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تقديم 

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وآله وأصحابه وبعد:

من المهام العس�يرة أن تكتب مقدمة كت�اب أّلفته، ألن المقدمة؛ فاتحة الكتاب 

وملخًص�ا ألفكاره وفيها بيان دواعي التألي�ف وحاجتنا له، فإذا كان »الكتاب ُيعرف 

من عنوانه« � كما يقال �، فالمقدمة هي »اإلغراء لقراءة الكتاب«، وغالب القّراء قبل 

أن يشتري كتاًبا يبدأ بتصفح مقدمته، ألن غواية الكتاب تظهر من النظرة األولى على 

المقدمة.

ف�إذا كان�ت كتابة مقدم�ة كتاب تحم�ل هذا التح�دي المعرفي والنفس�ي رغم 

قصره�ا، فما بالك�م بكتاب�ة مقدمة كتاب موس�ٍم ثقافٍي حاف�ٍل بالمع�ارف والعلوم 

واألدب والتاريخ ؟!، موس�م ثقاف�ي لعام كامل، وألهم منت�دى ثقافي في المملكة 

العربية الس�عودية ؟!، ولذلك أجد أن مقدمًة من هذا النوع تس�تلزم فناًنا متمكنًا من 

خل�ط األلوان المتباينة لينتج منها لوحة زاهية، و أديًبا مبدعا ُيحس�ن دمج الكلمات 

والمعاني من معارف متنوعة لينظمها في سلك من الجواهر الفاتنة، وبما أنني لست 

من أولئك الفنانين أو األدباء المبدعين، فس�أكتبها بمش�اعر الصديق المحب الذي 

رأى الفك�ر والثقاف�ة يس�طع نورها بي�ن نخالت واح�ة القطيف، ورأى طيًف�ا أّخاًذا 
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متع�دد األل�وان رغم كل االختالفات التي رس�متها طبائ�ع البش�ر، والتباينات التي 

انتجتها أفكارهم، هذا الضياء الساطع كان فتنًة لمحبي الشعر واألدب والفكر، وقد 

وجوده في هذا المنتدى المختلف!

ه�ذا المنت�دى المختل�ف لم يك�ن مكاًن�ا للثقافة وتب�ادل المع�ارف واألفكار 

فحسب؛ بل كان حضنًا دافًئا يجمع بين أبناء الوطن الواحد، فهمومهم واطروحاتهم 

مهم�ا تنوعت فهي ألجل رس�م خارطة التنمية، والدفع نحو التطور، واإلس�هام في 

خلق بيئة محّصنة من اإلرهاب والتطرف.

ه�ذا المنت�دى المختلف كان ق�دره الجغرافي أن يكون وس�ط أح�داث كثيرة 

أصاب�ت المنطقة في اس�تقرارها وأمنه�ا، ومع ذلك كانت روح المب�ادرة المخلصة 

للوط�ن حاضرة في برامج المنتدى وندواته من خ�الل منع خطابات الفتنة واإلثارة 

الطائفي�ة، وتقريب وجهات النظر بي�ن المجتمع وقياداته الفكري�ة واإلدارية، وهذه 

ه�ي مس�ؤولية المثقف تج�اه كل ما يزعزع اس�تقرار وطن�ه؛ بأن يك�ون صمام أمان 

وداعية س�الم ومحافًظا على مكتس�بات المجتمع بداًل من دفعه في رهانات خاسرة 

أو االستجابة ألجندات مشبوهة.

وال ن�زال نع�ّول بكثير م�ن األمل على تل�ك المنتديات الثقافية ف�ي كل أرجاء 

المملك�ة أن تنمي الوع�ي الديني الصحيح البعيد عن التعصب المقيت للمذهب أو 

الطائفة، وال نزال أيًضا نعقد األمنيات على خلق بيئة تسامحية تذوب فيها الخالفات 

ا منيًعا في وجه كل خطر يهدد سالمتنا وأمننا الوطني. ونصبح سدًّ

والمجتمع المتحضر في أي مكان كان؛ ال بّد له من مؤسس�ات رس�مية وأهلية 

تقوم برفع مستوى التقدم والرقي بين أفراده، والمنتديات والصالونات الثقافية؛ ربما 

كان�ت من أهم تلك الرافعات الحضارية التي انضجت الكثير من النظريات العلمية 

وألهم�ت المفكري�ن في كتابة الكثير من المؤلفات ومناقش�ة الكثير من األفكار عبر 
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أزمن�ة عديدة. والمملكة العربية الس�عودية س�ارت على ذات ال�درب حتى ال تكاد 

تخلو مدينة من صالون أو منتدى ثقافي يس�هم بش�يء من العطاء في دعم مش�اريعنا 

الوطنية والتنموية.

اكت�ب ه�ذه المقدمة رغم مرور عقد من الزمان عل�ى انعقادها، بيد أن افكارها 

وموضوعاتها ال تزال تدفعنا لمزيد من االهتمام بها، مثيرًة حاجتنا للمراجعة والنقد 

وتقديم البدائل والحلول لمعالجة الكثير من إش�كاليات واقعنا وتحديات مستقبلنا 

الواعد بإذن الله.

وف�ي ختام مقدمة مش�اعري الت�ي عّبرت عن بعضها وعجزت ع�ن التعبير عن 

الباق�ي، ال يس�عني إال أن أرج�و وأدع�و الله تعالى له�ذا المنتدى ولراعيه المس�ّدد 

األس�تاذ جعفر الشايب بدوام التوفيق والنجاح نحو المزيد من العطاء والنماء وبناء 

َلبِنات الحب بين أبناء هذا الوطن الغالي.

مسفر بن عيل القحطاين
الظهران





تمهيد

يأخذن�ا كتاب الموس�م الثقافي التاس�ع ه�ذا لمنتدى الثالث�اء الثقافي في نزهة 

حقيقي�ة بين مختل�ف العلوم والمعارف، وفي جولة معرفية تش�مل الثقافة والتاريخ 

واألدب واالقتصاد والسياسة ضمن حوارات ونقاشات تفاعلية، موافقة ومعترضة، 

لكنها ثرّية في المضمون وخفيفة في األسلوب وعميقة في المضامين.

ف�ي األدب الس�اخر يتألق رائده الش�اعر حس�ن الس�بع مجارًيا أجم�ل ما قالته 

العرب في هذا المجال بكل خفة ورشاقة ولطف، وأربعة من نخبة الشعراء )محمد 

الحمادي، ياس�ر آل غريب، عقيل المس�كين وصالح الخنيزي( يحلقون في أجواء 

الوط�ن ش�عًرا يالمس ش�غاف القل�وب، كم�ا يحكي األدي�ب عيد الناص�ر حكايته 

»هسهسة التراب« ليسرد التحوالت االجتماعية والثقافية في فترة النفط ضمن حوار 

ثري مع مجموعة من القاصين واألدباء.

ح�ول الم�ال واالقتصاد، يتناول الدكتور حس�ين المهدي موضوع االس�تثمار 

العق�اري ف�ي ظل األزمة المالية ، كما يفّصل األس�تاذ س�عد القحطاني أبعاد األزمة 

المالية الراهنة واآلثار التي س�تخلفها والفرص التي قد تتركها أيًضا. قضايا الشباب 

والتحدي�ات الت�ي يواجهونها، كان�ت حاضرة وتحديًدا في أض�رار المخدرات عبر 
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س�رد تجارب واقعية من مدمنين س�ابقين، وكذلك التحصين من االس�تخدام الغير 

منضبط لمواقع اإلنترنت وتأثير ذلك على الشباب.

ما أروع جلس�ات االس�تماع لقصص وأحداث التاريخ عندما تسمعها من أحد 

الرواة كالدكتور حس�ن الغانم وهو يس�رد لقاءاته مع الملك المؤس�س وقصصه مع 

مسؤولي شركة أرامكو وأزمات المنطقة خالل فترة الحرب العالمية الثانية، ليضفي 

عليها مس�حة م�ن الظرافة والفكاه�ة. والباحث جالل الهارون يتح�دث عن تاريخ 

دارين وعوائلها وجذورهم االجتماعية وأنواع التجارة التي اشتهرت بها.

بين قضايا حقوق اإلنسان ومناقشة دور المؤسسات الحقوقية التي يستعرضها 

الخبير فيها الدكتور حس�ين الش�ريف وما تثيره من جدل ونقاش متواصل، وكذلك 

ندوة »الش�باب وحقوق اإلنس�ان«، وبين تناول وتحليل ودراس�ة خطاب االعتدال 

في المجتمع مع األستاذ علي آل طالب والشيخ شاكر الناصر وكذلك في محاضرة 

الدكت�ور عدن�ان الزهران�ي، بين ه�ذه المواضيع يش�تد الحوار وتطرح أس�ئلة جادة 

ومهمة بحًثا عن إجابات وافية.

في هذا الموس�م نال�ت قضية المواطن�ة اهتماًما ملحوًظا حي�ث تحدث حول 

سبل ومعوقات ترسيخها الدكتور عبد الوهاب القحطاني، وكذلك األستاذ عبد الله 

جناحي مس�تعرًضا تداخل الهويات وريعية االقتصاد وتأثيرهما على تحقيق مفهوم 

المواطنة. 

وحول الحراك الثقافي والتراثي في المنطقة، تناول األستاذ زكي الميالد قراءة 

للمش�هد الثقاف�ي وأبعاد تطوره، واس�تعرض األس�تاذ عبد الله الش�ايب »المش�هد 

الثقافي في األحساء«، و»مراجعة للخطاب الديني في المجتمع المحلي« لمجموعة 

من المثقفين، واستعراض ألبرز »الدوريات الثقافية« وكذلك المهرجانات التراثية، 

وأخيًرا مناقشة فكرة »المرجعية الدينية المحلية« التي تثير جداًل كبيًرا لكونها تطرح 
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أسئلة جادة.

جمع القائمون على المنتدى � في هذا الموسم � المادة السالفة الذكر ضمن 22 

ندوة وأمس�ية حوارية، شارك فيها مختصون ومهتمون في مختلف هذه المجاالت، 

تم جمعها لتش�ّكل توثيًقا لحراك ثقافي متواصل يالم�س قضايا المجتمع وما يدور 

فيه، ويقدم في بعض منها حلواًل ونقًدا ذاتًيا وأفكاًرا جديدة للمستقبل.

جعفر حممد الشايب
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الندوة الأولى

المخدرات في المجتمع وسبل مواجهتها
 1429/10/21ه الموافق 2008/10/21م

ال�سيف: الأ�ستاذ يو�سف مو�سى ال�سالح �
مرشد عالج إدمان

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد عبدالغفور ال�سيوخ*)1) �

*  كاتب وباحث.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

من مواليد العام 1381ه )1961م(. �
مرشد عالج إدمان. حاصل على شهادة من معهد أخصائيي  �

عالج اإلدمان في مينيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية.
حاصل على العديد من الشهادات في إكمال عالج اإلدمان،  �

هيزل�دن  مؤسس�ة  م�ن  األس�ري،  والع�الج  واالنت�كاس، 
بالواليات المتحدة األمريكية.

حاصل على رخصة الهيئة الطبية لعالج اإلدمان كمرشد. �
ش�ارك في ع�دة مؤتم�رات ذات عالق�ة، كالمؤتم�ر العربي  �

السادس للوقاية من اإلدمان.
أصدر الكثير من الكتيبات اإلرش�ادية؛ مثل كتيب »تش�ريح  �

االنتكاس�ة«، »ه�ل أن�ا مدمن«، »االس�تياء والتعاف�ي«، كما 
أصدر العديد من األشرطة التوعوية والنشرات والمطويات 

حول أضرار المخدرات والتدخين وسبل معالجتها.
ش�ارك بإلق�اء المحاض�رات التطوعي�ة وتنظي�م الن�دوات  �

ول�ه  الوقائي�ة.  والمخيم�ات  والمستش�فيات  للم�دارس 
مس�اهمات فعال�ة ضم�ن أنش�طة الي�وم العالم�ي لمكافحة 

المخدرات.



المخدرات في المجتمع وسبل مواجهتها

مقدمة مدير الندوة:
تشير أكثر التقارير والدراسات واألبحاث إلى تصاعد ظاهرة تعاطي المخدرات 

وترويجها على مستوى العالم أجمع، وال شك أن أسباًبا متداخلة ومتشابكة ساهمت 

في الوصول إلى هذا الوضع، منها أسباب ثقافية ودينية واجتماعية وقانونية. وتغليب 

أحدها على اآلخر أمر نسبي يعود إلى طبيعة البيئة التي تحتويها.

م�ا يهمنا الليل�ة هو تناول األس�باب التي أدت إلى تفش�ي ظاه�رة المخدرات 

تعاطًيا وترويًجا في مجتمعنا المحلي، وهو المحور األساس الذي سيبحثه الضيف 

الكري�م؛ مس�تقرًئا تجربت�ه الش�خصية في محاول�ة للوق�وف على الس�بل الممكنة 

لمعالجة هذه الظاهرة كمحور آخر.

كلمة الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السالم عليكم أيها األخوة 

الكرام ورحمة الله وبركاته.

أرح�ب بك�م جميًع�ا ف�ي إطالل�ة الموس�م الثقاف�ي التاس�ع لمنت�دى الثالثاء 

الثقاف�ي، بعد موس�م كان مليًئا بالعديد من الفعالي�ات التي تمثلت في المحاضرات 
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والن�دوات المتنوع�ة والمتع�ددة ثقافًي�ا وأدبًيا؛ والتي اس�تضيف فيه�ا بعض رجال 

األعمال وش�خصيات المجتمع م�ن مختلف مناطق المملكة. وف�ي حضرتهم، تم 

طرح العديد من القضايا المهمة التي تضمنت مواضيع مهمة مثل حقوق اإلنس�ان، 

المجتمع المدني، والتقارب المذهبي.

كذلك تم إشراك بعض األنشطة األهلية في مختلف المجاالت ضمن ما طرح 

من قضايا، كاإلنتاج الفني التش�كيلي، والفن اإلنشادي، إيماًنا من المنتدى بطاقات 

واعدة تس�تحق أن ُيلتفت له�ا، تعريًفا بها للمجتمع وتش�جيًعا لها لدفعها لمزيد من 

العمل عبر النقد والمراجعة.

لقد تميز الموسم الماضي باستحداث زاوية المعرض الفني الذي أقيم بشكل 

منتظ�م عب�ر إتاحة الفرص�ة لفناني�ن وفنان�ات للمش�اركة بأعمالهم الفني�ة، وكانت 

تعرض ألسبوعين متتالين بعد التعريف بهم. كذلك كانت فقرة كتاب األسبوع التي 

خص�ص له�ا من وقت المنت�دى مجااًل يتم في�ه التعريف بأبرز الكت�ب الصادرة في 

المنطقة حديًثا مع توفيرها للبيع.

ونح�ن نس�تأنف الليل�ة نش�اط المنتدى لموس�مه الثقافي التاس�ع مع األس�تاذ 

يوس�ف الصال�ح، أتمنى أن تكون فاتحة تبش�ر بفائدة تنعك�س إيجاًبا على مجتمعنا 

بفض�ل تواصلكم وتفاعلكم ومقترحاتكم التي ال ش�ك أن لها من اهتمامنا نصيب. 

حياكم الله جميًعا، ومرحًبا بضيفنا العزيز.

ن�س المحا�سرة:
بداي�ة، أقدم ش�كري لمنتدى الثالث�اء الثقافي على إتاحة فرصة المش�اركة لي 

ضم�ن برنامج�ه الثقافي، وأخص بش�كري راعي المنتدى األس�تاذ جعفر الش�ايب 

متمنًيا أن أوفق في تقديم ما يثري موضوع الندوة.

رغم العدد الهائل من المحاضرات التي قدمتها على مدار ستة عشر عاًما، والتي 
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تجاوز عددها ألف وس�تمائة محاضرة مسجلة رس�مًيا، إال أني ال زلت أشعر برهبة 

قبيل كل إلقاء. ال لش�يء، س�وى شعوري بحجم المش�كلة المتمثلة في المخدرات 

تعاطًي�ا وترويًج�ا. وحتى نخرج جميًع�ا بالفائدة التي من أجله�ا اجتمعنا، فإنه ال بد 

ا أن أكون معكم  لن�ا أن نتناول الموضوع بش�فافية وجرأة. ولذا، أجد م�ن المهم جدًّ

كذلك في طرح تجربتي.

أن�ا، وقب�ل أن أكون مرش�د ع�الج إدمان، وقب�ل أن أدرس ه�ذا التخصص في 

الوالي�ات األمريكي�ة، وقبل أن أفكر في أن أكون أي ش�يء آخر غي�ر ما كنت عليه، 

كنت مدمنًا لعش�رين س�نة مضت، ولس�ت أقول ذل�ك تفاخًرا بمعصي�ة، أو لعكس 

ص�ورة بطل اس�تطاع أن يقف في وجه المخدرات قب�ل أن تقضي على ما تبقى لديه 

م�ن أم�ل في حياة كريم�ة، ولكن ألقف معكم على األس�باب الحقيقية لمنش�أ هذه 

المشكلة، وكيفية عالجها.

أن أعيش عش�رين س�نة كمس�افر في طائرة أجه�ل وجهتها، ووق�ت وصولها، 

وأبقى كل ذلك الوقت حائًرا يتهددني القلق صباح مس�اء بسقوطها، وينعكس ذلك 

على أسلوب حياتي وتفكيري وتعايشي مع وضع أموت فيه كل يوم آالف المرات، 

فتلك تجربة تس�تحق أن تطرح. وفي طرحها سأضع خطوًطا عريضة لما خرجت به 

في تجربتي الشخصية والعالجية من أسباب نشوء مشكلة المخدرات.

م�ع احترام�ي للجميع، أرجو أن ال توّظف تجربتي لش�حذ تحامل األبناء على 

اآلباء أو العكس، بل لتوطيد العالقة وتعزيزها، ال سيما فترة المراهقة التي هي أكثر 

المراح�ل حرًج�ا في حياة كل ش�اب. وه�ي المرحلة التي بدأ ضياع�ي فيها؛ ال ألن 

أهلي أناس غير جيدين، بل ألني ظننتهم � خطًئا � كذلك.

ا، غير أن حاج�ًزا قوًيا منع من أن  كان وال�دي إنس�اًنا محترًما، وكان يحبن�ا جدًّ

نتواصل معه بتلقائية، حتى بات من الصعب على أحدنا أن يناقش�ه في أبسط األمور 
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دون أن تنتهي في أغلبها بمش�ادة أو مشاحنة، وقد عانيت شخصًيا من ذلك متمسًكا 

له أن�ا. أب ال يه�دد أو يتوعد. أب ق�ادر على  ف�ي خيال�ي بص�ورة األب ال�ذي أفصِّ

استش�عار حاج�ة أبنائه له بالصورة التي يريدونها ه�م ال التي يرتئيها هو، مما دعاني 

لرفض أسلوب والدي جملًة وتفصياًل. وهنا كانت بداية السقوط.

اأوًل: افتقاد الأمن في المنزل:
أعترف أني كنت مقّصًرا في دراس�تي، وكان حلم والدي لي بمس�تقبل مش�رق 

يتض�اءل أمام عيني�ه إثر ما كان يرى من تدني نتائجي، حت�ى دعاه ذلك إلى أن يغلظ 

عل�ي الق�ول مه�دًدا بضرب�ي إن أنا فش�لت، وكن�ت أعل�م أن والدي مم�ن ينفذون 

تهديده�م، فدعان�ي ذلك للبحث عن مخرج ف�ي الوقت الضائ�ع، ذاك أن االختبار 

النهائي لم يكن قد تبّقى عليه سوى يومان.

رغ�م أن�ي تمنيت آن�ذاك كثيًرا أن لو ل�م يهددني والدي بالض�رب، إال أني بت 

أتمن�ى الي�وم أن�ه ضربني ليقط�ع علي س�بيل البحث عن ح�ل خارج المن�زل لعدم 

ضربي، لما القيت في خارج المنزل من ذل ما كان ليقارن أبسطه بعسير والدي.

إن أحد أهم أسباب اللجوء للمخدرات يكمن في غياب الشعور باألمن داخل 

البيت لغياب روح األسرة، وذلك بدوره يعود ألسباب أخرى، منها انشغال األبوين 

بأمورهما الخاصة عن التواصل مع أبنائهما، ومنها التدخل في تفاصيل حياة األبناء 

بما يفقد الشعور بالذات واحترامها.

والحقيق�ة أن�ي أرغب هنا في اإلش�ارة إلى تص�ور بعض أولي�اء األمور من أن 

التواجد المادي لهما في البيت كافًيا للتحكم بزمام األمور فيه، حتى أن بعض اآلباء 

يبقى متمس�ًكا بعالقة زوجية فاش�لة تؤثر على األبناء بمشاكلها وتبعاتها، متصورين 

أنهم بذلك يضّحون من أجل أبنائهم، وليس ذلك صحيًحا، إذ أن تواصاًل روحًيا ال 

بد أن ُيلمس في العالقة بين اآلباء واألبناء يمكن تحقيقه حتى في ظل غياب األبوين 
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أو أحدهما لظرف ما، ولقد أظهرت دراس�ة حديثة أن مس�توى رعاية كثير من اآلباء 

المطلقين ألبنائهم أفضل بكثير مما كانوا عليه قبل انفصالهم.

ثانًيا: القابلية لال�ضتهواء بوا�ضطة رفاق ال�ضوء:
لق�د كان لتهدي�د وال�دي ل�ي بالض�رب في حال فش�لي ف�ي االمتح�ان ضغٌط 

وق�ع على نفس�ي فأثقل ش�عوري بالخوف والترق�ب، مما دعان�ي للبحث عن حل 

س�ريع، وألني لم أتصوره داخل المنزل، فقد لجأت إلى من تصورت قدرتهم على 

مساعدتي، وما كانوا كذلك حقيقة لعدم قدرتهم على مساعدة أنفسهم أساًسا.

ال بأس أن أش�ير هنا إلى أنواع الرفق�اء، وهم ال يتجاوزون أحد ثالثة من رفيق 

يس�عد األب أن ي�رى ول�ده معه، ورفيق قادر عل�ى خلق لغة متغيرة حس�ب الظرف 

الذي يس�تلزمها، ورفيق ثالث خفي يلجأ له االبن حال مواجهته مشكلة، وقد يكون 

هذا الرفيق قادًرا على حلها وقد ال يكون كذلك.

بالنس�بة ل�ي، وبع�د تهديد أب�ي لي بالض�رب، لجأت إل�ى الرفي�ق األول علي 

أجد لديه حاًل س�ريًعا � كعادة الشباب الذين يس�تعجلون الحلول � فلم أجد لديه ما 

يعينني على حالي. ولجأت للرفيق الثاني فوجدته عاجًزا عن مس�اعدتي، أما الرفيق 

الثال�ث، فقد نصحني بالغش، ووجهني آلخر يعلمن�ي كيفية عمل تحضير وريقات 

)البرشامة(، وكنت جاهاًل بها آنذاك.

وحتى يعلمني ذلك اآلخر بعض أس�اليب الغ�ش لتجاوز االمتحان، كان ال بد 

أن أدخن مثله إثباًتا الس�تحقاقي مساعدته، وكان ال بد أن أقبل عرضه لمرافقته آخر 

الي�وم الدراس�ي، وكان ال ب�د أن أقبل ما عرض علي من )حب�وب( أغراني بتعاطيها 

ألس�تطيع مس�ح كتاب الرياضيات ف�ي ذاكرتي دونما مجهود يذك�ر؛ وال أزال أذكر 

تلك الحبوب، وكيف فتحت لي أبواًبا من العذاب لم تكن لتقفل طوال عشرين عاًما 

لوال أن تداركتني رحمة الله. 
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الط�الب ف�ي الم�دارس كذلك ال يتج�اوزون أحد ثالث�ة، فإما طال�ب متفوق 

يجه�د نفس�ه اس�تذكاًرا، وهو في نظ�ر كثير من الط�الب معقد، وإما طالب كس�ول 

يقص�ر حضوره للمدرس�ة عل�ى فرد عضالته لض�رب هذا وش�تم ذاك وهو في نظر 

الكثيري�ن بطل، وإما طالب ال يكاد يعي من حضوره ش�يًئا س�وى جرس بداية اليوم 

وجرس نهايته، وأمره في تصور الطالب معلق باألحداث التي يمرون بها جميًعا.

لق�د تعاطي�ت الحبوب بهدف النجاح، وقد نجحت فع�اًل، ولكن في اإلدمان، 

ال الدراسة؛ حتى إذا لم تعد الحبوب تريحني نصحني رفاقي بشرب الخمر، وتركته 

بع�د فترة لرائحته التي كانت تفضحني، وأدمنت الحش�يش، فالهيروين الذي أودى 

بي س�ريًعا إلى أتعس حال تصورت معه إمكانية الحياة بشكل أفضل خارج مجتمع 

ال يحت�رم المدم�ن، وح�دا بي ذلك للس�فر إل�ى تايالن�د متخياًل م�دى الحرية التي 

سأحياها بعيًدا عن قيود البيت والمجتمع.

في تايالند س�جنت تسعة أش�هر � بمجرد وصولي � بتهمة ترويج المخدرات، 

وكانت فترة من الس�وء الذي جعلني أفكر في حال�ي الذي وصلت إليه، رغم يقيني 

أن التراجع آنذاك كان صعًبا إن لم يكن مستحياًل.

ثالًثا: الخجل الجتماعي:
في مجتمعنا، يعد االعتراف بوجود مدمن في األس�رة عيًبا، وليس ذلك بعيب 

ر لها  حقيقة، كما أنه ليس عيًبا االعتراف بأب مدمن. والعيب هو إخفاء مش�كلة ُيقدَّ

بذلك أن تتضاعف حتى تبلغ مبلًغا يصعب عالجه.

أذكر مرة أن س�تينية طرقت باب منزلنا تطلبن�ي، وفوجئت بطلبها مخدًرا بقيمة 

ستمائة ريال البنها الذي أرسلها لي، قالت لي والدموع في عينيها أنها ما فعلت ذلك 

إال حًبا له وخوًفا من تزايد ألمه وصراخه لدرجة يفتضح بها أمره لدى الجيران.

أما أنا، فكان لخجل أهلي معي ش�أن آخر، فقد استغليت نقاط خجلهم واحًدا 
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واحًدا، واستطعت بذلك تحقيق بعض المكاسب المادية، كشراء سيارة، والحصول 

على المال بين الحين والحين من خالل وعدي لهم بالتوبة واالستقامة. 

كان وال�داي يتص�وران أنهم�ا بذل�ك يقوم�ان بعالج�ي، والواق�ع أنهم�ا كانا 

بخجلهما يدفعاني للغرق أكثر فأكثر، وليتهما حمالني لمستش�فى أعالج فيه قبل أن 

يق�ررا تزويجي عّل الله يهديني، وق�د تعبا كثيًرا حتى وفقا لي في زوجة كذبت على 

أبيها بأني ال أدخن ليزوجني إياها. وقد تم لي ذلك فعاًل. وبقيت معها عش�رة أش�هر 

قب�ل أن أس�جن بتهم�ة ترويج كمية من الحش�يش لم يكن لي فيها ذنب؛ س�وى أني 

تحملته�ا إنقاًذا لصديق مزيف اس�تطاع أن يقنعني بأهمية وظيفته الكبيرة في ش�ركة 

أرامكو من أجل أن يحافظ على وضعه، واستطاع أن يعزف على أوتار شهامتي التي 

لم أوظفها لطفل كان سيولد بعد فترة قصيرة.

وقضيت في السجن سبع سنين؛ كبر فيها ولدي دون أن أراه أو أعايش طفولته. 

طفل بقي س�بع س�نين معتقًدا بسفر والده للدراس�ة، وظل ينتظر عودته حاماًل أعلى 

ش�هادة. وهك�ذا كان يعتقد األقارب والجيران، ال لش�يء؛ س�وى لخجل أهلي من 

االعتراف بواقع حالي الذي صرت إليه.

رابًعا: جهل ال�ضباب بالخطط التدميرية لتجار المخدرات:
أخبرني أحد التائبين � وكان قد رافقني حج هذا العام � عن سابق عمله في أحد 

مصان�ع الحبوب المخدرة، وعن خطة تصنيع حبوب خاصة للش�باب، تدمر خاليا 

مخ متعاطيها منذ االس�تخدامات األولى؛ الجزء الذي ال يمكن تعويضه في جس�م 

اإلنس�ان بأي ثمن. وذلك بعد ظنهم بفشل خطة سابقة لتدمير بعض أعضاء الجسم 

كالكلى والكبد لتمكن الشباب مادًيا من استبدالها.

وأظ�ن غير جازم أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم؛ فقد انتش�رت مؤخًرا حبوب 

مخدرة خضراء تعرف باس�م )المنتخب( تس�ببت في تعرض متعاطيها لحاالت لم 
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ا أن يعتقد  يتمك�ن األطباء من تش�خيصها لجدته�ا وغرابتها. إنه لمن المؤس�ف حقًّ

الش�اب بقدرته على التحكم في نفس�ه حين يتعاطي المخدر من باب التجربة فقط، 

لك�م أودت ه�ذه )المرة األولى( بش�باب كانوا م�ن خيرة مجتمعهم إل�ى حفر التيه 

والتخبط.

بعد هذا العرض الس�ريع ألهم األس�باب المؤدية لإلدمان، والتي استعرضتها 

من خالل طرح تجربتي الشخصية، أؤكد على أن األمل في التعافي يبقى قائًما حتى 

ف�ي أحل�ك الظروف، لكنه بحاجة إل�ى أرادة حقيقية يدعمها الوعي بظروف نش�وء 

المشكلة واستفحالها من قبل المدمن وأسرته بل ومجتمعه.

وبذك�ر األه�ل والمجتمع، تجدر اإلش�ارة إل�ى أهمية احت�واء المدمن ليكون 

ذل�ك عوًن�ا له ف�ي رحلة عالجه، م�ع التأكيد عل�ى أن تركه وحيًدا ف�ي معمعة األلم 

النفس�ي والجسدي قد يدفعه للبحث عمن يحتويه خارج منزله. وفي الخارج ينتظر 

المروجون بكامل استعدادهم لتلقفه وتوريطه في جرائم منظمة.

والحقيقة أنه ليس في الش�ارع فقط يبدأ الس�قوط؛ فحتى شبكة اإلنترنت كانت 

بداي�ة م�آٍس لكثي�ر من الش�باب الذين لم يج�دوا من أهله�م توعية وتثقيًف�ا كافيين 

للتعامل مع هذه التكنولوجيا في عملية التواصل واالنفتاح العالمي.

 في دراس�ة أجريت على موقعي الش�خصي ع�ن مدى متابعة اآلب�اء ألبنائهم، 

وتمت على ألف وخمس�مائة ش�اب، كان�ت النتيجة أن ما نس�بته 70% منهم لديهم 

أجه�زة كمبيوت�ر محمول�ة ال يعلم بها آباؤه�م وال يعلمون � بذل�ك بطبيعة المواقع 

المحظ�ورة التي يدخلونها � ويعلم 10% من اآلباء بامتالك أبنائهم ألجهزة كمبيوتر 

م�ع جهل منه�م بهذه المواق�ع التي يدخلها أبناؤه�م، فيما كانت نس�بة اآلباء الذين 

يجهل�ون دخول أبناؤهم عليها رغم وج�ود أجهزة الكمبيوتر في مناطق مفتوحة في 

المنزل ما نسبته 15%، لتبقى نسبة 5 % آلباء يعلمون تماًما دخول أبنائهم على مواقع 
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محظورة وال يمانعون.

أعل�م أن الحدي�ث ذو ش�جون. ل�ذا، أتوق�ف عند ه�ذا الحد، على أم�ل إثراء 

الموضوع بمداخالتكم وأسئلتكم التي أتمنى أن أوفق في اإلجابة عليها ما استطعت.

مدير الندوة:
ا أن تجربتك أس�تاذ يوس�ف كان�ت مؤلمة، ع�زاؤك فيها أنها  م�ن الواضح جدًّ

س�لطت الضوء على كثير من األس�باب التي توقع اإلنس�ان في ش�رك المخدرات. 

وأكاد أجزم أنك بعرضك هذا قد حفزت الحضور لطرح تساؤالت كثيرة، منها على 

سبيل المثال اإلشارة إلى سبل العالج، وكان ذلك محور حديثنا الثاني افتراًضا. 

الأ�سئلة والمداخال�:
الأ�ضتاذ فوؤاد ن�ضر اهلل )كاتب و�ضحفي(:

نحمد الله أن ختم لك بالصالح أستاذ يوسف؛ فأصبحت صالًحا ومصلًحا في 

ذات الوقت. مداخلتي أشير فيها إلى أن محاربة المخدرات في أي مكان في العالم 

� بما في ذلك المملكة � أمر ال ينطلق من ناحية شرعية فقط؛ بدليل وجود محرمات 

ال تحارب في بلدنا؛ كالتدخين الذي يرى كثير من العلماء حرمته. 

في جميع دول العالم، وخاصة في أمريكا وأوروبا، هناك حرب ضد المخدرات 

ال الخمور؛ وحتى حرب المخدرات تشن في أغلبها على الترويج ال التعاطي، حتى 

أن تعاط�ي المخ�درات يتم أحياًنا بمرأى م�ن رجال األمن الذين ق�د يتعاطفون مع 

المدمنين لس�وء حالتهم النفس�ية والصحية، ومن هنا يفرض سؤالي نفسه باحًثا عن 

الحكم�ة في الف�رق بين تعاطي الغرب مع المدمنين وتعاطينا نحن الش�رقيين معهم 

في ظل اقتدائنا بالغرب في كثير من الجوانب العلمية والتربوية. 

هل يعّد عالًجا إفس�اُح المجال للمدمن ليتعاطى في الش�وارع والطرقات أمام 
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نظر الجميع دون أن يحموه من نفس�ه أو اآلخرين؛ تحت ش�عار الحرية الشخصية؟ 

ولماذا ال نطبق هذا الشعار مع المروجين أنفسهم؟

المحا�ضر:
ال بد من اس�تيعاب مفهوم الحرية الش�خصية التي ينادي بها الغرب. إنها حرية 

السلوك والرأي المشروطين بعدم إيذاء اآلخرين. الحرية التي يحاسب من يتعداها.

ف�ي الغرب، يحاس�بون كل من يتعدى إيذاء نفس�ه إليذاء اآلخري�ن، وال يعني 

ذلك تجاهلهم من يؤذي نفس�ه، ذاك أنه محط عناية ورعاية، شأنه في ذلك شأن كل 

مواطن ومقيم في تلك البالد.وهذا ما تأكدت منه خالل زيارتي لمنيسوتا وشيكاغو 

ف�ي أمريكا أثناء دراس�تي هناك لبرنامج تم تطبيقه في مستش�فى األمل وأحرز نتائج 

ا. طيبة جدًّ

أنت تسأل عن الفرق في التعاطي، وأقول لك أنه يمكننا أن نتعاطى مع القضية 

ب�ذات المنهج الغرب�ي نظرًيا، إال أن التطبي�ق ال يزال صعًبا؛ رغ�م أن المطلوب فيه 

تعل�م الخط�وط األول�ى للدفاع العالج�ي، وأراها تكمن في األس�رة. وقد أش�رت 

للدور الذي ينبغي على األسرة القيام به في هذا الصدد. 

ال بد من نش�ر الوعي والثقافة بين األس�ر بجميع أفرادها دون استثناء صغير أو 

كبي�ر، وذلك كخطوة أولى لتحصين األبن�اء من أن ينجروا خلف المهلكات. ولعّل 

من الجيد اإلش�ارة هنا لش�باب التقيت بهم في الخارج اس�تطاعوا تحصين أنفسهم 

رغ�م الظروف التي كانت كفيلة بجرهم بعيًدا عن دينهم ومبادئهم، كس�كن بعضهم 

قرب بارات تضج بالفتن والمغريات. 

الأ�ضتاذ منير النمر )�ضحفي في جريدة الريا�ض(:
ه�ل أس�تطيع الحصول على نس�بة � ول�و تقريبية � للش�باب الذي�ن يعانون في 

مصحات المملكة من فقدان تام لقدراتهم العقلية بسبب اإلدمان. وكنت قد أشرت 



31 الم�درا� في الم�تم� و�سب� مواجهتها

ف�ي حديثك إل�ى تزايد أعدادهم وعج�ز األطباء عن الوقوف عل�ى طبيعة الحاالت 

الغريبة التي أحدثها نوع جديد من المخدرات انتشر مؤخًرا.

من جانب آخر، أتساءل إن كان المروجون بدؤوا االعتماد على وسائل حديثة 

في نش�اطهم بداًل األس�اليب التقليدية الت�ي نعرفها؛ كالترويج ع�ن طريق اإلنترنت 

واستقطاب الشباب السعودي عن طريقه. 

المحا�ضر:
الحصول على نسب في هذا الموضوع ليس باألمر السهل، الختصاص وزارة 

الصحة به. وبخصوص سؤالك عن تطوير المروجين لوسائلهم، فقد استغلوا شبكة 

اإلنترنت للترويج؛ ففي مناس�بة عيد الحب اكتش�فنا شبكة � تضم خليجيين � تروج 

لحبوب مخدرة خاصة بالفتيات تسمى حبوب الفراولة، وهي تشبه في شكلها أحد 

أنواع حلوى الفراولة العادية. وهذه الحبوب قادرة على إرباك مركز اتخاذ القرار في 

الم�خ تؤثر عل�ى الفتاة خالل خمس وأربعين دقيقة لُتس�تغل إرادتها في تنفيذ بعض 

المخططات الدنيئة.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أحبب�ت أن اس�أل األس�تاذ يوس�ف عم�ا إذا كان�ت هنال�ك محاول�ة لتش�كيل 

جمعي�ة في محافظة القطيف قادرة عل�ى العمل لبث الوعي المجتمعي في موضوع 

المخدرات مع بعض الجهات الفاعلة كجماعة الخط المستقيم في القطيف، خاصة 

وأن المخدرات بدأت تنتشر بشكل يصعب تجاهله.

ه�ل ما تقومون به من إجراءات رس�مية وأهلية كاٍف لمعالجة هذه المش�كلة؟ 

وكيف يمكن التعاون للحدِّ منها ومعالجتها؟
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المحا�ضر:
من المهم أواًل اإلشارة إلى أن أغلب الترويج داخل محافظة القطيف يتم على 

ي�د األجانب الذين يس�تغلون بيوتات القطيف القديمة والمهج�ورة أوكاًرا يخزنون 

فيها بضاعتهم.

لقد أسس�نا جمعي�ة وطنية للوقاية من المخدرات برئاس�ة س�مو األمير جلوي 

بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الش�رقية، وتضم � حالًيا � ثالثة أعضاء من بعض 

مناطق القطيف. ونأمل فتح فرع لها في القطيف قريًبا؛ إال أن ذلك يتطلب رفع طلب 

للمرك�ز الرئيس�ي للجمعي�ة التي ل�ن تمانع حتًما. وإذا ش�اء الله وتم افتت�اح الفرع، 

فس�يكون لجماعة الخط المس�تقيم دور كبير في دفعها ودعمه�ا معنوًيا؛ أقول ذلك 

لما وجدت من جدية عملهم وإصرارهم على المضي في تحقيق أهداف الجماعة.

الأ�ضتاذ م�ضطفى الأ�ضود )ع�ضو جماعة الخط الم�ضتقيم(:
بداي�ة، أوجه ش�كري الجزيل لألس�تاذ يوس�ف لوقوفه بجانب�ي حين كنت في 

أمس الحاجة لتوجيهاته ودعمه خالل رحلة عالجي عن اإلدمان، ثم انخراطي معه 

في س�لك اإلرش�اد العالجي من خالل جماعة الخط المس�تقيم، وبفضله أصبحت 

عضًوا فاعاًل يشرفه أن يقدم العون والمساعدة للمدمنين الراغبين في التعافي.

س�ؤالي أستفس�ر به عن انتكاس كثير من الش�باب خ�الل برنامجهم العالجي 

للتعافي. ما أسبابه؟ وهل له من عالج؟

المحا�ضر:
يخط�ئ البع�ض حين يعتقد كفاية العالج المادي للمري�ض أًيا كان مرضه. في 

حي�ن ال يغنيه عالجه العضوي دون أن يعزز بعالج نفس�ي يتمث�ل في احتوائه ورفع 

معنوياته الهابطة.
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في المستش�فى، يبقى بعض المرضى تحت العالج مدة طويلة ال يحظون فيها 

بزي�ارة أهلهم؛ مم�ا يجعلهم عرضة لالنت�كاس إثر اإلحباط الذي ق�د يتعرضون له 

جراء شعورهم أنهم ماعادوا مرغوبين من قبل أسرهم.

قب�ل أي�ام، اتصلت على أب ن�زواًل عند رغبة ابنه المريض لدينا، وحين س�ألته 

عن ولده ذاك؛ أخبرني أنه بخير وأنه نائم في غرفته، رغم أنه يقيم في المستشفى منذ 

حوالي األسبوعين.

قد يفاجأ أحدكم ليتهمني بالمبالغة حين أخبره أن عالج المستش�فى للمريض 

ال يتجاوز في نسبته 5%، في حين تعتمد النسبة الباقية على دور األهل؛ وذلك يؤكد 

أهمية وعي األسرة بظروف ابنها الذي يمر بها، إن كانت ترغب فعال في شفائه الذي 

ا قد يستمر لسنوات يضمن بعدها أن ال يعود للمخدرات  يحتاج فيه لوقت طويل جدًّ

مرة أخرى بدافع الحنين الال إرادي.

لهذا، وبمناس�بة هذا الحديث، أدعو لتأسيس ناٍد متكامل للمتعافين يلمون فيه 

شتاتهم ويكونون متأكدين من قدرتهم على الخروج للمجتمع مرة أخرى.

مدير الندوة:
لقد أشرت في حديثك للخجل االجتماعي، وذكرت شيًئا عن استغالل المدمن 

لذلك كس�الح يبتز به أسرته مادًيا ومعنوًيا.واقًعا، ما الذي يمنع تفاعل المجتمع مع 

الجهات المتصدية لإلدمان، وكيف نستطيع خلق هذا التفاعل؟

 المحا�ضر:
أشرت ألهمية التثقيف االجتماعي الذي يبدأ من األسرة. خصوًصا حين نعلم 

أن اإلدمان مرض معٍد معنوًيا، وقادر على االنتش�ار بس�رعة رهيبة في المكان الذي 

يوجد فيه، وحينها لن يكون قاباًل لإلخفاء.
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ال بأس من ذكر حدث عشته أثناء دراستي في الخارج، وكنت ضمن مجموعة 

م�ن المتعافي�ن المبتعثين ف�ي حلقة نتعرف فيه�ا على بعضنا البع�ض، وحين وصل 

ال�دور على س�يدة عجوز؛ عرفت بكونها أم لمدمن وأش�ارت إل�ى أن انضمامها لنا 

كان بهدف التعرف على سبل التعامل معه وعالجه. 

وفي المقابل، لجأ لي قبل فترة ش�اب مدمن يطلب مس�اعدتي في إخبار أسرته 

المحافظة بكونه مدمن يحتاج للعالج؛ فرتبت لزيارة والده، وحين ش�رحت له بعد 

تمهي�د مش�كلة ولده استش�اط غضًبا حت�ى كاد يضربني، ثم نادى ول�ده يريد منه أن 

يكذبني قبل أن يطردني من بيته، ال لشيء سوى أنه رأى في االعتراف بمشكلة ولده 

فضيحة له. 

لس�ت أنكر هنا وجود حاالت تس�تدعي أن تعالج بس�رية � لظ�روف خاصة �، 

لكنه�ا تت�م تحت نظر آب�اء واعين ورج�ال دين اس�تطاعوا أن يقنع�وا مرضى كانت 

الس�رية شرطهم للعالج. وقد نجحنا فعاًل في عالج مشاكل كبيرة. كل ما احتجنا له 

اعتراف المدمن وذويه بوجود مشكلة، إضافة إلى الرغبة الحقيقية للعالج.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضفار )�ضحفي بجريدة اليوم(:
ما تأثير اإلدمان على نفسيات وسلوك أبناء المدمنين؟

المحا�ضر:
لي�س أبناء المدمنين فقط من يعان�ون، بل جميع أهله وذويه. لقد تخلصت من 

المخدرات منذ أكثر من ستة عشر عاًما، ورغم ذلك، ال زالت أختي تعاني نفسًيا من 

آثار ما تركت في نفسها حين كنت مدمنًا.

حت�ى ولدي الكبير صالح، واج�ه اضطراًبا وصل به لدرج�ة التأتأة في حديثه؛ 

مما دفعني للس�فر به للخارج لمعالجته، وقد ش�دد طبيبه علي للتقرب إليه وإشعاره 

باألمن واألمان اللذين فقدهما في طفولته لما كان من سجني وضربي من قبل والدي 



35 الم�درا� في الم�تم� و�سب� مواجهتها

وأخوتي عقاًبا لي على أخطاء كثيرة عملتها، ورغبة منهم في أن أقلع وأستقيم.

 وألن�ي علم�ت أن اإلدمان قابل لالنتق�ال عبر الجينات، وذل�ك ما يطلق عليه 

اإلدم�ان بالوراث�ة؛ كمرض الس�كر وغيره، فق�د عملت على احتواء ول�دي بكل ما 

اس�تطعت تعويًض�ا له عم�ا قصرت عليه فيه س�ابًقا، ورغبة مني ف�ي تحصينه من أن 

يكون مشروع مدمن في المستقبل، وأعتقد أني نجحت بدرجة كبيرة.

 الأ�ضتاذ فتحي البنعلي )نا�ضط اجتماعي(:
أشكرك أستاذ يوسف على ما تفضلت به من طرح واعٍ  نفتقر إليه في مدارسنا. 

أتمنى أن تكون لك مساهمات في المدارس ومراكز الشباب التي ال تخلو حتًما من 

مشاكل المخدرات.

المحا�ضر:
إدارة مكافح�ة المخ�درات ل�م تقصر بش�يء ف�ي الجان�ب التوع�وي حقيقة. 

وم�ع احترام�ي لجهودها؛ إال أن�ي ال أرغب في أن أقوم بما تق�وم به من مجرد إلقاء 

المحاضرات على الطالب الذين قد ال يكون أغلبهم حاضًرا بقلبه، بل بجسده فقط.

أنا أطمع في تنفيذ برنامج رواد الوقاية، ندّرب من خالله بعض طالب المدارس 

طيل�ة ش�هر ليكونوا صوًتا لن�ا لزمالئهم الطالب ف�ي نفس المدرس�ة. وتعلمون أن 

ا؛ فال يفهم الطالب إال طالٌب مثله. التقارب العمري عامل مؤثر جدًّ

الأ�ضتاذ اأحمد الخ�ضير )مدمن متعاٍف(:
مش�كلة كثير من الش�باب المتعافي�ن أنهم يترك�ون اإلدمان، في حين يتش�بث 

اإلدم�ان به�م. يظهر ذلك ف�ي اآلثار الت�ي يخلفها ف�ي المتعافي. لقد كن�ت مدمنًا، 

وأحمد الله أن شفيت من اإلدمان، لكني أعاني اليوم من تليف في الكبد وانخفاض 

في نسبة الصفائح الدموية.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 36

أرغب في معرفة س�بب تش�ويه اإلعالم لصورة المدمن برسمه إنساًنا يستحيل 

شفاؤه؟ أتمنى أن يكون لرجال الدين دور في تناول قضية اإلدمان وأسبابه. 

المحا�ضر:
اإلعالم في وضع ال يحسد عليه، وهو كذلك بحاجة لتعاوننا لنكون يًدا واحدة 

في مواجهة اإلدمان ومش�اكله. وال شك أننا قادرون على دعم اإلعالم ليتناول هذه 

القضية بالمصداقية ترجوها؛ وذلك عبر تنظيم مثل هذه اللقاءات وتغطيتها إعالمًيا. 

فيم�ا يخ�ص علم�اء الدين، هم ال ش�ك يقوم�ون بدوره�م المطل�وب منهم، 

يتناول�ون ف�ي ذل�ك قضاي�ا المجتم�ع وهموم�ه. ولك�ن التفصي�ل في ط�رح قضية 

كالمخ�درات مث�اًل، لي�س من وظيفة رج�ل الدين بل المرش�د العالج�ي والطبيب 

المتخص�ص. ونعلم جميًع�ا أن لكل مجال في المجتم�ع متخصصين قادرين على 

التعامل معه أفضل.

مدير الندوة:
ف�ي خت�ام ه�ذه الندوة، نش�كر ضيفن�ا الكري�م األس�تاذ يوس�ف الصالح على 

اس�تجابته دع�وة المنت�دى، وعلى ش�فافيته في طرح تجرب�ة ثرية محف�زة لمواجهة 

مش�كلة اإلدمان بالحكمة الفاعلة. كذلك أش�كركم أيها الحضور الكريم. والسالم 

عليكم ورحمه الله وبركاته.



الندوة الثانية

األزمة المالية العالمية وآثارها المستقبلية
 1429/10/28ه الموافق 2008/10/28م

ال�سيف: الأ�ستاذ �سعد بن عاي�س اآل ح�سو�سة القحطاني �
مدير عام شركة أرباح المالية 

مدير الندوة: الأ�ستاذ ح�سين عبداهلل العلق*)1) �

* مثقف وكاتب .



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

س�عد بن عاي�ض آل حصوص�ة القحطاني. م�ن مواليد عام  �
1384ه )1964م(.

حاص�ل عل�ى درج�ة البكالوري�وس ف�ي اإلدارة العام�ة من  �
جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

المدير التنفيذي لشركة أرباح العالمية في الدمام. �
عض�و اللجنة االستش�ارية لصندوق األمير س�لطان بن عبد  �

العزيز.
حاص�ل على عدة دورات محلي�ة ودولية تدريبية في التفكير  �

واإلب�داع واإلدارة، وفي مكافحة غس�ل األم�وال ومهارات 
التواصل الشفوي، وكذلك في األمن وسرية المعلومات.

حضر العديد من المؤتمرات والندوات في بريطانيا وفرنسا  �
المتعلقة باألعمال البنكية العالمية.

تقلد بعض المناصب اإلدارية في البنك الفرنسي ومجموعة  �
سامبا المالية.
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مقدمة مدير الندوة:
السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير.

منذ شهرين، والواليات المتحدة األمريكية تعاني أزمة مالية تجاوزت حدودها 

لتف�رض تداعياتها على دول العالم التي باتت قلقة من مس�تقبل اقتصادها المحلي. 

وإذ يتنبأ المحللون ببقاء صورة الغد مشوشة حتى إشعار آخر، تبقى كثير من األسئلة 

تبحث لها في األفق عن إجابة مطمئنة.

ضيفنا الليلة هو األس�تاذ س�عد بن عايض آل حصوصة القحطاني، وس�يحاول 

اإلجابة عن بعض هذه األسئلة مستعرًضا بداية أسباب نشوء األزمة وسبل مواجهتها.

ن�س المحا�سرة:
أقدم ش�كري وامتناني لمنتدى الثالثاء الثقاف�ي على إتاحته الفرصة لي ألكون 

بينك�م الليل�ة؛ متحدًثا ع�ن أزمة بات حديث الن�اس والمجالس عنه�ا يتزايد بتزايد 

أثره�ا الذي أصبح يهدد كيانات مالية كبيرة أفلس بعضها بعد أن تجاوز عمره القرن 

والنصف.
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م�ا يهمن�ا في خض�م هذه األزمة ه�و معرفة أثره�ا علينا وعل�ى رؤوس أموالنا 

كمواطني�ن ومس�تثمرين س�عوديين. وح�ول ه�ذا الموض�وع، ت�م عق�د العديد من 

المؤتم�رات والندوات والمناقش�ات ف�ي مختلف دول العالم؛ منها مناقش�ة جامعة 

هارفارد التي أحسبها األوفى إطالًقا.

وحتى يتم فهم المشكلة بالمستوى المؤهل للتعاطي معها، فإن ذلك يستدعي 

تأطيره�ا لتلم�س بدايتها. وق�د بدأت هذه األزم�ة مالًيا في أمريكا، بس�بب عدم ثقة 

المس�تثمر باألس�واق المالية، وأعنى بها أس�واق التداول واألس�هم والسندات وما 

يتبعها من مش�تقات، حتى طالت الكيانات البنكية، األمر الذي خلف قلًقا كبيًرا في 

األوساط المالية يجهل مستقبله.

إن أزم�ة الره�ن العقاري التي عصفت في الوالي�ات المتحدة األمريكية كانت 

هي بداية األزمة في النظام المالي العالمي، والتي أصابت الحًقا دول أوروبا وشرق 

آس�يا. كان ذلك بس�بب التوس�ع الكبير في القروض العقارية في السوق األمريكي، 

والت�ي كانت الس�بب وراء االرتفاع الكبير في أس�عار العقارات. وم�ع تراجع النمو 

االقتص�ادي في الوالي�ات المتحدة تراجعت أس�عار العقارات م�ن جهة، وتعثرت 

عملي�ات س�داد القروض للبنوك من جه�ة أخرى، فوجدت البنوك أنها ال تس�تطيع 

بيع العقارات الس�ترداد قيمة القروض؛ وذلك النخف�اض قيمة العقارات عن قيمة 

القروض بدرجة كبيرة، األمر الذي فّجر فقاعة القروض العقارية.

س�بب آخر في حدوث األزمة تمثل في قيام المؤسسات المالية بشراء سندات 

مالي�ة بضم�ان ديون عقارية، في حين كان يتم إعادة إنتاج تلك الس�ندات وبيعها في 

الس�وق الموازي�ة ع�دة مرات ب�دون رقابة أو ضوابط؛ ش�جع على ذل�ك وجود من 

يشتريها.

ليس�ت األزم�ة قائمة عل�ى ما ذكرُت من أس�باب فق�ط؛ فهناك أس�باب أخرى 



41 الأزمة المالية العالمية واآ�ارها الم�ستقبلية

كثي�رة، كاألس�واق المالية التي عقد من تركيبها التطور الهائل بمس�توى خلق فرًصا 

كثيرة لم تخُل من المخاطر، كذلك س�اهم انتشار البطالة في دفع هذه األزمة لتعقيد 

أكث�ر؛ إذ ل�م يكن باس�تطاعة الكثي�ر من الناس تس�ديد ديونهم للبن�وك، مما أحدث 

مش�كالت واس�عة النطاق لمجموعة من المؤسس�ات المالية الكبيرة في الواليات 

ا في الس�يولة بس�بب تحويل المس�تثمرين  المتحدة وأوروبا، والتي عانت نقًصا حادًّ

أس�همهم إلى نقد؛ أدى ذلك إلعالن بعض هذه المؤسسات المالية إفالسها، كبنك 

)Lehman Brothers(، صاح�ب أكب�ر حال�ة إفالس في تاري�خ الواليات المتحدة، 

وكبن�ك )Wachovia Bank (، وه�و س�ابع أكب�ر بنك أمريكي، وغيرهم�ا، مما أدى 

النهيار البورصات العالمية جراء عدم ثقة المستثمرين، ودفع ذلك صناع القرار في 

هذه الدول إلى التدخل المباشر في األسواق.

لق�د اتخ�ذت البنوك المركزية ف�ي أوروبا والواليات المتح�دة واليابان خالل 

األس�ابيع الماضية خطوات منس�قة فيما بينها لتزويد البن�وك بقروض بغرض تأمين 

الس�يولة النقدي�ة ف�ي النظام البنك�ي. وصرحت ه�ذه البنوك بأن اله�دف من عملية 

الض�خ مس�اعدة البن�وك على تأمي�ن الس�يولة للحد من انهي�ار بنوك جدي�دة ودعم 

األسواق المالية والحفاظ على ثقة المستثمرين في األسواق المالية.

ال ش�ك أن أمريكا استطاعت بذكاء أن تش�غل العالم بمشاكلها لينشغل مجبًرا 

ف�ي البحث ع�ن حلول لها؛ وذاك الرتباط اقتصاده بها كونها الس�وق األكبر لمعظم 

ال�دول المصدرة كالصين التي تبلغ قيمة اس�تثماراته 680 ملي�ار دوالر، تتلوه دول 

الخلي�ج عموًم�ا. وال أعني بذل�ك أن أمريكا وقف�ت موقف المتف�رج مما يحصل؛ 

فق�د ضخ�ت  في الس�وق حوالي 700 ملي�ار دوالر، أتبعتها 200 ملي�ار دوالر في 

خطة إلنقاذ االقتصاد األمريكي أطلق عليها اسم »قانون دعم االستقرار االقتصادي 

العاج�ل لع�ام 2008م«، كان م�ن جملة أهدافه�ا تأمين حماية أفض�ل للمدخرات 

واألم�الك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتش�جيع النمو 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=wachovia+bank&spell=1
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االقتصادي وزيادة عائدات االستثمارات إلى أقصى حد ممكن. 

من جانبها، قامت أوروبا بضمان قروض مصارفها، مع إمكانية تمويلها، فضاًل 

عن التعهد بمس�اعدتها باالكتتاب المباشر لرفع الديون عن البنوك لفترة تصل حتى 

خمس�ة أع�وام إكمااًل لجه�ود البنك المرك�زي األوروبي. أما بريطاني�ا، فقد أمدت 

أربعة من أكبر بنوكها  �  وهي:

 Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank HBOS ,TSB, Barclays Bank  ، 

ـ بمبلغ مالي بلغ إجماليه 37 مليار جنيه استرليني في خطة تأميم لم يكن معترًفا بها 

في السابق. 

وتعه�دت ال�دول الصناعي�ة الس�بع بمواصلة العم�ل الجماعي إلع�ادة تدفق 

الق�روض لدعم االقتص�اد العالمي، كما ت�م االتفاق على اتخاذ إجراءات حاس�مة 

واس�تعمال جميع الوس�ائل الممكنة لدعم المؤسس�ات المالية الكب�رى والحيلولة 

دون إفالس�ها. وتعه�دت هذه ال�دول بالمطالبة بتحركات ملموس�ة الس�تعادة ثقة 

المودعي�ن م�ن خالل تأمين ودائعه�م عن طريق توفير ضمانات من قبل الس�لطات 

الحكومية.أما مجموعة العش�رين � وتتضمن المملكة  �  فقد اتفقت على اس�تعمال 

جميع األدوات االقتصادية والمالية لتأمين االس�تقرار وحس�ن العمل في األسواق 

المالية. 

ورغم هذه الجهود، إال أن األزمة ال تزال قائمة يخش�ى عليها من أن تس�تفحل 

بوصول أثرها لألفراد مباشرة، وآنذاك ستكون الكارثة قد حلت، فقد ال يكون الفرد 

ق�ادرا على اس�تالم مرتبه وتس�ديد فواتيره الخاص�ة. والحقيقة أن الصورة، ولس�تة 

أشهر قادمة ستبقى مشوشة لتضارب األخبار والتصريحات.

لس�ت هنا بالمتشائم، بل على العكس تماًما، أنا أعتقد أن ما يحصل في العالم 

الي�وم أمر يس�ير لصال�ح المملكة. وستس�ألون كيف يكون ذلك؟ وقب�ل أن أجيب، 
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ا؛ فقد ش�هد العالم خالل  أش�ير إل�ى أن مواجه�ة األزم�ات المالية أم�ر طبيعي ج�دًّ

الق�رن الماضي العديد من األزمات المالية ف�ي دول مختلفة كالبرازيل واألرجنتين 

والمكس�يك وغيرها، حيث فقدت هذه الدول قدرتها على س�داد الديون الخارجية 

ألن إيراداتها لم تكن كافية لتغطية هذه الديون.

وربم�ا س�مع أغلبك�م ع�ن أزم�ة اإلثنين األس�ود ف�ي أكتوب�ر 1987م؛ حيث 

ا، بدًء من  انه�ارت األس�واق المالية في معظ�م دول العالم خ�الل وقت قصير ج�دًّ

هونج كونج وانتهاًء بأمريكا، وكانت جميع البورصات قد نزفت ذلك اليوم مسجلة 

أكبر انخفاض في تاريخ األس�واق العالمية؛ غير أنها اس�تطاعت بعد ذلك بناء ذاتها 

من جديد والمضي قدًما في تحقيق النمو واالزدهار المالي.

بعد كل ما تقدم، أؤكد على أن ما يهمنا في خضم هذه األزمة هو وضع المملكة 

فيها. وقد ذكرت لكم أن األمور تسير لصالحنا؛ فقد أعدت الميزانية السعودية لعام 

1429ه )2008م( عل�ى أس�اس متحف�ظ لس�عر برمي�ل النفط، حيث اعتمد س�عر 

البرميل بمبلغ 45 دوالر، وهو أقل بكثير من األس�عار التي وصل إليها في األسواق 

العالمية. ويتوقع أن تعتمد الدولة عند إعداد ميزانية 1430ه )2009م( س�عًرا أقل 

من ذلك في ضوء المعطيات الراهنة ألسعار النفط. 

ورغم تراجع أس�عار النفط، وتركز ذلك كأثر س�لبي س�يؤثر بش�كل مباشر في 

تراج�ع الص�ادرات غير النفطي�ة، إال أن أنه يتوقع اس�تمرار األداء الق�وي لالقتصاد 

الس�عودي خالل الفت�رة المتبقية من هذا الع�ام والعام الق�ادم؛ ذاك أن االحتياطات 

القوي�ة لمؤسس�ة النق�د، والتي تبل�غ حالًيا مس�توى 1.6تريليون ري�ال كافية لدعم 

المشاريع التنموية في االقتصاد. 

بذل�ك يتوقع تراجع تكاليف المعيش�ة ف�ي المملكة في ضوء اس�تمرار تراجع 

أسعار الس�لع عالمًيا، وعلى الخصوص في المواد الغذائية. وقد لمس من يعمرون 
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لهم مباٍن جديدة مستوى االنخفاض في سعر الحديد واإلسمنت بنسبة 50 % تقريًبا. 

كذلك يتوقع اس�تمرار تدفق االس�تثمارات بش�قيها الحكومي والخاص تحت تأثير 

مس�تويات الس�يولة العالية في االقتص�اد، وتولد آفاق اس�تثمارية جديدة في الغرب 

وبأسعار مغرية في ضوء انهيار أسعار األصول.

م�ا يج�در لفت االنتباه له في آخر حديثي هو أننا ال نعلم المدى الذي س�تكون 

فيه هذه األزمة لصالح المملكة؛ لجهلنا بقدر اس�تثمار بنوك المملكة في الس�ندات 

األمريكية. 

المداخال� والأ�سئلة:
مدير الندوة:

ف�ي تصري�ح وكاالت األنباء يوم أم�س وصف الملك عبد الل�ه األزمة بكونها 

حرًبا أمريكية خفية تجاه االقتصاد السعودي؟ كيف تقرأ ذلك؟

المحا�ضر:
ال ش�ك أنن�ا جزء من ه�ذا العالم ككل، وال ش�ك أننا بذلك متض�ررون؛ كون 

العال�م بأس�ره يواج�ه أزمة مالية، لكن�ي ال أعتقد أن الملك عبد الل�ه ركز على كون 

المملكة هي المتضرر الوحيد من األزمة، فاقتصاد المملكة ال يكاد يمثل %25-20 

م�ن اقتص�اد الوطن العربي؛ في حين ال يتجاوز اقتصاد الوطن العربي ككل 2 % من 

اقتصاد العالم. كلنا يعلم مدى االستثمار العالمي في أمريكا، وربما كان الخبر الذي 

أش�ار إليه متمثاًل في حمّية بعض الش�ركات األمريكية لمساعدة شركات االستثمار 

األمريكي الخالص، وتجاهل الشركات المستثمرة برؤوس مال أجنبية.

الأ�ضتاذ اأمين البديوي )محام(:
هل نس�تطيع إرجاع س�بب االنهيار االقتص�ادي في أمريكا إلى سياس�تها تجاه 



45 الأزمة المالية العالمية واآ�ارها الم�ستقبلية

العالم. وذلك ما يشير له الكثير من المحللين والمراقبين؟

المحا�ضر:
الحقيق�ة أنك لس�ت بأول من طرح هذا الس�ؤال، فق�د واجهناه كثي�ًرا. وحتى 

نجيب عليه بشكل صحيح، علينا االعتراف أوال بأن أمريكا تمثل قوة عالمية ورغم 

أن عملته�ا محمي�ة من قبلها، ورغم أنه�ا قادرة على طباعة عملته�ا بمبالغ هائلة إن 

هي أرادت ذلك، إال أنها لم تفعل؛ رغم أنها باتت مديونة للعالم في الس�بع سنوات 

األخيرة.

أعتقد أن سياس�ة التوس�ع والقوة األمريكية ال بد وأن تفرض نفس�ها، لكني في 

المقاب�ل ال أعتقد بتأثير مباش�ر على مجمل اقتصاد أمريكا ق�د ينتجه ذلك الفرض، 

فتكلفة تدخالت أمريكا العس�كرية ال تتجاوز في مجموعها أكثر من 2 % من الناتج 

القومي األمريكي.

ما أثر في االقتصاد األمريكي هو ما أشرُت له من أزمة الرهن العقاري، وعجز 

البنوك عن سداد الديون التي كانت قائمة عليها بعد سحب المستثمرين لمدخراتهم 

نقدا.

مدير الندوة:
أشرت في حديثك إلى أن أزمة االقتصاد األمريكي هي مجرد أزمة عابرة، شأنها 

في ذلك ش�أن األزم�ات التي تعرضت لها الكثير من ال�دول قبل أن تنهض مجدًدا. 

والحقيقة أن إش�ارتك هذه تتعارض مع تصريح نش�رته مجلة التايم األمريكية حول 

نهاية الس�طوة األمريكية في العالم؛ األمر الذي يس�تحق الوقوف عنده كونه ش�هادة 

أمريكية. كيف نوفق بين ما قلت وبين ما نقرأ من تصريحات؟
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المحا�ضر:
ال أنك�ر أن م�ا تمر به أمريكا له�و أزمة كبيرة؛ وهي ليس�ت األزمة األولى التي 

تواجهه�ا؛ إال أنه�ا كانت في كل أزمة تباش�ر ف�ي وضع أنظمة تخف�ف بها من وطأة 

الظ�رف حتى تتج�اوزه تماًما. ولئ�ن كان المختلف في هذه األزمة تأثيرها الش�ديد 

على ثقة المستثمر، إال أن ذلك سيدفع أمريكا للتفكير أكثر في حلول مجدية تتخطى 

بها األزمة القائمة عبر وضع أنظمة وضوابط مدروسة.

لقد اس�تطاعت أمريكا ش�غل العالم معها ف�ي أزمتها بذكاء، مما سيس�اهم في 

نج�اح خطته�ا للخروج منه�ا؛ فرغب�ة دول العالم في إنق�اذ اقتصادها المتأثر س�لًبا 

ستش�حذ إرادتها لعمل ما تستطيع به الخروج من هذه األزمة؛ مما سيختصر الوقت 

المتوقع لذلك إلى سنتين فقط؛ انطالًقا من رأي بعض المحللين.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )رجل اأعمال(:
ال أتفق معك في كون أمريكا قد رمت بأزمتها على العالم ليشاركونها عالجها، 

وأعتقد أن األزمة صدرت نفس�ها بنفس�ها بحك�م العالقات االقتصادي�ة التي تربط 

أمري�كا بباقي دول العال�م؛ ففيما يخص الرهن العقاري مثاًل، اس�تدانت أمريكا من 

اليابان مبالغ طائلة ثم عجزت عن تسديدها، مما انعكس على االقتصاد الياباني.

المحا�ضر:
تحدث مش�اكل العق�ار في جميع ال�دول لتبقى تؤث�ر فيها داخلًي�ا؛ وذلك أمر 

مأل�وف. م�ا لي�س مألوًفا ف�ي أزمة العق�ار األمريك�ي ه�و تجاوزها ح�دود الدولة 

للخ�ارج، وذل�ك الرتباط اقتص�اد دول أخرى كثير به�ا؛ كالصين الت�ي تعد أمريكا 

أكبر س�وق لها، وكاليابان التي كانت للتو بدأت تنتعش اقتصادًيا قبل أن تتأثر س�لًبا 

بانخف�اض مبيعاتها في الس�وق األمريكي، وعلى األخص ش�ركة تويوت�ا التي تبلغ 

نسبة استثمارها من مجموعه في أمريكا نسبة 44 %.
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الأ�ضتاذ عبد العزيز المحرو�ض )رجل اأعمال(:
طلب�ت بريطاني�ا مؤخًرا من الصين ودول الخليج دع�م األزمة. ما هو تحليلك 

لذلك؟

المحا�ضر:
تعل�م بريطاني�ا أن فائض الميزاني�ات في الخلي�ج منذ الع�ام 2004م تزايدت 

حت�ى تجاوزت م�ا كان متوقًعا، وقد أش�رت في حديثي لحجم الفائض الس�عودي 

فقط والذي بلغ 1،6 ترليون بغض النظر عن باقي دول الخليج. في حين بلغ حجم 

الفائ�ض الصين�ي عام 2007م 270 بليون دوالر يتوقع لها أن تتضاعف في العش�ر 

سنوات القادمة، وذلك يسبب قلًقا ألمريكا وأوروبا.

لق�د اتف�ق األوروبي�ون عل�ى إقامة تحال�ف ضد الصي�ن بعدما رأوا منافس�تها 

لهم بإغراقها الس�وق ببضائع ذات جودة عالية؛ في الحين الذي اش�ترطت السياسة 

األمريكي�ة على الصين إعادة االس�تثمار بفائض أرباحها في س�ندات أمريكية لفتح 

أبواب أسواقها لها. 

مدير الندوة:
أشرت أستاذ سعد لفرص استفادة المواطن السعودي من هذه األزمة، أال ترى 

أن ذلك يتناقض مع االنهيار الحاصل في سوق األسهم؟

المحا�ضر:
ليس ثمة عالقة بين إمكانية اس�تفادة المواطن الس�عودي من هذه األزمة وبين 

األسهم، وال يعتبر سوق األسهم في المملكة معياًرا لتقييم مدى االستفادة � افتراًضا 

� لكنه كذلك في المملكة مع األسف الشديد؛ ذاك أن التعامل مع سوق األسهم فيها 

كان يتم بعشوائية، في حين أنه يتطلب تخطيًطا سيكولوجيا لكونه في طبيعته ضبابي 
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المستقبل ال يمكن االعتماد فيه على آراء المحللين االقتصاديين لتضاربها الشديد.

تبقى سوق األسهم قائمة على مد وجزر تصل فيه من االنخفاض إلى مستويات 

مرعبة لتعاود ارتفاعها إلى ما لم يكن متوقًعا، بدليل مستوى االنخفاض الذي بلغته 

الس�وق ف�ي حرب الخلي�ج قبل أن ترتف�ع مجدًدا إلى أس�عار خيالي�ة، وذلك لتوفر 

الس�يولة المالي�ة العالية لدى كبار المضاربي�ن والمتداولي�ن القادرين على تحريك 

السوق متى ما أرادوا.

الأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )كاتب(:
أن�ا أرى أن األزم�ة االقتصادي�ة الراهنة عميق�ة تختلف كلًيا ع�ن بقية األزمات 

الرأس�مالية الس�ابقة لكونها حصلت في ظل أحادية مالية قطبية متحكمة في العالم 

سياس�ًيا واقتصادًي�ا بع�د تحول الدوالر إلى مع�ادل ذهبي جع�ل التحكم في جميع 

السياسات المالية الدولية خاضًعا لشروط المراقبة األمريكية، ولئن كان ذلك مبرًرا 

ف�ي فت�رة ما لقوة االقتص�اد األمريكي آن�ذاك، إال أنه ل�م يعّد األمر كذل�ك بعد هذا 

االنهيار.

العال�م الي�وم يدفع ثمنً�ا باهًظا لما يح�دث، وعلى أمريكا أن تس�اهم في ذلك 

عب�ر تغيير سياس�اتها المالي�ة الدولية، من أجل خلق تعددية مالي�ة عالمية، وذلك ما 

س�يحدث في مؤتمر العش�رين بعد انتهاء االنتخابات الرئاس�ية األمريكية في الفترة 

القادمة.

الأ�ضتاذ منير النمر )�ضحافي في جريدة الريا�ض(:
أتف�ق مع األس�تاذ عبد الل�ه، وأرى أن هن�اك اقتصاًدا ممانًعا، كم�ا أن هناك في 

السياس�ة دول ممانع�ة، ومن هنا أتس�اءل عم�ا إذا كان ارتباط الريال بالدوالر س�بًبا 

لتأثرن�ا باألزم�ة األمريكي�ة؟ وهل س�تكون أزمتنا أخ�ف وطًئا في ح�ال كان الريال 

مرتبًطا بعملة أخرى كاليورو مثاًل؟
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من جانب آخر، نعلم باس�تثمارات البنوك المحلية في الخارج، األمر الذي قد 

يعرضها لتأثر مباشر باألزمة المالية. وفي ذلك أتساءل عن مدى الشفافية التي تملكها 

هذه البنوك مع المواطن السعودي فيما يخص مستقبل استثماراتها الخارجية.

المحا�ضر:
رًدا على األستاذ عبد الله أقول أنه ال بد ألمريكا � راضية أو مجبرة � من وضع 

أنظم�ة وضواب�ط جدي�دة للخروج من األزمة كما س�بق وأش�رُت. وذلك س�يؤدي 

إل�ى تغيي�ر ج�ذري حتمي في سياس�اتها. وقد باش�رت أمري�كا فعاًل بإج�راء بعض 

السياسات، منها تأميم كبرى الشركات األمريكية )AIG( بشراء نصف أسهمها إنقاًذا 

لها من االنهيار، وبذلك توشك أمريكا أن تتحول إلى دولة رأسمالية.

فيم�ا يخ�ص تغيير األحادي�ة المالي�ة األمريكي�ة إلى تعددي�ة عالمي�ة، ال أرى 

وجود بوادر أو مؤش�رات لذلك، فثمة حرب خفية تدور بين القوى المالية لم تظهر 

تداعياتها على السطح حتى اآلن.

األس�تاذ منير تس�اءل عن ارتباط الريال بالدوالر أو غيره م�ن العمالت، فإنني  

أرى أن استمرار ارتباط الريال بالدوالر أمر صائب جًدا. 

أن تك�ون دولة ما جزًءا من األقطاب العالمي�ة التي تصب فيها األموال من كل 

جه�ة، فذل�ك يحتم عليك أن ترتبط معها في تيار واحد، وال بد في ذلك من أن تتأثر 

كون�ك جزء من كل. ولذا ينصح كثير من الخبراء الماليين جعل الريال في )س�لة(، 

لكن الحقيقة أن االقتصاد السعودي ليس بمكان من القوة التي تجعله قادرا للتحكم 

في عملته وقياس ناتجه القومي، خصوًصا وهو يعتمد في اقتصاده على منتجين هما 

البترول والبتروكيماويات.

فيما يخص البنوك، ال ش�ك أننا بحاجة للشفافية منها، ذاك أن مجاالت عملها 

تشمل ودائع المواطنين وادخاراتهم، فضاًل عن ضمها لرؤوس أموال المستثمرين؛ 
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عل�ى عك�س الش�ركات المالية الت�ي يقتصر عملها عل�ى فتح صناديق اس�تثمار في 

الخارج فقط.

م�ا يطمئن في خضم ه�ذا الوضع هو التزام مؤسس�ة النق�د بتعويض المواطن 

الس�عودي ف�ي حال خس�ارة البنك الذي يودع فيه ماله؛ ش�رط أن يك�ون تعامله فيه 

ا على أن تبقى بنوك المملكة حصينة؛ لقلتها؛ إذ لم  بالريال، والمؤسسة حريصة جدًّ

تتجاوز العشرة خالل ستة عقود.

الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )م�ضرفي(:
ال يوج�د ف�ي نظام مراقب�ة البنوك الس�عودية م�ادة تنص على ضمان مؤسس�ة 

النق�د للودائ�ع رغم إل�زام البنوك بوضع نس�بة معينة من ودائعها في مؤسس�ة النقد. 

وق�د صرح البن�ك المركزي في الكوي�ت واإلمارات بضمانه للودائ�ع، ولم تصرح 

بذلك بنوك البحرين وقطر أو الس�عودية، مع مالحظة عدم حاجة المؤسسة لضمان 

الودائع، لتمتع البنوك بسيولة كافية تفوق ما ضخته مؤسسة النقد فيها مؤخًرا، وكان 

قد بلغ 3 مليار دوالر.

التصريحات التي أعلنتها بعض دول الخليج بضمانها للودائع خلقت نوًعا من 

البلبلة في بقية الدول في حين ال يوجد � افتراًضا � ما يقلق، س�وى التأثر العام بهذه 

األزم�ة، وال�ذي لن تتضح صورته حتى س�تة أش�هر قادمة كما تفضل�َت لجهلنا بما 

خفي منها.

لقد بدأت األزمة بمشكلة الرهن العقاري التي اختمرت في االقتصاد األمريكي 

من�ذ عام ونصف حتى تحولت إلى مش�كلة جرت معها مش�اكل أخ�رى في أمريكا 

وأوروب�ا منها قط�ع حرية التمويل في النظ�ام االقتصادي وتأمي�م الكيانات المالية، 

وذلك أدى إلى انخفاض حاد في أسهم الشركات المؤممة.

أخيًرا، أريد التأكيد على أننا نعيش وضًعا خطيًرا ال يزال المواطن السعودي فيه 
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عاجًزا على قراءة المستقبل بصورة واضحة، مما أفقده الثقة في المؤسسات المالية 

السعودية بدليل تدهور سوق األسهم دون مبرر.

المحا�ضر:
م�ا تفضل�ت به من عدم تصري�ح البنك المركزي الس�عودي � مؤسس�ة النقد � 

بضم�ان ودائع البن�وك كان صحيًحا حتى قبل أس�بوع، حين ص�رح كل من محافظ 

مؤسسة النقد ووزير المالية بضمان مؤسسة النقد للودائع رغم عدم إلزامها بذلك.

م�ا يهمن�ا في األزمة هو أموالنا نحن. وكما تفضلت، ال يوجد داٍع لهذا الحجم 

م�ن القلق طالما أن مؤسس�اتنا المالية بخير. لذا، أؤكد على اس�تغالل الفرص التي 

س�تخلفها هذه األزمة من انخفاض في ثمن العقارات واألسهم وغيرها حتى تعاود 

ارتفاعها بعد انتهائها.

الأ�ضتاذ اأمين الزهيري )رجل اأعمال(:
اتج�ه األوربي�ون مؤخ�ًرا للمصارف اإلس�المية العتقادهم أنه�ا أأمن لهم من 

المصارف األوروبية. هل أصابوا في ذلك؟

المحا�ضر:
أستاذ أمين سأل عن وضع المصارف اإلسالمية. والحقيقة أني ال أرغب برسم 

صورة وردية عنها لجهلي بحقيقة توظيفها الكامل. وحديث الناس عن كونها الحل 

ربما جاء من خلفية أصول عدم مضاربتها أو دخولها في مش�تقات اس�تثمارية كبيع 

الرهون�ات واالكتفاء ببيع الصكوك. قد تكون األنس�ب فعاًل في هذه الفترة لحكمة 

إلهية.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
نش�كر األستاذ سعد على حضوره ومش�اركته معنا في هذا الموضوع الساخن 
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ال�ذي يهمنا جميًعا، وأش�كر الحضور من رج�ال أعمال وإعالميي�ن ومثقفين على 

الح�وار الش�يق الذي أتحفونا به. الحقيقة أن لدي تس�اؤلين وقف�ت عليهما في ثنايا 

الحديث وتمنيت أن يشير لهما األستاذ سعد.

س�ؤالي األول يتعل�ق باإلج�راءات التي اتخذته�ا الدولة حت�ى اآلن تجاه هذه 

األزم�ة إن كان�ت وجدت، وعم�ا إذا كانت كافي�ة ومطمئنة لتعزيز ثقة المس�تثمرين 

والمواطنين بالسوق المحلي؟

أما سؤالي الثاني، فحول دور الشركات المالية البارزة في هذه المرحلة كشركة 

أرباح المالية التي بدأ نشاطها يوازي ما تقدمه البنوك القائمة منذ أربع سنوات.

المحا�ضر:
لق�د رك�زت المملكة فترة طويلة عل�ى تقديم البنوك جميع المش�تقات المالية 

والخدمات المصرفية الكاملة، حتى ارتأت الدولة فصل االستثمارات عن المصرفية 

المالية فظهرت بعض الش�ركات المالية؛ كانت شركة أرباح هي األولى في المنطقة 

الشرقية التي صرح لها بمزاولة نشاطها بين ثالث وتسعين شركة صرحت فيما بعد.

الحقيقة المؤلمة أن عدد الش�ركات الفاعلة من هذا المجموع لم يتجاوز سبًعا 

وعشرين شركة، وهو عدد ال يكفي لفتح بوابات استثمارية قادرة على إدارة ثروات 

الب�الد بالمس�توى المطل�وب. وال يقف األمر عن�د هذا الحد فق�ط؛ فحتى مجموع 

الش�ركات المصرح�ة عاجز � إن ت�م تفعيله بأقصى قوة � ع�ن تحقيق ذلك؛ وحجم 

ث�روة البالد بحاجة إلى أضعاف هذا الرقم، يتأكد لنا ذلك حين نعرف أن في مملكة 

البحرين فقط مائة وثالث وعشرين شركة استثمارية، منها سبع وثالثين شركة قائمة 

على ثرواتنا نحن.

ش�ركاتنا المالي�ة بحاج�ة لفت�ح آف�اق اس�تثمارية جدي�دة، عبر عق�د الندوات 

واللق�اءات فيم�ا بينه�ا والخروج ببح�وث وتقاري�ر اقتصادية وصناعية تس�اهم في 
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إيضاح الرؤى وتطوير األهداف بما يتماشى مع حاجة المجتمع. 

فيم�ا يخ�ص كفاية اإلجراءات الت�ي قامت بها الدولة تجاه ه�ذه األزمة، فأظن 

أنها حتى اآلن كافية. لقد صرحت الدولة بضمان الودائع، وفي ذلك تطمين بدرجة 

ممك�ن زيادتها بمزيد من الش�فافية تبدأ بها البنوك ثم مؤسس�ة النق�د لتتضح الرؤية 

للجميع.

مدير الندوة:
 نقاًل عن رئيس المركز العربي للدراس�ات واالستش�ارات المالية والمصرفية 

بالقاهرة نبيل حش�اد قرأت عن بلوغ نسبة االس�تثمارات العربية في الخارج حوالي 

2.4 تريليون دوالر، يملك أغلبها أفراد وحكومات دول الخليج.

المحا�ضر:
ال أظن أن االس�تثمار يختص بأفراد، بل بالصناديق الس�يادية. فجهاز أبو ظبي 

لالستثمار )ADIA( تصل استثماراته إلى 1.3 تريليون دوالر، وال تقل الكويت عن 

ذلك بكثير، كذلك قطر التي تعتبر من أكبر المستثمرين في الخارج.

مدير الندوة:
في نهاية لقائنا مع األس�تاذ س�عد القحطاني ال نملك إال تقديم شكرنا الجزيل 

له على اإلجابة على جميع األس�ئلة، كما نش�كركم أيها الحض�ور الكريم على أمل 

اللقاء بكم في األسبوع القادم.





الندوة الثالثة

المرجعية الدينية المحلية: نظرة تاريخية
1429/11/6ه الموافق 2008/11/4م

ال�سيف: الأ�ستاذ محمد علي الحرز �
باحث

مدير الندوة: الأ�ستاذ عبد الباري اأحمد الدخي�*)1) �

* كاتب وباحث تاريخي.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

1388ه  � للع�ام  األحس�اء  موالي�د  م�ن  تاريخ�ي،  باح�ث 
)1968م(.

حاص�ل على درج�ة البكالوري�وس من جامع�ة الملك عبد  �
العزيز بجدة.

عضو هيئة تحرير مجلة الواحة. �
مهت�م بش�ؤون األحس�اء المحلية، وفيه�ا كت�ب العديد من  �

المقاالت والبحوث والكتب. منها:
التعليم التقليدي »المطوع« في األحساء.. 1

العالمة السيد ناصر السلمان: الزهد عندما يتجسد.. 2

القضاء الشيعي في األحساء.. 3

الوقف في األحساء: معالم وآفاق.. 4

مالمح من الحياة العلمية في األحساء.. 5

المخطوطة األحسائية المهاجرة.. 6

الهجريون ودورهم في رواية الحديث.. 7
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مقدمة مدير الندوة:
»ال يعرف صيفنا غيرنا« كانت جملة تضمنها إعالن إلحدى شركات التكييف؛ 

مدعي�ة جه�ل اآلخرين بطبيعة جوٍّ ال يمتون إليه بصلة. فهل تنطبق هذه النظرية على 

موض�وع المرجعية؟ أعني هل يقتصر معرفة وضعن�ا االجتماعي والفقهي والثقافي 

إال مرجع محلي يعرف وضعنا ويصدر إثر ذلك األحكام الش�رعية؛ بلحاظ االتفاق 

عل�ى مصادر اس�تنباط األحكام، والمتمثلة في الكتاب والس�نة ل�دى جميع مراجع 

الدين.

هناك أسئلة كثيرة تدور حول موضوع المرجعية سيجيب عليها الباحث األستاذ 

محمد الحرز في نظرة تاريخية لموضوع المرجعية الدينية المحلية. 

ن�س المحا�سرة:
الحديث عن تاريخ المنطقة حديث ذو ش�جون، وال بد قبل البدء في الحديث 

عن المرجعية المحلية في المنطقة من اإلشارة إلى العقبات التي تواجه الباحث في 

بحثه عن تاريخ المنطقة، والحقيقة أنها كثيرة، وتعود لعوامل عديدة، منها:
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الق�رون المظلمة التي قطعناها زمنًيا، بدًءا م�ن القرن الرابع الهجري حتى  �

بداي�ة القرن العاش�ر الهجري، لقص�ور المعلومات التاريخية عن إش�باع 

نهم الباحث. وقد بدأ الوضع بالتحسن التدريجي في القرن الحادي عشر 

الهجري. 

ع�دم كفاي�ة أغل�ب الكت�ب التاريخي�ة � الت�ي كتب�ت ع�ن حي�اة العلماء �  �

بمتطلب�ات البحث، القتصار تركيزها على الس�يرة العلمي�ة للعالم، بعيًدا 

ع�ن دوره االجتماع�ي، وط�رق هذا الباب بواس�طة كبار الس�ن الذين قد 

ال تس�عفهم الذاك�رة. كذلك عب�ر الوثائق التاريخي�ة المتمثلة في صكوك 

ووقفي�ات يحتكرها أصحابها غير مراعين حاجة الباحث والمجتمع لها. 

ويبقى ما يقرأ بين السطور في الترجمات العلمية وسيلة يمكن من خاللها 

الخروج من دائرة العلمية في طرح سيرة العالم.

 فردي�ة الجهود البحثي�ة، األمر الذي ال يمكن معه مقارن�ة نتاجها مع نتاج  �

جهود العمل الجماعي القادر على تسليط الضوء على تفاصيل أكثر دقة.

تصدي�ر جزء من تاريخنا إلى خارج الوطن، أعني إيران والعراق. حتى أن  �

الباحث يضطر في كثير من األحيان للجوء إلى مكتبة المرعشي والمكتبة 

الرضوية ومكتب�ة بحر العلوم في إيران، ومكتبة أمير المؤمنين في العراق 

للبحث عن تاريخ أحد علماء القطيف. ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود 

مركز مخطوطات ومؤلفات في المنطقة.

أعتق�د أن البحث عن المرجعية بحث عن مح�ور المنطقة، ذاك أن البحث في 

أحوال المراجع يعكس صورة ش�فافة لحال المجتمع وتعاطي المرجعية معه. ومن 

هن�ا، تتضح أهمية ه�ذا البحث في تاريخ منطقتنا. وس�أبدأ حديثي بالتطرق لنش�وء 

أسباب المرجعية.

هناك عدة أس�باب وعوامل ساهمت في تكوين المرجعية المحلية في المنطقة 
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وأذكر منها:

الحاج�ة الملّحة لوجود مرجعي�ة يلجأ لها الناس حين يواجهون في دينهم  �

بعض قضايا المسائل الشرعية الملحة.

ُبع�د المراك�ز الديني�ة المتمثلة ف�ي العراق وإي�ران، وعدم وجود وس�ائل  �

اتصال ممكنة للتواصل معها في ذلك الوقت.

توف�ر األهلية العلمية التي ال يس�تهان بها لدى العدي�د من علماء المنطقة،  �

األمر الذي جعل القطيف في فترة من الفترات مركًزا دينًيا له مكانته العلمية 

المحفوظة، حتى أطلق عليها لفترة طويلة اس�م »النجف الصغرى«. وفي 

األحس�اء، ضمت بع�ض القرى من المرجعي�ات العدد الكبي�ر حتى بلغ 

عددهم في إحداهن أربعين مرجًعا في فترة واحدة.

ع�دم تأثير ش�رط األعلمية بالنس�بة الختي�ار المرجع الديني بش�كل كبير  �

آنذاك.

التاري�خ العلم�ي العري�ق للمنطق�ة، فمن�ذ عه�د الرس�الة والمنطق�ة له�ا  �

حضورها؛ فتاريخًيا، ضمت األحس�اء خمس�ة وعشرين راوٍي للحديث، 

كالراوي إبراهيم الهجري الذي روي عنه ستة وعشرين رواية، وكالرواي 

عوف الهجري � الملقب بأبي جميلة وعوف الصدوق والصدوق الصالح 

� الذي روى عن ثالثة وعشرين علًما من أعالم الحديث، وله تسعة عشر 

 .Bطريقا في العنعنة)1( لألئمة

سأش�ير اآلن لمجموعة من الرموز المرجعية في األحس�اء والقطيف. وإذ نبدأ، 

باألحساء أشير إلى المرجع محمد بن أبي جمهور األحسائي المتوفى في بداية القرن 

الحادي عشر الهجري، ويعتبر من كبار الفقهاء، ومن أبرز كتبه »عوالي الآللئ« الذي 

)1(  قول عن فالن عن فالن.
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يعتبر من مصادر الحديث المعتبرة عند الش�يعة. وكان قبل ذلك غير معتد به؛ التهامه 

بالتصوف وبتفرده بأحاديث عن بقية مصادر الحديث حتى طبعه المرعش�ي النجفي، 

ووضع فيه مقدمة رد بها على جميع التهم والشكوك الموجهة للكتاب.

وكذلك الش�يخ أحمد بن زين الدين األحس�ائي كذلك يعتبر أبرز المرجعيات 

الدينية المحلية إطالًقا، عاصر القرنين الثاني والثالث عش�ر الهجريين، وقد بلغ من 

علمه أن كان له مقلدون في خارج األحس�اء. بعد ذلك هناك الش�يخ عبد المحس�ن 

اللويم�ي ف�ي قرية البطالية، وكان م�ن كبار الفقهاء ولديه حوزة علمية كبيرة اس�تمر 

صيته�ا ف�ي االنتش�ار حت�ى تم تأس�يس الدول�ة الس�عودية األولى؛ حي�ن هاجر من 

المنطق�ة إلى إيران الكثي�ر من العلماء، وكان اللويمي من بينهم. وفي إيران، كّون له 

ح�وزة ومرجعية، وأج�از الكثير من المراجع الذين عرف�وا بإجازته لهم، حتى مات 

وقد خلف ذرية كبيرة تعرف بآل محسني. 

م�ن المراج�ع الذين أجازهم الش�يخ اللويمي الش�يخ أحمد ب�ن الحاج محمد 

مال الله الصفار الخطي، والش�يخ س�ليمان بن الشيخ أحمد الحسين آل عبد الجبار 

القطيفي، الش�يخ عبد الحس�ين بن ناصر األحسائي القاري، الش�يخ علي بن الشيخ 

عبد المحس�ن اللويمي، الش�يخ علي بن الش�يخ مبارك آل حميدان القطيفي، الشيخ 

علي بن مش�اري الجفري. ومع األسف أنه لم تصلنا من أخبارهم المفصلة ما يثري 

سيرهم.

إكم�ااًل لمرجعي�ات منطق�ة األحس�اء أذك�ر الش�يخ محم�د ب�ن حس�ين آل بو 

خمس�ين، ويعتبر من أقوى المرجعيات في األحساء، وهو من وضع حجر األساس 

لفكر الش�يخ أحمد بن زين الدين األحس�ائي، مما ساهم في انتشاره. وتشير الوثائق 

أن�ه أقام في األحس�اء فترة اس�تطاع خالله�ا � قبل أن يهاج�ر إلي�ران � أن يقّعد فيها 

لمدرسة األحسائي.
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الحقيقة أن هناك تسلساًل هرمًيا موجوًدا في األحساء للمرجعية يبدأ من الشيخ 

أحمد زين الدين األحس�ائي، ويش�مل الش�يخ محمد آل عبد الجبار، الس�يد هاشم 

بن أحمد الس�لمان، والش�يخ محمد أبو خمس�ين، وهذين األخيرين كانا قطبين من 

أقطاب األحس�اء، عاصرا بعضهما البعض وكان بينهما ألفة مرجعية وتعددية، حتى 

إذا ما توفيا بين العامين 1309ه � 1316ه )1982م � 1399م(، توحدت المرجعية 

بالشيخ محمد بن عبد الله العيثان.

ويعتبر العيثان الش�خصية الوحي�دة التي توحدت بها المرجعية في األحس�اء، 

كانت له حوزة تتلمذ فيها الكثير من علماء الدين الذين اشتهروا آنذاك حتى أجازهم، 

كالش�يخ عب�د الله بن معت�وق التاروتي من القطيف، والش�يخ موس�ى الحائري من 

العراق؛ فقد كان له مقلدوه في العراق وبعض مناطق إيران.

بع�د وفاة الش�يخ العيث�ان، انقس�مت المرجعية م�رة أخرى إلى قس�مين؛ ففي 

الطرف األول كان هناك الش�يخ موس�ى بوخمسين، والسيد ناصر السلمان، وبينهما 

كان هناك حضور لمرجعية الشيخ عمران السليم، وكانوا جميًعا أعمدة ثالثة دفعت 

بالمرجعية المحلية إلى أوج حضورها في المنطقة.

آخر المرجعيات المحلية وخاتمتها في األحس�اء تمثلت في الش�يخ حبيب بن 

قري�ن، وكان مقيًم�ا في البصرة قبل أن يطلبه األحس�ائيون بعد وفاة الش�يخ موس�ى 

بوخمس�ين؛ فاس�تجاب دعوتهم ونزل األحس�اء مرجًع�ا حتى وفاته س�نة 1363ه 

)1943م(. وبموت�ه انته�ت المرجعي�ة المحلي�ة، لي�س لع�دم توفر علم�اء، ولكن 

ألسباب سأشير لها الحًقا.

في القطيف، اش�تهر الكثير من المراجع كذلك، ومنهم الش�يخ محمد بن عبد 

عل�ي آل عبد الجبار المتوفى س�نة 1252ه )1837م(، وما كان رجاًل مس�تقًرا، بل 

كثي�ر التنق�ل بين األحس�اء والقطي�ف وإيران. وف�ي هاتين األخيرتين بن�ى حوزتين 
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ضمتا الكثير من التالميذ الذين الزموه كتلميذه الش�يخ حس�ن بن س�لطان بن علي 

بن محمد بن خليفة األحس�ائي، ويقال أنه كان من المالزمين له كثيًرا، حتى أنه كان 

أحد شهود وصيته. 

وقد عمل تالميذه على نس�خ مؤلفاته وكتبه في طبعات عديدة، ككتاب »هدي 

العقول«، ونسخه تلميذه الشيخ محمد بن ناصر بن قضيب األحسائي، كذلك كتابي 

»غاي�ة الم�راد في بيان المعاد«، وكتاب »اللوامع الس�نية في األصول الدينية«، الذي 

نس�خه الش�يخ حس�ن بن إبراهيم بن علي بن فياض األحس�ائي الجبيلي، فضاًل عن 

الكثير من التهميشات التي وجدت في مكتبة المرعشي بإيران حول مؤلفاته من قبل 

أولئك التالميذ.

كذلك كان هناك الش�يخ حس�ين بن محمد بن جعفر الماح�وزي البحراني في 

القرن الرابع الهجري، وكانت له مدرس�ة كبيرة ومرجعية منتشرة. وأتى بعده الشيخ 

مبارك آل حميدان الجارودي، واس�تمرت في ذريته من بعده لعدة أجيال، حتى بعد 

انتقالها من الجارودية إلى صفوى.

مرجعي�ة أخرى ب�رزت في القطيف، هي ش�خصية الش�يخ عبد الل�ه بن معتوق 

التاروتي، وقد بحثت كثيًرا عن تاريخه في القطيف فلم أقف على ما يثري حقيقة؛ غير 

أن حضوره في األحساء كان بارًزا. وقد تتلمذ الشيخ المعتوق لدى الشيخ محمد بن 

عبد الله آل عيثان، وأجيز من قبله، وذلك في بداية القرن الرابع عشر الهجري. 

الش�يخ محمد ب�ن نمر، مرجعية أخرى ب�رزت في منطقة العوامي�ة، ويعتبر من 

كبار الش�خصيات الدينية آنذاك، أسس له حوزة متكاملة األبعاد درس فيها مختلف 

العلوم. وقد تزامنت مرجعية أخرى للش�يخ أبو الحسن الخنيزي معه، حتى ختمت 

المرجعي�ة المحلي�ة ف�ي القطي�ف بالس�يد ماج�د العوام�ي إذ توف�ي س�نة 1367ه 

)1946م(. 
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اأبعاد الن�ضاط المرجعي:
بعد االس�تعراض الموجز ألهم المرجعيات المحلية في القرنين المنصرمين، 

أشير ألبعاد النشاط المرجعي، وتمثل أهمها في:

بن�اء مركزية في البالد. وق�د كانت هناك مركزية علمي�ة فعلية في المنطقة  �

ترجع لها الناس في جميع ش�ؤونها الدينية والسياسية واالجتماعية. وقد 

تخطت حدود المنطقة، كالش�يخ س�ليمان آل عبد الجب�ار الذي كانت له 

مرجعية في عمان، وكالمحس�ني واللويم�ي، وكانت لهما مرجعية غرب 

إيران. وكالمزيدي لمرجعيته في البصرة.

دع�م مس�يرة الح�وزة العلمي�ة ببناء ع�دة مدارس ف�ي القطيف كمدرس�ة  �

آل ماح�وزي، مدرس�ة آل طع�ان، مدرس�ة آل حميدان، مدرس�ة آل نمر، 

ومدرسة آل أبي المكارم وغيرهم. 

الحفاظ على التماس�ك الديني في المنطق�ة. والحقيقة أن منطقة القطيف  �

تعتبر من أكثر المناطق الشيعية محافظة، حتى بمقارنتها بالعراق التي هي 

أحد مراكز المرجعية.

مقاوم�ة الغزو الفكري في المنطق�ة بهدف المحافظة على التوجه العقدي  �

في ظل الظروف التي استتبعها نمو الحافة الدينية المتشددة.

رفع مستوى اإلصالح االجتماعي في المجتمع والمحافظة عل استقراره. �

بعث الوكالء لمختلف المناطق لتمثيلهم في القيام بشؤون الناس الدينية. �

س�لطة القضاء كانت أحد مهام المراجع وتميز بصالحيات واس�عة جعلته  �

مفض�اًل ل�دى الناس على قض�اء الدولة العثمانية التي كان�ت تقضي وفًقا 

للمذهب الحنفي.

تعزيز الوحدة الدينية بين السنة والشيعة. وفي ذلك كتب الشيخ أبو الحسن  �
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الخنيزي كتاب »الدعوة اإلسالمية إلى وحدة السنة واإلمامية«. كما كتب 

الش�يخ محمد أبو حس�ين بوخمس�ين وثيقة موقعة من قبل أربعة وتسعين 

شخصية شيعية دينية للسلطان عبد الحميد الثاني تدعو لحل مشكلة إثارة 

نعرات طائفية قام بها أحد المسؤولين وكان مسيحًيا. 

مد الجس�ور مع الس�لطة العثمانية التي رحبت بذلك ووضعت العديد من  �

الش�خصيات الش�يعية ضمن كيانها الرس�مي في مناصب عليا كالوزارة، 

وعضوية مجالس اللواء، والمجلس البلدي. 

انح�ضار المرجعية:
ذكرت في بداية حديثي األس�باب التي أدت إلى نش�وء المرجعية في المنطقة، 

واآلن أذكر عوامل انحسار المرجعية وأراها تتمثل في التالي:

س�هولة االتصال بالمراكز العلمية في ظل التط�ور التكنولوجي واالنفتاح  �

العالمي.

أرى م�ا ي�رى الدكت�ور عب�د اله�ادي الفضلي ف�ي وجود محاول�ة لحصر  �

الخمس وتوحيد األموال وتوجيهها بمركزية كي ال تتشتت وتكون عاماًل 

من عوامل الضعف والتفرقة.

التركيز على موضوع العلمية في المرجعية، وتوظيفه بما ال يخدم القضية. �

عدم تصدي كبار العلماء للمرجعية اعتقاًدا منهم بعدم أهليتهم لها علمًيا،  �

وربما خوًفا من ثقل المسؤولية التي يستتبعها هذا التصدي.

االخت�الف عل�ى وكالء المرجعي�ة في مختل�ف المناطق وح�د الرأي في  �

اعتماد وكالء من خارج المنطقة. 

إلى هذا الحد أتوقف على أمل التعرض لبقية محاور الموضوع أثناء الحوار.
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المداخال� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ ح�ضين التاروتي )تربوي(:

بعد التحية للجميع أطرح بعض األسئلة، وأرجو أن يتسع لها صدر المحاضر.

:  لم�اذا ل�م تنت�ج منطقتنا في اآلون�ة األخي�رة مرجعية محلي�ة رغم وجود  أوالاً
الطاقات الكفوءة والعلم�اء األجاّلء؟ وهل تعتقد أنها رغبة العلماء أم أن 

هناك أسباب أخرى؟

ثانياًا:  ه�ل تعتق�د أن ش�رط األعلمي�ة س�يكون عائًق�ا للمرجعي�ة المحلية عند 
بروزه�ا؛ حيث س�يتبع المقل�دون من يزك�ي مرجعهم ويجي�زه. رغم أن 

بعض الفقهاء ال يرى األعلمية شرًطا في التقليد؟

ثالثاًا:  يح�دث زمن انقط�اع مرجعي بين مرجعين أحياًنا؛ كم�ا في االنقطاع بين 
الش�يخ األحس�ائي والش�يخ العيثان، واالنقطاع بين زمن الشيخ الطوسي 

والش�يخ الحل�ي. وفي ظل ذلك، ق�د تحتفظ الذاكرة بالمس�ائل الفقهية، 

لكن السؤال هو: كيف تؤدى الحقوق الشرعية؟

ا:  أال يمكن تفعيل الخمس دون وجود مرجعية محلية في المنطقة؟ رابعاً

المحا�ضر:
فيم�ا يخص ع�ودة المرجعي�ة المحلي�ة، أرى أن االنقطاع الطوي�ل لها أحدث 

تخوًفا يس�تلزم وجود ش�خص قوي وكف�ؤ يتصدى للمرجعية ف�ي ظل جهله بمدى 

قب�ول المجتم�ع به أو رفضه ل�ه. ولكننا واقعا نحتاج له�ذه المجازفة من قبل علماء 

المنطق�ة ذوي األهلي�ة العالي�ة، مع اس�تيعاب إمكانية تع�دد المرجعية ف�ي المكان 

الواحد، وهو الحاصل في إيران والعراق وليس ثمة مشكلة ملموسة إزاءه. كل ذلك 

ال يوازن إشكاله مع إشكالية األزمة الفكرية التي نعيشها حقيقة، والتي نرفض بها أن 
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تكون لدينا مرجعية محلية أصاًل.

تساءل األستاذ حسين عن كيفية أداء الحقوق الدينية في فترة انقطاع المرجعية. 

والحقيق�ة أنني لم أقصد باالنقطاع انعدام الس�احة من المرجعية فهي ال تتوقف في 

فت�رة االنقطاع. ما قصدته أنه لم يكن هناك تجاوز مرجعية عرفت بحضورها القوي 

وآرائها المنتشرة حتى يظهر على الساحة من يوازيها في ذلك. 

وحول س�ؤال األعلمية يجد الباحث أن اإلش�ارة هذه المفردة تحمل مس�احة 

واس�عة من االحتماالت والمعاني؛ فقد تش�مل األعلم باألصول والفقه، واألحوط 

بشؤون الحياة، وما إلى ذلك.

الأ�ضتاذ اأحمد م�ضيخ�ض )نا�ضط حقوقي(:
أرغ�ب ف�ي االستفس�ار ع�ن الش�يخ محم�د الهاج�ري، القاض�ي الس�ابق في 

األحساء. عرض عليه استالم زمام أمور المرجعية فرفضها رغم أهليته. فما السبب 

في تصورك؟

المحا�ضر
لق�د رف�ض الهاج�ري ذلك فع�اًل، رغم م�ا يرى في نفس�ه من أعلمي�ة، ورغم 

الفرص�ة التي كانت س�انحة له لطرح رس�الته بعد وفاة الميرزا عل�ي الحائري، ربما 

خش�ية ع�دم قبوله في ظل قوة مرجعية مدرس�ة الحائري، أو ربم�ا كان قد تورع عن 

ا  مشاكل المرجعية. لكنه كان قد قبل أن يقلد في االحتياطات من قبل عدد قليل جدًّ

من المقربين له بعد إصرارهم عليه في ذلك.

الأ�ضتاذ جعفر العيد )تربوي(:
أعتق�د أن وج�ود المرج�ع لي�س مرتبًط�ا بالمس�توى العلمي فق�ط، إنما هناك 

اش�تراطات أخرى، منها الشجاعة الشخصية للمتصدي ألمور المرجعية. وأظن أن 
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بيئتنا المحلية لم تكن مش�جعة بالقدر المطلوب إليجاد شخصيات بهذا المستوى. 

هل تعتقد أن للبيئة العراقية واإليرانية دور فاعل في بروز مرجعيتهم في بالدنا؟

المحا�ضر:
ال أعتق�د أن البيئ�ة العراقية واإليرانية مما يدف�ع المرجعية في مناطقنا، وأعتقد 

عك�س ذلك، فإيران ترى بق�اء مرجعيتها منها، وكذلك العراق. ولو رجعنا بالذاكرة 

لم�ا بعد وفاة المرجع اآلراكي، لوجدنا أن المرش�حين ب�داًل عنه كلهم من المراجع 

اإليراني�ة. ال ش�ك أن هنالك تس�ليم فكري بين الش�يعة بعدم خ�روج المرجعية من 

حدود هاتين الدولتين؛ وذلك بهدف مركزية وقوة الشيعة.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )رجل اأعمال(:
 ل�دي مالحظ�ة ح�ول دور المرج�ع؛ فقد تفضلت بس�رد ال ش�ك أن�ه قيم عن 

المرجعية، لكنا لم نس�مع ش�يًئا عن اإلنجازات التي قام به�ا المراجع المحليين في 

بعض القضايا الهامة كالخمس واألوقاف؟

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ب�ادر الكثي�ر م�ن الكت�اب والمثقفي�ن بتجدي�د الدع�وة للمرجعي�ة المحلي�ة؛ 

متناولي�ن ذل�ك بالبحث في مختلف وس�ائل اإلع�الم لما تمثله م�ن أهمية في هذه 

المرحلة للمواطنين الشيعة على مستوى الخليج عموًما في ظل التطورات القائمة. 

وعليه، ينبغي التفكير بعمق وش�مولية في مثل هذه األطروحة، واالهتمام بمختلف 

ردود الفع�ل المختلفة من بع�ض المحافظين الذين يرون فيها خروًجا عن المألوف 

ومنافس�ة لمواق�ع علمية أخرى. وذلك ما دعا له األس�تاذ الحرز الليلة � مش�كوًرا � 

نظًرا لتاريخ المنطقة العريق في المجال العلمي والديني.

ف�ي ظل األوض�اع الراهنة من قيام مراك�ز علمية ألتباع المذهب الش�يعي، مع 
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وج�ود ح�ذر وتخوف وت�ردد إزاء ه�ذه أطروحة المرجعي�ة المحلية أتس�اءل، هل 

تحقيقها على أرض الواقع أمر ممكن؟ وما هي النتائج اإليجابية لذلك؟

المحا�ضر:
تس�اءل األستاذ محمد الس�نان عن دور المراجع وإنجازاتهم، وقد أشرت إلى 

أن ع�د اقتص�ار دورهم عل�ى الجان�ب الفقهي فق�ط، موضًحا دوره�م االجتماعي 

والسياس�ي والثقاف�ي واستش�هدت ببع�ض األمثلة عل�ى ذلك بدور بع�ض العلماء 

لتفعيل الخمس في المجتمع، ودور بعض المراجع في توطيد العالقات مع الدولة 

العثماني�ة إع�زازا لوضع الش�يعة آنذاك. أما قضي�ة األوقاف فهي بحاج�ة إلى بحث 

مفصل يستلزم محاضرة أخرى كاملة ألنه موضوع متشابك.

المتتب�ع لتاري�خ األوقاف � مث�اًل � يجد التضاؤل الش�ديد في عدده�ا مع تقدم 

الوقت مقارنة بما كانت عليه في الماضي. ورغم الفرق الواضح في مستوى الحياة 

المعيشية لصالح اليوم، إال أن الناس آنذاك كانوا يوقفون بساتينهم ومزارعهم بكثرة، 

حتى ضمت إحدى قرى األحس�اء ما بلغ ثمانمائة وقًفا وهو عدد يمثل جزًءا ألربعة 

آالف وقف في األحس�اء كاملة أحصيتها بين العامين 1388ه � 1409ه )1969م 

� 1989م(.

األس�تاذ جعفر الشايب تس�اءل عن إمكانية تحقيق أطروحة المرجعية المحلية 

عل�ى أرض الواقع. وأعتقد حقيقة أن المرجعية قابلة التحقيق مع وجود من يرش�ح 

نفس�ه ف�ي ظل انطب�اق مواصف�ات المرجعي�ة علي�ه، وأهمه�ا امتالك الق�درة على 

تشخيص األوضاع، وفهم قضايا الساحة زمانًيا ومكانًيا، كما وال بد له من أن يكون 

قادًرا على اتخاذ القرار المناس�ب؛ بعيًدا عن أي تأثيرات خارجية خاضعة لمصالح 

شخصية.
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مدير الندوة:
هل يختلف المرجع المحلي عن المرجع الذي في الخارج؟ 

المحا�ضر:
 كما أش�رت س�ابًقا من األهمية بمكان أن يكون للمرجع المحلي حرية فكرية 

غير مقيدة، تتيح له هامًشا للتعبير عن رأيه بصراحة وجرأة فيما يجري على الساحة، 

ونعل�م الف�رق بين أن تقول رأيك في قضية وأنت تعيش�ها وبين أن تقوله وأنت بعيد 

عن تداعيات ذلك.

الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )كاتب(:
هناك توجس أمني أو سياسي نلمحه فيما نقرأ من مقاالت ونسمع من أحاديث 

يتمثل في احتمالية تعريض المرجعية المحلية  �  إن هي وجدت � إلحراج عبر تمرير 

أجندات سياسية أو دينية من خارج المذهب. لذا، يرى البعض أن بقاء المرجعية في 

العراق وإيران هو أحفظ لها. ومن هنا أتس�اءل إن كانت المرجعية قد واجهت ش�يًئا 

من هذا القبيل على مدى تاريخها الطويل.

من جانب آخر، يعلم الجميع س�يطرة التعص�ب الديني والمذهبي داخل األمة 

الواح�دة بدرجات متفاوتة، كم�ا أن هناك تعصًبا تيارًيا داخل المذهب الواحد، وقد 

بات هذا التعصب عاماًل حاسًما في تحديد مصير أي مرجعية. وكلنا يذكر بال شك 

قضية التشكيك في مرجعية أحد العلماء قبل أكثر من عقدين من الزمان؛ فقط لعدم 

تأكي�د مرج�ع آخ�ر بكونه درس لدي�ه. في ظل ذلك أتس�اءل عن مدى أث�ر العصبية 

التيارية في تسهيل أو تعقيد بروز مرجعية خارج العراق وإيران.

الأ�ضتاذ ح�ضين �ضلهام )كاتب وباحث(:
ذكرت أستاذ محمد أن القضاء في المنطقة كان على المذهب الحنفي، رغم أن 
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القضاء في أغلب المناطق كان قضاًء ذاتًيا. هل هناك أمثلة على ما ذكرت؟

المحا�ضر:
الواقع أن هناك توجًس�ا من حصول س�يطرة خارجية على المرجعية تنحى بها 

مناٍح أخرى لم تكن ضمن أجندتها. لكن � وكما أشرت سابًقا � التصدي للمرجعية 

يتطل�ب ورًعا وحكمة تق�وى وإيماًنا، فضاًل عن القدرة اإلداري�ة. ولم ينقل التاريخ 

ع�ن المراج�ع على م�دى التاريخ ما يس�تدعي قلًقا كهذا، بل أنه�م ضحوا من أجل 

مبادئه�م وقيمهم حتى قضى الكثير منهم قتاًل وتعذيًبا. و نعلم جميًعا بطبيعة نش�اط 

المرجع الذي يستلزم وجود لجان معه تعينه على تسيير مهامه كما يجب.

ما ذكرت من تعصب تياري حقيقة ال يمكن إنكارها، وهي حقيقة ترفض خروج 

المرجعي�ة ع�ن حدودها التي حصرت فيها عقوًدا من الزمان؛ وذلك يعود ألس�باب 

كثي�رة يكف�ي أن نذكر منها � بصراح�ة � اعتبار مناطقنا من أكب�ر مصادر الخمس في 

العالم، فضاًل عن الخوف من انفتاح الباب على مصراعيه؛ مما قد يصعب السيطرة 

على تداعياته مستقباًل.

فيما يخص س�ؤال األستاذ حسين س�لهام، أنا قصدت أن من يفتي هو القاضي 

الس�ني وليس الش�يعي. وكان مفروًض�ا على من يعمل في س�لك القضاء أن يقضي 

بحكم المذهب الحنفي � الذي هو مذهب الدولة العثمانية � حتى وإن كان ش�يعًيا، 

وذل�ك ف�ي جمي�ع القضايا، ع�دا المبايع�ات التي يس�توجب ترس�يمها أن تتم لدى 

القاضي الرسمي.

الأ�ضتاذ علي العبا�ض )رجل اأعمال( 
أس�تطيع أن أق�ول، ومن خالل حديث�ك أن هناك تثبيًطا بدرج�ة معينة وضعف 

أمل، على المدى المتوسط فيما يخص ظهور مرجعية محلية في المنطقة، مع العلم 

أن هناك إلحاًحا قوًيا على ذلك بس�بب األوضاع التي تعيش�ها منطقتنا، ولنذكر منها 
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عل�ى س�بيل المثال م�ا يثار مؤخًرا من ح�ول تصدير مقدرات الناس للخارج باس�م 

األخماس.

