومة )الخبر(، والرأي )الموقف 

أو االقتناع(.. 

وما عدا ذلك توابع لهما.. كالمشاعر، والعواطف، والتضامن، والفرح، والحزن، 

والغضب، وأدوات التعبير، وناقالت الرسائل وغيرها. والغاية من كل ذلك هو تبادل 

التأثير وإحداث التغيير.  التأثير والتأثر وإحداث التغيير )معرفًيا ثم وجدانًيا وسلوكًيا( 
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الثقافية  التوعية  أن  التثقيف.. )مع مالحظة  العلمي والعملي لمصطلح  التعريف  هو 

جزء من عملية التثقيف(. 

بمراجعة يسيرة وخاطفة لرؤية ورسالة وأهداف المنتدى، تقر عيناك ويطمئن فؤادك 

إلى أن هذا المنتدى هو حاضن حقيقي لكل ما ذكر أعاله.. فهو )وفًقا لهذه المراجعة، 

واستناًدا لما سيرد من إحصاءات(: أواًل: يهتم بالحوار حول مختلف القضايا الثقافية 

وثانًيا:  وخارجها....  المملكة  داخل  المثقفة  النخب  مع  والتواصل  واالجتماعية، 

يتواصل مع جميع المكونات الثقافية في المجتمع، ويلتزم بمفاهيم التعددية الثقافية 

والحوار الهادف. وثالًثا: يجّسر العالقة بين النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها. 

ورابًعا: ينشر الوعي الثقافي في المجتمع حول مختلف القضايا.

وبحكم أن المنتدى يؤمن بحق اآلخرين في االقتناع برأي آخر غير ما ذكر.. أرى 

لزاًما ـ نيابة عنه ـ أن أنتقل إلى المعلومة المجردة من التأثير الوجداني الذي تحمله 

عادة الكلمات المصفوفة المنمقة في الرؤية والرسالة واألهداف.. فاإلحصاء ـ كما 

وسيد  جيد،  خادم  هو  وأضيف..  جيد(..  )خادٌم  ـ  والبحوث  الدراسات  أهل  يقول 

سيئ.. إذا تم االعتماد عليه مجرًدا من الصدق والدقة والموثوقية، واالستنتاج المعبر 

عن الحقيقة.. 

وموثوقية  ودقة  بصدق  اإليمان  يقتضيان  والعدل  اإلنصاف  األحوال..  كل  في 

الخالصة  التطوعية  نشاطاته  يمّول  ربحي،  غير  أهلي  ثقافي  منتدى  إحصاءات 

والمخلصة من جيوب أعضائه... 

»الخادم الجيد« يقول: 

المنتدى ال يكرر ضيوفه. )يستضيف سنوًيا 38 متحدًثا ـ غير مكرر ـ(.. 1

خالل 20 سنة استضاف 763 ضيًفا من مختلف أنحاء المملكة. . 2

فلًما . 3  132 واستعرض  تكريًما   174 وشهد  معرًضا  و131  ندوة   457 أقام 
وكتاًبا في مختلف الموضوعات.

الطيف الفكري والتخصصي للضيوف والمشاركين واسع وممتد.. 4
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 الواقع التنظيمي للمنتدى يتسم بالتميز واالحترافية له:5. 

 أ. مجلس إدارة يتغير سنوًيا تجديدا للدماء وإبراًزا وإشراًكا للكفاءات.

 ب. مجلس استشاري.

 ج. هيكلة تنظيمية معتمدة على التخصص وتقسيم العمل.

 د. نظام حوكمة وتقييم.

الخصيصة  بهذه  وهو  نفسه،  يكرر  ال  ثقافي  فكري  كيان  هذا  انطباعي:  خالصة 

وحدها مميز على غيره بالواقع والدور والتأثير. الدور المستقبلي المأمول ينطلق من 

واقعه الحالي المتقدم، مؤطًرا برؤية ورسالة تتسمان بالطموح والواقعية في آن واحد.. 

طموح يتقد بهمة وحيوية وإخالص القائمين عليه.. وواقعية تفرضها خصائص البيئة 

الثقافية وإمكانية إحداث التغيير الجوهري فيها.. في ضوء ذلك لن أكون »طّماًعا« في 

أملي.. ولن أكون مغالًيا في تصوري.. 

هو  الفاعلة  والوسيلة  الواضحة  والرؤية  الهدي  بنفس  الطريق  مواصلة  أن  أعتقد 

أنواء  أن  وحيث  وأثره،  واقعه  في  عظيم  تحقق  الذي  أن  حيث  الحكيم،  غاية  منتهى 

البحار هي التي تحدد مسار السفن.. 

ومع ذلك أتمنى ما يلي: 

التنقيب عن كفاءات المجتمع المخبوءة واالستفادة منها. . 1

االلتزام بنهج الحكمة واالعتدال التي ميز مسيرة المنتدى.. 2

النظر في إمكانية إنشاء مركز للدراسات والبحوث، وكذلك مركز للتدريب . 3
في مجاالت اهتمام المنتدى كحقوق اإلنسان، ومهارات التواصل والحوار، 

واأليام العالمية، والتعايش وغيرها، إذا كان ذلك سائًغا نظاًما.

التوسع في االستضافة والمشاركة خليجًيا وعربًيا، أيًضا إذا كان سائًغا رسالة . 4
ودوًرا ونظاًما.

للقائمين عليه األجر  العريق، وأن يجزل  المنتدى  بهذا  ينفع  أن  تعالى  الله  أسأل 
والثواب.. والتوفيق في أداء الرسالة.



منتدى الثالثاء.. نموذج مشرف
اللواء طيار )م( عبد اهلل بن عبد الكريم ال�سعدون

كاتب وعضو مجلس الشورى 

)السعودية(

زاملت  عاًما، حين  منذ حوالي خمسين  الطيبين  بالقطيف وأهلها  بدأت معرفتي 

نخبة منهم في كلية الملك فيصل الجوية، فوجدت الصدق والمحبة وروح التسامح 

والوالء، وازدادت معرفتي بأهلنا في المنطقة الشرقية حين انتقلت إلى قاعدة الظهران 

الباسقة  ونخيلها  الجميلة  وشواطئها  وأهلها  القطيف  عن  المزيد  وعرفت  الجوية، 

عشر  قبل  كانت  فقد  الشايب  جعفر  باألستاذ  معرفتي  أما  وطيبتهم.  أهلها  وبساطة 

سنوات، حين تم تكريم منتدى الثالثاء الثقافي من وزارة الثقافة واإلعالم في معرض 

الكتاب الدولي بالرياض، وكان من فعاليات ذلك المعرض ندوة عن الحراك الثقافي 

والندوات شارك فيها األستاذ جعفر. ومنذ ذلك الوقت احتفظت بصورة إيجابية عنه، 

فقد كان هادئًا ومثقفًا من طراز فريد، تقدمت إلى المنصة بعد نهاية الندوة وأهديت له 

كتابي »عشت سعيدًا، من الدّراجة إلى الطائرة«.

العريض،  ثريا  الشاعرة  الزميلة  أنشأته  تواصل  موقع  جمعنا  ثم  األيام  دارت 

أنشطة منتدى  ينشر كل  المثقفين. وكان األستاذ جعفر  لنخبة من  ليكون منبرًا وطنيًا 

وقد  المحتوى،  بنفس  شخصيًا  يزودني  كما  أسبوع،  كل  الموقع  في  الثقافي  الثالثاء 

حرصت على متابعة ما ينشر عنه، لتنوع مادته، ونبل هدفه، وعمق طرحه، وبعد نظر 
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مؤسسيه. وال يقتصر المنتدى على محاضرة ونقاش كغيره من المنتديات، لكنه يكّرم 

شخصيات، ويشجع فنانين ومبدعين، ويعرض مقاطع من فلم بصفة مستمرة، ومنذ 

فترة زمنية امتدت على مدى عشرين عام. 

له  ذكرت  المنتدى،  في  محاضرة  إللقاء  الشايب  جعفر  األستاذ  دعاني  حين 

للقراءة والكتابة،  الهايكنج، وحبي  الطيران، ورياضة  المتعددة في مجال  اهتماماتي 

فآثر أن نتحدث عن أهم الدروس المستفادة من مسيرتي في القوات الجوية وما قبلها، 

الوطن ووحدته ومنجزاته.  بدايات متواضعة، وإمكانات بسيطة، والتحدث عن  من 

زميل  اصطحبت  الدمام  ومن  الزمالء،  أحد  يرافقني  خصيصًا  الرياض  من  حضرت 

سالح ورائد فضاء هو العميد طيار عبد المحسن البسام، الذي وعدهم بمحاضرة عن 

تجربته كرائد فضاء. 

وبعد  والسيدات.  الرجال  من  مختارة  مجموعة  وهم  بالحضور،  كثيرًا  أعجبت 

شاعر،  وسماع  فنان،  عمل  ومشاهدة  المجتمع،  في  فاعل  دور  لها  شخصية  تكريم 

ومشاهدة فيلم قصير، بدأت محاضرتي بالحديث عن الطفولة التي بدأت مع بدايات 

وأمريكا،  الرياض،  بين  كثيرة  محطات  عن  تحدثت  ثم  المباركة،  والنهضة  التعليم، 

والظهران، والطائف، وصنعاء، وتبوك، ثم الرياض أخيرًا. ولكن أكثر ما شد الجمهور 

وجعلهم يصفقون أكثر من مرة هو الحديث عن الوطن ووحدته، وما يتمتع به من أمن 

ورخاء، وكان التجاوب أكثر حين قلت لهم أن الوطن والمواطنة هما المقياس، وأننا 

شعب واحد متماسك وملتف حول قيادته، وإخوة نسمو فوق كل ما يفرق من طائفية 

ومذهبية ومناطقية. 

من يتتبع أنشطة هذا المنتدى التي استمرت عشرين عاًما، ثم يستعرض ضيوفه، 

القائمين عليه، فالضيوف من كل أرجاء الوطن، والمواضيع في  يعرف نبل وحكمة 

ثقافات  الحضور من  يثري  ما  الوطن وأمنه وتقدمه، وكل  ما يصب في مصلحة  كل 

مختلفة. 
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استعرضت أسماء المحاضرين، فوجدت أنه تم اختيارهم بعناية، ومن تخصصات 

المطلوب  تخلق حراكًا هو  قيمة  في مجاله، ومحاضرات  منهم ضليع  مختلفة وكل 

الشخصيات  تكريم  أما  بالقيم.  وتسمو  المفاهيم  بعض  وتصحيح  العقول،  لتغذية 

بلده وبين  المبدع في  يكّرم  أن  أو خارجها فال أجمل من  القطيف  الفاعلة سواء في 

إخوانه وأخواته. 

واألثر الكبير الذي تتركه كل ندوة هو تكريم هؤالء الشباب المبدعين في الرسم 

التشجيع وإبرازهم حتى تنمو  والموسيقى والفنون األخرى، فهم بأشد الحاجة إلى 

القدرات، وتبرز المواهب، بدل أن تذبل وتموت مع اإلهمال والنسيان. 

بدأ المنتدى مسيرته قبل عشرين عاًما، وله هدف نبيل هو التنوير وتفتيح العقول، 

مؤكدًا على قيم التنوع والتعدد، ونبذ الخالف، واحترام الرأي، وهو ما يأخذ الوطن 

في وعيه إلى مصاف الدول المتقدمة. 

أهنئ القائمين على منتدى الثالثاء الثقافي على هذه المسيرة الناجحة وهذا التنوع 

الثقافي، وأتمنى له المزيد من التقدم والنجاح لتحقيق جميع أهدافه النبيلة.



منتدى الثالثاء الثقافي واألفق الوطني
الأ�ستاذ عبد اهلل بن محمد الوابلي

كاتب ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية سابًقا 

)السعودية(

في  للسالم  نوبل  الحاصل على جائزة  بيددرو«  البيروفي »خورخي  الروائي  قال 

مجال اآلداب عام 2010م: )إنني مقتنع بأن مجتمًعا بال أدب هو مجتمع همجي(.

كثير من يختزل الثقافة بمجموعة من الفنون األدبية، كالشعر والنثر والقصة، ونحو 

ذلك من الفنون واآلداب، وبسلسلة من الممارسات الحضرية التي أصبحت ـ عند 

البعض ـ تمظهرات طقوسية مجردة من مضامينها اإلنسانية السامية. يكتفي البعض 

ذاته،  بحد  هدف  وكأنها  الفكرية  مفاعيلها  عن  بمعزل  مفرداتها  واجترار  بترديدها، 

غير مدرك لمدلول الثقافة األصيلة التي هي أعمق من كل هذه التصورات الشكلية، 

فالثقافة هي المدماك الذي يؤنسن الحياة وينعمها، وينقلها من إطارها البوهيمي إلى 

مستويات أكثر تفاعاًل بين مكونات المجتمع وأفراده.

ومن هذه المنطلقات الواعية، استشعرت كوكبة كريمة من أبناء محافظة القطيف 

دورها التنويري، في عصر سيطرت فيه النزعات الفردانية المتقوقعة، وترسخت فيه 

السلوكيات المادية المجردة من كل معنى للحياة، وانتشرت فيه األفكار الطارئة على 

واستضافة  واعية،  بريادة  المباركة،  المجموعة  هذه  فأّسست  العريق.  الوطني  تراثنا 
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كريمة من لدن سعادة »المهندس جعفر الشايب« منتدًى ثقافًيا في مدينة القطيف، باسم 

»منتدى الثالثاء الثقافي«، ينتدي فيه أولو األحالم والنهى من كافة مناطق المملكة. 

الَبنّاء، أصبح هذا  بالعطاء والتفاعل  بالحراك، وزاخرة  وبعد عشرين عاًما حافلًة 

»المنتدى« مفاعاًل فكرًيا، يتم فيه تخصيب األفكار والطروحات الثقافية، لصهر مجتمع 

القطيف في بوتقة الوطن الكبير »المملكة العربية السعودية«، والوقوف مع إخوانهم 

من شتى مناطق الوطن للمساهمة في بناء حاضر ومستقبل »المملكة« الزاهر، بقيادة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده األمين صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما ورعاهما الله ذخًرا 

ندوٍة«  »دار  المنتدى  هذا  أصبح  حتى  العزيزـ،  لشعبه  وسنًدا  الغالي،  الوطن  لهذا 

ويتهادون  القصائد  أندى  فيتبادلون  الشعراء  فيه  يلتقي  والعشرين،  الواحد  القرن  في 

أعذبها، ويحضره المفكرون، فيبسطون أفكارهم وطروحاتهم اإلبداعية، ليس للبيع 

الطروحات  األفكار، وتبادل  لتالقح  بل  للمنافسة،  أو  للمباهاة  أو لالستعراض، وال 

النيرة، والرؤى الواعية.

ر  ال تمر مناسبة وطنية إال ويتفاعل »المنتدى« معها، وال يمر يوم عالمي إال وُيَذكِّ

كافة  من  المسؤولين  استضافة  على  الجميل  المنبر  هذا  يحرص  كما  به،  المنتدى 

التنموية ذات  البرامج الحكومية، والمشاريع  القطاعات، بهدف تسليط الضوء على 

المساس المباشر بحياة المواطن ورفاهيته وأمنه واستقراره. 

للقائمين  المحدودة  الشخصية  اإلمكانات  على  يعتمد  المنتدى  أن  من  بالرغم 

عليه، وعلى المساهمات الفردية المتواضعة من بعض األصدقاء المؤمنين برسالته، 

إال أنه كان وال يزال فعالية وطنية نابضة، وماكينة أدبية ال تهدأ، تصدر النشرات، وتنشر 

الكتب، وتحيي الندوات، وتقيم المحاضرات، حتى أضحى رئة ثقافية تستنشق الوعي 

وتسلط  الظالم،  تبدد  إشعاع،  منارة  وأمسى  والكراهية،  الجهل  وتزفر  والتسامح، 

ضياءها الوهاج على كل الجحور المعتمة. 
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فلقد نظم هذا الصالون المتوقد أكثر من خمسمئة ندوة وفعالية، شارك فيها حوالي 

المشارب  أكثر من عشرة آالف ضيف من كافة  ستمئة محاضر ومشارك، وحضرها 

واألطياف، ال يجمعهم إال عشق الثقافة وال يجذبهم إال حب الوطن. 

بها  ًبا  ُمَرحَّ ـ  الثقافي« فحضرت  الثالثاء  متقدًما في »منتدى  لها مكاًنا  المرأة كان 

أخيها  جانب  إلى  وقفت  ومعلمة،  وطبيبة،  ورسامة،  أديبة  األمامية،  الصفوف  في  ـ 

المثقف حذو القذة بالقذة فتواجدت بأدب، وأعطت بنقاء، واستمعت بروية وبهاء. 

لم يكن المنتدى نخبوًيا، وال حكًرا على طبقة محددة، فقد أولى الشباب والشابات 

وإبداعاتهم  الفنية،  اهتماماتهم  تبرز  التي  الفعاليات  لهم  فخصص  مميًزا،  اهتماًما 

الجميلة.

أهم  إن  بل  يباب،  صحراء  في  غريبة  كنبتٍة  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  يظهر  لم 

أسباب النجاح كانت متوفرة له، فمجتمع »القطيف« بطبعه فضاٌء منفتح، وبيئة جاذبًة 

للعلم، وللجهل طاردة، للتسامح محبة، ولالنغالق كارهة. إضافة إلى إيمان القائمين 

على »المنتدى« بدورهم الرسالي، وقناعتهم الراسخة بأنهم يعملون ـ طيلة األعوام 

الماضية من عمر المنتدى ـ في بيئة اجتماعية صالحة، وظروف وطنية مشجعة، وأن 

مجتمع القطيف يستحق هذا السخاء الحاتمي، وأن شعب المملكة حري بهذا التفاني 

والوفاء.

إنه عطاء بسخاء، وتضحية بال حدود، وعمل بال كلل، وإبداع بال ملل. 

إنه منتدًى ناهيك من ملتقى. 



منتدى الثالثاء.. صوت لالعتدال والوطنية
معالي ال�سفير عبد اهلل بن يحيى المعلمي

المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة 

)السعودية(

كل يوم تزهر في بالدنا وردة للحوار العقالني المتزن، هو يوم يبعث على السعادة، 

وكل يوم يحمل إلينا كلمة أدبية أو فكًرا متجدًدا أو لوحة فنية، هو يوم جدير باالحتفال، 

وهذا هو ديدن منتدى الثالثاء الثقافي عبر عشرين عاًما متصلة.

لقد مرت بالدنا في العشرين عاًما الماضية بالعديد من األحداث والتحديات كان 

من  المذهبي  التطرف  وتحدي  الظالمي،  الفكر  وتحدي  اإلرهاب،  تحدي  بينها  من 

واللحمة  الوطنية  الوحدة  على  والحفاظ  التنمية  تحدي  عن  فضاًل  االتجاهات،  كل 

االجتماعية.

كل  علينا  يطل  الثقافي  الثالثاء  منتدى  كان  والخطوب،  التحديات  هذه  وضمن 

الفكري  الثقافي، وإشراقات متجددة من اإلبداع  بأطروحات جديدة للحوار  أسبوع 

واألدبي والفني، ويهبنا ساحة لتالقي األفكار وتبادلها واثرائها. وأن يكون هذا كله 

أهمها  من  مجيدة،  رايات  ويرفع  عديدة  معان  طياته  في  يحمل  القطيف،  من  صادًرا 

وحدتنا  وأن  الغرب،  أقصى  إلى  الشرق  أقصى  من  أبنائه  بين  يجمع  واحد  وطننا  أن 

الوطنية ال يمكن أن يؤثر عليها أحد بأهواء خارجية وال بعقد داخلية، ثم أنه يؤكد لنا 
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بالشيب والشباب، ذكوًرا وإناًثا من  الشرقية زاخرة  المنطقة  أنحاء  القطيف وبقية  أن 

المبدعين والمفكرين، وأن نتاجهم العلمي واألدبي هو رافد من روافد الثروة الفكرية 

للوطن.

ولقد تشرفت قبل حوالي عشر سنوات بالمشاركة في أعمال المنتدى في أمسية 

قد  المنتدى  أن  أعرف  أنني  كما  عليه،  والقائمين  رواده  من  بنخبة  جمعتني  رائعة، 

استضاف في سنة الحقة شقيقتي السفيرة آمال بنت يحيى المعلمي في حوار جريء 

ماتع، كما أن والدي الفريق يحيى المعلمي يرحمه الله، وإن لم يدرك والدة المنتدى، 

إال أنه كان دائًما من محبي القطيف وأهلها، وله مع أدبائها وأعالمها حوارات متعددة.

المملكة،  في  االجتماعية  المكونات  مختلف  بين  والحوار  والتالقي  فالتواصل 

هدف يصبوا إليه كل صاحب وعي ومعرفة، ولدينا أمثلة عديدة من هذه المبادرات 

أو  الشخصية  األصعدة  على  سواء  المملكة،  تأسيس  منذ  مستمرة  كانت  التي  البنّاءة 

الجماعية. وجاءت الطفرة النفطية في السبعينات وعّززت هذا التواصل بشكل طبيعي 

بسبب التحوالت االقتصادية، والحركة باتجاه االنتقال بين المناطق المختلفة لغرض 

العمل والتجارة، وشّكلت بنى اجتماعية جديدة في مختلف المناطق. 

في  المملكة  على  مرت  التي  التحديات  مظاهر  من  فإن  سابًقا،  أشرت  وكما 

السلبية،  النمطية  الصور  وسيادة  التباعد،  من  حالة  حصول  هو  السابقة،  السنوات 

في  كبيرة  بجهود  الدولة  قامت  التطرف. وقد  وأنماط  التشدد  أجواء  كنتيجة النتشار 

التقارب والحوار، وتم تأسيس مركز الملك  التحديات، وتعزيز أجواء  معالجة هذه 

عبد العزيز للحوار الوطني، الذي نّظم العديد من اللقاءات الحوارية المشتركة، مما 

هيأ بيئة مناسبة للتواصل البيني بين مختلف المكونات االجتماعية. 

ومن هنا تأتي مبادرة منتدى الثالثاء الثقافي متماشية ومتوافقة مع هذه األهداف، 

حيث أنه يوفر بيئة مناسبة، وحاضنة شاملة، للقاء الشخصيات والمثقفين من مختلف 

إلى  والسعي  المشتركة،  القضايا  حول  والنقاش  والحوار  اللقاء  بهدف  المشارب، 
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التوجه نحو القضايا المشتركة بداًل من حالة التباعد والقطيعة. هذا العمل المتوازي 

يعّزز  ما  هو  ـ  الخاصة  الثقافية  كالمنتديات  ـ  واألهلية  الرسمية  المؤسسات  بين 

التوجهات المطلوبة، ويسّرع من تحقيق أهدافها، ويجعل هذا العمل المشترك نابًعا 

من البنى االجتماعية ومتجذًرا فيها.

هنيًئا لبالدنا بهذا المنتدى المتميز الذي لم يتوقف مرة واحدة عن نشر فكر التآخي 

في  دائًما  يقفون  الذين  ونسائها  ورجالها  بالقطيف  لنا  وهنيًئا  التعايش(،  أقول  )وال 

التي تدافع عن الوطن وترفع رايته، وهنيًئا للمنتدى بالقائمين على  مقدمة الصفوف 

إدارته، وعلى رأسهم األخ العزيز األستاذ جعفر الشايب، وكل عام والمنتدى بخير 

وبالدنا في عزة ورفعة وشموخ. 



 تجربة في ممارسة حق االختالف
الدكتور عبد المنعم الحر

أستاذ العلوم السياسية، واألمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان بليبيا 

)ليبيا(

لها،  امتالكه  ويرفض  للحقيقة  يسعى  ثقافي  مراح  هو  الثقافي  الثالثاء  منتدى 

البشر والشعوب والثقافات واألجيال،  بين  فالحقيقة لديه نسبية وغير مطلقة موزعة 

يقع االقتراب منها كلما اتسعت دائرة البحث عنها وبالتالي يحث على أخذ اإليجابي 

حول  وطني  حوار  إدارة  في  الرغبة  زاده  منها.  السلبي  وترك  األخرى  الثقافات  من 

قضايا يراها ذات أولوية ومسائل يفترض أنها قد تكون مداخل لثقافة جديدة مطلوبة.

المنتدى يعطي للفكر والثقافة أولوية في التغيير االجتماعي، ويؤمن بالشراكة مع 

كل من يعتقد بأن للوطن هوية، وأن هوية الوطن ليست الماضي فقط، وأن الحداثة 

مستقبل  نحو  واجتهاد  متواصل  جهد  هي  بل  واحد  اتجاه  ذات  معبدة  طريقًا  ليست 

أفضل. 

في  متعددون  أعضاؤه  مفتوح،  إطار  هو  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أن  وجدت 

اجتهاداتهم ورؤاهم، يؤمنون بحق االختالف، ويرفضون النمطية التي أعاقت الثقافة 

التطورات  التحديث من محتوياتها اإلبداعية. وبفضل  اإلسالمية، وأفرغت مشاريع 

على  المنتدى  دور  يقتصر  لم  االنترنت،  عبر  والتواصل  االتصال  لوسائل  الهائلة 
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المجتمعات  ثقيف  عملية  في  جذريًا  دورًا  يلعب  أنه  بل  فقط،  السعودي  المجتمع 

بشكل عام. 

التقيت بمؤسس المنتدى والمشرف عليه األستاذ جعفر الشايب في بيروت ضمن 

حوار ثقافي حول السالم والالعنف، وتعرفت من خالله على المنتدى عام 2018م، 

ومنذ ذلك الزمن وأنا أتلقى بشكل منتظم أسبوعيًا عنوانًا لموضوع جديد.

الثقافة هي أحد أهم األعمدة التي يقوم عليها التاريخ والحضارة، حيث تكتسب 

الهوية الثقافية لألمم مقدرتها على البقاء بقدرتها على التطور والتفاعل مع المعطيات 

وعي  من  الهوية  هذه  تملكه  وبما  والتاريخية،  والثقافية  والسياسية  االجتماعية 

وعبر  المنتدى  فإن  شك،  وبال  النقدية.  واالستجابة  واالنفتاح  المرنة  للخصوصية 

تاريخه منذ تأسيسه، استطاع تشكيل لونه الثقافي الخاص به بين العديد من المنتديات 

عقبات،  من  له  تعرض  ما  رغم  ديمومته  على  الحفاظ  واستطاع  الثقافية،  والمراكز 

وحافظ على تفاعله ومرونته رغم كل المتغيرات اإلقليمية والعالمية.

وقد عمل على تعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، باعتبارها من أهم 

الوطن،  ألبناء  الجوامع  أهم  كأحد  وبإظهارها  الوطني،  والوالء  االنتماء  معززات 

حيث أن االنفتاح الذي يعيشه المجتمع السعودي على مختلف الثقافات؛ انعكس في 

الرصيد المتنوع والغني بالموروث التراثي والقيم والتقاليد التي تزخر بها المملكة.

وهنا ال بّد من اإلشادة بالدور الكبير الذي لعبه المنتدى في حماية وتعزيز الهوية 

الثقافية العربية واإلسالمية، وذلك من خالل الحلقات الحوارية المنتظمة التي يعززها 

في  المجاالت  بشتى  المخضرمين  المحاضرين  إشراك  جانب  إلى  والنقد،  بالنقاش 

اقتراح وتقديم البرامج الثقافية والفنية التي تصب في تحديث برامج عمل المنتدى، 

األمر الذي ساهم في إنتاج أفكار مبدعة؛ كون المثقفين يمثلون عماد عملية التطوير 

والتحديث بما يحملونه من طاقات وأفكار وتطلعات.

ولتأكيد ما سبق ذكره، يحرص المنتدى على إقامة فعاليات متنوعة تقدم المضمون 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 192

الثقافي، ما يعزز أهمية الثقافة لدى األفراد، ويساهم في خلق مردود اقتصادي من خالل 

الثقافة  نشر  الثقافي في مجال  الثالثاء  منتدى  الثقافة. وتتويجًا لجهود  االستثمار في 

والتراث اإلنساني، فإني أقترح على المشرفين عليه ضرورة مواصلة مشاركة برامجه 

مع المؤسسات التعليمية واإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز أدوارهم في 

نشر الثقافة الوطنية واألخالقية واالقتصادية والسياسية، وثقافة قبول اآلخر، والّسالم 

والالعنف، وثقافة البناء وتعزيز العمل بشكل خاص من خالل منظومة ثقافية تشترك 

في صياغتها كافة المؤسسات الرسمية واألهلية. 

وبما أنه ال حدود للثقافة، فإن دور المنتدى ينبغي أن يساهم في االنفتاح على كافة 

المتجددة وخلق حالة تفاعلية معها بحيث يمكنه ممارسة عملية  الثقافات اإلنسانية 

تفعيل الحوار الحضاري بين الثقافات، مراجعًة ونقًدا، للوصول إلى تمازج إنساني 

فاعل، حتى يكون المنتدى تجربًة حقيقًة في الحوار وممارسة الحق في االختالف. 



االستجابة في عالم متغير
الأ�ستاذ عبد النبي ح�سين العكري

باحث وكاتب، مهتم بقضايا التنمية والمجتمع المدني 

)البحرين(

عديدة  مناسبات  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  للمشاركة  الفرصة  لي  أتيحت 

ومتكررة، ففي العام 2002م مع األخ المرحوم عبد الرحمن النعيمي، في محاضرة 

بعنوان »الخليج والتحوالت المعاصرة«، وبعدها ألقيت محاضرة حول »مسيرة حقوق 

اإلنسان في منطقة الخليج« في العام 4002م، ثم أخيًرا بمصاحبة األخ الدكتور حسن 

مدن في عام 2019م، والذي حاضر عن »الثقافة في الخليج العربي من العزلة إلى 

االنفتاح«. لكنني ومن وقت آلخر أتابع ندوات وفعاليات المنتدى. 

ومن خالل مراجعة موقع المنتدى، فإن هناك ما يثير اإلعجاب حًقا، ويضعنا أمام 

ظاهرة استثنائية فريدة في السعودية والخليج عامة، أولها أن المنتدى مؤسسة مجتمع 

التطور  المجتمع، والثاني هو  باستثناء تقدير  العطاء دون مقابل  مدني تطوعي حيث 

من مبادرة فردية لألستاذ جعفر الشايب، حيث تقام الفعاليات في بيته بالقطيف إلى 

مؤسسة ذات تنظيم يضم مشرف عام، وهيئة استشارية، ومجلس إدارة تتفرع منه لجان 

متخصصة. ولهذا فإنه يجري التخطيط الجيد لفعاليات المنتدى لكل موسم، وضمان 

نجاح الفعالية حضوًرا وتفاعاًل وإعالًما.
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ومن مراجعة األداء، فإنه مذهل بكل المعايير، فقد عقد المنتدى 457 ندوة شارك 

فيلًما،  فيها 763 محاضًرا، وكّرم 174 شخصية، ونّظم 131 معرًضا، وعرض 99 

وتوقيع 33 كتاًبا. هذا يعني أنه باستثناءات قليلة وتوقف الفعاليات خالل الصيف، فإن 

كل مساء ثالثاء هو موعد ثابت لفعالية، حيث توسعت دائرة المحاضرين والمنتدين 

لتضم أبناء الخليج إلى جانب أشقائهم في السعودية.

مما يلفت االنتباه هو مشاركة المرأة السعودية إلى جانب الرجل في اإلدارة، وفي 

مختلف فعاليات المنتدى كمحاضرات وفنانات ومشاركات، في مجتمع يتسم بشكل 

أن  نلحظ  فإننا  وفنان،  محاضر   900 يقارب  ما  ألسماء  وبمراجعة  بالمحافظة.  عام 

الغالبية هم من الكفاءات والفاعلين في المجتمع، ومن مختلف مناطق المملكة، ومن 

ذوي مختلف االختصاصات والخلفيات واالنتماءات، ومن الجنسين وما يجمعهم 

هو الوطنية الجامعة والعقالنية والتنوير.

على امتداد عقدين، أسهم المنتدى في طرح المعضالت والتحديات التي تواجه 

قدم  كما  لحلها،  مبتكرة  رؤى  وقّدم  ومعالجتها،  والخليجي  السعودي  المجتمع 

المنتدى  يقّدم  وإخفاقات ودروس.  إنجازات  من  فيها  بما  تجارب حياتية  المنتدون 

خبرات للمجتمع السعودي والخليجي والعربي مجاًنا، وبنزاهة وصدقية وموضوعية 

عالية.

اندثرت  قد  والعربية  الخليجية  المنتديات  من  العديد  أن  إلى  اإلشارة  المهم  من 

البقاء رغم  القدرة على  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  التطور، لكنه يسجل  أو توقفت عن 

التغّير  شديد  عالم  في  التطور  على  القدرة  بل  المنطقة،  اجتاحت  التي  العواصف 

الحياة  مناحي  مختلف  في  الجديدة  التحديات  تحديد  على  والقدرة  والتحّول، 

والمجتمع والدولة، وتصدي اختصاصيين لطرحها ومعالجتها ومناقشتها في المنتدى.

قدراتهم  إلبراز  الفرصة  والشابات  الشباب  من  لمئات  المنتدى  أتاح  لقد 

وتجاربهم، وعرض آرائهم وطموحاتهم وإنجازاتهم، وبهذا فتح الطريق أمامهم، كما 
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أتاح الفرصة للمجتمع كي يتعرف على طاقات كامنة، يجب أن تسهم بفاعلية في بناء 

الوطن وتطوره في مجتمع شبابي في تركيبته السكانية، ويشكو فيه الشباب والنساء 

من التهميش وتعطيل الطاقات الخالقة.

ما  السنوية بكل صراحة وموضوعية، هو  تقييم ألعماله  بإجراء  المنتدى  قيام  إن 

يسهم في تطور المنتدى، وقدرته على مجاراة متطلبات الوطن والمجتمع والعصر، 

كما أن قدرته على االستفادة القصوى من تكنولوجيا االتصاالت والتواصل، جعلت 

السعودية  امتداد  على  الواسع  الجمهور  إلى  الحضور  مئات  كثيًرا  يتجاوز  تأثيره 

والخليج بل أبعد من ذلك.

في الذكرى العشرين النطالقة منتدى الثالثاء الثقافي، نهنئ المشرف العام الصديق 

جعفر الشايب الذي يستشعر حاجات الوطن ويستشرف تطورات المستقبل والحاضر 

بإطالق المنتدى، وجميع اإلخوة واألخوات في الهيئة االستشارية، ومجلس اإلدارة، 

وجميع المتطوعين في المنتدى، وجميع من شارك في نشاطاته.

لجميع  وإطاًرا  لإلصالح،  وداعية  للتنوير،  منارة  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ويبقى 

أبناء الوطن الواحد، لدمج الطاقات، واإلمكانيات، والوحدة، والتسامح في مواجهة 

دعاة التمييز والتعصب واالنغالق. إنه فضاء مفتوح على المستقبل المضئ رغم قتامة 

الحاضر. 



