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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشايب ، جعفر بن محمد بن رضي 
الموسم السابع لمنتدى الثالثاء الثقافي.  / جعفر بن محمد بن 
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٦-٤٨٣٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- المواسم الثقافية - مقاالت و محاضرات  أ.العنوان ١
١٤٤١/١٢٣٦٥ ٠٨١ ديوي 

١٤٤١/١٢٣٦٥ رقم اإليداع: 
٦-٤٨٣٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



جعفر محمد ال�سايب

منتدى الثالثاء الثقافي
السـابع الثقـافي  الموسـم  محاضرات 

1427 ـ 1428ه | 2006 ـ 2007م



اأع�ساء الهيئة التنفيذية

راعي المنتدىجعفر محمد ال�سايب1

ع�ضوذاكر علي اآل حبيل2

ع�ضواأ�سعد علي النمر3

م�ضوؤولة التحريرنهى عبا�س اآل فريد4







مقدمة

تلعب المنتديات والصالونات األهلية الثقافية دوًرا محورًيا في تعزيز التواصل 

بي�ن النخ�ب الثقافية من مختلف مناط�ق الوطن، وهي بذلك تحق�ق هدًفا مهًما من 

أهداف التواصل الوطني للتعارف بين المثقفين، ولتبادل اآلراء واألفكار، وتجسير 

العالقة بينهم، وما ينعكس من فهم متبادل وتعاون مشترك.  وفي الداخل المجتمعي 

تعم�ل ه�ذه المنتدي�ات على تأكيد قيم�ة الحوار وتطبيق أسس�ه من خ�الل النقاش 

الفكري والموضوعي الذي يّتسم عادة بالفاعلية والعقالنية وفِي أجواء علمية وبيئة 

مناسبة. 

أما الجانب األساس أيًضا، فإن المنتديات الثقافية تساهم بصورة فّعالة في نشر 

الوع�ي في المجتمع، حي�ث أنها تتيح فرصة كبيرة لمختلف فئات المجتمع للحوار 

والنقاش حول العديد من القضايا والمواضيع التي تهمهم، س�واء كانت اجتماعية، 

أو ثقافية، أو اقتصادية، أو سياس�ية، أو غيرها. هذا الجو الحواري المفتوح ال يتوفر 

ع�ادة بصورة عام�ة في مجتمعاتنا الت�ي تعودت على نمط خطاب�ي ذو اتجاه واحد، 

ال يتي�ح المجال للنقاش، والحوار، وطرح األس�ئلة، واالعتراضات حول وجهات 

النظر المختلفة. 
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وم�ن خالل تجربة منتدى الثالث�اء الثقافي، وعرض المواضي�ع التي يتناولها، 

وتنوع ضيوفه ومحاضريه المش�اركين من مختلف مناط�ق المملكة ومن خارجها، 

فإن�ه يمك�ن القول ب�كل تأكيد؛ بأن ه�ذه النتائ�ج التي تطرقن�ا إليها تتحق�ق بصورة 

متواصل�ة، وخاصة م�ع تنوع أس�اليب تناول القضاي�ا حيث أنها تك�ون أحياًنا على 

ش�كل ن�دوات حوارية مفتوح�ة، وأحياًنا مش�اركة لمحاضَرين لهم�ا مواقف وآراء 

متباينة تجاه قضية ما، مما يجعل الحوار بينهما ثرًيا وشاماًل.

م�ن الطبيعي أن تثير بعض القضايا والمواضيع المطروحة في ندوات المنتدى 

ردود فع�ل مؤيدة أو مخالفة لما يتم طرحه، س�واء أثناء الندوة أو بعدها، وهذا بحّد 

ذات�ه حال�ة صحية مطلوبة، حيث إنه�ا تعكس تفاعالت المهتمي�ن والمتابعين، كما 

أن ذلك يع�ّزز قيمة وأهمية الحوار، ويدفع باتجاه النقاش الموضوعي المتبادل بين 

الجميع.

ال ي�زال هن�اك مجاالت واس�عة أمام عم�ل المنتدي�ات الثقافي�ة األهلية ينبغي 

عليها الس�عي لخوض غمارها، من بينها إيجاد آليات فعالة للتنس�يق والتعاون فيما 

بينها، وكذلك مع المؤسس�ات الثقافية الرسمية كاألندية األدبية، وجمعيات الثقافة 

والفنون، والمؤسس�ات الثقافية والتاريخي�ة والعلمية المتخصصة، لما في ذلك من 

أهمية بالغة في تعميم نشر الثقافة وصياغتها بالصورة التي تخدم المجتمع. 

كم�ا ينبغ�ي التع�اون أيًضا بي�ن ه�ذه المنتديات ومختل�ف الجهات الرس�مية 

المعنية بالخدمات، ومشاركة المس�ؤولين في برامج المنتديات، لتوعية المواطنين 

بعم�ل إداراتهم وأجهزته�م؛ ألن هناك غياًبا واضًحا في ه�ذا المجال، حيث يمكن 

اعتبار المنتديات أحد مراكز التواصل مع الجمهور.

ال ش�ك أن تبنّي قنوات وأجهزة اإلعالم الرسمية والخاصة ألنشطة المنتديات 

وبرامجها يعتبر مكس�ًبا مش�ترًكا، فالم�ادة الثقافية الت�ي تقدمها المنتدي�ات الثقافية 
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جدي�رة بالعناي�ة، والنش�ر، والتدوير عبر وس�ائل اإلع�الم المختلفة، وحب�ذا لو أن 

القن�وات الثقافي�ة المتلفزة تعطي مس�احة من برامجها وتخصصه�ا لتغطية فعاليات 

المنتديات الثقافية أو أجزاء منها. 

نأم�ل أن يكون س�عينا في أعم�ال المنتدى بمش�اركة بقية الزم�الء والمهتمين 

والمتابعين قد حقق بعض هذه األهداف التي نأمل بأنها تس�اهم في رفع المس�توى 

الثقافي، وتعالج بعض معّوقاته، كما تنش�ر الوعي في المجتمع بش�كل عام، ش�اكًرا 

كل جهد يبذل في هذا المجال، أو رأي يساهم في تسديد وتطوير العمل.

جعفر الشايب





تمهيد

(((
هنى عباس آل فريد*

موس�م آخر يضاف لمنتدى الثالثاء الثقافي في القطيف، أنهى به س�بع سنوات 

خض�ٍر حفل�ت بالفك�ر واألدب والثقاف�ة واالجتم�اع، بمش�اركة نخبوي�ة لمثقفين 

وأكاديميين كانت أطروحاتهم مثار وعي وسبيل فكر.

لقد واكب المنتدى على مدى ثالثة وعش�رين أس�بوًعا ثقافًيا مواضيع المست 

هموم المواطن، إذ طرح قضايا شغلت في نفسه حيًزا كبيًرا؛ فقد كان للدكتور محمد 

بودي مع الجور الثقافي مواجهة جريئة أعلن فيها � محذًرا � عن معول هدم لحراك 

ثقافي ال يكاد يش�عر مثقفو المجتمع أنفس�هم به، كما كان للقضاء الجعفري مساحة 

واسعة ناقش فيها سماحة الشيخ محمد العبيدان تداعياته بصراحة وشفافية إثر تغيير 

الالئحة التنظيمية في محكمة األوقاف والمواريث.

كذل�ك كان للعمل التطوع�ي وآفاقه مع المهندس منير العوامي حضور أش�يد 

به احتفااًل بيوم التطوع العالمي في الخامس من ش�هر ديس�مبر، فيما طرحت قضية 

*  شاعرة وأديبة، مسؤولة التحرير بالمنتدى.
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اإلعاقة ودور المجتمع تجاه المعاق، وذلك باس�تضافة األس�تاذ عبد الله المغامس 

ال�ذي فت�ق بحضوره قضية تكاد تكون مغيبة عن ال�رأي العام، في ظل حاجة فئة من 

المواطنين للشعور باألمن النفسي في مجتمع يحتوي عجزه تفهًما ال شفقة.

لقد اس�تحوذت قضايا الش�باب وتحديات واقعهم في المنتدى اهتماًما ش�غل 

العدي�د من ندوات هذا الموس�م، اس�تضيفت فيه�ا مجموعة من الش�باب، طرحوا 

ف�ي إحداها همومهم بش�كل عام، فيما ناقش�ت أخرى تحدي�ات االبتعاث للخارج 

للدراس�ة، واس�تعرضت الثالثة تجربة مجموع�ة الخط المس�تقيم نموذًجا لمحاربة 

اإلدمان على المخدرات.

تحدي�ات كثيرة أخرى يواجهها المجتمع، تناولها المنتدى باس�تضافة أس�اتذة 

متخصصي�ن؛ فق�د ط�رح الدكت�ور عل�ي الخش�يبان قضي�ة التح�والت الثقافية في 

المجتم�ع، وبح�ث األس�تاذ إبراهيم الهطالني آف�اق وتحديات المجتم�ع المدني، 

وح�اول األس�تاذ عبد الله القف�اري فه�م أيديولوجيا العن�ف بالولوج إل�ى قواعده 

وتش�ريحها، ودع�ا األس�تاذ إبراهيم القعي�د إلى حري�ة التعبير في اإلع�الم العربي، 

وفّصل تاريخ هذا اإلعالم الدكتور عبد العزيز بن سلمة.

 م�ن جان�ب آخر، حّف�زت ندوات هذا الموس�م الفك�ر للتعاطي م�ع مواضيع 

جدي�دة ما كان التفكير فيها منفرًدا ليحقق أهداًفا تدفع بعجلة المجتمع نحو التقدم، 

فكانت ندوة المقتنيات األثرية في المنطقة لألس�تاذ محمد علي آل ناصر رافًدا أتبع 

روافًدا قنّنها األستاذ عارف السلطان بتجليته آلفاق السياحة في المنطقة، ثم األستاذ 

عب�اس أب�و صفوان بطرح تجربة مجال�س البحرين البلدية، واألس�تاذ ذاكر علي آل 

حبيل متحدًثا عن ثقافة حقوق اإلنس�ان في المملكة، وكان لألس�تاذ عيسى المزعل 

مع مشروع »القطيف جميلة« أمسية شحذت الجمال مشرعة له الرؤى.

وبي�ن ه�ذه المواضي�ع وتلك، وج�د الفكر المجتمع�ي له متنفًس�ا بتحليقه في 



(3 دمهيد

س�ماء الف�ن واألدب مع الفنان التش�كيلي عبد العظي�م الضامن، والمخ�رج الفنان 

عبد الخالق الغانم، واس�ترجاعه لذكريات النجف بمعية األستاذ عبد العلي السيف 

تارة، وتارة أخرى لتاريخ المدينة المنورة سرده الشيخ فهد أبو العصاري. ولم ينس 

المنت�دى اس�تعراض تج�ارب بعض أبن�اء المنطقة الناجح�ة، ف�كان أن دلل أرواح 

جمهوره بموس�يقى الشعر في حضرة الشيخ الش�اعر علي الفرج متحدًثا عن الشعر 

بدايّة وتجربّة في إحدى األمسيات، كما خّصص لتجربة السّباح الدولي علوي مكي 

إبراهيم أمسية أخرى تكريًما له على ما قدم للوطن من إنجازات رائعة.

في كل موس�م، ت�زداد التحدي�ات، بي�د أن األف�كار تتبلور، وال�رؤى تتالقح، 

وتتماي�ز وجهات النظر ف�ي غربلة تمخضه�ا الحوار الجاد واالخت�الف اإليجابي، 

والتفاعل االجتماعي الذي ش�هده المنتدى في جميع أمس�ياته، والذي لواله ما كان 

االس�تمرار ممكنًا. هذا ما وقفت عليه خالل جمعي لمادة هذا الكتاب الذي عشت 

مع�ه أحداًثا حّضرت لي تفاصيل كل أمس�ية بش�خصياتها وجوًه�ا وأصواًتا، بآرائها 

نعًم�ا وال تماهي�ت معها بين أروقة القطيف وس�رادقها، وحلقت فوق أرجاء الوطن 

مع كل ضيف ش�رفها من الش�مال والجنوب، من الغرب والوسط، فشكًرا لكل من 

ساهم في إتمام حلقات هذا الموسم الثرّي.
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مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر بن محمد ال�سايب*)1) �

* راعي المنتدى.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد األحساء عام 970)م )390)ه(. �
يحّض�ر لنيل درجة الدكتوراه في األدب والنقد في جامعة أم  �

القرى.
حاصل على درجة الماجس�تير في األدب والنقد من جامعة  �

الملك فيصل باألحساء.
حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة اإلمام  �

محمد بن سعود اإلسالمية.
ل�ه العدي�د م�ن الدراس�ات والبح�وث، م�ن أبرزه�ا: »لغة  �

المس�رح بين الفصحى والعامية«، »العيون المائية في الشعر 
األحس�ائي«، »ش�عر األخوانيات في األحساء خالل نصف 

قرن«، وغيرها.
مؤسس وراعي مجلس بودي الثقافي األسبوعي. �
عض�و ف�ي العديد م�ن الجمعي�ات واللجان والمؤسس�ات  �

باألحس�اء،  والفن�ون  الثقاف�ة  كجمعي�ة  األدبي�ة  والن�وادي 
الجمعي�ة العلمية الس�عودية للغة العربية ف�ي الرياض ،نادي 
المنطقة الش�رقية األدب�ي، مركز الملك عب�د العزيز للحوار 
الوطن�ي، رابط�ة األدب الحديث في القاه�رة، رابطة األدب 

اإلسالمي العالمية، وغيرها. 
شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. �



ظاهرة الجور في الوسط الثقافي

مقدمة مدير الندوة
بس�م الل�ه الرحمن الرحيم، الحم�د لله رّب العالمين، الس�الم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

يس�رني أن أرحب بك�م جميًعا، وبضيوفن�ا الكرام في باكورة موس�منا الثقافي 

الثامن، وأتمنى أن يكون � بحضوركم � موسًما نشيًطا وفاعاًل. 

س�يكون موضوعنا لهذه الليلة حول ظاهرة الجور بين المثقفين، الظاهرة التي 

ال يكاد يلتفت لها المثقفون أنفس�هم، فضاًل عن بقية الناس، في الحين الذي تعمل 

فيه على توسيع الهوة بين من يفترض بهم التواصل إيجابًيا لدفع عجلة مجتمعهم في 

ش�تى جوانبه الفكرية والثقافية واالجتماعية. حول معنى الجور، وصوره، سيحدثنا 

األستاذ محمد بودْي في مكاشفة صادقة تهدف إلى االرتقاء بالحوار الثقافي، فأهاًل 

وسهاًل به وبكم.

ن�س المحا�سرة:
ف�ي البدء، أش�كر المهندس جعفر الش�ايب راع�ي منتدى الثالث�اء الثقافي في 

القطيف على دعوته الكريمة لي للمش�اركة في فعاليات هذا المنتدى الجميل الذي 
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يعتبر أحد قناديل الشرقية الثقافية.

سأتحدث الليلة عن ظاهرة الجور في وسطنا الثقافي، والتي انتبهت لها انتباًها 

طاغًيا وليس تأسيس�ًيا. ومف�ردة الجور نقيضه لمفردة الع�دل. والجائر هو من يقوم 

بفع�ل الجور. وتحتفظ ذاكرت�ي بمثل عربي قديم يقول »أجَور من قاضي س�دوم«، 

وهو ملك غشوم من بقايا ملوك اليونانية.

ونقرأ في القرآن الكريم هذه المفردة في معارض ش�تى، يقول عز وجل: }ُقْل 

َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َش�ْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َوال ُيَجاُر َعَلْيِه إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴾))). ويقول: 

�بِيِل َوِمنَْها َجاِئ�ٌر َوَلْو َش�اء َلَهَداُكْم َأْجَمِعي�َن﴾))). كما جاء  ﴿َوَعَل�ى اللَّ�ِه َقْصُد السَّ

ورودها في الحديث الش�ريف غير مرة، ومن أش�هر األحاديث التي نقرأها في ذلك 

قول الرسولA حينما سئل عن أفضل الجهاد، قال: »أفضل الجهاد كلمة حق عند 

س�لطان جائر«. وهي لفظة غير مرغوب فيها للحيف والظلم الذي تتضمنه وترفض 

طغيانه اإلنسانية الطبيعية؛ ويتبين لنا من حديث الرسولA اقترانها بالجور.

وعندم�ا نتكل�م ع�ن الجور، ف�إن الذهن ينصرف مباش�رة للج�ور االقتصادي 

والسياس�ي واالجتماع�ي، بعي�ًدا ع�ن الج�ور الثقافي؛ ذل�ك أن الج�ور الثقافي لم 

ُيتوقف عنده من قبل الراصدين والمتابعين له.

والج�ور فعل إنس�اني موجود ال يمكن إنكاره أو تجاهل�ه، بيد أنه حين يلتصق 

بالمثقف، فإن خطورته تتضاعف؛ ذلك أن العادة جرت أن يقوم المثقف برصد هذا 

ا أن يكون راصد  الفع�ل وتحليله ومتابعته من خالل حركة المجتم�ع، ويصعب جدًّ

الج�ور جائًرا، ولذا لم يلتفت لهذه الظاه�رة أو ترصد حركتها التي تتمثل في الكثير 

من األفعال التي تؤكد وجودها منذ القدم.

))) سورة المؤمنون، اآلية: 88.

))) سورة النحل، اآلية: 9.
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ويرص�د لنا التاريخ العربي صوًرا كثيرة للج�ور الثقافي، منها جور األصفهاني 

على الخليفة هارون الرش�يد في كتابه األغاني، حي�ن ألصق فيه الكثير من الصفات 

وأثبتها المؤرخون، وحين س�طا الشاعر الفرزدق على أبيات أحد الشعراء الناشئين 

إذ أنش�دها ل�ه وأعجبت�ه، فانتقصه متهًما إياه بع�دم الكفاءة ليقول ش�عًرا يفترض أن 

يكون له هو.

ا تك�رر ه�ذا الفعل بص�ور وأش�كال مختلفة في وس�طنا  وم�ن المؤس�ف ج�دًّ

الثقافي، يحضرني منها قيام أحد المثقفين الكبار بالسطو � بكل جرأة � على قصيدة 

آخ�ر وإلقائه�ا أمام أحد األمراء في حفل للتفوق العلمي، األمر الذي ألجم الش�اعر 

المس�كين فاستس�لم مذهواًل لذلك. واألشد أس�ًفا في األمر أن ال يتوقف المثقفون 

أمام هذه الظاهرة لرصدها ومتابعتها رغبة منهم في تحس�ين صورة الحراك الثقافي 

واالجتماع�ي، بعي�ًدا عن االنتق�ادات، ليصبحوا بذلك من أش�د الن�اس جوًرا على 

بعضهم، كونهم أدرى بتفاصيل قضاياهم ويدركون تماًما من أين تأتي المضّرة. وقد 

تأكد لي ذلك في الس�نوات الخمس األخيرة من خالل معايش�تي الشخصية لبعض 

التجارب الش�خصية فضاًل عن معاصرتي لتجارب بع�ض الزمالء، كما تأكد لي أن 

المثقفين أنفس�هم يعينون بعضهم على الجور بتصورهم أن ممارس�ة الجور الثقافي 

من قبل بعض كبار الثقافيين نوع من القيادة التي يروق لهم أن ينضووا تحت ردائها 

حتى وإن كانت على حساب بعض زمالئهم.

وإلحق�اق الح�ق، أق�ول أنه ق�د ق�در لبع�ض المثقفين أن يس�هموا ف�ي تغيير 

الوض�ع الثقاف�ي، وتحديًدا المحلي في المنطقة الش�رقية، فتكاتفوا مقدمين عريضة 

لوزير الثقافة واإلعالم آنذاك، الدكتور فؤاد عبد الس�الم الفارس�ي من أجل التغيير، 

وكن�ت حينها ممن ش�ارك في كتابة بع�ض المقاالت في تتبع ورص�د محاكمات ما 

يكتبه المس�ؤولون عن المؤسس�ة الثقافية في المنطقة الشرقية. وقد نشرت مقاالتي 

في جريدة الجزيرة تحت اس�م النمط األعلى، وكنت أس�ميتها في الحقيقة »الورقة 
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األع�دل«؛ ألنني اعتم�دت على قاعدة )م�ن فيك أدينك(، حي�ث اعتمدت على ما 

س�جل في ملف »دارين«، المجلة التابعة لنادي المنطقة الش�رقية األدبي، وكان مما 

اقتبس�ُت الكالم الجميل لألس�تاذ حسن السبع في الندوة التي أديرت في النادي من 

أج�ل مراجعة نش�اط الن�ادي ودوره وتعاطيه م�ع المثقفين، حيث الح�ظ أن الندوة 

حضرته�ا الحمائ�م وغاب�ت عنها الصق�ور، وكان�ت بالفعل مالحظة ذكي�ة تمارس 

فعلها بعض المؤسس�ات الثقافية حين ترغب في إدارة نقاش ما لعلمها أن الحمائم 

إذ تضرب بجناحيها فإنها ال توجع، على عكس الصقور.

ش�خصًيا، أخ�ذت هذا ال�كالم بما تمخض لي ع�ن رؤية أكدت ل�ي الحًقا أن 

الدخول في جدل ال يأتي بطائل في مجتمع ال يعول فيه على الكالم، وقررت عمل 

قراءات نقدية لبعض أعمال النادي، فأخذت ثالثة دواوين لثالثة ش�عراء هم رئيس 

الن�ادي الس�ابق األس�تاذ عبد الرحم�ن العبيد، ورئي�س تحرير جريدة اليوم الس�ابق 

األس�تاذ خليل الفزيع، واألس�تاذ محمد الجلواح، وخرجت بموقف ثقافي ونقدي 

ضمنته دراس�ة أس�ميتها: »عودة الش�عراء الممالي�ك.. قراءة في اإلصدار الش�عري 

لنادي الشرقية األدبي«، مشيًرا لشبه الشعر السعودي في الضعف مع شعر المماليك، 

وكانت مرحلته أضعف مراحل الشعر العربي، وقد نشرت الدراسة في مجلة الحرس 

الوطني، وهي مجلة يشرف عليها نخبة من المستشارين الثقافيين، علمت الحًقا أن 

أس�تاذ األدب في جامعة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�المية وليد القصار هو الذي 

أجاز نش�رها لتنش�ر بعد ذلك ف�ي ملحق األربعاء ف�ي جريدة المدين�ة، فثارت ثائرة 

الش�عراء، وأبعدوا صفة النقد عن دراس�تي متهمين إياي بالتقصد الش�خصي، األمر 

الذي ال يمكن أن ترّوج له جريدة محلية، وكنت قد أثبت في الدراسة وجود ارتباط 

تاريخي يحمل تطورات سلبية تمثلت في خمس ظواهر شعرية رصدتها وجدت في 

عصر دولة المماليك وأعيدت على يد هؤالء الشعراء.

وق�د تطورت تداعيات الدراس�ة حي�ث وجهت لي دعوة إللق�اء محاضرة في 



25 �اهرة ال�ور في الو�س� ال�قافي

جمعية الثقافة والفنون في باكورة موسمها الثقافي آنذاك، وكنت قد خططت إلضافة 

قراءات أخرى للش�اعرين مبارك بوبش�يت، وخالد الحليبي، رغبة مني في الخروج 

م�ن دائ�رة النادي لمجال المنطقة الش�رقية األوس�ع؛ وقد أعلن ع�ن المحاضرة في 

الصحف المحلية ثم أوقفت قبل موعدها بثالثة أيام.

متابع�ة التداعيات أثب�ت لي الحًقا أن مجموع�ة من المثقفين قدم�وا اعتراًضا 

لدى الجمعية إليقافها، ومنهم الشاعر محمد الجلواح، ورئيس جمعية الثقافة آنذاك 

األستاذ محمد الشدي، فضاًل عن أحد صحفيي جريدة المدينة.

وحي�ن يم�ارس القم�ع والجور ن�اٍد أدب�ي، وش�اعر، وصحيفة، مقاب�ل تعاون 

المؤسسة الرسمية المتمثلة في الدولة، فإن ذلك يعكس أبشع صور الجور الثقافي، 

وكنت أمام خيار الس�كوت واالستسالم لهذه القوى التي تمارس سلطتها دون علم 

الدول�ة، أو الح�رب من أج�ل تغيير الوض�ع؛ فاقترحت على رئي�س الجمعية بتغيير 

العنوان، فاشترط علي عدم التعرض لشعراء الثالثة الذين تطرقت لهم في دراستي، 

وبع�د تضامن بعض المثقفين مع�ي وتضافر جهود المس�ؤولين ألقيت المحاضرة، 

وش�هدتها حمل�ة إعالمية وصحفي�ة كبيرة، واتضح ل�ي بما ال يقبل الش�ك فعاًل أنه 

إذا كان الدخي�ل قد دخل ف�ي االقتصاد، فصار االقتصاديون يس�رقون صحة الناس 

ببضاع�ات رديئ�ة، وإذا كان ق�د دخ�ل عل�ى الجامعات، فصار األس�اتذة يس�رقون 

الش�هادات، ف�إن المش�هد الثقافي في منطقتنا الت�ي تعتبر من أكث�ر المناطق ازدهاًرا 

باألدب والثقافة لم يسلم أيًضا من هذا الدخيل الذي اندس فيه معماًل معاول هدمه. 

وق�د قل�ت رأيي إبان تأس�يس اإلدارة الجدي�دة للنادي األدبي أني أخش�ى أن تغادر 

اإلدارة القديم�ة وتبقى روحها، وهذا ما حصل تماًما فال يزال النادي يعاني مع بقايا 

النظام القديم.

أعل�م أني قد أخدش بعض النفس�يات بذكري لألس�ماء، بيد أن�ي أؤكد أني ال 

أحم�ل ضغين�ة على أحد أو حتى جوًرا، بل رغبة مني في تصحيح الوضع القائم من 
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خالل مكاش�فة صادقة تصادق عليها سيرهم الثقافية؛ وهذا ما صّرحت به للصحافة 

وأعلنت�ه في اجتماع األدباء والمثقفين في جري�دة اليوم، وقلت أنه إذا كانت اإلدارة 

الحالية لنادي الشرقية األدبي تضم عشر شخصيات جديدة، فإن هناك ثالثة أشخاص 

منهم مارس�وا اإلقصاء والتهميش والتس�لط ضدي وضد عدد من المثقفين. ورغم 

األس�ماء الجميلة في النادي، إال أنها بدأت تذوب لوقوعها أس�يرة الروتين الثقافي 

الذي أنتج ضعف التفاعل مع النادي وأنشطته.

مث�ال آخ�ر على الج�ور الثقافي ال�ذي يعانيه وس�طنا هو تجربة أخينا األس�تاذ 

ناص�ر الجاس�م الذي ق�دم مجموعت�ه القصصية للنادي لنش�رها، وتم�ت الموافقة 

عليه�ا؛ ليفاجأ قبيل طباعتها باعت�ذار من إدارة النادي العتراض أحد أعضاء اإلدارة 

ممن يكتبون القصة بالمعيار القديم، وال يس�ره أن ينش�ر لكاتب متمكن يخالفه في 

األس�لوب. وقد تكرر المش�هد مع األخ ناصر حين تمت الموافقة على نش�ر روايته 

ليعتذر عنها كذلك قبيل إنهاء إجراءات النشر.

أما األس�تاذ عبد الله الملحم، فقد كتب دراس�ة ح�ول )ظاهرة األلقاب األدبية 

في الواقع الثقافي( التي فش�لت كونها توزع بالمجان، وقد تم التنس�يق إلقامة حفل 

توقيع لكتابه في فندق األحساء باألحساء، وأعلن عن الحفل الذي دعي له مجموعة 

من المثقفين لنفاجأ في نفس يوم الحفل باعتذار إدارة الفندق عن إقامة الحفل لعدم 

حصولن�ا عل�ى تصريح. وإذ س�عينا للتصريح م�ن الجهات المس�ؤولة المتمثلة في 

اإلدارة ووزارة الثقافة واإلعالم، علمنا منهم أننا لسنا بحاجة له. 

وقد تأكد لنا الحًقا س�عي مجموعة من المثقفين من أساتذة الجامعات والنّقاد 

واألدب�اء والش�عراء إليق�اف الحفل ومنع نش�ر الكتاب ف�ي المكتب�ات، فضاًل عن 

الدع�وة لعدم اس�تضافة الملحم في المنتدي�ات الثقافية واألدبي�ة. ورغم أن الحفل 

ت�م ف�ي به�و الفندق الحًق�ا، إال أن لقاء تلفزيونًيا ل�ه في برنامج آف�اق ثقافية في قناة 

اإلخبارية قد منع بعد اإلعالن عنه. 
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الحديث ذو شجون، وأمثلته ال تكاد تنتهي، بيد أني سلطت الضوء على بعض 

منه�ا فقط ألبّين حقيقة ظاهرة الجور الثقافي في وس�ط المثقفين، وأثرها الهدام في 

تراج�ع الحرك�ة األدبية والثقافية في المنطقة، مؤك�ًدا أن ذلك لن يتم إصالحه ما لم 

تك�ن هناك مكاش�فة حقيقية تهدف إلى االرتق�اء بالحوار الثقاف�ي المنتج بعيًدا عن 

المحسوبيات المنطلقة من قاعدة )إذا لم تكن معي فأنت ضدي(.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
أش�كر الدكت�ور بودي على اإلث�ارات التي طرحها. وبالمناس�بة، لقد حضرت 

ا  مع�ه ملتقى الحوار الوطن�ي في مكة المكرمة حول المنتدي�ات الثقافية، وجرنا جرًّ

لذيًذا لجدلية الصالونات وفاعليتها. وبعيًدا عن الحديث عن األشخاص أو األمثلة 

ا من هذه الزاوية، إال أننا في  الت�ي ذكرها، نحن نتحدث إجمااًل عن ظاهرة الفتة جدًّ

نظري قد نجد في جميع ش�رائح المجتمع نماذج شبيهة لنفس هذه الحالة كشريحة 

التج�ار والمهنيي�ن ب�ل ورج�ال الدي�ن. وأتمنى حقيق�ة أن نأخذ ه�ذه المالحظات 

محاولين االستفادة مما طرح لمعالجتها والتخلص منها.

وقد استضفنا إدارة النادي األدبي بالمنطقة الشرقية بداية تسلمهم لهذه المهمة، 

وس�معنا منهم تطلعاتهم ومش�اريعهم التي آمل أن يوفقوا لتحقيقها، وآمل أن نعالج 

م�ن خالل تواجدهم هذه الظواهر التي أش�ار لها الدكتور، وأترك اآلن المجال لكم 

لطرح مداخالتكم.

الأ�سئلة والمداخالت
عبد اهلل ال�ضعران )كاتب واأديب(:

الج�ور كلمة كبي�رة ال حدود لها، وهي الظلم بعين�ه. وال يفترض أن يكون لها 

مكان بين أبناء الشريحة الواحدة، بل أنه يفترض بأبناء الشريحة الواحدة أن يناصروا 

بعضهم بعًضا، وأظن أن ما وصلنا له اليوم من الحال الذي ذكرت، سببه عدم وجود 
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جمعيات تصنف فئات المنتس�بين لها وتعمل عل�ى تبني أهدافهم وتطلعاتهم. ولذا 

أتمنى أن تكثر الجمعيات في منطقتنا لتضم مختلف التوّجهات الثقافية واالجتماعية.

الأ�ضتاذ ح�ضن ال�ضبع )�ضاعر وع�ضو النادي الأدبي(:
ا بحجم قدمه، ونستطيع أن نجد له أمثلة كثيرة على مشاهد  الموضوع واسع جدًّ

ما أس�ماه أحد الش�عراء األمريكيي�ن »غابة الوح�وش المفترس�ة«. ورغم ما حدث 

ويح�دث، إال أن إنت�اج المثقف وإبداعه س�يظل ه�و الباقي؛ ولذلك قت�ل البنيويون 

المهلهل لكي ال يتناولون سيرته مكتفين بنصوصه وأدبه. 

ولع�ل أكثرنا يذكر ما رواه الطوس�ي ع�ن الخالف بين ابن العرب�ي وأبي تمام، 

عندما قرأ عليه البيت: )وعاذل أغلته في عذله، فظن أني جاهل لجهله(. فاستحسنها 

أبو تمام وسأله: لمن؟ فقال له: هي لي. فقال له: إذن خرق خرق، مزق مزق.

وعندما تصدر موس�وعة أدبية، تجد فيها غياًبا ألس�ماء المعة كان لها دور بارز 

في المش�هد الثقافي، وما ذلك إال بسبب الصدامات الفكرية والثقافية. وهناك أمثلة 

كثي�رة، لكن�ي أرى أن للقمر وجه�ان، فلنأخذ الوجه المضيء ونت�رك الوجه المعتم 

وتبقى على المثقف مسؤولية التنوير، والتثقيف، والدفاع عن القيم الجميلة.

الأ�ضتاذ عبد اهلل الملحم )كاتب واأديب(:
أوّد المداخل�ة عل�ى تح�ّرج راع�ي المنت�دى األس�تاذ جعفر الش�ايب من ذكر 

بعض األس�ماء، مؤكًدا على أن الجور الثقافي ال يقع إال من التحّرج من ذكر أسماء 

المنتقدي�ن عن�د منتقديهم. وأن�ا ال أدري لماذا يتحّرج المثقف من ذكر اس�م مثقف 

آخ�ر مارس فعاًل ثقافًي�ا خاطًئا أو وقع في قصور ثقاف�ي إبداعي معين؟ فقد ارتضى 

المثقف لنفس�ه أن يكون مبدًعا يتحف بإبداعه الناس، وعندما يخرج إبداعه للناس 

فعلي�ه أن ال يضي�ق بنقده�م؛ ولكن واق�ع الحال يؤك�د أن المثقف يري�د أن يقطف 

مغان�م الثقافة المتمثلة ف�ي التصفيق ويرفض مغارمها المتمثلة في النقد، وهذا جور 
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آخ�ر يعرف�ه بعض الناس ويحرص�ون عليه، ويقع فيه بعضه�م لجهلهم. ومعلوم أن 

المثق�ف إذ يمارس الجور، يمارس�ه استش�عاًرا بقداس�ة ذاته وأدبه وثقافته وس�موه 

عل�ى النق�د؛ رغم أنه م�ا من أحد ف�وق النقد. وحس�بنا قول مال�ك: )كّل يؤخذ من 

قوله ويرد، إال صاحب هذا القبر(، وأش�ار إلى الحجرة الشريفة على ساكنها أفضل 

الصالة والسالم. 

م�ن المع�روف في نظام الجزاء الس�عودي وغيره، أن الموظف الرس�مي حين 

يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية فإنه يعاقب بجريمة استغالل النفوذ؛ وهي جريمة 

تذكر ضمن جرائم التعزير، كالرش�وة والتزوير وغيرها. وأنا أتمنى � في ظل األمثلة 

التي ذكرها الدكتور بودي على ممارسة بعض المثقفين لنفوذهم في الجور الثقافي 

� أن يحاكم هؤالء الجائرون من قبل وزارة الثقافة واإلعالم على إجرامهم الثقافي، 

مؤك�ًدا عل�ى قناعتي بأن س�كوت المثقف عن نصرة أخيه المثقف حبًّا في الس�المة 

يعتبر مشاركة في الجريمة الثقافية.

وأخت�م ب�أن هناك الكثيري�ن من المثقفي�ن والمناضلين الذين عاش�وا مغضوًبا 

عليه�م في حياتهم، أمثال الدكتور زكي مبارك ال�ذي عاش ومات وهو يطلب رضا 

ضمي�ره ف�وق أي رضا آخ�ر، حتى أن أحمد ش�وقي لما أوعز إلي�ه أن يكتب تقديًما 

للشوقيات اعتذر، فعاتبه، فأكد له طه حسين أنه لو طلب منه كتابتها فسيكتبها ممتنًا، 

فق�ال ل�ه مبارك: »هي لك، أم�ا أنا ف�ال أود أن أكتب مقدمتها ألحتفظ لنفس�ي بحق 

نقده�ا فيم�ا بع�د«. وغضب عليه أحمد ش�وقي، حتى اس�تثناه عن بع�ض المحافل 

الثقافية حين كان يعيش قمة الهرم الثقافي في حياته.

وأخي�ًرا، أذكركم بم�ا اتفقت عليه العرب من حكمة مفادها أنه بالرجل الواحد 

يفت�دى أه�ل البي�ت، وبأهل البي�ت تفت�دى القبيل�ة، وبالقبيلة يفتدى أه�ل المصر. 

وكمثقفي�ن، أتمنى أن يكون ش�عارنا: »بالمثقف الواحد يفت�دى أهل البيت الثقافي، 

وبأه�ل البي�ت الثقاف�ي تفت�دى قبيل�ة المثقفي�ن، وبقبيل�ة المثقفي�ن تفت�دى الثقافة 
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وممالكها ومدنها«.

المحا�ضر:
ا، وقد فاتتني  فيم�ا يخص مالحظتك أس�تاذ عب�د الله الس�عران فهي قيمة ج�دًّ

اإلش�ارة إلى أهمية حماية المثقف؛ فحتى اآلن ال توجد لدينا مع األس�ف الش�ديد 

مرجعي�ة ثقافية نلجأ لها ونس�تلهم منها الحماية. وما المؤسس�ات التي لدينا س�وى 

مجرد قوالب شكلية فارغة المضمون؛ ولذلك يحصل الضرر الشديد من قبل بعض 

المثقفي�ن عل�ى بعضه�م لعلمهم أن ال مرجعي�ة قد تبحث األمر لتض�ع النقاط على 

الحروف.

مدير الندوة:
نشكر الدكتور محمد بودي على تسليطه الضوء على هذه الظاهرة التي ال يكاد 

يلتفت لها كثير من المثقفين، كما ونش�كركم أيها الحضور الكريم، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.



الندوة ال�انية

القضاء الجعفري ورؤى المستقبل
1427/10/30ه الموافق 2006/11/21م

ال�سيف: ال�سيخ محمد بن اأحمد العبيدان �
قاضي محكمة األوقاف

مدير الندوة: الأ�ستاذ ذاكر بن علي اآل حبيل*)1) �

*  كاتب وناشط حقوقي، وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

م�ن مواليد بلدة القدي�ح في محافظة القطي�ف عام 970)م  �
)390)ه(.

أنهى دراسته العلمية في القطيف حتى المرحلة الثانوية. �
تفرغ للدراس�ة الدينية عام 987)م )408)ه(متنقالاً ما بين  �

النج�ف األش�رف ف�ي الع�راق، والقطي�ف ثم قم المقدس�ة 
ف�ي إيران، وأنهى في دراس�ته المقدمات والس�طوح وبحث 

الخارج واألصول وعلم الرجال والفلسفة.
التقري�رات لبح�وث بع�ض أس�اتذته،  � كت�ب العدي�د م�ن 

كتقريرات الش�يخ الوحيد والش�يخ جواد التبريزي والس�يد 
كاظ�م الحائ�ري ف�ي الفق�ه واألص�ول، وتقريرات الش�يخ 

الداوري في علم الرجال.
له العديد من المؤلفات الحوزوية وكتب أخرى منها: �

شرح كتاب االجتهاد والتقليد.. )

شرح كتاب صالة المسافر.. )

شرح كتاب الرضاع.. 3

شرح كتاب النكاح.. 4

شرح كتاب الصوم.. 5

الفوائد الرجالية.. 6

أحكام البنوك والمصارف.. 7



القضاء الجعفري ورؤى المستقبل

مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحم�ن الرحيم، وصلي الله عل�ى محمد وآله الطيبي�ن الطاهرين. 

أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهاًل وسهاًل بكم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

قبل أن نبدأ، أوّد أن أشير إلى رحيل علم من أعالم الحوزة العلمية بقم المقدسة، 

وأحد رجاالت العلم األجالء الذين تتلمذ على أيديهم آالف الطلبة في مدرسة أهل 

البيتB، وهو آية الله العظمى المغفور له السيد جواد التبريزي. فلنقرأ على روحه 

الفاتحة جميًعا.

ضيفنا في هذه الليلة هو سماحة الشيخ محمد العبيدان، وسيحدثنا عن القضاء 

ومس�تقبله، مضمنًا ذلك مروًرا تاريخًيا عل�ى القضاء في القطيف، والتحوالت التي 

ط�رأت عليه في ظل الظروف التي عاش�تها المنطقة، وانته�ت بالتعديل في الالئحة 

التنظيمية التي أصدرتها وزارة العدل مؤخًرا.

ن�س المحا�سرة:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالمين.
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قال س�بحانه وتعال�ى في كتابه المجيد، بس�م الله الرحمن الرحي�م ﴿َيا َداُووُد 

إِنَّ�ا َجَعْلنَ�اَك َخِليَفًة فِ�ي األَْرِض َفاْحُكم َبْيَن النَّ�اِس بِاْلَحقِّ َوال َتتَّبِ�ِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك 

�ِه َلُهْم َعَذاٌب َش�ِديٌد بَِما َنُس�وا َيْوَم  ِذي�َن َيِضلُّوَن َعن َس�بِيِل اللَّ �ِه إِنَّ الَّ َع�ن َس�بِيِل اللَّ

اْلِحَساِب﴾))).

تتعرض اآلية الشريفة للحياة التنظيمية للمجتمع البشري، وذلك من خالل قيام 

أنبياء الله س�بحانه وتعالى ورسله واألوصياء من بعدهم والخلفاء في األرض بهذه 

المس�ؤولية الدينية، وهي عملية التنظيم لحياة اإلنس�ان في المجتمع. ولكي يتضح 

ه�ذا المعنى، ال بّد أن نش�ير إل�ى ما هو المألوف ف�ي القوانين الوضعي�ة، فالقوانين 

الوضعي�ة تجعل لكل حكومة أًيا كانت أركاًنا تقوم عليها؛ وهي الس�لطات الثالث، 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويمك�ن تقس�يم تقنينات الس�لطة التش�ريعية إلى قس�مين؛ ش�رعية، ووضعية. 

أما التش�ريعات الش�رعية، فهي التي يك�ون مصدرها الباري س�بحانه وتعالى. وأما 

التقنين�ات الوضعي�ة، فهي التي تضعها الس�لطات الحاكمة وفق م�ا تراه من مصالح 

تستدعي حفظ األنظمة أو حفظ المجتمعات من حصول االنهيارات بهرج أو مرج، 

وتطرح وفق معطيات خاصة تتفاوت من زمان لزمان ومن مكان لمكان، وقد تكون 

في زمان بكيفية، لتتغير في زمان آخر لكيفية أخرى.

أم�ا الس�لطة التنفيذي�ة، فدوره�ا ينطلق من قاعدة ع�دم تقيد الكثي�ر من الناس 

بقواني�ن الس�لطة التش�ريعية، إم�ا ألنها تح�ّد من حرياته�م، أو ألن العم�ل يخالف 

أهواءهم ما يمتلكونه من أهواء سواء أهواء نفسية أو غير ذلك، فيكون على السلطة 

التنفيذية حملهم على تطبيق القانون وااللتزام به. 

وفي ممارس�ة الس�لطة التنفيذية لدورها، تواجه بطبيع�ة الحال حاالت خروج 

))) سورة ص، اآلية 6).
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عن القانون بوجوه مختلفة تستلزم بدورها أن تكون هناك سلطة تردع كل من يحول 

بين تحقيق السلطة التنفيذية دورها، وتقوم بالنظر في المخالفات ومعاقبة مرتكبيها، 

والوقوف أمام المتطاولين على قانون العدالة البشرية.

ال أظ�ن أن أح�ًدا ق�د يعترض على أهمية ه�ذه التركيبة اإلداري�ة لكل مجتمع، 

الرتباطها ببعضها البعض بدرجة ال يمكن معها أن ينفك أحد عناصرها عن اآلخر، 

ب�ل أنها س�تواجه عج�ًزا محتوًما إن حدث ذل�ك. وحديثي هنا س�يتركز على أهمية 

السلطة القضائية من خالل التأمل في اآليات القرآنية التي صدرت بها حديثي. 

حين يأمر عز وجل نبي الله داوودE أن ﴿َفاْحُكم َبْيَن النَّاِس﴾، فإنه يشير إلى 

وج�ود الس�لطة القضائية المتمثلة في ش�خص نبي الله داوودE مس�تعرًضا جملة 

من األمور، منها اس�تخالف نبي الله داوودE ف�ي األرض، وقيامه بعملية الحكم. 

وليس�ت اآلية بالوحيدة التي تش�ير للحكم في القرآن الكريم؛ فقد أش�ار الله لذات 

ا َأنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن  المعنى في سورة المائدة بقوله: ﴿إِنَّ

ِذيَن َهاُدوْا﴾))). واإلشارة لعملية الحكم تكمن تحديًدا في قوله عّز  ِذيَن َأْسَلُموْا لِلَّ الَّ

وجّل: ﴿َيْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن﴾.

آي�ة ثالث�ة م�ن الق�رآن الكريم تش�ير إل�ى أهمية ه�ذا المنص�ب ومكانت�ه وهي 

قول�ه س�بحانه وتعالى في س�ورة المائ�دة: ﴿َفاْحُك�م َبْينَُهم بَِما َأن�َزَل اللَّ�ُه َوالَ َتتَّبِْع 

َأْهَواءُهْم﴾))). وغيرها من اآليات التي تش�ير إلى أهمية هذه الس�لطة ودورها البارز 

في الحفاظ على القانون.

ولو عدنا لس�يرة الرسولA أو اإلمام عليE فلن نجد بطبيعة الحال التقسيم 

الذي أشرنا له لسبب بسيط، هو أنهما كانا يمثالن السلطتين التنفيذية والقضائية في 

))) سورة المائدة، اآلية44.

))) سورة المائدة، اآلية 48.
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آن مًعا، وذاك أمر مختص بهما، حيث تخضع بعض أحكام الدين اإلسالمي لجملة 

 Aم�ن المصالح تتغير وف�ق مقتضيات الزمن، وكانت الظروف في عصر الرس�ول

 ، Eتس�تدعي بالفعل أن يكون هو القائم بهاتين السلطتين، وكذلك في عهد اإلمام

األمر الذي ال يتناس�ب ومقتضيات الزمن الذي نعيش�ه حيث يقتضي وجود شعبتين 

مستقلتين وإن اشتركتا في التنسيق من أجل المصلحة العامة. 

ويهمن�ي هنا أن أش�ير إلى أن منصب القض�اء على عهد الرس�ولA كان ثابًتا 

ُموَك فِيَما َش�َجَر َبْينَُهْم ُثمَّ  ل�ه بدلي�ل قوله تعالى: ﴿َف�اَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتَّ�َى ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَس�لُِّموْا َتْس�ِليًما﴾)))، مع مجموعة من  مَّ الَ َيِج�ُدوْا فِي َأنُفِس�ِهْم َحَرًج�ا مِّ

المناص�ب األخ�رى كالنبوة، والس�لطة التنفيذية ف�ي تولى إدارة ش�ؤون المجتمع، 

والت�ي لم تتس�ن ألئمة أهل البيتB خالل خالفتهم س�وى اإلم�ام عليE وفترة 

زمنية قصيرة لإلمام الحس�نE في بداية خالفته بس�بب الظروف التي عاشوها كما 

نعلم، ولكنه سيثبت في آخر الزمان لإلمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. 

بعد هذه المقدمة، يفرض س�ؤال علينا نفس�ه. من ال�ذي يتولى منصب القضاء 

ف�ي غيب�ة اإلمامE ؟ هل ُيعّط�ل هذا المنصب ف�ال يكون ثابًتا ألحد أص�اًل؟ أم أنه 

منصب نص أهل البيتB بثبوته إلى جهة معينة؟

صدر من الناحية المقدس�ة من اإلمام المهدي � روحي لتراب مقدمه الفداء  � 

كتاًب�ا أو توقيًعا يش�ير إلى أن منصب القضاء في زمن الغيبة ق�د حدد إلى جهة معينة 

يق�ول في�ه: )وأما الح�وادث الواقعة فارجع�وا فيها إل�ى رواة حديثن�ا فإنهم حجتي 

عليكم وأنا حجة الله(.

ه�ذا الحدي�ث يش�ير إل�ى أن جمل�ة م�ن المناص�ب الت�ي كان�ت ثابت�ة لإلمام 

المعص�ومE ف�ي زمان الحضور قد حول�ت في زمان الغيبة إل�ى الفقهاء، فصارت 

))) سورة النساء، اآلية 65.
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تلك المناصب ثابتة للفقهاء في زمان الغيبة، وصار الفقهاء قائمون بتلك المناصب. 

إذا هو أمر ثابت للفقيه يتصدى له في زمان الغيبة. وهنا نقطة تجرنا إلى سؤال آخر، 

وهو هل أن القضاء منحصر في شخصية الفقيه فقط فال يتصور وجود قاض آخر غير 

الفقيه أم ال؟ وحتى نجيب على هذا الس�ؤال، ال ُبّد لنا من اس�تعراض أقسام القضاة 

الذين يتصورهم الكثير من الناس قسمان: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم.

ويك�ون نص�ُب القاضي خاًص�ا أو عاًما؛ فالنص�ب الخاص، هو ال�ذي يتم فيه 

تعيي�ن القاضي من قبل اإلمام المعصومE حين يعلن فالًنا من الناس قاضًيا يتولى 

القيام بمسؤولية القضاء بين شيعة أهل البيتB فيكون التنصيب مخصوص به. 

أما النصب العام، فيعطي فيه اإلمامE عنواًنا كلًيا يش�مل كل من ينطبق عليه، 

كعن�وان )أم�ا الحوادث الواقعة فارجع�وا فيها إلى رواة حديثن�ا(، أو عنوان )انظروا 

إلى رجل منكم عرف حاللنا وحرامنا(. 

القس�م الثان�ي م�ن أقس�ام القضاة ه�و قاضي التحكي�م، وهو الش�خص الذي 

يتراضى عليه الطرفان المحكمان. وأشير هنا إلى إشكالية يثيرها الكثيرون باعتقادهم 

بض�رورة اقتران القضاء باالجتهاد، وأن الغي�ر مجتهد ال يجوز له أن يقضي، فإن لم 

ي�رِض المتقاضي عدم اجته�اد القاضي، فال ينطبق عليه قاضي تحكيم. وهنا كان ال 

ب�ّد من إيجاد مخ�رج لهذه القضية وتلخص ف�ي اعتماد نوع ثالث م�ن القضاة وهو 

القاض�ي االضط�راري، وه�و بالمناس�بة مصطلح ق�د ال يلقى قبواًل ش�كاًل، ولكن 

مضمونه هو ما يهم.

من هو القا�ضي ال�ضطراري؟
القاض�ي االضطراري هو ش�خصية تتص�دى للقضاء بين الن�اس عندما يتعذر 

الوصول إلى الفقيه المجتهد، أو عندما يكون الوصول إلى الفقيه مما يسبب الحرج. 

وال بّد لنا حقيقة من استيعاب الفرق بين الفتوى والقضاء لنحدد كون األحكام التي 
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تص�در ع�ن القاضي حجة مقبول�ة أم أنها غير ذلك، واس�تيعاب الف�رق يكون بفهم 

تعري�ف الفت�وى والقضاء. فالفت�وى هي اإلخبار ع�ن الحكم والقان�ون اإللهي في 

المس�ائل الكلي�ة كتحق�ق الزوجية بي�ن رجل وام�رأة بعقد، وأما القض�اء فهو فصل 

الخصوم�ة بي�ن طرفين؛ مدعي ومدعى علي�ه، كالقضاء بثب�وت ملكية فالن ألرض 

ما بصك.

بع�د ذلك، ال ُبّد من حص�ر البحث عن اإلجابة في نقطتين مهمتين هما إحقاق 

الحقوق، وإجراء الحدود، ولسنا بصدد الحديث عن هذه النقطة كونها غير داخلة في 

ابتالئن�ا أصاًل. أما في إحق�اق الحقوق، ففي اعتماد ما يصدره القاضي االضطراري 

تفصي�ل مفاده أنه لو لم يمكن إحق�اق الحقوق كالحقوق المالية والحقوق الزوجية 

وما يرتبط مثاًل بالقرابة أو النسب وأمثال ذلك من خالل القاضي المنصوب بالنصب 

الخ�اص أو النصب العام، فإنه يجوز حينئذ الرجوع إل�ى القاضي االضطراري غير 

المجتهد. بعبارة أخرى، نرفع اليد عن شرطية االجتهاد، ولكن ال ُبّد من توفر شروط 

أخ�رى ف�ي هذا القاض�ي يلّخصها الفقه�اء في البل�وغ والعقل واإلس�الم واإليمان 

والعدالة، ويش�ترط بعض الفقهاء ال�ورع والتقوى والعفة والنزاه�ة وطهارة المولد 

ا تماًما باألحكام القضائية. وم�ا ينطبق في مجتمعنا اليوم  والذك�ورة واالجته�اد ملمًّ

من قضاء إنما يندرج تحت عنوان القضاء االضطراري. 

بع�د هذه المقدمة، أنتقل إلى الحديث عن تاري�خ القضاء الجعفري في منطقة 

القطي�ف. ويب�دو أن أول ب�روز لمنص�ب قضائ�ي قد بدأ ف�ي زمان الش�يخ علي بن 

الحاج حس�ن الخنيزي المعروف بالشيخ علي أبو عبد الكريم، وكان تقريًبا في سنة 

3)9)م ))33)ه(. وجاء بعده الش�يخ علي أبو الحس�ن رض�ي الله تعالى عنه، ثم 

خلفه الش�يخ محمد علي الخنيزي بإجازة من الس�يد ماجد العوامي، ثم الشيخ علي 

الجش�ي، ثم الش�يخ محمد صالح المبارك، ثم العالمة عبد الحميد الخطي، إلى أن 

وصل الزمان الذي نعاصره اليوم ومن عاصرنا من القضاة.
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ول�و أردنا منهج�ة أدوار القضاء الجعفري في منطقة القطيف، فسنقس�مها إلى 

خمس�ة أدوار نش�أت من خالل التطور أو المتغيرات التي كان�ت تطرأ على القضاء 

الجعفري في تلك الفترات.

أم�ا ال�دور األول، فقد بدأ بتولي الش�يخ علي أبو عبد الكريم قدس الله نفس�ه 

الطاهرة القضاء في نهاية العهد التركي وبداية الدولة السعودية، وتحديًدا يوم دخول 

القطي�ف تح�ت حكومة الملك عبد العزيز آل س�عود في ع�ام 3)9)م ))33)ه(، 

وتأسس�ت آن�ذاك أول محكم�ة عامة ال فرق فيها بين قاٍض ش�يعي أو س�ني، فالكل 

يحكم للكل برضا الكل.

الدور الثاني، بدأ بإنشاء أول محكمة سنية في القطيف سنة 5)9)م )344)ه( 

ش�غل منصب القضاء فيها قاٍض من دارين يدعى السيد إبراهيم، واستمر هذا الدور 

إلى زمان الشيخ علي أبو عبد الكريم الذي ينقل لنا في القضاء بما كان يرضي جميع 

األطياف المتحاكمة. 

الدور الثالث للقضاء الشيعي، ابتدأ بوفاة الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي 

رضي الله تعالى عنه س�نة 943)م ))36)ه( ليتس�لم القضاء بعده الشيخ علي أبو 

حس�ن الخنيزي، ثم بعد ذلك الش�يخ محمد علي الخنيزي بإجازة من الس�يد ماجد 

العوامي، ثم الش�يخ علي الجشي قدس الله نفسه الطاهرة. وخالل هذه الفترة تمت 

بلورة القضاء بصورة أخرى، فقس�م إلى قس�مين، شيعي وسني، ال عالقة ألحدهما 

باآلخر.

أما الدور الرابع، فقد بدأ عندما قلصت صالحيات القضاء الشيعي، وكان قبل 

ذلك واس�ع الصالحية، يتعرض لجميع القضايا الجنائية منها والش�خصية. فحصر 

دوره عل�ى مس�ائل األحكام الش�خصية المتعلقة بالط�الق وال�زواج، وعلى قضايا 

الميراث واألوقاف واألحكام الش�خصية، وكان ذلك في زمان الشيخ علي الجشي 
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قدس الله نفسه الطاهرة.

الدور الخامس واألخير من أدوار القضاء الشيعي الجعفري في القطيف بدأ بصدور 

مرس�وم ملكي لترس�يمه في تاري�خ )/)/984)م )9)/404/3)ه(، واس�تحدثت 

حينئذ محكمة األوقاف والمواريث، وحولت من حيث المس�ؤولية إلى وزارة العدل، 

فصارت جهة رسمية تابعة لوزارة العدل تتولى جميع األمور المتعلقة بها. 

ا، يمثل دوًرا سادًسا  اليوم، القضاء الشيعي في القطيف يمر بمنعطف خطير جدًّ

يس�عى إلى تقليص أدوراه التي كانت مناط�ة بمحكمته الجعفرية من خالل الالئحة 

التنظيمي�ة الت�ي أصدرتها وزارة الع�دل، حيث تحول القاضي الجعف�ري تقريًبا إلى 

كاتب عدل يتبع المحكمة أو وزارة العدل إْن صح التعبير، وما عاد بإمكانه أن يفصل 

في الخصومات، أو ينظر في المنازعات، كما لم يعّد حكمه نافًذا، بحيث أنه لو رفع 

المتقاض�ي قضيته لمحكمة أخرى معترًض�ا على الحكم فإنه بإمكان هذه المحكمة 

نقض حكمها، األمر الذي اقتضى اش�تراطنا إعادة النظر في الالئحة التنظيمية حين 

رشحنا من قبل وزارة العدل لتولي منصب القضاء، إذ لم تكن القضية قضية جلوس 

على منصة القضاء بقدر ما كانت قضية صالحية يمارس من خاللها القاضي وظيفته 

دون عوائق. وش�رط آخر قدمناه بأن تكون رئاس�ة المحكمة بيد القاضي الذي عين 

م�ن قب�ل أبناء القطيف على أس�اس الكف�اءة العلمية التي تؤهله إلص�دار الواليات 

والصكوك دون إجحاف بحق أحد.

ختاًما، أسأل الله عّز وجّل أن يكون لي ولكم فيما طرحت النفع والصالح، وأن 

تكون ذات رضا ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى وعند اإلمام صاحب الزمان، وأسأل 

الله عّز وجّل لي ولكم المغفرة والرضوان والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الأ�سئلة والمداخالت:
المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
أرح�ب بداية بالش�يخ محم�د العبيدان وأش�كره على م�ا أتحفنا به م�ن فائدة، 

وأح�ب أن أش�ير لفائدة أخرى قرأتها ف�ي كتاب »األزهار األرجية« لفضيلة الش�يخ 

ف�رج العم�ران، ذكر فيها أن الش�يخ علي أبو عب�د الكريم الخنيزي رحم�ة الله عليه 

عندما قدم إلى القطيف عام 905)م )3)3)ه( كان هناك قاض اس�مه الش�يخ عبد 

الله أبو الس�عود رحمة الله عليه، وبمجرد مجيء الش�يخ وق�د بلغ درجة االجتهاد، 

تنحى الشيخ عبد الله أبو السعود عن القضاء وجعله في عهدة الشيخ الخنيزي.

تمنيت أن يتفضل علينا الشيخ بتناول األوقاف من جميع جوانبها، ولم يكن قد 

ا. تطرق إال بإشارة بسيطة جدًّ

المحا�ضر:
ا إضافتك، وأضيف أن تنحي الشيخ  أش�كر لك متابعتك الدقيقة، وتس�رني جدًّ

أبو السعود ربما حدث ألنه لم يكن مجتهًدا. وكما تفضلت، كان القضاء قبل مجيء 

الش�يخ علي أبو عبد الكريم بيد الش�يخ عبد الله نصر الله أبو الس�عود، وكان الشيخ 

عب�د الله نصر الله أبو الس�عود من رج�ال الدين، لكنه لم يكن مجته�ًدا، إال أنه كان 

معروًفا بورعه وتقواه.

وفيم�ا يخص موضوع األوقاف، أرى أن ال نس�تبق األحداث. ورغم ما عندي 

من تصورات مش�روع، إال أنها ليس�ت قابل�ة للتنفيذ قبل اعتمادي ف�ي الوظيفة وال 

زلت مرشًحا.

ال�ضيخ مخلف بن دهام ال�ضمري )�ضخ�ضية اجتماعية(:
م�ا هو أثر تبني صالحي�ات القاضي للمذهب الجعفري على أبناء الش�يعة في 
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المنطقة، ثم ما هو تاريخ صكوك األوقاف التي تشترط الربع للدولة؟

المحا�ضر:
ا، بل الخالف في المذهب الواحد بين  الخ�الف بين المذاهب أمر طبيع�ي جدًّ

أبنائ�ه أمر وارد، وتحديد الصالحيات على القضاء الجعفري يوقعه في إش�كاليات 

متعددة، لكون التعبد على وفق مذاهب أخرى ال ينسجم مع أصل البناء في معتقده.

أما فيما يخص صكوك األوقاف، ففي اشتراط دفع الربع للدولة إجحاف بحق 

الوق�ف والموقوف عليه. وش�رًعا، ال يمل�ك الولي على الوقف إعط�اء هذا األمر. 

والالئحة التنظيمية التي اعتمدت بهذا الخصوص تضم ما يزيد على مائة مادة أغلبها 

صحيح ال نملك إال أن نقبله، لكنها أيًضا تحتوي على جملة من المواد بحاجة إلى 

تنظي�م، ويمكن تقس�يمها  وتصنيفها لعدة مس�تويات من أجل ت�داول الرأي حولها 

والوصول إلى أنظمة ال تقع فيها محاذير شرعية.

الأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي(:
ه�ل هناك نوع من التنس�يق لمطالباتك�م مع محكمة األوق�اف والمواريث في 

األحساء؟ ثم إن هناك حديًثا يدور اآلن حول استحداث منصب قاضي تمييز بالنسبة 

للقضاء الجعفري بالقطيف، فما صحة ذلك؟

المحا�ضر:
نعم هناك تنسيق مطول في جلسات متعددة وبأساليب مختلفة، وأنا أحد أعضاء 

اللجنة المش�كلة في المراجعة لمعال�ي الوزير في الالئحة. وقد قدمنا لوزارة العدل 

الئحة متضمنة للتعديالت المتناسبة والمتوافقة مع أطروحة المذهب الشيعي، وأنا 

هنا أش�د على أيادي أبناء المجتمع ليتحركوا معنا للتعجيل بالوزارة من أجل تقديم 

اجتماعنا معها للخروج بما يصب بإذن الله في المصلحة العامة.
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بالنس�بة إلى مس�ألة قاضي التمييز، فهناك اآلن تعيين لقاضيين بمس�مى قاضي 

التدقي�ق، أولهما س�ماحة العالمة الش�يخ عب�د الرس�ول البيابي، وثانيهما س�ماحة 

العالمة الش�يخ غال�ب آل حماد، وهناك أيًض�ا رغبة من ال�وزارة بتعيين قاض ثالث 

بمسمى قاضي التمييز أو قاضي التدقيق. وعند الوزارة جملة من األسماء المرشحة 

من قبل أبناء القطيف إن ش�اء الله والمستجمعة للشرائط المطلوبة، وسوف تنتخب 

الوزارة منها ش�خًصا ليك�ون قاضي التدقيق م�ع القاضيين اآلخرين ليمارس�وا بعد 

ذلك إن شاء الله نشاطهم العملي.

الأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
هن�اك قضايا كثي�رة في القطي�ف تحتاج إلى دراس�ة وتقييم. وعلي�ه؛ أقترح أن 

يكون هناك مجلًسا إدارًيا مكوًنا من بعض العلماء والشخصيات الثقافية واألكاديمية 

لتناول هذه القضايا والبت فيها بصوت واحد، وقد س�معت أنه تم قبل عشرين عاًما 

تكوي�ن هيئة للعلماء في األحس�اء إلصدار بعض البيانات ح�ول بعض األمور مثل 

رؤية الهالل أو إلصدار بيانات المرجعية.

الأ�ضتاذ عبد المنعم الكعيبي )نائب رئي�س جمعية اأم الحمام(
ا  دائًما ما نس�أل قضاتنا عما يحتاجون، دون أن نس�أل أنفسنا ماذا يحتاجون حقًّ

من�ا. أقول ذلك؛ ليقين�ي بحاجة القاض�ي للمجتمع ليقف في جانب�ه وتقديم العون 

ل�ه لع�دم قدرته القيام بمهامه منف�رًدا. لذا، آمل أن نتعاون جميًع�ا لنكون يًدا واحدة 

للنه�وض بالقضاء الجعفري في القطيف ونحقق م�ا يتمناه مجتمعنا من تفعيل دور 

المحكمة.

الأ�ضتاذ ح�ضين العلق )كاتب ومثقف(: 
هناك رأيان متداوالن في الس�احة حول المحكمة وصالحياتها والجدل الذي 

يدور حولها، أحدهما يرى أن المحكمة دائرة شرعية وقضاء شرعي ال تحتمل قبول 
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قاض غير مؤهل أو أعلمية قاصرة، وهناك تشدد ومطالبة بتجسيم المرجعية والوكالة 

وما إلى ذلك. والرأي اآلخر يرى أن المحكمة ليس�ت س�وى دائرة، وتسميتها باسم 

محكم�ة تضخي�م له�ا، حي�ث ال يوجد بها م�ا يميزها كمحكمة تس�توجب تش�ديد 

المطالب�ات وم�ا إلى ذل�ك. في أي منطقة ترى نفس�ك يا ش�يخ؟ وبخصوص قضاة 

التميي�ز، ه�ل ينحصر دورهم في الجانب الش�كلي الس�تيعاب قض�اة موجودين أو 

كفاءات علمية متوفرة ضمن أطر فنية ال تسمن وال تغني؟

المحا�ضر:
تعرض�ت ألدوار القض�اء الجعف�ري ف�ي القطي�ف ف�ي طرحي، وأش�رت إلى 

ال�دور الخامس؛ وهو عبارة عن تحديد صالحي�ات القاضي الجعفري في القطيف 

وتقليصه�ا إلى خصوص األح�وال الش�خصية والمواريث واألوق�اف؛ وقلت أني 

قبل�ت التكليف الذي صدر من الوزارة بتولي منصب القضاء انطالًقا من أنه تكليف 

ش�رعي؛ وجعلت قبول�ي رهين أن أكون م�ع الذين يقولون بأنه�ا محكمة األوقاف 

والمواري�ث، وعل�ى أقل التقادير بصالحيات الدور الخام�س الذي كان يتولى حل 

المنازع�ات والخصوم�ات بين الزوجي�ن؛ ولم يكن مج�رد ش�خصية بمثابة كاتب 

العدل.

وأم�ا قضي�ة كونها دائ�رة أو أنها محكمة، فيب�دو لي أن ذلك يع�ود إلى التنظيم 

الجدي�د ال�ذي أصرت علي�ه ال�وزارة،  ونح�ن نعمل عل�ى اس�تيضاح دور ومكانة 

المحكمة كي تؤدي عملها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

أم�ا فيما يخص قضاة التمييز، فال�دور الفعال لهم مرتبط بمدى فعالية القاضي 

الموج�ود ف�ي المحكمة الش�يعية، فإن أحال عليه قضية ما دققه�ا أو فلن يتمكن من 

ممارسة دوره. وذات األمر ينطبق على المحاكم السنية. 
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الأ�ضتاذ جعفر الخزعل)معلم(:
تفضلتم س�ماحة الش�يخ بالحديث حول اإلش�كاالت الثالثة التي أثيرت على 

الالئح�ة، والت�ي ل�م يتس�نَّ لكثير من اإلخ�وان إلقاء نظ�رة ولو س�ريعة عليها، فهال 

ذكرت لنا مثااًل لكل شكل لنتعرف عليها أكثر.

الدكتور علي الطويل )طبيب(:
يجه�ل الكثي�ر من أبن�اء المنطق�ة مطالبات محكم�ة األوق�اف والمواريث في 

المنطقة من وزارة العدل. أليس من األفضل إعالن الالئحة التنفيذية كاملة من أجل 

أن يتم التفاعل االجتماعي من جميع فئات المجتمع المثقفين ومن المسؤولين في 

المنطقة معها بالشكل المطلوب.

المحا�ضر:
فيما يخص سؤال األستاذ جعفر، فقد ذكرت أن اإلشكاالت األساسية القائمة 

تتركز على حدود صالحيات ومسؤوليات المحكمة كقضايا الميراث والمنازعات 

وصالحيات القاضي.

واس�تناًدا ألحقي�ة المواطن الش�يعي ف�ي أن يكون كأخيه الس�ني ف�ي الحقوق 

والواجب�ات، ووجود لفظة )العقيدة اإلس�المية( في الالئحة تجعلن�ا ننطلق لتمرير 

قيد بسيط فقط لحل بعض األمور.

الحقيق�ة أن جمي�ع القضاي�ا على الالئح�ة مفصلة، وق�د تم تقديمه�ا للوزارة 

للتعاطي فيها مع بعض مرئياتنا، ونتمنى الخروج منها بما نأمل ونرجو.

وفيما يخص الدكتور علي الطويل، فأنا معك تماًما فيما طرحت. ما يزعج في 

األمر حقيقة حصر أبناء المجتمع حديثهم عن المحكمة في قضية تحويل المحكمة 

لدائ�رة والقضي�ة الت�ي يجهلونها أكبر م�ن ذلك بكثي�ر. القضية ممارس�ة المحكمة 
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لصالحيات محظورة. 

الأ�ضتاذ فاروق اآل حماد )نا�ضط اجتماعي(:
م�ا حاجة إحالة بع�ض القضايا من المحكم�ة الجعفرية إل�ى المحكمة العاّمة 

حسب الالئحة التنظيمية الجديدة للمحكمة؛ وطالما أن هناك قضاة تدقيق أو تمييز، 

فلماذا ال يفعل دورهم كونهم معينين من قبل الدولة؟

المحا�ضر:
لس�ت المسؤول عن إجابة هذا الس�ؤال؛ لكني أرى أن فقدان القاضي األهلية 

في القيام بحل المنازعات بين المتخاصمين قد يكون سبًبا لذلك، فهو ليس مخواًل 

للقضاء؛ إذ ال صالحية لديه. وهذا ما نصّر على تعديله في الالئحة. 

الأ�ضتاذ جعفر بن محمد ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر س�ماحة الش�يخ على هذه اإلفاضات الجميل�ة فيما يتعل�ق بالعديد من 

المفاهيم التي طرحها حول القضاء.

ف�ي اعتقادي، إن موض�وع المحكمة هو من المواضيع الش�ائكة والمزمنة، بل 

واألساس�ية التي ينبغي العمل على معالجتها، وبقاؤها قائمة يسبب إشكالية العالقة 

بين المواطنين والمس�ؤولين ف�ي المنطقة. وأظن أن الخطوة الت�ي تمت مؤخًرا في 

وضع تصور أو مس�ودة لالئحة تنظيمية قد يس�اهم في ه�ذا المجال، األمر الذي تم 

بع�د جهود طويل�ة تضمنتها مراس�الت وخطابات اّطلعت ش�خصًيا على مجموعة 

كبيرة منها.

وأظ�ن أن ل�دى الدولة في هذه المرحلة س�عي إل�ى معالجة وض�ع المحكمة 

ووج�ود ما يتناس�ب مع حاجة المواطنين لحل اإلش�كالية بي�ن المحكمتين، وأكاد 

أج�زم أن الحال لن يتغير إن لم يتم التصدي له بش�كل واض�ح ودقيق عبر التواصل 
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م�ع أهل االختصاص من علماء دين وحقوقيين ومحامين واالس�تماع إلى وجهات 

نظره�م إليج�اد صيغ�ة تتناس�ب مع حاج�ة المجتم�ع وتلب�ي طموحاته�م وتأخذ 

بالتوجيهات العامة التي ينادي بها خادم الحرمين الش�ريفين وبقية كبار المس�ؤولين 

في الدولة.

ينبغ�ي العم�ل في ه�ذه المرحلة م�ن قبل الجميع م�ن أجل الوص�ول إلى هذا 

المس�توى. وف�ي اعتق�ادي، أن كبار المس�ؤولين لديهم ه�ذا التوج�ه، ولكن ينبغي 

تجاوز بعض الذين يضعون عقبات أمام هذا الحل، والضغط عليهم من أجل مراعاة 

التوجهات العامة.

هذا ما أحببت أن أش�ير إليه وأش�كر س�ماحة الش�يخ على س�عة صدره وعلى 

إيضاحاته حول هذه القضية، وأتمنى إن ش�اء الله أن نلتقي مرة أخرى ونكون آنذاك 

ق�د أنجزنا ه�ذه المهمة وفي وضع أفض�ل للمحكمة يتم من خالل�ه حل الكثير من 

األمور والقضايا العالقة التي يعاني منها أبناء هذا المجتمع.
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ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

963)م  � ع�ام  القطي�ف  ف�ي  ت�اروت  جزي�رة  موالي�د  م�ن 
)383)ه(.

حاصل على بكالوريوس في التربية الفنية من جامعة الملك  �
سعود بالرياض عام 986)م )407)ه(.

�ا للتربية الفنية في مدرس�ة ابن القيم المتوسطة  � يعمل مدرساً
بسيهات.

أش�رف على النش�اط الثقافي بنادي النور بسنابس ألكثر من  �
عشرة أعوام.

أقام العديد من المعارض الشخصية داخل وخارج المملكة،  �
فضالاً عن المعارض الجماعية.

شارك في الصحافة المحلية والخليجية بالكثير من المقاالت  �
النقدي�ة ف�ي الحرك�ة التش�كيلية، كم�ا أن له مش�اركات في 

القنوات الفضائية العربية واإلذاعة.
عض�و ف�ي العديد م�ن الجمعيات الفني�ة المحلي�ة والدولية  �

كالجمعية التاريخية الس�عودية، والجمعية التونس�ية للتربية 
الفنية، ونقابة الفنون والثقافة الجزائرية. 

له الكثير من المؤلفات في الفن التشكيلي منها: �
سلسلة )فنانون سعوديون( عام )99)م )))4)ه( .. )

كتاب الحركة التشكيلية في المنطقة الشرقية.. )
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مقدمة مدير الندوة
السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته.

اجعل اللون لونا، واغرْس فرش�اتِك بدِم قلبه. مرهوٌن بلحظتك، تتكئ ال على 

طريقتهم، وال على طريقتِك.

مزاُج�ك بنبي�ذك، وألواُن�ك مطلة عل�ى الجهات، جه�ٌة للغيم، وجه�ٌة للريح، 

وجهٌة للمطر، وأخرى لظنونك.

موّشات بالفصوص، مزينٌة بأقواس الحجر، مختلفٌة بالفراغ، مزوقٌة بالذهب.

تنّقل رونقك إلى حيث محمّيات المالئكِة ومغوى الشياطيَن.

هن�اك، حي�ُث تس�كُن روح�َك بمعي�ة الس�ُرج، مصحوب�ًة بمضاج�ع العقيِق، 

ومخطوراِت الملكاِت.

يه. ، نرفُضه أو نقبُله، نهُبه أو نمسُكه، نرسُله أو نفدِّ دْفٌق من ضوئك الخفيِّ

وأنَت يا صاحبي يمانعَك الورُق، ويشاغُب في فيئك البياُض.

بالبردْي والقشِّ والقصْب، تنقُل باحاتَك من صالبِة المادِة لروحانيِة الصلِب.
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فخْذ لونَك بالطيِن، خذ لونَك، وأوقدُه بالنار، ثم شّكله وجّففه واحرقُه وخّمره 

بمائك واعجنه بيديَك.

فإنما تجّمعت أكاسيُدك للطالِء ولغوايِة األقمشِة.

فاطلْق عقالها للريح، وامأل سفوَحك حتى يرتوي بصري بهداية الجنياِت، فما 

انتكسْت لك بعد غايِة األصباِغ رايْه، وال استزادك الفراُغ بعد لغوبك آيْه.

أسرجَت قنديلَك للمجِد، وبسطَت له تقوَس القناطِر وجدراِن األضرحِة.

ثم قلَت لغر يمَكا إلنس�يِّ هاتَها، وشقَّ على مهٍل جيَدها، وارثها، ثمَّ تنحَّ عنِّي؛ 

فأنا العانُس.

س�ميُّ وارثِهم، وش�قيُق واترِهم، وبحضرتي تم عرُس اللوِن، واكتملت جاللُة 

الصورِة.

، فتذهْب حيث شئَت  �رى يغري بلوٍن، فتجلسه إلى ركٍن قصيٍّ غريُمك في السَّ

بغير هاٍد.

غريُمك في البياِض هًدى نجي، فأنَت على جمٍر، الماس�ُك به كالماس�ُك على 

يسَة ترضيَك وال جنِّية تغويَك. دينِه، ال قدِّ

فكنَت اللؤلؤَة الغمَج تركُل بين ناهدين، تنظُر ساعًة وترسم فتنتيْن.

أروقٌة وباحاِت، وقبٌب وغرٌف وآباٌر، ومحاريَب خشبيَة ومرمٌر مشّفٌق األلواِن، 

مكسيٌّ بالذهب المزخرِف، وفسحٌة قد توسطْتها برُك الماِء.

مت بالتماثيِل. هياكٌل انبعثْت على معابَد وأصباَغ تقوَّ

فلمْن كلُّ هذا يا سبيَل اإلرِث؟

ل�َك أم عليَك؟ لحاضرت�َك أم لغائبتَك؟ ألنس�يتَك أم لجنيت�َك؟ لرفقِة كونَك 
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المجاني�َن؟ أم لس�باياَك اللوات�ي رقصَن معَك رقص�َة الحُجب الس�بعِة في حرْملِك 

األلواِن وغرفاِت الصباغيَن.

تع�دُّ قهوتَك الموك�ورَة بالبندِق بمزاِج المتخفِف من ق�درِه، وتريُح خاصرتَك 

من وخِز الفرشاِة؛ لتعبَر جسرَك آمال في شقِّ السالمِة أن يمنحَك ترِف القلِب ومتاِع 

األنثى، فال أنثى إال ولَها كّف يؤّمها، وسكٌك تقوُدها، ولوٌن يتقنُها.

حمام�ٌة رّفت عل�ى مبهِج أفضى بليِل للهوى س�ّرها، مقامٌة في قلِب معصومة، 

تشيُر باللوِن لها ريَشها، تقوُل لبيَك أيا ساعًدا، قّدم لنا الكأَس بموفورَها.

ة، تؤمل القادمين بمتعثرات قدم. خاتوُنك على الصرَّ

وضرُتك على متكأ الساقيْه، تولِم لك المناشَف واألحباَر، وترتِّل لَك الوصاَيا، 

وصيًة للغيِم، وصيًة للريِح، ووصيًة للمطر.

فخْذ لوَنك، خْذ لوَنك، خْذ لوَنك، بيِدك ال بيِده.

في مناماِت اللوِن، ال أبصُر السياَج بين المثاِل والنبي، يتحوُل يوِمي إلى طقٍس 

مش�تٍت يبحُث في الممراِت والصوابيِط واألزقِة عن ش�يٍء ال يعرف�ُه، لعلُه مخلوٌق 

ذاك الذي لم يرْد بعُد أن يولَد. ولعلَّه انكس�اراُت الحلِم فوَق أرصفِة الواقِع، أو لعلُه 

ال شيء.

سان جومبرس، كانْت الكتابة بالنسبة إليه شكال من أشكال التناقِض المنطقي. 

ومع ذلك، كان البد من بعض الواقع ليستقيم الحلم.

أن ترسم، هذا يعني أنك تبني، تبني الفراغ، وتثور على المنطق السائد بقوانين 

الواقع.

الرس�م خيار ليس بمقدورك دفعه، لحظ�ة جنون ال تمس بقرابة صلة للمنطقي 

والمعقول والمألوف. لذا، أجد الفنان عاجزا عن معاشرتها/ معاشرة التلوين لحظة 
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تكشف الوعي، لحظة ما يكون الواقعي أكثر تماسًكا من الخيالي.

ال أته�م الالئذين إلى ه�ذه القناعة بالجبن، لكن ال أقول عنهم أنهم ش�جعان، 

هم اختاروا ساحة األعراب؛ ال لهم وال عليهم.

من�ذ تدف�ق المرئي في وعي الفنان، وهو أس�ير لحظة التكش�ف، يسترس�ل في 

نب�وءات المش�اكلة، بغي�ة اقتناص غفوة ج�وع المخالفة، يوس�د ذراعي�ه على متكأ 

الغواية، غواية األصباغ واأللوان والخطوط المنبثة األصول والهويات.

يح�ب أن يبحث ع�ن مناخاته في حان�ات المجانين، وفي س�كك الدراويش، 

أو غ�رف الموت�ى، ويوًم�ا فيوم�ا؛ يبن�ي مدينته على حاف�ة جرف هار م�ن الخامات 

المشاكسة.

يبنيه�ا وه�و على يقين من انهدامه�ا، غير أنه هكذا أراد له�ا أن تكون مخطورة 

بالقلق والترقب.

ضمن ه�ذا الوعي التش�كيلي للحظة الرس�م، يهيئ الفنان للتج�ارب حضوًرا 

ف�ي البن�اء النصي للوح�ة، بمعن�ى أن التراكم الحيات�ي واليومي بكل م�ا يحمل من 

التقاطات فوتوغرافية صغيرة أو التفاتات تأملية فلس�فية كبيرة؛ هو المورد الحقيقي 

لتش�كل المناخ�ات م�ن قبل الفن�ان، ومتى ما انعزل�ت هذه المناخات ع�ن التجربة 

بقصد االلتحاق بتجارب مس�تجلبة، فإنه قد حكم عل�ى الرؤية الفنية المقومة للبناء 

بالموت رجما. وهنا، ال ُبّد من االلتفات للحظة التاريخية التي ينطلق منها الفنان إذ 

لوالها لما كان للبناء من معنى.

ب�دأ ديل كليف�ر تعريفه للفن قائاًل: »لق�د كان الفن دائًما قصًي�ا عن التعريف«. 

الخ�ط العربي، الزخرف�ة، العم�ارة، التلوين، النح�ت، الخزف، النس�يج، النمطية، 

األسلوبية، الباروك، الركوكو، الكالسيكية، الرومنسية، الواقعية، التأثيرية، التأثيرية 

الجدي�دة، ما بع�د التأثيرية، الوحش�ية، التكعيبية، المس�تقبلية، الدادية، الس�ريالية، 
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التجريدي�ة، التعبيري�ة، الباوهاوس�ية، الحركي�ة، ف�ن الخ�دع البص�ري، الواقعي�ة 

الجدي�دة، المفاهيمية، وما فوق المفاهيمية، إن المتتبع بدقة للتاريخ هذه المدارس 

تق�وده مالحظته إل�ى أن المدارس كله�ا قائمة على جدل سياس�ي أيديولوجي ولم 

تك�ن في ي�وم من األيام قائم�ة على الوعي الفن�ي الصرف بضرورة االش�تغال على 

مناخ مختلف.

المتأم�ل الع�ادي الذي تس�لق عل�ى األبجديات ق�راءة اللوحة يكتف�ي بإعطاء 

حك�م معياري عام، جميل عادية حلوه وهكذا، أما المتأمل المحترف فيتجاوز هذه 

المرحل�ة لدرس اللوحة دراس�ة بصرية متطورة ودقيق�ة، فالمكان هو المكان ولكن 

التوأمة مختلفة إلى الفن.

فما هو الفن؟ وما هي طبيعته؟ وكيف لنا أن نتآلف مع مدارس�ه؟ ورقة يقدمها 

لنا األستاذ عبد العظيم الضامن يستعرض من خاللها مجموعة جميلة من اللوحات 

التش�كيلية لفناني�ن محليي�ن ويق�ف عندها مس�تعرًضا أه�م مالمح التط�ور اللوني 

والبصري والهندسي في هذه اللوحات.

ن�س المحا�سرة:
إليمان�ي ب�أن الفن�ون بصري�ة أكثر م�ن كونها نظرية، س�أركز ف�ي طرحي على 

العرض المرئي، ولكني سأبدأ بالحديث عن تاريخ الحركة التشكيلية في المملكة، 

وتحديًدا في المنطقة الشرقية، مع ذكر الرابط بينها والواقع االجتماعي الذي نعيشه.

ب�دأ االهتمام بالحركة التش�كيلية ف�ي المملكة مع تقرير م�ادة التربية الفنية في 

وزارة المع�ارف ع�ام )377)ه(، وكان حصيل�ة ذلك أن أقيم مع�رض لنتاج الطلبة 

لعم�وم مناط�ق المملكة ع�ام )378)ه( في الري�اض، فكانت االنطالق�ة الحقيقية 

للمع�ارض الفنية ف�ي المملكة، والتي ش�كلت فيما بع�د اللبنة األولى واألساس�ية 

للحركة التش�كيلية فيها؛ فافتتحت بعده�ا المراكز الصيفية بدًءا من عام ))38)ه(، 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�سابع 56

مما س�اهم في ازدهار النش�اط الفني، خصوًصا وأن ال�وزارة ابتعثت بعض الفنانين 

للدراس�ة في الخارج تمهي�ًدا لتغذية المدارس ومعهد التربي�ة الفنية الذي افتتح في 

الرياض عام )385)ه(، وأقامت في عام )389)ه( أول معرض لهم.

وتزخر المنطقة الش�رقية م�ن المملكة العربية الس�عودية بالكثير من المبدعين 

في شتى المجاالت الفنية والتشكيلية، ويعود ذلك إلى البيئة الغنية بمعطيات النبوغ 

الفك�ري واإلبداع�ي، ولمكانتها التاريخية والحضاري�ة، وانفتاحها على العديد من 

الثقافات المحيطة بها، إال أنها تفتقر للمبدعين في فن النحت والجرافيك.

وقد برزت أس�ماء عديدة في الس�احة التشكيلية المحلية منذ بدء نشوء الحركة 

التش�كيلية في المملكة، بعضها اس�تمر تواصاًل، وانحس�ر البعض اآلخر. وال أزال 

أذكر الفنانين عبد الله الش�يخ، وعلي هويدي، وعبد الرحمن الس�ليمان، وعبد الله 

مرزوق، وكم�ال المعلم، وعلي الصفار، ونجيب الجاروف، ومنير الحجي، وعلي 

الدوس�ري، وبدرية الناصر، وميرزا الصالح، وغيرهم الكثير حقيقة ممن برزوا عبر 

العديد من المراكز والجهات التي كان لها دور بارز في دعم الحركة التش�كيلية في 

المنطق�ة كمركز الخدمة االجتماعي�ة في القطيف الذي أق�ام الكثير من المعارض؛ 

وكان أوله�ا المع�رض الش�خصي للفنان حس�ين القط�ري ع�ام )369)ه(، وكان 

المعرض الوحيد له حيث لم يشارك بعده أبًدا.

كذل�ك مع�رض الفنان على الصفار ع�ام )399)ه(، وبع�ده المعرض الثنائي 

للفناني�ن مني�ر الحجي وصالح الجش�ي عام )405)ه(، ثم مع�رض الفنانة حميدة 

السنان، لتوالى بعد ذلك المعارض الجماعية لفناني القطيف في صالة المركز حتى 

يومنا هذا.

ول�م تكن الفنانات بعيدات عن االحتواء، فقد بدأت اللجنة النس�ائية في مركز 

�ا بتنظي�م دورات لهن برزت فيها، حميدة الس�نان،  الخدم�ة االجتماعي�ة دوًرا رياديًّ
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ومهدية آل طالب، وخلود آل س�الم، وابتس�ام الجراش، وزهرة الضامن، وسوس�ن 

الحم�ادي، وأمي�رة الموس�ى، وغيره�ن ممن اس�تفدن وأف�دن حتى يومنا. وأش�يد 

بمناس�بة ذلك بالمربية الفنانة سهير الجوهري على جهدها الكبير في إبراز الفنانات 

وصق�ل مواهبهن والتواصل معهن لحّثهن على المش�اركة ف�ي العيد من المعارض 

المحلية، كما أشيد بدور األستاذ علوي الخباز في نادي الفنون منذ تأسيسه وواكب 

فيه تشكيل العديد من اللجان كلجنة الفنون التشكيلية ولجنة التصوير ثم لجنة الخط 

العربي، وحتى أصبح له كيان معروف على الساحة التشكيلية المحلية.

الجه�ات الرس�مية أيًض�ا كان لبعضه�ا دور ف�ي دع�م الحرك�ة التش�كيلية في 

المنطقة، وأبدأ بالرئاس�ة العامة لرعاية الشباب منذ تكوين اإلدارة العامة للنشاطات 

الثقافي�ة في ع�ام ))37)ه( كإح�دى اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية تحت اس�م 

الشؤون الرياضية، ثم انتقالها بنفس المسمى إلى وزارة المعارف عام )380)ه(.

وفي العام )383)ه(، أصبحت الرئاس�ة العامة لرعاية الش�باب ذات شخصية 

اعتباري�ة ترتب�ط إدارًيا بالمجلس األعلى لرعاية الش�باب، وقد أنش�ئ قس�م الفنون 

التش�كيلية بالرئاس�ة العامة لرعاية الش�باب ع�ام )395)ه( تابًعا للش�ؤون الثقافية 

بالرئاس�ة، ثم أحيلت الش�ؤون الثقافية بالرئاس�ة في العام )5)4)ه( لتنضم لوزارة 

الثقافة واإلعالم بنفس الموظفين ونفس المكاتب ونفس األوراق.

أندي�ة المنطق�ة أيًض�ا كان لها دور بارز ف�ي الحراك التش�كيلي المحلي، وكان 

التنافس بينها كبيًرا، وألن الرئاسة العامة لرعاية الشباب كانت تدعم الفن التشكيلي 

بقوة عبر تنظيم المسابقات ورصد الجوائز، األمر الذي دعا الفنانين لزيادة إنتاجهم 

الفن�ي، فب�رز منهم آنذاك بعض من ذكرت من أس�ماء في بداي�ة حديثي أضيف لهم 

س�عود العي�دي، ومنيرة موصلي، ومحم�د المصلي، ومكي آل ن�اس، وغيرهم من 

الفنانين. وقد تراجع العديد منهم بعد انقطاع الدعم للمعارض وانتهاء دور الرئاسة 

في دعم الفن التشكيلي المحلي.
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وق�د استبش�رنا خيًرا ف�ي دور وزارة الثقاف�ة واإلعالم حينم�ا احتضنت الثقافة 

والفنون تحت مظلتها، حتى تبين لنا أن الحال أس�وأ من قبل لس�يطرة الش�للية على 

أنش�طة ال�وزارة، األم�ر الذي خلق إقصاء ال مبرر له في الحركة التش�كيلية، أبس�طه 

تنظيم معارض دولية لثلة من الفنانين ال يعلن عنها إال بعد انتهائها.