س�ؤالي هو: لماذا ال تكون هناك آليات لصناعة المرجعية في المنطقة، بحيث 

تتضمن دراسات، اتفاقيات، واستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف؟ ال سيما وأن لدينا 

من الطاقات والكفاءات ما يمكن بها تحقيق ذلك؟

المحا�ضر:
الواق�ع أنن�ا حين نتطارح أمًرا ما، فألن أماًل في الخ�روج منه بفائدة. وموضوع 

المرجعية المحلية أمر قابل للتطبيق فعاًل، وليس من الحكمة االستسالم للمثبطات، 

ب�ل العمل على نش�ر الوع�ي االجتماعي للفك�رة، وهو الخطوة األول�ى التي يجب 

التركيز عليها بقناعة أهميتها. فإذا تمت، فسيكون ممكنًا البحث عن آليات تحقيقها.

في الختام، أش�كركم كل الش�كر لحضوركم وسعة صدوركم ولما تفضلتم به 

من آراء ومداخالتكم كما وأشكر منتدى الثالثاء على استضافته. وآمل أن أكون قد 

قدمت ما يفيد. وتصبحون على خير.





الندوة الرابعة

الخليج  في  العقاري  االستثمار 
في ظل األزمة المالية

1429/11/13ه الموافق 2008/11/11م

ال�سيف: الدكتور ح�سين اأحمد المهدي �
مستشار اقتصادي وإداري

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد �سعيد ال�ياط*)1) �

*  رجل أعمال.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

حاصل على ش�هادة الدكتوراة في إدارة وتخطيط الطاقة من  �
الواليات المتحدة األمريكية.

ت�درب في صندوق النق�د الدولي في مج�ال التنمية العامة،  �
وعمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن العام 1405ه 

)1985م(.
ا م�ن ال�دورات التدريبية في ع�دد من دول  � ا كبي�راً ق�دم عدداً

المنطقة العربية والعالم.
ا ف�ي االقتص�اد والضرائب بجامع�ة البحرين  � عم�ل محاضراً

العام 1405ه )1985م(.
يرأس العديد من إدارات الش�ركات والجمعيات واللجان،  �

كاللجنة التأسيسية لمجموعة مبادرات االستثمار الدولية مع 
رج�ال أعمال من البحرين وقط�ر والكويت وتركيا وماليزيا 
والنمسا والسويد وألمانيا وإيران العام 1427ه )2007م(، 
الش�ركة العامة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ش�ركة خير 
اإلسالمية القابضة لالستثمار، لجنة التدريب وتنمية الموارد 
البش�رية بغرفة تج�ارة وصناعة البحرين من�ذ العام 1421ه 
لالستش�ارات  العالمي�ة  الخليجي�ة  والش�ركة  )2001م(، 

االقتصادية منذ العام 1414ه )1994م(، وغيرها.



االستثمار العقاري في الخليج في ظل األزمة المالية

مقدمة مدير الندوة:
قنوات فضائية، صحف محلية ودولية، أرقام فلكية، وتقارير اقتصادية تتحدث 

عن أزمة مالية وأسعار خيالية منذ عام 2006م إلى يومنا هذا؛ خصوًصا وأن الخليج 

ش�هد طفرة عقارية كبيرة في الس�نوات الثالث الماضية؛ على عكس أس�واق المال 

األخرى التي ش�هدت هبوًطا حاًدا في س�وق األسهم. وقد ساهم ارتفاع سعر النفط 

في زيادة حجم المضاربات في س�وق العقار؛ مما أدى إلى زيادة أس�عارها بالشكل 

الذي نعيش�ه اليوم، علًما أن المؤشر العقاري األس�بوعي الصادر عن اإلدارة العامة 

للحاس�ب اآللي ف�ي وزارة الع�دل بالدمام والرياض أش�ار إلى انخف�اض في قيمة 

الصفقات تراوحت بين 37،49% و 60،86% في فترة من الفترات؛ وبذلك يفرض 

السؤال نفسه: إلى أين يتجه السوق العقاري في ظل األزمة المالية الراهنة؟

 لإلجاب�ة عل�ى ه�ذا الس�ؤال، يس�تضيف منت�دى الثالث�اء الثقافي المستش�ار 

االقتص�ادي الدكتور حس�ين المهدي في محاضرة بعنوان »االس�تثمار العقاري في 

الخليج في ظل األزمة المالية«.
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ن�س المحا�سرة:
الحقيقة أن ما س�أحدثكم به الليلة حديًثا ذا ش�جون، حديث أصبح مثار تشاؤم 

للكثي�ر م�ن االقتصاديين؛ حتى أّط�ر تعاطيهم مع القضية بأس�لوب يختلف عنه في 

حال النظر البعيد للقضية وتداعياتها؛ مما يخلق فرًصا تستحق أن تستغل.

نعل�م جميًع�ا أن األزمة بدأت مالي�ة؛ متمثلة في الرهن العق�اري، لتتحول بعد 

ذلك إلى أزمة اقتصادية بتأثيرها على أسعار النفط التي انخفضت؛ حتى وصل سعر 

البرمي�ل الواح�د 58 دوالًرا بعد أن كان 72 دوالًرا ف�ي بداية األزمة، وكان قبل كل 

ذلك 147 دوالًرا. وبذلك تأثرت مختلف القطاعات ذات العالقة كقطاع االستثمار 

العقاري، وهو مرتكز حديثي لهذه الليلة.

وحتى أبدأ الحديث حول االس�تثمار العقاري، أود بداية اإلشارة إلى ما نشرته 

صحيفة أخبار الخليج في الثالثين من ش�هر أغس�طس الماضي حول استثمار 330 

ملي�ار دوالر ف�ي قط�اع العق�ار ب�دول بالمنطقة مقاب�ل 30 ملي�ار دوالر في مجمل 

اس�تثمار النفط والغاز لنفس الفترة. ورغم ما يش�وب قطاع االس�تثمار العقاري من 

عدم ش�فافية العقاريين في نقل المعلومات، وانتش�ار الشائعات المؤثرة على بعض 

شرائح المجتمع التي ال خبرة لديها، إال أن الفرق الشاسع � بينه وبين استثمار النفط 

� يبقى دلياًل على قوة هذا القطاع وأثره في االقتصاد الوطني في الخليج.

ال ش�ك أن قط�اع العقار كغي�ره من قطاعات االس�تثمار، مع�رض النخفاض 

وارتف�اع، وتعرض�ه لألزم�ة الراهن�ة أث�ر على قطاع س�وق األس�هم ال�ذي يختلف 

عن�ه بك�ون العقار يتداول عل�ى أرض الواقع، فيم�ا تتداول األس�هم إلكترونًيا؛ مما 

يس�مح بإعطاء صور مغلوطة عن وضع االقتصاد ككل، مس�بًبا � بذلك � هلًعا لدى 

المس�تثمرين، الس�يما الش�ركات الصغيرة واألفراد، مقابل الش�ركات الكبرى التي 

عرفت كيفيه االستفادة من الشركات االئتمانية بذكاء.
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بشكل عام، لقد تسببت أزمة العقار في إعالن الكثير من الشركات والمؤسسات 

العريقة إفالس�ها بشكل متس�ارع؛ فقد أعلن كل من بنكي ليمان براذرز، بنك ميريل 

لنش، وش�ركتي التأمين فريدي ماك، وأيه آي جي إفالسهما في يوم بلغ فيه مجموع 

الخس�ائر ما يعادل 1.4 تريلي�ون دوالر، مما دعا أمريكا لض�خ 700 مليار دوالر، 

فيم�ا ضخ االتحاد األوروبي 56 ملياًرا، وضخت الصي�ن 500 مليار. وقد يتجاوز 

مجموع ما ضخ في السوق 3 � 4 تريليون دوالر نقاًل عن صندوق النقد الدولي.

ما يجدر اإلشارة له بعد ذكر ما تقدم هو أن اقتصاد العالم في عمومه ال يتجاوز 

60 تريلي�ون دوالر، بينم�ا حجم النات�ج المحلي لدول الخلي�ج والعالم العربي فيه 

ال يتج�اوز تريليوًنا واح�ًدا فقط، وهو يمثل 0،6% من مجم�وع االقتصاد العالمي � 

وهو ما يطابق تماًما اقتصاد هولندا � ؛ بيد أن خس�ائر العالم العربي جاءت مضاعفة 

لخس�ائر الس�وق األمريكية واألوروبي�ة واليابانية؛ ففي بداية األزمة فقط، خس�رت 

األس�واق العربي�ة ما نس�بته 10%، لتخس�ر في اليوم الثاني بنس�بة 8%؛ ف�ي حين لم 

تتجاوز خس�ارة الس�وق األمريكي 5%، رغم أن اقتصاد أمريكا وحدها يش�كل ثلث 

اقتصاد العالم. 

وبذلك يتأكد لنا أن ما يحدث اليوم من مضاربات وتخويف بانهيارات متوقعة 

هو مجرد إشاعات مصطنعة ال تعتمد على أساس، سوى أنها خاضعة لسيطرة خمس 

عش�رة دولة رئيسية تتحكم في 70% من اقتصاد العالم، وهذه الحقيقة تحرض على 

محاولة التعرف على الوضع الحالي الذي تعيش�ه دول الخليج بمقارنة سريعة بينها 

وبي�ن أمريكا وأوروبا، وهذا ما سأش�ير له بش�كل موجز من خ�الل العرض المرئي 

أمامكم)1(.

في الثالث عش�ر من أكتوبر الماضي، انخفض مؤش�ر أس�هم الداو جونز بنسبة 

)1(  استعان المحاضر بعرض مرئي عزز فيه بحثه. 
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6%، وانخفض مؤشر بي بي سي بلوفر بنسبة 4%، وذلك في مقابل، انخفاض مؤشر 

قط�ر ف�ي نفس اليوم بنس�بة 18%. وكذل�ك كان الحال في بقي�ة دول الخليج، األمر 

الذي أدى إلى انخفاض عام في س�يولة األس�واق، وذلك بدوره أدى إلى انخفاض 

الطلب على الكثير من المواد األولية، خاصة البترول.

لقد انخفضت أسعار البترول من 146 دوالًرا للبرميل في بداية يوليو الماضي 

إلى 58 دوالرا للبرميل اليوم. ونعلم جميًعا أن المستفيد األول من هذا االنخفاض 

ه�و الدوالر األمريكي ال�ذي كان ضعيًفا أمام عملة اليورو األوروبي في الس�نوات 

األرب�ع الماضي�ة. كذل�ك انخف�ض س�عر الحديد إل�ى الثل�ث تقريًبا مم�ا أدى إلى 

التشكيك في النظرية الرأسمالية وقدرة السوق لتعديل أوضاعه.

السيولة النقدية للبحرين في السوق � مثاًل � كانت قد بلغت 20 مليار دوالر مع 

بداية أغسطس الماضي، بيد أن توقًفا واجه هذه السيولة في مكان ما لسبب أو آلخر، 

منها ش�حة الس�يولة التي بدأت مع بداية األزمة المالية بعد أحداث س�بتمبر وأثرت 

على تمويل المش�اريع والقروض العقارية؛ حيث تم تقييدها بش�روط تعس�فية، في 

الحين الذي بدأت حكومة أمريكا تدعو لترك األمور لهيكلية الس�وق، ووسعت في 

قروضها العقارية رغم ما كان منها من ممارسة ذات المنهج في تقييدها بعد أحداث 

سبتمبر. 

ف�ي ظل هذه األزمة برزت حل�ول أولية تمثلت في المبالغ الهائلة التي ضختها 

أمري�كا وأوروب�ا ف�ي الس�وق، فضاًل ع�ن االندماجات وظه�ور العديد م�ن البنوك 

المركزي�ة الت�ي تطالب بتخيفض أس�عار الفائدة ووض�ع قيود على العق�ارات التي 

نش�ط سوقها كبديل عن دخول سوق األس�هم التي ال يزال بعض االقتصاديين يرى 

أن الوض�ع القائ�م يس�ير في صالحه؛ بي�د أن األمر ليس كذلك ف�ي تصوري، بدليل 

انخفاض ما كان يباع بدينار في سوق الكويت � مثاًل � إلى سبعين فلًسا فقط، وأرى 

أن السوق اليوم سوق عقار يطرد الطلب عليه؛ مما يشجع على عملية الشراء.
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لقد بلغ حجم االستثمار العقاري في المنطقة منذ بداية العام 2004م، 8 تريليون 

دوالر، وه�و مبل�غ يتجاوز اقتصادي�ات دول مجل�س التعاون وش�مال أفريقيا بثمان 

أضعاف؛ ففي العام الماضي فقط، بلغت االس�تثمارات العقارية الخارجية المباش�رة 

في البحرين والكويت واإلمارات وقطر 71 مليار دوالر؛ اس�تحوذت اإلمارات منها 

عل�ى 44 ملي�ار، واس�تحوذت البحرين على 15 ملي�ار، واس�تحوذت قطر على 11 

ملي�ار، ليتبق�ى للكوي�ت 200 ملي�ون دوالًرا فقط بس�بب ما واجهته من مش�اكل في 

نظامها التشريعي. وبمقارنة مساحة كل دولة من هذه الدول مع نشاطها في االستثمار 

العقاري، يتبين لنا نشاط مملكة البحرين بفرق كبير؛ ساعد على ذلك كونها األرخص 

من حيث قيمة األراضي.

يعتق�د البعض باقتصار نش�اط االس�تثمار العقاري على البيع والش�راء، إال أن 

األم�ر لي�س كذلك؛ ففي البحري�ن اليوم حركة بناء رائدة ش�ملت القط�اع التعليمي 

وقط�اع تنمي�ة الموارد البش�رية واقتصاد المعرفة؛ فهناك س�تة عش�ر جامعة والكثير 

م�ن المعاهد التدريبي�ة يتم بناءها نموذجًي�ا، كما أن هناك العديد من المستش�فيات 

المتكامل�ة الخدمات بدأ العمل عليها، وهناك كذلك مش�اريع خاصة بذوي الدخل 

ا. وف�ي عمان، قامت عدة مش�اريع بمئات  المح�دود وهي � بالمناس�بة � نش�طة جدًّ

الماليين خطط لالنتهاء منها في العشر سنوات المقبلة، وتتضمن بناء مدن متكاملة 

الخدمات، وما هذه المش�اريع إال رقًما بس�يًطا من مجموع 3،800 مشروع عقاري 

قائم في الخليج تبلغ قيمتها أربعة تريليون دوالر. 

أع�ود ألذكر أن اقتص�اد دول الخليج ال يتعدى 0،6% من اقتصاد العالم، األمر 

ال�ذي يؤك�د أن ما يحص�ل لنا ال يتج�اوز مواصلة نم�ط المضاربات الت�ي ال تمت 

للواق�ع بصل�ة. وإل�ى هنا أتوق�ف ألفتح للحض�ور ب�اب النقاش إلث�راء الموضوع 

بتطارح وجهات النظر المختلفة.
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المداخال� والأ�سئلة:
مدير الندوة:

أس�ئلة كثيرة تتراءى ألحدنا حين يس�مع حول العقار وأزمته المالية، يتالش�ى 

أغلبه�ا ليبق�ى س�ؤااًل واحًدا ح�ول ما يم�س ذات اإلنس�ان وواقعه عل�ى األرض. 

أقول ذلك في إش�ارة لما صرحت به التقارير الرس�مية في المملكة من أن 22% من 

المواطني�ن الس�عوديين فقط هم من يملكون منازل خاصة، مقابل 90% من س�كان 

اإلمارات، و 86% من سكان الكويت. وحين نعلم أن نسبة الشباب لمجمل الفئات 

العمري�ة في منطق�ة الخليج تبلغ حوال�ي 50% نعي حجم القل�ق على وضع هؤالء 

الش�باب قبل حصولهم على أراٍض ومنازل في ظل الوضع االقتصادي والسياس�ي 

المتردي.

المحا�ضر:
ال شك أن أزمة السكن قد اتسع مداها فطالت أغلب شرائح المجتمع، وأعتقد 

أن الحل موجود لدى الوزارات أكثر منه في قطاع العقار المحكوم بحجم السوق. 

الدكتور تي�ضير الخنيزي )اأ�ضتاذ اقت�ضاد(:
ذكرَت أن الدخل القومي للخليج ال يكاد يقارن باالقتصاد العالمي. هل تقصد 

أن األزم�ة ف�ي الخليج هي أزمة ثق�ة أكثر منها أزمة واقع مالي واقتصادي؟ أس�ألك 

ذل�ك وأن�ا على قناع�ة أننا جزء م�ن كل؛ يتوقع له أن يتأث�ر بتأثر العال�م أجمع بهذه 

األزمة.

م�ن جان�ب آخر، ذك�رت أن حجم االس�تثمار العقاري في الخليج بلغ عش�رة 

أضع�اف اس�تثمار النفط. ه�ل توحي بذلك ألهمي�ة العقار بما يف�وق أهمية النفط؛ 

م�ع العلم أن هذا قيمة االس�تثمار العق�اري الضخمة تتركز ف�ي المضاربات وليس 

استثماًرا حقيقًيا. 
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المحا�ضر:
أتف�ق معك حول ما ذكرت من وجود أزمة ثق�ة، وكنُت قد عبرُت عنها بانعدام 

الشفافية. ال أخفيك أنه اتصل علي الصحفي محمد الجيوسي من جريدة األيام وأنا 

في طريقي لكم يسأل عن إعالن المؤسسات المالي صراحة انخفاض أرباحها لهذا 

العام بنس�بة 10%، ومدى أثر ذلك على الوضع االقتصادي، والحقيقة أن انخفاض 

ا، وال أثر مباش�ر يس�ببه؛ فالخسارة ال تذكر بأرباح  األرباح لهذا العام أمر طبيعي جدًّ

الس�نوات الماضية. ل�ذا، أؤكد على حاجتن�ا لتعزيز الثقة مع مؤسس�اتنا المالية عبر 

خل�ق الش�فافية والدقة في توفي�ر المعلومات، فضاًل ع�ن الرقاب�ة الصارمة من قبل 

المصارف.

أما س�ؤالك عن نسبة اس�تثمار العقار للنفط، فهي نسبة خاصة بهذا العام فقط، 

وإال، فالبحري�ن تس�تثمر النفط منذ الع�ام 1932م. وأتفق معك في اش�تمال القيمة 

اإلجمالية للعقار على مضاربات؛ بيد أني ال أملك أرقاًما أعتمد عليها الفتقارنا إلى 

قاعدة معلومات نستفيد منها.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب ) راعي المنتدى(:
أرحب بك دكتور حسين وأشكرك على إجابتك الدعوة للمشاركة في أمسيات 

المنت�دى، ول�دي س�ؤال يتعل�ق بما أش�رَت للتط�ور الحاصل ف�ي أنظم�ة التمويل 

اإلس�المية وكونه�ا بدياًل ألنظم�ة التمويل التقليدي�ة القائمة؛ في ظل م�ا يطرح من 

فش�ل النظام الرأس�مالي من خالل هذه األزمة، وكان قد مر بسنوات ركود ومشاكل 

اقتصادية تم بعدها إعادة الصعود والنمو. هل تقول بذلك؟

المحا�ضر:
الحقيق�ة أني أحترم وجهة النظ�ر هذه؛ لكنا بحاجة لنظام اقتصادي وس�ط بين 

الرأس�مالية المتوحشة واالشتراكية المفرطة. نحن بحاجة لمن يقّدر الملكية العامة 
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بنظام متوازن. ونعلم جميًعا أن دول العالم أجمع قد تأثرت باألزمة المالية الراهنة � 

وكان قطاع األسهم فيها هو المؤشر الرئيسي القتصادها � سوى دولتين؛ هما العراق 

وإيران التي ارتفع مؤشر األسهم فيها بنسبة 20%، بجانب ما تحصل عليه من فوائد 

ودائع وقروض بنسبة 19% رغم القيود المفروضة عليها وانغالق اقتصادها. ما أود 

قوله هو أن الس�وق ال بد وسيتحس�ن ليحقق أرباًحا في الفت�رة القادمة، وتلك دورة 

طبيعية لألعمال.

الأ�ضتاذ عبد الباقي الب�ضارة )رجل اأعمال(:
الحظت أنك تش�جع االس�تثمار في البحرين. هل تعتقد أن أس�عار العقار في 

البحرين ودبي أسعار منطقية أم هي أسعار مضاربات ال تدفع االقتصاد الوطني؟

م�ن جان�ب آخر، أش�رت إلى أن نس�بة ال�� 20% في أرب�اح بورصة إي�ران وال� 

10% ف�ي أرباح الودائع. والواق�ع أني ال أراها بالضرورة تمثل ق�وة االقتصاد؛ ففي 

الثمانيني�ات حققت اللي�رة اللبنانية نفس القيمة المذكورة ونعلم جميًعا أين وصلت 

اللي�رة اللبناني�ة. وبذلك، أرى أن م�ا هو حاصل اليوم في إيران إنم�ا يمثل دعًما من 

الدولة لدورها.

المحا�ضر:
س�أبدأ بالجزء الثاني من س�ؤالك حول وضع إيران. أنت ال تس�تطيع أن تقارن 

بي�ن لبنان وإيران ألس�باب عدي�دة، أولها أن لبنان ضعيفة االقتص�اد، أما إيران؛ فقد 

بلغ احتياطيها لدى صندوق النقد الدولي خالل الخمس سنوات األخيرة 42 مليار 

دوالر أمريك�ي، مقابل نزول احتياطي الكثير من الدول. ويتمثل ثاني األس�باب في 

ك�ون العمل�ة اإليرانية غير مدعومة. وأخي�ًرا، ورغم أن البطالة ف�ي إيران بلغت 16 

مليون ش�خص، ورغم الفقر، إال أنا نج�د أن القاعدة االقتصادية في إيران آخذة في 

التوسع، وبذلك تعتبر أفضل وضًعا من كثير من الدول.
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أما س�ؤالك األول حول أس�عار العق�ارات فهي آخذة في االزدي�اد الفعلي بلغ 

حد اإلسكات؛ ولئن ارتفعت كذلك في البحرين، إال أنها تبقى األدنى على مستوى 

منطقة الخليج. ورغم ذلك، تم اس�تغالل مناطق الوقف الغير مس�تصلحة؛ بتهيئتها 

وبتأجيرها بأسعار تتناسب مع شرائح الشباب في كل منطقة. 

الأ�ضتاذ اأمين اأبو �ضرير )رجل اأعمال(:
قبل أن أطرح سؤالي، أشير إلى ما ذكرَت من تدني استقطاب الكويت لالستثمار 

الخارج�ي، وأظ�ن الس�بب يكمن في عدم س�ماح الكويت لالس�تثمار األجنبي في 

العقار. أتساءل عما إذا كانت هناك قنوات استثمارية تعود بفوائد مباشرة حالًيا بداًل 

من استثمار العقار واالنتظار حتى يعاود سوقه النهوض مجدًدا. ما رأيك؟

المحا�ضر:
االتفاقي�ة الخليجي�ة االقتصادي�ة الموح�دة الموق�ع عليه�ا ع�ام 1983م تتيح 

االس�تثمار للخليجيين في الكويت، وهذا إن تم فس�يرفع نس�بة االس�تقطاب حتًما، 

لكنه أمر يصعب في األس�اس الرتفاع أس�عار العقارات هن�اك بما ال يمكن مقارنته 

مع البحرين وعمان مثاًل. 

بخص�وص جزئية االس�تثمار في قن�وات أخرى غي�ر العقارات تعط�ي ربحية 

أكب�ر، فالحقيق�ة أن�ك قبل أن تس�تثمر مالك في أي م�كان فإنه ال بد ل�ك من القيام 

بمقارنة للعوائد المتوقعة، وش�خصًيا، ال أتصور وجود العائد األفضل في العقار أو 

األسهم، ولكن في تنمية الموارد البشرية. باألمس نظم مؤتمر صحفي في البحرين 

ح�ول التجارة اإللكترونية في البحرين تضمن اس�تضافة دكتور من الجامعة العربية 

المفتوحة، وبمجرد حديثه عن المشروع لوحظ ارتفاع سقف الطلب من قبل شريحة 

كبيرة من الشباب الراغبين في تطوير إمكاناتهم وتنمية مواردهم.
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الأ�ضتاذ اأحمد العلي )رجل اأعمال(:
أش�رت يا دكتور إل�ى أن البحرين تعتبر المنطقة األرخ�ص عقارًيا، وال أجدها 

حقيقة كذلك؛ وأدلل على رأيي بارتفاع أس�عار أجار الش�قق الس�كنية، والتي تصل 

إلى 300 دينار للش�قة في الش�هر، وهو ما يعادل 3000 ريال ش�هرًيا، بينما يتراوح 

معدل أجار الشقق في منطقة القطيف بين 1500 � 2000 ريال شهرًيا.

المحا�ضر:
ال أختل�ف معك. ولكن األمر يعتمد على موق�ع العقار؛ ففي المناطق القروية 

تستطيع استئجار بيت كامل بما ال يزيد عن 150 ديناًرا في الشهر.

الأ�ضتاذ علي الحويدر )رجل اأعمال(:
سمعنا بتوقف ارتباط الدوالر بالذهب في أغسطس 1971م، مما يعني إصدار 

أوراق مالي�ة ال قيم�ة له�ا آنذاك، ومع م�رور الزم�ن، وازدياد التعام�الت التجارية، 

والتح�والت االقتصادي�ة، صرن�ا نتعام�ل مع المال عب�ر أرقام خيالي�ة وليس مجرد 

ورق، وحين واجهنا األزمة المالية التي يعيشها العالم اليوم؛ لم نسمع من حكوماتنا 

عن دعم يخرج الناس من دائرة الفقر وكأنهم ال يملكون من ثرواتهم المحفوظة في 

حواسيب أمريكا وأوربا على هيئة أرقام يصعب التحكم فيها من قبلهم.

المحا�ضر:
كان »نكسون« هو من فك ارتباط الدوالر بالذهب، وفكرة تجريد الدوالر من 

قيمت�ه فق�ط لفك ارتباط�ه بالدوالر موضع تأم�ل؛ ذاك أن قيمة العمل�ة في كل دولة 

ليس�ت مرتبطة فقط بالذهب بل بما تملك في صندوق النقد الدولي الذي على كل 

دولة من دول العالم أن تكون عضًوا فيه، وحتى تكون عضًوا فيه؛ فإن عليها أن تتقيد 

بمستوى من االحتياطي القانوني الدولي. وال بد أن يشمل االحتياطي على كل من 

الذهب والفضة وحقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة عمالت.
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ال يمكن ألي دولة من مجموع 182 دولة أن تتحكم في إصدار عملتها خارج 

قيم�ة احتياطيها في الصن�دوق الدولي ال�ذي تمثله البنوك المركزية والمؤسس�ات 

النقدي�ة. هما اثنان فقط من تجاوزا هذا الش�رط ب�دون موافقة حتى بلغت معدالت 

التضخ�م ف�ي بالدهما مس�توى عالًيا؛ الزعيم األلمان�ي هتلر أثناء الح�رب العالمية 

الثانية، والرئيس العراقي صدام حسين أثناء حربه على إيران. 

فيم�ا يخ�ص دور الحكومات، لم يدخل خط طمأنة المواطنين س�وى حكومة 

اإلم�ارات التي ضخت 19 مليون دوالر لحماية س�وقها. وف�ي المقابل، لم تتدخل 

حكومة الكويت حتى انهار بنك الخليج على مرأى ومسمع البنك المركزي بخسارة 

800 مليار في يوم واحد، ولم تفلح لجنة طارئة تم اعتمادها إلنقاذه.

مداخلة مكتوبة:
هل ستطول مدة األزمة المالية؟ وما هي توقعاتك لسوق العقار في المملكة؟ 

المحا�ضر:
س�بق وأشرت إلى توقع صندوق النقد الدولي انتهاء األزمة في فبراير 2010م 

على فرض تش�غيل ما تم ضخه في الس�وق ف�ي أمريكا وأوروبا. ول�ذا، أقترح على 

كل من يملك أس�هًما وعقاًرا أن يحتفظ بها ما اس�تطاع حتى تعاود سوقها النهوض 

مجددا.

الأ�ضتاذ علي الزاير )موظف اأهلي(:
فيما يخص الدوالر وما يثار من احتمالية هبوطه لمس�توى يؤثر على العمالت 

المرتبطة به لعدم اش�تراكها في س�لة عمالت، أتساءل عن وضع الريال الرتباطه به، 

خصوًصا بعد سمعنا توصية صندوق النقد الدولي عدم االعتماد على الدوالر.
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المحا�ضر:
الدوالر آخذ في التصاعد منذ سبتمبر2008م، وتوصية صندوق النقد الدولي 

ال تتنافى مع اس�تمرارية أمريكا في التحكم بالس�وق لضخامة اقتصادها الذي يمثل 

ثلث اقتصاد العالم. ورغم ما نس�مع من وضع اآلمال في الين الصيني ليكون بدياًل 

ع�ن الدوالر إن هو انهار، إال أني ال أعتقد بقدرته على ذلك؛ فالصين ال تزال تحتل 

المرتبة الرابعة في اقتصاد العالم.

الأ�ضتاذ عبد اهلل البريكي )رجل اأعمال(:
أش�رت إلى نزول أس�عار العقار في البحرين. أعتقد أن هناك نزواًل مبالًغا فيه؛ 

فقد جلست مع أحد الزمالء من البحرين قبل أسبوع، وأخبرني أنه اشترى في منطقة 

عراد مجموعة من الشقق بقيمة 130 ألف دينار للشقة الواحدة، وبعد دفع العربون 

واجه مش�كالت اضطرته بس�بب األزمة المالية لبيعها وكان سعر الشقة الواحدة قد 

نزل إلى تسعين ألف دينار. ما سبب هذا النزول الحاد؟ 

المحا�ضر:
هناك أمر يجدر اإلش�ارة له، وهو أن االستثمار عن طريق االستفادة بتسهيالت 

البن�وك يختلف عن االس�تثمار م�ن خالص المال للمس�تثمر، فف�ي الحالة األولى، 

س�يضطر المس�تثمر لدف�ع نس�بة فوائد ق�د ال يس�تطيع مواجهتها في ظ�ل الظروف 

العصيب�ة الت�ي يواجهه�ا العالم الي�وم؛ األمر الذي س�يضطره كذلك لبي�ع ممتلكاته 

والتس�ديد للبن�ك بثمنه�ا، ول�ن يك�ون بذل�ك قد جنى ش�يًئا غي�ر الضغط النفس�ي 

والمادي. ما حصل من نزول س�وق العقار في البحرين س�اهم في خلخلة الس�وق، 

بيد أن االنخفاض لم يشمل جميع مناطق البحرين، ومنها المنطقة التي أشرَت لها. 

مدير الندوة:
كثي�ًرا م�ا تحدثت الصح�ف في بداي�ة األزمة العالمي�ة الت�ي تدحرجت ككرة 
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الثل�ج، بربطه�ا بالرهن العقاري، ونعلم أن الس�عودية قد أقرت مؤخ�ًرا نظام الرهن 

العق�اري وأّطرت�ه بثالثة أطر هي الره�ن العقاري، والتمويل العقاري، والش�ركات 

وقضاء التنفيذ، على أمل زيادة إيراد الدخل. أتساءل عما إذا كان ذلك سيعود بفائدة 

على المجتمع.

المحا�ضر:
الحقيقة أني لس�ت مخواًل لإلجابة على ه�ذا الموضوع حيث ال علم لدي به، 

لكن�ي � وبعي�ًدا عن التفاصي�ل � أرى صواب اعتماد كل ما من ش�أنه ترتيب وتنظيم 

أمور التعامالت بما يحمي المواطنين ويصب في مصلحة االقتصاد الوطني.

مداخلة مكتوبة:
 لماذا ال يكون االستثمار الداخلي في نفس المنطقة ليعم خيره عليها، بداًل من 

االستثمار الدولي؛ وذلك لحاجة منطقتنا الماسة لالستثمار الداخلي؟

المحا�ضر:
أتف�ق مع�ك تماًما لكن المش�كلة تتمثل في عدم تحمل الس�وق الس�تثمارات 

محلي�ة بمبال�غ ضخم�ة لصغر حج�م الس�وق المحلي�ة. ولذلك تجد المس�تثمرين 

يودعون أموالهم في سندات الحكومة األمريكية أو في ودائع خارجية.

مدير الندوة:
ختاًما. باس�مي وباس�م راعي المنتدى األس�تاذ جعفر الش�ايب نشكر الدكتور 

على س�عة صدره، وعلى ما تفضل به من محاضرة قيمة. نلقاكم في األس�بوع القادم 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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* عضو الهيئة التنفيذية في المنتدى.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

من مواليد مكة المكرمة عام 1389ه. �
يحم�ل الدكت�وراة ف�ي القان�ون العام م�ن جامعة نيوكاس�ل  �

بالمملكة المتحدة.
رئي�س قس�م األنظم�ة والقان�ون بكلي�ة االقتص�اد واإلدارة  �

بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
عض�و مجلس كلية االقتصاد ورئيس مجلس قس�م األنظمة  �

والقانون بجامعة الملك عبد العزيز.
عضو مؤسس بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان. �
المشرف على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة. �
ش�ارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل المملكة  �

وخارجها.
له مؤلفات وأبحاث ومقاالت أهمها: �

ضمانات المساءلة في المملكة العربية السعودية وانجلترا . 1
)دراسة ومقارنة(.

ضمان�ات المس�اءلة التأديبية ألعضاء هيئ�ة التدريس في . 2
الجامعات السعودية.

حقوق اإلنسان في منظور دولي وإسالمي.. 3
حقوق اإلنس�ان في النظام األساسي للحكم في المملكة . 4

العربية السعودية.
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مقدمة مدير الندوة:
ب�ات موض�وع حق�وق اإلنس�ان حركة عالمي�ة ينخ�رط فيها آالف ب�ل ماليين 

البش�ر، وأصب�ح خصومها في األمس يوظف�ون اليوم حججهم بلغتها، متناس�ين أن 

من أهم س�مات ومتطلبات هذه الحركة العالمية أنها تعطي لمس�ألة التطبيق الفعلي 

له�ذه الحقوق أكبر مما تعطيه لصياغة العه�ود والمواثيق، وذلك عبر آليات متعددة 

بدًءا من المس�تويات العالمية، ومروًرا بالمس�تويات اإلقليمية، ونزواًل للمستويات 

الوطني�ة وم�ا بينهما من كيانات ومؤسس�ات وس�طية متع�ددة تلع�ب دوًرا محورًيا 

ومهًما في حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنه.

عن هذا ال�دور وطبيعته يطيب لنا في منتدى الثالثاء الثقافي، وضمن البرنامج 

األس�بوعي للموسم الثقافي التاسع أن نستضيف الدكتور حسين الشريف للحديث 

عن دور المؤسسات الحقوقية في حماية حقوق اإلنسان.

ن�س المحا�سرة:
الحقيق�ة أن�ي لم آت الي�وم محاضًرا بقدر م�ا أتيت أللتقي مع أن�اس أجزم أن 

سأس�تفيد من أطروحاته�م لما أعلم من ثقافتهم الحقوقية. وس�أتناقش معهم بعون 
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الله موضوًعا أحس�به في غاية األهمية كونه يتعلق من جهة بمفهوم حقوق اإلنسان، 

ومن جهة أخرى بالمؤسسات الراعية لحقوق اإلنسان.

س�أطرح الموضوع من خالل شقين، أولهما يصب في الجانب النظري لفكرة 

تطور مس�يرة حقوق اإلنسان والمؤسس�ات الحقوقية عموًما من الناحية التاريخية، 

وثانيهما يتناول المحور العملي والواقع التطبيقي لهذه المؤسسات. 

ولك�ي نفه�م المؤسس�ات الحقوقية بداية علين�ا أن نطرح س�ؤااًل حول ما هي 

حقوق اإلنسان؟

نسمع بين الحين واآلخر أن فكرة حقوق اإلنسان فكرة مصدرها الغرب، وأنها 

ال تتجاوز كونها أمر يش�ير لرفاهية المجتمعات التي تهتم به. فهل األمر كذلك؟ أم 

أن هذه القضية حاجة ملّحة وضرورة تحتاجها جميع المجتمعات؟

نبذة تاريخية:
إن فك�رة حقوق اإلنس�ان فك�رة قديمة جًدا، له�ا تأصيل تاريخ�ي طويل؛ فقد 

ج�اءت لفظة »الحقوق« في القرن الثامن عش�ر في الفكرة الت�ي تقول بمنح الحاكم 

لها، كذلك وردت في الحقبة الفرعونية ضمن قانون عرف بقانون معد، وقد حدثت 

ف�ي ذل�ك الوقت ث�ورة اخنات�ون التي رم�ت لتحقيق العدل والمس�اواة والتس�امح 

والسالم.

وفي الحضارة اليونانية، مّيز الفيلس�وف أرسطو بين القانون الطبيعي والقوانين 

الوضعية، وأطلق مبدأ المس�اواة؛ وإن كان قد صنف المجتمع لعبيد وسادة. كذلك 

تكلم أفالطون عن المدينة الفاضلة وعن حقوق المواطنة ومبادئ األخوة.

في حضارة ما بين النهرين عرف »قانون حامورابي«، وعرفت الحضارة البابلية 

والسومرية »شريعة البيت عشتار«، وكلها طرحت موضوع الحقوق بغض النظر عن 

كونها منح يهبها الحاكم أو أنها حقوق تؤخذ بقوانين.
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الفلس�فة الرومانية أوجدت تطبيقات عملية لمفاهيم الحكم السياس�ية؛ وعلى 

رأس�ها الديمقراطية التي تبل�ورت بصورة أوضح مع قيام الثورة الفرنس�ية، والثورة 

األمريكي�ة، وبن�اء على ذل�ك نتج�ت المواثي�ق الحقوقي�ة الدولية الحديث�ة، ومنها 

اإلع�الن العالمي لحقوق اإلنس�ان. ول�م يكن العال�م العربي بعيًدا ع�ن كل ذلك، 

إال أن اهتمام�ه ب�ه لم يك�ن منطلًقا من قاعدة فكرية فلس�فية، بل م�ن واقع العادات 

والتقاليد والموروثات الشعبية في المجتمعات العربية.

وثيقة حلف الفضول التي صدرت قبل مجيء اإلس�الم كانت تعطي لمواطني 

مك�ة حقوًق�ا مبنية على مبادئ العدل والمس�اواة، أما بعد اإلس�الم؛ فكلنا يعرف ما 

قدمته الحضارة اإلس�المية لإلنس�ان من قاعدة تكريمه، ويكفي االستشهاد بما ورد 

في صحيفة المدينة وما تضمنته من السلوكيات اإليجابية في التعامل مع اليهود.

ف�ي انجلت�را، وف�ي القرن الثالث عش�ر ع�ام 1215م تحديًدا، وج�د ما يعرف 

بالماجن�ا كارت�ا، وكانت تمث�ل معارضة ضد طغي�ان الملك، واعتبرت ف�ي أوروبا 

من أولى الوثائق التي تطالب بحقوق اإلنس�ان. أيًضا كانت هناك مس�اهمات جادة 

لمفكري�ن غربيين كثيرين أبرزهم جان لويك، وفولتير، ومونتس�يكيو مهدت لبلورة 

فكرة المطالبة بالحقوق. 

ه�ذا الس�رد التاريخي يعزز التأكيد على اس�تغراق حقوق اإلنس�ان وقًتا طوياًل 

حت�ى وصلت لما ه�ي عليه اليوم نتيجة للحراك السياس�ي والفك�ري واالجتماعي 

الدائ�م، فضاًل عن الضرورة الملحة للمجتمعات اإلنس�انية المتقدمة التي توصلت 

إلى أن احترام حقوق اإلنسان يشكل أهم ركائز التقدم فيها.

الموؤ�ض�ضات الحقوقية:
تتحول المفاهيم والمبادئ الحقوقية إلى قوانين ملزمة للدولة حين تصاغ على 

ش�كل أنظمة في الدس�اتير الوطنية، وعب�ر التوقيع على االتفاقي�ات الدولية، وحتى 
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يت�م تطبيق ه�ذه المفاهيم على أرض الواقع نش�أت المؤسس�ات الحقوقية الدولية 

والمحلية التي تقوم بدور الرقابة على االلتزام بالضوابط واألنظمة الحقوقية. وتجد 

بع�ض ال�دول أن وجود هذه المؤسس�ات يصطدم مع مؤسس�ات الدولة؛ فيما ترى 

دول أخ�رى أن وج�ود هذه المؤسس�ات مه�م؛ كونها تس�اعد الدولة في إرش�ادها 

لقضاي�ا حقوق اإلنس�ان وإيضاح أوجه القصور وتقديم الدراس�ات واألبحاث وما 

إلى ذلك.

وتع�رف المؤسس�ات الحقوقية بأنها مجموعة من األف�راد واألموال اجتمعت 

من أجل تحقيق هدف معين، وقد تكون حكومية أو أهلية، وهذه األخيرة هي مجال 

حديثنا الليلة. والحقيقة أنه ال يمكن االعتداد بالمؤسسات األهلية وإيجاد مصداقية 

لها على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي ما لم يكن معترًفا بها من قبل الدولة 

التي أنشئت فيها. وتستند المؤسسات الحقوقية في نشاطها الحقوقي على مجموعة 

مصادر ثانوية، منها دساتير الدول، وأنظمتها المحلية، ثم االتفاقيات الدولية المعنية 

بحقوق اإلنسان. 

وتعتب�ر منظم�ة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش أش�هر مؤسس�تين 

حقوقيتين عالميتين، نش�أت األولى منهما � ومقرها لندن � عام 1961م إثر مناشدة 

محام بريطاني يدعى بيتر بننسون لصحيفة األوبزفر بإطالق سراح سجينين برتغاليين 

ش�ربا نخب الحرية؛ شانا حملة ضد السلطات للعفو عن جميع السجناء المنسيين. 

وقد أخذت الحملة ثمارها مشكلة بذلك منظمة العفو الدولية. وهي منظمة مستقلة، 

ترفض تبرعات الجهات الحكومية أو الحزبية تحاش�ًيا الحتمالية تسييسها، وتعتمد 

في تمويلها مقابل ذلك على رسوم عضوية أفرادها. وقد بلغ نجاحها حصولها على 

جائزة نوبل للس�الم عام 1977م وعلى جائزة األمم المتحدة لحقوق اإلنس�ان عام 

1978م؛ تقديًرا إلسهاماتها المتميزة في هذا المجال.

أما منظمة هيومان رايتس واتش فقد بدأت نش�اطها عام 1978م في الواليات 
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المتح�دة األمريكية، وأنش�أت لها مكاتب كثي�رة في مختل�ف دول العالم، وتعتمد 

ف�ي تمويلها على األفراد والمؤسس�ات الصغيرة، وترفض المس�اعدات الحكومية 

المباش�رة والغير مباش�رة. وتقوم هاتان المؤسستان بكتابة تقارير دولية عن مختلف 

الدول بعد تحققها مما يصل لها من شكاوى.

وهناك أيًضا المحكمة الجنائية الدولية؛ ومقرها جنيف، وهي محكمة أنش�ئت 

ع�ام 1998م لمتابعة جرائم الح�رب والتحقيق فيها، وآخر قضاياه�ا المقامة حالًيا 

قضية رئيس الس�ودان واتهامه بجرائم حرب ضد اإلنس�انية في دارفور. وتنضم من 

الدول العربية لهذه المحكمة دولتان عربيتان هما األردن وجيبوتي. 

وهناك منظمة األمم المتحدة )اليونيسيف( المهتمة بحقوق الطفل، والمفوضية 

الس�امية لالجئي�ن، والمجموع�ة الدولي�ة لمعالجة األزم�ات في بروكس�ل؛ وتقوم 

ببحث ميداني تجاه أي أزمة لتعالجها قبل تطورها إلى نزاع بين الدول. 

أما منظمة العمل الدولية، فتعمل على حماية حقوق العامل من كال الجنس�ين 

وف�ق المعايي�ر الدولية. وهناك المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس�ان، ثم المفوضية 

الس�امية لحقوق اإلنس�ان، ومنظمة الخط األمامي؛ وته�دف لحماية المدافعين عن 

حقوق اإلنسان الذين يعملون ضمن األطر السلمية إلحقاق الحقوق التي ينادي بها 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

على المس�توى اإلقليمي، يثار س�ؤال ح�ول وجود منظمة إقليمي�ة في المنطقة 

بمس�توى المنظم�ات الس�ابقة الذكر. والحقيقة أنن�ي لم أجد منظمة فاعل�ة، غير أني 

س�أقف على بعض المنظمات القائمة؛ وأولها اللجنة العربية لحقوق اإلنس�ان، وهي 

منظمة غير حكومية، تعمل بشكل مستقل دون اعتبارات حزبية أو سياسية. أنشئت في 

فرنسا بشكل مس�تقل وفًقا لقانون المؤسسات األهلية الفرنسية عام 1995م بواسطة 

خمسة عشر ناشط عربي يقيم اثنان منهم في دول عربية؛ ويقيم البقية في أوروبا. 
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وهن�اك معهد حقوق اإلنس�ان في لبن�ان، وهو معهد متخصص أنش�ئ من قبل 

نقابة المحامين في بيروت. وهناك المنظمة العربية لمناهضة التمييز، وهي مؤسس�ة 

غير حكومية، أنشئت في فرنسا، وتعمل وفًقا لقانون المؤسسات األهلية الفرنسية.

ال ش�ك أن هناك الكثير من المبادرات لتأس�يس منظمات وجمعيات حقوقية، 

غير أن عدم االعتراف بها ضمن قانون ونظام الدولة التي تنشأ عليها يعيق من تحقيقها 

ألهدافها. لذا، أتمنى أن تؤس�س الجامعة العربية محكمة على غرار محكمة حقوق 

اإلنس�ان األوروبية، وأن يكون هناك منظمة إس�المية مستقلة تعنى بحقوق اإلنسان 

في الدول اإلسالمية؛ بحيث تنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي.

ال خ�الف عل�ى أن الحصول على ترخيص إلنش�اء جمعي�ة حقوقية في معظم 

ال�دول العربية يعد معضلة؛ ففي الس�عودية مثاًل ال يوجد نظ�ام أو قانون ينظم عمل 

المؤسس�ات األهلية، ويتم ترخيص المؤسس�ات من قبل الوزارات التي تتوافق مع 

طبيعة عملها؛ فإن كانت مؤسسة خيرية أحيلت إلى وزارة الشؤون االجتماعية، وإن 

كانت علمية أحيلت إلى وزارة التعليم العالي، وهكذا.

ومع وجود جمعية حماية األس�رة لحماية المعنفين من النس�اء واألطفال، فإن 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان تعتبر أول جمعية تحصل على موافقة من الملك 

لممارس�ة صالحياته�ا كجمعية مدافعة عن حقوق اإلنس�ان، وذل�ك في ظل رفض 

الكثير من الطلبات إلنش�اء جمعيات مماثلة ألسباب أجهل أغلبها مع يقيني بأهمية 

اللجوء لديوان المظالم في حال عدم وجود ما يمنع من التسجيل عند اكتمال أوراق 

الطلب.

أنش�ئت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان تحت قبة مجلس الش�ورى بمبادرة 

م�ن معال�ي وزير التربي�ة والتعلي�م الحالي الدكتور عب�د الله العبي�د وبعض أعضاء 

مجلس الش�ورى، وقد روعي تنوع أعضائها المؤسس�ين؛ بحيث يش�ملون مختلف 
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أطياف المجتمع السعودي ممن ال يشغلون مناصًبا تنفيذية في الحكومة.

وحت�ى يتم الحص�ول على تصريح بعم�ل الجمعية، تم التواص�ل مع مختلف 

الجه�ات المعني�ة كوزارة الخارجي�ة، ووزارة العدل؛ حتى إذا م�ا اعتمدت بموافقة 

الملك الشخصية، مّولها بمائة مليون ريال.

إن المؤسسات الحقوقية المحلية، وطيلة مدة عملها حققت نتائج طيبة، تشهد 

بذل�ك تقاريره�ا الت�ي تصدرها بي�ن الحين واآلخر، وهي � بالمناس�بة � ما يكس�بها 

مصداقيتها ويعزز الثقة فيها واالعتراف بها. ولعلي هنا أش�ير إلى بعض الصعوبات 

الت�ي تواجه عمل الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان، وذلك من واقع تجربتي الحية 

فيها:

انعدام الثقة بين هذه المؤسس�ات وبين المواطنين لشكهم في استقالليتها  �

وقدرته�ا عل�ى ط�رح قضايا حقوقي�ة مهمة. وأؤك�د هن�ا أن التقارير التي 

تصدره�ا الجمعي�ة ومواقفها من مختلف القضاي�ا يعكس حالة جيدة من 

االستقاللية.

الخلط بين مفهوم المعارضة السياس�ية وبي�ن العمل في مجال الدفاع عن  �

حقوق اإلنسان، أي بين العمل السياسي والحقوقي؛ حيث أن الفصل بين 

العمليتي�ن يعتب�ر مهما رغم الخيط الرفيع الذي يفص�ل بينهما، فضاًل عن 

صعوب�ة تحقي�ق التوازن بين حق الدولة في تحقي�ق وضمان األمن، وبين 

حق المواطن في عدم االعتداء على حقوقه.

افتقار المجتمع لمؤسس�ات متخصصة في المجاالت الحقوقية المختلفة  �

كحق�وق الطفل، المرأة، العمال، وما ش�ابه. وأعتق�د أنه كلما كانت لدينا 

مثل هذه المؤسسات المتخصصة، كلما نضجت ثقافة العمل الحقوقي.

جه�ل المجتمع ب�دور الجمعية ورس�التها؛ العتقاده�م أن الجمعية جهة  �
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تنفيذية، وهي ليس�ت كذلك؛ حي�ث أنه ال توجد جمعية حقوقية لها صفة 

قضائي�ة أو تنفيذي�ة. وال يتج�اوز دور الجمعي�ة كونها جه�ة رقابة ورصد 

وضغط؛ وهذا هو صميم دورها في الحماية الحقوقية بمصداقية. 

وعل�ى الرغم م�ن المعوقات المذكورة وغيره�ا، إال أن الجمعية � في تجربتها 

القصيرة � ماضية في عملها مع يقينها أن أربع س�نوات من العمل غير كافية لتحقيق 

النج�اح المطلوب؛ فه�ي بحاجة لمزيد من التدريب والتطوي�ر؛ فضاًل عن اإلطالع 

على تجارب المنظمات الدولية لتحقيق الخبرة الداعمة والفائدة المرجوة.

وف�ي الوقت الذي ال تزال فيه الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان تنادي بأهمية 

رس�م خطة اس�تراتيجية وطنية لنش�ر ثقاف�ة حقوق اإلنس�ان، فإنها تدع�و الوزارات 

واألجه�زة الحكومي�ة للتع�اون معه�ا لتحقيق النج�اح المطلوب، وتمكي�ن الجيل 

الجديد من الوعي التام بهذه الثقافة.

المداخال� والأ�سئلة:
الدكتور عادل الغانم )طبيب ا�ضت�ضاري(:

أشكرك كثيًرا على ما تفضلت به من طرح استوقفني فيه إشارتك لوجود خيط 

رفي�ع بي�ن تحقيق األمن ومطالب�ة المواطن بحقوقه. أظن أن األمن مس�ألة مطاطية؛ 

رغم أنه ما يطلبه المواطن هو من أبسط حقوقه. فكيف نستطيع تجاوز هذا المأزق؟

المحا�ضر:
لقد سبق وقلت أن للحقوق مصادرها المتمثلة في الدساتير الوطنية واالتفاقات 

واألنظم�ة المعترف بها دولًي�ا، وال يفترض بالجمعيات الحقوقية الس�ماح بانتهاك 

ه�ذه الحق�وق بأي ش�كل م�ن األش�كال. وال أعتقد أن عملي�ة الخلط بي�ن تحقيق 

األم�ن والمطالبة بالحقوق هي نتيجة الجهل بهما بقدر ما هي نتيجة صعوبة تحقيق 

الموازن�ة بينهم�ا، وربم�ا يعلم بعضنا ما قامت ب�ه بريطانيا وأمريكا م�ن حّد لحقوق 
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المواط�ن حين تعلق األمر بما يمس أمنها رغم مناداتهما بحقوق اإلنس�ان والحرية 

والديمقراطية.

الأ�ستاذ ح�سين الح�سن )محاٍم):
تضم�ن كالمك أنه في حال�ة امتناع الحصول على ترخي�ص لجمعية ما يمكن 

التق�دم بدعوى في ديوان المظالم. فمن س�يكون المدع�ى عليه؟ حيث أنه ال توجد 

وزارة مسؤولة في النظام كله عن إعطاء ترخيص للجمعيات الحقوقية؛ لعدم وجود 

نظام للمؤسسات األهلية أساًسا.

المحا�ضر:
أش�رت ف�ي بداية حديث�ي إلى أن ع�دم وجود قان�ون ينظم عمل المؤسس�ات 

األهلي�ة ف�ي المملك�ة س�بب لع�دم حص�ول بع�ض الراغبين ف�ي تصاريح إلنش�اء 

مؤسس�ات أهلي�ة حقوقية رغم اكتم�ال أوراقهم المطلوبة، وذك�رت أن عدم وجود 

جه�ة مخولة بإنهاء إجراءات مث�ل هذه المعامالت حدا بالبع�ض للجوء إلى وزارة 

والش�ؤون االجتماعية، وأنتج ذل�ك حصول البعض عل�ى التصريح وعدم حصول 

البع�ض اآلخر عليه. ولذا، نصحت باللجوء لديوان المظالم في حالة رفض الطلب 

أو عدم البت فيه.

أما الحصول على تصريح لمؤسسة أهلية حقوقية فال أنصح بغير اللجوء لولي 

األم�ر؛ وأعني به الملك ش�خصًيا؛ فه�و الحل األمثل؛ كونه يملك الس�لطة في منح 

التراخيص.

الأ�ضتاذ باقر ال�ضما�ضي )كاتب(:
ه�ل القضاي�ا الت�ي تبحثها الجمعي�ة الوطني�ة لحقوق اإلنس�ان وهيئ�ة حقوق 

اإلنسان قضايا حقوق عامة أم قضايا جنائية أم سياسية فقط، وهل يحق لها االتصال 
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بمنظم�ات حقوق اإلنس�ان الدولية في عالج هذه القضاي�ا أم ال؟ وما دور الجمعية 

في تناول قضايا سجناء الرأي؟

المحا�ضر:
لس�ت مخ�واًل بالحديث عن هيئ�ة حقوق اإلنس�ان؛ فلها من يمثله�ا. أما فيما 

يخ�ص الجمعية، فهي عامة تتن�اول جميع القضايا بدون اس�تثناء ما دامت الحقوق 

فيها منبثقة من أحكام الش�ريعة اإلس�المية ثم نظام الحكم، ثم األنظمة الداخلية، ثم 

االتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة؛ كما سبق وأشرت. 

ويعط�ي النظام األساس�ي للجمعية الحق ف�ي التواصل مع جمي�ع المنظمات 

الحقوقي�ة الدولي�ة دون اس�تثناء. وأؤك�د لك أنن�ا اليوم أكث�ر حرية مما كن�ا نتوقع؛ 

ففي الجمعية نس�تطيع تلبية أية دعوة عالمية للمش�اركة في ندوات ومؤتمرات دون 

االضط�رار ألخ�ذ اإلذن م�ن الدولة. وفي المقاب�ل، نقوم بتنظيم زي�ارات ودعوات 

لوفود من الخارج للمملكة بحرية كبيرة.

فيم�ا يخص ملف الس�جناء، أش�ير إل�ى أن الس�جناء يمثلون أحد أه�م قضايا 

الجمعي�ة الكب�رى. وفي الجمعية ملف يدعى ملف الس�جناء، يصنف فيه الس�جناء 

عل�ى ثالث�ة أقس�ام، س�جناء عامين، وس�جناء األمن، ثم س�جناء ال�رأي، وفي كلها 

تق�ف الجمعية على األوض�اع القائمة للبحث فيها ومعالجته�ا وفقا لما نصت عليه 

االتفاقيات الدولية في هذا المجال.

الجدي�ر بالذك�ر أن جمعي�ات حقوق اإلنس�ان في عمومه�ا ال تملك صالحية 

التدخ�ل ف�ي قضية ما ما دامت تس�ير وف�ق نظام الدول�ة المعتمد حت�ى يصل ملفها 

للقض�اء، وفي تلك الحالة يح�ق للجمعية مراقبة القضية للتأكد من نزاهة المحاكمة 

وعدم تجاوزها أنظمة الدولة المعتمدة.

كما أن ذلك يعتمد على آلية الرصد؛ فقد يبادر الس�جين نفس�ه بالشكوى، وقد 
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تصل الشكوى للجمعية من قبل بعض المتعاونين معها، وقد ينشر الخبر في وسائل 

اإلع�الم، وقد يرد الخبر الجمعية عب�ر المنظمات الدولية. ما أود لفت االنتباه له أن 

الجمعية ال تقصر عملها على الس�عوديين فقط؛ بل تش�مل ف�ي ذلك قضايا القيمين 

في المملكة.

الأ�ضتاذ منير النمر )جريدة الريا�ض(:
هل هناك نس�بة تقريبية أو رقم محدد لس�جناء الرأي مقارنة بس�جناء الملفات 

األخرى التي ذكرتها؟ وهل تم للجمعية معالجة قضية سجناء رأي في المملكة منذ 

تأسيسها؟

المحا�ضر:
 الواق�ع أن هن�اك نس�ب موثق�ة بدراس�ات معتمدة ف�ي مرك�ز المعلومات في 

الجمعي�ة، ولم أحضر مع�ي معلومات بهذا الخصوص، لكني مس�تعد لتزويدك بها 

الحًق�ا إن أردت. ووفًق�ا لم�ا ورد للجمعية م�ن قضايا رأي � وه�ي قضايا معروفة � 

كقضية سجناء الرأي األربعة الذين افتتحت بهم الجمعية نشاطها، ثم قضية الثمانية 

في مدينة جدة، والتي ال يزال ملفها مفتوًحا، اس�تطاعت الجمعية فيه إطالق سجين 

واحد نظًرا لظروفه الصحية السيئة. 

الأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )كاتب(:
ال شك أن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وكذا هيئة حقوق اإلنسان تمثالن 

خطوة إيجابية باتجاه الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان والوعي بها، خصوًصا ونحن 

ال نزال في بداية الطريق. وأظن أن على المؤسستين العمل على نشر ثقافة الحقوق 

ف�ي المجتم�ع وربطها بداية بالتعلي�م. مالحظتي على المؤسس�تين هي ما أجده في 

أعضائهما من إصرار للدفاع عنهما رغم القصور الواضح في أدائهما، ويكفي مثااًل 

نظ�ام اإلجراءات الجزائية ال�ذي أصدرته وزارة الداخلية، والذي ال يزال غير مطبق 
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حتى اآلن، وهذه إشكالية كبرى حقيقة.

س�ؤالي ال�ذي يج�ب أن يط�رح بجدية هو ه�ل نحن فع�اًل نعي التوج�ه القائم 

لحقوق اإلنسان بالشكل المطلوب، أم أن المسألة ال تزال شكلية في تصورنا؟ 

المحا�ضر:
فيما أشرت له من عدم تطبيق نظام اإلجراءات الجزائية أسألك إن كنت قرأت 

تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، وتحديًدا هل قرأت الجزئية المتعلقة بنظام 

اإلجراءات الجزائية؟ أظن أن ثمة إشكالية نواجهها وهي حكمنا على األمور في ظل 

ع�دم المتابعة الوافي�ة لها. أقول ذلك وأنا على ثقة بأنك لو ق�رأت الجزئية المتعلقة 

باإلجراءات الجزائية فستغير رأيك تماًما، لكن الوقت يداهمنا مع األسف الشديد. 

لذا، آمل أن تطلع على هذه الجزئية تحديًدا في التقرير.

لق�د أش�رت في بداية حديث�ي أن التقرير الذي تص�دره أي جمعية حقوقية يعد 

الوثيق�ة األهم الت�ي تمثل مصداقيتها؛ فهو لس�انها األصدق الذي يرس�ل للحكومة 

والسلطات التش�ريعية واإلعالم والمثقفين، بل إلى كل أنحاء العالم. أقول تقريرها 

وليس كالم أعضائها. 

مداخلة مكتوبة:
ما هي إنجازات الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان منذ تأسيسها حتى اآلن؟

المحا�ضر:
التقري�ر ال�ذي أصدرت�ه الجمعية ه�و أحد أه�م إنجازاتها، وليس ه�ذا التقرير 

باألمر البس�يط. ثم إن الجمعية قامت بدارس�ة حول مدى انسجام األنظمة المحلية 

مع االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الس�عودية، وهي دراس�ة أفتخر بها حقيقة، 

وقد تضمنت الكثير م�ن التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعديل األنظمة. ثم أنها 
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قدمت لولي العهد الذي أمر بتش�كيل لجنة لدراستها، وقد ُشّكلت فعاًل، واعتمدت 

الكثير من التوصيات والتعديالت فيها.

كذلك أنجزت الجمعية الكثير فيما يخص الس�جون، تمثل ذلك في الزيارات 

التي قامت بها لها وما تبع ذلك من كتابة تقارير ومالحظات تم نشرها للعامة. 

أيًضا ما أنجز في مجال حقوق المرأة كدار الحماية التي تم تأسيسها أراه إنجاًزا 

ملفًتا، وكذا فروع الجمعية التي أنش�ئت في مختلف مناطق المملكة، والتي أتاحت 

زيادة مساحة التواصل مع المواطنين ومساعدتهم على حل قضاياهم. وهناك الكثير 

غير ذلك.

الأ�ضتاذ جواد الخمي�ض ) تربوي(:
ذكرتم في حديثكم شيًئا عن التسجيل في المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة 

العفو الدولية وغيرها، وأتساءل عن مدى الفائدة من التسجيل فيها لي وللوطن؟

المحا�ضر:
يس�اعد األعضاء في المؤسس�ات الحقوقية في عملية جم�ع المعلومات التي 

تتطلبه�ا قضي�ة م�ا، فه�م يعملون كمراس�لين ف�ي مختل�ف ال�دول، ووجودهم في 

موقع الحدث يمكنهم من إعداد تقارير واقعية. أش�ير هنا إلى أن التس�جيل في هذه 

الجمعي�ات عبر المواقع اإللكترونية أمر يخضع لتصنيفات معينة، فضاًل عن أنها قد 

ال تصل إلى مستوى العضوية الفاعلة.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
قبل أيام كنت مع مجموعة من الزمالء الحقوقيين نناقش وضع منظمات حقوق 

اإلنس�ان في المنطقة ف�ي محاولة لتلمس أس�باب ضعف أدائه�ا وتراجعها مؤخًرا، 

مقابل تفوق المنظمات الدولية في الفاعلية والنشاط مع الجرأة والتشخيص لقضايا 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 104

محلي�ة نح�ن أولى به�ا في طرحها منه�ا؛ بلحاظ تحس�س دولنا العربي�ة مما يصدر 

ف�ي الخ�ارج فيما يتعلق بقضاياه�ا الخاصة، األمر الذي يح�دو ببعضها التهام هذه 

المنظمات بالتحرك من قاعدة سياسية وما شابه.

أتصور أن منطقتنا العربية بمؤسساتها اإلقليمية والمحلية أقدر على فهم قضاياها 

وطرحها بالصورة المناس�بة التي تستطيع بها تحليلها ومعالجتها بما يتناسب، وهذا 

هو البديل للوضع القائم، غير أنه ينقصها الجرأة في تناولها بشفافية ووضوح، بعيًدا 

عما هو سائد من بيروقراطية في أجهزة الدول، أو فستبقى في موقع ضعف وتراجع. 

وأشيد بالمناسبة بدور األستاذ جمعة الدوسري، مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق 

اإلنس�ان بالمنطقة الشرقية على دوره الذي قام على إثر أحداث سجن حفر الباطن، 

وقيامه بمبادرات إيجابية بإرسال وفد للتحقيق في تفاصيل الحادث. 

أخي�ًرا، أش�كر الدكت�ور حس�ين الش�ريف على ما تفض�ل به من طرح ش�امل، 

وأشكر األخوة أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الذين شرفونا بحضورهم، 

متمنًيا أن نش�هد تطوًرا ملموًس�ا في مجال العمل الحقوقي في المملكة بشكل عام. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة ال�ساد�سة

خطاب االعتدال في المجتمع السعودي
1429/11/27ه الموافق 2008/11/25م

ال�سيفا�: �
رج� دين ال�سيخ �ساكر اأحمد النا�سر 

كا ب و ربويالأ�ستاذ علي عبداهلل اآل طالب

مدير الندوة: الأ�ستاذ ح�سن عبدالعلي اآل حمادة* )1) �

*  كاتب وتربوي وعضو هيئة تحرير مجلة الكلمة.



ال�سيرة الذا ية لل�سيفين:

اأوًل: ال�ضيخ �ضاكر اأحمد النا�ضر:
من مواليد بلدة األوجام عام 1382ه )1963م(. �
حاص�ل على بكالوريوس لغ�ة إنجليزية م�ن جامعة الملك  �

عبد العزيز بجدة.
الم�دارس  � إح�دى  ف�ي  اإلنجليزي�ة  للغ�ة  �ا  مدرساً يعم�ل 

الحكومية.
درس ودّرس العل�وم الديني�ة ف�ي ح�وزات س�وريا وإي�ران  �

بجمي�ع  والفق�ه  العربي�ة  اللغ�ة  ف�ي  وتخص�ص  العلمي�ة، 
مستوياتهما.

له كتابات في الشأن االجتماعي والثقافي. �

ثانًيا: الأ�ضتاذ علي عبداهلل اآل طالب:
من مواليد مدينة سيهات. �
حاص�ل عل�ى درج�ة الماجس�تير في اإلع�الم م�ن الجامعة  �

الوطنية في اليمن.
ا للغة العربية. � يعمل مدرساً
عضو في مركز آفاق لألبحاث والدراسات. �
شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات محلياًا ودولياًا. �
ص�در له كتاب�ان هما األث�ر اإلعالمي واس�تراتيجية الحرب  �

على اإلرهاب، وكان موضوع رس�الة الماجستير. ثم كتاب 
رهان�ات خط�اب االعتدال والواق�ع المعاصر ف�ي المملكة 

العربية السعودية.



 

خطاب االعتدال في المجتمع السعودي

مقدمة مدير الندوة:
خط�اب االعتدال رؤي�ة دينية وتطبيقية م�ن واقع المجتمع الس�عودي، الورقة 

األول�ى التي سنناقش�ها اليوم لس�ماحة الش�يخ ش�اكر لناصر بعن�وان »االعتدال في 

التعليم والمأثورات الدينية«، الثانية لألستاذ علي آل طالب بعنوان خطاب االعتدال 

رؤية تطبيقية من واقع المجتمع السعودي.

ن�س المحا�سرة:
ال�ضيخ �ضاكر النا�ضر:

َتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  ًة َوَس�ًطا لِّ قال تعالى : }َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا{)1(. الرَّ

حينما تكتمل منظومة فكرية معينة كالمنظومة اإلس�المية التي جاء بها رس�ول 

الل�هA؛ فإنها تعم�ل كما أريد لها قبل أن يؤثر فيها م�رور الزمن؛ محدًثا فيها بعض 

التغيرات التي يعجز البعض من جيل لجيل عن فهمها كما يجب.

)1(  سورة البقرة، اآلية 143.
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 لق�د أراد لن�ا الدين اإلس�المي الحنيف أن نكون أمة وس�ًطا كم�ا ذكرت اآلية 

الس�ابقة. وينق�ل الله عز وجل في كتاب�ه الكريم عن اليهود س�ؤالهم نبيهم رؤية الله 

جه�رة، ويتح�دث عن رهبانية ابتدعه�ا النصارى ما كتبها الله لهم؛ يش�ير بذلك إلى 

حالة من الميل الذي هو خالف لحالة االعتدال. ويتبين لنا فيما ينقل القرآن الكريم 

من ش�واهد على الميل أنه ال يقتصر على الجان�ب المادي فقط، بل يتعداه للجانب 

الروحي، إال أن التوسط بين هذين الميلين هو ما دعا له اإلسالم في األمة الوسط.

وهناك أس�باب تؤدي إلى حالة الميل الت�ي يتصور بها البعض أنهم على النهج 

الصحيح، مس�يئين الظن فيمن عداهم، وقد ال يسع الوقت لذكرها جميًعا، لذا أشير 

منه�ا لس�بب أراه األه�م بينها جميًع�ا، وهو الخطأ ف�ي فهم بعض األم�ور المتعلقة 

بالدي�ن، س�واء العام�ة منه�ا أو الخاص�ة. ولتوضي�ح ه�ذه الفكرة س�أضرب بعض 

األمثلة؛ مبتدًئا بس�ؤال هل جاء الدين لخدمة اإلنس�ان أم س�خر اإلنس�ان لخدمته؟ 

والمس�ألة مورد خالف! فهن�اك من يقرأ قوله تعال�ى: }َوَما َخَلْق�ُت اْلِجنَّ َواإِلنَس 

إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن{)1(ليفهم منها اإلش�ارة المباش�رة لس�بب خلق اإلنس�ان، وهو العبادة، 

بي�د أن المتعم�ق ف�ي معنى اآلية يعي صحة ه�ذا الفهم مقابل خطأ تفس�يره؛ ذاك أن 

مفهوم العبادة أشمل من مجرد صالة أو صيام أو ما شابه، فمفهومها أوسع وأشمل، 

وأجل�ى مصاديق عبادة الله يكمن في خدم�ة عباده، جاء في الحديث: )الخلق عباد 

الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله(. 

ال ش�ك إذن أن تضيي�ق مفه�وم العبادة في مجرد أفعال عبادية تؤدى بمراس�يم 

معين�ة ف�ي أوقات معينة فهم مخط�ئ، ذاك أن الله غني ع�ن العالمين، وعدم الوعي 

بغن�ى الل�ه عن ه�ذه األفعال يح�دو باإلنس�ان لتصور أن م�ا يقوم به هو ل�ب الدين 

وأساس�ه، فيرت�ب على ذلك األس�اس س�لوًكا قد ال تحم�د نتائج�ه؛ كتتبع عورات 

الن�اس والتربص بهم ومحاكمتهم وتأديبهم، وفضحهم، وإقامة الحد عليهم، وكأن 

)1(  سورة الذاريات، اآلية 56.
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ذل�ك مقصد من مقاصد الش�ريعة، ف�ي حين يظهر جلًيا في المأث�ور الديني ما يقطع 

بغرض الدين في الستر على عباد الله، وعدم سعيه لتطبيق الحدود بالقدر الممكن، 

واألمثل�ة عل�ى ذل�ك كثيرة كقصة مال�ك بن ماعز ف�ي اعترافه بذنب الزن�ا فيقول له 

الرسول: لعلك قبلت، لعلك غمزت، وذلك صرًفا له عن اإلقرار.

مثال آخر أس�وقه ف�ي هذا الحديث، وه�و اعتقاد البعض بكونه مكلف ش�رًعا 

بدعوة الناس بش�تى الس�بل إلى الدين، حتى لو اضطر إلى اس�تخدام القوة؛ انطالًقا 

م�ن قول�هA: }أم�رت أن أقات�ل الناس حت�ى يش�هدوا أن ال إله إال الل�ه{، وقوله 

ِه َوَلْو  يِن ُكلِّ ِذي َأْرَس�َل َرُس�وَلُه بِاْلُه�َدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَل�ى الدِّ تعالى: }ُهَو الَّ

َك�ِرَه اْلُمْش�ِرُكوَن{)1(. أقول ذلك مذّكًرا بدور األنبي�اء واألوصياء في دعوتهم إذ لم 

يكرهوا الناس على دين ال يرغبونه. 

فك�ر اإلنس�ان واعتقاده يمثل بضاعة فكري�ة تقابل البضاع�ة المادية، وكالهما 

قاب�ل للرفض والقب�ول حين يعرضان، ولي�س ألحد الحق في ف�رض بضاعته على 

غي�ره أًي�ا كان، رغم حق�ه المكفول له في اإليمان بفكره الذي بلغ�ه بما انتهى له من 

أدلة، واألسباب في ذلك كثيرة يكفي منها أبسطها، كاختالف المرجعية الدينية مثاًل.

مثال أخير أس�وقه في هذا الموضوع، وهو المبالغة في األمور الشرعية، وليس 

ذل�ك بصحيح؛ فدوائر التش�ريع الديني مختلفة، وحدوده بين�ه، وقد جاء في القرآن 

ِه َف�اَل َتْعَتُدوَها{)2(، والحدود هنا فواصل بين  الكري�م قوله تعالى: }تِْلَك ُحُدوُد اللَّ

منطق�ة الواجب، ومنطقة المس�تحب، ومنطقة المكروه، ثم منطق�ة المحرم، وكلها 

واج�ب االحت�رام. وعل�ى رغم م�ا بينها م�ن تداخل ف�ي بعض الجه�ات، وتفاوت 

مساحة الحركة فيها جميًعا إال أن مساحات واسعة تتخلها من جهات أخرى، تسمح 

لإلنسان بحرية الحركة؛ األمر الذي ال يكاد يعيه كثير من الناس، فتراهم يحرمون ما 

)1(  سورة التوبة، اآلية 33.

)2(  سورة البقرة، اآلية 229.
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حلل الله، كعمل المرأة في مجال المجاالت المختلطة؛ في الحين الذي لم يرد في 

الشرع عنوان لتحريم االختالط الذي يحدث طبيعًيا في بعض الممارسات العبادية 

كأداء فريضة الحج مثاًل.ورد عن رس�ول اللهA: )إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه 

برفق(. 

الأ�ضتاذ علي اآل طالب )اأحد المحا�ضرين(:
س�أحاول تلخي�ص طرحي في خمس نقاط، وس�أحرر بداية مفه�وم االعتدال 

من خالل المعجم العربي بطريقة االقتضاب الس�ريع؛ فقد جاء في »لس�ان العرب« 

البن منظور تعريف لالعتدال بأنه مأخوذ من العدل. وهناك تفس�ير لكلمة »وس�ًطا« 

الواردة في اآلية الكريمة التي أشار لها الشيخ شاكر الناصر في بداية حديثه }َوَكَذلَِك 

ًة َوَسًطا{ بمعنى عدواًل أخياًرا. وجاء في األثر أيًضا عن أرسطو تعريف  َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

لالعت�دال يش�ير به للفضيل�ة التي تقع بين رذيلتي�ن، أي بين ش�رين، أو بين خيرين، 

وأراه دقيق في تعبيره لالعتدال.

ويعتمد االعتدال على المرونة، ويس�تمد طاقته من النص الديني أساًس�ا، كما 

أنه يتواءم ويتناغم مع معطيات العصر التي يظل اإلنسان بين ثناياها يفكر ويبحث � 

متورًطا � عن الحقيقة كمنطقة وسطى بين ثنائيات تشغله في الفكر والفلسفة والدين 

واالجتماع وما شابه.

إن الموازن�ة بين ثنائيات التكليف واالس�تطاعة في مج�ال العبادات والمجال 

السياسي، وغيرها من الثنائيات، أقول إن الموازنة بينها أمر يعود لذوي االختصاص. 

ورغم أني لست منهم، إال أني أجد أن أننا ال زلنا نعيش فقًها مأزوًما؛ النشغال الفقه 

الدائم بالجانب الفردي مجانًبا الفقه الجمعي على مختلف األصعدة.

لي�س مهمة االعت�دال واقًعا أن يجمع بي�ن نقيضين، إنما يظل ف�ي نقطة منطقة 

الف�راغ بينهما، كما أنه ليس من وظيفته أن يجم�ع بين نقاط التطرف والتوفيق بينها، 
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إنما هو البحث عن نتيجة يس�تقيم فيها ويتواءم مع طبيعة اإلنسان في واقعه. ودينًيا، 

ال يتيح االعتدال الفرصة للتصوف المقصود به الفناء في ذات الله، كما أنه ال يعطي 

الفرصة ألي فكر طارف ينفي المقدس ويجعل من اإلنسان القيمة الوحيدة في هذه 

الحياة.

وينطلق تأس�يس خطاب االعتدال من استيعاب عدم كونه مشروًعا استسالمًيا 

وال انهزامًيا، األمر الذي يعين على عدم حصر مهمته في مكافحة اإلرهاب والتطرف 

والغلو، فهي تمثل صناعة و إنتاج فكر استباقي وقائي لعدم الوقوع في هذا التطرف. 

كم�ا أن�ه � أي االعتدال � ليس حاًل طارًئا نلجأ إليه لمعالج�ة واقع قائم، بل ال بد أن 

يكون بحد ذاته واقًعا قائًما في ذواتنا لنتمكن بعد ذلك بسحبه على الواقع.

خوا�ض خطاب العتدال:
ولخط�اب االعت�دال خ�واص، منها أنه ليس مش�روًعا سياس�ًيا أو اجتماعًيا أو 

ثقافًيا أو اقتصادًيا؛ بل كل ذلك مجتمع، ذاك أنه مش�روع فكر شمولي يتصل اتصااًل 

وثيًق�ا بالثقاف�ة ويتحقق عب�ر تراكمها، ال عبر قرار سياس�ي. كذل�ك يتنفس خطاب 

االعت�دال على مبدأ الحوار الحر بالتأكيد؛ فال اعت�دال دون حرية رأي، ودون مناخ 

يتيح ممارس�ة االعتدال أساًس�ا، بلحاظ أهمية وجود ضابط لتلك الممارس�ة، وهنا 

يأت�ي دور القان�ون لمواجه�ة كل ما من ش�أنه إش�عال فتي�ل الكراهية عب�ر الفتاوى 

المتطرفة والخطابات المتش�نجة من جميع األط�راف المذهبية والتيارات الحزبية، 

األمر الذي نكاد نفقده في واقعنا العربي. 

لالعتدال � ال شك � معايير، وقد أشار المفكر األستاذ محمد محفوظ ألهمها 

ف�ي لقاء تلفزيون�ي؛ معّرًفا الموقف المعت�دل بأنه الموقف من الواق�ع، ومنبًها على 

أهمي�ة اس�تيعاب القاعدة الت�ي انطلق منها ه�ذا الموقف، وتحديد كونه إنس�اني أو 

متشنج؛ األمر الذي تؤكده السلوكيات.
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ماأ�ض�ضة م�ضروع العتدال:
مش�روعنا الفكري في أساسه مشروع فردي. ليس ذلك فحسب! فكل تاريخنا 

� بأبع�اده ورؤاه وأطروحات�ه � ف�ردي، ينس�حب ذل�ك عل�ى خطاب االعت�دال في 

الس�عودية؛ كونه ال يخضع لنظام مؤسس�ة، تماًما كما هو حال مؤسس�ات المجتمع 

المدن�ي الت�ي فرغه�ا خضوعه�ا لرقابة النظام السياس�ي م�ن محتواه�ا وحولها في 

تصوري المتواضع إلى مجرد دكاكين.

إن مش�روع خط�اب االعت�دال في الواقع الس�عودي اليوم يواج�ه ورطة تتمثل 

ف�ي غياب اإلجابة على س�ؤال تقديم الوطن على المذه�ب أم العكس، وهل الدين 

بمع�زل ع�ن الدولة. ثم هل ينبغي علينا لكي نحقق واقًعا ديمقراطًيا معتداًل أن نعزل 

الدين حتى نمارس طقوس�نا السياس�ية أو العكس؟ أتمنى أن يسعفنا الوقت ببعضه 

كيف نجيب على هذه التساؤالت خالل النقاش.

نحن بحاجة لتعزيز خطاب االعتدال، وتحقيق ذلك يس�تلزم لقاعدة قوية مبنية 

على عدة أركان، منها وجود القناعة الحقيقية بالتغيير، ومنها التفكير الجمعي الذي 

أراه ضمانة حقيقية الس�تمرار هذا المش�روع، والمتمثل في النخبة المثقفة الواعية، 

ثم الدولة الحقيقية القادرة على حفظ الحقوق وإقرار الواجبات.

م�ن جانب آخر، يعد اإلع�الم المنفتح المتحرر ركنا م�ن أركان تعزيز خطاب 

االعت�دال، بلحاظ خضوع�ه واقعا لالنتقاء الذي يفرضه ارتباطه بالش�أن السياس�ي 

أكثر من ارتباطه بالش�أن االجتماعي. وال ش�ك � أخيًرا � أن تش�جيع وتعزيز إش�اعة 

المراكز البحثية في المجتمع حاجة ملحة تحقق نمًوا موضوعًيا يجمع تحت س�قفه 

الش�تات االجتماعي والديني والثقافي بعيًدا عن حرب التيارية والطبقية، وذلك من 

أجل أن يكون لنا دين واحد يوحد لغة خطابنا.
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التعقيبا� والأ�سئلة:
مدير الندوة:

أش�كر الضيفي�ن الكريمي�ن، وأب�دأ ب�دوري بطرح أول س�ؤال أوجهه للش�يخ 

ش�اكر الناصر حول ما استشهد به األستاذ علي آل طالب من قوله تعالى: }َوَكَذلَِك 

ًة َوَس�ًطا{. الحقيقة أننا دائًما ما نّدعي أننا نمثل االعتدال، ولكن الواقع  َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ال يؤكد ذلك؛ فبعد أحداث الحادي عش�ر من س�بتمبر تزاي�دت خطابات االعتدال 

والتس�امح والتعددية ومناهضة التطرف والعنف، وكأنها كانت موجة رتبت بش�كل 

معي�ن؛ ف�ي حين أكد األس�تاذ عل�ي آل طالب ف�ي حديث�ه أهمية أن يك�ون خطاب 

االعتدال لغة استراتيجية. ما تعليقك؟

ال�ضيخ �ضاكر النا�ضر )اأحد المحا�ضرين(:
اإلش�ارة � بتص�وري � في هذه اآلي�ة ال تتجاوز الجانب النظري، وال ش�ك أن 

هناك مس�احة واس�عة بين النظرية والتطبيق. وال ش�ك أن حالة االعتدال في العالم 

اإلس�المي اليوم لم تصل إلى الجمعية المنظمة ضمن منظمات أو مؤسس�ات؛ فال 

زال�ت فردية، وال زال الخط�اب يعاني مياًل رغم محاولة االرتق�اء به نحو االعتدال 

المرجو.

ن دينًا واحًدا  لقد أش�ار األس�تاذ علي آل طالب في ختام حديثه لحاجتنا أن نكوِّ

يوح�د لغ�ة خطابن�ا، وأرى حاجتنا إلى تعمي�ق حالة التفاه�م وحرية اختي�ار الفكر 

والتقارب والتواصل اإليجابي وترك حرية اختيار الفكر والمدرس�ة التي يريدها له. 

كم�ا أننا بحاجة إليصال رس�الة واضحة أن االختالف حال�ة طبيعية وصحية وليس 

االتفاق على منهج واحد أو كلمة واحدة كذلك.

مدير الندوة:
لي سؤال آخر أوجهه هذه المرة لألستاذ علي آل طالب حول االعتدال كضرورة 
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ديني�ة وحضارية واجتماعية ووطنية. من المس�ؤول عن ترس�يخ ثقافة االعتدال في 

الواقع الس�عودي؟ أس�أل س�ؤالي في ظل غياب ه�ذه الثقافة من مناه�ج التعليم أو 

وسائل اإلعالم التي إن طرقته فبدون استراتيجية.

الأ�ضتاذ علي اآل طالب )اأحد المحا�ضرين(:
الحقيق�ة، وقبل اإلجابة على س�ؤالك أريد أن أوضح لس�ماحة الش�يخ ش�اكر 

الناص�ر م�ا قصدت في حديثي الذي اس�توقفه بإش�ارتي ألهمية االنصه�ار، وأؤكد 

رؤيتي إلى أن ذلك ال يعني أن نتخلى عن ثوابتنا. وفي إشارتي لعالقة الدين بالدولة، 

تص�ورت اعتق�اد البعض أني من المنادين لفصلهما ع�ن بعضهما، والحقيقة أنه من 

خالل تتبعي للتاريخ وقراءتي لواقعنا، وجدت أننا نمارس العلمانية والليبرالية وإن 

بنسخة تقليدية.

أنا أتفق بالمسافة نفسها مع الشيخ شاكر الناصر على أن خطاب االعتدال يعزز 

مبدأ الحوار. وفيما يخص س�ؤالك عن المس�ؤول عن ترسيخ ثقافة االعتدال أقول 

أننا كلنا مسؤول عن ذلك، لكن الثقل األساسي يقع من صناع القرار.

هنالك معوقات تقف حائاًل أمام خطاب االعتدال بال شك، وأعتقد أن أبرزها 

يكم�ن في إطالقي�ة األحكام الدينية؛ فال يزال هناك من يعتق�د اقتصار الحقيقة على 

معرفت�ه ه�و دون س�واه، األمر ال�ذي يجعل�ه يحتكرها مكف�را غي�ره. وينطبق ذات 

الوضع على األحكام السياس�ية مما جعلنا نعاني توحًش�ا سياسًيا ينخر في مقومات 

المجتم�ع وبناه. لذا، وحتى نحقق ذاتنا ينبغي علين�ا االنتقال من الحالة الفردية إلى 

العمل المؤسسي.

الأ�ضتاذ علي المطاوعة )كاتب(:
مم�ا ه�و متفق عليه أن العدل � عموًما � وضع الش�يء ف�ي موضعه، وال يمكن 

تحقيق العدل دون معرفة ضابطه؛ فما هو الضابط األساس�ي للعدل المنش�ود؟ ثم، 
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ه�ل يمك�ن للمجتمع الس�عودي أن يعيش ع�داًل يحققه بين أفراده ما لم ترس�ى فيه 

قواعده؟ 

م�ن جانب آخر، أش�رتم إل�ى أن االعتدال هو التوس�ط بين طرفي�ن خيرين أو 

غي�ر ذلك، فهل التوس�ط بين تيارين بعيدي�ن عن االعتدال أساًس�ا يعتبر اعتدااًل في 

تصورك؟

الأ�ضتاذ علي اآل طالب )اأحد المحا�ضرين(:
ال يمك�ن ألح�د � حقيق�ة � االدع�اء أن�ه يحقق الع�دل بش�كله الصحيح، لكن 

هن�اك إش�ارات للع�دل من عدم�ه. وقد أش�رت في بداي�ة حديثي إل�ى أن االعتدال 

نقطة متوس�طة بين متطرفين، وضابطة الوصول لهذه النقطة المتوس�طة تحتاج عقاًل 

مستنيًرا وإلى اتفاق عام على كونها النقطة الوسط. كما أشرت إلى أن االعتدال ليس 

بالض�رورة الجم�ع بين النقيضين، إنما يظ�ل في منطقة االش�تغال يبحث عما يوائم 

ويوافق ويعالج المشكلة.

الأ�ضتاذ ها�ضم الحبوبي )مهند�ض ونا�ضط اجتماعي(:
أردت أن أؤك�د على أننا � كبش�ر � ال ب�د أن نعيش مع اآلخرين اختالًفا طبيعًيا، 

وما ليس طبيعًيا هنا هو رفض هذا االختالف وعدم القبول به من باب احتكار الحق، 

األمر الذي يهدد العيش بس�الم في أي مجتمع يعاني التعدد بش�تى أشكاله، الفكرية 

والمذهبية وما شابه.

الأ�ضتاذ ال�ضيد اإبراهيم الزاكي )كاتب(:
يتب�ادر إل�ى ذهني كثيًرا س�ؤال حول هل اإلنس�ان مجبول بفطرت�ه للميل نحو 

االعتدال والوس�طية أو للتطرف والغلو؟ و أعتقد أن لإلنس�ان قابلية للميل ألحدى 

الكفتين بنس�بة متس�اوية؛ غير أن ثقل كفة دون أخرى أمر يتحكم فيه التراكم الثقافي 
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لدى اإلنس�ان في الصعيدين الس�لبي واإليجابي على حد س�واء من�ذ مراحل حياته 

ا العمل على توس�يع قاعدة ثقاف�ة االعتدال عبر  المبك�رة. ل�ذا، أجد من المهم ج�دًّ

بلورة خطط واس�تراتيجيات بعيدة المدى تسهم مع مرور الوقت في تبديل األنساق 

الثقافي�ة الغير مالئمة لطبيعة تحوالت العصر، ولتربي�ة األجيال الجديدة على ثقافة 

وقي�م التس�امح والتعايش والح�وار والتعدد وإل�ى ما هنالك من قي�م خالقة؛ األمر 

ال�ذي ال يمكن تحقيقه دون تضافر جهود الجهات المس�ؤولة ب�دًءا بالبيت ومروًرا 

بالمدرسة إلى محطات الحياة العملية.

الأ�ضتاذ علي الحويدر )تربوي(:
يبدو � فعاًل � أن الجميع هنا يدعو للعلمانية؛ العلمانية التي يمثلها قبول اآلخر 

أًيا كان مذهبه أو دينه أو فكره. وليس ذلك باألمر المخيف رغم ما تقوم به السلطات 

م�ن مح�اوالت جادة للتخويف من أثره على المجتمع، ف�ي الحين الذي نقرأ تأكيد 

{)1(، وال أظن أن في  ْش�ُد ِمَن اْلَغيِّ َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ الله عز وجل بأن }الَ إِْكَراَه فِي الدِّ

اآلية ما يحتمل تفسير غير ما هو واضح منها.

قبل أن أطرح سؤالي، أود اإلشارة إلى حقيقة تمثيل من يدعو للتسامح الحلقة 

األضعف في أي مجتمع. وحين نس�حب ذلك على مجتمعنا، نجد أن الش�يعة مثاًل 

� وه�م الفئ�ة الضعيف�ة � ه�م من يقوم بذل�ك، مقابل رف�ض الطرف األق�وى وميله 

للنقيض. و إذا وّس�عنا دائرة النظرية، فسنجد أن المسلمين هم من يدعون المجتمع 

الدول�ي إل�ى التس�امح والح�وار؛ ليواجهون بالرفض بأش�كال مختلف�ة. وما يدعو 

للتأمل هنا قبل طرح الس�ؤال هو أن اس�تراتيجية الضعيف بش�كل عام تتغير بمجرد 

تحق�ق بع�ض القوة له؛ تماًما كم�ا حصل في أوروبا من صراع بي�ن الدول العلمانية 

والمعس�كر الش�يوعي من عدم قبولها له لمنافس�ته لها اقتصادًيا وسياس�ًيا حتى مثل 

)1(  سورة البقرة، اآلية 256.
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خطًرا حقيقًيا عليها. 

س�ؤالي هو: أال تتفق�ان معي أيها الضيفان الكريمان أن االعتدال عملية نس�بية 

ينحكم فيها منطق القوة والضعف؟

ال�ضيخ �ضاكر النا�ضر )اأحد المحا�ضرين(:
ينبغي أن يكون صاحب القدرة صادًقا مع نفسه، وذلك يعتمد على ثقافته. وكما 

أشار األستاذ علي آل طالب قبل قليل أنه يجب أن يكون التعاطي مع قضية االعتدال 

أمًرا استباقًيا؛ بغض النظر عن الظروف التي نعيش فيها، كما أنه يجب أن يتعامل معه 

كاستراتيجية ثابتة ال أمًرا مرحلًيا ينتهي دوره بمجرد تحقيق الهدف اآلني منه. 

الأ�ضتاذ باقر ال�ضما�ضي )كاتب(:
ربما ال يصب س�ؤالي بشكل مباشر في موضوع االعتدال، لكني سأطرحه لما 

يف�رض نفس�ه على ذهن�ي بدرجة كبيرة. نعلم جميًعا أن إرس�ال الرس�ل تم في هذه 

منطق�ة الش�رق، فهل كان ذل�ك باعتبار أمم هذه المنطقة أكث�ر ذكاء وأثقب فكًرا من 

غيره�ا م�ن األمم، فيكون ذلك له�ا مدًحا، أم أن العكس ه�و الصحيح؛ حيث تركز 

إرسال الرسل لها باعتبار أهلها أكثر البشر على وجه األرض سوًءا؟ وفي ظل ذلك. 

كيف نحقق االعتدال والوسطية في أمة الظلم فيها متأصل؟

ال�ضيخ �ضاكر النا�ضر )اأحد المحا�ضرين(:
عل�ى نحو من االختصار، كان�ت هذه المنطقة هي مركز العال�م القديم. ولذا، 

كانت األكبر من حيث الكثافة السكانية والنشاط التجاري، وكثرة الرسل فيها كانت 

مزية ناقش�ها المفسرون حين تقاطعت مع تفس�يرهم لقوله تعالى: }َيا َبنِي إِْسَراِئيَل 

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن{)1(، وكان البحث  تِ�ي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ اْذُكُروْا نِْعَمتَِي الَّ

)1(  سورة البقرة، اآلية 47.
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قائًم�ا في نوع التفضيل الذي تحدثت عنه اآلية، فرأى قس�م من المفس�رين أن تفرد 

بن�ي إس�رائيل بالنصيب األكبر من بعث الرس�ل كان فضاًل؛ فيما عده القس�م اآلخر 

مذمة تؤكد استكبارهم وعنادهم.

إن تأص�ل االس�تبداد في النفوس، والذي أش�رت له، ال يمك�ن أن نعممه على 

ش�عب معين ف�ي مختلف األعص�ر؛ كتعميم وص�ف اإلمام عليE أله�ل العراق 

بأنه�م أهل الش�قاق والنف�اق، وما إل�ى ذلك. ول�و كان الوقت يتس�ع لفصلت أكثر 

باإلش�ارة لبعض آي�ات القرآن التي يحتج بها البعض ف�ي تعميمهم ألحكامهم دون 

النظر في ظروف نزولها.

الأ�ضتاذ علي ال�ضيخ )كاتب(:
أعجبن�ي تعبير األس�تاذ عل�ي آل طالب ب�أن االعت�دال يأتي عبر تراك�م ثقافي 

وفكري وليس بقرار سياسي. وأراه العنوان األكبر الذي يلخص هذا اللقاء. ولكني 

أتساءل عن قيمة الحديث عن االعتدال في ظل غياب الطرف اآلخر.

الأ�ضتاذ علي اآل طالب )اأحد المحا�ضرين(:
تساءل األستاذ علي الشيخ عن قيمة االعتدال في غياب الطرف اآلخر، وأعتقد 

أن مج�رد القب�ول بفك�رة االعتدال يع�د قيمة حياتي�ة عالية تؤكد عل�ى وجودها في 

المك�ون الحقيقي لإلنس�ان، وليس بالض�رورة أن يتحقق هذا القب�ول لدى الطرف 

اآلخر، كما أنه ليس بالضرورة الحصول على نتيجة إيجابية أصاًل.

األستاذ علي الحويدر تحدث عن مبادرة الطرف األضعف لالعتدال. وال أجد 

ف�ي ذلك ما يعيب؛ فه�ذا هو واقع الحال الذي يؤكد أننا نحيا مجتمع غاب يأكل فيه 

القوي الضعيف، وعلى الضعيف أن يس�عى للبقاء بشتى أحواله، وأن يجرب جميع 

األفكار والحلول الممكنة.

ال يجدي في قضية التغيير أن تخضع لحس�م أمر يتمثل في فتوى دينية أو قرار 
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سياس�ي، بل ال بد � كما أش�رت في بداية حديثي � أن تتأتى نتيجة تراكمات إنس�انية 

وعلين�ا أن نق�ر بهذه القناع�ة؛ فكل تغيير إصالح�ي خاضع لقرار سياس�ي هو تغيير 

مشوه، ولن يكون بذلك قادًرا على الصمود طوياًل، وضمانته خلق قاعدة اجتماعية 

تقبل به؛ ليكون القرار السياسي عاماًل من عوامل إنجاحه.

الأ�ضتاذ علي ال�ضيخ )كاتب و�ضاعر(:
لع�ل الحديث ع�ن االعتدال بعيًدا ع�ن الواقع يجرنا لمصطلحي�ن هما الخدر 

الفكري والتعمية الثقافية، ولهذين المصطلحين ما لهما من خطر كبير على البشرية 

بش�كل ع�ام. كان يقال قديًم�ا أن المبادئ تظل ف�ي أروقة الجامع�ات أو الحوزات 

)الم�دارس الدينية( وال يجب تطبيقها على أرض الواقع، واليوم أجد أننا بتنا نخدر 

أنفس�نا بلهج�ة مماثلة ولكن بص�ورة تختلف قلياًل؛ حيث انش�غلنا بالقضايا الثقافية 

مبتعدين عن واقع الحال.

الأ�ضتاذ زكي البحارنة )ع�ضو منتدى الثالثاء(:
ال يختل�ف اثنان على التعري�ف المجرد لالعتدال، وإنم�ا االختالف واقع في 

تصدي�ق ه�ذه المقولة على الواقع بما يتناس�ب معه. ما أريد الوص�ول له هو أنه في 

بعض ظروف الواقع يتطلب األمر اتخاذ مواقف في ظاهرها ليست معتدلة، ولكنها 

األجدر باالتخاذ لتصويب الواقع؛ فحين نؤس�س لهذه الفكرة من ناحية دينية، فإننا 

ُه َولِيٌّ  ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َع�َداَوٌة َكَأنَّ تِي ِهَي َأْحَس�ُن َفإَِذا الَّ س�نقرأ قول�ه تعالى: }اْدَفْع بِالَّ

َحِمي�ٌم{)1(، ف�ي الحين الذي نقرأ قوله تعال�ى: }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُك�ْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه 

بِِمْث�ِل َم�ا اْعَت�َدى َعَلْيُك�ْم{)2(. وليس م�ن المعق�ول أن نتهم الق�رآن بالتناقض، بل 

بتناسب المقال لمقام الحال.

)1(  سورة فصلت، اآلية 34.

)2(  سورة البقرة، اآلية 149.
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م�ن هن�ا أرى أن اتخاذ موقف عنف حين يتطلب الواق�ع ذلك لتقويم خلل ما، 

أقول أرى ذلك اعتدااًل وإن لم يوِح بذلك للبعض. فهل يوافقني الضيفان في ذلك؟ 

الأ�ضتاذ عبد اهلل اآل عبا�ض )منتدى الو�ضطية الثقافي(:
أعتق�د أن الحديث الذي دار هنا عمومي بش�كل كبي�ر وغير دقيق أو صريح إن 

ص�ح التعبير؛ فل�و عقدت هذه الندوة به�ذا الطرح في مختلف أماك�ن المملكة لما 

اختلفت باختالفها.

لقد أش�ار األس�تاذ آل طال�ب إلى أن االعت�دال تراكم ثقافي. وأعتقد أن منش�أ 

خط�اب التط�رف أو االعت�دال يكم�ن ف�ي المنطلق�ات الفكرية للمجتمع�ات، فلو 

صغرنا دائرة المجتمع الس�عودي كمثال لوجدن�ا المنطلقات الفكرية له دينية بحتة؛ 

فس�لوكياته تترت�ب على منطلقات�ه وتفكيره الدين�ي، وال يمك�ن أن يحصل خطاب 

اعت�دال إذا لم تتغي�ر المنطلقات الفكرية الدينية ألخرى إنس�انية. ومن هنا أتس�اءل 

ح�ول كيفي�ة تحقي�ق خطاب االعت�دال في ظ�ل س�يطرة المنطلق�ات الديني�ة على 

الخطاب العام؟

الأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )كاتب ونا�ضط اجتماعي(:
توقفت عند كالم األستاذ علي آل طالب األخير حول دور القرار السياسي في 

قضي�ة االعتدال. أنا أعتقد أن هناك تراكًم�ا حضارًيا وثقافًيا يجب توظيفهما في بناء 

ثقافة االعتدال ليتحول إلى س�لوك، وأعتقد بدور القرار السياس�ي في هذا التحول؛ 

لما له من ش�أن مهم في ذلك. ولنأخذ ببس�اطة قرار الملك فيصل حول قضية تعليم 

البن�ات، وال�ذي وضع ح�دا لتعارض اآلراء بي�ن مؤيد ورافض حي�ث عمل به وإن 

واجه ذاته رفًضا، إال أنه لم يتجاوز مجرد التعبير إلى ترجمة واقعية.

م�ا يهم ف�ي القرار السياس�ي فقط هو أن يص�در في الوقت المناس�ب ليعكس 

حاج�ة الواقع الموضوعي�ة. فإذا تحقق ذلك، فإنه س�يدفع الواقع حتما نحو األمام. 
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فل�و صدر قرار سياس�ي باعتم�اد مناه�ج تعليمية معتدلة ب�دًءا من الروض�ة وانتهاء 

بالمرحلة الجامعية فإن المس�ألة استجابة لقرار سياسي من خالل العملية التعليمية. 

ويبق�ى الحث عل�ى فكر االعتدال وتبنيه باعتباره مطلًبا إنس�انًيا ف�ي الدرجة األولى 

بغض النظر عن النتائج المرجوة منه أتحققت أم لم تتحقق.

ال�ضيخ �ضاكر النا�ضر )اأحد المحا�ضرين(:
ردا على األس�تاذ عبد الله آل عباس أقول أنه ليس كل ما يعلم يقال؛ بمعنى أن 

هن�اك أم�وًرا عقائدية ينبغي أن تبقى داخل اإلنس�ان ما دامت تع�ارض الفكر اآلخر 

وتثي�ر االخت�الف، كذلك إن كان طرحها غي�ر مجٍد، ويبقى لكل إنس�ان في الدنيا � 

كما أشرت � الحق في التمسك بمبادئه وعقيدته التي يعتقد بها، وليس له الطعن في 

عقائد اآلخرين؛ فالتاريخ ليس جزًء من العقيدة كما يتصور البعض.

 الأ�ضتاذ علي اآل طالب )اأحد المحا�ضرين(:
أشار األستاذ علي الشيخ خشيته من الخدر والتعمية، وكنت أشرت في ورقتي 

إلى أن االعتدال ليس استس�المي أو انهزامي، ب�ل إنه يدفع بثقافة المقاومة الرافضة 

للتسلط؛ فال يمكن له أن يكون حقيقة مناوًئا ومتواطًئا مع طرف مستبد.

إشارة األستاذ عبد الله آل عباس إشارة جميلة، والحقيقة أني وضعت في كتابي 

»رهانات خطاب االعتدال« دراس�ة بس�يطة فككت فيها المنطلقات التراثية القديمة 

على يقين مني أننا ال نزال نعيش أزمة خطاب الماضي الذي يزال عقلنا مرتهن به.

أيًضا، أجد إشارة األستاذ عبد الله العبد الباقي فيما يخص القرار السياسي قيمة 

كذلك، وأنا أتفق معك بش�رط أن ال أنتظر قرارا سياس�يا أعوله عليه بعموم تجربتي 

وتاريخي كإنسان، وأتفق معك في جديته في حال وجد قانون يردع المعتدي ليحد 

من خطر التطرف. وأخيًرا، حول ما تطرق له األستاذ زكي البحارنة، ال أخالفك في 

شمولية االعتدال على ثقافة المقاومة والقوة، وذلك ال يتضارب مع منهج االعتدال.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 122

قب�ل أن أختم حديثي أش�ير إل�ى اقتراح تبن�اه المفكر األس�تاذ محمد محفوظ 

بتأس�يس منت�دى وطني يضم جميع األطي�اف الفكرية والمذهبية ف�ي الوطن تحت 

عن�وان االعتدال والوس�طية، لالتف�اق على إعالن ميث�اق ترعاه الحكوم�ة لتحقيق 

خطاب االعتدال بمرئياته التي يخرج بها الجميع.

مدير الندوة:
ختاًما، باس�مي أصالة، ونيابة عن إدارة المنتدى، أقدم جزيل الش�كر للضيفين 

الكري�م عل�ى م�ا تفضال علين�ا من موض�وع ه�ادف وأفكار قيم�ة. وأش�كركم أيها 

الحضور الكرام على ما أثريتم به نقاشنا والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



 

الندوة ال�سابعة

مسؤوليات وتحديات مواقع اإلنترنت
1429/12/4ه الموافق 2008/12/2م

ال�سيفا�: �
مدير موا�� انترنتالأ�ستاذ يو�سف  �سالح ال�سيها ي
مدرع كمبيو رالأ�ستاذ ن�سال  ح�سين اآل م�سيري

مدير الندوة: الأ�ستاذ زكي عبداهلل البحارنة*)1) �

* كاتب وعضو منتدى الثالثاء.



ال�سيرة الذا ية لل�سيفين:

اأوًل: الأ�ضتاذ يو�ضف �ضالح ال�ضيهاتي:
من مواليد مدينة سيهات للعام 1392ه )1972م(. �
أخصائي تصوير فيديو تحت الماء. �
مس�ؤول موقع مجلة الكلم�ة اإللكتروني، وعضو مؤس�س  �

لموقع واحة سيهات ) منتدى الساحل الشرقي(.
شغل � وال يزال � العديد من المناصب اإلدارية التطوعية في  �

المشاريع المحلية الخيرية والثقافية والدينية.
أص�در سلس�لة كتيب�ات تابع�ة لمرك�ز التدري�ب والتطوير  �

الحتفاالت سيهات.

ثانًيا: الأ�ضتاذ ن�ضال ح�ضين علي اآل م�ضيري:
 من مواليد تاروت للعام 1396ه )1976م(. �
م�درب بمعهد قرطبة للحاس�ب اآللي بالقطيف، ومش�رف  �

متعاون في مركز اإلشراف التربوي بالقطيف.
ألقى العديد من الدورات والمحاضرات في مجال الحاسب  �

اآللي.
صم�م وأدار العدي�د من المواق�ع الش�خصية والثقافية على  �

ش�بكة اإلنترنت، كموقع بوابة ت�اروت اإللكترونية، وموقع 
منت�دى ت�اروت الثقاف�ي ال�ذي يش�ارك ف�ي مجل�س إدارته 

ا. عضواً
صدر ل�ه كتاب )مبادئ عل�م الكمبيوتر(، وكتاب )الش�ات  �

قصص وعبر(.



مسؤوليات وتحديات مواقع اإلنترنت

مقدمة مدير الندوة:
 الس�الم عليكم أيها اإلخوة األعزاء. تتحول الحي�اة وتتبدل؛ فيصبح المغفول 

عن�ه ضرورة حياتية يومي�ة. ويبدو أن الحديث حول عال�م اإلنترنت خير مثال على 

ذلك؛ فقد كان الحديث عنه في المنطقة مجرد همس حتى قبل خمس عش�رة عاًما، 

ولم يكن أمره يهم سوى آحاد من الناس؛ يؤكد ذلك أحد مصادر شبكات اإلنترنت، 

إذا يش�ير إلى أن عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي لم يتجاوز 600.000 

شخص عام 1997م، ليتضاعف العدد بعد عشر سنوات حتى خمسين مرة؛ فقد بلغ 

عدد مس�تخدمي اإلنترنت 29 مليون مس�تخدم عام 2007م. وفي المملكة العربية 

الس�عودية على وجه الخصوص، بلغ عدد مس�تخدمي الشبكة عام 2006م حوالي 

4.800،000 مستخدم.

وف�ي الحقيقة، لم يكن مجتمعنا المحلي في قائم�ة المتأخرين اهتماًما بالعالم 

الرقمي، بل جاء اهتمامه به متزامنًا بمجرد دخوله البالد، واستغله بشكل إيجابي في 

تأس�يس العديد من المواقع التي عكس�ت تاريخ المنطقة وتراثها، وأبرزت طاقاتها 

ونتاجه�ا في مختلف المجاالت الفني�ة والعلمية والثقافية واألدبي�ة. ومن هنا، كان 
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ال ب�د لمنت�دى الثالثاء الثقاف�ي أن يالمس هذا العال�م الرقمي م�ن الزاوية المحلية 

بالحوار والنقاش؛ مستضيًفا لذلك األستاذين يوسف السيهاتي ونضال آل مسيري.

الأ�ستاذ يو�سف ال�سيها ي )اأحد المحا�سرين):
يعيش العالم اليوم ثورة اتصاالت تس�ارع إيقاعها في العش�ر سنوات الماضية، 

وباتت ش�بكة اإلنترنت العنكبوتية أحد أبرز مظاهرها؛ فقد احتضنت آالف المواقع 

اإللكترونية وباتت بذلك واجهة إعالمية اس�تطاعت أن تحقق معنى السلطة الرابعة 

المس�تقلة ب�كل المقايي�س الموضوعي�ة؛ ذاك أن اإلع�الم بش�كله التقلي�دي بق�ي 

محاص�ًرا ومقيًدا من قبل الحكومات والجهات الرس�مية منذ تكونه؛ حتى كس�رت 

تقني�ة اإلنترن�ت هذه القي�ود، متجاوزة الخط�وط الحمراء بما تميزت ب�ه من رحابة 

آفاق االتصال عالمًيا، فضاًل عن س�هولة التعامل معها وسرعته في ظل غياب صيغة 

ا قيام مجاميع  رسمية ضابطة لما يبث فيها عبر مواقعها اإللكترونية، وبات ممكنًا جدًّ

صغيرة عبرها بأدوار إعالمية تعادل أو تفوق بعض الوزارات الرسمية في الدول.

وللمواق�ع اإللكتروني�ة أش�كال وأوج�ه، فمنها المواق�ع الش�خصية والعامة، 

والمنتديات الحوارية، والمجالت اإللكترونية، ثم هناك مواقع بالشبكات اإلخبارية 

ول�كل منها طبيعة خاصة ودور مختلف باختالف أهدافه�ا وطبيعة المادة المقدمة. 

وسوف أستعرض معكم هذه األوجه بشكل موجز.

:  المواقع الش�خصية، وهي واجهة خاصة لفرد ما بذاته، يطرح من خاللها  أوالاً
أف�كاره وإبداعاته وانجازاته، كما يق�دم بعض الخدمات من خالل إتقان 

تخصص معين كاألطباء والفنيين وطلبة العلوم الدينية.

ثانياًا:  المواق�ع العام�ة، وه�ي واجه�ة إعالمي�ة تتن�وع ف�ي طبيعته�ا م�ن حيث 
الخدم�ات والم�ادة المقدمة؛ فقد تكون ش�بكة ثقافية، وق�د تكون بمثابة 

كشكول منوع.
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ثالثاًا:  المنتديات الحوارية، وهي س�احة إعالمية رحب�ة تحتضن الرأي والرأي 
األخر ضمن صيغة األسماء المستعارة. وقد حازت على قبول واسع من 

شرائح المجتمع، كما حققت نقلة نوعيه في حرية الرأي فضاًل عن النقلة 

اإلعالمية في عموم المنطقة.

ا:  المج�الت اإللكتروني�ة، وه�ي البدي�ل الحدي�ث للوس�ائل المق�روءة  رابعاً
التقليدية كالجرائد والمجالت بشتى أنواعها.

ا:  الش�بكات اإلخباري�ة، وهي واجه�ة الكتروني�ة خبري�ة تحاكي هموم  خامساً
الناس والمجتمعات، وقد حازت على مصداقية أكبر من شتى األنواع 

األخرى بسبب ظهور كتابها بأسمائهم الحقيقة.

يالح�ظ المتاب�ع الجي�د لمواق�ع اإلنترن�ت بوض�وح أن تميز المواق�ع يتوازى 

تماًما مع مس�توى مصداقيتها مع روادها؛ يضمن لها في ذلك أهداف معلنة وقوانين 

واضحة يستطيع من خاللها المتصفح التعاطي معها بما يتناسب مع قاعدة »ألزموهم 

بما ألزموا به أنفسهم«. لهذا، يستعرض الكثير من مستخدمي الشبكة مآخذهم على 

بعض المواقع من حيث عملها ضمن اجتهادات شخصية تشوبها الكثير من العثرات 

التقليدية؛ مما يعرضها للتكرار وإن اختلفت صيغته.

وال ش�ك أن اإلنترنت � كغيره من وس�ائل التقنية الحديثة � س�الح ذو حدين. 

وق�د ص�ّدر بانفتاحه أمراًض�ا اجتماعية وفكرية هيمن�ت على كثير م�ن المواقع، ال 

س�يما الحوارية منها؛ لما فيها من مس�احة واس�عة للتداخل المختبئ تحت أس�ماء 

مس�تعارة استغلت هذه الفس�حة اإلعالمية في ترويج مكتسبات شخصية والدخول 

في مهاترات ال طائل منها.

وال ش�ك أن نجاح وفش�ل هذه المنتدي�ات الحوارية أمر متعل�ق بمدى تحمل 

رواده�ا لمس�ؤولية الكلمة التي يفس�ح لها القائم�ون على ه�ذه المنتديات المجال 
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ويضع�ون في ذلك قوانين وأنظمة هي بمثابة عقد بي�ن الموقع ورواده المفترض به 

التزامها، وتوظيف ذلك بذكاء إعالمي فطن لالنتقال من مرحلة التكاثر واالستنساخ 

المبالغ فيه مرحلة التقنين والترشيد بما يعود بالمنفعة ألبناء المجتمع.

أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى تأس�يس فكرة جمعية تضامنية للمواقع اإللكترونية 

ف�ي المنطق�ة يلتق�ي فيه�ا أصح�اب المواقع لتب�ادل الخب�رات ومحاول�ة التصدي 

لتوج�ه إعالمي يخدم�ون به المجتمع، وبذلك سيتس�نى لنا ترش�يد األدوار وتقنين 

والمس�ؤوليات. وال ش�ك أنه لكي يتم ذلك كما يجب، فإنه ال بد من أن يتم العمل 

ضمن تنسيق ومتابعة حذرة تترفع عن الذوات الشخصية الضيقة والتيارات السلبية، 

لنضمن إلغاء حالة التكرار التي تس�تنزف الطاقات والجهود واألموال والسعي؛ وال 

شك أننا نملك الكثير من المواقع المكررة والمستنسخة. 

ومع تس�ارع خدمة اإلنترنت والتي تزداد يوًما بعد يوم، وفي ظل وجود تنافس 

ملحوظ بين ش�ركات االتصاالت ف�ي تقديم خدمات أفضل وأس�رع؛ فإننا مقبلون 

عل�ى عهد جديد من التقنيات التي تتوافق مع الجيل الثالث لالتصاالت. لذا، فإنني 

أدعو جميع المهتمين بشبكة اإلنترنت والمواقع اإللكترونية إلى التركيز على إتقان 

البث المباشر والغير المباشر للقنوات عبر شبكة اإلنترنت التي غزت العالم وأثبتت 

جدارتها في احتضان جميع أنواع وس�ائل اإلعالم س�واء المقروء أو المس�موع بل 

والمرئي، وأركز على هذا األخير الذي يعد األصعب تصفًحا لرواد شبكة اإلنترنت 

العالمية.