منتدى الثالثاء.. ساعة بتوقيت عربي!!
 الأ�ستاذ عبد الواحد محمد عبد الواحد

كاتب وروائي عربي 

)مصر(

اإلبداع العربي يقينًا وأبًدا، له القدرة الفاعلة على التحرر من كل الفلسفات القديمة 

التي تعوق العقل عن مباشرة دوره المجتمعي في محيط دولي وإقليمي، فهناك العديد 

من المبادرات اإلبداعية التي ولدت ونشأت في بيئات ضيقة وفقيرة، ولكنها تمّكنت 

محيطها،  على  اإليجابي  التأثير  في  وأسهمت  شاخصة،  عمل  لنماذج  التحول  من 

حيث تحولت إلى أيقونات مركزية في عملها. لعّل التحديات هي التي تشحذ الهمم، 

على  تؤثر  التي  الكبيرة،  األهداف  تحقيق  نحو  الكفاءات  وتطلق  الطاقات،  وتوجه 

المجتمع وأفراده بشكل عام نحو االنطالق والتقدم لألمام. وفي العمل اإلبداعي هذا 

ويحرره  والفكري،  العلمي  المخزون  اإلبداع  يخرج  حيث  نحتاجه،  ما  بالضبط  هو 

من كافة القيود التي تعيق حركته، وتفتح المجال أمام بقية المبدعين كي يساهموا في 

تحقيق أهدافهم الكبيرة لتطوير مجتمعاتهم. 

إن منتدى الثالثاء الثقافي في السعودية الذي تأسس في عام 2000م، كان مواكًبا 

لهذا التحرر اإلبداعي، القائم على بث القيم العريقة، والثقافة العربية األصيلة، لكون 

والمبدعين،  الكّتاب،  نخب  ألمع  من  خيرة  تضم  واالستشارية  اإلدارية  منظومته 

والباحثين، والمفكرين، الذين يؤكدون على هوية الوطن. ومن خالل تفاعالته اليومية 
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الذي حظي بسمعة  الثقافي  الثالثاء  والحياتية مع عالم ممتد بال حدود، جاء منتدى 

وشهرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، سّباًقا متفرًدا بفضل تلك 

الطاقات الواعية التي تعبر عن المكنون العربي بكل أطيافه ومكوناته بال تمييز، لكون 

الثقافة العربية ثقافة إنسانية ال تعرف غير السالم والبناء والوئام ووحدة الهدف!!

والمنتدى خرج من رحم عربي، من مدينة الشعر واإلبداع )القطيف(، التي تضم 

بالحوار  وتؤمن  ثقافي،  ومستقبل  حاضر  بناء  في  تسهم  األطياف  كل  من  مبدعين 

العربي  الصوت  تعيد  بنّاءة  لغة  إيجاد  بالفعل في  والتواصل مع اآلخر. وقد ساهموا 

إلى دائرة الضوء في كل الظروف التي شهدتها المنطقة العربية، فكان صوت المنتدى 

حرية  من  والنيل  والتطرف  التشدد،  أشكال  مختلف  لمواجهة  داعًيا  المثقفة  ونخبه 

والتطورات  القضايا  مختلف  المنتدى  يتناول  وقومية،  وطنية  وبروح  اآلخر.  وأمن 

واضحة  ورؤية  بحزم  الفكرية  قناعاته  عبر  ويتصدى  وموضوعية،  متوازنة  بصورة 

لحاالت التشرذم والتفكك في األمة، ليكون في طليعة من يعلنون مواقفهم ودعمهم 

الستقرار أوطانهم العربية من المحيط إلي الخليج. 

بالًغا  واهتماًما  تقديًرا  لديه  وجدت  فقد  المنتدى،  لبرامج  متابعتي  خالل  ومن 

باإلبداع الجاد الذي يبني وال يهدم، مهما كانت الظروف المؤدية النعدام التوازنات 

الوطن  وثوابت  مقدرات  تعي  فكر  بمنظومة  وعزيمة  قوة  بكل  يؤمن  فهو  حوله،  من 

الذي فيه أمننا جميًعا.

إن منتدى الثالثاء الثقافي ومن خالل عقارب ساعته التي ال تعرف التوقف، هو في 

مطلع المنتديات العربية التي اهتمت بمنصات التواصل مع متابعيه من خالل مختلف 

الوسائل، وكم هو جميل أن يكون المنتدى من أوائل المؤسسات التي استفادت من 

تطبيق )زووم( في مواصلة فعاليته التثقيفية والتوعوية خالل فترة الحجر التي تسبب 

خيرة  واستضاف  المتميز  عطاءه  المنتدى  واصل  حيث  كورونا،  فيروس  انتشار  بها 

األطباء والنفسانيين، ليبثوا روح التفاؤل لدى المواطن العربي، الذي وجد نفسه فجأة 
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حبيس جدران منزله ألجل غير معلوم.

من  قوية،  عالقة  بناء  في  منفرًدا  عزًفا  الثقافي  الثالثاء  منتدى  دوًما  لنا  ويعزف 

على  قائم  منظور  ومن  حقيقي  بوعي  األمة،  قضايا  مختلف  مع  الدائم  تفاعله  خالل 

والسياسية  الفكرية  القضايا  مختلف  يتناول  حيث  والموضوعية،  والشفافية  الرصد 

على  باالنفتاح  ومتسمة  والعلمية،  بالموضوعية  مفعمة  إيجابية،  بروح  واالجتماعية 

وتوجًها،  ورأًيا  فكًرا  الصافي  المعين  هذا  من  يغرف  فالكل  تحيز.  أي  دون  الجميع 

حيث أنه ال يقتصر على القضايا المحلية فقط؛ بل يخاطب جميع العرب ويجمعهم 

حول التحديات التي تواجههم، واضًعا نصب عينيه أهمية الخروج من هذه المآزق، 

وفتح أبواب األمل والتفكير العميق لضمان مستقبل أفضل للجميع.



منتدى الثالثاء الثقافي، األثر والدور
الأ�ستاذ عدنان ال�سيد محمد العوامي

شاعر ومحقق، صدرت له عدة كتب ودواوين شعرية، ونال جوائز أدبية 

)السعودية(

مّرت الحركة الثقافية في القطيف بأطوار عديدة متنوعة بين مدٍّ وجزر، فإذا تخطينا 

عهد ازدهار الشعر في العصر الجاهلي حتى القرن العاشر الهجري، نلمح انبعاثه من 

بأفقه  فتشرق  عشر،  الحادي  القرن  من  األول  الثلث  حتى  القرن  هذا  أواخر  جديد 

ومضة خاطفة من إبداعات الشاعر المعروف جعفر الخطي، سرعان ما تخفت بوفاته 

ه الجتياح العثمانيين للمنطقة ومنتِجه التخلف  عام 1028هـ. هذا الخفوت يمكن ردُّ

في أوجه الحياة كافة. واستمر خافًتا ـ إال ومضات ضئيلة من حين آلخر ـ حتى أواخر 

القرن التاسع عشر الميالد، فبدأت المنطقة تحبو خطواتها األولى نحو الثقافة بتعّرفها 

على الصحف؛ كشف ذلك الخالُف بين منصور بن جمعة، وطالب النقيب المنتدب 

من قبل األتراك إلدارة المنطقة.

الصفواني  سلمان  ولد  1899م،  سنة  وتحديًدا  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  وفي 

رة، فأصدر صحيفة »اليقظة« من بغداد،  )من القطيف( فاتح أول بواكير الصحافة المبكِّ

صدر عددها األول في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1924م، ولحقه صحفي آخر هو 

الشاعر محمد حسن النمر، فأصدر جريدة »البهلول« من النجف، ولم يتسنَّ لي معرفة 

السابق منهما، فكالهما طلبه اإلنجليز لمشاركته في ثورة العشرين. 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 200

ُبَعيد ذلك بُسنيَّات أطل الشيخ عبد الحميد الخطي من مجلة »الغري« النجفية في 

في  ونتابعه  وخواطر(،  )هواجس  بقصيدة  1940م  يوليو   / حزيران   18  ،36 العدد 

العام  يقارب  بما  بوفاة والده )رح( عام 1944م، وبعده  لبلده  »الغري« حتى عودته 

بتاريخ 30  أطل عبد الرسول الجشي من مجلة »الغري« ذاتها في عددها 79 ـ 80 

أيلول 1941م، بقصيدة: )تحية بطل الخلود(، ونتابعه كسابقه حتى عودته مع والده 

سنة 1948م.

مصر  فكانت  إليها،  عودتهما  حين  منتديات  وال  صحف،  القطيف  في  تكن  لم 

وبيروت مسرح النشر لهما، ولغيرهما كمحمد سعيد المسلم، محمد سعيد الخنيزي، 

أخيه الشيخ عبد الله، محمد سعيد الجشي، عبد الواحد الخنيزي، الشيخ ميرزا حسين 

البريكي، حسن الشيخ علي الخنيزي، عبد العزيز الشيخ علي، السيد علي العوامي، 

لتغريدهم،  مسرًحا  »اآلداب«  و  »األديب«  و  »العرفان«  من  اتخذوا  حيث  وغيرهم، 

لم  السودان  حتى  بل  وغيرها،  »الكتاب«  مجلة  فعرفته  مصر،  عن  أدبهم  يغب  ولم 

ينسها أدب القطيف، فحفلت مجلة »القلم« ببعض نتاج الجيل التالي كعبد الوهاب 

المهدي، وكاتب هذه األسطر.

بوصول  المنصرم،  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  بعد  تغيرت  الحاَل  لكن 

»اليمامة« من الرياض، و »أخبار الظهران« و »الفجر الجديد« من الدمام، و »اإلشعاع« 

من الخبر، فاتجهت المواهب نحوها. شيء واحد لم َيَطْله التغيير: المنتديات، فهذه 

يجاوز عدد أصابع  بما ال  المجلس، يحضرها أصدقاء صاحبه  بقيت مقصورة على 

الكف.

بعد اتساع الدائرة بما اصطلح على تسميته الديوانية، واتساع نشاطها إلى أمسيات 

»منتدى  برز  الشخصيات  بعض  بتكريم  متواضعة  واحتفاالت  ومحاضرات،  شعرية 

الثالثاء الثقافي« عام 2000م متسنًِّما المنصة األعلى.

وفي هذا العام، ُيشعل المنتدى منارته العشرين، على زخم هائل من الفعاليات، فقد 
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بدأ المنتدى نشاطه بمناقشة قضايا البلد واحتياجاته، من تحسين الخدمات الصحية 

الشخصيات  تكريم  فكرة  انبثقت  للمناقشات  ونتيجة  الخ.  والبلدية  واالجتماعية 

المنظم كما هو عليه اآلن  آنذاك قد أخذ شكله  المنتدى  العلمية واألدبية، ولم يكن 

لكن المكان هو المكان والليلة هي األربعاء كما هي اآلن. 

وإنما  فقط،  المحاضرات  على  مقتصرة  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أنشطة  تكن  لم 

شملت تنظيم احتفاالت التكريم على أعلى ما شهدته المنطقة من تكريمات أقامها 

بأفخم الصاالت المعروفة، ومن أبرزها:

إبريل 1.  الجمعة 24  ليلة  السنان،  الجشي في حسينية  الله  الشاعر عبد   تكريم 

2008م.

باليوم . 2 العزيز  الملك عبد  دارة  القطيف بشراكة  أفخم مهرجان شهدته  رعاية 

الوطني الرابع والثمانين، مساء الثالثاء، 23 سبتمبر 2014م بعنوان: )خالد 

الفرج الشاعر والوطن(، بقصر الغانم للمناسبات حضره أبرز الوجوه العلمية 

واألدبية واالجتماعية بالمملكة. 

 تأبين الكاتب المرحوم الدكتور عبد الرحمن الوابلي بفرع الجمعية السعودية 3. 

للثقافة والفنون بالدمام بتاريخ 11 أبريل 2017م.

الثالث . 4 الثالثاء  للمناسبات مساء  بصالة شهاب  العوامي  السيد حسن  تكريم 

عشر نوفمبر 2018م.

رؤية . 5 »نحو  بعنوان  كان  حفل  في  البليهي  إبراهيم  األستاذ  المفكر  تكريم 

 28 بتاريخ  بالقطيف  المقابي  سعيد  الحاج  بمجلس  العقل«  لتحرير  إنسانية 

يناير 2020م. 

الكتاب  من  للعديد  أخرى  تكريم  احتفاالت  المنتدى  نظم  فقد  لذلك  إضافة 

والعلماء والفنانين واألدباء صدرت معظمها في كتب مطبوعة.



ندوة » ثالثاء« املعرفة.. ورصيفاتها
الأ�ستاذ علي غرم اهلل الدميني

أديب وشاعر، مؤسس »منتدى الحوار واإلبداع« 

)السعودية(

»منتدى الثالثاء الثقافي« عالمة أرسمها على يدي ألنها تشير إلى مسار حكايات 

طويلة من أزمنة الثقافة والمنتديات المدنية في بالدنا، الحاملة لمعاني التحضر والرقي 

المدني في شتى مجاالت الحياة، حتى وإن تبّدى ذلك في حده األدنى، الذي يتغّلب 

فيه الشرط الموضوعي على طموحات االستعدادات الذاتية.

ويحضر يوم » الثالثاء« في هذا السياق، بالنسبة لي تحديدًا، منذ أن اّطلعت على 

كتاب ـ في مكتبة مدارس الفالح الثانوية بجدة يوم كنت في صفها الثانوي األول عام 

1965م ـ كان يتحدث عن صالون »مي زيادة« األدبي في القاهرة، وبقي هذا البيت 

من قصيدة الشاعر إسماعيل صبري، ساكنًا في الذاكرة:

ـــدًا ـــرّي غ ـــيٍّ » ناظ ـــع » بم ـــم أمّت ــاء!إن ل ــوم الثالث ــا ي ــك ي ــرت صبح أنك

مثقفي  أبرز  بها  ُفتن  وأديبة مشهورة،  مثقفة  امرأة  إلى  يحيل  »مّي« هنا ال  وثالثاء 

مصر في مرحلتها من جبران في امريكا، إلى العقاد وطه حسين وصبري والعشرات 

المعرفة وفضاءات  انفتاح حضاري على  لشعلة  يغدو رمزًا  وإنما  سواهم، وحسب، 

التنوير، منذ لحظة صالون »مي« األدبي في القاهرة حتى مواعيد منتدياتنا في المملكة، 
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من جدة حتى الرياض وإلى القطيف.

»منتدى الثالثاء الثقافي«، الذي بدأ كفكرة طموحة في قلب األستاذ جعفر الشايب 

وأصدقائه منذ عشرين عاًما، شرب خضرة بقايا غابات نخيل منطقة القطيف، وانفتح 

على اآلمال الثقافية المشتركة، التي تحفل بها قلوب مثقفي الوطن من مختلف منابع 

الحياة فيه، حتى غدا حقواًل من خصب، ال تغيب خضرتها، وال زهو مواسمها وآمالها 

عن عيون محبيه. 

وتنوع  أدواته  تطوير  على  عملت  التي  الكبيرة  جهوده  »للمنتدى«  ر  أقدِّ وإذ 

موضوعاته، وجمهوره، واستمراريته طوال هذه المدة، رغم المصاعب والتحديات، 

إال أن ما يدعوني بالضرورة لالحتفاء به يعود إلى فاعليته االجتماعية والثقافية، عبر ما 

يتبناه من ترسيخ لقيم ثقافة الحوار، وقبول االختالف والتعايش، والتعددية واالهتمام 

بقضايا حقوق اإلنسان.

الثقافي«،  الثالثاء  »منتدى  يفتحه  الذي  المضيء  المسار  بهذا  معًا  نحتفي  وحين 

العالمة، ال بّد أن تتسع زاوية الرؤية أيًضا لنستذكر »ثالثاء« آخر، وديوانيات أخرى، 

سابقة عليه أو مجايلة له أو الحقة برحلته. وهنا لن تغيب عنّا تلك المشاعل الثقافية 

والوطنية المضيئة التي حملتها صفحات األنشطة الثقافية للمجتمع المدني في وطننا 

الغالي. وحتمًا سنرى في مقدمتها »ثلوثية« أستاذنا محمد سعيد طيب التي بلغ عمرها 

أكثر من نصف قرن، وإثنينية األستاذ عبد المقصود خوجة في جدة، وديوانية الشيخ 

حمد الجاسر وسواها في الرياض، وبالطبع ال يمكن أن ننسى شقيقة هذا المنتدى في 

نجيب  األستاذ  منزل  في  تنعقد  كانت  التي  الثقافي«  المنتدى  »ديوانية  القطيف وهي 

الخنيزي.

الثقافية  المنابر  كل  وانجازات  واهتمامات  أشكال  في  والتعدد  التنوع  هذا  إن 

على تراب الوطن، لهو أبرز الشواهد الدالة على حيوية وأهمية، بل وضرورة وجود 

)منتديات/ جمعيات( المجتمع المدني في كل الحقول، من أجل خلق منطقة التوازن 
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في العمل والحقوق والواجبات، بين المؤسسات الحكومية واألهلية. ولعل المقام 

هنا يسمح لي بالتذكير بنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية في المملكة الصادر في 

عام 2015م، وضرورة تفعيل العمل به.

 لكل ذلك يمكنني القول بأن هذه الفاعلية للمنتدى ورصفائه َحِرّية بتعميق معنى 

التفكير والتعبير ألبناء  ودالالت الحوار المجتمعي والثقافي، وصيانة مناخ حريات 

الوطن ومثقفيه، من أجل أن يسهموا جميًعا بكل طاقاتهم في إنجاز »الرؤية الجديدة« 

لبناء وطننا ورقّيه وازدهاره. 



منتدى الثالثاء الثقافي، اإلنجازات واملطلوب
 الدكتور علي محمد فخرو

كاتب، سفير ووزير سابق، رئيس مجلس األمناء يف مركز دراسات الوحدة العربيّة 

)البحرين(

النضج  مرحلة  إلى  ينتقل  عاًما  إلى عشرين  الثقافي  الثالثاء  منتدى  بوصول عمر 

والخبرة واستقاللية الذات، وهو انتقال تبرره مسيرة على ثالثة مستويات، المستوى 

الثقافة، فال  األول هو تصديه بنجاح في أن يكون مركًزا ثقافًيا شاماًل على مكونات 

شملت  اهتماماته  مواضيع  ومارسه.  إال  الثقافية  األنشطة  تالوين  من  شكل  يوجد 

والفلسفة، في صورة  والدين،  والشعر،  السياسة، واالقتصاد، واالجتماع، واألدب، 

محاضرات، وندوات، وحوارات على شبكة التواصل االجتماعي اإللكتروني. هذا 

رسخ كيانه كمؤسسة أهلية نشطة معترف بها ومحترمة التوجهات.

المستوى الثاني تسامحه وانفتاحه على كل التيارات الفكرية والثقافية والفقهية، 

فال تجد في نشاطاته وحواراته انغالًقا أو تزمتًّا أو رهبة من المجهول. كان بحق منبًرا 

له  محافظ  مجتمع  في  ذلك  حدث  الثقافات.  بين  وللحوار  اآلخر،  والرأي  للرأي، 

المتوازن كانا كفيلين  الكثيرة، لكن الحكمة وااللتزام الموضوعي  خطوطه الحمراء 

بتجنب اإلبحار في بحار العواصف العربية واإلسالمية العاتية.

المستوى الثالث هو رفضه أن يكون تحت جناح أحد، وهو ما يفسر الدور المتميز 
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لحضور المرأة العربية في مسيرته، وانفتاحه على كل المناسبات الدولية، واستنكافه 

عن الغرق في المحلية الضيقة.

الذي  المستقبل  فماذا عن  أثناءهما،  المنتدى  وتميز  والحاضر  الماضي  هذا عن 

األفكار  لساحات  ومعّقد  كبير  تحدٍّ  هذا  كلية؟  شبه  بصورة  عنهما  مختلًفا  سيكون 

الرصينة  الكتابات  من  كثير  وهناك  العالم،  مستوى  على  والثقافة  واأليدولوجيات 

العربي، وعلى وجه  للوطن  بالنسبة  التحدي سيكون مضاعًفا  حول موضوعه. لكن 

الخصوص لمجتمعات وشعوب الخليج العربي.

فانهيار النظام اإلقليمي العربي، الذي كان مؤماًل أن يساهم في إعادة توحيد جهود 

التاريخية والرمزية  العربية، وتدمير أقطار كانت األعمدة  ونشاطات وتطلعات األمة 

في الحياة العربية، واكتساح مفاهيم الثقافة النيوليبرالية العولمية المسطحة المقدسة 

للجانب االقتصادي واالستهالك المادي النهم في تكوين إنسان العصر، على حساب 

والروحي  العقالني  العيش  حساب  وعلى  الحضارية،  والخصوصيات  الهويات 

المتوازن، والصعود المذهل للهويات والوالءات الطائفية والقبلية والوطنية القطرية 

قامت  التي  األسس  ستهدد  عوامل  جميعها  الذات،  على  المنغلقة  المتزمتة  الضيقة 

عليها الثقافة العربية المشتركة طيلة قرون.

التواصل  تكنولوجيا  والمستقبل:  الساعة  مواضيع  ذلك  كل  إلى  أضيف  فإذا 

االجتماعي االلكتروني الذي يمتلئ بالعلل الثقافية، وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

الثقافية  المراكز  مسؤوليات  وعظم  حجم  أدركنا  باألهوال،  يأتي  أن  ينتظر  الذي 

والمثقفين في السنين القادمة.

إذ  المواضيع،  انتقاء  عند  المستجدات  تلك  كل  ألخذ  وضرورة  حاجة  فهناك 

هناك أولويات فكرية تساهم في إخراج األمة من الجحيم الذي تعيشه، وعند اختيار 

غيره  من  أكثر  يحتاج  الجديد  الجيل  أن  إذ  تثقيفها،  على  التركيز  يجب  التي  الفئات 

الوسائل،  اختيار  وعند  الكبرى،  أمته  ثقافة  ونتاجات  وتاريخه  بلغته  ارتباطه  إلعادة 
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العرب  والشابات  والشباب  المستقبل.  ستحكم  االلكتروني  التواصل  وسائل  أن  إذ 

إلى  اإلشارة  الوسيلة، وعند  تلك  استعمال  في  االنغماس  في  يشدوا عن غيرهم  لن 

الجهات التي يأتي منها الخطر، والتي كانت وال تزال تسعى لتدمير البنية الثقافية في 

اإلنسان العربي ألغراض سياسية واقتصادية على األخص.

سيحتاج إذن المنتدى لوضع استراتيجية طويلة المدى، مدعومة بخطط متنوعة 

متسارعة  العربي  الوطن  وفي  العالم،  في  المفاجئات  أن  ذلك  المدى،  قصيرة  مرنة 

ما  وهما  حاكمة،  أخالقية  إنسانية  وقيم  فكرية  مرونة  إلى  وستحتاج  التعقيد،  وبالغة 

يستطيع المنتدى أن يساهم في ترسيخهما من خالل نشاطاته الثقافية المتنوعة الجادة 

الرصينة. 

أولوية  وإعطائها  عليها  للتركيز  سنحتاج  مفصلية  نقاط  ذكر  من  بّد  ال  كان  وإذا 

قصوى، فإننا نوجزها باآلتي:

أوًل: إجراء مراجعة تحليلية نقدية للتاريخ العربي، ذلك أن التاريخ يهيمن على 
الحاضر بقوة، ويرسم انقساماته وصراعاته ووالءاته الفرعية القبلية التي ال تنسجم مع 

متطلبات بناء الدولة الحديثة على أسس المواطنة، والمبادئ الديمقراطية الكبرى.

ثانًيا: واألمر نفسه ينطبق على الحاجة الملحة إلجراء مراجعة تحليلية موضوعية 
النصوص اإلسالمية األساسية:  قراءة  بشر في  اجتهاد  إذ كان  الفقهي،  نقدية لإلرث 

القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة المؤكدة المنقحة هي األخرى مما التصق بها من 

قبل جهات المنافع والسلطان، واالجتهاد يجب أال يتوقف قط.

اآلخرين،  لحداثات  تابعة  غير  ندية،  ذاتية  عربية  حداثة  بناء  في  المساهمة  ثالًثا: 
وإنما متفاعلة بحيوية معها. وهذا سيساعد في إخراج العرب من الثنائيات المتقابلة 

المتصارعة في حياتهم، خصوًصا تحرير موضوع العقالنية والحرية اإلنسانية اللتين 

نص عليهما القرآن الكريم كثيًرا وبإلحاح، ولكن أسيئ فهمهما عبر القرون.



منتدى الثالثاء الثقافي واتساع األفق
الدكتور غانم النجار

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، ورئيس الصندوق العربي لحقوق اإلنسان 

)الكويت(

أتابع منذ سنوات، الجهود المحمودة، والمثابرة الملموسة، التي يقوم بها منتدى 

الثالثاء الثقافي، الذي تأسس في محافظة القطيف في عام 2000م، بمبادرة من بعض 

المثقفين في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أنني لم يتسن لي الحضور 

التواصل  وسائل  عبر  باهتمام  أتابعها  كنت  أنني  إال  المنتدى،  لفعاليات  الجسدي 

االجتماعي، وعبر الحرص الذي يوليه القائمون على المنتدى، في إيصال كل فعالية 

بالتفصيل، ما جعلني أعايش تلك الفعاليات القيمة والمهمة شكاًل وموضوًعا.

تحديات  يزال  وال  بطبيعته،  يواجه  المنطقة  في  المدني  المجتمع  نشاط  أن  ومع 

متنوعة، إال أن منتدى الثالثاء الثقافي، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة كأحد أهم 

مؤسسات المجتمع المدني، بال إفراط وال تفريط، سهل ممتنع. ولعّل أهم التحديات 

التي تواجه أي مشروع مجتمعي مدني يحمل هم الثقافة هو القدرة على االستمرار، 

والتنوع، والقدرة على الجذب، وحسن الظاهر، وتجليات الباطن، وفي حالة المنتدى 

وجدناهما كادا أن يتماثال.

غير  مسألة  الثقافي  الهّم  أن  حيث  متميزة،  ظاهرة  الثقافي  الثالثاء  منتدى  يمثل 
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إلى  باللجوء  التحدي  المنتدى على ذلك  إدارة  مطروقة بشكل عميق، وربما تغلبت 

آفاق  إلى  منه  الخروج  بل  تقليدي،  رتيب  واحد،  نمط  على  االقتصار  وعدم  التنوع 

رحبة، من كافة تجليات الثقافة والفن واالحتفاء بالمبدعين من شتى المجاالت دون 

استثناء، لتخرج من دائرة الرتابة، إلى حالة متداخلة األشكال، زاهية األلوان، متعددة 

البساتين، دون أن يحّدها أفق، بل تعددت اآلفاق وتنوعت حتى أصبحت سمة لصيقة 

بالمنتدى، وصار المنتدى سمة لها.

فيصبح  التأثير،  من  أخرى  لمحطة  ينقلها  بالثقافة  الناجح  االهتمام  بأن  جدال  ال 

أن  يتصورون  الذين  ويشّجع  األفق،  ذات  في  للمبادرة  اآلخرين  يدفع  معدًيا  أثرها 

المنشط الثقافي حالة راكدة غير ديناميكية، إلى توسعة األفق وسبر أغواٍر لم تكن في 

الحسبان.

للهم  واسعة  مساحة  أعطى  أنه  الثقافي،  الثالثاء  منتدى  مبادرات  محاسن  من 

اإلنساني، كما رّكز على االحتفاء بأيام اإلنسان الدولية. فنحن أحوج ما نكون للتثقيف 

لمجتمعات  انطالق  نقطة  التي صارت  اإلنسان  اإلنساني، وحقوق  بالشأن  والتوعية 

تروم االستقرار واألمن والعدالة.

العقود األربعة الماضية  بطبيعة الحال، فإن موضوع حقوق اإلنسان صار خالل 

موضوًعا ال يمكن تجاوزه، وال يمكن الفكاك منه، حتى في تلك المجتمعات التي ال 

تضع اعتباًرا لتلك القيم، بل صارت مرغمة بسبب طبيعة التطورات الدولية، أن تقبل 

فيها.  أنها داعمة لمبادئ وقيم حقوق اإلنسان، حتى لو لم تكن مقتنعة  وتظهر على 

الثقافي،  النشاط  أنساق  التطورات جهًدا خاًصا كنسق من  التفاعل مع هذه  ويتطلب 

تجاوزت  قد  اإلنسان  لحقوق  والدولية  المجتمعية  المنظومة  أن  إلى  السبب  ويعود 

الحدود، وأصبحت واقًعا فرض نفسه، منذ 2006م، بتأسيس مجلس حقوق اإلنسان 

بداًل من لجنة حقوق اإلنسان، وإنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل، التي صارت 

الدول  مالحظات  إلى  واالستماع  الدوري،  تقريرها  تقديم  الدول  كافة  على  تفرض 
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والمنظمات الحقوقية الدولية، والتفاعل معها وقبول الكثير من توصياتها.

العامة  الحركة  رفد  على  الثقافي  الثالثاء  منتدى  عمل  فقد  الخصوص  وبهذا 

ومواكبة  وتعلم  لالستفادة  الضرورية،  المفاهيم  من  بالكثير  المدني،  والمجتمع 

المحلي  بين  المدني مترابط  فالمجتمع  الدولية وفهمها وإدراك مكوناتها.  المنظومة 

والدولي وال بّد من فهم حركة المجتمع تلك لكي نفهم معطياتها وآلياتها، وقد أجاد 

منتدى الثالثاء الثقافي في ذلك أّيما إجادة.

الثقافي بحّد ذاته، منذ سنة 2000م بتوهجه وبتنوعه  إن استمرار منتدى الثالثاء 

أن  يبدو  ما  وهو  والتقويم،  الدراسة  تستحق  ظاهرة  يمثل  متسعة،  آفاق  في  وسباحته 

القائمين على المنتدى يتعاملون معه جيًدا، فالمستقبل يختلف عن الحاضر، وإن كان 

للمنتدى االستمرار بذات المستوى، صار ال بّد من التقويم المستمر لرسم الصورة 

القادمة. كان ذلك السؤال يراودني، إال انه لم يدم طوياًل في خانة المراودة، بل علمت 

بأن إدارة المنتدى تقوم على التفاعل مع رواده عبر توزيع استبانة، يحاولون من خالل 

تحليل نتائجها استقراء المستقبل، والتخطيط له تخطيًطا سليًما.

هكذا إًذا، وبعد أن بلغ عمر المنتدى عشرين عاًما، صار لزاًما أن يدخل المنتدى في 

مرحلة التطوير والمراجعة، لكي ينتقل للمرحلة القادمة بكل ما تحمله من متغيرات، 

وهو أكثر ثباًتا، وأوسع أفًقا، وأقدر على التعامل مع المعطيات الجديدة.

برؤية  قادم  هو  ما  قراءة  من  ستتمكن  الثقافي  الثالثاء  منتدى  إدارة  بأن  ثقة  كلنا 

متماسكة، واالستمرار لعقود قادمة بذات الزخم. 



منتدى الثالثاء .. إبداع متواصل
الأ�ستاذة غدير حافظ 

فنانة تشكيلية، صاحبة معهد إبداع الغدير للفنون يف جدة، أول سعودية معتمدة دوليا يف 
مجال الفنون من المركز العالمي الكندي 

)السعودية(

المنطقة  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أنشطة  بفخر  أتابع  وأنا  طويلة  أعوام  منذ 

الشرقية، الذي تفانى دائًما بأعماله اإلبداعية، وحركته النشطة الدائمة في المجاالت 

وتبني  الفني،  الفكر  تدعم  فنية  ثقافية  ندوات  دوًما  يقّدم  كان  حيث  المتنوعة،  الفنية 

المجتمع،  في  الفنية  الذائقة  وتعّمق  وجميل،  علمي  هو  ما  بكل  الفنية  المعتقدات 

ويستضيف فيها فنانين متميزين في مختلف مجاالت الفنون. 

فقد استضاف المنتدى طوال السنوات الماضية ممثلين، ومسرحيين، وموسيقيين، 

الفنية،  تجاربه  يعرض  فبعضهم  ومخرجين،  ونحاتين،  وفوتوغرافيين،  وتشكيليين، 

تواجه  التي  والعقبات  التحديات  ويطرحون  الفنية،  األعمال  آخر  يناقشون  وآخرون 

بهم  واحتفاء  الفنانين،  لبعض  تكريًما  هناك  يكون  وأحياًنا  فيه،  يشارك  ومن  الفن 

وبإنتاجهم.

الثقافة  بين  الجمع  المصاحبة،  فعالياته  وعبر  المنتدى  يسهم  أخرى  ناحية  ومن 

والفن من خالل تنظيم معارض منتقاة ألعمال فنية، ومواهب إبداعية رائعة وبصورة 

متواصلة، فقد الحظت أن هناك حرًصا على انتقاء األعمال الفنية المناسبة للعرض، 
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عن  والحديث  المشاركة  على  والشابات  الشباب  من  المبدعين  تشجيع  وكذلك 

تجاربهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المستوى الفني الرفيع، واالهتمام 

بالنوع والقيمة الفنية لدى القائمين على منتدى الثالثاء الثقافي، الذين يهتمون دائًما 

باختيار األفضل، وعلى ارتفاع مستوى ثقافتهم الفنية، ومعرفتهم بمدى أهمية ما يقدم 

على الساحة الفنية.

ويهتم منتدى الثالثاء الثقافي بالرقي بالذوق العام، وتنمية االهتمامات الفنية في 

قّل  أمر  المتعددة، وهو  برامجه وأعماله  الجمالية من خالل  الثقافة  المجتمع، ونشر 

نظيره في ساحتنا الثقافية؛ ألن تحويل العمل الثقافي لنشاط حسي تفاعلي وبصورة 

إيجابية أمر نادر في محيطنا. إن عملية استقطاب واحتواء وتفعيل دور هذه الطاقات 

والكفاءات المتميزة، واشراكها في برامج فنية، وثقافية، واجتماعية يعتبر مكسًبا كبيًرا 

في زيادة الرصيد الفني في المجتمع، وخلق حالة من التناغم الذهني والعملي، الذي 

يساهم في رقي المجتمع، كما أنه يترك بصمات لدى العديد من المبتدئين والموهوبين 

من فئة الشباب والشابات في المملكة.

وحول الجانب الفني، كان منتدى الثالثاء الثقافي وال يزال بمثابة جسر ثقافي يعمل 

الفنانين  وبين  المجتمع،  أفراد  من  المثقفة  الفئات  بين  والتواصل  الحوار  تنمية  على 

المختلفة،  واالجتماعية  والفنية،  الثقافية،  المواضيع  تناول  في  الفنية  والمواهب 

ترتقي  التي  الالزمة  بالمعلومات  وتثقيفهم  الفنية،  والمهارات  بالخبرات  وتزويدهم 

بمستوى أعمالهم الفنية، وهذا ما جعل منتدى الثالثاء الثقافي مؤسسة علمية ثقافية 

للكثير من الموهوبين والفنانين واألدباء والكّتاب. 

بتنمية  الدفع  يتبنى كل من شأنه  المنتدى  فإن  الثقافي والفكري،  الجانب  أما في 

فهو  وشاملة،  وبناءة  متميزة  وبصورة  جديد  هو  ما  كل  وطرح  ومؤسساته،  المجتمع 

يحمل هم كل قضايا المجتمع ويبحث عن معالجات مناسبة لهذه القضايا من خالل 

الحضور  بينهم وبين  العلم والمعرفة، وخلق حوار  أهل  المتخصصين من  استضافة 
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فّعالة  نراها  التي  اإليجابية  النتائج  فتأتي  المنتدى بصورة جادة وصريحة،  برامج  في 

في مختلف المجاالت، فهو لم يقتصر على مستوى النخبة فقط؛ بل إنحاز لمختلف 

فئات المجتمع وأصبح كل شخص ـ مهما كان موقعه ـ يجد له مكاًنا في زواياه.