أم�ا جمعي�ة الثقاف�ة والفن�ون الت�ي تأسس�ت بناء عل�ى ق�رار رق�م 43 بتاريخ 

))/))/973)ه( الص�ادر م�ن اإلدارة العامة لرعاية الش�باب، عل�ى أن يكون لها 

رئي�س في مدين�ة الرياض، مع حقها في إنش�اء فروع في مختل�ف مناطق المملكة، 

فقد كان لها دور بارز في تفعيل الحركة التشكيلية في المنطقة رغم عدم وجود مبنى 

الحتضان أنشطتها، فكانت المعارض مشتتة بين المباني الحكومية والفنادق آنذاك 

والمجمعات التجارية في وقتنا الحاضر.

ومواصلة لمس�يرة اإلبداع التي بدأها رواد القطيف جاءت فكرة معرض إبداع 

للفنون لخدمة الواعدين والواعدات، حيث بدأ نشاطه في العام )5)4)ه(، بتبنيهم 

وتنظيم المعارض المحلية والخارجية لهم، حتى تجاوز عدد المعارض التي نظمها 

المرك�ز المائة معرض لجيل واعد من الش�باب الذين يبش�رون بعطاء متميز، وأذكر 

منهم حس�ن أبو حس�ين، وعلي الداوود، وإبراهيم هبوب، وراش�د الراشد، ورضية 

األخضر، وآسيا شاخور، ولينا المبشر، وصديقة المهدي، وشذى الربعان، وألطاف 

الناصر، وإنعام السيهاتي، وغيرهم.

وم�ن أه�م المع�ارض التي نظمه�ا المرك�ز مهرجان اإلب�داع لفنان�ي المنطقة 

الش�رقية في مجمع الواحة، وش�مل أعم�ااًل فنية مختلفة، وآخر ف�ي فندق الظهران 

رم�ادا، وثالث في مجمع الحياة بالزا في الدمام، وكذلك معرض إبداع الغد بالخبر 

ال�ذي اعتب�ر االنطالقة األولى للعديد م�ن الفنانين والفنانات في مش�وارهم الفني؛ 

كذكري�ات ال�زوري، وألطاف الناصر، وش�ذى الربع�ان وعالء ال�داوود وعبد الله 

الحبيب وغيرهم.
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ول�م يكتف المركز بدع�م الراغبين ف�ي الدعم، بل عمل جاهًدا على تش�جيع 

الكثير من الفنانين الواعدين إلخراجهم من بوتقة الفردية لمعانقة النور مثل إبراهيم 

الس�يهاتي، وراش�د الراش�د، وري�م وآيات ومنى ه�الل، ومريم العجم�ي، وحبيب 

ش�لهوب، وعبي�ر فرج الله. وأقام مس�ابقة س�نوية رصد لها جوائ�ز بدعم من رجال 

بذلوا مالهم لخدمة مبدعي أبناء الوطن.

زاد ع�دد المنتمين للمرك�ز وتعددت مجاالت اهتماماتهم الفنية، فتم تش�كيل 

لج�ان متخصص�ة لكل فن، كجماع�ة بين ماءي�ن، وأقامت أول مع�رض لها برعاية 

كريم�ة م�ن صاحب�ة الس�مو األمي�رة جواهر بنت ناي�ف بن عب�د العزيز، ح�رم أمير 

المنطق�ة الش�رقية في قاع�ة إدراك في الخبر، ث�م نقله لمدينة ج�دة ودولة الكويت، 

حي�ث احتضنه بيت ل�ودان، وافتتح�ه أمين عام المجل�س الوطني للثقاف�ة والفنون 

األس�تاذ بدر القطامي، كما نق�ل لجمهورية الجزائر، حيث احتضن االتحاد الوطني 

للفنون برعاية وزيرة الثقافة الجزائرية السيدة خليدة تومي.

وألن المرك�ز اس�تطاع بالتعاون مع مركز إدراك بالخب�ر تنظيم بعض الدورات 

الفني�ة، التح�ق ب�ه العدي�د من فنان�ات الخبر كش�عاع الدوس�ري، ومنى الموس�ى، 

وخديجة مقدم، ووداد البكر، واألميرة غادة بنت خالد، وس�ميرة اس�ماعيل، وأمل 

الدوس�ري، فش�كلن لهن في المركز جماع�ة )اتجاهات(. وقد أق�ام لهم في مدينة 

الخبر معرضين.

كذلك كان للطفل في مس�احة اهتمام المركز نصيب، فباإلضافة إلى الدورات 

التدريبي�ة الت�ي تنظم دورًيا ألطفال من كال الجنس�ين، تم إصدار أول سلس�لة تعنى 

بثقافة الطفل فنًيا في المملكة، وهي سلس�لة مس�جلة في مكتبة الملك فهد الوطنية، 

صدر منها حتى تاريخه ثمانية إصدارات، ثالثة منها لمشاركة إمارة المنطقة الشرقية 

ف�ي مهرج�ان الجنادرية، واثن�ان لمهرجان صيف الش�رقية، واثنان آخ�ران خّصصا 

لري�اض األطفال في منطقة القطيف، وواحد للمعهد المهني فيها، وس�يصدر كتيب 
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آخر بالتعاون مع أحد المستشفيات لالهتمام بسالمة األسنان. وبقية السلسلة جاهز 

للطبع في حال توفر الدعم.

لق�د وضع�ُت خطة لتنمي�ة األطفال فنًيا ف�ي مجتمعنا، وحاولت جاهًدا ش�رح 

خط�ة توزيع ه�ذا الكتيب لجميع ري�اض األطفال في محافظ�ة القطيف، ووضعت 

خط�ة لتعزي�ز موهب�ة أفضل أطف�ال الروضات ثم إقام�ة معرض فني له�م في حفل 

خت�ام الروض�ات، إال أن التفاعل لم يكن بالصورة المش�جعة للمضي قدًما للهدف 

الرئيس وهو الحفاظ على الموروث والتراث الشعبي، فضاًل عن األماكن التاريخية 

ف�ي المنطقة من النس�يان، وأن نعرف أطفالنا بما اندثر وانتهى اس�تخدامه في حياتنا 

الطبيعي�ة، وألن�ه ال يوجد ف�ي المكتبة العامة ف�ي المملكة أو في الكثي�ر من الوطن 

العربي هذا التوجه ألطفالنا الذي نبحث عما يفيدهم في تنمية مواهبهم الفنية بعيًدا 

عن الرس�وم المبتذلة؛ والتي ال تعني لثقافتنا أي ش�يء وهي كما تعرفون ثقافة أفالم 

الكرتون.

م�ن كل ما تقدم، يتأك�د لنا دور المجتمع في النه�وض بالثقافة والفنون، األمر 

ال�ذي يتأتى له من خ�الل إدراكه أوال أهمية المعطيات الثقافي�ة واالجتماعية. وبما 

أن الطفل هو ركيزة بناء المجتمع، حيث تنبني ثقافته منذ بداية التكوين، فإن تعليمه 

منذ نش�أته المعرفية أمر ف�ي غاية األهمية، خصوًصا وأنه يفتقد ألساس�يات التعليم 

الفن�ي في مدارس�نا، ورغم اعتماد مادة التربية الفنية ف�ي المناهج التعليمية منذ أكثر 

من أربعين عاًما، إال أنها ال تكاد حققت أبسط أهدافها. 

حين نستعرض االهتمام بالفن في دول الجوار، نجده يشغل حّيًزا لدى الطفل 

واألسرة والمؤسسات الحكومية واألهلية، مما يكّلل المعارض الفنية بالنجاح بدًءا 

م�ن اإلعالم للمعرض وحتى اقتناء لوحاته من قبل الزوار، األمر الذي يدعم تجربة 

الفنان ويعزز فيه روح العطاء. 
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أم�ا ف�ي الوالي�ات المتح�دة، الوض�ع مختل�ف تماًما، هن�اك تتلم�س العطاء 

االجتماعي للفن والفنانين، فمعظم المتاحف ينظمها متبرعون للفنانين، ويوجد في 

واش�نطن فقط أكثر من عش�رين متحًفا تضم جميع أنواع الفنون والمعرفة والتاريخ 

مث�ل متح�ف الف�ن الحديث والف�ن الواقع�ي والف�ن االنطباع�ي ومتح�ف للطاقة 

ومتح�ف للتاري�خ الطبيعي ومتحف للفض�اء وهكذا. وقد تبرع بها جميًعا ش�خص 

واح�د طلب أن يك�ون الدخول لها مجان�ي. والزوار يقدرون ذل�ك، بل ويدعمون 

صنادي�ق المتاح�ف؛ إدراًكا منهم بأهمية ه�ذا الفن ودوره ف�ي المجتمع. والحقيقة 

أن ه�ذا الواق�ع يفرض مقارنة إجبارية ل�ه بواقعنا، فأين دعم أثريائن�ا؟ وأين الرجال 

المخلصون في وطننا العزيز؟

ليس ثمة ش�ك من وجود مش�جعين للفن وأنش�طته بطبيعة الحال، وال ُبّد من 

اإلشادة حقيقة بدور بعض رجال األعمال لدعمهم المستمر لهذا الجانب، كاألستاذ 

فؤاد الدهان والمهندس زكي العوامي واألستاذ علي الجنوبي واألستاذ غسان النمر 

الذين س�اهم عطاءهم في تحقيق بعض األحالم والطموحات، وكلنا أمل أن يحذو 

حذوهم رجال الخير والعطاء.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ عبد العظيم اآل �ضلي )فنان ت�ضكيلي(:

أهن�ئ صديق�ي وزميلي الفنان عبد العظيم الضامن عل�ى هذا الجهد المبذول، 

وكنت أتمنى حقيقة لو تناول في طرحه الحديث عن واقع الفن في نفسية المجتمع 

ف�ي الس�ابق وتطوره منذ نش�وء حركته وحتى يومن�ا هذا، كما وددت ل�و تطرق إلى 

المؤث�رات التي س�اهمت في تحوالت�ه الجادة والجميلة، فعلى س�بيل المثال، نجد 

ا للفن التش�كيلي من قبل فنانات لم يك�ن لهن أثر يذكر قبل ثالثين  الي�وم توجًها قويًّ

عاًما، فما األسباب التي أدت لهذا التحول؟
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م�ن جانب آخر. أري�د أن أبدي رأيي ف�ي الفلم التس�جيلي، وليعذرني إن كان 

ا. فعلى الرغم من جم�ال تجربة الصن�دوق األس�ود إال أن تصويرها لم  رأي�ي ح�ادًّ

يك�ن بحجمه�ا، الفتقاره إل�ى المونت�اج واإلخراج فض�اًل عن إحس�اس المصور، 

أعني األس�تاذ زكريا الزوري. كذلك كان لضعف الصوت وعدم تداخله للمؤثرات 

الموس�يقية التي لم تكن كذلك بجودة مادة العرض الرئيس�ة أثر في النتيجة النهائية 

للع�رض ال�ذي افتقر أيًضا لذكر بع�ض معلومات اللوح�ات، كالمقاس والخامات 

المستخدمة، والفترة التي نفذت فيها.

الأ�ضتاذ زكريا الزوري )فنان فوتغرافي(: 
ا،  أحبب�ت أن أوض�ح أننا عندما كنا نصور المعرض كانت المس�احة ضيقة جدًّ

زاد م�ن صعوب�ة التصوير ازدحام الصن�دوق بالزوار بمجرد فتح�ه، وكنا قد خططنا 

للتصوير في حضرة عدد قليل يمكننا معه التصوير بحرية أكثر. ورغم كل ما خالف 

تخطيطنا، إال إني أرى أن العمل مشرف.

الأ�ضتاذ اأحمد م�ضيخ�س )نا�ضط اجتماعي(:
حياك الله أس�تاذ عبد العظيم، وأش�كرك جزياًل على جه�ودك الكبيرة لتعريفنا 

بالحركة الفنية التش�كيلية في المنطقة. واقًع�ا، نعرف أنه في مقابل جهودكم الكبيرة 

التي تجاوزت نتائجها حدود الوطن، إال أنه ليس هناك دعم حقيقي، فكيف إن توفر 

الدعم المطلوب!

أتس�اءل، لماذا ال تنشأ لجنة أو نقابة للفنانين والفنانات لجمع الكفاءات الفنية 

ف�ي منطقتنا للتعاطي م�ع قضايا بعضهم البعض، وهذا ما س�معنا به منذ فترة طويلة 

ولم نسمع عن تفاصيل جديدة حوله. 

الأ�ضتاذ زهير الحجاج )موظف اأهلي(:
ه�ل كانت لكم مبادرات إلنش�اء مركز للفنون التش�كيلية ف�ي جزيرة تاروت، 
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علًما أن هناك مقومات أساسية كمركز تراثي كبير وقديم لجزيرة تاروت، هل كانت 

لديكم مبادرات إلنشاء مركز؟

المحا�ضر:
أوج�ه تحياتي إلى األس�تاذ عبد العظيم ش�لي على ما قاله. وبالنس�بة الجتهاد 

األخ زكريا في تس�جيل فلم وثائقي حول المعرض، أنا أعتبره خطوة جيدة تس�تحق 

الش�كر رغم ما فيها من عيوب س�لم بها كالنا، والحقيقة أننا وحتى نقوم بعضنا فإننا 

بحاجة للتجربة ثم تقييمها لالستفادة منها بتعزيز إيجابياتها وتفادي سلبياتها في أي 

عمل قادم.

وبخصوص س�ؤال األستاذ أحمد فيما يتعلق باللجنة أو الجماعة، فهناك مركز 

الخدمة االجتماعية ف�ي القطيف، وفيه توجد جماعات كجماعة التصوير الضوئي، 

والفن�ون التش�كيلية، والخط العرب�ي، وإن كان هذا ال يكفي على مس�توى المنطقة 

حقيقة، كما توجد الجمعية العربية الس�عودية للثقافة والفنون، ولكنها ال تعني أيًضا 

باحتضان كل الفنانين والفنانات في المنطقة. 

وهن�اك مخط�ط إنش�اء أو إقامة جمعية الفنون التش�كيلية في المملكة تش�ترط 

أن تتضم�ن المدين�ة التي يراد افتتاح فرع فيها أربعين فناًن�ا، ورغم أن فناني القطيف 

يتج�اوزون المائ�ة، ورغ�م أنه ال يوجد في الدم�ام والخبر أكثر أربعي�ن فناًنا، إال أن 

الف�رع س�يكون في الدمام أو الخبر ألس�باب، منه�ا ما هو منطق�ي كمركزية الدمام، 

ومنه�ا ما ليس كذل�ك؛ كوأد مبادرة في رحمه�ا من قبل بعض الفنانين التش�كيليين 

أنفس�هم، فقد طلبت منهم تس�جيل أس�ماء جميع الفنانين والتوقيع على هذه طلب 

اعتم�اد ف�رع الجمعية في القطيف فرفضوا ألس�باب واهية، مما ح�دا بي لرفع يدي 

عن الموضوع.

بالنس�بة لس�ؤال األس�تاذ زهي�ر، أرى أن ت�اروت ج�زًءال يتج�زأ م�ن محافظة 
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القطي�ف التي ه�ي المركز واألم لجميع مدنه�ا وقراها. إنما هن�اك لجان حقيقة في 

بع�ض المناطق س�اهمت بش�كل كبير في دع�م الفن التش�كيلي بتفعي�ل الكثير من 

األنش�طة والفعاليات، كما في مهرجان س�نابل الخير في س�يهات الذي نظم العديد 

من المعارض التش�كيلية والمس�ابقات والدورات؛ حتى أصبح للجنة سنابل الخير 

في جمعية س�يهات الخيرية كيان مستقل. وأتصور أنه لو كان في كل مدينة من مدن 

محافظة القطيف كيان كلجنة سنابل الخير الستطعنا تقديم الكثير.

مداخلة مكتوبة:
الحقيق�ة أن�ه ليس لدي س�ؤال بل مداخلة أود فيها ش�كر منت�دى الثالثاء على 

هذه األمس�ية الرائعة، بدًءا من الشعر، ومروًرا بالفن التشكيلي، وانتهاًء بعرض يثلج 

الصدر إلنجازات رائعة لألس�تاذ عبد العظي�م الضامن الذي نعرف كلنا جهوده وما 

يقدمه لمجتمع القطيف، وأقدر ش�خصًيا جهوده مع األطفال ونفس�ه الطويل إلبراز 

كفاءاته�م، وأكاد أج�زم أن لمس�ته س�تطبع على نتاجه�م حين يصبح�ون فنانين في 

مستقبلهم القريب. 

ال يسعني حقيقة إال أن أشد على يديك وأدعو لك بالتوفيق والسداد.

الأ�ضتاذ علي الدرورة )كاتب وموؤرخ(:
لن أثني أو أشكر األستاذ عبد العظيم الضامن فهو أكبر من أثني عليه أو أمدحه. 

وال ش�ك إنني وكثيرون غيري يش�يدون بجهوده الملموسة، خاصة في ثقافة الطفل 

ن معنا(، وأشد على يديه لالستمرار فيها وتطويرها في  تشكيلًيا من خالل سلسلة )لوِّ

المس�تقبل. لقد دونت مالحظاتي حول ما طرحه وأرغب في س�ؤاله عما استوقفني 

حقيقة.

ذكرت أس�تاذ عب�د العظي�م طائفة م�ن الفنان�ات المعاصرات، ومنه�ن زهراء 

الضام�ن، ويبدو أنك نس�يت أخته�ا زينب الضامن، وكانت رس�امة في س�بعينيات 
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القرن الماضي، وكان له خاللها نشاط ملموس.

وبخص�وص الع�رض المرئي، ف�إن أغلب لوحات�ه التي تم عرضه�ا حديثة لم 

يك�ن فيه�ا للوحات الس�بعينيات أو الثمانينيات نصيب. كذلك غ�اب منه ذكر مدى 

تفاعل زوار المعرض وانفعاالتهم الداخلية. وأس�أل بالمناس�بة، كيف نرتقي بنظرة 

الجمهور للمعارض الفنية ونساهم في تذوقهم لما يعرض فيها؟

ختاًما، أش�كر األس�تاذ زكريا الزوري على تصويره معرض الصندوق األس�ود 

وإتحافنا به الليلة، حيث لم أتمكن شخصًيا من حضوره.

المحا�ضر:
فيما يخص التذوق والذائقة البصرية ونظرة الجمهور إلى المعارض الفنية وما 

يتعلق بنظرة المجتمع للفن، فإنه ال ُبّد من الصبر، ذاك أن الذائقة لن تبنى إال بتكريس 

جه�د كبير من قبل الفنانين في تواصله�م وعطائهم وعرض أعمالهم. البعض ينتقد 

طريق�ة العرض ف�ي المجمعات التجارية مث�اًل، األمر الذي ال أحبذه ش�خصًيا ألنه 

يفق�د المعروضات بع�ض احترامها ممن ال يق�درون قيمتها ويعون رس�التها، لكنه 

الخي�ار األس�وأ المتاح ف�ي ظل العقب�ات التي نواجهها حي�ن ال نجد مكاًن�ا واحًدا 

للع�رض مقابل ثالثة معارض على القائمة رغم إيجابية زيادة نس�بة زوار المعارض 

في المجمعات التجارية.

نح�ن بحاجة ماس�ة لتع�اون الجمي�ع، من أج�ل خل�ق روح التف�اؤل والعطاء 

للنهوض بالمجتمع.

مدير الندوة:
تتال�ي المع�ارض للفن�ان الواح�د، أال يش�عر بوجود إرب�اك نوع م�ا؟ هل هذا 

التداخل دافع نحو منجز جديد وحراك ثقافي فني بالدرجة األولى يطور من الذائقة 

البصرية أم أنه أمر مشتت تختلف فيه دوافع الفنانين؟
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المحا�ضر:
ا إيضاح أن طاق�ة الفنان تبلغ ف�ي بعض األحيان أوج نش�اطها  م�ن المه�م ج�دًّ

لتخفت أحياًنا أخرى، وحتى أوضح فكرتي أستش�هد بالفنان حسين المحسن مثاًل، 

فالمتتبع لنش�اط المحس�ن، يجد أن الفترة بين معارضه قد ال تتجاوز الش�هر أحياًنا، 

لكن�ه ف�ي كل مرة يق�دم تجرب�ة مختلفة تماًما ع�ن س�ابقتها، وذلك للطاق�ة الكبيرة 

ف�ي داخل�ه، والتي يفرزها في صيغ فني�ة أنتجها تالقح أفكاره مع آخرين يش�اركونه 

اهتماماته الفنية. 

وف�ي مقابل ذلك، تجد فنانين يس�تمرون في تجربتهم الفنية س�نين طويلة دون 

أن يتغير أسلوبهم، وربما تغيرت تقنيتهم، كالفنان المرحوم عبد الحليم الرضوي. 

وق�د تس�اهم الظروف التي يواجهها الفنان في تغيي�ر توجهه لنيل جائزة تحكم 

له�ا لجان باتت ترك�ز على الفن الحدي�ث والتجريدي تحدي�ًدا، أو بحًثا عن فرصة 

المشاركة في مسابقات دولية أو محلية. 

الأ�ضتاذ علي الزريع )�ضخ�ضية اجتماعية(:
حياك الله أس�تاذ عب�د العظيم، وحبذا لو تعطينا فكرة ع�ن بداية حياتك الفنية، 

متى بدأت، وفي أي عام كان معرضك األول؟ 

المحا�ضر:
س�ؤالك يع�ود بي إلى س�نين طويلة مضت، أن�ا أتذكر أول مع�رض أقمته عام 

979)م )399)ه( في نادي النور، وكنت رغم صغر سني � حيث كنت في المرحلة 

المتوس�طة � رئيس لجنة الفنون التش�كيلية آنذاك، وفي تلك الفترة نظم لي أكثر من 

معرض بمعية الفنان إبراهيم هبوب وبعض الفنانين ربما ال تحضرني أسماؤهم.

كان�ت الفت�رة الذهبية التي عش�تها ولن أنس�اها، كما أني ال أنس�ى األس�تاذين 
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الفاضلي�ن علي ال�داوود ومحمود وارد الذين تتلمذت عل�ى يديهما منذ االبتدائية. 

أنا ال أزال أحتفظ بكراريس الرس�م، أعرضها على طالبي ألؤكد إمكانية أن يقدموا 

جمياًل في مختلف مراحل عمرهم.

الأ�ضتاذ اأحمد الرا�ضد )موظف حكومي(:
بصماتك أنت وإخوانك الفنانين التشكيليين والمصورين واضحة على اللوحة 

الصغي�رة، ماهي مس�اهماتكم عل�ى اللوحة الكبي�رة؛ وأعني بها المباني والش�وارع 

وساحات المنطقة؟ ما دورها مقابل التلوث البصري الذي يحيطنا من كل مكان؟

المحا�ضر:
أن�ا أعتق�د أن دورن�ا مكمل ل�دور المجلس البل�دي، وقد اجتمع ه�ذا األخير 

األس�بوع الماض�ي بجميع الفناني�ن في األحس�اء لعمل مجس�مات جمالية في كل 

أنحائه�ا بالتع�اون مع رجال األعم�ال الذين يرجى تعاونهم، كما س�يقدم المجلس 

حقوق الفنان أدبًيا ومالًيا، األمر الذي نعاني من أجله كثيًرا. 

كذل�ك بدأت األمان�ة بخطوة أتمنى أن تفعل بالش�كل المرجو، حيث طرحت 

مسابقة في المجسمات الجمالية للميادين العامة، ورصدت لها جوائز مجزية، وأنا 

متفائل بأن الميادين العامة س�تزدان خالل الخمس س�نوات القادمة في حال نفذت 

الخطة بشكل سليم.

وال أنس�ى ذكر مش�روع ب�دأت في التخطي�ط له قبل ث�الث س�نوات تحديًدا، 

حي�ن فكرت في اس�تضافة فنان مجس�مات جمالي�ة من تونس إلنش�اء بعضها على 

امت�داد كورنيش القطيف، وذل�ك بعد تقديم بعض الدورات المتخصصة للش�باب 

الموجودي�ن ف�ي معهد التدري�ب المهني، لالس�تفادة م�ن طاقته�م وتدريبهم على 

االس�تفادة من الخردة )الحديد( الموجود في أماكن تجميع السيارات إلنجاز عمل 

فن�ي، وعرضت الفكرة على األمانة وبلدية القطي�ف وحظيت بموافقتها لتخصيص 
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المواق�ع، فضاًل عن موافقة الراعي، بيد أن المش�روع تأج�ل تنفيذه لظروف خاصة 

بالفن�ان ال�ذي كان قد رحب بالفك�رة وأبدى كامل اس�تعداده لتنفيذه�ا دون مقابل 

مادي. 

الأ�ضتاذ عبد العظيم �ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
يتهمك الكثيرون بأنك مدرس�ي، ذاك أن المنجز الكبير الذي نراه على الساحة 

مم�ا ينتم�ي لك متهم بغي�اب الذائق�ة اإلبداعية بصرًيا فيه، ولس�ت أتكل�م عن عبد 

العظي�م الضام�ن كفنان، ولكن عن االمتداد األفقي لك عب�ر المبدعين والمبدعات 

في مدرستك. ما رأيك؟

المحا�ضر:
لس�ت أفرض أس�لوبي على الفناني�ن والفنانات الذين أدربه�م بقدر ما أحاول 

النهوض بمس�توياتهم، فلهم اجتهاداتهم، وهي كفيلة بإيصالهم لمراحل متقدمة إن 

ه�م عززوها بالعمل الجاد والمواصلة. أقول ذلك؛ لما وجدت من مش�اريع فنانين 

وفنان�ات س�رعان ما تغادر س�احة الفن التش�كيلي األمر الذي يوح�ي بعجزهم عن 

تقديم جديد معي أو مع غيري؛ فالفن تواصل.

الأ�ضتاذ عالء الداوود )فنان ت�ضكيلي(:
أنا أحد تالمذة األس�تاذ عبد العظيم الضامن، ولي الفخر أنه أس�تاذي في الفن 

ا على األس�تاذ عبد العظيم شلي، أرى  التش�كيلي، ولواله لما كان لي ش�أن فيه. وردًّ

أن�ه إذا اقتص�رت نظرة الطالب على أس�تاذه، فذاك ألنه ال يزال تلمي�ًذا عنده، يضعه 

عل�ى بداي�ة الطريق، حتى إذا تعل�م قواعد هذا الفن وأصوله، واختلط بمن يش�اركه 

اهتمامات�ه في�ه، كون ل�ه ش�خصيته المس�تقلة وطابعه الخاص ب�ه؛ وذل�ك تماًما ما 

ا على االطالع عل�ى نتاج الفنانين  فعل�ه األس�تاذ عبد العظيم نفس�ه حين حرص جدًّ

العالميين والمدارس التشكيلية مستفيًدا منها في تكوين شخصيته الفنية كما أخبرنا. 
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وليس عيًبا في تصوري أن يتأثر اإلنسان بشخص معين سواء على المستوى المحلي 

أو حتى العالمي من أجل االرتقاء بفنه وذوقه.

مدير الندوة:
الحديث جميل، يش�وبه فقط أن الوقت أدركنا مجبًرا إيانا للتوقف هنا. ختاًما، 

أقدم ش�كري لألس�تاذ عبد العظي�م الضامن على ه�ذا الحضور البه�ي، وأتمنى أن 

نتواصل معه وجميع الفنانين بما يخدم مجتمعنا فنًا وذوًقا وجمااًل، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.





الندوة الرابعة

العمل التطوعي.. آفاقه وعوائقه
1427/11/15ه الموافق 2006/12/5م

ال�سيف: المهند�س منير بن طالب العوامي �
استشاري إداري وتنظيمي

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

* كاتب وباحث تاريخي.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية. �
يشغل حالياًا منصب مهندس أعلى الخدمات الفنية.  �
مستشار عالمي معتمد لتطوير األعمال على شبكة االنترنت. �
ابتكر نموذج بيئات علماء المس�تقبل وأس�س نوادي علماء  �

المستقبل. 
للتنمي�ة  � العالمي�ة  اإللكتروني�ة  »المدرس�ة  برنام�ج  منس�ق 

المستدامة والتوعية البيئية« في السعودية.
ش�ارك ف�ي العديد من فرق الجودة الش�املة واللج�ان الفنية  �

المتخصصة في مجال التخطيط واستراتيجيات التطوير.
عضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية، منها: �

( . IEEE معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات

اللجن�ة اإلقليمي�ة لنظ�م الطاق�ة الكهربائي�ة ب�دول مجل�س . )

التعاون.

عضو شبكة المدارس العالمية.  �
ش�ارك في ندوات ومؤتمرات محلية ودولي�ة، وقّدم العديد  �

من األوراق والدراس�ات، كما نّف�ذ الكثير من ورش العمل 
في مجال تنمية اإلبداع والتقنية.



العمل التطوعي.. آفاقه وعوائقه

مقدمة مدير الندوة
في الخامس من ديس�مبر م�ن كل عام، يحتفل العالم بالي�وم العالمي للتطوع، 

والذي ينظمه برنامج األمم المتحدة للمتطوعين. وقد اعتمد هذا اليوم من قبل األمم 

المتحدة في7)/))/985)م )406/4/5)ه(، أما عام )00)م )))4)ه( فقد 

كان عاًما دولًيا للتطوع.

والتط�وع لغ�ة فع�ل من الطاعة، وه�و ما يتبرع به اإلنس�ان من ذاتهم�ا ال يلزمه 

فرض�ه. وف�ي االصطالح الش�رعي: يطل�ق على األعم�ال والعبادات الت�ي يحبذها 

الشرع دون أن يعتبرها فرًضا واجًبا على المكلف وهي النوافل والمستحبات، يقول 

َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَُّه﴾))). أما على الصعيد االجتماعي، فيقصد  الله تعالى: ﴿َفَمن َتَطوَّ

ب�ه ذل�ك الجهد أو الوقت أو المال الذي يبذله اإلنس�ان ف�ي خدمة مجتمعه دون أن 

ُيفرض عليه، ودون انتظار عائد مادي في المقابل.

ضيفنا في هذه األمس�ية المهندس الس�يد منير الس�يد طالب العوامي سيحدثنا 

عن آفاق العمل التطوعي وعوائقه.

)))  سورة البقرة، اآلية 84).
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ن�س المحا�سرة:
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتطوع، ويوافق الخامس من ديسمبر. وقد 

أعتم�د في الع�ام 985)م )406)ه(، كم�ا اعتمد ع�ام )00)م )))4)ه( ليكون 

ع�ام تكري�م العمل التطوع�ي والمتطوعين، دعًم�ا لدورهم في التنمي�ة االجتماعية 

واالقتصادية في المجتمع�ات. وبالرغم من أيام العمل التطوعي الخاص المعتمدة 

طيلة العام، كيوم اليتيم، ويوم تنظيف الشواطئ، إال أن هذا اليوم قد خصص لتعمل 

فيه المنظمات يًدا بيد لتحقيق األهداف االجتماعية وتدشين المبادرات المؤسساتية 

والفردية.

ورغم س�عة آفاق العمل التطوعي، إال أنه ظ�ل محصوًرا في أفق ضيق مقتصًرا 

عل�ى بع�ض المجاالت، األم�ر الذي من ش�أنه أن يعي�ق عملية التنمية الش�املة في 

المجتمع. وربما س�اهم ف�ي هذه اإلعاقة اختالف مفه�وم التطوع من مجتمع آلخر 

كظاه�رة اجتماعي�ة تتش�كل بقال�ب المجتمع ال�ذي يحتويها. فقد يك�ون المجتمع 

مؤسس�اتًيا فيتطب�ع العم�ل التطوع�ي في�ه بذل�ك، كم�ا قد يك�ون المجتم�ع فردي 

المبادرات فيكون العمل التطوعي كذلك. وال تناقض الحالتان وس�واهما المفهوم 

العالمي للعمل التطوعي إذ يعرفه بأنه بذل الجهد والوقت والخبرة بدافع ذاتي دون 

مقاب�ل م�ادي. وال يدخل في هذا المفه�وم التطوع بالمال )التب�رع( بينما يدخل في 

المفهوم اإلسالمي كونه جزء من التطوع االجتماعي.

 وللتطوع شكالن:

األول:  س�لوك تطوع�ي: وعادة ما يقوم به المتطوع في الح�االت الطارئة كردة 
فع�ل لموقف ما، كما في كارثة بيئية أو زلزال أو حريق، أو ما ش�ابه من 

أفعال غير مخطط لردود أفعالها.

والثاني:  فع�ل تطوع�ي: وهو فع�ل مدروس مخطط له مس�بًقا بي�ن صنفين من 
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السلوك التطوعي والفعل التطوعي. 

وق�د ب�دأت المجتمعات تأخ�ذ بالس�لوك التطوعي واضعة خططه�ا لمواجهة 

الح�االت الطارئ�ة عبر تفعي�ل أدوار بعض الجه�ات الحكومية واألهلي�ة، كالدفاع 

المدني والهالل األحمر.

إن العم�ل التطوع�ي الف�ردي س�لوك يمارس�ه الف�رد من تلق�اء نفس�ه ورغبته 

وبدافعي�ة ذاتية، أما العمل المؤسس�اتي فهو أكث�ر تنظيًما لما له م�ن هيكلية ومهام. 

وهن�اك تق�ارب بين النوعي�ن إذ أن من يقوم بالعم�ل التطوعي المؤسس�اتي هم في 

النهاية مجموعة من األفراد بدؤوا بمبادرات فردية كّونت نواة العمل المؤسس�اتي؛ 

وهو ما يهمني الحديث عنه الليلة. 

والعمل التطوعي المؤسساتي ينقسم إلى عدة أنواع:

: عمل تطوعي مؤسس�اتي تقليدي: وهو ما تقوم به جمعيات نمطية تخدم  أوالاً
أه�داف معين�ة، كالجمعيات الخيرية مث�اًل. بيد أن هناك مؤسس�ات اجتماعية رائدة 

تخ�دم العم�ل التطوعي ف�ي المجتمع، كما في مؤسس�ة المصرف�ي البنغالي محمد 

يون�س الذي أنش�أ بن�ًكا للفقراء يقدم قروًضا ميس�رة بدون أرب�اح، وبلغ أول قرض 

قدم�ه 7) دوالًرا فق�ط، ثم تطور عمل مؤسس�ته حت�ى باتت تق�دم الماليين، األمر 

الذي كان سبًبا لتكريمه عالمًيا بجائزة نوبل للسالم.

ثانياًا:عمل تطوعي مؤسساتي شبكي: وتقوم به مؤسسة معينة لها أهداف تنموية 
يش�ترك في تحقيقها أفراد من مختلف جهات العالم عبر ش�بكة واسعة، كالمؤسسة 

االلكتروني�ة العالمي�ة للتنمي�ة المس�تدامة والتوعية البيئي�ة في فنلن�دا؛ ولديها خبرة 

تراكمية يس�تفيد منها المنتس�بون الجدد. ويجدر بنا هنا أن نذكر أن هذه المؤسسات 

تحظى بدعم عالمي كبير من قبل الجهات المحلية واإلقليمية بل والدولية، كبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي؛ خصوًصا مؤسس�ات اإلغاثة، وذلك لديمومتها وانتشارها 
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حتى بعد موت مؤسسها. 

ثالثاً�ا: عم�ل تطوع�ي مؤسس�اتي الكترون�ي: ويقوم به أف�راد ينتم�ون لجماعة 
معين�ة تهدف إلى خلق نوع من التواصل االلكتروني بين مجموعة أفراد تش�ترك في 

اهتماماته�ا االجتماعية والثقافية والفنية والدينية والسياس�ية وغيرها. وما اجتماعنا 

اليوم إال نتيجة شكل من أشكال التطوع االلكتروني. 

وق�د اهتمت المملك�ة وال تزال باليوم العالمي للتط�وع، فجعلته نقطة انطالق 

للعديد من الفعاليات واألنشطة التطوعية، أذكر منها:

في ع�ام )00)م )3)4)ه(، نظمت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية  �

التط�وع  )آلي�ات  عن�وان  تح�ت  الخيري�ة  للجمعي�ات  األول  الملتق�ى 

واستراتيجيات التطوع(.

ف�ي ع�ام 004)م )4)4)ه(، ت�م عق�د اللق�اء الس�نوي الراب�ع للجهات  �

الخيرية بالمنطقة الشرقية تحت عنوان )التطوع(، وخرج اللقاء بمجموعة 

من التوصيات واألفكار الجديرة بالذكر منها:

تنظيم أسبوع خاص تحت اسم )كن متطوًعا( تشارك فيه الجمعيات . )

الخيرية. 

حّث الجمعيات على التوسع في استقطاب المواطنين إليجاد إدارة . )

متخصصة بش�ؤون المتطوعين ف�ي كل لجنة من لجانها؛ تعمل على 

تدريبهم وخلق الحوافز التشجيعية والمعنوية لهم.

الس�عي إلقامة المؤتمرات والمحاضرات والن�دوات المتخصصة، . 3

واستثمار المناسبات المحلية والعالمية.

إنش�اء جمعي�ات ومؤسس�ات خيري�ة متخصصة إليج�اد المزيد من . 4

البحوث والدراسات العلمية عن مواقع العمل التطوعي في المملكة.
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العم�ل على تنويع مجاالت التطوع في المجتمع ليش�مل المجال . 5

االجتماع�ي والطب�ي والتربوي، ب�دل أن يبقى محص�وًرا في إطار 

ضيق.

وق�د قمنا بمب�ادرة الكترونية أس�ميناها )أصدقاء العم�ل التطوعي( تعمل  �

تحت شعار )أصدقاء العمل التطوعي اليوم وكل يوم( وهدفنا منها تفعيل 

العمل التطوعي طيلة أيام السنة، وعدم اقتصاره على الخامس من ديسمبر 

فقط. وعملنا على تحديد محاور تفعيلها؛ ومن هذه المحاور ما يلي:

العمل على تأصيل ونشر ثقافة العمل الخيري التطوعي من خالل . )

مش�اركة المؤسس�ات التربوي�ة والتعليمي�ة واإلعالمية، والس�عي 

المتخصص�ة  والمحاض�رات  والن�دوات  المؤتم�رات  إلقام�ة 

واستثمار المناسبات المحلية والعالمية. 

العمل على إنشاء جمعيات ومؤسسات خيرية متخصصة ومتنوعة . )

تهتم بالمجاالت التدريبية والتأهيلية والصحية واإلعالمية، ودعم 

األبحاث والدراسات المتعلقة بالتطوع. 

العم�ل على تنفيذ خطة الس�تقطاب المتطوعين الت�ي أوصت بها . 3

ندوة اللقاء. 

إنش�اء وحدات إداري�ة في كل جه�ة خيرية إلدارة ش�ؤون التطوع . 4

تنظي�ًرا وتخطيًط�ا وتطوي�ًرا، واالهتم�ام باس�تقطاب المتطوعي�ن 

وإسناد المهام المناسبة إليهم. 

تنوي�ع مج�االت التط�وع ليش�مل المج�ال االجتماع�ي والطب�ي . 5

والتربوي والتعليمي واإلعالمي وتوسيع دائرته الستقطاب جميع 

طاقات أفراد المجتمع. 
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والستش�فاف الوعي بالعمل التطوعي لدى أبناء المجتمع، قمنا بعمل اس�تبيان 

في موس�م حج )00)م )3)4)ه(، ش�ارك فيه 36) حاًجا وحاجة، وكانت األسئلة 

حول المساهمات التعاونية التي قدمها المشاركون في االستبيان، والعوامل التي تؤثر 

ف�ي ش�خصية المتطوع وثقافت�ه. وجاءت إجاب�ة الس�ؤال األول أن 70% من مجموع 

المساهمات كان مادًيا، فيما بلغت نسبة المساهمة بالوقت والجهد 40%. أما السؤال 

الثان�ي، فق�د حظي رجال الدين بنس�بة عالية ف�ي تكوين ثقافة العم�ل التطوعي لدى 

األفراد، مما يحملهم مسؤولية أكبر لنشر ثقافة العمل التطوعي بشكل أوسع وأثرى، 

تال ذلك تأثير الخبرة الشخصية، فالعائلة، وجاءت المدرسة في المركز األخير تأثيًرا؛ 

األمر الذي اس�توجب في نظر المش�اركين قي�ام المدارس بنش�اطات تطوعية داخل 

المدرس�ة والمجتم�ع المحيط به�ا كزراعة األش�جار، وتنظيف الش�واطئ، فال يعود 

الطالب رافًضا للعمل التطوعي عازًفا عنه مستقباًل.

ولإلحاطة بأس�باب عزوف أفراد المجتمع ع�ن االنخراط في العمل التطوعي 

تم تضمين االستبيان بسؤال عنها فلم تتعّد األسباب ما يلي:

ضع�ف اإلعالم م�ن قبل الجمعي�ات والفعالي�ات التطوعي�ة، فضاًل عن . )

األنشطة التطوعية والمراكز الصيفية والدينية.

ضيق وقت المتطوعين أنفسهم.. )

عدم وجود الرغبة الدافعة للتطوع.. 3

ضيق أفق المنظمين أنفسهم.. 4

وربم�ا قص�د المش�اركون ف�ي االس�تبيان بضي�ق أف�ق المنظمي�ن م�ا يواجهه 

المتطوع�ون م�ن تعن�ت بع�ض أولئ�ك ورفضهم دراس�ة األف�كار الت�ي يطرحونها 

عليهم، ويرون أنها قد تساهم في إحداث تقدم ملموس في نتائج العمل. وللمتطوع 

أولوي�ات للمش�اركة ف�ي العم�ل التطوعي، ف�إن وجد أنه�ا تتحقق، كانت ل�ه دافًعا 
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وحافًزا للمش�اركة. وقد انحصرت أولويات المش�اركين في القيم واألخالق، تلتها 

تربي�ة األبناء، فالتعلم والتدريب، ث�م الثقافة العامة، فالتوظي�ف واإلعالم، فالفنون 

واإلس�كان والتج�ارة واألعم�ال. وقد اتف�ق50 % من المش�اركين عل�ى أن التنفيذ 

هو مجال المش�اركة الت�ي يرتئونه، تلته المتابعة، فالتنظي�م، فالتخطيط. وقد جاءت 

�ا بما يتوافق م�ع متطلبات أي عم�ل تطوع�ي، ذاك أن أي عمل تطوعي  النس�ب حقًّ

يتطل�ب عدًدا قلياًل لمرحل�ة تخطيطه، يزيد قلياًل في مرحل�ة التنظيم، ليصبح العدد 

المطلوب أكثر في مرحلة التنفيذ.

أم�ا الطرق التي فضل المش�اركون القي�ام باألعمال التطوعية م�ن خاللها فقد 

تصدرتها االجتماعات بالنسبة الكبرى ومثلت النساء غالبيتها. ثم االتصال بمختلف 

أشكاله، فتوزيع األدوار.

ا اإلشارة إلى أن غالبية المشاركين في االستبيان فّضلت إجازة  ومن المهم جدًّ

الصيف للتطوع، ثم شهر رمضان، فنهاية األسبوع، ثم شهر محرم؛ فيما جاءت نسبة 

ا لما قد تسببه ظروف العمل والدراسة فيها  المش�اركة خالل أيام األس�بوع قليلة جدًّ

من إعاقات.

وقد تضمن االس�تبيان أس�ئلة بحثت في عوائ�ق العمل التطوع�ي وآلياته، كما 

تضمن بعض األمثلة الس�تقطاب المتطوعين، بيد أن الوقت ال يس�مح بتناول ذلك 

كل�ه؛ كوني أرغ�ب في اطالعكم على برنامج بيئة علماء المس�تقبل الجدير بالذكر؛ 

وفكرته تتمثل في تطوع الشخص في مجال تخصصه أو اهتماماته العامة.

بدأ برنامج )بيئة علماء المس�تقبل( بتقديم ورقة عمل له في المؤتمر السعودي 

التقن�ي الثان�ي، والمعرض ال�ذي صاحبه. وقد طرح في الورقة فك�رة إيجاد نموذج 

لتنمي�ة مه�ارات األبن�اء، ك�ون البيت ه�و المؤسس�ة المجتمعي�ة األول�ى الجديرة 

بالرعاي�ة؛ فاس�تعرضت مراحل حياة اإلنس�ان ب�دًءا بالطفولة، ومروًرا بالمدرس�ة، 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�سابع 80

فالجامعة، فس�وق العمل، وكلها مرتبطة ببعضها بوث�اق يزيد صالبته اهتمام العائلة 

بمهارات طفلها منذ بداية نش�أتها، ثم توجيهها بقنواتها السليمة لتنمو بشكل طبيعي 

ف�ي ظل عالق�ة تبادلية بين اإلبداع والتقنية؛ إذ كلما تط�ورت التقنية أمام هذا الطفل 

تطور إبداعه.

وق�د بدأن�ا تنفي�ذ البرنام�ج فع�اًل، ونفذنا الج�زء األول بإنش�اء )ن�ادي علماء 

المستقبل(، وحددنا أهدافه بما يلي:

اس�تخدام الموارد المتاحة داخل البيت أو المدرس�ة أو المجتمع إلنش�اء  �

مجتمع معرفي مبدع ينتج للمعلومة دون أن يستهلكها.

إثراء البيئة المحيطة بالشباب. �

وق�د قطعن�ا في هذا الجزء من البرنامج ش�وًطا كبيًرا ف�ي التنفيذ ولدينا فيه 

مشاركون كثر. أما الجزء اآلخر، فأسميناه )رواد المستقبل(؛ وعنينا رجال 

األعمال المبادرين والمؤسس�ين للمؤسسات االجتماعية، وكانت أهدافه 

التي وضعناها له:

إيجاد نماذج مشاريع ومؤسسات صغيرة.. )

توفير التقنيات المطلوبة للتسويق.. )

الجميل في األمر، أنه يمكن تأسيس هذا النادي في البيت بتمويل ذاتي، وذلك 

باعتم�اد صن�دوق يجم�ع فيه أفراد األس�رة أو العائل�ة المال كل على حس�ب دخله 

ليستغل وقت تنفيذ فعالية ما.

وقد ش�ارك النادي العائلي في مس�ابقة )اكتش�ف الطبيعة( الت�ي رعتها في لبنان 

منظمة اليونيس�يف ومجلة البيئة والتنمية، وقد ف�از نادينا بالمرتبة األولى ضمن ثمان 

مدارس من ثمان دول عربية. وليست هذه المشاركة الوحيدة حقيقة، فقد شاركنا في 

حمالت تطوعية بمش�اركة الش�باب في المؤتمر الس�عودي التقني الثاني؛ فضاًل عن 
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مش�اركات دولية، حيث شارك بعض أطفالنا في المؤتمر العالمي لألطفال في مجال 

البيئة عام 005)م )6)4)ه( في اليابان، وعام 006)م )7)4)ه( في ماليزيا.

وأخيًرا، قد ال أملك المقدرة أو الوقت إليجاد مبنى وتكوين مؤسسة غير نفعية 

تسعى للخدمة االجتماعية وتقوم بتأصيل العمل التطوعي في المملكة أو المجتمع 

العربي، ولكني أس�عى أن أكون هذه المؤسس�ة بشكل شبكي، لذا أشارك العالم في 

األنماط الشبكية من أجل أن أتعلم وأستفيد.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ طاهر الدروي�س )مدر�س تربية خا�ضة(:

أال ترى معي أس�تاذ منير أنه حتى تهتم األس�رة بمواهب وميول أطفالها تحتاج 

ه�ي األخرى إل�ى أن تكون ملمة ومثقف�ة بهذا الجانب؟ ففاقد الش�يء ال يعطيه. ما 

هي البرامج التي من شأنها االهتمام بهذا الجانب وتطويره لدى أولياء األمور وبث 

هذه الثقافة إلى داخل األس�رة نفس�ها لتكون ق�ادرة على االهتم�ام بمواهب طفلها 

وميوله منذ نش�أته وحتى يندرج في مراحل التعليم زيادة على الندوات الثقافية التي 

ال أجدها كافية؟ 

المحا�ضر: 
أتفق معك في كون األسرة بحاجة إلى أن تثقف نفسها. وشخصًيا، تعلمت الكثير 

من خالل المحاضرات التي أحضرها رغم أنها ال تكفي، فنحن بحاجة ندوات وورش 

عمل، وربما بحاجة إلى مؤسسة أو هيئة عليا لألسرة تهتم بقضايا التنمية.

الأ�ضتاذ ذاكر علي اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
بداي�ة، أحييك س�يدي الفاضل على ه�ذا االهتمام الرائع، وال�ذي أبادلك إياه 

كوني مشارك في مناقشة تقرير التنمية اإلنسانية العربية، وتحديًدا في مسألة المجتمع 
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المعرف�ي. وعل�ى القدر ال�ذي يذهلني فيه جه�دك الجبار الذي تقوم ب�ه، إال أني ال 

أرى لك حضوًرا في تقرير التنمية اإلنسانية العربية الذي لم يكن للنماذج السعودية 

المتخصص�ة بإقام�ة مجتم�ع معرف�ي فيه حض�ور ع�دا )مؤسس�ة إدراك( بمدارس 

العزيزي�ة، والت�ي تش�رف عليها األميرة مش�اعل بنت عبد الرحمن آل س�عود. كنت 

أتمن�ى أن أرى موقًعا ش�بكًيا متخصًصا، وأتمنى أن يتحقق ه�ذا الطموح قريًبا، كما 

أتمنى حقيقة أن أرى جهدك ظاهًرا للعيان على المستوى العربي والعالمي، وأتمنى 

أن أرى هذا الجهد؛ فقد باتت الشراكة القومية اليوم المدخل الحقيقي لإلصالحات 

الشاملة في العالم على المستوى السياسي واالقتصادي والتربوي والتعليمي، وكل 

مناهل االقتصاد المعرفي إن صح التعبير.

أنا سعيد أن أتعرف على شخصية قادت في مجتمعي عائلة يجب أن يحتفى بها 

بالفعل. وإلى مزيد من العطاء.

الأ�ضتاذ اأيمن التاروتي )مهند�س(: 
أن�ا س�عيد للغاية بحضوري هن�ا الليل�ة؛ وإن كان متأخًرا. لذا، أعتذر لس�ؤالي 

الذي قد ال يكون مناسًبا.

ه�ل هن�اك اتصال مع مؤسس�ات علمي�ة موجودة ف�ي المملكة؛ س�واء النادي 

العلمي بمركز األمير س�لطان للعلوم )س�ايتك(، أو كلية المل�ك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية بالرياض، أو نوادي علمية أخرى موجودة؟

من جانب آخر، تحدثت عن مسألة الموقع على اإلنترنت، هل هناك خطة مثاًل 

تسعى إلى تحقيقها في قريب الزمن اآلتي؟

المحا�ضر:
يوج�د اتصال مع مؤسس�ات في داخل المملكة كمؤسس�ة المل�ك عبد العزيز 

ورجال�ه لرعاي�ة الموهوبين، وهن�اك اتصاالت ش�خصية من خ�الل المعارض مع 
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النادي العلمي السعودي في جدة، واتصاالت متقدمة قلياًل مع واحة األمير سلمان 

للعلوم في الرياض.

ا مس�ابقة عالمي�ة في ثمانية  من جانب آخر، تقيم ش�ركة مايكروس�وفت س�نويًّ

ا في  مج�االت مختلف�ة ف�ي التقنية، وألن�ي كنت أعرف بعض الش�باب الواع�د جدًّ

مجال الكمبيوتر، قمت بالتواصل مع واحة األمير س�لمان للعلوم التي كانت تنس�ق 

مع ش�ركة مايكروس�وفت إلقامة دورات معينة لمن يرغب االنضمام لهذه المسابقة 

في المنطقة الشرقية.

آم�ل إيج�اد جماع�ة أو ن�اٍد مهت�م بتقني�ة الكمبيوت�ر لنس�تطيع التواص�ل م�ع 

مايكروس�وفت لذات اله�دف، وبمجرد تبرع متبنٍّ للفكرة سأباش�ر االتصال بواحة 

األمير سلمان أو بمايكروسوفت أنفسهم لتنسيق ذلك معهم.

أم�ا عن س�ؤالك فيما يخص الخط�ط القريبة، فقبل الش�بكة اإللكترونية كانت 

هن�اك ش�بكة الم�دارس العالمي�ة، وكان موضوعه�ا أن يعرض نش�اط معين داخل 

الش�بكة؛ بحي�ث يش�ارك في�ه جمي�ع الطالب المنتس�بين له�ا، وعدده�م يربو على 

األل�ف. وف�ي الم�دى المنظ�ور، س�أعمل عل�ى تفعيل الحض�ور في ه�ذا الجانب 

بمختلف الوسائل المتاحة؛ فعلى سبيل المثال، ينظم برنامج األمم المتحدة مسابقة 

في الرس�م عن البيئة بعنوان )تغير المناخ في العالم( لألطفال بين السادسة والرابعة 

عش�رة، وألني كنت قد حضرت المؤتمر البيئي الذي نظمه برنامج األمم في ماليزيا 

فقد التزمت بنش�ر رسالته، فأنا أس�تغل هذا اللقاء لإلعالن عن المسابقة، فضاًل عن 

اس�تعدادي إليص�ال اللوحات المش�اركة للمكت�ب اإلقليمي للبرنام�ج في مملكة 

البحرين ومتابعة ما يجد.

الأ�ضتاذ ح�ضين الخباز )طالب جامعي(:
م�ا هي الطريقة العملية لالس�تفادة عبر الش�بكة االلكترونية م�ن تجربة وخبرة 
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المؤسسات التي سبقتني في مشروع عمل تطوعي أرغب في تنفيذه. 

المحا�ضر:
ا في البداية تحديد المجال الذي ترغ�ب التطوع فيه، ثم تدخل  م�ن المهم ج�دًّ

عل�ى المؤسس�ات المهتم�ة بذلك المج�ال، وعادة م�ا تجدها تس�وق لبعضها، فأنا 

عل�ى س�بيل المثال، أهتم بمج�ال البيئة، ومن خالل هذه المؤسس�ات تعرفت على 

المؤتم�ر الس�نوي للبيئة واألطفال، كما تعرفت على الجماع�ات والمدارس البيئية 

ا، تعرفت على األعضاء الذين يش�اركوني اهتمامي وعرفتهم  التي تش�ارك فيه س�نويًّ

بنفسي، وتعاطيت معهم هذا االهتمام.

وهن�اك الكثي�ر من الش�بكات التي تدل�ك على بداي�ة الطريق حقيقة، كش�بكة 

)ع�ون( العربية، وموقع )عمل بال حدود( العالم�ي الذي عرض علي بعض المهام 

التطوعية فاخترت منها ترجمة بعض نصوص الموقع للغة العربية. 

ه�ذه المواق�ع تقدم خدم�ات للمتطوعين وللمؤسس�ات الخيري�ة والتطوعية، 

بحي�ث أن أي جهة تطوعية تس�تطيع إضافة مش�روعها داخل الموق�ع مع الوظائف 

المطلوب�ة له، فضاًل عن اس�تمارة تعبئة للمتطوع، ومش�روع معين مضاف للمواقع؛ 

تعلن فيه عن الوظائف المطلوبة له ليقدم المتطوع نفس�ه لها بكتابة معلوماته لتوكل 

له بعد ذلك بعض المهام التطوعية من قبل المؤسس�ة التي تجد في كفاءته ما يمكنه 

من أدائها على الوجه األكمل.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب راعي المنتدى(:
بداية أش�كر المهندس منير على حضوره ومشاركته وعرضه الشيق لمجاالت 

العمل التطوعي وآفاق رواد المستقبل في العلوم.

كان�ت بداي�ة التعارف والتواص�ل بيننا حين قرأت عن تجربته التي ش�دتني في 

ن�وادي علماء المس�تقبل منذ س�معت عنها، وكنت في غاية االهتم�ام للتعرف على 
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طبيعة هذا المشروع وأبعادها االجتماعية.

ومن خالل الحديث الذي تفضل به المهندس منير، يتضح أن هناك آفاًقا مهمة 

يمك�ن أن تنعك�س إيجابًي�ا عل�ى مجتمعنا؛ كونها مب�ادرات أهلية نابع�ة من حاجته 

والتفاعالت الحاصلة فيه. ولهذا، أطمح إلى تعميم هذه التجربة وتوسيع مداها.

م�ن المؤك�د أن حديث المهندس منير قد ش�دنا، وجعلنا نفك�ر في كيفية خلق 

نم�اذج ش�بيهة في أس�رنا وبيوتنا، وأرى أنن�ا بحاجة فعلية لعرض مش�روعه بطريقة 

نس�تطيع به�ا تعمي�م تجربته عب�ر المزيد من التواص�ل بخطة واضحة لتش�جيع مثل 

ه�ذه المبادرات واألفكار وبلورتها. وأتمنى بالمناس�بة أن يعتنى بش�ريحة األطفال 

الموهوبي�ن في مجتمعنا، والذين يكادون يغيبون بس�بب اإلج�راءات البيروقراطية 

التي تؤدي بالمجتمع لخسارتهم. 

أم�ر آخر يرتبط بالعم�ل التطوعي أرغب في طرحه؛ وقد تفضل المهندس منير 

بالحدي�ث عن�ه، وأعني به ما يدور في األوس�اط االجتماعية ح�ول معّوقات العمل 

التطوع�ي الذي تكاد تش�كو من�ه جميع الجمعي�ات الخيرية والمؤسس�ات الدينية، 

مما يس�اهم ف�ي تعثر العم�ل التطوع�ي وتقلص المنخرطي�ن فيه؛ وأتس�اءل حقيقة 

ع�ن المحف�زات التي يمكن أن تهي�ئ فرًصا أفضل وأوس�ع للمتطوعين. وقد يكون 

النم�وذج الذي تفضلت به بخصوص إيجاد قاعدة معلومات مش�تركة بين الجهات 

التي ترغب في اس�تيعاب متطوعين وبين الراغبين في التطوع؛ مما يس�اعد في حل 

هذه المش�كلة، لكني أتصور أن تطوير البرامج التطوعية لها دور كبير في استقطاب 

المتطوعين وضمان استمرارهم حيث تستهوي فئات وشرائح مختلفة وواسعة.

في تجربة المجلس البلدي، تدارسنا بعض األفكار والمبادرات التي من شأنها 

تفعي�ل العمل التطوع�ي بما يخدم المجتم�ع، لكن الخوف من ع�دم اإلقبال عليها 

يمنع أحياًنا المباش�رة به�ا، بيد أننا نفذنا فعاًل إحدى األف�كار التي طرحت، وكانت 

تجرب�ة مجالس األحياء مما فعل ش�ريحة المتقاعدين م�ن ذوي الخبرات المختلفة 
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في الكثير من أحياء المنطقة للعمل التطوعي، حيث أنهم يبحثون عن دور يخدمون 

به مجتمعهم الصغير بأفكار تحتاج فقط أن تمنهج ويخطط لها لتأتي أكلها.

المحا�ضر: 
في التطوع، نحتاج إلى ما يشد الناس له. في أحد رحالتي عبر طيران اإلمارات، 

وكنت عائًدا من اليابان، وجدت في جيب كرس�ي الطائرة الذي أمامي ظرًفا بداخله 

ا، رجاًء ادفع  ورقة كتب فيها »هناك الماليين من أطفال العالم يصابون بالعمى سنويًّ

س�ت دوالرات م�ن التي لديك اآلن لتكون س�بًبا في تأخر العمى ع�ن طفل ما عاًما 

كاماًل«، وقد دفعت المبلغ الذي لن أنساه طيلة حياتي، لما خلقه في من أثر إيجابي 

بطريقة إبداعية حركت الجوانب النفسية واإلنسانية لدي.

القيم اإلنسانية تحرك الرغبة في العمل التطوعي وتحفيز القيم اإلنسانية يحتاج 

لخل�ق أف�كار إبداعية ال أظننا عاجزون عنها، بيد أن مش�كلتنا تكم�ن في أننا ال نبدأ 

أو حت�ى نب�ادر للبدء، بل أنن�ا ال نتفاعل مع المتطوعين، وأذكر بمناس�بة هذا الكالم 

م�ا تق�وم به إحدى اللج�ان الطالبية في أميركا من تكريم س�نوي لعش�رين طالًبا في 

المرحلة الثانوية قاموا بجهود ضد الفقر في الدول النامية.

دعونا اليوم نبادر بتوجيه رس�الة شكر وعرفان لمتطوعي منطقتنا بمناسبة اليوم 

العالمي للتطوع لتش�جيعهم واألخ�ذ بيدهم ولنكن على يقين أنه رغم بس�اطة هذه 

ا. العمل، إال أن األثر اإليجابي الذي سيخلفه كبيًرا جدًّ

مدير الندوة:
في نهاية لقائنا ال يسعنا إال تقديم الشكر الجزيل والتقدير الوافر للمهندس منير 

ا في مجال العمل التطوعي. العوامي لما فتحه لنا من أفق تدعو لتفاؤل حقًّ

باس�مي أصال�ة، ونياب�ة ع�ن إدارة منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي أش�كركم جميًع�ا 

لحضوركم وتفاعلكم، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة الخام�سة

المقتنيات األثرية في المنطقة
1427/11/21ه الموافق 2006/12/13م

ال�سيف: الأ�ستاذ محمد علي  بن ح�سن اآل نا�سر �
مدير الندوة: الأ�ستاذ ذاكر بن علي اآل حبيل*)1) �

*  كاتب وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد القديح عام 362)ه.  �
درس القرآن الكريم ومبادئ الخط على يد والده. �
هاج�ر إلى النجف األش�رف وحضر عند طائف�ة من رجالها  �

منهم الس�يد حس�ن بن السيد جمال الهاش�م، والسيد هاشم 
ب�ن الس�يد جمال الهاش�م، وحضر ف�ي البالغة عند الش�يخ 
سلمان المدني البحراني، وفي األصول عند الدكتور الشيخ 

عبد الهادي الفضلي.
حض�ر النحو م�ن األجرومية حت�ى األلفية عند الش�يخ علي  �

حسن الطويل، وفي األصول والفقه واألدب عند الشيخ عبد 
الحميد الخطي، وفي فقه اللمعة عند الشيخ منصور البيات.

له مايربوا على 30 مؤلف في مختلف الدراسات.  �
�ا، له ف�ي تاريخ بل�ده القديح  � �ا وتاريخاً اهت�م بالت�راث جمعاً

م�ن الكتب م�ا يقارب س�بعة، منها: تاري�خ القديح، وأعالم 
القديح. 

طبع أول مؤلف له في علم التوحيد »الله الخالق القدير« . �
له مجموعة من الدواوين. �



المقتنيات األثرية في المنطقة

كلمة مدير الندوة:
الس�الم عليك�م ورحم�ة الل�ه وبركات�ه، أحييكم في ه�ذه األمس�ية الجميلة 

بحضوركم، وأتمنى أن تكون ثرية في الحوار حول موضوع مهم وهو المقتنيات 

األثري�ة. المقتن�ى األث�ري � من خ�الل المقاييس العالمي�ة � يأخذ معن�ى التحفة 

األثري�ة وهي تلك القطع�ة القديمة ذات القيمة الفني�ة. ويالحظ أن جمع التحف 

ُيع�ّد هواي�ة عن�د الكثيرين من أبن�اء المجتمع ف�ي المنطقة منذ الق�دم، وأن هناك 

العدي�د م�ن المتاحف المحلية والش�خصية التي تع�رض مجموعاتها األثرية من 

التحف لقيمتها المميزة، أو ألهميتها التاريخية. 

وتختل�ف اآلراء ف�ي تحدي�د الزمن األدنى، ال�ذي يؤهل تحفة م�ا للدخول 

ف�ي عداد التحف، ولكن معظم المعنيين باقتناء التحف يش�يرون إلى أنه ال ُبّد أن 

يتج�اوز عم�ر القطعة األثرية 00) ع�ام لتكون تحفة، وأن يك�ن القدم هو الدافع 

الوحيد لالقتناء. 

كم�ا أنه م�ن الواضح أن أكثر ما يه�م جامعي التحف هو م�ا تثيره لديهم من 

إحس�اس جمالي، أي أن تكم�ن جاذبيتها في طرازها الفن�ي وتكوينها الزخرفي، 
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ويجمع البعض على تفضيل العمل اليدوي للتحف على الصناعة اآللية.

ويول�ي منت�دى الثالث�اء الثقافي أهمي�ة بالغة لتس�ليط الضوء عل�ى مجاميع 

المهتمين في ممارس�ة هواياتهم المحددة، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن ذواتهم 

وكفاءته�م في مجال االهتم�ام، وللتعارف فيما بين المهتمين ضمن دائرة الهواية 

نفس�ها، متمنين أن تش�هد بالدنا الحبيبة قريًبا والدة نظام الجمعيات األهلية لكي 

يأخذ الجميع فرصته في مزاولة نشاط اهتمامه بكل يسر وحرية.

محاضرنا هذا المساء هو األستاذ محمد علي بن حسن آل ناصر، وهو يجمع 

بين الدراس�ة الدينية والخطابة المنبرية والتأليف وهواية جمع المقتنيات األثرية، 

درس القرآن الكريم ومبادئ الخط على يد والده ثم اتجه إلى الدراسة الدينية في 

النجف األش�رف، وحضر عند علماء وأس�اتذة الحوزة العلمي�ة فيها، وله العديد 

من المؤلفات في مختلف الدراسات، وقد اهتم بالتراث جمًعا وتاريًخا ودراسة، 

وكتب عن تاريخ بلدة القديح ما يقارب سبعة كتب منها »تاريخ القديح« و»أعالم 

القديح«، وطبع أول مؤلف له في علم التوحيد تحت عنوان »الله الخالق القدير«، 

كما أن له مجموعة من الدواوين الشعرية المطبوعة.

ن�س المحا�سرة:
يقص�د بالت�راث ف�ي المعن�ى الحضاري إل�ى كل ما أعطتن�ا إي�اه الحياة عبر 

األزمن�ة س�واء كان علمًي�ا أو ثقافًي�ا أو تاريخًي�ا أو غي�ر ذلك، حيث أنها تش�ّكل 

ف�ي مجموعه�ا رصيًدا م�ن تاريخ وثقاف�ة أي مجتم�ع وتعكس عادات�ه وتقاليده 

واهتمامات�ه وإبداعاته. ويعتبر جمع المقتنيات األثرية من األمور القيمة والهادفة 

للغاي�ة، ب�ل أنها من األعم�ال التخصصية ف�ي مختلف المجتمع�ات، ولهذا فإن 

األشخاص المهتمين في جمع المقتنيات األثرية والعاملين فيها ينبغي أن يتحلوا 

على مس�توى متق�دم من العل�م والثقافة والحصيل�ة الفكرية الواس�عة كي يكون 
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ملًما بتفاصيل هذه المقتنيات ويربط تاريخها واستخداماتها بثقافة المجتمع التي 

تنتمي إليه. 

من المهم في عملية جمع المقتنيات األثرية الرجوع أيًضا لذوي االختصاص 

م�ن الكف�اءات والخب�رات العلمي�ة، للتعّرف عل�ى القيم�ة االعتباري�ة والمادية 

للمقتني�ات األثري�ة فضاًل عن صحته�ا وزيفها وغيرها من أم�ور الفحص الدقيق 

له�ذه المقتني�ات. وهناك فئة من الناس تعتبر الت�راث مقتصًرا على المخطوطات 

والمجوهرات، بيد أن التراث يأتي من مخلفات ما تركه الملوك والعلماء واألدباء 

والشعراء في أزمنة قديمة وغابرة. كما أنه من المهم أيًضا المعرفة األولية بمعايير 

االقتن�اء خصوًص�ا حين الرك�ون إلى أحد طرق االقتن�اء، وهو التبادلي�ة فيما بين 

المقتنين أنفس�هم حيث أن عدم المعرفة الكافي�ة، أو الجهل بقيمة المقتنى يؤدي 

إلى خسارة معنوية ومادية فادحة، يعرفها ذوي االهتمام في هذا االختصاص. 

إن من أهم أهداف جمع المقتنيات األثرية تذكير أبناء المجتمع بتراثهم الجميل 

ودعوتهم إلى الحفاظ عليه من االندثار أو النس�يان، فبعض هذه المقتنيات هي من 

الم�واد القديمة التي تعود إلى مئات الس�نين وكانت تحظ�ى قديًما بأهمية بالغة. إن 

جم�ع المقتنيات األثري�ة ال يخلو من صعوبات، مثل صعوب�ة الحصول على بعض 

ا، كذل�ك صعوبة التأكد من أنها أصلية  القط�ع النادرة، وإذا توافرت فهي مكلفة جدًّ

وخالي�ة من الغش والتزوي�ر من حيث الج�ودة والفترة التاريخية الت�ي تنتمي إليها، 

حيث أنه ومع مرور الوقت واكتس�اب الخبرة في هذا المجال، أصبح األمر أس�هل 

من السابق.

إن هواي�ة جم�ع المقتني�ات التراثية والم�واد القديمة الثمينة تع�ّد »من أصعب 

الهواي�ات«، ولذل�ك هي قليلة الممارس�ة خ�الل المرحلة الحالية، م�ع أن المنطقة 

غني�ة بتراثها األصيل ومن الواجب علينا أن نس�اهم ف�ي المحافظة على هذا التراث 

الجميل، ونتمنى أن يكون عرضنا لهذه المقتنيات األثرية في مكان مناس�ب، فهناك 
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م�دن ومناطق تهت�م بتراثها من خالل إقامة المعارض الدائم�ة، ونحن ال نلمس أي 

ا والناس تريد  اهتم�ام يذكر، مع أن الطلب على ه�ذه األدوات والمقتنيات كبير جدًّ

الشيء القديم.

إن عملية ش�راء وت�داول اآلثار والمقتني�ات األثرية لها تقالي�د دولية معروفة، 

لحف�ظ حقوق األفراد الذي�ن يمتلكون ه�ذه المقتنيات والتأكد م�ن كونها مقتنيات 

أصلية حتى يمكن تداولها بصورة مشروعة. وفي ظل وجود كثير من القطع األثرية، 

فإنها بحاجة إلى صيانة وحماية وحفظ بطريقة مناسبة ومالئمة عن التلف والضياع، 

حي�ث ينبغي اعتماد س�جل وطني لهذا الت�راث المادي بتوثيق اآلث�ار والمقتنيات. 

ولع�ّل م�ن األم�ور المهم�ة أيًضا وجود س�وق يجمع عش�اق الت�راث، وتخصيص 

محالت لتداول األدوات واألنتيكات القديمة من خالل البيع والشراء. 

ب�دأ اهتمامي بجمع المقتنيات األثرية الش�خصية وأنا صغير الس�ن، وكانت 

البداية في جمع الكتب والمخطوطات وأنا في الخامس�ة عشرة من عمري، يعني 

س�نة 380)ه تقريًب�ا، وذلك باهتمام ومب�ادرة ذاتية مع علمي بأن�ه يتطلب جهًدا 

ذهنًي�ا وبدنًيا والتزاًم�ا مالًيا كبيًرا، وكذلك عالقات وتواصل مس�تمر مع مختلف 

الجهات.

وقد رّكزت على النوع والكيف في مقابل الكم، فكنت أبحث عن المقتنيات 

الثمينة والنادرة والفريدة.

 وكان م�ن أقدم ما اقتنيته من الكتب مجموع�ة من مصنّفات الخواجة نصير 

الدين الطوسي من مطبوعات حيدر آباد سنتي 358) و359)ه. كما أن مكتبتي 

موّزع�ة عل�ى أدوار البيت الثالثة، وتختل�ط فيها طوابع البري�د بالمتحّجرات من 

أش�جار، وأسماك، وقواقع، وحشرات صغيرة، وتماثيل، وغير ذلك من التحف، 

إضاف�ًة إلى الكت�ب التي يصل عددها إلى نحو عش�رة آالف مجلد. وكنت أجمع 
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وأش�تري الكتب من داخل المملكة، ولم يس�بق أن سافر لش�راء كتب من خارج 

المملك�ة، حي�ث أنتهز فرص وجود مع�ارض الكتب في الظه�ران، ثم الرياض، 

وفي زياراتي للحرمين الشريفين.

ومن عاداتي القديمة المالِزمة لي المقايضة، أو سّمها هوايًة، حيث لم أعرف 

في حياتي بيع شيء من مكتبتي وال تراثي مهما كانت ظروفي، وقد أفادتني كثيًرا 

ف�ي تكوين ه�ذه المكتبة والمتح�ف كتاًبا بكت�اب، أو أعطي كتًب�ا وأحصل على 

تحف�ة، وال أقايض إال فيما يس�تحّق. وقد مّر علّي زمن آخ�ُذ تحًفا وتراًثا وأعطي 

ض، وقد مّر زمان علينا كان�ت فيه الورقة من كتاب  كتًب�ا؛ فالكتب ممكن أن تع�وَّ

أعّز من الكبريت األحمر، وقبل ثالثين سنة وأكثر توافرت الكتب وزالت الندرة.

ومن بين المخطوطات األصلية الموجودة لدي: 

شرح حكمة العين، لشمس الدين مبارك شاه البحراني، في 48) ورقة من  �

ورق أش�به بالّرق الصقيل، بالحرف األس�ود ورؤوس موضوعاته بالحبر 

األحم�ر، كتب�ه الس�ّيد خضر ب�ن جميل العّطار للس�ّيد محمود اآللوس�ي 

الشافعي )مفتي بغداد، صاحب التفسير(، وفرغ من كتابته في 8) رمضان 

س�نة 37))ه. هذا المخطوط كان ببغداد، وانتقل إلى نيويورك، واشتراه 

أحدهم من هناك، ثم اشتريته منه.

تتمة الحواشي في إزالة الغواشي، شرح الجاللي على العقائد العضدية. �

أما عن التحف األثرية التي يحتويها المتحف، فمن بينها:

س�اعة أثرية ال اس�م لها عند صاحبها، وقد سّميتها )ساعة المنحنى(، هذه  �

الس�اعة حاول شراءها مني مدير أحد البنوك، فاعتذرت منه، وهي عندي 

من أثمن التحف، فالساعات عادًة لتعمل إما أن تشحن بالكهرباء، وإما أن 

تكون فيها بطارية، أو يكون فيها مفتاح للتتريس )الشحن اليدوي(. وهذه 
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الساعة مصمتة ال شيء فيها من ذلك، إنها ساعة دائرية الشكل ُتوضع في 

أعل�ى منح�در مخّصص لها، ومن الثابت فيزيائًيا أن أّي ش�يء دائري )أو 

كروي( تضعه في أعلى أّي منحدر أملس )س�واء من زجاج أم من خشب 

أم من حديد( فإنه ينحدر بسرعة، لكن هذه الساعة ما إن تضعها في أعلى 

منحدره�ا فإنها س�تعمل )وال تعمل إال وهي عل�ى المنحدر المخّصص 

له�ا(، وتب�دأ باالنحدار تدريجًيا بش�كل غير ملح�وظ كأنها ثابت�ة إلى أن 

تصل إلى أس�فل المنح�در ويوقفها حّده، أو يوقفها أّي ش�يء يمنعها من 

االنحدار؛ فهي تعمل بحس�ب ط�ول المنحدر، وكلما طال المنحدر طال 

الزم�ن الذي تعمل فيه، ليوم أو يومين في منحدرها الذي يصل طوله إلى 

50سم، أو لسنة أو سنتين تبًعا لطول المنحدر، وتتوقف بمجرد أن يرّدها 

ش�يء، أو ينعدم االنحدار، أو ترفعها بيديك، فهذه الس�اعة تعمل عقاربها 

اعتماًدا على حركة الساعة نفسها.

وتوجد لدي س�اعة »زمنية« حيث تش�عر بحركة الزم�ن فيها وهي أمريكية  �

الصن�ع، فري�دة من نوعها، وكذلك س�اعة أخرى عمرها 50) س�نة وهي 

ساعة فلكية فيها كل األبراج السنوية مجّسمة فيها حفًرا.

العص�ا القاجاري�ة: وه�ي عص�ا مصنوعة من الع�اج ف�ي ))/)/79))  �
شمسية، ُرسم عليها بنحت بديع جميع الملوك القاجاريين وبعض النساء 

بيد الفنان الفارس�ي بيمان بنجارا برس�ال، اش�تريتها قديًما من متحف في 

الدمام بثالثة آالف ريال، وهي مليئة بالزخارف.

الخات�م التاروتي: وهو خاتم على ش�كل رأس ماع�ز، وعيناه من الفيروز،  �
وهو مستخرج من الحفريات القديمة في جزيرة تاروت.

قنينة زجاجية حمراء من العهد الفاطمي اش�تريتها من العراق قبل أكثر من  �

عشرين سنة.
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كم�ا أنن�ي اجمع العديد م�ن المصاحف الش�ريفة، من بينه�ا مصحًفا مطوًيا 

يحوي أوراق منفصلة، م�ن ضمن جملة مصاحف أقتنيها، ويرجع تاريخه للقرن 

الثاني عشر الهجري، وأن ورقه أبيض اللون وتتراوح عدد األسطر في كل صفحة 

بي�ن ))و 3) س�طًرا. وهن�اك مصح�ف آخ�ر يحتوي س�ورة الفاتح�ة بمفردها، 

وُيكت�ب كل من أس�م الس�ورة وبل�د النزول وع�دد اآليات بالخ�ط األحمر، وأن 

رؤوس اآليات تنتهي برس�م مثلث صغير. كم�ا أن )المصحف الورقي) قد كتب 

بالخ�ط المغرب�ي وأن كل صفحة تقرأ بمفردها، ويكون ضمن غالف من جلد ال� 

)سختيان) األحمر اللون وله غطاء ويقع بكامله في بيت محاط بجلد بني.

كم�ا أن لدي مصحف نادر مخطوط على ورق البردي كتب في عام 353)ه، 

ول�دي بعض المصاحف المزخرفة بزخارف نباتية أو هندس�ية، وقد اش�تريت أحد 

المصاحف بمبلغ 8) ألف ريال من أحد األش�خاص بالقطيف وهو مخطوط باليد 

من�ذ 400 س�نة، ولدي مصح�ف مطب�وع يتميز ب�أن كل صفحتين منه ج�زء كامل، 

وأجم�ع العديد من أش�كال الرح�ى المخّصصة لطح�ن الَحْب وبعضه�ا من حجر 

الص�وان أيًضا، ومطاحن القهوة وأجهزة الراديو القديمة وأنواع المزامير المختلفة، 

إضاف�ة إلى الصناديق الخش�بية المزخرف�ة المصنوعة محليًّا ومحاب�ر من صناعات 

مختلفة.

بالطبع هناك مش�كالت عديدة مرت عليَّ طوال هذه التجربة الغنية والجميلة، 

وأؤكد على أن عملية جمع المقتنيات األثرية وحفظها يشوبها العديد من المعّوقات 

والمش�اكل منها عدم توفر األمكنة المناس�بة للعرض والحفظ، وعدم تقدير الناس 

للقيم�ة المعنوية والمادية لهذه المقتنيات ولهذا فه�م يهملونها أو ال يعطونها كامل 

حقها في العناية والتداول. 

كما أن هناك جملة من المش�كالت الت�ي تعترض جامعي المقتنيات األثرية 

من قبيل ضعف التواصل بين زمالء هواية جمع المقتنيات والمهتمين بها، فينبغي 
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تكثي�ف االتصال فيما بينه�م، بل وتحديد مكان وزمان مناس�بين لاللتقاء وتبادل 

المعلوم�ات ف�ي فنهم، كما في األماكن األخرى، حيث أن�ه في البلدان المتطورة 

التي أدركت القيمة الحضارية لهذه الهواية، سهلت للهواة كل السبل لكي ُيظهروا 

ما لديهم، ويتواصل الناس مع تراثهم اإلنساني العام.
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قراءة في تجربة انتخابات البحرين
1427/11/28ه  الموافق 2006/12/19م

ال�سيف: الأ�ستاذ عبا�س اأبو �سفوان �
كاتب وناشط

مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر بن محمد ال�سايب*)1) �

* راعي المنتدى.
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ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد مملكة البحرين. �
ماجس�تير ف�ي التربية. جامعة القديس يوس�ف ف�ي بيروت عام  �

)200م ))42)ه(.
دبلوم الدراس�ات العليا في التربية. جامعة القديس يوس�ف في  �

بيروت 998)م )8)4)ه(.
بكالوري�وس ف�ي التربي�ة م�ن جامع�ة البحري�ن ع�ام 993) �  �

994)م )3)4) � 4)4)ه(.
كات�ب مخت�ص ف�ي الش�ؤون السياس�ية والبرلماني�ة، صحيفة  �

الوقت البحرينية. 
معلم سابق في مدارس وزارة التربية والتعليم. �
�ا  � عم�ل نائباًا لمدير التحري�ر في صحيفة األيام البحرينية ورئيساً

لقس�م األخبار في صحيفة الوسط البحرينية، يرأس حالياًا موقع 
majalescom.com

ُاستضيف في العديد من القنوات التلفزيونية. �
نظ�م وأدار الكثير من المحاض�رات والن�دوات والمؤتمرات.  �

كما شارك في الكثير منها محلياًا ودولياًا.
عضو مجلس اإلدارة في نادي سماهيج الرياضي. �
عضو سابق في المجلس األعلى للمرأة الذي تترأسه حرم ملك  �

البالد.
عض�و مؤس�س للعدي�د م�ن اللج�ان والجمعي�ات كجمعي�ة  �

المعلمين البحرينية، وجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، ونقابة 
الصحافيين البحرينية، وغيرها.



قراءة في تجربة انتخابات البحرين

مقدمة مدير الندوة
السالم عليكم أيها األخوة الكرام وحياكم الله جميًعا.

لالط�الع عل�ى االنتخابات البلدي�ة والنيابية التي أجريت ف�ي البحرين مؤخًرا 

أهمية كبيرة على ساحتنا الخليجية، لما أفرزته من تفاعالت اجتماعية كبيرة يفترض 

بنا الوقوف عليها لالستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها في تجربتنا الجديدة مع 

عملي�ة االنتخاب�ات البلدية؛ فأعقل الناس من جمع عقول الن�اس إلى عقله، والبدء 

من حيث انتهى اآلخرون عامل دفع مهم نحو التقدم والتطور.

ضيفن�ا الليل�ة هو األس�تاذ عب�اس أبو صف�وان س�يحدثنا في ه�ذا الموضوع، 

وسنفتح باب الحوار والمناقشة لتحقيق االستفادة القصوى من هذا اللقاء.

ن�س المحا�سرة:
بداية، أشكر األخ األستاذ جعفر الشايب على هذه الدعوة الكريمة التي سعدت 

بها وبكم. 

جئت من البحرين وهي تنعى قائًدا عظيًما لها للتو فقدته، أعني سماحة الشيخ 
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عب�د األمير الجم�ري الذي واف�اه األجل فجر أمس االثنين، نس�أل الل�ه له الرحمة 

والمغفرة والرضوان.

في عام)97)م))39)ه( اس�تقلت البحرين، وأنشئ لها مجلس تأسيسي، ثم 

برلم�ان في ع�ام 973)م )393)ه( حل العم�ل به بعد عام واح�د؛ لتعيش مرحلة 

مختلف�ة في ظل قانون أمن الدولة. وبعد أح�داث الكويت عام )99)م )))4)ه( 

بدأت المطالبات في البحرين تأخذ طابًعا مختلًفا، إلعادة العمل بالدس�تور، وإعادة 

البرلمان الذي كان منتخًبا في جله األكبر، وكان في عام 973)م )393)ه( يتكون 

م�ن أربعي�ن عضًوا، فضاًل عن ن�واب المجلس وأعضاء الحكوم�ة بحكم مناصبهم 

على طريقة البرلمان الكويتي.

اس�تجابت الحكومة لتلك المطالبات؛ محاولة االلتفاف حول المواطنين عبر 

تش�كيل مجلس للشورى حينها، لكن استمرت المطالبة بالبرلمان المنصوص عليه 

ف�ي الدس�تور، وتم في ع�ام 994)م )4)4)ه( إص�دار عريضة ش�عبية وقع عليها 

آالف الناس، لتبدأ حركة اإلصالح تنش�ط في ع�ام )00)م )))4)ه(حين عرض 

ميث�اق للعمل الوطني صوت علي�ه المواطنون، وبه أغلق المل�ف األمني، وفتحت 

مس�اقات ومساحات جيدة وربما غير مسبوقة للعمل السياسي في البحرين؛ بعد أن 

عاشت فترة طويلة من الزمن تعاني إشكاالت حقيقية.

ف�ي ع�ام )00)م، )))4)ه( عاش�ت البحري�ن توافًق�ا ملفًت�ا بي�ن الحكومة 

والمواطني�ن، وش�هدت تل�ك الفت�رة تأس�يس الجمعيات السياس�ية، واالس�تعداد 

لمرحلة يعتقد أنها س�تكون مثمرة سياس�ًيا. ومع مطلع )00)م )))4)ه(، أي بعد 

عام من توقيع الميثاق، صدر دس�تور ش�ّكل برلماًنا يضم غرفتين، إحداهما منتخبة 

تس�مى: النواب، وأخ�رى معينة وتس�مى: الش�ورى. وأبدت بعض الق�وى تحفًظا 

واضًح�ا على ذلك؛ باعتبار أن المجلس المعّين يس�اوى بالمجلس المنتخب لجهة 

الصالحي�ات ولجه�ة العدد، ب�ل إن المجلس المعّين يعطى يًدا أعلى في التش�ريع، 
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باعتب�ار أن رئيس الش�ورى هو رئي�س الغرف�ة أو المجلس الوطن�ي، وحين يجتمع 

مجل�س النواب ومجلس الش�ورى؛ فإنه يرأس المجلس رئي�س المجلس المعّين، 

وبذلك، وحين يصوت، فإنه يمكن أن يحسم الخالف لجهة المعينين. 

وبعد نقاش�ات طويلة في عام )00)م )))4)ه(، أجريت االنتخابات البلدية 

في شهر مايو بعد 3 أشهر من صدور الدستور. وفي هذه االنتخابات شارك الجميع 

فيه�ا، ث�م أجري�ت انتخاب�ات نيابية في ش�هر أكتوبر م�ن نفس الع�ام قاطعت بعض 

الجمعيات السياسية خاللها هذه االنتخابات لخالف كان واضًحا بين أقطابها حول 

المش�اركة ف�ي االنتخابات من عدمه�ا، وكان يرى مقاطعوها أن الدس�تور بني على 

خ�الف االتفاق الذي ت�م التفاهم عليه في )00)م )))4)ه( على أن يعّد دس�تور 

وتجرى تغييرات دستورية تحفظ للمجلس المنتخب بصالحياته األساسية.

أس�باب أخرى اس�تند عليها مقاطعوا االنتخابات، منها تقسيم البالد إلى دوائر 

انتخابية غير عادلة تم تفسيره إخالاًل بنزاهة العملية االنتخابية.

ف�ي االنتخاب�ات النيابية الثانية في صيف 005)م )5)4)ه( ش�اركت جمعية 

الوفاق، وحصل خالف بين بعض أقطابها، وانسحب عدد من كبار شخصياتها أمثال 

األس�تاذ عبد الوهاب حس�ين، واألس�تاذ حسن مشيمع، كذلك ش�اركت جماعات 

إس�المية سنية تشكل جمعية المنبر اإلس�المي؛ وهم جماعة إخوان مسلمين كانت 

ق�د حصلت في االنتخابات قبل األخيرة على س�بعة مقاع�د، وتحالفت في األخيرة 

مع جمعية األصالة الس�لفية، إضافة إلى ذلك، كان هناك عدد من المستقلين الشيعة 

والسنة، فضاًل عن تحالف ليبرالي انضوى تحت اسم كتلة الوحدة الوطنية.

وف�ي ظل التركيبة القائمة، يذهب التصويت مع األس�ف الش�ديد إلى الطائفة، 

يس�اعد على ذل�ك طبيعة الحراك االجتماع�ي، فضاًل عن طبيع�ة الدوائر االنتخابية 

المقس�مة، وبه�ذا مضت االنتخابات بص�ورة غير نزيهة من حيث المفهوم الش�امل 
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إلعداد عملية انتخابية. بس�بب الخلل الفادح في رس�م الدوائ�ر االنتخابية حيث ال 

توجد لجنة مستقلة لذلك.

المتاب�ع لتفاصي�ل االنتخاب�ات البلدي�ة في البحري�ن، يالحظ التغيي�رات التي 

ج�رت ف�ي قوانين االنتخاب�ات، وأدت لتقليص عدد أعضاء المجال�س البلدية؛ في 

األيام األخيرة قبل بداية االنتخابات مباش�رة في 5)نوفمبر ش�ارك فيه مائتان وس�تة 

مرش�حين نيابيين ومائة وخمسة وسبعون مرشًحا بلدًيا أحرز فيها اإلسالميون فوًزا 

كاس�ًحا حي�ث تحالفوا مع جماعات غير إس�المية؛ اس�تجابة لتوجيه�ات القيادات 

الدينية التي شجعت هذا السلوك السياسي من أجل المصلحة العامة. 

اليوم، لدينا برلمان تش�كله غالبية إس�المية كاسحة منقسمة على نفسها مذهبًيا، 

وهنالك شكوك كبيرة حول السعي إلسقاط الليبراليين السنة في جوالت اإلعادة التي 

خاضها أربعة من أبرز اليس�اريين الس�ابقين على رأسهم عبد الرحمن النعيمي، وهو 

الزعي�م التاريخي لتيار )وعد( اليس�اري، وقد تم التغل�ب عليه بفارق بضع مئات في 

الجولة الثانية. 