إنن�ا في أم�س الحاجة لتدريب وصناع�ة الكفاءات المحلية للقي�ام بهذا الدور 

ا، ول�م يعد ذل�ك صعب؛ فهن�اك من برامج المس�اعدة  ف�ي المس�تقبل القري�ب جدًّ

والتقني�ات المس�اعدة ما تمكننا من صناعة اس�توديوهات تفاعلي�ة تحاكي وتنافس 

القنوات الفضائية نتحكم بها ونحن في غرف منازلنا. وألني أجد الكثير من الزمالء 

 flash المصممي�ن والمبرمجين الحاضرين معنا الليلة؛ أدعوه�م للتركيز على تقنية
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animations، وكذلك إتقان تقنية المونتاج بواسطة برامج kroma key التي عملت 

نقلة نوعية في عالم القنوات الفضائية، وهي تقنية يمكن استغاللها وتطويعها لخدمة 

المواقع اإللكترونية بأقل األثمان مقارنة بالكلفة الباهضة.

الأ�ستاذ ن�سال اآل م�سيري )اأحد المحا�سرين):
أش�كركم بداية على حضوركم ألخذ صورة قريبة مما يجري خلف الكواليس 

بمواقع الش�بكة العنكبوتية محلًيا، وقد أعطانا األستاذ يوسف السيهاتي نظرة شاملة 

عما يجري فيها، وأنا بدوري س�وف أتحدث ع�ن موقع )بوابة تاروت اإللكتروني( 

كنموذج.

انبثقت فكرة إنشاء الموقع في عام 1415ه )1995م(، أي قبل دخول اإلنترنت 

للمملكة، وتم العمل عليه قبل رفعه على شبكة اإلنترنت عبر االستعانة ببعض الدول 

المجاورة، وقد رفع الموقع على الشبكة في العام 1418ه )1998م( وال زال قائًما 

ف�ي الوقت الحاضر. وتالحظون ف�ي العرض المقدم أمامك�م)1( التطور التدريجي 

ال�ذي مر ب�ه الموقع منذ بداية إنش�ائه؛ فقد زاد ع�دد مداخله وتضاعف�ت معلوماته 

وأصبحت أكثر تنوًعا وأوثق مصادًرا، خصوًصا التاريخية منها، والتي صمم الموقع 

في األساس لرصدها على شكل معلومات وصور وإعالم وشخصيات.

ويحت�وي الموق�ع الحال�ي على تس�عة عش�ر مدخ�اًل مختلًفا، مصنًفا حس�ب 

ترتيبات مدروس�ة؛ فهناك قس�م للسير الذاتية، ويش�تمل على سيرة أربعين شخصية 

م�ن جزيرة تاروت، كما يحتوي على قس�م آخر للمواضيع، ويضم بين دفتيه س�بعة 

وأربعي�ن موضوًع�ا تاريخًيا وأربعة عش�ر مق�ااًل، وثمان وثالثين قصي�دة كتبت في 

تاروت. وهناك قسم الصور، ويحتوي على ثالثمائة وخمس عشرة صورة من أصل 

س�بعة آالف صورة يتم اإلعداد لرفعها في المرحلة القادمة. وال أنس�ى أن أشير إلى 

)1(  قدم المحاضر عرًضا مرئًيا أثناء طرحه.
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خطة الموقع باعتماد قسم اللغة اإلنجليزية في المستقبل القريب، وفيه ستتم ترجمة 

أهم المواضيع والمقاالت.

وكأي موق�ع، صارع )بوابة ت�اروت اإللكتروني( من أجل البقاء محفًزا اهتمام 

المثقفي�ن ورج�االت البلد والصحفيي�ن بمحتوياته وواجه في ذل�ك تحديات تقنية 

انتهى بها إلى اعتماد أحدث البرامج بطريقة احترافية إلدارة الموقع.

تحديات أخرى واجهها الموقع في مراحل تطوره، تمثلت في التمويل المادي 

ال�ذي كان توفيره ضرورًيا لنقل الموقع من موقع مجاني إلى موقع مدفوع نس�تطيع 

ب�ه الحصول على س�رعات مناس�بة في عملية التصف�ح، فضاًل عن برام�ج ندير بها 

محت�واه. و قد اعتمدنا ف�ي ذلك على اإلعالنات � ولم يك�ن دخلها المتواضع يفي 

بتغطي�ة المصاري�ف � كذل�ك بعض الدع�م العائل�ي، فضاًل عن دع�م بعض رجال 

األعمال، وإليماننا بضرورة إيجاد مصدر تمويل دائم للموقع، أنش�أنا موقع تاروت 

ت�ك )www.taroutech.com(، وه�و موق�ع منفص�ل، يهدف إل�ى تقديم خدمات 

الكتروني�ة كتصمي�م واس�تضافة المواق�ع، وحل المش�اكل الفنية، ويع�ود ريع هذه 

الخدمات لموقع بوابة جزيرة تاروت. 

هناك مش�اريع أخرى قيد التطوير اليوم س�تتم إضافتها للموقع، كمشروع دليل 

صور تاروت، ومش�روع أخبار تاروت عن طري�ق SMS. ولمتابعة تطوراتها، يمكن 

للمتصف�ح الدخ�ول على العديد من نطاق�ات الموقع، فهن�اك tarout.info، وهناك 

tarout.com.sa، وهن�اك النط�اق األساس�ي ال�ذي يعتمد عليه ف�ي عملية الدخول 

.tarout.info للموقع، وهو

ال ش�ك أن موقع بوابة ت�اروت اإللكتروني تجربة مش�ابهة لكثير من المواقع، 

وه�و بذل�ك يعكس م�ا يعاني�ه أصحابها. ل�ذا، آمل أن أك�ون قد طرحت ما يش�ف 

واقعها، تارًكا لكم المجال لطرح أي سؤال أو مداخلة. شكًرا لكم.
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مدير الندوة:
أش�كر األس�تاذين القديرين على ما تفضال به من طرح واٍف، وأس�تأذنكم في 

فتح باب المداخالت بسؤال أوجهه لألستاذ يوسف السيهاتي الذي أشار في حديثه 

ع�ن المواق�ع الحوارية إلى أنها أحدث�ت نقلة نوعية في إبداء ال�رأي والرأي اآلخر، 

وف�ي نفس الوقت أش�ار إلى أنها أث�ارت تباينات فكرية ومذهبية. وهنا أتس�اءل عن 

فائ�دة ه�ذه المواقع في ظل التس�ليم بهذه الحقيقة، كذلك أس�أل ع�ن فائدة التبادل 

نفسه؛ ما دام ينتج تشاحنات وتصادمات فكرية.

يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
علين�ا أن نس�لم بأن ه�ذه المواق�ع الحوارية لم ت�أت بجديد حقيق�ة، هي فقط 

أوج�دت س�احة إعالمي�ة مفتوحة للتعبير ع�ن الرأي ال�ذي كان مقي�ًدا بين جدران 

المجال�س والديواني�ات، وح�ررت صوته الخفيض إل�ى آفاق ارتفع فيه�ا متجاوًزا 

حدود المكان والزمان؛ ومس�تغاًل خيار الكتابة باسم مستعار يخفي وراءه شخصيته 

الحقيقي�ة ألس�باب مختلفة، واس�تطاع بذلك أن يرتقي بنفس�ه من خالل ممارس�ته 

ال�رأي والرأي اآلخر؛ حتى وإن كان بصورة س�لبية أحياًن�ا. وأكاد أجزم أن الصراع 

الح�واري الذي تنتجه هذه الس�احات س�ينتهي عم�ا قريب بعد تش�رب هدف هذه 

المواقع الحقيقي، والمتمثل في االرتقاء بالحوارات الجادة بين الجميع، وال بد أن 

يكون هناك فائدة حتمية تتراوح نسبتها بين حوار وحوار باعتبار نوعية المتحاورين. 

أذكر ش�خصًيا العديد من الحوارات الس�اخنة التي تمت على موقع واحة س�يهات 

وانتهت بسالم.

مدير الندوة:
ذات السؤال أوجهه لألستاذ نضال المسيري مكرًرا بصيغة أخرى: هل أضافت 

مواقع الش�بكة رصيًدا إيجابًيا في ظ�ل إثارتها للتباينات الفكرية والمذهبية وإبرازها 
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على السطح؟

الأ�ضتاذ ن�ضال اآل م�ضيري )اأحد المحا�ضرين(:
في الواقع، أثير هذا الموضوع على كثير من مواقع الش�بكة، ولقد عانى منتدى 

تاروت من مش�اكل متعلقة، بيد أنه خرج حقيقة بتجارب أثرته كما أثرت المنتسبين 

له الراغبين في االنفتاح بموضوعية على الرأي اآلخر.

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
أود إضاف�ة مرئي�ة خرجت بها في هذا الجانب، وه�ي متعلقة بوضع المرأة في 

مجتمعن�ا، فلقد اس�تطاعت المرأة باس�تغاللها تقنية اإلنترنت أن تب�رز طاقاتها وأن 

تتغلغ�ل برأيها داخل مجتمع طالما تحفظ عليها بطبيعة عاداته وتقاليده. وال يش�ك 

متابع مواقعنا المحلية � خصوًصا ومواقع الش�بكة عموًما في مستوى حضور المرأة 

الطاغي في التعاطي بالرأي مع مختلف التوجهات في شتى المجاالت.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ كمال المزعل )منتدى �ضيهات الثقافي(: 

لق�د أب�رزت لنا مواق�ع اإلنترنت كفاءات وطاق�ات لها تأثيره�ا على المجتمع 

بش�كل عام، وتسارعت وتيرة المس�توى الثقافي عما كانت عليه سابًقا؛ وما نقرأ في 

الصحاف�ة والمؤلفات الش�خصية � الت�ي تزايد عددها مؤخ�ًرا � إال دليل على ذلك. 

كذل�ك واتض�ح جلًيا ارتفاع مس�توى الحوار اإليجابي، لكنه ف�ي تصوري لم يصل 

للحد المرضي؛ فال نزال نفتقر إلى المنتديات الحوارية الجادة، فما السبب يا ترى؟

الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )نا�ضط اجتماعي(:
أش�ار األستاذ يوس�ف الس�يهاتي لعدم نضج المرحلة الحوارية لدى الشباب. 

وأن�ا أؤي�د كالمه، ولكني ف�ي المقابل أرى أن هن�اك فرًصا كثيرة للش�باب لالرتقاء 
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بمس�تواهم الحواري عبر المواقع الجادة والنش�طة بتعدد مش�ارب روادها الفكرية 

والثقافية. ال ش�ك أن االلتقاء باآلخرين عبر هذه المواقع أو المنتديات الثقافية يتيح 

فرصة التواصل الفعال، والمتمثل في االس�تماع لمختلف اآلراء التي تفتح لمتلقيها 

آفاق واسعة من اإلطالع والتجربة.

اقترحَت أس�تاذ يوسف أفكاًرا تعالج ظاهرة استنساخ المواقع. هل قمتم بعمل 

توصيات وتصور آللية لعملية تجميع لها مثاًل؟

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
اقت�رح أحد مش�ايخ المنطقة قبل س�نتين أو ث�الث تجميع منتدي�ات المنطقة، 

وقام أحد رجاالت البلد بتنظيم العديد من الجلسات، إال أن المشروع توقف لعدم 

التوص�ل إلى آلية س�ليمة يتفق عليه�ا أصحاب المواقع الذين ترك�ز اهتمام بعضهم 

ف�ي امتالك س�لطة إدارية ال تتحقق بعملي�ة التجميع؛ متجاهلين م�ا يهدرونه بعملية 

االستنساخ من وقت وجهد؛ فضاًل عن تشتيت الساحة اإلعالمية. الواقع أن الفكرة 

ال زالت قيد الطرح، ونحن في حاجة إلى جمعية تضامنية للمواقع؛ لتبادل الخبرات 

وتنسيق وترشيد الجهود. 

الأ�ضتاذ ن�ضال اآل م�ضيري )اأحد المحا�ضرين(:
ا لخوض غمارها  لقد ش�اركت ش�خصًيا في هذه المبادرة، وكنت متحمًسا جدًّ

والمس�اهمة بالدعم الفني. وتم إنش�اء منتدى سجلنا فيه أغلب المواقع المحلية في 

المنطق�ة، وانتظرنا من أصحابه�ا ومدرائها الدخول والمش�اركة لنتمكن جميًعا في 

حصر المش�اكل التي يتعرض�ون لها للعمل على معالجتها، لكن الواقع كش�ف عن 

غياب العمل الجماعي، األمر الذي أنهى نشاط المنتدى المذكور.
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
بداي�ة، أش�كر الضيفي�ن العزيزين على مش�اركتهما في هذا اللق�اء. ال يختلف 

اثن�ان على أن الموضوع ف�ي غاية األهمية؛ فما تواجهه مواقع اإلنترنت المحلية من 

تحديات ومس�ؤوليات يؤكد على دورها كأداة فعالة جًدا في التواصل االجتماعي؛ 

فق�د أبرزت الكثير من الطاقات والكفاءات في المجتمع س�واء من الناحية الفنية أو 

م�ن ناحية الحوار والكتابات والتعبير عن الرأي. وقد يبدو للبعض وجود س�لبيات 

في إبراز الحوارات بما فيها من اختالف للعلن، ويدعون بذلك لتدويرها في أماكنها 

المغلقة، وأرى أن الحاصل حالة صحية تعبر عن حراك اجتماعي ال بد وس�يعكس 

فائدته على المجتمع بشكل عام.

ما يهمنا الحديث عنه اآلن هو ما يمكن تحقيقه من مكاس�ب في مجتمع ناشئ 

تعاط�ى مع هذه المنجزات العلمية والتطور التقني الحديث؛ فهناك تحديات تواجه 

مواقع اإلنترنت أش�ار األس�تاذ نض�ال المس�يري لبعضها، وفي مقاب�ل ذلك، هناك 

مب�ادرات اجتماعي�ة لتدارس مواجه�ة هذه التحديات، منها دعوة س�ماحة الش�يخ 

حسن الصفار إلى عقد لقاء بين مسؤولي مواقع اإلنترنت بهدف تحويلها إلى مواقع 

مس�ؤولة قادرة على التعاطي مع حاجات المجتمع في كل حاالته بوضوح وشفافية 

وتوجيه صحيح يلمسه أبناء هذا المجتمع في مختلف أعمارهم.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
تحدث األس�تاذ يوسف الس�يهاتي عن المساحة الواسعة التي أتاحها اإلنترنت 

في مجال االتصال، إال أن هناك الكثير من التقارير التي تفترض العكس تماًما؛ فهي 

تش�ير إلى اندثار كثير من مواقع الشبكة مس�تقبال لتحكم شركات كبيرة في نطاقات 

الش�بكة. قد تكون التوقعات خاطئة، لكن ذلك ال يمنع من دراس�ة الموضوع؛ فهو 

يستحق. 
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م�ن جان�ب آخ�ر، نش�رت جري�دة المدينة اس�تفاء ع�ن اس�تخدام المواقع في 

الس�عودية تحت عنوان »70% من مس�تخدمي المنتديات كذاب�ون«؛ يقصد الكاتب 

� بذل�ك � لجوء ش�ريحة كبيرة على الش�بكة لع�دم المصداقية، مش�يًرا إلى أن ذلك 

ظاهرة غير صحية. وأنا أعتقد أن اإلش�ارة بالش�كل الذي تم�ت عليه بحد ذاتها أمر 

غير صحي اجتماعًيا، وأن علم االجتماع يفرض دراستها بتأنٍّ ليتعرف على مستوى 

تأثيرها وكيفيته.

أخي�ًرا، أتص�ور أن للمنتديات تأثي�ر اقتصادي، ذاك أن قرارات س�يئة كثيرة يتم 

تداولها بين فئة الشباب أنتجها تقديم نصائح قاصرة في االستثمار وتداول األسهم؛ 

جه�اًل حينً�ا وتعم�ًدا حينًا آخ�ر، األمر الذي تس�بب في تده�ور الحال�ة االقتصادية 

واالجتماعي�ة لكثي�ر م�ن الناس وال م�ن متحمل لمس�ؤولية ذلك ف�ي تصوري غير 

القائمي�ن على هذه المنتديات بفتحهم المجال على مصراعيه للتعاطي مع موضوع 

حساس كموضوع التداول. 

مدير الندوة: 
المش�اركة على الشبكة بأس�ماء مستعارة عزز هذه اإلش�كاليات التي طرحتها 

أس�تاذ س�عيد. ال أعتقد أن للمنتديات الغير جادة دور في الس�يطرة على المش�كلة. 

ولك�ن، أال يفترض أن يكون للمواقع الجادة دور في ذلك بفرض قانون المش�اركة 

بأسماء حقيقية؟ ما رأي األخوة الزمالء هنا؟

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
م�ن جانب آخر، ونحن نعيش تطوًرا مطرًدا في تقنية االتصال زادت به س�رعة 

اإلنترنت بش�كل كبير أتس�اءل عن م�دى قدرة القائمي�ن على المواق�ع اإللكترونية 

عل�ى بث قن�وات فيديو عبر اإلنترنت واس�تغالل ذل�ك في تعزيز خدمة الش�بكات 

اإلخبارية، الخطوة التي قامت بها اإلذاعة البريطانية والروس�ية. إن استطعنا تحقيق 
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ذلك فس�يكون نقل�ة نوعية للمتصفح الذي لن يكون أس�ير تاريخ الب�ث التلفزيوني 

بقدر تحكمه في وقت البرنامج الذي يرغب به ليشاهده متى شاء على الشبكة.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
أش�رت في تعقيبي الس�ابق أن تقارير تؤكد تحكم ش�ركات معين�ة في نطاقات 

الش�بكة ف�ي المس�تقبل القري�ب، األمر الذي ل�ن يك�ون متاًحا ألصح�اب المواقع 

الشخصية والمنتديات قبل دفع مبالغ مكلفة.

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
بخصوص إش�ارتك أس�تاذ سعيد لالس�تفتاء الذي نش�رته المدينة حول كذب 

70% من مس�تخدمي اإلنترنت أعتقد أن أغلبهم ممن يكتبون بأسمائهم المستعارة. 

لذا كانت الشبكات اإلخبارية بدياًل مناسًبا بدرجة ما عن المنتديات الحوارية. لكن 

والح�ق يقال أن هذه الش�بكات لم تس�لم من الك�ذب، فقد ابتلي�ت بالتعقيبات الال 

مسؤولة المكتوبة بأسماء مستعارة.

الأ�ضتاذ زكريا العباد )جريدة الوطن(:
تحول مجتمعنا من مجرد مجتمع تقليدي إلى آخر منفتح بسرعة رهيبة، وذلك 

خلف آثارا سلبية بطبيعة الحال. وما الواقع السلبي الذي تشهد شبكة اإلنترنت بعض 

فصوله إال ش�اهًدا على ذلك. لقد تم الحديث هنا عن المنتديات الحوارية ودورها 

ف�ي إح�داث نقلة نوعية في مس�توى الفكر والثقاف�ة، وأعتقد أن ه�ذه المنتديات ال 

زال�ت بعيدة عن تحقيق النخبوية المرجوة، وفي الوق�ت الذي حققت فيه منتديات 

حوارية في الدول المتقدمة ما اس�تطاعت به التخصص، بقيت منتدياتنا أس�ير عبثية 

صغار الس�ن من الش�باب فض�اًل عن عدم نض�ج الجادين منهم، وبقين�ا قيد تقنيات 

قديم�ة نجه�ل كيفية االس�تفادة منه�ا اس�تفادة حقيقي�ة؛ إذا ال تزال نقاش�اتنا عقيمة 

وأسماؤنا مستعارة. 
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الأ�ضتاذ جالل النا�ضر )اأخ�ضائي نف�ضي(:
ال ينك�ر أحدنا أهمية التق�دم التكنولوجي والث�ورة المعلوماتية المعاصرة، بيد 

أن�ه يفترض بن�ا التعاطي مع ذلك بوض�وح؛ فمجتمعنا يخضع ألط�ر معينة وثوابت 

قديم�ة موروثة، والتأثير فيه يكون مباش�ًرا في أوقات معية وأماك�ن معينة، والمتابع 

للمنتدي�ات الثقافي�ة ال يخرج س�وى بكونها واجهة ثقافية تخدم م�ا ال يزيد عن %5 

من مس�تخدمي الش�بكة أو أنها تفريغ لشحنات مكبوتة ال أكثر. لذا، آمل أن ال نعول 

عليها كثيرا.

الأ�ضتاذ جواد الخمي�ض )رجل اأعمال(:
مع بروز اإلنترنت برزت على الس�طح ظاهرة خط�رة وهي ما يعرف بالجريمة 

اإللكتروني�ة، وعلى حد علمي، ال توجد تش�ريعات قانوني�ة بالمملكة للتعاطي مع 

هذه الظاهرة. هل هناك بوادر لتحرك ما؟ 

من جانب آخر أتساءل عن دور المنتديات العائلية في تعزيز التواصل بين أفراد 

العائل�ة الواحدة. هل ترون أنها نجحت وإلى أي حد؟ ثم ما هي نصيحتكم لتحقيق 

مزي�د م�ن النجاح؟ وأخيًرا، ه�ال قارنتم لنا بين ش�ركات اس�تضافة المواقع العربية 

واألجنبية من حيث الخدمات الممنوحة واألسعار؟

الأ�ضتاذ ن�ضال اآل م�ضيري )اأحد المحا�ضرين(:
بالنس�بة لمكافح�ة الجريمة، فق�د صدر قان�ون بالمملكة وهو قان�ون مكافحة 

جرائم اإلنترنت أوكلت مس�ؤولية تطبيقه إلى إمارات مناطق المملكة؛ حيث يوجد 

قسم خاص بمكافحتها.

الأ�ضتاذ مو�ضى الها�ضم )تربوي(:
تح�دث األخوة ع�ن استنس�اخ مواقع ومنتدي�ات المنطقة. ورغم م�ا أرى من 
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دوره�ا اإليجابي ال�ذي ال يمكن إنكاره ف�ي إبراز الكثير من الكف�اءات والطاقات، 

إال إن�ي أتس�اءل: أما آن لن�ا أن يكون لدينا مواق�ع نتجاوز بها حدودن�ا المحلية إلى 

آفاق أوس�ع نخاطب بها أكبر شريحة من العالم، كموقع العربية الذي يتجاوز رواده 

الماليين؟

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
الحقيق�ة أن مجتمعن�ا حدي�ث عه�د بالش�بكات اإلخبارية، ورغ�م ذلك؛ فقد 

قفزت ش�بكاتنا اإلخبارية مراحل س�ريعة وأصبح لها روادها، وال ش�ك أن تش�غيل 

الش�بكات اإلخباري�ة بحاج�ة لجهود مالي�ة ضخمة، إال أن ش�بكاتنا تعم�ل بجهود 

متطوعي�ن يبذلون وقتهم وجهدهم على حس�اب أس�رهم وأنفس�هم، ولو أن رجال 

األعمال يقومون بدعم هذه الش�بكات بتمويلها مادًي�ا فلن يكون من الصعب عليها 

الوصول للعالمية، بل ال أبالغ أن قلت أنها ستتجاوزها.

الأ�ضتاذ ح�ضن اآل طالق )منتدى �ضناب�ض الإلكتروني(:
بعد شكري وامتناني للضيفين على طرحهما النير وإجاباتهما الوافية سأتحدث 

ع�ن تجربة منتدى س�نابس حيث تأس�س قبل عش�رة أعوام، ومر خ�الل هذه الفترة 

بتغيرات كثيرة تركت أثرها على رواده الذين لمسنا فيهم التغيير هم كذلك. و أعتقد 

أنه كان للمعرفات الوهمية دور رئيس في دفع الكثير منهم كناشئين للحديث والحوار 

مع أسماء كبيرة في المجتمع، وأعرف شخصًيا عددا من الرواد الذين استطاعوا منذ 

سني مراهقتهم ترك بصمات واضحة في المنتدى خاصة وعلى الشبكة بشكل عام. 

أجزم أنهم ما كانوا ليحققوا ذلك لو أنهم كتبوا بأسمائهم الصريحة منذ البداية. أقول 

ذلك وأنا من المشجعين للكتابة باالسم الصريح.

م�ن جانب آخر، تحدث األخ�وة الزمالء عن عملية ضعف منتدياتنا الحوارية، 

وحمل�وا االستنس�اخ المس�ؤولية. أتص�ور أن هن�اك أس�باب أخ�رى أدت إلى هذا 
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الضع�ف، منه�ا ع�زوف المثقفين بش�كل واضح وكبير ع�ن المش�اركة وانتهاجهم 

االنتقائي�ة، حتى بلغ دافع المش�اركة لدى البعض اعتبار ش�خصية الطرف اآلخر ال 

فكرة النقاش؛ األمر الذي حول هذه المنتديات إلى مراتع للشباب المراهق.

الأ�ضتاذ ال�ضيد اأحمد �ضّبر )تربوي(:
إش�ارات س�ريعة فقط أريد طرحها حول بعض ما تقدم، يخص أولها موضوع 

استنس�اخ المواق�ع. الحقيقة أن المتاب�ع لمواقعنا المحلية يج�د أن أكثرها منتديات 

حوارية ال تخصص فيها وال إبداع؛ كونها الخيار األس�رع لكل من يرغب في تفريغ 

طاقته عبر الش�بكة. ورغم حاجتنا لمواقع متخصص�ة كمواقع البحث والبرمجة إال 

إنك ال تجد شيًئا من ذلك.

وفيما يخص الكتابة باألس�ماء المستعارة، أعتقد أن لثقافة المجتمع دوًرا في 

ترس�يخ بعض األفكار؛ كفكرة تصويب الكتابة بأس�ماء وهمية من عدمها. وأش�ير 

Channel2 www.2ch. هن�ا إلى أنه ف�ي أكبر موقع الكتروني على الش�بكة إطالًقا

net يبل�غ ع�دد المداخ�الت المليوني�ن مداخل�ة يومًي�ا، لكن�ك ال ت�رى ف�ي هذا 

المنتدى من يكتب باس�مه الصري�ح؛ ذاك أن اليابانيين يعتق�دون بغرور من يكتب 

باس�مه الصريح، ورغبته في إظهار نفس�ه.

أما ما طرح حول موضوع سرعة التصفح، فأشير إلى أن تصفح اإلنترنت اليوم 

ب�ات ممكنً�ا عبر الهاتف الجوال، غي�ر أن أغلب مواقعنا تفتقر إلى نس�خة للجوال؛ 

األم�ر ال�ذي يعيق تصفحه�ا عبره. وس�ؤالي هنا هو: ه�ل نعاني من ش�ح الخبرات 

والمواهب في التصميم والبرمجة وما إلى ذلك؟ ما هو تصوركم لمستقبل مواقعنا؟

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
تس�اءل األس�تاذ جواد الخميس عن م�دى نجاح المنتدي�ات العائلية في تعزيز 

التواص�ل بي�ن أف�راد العائل�ة الواح�دة. أنا أج�د أن ه�ذه المنتديات ب�دأت كتجربة 

http://www.2ch.net
http://www.2ch.net
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ش�خصية فريدة؛ حيث أنها استطاعت جمع أفراد العائلة الواحدة في مكان أو زمان 

يصع�ب فيه التقاؤهم لتداول األخب�ار الخاصة بالعائلة، فضاًل ع�ن األخبار العامة. 

ا. لذا أش�جع على تكرارها لكل من يس�تطيع ذلك  وش�خصًيا، الفكرة تروق لي جدًّ

دون تردد.

وبخصوص االستضافة، فإن أغلب المواقع العربية تأخذ استضافتها من مواقع 

أجنبية، وهذا أفضل بكثير من االستضافة عبر موقع عربي؛ كون هذا الموقع العربي 

أخذ اس�تضافته أساًس�ا من موقع أجنبي، وحتى يحل صاحب الموقع األول مشكلة 

ما فإن عليه اللجوء للموقع العربي المستضيف ليطلب هذا األخير حل المشكلة من 

الموقع األجنبي، وبذلك تمر عملية الدعم بدوائر كثيرة يمكن اختصارها بالتواصل 

المباش�ر مع المس�تضيف األجنبي، إال أن عائق اللغة قد يواجه الكثير من أصحاب 

المواقع ويضطرهم لطلب االستضافة من مواقع عربية.

األس�تاذ الس�يد أحمد الش�بر أش�ار لمش�كلة مواقعنا ف�ي عدم توفيرها نس�خة 

ا، وأؤك�د أنه لو حصلت  للتصف�ح عبر الج�وال. والحقيقة أن ذلك أم�ر مكلف جدًّ

مواقعن�ا المحلي�ة � القائم�ة عل�ى جهود ش�خصية وتطوعي�ة � على دع�م لوصلت 

ا تقنًيا. لمراحل متقدمة جدًّ

 الدكتور محمد الخنيزي )ع�ضو مجل�ض هيئة حقوق الإن�ضان(:
لع�ل أح�د أس�باب ما أش�ار له بعض األخ�وة هنا من ع�دم انتش�ار منتدياتنا أو 

ش�بكاتنا اإلخبارية هو دوران الكثير منها في الدائرة المحلية؛ فهي ال تناقش س�وى 

القضايا واألخبار المحلية؛ فضاًل عن إقليميتها وتركيز بعضها على القضايا الطائفية. 

ال شك أننا بحاجة لشمولية الطرح.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضافعي )كاتب(: 
ال ب�د من اإلش�ارة إلى أن تباح�ث هذا الموضوع ال يج�ب أن ينطلق من فكرة 
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النجاح والفشل؛ فال نزال في تعاملنا مع هذه التقنية نقطع مرحلة انتقالية والحديث 

عنها حتما سيشمل مرحلة زمنية محددة.

م�ا يهمنا في هذا الطرح اإلجابة على س�ؤال: هل حققت ه�ذه المواقع إضافة 

نوعية للمجتمع فكرا وثقافة؟ أتساءل وأنا أرى أن مواقعنا ال تقدم شيًئا معتبًرا إزاء ما 

تطرحه من واقع المجتمع بسلبياته وإيجابياته، وذلك يرجع لغياب الوسائط الثقافية 

للرب�ط بين المثقف وعام�ة المجتمع، وهذا م�ا تؤكده عملية متابعة بس�يطة لمواقع 

اإلنترنت. 

الأ�ضتاذ يو�ضف ال�ضيهاتي )اأحد المحا�ضرين(:
م�ن خالل تجربتي في موقع الس�احل الش�رقي أؤكد ل�ك أن عامة األعضاء ال 

يميل�ون لطرح النخبة، وكنا اس�تضفنا كثيًرا منهم. م�ا أود توضيحه هنا هو أن الناس 

تمي�ل للمنتدي�ات الحوارية ألنها تحاكي همومها بلغتها ومس�تواها هي، وفيها ترى 

ضالتها، وذاك ما تفتقر النخبة المثقفة الستيعابه والنزول لمستواه.

ال ش�ك أن للمنتديات الحوارية إيجابيات، منها ما أش�ار له األس�تاذ حسن آل 

ط�الق م�ن ارتفاع مس�توى الطرح لكتاب بممارس�تهم فع�ل الكتابة وتب�ادل الرأي 

اآلخ�ر. وبمناس�بة ه�ذا الحديث أش�ير إل�ى أن من أس�باب لجوء البعض ألس�ماء 

مس�تعارة يكمن في الخش�ية من رد فعل المجتمع والجهات الرسمية في ظل غياب 

حرية الرأي ال سيما للنساء.

الأ�ضتاذ ن�ضال الم�ضيري )اأحد المحا�ضرين(:
أضيف أن سياس�ة فرض األس�ماء الصريحة في التس�جيل من عدمه أمر يعود 

ألس�باب ترتئيه�ا إدارة الموق�ع، وتعتم�د فيه�ا على طبيع�ة األعضاء المش�تركين. 

لقد منعنا التس�جيل فترة ما باألس�ماء المس�تعارة؛ فواجه بعض األعضاء تهديدات 

باإليذاء والقتل ألس�باب غير مقنعة، كاالختالف في وجهات النظر وما ش�ابه، وقد 
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اضطرنا ذلك إلى فرض سياسة التسجيل بأسماء مستعارة لفترة. اليوم العضو مخير 

بين اعتماد اسمه الصريح أو اسم مستعار.

مدير الندوة:
أش�كر الضيفين الكريمين األستاذ يوس�ف السيهاتي واألستاذ نضال المسيري 

عل�ى مش�اركتهما معنا الليلة به�ذا الموضوع المهم، كذلك أش�كر جميع من عقب 

بمداخل�ة أو س�ؤال وأختم كالمي بما خرجنا به جميًعا م�ن أهمية االنتقال بمواقعنا 

المحلية إلى ما ترتقي به للنوعية.



الندوة الثامنة

المهرجان��ات التراثي��ة ودورها ف��ي المجتمع: 
مهرجان الدوخلة أنموذًجا

1429/12/18ه الموافق 2008/12/16م

 ال�سيوف: �
اأ.ح�سن حبيب اآل طال�

م�سرفْين في مهرجا� الدوخلة. 
 اأ.علي عي�سى الح�سن

المديــر التنفيذي ل�هــاز التنمية ال�سياحية اأ. علي بن طاهر الحاجي
والآ�ار بالأح�ساء.

مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر محمد العيد* )1) �

*  كاتب وتربوي، وعضو هيئة تحرير مجلة الواحة.



ال�سيرة الذا ية لل�سيوف:

اأوًل: الأ�ضتاذ علي طاهر الحاجي:
من مواليد األحساء عام 1377ه� )1957(. �
حاصل على درجة الماجس�تير في اإلدارة التنفيذية من جامعة  �

الملك فهد للبترول والمعادن.
شارك في تنظيم العديد من المهرجانات السياحية في المنطقة  �

الشرقية.
تقلد عدة مناصب إدارية في جامعة الملك فيصل. �
يعمل حالياًا مدير عام الهيئة العامة للسياحة واآلثار باألحساء. �

ثانًيا: الأ�ضتاذ ح�ضن حبيب اآل طالق:
م�ن موالي�د بل�دة س�نابس بمحافظ�ة القطيف ع�ام 1379ه�  �

)1959م(.
ا بإدارة تقنية المعلومات بشركة أرامكو السعودية. � عمل موظفاً
مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الدوخلة. �
ت�رأس مجل�س إدارة ن�ادي الن�ور، كم�ا ت�رأس لجن�ة التنمية  �

االجتماعية األهلية بسنابس.

ثالًثا: الأ�ضتاذ علي عي�ضى الح�ضن:
م�ن موالي�د بل�دة س�نابس بمحافظ�ة القطيف ع�ام 1365ه�  �

.)1945(
تخرج من الكلية المتوسطة في مجال التربية والتعليم �
أسس وترأس اللجنة االجتماعية المحلية بسنابس. �
عضو مؤسس بنادي النور الرياضي بسنابس. �
ترأس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية. �
عضو مؤسس في مهرجان الدوخلة التراثي. �



المهرجانات التراثية ودورها في المجتمع: 
مهرجان الدوخلة أنموذًجا

مقدمة مدير الندوة:
منذ أربع سنوات ومهرجان الدوخلة يستحضر في ذاكرة أبناء المنطقة صفحات 

م�ن ت�راث اآلباء واألج�داد كاد أن يندث�ر يوًما لوال الش�عور الحقيقي بالمس�ؤولية 

االجتماعي�ة إلحيائ�ه؛ ت�م ذل�ك عبر مهرج�ان الدوخلة ال�ذي أعي�دت صياغته بما 

يتناس�ب م�ع التطور الحضاري الذي ش�هدته المنطقة كجزء من العال�م اليوم. وقد 

أس�هم االرتب�اط األصيل في نفوس أبن�اء المنطقة على إنجاح ه�ذا المهرجان حتى 

غ�دا في عام�ه الرابع حديث الن�اس واإلعالم وتج�اوز عدد زائري�ه المائة ألف من 

مختلف مناطق المملكة وخارجها.

ح�ول دور المهرجان�ات التراثية في إحياء التراث، وتجرب�ة مهرجان الدوخلة 

خاصة، س�يحدثنا مش�رف المهرجان األستاذ علي عيس�ى الحسن، واألستاذ حسن 

حبيب آل طالق عن تجربة المهرجان ومسيرته، ودور سنابس في هذا المجال. كما 

سيحدثنا األستاذ علي طاهر الحاجي، المدير التنفيذي لجهاز السياحة في األحساء 

عن دور المهرجانات الس�ياحية في دفع عجلة الس�ياحة في المملكة، وس�يعرج بنا 

الس�تعراض خطة مش�روع هجر الس�ياحي المزم�ع افتتاحه ف�ي العام الق�ادم، كما 
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سيحدثنا عن مرئياته على مهرجان الدوخلة. 

كلمة راعي المنتدى الأ�ستاذ جعفر ال�سايب:
أرح�ب بكم أيها األخوة الحض�ور وبضيوفنا على حضورهم ومش�اركتهم لنا 

الليلة، مقدًما شكري وامتناني لكل من ساهم في إنجاح مهرجان الدوخلة وممثليهم 

هنا األستاذ على الحسن وحسن آل طالق.

الحقيق�ة أن الحديث ع�ن مهرجان الدوخلة منذ انطالقت�ه كفكرة إلى ما انتهى 

عليه من نجاح يس�تدعي النظر له كمش�روع عمل اجتماعي اختزل في داخله تاريًخا 

تراثًي�ا وحماًس�ا منقط�ع النظير لبع�ث الحياة فيه وإب�رازه مرة أخرى ف�ي المجتمع، 

وأعتقد أن انسجام كل من ساهم في العمل واستشعارهم روح الفريق الواحد ساهم 

بشكل رئيسي في إحراز النجاح دون مشاكل تذكر.

كل المنى أن يدفع هذا النجاح بالمشروع إلى تبني مشاريع مشابهة في مختلف 

بلدات المنطقة إلبراز معالمها المختلفة بمختلف الفعاليات.

ن�س المحا�سرة:
الأ�ضتاذ علي طاهر لحاجي )مدير جهاز التنمية ال�ضياحية بالأح�ضاء(:
ال أخفيك�م س�عادتي حقيقة لس�ببين، لحضوري مهرجان الدوخلة وش�عوري 

بعظم�ة أبن�اء ه�ذه المنطقة الجميل�ة وأصالتهم، ث�م لتواجدي بينك�م الليلة في هذا 

المنتدى الذي س�معت عنه كثيًرا وغبطت القائمين عليه على ما يقومون به من دور 

رائد لالرتقاء بالمجتمع في شتى المجاالت.

بداية س�أتحدث عن تطوير الفعاليات الس�ياحية التي تشرف عليها الهيئة العليا 

للس�ياحة واآلثار؛ مشيًرا إلى أهم أهدافها، وتتمثل في تشجيع القطاع الخاص على 

تنفيذ فعاليات س�ياحية هادفة، أقول ذلك مستش�هًدا بالمس�توى الذي بدأ به وانتهى 
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عنده مهرجان الدوخلة في فترة قياسية ال تتجاوز أربع سنوات.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق المتعة من تلك الفعاليات السياحية، وتعزيز مشاركة 

المجتمع�ات المحلي�ة فيها، ث�م تنمية وتطوير خب�رات التخطي�ط والتنفيذ واإلدارة 

للفعاليات الس�ياحية، وأخيًرا، المس�اهمة في بناء الس�معة الجيدة عن الس�ياحة في 

المملكة.

وتقسم الهيئة الفعاليات السياحية إلى ست فئات هي:

:  فئة الفعاليات الدولية، ويتم لها االعتراف دولًيا، وتشارك فيها عدة دول،  أوالاً
كما في راليات الصحراء، والفورمال واحد، ومسابقات التنس األرضي، 

وسباقات الخيل العالمية، ومهرجانات التراث والثقافة الدولية.

ثانياًا:  فئ�ة الفعالي�ات الوطني�ة، وفيها تش�ترك عدة مناط�ق، كما ف�ي )مهرجان 
الجنادرية( و)مزايين اإلبل(.

ثالثاًا:  فئة الفعاليات المحلية، ولها خاصية مرتبطة بالمنطقة، كمهرجان )حسانا 
فلة( في محافظة األحساء، ومهرجان )الدوخلة( في جزيرة تاروت.

ا:  فئة الفعاليات الدورية، وتنفذ بشكل دوري ومستمر على مستوى عدد من  رابعاً
المناطق والمدن، كما في مهرجانات التراث والحرف والفنون الشعبية.

ا:  فئ�ة الفعالي�ات الجدي�دة، والت�ي يمك�ن تطويرها لتصب�ح مهمة على  خامساً
مس�توى المنطق�ة، ومنها مهرج�ان )ذي عين( للموروث الش�عبي في 

قرية ذي عين جنوب الباحة، وكذلك سباقات التطعيس.

ا:  فئة الفعاليات المحدودة، وتكون في المدن والقرى الصغيرة، ويمكن  سادساً
تطويرها وتسويقها لتكون فعاليات مهمة على مستوى المنطقة.

وأود أن أش�ير هن�ا إل�ى إمكاني�ة الحص�ول عل�ى دعم م�ادي من الهيئ�ة العليا 
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للس�ياحة واآلث�ار بعد تعبئة نم�وذج يوضح المعلوم�ات الضرورية لتقيي�م الفعالية 

الم�راد تنفيذها؛ قبل أن يت�م توقيع اتفاقية خاصة بين الهيئة والمنظم بش�روط معينة 

أدعو الراغبين في اإلطالع عليها بتفصيل الدخول لموقع الهيئة على اإلنترنت.

فيم�ا يخص مش�روع )هج�ر(، هو ال ي�زال في مرحل�ة التخطيط قب�ل انطالقه 

برعاية لجان التنمية المحلية في األحس�اء، وعددها اثنا عش�رة لجنة؛ وذلك بهدف 

زيادة الجذب الس�ياحي لمحافظة األحس�اء، ثم العمل على جعل المش�روع فعالية 

دولية تجتذب السياح والمهتمين بالثقافة والتراث من مختلف المناطق والدول. 

كذل�ك خلق فرص وظيفية ألبناء المجتم�ع المحلي للعمل في المهرجان وما 

بعده، وبناء أساس سليم لتطور المهرجان على مدى السنوات القادمة ليكون فعالية 

دولية تجتذب السياح والمهتمين بالثقافة والتراث من مختلف المناطق والدول.

وس�يضم المهرجان العديد من الفعاليات، كعروض الصوت والضوء والفنون 

الش�عبية والمس�رحية، فضاًل عن األمسيات األدبية والمس�ابقات التراثية ومعارض 

الفنون الجميلة والرحالت السياحية، وغير ذلك.

الأ�ضتاذ ح�ضن اآل طالق )رئي�ض اللجنة المنظمة لمهرجان الدوخلة(:
ال ش�ك أن جميع من شارك في مهرجان الدوخلة تنظيما وتنفيًذا وحضوًرا قد 

لمس معانيه الخاصة، ويسرني هنا أن أقدم لكم عرًضا سريًعا عن مهرجان الدوخلة 

م�ن حيث الفك�رة والتنفيذ ألعّرج للحديث عن مس�تقبل الدوخلة من خالل الرؤية 

واألهداف والرسالة التي تبنيناها في التخطيط لموسم المهرجان الثاني.

ب�دأت فكرة مهرجان الدوخلة بس�يطة تمثلت في مطالب�ة بعض أعضاء منتدى 

س�نابس اإللكتروني، وت�م تبنيها من قبل إدارة المنتدى كمرحل�ة أولى، وقد تفاعل 

الجمهور مع المهرجان الذي أقيم لمدة ساعتين فتجاوز العدد الذي توقعنا حضوره 

بف�رق كبير لم نكن مس�تعدين ل�ه تماًما؛ األمر الذي حملنا مس�ؤولية بل�ورة الفكرة 



149 ا المهرجانا� الترا�ية ودورها في الم�تم�: مهرجا� الدوخلة اأنموذج�

لتطويره�ا في العام التال�ي. ولمن ال يعرف الدوخلة، هي � كما قرأت في المعجم � 

سفيفة خوص يوضع في داخلها التمر والرطب 

لقد تج�اوزت رؤية المهرجان مجرد هدف ربط الماضي بالحاضر، والتس�لية، 

والعروض الفلكلورية؛ وخطط له ليكون مهرجاًنا يبرز الدور الثقافي ألهالي المنطقة 

من خ�الل جعله أح�د البرامج والفعاليات التراثية والس�ياحية المهمة على مس�توى 

المملكة ليعكس صورة المحافظة بشكل خاص، وصورة المملكة بشكل عام.

ومهرجان الدوخلة مهرجان شعبي تراثي حضاري، يسعى على إرساء مفاهيم 

تطبيقي�ة للتوعي�ة والتنمي�ة البش�رية في مختل�ف المج�االت من خ�الل الفعاليات 

واألنشطة المختلفة التي عرفت المنطقة بتفعيلها من القدم؛ فمن التخطيط لفعاليات 

المهرجان تم وضع مجموعة من األهداف الرئيسية وضعت من قبل اللجنة المنظمة 

يمكن تلخيصها في التالي:

االحتفال بالعيد بشكل جماعي ومنظم. �

استذكار وإحياء الموروث الشعبي للمنطقة انطالًقا من مواده التراثية. �

تنوي�ع المناف�ذ االحتفالي�ة والترفيهية ألبن�اء المنطق�ة ومجاوريها، ونعلم  �

بتركيزها في الخبر والدمام.

السعي لفتح نافذة حقيقية لتكون أحد روافد السياحة والترفيه في المنطقة  �

الشرقية.

اكتشاف بعض المواهب وتش�جيعها وتنميتها في جميع المجاالت الفنية  �

والرياضية عبر المهرجان.

 تش�جيع اإلنت�اج المحل�ي بالمنطق�ة م�ن خ�الل التعري�ف بالمنتج�ات  �

والمنتجين. 

 تش�جيع الش�باب على العمل التطوعي، وقد نفذ مهرجان هذا العام 600  �
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متطوع ومتطوعة من مختلف مناطق القطيف.

تطوي�ر وتنمي�ة المه�ارات الفردي�ة والجماعي�ة لألهال�ي ف�ي مختل�ف  �

المجاالت التي يعتمد عليها المهرجان عموًما في كل موسم، كالتخطيط 

والتنظيم واإلخراج وما شابه. 

وقد ذكرت في رؤية المهرجان أن يكون خاًصا بالمنطقة على مستوى المملكة، 

ليوازي المهرجانات التراثي�ة الكبيرة، كمهرجان الجنادرية، ولئن كانت المقارنة بين 

المهرجانين في الوقت الحالي غير منصفة؛ لحجم مهرجان الجنادرية، إال أني أتفاءل 

لمهرجان الدوخلة بموازاته إن تكاتف أبناء المنطقة لدفعه دعًما وتنظيًما ومشاركة.

لقد حقق المهرجان قفزات قياس�ية منذ بداية تأسيس�ه؛ فقد بدأ موس�مه األول 

بميزاني�ة 6.700 ريال بحض�ور 1.200 زائر، وزادت ميزانيته في موس�مه الثاني 

إل�ى 150.000 ري�ال، كم�ا زاد عدد حضوره إل�ى 10.000 زائ�ر، ثم تضاعفت 

الميزاني�ة خمس مرات في الموس�م الثالث لتصل إل�ى 650.000 ريال، وحضور 

30.000 زائ�ر، لتصل ميزانيته في العام الراب�ع إلى 1.400.000 ريال خفضت 

حت�ى 1.000.000 ريال بس�بب ضعف التموي�ل المادي والرعاي�ات، وحضور 

80.000 زائر.

ويتص�ور البعض أن هذه الحركة التصاعدية في تطوي�ر المهرجان وغيرها من 

الح�ركات المماثلة في أنش�طة وفعاليات أخرى مجرد فقاعة ق�د تؤدي بالمهرجان 

ا ل�ه أن يكون  ف�ي لحظ�ة ما إل�ى الحضي�ض. وأود التأكي�د هنا أن م�ن الممكن جدًّ

فقاعة في حال عدم تبنيه واالهتمام بتطويره، وأذكر أن أي مشروع في بدايته بحاجة 

إل�ى االلتفاف حوله، كما يحتاج إلى دراس�ة المعوقات التي تق�ف في طريق تقدمه 

ومعالجته�ا؛ لضم�ان تحقيق نتائ�ج إيجابية يتمث�ل أهمها في الثق�ة والدعم من قبل 

الجهات الرسمية والخاصة.
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الأ�ضتاذ علي عي�ضى الح�ضن ) رئي�ض لجنة التنمية ب�ضناب�ض(:
م�ن واق�ع عملي في لجنة التنمي�ة خرجت بقناعة أن اللج�ان أقرب للناس من 

الجمعي�ات الخيرية والهيئ�ات المهتمة بأوضاع الناس؛ ذاك أنه�ا تعمل على إيجاد 

حلول جذرية للمش�اكل التي يواجهونها بداًل من الحلول اآلنية كمس�اعدة فقير في 

إيجاد عمل بداًل من تقديم مساعدة مادية ينتهي أثرها بزوالها.

أقول ذلك تقديًما لش�عوري بالفخر باألسر المنتجة التي شاركت في مهرجان 

الدوخلة، وبلغ عددها خمًس�ا وس�تين أس�رة تبنت اللجنة رعايتها وس�اعدتها على 

توظيف طاقات أفرادها في عمل يدر عليها ربًحا يغنيها من الحاجة والمسألة. 

للشباب طاقة يخطر كبتها، واستغاللها في خدمة المجتمع أمر يحتاج لتخطيط 

فاعل. وقد اس�تطاعت اللجنة إشراك شريحة الشباب في تنفيذ الكثير من المشاريع 

والفعالي�ات االجتماعي�ة، منه�ا مهرج�ان الدوخلة ال�ذي كان للش�باب فيه حضور 

مشرف ساهم في إنجاحه بامتياز، ويكفي تنفيذ المهرجان ألربعة مواسم متتالية دون 

تسجيل حوادث تذكر، األمر الذي نعانيه خالل األعياد والمهرجانات األخرى.

مدير الندوة:
عط�اءات مهرج�ان الدوخلة كثي�رة، منها تحريك الجزء اآلخ�ر من المجتمع، 

وه�و الم�رأة التي وجدت م�ن المهرجان متنفًس�ا لها، ويطيب لي هن�ا أن أقرأ جزًءا 

من ورقة مس�ؤولة الكادر اإلعالمي النس�ائي في المهرجان، األس�تاذة فاطمة ناصر 

المتوزي، وفيه تقول:

ل�كل نجاح أس�بابه وللنجاح المش�هود الذي حققه مهرج�ان الدوخلة التراثي 

الثقافي بعمره القصير أس�باب قد يكون أهمها في رأيي الش�خصي س�ببين، أولهما 

التخطي�ط المبك�ر ووضع أهداف مدروس�ة ورؤى واس�تراتيجيات واضحة لتقديم 

أعلى مستويات العمل، وثانيهما انطالق المهرجان من فكرة مزج الموروث األصيل 
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والحضارة العريقة بالحضارة العصرية، األمر الذي جعل من النش�اط محطة اهتمام 

لجمي�ع أطياف المجتمع وأجياله فكانت العائلة بجميع مكوناتها حاضرة ومتفاعلة 

برجالها وشيوخها ونسائها وأطفالها.

لق�د كان مهرج�ان الدوخلة بمثاب�ة المتنفس للم�رأة لعرض أفكاره�ا ورؤاها 

واحت�واء طاقاته�ا الفكري�ة والثقافية والفني�ة وترجمة كل ذلك إل�ى عمل ملموس، 

وه�ذا ما جعل عجلة الثقافة تدور بتس�ارع كبير نحو مجتمع أكثر رقي ووعي وتقبل 

للثقافات األخرى.

لقد س�جلت المرأة في مهرجان الدوخلة حضورا في شتى المجاالت الثقافية 

والفني�ة واألدبي�ة واالجتماعي�ة والطبي�ة م�ن خالل مائت�ي كادر نس�ائي، فضاًل عن 

المتطوع�ات وضيفات المهرج�ان من داخل المنطقة وخارجه�ا؛ فرأينا المحاضرة 

والمربي�ة والطبيبة واإلدارية، كذلك ربات البيوت وطالبات المدارس والجامعيات 

وغيره�ن م�ن مختلف األعم�ار، وما يزي�د ذلك قيمة أن�ه ينبثق تح�ت مظلة العمل 

االجتماعي التطوعي تحت شعار العطاء ألجل العطاء.

الأ�ضتاذ عبد العظيم ال�ضامن )الم�ضوؤول الفني في مهرجان الدوخلة(:
أش�كر األس�تاذ جعفر الشايب بداية على هذه اللفتة الكريمة التي استضاف بها 

مهرجان الدوخلة ممثاًل في بعض القائمين عليه، كما أش�كر إدارة المهرجان الذين 

أبدوا بالفعل قدرة فائقة على إدارته. 

لقد كانت مشاركتنا في مهرجان الدوخلة بالفنون التشكيلية جزًءا ال يتجزأ من 

كي�ان المهرجان، وأود هنا ذكر بعض االنجازات التي تمت في هذا المجال، ومنها 

م�ا تعودنا علي�ه في كل عام من اس�تضافة مجموعة من الفنانين م�ن خارج المنطقة 

العتب�ارات كثيرة، منها إذاب�ة الفوارق المذهبية، فضاًل عن ك�ون ذلك تعزيزا لروح 

التواصل والتثاقف بين مختلف األطياف في وطننا.
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لقد اس�تضفنا قبل ثالث س�نوات عش�رة فنانين من مختلف مناط�ق المملكة، 

وكان لن�ا الش�رف أن ينبثق مش�روع أطول لوح�ة في العالم تحت عن�وان )المملكة 

أرض المحبة والس�الم( تحت سقف مهرجان الدوخلة، لتجوب معظم دول العالم 

لتشير فيها جميًعا إلى مهرجان الدوخلة الذي كان محطة والدتها.

م�ن جان�ب آخر، كنا قد بدأنا مش�روع النحت على الرمال ف�ي العام الماضي، 

واس�تطعنا من خالله اكتش�اف مواهب مبدعة وواعدة في ه�ذا المجال. وقد حظي 

قس�م النح�ت على الرمال بحضور حاش�د هذا العام لما تميز ب�ه من جمال وإبداع. 

وقد أس�ّر ل�ي أحد الضي�وف من الري�اض بفك�رة اس�تضافة مجموع�ة الفنانين في 

مسابقة الخالدية في الرياض بداية العام الهجري الجديد لعمل مجسمات رملية في 

مضمار الخيل. وأعتقد أن ذلك مكس�ب كبير اس�تطعنا تحقيقه من خالل مش�اركتنا 

في المهرجان.

المرس�م الح�ر لألطفال كذلك كان ب�ارز الحضور هذا العام، وقد كش�ف عن 

مواه�ب كثي�رة تمي�ز فيها ثالثة عش�ر اس�م تن�اول بعضهم األل�وان للم�رة األولى. 

وبمناس�بة الحديث عن المرس�م الحر أقدم شكري للمسؤولين الذين أبدوا اهتماًما 

بالًغ�ا به؛ فكان لتش�جيعهم وحضوره�م اليومي له بالغ األثر على جميع من ش�ارك 

ف�ي المرس�م. وتجدون أمامكم هن�ا مجموعة من اللوحات نت�اج المهرجان، وهي 

نواة معرض قادم سيجوب مدن المملكة للتعريف بمهرجان الدوخلة، وستباع هذه 

اللوحات ليعود ريعها لصالح المهرجان.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ علي العبندي )جمعية البر ب�ضناب�ض(:

أتساءل عن سبب بقاء القرية التراثية حتى اآلن رغم انتهاء المهرجان منذ أيام، 

فهل هناك تفسير لذلك؟ هل سيم توفير موقع بديل للدوخلة في حال لم يتوفر ذات 
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الموقع في العام القادم؟

الأ�ضتاذ علي حبيب فريد )جمعية البر ب�ضناب�ض(:
م�ا ه�و الدعم الذي تلقاه مهرجان الدوخلة من الهيئة العليا للس�ياحة واآلثار؟ 

وهل كان له دور بارز في إنجاح المهرجان أم ال؟

ال�ضيد طالب الدروي�ض )نادي الهدى بتاروت(:
 الش�ك أن دفع أي مش�روع للتقدم يس�تدعي االهتمام بجميع المالحظات  �  

اإليجابي�ة منها والس�لبية � الت�ي توجه له على حد س�واء، والحقيقة أني اس�تمتعت 

لمالحظات بعض من زاروا المهرجان من زمالء العمل وسأطرحها اآلن وكلي أمل 

أن تج�د ف�ي صدوركم متس�ًعا. أول هذه المالحظات هو االختالط، ولس�ت أعني 

اخت�الط العوائل، فأنا أش�جع حضور العوائ�ل لمثل هذه الفعالي�ات، ولكني أعني 

االختالط المزعج بين العوائل والش�باب، األم�ر الذي جعلني أكتفي بالحضور مع 

عائلتي ليوم واحد فقط؛ رغم أني كنت أحضر يومًيا ألوصل ابنتي لموقع المهرجان 

كونها ضمن الكادر النسائي. 

م�ن جانب آخ�ر الحظت تك�رر بعض البرام�ج، وآمل أن تتخ�ذ اللجنة بعض 

األفكار الجديدة كعقد لقاءات مع بعض كبار السن لإلطالع على تجاربهم الماضية 

وإثراء العملية التراثية. 

س�ؤالي أخيًرا أوجه�ه لألخوة الضيوف مستفس�ًرا عن الجهة المس�تفيدة التي 

تصرف لها عوائد المهرجان. 

الأ�ضتاذ ح�ضن حبيب اآل طالق )رئي�ض اللجنة المنظمة لمهرجان الدوخلة(:
تس�اءل األس�تاذ علي العبندي عن س�بب بقاء القرية التراثية دون إزالة، وذلك 

يعود لخطة تس�جيل فيديو كليب يوم الخميس القادم، وستزال القرية بعده مباشرة. 

وفيما يخص سؤال األستاذ علي حبيب فريد عن دعم الهيئة العليا للسياحة، فالواقع 
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أن دع�م الهيئ�ة معنوي أكثر منه مادي وه�و إعطاء صفة خاص�ة للمهرجان وإعالن 

هيئة رسمية من الدولة لدعمه.

ش�خصًيا، آمل أن نكون قد كس�بنا ثقة المس�ؤولين في الهيئة ليكون ذلك دافع 

لهم لدعم المهرجان بش�كل أكبر مما كان عليه في السنتين السابقتين. وآمل كذلك 

أن تف�ي الهيئة بما وعدت به هذا العام بعض المس�ؤولين، وكان�وا قد وعدوا بزيارة 

تش�كل على إثرها لجن�ة تعمل على تخصيص أرض خاص�ة دائمة للمهرجان. كان 

ذلك خالل زيارتنا لمكتب الهيئة العليا للسياحة واآلثار بالرياض.

الأ�ضتاذ علي الح�ضن )رئي�ض لجنة التنمية ب�ضناب�ض(:
ربما كان األس�تاذ جعفر الش�ايب � بصفته عضو المجل�س البلدي � أحق مني 

ف�ي اإلجابة على الس�ؤال الذي وجه لي ح�ول الموقع البديل لمهرج�ان الدوخلة، 

لكني س�أجيب انطالًقا من رؤيتي للموض�وع. والحقيقة أن األرض التي يقام عليها 

المهرجان ليست ملًكا للجنة التنمية، لكني أتمنى أن يخصص للمهرجان موقع حين 

يتم إنش�اء كورنيش س�نابس هذا العام. وهذا ما وعدنا به المس�ؤولون في المجلس 

البلدي وبلدية القطيف.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المهرجان(:
الحقيق�ة أن حديًث�ا جرى في العام الماضي حول ه�ذا الموضوع في المجلس 

البل�دي، وبدت الفكرة أقرب إلى اإلجماع لدى الجميع. لذا، هناك قناعة بتبني هذا 

المشروع من قبل المجلس. ما أود اإلشارة له أن موقع المهرجان الحالي لن يكون 

مناسًبا في العام القادم، وذلك ألنه سيكون داخلًيا بعد بدء العمل على بناء كورنيش 

سنابس الذي سيكون مساره شرقها. 

ال ب�د من األخذ في عين االعتبار حاجة الموق�ع البديل ألن يكون أكثر تنظيًما 

واتس�اًعا الستيعاب المواقف وتوسع الفعاليات في السنوات القادمة. لذا فإن فكرة 
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بناء س�احة احتفاالت عامة عل�ى الكورنيش الحلقي حول الجزي�رة قائمة؛ فإن تم، 

فسيكون هناك موقع ثابت للقرية التراثية وبعض األنشطة الدائمة.

الأ�ضتاذ علي اليحي )تربوي(:
ما دور هيئة الس�ياحة في فتح المناطق التاريخية والدينية في المملكة وتفعيلها 

سياحيا كقلعة خيبر ومدائن صالح؟

المهند�ض عارف ال�ضلطان )الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار(:
الحدي�ث ع�ن دعم الهيئ�ة يجر للحديث عن ال�دور الذي قام�ت وتقوم به في 

مختل�ف مناط�ق المملك�ة. وق�د كان له�ا دور فاعل ف�ي العديد م�ن المهرجانات 

والفعاليات الس�ياحية في الخفجي والنعيرية وأم رقيبة لعامين متتالين، وفي ش�اطئ 

نص�ف القم�ر بالدمام وكثي�ر غير ذل�ك. الحقيق�ة أن الهيئة تهدف إل�ى غرس بذرة 

االهتمام بصناعة الس�ياحة في نفوس أبناء المجتم�ع ليكونوا هم الداعم األول لها، 

بداًل من دعمها بمصدر قد ال يضمن له الدوام واالستمرار.

في مهرجان الدوخلة ال يس�عنا التش�كيك ف�ي أنكم أنتم من غ�رس بذرته وال 

يس�ع الهيئة إزاء ذلك سوى الوقوف بجانبكم. وليست الهيئة بأكثر من مظلة قانونية 

يجب عليها الدعم ما استطاعت له سبياًل.

الأ�ضتاذ علي الحاجي )مدير جهاز التنمية ال�ضياحية بالأح�ضاء(:
ذكر الس�يد طال�ب الدرويش أهمية الوق�وف على كل ما يواجه المش�روع من 

مالحظ�ات، وأجدن�ي كزائر لمهرجان الدوخلة قد وقف�ت على بعض المالحظات 

التي س�أذكرها هنا بادًئ�ا باإليجابي منها، وأهمها حس�ن االس�تقبال والتنظيم الذي 

حظينا به، فضاًل عن وضوح تفاني وإخالص الجميع في العمل إلنجاح المهرجان، 

والذي حقق مبدأ الشراكة الذي يجب تقويته وتعزيزه.
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وع�ن موق�ع المكان، فقد وجدته رائًعا رغم ما أش�ير من قبل بعض األخوة هنا 

له، كذلك أشيد بوجود فعاليات مجانية ترفيهية وثقافية ساهمت في تخفيف الضغط 

المادي على العوائل وعدم إرهاقها مادًيا، وأعتقد أن تخصيص مكان للنساء مبادرة 

جيدة راقت لي لما أتاحت لهن إمكانية التجول بحرية.

كان احتواء المهرجان لألس�ر المنتجة مما أفرحني وأثلج صدري كذلك كوني 

أعمل في المجال االجتماعي، وليس أجمل منه في العمل التنموي للموارد البشرية. 

م�ن جان�ب آخر، وأس�تميحكم الع�ذر على مالحظات�ي التالية الت�ي أتمنى أن 

ينتب�ه لها في الع�ام القادم، وأولها ضعف التس�ويق خارج نط�اق محافظة القطيف، 

وقل�ة المطبوعات والعروض المرئية التي تش�رح التعري�ف بالدوخلة وتبين خلفية 

المهرج�ان وتوثق�ه بإحصائيات وأرق�ام، كذلك قل�ة اللوحات اإلرش�ادية المؤدية 

للموقع وداخله، والتجوال العش�وائي داخل المهرجان الذي قد يتس�بب في إغفال 

بع�ض الفعاليات. وأخيًرا التعري�ف بمحتويات القرية التراثي�ة اختصاًرا في الوقت 

الذي قد يستهلكه أحدنا في محاولة التعرف عليها شفهًيا.

الأ�ضتاذ �ضامي العميري )عمدة بلدة دارين(:
أرحب بالجميع هنا وأخص األس�تاذ جعفر الش�ايب على دعوت�ه الكريمة لي 

بالحضور، كما أبارك لألخوة في سنابس نجاح مهرجان الدوخلة، وأتمنى لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
الحقيقة أن مس�ؤولي إدارة المهرجان بذل�وا جهوًدا مضنية إلخراج المهرجان 

بالصورة التي تم بها، وأنا هنا أقدم لهم جزيل الش�كر وعميق االمتنان، وأش�د على 

أياديه�م لمواصلة النجاح رغم كل الظروف والعوائق التي تواجههم، ومنها خذالن 

القطاع الخاص لهم، وأنا ممن خذلهم حقيقة.
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ا، ولو كان تعاونه مع القائمين  ال شك أن على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة جدًّ

على هذا المهرجان في لجنة التنمية االجتماعية في سنابس كما يجب لتحقق الكثير 

مما كان يتمناه القائمون على المهرجان، لكن ضعف اإلمكانات المادية سببت لهم 

صعوبات كثيرة � عايشتها معهم  �  أجبرت على تخفيض ميزانية العمل. لذا، أتمنى 

أن يضع القطاع الخاص يده بيد الجمعيات الخيرية ولجان التنمية االجتماعية ألنها 

ال تس�تطيع تحقيق أهدافها التنموية دون مساعدته. وليتذكر الجميع أننا جميًعا أبناء 

مجتمع واحد ال يزال يحتاج لنا ليتقدم وينمو.

ال�ضيخ محمد علي النا�ضر )عاِلم دين(:
زرت مهرجان الدوخلة على عجل لضيق الوقت، وسرني كثيًرا ما الحظت فيه 

من تطور فاق العام الماضي، وفي ذلك دليل على الجهد الذي قام به القائمون عليه. 

وأن�ا هن�ا أب�ارك للقائمين عليه النجاح الكبي�ر الذي الحظه كل م�ن زار المهرجان؛ 

مؤك�ًدا له�م أنا معه�م يًدا بيد إلحي�اء موروث آبائن�ا وأجدادنا، وأتمن�ى لهم ولكل 

باحث وكاتب في هذا المجال المزيد من التقدم واالزدهار.

الأ�ضتاذ عبد الر�ضول الغريافي )باحث تاريخي(:
أب�ارك لجزي�رة تاروت ه�ذا النجاح ال�ذي مأل زواياه�ا، أقول ذل�ك لما كنت 

أتقصى ألثر المهرجان في كل مكان أذهب إليه، ووجدته حاضًرا في كل مكان، وال 

أدري حقيقة أين أرمي مرساتي؟ هل على شواطئ األستاذ جعفر الشايب، أم الهيئة 

العليا للسياحة واآلثار؟ فشكًرا لكم جميًعا.

سأتجه اآلن وجهة أخرى متسائاًل عن مصير الحرف الشعبية التي ال تزال طفاًل 

منذ ستة عشر عاًما، كبارنا يموتون دون أن نرث منهم ما تعلموه من آبائهم من جمال 

وأصال�ة. ولدين�ا الي�وم ما يزيد على الثالثي�ن حرفة تمرس فيها رجال ونس�اء ينتظر 

بعضهم منا الضوء األخضر ليباشر ما قضينا وقًتا طوياًل وجهًدا كبيًرا في إقناعهم به، 
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وأعني تعليم شبابنا الراغب في تعلم تلك الحرف.

لقد وعدتنا الهيئة العليا للسياحة واآلثار بمباشرة المشروع بعد الحصول على 

موق�ع. الي�وم الموق�ع موجود، ونح�ن فقط في انتظ�ار أن يفعل كمعه�د يحيي هذا 

الجمال ويكون مقًرا دائًما يقصده السياح الذين يزورون المنطقة.

الأ�ضتاذ يو�ضف الخباز ) موظف اأهلي(:
مهرجان الدوخلة نقلة نوعية في العديد من المجاالت االجتماعية والسياحية، 

وب�ودي حقيق�ة تقبي�ل كل ي�د س�اهمت في إنج�اح ه�ذا المهرجان، ول�دي بعض 

المقترح�ات وال أظنه�ا غائب�ة عنك�م، كوج�ود جان�ب لأللع�اب الش�عبية لألوالد 

كالدوامة والتيلة والطناقير إلظهار جانب مهم من موروث المنطقة الشعبي. كذلك 

أقترح زيادة كباين الطاوالت لألهالي على الواجهة البحرية، وكانت قليلة نسبة إلى 

الحضور الكبير الذي كان يستمتع بتناول عشائه على الواجهة البحرية.

أيًضا أقترح تكرار مراسيم رمي الدوخلة في كل يوم من أيام المهرجان، إلتاحة 

الفرص�ة لم�ن فاتهم ذلك ف�ي اليوم األول، ثم تش�غيل بعض المواوي�ل واألهازيج 

البحرية والفلكلور الشعبي بصوت مسموع وليس مرتفع خالل فعاليات المهرجان، 

كذا وجود خيمة لألنشطة الرجالية موازية للخيمة النسائية، وال أنسى ضرورة مراعاة 

الموسيقى الصاخبة في المسرحيات حفاًظا على العرف العام في المنطقة.

م�ن جان�ب آخر أقت�رح عمل نش�رات تفصيلية ع�ن فعاليات المهرج�ان، فقد 

أش�ار كثي�ر من الزمالء إلغفالهم حضور العديد م�ن الفعاليات لعدم علمهم بها في 

ظ�ل الحضور الكثيف للزائرين. كذل�ك عمل دعوة خاصة لحض�ور القرية التراثية 

كدعوات حضور المس�رحيات. وأخيًرا، أقترح عمل كتيب للمهرجان يحتوي على 

قسم إعالنات للقطاع الخاص؛ تشجيًعا له لدعم المشروع.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 160

الأ�ضتاذ فتحي البنعلي )موظف اأهلي(:
أقت�رح فق�ط أن يغي�ر موق�ع المهرج�ان لكورنيش القطي�ف ليكون ف�ي مركز 

المحافظة.

المهند�ض �ضاكر نوح )اأمانة المنطقة ال�ضرقية(
أقدم ش�كري الجزي�ل للقائمين على المهرجان الذي بات حديث الس�اعة في 

المنطق�ة. أتمن�ى حقيق�ة أن يكون لدينا ف�ي المس�تقبل معايير علمي�ة لقياس نجاح 

المهرجان، وعمل مقارنة منصفة بين الموسم الجديد وما سبقه لضمان استمراريته 

واالرتقاء برؤية بعيدة المدى بما يحافظ عليه. 

الأ�ضتاذ ح�ضن حبيب اآل طالق )رئي�ض اللجنة المنظمة لمهرجان الدوخلة(:
تساءل الس�يد طالب الدرويش عن عوائد المهرجان وجهة صرفها، وأشير هنا 

إلى عدم ربحية المهرجان، كونه منبثق عن لجنة التنمية االجتماعية بسنابس، وعادة 

م�ا تك�ون العوائ�د المالية تحت تصرف اللجن�ة لتضخ في المجتم�ع من جديد عبر 

الدورات والبرامج التوعوية والتنموية والتثقيفية.

أش�يد بجميع االقتراحات التي قدمها األخوة هن�ا وأؤكد له أنها محل اهتمام، 

ب�ل أن بعضها كان ضمن خطة هذا العام، ولكنها اختزلت للعام القادم تحت ضغط 

بعض الظروف.

مدير الندوة:
ا الليلة باس�تضافة  األوق�ات الجميلة تمضي س�ريًعا، وقد كان وقتنا جمياًل جدًّ

ا،  األس�اتذة القائمي�ن على مهرج�ان الدوخلة. ال ش�ك أن حضوره�م كان ثرًيا جدًّ

اس�تطعنا من خالله التعرف على فعاليات المهرجان وكش�ف ما وراء الس�تار. لهم 

ولكم أيها الحضور الكريم جزيل الشكر وعميق التقدير على حضوركم وتفاعلكم 

وتصبحون على خير.



الندوة التا�سعة

الشباب وحقوق اإلنسان..نحو دور فاعل
 1429/12/25ه الموافق 2008/12/23م

ال�سيف: الأ�ستاذ محمد عبدالنبي الم�سقطي �
ناشط حقوقي

مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم* )1) �

*  تربوي وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية في المنتدى.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

طال�ب جامع�ي م�ن موالي�د مملك�ة البحرين ع�ام 1987م  �
)1407ه(.

عض�و في العدي�د من المنظم�ات والش�بكات والجمعيات  �
الحقوقي�ة، كالش�بكة الدولي�ة لمعلوم�ات حق�وق الطف�ل، 
منظم�ة التخطي�ط االس�تراتيجي، ش�بكة تكام�ل للش�باب 
العرب�ي، مركز البحرين لحقوق اإلنس�ان، جمعية الش�باب 

البحرينية لحقوق اإلنسان، وغيرها.
حاص�ل على العضوية الفخرية في منظمة الكش�افة العالمية  �

للشباب.
ش�ارك في العديد من ال�دورات التدريبية ف�ي مجال حقوق  �

اإلنسان والعمل التطوعي محلياًا وعربياًا، وأدار العديد منها.



الشباب وحقوق اإلنسان..نحو دور فاعل

مقدمة مدير الندوة:
الش�باب هم الش�ريحة األكثر حيوية وأهمية في أي مجتمع. وإذا كانوا يمثلون 

نصف الحاضر، فإنهم كل المس�تقبل. والحديث عن الش�باب وعن دورهم حديث 

ع�ن المس�تقبل الذي يش�كلون عنص�ره الرئيس�ي، والعنصر الرئيس�ي ه�و العنصر 

المس�ؤول ف�ي أي تحول تنم�وي على مختل�ف األصع�دة السياس�ية واالقتصادية 

واالجتماعي�ة. لذلك، فإن جميع األمم والش�عوب تراهن عل�ى دورهم الفاعل في 

كسب رهانات التغيير.

ويش�كل الشباب الش�ريحة العمرية األكبر في صفوف الش�عوب العربية؛ فهم 

يمثلون أكثر من ثلث مجموع سكان المنطقة العربية، حسب برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي. وإيماًنا بدور الشباب وأهميته في مختلف ميادين الحياة، واحتفااًل باليوم 

العالمي لحقوق اإلنس�ان الذي يوافق العاش�ر من ديس�مبر، ارت�أت الهيئة التنفيذية 

لمنت�دى الثالث�اء الثقاف�ي أن يك�ون موض�وع ندوتنا ه�ذه الليلة )الش�باب وحقوق 

اإلنس�ان.. نح�و دور فاعل(. ولمناقش�ة هذا الموضوع نس�تضيف األس�تاذ محمد 

المسقطي من مملكة البحرين.
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ن�س المحا�سرة:
الحدي�ث ع�ن تحقيق دور فاع�ل في العم�ل الحقوقي، يف�رض بطبيعة الحال 

بعض األسئلة التي تبحث عن إجابات صريحة حول امتالكنا على اختالف أعمارنا 

ومس�توياتنا الخلقي�ة والثقافي�ة والفكرية بحقوق اإلنس�ان بدء م�ن التعريف وعدم 

اقتصار تلك الثقافة على فئة معينة في مجتمع ما دون أخرى.

ه�ل تقتص�ر ثقافة حقوق اإلنس�ان في أساس�ها على بعض الن�اس فقط؟ وهل 

يكف�ي تحصيل بعض هذه الحقوق واالس�تغناء عن البعض اآلخ�ر منها؟ من الذي 

يعطي الحقوق؟ ومن الذي يحميها؟ وبأي طريقة تكون حمايتها؟ 

أسئلة كثيرة يضمن الجواب عليها أن يكون لمشروع حقوق اإلنسان دور فاعل 

في المجتمع بمختلف ش�رائحه، ال سيما الشباب الذي يعول عليهم كثيرا؛ لكونهم 

مس�تقبل المجتمع الواعد. وحتى نس�تطيع اإلجابة على هذه األس�ئلة بش�كل واٍف 

س�أخرج عن جو المحاضرات الذي يتس�م به المنتدى وأحول هذه األمس�ية لندوة 

مفتوح�ة نتباح�ث فيها آراءن�ا ونتبادل وجه�ات نظرنا؛ علنا نخ�رج بخالصة جامعة 

مانعة نساهم بها في نشر الثقافة الحقوقية في مجتمع فاعل.

يمك�ن تعريف حقوق اإلنس�ان بأنها »المعايير األساس�ية التي ال يمكن للناس 

من دونها أن يعيش�وا بكرامة كبش�ر، وهي أساس الحرية والعدالة والسالم، وإن من 

شأن احترام حقوق اإلنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة«.

وتمتد جذور تنمية حقوق اإلنس�ان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في 

كل مكان من العالم. ويوجد األس�اس الذي تقوم عليه حقوق اإلنسان، مثل احترام 

حياة اإلنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات.

وال ش�ك أن )حقوق اإلنس�ان( ثقافة ال تزال جديدة على كثي�ر من مجتمعاتنا 

المحلي�ة، بيد أنها حاضرة في وعي اإلنس�ان أينما كان عل�ى اختالف الظروف التي 
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يعاصره�ا، وبمنطلقه�ا يعمل على حماي�ة حقه بطرقه الممكنة، وق�د يلجأ في ذلك 

إل�ى أس�لوب العنف في ظل قصور القوانين عن حمايت�ه، وقناعته بصعوبة التعاطي 

مع بيروقراطية الدولة التي ينتمي لها. وهو في ذلك ال يرى العنف عنفا، بل وس�يلة 

توصل�ه لحق�ه المس�لوب، ف�ي حين أن العنف يش�مل إح�داث أي ضرر نفس�ي أو 

جسدي لدى اآلخرين، بغض النظر عن السبب الدافع لذلك.

الس�ؤال ه�و: إل�ى أي مدى يمكن أن يكون العنف وس�يلة فعال�ة؟ فمن خالل 

مناقش�تنا نس�تخلص أن الالعنف هو القاعدة التي يجب التحرك من خاللها، بيد أن 

العن�ف حالة اس�تثنائية قد يلجأ له�ا المطالب بحقه أحياًن�ا. وتحضرني حالًيا تجربة 

المهاتم�ا غاندي في الهند؛ فق�د كانت تجربة ناجحة ب�كل المقاييس، وقد حاولت 

كثير من الش�عوب واالس�تفادة منها بعد أن حقق بها غاندي لبالده ما لم تحققه هي 

إال بثورات دموية.

أعتق�د أن تغليب سياس�ة العنف أو الالعنف أمر يحكمه الموقف؛ فاس�تهالك 

الوس�ائل الس�لمية يوصل أحياًنا لليأس، مما يدفع بالمجتمع للممارس�ة العنف من 

منطل�ق قوله تعالى: }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{)1(، 

بلحاظ قوله تعالى: }َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه{)2(.

ال ش�ك أن لكل مجتمع إنساني ظروفه الخاصة، وال توجد قاعدة ثابتة ونهائية 

حقيقة؛ فاألمر يعتمد على طبيعة الظروف التي يواجهها المجتمع.

الحقيقة أن هناك � لمن يقول باس�تخدام العنف � مجااًل تعامل، أولهما إيقاف 

الض�رر الواق�ع به، وثانيهما إلح�اق الضرر باآلخرين. وما يحتاج�ه أحدنا إزاء ذلك 

ه�و تحديد الطريقة التي يتطلبها الواقع الذي يعيش�ه، بلح�اظ أن العنف � في جميع 

)1(  سورة البقرة، اآلية 194.

)2(  سورة الشورى، اآلية 40.
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أحواله � ال يولد سوى العنف، وفي المقابل، ال يولد الالعنف عنًفا. وحتى نتأكد من 

صحة هذه النظرية سأعرض لكم نظرية القرود التي قام بها أحد الباحثين الغربيين.

أحض�ر ه�ذا الباح�ث خمس�ة ق�رود وضعها ف�ي قف�ص، وعلق ف�ي منتصف 

القف�ص حزمة موز وضع تحت الحزمة س�لًما. بعد م�دة قصيرة وجد أن قرًدا ما من 

المجموعة س�يعتلي السلم محاواًل الوصول إلى الموز. ما أن وضع يده على الموز 

أطلق رشاًش�ا من الماء البارد على القردة األربع�ة الباقين وأرعبهم، ثم انتظر قلياًل. 

حاول قرد آخر أن يعتلي نفس السلم ليصل إلى الموز. من جانبه كرر الباحث نفس 

العملية ورش القردة الباقين بالماء البارد. كرر العملية أكثر من مرة، فوجد بعد فترة 

أنه ما أن يحاول أي قرد اعتالء الس�لم للوصول إلى الموز فإن المجموعة س�تمنعه 

خوًفا من الماء البارد.

بع�د ذل�ك أبع�د الباحث الم�اء البارد، وأخ�رج قرًدا م�ن الخمس�ة إلى خارج 

ه س�عدان � لم يعاصر تجرب�ة رش الماء  القف�ص، وض�ع مكان�ه قرًدا جديدا � لنس�مِّ

البارد. فالحظ أن )س�عدان( س�رعان ما ذهب إلى السلم لقطف الموز، حينها هبت 

مجموع�ة القردة المرعوبة من الماء البارد لمنع�ه، ومهاجتمه. بعد أكثر من محاولة 

تعلم )سعدان( أنه إن حاول قطف الموز فإنه سينال ضرًبا من قبل أفراد المجموعة، 

األمر الذي جعله يمتنع عن المحاولة مجدًدا.

ف�ي خطوة جدي�دة أخرج الباح�ث قرًدا آخر مم�ن عاصروا تجرب�ة رش الماء 

البارد وأدخل بداًل منه قرًدا جديًدا، ووجد ذات المش�هد الس�ابق يتكرر يش�ارك فيه 

ه�ذه المرة )س�عدان( بحماس أكثر من غيره، رغم جهله بأص�ل القضية، وعلمه أن 

مجرد محاولة الوصول للموز تعني )علقة( على يد المجموعة.

 اس�تمر الباحث في اس�تبدال الق�رود حتى لم يعد في القف�ص قرد واحد ممن 

عاص�ر عملية رش الماء الب�ارد، والحظ كيف تمارس الق�ردة الجديدة كلها عملية 
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القم�ع رغ�م جهلها جميًعا بأس�بابها. كل ما ف�ي األمر أنها وجدت من س�بقها يقوم 

بذلك فانتهجت نهجه.

ه�ذه القصة ليس�ت على س�بيل الدعابة؛ وإنم�ا درس م�ن دروس علم اإلدارة 

الحديثة. لينظر كل واحد منكم إلى مقر عمله، كم من القوانين واإلجراءات المطبقة، 

تجري بنفس الطريقة وبذات األسلوب البيروقراطي غير المقنع منذ األزل، وال من 

يج�رؤ على الس�ؤال كيف ولماذا؟ الكل يعم�ل وال يدري كيف ولم�اذا؟ بل أنه قد 

يستميت في ظروف معينة دفاًعا عنها رغم جهله بها، وقد يضطر في ذلك لممارسة 

مختلف صور العنف التي تحط من كرامة أناس آخرين وتهين حقوقهم التي وهبهم 

الله إياها.

حي�ن نتح�دث عن الكرامة فإننا حتما نتحدث عن اإلنس�ان؛ فهو من كرمه الله 

عل�ى جمي�ع مخلوقاته وفضله على س�ائر خلق�ه؛ ولكن هل يقتص�ر مفهوم حقوق 

اإلنس�ان عل�ى الكرام�ة أم أن هن�اك مع�ان أخ�رى ترتبط به؟ فل�و حاولنا اس�تذكار 

مرادف�ات كلمة »الكرامة« وما يرتبط بها من معاني لوجدنا منها على س�بيل المثال: 

األمان، الحرية، األمن، التنمية، الكرامة، ال تعني لي ش�يًئا، الحرية، الراحة، الحق، 

المساواة، العدل، السعادة، السالم، اإلنسان، االستقرار، اإلنسانية، المساواة«.

وال ش�ك أن جميع ما ذكر حقوق إنس�انية تتضمنها حلقة حقوق أكبر وأشمل؛ 

كحق العمل وحق الحياة وحق التعبير، وغير ذلك من الحقوق التي يملك اإلنسان � 

أساسا � حق الحصول عليها مجتمعة، وال يمكن تجزئتها؛ لما في ذلك من انتقاص 

لكرامته. 

ويش�غل الحدي�ث عن حقوق اإلنس�ان مس�احة واس�عة م�ن فكر الش�باب في 

مختل�ف المجتمع�ات، مم�ا يثير س�ؤااًل حول نظرته�م لكفاية الدور ال�ذي يؤدونه 

وحاجتهم لدور أكبر؟
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ال أعتق�د أن ثقاف�ة أبنائن�ا الحقوقية كافية بالمس�توى المطل�وب، ويعود ذلك 

لظروف اجتماعية وفكرية وسياسية. قد يتصور بعض اآلباء واألبناء أن ضآلة الدور 

الذي يقدمه الش�باب نابع من انخفاض س�قف الطموح لديهم بس�بب ما يواجهونه 

م�ن تهميش وضغ�وط، وربما لعدم وج�ود منابع تغذي الفك�ر الحقوقي لديهم في 

المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات.

أتف�ق مع الق�ول بغياب رواف�د التثقيف الحقوق�ي لدى الجمي�ع وليس األبناء 

فق�ط، لكني أرى أن تقنية االتصاالت � وخصوًصا اإلنترنت � وهي واقع افتراضي، 

تكفلت بما لم يتكفل به الواقع المعاش؛ فمن خالله يستطيع من يرغب بإثراء ثقافته 

الحقوقية أن يحقق أهدافه بكل س�هولة ويس�ر، وأنا ش�خصًيا اعتمدت على التعليم 

الذات�ي عب�ر هذه التقنية، وعززته�ا ببلورتها من خالل أنش�طة اجتماعية؛ ألني كنت 

أرغ�ب بذلك، وال ش�ك أن الرغبة ه�ي الدافع الحقيقي دائًما وأب�ًدا لالنطالق ألي 

ه�دف. دعون�ي أحدثكم ع�ن منظمة )أتبور(؛ ألؤك�د لكم إمكانية تحقيق الش�باب 

ل�دور فاع�ل في المجتم�ع متى ما أرادوا ذل�ك؛ عبر عرض هذا الفل�م الوثائقي عن 

هذه المنظمة. 

في العام 1987م حكم الطاغية )س�لوبودان ميلوزوفيتش( صربيا، وكان أش�د 

الطغاة دموية في أوروبا وجزر البلقان. وقد جر بالده للحرب في كرواتيا والبوس�نة 

وكوسوفو، ونّشط التطهير العرقي ومعسكرات االعتقال، حتى جلب الفقر والفساد 

واالضطهاد والخوف لشعبه.

وفي عام 1998م بدأ ميلوزوفيتش بطرد سكان كوسوفو وحولهم إلى الجئين، 

وارتكب فيها مجازر مدنية دموية تسببت في حملة قصف على صربيا قام بها حلف 

الناتو اس�تمرت س�بعة وثمانين يوًما متواصلة، وكلفت الحلف ثالثة باليين دوالر. 

وق�د وح�دت المعان�اة الصربيين ض�د ميلوزوفيتش الذي اضطر لس�حب قواته في 

الوقت الذي كان ال يزال يتبجح بصموده ضد تهديدات حلف الناتو.
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بع�د انته�اء القصف خ�رج آالف المحتجين عل�ى ميلوزوفيتش إلى الش�وارع 

يقودهم مجموعة من الطلبة الش�باب الذين اس�تطاعوا ضبط المظاهرات وتوظيفها 

س�لمًيا، وعلى الرغم من المظاهرات اليومية التي كان يقوم بها الناس، إال أن قوات 

األمن لم تجد صعوبة في التعامل مع الوضع؛ كونه لم يكن يشكل تهديًدا له.

مجموع�ة في المعارضة لم تكن ترى مج�رد االحتجاج والتظاهر كافًيا ومقنًعا 

للتعبي�ر عن الرفض، ولذلك عملت بهدوء مس�تهدفة أس�اس س�لطة ميلوزوفيتش؛ 

فعملت على تنظيم مجموعة باس�م )Atpor( وتعن�ي )المقاومة( في اللغة الصربية، 

واعتمدت )قبضة اليد( لها شعاًرا.

وقد تش�كلت هذه المقاومة بداية بعش�رين طالًبا من الطلبة النش�يطين؛ عملوا 

بمبالغ قليلة، واتخذوا المقاهي لهم مواقع يجتمعون فيها إذ لك تكن لديهم مكاتب 

معتم�دة، ومن�ذ بدء نش�اطهم اس�تطاعوا الهيمن�ة على محط�ات التلفزة المس�تقلة 

والعم�ل عبرها على تعزيز قوتهم ونش�ر أفكارهم ورس�التهم حتى بات كل ش�عب 

صربيا منضًما لهذه المقاومة بعد عام واحد فقط من قيامها.

اليوم يرأس برلمان صربيا أحد هؤالء الش�باب، وما في ذلك إال دليل على أن 

اإلرادة الحقيقة إن وجدت للتغيير فإنها ستكون قادرة على ذلك حتًما.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )رجل اأعمال وفنان(:

عكس لنا الفلم س�قوط النظام الحاكم في صربيا. ربما كان الش�باب نواة القوة 

التي أس�قطت النظام، إال أن هذه الحركة لم تك�ن بعيدة عن المخابرات األمريكية؛ 

إذ مثلت الدور األهم في إس�قاط هذا النظام وليس هؤالء الش�باب. وقد شاهدنا في 

الفل�م بع�ض األعالم األمريكية وهي ترفرف خلف بع�ض المعتقلين. لذا، علينا أن 

نسمي األشياء بأسمائها.
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الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )كاتب(:
اس�تفز األس�تاذ محم�د الس�نان مداخلتي عل�ى ما ذك�ر ح�ول دور أمريكا في 

إح�داث التغييرات، ويكمن عنصر االس�تفزاز في مجمل التغي�رات التي نكون فيها 

ميالي�ن للجانب المؤامراتي في الموضوع. ال أريد أن أعزل تأثير الحمالت الدولية 

واإلع�الم الدول�ي؛ فكلها عوامل مؤث�رة تتدخل كثي�ًرا في عملية التغيي�ر، لكني ال 

أعتقد بتأثير عامل دولي ما ما لم تكن هناك أيٍد محلية تعمل على هذا التغيير وتدفعه 

لالتجاه الذي ترغب فيه.

أعتقد أن شباب صربيا ال يختلفون في منهجهم � في تصوري � عن غاندي في 

ا أن العنصر األساس�ي في عملية أي تغيير ه�و العنصر المحلي،  منهج�ه، أؤم�ن جدًّ

تليه التأثيرات الدولية األخرى من إعالم وما شابه.

الأ�ضتاذ فالح حبيل ) موظف اأهلي (:
أنا رجل ش�ارع عادي. أش�عر بانعدام ثقة الش�باب في قضية حقوق اإلنس�ان، 

األمر الذي يثير سؤااًل في ذهني حول كيفية زرع الثقة في نفوسهم؟

المحا�ضر:
حت�ى يزرع ش�بابنا ثقته�م في العم�ل الحقوقي عليه�م أوال أن يؤمن�وا بأهمية 

العمل له بما يساهم في تحقيق إيجابيات تساهم بدورها في زرع الثقة في نفوسهم؛ 

بلح�اظ ما يمك�ن ألحدهم مواجهته من معوق�ات تحول بينه وبي�ن مواصلة العمل 

لهذا المشروع اإلنساني.

تحدث األستاذ حسين العلق عن نظرية المؤامرة. وأتفق معه تماًما فيما تفضل 

به. أعتقد أن نظرية المؤامرة مترجمة بشكل واضح وصريح في تعاطينا مع كثير من 

اإلنجازات المهمة سياس�ًيا، بل واجتماعًيا أيًضا. وال توجد � حقيقة � حركة س�لمية 

دون أن يك�ون لها دافع وداعم؛ س�واًء كان هذا الدافع جه�ة أجنبية أو خالف ذلك؛ 
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مع مالحظة الفش�ل ال�ذي قد تحققه هذه الجهة إذا لم يبادر المجتمع نفس�ه لحركة 

التغيير.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )رجل اأعمال وفنان(:
ه�ل تعتقد أن حزب الناتو كان غيوًرا يدافع عن األقلية المس�لمة في كوس�وفو 

حين ضرب صربيا، أم أنه قام بذلك ألهداف مبطنة تعزى لحقائق ال يمكن إنكارها 

بحال من األحوال؟

المحا�ضر:
كل ط�رف ف�ي أي حرك�ة تحركه مصلحت�ه الخاص�ة. أمريكا � مث�اًل � دخلت 

الع�راق وقضت على ص�دام ألن في ذل�ك توافًقا بين مصالحه�ا الخاصة ومصالح 

شعب العراق. 

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
الحدي�ث هذه الليل�ة كان مختلًفا عما درجت عليه عادة المنتدى؛ فقد تحولت 

الن�دوة إلى ورش�ة عمل تم خاللها اس�تعراض مجموعة كثير م�ن األفكار. وبغض 

النظ�ر عن صربيا، وعوًدا على أصل الموضوع الذي تمحور حول دور الش�باب في 

قضايا حقوق اإلنسان ألفت االنتباه إلى أن المنطلق الذي فكرنا فيه كان البحث عن 

خيارات قد تبدو مناس�بة لشريحة مهمة في مجتمعنا وهم الشباب الذين يعانون من 

حاالت إحباط ومش�اكل مختلفة وعديدة ظهرت آثارها على شكل ممارسة للعنف 

والمخدرات وما شابه ذلك.

أم�ام هذه الخيارات والمش�اكل، أعتقد أن حقوق اإلنس�ان تمث�ل ركيزة مهمة 

الس�تقطاب الش�باب وتوجيههم بش�كل صحيح، ألن الوس�ائل التقليدي�ة الوعظية 

واإلرش�ادية ال تك�ون ف�ي ه�ذا الوق�ت ق�ادرة عل�ى اس�تيعاب كل قضايا الش�باب 
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وهموم�ه، إضاف�ة إل�ى ذلك أعتقد أن مش�اركة الش�باب في قضايا حقوق اإلنس�ان 

تجعلهم فاعلين في مجتمعاتهم.

وبالنس�بة لن�ا تحديًدا، نح�ن نحتاج ف�ي مجتمعاتنا الس�تيعاب مفاهيم حقوق 

اإلنس�ان وتكريس�ها ف�ي مختلف المج�االت واعتباره�ا دون تجزئ�ة. كذلك نحن 

بحاجة إلى إطالع أبنائنا الشباب وتثقيفهم في هذا المجال، تخدمهم في ذلك وسائل 

المعرفة المتاحة عبر المش�اركة في برامج ودورات وااللتقاء بنشطاء يشبكون معهم 

العالق�ة. كذلك االنفتاح على مواقع الش�بكة اإللكتروني�ة المتخصصة التي لم تعد 

محدودة على مجموعة مكاتب ومؤسسات، وصارت في متناول الجميع.

من هذا المنطلق، يمكن لموضوع حقوق اإلنسان أن يشمل حيًزا كبيًرا؛ بحيث 

يس�توعب قس�ًما كبيًرا من المش�اكل القائمة ف�ي المجتمع، وبتناولها م�ن قبل أفراد 

المجتمع سيشعرون أنهم يقدمون لمجتمعهم شيًئا فاعاًل ال يجعل منهم مجرد عالة. 

له�ذا، أدعو الجميع للعمل على التوعية الذاتي�ة والمجتمعية في هذا المجال، 

وإيجاد فرص مناس�بة إلشراك الشباب في مختلف المؤسسات المحلية واإلقليمية 

والدولي�ة ذات العالق�ة، كما أدعو لتش�جيع الش�باب لالنخراط ف�ي أعمال حقوق 

اإلنس�ان المختلفة؛ س�واء في مجال العنف األس�ري أو حقوق العمال األجانب أو 

حق�وق األطف�ال. وكل المجاالت تس�اهم � حتًما � بش�كل فعال في تبني الش�باب 

لمشاكل اجتماعية يمكن معهم الحد منها وعالجها.

المحا�ضر:
أش�كر األستاذ جعفر الشايب الذي سمح لي بالمشاركة معكم ببعض أفكاري 

ورؤاي، وقب�ل أن أخت�م كالم�ي أوج�ه للش�باب كلمة أؤك�د عليهم فيه�ا بااللتزام 

باألخالق في جميع تحركاتهم؛ فالحقيقة أننا بتنا نعاني اليوم مشاكل على المستوى 

األخالقي، وبالعودة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان نجده رغم إلمامه بتفاصيل 
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حقوقي�ة مهم�ة، إال أنه رغم ذلك ال يوازي القرآن الكري�م الذي تناول أدق تفاصيل 

احتياجنا كبشر. لذلك، حرى بنا أن نتخذه لنا منهًجا ينير درب عملنا.

مدير الندوة:
ف�ي خت�ام ه�ذه الندوة الحافلة نش�كر األس�تاذ محم�د المس�قطي على جميل 

حضوره، ولكم كذلك على جميل مشاركتكم وتصبحون على خير.





 

الندوة العا�سرة

مراجعة الخطاب الديني
1429/12/17ه الموافق 2009/1/13م

ال�سيوف: �
كا ب ونا�سط حقو�يالأ�ستاذ ح�سين عبداهلل العلق

نا�سط اجتماعيالأ�ستاذ ال�سيد محمد  بن ر�سا المو�سوي

فنا� م�سرحيالأ�ستاذ عبد اهلل ح�سين اآل ر�سوا�

مدير الندوة: الأ�ستاذ عبد الباري اأحمدالدخي�* )1) �

* كاتب وباحث تاريخي.



ال�سيرة الذا ية:

اأوًل: الأ�ضتاذ ح�ضين عبداهلل العلق: 
كات�ب وناش�ط حقوقي من جزيرة تاروت. كتب العش�رات  �

من المقاالت والدراسات المهتمة بالشأن االجتماعي.
عضو مؤسس في العديد من المنتديات واللجان، مثل منتدى  �

االثنين األسبوعي، ومهرجان الزواج الجماعي بتاروت.
عضو مشارك بلجنة تاروت لتنمية الموارد البشرية. �
أقام العدي�د من ال�دورات الثقافية وورش العمل الش�بابية.  �

كما شارك في العديد من الندوات الثقافية في المنطقة.

ثانًيا: الأ�ضتاذ ال�ضيد محمد بن ر�ضا المو�ضوي:
ناشط اجتماعي من مدينة سيهات.  �
رئيس مجلس حي الخصاب، وحي الطف. �
عضو مؤس�س لكثير من الفعاليات والمؤسسات التطوعية.  �

 ،Aوإداري ف�ي العديد منها، مثل ديوانية الرس�ول األعظم
مركز رس�ول الثقافي، مهرجان األعراس بس�يهات، موكب 

.Eاإلمام الحسين

ثالًثا: الأ�ضتاذ عبد اهلل ح�ضين اآل ر�ضوان:
ناشط اجتماعي من بلدة أم الحمام. �
ا في بلدية الظهران. � يعمل موظفاً
مسؤول لجنة التمثيل والمسرح الحسيني بأم الحمام. �
عضو مشارك في العديد من األنشطة والفعاليات االجتماعية  �

والفنية.



مراجعة الخطاب الديني

مقدمة الندوة:
يعي�ش مجتمعنا المحلي تحوالت اجتماعية وثقافية تس�تلزم منا مواكبتها بكل 

جديد. لذا يجتهد في احتضان العديد من األنش�طة والفعاليات في مواس�مه الثقافية 

والدينية عن طيلة العام.

ويعد موس�م محرم أبرز المواسم الثقافية والدينية في المجتمع إطالًقا، يستمر 

طيلة ش�هري محرم وصفر، وخاللهما يش�هد المجتمع من األنش�طة والفعاليات ما 

يش�ارك فيها جميع ش�رائح المجتمع من كال الجنسين، وأكاد أجزم أن هذا الموسم 

مهرج�ان ثقاف�ي ال نظي�ر له في مختل�ف أنحاء العالم م�ن حيث ط�ول مدته وتنوع 

الفئات المشاركة فيه أطفااًل وشباًبا وشيوًخا بل وحتى عمالة مستقدمة، األمر الذي 

يس�تلزم إعادة قراءة للخطاب الديني الذي يفعل في هذا الموس�م مراجعة وتقييًما، 

للدور اإليجابي الذي يقوم به في المجتمع.

وفي مراجعتنا للخط�اب الديني، نالحظ مدى التطور المطرد الذي قطعه بدًءا 

من المنبر الحسيني، مروًرا بمواكب العزاء، ودخواًل على خط المسرح واألوبريت، 

.Bثم السينما، يشاركهم الفن التشكيلي في إحياء ذكرى أهل البيت
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نستضيف في هذه األمسية األستاذ الكاتب حسين العلق للحديث حول قراءته 

للخط�اب الديني في ش�هر المحرم، والس�يد محمد الموس�وي متحدًث�ا عن تجربة 

موكب اإلمام الحس�ينE بمدينة س�يهات، كذلك األس�تاذ عبد الله آل رضوان في 

تجربت�ه م�ع لجنة التمثيل ببلدة أم الحمام، وس�نتعرف خالل ذلك على الدور الذي 

قدمه الخطاب الديني المتجدد للمجتمع، متخذين بذلك عاشوراء مثااًل.

ن�س المحا�سرة:
الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:

تس�تعرض هذه الورقة اتجاهات الخط�اب الديني بمعناه العام، والذي ينطوي 

على مجمل النشاطات الدينية التي تشهدها المنطقة خالل موسم عاشوراء، وكذلك 

الخط�اب الديني بمعناه الضيق، والمتعلق باتجاه�ات الرأي التي يبثها الخطباء عبر 

المنابر الحسينية.

يب�دو أن عاش�وراء يمثل زبدة المواس�م الروحي�ة التي يحتفي بها الش�يعة عبر 

أيام الس�نة، وتش�مل نسبيا موسمي شهر رمضان وموس�م الحج. ولعل أهم ما يميز 

موس�م عاش�وراء في س�احتنا المحلية هو حجم اإلقبال الجماهيري على األنش�طة 

الدينية التي تضم إلى جانب المحاضرات والنعي الحس�يني � المقام في المس�اجد 

والحس�ينيات � مواك�ب العزاء والمع�ارض الفنية والعروض المس�رحية المفتوحة 

لواقعة كربالء وأنشطة التبرع بالدم.

من هنا، وعلى نحو ما، يمكن اعتبار موس�م عاش�وراء وما يش�هده من خطاب 

ديني بالمعنى المش�ار إليه س�لًفا، معياًرا لمس�توى هذا الخطاب السائد لدى النخبة 

الديني�ة والمجتمع الديني؛ بما يش�تمل علي�ه من اتجاهات واهتمامات تس�مح إلى 

حد كبير بتلمس مدى نضج واس�تجابة هذا الخط�اب للهموم العامة واالحتياجات 

الحقيقية التي تشغل الرأي العام في أي ساحة من الساحات االجتماعية.
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وأجد من المهم هنا اإلشارة إلى الجدل المحتدم بين الطرح المحافظ واآلخر 

التجدي�دي إن ص�ح التوصي�ف؛ فحي�ن يص�ر األول على االلت�زام بإحياء الش�عائر 

الحس�ينية، وبالتال�ي الخط�اب الدين�ي المصاح�ب عل�ى نح�و ال يخرج ع�ن إطار 

التراث الديني؛ والذي يتمحور دائًما حول المصائب المأساوية التي تعرض لها آل 

البيت B، وإذا ما تجاوز ذلك، فلن يعدو الش�أن االجتماعي في أحس�ن األحوال، 

ويمك�ن بهذا المعن�ى اعتب�اره تقليدًيا، فيما يجن�ح الطرح اآلخر إلى دم�ج القضايا 

األخرى ضمن ثنايا خطابه بما يش�مل الش�أن السياس�ي في حده األقصى، ومن هذا 

المنطلق ُصنف تجديًدا، وحتى لو لم يكن هذا األخير تجديدًيا في مضمونه بالمعنى 

الفكري العميق، إال أنه يمكن اعتباره تجديدًيا بامتياز، قياًسا مع الطرح اآلخر.

باس�تعراض أجريت�ه ألكثر من س�بعين عنواًنا لمحاضرات ديني�ة ألقيت خالل 

موس�م عاش�وراء هذا العام، وعبر فرز لتل�ك العناوين بحس�ب اتجاهاتها الفكرية، 

تلمست نزوع الخطاب الديني المحلي لمعالجة القضايا االجتماعية من خالل بث 

التوجيهات األخالقية، يلي ذلك الموضوع التاريخي ثم الفلسفة والسياسة في ذات 

المستوى.

وبش�كل أكثر تفصياًل، يقوم هذا االس�تعراض على عناوين محاضرات ألربعة 

م�ن أبرز خطب�اء المنبر الحس�يني في منطقة القطيف، وهم الش�يخ حس�ن الصفار، 

والش�يخ فوزي السيف، والشيخ حس�ن الخويلدي، والسيد منير الخباز، إلى جانب 

س�ت وعش�رين توصية بمواضيع مقترحة للتداول في عاشوراء قدمها مجموعة من 

رجال الدين البارزين في األحساء والقطيف.

ويتضح أن اتجاه الخطاب الديني انصب بدرجة أساسية على الشأن االجتماعي 

بنسبة 24%؛ متناواًل في ذلك مواضيع مختلفة من قبيل العالقات الزوجية والشباب 

واألخ�الق والعالقات االجتماعية، وتس�اوت النس�بة فيما يمك�ن أن يدخل ضمن 

قائمة التوجيهات الدينية والمعالجات الس�لوكية واألخالقية وما ش�ابه، ويلي ذلك 
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الشأن التاريخي بنسبة 14%؛ متناواًل مواضيع ذات صلة بالتاريخ الشيعي بمعزل عن 

السرد التاريخي لواقعة كربالء، األمر الذي تشترك فيه جميع المجالس الحسينية.

 أما الش�أن السياسي، فقد حظي بنس�بة 10% من العناوين المستعرضة، وذلك 

ضم�ن مواضيع تناولت الهوية الش�يعية والنزاع المذهبي والتميي�ز الطائفي. وعلى 

نحو مساو، جاءت مواضيع الفلسفة الدينية، كموضوع العدل اإللهي وما شابه، فيما 

حظيت مواضيع الش�أن العقائدي بنس�بة 8%، وتناولت مواضيع الخمس والتوس�ل 

والش�عائر الدينية والعصمة وغيرها. أما موضوع البحوث القرآنية، فقد بلغت نسبته 

6%، وانتهت الدراس�ة بالنس�بة األق�ل، والمتعلقة بقضايا المرأة والش�أن النس�ائي، 

حيث بلغت 4% فقط.

م�ن خ�الل ه�ذا االس�تعراض، يمكننا اس�تنتاج انش�غال الخط�اب الديني في 

س�احتنا بالش�أن االجتماعي والتهذيب الس�لوكي لألفراد أكثر من انش�غاله بالشأن 

السياس�ي؛ رغم حساس�ية األوضاع المحلية واإلقليمية والدولية. وإذا كان مفهوًما 

تواضع نس�بة الطرح السياس�ي على المنبر الحس�يني المحلي، إال أنه من المفاجئ 

تراجع نس�بة المواضيع العقائدية التي بقيت لس�نين طويلة األكث�ر إثارة للجدل عبر 

مختلف المنابر. أما تضاؤل النقاش في مس�ألة المرأة على المنابر فأخشى أن يكون 

قد عكس � على نحو عفوي ربما � حالة التهميش التي تكابدها المرأة على مستوى 

البالد في مختلف األصعدة، وبالتالي لم يكن المنبر الحسيني استثناء من ذلك. 

فيم�ا يخ�ص اتجاه�ات الخطاب الع�ام، والمش�تملة على مجمل النش�اطات 

الديني�ة والفعالي�ات غير المنبرية المصاحبة لمناس�بة عاش�وراء، يمك�ن القول أنها 

حقق�ت عل�ى نحو مضط�رد نجاًحا لفت إلي�ه األنظار للع�ام الثان�ي أو الثالث على 

التوال�ي، ويس�تطيع المراقب لمجم�ل الفعالي�ات الدينية العاش�ورائية في مختلف 

مدن وقرى محافظة القطيف أن يتنبأ لهذه الفعاليات بمس�تقبل ربما يكون موازًيا أو 

منافسا لنشاط الحسينيات؛ فقد أصبح موكب اإلمام الحسين في سيهات على سبيل 
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المث�ال معلًما يش�هد حضور ومش�اركة جمهور واس�ع من األهالي ضم�ن فعالياته 

الفنية والثقافية المختلفة، إلى جانب النشاط المسرحي.

لق�د اس�تطاع موكب اإلم�ام الحس�ينE كنموذج اس�تقطاب مختل�ف فئات 

المجتمع، خصوًصا فئة األطفال والش�باب؛ وذلك للمشاركة المباشرة في مختلف 

المناشط الحس�ينية، وهذه نقطة تحسب لصالحه مقابل نشاط الحسينيات المقتصر 

على االستماع لمحاضرات رجال الدين فحسب. 

وضم�ن ذات الس�ياق حافظ المس�رح التمثيل�ي المفتوح الذي يجس�د واقعة 

كربالء في الس�احات العامة على تألقه وجاذبيته عبر العروض المختلفة في بلدات 

القطي�ف؛ كالقديح والعوامية وصفوى، ولعل مما يثير اإلعجاب والدهش�ة اإلقبال 

الجماهي�ري المتزاي�د عل�ى هذه الع�روض رغم تواض�ع إمكانياتها الفني�ة؛ فأعداد 

المش�اهدين ألح�د الع�روض الحية التي تقام يوم العاش�ر من المح�رم ربما تجاوز 

عدد الحضور في جملة من الحسينيات طوال العشرة أيام.

الأ�ضتاذ ال�ضيد محمد المو�ضوي )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
قبل أن أبدأ، أقدم ش�كري لألس�تاذ جعفر الشايب إلتاحة الفرصة لي للتعريف 

بأنش�طة موكب اإلمام الحس�ينE وفعالياته التي تواصلت لس�بع سنوات. موكب 

اإلم�ام الحس�ينE مؤسس�ة دينية تربوي�ة تثقيفية اجتماعية، تأس�س ع�ام 1410ه 

)1989م( وت�م إعادة تش�كيلته اإلدارية ف�ي ع�ام 1423ه )2002م( ليضم تحت 

إدارته خمس�ة عش�ر لجن�ة يعمل فيه�ا أكثر من مائت�ي عضو من الش�باب المتطوع، 

باإلضافة إلى مثل هذا العدد من اللجان والكوادر النسائية.

وتعنى المؤسس�ة بإحياء ش�عائر أهل البيتB بأسلوب حضاري يحفظ هوية 

المجتمع، ويؤكد ش�خصيته وثقافته، ويس�اعد على خلق أجواء أكثر تدينًا والتزاًما، 

لتس�اهم بذل�ك في تخفيف حدة عوام�ل االنحراف في المجتم�ع وحماية األجيال 
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م�ن الضي�اع. ومن خ�الل ه�ذه األنش�طة اس�تطاع الموك�ب أن يس�تلهم الدروس 

والعب�ر، ليجس�دها على ش�كل فعاليات وأنش�طة واكبت العصر وأثبت�ت للعالم أن 

أبواب الحس�ين كثيرة وواسعة يستطيع الجميع من خاللها اإلبحار في خدمة دينهم 

ومجتمعاتهم بكل ثقة واعتزاز دون الخوف من تهمة التأخر والتخلف، ألننا تمسكنا 

باإلمام الحسينE وبقضيته العادلة والخالدة.

وتعتمد المؤسسة نظام الشورى في عملية اتخاذ القرار وفق األغلبية، ومجاالتها 

متاحة لجميع أفراد المجتمع، لتأخذ دورها الفاعل المتميز داخل المؤسس�ة ضمن 

النظام والدستور المتفق عليه. ومن أهدافها التي تسعى لتحقيقها تعظيم شعائر أهل 

البيتB، وتفعيل الدور التربوي والديني في المجتمع، ثم تنمية وتطوير الكفاءات 

الرجالية والنسائية.

ويحيي الموكب طوال العام مناسبات أهل البيتB في ذكرى المولد والوفاة، 

ويولي موس�م عاشوراء اهتماًما أكبر بتكثيف فعالياته الثقافية المتجددة التي تواكب 

العص�ر وتش�هد على خل�ود الثورة الحس�ينية بمعانيه�ا وقيمها العظيم�ة، باإلضافة 

إل�ى تخصي�ص ما بعد العاش�ر من المحرم للحضور النس�ائي حيث تس�تثمر جميع 

الفعاليات بإش�راف إدارة نسائية توازي في هيكليتها ومسؤولياتها اإلدارة الرجالية. 

ومن فعاليات مؤسس�ة موكب اإلمام الحس�ين ما س�أعرضه عليكم في هذا التقرير 

المصور مع شرح موجز)1(:

:  برنامج القراءة الحس�ينية، وتق�ام يوميا بحضرة خطب�اء بارعين، بدًءا من  أوالاً
الي�وم األول حت�ى الثالث عش�ر م�ن المحرم لفترت�ي العصر والمس�اء. 

وتش�هد حض�وًرا كبي�ًرا لمختلف فئ�ات المجتمع، فضاًل ع�ن الحضور 

النسائي في القسم المخصص للنساء.

)1(  عرض المحاضر تقريرا مصورا عن فعاليات الموكب
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ثانياًا:  مراسيم العزاء الحسيني، وتبدأ بعد االنتهاء من مجلس القراءة الحسينية، 
ويش�ارك فيها العديد من الرواديد)1( م�ن داخل وخارج المنطقة. ويكون 

الع�زاء داخل الحس�ينية، ثم ينتقل ليلة الس�ابع من المحرم إلى الش�ارع؛ 

ويستمر حتى ليلة العاشر ويومه، يرافقه فريق عمل خاص مجهز بأحدث 

األنظمة الصوتية المتنقلة.

ثالثاًا:  ملحم�ة كرب�الء، ويتم تنفيذها على س�احة ميدانية تبل�غ 800 متر مربع، 
وفيه�ا تنصب الخيام والمجس�مات الت�ي تحاكي واقع المأس�اة، وتعزز 

بإضاف�ة المؤث�رات الصوتية والضوئي�ة، كما يتم نصب مجس�مين لحرم 

اإلم�ام الحس�ين والعب�اسC يضم�ان في داخلهم�ا مجس�مين آخرين 

لضريحي�ن رمزيين تحت إش�راف نخبة من الفناني�ن والمتخصصين في 

النحت والتصميم.