من المؤكد أن هذه التوجهات السليمة تؤتي أكلها دوًما بكل خير على المجتمع، 

فباإلضافة إلى التجسير الثقافي الذي ذكرت، واستقطاب الكفاءات الفنية فإنه أيًضا 

يعتبر منبًرا إعالمًيا كبيًرا لنشاطنا الثقافي والفني في المملكة أمام متابعيه من المثقفين 

والفنانين خارج المملكة، حيث يتعرفوا على مختلف أوجه النشاط ويتابعوه، وخاصة 

مع االنفتاح اإلعالمي وزيادة دور وسائل التواصل االجتماعي والطفرات في وسائل 

االتصال المختلفة.

فأنا كفنانة تشكيلية، أقّدر هذا الدور الكبير الذي يقوم به منتدى الثالثاء الثقافي، 

وعلى مدى عقدين من الزمان في تنشيط الحراك الفني، واستغالل كل الفرص إلبراز 

الفن، ودمجها مع الثقافة في أطباق، تقدم بشكل جّذاب للمهتمين جميعهم، وتراعي 

مختلف األذواق. 

أتمنى للقائمين على المنتدى كل التوفيق والنجاح والتقدم، وأن يخطو خطوات 

أكبر لتعزيز دور الفنون في المجتمع.



منارة املثاقفة اإلنسانية
الأ�ستاذ غريبي مراد

كاتب وباحث يف الفكر 

)الجزائر(

تأسس  المعلومات،  وعصر  الثقافات  حوار  قرن  الجديدة  األلفية  مطلع  مع 

في واحة القطيف التي لعبت عبر التاريخ دورًا هامًا في االتصاالت بين الحضارات 

كمنطقة عبور وانتقال، منتدى ثقافي يستقبل ضيوفه في ليلة قلب كل أسبوع، ببرامج 

فكرية وفنية وإعالمية وأنشطة سوسيوثقافية فريدة ومثيرة للوعي والنشاط االجتماعي 

ثالثاء  كل  مساء  مع  ككل.  والعربية  الخليجية  والمنطقتين  بل  والوطن،  بالمنطقة 

نباهًة،  العقل  تمأل  وحوارات  وتقارير  بمطارحات  رواده  المنتدى  إدارة  تتحف 

والقلب بهجًة، والروح تألًقا.

والفن  واألدب،  والثقافة،  والعلم،  الفكر،  أهل  من  ثلة  استطاعت  هكذا 

مع  وصدق  واجتهاد  بمهارة  تنهض  أن  واألدباء  العلماء  واحة  القطيف،  بمحافظة 

مؤسستها  وتجعل  المستدامة،  السوسيوثقافية  بالتنمية  والوطن  والمجتمع،  الله، 

الثقافي الوطني والخليجي والعربي.  منارة أهلية منفتحة بكل جدارة على المشهد 

باستمرار  متابع  كصديق  وتوصياتي،  شهادتي  إمضاء  نقاط  بضع  في  سأحاول 

المهتم بذاكرة مجتمعه، وراهنه  الغني والمثمر لهذا الصرح األهلي  الثقافي  للفعل 

ومستقبله، بأدوات ووسائل االجتماع المدني المعاصر:
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لقد استطاع المنتدى برسالته الثالثية )اثراءـ تنّوع ـ تمّيز( في زمن قياسي أن 	 

يجدد المعنى الثقافي بشتى تمظهراته وانبعاثاته في المنطقة الشرقية من خالل 

القوى  وتمكين  للقطيف،  واإلنساني  الحضاري  التاريخي  الثقل  استثمار 

واإلسهام  والعطاء،  البروز  من  واالجتماعية،  والفنية،  والعلمية،  الفكرية 

مجتمعًيا كلٌّ حسب ما يحسنه..

ال مناص من أن مهمة إدارة وتفعيل الحركة الثقافية في واقع اجتماعي متجدد 	 

ليست بالسهلة، فالنجاح أواًل يعود إلى أسماء كبيرة المعة في رحاب القطيف، 

وعلى رأسهم األستاذ الصديق جعفر الشايب، راعي المنتدى والساهر بمعية 

سماء  في  أسبوعًيا  نجومه  تأللؤ  على  والفنيين،  واإلداريين،  المؤسسين، 

المملكة والخليج واألمة العربية واإلسالمية، برفد النزعات اإلنسانية، والقيم 

من  العديد  وبضم  المعاصرة،  والفنون  المجاالت  مختلف  في  الحضارية، 

عن  هذا  وخارجها،  المملكة  داخل  من  واعدًة  وأخرى  المعروفة  األسماء 

اإلثراء.

التنوع، خالل عقدين من الزمن، عرف المنتدى منعطفات وقفزات ومقاربات 	 

أبعاد مهمة سواء على مستوى الجسم اإلداري أو  ونقاشات متعددة، وذات 

المواضيع واالهتمامات، وكذا الضيوف والحقول  أو  الخطة واالستراتيجية 

في  خاصة  عالمة  يعتبر  اإلنجازات  المترامي  الثراء  هذا  والعلمية،  المعرفية 

األداء والرؤية والتطلع.

أما عن التميز، فأراه حاضًرا من أول موسم للمنتدى وال يزال مستمًرا، بفعل 	 

االستراتيجية المتكاملة مع مرور الزمن، وأحد دالالته هو التداول اإلداري، 

والحوار البنّاء في التخطيط، والشورى الثقافية، والرحابة االجتماعية الحاضنة 

لكل األلباب واألطياف والثقافات.

الثقافي هو وحدة الهدف وتخصيص األدوار مع تجديد  الفعل  من ضروريات 

إشكاالت  المنتدى  يواكب  حتى  المستمرة  الثقافية  المسحات  وفق  التصورات 
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الثقافات، ومشكالت حقول الواقع االجتماعي العام. جغرافيا 

ال بّد من تحديد موقعية المنتدى في معادالت المشهد الثقافي المتعددة لتعميق 

في  الثقافي  لالجتماع  االستراتيجي  التنوع  حماية  أجل  من  الشراكة  وإثراء  التميز، 

األهليين.  الشاملة  والتنمية  للسلم  الخاّلقة  المثاقفة  لقيم  وتثبيًتا  المملكة، 

اإلسهام والمبادرة في رسم معالم الفضاء الثقافي العام من خالل إطالق مشاريع 

بالشخصيات  بدايته  كانت  استراتيجي،  كخيار  المملكة  مناطق  بين  الثقافي  التبادل 

كتالٍق  المناطقي  للتعارف  الوقت  وحان  الوطنية،  والعلمية  واألدبية،  الفكرية، 

ثقافي، ومثاقفة وطنية حضارية.

عنه  يقال  ما  أقل  تنويرًيا  مشروًعا  لبالده  المنتدى  أنجز  لقد  أخرى،  ناحية  ومن 

أنه قيمة مضافة للحّس الوطني، والشراكة االستراتيجية في تحصين الثقافة الوطنية 

من رياح الشرق والغرب وتحديات العولمة الثقافية، وعلى أساس التقاليد الذاتية 

الحضارية  قصته  وطّور  الوطن،  في  المؤثرة  الجغرافيا  كل  على  المنتدى  انفتح 

ابتكروا  شباب  ومبدعين  وفنانين  ألوانه،  بكل  اإلعالم  فاستقطب  جديد.  سرد  في 

أو  الشعر  أو  الرسم  سواء  والتكنولوجيا،  العلم  صنوف  وترجموا  التعبير،  أشكال 

النفسية واالجتماعية، وعملوا على صهر مهاراتهم وتخصصاتهم  العلوم  الطب أو 

الراقية،  بالثقافة  الهويات  تكامل  منارة  المنتدى  جعل  مما  ودمجها،  األم  بثقافتهم 

المستقبل،  لوطن  التطلع  معالم  تباحث  ومنبر  والعلوم  والمعرفة  الفن  مركز  فكان 

وطن اإلنسان.

التزال  بالتأكيد   ،20 ال  شمعته  وبلوغ  المنتدى  عرفها  التي  المواسم  كل  رغم 

مسيرته طويلة ومثيرة وشاقة...لكن في الختام ال بّد أن يعشقه المرء الحر، والشاعر 

الدين  وعالم  المبدع،  والمهندس  اللبيب،  والطبيب  المرهف،  واألديب  الملهم، 

للمهندس  وتبجيل  تحية  ألف  بالتحديد،  السبب  لهذا  المسؤول،  والمثقف  النبيه، 

جعفر الشايب، مع الشكر لكل من آمن بقضية المنتدى، ورسالته الوطنية واألهلية 

العزيزين. المجتمع والوطن  السامية.. ودمتم موفقين لخدمة 



منتدى الثالثاء وجغرافية الشعر واألدب
الأ�ستاذ فريد عبد اهلل النمر

شاعر وأديب، رئيس منتدى الكوثر األدبي، حقق عدة جوائز وله إصدارات أدبية 

)السعودية(

عندما تحاول أن تسلط الضوء على خارطٍة لرقعٍة عريضٍة من الثقافة في عولمتها 

الحديثة، ومنهجها في صناعة المشهد الثقافي، يتوجب أن تخصص بعض الكلمات 

ثقافي  المنجز كمعادل  ناحية  من  تأثيًرا  األكثر  األدبية  اإلشتغاالت  فيها  تستعيد  التي 

متخصص في تقديم الوجبة األدبية والشعرية، كمتجٍه أساس، ولكن عندما تتحدث 

الكتابة  عند  بك  يجدر  والحواري،  المعرفي  نشاطه  في  متنوع  ثقافي  منتدى  عن 

الثقافي ومكوناته،  الحيز  المعرفية، وسياستها في شغل  الخارطة  معالم هذه  تحديد 

والمردودات الثقافية التي يفيضها على المكون العام والخاص.

ومن هنا نقف أمام منتدى الثالثاء الثقافي وقفة تأملية صادقة، نتجول في جنباتها 

المورقة، وجغرافية الشعر واألدب، التي تدور حولهما الفنون اإلبداعية لرسم هوية 

اإلبداع الوطني، وما يصاحبها من فنون أخرى، كالتشكيل، وخط ومسرح، وغيرها 

من الفنون.

يمارس طقوسه في  الذي  اإلبداعي  الفن  يزال هو ذلك  الشعر واألدب وال  كان 

فكان  يراه،  الذي  وبالشكل  يريد،  التي  والكيفية  الخاصة،  طريقته  على  المنتديات 

لمنتدى الثالثاء االنحياز له في فسح جميل، وراٍق وحّر، ليعّبر األدب عن نفسه بما يريد 
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وما يشاء، بجميع أشكاله الكتابية المبدعة، راسًما له جغرافية في ضيافة المفكرين، 

في  والملهمين  المحلقين  الشعراء  واستضافة  المعرفيين،  الجدليين  والنقاد  األدباء، 

الشعراء  من  المهتمين  تطلعات  محل  الثالثاء  منتدى  أصبح  حيث  خاصة،  أمسيات 

واألدباء، لما لمسوه من حالة تفاعلية كبيرة في المشهد السعودي العريض، والعربي 

فجاءت  واألدب،  الشعر  بكينونة  والواعي  النوعي  للجمهور  مستقطبة  عمومه،  في 

اختياراته في االستضافة على النحو التالي: 

استضافة أدبية أكاديمية تعتني بالمتغيرات والمناهج األدبية والشعرية.	 

خالل 	  من  مفهومية  أدبية  ورؤية  شأن  لهم  األدبية  الساحة  في  كتاب  استضافة 

كتاباتهم.

استضافة شاعر ملهم، والتعرف على التجربة الشعرية من خالل قراءة شعرية 	 

خاصة، وسرد سيرته الشعرية واتجاهاته الكتابية.

استضافة عدة شعراء للمناسبات العامة والخاصة والوطنية.	 

استضافة الحلقات النقدية.	 

بالجوائز 	  والفائزة  والمنتجة،  الفاعلة،  واألدبية  الشعرية،  الشخصيات  تكريم 

الشعرية.

توقيع إصدارات الشعراء .	 

شراكة ثقافية مع المنتديات والملتقيات الشعرية واألدبية بالمنطقة.	 

أما عن الموضوعات األدبية التي يتقصاها المنتدى. 

أخبار المشهد الشعري وآخر تحدياته.	 

التجديد الشعري الملهم وثقافة التجديد.	 

شعراء الوطن واللغة الجامعة لهم.	 

االتجاهات الشعرية وأثر حركتها على الجيل القادم. 	 

شعر المناسبة.	 
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حركة التأليف والنشر األدبي. 	 

األدب  فرصة  المنتدى  يتحين  الدؤوب،  بالنشاط  المشحونة  الجغرافية  هذه  من 

والشعر أن تكون حاضرة ضمن برنامجه السنوي، بالتخطيط المسبق لها في اختيار 

الشخصيات من األدباء والشعراء، والتي تهيئ المشارك فيه للتحضير واالمتثال على 

أحسن وجه لصنع الفارق في وجوده الثقافي واألدبي.

مساحة  والملهمين  المخضرمين  للشعراء  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أفرد  كما 

إناًثا  الشباب،  الموهبين  فئة  عن  السنوي  النشاط  ازدحام  يشغله  لم  إذ  المشاركة، 

شواعر، وشباب شعراء، فقد استقطب الكثير من الشعراء الشباب في بداياتهم، وعلى 

نحو  بهم  آخًذا  العشرين،  الدورة  وحتى  األولى،  دوراته  من  المنصرمة  الفترة  طول 

منصة الثقة والحضور والجمال، كبداية تنقش على جبين مسيرتهم.

وهنا نستقي أن حركة الشعر ليس مجرد حركة خيالية لرأس ملتهبة، تبرز شخوصها 

الثقافي وريادته وحسب، ولكن هي صورة من طبيعة  نحو المقدمة، وتقدم المشهد 

منسلة من الروح البشرية واألخالقية في تجاذباتها اإلنسانية اليومية، المؤثرة والمتأثرة 

وفرح،  وامتعاض،  ورغبة،  وقبح،  وجمال،  وصواب،  خطأ،  من  كوني  هو  ما  بكل 

وحزن، وغبطة، وانفعال، كحاجة رفيعة تمليها علينا طبيعة الحياة .

فقد  الكرة األرضية،  التي غّيرت وجهة  التواصلية  التكنلوجيا  تسارع عجلة  ومع 

إنحاز المنتدى لخطة أدبية خاصة، يحرك فيها مكامن األنفس، بتوسيع رقعة المشاركة 

المنشورة،  كتاباتهم  من  مستفيًدا  الحوار،  روح  عندهم  ليذكي  وملهم،  مبدع  لكل 

بصفحاته  المشاركين  للشعراء  كبيٍر  حيٍز  بإفراد  وذلك  عليها،  الضوء  وتسليط 

اإللكترونية المختلفة.

كما استطاع منتدى الثالثاء تكييف نفسه بوعي كبير مع األمر الواقع الذي يفرضه 

المشهد الشعري المترامي في اتجاهاته، كجهة مستضيفة محايدة تروج لكليته بجميع 

أشكاله المتقاطعة جاعاًل من لغة األلفية الثالثة تصالًحا مع الذات األدبية، هدًفا قائًما 

مبنًيا على الحوار الثقافي ومشتركاته وجوامعه.



منتدى الثالثاء.. مؤسسة ثقافية
الأ�ستاذة فريدة محمد علي فار�سي

مربية، مؤسسة مدارس الحمراء، ورئيسة مجلس إدارة جمعية اكتفاء 

)السعودية(

انتشرت في معظم  أدبية  لمنتديات وصوالين  امتدادًا  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ُيعّد 

االجتماعي  والحراك  الحديثة  العربية  النهضة  في  الفضل  لها  وكان  العربية،  المدن 

العشرين.  القرن  سبعينيات  إلى  عشر  التاسع  القرن  أواخر  من  ساد  الذي  والثقافي، 

ومن بين هذه الصوالين الثقافية، صالون »مي زيادة«، وصالون »العقاد« في القاهرة، 

ولكن  المرضى،  لمساعدة  أنشأت  التي  المكرمة  مكة  في  »اإلسعاف«  وجمعية 

أبناء  من  المفكرين  فيها  واستضافوا  واجتماعية،  ثقافية  لجمعية  شباب مكة حّولوها 

السعودية والوافدين إليها، وكانت محاضرة الشاعر والمفكر حمزة شحاتة )الرجولة 

عماد الخلق القويم(، جوهرة اللقاءات وواسطة عقدها، ألنها هّزت وجدان كل من 

لبنان،  مثقفي  يضم  أسبوعًيا  ملتقى  اللبنانية«  »الندوية  كانت  بيروت،  وفي  حضرها. 

والوافدين إليها من المتحدثين والسامعين.

ومنتدى الثالثاء الثقافي لم يكتف بأن يكون صالونًا أدبيًا فقط، بل جمع كل ما هو 

جميل، فهو منتدى للفكر، وواحة للشعر، ومعرض للفنون، وملتقى لتالقي وتالقح 

مؤسسة  عليه  القائمون  منه  جعل  الطوائف.  ومختلف  األطياف  جميع  من  األفكار 

ثقافية شاملة، لها مجلس إدارة يشّكل كل عام، وهيئة استشارية تقوم بمهام اإلشراف 
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من  قصيرة  فترة  وفي  المنتدى،  استطاع  لذا  المنتدى.  إلدارة  االستشارات  وتقديم 

أمسياته سواء  والوافدين، لحضور  المواطنين  من  المثقفين  بين  التواصل  مّد جسور 

مدعوين للحديث، أو راغبين في التعرف عليه، واالستمتاع بما يقدم في مساء الثالثاء 

من كل أسبوع.

المثقفون،  يترقبه  مميزًا  مساءًا  المنتدى  هذا  على  القائمون  جعله  الثالثاء  مساء 

المشغولون بالفكر، والمهتمون بقضايا األمة. كيف ال وهم يعلمون أن هذا المنتدى 

يهتم بالقضايا الثقافية واالجتماعية، حتى تلك القضايا المسكوت عنها أحيانًا مع ما 

في ذلك من حمٍل ثقيٍل أعرضت معظم الجهات الثقافية عن تبني طرحها، بينما رأى 

المنتدى أن من واجبه إيصالها من خالل الحوار الجاّد، والنقد الحر البناء، فالهدف 

تنويري وطني ال غبار عليه.

تنوعت القضايا المطروحة في المنتدى من مواضيع ثقافية وفكرية إلى اجتماعية 

والصحة،  اإلنسان،  وحقوق  واالجتماع  التربية  قضايا  المنتدى  يهمل  ولم  وبيئية، 

بين  به  واالرتقاء  الوطن،  وحدة  على  للحفاظ  ألهميتها  والرياضة،  والتكنولوجيا، 

الوطن،  بها مستقبل  التي سيزهر  الطموحة  الشابة  بالمواهب  المنتدى  واهتم  األمم. 

شعرية،  لقصائد  الحضور  استمع  أمسياته  وفي  األسبوعية،  الفنية  المعارض  فأقام 

ونوقشت روايات أدبية، وُوقعت إصدارات جديدة للكتب المتنوعة، وعرضت أفالم 

على  أثرها  يقتصر  لم  التي  والحوارات  المناقشات  من  الكثير  دارت  فيه  سينمائية. 

الحضور، بل تصل في اليوم التالي وبصورة منتظمة بواسطة وسائل التواصل الحديثة 

إلى آالف المتابعين في معظم البالد العربية.

إن أهم ما يميز هذا المنتدى ـ من وجهة نظري ـ هو استمراره وانتظامه في تقديم 

كل ما يتعلق بالتجديد واإلصالح، وتواصله مع المؤسسات األهلية والرسمية إللقاء 

والعصبية  الطائفية  ونبذ  الوطني  التالحم  وأبرزها  الحقيقية،  قضايانا  على  الضوء 

وقضايا المرأة والشباب، حتى بتنا نجد األثر في التصدي لكل عابث بوحدة الوطن، 
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وسعي الجميع اآلن لتبني هذه القضايا. 

يحسب لمنتدى الثالثاء أنه بالرغم من وجوده في محافظة القطيف التي تقع في 

أقصى الشرق ـ أي ليست عاصمة كالرياض، أو بوابة للحرمين كجدة ـ إال أنها ومن 

المملكة  مناطق  مختلف  من  للمهتمين  مقصدًا  ثالثاء  كل  أصبحت  المنتدى  خالل 

عالقة  تظل  مميزة،  أمسية  قضاء  في  الراغبين  أو  المتحدثين  من  الوافدين  وبعض 

بالذاكرة ويظل ما دار فيها يشغل فكر من حضر، وهذا هو أهم أهداف من يسعى ألن 

آمنوا  القائمين عليه  الكثير، ألن  المنتدى  قّدم  بالحوار. لقد  ينبض دائمًا  الوعي  يظل 

أن الثقافة واإلبداع هما شأن كل مواطن واٍع ومسؤول، وأن الوعي سيؤدي إلى بناء 

اإلنسان، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتجديد حيوية المجتمع.

األطر  متجاوٍزا  اقتصادية،  دعائم  بال  فردية،  مبادرٌة  هو  الثقافي  الثالثاء  منتدى 

والمشاعر،  باألفكار  ترتقي  التي  الحقيقية  للثقافة  أيقونة  وأصبح  والقبلية،  الطائفية 

جهات  عدة  من  بالتكريم  المنتدى  حظي  لذلك  والسالم.  والمحبة  الجمال  وتنشر 

الرياض  معرض  في  واإلعالم  الثقافة  وزارة  تكريم  أهمها  ودولية،  وأهلية  رسمية 

والخليج  المملكة  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  من  للكتاب، وجائزة شيلوت  الدولي 

العربي.

بارك الله هذا المنتدى، وأعان القائمين عليه، وسّخر من يساهم في إقامة مشاريع 

شبيهة له في كل منطقة من مناطق المملكة، وربما يتحقق الحلم، ونرى مثله في كل 

مدينة عربية، ليكون الغد أفضل بإذن الله. 



في رحاب منتدى الثالثاء
الأ�ستاذ فوؤاد فهد الذرمان

باحث مهتم بشئون الفكر والثقافة واإلبداع

)السعودية(

مؤسس  الشايب،  جعفر  األستاذ  الكلمة  هذه  بكتابة  شرفني  حينما  دليلي  احتار 

منتدى الثالثاء الثقافي والمشرف العام، فخطر لي أن أطلب من صديق مهتم باإلبداع، 

وهو األستاذ هشام قربان، رأيه عن المنتدى في 10 كلمات. فأجابني بعشرة أضعاف 

ذلك قائال: »منتدى الثالثاء... ليس مبنى أو لقاء، هو أكثر وأعمق، هو كيان حّي ينبض 

إلى  وعيونها  القطيف  نخيل  من  تمتد  ومتنامية،  نشطة  وطنيٌة  ثقافيٌة  يٌد  هو  ويتنفس، 

يٌد تحمل مشروًعا جريًئا،  الوطن،  بارًزا في فسيفساء  المملكة، وتنقش وسًما  جسد 

وتبصر  التفاهم،  وتجسير  األعلى،  المصلحة  وتقديم  بلورة  غايته  صعًبا،  ا  وتحديًّ

المشتركات، وتحقيق التعايش، وترجمة االئتالف مع االعتراف باالختالف، ويالها 

من حكمٍة رائعٍة وآسرة ننمو على أساسها، ونرتقي سوًيا على مدارج فهمها.« 

وليس من اليسير إضافة كلمات توازي في رشاقتها وكثافتها ما تفضل به صاحبي. 

ولكن تبادر لي عن المنتدى عنصران: األول هو الموقع الجغرافي ـ أرض القطيف 

عقد  في  انتظمت  عراقة  لها  مزدهرة،  وواحة  كمحافظة  والطبيعي  الحضاري  بإرثها 

واّلدة  فالقطيف  البشرية!  الثروة  أهمها  زاخرة  ثروات  وبها  الحضارات،  جيدها 

القطيف  الثاني هو أن محافظة  العنصر  الوطن.  بها  التي يفخر  للمواهب والكفاءات 
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بأكثرية شيعية بين سكانها، الذين يزيدون على نصف مليون، تشّكل خصوصية ثقافية 

الثالثاء  كمنتدى  رصين  منبر  عبر  البنّاء  الحوار  في  مشاركتها  فإن  وبالتالي  تمّيزها، 

والتعددية،  المجتمعي،  والتعايش  االزدهار،  نحو  األهمية  غاية  في  يعتبر  الثقافي، 

وتجذير مفهوم المواطنة في إطار الوحدة الوطنية.

وال شك أن منتدى الثالثاء الثقافي يعتبر من مؤسسات المجتمع المدني المعنية 

أجندته  تبلورت  وقد  المنظم.  المؤسسي  العمل  آليات  وينتهج  اإلنسانية،  بالتنمية 

فني،  ومعرض  رئيسية،  محاضرة  أمسية  كل  في  تشمل  حافلة  كوليمة  فأصبحت 

وعرض فيلم قصير، وتكريم شخصية، وتوقيع كتاب. ورسالته كما أراها تقوم على 

في تجسير  المنتدى  يسهم  فمن جهة  والجماهير،  النخب  ثنائية  بين  التكامل  تحقيق 

على  الجماهير  مجال  في  يحرص  كما  الثقافية،  النخب  بين  القضايا  وطرح  العالقة 

تعزيز الحوار ونشر الوعي الثقافي في جميع فئات المجتمع.

ومهيئة  فسيحة  لمقرات  أنشطته  بعض  نقل  في  مشكوًرا  المنتدى  استثمر  وقد 

تستوعب حضوًرا كبيًرا، كما بدأ خطوات مهمة في تطوير حضور رقمي له في شبكة 

اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، لنقل محتواه الثقافي والتوعوي.  

العربية  الثقافة  في  لتقليد أصيل  المنتدى نسخة مطورة  يعتبر  نظري،  وفي وجهة 

معاصًرا  امتداًدا  المنتدى  أرى  وكأني  المجالس.  في  المعرفة  ونقل  التعلم  وهو 

عكاظ،  وسوق  والغساسنة  المناذرة  ملوك  بالط  في  نشأت  التي  األدبية  للمجالس 

العصر  في  ازدهرت  ثم  الجاهلي،  الشعر  عمالقة  نجومية  بزوغ  في  ساهمت  والتي 

أقارن  الحديث إال أن  التاريخي  السياق  الذهبي للحضارة اإلسالمية. وال أملك في 

»الثالثاء« دوت كوم  الذي استحوذ على نطاق اسم  القطيف  الثالثاء في  بين منتدى 

اللبنانية مي زيادة الذي اشتهر قبل 100  في االنترنت، وبين صالون الثالثاء لألديبة 

سنة، وظل منبًرا مرموًقا في القاهرة لمدة 25 سنة بدًءا من العام 1913م. ومن بين 

األعالم الذين شاركوا فيه طه حسين الذي قال: »أعجبني منه اتساعه لمذاهب القول 
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وأشتات الكالم، وفنون األدب، وأنه منتدى للكالم في كل علم«. وأقول على هذا 

النحو الجميل يمضي منتدى الثالثاء الثقافي في القطيف. 

لدى  فيه  تتزاحم  عالم  في  الثقافي  العمل  استمرارية  من  أصعب  ليس  وختاًما، 

الناس األولويات وتذوب الهويات وتتصارع الخيارات وتتسطح األفكار، ولكن ما 

قدمه المنتدى خالل عشرين سنة كان كثيًرا وغزيًرا ومبشًرا. ومع التحوالت المباركة 

التي يشهدها الوطن، نتطلع لعشرين سنة قادمة ومزدهرة بإذن الله من منتدى الثالثاء 

رفع  المناسبة  هذه  في  الواجب  من  وأجد  لمحتواه.  الرقمي  االنتشار  في  توسع  مع 

بيضاء  يد  لهم  الذين  للرّواد  والعرفان  والشكر  التهنئة  وإزجاء خالص  االحترام  قبعة 

في تأسيس ونجاح المنتدى، بدًءا باألستاذ جعفر الشايب، والشكر والتهنئة موصولة 

لجميع القائمين على المنتدى منذ مرحلة التأسيس. فما قاموا به من عمل يعتبر أحد 

دعائم المشهد الثقافي المتنامي في المملكة، ويفتح األفق نحو المزيد من النجاح. 



منتدى الثالثاء... فرص للكفاءات
ال�سيخ في�سل عبد اهلل العوامي

عالم دين وباحث، صدرت له العديد من الدراسات يف القرآنيات والعلوم الدينية 

)السعودية(

على  بنظرك  تلقي  أن  دون  المكانة  بهذه  ثقافي  منتدى  على  تطّل  أن  يسعك  ال 

راعيه، فقد اكتسب األول مميزات الثاني وأصبح تجسيًدا واقعًيا له. فمؤسسه األستاذ 

جعفر الشايب جمع صفاء الذهن وعمق النظر، والحيوية الدائمة المتسمة باالنفتاح 

االجتماعي والفكري الخالي من أي أنواع التحّيز، فقد ترجم صورة الرمز اإلنساني 

البعيد كل البعد عن التحّيز الديني والمذهبي والجهوي. فجاء المنتدى بشكل تلقائي 

ًدا لهذا األفق. حاماًل لهذه الروح ومجسِّ

متقدًما،  ثقافًيا  تطلًعا  تستبطن  أرض خصبة  قبل عشرين سنة على  المنتدى  أطّل 

المناشط  ثناياها  الجديرة، وتمتلئ في  اليقظة والكفاءات  العقول  وتختزن كنوًزا من 

ف بها.  ل لها والمعرِّ قة وربما المجهولة، لكنها تفتقد إلى الجو المفعِّ الحيوية المتفرِّ

الكفيلة  العناصر  من  مجموعة  إلى  حاجة  في  وقتها  في  الثقافي  المخزون  هذا  كان 

بتحويله إلى حراك إيجابي فاعل ومنتج، وكان من أهمها إعطاء فرصة لكل الكفاءات 

همومها  عن  والتعبير  أوسع،  مساحة  في  وبإنجازاتها  بأنفسها  للتعريف  والفاعليات 

التي تعمل على  الجدلية  دة والرؤى  المتجدِّ وتطلعاتها، وإيجاد مناخ إلبراز األفكار 

ومشاريع  وأطروحات  فرضيات  لتوليد  د  وتمهِّ والفكرية،  العلمية  الحركة  استيقاظ 
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عملية. وكم هي التصورات والرؤى المتراكمة التي كانت حبيسة العقول، وكانت في 

أمس الحاجة لوضعها على طاولة الجدل والمناقشة، لتنال حظها من البحث العلمي 

إيجابية،  المنتدى بروح تفاؤلية  المعطيات أطل  والتهذيب والمراجعة. في ظل هذه 

وصنع مناًخا ثقافًيا يتكَفل بتحريك هذه العناصر بشكل انسيابي.

مت خدمة  ولنا بعد كل ذلك أن نتوقع سياًل من النتائج والعطاءات الحيوية التي قدَّ

بأننا ال  نعلم  أن  بها. ويكفي  يزخر  التي  الخامات والكفاءات  للوطن ولجميع  كبيرة 

نتكلم عن فترة زمنية عابرة أو إطالالت متقطعة، بل عن جهد متواصل غطى عشرين 

سنة، وكان مفعًما بالنشاط والحيوية واإلبداع. صرنا اليوم على علم بالكثير من األرقام 

الفكرية واالجتماعية ليس على مستوى الوطن فحسب بل على مستوى الخليج والتي 

كانت تستحق أن ُتعَرف، وأثارت اهتمامنا طوائف من األفكار والتساؤالت العلمية 

التي تشجعنا على المزيد من البحث والتحقيق، وُأضيئت أمامنا إنجازات ومنجزين 

عنها  بالبحث  يهتم  المنتدى  كان  التي  واألدبية  والفنية  الثقافية  األبعاد  مختلف  في 

المنتدى  حلقات  من  حلقة  كل  ترافق  التي  التكريم  جزئية  خالل  من  بها  والتعريف 

األسبوعية.

اشتغل على  ناحية  متبادلين، فمن  اتجاهين  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  لقد عمل 

الفنية  كاألعمال  الوطني،  الصعيد  على  وإبرازه  المحلي  األهلي  بالمنجز  التعريف 

والشباب  المنجزة،  األكاديمية  والشخصيات  االجتماعية،  والمبادرات  المتنوعة، 

الموهوبين وغير ذلك، ومن ناحية أخرى اهتم بتعزيز التواصل مع مختلف الخبرات 

يتمّيز  جاّد  ثقافي  فعل  في  للمشاركة  واستقطابهم  الوطنية  الدائرة  في  والمختصين 

بالحوار المتبادل، ومناقشة اآلراء واألفكار. هذا التواصل البيني المتبادل هو ما يخبئه 

لنا كل لقاء من لقاءات المنتدى لنكتشف من خالله ذواتنا كأبناء مجتمع وما لدينا من 

كفاءات وطاقات، وكذلك ننفتح بإيجابية تفاعلية مع جميع الضيوف المشاركين الذين 

يفدون للمنطقة من مختلف المشارب والمناطق. هذه المنصة الثقافية الحاضنة كانت 
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المنجزة، والشخصيات  الصاعدة، وبالكفاءات  بالمواهب  فيه  نلتقي  تزال مكاًنا  وال 

المتعددة المشارب، وهي محطة تجمع ثقافي وتجديدي تضيف للمشارك فيها الشيء 

الكثير من المعرفة التنويرية، والعالقات التواصلية اإليجابية. 

كبيرة  خدمة  عام  كإطار  وللوطن  كأفراد  لنا  الثقافي  الثالثاء  منتدى  م  قدَّ وهكذا 

للمنطقة من شأنها  بيئة علمية وثقافية  والتقدير، ألنه ساهم في خلق  الشكر  تستحق 

توليد الكثير من االنجازات العلمية في الحاضر والمستقبل، والمحافظة على حيوية 

الحراك الثقافي، فتحية لراعيه األستاذ جعفر ولطاقمه اإلداري الذي لم يأُل جهًدا في 

سبيل اتحافنا بكل هذا النشاط اإليجابي. 



منتدى الثالثاء: أيقونة الثقافة العربية
الأ�ستاذ كمال اأحمد المزعل

كاتب وناشط اجتماعي، مؤسس منتدى سيهات الثقافي 

)السعودية(

أنهى منتدى الثالثاء مسيرة عقدين من الزمن قدم خاللها المئات من الشخصيات 

والرياضي  والسياسي  والكاتب  المثقف  قّدم  الحياة،  مجاالت  مختلف  في  الثقافية 

واالقتصادي، قدم الرجل الكبير والشاب الصغير، قّدم الرجل والمرأة دون اختالف، 

وتطرق إلى مختلف جوانب الحياة الثقافية...