ورغم أن الوفاق حصلت على أكبر عدد من المقاعد بين الكتل النيابية، إال أنها 

قررت عدم حضور جلس�ة الفصل التشريعي التي افتتحها جاللة الملك؛ العتقادها 

بأنه�ا أح�ق بالرئاس�ة، وأصرت عل�ى رفضها فعقدت الجلس�ة بدونه�ا، وأعلن عن 

السيد خليفة الظهراني رئيًسا، وعن رئيس كتلة األصالة األستاذ غانم البوعينين نائًبا 

أول للرئيس، فيما عين الدكتور صالح علي نائًبا ثانًيا.

مما ال ش�ك فيه، أن البلد دخلت في مرحلة توافق كبير بين الميثاق والدس�تور 

منذ فبراي�ر)00)م )))4)ه( إلى فبراير )00)م )))4)ه(، ولكنها دخلت أيًضا 

مرحلة توتر مضمون العواقب بعد ذلك حين وضع الدستور المختلف عليه، وأقصد 

بتوت�ر مضمون العواقب توتًرا غير مفتوح النتائج، وال أحد بطبيعة الحال يرغب في 
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أن يدخل البلد في مرحلة المربع األمني.

نح�ن بحاج�ة إلى توافق، إلى تزمي�ن اإلصالح، إلى خارطة طري�ق تقودنا إلى 

هذا اإلصالح؛ وليس إلى اس�تمرار الال توافق، ألن ذلك يربك الس�احة التي طالما 

حرصت القيادة الدينية والسياسية على ضبط إيقاعها من أجل أن ال تتفلت األمور.

قبل أن أنهي حديثي، أش�ير لبعدين أساس�يين في البرلم�ان المقبل. نحن لدينا 

ملف تشريع، وملف خدمات؛ ونتوقع في ملف التشريع أن تواجه أجندة المعارضة 

في الحقوق، والمعنية أساًس�ا بالمس�ائل الدستورية. وللمس�اواة مصاعب حقيقية، 

بما ف�ي ذلك إصالح النظام االنتخابي وإصالح الدوائ�ر االنتخابية، وكذلك جميع 

القضايا ذات البعد الحقوقي والبعد السياسي.

نح�ن نتوق�ع صعوبات في ملف الخدم�ات، ذاك أن موازن�ة 007)/008)م 

)6)4)/7)4)ه( أنج�زت فعاًل في برلمان الع�ام الماضي، والحديث عنها كثير، 

لكن أثًرا ملموًسا ال يرى لخدمات منفذة.

وأخيًرا، أش�ير إل�ى أن طريق العمل السياس�ي مليء بالعقب�ات، لكن اإلصرار 

على تذليلها سبب لتجاوزها؛ وهذا ما تنتهجه مختلف القوى السياسية في البحرين 

مؤمل�ة تحقيق الهدف األساس�ي من االنتخاب، وهو الوص�ول بالبلد إلى بر األمان 

بقرار سليم تتحمل مسؤوليته جميع األطياف التي يمثلها أعضاؤها المنتخبون. 

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:

أش�كر األس�تاذ عباس عل�ى هذا الع�رض الطيب لمس�يرة العم�ل الوطني في 

البحرين ومرحلة المقاطعة، ثم المش�اركة ف�ي االنتخابات البرلمانية. وكما تفضل، 

أن ه�ذه المرحلة مرحل�ة تحدٍّ جديد، رصد م�ن خالل حديثه عنه�ا أداء المعارضة 

الوطني�ة خ�الل فت�رة المقاطعة التي تدخ�ل اآلن مرحل�ة جديدة من المش�اركة في 
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المجلس النيابي، وهي بالتالي في حاجة إلى أن يقيم أداؤها وعملها بشكل كامل.

األس�تاذ عباس ط�رح العدي�د من القضاي�ا واألف�كار والتصورات ح�ول هذا 

الموضوع؛ وأعتقد أنه أثار لديكم رغبة في المناقش�ة واألسئلة، والباب مفتوح لكم 

اآلن.

الأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي(:
أرحب بك أس�تاذ عباس بيننا، وأشكرك على محاضرتك القيمة، ولدي سؤال 

بخص�وص تطرقك إلى دع�م القوى الدينية للم�رأة في االنتخابات التش�ريعية، مع 

أن�ه إل�ى اآلن تتهم هذه الجماعات بتحجيم دور المرأة في المش�اركة االنتخابية في 

البحرين. فكيف تفسر ذلك؟

المحا�ضر:
المرأة تمثل نصف المجتمع الذي نريد تحريكه. وقد حاولت بعض الجماعات 

الدينية أن تدعم مرشحات في دوائرها، بيد أنه واجهتها بعض المشاكل التي حالت 

دون أن تستمر في هذا المشروع، وكان ينبغي أن تبذل مزيًدا من الجهد لتدعمها في 

دوائرها المضمونة؛ ومع ذلك ال يوجد موقف س�لبي ل�دى بعضها وقيادتها الدينية 

ا.  فيم�ا يخص قضية المرأة، خصوًصا في العمل النيابي، بل أن الموقف إيجابي جدًّ

نع�م، هن�اك موقف متحفظ فيما يخص العمل البلدي؛ ولك�ن في العمل النيابي، ال 

يوجد هناك أي إشكال.

الأ�ضتاذ عبد الباري اأحمد الدخيل )كاتب وباحث تاريخي(:
دعني أبدأ من س�ؤال األخ الذي س�بقني. قلت أنه ال يوجد إش�كال في دخول 

المرأة ودعمها في االنتخابات، ولكنك لم تذكر الس�بب في عدم دخولها؛ فما هو؟  

ف�ي البحرين، من ال�ذي يفكر؟ ومن الذي يحّرك؟ ومن ال�ذي يتخذ القرار؟ النخبة 

والشارع، َمْن يضغط على َمْن تحديًدا؟
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المحا�ضر:
هناك إش�كالية عامة في البحرين جانب منها اجتماعي، وهناك مش�كل ثقافي، 

هن�اك تأسيس�ات ضاربة ف�ي الجذور، لتحصل الم�رأة على القليل م�ن حقوقها في 

مجتمع عربي ال يعطيها مس�احة واس�عة في العمل السياس�ي. والقضية كلها س�ياق 

تاريخ�ي، فالمرأة قبل خمس�ين عاًما لم تكن تس�تطيع الحصول عل�ى التعليم. وفي 

هذا العام، رشحت ثمان عشرة امرأة مستقلة أنفسهن.

وأم�ا بالنس�بة إل�ى آلي�ة الق�رار بي�ن المقاطعي�ن والموالي�ن، فدعن�ا نب�دأ من 

الخمس�ينيات؛ ولن أذهب إلى ما هو أبعد. ففي خمس�ينات الق�رن الماضي، كانت 

الحركة السياسية مشتركة ومتجاوزة للحالة المذهبية، وكان غالبية القادة من السنة، 

أمثال عبد الرحمن البكر رئيس هيئة االتحاد الوطني، وآخرين غيره؛ ولم يكن ذلك 

ليؤثر على سير الحياة والنظام بدون حساسيات أو حزازات.

اليوم، نجد إخفاًقا واضًحا عند المعارضة في اس�تقطاب التيار اآلخر، وساهم 

ف�ي ذل�ك � دون ش�ك � الث�ورة اإلس�المية اإليرانية التي انقس�م الن�اس حولها إلى 

فسطاطين ربما حوالهما إلى عراٍق ثاٍن. وهنالك قلق حقيقي لدى كل األطراف من 

اآلخر عند سيطرته على المجلس.

وأم�ا ع�ن آلي�ة اتخ�اذ الق�رار ف�ي الش�ارع، فدعن�ي أحدثك ع�ن الش�ارع في 

)00)م )))4)ه(، وه�ي ص�ورة تكاد تكون مكررة لليوم. فقد كان الش�ارع معبًئا 

ض�د المش�اركة، وكان هناك انقس�ام داخلي، وغالبي�ة النخبة كانت م�ع المقاطعة. 

والحاص�ل، أن�ك ال يمكن أن تغفل ش�ارعك؛ بل أنك بحاجة ضرورية لمس�ايرته. 

لذا، أظننا بحاجة الستراتيجية واعية للتعامل مع هذا الجانب.

ال�ضيخ حبيب الخباز )عالم دين(
لماذا لم تنفتح الجمعيات اإلس�المية على الش�خصيات األخرى التي كان من 
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ش�أنها أن تس�اعدها في تحقيق أهدافه�ا؛ حتى لو اختلفت معها ف�ي الخط والتوجه 

كعبد الرحمن النعيمي؛ وهو كما نعلم جميًعا شخصية منفتحة وصوت قوي له ثقله 

في ميزان الحكومة؟

م�ن جانب آخر، ه�ل ممن الممكن أن نش�هد تح�والت اجتماعية على نس�ق 

االنتخاب�ات البرلماني�ة تؤث�ر على الحال�ة االجتماعي�ة واالقتصادية لكونه�ا الثمرة 

الحقيقية المرجوة.

المحا�ضر:
موقف اإلس�الميين م�ن معظم مرش�حي العم�ل الديمقراطي كمني�رة فخرو، 

ا، ش�هد بذلك  وإبراهيم الش�ريف، وعب�د الرحمن النعيمي وغيرهم كان إيجابًيا جدًّ

النعيمي نفس�ه، ولك�ن لعبة األصوات ل�م تخدمنا؛ فضاًل عن مس�ائل أخرى تتعلق 

بتفاصيل كل دائرة وما شابه.

وأعتق�د أنه لو حدثت تحوالت اجتماعية فس�تكون عل�ى الصعيد الطائفي في 

الفت�رة الراهن�ة، وهذا تحول س�لبي بطبيعة الحال، أم�ا التح�والت اإليجابية فربما 

حدثت على المدى الطويل وال يزال الحديث عن هكذا تحوالت مبكًرا. 

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
أعتقد أن مقاطعة الجلسة األولى � وهي جلسة بروتوكولية بوجود الملك � لم 

تكن أمًرا مناسًبا؛ وكان باإلمكان تجنب ذلك من أجل المحافظة على حدٍّ أدنى من 

العالقة مع السلطة. 

المحا�ضر:
الواقع أنه لم يتوقع أحد هذا التحول الدراماتيكي، حتى أشد المتشائمين. لقد 

نضج هذا القرار متأخًرا بالمعلومات الموجودة التي تثبت أن ما تم اتخاذه قد يكون 
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مدروًسا بعناية. 

ولع�ل الغرض منه هو تعزيز الموق�ف، ومحاولة إثبات الوجود،  وتثبيت نمط 

العالقة المستقبلية.

الأ�ضتاذ جا�ضم ر�ضا ح�ضين )رئي�س الحمالت النتخابية(:
س�أحاول تخفيف الضغط على األس�تاذ عباس باإلجابة على بعض األس�ئلة. 

بخصوص األس�تاذ النعيمي، هو قرر الدخول في االنتخابات قبل ثالثة أيام من بدء 

االنتخابات فقط، وكان داخاًل في دائرة عراد وليس كرادي؛ لكن، كما أشار األستاذ 

عباس إلى أن لعبة األصوات لم تكن في صالحه.

وحول مش�اركة المرأة، أضيف على ما تفضل به األس�تاذ عباس فإن التيارات 

الديني�ة تنظر حقيق�ة للموضوع من زاوية الربح والخس�ارة؛ فل�م يكن هناك صوت 

نسائي بارز يمكن االطمئنان إليه وضمان فوزه.

وألك�ون أكثر صدًقا وإنصاًفا، أرى أن قرار مقاطعة الجلس�ة األولى كان خطًأ، 

وتفادًيا ألن يفهم قرار الغياب على أن فيه تقصًدا للملك، تقرر الغياب عن الجلس�ة 

الماضية، بيد أنه ستكون هناك مشاركة في جلسة الغد لعالج التقصير الذي مضى.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
الحدي�ث ذو ش�جون، وعل�ى قدر الش�جن ال�ذي حمله لن�ا كان ق�در المتعة. 

باس�مكم جميًعا، أشكر األستاذ عباس صفوان، واألس�تاذ جاسم رضا حسين على 

حضورهم�ا ومش�اركتهما، وكذلك أنت�م؛ آملين أن ن�رى تفاعاًل إيجابًي�ا أكثر، وأن 

ن�رى هذه التجربة تنتج بش�كل أفضل، وتنعكس ايجابًيا عل�ى التحوالت اجتماعية 

واقتصادية أفضل في مجتمع البحرين. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحمن الرحيم، والصالة والس�الم على أفضل األنبياء والمرسلين 

محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكل عام وأنتم بخير.

ليلتنا معكم، وبكم ، ستكون مميزة إن شاء الله؛ فضيوفنا مجموعة من الشباب 

الناشط اجتماعًيا. س�يحدثوننا عن همومهم وقضاياهم، ممثلين أغلبكم هنا، وكلي 

أمل أن تساهموا معنا في إثراء هذا الحوار للخروج بالفائدة المرجوة منه.

معنا األخ حسين الخباز، طالب في كلية الطب في جامعة الملك فيصل، واألخ 

عل�ي الخباز، طالب في مدرس�ة ت�اروت الثانوية، واألخ وليد س�ليس، وهو طالب 

مبتعث للدراسات العليا في الواليات المتحدة األمريكية في والية أوكالهوما، وله 

سأسلم زمام الحديث أواًل.

الطالب وليد �سلي�س:
ف�ي الب�دء، ال يوج�د ل�دي ش�يء أقدم�ه ف�ي محض�ر المثقفي�ن واألس�اتذة، 

وخصوًصا أس�تاذي الدكتور عبد العزيز المصطفى الذي كنت طالًبا بين يديه، األمر 

الذي يخجلني واقًعا، فهو اآلن يستمع لي بعد أن كنت أنا المستمع له.
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أنا لس�ت منّظ�ًرا، وال كاتًبا، وال مؤلًفا، وال مثقًف�ا، وال ربط لي بهؤالء جميًعا، 

كل م�ا أعرفه عنهم أنهم ملؤوا العالم بتنظيراتهم ومؤلفاتهم وحكاياتهم عن مرحلة 

الشباب، وكانوا في معظم ما يقولونه جزء من تصور ذهني، ال وجود له وال واقعية، 

إنها أحالم مبعثرة، ولعل ما كتبوه لم يكن لزماننا، وربما كانت تنبؤات لجيل شباب 

00))م.

ربما تتس�اءلون عن س�بب بدايتي لحديثي بما بدأت، وأجيب بأن من أش�رت 

له�م � في تصوري � أحد أهم األس�باب التي جعلت الش�باب يص�ل لما وصل إليه 

من تيه فكري وحياتي. ولو سألنا أيهم عما قدم فعلًيا للشباب مما قدم بقلمه لكانت 

اإلجابة مفارقة محزنة. 

تبدأ مرحلة الش�باب م�ع بداية المرحلة الثانوية، وفيها يبدأ الش�اب في التفكير 

بحيات�ه، ع�ن طريق يتعلق ب�ه، وقدوة ينته�ج حياتها، عن عقل راجح يس�اعده على 

تحديد أهدافه وميوله وقراراته التي ستتوقف عليها حياته المستقبلية فيما بعد، لكنه 

ال يجد من يس�اعده في كل ذلك فيتخبط بين الواقع والمفروض، ويقرر دراس�ة ال 

تناس�ب ميوله، أو تخصًصا ال يناس�ب إمكانات�ه الفكرية، وهنا مكم�ن الخلل؛ ألنه 

بذل�ك يعرض نفس�ه لقبول نتائج اختياره، وفي كثير من األحيان ال تس�اعده ظروفه 

المحيطة به فيفشل.

الش�اب الي�وم بحاج�ة إلى توفي�ر رعاية موجهة له ليخط مس�تقبله مق�دًرا دور 

المجتم�ع في رعايته واهتمامه به، األمر الذي يخلق حركة التكاتف االجتماعي في 

مختلف أطيافه. وما يحز في نفسي ويؤلمني هو معاناة شبابنا من البطالة المنهكة التي 

باتت تنهش إرادتهم وحماس�هم للحياة وتفقده�م هويتهم، رغم طاقتهم المتأججة 

التي يبدؤون بها حياتهم، والتي كان باإلمكان المحافظة على مستواها، بل تعزيزها 

لتعود على الوطن بالخير الكثير. ورغم تناول المثقفين لهذه المشكلة في الصحافة 

واإلعالم، إال أنهم لم يطرحوا حلواًل قابلة للتنفيذ.
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وفي المقابل، أرى أحد ش�بابنا الذي لمس معاناة الش�باب مع البطالة فعلًيا في 

الش�ارع يفكر بذكاء، لوضع بعض الحلول الممكنة ويباشر في تنفيذها محقًقا نتائج 

طيبة.

األخ نافع الرويعي الذي له من اسمه نصيب كبير، شاب في السابعة والعشرين 

م�ن عم�ره، وهو مهن�دس يعمل ف�ي لجنة التدري�ب والتأهي�ل في جمعي�ة تاروت 

الخيري�ة، اس�تطاع فعلًي�ا أن يوظف ما يزيد على األلف ش�اب ف�ي وظائف ثابتة من 

خ�الل عدة ملتقيات توظيف نظمها، كان آخرها ف�ي مدارس الخط األهلية التي تم 

توقيع 0)) عقد مع شباب دون المرحلة الثانوية.

نافع لم ينّظر، بل نزل إلى الشارع، هو فقط المس الجرح عن قرب، في األزقة 

والطرق�ات، ب�ل حتى في األحواش التي يجتمع فيها العاطل�ون، وعليهم كان يوزع 

إعالن�ات الوظائ�ف، ويدعوهم لحضور الملتقيات، واس�تطاع فعاًل أن يس�اعدهم 

على تجاوز همومهم؛ فله ألف تحية.

الطالب علي الخباز:
يس�عدني في هذه الليلة أن أكون بينكم، وكما قال األخ وليد، فإنه يخجلني أن 

أتحدث بحضور هذا الحش�د الهائل من المثقفي�ن والكّتاب، لكن فليعذروني على 

قصوري.

تطرق أخي وليد إلى مشكلة الشباب في تحديد ميولهم والتخطيط لمستقبلهم، 

وأث�ر ذل�ك في البطالة التي باتت مش�كلة الش�باب المري�رة. وأنا بدوري س�أتطرق 

للحديث عن ضعف دور المؤسسة التقليدية، والذي يدفع بشبابنا لحالة من الملل، 

ث�م العزوف على أثر اإلحب�اط كنتيجة طبيعية لغياب التوعي�ة والتوجيه رغم وجود 

الرغبة الحقيقية لدى الكثير منهم في أن يكون عنصًرا فّعااًل في المجتمع. 

وحين أذكر المؤسسة التقليدية، فأنا أعني كل مؤسسة تربط الشاب بمجتمعه، 
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كالمؤسسة الدينية والثقافية والتعليمية؛ وهي ما سأرّكز عليه حديثي.

ل�ن أق�دح في نظ�ام التعليم أو ال�وزارة هنا، أنا سأرس�م فقط صورة المدرس�ة 

المثالي�ة الت�ي أتمناه�ا انطالًقا م�ن رؤى اس�تخلصتها كطالب، وأرى أن المدرس�ة 

المثالية التي أتمناها يجب أن تتوفر فيها بعض العناصر منها: 

اأوًل: الديمقراطية:
المدرس�ة ص�ورة مصغرة للمجتم�ع الكبير ال�ذي يضمها، وفيها تنوع بش�ري 

يختلف في نمط تفكيره وتعبيره، وهي مس�ؤولة عن توفير جو من الديمقراطية فيها 

بتقب�ل ال�رأي اآلخر أًي�ا كان توجهه وتفكيره دون حساس�ية أو ح�رج؛ لتكون مثااًل 

يحتذى في نبذ التعصب والفرقة. 

كذل�ك أرى أن المدرس�ة مس�ؤولة بدرج�ة كبي�رة ف�ي الحف�اظ عل�ى عادات 

المجتم�ع وتقاليده واالرتقاء بالطالب في تطويرها بما يتناس�ب ومتغيرات العصر، 

وع�دم االقتص�ار عل�ى اآلب�اء واألجداد الذي�ن قد ال تتأت�ى ظروفه�م لمواكبة هذه 

التغيرات. 

المدرس�ة الت�ي أتمناه�ا، مدرس�ة تس�اعد الطالب في رس�م ش�خصيته بصقل 

الحمي�د من صفات�ه وتحبيبه فيه�ا، وزرع الفضائ�ل والصفات اإليجابية في نفس�ه؛ 

خصوًصا في مرحلة المراهقة وأعتقد أن ذلك أمر بالغ األهمية، كالمثابرة واإلتقان، 

والتفاعل اإليجابي مع األمور، ومرونة التفكير.

ثانًيا: الت�ضجيع:
هن�اك إحصائية ال أعلم مدى صحتها حقيقة قامت بها إحدى الجامعات تذكر 

أن نس�بة اإلش�ارات الس�لبية الت�ي يتلقاها اإلنس�ان يومًيا هي 90%، فيم�ا يتلقى من 

اإلش�ارات اإليجابي�ة ما نس�بته 0)% فقط، ومع اختالف األم�ور االيجابية في حياة 

كل منا، أتس�اءل عن نس�بة التش�جيع التي يتلقاها الطالب في المدرس�ة من مجمل 
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تلك ال� 0)%.

ثالًثا: الم�ضروع الخا�س:
م�ن خ�الل انخراطي في النش�اط المدرس�ي، وج�دت أن لكثير م�ن الطالب 

توجهات وأفكار من ش�أنها إنتاج مشروع يساهم في رفع مستوى الطالب الفكري، 

ا لمعوقين: بيد أني وجدت أن تبني جميع الطاقات من قبل المدرسة أمر صعب جدًّ

المع�ّوق األول: الدع�م المالي، والمعل�وم أن مقصف كل مدرس�ة هو مصدر 
ماله�ا الرئيس، وه�و بطبيعة الحال غير كاٍف لتنفيذ أفكار جميع الطالب. ولذا نحن 

في حاجة إلى ش�ركات ومؤسس�ات تدعم أنش�طة الطالب لترتقي بمستوى التعليم 

في البالد.

المع�ّوق الثان�ي: الوق�ت، فالطالب حي�ن يعمل عل�ى تنفيذ مش�روعه، يضطر 
للتغيب عن بعض حصصه فيفّوت دروسها، وهذا ليس في صالحه.

ه�ذه هي صورة المدرس�ة التي أتمناه�ا، وأنتقل بعدها لمؤسس�تين تقليديتين 

أخريي�ن أتمنى أن تمارس�ا دورهما في مجتمعنا مع الش�باب بم�ا يرتقي بهم، وهما 

المؤسس�ة الثقافية التي تكاد تنعدم في مجتمعنا، حيث ال يوجد حتى اآلن ناٍد ثقافي 

يتبنى المواهب الثقافية واألدبية الناشئة، ومجلس شورى شبابي للربط بين مجاميع 

الش�باب وبين الجهات الرس�مية األخ�رى، وأن تكون هناك آلي�ة تطبيق مقترحاتهم 

فيما يعزز حالة المشاركة المجتمعية في مجتمع واٍع.

الطالب ح�سين الخباز:
مرحًب�ا بكم جميًعا. بداية، وقب�ل أن أتحدث، أدعوكم لمش�اهدة هذا العرض 

التمثيل�ي ال�ذي يحتوي على مش�اهد متعددة لش�باب يصابون باإلحب�اط نتيجة قلة 

الفرص المتاحة أمامهم وسوء العالقة بينهم وبين أسرهم.
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لكل إنس�ان احتياجاته التي تتزايد بتزايد عمره. وحتى يلبي هذه االحتياجات؛ 

ف�إن علي�ه أن يتعامل معها بإيجابي�ة ومرونة. ولئن اتفقت م�ع األخوين فيما طرًحا، 

إال إن�ي أختلف فقط م�ع األخ وليد في كوننا مللنا التنظير بعي�ًدا عن ترجمته واقًعا، 

وأق�ول إنن�ا بحاج�ة للتنظير فع�اًل، ولكننا في المقاب�ل بحاجة إلى حلق�ة وصل بين 

المنّظر والمجتمع وهي ما نفتقده.

ولتلبية حاجات المجتمع وأغلبهم شباب فإننا بحاجة إلى أمرين:

: تفعي�ل دور المؤسس�ات واللج�ان الموج�ودة حالًي�ا، فلدين�ا الكثير من  أوالاً
المؤسس�ات واللجان الخاملة، ولو فّعلت ألنتجت أثًرا إيجابًيا ملموًس�ا وساهمت 

ف�ي تعزي�ز النظ�رة اإليجابية لألم�ور. أقول ذل�ك مبتدًئا بمؤسس�ة األس�رة، مروًرا 

بالمسجد والحس�ينية والجمعيات الخيرية، وانتهاء بالمؤسسات الحكومية التي لو 

ترجمت ما تحمله من اسم لصلح حالنا، أليس لدينا وزارة للتربية والتعليم، وأخرى 

للثقافة وغيرها الكثير!

وتفعي�ل دور ه�ذه المؤسس�ات يك�ون إم�ا م�ن داخله�ا عب�ر م�ن يتحمل�ون 

مسؤوليتها من موظفين، أو من الخارج عبر تعاون المواطنين معها وإن بتوجيه النقد 

والمالحظات والسعي للوصول بها نحو التكامل دون ملل.

ثانياًا: إيجاد لجان ومؤسسات جديدة، فكثير من احتياجات المجتمع المتناسبة 
م�ع تغيرات العصر تحتاج للجان تعمل على تلبيتها بالقدر الممكن، وأنا على يقين 

أنكم جميًعا على علم بما أقول، وربما يكون الجديد فيه أن يطرح على مسمع صناع 

القرار، ليفرض السؤال نفسه حول من هو صانع القرار األهم حولي؟

الحقيق�ة أن�ي لم أجد صانًعا للق�رار أفضل منك أنت كإنس�ان أينما كنت؛ رّب 

أس�رة كنت أم طالًبا، موظًفا كنت أم رّب عمل، رئيًس�ا كنت أم مرؤوًسا. ال ُبّد وأنك 

قادر على اتخاذ قرار يس�اهم في تقدم المجتمع رغم بس�اطته، كأن تقرر التطوع في 
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المؤسسات الخيرية واالجتماعية.

العمل التطوعي نش�اط نبيل، ومحركاته أنبل؛ وإذا استطاع الفرد منا أن يتعرف 

على خيارات هذا الجانب، واكتش�اف قدراته، ومباشرة االنخراط فيه، فإنه سيحقق 

حتم�ا م�ن النتائج ما يعود عليه ومجتمعه بما ال يع�د وال يحصى من اآلثار. ويمكن 

لي هنا أن أذكر بعض اآلثار اإليجابية، منها:

زيادة وعي اإلنسان بمحيطه االجتماعي. �

االنفتاح على اآلخرين بمالمس�ة تجاربهم، وبناء عالقات إنسانية مختلفة  �

األبعاد.

استشعار سعادة العطاء من أجل العطاء، فضاًل عن حصول األجر. �

تطوي�ر المه�ارات الش�خصية، ووجودنا بينك�م اآلن يذكرن�ا كيف كانت  �

البدايات.

تعزي�ز العالقات األس�رية في األس�ر التي يتش�ارك أفرادها هم�وم العمل  �

التطوعي.

وبالمناسبة، قد يعتقد البعض أن العمل التطوعي يحكمه سن ما، كفترة الشباب 

مثاًل، والحقيقة أن األمر ليس كذلك؛ فحتى أطفالنا يس�تطيعون تقديم الكثير بش�يء 

من التوجيه. 

وقب�ل أن أنه�ي حديث�ي، وعوًدا عل�ى ب�دء، أرى أن احتياجات اإلنس�ان قابلة 

لتلبيته�ا، ولك�ن بالنظ�رة اإليجابي�ة له�ا، بالتع�اون عليها، وأخي�ًرا بحف�ظ تجربتها 

لالستفادة المستقبلية منها. 
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الأ�سئلة والمداخالت:
الدكتور عبد العزيز الم�ضطفى )ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الملك في�ضل(:
في الواقع، أحب أن أش�كركم على ما قدمتموه أيها الش�باب، وكنت أتمنى لو 

ل�م تع�دوا ورقة، رغم ما في ذلك م�ن تميز، إال إني أجد التلقائية ف�ي تبادل الهموم 

بعيًدا عن التنظير أفضل. 

أجريت دراس�ة ع�ام 006)م )6)4)ه( حول مش�اكل الش�باب، ولم يتصور 

أحد مخرجات قضاياهم ومشاكلهم ومنها ارتفاع معدل البطالة والجريمة بمختلف 

أشكالها، فضاًل عن قضايا االنتحار وانتشار المخدرات، إدماًنا وترويًجا.

في وطننا الحبيب، يبلغ مجموع إجازة الطلبة 63) يوًما في الس�نة. أتمنى من 

كل ش�اب مراجعة حس�اباته وإنتاجه في هذه الفترة، متمنًيا لش�بابنا اس�تيعاب حرج 

المرحلة التي يعيشونها وأهميتها في تحديد مستقبلهم بالوجه الذي يقرروه هم. 

وتنقس�م فترة المراهقة حقيقة إلى ثالث مراحل، األمر الذي يجهله الكثير من 

الناس، تبدأ األولى فيها من س�ن الحادية عش�رة إلى الرابعة عشرة، ثم تبدأ المرحلة 

الثانية من س�ن الخامسة عشرة حتى السابعة عش�رة، وهي مرحلة مليئة بالتناقضات 

الت�ي نرى آثارها في الش�ارع من س�لوكيات غير مرضية، لتمتد المرحل�ة الثالثة من 

س�ن الثامنة عش�رة حتى الثالثة والعشرين، وقد تطول هذه األخيرة. وعدم استيعاب 

المراهق للمرحلة التي يمر فيها ينتج له الكثير له من المش�اكل، منها تش�وش مفهوم 

الحري�ة لدي�ه؛ فيعتبرها بذلك من ممتلكاته الش�خصية التي ال يح�ق ألحد التدخل 

فيها، وعلى أثر ذلك يقصر في واجباته، ويفش�ل ف�ي تحديد التخصص الذي يريد، 

فيتجاوز حدود عالقاته مع ذويه، حتى أنه قد يضرب والديه.

قدمت قبل فترة مجموعة من المحاضرات في مدارس مختلفة، وسألت عدًدا 

كبي�ًرا من طالب الثانوي�ة العامة عن التخصصات التي يريدون دراس�تها، ووجدت 
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أن ما نس�بته 70% منهم ال يعرفون اإلجابة، وال يملكون تصوًرا مس�تقبلًيا يعالجون 

ب�ه ح�ال عدم قبوله�م في الجامعة. وفي أس�وأ الظ�روف، وجدت طالًب�ا يختارون 

تخصصات تخالف ميولهم واهتماماهم ألسباب مختلفة. 

من جميل ما س�معت فيما تقدم، حديث الش�باب عن تطوير الشاب لمهاراته، 

وأضيف على ما ذكروه أن المهارة ال تمنح وال تشترى، بل تكتسب. وأرى أن أحد 

وسائل اكتسابها ما تطرق له األخ حسين الخباز من الحديث حول العمل التطوعي، 

وأش�كره جزياًل على لفتته تلك؛ فعدد كبير من الش�باب ال يعون أهمية هذا الجانب 

في حياتنا.

كذلك راق لي حديثه عن اإلجازة الصيفية التي يضيعها الكثير من الش�باب في 

األكل والنوم والس�هر دون إضافة ما يثري رصيد المجتمع، وبمناس�بة الحديث عن 

اإلج�ازة الصيفية، فقد عملُت ومجموعة من الباحثين دراس�ة على ش�باب المنطقة 

الش�رقية بصفة عامة واخترن�ا مجموعة لتحديد اهتماماتهم ف�ي االنترنت، وخرجنا 

معه�م بأربعة مح�اور تصدره�ا الترويح والفن والجن�س، فيما ج�اءت الثقافة آخر 

القائمة.

ثقاف�ة ش�بابنا في هبوط طردي خلقت من أغلبهم أناًس�ا بعيدي�ن كل البعد عن 

تداعيات العالم ثقافًيا وسياسًيا؛ وقد قمنا بعمل دراسة على مستوى مجلس التعاون 

الخليجي حول مفهوم العولمة، فجاءت نسبة جهل الشباب السعودي له.

في الدراس�ة طرحت س�ؤااًل على الش�باب حول مصادر إش�باع الحاجات في 

تصورهم، فلم تتجاوز النتيجة تكنولوجيا االنترنت، قيادة الس�يارة، الهاتف النقال، 

التنجي�م، التلفاز، التطعي�س، واألصدقاء، وحتى في معالجة المش�اكل، لم تعكس 

اس�تراتيجياتهم وعًي�ا وإدراًكا مفترضين من ش�باب يافع؛ فق�د اقتصرت على طلب 

المس�اعدة من صديق، التهرب من المش�اكل، االتكال على المجتمع واالقتصاص 
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منه بما نرى من حوادث يومية على الساحة. 

أخيًرا، أتمنى أن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نقف أمام مرآة أنفسنا لنحاسبها 

لنبني مجتمعنا بعدم االكتفاء بثقافة المدرس�ة التي تخلقها لنا المناهج المس�تهلكة. 

كل المنى أن يكون عام 006)م )6)4)ه( عام حب وسعادة وحضور للجميع.

الأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اأديب وكاتب(: 
سمعت حتى اآلن ما يثلج الصدر من شباب واعد فبارك الله فيه، وبه.

األخ علي الخّباز ذكر ما ينبغي أن تقدمه المدرس�ة لطالبها، وأضيف هنا نقطة 

أراه�ا مهمة؛ وه�ي أن مناهجنا الدراس�ية تفتقر إلى العلوم الحياتي�ة التي ال غنى لنا 

جميًعا عنها، كما في الس�لوك واالس�تهالك. في مجتمعنا نماذج ال تعد، تؤكد على 

أهمي�ة اعتماد ه�ذه المناهج، منها أنك تج�د من يبني منزال بعش�رين غرفة، نوم في 

ا، أو تجد من  الحي�ن ال�ذي يحت�اج فيه لث�الث غرف فق�ط على الم�دى البعيد ج�دًّ

يشتري لخمسة هواتف نقالة ال يكاد يستعمل غير واحد منها فقط، ال لشيء، سوى 

لقصور إدراكه، فيبقى بذلك مبعثًرا.

الدكتور توفيق ال�ضيف )مفكر وكاتب(:
أش�يد باإلخوة الثالثة اللذي�ن تحدثوا بما فاجأني حقيقة، فم�ا قدموا كان أكثر 

بكثي�ر مم�ا كنت أتوق�ع، لذا أش�كرهم على ذلك. لكن�ي ال أخف�ي مفاجأتي بضيق 

بعضهم من قضية التنظير الذي قد يتصوره بعض الناس ضرًبا من الفلس�فة، وأجده 

ضد السفسفة؛ فهو تفسير األشياء ومحاولة الوصول ألسرارها واستخراج القوانين 

ا، ولو كان لدينا تنظير ألنتجنا علما ينتج بدور هقوة. منها، وهذا ما ينقصنا حقًّ

من جانب آخر، الحظت س�يطرة قضية البطالة على ذهنية الش�باب، وأتس�اءل 

عن س�بب ذلك ب�داًل من الحديث عن حلول بديلة بالنظ�ر لألمام، ولكم تمنيت أن 

أسمع منهم تعريًفا بأنفسهم كممثلين لثقافة ما. فإلى أي عصر وإلى أي ثقافة حقيقية 
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ينتمون؟ هل إلى ثقافتنا المليئة بالخرافات واألس�اطير، والتي نصدرها للخارج، أم 

إلى ثقافة أهل العلم والفكر التي صدرها لنا أهلها؟

لق�د تح�دث الدكتور عب�د العزيز المصطفى عن ش�باب يقتل�ون أوقاتهم أمام 

ا  شاش�ات االنترنت. وفي المقابل، هناك ماليين من ش�باب العالم يس�افرون س�نويًّ

بغرض اكتش�اف البالد، اكتشفوا أفريقيا، آسيا، واكتسبوا بذلك علما قدموه للعالم، 

وس�اهموا ف�ي حل مش�كلة البطالة بخلقهم جس�ًرا يربط بين الناس ف�ي الدنيا وبين 

القدرات المتاحة. فهال كان شبابنا كذلك؟

الطالب ح�ضين الخباز:
فيم�ا يخص كالم الدكت�ور عبد العزيز المصطفى، أقول أنه ربما تحدثنا بلغتين 

مختلفتين، وقد يكون ذلك سببا في أن ال نفهم بعضنا، دعني أشعر بما تقوله ألفهمه، 

أو فسأضيع ما ترغب في إيصاله لي. أما الدكتور توفيق السيف، فأنا لم أتحدث عن 

البطالة بقدر ما تحدثت عن تلبية احتياجات، وحين ذكرتها فألؤكد حاجتنا للتعاطي 

معها بواقعية ومنطق.

الطالب وليد �ضلي�س:
أح�ب أن أعقب على مداخلة الدكت�ور توفيق حول تركيزنا على قضية البطالة. 

وأتساءل، وهل تنبع مشاكل الشباب جميًعا سوى من البطالة؟ 

موؤيد الخباز )طالب في جامعة البترول(:
اليوم نزلت من جامعة البترول لسببين، أهمهما أني وعدت أخي حسين الخباز 

بالمشاركة، وما أرغب في طرحه هنا هو نقطتين. أوالهما هي أن قيادتنا االجتماعية 

في المنطقة موجودة، لكنها تس�اهم في إقصائنا بش�كل ملم�وس وواضح. والنقطة 

الثانية هي أننا بحاجة لوجود أحزاب تخدم المجتمع، وال أعني األحزاب السياسية، 
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ب�ل تل�ك التي تس�اهم في خدم�ة المجتمع وتس�اهم في تطوي�ره واالرتق�اء به، فما 

أحوجن�ا لح�زب تطوير، وكم أتمن�ى أن يكون لدينا حزب ديني واحد يلملم ش�مل 

فرقتنا بين مختلف توجهاتنا الدينية.

الأ�ضتاذ منير النمر )�ضحفي(:
حقيقة اش�كر الش�باب عل�ى محاضرته�م القيمة، وفع�اًل يبدو أنهم اس�تعدوا 

لها بش�كل جيد. أن�ا أجد أن للمؤسس�ة الدينية الي�د الطولى في انحراف الش�باب. 

وم�ن الممكن أن يك�ون هذا الكالم بعيًدا تماًما عن ج�ادة التفكير الحر، لكني أرى 

المؤسس�ة الدينية، م�ع احترامي الش�ديد للعقل الذي يديره�ا � وال أخص بكالمي 

هنا ش�خًصا معينًا � تتخذ لها قمة في اإلنجاز، ثم ال تدع الش�باب يتجهون إلى أفكار 

جديدة إبداعية.

وحول مش�كلة التنظي�ر، أتفق مع الدكتور توفيق فيما طرح�ه، وأضيف أننا من 

�ا كانت دون  األفض�ل أن ال نص�ادر اآلخري�ن، وأن نحاول أن نب�دع في مجاالتنا أيًّ

االستهانة بدورها وأثرها.

لق�د تح�دث األخ مؤيد الخباز عن نق�د النخبة، وأنا أتفق مع�ه تماًما فيما قال، 

إال أن�ي أضيف خطأ تعميم النقد، فهناك نخبة فاعلة في مختلف المس�تويات. وفي 

المقابل، هناك نخب ال تعنى إال بالتنظير، وهي الفئة المستحقة للنقد فعاًل.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضيوخ )كاتب(:
أن�ا أعتق�د أن هن�اك توجًها عاًم�ا لدى المؤسس�ات التربوي�ة والتعليمي�ة لبناء 

المهارات وتفعيل دور الش�باب في العم�ل االجتماعي والعمل التطوعي، لكن ثمة 

مش�كلة لمس�تها من خالل تجربتي في العمل كمش�رف طالبي ف�ي جامعة البترول 

على األنش�طة الطالبية، وقد احتككت بقطاع واس�ع من الش�باب، وهذه المش�كلة 

تتجلى في عدم وجود مقدرة فعلية لتنفيذ الخطة، ولذا أقترح أن نش�ارك في تحقيق 
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اله�دف باالحت�كاك بالمؤسس�ات التعليمية والمس�اهمة في إقناع أصح�اب القرار 

بتفعيل هذا المشروع.

النقط�ة الثاني�ة فيم�ا يتعلق ب�دور الش�باب، أن�ا أعتقد أنه�م ال ُب�ّد وأن يكونوا 

أصح�اب المب�ادرة، وأن يش�قوا طريقهم بوع�ي، وأعتقد أن المؤسس�ات التعليمية 

والتربوية بوضعها الحالي س�وف تمنحهم الكثير في هذا الجانب وتهيئ لهم فرصة 

االنط�الق. وأكاد أجزم أن الش�باب ضيوف األمس�ية، واألس�اتذة الحاضرين معنا، 

كان�ت لديهم ميزة المبادرة، اس�تطاعوا بها أن يصلوا إلى م�ا وصلوا إليه اليوم. ولذا 

أنصح الشباب بانتهاج ذلك على وعي وبصيرة.

الأ�ضتاذ ر�ضي ح�ضن الغمغام )رجل اأعمال ونا�ضط(:
منذ ما يقارب السنتين، فكرت في مشروع للزواج الميسر بالقطيف بمهر قدره 

0) آالف ري�ال. ورغ�م معارضة الكثير من أصحاب القرار ل�ي، ولحاجة الكثيرين 

الملحة نفذت المش�روع وافتتحت مكتب الزواج الميس�ر في القطيف، واستطعت 

تزويج خمس�ة وعش�رين ش�اًبا بمهر وقدره 0) آالف ريال، وأسس�ت خًطا س�اخنًا 

للمساعدة في حل المشاكل. وأعتقد أن هناك الكثيرين ممن سمع عن هذا المشروع، 

حتى أن إذاعة MBC FM غطت نش�اطي، فضاًل عن بعض الجرائد. المش�روع يحتاج 

لتموي�ل م�ادي جعلن�ي أعرضه مش�جًعا رج�ال األعم�ال وأصحاب الق�رار ولكن 

اس�تجابتهم البطيئة لم تكن إال لتزيدني حماًس�ا، حتى إني أسس�ت مؤخًرا مشروًعا 

تح�ت اس�م )ترقب زيارتي(، زرت ل�ه أكثر من أربعمائة ش�خص وأكثر من أربعين 

منزاًل بجهود فردية تهدف إلى تفعيل جو من الثقافة الدينية الهادفة بأساليب مبسطة.

وقب�ل أن أتوجه لمش�اريعي الخاص�ة، كنت عضًوا س�ابًقا في لجن�ة التوظيف 

والتأهي�ل في جمعي�ة القطيف الخيرية، واس�تطعت آن�ذاك توظيف اثنين وس�بعين 

ش�خًصا كانوا يعانون من مش�اكل البطالة التي أوصلت بعضهم لمحاولة االنتحار. 
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وبمناس�بة الحدي�ث عن البطالة، فأنا أش�عر أن انغالقنا عن المب�ادرات التي تقدمها 

الدولة هو أحد أهم أسبابها، فال يوجد حتى اآلن � مثاًل � في صندوق المئوية الذي 

تدعمه الحكومة أكثر من أربعة أشخاص فقط. 

الطالب ح�ضين الخباز:
أعت�ذر إذ ل�م أتمكن على ما يبدو في إيصال فكرت�ي التي كانت تراودني حول 

أهمي�ة اس�تغاللنا لطاقاتنا لتلبي�ة احتياجات بعضنا أًي�ا كان مجالها ب�دًءا من محيط 

األس�رة، وانتق�ااًل للمجتم�ع بمختل�ف فئاته وش�رائحه. وأتق�دم بالش�كر الجزيل 

لألستاذ جعفر الشايب على هذه الفرصة الطيبة التي التقيناكم فيها، كما أشكر جميع 

من حضر، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



المحا�سرة ال�امنة

التحوالت الثقافية في المجتمع
1428/2/17ه الموافق 2007/3/6م

ال�سيف: الدكتور علي بن حمد الخ�سيبان �
كاتب

مدير الندوة:الأ�ستاذ ذاكر بن علي اآل حبيل*)1) �

*  كاتب وناشط حقوقي، وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.
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ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

العربي�ة  � العل�وم  بكالوري�وس ف�ي عل�م االجتم�اع، كلي�ة 
واالجتماعية، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ماجس�تير في عل�م االجتماع، كلي�ة اآلداب جامع�ة الملك  �
سعود.

ماجس�تير ف�ي اإلدارة التربوي�ة من قس�م اإلدارة التربوية من  �
جامعة بنسلفانيا الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية.

دكت�وراه في الفلس�فة ف�ي تخصص السياس�ات التربوية من  �
نفس الجامعة.

مدير عام برنامج السياحة والمجتمع بالهيئة العليا للسياحة. �
عضو في العديد من المجالس والمراكز واللجان كمجلس  �

إدارة م�دارس ري�اض نج�د األهلي�ة بالري�اض، ومجل�س 
التطوي�ر التربوي ب�وزارة التربي�ة والتعليم، ومرك�ز التطوير 

التربوي بوزارة التربية والتعليم.
ش�ارك ف�ي العدي�د م�ن الن�دوات والمؤتم�رات المحلي�ة  �

والدولية، والبرامج الحوارية تلفزيونية وإذاعية.
ل�ه العدي�د من البح�وث والكتابات المختلف�ة في مجموعة  �

م�ن الصحف والمج�الت الس�عودية. ويكتب حالياً�ا مقاالاً 
أس�بوعياًا في صفحة ال�رأي بجريدة الوط�ن، وكان قد كتب 
في جريدة الجزيرة وأشرف على قسم الندوات فيها من عام 

989) � 994)م )409) � 4)4)ه(.



التحوالت الثقافية في المجتمع

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته.

الحدي�ث ع�ن الثقاف�ة حدي�ث متش�عب، وي�زداد ه�ذا التش�عب حي�ن يتركز 

الحدي�ث على طبيعة التحول الثقافي وأث�ره على التحوالت األخرى في المجتمع. 

وألنن�ا نعي�ش هذه األيام ربيًع�ا ثقافًيا ف�ي المنطقة في ظل مع�رض الكتاب المنظم 

في العاصمة الرياض، فس�يكون المعرض نموذًج�ا تطبيقًيا لمحاضرة الدكتور علي 

الخشيبان، وسيحدثنا فيها عن الثقافة كتعريف، وكمنتج اجتماعي وفكري له أبنيته، 

مستعرضا هذه األبنية ودورها في دفع عجلة الثقافة في المجتمع، فأهاًل وسهاًل به.

ن�س المحا�سرة:
قدمت إلى المنطقة الش�رقية في رحلة عمل ضمن نش�اط الهيئة العليا للسياحة 

الت�ي أدير برنامجها الس�ياحي العام. وبترتيب مع األخوة، اتصل بي األس�تاذ جعفر 

ا حضوري فيه؛  الش�ايب طالًبا مني المش�اركة في هذا المنتدى الذي أس�عدني ج�دًّ

لم�ا وجدت فيه من نش�اط واض�ح وملموس عبر م�ا يزودني به األس�تاذ جعفر من 

رس�ائل الكترونية أس�بوعًيا. وكم ه�ي كبيرة فرحتي لكوني اآلن بي�ن نخبة طيبة من 
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األخ�وة ذوي األف�كار النيرة الذين أحس�ب لهم حس�اًبا كوني ق�رأت للكثير منهم، 

وأع�رف طاب�ع المنطق�ة الثقافي ال�ذي يضمهم. وليس�مح لي الجميع، ف�إن منطقة 

القطيف تعد من أكثر مناطق المملكة وعًيا يشهد بذلك عدد المثقفين واألكاديميين 

واالختصاصيين في مختلف مجاالت الحياة.

الحقيق�ة إن ارتباط�ي بالثقاف�ة لم ينش�أ م�ن كوني مؤلًف�ا، بل كاتًبا ف�ي جريدة 

الجزيرة الس�عودية، وآنذاك، لم تس�مح لي ظروف العمل بس�بب السفر إلى أمريكا 

مبك�ًرا إلكم�ال دراس�تي، ولكن�ي أكملتها وع�دت ع�ام )00)م )))4)ه( ألجد 

اهتمامات�ي في الكتابة ق�د نضجت، فبدأت كتابة مقال أس�بوعي في جريدة الوطن. 

وأصدقك�م الق�ول أن الكتابة مرهقة، خصوًص�ا إن كان متابعيه�ا أمثالكم، وهذا ما 

أشعرني بأني في مأزق، فماذا أستطيع أن أقدم لكم غير محاولة بسيطة ربما تداركنا 

م�ن خاللها قضية متزامن�ة مع حدث المملكة الثقافي ه�ذه الفترة وأعني به معرض 

الكتاب الدولي في الرياض الذي أسس له منذ سنتين.

الواقع أن ثمة إش�كالية تواجهني في حديثي عن الثقافة، لرغبتي الملحة في أن 

يوض�ح لي م�ن أحادثه مفهومه للثقاف�ة إن كانت مكوًنا اجتماعًي�ا أو أداة فكر؛ فمن 

الدارج في مجتمعنا حين نتحدث عن إنس�ان مثق�ف أننا نعني كونه قارئ ذو رصيد 

معلوماتي ومهارات معرفية يستطيع من خاللها أن يكون حافًظا أو لديه القدرة على 

الق�راءة والفه�م؛ وذلك م�ن أدوات الثقافة الت�ي ال يكفي وجودها في إنس�ان ما أن 

نحك�م عليه بالثقاف�ة عموًما، فالثقافة الكل هي مكون مختل�ف تماًما لكل ما حولنا 

وم�ا نتعامل معه مما ه�و جزء من ثقافتنا ومجتمعنا، ول�كل مجتمع في الواقع ثقافة 

تميزه؛ ولذا ستالحظون من خالل طرحي أن أتحدث عن جزئيتين:

عن الثقافة كمنتج اجتماعي بعاداته وتقاليده، وأبنيته االجتماعية واالقتصادية، 

وع�ن أدوات الفك�ر التي نس�ميها ثقاف�ة انطالًقا من التثق�ف، وهو زي�ادة المعرفة. 

وعندما أتحدث عن التحوالت الثقافية في المجتمع، فإني أقصد الجزئيتين وأثرهما 
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في إعادة تش�كيل الثقافة نفس�ها، تماًما كما لو تحدثت عن قيم�ة قراءة كتاب ما، ثم 

تطرق�ت ألثر قراءته ف�ي اإلنتاج الفكري عل�ى حياة القارئ االجتماعية وانعكاس�ه 

على الثقافة بشكل عام.

الثقاف�ة كتعريف، هي مدل�ول اتفق الجميع على أنه إنتاج بش�ري دائم الوجود 

مس�تمر، وهي بالمعنى الش�امل كل الموجودات ذات العالقة باإلنسان التي ينتجها 

ويجعله�ا مح�ور اهتمام�ه. وليس له�ذا اإلنتاج البش�ري داللة يمك�ن الحكم عليه 

بالتطور والتخلف من خاللها، ألن التش�ابه في وجود الثقافات يحول دون أن تتميز 

ثقاف�ة عن أخرى بمكوناتها المتماثلة مع غيرها من حيث عناصر الثقافة التي تمثلها 

الع�ادات والتقاليد والقيم، ولك�ن يمكن التمييز حقيقة بالنظ�ر إلى مدى الوعي في 

تلك العناصر.

وأقدم تعريف للثقافة هو تعريف )إدوارد تايلور( بأنها كل مركب يش�مل على 

المع�ارف والمعتقدات، كالفن والع�ادات والتقالي�د، وكل القابليات األخرى التي 

يكتس�بها اإلنس�ان كعض�و ف�ي مجتمع معي�ن. وهذا التعري�ف إطار ش�امل ال يكاد 

يتجاوز التعريف الذي قدمته، ولكنه يضيف عناصر أدق كنوع من الش�مولية؛ حيث 

أن الثقافة قابلة لكل منتج إنس�اني، ولذلك هي ليس�ت مس�ؤولة عن وعي اإلنس�ان 

بمنتجه الثقافي، ولكن عن تش�كيل منتجه الثقاف�ي والمتمثل في أدواته التي يتحرك 

بها عبر التاريخ ويحمي نفسه من االنقراض عبرها.

يتس�اءل الكثي�ر ع�ن كون الثقافة س�بب ف�ي تطور اإلنس�ان أو تخلف�ه، وأقول 

أن الثقاف�ة ما هي إال منتج لإلنس�ان، وبحس�به يجد اإلنس�ان موقعه عل�ى الخارطة 

االجتماعي�ة، وهن�اك درج�ة للوعي تحدد مدى رق�ي هذا اإلنس�ان بثقافته لمصاف 

معينة والعكس صحيح.

ويختل�ف تعريف الثقافة من فكر آلخر حس�ب المنهج ال�ذي ينتهجه؛ فالفكر 
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الماركس�ي، يرى أن الثقافة هي كل القيم المادية والروحية ووس�ائل خلقها ونقلها 

مما يس�تخدمه المجتمع. والحقيقة أنه تعريف يروق لي، لما أجد فيه من استمرارية 

الثقافة باستمرار اإلنسان مما ال يمكن انقطاعه.

م�ا تقدم م�ن تعريفات وغيرها يفرض س�ؤااًل حول من تك�ون الثقافة؟ وأراها 

مكونات تحيط باإلنس�ان، صنعها لنفس�ه، وأنتجها فكره، لتس�اهم في تنظيم حياته 

االجتماعي�ة بالطريق�ة التي يقترحها ويتع�ارف عليها مع أقرانه م�ن أفراد المجتمع، 

ولذل�ك يجعله�ا في إطار يس�تطيع تطويرها م�ن خالله أو يبقيها كما هي في س�ياق 

صنعها التاريخي.

وق�د يختلط مفهوم الثقافة بمفهوم الحض�ارة، والواقع أنه ال يخلو مجتمع من 

ثقافة ما، في الوقت الذي تخلو فيه كثير من المجتمعات من الحضارات، ويختلف 

العلم�اء ف�ي عدد الحض�ارات على وج�ه األرض، � وهي مع اختالفه�م � لم تصل 

لعدد الثقافات في العالم، والتي تجاوز عددها األقصى باتفاق العلماء 600) ثقافة.

وق�د ينظر لثقافة بلد ما، على أنه�ا حضارته، وليس هذا ما يهمنا هنا؛ بل معرفة 

كيفية تحول ثقافة بلد ما إلى حضارة بنقلة جوهرية أدت إلى بروزها؟

الحقيق�ة، أن لإلنس�ان مهما تدنت درجة ثقافته، فإن لدي�ه من الوعي ما يجعله 

ق�ادًرا على تحديد الثقافة األفضل له، وليس بجمي�ع جزئياتها بطبيعة الحال. ونرى 

النقلة التي أحدثها الغرب في حضارته باالس�تفادة من الحضارات في مرحلة زمنية 

س�ابقة، هذه النقلة تفتح لمن يرغب مج�ااًل للتنافس بين الحضارات إلجراء تعديل 

على مكوناتها الثقافية لتحس�ين التشبه معها، وهذا ما تفعله بعض الدول العربية مع 

الحضارة الغربية السائدة في عصرنا الحالي.

والعالق�ة بي�ن مكون�ات الثقافة وصنع الحضارة أساس�ية للق�ول بأنه ليس كل 

وع�ي ثقاف�ي يمكنه أن يؤدي إلى حضارة بش�كل مباش�ر. فصنع الحض�ارات حالة 
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تصل بالثقافة إلى التغيير الشامل في عناصرها دون استثناء شيء من الماضي؛ لتبقى 

مكوناته في س�جل مجتمعها التاريخي، يتذكره�ا أو يرغب في إعادتها، األمر الذي 

ق�د يرفضه التش�كيل الجديد للثقافة، ومن هنا، ينش�أ الصراع بين أج�زاء الثقافة من 

خالل أفراد المجتمع ومواقفهم المختلفة إزاء التحول في هذه األجزاء. 

إن ما ذكرته جميًعا كان مقدمة لحديثي حول التحوالت الثقافية في المجتمع، 

وسأستش�هد عليها بمعرض الكتاب الدولي في الرياض الذي اختلفت ردود الفعل 

تجاهه.

تح�والت المنت�ج الفك�ري والتجدي�د في�ه، يعتب�ر من القضاي�ا القابل�ة إلثارة 

االعت�راض، لك�ن الفكر أول الحصون التي تحاول الثقاف�ة التقليدية الدفاع عنه من 

قب�ل األف�راد العتقادها أن مج�رد تغيير الفكر ُيع�ّد انقالًبا على جزئية م�ن التقليدية 

الس�ائدة في مجتم�ع ما. ويميل علم االجتماع الحديث لفكرة وجود س�بب مهيمن 

للتغيير االجتماعي، كما يميل لالعتراف بتعددية أنماط التغيير بمصادرها الخارجية 

والداخلية والمختلطة في كونها تأتي بخط مستقيم أو متعرج. 

والحدي�ث عن التحول يتطلب معرفة م�ا هو التحول، وهو كما جاء في معجم 

مصطل�ح العل�وم االجتماعية عملي�ة هجر اتجاه أو نس�ق قيمي، وإح�الل اتجاه أو 

نس�ق قيمي آخر جديد محله. وانطالًقا من هذا التعريف، يجب التفريق بين التحول 

والتغيير الذي يؤدي إلى حالة مختلفة من اإلطار الثقافي أوس�ع مساحة من التحول 

الذي يعتبر جزئًيا مهما بلغت درجته، فهو ليس عملية شاملة ألي ثقافة. ومدلوله أقل 

تأثيًرا من التغيير، ولكنه يؤسس لحالة من االنتقال لمرحلة مختلفة في بناء العناصر 

الثقافية، وهو ليس بترف، بل س�مة تناس�ب المجتمعات التقليدية لبحثها الدائم عن 

مح�اوالت للتغيي�ر وذلك عند اكتش�افها لخلل في أحد أجزائه�ا االجتماعية يتمثل 

في مش�اكل اجتماعية وتربوية. وتبحث الثقافة التقليدية عن وس�ائل التحول بطرق 

مختلف�ة نتيج�ة إلجباره�ا على التعام�ل مع الحض�ارة، وتتطلب هذه الش�روط بيئة 
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مناسبة، كالرغبة في االنفتاح الفكري.

وأخط�ر التحوالت الثقافية في المجتمع، ما يمكننا أن نطلق عليه طفرة ثقافية، 

تل�ك التي تس�تعمل أدوات الثقاف�ة المتحولة جغرافًيا دون أن تدخ�ل عليها عناصر 

جديدة تشير لتحول حقيقي في المكون المعرفي والقيم والعادات؛ مما يبشر بانهيار 

سريع لها. ذاك أن التغير االجتماعي يحدث التغيير الثقافي وليس العكس. 

لق�د توصل )ملت�ون( إل�ى أن كل قيمة إنما هي نت�اج اجتماع�ي توارثناه جياًل 

بع�د جي�ل عن طريق أحد النظ�م االجتماعية. وم�ن خالل ذلك، نس�تطيع أن نطلق 

عل�ى األدوات المؤدية للثقافة بمفهومها المعرفي، كونها تعد نتاًجا بش�رًيا كالكتب 

والرواي�ات، مع اإلش�ارة إلى أن قيم الثقاف�ة تتميز بأنها معتق�دات مصدرها الثقافة 

والتفاع�ل االجتماعي، كونها تعمل من خالله وتس�مح ل�ه بإبرازها أو تغيير بعضها 

بش�كل دائم أو مؤقت لقدرتها على التواصل مع األبنية االجتماعية بطرق ووس�ائل 

مختلفة، مما يعني تأثيرها فيه تدريجًيا حتى تشمله.

وحين أطبق ما تقدم على واقع معرض الرياض الذي أقيم عامي 007)،006)م 

)8)4)،7)4)ه(، أجدني أتس�اءل إن كان قد أح�دث تحواًل، وكيف تم له ذلك؟ 

وع�ن الش�روط التي يج�ب توفرها إلحداث ذل�ك التحول، فضاًل عن أس�ئلة كثيرة 

يجب أن نس�ألها جميًعا للداللة على المدى الذي يقدم به المجتمع نماذجه الثقافية 

وطرق تحولها.

لق�د ع�اش المجتمع ف�ي الفترات الس�ابقة حالة ف�راغ ثقافي مفتقًرا لمش�روع 

اجتماع�ي ناضج أدى لتوق�ف جوانب كثيرة من ثقافته، حت�ى جاء معرض الرياض 

محدًث�ا آثاًرا جانبية تمثل�ت في نهم ملحوظ يعكس جوًعا ثقافًي�ا حقيقًيا في بعضه، 

ورغبة في اكتشاف جديد سمح بعد حظر في بعضه اآلخر. 

لق�د بدا معرض الرياض في ش�كله كعملية بيولوجية في جس�د اجتماعي بقي 
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فاق�ًدا لفيتامي�ن معي�ن فترة طويل�ة من الزم�ن، حتى إذا ظه�رت آثار فق�ده الجانبية 

علال، أصبح عالجها باإلش�باع الظاهري عبر الطرق المسموحة أو الممارسة خفية 

للممنوع هو الحل.

الواق�ع، إن�ا نعيش درجة م�ن الحظر أثرت كثي�ًرا على تكوي�ن ثقافتنا في زمن 

الثقافة المحظورة التي واجهت انقالًبا تمثل في كثير من وجوه الثقافة، منها نموذج 

مع�رض الكتاب في الري�اض ع�ام 007)،006)م )6)4)، 7)4)ه(، وأحداث 

كلية اليمامة. 

م�ا ح�دث، ليس إال تعبي�ًرا عن انفت�اح قد يكون غي�ر محتمل بدرجة مباش�رة 

للثقافة، وخطورته المتوقعة تكمن في أن االنفتاح الثقافي في محتوى المعرض من 

الكت�ب والمواد الثقافية لم يحدث بش�كل تدريجي، األمر ال�ذي يخلق خطًرا على 

الفئات المغيبة عن الوعي الثقافي، حيث يؤدي به إلى نوع من الهوة المعرفية متأثًرا 

بعفوي�ة بفك�ر مؤل�ف ما في ظل غي�اب خلفيته المعرفي�ة حول هذا الفك�ر الذي قد 

يكون مغلوًطا. ومن جهة أخرى، قد يبدي المجتمع ممثاًل ببعض الفئات رفًضا لهذا 

النوع من اإلش�باع الثقافي لما تعتبره فيه من خطر محدق بها، وهنا ال ُبّد من الحذر 

م�ن خل�ق أبنية ثقافية قد تؤدي إلى تطرف التعاطي مع الثقافة، مما يؤدي إلى نش�وء 

تيارات فكرية تنمو تحت الس�طح تعمل إلى عزل المجتمعات العربية واإلس�المية 

عن الواقع الثقافي.

وأن�ا حينم�ا أتح�دث عن التدرج ف�ي االنطالق فلس�ت أدعو إل�ى التوازن في 

مناقش�ة القضي�ة، فالفك�رة أبع�د م�ن ذلك بكثي�ر؛ إذ يج�ب أن ال تت�رك التحوالت 

الجزئي�ات المكون�ة للثقاف�ة لوحده�ا، بحي�ث يت�م توفي�ر دع�م األبنية واألنس�اق 

االجتماعي�ة األخرى. ف�إذا ضمنا حصول مع�رض الرياض دعًما من المؤسس�ات 

التربوي�ة واإلعالمي�ة والثقافية، فس�نكون بذلك ق�د وفرنا تهيئة مس�بقة تتعود عليها 

األجيال تراكمًيا وليس دفعة واحدة.
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مع�رض الري�اض، تظاه�رة ثقافية لم تك�ن جديدة؛ ولكن الف�رق الذي حدث 

مؤخًرا وس�اهم ف�ي ظهورها وبروزها ه�و إيجاد مؤثر في البن�اء االجتماعي، أدرك 

المتابع جدة شكله الثقافي الذي أطل برأسه من المعرض، حيث لم يقدم المعرض 

ف�ي دوراته الس�ابقة جديًدا على الس�ائد الفك�ري، ولم تمثل امت�داًدا حقيقًيا لما هو 

موجود خارج قاعاته. 

في العامين األخيرين، حدث ما أس�تطيع تس�ميته بعملية الترميم الس�ريعة عبر 

خلق فرصة جادة للتحول في األبنية الثقافية، رغم عدم انقالبه على أي قيمة سياسية 

أو ديني�ة أو اجتماعي�ة أو أي واق�ع محظ�ور. فق�اوم جمي�ع مح�اوالت اإلجهاض 

المقترحة التي اتهمته بكونه جريمة ثقافية، وهذا األمر أخطر ما يواجه الفكر وأدواته 

التقليدية. ولو تتبعنا أشكال الحرب على األنشطة الثقافية في العقود الماضية للمسنا 

تطوًرا كان أبرزه الحرب على الشعر والرواية والقصة والحداثة.

وكمؤش�ر أدبي للتحول، تشير اإلحصاءات لتزايد ملموس في اإلنتاج الفكري 

في المجتمع خالل العامين الماضيين، وربما ساهم الشعور باالنفتاح في ذلك وإن 

كان مبطن�ا بالخوف والقلق. وقد قارب مجموع اإلص�دارات خالل العام الماضي 

المائة إصدار بلغ مجموع الروايات فيها اثنين وخمسين رواية، أربع وعشرون رواية 

منها لنساء، تسع عشرة امرأة منهن طرحن نتاجهن للمرة األولى. وقد أثبتت الرواية 

أنها أقدر األدوات الثقافية على كش�ف الواقع االجتماعي بتش�خيص أبعاده. ورغم 

م�ا قاله النقاد حول ع�دم نضج هذا النتاج، إال إني أرى أن نض�ج الرواية في اإلطار 

النقدي مرتبط بالنضج الثقافي للمجتمع.

وقبل أن أختم، أريد اإلشارة لقضية الثقافة التي تنتج وتستورد في مجتمع واحد. 

فق�د كش�ف لنا معرض الرياض معضلة النش�ر ف�ي مجتمعنا، حي�ث أصبح الكّتاب 

الس�عوديون يطمحون إلى النش�ر عبر دور نشر خارجية تستوعبهم وتحتويهم. وهنا 

يفرض الس�ؤال نفسه عن افتقادنا لمثل هذه المؤسسات؛ األمر الذي يحتاج تحقيقه 
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لتغيي�ر في األبنية اإلداري�ة والبيروقراطية، وه�ذا ما أتمناه حقيق�ة إليماني بخطورة 

تصدير المنتج المحلي للخارج ثم إعادة اس�تيراده بعد إعادة تدويره أو حجز بعضه 

لهوى بيروقراطي.

ختاًما أش�كركم على حس�ن االس�تماع، وأرجو أن أكون قد قدمت ش�يًئا أكاد 

أجزم أنكم أعلم مني به، والسالم عليكم ورحمة الله بركاته.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )كاتب ونا�ضط حقوقي(:

بع�د ش�كري للدكت�ور علي على ه�ذه المحاض�رة القيم�ة، أبدي ل�ه إعجابي 

بتفاؤله الواضح لمس�تقبل المجتمع الثقافي، وأظن أن هناك ما يدعو فعاًل للتفاؤل، 

منه على س�بيل المث�ال إحالة الخالف�ات المتعلقة ب�األدب والثقافة ل�وزارة الثقافة 

ب�داًل من وزارة العدل للحكم فيها، ومن�ه كذلك تنظيم معرض الكتاب في الرياض 

التي تفضلت بالحديث عنها؛ والذي تم فيه الس�ماح بدخول كتب لم يكن ليس�مح 

لها بذلك س�ابًقا، ولكني رغم ذلك أستش�عر بعض القلق لعدم وجود تش�ريع لهذه 

التظاهرة، األمر الذي قد يس�بب لها ارتداًدا، فال زالت هناك مقاالت تحظر وكتاب 

يمنعون، ورقابة متسلطة تمارس، وقيود تفرض. 

كلي أمل أن تتكرر هذه الظاهرة الثقافية في مختلف مناطق المملكة، وأن يتبنى 

هذا المشروع من قبل المؤسسات القادرة من أجل تحقيق انفتاح فكري.

المحا�ضر:
أن�ت تتف�ق مع�ي على وجود خط�وط حمراء؛ لكن م�ا أري�د أن اطرحه لقضية 

أعيش�ها ككاتب ف�ي جريدة الوطن أنه حت�ى الخطوط الحمراء غي�ر محددة، وهذه 

أكبر اإلشكاليات.
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الدكتور توفيق ال�ضيف )مفكر وكاتب(:
إنه�ا لفرصة طيب�ة أن ألتقي بالدكتور علي وأتعرف عليه وأس�تمتع بهذا الطرح 

الراق�ي والثري بالمعلومات واألفكار النيرة التي قد نتفق على قيمتها، ونختلف في 

درج�ة األخ�ذ بالفكرة األصلية فيه�ا وحتى أكون أكثر وضوًحا س�أتحدث في نقاط 

محددة:

، ف�ي تحدي�د ماهي�ة الثقافة، أظن بوجود مش�كلة فهمي�ن مختلفين، نحن  أوالاً
نتح�دث ع�ن الثقاف�ة عندم�ا نق�ول أن الثقاف�ة ه�ي ما يج�رده اإلنس�ان م�ن األبنية 

االجتماعي�ة س�واء اقتصادًيا أو س�لوكًيا أو إعالمًيا، ثم يحوله�ا إلى قيم ومفهومات 

تتح�ول إلى ما نس�ميه بالثقافة؛ وه�ذه عملية تفاع�ل ذهني. وأحياًنا نقص�د بالثقافة 

حي�ن ننطقه�ا، الفكر الذي هو صناعة الثقافة أو ما يس�مى بالفع�ل الذهني في اللغة 

االنجليزي�ة؛ وألن الذي�ن يتحدثون في الثقافة يعتمدون عل�ى تعريفات تطورت في 

عل�م االجتماع الغربي الصنع، فإن هذه التعريفات ال تتطابق مع تعريف تراثنا، وهنا 

تحدث اإلشكالية في تعيين المفهوم.

ثانيا، تفضلت بقولك أن التغيير االجتماعي يحدث تغييًرا ثقافًيا وليس العكس، 
ولست أفهم لماذا؟ كوني أرى التغيير االجتماعي تغيير ثقافي بذاته، قد ال أرى ذلك 

إن عبرنا عن الفكر بالثقافة ليطرح الس�ؤال نفس�ه حول ما إذا كان الفكر ينتج تغييًرا 

اجتماعًيا أم ال، أما الثقافة كعملية فعل ذهني فأنا أخالفك فيها الرأي.

ثالث�ا، افترض�ت تدريجية التغي�ر الثقافي، وأتصور اس�تحالة ذل�ك، وتجارب 
العال�م خير ش�اهد؛ فالتغير الذي حص�ل في الواليات المتح�دة األمريكية بعد قيام 

الث�ورة األمريكية، والثورة الصناعية، ودخول اليابان بعد الحرب العالمية الثانية في 

العص�ر الصناعي، كل تلك التحوالت الثقافي�ة حدثت عن طريق الصدمة والتحول 

الفجائ�ي. وأعتق�د أن من يقوم بالتغيير هم أش�خاص ال مصلحة لديه�م في الواقع 

الس�ائد يريدون خلق مصلحة لهم، إذ ال مبرر لتغييرهم واقًعا يستفيدون منه، وحين 
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يحدث صراع بينهم وبين أصحاب المصلحة القائمة فسيكون باب التغيير قد انفتح.

المحا�ضر:
الحقيقة أنك اقترحت نفس اإلش�كالية التي بدأت أنا فيها وهي التس�اؤل حول 

ماهية الثقافة، وهي إشكالية يقع فيها الكثيرون باعتبار أن علم االجتماع علم غربي، 

ولذل�ك أح�اول جاهًدا عندما أقدم أي فكرة أن أرك�ز على أن يكون هناك فصل بين 

المعرفة والثقافة.

بالنس�بة إلى التس�اؤل حول من يغير اآلخر، فهذه فكرة لم أطرحها هنا بشكلها 

المطلق، ألنني اخت�رت أن يكون معرض الرياض أنموذًجا. لذلك، فكل ما طرحته 

من أفكار كان الدائرة التي دار حولها المعرض. وأراك قد ذهبت أبعد مما أردت أنا 

من إش�ارة إلى القلق الذي أحدثته الهوة الثقافية. وغم أني أتفق معك في أنه لم يقم 

بالتغيي�ر من هو صاحب المصلحة، إال إن�ي لم أصل لهذه الفرضية في المثال الذي 

أدرسه كونه ال يزال وليًدا صغيًرا. ويبقى االختالف من أفضل الظواهر الصحية التي 

م�ن الممكن أن تميز مجتمع من المجتمعات، ذل�ك أنه يخلق جوهًرا حقيقًيا المًعا 

ا يجتمع حوله الناس بفكرة جديدة. مشعًّ

الأ�ضتاذ محمد النمر )رئي�س تحرير مجلة الواحة الف�ضلية(: 
األفكار التي تفضلت بها في الحقيقة أفكار رائعة ونيرة، ولكن اس�مح لي أمام 

هذا التفاؤل الكبير الذي غلف طرحك أن أبدي لك ظني في إشكالية اختيار معرض 

الرياض كنموذج للتحول الثقافي. ال أريد أن أكون متش�ائًما، ولكني لم أجد حقيقة 

أن حج�م المعرض ق�د وصل إلى ما تفضلتم به من االنفتاح، فقد منعت العش�رات 

من دور النشر من بيروت وغيرها من المشاركة في اللحظة األخيرة رغم أنها كانت 

مدرجة على القائمة، وهذا ما أعتبره نكسة ثقافية بكل المعايير.

أك�رر أن�ي ال أري�د أن أكون س�لبًيا أو متش�ائًما، ولكن الواقع يؤك�د أن الحرية 
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اإلعالمي�ة ال ت�زال مكبوتة. وق�د تكون هناك إرادة ج�ادة في التغيير ل�دى البعض، 

ولكن في الجهة المسيطرة على اإلعالم في بلدنا ال تزال غير مستعدة لذلك.

المحا�ضر:
أنا ش�عرت بهذه النظ�رة الحزينة من التش�اؤم، وأعرف أنها ج�اءت من تجربة 

أو واق�ع ربم�ا أك�ون بعيًدا عنه أو ل�م أعرفه أساًس�ا، لكني أعطي أماًل لنفس�ي على 

األقل دون أن أفرضه على أحد بأن وخزة إبرة في قماش مس�احته عشرة أمتار طواًل 

وعرًض�ا تخل�ف أثًرا كيميائًي�ا وفيزيائًيا وميكانيكًيا، فقد تتس�ع وتش�مل كل الرداء. 

وه�ذا هو المنطلق الذي انطلقت منه حقيقة أس�تاذ محم�د، وما تعاني منه نعاني منه 

نحن أيًضا ككتاب نواجه انتقادات ال نملك أمامها أن نحاجج.

الدكتور �ضعود البلوي )كاتب في �ضحيفة الوطن(: 
ب�ودي أن أعلق على ما أورده الدكتور علي حول مفهوم الحضارة والثقافة. أنا 

أرى أن الثقاف�ة العربية ال تزال تواجه إش�كالية مفاهيم ثالثة ه�ي الثقافة والحضارة 

والمثق�ف. وألن مف�ردة الثقافة مس�توردة كما تفضل الدكتور علي، فإنه لم يس�تطع 

الفك�ر العرب�ي التعام�ل معه�ا، ورغ�م أن ط�ه حس�ين � مثاًل � ق�د تناولها ف�ي كتابه 

)مس�تقبل الثقافة في مصر(، وتناولها سالمة موسى في بدايات عصر التنوير العربي 

إن جاز التعبير، كما تناولها غيرهم؛ إال إنا ال نزال ندور فيما دار فيه هؤالء المثقفون 

والمفكرون األوائل.

وق�د ح�اول علم�اء )الفروغلوجي�ا( تحدي�د القضي�ة أو العالق�ة بي�ن الثقاف�ة 

والحض�ارة لما يرونه من العالقة بينهما، والقضية برأيي قضية فلس�فية أصاًل تعيدنا 

إل�ى الخالف في وجهة النظر بين فيلس�وفين كبيري�ن � إن جاز التعبير � هما ماركس 

وهيغ�ل، فمارك�س يرى أن الم�ادة أصل األش�ياء، بينما يرى هيغ�ل أن الفكر أصل 

األشياء.
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تمثل الثقافة بمعناها الواسع والشامل النشاطات المعنوية والعادات والتقاليد، 

لك�ن المنت�ج الثقاف�ي ه�و ما يعب�ر عنه بمصطل�ح الحض�ارة؛ والحض�ارة التي هي 

أس�لوب الحياة األكثر تطوًرا تتبلور وتنعكس بفعل الثقافة التي هي أس�لوب الحياة 

األكثر تطوًرا أو تخلًفا.

فيم�ا يخ�ص مع�رض الكت�اب، أن�ا زرت المعرض ف�ي مرتي تنظيم�ه، ورغم 

أن�ي ل�م أجد فيه تغييًرا كبيًرا وتطوًرا ملموًس�ا، إال إني متفائل لم�ا أجده فيه من نقلة 

كبي�رة حقيق�ة. فقد وضعن�ا أمام منتجات فلس�فية فكرية بعد أن كن�ا محصورين في 

أيديولوجيا معينة لخمس�ين س�نة مضت، وهذا يعيدنا إلى قضية المثاقفة التي يعيدنا 

القب�ول به�ا ألمر هام هو التعددي�ة واالختالف، وهو الحل األمثل لمش�كلة أحادية 

الثقافة العربية التي نعيشها.

أيًض�ا أن�ا متفائل من ناحي�ة اإلنتاج، واإلنت�اج األدبي خصوًص�ا؛ فكما تفضل 

الدكت�ور علي حول وجود إحصائية بأن الكثير من المنتجات األدبية في هذه الس�نة 

خصوًصا كتبت لروائيين وروائيات وأدباء س�عوديون وألول مرة يكتبون، هذا دليل 

أن المجتمع يعيش فس�حة بعد احتقان، وهذا ما يحتاج له ليس�اهم في عملية التغيير 

بعيدا عن التشاؤم الذي ال أمل من ورائه.

الأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
أش�كرك على طرحك دكتور، واس�مح لي أن أكاش�فك فيما وجدتني أختلف 

معك فيه اختالًفا كبيًرا. تناولَت الثقافة كمنتج ودس�تور، وأعتقد أنها منتج ومحرك، 

واألمر الذي يجب أن ال نغفله فيها كوننا نستخلص العقل الجمعي وسلوك األفراد 

ف�ي بع�ض األوقات بعضا من بع�ض. وحين نتكلم ع�ن القيم في مجتم�ع ما، فإننا 

نخلط بينها في كثير من األوقات وبين المبادئ، رغم الفرق بينهما في كون المبادئ 

متغي�رة أمام ثبات القيم، انطالًق�ا من تداعيات العصر والثقافة. كذلك، تحدثت عن 
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الفص�ل بي�ن المعرفة وبين الثقافة، وأجد أننا حين نتكل�م عن علم المعرفة كمدخل 

للمعرفة، وبين ثقافة المجتمع، فإن ثمة عالقة غير واضحة بينهما.

م�ن جهة أخرى، أتس�اءل عن التفكي�ك، هل هو تفكي�ك للمجتمع أو تفكيك 

للف�رد؟ أو أن هناك ثقافة فردية كما تطرق له�ا الدكتور توفيق بمعنى مغلوب، األمر 

ال�ذي يؤدي إلى أن ينعكس معرفة الفرد على ثقافة المجتمع حين نتكلم عن الثقافة 

كسلوك.

ذك�رت فيما ذكرت أيًضا أن هناك مجتمعات بدون حضارة، وأنا أختلف معك 

في ذلك، إال إذا قس�منا المجتمع إلى جماعات صغيرة وافترضنا أن هذا القس�م من 

المجتمع ال يمثل حضارة شاملة.

قل�ت أيًض�ا إننا أمة عربية واحدة ولس�نا كذل�ك، حيث ال تجمعن�ا لغة واحدة 

كأبس�ط دليل، لذا علينا أن نسمي األشياء بأس�مائها، وقد تناولت موضوع اللغة بما 

أثار فّي سؤااًل حول الحديث عن اللغة كلغة فكر أال تتصف بالشمولية، وأن التغيير 

توصيف أعمق.

المحا�ضر:
الحقيقة أنه يبدو أننا ال نختلف في جوهر المس�ألة بقدر ما نختلف فلس�فًيا في 

كيفية وضع النقاط عليها.

كالن�ا متأث�ر بقضية اللغة، معرفتك األجنبية التي أع�دت صياغتها لي بالعربية، 

وهن�ا مكم�ن المش�كلة، األم�ر الذي اكتش�فته بمج�رد حديث�ك عن قضي�ة المنتج 

والمحرك. 

اللغ�ة العربي�ة ناضج�ة، ونضجه�ا يكم�ن ف�ي اس�تعدادها الس�تقبال المنت�ج 

الحض�اري اآلخ�ر. ولكنا جميًعا يس�تهوينا المنت�ج الغربي، ويروق لن�ا إتباعه حتى 

في فلسفتنا للمواقف، ورغم حاجتنا الملحة لهذا المنتج، فضاًل عن حاجتنا لنكون 



(4( التحولت ال�قافية في الم�تم�

أج�رأ مم�ا نحن علي�ه في التعاطي معه، إال إن�ا ال نبذل جهًدا ف�ي تكييفه ليتوافق مع 

واقعنا اعتباًرا للتقاليد كأبسط عذر.

ختاًم�ا، أش�كر جمي�ع المداخ�الت. اس�تفدت كثي�ًرا وكلك�م أس�اتذة لي، ما 

ش�رفتموني به وأنتم وضعتموني في هذا المكان وحملتموني مس�ؤولية كبيرة لكني 

كل م�ا أطمح له حقيقة وهذا هو ش�عوري أن أكون قدمت ش�يًئا أث�ار حفيظتكم من 

خالل طرح تس�اؤل أو تعليق. والحقيقة هذا ما أشعر به في العيون وأستشعره فيمن 

تحدثوا. ولو اتفقنا جميًعا ألصبحنا نسخة واحدة وفكر واحد، وهذا لن يفيدنا ولن 

يفيد مجتمعنا، وكلنا أمل إن شاء الله أن تتحقق كل طموحاتنا وأفكارنا.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أكرر ش�كري لس�عادة الدكتور علي الخش�يبان على تش�ريفه لنا ف�ي المنطقة، 

وحض�وره مندوب�ا ع�ن الهيئة العليا للس�ياحة، وأتمن�ى أن تثمر هذه الزي�ارة بأفكار 

وتبادل مش�اريع إن ش�اء الله، كما أثمن هذا الجهد الطيب ف�ي المحاضرة الممتازة 

والرائعة التي أثارت في الحقيقة مجموعة من التساؤالت المهمة التي تحتاج لوقت 

أطول لمناقش�تها، ولكن نتمنى إن ش�اء الله أن تتكرر هذه الزيارات وهذه اللقاءات 

الطيبة.

أش�كركم جميًع�ا، وأخ�ص بش�كري األخ�وة الذين رافق�وا الدكت�ور في هذه 

الزيارة، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





المحا�سرة التا�سعة

مشروع القطيف الجميلة
1428/2/24ه الموافق 2007/3/13م

ال�سيف المهند�س عي�سى بن اأحمد المزعل �
عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد زكي الخباز*)1) �

*  مهندس وناشط اجتماعي.



ال�سيرة الذادية:

عيس�ى أحمد حس�ين المزعل، من مواليد سيهات 955)م  �
)374)ه(

حاصل على ش�هادة البكالوريوس في الهندس�ة الكيميائية،   �
من جامعة البترول والمعادن عام 978)م

حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. �
ا للمشاريع في شركة سابك. � عمل مهندساً
رئيس مجلس إدارة شركة المثالية الدولية ومديرها العام. �
عضو في العديد من الجمعيات األهلية. �
عضو منتخب في  المجلس البلدي بمحافظة القطيف. �
كتب في القضايا االجتماعية والسياسية. �
أش�رف على تأسيس )مركز الش�باب المسلم( في الواليات  �

المتحدة األمريكية.



مشروع القطيف الجميلة

كلمة الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى)
أرح�ب بكم جميًعا في ه�ذا اللقاء، كما أرحب بضيوفنا الكرام الذين ش�رفونا 

الليلة في منتدى الثالثاء الثقافي الذي نهدف من خالله للتفاعل مع مختلف القضايا 

االجتماعية والثقافية، وأن نحقق شراكة مجتمعية فاعلة.

س�معتم في الفترة األخيرة عن خبر مهم بالنس�بة لنا في المجلس البلدي، وهو 

خبر قرار وزير الشؤون القروية والبلدية سمو األمير متعب بن عبد العزيز بخصوص 

فص�ل ميزانية بلدية محافظ�ة القطيف عن أمانة المنطقة الش�رقية، وذلك بعد جهود 

طويل�ة لألخ�وة الزمالء في المجل�س البلدي، ورجاالت المنطق�ة واألهالي الذين 

س�اهموا جميًع�ا في تعزيز ه�ذه المطالبة حتى تمت االس�تجابة الكريمة لهم، األمر 

ال�ذي نأم�ل أن يكون فاتحة خي�ر نتحمل بها مس�ؤوليتنا جميًعا لالس�تفادة من هذا 

القرار بالعمل المشترك لتحقيق األهداف التي نتطلع لها جميًعا.

الموض�وع الثاني الذي أود أن أش�ير له هو مش�روع »حمل�ة القطيف الجميلة« 

الت�ي ط�رح فكرتها األساس�ية المهندس عيس�ى المزع�ل عضو المجل�س في أحد 

اجتماع�ات المجلس ف�ي الصيف الماض�ي، وأقرها المجلس، واتخ�ذ على إثرها 
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مجموعة من الخطوات العملية. ومع أن الحملة لم تدش�ن رس�مًيا، إال أن التفاعل 

معها كان مشرًفا من قبل مختلف شرائح وفئات المجتمع والمسؤولين الذين تحدثنا 

معهم، كس�عادة مدير عام تعليم البنين الدكتور عب�د الرحمن المديرس، ومدير عام 

تعليم البنات الدكتور سمير العمران اللذان اجتمعنا بهما اليوم من أجل إشراك الفئة 

الطالبية في هذه الحملة، ولقينا منهما الترحاب والشكر للمجلس على هذه البادرة 

والعمل الذي اعتبروه مثالًيا.

كل المن�ى أن تحق�ق هذه الحملة أهدافها وتعود بالخي�ر الذي نتمناه للجميع؛ 

فمحافظتن�ا تزخر بالعديد من العوامل التي تهيئها لتكون في مقدمة المحافظات في 

مختلف الجوانب.

ف�ي األس�بوع الماضي، كانت لدين�ا زيارة من قبل مس�ؤولين ف�ي الهيئة العليا 

للس�ياحة، وتفاعل�وا م�ع مجموع�ة م�ن األطروح�ات الت�ي قدمها المجل�س لهم، 

م�ن بينها تطوي�ر قلعة تاروت والمناط�ق المحيطة بها، وتمت زي�ارة بعض المواقع 

األثرية، كقلعة دارين وس�وق الخميس بالقطيف وما ش�ابه، ووجدن�ا لديهم الرغبة 

القوية للتعاون، وهذا مما يحملنا مسؤولية أكبر.

أقدم ش�كري للمهندس عيس�ى المزع�ل على فكرته الرائع�ة، وآمل أن نتعاون 

جميًعا لتحقيقها. 

المحا�سرة:
بداي�ة أرح�ب بكم جميًعا، وأش�كر األس�تاذ جعفر الش�ايب رئي�س المجلس 

البل�دي إلفراده مس�احة في ج�دول محاض�رات المنتدى لحملة مش�روع القطيف 

الجميلة؛ التي ما كانت لتتم لوال جهوده الطيبة وتعاونه المثمر.

لقد أش�ار األس�تاذ جعفر لفصل ميزانية بلدية القطيف ع�ن أمانة الدمام، وذكر 

الجه�ود الت�ي بذلت م�ن قبل عموم أعض�اء المجل�س للوصول إلى ه�ذه النتيجة، 
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ولك�ن � والحقيق�ة تذكر � إن جهود األعضاء مجتمعة، ال تقارن بالجهود التي بذلها 

األستاذ جعفر وحده، وال أقول ذلك مجاملة ولكن إلحقاق الحق.

»القطي�ف الجميلة« مش�روع عبر عن�ه الكثيرون بالجميل، وه�و يحمل عنواًنا 

جمياًل، والنفس اإلنسانية تعشق الجمال.

وقد أس�مينا المشروع )القطيف الجميلة( وليس القطيف النظيفة لجمال البعد 

االيجابي، فقد أردنا من خالل هذه الحملة أن نغرس بذرة، أن ننشئ كياًنا، أن نضع 

إطاًرا من خالله تتمحور أنش�طة محدثة تفاعالت اجتماعية. أردنا أن ننش�ئ ورش�ة 

عمل في كامل محافظة القطيف، وأن نخلق مشاركة بين مختلف أطيافه االجتماعية 

بصورة مس�تمرة، وليس كما تعودنا سابًقا بتحديد أسبوع واحد للنظافة ننساها بعده 

طيلة العام.

س�أعطيكم هنا ص�ورة وافية عن نش�وء فكرة الحمل�ة؛ فقد ب�دأ الحديث عنها 

في ش�هر ربي�ع 7)4)ه اآلخر، وبدأنا الجزء التنفي�ذي األول من الحملة في محرم 

8)4)ه حيث قامت به البلدية، ونأمل أن نبدأ الجزء الثاني خالل أقل من شهر.

)نحو جمال ونظافة مستمرة( اعتمدناه شعاًرا، وقصدنا بذلك إننا سنسعى مًعا، 

وبش�كل مستمر على العمل من أجل إبقاء القطيف نظيفة جميلة ولن يكون جمالها 

مرتبًط�ا بنهاية الحمل�ة. ألن الحملة ما هي إال عمل توعوي له أبع�اده وأهدافه التي 

يرجو تحقيقها للمدى الطويل. 

والحقيق�ة أن�ي عندم�ا نقلت لألخ�وة أعض�اء المجل�س الرغبة ف�ي أن تكون 

القطي�ف أجم�ل محافظة على مس�توى المملك�ة فوجئ الجميع وظن�وا أني أمزح. 