ا:  ملتقى الناشئ الحس�يني، وفيه تنفذ بعض الفعاليات التي تستهدف هذه  رابعاً
الش�ريحة المهمة في المجتمع بهدف تهيئة جيل واٍع بالثقافة الحس�ينية 

 ،Eاألصيل�ة، عبر اس�تلهام العب�ر والدروس من قضية اإلمام الحس�ين

إضافة إلى اكتشاف واستثمار الطاقات الشابة، عن طريق الحوار المباشر 

مع الناش�ئة وسط مجس�م الواقعة )ملحمة كربالء( لكي تتركز المفاهيم 

 Eف�ي عقوله�م، وكذلك عمل المس�ابقات المرتبطة باإلمام الحس�ين

وعرض األفالم الحسينية.

ا:  المع�رض الفوتوغراف�ي الحس�يني، وه�و معرض للتصوي�ر الضوئي  خامساً
ينظم�ه الموك�ب، يهت�م بتس�ليط الض�وء على إح�دى زواي�ا الحدث 

الحس�يني الغني بالمعاني والقيم اإلنس�انية والعاطفية من خالل إبداع 

)1(  جمع رادود، وهو منشد العزاء 
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الفنان الضوئي باس�تخدام عدسة الكاميرا، ويش�ارك فيه مجموعة من 

هواة ومحترفي التصوير الضوئي، كما أنها فرصة للفنانين المغمورين 

إلظهار إبداعاتهم عبر المشاركة في المعرض.

ا:  المع�رض التش�كيلي، فف�ي كل ع�ام توظ�ف الريش�ة للمس�اهمة في  سادساً
التعريف بالملحمة الحسينية وأهدافها النبيلة وتجسيد قيمها ومعانيها 

عب�ر تنظيم »المعرض التش�كيلي الحس�يني«، وفيه يت�م الوقوف على 

مواهب واعدة يعمل على ظهورها في سماء الفن التشكيلي.

ا:  برنام�ج الخطي�ب الش�بل، وتع�د ه�ذه الفعالية س�ابقة لموك�ب اإلمام  سابعاً
الحس�ينE، إذ تتيح للناش�ئين دون الرابعة عش�رة عمًرا المشاركة في 

هذا البرنامج لتنمية قدراتهم الخطابية واإللقائية بأسلوب يحاكي الكبار 

في عرض الموضوعات ثم ختمها بأبيات حسينية، يتبعها مجلس عزاء 

يقوم عليه الرواديد الصغار.

ثامناًا:  ال�رادود الصغي�ر، ومن أجل�ه أولى موك�ب اإلمام الحس�ينE اهتماًما 
إلع�داد جي�ل من الرواديد الحس�ينيين الصغار، عبر تنظيم�ه في كل عام 

مس�ابقة )ال�رادود الصغي�ر( لألعمار ما بين 9 � 18 س�نة، ليكتش�ف من 

خالله�ا األصوات والخام�ات الجيدة لتأهيله�م ألن يكونوا في مصاف 

كبار الرواديد وخدام اإلمام الحس�ينE والمش�اركة في مناسبات أهل 

.Bالبيت

ا:  مع�رض التصامي�م الرقمي�ة، وفي�ه يتناف�س المصممون عب�ر تطبيقات  تاسعاً
معالج�ة الص�ور ليعبروا ع�ن موضوع�ات وعناوين من قضي�ة كربالء 

تتجس�د في لوحات تصويرية تنقل المش�اهد لتل�ك األحداث األليمة، 

باس�تخدام التقنية الحديثة التي تس�اهم في تطوير الكفاءات والقدرات 
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اعتمادا على أجهزة الحاسب والبرمجيات.

ا:  مرس�م الطفل الحسيني، وله يقيم الموكب في كل عام مخيًما يتيح فيه  عاشراً
لألطف�ال تنمية مهاراتهم في الرس�م الحر لموضوعات تختص بقضية 

اإلم�ام الحس�ينE، باإلضافة لتنمية مهاراتهم ف�ي التلوين في كراس 

الرس�م الذي يعده أح�د الفنانين ويصدره الموكب س�نوًيا؛ بعد إجراء 

مسابقة ألفضل قصة تتحدث عن قضية أو شخصية من كربالء.

الحادي عشر:  الخيمة الحسينية للتبرع بالدم، وهي أحد أبرز فعاليات الموكب، 
ويحضرها بعض من المسؤولين في الجهات الرسمية والطبية، 

أعم�ال،  ورج�ال  واجتماعي�ة  ديني�ة  لش�خصيات  باإلضاف�ة 

يشاركون جميًعا بالتبرع بدمهم، ضاربين أروع األمثلة اإلنسانية 

في اإليثار واإلخ�الص والوالء لهذه األرض الطيبة، ويش�ارك 

ف�ي حملة التبرع بالدم عدد من المستش�فيات الخاصة، وتحت 

إشراف البنك اإلقليمي المركزي للدم الذي يقوم بدوره بحفظ 

الدم وتأمينه للمستشفيات حسب احتياجاتها.

 الثاني عشر:  المس�رح الحس�يني، وقد وظ�ف الموكب مواه�ب بعض الفرق 
المس�رحية للمش�اركة بتقدي�م ع�روض تبدأ م�ن الليلة الس�ابعة 

للمح�رم حتى الليلة العاش�رة، وتس�جل هذه الفعالية ف�ي العادة 

حضوًرا حاشًدا من مختلف شرائح المجتمع.

الثالث عشر:  المعرض األدبي، إذ يتيح الموكب الفرصة أمام األدباء والشعراء 
للمش�اركة بم�ا تج�ود ب�ه قرائحه�م الش�عرية إب�رازا إلبداعه�م 

وتش�جيعا لألق�الم األدبية المغمورة لتنطلق عبر منبر عاش�وراء. 

ويقي�م الموك�ب في كل عام أمس�ية )الش�عر الحس�يني( يجتمع 
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فيها الش�عراء م�ن مختل�ف المناطق إللق�اء قصائدهم الش�عرية 

المستوحاة من كربالء وسط حضور كبير من المتذوقين للشعر.

 فعالي�ات أخ�رى كثي�رة يقدمها الموكب، تش�مل زواي�ا تعريفية ألنش�طة أبرز 

اللجان االجتماعية الفاعلة في المجتمع؛ مستثمرا بذلك العدد الهائل لزوار فعاليات 

الموكب من جهة، وتعزيز مش�اركته في المش�اريع االجتماعية والخيرية والتطوعية 

من جهة أخرى.

 ولضم�ان س�ير تنفي�ذ فعالي�ات الموك�ب بسالس�ة، ت�م تش�كيل العدي�د من 

اللج�ان العاملة، وأهمها اللجن�ة اإلعالمية، وتهتم بطباعة البروش�ورات اإلعالمية 

والمطبوع�ات والبن�رات والتصامي�م، باإلضاف�ة للتغطي�ات اإلعالمي�ة المص�ورة 

والتقاري�ر عبر اإلنترنت ف�ي المواقع اإلخبارية والمنتديات وكذلك النقل المباش�ر 

لفعاليات الموكب.

 كذل�ك هن�اك لجن�ة النظام، تق�وم لجنة النظ�ام بتنظيم حركة الس�ير المروري 

عب�ر المداخ�ل والمخارج وتهيئة المواق�ف ووضع اإلش�ارات التوجيهية للدخول 

والخ�روج إل�ى المنطق�ة، وكذل�ك تزوي�د اللج�ان العاملة ف�ي الفعالي�ات بالكادر 

المناسب لعملية تنظيم حركة الزائرين داخل الفعاليات. وهناك أيًضا لجنة الضيافة، 

ولجن�ة الخدم�ات الميدانية، ولجن�ة المرئي والمس�موع، ولجن�ة المعزين، ولجنة 

الرواديد والشعراء، ولجنة استوديو التصوير.

وتضم اللجان لجنة نسائية بإدارة موازية لإلدارة الرجالية في هيكليتها اإلدارية، 

وتقوم بتغطية كل الفعاليات التي يقدمها الموكب في كل عام خالل الفترة المسائية 

الت�ي تبدأ عادًة بعد العش�رة م�ن المحرم، وتتيح للكادر النس�ائي اإلب�داع والعطاء، 

وتقدي�م الخدم�ات لكل الزائ�رات من داخل المنطق�ة وخارجه�ا، باإلضافة لعمل 

بعض البرامج اإلرشادية والمشاهد التمثيلية الحية أمام الجمهور النسائي المتفاعل 
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.Eدائًما مع قضية اإلمام الحسين

كان ذل�ك عرًضا س�ريًعا للتعريف بالمؤسس�ة وأهدافها وفعالياتها، أش�كركم 

على حسن استماعكم.

الأ�ضتاذ عبد اهلل اآل ر�ضوان )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
الحقيقة أنه ليس لدي الكثير بعد حديث السيد محمد الموسوي، فنحن، وجميع 

األنشطة والفعاليات الدينية نشترك في أهدافنا وتطلعاتنا، وتكاد تكون آلياتنا واحدة 

إال ما اختلف باختالف الفعالية المقامة نفسها. في حديثي عن لجنة التمثيل في بلدة 

أم الحمام أش�ير للبداية، وكانت عام 1423ه )2002م(، وكان نش�اطها نقلة نوعية 

ف�ي خطاب عاش�وراء؛ فمن جانب اس�تطاعت اللجنة توظيف الكثي�ر من الطاقات 

الكامنة والمواهب الواعدة لدى كثير من الش�باب، ومن جانب آخر اس�تقطبت من 

ش�رائح المجتمع من لم يكن يش�ارك في فعاليات الموس�م بالحضور للحس�ينيات 

واالستماع للخطب والمحاضرات الدينية التي كان يقتصر عليها نشاط الموسم.

وفي هذا الجانب أشير لما أثاره المسرح الحسيني من تصور بعض التقليديين 

لتهديده المنبر الحسيني بسحب حضوره منه. وأعتقد أن هذا التصور في غير محله؛ 

فحي�ن نجتم�ع على هدف إحي�اء المناس�بات الدينية بما يحقق لها النجاح بإش�راك 

ش�رائح المجتمع المختلفة فس�نتأكد أن جميع الفعاليات واألنش�طة الدينية مكملة 

لبعضه�ا البع�ض. أقول ذلك وأنا أس�ترجع أثر المس�رح على من ل�م يتعود حضور 

المجالس الحسينية كاألطفال وبعض فئات الشباب.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:

أش�كر األخوة الضيوف على ما قدموا لنا. وفيما يرتبط بطرح األس�تاذ حس�ين 
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العلق حول مراجعة خطاب المنبر الحس�يني في هذا الموس�م أش�ار إلى أن النس�بة 

العظمى من المواضيع مرتبطة بالجانب األخالقي والسلوكي واالجتماعي تحديًدا، 

وهذا أم�ر جيد؛ ألنه يالمس حاجات الناس وقضايا المجتمع وهموم أبنائه، ونحن 

إزاءه بحاجة لمعرفة تأثيره على مجمل السلوك؛ لنتبين إن كان الخطاب المنبري هو 

الوسيلة الفعالة لتناول قضايا المجتمع.

ش�خصًيا، ال أتص�ور كفاي�ة الخط�اب المنب�ري، فق�د ط�رأت عل�ى المجتمع 

سلوكيات لم يعد المنبر � منفرًدا � كافًيا لمعالجتها، خصوًصا في مراحلها المتقدمة، 

وهناك قضايا ومشاكل تحتاج لمراكز متخصصة إليجاد نوع من الخطاب التفاعلي، 

كقضاي�ا الش�باب ومش�اكل األزم�ات القائمة على مس�توى األس�رة والمجتمع في 

مختل�ف االتجاه�ات االجتماعية والسياس�ية والوطنية التي قد يبتع�د عنها كثير من 

الخطباء تحاشيا للدخول في مناطق يعتبرونها شائكة وحساسة.

وفيم�ا يرتبط بالفعاليات، نالح�ظ أن هناك تطوًرا ملحوًظا في االهتمام ببرامج 

وأنش�طة وفعالي�ات جديدة تق�وم على مختلف الوس�ائل الفنية والتقني�ات الحديثة 

على مس�توى الفن والمس�رح إليصال رسالة اإلمام الحس�ينE وقضية عاشوراء، 

وأعتقد بأهمية ذلك؛ لما له من دور في استقطاب مجاميع كثيرة لم يستقطبها المنبر، 

وخاصة الشباب.

إن تطوي�ر أداء ه�ذه الرس�ائل مه�م لضم�ان وصوله�ا خ�ارج ح�دود المنطقة 

والطائف�ة، وق�د الحظنا ه�ذا العام حضور ضي�وف من أماكن مختلف�ة من المملكة 

للمنطق�ة تعرف�وا على مختل�ف الفعالي�ات واألنش�طة الثقافي�ة والديني�ة والخيرية 

المتزامنة مع موس�م عاش�وراء، وهذا هو التحدي األساسي الذي يجب االهتمام به 

مستقباًل.
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الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
س�ؤال شائك أس�تاذ جعفر، ويحتاج إجابة الجهات المعنية. ال أعتقد أن أحًدا 

يدع�ي بك�ون المنبر حاّلاًل لكل المش�اكل؛ ورغ�م اإليمان بدوره الذي س�اهم في 

معالجة الكثير من القضايا العامة وتغيير حياة كثير من الناس، وعلى األخص أولئك 

الذي�ن يعتبرون لقدس�ية رجل الدي�ن والمنبر، إال أني ال أخفي قلقي من أن يس�اهم 

المنبر في تعقيد بعض القضايا االجتماعية الش�ائكة جهاًل أو اس�تجابة الستفزازات 

من هنا وهناك عبر الفضائيات ومواقع اإلنترنت. 

الأ�ضتاذ علي الحويدر )كاتب(:
أتس�اءل عن س�بب تجاهل وس�ائل اإلعالم لفعاليات وأنشطة موسم كمحرم؛ 

باعتب�اره موس�ًما ثقافًي�ا اجتماعًي�ا يزخ�ر باألنش�طة التي يش�ارك فيه�ا جميع فئات 

المجتمع. ثم إني أسأل عما إذا كان الموكب الحسيني مصرًحا رسمًيا. فإن لم يكن 

كذلك، أال يعد التحضير الضخم لمشروع محتمل اإليقاف وارًدا؟

الأ�ضتاذ ال�ضيد محمد المو�ضوي )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
س�ؤال أس�تاذ علي ح�ول تجاهل وس�ائل اإلع�الم لتغطي�ة فعاليات الموس�م 

تجيب عليه الجهات اإلعالمية؛ فما يفترض القيام به من جانبنا كجهات منفذة لهذه 

الفعالي�ات تم كما يج�ب، حيث أننا نوجه دعوات لهذه الجهات اإلعالمية لحضور 

الفعالي�ات المقبول�ة إعالمًيا، كبرنامج حمل�ة التبرع بالدم التي نرغب في اس�تثمار 

قبولها على مس�توى الوطن عبر اإلعالم، وال ننكر تفاعل بعض الجهات اإلعالمية 

بإنزال بعض األخبار رغم محدوديتها، وأملنا في زيادة مساحة هذه األخبار.

فيم�ا يخص موضوع الترخي�ص، فالمتعارف عليه في مجتمعن�ا المحلي عدم 

وج�ود تراخي�ص لتنفي�ذ الفعالي�ات واألنش�طة الثقافية. ل�ذا، نعتمد على اس�تثمار 

العالقات الطيبة مع بعض الجهات التنفيذية المباش�رة لتس�هيل بعض اإلجراءات، 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 190

كتقدي�م دعوة لها لحضور بعض فعاليات االفتتاح، فذلك يضفي نوًعا من الش�رعية 

والقبول على الفعالية في ظل غياب قانون يحكم ذلك في األنظمة المحلية.

الأ�ضتاذ عبد اهلل اآل ر�ضوان )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
أضيف على ما تفضل به السيد محمد رًدا على موضوع تجاهل وسائل اإلعالم 

ب�أن بع�ض الفضئيات بدأت تنتهج ش�يًئا من ه�ذا التجاهل؛ وذل�ك برفضها عرض 

برنام�ج أو فيدي�و كليب يصرف عل�ى إنتاجه أم�وااًل طائلة، أو عرض�ه لمرة واحدة 

فقط دون مقابل. أقول ذلك من واقع تجربة ش�خصية أكدت لي تدخل الواسطة في 

عمليات انتخاب ما يعرض في هذه القنوات. 

مدير الندوة:
من خالل متابعتي لمكتب سماحة الشيخ حسن الصفار وجدت أن جريدة اليوم 

غط�ت محاضرة واحدة دون اإلش�ارة لكونها ألقيت ضمن الموس�م العاش�ورائي، 

كذل�ك غطت صحيف�ة القدس العرب�ي محاضرة أخرى. وحس�ب علم�ي، فإنه تم 

إرساله خبر عن محاضرة للشيخ حول العمل االجتماعي، إال أن الخبر لم ينشر.

الأ�ضتاذ عبد اهلل القديحي )رجل اأعمال(:
عملت مس�ًحا في موسم محرم لهذا العام لسبعة مجالس، ووجدت ثالثة منها 

ق�د رّكزت على س�رد أح�داث كربالء تاريخًيا واس�تثارة العواطف معه�ا دون أدنى 

إش�ارة لفائ�دة أخرى، األمر الذي أش�عرني بع�دم تحضير الخطي�ب لموضوع يليق 

بالمنبر الذي نعلم جميًعا أنه ما وجد إال ليكون محطة للوعي والفكر، خصوًصا في 

المواس�م الدينية والثقافية التي تحضرها أعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع. 

ا تسيب بعض الخطباء في عدم التحضير لمجالسهم � التي يقبضون في  يؤسفني حقًّ

مقابله�ا ثمنًا باهًظ�ا � مقابل تحضير البعض اآلخر لها طيلة عام كامل، يجس�ون فيه 

نبض المجتع، ويعاصرون همومه وقضاياه.
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الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
ا تحضير  المجال�س التي أقمت عليها بحثي ب�دت لي مرتبة، وكان واضًحا جدًّ

الخطباء القوي لها؛ بغض النظر عن مدى موافقة هذه المواضيع المحضرة ألولويات 

المجتمع. ولدي هنا بيان لعش�رة من كبار علماء القطيف واألحس�اء، يش�ددون فيه 

على ضرورة التحضير والتجهيز للمجالس وعدم االعتماد على الذاكرة.

الأ�ضتاذ ال�ضيد محمد المو�ضوي )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
تعودنا في موكب اإلمام الحس�ينE التحضير المس�بق ألنش�طته، وال نعتمد 

االرتجالية سوى في الحديث والخطابة.

الأ�ضتاذ زكي البحارنة )ع�ضو الهيئة التنفيذية للمنتدى(:
أعتقد أن مبعث الفعاليات الثقافية واالجتماعية التي صاحبت المنبر الحسيني 

في الس�نوات األخيرة حالة وجدانية تفاعلية مع مأساة كربالء، وهذا انبعاث طبيعي 

امتد بامتداد تاريخها، وأتمنى أن تتس�ع دائرة هذا التفاعل ليخرج موس�م عاش�وراء 

بمش�اريع تخدم الواق�ع االجتماعي؛ بحيث يتبنى كل منبر أو موكب حس�يني قضية 

اجتماعي�ة، تماًما كقضي�ة التبرع بالدم الموظف�ة، أو إعانة الجمعي�ات الخيرية التي 

تبقى في حاجة مستمرة لدعم المجتمع.

الأ�ضتاذ محمد الدهان )م�ضرفي(:
أش�رت أس�تاذ حس�ين لعدم تناول الخطباء موضوع المرأة والقضايا العقائدية 

بالمس�توى المطل�وب. وق�د وفق�ُت ه�ذا الع�ام لحض�ور العدي�د م�ن المجالس، 

ووجدت أن هناك تناواًل كثيًرا لقضية المرأة، ولكنه في أكثره س�لبي. أما الموضوع 

ا، حتى أكاد أجزم أنه س�يطر على عموم  العقائ�دي، فقد تم تناوله بش�كل واٍف ج�دًّ

المجال�س، وربم�ا لم تجد ذلك ف�ي المجالس الت�ي غطيتها بنفس�ك بحكم تناول 

خطبائها لمواضيع محددة بموجب بيان علماء القطيف واألحساء الذي أشرَت له.
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 الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
إن تحلي�ل دم اإلنس�ان ال يحت�اج ألكث�ر من قط�رة واح�دة، أري�د أن أقول أن 

دراسة جميع مجالس القطيف ال يتوجب تغطيتها جميًعا؛ وبعض النماذج كافية في 

تص�وري. أما عن موضوع التزام خطباء المجالس األربع�ة بالبيان الذي تم توقيعه، 

فلم يكن ضمن الموقعين منهم س�وى خطيب واح�د. والحقيقة أن هذا البيان اتخذ 

منهجا س�ار عليه الكثير م�ن الخطباء من مختلف التي�ارات والمدارس، حتى ألني 

أفترض أن ما استعرضته يكاد يشملها جميًعا وال أجزم بصحتي افتراضي.

مدير الندوة:
لدي هنا نش�رة »عاش�وراء«، وفيها إش�ارة لوجود أكثر من ألف�ي مأتم عزاء في 

القطي�ف واألحس�اء. ورغم كث�رة العدد، إال أن تناول الش�أن السياس�ي من خاللها 

ضعي�ف. وأتوق�ع أن الس�بب الرئيس يعود لكون الموضوع السياس�ي أمر ش�ائك، 

األم�ر الذي يبتعد عنه الخطباء، خصوًصا وأن الهم السياس�ي ضعيف عند أكثرهم؛ 

فقلة منهم فقط يتعاطون السياسة. أال توافقني الرأي؟

 الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
كالمك في محله، ولكن تبقى مالحظة أن الخطيب يمثل معياًرا وقياًسا للرأي 

الع�ام. لذا، يفترض به أن يعبر عن حاجات الناس وقضاياهم عبر المنبر، والهروب 

من هذه الهموم ال يعبر عن تحمل مس�ؤولية، وهو س�بب مقنع لضعف تناول الشأن 

السياس�ي. وحتى نكون منصفين، ليس من واجب الخطيب تقديم دراس�ة سياس�ية 

أو تحليل موقف سياس�ي ش�ائك، بقدر إثارة قضايا عامة قائم�ة في المجتمع وطنًيا 

وإقليمًيا ذلك من التعبير عن موقفه ورأيه تجاه ما يحصل. 

 الأ�ضتاذ وليد عا�ضور )طالب(:
يدعو أكثرنا للتحلي بأخالقيات أهل البيت في حين أنهم شخصًيا بعيدون عنها 
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تمام البعد. أال ترى حاجتنا أس�تاذ حس�ين لتوظيف معظم خطاباتنا لخدمة الجانب 

االجتماعي والسلوكي؟

الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
لي�س هناك اعت�راض على تن�اول أي موضوع يخ�دم المجتم�ع. هناك تحفظ 

واحد فقط، وهو عدم تغييب المواضيع األخرى، كموضوع المرأة الذي أش�رنا له. 

األس�تاذ مدير الندوة أش�ار أللفي مجل�س، وليس ثمة ما يقرأ ح�ول المرأة في هذه 

المجالس، رغم بروز خطبائها.

الأ�ضتاذ علي ال�ضويد )موظف متقاعد(:
أش�ار األستاذ حسين إلى شغل المسرح لحيز كبير في الخطاب الديني. ورغم 

قناعتي بالتطور المطرد للمنبر الحس�يني في الس�نوات األخيرة، إال إني أتس�اءل إن 

كان المسرح يمثل خطًرا عليه؟

 الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
ال ش�ك أن جمي�ع فعالي�ات الخطاب الديني تدف�ع بعضها في حال�ة تكاملية، 

وحين نتحدث عن مس�تقبل الطرح المتجدد القادر على س�حب البس�اط من تحت 

المنبر؛ فلما نرى من استقطابه ألعداد كبيرة م مختلف شرائح المجتمع، األمر الذي 

يؤكده مجرد استقراء سريع وبسيط على أرض الواقع.

الأ�ضتاذ نافع تحيفة )تربوي(:
أال تالحظون أننا نش�ير لتعقيد مش�اكلنا االجتماعية وحاج�ة معالجتها لمراكز 

متخصص�ة ت�ارة، ونطالب خطب�اء المنابر تارة أخرى بتناولها ولو بإش�ارة بس�يطة؟ 

وهل اإلشارة سهلة؟ 

اإلش�ارة تتطلب وجود تصور مبني على دراس�ات، وال دراس�ات لدينا لغياب 
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المراكز المتخصصة. لذا، ال نملك إزاء إفالسنا إال إلقاء التبعة على األفراد متمثلين 

في الخطباء وغيرهم وجعلهم شماعات نعلق عليها قصورنا.

 الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )اأحد ال�ضيوف الم�ضاركين(:
»عل�ى قدر أه�ل العزم تأتي العزائ�م«. المجتمع ينظر لرج�ل الدين كرمز كبير 

يتوقع منه الكثير، والورقة التي أعددتها اكتفيت بتحليلها بعيدا عن النقد، ولو نقدتها 

لخرجت بما يفتح لنا أبوابا أخرى من النقاش الذي ال يحتمله وقت البرنامج.

في نهاية حديثي أقترح أن يتم إعداد ورقة توزع على الخطباء قبل موسم محرم 

الق�ادم؛ بحيث تش�مل جميع قضايا المجتمع وهمومه ف�ي مختلف المجاالت، مع 

رص�د بعض مقترح�ات معالجتها ضمن إطار متوازن ومعق�ول، من أجل أن يرتقي 

خطابن�ا المنب�ري ويصبح قادًرا عل�ى مواكبة التحوالت الت�ي معاصرها وتصبحون 

على خير.



الندوة الحادية ع�سرة

الدوريات الثقافية في المنطقة
1429/12/17ه الموافق 2009/1/13م

ال�سيوف: �
م�لة الكلمة، م�لة نور القراآ� الأ�ستاذ ح�سن  عبدالعلي اآل حمادة

م�لة الواحة الأ�ستاذ يو�سف اأحمد الح�سن

م�لة ن�سو�س معا�سرةالأ�ستاذ ال�سيد علي با�ر المو�سى

م�لة ال�ساح�الأ�ستاذ عبد ال�الق عبدال�لي� ال�نبي

م�لة الفقاهةال�سيخ جعفر علي البناوي

مدير الندوة: الأ�ستاذ فو�اد عبدالواحد ن�سر اهلل*)1) �

* كاتب وإعالمي في مجلة اليمامة.



ال�سيرة الذا ية لل�سيوف:

اأوًل: الأ�ضتاذ ح�ضن عبدالعلي اآل حمادة:
من مواليد القطيف عام 1393ه� )1973(. �
صدرت له عشرة كتب في مجاالت ثقافية متنوعة. �
قدم حلقات حوارية تلفزيونية في عدة مواضيع ثقافية. �
يرأس تحرير مجلة )القرآن نور(. �
عضو هيئة تحرير مجلة الكلمة. �

ثانياً: الأ�ضتاذ يو�ضف اأحمد الح�ضن:
من مواليد األحساء. �
حاص�ل عل�ى بكالوري�وس علوم حاس�ب آلي م�ن جامعة  �

الملك فهد للبترول والمعادن.
كاتب في المجتمع والثقافة والمعلوماتية. �
ا في مدارس إدارة التعليم. � يعمل مدرساً

ثالًثا: الأ�ضتاذ ال�ضيد علي باقر المو�ضى.
من مواليد األحساء. �
باحث وكاتب ويرأس تحرير مجلة )نصوص معاصرة(. �
ترأس قسم اإلعالم بالحوزة العلمية باألحساء. �
له كتابات في الصحافة المحلية والعربية. �

رابًعا: الأ�ضتاذ عبدالخالق عبدالجليل الجنبي.
من مواليد القديح بمحافظة القطيف. �
كاتب وباحث في مجال التاريخ والتراث. �
يعمل كمدخل بيانات في مستشفى القطيف. �



من مؤلفاته: )ش�رح ديوان ابن المق�رب(، )هجر وقصباتها  �
الثالث(، )المنظومة الهجرية(.

يرأس تحرير مجلة الساحل. �

خام�ًضا: ال�ضيخ جعفر علي البناوي:
من مواليد العوامية بمحافظة القطيف. �
درس العلوم الدينية في عدة مدارس متقدمة. �
كتب وأّلف في الفقه واألخالق. �
أسس مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الفقهية. �
ترأس تحرير مجلة )الفقاهة(. �





الدوريات الثقافية في المنطقة

مقدمة راعي المنتدى الأ�ستاذ جعفر ال�سايب:
الس�الم عليك�م ورحم�ه الل�ه وبركاته. في مواس�م س�ابقة، اس�تضاف منتدى 

الثالثاء الثقافي مجموعة من المنتديات الثقافية في المنطقة، بغرض عرض تجاربها 

واالس�تفادة م�ن إمكاني�ة التنس�يق والتعاون معه�ا؛ عب�ر التعريف بأنش�طتها وآفاق 

عملها المس�تقبلية. وفي هذه الليلة، نس�تضيف نخبة من القائمين على مجموعة من 

المش�اريع الثقافي�ة المهمة ف�ي المنطق�ة، والمتمثلة في اإلص�دارات والمطبوعات 

الدوري�ة؛ الت�ي أدت � وال ت�زال � دوًرا رائ�ًدا ف�ي الحركة الثقافية ف�ي المنطقة على 

مختلف األبعاد الثقافية، أدًبا وفكًرا وتاريًخا ودينًا. 

ال ش�ك أنن�ا بحاجة للوق�وف على هذه التج�ارب الثقافية والخب�رات األهلية 

المتراكمة على مدى س�نوات طويلة؛ لالس�تفادة منها في مسيرة التكامل التي نعمل 

من أجلها جميًعا. لذا، آمل أن يكون حوارنا الليلة جاًدا وثرًيا.

 مقدمة مدير الندوة: 
كان إص�دار دوري�ة أدبي�ة أو فكرية إلى م�ا قبل ع�ام 1412ه )1992م( حلًما 

ي�راود الكثير م�ن المثقفين من أبناء هذه المحافظة، بل أن مجرد التفكير بش�يء من 
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هذا القبيل كان ترًفا فكرًيا وحلًما من أحالم اليقظة. ولكن حضور األفكار والرؤى، 

فض�اًل ع�ن وف�رة األقالم المفك�رة ونض�وج األدوات اإلبداعية، كل ذل�ك مهد في 

المنطق�ة أرضية خصبة للكتابة الت�ي التهمتها المطبوعات العربية والوطنية باحتفاء؛ 

فطالم�ا تصّدر إبداع المنطق�ة واجهات الصحف والمجالت العربية، يش�هد بذلك 

تاريخ المنطقة منذ ما يزيد على سبعين عاًما.

ولعل مجلتي »العرفان« و»األديب« خير شاهد على هذا الحضور، قبل أن يتم 

إصدار دوريات محلية تجمع ش�تات ه�ذا الحضور من قبيل مجلة الكلمة، الواحة، 

نصوص معاصرة، الس�احل، الفقاهة، فكانت البلس�م والمتنف�س الذي أتاح ألدباء 

المنطقة ومفكريها خلق حراك ثقافي ناهض الجمود الفكري وترجم الضمير الحي 

بتمثي�ٍل مثقٍف حٍر غير مؤدلج، فحلق بذلك آلفاق الحدث العالمي متجاوًزا حدود 

الوط�ن، وانفتح المثقف بذلك على كل الفضاءات في عصر العولمة التي ش�رعت 

ل�ه اآلفاق عل�ى مصاريعه�ا، فغدا أح�د المؤثرين في الثقاف�ة الوطني�ة والعربية عبر 

الحوارات الثقافية والحضارية، فضاًل عن التبادل المعرفي. 

ف�ي ندوتنا الليلة، س�نحاول مقاربة واق�ع عدد من الدوري�ات الثقافية المحلية 

التي أس�همت في تطور البن�اء الثقافي والمعرفي في وطنن�ا الصغير، كما في عالمنا 

الواس�ع، يش�اركنا ف�ي ذلك كل من األس�تاذ حس�ن آل حمادة عن مجل�ة »الكلمة« 

ومجلة »القرآن نور«، واألس�تاذ يوس�ف الحس�ن عن مجلة »الواحة«، والسيد على 

الموس�ى عن مجل�ة »نصوص معاصرة«، واألس�تاذ عبد الخال�ق الجنبي عن مجلة 

»الساحل«، والشيخ جعفر البناوي عن مجلة »الفقاهه«.

الأ�ستاذ ح�سن اآل حمادة »م�لة الكلمة، م�لة القراآ� نور«:
سأتحدث عن مجلة الكلمة بشكل مختصر، باعتباري عضًوا في هيئة تحريرها 

والقرآن نور باعتباري رئيس تحريرها.
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قد يتراءى للبعض أن الحديث عن واقع المجالت الثقافية، هو حديث خاص 

بالنخبة المثقفة التي تش�تغل على القضايا الثقافية في أبعادها المختلفة، وهذه فكرة 

ال نتبناه�ا، فنحن نأمل أن ينخرط الجميع ف�ي صنع الحراك الثقافي؛ حيث ال يصح 

أن تحتك�ر الثقاف�ة ف�ي فئة قليلة م�ن الناس، وإن كان�ت الرؤية العامة في األوس�اط 

االجتماعية تميل لهذا التصور.

ولي�س خافًي�ا على أحد � كما يقول أحمد عب�د المعطي حجازي � أن الثورات 

التقني�ة التي تالحقت في العصر الحدي�ث حّولت العالم إلى قرية كونّية، وهناك من 

ي�رى العال�م اآلن أصغ�ر من قرية، يش�بهه في ذلك براحة يد مبس�وطة يس�تطيع كل 

من�ا أن يتابع ما يحدث فيها ببس�اطة. لذا، آمل أن يك�ون حديثنا عن واقع المجالت 

الثقافية بهدف إضاءة الجانب من الصورة، األمر الذي إن تم تبنيه بين القائمين على 

المج�الت الثقافي�ة والجمهور المثقف؛ فس�نصل بنتاجنا الثقاف�ي لدرجة قريبة من 

الكمال.

ال يخف�ى عل�ى المتابعين لمجل�ة »الكلمة« ص�دور عدده�ا األول في خريف 

1413ه )1993م( كمجل�ة فصلي�ة، وكان عدده�ا الواحد والس�تون قد صدر قبل 

أسابيع. وتهتم المجلة حسب قواعد النشر فيها بقضايا الثقافة ومشكالتها في العالم 

العرب�ي واإلس�المي، والتجدد والبن�اء الحضاري، وكذلك قضاي�ا اإلنماء التربوي 

والتعليمي، ومس�تقبليات المش�روع الثقافي � الحضاري � اإلسالمي المعاصر، مع 

اإليمان بقيم الحرية واالنفتاح والتس�امح، وهي اهتمامات تمثل خارطة طريق لكل 

من يحمل هّم النهوض بواقع مجتمعاتنا العربية واإلس�المية؛ إذ ال نتصور أن تتقّدم 

مجتمعاتنا إذا كانت القضايا التعليمية والتثقيفية في آخر أولوياتها، وليس بمقدورنا 

، تحترم فيه الحريات،  أن نتوقع إصالًحا ثقافًيا حقيقًيا إن لم نؤس�س لمجتمع مدنيٍّ

وتس�ود فيه قيم التعددية، والمساواة، والعدالة االجتماعية، واألخوة التي تذيب كل 

الحواجز المصطنعة بيننا كشركاء في اإلنسانية.
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إن مجل�ة الكلم�ة هي مجل�ة فكرية رائدة وس�ّباقة؛ إذ اس�تطاعت خ�الل فترة 

صدروه�ا التي امت�دت ألكثر من عقد أن تبلور مجموعة م�ن المفاهيم المهّمة التي 

أصبح�ت اآلن تناق�ش وتطرح بجدّية في الكثير من المنابر الثقافية؛ على المس�توى 

الرس�مي والش�عبي، مثل قضايا الحوار، والتعددية، والالعنف، وحقوق اإلنس�ان، 

ومفه�وم المجتم�ع المدن�ي، وغي�ر ذل�ك، وباس�تطاعة أي متابع ومهت�م أن يرجع 

ألعدادها عبر موقعها اإللكتروني؛ ليتحقق من ذلك.

لق�د نجح�ت مجلة »الكلمة« ف�ي تقديم صورة طيبة عن مثقف�ي المنطقة، وقد 

م ألطروحاتها،  تفاجأ الوسط الثقافي على مستوى الوطن العربي، بالمستوى المتقدِّ

م رئيس تحريرها األستاذ زكي الميالد في طهران من قبل المجمع العالمي  حتى كرِّ

للتقري�ب بين المذاهب اإلس�المية في الجلس�ة الختامية للمؤتم�ر الدولي الحادي 

والعش�رين للوحدة اإلس�المية، وذل�ك بعد اختي�ار مجلة »الكلم�ة« كأفضل مجلة 

هادفة في وسائل اإلعالم ونقل الرأي الحر والواعي في هذا العام.

وق�د كتبت صحيفة الوقت البحرينية في تميز مجلة »الكلمة« ما نصه: )ما يميز 

مجل�ة »الكلم�ة« � بوصفها دورية فكري�ة دينية � هو قدرتها الالفت�ة على توفير مواد 

متنوعة تلبي مختلف األذواق والتوجهات المراد استقطابها. قد تبدو المهمة يسيرة 

للوهل�ة األولى، فالمس�ألة ال تتعدى تجميع كم من الكتاب�ات في مختلف األبواب 

واالهتمام�ات، تتراوح بين المعرف�ي الرصين والمعلوم�ات والمتابعات واألخبار 

الثقافية إال أن ذلك ال ُيعبِّر عن تمام الصورة؛ فهناك دوريات عديدة تأخذ بمثل هذا 

االلتزام التحريري، وتتجه إلى توليف محتوى متعدد المضمون والمستوى، إال أنها 

تظل باهتة، ومحكومة باإلهمال وربما االحتجاب(. 

ونظ�ًرا للنجاح ال�ذي حققته الكلمة؛ فقد أصدرت سلس�لة من الكتب، آخرها 

كتاب »مس�تقبل الثقافة اإلس�المية في ظل ث�ورة المعلومات وتحدي�ات العولمة«، 

وه�و من إعداد وتقديم المتحدث، وفي كتابة هذا الكتاب ش�ارك ثالثة وخمس�ون 
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باحًثا من مختلف البلدان العربية.

ال ش�ك أن المجل�ة حققت تفاعاًل كثيًرا م�ن الكتاب م�ع أطروحاتها، فراحوا 

يبش�رون بها في كتاباتهم، كما اعتمدوا بحوثها مصدرا لعدد من كتاباتهم المعاصرة 

الت�ي كان�وا يرس�لونها للمجلة م�ن مختلف ال�دول العربي�ة واألجنبي�ة، مما زاحم 

موادها، وس�اهم في سرعة تحضير أعدادها الجديدة بمجرد نشر األخير منها. لكن 

الملف�ت في الموضوع هو أنه رغ�م التفاعل العربي مع المجلة، إال أنها أخفقت في 

اس�تقطاب األقالم المحلية، ذاك أنه بالكاد تصلنا مش�اركة لكتاب خارج دائرة أسرة 

التحرير، وما يصلنا في هذا اإلطار يكون بطلب وإلحاح.

ويعزو البعض ذلك ألس�باب، منها ضيق مساحة توزيع المجلة داخلًيا، بيد أن 

هذه المش�كلة تم�ت معالجتها، وأصبحت أع�داد المجلة متاحة لم�ن يرغب فيها، 

فضاًل عن إتاحتها على ش�بكة اإلنترنت في موقع خاص بها. وس�بب آخر يعتقد فيه 

بنخبوية المجلة، ولست مع هذه الرؤية؛ لما أرى من مواد ميسرة للجميع وإن غلبت 

عليها اإلطالة.

أم�ا مجلة »القرآن نور« فهي مجلة متخصصة في الش�أن القرآني، صدر عددها 

األول في بيروت عام 1423ه )2002م(، وهي تسعى لتحقيق جملة من األهداف، 

منها إش�اعة الجو القرآني، التأس�يس للتفس�ير التربوي بمنهجي�ة علمية موضوعية، 

تنشيط المشروع الداعي لربط الشريعة بعموم القرآن، السعي لتأسيس مدرسة قرآنية 

متميزة، إعداد جيل من الكوادر القرآنية.

ويعم�ل عل�ى تحرير المجلة نخبة م�ن علماء ومثقفي القطي�ف. وكونها مجلة 

متخصص�ة، قلص ذلك عدد المش�اركين فيها، وقصر التفاع�ل معها على مجموعة 

م�ن المهتمي�ن فقط. ومن خالل تجربتنا، اكتش�فنا قلة المش�تغلين عل�ى الكتابة في 

الجانب القرآني بالمنطقة، يعود ذلك ألسباب، منها غياب الدروس القرآنية الجادة 
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على مس�توى الح�وزات والجامعات، أو وجودها بش�كل متواض�ع، ومنها الكتابة 

بلغة ماضية بعيدة عن الواقع، األمر الذي س�اهم في تحويل إصدار المجلة الدورية 

األصل إلى مجلة نصف سنوية. 

وأصدرت مؤسس�ة القرآن نور التي تصدر المجلة عنها ثالث سلس�الت، هي 

)سلس�لة المناهج الدراسية(، )سلسلة القرآن نور(، و)سلسلة الثقافة القرآنية(. كما 

رعت مس�ابقة البحوث والدراس�ات التي نجحت في س�نتها األولى ثم تعثرت بعد 

ذلك ألسباب، منها ما تقدم فيما يخص قلة المشتغلين على الكتابة في علوم القرآن. 

ف�ي ختام كالمي، أقترح تدوير رؤس�اء تحرير المجالت األخرى في المنطقة، 

فليس من الصحيح إطالًقا أن يبقى رؤساء التحرير إلى أن يأذن الله � سبحانه وتعالى 

� لهم بالرحيل، فاستبدال رؤساء التحرير قد يضخ روًحا جديدة للمجلة، أقول قولي 

هذا وأود أن ال يحسب باعتباره دعوة انقالبية على مشاريع مثقفينا الكرام.

الأ�ستاذ يو�سف الح�سن؛ »م�لة الواحة«:
ما سأتحدث فيه الليلة عبارة عن إشارات سريعة حول المجلة التي لم أكن من 

مؤسس�يها، وإن كنت بقلبي معها منذ والدتها، وكان ذلك قبل خمس عش�رة عاًما؛ 

ف�ي ظ�ل التفكير في توظيف بع�ض األقالم المتمكنة التي لم تكن تجد لها مس�احة 

تكتب فيها، مما دعاها للكتابة في بعض المجالت الثقافية والفكرية و التاريخية في 

مدن ومناطق المملكة.

ص�درت مجلة »الواحة« بعد صدور مجلة »الكلم�ة« لتكون مكماًل ثقافًيا لها؛ 

ففي الحين الذي كانت تهتم فيه »الكلمة« بالقضايا الفكرية والثقافية البحتة، جاءت 

»الواحة« مهتمة بالقضايا الثقافية واألدبية والتراثية والتاريخية، وهي مجاالت تفتقر 

لها الكثير من المجالت والدوريات المحلية في المنطقة.

لق�د اس�تطاعت مجل�ة »الواحة« منذ صدورها تحت إش�راف األس�تاذ الس�يد 
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عدن�ان العوام�ي والدكت�ور حم�زة الحس�ن ع�ام 1993م أن تس�تقطب الكثي�ر من 

الكت�اب المتنوعي�ن، وحتى اليوم، كتب فيها ما يزيد عل�ى األلف قلم بطرح متوازن 

لمختل�ف قضايا التراث والتاريخ والثقافة في القطيف واألحس�اء. وبذلك، ش�قت 

المجلة طريقها بإخالص العاملين عليها ودعمهم لبعضهم لضمان استمرارها رغم 

المعوقات والتحديات التي تواجهها.

وحت�ى يتمك�ن العامل�ون عل�ى المجل�ة من مواجه�ة ه�ذه التحدي�ات فإنهم 

يتطلعون لتحقيق بعض األهداف، منها مش�اركة أكبر عدد من الكتاب، ليس لنقص 

فيهم؛ فهن�اك فائض من الموضوعات، وإنما طلًبا لتحقيق التنويع في الش�خصيات 

والطرح، ومنها المبادرة لدعم المجلة ماديا، وعبر التعريف بها في مختلف وس�ائل 

اإلعالم.

إن م�ن أه�م المعوقات الت�ي تواجهها المجل�ة عدم رس�ميتها؛ إذ ال يوجد لها 

تصري�ح داخل المملكة، عل�ى عكس الدول األخرى، األمر ال�ذي خلق عائًقا آخر 

يتمث�ل في صعوبة التوزي�ع. لذا، فإنه يتم توزيعها ضمن ضوابط محلية يدوًيا أو عبر 

البريد، وهناك طلب رسمي من وزارة الثقافة للحصول على ترخيص منذ ما يقارب 

العشر السنوات لكنه ال زال عالًقا.

المش�اكل المادي�ة وعدم الترس�يم وضع�ف المش�اركة النس�ائية التي نحرص 

عليه�ا، كله�ا تمثل عوائق كذلك، لكنه�ا واقًعا ال تقف حجر عثرة ف�ي طريقها؛ فال 

ي�زال إصدارها مس�تمرا رغم ذلك، يدفع فريق عملها الحلم بتحويلها إلى مؤسس�ة 

ثقافية رسمية يمكن تنفيذ الكثير من الخطط إلى واقع ملموس.

الأ�ستاذ ال�سيد علي المو�سى؛ »م�لة ن�سو�س معا�سرة«:
ربم�ا يكون مش�روع »نصوص معاصرة« مختلفا بعض الش�يء عن المش�اريع 

األخ�رى؛ ذاك أنه�ا ال تس�تكتب أبناء المنطق�ة بل أقالًما أخرى م�ن مختلف الدول 
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العربي�ة ألهداف يس�توجب ذكرها الحديث ع�ن ظروف نش�أتها وبداية صدورها، 

وكان ع�ام 1425ه )2004م( ف�ي إي�ران، ف�ي ظ�ل إقام�ة بع�ض المثقفي�ن هن�اك 

واحتكاكهم باألجواء الثقافية والتفاعالت الفكرية على الس�احة اإليرانية، مما خلق 

رغبة عكس ذلك على الساحة العربية بتوازن دون انحياز لتيار على حساب آخر. 

وبحم�د الل�ه اس�تطاعت المجل�ة ط�رح ملف�ات مهم�ة، كمل�ف االتجاهات 

العقلية في علم الكالم اإلس�المي، وملف المرأة، وملف الشعائر الحسينية، وملف 

العالقة بين الجامع�ة والحوزة، غيرها وتناولت فيها جميًعا مختلف اآلراء الماضية 

والحاضرة للخروج بدراس�ة متكاملة منصفة، مما س�اهم في انتشار صدى المجلة، 

وأث�ر إيجاًب�ا في عملي�ة توزيعها ف�ي الكثير من ال�دول العربية، وعل�ى األخص في 

المغ�رب العربي. ولئن ش�ددت عليها الرقابة كما في بعض ال�دول، إال أن ذلك لم 

يكن ليمنع مد جسور التواصل النخبوي بين المثقفين واألكاديميين.

ولق�د اعتم�دت المجلة على مس�توى الجامعات اإليراني�ة � كجامعة طهران � 

لنش�ر بحوث ومقاالت بعض األساتذة الراغبين في الحصول على درجات علمية. 

وانبثق�ت م�ن المجل�ة مجلة أخرى خاص�ة باالجته�اد والفقه اإلس�المي المعاصر 

أصدرتها المؤسسة باسم »االجتهاد والتجديد«، وقد حققت صدًى طيًبا في أعدادها 

الثمانية التي أصدرتها حتى اآلن.

 كذلك أصدرت المؤسس�ة سلس�لة »نصوص معاصرة« نش�ر منها أربعة كتب 

بالتعاون مع دار الهادي، وهي )المدرس�ة التفكيكية(، )االتجاهات العقلية في علم 

الكالم(، )المرأة في الفكر اإلسالمي(، )جدل ومواقف في الشعائر الحسينية(، وقد 

حظي هذا األخير بطلب كبير. وهناك سلسلة )االجتهاد والتجديد( قيد الطباعة.

قب�ل أن أخت�م كالمي، أود التأكيد عل�ى أننا كمثقفين في المنطق�ة � بالنظر لما 

لدين�ا م�ن مش�اريع ثقافية متع�ددة � نمتل�ك منظومة معرفي�ة تفتقر لها المؤسس�ات 
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الرس�مية والوزارات الحكومية. فيا حبذا لو تولى هذه المشاريع أهمية أكبر؛ بحيث 

ينشأ لها مركز يعنى بنشر نتاجها المحلي وترويجه في المحافل الثقافية والجامعات 

والمراك�ز العربي�ة والعالمية، كما أؤيد اقتراًحا لألس�تاذ يوس�ف الحس�ن أش�ار فيه 

إلص�دار ملخصات باللغتين االنجليزية والفرنس�ية عن ه�ذه اإلصدارات في خطة 

لزيادة مساحة التعريف بها وتحقيق االستفادة المرجوة. 

الأ�ستاذ عبد ال�الق ال�نبي؛ »م�لة ال�ساح�«:
بداية أش�كر الظروف الت�ي جعلتني ضمن آخر من يتكل�م؛ فذاك يختصر علي 

الكثي�ر مم�ا تفض�ل به األخ�وة الزمالء، لما تش�ترك به مجلة الس�احل ف�ي همومها 

وتطلعاتها مع ما قدموه قبلي. 

 من�ذ أخرجن�ي رئي�س تحرير المجلة الش�يخ حبي�ب آل جميع حفظ�ه الله من 

أروق�ة البحث والكتابة إلى أروقة المجالت والنش�ر ونحن نعمل فريًقا واحًدا على 

مجل�ة »الس�احل« التي أردنا لها أن تك�ون لوحة فنية يزدان بها ج�دار القطيف، غير 

مستغنين في ذلك عن تبني النقد واستماع اآلراء؛ لما في ذلك من أثر إيجابي يرتقي 

به مشروع ثقافي واعد لم يتجاوز عمره السنتين.

ول�دت المجلة ف�ي ش�تاء ع�ام 1427ه )2007م( وتحملُت مس�ؤولية إدارة 

تحريره�ا إيماًن�ا من�ي بأهدافه�ا التي يتطل�ب تحقيقها جه�ًدا كبيًرا، أق�ول ذلك لما 

أصبحن�ا نعي�ش في زمن تط�ورت فيه المعارف والعل�وم، وبات اإلنس�ان فيه واعًيا 

وق�ادًرا على تمييز الجيد من الرديء فيم�ا يتلقى من فكر، األمر الذي صّعب عملية 

اختي�ار م�ا يقدم له. لذا، يجته�د فريق عمل المجلة لدفع المجلة نح�و التميز، تارًكا 

تقييم ذلك للقارئ الكريم فهو مرآته الصادقة.

ال�سيخ جعفر البناوي؛ »م�لة الفقاهة«:
في البدء أش�كر األس�تاذ جعفر الش�ايب عل�ى إتاحة فرصة التع�رف على أبناء 
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المنطق�ة وما يقدمونه لدفع عجل�ة ثقافتها، ويطيب لي التعري�ف بمجلة »الفقاهة«؛ 

مشيًرا أواًل إلى اختالفها عن عموم الدوريات الصادرة؛ وذلك لتخصصها في مجال 

الفقه، وهو مجال تواجه الكتابة فيه صعوبات ألس�باب، منها ارتباطها بشكل مباشر 

بالعلماء والش�أن الديني العميق، فقد يكتب ش�خص ما في أي ش�أن آخر ويخطئ؛ 

فتغتفر له زلة خطئه، ولكن خطأ الكتابة في الشأن الفقهي أمر مرصود ال يغتفر.

والعلماء في مجال الكتابة الفقهية صنفان، صنف ليست لديه خبرة كتابية رغم 

كث�رة بحوثه وقدرت�ه الجلية على إلقائها وتدريس�ها، والصنف الثان�ي يملك بحوًثا 

مكتوب�ة بمهارة، لكنه يحجم عن نش�رها؛ تحاش�ًيا للنقد أو تحديد مس�تواه العلمي 

الحقيقي. لذا، تفتقر المجلة لمواضيع النش�ر منذ بداية تأسيسها وعملها على ثالث 

مناطق رئيس�ية هي القطيف واألحس�اء والبحرين بهدف إبراز الواجهة العلمية لهذه 

المنطقة.

حت�ى اليوم، صدر للمجلة س�تة أعداد والعددين الس�ابع والثامن قيد اإلصدار 

في 360 صفحة بواقع 17 دراس�ة راقية للعديد من مش�ايخ المنطقة كالشيخ مهدي 

المصلي في موضوع والية المرأة في الفقه اإلس�المي، والش�يخ � بالمناس�بة � أحد 

أعضاء الهيئة االستش�ارية الت�ي تضم مجموعة من علماء المنطق�ة، يعملون جميًعا 

على تطوير المجلة ويساهمون بشكل فّعال في خروجها للقارئ بالمستوى الالئق.

وح�ول فص�ول المجلة، أش�ير لباب »أع�الم فقهية« ال�ذي حررنا في�ه العديد 

من الدراس�ات ألعالم المنطقة كالش�يخ علي العيثان، والش�يخ إبراهيم بن سليمان 

القطيف�ي. وهناك ب�اب »الت�راث الفقهي«، ويخت�ص بتحقيق مخطوط�ات العلماء 

القديمة في القطيف واإلحس�اء والبحري�ن، وفي هذا المجال تعاون مركز الفقاهة � 

ال�ذي تص�در المجلة عنه في بيروت � مع مكتبة اإلمام الرضا في إيران لتبادل بعض 

المخطوطات الثمينة.
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المعوق�ات الت�ي تواجه المجلة تتمثل في عدم تفاعل قس�م كبير من المش�ايخ 

معها من جانب الكتابة كما س�بق وأشرت، وكذلك صعوبة توزيعها داخل المملكة 

لعدم رس�ميتها. ورغم هذه العوائق وغيرها، إال أن المركز يعمل جاهًدا لمواجهتها 

والمضي قدًما في مس�يرة هذا المش�روع الواعد؛ فحقق بذلك إنجازات طيبة، منها 

إص�دار مجموع�ة من المطبوعات اس�تطاع الحص�ول على إجازات له�ا من وزارة 

اإلع�الم، منه�ا سلس�لة »فق�ه المجتمع«، وص�در منه حت�ى اآلن كتاب�ان، هما »فقه 

األب�وة« و»فقه البنوة« لس�ماحة الش�يخ فيصل العوامي؛ ضمن خط�ة إصدار فصلي 

لثمانية عشر كتاًبا منها فقه صلة الرحم، فقه النقد، وغيرها.

وضم�ن اهتم�ام المرك�ز بتنظي�م الفعالي�ات واألنش�طة الفقهية، يعم�ل حالًيا 

للحصول على إجازة تنظيم مؤتمر فقهي يشارك فيه نخبة من علماء السنة والشيعة؛ 

بهدف توسيع دائرة التعارف ومناقشة بعض القضايا الفقهية.

التعقيبا� والأ�سئلة:
ال�ضيد عدنان العوامي )اأديب وباحث(:

أق�دم ش�كري وامتنان�ي لألخوة عل�ى ما قدم�وا من جه�د بّين لالرتق�اء بهذه 

المشروعات الثقافية الواعدة، ولي إشارتان، أوالهما ألهمية االستماع لرأي القارئ 

لهذه الدوريات؛ فبه تتحقق الفائدة الحقيقية، ال بالثناء والمدح، وأما اإلشارة الثانية، 

فلمجل�ة »القطيف« التي يجه�ل تاريخها الكثير منكم حتما، وهي أول مجلة قطيفية 

صدرت في بداية الستينيات عن الرابطة الثقافية التي أسسها مركز الحي التابع لمركز 

الخدم�ة االجتماعية.وقد اس�تمرت طباعتها طيلة فترة وجود الرابطة منذ تأسيس�ها 

ع�ام 1380ه إلى عام 1385ه، وكانت توزع محلًيا، وتطبع بتقنية س�نالس س�تيل، 

ثم جرت محاولة طباعتها بمطبعة دار اليوم، إال أن هذا المش�روع لم يكتمل، حيث 

توقفت طباعتها باعتقال رئيس تحريرها المرحوم محمد سعيد الجشي.
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الأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل )كاتب وباحث(:
الحقيقة أن متابعة مسيرة كل دورية مما تقدم طرحه وجمع دررها بحاجة للقاء 

خ�اص، وأنا أش�كر جميع األخوة الضي�وف على ما أوفوا به الموض�وع متمنًيا لهم 

التوفيق والنجاح، مستفسًرا عن سبب غياب المؤسسين الفعليين لبعض المجالت، 

ول�و أنهم ش�رفونا لنقلونا لمش�اعر والدة هذه المش�اريع الطيبة باس�تعراض انبثاق 

فكرتها كما فعل السيد على الموسى.

لي مجموعة من المالحظات أوجه أولها للكلمة: في الفترة األخيرة وجدنا أن 

»الكلمة« ال تمثل البلد ثقافًيا، فقد أصبحت مجلة عربية بتمويل محلي. 

و لمجل�ة »الفقاه�ة« أقول أن: تحقي�ق المجلة للمخطوطات ق�د يخرجها من 

مجال اختصاصها األصلي. ولي إش�ارة هنا لوج�ود مجالت فقهية أخرى لم تدرج 

ضم�ن إصدارات المنطق�ة الفقهية، كمجلة »أصول«، وقد ص�در منها عددين حتى 

ا إلى  اليوم، وهناك أيًضا مجلة خاصة يصدرها العلماء األحس�ائين بقم. وأشير أخيًرً

أهمية االستعانة بوسائل اإلعالم لدعم هذه اإلصدارات والدوريات والتعريف بها.

الأ�ضتاذ ح�ضن اآل حمادة؛ »مجلة الكلمة«:
بخصوص اإلش�ارة لك�ون »الكلمة« عربي�ة بتمويل محل�ي، فالحقيقة أنني ال 

أختلف معك؛ ألن أكثر الكتابات المعتمدة في المجلة عربية، وهنا ال بد من التذكير 

بالسبب، وهو عدم تفاعل كتاب المنطقة بالشكل الذي يدفع بالمجلة قدًما؛ رغم ما 

نعطيه لهم من أولوية.

موقع المجلة على الشبكة يشهد بضعف تواصل كتاب المنطقة، ولتشجيعهم، 

عمدن�ا لفت�ح قس�م خ�اص لنش�ر الدراس�ات الجامعي�ة، وعل�ى األخ�ص رس�ائل 

الماجس�تير، وفي هذا الباب يجد القارئ دراسة جامعية للشيخ علي الموسى حول 

الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وهي بالمناسبة رسالة بديعة جًدا.



211 الدوريا� الثقافية في المنطقة

الأ�ضتاذ زكي البحارنة؛ »ع�ضو الهيئة التنفيذية للمنتدى«:
مذ بلغني اإلعالن عن لقاء المنتدى الليلة وأنا أواجه تفكيًرا يراودني حول مدى 

المفارقة في زيادة اإلنتاج الثقافي المش�رف للمنطقة مقابل ضعف الدعم، ولعل أهم 

األسباب المؤدية لذلك في تصوري هو نخبوية الفئة المتواصلة مع هذا اإلنتاج، األمر 

الذي أثر س�لًبا على انتش�ار المجلة بالمستوى المرجو وساهم في غيابها عن الساحة 

العامة، ولو حدث ذلك فعاًل النتشرت، واالنتشار أحد عوامل النجاح.

ال ش�ك أن ه�ذا اإلنتاج بحاجة لفريق تس�ويق، ليس في مج�ال البيع فقط، بل 

للتعري�ف به في مختلف المحاف�ل لتحقيق الدعم المعنوي، فالمادي، لضمان ضخ 

دماء جديدة ترتقي به.

الأ�ضتاذ ال�ضيد علي المو�ضى؛ »مجلة ن�ضو�ض معا�ضرة«:
فيما يخص الدعم، فهناك حاجة ماسة لتوظيف بعض األنشطة والفعاليات بذكاء 

لتحقيق�ه. ومن واقع تجربة ش�خصية لمجل�ة »نصوص معاصرة« اس�تطعنا في حفل 

تكري�م الش�يخ عبد الهادي الفضل�ي قبل عامين أن ن�وزع � مجاًنا � الكثي�ر من أعداد 

المجلة على الحاضرين، فحققنا للمجلة بذلك حضوًرا ساهم في دعمها بعد ذلك.

 وبخصوص االس�تعانة باإلعالم لدعم المجلة؛ فذاك أمر ال ش�ك في أهميته. 

وق�د ب�ادرت »نص�وص معاص�رة« لذل�ك بنش�ر إعالن ع�ن مس�ابقة ح�ول اإلمام 

الحس�ين E في الكويت، حصلت في إثره على دعم س�اهم ف�ي طباعة أحد أعداد 

المجلة التي يكلف طباعة العدد الواحد منها ما يزيد على عشرة آالف ريال.

مدير الندوة:
ف�ي خاتمة القول ال يس�عني إال أن أتق�دم لكم جميًع�ا وللمتحدثين على وجه 

التحديد باس�م منتدى الثالثاء الثقافي، وباس�م األس�تاذ جعفر الشايب ببالغ الشكر 

والتقدير. شكًرا لكم، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





الندوة الثانية ع�سرة

المشاريع البلدية بين الواقع والطموح
1430/2/8ه الموافق 2009/2/3م

ال�سيف: المهند�س خالد بن علي الدو�سري �
رئيس بلدية محافظة القطيف

مدير الندوة:المهند�س نبيه عبدالمح�سن البراهيم*)1) �

*  نائب رئيس المجلس البلدي.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

حاص�ل على بكالوريوس هندس�ة مدنية م�ن جامعة الملك  �
فهد للبترول والمعادن عام 1979م.

بدأ مشواره المهني كمهندس باإلدارة الفنية بالمديرية العامة  �
للشؤون البلدية والقروية عام 1980م.

ا لإلدارة الفنية ببلدية ابقيق عام 1973م. � عّين مديراً
ا للخدمات بالمديرية العامة للش�ؤون البلدية عام  � عمل مديراً

1985م.
ا لبلدية الجبيل عام 1986م. � عّين رئيساً
تسّلم رئاسة بلدية رأس تنورة عام 1994م. �
�ا لبلدي�ة محافظ�ة القطيف وال  � عّي�ن في ع�ام 1999م رئيساً

يزال.



المشاريع البلدية بين الواقع والطموح

مقدمة مدير الندوة:
يعتبر قطاع البلديات هو العصب الحساس الفاعل في قطاع التنمية إذ ال يمكن 

لجه�ة ما أن تنهض بمش�روع تنموي مهما كان حجم�ه ونوعه دون أن يكون للبلدية 

دور فاعل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد ساهمت بلدية القطيف � وال زالت � بشكل ملحوظ في دفع عجلة التنمية 

ف�ي محافظتن�ا العزيزة ف�ي جمي�ع اتجاهاتها وأنماطها منذ تأسيس�ها ع�ام 1358ه 

كثالث بلدية على مستوى الوطن بعد مدينتي مكة المكرمة والعاصمة الرياض. 

وربم�ا يكون الطموح والتطلعات أكبر م�ن اإلمكانيات المتاحة، لكن الحقيقة 

تبق�ى تؤكد أنه رغم جمي�ع التحديات، إال أن القطيف تعيش نمًوا وتطوًرا ملموًس�ا 

يتضح للمراقب بمراقبة بسيطة للحاضر مع صور القطيف الجوية قبل ثالثين عاًما؛ 

يدرك ببساطة كيف تطور ساحل اليباب ليصبح متنزها على طول الساحل تقريًبا في 

المدينة المركزية. وكيف أصبح لتاروت الجزيرة المنعزلة جس�ران ومدخل، فضاًل 

عن جسر ثالث قادم.

 كذلك أصبحت القطيف تضم طرًقا تعد من أجمل الطرق وأوسعها، باإلضافة 
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إلى بعض الطرق التجارية التي استطاعت أن تخفف من حاالت االختناق في وسط 

المدين�ة، ناهيك�م عن الخدم�ات االقتصادية الجليلة التي اس�تفاد منه�ا المواطنون 

بائعين ومستهلكين.

أما المدن، فالقطيف تضم اليوم مدًنا جديدة بدأت تزيح عن نفسها غبار الزمن 

لتلتحق بالركب التنموي الكبير.

كل ه�ذه المنج�زات كان وراءه�ا جنود مجهول�ون، بل فرس�ان حقيقيون من 

المهندس�ين، واإلداريي�ن، والكت�اب، والعمال، وعلى رأس ه�ذه الكتيبة كان � وما 

زال ضيفن�ا � ف�ي هذه األمس�ية الفارس المهن�دس خالد بن علي الدوس�ري؛ الذي 

جاء قبل اثنتي عش�رة عاًما كرئيس لبلدية محافظة القطيف الذي اس�تطاع أن يحول 

اإلمكانيات البسيطة للمحافظة إلى طاقة دفعتها لمواكبة ركب التقدم والنمو.

في حضرته س�نتعرف على أه�م اإلنجازات التي حققته�ا المحافظة في الفترة 

الماضية، سيس�تعرض بعدها أهم المشاريع المستقبلية، ليتم بعد ذلك كله فتح باب 

الحوار للجميع.

كلمة راعي المنتدى:
أود في البداية أن أرحب بكم جميًعا وبسعادة المهندس خالد الدوسري، رئيس 

بلدية محافظة القطيف على حضوره ومش�اركته معنا هذا اللقاء. وكما تعرفون، فإن 

الغرض الرئيس�ي من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل بين المس�ؤولين في مختلف 

األجه�زة مع المواطنين؛ بحيث يكون هنالك نوع من العرض للخدمات واألعمال 

التي تقوم بها اإلدارات المختلفة، وكذلك تبادل وجهات النظر واآلراء مع المواطنين 

بش�كل مباش�ر وواضح. ولقد رأينا أن مثل ه�ذه اللقاءات مثم�رة للجميع؛ فهنالك 

العديد من األس�ئلة والمالحظات ل�دى المواطنين يطرحونها عندما يلتقون بصورة 

مباش�رة مع مسؤول ما، األمر الذي يس�تطيعون عبره تداول مالحظاتهم وقضاياهم 
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وتقديم مقترحاتهم بش�كل أفضل؛ فيما يش�عر المسؤول بقدرته على إيصال رسالته 

وبرامج عمله ومشاريعه إلى المستمعين بشكل مباشر. 

لقد تعودنا في منتدى الثالثاء الثقافي استضافة شخصيات في حوارات صريحة 

يش�ارك فيه�ا المواطنون حول األنش�طة والبرام�ج التي يقومون عليه�ا، يتم خاللها 

تبادل وجهات النظر واالس�تماع بش�كل مباش�ر منهم. والمهندس خالد الدوسري 

الليل�ة في ضيافة المنتدى من أجل ذلك. وأنا هنا باس�مكم جميًعا أرحب به، متمنًيا 

للجميع وقًتا ثرًيا بنقاش نستفيد منه جميًعا.

ن�س المحا�سرة:
ف�ي البداية اش�كر أخي وزميل�ي المهندس نبي�ه البراهيم على مدح�ه الذي ال 

أستحقه، كما أشكر المهندس جعفر الشايب على دعوته الكريمة إللقاء الضوء على 

المش�اريع المنفذة والمشاريع التي تحت التنفيذ والمش�اريع المستقبلية للمحافظة 

القطيف.

س�أبدأ بتعداد المناطق التي تش�رف عليها بلدية محافظة القطيف، وهي خمس 

مناط�ق رئيس�ية يض�م كل منها بعض الق�رى والبل�دات، وأول ه�ذه المناطق مدينة 

القطي�ف، وهي المرك�ز اإلداري للمحافظة، وفيها عدد من البل�دات والقرى، منها 

القدي�ح، العوامية، الخويلدية، الجارودية، أم الحمام، حلة محيش. ثم هناك جزيرة 

ت�اروت، وتضم جزيرة تاروت ببلداتها س�نابس، الربيعية، الزور، ودارين. ثم مدينة 

صف�وى، وتتبعه�ا كل م�ن أم الس�اهك، أبو معن، األوج�ام، الدريدي، الجترش�ية. 

وهناك مدينة س�يهات، وتتبعها بلدة النابية، وهناك مدينة عنك، وتتبعها بلدة الجش 

والمالحة.

وقد كانت بلدية محافظة القطيف ثاني البلديات على مس�توى المملكة؛ حيث 

تأسس�ت س�نة 1927م )1346ه(، وكانت مرتبط�ة آنذاك بأمارة المنطقة الش�رقية 
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ث�م بوكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون البلدي�ات، وبعد أن تطورت الوكال�ة إلى وزارة 

وأصبح�ت متصل�ة مالًيا وإدارًيا بال�وزارة مباش�رة وتحت إش�راف المديرية العامة 

للش�ؤون البلدية والقروية ارتبط�ت بلدية محافظة القطيف بأمان�ة مدينة الدمام عام 

1986م )1406ه(.

ومع التطور العمراني تم تأسيس بعض البلديات في مختلف مناطق المحافظة، 

كبلدية سيهات عام 1953م )1372ه(، وبلدية مدينة عناك وجزيرة تاروت ومدينة 

صف�وى وبلدة القديح عام 1982م )1402ه(. وبقيت جميع هذه البلديات التابعة 

لبلدي�ة محافظة القطي�ف، المرتبطة بدورها بميزانية أمانة المنطقة الش�رقية حتى تم 

الفص�ل بينهم�ا بميزانية مس�تقلة بلدية محافظ�ة القطيف ع�ام 2008م )1429ه(. 

وفيم�ا يلي سأس�تعرض لك�م األعمال والمش�اريع المنفذة خالل العش�ر س�نوات 

الماضية، ثم سأتطرق للمشاريع المستقبلية القادمة.

الأعمال والم�ضاريع المنفذة:
تم في هذا المجال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية أصبحت بها القطيف 

ممه�دة بمش�اريعها العمالقة التي ش�ملت الس�فلتة واألرصف�ة واإلن�ارة. وقد بلغ 

إجمالي قيمة تلك المش�اريع 506.019.260 ري�ال. كما تم تنفيذ أعمال أخرى 

في مجال الصيانة؛ شملت أعمال تطوير الطرق واألرصفة في كافة مدن المحافظة، 

وبلغ إجمالي قيمة تلك األعمال 238.017.822ريال.

: تطوير الواجهات البحرية: أوالاً

 ت�م االنتهاء م�ن تطوير الواجهات البحرية في كل من محافظة القطيف ومدينة 

سيهات وبلدة دارين وسنابس. وتجري الدراسة خالل األعوام القادمة لربط جميع 

الواجه�ات البحري�ة في المحافظ�ة من كورنيش مدينة س�يهات م�اًرا بمدينة عنك، 

مرتبًطا بكورنيش القطيف وشواطئ جزيرة تاروت وحتى مدينة صفوى مستقباًل.
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وتم تنفيذ كورنيش سيهات ليكون ثاني أطول كورنيش في المحافظة بمساحة 

25.000م2 ومسطحات خضراء بمساحة 8.000م2 إضافة إلى التشجير بالنخيل 

وإنشاء دورات المياه والمشايات وتركيب األلعاب.

وت�م تنفي�ذ كورنيش آخ�ر في جزي�رة تاروت، وه�و كورنيش دارين بمس�احة 

42.000م2 وبمسطحات خضراء بلغت 25.045م2 إضافة إلى زراعة 186نخلة 

وإنشاء مشايات وآبار ومضخات وتركيب ألعاب وكراسي.

 كذل�ك تم تنفيذ الواجهة البحرية على كورنيش س�نابس بمس�احة 2.000م2 

وزراعة 126 نخلة و 180 ش�جرة وتركيب 30 كرس�ي وإنش�اء مش�ايات بمساحة 

9.000م2.

أيًض�ا ت�م تنفيذ الواجه�ة البحرية في بلدة ال�زور بمس�احة 1.800م2 وزراعة 

220 شجرة وإنشاء مشايات بطول4.200م2.

ثانًيا: م�ضروع اإن�ضاء ج�ضر القطيف - تاروت:
وه�و الجس�ر الذي يرب�ط بين القطي�ف وجزيرة ت�اروت بطريق طول�ه حوالي 

1600م عبر مياه الخليج العربي، ويحتوي في جزء منه على جس�ر خرس�اني بطول 

100م، ت�م تنفيذه بمش�اركة البلدية مع القطاع الخاص ليس�مح بمرور مياه الخليج 

وحرك�ة المياه حفاًظا عل�ى وضعية جزيرة تاروت والمكونات البيئية بالمنطقة، كما 

ت�م عمل طرق ش�ريانية لتس�هيل حركة المرور تم�ر بحلة محي�ش والخويلدية بدًءا 

م�ن طري�ق الرياض وانتهاًء بطريق أح�د. وقد بغت تكاليف هذا المش�روع أكثر من 

20.000.000 ريال.

ثالًثا: م�ضروع تغطية الم�ضارف:
اش�تهرت محافظ�ة القطيف من�ذ القدم بكثاف�ة رقعتها الزراعية ووفرة أش�جار 

النخي�ل حتى كانت تع�رف بمنطقة المليوني نخلة. وتطلب األم�ر � بطبيعة الحال � 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 220

توفير كميات كبيرة من المياه، واألهم من ذلك هو طريقة التخلص من المياه الزائدة 

بع�د عملي�ات الري؛ فقد تم ش�ق المص�ارف الزراعية وإيصالها إل�ى البحر من قبل 

إدارة التحس�ين الزراعي وت�رك معظمها دون تغطية. وقد ارت�أت البلدية من منطلق 

تحقيق التطور في الطرق ومس�ايرة العمران والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين 

أن تس�اهم ف�ي تغطي�ة البعض من تلك المصارف لالس�تفادة في توس�عة الش�وارع 

الشريانية الرابطة. 

وقد بلغ مجموع طول المصارف التي تمت تغطيتها حتى اليوم 8500م. وهذه 

المصارف هي:

مصرف الخويلدية من شارع أحد إلى مدرسة حلة محيش للبنات.  �

مصرف التوبي من قرية التوبي ) شرق � جنوب ( إلى شارع أحد شمااًل.  �

مصرف القديح من نادي مضر إلى تقاطع جنوب غرب القديح. �

مصرف حي الناصرة بالقطيف الرابط بالعوامية والقديح.  �

مصرف عنك الشمالي من شارع القدس إلى كورنيش القطيف.  �

مصرف عنك الجنوبي من حي الشماسية إلى طريق الخليج.  �

مصرف سيهات من شارع مكة إلى شرطة سيهات. �

المصرف الواقع بين حي الواحة بالقطيف.  �

رابًعا: م�ضروع تح�ضين ميدان القطيف:
يقع الميدان في قلب المنطقة المركزية. وألنه يخدم المنطقة الس�كنية، فقد تم 

تحس�ينه بتوفير مواقف للس�يارات وأماكن للجلسات ومس�طحات خضراء ونخيل 

ومش�ايات يمكن اس�تخدامها لمضامير المش�ي. ويحتوي المي�دان على بوابة ذات 

ثالث�ة أبراج وعش�ر مظ�الت كبيرة ومس�طحات خض�راء بمس�احة ) 12000م²(، 

وعدد )141عمود إنارة(، وعدد )542( كشاف إضاءة.
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 خام�ًضا: م�ضاريع ت�ضريف مياه المطار:
ت�م تنفي�ذ مش�روعات تصري�ف مي�اه األمط�ار، وال ي�زال العمل جارًي�ا على 

استكمالها. وما تم تنفيذه منها كلف ثالثين مليون ريال بحيث شمل التالي:

 تنفيذ جزء من ش�بكات التصريف بأحياء الخامس�ة والخزامي والجزيرة . 1

بالقطيف بتكلفة تقديرية 15.000.000 ريال.

تنفي�ذ ج�زء م�ن ش�بكات التصريف بح�ى الكويت ف�ي س�يهات بتكلفة . 2

تقديرية 10.000.000 ريال.

تنفيذ جزء من ش�بكات التصريف بحي النمر الشمالي في سيهات بتكلفة . 3

تقديرية 5000.000 ريال.

الم�ضاريع الحالية:
وخ�الل ع�ام 1428 � 1429ه ت�م الب�دء في تنفي�ذ العديد من المش�روعات 

العمالق�ة ميادي�ن وحدائ�ق والواجه�ات البحرية وأعمال الس�فلتة واإلن�ارة بمدن 

المحافظة بمبلغ بلغ إجماليه 153.800.000ريال.

أما في هذا العام، فقد شمل ما يلي: 

مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالقطيف، بتكلفة 25.000.000 ريال.  �

مشروع تصريف مياه األمطار بالقطيف، بتكلفة 20.000.000 ريال.  �

مشروع تحس�ين وتطوير شوارع مدينة القطيف، بتكلفة 11.000.000  �

ريال. 

مشروع تطوير األحياء بمدينة القطيف، بتكلفة 5.000.000 ريال. �

بتكلف�ة  � القطي�ف،  مدين�ة  ف�ي  تقاطع�ات  وتطوي�ر  تحس�ين  مش�روع 

58.800.000 ريال.
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بتكلف�ة  � القطي�ف،  مدين�ة  لش�وارع  المروري�ة  الس�المة  تنفي�ذ  مش�روع 

5.000.000 ريال. 

مش�روع اس�تكمال تحس�ين الواجهات البحرية لش�واطئ مدينة القطيف،  �

بتكلفة 10.000.000 ريال.

مشروع إنشاء فروع بلدية بمدينة القطيف، بتكلفة 5.000.000 ريال. �

مشروع تعميق قناة تاروت، بتكلفة 10.000.000 ريال. �

مش�روع تس�وير مقاب�ر وإنش�اء مغاس�ل موت�ى بمدين�ة القطي�ف، بتكلفة  �

4.000.000 ريال. 

ولعلي أشير هنا إلى تفاصيل أبرز هذه المشاريع:

- م�ضروع تعميق قناة تاروت:
بلغ�ت قيم�ة المش�روع 9.476.625 ري�ااًل؛ ش�مل ع�ده أعم�ال التعمي�ق 

والتجريف البحري في المنطقة شمال جسر تاروت، وعمل حماية للساند الحجري 

القائم�ة م�ن االنهيار أو التخلخل طبًقا لألصول الفني�ة لمثل هذه األعمال. ويهدف 

هذا المشروع لما يلي: 

المحافظة على الطبيعة الجغرافية لجزيرة تاروت  �

التخلص من الترس�بات الطينية لموق�ع القناة؛ لكونها تصدر روائح كريهة  �

تزعج المواطنين. 

اس�تكمال الواجه�ات البحري�ة لكورني�ش محافظة القطيف عل�ى جانبي  �

القناة. 

المحافظة على منطقة القناة بمياه متحركة ال تتأثر بمنسوب المد والجزر.  �

التعميق س�تخلق بيئة جي�ده للتنزه البحري حيث يس�مح بحركة القوارب  �

الصغيرة واليدوية. 
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تش�جيع المستثمرين إلنشاء )مارينا بحري( يقوم بجوالت بحرية سياحية  �

حول جزيرة تاروت. 

- تطوير طريق اأحد:
قام�ت البلدية بأعمال التطوير للموقع من تقاطع ش�ارع الملك فيصل، وحتى 

داخ�ل جزي�رة تاروت، مروًرا بجس�ر ت�اروت. وقد ش�مل التطوير أعمال الس�فلتة 

واإلنارة واألرصفة. 

- ت�ضوير المقابر واإن�ضاء مغا�ضل موتى بمدن وقرى المحافظة:
تم في الس�نوات الماضية تم تنفيذ تس�وير بلغت قيمتها 12.000.000 ريال، 

كما تقوم البلدية حالًيا بتنفيذ ثالث مغاس�ل للموتى في القطيف والقديح والعوامية، 

وتسوير ثالث مقابر في صفوى ودارين ضمن مشرع تبلغ قيمته 4.000.000 ريال.

-  �ضوق ال�ضمك الجديد: 
الس�وق عبارة عن ش�به جزيرة صناعية تقع إلى الش�مال الش�رقي من كورنيش 

القطيف، ويتصل بميناء القطيف بطريق الميناء القائم ومقابل لجسر تاروت. وتقدر 

مس�احة الس�وق 110.600 م²؛ بما فيه مس�احة الشارع اإلضافي لش�ارع الميناء، 

والذي سيتم توسعته ليصبح إجمالي عرض الشارع ثالثين متًرا بداًل من خمسة عشر 

متًرا. ويتكون المش�روع من أعمال ردميات تق�در كمياتها بحوالي 363.875م³، 

ثم س�اند حجري بطول 1480م، وعّبارات تس�مح بحركة المياه بين ضفتي السوق 

بطول 133م. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 7.000.000 ريال تقريًبا.

- م�ضاريع ال�ضيانة المنفذة: 
بلغ إجمالي تكلفة مش�اريع الصيانة 79.045.975 ريال موزعة على النحو 

التالي:
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�يمتهم�ساري� ال�سيانة 1428 ـ 1429م
994.000 ريال�شيانة �شوارع مدينة عنك )م/2( 1
29.448.950 ريال�شيانة �شوارع مدينة القطيف 2
7.974.950 ريال�شيانة �شوارع مدينة �شيهات 3
9.999.980 ريال�شيانة �شوارع مدينة تاروت 4
7.992.850 ريال�شيانة �شوارع مدينة �شفوى 5
4.153.858 ريال�شيانة �شوارع مداخل القطيف 6

�يمتهم�ساري� ال�سيانة 1428 ـ 1429م
9.000.000 ريال�شيانة ال�شوارع الرئي�شية الرابطة بالقطيف1
1.999.228 ريال�شيانة �شوارع مدينة �شفوى )م/2( 2
7.482.159 ريال�شيانة �شوارع مدينة عنك 3

- م�ضاريع تجميل الحدائق:
اهتم�ت بلدي�ة محافظ�ة القطيف بالتركي�ز خالل الفت�رة الماضية عل�ى إظهار 

محافظة القطيف ومدنها وقراها بأحس�ن وأجم�ل صورة، حتى أصبحت تضم أكثر 

من سبعين حديقة موزعة في مدن وقرى المحافظة.

ميزانية 1430 ـ  1431ه
بلغ�ت ميزاني�ة ه�ذا الع�ام 179.400.000 ري�ال، وش�ملت العدي�د م�ن 

المشروعات هي التالية:

�يمتهالم�سروع ال�ديدم
6/6.344.094اإن�شاء فروع بلدية/ المرحلة الثانية1
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15.000.000اإن�شاء مبنى بلدية القطيف 2

7000.000تح�شين تطوير المناطق المركزية بمدن محافظة القطيف 3

3000.000تح�شين الواجهات البحرية وال�شواطئ بمحافظة القطيف 4

التخل�ص م���ن النفايات وردم الم�ش���تنقعات واآليات التخل�ص 5
2000.000من النفايات 

3000.000تغطية الم�شارف 6

2000.000رفع وتنزيل وتبتير المخططات البلدية 7

2000.000اإن�شاء حدائق عامة8
65.000.000نزع ملكيات 9

قبل أن أختم أشير إلى أن هناك مشاريع تحت التنفيذ، هي ما يلي:

�يمة العطاء بالريالالم�سروعم

29.448.950�شيانة �شوارع مدينة القطيف1
7.974.950�شيانة �شوارع مدينة �شيهات2
11.207.000�شيانة ال�شوارع الرئي�شية الرابطة 3
50/7.992.805 �شيانة �شوارع مدينة �شفوى م/1 4
1.999.228�شيانة �شوارع مدينة �شفوى م/52
7.482.159�شيانة �شوارع عنك 6
9.999.980�شيانة �شوارع مدينة تاروت 7
3.992.280�شيانة من�شاآت كورني�ص القطيف و�شيهات ودارين �شناب�ص 8
13.846.440�شيانة �شوارع �شفوى 9

إلى هنا أتوقف، فاتًحا المجال لكم للس�ؤال والمداخالت التي أتمنى أن أوفق 
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في اإلجابة عليها.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ علي الزاير )موظف متقاعد(:

تحدث�ت عن بع�ض مدن المحافظة وبلداتها، ول�م يتضمن حديثك ذكر بعض 

الق�رى؛ كالمالح�ة أو الجارودي�ة. أتس�اءل إن كانت س�تحظى بنصي�ب خالل هذا 

العام، خصوًصا وإنها تعاني ما تعاني بسبب المصارف الزراعية المفتوحة. 

المحا�ضر:
المش�اريع التي ذكرناها تش�مل جميع مدن وبلدات وقرى المحافظة بال شك، 

وخصوًص�ا تلك المتعلق�ة بتطوير الطرق من حيث اإلنارة والس�فلتة، إال إن اعتماد 

المش�اريع يتم � عادة � بعد عرض البلدية لما تراه مناس�ًبا من مش�اريع على أعضاء 

المجلس البلدي، وهم يقومون بتحديد األولويات.

م�ن المهم التوضيح بأن البلدية ليس�ت معنية بتغطية المصارف الزراعية، رغم 

أنه�ا ب�ادرت لتغطية الكثي�ر من المص�ارف القريبة م�ن المناطق الس�كنية، وال زال 

العمل على ذلك قائًما؛ فقد اس�تطعنا إقناع وزارة المالية بتقديم المس�اعدة في هذا 

المش�روع وتم تخصيص ثالثة مليون ريال له، وكان يغطى ضمن مش�اريع الس�فلتة 

واإلنارة سابقا.

الأ�ضتاذ منير النمر) جريدة الريا�ض(:
رك�زَت على كثير م�ن اإليجابيات نظرًيا، إال أن واق�ع الحال الميداني يختلف 

تماًم�ا ع�ن ما ذكرت؛ ففي جولة قامت بها جريدة الرياض قبل فترة في بعض القرى 

والبل�دات كالقدي�ح والعوامية، وقفت على حقيقة وجود الكثير من الس�لبيات فيما 

يخ�ص بع�ض الخدم�ات الرئيس�ية، كأس�واق الح�وم والخض�ار � الجب�رة � اآليلة 
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للسقوط على رؤوس الباعة فيها. 

األسواق العامة ال زالت تشتكي من سوء الخدمات، كذلك مرافق المتنزهات 

تفتق�ر إلش�راف عمالة عليها، حتى اتهمت بعدم حماي�ة البيئة في محافظة القطيف، 

خصوًص�ا بع�د دفن الذي لم تب�ِد حياله أي موقف يذكر. وأخيًرا أتس�اءل عن وضع 

المقابر التي تقوم جمعياتنا الخيرية عليها مقابل مباش�رة البلدية لمثيالتها في مناطق 

أخرى. أال يعني صرف الجمعيات لمبالغ ليست مضطرة لها.

المحا�ضر:
فيما يتعلق بردم الشواطئ، ليس للبلدية طرف في ذلك؛ فهناك لجنة مشكلة بأمر 

ساٍم موكلة بإعطاء التراخيص للدفن من عدمه. أما سؤالك عن المقابر فالحقيقة أنها 

مسؤولية البلدية، وأحسب أنها وفرت للمقابر عماال لحفر القبور وتغسيل الموتى، 

ودفع�ت رواتبه�م وفواتير الماء والكهرباء وما إلى ذل�ك، إال أن الجمعيات � جزى 

الله القائمين عليها خيًرا � اهتمت بها من باب تحصيل األجر، وذاك ال يعني تملص 

البلدية من المسؤولية؛ فهي ال مانع لديها من تحويل مسؤولية المقابر عليها من قبل 

الجمعيات الراغبة. وأنا هنا أتفق معك في أن المس�ؤولية تقع على عاتق البلدية بال 

ج�دال، وقد نوق�ش الموضوع على مس�توى المجلس البلدي تم عل�ى إثره مطالبة 

الوزارة بعمالة أكثر لسد الحاجة القائمة. 

فيما يتعلق بحالة دورات المياه على الش�واطئ، ال ش�ك أن هناك صيانة حتًما، 

ولك�ن هناك ف�ي المقابل من يقوم بالتخريب أيًضا. وال ش�ك أن ما قامت به جريدة 

الرياض أمر تشكر عليه، لكننا أيًضا نطمع في مساهمتها في نشر التوعية بين الناس، 

فالعملية تحتاج إلى توعية إعالمية يتكاتف فيها الجميع.

بخصوص مباني أس�واق الخضار واللحوم واألسماك التي أشرت لكونها آيلة 

للسقوط، فالحقيقة أن البلدية ال تستطيع إخراج ساكني هذه المباني؛ فأغلبهم فقراء 
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ال بدي�ل لهم. وهناك لجان مش�كلة من عدة جهات، ليس�ت البلدية إال طرًفا واحًدا 

فيه�ا، وبذل�ك ال يعتد برأيها منفرًدا، ف�إن اتفقت جميع جهات اللجن�ة على اإلزالة 

وكلت البلدية بذلك مع تكليف صاحب المبنى بدفع التكاليف.

الأ�ضتاذ ميرزا العلوان )مر�ضح �ضابق للمجل�ض البلدي(:
أريد فقط أن أشير لبطء تنفيذ المقاولين للمشاريع رغم حجم الميزانيات التي 

ترصد لها، األمر الذي وقفنا عليه في حديثك الليلة، ويكفي هنا أن أستشهد بأعمال 

الصيانة في ش�ارع أحد بدًء من جزيرة تاروت حيث أمر يومًيا، فمنذ ثالث س�نوات 

والعم�ل في�ه جار بال تقدم ملموس، وق�د تم تجديد عقد المق�اول ألكثر من مرتين 

حس�ب علمي، وكوني أحد أعضاء مجلس حي المزروع الذي طالبنا بإنشاء حديقة 

فيه، وقد أرسي لها مبلغ بدأ العمل بعده فيها، ومنذ سبعة أشهر حتى اآلن لم يبن فيها 

غير جزء بسيط من السور. 

الأ�ضتاذ مو�ضى الدغام )ع�ضو اللجنة الأهلية في �ضناب�ض(:
ش�اطئ سنابس يقع على الساحل الشرقي لجزيرة تاروت، ويمتد حوالي ثالثة 

كلم، ورغم هذه المساحة الكبيرة، فضاًل عن كثافة سكان بلدة سنابس، إال أن البلدة 

تفتقر لمتنفسات سياحية أو ترفيهية. متى تحظى ببعض االهتمام؟

الأ�ضتاذ �ضعيد علي البحراني )موظف حكومي(:
طالب أهالي التوبي بتحس�ين ش�وارعها، وقد قامت البلدية بس�فلتة الش�وارع 

فع�ال، إال أن منظر الش�وارع الت�ي باتت أجمل قابلته مش�كلة ميالن الش�وارع على 

البي�وت، مما تس�بب ف�ي غرقها بمياه األمط�ار. وقد رافقت ش�خصًيا بعض أعضاء 

المجل�س البلدي ف�ي جولة ميدانية عل�ى األزقة والمحالت ورأوا بأنفس�هم افتقار 

التوبي لإلنارة وأبس�ط خدمات النظافة كبراميل النفايات. وعلى ذكر البراميل أقدم 

شكري لألستاذ عبد الله خريدة؛ فقد كلمته شخصًيا بهذا الخصوص وأحضر للبلدة 
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بنفسه مجموعة منها.

المحا�ضر:
فيما يخص بطء عمل المقاولين فنحن نعاني في البلدية من وجود تداخل بين 

بعض اإلدارات والجهات المس�ؤولة في بعض المشاريع. البلدية تأمل االنتهاء من 

مش�اريعها في الوق�ت المحدد لها، لكن ه�درا للمال العام تتس�بب فيه جهة أخرى 

تباش�ر العم�ل فيه بعد انتهاء البلدية مباش�رة بحجة تمديد كهرب�اء أو ماء أو مجاري 

صرف صحي أو ما شابه، األمر الذي ال يمكن للبلدية رفضه.

ال ش�ك أننا بحاجة للتنس�يق بين اإلدارات وبعضها إلتمام خططها جميًعا في 

وقت واحد يتم االنتهاء منها وإقفال الش�ارع، بلحاظ أن تأخر تنفيذ المش�اريع لعام 

آخر يؤثر بشكل مباشر على حجم الميزانية التي تصرفها الدولة للبلدية؛ حين تطلب 

م�ن وزارة المالي�ة تقلي�ل حجمها � بحجة ع�دم الحاجة لها � ث�م صرفها على جهة 

أخرى تستفيد منها.

األخ موس�ى الدغام، أنا ش�رحت في حديثي عن تحس�ين الواجهات البحرية، 

وبين�ت أننا نقت�رح ثم نأخ�ذ رأي المجلس البل�دي لتقديم األولوي�ات، وأعتقد أن 

سنابس ضمن األولويات في ميزانية هذا العام.

األخ س�عيد البحراني، تفضلت بأن األخوة بعض أعضاء المجلس رافقوك في 

جوالت، وهذا يعني وقوفهم على وضع التوبي عمليا، وكونهم لم يعتمدوها ضمن 

أولويات الخطة، فربما العتبارت معينة. وعلى العموم، أنا على استعداد لمرافقتك 

ش�خصًيا للوقوف على مالحظاتك وأهل البلدة ثم تحويل الموضوع على مهندس 

اختصاصي يعد تقاريره لتعرض بعد ذلك على البلدية قبيل اعتماد خطتها.

الأ�ضتاذ �ضعيد اآل �ضلمان: )ع�ضو المجل�ض البلدي في الحرمة بع�ضير(:
بدية أتقدم بشكري وامتناني للمهندس جعفر الشايب على دعوته لي للحضور، 
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والمهندس خالد الدوسري على إيضاحاته وسعة صدره، وأؤكد على صدق تهنئتي 

للقطي�ف بمجلس�هم ورئيس بلديتهم. أقول ذلك وأنا عض�و مجلس بلدي وأعرف 

ماذا يحصل في مجالس�نا البلدية كما أعي التحديات التي تواجهها. ال أشك أبًدا أن 

ما يقوم به أعضاء المجلس البلدي عمل جبار. وفقكم الله جميًعا وسدد خطاكم.

المهند�ض �ضاكر نوح )اأمانة المنطقة ال�ضرقية(:
لقاء مسؤول عن أحد القطاعات الخدمية في المنطقة بعامة الناس أمر مطلوب؛ 

فبه يكون التواصل أكثر فاعلية، حيث يس�تمع المس�ؤول بش�كل مباش�ر مالحظات 

المواطني�ن واقتراحاته�م وش�كاواهم. وألن رضا الن�اس غاية ال ت�درك، فإن على 

المسؤول تفهم وجهات النظر وتقبلها.

والبلدية م�ن أهم القطاعات الخدمية التي تعنى بالخدمة المباش�رة للمواطن، 

وال ش�ك أن جهاز المجلس البلدي يبذل جهًدا ملحوًظا � لكل من يتابع � من أجل 

تحس�ين وتطوير المحافظ�ة. وقد رأينا في الخمس س�نوات الماضية مس�توى هذه 

الجه�ود، كما لمس�نا ارتفاع س�قف طم�وح المواطنين، ومن حقه�م ذلك؛ في ظل 

تطور الميزانية الكبير.

جل ما أتمناه أن يكون هناك تنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في 

البلدية لالرتقاء بمس�توى الميزانية ويتم تنفيذ أكبر كم من المش�اريع التي تحتاجها 

المنطقة تطوي�ًرا وصيانة، كما أتمنى يكون هناك نصيب فائض من الميزانية لتحقيق 

مشاريع لم تضمن فيها.

الأ�ضتاذ علي الحي )ع�ضو المجل�ض البلدي بالقطيف(:
أتمن�ى أن يحت�ذي بقية رؤس�اء البلدي�ات في مختل�ف مناط�ق المملكة حذو 

المهن�دس خال�د الدوس�ري ال�ذي يتواجد بي�ن الناس ليعرف مش�اكلهم ويس�تمع 

له�م بص�در رحب مكونا بذلك عالقة مميزة بين المواطن والمس�ؤول. وأتمنى من 
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المواطنين تش�خيص كل قضاياهم فباب كل مسؤول مفتوح افتراًضا، وكل مسؤول 

وض�ع ف�ي مكتبه لخدم�ة الناس. أرجو م�ن المواطني�ن توثيق كل خط�أ يقفوا عليه 

والمطالب�ة بحقوقه�م بإصرار حتى تتحقق، فال ش�ك أن المطالبة بحق هي أس�اس 

تحقيقه.

الأ�ضتاذ ر�ضا الزاير )�ضخ�ضية اجتماعية(:
أتح�دث هن�ا عن مش�كلة يعاني منه�ا الكثير م�ن أصحاب ال�ورش؛ حيث أن 

المحافظة تفتقر لمنطقة صناعية، فقد تعرض أصحاب الورش قبل اثنتي عشرة سنة 

إل�ى ضغوط تطالبهم بع�دم تجديد تراخيصهم، وعلى إثر ذلك اش�ترى المتمكنون 

له�م أراضي في صناعي�ة الدمام، فيما بقي العاجزون عن ذل�ك يعانون عدم تجديد 

تصاريح ورشهم، مع مالحظة استغالل أصحاب األراضي للقرار برفعهم أسعارها، 

فكلفوا بذلك المواطن فوق طاقته. إلى أين يسير بنا الوضع؟

 الأ�ضتاذ و�ضيم العلي )تربوي(:
المخط�ط 128 ف�ي مدينة س�يهات يقع مقاب�ل البحر، وهو المخط�ط الوحيد 

ال�ذي ل�م يردم برمال حين ردم ش�ماله وجنوبه، ثم مد له لس�ان فصار مربًعا وس�ط 

البحر. ما مستقبل هذه المخطط؟

الأ�ضتاذ ح�ضن مفتاح )نا�ضط اجتماعي(:
فرض مؤخًرا في مخططات الشقق تخصيص مساحة صغيرة لمواقف السيارات 

حتى وإن كان المخطط صغيًرا أصاًل، األمر الذي يؤثر س�لًبا على مس�احته. النظام 

غير مفروض سوى في محافظة القطيف وأتساءل لماذا؟

 الأ�ضتاذ محمد المرزوق )جريدة الحياة(:
أخط�اء المقاولي�ن وتقصيره�م يلمس�ها المواط�ن الع�ادي؛ فالجميع يالحظ 
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س�فلتة ش�ارع ما مثاًل، ثم انجرافه أوتوماتيكًيا بعد فترة، يزيل المقاول بعدها الطبقة 

المنجرفة، ويتركها ش�هًرا قبل أن يعيد س�فلة الش�ارع لينجرف مرة أخرى، وهكذا. 

هل تتعاقد البلدية مع أي مقاول دون أن تفرض عليه غرامات إزاء هذه األخطاء؟

المحا�ضر:
فيما يخص سؤالك أخ وسيم حول المخطط 128، فقد أشرت في جوابي على 

األخ منير بوجود لجنة رباعية مش�كلة بنظام ساٍم، ومخولة بإعطاء تراخيص الدفن. 

وحس�ب علم�ي فإن ترخيص دف�ن هذا المخطط ل�م يصدر بعد. أما عن مس�تقبله، 

فقد حرصنا كبلدية على ربط كورنيش سيهات بكورنيش القطيف، وفرض علينا مد 

مواس�ير نحن األرض ليس�مح بدخول المياه للمخطط المذكور، لري ش�جر الزينة 

والمانجروف بالقرب منه.

بخصوص سؤالك األخ حسين حول فرض نظام المواقف الجديد، فقد اعتمد 

من قبل الوزارة وفرض علينا تطبيقه، وأعتقد أنه مطبق في جميع المحافظات؛ رغم 

اعتق�ادي بعدم ض�رورة تطبيق نظام معتمد ف�ي جميع المناطق فق�ط ألنه مطبق في 

منطق�ة ما. والحقيقة أنه كان لألخوة أعضاء المجل�س البلدي وجهة نظر حول هذا 

النظ�ام، وعقدوا م�ن أجله العديد م�ن االجتماعات مع المس�ؤولين ف�ي التخطيط 

العمراني، وال زال الموضوع قيد البحث والنقاش، على أمل إعادة النظر فيه.

األس�تاذ رضا الزاير س�ألت عن مس�تقبل الورش وأصحاب الورش الصناعية 

في جزيرة تاروت. والواقع أنه صحيح تم إش�عار أصحاب الورش بضرورة إغالق 

ورش�هم وإيج�اد مواقع بديل�ة، كما أن بع�ض المواطني�ن تجاوبوا فعاًل م�ع القرار 

واشتروا لهم أراٍض بديلة آنذاك، وكانت األسعار مناسبة.

الق�رار كان ق�د صدر لعدم جهوزي�ة خدمات صناعية منطق�ة التركية من حيث 

خدم�ات اإلنارة والس�فلتة وما ش�ابه، األمر الذي حدا بالبلدية على تش�جيع الناس 
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على شراء أراضي تجمع الورش المتناثرة في كل مكان بشكل يعكس صورة سلبية 

للمدينة.

نح�ن اآلن نس�عى لالنتهاء من تجهي�ز منطقة صناعية تقع على مش�ارف مدينة 

صفوى، تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة، وحتى يتم ذلك، أصدرت تراخيص 

جديدة ألصحاب الورش لمدة س�نة كامل�ة قابلة للتمديد في حال لم تجهز صناعية 

صفوى. 

الأ�ضتاذ زهير الحجاج )م�ضرفي(:
باألمس عقدت لجنة الختيار أجمل مدينة في الشرقية. ما هي المعطيات التي 

س�تعتمد ف�ي الحكم؟ وما هو دورك�م في ظل المعوقات الت�ي يواجهها المواطنون 

لتحصل القطيف على رقم واحد، وهو أملهم جميًعا؟

الأ�ضتاذ عبد اهلل البريكي )موظف متقاعد(:
يش�تكي كثي�ر م�ن المراجعين من س�وء معاملة بع�ض الموظفين له�م، وعلى 

الخصوص قسم اإلدارة الفنية. ونعلم جميًعا طبيعة تفاوت الوعي لدى المراجعين، 

األمر الذي يتطلب سعة تفهم من القائمين على تخليص المعامالت التي قد يماطل 

فيها بعضهم، ويعيق سيرها البعض اآلخر. ما رأيك في ذلك؟

الأ�ضتاذ علي محمد اآل عبا�ض ) مر�ضح �ضابق للمجل�ض البلدي(:
بعد شكري وتقديري لكل من المهندس جعفر الشايب وخالد الدوسري على 

هذه اللفتة الجميلة أش�ير لما تفضل المهندس نبيه البراهيم بذكره في مقدمة الندوة 

حول تاريخ نش�أة البلدية في محافظة القطيف قبل س�بعين عاما؛ فقد ذكر أنها الثانية 

أو الثالث�ة من حيث التأس�يس ف�ي المملكة، وهذه الحقيقة تفرض س�ؤااًل عن ما تم 

إنجازه طيلة هذه الفترة إن كان مرضًيا. ومن جهة أخرى، تحدث األخ نبيه عن تطوير 
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ش�ارعي القدس وأحد وليس غيرهما من ش�وارع الجش والمالحة والخويلدية بما 

فيها من مآٍس ووضع مزري. 

هذا ما يخص المنطقة بشكل عام، أما فيما يخص مدينة صفوى فأعتقد أن كل 

من دخلها يالحظ أنها، ومنذ ثالثين عاًما لم تحظ بمش�روع مدني واحد يدفعها في 

ظ�ل تقدمها العمراني والس�كاني، حتى أنها ال تملك حتى اليوم س�وق خضار تقي 

البائعين حرارة الشمس وبرد الشتاء ومطره.

 شاطئ صفوى ال يبعد عنها أكثر من كيلو متر واحد فقط، ورغم ذلك ال يوجد 

في صفوى كورنيش. حتى مش�روع صناعيتها واق�ف ال يتحرك بما يخدم أصحاب 

الورش المهددين باإلفراغ وال تراخيص لديهم؛ فأين البلدية من كل هذا؟

المحا�ضر:
رًدا عل�ى األس�تاذ زهير فيما يخ�ص اختيار القطيف كأجم�ل مدينة أؤكد على 

أن الجه�د ال بد أن يكون مش�ترًكا بين الجميع، فمن جانب البلدية، عليها ممارس�ة 

التوعية اإلعالمية، فإذا قامت بذلك على أكمل وجه استطاعت تفعيل دور المواطنين 

للمحافظة على مكتسباتهم التي تصرف عليها مبالغ طائلة.

األس�تاذ عبد الله، ال يمكنني إفادتك بتأكيد حصول ذلك حقيقة، ولكني أتفق 

مع�ك في أن تعطي�ل معامالت المواطنين ألم�ور يمكن معالجتها أم�ر غير الئق أو 

مقب�ول. ولكن ال يخفى عليكم أن هناك أنظمة وتعليم�ات متعلقة بتراخيص البناء، 

ومعامالته�ا هي األكث�ر حضورا في البلدي�ة، وال يمكن مخالفة النظ�ام قبل اعتماد 

المخالفة في خريطة البناء من قبل مكتب هندسي يتم بعده المصادقة عليها بتفاصيل 

معينة.

األس�تاذ محمد العب�اس، أؤكد لك وللجمي�ع وعي البلدية بحاج�ة المحافظة 

للكثير من المش�اريع، ولكن الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية تقيد تنفيذها. 
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االقتراحات التي ترفعها البلدية للمجلس البلدي يتم مناقش�تها كما س�بق وأش�رت 

ليتم ترشيح األولويات باتفاق.

فيم�ا أش�رت حول الكورنيش، أفي�د بأن البلدية غير قادرة حت�ى اآلن من البدء 

بمش�روع بنائه لوجود الكثي�ر من األراضي المملوكة هن�اك، ونحن بحاجة لتحديد 

مس�ار الكورني�ش قبل مباش�رة العمل فيه. أما فيما يخص س�وق الخض�ار، فالنظام 

الجديد ال يعطي البلدية الحق في إنش�اء أس�واق خضار. التعليمات الصادرة تؤكد 

على أن تبنى األسواق عن طريق االستثمار في مشاريع القطاع الخاص.

مدير الندوة:
أري�د فق�ط التعقي�ب على س�بب إش�ارتي لش�ارعي الق�دس وأح�د ألقول أن 

اإلنص�اف يدعون�ا للتركيز على نصف ال�كأس المملوء، مع اعترافنا بأن مش�اريعنا 

ا، لكن البلدي�ة تبذل مش�كورة جه�ًدا جباًرا ال تس�تحق أن  وطموحاتن�ا كبي�رة ج�دًّ

نبخصها فيه.

المهند�ض عي�ضى المزعل )ع�ضو المجل�ض البلدي(:
أتف�ق م�ع الجميع في كل ما ط�رح الليلة، ولكني أريد أن أؤك�د على أن عملية 

التوزيع العادل للمش�اريع في مختلف المناطق أمر صعب أرجو أن ال يترجم بعدم 

اإلنص�اف، فبع�ون الله ح�ق جميع المناطق والق�رى محفوظ بإذن الل�ه. كما أؤكد 

حاجتن�ا الماس�ة لنتع�اون جميًع�ا من أج�ل المحافظة على م�ا حققن�ا للقطيف من 

مكتس�بات بصعوبة يعيها الجميع، وأدعو رجال األعمال والتجار الستغالل فرص 

االستثمار كبناء أسواق الخضار التي تم الحديث عنها بهدف تحقيق فائدة مزدوجة 

لهم وللمنطقة. 
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
هناك مؤش�رات حيوية مهم�ة تدل على أن المحافظة بحاجة للبني األساس�ية، 

فه�ي تفتق�ر للكثي�ر م�ن المقوم�ات األساس�ية بم�ا ال يق�ارن م�ع مناط�ق أخ�رى 

ومحافظات ش�بيهة، األمر الذي يتطلب من الجميع مضاعفة التعاون المس�تمر بين 

األهالي واألجه�زة الحكومية للحصول على خدمات أفضل واعتمادات مالية أكبر 

ف�ي مختلف المج�االت واألنش�طة صحًيا وتعليمًي�ا وغير ذلك، وال ش�ك أن دور 

ا، ومشاركتهم تساعد في تحديد األولويات. المواطنين مهم جدًّ

قب�ل أن أخت�م أري�د أن أش�ير لطبيع�ة العالقة بي�ن المجلس البل�دي والبلدية، 

والحقيقة أنها عالقة تكاملية قائمة على التفاهم واالحترام، رغم تباين اآلراء الوارد 

بين الطرفين أثناء الجلسات، األمر الذي نحتاجه فعاًل للوصول إلى قرارات سليمة 

ندفع بها محافظتنا حضارًيا لتكون ضمن أجمل محافظات المملكة.

مدير الندوة:
ال ش�ك أن الحدي�ث حول محافظتن�ا الحبيبة يطول، فيم�ا الوقت يتصرم، وال 

يمكننا إزاء ذلك س�وى التوقف عند هذا الحد، ش�اكرين المهندس خالد الدوسري 

على س�عة صدره لألس�ئلة الكثيرة التي وجهت له، ونعتذر ع�ن عدم إتاحة الفرصة 

للجمي�ع للمش�اركة عبر إبداء رأي أو طرح س�ؤال، آملين أن يتج�دد اللقاء قريًبا في 

مناسبات أخرى، وتصبحون على خير.



 

الندوة الثالثة ع�سرة

آفاق المشهد األحسائي وتطوراته
1430/2/15ه الموافق 2009/2/10م

ال�سيف: الأ�ستاذ عبد اهلل عبدالمح�سن ال�سايب �
كاتب ومعماري

مدير الندوة: زكي عبداهلل البحارنة*)1) �

*  عضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

من مواليد قرية الجبيل في األحساء للعام 1367ه �
حاص�ل على درج�ة الماجس�تير ف�ي تخطيط م�دن وأقاليم  �

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1410ه.
ا في إدارة التخطيط العمراني في ببلدية األحساء،  � يعمل مديراً

وكان قد أسسها عام 1403ه.
يدي�ر العديد م�ن المؤسس�ات التجارية، كمكتب الش�ايب  �

للهندسة، مؤسسة الديرة للمقاوالت، وغير ذلك.
مش�رف ومح�رر ف�ي بع�ض النش�رات الهندس�ية وغيرها،  �

كنش�رة المركزين الصحية، نش�رة اإليكوموس الس�عودي، 
نشرة رواق العمران، ومجلة العمران.

شارك في الكثير من الندوات والمؤتمرات، وألقى الكثير من  �
المحاضرات في مختلف المحافل الثقافية محلياًا ودولياًا.

واألندي�ة  � والجمعي�ات  الهيئ�ات  م�ن  العدي�د  ف�ي  عض�و 
والمنظمات والمجالس الهندسية العالمية.

والدراس�ات  � والبح�وث  المق�االت  م�ن  الكثي�ر  كت�ب 
المتخصصة التي نش�رت ف�ي العديد من المجالت العلمية، 
ا ف�ي مختلف  �ا منش�وراً ول�ه م�ا يرب�و على س�تة عش�ر مؤلفاً

المجاالت التراثية، والثقافية، واألدبية، والفكرية.



آفاق المشهد األحسائي وتطوراته

مقدمة مدير الندوة:
 السالم عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله وبركاته.

يالحظ المتابع لإليقاع المحلي تصاعد العمل الفكري والنش�اط الثقافي على 

مختل�ف األصع�دة؛ فم�ن تأليف، كتاب إل�ى إصدار دوري�ة، إلى تنظي�م الكثير من 

الفعاليات والبرامج الثقافية والحلقات النقاش�ية، يتخلل ذلك كله نش�اط مس�رحي 

وفن تشكيلي؛ أخذ كل منهم موقعه المحلي وانطلق نحو اإلقليمية فالعالمية. ولئن 

دل ذلك كله على ش�يء فإنما يدل على سمتين بارزتين، هما: قابلية السمة المحلية 

الكتس�اب الثقاف�ة وإنتاجه�ا والتفاعل معها، ثم تج�اوز العقلية المثقف�ة في منطقتنا 

الزمة االنغالق الثقافي عبر مواكبة االنفجار المعرفي. 

حديثن�ا الليلة س�وف يكون حول آفاق المش�هد األحس�ائي وتطورات�ه؛ برؤية 

موضوعية ينقلها لنا األستاذ عبد الله الشايب.

 ن�س المحا�سرة:
س�أتحدث معكم الليلة حول بعض المفاهيم الفكرية وما يمكننا اس�تثماره من 
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إيجابي�ات نصنع بها رافًدا نهضوًيا في ظل وطننا الحبيب، لنس�اهم بذلك في إعمار 

األرض ونك�ون خلف�اء لله في أرضه كما يحب ويرضى، وس�أركز في حديثي على 

آفاق المش�هد األحس�ائي ف�ي محاولة للتعرف على إنس�ان تلك البقع�ة الجغرافية، 

كما س�أحاول أن أكون موضوعًيا قدر المستطاع رغم علمي بأن موضوعية المحب 

مجروحة بشكل أو بآخر.

إن م�ن دواع�ي هذا اللقاء هو ما وقفت عليه خ�الل متابعتي العامة للحياة على 

مس�توى المملك�ة والخلي�ج، وربما المس�توى اإلقليمي الكبير؛ حي�ث وجدت أن 

هناك فجوات بين الش�عوب والتجمعات السكانية وبين إمكانية تالقحها مع بعضها 

البع�ض أو انفصاله�ا ع�ن بعضها البع�ض، كما وج�دت فجوات أخ�رى بين حالة 

اإلقصاء من جهة وحالة التعاون من جهة أخرى.

كذلك من دواعي هذا اللقاء إيضاح حركة التنامي زمانًيا ومكانًيا لحفظ حقوق 

اآلخري�ن حت�ى ال تلغيها الظاهرة الصوتية؛ باعتبار أن المكتس�بات حالة تأسيس�ية. 

وس�أحاول بمعيتكم الوقوف على حقيقة وجود إس�هامات تس�تحق اإلشارة لها في 

اختب�ار ميلنا لتأكيد وترس�يخ ثقافة اإلنكار من عدم�ه في ظل علمنا بكوننا نحيى في 

ظل متغيرات يعيشها وطننا ضمن دول العالم الثالث.

داعٍ  أخي�ر أج�ده في قناعتي الش�خصية بتجس�ير العقبات وتش�بيك العالقات 

للخل�ق حال�ة من التكامل نرس�م بها ص�ورة حاضر أجم�ل وأكثر تطوًرا بمس�اهمة 

فاعلة؛ برغم اإلحباطات التي قد نعاصرها، والتي قد تحول دون تقدم مجتمعنا لما 

هو مأمول.

األحساء � جغرافًيا � بقعة تقع في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية للجزيرة 

العربية، وتشغل مساحة 530.000 كلم، وهي نسبة تعادل 68% من مساحة المنطقة 

الش�رقية، و24% من مس�احة المملكة. وتطل المملكة في حدودها باألحساء على 
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كل م�ن قط�ر وعمان واإلمارات واليم�ن، وهناك ثالث منافذ أو جم�ارك فيها لهذه 

الدول.

المساحة المأهولة بالسكان في األحساء تقدر ب� 2.800 كلم، ويشغل التركيز 

السكاني مساحة 70كلم طواًل، و40كلم عرًضا. ويبلغ عدد السكان مليون ونصف 

نس�مة، ويمثل أكبر تركيز سكاني س�عودي؛ فالحضور األجنبي فيه ال يمثل أكثر من 

15%؛ مقابل تمثيله 50% في الرياض، و45% في جدة، 35% في الدمام.