ففتح  أسلوب حياة،  الثقافة  من  يجعل  أن  المنتدى  استطاع  عاًما،  خالل عشرين 

لآلالف  بالنسبة  الثالثاء  يوم  فأصبح  ورأي،  فكر  حامل  لكل  أسبوعي  بشكل  منبره 

برنامج عمل، وأسلوب حياة ثابت طوال العام. وتلك لعمري ميزة ليس من السهل 

الفورة  وبين  االجتماعي،  التواصل  مواقع  هجمة  بين  نعيش  وأننا  خاصًة  بها،  القيام 

التلفاز طوال  إلى شاشات  أو  مواقعها،  إلى  والكبير  الصغير  التي سحبت  الرياضية، 

األسبوع تقريًبا، فكانت معركة غير متكافئة بين اتجاهين. وكأن راعي المنتدى، أبى 

إال أن يعيد منبر الثقافة المشع إلى القطيف مرة أخرى، بعد أن خبأ لعقود، ليس هذا 

بل  الشرقية،  المنطقة  أو في  المحافظة  للثقافة والفكر، ليس في  قبلة  ليكون  بل  فقط 

على مستوى الوطن.
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هذه المعركة الفكرية التي استطاع من خاللها المنتدى أن يثّبت أقدامه وسط هذا 

البحر الهائج من العقبات المختلفة، الفكرية وغير الفكرية، لم يأت من فراغ، بل جاء 

نتاج جهد حثيث وعمل متواصل طيلة عقود وبشكل أسبوعي، قد ال يقّدر حجمه إال 

من خبر مثل هذه األعمال. هذا ما مّكن المنتدى أن يتربع ـ من وجهة نظري ـ على 

قمة المراكز الثقافية األهلية على مستوى العالم العربي، ولغة األرقام تتحدث بشكل 

المنتدى لدورته العشرين  لنا خالصة نشاطاته. فتقرير  التفوق، وتنقل  جلي عن هذا 

 16 وإقامة  شخصية،   26 تكريم  إلى  إضافة  متحدًثا،  و42  ندوة،  قدم31  أنه  يقول، 

معرًضا فنًيا، وعرض 18 فيلما قصيرًا، إضافة إلى توقيع 23 كتاًبا بالمنتدى. هذا الكم 

الواسع من النشاط يوضح حجم المادة التي تم تقديمها للجمهور، وبشكل أسبوعي 

على مدى عدة أعوام، عالوة إلى حضور أسماء كبيرة في عالم الفكر والثقافة، إضافة 

إلى إتاحة المجال إلى المشاركات الشابة من البنات واألوالد.

إن أي مؤسسة ثقافية تفخر بضيوفها من الشخصيات الفذة والكبيرة، من الرموز 

يهمل  لم  المنتدى  أن  إال  الجوهر،  لها  بالنسبة  يمثل  والذي  والخارجية،  المحلية 

المظهر، وهو ذو أهمية كبرى أيًضا، حيث تم وضع هيكلية خاصة بالمنتدى تجعل 

منه كيانًا مؤسسًيا قادرًا على النمو واالستمرار، وتلك لعمري ميزة مهمة من النادر أن 

تجدها في أكثر المؤسسات الثقافية وغير الثقافية. كّون المنتدى له مجلًسا استشارًيا 

من أصحاب الرأي والخبرة، من مختلف مدن المنطقة الشرقية، إضافة إلى مجلس 

تنفيذي يشرف بشكل مباشر على برامج المنتدى، ويتغير المجلسان بشكل منتظم، 

عالوة على وجود رسالة ورؤية واضحة للمنتدى وأهداف محددة. ولو تابعت مسيرة 

لتحقيق  وتسعى  المحددة،  الرؤية  مسار  نفس  في  وتسير  واضحة  لرأيتها  المنتدى 

رسالته عبر االهداف التي تم وضعها.

وسعًيا  ورسالته،  لرؤيته  انعكاًسا  كانت  المنتدى  مسيرة  أن  أيًضا  الواضح  ومن 

ثرية  جانب  من  فهي  جميلة،  غنّاء  ثقافية  حديقة  النتيجة  فكانت  أهدافه،  لتحقيق 
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واقتصادية  ثقافية  ندوات  المنتدى  قّدم  فقد  محتواها.  في  ومتنوعة  إنتاجها،  في 

مختلف  غطى  واسًعا،  جمهوًرا  له  التنوع  هذا  وأتاح  ورياضية،  واجتماعية  وسياسية 

شرائح المجتمع، فأصبح المنتدى، منتدى كافة أبناء المنطقة على مختلف رغباتهم 

صاحبه  الندوات  من  الكبير  الكم  فهذا  التمّيز،  هو  اآلخر  والجانب  واهتماماتهم. 

فعاليات مهمة قدمت فنانين ومبدعين ومبتكرين ُكثر، وكان كذلك منصة وقع عبرها 

الثقافية  للشخصيات  تكريم  منصة  كان  أنه  إلى  إضافة  كتبهم،  الكتاب  من  العشرات 

واالجتماعية في كل أسبوع، هذا التمّيز لم نعرف له مثياًل في أي بلد من البلدان، أن 

تجري كل هذا الفقرات على مائدة ثقافية أسبوعية. خالصة القول إن ذلك مصداًقا 

لشعار المنتدى، )إثراء.. تنوع.. تميز(، وهو فعاًل كذلك.



الدور الطليعي ملنتدى الثالثاء الثقافي
الدكتور محمد اأحمد علي المخالفي

باحث سياسي وحقوقي، وزير الشؤون القانونية اليمني سابًقا

)اليمن(

منذ  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ويخوضه  خاضه  الذي  الطليعي  الدور  على  تعرفت 

وثرواتها  الجميلة  وطبيعتها  بمثقفيها  الثرية  القطيف  مدينة  في  2000م  عام  تأسيسه 

ووسائل  الكتب  في  المنشورة  والمعلومات  األصدقاء  عبر  تمكنت  ولقد  الطبيعية، 

الكثير،  الشرقية  والمنطقة  القطيف،  محافظة  عن  أعرف  أن  من  اإللكترونية  اإلعالم 

على الرغم من أنني لم أزرها قط. وكان من حسن حظي إنني تمكنت من التعّرف على 

مدينة  ليس على صعيد  التي يخوضها،  التنوير  معركة  المنتدى على طريق  هذا  دور 

اإلقليم  شبه  صعيد  على  بل  فحسب،  الوطني  والصعيد  الشرقية  والمنطقة  القطيف 

المهموم  العربي  لإلنسان  مقّدسة  معركة  وهي  واإلقليمي،  العربي  الصعيد  وعلى 

بقضايا وطنه، وتحديثه، وتنميته، وُرقّيه، وتقدمه، وحماية أمنه، واستقالله، وسالمة 

أراضيه، وحيث ما كان، وفي الطليعة المثقف الفرد والجماعي المنتج للثقافة والفكر 

مشاريع  حبال  في  سقطت  التي  العربية  باألمة  النهوض  بهدف  التطبيقية،  العلوم  أو 

إقليمية ودولية، تسعى لتمزيقها والسيطرة عليها عبر الصراعات، والحروب الطائفية 

الدينية والمذهبية الساللية، بإعاقة نمو واستقرار شعوب العالم العربي.
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لمنتدى  السامية  والمهمة  الكبير  الدور  على  شخصيًا  تعرفي  في  الفضل  يرجع 

أوصل  الذي  الشايب،  محمد  جعفر  األستاذ  المثقف  الصديق  إلى  الثقافي،  الثالثاء 

دور ونشاطات المنتدى إلى حلقات النقاش العربية، واإلقليمية، والدولية المتنوعة 

المدنية  األساسية،  وحرياته  اإلنسان،  وحقوق  واألدب،  والفكر،  الثقافة،  مجال  في 

عبر  وذلك  المستدامة،  والتنمية  والثقافية،  واالجتماعية،  االقتصادية،  والسياسية، 

هذه  في  بها  يتقدم  التي  الرصينة،  والمداخالت  األوراق  وتقديم  الفاعلة،  مشاركاته 

الفعاليات، وعبر موافاتي بنتاج النشاط األسبوعي والموسمي بصورة منتظمة، عالوة 

على المطبوعات المتعددة، فله مني كل الشكر والتقدير.

كما أتقدم بالشكر لكل القائمين على المنتدى والمساهمين في نشاطه، وأقولها 

شهادة نزيهة مني ال تشوبها شائبة، بأنهم قد ساهموا بتحقيق هدف كبير من أجل نهضة 

اإلنسان،  تنمية  في  العملية  والمساهمة  وآدابها  وفنونها  العصر  ثقافة  ونشر  شعبهم 

اإلنسانية  وقيمها  والمواطنة،  التسامح  ثقافة  ونشر  والتفرقة،  العنف  ثقافة  بمناهضة 

المتمثلة بالمساواة والعدل، واإلنصاف والشراكة، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وقيمها 

ومن ذلك القبول بالتنوع والرأي اآلخر المختلف، وتجسير العالقة معه على صعيد 

والمختلفة  العالم،  وشعوب  والمختلفة،  المتعددة  بشعوبه  العربي  والعالم  الوطن، 

ثقافًة أو دينًا أو مذهبًا أو سياسيًة أو أصاًل أو عرقًا داخل الدائرة الوطنية، ودائرة العروبة 

والدائرة العالمية.

ثقافة  نشر  في  أصياًل  مساهمًا  وجدته  المنتدى  لنشاطات  تتبعي  خالل  ومن 

التعايش، وقيم السالم عبر الندوات، وحلقات النقاش، والمحاضرات، والمعارض، 

والمطبوعات، في مجاالت الفكر واألدب والعلوم والفنون، وخاض المنتدى بجرأة 

نادرة مسائل كانت تعّد من المحرمات في زمن تأسيسه كالتجديد الثقافي والديني.

من خالل أدبيات منتدى الثالثاء الثقافي يتم نشر ثقافة التسامح بصورته اإليجابية، 

من خالل احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لكل مواطن دونما تمييز وحقوق 
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اإلنسان لكل إنسان بصفته هذه، ونشر الوعي بحقوق اإلنسان والمواطنة يساهم بصورة 

كبيرة باإلعداد للمستقبل، الذي يساهم المنتدى فيه من خالل مشاركة المتخصصين 

والكتب،  والندوات،  المحاضرات،  عبر  الحديثة،  العلوم  مختلف  وفي  التنمية  في 

ومعارض الفنون التشكيلية الحديثة، والنحت التي تشارك فيها المرأة والرجل على 

بسبب  التسامح  ثقافة  المنتدى  ينشر  الجنسين، ومن خاللها  والشباب من  حدٍّ سواء 

اختالف الجنس، وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية لكل فئات المجتمع، ويعزز من دور 

المرأة والشباب في مجتمعهم المحلي وعلى الصعيد الوطني.

لقد ساهم المنتدى في نشر ثقافة وفنون المنطقة الشرقية، التي ربما كانت مجهولة 

المنتدى  يساهم  كما  منهم.  وأنا  العربي  العالم  أو  الوطن  شركاء  من  الكثيرين  لدى 

بنصيب وافر بين أمثاله من المنتديات في تنمية الوعي الثقافي واالجتماعي والسياسي.

بل سيظل  له حدود مكانية وزمانية  ليس  المنتدى  أن دور  يتبين  تقدم  ما  من كل 

والمعاصرة  والحداثة  التنوير  أهداف  لتحقيق  ليس  والمستقبل،  الحاضر  في  مطلوبًا 

المستدامة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ومن  التنمية  بل ومن أجل  فحسب؛ 

بمختلف  المواطنين  بين  المشتركة  القواسم  وتعظيم  الواحدة،  األرضية  توفير  أجل 

انتماءاتهم المناطقية والمذهبية والساللية.

مجمل القول: لقد ساهم منتدى الثالثاء الثقافي في تعزيز الوحدة الوطنية، بنشر 

والتنوع  والتعددية،  الديني،  والتسامح  األهلي،  والسلم  المجتمعي،  التعايش  ثقافة 

على  العربي  المثقف  تعريف  في  وساهم  الديني،  الفكر  وتجديد  اإلنسان،  وحقوق 

وجود ثقافة عصرية في وطنه، وإلى حدٍّ كبير أثر في تصورات الكثيرين عن المثقف 

في هذا البلد وثقافته العصرية.



منتدى الثالثاء والدور التنويري
الدكتور محمد ال�سماك

اإلسالمية  الوطنية  للجنة  العام  واألمين  اإلسالمي،  والفكر  والسياسة  العلوم  يف  باحث 
المسيحية للحوار 

)لبنان(

عنوان:  تحت  للصحافة  العالمي  المعهد  عن  وثيقة  صدرت  2014م.  عام  في 

»استعمل باهتمام Use with care«. تناولت الوثيقة موضوع استعماالت اللغة كأداة 

المستمع على  أن تحمل  أن هناك كلمات يمكن  الناس. ذلك  إلى  الحقيقة  لتوصيل 

إغالق أذنيه بأصابعه، وأن يتوقف عن اإلصغاء، وحتى عن االستماع. وقد جاء في 

تلك الوثيقة: »نعرف جميًعا أن الكلمات هي واسطة، مجرد واسطة للحقيقة وليست 

أداة لتعريفها، غير أن للكلمات من القوة بحيث أنها تلعب دورًا رئيسًا في صياغة وعينا 

ومفاهيمنا«.

الزوان«،  عن  القمح  »تغربل  التي  أيًضا،  الثقافية  المنابر  ورسالة  مهمة  هي  تلك 

أنه  نعتقد  ما  أو  الحقيقة،  الغّث والسمين، وتحرص على اإلضاءة على  بين  وتفصل 

المجتمع  وحدة  تحمي  جماعية  مفاهيم  ولبلورة  جماعي  وعي  لصياغة  الحقيقة، 

وتصون دوره ورسالته.

وفي يقيني، أن هذا ما يقوم به منتدى الثالثاء الثقافي، من خالل سلسلة الندوات 

التي ينظمها على مدار العام، حتى أصبح منارة ثقافية تشارك مع منارات عديدة أخرى 
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في المملكة العربية السعودية في إضاءة فضائها الفكري الواسع، علمًا ومعرفة وثقافة. 

التسامح  رايات  ورفعه  المجتمعي،  والتعايش  األهلي،  بالسلم  المنتدى  اهتمام  إن 

الديني والتعددية والتنوع، يؤهله للمشاركة في مواجهة التحديات التي تعترض دولنا 

ومجتمعاتنا اإلسالمية في مشارق الدنيا ومغاربها.

أذكر أنني كنت مرة محاضرًا في الجامعة اإلسالمية العالمية في مدينة كوااللمبور 

ـ ماليزيا ـ، وبعد االنتهاء من إلقاء المحاضرة التقيت مع مجموعة من األساتذة حول 

العربي  العالم  في  »أنتم  أحدهم:  لي  قال  يومها  الجامعة.  مقصف  في  شاي  فنجان 

»إن  له:  إجابتي  وكانت  اإلسالم«.  مستقبل  نمثل  هنا  نحن  اإلسالم،  تاريخ  تمثلون 

التزامك باإلسالم شرعة ومنهاجًا، وتطلعك لصناعة مستقبل أفضل للعالم اإلسالمي 

هي  وال  مناطقية  ليست  الفردية  االجتهادية  الصناعة  وهذه  ويعنيني.  يهمني  ما  هو 

وإن  واحدة  أمة  والمسلمون  مذاهبه؛  تعددت  وإن  واحد  فاإلسالم  )إثنية(،  عنصرية 

تعددت دولهم الوطنية، وتاليًا فإن مصيرهم واحد ومستقبلهم مشترك«.

ومن هنا أهمية الثقافة في بلورة هذه الوحدة المعنوية وفي تعميق جذورها، ومن 

هنا أيضًا أهمية االستقواء بها لمواجهة ما أحذر منه دائمًا، وهو خطر »تقسيم المقّسم 

وتجزئة المجزأ« في عالمنا العربي، وفي عالمنا اإلسالمي األوسع«.

والسنة  الكريم  )القرآن  بحبله  االعتصام  إلى  دعانا  الذي  وتعالى  الله سبحانه  إن 

االختالف.  عدم  إلى  يدعنا  ولم  التفّرق،  عدم  إلى  أيضًا  دعانا  الشريفة(،  النبوية 

فاالختالف موجود ومستمر فينا ومعنا بإرادة إلهية ولحكمة إلهية. واالعتصام بحبل 

الله هو الذي يحول دون تحّول االختالف إلى خالف، والخالف إلى تفّرق.

عندما استخدم الفيلسوف اإليطالي »جوردانو برونو« مصطلح »الجهل المقدس« 

من  سنوات  ثماني  بعد  حّيًا  بالحرق  عوقب  الوسطى،  القرون  في  األولى  للمرة 

التعذيب الجسدي والمعنوي في السجن. ومن المؤسف والمحزن أن يكون »الجهل 

المقدس« منتشرًا اليوم في بعض مجتمعاتنا، ولقد رأينا كيف عمل على تشويه صورة 
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اإلسالم في العالم، وحتى بين المسلمين أنفسهم.

مثل  والثقافية،  العلمية  والمنتديات  واألبحاث  الدراسات  مراكز  أهمية  هنا  من 

منتدى الثالثاء الثقافي، في العمل الثقافي المتنور الذي يهدف إلى فك االرتباط بين ما 

هو مقدس وما هو جهل، عن طريق اإلنارة الفكرية الصحيحة على الثوابت العقدية، 

وعلى قواعد األخّوة اإليمانية بين المسلمين، واألخّوة اإلنسانية بين الناس أجمعين.

إنني إذ أشكر أخي وصديقي األستاذ جعفر الشايب المشرف على المنتدى على 

دعوتي للمشاركة بهذه الكلمة القصيرة جدًا، أتقدم منه ومن األعزاء أعضاء مجلس 

أن  الله  داعيًا  والتقدير،  التحية  بخالص  الكرام  ورّواده  المنتدى  أهل  ومن  اإلدارة، 

يسدد خطاكم جميًعا حتى يبقى نور المعرفة ساطعًا وهاجًا في سماء المملكة العربية 

السعودية، حاضنة المقدسات اإلسالمية وراعيتها.

كدليل  الصحراء  وسط  فيها  تقيم  التي  الخيم  أمام  النار  تضرم  العرب  كانت  لقد 

لصاحب الحاجة، إلى أن هناك من هو على استعداد الستضافته ومساعدته. وكانت 

ولكل  تائه،  ولكل  سبيل،  عابر  لكل  ومفتوحة  دائمة  دعوة  الليل،  ظلمة  أثناء  النار 

محتاج أن أهاًل وسهاًل. وتلك هي اليوم مهام المنتديات الثقافية ورسالتها في عالمنا 

الذي يشكو من التصّحر اإليماني ومن الظالم الفكري. لقد أثبتت الوقائع األخيرة أن 

التائهين كثير. وأن المنتديات الكريمة التي ترفع مشعل الثقافة اإليمانية قليل.. ولكن 

على قاعدة »إن الكرام قليل«. بارك الله بالمملكة وبكم جميًعا.



منتدى الثالثاء وهج ثقافي مضيئ
الأ�ستاذ محمد بن عبد اهلل بودي

رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية األدبي، األمين المساعد التحاد األدباء والكتّاب العرب 

)السعودية(

نوفمبر 2006م مساًء مهمًا  الموافق 14  الثالثاء 23 شوال 1427هـ  كان مساء 

وشاهدًا لما حدث في تلك الفترة التي كنت وعدد من المثقفين في المنطقة الشرقية 

نتصدى لبعض الممارسات الخاطئة آنذاك، من خالل عدد من المقاالت الصحفية 

لقاء  انعقد  عندما  مهمًا  المساء  ذلك  كان  لذلك  النقدية،  والدراسات  والمحاضرات 

ثقافي في منتدى الثالثاء الثقافي بدعوة كريمة من راعي المنتدى المهندس المثقف 

األستاذ جعفر الشايب. هذا اللقاء حمل عنوان »جْور المثقف« حيث قّدمت محاضرًة 

تحدثت فيها عن تمثالت الجور لدى المثقف مستشهًدا بما يحدث في تلك الفترة.

وفي اعتقادي أن دعوة منتدى الثالثاء الثقافي لتسليط الضوء على هذا الموضوع، 

ينبئ عن األثر الذي تركه هذا الفعل في األوساط الثقافية في المنطقة الشرقية، لتعّبر 

عن رفضها لهذه الممارسات، ورغبتها في تحكيم العدل واإلنصاف بين أهل الثقافة، 

واالبتعاد عن مختلف صور الجور والظلم. لذلك وجدت في تلك الليلة اهتمامًا بما 

أقدمه في هذا الصدد، وكذلك ما قدمه زمالئي الذين شاركوا معي بمداخالتهم التي 

أثرت المحاضرة وأضافت لها الشئ الكثير.
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لقد حمل المهندس جعفر الشايب هذا المنتدى في كل مكان وّجهت له الدعوة، 

فقد كان المثال الالفت في منتديات المنطقة تجربًة وعطاًء وحضوًرا، فقد اجتمعت 

المجالس والمنتديات الخاصة على طاولة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

في لقاء بعنوان »الصالونات الثقافية ودورها في نشر ثقافة الحوار«، والذي عقد في 

الثقافي  الثالثاء  منتدى  حضر  وقد  خاًصا،  ثقافًيا  منتدى   40 بحضور  المكرمة  مكة 

ممثاًل في المهندس جعفر الشايب، وكنت آنذاك أحمل معي منتدى بودي الثقافي في 

األحساء مشاركًا في طاولة الحوار، وهناك التقت الرؤى على تقديم مشاريع ثقافية 

وطنية تعزز الحوار وتسهم في خدمة المجتمع.

وال أنسى تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه 

المملكة،  في  الثقافية  والمنتديات  المجالس  ألصحاب  ـ  جناته  فسيح  وأسكنه  الله 

وكان منتدى الثالثاء الثقافي من ضمن المكّرمين، حيث كّرمهم نيابة عن الملك وزير 

الوقت  ذلك  في  وكنت  خوجة.  العزيز  عبد  الدكتور  معالي  آنذاك  واإلعالم  الثقافة 

الهواء مباشرة  التلفزيون السعودي برنامجًا أسبوعًيا على  الثقافية« في  تبث لي »قناة 

اسمه »المشهد الثقافي«، وفي أيام انعقاد معرض الرياض الدولي للكتاب يتحّول إلى 

الرياض، وقد  في  الماريوت  فندق  بهو  لمدة ساعتين من  مباشرة  يبث  يومي  برنامج 

استضفت حينها المهندس جعفر الشايب والمهندس عدنان العفالق ـ راعي منتدى 

العفالق الثقافي في األحساء ـ حيث تم تكريمهما من قبل وزير الثقافة واإلعالم في 

ذلك المساء وتناولت الحلقة هذا التكريم.

في  الدولي«  الثقافي  دارين  »ملتقى  األدبي  الشرقية  المنطقة  نادي  أقام  وعندما 

الثقافية  »المنتديات  عنوان  تحت  الدمام  مدينة  في  2017م  عام  في  الثانية  نسخته 

ثقافية  مؤسسات  فيه  شاركت  الذي  المستقبل«،  وآفاق  المنجز  والخاصة..  األهلية 

خاصة وأهلية من مختلف دول العالم، حيث حضرت مؤسسات ثقافية من مختلف 

مدن المملكة العربية السعودية، ومن الكويت، والبحرين، واألردن، ولبنان، وتونس، 
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والجزائر، والمغرب، واليابان، والسنغال، وإسبانيا، وطاجيكستان، وماليزيا، وتركيا، 

في  ممثاًل  المنتدى  تكريم  وتم  ندواته،  إحدى  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  شارك 

المهندس جعفر الشايب.

وبعد، فإن منتدى الثالثاء الثقافي والذي يكمل عقده الثاني من تاريخ انطالقته، 

الثقافية  الذاكرة  تنساه  لن  وأثرًا  زخمًا  الثقافي  المشهد  منح  في  فاعل  بدور  يسهم 

المنتدى،  هذا  يقدمها  زال  ما  عاًما  عشرون  عمرها  نبيلة  رسالة  للمنطقة.  التاريخية 

ودور توعوي ينهض به في شراكة مجتمعية متميزة مع مختلف المؤسسات الوطنية 

بقطاعيها العام والخاص.  

بالتوفيق  عليه  والقائمين  للمنتدى  ودعائي  الكريمة،  الجهود  لهذه  التقدير  فكل 

والنجاح للقادم بإذن الله.



منتدى الثالثاء.. والزمن اآلتي
الأ�ستاذ محمد جا�سم محفوظ

كاتب وباحث، مدير مركز آفاق للدراسات والبحوث، ومدير تحرير مجلة »الكلمة« 

)السعودية(

من الطبيعي القول: أن كل إنسان يحمل فكًرا وثقافًة، فهو سيعتز بها، ويدافع عنها، 

بصرف النظر عن قناعة اآلخرين بهذا الفكر أو هذه الثقافة.. فاإلنسان بطبعه نّزاٌع إلى 

االعتزاز بفكره وثقافته والتقاليد واألعراف المترتبة عليهما.. وهذا االعتزاز هو الذي 

يقوده للعمل على تعميم هذا الفكر، وتوسيع دائرة المؤمنين بالثقافة التي يحملها.. 

أو  دينه  عن  النظر  بصرف  فاإلنسان  الحقيقة..  هذه  في  يشتركون  جميًعا  والبشر 

بركاتها،  ويوضح  عنها  ويدافع  بأفكاره  يعتز  والحضارية،  الثقافية  بيئته  أو  معتقده 

إلى  يعمل عبر وسائل عديدة  بفكره،  اإلنسان  اعتزاز  ويسّوق حسناتها.. وفي سياق 

تعميمه، ودعوة اآلخرين إلى تبني ذات األفكار..

أخرى،  دون  ثقافية  بيئة  أو  آخر،  دون  إنسان  في  محصورة  ليست  الطبيعة  وهذه 

يحملها،  التي  األفكار  الناس  كل  يحمل  أن  ويتطلع  ويتمنى  يريد  بطبعه  فاإلنسان 

ويتبنى كل البشر الثقافة التي يتبناها.. وعلى الصعيد الواقعي واإلنساني، تتزاحم هذه 

اإلرادات، وتتناقض هذه الدعوات.. فكل إنسان وأمة يعمل على تعميم ثقافته ونمطه 

الحضاري، مما يوّلد الصدام والمواجهة، وإن تعددت أساليب الصدام والمواجهة، 
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تبًعا لطبيعة الثقافة وبيئتها االجتماعية والحضارية وأولوياتها..

رأيه  لفرض  القوة  من  لالستفادة  األطراف،  بعض  سيعمل  الصدام،  هذا  وبفعل 

رأيه  وتوضيح  بيان  من  اآلخر  الطرف  يمنع  القوة،  وبذات  وثقافته،  منطقه  تعزيز  أو 

وثقافته.. 

يتم  فتارة  متنوعة..  أشكااًل عديدة ومسوغات  تأخذ  اإلقصائية،  الممارسة  وهذه 

نقصي  الديمقراطية  فباسم  الديمقراطية«..  ألعداء  ديمقراطية  »ال  أنه  عن  الحديث 

اآلخرين، ونقمع أفكارهم، ونمنعهم من ممارسة حقوقهم العامة، لكونهم في نظرنا 

من أعداء وخصوم الديمقراطية.. 

وتارة باسم »مجابهة الباطل والضالل«، تتم عمليات الحرب الفكرية ومشروعات 

اإلقصاء والتهميش.. فنحن نحارب الفكر الفالني، لكونه في نظرنا من الباطل الذي 

يجب محاربته.. وهكذا يتم قمع فكر اآلخر، تحت عناوين ويافطات، ال تمت بصلة 

إلى المعرفة والثقافة والفكر.. 

فال يمكن الدفاع عن الحق بالباطل، ومن يلجأ للدفاع عن حقه وفكره، بأساليب 

ووسائل باطلة، هو يشوه فكره، ويحرمه من حيويته وفعاليته.. 

عن  والبعد  الجحود  من  المزيد  إال  يفضي  ال  أحسن،  هي  التي  بغير  فالجدال 

فاإلنسان  تحمل..  الذي  الفكر  وطبيعة  تنسجم  ال  بوسائل  عنه  تدافع  الذي  الفكر 

الذي ال يمتلك الثقافة والعلم الواسع، فإنه يدافع عن قناعاته بطريقة تضر بها حاضرا 

بها.. ومن  قناعتنا  تقمع، والقناعات ال تصادر، مهما كانت  فاألفكار ال  ومستقبال.. 

يقمع فكر اآلخرين ألي اعتبار كان، فإنه يحوله إلى فكر مظلوم ومضطهد، سيتعاطف 

معه الناس وسيدافعون عنه بوسائلهم المتاحة..

أسوق هذا الكالم لكي أقول إن منتدى الثالثاء الثقافي أنهى عامه العشرين ودخل 

أوضح  أن  المناسبة  بهذه  وأوّد  والثقافي..  واألدبي  العلمي  للعطاء  جديدة  مرحلة 



243 ثرتلااتا ًالا  اعتالثلاتنم 

األفكار التالية:

ضرورة اإلصرار على ثقافة االنفتاح الرشيد على كل األطياف الموجودة في 	 

المجتمع والوطن.. ألن المنتديات الثقافية ال نجاح لها وتميز إال باإلصرار 

على ثقافة الحوار واالنفتاح على كل التعبيرات والمكّونات.. 

ونعتقد على هذا الصعيد أن منتدى الثالثاء قطع شوًطا طوياًل في هذا السياق..

على  والتأثير  الفرص  من  المزيد  له  سيوفر  االنفتاح  على  استمراره  أن  ونعتقد 

الساحة االجتماعية والوطنية.. 

لكون منتدى الثالثاء أنهى عامه العشرين، فهو بحاجة أيًضا إلى االنفتاح والتواصل 

مع الجيل للتعبير عن ذاته وإعطائه الفرصة إلبراز طاقاته وكفاءاته.. ونعتقد أن إصرار 

منتدى الثالثاء على االنفتاح على هذا الجيل سيساهم في إبراز مجموعة من كفاءات 

الوطن والمجتمع.. 

كلنا يعلم أن المشروعات الثقافية واألدبية تمر بمرحلتين أساسيتين وهما: 

أثبت 	  الثالثاء  منتدى  أن  ونعتقد  واألدبي..  الثقافي  الوجود  أثبات  مرحلة 

وجوده وأصبح شاخًصا على المستوى الوطني واالجتماعي.. 

مرحلة إدارة الوجود.. ومنتدى الثالثاء بتميز دخل في هذا الطور وأصبح معنيًّا 	 

بأن يدير وجوده بشكل فّعال حتى يثبت حاله ويستمر في العطاء والتميز.. 

الثقافي  وجوده  إدارة  مرحلة  في  وهو   الثالثاء  منتدى  أن  السياق  هذا  في  وأرى 

بحاجة أن يوسع من دائرة تواصله وتأثيره االجتماعي، وينفتح على كل المساحات 

االجتماعية والوطنية.. 



منتدى الثالثاء لسان حال املجتمع
الدكتور محمد ح�سين ال ع�سكر

كاتب وناشط اجتماعي، مستشار سابق يف وزارة البترول والثروة المعدنية 

)السعودية(

الثالثاء  منتدى  قاصًدا  القطيف  مدينة  مدخل  من  أقترب  كلما  كنت  ما،  فترة  في 

حيث  حينها،  سادت  التي  األمنية  الهواجس  من  القلق  بعض  يساورني  الثقافي، 

تماًما عندما تدلف  المشهد يختلف  المداخل، لكن  المزدوجة عند  البوابات األمنية 

تشعر  حيث  الشايب،  جعفر  األستاذ  منزل  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  صالون  إلى 

باالرتياح والحميمية والطمأنينة وكأنك تعرف كل من حولك من سنوات طويلة. 

ترددت على منتدى الثالثاء الثقافي كثيًرا، محاضًرا حول »بناء التحالف والتجزؤ 

المجتمعي  »التعايش  حول  أخرى  ومرة  2008م،  في  العربي«  العالم  في  السياسي 

ندوات ولقاءات عدة مع زمالء لي من  والسلم األهلي« في 2016م، ومشارًكا في 

للمنطقة  التقاعد  بعد  انتقلت  عندما  ومتابًعا  شرف،  كضيف  وأيًضا  نجران،  منطقة 

الشرقية. 

مفردات  ينشر  وطني  لملتقى  طويلة  مسيرة  التألق،  من  وتزيد  عاًما  عشرون 

واالقتصاد،  والشعر،  التشكيلي،  والفن  األدب،  ومستجدات  والتجاذب،  التقارب، 

أرجاء  من  القادمة  الرؤى  مختلف  فيه  تتمازج  بوعي  السياسي،  واالجتماع  والطب، 
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البالد المتباعدة، لتحط رحالها في وسط ثقافي تشعر فيه بحرية في الطرح والنقاش، 

عن  تنم  ومتزنة،  جريئة  وبأطروحات  لالسترسال  يدفعك  المتلقين  لدى  ووعي 

الدعم والمؤازرة، حيث  الذي يستحق  البناء  التوجه  مسؤولية ومشاركة خالقة. هذا 

تراقب إمارة المنطقة الشرقية وتبارك مجرياته المقننة.

كنت في كل لقاء أراقب هذه الحركة الثقافية المقننة والمتقنة، وهذا التنظيم الدقيق 

للعمل، والمشاركة الحقيقية للفريق القائم على نشاط المنتدى من الجنسين والتناغم 

تتجاوز  والتي  المطروحة،  والقضايا  للمواضيع  المتقن  االختيار  وعن  بينهم،  التام 

لنا  يكون  ال  لماذا  مرة،  كل  في  وأتساءل  واألعراف.  بالحدود  تلتزم  لكنها  المألوف 

صوالين ومنتديات شبيهة في مختلف مناطقنا ومدننا؟ رغبت أن استضيف جانًبا منه 

في منطقة نجران التي تفتقر إلى الملتقيات الثقافية، لكن التماس الحدودي مع اليمن 

وظروف المنطقة كان دائًما ما يؤجل المبتغى.

هذا المشروع الناهض كشف أمام أعيننا أن الثقافة مواقف وانعكاس لما يجري 

أرض  إلى  األفراد  به  يشعر  ما  نقل  تستطيع  ما  هي  الحقيقية  الثقافة  وأن  الكيان،  في 

الواقع، وهي تحرك جهود األمة لتحقيق طموحاتها التنموية، وتعني باإلنسان وتطلعه 

المجتمع،  حدود  من  حّد  الكلمة  أن  أيًضا  ونكتشف  ومعاناته.  وإنجازاته  وحقوقه 

يصدرها بوضوح حينما يتولد لديه شعور معين تجاه قضية ما، لهذا كان المثقف لسان 

حال بيئته ومجتمعه ودوائره المحيطة التي يتفاعل معها وتتفاعل معه، وعليه أن يسهم 

في تنقية روافد مجتمعه ووطنه من المعوقات التي تسد آفاق تقدمه وتطوره.

ما عمق  هو  العربي  عالمنا  في  وخاصة  للمثقف  المحوري  الدور  هذا  غياب  إن 

وضعف  والبناء،  النهوض  حركة  وتعطيل  البائس،  للواقع  واالرتهان  التخلف  حالة 

المنفعي  التبادل  وانعدام  أنظمتها،  اختالف  على  الشعوب  بين  المتوازنة  العالقات 

بينها ثقافًيا كان أو اقتصادًيا. وانكشفت الفوارق بين المجتمعات في المرحلة الماثلة، 

العربي  اإلقليم  وخسر  وتقنًيا،  وإنسانًيا،  معرفًيا،  المهيمن  لصالح  توسعت  حيث 
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القيام  عن  المثقفين  وعزوف  اإليجابي،  التغيير  منهج  غياب  بسبب  الواعدة  مسيرته 

بالمشاركة  التي كانت معنية  المجتمع  الفاعلة في  الطبقة  التطويري، وتآكل  بدورهم 

في الشأن العام ومنظوره التحديثي.

إن تعزيز الثقافة الوطنية الواعية والناهضة هو ما نحتاجه لالنطالق نحو التقدم، 

التباعد  وتجسير  المكّونات  مختلف  بين  التقارب  في  متركًزا  يكون  عندما  وخاصة 

الثقافية  والملتقيات  الفارضة  الرسمية  بالهيئات  أساًسا  منوط  وذلك  المناطقي، 

األهلية. وهذه األخيرة قد تضاءلت كثيًرا في مجتمعاتنا، ولم يعد هناك العديد منها، 

حيث كان لها أثر وإثراء في إنتاجها األدبي، والفكري النابض، والجامع للمشتركات.