وعندم�ا ذكرته�م أن الخب�ر ف�ازت كأجمل ثان�ي مدينة عربي�ة ترددوا. وأج�زم بأننا 

ق�ادرون عل�ى أن نصنع من القطي�ف أجمل محافظة على مس�توى المملكة، ولكن 

الوسيلة ال تقتصر على تخطيط وإنشاء واجهات بحرية مثاًل فقط، أو ببناء مجسمات 
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جمالية، بل بإش�راك ش�رائح المجتمع في هذا المشروع، والمقصود أنه ال يجب أن 

تنحصر هذه القضية في الجهة المنفذة للحملة أو المشرفة عليها أو حتى في البلدية 

ككل. 

في أحيان كثيرة، تواجه المش�اريع عقبة البدء لكون الميزانية ال تس�مح مثاًل أو 

لعدم اكتمال الخطة ونضوجها. وبالنس�بة لمش�روع حملة القطيف الجميلة، فعندما 

بدأن�اه، ل�م يكن لدينا تصور واضح ح�ول إمكانية توفير ميزانية كبي�رة، فقررنا البدء 

بأس�رع وقت باإلمكان�ات المتاحة، مع الس�عي في تنميتها والعمل على نش�ر ثقافة 

الحملة وتوعية الناس لها.

لقد ناقش المجلس الكثير من األفكار لتعزيز التعاون بين البلديات والمواطنين 

لدع�م حملة القطيف الجميلة، منها فكرة عين النظافة. وعين النظافة فكرة حضارية 

تعتم�د عل�ى فك�رة أن الجهات األمني�ة غير ق�ادرة على أن تق�وم لوحده�ا بالرقابة 

على القضايا المتعلقة بش�أنها المباش�ر، فتوظف لها أفراًدا يكون�ون لها عينًا. فنحن 

كبلديات، ليس لدينا جهاز تنفيذي عسكري)شرطة(، ومع أن هناك نظام يمنع بعض 

الس�لوكيات ويعاقب عليها، إال أن هذا النظام ال يكاد يطبق، وصالحياتنا ال تخولنا 

إللق�اء القبض على المخالفين األمر الذي يؤدي إلى التس�يب. وعين النظافة مهمة 

تقوم بها جهة ما � كاألمانة أو المجلس البلدي � حيث تعين أفراًدا يكونون عيوًنا لها 

يقومون بتس�جيل أرقام الس�يارات التي يخالف أصحابها قواعد النظام، ويسلمونها 

للجهات المسؤولة كنوع من المشاركة في رصد المخالفات للحد منها.

وفك�رة عي�ن النظاف�ة فك�رة ال تقتصر عل�ى من يت�م تعيينهم من قب�ل الجهات 

المسؤولة فقط، بل أن كل مواطن يستطيع القيام بها بدافع الشعور بالمسؤولية تجاه 

القطي�ف وحملته�ا الجميلة. وكلنا يدرك أن الدور األساس�ي رغم تحمل البلديات 

له، إال أنها ال يمكنها القيام به لوحدها بجعل القطيف جميلة على مدار الساعة دون 

تعاون المواطنين وتكاتفهم.
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الب�دء من حي�ث انتهى اآلخ�رون كان حليفنا في اعتماد آلي�ات نتوقع بتنفيذها 

ا م�ن تجربة مدين�ة الخبر في  ا للحملة؛ فقد اس�تفدنا جدًّ الخ�روج بنتائ�ج طيبة ج�دًّ

حملته�م، وأضفن�ا له�ا تصوراتنا المنطلق�ة من اس�تيعابنا لحاجة مجتم�ع القطيف 

باخت�الف ش�رائحه وذلك بعق�د اجتماعات م�ع هذه الش�رائح. فقد ق�ام المجلس 

بجلسات مختلفة مع فناني وفنانات التشكيل في المنطقة، فضاًل عن مدراء المدارس 

ورؤس�اء الجمعي�ات واألندي�ة واللجان األهلية، رغب�ة منا أن يكونوا خب�راء لنا في 

الجمال الذي هو عنصر أساس في حملتنا. وقد خرج المجلس بالكثير من األفكار 

التي سيتم تطبيقها يوم االفتتاح ومنها نصب خيم توعوية، تنظيم مسرحيات، برامج 

تنظيف الشواطئ، مسابقات المرسم الحر، توزيع نشرات طالبية، فعاليات سياحية 

وغيرها مما يخدم فكرة المش�روع. وس�تكون هناك مس�ابقات ألجمل حي وأجمل 

شارع وأجمل مدرسة من أجل إشعال روح الحماسة والتنافس بين الجميع. 

وكم�ا تفض�ل األس�تاذ جعفر في بداية األمس�ية، فق�د التقى المجل�س البلدي 

بمدي�ري تعلي�م البنين والبن�ات الدكتور عب�د الرحمن المديرس، والدكتور س�مير 

العم�ران، وط�رح في اللقاء معهم�ا الكثير من األف�كار والفعالي�ات التي يمكن من 

خالله�ا توعي�ة الفئ�ات الطالبية وضم�ان تفاعلهم ال�ودي مع المش�روع بعيًدا عن 

أسلوب التلقين الخالي من المرح. 

اس�تغرقت دراسة المشروع حوالي العام، بدأ التنفيذ الفعلي لحملتها التوعوية 

في شهر يناير 007)م )محرم 8)4)ه(، وكان موعد الحملة قد حدد في الثاني من 

شهر ربيع األول، إال أنه وألسباب مرتبطة بقرار األمانة تأجل للسابع عشر من نفس 

الشهر، أي ما يقارب األسبوعين.

وكما سبق وقلت، أنه لم يوضع تصور عام لميزانية المشروع، ألن ذلك قد يؤخر 

عملي�ة البدء في ح�ال عدم الحصول عليه كاماًل، ولذل�ك ارتأينا البدء بالممكن مع 

تدارس األفكار التي من شأنها دعم المشروع كفكرة أحد بنود عقود النظافة، والذي 
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يس�مح بدعم حم�الت التوعية عن طريق جمع المال م�ن مختلف الجهات القادرة 

عل�ى الدع�م؛ تماًما كما فعل األخوة الزمالء في الخبر، حيث بادروا لالس�تفادة منه 

بنس�بة بجمع حوالي ثالثة ماليين ريال عن طريق االستعانة بالمقاولين والمواطنين 

ومختلف الفئات المهتمة بالنظافة.

ما تقدم، كان فكرة مختصرة عن مشروع حملة القطيف الجميلة، والتي تهدف 

إل�ى ارتق�اء دور المجتمع في مس�اهمته المرج�وة إلنجاح الحمل�ة، والتي نأمل أن 

تتجاوز حدود النظافة إلى الوعي الكامل بقيم الجمال راجين أن تشارك في تحقيقه 

جميع أطياف المجتمع وفئاته.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ علي اآل زريع )�ضخ�ضية اجتماعية(:

بداية أش�كر األستاذ عيسى المزعل على هذا العرض اللطيف، كذلك األستاذ 

جعفر الذي أتاح لنا لفرصة طيبة لنتعرف عل هذا المشروع بشكل واٍف.

محافظة القطيف من أجم�ل مناطق المملكة طبيعة وأثراها بيئة، ومن الممكن 

ا اس�تغالل ه�ذه العناصر لجعلها من أفض�ل مناطق المملك�ة وأجملها إطالًقا.  جدًّ

بي�د أن ثمة أس�باب تحول دون تحقيق ذل�ك، وأهمها في نظ�ري تراكم المخلفات 

والقمامة بين واحاتها، خصوًصا الجهة الغربية من واحة سيهات، ومختلف جهات 

واحة القطيف بش�كل ال يمكن قبوله لتش�ويهه جمال المنطق�ة، كالمناطق الزراعية 

ومنطق�ة التركي�ة الصناعي�ة المكتظ�ة بالمخلفات الصلب�ة. لذا، آمل م�ن المجلس 

البلدي االهتمام بهذه القضية واإلسراع في تدارسها وحلها.

الأ�ستاذ محمد الدهان )نا�س� اجتماعي):
بصفتي رئيس اللجنة الرياضية في تاروت، وأقوم مع نخبة من ش�باب المنطقة 

الرياضيين على تنظيم العديد من الدورات الرياضية التي تقام تحت رعاية المؤسسة 
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التجارية أرى أنه يمكننا استغالل هذه الدورات للتعريف بالحملة، علًما بأن دوراتنا 

تشمل مختلف الفئات العمرية.

المحا�ضر:
بخص�وص مخلف�ات القمام�ة في محافظة القطي�ف، فمنذ بداية ش�هر محرم، 

ب�دأت البلدي�ات بالعم�ل على نظاف�ة المناطق. فاتفق�ت مع مقاول�ي النظافة الذين 

أنف�ذوا عمالهم لتجميع المخلفات الصلبة. أما المناطق الزراعية، فإنه يحصل لدى 

المواطني�ن أحياًن�ا التباس بي�ن دور البلدي�ة ودور وزارة الزراع�ة، ولكن المجلس 

عموًما يطمح إلى أن تكون القطيف كلها جميلة، ويس�عى للتعاون مع كل الجهات 

المسؤولة لتحقيق الجمال في كل مناطق القطيف.

ا، وأنا أش�كر  أم�ا بخص�وص عرض األس�تاذ محم�د الده�ان فهو جمي�ل جدًّ

مبادرت�ك واهتمام�ك أخ محمد.وق�د درس أعض�اء المجلس فكرة إش�راك بعض 

الش�خصيات المش�هورة والمحبب�ة لنفوس المواطني�ن في المحافظ�ة في مختلف 

المج�االت كالمج�ال الرياض�ي، لم�ا تملكه القطيف م�ن كف�اءات رياضية موزعة 

في نوادي مدنها وبلداتها، مما قد يس�اهم في نش�ر ثقافة المشروع لشريحة أكبر من 

الناس.

الأ�ضتاذ �ضعود الفرج )كاتب و�ضاعر(:
ما تفضل به األستاذ عيسى من اقتراحات كان جيًدا. وأقترح متسائاًل عن إمكانية 

إش�راك خطب�اء المنبر الحس�يني وتعزي�ز دورهم في توعي�ة الناس بهذا المش�روع، 

كونهم يتميزون بخاصية تأثيرهم المباش�ر عل�ى المتلقين، وكلنا يعلم كثافة حضور 

مجالس الخطباء من قبل المواطنين.

م�ن جان�ب آخر، أش�ير لظاهرة س�لبية ظهرت ف�ي المنطقة مؤخًرا وس�اهمت 

ف�ي تش�ويه منظرها، إال وهي وض�ع الصور والملصقات عل�ى الجدران ومحطات 
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الكهرب�اء وأعمدة اإلن�ارة بكثرة ال داعٍ لها، أتمنى حقيقة من المجلس وضح حلول 

للحدِّ منها.

المحا�ضر:
ال ش�ك أن لخطباء المنبر الحس�يني دور كبير في التأثير على الناس، خصوًصا 

ف�ي أيام الجمع والمناس�بات الديني�ة. والفكرة مطروحة حالًي�ا، والمجلس يدرس 

كيفية تفعيلها بالشكل المناسب للحصول على أفضل النتائج من خاللها.

الدكتور ريا�س الم�ضطفى )ع�ضو المجل�س البلدي(:
م�ا أرغ�ب في إضافته على كل ما تفضل به الجميع هنا، هو أن المجلس يعيش 

صراًع�ا م�ع البلدية بخصوص النظاف�ة، واإلخوان في لجنة الخدمات التي ينس�قها 

األس�تاذ المزع�ل يبذلون قص�ارى جهودهم لرفع مس�تواها، ودورنا أم�ام ذلك كله 

يكمن في العمل بجد على إنجاح هذه الحملة؛ مركزين على كونها التجربة األولى 

التي نأمل تكرارها في األعوام القادمة بعد نجاحها هذا العام. لذا، أتمنى أن يتكاتف 

المواطنون مع المجلس، فهو يضم نخبة من خيرة الكفاءات والطاقات التي استطاع 

بفضل تعدد آرائها وتنوعها أن يصل للقرارات الصائبة.

المهند�س �ضفيق ال�ضيف )م�ضوؤول بلدية(:
م�ن خالل عملي في المجلس البلدي في مدينة الجبيل، واحتكاكي باإلخوان 

ا بأعضاء  في بلدي القطيف والدمام، أستطيع القول جازًما أن القطيف محظوظة جدًّ

مجلس�ها البلدي، فهم كفاءات ال يس�تهان بها. ومس�توى المجل�س في القطيف ال 

يمكن مقارنته بمثيليه في الدمام أو الجبيل.

وما أرغب في اإلش�ارة ل�ه هو أثر المخلفات على جم�ال المناطق التي توجد 

فيه�ا. والمخلفات، إم�ا أن تكون مخلفات المنازل الروتيني�ة، أو مخلفات زراعية، 

أو مخلف�ات أنق�اض. وأنا أقت�رح أن يتم االتف�اق من قبل المجلس مع مؤسس�ات 
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المقاوالت واالتفاق معها على التبرع بمعداتها ليوم واحد تشغل فيه عمااًل ينظفون 

المناطق بش�كل متتالي بداًل من طلب المس�اعدات المادية التي يقف عندها الكثير 

من أصحاب هذه المؤسسات.

الأ�ضتاذ محمد بن را�ضد)رئي�س ال�ضركة الم�ضرفة على حملة تنظيف الخبر(:
ا، وفوق  التفاع�ل الذي تم من قب�ل المواطنين مع حملة الخبر كان مش�رًفا جدًّ

مس�توى التص�ور لألخوة ف�ي البلدي�ة. أثبتت ذل�ك االتصاالت واالس�تبيانات في 

المدارس واألس�واق والمجمعات. وما أرغب في لفت االنتباه له من مقدمتي هذه 

هو أنه إن كان المشروع قد حقق هذا النجاح في الخبر، فإن نسبة نجاحه في القطيف 

أكب�ر لطبيعة الظ�روف المختلفة بين المنطقتين؛ فعائ�الت محافظة القطيف متقاربة 

ا، عل�ى عكس مدينة الخبر التي ال يكاد يعرف س�كانها بعضهم  وأنش�طتها قوية جدًّ

البعض الختالف جنسياتهم وطبيعة حياتهم.

المحا�ضر:
بخصوص ما تفضل به األخوة الدكتور رياض واألستاذ شفيق واألستاذ محمد 

بن راشد فأنا أشكرهم جزياًل وأؤكد للجميع أننا نحن المحظوظون بوجودنا ضمن 

هذه األرض الطيبة، فضاًل عن إلباسنا ثياب ثقتكم التي نرجو أن نكون في مستواها 

دائًما وأبًدا. ونعلم أننا مهما قدمنا في حقها لهو قليل والله ولي التوفيق.

الأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(:
ال ش�ك أن الجمال مطلب أساس�ي، وخير الجمال هو رسم ابتسامة على وجه 

طفل. فهل اس�تطاع المجلس رفع بعض المطالب األساس�ية الت�ي تلبي احتياجات 

أطفالنا؟

م�ن جانب آخر، ه�ل طرح المجلس مش�اكل البي�ارات التي تش�وه فيضاناتها 
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صورة شوارعنا، وما هي الحلول التي خرج بها؟ 

المحا�ضر:
ال ش�ك أن ألطف�ال القطيف نصي�ب من اهتم�ام المجلس في هذا المش�روع 

وغيره. وقد أشركنا معنا مجموعة أطفال طيلة الفترة السابقة وقمنا بتصويرهم وهم 

يساهمون في تنفيذ برامج الحملة.

وبالنس�بة للحدائ�ق، فهناك لجن�ة الخدمات، ومن مس�ؤولياتها األساس�ية هو 

إنش�اء حديق�ة ضخمة ف�ي كل منطقة قد تصل مس�احتها إل�ى 5.000)م²، ولعدم 

ص�رف ميزانية خاص�ة بالحدائق لمدة ثالثي�ن عاًما، قامت اللجنة بتأس�يس حدائق 

صغيرة لكل منطقة.

أم�ا فيما يخص مش�كلة البي�ارات، فنعلم جميًعا أنها تمثل هًم�ا كبيًرا يقع على 

عات�ق المجل�س في الدرجة األولى رغ�م أنه مختص بلجنة الخدم�ات، ولقد حقق 

المجل�س نتائج طيبة في هذا الخصوص؛ حيث قام بعمل تحقيقات واس�تجوابات 

وبذل قصارى الجهد لتفعيل دور المقاولين.

مدير الندوة:
رغ�م ال�دور الفاعل الذي تقوم به األش�جار من تلطيف الجو والمس�اهمة في 

ص�د العواص�ف الرملية، إال أنها تقطع، أو تقلم في أبس�ط الح�االت بمجرد نموها 

لتبقى شهوًرا طويلة بحجم واحد ال يتغير، األمر الذي يوحي لمن يراها وكأنها قطع 

بالستيكية ال حياة فيها، وأنها وضعت للزينة فقط، هل نعاني تصحًرا فكرًيا؟

المحا�ضر:
ش�ك في رغبتن�ا أن تغدو ش�وارع القطيف خض�راء، ولكن الموض�وع متعلق 

بأم�ور كثي�رة تفرض ه�ذا الواق�ع الذي تحدث�ت عنه، كتحقي�ق قواعد الس�المة أو 
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الحاجة للتقليل من نس�بة المياه المستهلكة، وال أخفيك أنه � ومنذ ثالثين عاًما � لم 

توضع ميزانية واحدة في القطيف لصيانة الحدائق وأش�جار الش�وارع، وأن ما يبنى 

من حدائق فبجهود ذاتية ألقس�ام الصيانة في البلدية، وفي هذا العمل إش�ارة لوعي 

البلدية بأهمية هذا العنصر وسعيها الحثيث على تفعيله.

الأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي(:
ل�دي استفس�اران ح�ول حدي�ث دار ف�ي الصحاف�ة مؤخ�ًرا عن انتقال س�وق 

األس�ماك من موقعه الحالي إلى الكورنيش من جهة، وعن الس�ماح ببناء دور ثالث 

في المنازل، ما تداعيات هذا الحديث؟

ال�ضيد ح�ضين ال�ضيد علي:
ه�ل للمجل�س البلدي دور في التنس�يق مع الجهات األمني�ة لتفعيل األمن في 

المحافظة؟ 

م�ن جه�ة أخرى، ما ه�و الدور المتخ�ذ من قب�ل المجلس البل�دي إزاء قضية 

البيوت القديمة والمهجورة في بلدات المحافظة؟

وأخي�ًرا، ه�ل يعل�م المجلس عن وج�ود خطة لبن�اء م�دارس حكومية تالؤم 

الحاجة لها بداًل من المدارس المستأجرة؟

المحا�ضر:
بخصوص انتقال س�وق الس�مك لموقع آخر، فقد أقرت البلدية منطقة لس�وق 

جدي�د ي�ردم له جزء م�ن البحر ليؤجر على المس�تثمرين، وألن القان�ون يحظر ردم 

البح�ر دون موافقة من اللجن�ة الرباعية العليا، فقد أوق�ف الموضوع لعدم حصولنا 

على الموافقة.

أما فيما يخص الس�ماح ببناء دور ثالث، فإننا نأمل تحقق ذلك قريًبا، خصوًصا 
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وأنن�ا نعمل عليه بجدي�ة، ومن الجدير بلف�ت االنتباه له هو كونن�ا محكومين برؤية 

تعتبر القطيف منطقة زراعية لها طابع معين يستوجب بقاء بيوتها في مستوى معين. 

وم�ا تناقلته الصحافة من كالم لمعالي األمين، لم يع�رف عنه رئيس بلدية القطيف، 

مما يحتمل كونه مجرد حديث وليس تصريح معتمد.

األخ حس�ين س�أل عن دور المجلس في التنس�يق مع الجه�ات األمنية لتفعيل 

األمن. والحقيقة أن القضية األمنية ليست من مهام المجلس، ولها جهاتها المسؤولة 

عنها، لكنا في المجلس نستغل فرص لقائنا بمسؤولين نفتح لهم مثل هذه المواضيع 

رغ�م علمنا أننا ال نملك القدرة على التأثير في هذا الجانب بقدر تأثيرنا في ش�ؤون 

البلدية.

أما البيوت اآليلة للس�قوط، فهناك تقارير تصل المجلس بش�كل مس�تمر عنها 

تمكنه من التعاطي مع مش�كلتها بما يتناس�ب معها، وال توجد حقيقة مش�كلة سوى 

في التعاطي مع بيوت جزيرة تاروت، لما تمثله من قيمة تراثية وتاريخية. وقد أقرت 

البلدي�ة عض�ًوا منها وآخ�ر من الهيئ�ة العليا للس�ياحة في لجنة لت�دارس الموضوع 

والخروج برؤية تساعد على إيجاد حلول مناسبة.

وفيما يخص المدارس، فهناك قرار على مس�توى الوزارة إلنهاء قضية البيوت 

المؤجرة للمدارس الحكومية وبناء مدارس جديدة، لكن المحافظة تواجه مش�كلة 

عدم توفر األراضي المناس�بة للبناء في بعض بلداته�ا، وإصرار أهالي هذه البلدات 

على الدراسة داخلها كما في بلدة القديح.

الأ�ستاذ ح�سن العيد )مو�ف حكومي):
بداي�ة أش�كر أعضاء المجلس البل�دي على جهودهم المبذول�ة لفصل ميزانية 

المحافظ�ة ع�ن األمان�ة، وأخص بش�كري رئيس المجل�س البلدي األس�تاذ جعفر 

الشايب، ورئيس اللجنة المالية الدكتور رياض المصطفى. 
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نعل�م جميًع�ا أن تمويل مش�اريع البلدي�ة يتم عب�ر قناتين هما تموي�ل الوزارة، 

وتمويل آخر توفره اإليرادات التي تحققها مشاريع البلدية الخاصة. واالستثمار هو 

أكبر مصدر للتمويل، األمر الذي يكاد ينعدم في بلدية محافظة القطيف مقارنة بباقي 

البلدي�ات. ل�ذا، أتمنى أن تدرس البلدية ذلك وتفكر في إيجاد مش�اريع اس�تثمارية 

تحقق إيرادات تنفذ بها مشاريع تخدم المحافظة.

الأ�ضتاذ علي العبد الجبار)بلدية �ضيهات(:
تواج�ه البلدية حقيقة مش�كلة جه�ل الكثير م�ن المواطنين بال�دور المفترض 

للبلدي�ة، مم�ا يجعلهم يعلق�ون كثيًرا من المش�اكل التي ال تخصه�ا عليها، وبذلك 

يلغون دورهم المكمل للبلدية، فيحصل القصور، وتتراكم المش�اكل. لذلك، ال ُبّد 

من نش�ر رس�ائل جميع المؤسس�ات الحكومية بين المواطني�ن لتعريفهم بها لخلق 

روح التعاون بينهم جميًعا، األمر الذي من ش�أنه اختصار الوقت والجهد في عالج 

المش�اكل الطارئة أو حتى التبليغ عنها للجهات المناس�بة. وبمناس�بة الحديث عن 

التعاون، أقترح ما خرجت به إحدى الندوات التي حضرتها في الرياض انطالًقا من 

واقع عملي في البلدية، وكانت بعنوان متى نتخلص من براميل القمامة، وتلخصت 

فكرتها األساسية التي تدور حولها في تعاون المواطنين مع موظفي البلدية بإخراج 

أكياس القمامة لسيارات البلدية مباشرة في أوقات معينة تمر فيها.

المحا�ضر:
ا منك أستاذ حسن بخصوص االستثمار، ونحن نسعى لذلك  إشارة وجيهة جدًّ

فعاًل رغ�م تعليق البلدية الموض�وع على األمانة وتعليق األمان�ة بدورها الموضوع 

عل�ى البلدية، وليس الدافع الوحيد من ذلك إيجاد مص�ادر تمويل للبلدية فقط، بل 

ألن المحافظة بحاجة حقيقية للمش�اريع االس�تثمارية، ولكن واقع البيروقراطية في 

البالد يعرقل مضي األمور بسالسة.
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الأ�ضتاذ عبداهلل اآل زريع )�ضخ�ضية اجتماعية(:
أريد أن أستغل وجود األستاذ محمد بن راشد ألعرف منه ما هي المعايير التي 

حكمت على أساس�ها مس�ابقة أنظف مدينة التي فازت فيها الخب�ر بالمرتبة الثانية؟ 

ومن هي اللجنة المحكمة؟ ومن جهة أخرى، أتساءل عما إذا كان تفاعل المواطنين 

مع تجربة حملة الخبر أم أنه انتهى مع انتهائها كما هو الحال غالًبا.

وفيما يخص إش�ارة األخ علي العب�د الجبار حول براميل القمامة أحّمل عمال 

النظافة أنفسهم جزء من المشكلة، كونهم يتسببون في بعثرتها خالل جمعهم العلب 

المعدني�ة، وأقت�رح أن تدرس فك�رة وضع براميل خاصة للمخلف�ات القابلة إلعادة 

التدوير في المدارس واألماكن العامة ليعاد استغاللها الحًقا. 

الأ�ضتاذ عبد اهلل �ضهاب )اأمين المجل�س البلدي في القطيف(:
تواج�ه جميع أمانات وبلديات المملكة مش�كلة التخلص من النفايات بجميع 

أش�كالها بس�بب س�وء التخطي�ط، حي�ث ال يوجد حت�ى اآلن مكان رس�مي يتم فيه 

تجمي�ع مخلفات البناء على س�بيل المث�ال، مما يضطر المقاولي�ن لرمي مخلفاتهم 

ف�ي المخططات الغي�ر معمرة، حتى إذا حان وقت تعميره�ا رفعت منها المخلفات 

لم�كان آخر عير معمر، وهكذا دواليك. وقد يبن�ي بعض الناس فوق هذه األنقاض 

جه�اًل باألث�ر الذي ق�د تحدثه م�ن تصدعات الحق�ة ف�ي المباني والش�وارع. لذا، 

يفترض أن تخصص البلدية مكانا مس�وًرا بعيًدا لرمي النفايات تنقل بعدها للمقلب 

العام، وبدون ذلك فالناس معذورة إن هي رمت مخلفاتها قرب المناطق السكنية.

مث�ال آخر على س�وء التخطيط أش�ير ل�ه بترك المس�تنقعات اآلس�نة دون دفن 

رغم إمكانية ذلك بسهولة، وذلك عبر استغالل طين األرض المستخرج من تمديد 

شبكات الصرف الصحي بداًل من أمر مقاولي البلدية رميها في أماكن بعيدة تحددها 

لهم. أقول ذلك بعد مرور عش�رين س�نة من دفن مستنقعات في منطقة المنيرة بطين 
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مشروع الصرف الصحي فيها بقرار مني، وكنت آنذاك رئيًسا لقسم النظافة فيها.

الأ�ضتاذ محمد بن را�ضد )رئي�س ال�ضركة الم�ضرفة على حملة تنظيف الخبر(:
بالنس�بة للمعايي�ر الت�ي حكمت بها مس�ابقة أجمل مدينة، وأش�ير بداية إلى أن 

المس�ابقة ش�ارك فيها الكثير من المدن العربية كدبي والرياض والقاهرة، فضاًل عن 

بع�ض مدن المغرب العرب�ي وغيرها. وقد وضعت اللجن�ة المحكمة معايير كثيرة، 

منها على س�بيل المثال نسبة تلوث المنطقة، ونسبة عدد مواطنيها لمساحتها، وعدد 

حدائقه�ا ومناطقه�ا الترفيهي�ة، ومقارن�ة ذل�ك بع�دد المواطنين، وقد ف�ازت مدينة 

الش�ارقة بالمرتب�ة األول�ى وتبعتها الخبر ف�ي المرتبة الثانية لتف�وز مدينتان في مصر 

ولبنان مناصفة بالمرتبة الثالثة. وقد خرجت مدينتي دبي والرياض من المسابقة.

وقبل أن أنهي كالمي، أحب أن أعّلق على ما جاء بخصوص السماح ببناء أكثر 

م�ن دوري�ن في منطقة القطيف بأن العي�ش في منطقة ال تتج�اوز مبانيها دورين لهو 

نعمة كبيرة على اإلنس�ان؛ فمن المعلوم أن التوس�ع العمودي ف�ي المباني أمر تلجأ 

له المدن الضيقة لتحل مش�كلة االزدحام السكاني، أما التوسع األفقي فهو الهندسة 

األمثل للمدن الواس�عة، أقول ذلك لما في التوسع العمودي من ضرائب تعود على 

اإلنس�ان س�لًبا بما يس�ببه من مش�اكل في الخدمات كالكهرباء، والصرف الصحي، 

فضاًل عن الزحام المسبب للتلوث البيئي.

المحا�ضر:
ما أرغب في أن أختم به حديثي حقيقة هو شعوري بحالة اإلحباط التي تتملك 

نس�بة كبيرة من المواطنين، يدلل عليها تفاعلهم مع الحديث عن مظلومية القطيف، 

األمر الذي يعكس حالة من الالوعي مع األسف الشديد.

نحن نعلم أن القطيف ليست جميلة كما يجب، لكننا نريدها أن تكون األجمل، 

ليس من خالل ثالثة ماليين ريال رصدت لتجميلها، بل بنا جميًعا. وقد ال نس�تطيع 
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تحقيق جميع أهدافنا التي نطمح لها، وذلك للمعوقات التي تواجهنا، لكنا بال شك 

قادرين على توظيف ما نملك في أيدينا بتعاوننا وتضافر جهودنا لتحقيق حالة الرضا 

عما ننجز.

ختاًما أشكر الجميع وتصبحون على خير.



الندوة العا�سرة

آفاق ومجاالت السياحة في المنطقة
1428/3/1ه الموافق  2007/3/20م

ال�سيف: الأ�ستاذ عارف بن محمد ال�سلطان �
مسؤول بالهيئة العليا للسياحة في المنطقة الشرقية

مدير الندوة: الأ�ستاذ علي زكي الخباز*)1) �

*  طالب جامعي



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد الظهران للعام 983)م )803)ه(.  �
حاصل على بكالوريوس هندس�ة عم�ارة من جامعة الملك  �

فيصل بالدمام.
يعمل في الهيئة العليا للسياحة بالمنطقة الشرقية. �
حضر العديد م�ن الدورات المتخصصة في مجال عمله في  �

الخارج، ومنها:
دورة في التخطيط االستراتيجي في كوااللمبور، ماليزيا. �
دورة في إدارة المشاريع في لندن، بريطانيا. �
عدة دورات في اإليواء والفندقة في مدريد، جنيف. �
ألق�ى الكثير م�ن المحاض�رات التوعوية في مج�ال التراث  �

والسياحة في العديد من مدن المملكة كاألحساء، والخفجي 
والقطيف.

له أبحاث تخطيطية عديدة لدراسة مشاريع سياحية. �



آفاق ومجاالت السياحة في المنطقة

مقدمة مدير الندوة
كثي�رة هي التس�اؤالت الت�ي يطرحها المرء على نفس�ه قبل أن يقرر الس�فر في 

رحل�ة س�ياحية داخ�ل المملكة ح�ول مميزات ه�ذه الس�ياحة، وما ذل�ك إال لعدم 

وضوح الرؤية السياحية، لجدتها وحداثة عهد المملكة بها. 

عن وضع الس�ياحة في المملكة وطموحاتها، س�يحدثنا الليلة األس�تاذ عارف 

الس�لطان عن آفاق وتجليات الس�ياحة في المنطقة متطرًقا إلى مش�روع الهيئة العليا 

للس�ياحة ال�ذي انطل�ق قبل س�نوات من أج�ل االرتقاء به�ذا المج�ال الحضاري، 

وسيحاول اإلجابة على جميع التساؤالت التي قد تتبادر إلى أذهاننا خالل طرحه.

كلمة الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
خ�الل فترة قصي�رة مضت، تمت االس�تفادة م�ن بعض اإلمكاني�ات المتوفرة 

للهيئة العليا للس�ياحة من خالل تعاونها الحثيث مع المجلس البلدي في القطيف، 

وت�م تب�ادل الزيارات التي نوقش فيه�ا الكثير من األفكار في مجال تطوير الس�ياحة 

بشكل عام وفي محافظة القطيف خاصة.

كذلك استعرضت مجموعة عديدة ومختلفة من برامج العمل في هذا المجال، 
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عكست اهتمام أعضاء المجلس وحماسهم، خصوصا وأن المسؤولين في الرياض 

يبادلونه�م هذا الحم�اس؛ فقد زاروا المجلس البلدي قبل أس�بوعين، وتمت معهم 

مناقشة الكثير من الخطط واألفكار المتعلقة بالمنطقة.

وم�ن المهم بطبيع�ة الحال أن يكون لألهال�ي من رجال األعم�ال والمهتمين 

بالمقتني�ات األثرية والتراث دور فاعل، فمنطقتن�ا غنية باإلمكانيات التي لم توظف 

بشكل جيد حتى اآلن، وأظن أنه قد حان الوقت للتعاون المثمر لتفعيل هذا الجانب، 

واالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها الهيئة.

ن�س المحا�سرة:
إن قدومي لكم اليوم بمعية زميلي األستاذ علي العبد العال، أخصائي التسويق 

بجهاز الس�ياحة بالمنطقة الش�رقية، أدرجه ضمن أهم األعم�ال التي نقوم بها حيث 

نعمل على تهيئة المجتمعات المحلية الس�تقبالنا نحن الهيئة العليا للسياحية لطرح 

مشاريعنا وأفكارنا، يحدنا األمل بالتعاون لتنفيذ خططنا وتحقيق أهدافنا. ونعلم أن 

تهيئ�ة المجتمع�ات تعني عمل موازنة بي�ن التأييد والمعارضة ف�ي كل ما يطرح من 

أج�ل الوصول إل�ى التكامل الذي ال يمكن أن يتحقق بط�رف واحد فقط. وانطالًقا 

م�ن تخصصي في س�ياحة التراث، سأس�تعرض بداية نقاًطا عامة آللي�ة عمل الهيئة 

العليا للس�ياحة، والتي تأسس�ت في العام 000)م )0)4)ه( متطرقا ألهدافها، ثم 

لما حققته منها حتى اآلن المنطقة.

كما تعلمون، أنه لكل مجتمع خصوصيته ومميزاته التي يجذب بها المجتمعات 

األخرى؛ فماذا نملك نحن للسياحة في منطقة القطيف؟

حي�ن أطرح هذا الس�ؤال، أج�د الكثيرين يش�يرون للتراث. والت�راث رغم أنه 

ا، ويغري الكثيرين من عش�اق التراث بالس�فر من أجل التعرف على  عنصر هام جدًّ

تراث بلد ما، لكنه ليس العنصر الوحيد الذي يمكن استغالله وتفعيله للسياحة.
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التراث إرث ثمين ومنّوع، وضعت لبناته أجيال متعاقبة، وهو وس�يلة للتالحم 

بي�ن الماضي والحاض�ر، فضاًل عن كونه أهم عناصر الس�ياحة الثقافية والتي يرتبط 

به�ا ارتباًطا وثيًق�ا، فهي تقوم على اس�تهالك مواد التراث الموج�ودة في المتاحف 

والمواق�ع األثري�ة، والتي تمثل ما نس�بته حوالي 37% من إجمالي س�وق الس�ياحة 

الدولي�ة؛ فض�اًل عن ال�دور الذي تلعبان�ه مًعا في دع�م االنتماء الوطن�ي والتواصل 

الحضاري مع المجتمعات األخرى. 

وف�ي بلدن�ا المملكة، نهدف ف�ي الهيئ�ة العليا للس�ياحة لتنمية س�ياحية قيمة، 

نح�اول فيه�ا اس�تغالل خصائص كل مجتمع محل�ي لتحقيق هذا اله�دف، ونتطلع 

إلى اس�تمرارية هذه الس�ياحة بما يحقق تنوًعا اقتصادًيا وإث�راء اجتماعًيا، محافظين 

في ذات الوقت على أصالة وخصوصية مجتمعنا المحلي، ومس�تبعدين تماًما فكرة 

العمل للتنمية الوقتية التي تنتهي بمجرد انتهاء بريقها.

وقد صنّفت الهيئة العليا للسياحة سبعة مستويات للموارد التراثية في المملكة 

حددتها في:

:  المواقع األثرية، وقد تم حصر 6500 موقع في مختلف أرجاء المملكة،  أوالاً
كلها ذات أهمية سياحية، بل أن بعضها يملك مقومات السياحة العالمية. 

ثانياًا:  المواقع التاريخية، والمرتبطة بالتاريخ القديم والتاريخ اإلسالمي وتاريخ 
المملكة.

ثالثاًا: المواقع المرتبطة بالتراث األدبي، كسوق عكاظ.

ا: المتاحف، وأبرزها المتحف الوطني. رابعاً

ا:  مواق�ع الت�راث العمران�ي، كالق�رى، واألحي�اء القديم�ة، والبلدات،  خامساً
ومراكز المدن.
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ا: الحرف والصناعات التقليدية. سادساً

ا:  الت�راث الش�عبي المرتبط بالع�ادات والتقالي�د والمهرجان�ات التراثية  سابعاً
والفنون الشعبية، وتراث المناطق الصحراوية والجبلية والساحلية.

وحين نسلط الضوء على جزيرة تاروت، وتحديًدا منطقة القلعة، فإننا نجد كنًزا 

س�ياحًيا ممت�ًدا من منطقة قلعة ت�اروت حتى قلعة قصر الفيحاني ف�ي دارين يجعلنا 

نصنفها ضمن المس�توى الخامس من مس�تويات الموارد التراثي�ة. فالمنطقة زاخرة 

بالرموز الطينية ممثلة موروًثا حضارًيا حقيقًيا، وحسب تصنيف هيئة اليونسكو، فإن 

أي مبنى يتجاوز عمره المائة عام تحرم إزالته باعتباره مبنى تراثًيا.

وحتى تس�تثمر مواقع التراث إيجابًيا، ال ُبّد أن تتوفر فيها مجموعة من المعايير 

والشروط منها:

وجود البنية التحتية في الموقع، والمتمثلة في الخدمات العامة التي تؤمن  �

سياحة مريحة ممتعة. ومعظم المواقع التي صنفتها الهيئة تفتقر إلى البنى 

التحتية، خاصة تلك التي تقع في المناطق الصحراوية أو البحرية. 

قرب الموقع من األسواق السياحية. �

جاذبية الموقع بصريا. �

ق�درة الموقع عل�ى إثارة الرغبة واالهتمام في نف�وس الزائرين، وإمكاناته  �

التسويقية والتعريفية والتعليمية، وترويجه لرسالة معينة لزواره.

قدرته االستيعابية ومقدار تحمله لضغوط الزائرين. �

زيادة فرص التسويق له. �

وهن�ا أش�ير إلى وج�ود فرص تناٍم في االس�تهالك الس�ياحي المحل�ي، بيد أن 

ضع�ف التس�ويق لها س�اهم في تقليل رغبة الس�ائح الس�عودي تراثًي�ا، حتى أصبح 

الس�وق الدولي هو المس�تهدف حالًيا. األمر الذي يزيد من مس�ؤوليتنا للعمل على 
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تنمية التوجه للسياحة الثقافية والتراثية وذلك باالهتمام بالمعايير التي يجب توفرها 

في المواقع المختارة كما سبق وأشرت.

أم�ا ضواب�ط االس�تثمار، فأهمها يكمن ف�ي أن مواقع التراث ومواده حساس�ة 

للغاية، قابلة للتأثر س�لًبا من نش�اط السياحة فيها بس�بب الضغط الذي قد يقع عليها 

دون أن تك�ون مهي�أة الس�تيعابه، ولكن ذلك بحد ذاته ال يج�ب أن يكون عائًقا، بل 

دافًعا لتطوير س�بل المحافظة على هذه الموارد واالس�تفادة منه�ا اقتصادًيا لتحقيق 

مصالح المجتمع المحلي الذي يضمها. 

ومن خالل لقاءاتنا مع المجلس البلدي ومناقش�اتنا، اتفقنا على أهمية التراث 

كعامل جذب س�ياحي ف�ي محافظة القطيف، األمر الذي جعلن�ا نفكر في التخطيط 

لتأهي�ل منطقة القلعة ف�ي جزيرة تاروت وما حولها من مس�اكن قديمة، كونها تمثل 

قلب الجزيرة التراثي الذي بات يحتضر. كما اتفقنا على أن تحقيق ذلك دون العمل 

عل�ى توعية المجتمع لهو أمر مس�تحيل. ولذلك اجتمعن�ا الليلة بكم من أجل طرح 

بع�ض رؤى الهيئ�ة وتطلعاته�ا وخططها التي تطم�ح لتنفيذها بالتع�اون جميًعا عبر 

مطارح�ة األف�كار والوس�ائل التي نس�تطيع بها صناعة س�ياحة تراثية في المس�توى 

المرجو. وقبل ذلك أود أن أطلعكم على أهم المبادرات التي قامت بها الهيئة حتى 

اآلن وهي:

وضع معايير لترميم مباني التراث العمراني وفقا لما وصلت إليه التجارب  �

العملية الدولية.

منع اإلزالة العش�وائية للمباني التراثية؛ وقد تأسست مؤخًرا لجنة للوقوف  �

على ما تبقى منها كالمنازل اآليلة للسقوط في البلدات القديمة، للحفاظ 

عليها بعد أن كانت تزال للش�كاوى الت�ي يقدمها بعض األهالي القاطنين 

قربها بس�بب تضررهم منها مقابل مطالب�ات البعض بترميمها، متصورين 

أن ه�ذه المس�ؤولية مناطة بالهيئة ف�ي حين أن المس�ؤول األول عنها هو 
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مالكها نفسه، وما الهيئة إال مظلة قانونية تسهل له إجراءات مباشرة العمل.

تس�جيل المواقع األثري�ة والتاريخية في قائمة الت�راث العالمي في منظمة  �

اليونسكو.

إع�داد برامج توعية لالهتم�ام بالتراث العمراني ف�ي المملكة، فضاًل عن  �

االجتماعات والمؤتمرات.

تأس�يس مش�روع تأهيل وتطوير وإعادة األس�واق الش�عبية، حيث دخلت  �

الهيئة ش�ريكة مع األمانة لتنفيذ هذا المش�روع. وحالًيا نقوم بآخر مراحل 

العمل في سوق النعيرية.

إعداد استراتيجية وخطة عمل خمسية لتطوير حرف العمل بوصفها قطاًعا  �

اقتصادًيا هاًما. وقد تم ذلك في مناطق أخرى غير الشرقية.

وضع خطة عمل تنفيذية خمسية لتطوير نظام اآلثار والمتاحف. �

تأهي�ل وتطوير الت�راث العمراني بموان�ئ البحر األحم�ر التاريخية، وهو  �

مشروع قائم حالًيا.

هناك مب�ادرات لتأهيل المبان�ي التاريخية التابعة للدول�ة، وال يضر كونها  �

تابعة لملكية وكالة اآلثار.

إدراج حماية وتأهيل التراث العمراني ضمن النظام ومبادرة تحسين مراكز  �

المدن التاريخية.

االنتهاء من دراسة تطوير وسط أبها. �

االنتهاء من إعداد مشروع تطوير قرية المفتاحة. �

االنتهاء من وضع خطة لتطوير قرية رجال ألمع. �

االنتهاء من مشروع متحف عسير اإلقليمي. �

االنتهاء من تطوير سوق محايل عسير الشعبي. �
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دراسة مشروع تطوير التراث في محافظة القديمة. �

وقد تم حتى اآلن إقرار تطوير البلدة القديمة في جزيرة تاروت للمش�روع كونها 

موقع تراثي حضاري كما سبق وأشرت بداية حديثي. ويجري حالًيا العمل على إنهاء 

اإلطار العام لهذه الخطة. وفي نهاية العام 008)م )8)4)ه( يفترض أن يتم االنتهاء 

م�ن مخطط ع�ام للبلدة القديمة، وس�يتم االتف�اق مع المجلس البل�دي على تحديد 

مكتب استشاري نتعاون معه للتفاهم على بعض النقاط التفصيلية المراد تنفيذها.

الأ�سئلة والمداخالت:
الدكتور توفيق ال�ضيف )مفكر وكاتب(:

رغ�م س�عادتي بهذا الع�رض الش�ّيق ال�ذي تقدمت به أس�تاذ ع�ارف، والذي 

أش�كرك علي�ه، إال أن�ي ال أخفيك بمدى خيبة األمل التي ش�عرت به�ا؛ فقد رّكزت 

ف�ي طرحك على مفارقة مهمة، وذلك حين قلت أن المجتمعات المحلية ال تعرف 

أهمية السياحة، وال تعمل بما يكفي على المحافظة على التراث الضروري للحفاظ 

علي�ه، ث�م عدت وطلب�ت أن يطلب منكم دعًم�ا كثيًرا، ولو أنك كن�ت تمثل جمعية 

أهلية لكان األمر أقرب للقبول. ولكنك تتكلم بلسان جهة حكومية، لذا أتصور عدم 

قبول ذلك من قبل بعض الناس على األقل.

م�ن جانب آخ�ر، أنا ال أتوقع أن تقوم الهيئة العليا للس�ياحة بدور البلدية وبقية 

الجه�ات الحكومي�ة في دعم الس�ياحة، ولكن�ا نتوقع منها قيادة النش�اط الس�ياحي 

بالتنسيق مع هذه الجهات التي نعي تماًما عدم اهتمامها بهذا المجال الحيوي، حالها 

ح�ال المجتم�ع، وأحيل ذلك � بالمناس�بة � إل�ى عدم وجود نم�وذج يوضح القيمة 

االقتصادية والحيوية للس�ياحة يبي�ن العالقة الوثيقة بينها وبي�ن النظام االقتصادي، 

ولذل�ك أقترح ربط النش�اط الس�ياحي والثقاف�ي بالمجتمع المحل�ي، وهذا يحتاج 

لبعض الخطط التنفيذية التي من شأنها إنتاج شرائح مجتمعية واعية.
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وأخي�ًرا أش�ير إلى أن الس�ياحة جانب مرتب�ط بالمتعة بدرجة كبي�رة، ومنطقتنا 

تفتقر إلى البنى التحتية التي تضمن ذلك.

الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )رجل اأعمال ومو�ضيقي(:
ا،  أنا أشكر األخوة على شرحهم المستفيض لمشروعهم الذي أراه طموًحا جدًّ

ولكني كذلك أراه بعيًدا عن الواقعية؛ فنحن عندما نتكلم عن السياحة، ال ُبّد أن نعي 

الف�رق بين الس�ياحة الداخلية والس�ياحة الوافدة. وإذا كانت الس�ياحة المحلية غير 

ناجحة لعدم وجود مقومات نجاحها فكيف بالسياحة الوافدة.

الس�ياحة تحتاج لعناصر إنجاح أهمها ف�ي تصوري عنصر الجذب الذي نفتقر 

له حقيقة، وهو ما يبحث عنه السائح، فضاًل عن المتعة التي أشار لها الدكتور توفيق، 

ب�ل أني أزي�د على ذلك أننا مقابل افتقارنا لعناصر الج�ذب، فإننا نملك في المقابل 

عناصر تنفير ال نحتملها نحن المواطنون فكيف بالمقيمين والوافدين؟.

أم�ر آخر أود لفت االنتباه له هو أننا في الش�رقية نملك بدائل س�ياحية جاهزة، 

كوننا نتش�ارك مع العديد من دول الخليج في الحدود، األمر الذي يجعل الس�ياحة 

فيها أمًرا سهاًل مقارنة بصعوبة ذلك في عسير، وهذا أحد أسباب نجاح السياحة في 

عسير التي عوضت عن هذه البدائل بتنظيم المهرجانات السياحية.

و يؤسفني أن أقول أن السياحة في الوطن العربي فاشلة، ولو أخذنا مصر مثااًل 

لوجدنا أنها تمتلك من وس�ائل الجذب الس�ياحي ما ال تمتلكه أية دولة في العالم، 

ومع ذلك يعترف وزير السياحة المصري أن عدد سياح مصر ال يتجاوزون المليونين 

سنوًيا، وأن مقدار ما يصرفه السائح ال يتجاوز الخمسة آالف دوالر بمعنى أن دخل 

مصر من السياحة يساوي عشرة مليارات دوالر. بيد أن إسبانيا التي ال تملك ربع ما 

تملكه مصر تس�تقبل ستين مليون سائح س�نوًيا، يدخلون على الدولة ثالثمائة مليار 

دوالر سنوًيا. فأين نحن من كل هذا؟ وماذا لدينا من وسائل الجذب؟
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لو كان الحديث عن حفظ التراث، لكان الموضوع أكثر واقعية؛ لكن الوقت ال 

زال مبكًرا للحديث عن السياحة.

المحا�ضر:
ا على كل ما تفضلتما به من مالحظات واقتراحات  الحقيقة أني أش�كركما جدًّ

ت�دل على اهتمامكم�ا، وأؤكد أني وزمالئي ف�ي الهيئة نحمل نف�س الهموم ونفس 

التساؤالت فيما يخص اإلشكاليات وعناصر الضعف، وأتفق معك في عدم وجود 

عناصر جذب س�ياحي لدينا، لكنا نأمل أن نوجد هذه العناصر. وأنا أؤمن بالتفاؤل، 

وكذلك جميع الموظفين في الهيئة.

أم�ا ع�ن تصريحنا الدائم بع�دم وجود الس�يولة المادية؛ فالحقيق�ة، أن القضية 

هنا قضية تخطيطية، وهي ليس�ت قضية مال بقدر ما هي قضية وعي. فإذا اس�توعب 

المجتم�ع المحل�ي ضرورة إيج�اد مصدر دخ�ل آخر يعن�ي بإعادة إحي�اء البلدات 

القديم�ة أو م�ا يروق للبعض تس�ميتها ب� )الكراكي�ب(. وقد ذكرت ف�ي حديثي أن 

الخطة الموضوع�ة تتطرق لخلق عناصر الجذب وتقدميها جميًعا كمش�روع واحد 

يخدم الهدف األساس�ي، وال زلنا في البداية نقوم بالربط والتنس�يق ودعم المجتمع 

لتوعيته في المقام األول.

ما نرمي له في هذه األمس�ية هو ورشة عمل ونقاش مشترك؛ نتعرف من خالله 

على آرائكم ومقترحاتكم، نكتبها ونرفعها للجهات المس�ؤولة. والحقيقة أننا نعول 

عليك�م كثيًرا كونكم تمثل�ون المجتمع المحلي، وإذا أخ�ذ المجتمع المحلي زمام 

المب�ادرة، فإنن�ا سنحش�د الدع�م ال�الزم لها لتس�تمر مس�يرتها. أما إذا ل�م يتحمس 

المجتمع لمشروعنا فلن يكون لنا حاجة في التواجد، وسيحق لنا حينها البحث عن 

مجتمع آخر يحتضن أفكارنا. 

وأما فيما يخص سياحة الوافدين والمقيمين، فهذا موضوع سابق ألوانه، ألننا 
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حالًيا نريد توعية الناس في الداخل.

المقارنة مع عس�ير ليس�ت منصفة أبًدا، فعسير منتج مختلف قام بجهود محلية 

في مجتمع يرغب في السياحة الداخلية.

الأ�ضتاذ عبد الباقي الب�ضارة )رجل اأعمال(:
ما ناقشتموه الليلة كان حلمنا الذي نتمنى تحقيقه وآمل أن يتحقق فعاًل.

الس�ياحة صناع�ة ثقيلة كونها تتطل�ب عناصر إنجاح أهمها ف�ي تصوري البنى 

التحتي�ة. وأظ�ن أن المباش�رة من قبل المس�تثمر قب�ل الدولة مغامرة غي�ر مضمونة 

النتائ�ج. كلنا يعلم الدور الذي قامت به الدولة عندما خططت للمش�اريع الصناعية 

ف�ي الجبيل وينبع؛ فقد بدأت هي بتأس�يس المش�اريع اإلنش�ائية، ث�م فتحت الباب 

لالكتت�اب، ث�م دع�ت الش�ركات األجنبي�ة، ثم دع�ت المواطني�ن، وبه�ذا الترتيب 

أصبحت الجبيل تضم حركة صناعية قوية بفخر.

ال ُبّد أن يكون هناك داعم قوي يؤسس للسياحة شجع المواطنين على التفاعل 

مع مش�روعه، خصوًصا وإننا نفتقر للوعي بالس�ياحة؛ بل أنه حتى المواطنين الذين 

يس�افرون للس�ياحة الخارجي�ة ال تكون أقصى أهدافهم س�وى س�ياحة التس�وق أو 

المتعة العابرة، وال يكادون يتعرفون خالل سفراتهم على ثقافة البلد وتراثه.

وأخيًرا، فيما يخص البيوت اآليلة للس�قوط، والتي تقوم البلدية بهدمها تباًعا، 

أقترح أن يتم تس�ويرها لحين تتمكن البلدية من ترميمها بالتعاون مع جهات أخرى 

مهتمة كهيئة السياحة.

المحا�ضر:
أش�كرك على هذه المداخلة الوجيهة، وأتمنى أن تكون على ثقة من أننا نسعى 

للمحافظة على ما تبقى من هذه المنازل من الهدم.
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الأ�ضتاذ عبداهلل الغراب:
تكل�م األخ�وة عن عناصر الج�ذب الس�ياحي، وأرى أننا ف�ي القطيف بحاجة 

لفن�دق يش�جع على زيارته�ا دون قلق حول ما يخص الس�كن والراح�ة، وتعلمون 

أن أق�رب فندق يبعد كثيًرا عن منطقة القطي�ف. كذلك نحن بحاجة ألن يكون لدينا 

متح�ف يب�رز حضارة القطي�ف وتراثها عب�ر التاريخ وال يقل عن ذل�ك أهمية توفير 

خريطة للزائر تبين المواقع التراثية لتكون له خير دليل.

المحا�ضر:
أتف�ق معك عل�ى ذلك وأكرر أننا هنا م�ن أجل أن نواجه ه�ذه الحقيقة ونعمل 

عل�ى تغييره�ا، ولكنا لن نتمك�ن من العمل منفردي�ن وال أنتم كذلك؛ ل�ذا علينا أن 

نكون يًدا واحدة من أجل تحقيق هذه األحالم إلى واقع.

الأ�ضتاذ ر�ضي الغمغام )رجل اأعمال(:
فيم�ا يخص القول بأن منطقتنا تفتقر للجذب الس�ياحي، يطيب لي أن أخبركم 

بأنا فتحنا أول مكتب سياحي في المنطقة واستقبلنا األمير تشارلز مع األمير سلمان 

في زيارته األخيرة للش�رقية، ولم يكن يتوقع أن يكون هناك من يس�تقبله في الشرقية 

يعرفه عليها بهذا الشكل الكامل. 

أنس�ق رحالت لس�ياح من الخ�ارج كالبحرين للش�رقية وأس�تقبلهم في مطار 

المل�ك فه�د أو ف�ي البحرين وأرت�ب حجوزاتهم ثم أرتب له�م رحالت وجوالت 

سياحية للمنطقة الشرقية واستطعنا أخذ تصريحات لزيارة مختلف المتاحف العامة 

والخاص�ة بل وحتى العس�كرية وقد تجاوب معنا الكثير ، حت�ى أنه زار المنطقة في 

العام الماضي من مملكة البحرين ما يقارب 000) سائح بحريني.

أق�ول ذل�ك ألؤكد على ع�دم انتظار المب�ادرات من اآلخرين، والمباش�رة في 

تنفي�ذ الخط�ط المطروحة بالوس�ائل المتاح�ة، فنحن أحق من غيرنا ف�ي العمل من 
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أجل إبراز هذا الجانب الهام في منطقتنا.

وبالمناس�بة، سيكون يوم غد يوم االفتتاح الرس�مي لمكتبنا السياحي، وأتمنى 

منكم التعاون معنا ونحن على استعداد الستقبال وفودكم.

وأخي�ًرا، أتمن�ى أن ينظ�ر تج�ار القطيف لموضوع بن�اء فندق ف�ي المنطقة لما 

س�يعود به م�ن أثر إيجابي ف�ي تعزيز الحركة الس�ياحية فيها، حي�ث أن أقرب فندق 

للقطيف حالًيا يقع في مدينة الدمام.

المحا�ضر:
جه�ود مبارك�ة أخ رضي أتمنى ل�ك فيها التوفي�ق. أعلم أننا لم نلت�ِق من قبل، 

بيد أني س�معت عنك وعن نشاطك ومبادرتك، وأعلم أنك رشحت لتكون مرشًدا 

س�ياحًيا ضمن ثالثة، وأتمنى حصولك السريع على ترخيص اإلرشاد السياحي لك 

لمزاولة نشاطك دون معوقات.

ال�ضيد ح�ضين العوامي ) موؤ�ض�س متحف القطيف الح�ضاري(:
أتي�ت ف�ي الوقت الضائع، ف�ي الوطن الضائ�ع، وال أعني الم�كان الضائع. فقد 

ب�دأت أجمع مقتنياتي منذ أربعين س�نة تقريًبا، وأذكر أني اس�تأجرت مكاًنا أجمع فيه 

مجموعت�ي حتى انهار بعد تس�ع س�نوات، وما وقف معي � فعليًّ�ا � من مجتمعي غير 

رجل واحد هو سماحة الشيخ حسن الصفار، فضاًل عن بعض الجهات من بقية مناطق 

المملكة، بل والخليج. وقد ش�كرتهم جميًعا وبتش�جيع من الشيخ حسن مضيت في 

المش�روع، فكتبت خطاًبا لألس�تاذ خالد الصفيان، محافظ محافظة القطيف السابق، 

أطل�ب في�ه مكاًنا للمش�روع فس�اعدني، واس�تطعت الحصول على دع�م من بعض 

الجه�ات الحكومية. وك�دت أتوقف؛ لوال تحفيز الش�يخ الصفار لي على اس�تئناف 

العمل من جديد وقد باشرت ذلك فعاًل وأتمنى من الله التوفيق لي في الحصول على 

م�كان أعرض فيه مجموعت�ي والتي أؤكد أنها تضم ماال تملك�ه الدولة في متاحفها، 
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وفي هذا فخر للقطيف قبل أن يكون لي كوني أحد أبنائها. وأنا بالمناس�بة هنا أطلب 

منكم الدعم، وال أعني به الدعم المادي، بل العيني المتمثل في المقتنيات التراثية التي 

قد يملكها أحدكم وال يجد بأًسا في بيعها، فإن رغب في بيعها، فله ذلك.

الأ�ضتاذ فتحي البنعلي )موظف اأهلي(:
أض�م صوت�ي لصوت الس�يد حس�ين العوامي وأش�د على يدي�ه للمضي نحو 

هدف�ه. وأنا كعاش�ق للتراث، جمعت مجموعتي التراثية أيًض�ا بما كلفني الكثير من 

الم�ال. وكل م�ا أحتاجه هنا هو الدع�م المعنوي بداًل من التثبيط ممن ال يعون قيمة 

التراث.ولي مالحظة على بلدية القطيف، وهي أننا فقدنا متعة البحر باالقتصار على 

الجلوس أمامه ومعاناة الحرمان من السباحة التي هي هواية أغلب مرتادي الشاطئ.

المحا�ضر:
بالنس�بة لألخ الس�يد حس�ين، فإن م�ا قمت به وتق�وم به من جه�د لهو أصدق 

درج�ات التعبير عن الوعي، ودعمه أبس�ط درجات الش�كر والتقدير. في األس�بوع 

الق�ادم س�يقوم األس�تاذ عل�ي الخش�يبان، مستش�ار األمي�ن الع�ام لش�ؤون الثقاف�ة 

والت�راث، بزيارة إلى قلعة تاروت وقصر الفيحاني بدارين، وس�ندرج بعون الله في 

ج�دول الزيارة متح�ف القطيف لالطالع على أحواله. وأنا أرى أن اس�تئجار مكان 

م�ا للمتحف لي�س بأفضل من ترميم أح�د البي�وت التراثية القديمة لتك�ون المكان 

المناسب للمشروع المناسب.

ا وطنًيا واعًيا وما حضورك من دارين  أما األخ فتحي البنعلي، فأنت تملك حسًّ

إال دلي�ل على استش�عارك روح المس�ؤولية التي تقع على المجتم�ع المحلي وهذا 

ما يبش�ر بالتفاعل المطلوب الذي يحّفز الجهات التنفيذية بهيئة الس�ياحة لمباش�رة 

العمل هنا.
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
تفاع�ل األهال�ي مع أي مش�روع محل�ي أحد أهم األس�باب الت�ي تأخذه نحو 

النجاح. وتجربة الس�يد حس�ين التي للتو تكلم عنها، فضاًل عن تجارب الجمعيات 

الخيري�ة في إقامة أنش�طة تراثي�ة وحرفية في فت�رات مختلفة أثبتت ذلك ويش�اركنا 

الحضور الليلة بعض الشباب الواعي الذين أثبتوا بتعاونهم وعطائهم فائدة التعويل 

عليهم كاألخ محمد الصايغ، واألخ عبد الرسول الغريافي. 

وفيم�ا يرتب�ط بالمجل�س البل�دي مم�ا طرح، أش�ير إل�ى أن الموض�وع الذي 

جمعن�ا الليل�ة يخص الس�ياحة وهيئتها في المق�ام األول، ولك�ن المجلس البلدي 

اهتم بالموضوع متفاعاًل مع الدوافع الذاتية من قبل بعض األهالي الذين اس�تمتعنا 

بالوق�وف عل�ى بع�ض تجاربهم، كما تواص�ل المجلس م�ع الهيئة العليا للس�ياحة 

وق�دم له�ا عرضا لتطوير المنطقة، فعمل لها مس�حا واضًعا تص�وًرا أولًيا له باقتراح 

بع�ض األف�كار، كض�خ عين قلع�ة ت�اروت مج�ددا وتزوي�د المنطقة الت�ي تضمها 

بمرافق خدمات، وعناصر جذب س�ياحي، وتنظيم األنشطة والفعاليات. كما اقترح 

تخصيص موقع في ميدان القطيف إلنش�اء متحف تراثي عليه. وكل الرجاء أن تثمر 

الجهود لترى النور قريب.

مدير الندوة:
ف�ي نهاية أمس�يتنا الطيبة نش�كر األس�تاذ عارف الس�لطان على عرضه الش�ّيق 

وللحض�ور على تفاعلهم والذي نأمل أن تس�تمر في األمس�يات القادمة، والس�الم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة الحادية ع�سرة

المجتمع وقضايا اإلعاقة
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ال�سيف: الأ�ستاذ عبد اهلل بن ر�سيدان المغام�س �
مدير عام مجمع األمير سلطان للتأهيل

مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر بن محمد ال�سايب*)1) �

*  راعي منتدى الثالثاء الثقافي.
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المجتمع وقضايا اإلعاقة

مقدمة مدير الندوة
نرح�ب بك�م جميًع�ا وبضيفنا في هذه األمس�ية الجميلة األس�تاذ عب�د الله بن 

رش�يدان المغام�س، والذي س�يتحفنا بالحديث ع�ن قضية مهمة قد نك�ون غيبناها 

لس�نوات طويل�ة وانتبهنا له�ا مؤخًرا؛ وهي قضي�ة اإلعاقة. ومن المؤك�د أن تعاطي 

ا لهو انع�كاس طبيعي للجهود الت�ي تبذلها  المجتم�ع م�ع ه�ذه القضية المهمة ج�دًّ

المؤسس�ات المهتمة بها. وقضية اإلعاقة ليست بعيدة عنا أبًدا، إذ نراها في كثير من 

بيوتن�ا، ولدى الكثير من أه�ل مجتمعنا. فكيف يكون التعاطي معها بنظرة ش�مولية 

واعية، هذا السؤال وأسئلة أخرى، هي ما سيجيب عنها األستاذ عبد الله المغامس.

المحا�سرة:
كثيًرا ما يجد اإلنسان نفسه متحدًثا أمام من يدركون ويدرك أنهم يفوقونه وعًيا 

وفكًرا، وهو تماًما ما أجدني أمثله الليلة، فلس�ت بأفضلكم أو أحس�نكم؛ خصوًصا 

وأني س�أتحدث حول موضوع لي�س ببعيد عن تجارب بعضكم ومش�اهداته، ولذا 

آمل أن نخرج الليلة جميًعا بفائدة متبادلة بيننا جميًعا.

اإلعاقة قدر شريحة من البشر يمثلون جزًءا من ذوي االحتياجات الخاصة، وال 
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يمثلونهم جميًعا؛ فالكل سلس�لة طويلة تشمل الموهوبين، والمتفوقين، والمسنين، 

واألرام�ل، وكثيرون غيرهم. والحقيقة أن الذين قادوا ه�ذا المفهوم وجعلوه يظهر 

بهذا الش�كل ربما هم رجال اإلعالم الذين وجدوا في مصطلح )ذوي االحتياجات 

الخاصة( وقًعا أخًفا من مصطلح )إعاقة( فارتأوا تهوينه على السامع والقارئ، حتى 

أطلق هذا المس�مى عل�ى بعض مراكز اإلعاق�ة المتخصصة؛ كمراك�ز التوحد التي 

انتش�رت مؤخ�ًرا في المملكة رغم قلة نس�بة التوحديين التي ال ت�كاد تتجاوز 300 

حالة في المنطقة الش�رقية مقابل 30 ألف حالة إعاقة. األمر الذي يس�توجب النظر 

لنكون على دراية في تحديد نوعية الفئة التي نتحدث عنها، وأنا هنا أتحدث عن فئة 

المعاقين وليس فئة ذوي االحتياجات الخاصة. 

تختلف نسبة اإلعاقة من بلد آلخر، ففي حين ال يتجاوز عدد المعاقين المليون 

ف�ي دولة ما، نج�ده يناهز المليار في الهن�د والصين، متجاوًزا الح�د الطبيعي الذي 

اعتمدته هيئة األمم المتحدة لكل دولة ونسبته 0)%. 

وكم�ا تختلف نس�بة اإلعاق�ة، يختلف تعري�ف الدول لإلعاق�ة، فبعض الدول 

تقتص�ر اإلعاقة على عج�ز األطراف مثاًل، في حين ترى بعض الدول أن قصر النظر 

نوع من أنواع اإلعاقة. واالختالف الحاصل إنما ناتج حقيقة عن اختالف المستوى 

االقتصادي للدول؛ فكلما زادت رفاهية الدولة اتسع تعريفها لإلعاقة، وكلما ضاقت 

األحوال االقتصادية تقلص التعريف للحدِّ من اإلنفاق.

في المملكة العربية الس�عودية، يتس�ع هذا المفهوم ليش�مل ثمانية عش�ر إعاقة 

جس�دية وفكرية. وحين نصنف أس�بابها، فإنن�ا ال نجدها تتجاوز ف�ي أغلبها ثالثة؛ 

فإم�ا اإلعاقة الخلقية، حيث يولد اإلنس�ان معاقا، أو اإلعاق�ة الطارئة، وتكون نتيجة 

حادث حياتي مفاجئ، كحادث س�يارة أو س�قوط. أما الس�بب األخير، فيكمن فيما 

بات ش�ائًعا في اآلون�ة األخيرة، وأعني به األخطاء الطبية، وتش�مل أخطاء التطبيب 

والتولي�د، والت�ي أجه�ل حقيق�ة نس�بة حدوثها ف�ي المملك�ة حي�ث ال إحصائيات 
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مدروس�ة يعتمد عليه�ا، بيد أني موقن من ع�دم تحميل مراكز الش�ؤون الصحية أو 

وزارة الصحة كامل الس�بب، فقد يكون للوالدين نفسيهما دور في حدوث اإلعاقة، 

وذل�ك بتعنتهما ورفضهما ق�رار الطبيب إجراء عملية تولي�د قيصرية وجهلهما بأثر 

نقص األوكسجين على الجنين خالل عملية الوالدة التي ال ينبغي أن تزيد عن أربع 

دقائق.

المعاق حقيقة ال يمكن إنكارها في المجتمع، وذلك يس�توجب نظرة محترمة 

من قبل المجتمع له ال تتجاوز بدورها هي األخرى ثالث حاالت، فإما حالة )مع(، 

المتس�مة بروح الش�فافية والتعاطف، والتي تس�تدعي بطبيعة الحال مشاعر الرحمة 

واإلحس�ان. وإم�ا حال�ة )ضد(، ويق�ف أصحابها موق�ف الرافض لفئ�ة يرون عدم 

إنتاجيته�ا وضآل�ة مردوده�ا مقابل ما تكلف�ه المجتمع من مال وجه�د، األمر الذي 

يس�توجب � في تصورهم � إقصاءهم من الحي�اة العامة. أما الحالة الثالثة فهي حالة 

)الحي�اد(، وه�ؤالء ليس لهم رؤية واضحة لفئة المعاقي�ن، فضاًل عن أنهم يتجنبون 

التعامل معهم لعدم رغبتهم في التورط مع فئة يجهلون مداخلها ومخارجها.

ما ذكرت من حاالت التعاطي مع فئة المعاقين هو مدخلي لصلب الموضوع. 

وق�د عكس�ت الحالة األولى � كما الحظتم � المفه�وم التقليدي المغلف بالعاطفة. 

العاطف�ة الت�ي تعزز ثقافة اإلحس�ان فتحثه على ب�ذل المال والوق�ت والجهد لتلبية 

حاج�ات المع�اق الفردي�ة المتمثلة في كرس�ي متحرك، أو س�ماعة أذن، أو تدريب 

صوت�ي، أو طرف اصطناع�ي مثاًل. ورغم إيماني بكون مجتمعنا في أغلبه محس�نًا، 

إال أن ه�ذه النظ�رة التقليدية لم تعد كافية الس�تيعاب ش�ريحة المعاقين، فقد يعجز 

المجتم�ع عن تلبية احتياجات جميع ذوي االحتياجات الخاصة بالش�كل المرجو، 

فيواجه بذلك أزمة. وقد بدأ المجتمع في اس�تيعاب تداعيات هذه النظرة التقليدية، 

والسير للخروج من دائرتها الضيقة لعجزها عن مواكبة الواقع رغم حاجته لها.

لقد اس�توعبت مراكز البحوث والدراس�ات حقيقة مفهوم )الرعاية الش�املة(، 
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وبدأت في التسويق له، حتى طبق في المجتمعات المتقدمة. وحين أذكر المجتمعات 

المتقدم�ة في مجال الرعاية، فأنا أعني الدول االس�كندينافية الت�ي تأتي في الدرجة 

األول�ى، تتبعها المملكة المتح�دة، ثم تتفاوت الدول األخرى بي�ن أوربا وأمريكا. 

وعملت هذه الدول جميًعا على تجاوز الحدود التقليدية للرعاية الشاملة خصوًصا 

بع�د إع�الن اليوم العالم�ي للمعاق ع�ام )98)م ))40)ه(، فدخل المعاق نفس�ه 

ف�ي نس�يج معادلة التعامل معه، وبات ق�ادًرا على اتخاذ القرارات لنفس�ه والمطالبة 

بحقوق�ه. وكان أولها � في ذات العام � مطالبته بعدم تمييزه عن غيره باعتباره قاصًرا 

يقارن نتاجه بنتاج األسوياء، وأن يتم تقييمه من حيث اإلدراك واإلمكانيات كمعاق 

ل�ه إدراك�ه الذي يجب ع�دم تجاهله، وإمكانات�ه التي يجب االهتمام به�ا، ألنها قد 

تفوق إمكانات األس�وياء أنفس�هم في بعض األحيان. كما طالبوا بتكوين جمعيات 

وأندي�ة خاص�ة تت�دارس قضاياهم وتبح�ث همومه�م وتعمل على تعزي�ز قدراتهم 

وعالقاته�م ببعضه�م وذويه�م ومجتمعهم ببرامج وخطط مدروس�ة؛ وق�د تم لهم 

ذلك، فقد تكونت الكثير من الجمعيات، ورغم أنها ليست مصّرحة، إال أن نشاطها 

س�اهم ف�ي أن تعي مجتمعاتها حاجة المعاق الش�خصية، وحق�ه للعيش بكرامة من 

خالل تهيئة بيئته الخاصة به في الش�ارع الذي يس�كنه والمؤسسة التي يتعلم فيها بما 

يس�اعده على ممارس�ة حيات�ه دون معوقات مادي�ة أو معنوية، فقط�ع المعاق بذلك 

شوًطا كبيًرا في إثبات وجوده كعضو له قيمته في المجتمع.

والتفصي�ل في ح�ق عدم التميي�ز يجرنا بطبيع�ة الحال للحديث ح�ول مفهوم 

الدم�ج، وال أعني به برنامج الدمج الذي طبق في المملكة بإنش�اء فصول للمعاقين 

ف�ي المدارس االعتيادية، وهو برنامج تضاربت فيه اآلراء بين مؤيد ورافض. ورغم 

قناعتي بأهمية متابعة النتائج قبل الحكم، إال أني ال أعنيه حين أذكر الدمج، بل أعني 

الدمج الروحي الذي يس�تلزم احتواء المعاق وتفهم عدم حاجته للعاطفة والش�فقة 

بقدر حاجته لنظرة حياد يقبل بها كما هو دون حرج واشمئزاز. 
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ه�ذا هو مفه�وم الحقوق العامة الش�املة في مج�ال اإلعاق�ة، أن ينظر للمعاق 

كف�رد في المجتم�ع له حقوق وعلي�ه واجبات، ولو اس�توعب المجتم�ع أن معاناة 

المعاق تكمن مع اإلعاقة نفس�ها وليس مع المعاق لس�اهم ذلك في عالج مش�اكل 

المعاقي�ن االجتماعي�ة. ولكن الحاصل أن بعض أف�راد المجتمع يرون أنه ال يمكن 

للمجتمع أن يس�توعب ش�ريحة المعاقين ما لم يس�توعبوا هم أنفس�هم، وذلك غير 

صحيح؛ فلم تكن نظرة المعاق لنفس�ه يوًما أس�اس المش�كلة، بل نظرة المجتمع له 

بالدرج�ة األولى، وإن س�اهم هو فيها بم�ا ال يبرئه تماًما. ول�ذا، فمن الواجب على 

هذه الش�ريحة من المجتمع الس�وي أن تباشر بإش�عار المعاق بأنه جزء ال يتجزأ من 

الوط�ن، وهو بذاك فرد مقب�ول له حقوقه االجتماعية، أبس�طها أن ال ينظر له بدونية 

أو حتى ش�فقة تش�عره بعج�زه أو تدفع لتقديم الع�ون له دون أن يطلبه، مما يش�عره 

بالعجز.

البعض اآلخر من أفراد المجتمع يرى في التعامل مع ش�ريحة المعاقين اعتماد 

إمكانيات األفراد وقدراتهم أساًس�ا لتقييمهم بال اس�تثناء، ش�أنهم ش�أن األس�وياء، 

ليحصل كل فرد من أفراد المجتمع على ما يستحقه وفق ما يقدمه. 

وق�د بدأت المؤسس�ات الحكومية المهتم�ة ببث ثقافة التوعي�ة العامة لجميع 

أف�راد المجتمع، والخاصة، وتش�مل المعاقي�ن وذويهم؛ ففي جمعي�ة المعاقين في 

مجم�ع األمير س�لطان في الدمام تم اعتم�اد برنامج التدخل المبك�ر لتوعية أمهات 

المعاقي�ن بالطرق الس�ليمة في التعام�ل مع أبنائهن منذ الوالدة وحتى السادس�ة من 

العم�ر، والت�ي تبدأ بإقن�اع الوالدين بوج�ود إعاقة، حي�ث يرفض الكثير م�ن أولياء 

األم�ور مج�رد التفكير في ذلك، ثم تتدرج بعد ذل�ك لمراحل تختلف من حالة إلى 

أخرى.

ورغ�م أن برنام�ج المجم�ع ال ي�زال حديًثا، إال أننا اس�تطعنا تنفيذه في عش�رة 

مراك�ز صحية توزعت بين رأس تنورة والقطيف وس�يهات والدمام والخبر والثقبة، 
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دربت فيها جميًعا ممرضات للتواصل مع األمهات وإحالة من تحتاج منهن لمتابعة 

إلى المركز لتأخذ نصيبها من التدريب والتهيئة.

كل�ي أم�ل في أن يش�مل هذا البرنام�ج جميع مناط�ق المملكة الت�ي تضم بين 

جنباته�ا 0)7 أل�ف حالة إعاقة مس�جلة ف�ي 340 مركزا من مراكز وزارة الش�ؤون 

االجتماعي�ة والجمعي�ات المتخصص�ة الت�ي تقتص�ر خدمته�ا على م�ا ال يزيد عن 

سبعين ألف حالة، وهو عدد ال تتجاوز نسبته0)% حسبت ما ورد في نتيجة الحملة 

اإلحصائية األخيرة قبل عام من اآلن. 

األرقام كبيرة، ولكن المس�تقبل يعد بالكثير؛ فهناك مش�روع تشكيل لجنة عليا 

لإلعاقة سيطرح في القريب العاجل، وفيها سيتم ربط الجمعيات المتخصصة برباط 

الكترون�ي واحد لتس�هيل عملي�ة التواصل، وربما اس�تطعنا يوًما ما إنش�اء صندوق 

وطني يمول جميع المش�اريع التي تخدم هذا الجانب اإلنساني، وهذا أحد ما نؤمل 

من اللجنة المرتقبة.

ال يسعني في ختام حديثي إال أن أقدم لكم الشكر على حسن استماعكم متمنًيا 

لكم التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأ�سئلة والمداخالت:
الدكتور علي الزاير )طبيب(:

لقد زرت الجمعية أو المركز أكثر من مرة في الواقع وكنت أرغب في التعرف 

عل�ى الهدف أو حتى الس�بب الذي حول الجمعي�ة الخيرية إلى مركز عالجي، إذ ال 

ُبّد وأن يكون قد تم على أثر تجربة يجب وضع خطوط حمر تحتها لننظر لها بشكل 

أوضح. 

ث�م هل م�ن الممك�ن أن يكون للمؤسس�ة ف�روع ف�ي مختلف المناط�ق؟ أين 

القطيف من خططكم في المرحلة القادمة؟
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المحا�ضر:
أشكرك على ما أثرت من نقاط جديرة باالهتمام. وبخصوص تحول الجمعية 

إلى مركز عالجي، أعتقد أنه كان هاجًس�ا موجودا قبل مجيئي للجمعية، فقد عانت 

الجمعية في فترة ما عوًزا مادًيا، وتعلمون مدى الحاجة المادية للجمعية الش�تمالها 

عل�ى خدم�ات تأهيلية تتضم�ن الع�الج الطبيعي ووظيف�ي، وتأهيل مهن�ي ورعاية 

نهارية وتدخل مبكر، فضاًل عن عيادات نظر ونطق وأس�نان وما ش�ابه، فبحثنا فكرة 

استثمارها. وفعاًل، تم التعاقد مع شركة أرامكو السعودية؛ ومن المعروف ما تقوم به 

أرامكو قبل التعاقد مع جهة ما من العمل على تهيئة البيئة التي تنفذ عليها بنود العقد 

لتت�الءم مع�ه، األمر الذي رفع من مس�توى الخدم�ة في الجمعية، وبات�ت العيادات 

تسير في اتجاه ربما حولها قريًبا لمستشفى متخصص في طب اإلعاقة.

وبخص�وص إنش�اء فروع للجمعية، فالحقيقة أن هناك دراس�ة س�ابقة العتماد 

بع�ض الفروع في مختلف محافظات الش�رقية، وذلك لتخفيف عبء بعد المس�افة 

عل�ى األهال�ي، وقد صدر بموجبها قرار إنش�اء فرع لجمعية المعاقين في األحس�اء 

بحيث يتبع المركز الرئيس، وقد تم تنفيذ القرار. وتجري دراسة أخرى اآلن إلنشاء 

ف�رع آخر ف�ي محافظة حفر الباطن. وت�درس حالًيا خطة ضم جمعي�ة المعاقين في 

المنطقة الش�رقية لجمعية المعاقين في مدينة الخفجي كونها متكاملة األركان وشبه 

جاه�زة بهدف توظيف التجربتين الختص�ار الجهد والوقت. في القطيف والجبيل، 

توج�د جمعي�ات صغيرة متخصصة. وكلنا أمل أن نتمكن من إنش�اء فروع للجمعية 

في جميع المناطق لنتمكن من خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وفيم�ا يخ�ص الخطط المس�تقبلية، فباإلضافة إلى إنش�اء الف�روع، هناك خطة 

لتهيئة قسم مختص بعالج الجلطات الدماغية وآثارها، ذلك أن عدد طالبي التأهيل 

بعد الجلطات من األسوياء الشباب يتزايد، ومعلوم أنه إن لم يتم عالج المريض من 

آث�ار الجلطة خالل الثالثة أش�هر األولى؛ فإن العضو المص�اب ربما يتأثر بما يفقده 
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وظيفت�ه. والتهيئة الت�ي أتحدث عنها متطورة، س�تعتمد فيها أجه�زة كهربائية تعمل 

على تمرين المريض ببرنامج يخزن في ذاكرتها االلكترونية. 

الأ�ضتاذ نذير خالد الزاير )تربوي في جامعة الملك �ضعود(:
بم�ا أن قضي�ة اإلعاقة ف�ي المجتمع بدأت تش�غل حيًزا من االهتم�ام، فإنه من 

الض�روري تفعيل إع�الم متخصص لها. والحقيقة، أنه ُبدأ في إعداد قناة توعوية في 

المملك�ة على إث�ر توصية في أحد المؤتم�رات الخليجية، وذل�ك لتوعية المجتمع 

بقضية اإلعاقة، وتحديًدا التخلف العقلي، التعريف الذي غيرته الجمعية األمريكية 

المتخصصة بالتخلف العقلي إلى قصور الذكاء اإلنمائي.

�ا تكثي�ف االتصاالت إلنش�اء جمعية إع�الم وإعاقة يش�رف عليها  نحت�اج حقًّ

متخصص�ون في التربي�ة والتعليم والتربي�ة الخاصة؛ وبعد إنش�اء المجلس األعلى 

لشؤون المعاقين الذي تم إقراره بالقرار السامي قبل سبع سنوات، إال أنه حتى اآلن 

ل�م يت�م تفعيله، وقد نادين�ا لذلك عبر المق�االت في العديد م�ن الصحف ولكن ال 

جواب. فهل من مجيب؟ 

المحا�ضر:
ال ش�ك أن للصحافة المحلية دور كبير في البيئة المحلية وقضاياها المعاصرة 

كونها أحد روافد خدمة المجتمع. وقضية اإلعاقة إنما هي قضية مجتمع، وال يمكن 

لمؤسسة أن تنوب فيها عن أخرى. وال يجب حقيقة اقتصار التفعيل اإلعالمي على 

قضاي�ا اإلعاق�ة فقط، مع العل�م أن الصحافة تخدم أكثر من يمل�ك أكثر. ولذا، تجد 

صوت اإلعالن التجاري والمدفوع يكاد يسيطر على الشاشة. 

ال ش�ك أنه يجب تفعيل دور الصحافة على جميع قضايا المجتمع،. وآمل أن 

تق�ود الجمعيات المختصة الحراك الموجود نحو األفضل بما نأمل فيها من الخير. 

وطالما أن هناك حراك، فاألمل موجود، وهو كفيل ليقودنا إلى المحطة المنشودة.
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الأ�ضتاذ فوؤاد الحمود)تربية خا�ضة(:
نواجه مشاكل اجتماعية كثيرة حين نتعامل مع قضايانا من منطلق األرقام. ففي 

اإلعاق�ة مثاًل، ركزنا على )الكم( متجاهلين )الكيف(، رغم يقيننا بما لهذه الفئة من 

قدرات وطاقات تحتاج للتوجيه والدعم فقط. وقد أدى ذلك إلى خسارة هذه الفئة 

الكثير مما كان يسهل توفيره لها.

س�ؤالي، هو حول ما ذكرتم من التدخل المبكر في الجمعية، فهل هو مش�روع 

ع�ام ل�كل م�ن أراد، أم أنه ال يتم إال بتش�خيص يقرر الطبيب على إثره ضم األس�رة 

للبرنامج؟

المحا�ضر:
األرقام من أقوى المؤثرات؛ فللرقم داللته وأهميته في مراكز معينة مثل مراكز 

األبحاث، وللبدء في دراس�ة قضية ما فإن معرفة حجمها مطلب ضروري ال يمكن 

تحديده دون أرقام. وأعلم يقينا أن قصوًرا يكاد يش�مل الدراس�ات الخاصة بقضايا 

اإلعاقة في جميع مراكز اإلعاقة في المملكة مهما بلغ نشاطها.

يحضرن�ي الحديث ع�ن مركز األمير س�لطان ألبحاث اإلعاق�ة، فقد هيأت له 

الظ�روف مؤخ�ًرا التحضير لتقديم الكثير من الدراس�ات لمراكز أخرى بالمش�اركة 

بتمويلها، مما شجع على طرح مشروع مركز دراسات تم إقراره في اجتماع الجمعية 

إلقرار ميزانيته، وبالتعاون مع مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة، ستتبنى دراسات 

في محيط المنطقة الشرقية.

الدكتور علي الزاير )طبيب(:
إلى أي مدى تعتمد المؤسس�ات المتخصصة باإلعاقة على العمل الخيري في 

تمويل أنشطتها؟
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المحا�ضر:
ال أس�تطيع بطبيع�ة الحال الق�ول بأننا ال نحتاج العمل الخي�ري، فنحن نحتاج 

ذل�ك فعاًل، وإن كان م�ن األفضل أن تقوم المؤسس�ات بإع�داد ميزانياتها بقدراتها 

الذاتية. والحقيقة أننا نواجه عجًزا س�نوًيا في الميزانية، ونحاول تسديدها بمختلف 

الطرق الممكنة.

وفيم�ا يخص تقديم المس�اعدات من بع�ض الجهات األهلية، وه�و أمر واقع 

فع�اًل، إال أن ه�ذا أم�ر ال يع�ول علي�ه دائًم�ا، وذل�ك لرغب�ة ه�ذه الجه�ات بتوزيع 

مس�اعداتها على قن�وات مختلفة وعدم اقتصاره�ا على قناة واح�دة تقديًرا لحقوق 

مختلف الجهات االجتماعية عليها.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ال يس�عني إال أن أش�كر ضيفن�ا العزي�ز الدكتور األس�تاذ عبد الله بن رش�يدان 

المغام�س لمش�اركته القيم�ة وطرحه الوافي، وأش�يد بنموذجه�م المتميز في جمع 

التبرع�ات؛ فف�ي مبنى الجمعية لديهم، تجد كل قس�م أو قاعة مس�ماة باس�م متبرع 

ساهم في إنشائها. وأجزم أن في ذلك تشجيع اآلخرين على المساهمة والعطاء.

وفي الختام، أوجه ش�كري وتقديري لجميع األخ�وة الحضور متمنًيا للجميع 

الصحة والعافية. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة ال�انية ع�سرة

ذكريات من تاريخ النجف
1428/3/15ه الموافق 2007/4/3م

ال�سيف: الأ�ستاذ عبد العلي بن يو�سف ال�سيف �
كاتب وشخصية اجتماعية

مدير الندوة: المقدم الأ�ستاذ محمد بالر النمر*)1) �

*  ناشط اجتماعي، ورئيس تحرير مجلة الواحة الفصلية.
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ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد جزيرة تاروت للعام 948)م )367)ه(. �
أول من دخل المدرس�ة النظامية س�نة تأسيسها عام 954)م  �

)373)ه( في ديرة تاروت.
التح�ق بالمدرس�ة المتوس�طة ف�ي القطي�ف س�نة 960)م  �

)380)ه(، وأنه�ى دراس�ته ثم هاجر إلى النجف األش�رف 
بالعراق.

أنه�ى المرحل�ة الثانوية ف�ي ثانوية منتدى النش�ر في النجف  �
األش�رف الع�ام 966)م )986)ه(، ليلتح�ق بكلي�ة الفق�ه 
حت�ى تخرج�ه منها بدرج�ة بكالوري�وس لغة عربي�ة وعلوم 

إسالمية سنة 972)م )392)ه(.
له مؤلفات عديدة، منها: �

( ..Eالمجتمع وجهاز الحكم عند اإلمام علي

طرفة بن العبد، طبع عام 985)م )405)ه(.. )

الخمس في الشريعة اإلسالمية: بحث مقارن )قيد الطبع(.. 3



ذكريات من تاريخ النجف

مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحم�ن الرحيم، الحمد ل�ه رب العالمين، والصالة والس�الم على 

خاتم األنبياء والمرس�لين، أبو القاس�م محمد، عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكى 

التسليم.

األخ�وة الكرام، الس�الم عليك�م ورحمة الل�ه وبركاته، وحياكم الل�ه في ندوة 

الثالثاء لهذه الليلة مع األستاذ عبد العلي السيف، وفيها سيحدثنا عن تاريخ النجف 

األش�رف ال�ذي كان في فترة من الفت�رات قبلة طلبة العل�م، يقصدونها من مختلف 

الب�الد العربي�ة وغير العربية، وكان هو أحدهم. وس�يتضمن حديث�ه توصيًفا للحالة 

الثقافية واالجتماعية والسياسية التي أثرت بشكل مباشر على الحركة العلمية هناك.

المحا�سرة:
بداية أقدم ش�كري وامتناني لألس�تاذ جعفر الش�ايب على ه�ذه الفرصة الطيبة 

التي أتاحها لي لاللتقاء بهذا الجمع الطيب وأرجو أن أوفق فيما سأطرحه الليلة من 

لمحات من تاريخ النجف األشرف.

بي�ن عامي 943)م/955)م ))36)ه/374)ه(، لم يبق من علماء القطيف 
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ال�ذي يش�ار لهم بالبنان � أمثال آية الله العظمى الش�يخ عبد الل�ه المعتوق والعالمة 

الش�يخ منصور آل س�يف، والعالمة الشيخ علي بن حس�ان، والعالمة الشيخ رضي 

الصف�ار رحمه�م الل�ه جميًعا � أحد ف�ي مثل ثقله�م إلدارة الدفة الديني�ة في حدود 

ت�اروت غير الش�يخ عل�ي الفليتي، وبع�ض الخطباء أمث�ال المال عبد الل�ه الصفار، 

والمال محمد الصالح، والمال عبد الحس�ين الخباز، والمال س�عيد الس�ني وغيرهم 

مما ال تحضرني أسماؤهم ممن تولى األمر الديني في حدود كتاب الوصايا وتقسيم 

الت�ركات وإقامة الصلوات الواجب�ة والمفروضة فضاًل عن قيام بعضهم بالتعليم في 

الكتاتيب الخاصة بهم والمشاركة في القراءات الدينية الموسمية.