لن أتحدث عن تاريخ المنطقة؛ فكلكم يعلم عن ذلك الشيء الكثير، وما يهمني 

الحديث فيه هو مدى المساهمة الفعالة لألحساء في خلق تغيير ثقافي لم يكن يوًما 

ضرًبا من الوهم والخيال. والحقيقة أن األحس�اء في تركيبتها مهيأة ألداء دور ثقافي 

فاع�ل؛ فتركيبته�ا الس�كانية القائمة عل�ى التعددية ف�ي المدارس الفقهي�ة بمذاهبها 

األربع�ة، فض�اًل عن الم�دارس الش�يعية بمرجعياته�ا المختلفة؛ مع تركز الش�يخية 

فيها كانت وال تزال عاماًل مهما من عوامل التش�ابك الدافع للمش�هد الثقافي. ولئن 

تعرض هذا التش�ابك في بعض أحيانه لتشنجات فإنه سرعان ما يتم استيعابها بوعي 

ينطلق من حالة ممارسة يومية في الشارع، والمدرسة، والعمل.

يهمني في الحديث عن تقدم الحالة الثقافية األحس�ائية اإلش�ارة إلى أن قياس 

مستواها يستدعي أن ال تتم مقارنته بتوهج مثيله في الغرب، بل بدول مشابهة له في 

الظروف وإن اختلفت السياقات بين مد وجزر. ولكل بلد مناخاته الخاصة به؛ ففي 

الج�وف � مث�اًل � تت�م زراعة الزيتون، وه�ي بذلك تعد متفوقة على مس�توى مناطق 

المملكة، حتى أنه ال يمكن أن تقف معها منطقة أخرى في حالة منافس�ة، ويتضاءل 

مس�توى تفوقه�ا إن نحن قارناها بدول أخرى تش�تهر بزراعة الزيت�ون، وهي مقارنة 

مجحفة بحقها ال يمكن اعتبارها لعدم وجود معطيات متناسبة لعملية المقارنة.

بمراجعة س�ريعة لمنجزات األحس�اء في مختلف المجاالت نجدها ساهمت 
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بفعالية في خلق مش�هد ثقافي كان وال يزال مدعاة فخر ابن األحس�اء؛ ففي المجال 

الوطني تم اختيار األحساء بين خمس مدن سعودية لمناقشة مشروع الحوار الوطني 

ب�دًءا من العن�وان ومروًرا بالفعاليات التي جرت، وانته�اء بالنتائج التي تم رصدها. 

ا اختي�ار األحس�اء للمش�اركة في تأس�يس هذا المش�روع  وكان م�ن الطبيع�ي ج�دًّ

لخصوصية تركيبتها التي أشرت لها. 

وف�ي المج�ال العلمي ت�م تنظيم الكثير م�ن المؤتمرات في هفوف األحس�اء، 

كمؤتم�ر ط�ب الط�وارئ الذي عقد قب�ل ثالثة أس�ابيع. وحقيقة أن تدعو األحس�اء 

إلقامة مؤتمر فيها أو أن يدعى لها؛ فكال الحالتين دليل على مستوى علمي وفكري 

متقدم مؤهل للنج�اح، وهو في الحالة األولى دليل وعي متقدم بإقامة المؤتمرات، 

وفي الحالة الثانية منطلق ثقة بنيت بشواهد ودالالت.

وقد حققت األحس�اء بثالث جامعات ومجموعة من الكليات إنجازات طيبة، 

وقدم�ت للوط�ن بمراكزه�ا البحثية والعلمية دراس�ات أعدت ن�واة ضخمة لروافد 

الفك�ر. وم�ن مراكزها مرك�ز أبحاث النخي�ل الوطني، مركز أبح�اث البيطرة، مركز 

أبحاث المعاقين، ومركز أبحاث تنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية، وغيرها.

أما المجال الفني فيمكنني الحديث بثقة عن مس�توى مس�رح األحس�اء مقارنة 

بباقي مناطق المملكة، وال يمكن بش�كل من األشكال إنكار عصا السبق األحسائية 

في ذلك. ورغم أن مس�توى المس�رح العام في المملكة ال ي�زال ضعيفا، إال أنه من 

الثابت وضع األحس�اء للبنة األولى فيه بالمبادرة لتأس�يس المسرح، السيما مسرح 

الطفل الذي أّسسه األستاذ المريخي، وقد تم تكريمه قبل وفاته في الجامعة العربية 

باعتباره أحد رواد المسرح على مستوى العالم العربي.

وفي مجال السياحة كانت األحساء رهاًنا كبيًرا على مستوى الوطن لمقوماتها 

السياحية كًما وكيًفا؛ فهي تمثل بانوراما متكاملة للماء والخضرة واآلثار، حتى أنه لم 
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يكن تعتبر وجهة س�ياحية حتى وقت متأخر في المملكة غير األحس�اء. والهتمامها 

بالسياحة أنشأت األحساء كلية السياحة والفندقة التي ال تزال في طور البناء.

وثقافًي�ا، تصدر األحس�اء س�نوًيا من المؤلف�ات والدوري�ات والمطبوعات ما 

يصعب حصره في مختلف المجاالت الفكرية والثقافية والعلمية والوطنية والدينية 

واالقتصادي�ة بأس�قف بحثية عالي�ة، يمكن تدوالها محلًي�ا وإقليمًي�ا ودولًيا. أما في 

مج�ال العم�ران، وه�و مجال تخصص�ي، فهناك حصيل�ة أربعين عاًما م�ن اإلنجاز 

العمراني؛ حققه هندس�يون مفكرون لمعت أس�ماؤهم على مستوى المملكة. وأنا 

أراهن أن يوجد في المملكة ش�ارع تجاري بطول س�تين كلم في غير األحس�اء؛ إذ 

يبدأ من المطيرفي وينتهي إلى طريق قطر.

هن�اك مجاالت أخرى كثي�رة في مجال التربية واالجتماع والثقافة والسياس�ة؛ 

فف�ي األحس�اء اليوم ع�دد كبير م�ن المنتديات الثقافي�ة، وهناك ناٍد أدب�ي، وجمعية 

للثقافة والفنون عمرها خمسة وأربعون عاًما، وكانت األساس في انطالق جمعيات 

الثقافة والفنون في مناطق المملكة، كذلك هناك خمس�ة عش�ر جمعية خيرية وثالثة 

عشر لجنة تنمية، وتسعة أندية رسمية وسبعة عشر ناٍد ريفي اجتماعي، تضخ جميعها 

في صالح الثقافة العامة. ولك أن تتخيل مجموع البرامج التي تنفذ والفعاليات التي 

تنظم حتى أنك ال تعود قادًرا على متابعتها.

وحي�ن نتحدث عن ه�ذا العدد الكبير للجمعيات الخيري�ة والنوادي والمراكز 

العلمية، فإنه يجدر اإلش�ارة إلى كون األحس�اء المدينة الوحيدة � فيما عدا مدينتين 

رئيسيتين هما الرياض وجدة � التي توجد بها فروع للجمعيات العلمية في المملكة. 

كذلك يعد حضور األحس�اء متمث�اًل بأعضاء مجال�س اإلدارات ملحوظ بكثرة في 

الجمعي�ات الفني�ة. وقد يتراوح عدد أعض�اء مجلس اإلدارة من أبناء األحس�اء بين 

االثنين إلى األربعة من مجموع عش�رة أعضاء، كما في جمعية المسرحيين، جمعية 

الفن التشكيلي، جمعية التصوير الضوئي، جمعية الخط العربي، وغيرها الكثير. وما 
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ذلك إال دليل نضج إيمان ابن األحس�اء وإيمانه بالعمل ضمن مؤسس�ات المجتمع 

المدني.

إن الوع�ي بالتواج�د الفك�ري ضم�ن منظومة الوط�ن أدركه ابن األحس�اء في 

أكث�ر من اتجاه. اتجاه الهجرة من األحس�اء إلى خارجها؛ كالعراق وإيران وس�وريا 

وغيرها، ثم اتجاه الهجرة إلى الداخل، أعني الدمام والخبر، وهو بذلك يترجم قدرة 

عالية على اس�تيعاب مناخات فكرية متعددة ليدمجها ضمن إطاره العام، مما يؤدي 

به لتفاعل حقيقي يهيئه ليكون حاضًرا ومتواجًدا على المستوى المحلي واإلقليمي.

ال أعلم إذا كنت اس�تطعت عكس حالة مش�هد نس�تطيع أن نخرج بكونه يمثل 

حال�ة إيجابية تس�اهم بها األحس�اء في تنمي�ة المجتمع المدني ومؤسس�ة المجتمع 

األهل�ي أو الوقوف على تغريدها خارج الس�رب؛ بلحاظ م�ا في كل عمل من حالة 

س�لبية تس�تلزم التنبه لها ومعالجتها لتحقيق فائدة أكبر وأع�م، ولينعكس ذلك على 

المجتمع بما يحقق إعمار األرض كما يحب الله ويرضى.

م�ا أرغ�ب أن أختم ب�ه حديثي هو أن العش�ق الذي يتولد داخل اإلنس�ان تجاه 

وطن�ه يدفعه للتعاطي معها بأبس�ط إمكاناته. وقد يش�ار له في ظ�ل ظروف معينة أنه 

عل�ى هام�ش خريطة وطن�ه، كما يش�ار لكونه في ب�ؤرة الحدث. لي�س ذلك مهما. 

المه�م ه�و أين يضع الفرد منا نفس�ه، ولن يضع نفس�ه في الم�كان الصحيح قبل أن 

يعيش حالة من الوعي العام بضرورة أن يكون موجوًدا إيجابًيا، األمر الذي س�يلغي 

بال شك حالة السلبية في ذاته، ويدفعه لتصحيح مساره.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ علي البحراني )تربوي(:

ا ع�ن واحة  أش�كرك أس�تاذ عب�د الل�ه عل�ى رس�م ه�ذه اللوح�ة الجميلة ج�دًّ

األحس�اء، والتي تزخر فعاًل بإمكانيات ضخمة على المستويين الطبيعي والبشري. 
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اإلحصاءات التي ذكرتها، وقلت أنها ال تفاجئنا، لي بالرغم منها تصور أننا سنواجه 

معضلة في حال فازت األحساء في مسابقة عجائب الدنيا الجديدة. 

لقد لمسنا مفاجأة كثير ممن سمع بكون األحساء مرشحة في هذه المسابقة، إذ 

لم يكن يتصور أن في األحساء مواقع بالجمال الذي تابع صوره. وما ذاك حقيقة إال 

ألن التخطيط العمراني يكاد يكون من أسوأ التخطيطات. هل تتخيل حجم المشكل 

التي س�نواجهها عندما يزور السياح األحساء ويشاهدونها بهذا الحال وهم يعرفون 

أنه�ا تع�وم على أكبر حقل نفط بترول في العالم. أتس�اءل.. ما هو دور األحس�ائيين 

تجاه وضعهم الحالي؟

 الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
أشكر بداية المهندس عبدالله الشايب على ما أتحفنا به من معلومات قيمة عن 

المش�هد األحس�ائي الذي ال نجد أنفس�نا غريبين عنه؛ فنحن نتعايش معه بانس�جام 

نتابع من خالله أخباره وإنجازاته. ولكم تمنيت أن تش�ير ألس�ماء مفكرين وعلماء 

لزيادة الفائدة.

لف�ت انتباهي إثارتك حول هجرة األحس�ائيين للخارج أو حتى للداخل الذي 

أطرت�ه بالدمام والخبر، والحقيقة أن ابن األحس�اء لم يكتِف بهاتين المدينتين فقط؛ 

بل تجاوز ذلك لكثير من مناطق المملكة كالرياض مثاًل، وهو ما تفوق فيه على ابن 

القطيف الذي ال زال يتحسس من ذلك. 

المحا�ضر:
أشكرك أخ علي على هذه المالحظة الوجيهة وأتفق معك فيما تفضلت، لكني 

أرجع للقول بأن األمر متعلق باالختالف في درجة الوعي؛ فحينما أقول أني أمش�ي 

في طريق زراعي لجبل القارة، فإن على السائح أن يعي أنه يمشي في طريق زراعي، 

كما أن عليه أن يعي مس�توى التفاوت والخصوصية بين منطقة وأخرى فالُخبر على 
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سبيل المثال ليست كاألحساء.

حين تفوز األحساء ستحتاج � حتًما � لبنية تحتية كبيرة، والواقع أن العمل قائم 

على ذلك؛ فقد تم وضع حجر األس�اس لمش�روع شركة األحساء للعقير، ومشروع 

إع�ادة تنمي�ة المنطق�ة القديم�ة بالهفوف كام�اًل. كذلك تم قبل ثالثة أش�هر إنش�اء 

مجلس الس�ياحة باألحساء؛ تتم فيه بلورة الجهود والدراسات واألفكار المطروحة 

للمشاريع الخاصة والحكومية، حتى استحقت درع المركز األول من هيئة السياحة 

لكونها في المقدمة في هذا المجال.

األس�تاذ حس�ن أضفت إلش�ارتي حول هج�رة األحس�ائيين، وأن�ا أتفق معك 

في ذلك رغم ما قد تعكس�ه أحيانا بكونها س�لبية تؤخذ على ابن األحس�اء في عدم 

اس�تقراره، إال أن يعمر هذا األخير في جهة هجرته ليثبت إمكانيته على العطاء أينما 

حل. ويحضرني في هذه اللحظات األس�تاذ األحس�ائي عبد الله البصير/ أحد رواد 

الفك�ر والثقاف�ة في الكوي�ت اليوم، كذلك الدكت�ورة فوزية الدري�ع، وهي غنية عن 

التعريف، وغيرهما الكثير.

فيم�ا يخص األس�ماء التي تمنيت اإلش�ارة إليه�ا لمثقفين ومفكري�ن، فهناك � 

مثاًل  �  األس�تاذ جمال الحداد، مع م�ن لحقه في أول لجنة متابعة لتحريك موضوع 

الفحص قبل الزواج، وهناك األستاذ محمد بودي الذي ساهم بفعالية في تغيير نمط 

اختيار مجالس اإلدارة في كل النوادي األدبية في المملكة. 

الأ�ضتاذ عبد العظيم ال�ضامن )فنان ت�ضكيلي(:
ف�ي البدء أش�كر المهن�دس عبد الله الش�ايب الذي كانت له معن�ا وقفة جميلة 

جًدا في ملتقى فنانات القطيف وفنانات األحساء، وكان لنا شرف توجيهه واإلشارة 

لجميع الصعوبات المتوقعة ليسهل علينا التعاطي معها بما ينجح الملتقى. 

س�ؤالي حول ما كان لي من فرصة لحض�ور اجتماع تمهيدي لتجميل محافظة 
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األحس�اء في بلدية األحس�اء، كان ذل�ك قبل عامين تقريًبا، وبعد م�رور عام تفاجأنا 

بتجميل المحافظة بأعمال جمالية وافدة من الصين، رغم أن األفكار التي طرحناها 

كان�ت نابع�ة من تراث األحس�اء الخال�ص. كيف ت�م تغيير الخطة؟ أل�م يوضع في 

الحسبان ما أشرت له من مالحظة؟

المهند�ض غ�ضان بوحليقة )معماري(:
أش�كر األس�تاذ جعفر الش�ايب على اس�تضافة المهندس المفكر وال أبالغ في 

وصفي هذا له. أردت فقد أن أش�ير لتحفظي على بعض ما طرح؛ إذ رحل بعيًدا عن 

موضوع الندوة التي عنونت بالمشهد الفكري األحسائي.

المش�هد الفكري األحس�ائي بمقوماته ومعايي�ره وضوابطه ودوافع�ة وبواعثة 

وثقافت�ه وما ش�ابه ذلك ليس ببعيد ع�ن القطيف، بل إنن�ي أراه والقطيف توأمان مر 

كالهما بذات الظروف، وواجه نفس اإلش�كاالت، إال أن التمايز في األحس�اء عن 

باق�ي المناط�ق يكمن في ما تطرق له األس�تاذ من أمر التعددية الت�ي أصنفها إنجاًزا 

يسمو بالتعايش فكًرا مستداًما.

ال ش�ك أن التعددية في األحس�اء وفي غيره�ا أمر قائم أفقًي�ا أو عمودًيا، لكن 

التعاي�ش فيه�ا أصيل عمل�ت فيه ثقافة االس�تيعاب عملها، وإن تع�رض في مراحله 

األخيرة لشيء من مد وجزر. وال شك أن التعاطي مع المتغيرات في عمومها يعتمد 

على اإلنسان نفسه، فهو القادر على أن يكون إيجابًيا أو سلبًيا، بلحاظ ضرر االنكفاء 

الذي قد يقع فيه كثير ممن يعايش�ون هذا الوضع متجاهلين معنى أن تكون موجوًدا 

على الخريطة.

كلن�ا موجودون عل�ى الخريطة بأفعالن�ا، وليس ذلك وجود حقيق�ي. الوجود 

الحقيق�ي أن تك�ون أفعالنا إيجابية، مؤث�رة ومنتجة، فإن لم تك�ن كذلك، فنحن من 

يهّمش ذاته ليهمش�ه اآلخ�رون، وهنا تتطلب األمر المعالجة. أتصور أنك يا أس�تاذ 
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عبد الله أش�رت لمؤسس�ات المجتمع المدني، وأتس�اءل عن مدى أثرها. هل هي 

مجرد عنوان عريض أم أنها فعل له زخمه الش�عبي وله معاييره وضوابطه األخالقية 

والقانونية في التطبيق والممارسة والمسائلة!

كذلك أشرَت لإلنسان كمشروع إلهي، مطلوب منه إعمار األرض. وال يكون 

ذلك إال بفكر إس�المي يدفع باإلمكانيات اإلنس�انية والبش�رية عل�ى العطاء والبذل 

واالستيعاب والتعاطي اإليجابي في كافة المناحي.

 الأ�ضتاذ �ضامي الحداد )موظف حكومي(:
تحدثت أستاذ عبد الله عن الدور العلمي الديني التعددي في األحساء، والدور 

العلمي المؤسس�اتي، كذلك تحدثت عن احتضان األحس�اء للحركة الس�ياحية في 

الوق�ت الراهن، وأش�رت لكثير م�ن األمور التي تثق�ل كفة األحس�اء علمًيا وفكرًيا 

وثقافًي�ا وحضارًي�ا، وكلها مؤش�رات طيب�ة كبدايه. س�ؤالي هنا هو ما م�دى ارتفاع 

الس�قف ال�ذي تريد لألحس�اء أن تس�تظل به؟ وهل هن�اك قيادات ق�ادرة فعاًل على 

رف�ع هذا الس�قف وإثبات منطقة األحس�اء عل�ى الخريط�ة السياس�ية واالقتصادية 

واإلعالمية؟

المحا�ضر:
فيما يخص مداخلة األس�تاذ عبد العظيم الضامن؛ فالحقيقة أنه لم يكن لنا دور 

في مسألة اختيار البلديات للمجسمات، وأنا أعتبر ذلك أمًرا سلبًيا؛ حيث لم يلتفت 

للفناني�ن التش�كيليين ف�ي المنطقة واعتب�ار إمكانياته�م لتجميل المنطق�ة، ولو كان 

بإمكاننا التغيير لغيرنا، إال أن ما حدث جاء من حركة كانت تس�تند لحاجة المجتمع 

لكثير من المناطق المخصصة للفس�ح والمماش�ي وما إلى ذل�ك، األمر الذي بات 

سمة واضحة في المنطقة.

المهندس غس�ان تحدث عن التعددية كس�مة أصيلة تم توظيفها في األحس�اء 
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لدفع المشهد الثقافي، وأرى أني حين أتحدث عن التعددية فأنا أدرك تماًما أن األمر 

ال يقتص�ر على التعدد المذهبي فقط؛ فهناك أحزاب وتيارات مختلفة، وهناك %15 

من الوافدين المس�يحيين والبوذيين الذين يعيشون معنا في وسط واحد، ويشهدون 

حرك�ة اس�تيعاب عامة ل�م يفلح الفك�ر المتطرف ف�ي التغلغل بينها، ف�ال توجد في 

األحساء ألعمال اإلرهاب نسبة تذكر.

ا، وما ذلك إال لتراكم  ليس ذلك فحسب، فنسبة الجرائم في األحساء قليلة جدًّ

حال�ة الوع�ي العام ال�ذي أنتجه تمازج الس�ياقات الثقافي�ة واالجتماعي�ة والفكرية 

وغيره�ا م�ع بعضه�ا البعض، حتى باتت األحس�اء قبل�ة زيارة لكثير م�ن المفكرين 

الذين قد ال تحضرني أسماؤهم حالًيا.

األس�تاذ س�امي الحداد تساءل عن مدى ارتفاع الس�قف الذي نأمل أن تستظل 

به األحس�اء، وأعتق�د أننا بحاجة لقرار سياس�ي وطن�ي العتماد مش�اريع واضحة. 

وأما عن وجود قيادات قادرة على رفع هذا الس�قف إلثبات األحساء على الخريطة 

السياس�ية واالقتصادية واإلعالمية، فأعتقد أن األحس�اء تض�ج بالطاقات والكوادر 

األكاديمية المؤهلة التي يصعب حصرها إن لم يكن ذلك مس�تحياًل؛ ويكفي هنا أن 

أذكر بعض األسماء كالدكتور أحمد اللويمي، الدكتور خالد الحريبي من الهفوف، 

الدكتور غس�ان بو حليقة، الدكتور سعيد الشيخ، الدكتور مشاري النعيم، المهندس 

عل�ي الناج�م، المهن�دس إبراهيم الطويل، األس�تاذ ناصر الش�ايب، األس�تاذ ناصر 

الجاسم، وغيرهم.

المهند�ض غ�ضان بو حليقة )معماري(:
لقد أشرَت في معرض كالمك لمؤسسات المجتمع المدني بعناوين أو أسماء 

الجمعيات، ولكني عنيت المعايير والضوابط من ناحية فكرية أو عملية أو مهنية. ما 

هي تلك المعايير في نظرك، وما أثرها على اإلنجاز والتواجد والتفاعل؟
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وحت�ى أبين فكرت�ي تماًما، من أين تب�دأ الجهة العليا المعنية بالسياس�ة إلدارة 

البل�د؟ وم�اذا تعطي في مقابل بذل وس�خاء إنس�اني دام ألكثر من ثماني�ن عاًما في 

أرض كانت وال زالت تسمى أرض الخير؟ 

لست أطلب إجابة بطبيعة الحال، إنما هي مجرد تساؤالت. 

المحا�ضر:
ألن م�ن دواع�ي هذا اللقاء هو ما أش�رت له ح�ول كيفية االس�تفادة من واقعنا 

المع�اش لرفع س�قفنا؛ فثقاف�ة اإلنكار ال تس�من وال تغني من جوع. وه�ذا المعنى 

مرس�وم ف�ي عقولنا جميًعا، بي�د أن ترجمته لفعل هو ما نحتاج ل�ه لنكون إيجابيين. 

فحي�ن أتحدث عن مطار في األحس�اء � مث�اًل � فإن المطالبة بإنش�ائه أمر غير مجِد؛ 

ذاك أن المطار قائم فعاًل وما احتاج للمطالبة به هو تفعيل المطار دولًيا، مستغاًل في 

ذلك أحسائية مدير عام الخطوط السعودية.

 مداخلة مكتوبة:
متى ستصدر صحيفة يومية من األحساء تهتم بالشأن اليومي والحياة واالجتماع 

لهذه المنطقة الهامة؟

الدكتور عادل الغانم )ا�ضت�ضاري جلدية(:
نعل�م جميًعا هجرة أعداد كبيرة من األحس�ائيين داخلًي�ا وخارجًيا، وقد كّونوا 

خ�الل ذلك ثروات طائلة. هل لهؤالء الناس دور كبير في تنمية وتطوير األحس�اء؟ 

أم أن عالقته�م به�ا بقي�ت معلق�ة عل�ى زي�ارات متفرق�ة ألهاليه�م فق�ط في بعض 

المناسبات؟

الأ�ضتاذ ح�ضين ال�ضنونة )�ضحفي وروائي(:
في الواقع محاضرة األستاذ جميلة ولكن بدا لي من خالل مالمح وجه األستاذ 
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عب�د الل�ه وحركات ي�ده أنه يخف�ي ألًما داخلًيا. أنا ال أس�تطيع حقيقة أن أس�توعب 

وجود مؤسسات ومفكرين ثم ال ألمس لهم دوًرا فاعاًل في الحركة الثقافية. ما دور 

مثقف�ي األحس�اء � مثاًل � فقد اإلنس�ان األحس�ائي لهويته المكاني�ة؛ حيث أن نخيل 

أرضه تقطع وعيونها تغتصب. 

اس�مح لي أس�تاذ عبد الله، أش�عر أنك أخذتن�ي بكالمك الجميل لش�ارع من 

شوارع باريس ال منطقة األحساء.

الأ�ضتاذ وليد �ضلي�ض )موظف اأهلي(:
أش�كرك أس�تاذ عبد الله على قراءتك الجميلة والمليئة بالروعة واألمل، لكنه 

� رغ�م ذل�ك � يحضرن�ي بقوة تصريح األس�تاذ األديب محمد العل�ي الذي وصف 

األحس�اء بأنها عاقة ألبنائها وأن مس�تواها الثقافي متدني. فكيف تقرأ هذا التصريح 

في مقابل ما تطرقت إليه في مشهد ثقافي جميل؟

المحا�ضر:
فيم�ا يخص الس�ؤال عن صحيف�ة في األحس�اء، فهناك طلب مق�دم للجهات 

المس�ؤولة، وأتمنى أن تتم الموافقة عليه بش�كل أو بآخر. لكنني أحب أن أشير إلى 

أن هناك الكثير من األمور التي لم أتطرق لها، من بينها وجود دوريات متخصصة في 

األحس�اء؛ فهناك دورية عن التجارة والصناعة، تصدر ع�ن الغرفة التجارية، وهناك 

دورية عن التدريب المهني، وتصدر عن مؤسسة التعليم الفني، كما أن هناك دورية 

تصدر من الشؤون الصحية في الطب.

ولدين�ا موقع أديره ش�خصًيا، وهو موقع )مش�هد الفكر األحس�ائي(، وفيه يتم 

اس�تعراض مجريات األحس�اء، بحيث يشكل حالة من الحاالت البانوراما؛ إذ يتتبع 

اإلصدارات الثقافية والمواضيع ذات الصلة.

الدكت�ور عادل الغانم س�أل ع�ن دور المهاجرين م�ن أبناء األحس�اء في تنمية 
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وتطوير األحساء. وأعتقد أني حين أذكر الدكتور غسان بو حليقة، كونه أحد أعضاء 

االقتصاد الس�عودي الحديث، وحين أذكر الدكتور عبد الجليل الخليفة كواحد من 

كب�ار المهندس�ين في علم البترول، وعندما أذكر الدكت�ور باقر الرمضان، بأنه واحد 

م�ن ثالثة علماء ف�ي مجال األنظم�ة الجغرافية )GIS(، فأن ذلك يؤك�د حتًما الدور 

الذي يقومون به. 

والحقيق�ة أن�ه لي�س بالض�رورة أن أع�رف كأحس�ائي جمي�ع أبن�اء األحس�اء 

المتغربين عنها، فهناك في الداخل من ال يعرف من في الداخل من مفكرين وعلماء 

وأكاديميين، بسبب تركيز حواراتنا وأخبارنا على الجزئيات، ال على كامل المشهد.

األس�تاذ حس�ين الس�نونة علق على قس�مات وجهي وما تفضح م�ن ألم. وأنا 

أتفق واقًعا مع وجهة نظره هذه؛ فأنا أؤمن بتكامل العمل في ظل المجتمع المدني، 

كما أؤمن بتجس�ير العقبات لنتمكن من حله�ا ومعالجتها بحلول مثلى. وبعيًدا عن 

التفصيالت احتجنا لثالثين عاًما من العمل لبيان الهوية التراثية لسوق القيصرية.

األس�تاذ وليد س�ليس س�أل عن وصف األديب محمد العلي لألحساء بكونها 

عاقة ألبنائها، وعن قراءتي لذلك. والحقيقة أني رديت على األستاذ العلي في مقال 

تم نش�ره في جريدة اليوم، وقد أنتج اعتذاًرا مقنّعا من قبل العلي بعد إحداث مقالي 

ضج�ة كبي�رة عبر الردود الت�ي أذكر منها وجود خطة لتس�مية أحد ش�وارع المنطقة 

باسم محمد العلي فخًرا به.

الأ�ضتاذ رائد ال�ضنخنخ )تربوي(:
بالنس�بة لملتقى جواثا الذي س�يقيمه في الش�هر القادم نادي األحساء األدبي، 

كيف تقيمون حضوره الحصري من قبل مثقفين ومثقفات األحس�اء؟ ولم ال تكون 

هناك دعوات تقدم لمثقفي القطيف من أجل تشبيك العالقات الثقافية؟ ثم ماذا عن 

اآلثار الدينية التي درست في األحساء أليس لها دور أيًضا؟
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الأ�ضتاذ حمد ال�ضقاوي )كاتب(:
لألحس�اء طابع خاص يجعلك تش�عر فيه بأواصر اجتماعية جميلة، خصوًصا 

ف�ي األعياد والمناس�بات. وأتمنى حقيقة أن ال يس�طو على ه�ذا الطابع جو المدنية 

وينحى به لما يؤثر عليه س�لًبا. ال يزال الريف الفرنس�ي ضيق الش�وارع، وال أعتقد 

أن التمدن يتلخص في شوارع واسعة أبًدا. ولقد ذكر المهندس عبد الله الشايب أن 

البنية التحتية هي ما يهم في مشروع السياحة. وأنا أتفق معه في ذلك. 

من جانب آخر، وفيما يخص موضوع التعايش األحسائي، هناك معلومة لست 

متأكًدا من نس�بة صحتها تش�ير إلى أنه ال توجد في األحساء سوى عائلتين أصليتين 

هما عائلة الش�كر والعبد الباقي، وما عدا ذلك فوافدون نجحوا بامتياز أن يتعايش�وا 

مع بعضهم في صفاء ومودة، األمر الذي جعل األحساء منبًعا للزخم الفكري والثراء 

المعرفي، وبذلك اتخذت موقعها في بؤرة الخارطة السياسية. فهي في تصوري في 

القلب وليست على الهامش كما يتصور البعض.

المحا�ضر:
أعتق�د أن ملتق�ى جواثا جاء نت�اج مخاض عام كامل م�ن التحديات؛ فلم يكن 

أعض�اء مجل�س إدارة النادي � الذين كن�ا نتمنى أن يكونوا منتخبي�ن � وال المثقفين 

ف�ي األحس�اء كانوا راضين منذ البداي�ة عن دور النادي، ولذل�ك كانت هناك حركة 

ارتج�اج ضخمة كادت أن تودي بالنادي إلى اإلقف�ال، حتى أن الدكتور عبد العزيز 

السبيل زار األحساء ثالث مرات ألجل حل اإلشكاالت القائمة، إال أن المجموعة 

داخ�ل النادي رفضت توجيه النادي من قبل قناة واح�دة؛ كونه يمثل عدة اتجاهات 

فكرية وثقافية.

اعتماد الدكتور يوس�ف الجبر رئيًس�ا جديدا للنادي س�اهم في تسوية كثير من 

األمور العالقة خالل شهرين الحًقا، وقد حققت جهوده خاللهما نوًعا من االرتياح 
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ال�ذي جم�ع العديد من األطياف األدبي�ة والفكرية. وما ملتق�ى جواثا إال وجه لهذا 

الجمع. وأعتقد أن شاعًرا من القطيف سيشارك في أمسية النادي األسبوع القادم. 

األس�تاذ رائ�د تس�اءل ع�ن دور اآلث�ار الديني�ة وع�ن حضوره�ا في المش�هد 

األحس�ائي. وقد قلت أن الحركة الفكرية فيما يتعلق باالهتمام بالتراث ثقافة قديمة 

يزي�د عمرا على أكثر من ثالثين س�نة، وليس ه�ذا االهتمام محصور في فئة دون فئة 

فكال الس�نة والش�يعة يولي هذا الجانب اهتمام وفيرا. ويتمثل االهتمام بالتراث في 

ترميم المس�اجد القديمة، كمسجد الجبري لطائفة الس�نة، وعودة الفكر التراثي في 

العمران، األمر الذي نجده في بناء االستراحات والمجالس.

مداخلة مكتوبة:
تحدث األس�تاذ عن المش�هد األحس�ائي بص�ورة عامة ولكن ل�م يتحدث عن 

المشهد الثقافي النسائي. فأين المرأة من ذلك؟

الأ�ضتاذ علي الحمد )مدير مركز التنمية الجتماعية بالأح�ضاء(:
ه�ل هن�اك انس�جام بي�ن النس�ق البني�وي وبي�ن األنس�اق التربوي�ة والفكري�ة 

واالجتماعية والثقافية في مش�هد الفكر األحس�ائي، أم أن هناك حالة تباين بين هذه 

األنساق؟

المحا�ضر:
فيم�ا يخص حضور المرأة في هذا المش�هد، أعتق�د أن دور المرأة اتضح جليًّا 

في مجال الكتابة والتأليف، وتكفي اإلش�ارة إلى أن أغلب المش�اركات النسائية في 

جائزة حمدان التربوية هي أسماء أحسائية.

أما بخصوص االنس�جام بين النس�ق البنيوي واألنس�اق األخرى فالحقيقة أن 

الحال�ة الفكري�ة في األحس�اء إذا قورنت بغيرها محلًي�ا أو خليجًيا أو حت�ى إقليمًيا 
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كحض�ور، فإن�ه يمك�ن تمييزه�ا بوض�وح، األم�ر ال�ذي ال يقابل�ه معن�ى الحضور 

العمراني. وربما كان ذلك من خصوصيات األحساء. 

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
رغم تأخر مداخلتي، إال أني أتقدم بالش�كر الجزيل لألس�تاذ عبد الله الشايب 

على حضوره وحديثه الذي استمتعت به كثيًرا؛ حيث استعرض المشهد الثقافي في 

األحساء بمختلف اتجاهاته.

لقد ش�اركنا العديد من األخوة في األحس�اء في ندوات عديدة لهذا الموس�م، 

منهم األس�تاذ علي الحاجي في أمس�ية حول مهرجان الدوخل�ة، وآنذاك حدثنا عن 

النش�اط السياحي في األحساء، كذلك كان لألستاذ يوس�ف الحسن واألستاذ علي 

الموسى قبل أسبوعين معنا حديًثا عن تجربة مجلة )الواحة( و)نصوص معاصرة(، 

وأتمن�ى حقيق�ة أن تفيدنا ه�ذه التجارب في لقاءات قادمة نس�تعرض فيها مش�اهد 

جديدة لمناطق أخرى؛ نس�تفيد من دراس�ة حاالتها جميًعا، ونق�ف على إطالالتها 

الجميلة، ونغوص فيها تحلياًل يعرفنا باتجاهاتها وقيمتها على مختلف المستويات، 

ال س�يما السياس�ية، لتكون لنا بوصلة نتوجه بها الستش�راف مستقبل فكري وثقافي 

يساعدنا على التعاطي مع مختلف القضايا والهموم التي نواجهها.

أخي�ًرا، كنت أتمنى من األس�تاذ عبد الله أن يس�تعرض لنا تجربته في مش�روع 

)مرك�ز النخل�ة(، وه�و أحد المش�اريع المهمة على مس�توى المنطقة ف�ي التدريب 

الحرف�ي، وفيه�ا كان للقطيف مجال المش�اركة إذ ت�م التعاون م�ع جمعية القطيف 

الخيرية إلرس�ال مجموعة من الش�باب لألحس�اء لتعلم بعض الح�رف التي كانت 

قائمة فيها وباتت تواجه خطر االندثار. 

 المحا�ضر:
أش�كركم جميًعا على حسن ترحيبكم، وأخص بالشكر األستاذ جعفر الشايب 
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على حس�ن اس�تضافته. والحقيقة أن الحديث يطول، ولعلنا نحظ�ى للتواصل فيما 

بينن�ا بفرص قادمة في مناس�بات أخرى، وآمل أن تثمر مث�ل هذه اللقاءات في بلورة 

األفكار والرؤى والتطلعات. 

مدير الندوة:
ال يس�عني أخيًرا إال أن أقدم الشكر الجزيل لألستاذ المهندس عبدالله الشايب 

على جميل حديثه متمنًيا لجميع أطيب األوقات وتصبحون على خير.



الندوة الرابعة ع�سرة

ترسيخ المواطنة في المؤسسات التعليمية واإلعالمية
1430/2/22ه الموافق 2009/2/17م

ال�سيف: الدكتور عبد الوهاع بن �سعيد القحطاني  �
أستاذ جامعي

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد عبدالر�سول ال�ساد�*)1) �

*  كاتب وناشط في مجال الشباب.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:
اإلدارة  � بكلي�ة  والتس�ويق  اإلدارة  قس�م  ف�ي  مش�ارك  أس�تاذ 

الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
حاص�ل عل�ى درج�ة الدكت�وراة الفلس�فية ف�ي إدارة األعمال  �

م�ن جامعة ش�مال تكس�اس الحكومي�ة بالوالي�ات المتحدة 
األمريكية.

مدرب معتمد للموارد البش�رية من قبل صندوق تنمية الموارد  �
البش�رية للع�ام 2004م، ومستش�ار في العديد من المش�اريع 
التطويرية، كتطوير صندوق التعليم العالي، تطوير استراتيجية 
جامع�ة المل�ك فه�د للبت�رول والمع�ادن، تطوير اس�تراتيجية 
مشروع الس�الم بالمدينة المنورة، دراس�ة القطاع الخاص في 

التعليم والتدريب والتأهيل، وأخرى.
عضو في العديد من الجمعي�ات والهيئات المحلية والدولية،  �

كالهيئ�ة االستش�ارية لدوري�ة المنافس�ة العالمي�ة، األكاديمية 
اإلداري�ة في الوالي�ات المتح�دة األمريكية، الجمعي�ة العربية 
الم�وارد  إلدارة  العربي�ة  الجمعي�ة  البش�رية،  الم�وارد  إلدارة 
البش�رية، الجمعية الس�عودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان 

بالمنطقة الشرقية، وغيرها.
ألق�ى العديد م�ن المحاضرات في مناس�بات مختلفة، ورأس  �

الكثي�ر من المؤتم�رات والندوات وورش العمل التي ش�ارك 
فيها داخل وخارج المملكة.

م�ن بحوثه الكثيرة: دور المؤسس�ات التعليمية واإلعالمية في  �
تعزيز المواطنة، تشخيص وتطوير نقاط الضعف اإلستراتيجية 
في الش�ركات الس�عودية، تطوير الموارد البشرية في المملكة 

العربية السعودية، وغير ذلك.



ترسيخ المواطنة في المؤسسات التعليمية واإلعالمية

مقدمة مدير الندوة:
يعيش مجتمعنا في عمومه تحوالت ثقافية واجتماعية وسياس�ية واجه بس�ببها 

تحدي�ات كثيرة كان له�ا بالغ األثر في دف�ع عجلة التنمية االجتماعي�ة واالقتصادية 

س�لًبا وإيجاًب�ا. ولعل أهم ما يمكن اإلش�ارة له ضم�ن موضوع أمس�يتنا لهذه الليلة 

هو ما نواجهه من تراجع في الوعي بمفهوم المواطنة؛ األمر الذي أدي لنش�وء جيل 

ضع�ف فيه نس�يج العالق�ات الكفيلة بتش�كيل هويت�ه ومنحه خصائ�ص تمكنه من 

العيش في مجتمعه بتسامح وسالم.

إن ترس�يخ مفه�وم المواطنة ف�ي ذهنية المجتمع والعمل عل�ى تحقيقه واجب 

تش�ترك فيه جميع فئات المجتمع دونما اس�تثناء؛ بدًء من األس�رة وانتهاء بالحكومة 

م�روًرا بمؤسس�ات الدول�ة التعليمي�ة والعملية والديني�ة. ولن يمك�ن تحقيق ذلك 

باقتص�ار ال�دور على فئة دون أخرى. ح�ول هذا الموضوع يطيب لنا أن نس�تضيف 

الليلة الدكتور عبد الوهاب القحطاني ليحدثنا حول قضية المواطنة وترس�يخها في 

المؤسسات التعليمية واإلعالمية. 
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ن�س المحا�سرة:
ا أن أكون بينك�م الليلة في حضرة األس�تاذ جعفر  أيه�ا الك�رام. يطيب لي ج�دًّ

الشايب وآمل أن أكون عند حسن ظنكم بي.

إن حقيق�ة وجودنا هنا هو ج�زء ال يتجزأ من المواطنة. والمواطنة في مفهومها 

تش�مل كل م�ا يص�در من المواط�ن من ق�ول وفعل )س�لوك( إيجابي نح�و الوطن 

ورم�وزه، ليظهر بوض�وح والءه وانتماءه وهويته. فالمواطنة استش�عار للمس�ؤولية 

تجاه الوطن قيادة وأمة. ويعد التعبير اللفظي للمواطن نحو حبه للوطن من أش�كال 

المواطنة، كما يعد احترامه لقواعد األمن والسالمة عند قيادته لسيارته مثااًل حًيا من 

أمثل�ة المواطنة، كذلك دفاع�ه عنه من أي خطر داخلي وخارجي دليل على حبه له، 

األمر الذي يجعله يفتديه بنفسه عندما يريده األعداء بسوء.

وتتمث�ل أهمي�ة المواطن�ة في كونها ج�اءت في الق�رآن الكريم والس�نة النبوية 

الش�ريفة في وح�دة األمر والنظ�ام والهدف والع�دل وغيرها من صف�ات المواطنة 

الصالح�ة، كذل�ك للدور المتوقع منه�ا في توحيد األمة أمام التحديات المش�تركة. 

وهي عامل قوي لتعزيز الروابط بشتى أشكالها بين أفراد األمة وبعضهم، يستطيعون 

عبرها تحقيق التعايش الس�لمي بينهم على أس�اس ثوابت مش�تركة، كما يستطيعون 

تكثيف جهودهم وتوجيهها لخدمة وطنهم والدفاع عن مصالحه العليا.

وال شك أن الموازنة بين سلطات الدولة وحقوق المواطن أساس العالقة بين 

هذي�ن الطرفين في المجتمعات المتطورة، وع�دم تطبيق هذه المعادلة يعكس دولة 

مس�تبدة ينعدم فيها ش�عور المواطن بواجباته ومس�ؤولياته الملقاة عليه، األمر الذي 

يتس�بب في خلق فوضى ناتجة عن عدم الش�عور بالمس�ؤولية؛ تسود األمة، وتشعل 

فتيل الصراعات والخالفات. وال ش�ك أن العالقة بين الواجبات والحقوق متكافئة 

نسبًيا؛ فبقدر الواجبات على المواطن تكفل الدولة حقوقه. 
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والمواطن�ة مفه�وم قدي�م عرفه القدم�اء في الحض�ارة اإلغريقي�ة أو الرومانية 

وغيرها من الحضارات التي س�ادت ثم بادت؛ ففي اليونان القديم تحدث أفالطون 

ع�ن مفهوم بولس )POLIS(، وهي الوحدة األساس�ية في التكوين السياس�ي، وكان 

يقص�د به�ا »المدينة«، وتحدث ع�ن المدينة الفاضلة، وعن عالق�ات األفراد الذين 

يعيشون في تلك المدنية ببعضهم. 

أما في اإلسالم، فقد ورد مفهوم المواطنة في لفظة »الوطن« في الفقه اإلسالمي 

الذي يراه في كل بقعة جغرافية يعيشها الفرد ويتعامل مع أفرادها وجماعاتها بشكل 

مباشر أو غير مباشر في مساحة 44 كلم، يعتبر من يتجاوزها مسافًرا خرج من حدود 

وطنه.

ورغ�م أن اب�ن خلدون قد عرف الوطن بكونه بقعة جغرافية تضم مجموعة من 

الن�اس متجانس�ين، إال أنن�ا ال نجد ذلك في أمريكا مثاًل؛ حي�ث ال تجانس كبير بين 

ناس�ها، وم�ع ذلك تبقى ه�ذه الدولة وطنًا ينفي بش�دة تعريف ابن خل�دون محطًما 

لقواعد الفوارق الثقافية والدينية. 

لقد تطور مفهوم المواطنة قبل حوالي قرنين من الزمن؛ عندما تش�كلت الدول 

القومية األوربية، فالدولة القومية تعتبر نفسها ذات سيادة مطلقة داخل حدودها، وأن 

أوامرها نافذة على كل من يقطن داخل حدود جغرافيتها، وللحّد من استبداد الدولة 

وس�لطاتها بحقوق المواطنين؛ فقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير 

القابلة لألخذ أو االعتداء عليها من قبل الدولة.

اليوم تعرف المواطنة بأنها ش�عور داخلي س�يكولوجي يش�عر ب�ه الفرد في أي 

م�كان م�ن العالم وفي أي مجتم�ع، بأفراده؛ س�واًء كان مجتمًعا كلًيا أو ش�مولًيا أو 

حت�ى المجتمع المحيط بالفرد نفس�ه في أضيق دائرة. هذا الش�عور يهذب في نفس 

ا نبياًل يوجهه للسمع والطاعة والوالء لقيادته السياسية والدينية  المواطن � حتًما � حسًّ
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ُس�وَل َوُأولِي األَْمِر{)1(، كما  َه َوَأطِيُعوْا الرَّ ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اللَّ َها الَّ م�ن قاعدة }َيا َأيُّ

يش�حذ والءه لوطن�ه ككي�ان جغرافي اقتصادي اجتماعي وسياس�ي يس�عى بكل ما 

يستطيع للدفاع عن مكتسباته.

كذل�ك يدفعه هذا الحس إل�ى اإلخالص في عمله لزيادة اإلنتاجية االقتصادية 

وحماي�ة أم�الك الدولة م�ن العابثي�ن والنفعيي�ن، ثم حماي�ة الدولة م�ن المخربين 

والمجرمين، وذلك من خالل تقديم مصلحة الوطن العامة على مصلحته الخاصة.

وفي مقابل ما يجتهد المواطن لتحقيق ذلك، فإنه في المقابل يستحق من وطنه 

رف�ض التمييز بين المواطنين وبعضهم بواس�طة أو مجامل�ة أو محاباة، لما في ذلك 

من عوامل خلق لمشاعر سلبية لديهم تجاه مفهوم العدل والمساواة. ونظرية العدالة 

اإلجرائية أو االقتصادية أو االجتماعية إال خير دليل على ما يمكن أن يتعلمه الطالب 

في الجامعة لتطبيقها في حياته العلمية.

 إن تحقي�ق العدالة في كل منحى يقارن المواطن فيه نفس�ه بإخوانه المواطنين 

واج�ب من واجبات الدولة؛ أو فإن ش�عوًرا محتقنًا بالظلم قد يتولد، ليعزز ش�عوًرا 

آخر بالنقص يدفعه للتصرف بسلبية تقلل والءه وانتماءه وقوميته كواطن صالح.

العدال�ة الت�ي نتح�دث عنها هن�ا تتحقق ب�دًءا من تهيئ�ة الظ�روف االقتصادية 

المناس�بة ألس�باب المعيش�ة الكريمة له، ومروًرا بتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم 

والصحة والتوظيف، ثم توفير األمن والحماية، وتوفير الرعاية االجتماعية، وانتهاء 

وانتهاًء بالترقية والتقويم الوظيفي وغيرها من المجاالت. 

وبمناس�بة الحدي�ث ع�ن تكاف�ؤ الف�رص أذك�ر هن�ا م�ا قامت ب�ه أمري�كا في 

 Equal employment س�تينيات الق�رن الماضي من اعتم�اد قانون تكاف�ؤ الف�رص

opportunities for all ال�ذي عال�ج بدرج�ة كبي�رة مش�اكل البطال�ة ف�ي المجتمع 

)1(  سورة النساء، اآلية رقم 59
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األمريكي وصحح معادل التوازن الس�كاني عبر فرض عملية دمج البيض والس�ود 

والمكس�يكيين واألصول العرقية األخرى بنسب معينة ال يجب تجاهلها، كانت قد 

اعتمدت على أس�اس الكثافة الس�كانية له�ذه الفئات الس�كانية، األمر الذي خفف 

حدة نقد الحكومة.

ال شك أنه إذا استطاعت الدولة القيام بواجباتها بشكل مرضي تكون قد أقامت 

أركان المواطنة، وإال فإن تهديًدا يواجهه كيان الوطن يتمثل في عدم االكتراث بأمنه 

االقتص�ادي واالجتماعي والسياس�ي وكل م�ا يعرضه للخطر، كذلك يرتفع س�هم 

الجرائم والس�لوكيات الغير األخالقية كالسرقة واالختالس واالحتيال على الدولة 

والمواطنين وانتهاك األعراض، وذلك ألن الدين والمواطنة متالزمان.

قبل فترة التقيت بسعودي متزوج من أجنبية يقيم معها في إمارة دبي باإلمارات 

المتحدة. س�ألته عن زياراته للبالد، فأخبرني أنها قليلة وعلل ذلك بلقمة العيش. ال 

أخفيك�م م�دى التأثر الذي أصابني وأنا أفكر في لقمة عي�ش يتغرب لها أحدهم في 

وقت يمكن تأمينها له بكرامة داخل وطنه، وتساءلت عن مستوى الوطنية التي يمكن 

خلقه�ا في عق�ول أطفال مثل هذا الرجل لوطن لم يعيش�وا فوق ترابه ولم يتنفس�وا 

هواءه. وأيقنت أن البطالة والفقر والتمييز والواسطة والرشوة، وغيرها معاول تدمير 

لشيء اسمه وطنية فوق قاعدة إهدار المال العام.

ا أن المال العام مؤش�ر على الموطن�ة؛ فالدول التي يجري فيها هدر  أعتقد جدًّ

كبي�ر للمال العام تنخفض فيها نس�بة الش�عور بالوطنية، والعك�س صحيح، ذاك أن 

المواطن�ة تجم�ع بين أف�راد المجتم�ع وتزيد من تماس�كهم، وتبني خ�الل ذلك ما 

يس�مى بالص�ورة الذهنية لمجتمع متماس�ك ال يمكن اختراقه من قب�ل العدو؛ ففي 

الحرب العالمية الثانية صعب على أمريكا اختراق اليابان، ألن إمبراطورها استطاع 

أن يبني في شعبه روح الوالء له ولها، حتى أنهم كانوا يخصصون يوًما في األسبوع 

لعبادة اإلمبراطور.
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ف�ي الياب�ان ال يمكن لك أن تجد يابانًي�ا يرمي أعقاب الس�جائر على األرض، 

وال يمك�ن لك أن ترى فيهم تجاهاًل لس�ارق تم ثب�وت التهمة عليه، ففي ذلك إهانة 

لديانتهم )الشنتو(، وهو ما يقابل في ثقافتنا مفهوم احترام القبيلة. والواقع أن تراجًعا 

أصاب اليابانيين بسبب سيطرة الرأسمالية واستسالم الثقافة اليابانية لثقافات أخرى 

طغت عليها، وأثرت فيها.

تهدي�د آخ�ر يتش�كل في تفش�ي ظواهر س�لبية كالفس�اد المال�ي واإلداري في 

مؤسس�ات الوطن، وجعل المال الخاص والعام عرضة للهدر، األمر الذي سيكون 

س�بًبا حتمًيا لتدن�ي اإلنتاجية االقتصادية للمواطن في عمل�ه الحكومي أو الخاص. 

وبالتال�ي سترتس�م صورة س�لبية ع�ن الدولة واألمة خ�ارج حدوده�ا؛ وليس ذلك 

باألمر الجيد إطالًقا.

م�ا تقدم من طرح يؤكد حاجة المجتمعات لتعزيز المواطنة وترس�يخها لخلق 

انسجام بين الفرد وبين أبناء بمجتمعه ومسؤوليه، وال يمكن تحقيق ذلك حقيقة دون 

اعتب�ار لمجموعة من العوام�ل منها الدين واللغة والحدود الجغرافية، والتاريخ، ثم 

األس�رة والعادات والتقاليد، ثم األنظمة السياس�ية والتعليمية واالجتماعية، وأخيًرا 

األهداف الوطنية المشتركة.

وحين نتحدث عن دور الدين في ترس�يخ مفهوم المواطنة يكفينا أن نستش�هد 

برس�ول األخالق ال�ذي كان عاداًل أبًدا في تعامله مع الجمي�ع؛ فقد ترجم المواطنة 

� مث�اًل  �  ف�ي تعامله مع أمثال س�لمان الفارس�ي وفي وصفه لليه�ود والنصارى في 

المجتم�ع اإلس�المي بأنه�م أمة م�ن دون الن�اس بمعنى أنه�م جماعة لديه�ا اتفاق 

يخصه�ا دون غيرها، وذلك يتطابق بال ش�ك مع مفه�وم المواطنة القائم على اتفاق 

ش�رعي أو نظامي أو قانوني وتش�ريعي بين أفراد المجتمع الواحد؛ حيث ال يشترط 

للمواطنة تجانًسا دينًيا رغم يقينه بأثر هذا العامل في داخل الدائرة الواحدة.
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أع�رف جيًدا اس�تحالة أن نك�ون مثاليين بمس�توى الرس�ول األعظ�م، ولكننا 

قادرون على تتبع ما جاء به الدين اإلسالمي من قيم وثوابت تساعد على ترسيخ كل 

معاني الجمال في نفوس�نا كثابت عدم تنافي المواطنة مع األخوة الدينية التي تدعو 

له�ا على أساًس�ا الواجبات والحق�وق، وثابت تطّل�ب المواطنة لاللت�زام بالقواعد 

واألنظم�ة واللوائح المنظمة لحي�اة األمة، وأيًضا ثابت التعايش الس�لمي كضرورة 

بين أفراد المجتمع لتحقيق المواطنة الفاعلة في جميع نواحي الحياة. 

إن ترسيخ مثل هذه القيم والمبادئ ال يتم إال بالتصدي الجاد لتوظيف عوامله 

اآلنف�ة الذكر. وأعتقد أن الظرف الذي نعيش�ه يتطلب غ�رس بذرة المواطنة في تربة 

الوطن وريها عبر قنوات المؤسس�ات اإلعالمية والتعليمية؛ حيث أن الظرف مؤاٍت 

لتفعي�ل دور اإلعالم في نش�ر ثقافة الحوار وتعاطي الرؤى والتج�ارب القائمة وإن 

تباينت اآلراء بل والمعتقدات فيها.

الحوار الذي ننش�ده حوار قائم على تقبل اآلخر وتفهمه واحترامه، حوار يركز 

على المشتركات ال الفوارق التي تخترق الحواجز االجتماعية والثقافية وتساهم في 

تغذية النفوس بالطائفية. الطائفية التي تكمم أفواه من ال تريد أن تس�مع له، وتكس�ر 

أق�الم م�ن ال ترغب أن تقرأ له، ف�إذا بتلك الطاقات تتحول لطاق�ات مضادة ال ترى 

نفسها في غير الهجوم والهدم فقط. لم ال واإلعالم سالح ذو حدين!

وفي جانب التعليم نحتاج لترسيخ هذا الفكر بدء من المراحل الدراسية األولى 

وتصاع�ًدا حتى مراحل الدراس�ة الجامعي�ة، بحيث نضمن ربط مناهجنا الدراس�ية 

بالوط�ن وأهدافه واحتياجات�ه على المديين القصير أو الطويل، لنغرس حب الوطن 

ف�ي أجيالنا الناش�ئة عبر التعاون بين األس�رة ومؤسس�ات المجتم�ع التعليمية التي 

تتحمل مسؤولية تطوير خطط التعليم بما يخدم الوطن والمواطن.

كذل�ك نحتاج في مناهجنا إلى تضمينها مادة الحقوق والواجبات التي يتطلب 
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اس�تيعابها تدريًبا ضمن ورش عمل ترس�خ قيمها في حياتهم وتعكس أثرها عليهم، 

وال أنسى أهمية أن تفي هذه المناهج بمتطلبات تنمية المهارات الشخصية للطالب 

قبل التحاقه بالعمل ليصبح فرًدا فاعاًل في مجتمعه. 

نحن بكل تأكيد بحاجة لقيام مؤسسات تعليمية تضم بين دفتيها هيئات تدريس 

قائ�دة، تصحح مفاهيم المواطن�ة الطالب المغلوطة لدى الطالب؛ من خالل تعزيز 

لغ�ة الح�وار الوطني فيما بينه�م من جهة، وبينه�م وبين معلميهم م�ن جهة أخرى. 

ونح�ن أخيًرا نأم�ل في مناهج ترب�ي نفوس طالبنا من�ذ صغرهم عل�ى ثقافة العمل 

الخي�ري التطوعي، ففي�ه كل الخير ألمة تكرم مواطنيها المتميزين وتش�جعهم على 

بذل المزيد لمجتمعهم ووطنهم.

 التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ علي ال�ضيف )موظف اأهلي(:

أرح�ب بك دكتور وأش�كرك على طرحك القيم. خ�الل حديثك ثار في ذهني 

س�ؤال عما إذا كانت المواطنة هي المدنية بالتعبي�ر الحديث، فإذا كانت كذلك فإن 

هن�اك أموًرا تناقض المواطنة، كالمحس�وبيات والواس�طة وما ش�ابه م�ن أمور تعد 

أساسيات طبيعية في المجتمع القبلي. هل تتخيل أن يتهم موظف مثالي في مؤسسة 

حكومي�ة بعدم الرجولة أو حتى النذالة ألنه لم يس�اعد رجاًل من نفس قبيلته متعذًرا 

بالنظ�ام؟ إل�ى أي مدى نس�تطيع القول أننا ندع�و للديمقراطية ونطبقه�ا بحذافيرها 

للوصول لتحقيق المواطنة التي هي باب للمدنية.

المحا�ضر:
المواطنة انتماء داخلي تتقلص فيه حدود الفرد الجغرافية. وبذلك هي ليس�ت 

التكوينات االجتماعية المتمثلة في القبيلة والطائفة وما شابه؛ فمثل هذه التكوينات 

تبق�ى محص�ورة في دائ�رة حدودها التي تدافع عنها بوس�ائل ش�تى قد تش�عل فتيل 
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ح�روب مع أخرى ندي�دة بحال ال يجدي مع�ه تدخل الحكوم�ات، كما حصل في 

الجنوب في وقت ليس ببعيد. 

ش�خصًيا، وانطالًق�ا من طبيعة عملي في جامعة المل�ك فيصل أو الملك فهد، 

كن�ت ألتقي بطلب�ة من مختلف القبائل، وأتفادى أن يتق�رب لي )قحطاني( ما، رغم 

تعاملي مع الجميع كأبنائي.

في جدة اختلف الوضع كثيًرا؛ فحين انتقلت للعمل هناك شعرت بروح القبلية 

بدرج�ة أكبر، حت�ى أن أحد الزمالء طل�ب مني ذات مرة مش�اركتهم في جمع مبلغ 

مال�ي كبير يفدون به قاتاًل، وقال لي: »أنت محس�وب علين�ا«، فرفضت لقناعتي أن 

ه�ذا الفعل خنجر ف�ي قلب الوطن، ودافع لآلخرين إلس�اءة األدب م�ادام العقاب 

مأمونا.

ق�د تس�لك القبيلة س�لوًكا يتنافى مع الوطنية، وقد نس�اهم بش�كل أو بآخر في 

تعزيز ذلك السلوك دون أن نشعر. ال شك في ذلك 

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:   
بداية أش�كر الدكتور عبد الوهاب القحطاني على حضوره ومش�اركته لنا هذه 

األمس�ية التي قدم لنا فيه�ا طرًحا تحدث فيه عن قضاي�ا المواطنة بمختلف جوانبها 

وزواياه�ا. وأعتقد أن لهذا الموضوع أبعادا كثيرة قد ال نفيها حقها الليلة، لذا ارتأينا 

أن نبحث في هذا الموضوع الحس�اس على مدى أس�بوعين؛ ففي األس�بوع القادم 

سيكون األستاذ علي جناحي من مملكة البحرين في ضيافتنا للحديث عن المواطنة 

والهويات المتداخلة وحاجتنا للوعي بكيفية التناغم مع المواطنة بداًل من التعارض 

معها. ذاك أنه ال يمكن إزالة الوالءات في حين يمكن توظيفها بشكل إيجابي لدعم 

المواطنة.

تفضلت دكتور في حديثك بذكر تجارب عديدة في الوطنية لمجتمعات أخرى 
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اس�تطاعت أن تعال�ج بعض النزع�ات الالوطنية التي تقوم بالتميي�ز بين أبناء الوطن 

الواحد بأشكال وصور مختلفة، وذكرت كيف حققت نجاحات ملموسة في فترات 

ا. وأضيف أننا لو استعرضنا هذه المشكلة في المجتمع األمريكي  زمنية قياس�ية جدًّ

مثال، لوجدنا أنها كانت قائمة حتى ستينيات القرن الماضي بين البيض والسود، إال 

أن الش�عب األمريكي في مجمله استطاع االنضواء تحت المظلة الوطنية العامة من 

خ�الل وعيه بحقه للوصول إلى أعلى المراتب؛ بغض النظر لونه وعرقه وما ش�ابه. 

وكلن�ا تابع كيف اس�تطاع باراك أوباما الوصول إلى س�دة حك�م الواليات المتحدة 

األمريكية.

ف�ي مقابل ذلك أتس�اءل عن س�بب دوران مجتمعاتنا في نفس المش�كلة حتى 

اآلن؛ فبمتابعة بس�يطة لما يدور في مجتمعاتنا على صعيد المؤسس�ة السياسية نجد 

أن المفاهي�م التقليدية ال زالت تكرس دون أدن�ى محاولة لتطويرها فكرًيا. وال زلنا 

نعاني غياب معادلة إقرار تكافؤ الفرص. وأعتقد أن أساس المشكلة يكمن في عدم 

الق�درة على التحول إل�ى دولة مدنية حديثة. لذا، نحن بحاجة لمش�روع وطني عام 

يمكن للجميع عبره أن يشعروا بكونهم شركاء فيه وبكونهم مسؤولون عنه. 

المحا�ضر: 
عندما نتابع الوضع في الوطن العربي بشكل عام نجد أن هناك عقليات الزالت 

تم�ارس التملق، فاألغلبية تتبع القائ�د حتى إن كان مخطًئا رغبة منه في أن ال يخرج 

ا لمن يفتقرون إلى رؤية اس�تراتيجية، وعليه تبقى  م�ن إطاره. وذل�ك أمر طبيعي جدًّ

مشاكل كثيرة عائمة حتى يتغير القائد بآخر جديد يمارس معه ذات المنهج.

فيم�ا يخص قضية التجنيس، أذك�ر أني التقيت بالدكتور أحمد الس�الم وبينت 

ل�ه أنه إذا كان ال بد م�ن التجنيس، فإنه يفترض تجنيس الطبقة المتعلمة التي يضمن 

فائدتها للبلد، وألقيت أمامه لومي على الهيئة العامة لالس�تثمارات؛ التي تساهم في 
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اس�تقدام مس�تثمرين صغار قد ال يتورعون في تأس�يس مش�اريعهم عن تمويلها من 

بنوكنا المحلية، بلحاظ التسهيالت التي تسير بها إجراءات أوراقهم الرسمية، مقابل 

التعقي�دات التي يواجهها مس�تثمرونا المحليين، والتي تضط�ر بعضهم للبحث عن 

مناخ أفضل يعلمون فيه حتى وإن كان خارج البالد. 

الأ�ضتاذ محمد الدهان )م�ضرفي(:
السمع والطاعة لوالة األمر واجب وطني. هذه أفهمها. ما ال أفهمه هو السمع 

والطاعة للقيادة الدينية؛ فما رأيك؟

م�ن جان�ب آخر، أعتقد أن الورق�ة التي ألقيتها علينا الليلة ت�م تقديمها لألمارة 

كمبادرة يمكن لها أن تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز مفهوم المواطنة فكًرا وعماًل. 

 الأ�ضتاذ اإبراهيم ال�ضايب )م�ضرفي(:
ه�ل تتفق معي يا دكتور في أن بع�ض التوجهات خلقت لدى المواطن بجميع 

انتماءاته مس�افة تناقض بس�بب البون الشاس�ع بي�ن ما ترمي الدول�ة للحصول عليه 

اقتصادي�ا وبين م�ا يمتلك من قيم دينية أو اجتماعية أو حتى قبلية، األمر الذي جعله 

يتقمص القيم االقتصادية المتعولمة لتحقيق أهدافه تارة، ليعود تارة أخرى يتقمص 

القيم الدينية أو االجتماعية أو القبلية ليعزز مكانته في المجتمع بمفهوم العامة.

 المحا�ضر:
ال ش�ك أن الطف�رة النفطي�ة خلق�ت فج�وة بي�ن القي�م االجتماعي�ة الجدي�دة 

واألخ�رى التقليدي�ة. وقد أحدثت التغيرات للس�عوديين ردود أفع�ال متباينة � كما 

تفضلَت � انطالًقا من قاعدة الغاية تبرر الوس�يلة. فعلى س�بيل المثال، في دراس�تك 

كباح�ث لدخ�ل المواطنين العام مث�اًل قد تتعرض لتمويه كبير ف�ي المعلومات التي 

تجمعها، يحدث ذلك حين يعتبر أحدهم نفسه من ذوي الدخل الممتاز في حين أنه 
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من الطبقة الوسطى أو ربما أقل، األمر الذي يؤدي بدوره لتمويه الحقائق. 

بخصوص الورقة التي أشرن لتقديمي لها، قد كنت فيها صريًحا، وحين ألقيتها 

طلب�ت من المس�ؤولين � ومنهم األس�تاذ إبراهيم الش�يخ � أن أتح�دث بحرية أو ال 

أتح�دث، وأذكر أني تحدثت بأكثر مما هو م�دون. التعليمات التي ذكرتها لم أطلع 

عليه�ا، وأعل�م أن�ه تحدث أمور كثي�رة ال يش�ترط أن نكون على علم به�ا، ونحتاج 

للحكم عليها أن نلم بها جيًدا. 

الأ�ضتاذ محمد المرزوق )جريدة الحياة(:
في مفهوم المواطنة أعي تماًما كون مسلم من مجموعة مسلمين نعيش جميًعا 

وطنً�ا كبيًرا من المحي�ط إلى الخليج، لكني في مقابل ذل�ك أعرف أيًضا أني بحكم 

حدود وطني الجغرافية اعتبر س�عودًيا، كما يعتبر ذلك الذي يعيش في حدود مصر 

مصرًيا. ومن هنا ينشأ التضارب بين مفهومين، أحدهما عام واآلخر خاص؛ فكيف 

نتعايش مع هذا الوضع؟

المحا�ضر:
ال أعتقد أني ذكرت ش�يًئا في حديثي عن الوالء للقيادة الدينية، ولكني ذكرت 

الدين كعامل يساهم توظيفه في ترسيخ المواطنة. وأؤكد هنا أن الدين ال شك رافد 

يصب في نهر المواطنة، وهو بذلك مطلب قومي كبير.

فيم�ا يخص تعريف�ك للمواطنة أعتقد أنه يتفق مع تعريف هيئة كبار العلماء في 

المملكة حيث وفيه يؤكدون على عدم تشجيعهم للقومية التي تحدد المواطنة بحد 

جغرافي أو حّد تاريخي أو بلغة أو ما شابه، ويعتقدون أن المسلمين في جميع أنحاء 

العال�م يمثل�ون وطنًا. وليس في ذل�ك خطأ في الواقع، لكننا نتح�دث هنا عن دائرة 

أضيق إذا اس�تطعنا تعزيز مفهوم الوطنية فيها فس�نكون بع�د ذلك قادرين على ذلك 

في دائرة أوسع.
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الدين دافع قوي لنا كمس�لمين لاللتفاف حول رموزنا الدينية س�نة وش�يعة فإن 

ضع�ف ضعف�ت. ونعلم جميًعا الدور الخطير الذي يمارس�ه اإلره�اب في تفكيك 

وحدة صف المس�لمين، وما ذلك حقيقة إال لضعف الوازع الديني الذي يس�مح ال 

يفرقون بسببه في إرهابهم بن طفل صغير أو شيخ كبير.

الأ�ضتاذ ح�ضن اآل حمادة )كاتب وتربوي(:
يقول أمل دنقل: »ال تس�ألني إن كان القرآن مخلوًقا أو أزلي، بل س�لني إن كان 

الحاك�م لًص�ا أو نص�ف نبي«. من ه�ذه المقولة س�أنطلق ألتحدث ع�ن منهج مادة 

التربي�ة الوطنية التي أدرس�ها من�ذ الع�ام 1417ه. الحقيقة أني حت�ى اآلن لم أقتنع 

بجدوى هذه المادة، وقدرتها على صناعة مواطن صالح، شأنها في ذلك شأن مواد 

التربية اإلسالمية.

نح�ن ن�درس م�واد التربية اإلس�المية منذ فص�ول الروض�ة األول�ى، ومروًرا 

باالبتدائي�ة حتى المتوس�طة والثانوي�ة، فالمراحل الجامعية، ولو كان�ت هذه المادة 

ا لحولت الش�عب السعودي في مجمله لمشايخ وعلماء دين، لكن واقع  مجدية حقًّ

ش�بابنا يؤكد عك�س ذلك تماًم�ا؛ ذاك أن مناهج هذه المادة عج�زت عن زرع القيم 

الدينية الجميلة، وكذلك فعلت مناهج التربية الوطنية.

نقول لطالبنا أنه لنا حقوق وعلينا واجبات، لكننا في مقابل ذلك ال نعلمهم ما 

هي حقوقهم وواجباتهم، ولئن علمناها قواًل، فإننا نظهر نقيضها في س�لوكنا، األمر 

الذي يحدث في نفوس أبنائنا تناقًضا بينا يأخذهم لطرق ذات مفارق عدة يتخبطون 

فيها فال يعلمون إلى أين هم سائرون.

قب�ل أيام درس�ت ابنت�ي في الروضة نش�يًدا تقول فيما أذكره من�ه: هذه حقوقي 

ردده�ا معي، إس�م وهوية، التعلي�م والغذاء، ثم تق�ول التعبير عن رأي�ي. والحقيقة 

أني ش�عرت بخوف تجاه ابنتي من أثر هذا النش�يد الذي يعلمها التعبير عن رأيها في 
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مجتمع يصادر حرية التعبير عن الرأي.

أعتق�د أن خلال بينا انتهجته وزارتا التربية والتعليم من جهة، والثقافة واإلعالم 

م�ن جه�ة أخرى حين تخلتا ع�ن دورهما في تعميق حالة المواطن�ة لدى المواطن. 

وق�د عب�رت عن رأيي هذا بمش�اركتي مع األس�تاذ جعفر في كتاب األس�تاذ محمد 

محف�وظ المعنون: )الوطن والمواطنة والوحدة الوطنية في المملكة( الذي أصدره 

نادي حائل األدبي.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
قب�ل ثالث�ة أس�ابيع نظم مرك�ز دراس�ات اإلس�الم والديمقراطية ورش�ة عمل 

بعن�وان: )نحو مواطنة فعالة( في البحرين. وكان الهدف منها التدريب على تحويل 

هذه المفاهيم النظرية العامة إلى ممارسة عملية يومية من خالل تمارين وتدريبات. 

فعلى س�بيل المثال، تم تقس�يم المجموعة المتدربة في أح�د التمارين إلى فريقين، 

يمثل كل فريق منهم قرية أو مدينة لها مطالبها التي تطالب بها في مجلس�ها البلدي، 

وتقنعه بأهمية تحقيق هذه المطالب. يتم ذلك بتفاصيل يخرج بها المتدربون بأفكار 

ورؤى تس�اعدهم عل�ى بلورة أهدافه�م ووضع اس�تراتيجياتهم للعمل على تحقيق 

تلك األهداف.

المحا�ضر:
ما تحدثت عنه أس�تاذ حسن أمر واقع، لكني على قناعة أنك كمدرس تستطيع 

أن تح�ول م�وت ه�ذه المناهج إلى حياة بذكائ�ك وخبرتك في ه�ذا المجال. أقول 

ذل�ك ألني، ومن خ�الل تجربتي في العمل أواجه الكثير من التحديات التي يتطلب 

عالجها صبر وإرادة خالصة.

ف�ي عملي أطلب من الطالب في مجموعات القي�ام بعمل بحوث أو عروض 

احترافي�ة توزع تعطى عليها درجات مماثلة لجميع أعضاء الفريق، وخاللها تحدث 
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اعتراض�ات من الطالب على كيفية توزيعهم، فطالب س�ني يرف�ض العمل مع آخر 

ش�يعي، وطالب ثاٍن يرفض مش�اركة قريب�ه الذي يخاصمه له في المش�روع. أنا من 

جانبي أؤكد أن التقييم سيكون على أسس معينة ليس للقرابة أو المذهب أو ما شابه 

فيه�ا اعتبار يذكر، كما أحاول رس�م صور جميلة لمس�تقبل مثل ه�ذا التعاون، أفتح 

بذلك آفاق، وأمني الخالفات بالزوال.

أعل�م أن�ي قد ال أنجح في ترس�يخ مب�ادئ المواطنة من خ�الل عملي هذا منذ 

البداي�ة، لكن قناعتي بصح�ة ما أقوم به يدفعني للمواصلة حتى يتحقق الهدف. لذا، 

آم�ل أن يجع�ل الجميع )الوطن( نصب عين�ه ويعمل له، لنعمق حال�ة المواطنة في 

نفوس أبنائنا الذي عليهم يعول الوطن للغد.

مدير الندوة:
في الختام أشكر الدكتور عبد الوهاب سعيد القحطاني على راقي طرحه، كما 

أشكر األستاذ جعفر الشايب إلتاحته الفرصة لي ألقف بين يدي أستاذي في جامعة 

الملك فيصل في األحس�اء قبل ست س�نوات. وال أنسى أن أشكركم أيها الحضور 

الكرام على حضوركم وتصبحون على خير.
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مقدمة مدير الندوة:
يتكرر الحديث عن المواطنة وعن الوحدة الوطنية في مجالس متعددة وأماكن 

مختلفة، إال أنه يبقى الحديث األقل أهمية وحضوًرا رغم أهميته وحساسيته؛ لغياب 

حالة االستقرار والتوافق بين مختلف الهويات في أغلب دولنا العربية واإلسالمية، 

األم�ر ال�ذي أنتجه غي�اب حالة االس�تقرار والتوافق بي�ن هذه الهوي�ات المختلفة، 

واالفتقار لبرنامج مش�رع وطني يستوعبها ويجعل منها عنصًرا خاّلًقا. وألهمية هذا 

الموضوع نس�تضيف هذا المس�اء أحد الكّتاب المنش�غلين به بحًثا ودراسة وعماًل، 

وهو األستاذ عبد الله جناحي.

ن�س المحا�سرة:
المواطنة � كما يعرفها المفكر اإلس�المي الدكتور طارق البش�ري � هي »صفة 

الف�رد الذي ينتمي لجماعة سياس�ية معينة تكون قد قامت على أساس�ها دولة يكون 

لها سلطة بموجب حاكميتها للجماعة؛ بحيث يكون للمحكوم فرصة المشاركة في 

الحكم من خالل المش�اركة السياس�ية بأس�لوب تنظيمي ما؛ كاالنتخابات ووجود 

الرقاب�ة«. ومن هنا، يتعين وصف المواطنة باعتبار تعلقها بالطرف اآلخر في عالقته 
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بالدولة مادامت الدولة تشمله بحاكميتها.

لق�د قررت الدس�اتير الغربية بكون الفرد هو وحدة المجتمع األساس�ية، حتى 

ع�رف بعضها المواطنة بكونها »العالقة التعاقدي�ة القائمة بين الفرد والدولة«، رغم 

ما يحجب هذا المفهوم من قناعات مرتبطة بفكر العش�يرة والطائفية التي س�اهمت 

وال تزال في إضعافه وعززت من فكرة الراعي والرعية.

وحتى نس�تطيع الدخ�ول في حديثنا للمواطنة بعمق، فإنه ال بد من اس�تعراض 

مج�ال الهوية الثقافية في دوائرها الثالث، والتي قس�مها المفك�ر المغربي الدكتور 

محمد عابد الجابري. وهي كالتالي:

الدائ�رة األول�ى: وتتمثل في الف�رد ككائن ل�ه احتياجاته الت�ي تدفعه نحو  �
االنعزال أو االحتجاج أو الرفض والتطرف.

الدائ�رة الثانية: وتتمثل في الجماعة بمختلف أش�كالها القبلية أو الطائفية  �
أو اإلثني�ة، والت�ي يلج�أ له�ا الف�رد في ظ�ل غي�اب بدائل أخرى، مش�يًرا 

للق�وة المؤثرة التي تمثلها هذه الدائرة في الجمع السياس�ي واالجتماعي 

والقيمي.

الدائ�رة الثالث�ة: وتتمثل في الوطني�ة أو األمة المحتضنة لتين�ك الدائرتين،  �
بم�ا تملكه من مقومات ج�ذب موجه يترجمه توفير مبادئ الوطنية كمبدأ 

المواطنة، ومبدأ المشاركة السياسية، ثم مبدأ التوزيع العادل للثروة.

وه�ذه الدوائر الثالث � ال س�يما الدائرتين األوليي�ن � في حالة من التضخم أو 

االنكم�اش بم�ا يؤثر على الفرد أو الجماع�ة والًء وموقًفا، يعتمد ذلك على حضور 

أو غياب ثالثة مبادئ رئيسية تعتبر بحد ذاتها محددات لهذه الدوائر ومنشطات لها، 

يتحكم في غيابها وحضورها السياس�ات األمنية واالقتصادية التي تمارس�ها الدولة 

سلًبا أو إيجاًبا. وهذه المبادئ هي:
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اأوًل: مبداأ المواطنة:
والمواطن�ة دائرة يحتاج تعزيزها إلضعاف دائرة الجماعة المتمثلة في الطائفية 

والقبلي�ة واإلثنية، وال يتم ذلك دون توفير سياس�ات ومواقف تش�ريعية تنبذ التمييز 

بين المواطنين وتحقق المس�اواة لتجس�يد دولة القانون. وبذلك يصبح الفرد منتمًيا 

لدائرة الوطن.

ثانًيا: مبداأ الم�ضاركة ال�ضيا�ضية:
المش�اركة في صنع القرارات السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية أمر يحقق 

العدال�ة ويوظف الوالءات الطائفية والقبلية واإلثني�ة؛ ليكون لها تمثيلها الذي يعبر 

ع�ن رأي الن�اس ومصالحهم ف�ي مجالس الدول�ة االنتخابية والتش�ريعية والبلدية، 

األمر الذي من شأنه إضعاف دائرة الجماعة لصالح الدائرة الوطنية أيًضا.

ثالًثا: مبداأ التوزيع العادل للثروة )القت�ضاد الريعي(: 
يخل�ق االقتص�اد الريع�ي قيًما وس�لوًكا تتع�ارض م�ع التوزيع الع�ادل للثروة 

الوطنية، والعدل في توزيعها يعزز مس�توى التنمي�ة االقتصادية واالجتماعية، األمر 

الذي من شأنه توسيع دائرة الوطنية لتضم مختلف األقليات والهويات األخرى في 

تن�وع ثقافي وفكري وديني متناغم. وال ش�ك أن أي اختالل ف�ي أحد هذه المبادئ 

الثالث�ة كفي�ل بالتأثير عل�ى المبدأين اآلخرين، فهن�اك عالقة جدلي�ة وتفاعلية بينها 

جميًعا. 

ولتعزي�ز مب�دأ المواطنة، فإنه يجب مالحظة آثار قيمتي�ن قائمتين بصورة بارزة 

ف�ي دول الخليج العربي؛ تؤثران تأثيًرا مباش�ًرا في ممارس�ة حال�ة المواطنة وتطبيق 

مبادئها وأسسها. وهاتان القيمتان هما:
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اأوًل: قيمة القت�ضاد الريعي:
تع�زز قيم االقتصاد الريعي فكرة الرعية على حس�اب المواطنة بما تفرضه من 

تقدي�م الراع�ي فيها لعطايا ومكرمات حس�ب توزي�ع يجانب العدال�ة. وحتى يتبين 

ذلك فإنه ال بد من ش�رح وتحليل مضمون مفهوم االقتصاد الريعي وقيمه وإفرازاته 

االجتماعية. 

وتس�مى الدول�ة التي تعتمد عل�ى الريع الخارج�ي في معظ�م إنتاجها القومي 

بالدول�ة »الريعي�ة«، وفيها ي�ؤول الريع الخارجي أو نس�بة عالية منه إل�ى فئة صغيرة 

أو مح�دودة تعيد توزيع أو اس�تخدام ه�ذه الثروة الريعية على الغالبية من الس�كان، 

األمر الذي يقتضي تفرقة حتمية بين األغلبية التي تستأثر بعناصر هذا الريع، وتقصر 

اس�تخداماته عل�ى األقلية من الس�كان، ومن ش�أن ذلك حكر الفائ�دة وتركيز القوة 

االقتصادية، فالسياسية في يد عدد محدود يجعل الدولة المستفيد المباشر منه. 

وبذل�ك تصب�ح الدولة مس�تقلة عن قوة االقتص�اد المحلي، وال تع�ود بحاجة 

لصياغة سياس�ات اقتصاد بقدر حاجتها لسياس�ة مصروفات، ويصبح وصفها بدولة 

رص�د التخصيصات وصًفا دقيًقا يؤكده ارتف�اع حجم إجمالي الناتج المحلي الذي 

يؤدي إنفاقه إلى ارتفاع معدله لحده األقصى؛ في ظل غياب فرض الضرائب. 

ال ش�ك أن ال�دول الريعي�ة ق�د عكس�ت ظ�الاًل قاتمة عل�ى تش�كيل عالقات 

المجتم�ع؛ بحيث اس�تبدلت فكرة »المواطن�ة« بفكرة »الراعي والرعي�ة«، فأفرزت 

بذلك تداخاًل بين المصلحة الخاصة والعامة؛ عبر تنفيذ مشاريع تخدم القطاع العام 

لصال�ح القطاع الخاص من قبل أغلب كبار مس�ؤولي الدولة التي أصبحت ترس�ي 

العطاءات والمناقصات كنوع من التعبير عن رضا الحاكم وعطاياه للتجار وغيرهم؛ 

فزاد ثراؤهم بتفشي الفساد االقتصادي الذي أصبح على مر الزمن أمًرا مقبواًل.

ونس�تطيع في ه�ذا المق�ام أن نؤكد صحة أطروح�ة )كينز( عل�ى المجتمعات 



281  ر�سيخ المواطنة في المو��س�سا� التعليمية وال�عالمية

النفطي�ة، حي�ث يرى بأن الذي�ن يدخلون عالم الم�ال واألعم�ال ال يحملون معهم 

»روح المش�روع الرأسمالي« القائم على التنظيم والتجميع لعوامل اإلنتاج وتحمل 

المخاط�ر طويلة األجل والمش�اركة في دف�ع عملية التراكم الرأس�مالي المنتج، إذ 

أن العديد منهم تحركه »روح المضاربة« القائمة على الكس�ب الس�ريع واس�تغالل 

االختناقات في األس�واق، وف�ي أحوال كثيرة يدار االقتصاد الوطني بواس�طة حفنة 

م�ن المضاربي�ن والمغامرين الماليين، وأوضح مثال على ذلك ما حدث في س�وق 

المناخ بالكويت.

وتعتب�ر ال�دول الخليجية النفطية أفضل تجس�يد لفك�رة الدول�ة الريعية، فهذه 

الدول تعتمد في اقتصادها على تصدير س�لعة خام )البترول( ويستند اقتصادها إلى 

نوع من الريع الخارجي المعتمد على توافر ظروف مناس�بة، وطلب خارجي هائل، 

وتمثل إيرادات النفط العنصر الغالب على النشاط االقتصادي. وبمقارنة بسيطة بين 

عنصر العمل والناتج تتجلى المفارقة، حيث أن إنتاج النفط يمثل ما بين 60  �  %80 

م�ن الناتج المحلي، إال أن عدد المش�تغلين ف�ي إنتاج النفط ال يتجاوز 2  �  3 % من 

مجموع العاملين.

ويمك�ن الق�ول هن�ا بما يراه مستش�ار صن�دوق النق�د العربي الدكت�ور »حازم 

البب�الوي« م�ن أن جميع الس�مات القيمي�ة والثقافية وانعكاس�اتها عل�ى االقتصاد 

والمجتم�ع والسياس�ة في الدول�ة الريعية التي أش�رنا إليه�ا تتجلى في ه�ذه الدول 

بشكل كبير، ومما ساهم في تشرب المجتمع الخليجي والجزيرة العربية لهذه القيم 

وبالموافق�ة المجتمعية ألن تأخ�ذ الدولة هذا الدور التوزيع�ي للثروة على حلقات 

المجتمع هو أن جذورها التاريخية القبلية تحمل ذات السمات الريعية.

فالمجتمعات القبلية الس�ابقة على ظهور الدولة الحديثة كانت تعتمد أيًضا في 

اس�تقطاب ال�والء من القبائل والعش�ائر على توزيع العطايا والمن�ح، وجاءت ثروة 

النف�ط فأكدت ه�ذا الدور في رداء حديث م�ن دولة الرفاهية الت�ي تقدم للمواطنين 
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المزاي�ا والخدم�ات، وهكذا اختلط دور الدولة الحديثة ف�ي توفير الخدمات العامة 

في دولة الرفاهية، مع فكرة عطايا الحاكم ومنحه التقليدية للقبائل لكسب والئها في 

المجتمعات السابقة.

ثانًيا: قيمة الم�ضاواة: 
ويعتبر مبدأ المس�اواة ش�رط أس�اس في تعزيز مبدأ المواطنة، والمساواة تعني 

� كم�ا يراه�ا الدكتور طارق البش�ري  �  »أن تنظ�ر الدولة إلى األف�راد المكونين من 

الش�عب بحس�بانهم محض أفراد ال يتميز فرد منهم عن اآلخري�ن إال إذا كانت لديه 

أوص�اف مكتس�بة كالتعلي�م والخب�رة والمهارات أو بلوغه س�ن معين�ة للتمكن من 

إجراء أعمال معينة أو تولي مناصب معينة«. ويناقض االستبداد السياسي المساواة، 

حيث ال تقوم به حياة اجتماعية أو سياسية سليمة. ولالستبداد أشكال عدة؛ أخطرها 

ما يتم عن طريق استغالل القانون المتعلق بالدستور أو الحريات العامة. 

س�نضطر في هذا المحور أن نعتمد في وصفن�ا للمجتمع الديمقراطي على   

النموذج األوربي الذي أصبح سائًدا كنموذج يعتمد على دولة المؤسسات والقانون، 

ورغ�م قناعتن�ا أن هذا النم�وذج ليس إال حال�ة من جملة حاالت أخ�رى وتجارب 

بش�رية وإنس�انية عديدة، غير أنه على الصعيد المؤسساتي، يعد حالة نموذجية كتب 

لها أن تتطور بفعل جملة من العوامل التاريخية واالقتصادية واالستعمارية والدينية 

والفكري�ة، ليصل إلى دولة المؤسس�ات المعاصرة التي لم يع�رف التاريخ لها مثياًل 

من قبل .

ا أن نميز � ونحن نتكلم عن دولة المؤسس�ات والقانون �  بيد أنه من المهم جدًّ

بين الجذور التاريخية التي أدت إلى نجاح النموذج الرأس�مالي وبين الواقع العربي 

الش�رقي عام�ة، والتط�ور االقتص�ادي واالجتماع�ي لمجتمع�ات الخلي�ج العربية 

والجزيرة العربية على وجه الخصوص.
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يمكنن�ا الق�ول أن النم�وذج الرأس�مالي يقوم على تقس�يم واضح بي�ن بنيتين، 

بني�ة تحتي�ة اقتصادية تش�كل الصناعة عموده�ا، وبنية فوقي�ة قوامها أجه�زة الدولة 

ومؤسس�اتها واأليديولوجيات المرتبطة بها. أم�ا مجتمعاتنا العربية، ونتيجة للعديد 

م�ن العوام�ل التاريخي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية والديني�ة وغيرها، فإنن�ا نجد أن 

األوضاع فيها لم تتطور إلى مرحلة يمكن التمييز عبرها بين البنيتين.

وأعتقد أن هناك تداخاًل بين عناصر البنية التحتية والفوقية بصورة كبيرة لدرجة 

أثرت في الفعل السياس�ي واالجتماعي، فجاء متأثرا بالبني�ة الفوقية التقليدية، رغم 

وج�ود بني�ة تحتية اقتصادي�ة حديثة تعتمد على وس�ائل وط�رق النظام الرأس�مالي 

المعاصر.

وال يتقي�د الفع�ل السياس�ي ف�ي مجتمعاتن�ا بآليات مح�ددة، وإنم�ا يوظف ما 

يناسب قضيته ويخدم قناعاته من أحداث التاريخ ومن تجارب الشعوب المعاصرة، 

األمر الذي يدعونا إلى أهمية التمييز بين الممارس�ة السياسية في الغرب الرأسمالي 

والش�رق العربي اإلس�المي؛ فالوعي السياس�ي في المجتمعات الرأسمالية الغربية 

يرتب�ط فع�اًل باالنتماء الطبقي، ف�ي حين أن المجتمعات الش�رقية الذي يس�ود فيها 

االنقس�ام إل�ى )جماع�ات( تتمايز عن بعضها وفق قيم مكتس�بة تحركه�ا المصالح 

االقتصادية في الخفاء، كما يحركها التعصب القبلي والطائفي.

الطائفية والقبلية �ضدان لتعزيز المواطنة:
سياسًيا، هنالك فرق بين االعتراف بتعددية ثقافية أو طائفية على أساس المواطنة 

المتس�اوية، وبين تحويل هذه التعددية إلى جماعة سياسية تلغي رأي ودور المواطن 

الفرد، وتختزل المواطنين إلى أعضاء في جماعات تشتق حقوقهم من خالل عضويتهم. 

لذلك، ال تعترف الديمقراطية الحقة بغير وجود روابط سياسية بين جماعات حقوقية 

تتمثل في اتحادات طوعية وليس جماعات عضوية كالطائفة والعشيرة.
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وم�ن هن�ا، يأت�ي دور األح�زاب السياس�ية ف�ي ض�رورة العم�ل الج�اّد لخلق 

االندم�اج واإليمان بأن الحقل السياس�ي ال يحتمل وج�ود جماعات ترى امتالكها 

وحدها للحقيقية المطلقة، وهو أمر يعد خطيًرا ألن الحقل السياسي أو االجتماعي 

أو االقتص�ادي م�ن المفت�رض أن تلتق�ي في�ه كل الجماع�ات ولي�س مج�ااًل للقاء 

المقدسات، وهو جوهر أطروحة فصل الدين عن السياسة.

ويش�ير في هذا المقام الدكتور س�مير مرقص الباحث المصري بأن »االندماج 

هو عملية مجتمعية ش�املة تحتاج إل�ى جهد وانفتاح وإعادة القيم�ة للدولة القومية 

المؤسسة على المواطنة واالقتصاد اإلنتاجي واالستقالل الوطني«.

ولتحقي�ق وتعزيز المواطنة هناك أدوار للدولة وأدوار أخرى للمجتمع المدني 

وباألخص التنظيمات السياسية، حيث أن للمواطنة بعدان، البعد األول هو المواطنة 

األفقية، ويقصد بها العالقة بين المواطن وشريكه المواطن، والتي تتحقق من خالل 

تبني القيم المش�تركة والعمل معا في إطار المجتمع المدني وعليه يحدث التكامل 

بين الجميع بغض النظر عن االختالف.

وف�ي هذا الش�أن فإن أحد أكب�ر التحديات أم�ام المجتمع المدني بمؤسس�اته 

السياس�ية والحقوقي�ة واالجتماعي�ة والمهني�ة ه�و خل�ق االندم�اج ف�ي العديد من 

األش�كال الت�ي تع�زز الطائفية والقبلي�ة بديلة ع�ن المواطن�ة، كالصنادي�ق الخيرية 

واألوقاف والمحاكم، بل والمؤسس�ات التعليمية الت�ي باتت في وقتنا الراهن تتجه 

إل�ى الفرز الطائفي عب�ر التعليم الخاص أو كما هو حاصل ف�ي مملكة البحرين من 

إنشاء معهدين دينيين حكوميين لكل من أبناء الطائفة السنية والشيعية، مما قد يخلق 

مخاطر في خلق انفصال بين األجيال الصاعدة من أبناء الوطن.

البع�د الثان�ي للمواطنة هو المواطنة الرأس�ية التي تعبر عن العالقة المؤسس�ية 

بي�ن المواط�ن والدولة من خ�الل النظام العام والمؤسس�ات التش�ريعية والتنفيذية 
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والقضائي�ة، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات وخدمات، وهو البعد الذي 

تم اس�تعراضه فيما تقدم من هذه الورقة؛ حيث تتحمل الدولة المسؤولية األكبر في 

قدرته�ا على إدارة التنوع وابتكار سياس�ات وآليات الدم�ج االجتماعي للجماعات 

والطوائف، وذلك بسبب نفوذ سلطتها.

مكونات ومقومات المجتمع الديمقراطي:
مبدأ المواطنة:

 وه�و المبدأ الذي يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، كما أنه المدخل 

إلى إرساء أسس نظام حكم ديمقراطي فيها، ورغم أن هذا المبدأ قد مر عبر التاريخ 

بمحطات تاريخية تطور فيها حتى وصل إلى داللته المعاصرة، والتي تتمثل في حق 

المش�اركة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن حق المش�اركة في إنجاز 

القرارات الجماعية وحق تولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون.

أن تاري�خ مب�دأ المواطن�ة تاريخ س�عي اإلنس�ان من أج�ل اإلنص�اف والعدل 

والمساواة، وفيه ناضل اإلنسان من أجل أعادة االعتراف بكيانه وبحقه في الطيبات 

ومش�اركته في اتخاذ القرارات، ولعل الحضارات القديمة واألديان والش�رائع التي 

انبثق�ت عنها س�اهمت في وضع أس�اس للمس�اواة أعلى م�ن إرادة الملوك وحكم 

اإلمبراطوريات، لتقيم أسس اإلنصاف والعدل والمساواة في األرض.

مبدأ المشاركة السياسية:

 وهو المبدأ الذي كان له الدور البارز في تكوين الدولة الحديثة، وذلك عندما 

أصبحت عالقة الدولة مباش�رة مع الش�عب، وأعد المسرح السياس�ي لتطبيق فكرة 

سيادة الشعب تطبيًقا حًيا حركًيا، وبنشوء الدولة القومية أصبح الشعب يعتبر الدولة 

دولت�ه ويطالبها مع مرور الزم�ن باالعتراف بحقوقه، كما كان�ت حاجة الملوك إلى 

إيرادات كافية تدفعهم إلى فرض وتحصيل مزيد من الضرائب، األمر الذي لم يكن 
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يس�يرا دون وجود تمثيل لدافعي الضرائب. وس�اد القول المشهور )ال ضريبة بدون 

تمثيل( وبرز بالتالي مبدأ التمثيل السياسي.

وفي هذا المقام من المفيد أن نعطي للعالقة بين الديمقراطية والضرائب بعض 

حقها، فالتاريخ االقتصادي ألوروبا يش�ير إلى وجود حاجة بين جني الضرائب من 

الس�كان وفكرة المش�اركة السياس�ية. وتجدر اإلش�ارة هن�ا إلى أن قيام المش�اركة 

السياس�ية في دول الشمال األوروبي كاس�كندنافيا وبريطانيا كانت قد تمت بحاجة 

الملوك إلى االعتماد على شعوبهم في تحصيل الضرائب، األمر الذي شجعهم على 

اإلنت�اج وزيادة قدرتهم الضريبة من خالل الس�ماح بمزيد من المش�اركة السياس�ية 

واستتباب األمن االجتماعي، هذا بينما تأخرت المشاركة السياسية في دول أوروبا 

الجنوبية وعلى األخص أس�بانيا والبرتغال بس�بب قدرة الملوك على ملء خزائنهم 

من ذهب المستعمرات في أمريكا. 

مبدأ حكم القانون :

وهو من المبادئ الرئيس�ية إلرساء أسس الدولة الحديثة وتعزيز مبدأ المواطنة 

المعاص�رة، ولقد بدأت الدولة القومية في أوروبا تهتم بإصدار القوانين العامة التي 

نظمت عالقات الرجال السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأصبحت االمتيازات 

المدعم�ة بالصك�وك هي القاس�م المش�ترك للمجتمع�ات األوروبية. وم�ع التطور 

القانوني، وبفضل تزايد المشاركة السياسية في عصر النهضة والتنوير انتشرت فكرة 

»العق�د االجتماع�ي« و»الحكم الدس�توري« وتحويل الدولة إلى مؤسس�ة منفصلة 

تتقاس�م السلطة فيها سلطات ثالث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، بحيث تنظم عالقة 

التعاون بينها وفق شرعية دستورية.

وق�د كانت هذه المب�ادئ مفقودة أو غي�ر مؤصلة في الفكر العرب�ي التقليدي، 

فض�اًل عن المجتمعات التي ترتكز بنيته�ا االقتصادية على هبات الطبيعة، لما بقيت 
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مهجورة في النظرية القومية العربية، بإقصائها عن التطبيق والممارسة في الدول التي 

حكمتها أنظمة قومية التوجه. وكان هذا التجاهل نتيجة طبيعية لعدم إيالء موضوعة 

الديمقراطي�ة اهتماًم�ا جوهرًيا وانش�غال األجن�دة القومية بج�داول اهتمامات كان 

االعتقاد بأنها أكثر إلحاًحا، كتحرير فلسطين والوحدة العربية ومقاومة االستعمار. 

الخال�ضة:
بمقارنة س�ريعة بين الس�مات القيمي�ة والثقافية والسياس�ية لالقتص�اد الريعي 

وبي�ن مقومات المجتم�ع الديمقراطي تتجلى صعوبة االقتناع بالتوافق واالنس�جام 

ب�ل التصالح التام بينهم�ا؛ األمر الذي يؤدي على الصعيد العملي إلى تطبيق مش�وه 

أو ناقص للمبادئ األساسية للدولة الديمقراطية في المجتمعات الريعية. وخالصة 

الق�ول أن الذي يحقق التصالح بين مقومات وثواب�ت مجتمعاتنا الريعية ومقومات 

وثوابت الدولة الديمقراطية وتعزيز مبدأ المواطنة تتمثل في:

تحويل )القبيلة( بمفهومها الواس�ع الذي يشمل كل بنية عصبوية إلى الال . 1

قبيلة؛ بتنظيم مدني سياس�ي اجتماعي تكونه أحزاب ونقابات وجمعيات 

حرة ومؤسس�ات دس�تورية وما ش�ابه، بمعنى بن�اء مجتمع يمي�ز فيه بين 

المجتم�ع السياس�ي المتمثل في الدول�ة وأجهزته�ا، والمجتمع المدني 

المتمثل في التنظيمات االجتماعية المستقلة عن أجهزة الدولة.

تحوي�ل االقتص�اد الريع�ي )الغنيمة( إلى اقتص�اد إنتاج�ي، بمالحظة أن . 2

االقتص�اد الخليج�ي يطغي في�ه الريع بكل مكونات�ه، وال يمكن الحديث 

ع�ن مجتمع المش�اركة السياس�ية الفعلي�ة إال إذا تم تحويله إل�ى اقتصاد 

إنتاج�ي تعتمد الدولة فيه على موارد وإنت�اج المجتمع بداًل من أن يعتمد 

االقتصاد والناس والمجتمع على ثروة الدولة الريعية.

تحويل )العقيدة( بمفهومها الواسع أيًضا إلى مجرد رأي؛ بداًل من التفكير . 3
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المذهب�ي الطائف�ي أو القبلي المتعصب، والذي يدع�ي امتالك الحقيقة، 

ففي من�ح المجال لحرية الفكر إتاحة لحرية المغايرة واالختالف بالرأي 

والعقيدة ونسبية الحقائق، وتلك أحد مقومات الدولة الديمقراطية.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:

أش�كرك دكتور عبد الله على هذا الزخم الفكري الذي تفضلت علينا به. لفت 

انتباهي حقيقة إش�ارتك العابرة في أحد مقاالتك لتجربة النرويج � كدولة بترولية � 

ف�ي تحوي�ل االقتصاد الريعي إلى آخر انتاجي، األمر ال�ذي عجزت عنه دول العالم 

الثالث ودول الخليج، مما أدى إلى السيطرة على الموارد وعدم إتاحة الفرصة لنمو 

اقتصادي متوازن. هل باإلمكان إفادتنا ببعض التفاصيل حول هذه التجربة وإمكانية 

االستفادة منها في الخليج، خصوًصا وأنك قدمت ورقة بهذا الموضوع.

الأ�ضتاذ علي جعفر )نا�ضط حقوقي(:
فيم�ا يخص الديمقراطية قل�ت أن األنظمة العربية فاش�لة بامتياز. كيف يمكن 

ضب�ط معادلة الفقر والثراء في توزيع الثروة؟ وه�ل هناك إمكانية إنصاف للمجتمع 

من هذه الناحية؟

المحا�ضر:
ل�م تكن الن�روج موضوع دراس�ة مس�تقلة، بل تعرض�ت لها في دراس�ة حول 

تأخر الديمقراطية في الدول الريعية الغربية. وكنت قد أش�رت إلى أن هولندا ودول 

البرتغ�ال س�ابًقا ق�د تأخرت ف�ي نهوضها الديمقراطي قياًس�ا بغيره�ا، ووجدت أن 

االقتصاد الريعي كان سبًبا رئيًسا في هذا التأخر.

النرويج بش�كل عام تعتبر دولة نفطية، والخطوط العامة التي وقفت عليها فيها 
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تقول أن س�بب نهوضها بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي؛ حين اجتمع النرويجيون 

وقت الطفرة النفطية وناقش�وا آثار االقتصاد النفطي عل�ى عموم اإلنتاج األوروبي، 

وانته�وا إلى ضرورة تش�كيل صن�دوق خاص باإلنت�اج النفطي، فيما ظ�ل مواصلة 

المجتمع لعملية االنتاج الصناعي والخدماتي.

األس�تاذ علي جعفر تس�اءل عن معادلة الفقر والثراء. الفقر موجود في الغرب 

والش�رق، لكن بنية النظام الرأسمالي تخلق الفقر حتًما. ورغم سوء هذا النظام، إال 

أنه يظل أفضل من النظام االستبدادي الذي يفتقر للرقابة والمشاركة والمحاسبة.

ففي النظام الرأسمالي يوجد صندوق دعم العاطلين عن العمل، يتم اإلشراف 

علي�ه من خالل لجان رقابة، نجد ذلك في أنظمة أس�واق العمل في فرنس�ا وإيطاليا 

وأمريكا، وتتم تغذية هذا الصندوق بأخذ نس�بة من العمال وأرباب العمل لتخفيف 

حال�ة الفق�ر وتحس�ين الحد األدنى للمعيش�ة. أما في الش�رق األوس�ط ف�ال يوجد 

ش�يء من هذا القبيل، ولئن وجد، فإنه س�يعاني الفساد، فهو في الخارج يعتمد على 

مؤسس�ات ال أفراد ومجتمعاتنا تفتقر للمؤسس�اتية، ولو كانت كذلك الس�تطاعت 

معالجة حاالت كثيرة من الفساد والفقر. 

الأ�ضتاذ علي ال�ضيخ )�ضاعر وكاتب(:
وجدتك دكتور عبد الله تستشهد كثيًرا بآراء الدكتور محمد الجابري والدكتور 

عزمي بشارة، في حين لم أقف على تحليلك الخاص ووجهة نظرك الشخصية. فما 

السبب؟ وما سبب أسلمتك لفكرة الديمقراطية؟

الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )م�ضرفي(:
سأبدأ من حيث انتهيت أنت، وتحديًدا من الفصل بين الدين والسياسة. أعتقد 

أن مظاه�ر وبقايا االقتصاد الريع�ي في بلدان المنطقة هي مخلف�ات نظام اقتصادي 

لحقبة اقتصادية قديمة أصبحت اليوم عائًقا أمام تطور المجتمع، وال أعتقد بإمكانية 
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الخ�روج منه�ا آلفاق جديدة ما دام االقتص�اد الريعي متحكًما فينا؛ ذاك أننا س�نبقي 

مقيدي�ن باس�تخراج النف�ط دون تعزي�ز ذل�ك بقي�م إضافي�ة، األم�ر الذي س�يجعل 

المستقبل أشد ظالًما مما هو عليه الحاضر.

النف�ط، وأعن�ي به�ا صناع�ة  ال ش�ك أن هن�اك مح�اوالت لتعزي�ز صناع�ة 

البتروكيماوي�ات، لكنها ال تزال حبيس�ة التصدير ال التطوير، وهنا تكمن المش�كلة 

التي خلفها لنا االس�تعمار وربط اقتصادنا بشكل وثيق بما يجري في العالم حتى لم 

نعد قادرين أن نكون بمعزل أبًدا، وال أحس�ب ذلك ممكن دون قرار سياس�ي يعزز 

ما تتضمنه الدساتير. 

الحقيق�ة أنن�ي وجدتك تطال�ب ضمنًيا بفصل الدين عن السياس�ة، ش�خصًيا، 

وأعتق�د أنن�ا بحاج�ة لفص�ل الدين ع�ن الدولة، حت�ى ال نضطر بذلك إلى تس�ييس 

الدي�ن أو تديين السياس�ة. وهذا تماًم�ا ما فعلته أوروبا في ظ�ل التنوير االجتماعي، 

وترجمت�ه من خ�الل المؤسس�ات الدس�تورية واألح�زاب اختلفت ف�ي توجهاتها 

الديني�ة والفكرية، لكنها اتفقت جميًعا على كونها مدني�ة، األمر الذي يؤكد إمكانية 

إنش�اء حزب إس�المي ليكون حزًبا ديمقراطًيا ال يختلف عن حزب آخر في تركيبته 

وتنظيمه في عمله وعقيدته السياسية في المجتمع.

المحا�ضر:
األستاذ علي الشيخ سأل عن أسلمتي لفكرة المواطنة. وفي الحقيقة ال أجدني 

مندرجا ضمن تيار إس�المي بل ضمن التيار الديمقراطي، وأرى أن مفهوم المواطنة 

ال يج�ب أن يك�ون محصوًرا لإلس�الم فقط؛ فل�كل مواطن في بلده ح�ق أًيا كانت 

عقيدته.

فيما يخص استش�هادي بآراء الدكتور محمد الجابري والدكتور عزمي بش�ارة 

فألنن�ي منح�از لكثي�ر من أفكارهم�ا وتحليلهما ضم�ن نقد العقل العرب�ي ومفهوم 
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المجتمع المدني.

لقد أش�رَت إل�ى فصل الدين عن الدولة، والواق�ع أن نجاح ذلك في أوروبا ال 

يعني إمكانية نجاحه في منطقتنا العربية؛ فحين تم فصل الدين عن الدولة في الغرب 

ب�دأ يأخ�ذ المجتمع المدني دوره على حس�اب الكنيس�ة التي تم تهميش�ها بش�كل 

واض�ح، وال يمكن بح�ال من األحوال تهميش ديننا اإلس�المي، باعتب�اره المكون 

األساسي في بناء أمتنا، وال يمكن حذفه من دساتيرنا بحال من األحوال.

ال ش�ك أن تداخ�اًل حاصاًل ف�ي مجتمعنا بين البني�ة الفوقي�ة والتحتية جعلت 

بع�ض تحوالت المجتم�ع تنطلق من قاعدة بني�ة األفكار الفوقي�ة، مما أحدثت في 

العق�ل الجمعي بين القبيلة والطائفة قوة مادية غيرت مجرى التاريخ. لذا ال يمكنني 

أن أقول بفصل الدين عن الدولة، بل بفصله عن السياسة على األقل، وتلك هي قمة 

المجتمع الديمقراطي.

الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )م�ضرفي(:
الفصل الذي تحدثُت عنه عنيت به الفصل بين السلطات الثالث وليس تجريد 

الدي�ن من مكانته؛ فأنا ال أس�تطيع أن ألغي ديني الذي ه�و مصدر ثقافتي وتاريخي، 

لكنن�ي ف�ي المقابل ال أس�تطيع كفرد في طائفة تمث�ل أقلية أن أكون وضًعا مس�تقاًل 

في حال خالف مذهبي مذهب رأس الدولة، خصوًصا حين يكون متش�دًدا حس�ب 

رؤيته.

المحا�ضر:
ال شك أن فصل السلطات الثالث أحد مقومات الدولة الديمقراطية الرئيسية، 

لك�ن ذل�ك ليس ل�ه عالقة بفص�ل الدين ع�ن الدولة؛ فحي�ن نفصل بين الس�لطات 

الث�الث والدول�ة فإن ذلك يعن�ي أن الحاكم يملك وال يحكم، أم�ا فصل الدين عن 

الدول�ة فيعني إضعاف تأثير الدين الذي يعتنق�ه رأس الدولة، وبذلك لن يعود قادًرا 
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على عكس قناعاته على المجتمع.

وقد يواجه فصل الدين عن الدولة في مجتمع ما اعتراًضا، باعتباره أحد مصادر 

التشريع الرئيسية، وأتصور أن ذلك ال يتعارض مع فصل السلطات؛ فإذا تم الفصل 

بوجود سلطة تشريعية وقضائية حقيقية ونزيهة ومستقلة  �  فيما يخص القضاء  �  فإنه 

م�ن الممك�ن تقليص دور رأس الدولة حتى ال يعود مهيمنا على الس�لطات الثالث 

كما هو حادث اآلن في البحرين.

الأ�ضتاذ اأحمد الن�ضمي )نا�ضط اجتماعي(:
بمفهومي المتواضع أرى أن فصل السلطات الثالث مسألة تتعلق أواًل بفصلها 

عن بعضها البعض؛ بحيث ال يكون بينها تداخل يخل بأدوارها المفترضة. أما فصل 

الدين عن الدولة فذاك موضوع آخر.

الأ�ضتاذ جالل الهارون )باحث وموؤرخ(:
تحدث الدكتور عن قلة مستبدة للثروة وقلة طفيلية وقطاعات كبيرة من الناس 

ف�ي قاع�دة الهرم. وم�ع العلم برغب�ة القلة المس�تبدة لبقاء الوضع على م�ا هو عليه 

لضمان فائدتها أتساءل عن إمكانية تغيير هذا الوضع، وعن تجارب الدول األخرى 

في تحقيق الديمقراطية بشكل سلمي إن كان ثمة تجارب. 

الأ�ضتاذ زكي البحارنة )ع�ضو الهيئة التنفيذية(:
أش�رت دكتور عبد الله في حديثك لمس�اوئ االقتصاد الريعي ولما يخلفه من 

فساد إداري ومالي. وأيًضا أشرت ألسوأ أنواع االستبداد؛ وهو القائم باسم القانون. 

كيف تقرأ مستقبل الواقع السياسي للمنطقة؟ وما هو دور الناس المتوقع إزاء ذلك؟

المحا�ضر:
فيما يخص الس�ؤال حول إمكانية التغيي�ر وتحقيق الديمقراطية. والواقع أنه ال 
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يمكن أن يتم ذلك في ظل استمرارية االقتصاد الريعي، ذاك أن بنية االقتصاد الريعي 

تتعارض مع بنية الديمقراطية بما تفرضه من تحكم القلة في الريع. وإذا حصل تغيير 

في ظل االقتصاد الريعي فلن يكون إال تغييًرا شكلًيا، والدليل على ذلك واقع تجربة 

الكويت مع ديمقراطية بدأت في العام 1963م بإعالن دس�تور وانتخابات وس�لطة 

تش�ريعية منتخب�ة، ورغم قوة هذه التجرب�ة؛ إال إنها ال زالت تعاني ما تعاني بس�بب 

اقتصادها الريعي الذي تسيطر عليه األسرة الحاكمة.

التغيير بحاجة للمطالبة به بضغط ش�عبي مس�تمر، وعدم الس�كوت عن الظلم 

بحال من األحوال، بلحاظ أهمية العمل الس�لمي والشرعي في ظل الحاجة لتراكم 

كمي من التجارب.

الأ�ضتاذ و�ضيم العلي )تربوي(:
لم أجد في كل طرحت � ومنه فصل الدين عن الدولة � أي اختالف عن منهج 

الدي�ن؛ فأكبر نموذج لدينا تاريخنا اإلس�المي وهو النبي محم�دA؛ فقد أقام دولة 

رع�ى فيه�ا أربع ديانات مختلفة، وكان في قيادته أس�وة حس�نة كافية عن االضطرار 

للرج�وع إل�ى الغرب وأخذ نماذج منه  �  مع مالحظة فائ�دة الرجوع لنماذجه الحية 

� . ل�ذا، أعتق�د أننا بحاجة فقط لتصحيح مفاهيمنا حول الدين والتش�ريع والس�لطة 

والحكم على ش�عب كامل بمختل�ف مذاهبه، وبذلك يمكن تحقي�ق الديمقراطية. 

أما فصل الدين عن السياسة فموضوع متقدم قد يخلق تطبيقه المستعجل الكثير من 

المشاكل. 

مدير الندوة:
ا هو يقول أن المس�ألة ترج�ع لفهم الدين. كي�ف يمكننا تعميم  كالم مه�م ج�دًّ

فه�م واحد لدين يفهم بصور متعددة باعتبار تعددية المذاهب واألفكار وما ش�ابه؟ 

وال أجد أمامي س�وى خيارات ثالثة، فصل الدين عن الدولة أو فصل السياس�ة عن 
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الدولة أو نتبنى مفهوم الدين كما فهمه الرسولA؟

المحا�ضر:
أؤكد على أن ما حدث في أوروبا من فصل للدين عن الدولة هو قمة المدنية، 

لكنه مفهوم لن يتحقق في الشرق؛ لما يمثله الدين من أساس قامت عليه األمة، وهو 

ال�ذي خل�ق فكرة الدولة. لذا أقول أن فصل الدين عن السياس�ة هو الحل الممكن، 

ونعلم جميًعا أن الدين يمثل مقدسات، فيما تمثل السياسة ممارسات براغماتية فيها 

م�ا فيها من تحول واختالف�ات، وعندما يدخل الثابت المقدس في حق المتغير فلن 

يكون ذلك لصالح الدين.

مدير الندوة:
في لحظات الندوة األخيرة ال يس�عني س�وى أن أقدم باسمي واسمكم، ونيابة 

عن منتدى الثالثاء جزيل الش�كر للدكتور عبد الله جناحي على هذا المس�اء المميز 

الذي أمضيناه بصحبته محاضًرا ومحاوًرا، وتصبحون على خير.