ويأتي منتدى الثالثاء الثقافي في مقدمة المنتديات الفاعلة، حيث استطاع البقاء 

ويعّول  وعملًيا،  فكرًيا  المتوثبة  الثقافية  واصداراته  بعطاءاته  والمواصلة  واالستمرار 

التجديد  إلى  تسعى  التي  األساسية،  الفكرية  المعارف  من  منظومة  لبناء  العمل  عليه 

والتنوير. وينبغي أن يكون أحد األدوات الفاعلة ضمن متطلبات المرحلة التي نعيشها، 

المجتمع وفي مختلف األصعدة والمجاالت،  أمامنا في  نراه  الذي  الكبير  والتحّول 

وخصوًصا في مجال التنمية المستدامة التي نهدفها جميًعا. 



منتدى الثالثاء واكتساب الخبرات الثقافية
الأ�ستاذ محمد ح�سين الحرز

كاتب وشاعر، عضو نادي األحساء األدبي، صدرت له العديد من الكتب يف النقد الثقافي

)السعودية(

العمل الثقافي الموّجه إلى جميع فئات المجتمع، وفق منظور مؤسساتي أهلي، 

حراك  في  والرغبة  الحب  دافع  سوى  يحركها  ال  ذاتية،  أو  شخصية  بجهود  مدعوم 

ثقافي فاعل، هو بناء تراكمي متواصل في أفق الزمن، نتائج حراكه ال تظهر على سلوك 

المجتمع وعالقاته بين ليلة وضحاها، بل يمتد دون توقف. 

لذلك فإن العمل شاق في حّد ذاته، ويحتاج إلى صبر وجلد على تحمل كل تبعاته، 

والتي أيسرها وأهونها اإليمان بفكرة العمل الثقافي والبدء في التأسيس له، وأصعبها 

تبدل  قبيل سرعة  ثقافي، من  تواجه كل عمل  التي  العقبات  االستمرار وتخطي جل 

المناخات الثقافية وتقلب بوصلتها، وخضوع أمزجة العالقات االجتماعية للظروف 

االقتصادية والبيئية، وقلة الدعم المادي والمعنوي. 

وما دام اإلصرار على تحقيق النجاح من خالل االستمرار في هذا البناء هو الهدف 

المساهمة  أجل  من  البناء  هذا  بدور  والوعي  واضحة،  الرؤية  دامت  وما  المنشود، 

الفاعلة في خلق ثقافة تفاعلية وتواصلية بين مختلف شرائح المجتمع السعودي، وفق 

أرض  على  المتحقق  هو  والمناطقية،  والدينية،  واالجتماعية،  الفكرية،  مرجعياتهم 
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الواقع، فهذا يعني بال مواربة أو تحفظ؛ تجربة ثقافية مؤسساتية تخطت حدود النجاح 

إلى اإلبهار، وهذا هو ما عليه »منتدى الثالثاء الثقافي« الذي تأّسس رسمًيا في محافظة 

القطيف عام 2000م تحت إشراف راعيه األستاذ جعفر الشايب. وأقول رسمًيا؛ ألن 

وإن  متنوعة،  أنشطة  له  كانت  التسعينات،  فترة  ففي  التاريخ،  هذا  سابًقا  كان  نشاطه 

كانت لم تتبلور في إطار مؤسساتي ممنهج.

العمل  في  رائدًة  تجربًة  بوصفه  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  إلى  االلتفات  ينبغي 

العربي،  الخليج  مستوى  على  وإنما  فقط،  المملكة  مستوى  على  ليس  الثقافي، 

كغيره من المنتديات الثقافية التي ذاع صيتها، واشتهر حراكها الثقافي منذ الثمانينات 

كمؤسسة سلطان العويس التي ساهمت بشكل فاعل في نقل الثقافة في اإلمارات إلى 

مستوى من العطاء غير مسبوق، مثلها أيًضا جهود جمعة الماجد ـ الذي أّسس مركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث ـ في أحياء الثقافة العربية اإلسالمية. وال يمكن إغفال 

العربي  األدب  إبراز  في  فاعلة  مساهمة  ساهمت  التي  الكويت  في  البابطين  مؤسسة 

وتراثه ومواهب أبنائه للعالم أجمع من خالل دوراته التي تختار عواصم عالمية في 

إقامتها، ومن خالل استضافة كبار الشخصيات األدبية عالمًيا، وترجمة أنشطتها إلى 

عبد  ـ مؤسسة  المثال  ـ على سبيل  العربي  المستوى  العالمية. وعلى  اللغات  أغلب 

مستمًرا  عطاؤها  زال  وال  السبعينات،  منذ  يمتد  ونشاطها  باألردن،  شومان  الحميد 

ومتألًقا، وهي رافد حقيقي للمؤسسات الثقافية الرسمية باألردن. 

أما على مستوى المملكة، فهناك منتدى االثنينية الثقافي األدبي الذي تأسس في 

في  ساهم  والذي  جدة،  مدينة  في  خوجة  المقصود  عبد  األديب  يد  على  الثمانينات 

أيًضا  العربي.  والعالم  المملكة  مستوى  على  فاعلة  وفكرية  أدبية  شخصيات  تكريم 

الثقافي بالرياض، الذي أنشئ بموافقة خادم الحرمين الشريفين  مركز حمد الجاسر 

الملك سلمان عندما كان أميًرا على الرياض دعًما لحفظ تراث العالمة حمد الجاسر، 

ومساهمة منه في دعم جهود الباحثين والدارسين لتراث الجزيرة العربية. 



249 ثرتلااتا ًالااعتذتدلماتادعتتااتا ىلتنم 

إن هذه العينات التي مثلنا بها هنا، من العمل الثقافي للمؤسسات األهلية، رغم 

التفاوت في الدعم المادي والمعنوي واإلعالمي المتوفر للبعض منها دون اآلخر، 

أو  والجغرافية  والثقافية  االجتماعية  الظروف  مستوى  على  بينها  فيما  التفاوت  أو 

التاريخية، إال أن مخرجاتها في العمل الثقافي تعتمد باألساس على األثر الذي تتركه 

العالقات  من  نوع  ترسيخ  إلى  يفضي  بما  وذلك  وأدبًيا،  وفكرًيا  ثقافًيا  مجتمعها  في 

والمصلحة  والتفاهم  والتواصل  الحوار  على  قائمة  المجتمع،  أفراد  بين  المتينة 

المشتركة التي تعزز االنتماء لثقافة الوطن، وتنمي حالة االنفتاح على اآلخر سواء كان 

هذا اآلخر فكرًيا أو دينًيا أو اجتماعًيا. 

الثالثاء  المخرجات قد أدت دورها وأكثر في حالة »منتدى  وأزعم أن مثل هذه 

الثقافي«، فقد أّسس على مدار عشرين سنة عدة مسارات في الثقافة، تواكبت وتزامنت 

مع بعضها البعض. مسار أفضى العمل فيه إلى صنع كوادر تمرست في صناعة الثقافة، 

واكتسبت خبرات عديدة في العمل الثقافي، بل هذه الخبرات تحّولت من جيل إلى 

آخر. مسار آخر عمل عليه المنتدى من خالل أنشطته، بحيث صنع قنوات تواصل بين 

الفئات المثقفة في كل المجاالت والتخصصات، وفتح الطريق وراكمه للوصول إلى 

تبادل الخبرات، والمعرفة الشخصية المنتهية في أغلبها على الصداقات، وبالتالي كل 

هذا يصب في مصلحة الثقافة التي تنهض بالوطن من العمق. 



رئة ثقافية.. وحضن اجتماعي دافئ 

الأ�ستاذ محمد ر�سيد
أديب وكاتب، مؤسس مؤتمر القمة الثقافي العربي والجمعية العراقية للتسامح والالعنف

)العراق(

العربية  بالمملكة  القطيف  محافظة  في  تأسس  الذي  الثقافي  الثالثاء  منتدى 

الوطن  الثقافة في  ثقافية مهمة من واحات  فاعلة، هو واحة  أهلية  السعودية، بجهود 

العربي، كونه انبثق من حرص شخصيات ثقافية همها األول أن تؤسس منارًة ثقافية 

تطل على كافة الثقافات، لتنير الدرب، وتشظي ما تبقى من عباءات الظالم. انطلقت 

هذه الرحلة في عام 2000م، لتستمر بنشاطاتها التنويرية إلى يومنا هذا، ولتسهم في 

بناء اإلنسان الواعي والمواطن الفاعل، حيث أنها تحمل أفكاًرا ملونة وبناءة كمبادئ 

وقيم التسامح، والتعايش والسلم األهلي وحقوق اإلنسان.

وباإلضافة إلى اهتمام المنتدى بهذه المضامين اإلنسانية الكبيرة، وحمله حمامات 

السالم في ظروف متوترة ومتشنجة اجتماعًيا وسياسًيا في كل المنطقة العربية، فقد 

جميع  عقول  تحاكي  معاصرة،  مدنية  بوسائل  اإليجابية  المفاهيم  غرس  على  عمل 

حول  األدبية  األمسيات  من  العديد  وأقام  بالشعر،  احتفى  فقد  وتستهويهم.  األجيال 

بالفنون بجميع أشكالها كالتشكيل  أنيقة للمهتمين  القصة والرواية، ومّهد مساحات 

والتصوير والنحت والخط، وعالج قضايا مهمة ومعقدة في مجال السينما والمسرح.
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اآلراء  مختلف  على  واالنفتاح  اآلخر،  الرأي  واحترام  الحوار،  أبواب  كانت 

المنتدى  خاضها  التي  النجاح  عناصر  أهم  من  والمذهبية  الفكرية  والتوجهات 

ونجح فيها، كما أن اهتمامه بمختلف مجاالت اإلصالح والتجديد الديني والثقافي 

يعرف  أن  أجل  من  لالنتباه،  الفت  بشكل  واضًحا  كان  واالقتصادي  واالجتماعي 

الجميع أن )االختالف قوة( وليس ضعًفا كما يتصور البعض.

نشاطاته  خالل  ومن  والمثمرة،  الطويلة  الرحلة  هذه  وطوال  المنتدى  أن  كما 

المهمة  العالمية  بالمناسبات  والتذكير  اإلنسان  بحقوق  االهتمام  يغفل  لم  المتميزة 

ويوم  للتسامح،  العالمي  واليوم  للطفل،  العالمي  واليوم  للمرأة،  العالمي  كاليوم 

واحتفى  المجتمع،  فئات  أغلب  مخاطبة  على  عمل  المنتدى  وأن  العالمي،  السالم 

بشخصيات سعودية متميزة وقام بتكريمها إلبراز دورها التنويري لتحرير العقل من 

في بعض  التي ظهرت  البوهيمية  االجتماعية  العقد  الديني وبعض  والتطرف  العنف 

األعراف وعشعشت في زوايا المجتمع. 

من قلب العراق النابض بالحب والشعر، وبصفتي مؤسًسا لمؤتمر القمة الثقافي 

العربي، كنت وال أزال أتابع بانتظام أخبار وإصدارات وبرامج منتدى الثالثاء الثقافي، 

وأشعر بالفخر واالعتزاز، وكامل التقدير على وجود منصات ومؤسسات ثقافية أهلية 

منارات  وتضيئ  والوحدوي،  التنويري  الدور  بهذا  تقوم  العربية،  منطقتنا  في  فاعلة 

من التنوير واالعتدال في طريق الجهل والوحشية والتطرف. وأتطلع إلى أن يتوسع 

هذا الجهد الثقافي وهذا النموذج الناجح ليمتد لمختلف أقطارنا العربية، وأن تعمل 

مختلف القوى والجماعات الثقافية التنويرية في المنطقة لنشر الوعي المتوازن الذي 

يعمق مفهوم المواطنة، ويقف أمام منحدرات االنزالق الخطيرة نحو العنف والتشظي 

االجتماعي والحروب والقالقل وتجميد الفكر والعقل. 

أحيي كل من بادر وساهم وأوقد شمعًة أو قندياًل في هذا الصرح الثقافي العربي، 

الكبير بأفكاره والجميل بمحبته، أعني )منتدى الثالثاء الثقافي( الذي يعمل بصورة 
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الثقافة والمحبة وبناء  التواصل، وغرس قيم  غاية في الدقة والتنظيم واإلصرار على 

طريق  في  فاعل  وعنصر  سامقة  قامة  المثقف  اإلنسان  يبقى  أن  أجل  من  المجتمع، 

الخير والتنوير، ألنه أفضل خلق الله، وليكون اإلنسان المثقف العضوي الحقيقي في 

المقدمة دائًما، ومالمًسا لقضايا وهموم مجتمعه ووطنه وأمته. 

هذا  تأسيس  على  عاًما  عشرين  مرور  الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  للزمالء  أبارك 

المنبر التوعوي، وأتمنى أن يعملوا على تعزيز تواصلهم مع المؤسسات الثقافية على 

مدى عالمنا العربي، وخلق أطر مناسبة للتعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، فكم 

نحن بحاجة إلى المزيد من المشاريع التنويرية في هذا العالم.



... وقد كان.!
الأ�ستاذ محمد �سعيد طيب

ناشط حقوقي وناشر، شغل منصب العضو المنتدب لشركة تهامة لإلعالن والنشر 

)السعودية(

أتى حيٌن من الدهر.. استقر في نفسي.. وفي وجداني أن »ثلوثيتنا« في جدة.. هي 

فريدة عصرها، وأنها نموذج ال نظير له.. ومن المتعذر تكراره أو استنساخه.! 

ف«ثلوثيتنا« هي ابنٌة شرعيٌة لتقليد عريق مأل جوانجي وعايشته طفاًل ويافًعا بمكة 

المكرمة... وهي مجلس مفتوح تناقش فيه مختلف القضايا التي تهم الوطن، وأحيانا 

نسعد بزيارة مسؤوٍل أو مثقٍف بارٍز أو أديب معروف ليدور نقاش مماثل. 

ظل هذا الوهم مسيطًرا.. أعواما عديدة، إلى أن تلقيتـ  قبيل بضعة أسابيعـ  شريط 

لقاء الناقد الكبير األستاذ حسين بافقيه في »ثلوثية« أخي الصديق النبيل األستاذ جعفر 

الشايب، المعروفة بـ»منتدى الثالثاء الثقافي«، الذي يمر هذا العام عشرون سنة على 

تأسيسه.

لفتني في هذا اللقاء أداء المحاضر.. الذي لم يكن في حقيقة األمر مفاجأة لي.. 

فنحن على تواصٍل دائٍم منذ سنوات عديدة.. وهي صلة تكاد أن تكون معروفة لدى 

كل الوسط األدبي والثقافي.

ا.. والالفتة فعاًل.. فهي تلك النخبة الرفيعة والمتميزة من  أما المفاجأة الرائعُة حقًّ
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الحضور والمشاركين ومستوى األسئلة.. وأيًضا مستوى الحوار والنقاش مع األستاذ 

المحاضر.. والذي أعتقد ـ جازًما ـ أنه كان موضع تقديره ورضاه.!

شّدني كثيًرا هذا التفاعل والتناغم في الطرح بين المحاضر والمتلقين، الذي أسهم 

في الخروج بمحصلة حواريٍة ثرية حول »دور المثقف ومسئوليته«، حيث تناولها من 

أبعاٍد ثقافية وتاريخية، واستعرض عدة نماذج من المثقفين الفاعلين في مجتمعاهم. 

يشير هذا النموذج الحواري المتميز في جوانب منه إلى أنه ليس من العيب على 

المثقف الوطني من أن يكون ذا صلٍة بالسياسي من أجل تعزيز التواصل، وليس أن 

وأخالقياته  المثقف،  شرف  على  المحافظِة  أجل  من  وذلك  منتفع،  لمثقف  يتحّول 

ورسالته.

دور  على  نزايد  أال  ينبغي  بأنه  الحضور  مداخالت  بعض  في  إشارات  ووجدت 

المثقف ونحمله مسؤوليات كبيرة، فعمل المثقف في المنطقة الوسطى مهمة صعبة 

بعكس القطيعة بينه وبين المسؤول.

الوطن  َوْهم »الثلوثية« ـ حتى وإن كانت تاريخًيا هي األقدم في  أعود للقول أن 

بأسره، لم يكن بمعزل عن َوْهم آخر أكبر وأخطر، مؤداه أن جيلنا هو أفضل من األجيال 

السابقة.. وأفضل ـ كذلك ـ من األجيال الالحقة.. وأكثرها تميًزا وتفوًقا وطموًحا.!

القرن  من  والسبعينات  الستينات  عقدي  خالل  مبكر  وقت  في  نما  الوهم..  هذا 

الماضي.. فقد دفعنا غرور الشبابـ  إلى أن نطرح جانًبا أي دور أو تأثير إيجابي للجيل 

الذي سبقنا.. وكذلك الجيل الالحق.. وأن نتجاهل أن في كل جيل نجوًما.. ال يمكن 

أن تنطفئ وفرساًنا نبالء.. ال يمكن أن ُيغّيبوا، وإسهامات ُمتمّيزة من كل األطيافـ  في 

ا من رموز الوحدة الوطنية. شّتى المجاالت ـ ال يمكن إنكارها، ومنهم من ُيعتبر حقًّ

******

والمستمرة  الدائمة  والتفاعالت  والصدمات  التجارب  وتراكم  الزمن..  وبمرور 
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مع كل الشرائح في الوطن، والتلّفت الواعي واليقظ للماضي والمستقبل.. أدركنا.. 

واعية  قراءة  وإعادة  آنًفا،  اليه  ألمحت  ما  لكل  وصارمة  شاملة  مراجعة  من  بّد  ال  أن 

للمشهد كله.

استهانة  أو  الرؤى  في  اختالف  مجرد  ليست  اإلشكالية..  أن  أْيقنا  النهاية  وفي 

بل..  ـ  الوطن  خدمة  في  اسهاماتها  أو  الثقافية  البيئة  في  األخرى  األطراف  بتأثيرات 

مستقرة  مبادئ  وهي  واإلنصاف..  والعدل  الحق  بمبادئ  المساس  إلى  األمر  وصل 

عليها..  والحفاظ  بها  التمسك  على  أنفسنا  ووّطنّا  الشباب..  شرخ  منذ  تشّربناها 

والدفاع عنها.! 

االجتماعي،  والتعايش  واإلنصاف،  والعدل،  الحق  قيم  إعالء  من  بّد  ال  فكان 

والمصالح العليا للوطن.

وأْيقنا كذلك ـ وبأعلى درجات اإليمان ـ أن هذا الوطن.. ليس لفئٍة معينة.. مهما 

تصورت هذه الفئة ـ بالَوْهم أو بغيره ـ أنها أجدى للوطن.. أو أنها أكثر حرًصا على 

مسؤولية  هو  ومستقبله  وحاضره  الجميع..  وطُن  وأنه  ونهضته،  وتقدمه  مصالحه 

الجميع.!

... وقد كان.! 

الحّيز  لها  يّتسع  اإلثارة.. ال  ا.. وتتخّللها فصول في غاية  وتلك قصٌة طويلٌة جدًّ

المقّرر في هذا الكتاب الجميل.!



عشرينية منتدى الثالثاء الثقافي
الأ�ستاذ محمد عاب�س

شاعر وإعالمي، مدير عام اإلعالم بوزارة اإلعالم، صدرت له مجموعة من المؤلفات األدبية

)السعودية(

إلى  أواًل  نتطرق  أن  بّد  فال  الثقافي،  الثالثاء  منتدى  عن  نتحدث  أن  نريد  عندما   

أهمية المنتديات، والملتقيات، والصالونات األدبية والثقافية األهلية أو غير الرسمية، 

بما  وفنيًا واجتماعيًا،  وأدبًيا  وثقافيًا  فكريًا  المدني  الحراك  في دعم  الريادي  ودورها 

يخدم مصالح الوطن ووحدته وتطوره، وتواصل أبنائه والمقيمين فيه بشكل إيجابي 

ينمي القدرات ويحتفي باإلبداعات، ويكّرم األفراد والمؤسسات، ويعّزز من تالحم 

أبناء الوطن، والحفاظ على مقدراته، ودعم وتكريس أهمية العمل الثقافي الجاّد على 

اختالف مخرجاته، وتقديم الصور الحقيقية عن واقع المجتمع وتطوراته واهتماماته 

وقضاياه المختلفة. 

ثانيًا، بعد هذا الكالم العام عن المنتديات، ندلف إلى منتدى الثالثاء الثقافي ودوره 

خالل السنوات الماضية منذ تأسيسه قبل عشرين عاًما، كانت حافلة بالغزارة والتنوع 

رصد  المنتدى  لهذا  للمتابع  ويمكن  واهتماماته.  ونشاطاته  فعالياته  في  والشمولية 

بعض ما قام به من أدوار مهمة، حيث مّد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات 

الحكومية واألهلية من ناحية، واستضاف بعض المسؤولين وكثيرًا من المبرزين من 

ناحية  المبدعين، والمفكرين، والمثقفين، واألدباء، والفنانين بمختلف أطيافهم من 
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الفنون  وخدمة  والنشر،  الطباعة  مجاالت  في  منتجاته  للمنتدى  كان  كما  أخرى. 

المختلفة وعلى رأسها الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما.

بنقاشات علمية وفكرية ونقدية متميزة على مختلف األصعدة،  المنتدى  وحفل 

احتياجاته  مع  والتقاطع  المجتمع،  خدمة  في  والفنون  والفكر  الثقافة  دور  لتعزيز 

أدوار  لتعزيز   ،2030 السعودية  الرؤية  مع  تماشيًا  ومناسباته،  وأحداثه  ومشكالته، 

الداخل والخارج،  التي تخدم الوطن في  الناعمة،  القوة  الثقافة والفنون نحو مفهوم 

وتعلي من شأنه، وتدعم أدواره، وتعّزز حضوره وتأثيره في المجتمع الدولي.

ولعّل التطورات اإليجابية في الشأن الثقافي بإنشاء وزارة مستقلة للثقافة وهيئاتها 

األهلي،  الثقافي  للعمل  أوسع  مجاالت  تفتح  التخّصصات  مختلفة  عشرة  اإلحدى 

منها  القائم  بتشجيع  ثقافيًا  المدني  المجتمع  لمؤسسات  أكبر  دعم  حصول  وبالتالي 

على أرض الواقع، وتسهيل تأسيس المزيد منها في مناطق المملكة.

وبما أن العمل الثقافي محدود الربحية فإنه إلى جانب الدعم المنتظر من وزارة 

الثقافة للصالونات والمنتديات المختلفة من جهة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية من خالل الترخيص للجمعيات الثقافية والفنية، لتتكامل جميًعا مع بقية 

أشكاله،  بمختلف  الثقافي  العمل  لخدمة  واألهلية  الرسمية  والكيانات  المؤسسات 

يكون  بحيث   ،2030 الطموحة  رؤيته  ودعم  الوطن،  خدمة  في  المباشر  لإلسهام 

للثقافة والفنون والتراث الوطني دورها المنتظر في تشكيل الصور المناسبة لبالدنا، 

وما تشهده من قفزات تنموية في مختلف المجاالت، وتحويل ذلك إلى رسائل حبٍّ 

وسالم وحضارة لدول العالم ضمن مفهوم القوة الناعمة.

الشركات  تقوم  أن  بمكان  األهمية  من  بات  والتشجيع،  الدعم  إطار  وفي 

في  بواجباتها  بالقيام  والخاص  العام  القطاعين  في  الكبرى  الوطنية  والمؤسسات 

المباشر  المادي  بالدعم  الثقافة والفنون والتراث،  بوابة  المجتمع، عبر  مجال خدمة 

عبر شراكات استراتيجية، تسهم في توسيع دوائرها وانتشارها في مناطق ومحافظات 
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بشكل  وصالونات  منتديات  من  الثقافية  المؤسسات  لتلك  توجهنا  ما  وإذا  الوطن. 

مباشر، فإنه بات من األهمية بمكان إلى جانب ما سبق اإلشارة إليه، أن يعملوا على 

إنشاء أوقاف خاصة لدعم ميزانياتها، ومواصلة أنشطتها وتوسيع دوائر اهتماماتها.  

الثقافة بفروعها المختلفة ما هي إال رسائل حبٍّ وسالم وعلم وحضارة، وبالتالي 

والمناسبة  المختلفة  والوسائط  والمنصات،  والمنابر،  القنوات،  إلى  بحاجة  فإنها 

والذكاء  واالتصال،  التقنية،  مجاالت  في  متسارعة  تطورات  من  العالم  يشهده  لما 

في  واستثمارها  توظيفها  يمكن  التي  الحديثة،  المجاالت  من  وغيرها  االصطناعي 

خدمة العمل الثقافي ومفاهيمه، ومبادراته المتعددة، وفق استراتيجية وطنية واضحة، 

والصالونات  المنتديات  مثل  واألهلية،  الرسمية  المؤسسات  تحقيقها  في  تسهم 

السعودية  الرؤية  فروع  مع  لتتماشى  المملكة،  مناطق  في  المتخصصة  والجمعيات 

األكبر  النسبة  تشّكل  التي  الشبابية  الطاقات  من  واالستفادة  الوطن2030،  لمستقبل 

من المواطنين.

واالستمرار  والنجاح  التوفيق  دوام  له  أتمنى  للمنتدى  العشرينية  المناسبة  وبهذه 

في القيام بهذه األدوار المتميزة، وتوسيع دوائر اهتماماته وتنويعها، وتكريس مفهوم 

في  المشابهة  الكيانات  مع  شراكة  عقود  وتوقيع  المختلفة،  المؤسسات  مع  الشراكة 

األهداف  تحقيق  نحو  المتميز،  والحضور  االنتشار،  من  لمزيد  المملكة،  مناطق 

المأمولة لخدمة الثقافة، واألدب، والفنون، والتراث، وقضايا المجتمع المختلفة.

الشايب،  جعفر  األستاذ  مقدمتهم  وفي  المنتدى،  هذا  على  للقائمين  أتمنى  كما 

وبقية العاملين في برامجه من الجنسين، التوفيق ومواصلة النجاحات في قادم األيام.



منتدى الثالثاء وتعزيز الوحدة الوطنية
الدكتور محمد علي الخلفان

كاتب وناشط اجتماعي،  عضو سابق يف النادي األدبي يف المنطقة الشرقية 

)السعودية(

تشهد  يعقده  لقاء  كل  فمع  مميز،  وشجٌن  خاص،  نبٌض  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى 

مناطقه  مختلف  من  السعودي  المجتمع  أطياف  جميع  بين  شامل  اندماج  هناك  أن 

واتجاهاته، ويشهد بذلك كل من حضر وشارك في فعاليات المنتدى طوال العشرين 

سنة الماضية. فمن يتابع الفعاليات والندوات والمعارض واإلصدارات التي أنجزها 

كيف  حّقًا  يعرف  يتناولها،  التي  والمواضيع  استضافها،  التي  والشخصيات  المنتدى 

تمكن هذا المنتدى من أن يكون حاضنًا للجميع دون أي استثناء أو إقصاء ألي طرف، 

بقاع  كل  من  قلوبنا  على  الغالية  المنطقة  هذه  في  والمثقفات  المثقفين  اجتذب  فقد 

الوطن، وفيه ينهل المثقفون والمثقفات من كل المشارب، ويتعلم الحضور مهارات 

الحوار وقبول اآلخر، وهي مهارات نفتقدها في محيط عالمنا العربي.

إن تجربَة منتدى الثالثاء الثقافي خالل العشرين عاًما الماضية، تعتبر تجربة وطنية 

ثقافية ثرية وناجحة بكل المعايير، فالكل يشهد أنه شّكل قيمة ثقافية إضافية في الساحة 

بشكل عام، لما يطرحه من قضايا ومواضيع مختارة ومناسبة للمرحلة، ومتوافقة مع 

الوحدة  تعزيز  في  يساهم  المنتدى  أن  الجميع كذلك  يشهد  كما  المجتمع.  حاجات 

فعاليات  في  وشاركوا  وعايشوا  وعاصروا  حاضروا  الكثيرين ممن  باعتراف  الوطنية 
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المنتدى، الذي يتمتع المشرف عليه الصديق األستاذ جعفر الشايب بسمعٍة طيبٍة على 

وأسلوبه  النوعي  بدوره  ونعتْز  والشعبية،  الرسمية  والمستويات  األصعدة  مختلف 

الراقي في الطرح واختيار المواضيع والشخصيات الوطنيِة المبدعة. 

والفكر،  العقل  بمخاطبة  المنتدى  في  النقاشات  اتسمت  عاًما،  العشرين  خالل 

دون أي شروط مسبقة، أو حجر على أي رأي أو فكرة، إالّ شروط االحترام المتبادل 

لألشخاص واآلراء معًا. يؤكد المنتدى عملًيا بأن االختالف بين البشر ُسنّة الله في 

خلقه، ومن واجب المؤمنين بالله ـ أينما كانوا ـ البحث عن كلمٍة سواء مع اآلخرين 

الكريمة  اآلية  رفع  في  فعاًل  المنتدى  أحسن  وقد  الطيبة،  وبالكلمة  الحسن  بالقول 

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه{ كشعاٍر بارٍز في قاعته. }الَّ

المطبوعة  اإلصدارات  وفي  والمحاضرات  الندوات  في  ُيطرح  ما  خالل  ومن 

والمعارض الفنية التي ينظمها أسبوعًيا، واألفالم القصيرة التي تعرض في كل ندوة، 

المبادرات  ذوي  من  والمبدعات  المبدعين  إبراز  على  مشكورًا  يرّكز  المنتدى  فإن 

الجادة والرائدة، وتكريم الشباب والشابات من أصحاب المبادرات الثقافية والرياضية 

واالجتماعية. 

االهتمام  بأهمية  المنتدى  على  والقائمين  المسؤولين  إيمان  من  نابٌع  ذلك  إن 

بالمواهب الشابة وقدرتها على العطاء المتميز، وحرصهم الدؤوب على رفع مستوى 

الثقافة في المجتمع وتعزيز دور الشباب ومكانتهم. 

هذا ما عايشته شخصيًا في منتدى الثالثاء الثقافي خالل العشرين عاًما الماضية، 

فقد كنت قريًبا وأشارك في العديد من الفعاليات وأتابعها عن بعد أحياًنا، كما كنت 

عضًوا في الهيئة االستشارية للمنتدى، أساهم مع بقية الزمالء في رسم الخطط العامة، 

والتوجهات الرئيسة لعمل المنتدى. 

فقد رأيت أن هناك جهًدا كبيًرا يبذل من أجل المحافظة على الثوابت التي عمل 

عليها المنتدى لنشر ثقافة الحوار والقبول بالرأي اآلخر المختلف، حيث أن الحكمة 
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أبناء  بين  االختالف  حكمة  بين  جمع  فقد  المنتدى،  ونشاط  عمل  في  سائدة  كانت 

الوطن مع الكلمة الطيبة في الحديث والحوار، كأسلوٍب متميٍز وناجٍح للتعامل مع 

هذه االختالفات على الرغم من حّدتها وشّدتها.

وحري بنا االشادة بما أواله المنتدى من اهتمام بالغ، وتناول حكيم للتحوالت التي 

عصفت بالمجتمعات من حولنا، وهّددت وحدة الكثير من األوطان والمجتمعات، 

االرتقاء  خالل  من  الوطن  هذا  رفعة  يعزز  ما  االعتبار  في  ووضع  المنتدى  رّكز  فقد 

من  يثار  ما  كل  وتجنب  الوطنية،  اللحمة  يعزز  اّن  ُيمكن  ما  وإشاعة  الثقافي  بالشأن 

نعرات، أو ما يعكر صفو الوحدة الوطنية من منّغصات، وذلك من أجل حماية الوطن 

واالرتقاء بمستوى وعي المواطن لحماية المنجزات الوطنية الشاملة.



منتدى الثالثاء وتراكم التجربة الثقافية
الدكتور محمد مهدي الخنيزي

عضو مجلس الشورى، عضو سابق يف مجلس هيئة حقوق اإلنسان 

)السعودية(

أجل  من  األفراد  من  مجموعة  فيه  تجتمع  مقٍر  عن  عبارة  هو  الثقافي  المنتدى 

أو  ثقافية  أو  اجتماعية  موضوعات  أو  مسائل  في  حوار  أو  محاضرة  إلى  االستماع 

سياسية تخص المجتمع الذي يعقد فيه. وال شك أن المنتديات الثقافية تلعب دورًا 

مهمًا في تنمية المجتمع واالرتقاء به وفي تثقيفه وتوعيته، بما في ذلك رسم مؤشرات 

مستقبلية تحد من معوقات التطوير والتحديث التي تقف أمام المجتمعات، كما تبرز 

الطاقات والقدرات الكامنة لدى أفراد المجتمع وخاصة الموهوبين منهم، سواء في 

الشعر واألدب أو الثقافة والفنون وغيرها من المواضيع اإلنسانية المختلفة.

وفي رأيي المتواضع، فقد حقق منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف الكثير من هذه 

وهو  الرفيع،  والفكري  العلمي  المستوى  ذات  المنتديات  لها  تسعى  التي  األهداف 

يعتبر من المنتديات المهّمة والمتمّيزة على مستوى المنطقة.

منتهى  في  رجل  عاًما،  االربعين  يقارب  ما  منذ  الشايب  جعفر  األستاذ  عرفت 

واسعة  ثقافة  ذو  وهو  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  لوطنه  والمحب  والوطنية،  اإلخالص 

االجتماعية  للحياة  البناء  بنقده  أيًضا  يمتاز  كما  مستقبلية.  ورؤية  نظر  ببعد  ويتمتع 
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والسياسية والثقافية، حيث تالقي مقاالته الرصينة حول المجتمع واألحداث الجارية 

قبواًل واسًعا لدى جميع المستويات.

شهد  الذي  الثقافي  الثالثاء  منتدى  على  إيجابًا  انعكست  السمات،  هذه  كل 

محدودة  مجموعة  على  البداية  في  الحضور  اقتصر  فقد  نشأته،  منذ  ملموًسا  تطوًرا 

لتشمل  تدريجًيا  الحضور  ونوعية  أعداد  تزايدت  ثم  المنطقة،  أبناء  من  المثقفين  من 

الفت  حضور  إلى  إضافة  حولها،  وما  القطيف  مستوى  على  والمهتمين  المثقفين 

وبقية  والظهران،  والخبر،  الدمام،  مثل  المجاورة،  المدن  من  والمثقفين  للمهتمين 

المنتدى  استضاف  فقد  الوطني،  األفق  على  االنفتاح  عن  وتعبيًرا  المملكة.  مناطق 

عدًدا من الشخصيات المتميزة من أساتذة الجامعات، وكّتاب، ومثقفين، ورسامين، 

الكمي  المستوى  الحضور الفًتا على  المتعددة، وكان  المملكة  مناطق  وشعراء، من 

والنوعي.

بدايته  في  كان  حيث  النسائي،  للعنصر  المنتدى  في  الالفت  الحضور  ننسى  وال 

اللقاءات،  معظم  في  الحضور  نصف  من  أكثر  ليشكل  تدريجًيا  تطور  ثم  محدودًا 

النساء  من  عدًدا  المنتدى  استضاف  كما  والحوار.  النقاش  في  فاعلة  وبمشاركة 

المنطقة،  وخارج  داخل  من  والتشكيليات  والرسامات  المثقفات  من  المحاضرات 

وبعضهن عرضن أعمااًل فنية في مقر المنتدى.