ويجب أن ال أنس�ى بعض الش�يوخ المقيمين في النجف الذين كانوا يواصلون 

دراس�تهم هناك ويحضرون في موس�مي رمضان والحج م�ن كل عام ألداء دورهم 

اإلرش�ادي أمثال الش�يخ أحمد آل س�يف رحمه الله، والش�يخ محمد تقي المعتوق 

حفظه الله، والشيخ الحجة فرج العمران رحمه الله، والشيخ الحجة صالح المبارك 

رحمه الله، والشيخ عبد الحميد الصفار رحمه الله وإن كان مقال.

ف�ي العقد الس�ابع من القرن الرابع عش�ر الهجري، بدأت الثقاف�ة الغريبة تغزو 

المجتمع النفتاحه عليها بعوامل فرضها السفر للخارج للدراسة، والعمل في شركة 

أرامكو الس�عودية الت�ي كانت تضم خليًطا من مختلف الجنس�يات والثقافات ممن 

يحملون أفكاًرا طاغية على سلوكياتهم التي وجدت لها بيئة خصبة في عقول أبنائنا، 

فسمعنا حينها بالشيوعية والقومية، وإن لم تكن � في اعتقادي � على مستوى تنظيمي 

أو حزب�ي، بق�در ما كانت انبه�اًرا بفكر جديد ورغب�ة في التميز ع�ن اآلخرين؛ فقد 

تأث�ر الوضع الديني في المنطقة بس�بب ذلك، فبدأ اإلهمال في أداء الش�عائر الدينية 

والعبادات يتس�لل إلى نفوس الش�باب، وظهرت نتائج الصراع الذي كانوا يعيشونه 

بين موروثهم العقائدي وجديد أفكارهم على طريقتهم في اللبس والمأكل والحياة 

االجتماعي�ة؛ فكان الخطب�اء يحثون المجتمع ف�ي زياراتهم للمنطق�ة على ضرورة 
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التعلي�م الديني كحاج�ة ملحة إليجاد حالة م�ن الوعي والتوازن، وكانت اس�تجابة 

المجتمع معهم محدودة، ثم بدأت تنشط شيًئا فشيًئا. 

كانت النجف األش�رف هي قبلة الطالب العرب بل وغير العرب لكونها تضم 

ضريح اإلمام علي بن أبي طالبE، ولتوفر العلماء والمراجع أمثال السيد محسن 

الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمود الشاهرودي، والشيخ مرتضى 

آل ياس�ين، وغيرهم. وكانت الع�راق قد مرت بمخاض صعب من�ذ العهد التركي، 

ث�م االحت�الل، ثم مقاومة شرس�ة تصدى لها مراجع الش�يعة حت�ى فرضت الملكية 

التي همش�تهم وأبعدتهم عن مراكز السلطة انتقاًما من القائمين منهم بثورة العشرين 

الت�ي قادته�ا المرجعية، األمر ال�ذي أدى إلى انخراطهم أكثر فأكث�ر بالتعليم الديني 

فانتش�رت فيه�ا الم�دارس الدينية والمس�اجد المهيأة للتعليم في النجف األش�رف 

والكاظمية وس�امراء وغيرها من الحواضر الشيعية، واستمر هذا الوضع حتى العام 

958)م )378)ه(. وفي هذا العام أراد عبد الكريم قاسم أن يرخي لمراجع الشيعة 

بعًضا مما كان يقيدهم، فعمل على إعفاء المعمم من التجنيد اإلجباري في الجيش، 

وطل�ب م�ن المؤسس�ات الدينية في النج�ف اختيار نخب�ة من الط�الب المعممين 

إللحاق بعضهم بدورات تؤهلهم للتعليم االبتدائي، فيما يقدم بعضهم اآلخر امتحاًنا 

يع�ادل درج�ة البكالوريا يؤهلهم لدخول كلية الفقه ف�ي النجف وكلية أصول الدين 

ف�ي الكاظمية. فانخرط الكثير ف�ي التدريس وآخرون في الكلي�ات ومنهم الدكتور 

أحم�د الوائلي رحم�ه الله، والدكتور عبد الهادي الفضلي، والدكتور الس�يد محمد 

بحر العلوم، والش�يخ مهدي اآلصفي، والسيد مصطفى جمال الدين وغيرهم. وفي 

ه�ذه الفترة تحديدا، ب�دأت المصادقة بين الحوزات في النجف األش�رف وكربالء 

والكاظمية والحكومة بعد غلبة الشيوعيين على األمر، فكانت الفتوى التي أصدرها 

المراجع وعلى رأسهم الحكيم قدس سره أن »الشيوعية كفر وإلحاد«. 

في ظ�ل هذه الفتوى وألق األج�واء العلمية المنفتحة والحال�ة الثقافية القوية، 
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وجد من هاجر للنجف األش�رف في تلك الفترة نفس�ه في بيئ�ة دينية يتولى تدريس 

علومها فطاحل العلماء على جميع مس�تويات التعليم، كما استش�عر حرية ممارسة 

طقوس�ه الديني�ة بجميع مناس�باتها طيلة العام؛ فكان�ت هناك محط�ات تتبارى فيها 

القرائ�ح ش�عًرا ونثًرا وخطبا، وم�ن كان لهم حضور بارز في هذا المجال، كالش�يخ 

الفرطوس�ي، والش�يخ اليعقوبي، والس�يد محمد جمال هاش�مي، والسيد مصطفى 

جمال الدين، والسيد محمد الشيرازي رحمهم الله جميًعا وقدس أسرارهم.

أم�ا ع�ن حرك�ة الطباعة والنش�ر، فلم تنفك المطاب�ع تلفظ للناس ف�ي كل يوم 

جدي�ًدا ف�ي جميع ش�ؤون الحي�اة الديني�ة واألدبية والثقافي�ة، وكانت أس�عارها في 

متن�اول ي�د الطال�ب، فضاًل عما تق�وم به المكتب�ات العامة من دور ريادي في نش�ر 

الثقافة والوعي، وأشهرها مكتبة اإلمام أمير المؤمنينE الذي يشرف عليها الشيخ 

األميني قدس س�ره، صاحب كتاب )الغدي�ر( بإتاحة الفرصة لكل مريد من االنتفاع 

منها حيث كانت مليئة بالكتب القيمة المطبوعة والمخطوطة، فضاًل عما أحضر لها 

من كتب وموسوعات من لبنان ومصر.

وم�ن األم�ور التي كانت تش�جع الطالب على الدراس�ة الديني�ة، أن المدارس 

الدينية كانت تؤمن السكن طيلة مراحل الدراسة التي كانت تقسم على ثالث مراحل، 

حي�ث تبدأ بمرحلة المقدمات، وفيها يدرس الطالب كتاب )األجرومية( في النحو، 

وكت�اب )المختصر النافع( في الفقه، ثم يتدرج في دراس�ة )قطر الندى( في النحو، 

ثم كتاب )شرائع اإلسالم( في الفقه، ثم كتاب )ألفية بن مالك( حسب الشرح الذي 

يفضله، وأش�هر الشروحات اثنان، ش�رح بن عقيل وشرح بن الناظم. بعد ذلك يبدأ 

الطال�ب في دراس�ة كت�اب )المعالم( في األص�ول، كما يدرس البالغ�ة والمنطق، 

ثم اللمعة الدمش�قية، و)كفاية األصول( و)المكاس�ب(، وبقي�ة المتون التي تدرس 

ف�ي علوم الفقه واألص�ول والنحو والصرف والمنطق والبالغة والفلس�فة والدراية 

والرج�ال؛ كل ذلك يت�م في أجواء مفعمة باإليمان والروحانية تحت إش�راف نخبة 
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من العلماء الذين تعاهدوا العلم وطالبه وفقهم الله جميًعا للخير إنه مجيب الدعاء.

الأ�سئلة والمداخالت:
مدير الندوة:

أش�كرك جزيل الش�كر على ه�ذا الطرح المتسلس�ل الهادئ ال�ذي أخذتنا به، 

وس�ؤالي ح�ول إطالق اس�م النج�ف الصغ�رى عل�ى القطيف س�ابًقا، م�ن خالل 

معايشتك للبيئتين � أعني القطيف والنجف � هل من الممكن أن تكون هذه المقولة 

صحيحة بال تحيز. وماذا عنها اآلن؟

المحا�ضر:
بالفع�ل كان�ت القطيف تع�ج بالعلم�اء والم�دارس الديني�ة، وكان فيها كم ال 

يس�تهان به م�ن المجتهدين والعلماء أمثال الش�يخ عبد الله المعت�وق، وكان مرجع 

تقليد ليس في منطقة القطيف فقط، بل واألحساء وإيران، وكذلك الشيخ علي حسن 

الب�در ال�ذي لم يكن نش�اطه محصوًرا في الدين، ب�ل كان حاضًرا سياس�ًيا وله نداء 

في اس�تنهاض المس�لمين، كذلك الشيخ علي الجشي، والش�يخ محمد الصفواني، 

والش�يخ أحمد بن طعان، والسيد ماجد العوامي، فضاًل عن الكثير من العلماء ممن 

كانت لهم مدارس�هم الدينية أمثال الش�يخ محمد النمر الذي كانت له مدرستان في 

منطقت�ي العوامية والدبيبية، والش�يخ عل�ي أبو عبد الكريم الخنيزي، والش�يخ علي 

الب�الدي، كل ذلك جعل م�ن القطيف تعيش حراًكا علمًيا دينًيا س�ميت له )النجف 

الصغ�رى(، وكان ذل�ك حتى الع�ام 943)م ))36)ه( حين ب�دأت القطيف تفقد 

خيرة علمائها وأكفأهم.

ومن�ذ ذلك الوقت، وحتى الع�ام 974)م )394)ه( بدأت القطيف تفقد كبار 

علمائها فما عادت نجًفا صغرى، بيد أن األمل معقود على ش�باب اليوم الذين نأمل 

فيهم أن يعيدوا أمجادها العلمية والدينية.
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
العالق�ة بي�ن النجف والقطي�ف عالق�ة متبادلة مثلما أش�رتم سياس�ًيا وثقافًيا، 

ا اإلش�ارة لتأثير هذا التاريخ الثقافي والسياسي المتبادل بين منطقتي  ومن المهم جدًّ

النجف والقطيف � خاصة في المرحلة التي أشرتم إليها � وما نتج عنه من تفاعالت 

مهم�ة انعكس�ت على ثقافة أبن�اء المنطقة وعطائه�ا العلمي والثقاف�ي، نظًرا لوجود 

أع�داد كبي�رة منهم للدراس�ة فيها ممن تفاعل�وا مع أجوائه�ا دينًي�ا أو ثقافًيا أو حتى 

سياس�ًيا. وكما تفضلتم، فقد كانت العراق تعيش مخاضات سياس�ية أثرت على كل 

من عايشها، حتى أن الباحثين اآلن يتتبعون آثار تلك الحقبة وتأثيرها سياسًيا وثقافًيا 

واجتماعًي�ا على المنطقة، ويحاولون أن يربطوها بما هو قائم في الس�احة العراقية، 

ولو لم يكن هذا البعد مهما لما نال اهتمامهم.

سؤالي يتعلق بالمجموع الكبير من أبناء المنطقة الذين هاجروا للدراسة الدينية 

في النجف األش�رف، وكان لهم دور ملحوظ داخل منطقتهم وخارجها. هل ترون 

أفقا لهذا التواصل، وما هو تأثيره؟

المحا�ضر:
الحقيق�ة أن ل�دى الش�يعة هاجس االتصال لي�س في منطق�ة القطيف وحدها، 

ب�ل ف�ي مختلف مناطقهم كالعراق ولبنان وس�وريا، بيد أن الش�يء المالحظ هو أنه 

مهما باعدت بينهم المس�افات، إال أن التواصل بينهم قائم يس�تنيرون به من تجارب 

بعضه�م، وإن تفاوت�ت نس�بة هذه التواص�ل للظروف الت�ي تمر به�ا كل منطقة عن 

األخرى؛ فالعراق � مثاًل � لم تجعلها األحداث قادرة على التواصل بش�كل س�لس، 

وإن كان موجوًدا في أطر محدودة كاالتصال من أجل الفتيا والحقوق الدينية.

الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
ذك�ر األس�تاذ محمد النمر ف�ي التقديم لك ع�ن دورك ونش�اطك التبليغي في 
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تايالند، حبذا لو حدثتنا عن ذلك؟

المحا�ضر:
زيارتي األولى لتايالند كانت في العام 977)م )397)ه(، وقد تعرفت آنذاك 

على مسلم وسألته عن وضع المسلمين هناك؛ فعرفني عليهم. وفي أحدى رحالت 

سياحتي تعرفت على امرأة مسلمة تتكلم اللهجة الحجازية دلتني على منطقة يقطنها 

المس�لمون. وإذ زرته�م، فوجئ�ت بمس�توى التخلف الدين�ي الذي يعيش�ونه، فلم 

يكون�وا يتجاوزن في أكثر أموره�م الدينية االجتماعات خالل المناس�بات الدينية، 

فرتبت مع المرجعية آنذاك البتعاث بعضهم لدراسة اللغة اإلنجليزية، وإذ تخرجوا، 

ب�دأ العمل على تأس�يس دار الحكم�ة التي ضمت الكثير من الط�الب الذين عملوا 

على نشر الثقافة.

الأ�ضتاذ عبد الباري اأحمد الدخيل )كاتب وباحث تاريخي(:
ذكرت في إجابتك على س�ؤال األس�تاذ محمد بخصوص الحركة العلمية في 

القطي�ف أنه في العام 943)م ))36)ه( لم يبق في القطيف من كبار العلماء أحد. 

ماذا عن الفترة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا؟ وفي الوقت الذي تعج به المنطقة 

بطالب العلم، إال أن واحًدا منهم لم يدرس بحث الخارج هنا. ما السبب في رأيك؟

ا،  من جهة أخرى، التواج�د القطيفي في المراكز العلمية والمدارس قصير جدًّ

فهل هو إحساس بالغربة دون غيرهم الذين يعمرون فيها سنوات طويلة؟

وأخيًرا، ما هو س�بب تغير التوجه الديني ل�دى بعض طالب العلوم الدينية في 

العراق للعمل السياسي والوطني؟

المحا�ضر:
المرجعية تحتاج من الطالب أن يصل لدرجة االجتهاد، وعلى األقل أن تكون 
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لدي�ه ق�درة كبي�رة على االس�تنباط، وهو أم�ر ال يش�ترطه بعضهم. ول�م يصل لهذه 

الدرجة � أعني االجتهاد المطلق � ويهمني أن أذكر هنا أن االجتهاد درجات، فليس 

كل مجته�د مفتي. وفيم�ا يخص عدم مواصلة ط�الب العلوم الدينية دراس�تهم في 

الغربة، أظن أن وجودهم في المنطقة بحد ذاته ضروري للتصدي لألمور الدينية إذا 

غاب كبار العلماء.

وأخي�ًرا فيم�ا يخ�ص تغيي�ر التوجهات العلمي�ة لدى ط�الب العل�وم الدينية، 

فللتحوالت التي حدثت في النجف أثر في ذلك، وس�أتكلم عن نفس�ي ش�خصًيا؛ 

فق�د تزوج�ت ورزقت بولدين وأن�ا ال أزال طال�ب ثانوية، وكنت أس�تلم راتبي من 

المرجعي�ة آنذاك، ومقداره خمس�ة دنانير ومائة وخمس�ون رغيًف�ا. وبطبيعة الحال، 

ل�م يك�ن ذلك يكفيني لدفع أجار الس�كن والعالج وما ش�ابه، األمر الذي اضطرني 

للصوم والصالة نيابة. والحقيقة أننا � خطأ � نتصور مثالية البيئات العلمية. فنصطدم 

بالواقع حين نواجهه.

 الأ�ضتاذ عبد الباقي الب�ضارة )رجل اأعمال(:
ذهبت للدراس�ة الدينية وما تجاوزت الخامسة عشرة. هل تعتقد أن هذا العمر 

مناسب التخاذ القرار المناسب فيما يخص المستقبل؟ وهل تنصح األهالي بتشجيع 

أوالدهم للدراسة الدينية في هذا العمر المبكر؟

س�ؤالي اآلخ�ر بخصوص الكم الهائ�ل لطالب العلوم الديني�ة الذين تعج بهم 

منطقتن�ا، األم�ر الذي أحدث بطال�ة مقنعة، فال مج�ال للمقارنة بين م�ا أنجزوه في 

الثالثين س�نة الماضية مع ما أنجزه سابقوهم الذين لم تكن الظروف ميسرة لهم كي 

ينتجوا أساًسا.

المحا�ضر: 
إذا توف�رت البيئ�ة المناس�بة للش�اب وحصل عل�ى الرعاية المطلوب�ة والتعبئة 
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الالزمة وأعد داخلًيا فال أظن أن ثمة مانًعا يحول دون توجيهه للدراسة الدينية. لقد 

وصل السيد الحلي قدس سره لدرجة االجتهاد ولما يبلغ سن التكليف بعد، كذلك 

السيد محمد باقر الصدر وصل لدرجة االجتهاد وهو في الثالثين من عمره.

م�ا أريد قوله، ه�و أنه من الصعب بمكان أن تقول لطالب العلم ال تتعلم طالما 

وجد في نفسه الرغبة في العلم. 

الأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي(:
كانت لكم دراس�ة قيمة بعنوان »القطيف وأضواء شعرها المعاصر«، وقد لفت 

نظري النظرة الرومانس�ية التي ميزت الحركة األدبية في القطيف في فترة الستينيات 

والسبعينيات من القرن الهجري الماضي ورعاها الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه 

الله. هل ال تزال هناك أصداء لهذه الحركة وما هي هذه األصداء؟

المحا�ضر:
حين كتبت هذه الدراسة، كتبتها عن شعراء كانوا معاصرين آنذاك، أما اليوم فإن 

أضعافا من الش�عراء قد خلفتهم ومن كال الجنس�ين. الحركة في تصوري موجودة، 

واالختالف بين الحركتين يعود أصله الختالف الحياة وطبيعتها بين زمنين.

ال�ضيخ ح�ضن الخويلدي )عالم دين(:
أحب أن أضيف على ما تفضل به األستاذ عبد العلي السيف فيما يخص اتخاذ 

ق�رار الدراس�ة الديني�ة في س�ن مبكرة. أن�ا أرى أن صالحي�ة العمر المبك�ر التخاذ 

قرار الدراس�ة الدينية أمر نس�بي، وأراه ينطبق تماًما على قضية الزواج المبكر الذي 

شجعت عليه السنة النبوية في إثارتها بما يؤكد أن القضية ليست مرتبطة بالسن بقدر 

ارتباطها بالوعي والثقافة التي يحملها الش�خص، وأرى أن للوالدين دور في ذلك. 

وأقول هذا من واقع تجربتي الشخصية.
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أم�ا بخص�وص زيادة عدد ط�الب العلوم الديني�ة، فما قلت ف�ي محله لكنه ال 

يخلو من إش�كال، فنحن بحاجة لضخ أكبر عدد ممكن من الناس للدراس�ة الدينية، 

فإن صفا لنا من األلف واحد فسنكون قد حققنا نتيجة طيبة.

مدير الندوة:
كلن�ا يعلم أن توجهك للعراق كان في أصله للدراس�ة الدينية، إال أنك أكملت 

دراس�تك الثانوية والجامعية هن�اك، وأظنك الوحيد الذي أق�دم على ذلك من أبناء 

منطقتنا. ما كان دافعك؟

المحا�ضر:
في بداية الثمانينيات، افتتحت كلية الفقه كما س�بق وذكرت، وكان الش�يخ عبد 

اله�ادي الفضل�ي حفظه الله والدا للجمي�ع، يزورهم في س�كنهم، ويتابع أمورهم. 

وحي�ن عل�م بحصول�ي عل�ى المتوس�طة فق�ط ش�جعني للحص�ول عل�ى الثانوية؛ 

ناصحا إياي باالس�تمرار في حال تحقيقي لنتائج طيبة في الدراس�ة. وألني وجدت 

بتش�جيعه في نفس�ي اندفاًعا للدراس�ة، التحقت بثانوية النش�ر في النجف في العام 

986)م)406)ه(، ول�م أكن وحدي من أبناء القطيف فيها، فقد كان معي الدكتور 

أحم�د المعت�وق ال�ذي كان يراف�ق أباه في دراس�ته، ث�م التحقت بالكلي�ة وأكملت 

دراستي.

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
كيف تقومون كلية الفقه بالنس�بة للدراسات الحوزوية، وهل تستحق أن تكون 

بدياًل جيًدا عن الحوزة؟

المحا�ضر:
األس�ماء الالمع�ة التي كنا نس�مع به�ا ونقرأ لها الي�وم، كالدكتور عب�د الهادي 
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الفضلي، والدكتور السيد محمد بحر العلوم، والشيخ مصطفى جمال الدين، والسيد 

هاش�م الهاشمي، واآلصفي، والسيد محمد تقي الحكيم وغيرهم، كلهم درسوا في 

كلية الفقه التي كانت تشمل مناهجها مواًدا شاملة بمستوى ممتاز، وكانت شهاداتها 

معتمدة في السعودية وبقية دول الخليج. وأذكر الدكتور محمد الستري الذي يشغل 

منصب وزير في مملكة البحرين حالًيا، كان قد تخرج منها.

كلية الفقه كانت من أرقى وأش�مل الكليات ف�ي العراق، لكنها دمرت من قبل 

جيش البعث الصدامي حيث حرقها في انتفاضة شعبان للعام )99)م )))4)ه(.

مدير الندوة:
ال ش�ك أن الحديث مع األس�تاذ عبد العلي الس�يف ممتع وذو نكهة ال يعرف 

طعمه�ا إال م�ن جلس معه واس�تمتع بحديث�ه. وهكذا كن�ا، فلم نش�عر إال والوقت 

داهمنا.

في ختام أمسيتنا لهذه الليلة، وباسمي أصالة، ونيابة عن راعي المنتدى األستاذ 

جعفر الش�ايب، أقدم له جزيل الشكر ولكم عميق االمتنان والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.





الندوة ال�ال�ة ع�سرة

والمجتم��ع  الف��ن  بي��ن  العالق��ة 
»ط���اش م��ا ط���اش أنم�وذج�ً��ا«

1428/3/22ه الموافق 2007/4/10م

ال�سيف: الأ�ستاذ عبد الخالق بن عبد الرزا� الغان� �
فنان ومخرج  

مدير الندوة: الأ�ستاذ عاطف عبدالواحد الغان�*)1) �

*  فنان ومخرج مسرحي.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد ) يناير 958)م )العراق(.  �
تخرج من قس�م المس�رح بمعهد الفنون الجميلة في بغداد،  �

وتخصص في اإلخراج المسرحي والسينمائي.
بدأ عبد الخالق مش�واره الفني عام 992) بإخراج مسلس�ل  �

رحل�ة صيد الذي ت�اله االنتظار ع�ام 993) والخراش عام 
.(994

اشتهر بإخراج المسلسالت الخليجية الدرامية والكوميدية. �
ق�دم العدي�د م�ن األعم�ال الفنية المتمي�زة آخره�ا إخراجه  �

للمسلسل االجتماعي الكوميدي »طاش ما طاش«.
حصد الكثير من الجوائز على مستوى المهرجانات العربية. �



العالقة بين الفن والمجتمع »طاش ما طاش أنموذًجا«

كلمة مدير الندوة
عندم�ا نط�رح س�ؤااًل مهما ح�ول عالقة الف�ن بالمجتم�ع، يتبادر إل�ى أذهاننا 

مباشرة أننا أمام قضية واحدة متكاملة ال تقبل الجزئيات. والفن يعتبر وسيلة الحوار 

الحس�ي بي�ن المجتمع�ات المتنامية منذ الق�دم وحتى يومنا هذا، فمنه نس�تطيع بث 

رس�ائل مفهوم�ة لكل أصناف البش�رية متجاوزين بها حدود اللغ�ات والدول. وفي 

هذه األمس�ية يطيب لنا الحدي�ث مع الفن وعنه بصحبة األس�تاذ عبد الخالق الغانم 

ليطلعن�ا على تجربته الش�خصية منذ بداية رحلته الفنية، وحتى أصبح اس�مه في كل 

بيت عربي وليس س�عودي فقط، وليخبرنا كيف استطاع عبد الخالق الغانم التحول 

من مجرد متمنٍّ ألن يصبح فناًنا إلى صانع للفنان.

كلمة الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
أرحب بكم جميًعا في هذه األمسية الثقافية والفنية، وأحيي فيها ضيوفنا الكرام 

األس�تاذ عبد الخالق الغانم، واألس�تاذ عبد العزيز اس�ماعيل وبقية األخوة الفنانين 

والمهتمين.

الحقيق�ة أنه عندم�ا فكرت واألس�تاذ عبد الخالق ف�ي عنوان له�ذا اللقاء، برز 
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موض�وع الفن وعالقته بالمجتمع كقضية رئيس�ية مهمة. وبطبيع�ة الحال، قد نكون 

ل�م نع�ط هذا العم�ل حقه من التقدير، ول�ذا نحن بحاجة إلى أن نق�ف عليه لإللمام 

بمعطيات�ه وجوانب�ه المضيئ�ة كجان�ب م�ن جوان�ب التواص�ل الثقافي التي يس�عى 

المنتدى إلى تحقيقها لعالقتها الوطيدة بالمجتمع وتطوره.

ولضيفن�ا الكريم األس�تاذ عبد الخالق م�ن التجارب الكثير ال�ذي ينبغي علينا 

االس�تفادة من�ه؛ فق�د عمل بجهد من أج�ل أن يصل إل�ى هذا المس�توى اإلبداعي، 

ليس على مس�توى المنطقة فحس�ب، بل على صعيد الوطن والعالم العربي. ونحن 

فخورون بوجود مثل هذه الطاقات والكفاءات في مجتمعنا ممن يضربون أمثلة حية 

للنجاح وتحقيق األهداف، وأنا آمل حقيقة أن ال يكتفي ضيفنا الكريم بالحديث عن 

تجربته الفنية، بل بتجاربه الشخصية التي أوصلته لهذا النجاح، فضاًل عن المشاكل 

والعقبات التي واجهته واستطاع أن يتخطاها كما آمل أن تساهم مداخالتنا الليلة في 

خلق الفائدة لنا جميًعا.

المحا�سرة:
بداية أشكر األستاذ جعفر الشايب على هذه الفرصة الجميلة لاللتقاء بكم أيها 

األحبة وال أخفيكم سعادتي بذلك وبوجودي بينكم.

حين نتحدث عن الفن، فإنه قد يتبادر لذهن أحدنا س�ؤال عن ماهية الفن. فما 

هو الفن؟

الف�ن هو اإلب�داع والجمال، هو كل ما يتعلق باإلنس�ان، بل هو اإلنس�ان ذاته. 

قرين�ان خلق�ا مًعا وباتا يعّب�ران عن بعضهما ف�ي مختلف مجاالت الحي�اة العملية، 

حت�ى س�مي من يتقن مهنته فناًن�ا. ومن هنا يتضح لنا أن العالقة بين اإلنس�ان والفن 

عالق�ة أزلي�ة، وهذا يقودنا بدوره إلى س�ؤال حول تخصيص وظيف�ة الفن للعاملين 

ف�ي الفن�ون الجميل�ة والمس�رح والموس�يقى، فيق�ال الفن�ان التش�كيلي، أو الفنان 
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الموس�يقي، أو الفنان المسرحي وما ش�ابه، وال يسمى بذلك من يمارسون وظائف 

أخرى. ووجدت أن هذه الوظائف الفنية تخص اإلنسان أكثر من غيرها لدرجة أنها 

تجسد ذاته مكونة عالقة بينه وبين متلقيه.

حين نطبق ذلك على فن التمثيل مثاًل، فإننا س�نجد الممثل أداة فعالة لتجس�يد 

الحدث اإلنس�اني والتفاعل الوجداني للمتلقي ومع�ه، وال ننكر بطبيعة الحال دور 

الفنون األخرى التي يتميز كل منها بلغة خاصة لها سحرها الخاص ونكهتها المميزة.

وق�د واجه فن التمثيل تحواًل عما بدأ علي�ه؛ حيث كان يعتمد على التمثيل من 

أج�ل التمثيل فق�ط، األمر الذي كان يحقق هدف المتعة فق�ط، ليدخل اليوم معترك 

الحياة اإلنس�انية متن�اواًل قضاياها ومش�اكلها في محاولة للمس�اهمة بوضع حلول 

تتناس�ب وطبيعتها، كطرح قضية الحرية مثاًل، والتي خلفت ثورات حفرت فصولها 

في ذاكرة التاريخ.

وبالحدي�ث ع�ن تجربة )طاش ما ط�اش( يكون الحديث ع�ن واقع يمثل هذه 

الرؤي�ا، فط�اش لم يكن عماًل لمجرد التس�لية بق�در ما كان طرًحا لهم�وم المواطن 

الس�عودي ومعانات�ه، إليمانه بأهمية المس�اهمة ف�ي عملية التطوي�ر بالكلمة الحرة 

الت�ي هي المفتاح لحل مش�اكل المجتم�ع وتطهيره إنس�انًيا. فالتمثي�ل أقرب أنواع 

الفن لمحاكاة الحالة اإلنس�انية بتجسيده حالة المشاهد، األمر الذي يخلق حالة من 

التناغم بين ما يرى وما يش�عر محدًثا حالة من التفاعل اإليجابي منعكًس�ا ذلك على 

شخصه كأحد أفراد المجتمع.

والحقيق�ة أن عش�قي للشاش�ة الفضي�ة بدأ معي من�ذ الطفول�ة، تحدني رغبتي 

القوية للفن الذي تمثله لجمع مصروفي اليومي، ألكافئ نفسي به في نهاية األسبوع 

بالذه�اب ألح�دى دور الس�ينما ف�ي بغ�داد حي�ث قضيت طفولت�ي، وأذك�ر أني � 

ولس�يطرة هذه الفك�رة على عقلي � كنت أعيش خياالٍت وأح�الَم يقظة تملك على 
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حواس�ي وتفكيري، حتى أني كثيًرا ما اكتش�فت حين وصولي لمدرستي أني نسيت 

حقيبة كتبي في مكان ما، وربما كنت حين أضعتها غارًقا في لجة تفكيري ذاك.

حي�ن كب�رت، درس�ت ه�ذا الفن ال�ذي أعت�رف آس�ًفا أن وطنن�ا العربي ليس 

بالمس�توى المؤه�ل لتخريج نم�وذج متمكن قوي، ولذا فعل�ى الراغب في خوض 

هذا الغمار أن يتعب نفسه كثيًرا كيما يصل للمستوى الذي يطمح له.

وعن بداياتي العملية، فإن ضعف مستوى الدراما السعودية في السابق دفعتني 

للتركيز في تجربتي على المس�رح فضاًل عن إخراج األفالم الوثائقية حتى تحس�نت 

األوض�اع الفني�ة قلي�اًل، األمر ال�ذي دعاني لدخ�ول معت�رك الفن التمثيل�ي وإنتاج 

الدراما، حتى دعيت إلخراج الجزء الثالث من مسلس�ل طاش، فقررت القبول بعد 

التأك�د من وج�ود دعامات لنجاح العم�ل كوجود النص الجيد وتقب�ل الثنائي بطاًل 

العمل لرؤيتي الفنية كمخرج.

ولق�د مّر العمل بالكثير من المش�اكل التي واجهت�ه، كعدم وجود المناخ الفني 

المؤهل لتقديم عمل جيد، وأعني بذلك عدم وجود فنيين واختصاصيين أكفاء يفون 

بحاجة العمل، وعدم وجود عدد كاٍف من الممثلين لتنفيذ نص ما بانس�يابية، فضاًل 

عن س�احة الحرية التي يدور فيها العمل، األمر ال�ذي دفعنا للملمة العمل وتقديمه 

بأس�لوب بس�يط يفي بالفكرة المراد طرحها؛ حتى حصلنا على الضوء األخضر من 

صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية إيماًنا منه بالعمل، 

وحينها بدأت األمور أكثر تذلاًل، فانطلقنا بتناول المؤسسات الحكومية وانتقدناها، 

وكان على رأس�ها الرئاس�ة العامة لتعليم البنات، ثم الشرطة والهاتف وجميع دوائر 

الدولة، بل وحتى وزارة اإلعالم التي نتحرك فوق قاعدتها. 

اليوم، تجاوز طاش الحدود المحلية بل والخليجية إلى الوطن العربي باتس�اع 

رقعته واختالف عاداته ولهجاته؛ ال لش�يء، س�وى لكونه يحاكي همومها التي تكاد 
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تشترك فيها جميًعا وتلتقي فيها على الرغبة في التغيير.

مدير الندوة:
حس�نًا س�نفتح اآلن باب المداخالت التي س�أبدأها بس�ؤالي عن الجدلية بين 

علم�اء االجتماع والفنانين ح�ول كون الفن والمجتمع متداخ�الن، وأيهما يصحح 

مسار اآلخر وأين الفنان من ذلك كله؟

المحا�ضر:
قلت في مقدمة حديثي أن اإلنس�ان والفن عنص�ران مرتبطان ببعضهما ارتباًطا 

وثيًقا، وألن اإلنسان هو مبدع هذا الفن، فإنه األولى بتقييم الفن. وأرى أن الفن هو 

القائد لتغيير المجتمع نحو األفضل أنى أراد ذلك.

مدير الندوة:
هل نستطيع تعميم ذلك؟ أعني أن هناك بعض أنواع الفن المسيئة تجعلها منابر 

هدم ثقافي بدل أن تكون منابر بناء وتقويم.

المحا�ضر:
عني�ت بطبيع�ة الح�ال الفن المحت�رم. فالف�ن إجم�ااًل س�الح ذو حدين، وال 

نستطيع بطبيعة الحال التحكم فيما يعرض على الشاشة خصوًصا مع وجود التجارة 

اإلعالمية الغير مقننة.

مدير الندوة:
عندم�ا أخذت�م الضوء األخضر كم�ا ذكرتم، بدأتم في تج�اوز بعض الخطوط 

الحم�راء بط�رح مواضيع لم يكن متوقًع�ا لها أن تطرح علنًا. ه�ذه الخطوط ال تزال 

حمراء، وقد س�ببت إش�كالية كبيرة للعمل حت�ى قذف علنًا وحّرمت مش�اهدته. ما 

تعليقك؟



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�سابع 2(0

المحا�ضر:
أؤم�ن دائًم�ا أن التغيير يحتاج للوق�ت، وقد يضطر فيه لتقدي�م تضحيات. وما 

حص�ل ويحصل لطاش لداللة إيجابي�ة على تطور فكر المجتمع الذي يس�تطيع أن 

يعب�ر عن رأي�ه بالقبول والرف�ض، وفي هذا إش�ارة للحرية وهي أح�د نتائج التطور 

والتغيير. 

الدكتور عبدالعزيز الم�ضطفى )اأ�ضتاذ جامعي(:
من خالل محاوالتي عبر شبكة االنترنت لإللمام بتفاصيل عملك والمعّوقات 

التي واجهتك، واجهتني مشكلة حجب الكثير من الصفحات المتعلقة بالموضوع، 

وقد تفضلت بذكر بعض المعّوقات التي واجهتك قبل اش�تهارك، فما هي العقبات 

التي واجهتك بعد اشتهار العمل؟

وس�ؤالي اآلخر حول تكرر ش�خصيات العمل مع اختالف الفكرة المطروحة 

في العديد من أجزائه، حتى أصبح المشاهد يتوقع الشخصيات المعتمدة في الحلقة 

قبل عرضها، فما قولك؟

وأخيًرا، حول قولك أن مسلس�ل طاش يم�س قضايا وهموم المواطنين، أعلق 

بأن ذلك ال ينطبق على بعض حلقات العمل كحلقة )الكاوبوي( مثاًل.

المحا�ضر:
الش�هرة ف�ي المج�ال الفني أم�ر يفرض نفس�ه مع النجاح ش�ئنا أم أبين�ا، وهذا 

مم�ا يفقد الفنان خصوصيته، وأحمد الله أني ش�خصًيا لم أص�ل لهذه المرحلة كما 

أعتقد، لكن ذلك لم يمنع أن يواجه العمل بعض اإلش�كاليات كردود أفعال طبيعية 

للمش�اهد خصوًص�ا إن كان ينتم�ي للطبق�ة المنتقدة، إال أن اإليجاب�ي في األمر هو 

وجود من يش�كر ويدعو بالتوفيق من بعض من طالهم النقد في العمل، األمر الذي 

يعكس حالة الوعي بالهدف من العمل وهذا ما نطمح له حقيقة.
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فيم�ا يخ�ص تكرار الوجوه، فقد تكلمت عن المن�اخ الفني الغير مؤهل إلنتاج 

الدرام�ا ف�ي البالد مش�يًرا لقل�ة الممثلين الذين يجي�دون الدور المطل�وب، وتعدد 

الش�خصيات للممث�ل الواحد يتعب�ه، خصوًصا حي�ن نعرف أنه قد ي�ؤدي في اليوم 

الواحد عدة مش�اهد لعدة ش�خصيات، وهذا ما قد ال يدركه المش�اهد. ولكني، إن 

تجاهلت أن نجاح الممثل في تمثيل عدة شخصيات دليل تمّيز، فلن أتجاهل أهمية 

توجي�ه بعض الش�خصيات التي حص�دت صدًى طيًب�ا لدى المش�اهد لتلعب على 

أوتار حساسة. 

وبخصوص عمق القضايا، فنحن نحاول أن ال نفقد الثقة التي ُأعطيت لنا، وأن 

ال نسلب الحرية التي منحناها، الحكمة مطلوبة في جميع األحوال.

ويهمن�ي توضي�ح أمر هنا، ه�و أن العم�ل غير مل�زم بتقديم القضايا الس�اخنة 

والج�ادة فق�ط، فهو قد يعرض حلقة تش�هد بقدرة الممثل أو المخ�رج الفنية، أو قد 

يعرض حلقة ترفيهية تهدف إلى خلق ابتسامة على وجه المشاهد. 

أم�ا فيما يخ�ص حلقة الكاوبوي، فلق�د طلبت مكتبة الكونغ�رس هذه الحلقة 

انطالًقا من مشروعها في جمع كل عمل فني أجنبي يتعلق بالواليات. 

الأ�ضتاذ عبد العزيز الإ�ضماعيل )رئي�س فرع الجمعية ال�ضعودية للثقافة 
والفنون بالمنطقة ال�ضرقية(:

ل�ي تعليق حول تكرر الش�خصيات ف�ي العديد من الحلقات. ل�و تتبعنا تاريخ 

الف�ن لوجدنا أن الكثير من األعمال الفنية، والكوميدية خاصة، ترس�م وتصمم بناء 

على قدرات الفنان وطاقاته حتى بات المش�اهد في أغلب حاالته يركز على صورة 

الممثل الذي سيؤدي الدور بداًل من التركيز على الدور نفسه؛ وأظن أن الناقد لعمل 

طاش، س�يجد أن نجاح طاش هو نجاح للفنان الس�عودي نفسه أكثر من كونه نجاح 

لدرام�ا معين�ة. وحلقة الكاوب�وي � في تص�وري � من أجمل حلق�ات طاش وربما 
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أكلفها مادًيا، كونها جديدة الفكرة تس�تلزم تحضيرات ديكور ومالبس جديدة، وأنا 

أتفق مع األستاذ عبد الخالق الغانم في عدم حصر المسلسل على مشاكل المجتمع 

وقضاياه.

الأ�ضتاذ عبد الباري اأحمد الدخيل )كاتب وباحث تاريخي(:
ش�خصًيا لم أج�د )الكاوبوي( حلق�ة ترفيه بمقدار ما كانت تحمل إس�قاطات 

سياسية ورسالة تقرأ بين السطور.

سؤالي لك أستاذ عبد الخالق حول ما نالحظه من تعاونكم المحدود مع كتاب 

القص�ة القصي�رة، أال يوجد لديك�م فكرة عمل معه�د أو ورش عم�ل تخرج كتاب 

)س�يناريو(، هذا الفن القائم بذاته تحتاجه الدراما المحلية ونعلم وتعلمون أن ليس 

كل كاتب قصة قادر على كتابة )سيناريو( حوار والعكس صحيح؟

المحا�ضر:
ذك�رت أننا نفتق�ر لكت�اب الس�يناريو المتخصصي�ن، والتع�اون المحدود مع 

بعض الكّتاب فرضه هذا الظرف، لقد أعلنا في السنوات السابقة أن الدعوة مفتوحة 

للجميع للمشاركة معنا في اقتراح موضوع ما أو كتابه نصه. 

الأ�ضتاذ زهير ال�ضويمل )م�ضوؤول العالقات العامة في فرقة مواهب للفنون الم�ضرحية(:
الض�وء األخض�ر ال�ذي أعطي لطاش، هل أعط�ي لغيره؟ أو ه�ل باإلمكان أن 

يعطى لغيره؟

المحا�ضر:
بدية، أود أن أشير لتداعيات العمل الذي حصلنا به على هذا الضوء أخي زهير. 

فق�د عرضنا في الج�زء الثالث حلقة )الحمامات( التي طرحن�ا فيها قضايا التالعب 

ف�ي المناقصات الحكومية من قبل بعض كبار الموظفي�ن، وكانت الحلقة قد لفتت 
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نظر سمو األمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، فضاًل عن حلقات أخرى. بعد 

ذل�ك تم لقاء بين س�مو األمير والزميلي�ن ناصر القصبي وعبد الله الس�دحان أبدى 

فيه األمير إعجابه بالعمل مؤكًدا لهما قبوله بانتقاده ش�خصًيا، فكان األمر بالنسبة لنا 

إنجاًزا رائًعا، خصوًصا وأنه لم يكن من الممكن التجرؤ في الدراما الس�عودية على 

شخصيات سياسية.

الج�رأة الت�ي قدمناها في طرحن�ا واجهنا بها اعتراض بعض المس�ؤولين، كما 

ح�دث معن�ا في تصوير حلق�ة جنون البقر مث�اًل، حيث اعترض وزي�ر الصحة على 

بعض مشاهد العمل، إال أن وزير اإلعالم الدكتور فؤاد الفارسي عمد العمل بحلقة 

لنق�د وزارته ف�ي العام التالي ليؤك�د أنه ووزارته لم يس�لما من النق�د وأنهما تقباله 

برحاب�ة ص�در، ف�كان ذلك مما س�اهم في قبول أو حتى استس�الم بع�ض الجهات 

الرسمية لنقد طاش.

مداخلة مكتوبة:
تن�اول »ط�اش« تقريًب�ا جمي�ع اللهجات الس�عودية ع�دا اللهج�ة القطيفية، ما 

السبب؟ 

المحا�ضر:
س�يصلهم ال�دور قريًب�ا؛ فلدين�ا موض�وع جميل نط�رح في�ه قضي�ة المناطقية 

والطائفي�ة، ونري�د أن نبين م�ن خالله أنه ال ف�رق بيننا كمواطنين، فكلن�ا أبناء وطن 

واحد، وقد أفردنا له جلس�ات ناقش�نا إمكانية تقديمه، غير أني لم أقتنع بالس�يناريو 

تماًما، مما أدى لتأخيره، وآمل أن نتمكن من عرضه هذا العام. 

الأ�ضتاذ عادل محمد الخاطر)كاتب(:
ماهي المعوقات التي تقف أمام الممثل السعودي إلنتاج أعمال درامية ضخمة 
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كباقي دول الخليج؟

المحا�ضر:
ال أفه�م تحديًدا قصدك من مفردة »ضخمة«، فأنا أرى أن الضخامة تمثل عدًدا 

كبي�ًرا من الممثلين األساس�يين والثانويي�ن »الكومبارس« فضاًل ع�ن طاقم تنفيذي 

وميزاني�ة كبي�رة، واألعمال الخليجية ف�ي جملتها ال تمثل هذه المفردة، وش�خصًيا 

ال أجد مفردة تناس�بها أكثر من »جميل أو هابط«، وحتى أوضح فكرتي أكثر، أش�ير 

لمسلس�ل )مجاديف األمل( الذي كتب نصه األس�تاذ عبد العزيز اإلسماعيل، وفاز 

بجائ�زة فضي�ة، وطلب للعرض في العديد م�ن القنوات، هذا العمل ال نس�تطيع أن 

نصف�ه بالضخ�م بمقدار ما نصفه بالعمل الجميل؛ وقد أش�رت ف�ي بداية حديثي أن 

مناخنا الفني ال يتحمل أنتاج أعمال درامية ضخمة.

الأ�ضتاذ محمد زكي الخباز )مهند�س ونا�ضط اجتماعي(:
قب�ل أن أطرح س�ؤالي، أذك�ر أني كنت أتحدث مع زميل ل�ي على الهاتف قبل 

س�اعات، فأخبرني أن هناك كاتًبا فرنس�ًيا تحدث عن طاش في مقال له قال فيه: إن 

طاش ال يتناول دائًما القضايا السعودية، لكنه يحاول تطوير فكر المجتمع السعودي، 

وض�رب مثااًل على ذلك بحلقة )أبو علي( التي حالت فيها كرش�ه دون الزواج بمن 

تق�دم له�ا، إلصراره�ا على أن يتخلص منها، مش�يًرا لس�لطة المرأة الس�عودية التي 

أظهره�ا المسلس�ل بما يخال�ف الفكر الس�عودي الذي ترضخ فيه الم�رأة لقرارات 

الرجل ورغباته. سؤالي الذي أطرحه هو، إلى متى طاش؟

المحا�ضر:
الحي�اة كلها طاش، واإلنس�ان حيات�ه دراما ال يمكن حصرها ف�ي طاش فقط، 

بل أن كل ما يناقش حياة اإلنس�ان ينطب�ق عليه »طاش«. وأذكر أنه في طفولتي، كان 

التلفزيون العراقي يعرض مسلس�اًل باألبيض واألس�ود اسمه »سعود وقعود«، وهو 
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نس�خة مطابقة لط�اش، وحالًيا نجد في التلفزيون نس�ًخا لط�اش بلهجات مختلفة، 

كمسلس�ل »مراي�ا« في التلفزيون الس�وري، وغيره من المسلس�الت الت�ي تؤكد أن 

دراما اإلنسان مستمرة ما استمر.

الأ�ضتاذ باقر الها�ضم )مهند�س ديكور في التلفزيون ال�ضعودي(:
ما هو دور مؤسسات اإلنتاج في تبني الممثلين الموهوبين الذين كان التلفزيون 

الس�عودي يجمعهم قبل أن يتوقف لتس�تقطب المؤسس�ات الفنية ممثلين غير أكفاء 

مجاملة ال تؤتي أكلها؟

المحا�ضر:
ل�و تتبعن�ا الحركة الفني�ة في التلفزيون الس�عودي، لوجدن�ا أن تلفزيون الدمام 

كان هو المتفرد باإلنتاج، وبعد تحس�ن الظ�روف االقتصادية، عرفت الدراما طريًقا 

إنتاجًيا آخر عبر المنتجين الذين تشجعوا لها كثيًرا، األمر الذي استتبع بطبيعة الحال 

ظهور مؤسس�ات إنتاج فنية غطت عجز تلفزيون الدمام الذي توقف قبل ذلك بفترة 

بس�بب تحويل ميزانيته للقصيم، ومجرد وجوده كمبنى لم يكن ليشبع رغبة الفنانين 

الذين كانوا يطمحون لإلنتاج الفعلي.

وبخصوص سؤالك عن دور المؤسسات الفنية في تبني الموهوبين، فأنا أؤكد 

لك أن مؤسساتنا الفنية تتبناهم ولم تقصر في ذلك، ولست في مجال ذكر أمثلة على 

ذلك ألن القائمة طويلة.

الأ�ضتاذ م�ضبح الم�ضبح )ع�ضو فرقة مواهب(:
كما في غيرها من المؤسس�ات، نالحظ قضية الش�للية في المؤسس�ات الفنية. 

هل تخدم الش�للية المجتم�ع فنًيا وثقافًيا؟ ثم لماذا منع�ت بعض حلقات طاش من 

البث رغم حصولكم على الضوء األخضر كما تفضلتم؟
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المحا�ضر:
أنا أعتقد أن الشللية إذا كانت في صالح العمل فأنا أحبذها، لكن، والحق يقال، 

أن العم�ل الدرام�ي ال يقوم على مجرد »ش�لة« بل يحتاج لعدد كبي�ر من الممثلين. 

وقد س�ئلت من قبل عن س�بب اقتصار بطول�ة طاش على ناصر القصب�ي وعبد الله 

الس�دحان يشار بذلك للشللية، فذكرت وال أزال أن الكثير من حلقات طاش كانت 

تق�وم ببطول�ة ممثلين آخري�ن، كإبراهيم الحس�اوي، عب�د العزيز الحماد، وس�امي 

يوسف، وغيرهم.

مداخلة مكتوبة:
أال يس�تطيع فري�ق ط�اش إيصال أف�كاره دون اللجوء لما يجرح م�ن ألفاظ قد 

تسبب بعض الحرج لألهالي أمام أبنائهم، ما قد يضطر بعضهم لتغيير القناة خجاًل؟

المحا�ضر:
نحاول دائًما أن نجسد الواقع، هذه هي رسالتنا السامية من هذا العمل، وأظنك 

تشير لحلقة )وراهم وراهم( التي لوحت إلسقاطات جنسية حاولت ما استطعت أن 

تخرج كما يجب دون أن تمس ذائقة المشاهد بما ال يحب، فخرجت اللقطات كما 

رأيتموها، وأعترف أني ش�خصًيا أتحسس من مش�اهدتها أمام أوالدي لكني مؤمن 

أنها أدت دورها كما يجب.

مداخلة مكتوبة:
م�ا رأيك في خط�وة عبد الله العامر في إخراج ط�اش األصلي مؤخًرا؟ ثم أين 

نحن من السينما؟

المحا�ضر:
في الفن، علينا احترام بعضنا، وال أظن ش�خصًيا أن الكالم مفيد بقدر ترجمته 
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لفع�ل حقيق�ي، وأظن أن خط�وة الزميل عامر ل�م تكن في صالح الدرام�ا، فقد كان 

يظ�ن أن طاش هو نتيجة جهده وثم�رة نجاحه، وهو بذلك مخطئ، وقد أثبت خطأه 

بإخراج عمل ال يمكن أن يقارن بطاش، بل أنه ليس من المنصف له أن يقارن به.

أما السؤال عن أين نحن من السينما؛ السينما صناعة. وحين نتكلم عن الصناعة 

فذلك ال يش�مل األفالم المحلية التي بدأت تنتش�ر مؤخًرا، وإن كنت أراها تجارب 

طموحة، ولكنها ليس�ت ناضج�ة. الحديث عن صناعة الس�ينما يعني الحديث عما 

يخ�دم الحرك�ة الدرامية ويرتق�ي بها، ونحن ف�ي الحقيقة ال نمل�ك مؤهالت ذلك 

وأبسطها دور عرض تشجع على اإلنتاج السينمائي، فضاًل عن حاجتنا لوقت طويل 

ننضج فيه الطاقات المتوفرة لدينا.

الأ�ضتاذ وجدي مبارك )اإعالمي(:
واجهت الجرأة في طرح بعض حلقات المسلس�ل ردود أفعال مناوئة من قبل 

البعض، فهل س�يكون ذلك سببا لش�حذ التحدي للتقدم إلى األمام، أم أنها ستكون 

سببا للتراجع؟

م�ن جانب آخر، الحظت تفاوًتا بين حلقات المسلس�ل من حيث األداء. فهل 

يعود ذلك للسيناريو أم لمستوى الممثلين أم أن هناك سببا آخر؟ 

المحا�ضر:
ألن المسلس�ل يس�لط الضوء على مش�اكل المجتمع، فم�ن الطبيعي أن يكون 

للمجتمع ردود أفعال تقابله موافقة أو رفًضا، وال نملك إزاء ذلك إال االستمرار. أما 

التفاوت الذي أش�رت له فتحكمه طبيعة الموضوع المطروح؛ المواضيع الس�اخنة 

التي تش�غل الس�احة تتطلب إخراًجا يختلف عن المواضيع الكوميدية التي تس�اهم 

في غسل النفوس من بعض تراكماتها.
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الأ�ضتاذ عارف ال�ضلطان )الهيئة العليا لل�ضياحة بالمنطقة ال�ضرقية(:
لست متابًعا جيًدا للعمل، وعليه فأنا أكتفي باالستمتاع بنقاشكم الجميل حوله، 

لكني وانطالًقا من طبيعة عملي، أقترح عليك أس�تاذ عبد الخالق اس�تغالل مواقعنا 

القطيفي�ة الجميلة في التصوير. في جزيرة ت�اروت مثاًل مواقع جميلة وجذابة، ومن 

ش�أنها � إن ص�ورت � أن تك�ون عاماًل قوًيا للجذب الس�ياحي، وأنا على اس�تعداد 

للتعاون معكم قدر المستطاع لتنفيذ هذا االقتراح؟

المحا�ضر:
ال ش�ك أن منطقتنا تزخر بالمواقع الجميلة الت�ي تعطي للعمل بعًدا طيًبا إن تم 

تصويره فيها، وقد حاول طاش استغاللها بما يتناسب ومتطلبات الحلقة، فسجل في 

الرياض والخبر واألحس�اء وغيرها من المناطق، لكنا في الحقيقة كنا نواجه مشكلة 

الجو الذي لم يكن عاماًل مس�اعًدا على التصوير أبًدا، خصوًصا وأن فترة تس�جيلنا 

للعم�ل دائًما ما تكون في غمرة الصيف، األمر ال�ذي كان يرهق طاقم العمل، حتى 

أنني كنت � رأفة بهم � أضطر لقبول مش�اهد كنت أراها دون المس�توى المطلوب. 

كل ذل�ك اضطرن�ا للبحث عن بيئة أفضل للتصوير، فكانت األردن أنس�ب موقع لنا 

في ظل هذه الظروف.

الدكتور تي�ضير الخنيزي )اأ�ضتاذ جامعي(:
لدين�ا مواه�ب وطاق�ات كثي�رة ف�ي المجتم�ع، وال مج�ال لتطوي�ر الف�ن إال 

باستغاللها، ولن يتم ذلك دون إنشاء معاهد تقنن طاقات هؤالء الشباب.

المحا�ضر:
ا في ذلك، ولكني أذكر أن إنشاء المعاهد واألكاديميات في هذا  أتفق معك جدًّ

المجال ليس مس�ؤولية المؤسسات الفنية بقدر ما هو مسؤولية الدولة. هل تعلمون 

أن في المملكة من المؤسسات الفنية ما يقارب األربعمائة مؤسسة، وهو عدد يفوق 
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مجموع المؤسسات الفنية في دول الخليج كافة. ولو تم تفعيل هذه المؤسسات في 

ا، ولكني أؤكد أن ذلك لن يتم ما ل�م تقتنع الدولة  اإلنت�اج لخرجن�ا بنتاج طيب ج�دًّ

بأهمية وجود هذا الكيان.

الأ�ضتاذ عبد العزيز ال�ضماعيل )رئي�س فرع الجمعية ال�ضعودية للثقافة 
والفنون بالمنطقة ال�ضرقية(:

عندم�ا يك�ون للدول�ة مش�روع ثقاف�ي فن�ي، فإن�ه ال ُبّد أن يش�مل خل�ق البنى 

األساسية له. وفنًيا، أجد أن البنية األساسية للمشروع الفني هو اقتناع الدولة بأهمية 

وجود هذا الكيان وتطويره ورعايته. لكن الحاصل هو أن الخطط الخمسية للدولة، 

وعلى مدار ثمان دورات لم تشتمل على ميزانية إلنشاء مراكز ثقافية أو فنية، بل أنها 

لم تشتمل على قوانين وأنظمة ترعى عمل الفنان أو الموهوب، األمر الذي أدى وال 

يزال إلى تشتيت طاقات الوطن ويحدو به نحو الخسارة.

دول العالم تعتبر الفنان ثروة وطنية مقابل تجاهل بالدنا له، ويؤسفني أن أقارن 

بين وضع بالدنا وبين الدول التي تدعم المؤسسات الفنية � وأغلبها ربحي � بماليين 

الدوالرات سنوًيا.

نح�ن ف�ي جمعي�ة الثقاف�ة والفن�ون نعاني م�ن صعوب�ة تنفيذ بعض األنش�طة 

والدورات التي تخدم هذا الهدف، بس�بب الضغط الذي يواجهنا غالًبا من الش�باب 

الراغ�ب ف�ي االنضمام لها بم�ا يف�وق احتمالنا وإمكانياتن�ا، وعجزنا ي�ؤدي بنا في 

النهاي�ة إلى خس�ارة هؤالء الش�باب، ونواجه مقابل هذه الصعوبة عج�ًزا حقيقًيا في 

تنفيذ أنش�طة أخرى كالعروضات المس�رحية لعدم وجود المس�ارح المجهزة، ولو 

اس�توعب المس�ؤولون في الجمعية ذل�ك لتغيرت األمور لألفض�ل، لكن الواقع ال 

يدعو للتفاؤل.
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مدير الندوة:
الف�ن عالقة ولدت مع اإلنس�ان، وتمثلت في مجمل معايش�ته اليومية، فإذا لم 

يكن هناك فن بصيغة شمولية لصبغ عالقات هذا اإلنسان، فلن يستطيع التواصل مع 

اآلخرين بأي ش�كل من األش�كال منتًج�ا خلاًل في الذوق الع�ام، األمر الذي يؤدي 

بالبني�ة الحياتي�ة مهما اختلف�ت صيغتها الفردي�ة والجماعية إلى انحطاط بمس�توى 

اإلنسانية إلى الشر الال متناهي.

باس�مي أصالة، وباس�م منت�دى الثالثاء الثقافي، أش�كر األس�تاذ عب�د الخالق 

الغان�م الذي ش�رفنا الليل�ة بحضوره، كما أش�كركم أيها الحضور الكريم والس�الم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.



المحا�سرة الرابعة ع�سرة

المجتمع المدني..اآلفاق والتحديات
1428/3/30ه الموافق 2007/4/17م

ال�سيف: الأ�ستاذ ا�براهي� بن عبداهلل الهطالني �
كاتب وباحث

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

*  كاتب وباحث تاريخي.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

متخصص في العلوم الفيزيائية. �
ا في قس�م الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الملك  � عمل معيداً

سعود بالرياض.
يعمل حالياًا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. �
ممثل منظمة كتاب بال حدود في السعودية. �
كاتب سياسي، يكتب في ملحق األربعاء في جريدة المدينة،  �

وصدى البلد اللبنانية.
نش�رت له مجموعة بحوث عن حقوق اإلنس�ان والمجتمع  �

المدني.
صدر له العديد من المؤلفات، من بينها: �

السودان بين ثورة اإلنقاذ وإنقاذ الثورة.. )

عاصفة في الفكر والسياسة.. )



المجتمع المدني..اآلفاق والتحديات

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، تعّد لفظة )المجتمع المدني( من المصطلحات التي 

ش�هدت انتش�اًرا كبيًرا في الس�نوات األخيرة على المس�توى األكاديمي والسياسي 

محلًيا ودولًيا. وبرغم انتش�ار هذا المصطلح، إال أن صعوبة واجهت تعريفه بش�كل 

جام�ع مانع، وذل�ك نتيجة لعدة عوامل، من بينه�ا أن المجتمع المدني من مصطلح 

تاريخي تعرض لتغيرات كثيرة على مر العصور.

كذل�ك يتضح أن ل�دى المهتمين بمفه�وم المجتمع المدن�ي والمتحدثين عنه 

لديه�م خلفي�ات وتجارب سياس�ية واقتصادي�ة واجتماعية مختلف�ة أدت إلى فهمه 

والتعبي�ر عنه بط�رق متباينة؛ فقد رفض بعض المثقفين مس�ألة المجتمع المدني، ال 

س�يما القوميون منهم، حيث استبدلوه بالمفهوم القومي أو الدولة القومية. وكذلك 

اإلس�الميون الذي�ن غي�روا هذا المصطل�ح ببدائل أخ�رى، كالمجتم�ع األهلي، أو 

مؤسسات األمة، وما شابه.

حول هذا الموضوع، س�يحدثنا األس�تاذ إبراهيم بن عبد الله الهطالني، ممثل 

منظمة كتاب بال حدود فأهاًل وسهاًل به.
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ن�س المحا�سرة:
ظه�ر مفه�وم المجتمع المدني ف�ي أوروبا منذ ع�دة قرون، ثم انتق�ل ألوروبا 

الش�رقية، ومنها للدول العربية في فترة التس�عينيات من القرن الماضي. والمجتمع 

المدن�ي مفهوم جديد يخضع للجدلية والتباينات الت�ي أدت إلى اختالف تعريفاته، 

وأعتق�د أن ذل�ك يع�ود لعدة أس�باب، منها أن ه�ذا المفهوم منتج غربي ل�ه مميزاته 

وخصائص�ه التي تبلورت في المجتمع األوروبي، وانتقال�ه لحضارة مختلفة يؤدي 

بطبيع�ة الح�ال إلى اختالف ف�ي تعريفه بما يتناس�ب وطبيعة هذه الحض�ارة. وأمام 

هذا الوضع، انقس�م الكّتاب في مجتمعنا العربي برأيهم حول المجتمع المدني إلى 

قس�مين، فقس�م يرى بأخذ هذا المصطلح بفكره ومنتجه كما ه�و ما دمنا في حاجة 

له، وما دام يحمل أسًس�ا ومبادئ إنس�انية كالتسامح والمساواة والحقوق والقانون، 

والقس�م اآلخر ي�رى أن في ه�ذا المفهوم مي�زات وعوامل تتض�ارب وتتناقض مع 

ثوابتن�ا وحضارتن�ا وموروثنا، ف�أراد أن يفرغه من بعض مبادئ�ه وميزاته ليطوعه بما 

يناسب مجتمعنا.

وعل�ى الرغ�م م�ن التفاعل مع مفه�وم المجتم�ع المدن�ي، إال أن اآلراء حوله 

مختلفة ومتناقضة، لكنها تش�ترك جميًعا في بعض المالمح واألس�س من حيث أن 

تشكيالت المجتمع المدني تكون أنشطة منظمة ال تسعى للسلطة، وأنها غير ربحية، 

وأنها طوعية تس�عى لمصلحة مجموعات وأف�راد تعمل في الفضاء الذي يوجد بين 

السلطة/ القمة، والفرد/القاعدة.

ومن اآلراء الجديرة بالقراءة، رأي الدكتور المغربي محمد عابد الجابري الذي 

ع�رف المجتم�ع المدني بأن�ه المقابل للمجتمع�ات التقليدية الموج�ودة كمجتمع 

العس�كر، ومجتمع القبيلة، ومجتمع الحزب الحاكم والرائ�د. ويرى بأننا لو صفينا 

ه�ذه المجتمعات ثقافًيا فس�يظهر لن�ا المجتمع المدن�ي، ألن المجتمعات التقليدية 

تمنع ظهور المجتمع المدني. 
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في المملكة العربية الس�عودية، وجد مفهوم المجتمع المدني له تعريفا رسمًيا 

أو ش�به رس�مي؛ فق�د عّرف�ه في جري�دة الش�رق األوس�ط الدكتور محم�د الحلوة، 

أس�تاذ العلوم السياس�ية وعض�و لجنة الش�ؤون الخارجية في مجلس الش�ورى بأنه 

»مؤسس�ات مدني�ة تتمثل في جماعات وغايات لها مصال�ح وأهداف مختلفة، تبرز 

لتش�كل في مجموعها المجتمع المدني السعودي الذي يسعى ما أمكن لالستقالل 

ع�ن المجتم�ع الرس�مي للدول�ة«. وم�ن خالل تعري�ف الدكت�ور يتبين لن�ا أن هذه 

المؤسس�ات غير مس�تقلة أصاًل، وبه نس�تطيع تقس�يم مؤسس�ات المجتمع المدني 

لقسمين:

أ � جماعات مصالح، وتنقسم بدورها لقسمين:

جماعات مهنية، كجماعة الداللين.. )

جماعات متخصصة، كجماعة المهندسين والمحامين.. )

ب � جماع�ات النف�ع العام، وتن�درج تحت هذا العنوان المؤسس�ات والجمعيات 
الخيرية والجمعيات الدعوية. 

وحت�ى نس�تطيع اإللمام بآف�اق المجتمع المدن�ي، فإنه ال ُبّد م�ن معرفة آليات 

عمله والعوامل المؤثرة فيه؛ ونستطيع حصرها في ثالثة عناوين رئيسية هي:

:  المؤث�ر الثقاف�ي، وهذه المؤث�رات متعلق�ة بالفرد المثق�ف وقدرته على  أوالاً
التغيي�ر، وإقن�اع المجتمع بأهمية المجتمع المدن�ي وما يحمله من معان 

ومبادئ إنس�انية س�امية. ويتعلق ه�ذا المؤثر بثقاف�ة المجتمع وموروثه، 

ومدى استعداده للتغيير والتأقلم مع المبادئ والثقافات الوافدة. 

ثانياًا:  المؤث�ر االقتص�ادي، فعندم�ا ظه�ر البت�رول ف�ي الثالثيني�ات م�ن القرن 
الماضي في المملكة، وفدت على المنطقة شركات ومؤسسات للتنقيب 

واالس�تثمار مثلت ثقافات وحضارات مختلفة اس�تطاعت أن تساهم في 
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تغيي�ر ثقاف�ة وأبناء المملك�ة، محدثة أثًرا لدى المواطن الس�عودي الذي 

تجاوز موروثه الثقافي لحضارات أخرى بفضل ذلك، فضاًل عن تحس�ن 

المستوى االقتصادي نفسه. 

ثالثاًا:  المؤث�ر السياس�ي، فقد كان�ت منطقة الحجاز تضم مؤسس�ات للمجتمع 
المدن�ي قبل الحكم الس�عودي، وكانت في مك�ة المكرمة مجالس أهلية 

يتك�ون منها أعض�اء من نخب أه�ل مك�ة االقتصادية والديني�ة، يديرون 

العمل المدني تحت مظلة الحكم الهاشمي دون تدخل سياسي منه حتى 

عام 906)م )4)3)ه(. وفي عام 907)م )5)3)ه(، وعندما انضمت 

الحجاز للحكم الس�عودي، قامت الحكومة بسياس�ة جديدة أّطرت فيها 

هذه المؤسس�ات وأع�ادت صياغته�ا بما يتواف�ق معها، فتط�ورت حتى 

تكّون منها مجلس الشورى بصيغته الحالية، وخرج عنوانه عن المجتمع 

المدني ليتحول إلى إحدى مؤسسات السلطة.

ا لهذه المؤث�رات أن تتحول إل�ى عامل إيجابي  وال ش�ك أن�ه من الممكن ج�دًّ

يدف�ع بالمجتم�ع المدني للتح�رك والتطور إذا ُأحس�ن تطويعه، كما أن�ه قد يتحول 

لعامل سلبي يؤخر من عملية التطور الثقافي.

دحديات الم�تم� المدني:
يواج�ه المجتم�ع المدني الكثي�ر من التحديات ف�ي المملكة، وأش�دها ما هو 

متعلق بالمجال الثقافي، وأهم هذه التحديات تتمثل في:

نمطي�ة هيكلة المؤسس�ات واألس�ماء التي تعمل في ه�ذا المجال، والتي  �

تعيق وتمنع من التواصل الخارجي، فضاًل عن الداخلي.

تدخل وس�يطرة العمل الرس�مي، فقد كانت المؤسس�ات الرس�مية سابًقا  �

تحتكر العمل الثقافي على نفسها، كما أن العمل في المجال الثقافي كان 
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مح�دوًدا حتى ظهرت المنتديات والمجالس والهيئات التي وّس�عت من 

مساحة العمل الثقافي والفكري.

التحدي المالي، فأغلب المجتمعات المدنية تعاني القصور المادي الذي  �

يعيق مدى تحركها الجغرافي والفكري.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ محمد محفوظ )كاتب ومفكر �ضيا�ضي(:

بداية أش�كر األس�تاذ إبراهيم على طرحه الطيب، وأود اإلشارة إلى عدة نقاط، 

أوله�ا: مالحظ�ة إش�كالية مرتبطة بمصطل�ح المجتم�ع المدني ال�ذي أرى إمكانية 

التباس�ه؛ فال ش�ك أننا جميًعا نقب�ل بمضامين مفه�وم المجتمع المدن�ي، ولكنا إذا 

تحدثن�ا ع�ن المجتمع المدني فإننا نتحدث في المقاب�ل عن مجتمع متوحش، وهنا 

مكمن اإلش�كالية؛ فعلي الصعيد اإلنس�اني ال يوجد مجتمع متوحش، لذا أقترح أن 

نتح�دث عن المجتمع التعاقدي وما يتضمنه من منظومة حقوق وواجبات اختيارية 

وطوعية.

النقط�ة الثاني�ة: ه�ي أن م�ن األخطاء الش�ائعة التي وق�ع فيها الفكر السياس�ي 

المعاص�ر اعتم�اد عالقة عكس�ية بين مؤسس�ات المجتم�ع المدني والمؤسس�ات 

الرس�مية، فأصبحن�ا نتح�دث ع�ن ض�رورة إضع�اف الدول�ة مقابل ض�رورة إقامة 

المجتم�ع المدني. والحقيقة أن مؤسس�ات المجتمع المدن�ي ال يمكن لها أن تنمو 

حق النمو وال تتركز في الفضاء االجتماعي إال في إطار دولة قائمة ومقتدرة، فالدولة 

الضعيفة ال يمكنها إنتاج مجتمع مدني، والتفكير ببناء مؤسس�ات المجتمع المدني 

دون مالحظة متطلبات االس�تقرار السياس�ي يوقعنا في كثير من المتاهات السياسية 

واألمني�ة، ولنا ف�ي العراق والحروب الداخلية التي قامت فيه على كل المس�تويات 

خير شاهد على نتيجة إلغاء الدولة بهدف إقامة مجتمع مدني.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�سابع 228

وأخي�ًرا، تمتل�ك ثقافتنا اإلس�المية توجيهات صريحة ح�ول العمل التطوعي 

والجماعي، ولكنا لم نس�تطع � من خالل واقعنا كمس�لمين � خلق ما يس�مى اليوم 

بالمجتم�ع المدني، وأرى إمكانية ذلك، ولكن ليس من زاوية العمل التطوعي بحّد 

ذات�ه، بل من خ�الل إعادة االعتبار للفردي�ة في حياة الناس؛ فالغرب لم يس�تطع أن 

يبني مؤسس�ات المجتمع المدني إال حينما تمكن من بناء الفرد، كون الفردية شرط 

ثقافي واجتماعي، بل ومدخل سياسي لبناء المجتمع المدني.

والفردي�ة ق�د تم�ارس على صعيدي�ن، األس�رة، واألنانية، وال يمكن تأس�يس 

مجتمع مدني في مجتمع يغيب فيه حس الفرد أو يعامل على أنه جزء أصم من دائرة 

جماعي�ة، ونحن أح�وج ما نكون اليوم إلع�ادة اعتبار مفهوم الفردي�ة الذي ال يعني 

األسرة واألنانية بقدر ما يعني تمكن اإلنسان من طاقاته وقدراته.

مدير الندوة:
من هو المس�ؤول عن خطأ فهمنا للعالقة المفترضة بين المؤسس�ات الرسمية 

ومؤسسات المجتمع المدني. ما هو مصدر الخطأ، هل هي الحكومات أم المجتمع 

نفسه؟ 

المحا�ضر:
اقت�راح المجتم�ع التعاقدي الذي طرحته أس�تاذ محمد المحف�وظ � وهو أحد 

االقتراح�ات المطروح�ة عل�ى الس�احة � يش�به إلى حدٍّ كبي�ر طرح اإلس�الميين ل� 

)المجتم�ع األم�ة(؛ حي�ث أخذ اإلس�الميون مصطلح�ات ونصوص وس�لوكيات 

من الموروث اإلس�المي وقالوا بها، كالوقف والتكافل وما ش�ابه. لكن اإلش�كالية 

ظه�رت في قيام المجتمع المدني على قيم نس�بية، بينما يقوم موروث اإلس�الميين 

عل�ى قيم س�ماوية مطلقة تختل�ف مكاييلها عند الغرب لكون ما لديهم قيم إنس�انية 

وليست دينية بالنسبة لهم.
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وفيما يتعلق بإش�كالية فهم العالق�ة بين المجتمع المدني والس�لطة، فأنا أتفق 

مع�ك. وق�د ذكرت في حديث�ي إن المجتمع المدني ال يكون كذلك إن كان يس�عى 

للس�لطة، فاألح�زاب السياس�ية ال نس�تطيع اعتباره�ا مجتمًع�ا مدنًيا ب�أي حال من 

األح�وال كونها تس�عى للس�لطة، ولكن�ا ال نتجاهل ك�ون المجتم�ع المدني مكمل 

للس�لطة لما يعبئه من فراغات تعجز عن تعبئتها الس�لطة، وهو بذلك ال يمثل خطًرا 

بقدر ما يمثل عوًنا للسلطة التي قد تستعمله لتأكيد سيطرتها في المجتمع.

الدكتور عبدالعزيز الم�ضطفى )اأ�ضتاذ جامعي(:
تحدث�ت ع�ن ث�الث مؤث�رات ف�ي المجتم�ع المدن�ي، سياس�ية، واقتصادية، 

وثقافي�ة. أال تعتق�د أن الحالة الدينية لها دور أيًضا؟ وس�ؤال آخر، هل من الصعوبة 

بم�كان تفعيل المجتمعات المدنية بدون دولة أو حكم عس�كري مثاًل، وما هو نوع 

الحكم المفترض لتفعيلها؟

المحا�ضر:
المؤث�رات الدينية موجودة، وربما هي أق�وى المؤثرات في المجتمع المدني، 

وقد ضمنتها في المؤثر الثقافي حين قلت أن ثقافة المجتمع تؤثر، ومثلت للمجتمع 

الدين�ي والمجتم�ع المنفتح الذي ال يكون الدين فيه مح�رك حاد كما هو الحال في 

الش�مال األفريقي الذي تأثر بالوافد السياس�ي والعس�كري � االستعمار � ، في حين 

يعتبر الدين المكّون الرئيس لثقافة مجتمع المملكة.

أم�ا بخصوص س�ؤالك حول الس�لطة، فأن�ا أرى أنه إذا كانت الس�لطة ضعيفة 

ف�إن المجتم�ع المدني يكون ضعيًفا، وذكرت أن المجتم�ع المدني ال يعمل إال في 

الفضاء بين السلطة/ القمة، والفرد/القاعدة كون وظيفته الربط بينهما.

أما عن نوع الحكم األفضل لتفعيل المجتمع المدني، فقد ذكرت رأي الدكتور 

الجاب�ري ح�ول تأث�ر المجتمع�ات المدنية للحكم ال�ذي تخضع ل�ه وتتحرك فوق 
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قاعدته. ففي المملكة مثاًل، ال تصدر مؤسس�ات المجتمع المدني إال بقرار رس�مي 

وزاري أو ملكي.

الأ�ضتاذ عبدالغفور الدبي�ضي )موظف اأهلي(:
عل�ى اعتبار أن أصول المجتمع المدني غير إس�المية كونه�ا قادمة من الغرب 

أس�أل، هل للمؤسس�ات الدينية األهلية دور إيجابي في تفعيل المجتمع المدني أم 

دور مثبط؟

المحا�ضر:
أشير بداية إلى اعتبار المؤسسات الدينية مجتمًعا مدنًيا في المفهوم السعودي، 

غير أنها ليست كذلك في مواقع أخرى. وحين نتكلم عن دور هذه المؤسسات فإننا 

ال ننظر لها من حيث التثبيط والتشجيع بقدر ما ننظر لفاعليتها وإنجازها؛ فهي تؤدي 

عماًل ما في جميع األحوال، ولكنه متفاوت النسب. 

وعندم�ا نضع قيم المجتمع المدني في الميزان الديني فلن يكون هناك خالف 

عل�ى أصل القيمة ب�ل على مدى ما تمثله ف�ي المجتمع، كالمس�اواة والحرية مثاًل، 

فهي قيم تختلف النظرة لها في المجتمع الغربي عن العربي.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أرحب بك أس�تاذ إبراهيم، وأش�كرك على تش�ريفك المنتدى وطرحك الثري 

ا، وسأداخل عليها بتعليقين: وإثاراتك المشوقة جدًّ

األول يرتبط بما ذكرته عن مجتمعاتنا المحلية في الحجاز والمنطقة الش�رقية، 

أعتق�د أنه كانت هناك أش�كال مختلفة قائمة من الممارس�ات التي يمكن أن تندرج 

تح�ت مصطلح المجتمع المدني أو المؤسس�ات المدنية النطب�اق مبادئ ومفاهيم 

المجتم�ع المدني عليها. وقد يكون الوقف والتش�كيالت النقابية البس�يطة للصاغة 
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والداللي�ن وغيره�م أح�د أش�كالها، وإن كان�ت ق�د اضمحل�ت اآلن؛ فالتط�ور 

االقتص�ادي، وال�ذي أدى إلى إفقاد المجتمع بع�ض خصوصياته، حيث كان يتبانى 

بها داخلًيا لمعالجة إشكاالته، فأحدث ذلك ارتباًكا إدارًيا واجتماعًيا.

األمر الثاني يرتبط بمس�تقبل مؤسس�ات المجتمع المدن�ي في المملكة، حيث 

نرى اآلن توجًها من قبل الدولة إلى تعزيز المؤسسات األهلية عبر نظام المؤسسات 

والجمعيات األهلية الذي يدرسه مجلس الشورى، والذي وصل لمراحله األخيرة، 

وما يدور في الوس�ط اإلعالمي من أخبار الدراسات والبحوث والندوات حوله إال 

دليل على االهتمام بهذا الموضوع والرغبة لدفعه إلى األمام.

أخي�ًرا، كيف ترون مس�تقبل المجتمع المدني على صعي�د الوطن عموًما، وما 

هي آفاقه أمام ما ذكرتم من إرهاصات ثقافية واجتماعية؟

المحا�ضر:
ف�ي فترة التس�عينيات، لم نكن نس�مع بمصطلح المجتم�ع المدني، ولكن عن 

الجمعي�ات الخيري�ة واألهلي�ة وجمعي�ات الداللي�ن والصاغ�ة، حت�ى غاب�ت فترة 

ما لظروف سياس�ية ث�م عادت من جديد بع�د تعديلها. ويوجد حالًيا توجه رس�مي 

وحاجة شعبية ودعوات للمثقفين لنشر ثقافة المجتمع المدني الذي يعتمد مستقبله 

عل�ى قوته�ا جميًعا. واألم�ر معلق كثي�ًرا بمدى تقب�ل مجتمعنا له�ذه الدعوات بما 

تحمله من مفاهيم وقضايا مهمة للمجتمع.

مدير الندوة:
ذك�رَت ف�ي معرض حديثك أن األحزاب السياس�ية ال تعد مجتمًع�ا مدنًيا، بيد 

أن�ي ق�رأُت في كت�اب »المجتمع المدني في مص�ر« أن المجتم�ع المدني في هناك 

يتك�ون من أش�كال مختلفة من الهيئات الحكومية، يص�ل عدها إلى ما يقارب5)) 

أل�ف جمعية وهيئة، كما ذكرت أن عدد األحزاب ف�ي العام 999)م )0)4)ه( قد 
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وصل إلى أربعة عشر حزًبا. ما تعليقك على ذلك؟

المحا�ضر:
أوضح�ت في البداية ع�ن تباينات التعري�ف لمفهوم المجتم�ع المدني. هناك 

مدرس�ة تدخ�ل األح�زاب السياس�ية ف�ي إطاره كم�ا هو الح�ال في مص�ر، لكنا إذا 

اس�تعرضنا التعريف العالمي للمجتمع المدني نجد أن مؤسساته ال تسعى للسلطة، 

على عكس األحزاب إذ تسعى إليها.

مدير الندوة:
أال تعتبر األنشطة األخرى التي تقوم بها األحزاب � كاألنشطة الثقافية � أنشطة 

مدنية؟

المحا�ضر:
هدف األحزاب سياس�ي في األصل وجميع أنش�طتها تص�ب في هذا الهدف، 

فدعوتها للتعاون والتكافل والمشاركة � وكلها قيم سامية � تصب في هدف سياسي 

بالدرجة األولى. 

الأ�ضتاذ محمد محفوظ )كاتب ومفكر �ضيا�ضي(:
يب�دو أنن�ا في حاج�ة لنفرق بي�ن المؤسس�ات األهلي�ة ومؤسس�ات المجتمع 

المدني؛ فمن خالل المداخالت، استش�فيت رؤية تتعامل مع المؤسس�ات األهلية 

ومؤسس�ات المجتمع المدني بعالقة الترادف، وليس األمر كذلك؛ فحينما نتحدث 

عن مجتمعاتنا العربية فإننا نجد فيها مؤسسات أهلية كثيرة كالمسجد، رجل الدين، 

الجمعية، وغيرها، وأرى أنه إن أشبع المجتمع بها فإنه بفعل التراكم والخبرة سينتج 

المجتمع مؤسسات مجتمع مدني.

م�ن جه�ة أخرى، كل مؤسس�ة مجتمع مدني تريد الس�لطة، وال أعني الس�لطة 
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بمعناه�ا السياس�ي، ب�ل الس�لطة الموزع�ة والتي هي أحد ش�روط نمو مؤسس�ات 

المجتم�ع المدن�ي، فالدولة � كمؤسس�ة � ضرورة اجتماعية تس�ير ش�ؤون الدولة، 

وتقابلها مس�احات واسعة للمجتمع بتعبيراته األهلية والمدنية للتعبير عن نفسه من 

خاللها. فحين يؤس�س اإلنس�ان لنفسه مؤسس�ة مجتمع مدني ينتظم أفراده بالعمل 

فيها فإنه سيمتلك سلطة قد تكون رمزية أو ثقافية، وهي ما أعنيه.

المحا�ضر:
ذك�رُت أن مؤسس�ات المجتم�ع المدني هي تش�كيالت منظم�ة، وال أظن أن 

المس�جد مؤسس�ة، وإال كان في�ه انتخ�اب وتنظي�م واختي�ار. ه�و وس�يلة مخاطبة 

اجتماعية، ولست أتفق معك في كون المجتمع المدني يسعى للسلطة ألنه لن يكون 

مجتمًعا مس�تقاًل بها بل ش�ريًكا مع الدولة في حال حاجته للحرية. كما أن الس�لطة 

هي فن التأثير في اآلخرين، وال يفترض بالمجتمع المدني أن يؤثر في اآلخرين، بل 

يتدخل لمصلحتهم. 

الأ�ضتاذ فائق الهاني )كاتب �ضحفي بجريدة الحياة(:
من�ذ أربع�ة عقود، واج�ه المفك�رون الع�رب جدلية أيهم�ا مقدم عل�ى اآلخر 

الديمقراطي�ة أم المجتمع المدني، وقد حس�م المغرب العربي الموضوع بأنهما في 

درجة واحدة، ال يقوم أحدهما دون اآلخر، ولكن الجدل ال يزال قائًما في الخليج. 

فعن ماذا سيسفر في تصورك؟

المحا�ضر:
ال أظن أن هناك تناقض بين المجتمع المدني والديمقراطية فمبادئهما واحدة، 

ولك�ن رؤيتنا للمجتمع المدن�ي مختلفة، فنحن نحتاج مجتمًعا مدنًيا، والدولة تعلم 

ذل�ك وترضاه، ولكن حس�ب صيغة معينة ال تتجاوز ما ترس�مه لها م�ن حدود. أما 

الديمقراطية فأمامها عوائق ثقافية ودينية، كونها تقوم على حكم الش�عب واختياره؛ 
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واإلسالم يعتمد على نصوص وأحكام إلهية.

ال�ضيد محمد الخباز )�ضاعر واأديب(:
م�ا ه�ي القوى الدافع�ة لمؤسس�ات المجتمع المدن�ي، وهل ه�ي حكومية أم 

اجتماعية؟

ثانًي�ا، ذك�رَت أن الحكوم�ات � عموًما � أدركت الحاجة الماس�ة لمؤسس�ات 

المجتمع المدني وتس�عى لتش�جيعها. ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومات 

في ذلك؟

المحا�ضر:
أواًل، الحاجة كانت مجتمعية ثقافية في األصل، وبعد ظهور التيارات التكفيرية 

والعن�ف أصبحت رس�مية تدعمها الدول�ة؛ ألنها كما قلنا س�ابًقا تعمل في مصلحة 

المؤسسات الرسمية وتدعيم أركانها.

أما أش�كال مس�اعدة الدولة لمؤسس�ات المجتمع المدني، فق�د وجدت هذه 

المؤسسات منذ عهد الملك سعود الذي دعمها وأفسح لها المجال للعمل، واليوم 

تتمثل أبرز أشكالها في تقنينها في مجلس الشورى الذي انتهوا منه مؤخًرا.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب)راعي المنتدى(:
أك�رر ش�كري وامتنان�ي لألس�تاذ إبراهي�م الهطالن�ي وللحضور الك�رام على 

إثرائهم األمسية بالمداخالت الطيبة، وتصبحون على خير.



الندوة الخام�سة ع�سرة

اإلنسان والشعر.. البداية والتجربة
1428/4/7ه الموافق 2007/4/24م

ال�سيف: ال�سيخ علي بن عبداهلل الفرج �
رجل دين وشاعر

مدير الندوة: محمد بن عي�سى الغزوي*)1) �

*  أديب وشاعر.



ال�سيرة الذادية لمحا�سر

من مواليد بلدة القديح بمحافظة القطيف. �
أنهى دراسته الثانوية والتحق بالحوزة العلمية عام 0)4)ه. �
تنقل في دراسته الدينية بين العراق وإيران وسوريا. �
له مشاركات أدبية وثقافية عديدة داخل وخارج المملكة. �
مؤسس بيت الحكمة الثقافي في بلدة القديح. �
ا في األوس�اط األدبية بش�عره المتمي�ز، وكتبت  � ع�رف باكراً

حول شعره بحوث.
له ديوان مطبوع بعنوان: أصداء النغم المسافر. �



اإلنسان والشعر.. البداية والتجربة

مقدمة مدير الندوة
يركز البحث الفلسفي دائًما على البدء. كيف كان ومتى؟

في البدء، وقبله، كان الحاث على الوجود، وكان الوجود.

وحديثنا الليلة عن الشعر.

متى بدأ اإلنسان الشعر وكيف؟

قضية منثورة في التراث األدبي، من اإلنسان من أعارها الكثير من الصفحات، 

ومنه من تطرق لها من باب الطرافة وإكمال فصل البدايات فقط.

متى بدأ اإلنسان الشعر؟ وكيف؟

تط�رق الكثي�ر م�ن الكت�ب والكّتاب ف�ي المجامي�ع األدبي�ة لبدايات الش�عر، 

فأرجعه�ا كتاب جمهرة أش�عار العرب ألصل الخليقة آدم، كما رويت نتف ش�عرية 

قليلة منس�وبة لروايات هش�ة، ولكن الش�عراء تجاوزوه�ا لبداية العص�ر الجاهلي، 

حيث قفا نبكي ألمرئ القيس، لتؤرخ بعدها جميع المرويات الثابتة بدًءا من الش�عر 

الجاهلي إلى ما بعده بالرغم من عدم وجود إرجاع موثق.
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ف�ي ه�ذه الليل�ة يتناول الش�اعر الش�يخ عل�ي الف�رج حديًثا ع�ن بداية الش�عر 

واإلنسان، متى بدأ وكيف؟.

المحا�سرة:
متى بدأ اإلنسان الشعر؟ وكيف؟

ال يمك�ن تحدي�د الزمن الذي بدأ فيه اإلنس�ان نظم الش�عر، حيث ال يوجد من 

يقطع بذلك؛ وما لدينا ليس سوى ظنون فرضها أمران:

اخت�الف البلدان واتس�اعها، مقابل صعوبة التواص�ل بين بعضها البعض،  �

األمر الذي غاب معه الجزم ببداية الشعر المكانية والزمانية.

عدم تدوين فترة ما قبل التاريخ، أي ما قبل اختراع الكتابة. وعلى أس�اس  �

ذلك سنحاول أن نتكلم بالمضمونات.

هناك من علماء اللغة من قال أن الشعر ظهر بظهور اللغة، وقال بعضهم أن أول 

شعر عرفه اإلنسان هو شعر الكهان. والكهان هم رجال الدين الذين يعلمون الناس 

الدين، ولهم من الكالم ما تطّبع بصيغة الميتافيزيقيا )ما وراء الطبيعة( المرتبطة بعالم 

غيبي أس�طوري، وكانوا يوقعون ش�عرهم عل�ى نغمات العود، األم�ر الذي أحدث 

ل�ه صدى ف�ي المس�رحيات االس�تعراضية أو ما كان يس�مى »بالجوق�ة«، والجوقة 

في المس�رح اليونان�ي عبارة عن مجموعة ممثلين يعلقون باألناش�يد والرقص على 

أحداث المسرحية التي قد يشتركون في أحداثها. 

والش�عر هو أقدم حالة أدبية عرفها اإلنسان، وأقدم ما دون منها شعر )اإللياذة( 

للش�اعر اليونان�ي هومي�روس. وكان االعتقاد الس�ائد آن�ذاك أن للش�عر صلة وثيقة 

باإللهام اإللهي، وأنه ليس وليد ثقافة مكتسبة.

يقول أحد الراجزين:

السن صغير  ك��ن��ت  وإن  عنيإن���ي  ن��ب��وٌء  العين  ف��ي  وك���ان 
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فّنف���إن ش��ي��ط��اًن��ا أم��ي��ر ال��ج��ن كل  الشعر  في  بي  يذهب 

ال أعتقد أن الشاعر هنا قصد بالشيطان ذاته، بل بالروح العبقرية الملهمة.