الندوة ال�ساد�سة ع�سرة

التحوالت االجتماعية والثقافية في فترة النفط.. 
قراءة في رواية هسهسة التراب

 1430/3/7ه الموافق 2009/3/3م

ال�سيف: الأ�ستاذ عيد عبداهلل النا�سر �
مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر اأحمد البحراني*)1) �

*  كاتب وقاص.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

من مواليد مدينة سيهات للعام 1958م )1378ه(. �
رئيس جمعية الثقافة والفنون بالدمام. �
كت�ب الكثير م�ن المقاالت النقدية، نش�رت ف�ي العديد من  �

الشبكات اإللكترونية ووسائل اإلعالم.
ش�ارك في العديد م�ن الندوات واألمس�يات األدبي�ة محلياًا  �

وعربياًا.
ا كت�اب )أقنعة الخوف(، وه�و رصد نقدي  � صدر ل�ه مؤخراً

إلش�كاالت البنية الثقافية واالجتماعية السعودية، عبر قراءة 
ا. كما صدرت له رواية )هسهسة التراب(. ا سردياً 21 نصاً



التحوالت االجتماعية والثقافية في فترة النفط.. قراءة في رواية 
هسهسة التراب

مقدمة مدير الندوة:
السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءاتكم بكل خير.

»هسهس�ة الت�راب« رواية تبدأ برحل�ة ترفيهية يتج�ه فيها المتن�زهون لس�احل 

)نجمة( في مدينة رأس تنورة الذي تتم اإلشارة إليها بالرمز )RT( وهما أول حرفين 

منها للداللة عليها.

الملفت في الهسهس�ة أن الناطق بهذه الكلمة هو طفل يلمس القارئ لديه هذه 

الثقاف�ة الخاصة بموظفي أرامك�و، فضاًل عن كلمات أخ�رى إنجليزية تنبئ بإلمامه 

لشيء منها، حيث قضى عاًما كاماًل من عمره في بريطانيا مع والده � وفًقا للرواية  �  

عّزز أثرها اصطحاب والده له في رحالت عمله المتقطعة لها.

الرحلة التي تحكيها الرواية انطلقت من مدينة س�يهات إلى رأس تنورة، لكنها 

أيًض�ا انطلق�ت عبر الزمن والتاري�خ؛ مقدمة بذلك بعض الفالش�ات النقدية للواقع 

الراه�ن والحال المعاش. هي رحلة انطلقت بها العائل�ة إلى منطقة واحدة محددة، 

لك�ن ال�راوي انطلق فيها بالمتلقي عب�ر أزمان وأمكنة مختلف�ة ومتفاوتة في التاريخ 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 298

الذي تس�تحضره هذه الرواية منذ أزمان س�حيقة؛ بدأت بزم�ن العمالقة والفينيقيين 

مروًرا بالقرامطة والعصر العباسي، وانتهاء بالزمن القريب الذي دبت فيه الخالفات 

بي�ن قبيلت�ي بني خال�د والهواجر، وكان�وا قد نزحوا عل�ى إثرها من مدين�ة )ِعن�َْك( 

ليستقروا في منطقة )النابية(، ثم الخالفات التي حدثت بين أهالي سيهات ذاتها.

)هسهس�ة الت�راب( رواي�ة رحلة انطلق ال�راوي من خاللها لينتق�د الراهن كما 

ينتق�د الماضي، ينتق�د الحاضر كما ينتق�د التاريخ ورجاالته.. ينتق�د المجتمع كما 

ينتقد السياسة وأصحاب النفوذ.

لقد قدمت الرواية ومضات كشفت مجموعة من القصص والروايات في ذاكرة 

الم�كان وذاكرة األجيال التي عاش�ت في ذل�ك المكان بطريقة مختلفة عما يعيش�ه 

الن�اس في الوقت الراه�ن، وأجزم أن الناصر قد راهن ف�ي روايته على هذه الذاكرة 

كم�ا راه�ن على ذاك�رة المجتمع التي لم يش�أ لها أن تعطب؛ فأثاره�ا وحّرضها من 

خ�الل حجر صغير وبقع�ة أرض محددة، وحفزها بما اختزلته ولم تس�جله كتاريخ 

ح�ي بحاج�ة ألن يكتب ويدون ك�ي ال يمحى من ذاكرة األجي�ال القادمة التي لم تَر 

ولعلها لم تسمع إال بالقليل عن تاريخها.

أود هنا حقيقة أن أتوجه بالس�ؤال للكاتب حول عدم تركيز الرواية على الجيل 

ال�ذي ع�اش تجرب�ة مرحلة التجرب�ة األولى ف�ي العمل م�ع األمريكيين في ش�ركة 

النف�ط )أرامك�و( رغ�م أن هذه التجرب�ة كانت تجرب�ة فريدة من نوعه�ا؛ بما تحمله 

م�ن الدالالت والمفارقات بين مجتم�ع متعلم وثري ومثقف، قبالة مجتمع محافظ 

كان ال ي�زال يعي�ش حالة من الفقر والبؤس والش�قاء والجهل، فض�اًل عن مختلف 

األمراض واألسقام التي تفتك به.

لماذا لم يتم التركيز في الرواية على تداعيات دخول عصر النفط ليخرج لنا برواية 

مرك�زة ف�ي جانب مهم ف�ي حياة الناس كان وال ي�زال غائًبا بش�كل أو بآخر؛ بداًل من 
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التركيز على مجموعة كبيرة من الفالشات عبر مواضيع متعددة، ومواقف مختلفة؟

المحا�سر:
بداي�ة، أق�دم ش�كري لكم جميًعا، كم�ا أقدمه لراع�ي المنتدى األس�تاذ جعفر 

الشايب الذي أتاح لي فرصة الحديث عن روايتي.

ال ش�ك أن كل نص تكتبه ظروف معينة. وبالنسبة لي، أعتقد أن ما يميز األدب 

� ش�عًرا أو س�رًدا � عدم خضوعه لقوانين رغم ما تفرضه تجربة كتابة ما لها تراكمها 

اإلنساني من صيغ معينة، إال أن هناك شروًطا معينة لإلبداع تأتي من خالل المغامرة 

والتجريب، وهما عنصران مهمان في عملية التشويق واإلمتاع.

س�ألتني عن س�بب عدم تركيزي في الرواية على تداعيات دخول عصر النفط. 

ا وعفوية أيًضا؛ فالقارئ يالحظ  والحقيقة أن إثارة أحداث النص جاءت بس�يطة جدًّ

في الرواية تكرار مقولة )إني أرى ما ال ترون، وأس�مع ما ال تس�معون(، أشير بذلك 

لتجربة ال تزال مشتعلة في الذاكرة، يثير استرجاعها مزيًجا من مشاعر األلم واألمل. 

مشاعر كانت األرض تحكيها، وكان الصدى ينقلها وكنت أنا أتفاعل بينهما.

ومن�ذ اللحظ�ات األول�ى للرواي�ة كان�ت ذاك�رة الم�كان بأبعاده�ا السياس�ية 

واالجتماعية والتاريخية حاضرة لتمثل مس�ارها، ولم يكن التركيز على قضية طبقة 

العمال في مرحلة من المراحل محوًرا أساس�ًيا كما تصور بعض الزمالء، بل كانت 

اإلشارة لها مما جاء طبيعًيا ضمن سياق النص.

مدير الندوة:
برزت اللهجة المحلية القديمة في الرواية في الوقت الذي اتضح فيه مس�توى 

الثقافة الراهنة؛ فقد كان هناك )علي( الذي وش�ى حديثه بمفردات إنجليزية تناثرت 

عل�ى صفح�ات الرواية بوضوح، وألن الرواية مصطبغة بصبغة التراث، فإن س�ؤااًل 

هنا يفرض نفسه حول ما كنت تريد تقديمه عبر ذلك. 
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المحا�سر:
قبل كتابتي للرواية قمت بعملية بحث أجريت خاللها العديد من اللقاءات مع 

ع�دد ال بأس به من كبار الس�ن، وكان�ت المفردات ضمن محاور العمل الرئيس�ية. 

المف�ردات التي دخلت على المنطق�ة وصارت ضمن نس�يجها اللغوي وتعامالتها 

االجتماعية كمفردة )بيدر، كبت( � إش�ارة إلى الماء العذب والدوالب  �  كانت قد 

ولدت بعد دخول الشركات األجنبية للمنطقة، وتحديًدا شركة أرامكو.

األطف�ال، وبعي�دا ع�ن المس�توى المعرف�ي لديهم للغ�ة اإلنجليزي�ة يلتقطون 

المف�ردات في الوس�ط الذي يعيش�ونه، وال ش�ك أن تلك المفردات ش�كلت جزًء 

م�ن الحال�ة الواقعي�ة ف�ي تعاملهم الموس�وم بالعفوي�ة والواقعي�ة والش�فافية. وقد 

كان�ت مداخالتهم في الرواية موظفة لتحريك جوها والنزول بمس�توى الحوار عن 

التصعيد، فضاًل عن توجيه بعض اإلشارات النقدية بشكل غير مباشر.

مدير الندوة:
كتبت الرواية بلغة بسيطة تتسم بالشعبية والجماهيرية في الوقت الذي خرجت 

فيه كرواية نخبوية؛ عبر تقديمها إحاالت وتداعيات فالش�ية حاكت قصًصا عالمية. 

هل قصدَت الجمع بين هذين األسلوبلين؟

المحا�سر:
ربم�ا كان ذل�ك صحيًحا نع�م. والحقيق�ة أن ذائقة رك�زت على ش�عرية اللغة 

كان ال ب�د م�ن توظيفها في النص، مقابل لغة أخ�رى كان ال بد من إظهارها لتحاكي 

الواقع المعاش آنذاك. يرى الكثير من الكتاب والش�عراء والمثقفين أن على األدب 

أن يكت�ب باللغة الفصحى ليكون معبًرا، وأعتق�د أن عليه أن يعيش بين الناس ليعبر 

عنه�م بتفاوت لغاتهم ومس�توياتهم؛ فأنا ال أس�تطيع مثاًل أن أكت�ب بلغة فارهة على 

لس�ان س�يدة عجوز أمي�ة، وال أفعل ذلك بقصد اس�تعراض إمكانيات�ي األدبية على 
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حساب الصورة في ظل اهتمامي بإيصالها كما هي تماًما.

مدير الندوة:
ه�ل كان لديك هاجس معين لتوظيف الكتاب�ة النخبوية واإلحالة على قصص 

عالمية وأنت تكتب بوعي معين مثاًل؟

المحا�سر:
ا حين الكتابة، وقد تقص�دت � فعاًل � اإلحالة  ال ش�ك أن الوعي ض�روري جدًّ

عل�ى قصص عالمية، لكن الجدير بالذكر هنا ه�و أن الحكم يحدده المتلقي بوعيه؛ 

فحي�ن أكتب قص�ة عن )جبل القرين(، ث�م أتحدث عن قصة لكاتب أمريكي أش�ار 

فيها لظروف تش�ابه ظروف قصتي، فلن تك�ون القضية بكل تأكيد إحالة اعتباطية أو 

عفوية، لكن القارئ قد ال يشعر بذلك، ويعتقد أن هذه اإلحالة مقصودة. 

مدير الندوة:
سبق إصدار روايتك إصدار كتاب )أقنعة الخوف(، وهو كتاب نقدي تعرضت 

فيه إلشكاليات البنية الثقافية في الرواية المحلية. هل كان لديك هاجس من النقد؟ 

ولهذا وجدناك في روياتك تعاطيت كثيًرا من كتابات )جيمس جويز( بطريقة نقدية؟ 

هل كنت تنتقد نفسك من خالله مثاًل؟

المحا�سر:
أعتق�د أن رواية عولِس )Ulysses( من الرواي�ات التي غيرت األدب الحديث 

ف�ي الق�رن العش�رين رغم أنها م�ن أقل النص�وص ق�راءة. وهناك رواية )العش�ب( 

لكات�ب أمريكي يتحدث عنها النقاد كأخت لرواية عولس، لما أحدثته هي األخرى 

م�ن صدم�ة وأثر في عم�وم األدب الحديث. وقد تمنيت حقيقة ل�و أنني قرأتها قبل 

شروعي في كتابة روايتي.
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لقد كان لجيمس جويز ظروفه حين كتب روايته، وال ش�ك أنه كان حاضًرا في 

روايتي بمس�احة كبيرة لما وجدت فيه من قدرة على استخراج الكثير من اللحظات 

ا في نص، بلحاظ س�هولة السرد للحالة الظاهرية  اإلنس�انية المتش�عبة والمعقدة جدًّ

مقابل صعوبته في ترجمة الهواجس.

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ محمد المرزوق )جريدة الحياة(:

هل كانت الرواية سيرة ذاتية أو شيًئا يشبه ذلك؟

الأ�ضتاذ محمد العي�ضى )كاتب(:
الحدي�ث عن الرواية يس�تدعي بش�كل أو بآخ�ر مقارنات بالنس�ق الروائي في 

األعم�ال الروائي�ة المحلية، خاص�ة تلك التي تش�كل فيها الم�كان بوضوح. وألن 

عنوان األمسية متعلق بمرحلة النفط، وألن )هسهسة التراب( شكلت المكان فقط، 

فإن�ه تحضرن�ي اآلن ثالثية تركي الحم�د، وعلى األخص )العدام�ة(، كذلك رواية 

)أبو ش�الخ البرمائ�ي( للدكتور غازي القصيب�ي، وكان فيهما تش�كل مؤثر للمكان 

ف�ي حض�ور النف�ط بمس�توى تجاوز رواي�ة الهسهس�ة التي تلمس�ت فيها اس�تبعاًدا 

للمفصوالت الكبرى التي حدثت في المنطقة.

فحين قرأت الرواية ش�عرت بأن الراوي كان مس�تريًحا؛ بحيث لم يظهر التوتر 

العاك�س لوق�ت ُعصرت في�ه المنطقة بتحوالتها. لذا، كانت الس�نين العش�ر تطوى 

بكلم�ة، وكان�ت الش�وارع تتح�ول من التراب لألس�فلت ف�ي وقت قياس�ي، وكان 

البحر يردم في لحظات لتتش�كل على إثره مدينة. شعوري هذا يجعلني أتساءل عن 

س�بب عدم إتاح�ة المجال في الرواية لتكون أطول، لترس�م المكان بكل تش�كالته 

وتفاصيله، ال سيما وأن جياًل � كجيلنا � يستشعر حرارة هذا الهم ويحتاج لمعايشته.

أخي�ًرا، لماذا ال تكتب س�يرة المكان في المنطقة للكش�ف عم�ا تحت الطاولة 
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ولم يعد للخوف االجتماعي واألمني والسياسي في ذلك قيد؟ 

المحا�ضر:
تس�اءل األس�تاذ محمد المرزوق عما إذا كانت الرواية س�يرة ذاتية أو ما شابه. 

والواق�ع أنه�ا لم تكن س�يرة ذاتية بمعنى الكلم�ة، وإن حملت الكثي�ر من المواقف 

الش�خصية المعاشة التي أخذت حيزها فيها. أعتقد أن اعتماد المشاهد الحيوية أمر 

ا في الكتابة. وما قيل على لس�ان الراوي هو الن حال كل من عاش تلك  طبيعي جدًّ

المرحلة.

فيم�ا يخ�ص س�ؤال األس�تاذ محم�د العيس�ى توظيف الم�كان بتش�كالته في 

الرواية، فقد قمت بذلك في مقاطع كثيرة فيها، منها � على سبيل المثال � ما جاء عن 

ظ�روف العمال في خطوط التابالين، وكنت قد أوردت نًصا ش�عرًيا حدثني به أحد 

الذين عاصروا تلك الفترة، كما أش�رت لطبيعة العالقة بين األمريكي والعربي بكل 

فروقاتها بطريقة وصفية أكثر من تركيزي على عملية الصدام، كذلك أنطقت الجدة 

لت�روي معاناة عذابات تنقل العمال ومش�يهم لمس�افات طويل�ة لمواقع عملهم في 

الظهران، وكان بعضهم ُيفقد، فيما يموت بعضهم اآلخر وفق روايتها.

لقد اس�ترجعت الكثير من الظروف التاريخية الت�ي غيرت وجه المنطقة كلها، 

وربم�ا قص�دت م�ن ذلك إحداث اس�ترخاء قب�ل أن تب�دأ الرواية في عك�س طبيعة 

التغيرات بعد ظهور النفط.

وبخص�وص كتاب�ة س�يرة الم�كان، فقد كت�ب عب�د الرحمن منيف ع�ن تاريخ 

المنطقة في )مدن الملح(، ورغم عدم ارتياحي لمحاوالته، إال أنها تستحق اإلشارة 

لها؛ فلم يظهر في توثيق منيف إلمامه الوافي بأحداث المنطقة، ذاك أنها جاءت على 

خلفية اهتمامه بقضاي�ا النفط واألبحاث والوثائق، فضاًل عن اعتماده على مرويات 

بعض المقربين له من أبناء المنطقة، وليس ذلك كافًيا. 
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كذلك كتب تركي الحمد عن تش�كل المكان في روايته )العدامة(. والواقع أن 

)العدام�ة( لم تكن قد كتبت للمكان وإال لما قرئت. هي كانت بروبوغاندا سياس�ية 

وظف�ت ف�ي مرحل�ة الحرب، ش�أنها في ذلك ش�أن رواي�ة القصيب�ي التي خضعت 

لظروف سياس�ية ركزت على شخصيات وأمكنة بكثير من التزوير حتى باتت مدفًعا 

سياسًيا وإعالمًيا آنذاك.

الأ�ضتاذ ماهر �ضلمان )كاتب(:
اعتم�دت الرواي�ات المحلي�ة ف�ي الس�نتين األخيرتي�ن على توظي�ف الجنس 

كمدخ�ل للرواي�ة. روايتك لم تكن كذلك. هل نعتبر روايتك حجر الزاوية في تغيير 

نمطية الكتابة للفترة األخيرة؛ مع يقيني أن األدب تجربة إنسانية ت�ُنقل؟

الأ�ضتاذ علي ال�ضويد )كاتب واأديب(:
مع علمي بأن الرواية محاكاة للواقع؛ تتم كتابته بتصور إبداعي، إال إنني أتساءل 

عن القاعدة التي يستطيع من خاللها الكاتب االنطالق لعالم كتابة الرواية؟

المحا�ضر:
ال أعتق�د أن الكتابة تحدث بين يوم وليلة؛ ألنها تجربة إنس�انية وتراكم ثقافي. 

ش�خصًيا، بدأت كتابة القصة باعتباره�ا وعاء ألفكار معينة تخصني، ثم كتبت رواية 

تمث�ل مرحل�ة إقامت�ي ف�ي أمريكا قب�ل خمس عش�رة س�نة، وأطلع�ت عليها بعض 

األصدق�اء المقربي�ن. وم�ا كن�ت ألكت�ب دون معايش�تي للواقع. وهذه ه�ي قاعدة 

الكتابة.

نع�م، ال يمك�ن للكتابة أن تكتم�ل دون أن يكون لها تش�كالت واقعية، كما ال 

يمكن أن تخلق شيًئا من ال شيء. لقد كتبت نًصا روائًيا قديًما عن تمرد البحارة على 

)أحد النواخذة(، ثم لم أستطع االستمرار في الكتابة، فلم أقف في واقعنا على تمرد 

م�ن هذا النوع، ول�و كان الموضوع عن تمرد عمال النفط ل�كان األمر مختلًفا؛ ففي 
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الواقع من ذلك مساحة واسعة.

الش�خصيات التي يتم توظيفها في العمل الروائي تؤثر على ش�خصية الكاتب 

ف�ي حال تم تش�كيلها من واق�ع معاش، وما كن�ت � حقيقة � ألصدق أن لش�خصية 

مروي�ة م�ا الق�درة عل�ى التأثير في ش�خصية الكاتب حت�ى جربت ذلك بنفس�ي في 

روايتي )هسهس�ة التراب(. وربما كان في ذلك تحليل لتأثر بعض الكتاب بس�مات 

األماكن التي عاش�وا فيها حين كتابتهم؛ كما في نصوص ناصر الحميدان الذي أقرأ 

أعماله الكاملة في هذه الفترة بهدف تقديم دراسة حول هذا الموضوع.

 األستاذ ماهر تحدث عن توظيف الجنس في الرواية المحلية كمدخل، والواقع 

أن الجنس يشّكل هاجًسا عند الكثير من الكتاب، ال سيما النساء؛ فهو جزء مأساوي 

م�ن واقعه�ن المعاش، والتمرد عليه من قبل الكاتبة يح�دث نوًعا من الصدمة. لذا، 

تكتب المرأة حين تكتب في الجنس بصيغة أو بأخرى لتعرية المجتمع الذي يقهرها 

باس�م المبدئية والقي�م واألخالق التي ال تجدها بدورها متمثل�ة فيه، بقدر ما تتمثل 

األفكار المتخلفة المتلبسة لعباءة الدين. 

الأ�ضتاذ ح�ضين الجفال )كاتب وناقد(:
 لدي ثالثة أسئلة حقيقة. أولها: هل أثر الناصر في روح الرواية؛ فألجم الجامح 

فيها وأطرها في حدود ما؟

وأما الس�ؤال الثاني فقد عرفناك قاصا لزمن طويل، قبل أن نقرأ لك كتاًبا نقدًيا 

قبل وقت قصير. أال ترى أن الحضور بكتابين متتالين في زمن قريب يعّد أمًرا مربًكا. 

وأخيًرا، متى نرى مجموعتك القصصية التي طال انتظارها كثيًرا؟

المحا�ضر:
ال يوج�د كاتب ل�م يمارس النق�د على نصوصه أب�ًدا. القدرة على االس�تماع 
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لآلخرين بعقل منفتح يفتح آفاًقا لعملية التواصل الثقافي، وقد اش�تغلت على النص 

ف�ي روايت�ي ضمن قناعات�ي ببع�ض اآلراء النقدية التي س�اهم فيها بع�ض الزمالء، 

وكنت قد اس�تفدت منه�ا كثيًرا، العتقادي بض�رورة التداخل بي�ن الناقد والكاتب؛ 

رغ�م اعتقاد البعض بأن النص ش�به مح�رم. وإزاء ذلك، ال أجدني ف�ي محل تقييم 

أدائي، بل أترك الحكم � كما أجبت األستاذ ماهر � أنا أترك الحكم للمتلقي.

صحي�ح أنني عرفت كقاص. وكن�ت أميل لكتابة القصة الت�ي بدأتها وما كنت 

أعرف سماتها؛ في ظل تصوري أن ما أكتبه مجرد خواطر، لكن االهتمامات تختلف 

من مرحلة ألخرى؛ وتجارب الحياة اإلنس�انية تحدد لإلنسان مساراته، بلحاظ دور 

الموهبة والفطرة والذائقة، وما شابه. ولقد كنت في بداية حياتي مهتما بالتاريخ، إال 

أن هذا التوجه نحى منحى آخر بسبب تواصلي مع كتاب ومثقفين لديهم مرجعيات 

ثقافي�ة مختلف�ة تماًما عني؛ فبدأ مزيج ثقافي بالتش�كل فّي حتى لم أعد أجد نفس�ي 

ف�ي كتابة القص�ة القصيرة، بل في الج�و النقدي لألعمال النثرية. هذا هو ش�عوري 

وللمتلقي � أيًضا � الحكم بالموقع الذي يراني فيه أفضل.

مدير الندوة:
ذك�رَت ذات حدي�ث أن هناك اختالًف�ا بين النص اإللكترون�ي للرواية والنص 

المطبوع. إلى أي مدى بلغ هذا االختالف؟

المحا�ضر:
االختالف ش�مل البداية والنهاية، فضاًل عن بعض الحش�و؛ فقد حذفت بعض 

المش�اهد واس�تبدلت بعضها اآلخر بمش�اهد أخ�رى بعد أن أبدى بع�ض المقربين 

آراءهم بما في تلك المش�اهد من إثارات قد ال توظف في ذهن المتلقي كما يجب؛ 

من باب كونها تمس بعض المحظورات االجتماعية.
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الأ�ضتاذ زكي البحارنة )ع�ضو الهيئة التنفيذية للمنتدى(:
من خالل عنوان الندوة أتس�اءل عن جيل لم يعايش مرحلة التحول في مرحلة 

النف�ط قبل أربعة أو خمس�ة عقود، وعن وعيه بالعالق�ات االجتماعية التي واجهت 

تح�واًل حتمًي�ا في حاضرتهم وما حولها. وأتس�اءل ع�ن إمكانية ق�راءة التفريق بين 

إيجابي هذه التحوالت وسلبيها.

المحا�ضر:
ا؛ فمما ال  التح�والت التي حدثت ف�ي المجتمع منذ مرحلة النفط خطي�رة جدًّ

ش�ك فيه أن المنطقة قبل النفط كانت تقبع تحت سيطرة اإلقطاع، وكانت العالقات 

اإلنس�انية تعاني إجحاًفا وظلًما وقس�وة، األم�ر الذي بدأ يتغي�ر تدريجًيا بعد ظهور 

النفط؛ حيث فتح التعليم في األفق باب االستقالل، وأصبح وجود الشركات متنفًسا 

للعم�ل وترتيب أمور الحياة رغم الصدامات التي أحدثها هذا الوجود في بدايته في 

ظل كون القطيف مركًزا للحركات السياسية.

التح�والت الخطي�رة تلك أحدث�ت انفصاما بي�ن الواقع والقي�م، وال زال هذا 

االنفصام قائما بدرجات متفاوتة؛ فرغم أننا نعيش القرن الواحد والعش�رين، إال أن 

قيما تجاوز عمرها أربعة عشر قرًنا ال زالت تسيطر على كثير من العقليات، مما أدى 

إلى تصادمات وتداعيات تنبه لها السياس�يون، فدع�وا للعودة للقيم الجماعية بعيًدا 

عن تلك التي تنادي بها بعض المبادرات الفردية.

ف�ي تصريح له، دع�ا الرئيس األمريك�ي أوباما إليجاد قي�م اجتماعية، ودعوته 

توازي دعوة الجدات بعد وقوفهن على تغيرات تفرض أس�ئلة حول أسباب تالشي 

تلك قيم المجتمع اإلنس�انية واالجتماعية، ورغ�م أن الدعوتين مختلفتي المنطلق؛ 

فاألولى سياسية بحتة، والثانية إنسانية، إال أنهما تتقاطعان في أهداف نبيلة ال يمكن 

تحقيقه�ا دون مواجه�ة التح�والت الواقع�ة من�ذ اكتش�اف النفط ووص�واًل للحظة 
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بصراحة وشفافية.

مدير الندوة:
أعتقد  �  عموًما  �  أن الكتابات ذات الطابع التراثي والتاريخي تش�كل هاجًس�ا 

غير بسيط؛ فقبل أسبوعين نال كتاب األستاذ سعود الفرج كتاب »العوامية بين عراقة 

األم�س وإب�داع اليوم« ج�داًل واس�ًعا، وكذلك نال�ت كتابات الباحث عب�د الخالق 

الجنبي. وأعتقد أن رواية )هسهسة التراب( نالت شيًئا من ذلك؛ لما حفزته أحداثها 

زمكانًيا. 

لق�د تمي�زت هذه الرواي�ة بابتعادها ع�ن توظيف الجنس، كم�ا تميزت بكونها 

حالة نقدية للتحوالت االجتماعية والمكانية. طريقة التناول تلك تجعلنا نقف على 

كتاب�ات المرحوم الش�يخ فرج العمران التي رغم أنها ال تمث�ل تاريًخا بقدر ما تمثله 

م�ن حالة توثيق ألحداث معينة، مما ش�كل حالة ارتباط للمقص�د التحليلي لبعض 

األحداث والمواقف، فضاًل عن االستدالل على بعض التواريخ.

أخيًرا، ال نملك إال أن نش�كر حضوركم ومش�اركتكم معنا، كما نشكر األستاذ 

عيد الناصر على سعة صدره.



 

الندوة ال�سابعة ع�سرة

ذكريات في تاريخ المنطقة 
1430/3/28ه الموافق 2009/3/24م

ال�سيف: الدكتور ح�سن علي اأحمد الغانم �
طبيب ومؤرخ

مدير الندوة: الأ�ستاذ زكي عبداهلل البحارنة*)1) �

*  عضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

من مواليد مدينة القطيف للعام 1350ه )1930م(. �
حاصل على درجة الدكتوراة في األمراض المعدية � جامعة  �

ميشيجن األمريكية للعام 1385ه )1966م(.
حاص�ل على درج�ة البكالوريوس في عل�م االجتماع للعام  �

1388ه )1963م( من الواليات المتحدة األمريكية، وعلى 
درجة الماجستير في الطب الوقائي.

التح�ق بش�ركة أرامك�و ع�ام 1363ه )1944م( قبل نهاية  �
الحرب العالمية الثانية بسنة واحدة وعمره 14سنة.

شارك في أول بعثة تعليمية ألرامكو إلى بيروت. �
قدم برنامج )صحتك( في تلفزيون أرامكو لمدة 14سنة. �
ش�ارك في أول فيلم س�ينمائي س�عودي أنتج ع�ام 1369ه  �

)1950ه(، وتم تكريمه كأول سينمائي في المملكة.
ا لمعه�د )دار الرياض( للتدريب والتأهيل  � يعمل حالياًا مديراً

ا. العلمي، وله من العمر ثمانون عاماً



ذكريات في تاريخ المنطقة 

مقدمة مدير الندوة:
الس�الم عليكم أيها األخوة األع�زاء ورحمه الله وبركاته، ومس�اكم الله بألف 

خير. 

الذاك�رة نوعان، تاريخية وش�فاهية. فأما التاريخي�ة فمطبوعة حظيت بالتدوين 

والطب�ع واالنتش�ار، وأما الش�فاهية فتل�ك التي لم تتب�وء نصًبا تذكارًي�ا يحفظها من 

االندفاع واالندثار، لكنها ظلت ش�امخة ف�ي عقول ونفوس أصحابها الذين لم تزل 

األقدار تتخطفهم دون مبادرة أحد لإلمساك بها. 

وحيت أن الواقع المعاش هو المجال الحيوي لفاعلية اإلنس�ان، فقد أصبحت 

ق�راءة المذك�رات ومراجعة الواق�ع العياني للتاري�خ أمرا له قيمت�ه وأولويته، بغض 

النظر عن الحكم له أو عليه؛ لما له من انعكاس�ات ايجابية تمد الحاضر والمستقبل 

بالمعايير والرؤى الواضحة. والقطيف كحاضرة تاريخية وجزء من هذا الساحل ذي 

العراق�ة التاريخية، حضيت جوانب منها بالتدوين م�ن قبل العديد من كبار مؤرخي 

المنطقة؛ فهناك كتاب »ذاكرة أنوار البدرين« للش�يخ علي البالدي، وكتاب »ساحل 

الذهب األسود« لألستاذ محمد سعيد المسلم.
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وقد توالى خالل العقدين األخيرين عدد من األبحاث والدراس�ات التاريخية، 

يذك�ر ف�ي مقدمتها »مجل�ة الواحة« الفصلي�ة، و »تحقيق ديوان أب�ي البحر الخطي« 

للس�يد عدنان العوامي، وكتاب »الحياة االجتماعية في المنطقة الش�رقية« لألس�تاذ 

محمد علي الشرفا، وكتابات األستاذ عبد الخالق الجنبي، وغيرها.

وتظل ذاكرة القطيف ببعض زواياها محفوظة في قلوب وعقول أبنائها قبل أن 

تستنطق، وقبل أن يتاح لها مجال العرض في المحافل والمنتديات. في هذا المساء 

سنس�تحضر أحد أش�رطتها في حضرة الدكتور حس�ن الغانم، وس�نتابع معا مشاهد 

ومحط�ات من حقب�ة األربعينيات والخمس�ينيات لقرن مضى. ويأم�ل المنتدى أن 

تكون هذه األمس�ية باكورة إيقاظ ذاكرة ش�فاهية تحرض المهتمين اللتقاط صورها 

وأرشفتها في مصادر بحث جيل الحق لجيل سابق.

ن�س المحا�سرة:
أال لي�ت الش�باب يعود يوًم�ا... ال أخفيكم أيه�ا الحضور أني أحس�دكم؛ فأنا 

أتمنى لو كنت في عمر أحدكم. ولكن هيهات.

أخبرتني والدتي أني من مواليد العاشر من شهر محرم، وقالت لي أنها وضعتني 

بعد أن فاجأها مخاضها بي وهي تتابع مرور مواكب العزاء أمام بيتنا في الدور الثاني 

ف�ي )القلع�ة( بالقطيف، وكان من�زاًل مكتًظا؛ فحي�ن كبرت قلياًل واس�تطعت العد، 

أحصي�ت ثالثة وخمس�ين فرًدا في بي�ت واحد، األمر الذي كان نعم�ة ونقمة في آن 

واحد.

كان نعم�ة لم�ا فيه من امتداد عائلي لم يمكن له أن يعيش س�وى بهذه الطريقة، 

وكان نقم�ة لكون�ه بيئة تتناقل فيه�ا األمراض المعدية فتهلك م�ن تهلك وتؤذي من 

تؤذي. وقد كانت األوضاع الصحية من أصعب ما يواجه الناس آنذاك.

أع�ي تماًم�ا كيف يصعب عل�ى بعضكم تصور طريقة المعيش�ة في بيت مكتظ 
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به�ذا الش�كل. والحقيقة أن�ه لم يكن هناك خي�ار لمواجهة الموت س�وى اإلنجاب 

بكث�رة في ظل توقع موت العديد من أفراد العائلة في فترة قياس�ية لمرض يس�تحيل 

عالجه لجهل به أو لعدم توفر ثمن عالجه. 

وق�د كان اإلنجاب أمًرا ممكن�ا جًدا حقيقة، ذاك أن الكثي�ر من أهالي القطيف 

كان�وا ينهون أعمالهم بع�د الظهر ويعودون لبيوتهم للنوم بجانب نس�ائهم، ليعودوا 

للنوم مبكرا في المس�اء، األمر الذي نش�ط عملية التوالد في مقابل نش�اط الموت. 

وقد أنجبت أمي سبعة عشر ولًدا لم يبَق منهم سوى أربعة فقط.

كان�ت األمراض منتش�رة بطريق�ة غريبة، وعل�ى الخصوص تلك الت�ي تنقلها 

الحش�رات كالذب�اب والبع�وض، الذباب ال�ذي كان يعيش معنا نه�اًرا في مختلف 

تفاصي�ل يومنا، في مأكلنا ومش�ربنا، ث�م البعوض الذي كان يعيش معن�ا لياًل، يقلق 

مناماتنا القلقة أصاًل، يشرب من دمائنا، ويزرق فيها جرثومة المالريا التي أفنت من 

الناس خلًقا كثيًرا.

أم�راض أخرى كانت تعمل معاولها في أرواح الناس الذين لم يكونوا يعرفون 

كي�ف يتعاملون معها، وال يفهمون منها س�وى أنها )ري�ح مفاصل(، من قبيل مرض 

)السكلس�ل( الذي يس�ببه زواج األقارب؛ وكان زواج األقارب أم�ًرا متعارًفا وعادة 

منتش�رة، والمالري�ا الت�ي كانت جرثومها معشعش�ة في دم الجميع؛ حتى أن ش�ركة 

أرامك�و قامت ف�ي العام 1948م بفح�ص دم موظفيها � وكنت أحده�م � فلم تجد 

أحًدا غير مصاب بجرثومة المالريا.

وبع�د القضاء على جرثومة المالريا ظه�ر مرض األنيميا المنجلية الذي كانت 

المالريا تقاومه، فحل محلها في مشروع إبادة لم يكن يعرف لها في القطيف طريق 

نهاي�ة. ويق�ال أن�ه كان مكتوًبا عل�ى بوابة القطيف »أه�ل القطيف قطفون�ي، إذا جا 

الغريب خبروني، وإن طلع س�الم عاتبوني«. الطريف في األمر أن األتراك كانوا قد 
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بدؤوا يتحاضون الس�كن في القطيف خوًفا على أنفس�هم م�ن أوبئتها، ورب ضارة 

نافعة.

وعل�ى ذكر الوض�ع الصحي، كان ف�ي القطيف طبيب هندي جم�ع ثروة طيبة 

خ�الل ع�ام واح�د فقط م�ن عمله ف�ي القطي�ف، فل�م يكن يوج�د س�واه لمعالجة 

األم�راض الهضمية والجلدية والصدرية المنتش�رة، وقبل مجيئ هذا الطبيب كانت 

الن�اس تت�داوى ش�عبًيا؛ ففي مرض الس�عال الديكي مثاًل � وكان يس�مى الكزوزو � 

ينصح المريض بشرب حليب الحمارة العتقاد فائدته.

ثمة شيء أود إضافته هنا حول وضع األطفال الصحي خصوًصا، وأن اإلنسان 

يول�د ولديه ما يع�رف ب� )Fetal Blood( أو الدم الجنين�ي، ووظيفته المحافظة على 

الجنين؛ فالطفل لفترة طويلة قد تمتد لسبع سنوات حين تقل نسبته في الدم لتصل في 

أطفال الدول األخرى 1 � 2 %، فيما ترتفع لدى أطفال المنطقة 8 � 9% . وقد لوحظ 

ارتفاع نسب الدم الجنيني لدى األطفال األجانب بمجرد إقامتهم في القطيف.

حتى العش�ر س�نوات األول�ى من حيات�ي بقيت القطي�ف كتلة ش�ّكلها أبناؤها 

دون أن يكون لألجانب فيها وجود، س�وى مجموعة قليلة تمثلت في مركز اإلمارة 

والش�رطة بموظفيهما، وكان مركز الش�رطة قد أنش�ئ حين كانت في السادس�ة من 

عمري. وحين أكملت التاس�عة أو العاش�رة من عمري � وكان العام الذي قامت فيه 

الح�رب العالمي�ة الثانية ع�ام 1358ه )1939م( � تم افتتاح أول مدرس�ة حكومية 

في القطيف ش�مال من�زل الدعلوج الذي قام عليه مبنى المحافظ�ة اليوم. آنذاك بدأ 

لألجان�ب حض�ور آخر؛ فقد كان المدير مع أغلب المدرس�ين م�ن منطقة الحجاز، 

ولم يكن بينهم من القطيف سوى معلم واحد، هو األستاذ راشد عبد الله الغانم. 

وعلى ذكر المدارس الحكومية أذكر أن الحكومة كانت توفر للطالب حقائب 

وأحذية ومالبس تشمل بنطلونات قصيرة وطويلة للطالب الصغار، فضاًل عن كامل 
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الزي السعودي الرسمي للطالب الكبار. وكانت مدرستنا إحدى أفضل المدارس، 

تعتمد على تدريس منهج محدود للقرآن الكريم، وشيء بسيط من الكتابة، وكذلك 

منه�ج نطق لغوي يط�ور قدرة الطالب على ترديد الكلم�ات الصعبة، كان ذلك قبل 

أن تتوقف المدرس�ة بعد ثالث س�نوات من فتحها بسبب امتناع األهالي عن إرسال 

أبنائهم لها، خوًفا من تجنيدهم في الش�رطة، ولم يس�تمر في الدراس�ة آنذاك سواي 

وثالثة آخرين، هم عبد الكريم بن ناجي، وأحمد شروفنا، وأخوه.

حين اش�تعلت نار الحرب العالمي�ة الثانية تداعت األحوال االقتصادية للبالد، 

وبع�د أن كان�ت الناس تأكل الرز وش�يء م�ن اللحوم، فضاًل عن التم�ور والخضار 

واأللب�ان، صار الج�وع ينخر بيوتها؛ فق�د ضربت طائرات الحلف�اء منطقة الظهران 

والبحري�ن والبص�رة في ليلة واحدة عام 1360ه )1941م(؛ رغم أن الس�عودية لم 

تكن حليفة ألحد.. ولكن أمريكا كانت وقتها تساعد حلفاءها في أوروبا. 

وبضرب المنطقة توقف�ت البواخر الهندية عن دخول الخليج في الوقت الذي 

لم يكن هناك مخزون كاٍف من األطعمة، مما اضطر غالبية التجار إلغالق محالتهم، 

فال طعام وال ثياب، وقد بلغ س�وء الوضع بالناس أن تخرج بمالبس داخلية )فانيلة 

وإزار(، ووصل الحال في إحدى مراحله إلى أن يتقاس�م مجموعة من األخوة غترة 

واحدة يتناوبون عليها للخروج بها في بيئة ما كانت تستحسن كشف الرجل لرأسه. 

وألن الدولة كانت تستورد الرز من الهند فقد سبب توقفه ضغًطا على طلبه من 

المنطقة، وكان يزرع في القطيف، في المنطقة المحدودة اليوم بأول شارع )الهدلة( 

حت�ى بلدة )البح�اري(، إال أن ضعف إمكانيات الزراعة لم تِف بكمية الطلب. وفي 

تل�ك الفت�رة تحديًدا تركز ال�زواج في داخل البي�ت الواحد حفاًظا عل�ى عدم زيادة 

األفراد، األمر الذي يستتبع زيادة كمية الغذاء، إال أن ذلك لم يجِد.

لقد س�اءت األمور بالناس حت�ى بدأت تموت بمجاعة ضرب�ت القطيف، وما 
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كان ثمة ش�يء يؤكل س�وى التم�ر، ولم يكن متوفًرا في يد الجمي�ع، خصوًصا قبيلة 

بن�ي خالد، وكانت تس�كن البادية التي قام�ت عليها بلدة )ِعن�َ�ك( اليوم، وألن بني 

خال�د واجهوا الم�وت، فقد خيموا خلف بلدة األوجام وطالب�وا الملك عبد العزيز 

بتوفي�ر الغذاء لهم أو فس�يغيرون على قرى القطيف، يعتق�دون بذلك أننا كنا أفضل 

منهم حااًل، وما كنا كذلك حقيقة.

ال يزال حاضًرا في ذاكرتي مش�هد رجل س�قط � يحتضر � أرًضا بسبب الجوع 

قرب مجس�م الس�فينة الواقعة عند مبنى البنك الهولندي في القطيف اليوم؛ فركض 

له مجموعة من الرجال وأحضروا له قطعة خبز وقليل من الس�كر والماء لينعش�وه. 

مقابل موت الكثيرين يومًيا، فلم يكن يمر يوم دون أن تشيع القطيف خمس أو ست 

جنازات وأكثر، حتى صار تغسيل الموتى في المغتسل العام )طابوًرا(؛ اضطر بعض 

ا ال يستدر  البيوت القريبة من المقبرة لفتح أبوابها. لقد أصبح الموت أمًرا عادًيا جدًّ

بكاء فاقد، واشتغل حفارو القبور بحفرها، وكانوا قد اتخذوا بيوتهم في موقع سوق 

الغنم اليوم.

وبل�غ إن�ذار بن�ي خالد الملك فأرس�ل له�م وأله�ل القطيف لجنة م�ن منطقة 

الري�اض؛ دخلت البيوت وفتش�ت غرفه�ا وأخذت كل ما فيها م�ن تموينات غذائية 

ليوزوعها على الناس بالتساوي.

مدير الندوة:
تحدث�َت ع�ن حالة الجوع والمعيش�ة الضنك�ى. إلى متى اس�تمرت؟ وما هي 

العوامل التي غيرت الواقع المعيشي؟

المحا�ضر:
بعد ضرب المنطقة في الحرب العالمية الثانية � كما ذكرت � واجهت المنطقة 

أس�وأ حال�ة اقتصادي�ة بي�ن العامي�ن 1361  �  1362ه )1941 � 1942م(، وبعد 
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أن توقف�ت الح�رب ف�ي منتص�ف الع�ام 1365ه )1945م(، وأرادت دول أمريكا 

وأوروبا المشتركة فيها إخالء مواقعها بعد ذلك بشهر أو شهرين، عملت على تفريغ 

مخازنها من المواد الغذائية التي كانت تفيض بها، األمر الذي أنعش الواقع المتعب 

كثيرا.

فقد وزعت ش�ركة أرامكو على موظفيها بطاقات تموين تستطيع بها الحصول 

على بعض المواد الغذائية كالس�كر والرز والطحين، وغير ذلك من مخازن الشركة 

بالمج�ان، وكان�ت س�يارات الجنود قد تم اس�تغاللها لنق�ل الموظفين بع�د معاناة 

المش�ي الطويل. ولم يقتصر األمر على الغذاء والس�يارات؛ فحت�ى مالبس الجنود 

)الكاكي( لبسها الناس.

ال شك أن األمور تحسنت اقتصادًيا، وحتى صحًيا؛ فقد أمر الملك عبد العزيز 

رحمه الله أن تبدأ ش�ركة أرامكو � وكانت تسمى كاسوك آنذاك � بعالج كل الناس، 

ولي�س موظفيه�ا وذويه�م فق�ط، وبذلك اس�تطاع الجمي�ع الحصول عل�ى العالج 

المناس�ب ف�ي مكان مؤهل، وعل�ى يد أطب�اء ومتخصصين، لكن ذل�ك توقف بعد 

فترة، حين أنشئت المستشفيات الحكومية.

بعد إنش�اء المستش�فيات قلت األم�راض وانخفضت نس�بة الوفي�ات وبدأت 

الحي�اة تنتع�ش قلياًل رغم اس�تمرار مش�كلة الذباب الذي كان س�بًبا لنش�ر كثير من 

األم�راض. ولتوعية الناس بدور الذباب هذا قررت في خمس�ينيات القرن الماضي 

إنت�اج فلم عن حياة الذبابة، وبعد إنتاجه في العام 1378ه )1959م( تم عرضه في 

جميع أنحاء العالم الفقيرة في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، فضاًل عن جميع 

مناط�ق المملك�ة تقريًب�ا. وقد كنت أدرس في ش�ركة أرامكو؛ حي�ن بحثوا عن بطل 

يقوم بدور ذبابة؛ فقبلت هذا الدور)1(.

)1(  تم استعراض الفلم معزًزا بشرح من قبل المحاضر.
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الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
من الناحية العلمية لم تسلط الضوء على القطيف الفترة الماضية؟

المحا�ضر:
القطي�ف كان�ت مثقفة أكث�ر منها متعلمة؛ فل�م يكن هناك تعلي�م نظامي. وكان 

التعلي�م الموجود مح�دوًدا في )معلم الق�رآن(، وهو ما يعرف ب�� )الكّتاب(، وكان 

ف�ي داخل القطيف وما حولها مجموعة كبيرة م�ن المثقفين يقرؤون ويطلعون على 

الكت�ب الجدي�دة، ويحاولون الحصول عل�ى الكتب من مصادرها أو اس�تعارة من 

بعض من عرفوا بتداول الكتب بالدور. وكان لدي عم اسمه )عبد الباقي( عرف أنه 

مغرم بجمع الكتب التي كانت تأتيه من البحرين.

وق�د عرفت القطيف في فترة من الفترات بالنجف الصغرى، لكثرة مدارس�تها 

العلمي�ة ووف�رة علمائه�ا؛ حت�ى أصبح�ت قبل�ة الط�الب الذي�ن كان�وا يقصدونها 

للدراسة، أو المثقفين والمفكرين لالطالع على بيئتها الثقافية، مثل الدكتورة عائشة 

عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، وقد حضرُت شخصًيا اللقاءات التي دارت بينها وبين 

المثقفين والمتكلمين والشعراء.

ول�م تك�ن ثقاف�ة المنطقة مقتص�رة على قضاياه�ا الداخلية فق�ط، فقد حظيت 

السياسة باهتمام كبير، ال سيما في فترة الحرب التي كانت تغطى أخبارها في المنطقة 

ثالث�ة مذايي�ع يجتمع الناس حولها بعد العش�اء لالس�تماع إلى األخبار ومناقش�تها 

بالتحلي�ل والتوقعات. وكان أحد هذه المذاييع يعود لتاجر من عائلة القصيبي، كان 

يسكن المنطقة، فيما كان الثاني لرجل من أهل القطيف يدعى حسين آل ناس، وكان 

وقتها يعمل مديًرا للبريد والالسلكي.

وكنت قد تحدثت عن أول مدرسة في القطيف تم إغالقها بعد سحب األهالي 

أوالدهم منها، وبقيت القطيف دون مدارس حتى خمس�ة عش�ر عاًما الحقة تقريًبا؛ 
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قبل أن تبدأ مدرسة النهاش ومدرسة الحسين وغيرهما.

الأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
عش�ُت في الظهران بعض س�نين طفولتي؛ فقد عمل أبي في شركة أرامكو منذ 

الع�ام 1358ه )1939م(؛ حين اش�تعلت الح�رب العالمية الثاني�ة، وال أزال أذكر 

ليلة الس�ابع عشر من شهر رمضان، حين انفجرت في الظهران قنبلة تسببت في قتل 

الكثيرين بمس�يل البترول واش�تعال الحراق التي كانت تحرق الظهران في كل عام. 

فهال حدثتنا عن تلك الفترة، وعن الظهران التي كانت أكبر مركز تجاري ضخم في 

الشرقية. ثم هال حدثتنا عن ذكرياتك مع أحمد المصلي خريج أمريكا عام 1383ه 

)1963م(؟

المحا�ضر:
األخ المرح�وم أحم�د المصلي ذهب ش�هيًدا في طائرة الش�رق األوس�ط التي 

وقع�ت بع�د تعرضها ألح�داث، وكان رحمه الله يدرس معنا ف�ي بيروت، وهو من 

خيرة ش�بابنا المتعلم والفاهم هناك. الموقف الذي ال أنساه له هو حين كنا في قطار 

داخ�ل مدين�ة بيروت، واحت�رق فجأة؛ فما كان منه إال أن س�حبني للخ�ارج قبل أن 

يحترق القطار، وبذلك أنقذ حياتي، فجزاه الله عني بذلك كل خير. 

فيما يخص الظهران والتجارة فيها، فقد كانت الناس تعتمد على نقل منتجات 

القطي�ف إلى الظهران، وكان�ت البضائع قليلة، ورغم كثرة البضائ�ع التي كانت ترد 

المنطقة من األحساء إال أن إيصالها للظهران كان أمًرا عسيًرا؛ فلم تكن مدينة الدمام 

والخب�ر قد بنيتا بعد، ولم يكن فيهما غي�ر عدة بيوت ال تتجاوز أصابع اليد، وبذلك 

كانت أرًضا جرداء يصعب االنتقال عبرها. وقد مشيت من القطيف للظهران مرتين، 

ومن رأس تنورة إلى القطيف ثالث مرات، وكانت الحمير هي وسيلة البعض منا. 
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مداخلة مكتوبة:
أن�ا من األحس�ائيين الس�اكنين مدينة الدمام. أس�تغرب عدم وج�ود عالقة بين 

القطيفيي�ن وأه�ل الدمام والخبر رغم قربهم الش�ديد لهم ومعاصرتهم في تأس�يس 

هاتين المدينتين، على عكس األحسائيين.

المحا�ضر:
أله�ل األحس�اء قدرة عل�ى االبتعاد عنه�ا والتأقلم أين ما حل�و ورحلوا؛ على 

عكس أهل القطيف المرتبطين ارتباًطا وثيًقا وغريًبا بها، وهذا هو سبب ما أشرَت له. 

لكن عالقة ليس�ت محصورة بمجرد اإلقامة كانت قائمة بين أهل القطيف والدمام، 

ذاك أنهم كانوا يتواجدون هناك باستمرار لبيع بضائعهم وشراء ما يحتاجون.

مدير الندوة:
هل تعتقد بدور األس�رة في تعميق ارتباط ابن القطيف الذي أش�رت له؟ أعني 

هل كان اآلباء يحثون أبناءهم على أن ال يتركوا قريتهم مثاًل؟

المحا�ضر:
ال ش�ك أن ش�يًئا من ذلك كان يحصل، ولكن بنسب متفاوتة؛ فلم يمنعني مثاًل 

ع�ن الهج�رة إلى أمري�كا للدراس�ة، وكانت أموري تس�ير هناك على ما ي�رام، حتى 

أنن�ي ل�م أع�د إال بعد وفاة زوجتي، أما األخ س�امي الش�بيب رحمه الل�ه فقد هاجر 

إلى أمريكا عام 1370ه )1951م(، وهناك كاد أن يصل لحالة الجنون لعدم قدرته 

عل�ى التأقل�م؛ حتى أني ذهب�ت به إلى األمير بندر في واش�نطون وناقش�ته في حالة 

سامي بكثير من التفاصيل.

مدير الندوة:
كنت قد التقيت بالملك عبد العزيز. حدثنا عن هذا اللقاء.
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المحا�ضر:
كن�ت أمثل مدرس�ة أرامكو حين زار المل�ك عبد العزيز المنطقة الش�رقية عام 

1366ه )1947م(، وكانت آنذاك تضم سبع مدارس فقط. وقد ألقيت خالل حفل 

اس�تقباله كلمة مثلت فيه�ا طلبة مدرس�تي باللغتين العربي�ة واالنجليزية، وكنت قد 

تدربت على ذلك جيًدا؛ فأعجب بجرأتي وأس�لوب خطابي، وحين انتهيت س�ألني 

إن كن�ت من أهل ه�ذه األرض، فأجبته بأنني كذلك من قبل 3600 س�نة؛ فضحك 

ا وس�ألني عن قريتي تحديًدا، وكذا عن اس�مي وعن أم�ور أخرى، وحين  عالًي�ا جدًّ

وجدني متحدًثا لبًقا كافأني بخمسمائة ريال اشترى لي بها جدي أرضين الحًقا.

مدير الندوة:
عل�ى ذكر الملك عبد العزيز ه�ل عاصرت دخوله للقطيف؟ وماذا كان موقف 

األهالي؟

المحا�ضر:
لم أعاصر دخوله للقطيف فقد كان ذلك في عش�رينيات القرن الماضي. لكني 

س�معت أنه وبعد تأس�يس ش�ركة أرامكو حضر للقطيف وأثار حضوره تس�اؤالت 

األهالي حول )األمريكان( الذين قرروا حفر عين للغاز، ولم يكن أحًدا يعرف الغاز 

فكان هناك تصور بأن الغاز هو الكيروسين الذي تستورده الدولة من عبادان بإيران.

لذل�ك ق�رر األهالي حفر عين غاز في األرض بداًل من األمريكان واس�تخراج 

الغاز منها؛ فجمعوا تبرعات وبدؤوا في الحفر. وفي تلك الفترة كان األهالي يعبئون 

الكيروسين في قناٍن زجاجية إلشعال شموع الفوانيس في الليل. 

 الأ�ضتاذ فوؤاد ن�ضر اهلل )كاتب واإعالمي(:
القطي�ف واحة معروفة بعيونها وآبارها. وهي واحة وهبها الباري نعمة اإلنتاج 
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الزراعي؛ فكيف تواجه وضًعا غذائًيا صعًبا � كالذي ذكرت � رغم ذلك؟

المحا�ضر:
قل�ت ف�ي حديثي أن ت�أزم الوضع الغذائي ل�م يتم إال بعد ض�رب المنطقة في 

الح�رب العالمي�ة الثانية، وس�حب الحكومة لمدخ�رات الناس الغذائي�ة من داخل 

بيوتها. ويحضرني اآلن حادثة عاصرتها ش�خصًيا، فكان أن رأى أحد رجال اللجنة 

ج�رة من دبس التمر في منزل الس�يد ماج�د العوامي رحمه الله؛ فس�أل عما يكون، 

فقيل له أنه دبس، فمد فيه سيًخا ليتأكد من عدم وجود تمر داخله، وإذ لم يجد تركه، 

وألن نفس السيد ماجد عافته فقد قرر رمي الجرة في اليوم التالي.

وق�د انتش�ر الخبر في القطي�ف؛ فتجمع الن�اس في المكان تجم�ع مرامي مياه 

المنطق�ة � وموقع�ه الي�وم مخب�ز أبو الس�عود ف�ي القطي�ف  �  وبمجرد رم�ي الجرة 

تجمع الناس عليها يلحس�ون دبس�ها حتى لم تبق منها قطرة واحدة. واستورد التمر 

م�ن البصرة ف�ي الع�ام 1363ه )1944م(، وعندما وضعوه أم�ام محافظة القطيف 

لبيعه أو توزيعه وجدوه وقد نخره السوس حتى أحاله طحينًا؛ فلم تتعفف الناس من 

التهامه بسبب الجوع.

مدير الندوة:
ذك�رت دكت�ور أن جرثوم�ة المالري�ا قاومت األنيمي�ا المنجلية قب�ل أن تنتهي 

لتتفشى األنيميا المنجلية في المنطقة. كيف تقاوم المالريا األنيميا المنجلية؟

المحا�ضر:
ال أح�د حقيقة يعرف كيف تق�اوم جرثومة المالريا األنيميا المنجلية. ما نعرفه 

هو أن أنثى بعوضة )أناتولي( هي المس�ؤولة الوحيدة عن نقل هذا المرض، وهناك 

بعوضة )Anopheles( الناقلة لبالزموديوم فيفاكس )Plasmodium vivax( المسبب 

للمالريا الحميدة. وقد انقرض النوع األول وال يزال الثاني حًيا، وعلى أساس ذلك 
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يتم الكش�ف عن هذا الفايروس في العمالة الوافدة من جنوب ش�رق آسيا للحؤول 

دون نشر المرض في المنطقة.

 الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
تحدثت دكتور عن فترة األربعينيات،؛ حين اس�تقطبت ش�ركة أرامكو مجاميع 

م�ن مثقفين وعم�ال مهرة من الدول العربية األخرى. وألن النش�اط السياس�ي كان 

قائما بأحداث فلسطين والوطن العربي آنذاك، فقد ساهم وجود هذه المجاميع � في 

تصوري � في نشر الوعي السياسي وتأسيس بذرة العمل الوطني في تلك المرحلة. 

ما رأيك؟ 

المحا�ضر:
ال شك أن وجود العمالة العربية وخصوًصا الفلسطينية � وكان من بينها ثوار � 

في أرامكو س�اهم في تغيير أوضاع العمال من أبناء المنطقة؛ فقد نبهوهم لكثير من 

حقوقهم كحقهم في ركوب حافالت الشركة، أسوة بغيرهم من العمال األمريكيين، 

كذلك المطالبة بترتيب س�كن العمال وتأثيثه بالمراوح والثالجات واألفران. ومما 

تس�تحضره ذاكرت�ي في ه�ذا الموضوع زيارة الملك س�عود لش�ركة أرامكو؛ حيث 

وق�ف قبالت�ه رجل بدوي كان يعم�ل بدرجة موظف عادي، وقدم ل�ه اعتراًضا على 

عدم إمكانيته كسعودي للسباحة في البرك التي يسبح فيها العمال األجانب؛ فأزعج 

ذلك الملك، وأدى إلى إقالة كامل اإلدارة وكان أفرادها أمريكيون.

 الأ�ضتاذ مهدي الخاطر )موظف(:
تم ابتعاثك لبيروت على حس�اب ش�ركة أرامكو. كم كانت نسبة أهل القطيف 

في االبتعاث تقريًبا؟
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المحا�ضر:
كن�ا اثني�ن فقط من مجموع خمس�ين مبتعًث�ا هما أنا وأخي عب�د الله. بعد ذلك 

تط�ور األم�ر وزاد عدد مبتعثي القطيف. وقد طلب�ت الحكومة من أرامكو فصل كل 

من هم دون الرابعة عش�ر ليدرس�وا في مدارس�ها، لكنني لم أكن ضمن من فصل � 

وكنت في الثالثة عش�ر من عمري � ذاك أن أرامكو توس�مت الذكاء في وجوه بعض 

الطلبة من القطيف واألحساء وعددهم ستون، ولذلك عملت لهم اختباًرا لم ينجح 

فيه غيري، إللمامي البسيط باللغة االنجليزية. 

اأحد الح�ضور:
متى حدثت )وقعة الش�ربة( قبل أو بعد الحرب العالمية الثانية، وما هي قصتها 

أساًسا؟

المحا�ضر
وقعة الش�ربة عنوان لح�رب وقعت بي�ن الحاضرة والبادية. وق�د حصلت في 

الع�ام1336ه )1918م( وانته�ت ف�ي العام 1345ه )1926م(، وس�بب حدوثها 

كم�ا ذك�ره المرح�وم الش�يخ فرج العم�ران ف�ي كتابه )األزه�ار األرجية ف�ي اآلثار 

الفَرجي�ة( هو أن صبًيا اس�مه مكي الدبوس كان يبيع الم�اء في جرة وقعت منه على 

األرض فانكس�رت؛ فرم�ى بها في الش�ارع؛ وفقع�ت قريًبا من أحد الب�دو، فظن أن 

الصبي اس�تهدفه، فجاء إليه ولزم حلقه ليخنقه، ووضع خنجره في خاصرته ليقتله، 

فاجتمع�ت الن�اس لتخليص الصبي في جو من الس�ّب والش�تم والض�رب قتل فيها 

البدوي، واستمرت تداعيات الحدث ألسابيع دامية قتل فيها من قتل من الشيعة.

وقد انتهت المعارك بصلح بعد نكس�ة عسكرية تعرضت لها القبائل لتي بقيت 

متفوقة ألس�ابيع، ويقال أنها انتهت بتراجع البدو بعد استقدام األتراك لقوة عسكرية 

إضافية من البصرة للسيطرة على الوضع.
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الأ�ضتاذ عبداهلل اآل زريع )رجل اأعمال(:
ما هي سنة البطاقة؟ 

أيًضا سمعنا عن معاناة الناس قديًما في ذهابهم للظهران مروًرا بالدمام. حدثنا 

عن ذلك، وعن مخاطر هجوم الذئاب التي كان يواجهها البعض.

المحا�ضر:
كان�ت أح�داث س�نة البطاقة ق�د وقعت في فت�رة الح�رب العالمي�ة الثانية بين 

عامي 1360 � 1362ه )1941  �  1943م(؛ حين انقطعت المواد الغذائية بسبب 

الح�رب على المنطقة؛ م�ا عدا البحرين التي تنبأ أميره�ا )برجيف( بوقوع الحرب؛ 

فاس�تعد لذلك. وق�د قامت الحكوم�ات بتوزيع بطاقات على الن�اس يحصلون بها 

عل�ى بع�ض المواد الغذائية والتم�ر حصًصا على األفراد. وفي تلك الس�نة ارتفعت 

األس�عار بش�كل مخيف، حيث وصلت 600%؛ فنش�طت الس�وق الس�وداء وأدى 

الوض�ع بالناس للموت الكثير. ولو أعد ش�خصًيا الذين عاص�رت موتهم لجاوزوا 

الخمسين ألًفا فما فوق.

كان الوص�ول إلى الظهران يس�تهلك نه�اًرا كاماًل تقريًبا، فت�رى الرجل يخرج 

صباًحا باكًرا وال يصل إال وقت المغرب، ويضطر في ذلك للمرور بساحل الدمام؛ 

كون�ه الطري�ق الوحيد المت�اح، ولم يكن ممكنا تجاوز الس�احل وق�ت المد بطبيعة 

الح�ال، األم�ر الذي يضط�ر الواصلين هناك لوق�ت الجزر حتى تتمكن الس�يارات 

المخصصة للمرور بعبور الطريق.

أما الذئاب فقد كانت تهاجم البعض فعاًل، وقد رأيت ش�خصًيا مش�هًدا هاجم 

فيه أحد الذئاب بدوًيا من القبائل التي كانت تسكن الظهران صيًفا في منطقة تسمى 

)النهيدين(.
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الأ�ضتاذ ال�ضيد ح�ضين العوامي )متحف القطيف الح�ضاري(:
كن�ُت قد حصل�ت على بعض أعداد من الصحف التي تنق�ل لنا أخبار الحرب 

العالمية الثانية. حدثنا عن الصحف.

المحا�ضر:
كان�ت تأتينا م�ن البحرين واألعداد الت�ي كانت تصل هن�ا ال يحصل عليها إال 

ثالثة أو أربعة أشخاص في القطيف

الأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل ) كاتب وباحث(:
ذك�رَت أن الملك عبد العزيز حث أرامك�و على عالج الناس وتوزيع األرزاق 

عليه�م. وكن�ت قد ق�رأت في مجل�ة الواحة كيف كان�ت أرامكو تس�اعد القطيفيين 

بتطوير أعمالهم. هل كان ذلك أمًرا ملكًيا ألرامكو أم ماذا؟

المحا�ضر:
م�ا أعلمه فق�ط هو أن ش�خًصا زبيرًي�ا يدعى )الخلي�وي( كان قد وق�ع اتفاقية 

مقاولة مع ش�ركة أرامكو لتوريد الخشب والسعف والكرب والخضار من القطيف 

وما إلى ذلك.

مداخلة مكتوبة:
ماذا عن العمالت النقدية في تلك األيام؟

المحا�ضر:
منذ العام 1361ه )1942م( بدأنا نستخدم النقد الهندية )الروبية، اآلنا، البيزا( 

واس�تمر استخدامنا لها حتى بعد دخول الريال للس�عودية؛ فقد كان للهند دور كبير 

في حياتنا بمختلف مجاالتها. وقد كانت النقود قليلة. لكنها كانت ذات قيمة عالية؛ 

ا  فبريال واحد كنا نش�تري 192 رغيف خبز، وكانت رواتبنا في الش�ركات قليلة جدًّ
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بمقدار اليوم لكنها تكفي تدبير أمور الحياة لشهر كامل. وقد كان راتب أخي األكبر 

الذي يعمل في شركة أرامكو خمسة عشر قرًشا في اليوم الواحد.

 مدير الندوة:
مع تصرم الوقت دكتور حسن، نود أن نسمع منك كلمة أخيرة.

المحا�ضر:
أري�د فقط التأكيد على حاجة مجتمعنا للوعي بكثير من األمراض المس�توطنة 

فيه، وأشد على منتدى الثالثاء ليمارس دوًرا فعااًل في هذا الجانب عبر تدارس بعض 

األم�راض للوصول إلى الحقائ�ق العلمية المتعلقة به. والحقيق�ة أن وعي مجتمعنا 

ف�ي كثي�ر من هذه األم�راض ال يتجاوز بعض المعلومات المكتس�بة من االس�تماع 

لمحاض�رة تلفزيوني�ة أو القراءة لما يكتب في الصحف والمج�الت، والتي يتبارى 

في طرحها الجاهل قبل العالم، األمر الذي يدعو للحذر في تلقيها، خصوًصا إن لم 

تعط لها مس�احة كافية، يقتطع جزء منها لذلك، مسبًبا تضارب الكثير من معلوماتها 

حينا، وضياعها أحياًنا أخرى.

مدير الندوة:
ختاًما نش�كر الدكتور حس�ن الغانم على هذه األمسية الجميلة التي سافرنا فيها 

بصحبت�ه إل�ى الماضي العريق قب�ل أن يدركنا الوقت لنعود إل�ى حيث بدأنا، كذلك 

نشكر لكم جميًعا حضوركم ومشاركتكم ودمتم في خير.





الندوة الثامنة ع�سرة

الوطن في شعر القطيف
1430/4/5ه الموافق2009/3/31م

 ال�سيوف: ن�بة من ال�سعراء �
مدير الندوة: الأ�ستاذ مو�سى حميد الها�سم*)1) �

*  تربوي وناشط حقوقي. عضو الهيئة التنفيذية في المنتدى.



ال�سير الذا ية لل�سيوف:

اأوًل: ال�ضاعر محمد الحمادي:
من مواليد مدينة القطيف للعام 1399ه )1979م(. حاصل  �

على بكالوريوس آداب في التاريخ.
يعمل مراسالاً للقناة السعودية األولى في المنطقة الشرقية. �
نش�ر ل�ه العدي�د م�ن النص�وص ف�ي الصح�ف والمجالت  �

المحلي�ة والعربي�ة. وله عدة مجموعة ش�عرية ص�ادرة منها 
»بقاي�ا من ج�راح«، »مس�افر«، »فلس�فة الح�ب«، »الجنون 

اللذيذ«.

ثانًيا: ال�ضاعر عقيل الم�ضكين:
من مواليد مدينة س�يهات للعام 1386ه )1966م(، يحضر  �

حالياًا للماجستير في الفلسفة واألدب العربي.
عضو مش�ارك في العديد من الجمعي�ات واللجان المحلية،  �

وعضو مؤسس في منتدى عرش البيان بسيهات.
نش�رت نصوصه على الش�بكة اإللكتروني�ة، وفي الصحف  �

والمج�الت محلياًا وعربياًا، وله مؤلف�ات عديدة، منها ديوان 
»عزف الروح على قيثارة الحب«، وكتاب »المشهد الثقافي 

الراهن في المملكة العربية السعودية«.

ثالًثا: ال�ضاعر �ضالح الخنيزي:
من مواليد مدينة القطيف للعام 1404ه )1984م(. حاصل  �

على بكالوريوس في األدب االنجليزي.
ترجم بعض القصائد من اللغة االنجليزية للعربية. �
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نش�ر إنتاجه في الصحف والمجالت العربية، وفي منتديات  �
ومواقع الشبكة التي يشرف على بعضها.

رابًعا: ال�ضاعر يا�ضر اآل غريب:
من مواليد صفوى للع�ام 1395ه )1975م(، حاصل على  �

بكالوريوس آداب في اللغة العربية. 
عضو مؤس�س ومش�ارك في العديد من اللج�ان والمجالس  �

المحلية، منها )منتدى الثالثاء الثقافي(.
نش�ر نصوص�ه ف�ي الصحاف�ة، وصدر ل�ه دي�وان )الصوت  �

السعفي(.





الوطن في شعر القطيف

مقدمة مدير الأم�سية:
للوط�ن حكايات تلهب ح�واس أبنائه فإذا بهم يحيكونها حًب�ا واحًدا والطرق 

شتى؛ ما الشعر إال أحدها. ثمة عالقة شفيفة بين الشاعر ووطنه، وهي عالقة جديرة 

بالبوح، لما تحرك في نفس المتلقي من مشاعر طيبة تلهب فيه روح الحب للوطن. 

الوطن أس�رار ال يكاد يلمس خيوطها س�وى من تكدست في أرواحهم مفاتيح كنزه 

والش�عر فيها مفتاح؛ في مس�ائنا الليلة، س�نفتح للوط�ن أبواًبا، ونش�رع نوافذ نحلق 

بأنفاس�نا عبرها نحو الجمال برفقة ثالثة من شعراء القطيف، سيشنفون أرواحنا قبل 

آذانا بأغنيات الوطن.

 ن�س الأم�سية:

ال�ساعر محمد الحمادي:
الوطن حديثنا الليلة، وال شك أن الوطن في داخل قلب كل إنسان. الوطن ألم 

وأمل. وباأللم سأبدأ؛ ألنتهي باألمل. األلم األول هنا عنونته )الخط األحمر(، وفيه 
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أقول:)1(

جوانِحي بيَن  التاريَخ  فؤاديأت�ن�فُس  نبُض  األوراَق  وي�قلُب 

وجدُتها حيُث  األح��داَث  إنشاِديوأط��ارُد  في  الصفحاِت  وأراق��ُص 

ألنني الوقوَف  يستجِدي  شيء  وحصاِديال  مواسِمي  بغير  أن�م�و 

أحمٍر كخطٍّ  ص���ارْت  اإللحاِدح�ّري�تي  من  ل��وٌن  وق�ص�ي�دتِي 

مالمِحي ت��زاُل  وال  ال�ربيُع  م��داِديم�اَت  بيَن  ك���األرواِح  ت�م�تدُّ 

وانتَشى تمّرَد  أفكاري  وعناِديوع�ن�اُد  ثورتِي  ي�حرُض  وغ�َدا 

فكرًة أرس��ُم  ال��ذاِت  اشتعاُل  يناِديإن�ي  العذاِب  في  حرًفا  وأخ�طُّ 

ألنني ال��غ��راُم  ي�حييني  ع�اَد  بالِديم�ا  حروِف  مْن  ضعيٌف  حرٌف 

مقطع من ن�ض )�ضيجارة الحرية(:
أستنشُق بعَض دخانِك حّتى أتحرَر من ألم الحلِم

ولكّن سعاَل الطفِل المشنوِق بأعماقي مزقنِي

أجواُء الّدفِء قوافُل تسري في كلِّ كيانِي

ال شيَء سَوى أنِت، وصمُت زواَيا حائرٍة وستائُر أوهام

ال ندري في أيِّ زماٍن نحُن نعيُش، وال في أيِّ مكان

نختنُق اآلَن، وما بعَد اآلَن

ها نحُن غريباِن

نرتُل سيمفونيَة عشٍق في وطٍن

ليَس ككلِّ األوطان

)1(  قرأ الشعراء نصوصهم كاملة وهنا نعتمد بعضها في مقاطع فقط.
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مقطع من ن�ض )الوطن الم�ضلوب(:
إّني أقتاُت مَن األحالِم رغيَف الخبِز

لكي ال أسكِن في قاِع الوحِل

كطيٍر في القفِص الملعوِن

أحتاُج إلى بعِض هواٍء يصنعنِي

يحِملني للحريِة

يجعُلني أتقّيأ أوجاعي.. وأغنّي

أحتاُج إلى وطٍن أرسُمه في أعماِقي

أعزُف منُه تسابيَح، تقاسيَم على وشِم حياتِي

فأَنا مصلوٌب منُذ سنيَن

على أخشاِب تشّرد روِحي

يا وطنِي حّررني مْن كّل طقوِس الحزِن

وعّلمني حيَن أحبَك كيَف أمارُس حريَة ذاتِي

مقطع من ن�ض )تقا�ضيم في ح�ضرة الوطن(:
صورة للحقيقة  رسمتَك  لوحاتيوط�ن�ي  ف��ي  األل���وان  م�زهّي�ة 

أحرفي حنانك  في  أذّوُب  شتاتيوط�ني  القصيد  شغف  في  ل�ت�لم 

ج��ارٍف بشوق  تصنعني  أن��ت  أبياتيها  في  كالنبضات  وت�ع�يُش 

رجولتي صمَت  يصوُغ  إليَك  بذاتيحبي  الشقّي  الطفل  وي�ح�ّرُك 

جوارحي كّل  نذرُت  هواَك  في  باقاتيأنا  حاماًل  نحوَك  ف�أت�ي�ُت 

* * * *
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أزهرت ف��ؤادي  في  حّب  ومواتيب�اقات  جوارحي  كّل  أح�ييَت 

قصيدة ألُف  فدتَك  أق��وُل؟  األبياِتم�اذا  خرافُة  إليك  س�جدْت 

ن�ض من مقطع )الوطن لغة اأخرى(:
أحرفِي تنبُض  كتفيِه  على  وسنينِيوط�ٌن  حولُه  عمِري  وي�ط�وُف 

ترابِه  ب�ط�هِر  إال  أرت�ِق�ي  جبينِيال  الحبيَب  الترَب  ع�انَق  ق�ْد 

معزوفًة الهَوى  مَن  ص�نعُت  بيمينِيإّن�ي  الرؤى  سحَر  فّجرْت  ق�ْد 

أوتاَرها دِمي  مْن  أعزُف  زلُت  عيونِيم�ا  بيَن  الشمُس  تناَم  ح�ت�ّى 

 * * * *

مجسٌد الخلوِد  لغِة  ع�ل�ى  شجونِيوط�ٌن  كّل  ف��وَق  تناثَر  س�ح�ٌر 

أحرفِي شكَل  األرِض  لترِب  نسرينِيعشِقي  الهَوى  قدِر  في  ل�ي�ضّج 

زيتيٍة ك�ل�وحٍة  ال�ح�روَف  التلويِنإّن  رائ��ُع  ول�ك�ْن  وط�ٌن.. 

ال�ساعر عقي� الم�سكين:
تحي�ة طيبة مفعمة بأريج الوطن على جميع الحاضرين. في البداية أقرأ عليكم 

نص )إهداء لسيدي الوطن(.

مقطع من ن�ض )اإهداء اإلى �ضيدي الوطن(:
األي��اُم غنِّت  ب�حبك!  أق��الُموط�نِ�ي  تبّسمْت  ش��ذاَك  وع�َل�ى 

قوافٌل للخلوِد  بمجدَك  واإللهاُموس�رْت  اإلي�م�اُن  ح�ّداؤَه�ا 

والهَدى  والرسالِة  األمانِة  اإلس��الُموط�ُن  بفضلِه  ي�ش�يُد  وط�ٌن 

والفَدا والبطولِة  ال�حمّيِة  وساُموط�ُن  الفخاِر  مَن  ع�ليِه  وط�ٌن 

* * * *

حضنِها في  الّتي  التواريُخ  ومقاُمت�حِكي  وع�����زٌة  ي�ق�اُم  ص�����رٌح 

ألّنها الربيُع  يغبطَها  إنعاُمص�ح�راُء  ج�ّلها  ع�����دٍن  ج�ن�اُت 
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فكأّنما مدائِحي  فيَك  األع��الُمت�خ�ضرُّ  وأحرفِي  ث��راَك  ق�ل�بِي 

مشاعٌل الحياِة  في  وضاُدك  أسهاّموط�نِي  وكّلها  ال��دروُب  ت�زِه�ي 

قصيدٌة القلوِب  فِي  وحبَك  م��راُموطنِي  والغناُء  ت�ن�ب�ُض  ل�آلَن 

مشاعِري الحياُة  ولّونِت  غراُموط�نِي  النشيِد  ه��َذا  فمْن  ف�رًح�ا 

وخاطِري هواَك  فِي  عمِري  اآلالُمأفنيُت  وترقُص  الحنيَن  ي�ب�ِدي 

موّلٌه الوصاِل  درِب  ع�َلى  أالُمإّن�ي  ولسُت  ينعشنِي  وال�ش�وُق 

قصائِدي الوجوِد  في  وأّنْت  أسقاُموطنِي  بَها  وم��ا  إل�ي�َك  ت�رُن�و 

اكتَوى إذا  المحُب  أدَرى  وما  استفهاُموطنِي  مديحِه  وك�ّل  ول�ًه�ا 

أنا ها  جراحَك:  راُم��وا  لأللِي  القواُمقْل  وإّنني  ال�ج�ميِع  وط�ُن 

نفوُسنا العيوِن  من  فدتَك  كراُموط�نِي  الّزماِن  غَيِر  مْن  ورع�ت�َك 

مقطع من ن�ض )جمرة القلب(:
وكنت قد كتبته مداخاًل على الش�اعر يحيى الس�ماوي في قصيدته )أس�تعطف 

األشواق صبًرا(.

حبيبٌة ش��داِك  في  ال�جزيرِة  فؤاُدأرُض  والمشوُق  يسُلو  وال�م�رُء 

لملّمة اس�ت�نهضتهْم  إذا  س��واُدق�وٌم  األح��ّم  كالليِل  وال�ي�وُم 

واإلَب��ا  الشهامِة  نهَل  والضاُدت�ل�قاهُمو  وال��وَرى  ي�ش�هُد  واللُه 

تحنانِه مْن  يفيُض  الكراِم  وال��وّف��اُدوط�ٌن  األه��ُل  ف�يِه  س�ّي�اَن 

حقيقٌة فْهَي  أتبكَت  أْم  ب��الُدأن�جدَت  للمحّب  ال�جزيرِة  ك�ّل 

فالهَدى الكرامُة  فيَها  أشرقْت  أعياُدقْد  زم��ان��َه��ا  وج�����ّل  س�ع�ٌد 

مقفٌر األقاِصي  فِي  يضّمك  لْن  أبِ��الُدال  ظالَمها.  عليَك  ي�رِم�ي 

وفّرقْت الوصاُل  بُعَد  وإْن  ووه��اُدحّتى  بالقٌع  ال�قلوِب  ب�ي�َن 

النص التالي كان أحد أبنائي قد استفتح له بقوله »يا بالدي يا بالدي يا بالدي«، 

وطلب مني أن أكتب على نسقه، فكتبت ما يلي:
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مقطع من ن�ض )عزف الروح وبوح الق�ضيد(:
بانفراِد جذَلى  واألط���الُل  بانقياِدجئُت  سنينِي  يطِوي  وال�هَوى 

وروًح��ا بأحداِقي  ورًدا  يا  ف��ؤاِديأن�َت  فِي  عْبًقا  ص��اَغ  س�وسنّيا 

يناِدي أضالِعي  خلَف  قلبِي  ب��الِديإنَت  يا  ب��الِدي  يا  ب��الِدي  ي�ا 

رسٌم أن��ِت  الصبايا  أح��الُم  مداِديأن�َت  في  عُيوني  في  خيالِي  ف�ي 

وكنِهي وأس���راِري  آم��الِ��ي  وانشداِديأن�َت  أمنياتِي  روِح��ي،  أنِت 

* * * *

بحالِي ما  سميِري  يا  ت�ل�ْمني  وزاِديال  أش��واِق��ي  األن���اُت  ه��ذِه 

للبّر ع��اش��ٍق  قلٍب  دق���اُت  ب��اِدإّن�ها  ب��األف��ض��اِل  وال�خ�ي�راِت 

ت��ن��اِدي أوت����اِري  أص���داُء  ب��الِديإّن�ها  يا  ب��الِدي  يا  ب��الِدي  ي�ا 

باليمِن داف��ٍق  ح��ّب  ينبوُع  للتالِدإّن�ها  ي�ج�ِري  واإلي�����م�����اِن 

يغنّي م��ح��زوُن  أن�غ�اُم  ناِدإن�ّه�ا  ك��ّل  في  ال�����وَرى  آالِم  ك�ّل 

واجتباَها رباَها  ال�باري  والنجاِدب�ارَك  طّرا  األرِض  بقاِع  ع�ْن 

ضميِري في  ص��دٍق  آي��اُت  فؤاِديإّن�ها  مْن  عيونِي  مْن  ف�انتهلَها 

ال�ساعر �سالح ال�نيزي:
يس�عدني أيها األحبة أن أش�ارككم الوطن ش�عًرا؛ فعندما تغ�رس األحالم في 

ش�هقات الم�اء، عندم�ا تغمض األنث�ى غي�وم اللقاء، عندما تس�ف الت�راَب قهقاُت 

الفناجين، فناجين تحصد الليل، عندما يكون األلم أماًل، عندما يكون الوطن شعًرا، 

يكون الشعر وطنًا.

مقاطع من ن�ض )وجع المرا�ضي(:
أصداُء ُطرَفَة تستبيُح الّسور

تبحُث عن مساٍم للجزيرِة
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ترتوي منُه الحكايُة حيَن ترسو:

يتنّفُس الّصبُح الحزيُن أفوَل عاشقٍة

تناجي قلبها المفتوَح أشرعًة:

سنعشُق حين نكبٌر،

سوف نكتُب حيَن نعشُق

والجوى أمواجُه تطأ الّدروْب

* * **

وطني شهيُد الماِء ُتهِرُقٌه الحقول

على تجاعيِد الّزماِن 

وينحني ألما؛ فترَتِعُد الفصوْل

وطني شهيد النّخِل

يفترُش اللحوَد مهاجًرا

ويهيُم في مّزج الوعود !

وطني شهيُد حمامٍة

ُصِلَبْت وبعثِرِت الّرسائُل في الَهجيْر .

وأنا الّشهيُد

أهيُم في جرحي الُمَقّيَد

بالنّصاِل وبالوروْد 
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سيظّل ينزفني الّزمان

صدى على وجِه الّسماِء،

حقيقًة َتِهُب الوجوَد ضياءُه

ما ردّد الفجُر األذاْن

مقاطع من ن�ض )ر�ضائل بّددتها الّريح(:
بوابُة الرؤيا إلى اآلماِل مغلقٌة

ودرُب الماِء قد أفنى ترانيَم الهديِر

لمن تطّل الّسحُب 

واألفياُء تنفُض لّذة اإلصغاء في ترِب الفناْء ؟

 

خيُط المسافِة مّزق األثواب

فانتحبت نساُء الحّي 

ما كانت أغانينا تباُح

ولم نكن نغفو على اإليقاع 

في الصمِت/المساْء 

تتمايُل األغصان

من يأٍس إلى يأٍس..

لكّل قبيلٍة وشٌم بكّف الريِح،

ثوٌب يرتديه البحُر،
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أنغاٌم تعّلقها على عزِف البذوٍر،

رسائٌل تبكي انهمار الحلُم

في األرِض اليباب.

 

ظّل تحدى الليَل

لم يهتْك سطور الموِج

دفئا قد حباه البحُر 

كي يغفو بحلٍم أوّل الميناِء

واّتصلت نبوءته بحبٍل

 مّسه حبٌل سماويَّ الوصال.

 

بحارٌة كانو ينادوَن السماء :

أتنتهي فينا الحكايُة يا سماُء!

أتنطفي فينا الشموُع!

وروزناُت النّذِر فاضت من أباريِق الّدموِع

 

وكان )إليوْت( 

يرسُم الحلَم

إنتماَء الّلوِن في نبضاتِه :
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» )إبريُل( يا أقسَى الشهوَر

دِع البذوَر تناُم في ليالِكها األبديَّ

في دفء الّشتاِء

دِع البذوَر تناُم

ال تيقظ ُجماَح نبيذها والّذكرياُت .«

 

دِع المراكَب تكسُر الّشفق المسافِر

في ممّر الدردنيِل.

وكان )إليوْت( 

يعزف الَقَدَر/الغروَب

على بحيراِت البقاْء.

ال�ساعر يا�سر اآل غريب:
مساء الوطن أدوزنه قبل البدء هنا:

ول��ْك م��ن��َك  ال��ح��ي��اُة  معْكت�س�تلّذ  ت���دوُر  أينَما  وال�����ه��َوى 

معجونٌة ث���راَك  م��ْن  منبعْكط�ي�نتِي  ي��زْل  ل��ْم  الحرُّ  ودِم�����ي 

مقياسُه ه��ي��ه��اَت  انحبْكوان�ت�ماِئي  الفضاُء  كيَف  تسْلني  ال 

هوّيتَها فِ��ي  ذاتِ���ي  حسْكاخ�ت�ب�ْر  أم  نسرينًة  لِ�ت�رانِي 

تحملنُي وال��ق��ط��ي��ُف  أن�����ا  الفلْكه��ا  باتساِع  العشُق  ه��َو  ق��ْل 

نهجِه ف��ي  ي�����ق��وُل  حملْكوع�����ل�����ّي  م��ا  ال��ب��الِد  خ�ي�َر  إّن 

إلى من اس�مها محفور في بطاقتي الش�خصية، إلى التي أخذُت من أولها قبس 
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القل�ق، ومن آخره�ا فاكهة الفردوس، إل�ى )القطيف/ الخط/ كيت�وس/ كيبوس( 

محاطة بالعشق من ست جهات أبدأ بنص:

مقاطع من ن�ض )افتحي نافذة الجرح(:
افتحي نافذة الُجرح ِ..

َماْد ستأتيِك من الشمس ِخيوطاُت الضَّ

عشِت عمًرا بيَن أقواس ِالثنائياِت

كْم كنِت لنا منفى..

وكْم كنِت بالْد

أنِت بيضاُء من الداخل ِكالنسريِن

لكْن حكمُة األقدار شاءْت هاهنا أن تلبسي ثوَب السواْد

ْعِت على الكلِّ مواويَل غراٍم كْم توزَّ

وتواشيَح وصاٍل

وأبى قلُبك أن ينحاَز يوًما لألحاْد

 

ْجِت من البحر وعيناِك تموجان ِبأسراِر المياْه ُمذ تزوَّ

َباْك ُكلَما أقَبَل صيَّاٌد طوى رغبتُه ِصْفَر الشِّ

ة ضدَّ االصطياْد هذه أسراُرِك الجمَّ

َة النوِر.. هكذا أنِت ترْيَن اللَه في حريَّ

َماْد وا على عينيِك تاريَخ الرَّ وإن ذرُّ
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 أنت آمنِت بدين ٍأخضٍر..

اَدَة الُعْشِب َوَصلَّي فلتْفرشي سجَّ

ال عليِك اآلَن من َهْرطقِة الشوِك

ومْن َوشي ِالقتاْد

مقطع من ن�ض )الدوران حول الأر�ض(:
أحببُت األرَض فأعطْتني أحَلى ما كاَن لديَها

فلذا، لْن أمِشي بعَد اليوِم عليَها

خَجال مْن عينيَها

سأعلُق نفِسي في غيٍم

وسأبعُث نبَض الحّب إليَها

الن�ص التال�ي أصنفه ضم�ن األدب المثالي، وهو نص ش�اركت به في إحدى 

األمسيات الوطنية التي ناهضت نصوصها المشاركة قضية اإلرهاب.

مقاطع من ن�ض )وطن الوطن(:
عقيدٌة فيَك  وه��واَي  موطنِي  سأثاُبيا  مخلًصا  هويُتك  ف�إذا 

واحٍد ت��راٍب  مْن  وأصُلك  ت��راُبأصِلي  ال��ت��راَب  عشَق  إذا  ف�خًرا 

* * * *

وطنّية رؤًى  روِح��ي  فِي  شهاُبأشعلَت  الّسماء  وْس��َط  وكأّنها 

مدافًعا أك��وَن  أْن  ه��َي  ضباُبوط�نّيتي  استثّر  إذا  مقلتّي  ع�ْن 

أَنا كَما  أظ��ّل  أْن  ه��َي  ج��ّواُبوط�نيّتي  وخ��اف��ٌق  يسوُح  ع�قٌل 

فٌم ال  وك���دٌح  عمٌل  وخطاُبوط�نّيتي  ومقالٌة  م�ت�فلسٌف 
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بوصفَها أجيُد  ال  ق��ْد  األب���واُبوط�نّيتي  تتفتُح  ب�َها  ل�ك�ْن 

التعقيبا� والأ�سئلة:
الأ�ضتاذ جا�ضم الم�ضرف )�ضاعر واأديب(:

يش�رفني أن أق�رأ عليكم انطباًعا نقدًي�ا خرجت به خالل اس�تماعي لما أتحفنا 

به الش�عراء من إبداع، وس�أبدأ باألس�تاذ محمد الحمادي � الش�اعر الجميل � الذي 

وج�دت لدي�ه الكثي�ر من المف�ردات اإلبداعي�ة. كان الش�اعر في نصوص�ه يحتفي 

باأللم، واأللم بالنسبة له يمثل ثورة، ولكنها أكثر ترميًزا، بينما األمل يمثل له العشق 

الذي يتدفق بعفوية، وال نجد في شعره محاًل للخريف ضمن هذا الثناء الجميل. ما 

أجمل لغتك يا محمد وأنت ما زلت في مقتبل العمر.

أم�ا األس�تاذ عقيل المس�كين � الش�اعر الوق�ور�، فقد وجدته حس�ن الس�بك 

والمباش�رة الجميلة، ووقف�ت على احتفائ�ه الواضح بواو العط�ف واإلضافة، فقد 

كان ذل�ك حاض�ًرا بوضوح ف�ي القصيدة األولى، كذلك وج�دت لديه طول النفس 

ف�ي قصائ�ده الثالث. وقد ذكرتني لغته بمدرس�ة اإلحياء التي قاربه�ا كثيًرا باحتفائه 

بالمضم�ون والمعن�ى أكثر من احتفائه بالصورة، وهذا م�ا الحظته في جميع ما قدم 

الليلة، لكني لم ألمس ذلك في كثير من قصائده التي لم يقرأها، حيث كانت الصورة 

مكثفة في مقابل المعنى.

والحقيق�ة أن قصيدت�ه الثالث�ة، والت�ي ذكر فيها مف�ردة )يا ب�الدي( كانت أكثر 

ش�اعرية من أختيها، ربما ألن البالد تمثل أنثى، والمس�كين يبدع � كما هو معروف 

عن�ه � في الكتابة لألنثى. الش�اعرية التي حركته في كتابت�ه للبالد قابلها جفاف حين 

كتب في الوطن. لذا، أرجو أن يبقى يكتب في البالد ليكون أكثر إبداًعا ورقة.

األس�تاذ صالح الخنيزي كان ش�اعر الدهش�ة والصورة، وأعتقد أني اكتش�فت 

الليل�ة ش�اعًرا بديًع�ا متألًق�ا س�يكون في مصاف الش�عراء الكب�ار بص�وره المبتكرة 
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ولقطات�ه والموحية في كل س�طر لم يكن ليخلو من ص�ور بديعة مغرقة في التصوير 

المركب المزخرف بإيقاع داخلي واضح، يقابله إيقاع خارجي باهت لحد ما. أتمنى 

له توظيف أكثر لإليقاع الخارجي مستقباًل.

ا اس�تخدام صالح للرم�ز باحترافية واحتفائ�ه بالبعثرة والتبدد  وق�د راق لي جدًّ

واله�دم، ومن ثم الجمع، وهذه حقيقة اإلب�داع المدهش الذي يبدأ بالهدم ثم جمع 

النثار وبنائه مجدًدا. أنت حداثي بامتياز يا صالح ومعجمك اللغوي خالق.

األس�تاذ ياس�ر آل غريب كان شاعر االنتش�اء؛ فلديه إبداع واضح في التضمين 

والتناص، واحتفاء واضح بالمعجم الديني في أدائه، وبالقيم وفلسفة األفكار بروح 

شاعرية بديعة، كذلك لديه روح سردية مترفة بالجمال والشعرنة، فما أجمل وأفصح 

لغتك يا ياسر.

 الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر فرسان هذه األمس�ية الذين ش�اركونا في تعبيرهم عن مش�اعرهم تجاه 

الوط�ن ف�ي اتجاهي�ن مختلفين؛ كان ق�د تحدث عنهما الش�اعر محم�د الحمادي، 

وهم�ا )األل�م واألم�ل(. وهما ش�عوران يعيش�هما كل واحد منا وق�د يصعب على 

أحدن�ا التعبير عنهما بصورة متوازن�ة، األمر الذي يجعل حبه الفطري للوطن يواجه 

بعض الحواجز والعقبات. 

وقد كان الغرض من استحضار موضوع الوطن في أمسيتنا الليلة محاولة لرسم 

مالمح هذه الصورة بشكل متوازن لما نتألم منه وما نأمل فيه. أكرر سعادتي وتهنئتي 

للجميع على مشاركتهم في هذه األمسية شعراء وحضور.

الأ�ضتاذ محمد اآل قرين )�ضاعر(:
أش�كر جميع الشعراء وإدارة المنتدى على كل هذا الجمال الذي طوقنا ونحن 

نعيش الوطن ش�عًرا. والحقيقة أن األستاذ جاسم المشرف لم يترك لي شيًئا ألقوله، 
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بيد أني سأحاول اإلضافة، وسأبدأ باألستاذ محمد الحمادي.

قل�ت في نصك المعن�ون بالخط األحمر »ماع�اد يحييني الغ�رام ألنني حرف 

ضعي�ف من حروف بالدي« وألنني أعرف الحمادي ش�اعر عش�ق وغرام كانت له 

م�ع الدكتورة فوزية الدريع وقفة في برنامجها س�يرة الحب أعتقد أن هذا االعتراف 

منك مصيبة، وأشير إلى شتان فرق بين الضعيف والمستضعف. وأنت مكون فاعل 

ورئيس في هذا الوطن. لذا، تأكد أنك إذا اتخذت من األحالم خبًزا، فستستيقظ من 

النوم جائًعا.

األس�تاذ عقيل المس�كين قلت في ميميتك »تحكي التواريخ التي في حضنها، 

صرح يقام وعزة ومقام«، وأس�ألك بالله أين هو هذا التاريخ الذي يحكي وتاريخنا 

مطم�وس مندرس في هذه البالد العريقة التي لم نزل نش�م م�ن أفيائها عبق التاريخ 

الذي ضاع، وليتنا نتعرف عليه وعلى مالمحه التي ال تكاد تبين. ولس�ت هنا أثبطك 

بقولي هذا، فأنا أعي � تماًما � مقدار تفاؤلك.

األس�تاذ صالح الخنيزي.. كان نقش�ك مبدًعا على النسائم وريش الخرافة في 

مهب الروح. أتمنى أن تكتب وطنك على جدران التاريخ ليكون أكثر ثباًتا.

األس�تاذ ياس�ر آل غري�ب.. أحس�نت في تعريف�ك للوطنية، وال أق�ول لك هنا 

س�وى اطمئن إلى أن النخلة س�وف تس�تهزئ باألس�منت المصّعد زيًفا، وهكذا هو 

وطننا، رمح خطية في الحرب، وفي الحب جيوش ومعسكر ورد.

 الأ�ضتاذ محمد علي النا�ضر )اأديب(:
لم يقدر لي الحظ حضور هذه األمسية الجميلة منذ البداية، ولكن وما حضرته 

كاٍف ل�ي للوق�وف عل�ى ما يدل على أدب ج�م وثروة فكرية ووجوه ش�اعرية وثابة 

وفكر ثاقب. ولس�ت هنا أجد المدح أولى من النقد. لذا أنا أش�كر الش�عراء على ما 

قدموا، بيد أني أتمنى لهم التركيز على اللغة العربية وتوظيفها صحيحة في كتاباتهم 
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م�ن حيث النطق واإلع�راب، األمر الذي وجدت فيه بع�ض االرتباك، ربما للعجلة 

أو لنحو بعض النصوص منحى التفعيلة أو الش�عر الحر. وتقبلوا خالص المنى لكم 

بالتوفيق.

الأ�ضتاذ علي الدرورة )باحث وكاتب(:
ا بحضوري هذه الليلة، ال سيما بعد فترة غياب طويلة عن المنتدى،  أنا سعيد جدًّ

وال أمل�ك إال أن أش�يد بموض�وع األمس�ية في ظل ما نس�مع بين فت�رة وأخرى من 

أصوات نشاز تتهمنا في وطنيتنا ووالئنا لهذا الوطن الغالي الذي استوطناه منذ أكثر 

من ستة آالف سنة. وأتمنى أن تطرح دراسة لشعراء القطيف حول موضوع الوطن. 

الأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اأديب(:
الوط�ن محراب »م�ن كل لون عليه طائر غرد، وكل لون له في الش�دو منقار«. 

والس�عادة بهذ الش�دو المتأل�ق أمر يصع�ب وصفه، هذه الس�عادة توازي س�عادتي 

أيًض�ا بوقوفي في قراءات س�ريعة عل�ى ما كتب عمالق�ة أدباء القطي�ف المعروفين 

الذي�ن غرفوا للوطن من كل منبع وصبوه أدًبا وش�عًرا وتاريًخ�ا حاضًرا؛ كالمرحوم 

األستاذ سعيد المسلم، واألديب عبد الله الجشي/ أبو قطيف، والشيخ عبد الحميد 

الخطي، ومن يحضرنا الليلة منهم، أعني األس�تاذ محمد علي الناصر/ أبو سيبويه، 

وغيرهم كثير ممن أرجو أن تتوحد لغتهم ومش�اعرهم في الوطن الواحد من ش�رقه 

على ضفاف الخليج، إلى وسطه، وحتى غربه.

أتمنى فعاًل أن يعمل المهتمون على تنس�يق لقاء تش�ارك فيه نخب من مختلف 

مناط�ق الوطن ليكون الوطن فيه محور حديث تتالحم فيه س�مفونية تعكس حقيقة 

الوالء ومالزمة العشق لوطن مسكون بالحب.

 الأ�ضتاذ علي ال�ضيخ )�ضاعر وكاتب(:
 قبل�ة � بداي�ة � على جبين كل ش�اعر فارس هنا. والحقيق�ة إن الحديث ليطول 
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نقًدا وتعقيًبا. لذا، س�أكتفي فقط بس�ؤال للش�عراء. ماذا يمكنك�م أن تقدموا للوطن 

الذي تغنيتم به مما لم يحققه من س�بقكم؟ هل فكرتم � مثاًل � في إنش�اء صرح أدبي 

أو دورية أدبية تجعل الحراك الثقافي األدبي أكثر بلورة وتواصاًل وإنتاًجا؟

يقول شاعر التوبي الجميل السيد طاهر الفلفل: 

بها يقام  ال  جحيم  القطيف  الحطب«.»قالوا  إنني  أهاًل  نار  يا  فقلت 

هل ستكونون حطًبا لوطنكم؟

اأ�ضتاذ رائد الج�ضي )�ضاعر(:
سأجيب � بداية � عن األخوة الفرسان؛ فقبل لياٍل أقيم أول نشاط للجنة الثقافية 

بمركز التنمية االجتماعية في القطيف، وقد س�اهم جميع المش�اركين في األمس�ية 

بتأس�يس اللجن�ة ودعمها، وه�م بذلك يحترقون ال ش�ك. نعم هم حطب س�نديان 

جميل. وأنا بدوري أوجه لك سؤااًل أستاذ علي الشيخ. هل ستكون ضمن تنورنا؟

من جانب آخر أريد أن أقول أنني أتيت في منتصف األمسية، وإن كنت متشبًعا 

بب�وح األخ�وة حد الغرق والس�كر، إال أنني أعتقد أن الوطن ف�ي تجربتهم موضوع 

خ�ارج ع�ن الش�خصنة، وهك�ذا يج�ب أن ينظر للوط�ن الحقيق�ي؛ فالوط�ن ليس 

ش�خوًصا، وال جماًدا. الوطن هو )كل ش�يء( وهو )كل ش�يء يكتب عنه(. الوطن 

هو الشيء خارج السيرة. هو الحلم وهو الواقع، وهذا ما سمعته هنا تماًما.

 الأ�ضتاذ علي ال�ضيخ )�ضاعر وكاتب(:
لعل�ي أجيب عل�ى األس�تاذ رائد بقول الش�اعر الس�يد مصطفى جم�ال الدين 

»وطني رماد جنائٍن محروقة، وأنا وأنت هنا رماد حياتي«.

مدير الندوة:
س�يظل الوطن س�يمفونية عش�ق يتغنى بها كل من تفيأ أخضر ظله وابتل بأزرق 
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مائ�ه، ودلل قدمي�ه بخالل الذهب في تراب أرضه. إلى هنا نتوقف ش�اكرين باس�م 

منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي كل م�ن حضر وش�ارك في ه�ذا العزف، والس�الم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.



الندوة التا�سعة ع�سرة

حديث في األدب الساخر
1430/5/17ه الموافق 2009/5/12م

 ال�سيف: الأ�ستاذ ح�سن ا�براهيم ال�سب� �
أديب

مدير الندوة: الأ�ستاذ عبد الوهاع �سالح العرّي�س*)1) �

*  أديب وصحفي في جريدة »الدولية«.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

أديب من مواليد س�يهات. ناش�ط في كتابة الش�عر والمقال  �
األدبي االجتماعي.

حصل على بكالوريوس آداب قس�م التاريخ بجامعة الملك  �
سعود الرياض عام 1973م )1393ه(.

حص�ل على ماجس�تير ف�ي اإلدارة العامة من جامع�ة إنديانا  �
بالواليات المتحدة األمريكية عام 1984م )1404ه(.

محرر للصفحات الثقافية في جريدة اليوم.  �
عضو النادي األدبي بالمنطقة الشرقية. �
ش�ارك ف�ي العديد من األمس�يات األدبي�ة والش�عرية محلياًا  �

وخليجياًا.
ل�ه العديد من اإلصدارات الش�عرية، وه�ي مجموعة »زيتها  �

وسهر القناديل«، »حديقة الزمن اآلتي«، »ركالت ترجيح«، 
ا »بوصلة للحب والدهشة«. ومؤخراً



حديث في األدب الساخر

مقدمة مدير الندوة:
قلم�ا نج�د اليوم ش�اعًرا فصيًح�ا يهتم باألدب الس�اخر، حيث أن س�دنة الجد 

ومهندس�ي الصرامة � كما يقول ضيفنا � قد أس�اؤوا فهم ه�ذا اللون األدبي على مر 

العصور، ونتيجة لذلك طمرت كثير من تلك الدعابات في األدراج.

واألدب الس�اخر ال يعن�ي الضحك من أجل الضحك كم�ا قال أحدهم؛ فذاك 

يس�مى تهريًجا، بينما يس�مى األدب الساخر بالكوميديا الس�وداء التي تعكس وجع 

المواطن السياس�ية واالجتماعية ويقدمها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجوه؛ 

فيما يضع خنجًرا في القلب.

ويش�تمل ه�ذا األدب على كافة أن�واع اإلبداع األدبي ال�ذي يطرح موضوعاته 

بس�خرية طافحة من عمق األلم، والكاتب الس�اخر هو من يحول األلم إلى بس�مة، 

والح�زن إل�ى إبداع. وذات يوم قال األديب األس�تاذ محمد العلي لش�اعرنا الس�بع 

»دع عن�ك المق�االت االجتماعية واكتب المقال الس�اخر؛ فنحن نمل�ك الكثير من 

المحللين، لكننا نادًرا ما نجد كاتًبا ساخًرا بشكل حقيقي مثلك«. 

على مدى ثالثين عاًما بقيت حياة الشاعر حسن السبع صحفية، ألنه كان يخفي 
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مقاالته الس�اخرة وقصائده؛ حتى اس�تطاع أحد األصدقاء استدراجه لنشر )ركالت 

ترجيح( في مجلة الش�رق إبان رئاس�ة الزميل س�ليمان أبا حس�ين. وقد كانت تلك 

ال�ركالت محفوظة في أدراج الش�اعر القلبي�ة يخرجها كلما ص�ادف األصدقاء في 

جلس�ة ضاحكة. وحينما تخفف ش�اعرنا من مس�ؤولية الصحافة ف�ي جريدة اليوم، 

وبع�د أن كت�ب المقالة األس�بوعية دخل مغام�رة كتاب�ة المقالة الس�اخرة في مطلع 

التس�عينيات، علًما بأن مس�احة الس�خرية كانت مرافقة لكثير من كتاباته األدبية في 

ملحق جريدة الرياض.

ومن خالل حوار س�ابق له مع جريدة الجزيرة عن األدب الس�اخر وإذا ماكان 

يخدم أغراض الش�عر قال: »تزخر الحياة بكثير من المفارقات التي ال يمكن التعبير 

عنه�ا أحيان�ا دون اللجوء إلى الدعابة، إن الضحك يتفج�ر داخلنا ونحن نتعامل مع 

الواقع نتيجة اإلحس�اس بعدم االنسجام بين العلة والنتيجة، أو نتيجة الشعور بعبثية 

األش�ياء م�ن حولن�ا، وإذا كانت أهمية العم�ل األدبي تنبع من درج�ة الصدق الفني 

فإنه ال فرق، والحال هذه، بين التعبير بهذا األس�لوب أو ذاك ما دام صادًقا، تختلف 

وسيلة التعبير لكن يبقى الهدف واحًدا وهو تضخيم القبح والذهاب به حتى التشوه 

واالنتقال من المشوه إلى المضحك كما يعبر برغسون، إن الضحك يمكن أن يكون 

ضح�ًكا تهكمًيا الذًعا، ويمك�ن أن يأتي ودًيا متعاطًفا، ويمك�ن أن يكون ضحًكا ال 

مبالًيا أو محايًدا! وتبقى الكلمة الضاحكة أكثر تأثيًرا في تقويم ما اعوّج من السلوك، 

وانحرف من الممارسات، فهي شكل من أشكال التأديب«.

وحت�ى تكتمل رؤية األس�تاذ حس�ن الس�بع لألدب الس�اخر أترك ل�ه المجال 

ليحدثن�ا فيه مبتس�مين؛ اس�تجابة لدعوته الت�ي يكرره�ا دائًما، »ابتس�موا فإنكم لن 

تخسروا سوى تجاعيد وجوهكم«.
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ن�س المحا�سرة:
أسعد الله مساءكم بكل خير. أشكر بداية منتدى الثالثاء الثقافي؛ ممثاًل براعيه 

األس�تاذ جعفر الش�ايب على إتاحة هذه الفرصة لي ألتحدث في هذا اللون األدبي 

الساخر، ويعجبني في منتدى الثالثاء الثقافي التنوع والتعدد في الفعاليات المنبرية، 

ونحن في أمس الحاجة إلى هذا التنوع والتعدد حقيقة، حتى ال نتخصص في مجال 

واحد فقط بما يتعلق بهذه الفعاليات.

العنوان هو )حديث في األدب الس�اخر(، وهناك خيط رفيع بين ما س�أتحدث 

عنه فيما يتعلق باألدب الساخر وبين حس الدعابة والدعابة وأدب الفكاهة واألدب 

الضاحك وإلى آخره من المسميات. ولذلك، فإن كل ما يدخل ضمن إشاعة البسمة 

والضحكة الهادفة يدخل ضمن هذا المسمى.

في بداية الترشيح للخالفة كانت هناك مفاضلة بين من سيتولى أمر المسلمين، 

وعندم�ا ذك�ر اس�م اإلمام عليE قي�ل: نعم الفتى أبا الحس�ن؛ ل�وال أن فيه دعابة. 

ح�دث ذلك في الوقت ال�ذي ورد عن اإلمام عليE قوله: »م�ن كان به دعابة فقد 

برئ من الكبر«، كما ورد مراًرا تأكيده على أنه ال يجتمع الكبر والدعابة في شخصية 

واح�دة، وهذا م�دح للدعابة وليس ذما لها؛ األمر الذي يضعن�ا أمام مفارقة عجيبة، 

حي�ث أن تنحي�ة اإلمام عل�يE كانت بحجة الدعاب�ة التي ال تتفق م�ع والية أمور 

المسلمين.

السياس�ي الفرنس�ي )مونترالند( أكد رأي اإلمام عليE فيم�ا يتعلق بالدعابة 

حين دعا إلى حجب الثقة عن المتجهم غير البش�وش؛ مخاطًبا الناخبين في فرنس�ا 

بقوله: »يجب أن ال تعطوا ثقتكم لمن ال يبتس�م أبًدا«. أما الش�اعر األلماني )جوته( 

فقد كان يقول: »ليس أدل على شخصية الرجل من استجابته لما يستثير الضحك«.

ال ش�ك أن العال�م الغرب�ي ينظ�ر للدعابة بش�كل مختلف، فواقع�ه يؤكد عدم 
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ترش�يح شخص ما لمنصب أو وظيفة اعتباًرا لما يحمله من شهادات؛ مقابل افتقاره 

لحس الدعابة، فهذا األمر قادر وحده على حرق كل التوصيات المقدمة في ش�أنه؛ 

مما س�يحرمه من تقلد المنصب الذي يطمح له. أما مجتمعنا العربي فيعد في بعض 

أحوال�ه التجه�م فضيلة ووقاًرا؛ ذاك أننا مجتمع يخ�اف الضحك. أال ترون أّنا حين 

نضحك كثيًرا نختم بقولنا »اللهم اجعله خيًرا«؟

لقد قدم األستاذ عبد الوهاب العريض في مقدمة الحديث باستهجان الدعابة، 

فضاًل عن الضحك من أجل الضحك، وهذا االستهجان هو ما دفع كثيًرا من األدباء 

الذي�ن ب�دأوا هزلين لمجافاة ه�ذا اللون األدب�ي والتوجه لألدب الج�اد. ولئن بقي 

بعضه�م يكت�ب فيه إال أنه�م عملوا على تخبئ�ة دعاباتهم ف�ي األدراج ليقرأوها في 

مجالسهم الخاصة فقط.

ذات ي�وم في منتص�ف الثمانينيات، وكن�ت في مجلس أح�د األصدقاء قرأت 

قصي�دة ضاحكة عارضت بها قصي�دة لبيد بن ربيعة »عفت الدي�ار محلها فمقامها، 

بمن�ى تأب�د غوله�ا فرجامه�ا«، وتحدث�ت فيه�ا عن محدث�ي النعم�ة نتيج�ة الطفرة 

االقتصادي�ة في س�بعينيات الق�رن الماضي، وكان في المجل�س مجموعة كبيرة من 

األدباء؛ فاس�تنكر علي أحدهم وس�ألني عن س�بب صرفي وقتي في »قصائد كهذه« 

وع�دم جديت�ي، ولذل�ك قدمت له بمقدم�ة في ديوان�ي ركالت ترجي�ح الذي ضم 

القصي�دة ذاته�ا، وكان عن�وان المقدم�ة »ليس اعت�ذاًرا«، ذكرت فيه كي�ف تتفاوت 

نسب التلقي لمثل هذه النوعية من النصوص اعتماًدا على ثقافة المتلقي وسعة أفقه 

واستعداده النفسي.

 أريد أن أؤكد هنا أننا حين نتحدث عن األدب الساخر فإننا ال نسخر بأشخاص، 

وإنما بسلوك معوج يحتاج لتقويم. وهناك فرق بين أن تهجو شخًصا وبين أن تهجو 

س�لوكه؛ فقد يعرضك األول للمحاكمة والعقاب، فيما ال يفعل ذلك الثاني. ويبقى 

الس�ؤال في الحالتين عن الضحك إن كان يرتدي حلة الهزل، والحقيقة أنه كذلك؛ 
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فهو ش�كل من أش�كال التعالي والس�مو على القبح المتمثل في جميع الممارسات 

المعوجة.

ويرى )هنري بريكسون( أننا نضحك من كل ما هو تصلب وجمود في الجسد 

والطبع والفكر من األمور الغير إرادية والطبيعية، فال يعقل مثاًل أن يضحك أحدهم 

على ش�خص جلس على األرض بملء إرادته؛ فيما سيضحك أو يبتسم على األقل 

في حال سقط مثاًل.