لقد شاركت متحدًثا في ندوة حول »حقوق اإلنسان ومناهج التربية« عام 2007م، 

الفرصة  كانت  كلما  ندواته  كثيًرا على  وأتردد  المنتدى،  لنشاط  المتابعين  من  وكنت 

عمل  لفريق  المنّظم  بالعمل  دوًما  أسعد  وكنت  المنطقة،  في  التواجد  في  لي  متاحة 

المنتدى، وبالتفاعل اإليجابي الجاد بين الحضور، وبالحوار البنّاء الذي ال يتوفر في 

العديد من بيئاتنا االجتماعية. لم يدّخر القائمون على المنتدى جهًدا في التعبير عن 

قضايا المجتمع وتطلعاته، كما عملوا على تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح 

الثقافية  والبرامج  الندوات  من  العديد  خالل  من  اإليجابي  والتعايش  والتعددية 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 264

الحوارية.

ما يشدك في هذا المنتدى ـ وأنت قادم من خارج المنطقة ـ هي الروح الحميمية 

في  أجواءه  يسود  الذي  العقالني  واالنفتاح  وترحيب،  أريحية  بكل  تستقبلك  التي 

حوار دون قلق أو توتر، والتشكل المجتمعي الذي تراه حاضًرا من مختلف األجيال، 

وتكريم  قصير،  لفيلم  وعرًضا  فنًيا،  معرًضا  تشمل  التي  المقدمة  الثقافية  والمحصلة 

أحد أبناء المجتمع، وتوقيع كتاب جديد إضافة إلى المحاضرة الرئيسية في الندوة. 

إن منتدى الثالثاء الثقافي ظاهرة ثقافية متميزة، ومحل تقدير وفخر للجميع نعتز 

به، فأنا أوصي المسؤولين والمجتمع بدعم هذا المنتدى ماديًا ومعنويًا، وتوفير أرض 

مناسبة لبناء مقر دائم له من منطلق تشجيع الحركة الثقافية في المملكة، وحتى يتحول 

مدى  على  المنتدى  وّفره  الذي  المعرفي  الثقافي  النتاج  هذا  تراكم  ثقافية  لمؤسسة 

عشرين عاًما.



دائرة إشعاع في املجتمع السعودي
الدكتور مرزوق بن �سنيتان بن تنباك

كاتب وأديب وناقد، أستاذ األدب العربي يف جامعة الملك سعود 

)السعودية(

 هناك في الحياة نقطة ضوء وإشراقة صباح توجد في الطبيعة أو توجدها الحاجة، 

والحاجة أمُّ االختراع، وقد قيل إن اإلنسان اجتماعي بطبعه وتكوينه ومحب لالتصال 

ويتسامرون  فيها  يلتقون  تجمعهم  أندية  القدم  منذ  للبشر  وكان  والتعارف،  بالناس 

ويتحدث بعضهم إلى بعض في شؤونهم وشجونهم، وما يجّد في حياتهم ويصلحها، 

من هذه األندية ما هو منظم ومقنن، ومنها ما هو متروك للحاجة والمناسبة واالتفاق. 

كان ذلك حالهم، حتى جاءت الحياة الجديدة بقوانينها وضوابطها االجتماعية ونمت 

واالهتمامات،  الرغبات  ومتنوع  االتجاهات،  متعدد  والمجتمع  الكبيرة،  المدينة 

التواصل  من  نموذًجا  بطبيعتها  وكّونت  فيها،  المدني  المجتمع  مؤسسات  وقامت 

دعت  التي  العائلية،  والمنتديات  الخاصة،  الندوات  ومنه  الجديد،  االجتماعي 

والتعامل  التواصل  من  لمزيد  األنفس،  رغبة  إلشباع  إليها  المعاصرة  الضرورات 

المدنية  الحياة  طريق  في  ضوء  نقطة  وإشعال  حاجاتهم،  وتلبية  الناس،  بين  المباشر 

الجديدة التي يسيرون فيها.

ومن مؤسسات المجتمع المدني وأنديته، منتدى الثالثاء الثقافي، الذي بلغ عامه 

المجتمع  في سماء  األنوار  مشعة  دائرة  بل  فحسب،  ضوء  نقطة  ليس  وهو  العشرين 
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السعودي، وفي سماء الثقافة العربية واإلسالمية والعالمية أيًضا. منذ انطالقته القوية 

في 2000م، تميزت خططه وبرامجه بانفتاح على مكونات المجتمع وحملت بشائر 

االنفتاح الواسع على كل الفئات في الوطن، في حاضره وفي مستقبله، واضًعا أمامه 

أهداًفا متنوعة الغايات ومتعددة المشارب. وقبل ذلك وبعده التصميم على النجاح في 

الرسالة المعرفية التي تبناها، وسعى لتحقيقها، ولم يحصر نشاطه في مدينة واحدة، 

المرحلة من  التي واكبت تلك  العائلية  أكثر األندية  وال منطقة واحدة، كما هو حال 

التطور. 

لقد جعل في حسبانه مساحة الوطن ومن فيه من الكفاءات العلمية التي يستفيد 

من  نشاطه  في  المشاركون  واتسع  رّواده  دائرة  اتسعت  ومثلما  منه.  وتستفيد  منها 

أغراضها،  وتنوعت  والمعرفية  الثقافية  برامجه  اتسعت  واالتجاهات،  األطياف  كل 

جعفر  األستاذ  مؤسسه  عليه  سار  الذي  الرائع  للتنظيم  كان  وقد  أنشطته.  وتعددت 

المتميز،  بالعطاء  واستمراره  المنتدى،  نجاح  في  األثر  أكبر  ـ  الله  وفقه  ـ  الشايب 

ووضوح األهداف، ونبل المقاصد. وقد أضفت روح جعفر الشايب وسماحته، ونبل 

مشاعره وقربه إلى الناس، شيًئا كثيًرا للمنتدى ورّواده، محاضرين أو مستمعين، كما 

مالزمة  صفة  وللوطن  للمنتدى  المكتسبات  أعلى  تحقيق  على  الدؤوب  الصبر  كان 

على  وأضفت  له،  وأخلص  فأحبه  إليه  عرفه  من  كل  قّربت  جعفر،  األستاذ  لشخص 

المنتدى ورّواده روح المحبة واألخوة، تحسها وتلمسها في كل لقاء يتم معه، وفي 

كل موضوع يطرح للمناقشة.

في السنوات الماضية التي قطعها المنتدى من عمره المديد إن شاء الله، تبلورت 

في جنباته بنية المؤسسة الثقافية وكينونتها وأصالة رسالتها ومعنى داللتها، التي كان 

األطياف والمشارب  الوطن، من جميع  أبناء  بين  العريضة  التواصل  مّد جسور  منها 

الثقافية والفكرية والدينية واالجتماعية، التي أسهمت في حواراتها وآرائها، وتفاعلت 

مع ما كانت تموج به الساحة الوطنية والعربية والعالمية من أحداث مرت عليها منذ 
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عشرين عاًما. وقلما تفوت منتدى الثالثاء الثقافي قضية محورية من قضايا المجتمع 

ا كانت، إال كان لها في المنتدى متخصص يتحدث عنها،  المحلي والوطني والعربي أيًّ

ورواد يتفاعلون معها من المثقفين في السياسة وفي االقتصاد، وفي كل قضية تواجه 

المجتمع وتؤثر فيه أو تشد اهتمامه.

السياسة  وألهل  واألدب،  الفكر  لرجال  محطة  أصبح  الثقافي  الثالثاء  منتدى 

التي  الخاصة  األندية  من  الكثير  حال  هو  كما  خاًصا،  منتدى  يعد  ولم  واالقتصاد، 

تعج بها بالدنا بكرم أهلها وفضلهم، ولكنه تجاوز ذلك إلى كينونة المجتمع المدني، 

الموضوعات  بعض  تنتقي  التي  وإصداراته  المستمر،  وعطائه  التنويرية،  ووظيفته 

المهمة من تراثنا، مما يحسن نشره وإذاعته بين القراء والناشئين، وتزويدهم بحصيلة 

معرفية منتقاة، وتقديمها بكتب ومنشورات مفيدة. وحتى ونحن في هذه األزمة التي 

أوقفت التواصل المباشر بين الناس، لم يتوقف نشاطه بل تواصل مع محبيه ورّواده 

نحو  عليه  الواجب  واالرتباط  الوفاء  صفات  من  صفة  وتلك  المتاح،  التواصل  عبر 

عشاقه ومحبيه.

بارك الله جهوده ونفع بها، ومتع صاحبه والقائم عليه بالصحة والعافية. 

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن{. }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ



منتدى الثالثاء واملشتركات الوطنية
الدكتور م�ساعد �سيف اهلل الحربي

أستاذ األصول التربوية يف كلية التربية بجامعة المجمعة

)السعودية(

يوم الثالثاء من كل أسبوع أستطيع أن أسميه يوم الثقافة في السعودية إلقامة الكثير 

من الفعاليات الثقافية الدورية فيه، في المنطقة الغربية ثلوثية محمد سعيد طيب، في 

الشرقية  المنطقة  وفِي  ثلوثية،  وأكثر من  األدبي  النادي  في  الفلسفية  الحلقة  الرياض 

أيام  توسطه  كان  إن  إال  الثالثاء  لتخصيص  سبًبا  أعرف  وال  الثقافي؛  الثالثاء  منتدى 

العمل الرسمية.

منتدى الثالثاء الثقافي في القطيف إن اشترك مع المنتديات والصالونات األدبية 

إنني  إال  والفكرية  الثقافية  الشؤون  انعقاده وبعض  والثقافية األخرى في وقت ويوم 

أزعم أن له ما يمّيزه ويختص به. 

المنتدى يقام بمنطقة لطالما كانت محل تساؤل وغموض من شريحٍة واسعٍة في 

طويلة  لفترات  والتخوين  والتشكيك،  التجريح،  سهام  من  نالها  ما  نتيجة  المجتمع، 

على  والمنغلقين  عنهم،  يختلف  من  لكل  والرافضين  والمتطرفين،  المتشددين،  من 

ذواتهم ومعتقداتهم . وربما كانت حالة عدم الوضوح والتوجس من اآلخر المختلف 

أيضًا لدى بعض أهلها، كما لدى الكثير ممن ال يعرفها حّق المعرفة، ويجهل واقعها 
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الفكري والثقافي المتنوع والثري. لذا كانت الحاجة ماّسة لمثل هذا المنتدى إلزالة 

ومذهبيًا.  وفكرًيا،  ثقافًيا،  المختلف  اآلخر  مع  التواصل  قنوات  وفتح  الغموض، 

خصيصة المكان والظرف الثقافي تجعل ما قّدمه هذا المنتدى ذا أهمية كبرى للوطن، 

للناس، للثقافة بشكل عام. عّرف المنتدى أبناء الوطن من كل المناطق على اختالف 

أعماق  في  الضارب  الحضاري  وإرثها  تاريخها  القطيف  على  الفكرية  توجهاتهم 

وأعالم  رموز  على  المنطقة  أبناء  بتعريف  فّعالة  مساهمة  ساهم  وبالمثل  التاريخ، 

ُيمثلون الوطن بسعته وتنوعه وثرائه.

المتابع ألنشطة المنتدى وفعالياته يلحظ بسهولة اهتمام صاحب المنتدى وفريقه 

وبناء  الوطن،  في  وشركائهم  ونظرائهم  المنطقة،  وبنات  أبناء  بين  الفجوة  بتجسير 

أحسن  في  تكن  لم  نشاطه  المنتدى  بدأ  عندما  التي  واإلخاء  الوّد  عالقات  وترميم 

حاالتها. يحمل مؤسس المنتدى ومهندسه األستاذ جعفر الشايب هّمًا وطنًيا، يدفعه 

والتأسيس  التعددية،  وقبول  الحوار،  ثقافة  وإشاعة  لتشجيع  ومثابرة  حماس  بكل 

التناقضات  عن  البحث  وليس  وتعزيزها،  الواحد  الوطن  أبناء  بين  المشتركات  على 

واالختالفات وتضخيمها كما كان يحدث لألسف في فترات سابقة. من استعراض 

على  عليه  القائمين  حرص  جلّيًا  يظهر  بهم  واحتفى  المنتدى  استضافهم  من  أسماء 

قضايا الوحدة الوطنية، والتسامح، وقبول االختالف، وهو أمر يستحقون عليه أجزل 

وحدته،  العظيم  للكيان  تحفظ  عظمى،  وطنية  خدمة  يقدمون  ألنهم  والثناء؛  الشكر 

وُلحمته، وتناسق وتناغم وتكامل كافة مكوناته العرقية والدينية واالجتماعية.

أسماء  وانتقائه  تسويف،  أو  تأجيل  دون  األسبوعية  فعالياته  بانضباط  المنتدى 

ضيوفه بعناية فائقة يدل على حسن تخطيط وتنظيم القائمين عليه وجهدهم الدؤوب 

المستمر للحفاظ على المكان والمكانة التي وصلها بين المنتديات المختلفة. أعتقدـ  

وهذا من باب الحرص على ديمومته واستمراره ـ أنه ربما من المفيد في هذه المرحلة 

استقالله  الشايب ومن معه على وضع خطة مستقبلية تكفل  يقوم األستاذ جعفر  أن 
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تتعاقب  ثقافية  مؤسسة  يكون  أن  أريده  له،  المؤسسين  األشخاص  عن  وماليًا  إداريًا 

أو  انحساره  وعدم  عطائه  تدفق  يضمن  بما  وتنظيمًا  وإشراًفا  تخطيطًا  عليها  األجيال 

تالشيه بعد الجيل المؤسس له، كما حدث لبعض الملتقيات والمجالس األدبية التي 

لم تكن أطول عمرًا من أصحابها.

في الختام أحيي الصديق العزيز مؤسس المنتدى وأعضاءه وأتمنى لهم التوفيق 

والتسديد، وللمنتدى االستمرار رافًدا وافر العطاء للمشهد الثقافي السعودي، ومنارة 

علم ومعرفة تزيح دياجير الجهل واالنغالق، وتشّع بأنوار العلم، والتسامح، والفكر 

الرصين.



منتدى الثالثاء، مسيرة تحتذى
الأ�ستاذ م�سطفى ح�سن اأبو الرز

شاعر وأديب، عضو اتحاد األدباء والكتّاب العرب، عضو رابطة الكتّاب األردنيين

)فلسطين(

عرفت المنطقة المجالس األدبية في سائر العصور اإلسالمية، ومنذ مطلع القرن 

العشرين كانت هناك مثل هذه المجالس والمنتديات في مصر والشام والعراق، ومنها 

صالون األديبة »مي زيادة« ومن رواده مصطفى صادق الرافعي وعباس محمود العقاد، 

وصالون »األميرة نازلي فاضل« الذي كان مقصد األدباء والشعراء والمثقفين ورجال 

الفكر والسياسة والحكم ومنهم محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين، وصالونات 

»محمود تيمور« و»محمد حسن عبد الله« غيرهم. أما في السعودية فيمكن ذكر أحدية 

األحساء  في  المبارك«  أحمد  الشيخ  و»أحدية  الرياض  في  المبارك«  راشد  »الدكتور 

من  باعتبارها  السديري«  سلطانة  »الشاعرة  األميرة  ومجلس  حالًيا(  المبارك  )أحدية 

أوائل هذه الصالونات المنتظمة.

منها في  أكثر  المملكة  في  الحاضر ملموسة  الوقت  في  الظاهرة  زالت هذه   وما 

واألحساء  القطيف  منطقتي  وفي  والحجاز،  العاصمة،  الرياض  في  وخاصة  غيرها؛ 

اللتين يتيح لهما تاريخ عريق امتدت فيه عالقتهما مع في الفكر والشعر واألدب من 

األسباب ما يؤهلهما أن تكونا رائدتين لهذا العمل؛ وهو األمر الذي جعل هذه الظاهرة 

أراهما  والتي  واألدبية  والعلمية  التاريخية  مكانتهما  مع  يتناسب  رواجًا  فيهما  تلقى 
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وغيري ماضيتين في تعزيزها بين مراكز األدب والثقافة في العصر الحديث ليس في 

المنتديات  عدد  إن  حتى  كله؛  العربي  المستوى  وعلى  بل  فحسب،  العربية  الجزيرة 

والمجالس في أي منهما بات أكثر من أيام األسبوع الواحد؛ مما يتيح للمتلقي أكثر 

من خيار للحضور في كل يوم.

األدبية  األندية  طليعتها  وفي  المملكة،  في  الرسمية  األدبية  المؤسسات  أن  ومع 

الوعي  نشر  في  الدولة  لها  حددته  الذي  بالدور  تقوم  والفنون  الثقافة  وجمعيات 

وتشجيع األدباء والمثقفين والمبدعين؛ فإن مثل هذه المجالس والمنتديات  األهلية 

ما زالت ـ مع ذلك ـ تؤكد فعاليتها وكفاءتها وقدرتها ليس على أن تكون إضافة لهذا 

الجهات والمؤسسات الرسمية فحسب؛ بل أن تكون قيمة مضافًة نوعيًة لها فاعليتها 

الخاصة التي تزيد منها المرونة التي تتمتع بها في اتخاذ القرار بعيدا عن الروتين الذي 

أمام  العام، والذي قد يكون في كثير من األحيان عائًقا  القطاع  قد يحكم مؤسسات 

تنفيذ برامجها. 

عام  بشكل  المملكة  في  األدبية  المجالس  أنشطة  على  مطلع  أي  أن  شك   وال 

وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، يدرك بكل وضوح أن »منتدى الثالثاء 

الثقافي« الذي نحتفي في هذه األيام بمرور 20 عاًما على انطالقته المباركة يجيء في 

مقدمة هذه المجالس، وأنه يكّرس باستمرار موقعه الريادي بينها، والريادة المقصودة 

هنا ليست ريادًة  زمانية بحكم أقدمية التأسيس فحسب، بل هي ريادة نوعية بما يقدمه 

والموضوعات  العناوين  حيث  من  سواًء  الجودة؛  من  عاٍل  مستوى  على  برامج  من 

في  أعالًما  تتضمن  وهي  يستضيفها،  التي  والشخصيات  األسماء  أو  يطرحها  التي 

الفكر  والفن واألدب والثقافة والتربية والعلوم وسائر المجاالت، إضافة لما يخص 

الثقافة والفن واألدب من مكانة ورعاية  الشباب وإبداعاتهم والمرأة ودورها في  به 

واهتمام. كما يحسب للمنتدى انفتاحه على الثقافة العربية وسعيه لمد جسور المثاقفة 

بين المثقف المواطن والمثقف العربي المقيم أو الزائر للمملكة كلما كان ذلك ممكنًا.
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 قد شرفُت أن كنت ضيًفا في أكثر من مناسبة على هذا المنتدى مستمًعا ومتحدًثا، 

وما زادتني تلك المشاركات إال إعجابا وتقديرًا واحترامًا للمنتدى والقائمين عليه.

ربما يكون اإللمام بما يستحق هذا المنتدى  من اإلطراء أمًرا صعًبا، بل هو كذلك 

لما  وتقديري  واحترامي  شكري  بالغ  عن  أعبر  أن  علي  لزاًما  أجد  ولكنني  بالتأكيد، 

يتمتع به القائمون على هذا المنتدى، وفي مقدمتهم الصديق األستاذ جعفر الشايب، 

من إرادٍة وتصميم على المضي قدًما في تأدية رسالة هذا المنتدى الوطنية واإلنسانية 

باالقتداء،  جديرة  المنتدى  مسيرة  غدت  حتى  حققها  التي  والنجاحات   والثقافية، 

والسير على خطا مسيرتها من نجاح إلى نجاح؛ وهو األمر الذي لم يكن ممكنًا لوال 

التخطيط،  الذين تطوعوا للمشاركة في  الشباب،  بها  يتميز  التي  الفريق  العمل بروح 

والتنفيذ، والتنظيم ألنشطة المنتدى، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين 

الموفق  بعد أعوام، والله  أعواًما  المنطقة  العطاء لألدب والثقافة في  عليه لمزيد من 

وهو الهادي إلى سواء السبيل.



منتدى الثالثاء عاكٌس لثراء املجتمع
الدكتور من�سور عبد الجليل القطري

كاتب ومدرب يف مجال السلوك اإلداري، ومدير عام إدارة البرامج بمعهد اإلدارة العامة سابًقا 

)السعودية(

باهتمامات  واستئثاًرا  شيوعًا  واألكثر  الفعالة  الوسيلة  الثقافي  المشروع  يظل 

المثقفين والمنشغلين بالشأن التنموي العام؛ خصوًصا إذا كان ذلك المشروع قد تم 

بمبادرة أهلية لمجموعة من المثقفين، وهذا عينًا ما حصل في تجربة منتدى الثالثاء 

الثقافي.

التثقيف،  قنوات  تعدد  تعكس  ومتطورة  حديثة  بدائل  وجود  من  الرغم  على 

المتمثل  الجديد،  اإلعالم  وسائل  عبر  المعرفي  والتواصل  المعلومات،  وتلقي 

المدمجة، إال أن  المسموعة، واالسطوانات  التواصل االجتماعي، والكتب  بوسائل 

»المنتدى« تمّيز بنكهة خاصة مختلفة عن غيره من أدوات الثقافة المعروفة، باعتباره 

الجادة ألن يكون مكتفّيا  قّدم محاوالته  الخليجية، حيث  الديوانيات  لتجربة  امتداًدا 

ذاتّيا ومشاكّسا لنمط سلبية التبعية للكثير من المجتمعات الثقافية المستهلكة لمنتجات 

اآلخر. فالمتتبع ألنشطة المنتدى يلمس نبل ذلك المسعى الوطني، المتمثل في نبذ 

صورة  تقديم  على  والعمل  الكراهية،  وخطاب  والعنصرية،  التطرف،  أشكال  جميع 

مشّرفة عن الوطن.
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تسّيد  أنه  باعتباره رمًزا )وماركة( خليجية مسجلة يمكن وصفه بحق  »المنتدى« 

الموقف في الحراك الثقافي والوطني، لما يوفره لرّواده من أجواء اجتماعية حميمة، 

تجاوزت حالة االنكفاء المحلي، من خالل مّد جسور التواصل، واللقاءات المباشرة 

بين مختلف مناطق المملكة، ولجميع التيارات والنخب الفكرية المتنوعة، واالهتمام 

بجهودهم  يلقون  ونساء،  ورجال  وشباب  بالغين  من  العمرية  الفئات  كل  بقضايا 

ومشاعرهم وأفكارهم وإبداعاتهم في أحضان المنتدى، الذي تنوعت أنشطته لتشمل 

القضايا الفكرية، والثقافية، والتربوية، والتاريخ، والشعر، واألدب، وحقوق اإلنسان، 

والعمارة،  والموسيقى،  التشكيلي،  والفن  والرياضة،  التطوعي،  والعمل  والصحة، 

والدفع  المجتمعية،  المبادرات  ما من شأنه تشجيع  والتراث، واألفالم، وتقديم كل 

بتنمية المجتمع ومؤسساته.

إن مجموع تلك األنشطة التي يمارسها منتدى الثالثاء الثقافي، تعكس بأسلوب ما 

فلسفة القوة الناعمة في قيادة التغيير والرقي المجتمعي، والتي تأتي منسجمة مع دور 

وزارة الثقافة في مملكتنا الحبيبة التي تسعى إلى ترجمة رؤية 2030، عبر ممارسات 

ناعمة  قوة  يمثل  تقديري  في  »المنتدى«  الثقافية.  اإلدارة  ساحة  في  مهمة  أنشطة 

سعودية، تؤسس لبنية وأرضية واعية للعمل والتواصل مع أبناء الوطن الواحد، وفق 

عمل مؤسسي ومنهجي، تتجلى فيه مشاركات أدبائنا ومثقفينا وفنانينا، عبر ممارسات 

ناجحة ومتميزة. المنتدى والعديد من الديوانيات المرموقة في مجتمعنا قاموا بدور 

التسامح  ثقافة  كنشر  ترفيهية  وليست  مهمة  قضايا  شملت  وطنية  وبمبادرات  مؤثر 

والتنوع المذهبي وصيانة الحريات وتخفيف االحتقان الطائفي عبر استضافتها لرموز 

دينية ووطنية. فالمنتدى بال شك يمثل أحد أشكال مؤسسات المجتمع المدني الراقي 

بفعله وأهدافه النبيلة. ومعلوم أن مؤسسات المجتمع المدني من اآلليات الهامة التي 

تسهم في تسريع الحراك الديمقراطي، ورفع مستوى ووعي ثقافة إنسان هذا المجتمع. 

وهنا أستذكر عبارة جميلة لـ )طه حسن( يقول فيها: )إن بناء مكتبة وسد العجز الذي 

يعانيه الطلبة خير عندي من بناء جامعة، فإن عشرة طلبة مثقفين خير عندي من مائة 



منتدى الثالثاء الثقايف.. يف عيون المثقفين العرب 276

خريج سطحي(. 

من  كان  وأهلية،  رسمية  وطنية  جهات  عدة  من  التكريم  »المنتدى«  استحق  لذا 

2010م،  عام  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  في  واإلعالم  الثقافة  وزارة  أبرزها 

عام  العربي  والخليج  المملكة  في  األوروبي  االتحاد  بعثة  من  )شيلوت(  وجائزة 

2015م. 

ا، شبيًها بما اعتاد عليه الصحفيون  ثقافًيا هامًّ الثقافي أصبح زاًدا  الثالثاء   منتدى 

والباحثون من قراءة الصحف الورقية، ضمن طقوس وجبات إفطارهم الصباحية؛ غير 

أنه وجبة أسبوعية إن لم تكن بالحضور فهي تصل إلى البيوت عبر النشر اإللكتروني. 

وقد استوقفتني تلك اللفتة الذكية من القائمين على المنتدى التي تكّرست بالممارسة 

حتى غدت نظرًة شمولية، أخذت اعتبارات ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافي متنوع 

بتنوع مساحتها الجغرافية؛ فجمال أي حديقة مرتبط بجمال وتعدد ألوان الورود في 

تعدديًة  أكثر  كان  كلما  جماالً  أكثر  يغدو  الذي  المجتمع  هو  وكذلك  الحديقة؛  تلك 

وتنوًعا.

في تقديري سوف يبقى »المنتدى« متسّيدًا )بانوراما( احتفاليات مجتمعنا يرفده 

االجتماعي؛  المشهد  في  بارزة  أيقونة  وسيبقى  المعرفة،  نوافذ  وبمختلف  بالثقافة 

االجتماع  في  المتمثل  الديوانيات  لمعنى  التقليدي  الجانب  تجاوز  وأنه  خصوصًا 

باألحبة أو المهتمين بالشأن العام، أو أن يكون مجرد استراحة لقضاء أوقات الفراغ! 

بل استطاع أن يكون موقًعا لتلقي الفكر والمعرفة، القائم على معطيات رزينة، تقوم 

بتوثيق جميع األنشطة التي تظل شاهًدا على أصالة هذه التجربة لألجيال القادمة.



ملاذا منتدى الثالثاء الثقافي؟
الدكتورة مها محمد العلي

مستشارة تربوية ونفسية، أستاذ مساعد يف كلية التربية بجامعة الدمام سابًقا

 )السعودية(

ُتعرف الثقافة بأنها: 

يطلب  التي  والفنون  والمعارف  العلوم  هي  الثقافة  الوسيط:  المعجم  تعريف 

الحذق فيها.

تعريف المعجم الفلسفي: الثقافة هي كل ما فيه استنارة للذهن، وتهذيب للذوق، 

المعارف  على  وتشتمل  المجتمع،  في  أو  األفراد  لدى  والحكم  النقد  لملكة  وتنمية 

والمعتقدات، والفن واألخالق، وجميع القدرات التي يسهم فيها الفرد في مجتمعه.

تعريف منظمة اليونسكو: الثقافة هي جميع السمات الروحية والمادية والفكرية 

الحياة  وطرائق  واآلداب  الفنون  تشمل  وهي  بعينه،  مجتمعًا  تمّيز  التي  والعاطفية 

والحقوق األساسية لإلنسان، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات)1(. 

ُتجمع التعريفات السابقة على أن الثقافة كظاهرة اجتماعية تتضمن مجموعة من 

العناصر المتوارثة، أهمها الفنون واآلداب واللغة، وهي عناصر ديناميكية تتشكل من 

)1(  )اخلالدي، فاطمة. الثقافة اإلسالمية 101. جامعة امللك عبد العزيز. www.kau.edu.sa االثنني 21/ 

سبتمرب/ 2020(.
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خالل التفاعل ما بين األفراد والمجتمع بشكل مستمر عبر األجيال المتتابعة. 

وهذا ما سعى إليه منتدى الثالثاء الثقافي منذ بداية نشأته في عام 2000م، بهدف 

تجسير العالقات بين النخب الثقافية في المجتمع السعودي، كمبادرة فردية في عصر 

نقل  ـ خاصة سهولة  له  إيجابية عديدة  الرغم من وجود جوانب  الذي على  العولمة 

المعرفة بين الشعوب ـ إال أنه يشكل تهديًدا للهوية الثقافية الخاصة لكل مجتمع على 

حدة.

فالهوية الثقافية هي الشعور باالنتماء إلى مجموعة، وهو جزء من مفهوم الشخص 

االجتماعية  والطبقة  والدين  واإلثنية  بالجنسية  ويرتبط  الذاتي،  الفهم  ونظرية  الذاتي 

والموقع، أو أي نوع من الفئات االجتماعية التي لها ثقافتها الخاصة.

والتهديد المقصود للعولمة يتمحور حول المفاهيم الشائعة لجيل األبناءـ  الشباب 

ـ والمتعلقة على سبيل المثال: باللغة، فاللغة األم ـ العربية ـ لم تعد كذلك، بالتالي قد 

ال يكون لشعر المتنبي، وال لموسيقى عبد الوهاب، والمقامات العربية األولوية في 

االنتقاء. ومن ناحية أخرى غّطى مفهوم االستهالك السريع للماّديات على األصالة، 

فأصبحت الثقافة رفاهية خاصة بالنخب.

المجتمعي،  التعايش  مثل:  األهمية  شديدة  مواضيع  على  تركيزه  خالل  ومن 

وتجديد  اإلنسان،  وحقوق  والتنوع،  والتعددية  الديني،  والتسامح  األهلي،  والسلم 

الفكر الديني، وحقوق المرأة، هدف منتدى الثالثاء الثقافي إلى دمج مفاهيم عالمية 

المجتمع  كان  وقت  في  محلية،  بصبغة  ولكن  السعودي  المجتمع  وثقافة  وعي  في 

بأمس الحاجة لهذا النوع من المبادرات اإلنسانية.

ولإلجابة على سؤال لماذا منتدى الثالثاء الثقافي؟ ال بّد من اإلشارة إلى الجهود 

أكثر  الحاليين والسابقين. فعلى مدى  المنتدى  إدارة  المميزة لجميع أعضاء مجلس 

الفرق كل ما بوسعها ماديًا ومعنويًا، وبمنهجية علمية  من عشرين عاًما، بذلت تلك 

العديدة  الثغرات  ولسد  المنتدى،  رسالة  ولتحقيق  العمل،  إلنجاح  واضحة  وعملية 
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للمؤسسات الثقافية القليلة في المجتمع. 

فعبر 457 ندوة متخصصة، و 763 محاضرة لشخصيات معتبرة اجتماعيًا، و 131 

معرًضا للفنون التشكيلية، وتكريم 174 شخصية ثقافية، وعرض 99 فيلًما قصيًرا ـ 

في مجتمع كان إلى وقت غير بعيد يرفض وجود السينما ـ، وتوقيع 33 كتاًبا، أعطى 

هذا المنتدى الكثير من المبادرات الثقافية الفردية الفرصة، وساعد في إظهارها للنور.

الثقافي،  الثالثاء  أن من أهم عوامل نجاح وتميز منتدى  إلى  بّد من اإلشارة  وال 

قدرته على مواكبة جميع التطورات التقنية والعلمية من خالل حضوره في منصات 

التواصل االجتماعي، وإجراء االستطالعات التقييمية المستمرة. 

منتدى  على  القائمين  لكل  واالمتنان  والتقدير  بالشكر  التقدم  سوى  لي  يبقى  ال 

الثالثاء الثقافي، ودعواتي القلبية للجميع بمزيد من التقدم واإلبداع في مجال الثقافة، 

وحفظ هويتنا الثقافية.



نافذة لتجديد هواء الثقافة
الأ�ستاذ ميرزا علي الخويلدي

إعالمي، مدير مكتب صحيفة »الشرق األوسط« بالمنطقة الشرقية

)السعودية(

لم تكن المنتديات الثقافية وال الصالونات األدبية جديدة في بالدنا وال في العالم 

المثقفون  عرفها  مثلما  قديما  والقلم  الرأي  وأهل  واألدباء  الشعراء  عرفها  العربي، 

الثقافي  العمل  شعبية  عن  تعبيًرا  الغالب  في  كانت  إن  واإلبداع،  الفكر  وأصحاب 

مكانه  عن  يعّبر  كمنتٍج  المجتمع،  رحم  في  ويترعرع  ينمو  حيث  وعفويته  واألدبي 

مواهبهم، ويصقل  ينمي  لكي  األدبي  الصنف  تمثل حاجة ألصحاب  كانت  وزمانه. 

على  نشأ  الذي  مجتمعنا  في  لكنها  مستحدثة،  تجارب  لبعضهم  فيضيف  تجاربهم، 

االنفتاح  على  هويته  وتشّكلت  الشعوب،  وحضارات  العالم  ثقافات  مع  التواصل 

والتقارب، كانت أكثر من مجرد حاجة أو حاضنة للمبدعين، فقد كانت تمثل الحاجة 

المثقفون تجارب بعضهم  يقرأ  أن  إلى  الحاجة  التواصل،  إلى  التعبير، والحاجة  إلى 

وينفتح على تجارب اآلخرين، والرغبة في أن تتحول المنتديات وسيلًة لكسر العزلة، 

وأن تكون جسوًرا للتواصل والتحاور. 

تتمتع  الذي  الثراء األدبي والفكري  بالتواصل جانًبا من  الشغف  وقد كشف هذا 

به هذه المنطقة. التفت نخبة األدب في القطيف لترحب بزيارة الدكتورة عائشة عبد 

الرحمن )بنت الشاطئ( في زيارتها إلى القطيف في فبراير 1951م. وسمحت تلك 



281 للتلثااتةلملالحتااتا ىلتم 

آنذاك،  والثقافي  األدبي  النشاط  حجم  على  لالطالع  لنا  بعدها  كتب  وما  الزيارة، 

تلك  لنا  سمحت  العربي.  العالم  في  األدب  حواضر  مع  بالتواصل  الشغف  وحجم 

الدقيقة  متابعتها  وحجم  إدراكها،  وسعة  القطيفية  النخبة  وعي  على  االطالع  الزيارة 

للمساجالت والمطاردات األدبية بين عمالقة األدب العربي في مصر.