ول�و انتقلن�ا إل�ى مرحلة م�ا بعد التاري�خ، فإنن�ا ال ُب�ّد ونتطرق للش�عر العربي 

الجاهل�ي الذي اتس�م عموم�ه بالتجرد من التأمل، األمر الذي س�اهم في أن يس�ود 

المحافل واألسواق في الوقت الذي لم يكن للنثر فيه ما يذكر سوى بعض نتف من 

سجع الكهان والحكماء المشكوك في نسبتها لقائليها.

أم�ا عن بدايته، فقد كانت ناضجة. ذكر ذلك الكاتب المستش�رق »بروكلمان« 

في كتابه )تاريخ األدب العربي(، مؤكًدا أن الش�عر العربي كان فنًا مس�توفًيا منذ ظهر 

على صفحة التاريخ.

ورغ�م وج�ود خبر يفيد بأولية الش�عر � كما يقول � إال أن الدراس�ات تؤكد أن 

الشعر مر بثالث مراحل لغوية أتم فيها نضجه وهي:

لغة السجع، وهو أول لغة فنية عربية عرفها األدب العربي، وهو كالم النثر . )

المقفى المجرد من الوزن. وقد دلت عليه الكثير من النقوش اليمنية.

لغ�ة الرج�ز، وه�و كالم مموس�ق يعتم�د عل�ى إيقاع�ات معين�ة وزنه�ا . )

)مس�تفعلن( تتكرر س�ت مرات في كل بيت ش�عري، ولم يكن الش�عراء 

يطيلون بها حتى جاء األغلب العجلي الذي توفي س�نة إحدى وعش�رين 

للهج�رة. وقد ش�كك بعض علماء العروض في اعتبار الرجز من الش�عر 

كون�ه س�هل يطرقه عام�ة الناس ممن لم يطرقوا الش�عر ف�ي حياتهم أبًدا، 

وتلك ظنون لس�نا مضطرين للقبول بها ال س�يما في عصر النهضة؛ حيث 

طرق الكثير من الشعراء هذا البحر بطرح مواضيع ذات قيمة إنسانية عالية 

كالجواهري الذي رفع شأنه عالًيا.

لغ�ة البح�ور الش�عرية المعروف�ة، وأقدم م�ا دون منها ال يمت�د ألكثر من . 3
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مائ�ة ع�ام قبل مول�د النبيA، أم�ا اللغ�ة العربي�ة ذاتها، فأدل�ة وجودها 

تمت�د لثالثمائة س�نة قبل مولد النبيA وكانت اللغة الس�ائدة قبلها اللغة 

المستعربة، والقريبة من العربية.

هل اأ�مة اأهل البيت �سعراء� اأو يحبون ال�سعر؟
ش�خصًيا، بحثت في الروايات فلم أجد رواي�ات قطعية واضحة عن كون أهل 

البي�تB ش�عراء أو يحب�ون الش�عر؛ فرس�ول الله لم يتكلم بالش�عر لئ�ال يقال عنه 

شاعر، ثم يلتبس على متلقيه فيخلطون بين وحيه والشعر. أما اإلمام عليE، فثمة 

ديوان ش�عر منسوب له، إال أنه ال يوجد دليل مقطوع على كون الشعر الوارد فيه له، 

وذلك لعدم تناس�ب لغة الش�عر مع بالغتهE. وقد تكون نس�بته له من فرط الحب 

في�ه، وال�ذي قد يؤدي إل�ى الرغبة في تزيين�ه أو ترجمة خطبه وأحاديث�ه المجموعة 

في كتاب نهج البالغة بلغة الش�عر، األمر الذي أدركه نقاد الس�نة متهمين فيه الشيعة 

باالختراع.

وق�د ذك�ر )بروكلمان( ف�ي كتابه )تاري�خ أدب العربي( أن ألب�ي طالب ديوان 

منس�وب له كذلك، وأنه في قليله صحيح النس�بة لتناس�ب صداه مع حقيقة مواقف 

أبي طالب وأكثره منحول.

ول�و تتبعن�ا أخبار أئمة أه�ل البيتB واهتمامهم بالش�عر ما وجدن�اه يتجاوز 

توظيف�ه في جوان�ب التربية الروحي�ة. وأكتفي بذك�ر خبر اإلمام الص�ادقE حين 

طلب من أبي هارون المكفوف إنش�اده أبيات في اإلمام الحسينE، فأنشده »أمرر 

على جدث الحس�ين وقل ألعظمه الزكية«. فبكى اإلمامE فاستزاده، فزاده، فبكى 

من في المجلس حتى سمع البكاء من خلف الستر.
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الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ مهدي اآل ا�ضماعيل )تربوي(:

اطلع�ُت عل�ى ديوان اإلم�ام عليE من الغ�الف للغالف، كم�ا اطلعُت على 

دي�وان آخر منس�وب لإلمام الحس�ينE، وأرى أن مضامين الديوانيي�ن تتوافق مع 

توجهات اإلمامينC، فهي واضحة الداللة على اإليمان والحث على التقوى وما 

ش�ابه. ول�ذا، ال أرى أن في�ه غريًبا يرجح وصف�ه بالمنحول. وس�ؤالي هو أين تجد 

الضعف في الديوان لترجح ذلك؟ ثم من الذي يقول أن نسبة الشعر تحتاج لروايات 

تثبت نسبته لإلمام؟ الشعر يحتاج لراوية وتاريخ فقط. 

وأخيًرا، إذا لم ينسب هذا الشعر ألمير المؤمنينE، فلمن ينسب إذا علمنا أن 

بعض الروايات تنس�به للش�افعي وربما غيره، لكن أكثرها ينسبه له؟ ولماذا ال يطال 

التشكيك غير اإلمام عليE كالفرزدق وجرير وغيرهما من الذين نسلم بجميع ما 

نسب لهم؟

المحا�ضر:
يحتاج شعر اإلمام عليE إلى راٍو يخبر عنه لعدم تأصله بالشعر، على عكس 

من ذكرت من أس�ماء كجرير والفرزدق. فهما ش�اعران ال نحت�اج إلى راٍو يثبت لنا 

شاعريتهما.

ما نحتاج له في الشعر المنسوب لإلمام عليE هو اليقين لكونه له، وال يقين 

بذلك؛ لعدم مناسبة ما نسب له من شعر لبالغته كما سبق وذكرت.

مدير الندوة:
كان للش�عراء فيم�ا مض�ى رواة متخصصون ي�روون عنهم جميع م�ا ينظمون، 

األمر الذي حال بين وقوع التباس�ات في نس�بة أغلب الش�عر لقائليه الحقيقين، ولم 
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يحدث ذلك مع اإلمام عليE فحصل اللبس.

الأ�ضتاذ ذاكر علي اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
أتوق�ع بحس�ب قراءاتي المتواضعة للش�عر المنس�وب لألئمةE أن�ه كان من 

باب االنتقاء ألبيات تعزز فكرة يراد إيضاحها. ونعلم أن اإلمام عليE كان يوصي 

بقراءة الش�اعر الّضليل امرؤ القيس، وهنا نفي لمقولة أن األئمةE ال يحبون الشعر 

 Bأو يحثون عليه. وأعتقد أن هناك حساسية إنسانية جمالية عالية في عالقة األئمة

بالش�عر؛ فعندما نقرأ بعض حكم اإلمام عل�يE نجد فيها تناًصا مع بعض األبيات 

الش�عرية الس�ابقة لعهده، األمر الذي يؤكد قراءته واطالعه على الش�عر الذي س�بق 

.Eعهده

ش�عر الرجز هو كالم موزون مقفى، وأحد بحور الش�عر الفاعلة في الحماس�ة 

والش�جاعة، فكي�ف ال يصن�ف ش�عًرا؟ وإذا علمنا أن ش�عراء تخصص�وا في مجال 

واحد من الش�عر كالحطيئة الذي تخصص في الهجاء؛ أفال نس�تطيع القول بأن أهل 

البي�ت وأصحابهم ش�عراء تخصصوا ف�ي الرجز؟ ألم يقل اإلم�امE الرضا مضيًفا 

لقصيدة دعبل الخزاعي:

مصيبة من  لها  يا  بطوس  بالحرقاتوقبر  األحشاء  في  توقد 

قائًما الله  يبعث  حتى  الحشر  وال��ك��رب��اتإلى  ال��ه��م  عنا  ي��ف��رج 

أليس ما يوجد عند إمام ما ال ُبّد وأن يوجد عند بقية األئمة حتى وإن لم يظهره؟ 

وانطالًق�ا م�ن قاعدة ع�دم الوج�دان ال يعني ع�دم الوجود، أتس�اءل هل عدم 

ممارسة الرسولA للقراءة والكتابة يعني أنه غير مجيد لهما؟

المحا�ضر:
النبيA لم يقرأ ألنه لم تكن له حاجة لقراءة فهو عالم غير معلم.
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الأ�ضتاذ يا�ضر اآل غريب )�ضاعر(:
تعودنا عندما نقرأ للشعراء المعممين أن نالحظ النظم في قصائدهم. وأنت من 

التجارب العميقة في منطقة القطيف، وتجربتك الشعرية تميل للحداثة. وشخصًيا، 

ولكونك رجل دين، أرى ذلك ظاهرة غريبة ال تتناسب مع منطقتنا. ما تعليقك؟ 

المحا�ضر:
الس�يد مصطف�ى جمال الدين ش�اعر مجيد ق�وي عالم في الفق�ه والنحو ألف 

كتاب »القياس والنحو في علم األصول« وغيره، ومع ذلك تجربته الشعرية حداثية. 

ا؛ فقد أحببت شعره قبل أن أتعرف عليه شخصًيا، وأحببته أكثر  وأظنني تأثرت به كثيًرً

بعد أن تعرفت عليه في س�وريا وأصبحت أقرأ عليه كل جديد أكتبه. وكان يوجهني 

بما استفدت منه كثيًرا.

الأ�ضتاذ يا�ضر اآل غريب )�ضاعر(:
الش�عر حسٌّ إنس�اني، يعبر عن مكنون�ات داخلية تنفع�ل وتتفاعل مع اآلخر/ 

الذات األنثوية. وفضيلتكم تنفون أن األئمةB يقولون الش�عر وال يطرقون الغزل، 

فهل الحب شعور مرذول؟

ش�خصًيا، أرى تناقًضا واضًحا يترجمه الش�يخ في كتابته الش�عرية الموس�ومة 

بالحداثة، في حين يعكس أراًءا غاية في السلفية، إال إنه حين ينظر لألئمةB، يراهم 

م�ن خالل النظرة األيديولوجية المس�طرة التي تضعهم في رتبة متعالية عن كينونتها 

اإلنسانية.

المحا�ضر:
ش�عر الغزل انحراف ألنثوية المرأة، وهو ليس بحركة صاعدة إلى الس�ماء، بل 

س�افلة إلى األرض. وحت�ى أوضح أكثر، دعون�ا نقارن بين عمليتي ال�زواج والزنا، 
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لئ�ن فعلنا، فس�نجد أن في األولى عروًجا نحو الس�ماء، وفي األخرى تس�افاًل نحو 

األرض.

لإلمام الخميني، وهو رجل دين وعلم، ش�عر وجداني، لم يضره أن يكتب في 

ه�ذا المجال، فهو إنس�ان له الحق في التعبير عن مش�اعره كيفم�ا كانت. وأنا كتبت 

ش�عًرا غزلًي�ا، وأرى أن�ي إذا فعلت ذل�ك دون أن أط�ور المتلقي بحرك�ة تصعده به 

للسماء فسأكون ممن يتسافل بنفسه وبهم نحو األرض. كذلك أهل البيتB بشر، 

ال جدال في ذلك، ولكنهم أرفع من أن يقولوا ش�عًرا في الغزل، فدورهم األساس�ي 

بعي�د كل البعد عن ذلك. لقد أرس�ل الله األنبياء ونص�ب األئمةB من أجل توجيه 

اإلنسانية نحو السماء، ومن أجل تهذيب الشعور اإلنساني.

الأ�ضتاذ اإبراهيم ال�ضمر)كاتب(:
لم�اذا األئم�ة أرفع من أن يقعوا في غواية الهوى؟ أليس في ذلك تأليه لهم، في 

حين يؤكد القرآن الكريم إنس�انية الرس�ولB وكونه بش�ر كاآلخرين يتزوج مثلهم 

ويحب النساء؟

المحا�ضر:
هناك خالف حول هل يفعل األئمة الحالل المباح أو ال يفعلون إال المستحبات 

والواجب�ات؟ كذل�ك خالف حول كونهم يفعلون المكروه أو ال يفعلونه. والش�ائع 

م�ن أخباره�م هو أنهم ال يفعلون المكروه، وربما فعل�وا المباح، ولو قلنا أنهم ربما 

يفعلون المباح، لجاز، ولكنهم إذا تقربوا لله في كل شيء مباح، لربما صار مستحًبا، 

والختلطت األمور.

الأ�ضتاذ ذاكر علي اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
ف�ي أح�د األيام أخذت الش�يخ علي في زي�ارة لألديب الش�اعر محمد العلي، 

فأنشده شعًرا، فقام العلي منفعاًل وقال: »إن هو إال شعر، إن هو إال شعر«، ثم أكمل 
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»س�تخرج من هذا الس�جن العمودي إل�ى التفعيلة، ثم تنتقل للنثر ه�ذا هو قدرك يا 

شيخ علي«. أقول ذلك بعد أن تحققت مقولة األديب محمد العلي إذ تحّول الشيخ 

إلى كتابة النثر فعاًل.

الأ�ضتاذ ناجي حرابه )�ضاعر(:
أواًل ش�عبية الش�يخ ال يش�ق لها غبار، وهو من األس�ماء الالمعة على الس�احة 

األدبي�ة ف�ي القطي�ف. لكن�ي أرى أن حداثيته الش�عرية ل�م تنتقل لخطاب�ه، فقد بدا 

تقليدًيا. وأنا ربما أعطي له عذًرا وهو أنه يكتفي باإلشارة، وهذا قمة التأثر بالحداثة، 

فهو قد يجيب على سؤال ما باإلشارة ويترك فهمها للمتلقي، األمر الذي أدى بعض 

الحضور لتحميله ماال تطيق.

بخصوص مسألة الغزل، فقد ورد عن أهل البيتB )وهل الدين إال الحب(.

أهل البيت بشر دون الخالق وفوق المخلوق، وهم قمة العشق والحب والهيام وكل 

معان�ي الغ�زل العرفانية وغيره�ا، أفليس لهم الحق أن يكتبوا ف�ي هذا المجال؟ وما 

رأيك في مقولة أن الشعر كمال ناقص ونقص كامل؟

المحا�ضر:
أنا أصر على أن األئمةB أرفع من أن يكونوا شعراء، فربما تصور المتلقي أن 

ش�عر اإلمام الهامات تشط به، فيخلط بين كالمه الش�رعي وكالمه الشعري. وكالم 

أهل البيتB كله وحي. وأؤكد مرة أخرى على أني لم أقل أنهم ال يكتبون الش�عر 

لكونه حرام، بل قلت أنه لم يثبت لدي كتابتهم للشعر. أما الشعر العذري، فال يخرج 

عن كون حركته صاعدة للسماء أو سافلة لألرض كما ذكرت.

مداخلة مكتوبة:
فيم�ا يخص قول الش�يخ بإتيان األئم�ة للمباح جميعه أو بعض�ه، فقد ثبت عن 
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اإلمام الصادقE لبسه الثياب الفاخرة، كما أن هناك آيات كثيرة تحث على التمتع 

تِ�َي َأْخ�َرَج لِِعَباِدِه  ِه الَّ َم ِزينَ�َة اللَّ بم�ا أحل�ه الله ع�ز وجل، ق�ال تعالى: ﴿ُقْل َم�ْن َحرَّ

ُه َلَك  ُم َما َأَح�لَّ اللَّ َها النَّبِ�يُّ لَِم ُتَحرِّ ْزِق﴾)))، وقال تعال�ى: ﴿َيا َأيُّ يَِّب�اِت ِم�َن الرِّ َوالطَّ

ِحيٌم﴾))). ُه َغُفوٌر رَّ َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَّ

وفيما يخص قول النبي للش�عر، فقد وضح الله عز وجل أن الرس�ولA ليس 

بِيٌن﴾)3)،  ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن مُّ ْمنَاُه الشِّ بحاجة لقول الشعر: ﴿َوَما َعلَّ

ذلك أنه صاحب رس�الة س�ماوية لو خلطها بكالم األرض ألحتج المش�ركون على 

مقاله ووصفوه بالشعر.

مدير الندوة:
هل نستمع لبعض شعرك هنا؟

المحا�ضر:

:Eمما كتبت في اإلمام الحسين /(
ي��ا دًم����ا م��ن ل��ون��ِه ال��ش��ف��ُقذك�����رَك األي������اُم وال���ط���رُق

وص���ري���ًع���ا وج���ه���ُه أف���ُقي���ا ول����ي����ًدا وج���ه���ُه ج��ه��ٌة

رئتي ف��ي  ص��غ��ُت  م��ا  وت��خ��ت��ن��ُقعجبي  إال  ض��ح��ك��ة 

تحترُقذك���ري���ات���ي ك��ل��م��ا اق��ت��رب��ْت ذك�����راَك  م���دى  م��ن 

ال��ح��دُقك��ل��م��ا رق����ص����ُت أغ��ن��ي��ت��ي واس��ت��رس��َل  صمتْت 

***  ***  ***

مبترداأت����ران����ي أح���ت���وي���َك م��دى وال���ج���رُح  ش��اخ��ًص��ا 

))) سورة األعراف، اآلية )3.

))) سورة التحريم، اآلية).

)3) سورة يس، اآلية69.
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انبجسْت ال���ذي  ال��ج��رح  م��ن��ه أب����واُق ال��ح��ي��اُة ص��دىإن���ه 

ش��اخ��ًص��ا دي���نً���ا وم��ع��ت��ق��داص����ار ت��م��ث��ااًل وف����ي دِم��ن��ا

دال���ي���ًة  ص����ار  ورًدا  ص���ار ق��ل��ًب��ا ن��اب��ًض��ا وي���داص����ار 

لنا ال��ك��وُن ص���ار  م��ال��ًئ��ا أم���ًس���ا وص����ار غ��داص���ار ه���ذا 

***  ***  ***

:E2/ من نص )صوفية جرح( في اإلمام الحسن
ك���ي���ف غ���نّ���ى وص���ّف���ق���ا؟ك������ان وج����ًه����ا م���م���زًق���ا

وح�����ري�����ًق�����ا ت���دف���ق���اك�����ان ن����ه����ًرا م���ح���اص���ًرا

ت�����ت�����دّل�����ى ل���ي���ش���ن���َق���اب���ي���ن أل������ِف ان���ك���س���ارٍة

وج���ح���ي���ًم���ا وأح����رَق����اك�����ان ج����رًح����ا وأع���م���َق���ا

غ����ص����وًن����ا ف�����أورَق�����ال���م���س���ت���ُه ي����د ال���ب���ت���وِل

ش���ف���ي���ًف���ا وأزرَق�����������اف��ت��م��ّش��ى ب�����ِه ال��ج��ح��ي��ُم

ال���ش���َق���اي��ت��م��ّط��ى ع���ل���ى ال���ش���ق���اِء ي�����ع�����رُف  وال 

ت������رام������ى ل���ي���غ���رَق���اأن����ا ش�����يٌء ع��ل��ى ي��دي��َك

س���ن���اَك م��������ارأى  ع���ل���ى ال���س���ح���ِب ح���ّدق���اوإذا 

س���ن���اَك رأى  م����ا  ج�������ب�������ااًل ت���س���ّل���ق���اوإذا 

وي�������ه�������واَك م���ش���رَق���اوس��ت��ص��ح��و ع��ل��ى ش����روٍق

وي����م����ِض����ي م���ح���ّل���ق���اوس��ت��م��ِض��ي إل����ى ال��س��م��اِء
وم�������س�������َراك ل���ل���ب���َق���اغ���ي���َر أّن�����ي إل����ى ال���ف���ن���اِءِ

:E3/ نص بعنوان )نزيف المرايا( في اإلمام الحسين
ف�����ي ي�������ِده ف���ي���رت���ش���ُف وي��ف��ت��ُح ك���ّل ه���ذا ال��ك��وَن 

ال��ص��غ��ي��رِة ل��ل��س��م��ا غ���رُفوت���ف���ت���ُح ف����ي خ����الي����اُه 
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أص����اب����ع����ِه وت��ع��ت��ك��ُفوت���ن���ه���لُّ ال���ن���ج���وُم ع��ل��ى

وس��ط��َه��ا األب�����راج ت��غ��ت��رُفح����س����ي����ٌن ك�����رب�����الؤك 

ال��ب��ل��ي��ِد ب���ح���ي���رٌة ت��ق��ُفوف�������وَق ت���ك���س���ِر ال���رم���ِل 

***  ***  ***

الْحوت��ب��ت��س��ُم ال����ذؤاب����ُة ف���وَق  ل��م��ا  ال���ط���ّف  أرِض 

ح��ي��َن ت��ك��ّس��ر ال��م��ص��ب��اْحي����ذوُب ال��ل��ي��ُل ب��ع��َد ال��ل��ي��ِل 

ق��ل��ب��َك م���ن ي���ِد ال��ّس��ف��اْحوت��س��ق��ُط ق���ط���رٌة م����ْن م���اِء 

األق���داْحب������أق������داِح ال���م���الئ���ِك  تحضُن  وال��م��الئ��ُك 

أح���م���َر ض��اح��ك��ا ن���ّف���اْحوي��ط��ل��ُع م���ْن دم����اَك ال����ورُد 

على  ال���س���ي���وُف  األك����فِّ وت���ذب���ُل األرم����اْحف��ت��ح��ت��رُق 

***  ***  ***

الحبلىن���زي���ٌف ف���ي ال���م���راَي���ا م��ْن  ج���راَح���َه���ا  ي��س��ّد 

أن  ال��ق��رن��ف��َل  وم��نْ��ي��ِع��د  ي���ع���ي���َد ل���وج���ه���ِه ف��ص��ال 

ال��ك��ب��ي��َر ول���وُن���ك األح��َل��ىس��ي��ل��ب��ُس ل���وُن���ك ال���ك���وَن 

ال��ح��ري��َق وت��ج��ل��َد ال��رم��الش��ف��اِه��ك ت��ج��ل��ُد ال��ع��ط��َش 

وج���ه���َك ل���ل���ن���َدى ح��ْق��الووس����َط ال��ظ��ه��ِر ت��ف��ت��ُح ف��وَق 

ع����ا ب���ص���َداك  واس����ُم����ك آي������ًة ت��ت��َل��ىوي���ب���ت���لُّ ال����دَّ

***  ***  ***

ق��ل��ب��ِه خ��ف��ق��اتِ��ه ال��خ��ض��َراون���س���م���ُع م�����ْن ع��ن��اص��ِر 

ع��ل��ي��ِه وت��س��ك��ُر األخ����َرىص������ًدى ت��ت��ب��ن��ُج ال���ّدن���ي���ا 

ج��ب��ي��ن��ِه ق��ط��رات��ُه ال��ح��م��َراوت�����دُخ�����ل ف����ي خ���ط���وِط 

ف����ي ع����رب����ات����ِه ع���ط���َرال��ي��ل��م��َس��ه��ا ال����ه����واُء ي��ج��رُّ 

ال���ح���ط���اِم ل��ق��ب��ٍة ص��ف��َراون����رس����ُل ن��ك��ه��ًة ال��ج��س��ِد 
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ال��زه��َراون���ل���ص���ُق ف����ي رس��ائ��ل��نَ��ا  لتضحَك  ال���دم���وَع 

4/ ن�ص ألقيت�ه في حفل تكريم الس�يد مصطف�ى جمال الدين قبل موته بس�تة 
أشهر في جمهورية سوريا:

بعليائي أزُه����و  وأن���ا  ياِئيأق��ول��ه��ا  إلى  شعًرا  ألفي  من  أحياك 

في ينفُخ  راَح  اشتعاٍل  طبَع  إطفاِئيأحياَك  عمِق  مْن  ويبعثنِي  موتِي 

قرُبت لْو  الماِء  لوَن  حرفَك  منَك الحروُف لغّطى لوَنها الماِئيمنحُت 

جاريًة رؤي��اَك  أذْق  لْم  لْو  صحراِئيأحياَك  وسَط  شعٍر  ظامَئ  لمتُّ 

متَيما األماِن  ابتساماتش  أنَت  هّدني الموُج كنَت الزورَق الجاِئيوأنَت 

يحضنُها والديواُن  رؤياَك  سويَدائيياحْسَن  في  أبحْر  قوافيَك  رّقص 

خلَف  المدفوَن  الهَوى  هناَك  داِئيعانْق  بَها  لمْلم  شرايينُه  قّلب  دِمي 

لُه م��ّد  الحبُّ  طعُم  يرقُد  ل��ح��نً��ا ب��ق��اف��ي��ٍة غ��ن��اَء غ��ن��اِءهناَك 

لُه أيَن  يجفوَك  فهْل  الشعوُر  أفياِءأنَت  بعَد  هجيًرا  يهَوى  وكيَف 

مّتسدا عينيَك  في  الشعُر  ب��ألالِءفليهنَأ  ملفوًفا  رم��وِش��ك  على 

مدير الندوة:
في ختام األمسية، ال يسعنا إال توجيه الشكر لمحاضرنا الشيخ علي الفرج على 

ما تفضل به ولكم أيها الحضور الكريم، وتصبحون على خير.
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ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد مدينة عنيزة للعام 954)م )373)ه(. �
حص�ل عل�ى ش�هادة البكالوريوس ف�ي العل�وم األمنية عام  �

974)م )394)ه(.
حص�ل على الماجس�تير في اإلدارة األمنية م�ن بريطانيا عام  �

985)م )405)ه(.
حصل على الدبلوم العالي كاستش�اري في إدارة المرور من  �

ا عام 986)م )406)ه(. بريطانيا أيضاً
يحّضر حالياًا لرسالة الدكتوراه في مجال الصحافة بالجامعة  �

األمريكية.
أص�در كتابي�ن هم�ا )الم�رور بي�ن الماض�ي والحاض�ر(،  �

و)العيون الساهرة(.
ق�دم برنامج ) العيون الس�اهرة( على القناة األولى ابتداء من  �

عام 975)م )395)ه( ولمدة ست سنوات. 
شارك في الكثير من حمالت التوعية والتثقيف.  �
يحمل س�بعة أوس�مة وأنواط منها ميدالية التقدير العسكري  �

ونوط االبتكار وميدالية تحرير الكويت.
يكت�ب ف�ي جري�دة الرياض منذ أكثر من عش�ر س�نوات في  �

زاوية تحمل مسمى )القافلة تسير(. 



حرية التعبير في اإلعالم العربي

كلمة مدير الندوة
منذ سنوات طويلة وأنا أعمل في مجال الصحافة. كنت أبحث عن دور الرقيب 

فيها، وكثيًرا ما ش�اهدت زمالء يفتش�ون في أروقة صاحبة الجاللة عن هذا الكائن، 

يتساءلون أين يكون؟. وقد تأكد لي أنه موجود وإن لم يكن ملموًسا بشكل واقعي.

الرقي�ب كامن ف�ي الذاكرة، ف�ي الذهن والقل�ب والمجتمع. ويع�ي الكثير منا 

تماًم�ا أن مفه�وم الرقي�ب هو مفهوم ملتب�س، خاصة حين نتحدث عن�ه في بلد مثل 

بلدن�ا ومجتم�ع كمجتمعنا. وم�ا يظنه العالم ب�أن الرقيب هو فقط كائن سياس�ي أو 

أمني يخطئون غالًبا؛ فهناك الرقيب االجتماعي، والرقيب الديني، والرقيب العرفي، 

والرقيب االقتصادي، وكلهم أشد وطأة في كثير من األحيان من الرقيب األمني.

ف�ي الصحاف�ة، تمن�ع مق�االت، توق�ف أق�الم، تص�ادر آراء، وكلها مس�اوئ 

صحافية، عنها س�يحدثنا ضيفنا الليلة، وهو ممن ركب س�فينة الصحافة وطاف بها 

البحار سابًحا عكس التيار، كتب مقاالت شديدة الوطأة ولكنها رائعة وأيًضا خفيفة 

الظ�ل، منع�ت بعض مقاالته ف�ي الصحافة، وف�ي صحيفة الرياض تحدي�ًدا، ولكنه 

استطاع في الكثير من مقاالته أن يقول ما عجز اآلخرون عن قوله.
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المحا�سرة:
في الحقيقة، األستاذ ميرزا الخويلدي تحدث في تقديمه للمحاضرة عن فكرة 

الرقي�ب الت�ي أكاد أجزم أنه ال يفتح حديث عن الصحاف�ة إال وقفزت فكرة الرقيب 

إلى الذهن.

بالنسبة لي، لست إال أحد المجتهدين في مجال اإلعالم؛ فقد عملت فيه مبكًرا 

ع�ن طري�ق التلفزيون عام 975)م )395)ه( في برنامج س�ادته نمطية مختلفة عن 

الس�ائد في تلفزيون رس�مي يتحدث باس�م الحكوم�ة؛ فقد كنت أخ�رج عن النص 

كثيًرا، وال أتقيد بما يفرض علي من تعليمات أو حتى من صيغ، وكان ذلك مما ليس 

معتاًدا لدى المش�اهدين. وحاولت حينها بفكرة ما يمكن تس�ميته بإرضاء الرقيب، 

وذلك عبر تمرير ما أريد قوله بوضوح وصراحة دون أن أغضب الس�لطة فيستعدي 

علينا بذلك أحد.

لقد عملت جاهًدا مع مجموعة من الش�باب طيلة حياتي العملية لنقول الكلمة 

الصادق�ة المجردة من كل القيود، ورغم اصطدامنا بعض العقبات، إال أن التغيرات 

الطبيعية بمرور الوقت س�اهمت في حلحلة الكثير منها، واس�توعب الكثير فيها أن 

تكميم األفواه ال يخدم القضية بأي حال من األحوال، ولذا يمكن للراصد لمس�يرة 

اإلعالم السعودي خالل السنوات الثالث الماضية مالحظة التغير الكبير في هامش 

الحري�ة، وخصوًص�ا في الكلمة المكتوب�ة في الصحافة وبات مس�موًحا ما لم يكن 

متخياًل التطرق له قبل حوالي خمس سنوات.

وقد ال تعنيني كثيًرا األس�باب التي أدت لذل�ك، هنا على األقل، بيد أنه يعنيني 

مدى االحتفاء بهذا التغير لكثير من المهتمين الذين باركوا محاولين أن يدفعوا بهذا 

الس�قف لألعلى، موقنين بحاجة الناس الحقيقية إلى فك هذه االحتقانات بالتنفس 

عبر رئة أكبر وأفس�ح. هذا ما أكدته لي مراجعتي إلى ما كتب في مختلف الوس�ائل 

اإلعالمية الس�عودية، ووجدت بالفعل اتس�اع هامش الحرية، وأن الرقيب الرسمي 
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لم يكن يوًما بالحدة التي اتهم بها، بل أن المتلقي أحياًنا قد يكون أشد حدة منه.

الحدي�ث ع�ن الرقيب والرقاب�ة يجرنا إل�ى البحث ف�ي تاريخ الرقيب نفس�ه، 

والدته ونشأته، وكيف أصبحت له هذه السلطة، من هادنه ومن دجنه ليكون مسالًما 

في أبس�ط حاالته؟ وذلك مما ال يحتمله وقت األمسية، لذا وجدتني أفكر في طرح 

رؤيتي لحرية التعبير. 

الحقيقة أننا عندما نتحدث عن الحرية بصفة عامة، فإن ما يتبادر للذهن للوهلة 

األول�ى هي ص�ورة الرقيب الحاضر، تماًما كما قال األس�تاذ ميرزا في بداية الندوة. 

وألن الن�اس ف�ي عالمنا العربي قد تع�ودوا على قائمة م�ن الممنوعات، فقد أصبح 

التفكير في الممنوع غالًبا على ما سواه. فما هي الرقابة وما هو الرقيب؟

أورد الصدي�ق محم�د القش�عمي ف�ي كتاب�ه )الفكر والرقي�ب( تعريًفا ش�اماًل 

اس�تقاه من الموس�وعة العربية العالمي�ة؛ فذكر أن الرقابة هي »التحكم فيما يس�مح 

لألش�خاص بقول�ه أو س�ماعه أو كتابته أو قراءته أو رؤيته أو حت�ى فعله، ويأتي هذا 

النمط من التحكم عادة من الحكومة أو من أشكال متنوعة من جماعات خاصة«.

لق�د كان�ت حري�ة التعبي�ر واآلراء الش�غل الش�اغل للمجتمع�ات من�ذ قدي�م 

الزمن، ويذكر الدكتور أحمد ماهر في كتابه )حقوق اإلنس�ان( أن أول إش�ارة لحق 

اإلنس�ان في حري�ة تبادل األفكار قد وردت في »ميثاق حقوق اإلنس�ان والمواطن« 

ال�ذي أعلنته الثورة الفرنس�ية عام 789)م )03))ه(، ثم تبعه�ا »اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان« الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤكًدا أن لكل شخص 

ح�ق التمت�ع بحرية الرأي والتعبي�ر. وفي ع�ام 946)م )365)ه( صدر قرار األمم 

المتحدة، والذي يؤكد على حق اإلنس�ان في تداول المعلومات. وقد وقعت جميع 

الدول العربية على هذه االتفاقيات، ولكن شيًئا مما وقعت عليه ال يطبق على أرض 

الواقع، وهذا يجرنا بطبيعة الحال للتس�اؤل عن حرية الرأي في الدس�اتير والقوانين 
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العربي�ة، غير أن الحديث في هذا الموضوع غير مش�جع حقيقة؛ وسأس�تعرض هنا 

بعض النماذج من القوانين.

في قانون المطبوعات المصرية مثاًل، وحسب كتاب )الفكر والرقيب( للكاتب 

محمد القشعمي، فإنه ال توجد إشارة للرقابة على الصحف، وحتى تراقب الحكومة 

المصرية الصحف استندت على قوانين أخرى غير قانون المطبوعات.

كذلك، ينص نظام المطبوعات والنش�ر في المملكة العربية الس�عودية الصادر 

عام )98)م ))40)ه( في مادته الرابعة والعشرين على أن حرية التعبير عن الرأي 

بمختلف وس�ائل النش�ر مكفولة في إطار األحكام الش�رعية والنظامية، وال تخضع 

الصحف المحلية للرقابة إال في الظروف االس�تثنائية التي يقررها مجلس الوزراء. 

وال أدري كي�ف تك�ون الحري�ة حرية إن ألغي�ت كل معانيها حين تط�وق بإطارات، 

كق�رارات مجلس الوزراء التي تنتهج ربط حريات ال�رأي والتعبير في كل األحوال 

بقي�ود قانوني�ة تغلف بها قراراتها وإضفاء صفة الرس�مية عليها كم�ا في الصيغ »في 

ح�دود القان�ون«، أو »بمقتضى القانون«، أو »وفًقا للش�روط واألوض�اع التي بينها 

القانون«، أو »بشرط أال يتجاوز حدود القانون«. 

الواق�ع الحاصل في ظ�ل ذلك هو اعتبار أغلب ما يرد في الصحافة الس�عودية 

مخالف�ا لألحكام الش�رعية، لهذا حاول البعض تقديم الكثير من الش�كاوى على ما 

يكتب في الصحافة السعودية، فضاًل عن الشتم والتشهير الذي يطال بعض الكّتاب 

ف�ي مواقع االنترنت. ومحاوالت إفس�اد أي نش�اط يس�عى لتعزيز مس�احة الحرية، 

تماًم�ا كما حص�ل لفعاليات معرض الكت�اب الذي نظم مؤخًرا ف�ي الرياض بحجة 

مخالفة مادة بعض كتبه لألحكام الشرعية.

يعتبر الفيلس�وف جون ستيوارت المتوفى س�نة 806)م )0)))ه( من أوائل 

م�ن ن�ادوا بحرية التعبير عن الرأي، وإن لم يكن أخالقًيا في نظر البعض ما لم يلحق 
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الضرر بالغير، رغم الجدلية حول ماهية الضرر؛ فهو يرى أن إسكات مخالف واحد 

لم�ا اتف�ق عليه البش�ر كفيل بإس�كات ه�ذا الواحد للبش�ر متى تمكن. أم�ا المؤرخ 

ودوارد، فيرى أننا إذا منعنا التعبير أو فرضنا عليه الرقابة أو عاقبناه بسبب محتواه أو 

بسبب الدوافع المنسوبة إلى أولئك الذين يروجون هذا التعبير، فإن التعبير ال يصبح 

بعد ذلك حًرا، وسوف يكون تابًعا لقيم أخرى ال أولوية لها أمام قيمة التعبير الحر.

تس�اءلت م�رة إن كان�ت وس�ائل االتص�ال العربية قد مارس�ت دوره�ا بحرية 

مطلق�ة مؤرخ�ة لحرية الرأي، األمر الذي حدا بي للبحث في المراجع؛ فوجدت أن 

األس�تاذ أديب مروة في كتابه »الصحافة العربية وتطورها« ذكر أن الصحافة العربية 

ف�ي أواخر العصر العثماني كانت مطلقة الحرية، تنش�ر األنب�اء على عالتها، وتنتقد 

أعمال الحكومة وموظفيها، حتى أنها لم تش�فق على الس�لطان عبد الحميد نفس�ه. 

وكانت صحف لبنان كالبش�ري والجن�ان والجنة والتقدم وثم�رات الفنون وغيرها 

تنش�ر مقاالت عن مواضع الخلل في الدولة العثمانية، حتى أنها كتبت بصراحة عن 

مقتل رئيس الوزراء في دار الخالفة وخلع الس�لطان عبد العزيز ومراد الخامس عن 

العرش. ونشرت نبأ انتصار الروس سنة 877)م )94))ه( على الجنود العثمانيين، 

غي�ر أن الس�لطان عبد الحميد الذي خش�ي على حياته من تم�ادي الصحافة أصدر 

أم�ًرا بتقييد حريتها، وضي�ق عليها المراقبة حتى غدت جس�ًدا بال روح، وأصبحت 

تقتص�ر على عب�ارات التمجيد للس�لطان والدولة العلي�ا، لتدخل حري�ة التعبير في 

عالمنا العربي بذلك سرداًبا مظلًما حتى يومنا هذا، ورغم محاوالتها تصيد الفرص 

لمعانقة النور بين فترة وأخرى، إال أنها ال تلبث أن تعود مرة أخرى لذلك السرداب.

ولع�ل حادث�ة إيقاف أس�تاذ األجي�ال عبد الكري�م الجهيم�ان في زمان�ه مثااًل 

واضًح�ا، فق�د نش�ر مق�ااًل ورده من قارئ اس�مه محمد ب�ن عبد الله، ويب�دو لي أن 

الجهيمان نفس�ه هو من كتب المقال ونش�ره باس�م مس�تعار، وقد دعا فيه إلى تعليم 

البنات، األمر الذي اعتبر في حكم الزندقة آنذاك. وقد أدى نش�ر المقال إلى س�جنه 
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واحًدا وعش�رين يوًما، كما تم إيقاف الصحيفة لتوجيه رس�الة قوية لكل من عمل أو 

سيعمل في مجال الصحافة أو اإلعالم بصفة عامة.

الصحاف�ة عمل ش�اق، ووظيفة مضني�ة، وأبرز صعوباتها يكم�ن في الحصول 

عل�ى المعلوم�ة م�ن مصادرها، خصوًص�ا إن كانت ه�ذه المصادر أجهزة رس�مية، 

وذل�ك لتدني الثقة بين المس�ؤولين فيها وبين الصحافيين أنفس�هم، هذا إن لم تكن 

معدومة أساًسا.

يق�ول صاحب مجلة )األيام( العراقية عامر بدر حس�ون، أنه ال يمكن إغماض 

العين عن التطور الكبير الذي شهدته الصحافة العربية في المجال التقني أو المهني، 

رغم أنها ما زالت في غالبيتها تحاول تسويق األوهام وغض النظر عن الواقع، وهي 

ا في توجيه السباب والشتائم إلى جورج  مثل المواطن العربي، ش�جاعة وجريئة جدًّ

بوش وغيره، لكنها عاجزة تماًما عن انتقاد رئيس بلدية الحي التي تصدر فيه.

ختاًم�ا، أري�د أن أذك�ر بأن الماض�ي الراكد الذي عش�ناه، يقابل�ه حاضر حافل 

بآفاق المعرفة، تنش�ر فوائدها تكنولوجيا االتصال بين مختلف بقاع األرض. وأمام 

ذل�ك كل�ه، ال تزال مجتمعاتنا تعاني سياس�ة المنع والحجب، اعتق�اًدا من الجهات 

المختصة أنهم يس�دون باًبا من الذرائع في وقت باتت تتناس�ل فيه تناس�ل األرانب. 

وكأنهم يجهلون عجز سياسة المنع في التحكم في وسائل االتصال أمام تكنولوجيا 

االنترنت الكفيلة بهدم كل الحواجز.

أن ل�م يرتفع س�قف الحري�ة لتنمو األفكار تحت الش�مس، فس�وف تتعفن في 

السراديب، وتنقلب إلى سموم تسري في جسد األمة والمجتمع فتصيبه باألمراض 

الفكرية.
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الأ�سئلة والمداخالت:
مدير الندوة:

أود أن أتوقف حول مسألتين قبل أن أفتح المجال لإلخوة.

رغم أن الصحافة الس�عودية تحمل ما ال تطي�ق، إال إني أجدها قد تطورت في 

العقد األخير، وعلى األخص في الجانب التقني. ولو قارنا مس�احة النقد فيها قياًسا 

بال�دول المجاورة، لوجدناها احتلت مرتبة متقدمة؛ تش�هد بذلك محليات األخبار 

الت�ي تتصدره�ا، فضاًل ع�ن المس�احة المتاحة لكتاب ال�رأي والمق�االت النقدية. 

وأجزم أنه ال تكاد توجد صحيفة ليس فيها كاتب خفت نجمه.

فيم�ا يخص س�لطة المس�ؤولين ف�ي األجه�زة الحكومي�ة؛ ففي أكثره�ا اليوم 

متحدث مس�ؤول باس�م الوزارة أو الجهة. ومن خالل تجربتي الشخصية، وجدت 

ا مع الصحافي، يزوده بالمعلومات المطلوبة  أنه غالبا ما يكون المتحدث متعاوًنا جدًّ

في وقت قياس�ي، مما يعكس ديناميكية متطورة لدى المجتمع، فضاًل عن اس�تجابة 

واضحة من قبل الدولة.

الأ�ضتاذ اأثير ال�ضادة )كاتب وناقد م�ضرحي(: 
أج�د أنن�ا قطعنا مس�افة على مس�توى حرية الصحاف�ة، خصوًصا وأن�ا أرى ما 

أس�تطيع تس�ميته بحرية التعبير باإلنابة، حيث محاولة تهيئة بعض األصوات لتكون 

ه�ي المحتك�ر لحري�ة التعبير، م�ع مالحظة أنها قد تن�أى عن هموم الن�اس وقضايا 

الش�ارع رغ�م وجود م�ن لهم الق�درة والقابلية عل�ى تقديم ما هو أنض�ج والذهاب 

بالمجتم�ع إل�ى ما ه�و أبعد في قضاي�اه الغير مطروق�ة بعد، األمر ال�ذي قد يلجئها 

إل�ى ط�رق أبواب بعيدة ع�ن الصحافة، كما ه�و الحاصل مثاًل مع بعض الش�بكات 

والمواقع االلكترونية، كش�بكة راصد التي اس�تطاعت أن تثب�ت قدرتها على متابعة 

األحداث وتغطيتها، فضاًل عن إتاحتها مس�احة غير محدودة لألقالم الجادة، لكنها 
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ال تزال تبحث عن طريق لصحافة محلية يتم استيعابها فيه، ولعلها تجد يوًما.

م�ا أفهمه، أن الحرية ليس�ت معطى جاه�ًزا، بل إمكاًنا يتخل�ق ضمن صيرورة 

الوعي بالحاجة لها، وعلى ذلك أفترض أن تبقى الحرية سؤااًل قلًقا لإلنسان في أي 

مجتمع كان. 

س�ؤالي هو، ما طبيعة س�ؤال الحرية المتعلق بالتعبير في هذه المرحلة، وما هو 

المدى الذي يتحرك فيه فيما يتعلق بالصحافة المحلية؟

 المحا�ضر: 
إن مفهوم الحرية في عالمنا العربي بصفة عامة لألسف الشديد أمر غير واضح 

حت�ى ألصح�اب القرار أنفس�هم، مم�ا يوقعنا معهم ف�ي مآزق كثيرة؛ فه�م ال يعون 

حي�ن يتخذون قراًرا القاعدة الت�ي ينطلقون من خاللها، وبداًل من ضبط العالقة بين 

المجتم�ع والق�رار، تجدهم يحص�رون تفكيرهم ف�ي كيفية إيج�اد الحواجز وليس 

كسرها.

يعتق�د البع�ض أن الحرية انفالت يمارس�ون به ما يش�اؤون دون ضوابط، وما 

ذل�ك إال لحال�ة م�ن الكب�ت، وتحديًدا الدين�ي. وأنا أتف�ق معك أنه لي�س ثمة قرار 

رس�مي يف�رض حدود الحري�ة، والمندرجي�ن تحتها، حتى أصبح�ت متاحة لفئات 

معينة في المجتمع.

فيما يخص س�ؤالك الثاني، وما ذكرت من طاقات تبحث عن طريق للصحافة 

المحلية، فمن خالل عملي في جريدة الرياض، أعرف أن هناك مس�احة متاحة لمن 

يري�د أن يعب�ر عن رأيه، وجريدة الرياض هي الجري�دة األولى التي وضعت العملية 

التفاعلية مع القارئ، مع ضبط منطقي حين يتطلب األمر. 

وأخي�ًرا ال أج�د حرًجا م�ن التواصل مع المنتديات. وأتس�اءل بالمناس�بة عن 

س�بب تقليلنا لقيمتها في الوقت الذي باتت فيه تش�هد إقبااًل منقطع النظير، ال أبالغ 



26( حرية التعبير في ال�عالم العربي

إن قلت أنه ربما طغى على بعض الصحف المطبوعة الموجودة.

الأ�ضتاذ محمد الدهان )موظف اأهلي(: 
ف�ي معرض ما تحدث�ت، ذكرت بع�ض المراجع في تعريف حري�ة الصحافة، 

ليتك تعطينا تعريفك الشخصي لها.

س�ؤالي الثاني حول فرنس�ا، رائدة الحريات التي منعت مؤخًرا بث قناة المنار 

على أرضها لما تتبناه من توجه ال يتماشى مع سياستها اإلعالمية، ما رأيك في ذلك؟

وأخيًرا، كيف تجد مستقبل الصحافة في بالدنا العربية، وتحديًدا المملكة؟

المحا�ضر:
دعني أبدأ من حيث انتهيت، ولن أذكر رأيي الشخصي كما فعل األستاذ ميرزا 

الخويل�دي، فش�هادتينا في الصحافة مجروحة، كوننا ننتم�ي لهذا الخط. ولكن، لو 

رصد المتلقي اتس�اع هامش الحرية خالل الس�نوات الماضية، فإنه سيجد الجواب 

حتًما، وفي ذلك إشارة إلى أن القافلة على أقل تقدير تسير لألمام، وهذا هو المهم؛ 

والخوف يكمن في توقفها أو رجوعها للوراء، ال لشيء سوى أننا ننظر لخطوة أبعد 

مما نتوقع. 

تساءلت عن رأيي في موقف فرنسا إذ أوقفت قناة المنار. أنا ال أمجد فرنسا في 

حرية التعبير أو حرياتها األخرى المتاحة، وأس�توعب تماًما ما تقوم به، والكثير من 

الدول عريقة الديمقراطية؛ فبعد الحادي عش�ر من س�بتمبر برزت مشكلة اإلرهاب 

الت�ي ح�ّدت بكثي�ر م�ن الحكوم�ات للتضييق عل�ى الكثير م�ن حرياته�ا ومراجعة 

دس�اتيرها، وذلك أمر محبط حقيقة. وإزاء ذلك، على الش�عوب أن ال تستس�لم أو 

تستكين، بل أن تطالب بحقوقها في كل مناسبة تتاح لها فيها الفرصة.
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الأ�ضتاذ نجيب الخنيزي )كاتب وباحث(:
موض�وع الحري�ات الصحفية جزء ال يتج�زأ من منظومة الحق�وق والحريات 

العام�ة؛ وبالتال�ي ال يمك�ن إال أن تكون هناك عالق�ة تداخل وتأثير متب�ادل بينهما. 

ا ما تكشفه الدراسات حول تدني مدى شفافية وحرية التعبير في  ومن المؤسف جدًّ

البلدان العربية مقارنة ببلدان العالم بما فيها بعض دول العالم الثالث.

وحي�ن نتحدث عن التق�دم الطفيف في مجال الحريات الصحفية ال ش�ك أن 

هنالك تقدما ملموًسا، خصوًصا في اآلونة األخيرة، لكن، وبمقارنة صحافة المملكة 

اليوم مع خمسينيات القرن الماضي نجد عملية قطع وتأخر؛ فقد كان سقف الحرية 

ا، وهذا يعكس لنا كون  المت�اح آن�ذاك إزاء قضايا داخلي�ة وعربية وعالمية عالًيا ج�دًّ

الحريات عملية تراكمية لها جوانبها االجتماعية والتشريعية والقانونية والسياسية.

فيما يتعلق بالرقيب، أتفق مع فكرة عدم وجود مس�مى رقيب، ولكني أجزم أن 

هناك الكثيرين ممن عانوا ش�كاًل من أش�كال التدخل واالنتهاكات، أبس�طها يكمن 

ف�ي منع المقال كلًيا أو جزء منه، وأصعبها إيق�اف الكاتب مؤقًتا أو دائًما، ولذا أجد 

أن حري�ة التعبي�ر بحاج�ة إلى تش�ريعات وأنظم�ة وقوانين تحم�ي الصحفي من أي 

تطاول دون أمر قضائي مبني عليها.

الأ�ضتاذ محمد محفوظ )كاتب ومفكر �ضيا�ضي(:
لي�س في الحديث عن حرية التعبير في عالم اإلنس�ان حديث عن حرية مطلقة 

ومثالي�ة، بل حرية نس�بية يخلقها اإلنس�ان نفس�ه. وم�ن خالل الحديث ش�عرت به 

يتوجه لخلق طرف واهب للحرية، في حين أن اإلنسان نفسه هو المتحكم الحقيقي 

في ذلك؛ فهو القادر على توسيع دائرة الحرية له كفرد، أو للمجتمع ككل، عبر كسر 

القيود الذاتية والموضوعية في تقديري. أما فيما يرتبط بحرية التعبير في المؤسسات 

التعليمية، فأود أن أتحدث عن ثالث نقاط بشكل مختصر:
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كلما ابتعدت المؤسسة اإلعالمية عن االيدولوجيا كلما استطاعت توسيع  �

دائرة الحرية، والش�ك أن االيدولوجيا بش�كل عام عنص�ر قيد ومانع من 

تطوي�ر حري�ة التعبي�ر ف�ي المؤسس�ة اإلعالمي�ة، وم�ا اس�تطاعت بعض 

المؤسسات اإلعالمية أن تكسر الكثير من القيود وتوسع من حرية التعبير 

ف�ي أدائها إال بتخفي�ف االيدولوجيا، وذات األمر ينطبق على المؤسس�ة 

اإلعالمية في مجتمعنا.

ال يمك�ن أن تتطور المؤسس�ة اإلعالمية إال في فض�اء اجتماعي متحرك،  �

فاإلع�الم ليس مفصواًل ع�ن الحراك السياس�ي والثقاف�ي واالجتماعي، 

وكلم�ا تط�ور المجتم�ع ف�ي ه�ذه الجوانب، كلم�ا انعكس ذلك بش�كل 

طبيعي على األداء اإلعالمي؛ فالعالقة بينهما طردية.

لطبيع�ة التكوين اإلعالمي الثقافي دور أساس�ي في توس�عة حرية التعبير؛  �

فتكويننا المحافظ مقيد بقيد غير واضحة من شأنها أن تنعكس على أدائنا 

وقدرتنا على تجاوز القيود.

المحا�ضر:
تختلف األنظمة المتعلقة بحرية النش�ر في المملكة العربية السعودية عن نظام 

المطبوع�ات، وهو المرج�ع والموجه ألي جهة قانونية ف�ي وزارة الثقافة واإلعالم 

وليس في المحاكم الشرعية؛ فهناك لجنة مسؤولة عن التقاضي. وهذا األمر يتقاطع 

م�ع النظ�ام الموجود وربما احت�اج إلى نوع من التحديث ال�ذي ال يمكن أن يتم إال 

بوجود قانون واضح يفصل هذه األمور بالتفصيل، والنظام الموجود حالًيا هو عبارة 

عن نصوص عامة تس�اعد في فهم مناحي القضايا بعيًدا عن المحاكم الش�رعية التي 

لو تدخلت ألدخلتنا في مشكلة كبيرة.

األم�ل أكبر من الواقع، ولكن يجب االعتراف بأنه يوجد هناك مس�احة مناورة 

جيدة لمن يستطيع أن يناور. كل من هنا من كتاب جربوا حتما أن للرقيب رؤية معينة 
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قد يتنازل عنها بإصرار الكاتب نفسه، مع ضرورة استيعاب أن ذلك ليس تفضاًل منه، 

أو منحة يمنحها الكاتب، بل حق مشروع إلنسان حر سعى للحصول عليه.

الأ�ضتاذ عبداهلل العبد الباقي )كاتب ونا�ضط اجتماعي(:
يحضرني القول المأثور: )متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(. 

الحقيقة أن الحرية ليس�ت قيمة إنس�انية فقط، بل ممارسة وسلوك نفتقر له في أبسط 

ح�االت حياتنا؛ فممارس�ة القم�ع االجتماعي واألس�ري فن يتقنه الكثي�رون، وقد 

يتج�اوزون في�ه الس�لطة نفس�ها. وحتى نحص�ل على ق�در الحرية ال�ذي نحلم به، 

علين�ا أواًل أن نخل�ق احترامها في أنفس�نا مع اآلخرين، أو س�نكون ممن يمارس�ون 

االزدواجية بين معنى الحرية اإلنس�اني الجديد الذي يطالبون به، ويقيمون الجانب 

اآلخر.

المحا�ضر:
لق�د لمس�ت الجرح فع�اًل. إن الحقيقة المؤلم�ة تكمن ف�ي أن المتلقي أصبح 

أكثر س�لطوية من الرقيب. وأذكر أنه كثيًرا ما كانت تصلني رس�ائل من قراء يطالبون 

محاكمتي، حتى أوصل أحدهم خطابه إلى وزير الداخلية وصواًل إلى رئيس التحرير 

طالب فيه بمعاقبتي وس�جني وإيقافي. وأنا إذ أذك�ر ذلك، أؤكد على حق المجتمع 

في ممارس�ة الحرية الحقيقية، وال أتهمه بالمناسبة باالنفالت، ولكني أيًضا أرى أنه 

لوال محاوالت الضبط من الجهات المسؤولة، لرأينا العجب؛ فما زال المجتمع في 

أول التجربة ويحتاج لضوابط هذه الممارسة.

الأ�ستاذ فو�اد ن�سر اهلل )كادب و�سحفي):
أعتق�د أنه حتى تصبح الحري�ة طبيعية في حياتنا االجتماعي�ة واإلعالمية أيًضا 

أو حري�ة اإلع�الم، فإنه يجب أن تكون مثل الهواء الذي نتنفس�ه منذ بداية حياتنا، ال 

يجب أن يمنع عنا أو نمنعه عن اآلخرين. ولكن الواقع يؤكد أن المجتمع السعودي 
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يحتاج لفترة طويلة لكي يتنفس الحرية الحقيقية.

ف�ي إعالمنا العرب�ي، يمارس الك�ذب والدجل ويس�وق له بم�ا يجعله حقيقة 

يصدقه�ا الناس؛ فعلى س�بيل المثال، نج�د الصحافة العربية تروج لكذبة أن ش�يعة 

العراق يذبحون السنة حتى باتت نظرية عالمية رغم بطالنها حقيقة.

مدير الندوة:
ال أظن أن هناك صحيفة � سعودية على األقل � تمارس الكذب بهذا النوع من 

الصالفة؛ فال ُبّد أن يس�توفي الخبر اليوم ش�روطه المهنية لينش�ر. أما عن الموضوع 

العراق�ي، فهناك الكثير م�ن المقاالت في الصحف المحلية ترى الموضوع العراقي 

بوعي واضح يحّمل االحتالل كامل المسؤولية رغم قناعتي بوجود عراقيين من كل 

الطوائف يقتلون بعضهم البعض.

المحا�ضر: 
أنا غير مخّول للحديث عن أي وس�يلة أخرى غير جريدة الرياض كوني أعمل 

فيها، وأجزم أنه ال يمكن أن تسمح جريدة الرياض بذلك على اإلطالق. وأعتقد أنه 

حتى الدولة ال تسمح بذلك، فأسماء الكّتاب معروفة تماًما.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ف�ي الحقيق�ة، عندم�ا تبادلن�ا ال�رأي ح�ول موض�وع حري�ة التعبير ف�ي عالمنا 

العرب�ي فألهمي�ة هذا الموض�وع في ظ�ل التحوالت التي تم�ر بها المنطق�ة. ولقد 

أفادنا األس�تاذ عب�د الله الكعيد كثي�ًرا بالحديث عن الجانب القانوني والدس�توري 

ف�ي المواثيق الدولية والدس�اتير المحلية حول إقرار مب�ادئ حرية التعبير عن الرأي 

وحرية اإلعالم بمختلف أشكاله، وكذلك التحديات والمصاعب التي تعترض هذه 

المهمة اإلنسانية الكبيرة. وحتى يكون الموضوع شاماًل وقريًبا منا، تحدث عن واقع 
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اإلع�الم لدينا في المملكة، والحظنا والكل يش�هد بذل�ك، أن هنالك تحول خالل 

ا  الس�نوات الماضي�ة مقارنة بما كان عليه ف�ي الماضي، تحوالت مهم�ة وكبيرة جدًّ

في هامش الحرية والتعبير عن الرأي في مختلف وس�ائل اإلعالم المحلية؛ الظرف 

ال�ذي يفرض س�ؤااًل حول مس�ؤوليتنا م�ن أجل المحافظ�ة على هذه المكتس�بات 

لضمان استمراريتها لنا ولألجيال القادمة.

كنت أتمنى حقيقة أن ال يقتصر الحديث على الجانب الرسمي للرقابة، وذلك 

بالتط�رق للجان�ب االجتماع�ي، وه�و الضاغ�ط الحقيقي ف�ي القضية، ولقد أش�ار 

األس�تاذ عب�د الله القعي�د لبعض الضغط الذي يمارس�ه المتلقي، مستش�هًدا ببعض 

ص�ور المضايقات واإلش�كاالت االجتماعية التي تحّد من حري�ة التعبير عن الرأي 

وحرية الكتابة وحرية النقد، مما يجب معالجته والتطرق إليه لخلق مناخ أكثر حرية 

ومالئمة لهذه التطورات التي تجري من حولنا.

ف�ي نهاية هذا اللقاء أكرر ش�كري لضيفنا الكريم والعزي�ز وأتمنى أن تتواصل 

زياراته إلى المنطقة، وأن يش�اركنا دوًما مثل هذه المنتديات واللقاءات والحوارات 

الثرية، كما أش�كر األس�تاذ ميرزا الخويلدي أيًضا على إدارته للحوار، وكل الزمالء 

الذين شاركوا بالرأي والفكرة. وأتمنى أن نكون قد خرجنا بالفائدة المرجوة.



الندوة ال�سابعة ع�سرة

العنف وااليدولوجيا..محاولة للفهم
1428/4/21ه الموافق 2007/5/8م

ال�سيف: الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سليمان القفاري �
كاتب

مدير الندوة: الأ�ستاذ ذاكر بن علي اآل حبيل*)1) �

*  كاتب وناشط حقوقي، وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

متخصص في العلوم الفيزيائية. �
يعمل حالياًا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. �
ا بقس�م الفيزياء بكلي�ة العلوم جامعة  � ا ومحاضراً عمل معي�داً

الملك سعود.
كاتب صحفي مم�ارس كتب في صحيفت�ي الحياة وعكاظ  �

بي�ن عامي 998)م � 2000م )420) � 8)4)ه(، ويكتب 
مقاالاً صحفياًا في جريدة الرياض منذ عام 2000م )420)ه( 

وال يزال.
حص�ل عل�ى جائ�زة عل�ي وعثم�ان حاف�ظ الصحفي�ة ع�ام  �

999)م )9)4)ه( ع�ن العم�ود الصحف�ي عل�ى مس�توى 
العالم العربي.

ص�در ل�ه كتاب ق�راءات ف�ي زم�ن التكوين عن المؤسس�ة  �
العربية للدراس�ات والنشر بيروت عام 999)م )9)4)ه(، 
ومجموع�ة قصصية بعنوان الخيط المش�دود لمدائن الطين 

عام 2000م)420)ه( عن دار األمل بالرياض.
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مقدمة مدير الندوة
بس�م الل�ه الرحمن الرحي�م، الس�الم عليكم أيها األخ�وة الك�رام ورحمة الله 

وبركاته.

ال يخفى على أحدنا ما يعيش�ه العالم من تداعيات ظاهرة اإلرهاب التي باتت 

ته�دد كياناته المس�تقرة، وتعم�ل على تفكيكه بمش�روعها التدمي�ري الذي يفرض 

الواقع مس�ؤولية اس�تيعابه، انطالًقا من فهم األرضية التي ينطلق منها والعوامل التي 

تلعب دوًرا رئيسًيا في تهيئة بيئته.

ف�ي محاولة لتحليل الوضع القائم، والربط ب�ن اآليديولوجيا والظاهرة العنفية 

بجميع أش�كالها، س�يقدم األستاذ عبدالله بن س�ليمان القفاري لنا الليلة رؤية حول 

اآليديولوجي�ا والعن�ف، اآليديولوجي�ا بم�ا تحمل�ه من تص�ورات قد تدف�ع أحياًنا 

الستبدادها إلى أن تطغى في حيز حرية اآلخر، فرحبوا بالضيف الكريم معنا.

ن�س المحا�سرة:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أق�دم ش�كري بداية لألخوة القائمي�ن على هذا المنت�دى، وأخص بذلك أخي 

األستاذ جعفر الشايب، كما وأشكر لكم هذا الحضور، وأتمنى في هذه الليلة أن أقدم 

رؤي�ة قد ال تكون مختلفة، ولكن ربما تعبر عن هاجس أعيش�ه وتعيش�ونه أمام هذه 

الظاه�رة الكارثة المدعوة باإلره�اب في محاولة للربط بين ما يعرف باأليديولوجيا 

والظاه�رة العنفي�ة ب�كل أش�كالها وتمظهراتها. وأس�تأذنكم أن أق�رأ عليكم ورقتي 

ألس�تمع بعدها إلى مداخالتكم، فأنا بحاجة حقيقية إلثارة الكثير من األسئلة حول 

ه�ذا الموض�وع إليماني بقص�ور الجوانب التي تقرأ هذه الظاه�رة ما زالت جوانب 

قاص�رة، وأنها ال تعطي المالمح الكلية الت�ي تمكننا من الحكم عليها بدقة، أو على 

األقل من الوثوق بأنا نحمل أحكاًما لها معنى تجاه محاكمة ظاهرة كاإلرهاب.

بعد اكتشاف كل عملية إرهابية في الداخل، تشحذ األقالم إلدانة الفكر الضال، 

وجماع�ات العن�ف واإلرهاب مع اإلش�ادة بالجهود األمنية التي كش�فت بعمليات 

اس�تباقية نوعية تلك العمليات التي تس�تهدف التقويض وتحمل ذات اإلصرار على 

مواصل�ة مش�روعها التدميري، مع القلي�ل أو الكثير من الحديث ع�ن الجهود التي 

يج�ب أن تراف�ق المجهود األمن�ي ثقافًيا ووعظًي�ا وتربوًيا لمحاصرة ه�ذه الظاهرة 

المدم�رة. وكل هذه المحاوالت مقدرة لإلس�هام في مجه�ود مواجهة تلك الكارثة 

التي أصبحت تحاصرنا في كل المنطقة قلًقا وتعطياًل.

المخطط�ات اإلرهابي�ة التي أمكن كش�فها، مازالت تعطي مؤش�ًرا إلى أن ثمة 

ا ضد تلك المخططات، لكنها حتما ليست كافية إلنهاء خطره، ولن  حرًبا طويلة جدًّ

يكون األسلوب الوعظي أو خطابات اإلدانة والفتوى قادرة على درأه بالكامل.

وليست المملكة الوحيدة التي يستهدفها هذا المشروع التدميري والتقويضي، 

فقراءة س�ريعة في ح�ال المنطقة العربية تؤكد أن مش�روع العنف واإلرهاب يتحرك 

من العراق إلى المغرب، وأن خطورته الحقيقة تكمن في انتظاره لالنفجار في وجه 

الجميع. وأمام ما يحصل، ال يمكننا الوثوق بفكرة أن هناك تنظيًما دولًيا يتحرك في 
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المنطق�ة تحت عناوين المقاومة بالعنف، واالنتح�ار المجاني، والنحر المتواصل، 

وإال ص�ار عم�ال أخطبوطًيا ضارًبا في عمق الخيال العرب�ي الذي يميل إلى تصديق 

المعجزات، وحتى نفهم الواقع كما يجب، ال ُبّد من التوقف عند س�مات المش�هد 

العام الذي تتحرك فيه عمليات اإلرهاب والعنف االنتحاري وسأوردها على شكل 

نقاط سريعة:

تفجي�رات الجزائ�ر األخي�رة قبل بضع�ة أس�ابيع كانت إع�الن تحول في  �

أس�لوب الجماعات التي خط�ت لها طريًقا للعنف ومقاومة الس�لطة منذ 

التس�عينات. أي إدخال أس�لوب وتفكير وطريقة عمل القاعدة في صلب 

مشروعها العنفي بعد أن كان مشروًعا معزواًل في الجبال النائية.

عملي�ات المغرب اتخذت طاب�ع التصميم على االنتحار حتى في ش�ارع  �

يخلو من المارة.

ف�ي العراق وجبات يومية لالنتح�ار والنحر ألكبر قدر من المارة، وحصد  �

أرواح العابري�ن بغض النظر عن حالة الصراع التي خّلفها مش�روع الغزو 

األمريك�ي. وم�ن الواض�ح أجزم أن المسلس�ل مس�تمر حت�ى لو رحلت 

القوات األمريكية، ألن ما حدث فعاًل هو توطين ثقافة النحر والتفجيرات 

االنتحارية.

م�ا يهمن�ي إثارته هنا، هو أن مكم�ن الحقيقة في كل ما طرح ه�و إمكانية إنتاج 

ه�ذه الثقافة نفس�ها محلًي�ا، مما يعني أن الح�رب على اإلرهاب س�يطول أمرها في 

المنطقة وربما كانت لها أبعاد أكثر تعقيًدا من الس�ابق. وحتى نفهم ذلك، ال ُبّد أواًل 

من فهم العوامل التي تلعب الدور الرئيس في خلق وتوجيه البيئات التي تنشط فيها 

هذه الجماعات وألخصها في عاملين، خارجي وداخلي، وللعامل الخارجي معنى 

في فهم هذه الظاهرة وبواعثها وتواصلها، وأما الداخلي فله الدور األكبر في تكوين 

وقودها وجماعاتها وعناصرها.
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وفه�م هذي�ن العاملي�ن بحّد ذات�ه يتطل�ب وعًيا سياس�ًيا بصراع الق�وة الدولية 

ف�ي المنطق�ة التي يمكن أن توظف ه�ذه الظاهرة لصالحها من خ�الل وعيها بالبيئة 

الداخلي�ة التي تنتج مقومات العنف وظواهره؛ ففي العامل الخارجي، يصعب على 

الكثيرين اس�تيعابه ضمن المش�هد اليومي، وهو أن ثمة صراع دولي على المصالح 

في هذه المنطقة يستتبع صراًعا خفًيا بين قوة تحاول أن تعزز مراكزها ونفوذها وربما 

تضرب بعضها البعض في المنطقة ولكن بيد اإلرهاب الذي يمكن أن ينتج محلًيا. 

وقد يسأل أحدنا، لماذا اإلرهاب وليس قوة أخرى؟ وأجيب بأنه القوة الكامنة، 

والضاغط�ة المهيئة تحت ش�عارات الجه�اد في بيئ�ة ثقافية واجتماعي�ة واقتصادية 

وسياس�ية تمث�ل حواض�ن مناس�بة ومثالية إلف�راز تل�ك المش�روعات النهائية التي 

تتوس�ل المشروع الجهادي االنتحاري. لكن ثمة إخفاء لبقية مالمح الصورة، وهي 

مالمح تلعب فيها األجهزة االستخبارية في القوى الدولية واإلقليمية الدور األكبر.

في نظري، ال يمكن فهم ما يجري في العراق من مدد متواصل لحلقات العنف 

والتدمي�ر والتفجي�ر، وظاهرة االنتحاريي�ن، والقتل بدم بارد على الهوية س�وى من 

خالل فهم حلقات الصراع بين القوى الدولية واإلقليمية على أرض أصبحت اليوم 

المكان المناس�ب إلثخان خصم كبير لكن على نهر من دماء العراقيين، وهنا تكمن 

قيمة الوعي السياسي الغائب؛ الوعي الذي يدرك أساليب الدول الكبرى التي دخلت 

المنطقة منذ الحرب العالمية األولى، حيث أنها ظلت تس�تخدم باس�تمرار مقومات 

القوى الكامنة في المجتمعات من خالل البعد العش�ائري أو القبلي ومراكز القوى 

الت�ي تمثلها من�ذ لورانس العرب وحتى االنقالبات العس�كرية الت�ي كانت لها اليد 

الطول�ى ف�ي دعمها، حتى دخلنا مرحل�ة االنقالبات واالنقالب�ات المضادة وانتهاء 

باس�تخدام البعد الدين�ي أو الطائفي أو المذهبي اليوم لتحقي�ق أهداف ال عالقة لها 

بإنس�ان المنطق�ة، لكنها البيئ�ة المثالية التي ظلت توظف الي�وم لتحقيق أهدافها من 

حالة الصراع. 
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أي أنن�ا أصبحنا بم�ا نحمل من مقّومات ثقافية، تعزز هذا المش�روع التدميري 

وقود حرب، لن يجني ثمارها س�وى الضالعون الكبار في مش�هد ال نرى منه س�وى 

ظ�الل الصورة، وليس�ت الص�ورة الكاملة بأبعاده�ا القادرة على خل�ق حالة وعي، 

بتنامي هذه الظاهرة واستفحالها وآثارها المستقبلية على المنطقة برمتها.

أم�ا العام�ل اآلخر واألكثر أهمية فه�و العامل الداخلي ال�ذي يمثل الحواضن 

المناس�بة لب�روز هذه الظاهرة، ولألس�ف الش�ديد يظهر ه�ذا العامل عن�د معالجته 

أو تناول�ه ف�ي إطار ضيق، وضمن تصفية حس�ابات بين تي�ارات ثقافية ال تصل إلى 

مس�توى أن تقدم مش�روًعا حقيقًيا يعيد تركيب الصورة التي يمكن أن تشكل عوامل 

وحواض�ن للتط�رف والعن�ف واإلره�اب، وذل�ك بهدف ف�ك االرتباط بي�ن البيئة 

الحاضن�ة له�ذه العناصر التي تش�كل عوامل إنتاجها، وهي تتوس�ل الي�وم المفهوم 

الجهادي االنتحاري وبين العامل الخارجي الذي أشرنا له سلًفا.

في المش�هد الوطني، وعلى المستوى الداخلي، ينشط خطاب مواجهة ظاهرة 

اإلره�اب وجماعات العن�ف الدموي التقويضي، من خالل اس�تدعاء مصطلحات 

خالية من مفهوم دقيق أو محدد يمكن الركون إليه لفهم أس�باب تنامي هذه الظاهرة 

القاتل�ة، ومقاب�ل ذل�ك يتم تجاه�ل العامل الخارجي ال�ذي يؤكد أن ه�ذا الفكر ال 

يمك�ن أن يعمل س�وى م�ن خالل بيئة مثالي�ة، تغذيها حالة إحب�اط، أو اضطهاد، أو 

فق�ر، أو انع�دام أمل في الحياة، أو انعدام واحتباس األفق الوطني أمام أي نش�اط له 

معنى اإلنتاج، والحراك الطبيعي، أو فراغ الرؤية التي تمكن من تجسيد القدرة على 

الح�راك، أو العم�ل المنتج، فيلتقط هذا الفكر عناصره م�ن هذه البيئات الخانقة في 

لحظة تعانق فيها أيديولوجيا العنف فراًغا ذهنًيا تغذيه هذه العناصر حيث تبرز على 

الس�طح، والتي أعتقد أنها بيئات مثالية لخلق فرص نش�وء تيارات العنف والتطرف 

والعدمية والعشوائية. 

 وه�ذا م�ا يظه�ر في الق�راءات الت�ي حاولت فه�م نش�وء الظاهرة بين ش�باب 
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المغرب في )أحياء الصفيح(، أو ش�باب )الحطست( في الجزائر، والذين انخرطوا 

ف�ي الجماع�ات التي اتخذت م�ن العنف في الجب�ال طريًقا لمش�روعها، وهو فهم 

يمك�ن تعميم�ه عل�ى كل المنطق�ة التي تتع�رض له�ذه الظاهرة مع بع�ض التفاوت 

الذي يمكن تلمس�ه بين بيئة وأخرى. وأتمنى حقيقة لو وجدت دراسات حقيقة عن 

حاالت المتورطين في هذا المش�روع من خالل قراءة في سجل حياتهم وعالقاتهم 

وتاريخهم والبيئات التي أنش�أتهم ومس�توى تعليمهم ونوعيته وعالقتهم بالمحيط 

االجتماعي واألس�ري م�ن حولهم. األمر ال�ذي ربما قدم فهما أفضل لمش�روع ال 

يمكنن�ا مقاومته وإجهاضه بمجرد وصمه بالضالل أو بالحديث عن اإلس�الم الذي 

تتبناه تلك الجماعات من خالل قيمه، ورحمته، وسماحته، وحرمته الدم.

إن براع�ة من يس�مون أنفس�هم الي�وم بخب�راء الجماعات اإلرهابي�ة تكمن في 

تس�ويق تاريخ تلك األدبيات ال في بحث حالة عميقة تتداخل فيها عوامل ش�خصية 

وثقافية وبيئية وسياس�ية واقتصادية، حتى أصبحت في نظري ظاهرة انتهازية تسوق 

المش�هد اإلرهابي باعتباره إنتاًجا لعناصر قيادية وحيدة تعيش في جبال نائية بمعزل 

عن الحواضن األساس�ية التي س�اهمت بفعالية في إنتاج عناصر العنف واإلرهاب 

الدموي. 

وم�ا الحاص�ل إال توظيف ثقافي وإعالمي يش�هد مناوش�ات بين تي�ار الديني 

التقلي�دي ومجموع�ة خ�رج بعضها م�ن عباءة ثقاف�ة التط�رف ووظف�ت إمكاناتها 

الش�خصية لدعم المجهود في الحرب على اإلرهاب لكن على طريقة المناوش�ات 

التي تأخذ طابع تصفية حسابات أكثر من كونها قراءة عميقة في فهم هذه الظاهرة. 

وقد قيل أن الفكر ال يقاوم إال بالفكر، وأن مقاومة ظاهرة اإلرهاب ال تتم فقط 

من خالل المؤسس�ة األمني�ة، فهناك مؤسس�ات التربية والتعليم، وهن�اك المناهج، 

واألوض�اع االقتصادي�ة، كما أن للش�روط االجتماعي�ة دورها أيًضا ف�ي تنامي هذه 

الظاه�رة، إال أن ه�ذا كل�ه ال يكفي لفهم أبع�اد هذه الظاه�رة أو محاصرتها، ناهيك 
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ع�ن مفاجأة إعادة إنتاجها محلًيا بتوطينها في عق�ل جيل يعاني فراًغا ذهنًيا أدى إلى 

قلق ذاتي وإحباط يبحث عن الخالص الذي غالًبا ما يأتي على يد مبشر ال يستغرب 

أن يكون مسيًس�ا ضمن حلقات أوس�ع من قصة خالص روحي إلى استهداف نظام 

سياسي، وهذا ما نعني به البعد الخارجي الذي يوظف تلك القوى في صالح مشروع 

إنهاك ال مشروع بناء يعول عليه، وهو يحتوي تلك العقول الغضة والمتأزمة ليعطيها 

جرعة إيمانية بأنه ال س�بيل للخالص س�وى بالتقويض وإعادة بناء المشروع الدولة 

الحل�م فتفع�ل األيديولوجيا فعلها القوي في تس�كين أوجاع تع�ب جيل مرهق في 

لحظة حاسمة تعلقه بجنة موعودة حيث النصر أو الشهادة والراحة األبدية. 

وفي ذات الس�ياق، وإذ نتأمل الواقع المحلي في الخمس�ينيات أو الس�تينيات، 

نفهم سبب انخراط جيل من الشباب السعودي في تنظيمات قومية أو يسارية. تلك 

األدبي�ات الت�ي عندم�ا نقرأها اليوم، ن�درك مدى ما عان�وه من قلق، ونش�عر بمدى 

الفارق بين تلك الرؤية ورؤية واقع اليوم. فغريزة االنتماء لفكر أو رؤية أو تنظيم أو 

حتى فريق كرة قدم هي مسألة معروفة لكل قارئ في علم النفس. 

ل�م يكن آنذاك ثمة إس�الم سياس�ي، ولم تك�ن هناك أفكار ق�ادرة على صياغة 

مش�روع أكث�ر اقتراًبا م�ن الواقع، وتحت إلح�اح الدعاية القومية ف�ي تلك المرحلة 

وحركة اليس�ار السياس�ي وأدبياته الحالمة، أقبلت تلك العقول على اس�تلهام فكرة 

والعم�ل م�ن أجلها وربما حت�ى بدون مقوم�ات الفكرة ذاتها أو حت�ى مجرد تفكير 

بمدى إمكانية نجاحها، وهي أيًضا دليل على أن القلق الذهني في عقل شاب متوقد 

لن تمأله سوى فكرة أيديولوجية تعطيه أماًنا نفسًيا بحالة خالص أو إحساس بمعنى 

البقاء أو الفاعلية. 

إبداعات ما يسمى بخبراء الجماعات الجهادية المحليين وصلت إلى مستوى 

الدع�وة لتعليم الموس�يقى كحل نظ�ري في مواجه�ة ظاهرة العنف، لك�ن علينا أن 

نتذكر أن الذين فّجروا أنفسهم في المغرب كانوا من هواة موسيقى الراب، إال أنهم 
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كانوا يعيشون في مدن الصفيح ولم تكن البيئة الرسمية التعليمة تروج لمناهج نافية 

لآلخر.

إن فهم هذه الظاهرة تدعو لفهم عقل شاب قابل لالستسالم لدعوة الجهاد وهو 

يعتنق تلك األفكار في لحظة يأس حقيقة كامنة، لكنه ال يعطي للمعنى االقتصادي أو 

التربوي أو النظام السياسي المعنى الكافي. إنه يتمسك بخيط األمل الوحيد، بحالة 

خ�الص عنوانها اعتناق فكر وإن كان ض�ااًل، لكنه يؤول إلى بواعث أو حواضن أو 

بيئات تفرخ النماذج القابلة لالنهماك في لحظة ما في مشروع تدميري أو قاتل.

حالة الفراغ التي يعيش�ها الش�اب حاضن جاهز لمأله بالفكر الوافد، فيتجاهل 

غريزة االنتماء في عقله المتوقد حماًس�ا ونش�اًطا وقلًقا ويرّك�ز على فكر آخر ضال 

وق�وي ف�ي ذات الوقت، ال يمكن مواجهة ه�ذا الفكر القوي إال بفك�ر يضاهيه قوة 

يس�تطيع به تحقيق منجز حقيقي قادر على الحياة يمكن قياس�ه على أرض الواقع ال 

أن يكون مجرد كالم وعظي في الهواء وشعارات مضادة تقال في كل مناسبة. 

الحديث عن س�ماحة اإلس�الم ورحمته وصيانته للدم والعرض والمال يجب 

أن يتراف�ق مع مش�روع يمأل عقل ش�اب بإمكانية تحقيق خطوات ف�ي طريق يجعله 

يؤمن أن ثمة طريًقا آخر للخالص يضمن له إشباع هاجسه في العمل المنتج، وحقه 

الطبيع�ي باالعتراف االجتماعي ب�ه، وصيانة حقه في الحراك المثمر، وحفاظه على 

قيم يؤمن بها دون أن تكون ذريعة إلرهاقه بمزيد من العزف أو التهميش أو الحصار. 

وكلما ازدادت مس�احة األفكار المتداولة والعمل الحر في مؤسسات حقيقية قادرة 

على صياغة مس�تقبل أو مشروع وطني، كلما ضاقت مساحات العمل السري الذي 

طالما أخذ العنف وسيلة للبقاء والواجهة.

القبض�ة األمني�ة في كل م�كان قادرة على إخف�اء التناقضات. لكنه�ا لن يكون 

بوس�عها محوه�ا أو التخلص منها. ل�ذا، قد تظل هذه التناقضات حال�ة كامنة تنتظر 
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اللحظ�ة المناس�بة لتعّب�ر عن نفس�ها. وعالجه�ا المناس�ب يتمثل في نش�اط الحياة 

الثقافي�ة واالجتماعي�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة وعناوي�ن العمل في مش�روع قابل 

للحياة يحمل صفة المشروع الوطني المنتج، ليكون ذلك مدعاة لفك االرتباط بين 

حالة إخفاء ويأس وبين مشروعات العنف األمر الذي من شأنه أن يخفف ويحد من 

عوامل التذرع حول الحصن األخير وهو الطائفة أو العش�يرة، ليصبح الوطن مجااًل 

رحًبا لكافة أبنائه في عمل له صفة وطني ال صفة المذهبي أو العشائري.

هناك توقد حقيقي في عقول شباب يحتاجون إلى من يعطيهم األمان والثقة في 

المس�تقبل بفكر قادر على التجاوب مع تطلعاتهم ألنفس�هم ومجتمعاتهم، ولن يتم 

ذلك دون فك االرتباط بين الفكر االنتحاري وبيئاته الحاضنة له بتحصينه ضد فكرة 

االنتماء إلى أيديولوجيا قاتلة بتقديم بديل قابل للحياة.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ ها�ضم مرت�ضى الح�ضن )نا�ضط اجتماعي(:

أعتق�د أنن�ا إذا أردنا أن نقض�ي على الفكر اإلرهابي فإن�ه يجب أن نقضي على 

ظاه�رة التكفير أواًل، ألنها هي التي تؤدي إلى التفجي�ر. ومناهجنا بالمملكة مركزة 

عل�ى تكفي�ر النصارى واليهود والمبتدع�ة، ومن لم يكفرهم فقد كف�ر. الحقيقة أننا 

نفرخ اإلرهاب في مناهجنا الدراسية.

الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )نا�ضط اجتماعي(:
ق�رأت اليوم في جريدة الوطن مقااًل جمياًل جًدا عن ظاهرة اإلرهاب، وأعطى 

توصي�ة لمعالجة حالة اإلرهاب باختصار ذاكًرا أن آفة الفكر األحادي هو التعددية؛ 

فما رأيكم في ذلك؟
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المحا�ضر:
األس�تاذ هاش�م يتحدث عن الفكر التكفيري في المناهج الدراس�ية، والتركيز 

عل�ى حدي�ث المناه�ج يحوله لبع�د وحيد غير منت�ج، ولئن اتفقت مع�ك تماًما في 

أهمي�ة تنقي�ح المناهج، إال إني ال أتصور أنها الس�بب الوحيد ف�ي تفريخ اإلرهاب، 

ألن اإلره�اب قضية تج�اوزت حدود المملك�ة إلى العراق والمغ�رب وغيرها من 

الدول، األمر الذي يستوجب قراءة كاملة ألبعادها.

توجي�ه أصابع االتهام للمناهج الدراس�ية خلق مناوش�ات بين تيارات وصلت 

في بعضها لتصفيات؛ فمنهم من يريد حماية المناهج، ومنهم من يقف ضدها مطالًبا 

بالتغيي�ر. وقد حاول�ت أن أرّكز في هذه القراءة على فه�م معنى األيدولوجيا وليس 

قراءة النص؛ الظاهرة التي بدأت تكتس�ح المنطقة وأصبح لها طابع تعميمي يعاد به 

إنتاجها محلًيا.

وفي تصوري، فإن مس�ألة البحث عن مشروعية االنهماك في هذا الفكر يخفي 

خلفه مسائل نفسية وجوانب اقتصادية وحواضن كامنة في الذات ال تعبر عن نفسها، 

لكنها في لحظة معينة تضع مس�ألة اعتناق الفكر ف�ي الصورة النهائية. ولو بحثنا في 

كل حالة من الحاالت التي انخرطت في هذا المش�روع س�نجد خلفها قصة مختلفة 

مؤطرة باضطهاد أو قلق أو جوع عاطفي في مراحل عمرية معينة. 

وق�د أش�رت في طرحي النخراط الش�باب ف�ي تنظيمات قومية ويس�ارية فترة 

الخمس�ينيات والس�تينيات، حي�ن ل�م تكن قضية المناه�ج قد طرحت بع�د، بيد أن 

عاماًل نفسًيا يتمثل في غريزة االنتماء يحمل في مرحلة معينة إلحاًحا داخلًيا يضعف 

ويقوى متأثًرا بالبيئة التي ينشأ فيها.

ويتحدث األخ حس�ن عيد عن المقال الذي قرأه وفيه جاء أن ظاهرة اإلرهاب 

ال تح�ارب إال بالدع�وة إل�ى فكر التعددي�ة مقابل الفك�ر األحادي، وه�ذه حقيقة؛ 
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فعندم�ا نتحدث عن مش�روع وطني فذاك مما ال يحتمل فك�ًرا أحادًيا كوننا نتحدث 

عن تكوين مؤسس�ات قادرة على أن تس�تجيب لطموحات وطنية ينهمك فيها جيل 

من الشباب ليشعر أن لديه استعداًدا على تحقيق منجز. 

ولكن�ي لس�ت مع التش�بث بش�عار التعددية، وألك�ون أكثر وضوًح�ا أقول أننا 

بحاج�ة لمش�روع وطني تتف�ق عليه الق�وة الوطنية بحي�ث يس�توعب الطاقات التي 

أشرت إلى أنها تتحين سبًبا لالنفجار في وجه المجتمع بأكمله.

الأ�ضتاذ عبداهلل الغراب )كاتب(:
تنس�ب الفئات الضالة نفس�ها لإلس�الم، واإلس�الم منها بريء؛ فهو يحّرم قتل 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم﴾)))، فكيف نفس�ر  المس�لم، قال تعالى: ﴿َوَم�ْن َيْقُتْل ُمْؤِمنً�ا ُمَتَعمِّ

تفكير هذه الفئات الضالة التي تعتقد أن قتلها للمسلمين سبب لدخولها الجنة؟

الأ�ضتاذ من�ضور �ضالط )كاتب(:
إذا كنا نعلم بدًء أن هناك وحدة عضوية بين الدين والسياس�ة فهل من الممكن 

صياغة مش�روع وطني يكس�ر ه�ذه الوحدة ويش�كل صم�ام أمان لبلدنا ومس�تقبل 

أوالدنا؟

المحا�ضر:
األس�تاذ عبدالل�ه يس�أل عن النص�وص الش�رعية التي تعط�ي الفئ�ات الضالة 

المس�وغ للقت�ل، وأعتق�د أنه توجد أدبي�ات كثيرة ال يس�مح المكان باس�تعراضها، 

وهي تسوغ لهم بالمفهوم الجهادي أن يصلوا للحّد بالقتل في سبيل تحديد أهداف 

معينة،  مس�لمين يمثلون لهم حجر عثرة، وهناك نصوص تكفي لعدم إعطائهم هذا 

المسوغ، وليست هذه القضية، القضية في فهم النص كما يجب.

))) سورة النساء، اآلية93.
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األستاذ منصور يتحدث عن الرابط بين الدين والسياسة وعن وجود وحدة بين 

الدين والسياسة، وأنا بوجود رابط بين الدين والسياسية في مشروعية الدولة، وهذا 

ال يعني إمكانية العمل على مش�روع وطني يعطي فرصة لنمو مؤسس�ات اجتماعية 

وثقافية وسياس�ية قادرة على أن تس�تلهم هذه الطاقات الوطنية فيما يخدم وطنها في 

النتيج�ة األخي�رة، بمعن�ى أن الوحدة بين الدين والسياس�ي ال تعن�ي أن يقفل الباب 

أمام أي تطور، وستظل هناك مشروعية للدولة قد تبقى مبنية على مسألة المشروعية 

الدينية والمشروعية السياسية، لكن باإلمكان أيًضا إبداع موضوع وطني ال يتعارض 

مع بناء مؤسسات المجتمع المدني أو انتخابات نيابية أو شعبية.

وأتس�اءل حقيقة عن س�بب التركيز عل�ى مفردات القضية البارزة دون تس�ليط 

الض�وء عل�ى ظالل صورته�ا التي ال ت�كاد تقرأ، أو ال ي�راد لها أن تق�رأ كما ينبغي، 

واعتقد أن وعًيا سياس�ًيا ينبغي ألي إنسان حمله ليدرك أن ظاهرة اإلرهاب مخزون 

ثقافي يستخدم اليوم في ضرب المجتمعات وتفكيك منظوماتها.

الأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )م�ضرفي ونا�ضط حقوقي(:
هناك تعريفات سبق أن مررنا بها حول مسألة تحديد أو تعريف اإلرهاب؛ فقلنا 

أن القت�ال م�ن أجل تحرير الوطن أو الخالص من س�يطرة األجنب�ي ليس بإرهاب، 

وبالتال�ي هو نوع من الكف�اح والجهاد لمقاومة األجنبي، ربما فرضه اإلحباط وفقد 

األم�ل نتيج�ة لس�طوة الق�وة القاهرة، وقد تك�ون العملي�ات االنتحارية وس�يلة من 

وس�ائل هذه المقاومة، وهذا تماًما ما نكاد نش�اهده يومًيا عبر شاش�ة القنوات ونقرأ 

عن�ه في الصحف ف�ي مختلف دول العال�م باختالف دياناتها؛ وعندم�ا يكون هناك 

س�كوت للدولة المحلية لمن يق�وم بهذا العمل ضد المحتل في فلس�طين والعراق 

مثاًل، مقابل تكفير من يقوم به في غيرها من الدول كالمملكة أو المغرب والجزائر؛ 

فإن س�ؤااًل يفرض حول س�بب اختالف النظرة بين هذه وتلك فنرى األولى عملية 

استش�هادية ونرى الثانية إرهاًبا؛ مع مالحظة أن العمليات االنتحارية قد تبدأ بهدف 
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س�ام لتنتهي بهدف آخر كان هو الحال في العراق مثاًل حيث لم تعد تس�تهدف مثل 

عملياتها االنتحارية سوى القتل، والقتل العشوائي فقط دفاًعا عن القومية أو الهوية 

وما شابه. فهل يكمن السبب فينا نحن العرب فقط. وهذا ما أخمنه؟

أق�ول ذلك لم�ا أعلمه ويعلمه أكثرن�ا من وجود صراع دولي ف�ي جميع أنحاء 

العالم، ولم نقرأ أن دولة كاليابان أطلقت على انتحاريها صفة اإلرهاب في الحرب 

العالمية الثانية ضد أميركا.

م�ن جانب آخر، أعتقد أن مس�ألة فص�ل الدين عن الدولة س�بب لذلك أيًضا؛ 

فعندم�ا نعط�ي الدول�ة صفة دينية تمث�ل بها جميع المس�لمين، فإنه يج�ب عليها أن 

تمثله�م جميًعا دون االكتفاء بتمثيل طائفة معينة، أو فس�أضطر ألن أكفر بها انطالًقا 

من هذا الفكر إن لم تمثلني � كمواطن �، األمر الذي من شأنه تضعيف روح االنتماء 

وتشجيع اإلرهاب، ونحن بحاجة لخلق فكر وطني جديد لتأسيس المشروع الوطني 

الذي تفضلت بالحديث عنه كمخرج.

الأ�ضتاذ عبدالباقي الب�ضارة )رجل اأعمال(:
ل�م يحدد عن�وان المحاضرة ن�وع األيديولوجيا التي س�تدور المحاضرة حول 

محوره�ا، مم�ا جعلني أتصور حال�ة العموم فيها، إال أنك رك�زت في طرحك على 

األيديولوجيا الدينية أو السلفية بمعنى أدق، وأرى أنه كان من األفضل لو أشرت إلى 

وجود األيدولوجيا في عقود س�ابقة مرت بها البشرية ليس بلدنا بمعزل عنها، لكنها 

لم تكن مدمرة لذاتها أو غيرها كما هو حاصل اآلن، ورغم أنها مارست العنف، إال 

ا محدوًدا لعدو محتل، أو نظام مس�تبد، أو عنصر متطرف مما ال  أن�ه كان عنًفا منظمًّ

يعتد به.

المحا�ضر:
بالنس�بة لمداخلة األس�تاذ زكي، فإن مس�ألة تعميم اإلرهاب نال�ت الكثير مما 
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قي�ل ويقال، وال أري�د أن تكون قضية في هذا اللقاء، لكني ال أتفق معك في مس�ألة 

أن يصب�ح أي عم�ل اتفق عل�ى أنه يمث�ل مقاومة حقيقة عم�اًل إرهابًي�ا، فالعمليات 

االنتحاري�ة في فلس�طين � مث�اًل � ال يمكن اعتبارها إرهاًبا، بقدر ماهي أس�لوب يتم 

توظيفه في لحظة يأس حقيقي لتحقيق إنجاز يواجه به هذا اليأس.

أن�ا حين أتح�دث عن اإلره�اب، فإن�ي أتحدث عن عم�ل موّج�ه للتقويض، 

وعن جماعات تنش�أ داخل مجتمعات تستهدف تقويض نظم، وبناء حلم، ال يمكن 

تحقيقه لعدم قيامه على أركان حقيقية.

الحال�ة في العراق غامضة وال يمكن تفس�يرها بس�هولة، وربما س�اهم العامل 

الخارج�ي في تحليل هذه الظاهرة. وش�خصًيا ال أس�تطيع الوثوق ف�ي فكرة تمكن 

قيادات تعيش في مناطق نائية � كابن الدن � من إدارة وتنظيم عمليات كبيرة ومعقدة 

كالت�ي تح�دث عل�ى الس�احة العراقي�ة، وأظ�ن أن دعًما لوجس�تًيا من قب�ل أجهزة 

اس�تخباراتية وجدت أن اإلره�اب هو أفضل ما يمكن توظيفه ف�ي المنطقة لتحقيق 

أهدافها.

هناك في العراق نزعة طائفية توظف للقتل بدم بارد، ولكنها لم تكن نتيجة الغزو 

األمريكي، بل نتيجة قمع اس�تمر لعقود طويلة أس�رف فيها النظام العراقي البائد في 

القتل لتقويض التنظيمات والتكوينات السياسية فقضى بذلك على تكوينات مجتمع 

مدني ومؤسس�ات سياسية كان بإمكانها أن تنمو وتعطي وتتحرك وتجذب كثير من 

الش�باب إلى أجوائها، وعندما تموت كل المؤسس�ات وال يعود هناك س�وى حزب 

واحد وصوت واحد يخلق حالة التحزب للطائفة والعشيرة. وهذا ما تم توظيفه في 

العراق فأنضج فأوجد ظاهرة الجهاد االنتحاري واالستش�هادي بين شباب العشائر 

والطوائف المختلفة.

األخ عبدالباق�ي كان ل�ه تعليق اتفق مع�ه فيه تماًما؛ وقد ذك�رت في حديثي أن 
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غري�زة انتم�اء موجودة في عقل كل ش�اب يتحرق إلش�باعها باالعت�راف الجماعي 

به والبحث عن مس�تقبل أو مش�روع يتي�ح له ذلك، فإن لم يجد فإن�ه ينخرط في أي 

تي�ار ثقافي يقابله رغبة في االنتماء فقط. ولم يكن االنخراط في الفكر التفكيري إال 

استشهاًدا على ما قلت.

الأ�ضتاذ عبداهلل �ضلي�س )طبيب(:
أال تعتق�د بوج�ود تقصير في محاربة اإلره�اب الفكري المتمث�ل في الفتاوى 

اإلرهابية التكفيرية الصادرة عن بعض رجال الدين وال يحاسبون عليها؟

الأ�ضتاذ نجيب الخنيزي )كاتب وباحث(:
س�عيد بهذا الطرح الجميل الذي غطى به األستاذ القفاري جوانب أساسية في 

فهم ظاهرة اإلرهاب في مختلف أبعادها الفكرية والسياسية واالجتماعية أوالثقافية، 

وأش�ار في�ه للقضايا التي يجب التركيز عليها في خلق حال�ة بديلة من خالل التركيز 

عل�ى دور المجتمع ومؤسس�اته المدني�ة، وعلى اإلصالح الش�امل والجذري بكل 

أبعاده من خالل رؤى نس�تطيع أن نتلم�س بها طريق الخالص لتجاوز هذه الظاهرة 

التاريخية. أشكر الدكتور على ما تفضل به.

ال�ضيخ ح�ضن ال�ضفار )عالم دين(:
عادة ما أحرص في هذه اللقاءات أن اس�تمع واستفيد من محاضرين ومن آراء 

اإلخوة لذلك ال أكون مس�تعًدا إللقاء ش�يء معين أو طرح معين لكن ال يفوتني أن 

أتحدث عن نقطتين:

النقط�ة األول�ى: أرحب فيها باألس�تاذ عب�د الله القفاري وأش�يد فيه�ا بطرحه 
الجمي�ل، وه�و ما تعودناه منه في قراءتنا لكتابات�ه إذ تأخذ أبعاًدا مختلفة في معالجة 

القضايا التي يتناولها، األمر الذي ينبغي أن يسير عليه جميع الكّتاب والمفكرين.
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والنقط�ة الثانية التي أريد التركيز عليها ه�ي مالحظتي إلدانة كثير من المثقفين 
لمحاض�ن اإلرهاب الفكري�ة والدينية حي�ن يتحدثون عنه، ولئن اس�تحقت اإلدانة 

فعاًل، واحتاجت لمعالجة حقيقية، إال أنه قل أن يكون مقابل ذلك جهر بالمش�روع 

السياسي الذي ينبغي أن تتجه إليه البالد لوضع اليد على بعض المفاصل األساسية 

التي تس�اعد على االنتقال إلى حالة يؤمل أن تس�اعد على اس�تيعاب حاالت العنف 

واإلرهاب والحد منها. 

جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
بداية، أكرر ش�كري لألس�تاذ عبدالله على حضوره ومش�اركته معنا هذا اللقاء 

المتميز بما قدمه من أفكار في هذه الورقة المهمة. والمتابع لما يكتبه مؤخًرا يالحظ 

العمق الذي يتميز به والشمولية التي يعامل بها القضايا المختلفة، ولعل مقاالته هي 

أكثر ما يثير جداًل ونقاًشا في األوساط الثقافية.

أود حقيقة لإلش�ارة إلى التسلس�ل الذي حاول األس�تاذ أن يعالج به أو يقارب 

ب�ه موض�وع العن�ف، وأظن أن المرحل�ة األولى يمك�ن تلخيصها ف�ي التركيز على 

المعالج�ة األمنية كبعد أس�اس في التعامل مع قضايا العنف واإلرهاب بش�كل عام 

إلى أن تم التنبه مؤخًرا إلى أن الجانب الفكري ال يقل أهمية عن هذا البعد، فأس�س 

لمش�اريع وبرامج تس�اهم في التوعية بهذا المجال، كمش�روع األمن الفكري الذي 

يقام في مختلف المناطق وإشراك مختلف شرائح المجتمع فيه.

بع�د ذلك تدعونا الورقة للدخول في هذه المش�كلة بش�كل أعم�ق بالنظر إلى 

الجوانب الثقافية واالجتماعية والسياس�ية التي تؤثر في وجود أصل هذه المشكلة، 

والتي تتمظهر في صور مختلفة قد تكون هي الدافع األساس�ي أمام األفراد الشباب 

في االنخراط في مثل هذه األعمال اإلرهابية، وقد عبر عنها األس�تاذ عبدالله بحالة 

اإلحب�اط والجوع العاطفي وغيرها من حاالت تس�تدعي دراس�تها من قبل مهتمين 
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نفسيين بدأوا فعاًل باالهتمام بها.

س�ؤالي ال�ذي أوجهه لألس�تاذ أطرحه إثر مقال له نش�ره قبل أس�بوعين تحت 

عنوان )شهادات وطنية( رّكز فيه حول ضرورة إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية في 

الخمس�ينيات، وأنه ينبغي أن على الش�خصيات التي س�اهمت في العمل آنذاك وال 

ت�زال موجودة حتى اليوم أن تباش�ر في ذلك. بالمقارنة بين ذلك الوقت وما نعيش�ه 

اليوم نجد أنه كان هناك مشروع سياسي واضح أكثر تبلوًرا ومياًل للحالة الوطنية مما 

ه�و علي�ه اليوم، إذ بتنا نعيش فكًرا إقصائًيا ق�د يكون حاضنا من حواضن اإلرهاب. 

أتمنى إلقاء بعض الضوء على ذلك.

المحا�ضر:
في موضوع الش�هادات الوطنية أتيحت لي فرص نادرة التقيت فيها بإخوة كان 

له�م دور وإس�هام وطني في مرحلة الخمس�ينيات والس�تينيات م�ن القرن الهجري 

الماضي، وطالما شعرت خالل لقائي بهم أني مشدود لمرحلة تاريخية معينة أرغب 

ف�ي التع�ّرف على بيئتها الثقافية واالجتماعية. هن�اك كتابات تخص هذا الموضوع، 

ولكنه�ا كتب�ت من الخارج إثر تس�رب بعض األفكار، ولم يكت�ب عنها من الداخل 

أحد ممن المسها وانخرط فيها.

وبق�در احترامي لتل�ك المرحل�ة التثقيفية العميق�ة الت�ي كان المنخرطون فها 

يمارس�ونها أو يعيدون تكوين ذواتهم من خالل فهم أعمق ألدبياتها، بقدر ما أتفهم 

صعوبة استنس�اخها. لذلك، ال أرى موضوع الكتابة محاولة الس�تعادة فكر وتاريخ 

بقدر ماهي إشارة لجيل اليوم الذين قد يستفيدون منها في ظل الفجوات الكبيرة بين 

التي�ارات الثقافي�ة؛ على اعتبار المناحي الطائفية أو الليبرالية أو الس�لفية التي تحيط 

به، هذه الفجوات التي استطاع من سبقهم تجسيرها بدرجة من نكران الذات. 

وقد كنت أتصور أن هناك من لديه استعداد للكتابة ليعكس على صفحة الوطن 
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ص�ورة ب�دأت تتالش�ى من ذاك�رة من عاش�وها، بيد أني اكتش�فت أنه ليس�ت هناك 

قناع�ات لكتابته�ا؛ فما زال في النفوس ش�يء من التردد والقلق ربم�ا لعدم إمكانية 

تطبي�ق مفاهيمه�ا الحالمة في بعضها. ورغم ذلك، ال ي�زال المجال مفتوح للتفاهم 

حول مش�اريع وطنية حقوقية إنس�انية قيمي�ة تربط بين فجواتن�ا الثقافية بأيديولوجيا 

جديدة في حقوق اإلنسان يمكن اعتناقها بداًل من أيديولوجيا العنف.

مدير الندوة:
جزيل الش�كر ووافر التقدير للضيف األس�تاذ عبد الله القفاري على ما تفضل 

علينا به من ثراء فكري هذه الليلة، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة ال�امنة ع�سرة

مسيرة السباحة في السعودية
1428/4/28ه الموافق 2007/5/15م

ال�سيف: الأ�ستاذ علوي بن محمد مكي اآل ا�براهي� �
سّباح دولي ورياضي   

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد زكي الخباز*)1) �

*  مهندس وناشط اجتماعي.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد صفوى 955)م )374)ه(. �
موظف في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. �
أول سّباح سعودي يعبر المانش عام 974)م )394)ه(. �
ا  � ش�ارك في 39 سباقات، 9 منها محلية، فضالاً عن 30 سباقاً

خليجياًا ودولياًا.
حاصل على 6 بطوالت خليجية و7 بطوالت عبور المانش  �

3 منها عربية و4 دولية.
حقق بطولة العالم لس�باحة 24 س�اعة تتابع في س�باق ليك  �

سان جون للمحترفين.
حصل على المركز الثالث في بطولة العالم في السباحة سنة  �

998)م )8)4)ه( .
حقق 6بطوالت كأس العالم كابري نابولي وبطولتين سرعة  �

باكلي.
شارك في الكثير من السباقات الدولية. �
حقق أفضل زمن لعبور المانش عام 977)م )7)4)ه( في  �

8ساعات و22 دقيقة.



مسيرة السباحة في السعودية

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته.

تزخ�ر منطقتن�ا بالكثير من الطاقات ف�ي مختلف المج�االت الفكرية واألدبية 

والثقافي�ة والرياضية. طاقات رفع�ت بإنجازاتها رأس البالد عالًيا، وحق على البالد 

االفتخار بها وتكريمها تقديًرا لجهودها وتشجيًعا لها على المضي في طريق التقدم 

واالزدهار.

أمس�يتنا الليل�ة رياضية بحتة، نس�تضيف فيها أح�د أهم رياضي�ي المملكة في 

الس�باحة، وه�و الس�ّباح عل�وي مكي آل إبراهيم، وس�يحدثنا عن مس�يرة الس�باحة 

السعودية من واقع تجربته الشخصية، فحياه الله.

المحا�سرة:
يطي�ب ل�ي أن ألتقي بكم الليلة ألحدثكم عن مس�يرة مش�واري مع الس�باحة، 

والذي حفل بالكثير من االنجازات أقدمها هدية للقطيف التي أنجبتني. 

ب�دأت بتعلم الس�باحة في عي�ون صفوى الجنوبية، وهي إح�دى مدن محافظة 
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القطيف بشرق المملكة، وذلك عام 970)م )389)ه(، ثم شاركت في أول سباق 

للس�باحة نظم في مهرجان الس�باحة الذي أقامته إدارة التعليم في العين الجنوبية في 

صفوى.

بعد ذلك بعام، ش�اركت في سباق سباحة يسمى بسباق )ضد الزمن( في مدينة 

الجبيل، وكان مقداره من الوقت أربع س�اعات قطعت فيها 4)كلم. بعدها، دخلت 

منتخب المملكة، وش�اركت في أول س�باق نظم في ش�رم أبحر في المنطقة الغربية 

حيث ش�ارك فيه ثالثة سباحين هم السّباح هاشم مرتضى من نادي الصفا، والسّباح 

نجيب مصلي من نادي االتحاد في بداية مشواره ثم تحول إلى النادي األهلي، وأنا 

من نادي الصفا، وقد فاز المصلي بالمركز األول حينها؛ كان ذلك اس�تعداد لبطولة 

الخليج التي ألغيت عام 974)م )394)ه(.

حت�ى ذل�ك الوقت، لم أكن قد بدأت مش�واري الحقيقي مع الس�باحة، والذي 

بدأ فعلًيا مع أول س�باق س�باحة في ش�اطئ نصف القمر )الهاف مون( على ساحل 

الخليج العربي، وكان س�باحة أربع س�اعات منتظمة ضد الزمن، قطعت فيها مسافة 

6) كلم. ثم ش�اركت في س�باق أبحر ذهاًبا وعودة بمس�افة 5) كلم من ش�مال إلى 

جن�وب أبح�ر على س�احل البحر األحم�ر، وفيه أح�رزت المركز األول ف�ي الفترة 

األول�ى بفارق 7) دقيقة مع الفائز بالمركز الثاني، وهو الس�ّباح نجيب مصلي. كما 

أحرزت المركز األول في الفترة الثانية بفارق 5) دقيقة معه.

بعد ذلك، وفي نفس العام 974)م )394)ه( شاركت في أول سباق خارجي 

على مستوى الوطن العربي، وهو سباق النيل الدوري الخامس في مصر، وحصلت 

فيه على المركز الخامس؛ ألنطلق بعدها عالمًيا بالمش�اركة في سباق كابري نابولي 

ع�ام 975)م )395)ه(، وحصلت فيه على المرك�ز الثامن )هواة( والمركز الثاني 

عشر )محترفين(.
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وقد شاركت في سباق كابري نابولي في إيطاليا لست سنوات بعد ذلك محرًزا 

مراك�ز فوز مختلف�ة؛ ففي عام 975)م )395)ه(، أح�رزت المركز الثالث )هواة( 

والس�ادس )محترفي�ن(، وف�ي الع�ام 977)م )397)ه( أح�رزت المرك�ز الثان�ي 

)ه�واة( واألول )محترفي�ن(، وفي الع�ام 979)م، أحرزت المرك�ز الثالث )هواة( 

والراب�ع )محترفي�ن( وف�ي الع�ام 980)م )400)ه(، أح�رزت المرك�ز الخامس 

)هواة( والتاس�ع )محترفين(، ألنتهي في العام )98)م ))40)ه(، بإحراز المركز 

الثالث )هواة( والرابع )محترفين(. وقد كانت مسافة السباق فيها جميًعا تتراوح بين 

36 إلى 40 كلم.

وخالل مشاركاتي في سباقات كابري نابولي أتيحت لي فرص أخرى للمشاركة 

في س�باق عبور المانش لسبع مرات، كان أولها عام 975)م )395)ه( في السباق 

العربي األول على كأس األمير فيصل بن فهد، وكنت بالمناس�بة أول سّباح خليجي 

يعبره، وأحرزت فيه المركز األول بزمن 4) ساعة وخمس دقائق سباحة. 

بع�د ذل�ك، وفي ع�ام 976)م )396)ه(، ش�اركت في عبور المان�ش دولًيا، 

ع�ام 977)م  ف�ي  أم�ا  )محترفي�ن(،  والثان�ي  )ه�واة(  األول  المرك�ز  وأح�رزت 

)397)ه(، أح�رزت المرك�ز الثان�ي )ه�واة ومحترفي�ن(، وأحرزت ع�ام 978)م 

)398)ه( المركز الثالث )هواة ومحترفين(، وتقدمت بالمركز الثاني عام 979)م 

)399)ه( في المركزين )هواة ومحترفين(، ألحافظ على نفس المستوى في سباق 

عام 980)م )400)ه(.

وكمس�افة س�باقات كاب�ري نابولي، كانت مس�افة س�باق المانش تت�راوح بين 

36إلى 40 كلم، ولم تكن خًطا مس�تقيًما، بل على حس�ب اتج�اه التيارات المائية، 

وكان المد والجزر يتحكم في توقيت الس�باق الذي كان يبدأ أحياًنا في الثالثة فجًرا 

في درجة حرارة 4) درجة مئوية. ولبرودة الماء كان الس�باحون يدهنون أجس�امهم 

بمادة اللنولين التي عادة ما يس�تمر مفعولها لمدة عش�ر دقائ�ق فقط، وحين تذوب، 
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يك�ون الجس�م قد تأقلم مع درجة حرارة الم�اء المنخفضة، ولكن ذلك ال ينفي تأثر 

الجس�م بس�بب برودة الماء؛ ففي س�باق ويندر مير في بريطانيا، كان�ت درجة الماء 

تق�ارب الصفر، وحي�ن خرجت منه كان جس�دي مزرًقا ببرودة الم�اء الذي لم أكن 

أشعر به أثناء السباحة. 

كنت أتحدث عن فترة الس�بعينيات، وعن تلك الفت�رة يطيب الحديث حقيقة، 

فأن�ا أعتبره�ا العصر الذهبي أللعاب القوى الس�عودية في الس�باحة الطويلة؛ حيث 

حققت خاللها أفضل المستويات واإلنجازات، خصوصا عام 977)م )397)ه(، 

والفض�ل يع�ود لفريق تضمن الس�ّباح المرح�وم صالح عجاج، والس�ّباح المرحوم 

مالك ش�اكر، والس�ّباح محمد عجاج، والس�ّباح سيد فاخر، والس�ّباح ضياء أسعد، 

وجميعهم من نادي الصفا يضاف لهم السّباح جمال الحاج، وهو سعودي كان يقيم 

في س�وريا. وقد حافظ هذا الفريق ولمدة س�نتين على رقم قياس�ي وصل إلى س�بع 

ساعات و56 دقيقة لم يحطمه إال فريق أمريكي عام 979)م )399)ه(.

وقد استمرت مشاركاتي في السباقات الدولية أتنقل فيها من فوز لفوز؛ كسباق 

النيل الدولي الخامس، وسباق النيل الدولي السابع، وكالهما كان في مصر، األول 

كان مس�افة، وكان الثاني ذهاًبا وعودة في وس�ط النيل، لمس�افة 37 كلم، وكس�باق 

الكسن جون للمحترفين؛ وفيه أحرزت المركز السادس ألني ضيعت الطريق.

ا أن أذكر أهمية خبرة المرافق للسّباح في السباحات الطويلة،  من المناسب جدًّ

والذي من ش�أنه أن يختصر المس�افات على السّباح إللمامه بالجهات، أو فسيكون 

س�بًبا ربما لتضييع الس�ّباح وجهته ثم خس�ارته. وقد رافقني آنذاك األس�تاذ عبد الله 

الف�رج حفظ�ه الله مدي�ر مكتب رعاية الش�باب الس�ابق، وكان يدلني عل�ى الطريق 

الصحيح، حتى تعطل مركبه فاضطررت إلى المضي منفرًدا وضيعت جهتي.

كان للس�عودية حضوًرا بارًزا في سباقات بطولة الخليج حيث أحرز سباحوها 
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بطوالت ل�م تتجاوز المركز الثالث؛ ففي الع�ام 973)م )393)ه(أقيمت البطولة 

في الكويت، وفيها فاز الس�ّباح نجيب مصلي بالمركز األول، فيما فزت أنا بالمركز 

الثان�ي. وفي عام 974)م )394)ه(. وتك�ررت ذات النتيجة في نفس العام حيث 

أقيم�ت البطول�ة ف�ي دول�ة اإلم�ارات. وأقيم�ت ف�ي ع�ام 976)م )396)ه( في 

المملكة، وفيها فاز السّباح المرحوم صالح عجاج بالمركز األول وفزت أنا بالمركز 

الثان�ي، وبقي�ت على مركزي في ع�ام 978)م )398)ه(، حين أقيمت البطولة في 

مملك�ة البحرين، وفيها فاز الس�ّباح الس�يد فاخ�ر بالمرك�ز األول، وانقلبت النتيجة 

ع�ام 979)م )399)ه(، حي�ن أقيمت البطول�ة في المملكة مج�دًدا، لتعود لدولة 

اإلم�ارات ع�ام )98)م ))40)ه(، وفيها أح�رزت المركز الثالث بعد الس�ّباحين 

محم�د عبد الرحم�ن، ودهام حمدان. ث�م أوقفت البطولة رغم طي�ب االنجازات، 

األمر الذي أثار استغراًبا حينها. 

وحي�ن أتكلم عن طيب االنجازات رغ�م حصولي على المركز الثالث، فذلك 

ألني كنت وحيًدا حيث انفرط عقد ش�مل الفريق ألسباب خارجة عن اإلرادة، منها 

موت بعض أعضاء الفريق كالس�ّباحين صالح عجاج ومحمد ش�اكر، ومنها اعتماد 

خط�ط تغيير عش�وائي ف�ي الفريق أدت إل�ى إقص�اء ذوي الخبرة والكف�اءة وتقديم 

مبتدئي�ن، األمر ال�ذي أدى العت�زال بعض الس�ّباحين المهرة أمث�ال نجيب مصلي 

وغيره، وتأثر نتائج السباق منطقًيا بوضع خطط غير ناضجة من قبل من حل محلهم، 

ولم أكن وحدي ألستطيع تحقيق ما تعودنا على إحرازه مجتمعين. 

واجهتني في عام 970)م )390)ه( مش�كلة مع اتحاد الس�باحة، وذلك حين 

فرضوا علي مدرًبا أو أكثر لم يكونوا ذوي خبرة بالسباحة الطويلة، وقد لمست عدم 

خبرته�م من خ�الل البرامج التي لم أقتنع به�ا وأيقنت أن االلتزام به�ا قد يؤثر على 

نتيجتي في الس�باقات حينها، فطالبت في أجواء متش�نجة بمدرب عينته بنفسي، وال 

أنس�ى فضاًل عن ذلك المدرب علي البيك الذي كان يدربني بالمراسلة. وبفضلهما 
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أح�رزت المرك�ز األول ع�ام 979)م )399)ه( ف�ي الخليج، ثم ق�ررت االعتزال 

الفتق�ادي الج�و المش�ّجع على االس�تمرار، وأصر عل�ي بالعودة فع�دت على أمل 

تحس�ن األم�ور، إال أنه صدر قرار بإيقاف األنش�طة الرياضية خالل ش�هر رمضان، 

األمر الذي أثر على مش�اركاتنا في الس�باقات الدولية وبقي الوضع على حاله حتى 

تخرجت من دراستي عام )98)م واعتزلت. 

كان م�ا قدمت عرًضا س�ريًعا لمش�واري وربم�ا ثارت في أذهانكم تس�اؤالت 

يطيب لي اإلجابة عليها إن أمكنني ذلك.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ ح�ضن العيد )نا�ضط اجتماعي(:

أواًل، أحب أن اش�كر األستاذ علوي مكي الذي أثرانا بهذه التجربة القيمة التي 

نعتز بها ونفتخر أن فينا من حقق هذه االنجازات الطيبة.

س�ؤالي يخص الس�باقات الطويلة، فقد ذكرت أن بعضها يصل إلى 6) س�اعة 

وأكثر. هل تكون متواصلة، أم أنكم تأخذون فيها قسًطا للراحة واألكل؟

المحا�ضر:
بطبيع�ة الح�ال، ال ُبّد م�ن الراحة الس�ترجاع النش�اط واألكل للحصول على 

طاق�ة. وف�ي الس�باقات الطويلة، عادة ما يك�ون الطعام عبارة عن س�كر وجلوكوز، 

وأحيانا فاكهة مهروس�ة تمد للس�ّباح من قارب المرافق له ليأكلها ويس�تطيع األكل 

ا  فترة الراحة حين يركب القارب في المناطق المحددة. وفي الس�باقات الطويلة جدًّ

يكون هناك تبادل أدوار بين عدد من المتسابقين حيث يتوقف أحدهم للنوم والراحة 

ليحل محله آخر، وهكذا.
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أق�دم ش�كري الجزيل بداية لك أس�تاذ علوي مك�ي على إثرائنا به�ذه التجربة 

الرائ�دة. لقد تعرفن�ا الليلة على نموذج مهم ألبن�اء مجتمعنا يعكس صورة اإلصرار 

عل�ى تجاوز التحدي�ات والعقبات، حيث يمكن أن يحقق اإلنس�ان مواقع مهمة في 

النج�اح، ليس على المس�توى المحل�ي والوطني فقط، بل على المس�توى العالمي 

أيًضا.

من المؤكد أنه اعترضتكم بعض العقبات والتحديات في مس�يرتكم الرياضية، 

حبذا فقط لو تلقوا الضوء على بعض المشاكل والتحديات التي واجهتكم سواء من 

األس�رة أو المجتم�ع. وفيما يخص مش�اكلك مع االتحاد، ما ال�ذي حفزك لتجاوز 

هذه العقبات؟ 

س�ؤالي الثاني يتعلق بالمخاطر التي تواجهكم في السباحة في البحر، وخاصة 

المسافات الطويلة، كمخاطر األسماك المفترسة وما إلى ذلك، كيف كنتم تواجهون 

مثل هذه المشاكل؟ 

المحا�ضر:
العقب�ات الت�ي واجهتني كثيرة، وهي ذاتها تقريًبا م�ا تواجه أمثالي من الزمالء. 

هناك نفس�يات مريضة تأب�ى أن ترى نجاًحا من منطقة معينة وكأنها ليس�ت من أبناء 

ه�ذا الوط�ن، األمر الذي يحثها على صنع العقبات والعراقيل التي من ش�أنها إعاقة 

التقدم والنجاح بش�تى الطرق أبس�طها ف�ي نظره تثبيط عزم الكفاءات من الش�باب. 

ا يش�جع عض�ًوا مبتدًئا  ت�رى مس�ؤوال في الدولة مثاًل، وقبل س�باق عالمي مهم جدًّ

ال يع�ّول علي�ه ويقول له: )أنت األم�ل(، متجاهاًل نجاحات من رفع�وا رأس البالد 

بجهوده�م الجبارة. ال لش�يء س�وى أنهم مم�ن ال يحب لهم أن يتص�دروا المراكز 

األولى، وكأن نجاحهم ليس نجاًحا للبلد.
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م�ن الصعوبات التي كان�ت تواجهنا أيًضا فجائية تغيي�ر الخطط دون أن يكون 

لنا س�ابق عل�م بها؛ فقد يلغ�ى الفريق بأكمله ويس�تبدل بآخر رغم التدريب الش�اق 

استعداًدا للمشاركة.

وفيم�ا يخص مخاطر الس�باحة في البحر، ف�إن القوارب المراقبة للمتس�ابقين 

تحتوي على رادارات تكشف وجود أسماك قرش كونها قوارب صيد في األساس، 

واإلج�راء المتخذ في مثل ه�ذه الظروف هو إنزال قوارب صغيرة للمتس�ابق تفادًيا 

ألي هجوم محتمل. وهذا ما حصل في أحد سباقات كابري نابولي حين اقترب من 

المتسابقين سرب من أسماك القرش، فاتصل المراقبون باألسطول األمريكي الذي 

أرسل بواخر فرقت أسماك القرش.

ا لتوفي�ر الحماية للمتس�ابقين تختل�ف كلًيا عن  ف�ي الغ�رب طرق مبتكرة ج�دًّ

طرق الحماية في الخليج، ففيها يتم اعتماد أقفاص حماية جانبية يسبح المتسابقون 

وسطها.

مداخلة مكتوبة:
كيف تقيمون وضع السباحة اآلن في نادي الصفا تحديًدا؟

المحا�ضر:
هو دون المتوس�ط، فرياضة الس�باحة تحتاج إمكانيات أكب�ر من قدرة النادي. 

لقد كنا في السابق نفرح أن قدمت لنا إدارة النادي )منشفة( أو مالبس للسباحة، أما 

اآلن فأقل ما يطمح له السّباح هو أن يعامل معاملة العب كرة القدم.

أنديتن�ا ال تس�تطيع أن توفر إمكاني�ات االرتقاء برياضاتنا، وتعج�ز في المقابل 

ع�ن التعاق�د مع من بإمكانه القيام بذلك من العبي�ن ومدربين. ولو عدت بذاكرتك 

للوراء عاًما واحًدا فقط لوجدت أن نادي الصفا قد تراجع عن المستوى األول الذي 

حققه في ألعاب القوى الفردية لنادي الهالل، وما ذلك إال لعجزه عن شراء العبين 
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أجانب مقابل قدرة الهالل الذي وظف إمكانياته المادية لذلك.

م�ن المؤس�ف غياب التعاون بي�ن إدارات األندية، وكان�ت االجتماعات بينها 

قائمة على عهد األس�تاذ عبد الل�ه فرج. كذلك غياب التعاون بي�ن إدارات األندية، 

على عكس ما كان الوضع عليه في عهد األس�تاذ عبد الله الفرج، حيث كانت تنظم 

اجتماعات كل ثالثة أشهر لرؤساء األندية، وكان كل فريق يتميز بتفوقه في مجال ما 

كتف�وق نادي المحيط في الكرة الطائرة، ون�ادي الخليج في كرة اليد، ونادي الصفا 

في ألعاب القوى والس�باحة، ونادي مضر ف�ي الدراجات، وكانوا يتبادلون العبيهم 

فيما بينهم من باب تجميع الكفاءات تحت سقف واحد، األمر الذي ما عاد يعترف 

به حالًيا. 

الأ�ضتاذ محمد الدهان )نا�ضط اجتماعي(:
تحدثت ف�ي عرضك عن حصولك عل�ى مراكز في )اله�واة( و)المحترفين(. 

آنذاك، لم يكن لدينا في الس�عودية احتراف، فكيف كنت تقوم على أس�اس )هواة( 

أو )محترفين(؟

المحا�ضر:
صدق�ت؛ لك�ن المس�ابقات الت�ي ندخله�ا تصن�ف الالعبي�ن عل�ى أس�اس 

محترفين وهواة. وفي الس�باقات العربية والعالمية كانت المشاركة باألسماء وليس 

بالمنتدي�ات، وكان جمي�ع المش�اركين وقته�ا م�ن المحترفين الذين يش�اركون من 

ا بعضهم من الس�عوديون  أج�ل الم�ال، ولم يكن بينهم من اله�واة إال عدد قليل جدًّ

والمصريين والفلسطينيين. ومن المعروف في سباقات السباحة أن لكل العب رقم 

يصنف به من قبل اللجنة المنظمة كونه هاٍو أو محترف ويش�ارك في السباقات على 

أساس ذلك؛ انطالًقا من قواعد تعتمدها في تصنيفها.

وقد شاركت ومجموعة من السّباحين الهواة أساًسا في سباق محترفين وفزنا، 
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فاعت�رض المحترف�ون على تس�ليمنا جائ�زة محترفي�ن وكان مقداره�ا أربعة آالف 

دوالر، وتم تعويضنا من قبل اللجنة بدروع فقط.

مداخلة مكتوبة:
س�معت أن�ه في البط�والت العالمية للس�باحة ال يبقى الكأس م�ع الفائز، فهل 

ذلك صحيح؟ وكيف تجري األمور؟

المحا�ضر:
يحف�ظ ال�كأس عادة في بلدي�ة البلد المنظم�ة للبطولة، ويتم نقش اس�م الفائز 

ودولته وتاريخ البطولة، ويتم تصوير البطل بالكأس، ويكتفى بتسليمه شهادة فقط.

الأ�ضتاذ ح�ضين الطالق)رجل اأعمال(:
هن�اك مش�روع في ال�دول األوروبية لمح�و أمية الس�باحة عبر تنظي�م دورات 

صيفية خاصة للطالب. أتس�اءل ما هو حجم الدعم المطلوب لمحو هذه األمية في 

منطقتنا؟

المحا�ضر:
س�معت من نادي الترجي أنهم يواجهون مش�اكل م�ع اإلدارة في مدينة األمير 

نايف الرياضية بخصوص تطوير رياضة السباحة في النادي، فاقترحت عليهم فكرة 

إنشاء مسابح في البحر أمام الميناء، حيث يتم إحاطة المسبح باألخشاب من جوانبه 

والش�بك في أس�فله، وكنت قد تعرفت على هذه الفكرة في س�لوفاكيا، وهي فكرة 

ا وغير مكلفة مادية، لكنها ووجهت بالرفض. وإذ أذكر ذلك فلتأكيد أنه  ناجح�ة جدًّ

ف�ي ح�ال تم االتفاق على أمر ما فل�ن تعجز الحيلة، وأؤكد أن قضيتنا ليس�ت قضية 

مادة في الدرجة األولى بقدر ماهي قضية تشت رؤى وأفكار.

نح�ن بحاج�ة لدع�م المدربي�ن الوطنيي�ن واألخذ بيده�م وعدم كب�ح جماح 
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طاقته�م. ويحضرني اآلن المدرب حس�ام المعتر الذي واجه مش�كلة عدم تجاوب 

المس�ؤولين مع�ه في االتح�اد لتدريب طالبه ف�ي القطيف، األمر ال�ذي أجبره على 

تدريبهم في الدمام رغم مشاكل المواصالت.

االتحاد يقف حجر عثرة في وجه طاقاتنا مما يؤدي إلى انتكاسات غير محمودة 

العواقب.

مداخلة مكتوبة:
باتجاه المنطقة، أليس من الممكن تفعيل المساهمات األهلية؟

المحا�ضر:
هن�اك مس�اهمات أهلية فعاًل، وأظنكم تس�معون بدع�م ما لكرة الي�د أو لرفع 

األثق�ال أو ما ش�ابه، لكن إلى أي مدى يمكن للمس�اهمات األهلي�ة أن تتحمل من 

عبء؟ 

أنديتن�ا الرياضية تتحمل من الديون ما مق�داره 9) مليون ريال، وال يدخل في 

جملتها أندية القادسية واالتفاق والنهضة والخليج. علًما بأن هذا الرقم عمره سنتان 

مضتا.

مدير الندوة:
أليس من الممكن إيجاد حلول أخرى، خصخصة األندية مثاًل؟ 

المحا�ضر:
من سيش�تري نادي الصفا مثاًل؟، ال يوجد أحد لديه إمكانية الش�راء؛ خصوًصا 

وأن األندية مثقلة بالديون كما سبق وأشرت، كما أنها غير متكاملة التجهيز وتحتاج 

ا لتقف على أرجلها. لرأس مال كبير جدًّ
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الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أنا لدي على هذا الموضوع تعقيب أخير. كما أشرتم، العقبات موجودة وقائمة، 

س�واء العقبات المالية أو المعنوية، وأظن أن الوضع في الماضي كان أصعب، لكن 

اإلرادة الحقيقية تصنع المعجزات.

أن�ا أتص�ور أن دور ال�رواد الذين بدؤوا هذه المس�يرة، وحقق�وا اإلنجازات ال 

ينته�ي فق�ط عند هذا الحد، وإنم�ا أتلمس فيهم الكثير لرعاي�ة جيل جديد يمكن أن 

يواصل ما بدؤوا.

على األش�خاص الذي�ن حققوا مواقع متقدمة أن يكونوا رعاة تأس�يس ورعاية 

جي�ل يب�دأ من حي�ث انتهوا ه�م، نتمنى أن ن�رى فناًنا يؤس�س له كلية فني�ة مثاًل، أو 

معه�ًدا فنًي�ا ينمي طاقات جيل ناش�ئ يمكن أن يس�اهم ف�ي إب�راز دور المنطقة في 

مختل�ف المج�االت. وعلى س�بيل المثال، لو أمكننا تبني مش�روع تأهيل س�باحين 

بالمباش�رة باالقتراح الذي تفضل به األس�تاذ علوي مكي، ويتعاون فيه ذوي الخبرة 

والمختصي�ن مع رجال األعمال لتغيير واقعنا إلى األفضل إلثبات أننا قادرون على 

تذليل الصعاب، وربما خرجنا من السباحين ما يشجع إسراع مسابح مجهزة من قبل 

الجهات المسؤولة.

أتمن�ى فع�اًل أن ال نصاب باإلحب�اط أو اليأس، ولنتعاون عل�ى تحقيق أهدافنا 

بالممك�ن المت�اح وأنا على يقين أن خاتمة العمل الج�اد المخلص ال ُبّد وأن تكون 

مما نرجو ونأمل.

أخيًرا، أش�كر للضيف حضوره معنا ومشاركته لنا بعرضه الطيب، كما وأشكر 

الحضور الكرام على تواصلهم مع أمسيات المنتدى وتصبحون على خير. 



الندوة التا�سعة ع�سرة

صحافة الخليج وتحديات المستقبل
1428/5/5ه الموافق 2007/5/22م

ال�سيف: الدكتور عبد العزيز بن �سعد بن �سلمة �
وكيل وزارة الثقافة اإلعالم المساعد لإلعالم الخارجي

مدير الندوة: الأ�ستاذ ميرزا علي الخويلدي*)1) �

*  مدير تحرير مكتب جريدة الشرق األوسط بالدمام.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

حاص�ل عل�ى درج�ة الدكت�وراه ف�ي مج�ال الصحاف�ة عام  �
994)م )4)4)ه(، ودرج�ة الماجس�تير في مجال اإلعالم 
الدولي ع�ام 985)م )405)ه(، ودرجة البكالوريوس في 

اإلعالم عام 983)م )403)ه(.
حاص�ل عل�ى جائزة أفض�ل أطروحة دكتوراه الت�ي يمنحها  �

مجلس الجامعات الفرنس�ية في مسابقته الس�نوية، بترشيح 
م�ن جامع�ة باري�س الثاني�ة للحق�وق واالقتص�اد والعل�وم 
االجتماعي�ة، وبقرار م�ن الهيئة العلمي�ة للمجلس المذكور 

عام995)م )5)4)ه(.
ش�غل العديد من المناصب االستش�ارية ف�ي وكالة اإلعالم  �

الخارج�ي وأمان�ة مدين�ة الري�اض، فض�الاً ع�ن المناص�ب 
التعليمية واإلدارية في جامعة الملك سعود.

صدر له العديد من الكتب والبحوث وأوراق العمل ككتاب  �
)حمد الجاس�ر ومسيرة الصحافة والطباعة والنشر في مدينة 

الرياض( الرياض عام 2002م )423)ه(.
عضو في العديد من اللجان اإلعالمية السعودية.  �
المن�دوب الدائ�م للملك�ة العربي�ة الس�عودية ل�دى منظمة  �

اليونسكو بين عامي 996) � )200م )7)4) � )42)ه(.



صحافة الخليج وتحديات المستقبل

كلمة مدير الندوة
في ظل ازدح�ام الفضاء بطوفان الثورة الرقمية القائمة على تدفق المعلومات، 

وأمام هذه التحديات التي تعصف بنا جميًعا، والتي تفرض علينا أن نطور أس�لوب 

وأداء خطابن�ا اإلعالم�ي عل�ى الصعيد المحل�ي أو العربي. أمام ذل�ك كله، يفرض 

سؤال نفسه عن صورة اإلعالم الخليجي المطلوب.

مح�اور عدي�دة ي�دور حولها الج�واب ال�ذي س�يتفضل علين�ا بالحديث عنه 

المحاض�ر الكري�م الدكتور عبد العزيز بن س�لمة، لنتباحث بع�د ذلك معه للوقوف 

عل�ى آخ�ر تط�ورات المش�هد اإلعالم�ي وص�ورة اإلع�الم، وخاصة ف�ي موضوع 

تحديات المستقبل.

المحا�سرة:
في الحقيقة أنا س�عيد بهذه الدعوة الكريمة من األس�تاذ جعفر الشايب، رئيس 

المجل�س البل�دي ف�ي محافظة القطي�ف، وأتحدث ه�ذه الليلة أمام إخ�وة وزمالء 

وط�الب س�ابقين. أرى بع�ض الوج�وه وأتذكره�ا، وأعل�م أن من بي�ن الحاضرين 

م�ن هم أكث�ر مني علًما، وأعمق فهًم�ا، وأغزر ثقافة، ولكن هذه المحاضرة ليس�ت 
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سوى اجتهاد بشري، لذلك أرجو أن تتجاوزوا ما فيها من هفوات ومواطن ضعف، 

وأتمنى أن تكون فيها الفائدة المرجوة إن شاء الله لنا جميًعا.

بش�كل عام، يش�غل موضوع اإلع�الم أذهان الناس لما يحدث�ه في حياتهم من 

تأثير مباشر يمس واقعهم بشكل يومي؛ فبعد التطورات التكنولوجية المتسارعة في 

العش�رين س�نة األخيرة، أصبح اإلعالم ضرورة ملحة أزال�ت الحدود، واختصرت 

المس�افات، وغّي�رت الكثير م�ن المفاهيم وال�رؤى، فضاًل عن طريق�ة التفاعل بين 

أف�راد المجتمعات، بما في ذلك دول الخليج، وأصبح العالم فضاًءا مفتوًحا تآكلت 

فيه الس�يادة الوطنية بش�كل كبير، األمر الذي اقتضى فهمه كأحد آليات التعامل مع 

واقع جديد. وهذا ما سأحاول أن أبينه في هذه المحاضرة.

إن الحدي�ث عن منطقة الخليج إعالمًيا يس�تدعي الرجوع إلى خلفية الصحافة 

تاريخًيا، وأعني الصحافة كظاهرة بشرية؛ فقبل ثالثين أو أربعين سنة، كان الحديث 

حي�ن يتناول صحافة الخليج يش�ير لظاهرة ناش�ئة، بدأت تنضج م�ع التقدم الزمني، 

حت�ى ص�ارت أكثر نضًجا ورس�وًخا رغ�م تفاوت ذلك بي�ن دول الخلي�ج، بل بين 

مناط�ق البل�د الواحد كما هو حاصل في االختالف بي�ن التطور التاريخي للصحافة 

ف�ي منطق�ة الحج�از وبين المنطقة الش�رقية المتاخم�ة لدول الخلي�ج. وذات األمر 

حاصل في تناول الصحافة العربية الموسومة بعراقتها وثرائها وتأثيرها الذي تجاوز 

اإلطار الجغرافي لهذه الدول.

وإن عدنا بش�يء م�ن التفصيل لصحاف�ة الخليج لمعرفة بداياتها، س�نجدها قد 

ب�دأت في الكويت عام 8)9)م )346)ه( في مجلة )الكويت( للش�يخ عبد العزيز 

الرش�يد؛ الذي انتقل إلى البحرين مرغًما وواص�ل إصدار المجلة هناك، ليبدأ تاريخ 

الصحاف�ة حينه�ا في البحري�ن، لكن االنطالق�ة الحقيقي�ة للبحرين كانت ف�ي العام 

940)م )359)ه( بصدور صحيفة البحرين األس�بوعية، والتي س�خرت في عامها 

الثاني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لخدمة بريطانيا ضد ألمانيا دعائًيا في الخليج.
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وبش�كل ع�ام، تعتب�ر الفت�رة بي�ن 930) � 937)م )349) � 356)ه( )نقلة 

حقيق�ة ل�دول الخلي�ج إعالمًي�ا، حي�ث ص�در العدي�د م�ن الصح�ف والمجالت 

والدوريات عكس�ت جميعها تطور الوعي وتقدم اإلدراك، كمجلة صوت البحرين 

الت�ي أعتبرها ش�خصًيا أرق�ى مجلة صدرت ف�ي منطقة الخليج ف�ي تاريخ صحافته 

إطالًق�ا، وقد أوقفها البريطانيون لدورها الذي كانت تؤديه تحت إش�راف مجموعة 

من الكّتاب األكفاء منذ عددها األول؛ أمثال إبراهيم حس�ن كمال، ومحمود محمد 

المردي، وحس�ن جواد الجش�ي، وعبد العزيز سعد الش�مالن، وعلي التاجر، وعبد 

الرحمن الباكر، وكل منهم له تاريخه المعروف.

في الس�تينيات، كانت الصحافة قد انتش�رت في جمي�ع دول لخليج من عمان 

إلى الكويت، وبلغت أوجها في المملكة خالل السبعينيات لوال األزمة التي نشبت 

بي�ن المملك�ة ومصر، وكان�ت صحافتها هي المهيمن�ة منذ بداية الس�تينيات وحتى 

الع�ام 967)م )387)ه(، ثم تحولت الهيمنة الصحافي�ة في العالم العربي للبنان، 

وكان أشهر إصداراتها مجلة »الحوادث«، ومجلة »األسبوع العربي« وغيرها، لتعود 

الصحاف�ة الكويتية ف�ي بداية الس�بعينيات نهضة جديدة اس�تحوذت بها على حصة 

كبي�رة من الس�وق، فقد وص�ل توزيع مجلة اليقظ�ة إلى 80 ألف نس�خة في الوقت 

الذي كانت توزع فيه اليمامة السعودية عشرة آالف نسخة. 

أما الصحافة السعودية، فقد بدأت قفزتها الكبيرة في منتصف السبعينيات حين 

أصبح�ت الدولة تعطي الصحاف�ة امتيازات كبيرة، كنقلها على الخطوط الس�عودية 

داخ�ل وخ�ارج المملك�ة مجاًن�ا بأم�ر من الملك س�عود رحم�ه الله. كم�ا أعطيت 

كل اإلمكاني�ات لتلب�ي حاجة المواطنين رغ�م الرقابة والمنع اللذي�ن واجها بعض 

الدوريات القادمة من الخارج.

ف�ي الثمانينات، ع�ادت الهيمنة مرة أخرى للصحافة الكويتية لتتس�يد الموقف 

حت�ى كان الغ�زو العراقي للكوي�ت، وبذلك حدث انكس�ار كامل ف�ي بنية اإلعالم 
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الكويتي وال زال يعاني منه حتى اليوم. وقد ساعد على استمرار الوضع ظهور البث 

الفضائ�ي المباش�ر، فظهرت قن�اة MBC، ثم قن�اة ART، وقناة ORBIT، ث�م غيرها من 

القنوات التي أشعلت جذوة التنافس على الظهور شكاًل فعزز بعضها إعالمه بإنشاء 

مواق�ع الكتروني�ة وظيفتها أرش�فة مواد القن�اة دون االهتمام بمضم�ون ما يعرض، 

حتى باتت المنطقة العربية مستهدفة إلعالم غربي بدأ ببث إعالمه باللغة العربية عبر 

قنوات ثانوية تتفرع من قنواته الرئيسة في حرب محمومة الستهداف العقل العربي. 

ف�ي الوق�ت الحاضر، تعتبر صحافة دول الخليج � ال س�يما المملكة � صحافة 

قوية من ناحية البنية االقتصادية، فقد باتت جميعها تتنافس على الربحية حتى أصبح 

لدينا س�وق إعالني ضخ�م، وأصبح العامل اإلعالن�ي يلعب دوًرا كبي�ًرا في التأثير 

عل�ى تناول الصحف لقضايا المواطنين وما يخص الش�عب بش�كل عام، مما جعل 

الصحافة تواجه تحديات، أحدها تجاوز الصحيفة مدى اإلقليم الذي تنتج فيه وفي 

ذلك تحدٍّ النتشارها.

وق�د تجاوزت صحافة الخليج إقليمها، وأوصلت بعض صحفها إلى مختلف 

دول العالم، فأصبحت العًبا مؤثًرا في تكوين الرأي العام العربي سواء داخل العالم 

العربي أو خارجه إلتاحتها متابعة هموم الش�ارع العربي للمهاجرين، خصوًصا بعد 

ظه�ور االنترن�ت ال�ذي أت�اح إمكانية تصف�ح الصحف من خ�الل ش�بكته منذ عام 

989)م )409)ه( حتى بات المتصفحون يستطيعون قراءة الصحف قبل صدورها 

ورقًيا، وكانت صحيفة الجزيرة أول الصحف االلكترونية التي دشنت على الشبكة.

م�ن التحديات أيًض�ا كذلك إمكانية تحول مؤسس�اتنا الصحفي�ة الخاصة إلى 

مؤسس�ات وشركات مس�اهمة، األمر الذي سيجعلها تحت س�يطرة الرغبة الربحية 

ومجاملة كبار المعلنين الذين يشكلون قوة هائلة في التأثير على مضامين المعالجة 

اإلعالمي�ة. وم�ن جان�ب آخ�ر أيًضا أج�د أن ضع�ف الجان�ب المهني ف�ي التغطية 

الصحفي�ة تح�دٍّ يواج�ه الصحافة الخليجية بش�كل عام؛ فال زلنا حت�ى اآلن، ورغم 
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تطور صحافتنا من حيث اإلمكانيات المادية، نعاني ضعف تقليد التكوين اإلعالمي 

المحترف في ظل حاجة ملحة لتكوين مهني عالي المس�توى، وإلى تخصيص جزء 

من أرباح كل مؤسسة لصرفها على التدريب. فمكسب البلد الكبير يكون بكفاءاتها.

بع�د كل م�ا تق�دم، أجدن�ا نواجه س�ؤااًل يفرض نفس�ه عل�ى واقعنا بق�وة، هل 

الصحاف�ة الت�ي بي�ن أيدين�ا تعبر عن مش�روع وطن�ي يفت�رض أن نعمل ل�ه في ظل 

الظروف السياسية الراهنة؟ وهل صحافتنا قادرة على تكوين رأي عام مدرك لطبيعة 

التحدي�ات الت�ي تحدق بالمنطقة، أم أنه لمجرد مواجهة مش�كلة آني�ة تطرأ قد تمتد 

أياما وربما شهوًرا وسنوات؟

ف�ي بعض الدول األجنبية تعد الصحافة الوطني�ة أجندة تدفع الحكومة لألخذ 

بها أحياًنا، بينما تأخذ الصحافة المحلية بما تريده الحكومة منها، األمر الذي يجب 

أن يتغير، ألن مهمة الصحافة الس�امية تكوين رأي عام موجه للناس ال مثبط لعملية 

التفكير.

الحقيقة أن الحديث ذو شجون يطول أمرها، وليس من مجال لذكر كثير منها، 

لذا أترك المجال للجميع ليدلوا بدالئهم اآلن ألس�تفيد مما لديهم وأش�كر الجميع 

على حسن االستماع. 

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )كاتب ومو�ضيقي(:

ا على هذا العرض القيم الثري، وأشير إلى أنه استوقفتني  بداية أشكر الدكتور جدًّ

ف�ي الحقيق�ة نقطة واحدة ذكرتها ع�ن موضوع الصحافة الكويتية، وقد أش�رت إلى 

أن الصحاف�ة الكويتية كانت في أوج نهضتها في عام 980)م )400)ه(، واس�مح 

ل�ي هنا أن اختل�ف معك؛ فأنا أعتقد أن الصحافة الكويتي�ة وصلت إلى قمة مجدها 

في الس�بعينيات حيث كان�ت تعيش مناًخا صحيًّا، وكانت تتمتع بمس�احة كبيرة من 
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الحرية، فوجود الشيخ جابر العلي على رأس وزارة اإلعالم منح الصحافة الكويتية 

نوًعا من الحصانة حتى الثمانينيات حين واجهتها كبوتها الصحافية.

المحا�ضر:
أن�ا أعتقد أن الخمس�ينيات كانت أقوى فترة عايش�تها الصحاف�ة الكويتية حين 

تواله�ا الش�يخ عبد الله الس�الم بعد أحم�د الجابر بتوجه�ه المنفتح، فش�جع إقامة 

الن�وادي الثقافي�ة والمج�الت، األم�ر الذي س�اهم ف�ي ظه�ور الكثير م�ن الكّتاب 

البارزي�ن كأحمد الخطيب وعيس�ى كرم، ب�ل أن بعض الكّتاب الفلس�طينيين الذين 

ظهروا حينها كان لهم أثر بارز في الصحافة اللبنانية فترة السبعينيات.

ف�ي تل�ك الفت�رة ص�درت صح�ف ومج�الت قوي�ة كثي�رة، كمجل�ة »الرائد« 

و»اإليمان«، ثم صدرت مجلة »الشعب« و»الفجر« للمحامي خالد خلف، وكان من 

ش�أنها جميًعا أن أصبحت صدى للصحافة المصرية لح�دة نبرتها وارتفاع صوتها، 

حتى تم إيقافها جميًعا، وإن لم يذكر ذلك في تاريخ الكويت الصحافي. ثم أنش�ئت 

مجلة »العربي«، ودعمت حكومًيا بإمكانيات ضخمة لتعبئة الفراغ الصحافي آنذاك.

الدكتور عبد العزيز الم�ضطفى )ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الملك في�ضل(:
عندم�ا أقارن بين اإلعالم الس�عودي وإع�الم دول مجلس التع�اون الخليجي 

أج�د أن هن�اك مس�احة م�ن الحرية مختلف�ة تماًما؛ بالرغ�م من أن النظام السياس�ي 

والع�ادات والتقاليد وكلها تقريًبا متقاربة. ألم يحن وقت خصخصة حرية الصحافة 

وليس الصحافة؟ 

المحا�ضر:
ف�ي الحين الذي أتحدث أنا عن مش�روع وطني، تتح�دث أنت عن خصخصة 

حري�ة الصحافة. حرية الرأي مطلوبة، وأعتقد أن الله س�بحانه أعطانا ملكات عقلية 

وذهني�ة هائل�ة يجب أن نس�تخدمها لما فيها م�ن خير لنا، ولكل م�ا يمكن أن يخدم 
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المصلحة والجمال والحياة الجميلة.

عندما نتبنى ما يعبر عنه )هوبس( بالسوق الحرة لآلراء، أو ما نعبر عنه بلهجتنا 

الدارجة بالحراج، ستتشتت رؤانا فال نعود نعلم إلى أين نحن ذاهبون. لذلك، ال ُبّد 

من قواس�م مش�تركة في هذا المش�روع الوطني توصلنا إلى هدف محدد ال تعارض 

فيه اآلراء وإن تعددت مع الثوابت العقائدية.

الدكتور توفيق ال�ضيف )مفكر وكاتب(:
رغ�م أن مدي�ر الن�دوة ق�دم الدكتور عب�د العزيز بن س�لمة كمفك�ر، إال أننا ال 

نستطيع أن نتجاوز كونه وكيل وزارة اإلعالم؛ فليعذرنا على ذلك.

أش�ار الدكت�ور بن س�لمة لقضي�ة المش�روع الوطني، وأتس�اءل حقيق�ة ما هو 

المش�روع ال�ذي تقترحه وزارة اإلعالم لتجس�يد اإلعالم المحلي س�واء الحكومي 

أو غي�ر الحكوم�ي؟ أكاد أجزم أن إعالمنا الرس�مي خاٍل تماًما من مالمح مش�روع 

وطني. فال فلس�فة واضح�ة ترى من خاللها أفكار تجس�د أو تمثل ما يمكن وضعه 

في منظومة تش�ير لإلعالم الرس�مي الس�عودي. وكغيره م�ن المجتمعات، يتعرض 

المجتم�ع الس�عودي لتحدي�ات ومش�كالت تحت�اج ف�ي عالجه�ا لتصوي�ر الحياة 

المحلية كما هي، وهذا ما نعاني من نقص كبير ملحوظ فيه. 

إعالمنا الس�عودي ينقل لنا ما يريد لن�ا أن نرى ال ما يجب أن نرى، ونحن نريد 

إعالم�ا يعك�س همومنا نحن لتوطيد العالق�ة بيننا وبينه. هذا هو المش�روع الوطني 

الذي يجب أن يرّكز عليه اإلعالم الرسمي السعودي ويعيد نظره فيه.

المحا�ضر:
الدرام�ا المحلي�ة لدين�ا متأخرة كثي�ًرا كًما وكيًف�ا، على عكس واق�ع مجتمعنا 

وحاالت�ه وإبداعات�ه وم�ا يم�ر فيه م�ن تغي�رات، وال أج�د انعكاًس�ا درامًي�ا لما هو 

موج�ود في واق�ع المجتمع أو في ماض�ي المجتمع أو حتى هناك تصور لمس�تقبل 
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ا  المجتم�ع، ولك�ن الحق يقال أن في القنوات الفضائية الس�عودية هامًش�ا كبيًرا جدًّ

لحرية التعبير، وأنا كنت شاهد عين على هذا؛ فقد هاجمت بشدة ذات مرة اإلعالم 

الرسمي التلفزيوني حين طرح موضوًعا عن المساعدات السعودية للخارج، وكنت 

قد توقعت أن أواجه بلوم وتقريع، إال أن شيًئا من ذلك لم يحدث، بل أنه طلب مني 

في اليوم التالي تقديم بعض المقترحات لتفعيل البرنامج.

الأ�ضتاذ هيثم حبيب )�ضحفي في جريدة الريا�س(:
أن�ا من جري�دة الرياض، أرحب فيك أس�تاذي ومعلمي ف�ي الجامعة. تطرقت 

لتوج�ه الكثي�ر م�ن القن�وات الخارجي�ة للمش�اهد الس�عودي أو لجل�ب المواطن 

السعودي، سؤالي أو مداخلتي قريبة من األخ الدكتور.

متى س�تبدأ قنواتنا الس�عودية للتوجه للمشاهد الس�عودي الذي تركها وأصبح 

يجري خلف القنوات بدون ذكر أسمائها؟ 

المحا�ضر:
هن�اك الكثي�ر مما يقال؛ وفي الحقيقة آراؤنا ال تخ�دم الوطن، وال تخدم قضايا 

المجتم�ع، وال قضاي�ا األم�ة، وال قضاي�ا العرب والمس�لمين. في ن�دوة كانت في 

برنام�ج األمم المتح�دة اإلنمائي UNDP في الرياض، تس�اءلت عن كوننا في حاجة 

للترويج لنماذج مسخ من الفنانين والفنانات، فهاجمني بعض اإلخوان السعوديين.

أنا أعتقد أنه ال ُبّد أن تلتفت وسائل إعالمنا في المملكة للمشكلة، ولكن، ثمة 

مش�كلة أكبر ذكرتها أنت تتمثل في اس�تقطاب وس�ائل اإلع�الم التلفزيونية لعناصر 

توصل رسالتها، بغض النظر عن مضمون الرسالة ذاتها. وأتساءل، هل في القنوات 

المملوكة سعودًيا أفضل العناصر الموجودة لتأدية هذا الدور أساًسا؟
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الأ�ضتاذ نجيب الزامل )كاتب ورجل اأعمال(:
ا،  أن�ا أتصور ببس�اطة أنه لن تقوم قائمة للتلفزيون واإلعالم لس�بب بس�يط جدًّ

وه�و أن اإلعالميي�ن في الصحاف�ة والتلفزيون غير معدين أساًس�ا إلبداء الرأي، بل 

للتغطيات الخارجية فقط. 

الأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اديب وخبير اإداري(:
تحدث�َت عن التط�ور التكنولوج�ي وتطوير مس�توى الموظفين ف�ي الصحافة 

واإلع�الم بالتدريب. لكني أرى أن هناك مبدأ أهم مما تفضلت به، أال وهو األمانة؛ 

فمهما بلغ التطور التكنولوجي بدون األمانة في البحث عن الحقيقة الس�تعراضها، 

فل�ن تتمك�ن الصحاف�ة أو اإلعالم الس�عودي من بلوغ أبس�ط أهدافها، ألنن�ا واقًعا 

مجتم�ع معق�د التركيب، لن�ا توجهات قبلية، ولنا حساس�ية طائفية تش�مل القائمين 

على اإلعالم الصحفي أو المرئي كونهم منا.

المحا�ضر:
عندم�ا أعي�ش في واقع م�ا، وأرى نقل الصحاف�ة لواقع آخر غي�ره، فذلك مما 

يبره�ن على زيف هذه الصحافة وعدم نزاهتها. لذلك تحدثت منذ قليل عن مفهوم 

الق�رب الجغراف�ي الذي يتيح لإلعالمي الوصول بش�كل مباش�ر لنق�ل الحقيقة في 

أقرب صورها.

الأ�ضتاذ بدر ال�ضويدان )وكالة الأنباء ال�ضعودية(:
بصفت�ي عامل في اإلعالم الرس�مي، أج�د صعوبة في الدفاع عن�ه. لكني أصر 

على أن اإلعالم الرس�مي حقق خطوات لمس�تها خالل تجربة اس�تمرت 6) س�نة 

ف�ي وكالة األنباء الس�عودية. وأذك�ر تماًما كيف كنا وكيف أصبحنا. وأش�ير هنا إلى 

البيروقراطية اإلدارية التي أعتقد جازًما أنها العائق الرئيس في تطور العمل. كما أود 

� قبل أن أنهي حديثي � اإلشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية في التعامل مع مجريات 
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األمور، فنحن دولة قوية بمواطنيها وقوة مواطنيها تكمن في وحدتهم. علينا أن نتفق 

عل�ى تحديد مفاهيم المواطنة، اإلرهاب، وغيرها من المواضيع الس�اخنة، ثم نترك 

ألنفسنا مجااًل لالختالفات الطبيعية التي من شأنها أن تثري تجربتنا.

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
في منتصف السبعينات تقريًبا، صدر قرار بتوحيد القنوات التلفزيونية الموزعة 

في المناطق إلى محطة واحدة مركزية. أتصور بعد هذه السنين أنه يجب فعاًل إعادة 

النظر في هذا القرار، وإعطاء المحطات الموجودة في المناطق صالحيات موس�عة 

لتقوم بدورها، وال أقول ذلك من باب تكريس المناطقية واإلقليمية، فذلك ما يجب 

أن نبتع�د عن�ه؛ لكني أري�د أن أقرب الكامي�را لتكون قريبة من موق�ع الحدث الذي 

يحتاج إلى رصد ال يمكن أن يتم إال بمحطة مركزية.

المحا�ضر:
أؤيدك حقيقة في أن يكون هناك شبه مركزية. وقد شهدت تجربة القناة الفرنسية 

الثالث�ة في توحيد بثه�ا اإلخباري مع بقية القنوات الفرنس�ية وفصل�ه في المواضيع 

األخرى. 

ال�ضيخ فوزي اآل �ضيف )عالم دين(:
للصحافة السعودية اآلن مساحة معقولة من الحرية، إال أننا لو انتقلنا إلى جهة 

الكتاب الذي يطبع داخل الس�عودية أو الكتاب الذي يأتي من الخارج، س�وف نجد 

أنه ال يتمتع حتى بنسبة0)% من مساحة الحرية هذه، رغم أن المرجعية واحدة.

مالحظ�ة أخرى ربما س�بقني بعض األخوة لها، وهي أن الصحافة الس�عودية، 

وأخ�ص اإلع�الم التلفزيوني تحديًدا، لم تعكس إلى اآلن التن�وع الفكري والثقافي 

الموج�ود داخل بلدنا. وقد حاولنا العام الماضي في جعل اإلعالم الس�عودي ينقل 

فعاليات النشاط الثقافي في موسم المحرم فلم ننجح. نحن نتابع لقاءات ومناقشات 
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مع مثقفينا ف�ي القطيف على القنوات التلفزيونية األخرى، وال نجد قنواتنا المحلية 

تقوم بهذا الدور. نأمل أن يتحقق لنا ذلك في المستقبل القريب.

المحا�ضر:
هن�اك م�ن يرفض الرقاب�ة عل�ى الصحافة والكتب بش�كل مبدئ�ي، وهناك من 

يقّرها، وذلك يخضع العتبارات معينة لست أنا من يقدرها. 

الأ�ضتاذ علي البحراني )تربوي ونا�ضط اجتماعي(:
ال ن�زال ن�رى الكثير م�ن الكّتاب يصفقون بمج�ون لصنّاع الق�رار، فقد يصدر 

الي�وم ق�رار يصفقون له دون اعت�راض، ليتراجع عنه صاحبه في الي�وم التالي، األمر 

الذي يؤكد افتقادنا لسلطة حقيقة يفترض بالصحافة أن تمارسها. صحافتنا ال تملك 

س�لطة إال على القضايا التافهة فقط. صحافتنا يس�تحوذ عليها فكر واحد ال يتناسب 

دوره والواقع الذي نعيشه.

المحا�ضر:
أظنن�ا ولل�ه الحمد نعي�ش انفتاحا كبيًرا يوص�ل من يرغب إل�ى حقائق األمور 

والتعبي�ر عنه�ا بما يش�عرون. وأن�ا أعتقد أن المس�ؤولين ف�ي الدولة ليس�وا بحاجة 

للمطبلي�ن ألنهم يق�ررون ما يرونه مناس�ًبا بش�هادتك من كونهم يغي�رون قراراتهم 

عندما يجدون خياًرا أصوب.

أعتق�د أن الكات�ب الذي لدي�ه قناعة قوية وفيها خير يجب علي�ه أن يتجاوز بها 

منطقت�ه الت�ي تضمه إلى فضاءات أرحب معبًرا عن ه�م وطني وليس إقليمي ليكون 

أكثر مصداقية وأكبر قبواًل.

مدير الندوة:
ف�ي الحقيقة كانت هذه المحاضرة ثري�ة بأفكارها وتطلعاتها، بل وبمداخالتها 
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التي قدمها لنا اإلخوة الزمالء الحضور الكرام.

في ختام هذا اللقاء، ال يس�عني إال أن أقدم جزيل الش�كر لسعادة الدكتور على 

قبوله دعوة المنتدى بالمشاركة، ولكم بالحضور الفاعل راجًيا أن يستمر تواصلكم 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة الع�سرون

المجتمع والتاريخ في المدينة المنورة
1428/5/12ه الموافق 2007/5/29م

ال�سيف: ال�سيخ فهد بن ا�براهي� اأبو الع�ساري �
باحث وعالم دين

مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر بن محمد ال�سايب*)1) �

*  راعي المنتدى.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

من مواليد المدينة المنورة. �
حاص�ل على البكالوريوس في اللغ�ة اإلنجليزية من جامعة  �

الملك عبد العزيز.
حاص�ل عل�ى الماجس�تير ف�ي الفق�ه واألصول م�ن جامعة  �

الحضارة اإلسالمية في لبنان.
درس في إيطاليا وبريطانيا. �
�ا بالمدرس�ة الصناعية في المدين�ة المنورة، ثم  � عم�ل مدرساً

�ا للغ�ة االنجليزية حتى  ا إلدارة تعليم المدينة، ومدرساً إدارياً
عام 996)م )6)4)ه(.

ش�ارك ف�ي العدي�د م�ن الن�دوات والمؤتم�رات المحلي�ة  �
والعالمي�ة كاللق�اء الفك�ري للح�وار الوطن�ي، والمؤتم�ر 
العالم�ي ح�ول موقف اإلس�الم م�ن اإلرهاب ال�ذي أقامته 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
له كتابات مستمرة في الصحافة المحلية. �
حاصل على العديد من األوسمة والجوائز والشهادات. �
ل�ه العديد م�ن المؤلف�ات العلمي�ة والفكرية المنش�ورة من  �

بينها:
اعرف عدوك. )

أهل محبة الله.. )

لمحات عن اإلرهاب المعاصر.. 3



المجتمع والتاريخ في المدينة المنورة

مقدمة مدير الندوة
نتقدم لكم في بداية بأحر التعازي بمناسبة وفاة السيدة فاطمة الزهراءF، حيث 

تتزامن ذكراها مع إقامة هذه األمس�ية المتعلق�ة بموضوع فريد عن المدينة المنورة، 

وكلنا يعرف أهمية هذه البقعة الطاهرة في تاريخنا اإلسالمي.

فق�د عم�ل المنتدى عل�ى تعزيز أواص�ر التواصل بي�ن المثقفين م�ن مختلف 

مناط�ق الوطن من خ�الل اللقاءات المتبادل�ة وعقد الندوات الت�ي تعّرف الحضور 

بتاريخ وثقافة المجتمعات في مختلف مناطق المملكة.

ضيفنا الليلة هو الش�يخ فهد أبو العصاري، وس�يحدثنا عن المجتمع والتاريخ 

في المدينة المنورة بهدف االطالع على أبعاد هذه البقعة التي نحن في أمس الحاجة 

للتعّرف عليها من أجل اإللمام بتاريخها، وتعميق التواصل بين أفراد وأبناء وطننا.

المحا�سرة:
بداية، أش�كر سعادة األستاذ جعفر الش�ايب على دعوته لي للمشاركة في هذه 

األمس�ية، وإنه لش�رف عظيم لي أن أكون بينكم اآلن، اس�أل الله سبحانه وتعالى أن 

يوفقنا جميًعا لخدمة العلم.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�سابع 3(8

في الحقيقة، لم آت لكم ألحاضر، بل )ألدردش( كما يقولون، فللمحاضرات 

رجالها وال أدعي أنني منهم.

ربما يعلم أكثركم أن المدينة المنورة تقع على خط العرض 4.38)°ش�مااًل، 

وعل�ى خط الط�ول 39.36° ش�رًقا، وه�ي بذلك تتوس�ط العالم اإلس�المي، كما 

تتوس�ط اإلقليم الغرب�ي للمملكة العربية الس�عودية. وهي تقع بي�ن البتين، والالبة 

ا. ويقال أنه في عصر الدولة التركية، وتحديًدا في عصر  ح�رة ذات حجارة حادة جدًّ

فخري باشا، هوجمت المدينة المنورة، فخرج أهلها إلى بحيرة عاقول، فمات كثير 

منهم بسبب حدة صخور الالبة. 

وفيما يحّد المدينة المنورة البتاها شرًقا وغرًبا، يحدها شمااًل جبل أحد وجبل 

عور جنوًبا، ويحيط بها ثالثة أودية، وادي بطحان من الجنوب، والعقيق من الغرب، 

وقناه الذي يغذي بحيرة العاقول؛ وقد يس�تغرب بعضكم حين يس�مع كلمة بحيرة، 

لكن�ه الواقع؛ فقد كانت هناك بحيرة فعاًل، ولطالما اصطدت بعض س�مكها قبل أن 

تجف، كما كانت هناك غابة تتحد فيها مياه األودية الثالثة مًعا لتصب في البحر.

أم�ا أحياء المدينة المنورة القديمة حينما كانت محاطة بس�ور، فأش�هرها باب 

المجي�دي، وب�اب العوالي، وباب الش�امي، وباب قب�اء، وزق�اق النخاولة، وزقاق 

الطي�ار، والتاج�وري، واآلغ�اوات، والمناخ�ة، والعنبرية. وبعد التوس�ع العمراني 

تكونت أحياء جديدة مثل قباء، وقربان، والعوالي، والشريبات، والجرف، وسلطانة، 

والنصر، والعنابس، والحرة الش�رقية، والحرة الغربية، والدخل المحدود المس�مى 

رسمًيا بالخالدية، واإلسكان، والهجرة، وعروة، وقد دخلت معظم األحياء القديمة 

ضمن المنطقة المركزية والتي تحيط بالمسجد النبوي الشريف من كل جهاته.

وقبل أن أدخل في قضية التاريخ والمجتمع، أحب أن أقول لكم إنني لن أتكلم 

ع�ن مجتم�ع المدينة بتفصيل، ألنني لو فعلت ذلك لما أمكنني أن أتكلم في جلس�ة 
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وال جلس�تين، ولكنني س�أتكلم بعموم واختصار مركًزا عل�ى بعض األمور التي قد 

يتجاهلها الباحثون.

يقال أن أول من س�كن المدينة المنورة هم العماليق، وينس�بون إلى عمليق بن 

الود بن طرم بن سام بن نوحE، وهم أمم تفرقت في البالد، وذاك يعني أن المدينة 

م�ن أقدم مدن العالم. ويق�ال أن كلمة عماليق تعني الجبابرة، والجبابرة س�اللة من 

قوم عاد سكنت الشام. وكان يسكن المدينة قبل البعثة النبوية مباشرة قبيلتي األوس 

والخ�زرج كما تعلمون، يجاوره�م فيها يهود بني قينقاع، وبني النظير، وبني قريظة. 

وقد س�كنها هؤالء انتظاًرا لمقدم خاتم األنبياء محمدA إال أنهم انقلبوا عليه حين 

.Eعلموا أنه من ولد اسماعيل وليس إسحاق

كذلك كان يس�كن في أط�راف المدينة المنورة بعض القبائ�ل العربية األخرى 

من األعراب. وقد تغيرت تركيبة المدينة السكانية بعد هجرة النبيA إليها مباشرة. 

وم�ع مرور الزمان، وألن كثيًرا من زوارها الذين قصدوها للزيارة أقاموا فيها، باتت 

تمث�ل أص�دق معرض للجن�س البش�ري ال يوازيها في ذلك س�وى مك�ة المكرمة. 

وبتتبع هذه األلوان البشرية نجد أن غالبية عناصرها تتمثل في:

األتراك، وقد تواجدوا بكثرة أثناء الحكم العثماني.. )

األفارق�ة، أو )التكارن�ة( كم�ا يطلق عليه�م أهل المدين�ة. ويظهر أن هذه . )

التسمية ألحقت بهم نسبة إلى )دكرور( البلد األفريقي.

الهن�ود، ويقص�د بهم كل من يعود أصله إلى ش�به الجزيرة الهندية س�واء . 3

كان باكستانًيا أو هندًيا أو بنغالديشًيا.

األفغان، ويالحظ كثرتهم في السنوات األخيرة.. 4

سكان آسيا الوسطى، ويطلق عليهم أهل المدينة في الغالب لقب البخارية . 5

والبخاريين.
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الع�رب، وهم إما من س�كانها األصليين، وعلى رأس�هم األنصار من قبيلتي . 6

األوس والخ�زرج، ث�م س�الالت المهاجري�ن، يتبعهم األش�راف، وهم من 

نس�ل آل بيت النبيA ، فضاًل عن قبائل عربية أخرى معروفة كقبائل حرب 

وجهينة، والقاصدين من مناطق محلية وعربية، كأهل الشروق، وهم القادمين 

من القصيم، والشوام، وهم القادمين من سوريا ولبنان وما حولهما.

ويعّد النخليون أشهر سكان المدينة حالًيا، وقد اشتهروا بهذه التسمية لزراعتهم 

النخيل التي عرفوا بها، بينما يرجع السمعاني تسميتهم تلك إلى قرية »النخلة« التي 

تبعد ست فراسخ عن مكة المكرمة، في حين يعيدهم البعض إلى ذرية األنصار من 

أوس وخزرج. والنخليون يشغلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، إال أن عددهم في 

الحقيق�ة غير معروف؛ فبعضهم يوصله ألربعين ألًفا، وبعضهم إلى المائة وخمس�ة 

وعش�رين ألًفا، وهم يمارس�ون نظ�ام القبيلة الواح�دة ببطون وأفخ�اذ، إال أنهم في 

الحقيق�ة قبائ�ل عدة؛ فعلى س�بيل المث�ال، هناك قبيل�ة الزيلعي، وهم على حس�ب 

اطالعي يعودون إلى عمر بن محمد بن عقيل بن أبي طالبN الذي س�كن زيلع، 

كما أن هناك قبيلة المعاريف، وتعود لش�ياهين بني هاش�م، كما أن هناك الهاجوج، 

ويق�ال أنه�م يعودون إلى الوهوب من ح�رب، وكذلك قبيلة العص�اري التي أنتمي 

إليها، والتي تعود إلى عنزة. 

المدين�ة المنورة مه�وى األفئدة؛ فهي دار هجرة النب�يA ، والعاصمة األولى 

للدولة اإلسالمية، ومرقد ستة من األئمة المعصومين األربعة عشرB عند الشيعة، 

وهم سيد الخلق محمدA وابنته فاطمة الزهراءF سيدة نساء العالمين، فضاًل عن 

أربعة من األئمة األطهار، كما تضم آالًفا من قبور صحابة رسول اللهA وأنسابه. 

ويقسم الباحثون مدرسة آل البيتB في المدينة المنورة إلى ثالثة أدوار:

ال�دور األول، ويب�دأ بهجرة النب�يA إليها وينتهي بوف�اة اإلمام جعفر بن أ. 
محمد الصادقE س�نة 48)ه، ويمثل هذا الدور الذي اس�تمر قرابة قرن 
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ونصف عصر نش�أة هذه المدرسة ونموها وبلوغها ذروة تكاملها في حياة 

اإلم�ام الص�ادقE ، حيث زاد ع�دد تالميذه الفاعلين عل�ى أربعة آالف، 

ويكفين�ا م�ا قيل عن بع�ض العلماء في عص�ر اإلمام الرض�اE في جامع 

الكوفة من كونهم أدركوا فيه 900 شيخ، كل منهم يقول حدثني جعفر بن 

محمد، حت�ى أن إمامي المذهب المالكي والحنفي كانا من تالمذة اإلمام 

جعفر الصادقE ، وهذا دليل على ما كانت عليه المدرسة.

الدور الثاني، يبدأ مع اإلمام موسى بن جعفر الكاظمE ، ويمتد إلى زمن ب. 
مغادرة اإلمام علي بن محمد الهاديE المدينة المنورة إلى س�امراء في 

حدود س�نة 49)م )34)ه(، ويمثل هذا الدور الذي استمر نحو قرن من 

الزمان عصر انكماش هذه المدرس�ة وانتقال بعض حلقاتها من المسجد 

النب�وي إل�ى كثي�ر من بي�وت أهل البي�تB وش�يعتهم، وتح�ول بعض 

فعالياتها العلمية إلى الحالة السرية حذرا من سالطين ذلك الزمان.

ال�دور الثال�ث، ويبدأ في منتصف الق�رن الثالث الهج�ري تقريًبا، أي بعد ج. 
انتق�ال اإلمام الهاديE من المدينة، وانتقال مرك�ز علوم أهل البيت إلى 

الكوفة وغيرها من البالد اإلسالمية كالري وبغداد. ويمثل هذا الدور عصر 

اضمحالل هذه المدرسة شكاًل وإن لم يكن األمر كذلك مضموًنا؛ إال أن 

هذه المدرس�ة عادت بق�وة إلى المدينة المنورة في الق�رن الرابع الهجري 

ع�ام 947م )335ه(، وذل�ك حين تولى األخيبري�ون في الحجاز الحكم 

وتلته�م بعدها الدول�ة الفاطمية والس�لجوقية، ثم األيوبي�ة، فالمملوكية. 

وكانت اإلمارة في المدينة خاللها في يد األش�راف الشيعة، وأولهم طاهر 

بن مس�لم الحس�ن ع�ام )97م )360ه(، واس�تمرت حتى ع�ام 350)م 

)750ه( لتنتقل إلى يد األشراف السنة، وأولهم سعد بن جماس الشريف. 

وق�د انتش�ر أتباع مدرس�ة أه�ل البيتB ف�ي المدين�ة خالل حكم األش�راف 
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الش�يعة، خصوًصا حكم بني مهنا وبني سنان، حتى عصر المماليك الذين بدؤوا في 
اضطهادهم واجتهدوا في التضييق عليهم، حتى اضطروهم لممارسة التقية والسرية 

في أداء شعائرهم الدينية.

ف�ي العص�ر الحاضر، يعتب�ر التنوع المذهبي أمًرا ملموًس�ا وواقًع�ا في المدينة 
المن�ورة، وال يمك�ن ألي باح�ث يكتب عنها أن يتناس�اه أو يقفز علي�ه، رغم التوتر 
ال�ذي س�اد العالقات االجتماعية في الثالثين س�نة األخيرة ول�م يكن له وجود قبل 
ذلك أبًدا، فقد كان الجميع يعيش�ون جنًبا إلى جنب ملتزمين حس�ن الجوار، وروح 
المواطن�ة الصالح�ة، والحفاظ عل�ى الوحدة الوطني�ة، واالعتقاد بأن اإلس�الم ملة 

واحدة، وأن االختالف في المذاهب أو الرأي ال يفسد في الود قضية. 

أتمن�ى حقيقة أن تعود العالقات صافية كما كانت، عالقات يس�ودها االحترام 
المتبادل، وأن يكون شعارها جميًعا خدمة الوطن الطيب، واإلخالص لترابه الطاهر، 
والحفاظ على وحدته ومكانته انطالًقا من مبدأ المعايش�ة الصالحة بين فئات ش�عبه 

بأن يعذر بعضهم بعًضا فيما اختلفوا فيه، ويشدوا أزر بعضهم بعًضا فيما اتفقوا.

أسأل الله أخيًرا أن يسددنا وإياكم إلى الطريق الصحيح، وأن يجعلنا جميًعا من 
رفقاء محمد عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم. 

الأ�سئلة والمداخالت:
مدير الندوة:

نشكر الشيخ فهد أبو العصاري على هذه المحاضرة القيمة التي أشار فيها إلى 

التنوع الثقافي واالجتماعي في المدينة المنورة مثيًرا قضايا تتعلق بضرورة التعايش 

المش�ترك بي�ن أبناء المجتمع الواح�د، وال يغيب عنا أن مجتمعن�ا أيًضا في المنطقة 

الشرقية يعيش هذا التنوع بمذاهبه المختلفة متعايشة ومتوافقة فيما بينها.

أتمنى أن نس�تطيع من خالل الحوار أن نغطي الجوانب التي لم يسعف الوقت 

المحاضر للحديث عنها، س�واء فيم�ا يتعلق بجوانب الم�دارس المذهبية األخرى 
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الموج�ودة ف�ي المدينة المنورة أو الجوانب االجتماعي�ة والتاريخية التي لم يتمكن 

من التطرق إليها من أجل إثراء الموضوع في جوانبه المختلفة، ونفتح اآلن المجال 

للمناقشة واألسئلة للحضور.

مداخلة مكتوبة:
أش�كر المحاض�ر على طرحه الش�يق بداي�ة، وأتس�اءل عن وادي الف�رع، فقد 

سمعت أنه منطقة مخصوصة ألتباع مذهب أهل البيتB فقط فهل ذلك صحيح؟ 

المحا�ضر:
بالنسبة إلى وادي الفرع، فهو يضم قرى كثيرة يقطنها خليط من السنة والشيعة، 

ولكن هناك قرى معينة يقطنها أتباع مذهب واحد كالشيعة، كما أن هناك في مقابلها 

العديد من القرى السنية.

ال�ضيخ ح�ضن ال�ضفار )عالم دين(:
نش�كر األخ الكري�م فضيلة الش�يخ فه�د أبو العص�اري على ما تح�دث به من 

معلومات حول التاريخ والمجتمع في المدينة المنورة، وأحب أن أشير إلى نقطتين:

النقطة األولى، هي أننا حينما نقرأ عن مراكز الحضارة اإلسالمية فإنها تنبئنا  �
عن سعة أفق اإلسالم، حيث نجد في حضارته تنوًعا في اآلراء والمدارس 

واألف�كار، بل إن أتباع الديانات األخرى من اليهود والنصارى لم يجدوا 

مكاًن�ا وال مجتمًعا يعطيه�م الحرية ويمنحهم الفرص�ة للتعبير عن ذاتهم 

كم�ا وجدوه ف�ي مراكز الحض�ارة اإلس�المية، واألندل�س والقاهرة خير 

ش�اهد على ذلك، فضاًل عن الكثير من البلدان. وألن الحرمين الشريفين 

ا أن يك�ون في رحابهم�ا مجال  مه�وى أفئ�دة الن�اس، فم�ن البديهي ج�دًّ

وفرص�ة لمختلف الم�دارس والمذاه�ب، وال ُبّد أنكم قرأت�م وتقرؤون 

ع�ن حلقات الدروس التي كان فيها علم�اء مختلف المذاهب ينظمونها، 
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الحال�ة التي نتمنى أن تع�ود لتنتهي حالة األحادي�ة والقطيعة، وهي حتما 

مما ال يمثل اإلس�الم وس�عة أفقه الذي ينبغي أن تش�ارك جميع األطياف 

الدينية في صنعه لتتحمل مسؤوليته جميًعا.

النقط�ة الثاني�ة، هي أني كنت أود من فضيلة الش�يخ أبو العصاري أن يثرينا  �
بالحدي�ث ع�ن تل�ك الش�خصيات المتألق�ة ف�ي المدينة المن�ورة ضمن 

المدرس�ة اإلمامية، فقد برزت فيها ش�خصيات أصبح لها س�معة ومكانة 

عند كل المس�لمين بل على مس�توى الثقافة العربية واإلس�المية، كالسيد 

اب�ن معصوم المدني، وهو عالم ضليع في األدب واللغة والتاريخ، وكتبه 

موضع احترام وتقدير من علماء وأدباء المسلمين على اختالف مذاهبهم 

وتوجهاتهم، والحديث عن مثله من الشخصيات يشكل نقطة تالٍق ويتيح 

فرص�ة إلس�هام كل مذهب في رصيد حضارتنا اإلس�المية الت�ي تعود لنا 

جميًعا ويجب أن نستفيد منها جميًعا.

المحا�ضر:
ش�كًرا لس�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار على هذه المداخل�ة، والحقيقة أني لم 

أتحدث عن بعض الشخصيات التي تستحق الحديث عنها، ليس نسياًنا ولكني كما 

قلت في بداية حديثي أحببت أن أركز على بعض األمور التي ال يلتفت لها الباحثون 

كثيًرا وأرجو المعذرة على التقصير.