والصالبة التي يتحدث عنها بريكس�ون يعبر عنها بأنها »المضحك، والضحك 

قصاصه�ا«، إال أن الصالب�ة حقيقة ليس�ت واحدة، وكذلك القص�اص؛ ذاك أن ردة 

الفع�ل الضاحكة إزاء الصالبة الجس�دية أقل من ردة الفعل إزاء التصلب في الطباع 

وف�ي التفكير. وق�د كان اإلبداع األدبي الفني ضد تلك الصالب�ة التي ال تتفق مع ما 

ف�ي الحياة م�ن مرونة وتواز. ومن ثم فإن ش�أن أهل األدب والفن ش�أن بقية الناس 

األس�وياء، ميال�ون لنقد الواقع بتل�ك الطريقة الضاحكة، فهم محب�ون للنكتة إن لم 

يكون�وا أكث�ر ارتباًط�ا أو افتناًن�ا به�ا. والدعابة هج�اء للصالبة بصيغة مرن�ة، أو هي 

معارضة ال تتخذ العنف منهًجا، أي أنها شكل من أشكال المقاومة السلمية

دعون�ا هنا نتأمل بعض النماذج األدبية الس�اخرة لمقاومة بعض الس�لوكيات، 

كالشراهة، والبخل، والتطفل، وغيرها من األمراض االجتماعية:

يقول أحد الشعراء في شخص يدعي الكتابة:

عيها يدَّ ال��ك��ت��اب�����ِة  ف��ي  زي��اِدح��م��اٌر  ف��ي  ح���رٍب  آل  ك��دع��وى 

منها لسَت  الكتابة  عنك  الم�داِدف��دْع  في  ثوبك  غّرقَت  ول��و 

وفي الشراهة يقول أحد الشعراء:

ف��ائ�����دْه إال  ف��ي��ه  م��ا  ي م��ائ��دْهأح��س��ب��ُه  ي��ش��رب ال��ج��بَّ ي��ع��رِّ

وفي البخل يقول ابن الرومي:
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خ��ال��ِدي��ق��ّت��ر ع��ي��س��ى ع��ل��ى ن��ف��س��ِه وال  ب���ب���اٍق  ول���ي���س 

��س م���ْن م��ن��خ��ٍر واح���ِدول����و ي��س��ت��ط��ي��ُع ل��ت��ق��ت��ي�����رِه ت��ن��فَّ

ويقوُل أبو محمد السلمي في التطفل:

بمطم�ورٍة ق�����دٌر  ُطبخ�ت  الثغوْرل��و  حدوِد  أقَصى  أو  وم  الرُّ في 

لوافيت�َه�ا بالصي�ِن  الق�دوْروأن�����َت  في  بما  الغيب  عالَم  يا 

ويقول أحدهم في الثقل عن أحد الثقالء:

الم�و ثِ��ق���َ��ل  م��ن  أش���دُّ  األليِموث��ق��ي��ٌل  ال��ع��ذاِب  زف��رِة  وم��ن  ِت 

كا لما  الجحيُم  ربََََّ��ه��ا  عصْت  للجحي�ِملو  عقوب�ًة  س���واُه  َن 

وقد يتس�اءل أحدنا أو بعضنا عن الهدف من األدب الس�اخر، والحقيقة أن هذا 

األدب س�الح، ولكن ناعم، وهو مش�نقة، ولكن من حرير. لذلك يجرح دون نزف؛ 

فحين يقول شخص آلخر: أنا أبحث عن الشرف وأنت تبحث عن المال؛ فيرد عليه 

اآلخر بقوله: كل منا يبحث عما ينقصه؛ نكون قد س�معنا رًدا قوًيا مغلًفا بالس�خرية، 

وحين تخاطب ليدي استر تشرشل في البرلمان البريطاني فتقول له: لو كنت زوجي 

لوضعت الس�م في قهوتك، ويرد عليها تشرش�ل بقوله: ولو كنِت زوجتي لش�ربُت 

القهوة.. نكون قد وقفنا على رد ذكي مفحم.

ويحك�ى أن الش�يخ عبد العزيز البش�ري قد ُدعَي ليقضي أياًم�ا في مزرعة أحد 

الوجه�اء مع مجموعة من األصدقاء. وفي أحد أوقات الصالة ذهب ليتوضأ، وترك 

جبت�ه معلقة، فلما عاد وجد أحدهم قد رس�م عليها بالطبش�ور وجه حمار. فما كان 

من الشيخ إال أن نظر إليهم الشيخ بهدوء، ثم قال: من منكم مسح وجهه في جبتي؟. 

وال ش�ك أن جواب�ه كان رغم مرونته أح�د من العبارة القاطع�ة المانعة، األمر الذي 

ساق لضحك كان ممكنا أن يتحول لموقف ساخن لو لم يتعاَط معه البشري بذكاء.

 ويع�ج تراثنا األدبي بمواقف كثيرة ألدباء ضاحكي�ن؛ كالجاحظ مثاًل، والذي 
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ع�رف عن�ه قوله: والله ما ترك�ت النادرة، ولو قتلتن�ي في الدني�ا وأدخلتني النار في 

اآلخ�رة، وكعلي بن س�عدون البش�بغاوي الذي عاش ف�ي القرن التاس�ع الهجري. 

وسأخصص له بعض حديثي الحًقا. 

أما في عصرنا الحديث، فقد عرف في مصر الش�اعر عبد الحميد الديب الذي 

ت�رك لألدب العرب�ي ذخيرة ثرية م�ن األدب الضاحك، رغم حياته المأس�اوية التي 

طفح�ت بالفق�ر والمتاعب. كما عرف حس�ين ش�فيق المصري، وهو أحد ش�عراء 

القصيدة )الحلمنتيشية(، وله كثير من المعارضات الضاحكة؛ فقد عارض المعلقات 

بقصائد أسماها )المشعلقات(، وال بأس أن أقرأ لكم شيًئا من شعره الذي عارض به 

امرئ القيس في قصيدته »قفا نبِك من ذكرى حبيب ومنزل«، وفيها قال:

رسمَه�ا يعُف  لم  فالبراُد  وفرغليفشبرة  تهامي  من  فيها  هَو  لمن 

وت�ارًة الطحاِل  مشويَّ  وك�ِليبيعان  من�ه  فخذ  منبارا  يبيعاِن 

قبل�ُه الفالف�ل  أم  م��ن  عل�يك��دأب��ك  يشيخ  الخلوِل  أم  وجارتها 

العم�َى تلُد  مكروباتها  والمتقل�ِلمطاعُم  األك�ِل  كثي�ر  لعيِن 

فكأنن�ِّي قطع�ًة  منها  ذق��ُت  حنظِلإذا  ناقُف  الحيِّ  سمراِت  لدى 

ساكٍن الغشِّ  من  ثعباٍن  المتعثك�ِلوي��اربَّ  النخل�ِة  كقنِو  ببطني 

َصهيلت اليوَم  للصحِة  والمتع�زرِلومصلحٌة  عزرائي�ِل  فعِل  على 

�ِل التدلُّ هذا  بعُض  مهال  فاقتِلأدكتوُر  قتلَي  أزمعَت  قد  كنَت  وإن 

ف�ارٌغ جيب�َي  أنَّ  من�ِّي  ك  أدخ�ِلأغ���رَّ الباَب  تفتِح  مهما  وأنَك 

أما في األدب الغربي فقد اش�تهر موليير في القرن السابع عشر الميالدي الذي 

أضحك الناس في عصره وعصور الحقة؛ رغم ما اشتهرت به حياته من مآٍس. كذلك 

هناك )جورج برنارد شو( الذي تعمد التحدث على نحو جعل الناس يتصورون أنه 

مجن�ون، فحظي لذل�ك بحرية تمتع به�ا مضحكو البالط خاص�ة. وهناك )ماركت 

ون( الذي لقب )بفولتيير( أمريكا، وكان رمًزا من رموز األدب الساخر فيها.
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والضحك من أجل الضحك فقط قضية تطرح أسئلتها كلما دار حديث األدب 

الس�اخر. وش�خصًيا ال أجد حرًج�ا من ذلك؛ فهل كت�ب علينا أن نك�ون مهمومين 

وحزان�ى وأن نؤج�ل الضح�ك كم�ا نؤجل االس�تمتاع بكثي�ر من األش�ياء الجميلة 

ال لش�يء؛ س�وى أننا نعي�ش واقًعا صعًبا يتطل�ب التعاطي معه جدية وال ش�يء غير 

الجدية، فنكون بذلك يًدا للزمان علينا؟

هنال�ك فوائد كثيرة للضحك ذكرها المؤلف حس�ين علي لوباني الداموني في 

كتابه )الملف الس�ري للنكتة العربية(. ومما جاء في كتابه أن الضحك يحفظ الوجه 

من التجاعيد، ويعمل على طرد الدهون والس�موم، ويقوي جهاز المناعة، وينش�ط 

عملي�ة الهضم وحركة األمع�اء، ويخفض الضغط الش�رياني، ويه�دئ األعصاب، 

ويقضي على األرق، ويحث الجسم على إنتاج كمية أكبر من هرمونات األندروفين 

التي تخفف من الش�عور باأللم، وتزيل القلق، وتعدل المزاج. وقد يلعب الضحك 

� والرأي للداموني � لدى الرجال دوًرا شبيًها بدور الفياجرا.

وهن�اك مقول�ة لناق�د عاش ف�ي عص�ر المتوكل العباس�ي اس�مه أب�ي العنبس 

الصيم�ري، يقول: »قل الش�عر جيًدا جيًدا، أو بارًدا ب�ارًدا، وإياك والفاتر؛ فإنه صفع 

كل�ه«. وأن تكون ش�اعًرا في منطقة وس�طى بي�ن الجودة والبرودة فهذه مش�كلة في 

ا، ش�عر جيد لما يثير في النفس من  نظر أبي العنبس؛ إال إنه يرى أن الش�عر البارد جدًّ

متعة وضحك، على نقيض الشعر الفاتر الذي ال يخرج معه المتلقي بفائدة أو متعة. 

ودعوني أستشهد لكم هنا بنماذج من الشعر البارد نتيه به للضحكة فيما بيننا مجااًل.

كنت قد تحدثت عن علي بن سعدون البشبغاوي، وأشرت بحديث الحق عنه. 

والبش�بغاوي ش�اعر تفنن في كتابة الشعر البارد الجميل؛ فهو يتكلم عن بديهيات ال 

تحتمل التشكيك من قبل أحد بأسلوب ممتع، فيقول مثاًل:

ب��ق��ٌر ت��م��ش�����ي ول��ه��ا ذن�����ُبع���ج���ٌب ه����ذا ه����ذا ع��ج�����ُب

حلب�ُواول���ه���ا ف�����ي ب��زب��زه��ا ل��ب�����ٌن إذا  ل��ل��ن�����اِس  ي��ب��دي 
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ُشتمْت إن  ي��وم��ا  ت��غ��ض��ُب  غضُبواال  شتموا  إذا  وال��ن��اُس 

العن�ُبم��ن أع��ج��ِب م��ا ف��ي م��ص��َر ُي��رى ف��ي�����ِه  ُي���رى  ال��ك��رُم 

بل�ٌح ف��ي�����ِه  ُي����رى  ق��ال��وا وُي����رى ف��ي�����ِه رط�����ُبوال��ن��خ��ُل 

أك��ل���ُ��وا ج���اُع���وا  إذا  ش��رُب��واال��بِ��ي��ض  ع��طِ��ش��وا  إذا  وال��س��م��ُر 

ل�َه�ا م��ن��ق�����اَر  ال  قت�ُبال��ن��اق�����ُة  ل��َه��ا  ل��ي��َس  وال�����وزُة 

وله قصيدة أخرى يقول فيها:

السم�اإذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما فوقها  من  األرض  أن  تيقن 

ت�رىوأن السما من تحتها األرض لم تزل ظهرت  إذا  أشياء  وبينهما 

علمت�ه ماق�د  بعض  سأبدي  العلم والحجىوإني  أني من ذوي  ليعلم 

آدم نس�ل  من  الناس  أن  ذاك  ومنهم أبي سعدون أيًضا ولو قضىفمن 

وأن�ن�ي ألم�ي  زوج  أب�ي  ذاوأن  يعرف�ون  هم  والناس  ابنهما  أنا 

أب لهم�و  أن�ا  أوالدي  النهىولك�ن  أولي  يا  زوجة  لي  وأمهمو 

ومن الشعر البارد ما نقرأ كثيًرا في الشعر الشعبي. وقد اخترت لكم نماذج قال 

أصحابها كل شيء في الحين الذي لم يقولوا شيًئا. 

يقول أحدهم:

ون�َّة خمسي�ن  وني�ت  ولو ما نعست ونيت واحد وخمسينالبارح�ة 

ويقول آخر:

مقطوع ري��ال  جيبك  في  ليتني  دك��انيا  أي  يقبله  م��ا  معك  يبقى 

ويقول ثالث متأثًرا بقيادة السيارات: 

باثنين القير  حشرة  حشرني  مصالي�خحبك  والتواير  سنة  الضغط 

ويقول رابع تحت نفس التأثير:

الزيت ينقصه  ما  فرقاك  قبل  قلبي  علبة  مشوار  بكل  أزي��ده  واليوم 
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ويقول خامس مازًجا التراث بالحضارة الغربية:

جلكس�ي هات الذلول وهات قوطي سفن أب وناكل  القوم  ديار  نغزي 

كان ما تقدم تناول لألدب الس�اخر شعًرا. أما نثًرا، فهنالك كّتاب كثٌر أيًضا لهم 

فيه تجربة نستش�هد لها بالكاتب والش�اعر الكبير جورج جرداق. فمما قرأت له من 

مقاالت ساخرة مقال عن حكاية األسماء جاء في بعضه قوله:

»ما أكثر ما تلتقي امرأة س�وداء مثل الفحمة المغطس�ة في القار ويكون اس�مها 

ش�مس، أو س�ناء، أو بهية. وقد تنحني نصف متر أو أكثر لكي تتمكن من مصافحة 

واحدة اس�مها هيف�اء. وليس غريًبا أن تقاب�ل امرأة تحتاج لكت�اب كامل لوصف ما 

أودع الله فيها من أش�كال مغلوطة ومخلوقة، فإن س�ألتها ما اسمك؟ قالت: زينة أو 

فاتن أو جمال. وليس عجيًبا أن يقترن اليأس والقنوط وانقطاع األمل بطلعة واحدة 

اسمها رجاء«.

ويقول في مقطع آخر: »وقد تحمل إحداهن اسم عفيفة وتكون ساكنة في بيت 

عفاف. وعفاف هي صاحبة البيت الذي اش�تهر منذ سنوات بتقديم خدماته لطالب 

الكي�ف في ليال�ي الصيف. وقد تخطف إحداهن رجاًل وتهرب به من بيت أبيها وال 

تعود إليه مع أن اس�مها عائدة، وربما تش�اهد امرأة قابضة على زوجها الش�هم تريد 

أن تفك رقبته وتمرغه في التراب وتس�أل عن اس�م هذه الفارس�ة المغوارة فيقولون 

اسمها دالل أو رقة«.

المقال طويل حقيقة، والحديث في موضوعه أطول؛ خصوًصا وأنه لدي الكثير 

من األدبيات، لكنني سأتوقف عن الحديث، وأختم بمقاطع أدبية ساخرة شخصية، 

تلبي�ة لرغب�ة األس�تاذ عب�د الوه�اب العرّيض؛ أت�رك الفرص�ة بعده�ا لمداخالتكم 

وتعليقاتكم. 

في قصيدة بعنوان )أمام الصراف اآللي( قلت معارًضا جرير في قصيدته »لوال 



363 حدي� في الأدع ال�ساخر

الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار(.

استعب�اُر لهاجن�ِي  الحي�اُء  وال�دوالُرلوال  الي�نُّ  جفان�ِي  لم�َّا 

آلًة رصيِدي  عن  أس��أُل  األخب�اُرووقفُت  جوفها  تقطُن  اء  صمَّ

أحثُّها وع���دُت  خجال  األصف�اُرف��ت��رددْت  الشاشِة  في  فتراقصْت 

شاغلي أصبَح  منذ  مالِي  رأُس  األشع�اُرهَي  وبزنسي  العروِض  علُم 

في نص آخر قلت على لسان زوج يحدث زوجته بين الحداثة والتقليد:

وجودي ساعديِك  عْن  لي  ري  فوِدشمِّ الفاسِت  صرعَة  عنِك  ودِعي 

صريح�ًا ولحم�ًا  ا  رزًّ فوِدواكبسيها  السُّ عَلى  ُيشَوى  دجاًجا  أو 

شع�ًرا الحداث�َة  أعش�ُق  تقلي�ِديفأنا  مأكل�ِي  في  أنِّ��ي  غيَر 

ومثل هذا الشعر يسمى بالشعر الحلمنتيشي. وهو فن ال يراعي قدسية القصيدة 

التقليدي�ة؛ ففيه توظف بعض الكلمات األجنبية والعامي�ة التي تنزل بعلياء القصيدة 

العمودية من عليائها. ومع الش�عر الحلمنتيشي سأستمر ألقرأ عليكم قصيدة بعنوان 

)مشروع وجاهة(. وفيها قلت:

ي��وٍم ذاَت  أك��ش��َخ  أْن  الق�وِمأردُت  ك��ب��اِر  م��ْن  أص��ي��َر  وأْن 

التطري�ِز رائ���َع  بشًتا  إي��ِزيفابتعُت  ع��ل��ّي  الصعُب  ليصبَح 

ألفي�ِن قيمت�ِه  م��ن  بالدي�ِندف��ع��ُت  س��ع��رِه  وب��اِق��ي  ن��ق��ًدا 

سقيم�ْه ف��ك��رتِ��ي  ل��ي  ب���دْت  القيم�ْهث��م  بنصِف  ي��وًم��ا  فبعتُه 

صعلوِك ش��اع��ٍر  ف��وِق  دي��ِكفالبشُت  أو  بطٍة  ف��وَق  ك��ال��س��رِج 

وع�ن بعض ممارس�اتنا الخاطئة في الش�ارع؛ رغم ما نمتلك من وس�ائل تقنية 

وحض�ارة حديث�ة عارضت قصي�دة عمر بن كلث�وم في قصيدت�ه »أال هبي بصحنك 

فأصبحينا، وال تبقي خمور األندرينا« بقصيدة قلت فيها:

حم�َرا وْه�����َي  اإلش���ارَة  السائقين�َاونجتاُز  بانضب�اِط  ون��ه��زُأ 

فج�ًرا ال��ن��اَس  بالزميِر  الهادئين�َاون��وق��ُظ  النهاِر  ف��ي  ون��زع��ُج 
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رش�ًّا ال��وح��َل  ن��رشُّ  تمطْر  العابرين�َاوإْن  ك�لِّ  أث���واِب  عَلى 

نفثن�َا بنَا  الونيُت  انطلَق  العالمينَامتَى  ص�دوِر  ف�شي  دخاًنا 

تاهوا الربَع  أعَمى  الشكماُن  يّتقون�َاإذا  م�����اَذا  ي�����دروَن  ف��َم��ا 

انطلقن�َا لن�َا  الَح  واُر  ال����دَّ يلين�َاإذا  م�ْن  لنصدَم  أْو  لنعبَر 

ق�وٍم عنَد  الفرامِل  ج��دَوى  رين�ِاوم��ا  مزمِّ الكلكَس  ألفوا  وق��ْد 

شيئ�ًا األس���واِق  م��َن  رم��نَ��ا  رأي�ن�َاوإْن  أن���َّ��ى  بنزن�َا  أنخن�َا 

قدم�ًا ام��وَن  ف��ص��دَّ َن��ص��دْم  مين�َاف��إْن  مصدَّ فغي�ُر  ُنصدْم  وإْن 

إلى هنا أتوقف شاكًرا لكم حسن إصغائكم وتفاعلكم. 

الأ�سئلة والتعقيبا�:
الأ�ضتاذ محمد المرزوق )جريدة الحياة(:

أش�كرك أس�تاذ حس�ن على البس�مة التي رس�متها فوق وجوهنا، وأتساءل إن 

كان�ت النكتة تصن�ف ضمن األدب الس�اخر؛ خصوًصا وأن بعضه�ا يتطرق لقضايا 

ومشاكل اجتماعية، كنكت )المحششين(.

الأ�ضتاذ علي المدلوح )اإعالمي(:
ف�ي ديوان )ركالت ترجي�ح( جاءت جميع األبيات قصائ�د عمودية. ترى هل 

لديك تجارب أخرى غير عمودية في الكتابة الساخرة؟ تفعيلة مثاًل؟

الأ�ضتاذ قي�ض اآل مهنا )تربوي(:
انتظرُت أن تحدثنا عن األدب الساخر في القطر العربي، كما في لبنان والعراق، 

مع ذكر االستشهاد بنماذج معاصرة.

الأ�ضتاذ علي اأحمد القبعة ) موظف متقاعد(:
هال ذكرت لنا بعض أسماء األدباء الساخرين من المنطقة؟
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الأ�ضتاذ اأمين خليتيت ) رجل اأعمال(:
فن المنولوج أثبت تأثيره في الناس لمعالجة الكثير من األمور الجادة والمشاكل 

القائمة؛ كظاهرة التفحيط وما أشبه، وبشكل أكبر من المحاضرات التوجيهية أيًضا. 

ترى، هل لديك كتابات في المنولوج؟

المحا�ضر:
ردا عل�ى األس�تاذ محمد المرزوق في س�ؤاله ع�ن النكت�ة أرى أن النكتة عدة 

أن�واع حقيقة؛ فهناك النكتة السياس�ية، وهناك االجتماعية، وهن�اك ما ال يصنف في 

غير الضحك من أجل الضحك. وأعتقد أن تصنيف النكتة ضمن الفلكلور الساخر 

أنسب في حال لم نشأ إلصاقها باألدب الساخر.

النكتة رس�الة تنثر الملح على جرح بمفارقات إنسانية عجيبة أحياًنا. والحقيقة 

أن�ه ال يوجد ما يضحك إال فيما هو إنس�اني غالب�ا؛ فحركات القرد � مثاًل � ُتضحكنا 

ألن القرد أقرب شكاًل لإلنسان.

األستاذ علي المدلوح سأل عن كتابات شخصية ساخرة غير عمودية. والواقع 

أن أغلب كتاباتي الساخرة جاءت في قصائد عمودية، وقد أشرت في مقدمة ديواني 

)ركالت ترجي�ح( إلى أن القصيدة العمودية ه�ي أنفذ معبر للقصيدة الضاحكة، إال 

أن قصيدة التفعيلة قادرة كذلك على إيصال نفس الرسالة. وقد كتبت شخصًيا على 

قصيدة التفعيلة. ومما كتبت:

المتزوجي�ن لمنط�ِق  فاس�تجبُت  ت�زوج  قال�وا 

العجيْن ذاَك  في  وغصُت  للطحيِن  ماًء  وأضفت 

�ب متع�َة المتفرجيْن أصبح�ُت في القف�ِص المذهَّ

بالس�جيْن رفًق�ا  األس�فنِج  م�ن  قي�ًدا  ي�ا  أن�ِت  ي�ا 
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الزواْج؟ ذكرى  في  أهديَك  الذي  ما  تدلْل  قالْت 

ف���ق���ل���ت: ب����ع����َض األك���س���ج���ي���ْن

فيم�ا يتعلق باألس�ماء، وكان س�ؤال األس�تاذ عل�ي القبعة.. الحقيق�ة أنه هناك 

أس�ماء كثيرة فعاًل في العراق ولبنان ومصر التي تعتبر »أم الكتابة الس�اخرة«، إال أن 

الوقت المحدود اضطرني لتجاوزها. وفي استحضار سريع لبعض األقالم الساخرة 

من منطقة القطيف واألحس�اء أذكر األدي�ب عدنان العوامي، األديب محمد العلي، 

الش�اعر محم�د الجل�واح، والش�اعر ناجي الح�رز. وأكاد أجزم أنه ال يوجد ش�اعر 

عمودية أو تفعيلة لم يكتب شعًرا ساخًرا. 

األستاذ أمين رضي سأل عما إذا كانت لي تجارب في فن المنولوج. والحقيقة 

أن ل�ي بعض التج�ارب أكتبها في ما أس�تقطعه من أوقات الفراغ ف�ي العمل، لكني 

أصدرها على استحياء؛ فالمنولوج فن يتطلب منك الدفاع عنه إلقناع الناس بأهميته 

ودوره في المجتمع.

الأ�ضتاذ ال�ضيد عدنان العوامي )اأديب(:
الحديث كان جمياًل، وقد وفَّى األس�تاذ حس�ن به كيله خير وفاء. لذا، أقدم له 

ش�كري وامتنان�ي قبل أن أضي�ف رأي النابغة الذبياني في الش�عر ال�رديء الذي لم 

يتعرض له الس�بع في حديثه. يروى أن النابغة س�ئل: ما هو الش�عر؟ فقال: الشعر ما 

أعجب جيده وأضحك رديئه. ومن إجابته نستشف أن الرديء من الشعر حين يجتر 

البس�مة إذا وصل يعد ش�عًرا. ويبدو أن األس�تاذ حس�ن الس�بع ربما لم يلتفت حين 

عرض للشعر البارد ولم يتعرض للشعر الرديء. 

الش�عر الردئ قد يكون بارًدا في معانيه، لكنه يكون مضحًكا أحياًنا رغم ما فيه 

من كس�ور في الوزن واختالالت نحوية. وأكاد أجزم أن ش�اعًرا فحاًل ال يقوى على 

نظم شعر رديء كما في قول أحدهم يمدح شيًخا اسمه عبد الله:
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يا شيخ عبد الله يا شمعة البالد كأنه قشور ربيان على السمائد في الليلة الظلماء.

المحا�ضر:
أضحك الله س�نك س�يد عدن�ان. أنت وصفت الش�عر الب�ارد بال�رديء؛ فيما 

وصفُت الشعر الفاتر بالرديء. والحقيقة أنني أعتبر الفاتر هو الرديء كونه األضعف 

بين مستويات الشعر الثالثة )الجيد، والبارد، والفاتر(.

الأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اأديب(:
نحت�اج إل�ى تصني�ف كثي�ر مما ذكره الش�اعر الس�بع ضم�ن األدب الس�اخر، 

المضحك، والفكاهي. فهناك ش�عر س�اخر قرأناه مثاًل إلبراهي�م عبد الفتاح طوقان 

الذي عرف بقصائده الساخرة المنبعثة من قمة األلم أذكر منها: 

أن��ا غ��ي��ر  أف��ض��ال��ك��م  نسينا  أمنيَّ�ْهم��ا  جفونِنا  ف��ي  ت���زْل  ل��ْم 

البقيْهف��ي ي��دي��ن��ا ب��ق��ي��ٌة م�����ن ب�����الٍد تضيُع  ال  ك��ي  تستريُح 

وهناك ش�عر أحمد مطر وغيره، ممن اش�تركوا في التعبير عن أوجاعهم تعبيًرا 

خاًصا استطاعوا به إحداث هزة في نفوس متلقيهم.

ش�خصًيا، ال أس�تطيع وص�ف أدب ه�ؤالء وأمثاله�م ب�األدب المضح�ك أو 

الرديء، بل بالس�اخر. وأعتقد أن المحاض�رة على قدر ما هي ثمينة، إال إنها تحتاج 

إلى تصنيف ما طرح حتى ال يبخس المبدعون حقهم، سواء في القصة أو الرواية أو 

الشعر وما شابه.

المحا�ضر:
أش�رت ف�ي بداية المحاض�رة لخيط رفيع بي�ن األدب الس�اخر وأدب الفكاهة 

والدعاب�ة. ولذل�ك نبهت على احتمالية اختالط األمري�ن ببعضهما. وقد ذكرت أن 

األدب الضاح�ك يوظف لتقويم خلل اجتماعي واعوجاج في الطبع البش�ري، وإما 
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للضحك من أجل الضحك، وأتيت على نماذج؛ محاواًل عدم التشعب، رغم ما في 

جعبتي من أدبيات س�اخرة وضاحكة كثي�رة. وقد ركزت على ما وصفه المتنبي بأنه 

ضح�ك كالبكاء، وعلل�ت للضحك من أجل الضحك من زاوي�ة طبية معززة برؤية 

حوا النفوس ساعة بعد ساعة«. ويبقى العامل المشترك في جميع هذه األصناف  »روِّ

وجود عوامل رس�الة ومرس�ل ومتلقٍّ تؤس�س جميعها لنقد اجتماعي أو سياسي أو 

سلوكي أو ما شابه.

الموضوع متش�عب ال ش�ك، وال يمكن اإللمام به من خالل محاضرة واحدة. 

ل�ذا أس�تميحكم العذر على التقصير الذي يش�اركني فيه الوقت ف�ي طرح مادة ثرية 

أمضيت على جمعها والبحث فيها لثالثين سنة مضت.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر ضيفنا العزيز األستاذ حس�ن السبع على هذه األمسية الجميلة والرائعة، 

ب�كل ما كان فيها من معلومات فكاهية وس�اخرة. كما أش�كر األس�تاذ عبد الوهاب 

العرّي�ض مس�اندته الدائم�ة ومش�اركته الفاعل�ة ف�ي المنت�دى، ولكم أيه�ا األخوة 

الحضور وتصبحون على خير.



الندوة الع�سرو�

لمحات من تاريخ دارين
1430/5/24ه الموافق 2009/5/19م

ال�سيف: الأ�ستاذ جالل خالد الهارو� �
 كاتب وباحث في التاريخ

مدير الندوة: جعفر محمد العيد*)1) �

*  كاتب وباحث اجتماعي.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

جالل خالد قاس�م الهارون. من مواليد الخبر للعام 1396ه  �
)1976م(.

حاصل على درجة الماجس�تير من جامعة الملك فيصل في  �
»علوم وتكنلوجيا البناء« العام 1426ه )2006م(. 

حاص�ل عل�ى درج�ة البكالوريوس م�ن نف�س الجامعة في  �
الهندسة المعمارية عام 1420ه )2000م(.

عضو جمعية التاريخ واآلثار الخليجية. �
نشر له العديد من المقاالت في مجلة الواحة.  �
ش�ارك في عدة فعالي�ات ومهرجان�ات تراثي�ة وألقى بعض  �

المحاضرات ذات العالقة. 
لدي�ه مجموع�ة مؤلفات، منه�ا: »قص�ة داري�ن التاريخية«،  �

»بل�وغ المعالي في ترجمة الس�يد إبراهيم الس�ادة و الش�يخ 
يعق�وب التميم�ي«، »قراءة معاصرة في تاري�خ عرب الهولة 
والعتوب«؛ نش�ر في صحيفة الوقت البحرينية على حلقات 
ع�ام 1329ه )2009م(. ول�ه تحت الطبع كت�اب »ترجمة 
ا على  المم�ول إبراهي�م بن ه�ارون، ذك�رى م�رور 75 عاماً

وفاته«.



لمحات من تاريخ دارين

مقدمة مدير الندوة:
أيها السادة الحضور السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وكان أجدادنا في 

هذه المنطقة.. في دارين كانوا أو في تاروت أو في القطيف أو في ش�تى البقاع التي 

كانوا يعيشون عليها. رجال تقاسموا شظف العيش وصعوبة الحياة، وكابدوا أهوال 

البح�ر والبحث عن اللؤلؤ وصيد األس�ماك، وألن التاريخ ح�ي ال يموت؛ ها نحن 

نلتق�ي لنقرأ تاريخه�م مجدًدا والحًقا.. أخوة متحابون ومتعاونون في س�بيل الخير 

والعطاء، ال فرق بين دارين وتاروت، وال أحد يكابر علينا ويفرق بيننا. 

في هذا اليوم نلتقي باألس�تاذ جالل الهارون ليحكي لنا عن لمحات من تاريخ 

دارين. ولكن قبل أن نس�تمع لكلمته، سنستمع لكلمة راعي المنتدى األستاذ جعفر 

الشايب؛ فليتفضل مشكوًرا.

كلمة راعي المنتدى:
يسعدني أن أرحب بكم جميًعا وبضيفنا في هذه األمسية األستاذ جالل الهارون 

الذي اس�تجاب متفضاًل للمش�اركة معنا في هذا اللقاء الذي خصص للحديث عن 

موروث دارين الجزء الغالي من منطقتنا سواء من الناحية التراثية والمعمارية � وهو 
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مجال تخصص � أو فيما يتعلق بالعوائل واألنس�اب، وله في ذلك باع طويل وجهد 

مشكور كتابة وبحًثا.

يهمن�ا في المنت�دى أن نتعرف ونت�داول الرأي واألفكار ح�ول مختلف أجزاء 

منطقتن�ا تاريخًيا س�واء م�ن جوانبها التاريخي�ة أو فيما يرتبط بالعالقات اإلنس�انية. 

وقد س�بق وأن ش�اركنا ضيوف آخرون من مختلف أجزاء هذه المنطقة. وأتمنى أن 

نستضيف في قادم الوقت أشخاًصا ممن عايشوا مراحل العالقات الوثيقة التي كانت 

قائمة بن أبناء هذه المنطقة بتداخلهم المس�تمر ومعايشتهم االيجابية؛ ألن كثيًرا من 

أبن�اء ه�ذا الجيل الحاضر لم يعايش�وا تل�ك المرحلة أو يتعرفوا عل�ى عمق العالقة 

القائمة بين أبناء المنطقة. ويحضرني في هذه اللحظات األستاذ نجيب الزامل الذي 

ما انفك يتحدث وينقل تجارب شخصية لعائليته في انتقالها لهذه المنطقة والتعايش 

اإليجابي الذي عاشت مع أبنائها.

أتمن�ى أن تك�ون في ه�ذه المحاضرة م�ادة ثرية للحوار والنق�اش، وأن نخرج 

بمجموع�ة م�ن التص�ورات والنتائج المهم�ة واإليجابية من خالل ما س�يلقيه علينا 

ضيفنا المحاضر أو من خالل النقاشات التي ستكون فيما بعد.

أرحب بكم جميًعا. أهاًل وسهاًل بكم وبضيفنا الكريم.

ن�س المحا�سرة:
أرحب بكم أيها األخوة الحضور، وأش�كر األستاذ جعفر الشايب على دعوتي 

ألك�ون معك�م الليلة وأع�ود بكم لل�وراء قلياًل للتحدث ع�ن دارين، المين�اء التابع 

للقطي�ف في الماضي والحاضر، ولن أعود بكم ألكثر من خمس�مائة س�نة ماضية؛ 

ب�دء من الع�ام 1240ه )1825م( وه�ي مجال تخصصي البحث�ي، وقد وفقت في 

جمع عدد من الوثائق النادرة للعهدين العثماني وبداية الدولة السعودية األولى.

في حديثي معكم سأبدأ بنشأة دارين في العهد العثماني، وسأسلط معكم الضوء 
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على الهجرات التي كونت مجتمع دارين المعاصر، ثم سأختم بالحديث عن دارين 

في الفترة السعودية؛ بداية من حكم الملك عبد العزيز واإلصالحات التي تمت فيها 

قبل أن يتقلص حضور أهلها مرة أخرى ويتجه لحواضر المنطقة الش�رقية األخرى، 

حتى بات عدد سكانها من السعوديين ال يتجاوز األلف والخمسمائة نسمة تقريًبا.

تقع دارين في الركن الجنوبي من جزيرة تاروت، وكانت تعد الميناء الرئيس�ي 

للجزيرة قبل مائتي عام تقريًبا، وقد كانت الجزيرة نفس�ها تس�مى تاروت في العهود 

القديم�ة ثم اش�تهرت بجزيرة دارين في العهد الجاهل�ي ثم عرفت الجزيرة بتاروت 

في فترات تاريخية أخرى إلى أن انتهى اس�م الجزيرة بهذه التس�مية »تاروت« حتى 

يومنا هذا و اقتصر اسم دارين على الميناء الرئيسي للجزيرة فقط.

في عام1240ه )1825م( لم تكن دارين بالمنطقة الس�هلة العيش؛ فقد كانت 

تفتق�ر لمص�ادر المي�اه التي تقوم عليها الحياة بش�كل أساس�ي، ولم يك�ن هناك من 

مصدر لدارين س�وى عين )حمام ت�اروت( التي كانت روافدها تس�قي كافة مناطق 

الجزيرة، وكان رافدها لدارين يقطع مس�افة 1000م ليصب في منطقة كانت تسمى 

بالقنطرة، وتقع شمال غرب نادي الجزيرة بدارين اليوم.

وفيما يخص سكان دارين في تلك الفترة.. تذكر الوثائق اإلنجليزية والعثمانية 

أن س�كان دارين كانوا من عش�يرة الجالهمة وآل س�ميط، وكانوا تابعين لْرَحَمْه بن 

جابر الجالهمة الذي كان يقيم آنذاك في قلعة الدمام تابًعا للدولة السعودية األولى؛ 

في الوقت الذي كان يقيم ابنه بش�ر بن ْرَحَمْه الجالهمة في قلعة دارين وكان بينهما 

وبين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة حاكم البحرين صراع شديد في تلك الفترة. 

وهنا تجدر مالحظة أن قلعة دارين لم تؤسس كما هو مشهور على يد محمد بن عبد 

الوه�اب الفيحاني في العام 1303ه )1886م(، حيث أن المؤرخ )لوريمر( أش�ار 

إلقامة بشر بن ْرَحَمْه الجالهمة فيها في العام 1246ه )1830م(.
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وم�ن المه�م هنا أن نس�لط الض�وء أيًض�ا على بع�ض األحداث التي س�جلها 

التاري�خ لداري�ن التي كانت تش�هد حركة دؤوبة للس�كان بين الهجرة له�ا والنزوح 

منه�ا، ولعلن�ا نبدأ باحت�الل دارين ثم تاروت ف�ي عهد اإلمام تركي ب�ن عبد الله آل 

س�عود ع�ام 1249ه )1833م( من قبل عب�د الله بن أحمد آل خليف�ة، حاكم دولة 

البحرين آنذاك، األمر الذي تس�بب في هجرة س�كان دارين من عش�يرتي الجالهمة 

وآل س�ميط إلى )بندر لنجة( على الس�احل الفارس�ي، حيث أقاموا فيها حتى ستين 

س�نة مضت، حين نزحوا للكويت وحصلوا على الجنس�ية الكويتي�ة آنذاك. وبقيت 

دارين مهجورة حتى العام 1288ه )1871م(.

ف�ي ذل�ك العام دخل قائ�د الحملة العثمانية مدحت باش�ا داري�ن وكتب وثيقة 

أش�ار فيها إلى المنطقة وقالعها التي جعلتها من األهمية في المرتبة الثانية بعد قلعة 

جزي�رة تاروت وواحة القطيف، كما أش�ار لقرار الدولة العثماني�ة بهدم قلعة دارين 

خوف�ا م�ن احتماء المنش�قين من القبائ�ل فيها، األمر ال�ذي لم يتم تنفي�ذه خوًفا من 

احتجاج األهالي.

كان ذلك عن دارين بسكانها القدامى. أما عن نشأة دارين الحديثة فقد واجهت 

دارين عدة هجرات، حدثت أوالها بعد صراع على السلطة في قطر في العام 1302ه 

)1885م( بين قائم مقام قطر جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني 

الذي كان يقيم آنذاك مع بعض العش�ائر في منطقة تعرف بالغارّية؛ بس�بب إجبار آل 

ثان�ي لهم لدفع ضرائ�ب، ودفعه لبعض العش�ائر على مناوش�تهم والتضيق عليهم. 

وكان الفيحان�ي قد هاج�ر لقطر من البحرين ع�ام1288ه )1871م( يرافقه محمد 

ب�ن هارون نظ�ًرا للدعاية العثمانية ع�ن إصالحات قائمة هن�اك؛ إال أن انتفاء ذلك، 

باإلضافة إلى تج�اوزات آل ثاني دفعت الفيحاني والهارون لكتابة عريضة للقاضي 

العثمان�ي محمد أمين طالب�وا فيها ضمان أمنهم. وحين عل�م آل ثاني بأمر العريضة 

هاجم بلدة الغارية وقتل من أهلها سبعة رجال وأمهلهم يومين فقط إلخالء البلدة.
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م�ا حصل دفع أهالي الغارية للهجرة إلى البحري�ن، إال أن الحكومة البريطانية 

رفضت اس�تقبالهم بحج�ة أنهم من أتباع الدول�ة العثمانية واس�ترضتهم بتوجيههم 

لداري�ن عام 1303ه )1886م(؛ وكان عددهم مائتين وخمس�ين أس�رة مكونة من 

آل ب�و عيني�ن، وآل ه�ارون، وآل غني�م، وآل ب�و ك�وارة، والعبد الرحي�م، وأبو نيان 

وغيرهم)1(.

اس�تمرت سيطرة الدولة العثمانية على منطقة القطيف لسنوات؛ تم فيها خالل 

تل�ك الفت�رة القيام بالعديد م�ن اإلصالحات في بلدة دارين؛ حي�ث أن قائد الحملة 

العثماني�ة الفريق نافذ باش�ا زارها مع القطيف في الع�ام 1305ه )1888م( وكتب 

فيها تقريًرا ُنشر في صحيفة )الزوراء( ذكر فيه خلع لقب )باشا( على محمد بن عبد 

الوه�اب الفيحان�ي نظًرا لما قام ب�ه فيها من إصالحات؛ كان م�ن أهمها ترميم قلعة 

دارين، في الحين الذي أمر القائد نافذ باشا بجمع تبرعات مالية من األهالي لترميم 

بقية القالع في تاروت، وعنك، وصفوى، والعوامية، كذلك حفر عين »حمام باشا« 

في تاروت، حيث كانت بعض أجزائها قد تهدمت ولم تعد صالحة لالستخدام.

وق�د فكرت الدول�ة العثمانية خالل تلك الفترة في إنش�اء ميناء عثماني ينافس 

مين�اء البحرين في بلدة دارين، إال أن مش�روعها فش�ل مقابل نجاح مش�روع تجارة 

اللؤلؤ التي ازدهرت؛ وسأتحدث عنها الحًقا.

في العام 1309ه )1892م(، أي بعد س�ت س�نوات من استقرار الفيحاني في 

دارين اجتاحت قوات بن رش�يد عاصمة الدولة الس�عودية الثانية � وكانت الرياض 

� وأجل�وا اإلم�ام عب�د الرحمن الفيص�ل والد الملك عب�د العزيز م�ع أربعين رجل 

م�ن أفراد أس�رته الحاكمة ف�ي الرياض؛ فاتج�ه آل فيصل لقطر، وم�ن هناك أخذوا 

س�فينة توجهوا به�ا لدارين. وقد ُذكر ذلك في مجلة الح�رس الوطني نقاًل عن أحد 

)1(  عرض المحاضر العديد من الوثائق على الحضور على شكل خطابات وقصائد ومعاهدات. 
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رج�االت نجد في حديثه عن تنقالت عبد الرحمن الفيصل وآله؛ فذكر أنهم نزلوها 

ع�ام 1309ه )1892م( وتقابل�وا مع محم�د الفيحاني، وأهداهم خي�اًل، ثم نقلهم 

للبحرين، واس�تضافهم هناك عيس�ى بن علي آل خليفة، أرس�لوا بعدها برقية لوالي 

البصرة بأخذ اإلذن لالستقرار في الكويت. 

الهج�رة الثاني�ة لداري�ن حدثت ف�ي الع�ام 1322ه )1904م( بس�بب خالف 

نش�ب بي�ن أحد فروع عش�يرة الس�ادة وهم فرع »آل ن�ور الدين« المقيمي�ن في بلدة 

الح�د الواقعة جن�وب جزيرة المحرق، وكان الخالف على بئر ماء عرفت )بالزمة(؛ 

فق�د ق�رر األهال�ي منع تلوي�ث منبع العين باالس�تحمام ف�ي مكان النبع مباش�رة أو 

إدخ�ال ال�دواب فيها و ذلك بعد انتش�ار بع�ض األمراض، األمر ال�ذي اختلف فيه 

ع�دد من رجال الس�ادة ف�رع »آل نور الدين« بما تس�بب في قتل رجل م�ن أبناء نور 

الدي�ن؛ فاضطر القاتل للهجرة مع أفراد أس�رته لقط�ر وطلب األمان من قائم مقامها 

جاسم آل ثاني. وحدث أن رفض آل ثاني طلبه، وأتاح له في المقابل اإلقامة في قطر 

دون ضمان؛ مما دفعه للهجرة إلى دارين واإلقامة فيها. وقد ظهر من هذه العش�يرة 

»الس�ادة« قاضي المحكمة الس�نية في العهدين العثماني والس�عودي السيد إبراهيم 

بن سيد صالح)1(.

هج�رة ثالثة تمت لداري�ن في العام 1229ه )1814م( من قبل عش�يرة آل بن 

عل�ي التي كانت تس�كن الدمام قديًما قرابة ع�ام 1260ه )1844م(، حين هاجروا 

إليه�ا قادمين من جزيرة )ِقي�س( التي تعرف اليوم بجزيرة )ِكيش(، وس�كنوا الدمام 

بمعي�ة أميره�ا ف�ي تلك الفترة الش�يخ محمد ب�ن عبد الل�ه آل خليفة، ث�م طلبوا من 

حكوم�ة البحرين اإلذن لهم باالنتقال إلى جزيرة البحرين؛ فأقاموا في البحرين فترة 

انتهت بخالف بين ش�يخهم المدعو سلطان بن سالمة مع أبن حاكم البحرين آنذاك 

خالد بن عيسى آل خليفة؛ مما اضطر آل بن علي للهجرة إلى قطر.

)1(  عرض المحاضر بعض وثائق توليته منصب القضاء عبر عرض مرئي.
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وق�د وقف�ت على بعض الوثائق التي حكت أس�باب هذا الخ�الف، وهو رغبة 

العثمانيي�ن ف�ي إنش�اء مرك�ز عثماني ف�ي بلدة )الزب�ارة( التابع�ة لقطر ورف�ع العلم 

العثمان�ي علي�ه ألخ�ذ اعت�راف بريطاني�ا بذل�ك، واس�تقدموا لتحقي�ق هدفهم عام 

1312ه )1895م( قائ�ًدا عثمانًي�ا ل�م يقم فيها طوي�اًل؛ فقد هرب للوك�رة في قطر 

بحجة اعتداء البدو عليه. وألن المقيم البريطاني في )بوش�هر( علم بهجرة س�لطان 

بن س�المة مع أس�رته من البحري�ن للزب�ارة، وألن بريطانيا كانت ت�رى الزبارة جزء 

من حكومتها هي وليس الدولة العثمانية؛ فقد ُطلب من بن س�المة العودة للبحرين 

فرف�ض بحجة تبعية الزبارة للحك�م العثماني، األمر الذي أدى بالحكومة البريطانية 

لقصف الزبارة بالمدفعية وتهجير أهلها منها بقيادة الكابتن )كاس�كين( بعد إمهالها 

يومين إلخالء المنطقة)1(.

وقد هاجر بن س�المة بعد ذلك للقطيف واتصل بقائم مقامها، ثم أرسل خطاًبا 

لوالي البصرة ش�كى فيه مظلوميته مع عش�يرته بس�بب تعديات اإلنجليز عليهم في 

منطق�ة الزب�ارة، وحين علم حاكم البحرين عيس�ى ب�ن علي آل خليف�ة بتواجده في 

المنطقة أرس�ل له اثنين من عش�يرة العمام�رة � وهم فرع من الدواس�ر � لقتله وكان 

لهم�ا معه ثأر يطلبانه، فقتلوه في رأس تنورة. وحدث أن نش�ب في عش�يرته خالف 

بع�ده عل�ى الزعام�ة؛ عادوا عل�ى إثره لقط�ر حت�ى الع�ام 1329ه )1911م( حين 

توجهوا لدارين واستقروا فيها.

في نفس الفترة كان العثمانيون يرغبون العماير  �  وهم فرع من بني خالد � في 

جزيرة )جنة( بالهجرة إلى دارين لتحقيق زيادة سكانية تساهم في إنجاح مشروعهم 

لتحوي�ل التج�ارة م�ن البحري�ن إل�ى دارين الذي أش�رت ل�ه س�ابًقا. وكان العماير 

يس�كنون دارين في موس�م الغوص فقط؛ ويع�ودون بعدها لمنطق�ة الدفي وجزيرة 

جنة والمسلمية شمال الجبيل، حيث يقيمون.

)1(  أيًضا عرض بعض الوثائق التي تشير لهذا الحدث.
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وقد بقي الحال على ما هو عليه حتى فتح الملك عبد العزيز القطيف واألحساء، 

وقام بإصالحات، أنش�ا خاللها بعض المراكز؛ مما دفع بالعماير لالس�تقرار بشكل 

رس�مي في دارين ع�ام 1335ه )1917م(، قبل أن ينتقل جزء منهم مجدًدا لمنطقة 

)عنك( عام 1342ه )1924م( ويختلطوا ببني خالد هناك.

ومن الهجرات التي وقفت عليها أيًضا هجرة تمت في العام 1341ه )1923م( 

من البحرين؛ بس�بب تضييق المقيم البريطاني فيها، وكان يدعى )ديلي( على بعض 

العش�ائر التي اصطدمت معه وعندما عزل االنجليز حاكم البحرين عيس�ى بن علي 

وعينوا مكانه ابنه الش�يخ حمد بن عيسى آل خليفة. وقد تزعم هذه الحركة اثنان من 

أهالي البحرين هما أحمد بن الحج أبو فالس�ة وكان زعيم عش�يرة آل بو فالسة في 

منطق�ة الح�د، وعبد الوهاب الزياني، وكان أحد أعي�ان المحرق. وتذكر الوثائق أن 

هذي�ن االثنين توجها للملك عبد العزيز وطلبا منه اإلذن بالنزوح للمنطقة الش�رقية 

فرح�ب المل�ك بهما، فقبض عليهما و نفيا من قبل االنجليز إلى الهند فيما هاجرت 

عش�يرتاهما و عش�يرة الدواس�ر إلى الدما؛ قبل أن يرسل لهما جاس�م بن محمد بن 

عبد الوهاب الفيحاني رس�الة يدعو فيها أسرة أحمد بن الحج آل بو فالسة للتحول 

لدارين بحجة أن الدمام غير صالحة للسكنى؛ فانتقلوا بأهلهم لها)1(.

كنت قد أشرت إلى حديث الحق عن نجاح تجارة الغوص في دارين. والواقع 

أن ه�ذه التجارة نجحت فعاًل واس�تمرت حتى الع�ام 1370ه )1951م(؛ فقد كان 

سكان دارين في تلك الفترة تجار لؤلؤ من البحرين وقطر. وقد برز في دارين ثالث 

فئ�ات لوظائ�ف متعلقة بتجارة اللؤلؤ، ه�ي فئة الممولين، الطواوي�ش، والنواخذة. 

والمم�ول ه�و من يم�ول النوخ�ذة بداية موس�م الغوص بالم�ال بكل م�ا يحتاج له 

لدخول البحر؛ بشرط عرض كامل المحصول عليه حين عودته؛ ليصدر منه ما يريد 

للهند ويبيع بعضه على الطواويش الذين يتاجرون في اللؤلؤ بيًعا وشراًء.

)1(  تم استعراض بعض الرسائل من قبل المحاضر. 
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وخالل عملية بحثي في وثائق الغوص وقفت على اثنتي عشر مجلًدا منذ نهاية 

العهد العثماني وحتى العام 1370ه )1951م( واطلعت على ما فيها من معلومات 

ع�ن أبرز تجار اللؤلؤ وس�يرهم، فضاًل ع�ن تفاصيل دقيقة لنظام الغوص القاس�ي؛ 

وال�ذي كان يجرد األفراد العاملين في الغوص من أبس�ط الحق�وق؛ فلم يكن يحق 

ألحده�م مث�اًل العمل داخل أو خارج منطقته نهائًيا في حال تعلقه بدين إال بإذن من 

النوخذه صاحب الدين. 

ويطي�ب ل�ي أن اذكر لك�م بعض أبرز تج�ار اللؤلؤ في منطق�ة الخليج كالتاجر 

محمد علي زينل في العهد الس�ابق للدولة السعودية، وكان يعد أكبر تجار الخليج؛ 

فق�د وص�ل تجارته إل�ى بومبي وس�واحل ف�ارس، وكان أول تاجر خليجي يس�افر 

لفرنسا. أما في العهد السعودي فهناك التاجر عبد الرحمن بن حسن القصيبي، وهو 

وال�د وزير العم�ل اليوم الدكت�ور غازي القصيب�ي، وكان وكيل المل�ك عبد العزيز 

آنذاك.

قبل أن أختم حديثي أش�ير إلى ما حظيت ب�ه دارين في عهد الملك عبد العزيز 

م�ن اهتم�ام قبل أن يتحول ذلك االهتمام للدمام؛ فقد أس�س فيه�ا دائرة للجمارك، 

وعين فيها محمد بن عبد الله بو نّيان أميًرا، كما أنش�أ دائرة للجوازات وثالثة مراكز 

ح�دود، وقد عمل الملك على تش�جيع عدد من الش�خصيات الب�ارزة لإلقامة فيها، 

حيث أرسل لها بعض رجاله، أمثال محمد بن حسن بن عايشة الذي أصبح من كبار 

التجار الحًقا، ومثل الش�يخ عبد الله األنصاري � وأصله من قطر � الذي أس�س في 

دارين أول مدرسة نظامية. 

كذلك ساعد الملك عبد العزيز على حفر أول عين في دارين على يد )هولمز( 

ال�ذي فت�ح ش�ركة مختصة ف�ي مجال حف�ر العيون في جزي�رة البحري�ن يهدف من 

خاللها أساًسا للتنقيب عن البترول. وكانت تلك العين لعلي بن عبد الله العبيدلي، 

صه�ر إبراهي�م بن هارون، كما حفر عينً�ا أخرى في الكوي�ت لحاكمها آنذاك. وفي 
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ع�ام 1356ه )1937م( طل�ب إبراهيم بن هارون من حكومة البحرين إرس�ال آلة 

حفر تابعة لشركة »هلمز« من البحرين إلى دارين تم على إثره حفر عين بن هارون، 

ليتوال�ى بع�د ذلك حفر عدد م�ن العيون بأمر من الملك عب�د العزيز في رأس تنورة 

والجبيل.

وق�د ورد أن هولم�ز قدم عرًضا ألهالي دارين بحفر آبار دون مقابل حتى يظهر 

الماء، األمر الذي شجعه الملك ودعا الناس لإلقبال عليه.

 الأ�سئلة والتعقيبا�:
مدير الندوة:

أش�كرك بداية أس�تاذ ج�الل على ه�ذا الط�رح الث�ري والمعلوم�ات الدقيقة، 

واس�مح لي بس�ؤالك عن س�كان دارين األوائل، آل س�ميط والجالهمة؛ أين كانوا 

قبل سكنهم دارين؟ 

م�ن جانب آخر أش�رت إلى تكري�م محمد بن عب�د الوهاب الفيحان�ي بتلقيبه 

بالباشا إلصالحاته التي قام بها. ماذا كانت إصالحاته؟

المحا�ضر:
يعد آل س�ميط امتداًدا عش�ائرًيا كبيًرا في المحمرة وعّب�ادان وجنوب البصرة؛ 

وكان من بين هذه األس�رة حكام لبلدة الزبير جنوب البصرة. وقد وصل آل س�ميط 

مع عش�يرة العتوب إلى الزبارة عام 1197ه )1783م( عندما أسس�ها التاجر أحمد 

بن رزق، والعتوب تحالف عش�ائري بحري مكون من أس�رة آل صباح وهم حكام 

الكوي�ت الي�وم، وآل خليفة، وهم ح�كام البحرين اليوم كذلك، كم�ا يضم إلى هذا 

التحالف آل بن علي وآل رومي وآل بش�ر وآل س�ميط وآل بوعينين الذين س�يطروا 

على سواحل قطر قبل أن ينتقلوا للبحرين بتفاصيل كثيرة.
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أما عن إصالحات الفيحاني فقد أش�رُت إلى أن نافذ باش�ا كتب في تقريره عن 

تش�جيع الفيحان�ي ألهالي دارين عل�ى االس�تقرار وترميمه لقلعة داري�ن، كما وأن 

القائد العثماني جمع تبرعات من األهالي لترميم بقية القالع في منطقة القطيف.

الأ�ضتاذ محمود الهاجري )باحث تاريخي(:
ما هي مكونات الس�كان الحاليين في دارين؟ وإلى أي قبيلة فيها تعود النس�بة 

األكبر؟

المحا�ضر:
تغيرت التركيبة السكانية لدارين اليوم؛ فقد هاجر أغلب السكان إلى رأس تنورة 

والجبي�ل والخبر والظهران، حتى لم يبق فيها س�وى ع�دد قليل من العوائل؛ هي آل 

بن علي الذين يعد تواجدهم فيها كبيًرا مقارنة ببقية العوائل، وقد نزح كثير منهم إلى 

الدمام. ثم هناك العماير بأعداد ملحوظة، وهناك آل الفيحاني، وقد تقلصوا بش�كل 

كبي�ر، وهن�اك آل الهارون، وقد انتق�ل أكثرهم إلى رأس تن�ورة. وهناك مجموعات 

مهاجرة أخرى كبني خالد وآل الدحيم الذين يشكلون فيها أغلبية.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
بدا من حديثك أن دارين بقيت كثيفة س�كانًيا حتى مع بداية العهد الس�عودي. 

متى بدأت الهجرة المعاكسة منها، وماذا كانت األسباب؟

 المحا�ضر:
الهجرة األولى من دارين بعد اس�تقرارها كان لرأس تنورة؛ بسبب عمل الكثير 

من أبنائها في شركة أرامكو، ومواجهتهم صعوبات في التنقل من مقر سكنهم لمقر 

عملهم. وكانوا قد طلبوا من شركة أرامكو تخصيص جزيرة )حالة زعل( لسكنهم، 

لكنه�ا رفضت، األم�ر الذي دعاهم لالنتقال النهائي إل�ى رأس تنورة، وكان أغلبهم 
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من آل بو عينين. وقد بنت لهم شركة أرامكو فيما بعد بيوًتا تملكوها.

الهج�رة الثاني�ة تمت بعد تحس�ن األوض�اع االقتصادي�ة في قط�ر؛ فقد بدأت 

الحكومة القطرية بعدها بمراس�لة القبائل ذات االنتماءات القطرية ودعوتها لإلقامة 

في قطر، ومنتها بتحس�ين أوضاعها االقتصادية، فتشجعت كثير من العوائل للنزوح 

إل�ى هن�اك فع�اًل. وكان ممن نزح خليف�ة ابن هتم�ي البنعلي الذي أصب�ح فيما بعد 

رئيس مجلس الشورى القطري، وعبد الله بن إبراهيم األنصاري الذي أصبح وزيًرا 

لألوقاف القطرية. وقد حصل االثنان على الجنسية القطرية.

هناك أس�باب أخرى ش�جعت عل�ى الهجرة من دارين، منها م�ا كانت تتعرض 

ل�ه جزي�رة تاروت في أوقات المد من فصل تام عن مدينة القطيف مما يعيق وصول 

أبنائها العاملين في شركة أرامكو بواسطة السيارات التي منحتها لهم الشركة.

الأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
على حس�ب علمي.. س�كن آل بو فالس�ة منطقة الزور ثم سنابس، ووددت لو 

أنك أكدت ذلك أو نفيته. من جانب آخر.. أنَت ذكرت أن الفيحاني جدد بناء قلعتين 

في تاروت. ماهما تلكما القلعتان؟

المحا�ضر:
ال شك أن آل بو فالسة قد سكنوا الزور، ولكن الكثير من المؤرخين لم يكتبوا 

عن تاريخ الزور من حيث التأسيس. وشخصًيا لم أبحث بشكل مرّكز حقيقة في هذا 

الموضوع، لكني علمت أن أحمد بن زنيد كان أحد زعماء عشيرة آل بو فالسة الذين 

تواج�دوا ف�ي الزور، فيما نقل لي عن الش�يخ محمد خليفة بو فالس�ة كبير الجماعة 

المتواجدة في بلدة الحد تابع البحرين.

أما القلعتان اللتان جدد بناؤهما فهما قلعتا تاروت ودارين. وقد أشرت لكتابة 

نافذ باش�ا عنهما في تقريره حين أش�ار إلنجازات محمد بن عبد الوهاب الفيحاني 
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قبل تكريمه بلقب باشا عام 1305ه )1888م(.

الأ�ضتاذ علي اأحمد القبعة )�ضخ�ضية اجتماعية(:
عالق�ة أه�ل دارين بالقطيف وت�اروت أمر واقع، لكنك لم تش�ر ل�ه من قريب 

أو بعي�د، فلم�اذا؟ ث�م أال تتفق معي أن كث�رة الهجرات من دارين توح�ي بعد انتماء 

لألرض؟

المحا�ضر:
عنوان األمس�ية كان لمحات ع�ن تاريخ دارين واللمحات تعني االس�تعراض 

الس�ريع. والحقيق�ة أن�ه لم يك�ن لدي مجال لإلس�هاب ف�ي تفاصيل أكث�ر، إال إني 

أش�رت لوجود عالقات بين أهالي دارين وأس�ر النواخذة في س�نابس كأسرة الغانم 

والحبيب.

أم�ا بالنس�بة لكثرة هج�رات أهل دارين ف�إن المتتبع لتاريخ الخمس�مائة س�نة 

الماضية يجد أن العش�ائر الساحلية بش�كل عام لم تكن مستقرة، على عكس سكان 

الواح�ات كواح�ة القطيف الت�ي يفرض عليها نم�ط حياتها االس�تقرار. وكلنا يعلم 

اعتماد أبناء الواحات األساسي على الزراعة التي تتطلب اإلقامة الدائمة.

الأ�ضتاذ ح�ضين �ضلهام )باحث تارخي(:
ذكرَت أن تحالف العتوب كان من أكبر العوائل التي هاجرت لدارين. وحسب 

اطالع�ي على تاريخ عمان وجدت أن ألكثر العوائل التي ذكرتها أصول فيها، وهذا 

خلط وقع فيه أكثر المؤرخين؛ فلعائلة بو عينين على سبيل المثال حصن معروف في 

عم�ان، وفيه حصلت حروب عديدة، إال أنك ذك�رت أنهم أتوا مع تحالف العتوب 

من المحّمرة، فكيف نوفق بين القولين؟
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المحا�ضر:
عائل�ة البو عينين دخلت في التحالف العتبي بعد تأس�يس الزبارة عام 1182ه 

)1768م(. أم�ا آل ب�ن علي فهن�اك اختالف بين آل بن علي الذي�ن المتواجدين في 

قط�ر والبحرين وآل بني بو علي المتواجدين في س�لطنة عم�ان، كما أن آل بن علي 

مالكية وآل بني بو علي أباضية. أضف إلى ذلك أن آل بن علي أنفس�هم يقولون بأن 

العت�وب س�كنوا عمان فترة من الزم�ن ولديهم خور العتوب في عم�ان، فيما يوجد 

عشيرة ثالثة تسمى آل علي أيًضا مختلفة تقييم على الساحل الفارسي.

 الأ�ضتاذ محمد ال�ضيوخ )كاتب وباحث اجتماعي(:
أش�رت في حديثك إل�ى توجيه الملك عبد العزيز دع�وات لبعض العوائل في 

المناط�ق المج�اورة للس�كن في داري�ن كونها منطق�ة صالحة ومهيئة بش�كل كامل 

للس�كن؛ في حين أنك أش�رت قبل ذلك إلى مش�اكل دارين مع قل�ة مصادر المياه. 

أتساءل عن سبب عدم توجيه الملك األهالي لإلقامة في القطيف أو تاروت مثاًل.

المحا�ضر:
أغل�ب العوائل الت�ي دعاها الملك لإلقامة في دارين كان لها مصاهرات قديمة 

فيها؛ كعائلة بو فالسة مثاًل، وهناك أسر سكنت دارين كآل بن علي سكنوها لفترتين 

من الزمان، الس�كن األول في العهد الس�عودي األول ...هاجروا بعدها إلى جزيرة 

ِقيس )ِكيش(، ثم في العهد السعودي الثاني. ولم يكن في اعتقادي ثمة سبب آخر.

الأ�ضتاذ عبد الباقي الب�ضارة )رجل اأعمال(:
ذكرت أن بعض األسر هاجرت بشكل نهائي من دارين بسبب خالفاتنا مع أهل 

القطي�ف. ه�ل كان لتلك الخالفات بع�د طائفي أو اقتص�ادي؛ خصوًصا وأن هناك 

معلومات تشير إلى قرصنة الجالهمة الذين كانوا يسيطرون على أموال البحارة في 

الخليج.
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م�ن جان�ب آخر.. إلى أي القبائ�ل تنتمي العوائل التي هاجرت واس�تقرت في 

دارين كقبيلة الجالهمة والسميط وبن علي وآل هارون وغيرهم؟

المحا�ضر:
 كان ْرَحَم�ْه بن جابر الجالهمة يقيم في الدم�ام أميًرا عليها وعلى القطيف من 

قبل الدولة السعودية األولى. وقد اشتهر بالقرصنة فعاًل؛ حيث سجل عليه اإلنجليز 

ذلك ألنه كان يهاجم الس�فن التابعة آلل لخليفة � حكام البحرين � لثأر كان بينهما، 

كما س�جلت بعض تعدياته أهالي المنطقة؛ فقد حاصر خليج القطيف ومنع الس�فن 

م�ن الخ�روج ليحصل عل�ى ضريبة معين�ة. ولما قتل ف�ي رأس تن�ورة انتهى الدعم 

العش�ائري له وصار ولده بش�ر ب�ن ْرَحَمْه ه�و الباقي في دارين. وتذك�ر األخبار أنه 

هوجم من قبل أهل القطيف وهدمت بعض أجزاء قلعة دارين التي كان يحتمي بها.

أم�ا عن س�ؤالك أن أصول العوائل التي س�كنت دارين فأس�رتي � آل الهارون 

� تنح�در م�ن قبيلة الخزرج األنصارية. س�كنوا البصرة قبل الهج�رة على البحرين، 

وكان من�ا الش�يخ أحمد نور ب�ن محمد األنصاري قاضًي�ا فيها. أما عائل�ة البن علي 

فتنح�در م�ن قبيلة بني س�ليم الحجازية التي تنتمي لها الش�اعرة الخنس�اء. وتنحدر 

عائلة الجالهمة من قبيلة عنيزة، فيما تنحدر عائلة الفيحاني من قبيلة سبيع في نجد، 

وتنحدر عائلة البوعينين من قبيلة بني تميم أو بني خالد؛ على اختالف روايات.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
من خالل دراس�اتك والوثائق التي وقفت عليك كي�ف كان التعايش المذهبي 

بي�ن أهل دارين وأه�ل القطيف في ظل التنوع المذهبي الذي ضم ش�وافع وموالك 

وش�يعة وغير ذلك؟ هل مرت علي�ك صور لهذا التعايش؟ وهل كان يس�يطر عليها 

االختالف أم االنسجام؟
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المحا�ضر:
ال ش�ك أنه كان هناك تعاي�ش فرضته طبيعة الحياة بين أه�ل دارين والقطيف، 

وتثب�ت الوثائ�ق مرور العالق�ات بين الطرفي�ن بحاالت تصعيد وتخفيف ألس�باب 

سياس�ية تحكم�ت فيه�ا الدولة العثماني�ة وبريطاني�ا لمصالح ش�خصية. وأذكر أني 

وقف�ت على قتال دار بين الطرفين اس�تنجد فيه أهل داري�ن ببادية بني هاجر فترة من 

الزم�ن. ثم إن هناك أس�باب اقتصادية حتًما فرضت نوًعا م�ن العالقات لعل أبرزها 

يتمثل في تجارة الغوص التي تعامل فيها بحارة أهل القطيف مع نواخذة دارين.

مدير الندوة:
كان الحديث ش�يًقا فعاًل، والمعلومات ثرية، وكان حضور األستاذ جالل طيًبا 

وحضورك ال ش�ك كذلك، وألن وقت أمس�يتنا تصرم؛ ال أملك إال أن أقدم شكري 

وامتناني لكل من ساهم في خروجنا بهذا الحوار الفعال، وتصبحون على خير.



الندوة الحادية والع�سرو�

حديث في االعتدال لماذا؟ وكيف؟
1430/6/9ه الموافق 2009/6/2م

ال�سيف: الدكتور عدنا� بن جمعا� الزهراني �
محام متخصص في االستشارات القانونية والشرعية

مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب*)1) �

*  راعي المنتدى.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

حاصل على درجة الدكتوراة في أحكام التجارة اإللكترونية  �
في الفقه اإلس�المي، وعلى درجة الماجس�تير ف�ي الفقه من 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
صاح�ب دار العدن�ان للمحام�اة واالستش�ارات الش�رعية  �

والقانونية بجدة. 
له العديد من المؤلفات منها: �

دور االس�تعمار ف�ي إح�الل القواني�ن الوضعي�ة ف�ي الب�الد . 1

اإلسالمية.

اإلسالم عقيدة بال تعقيد.. 2

 في التحقيق الجنائي من الوجهتين الشرعية والقانونية.. 3

اإلعجاز التشريعي في اإلسالم.. 4

أساس النبوغ.. 5

 باإلضافة للعديد من الدراسات الموازنة، منها: �
 نقض الوضوء بمس الفرج.. 1

شروط ومبطالت االعتكاف.. 2

إخراج القيمة في الزكاة. . 3

مفتاح باب الريان في معرفة آداب الصيام.. 4



حديث في االعتدال لماذا؟ وكيف؟

مقدمة مدير الندوة:
أرح�ب بكم ف�ي هذه األمس�ية وأرح�ب بضيوفنا الك�رام الذين قدم�وا لنا من 

مناط�ق مختلف�ة س�عادة الدكتور عدن�ان الزهراني واألس�تاذ عبد الل�ه الزهراني من 

جدة، واألخوة األكارم من مملكة البحرين األستاذ رضا رجب من جمعية التجديد، 

واألس�تاذ عيسى الشارقي؛ وهو كاتب ومفكر إسالمي، ثم األستاذ جواد العصفور؛ 

من مؤسسي مركز البحرين لحقوق اإلنسان فأهاًل وسهاًل بهم وبكم جميًعا.

حديثنا في هذه األمس�ية مع الش�يخ الدكت�ور عدنان جمع�ان الزهراني والذي 

سيتناول موضوًعا في غاية األهمية؛ لتعلقه بحديث االعتدال: لماذا؟ وكيف؟

وف�ي الحدي�ث ع�ن خطاب االعت�دال تط�رح العديد م�ن األس�ئلة والمحاور 

المهم�ة؛ نظ�ًرا ألهمية هذا الموض�وع وضرورته الملّح�ة، مثل: لم�اذا تغيب حالة 

االعتدال عن مجتمعاتنا الش�رقية وتس�ود حالة من التش�دد والتوتر الدائم فيها؟ وما 

ه�ي األس�باب وراء ضعف خطاب االعتدال في مجتمعاتن�ا؟ هل خطاب االعتدال 

ض�رورة لتنمي�ة وتطوير مجتمعاتنا ولتعميم حالة االس�تقرار والس�لم األهلي فيها؟ 

وإذا كان كذل�ك، فكي�ف يمك�ن تطوي�ر مثل هذا الخط�اب، وخاصة ف�ي مجتمعنا 
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الس�عودي بش�كل محدد؟ ما هي اآلفاق ومجاالت خطاب االعتدال في مجتمعنا؟ 

وما هي التحديات التي تواجهه أيًضا؟

مجموع�ة من المحاور واألس�ئلة س�يحاول ضيفن�ا الكريم اإلجاب�ة عليها من 

خالل حديثه في ليلة تعتبر من ليالي التسامح واالعتدال والحوار في وطننا الغالي؛ 

حي�ث أنه باإلضافة للقائنا هذا، هناك لقاء آخ�ر مهم يعقد في الرياض بين مجموعة 

م�ن مثقفي وعلماء القطيف واألحس�اء م�ع لفيف من العلماء ف�ي الرياض بحضرة 

الشيخ عبد الرحمن المحرج. وهذا أمر يعزز حالة التواصل بما يثلج الصدر.

ن�س المحا�سرة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصالة على رسول الله. جاءني هذا التكليف حقيقة 

ا ولم يكن لدي ما أس�تطيع أن أعد ب�ه ورقة عمل بالصورة التي  ف�ي وقت قريب جدًّ

أك�ون راضًي�ا عنها، لكن خطاب االعت�دال همي. لذا، ال أجد مش�كلة في الحديث 

عن�ه في أي وقت، وأتصور أنه ال يجد أي ش�خص مش�كلة ف�ي الحديث عن همه، 

لمرافقته له في منامه ويقظته.

حين أس�تعرض عن�وان المحاض�رة )خطاب االعت�دال لم�اذا؟ وكيف؟( فإن 

سؤااًل يطرح نفسه عن معنى االعتدال. ما هو االعتدال، ومن هو المعتدل؟

يعرف االعتدال بأنه وسط بين نقيضين، وأعّرفه بأنه موقف اآلخر منك إيجاًبا؛ 

فأن�ت ال تس�تطيع أن تص�ف نفس�ك باالعتدال مال�م يعترف لك اآلخ�رون بذلك، 

األمر الذي يقلب القاعدة ويبلور المؤش�ر المطلوب للقياس حيث يؤكد أن وصف 

اإلنس�ان لنفس�ه باالعتدال هو بداية الوقوع في عدمه؛ ذاك أنه متى ما حكم اإلنسان 

على نفس�ه يكون قد خرج عن المس�ار الصحيح الذي يح�دده حكم اآلخرين. وما 

تقدم قاعدة ال تختص بقضية االعتدال فقط، فهي تشمل كل ما نقول أو نفعل.

م�رت جن�ازة في عهد رس�ول اللهA فش�هد الناس له�ا بخير، فق�ال: وجبت 
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وجب�ت. ومرت جنازة أخرى، فش�هد الناس لها بغير ذلك، فق�ال: وجبت وجبت. 

فقال�وا: عجبنا لك يا رس�ول الله؛ تق�ول وجبت في الحالتين، قال: أنتم ش�هود الله 

ف�ي األرض. وال ش�ك أن في ه�ذه الرواية تأكي�د على صحة ما أقول؛ فما ش�هد له 

المسلمون فهو كذلك.

وق�د يتس�اءل س�ائل عن نس�بية القياس في معادل�ة رؤية اآلخرين لش�خص ما 

ورؤيته هو لنفسه؛ وذلك حين يصفونه بعدم االعتدال في حال رؤيته لنفسه كذلك، 

األمر الذي يستوجب التوقف على رأي اآلخرين والقيام بمراجعة ذاتية صادقة ينظر 

لنفس�ه فيه�ا نظرة صادقة مخلصة لل�ه؛ للوصول إلى حقيقة نفس�ه. ولن يمكنه ذلك 

دون تذوق مرارة الحيرة.

ف�ي تربيت�ي مع مش�ايخنا في الوس�ط الس�ني وج�دت بعضهم يصن�ف الناس 

بتصنيفات معينة، وكنت أس�ألهم عن س�بب ذلك، وأعيد سؤالهم عن سبب كونهم 

خط�أ وكوننا ص�واب؛ فكنت أس�مع إجابات توقعن�ي في حيرة تنهش�ني وتدعوني 

للبح�ث ع�ن مخرج لها؛ فلم أكن أملك تجاهل س�ؤال مش�ايخي ع�ن تحزبنا نحن 

اآلخرون، ليأتيني الرد نفًيا، وما كان مني أن أقتنع وأسلم برد كهذا؛ فقد ولدت مثل 

هذه الردود في نفس�ي هواجًس�ا تس�ألني عن س�بب نظرتي لآلخرين بنظرة ال أقبلها 

على نفسي، وعن طرف ثالث كيف يراني؟

الحي�رة الت�ي عش�تها دعتن�ي لتأمل خرج�ت منه بقناع�ة بعدم مس�ؤوليتي عن 

تصنيف الناس، وبأن الحزبية ليست خطأ، واقتنعت تماًما أن الحزبية حزب، وعدم 

الحزبي�ة حزب أيًضا؛ فلكال الطرفين فكرة يتحزب حولها باس�م الحزبية أو عدمها، 

وال أخفيكم أن قناعتي هذه انسحبت على كثير من تفاصيل حياتي، وربما كان ذلك 

ما دعا اآلخرين لوصفي باالعتدال، ولست أصف نفسي بذلك، في الحين الذي ال 

يماد يوجد من ال يصف نفسه باالعتدال، يشمل ذلك المعتدل والمتطرف على حد 

سواء.
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االعتدال أمر مطلوب، وال شك في ذلك. وقد يتساءل سائل: لماذا؟ ورغم أننا 

نس�مع في اإلجابة على ذل�ك عن عدم وجود بديل لالعتدال غي�ر التطرف، إال أني 

أرى أن أمر الله باالعتدال فوق كل سبب. جاء في القرآن الكريم قوله تعال: }َوإَِذا 

ُقْلُت�ْم َفاْعِدُل�وْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى{)1(. وتش�ير هذه اآلية بوض�وح ألمر الله عز وجل 

لخلق�ه أن يكون�وا عادلين ف�ي قولهم تحقيقا للتق�وى، األمر ال�ذي يدعو لالجتهاد 

لبلوغ هذه المنزلة.

الخط�اب اإللهي هن�ا يحتم على أينا أن يكون عاداًل، وقلًقا في تحقيق العدالة؛ 

فالعدال�ة ليس�ت أم�ًرا س�هاًل يمك�ن نيل�ه بس�هولة، ب�ل باالجته�اد. وقد وع�د الله 

َه  ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُس�ُبَلنَا َوإِنَّ اللَّ المجتهدي�ن بالوصول بقوله تعالى: }َوالَّ

َلَمَع اْلُمْحِسنِيَن{)2(. 

هناك وس�ائل وطرق يستطيع اإلنسان أن يحقق بها االعتدال في نفسه، وأعتقد 

أن أه�م هذه الط�رق يتمثل في الصحبة الصالحة. يقول عز وجل: }َواْصبِْر َنْفَس�َك 

ُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة  ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ َمَع الَّ

ْنَي�ا{)3(، وال تقتصر ه�ذه النصيحة في حياة اإلنس�ان على إصالح أموره  اْلَحَي�اِة الدُّ

العبادية فقط، بل تنس�حب على إصالح أفكاره ومزاجه العام وسلوكه. وليس األمر 

س�هال حقيقة، لذلك اس�تخدم الله عز وجل لفظة )اْصبِْر(، يريد أن يجاهد اإلنس�ان 

نفس�ه وه�واه في تخي�ر صحبته. وال يخلو مجتم�ع ما من صحبة ق�ادرة على تحفيز 

التخلق باالعتدال، وهم ممن يستحقون البحث عنهم بإخالص يريدون به وجه الله 

تعالى وبمقدار اإلخالص لدى الطرفين يكن االعتدال حاضًرا.

ثم�ة وس�يلة أخرى يمك�ن تحقيق ه�دف االعت�دال عبره�ا تكمن ف�ي الثقافة 

)1(  سورة األنعام، اآلية 152

)2(  سورة العنكبوت، اآلية 69

)3(  سورة النعكبوت، اآلية 28
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واإلطالع. وقد يتس�اءل أحدكم عن ترتيب لهذا الجانب المهم بعد الصحبة وليس 

قبل�ه، والحقيق�ة أن�ي ال أقلل من قيم�ة المعرف�ة والثقافة، فهي معين لإلنس�ان على 

التوازن، إال أن الثقافة ال تكون منتجة حتًما إن هي جاءت من مصدر إقصائي، ولك 

أن تتخي�ل طالبي�ن بيدي ش�يخين؛ الطالب األول مقصر وش�يخه مجته�د، والثاني 

عك�س ذلك. ترى هل س�يحتاج الطال�ب األول وقًتا طوياًل ليصبح إنس�اًنا معتداًل؟ 

وف�ي مقاب�ل ذلك، هل س�يتمكن الطالب الثاني م�ن تحقيق االعتدال في نفس�ه مع 

ش�يخه اإلقصائي قبل أن يعيش الحيرة التي تحدثت عنها في بداية حديثي، وقبل أن 

يكون له ضحايا كثر.

ال ش�ك إذن أن المعرف�ة رغ�م أهميته�ا.. إال أنه�ا ليس�ت بأه�م م�ن الصحبة 

الصالح�ة، وحي�ن أتحدث عن المعرفة فأن�ا أعني المعرفة المحاي�دة، المعرفة التي 

تنبث�ق ف�ي موقف معين يحت�اج للتفكير المعت�دل البعيد عن تخير األف�كار الداعمة 

لتفكير الشخص نفسه.

أذك�ر أن�ي حين كن�ت ال أزال طالًبا وق�رأت ما قرأت من فكر المعتزلة س�ألت 

مش�ايخي عنهم، فكنت أس�مع ع�ن عقيدتهم الخاطئة وع�ن عقيدتها الصحيحة في 

المقاب�ل، كما كنت أس�مع عن رأي ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية فيه�م، وعن ضرورة 

األخذ بكالمه، أس�وة بمشايخي الذين استأنسوا به وبعظمة رده، رغم أن أحًدا منهم 

لم يقرأ كتاًبا واحًدا للمعتزلة أساًسا. 

وال أخفيك�م أن�ي حين ق�رأت كتب المعتزلة أوش�كت أن أك�ون معتزلًيا. وقد 

صرح�ت بذلك لش�يخي حين قلت ل�ه : »لو أني أق�ول باالجتهاد في ب�اب العقيدة 

لصرت معتزلًيا«، فحمد الله أني ال أقول باالجتهاد. وبمناس�بة ذكر التقليد هنا أقول 

أن�ه م�رت علينا فترة حرمن�ا فيها التقلي�د، ثم أوجبناه؛ ال لش�يء إال لحيرة عش�ناها 

للوصول إلى الحق بعون الله عز وجل. والوصول للحق هو ما يجعل الحيرة ممتعة.
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ربم�ا يعل�م بعضكم أن�ي أتول�ى إدارة الرقابة الش�رعية في بن�ك الجزيرة، وقد 

س�ألني قب�ل فترة أحد طالب�ي � ويعمل معي في اإلدارة في نفس الوقت � عن ش�يخ 

اإلس�الم بن تيمية وعن تضارب اآلراء فيه، وم�ا كان يعلم حقيقة بتكفير البعض له، 

وحي�ن أخبرته ذهل، وله الحق في أن يذهل حقيقة؛ ألنه يؤمن بأنه ال يحق ألحد أن 

يص�ادر آراء اآلخري�ن وأن يكفرهم فقط ألنهم ينتهجون غير ما ينتهج ويؤمنون بغير 

ما يؤمن.

إن�ه م�ن الخطأ الش�نيع أن يغلق أحدهم كل ش�يء؛ معتقًدا أن�ه ليس على وجه 

األرض من هو على حق س�واه، وال أس�تبعد أن مثل هذا األحد لن يتردد في إقصاء 

طائفت�ه أيًض�ا. وليس بفتح كل ش�يء كحال�ة مقابلة بأقل ش�ناعة. وقد س�ألت أحد 

ش�يوخي ذات م�رة عن الس�بب في عدم قبولن�ا الخالف مع األش�اعرة مقابل قبولنا 

بالخ�الف م�ع الش�افعية والمالكية، فقال لي أن األش�اعرة فئة ضال�ة، وأننا نختلف 

معها في األصول مقابل خالفنا مع المالكية والش�افعية في الفروع فقط وضرب لي 

مثاال على ذلك باختالفنا المقبول مع مخالفينا في بعض تفاصيل المسائل المتعلقة 

بالص�الة كأمر فرع�ي. وحين فكرت في كالمه الحًقا اكتش�فت م�ا غاب عن ذهني 

س�اعتها، وهو أن الصالة أصل درس�ناه في جامعاتنا على أنه مجرد فرع أصَلت في 

مقابل ذلك الفروع.

لنَّ�اِس{ وإذا بنا حائري�ن. وقال:  ق�ال تعالى ف�ي كتاب�ه الكريم: }َه�َذا َبَي�اٌن لِّ

ْلُمتَِّقي�َن{)1( وإذا بنا متخبطين؛ فأنا  }َوُه�ًدى{ وإذا بنا ضالي�ن، وقال: }َوَمْوِعَظٌة لِّ

كمس�لم سني � على سبيل المثال � بحثت ووجدت أن الصحابة مختلفون حتى في 

األص�ول، ورغم ذلك نالوا رضا الله جميًعا. وحت�ى أؤكد لكم الفكرة أضرب لكم 

على ذلك مثااًل ورد فيه عن الس�يدة عائش�ة )رض( قولها: »من زعم أن محمد رأى 

رب�ه فق�د أعظم على الله الفرية«؛ ف�ي الحين الذي أثبت ابن عب�اس الرؤية العيانية. 

)1(  سورة آل عمران، اآلية 138
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وتالحظ�ون هنا جوهري�ة الخالف الذي تجاهل�ه بعض علمائنا ورك�زوا في مقابله 

على خالفات فرعية ناهضوا بها التقارب المذهبي.

الوسيلة الثالثة لتحقيق االعتدال أراها تتمثل في السفر البدني فضاًل عن السفر 

العقل�ي والروحي، وال ش�ك أن الس�فر يس�اهم في توس�يع دائرة المع�ارف ويفتح 

لإلنسان مجاالت واسعة يفتح عبرها قنوات اتصال مع مختلف العقليات واألفكار 

والبيئ�ات الت�ي كانت مغيبة يوًما ع�ن ذهنه، األمر الذي يوطد في نفس�ه تقبل اآلخر 

مهما كان مختلًفا.

إلى هنا أتوقف؛ تارًكا طرح ما تبقى من أفكار لمناقشتها عبر حوار مشترك.

 التعقيبا� والأ�سئلة:
مدير الندوة:

نش�كر الدكتور عدنان الزهراني على ما أفاض به من حديث ش�امل فيما يرتبط 

بموض�وع االعت�دال؛ رغ�م أن�ه ركز في�ه على بع�ده الف�ردي والش�خصي. وأعتقد 

أن االعت�دال ه�و أكث�ر من مجرد حال�ة فردية يمكن ف�ي مجموعها معالج�ة الحالة 

الجمعي�ة، وكن�ت أتمنى أن يغطي الدكت�ور عدنان هذا الجانب؛ نظًرا لإلس�قاطات 

االجتماعية لهذه المفاهيم. آمل حقيقة أن نتحدث بتفاصيل أكثر من خالل الحوار.

الدكتور توفيق ال�ضيف )مفكر وكاتب(:
ا وغريبة بعض  الحقيق�ة أن الفك�رة التي تفض�ل الدكتور بعرضه�ا جديدة ج�دًّ

الش�يء، وغرابته�ا ناتج�ة لس�ببين، أولهما أنه�ا المرة األولى أس�معها فيه�ا، ولعل 

اآلخرين س�معوها قبلي. وثانيهما الس�تبطانها ما يمكن وصفه بالليبرالية. في نهاية 

المطاف أؤكد على أن اعتبار رأي اآلخرين، وال س�يما رأي الجماعة في اإلشارات 

الت�ي تفضل�ت بها علينا يا دكتور عدنان فيه إش�ارة قوية إل�ى أن رأي الجماعة معيار 
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وحجة وقيمة، وال سيما في تحديد قيمة شيء آخر؛ حكًما، وليس مجرد تصحيح أو 

تخطئ�ة. وهذه هي القاعدة التي يبنى عليها أح�د المبادئ الهامة في الليبرالية؛ أعني 

القول بتعدد الحق.

وقول�ك بتع�دد الحق حين أش�رت فيه إل�ى أن لدى كل الناس فك�رة ال يمكن 

أن نعتبره�ا حًقا مطلًقا أو باط�اًل مطلًقا، وأن ما هو حق عند اآلخرين قد ال يكون لنا 

كذلك.. أقول أني أحترم هذه الفكرة احتراًما مني لمن أختلف معهم وأحفظ حقهم 

ف�ي أن يكون لهم فكرهم المختل�ف. وإذا قلنا أن الوجه اآلخر لحديث الدكتور هو 

الدع�وة لتع�دد المس�ارات واعتبرنا كل هذه المس�ارات محترمة؛ بغ�ض النظر عن 

كونه�ا مقبول�ة أو ال فهذا يقودن�ا إلى أن الليبرالية هي الطري�ق الصحيح إلقامة نظام 

اجتماعي متسالم.

الأ�ضتاذ عي�ضى ال�ضارقي )كاتب ومفكر اإ�ضالمي(:
تعقيًب�ا عل�ى كالم الدكت�ور توفيق أقول أن�ه ينبغي الحذر من إطالق التس�امح 

على الليبرالية؛ إذا كان المقصود من الليبرالية أن الحقيقة ممكن أن تلبس كل لبس. 

فكرة التس�امح بحد ذاته�ا صحيحة ومقبولة، إال أن فكرة أن كل ش�يء صحيح غير 

صحيحة، وقد يقع أحدنا في وهمها.

إن مقتضى الحياة تفترض النظر إلى اآلخر المختلف باحترام وتس�امح وتقبل 

أم�ر ال ج�دال في�ه. والحقيقة أني نظرت للمذاهب اإلس�المية فلم أج�د فيها مذهًبا 

أراد متبع�وه الباطل فأدركوه. كله�م أراد الحق؛ فمنهم من أصابه ومنهم من أخطأه، 

ومنهم من أصاب بعضه وأخطأ بعضه، وهذا هو الغالب.

هناك سلبيات موجودة في التفكير اإلسالمي منها التقييد وعدم الحرية، ويجب 

االعتراف بذلك؛ فالخوارج مثاًل كانوا أكبر حزب إس�المي يعتقد باألمر بالمعروف 

والنه�ي عن المنكر كمب�دأ رئيس، وكانوا قد رأوا أن األمة ضيعت�ه؛ فانبروا إليجاده 
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وجعل�ه الدين كل�ه، وكفروا من لم يعم�ل به؛ فوقعوا في الخطأ األكبر رغم س�المة 

مقصدهم.

مش�كلتنا التي يجب أن نعترف بها هي أننا كمس�لمين لس�نا واقعين في ضاللة 

عقائدي�ة، بل في س�وء عالق�ات عامة، مما دفعنا للتش�كيك في اآلخ�ر ورفضه قبل 

التعرف عليه عن قرب واالس�تماع آلرائه ووجهات نظره، فإذا ما اتصلنا به تكش�ف 

لنا وجه أبيض لم نكن نراه قبل ذلك.

الأ�ضتاذ اإبراهيم ال�ضايب )م�ضرفي(:
أجبت في حديثك عن س�ؤال )لماذا االعتدال( من جانب ديني بش�كل يوحي 

لنا وكأننا نعيش في دولة فاضلة؛ في الوقت الذي نعيشه في دولة مدنية. نحن نعيش 

ف�ي دول�ة مدنية فكيف نحمي حق�وق اآلخرين الذين ال يس�تطيعون الحصول على 

العدالة ؟

المحا�ضر:
أشير بداية إلى أنني سأكتفي بالرد على األسئلة، أما المداخلة على مداخالتكم 

سيفتح باًبا لمداخالت جديدة وبذلك لن ننتهي.

األستاذ إبراهيم الشايب سأل عن آلية حماية حقوق اآلخرين الذين ال يستطيعون 

الحصول على العدالة في دولة مدنية. وأقول أننا ال نعيش في دولة فاضلة نعم، لكن 

علينا أن نخلق هذه المدينة في نفوس�نا لنعيش نفوًس�ا فاضلة قبل المدينة الفاضلة؛ 

وهذا هو االعتدال. أنت إذا عشت في نفسك مدينة فاضلة فستعيشها فعاًل.

يجب علينا يا أخواني أن ال نعلق على الدولة وال نعول على النظام؛ ألن النظام 

له من يقوم به، ولدينا وظائفنا التي نقوم بها. وأؤكد لكم أن من يقوم بوظيفته سيعينه 

الله ويس�خر له ما يعينه على أموره. هل معنى ذلك أني ال أعاني غصًصا؟ ال والله. 

أن�ا أعان�ي الكثير م�ن الظلم وأتج�رع غصًصا عل�ى مواقفي، لكن ذلك ل�ن يعفيني 
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واجبي لتحقيق العيش بنفس فاضلة.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )نا�ضط اجتماعي ورجل اأعمال(:
تفضلت دكتور عدن�ان بقولك أن االعتدال يأتي خارج التخصص. وأعتقد أن 

االعتدال داخل التخصص يكون بين المتخصصين أنفسهم، إال أنه خارجه ال يكون 

معت�داًل؛ خصوًصا إذا كان خطاًبا متخصًص�ا للعامة؛ فحين تقول أن أهل مكة أدرى 

بش�عابها مث�اًل فأنت تتحدث عن أهل مكة، وسيش�عر به كل ش�خص خارجها أنك 

تقصي�ه، وعندما نكرر كلمة أهل الس�نة فإن دافًعا في العقل الباطن س�يكون قد دفع 

إلقصاء اآلخرين ممن هم ليس�وا من أهل السنة في مفهومها الدارج؛ كالشيعة مثاًل. 

ورغم أن مفهومي الس�نة والشيعة واضحي المعنى للجميع، إال إني اعتقد بوجوب 

االنتباه لهذا األمر حين نقارن بينهما.

الأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اأديب(:
حقيق�ة أود اإلش�ارة له�ا ألنطل�ق بعده�ا بط�رح فكرت�ي، والحقيق�ة أنن�ا ف�ي 

المؤتمرات أو المجالس نبدو أكثر التزاًما وأدًبا؛ مما يعزز تقاربنا من بعضنا البعض 

ويوطد س�المة العالقة فيما بيننا، لكننا عندما نخرج للواقع االجتماعي والمؤسسي 

وفي الشارع نتحول ألشخاص مختلفين تماًما.

إن م�ا يدور ف�ي مؤتمر ما أو محف�ل أو مجلس من الناس الخيرين الجالس�ين 

معنا يجب أن ينتقل إلى األس�رة والمؤسس�ة والش�ارع، وذلك لنك�ون قادرين فعاًل 

عل�ى القول بأن لدى هذه األمة مس�ارا لالعتدال ومس�اًرا للتفاهم ومس�ارا للمحبة 

والتواصل.

الأ�ضتاذ فوؤاد الج�ضي )موظف اأهلي(:
هل االعتدال قناعة أم اكتساب؟
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المحا�ضر:
األستاذ سعيد الخباز أشار إلقصاء العقل الباطن. وهذه حقيقة ال أنكرها؛ لكني 

أدع�و للتصال�ح مع مصطلحاتن�ا أيا كانت والعم�ل على أوظفها بما يخ�دم القضية 

بعدم الوقوف تجاهها بموقف مس�تفز، وهذا مكمن اإلبداع؛ اإلبداع الذي تس�تطيع 

به خلخلة المفاهيم دون مواجهتها بشكل مباشر. وحتى أوضح الفكرة أكثر أضرب 

لكم مثاال بالحزبية. إن الوقوف بس�لبية من الحزبية سيس�اهم بش�كل غير مباشر في 

تكريس�ها، وذل�ك عبر تحفي�ز الطرف الحزبي للدف�اع عنها، أم�ا الموافقة عليها مع 

مطالبة بتعديلها س�يعكس النتيجة حتًما. وذات األمر نطبقه على المذهبية من حيث 

الموافقة عليها مع المطالبة بعدم التعصب، بل الموافقة على كل ما هو قائم واقًعا. 

األس�تاذ سعيد ضرب مصطلح أهل السنة مثااًل، وأشار ألثره في العقل الباطن 

لن يس�معه من الشيعة، وأتس�اءل في المقابل عن مصطلح الشيعة وعن ما يتركه من 

أثر في العقل الباطن للس�ني من حيث مصادرة حب علي رضي الله عنه. والس�ؤال 

ال�ذي يطرح نفس�ه هنا هو هل يش�ير واقعنا إلى إمكانية إس�قاط ه�ذا المصطلح من 

الت�داول؟ ولس�ت أعتقد ذل�ك حقيقة، لكني أؤم�ن بإمكانية أن أكون س�نًيا يجالس 

الشيعة ويأكل معهم، أو شيعًيا يقوم بذات الدور.

ما أريد التأكيد عليه هنا هو الحذر من استهالك أنفسنا وتكريس أوقاتنا إللغاء ما 

لم يتمكن التاريخ والتراث من إلغائه؛ كيال تصطدم األمة فيما استقر عليه ضميرها.

األس�تاذ ف�ؤاد الجش�ي س�أل إن كان االعتدال قناع�ة أم اكتس�اب. وحال هذا 

الس�ؤال حال من يس�أل إن كان التعليم فن�ا أو خبرة. والحقيقة أننا ال نس�تطيع عزل 

جمي�ع الحاالت اإلنس�انية ع�ن الفن أو الخب�رة، كم�ا أن االعتدال حال�ة كيميائية، 

واإلنس�ان كيمياء متحرك، وه�و خليط بين الرحمة اإللهية واالكتس�اب. لذا، أزعم 

أن على من يريد االعتدال أن يكون أكثر لجوًء لله عز وجل.
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األس�تاذ حس�ن الزاي�ر تح�دث ع�ن واقع مري�ر؛ فكم�ا ق�ال أنه رغ�م امتالك 

بعضن�ا ل�روح االعتدال خالل المؤتمرات، إال إن هذه ال�روح تودعهم أو يودعونها 

بمج�رد خروجهم خارجه، األمر الذي يؤدي به إلط�الق فتاوى عجيبة وآراء غريبة 

وتصريح�ات مريب�ة تزيد واقعنا م�رارة. لذا يج�ب على نخب مجتمعن�ا المثقفة أن 

تش�ترك بجد ف�ي عملية بث الوع�ي، وعلينا قبل ذل�ك البدء ببيوتنا ف�ي عالقاتنا مع 

أبنائنا.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضادق )كاتب(:
كي�ف لخط�اب االعتدال أن ينمو ف�ي أرضية يكون فيها السياس�ي واإلعالمي 

ورجل الدين إقصائًيا؟

الأ�ضتاذ علي العبا�ض )راعي منتدى الو�ضطية الثقافي(:
أال تعتقد يا دكتور عدنان أن ما تفضلت به من طرح جميل وراٍق ينافي بشكل أو 

آخر ما ينص عليه مذهبك الذي تعتقده؟ أال يخالف اعتقادك هذا المنهج التدريسي 

الذي يفترض بك تدريسه لطالبك؟ هل تدرسهم ما تعتقد به أم ما يتضمنه منهجك 

المفترض؟ من جانب آخر، ما هو مدى تقبل المجتمع الذي تعيش فيه لألفكار التي 

تفضلت بها وما هي الثمرة التي جنيتها من أطروحاتك في مجال االعتدال؟

الأ�ضتاذ محمد محفوظ )كاتب ومفكر اإ�ضالمي(:
أراد فضيل�ة الش�يخ الدكت�ور عدن�ان أن يقترب م�ن مقولة االعت�دال بوصفها 

مقول�ة أخالقية، وأعتق�د أن االعتدال أكبر من أن يكون مج�رد مفردة أخالقية؛ فهو 

نت�اج تحّول اجتماعي وثقافي وسياس�ي في كل مجتم�ع، وكأي صفة محمودة تجد 

الجميع يدعي االتصال بها. لذلك، يهمني أن أقترب من مفهوم محددات االعتدال، 

وسأتحدث في ذلك عن ثالث نقاط مقترحة:

:  القب�ول بحقيق�ة التعددي�ة بكل مس�توياتها؛ ف�ال يمكن وصف إنس�ان ما  أوالاً
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باالعت�دال ف�ي الحين ال�ذي ال يكون ق�ادًرا على اإلنصات بش�كل واٍع 

للط�رف اآلخر وال يتفاعل بش�كل إيجابي مع حقيق�ة التعددية؛ بدًءا من 

التعددية الديني�ة، ووصواًل للتعدديات واالنتماءات الفكرية والسياس�ية 

الحديث�ة. ويب�دو لي به�ذه الطريقة أننا س�نخرج م�ن التعامل م�ع مفردة 

االعتدال بوصفها مفردة أخالقية.

ثانياًا:  حق�وق اإلنس�ان؛ فالفك�ر اإلنس�اني الي�وم اس�تطاع أن يبل�ور جملة من 
المبادئ والحقوق األساسية لإلنسان؛ بحيث أننا ال نستطيع قبول وصف 

إنسان ما أو مجتمع لنفسه باالعتدال وهو خصم لهذه الحقوق األساسية 

لإلنس�ان. وأعتق�د أن تحديد مفه�وم االعتدال قبل الدخ�ول إليه يتطلب 

منا كأفراد أو جماعات القبول بحقوق اإلنس�ان األساس�ية كما ش�رعتها 

المواثيق الدولية، وأكدتها أكثر التشريعات الدينية.

ثالثاًا:  مس�اواة اآلخ�ر بال�ذات، وأقص�د تحدي�دا ف�ي ه�ذه النقط�ة أن ف�ي كل 
المجتمع�ات العربي�ة واإلس�المية الي�وم تعبي�رات ومكون�ات متعددة، 

وحينم�ا نتح�دث عن مس�اواة اآلخر بال�ذات فإننا نتح�دث عن ضرورة 

وجوب مشروع وطني في كل مجتمع قادر على دمج مكونات المجتمع 

وتعبيراته المتعددة في سياق مشروع وطني واحد.

يبدو لي أن ما ذكرته هو أهم المحددات لمفهوم االعتدال وشكًرا.

الأ�ضتاذ جواد الع�ضفور )جمعية التجديد الثقافية الجتماعية(: 
تفض�ل الدكت�ور بتعريف غير تقليدي لالعتدال في مقاب�ل التطرف واإلقصاء، 

وتحدث عن الموضوع على المس�توى الفردي. والمش�كلة هي أننا نعيش مش�كلة 

اجتماعي�ة ولي�س فردي�ة، وأصبح عدم االعت�دال حالة عامة على كل المس�تويات. 

وما نراه اليوم من إقصاء وتطرف يس�تخدم على المستوى السياسي لتحقيق مصالح 
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سياس�ية لجماع�ة ما، وال يحس�ب ذلك باس�م ع�دم االعتدال في الخط�اب الديني 

والمذهبي. 

س�ؤالي هو كيف يمكن نقل المجتمع من مرحلة اإلقصاء لمرحلة أخرى أكثر 

اعتدااًل وانفتاًحا؟

الأ�ضتاذ علي اآل طالب )كاتب وتربوي(:
بقراءتي لتجربة الش�عوب الغربية الناجحة في االعتدال أعتقد أن هناك مفاهيم 

مهمة تم تكريس�ها كفكرة التسامح، وعلى الرغم من أن هناك هويات دينية ومذهبية 

متع�ددة إال أن فكرة التس�امح أعطت صورة جميلة للتعاي�ش والتكامل فيما بينهم. 

كذلك فكرة العقد االجتماعي لجان جاك روسو، كفكرة مدنية حقيقية.

لم�اذا ال نبل�ور ف�ي مجتمعنا الس�عودي فكرة جدي�دة مبتكرة من فك�رة العقد 

االجتماعي؛ بالتكلم بس�قف أرفع في قضية العق�د الفقهي، وذلك من خالل إيجاد 

تسالم فقهي أو فقه ائتالف نستطيع أن نحقق به شيًئا يخدم فكرة االعتدال في مجتمع 

متدين؛ بدال من البدء من الصفر.

فك�رة أخيرة أرى بها دف�ع األمور باتجاه القانون المدني، وال ش�ك أننا نحتاج 

لقانون مدني ضد حالة االختالف، ولكي ونؤس�س لح�ال االعتدال ينبغي علينا أن 

نبدأ بالقانون؛ وأعني قانوًنا واضًحا سياس�ًيا أو فقهًيا أو ما ش�ابه. وأتساءل أخيًرا إذا 

ماكان بحال من األحوال أن توافقًيا لتحقيق حالة االعتدال.

المحا�ضر:
فيم�ا يخص مداخلة األس�تاذ ج�واد العصف�ور أرى أن حديث األس�تاذ جعفر 

الش�ايب أش�ار لفكرتي في الطرح. والحقيقة أني كرس�ت الموضوع لحالة فردية ال 

يعارض إش�ارتك؛ فال يمكن تصور مجتمع ال يق�وم على أفراد في جميع تفاصيله. 

وال شك أننا نحتاج للبدء من أنفسنا لتحفيز أي سلوك إيجابي في المجتمع.
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 Aأما بخصوص تس�اؤالت األس�تاذ علي العباس فأعتقد أن الرسول الكريم

ق�د ُبعث ليحق�ق العدالة االجتماعي�ة؛ بعيًدا عن تحقي�ق الجاه؛ فق�د أراد الله له أن 

يكون مصلًحا اجتماعًيا عبر رؤية دينية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. وحتى 

نعي سماحة هذه الرؤية نحن بحاجة لقراءة مذاهبنا المختلفة بفكر متسع يتيح لنا أن 

التعاطي معه بسماحة وتقبل، والحقيقة أنني ما وجدت دينًا إال وفيه ما يتسع للناس 

جميًعا رغم ما فيه من حس إقصائي بدرجات مختلفة.

ف�ي المذهب الحنبلي وردت أحد عش�رة رواية تتعل�ق بحكم صالة الجماعة، 

رواية واحدة منها تقول باستحباب الصالة مقابل عشر توجبها بتفاصيل كثيرة، لكننا 

أخذنا على أنفس�نا عهد االخت�الف باختالف التفاصيل وتركنا رواية االس�تحباب، 

ألي ذلك ألنا نجيد فن التعقيد الذي ال نستطيع به سوى قراءة السلبيات فقط بذاكرة 

انتقائية عجيبة؟ 

 األستاذ علي آل طالب تساءل عن تشريع قانوني لحماية فكرة قضية االعتدال. 

وأعتقد أن الش�ق القانوني له صلة. أنا مع أن تش�رع الدولة لقانون في هذا المجال، 

ولكن أين سنكون نحن حين تصدر الدولة تشريعاتها، وماذا سيكون دورنا؟ 

ال ش�ك أن القواني�ن تعال�ج المجتمع، وال ش�ك أيًضا أننا ال نمل�ك قانوًنا في 

الوق�ت الراهن، كما أننا ال نمل�ك أن ننتظر دون القيام بفعل بديل. لذا، علينا العمل 

على تعميم حالة إيجابية بين أبناء المجتمع، وإيجاد قوانين وتشريعات لحمايتها. 

الأ�ضتاذ محمد زكي الخباز ) نا�ضط اجتماعي ورجل اأعمال (:
تحدثت عن الصحبة يا دكتور عدنان. إذا اس�تثنينا العائلة من الصحبة فسنكون 

مناقضين ألنفس�نا؛ ذاك أن أحدنا حين يكون متعصًبا فسيختار صحبة تتصف بذات 

الصف�ة، وال أعتق�د أن أح�ًدا قد يبل�غ صفة االعت�دال من خالل الصحب�ة أو العلم. 

أتساءل أي العنصرين أهم ليكون لخطوة البداية؟
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الأ�ضتاذ عبد اهلل الزهراني )موظف حكومي(:
س�بق لن�ا وأن التقين�ا في القطيف بمجموع�ة من األخوة والزم�الء في مجلس 

الش�يخ حس�ن الصفار حفظ�ه الله. وأعتقد أننا ف�ي ذلك اللقاء خطون�ا خطوة واثقة 

لألمام؛ حيث أننا تجاوزنا مس�ألة الحزبية والتصني�ف وإن كنا ال نمانع من التعددية 

الحزبية بشكل ما.

م�ا أريد أن أش�ير له هو ثم�ة خلط بين المفهوم السياس�ي والثقاف�ي، وكثيًرا ما 

نخلط بينهما؛ ذاك أنا قد نرخي آذاننا وأس�ماعنا للخطابات الرسمية والحكومية في 

القنوات الحكومية أو الفضائية كثيًرا، وفي االس�تماع لمثل هذه القنوات بطريقة أو 

بأخرى ما قد يجير اإلنس�ان لتعصب فكري أو حزبي. وأظن أننا كمجتمع س�عودي 

تجاوزنا هذه القضية.

ف�ي التعدي�الت الوزاري�ة األخي�رة وقفن�ا على تش�كيل ال�وزراء م�ن مختلف 

األطياف واألحزاب، كذلك كان األمر في هيئة كبار العلماء؛ حيث لم تعد مقصورة 

ف�ي مجموع�ة من أصحاب العباءة الحنبلية أو الش�افعية، فقد دخلت بقية المذاهب 

في التشكيل، كالمذهب الجعفري والزيدي ومذاهب أخرى.

كمجتم�ع.. نحن متوافق�ون مع سياس�ة حكومتنا في التقريب والتس�امح ولم 

الش�مل والتعايش الس�لمي، وعلينا المحافظة على تماس�كنا لنس�د بذلك الثغرات 

الت�ي يح�اول المتطفل�ون اختراقه�ا، وأن نفصل بين ما هو سياس�ي وم�ا هو ثقافي، 

وذل�ك لضم�ان عدم لتك�رار صور المآس�ي التي يعيش�ها إخواننا ف�ي بعض الدول 

األخرى، كالعراق وأفغانستان.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي الندوة(:
كإش�ارة فقط.. ال يوج�د في هيئة كبار العلم�اء من يمثل الطائف�ة الجعفرية أو 

الزيدي�ة أخ عب�د الله. ويوجد فيا ش�افعي واحد فقط. هو مجلس الش�ورى ما يضم 
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مختلف األطياف منذ تأسيسه.

ال�ضيخ محمد العطية )عالم دين(:
حي�ن نتح�دث عن االعتدال فإننا نتحدث عن الدين اإلس�المي حقيقة، وحين 

نبح�ث عن االعتدال فلش�عورنا بخلل أصاب المس�لمين تس�بب ف�ي انحراف عن 

االعت�دال. ل�ذا، بدأن�ا في البحث عنه وكأن�ه ضالة، مع العلم أنه ظاه�ر في ديننا من 

خ�الل الق�رآن الكريم والس�نة النبوية الش�ريفة. وال بد من اإلش�ارة حقيق�ة إلى أن 

حقيق�ة االختالف طبيعة ورحم�ة، يحدث ذلك في المذه�ب الواحد وفي مذاهب 

متعددة بس�بب اختالف القراءة للنصوص الواردة. نحن بحاجة إلى أن نفهم بعضنا 

بعًض�ا وأن ال نتصور أنن�ا نتنازل عن مبادئنا حين نقبل ب�آراء الطرف اآلخر، وبذلك 

س�نضمن قي�ام عالقات تقوم على الحوار الواعي والق�ادر على دفع الفكر المعتدل 

إلى حيث نرغب جميًعا.

الأ�ضتاذ باقر ال�ضما�ضي )كاتب(:
في الش�رق األوسط اليوم مشروع لوأد االعتدال، وقد بات واضًحا تمويله من 

قبل جهات متعددة ش�جعت بعض القائمين على مناصب حساس�ة في الدولة على 

الطائفية، ويكفينا هنا تصريحات ش�يخ الحرم المكي عادل الكلباني مثااًل، وكان قد 

اتهم الشيعة بالكفر علنا دون أن توجه له أدنى مساءلة. والحقيقة إني أتساءل عما إذا 

كان هناك مشروع مقابل لهذا المشروع.

المحا�ضر:
س�أل األستاذ محمد الخباز عن المقدم في الصحبة والعائلة أهمية لتحفيز صفة 

االعتدال في الفرد. وأنا حين تكلمت عن الصحبة والعائلة قيدت الصحبة باالعتدال، 

إذ ال فائ�دة م�ن صحب�ة غير معتدلة. وقد ذك�رت في بداية حديث�ي أن معرفة الصحبة 

المعتدلة من سواها يتطلب الحيرة والبحث وما إلى ذلك من أمور تقدم ذكرها.
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األس�تاذ باقر يفترض وجود مش�روع طائفي يعمل على وأد مشروع االعتدال. 

وأتس�اءل: لماذا نفترض وجود مش�روع مؤامرة كهذا؟ قد يكون المش�روع موجود 

حًق�ا، إال أن�ه ليس من الصواب إلقاء أعباء اإلصالح على اآلخرين فقط، وأن نكون 

في يدهم مجرد أداة تنفيذية. علينا أن ال نكون جزء من لعبة ال نس�تفيد منها بش�كل 

من األشكال، بمعنى ال تكن جزء من مرض إن لم تستطع أن تكون جزء من صحة.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
باسمكم جميًعا أشكر الدكتور الشيخ عدنان الزهراني على محاضرته التي أكد 

فيها على أهمية خطاب االعتدال في مجتمعنا وركز على أهميته بالنسبة للفرد لكونه 

أمر من الله عز وجل وأنه ش�يء أساس�ي ينبغي التركيز عليه وش�رح بعض اآلليات 

والوسائل التي يمكن أن تحقق االعتدال بالنسبة للفرد.



الندوة الثانية والع�سرو�

مالمح التطور الثقافي في المملكة
1430/6/16ه الموافق 2009/6/9م

ال�سيف: الأ�ستاذ زكي عبداهلل الميالد �
كاتب ومفكر

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد عبدالغفور ال�سيوخ*)1) �

*  كاتب وباحث.



ال�سيرة الذا ية لل�سيف:

زك�ي عب�د الل�ه المي�الد، م�ن موالي�د محافظ�ة القطي�ف،  �
متخص�ص ف�ي الدراس�ات اإلس�المية، وباحث ف�ي الفكر 

اإلسالمي واإلسالميات المعاصرة.
رئيس تحرير مجلة الكلمة، فصلية فكرية تصدر من بيروت. �
منحه اإلتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية لقب دكتوراه  �

والكتاب�ات  واألبح�اث  المؤلف�ات  مجم�وع  عل�ى  إب�داع 
واألعمال الفكرية األخرى.

مستش�ار أكاديمي ف�ي المعه�د العالمي للفكر اإلس�المي،  �
مقره الواليات المتحدة األمريكية.

والهيئ�ات  � والجمعي�ات  اللج�ان  م�ن  العدي�د  ف�ي  عض�و 
والمنتدي�ات، مث�ل الجمعي�ة العمومي�ة للمجم�ع العالم�ي 
للتقري�ب بي�ن المذاه�ب اإلس�المية ف�ي طه�ران، المنتدى 
العالم�ي للوس�طية ف�ي األردن، اتح�اد كّت�اب الع�رب ف�ي 
س�وريا، الجمعي�ة التركية العربي�ة للعلوم والثقاف�ة والفنون 
ف�ي أنقرة، والمنتدى العربي للح�وار والمواطنة في بيروت، 

وغير ذلك.
عضو الهيئة االستش�ارية لعدد من المجالت الفكرية العربية  �

المعني�ة بقضايا الفك�ر الديني العاصر والدراس�ات القرآنية 
واالجته�اد، كمجل�ة تفكر الس�ودانية، مجلة الحي�اة الطيبة، 
مجل�ة المع�ارج، مجل�ة نص�وص معاصرة، مجلة إس�المية 

المعرفة، وجميعها في بيروت.
ا. � ا خاصاً له من المؤلفات ما يزيد على عشرين مؤلفاً



مالمح التطور الثقافي في المملكة

مقدمة مدير الندوة:
كمدخ�ل للحديث عن مالمح وأبعاد التطور الثقاف�ي في المنطقة ينبغي القول 

بأنه ال يمكن لنا أن نرصد كل مالمح وتحوالت المشهد الثقافي في المملكة العربية 

السعودية؛ فقد حدثت في الثالثة عقود الماضية متغيرات وتحوالت وظواهر ثقافية 

كبي�رة ألس�باب وعوامل متع�ددة داخلية وخارجية؛ دفعت المش�هد الثقافي للس�ير 

بوتيرة متسارعة. وال يستطيع كل شخص رصد المتغيرات الثقافية إال إذا كان متابًعا 

بدقة لمالمح هذه الظواه�ر، ووحدهم المهتمون برصد الجانب الثقافي ومتغيرات 

النس�ق الثقافي قادرون على رصد حجم هذه المتغيرات. وما ضيفنا الليلة األس�تاذ 

زك�ي المي�الد إال أحد هؤالء المهتمين بالرصد. وس�يطيب لنا حتًم�ا أن يحدثنا عن 

مالمح التطور الثقافي في منطقة القطيف.