في ذلك اللقاء أبلغ أمين الخولي زوج بنت الشاطئ األدباء القطيفيين أنه جاء إلى 

محمد  المرحوم  من  كل  فقام  الرضي،  للشريف  »الشافي«  كتاب  عن  يبحث  بلدهم 

الكتاب له. وقد عّبرت  بتأمين نسختين من  سعيد المسلم، ومحمد سعيد الخنيزي، 

بنت الشاطئ بعد عودتها إلى مصر عن انبهارها من مستوى النخبة األدبية في القطيف، 

نشره ضمن  أعادت  ثم  »الكتاب«،  نشرته في مجلة  بعيد«  بعنوان »من  مقااًل  وكتبت 

كتابها »أرض المعجزات«. قالت في المقال: »كم تألمت وأنا أصغي إلى حديث أدباء 

القطيف عن معاركنا النقدية، ومذاهبنا الفنية، وكم خجلت وأنا أرى في أيديهم كتبنا 

ومجالتنا ونحن الذين ال نشعر بهم، أو نلتق أو نلقي لهم بااًل، كم تأثرت وأنا أسمع 

الشاعر عبد الرسول الجشي يعّرفنا ببلده الذي هو قطعة من بلدان الشرق العربي«.

الثقافي موسمه العشرين متألًقا في عنفوان الشباب، زاهًيا  يطوي منتدى الثالثاء 

يوم  األولى  لرسالته  مخلًصا  والمجتمع،  واألدب  والفكر  العلم  خدمة  في  بعطائه 

وراعًيا  لإلبداع  وحاضنة  والبناء،  الحّر  للحوار  ملتقى  يصبح  أن  عاتقه  على  أخذ 

على  المنتدى  تأسس  المتنوعة.  األطياف  بين  للتواصل  وجسًرا  المستنير،  للفكر 

منصة  وتوفير  االختالف،  ورعاية  التنوع،  واحتضان  الجسور،  ومد  التواصل،  فكرة 

ألصحاب الرأي مهما تعددت مشاربهم، أن يجهروا بآرائهم في فضاء حّر وخاّلق، 

وإرساء قيم التحاور، وقبول الرأي اآلخر. لقد تجنب هذا المنتدى أن يكون صدى 

لصوت أصحابه ومحبيه، ويكّرس عزلة المجتمع والمثقفين خاصة عبر االنغالق على 

الحوار  وقيم  اإلبداع  لسوى  ينحاز  أن  وتجنب  فلسفية،  أو  فكرية  ومذاهب  مشارب 

والحرية، وأن يصبح مكاًنا ملهًما لكل المبدعين على اختالف مشاربهم وأهوائهم.
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األصالة  وأهل  والموسيقيون،  والفنانون  والشعراء  المفكرون  فنائه  في  يلتقي 

يعّبرون  وكلهم  المدني،  المجتمع  وممثلو  الرسمية  الوظائف  وأصحاب  والحداثة 

النقد  تشجيع  على  الحرص  مع  بينهم،  فيما  ويتحاورون  وأفكارهم،  آرائهم،  عن 

االجتماعي، والفني، واألدبي، رغبًة في أن ينتج الحوار فهًما أكبر، ووعًيا أكثر رسوًخا. 

روح  وإشاعة  والتعايش،  والتسامح  االعتدال  خطاب  الثالثاء  منتدى  تبنى  لقد 

التعصب  ونبذ  الوطنية،  الشراكة  وبناء  الصالحة،  المواطنة  وتعزيز  المسؤولية، 

ويسعى  الوطني،  االنتماء  يرسخ  خطاًبا  تبنى  كما  التحريض،  لخطاب  والتصدي 

لتوطيد روح األخوة واإلخاء والتعاون بين الناس على مختلف توجهاتهم. 

آمن المنتدى بأننا جزء من وطن واسع وكبير، وال بّد ألبنائه أن يمّدوا أيديهم إلى 

الفهم. لقد ساهم  الفرقة وسوء  بينهم، وإزالة كل أسباب  بعض بهدف التالحم فيما 

المنتدى كما غيره من المنتديات األهلية في ترسيخ الوعي وخلق حراٍك ثقافٍي يشارك 

بإيجابية في تطور المجتمع نحو األفضل، وأكدت هذه المنتديات أنها نوافذ لتجديد 

رفده  على  وتعمل  والمواطن  الوطن  مصلحة  في  تصب  المملكة  في  الثقافة  هواء 

بالثقافة.



منتدى الثالثاء... ذكريات التأسيس واملسيرة
الأ�ستاذ نبيه عبد المح�سن البراهيم

استشاري هندسي بشركة أرامكو سابًقا، وعضو مجلس الشورى 

)السعودية(

عاًما،  عشرين  من  أكثر  قبل  لتأسيسه  األولى  األيام  منذ  الثالثاء  منتدى  عاصرت 

وما زلت أتذكر البدايات األولى بتلك الندوات الصغيرة التي كانت تعقد على شكل 

الزاوية الجنوبية لقبو منزل المهندس جعفر الشايب، والتي كان  حلقات صغيرة في 

يحضرها لفيف من رواد المثقفين في المحافظة مثل السيد علي العوامي، وأخيه السيد 

حسن العوامي، رحمهما الله، وابن عمهما الشاعر والمؤرخ السيد عدنان العوامي، 

والشيخ حسن الصّفار، والدكتور توفيق السيف، واألستاذ نجيب الخنيزي، واألستاذ 

البصارة، واإلعالمي  الباقي  الزاير، واألستاذ عبد  السعود، واألستاذ حسن  أبو  زكي 

األستاذ ميرزا الخويلدي، واألستاذ محمد باقر النمر، وغيرهم من األدباء والمثقفين 

ومحبي الثقافة آنذاك. 

الندوة ويتم تداول  ولم يكن عادة هناك محاضٌر بعينه، وإنما موضوع يطرح في 

الحديث والحوار فيه بين الحضور بكل أريحية وانفتاح، وتقبل للرأي والرأي اآلخر، 

االجتماعية  القضايا  حول  تدور  البداية  في  المطروحة  المواضيع  معظم  وكانت 

في  األدبية  والرموز  الوجوه  بعض  تكريم  مشاريع  ومدارسة  المنطقة،  في  والتنموية 

المجتمع، ثم تطّور المنتدى إلى دعوة أحد الضيوف من أهل العلم أو الفكر والثقافة 
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لطرح موضوع يدور عليه النقاش بدون منصة، وبعدها وضعت منصة لإللقاء وأصبح 

هناك مديٌر للندوة وتغطية إعالمية لها.

وبمرور الوقت أصبح المنتدى نجمًا مشعًا في فضاء عالمنا الثقافي، ال على مستوى 

محافظة القطيف والمنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة بكاملها، ووصل 

صداه إلى بعض دول الخليج مثل البحرين والكويت وغيرها من الدول العربية. 

إلى مؤسسة  تدريجًيا  الثقافي، وتحول  الوسط  في  بقوة  المنتدى طريقه  لقد شق 

أسبوعية على  مّتبع، وجداول محاضرات  إدارة، وميزانية سنوية، ونظام  لها مجلس 

مدار العام، وبرامج مصاحبة إلظهار أصحاب المواهب والقدرات من جيل الشباب 

على كل األصعدة الثقافية من فكر وشعر وأدب، وفنون من رسم ومسرح وموسيقى، 

وفي شتى المجاالت النظرية والتقنية والتطبيقية، وضيوف شرف من الرّواد في العمل 

االجتماعي والعلمي والثقافي. 

ومن المناسبات الجميلة التي ال تنسى، تلك االحتفالية المبهجة في مدينة الرياض 

أخي  مع  حضرتها  التي  2010م،  عام  للكتاب  الدولي  الرياض  لمعرض  المصاحبة 

معالي  آنذاك  والثقافة  اإلعالم  معالي وزير  فيه  كّرم  والذي  الشايب  المهندس جعفر 

الدكتور عبد العزير خوجة منتدى الثالثاء الثقافي ممثاًل في مؤسسه والمشرف عليه 

األستاذ المهندس جعفر الشايب، مع مجموعة منتديات ثقافية بارزة على المستوى 

الوطني من بينها اثنينية األستاذ عبد المقصود خوجة ومنتدى الدكتور راشد المبارك 

في الرياض.

اعتبار  ذات  معنية  أعلى جهة  من  بامتياز  تقدير  االحتفالية شهادة  كانت هذه  لقد 

على الصعيد الرسمي لهذا المنتدى المبارك، نظيرًا لجهوده المتميزة في نشر الفكر 

والثقافة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

هذه  طوال  واستمراريته  واضح،  وتنام  تصاعد  في  المنتدى  وعمل  انطالقته  منذ 

عمله،  ووسائل  سبل  وتجديد  بانتظام،  الضيوف  استقطاب  على  وقدرته  المدة، 
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العديد من  الذي بدون شك تمكن من مواجهة  المتواصل،  النجاح  لدليل على هذا 

الثقافية ذات الطابع  التحديات والمصاعب التي تواجه مثل هذه األنشطة واألعمال 

األهلي. عندما نتذكر البدايات المتواضعة لهذا العمل وقدرته على االنتظام بفاعلية 

وعلى الطرح الثقافي الرزين، وعمله على تكريم الشخصيات الثقافية الوطنية، وتوثيق 

نتاجها العملي واألدبي، فإننا نشد على أيدي الزمالء القائمين على المنتدى متمنين 

لهم دوام النجاح والتوفيق.

لقد أثبتت هذه التجربة الثرية أن العلم والثقافة والفكر ما زالوا حاضرين بقوة في 

مناطقها ومحافظاتها ومدنها  بكل  السعودية  العربية  المملكة  وأن  المحلي،  المشهد 

كل  في  متدفقة  زالت  ما  ينابيعها  أن  بل  مجذبة،  صحاري  ليست  وواحاتها  وجزرها 

المجاالت، تؤتي أكلها غضة يانعة كل حين، وستبقى متدفقة ما بقي هذا اإلبداع باقيًا 

في إنسان هذا الوطن المعطاء.



عشرون عاًما من تذليل التحديات
الأ�ستاذ نديم حوري

كاتب وباحث حقوقي، المدير التنفيذي لمبادرة اإلصالح العربي

)لبنان(

عشرون عاًما من التحّديات والنجاحات في تطوير مبادرة أساسّية لتحصين ثقافة 

اإلنسان  وحقوق  والتعددية  المجتمعي  كالتعايش  جوهرّية  مواضيع  وتناول  الحوار 

وتجديد الفكر الديني. ذلك هو الجهد الذي بذله منتدى الثالثاء الثقافي طوال هذه 

المدة الطويلة، يعمل على زرع الوعي، وزيادة جرعات الثقافة في المجتمع، وتقريب 

وجهات النظر للحّد من آثار التوترات السائدة، والتقليل من آثارها ومخاطرها.

ظهور  من  المنطقة،  في  بالتطّورات  حافلة  كانت  فترة  في  المنتدى  وتطّور  نشأ 

المنطقة  حركات متطّرفة، إلى تدخالت أجنبية وثورات وحروب دموية، فأصبحت 

اليوم بأمّس الحاجة إلى فسحة لتبادل األفكار، وبناء ثقافة تقّبل الرأي اآلخر، وخاصة 

أن منّصات التواصل االجتماعي سّهلت التواصل، ولكنها لم تدعم التبادل الحقيقي، 

ثقافية  منتديات  دور  أهّمية  تنبع  هنا  االنقسامات. ومن  زادت من حّدة  تكون  قد  بل 

وتبادل  النقاش،  فيها  يدور  ـ  افتراضية  فقط  وليس  ـ  فعلية  تخلق مساحة  واجتماعية 

اآلراء حول مواضيع معّينة ومشتركة وإن كانت موضع خالف. 

برز منتدى الثالثاء الثقافي في دوره الريادي والبنّاء في طرح القضايا والمواضيع 
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تتعّلق  مواضيع  كانت  بعمق وجدّية، سواء  تناولها  وقدرته على  المجتمع،  تهم  التي 

السعودية،  المرأة  وتمكين  المجتمعي،  والسلم  والتعايش  الديني،  التطرف  بجذور 

والمسؤولية االجتماعية لرجال االعمال، وغيرها من المواضيع والقضايا التي تساهم 

في معالجة أبرز إشكاالت المجتمع. ونجح المنتدى في القدرة على مواكبة وتطوير 

مساحات النقاش والحوار في السعودية، وحتى توفير بيئة حاضنة للفكر النقدي في 

مختلف المجاالت.

إن تماسك أي مجتمع وضمان وحدته ينبع من خلق أرضية مشتركة من الثوابت 

محل اإلجماع، بحيث تكون مرتكًزا للحوارات البنّاءة ومعالجة القضايا والتطورات 

المتواصلة، فهذه البيئة الحاضنة تخلق أجواء مناسبة للحوار بين مختلف األطراف، 

الثالثاء  منتدى  تجربة  في  ولعّل  والوطن.  المجتمع  تهم  التي  القضايا  كل  ومناقشة 

بناء  في  يساهم  أن  يمكن  متميًزا  نموذًجا  األهلية،  المؤسسات  من  وغيره  الثقافي 

الركائز  التعايش، وتأكيد  السلم األهلي، وتعزيز  المشتركة لحفظ  مثل هذه األرضية 

المجمع عليها. 

دخول  مع  كبيرة  التحدّيات  تبقى  المنتدى،  حققها  التي  النجاحات  هذه  ومع 

المتزايد  والتعقيد  المعاصرة  المجتمعات  بطبيعة  مرتبط  منها  الثالث،  المنتدى عقده 

واالجتماعي  السياسي  المستوى  )على  المجتمع  مكونات  بين  العالقات  طبيعة  في 

احتكاكًا  أكثر  باتت  التي  األخرى  بالمجتمعات  المجتمع  وعالقات  واالقتصادي(، 

التي باتت في خطر.  البيئة الطبيعية  التكنولوجي، وتفاعل المجتمع مع  نظًرا للتطور 

دور  ولعب  التغّيرات  هذه  مواكبة  وضرورة  التحّديات  وتيرة  في  تسارع  يعني  وهذا 

البلدان،  عبر  والتجارب  المعارف  ونقل  استيعابها،  بغية  مناقشتها  عملية  في  أساس 

فبعض األفكار التي كانت تأخذ سنين لتنتشر باتت تفرض نفسها بسرعة فائقة، وذلك 

يفترض على المجتمع والمنتديات المعنية أن تواكبها. 

التحديات األخرى مرتبطة بالتواصل وبناء فسحة تبادل مع جيل شاب سيكون هو 
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مستقبل المجتمع، وهو جيل اعتاد النقاش وتبادل المعلومات عبر الفسحة االفتراضّية 

المنتظم  النقاش والحوار  ـ ولعّله لم يختبر بعد أسس  ـ مع سرعتها ولربما تسّرعها 

الذي يقّدمه المنتدى، فاالختالف بالرأي على تويتر أو فيسبوك غير النقاش والجدل 

في جلسة حوار. ولربما هذه التحديات ـ الربط بين النقاش في الفسحة االفتراضية 

واللقاءات الحّية والقدرة على تجاوز انقسامات األجيال ـ قد تشّكل فرصة البتكار 

طرق وسبل جديدة للتوّسع في النقاش المجتمعي في الفترة القادمة. 

عاًما  العشرين  في  المنتدى  وتجربة  رصيد  ان  شك  ال  التحديات،  من  وبالرغم 

على  القدرة  هو  اليوم  عالمنا  فأسس  المهام،  لمتابعة  ممتازة  أرضّية  تشّكل  الماضية 

التفكير النقدي، وتقّبل الفكر اآلخر ومناقشته، وهذه كانت من أبرز ميزات المنتدى.

مبروك للمنتدى ومبروك للقائمين عليه، ولتستمر المسيرة. 



قبضة من عبق
الأ�ستاذة نهى عبا�س فريد

شاعرة وأديبة وناشطة اجتماعية، عضو سابق يف مجلس إدارة المنتدى 

)السعودية(

لست بالتي تعجزها الكلمات، وأنا التي تعودت أن تترجم مشاعرها على الورق 

وتحكيه بلسان القلب وخلجات الروح، بيد أني أشعر بشيء من ذلك اآلن، وما كان 

الجمال،  تمتهن  أن  تعودت  لنخبة  الوعي،  حضرة  في  أكتب  أني  لوال  ذلك  ليكون 

تتوضأ  أن  على  أربع  لسنين  روحي  تعودت  نخبة  معانيه،  أسمى  في  األلق  وترتكب 

بها في صباحات األربعاء. وحتى بعد انسحابي الخجل من مباشرة مهامي المتعلقة 

بمنتدى الثالثاء الثقافي لظروف خاصة بقيت على صلة وطيدة به، فرغم عدم تمكني 

حاضرة  بأول،  أواًل  لمجرياته  متابعة  كنت  أني  إال  ألمسياته،  المستمر  الحضور  من 

لتقديم أية معونة متواضعة أتمكنها وأشهدكم أني المقّصرة.

أقول أني قصرت بما أعطيت مقارنة بما أخذت.. وما أكثره، فلقد شرع لي األستاذ 

الكريم، واألخ العزيز جعفر الشايب عبر الثالثاء أبوابًا من المعرفة، حّلقت بها آلفاق 

واسعة، أمطرتني بفيضها، ما أثريت به رصيدي الفكري والثقافي واالجتماعي، األمر 

بكل  المنتدى  تحضر  التي  الوحيدة  المرأة  كنت  فقد  غيري،  المرأة  يتحقق  لم  الذي 

معطياته، وتعلم بكل ما يدور في أمسياته، في زمن ظل اقتصار حضوره على الرجال 

فقط، وكنت أغبطني على ذلك جدًا. كان األستاذ جعفر يفكر في طريقة مثالية تتيح 
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تحقيق هذه األمنية لمشاركة المرأة في المنتدى دون أن تثير ما من شأنه خلق ازعاج 

لكل من له صلة بالمنتدى، وبقيت حتى دخول أول امرأة لهذا المكان المرأة الوحيدة 

بذلك  تدفعن  أسراركم لصويحباتها  بعض  تبح  بألقكم جميًعا، وكانت  التي حظيت 

لطلب فتح باب المشاركة لهن هنا على كبيرنا بإلحاحهن يستجيب.

قالت لي إحداهن: أحسدك نهى. قلت مؤكدًة: أغبطني، فكيف بي وعلى مكتبي 

الخاص كان شريط تسجيل ينتظرني كل صباَح أربعاء، شريط أخضر صوتي، قرص 

المداخالت  بعض  البارحة،  ضيف  ورقة  تتضمن  أوراق  مجموعة  مرئي،  صلب 

المكتوبة، تعريف مدير األمسية، وسجل الحضور بما يحتويه من أرقام جوالة وأبردة 

كأي  ليست  صالة  ألصلي  وأتوضأ  الله،  أسمي  كنت  الكرام.  للحضور  الكترونية 

صالة، صالتي كانت تبدأ باالستماع المركز لألمسية كاملة أكتب الملخص الذي كان 

يرسل لكم في الثانية عصًرا. 

التي  تلك  ناكامورا،  الدكتور ساتورو  لليابان مع  أذكر حتى اآلن رحلتي  أزال  ال 

اليابان،  ارجعني فيها عبر بوابة الزمن لثالثينيات القرن الماضي حين دخل اإلسالم 

وعايشت مع اليابانيين معاناتهم حينها كمسلمين. وأذكر أيًضا رحلتي للمقدستين بمعية 

الدكتور سامي عنقاوي، إذ وقفت معه على نشأة الحياة المدنية فيهما، وحضرت معه 

برلمان دار الندوة، وكان لي مع الدكتور عبد العزيز بن سلمة جولٌة خليجيٌة اغتسلت 

فيها بحبر الصحافة وتدثرت ورقها، وأنا أواكب التقدم اإلعالمي مادة الهابط معنى، 

ورغم أني لم أحب طاش ما طاش يوًما غالًبا إال أن أمسية المنتدى مع مخرجه عبد 

الخالق الغانم كشفت لي بعض المستور فإذا بي أقل حدة تجاهه. ربما ألن الكثير من 

جمهوره افترشوا ههنا بحضرة تركي الدخيل إذ لم يجدوا لهم مقاعد تلملمهم، وكنت 

بينهم أبحث عن مقعد ألملم فيه فضولي للتعّرف على هذا السمين السابق.

إطالقا،  األروع  هي  بل  مدن،  من  زرت  ما  كل  عن  روعة  تقل  ال  القطيف  وألن 

الخالق  عبد  السلهام،  حسين  الباحثين  مع  متعددة  حلقات  في  منطقتي  تاريخ  قرأت 
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الجنبي، والدكتور حسن الغانم، وتعّرفت على كثير كان عني غائبًا، وتمنيت لو اقتنيت 

تنقالتي على كوكب  تقتصر  أثريات. ولم  الناصر من  األستاذ محمد  قدمه  مما  شيًئا 

أراقب  وأنا  دهشتها،  اليحيى  خالد  الدكتور  مع  الفضائية  لرحلتي  كان  فقد  األرض، 

حدوث العالم من وجهة نظر علمية، تلك الدهشة التي ال أزال أتنفسها كلما شاهدت 

برنامجًا عن الفضاء على الشاشة الفضية.

شعراء  ومثقفين،  موهوبين  ومبدعين،  مخترعين  القطيف  في  أن  دوًما  أتذكر 

وفنانين، متطوعين ومحتاجين، وأراهم كلهم قد تفيأوا سقف الثالثاء ليعلن لهم أن 

التي نواجهها  التحديات  يتكاملون. أعي جيدًا حجم  بها  القطيف بهم تكتمل وأنهم 

قناة  المنتدى إال  البعض، وما هذا  لنرتقي ببعضنا  أفراًدا وجماعات، وأتفهم حاجتنا 

للتكامل، وقد كسب األستاذ جعفر الرهان بعد أن تجاوز عمر المنتدى عشرين سنة، 

وها هو يقطع بثبات عقده الثاني. 



منتدى الثالثاء، جسر للتواصل الثقافي
الدكتورة نورة اإبراهيم ال�سويان

أستاذ علم االجتماع المشارك، وأمين عام الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية سابًقا 

)السعودية(

منتدى الثالثاء الثقافي تأسس عام 2000م في محافظة القطيف بالمملكة العربية 

أبرز  من  أنه  المتواضع  رأيي  في  ويعتبر  ربحية،  غير  أهلية  ثقافية  كمبادرة  السعودية 

مؤسسات المجتمع المدني فاعليًة ونشاًطا. وتمّيزه أنه يهتم بالحوار والتفاعل حول 

مع  والتواصل  والحقوقية،  والصحية  والفنية  واالجتماعية  الثقافية  القضايا  مختلف 

القضايا  الحوار وطرح  المملكة وخارجها، وتعزيز حالة  المثقفة داخل  النخب  كافة 

والمواضيع التي تهم المجتمع، كما يهتم بالتعريف بالمثقفين على المستوى المحلي 

والخليجي، وبالمبادرات والبرامج الثقافية واالجتماعية.

إن عمل المنتدى على تنمية الحوار والتواصل بين المثقفين، واشراك جميع فئات 

المجتمع في تناول مختلف القضايا والمواضيع، والنقاش حولها بموضوعية وحرية 

من خالل حوار تفاعلي منظم ومستمر، هو ما جعله قادًرا على استقطاب العديد من 

للشخصيات  فبمراجعة  الطويلة.  السنوات  هذه  طوال  واالستمرار  الثقافية  الوجوه 

المشاركة في برامج المنتدى، على المستوى الوطني والخليجي والعربي تجد نفسك 

الفكرية  التوجهات  جميع  ومن  المجاالت،  مختلف  في  تخصصية  كفاءات  أمام 

التعددية  بمناهج  واعًيا  التزاًما  يعني  مما  وخارجه،  السعودي  المجتمع  في  والثقافية 
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الثقافية والحوار الهادف والبناء.

وطوال هذه السنوات، سعى المنتدى إلى تحقيق أهدافه التي وضعها نصب عينيه 

من خالل جهود متواصلة وكبيرة من بينها: عقد ندوات أسبوعية، واستضافة شخصيات 

متنوعة، نشر المادة العلمية للندوات والمحاضرات، دعم حضور ومشاركة الشباب 

في مختلف البرامج، تنسيق أنشطة ثقافية مصاحبة للندوات، التعاون مع المؤسسات 

والمهتمين  واألعضاء  والمتطوعين  الناشطين  وتثقيف  والرسمية،  األهلية  الثقافية 

لمؤسسات  والمهم  الكبير  بالدور  المجتمع  وتوعية  المدني،  المؤسسي  العمل  في 

المجتمع المدني باعتبارها مكملة للعمل الرسمي.

العربية  المملكة  مثقفي  بين  للتواصل  أنه جسر  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أثبت  لقد 

السعودية، وتمّيز بحسن اختياره للمواضيع والقضايا الفكرية التي يطرحها، وخاصة 

تلك التي تعزز الحوار والنقاش بين كافة النخب المحلية، وقيامه أيًضا بعرض آراء 

اآلراء  واستالم  مباشر،  بشكل  لديهم  االنطباعات  ومتابعة  ندواته،  في  المشاركين 

موقع  عبر  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  المنتدى  مواقع  عبر  والمقترحات 

المنتدى.

وجدت أيًضا أن للمنتدى دوًرا ملموًسا في التوعية المجتمعية، من خالل سعيه 

الجاّد لتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وتأكيد التنوع المجتمعي وإثرائه، مما تساهم في 

والتوجهات على  الطوائف  بين مختلف  والتعايش  التسامح  قيم  اآلخر وتعزيز  تقبل 

المستوى الوطني. إن استمرار عمل المنتدى ليؤكد على حالة المأسسة التي اتخذها، 

فهو مؤسسة مدنية فاعلة، إضافة لعقده شراكات محلية، وخليجية، وإقليمية مع مراكز 

ثقافية وأكاديمية عديدة. 

ما من شك أن وجود مؤسسات أهلية تعمل في المجاالت الثقافية واالجتماعية 

تغطي  ألنها  فاعلة  كانت  إذا  وخاصة  الرسمية،  للجهود  ومكمل  مساند  بدور  تقوم 

المجتمع وقضاياه وبالتالي  اجتماعية متجذرة، وقادرة على فهم حاجات  مساحات 
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طرحها والنقاش حولها. ومن األمور اإليجابية التي يعمل عليها المنتدى هي دعوة 

بالخدمات  المتعلقة  تلك  وخاصة  الناس،  قضايا  حول  مرئياتهم  لطرح  مسؤولين 

أن يخلق شراكة حقيقية تعود  كالتعليم والصحة والبلديات وغيرها. وهذا من شأنه 

المرحلة والنقلة  المجتمعي خاصة في هذه  المجتمع، ويعزز االستقرار  بالنفع على 

النوعية التي يمر بها المجتمع السعودي. 

الفكري  التباعد  أيًضا في كسر حدة  أنه ساهم  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  ويحسب 

والطائفي المجتمعي بتناوله وطرحه لقضايا اإلشكاليات الفكرية والمذهبية، وسعيه 

والسلم  المجتمعي  والتعايش  اإلنسان  حقوق  بمفاهيم  الوعي  نشر  في  الدؤوب 

ثقافة  على  يؤثر  مما  الديني،  التجديد  بمواضيع  والتنوير  التوعية  وكذلك  األهلي، 

ووعي المشاركين في المنتدى خاصة فئة الشباب. 

الثقافي،  الثالثاء  منتدى  به  يقوم  الذي  والتوعوي  الثقافي  الدور  ألهمية  ونظرا 

فأقترح مجموعة أفكار للمساهمة في دعم هذا النشاط:

التوسع في عقد شراكات على المستوى المحلي وإقامة برامج وفعاليات في 	 

مختلف المناطق.

اإللكترونية، 	  المواقع  مختلف  عبر  الثقافية  البرامج  عن  اإلعالن  تكثيف 

ووسائل التواصل، لغرض التعريف بالمنتدى، ونشر المادة العلمية للندوات 

والمحاضرات، ومختلف البرامج والفعاليات.

والمشاركة، 	  للحضور،  المناطق  مختلف  من  لإلعالميين  الدعوات  توجيه 

ونقل الفعاليات، واالستفادة من تجربته المؤسسية الثرية.



تحية تقدير ملنتدى الثالثاء الثقافي
الدكتورة هدى الخطيب �سلق

محامية متقاعدة، رئيسة »جمعية الهيئات األهلية للعمل المدني« 

)لبنان(

تعرفت على الزميل والصديق األستاذ جعفر الشايب في سياق أحد المؤتمرات 

الفكرية، ووجدت فيه اإلنسان المثقف، المحترم، المتواضع، المعطاء والمحب لبلده 

واهله. وكان قد حدثني عن بعض األنشطة الثقافية التي يهتم بها، وتبادلنا اآلراء حول 

المعرفة وأهمية نشرها ودور أهل الرأي في تقدم المجتمعات. 

التواصل  وسائل  عبر  مشكوًرا  جعفر  األستاذ  لي  أرسل  عندما  ا  جدًّ سررت  وقد 

االجتماعي إعالًنا عن فعاليات »منتدى الثالثاء الثقافي«. لقد أثار اهتمامي أواًل هذه 

الدقة واإلصرار على المتابعة المستمرة لتنظيم أعمال المنتدى، فكنت استلم البرنامج 

دائًما  أتوق  كنت  ولكن  البرنامج،  ضيوف  أسماء  على  وأتعرف  الثالثاء  للقاء  المعّد 

وأحياًنا  ملّخًصا  يصلني  أن  يلبث  ما  كان  ولكن  عنه.  نتج  وما  اللقاء  مجرى  لمعرفة 

التفصيل الالزم والكافي لمتابعة مجريات كل لقاء.

تعرفت من خالل ذلك ـ وإن عن بعد ـ على شخصيات تمتلك مخزوًنا هاًما من 

الفكر والعلم والفن. وما زلت أتطلع باهتمام أن تسمح الظروف بلقاء العديد من تلك 

الشخصيات لالستزادة من خبراتهم، وللحوار البناء الذي نحتاجه جميعنا باستمرار. 
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واحترام  والبحث  النقاش  من  راق  مستوى  يسودها  غنية  حوارات  على  اّطلعت 

االختالف في الرأي وتقبل الراي اآلخر. لفتني تنوع المواضيع والغنى الموجود فيها، 

حيث يمكن متابعة الجديد في االقتصاد واالجتماع والعلوم، إلى جانب الشعر والفن 

واألدب، وكأنك في مساحة حرة من المعرفة تنهل منها برقي وحداثة. 

هذه  يلفتني  دائًما  كان  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  لنشاطات  متابعتي  خالل  من 

األعياد  ذكر  فكرة  أن  أجد  وكنت  بنا،  المحيط  العالم  هذا  في  يحدث  لما  المواكبة 

أمر  أهميتها هو  للتأكيد على  بها  باالحتفال  العالم  تشترك شعوب  التي  والمناسبات 

أجد  كنت  الثقافي«  الثالثاء  »لمنتدى  االجتماعي  التواصل  صفحات  فعلى  ملفت. 

القضايا  لمختلف  العالمي  اليوم  عن  إعالًنا  الزمني،  الترتيب  حسب  يوم  كل  تقريًبا 

المجتمعات  تهم  إنسانية  كمشاركة  المتحدة،  األمم  قبل  من  المعتمدة  والمواضيع 

الدولية كافة، مثال اليوم العالمي للطفل وللمرأة وللكثير غيرها من المواضيع الهامة. 

كان هذا التذكير باليوم العالمي منشوًرا بشكل أنيق ومعبر، وكنت أحاول االستفادة 

من تعميم هذه الفكرة واستعين بما هو منشور على صفحة »منتدى الثالثاء الثقافي«، 

مختلف  في  وللمشاركة  حوله  للنقاش  الجامعة  في  وطالبي  طالباتي  مع  لمشاركته 

العناوين المعلن عنها. كان ذلك في الواقع يسهل علي األمر ويشعرني بأني أواكب 

نشاطات »منتدى الثالثاء الثقافي«، ولكن على طريقتي الخاصة وبما هو متاح. 

كنت أفاجأ كل مرة في حسن اختيار العناوين التي تواكب المستجد من األحداث، 

والمطروح من األمور للتحليل والتداول على كل األصعدة المحلية منها أو الدولية. 

قد وجدت في هذه األنشطة المتعددة والمتنوعة مجااًل رحًبا للفكر والثقافة والعلوم. 

وتقدمه  المجتمع،  وحدة  على  الحرص  المنتدى  هذا  توجهات  في  عالًيا  أثّمن 

لمختلف  الدقيق  التنظيم  هذا  ويلفتني  المعرفة.  ولتبادل  والحوار  لالنفتاح  والسعي 

النشاطات، وفي ذلك داللة على عمل منهجي يحترم فكر المشارك ويقدم له األفضل. 

أن  الضروري  من  أنه  أجد  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  وفعاليات  نشاطات  أتابع  كلما 
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يكون هناك منتديات مماثلة في العديد من البلدان، لما لذلك من خدمة لمجتمعاتنا 

وإلنساننا، وألهمية التواصل والتالقي بين أهل الرأي والفكر لتبادل المعرفة وتوظيفها 

في خدمة وخير مجتمعاتنا. ولقد أضاف التنظيم الدقيق الذي يبرز من خالل متابعة 

كل ما يتعلق بأنشطة المنتدى احتراًما للمتابع وللمشارك وللقارئ.



إضاءة على منتدى الثالثاء الثقافي
الأ�ستاذة هدى الُعمر

فنانة وكاتبة تشكيلية، لها العديد من الدراسات النقدية ونظمت معارض دولية 

)السعودية(

فقد  بكثير،  هذا  من  أعمق  ولكنها  بعينه،  مجال  معرفة  على  تقتصر  ال  الثقافة 

عرفها على سبيل المثال العالم البولندي المتخصص في علم اإلنسان مالينوفسكي 

مواكبة  يستطيع  حيث  اإلنسان،  وضع  من  تحّسن  وسيلة  أّنها  على   )Malinowski(

التغيُّرات الحاصلة في مجتمعه أو بيئته عند تلبية حاجاته األساسية.

قد لمسنا على مدار عشرين عاًما من خالل ما قدمه منتدى الثالثاء الثقافي، فيما 

الفكري  الثراء  عام،  بعد  عام  كل  من  أسبوعًيا  تقام  ندوة  وثالثين  إحدى  عن  يقل  ال 

بطرح مواضيع يشتاق العقل لمعرفتها مما أضاف للفرد معرفة مجتمعه الذي ينتمي 

بصورة  وتاريخه  أصله  معرفة  خالل  من  أفضل  بصورة  نفسه  على  ف  والتعرُّ إليه 

ُيعّزز كرامة الفرد، واحترامه لذاته، وشعوره بالفخر بانتمائه إلى تلك  واضحة، وبما 

الثقافة. والدليل على ذلك بعض من محاضرات قّدمها المنتدى على سبيل المثال ال 

الحصر بعنوان: )تجارب في التعايش والتواصل( و)المثقف وأزمة العقل الجمعي( 

وغيرها...

وتطورها  المحلية  الثقافة  فقط  تتناول  مواضيع  على  المنتدى  عطاء  يقتصر  ولم 
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ف على الثقافات  عبر العصور، بل التعمق بإلقاء نظرة على العصور القديمة، والتعرُّ

التاريخية  واألوضاع  اإلنسان،  بها  مّر  التي  التطّور  مراحل  وتوضيح  األخرى، 

واالقتصادية والعلمية والسياسة التي تعايشها دول العالم المختلفة، كندوة )الخطاب 

السياسي الغربي: رؤية وتحليل(، وأخرى تناولت )التخطيط المالي األسري في ظل 

نعيشها،  التي  للحياة  الحقيقي  المعنى  فهم  على  ساهم  ما  االقتصادية(،  التحوالت 

ينبغي  الذي  الصحيح  الطريق  نحو  األشخاص  توّجه  فالثقافة  مراحلها.  كافة  وفهم 

ف ُمختلف من ِقبل الشخص. اّتباعه في كّل مرحلة تحتاج إلى تصرُّ

الثقافي  الثالثاء  أقامها منتدى  التي  الغنية  الندوات  العديد من  ولعله يطول شرح 

على مدار العشرين عاًما، »فالثقافة« بالمعنى الواسع، ال تحمل علما مستقاًل يسمى بـ 

»الثقافة«، وإنما جاء التعبير بهذه الكلمة وليد األبحاث والدراسات الحديثة التي اطلع 

العالم من خاللها على العلوم والفلسفات واألدب والفنون وغيرها من علوم الحياة، 

واختزلها المنتدى في ندوات استعرضت كافة المحاضرات واألمسيات الثقافية التي 

تعد إضافة إلى خبرات الفرد المعرفية.