 ن�س المحا�سرة:
التطورات التي حصلت عندنا في العشر سنوات الماضية على الصعيد الثقافي 

ه�ي التطورات األهم في تاريخ المنطقة الثقافي، وهذا ما س�وف يذكره المؤرخون 

حين يقتربون أو يتطرقون لهذه الفترة في دراساتهم الثقافية والتاريخية.
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ه�ذه المالحظة ينبغي التوقف عندها، والنظر فيها، والبناء عليها. ولتوفيق هذا 

الرأي يمكن اإلشارة إلى ثالثة مالمح أساسية ومؤثرة، وهي:

: ألول م�رة ف�ي تاري�خ المنطق�ة الثقافي يظهر ه�ذا العدد م�ن المجالت  أوالاً
الفكرية والثقافية والتاريخية التي تصدر وما زالت خالل هذه الفترة. هذه المجالت 

تزي�د عل�ى خمس مجالت فكري�ة منتظمة، وكل واحدة منها تمث�ل بحد ذاتها حدًثا 

ثقافًي�ا مهًم�ا، تعّب�ر جميعه�ا عن طموح�ات جدي�دة؛ فقد عرف�ت بأق�الم جديدة، 

وأضاف�ت حيوية جديدة، وفتحت آفاًقا جديدة، وبلورت روافد معرفية جديدة؛ فلم 

تعد المعرفة تتحدد وتنحصر في هذه المنطقة في مجالي األدب والتاريخ فقط؛ كما 

كان األمر في السابق. 

وال أعل�م على وجه التحدي�د بمحافظة أخرى من محافظ�ات الوطن � وليس 

الم�دن الكبرى � يصدر فيها هذا العدد م�ن المجالت األهلية، وبهذا التنوع الثقافي 

والفقهي والتاريخي في نطاق أهلي بحت.

والجدير باإلشارة أن بعض هذه المجالت تمكنت من اختبار نفسها في القدرة 

على البقاء واالس�تمرار حين تجاوزت عقًدا ونصف من عمرها مثل مجلتي الكلمة 

والواحة، وهذا يعد مؤش�ًرا أساس�ًيا ف�ي النظر والتقييم لهذه األعم�ال الفكرية؛ مما 

يضعها في تحد كان وما زال يواجهها، ويتحدد هذا التحدي في ثالثة أمور، هي:

ف�ي القدرة على التج�دد الفكري والتطور المس�تدام، وه�و جانب ينبغي  �

االلتف�ات له دائًم�ا؛ فاألثر الحقيقي في هذه المج�الت يتمثل في قدرتها 

على هذا التجدد، ومتى ما توقفت أو تراجعت في اس�تمرار التجدد، فإن 

الصورة ستتغير حتًما. 

ف�ي المحافظ�ة على زخمه�ا وديناميته�ا، وذلك ب�أن تحافظ عل�ى التألق  �

المس�تمر في الحضور ولفت االنتباه إليها والمحافظة على تأثيرها وعلى 
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إشعاعها الدائم والمستمر.

في البقاء والتواصل مع مجالها الحيوي، وأقصد بالمجال الحيوي المجال  �

الذي يعطي عنصر الحياة لهذه األنشطة. والمجال الحيوي للمجالت هو 

األثر الفكري المتمثل في قراءتها ومتابعتها بشكل خاّلق. 

ثانياًا: ألول مرة في تاريخ المنطقة الثقافي يظهر هذا العدد من المنتديات الثقافية 
األهلية، وأهمية هذه المنتديات يكمن في أنها فتحت منبًرا ثقافًيا للمثقفين، وهذا ما 

كان يفتق�ده المثقف في مجتمعنا، كما أنها عّرفت بأولئك المثقفين، وبلورت إطاًرا 

للتواصل الثقافي بينهم.

ال ش�ك أننا نعي جميًعا الفرصة الكبيرة التي أتيحت لرجل الدين في مجتمعنا 

في أن يعّرف عن نفسه وخطابه وأفكاره وتصوراته؛ بسبب انتمائه لشريحة لها منبرها 

القائ�م. أما المثقف فقد بقي يفتقد منبره الذي يتناس�ب مع طبيعة اهتماًماته الفكرية 

والثقافية؛ حتى جاءت هذه المنتديات ووفرت له منبًرا مّكنه من التعريف عن نفسه؛ 

فساهمت في بلورة إطار للتواصل الفّعال مع مختلف شرائح المجتمع. لذا كان من 

الضروري التوجه لتأسيس المنتديات الثقافية تلبية لحاجة هذه الشريحة للتواصل.

وفي حديثنا عن شريحة المثقفين أجد أنها فرصة لتوجيه رسالة التفات لشريحة 

األكاديميين من حملة الدكتوراة وأساتذة الجامعات اللذين لم يلتفت لهم المجتمع 

بالش�كل المطل�وب، رغم أن أهميتهم ال تقل عن أهمية رج�ال الدين، لما يتميزون 

به من ذكاء، ونباهة، وعطاء علمي، وتفكير منهجي، وتواصل إنس�اني، يس�تحق أن 

نبحث عنه ونتعرف عليه لالستفادة منه، وإعطائه حقه من التقدير واالعتبار.

والحقيق�ة أنني اعتق�د بإمكانية المنتديات الثقافية في خل�ق حالة من التواصل 

الفّع�ال بي�ن المجتمع وبين هذه الش�ريحة. ل�ذا أدعوها ألخذ زم�ام المبادرة لذلك 

ومواجه�ة التحدي�ات الت�ي تواجهه�ا والمتمثلة ف�ي تحفي�ز قدرتها عل�ى التجديد 
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والتط�ور، وف�ي المحافظة على زخمه�ا وديناميتها، وتجاوز حال�ة التماثل بين هذه 

المنتديات، خصوًصا إذا أردنا االلتفات لبعض الروافد المعرفية التي نحتاج لها في 

مختلف المجاالت.

الش�ك أن منتدياتنا كثيرة ومتنوعة، لكننا بحاجة لش�يء من التخصص، ورغم 

أن التخص�ص ل�م يتبلور في كثير م�ن منتدياتنا الثقافية، إال أنن�ي ال أعلم على وجه 

التحدي�د ف�ي محافظة أخرى على مس�توى الوطن هذا العدد الكبي�ر من المنتديات 

الثقافية.

ثالثاً�ا: ألول مرة في تاريخ المنطقة الثقافي تش�هد هذا التق�دم الكمي والنوعي 
نس�بًيا ف�ي التأليف ونش�ر الكتب. وأظن أن هن�اك زيادة متصاعدة من س�نة ألخرى 

ف�ي ع�دد الكتب والمؤلفات المنش�ورة. والجانب الملفت في ه�ذه المؤلفات أنها 

كش�فت عن خطاب فك�ري جديد يحاول مواكبة مس�تجدات العصر والتواصل مع 

المعرفة اإلنس�انية، ويتس�م باالنفتاح والتنوي�ر. وقد تكون ه�ذه المحافظة من أكثر 

محافظات الوطن حيوية في مجال التأليف ونشر الكتاب.

هذه المالمح، وغيرها أسهمت؛ وكان ينبغي أن تسهم في تغير الصورة الثقافية 

عن المنطقة على ثالث مستويات، على مستوى المنطقة نفسها، وعلى مستوى البلد 

والوطن، وحتى على المستوى الخليجي والعربي. وقيمة هذه التطورات وفاعليتها 

الحقيقية أنها أس�همت في الحد من تلك المش�كالت الثقافية المؤثرة بش�دة ولفترة 

غير قصيرة على هذه المنطقة، والتي تتحدد في أربع مشكالت أساسية وهي:

اأوًل: م�ضكلة التبعية الثقافية للخارج الثقافي:
حي�ث ظلت المنطقة ولفترة طويلة م�ن الزمن تتأثر وتنفعل بالمؤثرات الثقافية 

القادمة لها من الخارج، وذلك نتيجة الضعف الثقافي الذي كانت تعاني منه المنطقة. 

إال أن صورة هذه المش�كلة تغيرت اليوم، فلم تعد بتلك الشدة التي كانت عليها من 
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قب�ل، وال أجزم أننا قد تخلصنا كلًيا منها، لكن ذلك أمر ليس بمس�تحيل تحقيقه مع 

مرور الوقت. نحن فقط بحاجة للثقة في أنفسنا وإمكانياتنا.

ثانًيا: م�ضكلة الجمود الثقافي:
حيث مرت على المنطقة فترة اتس�مت بالجمود الثقافي، وفقدت فيها حيويتها 

وديناميتها وقدرتها على العطاء المتجدد والمبدع.

ثالًثا: م�ضكلة التهمي�ض الثقافي:
حيث لم يكن للمنطقة اعتبار في الشأن الثقافي على مستوى الداخل والخارج؛ 

بخالف واقع الحال اليوم. وأذكر أنه حينما أصدر السيد منير الخباز تقريرات السيد 

السيس�تاني في أبحاث األصول في كتابه »الرافد في علم األصول«، أذكر أن أجواء 

غير بريئة خلقت حول هذا العمل؛ فالمنجز كان يس�تحق أن يش�اد به، وأن ينهض به 

آخرون من العراق ولبنان وإيران، خصوًصا وأنه نتاج رجل ال يختلف على فضيلته 

اثنان، إال إنه واجه ما واجه من تهميش ثقافي.

رابًعا: م�ضكلة النفالت الثقافي:
حي�ث ظل�ت المنطق�ة لفترة بعي�دة ع�ن مواكبة التط�ورات الفكري�ة والتفاعل 

معه�ا، أما اليوم فإن ص�ورة المنطقة باتت مختلفة كلًيا فه�ي أكثر تواصاًل وحضوًرا 

ف�ي المج�ال الوطني وبدأت تلف�ت االنتباه من هذه الناحية، كما أنها بدأت تس�جل 

حضوًرا في المجال الخليجي وحتى العربي.

في ختام حديثي أؤكد أننا رغم التطور الثقافي الذي حققناه في مجتمعنا إال إننا 

ال زلنا في نقطة البدء، وينبغي علينا إزاء ذلك أن نسامر في عملنا لدفع عجلة الثقافة 

بكل اإلمكانات المتاحة.
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مدير الندوة:
قبل ثالث س�نوات تقريًبا، وفذ نفس هذا المكان كان لنا لقاء مع رئيس النادي 

األدبي في الدمام األس�تاذ جبير المليحان في حديث عن المش�هد الثقافي العام في 

المملك�ة. أم�ا اليوم فحديثن�ا كان مخصًصا عن المش�هد الثقافي العام ف�ي منطقتنا 

تحديًدا، وفي حديثه أش�ار األس�تاذ زكي ألبرز مالمح المشهد الثقافي في المنطقة، 

وحددها بثالثة مالمح تمثلت في إصدار كمي ونوعي للمجالت الثقافية، وتأسيس 

لألندية الفكرية، ثم نهوض حركة التأليف. وتحدث عن التحديات التي تواجه هذه 

المنجزات؛ مؤكًدا على تغير صورة المنطقة في العقد األخير عما كانت عليه سابًقا؛ 

حي�ث اس�تطاعت أن تعالج مش�كالت كثي�رة أبرزه�ا التهميش واإلقص�اء والتبعية 

للخارج وما إلى ذلك.

الأ�سئلة والتعقيبا�:
الأ�ضتاذ فوؤاد ن�ضر اهلل )كاتب(:

وددت أن أشير إلى ملمح مهم من مالمح الثقافة في منطقتنا الغالية ويتمثل في 

الجان�ب اإللكتروني. الحقيق�ة أن المواقع اإللكترونية فتح�ت المجال أمام الجيل 

الجديد الصاعد والناشئ على حد سواء؛ لنشر ما يرغب وما يحب مما يقرأ ويكتب 

في دقائق معدودة، وكنا في الس�ابق ننتظر شهوًرا طويلة لتنشر لنا مجلة ما أو جريدة 

موضوًعا أو قصيدة. 

ف�ي الحديث عن المش�هد الثقافي ف�ي المنطقة يجدر بنا االعت�راف بأن تراثها 

العريق هو األساس الذي يستند عليه أبناء المنطقة في انطالقاتهم الثقافية والمعرفية 

والفكري�ة؛ األمر ال�ذي ال يمكن إنكاره بش�كل من اإلش�كال. وال يمكن أن نقارن 

حض�ارة المنطق�ة من�ذ مئات الس�نين بمناطق بعي�دة كل البعد عن الثقافة، باس�تثناء 

المراكز الثقافية الرئيسية في العالم العربي. 
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أما فيما يتعلق بشأن التبعية فأعتقد أن المنطقة لم تكن لتستطيع إصدار مجلة أو 

كتاب لظروف النشر والتخلف التقني وليس المعرفي الذي واجهته المنطقة آنذاك، 

وما التطور الثقافي الحاصل إال نتاج طبيعي للتطور المعرفي واالقتصادي.

الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )م�ضرفي(:
أش�كر األس�تاذ زكي على ه�ذه البانوراما الجميل�ة والرحلة في تاري�خ الثقافة 

المحلي�ة. الحقيق�ة أن أغلبنا � إن لم أقل جميعنا � يعلم بتس�مية القطيف في مرحلة 

من مراجل األمة العربية واإلس�المية بالنج�ف الصغرى؛ حيث عرفت كمركز ديني 

وثقاف�ي ضم كب�ار العلم�اء والمثقفين واألدباء والش�عراء. والوض�ع الحاصل فيها 

ا.  اليوم امتداد طبيعي لتأسيس سابق وتاريخ قيم جدًّ

ولعل كبار الس�ن المتواجدين معنا هنا يتذكرون بعض اإلصدارات الثقافية في 

خمس�ينيات القرن الماضي كمجلة أخبار الظهران، ومجلة اإلش�عاع، وكان يشارك 

فيهم�ا كتاب ومفكرون م�ن أبناء القطي�ف، األمر الذي يؤكد وج�ود تواصل ثقافي 

وطني وانفتاح فاعل ما كان له لينقطع بش�كل أو بآخر لوال وجود الرقيب. إال أن ما 

حدث في بالدنا تس�بب ف�ي حالة من المد والجزر الثقاف�ي، وال زال التحدي قائًما 

يتطلب منا العمل على فتح اآلفاق الممكنة لدفع مشهدنا الثقافي.

وفي الصورة البانورامية التي تحدثت عنها، والتي أتفق معك في أغلبها نقصت 

صورتان مهمتان أود اإلش�ارة لهما هنا. أولهما تبلور الحركة الثقافية النس�ائية؛ فقد 

بات واضًحا لكل متابع تزايد اإلس�هامات واإلصدارات األدبية والشعرية والثقافية 

النسائية. أما الصورة الثانية فهي متعلقة بتطور الحركة التشكيلية في المنطقة كذلك. 

وقد كنت قبل أس�بوع واحد فقط أتحدث للزميل أديب الزامل، وكان قد سألني عن 

ا فنًي�ا، وأنه ال يكاد يمر  الفعالي�ات الفني�ة في القطيف فأجبته أنه القطيف نش�طة جدًّ

شهر واحد دون أن يقام معرض لفنان أو مجموعة من الفنانين.
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الأ�ضتاذ محمد زكي الخباز )موظف اأهلي(:
اس�مح لي أن أختلف معك فيما ذكرت أس�تاذ زكي؛ فف�ي كالمك أن القطيف 

ه�ي ج�زء مهم م�ن مكون المش�هد الثقافي الس�عودي اّدع�اء يحتاج إلثب�ات. أنت 

ذك�رت أن القطيف ال تركز عل�ى األكاديميين من حملة الدكتوراة أو تهتم بهم، وأنا 

أرى أن مجمل الحركة الثقافية في القطيف مسيس�ة بطريقة أو بأخرى؛ حيث أن لها 

عالقة بالسياسة. وقد ال أبالغ حين أقول أن السياسية هي العامل الرئيسي الذي نشط 

الحركة الثقافية في القطيف وجعلها تبرز عن غيرها.

إن مس�اهمة القطيف في المش�هد الس�عودي كبيرة ال ش�ك في ذلك، إال أنه ال 

يمكن جعل الحركة الثقافية السياس�ية جزء من مش�هد الحركة الثقافية في السعودية 

إال إذا كانت الحركة الثقافية في الس�عودية كلها مسيس�ة وال تشمل العلوم اإلنسانية 

األخرى فالقضية تحتاج إعادة نظر.

الأ�ضتاذ اأحمد الم�ضيخ�ض )نا�ضط حقوقي(:
ا، وال شك أن كل ما ذكرت  أش�كرك أس�تاذ زكي على هذا العرض الطيب جدًّ

حقيق�ة تتجل�ى ل�كل متابع؛ فالقطي�ف ثري�ة بلجانها األهلي�ة وجمعياته�ا الخيرية، 

وحوزاته�ا الديني�ة، وبأفراده�ا في مختل�ف المج�االت الفكرية والثقافي�ة واألدبية 

والديني�ة والعلمي�ة، والجمي�ع يواجه تحديات سياس�ية حقيقة ق�ادرة على إحداث 

انتكاس�ة إن لم يتم التعامل معها بحكمة. لذا أتس�اءل عن السبيل األمثل لتطوير هذا 

المشهد الثقافي وتجنيبه حالة االنتكاسة بسبب ما يواجه من تحديات سياسية؟

الأ�ضتاذ محمد ال�ضادق )كاتب(:
تحدث�ت ع�ن دور اإلص�دارات الثقافي�ة المحلي�ة وتأثيره�ا اإليجاب�ي عل�ى 

المستوى المحلي والخليجي واإلقليمي. وأتساءل عن حجم هذا التأثير في منطقتنا 

بشكل خاص والوطن العربي عموًما.
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م�ن جانب آخ�ر أختلف معك فيما ذك�رت من ضرورة التف�اف أبناء المجتمع 

ح�ول نخبه األكاديمية، وأرى أن هذه النخبة هي المس�ؤولة في الدرجة األولى عن 

المباردة لذلك؛ فالمثقف هو صاحب الدور المنتظر منه تنبيه المجتمع والبحث فيه 

عن طاقات يمكن توظيفها لخدمته كما يقول )شريعتي(.

الأ�ضتاذ وجدي المبارك )اإعالمي(:
ا ما تفضل بطرحه أستاذ زكي. لكن أال تعتقد أن لغة النقد الموجودة  أحترم جدًّ

والسائدة في مجتمعنا حالًيا قد تكون منصبة باتجاه التحديث الديني فقط؟ كما أنها 

لغة ال زالت تدور في فلك المثقف؛ بعيًدا عن عامة الناس؟

لقد أش�رت ف�ي نهاية حديثك إلى أنن�ا ال نزال في نقطة الب�دء. وأنا أتفق معك 

تماًم�ا ف�ي ذل�ك. وأعتقد أنن�ا بحاجة للغة مش�تركة أضم�ن وصوله�ا لجميع فئات 

المجتمع وشرائحه، كما أننا بحاجة إلى لدراسة نقدية نخرج بثقافتنا التماثلية عبرها 

من إطارها الذي ال زالت تدور فيه.

الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )كاتب وباحث(:
أحس�نتم أس�تاذ زكي على هذا االس�تعراض الجمي�ل وهذه اإلض�اءة الملفتة 

لتحوالت لم يعاصرها أغلبنا، فلن يدركها كما يجب. ال أختلف معك في أن النتاج 

الفكري اس�تطاع الخروج من اإلطار المحلي آلخر خليجي بل وإقليمي، ولكن أال 

تتف�ق مع�ي في أن مجتمعنا ال ي�زال يفتقر ألصوات قادرة عل�ى التعبير عن أفكارها 

بج�رأة م�ع اس�تعداد تام لتقب�ل ردود األفع�ال واحتوائها على المس�تويين الش�عبي 

والنخبوي؟

كان ش�ريعتي قد أث�ار الحوزة والرأي العام ببع�ض أطروحاته التي المس فيها 

نق�اط الضعف الفكرية في مجتمعه، فنهش�ته وجهات النظر وقوبل بمس�توى مبالغ 

في�ه م�ن العنف الفك�ري والدين�ي. ومحلًيا ال أكاد أجد ش�خصية كالدكت�ور توفيق 
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الس�يف الذي يواجه ش�يًئا م�ن ذلك القبيل مقاب�ل جرأته في طرح أف�كاره، كما في 

مقالته األخيرة التي تجاوز فيها أحد الخطوط الجديدة في طرحه لمفهوم الليبرالية. 

األخ�وة المفكرون في مجتمعنا لم يصلوا لمس�توى الج�رأة المطلوب للتعبير 

ع�ن أفكارهم التي أجزم بقيمته�ا وحاجة المجتمع لها. لذا، بق�ي طرحنا الفكري � 

رغم تميزه � كالسيكًيا لم يالمس الجرح الحقيقي ليعالجه. 

الأ�ضتاذ وليد �ضلي�ض )كاتب(:
ف�ي أح�د كتبك تكلمت ع�ن ثالثة أط�وار للمثقف، وهي ط�ور المثقف، طور 

المفك�ر، ثم طور الفيلس�وف. كي�ف يمكن تفعيل ه�ذه األطوار ف�ي مجتمعنا لبناء 

صرح ثقافي؟

الأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )كاتب(:
أعتق�د أن مجرد التفكير بحد ذاته في هذا الموضوع أمر جيد في عملية الرصد 

لم�ا يجري. وهن�اك بعض المالحظات التي أرغب في اإلش�ارة له�ا، وأولها هو ما 

أراه من كون المش�هد السياس�ي الثقافي العام مش�هد ثقافي ليبرالي، بينما المش�هد 

الثقافي في المنطقة هو مشهد ال يزال يلتزم طائفًيا ودينًيا بصورة عامة، وذلك نتيجة 

لخصوصية لها دوافعها وأس�بابها بطبيعة الحال، وأنا أتفق مع األستاذ حسين العلق 

في مالحظته حول الجرأة في الطرح.

ا بين الجيل الس�ابق  المالحظ�ة الثاني�ة ه�ي ما أراه م�ن وجود فاصل كبي�ر جدًّ

والجي�ل الش�اب، األم�ر الذي س�اهم في خلق�ه الكثي�ر م�ن العوامل، منه�ا طبيعة 

التح�والت الثقافية، األمر الذي س�اهم في بلورة العالق�ات واالهتمامات والميول 

ضم�ن متطلب�ات العصر وتقنيات�ه، كتقنية اإلنترن�ت بما تضمه بي�ن دفتيها من فيس 

بوك، ومجوعات بريدية، وأبردة إلكترونية، وغير ذلك؛ مما أحدث نشاًطا رهيًبا في 

العالقات، إال أننا لم نعتبر هذا النشاط مع األسف الشديد جزء من مشهدنا الثقافي، 
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رغم تأثيره الواضح حد الدهشة. 

المالحظ�ة الثالثة واألخي�رة تخص المجالت التي تحدثت عنها أس�تاذ زكي، 

والت�ي تج�اوز عم�ر بعضها عقد ونصف م�ن الزمان. ت�رى هل تمارس ه�ذه تأثيًرا 

فعلًيا في أوساط المثقفين أنفسهم قبل عامة الناس بشكل كامل؛ بحيث يتم تداولها 

بينه�م؟ ال أعتقد أن األمر حاصل كما يجب. ل�ذا، نحن بحاجة لتفعيل حضور هذه 

المجالت بين الفئات التي تتقبلها أوال لنستطيع بعد ذلك تمريرها على عامة الناس.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )نا�ضط اجتماعي ورجل اأعمال(:
 ال مزي�د ل�دي إضافة إل�ى ما تفضل به األخ�وة الزمالء هنا. إال إن�ي فقط أريد 

اإلش�ارة إل�ى أن فريق عمل جائ�زة القطيف لإلب�داع يعمل على إلق�اء الضوء على 

بع�ض الكفاءات الفاعل�ة في المجتمع، والتي همش�ت ربما بغير قص�د. ومن هذه 

الش�خصيات األس�تاذ محمد هويدي الذي س�يترأس وفد كندا العلم�ي إلى الصين 

رغ�م أن�ه قطيف�ي ال يعرف عنه أحد ف�ي القطيف ش�يًئا. وإنما نفعل ذل�ك كنوع من 

االحتض�ان للمبدعي�ن في مختلف مجاالت الفكر والمعرف�ة؛ ونحن على يقين أننا 

حي�ن نهم�ش كفاءاتنا فإنها س�تبحث لها حتًما ع�ن جوٍّ آخر يحتويها ويس�تفيد منها 

لصالحه.

 الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
بعد تقديم ش�كري وامتناني للجميع على هذه المداخالت الطيبة أود اإلشارة 

لث�الث نقاط. األول�ى تتعلق بأث�ر المجالت المحلي�ة كمجلة الكلمة التي يرأس�ها 

الضي�ف نفس�ه. الحقيق�ة أنن�ي ومن خالل مش�اركاتي ف�ي العديد م�ن المؤتمرات 

والن�دوات اللقاءات س�معت الكثير من الثناء واإلعجاب عل�ى هذا العمل الفكري 

المتميز الصادر من منطقة تواجه ما تواجه من تحديات فكري وثقافية.

ثانًي�ا: فيم�ا يتعلق بطريقة التقييم والعرض التي أش�ار لها األخ�وة.. أعتقد أنها 
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منصف�ة وموضوعي�ة؛ فمن خاللها يمكن تقييم المش�هد الثقافي بإيجابياته س�لبياته 

وتحدياته، كما يمكن اعتمادها كنموذج تقوم على أساسه بقية األنشطة والفعاليات 

األخ�رى ف�ي مختل�ف المج�االت االجتماعي�ة والسياس�ية عب�ر دراس�ة تطوراتها 

ومشاهدها المختلفة.

 أتذك�ر عندما بدأنا العمل لتأس�يس منت�دى الثالثاء، وكان األس�تاذ زكي ممن 

اس�تفدنا برأيه ومش�ورته، تحدثنا عن تحدي تحويل هذا المنت�دى لركيزة من ركائز 

العمل الثقافي بضمان استمراره لعشر سنوات على أقل تقدير. واليوم حقق المنتدى 

من هذه الرؤية ما نسبته 90%؛ حيث مضى على تأسيسه تسع سنوات من االختبار.

 أخي�ًرا، أعتق�د أن مش�هدنا الثقاف�ي بمختلف ألوانه وأش�كاله وأبع�اده يواجه 

تحديات عديدة، أبرزها قدرة القائمين على ترسيم العمل الثقافي؛ حيث أنه ال يزال 

يعي�ش على هام�ش لم يأخذ الصبغة الرس�مية متى اآلن. لذا يضط�ر القائمون على 

مجالتن�ا وكتبنا الثقافي�ة إصدارها وطباعتها في الخارج. كم�ا يضطر كثير من كتابنا 

للمشاركة بكتاباتهم وأفكارهم وأطروحاتهم في الخارج عبر الصحف والمجالت 

والمنتديات أكثر منها في الداخل لما يجدون من فسحة توازي مستوى إمكانياتهم. 

تحدٍّ آخر يواجهه المش�هد الثقافي يتمثل في س�يطرة البع�د الديني على طبيعة 

األنش�طة الثقافية، ورغم إيجابية ذلك إال إن حس�رها في ه�ذا البعد وعدم تحويلها 

لقضايا ثقافية ومدنية عامة يضعها أمام تحدي مجاوزة الموضوع المذهبي باالنفتاح 

على اآلخر بطريقة أوسع وأكبر.

المحا�ضر:
س�رني كثيًرا كل تفضلت�م بطرحه من مداخالت أض�اءت الموضوع وأضافت 

له الش�يء الكثير، كما أنها كش�فت عن أن هذا الموضوع كان ناضًجا بالشكل الذي 

يس�تحق النظ�ر والبحث والتأمل فيه. وألن الوقت أوش�ك عل�ى االنتهاء فلن يكون 
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ممكنًا اإلجابة على جميع األس�ئلة والمداخالت، رغم تقديري واعتباري لها. لذا، 

س�أحاول المرور على نقاط معينة شاكًرا لكم سعة صدوركم مستميًحا منكم العذر 

على التقصير.

أب�دأ بمالحظ�ة األس�تاذ زكي أبو الس�عود ح�ول مش�اركة المرأة في المش�هد 

ا؛ فقد حققت  الثقافي، وهي فعاًل مالحظة جديرة بااللتفات لها؛ وكانت في بالي حقًّ

الم�رأة صعودا الفًتا في الس�نوات األخيرة في مختلف المجاالت، واس�تطاعت أن 

تب�رز نفس�ها بتفوقها العلمي واالنط�الق لتخصصات أثبتت فيه�ا حضورها بذكاء. 

ا من الطاقات المتميزة من النس�اء الذين ال نعرف  وأعل�م أن هناك أع�داًدا كبيرة جدًّ

وال نعلم عنهم ش�يًئا أبًدا؛ فال يكاد يوجد منزل في القطيف ال يضم كاتبة أو فنانة أو 

أديبة أو طبيبة أم ما ش�ابه. وبالتالي، تح�ت بحاجة اللتفاتة كبيرة تعيد االعتبار لدور 

المرأة الصاعد في مجتمعنا.

كذل�ك كانت إش�ارة األس�تاذ زكي للحرك�ة التش�كيلية في المنطق�ة مالحظة 

ا فع�اًل، إال أننا ل�م نلتفت إليها  وجيه�ة. هن�اك حركة تش�كيلية متقدم�ة وناهضة جدًّ

كثي�ًرا، وكأنها ل�م تتبلور في رؤان�ا وتصوراتن�ا الثقافية، فقصرنا ف�ي التواصل معها 

ف�ي أبعادها المختلفة؛ ذاك أننا نادًرا م�ا نتعاطى معها بتوظيف يتقاطع مع اهتماماتنا 

المختلف�ة. وعلى س�بيل المثال.. ال نج�د كثيًرا من الكتاب يستش�هدون بلوحة من 

اللوح�ات الفنية المنج�زة في كتاباتهم؛ بخ�الف كتابات الغربيي�ن الثقافية واألدبية 

ا يؤكد عدم انفصال هذه  والفني�ة التي يحضر الفن التش�كيلي فيها حضوًرا الفًتا ج�دًّ

الحركة عن حركة المجتمع.

يجدر باإلش�ارة هنا ما تقوم به بعض دور النش�ر؛ كالمرك�ز الثقافي العربي في 

بي�روت من اعتم�اد بعض اللوح�ات الفنية في تصامي�م أغلفة منش�وراته مع إدراج 

لص�ور أصحاب هذه اللوحات. ورغم بس�اطة الفكرة إال إنه�ا لفتة طيبة تؤكد حالة 

التواصل المطلوب بين حركة النشر وحضور الحركة التشكيلية.
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ولع�ل المواظبي�ن على حضور منت�دى الثالثاء يذكرون مبادرة األس�تاذ جعفر 

في دورته الس�ابقة لعرض أعم�ال بعض الفنانين التش�كيليين بتزامن معين، وكانت 

لفت�ة جيدة منه. خصوًص�ا وأنها فتحت المجال للتعريف ببع�ض الفنانين الواعدين 

من كال الجنس�ين، وكانت أعمالهم التي أثبتت مستوى رائًعا من اإلبداع قد حظيت 

بتقدير وإعجاب الحاضرين بال استثناء.

أخي�ًرا أؤكد على لفتة األس�تاذ عب�د الله العبد الباقي المتعلقة بالش�باب، وهي 

لفتة يجدر التوقف عندها أيًضا، والحقيقة أن للش�باب دور رائد في مجتمعنا يجب 

تعزي�زه ودفع�ه قدًما فه�م يدنا للغد، ونح�ن بذلك في حاجة لخلق جي�ل قادر على 

التأثير في بعضه؛ عبر التعريف عن نفس�ه ووجوده ومبادراته في تس�لم زمام األمور 

دون انتظار استالمها من أحد.

بقي�ة المالحظات تس�تحق المزيد من النقاش والحدي�ث، إال أن ضيق الوقت 

هنا يدعوني للتوقف معتذًرا لمن لم أستطع اإلجابة عليهم.

مدير الندوة:
الوقت أدركنا فعاًل. لذا أقدم باسمكم الشكر لألستاذ زكي الميالد على حديثه 

الش�يق، وأش�كركم عل�ى حضوركم الفاع�ل ومش�اركاتكم الثرية الت�ي أتحفتم بها 

الحديث.. وتصبحون على خير.



صدى اإلعالم
مقتطفات ألبرز ما نشرته وسائل اإلعالم 

المحلية عن فعاليات المنتدى





الأحد 1ذو القعدة 1429ه الموافق 31 اأكتوبر 2008م

الأزمة ال�ت�سادية في �سالح ال�سعودية

اعتب�ر خبي�ر اقتص�ادي س�عودي أن األزم�ة المالي�ة العالمية تس�ير ف�ي صالح 

الس�عودية، وأكد س�عد القحطاني رئيس ش�ركة أرباح المالية في ندوة له في منتدى 

الثالث�اء الثقاف�ي بالقطيف أن هنالك توقعات بانخفاض مع�دل التضخم خاصة في 

جان�ب الم�واد الغذائي�ة، متوقًعا اس�تمرار األداء القوي لالقتصاد الس�عودي خالل 

الفترة المتبقية من عامي 2008 حتى 2009.

وأكد القحطاني »اس�تثمارية تدفق االس�تثمارات بش�قيها الحكومي والخاص 

في ضوء مس�تويات السيولة العالية في االقتصاد لبلوغ االحتياطات القوية لمؤسسة 

النق�د 1.6 تريليون ريال. وهي كافية لدعم المش�اريع التنموية في االقتصاد: مهما 

تراجع�ت أس�عار النفط الذي ق�د يصل فيه س�عر البرميل حتى 55دوالًرا في أس�وأ 

الحاالت«.

وع�ن نتائج األزم�ة المالية عالمًيا أش�ار القحطاني إلى اتس�اع نطاقها وتأثيرها 

في مؤسس�ات مالية كبيرة في أوروبا بلغت ح�د اإلفالس واالنهيار: مما دفع صناع 

القرار فيها على التدخل المباشر بحًثا عن حلول. وحذر من تجاوز آثار األزمة على 

البنوك وصواًل إلى األفراد بش�كل مباش�ر. مشيًرا إلى أن هناك ضبابية حول مستقبل 

األزمة تحتاج على ستة أشهر حتى تتضح صورتها بشكل يمكن من رؤية سليمة.





ال�سبت 1 نوفمبر 2008م الموافق 2 ذو القعدة 1429ه

�سدد على متانة ال�ت�ساد ال�سعودي... القحطاني:

البنوك مطالبة بال�سفافية واأ�  �بر عمالءها 
با�ستثمارا ها ال�ارجية

ش�دد مدير عام ش�ركة أرباح المالية في المنطقة الش�رقية س�عد القحطاني على 

ضرورة أن تتجه البنوك الس�عودية إلى ثقافة الش�فافية، وأضاف في رد على س�ؤال ل� 

»الري�اض« يتعلق باس�تثمارات البن�وك الخارجية في ظل األزمة المالي�ة العالمية »ال 

بد أن نعرف كش�ركات وأفراد عاديين أين تس�تثمر أموالنا وما هو حجم االستثمارات 

الخارجي�ة، خصوًصا في ظل األزمة المالية«، مش�يًرا إلى أن االقتصاد الس�عودي لن 

يتأثر بش�كل بال�غ من األزمة المالية، وزاد »إن مؤسس�ة النقد تعه�دت للمودعين في 

البنوك بإرجاع أموالهم طالما هي بعملة الريال، وهذا يطمئن االقتصاديين في البالد«.

وعن ضرورة فك عملة الريال الس�عودي عن الدوالر قال: »ليس من صالحنا 

هذا الفك، ألننا دولة نفطية ولس�نا صناعيين، ولو كنا صناعيين لكان من صالحنا«، 

موضًح�ا أن بع�ض الدول تعمد إلى تنويع أموالها في س�الت ع�دة، إذ تضع بعضها 

70% دوالر، فيم�ا 30% عمالت أخرى، وأض�اف »لو خففنا اعتمادنا على الدوالر 

لخففنا من التضخم الذي تعيشه البالد اليوم«.

ورأى ف�ي ندوة حضرها مس�اء )الثالثاء( اقتصاديون ومهتم�ون باالقتصاد في 

»منتدى الثالثاء الثقافي« في محافظة القطيف أن األزمة المالية س�تجبر اقتصاديات 

عالمية على االفالس كما حصل من قبل، مش�دًدا على أن األمريكيين استطاعوا أن 
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يقنعوا العالم بأن أزمتهم هي أزمة عالمية على عكس اليابانيين الذين عانوا من أزمة 

اقتصادية استمرت نحو 10سنوات بسبب حلها يابانًيا فقط.

ولف�ت القحطان�ي إل�ى أن بع�ض االقتصاديي�ن أخ�ذ ي�رّوج أن الصي�ن ه�ي 

االقتصاد القادم، وأضاف »أصبحت هذه مقولة غير صحيحة ألن االقتصاد الصيني 

تأث�ر بمجرد ظه�ور أزمة مالية أمريكية، وأن مقول�ة أن الصينيين يمثلون ربع اقتصاد 

العالم غير دقيقة«، مس�تدرًكا »هو اقتصاد ضخم لكنه يعتمد على الس�وق األمريكية 

المستهلكة له«.

وعلى نقيض ه�ذه الفكرة رأى االقتصادي عبدالله العبد الباقي أن األمريكيين 

في ورطة حقيقية، ف� »صحيح أنهم أقنعوا العالم بمشكلتهم لكنهم سيدفعون الثمن 

أيًضا، إذ سنش�هد غي�اب القطب االقتصادي األوحد المتمثل في أمريكا، وس�تظهر 

اقتصاديات متعددة«، نافًيا أن يخرج اقتصاد أحادي القطب كما في المرحلة السابقة.

من جانب آخر اعتبر القحطاني أن األزمة المالية العالمية من صالح السعوديين، 

داعيا إياهم إلى االحتفاظ بالس�يولة، مضيًفا »س�تنخفض أس�عار األراضي في دول 

قريبة منا، ووجود الس�يولة ضرورة للش�راء«، وعن س�وق األس�هم قال: »مش�كلته 

أن�ه تأث�ر نفس�ًيا بما يحدث ف�ي العالم لك�ن الوضع يفت�رض أن يك�ون مطمئنًا ألن 

هناك تطمينات س�اقها كبار المس�ؤولين عن هذا الشأن«. مش�يًرا إلى متانة االقتصاد 

السعودي بقوله: »لدينا 1.6ترليون ريال، واستطعنا أن نخفض العجز ل13% وهذا 

ا على المستوى االقتصادي«. انجاز كبير جدًّ

وعن الس�وق المحل�ي العقاري قال: »لن يحصل لدين�ا أزمة رهن عقاري ألن 

األرض لدينا ال تباع، إال بوجود الس�يولة الحقيقية ضمن القيمة الحقيقية خالًفا لما 

هي الحال عليه في أمريكا التي تضخم فيها العقار بشكل غير حقيقي«.
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الحرز: �سعوبا�  ناول المرجعيا�  اري�يا  عود 
لت�سارع الم�سادر

أب�رز الباح�ث والكات�ب محمد الح�رز الصعوبات الت�ي تواج�ه الباحث عند 

تناوله للمرجعي�ات التاريخية عموًما والمحلية خصوًصا. وقال في محاضرة ألقاها 

ف�ي منتدى الثالثاء الثقافي في القطيف أن أبرز هذه الصعوبات عدم توفر المصادر، 

وتض�ارب المعلوم�ات الموج�ودة ف�ي المتوف�ر منها؛ مش�يًرا بذلك إلى م�ا واجهه 

شخصًيا من عوائق في بحثه عن تاريخ المنطقة. وأرجع الحرز ذلك لعوامل عديدة، 

منها االنقطاع التاريخي منذ ما بعد عصر األئمة وحتى القرن العاش�ر الهجري، قبل 

أن يباشر تدوينه بما لم يشبع نهم الباحث.

وأش�ار لعامل آخ�ر مّثله في قصور ما ُكت�ب عن العلماء لتركي�زه الحديث عن 

س�يرة العالم العلمية، بعيًدا عن دوره االجتماعي الذي يغلب تناقله ش�فهًيا عبر كبار 

الس�ن الذين غالًبا ما تخونهم الذاكرة. وأضاف توثيق األخبار في صكوك يحتكرها 

أصحابه�ا وعدم تفهم حاجة تبادلها مع الباحثين س�بًبا آخر. وتن�اول الباحث فردية 

الجه�ود في البحث والتوثيق، التي ال يمكن مقارنة ناتجها بناتج البحث الجماعي، 

ليختم أسبابه بتصدير جزء كبير من مؤلفات العلماء المخطوطة إلى الخارج، معلاًل 

ذلك الفتقار المنطقة لمركز يضمها.

وتطرق الحرز في محاضرته ألس�باب نش�وء المرجعية المحلي�ة في المنطقة، 

وذكر منها الحاجة الطبيعية لذلك، وبعد المراكز الدينية في ظل عدم وجود وس�ائل 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 430

اتص�ال، باإلضافة إلى توفر األهلية العلمية الت�ي جعلت من القطيف مركزا لجانب 

م�ن العل�وم التاريخية، ومش�يًرا إل�ى أن قرية واحدة من األحس�اء جمع�ت في فترة 

واحدة من المراجع ما بلغ أربعين مجتهًدا والكثير من رواة الحديث .



 ال�سبت 15 نوفمبر  2008م الموافق 16ذو القعدة 1429ه

المهدي: )الأزمة) لن  طول.. واأن�سح بالحتفاظ 
بالأ�سهم والعقارا�

ألق�ى المستش�ار االقتص�ادي والمال�ي الدكت�ور حس�ين المهدي ف�ي منتدى 

الثالث�اء الثقاف�ي بالقطي�ف محاضرة حول االس�تثمار العقاري ف�ي الخليج في ظل 

األزم�ة المالي�ة. إذ تح�دث عن تداعي�ات األزمة التي ب�دأت قبل حوالى ش�هرين، 

مس�تعرًضا القطاعات التي تأثرت بدًءا من الرهونات العقارية التي بلغت خس�ائرها 

1.4 تريليون دوالر، وانتهاًء بانخفاض أسعار النفط؛ حيث وصل سعر البرميل إلى 

58 دوالًرا للبرمي�ل بع�د أن كان 147 دوالًرا، وبذل�ك تحولت األزم�ة المالية إلى 

أزمة اقتصادية.

وتح�دث المحاضر عن خطأ اعتماد قط�اع واحد من القطاعات االقتصادية أو 

المالية كمؤشر لنبض االقتصاد العالمي في عملية التقييم االقتصادي العام، كاعتماد 

مؤش�ر األس�هم مثاًل .. مش�يًرا إل�ى الص�ورة المغلوطة التي عكس�تها المؤش�رات 

االقتصادية العالمية والخليجية للشارع .. مثيرة بذلك هلًعا أدى إلى تداعيات أثرت 

عل�ى قطاعات المس�تثمرين الصغ�ار واألفراد، على عكس الش�ركات الكبرى التي 

اس�تعانت بالتس�هيالت االئتمانية بش�روط أفضل، حت�ى أصبحت العًبا رئيًس�ا في 

السوق.

ورغ�م قلة حج�م ما يمثله االقتص�اد العربي ف�ي االقتصاد العالم�ي .. إذ يبلغ 

تريليون دوالر من اصل 60 تريليون دوالر، وهي قيمة ال تمثل أكثر من 6 في المائة 
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من حجم االقتصاد العالمي، وأكد المحاضر تضرر العالم العربي بخسائر ضاعفت 

عشرات المرات خسائر االقتصاد الغربي، ال سيما في سوق األوراق المالية. ودّلل 

على ذلك بخس�ارة الس�وق السعودية قبل فترة ما نسبته 10 في المائة في يوم واحد، 

ف�ي الحين الذي خس�رت فيه الداو جونز بنس�بة 5 في المائة فق�ط؛ رغم أن اقتصاد 

الس�عودية بل�غ 381 مليار دوالر من مجموع اقتص�اد دول الخليج الذي ال يتجاوز 

707 مليارات دوالر، وهو ما يساوي اقتصاد هولندا وحدها، في حين يمثل اقتصاد 

أمريكا ثلث االقتصاد العالمي.

وتح�دث الضي�ف عن ش�ح الس�يولة الخليجي�ة المفاجئ�ة التي ظه�رت على 

الس�طح في وقت قياسي، وعانت منها البنوك التقليدية على الخصوص، مستعرًضا 

ما كانت عليه قبل شهر في بعض دول الخليج من خالل مخططات بيانية في عرض 

مرئي، مشيًرا لتأثير ذلك على القروض العقارية التي بدأت تواجه قيودا لدى األفراد 

والش�ركات، كما لفت االنتباه إلى مطابقة هذه المش�كلة مع م�ا واجهته أمريكا بعد 

أحداث س�بتمبر .. وعالجتها بذكاء عبر تيس�ير القروض العقارية حفاًظا على سوق 

العقار من االنهيار ورفعا لالقتصاد األمريكي.

بع�د ذلك، انتقل المحاضر للحديث عن االس�تثمار العقاري، مش�يًرا لحجمه 

ف�ي عموم الخلي�ج .. إذ بلغت قيمت�ه 330 مليار دوالر للع�ام 2008م، مقابل 30 

ملي�ار دوالر فقط لقيمة االس�تثمار في قط�اع النفط والغاز في ذات الع�ام .. مؤكًدا 

بذل�ك ضخام�ة االس�تثمار في هذا القطاع وتش�جيع الس�وق ل�ه في جان�ب بيًعا ال 

ش�راًء. وتحدث كذلك عن جانب مهم من جوانب قطاع االستثمار بدأ ينتعش على 

مس�توى مملك�ة البحرين في بع�ض القطاعات، كقط�اع التربية والتعلي�م، والقطاع 

الصح�ي وذلك عبر بناء جامعات متكاملة الخدمات، فض�اًل عن المعاهد التدريبية 

والمستشفيات الخاصة.

وبعد تفصيل ألحوال االس�تثمار العقاري ف�ي مختلف دول الخليج من حيث 



433 مقتطفا� لأبرز ما ن�سر ه و�سا�� ال�عالم المحلية عن فعاليا� المنتدى

القيمة والنشاط، أكد المحاضر نأي المنطقة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري لقلة 

حجم اس�تثمارها مقارنة باالستثمار العالمي، وأن ما حدث من تداعيات ال يتجاوز 

مواصلة نمط مضاربة غير معتمدة على ما يحدث على أرض الواقع فعاًل ليختم بأن 

3800 مشروع عقاري قائم في الخليج تبلغ قيمته اليوم 4 تريليونات دوالر تستحق 

أن تستثمر بما يدفع قطاع االستثمار في الخليج لرفع مستوى اقتصادها في العالم.

وافتتحت المداخالت بأس�ئلة س�اخنة اهمها اس�تعراض دراس�ة ح�ول تمّلك 

المواطنين الخليجيين لبيوت خاصة، جاءت نسبة المواطنين السعوديين فيها األدنى 

.. حي�ث بلغت 22 في المائ�ة، مقابل 90 في المائة لمواطن�ي اإلمارات، و 86 في 

المائة لمواطني الكويت، لتفرض تلك األس�ئلة نفسها حول مستقبل الشباب الذين 

يمثل�ون 30 ف�ي المائة في مجم�وع دول الخليج، والذين يعيش�ون وضًعا اقتصادًيا 

متدنًيا ال يملكون معه التأسيس لحياة مستقرة دون التعرض لضغوط الديون.

من جانبه، أش�ار جعفر الش�ايب لما يثار مؤخًرا من حديث حول فش�ل النظام 

الرأس�مالي م�ن خ�الل أنظمة التموي�ل التقليدي�ة بعد التط�ور الحاصل ف�ي أنظمة 

التمويل اإلسالمية وكونها بدياًل محتماًل لها، متسائاًل عن مدى صحة ذلك. وأبدى 

المحاض�ر احترام�ه له�ذه النظرية، غير أنه أك�د على أهمية إيجاد نظام متوس�ط بين 

البيني�ن يق�ّدر الملكيتي�ن الفردي�ة والعامة على حد س�واء. وفيما يخص تس�اؤالت 

الحض�ور حول مس�تقبل االقتص�اد الخليجي، أك�د المحاضر على كون�ه يتمثل في 

تنمية الموارد البشرية بشكل عام، وليس في األسهم أو العقار تخصيًصا.

وتناول�ت المداخ�الت أيًضا قضية االس�تفادة من التس�هيالت البنكية للبعض 

واآلث�ار الناتجة عن ذلك على وضع األفراد االقتصادي في ظل األزمة الراهنة التي 

أدت إلى لجوء بعض األفراد لتوقيع ش�يكات مس�تقبلية بمبال�غ تفوق تمكنهم، مما 

خل�ق أزمة فرضت نفس�ها في ظ�ل الحاجة الملحة لتملك من�ازل تنهي معاناة ذوي 

الدخ�ل المحدود مع ارتفاع اإليجارات. وفي ختام الندوة، طمأن الدكتور المهدي 
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الحض�ور بتوق�ع انتهاء األزمة خالل س�نة، داعًيا كل قادر على الحف�اظ على ما في 

يديه من أسهم وعقار عدم التفريط بها لالستفادة منها حين تعاود االرتفاع مجدًدا.

وأدار الندوة محمد الخياط مبتدًئا بتعريف الضيف، وهو من مملكة البحرين، 

حاص�ل عل�ى ش�هادة الدكتوراة ف�ي إدارة وتخطي�ط الطاقة من الوالي�ات المتحدة 

األمريكية. عمل محاضًرا في االقتصاد والضرائب بجامعة البحرين العام 1985م، 

كم�ا عمل في صندوق النقد الدولي في واش�نطن الع�ام 1985م، وقدم عدًدا كبيًرا 

م�ن الدورات التدريبية في عدد م�ن دول المنطقة العربية والعالم. هو يرأس العديد 

من إدارات الش�ركات والجمعيات واللجان المتخصصة، كش�ركة خير اإلس�المية 

القابضة لالس�تثمار، والشركة الخليجية العالمية لالستشارات االقتصادية منذ العام 

1994م، وغيرها.
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ال�سريف يحا�سر بالقطيف حــول المو��س�سا� الحقو�ية 
وحقو� ال�ن�سا�

استعرض المشرف العام على فرع جمعية حقوق اإلنسان بمنطقة مكة المكرمة 

الدكتور حس�ين الش�ريف صور انبثاق فكرة حقوق اإلنس�ان عبر العص�ور القديمة 

مبتدئ�ا بالقرن الثامن عش�ر قبل الميالد على يد االس�كندر المقدون�ي حين صاغ ل� 

»مقدوني�ا العظمى« حقوقها انطالًقا من فكرة واج�ب الحاكم. ومر على التطورات 

التاريخي�ة المختلفة في الحضارة الفرعونية واليونانية والس�ومرية والرومانية، حتى 

انتهى للثورة الفرنس�ية واألمريكي�ة في العامي�ن 1767م و1789م، وانبثاق إعالن 

حقوق اإلنسان على إثرهما.

وركز الدكتور الش�ريف في محاضرة حول دور المؤسس�ات الحقوقية أقيمت 

بمنت�دى الثالثاء الثقافي بالقطيف أمس األول على انبثاق مش�روع حقوق اإلنس�ان 

ف�ي العص�ر الحديث، متحدًثا عن »الوثيقة الكبرى« أو م�ا عرفت بالماجنا كارتا في 

القرن الثالث عش�ر، والتي اعتب�رت من أولى الوثائق التي طالبت بحقوق اإلنس�ان 

اتبعتها مس�اهمات من قب�ل أفراد مهدوا لبل�ورة فكرة الحق�وق بمفهومها الحديث 

ولبنتها األولى.

وأك�د أن م�ا حصل من ح�راك اجتماعي، فضاًل عن حاجة المجتمعات اإلنس�انية 

وضروراتها الالزمة كانت دافًعا النبثاق إعالن عالمي لحقوق اإلنسان صادق عليه الكثير 

من الدول، مما أسس لقيام منظمات تراقب مدى التزام الدول بتطبيق بنود االتفاقيات.
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واس�تعرض الش�ريف نم�اذج لمؤسس�ات حقوقي�ة عل�ى األصع�دة الدولي�ة 

واإلقليمي�ة والمحلي�ة، مذك�را قبل�ه بتعري�ف المؤسس�ات الحقوقي�ة ودوره�ا في 

المحافظة على حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية المعنية بقضايا حقوق اإلنسان. 

مؤكًدا أن ذلك ال يتم لها دون االعتراف بها من قبل الحكومة للمصادقة على آليات 

عملها واعتماد تقاريرها.

ولفت إلى عدم وجود منظمة حقوقية فاعلة على مستوى المنطقة العربية متمنًيا 

م�ن الجامع�ة العربية المبادرة بتأس�يس منظمة على نس�ق محكمة حقوق اإلنس�ان 

األوروبي�ة، ومن رابطة العالم اإلس�المي القيام بمبادرة ش�بيهة. أما على المس�توى 

المحلي، فقال إن من أس�باب عدم قيام مؤسس�ات حقوقية هو غياب قانون تسجيل 

المؤسسات األهلية، على الرغم من إقراره من قبل مجلس الشورى. 

وتحدث عن ظروف قيام الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، مستعرًضا أعمالها 

والنتائج التي حققتها، وأهمها إصدار التقارير، ومتابعة الحاالت، وزيارة السجون، 

وإعداد الدراسات والبحوث ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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جدل حول الدور النه�سوي لمنتديا� ال�نترنت في ندوة بالقطيف

اختلف مشاركون في ندوة أقامها منتدى الثالثاء بالقطيف مساء الثالثاء المنصرم 

ح�ول ال�دور الذي تق�وم به مواقع اإلنترن�ت المحلية في خدمة المجتم�ع وما يواجه 

المواقع من تحّديات، ففي حين أّكد المش�اركون األساس�يون على دورها اإليجابي 

رغم ما تواجهه من صعوبات مالية وعوائق اجتماعية، رأى عدد من الحضور أن دور 

المنتديات اقتصر على عكس صورة المجتمع بإيجابياته وس�لبياته دون أن يسهم في 

تطويره.

وابتدأت الندوة بورقة قدمها يوسف السيهاتي مدير منتدى الساحل الشرقي أّكد 

فيها على أن المنتديات قامت بالدور الحقيقي للس�لطة الرابعة في حين كان اإلعالم 

المق�روء والمرئي مقيًدا بس�لطة من خارج�ه وقال: »بإمكان جماع�ة صغيرة أن تقوم 

ب�دور وزارة إع�الم كاملة لم�ا تتوفر عليه م�ن إمكانيات وحرية، ث�م أخذ في تفصيل 

أنواع المواقع اإللكترونية أنواعها، الشخصية والعامة والحوارية واإلخبارية موضًحا 

مميزات كل منها.

واس�تعرض الس�يهاتي بعض األمور التي قد تؤخذ عل�ى المواقع المحلية متبًعا 

ذلك بالرد عليها وذكر في هذا الصدد: هيمنة الجوانب الشخصية وطغيان الصراعات 

الفئوي�ة على الجوان�ب الحوارية واالختفاء خلف األس�ماء المس�تعارة للدخول في 

مهاترات ال طائل من ورائها علًما بأن المجتمع مرتبط مع المنتديات بشروط وقوانين 

تنظم هذه األمور إال أن هذه القوانين غالًبا ما يساء استخدامها كاالسم المستعار الذي 
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وجد ليناسب طبيعة المجتمع المحافظ و ليحمي األعضاء من ضغوطات المجتمع.

وقّدم نضال المس�يري، الضيف الثاني في الندوة، ورقة شرح فيها أهم المراحل 

والصعوبات التي مّر بها موقع )بوابة تاروت ( الذي يشرف عليه منذ إنشائه عام 1998 

حيث تم إنجاز الموقع قبل إطالق اإلنترنت في المملكة، واس�تعرض التغيرات التي 

حدث�ت ف�ي الموقع عاًم�ا بعد عام إل�ى أن وصل إل�ى المرحلة الحالي�ة التي وصفها 

باألح�دث من حيث البرامج وإدارة المحتوى وتوف�ر أكبر معلومات تاريخية وتراثية 

عن جزيرة تاروت مزودة بالصور والمعلومات عن أعالم الجزيرة.

وتن�اول المس�يري الصعوب�ات والمعوق�ات التي عاناه�ا موقعه وعلى رأس�ها 

تواض�ع اإلعالنات التي تش�كل مص�دًرا مهًما لتمويل الموقع مما ح�دا بالموقع إلى 

إطالق مشروع )تاروت تك( الذي يختص بتقديم خدمات الدعم والتصميم للمواقع 

األخ�رى وتحّدث عن حاجة الموق�ع إلى الدعم المعنوي م�ن المثقفين ليتمكن من 

الصمود في صراعه من أجل البقاء.

وجاء ضمن المداخالت ما قاله الدكتور محمد مهدي الخنيزي عضو المجلس 

التنفيذي لهيئة حقوق اإلنس�ان إن الس�بب في قلة اإلقبال عل�ى بعض المنتديات هو 

التركيز على القضايا الطائفية والمحلية داعًيا إلى التوسع في االهتمامات الوطنية الفًتا 

إلى أن المنتديات بحاجة إلى أفكار ذكية ضارًبا المثل بموقع )يوتيوب( واختتم بالقول 

بأنه ال يشجع المنتديات العائلية ألنها قد تسبب التحزبات. وقال محمد الشافعي إن 

تجرب�ة المنتديات يجب أال تتناول من جهة النجاح والفش�ل ألنها ال تزال في بدايتها 

ويجب أن تقّيم على نطاق زمني أوسع لكنها يجب أن تقّيم من جهة مساهمتها في رفع 

المستوى الثقافي أو عدمه مضيًفا بأنها لم تقم سوى بعكس مستوى المجتمع الثقافي 

مرجًعا السبب في ذلك إلى غياب ما أسماه )الوسائط الثقافية( التي تتوسط بين النخبة 

المثقفة وبين أبناء المجتمع لرفع مستواهم.
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ا�طال� مهرجا� »ه�ر ال�سياحي« بالأح�ساء العام المقب�

100 األف زا�ر لـ »الدوخلة4« و المهرجا� نموذج 
ل�حياء التراث بالقطيف

كش�ف رئيس اللجن�ة المنظمة لمهرجان الدوخلة حس�ن حبي�ب آل طالق أن 

ميزاني�ة مهرج�ان الدوخل�ة 4 والذي أقي�م ببلدة س�نابس في جزيرة ت�اروت بلغت 

1.400.000ري�ال، في حين وصل ع�دد زوار المهرجان إلى أكثر من 100 ألف 

زائ�ر. وأش�ار آل ط�الق خالل اس�تضافته ف�ي منتدى الثالث�اء الثقافي ف�ي محافظة 

القطي�ف م�ع رئيس لجن�ة التنمية األهلية في بلدة س�نابس علي عيس�ى آل حس�ن، 

والمدي�ر التنفيذي لجهاز التنمية واآلثار في اإلحس�اء عل�ي آل حاجي، إلى أن عدد 

ال�زوار تضاع�ف بش�كل خيالي خ�الل المواس�م األربع�ة الماضية، مش�يًرا إلى أن 

الع�ام األول كان قد س�جل 6700 ري�ال كميزانية، و1000 زائ�ر، لترتفع الميزانية 

ف�ي الع�ام الثاني إلى 120.000 ريال، ويصل عدد ال�زوار إلى 10.000 زائر، ثم 

بلغ�ت ميزانية العام الثال�ث إلى 650.000 ريال، و30.000 زائ�ر، لتقفز ميزانية 

ه�ذا العام إل�ى 1.400.000ريال مع 100.000 زائر. مش�يًرا إلى تواضع فكرة 

المهرجان في بدايتها، واس�تهدافها من بضع مئات من الزائرين، ثم مفاجأة التفاعل 

الجماهيري التي أثقلت حمل المس�ؤولية وعززت الرغبة في تطوير الفكرة وبلورة 

أهدافها ورس�التها، ثم العمل على وضع خطة تحق�ق أهم المرئيات التي يتطلع لها 

القائم�ون على هذا المهرجان، وهي جعله أحد أهم البرامج التراثية والس�ياحية في 
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المنطقة خاصة والمملكة عموًما.

ونوه آل طالق عن أهم أهداف المهرجان، مشيًرا إلى أهمها يتمثل في االحتفال 

بالعيد جماعًيا، ثم إحياء الموروث التراثي والشعبي، وتنويع المنافذ الترفيهية ألبناء 

المنطق�ة في ظ�ل تركزها في الخب�ر والدمام، وكذلك اكتش�اف المه�ارات الفردية 

وتطويره�ا، وإب�راز المواهب في مختل�ف المجاالت، ثم تش�جيع اإلنتاج المحلي 

للمنطقة، وتحفيز الش�باب للعمل التطوعي، مش�يًرا إل�ى 600 متطوع بذلوا أقصى 

جهودهم في إنجاح المهرجان.

وأك�د آل ط�الق أن الجهود الجب�ارة التي قدمها كل من س�اهم ف�ي تنفيذ هذا 

المهرجان لهذا العام واألعوام الماضية والصدى الذي حققه المهرجان شجع دعم 

بعض الجهات الرسمية له، مؤكًدا على أهمية المحافظة على هذه الثقة التي اكتسبها 

هذا المشروع الواعد بمشاركة جميع أبناء المنطقة والمهتمين.

وتحدث رئيس لجنة التنمية في سنابس علي عيسى آل حسن عن لجان التنمية 

ودورها في المجتمع، مش�يًرا إلى القرب النفس�ي الذي تخلق�ه طبيعة عمل اللجان 

م�ع الن�اس انطالًق�ا من واق�ع عملها ال�ذي يرّكز على معالجة أساس�ات المش�اكل 

االجتماعي�ة بعي�ًدا ع�ن تقديم الحل�ول اآلنية، كمس�اعدة العاطلين ع�ن العمل في 

إيجاد فرص وظيفية لهم دون إعانتهم مادًيا، األمر الذي فعل نشاط 65 أسرة منتجة 

ف�ي مهرجان هذا العام. وأش�اد آل حس�ن بجميع العاملين في لج�ان التنمية على ما 

قدموا من عمل جبار أسهم في منع الحوادث بمختلف أشكالها في األعوام األربعة 

الماضية رغم ضخامة المشروع واالزدياد المضطرد في أعداد زواره.

وأش�ار المدير التنفيذي لجهاز التنمية واآلثار في األحساء علي آل حاجي إلى 

دور الهيئة العامة للس�ياحة واآلثار في صناعة الس�ياحة ف�ي المملكة، وأثر ذلك في 

تفعيل جانب مهم من جوانب الثقافة الداعمة للفعاليات السياحية باعتبارها صناعة 
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لها عوائدها المادية والمعنوية على الوطن. مش�يًرا إلى أهم تلك العوائد في عرض 

مرئ�ي مختصر تط�رق فيه لتقس�يم الفعاليات الس�ياحية وممثاًل لكل منه�ا من واقع 

المملكة.

وانتق�ل آل حاجي لتس�ليط الضوء عل�ى مهرجان هجر الس�ياحي الذي تعد له 

مجموع�ة من لج�ان التنمي�ة في محافظة األحس�اء، وُيتوق�ع افتتاحه ع�ام 1430ه 

به�دف زي�ادة الج�ذب الس�ياحي للمحافظة، وتنمي�ة ثقاف�ة التراث فيه�ا، وتحقيق 

الفائ�دة االقتصادي�ة الداعمة، وذلك من خ�الل تفعيل مش�اركة المجتمع المحلي. 

وقد اس�تعرض أهم الفعاليات التي يس�عى البرنامج لتنفيذها، وتتضمن عروًضا في 

الفنون الش�عبية والتراثية والمس�رحية، وإحياء األمس�يات األدبي�ة والثقافية، فضاًل 

عن المعارض الفنية والرحالت الس�ياحية، ثم عرج الس�تعراض الهيكل التنظيمي 

للمهرجان، والتكاليف المتوقعة لتنفيذه، والبالغة 1.000.000 ريال كحد أدنى.

ومن جهته، وأوضح نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان حسن سعيد 

الصفار أنه سيتم إضافة في العام القادم أجنحة وفعاليات كثيرة لم تكن موجودة في 

األعوام الس�ابقة، وذلك تش�جيًعا ورقيًّا بالمستوى الس�ياحي في المحافظة ال سيما 

وأن إدارة الهيئ�ة العام�ة للس�ياحة واآلثار هي إحدى الجه�ات الداعمة للمهرجان. 

مش�يًرا إل�ى أن المهرجان ه�ذا العام برعاي�ة الهيئة العامة للس�ياحة واآلث�ار، وبنك 

الري�اض، ودار الي�وم لإلعالم، وش�ركة مطابع البيان العربي المحدودة، ومؤسس�ة 

الشالل الذهبي للخيام.

وتحدث مشرف اللجنة الفنية في المهرجان عبد العظيم الضامن عن المشاركة 

الفني�ة في المهرجان مش�يًرا إل�ى أن خطة المهرجان في اس�تضافة فنانين من خارج 

المنطق�ة العتب�ارات كثي�رة أهمه�ا إذاب�ة الفوارق وتوس�عة مج�ال التب�ادل الثقافي 

الخالق، مش�يًرا إلى انبثاق مش�روع أط�ول لوحة في العالم تحت عنوان )الس�الم( 

تحت سقف المهرجان، كما أشار إلى فكرة النحت على الرمال التي بدأت في العام 
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الس�ابق وت�م تعزيزها هذا العام، وكش�فت عن وجود مبدعين قدم�ت لهم الدعوى 

للمش�اركة في أحد مهرجانات الرياض للفترة القادمة. وتنقل الضامن بين فعاليات 

القسم الفني متحدًثا عن أبرز أثارها التي اتضحت في المرسم الحر، مشيًرا لمفاجأة 

ع�دد من األطفال الموهوبين له رغم تناوله�م األلوان للمرة األولى. وكان الضامن 

ق�د نظ�م معرًضا ف�ي موقع المنت�دى ملفت�ا االنتباه إلى كون�ه نواة لمع�رض معّرف 

بالمهرجان سيطوف به العديد من مناطق المملكة.
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في حوار »الثال�اء الثقافي« ر�ي�س بلدية القطيف :

بطء ا�ن�از الم�ساري� وم�الفا� المقاولين لغياع 
التن�سيق بين ال�ها� الر�سمية

إن  الدوس�ري  عل�ي  ب�ن  خال�د  المهن�دس  القطي�ف  بلدي�ة  رئي�س  كش�ف 

المش�اريع الت�ي ت�م تنفيذها ف�ي المحافظة خالل الس�نوات العش�ر الماضية بلغت 

قيمته�ا506.19.260 ريااًل تضمنت تطوير المناط�ق المركزية واألحياء القديمة 

من س�فلتة الطرق وإنارتها وصيانتها وتأسيس ش�بكات الصرف الصحي وتطويرها 

ومش�اريع التخل�ص من النفايات والمس�تنقعات وتس�وير المقابر وإنش�اء مغاس�ل 

للموت�ى، والس�المة المرورية، وبن�اء الحدائق و بناء بلديات وف�روع بلديات و نزع 

الملكيات واستكمال تحسين الواجهات البحرية وتجميل الشواطئ، وفصل جزيرة 

تاروت عن مدينة القطيف وتعميق قناتها عند الجسر الذي يربطها بطريق الرياض. 

وأش�ار الدوس�ري خ�الل اس�تضافته ف�ي منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي بمحافظ�ة 

القطي�ف إلى المناطق التي تش�رف عليها المحافظة مس�تعرًضا تاري�خ بلديتها التي 

ارتبط�ت بدايتها بالمنطقة الش�رقية ووكالة وزارة الداخلية ش�ؤون البلديات لتتطور 

هذه الوكالة إلى وزارة متصلة مالًيا وإدارًيا بوزارة الداخلية تحت إش�راف المديرية 

العام�ة للش�ؤون البلدية والقروية، إلى أن ارتبطت بأمان�ة مدينة الدمام عام 1406ه 

قبل أن تفصل ميزانيتها عنها عام 1429ه.
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وكان التط�ور العمران�ي ق�د دفع لتأس�يس بلدي�ات في بعض مناط�ق محافظة 

القطي�ف كمدينة س�يهات، وعن�ك، وجزيرة ت�اروت ،وصف�وى، والقديح. ولفت 

إل�ى التعليم�ات الجديدة الصادرة عن البلدية بخصوص عدم بناء أس�واق للخضار 

واللح�وم واألس�ماك ودع�وة رج�ال األعم�ال لالس�تثمار فيه�ا، تش�جيًعا للقطاع 

الخ�اص منوها إلى عدم إمكانية إخراج البلدية للعاملين في هذه المحالت بس�بب 

س�وء أوضاعه�م االقتصادي�ة وع�دم تمكنهم من فت�ح محالت أخ�رى وأن القضية 

موض�ع نظ�ر، كما أن موضوع ردم الش�واطئ كذل�ك. وحول بطء تنفي�ذ المقاولين 

لمشاريع قائمة وتس�يب متابعتهم لخطة التنفيذ ومخالفتهم بعض الشروط، تحدث 

رئيس البلدية عن مشكلة غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المياه والكهرباء وشركة 

االتصاالت، األمر الذي يؤدي لعمليات حفر متكررة في فترات متقاربة.

وتضم�ن اللق�اء ال�ذي أداره نائ�ب رئيس المجل�س البلدي المهن�دس نبيه آل 

إبراهي�م مش�اركات م�ن قبل الحض�ور صب أغلبه�ا على هم�وم متعلق�ة باألحياء 

والمدن التي يسكنونها، والتي يرون أنها مهملة من قبل البلدية لصالح مناطق أخرى 

ضمن المحافظة، مثل ش�كاوى بعض المواطنين في بلدة التوبي وصفوى وسنابس 

وجزي�رة ت�اروت من عدم االهتم�ام ببعض الخدمات في بلداته�م، األمر الذي أكد 

الدوس�ري فيه على ش�مولية خطة البلدية لجمي�ع مدن وقرى وبل�دات المحافظة، 

م�ع اعتماد األولويات التي يقرره�ا أعضاء المجلس البلدي بعد عرض المش�اريع 

عليهم. وطمأن الجميع أن تنفيذ الخطة بدأ أكثر تنظيًما بعد فصل الميزانية. 

ودع�ا عضو المجلس البل�دي علي الحي باقي رؤس�اء البلديات للتواصل مع 

المواطنين واالستماع لهمومهم وقضاياهم، مؤكًدا على المواطنين أنفسهم ضرورة 

اإلصرار في المطالبة بحقوقهم للحصول عليها.
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وأك�د راع�ي المنت�دى المهن�دس جعفر الش�ايب عل�ى حاجة بلدي�ة محافظة 

القطيف لبنية أساس�ية تتطلب دعًما مالًيا كبيًرا منوها بدور المواطنين في المس�اعدة 

لتحدي�د أولويات االحتياج�ات، كما دعا عضو المجلس البلدي المهندس عيس�ى 

المزع�ل رج�ال األعم�ال لالس�تثمار ودفع عجل�ة التنمي�ة، وكان عض�و المجلس 

البل�دي بالحرم�ة في منطقة عس�ير قد ش�ارك بالحض�ور، وعبر عن تقدي�ره لجهود 

أعضاء المجلس البلدي بمحافظة القطيف .





ال�مي�س 12 فبراير 2009م الموافق 16�سفر1430ه

خالل ح�سوره لمنتدى الثال�اء في  ارو�

م. الدو�سري: وجود الفقراء يحول دو� هدم المنازل 
الآيلة لل�سقوط

رغ�م اإليجابي�ات الت�ي تح�دث عنها رئي�س بلدي�ة القطيف المهن�دس خالد 

الدوسري في منتدى الثالثاء الثقافي في جزيرة تاروت، إال أن حضوًرا وصفوا بعض 

الخدم�ات المقدم�ة من قبل فروع بلدية محافظة القطيف ف�ي مناطقهم ب� »المهترئة 

ج�ًدا«. وأقّر الدوس�ري ببعض جوانب القصور، بيد أنه ش�دد على أجهزة أخرى ال 

تقوم بأي تنسيق مع البلدية، األمر المؤدي لبعض القصور كتأخيرات بعض الطرق.

ونقلت الرياض التي نش�رت جوالت اشتملت على قطاع الخدمات الذي يقع 

تحت مسؤولية البلدية معاناة المواطنين كالعاملين في ما يعرف محلًيا ب� »الشبرات« 

اآليلة للسقوط، وسوء حال األسواق العامة ودورات المياه، كما وجهت للدوسري 

معاناة المقابر التي ال تتكفل البلدية بمسؤوليتها.

وقال الدوس�ري: إن البلدية على اس�تعداد تام في تولي مس�ؤولية أي مقبرة إن 

رغبت الجمعيات في ذلك. وزاد »هنالك حّفارون ومغس�لون يستلمون رواتب من 

قب�ل البلدي�ة، كما أننا نس�دد فواتير الكهرباء ف�ي المقابر«. مؤكًدا مس�ؤولية البلدية 

النظامي�ة فيما يخص المقابر في ش�كل عام. وانتقد الدوس�ري ح�ال دورات المياه 

العام�ة، وقال: »هنالك من يعمل على تنظيفها«، مس�تدرًكا »إن المش�كلة تكمن في 

المخربين، فنحن كجهاز ال نس�تطيع القيام بكل ش�يء والمطلوب أن يتكاتف معنا 
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الجمي�ع بم�ا ف�ي ذلك اإلع�الم كي نتمكن م�ن بث ثقاف�ة المحافظة عل�ى المرافق 

العامة«.

وتط�رق إل�ى المن�ازل اآليلة للس�قوط وقال: »إننا بكل أس�ف نواجه مش�اكل 

تح�ول دون هدم المنازل اآليلة للس�قوط، أهمها وجود فقراء يس�كنونها والرجوع 

للجنة مشكلة من أجهزة حكومية يجب أن تتخذ القرار«.

والن�دوة التي اش�تملت على حوار صري�ح ومفتوح بين الحض�ور المتنوع من 

مناط�ق القطي�ف كافة والدوس�ري أراح�ت المتواجدين عبر كش�ف رئي�س البلدية 

للمش�اريع الت�ي س�تنفذ ف�ي المحافظة اعتم�اًدا عل�ى الميزاني�ة التي ح�ددت لعام 

)1430،1431(، وف�ي ه�ذا الص�دد ق�ال الدوس�ري: »هن�اك مش�اريع بالماليين 

للمنطق�ة«، مح�دًدا بعضه�ا في مناط�ق كبلدية العوامي�ة التي خصص له�ا نحو 30 

ملي�ون ري�ال لمش�روع نزع الملكي�ات، مما يع�د انفراًج�ا كبيًرا بالنس�بة ألصحاب 

المنازل التي لم يس�تطع بعضهم إكمال بنائها واستالم التعويضات، ومشروع إنشاء 

ف�روع جدي�دة بنحو 15 مليوًنا، ومش�روع التخلص من النفايات، وإنش�اء الحدائق 

العام�ة بنحو 4ماليين ريال، موضًحا أن ش�وارع عدة س�تعمل البلدية على صيانتها 

في مدن صفوى وعنك وجزيرة تاروت.

وانتقد حضور البلدية الشتراطها وضع أربعة مواقف تأخذ من مساحة األرض 

المراد بناؤها في البلدات، موضحين أن تلك القوانين ال تطبق في أماكن أخرى في 

المنطقة الش�رقية، وعنها قال الدوس�ري: »إن هذا النظام جديد صدر عن الوزارة«، 

مش�يًرا إلى تطبيقه في جميع المناطق، إال أنه قال: »هناك إش�كاالت، ونتمنى إعادة 

النظر في مثل هذه القضايا«.



الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19�سفر1430ه

ا�ذا ما �ور� بم�ستواه في بقية مناطق المملكة

عبد اهلل ال�سايب : م�ستوى الحراك الثقافي في الأح�ساء عال

قال الكاتب والباحث عبد الله الشايب إن مستوى الحراك الفكري في األحساء 

مرتفع إذا ما قورن بالحراك الفكري في بقية مناطق المملكة أو دول الخليج العربي. 

وأوضح الش�ايب، ف�ي محاضرة أقيم�ت بمنتدى الثالث�اء الثقاف�ي بالقطيف تحت 

عنوان »آفاق المش�هد األحس�ائي برؤي�ة موضوعية« الثالثاء الماضي، أن األحس�اء 

تعتب�ر المنطق�ة األكث�ر تركيًزا س�عودًيا بين مناط�ق المملكة، حيث ال تتجاوز نس�بة 

األجانب فيها 15 بالمائة من نحو مليون ونصف المليون نسمة.

واس�تعرض مس�توى الحراك الفكري الذي س�اهم في بلورة المش�هد الثقافي 

األحس�ائي، مش�يًرا إل�ى أن التقيي�م ف�ي عمومه قضي�ة نس�بية تحددها طبيع�ة البيئة 

التي تحتضن هذا الحراك، مستش�هًدا بإحصائيات تش�ير الرتفاع س�قف الثقافة في 

األحس�اء، وعن وضع األحس�اء للبنة األولى في فن المسرح خاصة مسرح الطفل، 

وتكريم مؤسس�ه في األحس�اء محم�د المريخي قبل وفاته من قب�ل الجامعة العربية 

باعتباره أحد الرواد على مستوى العالم العربي.

واس�تطرد حديثه بأمثلة أخرى لمجاالت مهمة عدي�دة، مثل األبحاث العلمية 

والفكرية والثقافية والفنية والتنموية وغيرها، مدلاًل عليها جميًعا بأنش�طة وفعاليات 

ومؤسس�ات وبرام�ج قائم�ة فعلًيا في زخم يصعب متابعته، مش�يًرا إل�ى أن مجموع 

اإلص�دارات النوعي�ة ع�ام 1429 ش�ملت مختلف المواضي�ع في الدي�ن والثقافة 
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والتاريخ والتراث واالقتصاد والطب والسياسة والتربية وغيرها.

وأكد الش�ايب وعي ابن األحساء بالتواجد الفكري ضمن منظومة في أكثر من 

اتجاه، وس�اعده على ذل�ك هجرته داخلًيا وخارجًيا، كما خلق ل�ه تفاعاًل حقيقًيا له 

على مس�توى الوطن وخارجه، عبر اس�تجابته لنداء العقل الداع�ي لتنمية المجتمع 

األهلي الذي يتعاطى معه إنسانًيا ويحيا في إطاره.

وقال الش�ايب إنه يتم حالًيا دراس�ة مش�روع مقدم للجهات المس�ؤولة النشاء 

صحيفة يومية في األحساء تهتم بشؤونها اليومية والحياتية لتسد كثيًرا من التساؤالت 

التي تفرض نفسها لدى المواطنين، منوها بإصدار العديد من الدوريات المتخصصة 

ف�ي مختل�ف الش�ؤون، والش�بكات الثقافي�ة المتابع�ة عل�ى الش�بكة اإللكترونية. 

وتضمن�ت المحاض�رة ال�ذي أدارها زك�ي البحارنة، مداخالت من قب�ل الحضور، 

صبت في تميز األحساء بالتعددية والقبول بفكر التعايش األصيل.

وخت�م صاحب المنت�دى جعفر الش�ايب المحاضرة بإش�ادته بتحليل الضيف 

للتط�ور الفك�ري باتجاهات�ه الجديدة ف�ي محافظة األحس�اء، متمنًيا االس�تفادة من 

هذه التجربة في دراس�ة مش�اهد ثقافية أخرى بمناطق المملك�ة، مؤكًدا أن التحدي 

األكبر يكمن في تحويل قنوات مجمل الفعاليات واألنش�طة الواعدة التي تحفل بها 

األحس�اء كمخزون ثقافي وبش�ري عرفته المنطقة لتصب في محصلة تطور حقيقي 

يخدم المنطقة وأبناءها.



ال�مي�س 19 فبراير 2009م الموافق 23 �سفر1430ه

القحطاني: �سعف »المواطنة« يو�دي ا�لى انهيار الم�تم�

حذر األستاذ المشارك في كلية اإلدارة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

الدكت����ور عب����د الوهاب القحطاني، من تبعات ضعف الش�عور بالمواطنة لدى 

أف�راد المجتم�ع، معتب�ًرا أن ذلك يؤدي إلى »ظهور س�لوكيات س�لبية، تس�اهم في 

خسارة المجتمع مكتس���باته االجتماعي�������ة واالقتصادية والسياسية«.

التعليمي�ة  وأوض��ح  القحطان�ي، ف�ي ن�دوة »المواطن�ة ودور المؤسس�ات 

واإلعالمي�ة في ترس�يخها«، التي أقيمت ف�ي منتدى »الثالثاء الثقاف�ي« في محافظة 

القطي�ف، وأداره�ا محمد الصادق، مس�اء أول من أمس، أن »من س�مات المواطنة 

تقبل اآلخر وفهمه، وإن لم يتفق معه، إضافة إلى احترام المواطن مكتسبات الوطن، 

سواًء االقتصادية أو االجتماعية أو التجارية«، معتبًرا العبث بها »ليس من المواطنة«.

مضيًف�ا أن »من واجب�ات الدولة كفالة حقوق المواط�ن، التي تؤدي إلى تعزيز 

المواطن�ة«، موضًح�ا أن م�ن معززاته�ا أيًض�ا »الدين واللغ�ة المش�تركة وتكاف���ؤ 

الف�����رص وتوف����ي�ر األم�ن والحماية«.وع�رف المواطن�ة بأنه�ا »كل ما يصدر 

ع�ن المواطن م�ن قول وفعل ايجابي نح�و الوطن ورموزه«. ُمطالًب�ا بإدخال »ثقافة 

المواطن�ة وأسس�ها في مناه�ج التعليم، بما تش�مله من حق�وق وواجبات، وضرب 

أمثلة فيها من خالل اس�تعراض شخصيات حديثة«. وأشار إلى أن »تحقق المواطنة 

يؤدي إلى تماس�ك المجتمع، وصعوبة اختراق�ه من جانب أعدائه، وتعزيز التعايش 

الس�لمي بين أفراد األمة، وتكثيف الجهود ف�ي خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه، 
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نافًي�ا أن تكون الفروق القبلية والمذهبية »عوامل تفريق بين المواطنين، إال في حال 

غاب الفهم لآلخر وتقبله واحترامه«.

وحدد واجبات المواطن تجاه الوطن في »الس�مع والطاعة للقيادة السياس�ية، 

وال�والء للوط�ن ككيان جغراف�ي واقتص�ادي واجتماع�ي وسياس�ي، والدفاع عن 

مكتسباته، وزيادة اإلنتاجية االقتصادية، وحماية األمالك العامة من العابثين«.



ال�سبت 4 اأبري� 2009م  الموافق 8 ربي� الثاني1430ه

عندما يغني �سباع القطيف للوطن

»جاسر عبد العزيز الجاسر« 

عندما يس�كن اإلنسان حب الوطن، ويفتخر ألنه ابن هذا الوطن، ويفاخر غيره 

بأنه س�عودي ابن هذه األرض المباركة، فال بد أن يكون إنساًنا مبارًكا، ويجب على 

اآلخرين أن يعرفوا به ويتحدثوا عنه خاصة إذا كان موهوًبا، و يجسد حبه وإخالصه 

لوطنه وألمته وبلده ومليكه شعًرا يدخل القلوب ويستقر في الوجدان، وقد سعدت 

جًدا بعد أن استمعت وشاهدت أمسية شعرية أقامها منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف 

مس�اء الثالث�اء 4- 4-1430ه وقد أرس�لت لي األمس�ية عبر اإليمي�ل الخاص بي 

والتي عقدت تحت عنوان محبب )الوطن في ش�عر القطيف( وقد أنش�د للوطن في 

تلك األمس�ية أربعة من الش�عراء الرائعين حيث أدارها األستاذ موسى الهاشم، وقد 

بدأ الهاش�م األمسية بالترحيب بالش�عراء وتعريفهم للجمهور، وهم: الشاعر محمد 

الحم�ادي، م�ن مواليد مدينة القطيف، حاصل على بكالوري�وس آداب يعمل حالًيا 

مدي�ر محط�ة تلفزي�ون الدمام، ق�دم العديد من األمس�يات الش�عرية داخل وخارج 

المملكة، وله العديد من اإلصدارات الشعرية، آخرها )فلسفة الحب(.

الش�اعر الثاني، هو عقيل المس�كين، م�ن مواليد مدينة س�يهات، حاصل على 

بكالوري�وس آداب في اللغة العربية، ويحضر للماجس�تير في الفلس�فة من الجامعة 

نفس�ها، ساهم في تأسيس منتدى عرش البيان للشعر في سيهات، وأعد ملًفا خاًصا 

عن المش�هد الثقافي في المملكة س�اهم فيه كثير من المثقفي�ن على امتداد الوطن، 
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وله مجموعة إصدارات آخرها )عندما تضحك القوافي(.

الش�اعر صالح الخنيزي، هو الش�اعر الثالث، وهو من مدينة القطيف، حاصل 

على بكالوريوس في األدب اإلنجليزي، ترجم بعض القصائد للغة العربية، مشرف 

على أكثر من منتدى أدبي على الش�بكة، س�جل له برنامج أوراق شاعر لقاء بث من 

إذاعة الرياض.

الش�اعر الرابع واألخير، كان ياس�ر آل غريب من مدين�ة صفوى، وهو حاصل 

عل�ى بكالوريوس آداب في اللغة العربية، عضو مؤس�س ف�ي لجنة وارث لألعمال 

الفنية في صفوى، ومنس�ق برنامج رعاية الموهوبين باإلدارة العامة للتربية والتعليم 

في المنطقة الشرقية، صدر له ديوان )الصوت السعفي(.

هؤالء الش�باب، كم هم رائعون، وكم ه�م مخلصون لوطنهم وإلخوانهم أبناء 

الوطن الذين كانوا فرحين بهم ألنهم ترجموا أحاسيسهم وردوا على كل من يجرح 

شعور هذا اإلحساس عندما يتحدث عن غير ذلك.



ال�سبت 11 اأبري� 2009م الموافق 15ربي� الثاني1430ه

�سعراء القطيف يتغنو� بحب الوطن في منتدى الثالثاء

اس�تضاف منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف أخيًرا عدًدا من الشعراء السعوديين 

في أمسية شعرية أقيمت تحت عنوان »الوطن في شعر القطيف«.

الش�عراء الذي�ن ت�م اس�تضافتهم هم محم�د الحمادي، ال�ذي صدر ل�ه أخيًرا 

ديوان »الجنون اللذيذ«، وعقيل المس�كين، الذي س�اهم في تأس�يس منتدى عرش 

البيان للش�عر في سيهات، وأعد ملًفا خاًصا عن المشهد الثقافي في المملكة ساهم 

في�ه كثي�ر من المثقفين على امت�داد الوطن، وله مجموعة إص�دارات آخرها )عندما 

تضحك القوافي(.

كذلك ش�ارك في األمس�ية صالح الخنيزي وهو مش�رف على أكثر من منتدى 

أدبي على الشبكة، سجل له برنامج أوراق شاعر لقاء بث من إذاعة الرياض، وياسر 

آل غري�ب العضو المؤس�س في لجنة وارث لألعمال الفني�ة في صفوى، وصدر له 

ديوان »الصوت السعفي«.

وق�د افتتح الحمادي األمس�ية مؤك�ًدا تمركز الوطن في قلب إنس�انه أين كان، 

فه�و األلم واألمل مًع�ا. وفي األلم المعن�ون ب� )الخط األحمر( تح�دث الحمادي 

عن تنفس�ه للتاري�خ وتقليبه أوراقه، وع�ن مطاردته لألحداث التي خ�رج بها بأن ال 

شيء يستدعي الوقوف من قبله عليه فهو بذرة نمت في غير مواسمها؛ حتى صارت 

حريتها خًطا أحمًرا مات الربيع به وش�رعت األفكار أبواب عنادها في عناده؛ فبات 

اش�تعال ذاٍت يرس�م فك�رة ويخطه�ا حروًفا تنادي ف�ي عذابه بحقيق�ة ال مناص من 
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نكرانها، وهي الحقيقة التي ختم بها نصه بقوله: »ما عاد يحييني الغرام ألنني، حرف 

ضعيف من حروف بالدي«.

ولموج�ة أخرى يغ�رق بها في ألم آخر أش�عل الحم�ادي )س�يجارة الحرية(، 

ودخنها خيوط تأمٍل اعترف باختراقها لمساماته، وتحريكها لشوق قابع في شرايينه 

يدفع�ه نحو اعتراف أن ال ش�يء في المدى »س�وى أنت، وبعض رم�اد يتطاير فوق 

يدي«، ثم »الش�يء س�وى أنت، وصمت زوايا حائرة، وس�تائر أوهام«، وما ذاك إال 

ألن وطن�ه ال مثيل له، وط�ن يبدو فيه المكان حيرة، والزمان لغ�ًزا يجعله ومحبوبته 

يختنقان »نختنق اآلن وما بعد اآلن، ها نحن غريبان، نرتل س�مفونية عشق في وطن 

ليس ككل األوطان«.

بع�د ذل�ك انطل�ق لن�ص )الوط�ن المصل�وب( وكان�ت انطالقت�ه تل�ك »م�ن 

الالمعقول أفتش في كل س�راديب األوهام عن الحزن األسود، عن كلمات تختصر 

الوجع الس�اكن في كل زوايا تاريخي«، واس�تحضر لرحلته ألف غرام وألف س�ؤال 

ع�ن »وطن أرس�مه خارط�ة في أعماق�ي، أعزف منه تس�ابيح، تقاس�يم على وش�م 

حياتي، فأنا مصلوب منذ س�نين على أخش�اب تش�رد روحي«، لينتهي برجاء لوطنه 

أن »حررني من كل طقوس الحزن، وعلمني حين أحبك كيف أمارس حرية ذاتي«.

ف�ي ختام جولته، تحدث الحمادي عن )تقاس�يم في حض�رة الوطن( عّبر فيها 

عن رسمه للوطن بصورة زاهية األلوان لما رسم الوطن في داخله جماال وتربع في 

جهات دمه حتى س�رى هيامه على ابتهاالت صلواته فأزهرت في قلبه بذلك باقات 

ح�ب تفّدي )الوطن.. لغة أخرى(، وطن ال يتعقد بإمكانية ارتقائه إال بمعانقة جبينه 

لترابه الطاهر، فهو »وطن على ترب الخلود مجسد، سحٌر تناثر فوق كل شجوني«.

الش�اعر عقيل المسكين ارتقى المنصة وصوت )عزف الروح ونبض القصيد( 

خلف أضالعه ينادي »يا بالدي يا بالدي يا بالدي، أنت يا أرجوزة من عزف روحي، 
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أنت يا قيثارة في لحن ش�اِد«، وال زال يرد أنِت أنِت؛ مس�تميًحا سامعه العذر، معلاًل 

»هذه األنات أش�واقي وزادي، إنها ينبوع حب دافق باليمن واإليمان يجري للتالد، 

إنه الحب الذي يسقى رويا، للبرايا من بالدي عن بالدي«.

وفي هدية منه )إلى س�يدي الوطن( وجه المس�كين خطابه للوطن ووصفه فيه 

بأنه »وطن األمانة والرس�الة والهدى، وطن يش�يد بفضله اإلس�الم، وطن السماحة 

والم�كارم والن�دى، وطن تحار بكنهه األفه�ام... وطني وما فقر ع�راك وأنت أنت 

جنائ�ٌن يهف�و إليك غمام«، وم�ا زال يردد وطن�ي... وطني؛ حتى بل�غ بيت القصيد 

بطل�ب ممع�ن ف�ي الحب« قل لآلل�ي رام�وا جراحك: ها أن�ا وطن الجمي�ع وإنني 

القوام«؛ لينهي نصه بدعاء صادق أن »وطني فدتك من العيون نفوس�نا، ورعتك من 

غير الزمان كرام، وطني سلمت من المكائد والعدا، وعليك من رب األنام سالم«.

»..عندم�ا ت�ُغ�رس األح�الم ف�ي ش�هقات الماء، عندم�ا تغمض األنث�ى غيوم 

اللقاء، عندما تس�ف التراَب قهقهات الفناجي�ن، فناجين تحصد الليل، عندما يكون 

األلم أماًل، عندما يكون الوطن ش�عًرا، يكون الش�عر وطنًا«. بهذه الكلمات بس�مل 

الش�اعر صال�ح الخني�زي، وكان له م�ع )وجع المراس�ي( جولة يعل�م فيها أن ذلك 

يت�م مع »اله�واء الطلق حين يجتاز الش�عور« ولذا، كان يرغب ف�ي امتطاء الحقيقة، 

ليمض�ي ف�ي امتزاج الوقت، ف�ي ظل أغنية يكتف�ي منها ببعض الب�وح قبل أن يخيم 

الليل الكئيب؛ فاأللحان تتراكم في جسده.

األلح�ان تق�ول لصالح أّن »وطني ش�هيد الم�اء، تهرقه الحق�ول على تجاعيد 

الزمان، وينحني ألما فترتعد الفصول، وطني ش�هيد النخ�ل يفترش اللحود مهاجًرا 

ويهيم في مزج الوعود، وطني ش�هيد حمامة ُصلبت وبعثرت الرس�ائل في الهجير« 

أم�ا ه�و فيقول لأللحان: »وأنا الش�هيد أهيم في جرحي المقي�د بالنصال وبالورود، 

س�يظل ينزفني الزمان صدى على وجه الس�ماء، حقيقة تهب الوجود ضياءه ما ردد 

الفجر اآلذان«.
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وفي )رسائل بددتها الريح( استحضر الخنيزي ذاكرة تقض أضالع النسيان، حين 

كانت ممرات القوافل تبدد األحالم، وحين كانت نس�اء الحي تنتحب وتندب بحارة 

تكسرت بهم السفن وماج بهم البحر في قساوة إبريل وهم ينادون »أتنتهي فينا الحكاية 

يا سماء؟ أتنطفي فينا الشموع، وروزنات النذر فاضت من أباريق الدموع؟«.

صور كان قد عش�عش فيها اليباب جلبها الشاعر بخضرة القطيف وطنًا أراد أن 

يكس�ر به »الصمت المعبأ في الجرار، فحصادنا المنس�ي قد سئم الغالل، ونخلنا لم 

تحفظ الصحراء حكمته«. ولذا دعا: »أيها النجم ابتس�م في كف عش�تاروت، ضاع 

الحلم في ريش خرافي فال تهرق دموع اللحن، مزقنا الضياء«.

الجول�ة األخي�رة كانت للش�اعر ياس�ر آل غريب، وإلى من اس�مها محفور في 

بطاقته الشخصية، إلى التي أخذ من أولها قبس القلق، ومن آخرها فاكهة الفردوس، 

إلى )كيتوس( محاطة بالعش�ق من س�ت جهات غنى لها، دعا له�ا أن )افتحي نافذة 

الجرح( لتحفها الش�مس بخيوط نور، ليس ألنك تفتقرين إلى النور ف� »أنت بيضاء 

من الداخل كالنس�رين، لكن حكمة األقدار ش�اءت هاهنا أن تلبس�ي ثوب الس�واد، 

ك�م توزعِت على الكل مواويل غرام، وتواش�يح وصال، وأب�ى قلبك أن ينحاز يوًما 

لآلح�اد«، وما الس�ر ذلك إال ما خلص به الغريب ف�ي خاتمه نصه »أنت آمنِت بدين 

أخضر، فلتفرش�ي س�جادة العش�ب وصلي، ال عليِك اآلن من هرطقة الش�وك ومن 

وشي القتاد«.

وألق�ى الغريب ن�ص )وطن الوطن( الذي وصفه باألدب المثالي، وفيه ش�رح 

رؤيته للوطنية التي يراها في »أن أكون مدافًعا، عن مقلتّي إذا استثار ضباب، وطنيتي 

هي أن أظل كما أنا، عقل يس�وح وخافق جواب، وطنيتي قد ال أجيد بوصفها، لكن 

بها تتفتح األبواب«.



ال�نين 18 مايو 2009م الموافق 23 جمادى الأولى1430ه

ال�سب� متحد�ا عن الأدع ال�ساخر في منتدى الثال�اء

للحدي�ث ع�ن األدب الس�اخر اس�تضاف منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي بالقطيف 

األس�تاذ حس�ن الس�بع مس�اء الثالثاء 17 جمادى األول1430ه، الموافق 12مايو 

2009م ف�ي ندوة أدارها اإلعالمي األس�تاذ عبد الوهاب العرّي�ض؛ فبدأها بتعرف 

األدب الس�اخر على أنه كوميديا س�وداء تقدم بقالب ساخر يعكس أوجاع المواطن 

السياس�ية واالجتماعي�ة، ث�م عرج على الحدي�ث عن تاريخ الضيف م�ع هذا الفن، 

وال�ذي بدأه رس�مًيا في مطلع التس�عينيات بجريدة اليوم مس�تخرًجا م�ن أدراجه ما 

أخفاه طيلة ثالثين عاًما مضت.

وقب�ل أن يبدأ الضيف حديثه.. عّرف مدير الندوة به للحضور، وهو من مواليد 

مدينة س�يهات. حاصل على بكالوريوس آداب قس�م التاريخ بجامعة الملك سعود 

الري�اض، وعل�ى درجة الماجس�تير ماجس�تير ف�ي اإلدارة العامة من جامع�ة إنديانا 

بالواليات المتحدة األمريكية. عضو النادي األدبي في المنطقة الش�رقية. شارك في 

العديد من األمس�يات األدبية والشعرية محلًيا وخليجًيا. وهو ناشط في كتابة الشعر 

والمق�ال األدب�ي واالجتماعي، له زاوية أس�بوعية في جريدة الي�وم التي يحرر فيها 

الصفح�ات الثقافية، وله العديد من اإلصدارات الش�عرية، مثل ديوان زيتها وس�هر 

القناديل، حديقة الزمن اآلتي، وركالت ترجيح.

بدأ األس�تاذ حس�ن الس�بع حديثه عن أدب لم يحَظ في العال�م العربي بالعناية 

الت�ي حظي به�ا مثيله في الثقافة الغربية، مش�يًرا إلهمال تاري�خ كتابته رغم ما يزخر 
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ب�ه التراث األدبي العربي ش�عًرا ونثًرا؛ مقابل االحتفاء بتاري�خ الكتابة الجادة، األمر 

الذي أدى إلى إساءة فهمه من قبل المجتمع ودفع بعض األدباء الهازلين للجدية في 

الطرح، مقتصرين على طرح كتاباتهم الساخرة في مجالسهم الخاصة.

وعّرف المحاض�ر هذا األدب بمزج المرارة بالدعابة لتخفيف عبء التوترات 

وتلطيف حمى االنفعاالت النفسية المرهقة، وأنه جد يرتدي حلة الضحك، كما أنه 

م لما أعوّج من طباع، وشذَّ من عادات، وانحرَف من ممارسات. الهزل المقوِّ

المزج الذي أشار له الضيف أشار لكونه سمة يحتاج إلى أن يتحلى بها اإلنسان 

االجتماعي، واس�تدل على ذلك بما يؤيد كالمه من أقوال لبعض مش�اهير السياس�ة 

والفلس�فة واالجتم�اع، كالش�اعر األلمان�ي جوتة، والسياس�ي الفرنس�ي مونتريال 

وغيرهما.

أمثل�ة من األدب الس�اخر أوردها األس�تاذ الس�بع في مواقف س�جلها التاريخ 

بقديمه وحديثه على المس�توى العربي والعالمي، كما اس�تعرض مجموعة أس�ماء 

ألدباء هذا الفن عبر العصور، معّرًفا بهم بش�كل مختصر، وقارًئا لنماذج من أدبهم، 

ومنهم الجاحظ وعلي بن س�ودون البشبغاوي في العصر القديم، وموليير، وجورج 

برنارد ش�و، وماركت ون، وعبد الحميد الديب، وحسين شفيق المصري، وجورج 

ج�رداق ف�ي العصر الحدي�ث. كذلك ق�رأ نماذًجا ش�عرية ونثرية تضمن�ت لقطات 

أدبي�ة س�اخرة في بعضها وضاحك�ة في بعضها اآلخ�ر، تطرقت جميعه�ا لكثير من 

السلوكيات االجتماعية المرفوضة كالبخل والشراهة والتطفل وما إلى ذلك.

وفّص�ل المحاضر في بع�ض حديثه عن أب�ي عثمان الجاحظ المتميز برش�اقة 

أس�لوبه ومرارة س�خريته وإثرائه بذلك للتراَث العربي بفيٍض من روائعه الس�اخرة، 

ومنها كتابه البخالء الذي عرف فيه بفلسفة الضحك، ورصد أخبار البخالء؛ مصوًرا 

طباعهم وعاداتهم، كما تحدث عن مقامات عن مقامات بديع الزمان الهمداني وما 
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تضمنته من تحف نثرية رائعة لم تخل من فكاهة ساخرة الذعة.

الضح�ك م�ن أج�ل الضح�ك فق�ط.. بعيًدا عم�ا س�بق طرحه م�ن معالجات 

سلوكية، استنكر األستاذ السبع رفضه؛ مشيًرا للفوائد النفسية والجسدية لهذا النوع 

م�ن الضحك، والتي كتبها حس�ين عل�ي لوباني الداموني في كتابه )الملف الس�ّري 

للنكت�ة العربّية(، ومنها طرد الس�موم، ح�رق الدهون، تقوية جهاز المناعة، تنش�يط 

حركة الهضم واألمعاء، تخفيف الضغط الش�رياني، تهدئة األعصاب، القضاء على 

األرق، وحث الجس�م على إفراز هرمون األندروفين؛ وهو هرمون السعادة. ويبدو 

أن�ه كان راغًب�ا ف�ي تحفيز هذا الهرمون ل�دى الحضور فقرأ عليهم بعًضا من الش�عر 

البارد في أبيات شعبية أضحكتهم فعاًل.

ف�ي خت�ام طرحه، قرأ الس�بع نماذج من ش�عره الس�اخر، منها ن�ص )الصراف 

اآللي( قال فيه: 

استعباُر لهاجني  الحياُء  وال����دوالُرل��وال  ال��ي��نُّ  جفاني  لما 

آلة رص��ي��ِدي  عن  أس��أُل  األخ��ب��اُرووق��ف��ُت  جوفها  تقطُن  ��اء  ص��مَّ

أحثها وع���دُت  خجاًل  األصفاُرف��ت��رددْت  الشاشِة  في  فتراقصْت 

شاغلي أصبَح  منذ  مالي  رأُس  األشعارهَي  وبزنسي  العروِض  علُم 

في مداخلته، تس�اءل األس�تاذ محمد الم�رزوق، وهو إعالم�ي بجريدة الحياة 

عن تصنيف )النكتة( ضمن األدب الس�اخر. وقد أش�ار المحاض�ر إلى أنواع النكتة 

االجتماعية والسياسية وإمكانية تصنيفها ضمن الفلكلور الساخر أساًسا، مع إمكانية 

تصنفها ضمن األدب الساخر في حال معالجتها لبعض القضايا.

األدي�ب الس�يد عدن�ان العوامي أش�ار ل�رأي النابغ�ة الذبياني في الش�عر حين 

س�ئل عنه فقال: »الش�عر م�ا أعجب جيده وم�ا أضحك رديئه«، متس�ائاًل بذلك عن 

عدم تعّرض األس�تاذ حس�ن الس�بع للش�عر الرديء الذي ال يقوى على نظمه شاعر 
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فحل؛ لما يحتويه من كس�ور يغيب أثرها في مقابل أثره اإليجابي الذي يخلقه لدى 

المتلقي. وقد أشار السبع في جوابه لحديثه السريع عن الشعر الفاتر كمعنى رديف.

األستاذ حسن الزاير أبدى رغبة في الوقوف على تصنيف أكثر وضوًحا لكل من 

الش�عر الساخر والمضحك؛ مس�تعرًضا بعض نماذج نزار قباني وأحمد مطر كأدب 

ساخر ينبع من عمق األلم، قابلها بما ال يمكن أن يوصف باألدب مما يتداوله الناس 

بهدف الضحك من أجل الضحك فقط.

وأشار الضيف للخيط الرفيع الذي يميز بين األدب الساخر واألدب الضاحك 

واالحتم�ال الكبي�ر ف�ي التب�اس التفريق بينهم�ا، والقائم بس�بب م�ا يطرحه األدب 

الضاحك من عالج غير مقصود لمش�اكل وقضايا قائمة، وهو هدف األدب الساخر 

الرئيسي.

أرش�يف األس�تاذ حس�ن الس�بع ف�ي موض�وع األدب الس�اخر لم يكن س�هاًل 

ليس�تعرض ف�ي وقت المنت�دى القصير ال�ذي كان قد تص�ّرم؛ قبل أن يش�كر راعي 

المنت�دى األس�تاذ جعفر الش�ايب الضيف على ث�راء طرحه والحضور على حس�ن 

مشاركتهم.



الأحد 24 مايو 2009م الموافق 29جمادى الأولى1430ه

الهارو� ي�ستعر�س لمحا� من  اريخ دارين في منتدى الثال�اء

أك�د الباحث والم�ؤرخ جالل الهارون األنصاري أن بداية إعادة تأس�يس بلدة 

دارين بدأت عام 1303، حين شب صراع على السلطة في قطر بين بعض شيوخها، 

ما دفع ب� 250 أس�رة من منطقة الغارية )ش�مال قطر( من آل بو عينين وآل الفيحاني 

وآل الهارون وأسر أخرى للهجرة إلى البحرين ثم إلى دارين.

وأوضح أن تلك األس�ر أسس�ت على إثرها حي دارين الشرقي ورمموا قلعتها 

بتب�رع من األهالي، مش�يًرا إلى لجوء رجل من آل الس�ادة لقطر طالًب�ا حماية أميرها 

)جاسم آل ثاني( من ثأر ُيطلب فيه دمه. وألن آل ثاني سمح له باإلقامة في قطر بغير 

ضمان دمه، اضطر الرجل للهجرة إلى دارين واالس�تقرار فيها، ليتبعهم آل بن علي 

الذين كانوا مستقرين بالدمام قبل ذلك، ثم قبيلة العماير.

وق�ال الهارون، ف�ي محاضرة أقيمت في منت�دى الثالثاء الثقاف�ي في القطيف 

األس�بوع الماضي بعنوان »لمحات من تاريخ دارين«: إن دارين في الركن الجنوبي 

م�ن جزيرة ت�اروت، وتم توظيفها كميناء رئيس�ي للجزي�رة قبل مائتي ع�ام. مضيًفا 

أنه�ا كانت تفتق�ر لمصادر المياه التي تق�وم عليها الحياة الطبيعي�ة في ذلك الوقت، 

وكان اعتماده�ا على رافد لعين حمام تاروت، الذي يبلغ طوله ألف متر، وكان يبدأ 

م�ن العين ذاتها، ويصب في منطقة )القنطرة( الت�ي يقوم عليها نادي الجزيرة اليوم، 

وكانت تبعد مسافة كيلو متر عن بيوت دارين.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي التا�سع 464

واستعرض الهارون وثائق عديدة أثناء حديثه عبر عرض مرئي، كما استعرض 

صورا تاريخية وش�خصية لوجهاء وأمراء ومش�ايخ وتجار كان لهم حضور على مر 

تاري�خ داري�ن. وفصل في حديثه تاريخ تجارة اللؤلؤ وبروز ثالث فئات فيها تمثلت 

في الممولي�ن والطواويش والنواخذة، وعرف بوظيفة كل فئة منهم وأبرز من عرف 

فيها؛ قبل أن تتوقف هذه التجارة في سبعينيات القرن الماضي.

وتن�اول الهارون في محاضرته، التي أداره�ا الباحث االجتماعي جعفر العيد، 

الصراع�ات الت�ي ش�هدتها داري�ن أبان تأس�يس الدول�ة الس�عودية الثانية م�ع دولة 

البحرين، والتي أدت إلرس�ال حملة عس�كرية من قبل عبدالل�ه بن أحمد آل خليفة 

ال�ذي احتله�ا مع ت�اروت عام 1249، مما أدى إلى هجرة آل س�ميط إلى س�واحل 

فارس حتى س�تين س�نة مضت، اس�توطنوا بعده�ا الكويت، فيما هاج�ر الجالهمة 

بقيادة بش�ر إلى مس�قط، لتبقى دارين مهجورة حتى عام 1288، حين زارها الوالي 

العثماني أحمد مدحت باشا في حملة تهدف إلى إسقاط الدولة السعودية الثانية.

وبحسب الوثائق التي جمعها الهارون لخمسة قرون مضت من مصادر عثمانية 

وإنجليزية، تحدث عن سكن دارين من قبل الجالهمة وآل سميط التابعين لشخص 

يدع�ى ْرحم�ة ب�ن جابر الجالهمة، ال�ذي كان يقيم آن�ذاك في حاضرة الدم�ام تابًعا 

للدولة الس�عودية، فيما كان ابنه بش�ر يقيم في قلعة دارين التي يعتقد كثير من الناس 

ببنائها على يد الشيخ عبد الوهاب الفيحاني عام 1303، في حين أنها أقدم من ذلك 

بكثير بدليل إقامة بشر فيها عام 1246.

وانتق�ل اله�ارون للحدي�ث عن ض�م المل�ك عبدالعزيز آل س�عود لألحس�اء 

والقطي�ف إل�ى ملكه ع�ام 1331، وتوقيعه اتفاقية مع أهالي داري�ن عين على إثرها 

أميرا عليها، وقيامه بإنجازات كبيرة حركت الحياة في دارين وشجعت لها هجرات 

أخرى، كهجرة عش�يرة آل بو فالس�ة والس�ودان والدواس�ر ع�ام 1341، وكان من 
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إنجازات�ه فيها تأس�يس مطار ودائرة للجم�ارك وأخرى للجوازات، كما أنش�أ ثالثة 

مراكز لسالح الحدود، ومدرسة نظامية عين لها الشيخ عبد الله األنصاري )القطري 

األص�ل( مديًرا، وحفر عين ماء عرفت بعين بن هارون، موضًحا أن ذلك تم قبل أن 

يتوجه اهتمام الملك المؤسس للدمام، ليضمحل بعدها دور دارين.





 ال�معة 12 يونيو 2009م الموافق 18جمادى الثانية 1430ه

»منتدى الثال�اء« يبح� »العتدال« و�سط ا��سرار 
يرف�س »التطرف«

»منير النمر«

»نرف�ض بديل االعتدال«. هذا ما أكده الدكت�ور عدنان الزهراني الذي قدم من 

مدين�ة ج�دة إللقاء محاضرة في »منتدى الثالثاء الثقافي«، إذ قال مجيًبا على محاور 

الن�دوة التي عقدت مؤخًرا في جزي�رة تاروت بمحافظة القطيف: »ليس أمامنا بديل 

عن االعتدال، فبديله التطرف المرفوض قطعًيا من قبل الجميع«.

واستدل الزهراني على تأكيده الرافض لبديل االعتدال ب� »مشاهداته للساحة«، 

ملفت�ا في الدرجة األولى في س�ببه لألمر اإلله�ي باالعتدال في قول�ه تعالى:}َوإَِذا 

ُقْلُت�ْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبٰى{، األمر الذي يتطلب اجتهادا لبلوغ هذه المنزلة من 

القول، مش�دًدا في الوقت نفس�ه على أهمية حاجة الحياة الماسة لخطاب االعتدال 

في ظل الحاجة المقابلة للعدل المنافي للظلم والجور.

وع�رف االعتدال ب� »وس�ط بين نقيضي�ن«؛ ليفصل تعريفه ذاك ب�� »أن تحديد 

ه�ذا الوس�ط يتم عبر موقف ورؤية اآلخرين لإلنس�ان بوصفه معت�داًل، وليس رؤية 

اإلنسان لنفسه«، في إشارة منه إلى أن كل إنسان يرى نفسه معتداًل مهما كان متطرًفا، 

مؤكًدا على أن الفيصل بين االعتدال من عدمه في سلوك الفرد يبدأ حين ينتهي )هو( 

باعتق�اد اعتداله، وقال: »ال وج�ود لمتطرف يعترف بتطرفه، وأن االعتدال الحقيقي 

ال يتحقق س�وى بحيرة اإلنسان في بحثه عن مفهوم االعتدال« .والندوة التي أدارها 
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جعفر الشايب حضرها نخبة من المثقفين.

م�ن جانبه ق�ال الدكتور توفيق الس�يف، معلًق�ا على حديث الضي�ف الدكتور 

ا في طرح�ه لمفاهيم االعتدال،  عدن�ان الزهران�ي: »إن الدكتور الزهراني كان ج�ادًّ

إذ ي�درج ذل�ك العمق م�ن تجارب�ه الش�خصية لتحقيق مفه�وم االعتدال في نفس�ه 

كسلوك«، واصًفا حديث الزهراني ب�»الحنفية الليبرالية« التي ال تلتزم برأي الجماعة 

كمعيار مطلق، وتابع »إن القول بالتعدد هو أحد أهم القواعد الهامة التي تقوم عليها 

الليبرالية، إن الليبرالية هي الطريق الصحيح إلقامة نظام اجتماعي متسالم«.

وعلى نقيض الس�يف ق�ال المفكر البحريني الدكتور عيس�ى الش�ارجي: »من 

المهم بمكان أن نتوخى الحذر من إطالق التس�امح على الليبرالية«، مس�تدرًكا »إن 

كان المقص�ود منها إلب�اس الحقيقة مختلف األلبس�ة، فال ب�أس«، معترًفا ب�»صحة 

موافقة التسامح مع الليبرالية من جانب، وما تقتضيه الحياة باحترام اآلخر والتسامح 

معه عبر إعطائه فرصة للتعبير دون شك في صحة مقصده«.

وش�دد الش�ارجي على اعتقاده بع�دم وج�ود أي مذهب أراد الباط�ل فأدركه، 

مقابل إرادة الجميع للحق، ف�»منهم من أصابه، ومنهم من أخطأه، ومنهم من أصاب 

بعضه وأخطأ بعضه اآلخر، كنتيجة غالبة«. في إشارة منه لتبيين أن المسلمين جميًعا 

ال يتقص�دون الخط�أ والوقوع في الضالل ألنهم يؤمنون جميًع�ا بأن هناك عقاًبا في 

اآلخرة ينتظرهم. 



ال�سبت 20 يونيو 2009م الموافق 26جمادى الثانية1430ه

3 مالمح  بلور م�سهد القطيف الثقافي

ش�هد تط�ور مش�هد القطي�ف الثقافي ثالث�ة مالمح أساس�ية، ه�ي: المجالت 

والدوري�ات، المنتديات الثقافية، والتأليف والنش�ر. ورأى الكاتب زكي الميالد أن 

المجالت والدوريات الثقافية قدمت أقالًما نخبوية بلورت لروافد معرفية تجاوزت 

حد التاريخ واألدب، مبرًزا دور مجلتي الواحة والكلمة، حيث تجاوزتا عقًدا كاماًل 

أثبتتا فيه القدرة على التجدد الفكري والتطور المستدام بزخم وحيوية.

واعتب�ر الميالد ف�ي ورقة نقدية عن مالمح وأبعاد التط�ور الثقافي في المملكة 

ألقاها األسبوع الماضي في منتدى جعفر الشايب الثقافي في القطيف، أن المنتديات 

األهلي�ة فتح�ت للمثقفين منبًرا اس�تطاعوا من خالل�ه التعريف عن أنفس�هم، وكان 

زكي الميالد اس�تهل محاضرته بتناول التطورات الثقافية التي ش�هدتها القطيف في 

الس�نوات العش�ر الماضية، معتبًرا أنها التطورات األهم في تاري�خ المنطقة الثقافي 

ككل، مراهنًا على إشارة التاريخ بأخباره ودراساته لذلك مستقباًل.
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