وقد يلفت االنتباه جهود المنتدى في إقامة معارض فنية تدعم المبدعين والهواة 

األمسيات  بجانب  المجتمع  حضارة  من  جزء  الفنون  أن  باعتبار  المجال،  هذا  في 

والمشاعر  باألحاسيس  دافئ  عالم  خلق  في  الندوات  بعض  ساهمت  وقد  الشعرية. 

الخدمات  على  الضوء  ألقت  حقوقية  أمسية  في  لنا  واضحة  تجلت  كالتي  اإلنسانية 

الثقافي  الكيان  لهذا  اإلنسانية  الحفاوة  ذكر  هنا  يفوتنا  وال  اإلعاقة.  لذوي  المقدمة 

بتكريم شخصية في كل أسبوع تقام تقديًرا منهم لهؤالء الذين نثروا في مجتمعنا باقات 

من العلم والمعرفة.

وعندما نرجع لتاريخ المنتدى منذ عشرين عاًما مضت وحتى يومنا هذا، سنجد 

الدقة واألرشفة المنظمة التي تحّول المنتدى، من إطار الندوات المغلقة إلى خدمة 

الشبكة  على  المتعددة  الوسائل  خالل  من  وعربًيا،  محلًيا  المجتمع  منها  يستفيد 
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العنكبوتية أو إصدار كتب كمراجع يستفيد منها العامة.

إن أسلوب وشكل الثقافة السائدة في مجتمع وعصر معين يرتبط بوضع المجتمع 

ودراسة  بالمعرفة،  أفراده  يتغذى  أن  ينبغي  األسلوب  هذا  على  وللتعرف  وأحواله، 

الظروف االجتماعية التي تمّيز عصره في سياقه الحقيقي، وفطنة اإلنسان أو الشخص 

نفسه  به  يفيد  معرفي  إطار  في  يوم،  كل  جديدة  أموًرا  يتعلم  الذي  هذا  هو  المثقف 

واآلخرين. فالفهم الشامل للثقافة تطّور حتى أصبح يشغل بال العديد من المفكرين 

تهتم  التي  واألنثروبولوجيا  الفلسفة  علم  مثل  العلوم  من  العديد  وهناك  والفالسفة، 

بالثقافة كأحد مباحثها األساسية. 

وما يقدمه هذا الكيان الثقافي )منتدى الثالثاء( يسهم في ثقافة المجتمع التي تعتبر 

من أهم المزايا التي تجعله مختلًفا عن غيره، وتمنحه سمة التقدم واالزدهار. ونحن 

بتهنئته )يا حافر  العبارة  نقتبس هذه  إنشائه، فدعونا  العشرين على  بالعام  مًعا  نحتفي 

الصخر صمود، ويا سالك العلم دروب، بوركت على الجهود(.



منتدى الثالثاء واإلبداع األدبي
الأ�ستاذة هدى عبد اهلل الدغفق

شاعرة وصحفية، لها دراسات اجتماعية وفلسفية 

)السعودية(

تلعب المؤسسات والمراكز الثقافية األهلية دوًرا مهًما في تناول مختلف القضايا 

بحرية وحميمية، ويمكنها أن تخلق حالة من التواصل بين النخب المثقفة والجمهور 

إلى  الحاجة دوًما  أمّس  فإننا نظل في  الحوار والنقاش. ولهذا  بشكل عام من خالل 

توعية،  منابر  أهلية، كي تكون  أو  ثقافية متعددة ومتنوعة، سواء كانت رسمية  مراكز 

المختلفة  اآلراء  وطرح  األفكار  لمستجدات  عرض  وصاالت  إبداع،  ومنصات 

والمتعارضة.

وفي المملكة العربية السعودية، جاءت نماذج المنتديات الثقافية كوسيط حقيقي 

ا في المجتمع لطرح  يلعب هذا الدور في المجتمع، حيث أنها تمثل وسيًطا مناسًبا جدًّ

وتداول مختلف القضايا والمواضيع، والنقاش حولها بآليات بسيطة وسهلة ودون أي 

تكّلف، مما يجعلها أداة فاعلة في انتشار الوعي والثقافة في المجتمع.

وتأتي تجربة منتدى الثالثاء الثقافي كأبرز هذه النماذج، فهو منتدى ثقافي أهلي 

غير ربحي، تأسس عام 2000م في محافظة القطيف، على يد مجموعة من المثقفين، 

ويهدف إلى تجسير العالقات بين النخب الثقافية، وتعزيز حالة الحوار، وطرح القضايا 
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والمواضيع التي تهم المجتمع، والتعريف بالمبادرات والبرامج الثقافية واالجتماعية. 

وتناول المنتدى في ندواته التي فاقت األربعمائة مواضيع التعايش المجتمعي والسلم 

االهلي والتسامح الديني والتعددية والتنوع وحقوق اإلنسان وتجديد الفكر الديني.

وتبنى منتدى الثالثاء الثقافي الحوار كمنهج أساسي منذ إنشائه قبل عشرين عاًما، 

واستطاع أن يجمع أصحاب اآلراء المختلفة والمتباعدة، ويطرح العديد من القضايا 

الشائكة والمسكوت عنها. فقد فتح أبوابه لمشاركة المرأة في برامجه في وقت كان 

ظهورها في تجمع رجالي يعد من الكبائر، حيث خصص مبكًرا ندوات عديدة لمناقشة 

العديد  فيها  شاركت  الشخصية  األحوال  وقانون  وتمكينها  ومشاركتها  المرأة  قضايا 

من الشخصيات النسائية البارزة، كما قام بتكريم عشرات من السيدات الناشطات في 

المجال االجتماعي. ودفع بكثير من الشباب ليطرحوا آراءهم ووجهات نظراتهم من 

الشباب  الندوات حول قضايا  الندوات وتخصيص بعض  إدارة  المشاركة في  خالل 

وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم.

في المجال األدبي ـ وهو ما يهمني أكثر ـ بذل المنتدى جهوًدا كبيرة في استضافة 

واالحتفاء  واألدبية،  الشعرية  األمسيات  عشرات  وإقامة  وروائية  أدبية  شخصيات 

للغة  العالمي  واليوم  للمسرح،  العالمي  كاليوم  العالمية  والفنية  األدبية  بالمناسبات 

وتميزت  المناسبات.  من  ذلك  وغير  القصيرة،  للقصة  العالمي  واليوم  العربية، 

المناسبات األدبية هذه بأن حولها إلى حلقات حوارية مع األدباء والشعراء، وليست 

التجارب األدبية  إلقاء استعراضي للنصوص فقط، فهذا األسلوب يغوص في عمق 

ويفتح مجااًل لمشاركة الحضور في خلق حوار تفاعلي مع األديب والشاعر. وإضافة 

إلى ذلك، فقد كانت هناك ندوات أدبية تخصصية تعنى بالسرد والشعر، شارك فيها 

أدباء مختصون بارزون، تهدف إلى اقتحام هذا المجال بكل تفاصيله وأبعاده.

هذا التنوع في الطرح، من ناحية اختيار المواضيع األدبية وتوقيتها مع المناسبات 

العالمية، أو من ناحية الكيفية التي تقدم بها المواضيع، وحسن اختيار الضيوف، تجعل 
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من عمل المنتدى نشاًطا ممّيًزا وجاذًبا، وخاصة أنه يتيح المجال أمام المبتدئين أيًضا 

من الكّتاب والشعراء بالمشاركة بتقديم انتاجهم األدبي أمام جمهوره، مما يفسح لهم 

الطريق لمواصلة عملهم اإلبداعي في هذا المجال.

الذي عملوا  األدبي  النتاج  العمل على جمع  المنتدى  القائمين على  اقترح على 

اإلثراء  من  بالمزيد  يسهم  كي  الثقافية  للساحة  وتقديمه  السنوات،  هذه  طوال  عليه 

الثقافي الكبيرة هذه من فبل  الثالثاء  األدبي لها. كما أرى أن يتم دعم جهود منتدى 

الهيئات الثقافية مادًيا ومعنوًيا، من أجل أن يواصل المنتدى عمله باتجاه تطور نوعي 

مستقباًل. 



سر االستمرار ووهج العطاء
الأ�ستاذة هدى عبد اهلل الق�ساب 

مشرفة تربوية سابًقا، وعضو سابق يف مجلس إدارة منتدى الثالثاء الثقافي 

)السعودية(

لعب منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف دورًا هامًا وفاعاًل في المشهد الثقافي على 

امتداد رقعة الوطن منذ عشرين عاًما، أي منذ مرحلة تأسيسه، وال يزال حتى هذا اليوم 

متوهج النور والعطاء... فما هو سر هذا التوهج وهذه االستمرارية والريادة؟

أستطيع القول أن تجربتي مع منتدى الثالثاء الثقافي ومتابعتي ألنشطته وفعالياته 

المتنوعة عن قرب، أكسبتني درجة من الوعي بدور المنتدى المتمّيز في تفعيل وتطوير 

المشهد الثقافي الوطني، وهو ما قادني إلى الوقوف على جوانب نجاح واستمرارية 

هذا العطاء وهذا التألق وهو في عامه العشرين.

سعت  خالصة،  واجتماعية  وطنية  ثقافية  برؤية  المنتدى  انطالق  األول:  الجانب 
لتمهيد أرضيٍة تلتقي عليها عناصر الوطن وسياقاته الفكرية والثقافية بشتى اختالفاتها، 

عنه  نتج  ما  بأنواعها،  والفنية  األدبية  والتعبيرات  العلمية  باالتجاهات  فيها  وتجتمع 

نسيٌج ثقافي وطني متنوع تداخلت فيه طاقات المجتمع، وانفتح فيه الوطن على بعضه 

باختالف أطيافه وألوانه، مبرزًا جمال وثراء وغنى هذا التباين والتمايز، رافعًا للحواجز 

ومزياًل للعزلة واالنكفاء داخل الوطن الواحد.
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بل  فقط،  الجغرافية  الوطن  حدود  عند  بالوقوف  رؤيته  في  المنتدى  يكتِف  ولم 

تعداها إلى أبعد من ذلك ليتيح للعقول واألفكار المتعددة خارج تلك الحدود؛ ألن 

تحتك وتتواجه وتحفز نشاط هذا الحراك الثقافي والفكري ونموه.

واإلصالحية  التنويرية  واالجتماعية  الثقافية  الرسالة  هذه  مثل  الثاني:  الجانب 
تتطلب إرادًة قوية ومستوًى عاٍل من الصبر وتحمل الصعوبات، األمر الذي فطنت له 

إدارة المنتدى وأدركته. وبفضل تحّليها بالكفاءات والمهارات الالزمة، تمكنت على 

مدى عشرين عاًما من مواجهة وتجاوز الكثير من العقبات والتحديات بذكاء ودون أن 

تتأثر أو تتراجع أمام المحبطات والسلبيات التي ال بّد وأن تعترض كل تغيير.

الجانب الثالث: وألن المنتدى سعى لجلب وجمع مختلف التوجهات واألفكار 
والعقول دون فرض أطٍر أو قوالب محددة وضّيقة، فقد خلق بذلك أيًضا بيئًة جاذبًة 

لجميع  واحترام  ترحيب  بكل  والخلفيات  الشرائح  شتى  من  الحضور  لجمهور 

اآلراء  وتبادل  للحوار  واسعًة  مساحًة  بذلك  متيحًا  والتفاوتات،  الخصوصيات 

ويقدر  اآلخر  يحترم  وبنّاٍء،  فاعٍل  بشكٍل  والتحليل  للنقد  مرتفعًا  وسقفًا  واألفكار، 

اختالفه بعيدًا عن التشنج واإلقصاء. وهي سمة من أهم سمات االرتقاء المجتمعي 

اإلنساني. 

والعصر،  الواقع  تقلبات  مع  الرائع  الديناميكي  المنتدى  تفاعل  الرابع:  الجانب 
والذي يتضح في اختياره الدقيق لمواضيع الطرح والتحليل المواكبة لقضايا الساحة 

امتالك  إن  الزمن.  الجمود والركود والوقوف في  تفادي  والمجتمع وذلك من أجل 

منتدى الثالثاء القدرة على استشراف المستقبل وتحليل تحدياته مكنته من التعاطي 

مع هذه التحديات والمتغيرات بمرونة وبفكٍر منفتح. ويتجلى تميز جهوده كذلك في 

احتضان العديد من المبادرات، والفعاليات االجتماعية، وتشجيع اإلبداع، واالبتكار 

والتطوير واإلنجاز في كل جيٍل ومجال، بأسلوٍب يخلق التقارب، والتقدير، واالنفتاح 

بين األجيال، وفي الوقت ذاته يهدف لصناعة ودعم أجياٍل غنية الموروث ومنفتحة 
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المرأة  والكبير،  الصغير  المنتدى  منصة  على  بالحضور  حظي  ولذا  المستقبل.  على 

االختصاصات، وكذا  والعالم من كل  والفنان  واألديب  والمفكر  المثقف  والرجل، 

بأهمية دعم  المنتدى  من  إيمانًا  المجتمعي،  العطاء  التطوعي وعناصر  الحراك  أفراد 

وتشجيع وتقدير كل هذه الطاقات متباينة المنبع والتأثير لضمان ازدهارها واستمرارية 

عطاءها وتجدده. 

الجانب الخامس: وجدت المرأة باألخص في هذا المنتدى تقديرًا واحترامًا عاليًا 
حيث  المجتمع،  في  التنموي  التشاركي  ودورها  بطاقاتها  واعترافًا  ووعيًا  لمكانتها، 

أتاح لها مكانًا بارزًا، وسلط الضوء على إنجازاتها ومواهبها ومؤهالتها، وأسند إليها 

تقلدها مراكز  إلى  للمشاركة في مختلف األنشطة والفعاليات، وصوالً  أدوارًا كبيرة 

إدارية مهمة ومختلفة في اللجنة التنفيذية للمنتدى نفسه، وهو ما جعل للمرأة حضورًا 

الفتًا ومتميزًا في منتدى الثالثاء الثقافي بالتحديد. 

المجتمع، ومع ذلك  أفراد  عالية هي مسؤولية  كقيمة رسالية  العطاء  فإن  وأخيرًا 

ينبغي تقدير دور وجهود من يحملها ويقوم بها بأمانة. لقد حقق منتدى الثالثاء الثقافي 

انجازات لم تأت من  به، وهي  المجتمع والنهوض  إنجازاٍت كبيرة في سبيل خدمة 

فراغ إنما هي حصيلة سنوات من الجهد والمثابرة والتجارب المليئة بالتحديات في 

سبيل الوصول إلى هذا المستوى الرائع من التميز، وهو بال شك مثار فخر واعتزاز 

وطني يستحق الشكر والتقدير.



20 عاًما إلنجازات ثقافية سعودية
الأ�ستاذ يو�سف بن م�سلط الحربي

كاتب وأديب، مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالدمام 

)السعودية(

وتنّوعها،  برقّيها،  نحوها  وتشّدنا  العمق،  إلى  الثقافية  األنشطة  تستدرجنا  أحياًنا 

لمسارات  والتمهيد  الوطني،  الثقافي  الواقع  خدمة  في  تنتهي  ال  التي  وبمساهماتها 

كل  في  والتمّعن  واالنطالق،  والفكر،  الوعي،  ترّكز  التي  مقاصدها  لها  المعة، 

الطاقات اإلبداعية في المشهد الثقافي السعودي، من خالل االهتمام بالهوية العربية، 

واإلسالمية، واإلنسانية، والخصوصية الوطنية واالنتماء.

وتعاونت  تكاثفت  مجهودات  خالل  من  ألفناها  عادات  بنت  التي  األسس  إنها 

لتحّول الفكرة إلى تآلف واحد، استمّر طيلة عشرين سنة في التبلور واإلشعاع وإعطاء 

كبرت  التي  المساحة  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى  هو  البنّاء،  الثقافي  العمل  في  دروس 

الثقافة، والفكر، والبحث، والنقد، والصورة، والفنون، والخط،  لتحتوي  واتسعت، 

ومجّدديها،  رّوادها،  بتنّوع  تنّوعت  قطاعات  كل  في  واألداء  والمجاز،  والحرف، 

ومبتكريها.

إن الحديث عن هذا المسار الذي استمّر طيلة عشرين سنة يحتاج إلى مرحليات 

باحثة في عقول آمنت بالطاقة السعودية، بالوعي وااللتزام بالمنفعة اإلنسانية التي تعني 
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التجربة واالكتشاف، المعرفة والتنوير، االنفتاح والخصوصية، من خالل رّد االعتبار 

للفكر العربي، للثقافة ولفاعلّيتها في التوظيف التعبيري عن الذات بكل اعتزاز.

التطوير  مراحل  مع  التأقلم  في  ونشاطه  عمله  سنوات  طيلة  المنتدى  نجح  لقد 

والفنون،  الثقافة  ومحبي  الوطن،  مبدعي  كل  بين  والتالقي  الحوار  ودعم  الثقافي، 

والساعين لتلقي الوعي، والعمق والمعرفة والفكر، وهو ما حّقق التواصل المعرفي 

مع كل المنجزات الثقافية بشكل توازى وتوافق واندمج وانعكس بإيجابية واندفاع.

 ألن المنتدى كان له دور كبير في نشر المنتج الفكري واألدبي والفني والبصري 

والتعريف بصانعيه، ومواكبته بشكل بناء نقدي ومتفاعل وحيوي، وهو ما ساهم في 

خلق أثٍر بارز ومهم على عديد المستويات من خالل األنشطة والبرامج والمبادرات 

العربي  وإشعاعه  الوطني،  الثقافي  بالشأن  واالهتمام  والمعارض،  والتكريمات 

تتوّقف،  لم  التي  واالفتراضية،  الملموسة  والبرامج  األنشطة  خالل  من  والدولي، 

واستمّرت في خلق صورة جديدة حيوية ونشيطة عن الثقافة السعودية.

 المنتدى كمنصة حواٍر وتالقي في خلق قيم التسامح والتبادل والتعاون اإلنساني 

منافذ  وخلق  العنف،  ونبذ  والصدق،  العطاء  على  حّفز  الذي  والثقافي،  والفكري 

للتعبير المبني على احترام الفكر اإلنساني، والثقافة المبنية على قيم التعاون، والتبادل 

الفكري.

بأهمية  الوعي  وخلق  الفائدة،  تعميم  في  ساهم  الذي  السليم  التمازج  هو  وهذا 

اآلخر، وأهمية قبوله وتبادل الفائدة اإلنسانية معه على مستويات مختلفة، مبنية على 

االحترام واألخالق والوعي والثقافة. 

لقد أّسس منتدى الثالثاء الثقافي لغة حوار وتعاون بين األفراد، ما حّقق تعاون، 

وخلق منافذ تعبير بين كل المجاالت الثقافية، كما بلور الحضور السعودي على عّدة 

أصعدة فكرية أدبية وفلسفية وفنية، تنّوعت في حضورها وإصداراتها كان لها أثرها 

بل هو  بذاته  متفّرد  قطاع  ليست  الثقافة  بأن  إيماًنا  الحيوية،  القطاعات  على مختلف 
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قطاع متنوع ومتماسك، ومبني على التبادل والتعاون في مختلف االختصاص، وبين 

مختلف المجاالت ومع جميع األفراد.

إن الجهود التي تضافرت إلنجاح هذا المنتدى تركت أثًرا وخلقت نموذًجا حيًّا 

كان مثااًل لتكثيف التجربة، واكتشاف المفكرين والمبدعين في الوطن، ما خلق لهم 

حافًزا  كانت  حقيقّية  مسارات  وهي  العميق  والمحتوى  الفكرة  عل  لالجتماع  فضاًء 

في  الفاعلة  والرؤى  األفكار،  أصحاب  وتشريك  األنشطة،  في  والتنويع  لالبتكار 

نقاط  على  الضوء  وتسليط  المنطقة،  في  المختلفة  التجارب  على  والتعّرف  الوطن، 

التمّيز التي تعرفها الثقافة السعودية.



منتدى الثالثاء... منتدى الفكر والتنوير
الدكتور يو�سف عبد اهلل مكي

باحث وكاتب، عضو مجلس األمناء بمركز دراسات الوحدة العربية

)السعودية(

وعشرون عاًما مضت، منذ أطلق الصديق العزيز األستاذ جعفر الشايب، منتدى 

الثالثاء الثقافي، ليكون األعرق واألكثر استمرارية، بين منابر الثقافة والفكر، مجسًدا 

حالة فريدة ومتميزة من حيث نوعية الفعاليات واألنشطة التي اضطلع بها، وأيًضا من 

حيث استمراريته.

لعقدين كاملين، استضاف المنتدى ما يربو على السبعمائة والخمسين من خيرة 

هامة  مواضيع  شملت  ندوة،  في  ومشارك  محاضر،  بين  والثقافية،  الفكرية  النخب 

وحيوية، في مجاالت مختلفة، كالسياسة واالقتصاد واالجتماع واألدب والفولكلور 

والفنون التشكيلية، وقضايا المرأة والبيئة. كما تضمنت حفريات عميقة في الذاكرة، 

الستحضار الماضي الثقافي العريق والمضيء في تاريخ هذه المنطقة.

وفي مجمل هذه األنشطة، حرص القائمون على المنتدى، وعلى رأسهم، األستاذ 

والمهندسين  والمؤرخين  والثقافية  الفكرية  والنخب  العلماء  الشايب، على مشاركة 

في  الخيرية،  المؤسسات  على  والقائمين  األعمال،  ورجال  واألطباء  والمبدعين 

أنشطته، إن بصفة محاضرين أو ضيوف، مع تجاوز للمناطقية والجهوية والمذهبية. 
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ويمكن القول في هذا السياق، من غير تحفظ أن المنتدى استضاف معظم األسماء 

وصحفيين،  وكّتاب  ومفكرين  دين  علماء  من  الفكر،  سماء  في  والبارزة  الالمعة 

المجاورة،  الخليجية  الدول  وفي  بل  فقط،  المملكة  داخل  في  ليس  وحقوقيين 

كالكويت والبحرين، وبعض بلدان الوطن العربي.

زاوج المنتدى خالل مسيرته المتميزة، بين الحرص، على التعريف بتاريخ هذه 

قضايا  تناول  وبين  فيها،  واألدبية  والثقافية  الفكرية  الجوانب  وباألخص  المنطقة، 

الحاضر واستشراف المستقبل، ليس فيما يتعلق بهذه المنطقة وحدها، بل من المنظور 

الوطني الشامل. فقد كان طرح القضايا في الشكل والجوهر، ينطلق في الغالب من 

اعتبارات وطنية خالصة، ومن توق شديد لإلسهام في تقدم البالد ونهضتها.

تجسد االنتماء الوطني لمنتدى الثالثاء الثقافي، ليس فقط في نوعية المحاضرات 

دعوة  على  عليه  القائمين  حرص  في  أيًضا  بل  الطويلة،  مسيرته  خالل  طرحت  التي 

مختلف  ومن  المملكة،  ومدن  مناطق  مختلف  من  ومثقفين  ومبدعين  مفكرين 

االنتماءات واالتجاهات الفكرية والمذهبية ليحاضروا وليقدموا رؤيتهم وتحليالتهم، 

كل من موقعه في مختلف المواضيع الحيوية، ذات العالقة المباشرة بالشأن العام.

وفي هذا االتجاه، يسجل للمنتدى وللقائمين عليه، أيًضا حرصهم على مشاركة 

عدد من المسؤولين في أجهزة الدولة، من أبناء المنطقة وخارجها، بصفة محاضرين 

أو مدعوين في أنشطة المنتدى. وقد أتاح ذلك للمزيد من السجال والتفاعل، وسد 

الفجوة بين الجمهور وبين المسؤولين في الدولة، بما يسهم في خدمة الصالح العام، 

ويعزز العالقة بين أجهزة الدولة والمواطنين.

يكون  أن  على  حرص  األخرى،  المنتديات  وبخالف  أنه  أيًضا،  للمندى  يسجل 

خالل  من  رحبة،  بآفاق  الفكرية،  واالنتماءات  التوجهات  مختلف  عنده  تلتقي  منبرا 

ندوات اتسمت بتنوع الروية والموقف، بما يسهم في تعزيز ثقافة التسامح. لقد رغب 

الصديق جعفر الشايب »أبو هادي« أن يكون مكان تالقي األفكار، على ما بينها من 
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يكن  المملكة. ولم  في  والثقافي  الوطني  المشروع  بوتقة واحدة، لخدمة  في  تباعد، 

تحقيق ذلك باألمر السهل، في كل األحوال. لكن مواصفات »أبو هادي«، من دماثة 

خلق ورحابة صدر، وفكر متسامح جعلت المستحيل، أمًرا ممكنًا، ومحقًقا.

لكل  ومظلة  موثاًل  يكون  أن  على  المنتدى،  على  المسؤولون  حرص  وبالمثل، 

استخفاف  دون  وحكمتهم،  الشيوخ  تجارب  من  تستسقى  فالخبرات  األجيال. 

بالحاضر، وما يزخر به من طاقات وإمكانات، مع اعتبار أكبر، للجيل الجديد، جيل 

المستقبل الواعد. ولذلك بالحرص على احتضان المواهب الفكرية والمبدعين، من 

شعراء وكّتاب قصة وفنانين تشكيليين، في مختلف أنشطة المنتدى، وبات ذلك من 

أولويات اهتمامات البرامج السنوية للمنتدي.. وذلك ما يلحظ بوضوح، في عدد كبير 

من األنشطة التي تبناها ورعاها منتدى الثالثاء الثقافي، خالل عقدين من عمره.

وبالتأكيد فإن المستقبل، سيحمل مهاًما أخرى مختلفة، سترتب على منتدى الثالثاء 

الثقافي أعمااًل مضافة. فوباء كورونا، الذي غير نمط حياتنا منذ بداية عام 2020 حتى 

تاريخه، يستوجب وقفات عديدة، لمناقشة ما ترتب على انتشار هذا الوباء، من تغير في 

سلوكياتنا، وأنماط حياتنا. وأيًضا ما نتج عنه من تراجع في األنشطة االجتماعية، وما 

أدى له من تعطل مصالح الناس، وتأثيرات الوباء االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 

ليس على بالدنا فقط، بل على مستوى العالم، ومن ضمنه البلدان العربية واإلسالمية، 

التي تنال باستمرار الحصة األكبر من اهتمام جميع المهتمين.

التهاني والشكر لإلخوة  الوفاء والعرفان، تقديم خالص  وأخيًرا، يقتضي واجب 

وفي  كلل،  أو  ملل  غير  من  طاقتهم،  جّل  وعملوا  طوياًل،  سهروا  الذين  واألخوات 

الظروف  كل  رغم  المنتدى،  يستمر  لكي  الشايب  األستاذ  الغالي  الصديق  المقدمة 

النبيلة،  والمصاعب في تقديم عطائه، متمنًيا لهم النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم 

وليستمر المنتدى شعلة مضيئة، معززة روح التسامح والرقي والخير في بالدنا العزيزة.
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online. Almost every Tuesday program begins with an art display by a 

male or female artist showing a short film that recognizes or celebrates 

a local regional state or international issue or event a panel presentation 

that is followed by a lively and interactive question/answer session a 

guest of honor that offers a commentary about the panel presentation. 

Each session concludes with honoring an individual for his/her 

achievement. The program like clockwork starts and ends promptly.

I believe that the TCF is an institution that deserves to be replicated 

in every town and major city of the country. It can also serve as a model 

to emulate. In its 20 years of existence TCF has contributed greatly to 

the intellectual and cultural life of local community country and region. 

I must mention that TCF owes its success to the visionary leadership 

dedication and commitment of its director Mr. Jaffer Alshayeb and 

his highly capable and dedicated administrative team coupled with 

guidance and counsel of its distinguished board of trustees. 

The pulse of any community can be assessed by the intellectual 

and cultural vitality of its institutions. Truly TCF is such an institution! 
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discussed in the more than 450 panel presentations that were held over 

the last two decades. TCF has consistently sought to bring people from 

diverse backgrounds representing different fields of human endeavor 

to share their thoughts ideas and talents with a respectful audience 

that is open to learning and interacting actively with guest presenters. 

The second impressive attribute of TCF is the goals it espouses 

including fostering an environment that is conducive to thoughtful and 

respectful discussion and sharing of ideas. In 2016 I had the honor of 

participating in one of the Tuesday night forums. The evening began 

with a rich and inspiring art display by a female artist which was followed 

by a brief presentation by members of Promoting Psychological Health 

Group. Afterwards I spoke for about twenty minutes and I was extremely 

impressed by the thoughtful questions and comments from both the 

female and male members of the audience. I learned a lot from the 

audience who enliven the Tuesday night activity by their genuine love 

for new ideas and their delight in open exchange of ideas. I have told 

one of my dear friends who attended this event that such a rich event is 

something I have not seen in my university or community (Cedar Falls 

Iowa) in which I have been living in since 1990. Thus the primary goal of 

TCF that of promoting dialogue is a goal that is practiced and enacted. 

TCF evaluates its every session and learns from it so it can continually 

improve the quality of its program and maintain its commitment to 

dialogue and diversity.

The third and final aspect that is laudable about TCF is its varied 

weekly program that has been going on without fail since it started in 

2000. The program is recorded and streamed live for people to access 
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In my opinion Muntada Althulatha the Tuesday Cultural Forum 

(TCF) is one of the most unique cultural/intellectual institution in the 

country and the Gulf region in terms of the synergy and alignment of 

its values goals and activities. I will comment about each of these three 

intertwined attributes based on my observations of the growth and 

development of the TCF since its inception in 2000.

Promoting dialogue celebrating diversity and honoring talents are 

among the core values of TCF that resonated and still resonate with 

me. Many cultural institutions clubs and centers include such values in 

their Vales & Mission statements but very few embody and enact them. 

That is not the case with TCF. Any honest and objective observer would 

see TCF’s values in action by attending (in person or online) any of its 

Tuesday forums reading its publications and noticing the diversity of 

the guest speakers/presenters audience and rich and relevant issues 
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Cultural activities are essential and effective tools for engaging 

communities consider through their heritage and culture. look at 

critically at what to change and adapt to new living situations. and 

forge confidently forward to face challenges for a better future. Such 

engagement will bring pride to any community on their heritage and 

confidence in adopting new ways and adapting existing ways of living 

without losing the pride in their past traditions but seeing progress as 

building on the past rather than negating it. 

My recommendation to the TCF is to have more discussions on the 

various SDGs and how Vision 2030 fits in those to build global context 

in the changes happening in the Kingdom. Also. to create dialogue on 

how culture will develop with challenges facing us in the future coming 

from technological improvements like Artificial Intelligence. I look 

forward to continuing learning about the Kingdom from the information 

I receive regularly about TCF.



317 ContributionاtoاtheاThulathaاCulturalاForum

The TCF is specifically important in 2020 since the KSA. as leader of 

the G20. is also leading such development goals at the global scene. 

The TCF activities serve two purposes: a) build more awareness on 

key changes in the Kingdom as a result of the launch of Vision 2030 

and its affiliated global initiatives like the SDGs. and b) mobilize the 

communities in the Qatif region to interact. shape and implement the 

goals outlined in Vision 2030. 

In this sense TCF is undertaking key role at supporting its own 

constituency and community within the local and international 

frameworks. that are closely linked. for better involvement of our 

societies to develop and propel to the development of the Kingdom as 

envisioned in the Vision 2030. Specifically. by focusing on the issues of 

culture and wellbeing. it is creating dialogue on the relevant elements 

defined by the Vision 2030. namely the importance of building a happy 

and content society through supporting: healthy living in all aspects; 

culture and entertainment; development of our living environment in a 

sustained healthy environment; better services for our society for more 

efficiency. empowerment. and justice/equity(1); better opportunities for 

young people leading to meaningful and satisfactory employment. The 

TCF is commended for proposing such points of community actions 

by running meetings that call for incremental changes rather than 

abrupt ones. This aims to engage the community in understanding. 

adopting. and acting on the various issues being raised for positive 

lasting change in the Saudi Society as outlined in the Vision 2030. 

Consumption and Production. 13) Climate Action. 14) Life below water. 15) Life on Land. 16) Peace. 
Justice and Strong Institutions. 17) Partnerships for the Goals. 

as mentioned in Vision 2030 1(  الكفاءة والتمكني والعدالة(
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As a Palestinian living between Jerusalem and Berlin. the Thulatha 

Cultural Forum (TCF) regular updates through its website and regular 

information circulation. offers a window in what is happening on the 

cultural and living scene in the Kingdom of Saudi Arabia generally and 

specifically in the Qatif region. The TCF offers latest development and 

activities that are critical to the recent developments in the Kingdom. 

In a subtle way the TCF stays up to date by presenting its audience 

from the local communities important issues that is affecting and 

promoting new way of life in the Kingdom anchored in the Vision 2030 

and contributing to the Sustainable Development Goals (SDGs)(1). 

(1)  The international framework of SDGs is defined by 17 goals namely: 1) No poverty. 2) Zero Hunger. 3) 
Good Health and Well-Being. 4) Quality Education. 5) Gender Equity. 6) Clean Water and Sanitation. 
7) Affordable and Clean Energy. 8) Decent Work and Economic Growth. 9) Industry. Innovation and 
Infrastructure. 10) Reduced Inequalities. 11) Sustainable Cities and Communities. 12) Responsible 



Thulatha “Tuesday” Cultural Forum (TCF)
in the Eyes of Arab Intellectuals

This book is published by Thulatha Cultural Forum (TCF) on its 20th anni-
versary and includes a rich collection of articles about TCF that were written 
by 100 writers, thinkers and intellectuals from Saudi Arabia and other Arab 
states. Unanimously, the writers have noted how impressed they were with 
TCF’s continuous work and achievements over the last twenty years. They 
also have comment about the Forum’s dynamic and progressive cultural com-
munity-based organization, which prospered despite the many challenges it 
initially faced in a very conservative social environment. The Forum continues 
to build upon its many achievements, and looks positively, optimistically, and 
openly to the future.

A Brief Introduction
 I The Thulatha Cultural Forum (TCF) is a non-profit, civic organization 
that was established in 2000 by a group of intellectuals in the city of 
Qatif, Saudi Arabia.

 I TCF aims at promoting dialogue and building bridges between and 
among intellectuals and civic leaders. It focuses on issues that are im-
portant to society such as religious tolerance, human rights, social co-
herence, cultural coexistence, pluralism, and diversity.

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

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

 I TCFs’ leadership team consists of professional members of Board of 
Directors along with an Advisory Board whose members are leading in-
tellectuals and journalists. 

 I TCF received an award from the Saudi Ministry of Culture and Media 
in an honoring ceremony in 2010. In addition, TCF received the Chaillot 
Prize from the European Union Delegation in Saudi Arabia and the Gulf 
in 2015.