ال�سيد ها�س� الحبوبي )نا�س� اجتماعي):
أش�كر فضيلة الش�يخ فهد أبو العصاري على تفضله بكلمته الرائعة. وأش�ير لما 

ذكره عن األخوة النخليين، وهم ممن يشهد لهم بالخير والصالح ألتساءل أيًضا عن 

السادة األشراف الذين يقيمون في المدينة المنورة ولهم دور كبير فيها ماذا عنهم؟
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الأ�ضتاذ علي الحويدر )نا�ضط اجتماعي(: 
وصلن�ي بريد الكتروني اليوم يتضمن بحًثا ع�ن تاريخ المدينة المنورة يتضمن 

حديًثا لباحثة في الجامعة اإلس�المية عن جماعة س�كنت المدينة تسمى باآلغاوات 

كان لها تأثير على الحياة في المدينة وتاريخها، فمن هم هؤالء اآلغاوات؟

المحا�ضر:
اآلغ�اوات ه�م جماع�ة أفريقي�ة األص�ل، عرفت بخدمته�ا في الح�رم النبوي 

الش�ريف، وتتبن�ى جميًع�ا عملية إخص�اء الرجل الراغ�ب في الخدمة قب�ل أن يأتي 

المدين�ة، وه�ي عملية يهلك فيها كثي�ر منهم لصعوبتها. كل ذل�ك بهدف أن يتمكن 

الرجل من الخدمة في أماكن النساء.

ا من المس�جد النبوي، ولهم أوقاف أوقفتها  كان اآلغاوات يس�كنون قريبا جدًّ

الن�اس لهم باس�مهم، وكان أه�ل المدينة يدخل�ون مواليدهم بعد أربعي�ن يوًما إلى 

داخ�ل الحج�رة النبوي�ة عن طريق اآلغ�ا تيمنًا وتب�رًكا، إال أن هذه الع�ادة انقرضت 

بانق�راض اآلغاوات أنفس�هم؛ فلم يعد لهم وجود اآلن غي�ر واحد أو اثنين من كبار 

الس�ن. ويقال أن أول من اس�تعمل اآلغاوات هو صالح الدين األيوبي، وربما كان 

بعضهم عبيًدا، أو منذوًرا به لخدمة الحرم النبوي الشريف. 

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
تمر المدينة المنورة حالًيا بتطور عمراني كبير، وخصوًصا في المنطقة المركزية 

المحيطة بالحرم، فهل تأثرت مواقع المقيمين هناك بفعل ذلك، األمر الذي سيؤدي 

لخلخلة ارتكازهم في منطقة واحدة؟

المحا�ضر:
طال تأثير التطور العمراني في المدينة جميع س�كانها على حد سواء، فتفرقت 

الجماعات التي كانت تسكن قرب الحرم كسكان منطقة باب المجيدي مثاًل وباب 
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الشامي ومنطقة جنوب الحرم التي كانت تكتظ بالشيعة، ولعله من الخير أن تختلط 

األحياء سنة وشيعة، فذلك أحد وسائل تحقيق التقارب المذهبي. 

ال�ضيخ ح�ضن ال�ضفار )عالم دين(:
ا أن ال تتقوق�ع أي مجموعة على نفس�ها، وهذا  نع�م، أرى أن�ه من المفيد ج�دًّ

م�ا نحتاج�ه في جميع مناط�ق المملكة وبي�ن أبناء األم�ة الواحدة. علين�ا أن نكثف 

التواص�ل ونتب�ادل المصالح لنخطو نحو التق�ارب، يعرف أحدن�ا الطرف اآلخر به 

دون حساسية أو حرج، دون تباٍه أو تفاخر. 

وهناك معاناة يعيش�ها أخوتنا في المدينة، وهي جزء من الواقع غير المناس�ب 

الذي نراه في البلد، والذي نأمل أن يس�عى الواعون من مختلف األطراف لتجاوزه 

بحيث يمارس جميع المواطنين حريتهم الدينية والثقافية في إطار القانون واالحترام 

المتب�ادل حت�ى ال يكون هناك ش�عور بالتميي�ز أو االضطهاد الدين�ي أو المذهبي ال 

سيما لمواطنين أصيلين عريقين في وجودهم وتاريخهم.

الأ�ضتاذ �ضعيد العيد:
هل هناك مؤسسات خدمية في المدينة المنورة؟ 

المحا�ضر:
المدين�ة المن�ورة مختلط�ة كما تعلم�ون بجميع المذاه�ب اإلس�المية تقريًبا، 

وفي جمعياتها الخيرية نجد مس�احة واس�عة لخدمة الجميع دون تحيز لطائفة دون 

األخ�رى، كما هو حاصل في جمعية الب�ر الخيرية، كذلك األمر في الفرق الرياضية 

الت�ي يتواصل فيه�ا أبناء الطائفتي�ن دون تمييز. نعم، هناك بع�ض الجهات الخدمية 

الخاصة بالطائفة الس�نية، كالصندوق الخيري مثاًل، وال أذكر مقاباًل لها جهة خدمية 

مختصة بالشيعة، وقد تكون هناك خصوصيات للقبيلة السنية والشيعية.
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الأ�ضتاذ هاني محمد الهجوج )�ضخ�ضية اجتماعية:
بعد ش�كري للمحاضر، أتمنى منه أن يذكر لنا وللموجودين نبذة مختصرة عن 

دور الشيخ محمد علي العمري في المدينة وأثره على التشيع.

المحا�ضر:
حاولت أن أتملص من الحديث عن بعض األشخاص كسماحة الشيخ محمد 

عل�ي العمري لعلم�ي اليقين أن�ه وأمثاله يريدون م�ا عند الله س�بحانه وتعالى، وال 

يحبون أن يمدحوا. ولكن، ال مفر.

الشيخ محمد علي العمري شيخ قارب المائة تقريًبا، ومنذ عاد إلى المدينة من 

النجف األش�رف وهو في درس دائم، فهو ال يرى نفس�ه متخرًجا. وقد مر بظروف 

وتقلب�ات كثي�رة تجاوزها بفضل الله عز وج�ل حتى بات مركز التش�يع في المدينة 

المنورة اليوم.

والش�يخ ممن وس�ع الله عليهم رزقهم، وله الكثير من العمارات التي يؤجرها 

عل�ى الفقراء بمبالغ رمزية، وهو الداع�م األول للصندوق الخيري في المدينة. وقد 

ع�رف ب�أدب العلماء الجم الذي حببه في الناس فبات�ت له قاعدة جماهيرية عريضة 

وكلم�ة ماضي�ة، حتى أنه بات واس�طة خير بي�ن المختلفين من الناس، وفي موس�م 

الح�ج والزي�ارة يصبح بيته مقصًدا لكثير من الحجاج وال�زوار الذين كانوا يزورونه 

ويصل�ون خلف�ه جماعة قبل أن يتس�لم ابنه الش�يخ كاظم زمام األم�ر كونه مريض. 

ول�م يقتص�ر حبه على عامة الناس، بل أن صاحب الس�مو الملكي األمير مقرن كان 

يناديه بالوالد، وكان حين يلتقي ابنه الش�يخ كاظم يس�أله عن حال )الوالد( تقديًرا له 

وإجالاًل. أسأل الله أن يطيل في عمره.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
باسمكم جميًعا، ال يسعني إال أن أشكر الشيخ فهد أبو العصاري على حضوره 
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ومش�اركته معن�ا ف�ي هذه األمس�ية، متطلعي�ن دوًما إل�ى أن تنعكس ه�ذه اإلفادات 

إيجابًي�ا عل�ى حال�ة التعايش واالنس�جام االجتماعي ف�ي مجتمعاتن�ا، وأدعو أيًضا 

اإلخ�وة المقيمين هنا لدينا ف�ي المنطقة من أهل المدينة المن�ورة والذين نراهم في 

هذه األمسية ألول مرة بالمزيد من التواصل والحضور والتفاعل.



الندوة الواحدة والع�سرون

ثقافة حقوق اإلنسان في المملكة 
1428/5/19ه الموافق 2007/6/5م

المحا�سر: الأ�ستاذ ذاكر بن علي اآل حبيل �
كاتب ومدرب حقوقي

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

*  كاتب وتاشط اجتماعي.



ال�سيرة الذادية للمحا�سر:

ذاك�ر علي مكي آل حبيل، من مواليد القطيف س�نة 964)م  �
)384)ه(.

كاتب وباحث اجتماعي وحقوقي. �
حاصل على ماجستير في علم االجتماع المعرفة، وليسانس  �

في تاريخ وفلسفة العلوم المعاصرة، وكذلك دبلوم في إدارة 
الموارد البشرية.

مدرب في العديد من المجاالت كحقوق اإلنسان، والثقافة  �
المدنية، والتحرير اإلعالمي، وتنمية الموارد البشرية. 

عض�و مؤس�س لموس�وعة الس�احل اإللكتروني�ة، ومنتدى  �
الحوار الثقافي في العوامية.

عضو الهيئة التنفيذية لمنتدى الثالثاء الثقافي. �
ش�ارك ف�ي العديد م�ن المؤتم�رات وال�دورات األكاديمية  �

والعلمية والتنموية والحقوقية.
له مش�اركات ف�ي الصحف والمج�الت المحلي�ة والعربية  �

في النقد األدبي، الفلس�فة، االجتماع والسياسة. وله بحوث 
ميدانية عديدة.

ل�ه مجموع�ة م�ن المؤلف�ات منها،)العقل ش�رف الكائن(،  �
)اإلنس�ان واإلنس�انية.. طبيعة الوعي والعالقة(، )الس�لوك 
الديمقراطي(، )التس�امح والس�لوك(، )حقوق اإلنس�ان في 

ثوبها الجديد(. 



ثقافة حقوق اإلنسان في المملكة 

مقدمة مدير الندوة
يعّد مفهوم ثقافة حقوق اإلنسان مفهوًما ناشًئا في بيئتنا بشكل عام، حيث أنه لم 

يأخذ مداه ويتجذر في الثقافة العامة والسلوك االجتماعي.

وقد بدأ مؤخًرا تداول هذا المفهوم بش�كل ملفت في مختلف وس�ائل اإلعالم 

ومن خالل المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان التي تم تأسيسها مؤخًرا.

وإللقاء المزيد من الضوء حول تطور هذا المفهوم في المجتمع المحلي ونظًرا 

ألهميته البالغة، فيش�اركنا هذا المساء الناشط الحقوقي األستاذ ذاكر علي آل حبيل 

للحديث مفصاًل حول هذا الموضوع.

ن�س المحا�سرة:
بداية أشير إلى أني لن أكون محاضًرا الليلة بقدر ما سأتكلم عن المراحل التي 

تدرجت بالمملكة في موضوع حقوق اإلنس�ان منذ بدايته فيها، وحتى صدور تقرير  

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان ع�ام 006)م )6)4)ه(، األمر الذي يثلج صدر 

المتابع. 
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بدأ تدش�ين مش�روع حقوق اإلنس�ان ف�ي المملك�ة بإنش�اء الجمعي�ة الوطنية 

لحقوق اإلنس�ان عام 004)م )4)4)ه( برئاس�ة الدكتور عبد الل�ه العبيد حتى إذا 

ما عين وزيًرا للتربية والتعليم، خلفه نائبه آنذاك الدكتور بندر حجار الذي استضافه 

منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف سابًقا. 

بعد ذلك، أنش�ئت هيئة حقوق اإلنس�ان برئاسة معالي الش�يخ تركي السديري 

بمثاب�ة وزارة له�ا كام�ل الصالحية لالطالع عل�ى الكثير من تفاصي�ل االنتهاك وما 

يجري داخل الوزارات من تجاوز لألنظمة والقوانين. وفي عام 006)م )6)4)ه(، 

دخلت المملكة إلى مجلس حقوق اإلنس�ان، وأصبحنا نقرأ مفهوم حقوق اإلنسان 

ف�ي كثير من المجاالت بش�فافية، وبتن�ا نالحظ المتابعات الدقيق�ة لتفاصيل انتهاك 

حقوق اإلنس�ان داخ�ل المملكة، األمر ال�ذي يدعو للتفاؤل، إذ ما ت�م إنجازه حتى 

اآلن يتوازى كًما وكيًفا مع وضعنا الثقافي البطيء الحركة.

وقب�ل أن ندخ�ل في بعض تفاصيل ذلك، ونعرج عل�ى تقرير الجمعية األخير، 

أريد أن أذّكر بوضع حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية.

انضم�ت المملك�ة إل�ى أربع م�ن اتفاقي�ات األم�م المتحدة الرئيس�ة الس�بع، 

والمعني�ة بحق�وق اإلنس�ان، وه�ي االتفاقي�ة الدولية لحق�وق الطفل ع�ام 996)م 

)6)4)ه(، واتفاقي�ة القض�اء عل�ى جميع أش�كال التمييز العنصري ع�ام 997)م 

)7)4)ه(، ث�م اتفاقي�ة مناهض�ة التعذي�ب وغي�ره م�ن ض�روب المعاملة القاس�ية 

أو ال�ال إنس�انيه أو المهين�ة ع�ام 997)م )7)4)ه(، وأخي�ًرا اتفاقي�ة القضاء على 

جمي�ع أش�كال التميي�ز ضد الم�رأة ع�ام 000)م )0)4)ه(، كم�ا انضمت كذلك 

إل�ى خم�س اتفاقيات للعمل الدولية م�ن أصل ثمان، وهم�ا االتفاقيتان 9) و05) 

الخاصتان بالس�فر والعمل اإلجباري، واالتفاقيتان 00)و))) الخاصتان بالتمييز 

في ش�غل الوظائف، واالتفاقي�ة )8) الخاصة بمنع اس�تخدام األطفال القاصرين، 

فيما تحفظت على أحكام بعض االتفاقيات إما لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية، أو 
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لعدم االعتراف بصالحيات لجانها. 

كذل�ك انضم�ت إلى الميث�اق العربي لحقوق اإلنس�ان المعدل ال�ذي اعتمده 

مؤتمر القمة العربية في تونس عام 004)م )4)4)ه(، ولكن لم تصادق عليه بعد، 

ش�أن معظ�م الدول العربية. وهذا ه�و تقريًبا ما تم في المملكة حول مس�ألة حقوق 

اإلنسان حتى ذلك الوقت، ولكن ما الذي جرى بعد ذلك؟

أنا أعتقد بحصول تطور ال بأس به أمكن االعتماد عليه في رصد حركة وتوثيق 

انتهاكات حقوق اإلنس�ان في كثير من المفاصل؛ فقد الحظنا ارتفاع نسبة استخدام 

لفظة )حقوق اإلنس�ان( عند الكّتاب والمثقفين الس�عوديين بشكل كبير طال وطارد 

الكثي�ر من االنته�اكات داخل العديد من قطاعات المؤسس�ات الحكومية تحديًدا. 

وسعت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في محاولة لبسط رصدها وتوثيقها لكثير 

م�ن االنته�اكات داخل الجهات المعنية أيًضا من س�جون ومن اعتقاالت تعس�فية، 

وقالت رأيها هنا وهناك في كثير من االنتهاكات الحاصلة؛ لتفاجئ المراقبين مؤخًرا 

بتقرير مفصل وشامل للكثير من الموضوعات الحقوقية التي كانت يوًما ما خطوًطا 

حمراء.

وكخطوة متقدم�ة، اتصلت الجمعية بوزارة الخارجي�ة، للدفع بالتصديق على 

العهدين الدوليين في الحقوق السياسية والمدنية والحقوق االجتماعية االقتصادية 

والثقافية، ولئن تم ذلك فستكون الجمعية قد قطعت شوًطا كبيًرا كون هذين العهدين 

هم�ا اآلليتان التنفيذيتان لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان. ويؤكد التقرير على أن 

الجمعية تراسلت أو اتفقت مع وزارة الخارجية بأنه قريًبا سيتم التصديق على هذين 

العهدين.

أع�رض عليك�م س�ريًعا بعض م�ا جاء ف�ي التقري�ر المفصل، وهو ف�ي حدود 

األربعي�ن صفحة، وس�أركز على القضايا المهم�ة التي لم يمكن يوًما ما باس�تطاعة 
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أح�د أن يتح�دث فيه�ا. وقبل ذلك، أش�ير إلى ما ذك�ره التقرير من أن ه�م الجمعية 

الحقيق�ي ه�و نش�ر ثقاف�ة حق�وق اإلنس�ان بي�ن المواطني�ن والمقيمي�ن واألجهزة 

ا في  الحكومي�ة وإدخالها ف�ي مناهج التعليم في مختلف مراحله. وهذا أمر مهم جدًّ

تص�وري، وأعلم من مصادر موثقة أن عماًل حثيًثا قائم لتدش�ين مفاهيم هذه الثقافة 

في منهج مبسط للتعليم األساسي لحقوق اإلنسان.

يشير التقرير إلى أن الجمعية تلقت خالل الثالث سنوات الماضية قرابة العشرة 

آالف ش�كوى، بلغت نس�بة قضايا الس�جناء فيها 8)%، وقضايا األحوال الشخصية 

7%، وقضايا العنف األسري 8%، والقضايا اإلدارية ))%، والقضايا العمالية 3)%، 

في حين بلغت الشكاوي ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 6%، وقضايا األحوال المدنية 

7%، وانته�ت نس�بة قضاي�ا أخرى متفرقة إل�ى 9)%.وقد ركز التقري�ر على محاولة 

المواءم�ة بي�ن كثير من مفاهيم حقوق اإلنس�ان ومفاهيم المصدر التش�ريعي داخل 

المملكة، وأرجعها للكثير م�ن األنظمة والقوانين ذات الطبيعة اإلجرائية، وبالذات 

نظام اإلجراءات الجزائية، بصفته الجانب ما قبل التنفيذي في مسألة القضاء ومسألة 

الحق�وق والواجبات الذي يجب االلت�زام به من قبل الجهات المختصة وخصوًصا 

وزارة الداخلية.

وقد نص التقرير على العديد من مفاهيم حقوق اإلنس�ان األساس�ية في جانب 

نظ�ام اإلجراءات الجزائية، موضًحا جميع اإلج�راءات المتعلقة بالقبض والتوقيف 

والتحقي�ق وحرية الدفاع لكل متهم وحماية الحرية الش�خصية ألي إنس�ان؛ بحيث 

ال يج�وز القب�ض علي�ه أو تفتيش�ه أو توقيفه أو س�جنه إال في األح�وال المنصوص 

عليها نظاًما، كما أكد النظام على حق كل إنس�ان في حرمة شخصه ومسكنه ومكتبه 

ووسائل اتصاله. وبين هذا النظام إجراءات المحاكمات الجزائية وبطالن كل إجراء 

مخالف ألحكام الش�ريعة اإلس�المية أو األنظمة المس�تمدة منها وطرق االعتراض 

عل�ى األح�كام وعلى حق المته�م في التعويض الم�ادي والمعنوي لم�ا يصيبه من 
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ضرر إذا حكم بعدم اإلدانة.

ورص�د بعض التج�اوزات التي تح�دث داخل س�جون المملكة، م�ن معاقبة 

الس�جناء بعقوبات ل�م ينص عليها النظ�ام، أو تعذيبهم للحصول عل�ى اعتراف ما، 

أو إهان�ة كرامته�م، كما رصد قيام بعض جهات القبض باقتحام البيوت أو تفتيش�ها 

دون إذن أصحابه�ا، أو إذن كتاب�ي من الجهة المختصة. وفي ه�ذا الجانب، أكدت 

الجمعية تحقيق تجاوب من المسؤولين مع من رفع شكوى بذلك.

ومم�ا رص�ده التقرير أيًض�ا، ممارس�ات بعض فئ�ات المجتمع الت�ي تتضمن 

التفرقة بين مواطني الدولة على أساس المنطقة أو القبيلة أو المذهب أو األصل، أو 

بين مواطنيها والمقيمين، مما يهدد وحدة الش�عب ويؤثر س�لًبا على مفهوم االنتماء 

إل�ى الوطن، ويعزز روح العصبية واالنتماء إلى جماعات عرقية أو إقليمية، مقترحة 

اعتماد إجراء عقابي لمن يتعدى على مواطن آخر ضمن هذا اإلطار.

وق�د دع�ت الجمعي�ة من خ�الل التقري�ر لتكوي�ن محكم�ة عليا تمنح س�لطة 

إلغ�اء كل فق�رة أو نص ف�ي أي نظام أو قرار يتع�ارض مع الحقوق الدس�تورية، بل 

ويمك�ن أن تقوم المحاكم العادية بهذه المهمة بفاعلية ألنها غير مختصة من ناحية، 

ولي�س لها مراقبة األنظمة ب�ل عليها تطبيقها من ناحية أخرى. وتطبيق النظام بكفاءة 

يتطلب إصدار الئحة تنفيذية لم تصدر حتى اآلن، مما يفس�ح المجال لالجتهادات 

الشخصية التي ينتج عنها بعض التجاوزات واالنتهاكات.

أيًض�ا ن�ص التقرير عل�ى النظام األساس�ي للحك�م، والذي يجهل�ه الكثير من 

المواطنين، وهو بذلك مرجع دستوري يمكن االتكاء عليه لنص أحد مواده على أن 

جمي�ع المواثي�ق والمعاهدات التي صادقت عليها المملك�ة ملزمة قانوًنا وال يجب 

خرقه�ا. وأخيًرا ق�ّدر التقرير التع�اون والتفاهم الذي�ن أبدتهم�ا وزارة الداخلية في 

العديد من قضايا أثارتها الجمعية معها، وبدأت في توجيه منسوبيها للتقّيد بنصوص 
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نظام اإلجراءات الجزائية وما تتضمنه من حقوق وواجبات، مع مراعاة المس�ؤولية 

الملقاة على عاتق الوزارة للحفاظ على امن المجتمع.

بش�كل س�ريع، هذه بعض النقاط الت�ي أردت إثارتها أمامك�م، ولكن قبل هذا 

ا، وهي أن هناك ما يش�به األمّية القانونية  وذاك، أردت التأكي�د عل�ى نقطة مهم�ة جدًّ

ل�دى المواطني�ن، الحال�ة التي حرك�ت فينا تج�اوز األنظمة وخرقها، م�ع العلم أن 

اإللم�ام باألنظمة ل�ه جانبان مفيدان، فتفعيل هذه األنظمة س�يظهر الثغرات لتس�د، 

وم�ن جان�ب آخ�ر تس�د فرصة تس�لط بعض أصح�اب المراك�ز م�ن ذوي النفوس 

الضعيفة على المواطنين.

شكًرا لكم وأتمنى أن تفيدونا بأسئلتكم ومداخالتكم وإضافاتكم أيًضا.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ علي البحراني )تربوي ونا�ضط اجتماعي(:

م�ا طرحت بخصوص نظ�ام اإلجراءات الجزائية كان قيًما، وفيما يخص نش�ر 

ا له قد خرق،  ثقافت�ه بي�ن المواطنين، أرى أن فط�رة المواطن كفيلة بإش�عاره أن حقًّ

إن م�ن يج�ب تثقيفهم بهذه الحقوق هم جهات القبض أنفس�هم، فمن يلزمهم بهذه 

القوانين؟

المحا�ضر: 
الحقوق الطبيعية التي يشعر اإلنسان من خاللها بمهانة كرامته، أو أن هناك تعدٍّ 

على حقوقه.. تحتاج ألطر ناظمة، ونحن في هذا العصر نحتاج إلى أطر ناظمة، أحدها 

الك�م الهائ�ل من المعاه�دات والمواثيق التي تنظم عالقة اإلنس�ان بأخيه اإلنس�ان. 

وهن�اك تفاصي�ل كثيرة موجودة داخ�ل التقرير عنت بمهمة محاول�ة اطالع الجهات 

األمني�ة بنظامه�م الداخل�ي، وعلى األخ�ص الش�رطة والمباحث العام�ة والجهات 

القابضة؛ فهم ال يعرفون هذه النظم ويجهلون أبس�ط حقوق المحقق والسجين. بيد 
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أن�ه، والح�ق يقال أن تفعي�ل األنظمة يأتي تلقائًيا مع كل حادث�ة انتهاك حينما يطالب 

المواطن بحقه فيها، ولذا على المواطن أن يلم بهذا النظام في الدرجة األولى.

الأ�ضتاذ مو�ضى الها�ضم )تربوي ونا�ضط حقوقي(:
تحدث األستاذ ذاكر الحبيل عن خطوط محددة تم التطرق لها في التقرير، هل 

ننتظر تقرير يتعدى الخطوط التي وقف عندها التقرير الحالي؟

المحا�ضر:
فيما يخص سؤال األستاذ موسى الهاشم، أعتقد أن كل الظروف باتت مؤاتية. 

لقد ألزمت المملكة نفسها بتحسين حقوق اإلنسان على المستوى الوطني والدولي، 

وذلك بانضمامها لمجلس حقوق اإلنس�ان ب� 6)) صوًتا، فسمحت لجهات كانت 

ممنوع�ة من دخول المملكة بالعمل فيها، كمنظمة مراقبة حقوق اإلنس�ان، ومنظمة 

العف�و، وغيره�ا. كذلك مش�اركة المملكة ع�ام 000)م )0)4)ه( لمؤتمر األلفية 

ووقع�ت خالله عقًدا بنش�ر ثقافة حقوق اإلنس�ان، وش�عورها ب�أن المواطن تجاوز 

الحالة الراكدة بسعيه لتطوير الحالة السياسية في البالد.

الأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(:
بالرغ�م م�ن كل النقاط الجميلة الت�ي ذكرها التقرير، لكنه ل�م يتعرض لقضايا 

الممارس�ة الديمقراطي�ة، كم�ا ل�م يتع�رض لقضايا األحوال الش�خصية باإلنس�ان 

وللمرأة بالذات ولقضايا التنمية، األمور التي ال يمكن تجاهلها. 

م�ن جهة أخ�رى، كيف يمكن أن تس�تمر آلي�ة تطبيق حقوق اإلنس�ان مع عدم 

الفص�ل بين الس�لطات الثالث، ونحن نعل�م أن حقوق اإلنس�ان يقتضي بالضرورة 

فصل السلطات الثالث؟

أخيًرا هل هناك مؤش�رات على أن يتطور هذا األمر، بحيث يس�مح عبر الزمن 
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ببروز قضايا ومؤسسات المجتمع المدني أم سيبقى كما هو مجرد مخرج لمجموع 

الضغوطات السياسية من الداخل والخارج. 

المحا�ضر:
ا بالنس�بة لي  الحقيق�ة أن م�ا ت�م حقيق�ة ف�ي التقري�ر يعتبر خط�وة متقدم�ة جدًّ

كحقوق�ي، وكذلك بالنس�بة لكثير م�ن المعنيين بهذا الجانب ف�ي المملكة، وأحلم 

مستقباًل بتحقيق جميع ما نطمح له مما ذكرت.

ا  والمتاب�ع لحركة حقوق اإلنس�ان في العالم العربي، يج�د أن هناك حركة جدًّ

قديم�ة يصل عمره�ا ألكثر من ثالثين إل�ى أربعين عاًما لم تصدر حت�ى اآلن تقريًرا 

بق�وة ه�ذا التقرير، وأقول ذل�ك انطالًقا من كوني مطلع على كثي�ر من تقارير بعض 

الجمعي�ات ذات الصبغ�ة االستش�ارية عل�ى مس�توى العال�م العربي. ل�ذا أنا أدعو 

لالت�كاء عل�ى هذا التقري�ر ليكون منطلًقا للتحس�ين وليس أيًض�ا للتنقيص من حقه 

بشكل أو بآخر.

وبالمناسبة، دعت الجمعية المعنيين والمهتمين والكّتاب في المملكة بالتعليق 

على التقرير ونقده، ليضاف ذلك في كتيب سيصدر من الجمعية، وهذا يعكس شيًئا 

من حرية الرأي.

الأ�ضتاذ �ضعيد العمير )نا�ضط اجتماعي(:
هل تعني أن الحديث عن حقوق المواطنين والمساواة بينهم أمر سابق ألوانه، 

حيث أنه ال توجد ثمة أنظمة تحمي حقوقهم بالصورة المطلوبة؟

المحا�ضر:
ال أعتقد بأن اإلش�ارة في حدِّ ذاتها بعدم المس�اواة بين المواطنين على أساس 

قبائل�ي ومناطق�ي ومذهبي تس�توعب ما تق�ول، أما األم�ور األخرى ف�ذات طبيعة 
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خصوصي�ة ببعض المناط�ق أو بعض المذاهب اإلس�المية الموجودة في المملكة، 

وأعتقد إنها خطوات تبدو لي متقدمة وسوف يتم تحسينها في المستقبل.

وتذكي�ر المواطنين باالنتهاكات التي تمت عل�ى إخوانهم المواطنين اآلخرين 

يخل�ق في ح�دِّ ذاته حالة من التضام�ن والمحورية باتجاه القضاي�ا العامة، وبالتالي 

يالق�ي اهتماًما من قبل المس�ؤولين الذين لديهم بالفعل قدرة نف�اذ هذه األنظمة أو 

تلك.

كما أن الموضوع في حدِّ ذاته كش�ف عن انتهاك حقوق اإلنس�ان، وهي خطوة 

أولي�ة لتحس�ين وضعه. والواقع أن هن�اك أنظمة تحمي حقوق اإلنس�ان، لكنها غير 

مفعل�ة، فض�اًل ع�ن المواطنين الذين ال يطالبون بتحس�ين وض�ع حقوقهم حتى في 

داخل نطاق العمل.

الأ�ضتاذ �ضعيد الحداد)موظف قطاع خا�س(:
يس�تغل الكثي�ر م�ن المس�ؤولين القوانين لتطبي�ق نواياهم الس�يئة، في حين ال 

يرتفع كثير من الش�كاوي حتى على مس�توى الدائرة أو الش�ركة أو الجامعة، بسبب 

عدم قدرتنا على تصنيفها أو إثباتها.  فبم تنصح لتصنيف هذه النوعية من المشاكل؟

المحا�ضر:
أن�ا أعتقد أن مس�ؤولية كبيرة تقع عل�ى عاتق الموظف نتيجة استش�راء التمييز 

في الوظيفة أو في التقارير الس�نوية أو في التمييز بين الموظفين، لس�كوته عن الحق 

وعدم دفاعه عن نفس�ه كما يجب ضمن قوانين الش�ركة التي ينتسب لها، رغم أنه له 

الحق كل الحق في االعتراض.

وت�زور المملكة بين الحين واآلخر لج�ان دولية يعنى بعضها بقضايا الحريات 

الديني�ة، وه�ذا يعط�ي انطباًعا جي�ًدا أن هن�اك محاولة لتحس�ين مس�تويات حقوق 

اإلنس�ان المعنية حتى بشؤون األقليات. أقول ذلك وأؤكد على أن المعرفة الواقعية 
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لكثير مما يجري، أفضل من الكتابة عنها عن بعد. وبالمناس�بة، أنا أرفض ش�خصًيا 

مس�مى )أقلية( وأعترض عليه، فلم يعد يطرح؛ وقد اس�تبدل ف�ي الدولة المعاصرة 

بمفه�وم المواطنة، وبمجرد انبثاق ميثاق األمم المتحدة لن يذكر هذا المصطلح إال 

لنقده.

الأ�ضتاذ �ضعيد الحداد )موظف قطاع خا�س(: 
في المقابالت الش�خصية للتوظيف أو الدراس�ة، قد يطرح مجري اللقاء على 

الش�خص س�ؤااًل مذهبًيا رغبة منه ف�ي رفضه، وحين يرفضه، ال تك�ون هناك فرصة 

إلثبات سوء نيته وطائفية قراره، وهنا تقع على المتقدم صعوبة في عالج الموقف. 

المحا�ضر:
دعني أخبرك بموقف عش�ته ش�خصًيا، كنت أقدم البتعاث ابنتي فجاءني اثنان 

م�ن الش�باب اللذين أعرفهم وكانا يقدمان طلب ابتعاثهم�ا هما اآلخران، وأخبراني 

بط�رح اللجنة عليهما أس�ئلة مذهبية؛ فدخلت بهما على الدكت�ور عبد الله المعجل 

آن�ذاك وأخبرته بما حص�ل للطالبين، األمر الذي أكداه بدورهم�ا وزادا عليه فطلب 

منهم�ا الجلوس، ونادى مدير مكتبه وس�أله عن اللجن�ة المذكورة. ما حصل، يؤكد 

أن خروج الش�كاوى إلى المس�ؤولين التنفيذيين يصلح الكثير من األمور، على غير 

ما ينتجه اجترار التظلم.

الأ�ضتاذ اأمين التاروتي)تربوي(:
إل�ى أن يت�م موض�وع التوعي�ة والوعي بحق�وق اإلنس�ان في منطق�ة القطيف 

تحدي�ًدا، ه�ل تحتاج ه�ذه المنطقة إلى ش�به مكتب يتبن�ى قضايا المنطق�ة، ويكون 

مسؤواًل عن رفعها تظلًما؟
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المحا�ضر:
مم�ا ج�اء ف�ي التقري�ر، مطالبت�ه بإفس�اح المج�ال لجه�ات أهلية أخ�رى غير 

الجمعية التي ال تزال تعتبر نفسها أهلية رغم إنشائها بقرار ساٍم، وأوصت أن تضاف 

مؤسس�ات هذه الجهات إلى س�لم التراك�م الطبيعي لحركة حقوق اإلنس�ان داخل 

المملك�ة. األم�ر يحتاج إلى وقت فق�ط، ومعروف أن الدكت�ور منصور القطري هو 

مس�ؤول مكتب فرع هيئة حقوق اإلنس�ان، كما يوجد فرع الجمعية الوطنية لحقوق 

اإلنس�ان بالمنطقة الش�رقية ومن مسؤوليه الدكتور عبد الجليل آل سيف، واألستاذة 

عالية فريد، واألستاذ جعفر الشايب، واألستاذ محمد الجبران. 

الأ�ضتاذ مو�ضى الها�ضم )تربوي(:
حينما نتحدث عن حقوق اإلنس�ان، فإننا نحمل الحكومة المس�ؤولية الكاملة 

عن أي انتهاك يحدث وننس�ى أنفس�نا، ففي بيوتنا وداخل أس�رنا، تحصل انتهاكات 

كثي�رة مخجلة، وأظن أنه حتى يت�م إنصافنا ومعاملتنا بعدل، علين�ا أن نبدأ ذلك من 

أنفسنا ومع من حولنا.

المحا�ضر:
ليس لدي تعليق على ذلك وأتفق معك تماًما.

مدير الندوة:
نش�كر الجميع على حضورهم وعلى اس�تماعهم كما نشكر األستاذ ذاكر علي 

آل حبيل على عرضه لهذه المحاور الجميلة، ونس�أل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 

وإياكم جميًعا لفهم حقوقنا، واألسلوب األمثل للمطالبة بها، إلى أن نلتقي بكم مرة 

أخرى في هذا المكان المبارك. لكم التحايا والشكر.





الندوة ال�انية والع�سرون

كيف نواجه المخدرات؟
1428/5/26ه الموافق 2007/6/12م

ال�سيوف: م�موعة الخ� الم�ستقي� �
مدير الندوة: الأ�ستاذ عبد الباري اأحمد الدخيل*)1) �

* كاتب وباحث تاريخي





كيف نواجه المخدرات ؟

مقدمة مدير الندوة
ب�دأ برنام�ج زمال�ة المدمني�ن المجهولين في المملك�ة العربية الس�عودية عام 

993)م )3)4)ه(، وذل�ك عندم�ا قام خمس�ة أش�خاص من المدمني�ن المتعافين 

باالجتم�اع على طريق�ة زمالة المدمنين المجهولين، وكان�ت أول مجموعة للزمالة 

في المملكة قد قامت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، استمر بعدها البرنامج في 

االنتش�ار والتوس�ع في مختلف مناطق ومدن المملكة، حتى بلغ عدد المجموعات 

المس�جلة رس�مًيا في المكتب العالمي عش�ر مجموعات موزعة ف�ي عدد من مدن 

المملكة؛ تعمل بش�كل مستمر ومنتظم وتعقد ما مجموعه 50 اجتماًعا أسبوعًيا مع 

500 مدم�ن متعاٍف. ومن هذه المجموعات مجموع�ة النجوم، ومجموعة األمل، 

ومجموع�ة الخيم�ة، ومجموعة ب�در، ومجموعة الخط المس�تقيم التي نس�تضيفها 

الي�وم. وأول م�ا نبدأ به ندوتنا الليلة تعريف عضو المجموعة األس�تاذ عبد الرحمن 

للمدمن، يتبعه األستاذ كاظم بطرح برامج المدمنين المجهولين.

الأ�ضتاذ عبد الرحمن)ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
نحن هنا لمس�اندة المدمني�ن الذين ال زالوا يعان�ون. والمدمن هو من يتعاطى 
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المخ�درات بش�كل ال يس�تطيع فيه االس�تغناء عنها دفع�ة واحدة، يدفع�ه لمحاولة 

توفيره�ا بكل الط�رق الممكنة لديه، والتي قد تعرضه للس�جن والعقاب، كمحاولة 

السرقة أو القتل أحياًنا.

الأ�ضتاذ كاظم)ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
»المدمنون المجهولون« زمالة مجتمع ال يس�عى لتحقيق الربح، يشكله رجال 

ونس�اء أصبحت المخدرات بالنس�بة لهم مش�كلة رئيس�ية، ويرغب�ون في التخلص 

منها للعيش بش�كل طبيعي. وهذا ما نقوم به � تماًما � في مجموعة الخط المستقيم، 

عب�ر تنفيذ برنامج قائم على مبادئ س�هلة وبس�يطة نتبعها في حياتن�ا اليومية، نلتقي 

بانتظام، ونتطارح همومنا ومشاكلنا مع اإلدمان، ودفع بعضنا البعض لتحقيق مطلبنا 

األساسي وهو االمتناع عن تعاطي المخدرات.

في زمالة المدمنين المجهولين ال توجد قيود؛ لعدم انتسابها لمنظمات أخرى، 

ولي�س له�ا أي صلة بجهات سياس�ية أو ديني�ة، أعضاؤها ال يوقع�ون تعهدات، وال 

يقدم�ون وع�وًدا، وه�ي بذل�ك ال تخض�ع للمراقبة ف�ي أي وقت. بإم�كان من أراد 

االنتس�اب له�ا أن يفع�ل ذل�ك في أي وقت يش�اء بغض النظ�ر عن عم�ره أو هويته 

الجنسية أو عقيدته وديانته. 

والزمالة ال تهتم بنوعية المخدر التي يتعاطاها المدمن أو كميتها بقدر اهتمامها 

بالمدمن نفسه، ترحب به وتعرفه على بقية أعضاء المجموعة وتفرد له في جلساتها 

نصيب األسد حتى تطمئن من انخراطه في المجموعة دون حواجز.

مدير الندوة:
لق�د لق�ي برنام�ج زمال�ة المدمني�ن التائبي�ن أو المجهولي�ن نجاًح�ا ونم�ًوا 

س�ريعين، األمر الذي يؤكده عدد االجتماعات المس�جلة للمدمنين المجهولين في 

العق�ود األخيرة. ففي أمري�كا � حيث كانت البداية � تذك�ر اإلحصائيات تزايد عدد 
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االجتماع�ات ف�ي ع�ام 983)م ) 403)ه( إل�ى 966) اجتماًعا ف�ي أكثر من )) 

دول�ة، بع�د أن كان عددها أقل م�ن 00) اجتماع في ث�الث دول فقط عام 978)م 

)407)ه(. وق�د بلغ عام 993)م )3)4)ه( ما يزيد على 9) ألف اجتماع في 60 

دول�ة ل� 3) أل�ف مجموعة، ليصل ع�ام )00)م )4)4)ه( إل�ى 30 ألف اجتماع 

ف�ي 08) دولة ل� 0) أل�ف مجموعة، وانتهى في عام 005)م )6)4)ه( ألكثر من 

33.500 اجتماع في 6)) دولة ألكثر من 500.)) مجموعة مسجلة.

الأ�ضتاذ محمود )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
أرحب بالحضور وبصاحب المنتدى وبالجميع.

أنا اسمي محمود من زمالة المدمنين المجهولين فبالتالي سأتكلم عن المدمن 

وقلياًل سأتكلم عن تجربتي الشخصية مع المخدرات منذ أدمنتها، وحتى استطعت 

التخلص منها والعمل على مساعدة المدمنين لتحقيق ذلك. 

أش�ير بداي�ة إل�ى أني حي�ن أدمنت المخ�درات ل�م أك�ن فقي�ًرا أو مريًضا وال 

محتاًج�ا. أنا مدمن ل�م أفتقر يوًما لوعي بخطر المخ�درات، بل كنت أعلم بخطرها 

علي وعلى المجتمع الذي أعيش�ه، بيد أني كنت أحدث نفس�ي عن كون ما أفعله ال 

يتجاوز التجربة التي لن تؤثر فّي حتًما ما دمت ملتزًما بالمنهج الذي تربيت عليه منذ 

صغري، والقائم على )ال تكذب، ال تسرق(، حتى وجدتني في آخر المطاف مدمنًا 

ا على  عل�ى م�ا ال يتوف�ر لي دونما كذب أو س�رقة، وحينه�ا كان الوقت متأخ�ًرا جدًّ

التراجع دون تقديم ضريبة، إذ سيطر المخدر على كياني سيطرة تامة.

انخراط�ي م�ع مجموع�ة كانت تعاني م�ا أعاني م�ن عجز لمواجهة المش�كلة 

جعلني أستس�لم تماًما للواقع المري�ر مؤماًل أن يأتيني الحل من قبل اآلخرين الذين 

لم يكونوا يأتون.

واس�تمر بي الحال لسنوات تدهور فيها حالي من سيء ألسوأ، حتى سخر الله 
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لي الطريق الصحيح فتعرفت على مجموعة الزمالة وانخرطت معها فشعرت بتآلف 

مع أناس يش�بهوني في المش�كلة، في لغ�ة الحديث، وال ي�كاد أحدهم ينظر لآلخر 

نظرة مختلفة تش�عره بأن�ه منبوذ أو غير مرغوب فيه لفس�اده وإجرامه وليس لمرضه 

كم�ا هو الواقع. لقد اس�تطعت مع ه�ذه المجموعة أن أحاصر ضعف�ي بتقبل كوني 

مدم�ن أواًل، األم�ر ال�ذي كنت أرفضه وأخجل م�ن االعتراف ب�ه، وجربت أن أبدأ 

التغيير في ذاتي كخطوة أولى للتغيير وكنت انتظر أن يتغير العالم ألتغير، فاحترمت 

نفسي وقدرتها ليحترمني اآلخرون ويقدروني. 

واجهت صعوبات في بداية طريقي، وهذا ما صرح لي به زمالء المجموعة من 

واق�ع تجاربهم، ولكن رغبت�ي الملحة في الوقوف مجدًدا عل�ى قدمي التي خانتني 

طوي�ال، وأملي في حياة نقية جعلني أقاوم ضعفي، فاس�تطعت بفضل الله عز وجل 

أن أتج�اوز أزمتي، وأن�ا اليوم أحد أفراد الزمالة، ال أزال أحضر لقاءاتها، أس�اعد ما 

استطعت من جاء بعدي كما ساعدني من كان قبلي وكلي أمل أن يوفقني الله في أن 

أساهم في عمل الخير. 

الأ�ضتاذ م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
أن�ا عضو زمالة المدمنين المجهولين، واس�مي مصطف�ى. أرحب بكم جميًعا 

وال أخفيك�م س�عادتي لكوني بينكم الليلة في هذا االجتماع المفتوح الذي س�ألقي 

فيه عليكم تجربتي مع اإلدمان في محاولة إليصال رسالة للمجتمع عن المدمن.

لق�د تعاطيت المخدرات لمدة خمس�ة وعش�رين عاًم�ا بدأتها باعتق�اد مفهوم 

خاطئ عن كون )الحشيش( حالل لعدم ذكر ذلك في القرآن الكريم كما هو الحال 

مع الخمر. وقد واجهتني بعض المش�اكل األس�رية مع والدي الذي كان يقلل دائًما 

من ش�أني وفاعليتي في المجتمع فدفعني � مع عنادي وفضولي � للس�فر للخارج، 

مما أتاح لي مس�احة أكبر من الحرية اس�تغليتها خطأ في البحث عن نشوة أنسى بها 
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واقعي المتعب. وإذ حقق لي الحش�يش ذلك، تضاعف تعاطّي للمخدر لتتضاعف 

مش�اكلي يوًما بع�د يوم رغم أني ش�خص متعل�م وصاحب وظيف�ة مرموقة، أرأس 

القسم الذي أعمل فيه، ويعتمد علي رؤسائي كثيًرا في تسيير خطة العمل.

بع�د ثم�ان س�نوات م�ن التعاطي زوجن�ي والدي البن�ة عمي رغبة من�ه في أن 

أتحمل المس�ؤولية وأس�تقيم، وكانت تصغرني باثني عش�ر عاًما، وكانت ربيبة دين 

والت�زام هي وأخوتها الثمانية الذين لم يكن يوجد بينهم مدخن واحد. عش�ت معها 

ثالثة عشر عاًما عانت فيها معي كثيًرا، فبعد أن رزقنا بثالثة أوالد، بدأت سلسلة من 

اإلس�قاطات والوالدات الكامل�ة التي كان األجنة يموتون فيها بس�بب تعاطي لعدة 

أنواع من المخدرات في آن واحد.

ال أخفيك�م أني كن�ت أتألم حين أجال�س المحترمين الش�رفاء وأجدني بينهم 

خائًف�ا متوتًرا، رغم تبلد مش�اعري حي�ن يتطلب مني ذلك موقف م�ا، كما في عدم 

اكتراث�ي لمش�اعر زوجتي حي�ن والدة طفل ميت لنا، أو كعدم تأثري بما أس�مع في 

الحسينية من قراءة دينية، وكنت أرغب في إبداء تأثري ليقال أني أبكي.

حصلت لي في حياتي مصادفات كدت أفقد على إثرها وظيفتي لكن القدر كان 

يقف بجانبي، ومن هذه المصادفات أنه فاجأتنا في العمل لجنة األمن واالستخبارات 

لتحليل دم الموظفين وكنت آنذاك قد تعاطيت حبوًبا منشطة وحشيًشا، مما أرعبني 

وجعلني أفكر في مستقبلي الوظيفي الذي سينتهي بمجرد ظهور نتيجة تحليل دمي، 

إال أن رئيس�ي في العمل قطع علي تفكيري بقوله لي أني فوق مس�توى الش�بهات. 

وكاد ذل�ك أن يقتلن�ي ويعصف بي س�ؤال: لَِم وأنا العاصي؟، ه�ل لوقوف زوجتي 

المؤمن�ة مع�ي، وتحمله�ا إياي، وطاعتها ل�ي فيما دون معصية الخال�ق حتى أثبتت 

جدارتها في أن تصلح رجاًل مثلي وتغيره80)°، وأنا أقدم لها ولمثلها � بالمناس�بة � 

خالص شكري وتقديري وامتناني.
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نقط�ة التحول في حيات�ي كانت بعد هذه الحادثة بأربعة أي�ام، فبعد صالة فجر 

الي�وم الرابع خرج�ت متوجًها لعملي، فرأي�ت رجاًل عجوًزا للتو عاد من المس�جد 

ولس�انه ي�ردد )أصبحن�ا وأصبح الملك لل�ه، ال إل�ه إال الله(، حينه�ا تذكرت كيف 

أن�ي أب�دأ يومي بطلب المخدر أتعاط�ى ألعيش وأعيش ألتعاط�ى، وعدت للمنزل 

وأخرجت من المخدرات ما قيمته حوالي أحد عشر ألف ريال، وبدأت في التعاطي 

حتى المساء فاسود وجهي وشعرت أني سأموت، فخرجت من المنزل ورأيت نفس 

الرج�ل العج�وز يصلي على محمد وآل محمد فس�ألته إن كان�ت القيامة قد قامت، 

فأخبرني بأنها ليلة ذكرى مولد اإلمام الحسينE ، فحدثت نفسي بأنها ليلة مباركة 

وه�ب الله فيها النبي هذه األمة س�بطه، وقررت أنه�ا ال ُبّد أن تكون ليلة والدتي من 

جديد؛ فأخبرت أهلي أني )مدمن( يرغب في العالج فتوجهوا بي لمستشفى األمل 

ألبدأ رحلة العالج.

ف�ي المستش�فى زارن�ي بعض ش�باب زمال�ة المدمني�ن المجهولين ف�ي مدينة 

الظهران وعرفوني بنشاطهم، ودعوني لالنضمام لهم ففعلت، ألني كنت أفكر بقلق 

ف�ي البرنامج الذي عل�ي تنفيذه كي ال أعود للمخدر بعد خروجي من المستش�فى؛ 

وإليمان�ي بأهمي�ة الدور الذي يقومون ب�ه، وبعد عام من كامل م�ن انضمامي لهم، 

تبلورت في رأس�ي فكرة تأس�يس زمال�ة للمدمنين المجهولين ف�ي منطقة القطيف، 

فباش�رت في تنفيذ الفكرة، س�اعدني على ذلك س�ماحة الشيخ حس�ن الصفار بعد 

أن طلبت منه الدعم فلم يتأخر، وأسس�نا مجموعة الخط المستقيم؛ نعمل فيها على 

تحقيق أهداف الزمالة باحتواء من ال يزالون يتعاطون. والمدمنون بالمناس�بة أناس 

طيبون في أغلب أحوالهم، تورطوا بالمخدرات، ويحتاجون الحتواء اآلخرين لهم 

ليتخلصوا منها، وهذا هو ما تقوم به برامج الزمالة انطالًقا من شعار )أنا ال أستطيع، 

ولكن نحن نستطيع(، تماًما كما حصل لي مع من سبقني من زمالء.

اليوم، عمري س�بعة أعوام، حس�بتها ب�دًءا باليوم الذي توقف�ت فيه عن تعاطي 
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المخ�در، أحم�د الل�ه على ذل�ك، وأش�كركم على اس�تماعكم وس�عة صدوركم، 

والسالم عليكم وبرحمة الله وبركاته.

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:

أن�ا ف�ي غاية الس�عادة ه�ذه الليلة لما س�معته م�ن معلومات قيمة ح�ول زمالة 

المدمني�ن المجهولي�ن، فض�اًل ع�ن التجارب الش�جاعة الت�ي تحدث به�ا األخوة 

الش�باب وفيها واجهوا مش�كلة اإلدمان بمنهج أعتقد أننا في حاجة ماسه لالستفادة 

من�ه ف�ي مختلف األم�راض العادية، وه�ذا ما يقوم ب�ه الغرب في ع�الج الكثير من 

مش�اكلهم، كما في مش�كلة االكتئاب الذي ش�كلوا للمصابين ب�ه جمعيات ولجان 

يلتقون فيها لتطارح همومهم ومساندة بعضهم البعض بمخرجات تجاربهم. ونحن 

كأي مجتمع لدينا الكثير من المش�اكل بحاجة إلى أن نستفيد من مثل هذه التجارب 

ونطورها في جميع مجاالت حياتنا.

من جانب آخر، فقد أشار األستاذ مصطفى في حديثه إلى النهج الذي يسيرون 

عليه في معالجة المدمنين، وأرى أننا بحاجة ماسة ألخذ خطوة وقائية لألمام نستطيع 

م�ن خاللها تحصين أبنائنا وحمايتهم من الوق�وع في فخ المخدرات وصرف جهد 

ومال إضافيين إلخراجهم منه.

مدير الندوة:
تحدثت�م أيه�ا األخوة عن تجربتك�م، ولكنكم لم تتحدثوا ع�ن دور الزمالة مع 

المدمنين؟ هل لكم أن تفيدوننا بذلك؟

الأ�ضتاذ محمود)ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
ليس من مهام الزمالة تخفيف اآلالم الجس�مية للمدمن، ولكن بإمكانها تنظيم 
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دخوله للمصح عبر لجنة مس�ؤولة عن ذلك. ويس�تطيع بمجرد خروجه من المصح 

أن ينضم للمجموعة.

وف�ي أول حض�ور للمنتس�ب للمجموع�ة، يرح�ب ب�ه ويك�ون مح�ل اهتمام 

الجمي�ع، ننقل ل�ه تجاربن�ا وخبراتنا ونتن�اول مع�ه االقتراحات التي تس�اعده على 

تجاوز صعوبات ما بعد الش�فاء من المخدر، والتأقلم مع الحياة من جديد ليساعده 

ذلك كله على تحصين نفسه من العودة للمخدرات.

ويعم�ل أف�راد الزمال�ة على إيص�ال رس�التها إلى مرض�ى المصح�ات أيًضا، 

والسجناء المتورطين بقضية المخدرات عبر التواصل معهم في السجن.

وتربط أفراد الزمالة روابط إنسانية متينة يقويها تواصلهم اليومي، واحتفاالتهم 

الس�نوية الت�ي ينظمونه�ا لتعزي�ز عالقاته�م ببعضه�م البع�ض. ول�دى الزمالة خط 

مس�اعدة تلفوني�ة لمن يرغب في التواص�ل من أي مكان في العال�م للحصول على 

الدعم المعنوي.

الأ�ضتاذ جواد )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
أضي�ف على ما تفضل به األس�تاذ محمود عن دور الزمال�ة بأن للزمالة برنامج 

روحاني يحتوي على اثني عشرة خطوة تتمثل في التالي:

األولى:  اعت�راف المدم�ن بأن�ه مدمن، فذل�ك مما يعطي�ه القدرة عل�ى تجاوز 
الصعوبات التي تواجهه.

الثانية:  اإليم�ان بوجود ق�وة أعظم منا وهي قوة الرب ع�ز وجل الذي تؤمن به 
جميع الديانات.

الثالثة:  التوكل على صاحب هذه القوة وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك ينطبق 
على جميع الديانات.
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الرابعة: كتابة المدمن بيان أخالقي دقيق وجريء وصادق عن نفسه.

الخامسة:  مراجعة ما كتب لتحديد عيوبه التي يتمنى التخلص منها ومواجهتها 
أو االعتراف بها لشخص آخر يثق به في توجيهه.

السادسة:  دع�اء الله ع�ز وجل ليخلص�ه من هذه العي�وب التي غالًب�ا ما يكون 
اكتسبها خالل فترة إدمانه.

السابعة:  دعاء الله عز وجل ليخلصه من النقائص الشخصية التي هي في درجة 
أقل عن العيوب كالعادات السيئة.

الثامنة:  كتابة أس�ماء من تس�بب لهم بأذى مادي أو معنوي خ�الل فترة تعاطيه 
دون أن ينقص أحًدا.

التاسعة: تعويضهم على ذلك ولو معنوًيا باعتذار شفهي.

العاشرة: كتابة جدول يومي بتصرفاته السيئة والحسنة.

الحادية عشرة: التأمل في الكون والخلق لتقوية الصلة بالله وتحصين النفس.

الثانية عشرة:  الصح�وة الروحانية وتتأتى بعد تنفيذ الخطوات الس�ابقة بصدق 
يؤه�ل العض�و لحم�ل رس�الة الزمال�ة ونش�رها ف�ي الس�جون 

والمصحات، والمجالس أو عبر اللقاءات المهتمة كما في لقائنا 

هذا، وبذلك يثبت أنه شخص قادر على العطاء واإلنجاز .

الأ�ضتاذ منير النمر ) �ضحفي(:
أواًل أشكر الشباب على جرأتهم في الحديث عن تجاربهم وتوزيعهم أدبياتهم 

بش�جاعة في ش�وارع المنطقة خالل ش�هر محرم الحرام. مما يثير في نفسي تساؤاًل 

حول إن كانت مجموعة الخط المستقيم تحفز مدمني القطيف من الشباب لالنضمام 

له�ا في ظ�ل غرق القطيف بالمخدرات من قبل كب�ار المروجين الذين يضخون في 
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سوقها ماليين الدوالرات وليس من حل مقابل قصور رجال الدين وكبار البلد رغم 

أن تج�ار المخدرات معروفون بأس�مائهم والجهات المس�ؤولة تعرفهم، ولكنها ال 

تستطيع التصرف دون تبليغ المواطنين. 

الأ�ضتاذ فتحي البنعلي )موظف اأهلي(:
إن ما استمعنا له الليلة يدل على الوعي الذي يبشر بخير ولله الحمد. أتمنى أن 

تعمموا رسالتكم لخارج منطقة القطيف بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

الأ�ضتاذ م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
مجموع�ة الخط المس�تقيم هي مجموعة أسس�ت في منطق�ة القطيف، وهناك 

مجموعات أخرى في مختلف مناطق المملكة تقوم بنفس الدور، وآخرها مجموعة 

أبه�ا التي عق�دت أول اجتماع لها قبل أي�ام فقط. وإليماني بال�دور الذي يمكن أن 

تقدمه مجموعة زمالة المدمنين المجهولين، فإني أعمل ما استطعت على أن تكون 

هن�اك مجموع�ة في كل مدينة م�ن مدن المنطقة، وق�د قابلت اليوم مدير مستش�فى 

الجبي�ل الع�ام الدكت�ور ولي�د الحربي، وطلب�ت منه تأس�يس مجموعة ف�ي الجبيل 

ولقيت كل ترحيب وتقدير.

الأ�ضتاذ مح�ضن المح�ضن )تربوي(:
ل�دي مجموع�ة من األس�ئلة حقيقة أوجهها لألس�تاذ مصطفى. م�ا مدى قرب 

مصادر المخدرات من بيوتنا وأبنائنا وما مدى خطرها على أبناءنا؟ ثم كيف نكتشف 

المدمن من خالل تصرفاته إن شك فيه؟ وأخيًرا، كيف نبدأ العالج معه؟

الأ�ضتاذ م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
أم�ا عن م�دى قرب المخ�درات من بيوتن�ا، فقد أش�ار األخ مني�ر النمر لغرق 

القطي�ف بالمخ�درات، وعلى قدر س�عادتي لما أقرأ في الصحف ع�ن أرقام مرعبة 
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ألطن�ان المخدرات التي تصادر في القطيف بين فترة وأخرى أش�عر باأللم؛ لتمكن 

هذه الس�موم أساًس�ا من التوغل إل�ى بيوتنا. وخطرها على أوالدن�ا يبدأ من إعالمنا 

الخاط�ئ ال�ذي ينفخ صورة المدم�ن ويحوله لبطل يس�يطر ويدم�ر. وينتهي بجهل 

اآلباء في بث التوعية داخل أسرهم فيما يخص هذا الموضوع.

أم�ا فيم�ا يختص بس�ؤالك حول كيف نكتش�ف المدمن، فالمدم�ن يعرف من 

خ�الل تصرفاته، ومزاجه المتقلب الذي يصعب عل�ى األهل تحمله، كذلك يعرف 

ا طرأت  بكث�رة طلبه للمال، أو بس�رقته لبعض األش�ياء من المنزل، بأم�ور كثيرة جدًّ

علي�ه وما كانت من ش�خصيته قباًل. كل ذلك يدعو ألخ�ذ الموضوع بجدية إن تأكد 

به�ا إدم�ان هذا الش�خص فإن مس�اعدته أمر واجب يبدأ بإش�عاره بالح�ب والتفهم 

واألمان واالحتواء، ثم بإقناعه بأهمية العالج وإمكانيته. 

الأ�ضتاذ زهير )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
كما تفض�ل الحضور حول تفاقم هذه األزمة ف�ي المجتمع، أوضحت الباحثة 

منى الشربيني المتخصصة بمستشفى األمل على أن 8)% من المسجونين يتعاطون 

المخدر، وهي نسبة كبيرة داخل السجون فكيف بها خارجه؟

ا أن تنتش�ر المخدرات في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم،  من المؤس�ف جدًّ

واألشد أسًفا أن يروج لها نساء وأطفال بدأ استغاللهم مؤخًرا في هذا العمل القذر. 

وألن المش�كلة أكبر من أن يتحملها الش�باب وحدهم، أو الجه�ات األمنية وحدها 

كونها قضية مجتمع، فإن على المجتمع أن يتكاتف ويتعاون للسيطرة عليها.

م�ضارك من الح�ضور:
لي تجارب في عملية التثقيف الصحي واجهت فيها مشكلة جفاف المعلومات 

الت�ي تعط�ى للمتلق�ي، كونها تطرح بش�كل علمي بح�ت دون أن تمس أحاس�يس 

المتلقي ومش�اعره، فال تعود بذلك قادرة على التأثير فيه. يحتاج المدمن لتحس�س 
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ألم�ه وموازات�ه معنوًيا، لذا آم�ل أن ينتبه كل من يرغب في توجي�ه مدمن للعالج أن 

يحاول استيعاب مشاعره واحتوائها إلحداث أثر إيجابي في نفسه.

من جانب آخر، أتمنى أن تعمل مجموعة الخط المس�تقيم على تأس�يس موقع 

الكتروني لها على الشبكة ليسهل التواصل معها.

الأ�ضتاذ م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
يوج�د موق�ع لزمال�ة المدمني�ن المجهولين الس�عودية على الش�بكة وعنوانه 

www.saudina.com وه�و جدي�د في قي�د التطوير، ولكنه يحمل رس�الة عامة 

لجميع أفراد المجتمع، وبذلك يس�تطيع غير المدمنين المش�اركة فيه. 

مداخلة مكتوبة:
هل تواجهكم صعوبات مع المنتسبين الجدد، وما هو مداها؟

الأ�ضتاذ م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
من الواجب التأكيد أن المخدرات تفرض على اإلنسان أن يكون سيًئا رغم أنه 

ل�م يك�ن كذلك قبل إدمانه. ورغم ذلك فإن التعامل معه س�هل من قبل مدمن مثله، 

ا على األسوياء التحكم فيه. األمر الذي يصعب جدًّ

تصلن�ا في المجموعة اتصاالت كثيرة لذوي المدمنين يطلبون فيها مس�اعدتنا 

على إنقاذ أوالدهم، وأذكر مرة أننا استجبنا لدعوة أم لنا لبيتها إلقناع ولدها بدخول 

المستش�فى فخرج علينا حاماًل س�الحه، لكنا اس�تطعنا احتواء ألمه بم�ا نقلنا له من 

تفهم لمعاناته كوننا عشنا تجربته، فلم نخرج من بيته إال وهو معنا.

كذلك تصلنا رسائل صوتية تهدد بالقتل إن لم نوقف نشاط المجموعة، ولكنا 

ال نأبه بمثل هذه الرسائل، فشرف لنا أن نموت في خدمة الوطن.

http://www.saudina.com
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مداخلة مكتوبة:
ه�ل توج�د إحصائي�ات لدى مجموع�ة الخط المس�تقيم عن نس�بة التعافي أو 

االنتكاس بالنسبة للمتعاطين؟ 

ماه�ي أه�م المش�اكل التي تعان�ي منه�ا المجموعة؟ م�ن الناحي�ة اإلدارية أو 

التنظيمية بشكل عام؟

م�ضطفى )ع�ضو مجموعة الخط الم�ضتقيم(:
لكل مرض احتمالية انتكاس، وأفضل ما في برنامج الزمالة هو إتاحته الفرصة 

للمدم�ن للمحاول�ة م�ن جديد إن ه�و انتكس ك�ون المخدر مرض ال ش�فاء له غير 

تحصين النفس ضده.

والحقيق�ة أننا ال نتعامل باإلحصائيات، بل إنا نتهرب منها ربما لما قد تعكس�ه 

نتائجها من مشاعر في النفس، فقد يتعافى واحد فقط من بين عشرة مدمنين لينتكس 

البقي�ة، وه�ذا تماًما م�ا حصل مع مجموعتي الت�ي دخلت معه�ا للمجموعة، إذ كنا 

اثنين وعشرين عضًوا تعافى منا اثنين فقط والبقية ال يزالوا يعانون.

فالمجموعة تعقد اجتماعاتها كل يوم س�بت واثنين وأربعاء وجمعة، والجميل 

أنه�ا ليس�ت مقتصرة على أه�ل القطيف فقط، ب�ل تضم أعضاء م�ن مناطق مختلفة 

داخ�ل وخ�ارج المملك�ة. وألن عدد األعضاء لي�س محدًدا؛ إذ يس�تطيع أي مدمن 

حض�ور االجتماع�ات، فإن عمل إحصائية أمر ليس س�هاًل، ونحن إذ نقيس نجاحنا 

المطرد فإننا في ذلك نعتمد على مستوى الحضور في اجتماعات المجموعة التي ال 

تكاد تعقد في كل مرة دون عضو أو جديد أو أكثر. قبل أسبوع دخل علينا اجتماعنا 

مروج كنت أشتري منه المخدرات قبل سبع سنوات وطلب منا المساعدة، فشعرت 

حينها أني أقف على قمة السعادة والنجاح.

أما عن أهم مشاكل المجموعة اإلدارية والتنظيمية، فالحقيقة أننا ال نعاني شيًئا 
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م�ن هذا القبيل س�وى أن موقعنا صغي�ر مقارنة بعدد أعض�اء المجموعة، ولئن كان 

ا، نش�كر كل من ساهم معنا على استمرار نشاطنا وأخص  صغيًرا فاألماني كبيرة جدًّ

بالشكر السيد عادل الصايغ وكل من وقف معنا وساعدنا.

مدير الندوة:
في ختام هذا اللقاء الساخن، ال يسعني إال أن أقدم تقديري وامتناني لمجموعة 

الخ�ط المس�تقيم وأخص بها األخوة الذي�ن تفضلوا علينا باس�تجابة دعوة المنتدى 

لهم قدموا لنا تجربة حافلة بالعطاء واألمل. وفقهم الله لما يحب ويرضى والس�الم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.



الندوة ال�ال�ة والع�سرون

الطلبة المبتعثون.. هموم وتطلعات
1428/6/4ه الموافق 2007/7/19م

ال�سيوف: م�موعة من الطلبة �
الأ�ستاذ علي عبداهلل الداوود، مبتعث �ضابق في الوليات المتحدة الأمريكية.

المبتعث لا�س�  عبداهلل المختار، طالب بكالوريو�س في الوليات المتحدة الأمريكية.

المبتعث محمد عبدالرزا� اآل �سيف، طالب ماج�ضتير في الوليات المتحدة الأمريكية.

مدير الندوة: محمد زكي الخباز*)1) �

*  مهندس وناشط اجتماعي.



ال�سيرة الذادية لل�سيوف �

اأوًل: الأ�ضتاذ علي ح�ضن الداوود:
من مواليد مدينة صفوى بمحافظة القطيف. �
حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الواليات  �

المتحدة.
شارك في تأسيس وإدارة العديد من األنشطة الطالبية. �
ا في مستشفى الحرس الوطني بالمنطقة  � يعمل مسؤوالاً إدارياً

الشرقية.

ثانًيا: الأ�ضتاذ قا�ضم عبداهلل المختار:
من مواليد مدينة سيهات بمحافظة القطيف. �
ابتعث لدراسة البكالوريوس في الواليات المتحدة. �
تخصص في هندسة نظم المعلومات. �
ت�رأس ن�ادي الطلب�ة الس�عوديين في مدين�ة امبوري�ا بوالية  �

كنساس لمدة ست سنوات.
يعمل حالياًا في شركة )نيزك(. �

ثالًثا الأ�ضتاذ محمد عبدالرزاق اآل �ضيف:
من مواليد تاروت بمحافظة القطيف. �
تخ�رج من جامع�ة الملك فه�د للبترول والمع�ادن في تقنية  �

المعلومات عام 2004م.
ابتعث لدراسة التجارة االلكترونية في الواليات المتحدة. �
يعمل كمدير مبيعات في البنك العربي. �



الطلبة المبتعثون.. هموم وتطلعات

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، السالم عليكم أيها الجمع الكريم ورحمة الله وبركاته.

إيماًنا من المملكة بدور الشباب في دفع عجلة التقدم والتطور في البالد، قامت 

بخلق فرص تعليمية عالية المستوى لهذه الشريحة عبر ابتعاثها للخارج للدراسة في 

أرق�ى الجامع�ات وأفضلها. وليس ذل�ك بالنهج الجديد عليها؛ فقد بدأت بإرس�ال 

ش�بابها للخ�ارج من�ذ س�بعينيات الق�رن الماضي لدراس�ة مختل�ف التخصصات، 

ليعودوا لها مؤهلين قادرين على اإلنتاج بفاعلية وكفاءة.

وال ش�ك أن لالبتعاث � على إيجابيات�ه � هموم يخفف بعض وطأتها تطلعات 

ورؤى واع�دة يتنفس�ها الطال�ب المبتعث. الليلة نس�تضيف مجموع�ة من الطالب 

المبتعثين، لنس�تمع لهم متحدثين عن مرحلة دراس�تهم في الخارج، مستعرضين ما 

يواجههم من تحديات في ظل آمالهم وتطلعاتهم الواعدة.

الأ�ضتاذ علي الداوود:
ف�ي البداية، أحب أن أش�كر األس�تاذ جعفر الش�ايب على دعوت�ه الكريمة لي 

في هذا المنتدى الرائع، وأتمنى من الله س�بحانه وتعالى أن أكون قد حضرت وفي 
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جعبتي ما يثري موضوع الندوة.

الحقيق�ة أن�ي لم أجد م�ا أفتتح به حديث�ي معكم أفضل من األبيات المنس�وبة 

لإلم�ام عليE وينس�بها البعض لإلم�ام الش�افعي، وتتضمن فوائد الس�فر وأهمية 

االنطالق إلى مجتمعات أخرى، خاصة إذا كان السفر من أجل طلب العلم:

وسافر ففي األسفار خمس فوائدتغرب عن األوطان في طلب العال

معيشة ب  كتسا ا و هم  ج  جدتفرُّ ما صحبة  و ب  ا د آ و علم  و

بة غر و ل  ذ ر  سفا أل ا في  قيل  ن  ئدفإ لشدا ا وارتكاب  فياف  وقطع 

ته حيا من  له  خير  لفتى  ا ت  ب��دار ه��وان ب��ي��ن واٍش وح��اس��دفمو

السفر لطلب العلم تجربة تفتح لمن يقوم بها آفاق من عالم رحب. وفي حديثي 

عن تجربتي الش�خصية في سفري للواليات المتحدة سأسلط بعض الضوء على ما 

كنت عليه قبل الس�فر وما وصلت إليه بعده؛ وقد كنت ش�خًصا عادًيا كأي ش�خص 

يعيش على هامش المجتمع، فلم يكن لدي مسؤولية أو هم يحفزان فيَّ روح العمل 

والجدية حتى تمكنت من الس�فر للواليات المتحدة للدراسة بهدف الحصول على 

درجة البكالوريوس، فكانت هذه التجربة نقطة تحول في حياتي الشخصية خرجت 

فيها بتجارب يسرني ويطيب لي أن أحدثكم عنها الليلة من خالل زاويتين، هما آثار 

االبتعاث على الناحية الشخصية، ثم آثاره على المجتمع.

أم�ا اآلثار الش�خصية الت�ي حققته�ا، فأولها أنن�ي أصبحت مضط�ًرا لالعتماد 

عل�ى نفس�ي لتوفي�ر احتياجات�ي، خاص�ة وأني كن�ت قد تزوج�ت حينه�ا، مما زاد 

ضغط المس�ؤولية عل�ّي، كذلك تجاوزت المرحلة الحساس�ة الت�ي تمثل ما يمكن 

تس�ميته بالصدم�ة الحضاري�ة  التي ق�د يخلقه�ا انتقال المغت�رب من بيئته الس�ابقة 

المتواضع�ة اإلمكاني�ات في ش�تى مجاالتها غالًبا، ألخرى متقدم�ة يظهر فيها مدى 

الف�رق الحضاري ف�ي االقتص�اد والتكنولوجيا. والحقيق�ة أن كثيًرا م�ن المغتربين 

ق�د ينجرف�ون في تيار ه�ذه الصدمة، األمر ال�ذي يؤدي بهم للتخبط ف�ي حياتهم أو 
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التراجع والفش�ل إن هم لم يواجهوا طبيعة هذه االنتقال بقوة وعزم وإصرار وتركيز 

على الهدف األساسي الذي تغربوا من أجله. 

اإلقام�ة في الخارج فرصة ثمينة لزي�ادة المدركات العلمية والمعرفية، فهنالك 

معاه�د ومؤسس�ات تهت�م بالجانب اإلنس�اني والعلمي تف�وق ف�ي إمكاناتها ما هو 

موج�ود في وطننا العربي بصف�ة عامة، وال بّد أن يالحظ المغترب حين يعود لوطنه 

أنه افتقد الشيء الكثير بتفويته هذه الفرصة أثناء إقامته في الخارج.

م�ن جانب آخر، ف�إن في االغتراب فرصة لالنفتاح عل�ى الحضارات األخرى 

بإنس�انها المختلف في الدين واللغة والتفكي�ر. والحقيقة أنه مقابل األوضاع العامة 

التي يعيش�ها الوط�ن العربي في ظ�ل التصنيفات السياس�ية والمذهبية، ف�إن الحياة 

المنفتح�ة في الخارج تذي�ب االختالفات فال يعود يحكم العالقات غير اإلنس�انية 

التي يشترك فيها الجميع.

وبالنس�بة للط�الب الس�عوديين، ف�إن مج�االت االنفت�اح عل�ى اآلخري�ن في 

الخ�ارج كثي�رة، منه�ا � على س�بيل المث�ال � النوادي الس�عودية التي تش�رف عليها 

الس�فارة الس�عودية، وه�ي من أفض�ل األمكن�ة التي تذلل مس�افات االقت�راب من 

األطراف األخرى، وتس�اهم في تصحيح بع�ض األفكار البالية التي قد تخلقها هذه 

ا التحقت من خاللها بمجموعة  المسافات. وقد كانت لي فرصة عظيمة وجميلة جدًّ

من األصدقاء من مختلف الجنس�يات، واش�تركنا جميًعا في هم واحد، وفكر واحد 

جعلنا نكتشف أنفسنا متجاوزين قضايانا اإلقليمية التي يقف عندها البعض. 

وإذ يعي�ق م�ن حركة الم�رأة التقدمي�ة في مجتمعنا بع�ض القيود الت�ي تفرضها 

العادات والتقاليد، فإن وجودها في الخارج فرصة لها لتنجز الكثير من األعمال، وأن 

تفجر طاقاتها وكفاءاتها بما يجعلها ذات مركز ريادي في بلدها حين تعود لمجتمعها. 

هناك جانب آخر كنت أتمنى أن أتطرق إليه وهو تأثيره على الجانب االجتماعي، 
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ولكن إنشاء الله من خالل األسئلة يمكن أن نتطرق لهذا الجانب بصورة أو بأخرى.

المبتعث قا�ضم المختار:
أرح�ب بالضي�وف الموجودين ف�ي هذه الليلة وأش�كر منت�دى الثالثاء وعلى 

رأس�هم األس�تاذ جعفر الش�ايب إلتاحة لي الفرصة لطرح تجربتي الثمينة في رئاسة 

النادي الس�عودي في الواليات المتحدة في والية كانسيس في مدينة إمبوريا. وكما 

تفضل األس�تاذ علي، س�أبدأ بالحديث عما كنت عليه قبل االبتعاث وما وصلت له 

بعده.

لقد ولدت ألبوين يعش�قان العمل االجتماعي، وكبرت وفي نفس�ي شغف له، 

فاندمجت مع بعض الجمعيات في مدينة س�يهات، وانضممت إلى ديوانية الرسول 

األعظ�مA، ومجموع�ة فج�ر اله�دى الثقافية، حتى س�افرت للوالي�ات المتحدة 

للدراس�ة، وهن�اك واجهت فراًغا كبي�ًرا حيث لم تكن الدراس�ة تس�تهلك مني وقًتا 

كثي�ًرا أو جهًدا، ففك�رت وبعض األصدقاء ف�ي القيام ببعض األنش�طة والفعاليات 

االجتماعية الس�تغالل هذا العامل الذي من ش�أنه أن يعود علينا س�لًبا إن لم نسيطر 

عليه ونحس�ن اس�تغالله، فقمنا بتأسيس ناٍد س�عودي عن طريق السفارة السعودية، 

كم�ا قمنا في الجامعة بأدوار اجتماعية ته�دف لتصحيح بعض المعلومات والصور 

الخاطئة عن المملكة وش�عبها الموصوف باإلرهاب؛ فقد قمنا � مثاًل � بدعوة اثنين 

من األمريكان كانت لهما تجربة عمل في المملكة استمرت لما يقارب 5) سنة في 

شركة أرامكو السعودية للتحدث عن تجربتهما ففعال، مشيرين إلى تسامح الشعب 

السعودي وكرمه وانفتاحه على اآلخرين. 

ف�ي الواليات المتحدة اليوم 37 ناٍد يتزايد عددها بإطراد، وينخرط فيها الكثير 

من الطلبة السعوديين الذين وجدوا فيها باًبا لتفريغ طاقاتهم ومهاراتهم. وقد وجدنا 

الدعم الكافي � حقيقة � من قبل الس�فارة متمثلة في معالي الس�فير األستاذ عادل بن  
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أحم�د الجبي�ر الذي وقف مع األندية الس�عودية وقفة رجل واح�د، وأنا هنا أقدم له 

الشكر الجزيل.

المبتعث محمد اآل �ضيف:
أش�ير بداية لكوني أدرس حالًيا في والية نيوجرس�ي، وأحضر للماجس�تير في 

التجارة الكترونية.

بعد الكلمتين اللتان ألقاهما اإلخوان أرغب في اإلشارة لما ذكر األخ علي في 

موض�وع الصدمة الحضارية، وبما أننا نتح�دث عن العالقة المفترضة بين المبتعث 

والمجتمع فال بّد من اإلش�ارة إلى أن الصدمة االجتماعية حقيقة ال يمكن إنكارها، 

ولكن درجتها نس�بية تحددها ش�خصية اإلنس�ان وثقافت�ه واطالع�ه وانفتاحه على 

ا انصراف الكثير من الش�باب الس�عودي عن ذلك إذا  اآلخرين. ومن المؤس�ف حّقًّ

تواجد في تجمعات س�عودية انطالًقا من قاعدة االنتم�اء، أو ربما خجاًل من الثقافة 

التي تمثلهم أصاًل، األمر الذي يؤدي إلى أن ال يكتس�بون اللغة والثقافة التي يتيحها 

االنفتاح على اآلخر.

أعتقد أن ثقافتنا اإلسالمية التي اكتسبناها في بيئة إسالمية ووطن مسلم جديرة 

بأن ننقلها إلى اآلخرين دونما خجل أو تردد. وكما ذكر األخ قاس�م، فإنه ُيعتقد عن 

العرب ش�كل عام وعن المس�لمين خصوًصا كونهم إرهابيين، لذا فإنه من الواجب 

على كل مسلم أن ينقل ثقافة اإلسالم إلى من يجهلونها ويعرفهم باإلسالم الصحيح.

المش�كلة التي يواجهها الناشطون العرب في الغرب هي مشكلة التشويش من 

قب�ل اآلخري�ن الذين يفس�دون عليهم عمله�م ، فحين أتحدث أنا ع�ن دين محافظ 

ملتزم مسالم وأفاجأ بمسلم يسيء تمثيل اإلسالم بتصرفاته الخارجة عنه، كالشرب 

والتمادي في العالقات الغير شرعية أو حتى انتقاد المذاهب واألديان األخرى دون 

ا أن تأتي النتيجة عكس�ية تشوه صورة اإلسالم، ويتأكد  مراعاة، فإنه من البديهي جدًّ
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ذلك حين يصدر االنتقاد من جهل واضح بالثقافة اإلسالمية السامية. لذا أنصح كل 

من يعد حقائبه للس�فر أن يعد روح�ه وعقله وفكره قبلها لمواجهة طبيعة االختالف 

بين األفكار والعقليات واألجناس التي سيحتك بها في جو منفتح إن لم يعمل على 

احتوائه فسيضيع فيه. 

الأ�سئلة والمداخالت:
الأ�ضتاذ محمد الغانم )كاتب(:

أش�كر اإلخوة طبًعا على مش�اركتهم وط�رح تجاربهم في الوالي�ات المتحدة 

التي أفادت المستمعين قطًعا. 

الحقيقة أن عنوان األمسية حصر االغتراب في الدراسة فقط، والواقع أن هناك 

الكثي�ر من المغتربين في الخارج لغير ذل�ك، مثلي على األقل؛ لذا تمنيت أن تطرح 

الهموم واإلشكاليات بتوسع أكثر، فهناك من المشاكل والقضايا ما يندى لها الجبين 

كاإلدمان على المسكرات والمخدرات التي يسهل الحصول عليها في الغربة. 

م�ن جانب آخ�ر، أرى أن ثقافتنا الدينية تواجه في الخ�ارج تياًرا جارًفا من قبل 

الديانات األخرى التي تجتهد في اس�تحداث أساليبها الدعوية مقابل ضعفها لدينا، 

إضاف�ة إلى فقر ش�بابنا للثقافة الدينية، وآمل حقيقة أن يتنب�ه الدعاة لذلك، واضعين 

ف�ي عين االعتبار االنتكاس�ات الديني�ة والثقافية التي يواجهها الكثير من ش�بابنا في 

الخارج.

الأ�ستاذ علي الداوود:
ا، ال سيما الثانية، ولدي  أش�كرك أستاذ محمد على مالحظتيك الوجيهتين جدًّ

تعليق س�ريع عليهما؛ فبالنس�بة لألولى، أعتق�د أنه من الضروري تهيئة الش�اب من 

قبل أهله قبل ابتعاثه للدراس�ة، وال أظن أن ش�اًبا نشأ في بيئة صالحة قد ينجرف عن 

ح�دود الدين، ولئن فعل في مرحلة المراهقة إال أنه س�يعود حتًما ألصل نش�أته في 
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أغلب الحاالت. ويبقى األهل هم المسؤول األول عن ذلك.

م�ا أوّد التأكي�د عليه هنا، هو مس�ألة االس�تفادة من اآلخري�ن واالنفتاح عليهم 

اجتماعًي�ا وثقافًي�ا، فنحن بحاجة فعلية لنتعلم من اآلخرين لنعرف طرقهم الس�لمية 

في التفاعل الحضاري. 

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أشكركم جميًعا على الحضور والمشاركة في هذا الموضوع المهم والحساس 

والجذاب.

يجرنا الحدي�ث حول موضوع االبتعاث حقيقة للجان�ب التحصيني والوقائي 

م�ن مش�اكل محتملة قد تك�ون مضخمة في أذهاننا، كم�ا دار اآلن من حديث حول 

انجراف الشباب في مجتمع منفتح دون حدود وما يعرضهم لك لمخاطر ومخاوف 

أق�ل م�ا يقال عنها أنه�ا ال تتجاوز ما هو موج�ود في مجتمعاتن�ا كالمخدرات مثاًل؛ 

والحقيق�ة أن�ه لم تعد هن�اك مجتمعات مغلقة كم�ا كان الحال قبل ثالثي�ن عاًما في 

س�بعينيات القرن الماضي حين بدأت البعثات نش�اطها، وبدا الوضع مختلًفا تماًما. 

لذل�ك، علين�ا أن نفك�ر بصورة مختلف�ة نحّصن به�ا ش�بابنا بتحميلهم المس�ؤولية 

لالستفادة من واقعهم الجديد الذي هم مقدمون عليه، وأنا أشكر األخ قاسم واألخ 

محم�د وكل الش�باب الذين اس�تغلوا طاقاتهم في تطوي�ر ذاتهم عبر المش�اركة في 

مختلف المؤسس�ات واألنشطة، سواء كانت أندية طالب سعوديين أو مراكز ثقافية 

واجتماعية مختلفة أو أي أنش�طة تفيد اإلنس�ان ذاتًيا وتجعله يتحمل مس�ؤوليته في 

مجتمعه وبلده.

ا، وهي حمل كثير من شبابنا لراية التبشير في  وألفت االنتباه إلى قضية مهمة جدًّ

المجتم�ع الغربي رغبة منه في تحويل ذلك المجتمع إلى مجتمع مس�لم، والحقيقة 

أنه وإن شارك في الحوارات ورد على اإلشكاالت التي تخص ثقافته ودينه وفكره، 
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إال أن ذلك ليس من مهامه التي ترتكز على إكمال دراس�ته لتحقيق هدفه األساس�ي 

من االبتعاث، وهو العودة إلى مجتمعه ناجًحا، وربما مواصلة دراساته العليا ليحقق 

بها هدفا أسمى في الوصول إلى مراكز متقدمة لم يكن ليصل لها بالدراسة الجامعية 

األولية. 

الأ�ضتاذ جمال �ضعبان )طالب جامعي �ضابق(:
في الواقع، إن الحديث الذي سأتطرق إليه يختلف نوًعا ما عما قيل سابًقا، وهو 

من واقع تجربتي. فقد س�افرت إلى أمريكا س�نة 976)م )396)ه(، وعشت بداية 

مع والدي الذي كان يحضر لدرجة الماجستير في جامعة أوكالهوما، فلم أواجه ما 

ذكر حول الصدمة الحضارية حتى انتقلت بعد ستة أشهر إلى والية ميتشيغن ألعيش 

وح�دي وأواجه صعوبات في تحصيلي الدراس�ي احتجت ألتجاوزها وقًتا طوياًل، 

س�اعدني على ذلك فتاة أجنبي�ة تزوجتها وصارت محور وج�ودي هناك، فأكملت 

بذلك دراس�تي حتى حصلت على ش�هادة الماجس�تير، وما كنت ألفعل ربما لو لم 

تكن هي المش�جع لي على ذلك. ولس�ت هنا أش�جع على الزواج من أجنبيات، بل 

أؤكد أني وإن أكملت دراس�تي، إال أن ه�دف تواجدي في الخارج لم يعد من أجل 

الدراسة بقدر ما هو متعلق بزواج فشل بعد أربعة عشر عاًما، ولئن نجح فترة طويلة، 

إال أنه ال مجال للمقارنة بين تلك الفترة التي عش�تها وكثير غيري، وبين وقتنا الذي 

نعيشه اآلن.

المتغيرات السياس�ية التي حدثت في العالم غيرت النظرة لنا نحن المس�لمين 

عما كانت عليه سابًقا، وصار ينظر لنا كشعب إرهابي غير متحضر. وعلى إثر ذلك، 

لم يعد من الس�هل ف�ي أمريكا مثاًل أن يجد الطالب له أصدقاء يش�اركهم الحديث، 

وال أزال أذكر ما صرح به لي أمريكي في س�نة 000)م )0)4)ه( من كونه يرفض 

رك�وب الطيارة معي لكون�ي عربي. لذا، أنصح الط�الب المغتربين أن يركزوا على 

هدفهم الذي س�افروا من أجله وهو الدراس�ة ليعودوا إلى بالدهم مرفوعي الرأس. 
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وعليه�م تحصين أنفس�هم م�ن المجتمع الذي يعيش�ون في�ه بمحاولة فه�م قوانينه 

ونظمه، ال سيما فيما يخص القضاء والهجرة.

وأنا بطبيعة الحال ال أدعو لالنغالق على النفس حين أدعو للتركيز على هدف 

ا للتمتع به من طبيعة وجمال وما إلى  الدراس�ة، ففي الواليات المتحدة ما يدعو حقًّ

ذلك من مسموحات.

الطالب ه�ضام هاني اآل �ضيف )مبتعث في الوليات المتحدة الأمريكية(:
انطالًق�ا م�ن تجربتي التي عش�تها، أعتق�د أن األمر كله قائم عل�ى ركنين، هما 

الشخص نفسه والمجتمع الذي يتواجد فيه، وبغض النظر عن صحة ما ذكر، إال إن 

ا، أستطيع أن أجزم به تخلف المجتمع الذي نزلت فيه أبسط  ما عايشته مختلف جدًّ

ما يش�هد له عدم سماعهم عن بلد يدعى السعودية وال أين يقع، مما دعانا لتعريفهم 

بن�ا وببلدن�ا عب�ر تمثيله بم�ا يش�رفه، والحديث ع�ن ثقافتن�ا الديني�ة واالجتماعية، 

واالنخ�راط في األنش�طة خ�ارج نطاق األندية الس�عودية، واس�تطعنا بحمد الله أن 

نعكس صورة إيجابية عن ديننا وثقافتنا.

م�ا أود قول�ه في نهاي�ة حديثي ه�و أن تجربة االبتع�اث تخلق فرص�ة للطالب 

ليبحث عن نفس�ه وإمكانياته واس�تغاللها ف�ي مواجهة الصعوب�ات التي قد تواجهه 

في الغربة.

الطالب وليد �ضلي�س )مبتعث(:
من خالل تجربتي، وجدت أن العالقة في أمريكا ال تتجاوز أن تكون مع مس�لم 

أو مع غيره، وأظن أن العالقة مع المسلم أشد خطورة من سواها؛ وال أبالغ حين أقول 

ب�أن الصدم�ة التي قد يواجهها المغت�رب هي صدمة مذهبية ولي�س حضارية، وذلك 

بسبب النظرة المعتمة لكثير من الطالب القادمين من بعض مناطق المملكة كالرياض 

ا هو عدم استعداد شبابنا لمواجهة ذلك  والقصيم تجاهنا نحن الشيعة، ومما يؤسف حقًّ
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بثقافة الرد إن استلزم األمر، األمر الذي يساهم في خلق حالة من التشويش والتردد في 

نفسيات بعض الطالب، وذات المشكلة يواجهونها مع غير المسلمين.

الطالب اأمين اآل اإبراهيم )مبتعث(:
يواج�ه الط�الب المبتعثي�ن أوق�ات فراغ كبي�رة في كثي�ر من األحي�ان، وعلى 

المنتديات الثقافية توجيههم إلى تنمية قدراتهم الذاتية وعدم االكتفاء بقضاء س�نين 

الغربة في الدراسة فقط.

الأ�ضتاذ علي الداوود:
مما ال ش�ك فيه أن أميركا مجموعة حضارات تمثلها ش�عوب بعادات وتقاليد 

مختلفة، وما س�معناه الليلة م�ن تجارب مختلفة إال لالخت�الف الواضح بين والية 

وأخ�رى. ورغم أهمية هذه التج�ارب، إال أن بعضها يحّز في النفس حقيقة، ذاك أن 

البع�ض يحمل معه للخارج روح الضغينة فيغرق نفس�ه ومن حوله بها رغم إمكانية 

أن يعي�ش ج�ًوا من الصفاء بعي�ًدا عن ذلك كل�ه، خصوًصا وأن الدراس�ة هي هدفه 

الرئيس الذي تغّرب من أجله.

أتمن�ى م�ن كل األخوة المبتعثين اس�تغالل فرصه دراس�تهم الذهبية، فهي مما 

ل�ن يتكرر في حياتهم مجدًدا. وش�خصًيا، أش�عر أني قصرت ولم أس�تفد من بقائي 

في الخارج بالش�كل المطل�وب، وأقول لهم أن هناك من س�يضع أمامكم الحواجز 

والعقبات، رجاء تجاوزوها لتستفيدوا وتستمتعوا بكل اإلمكانيات التي توفرها لكم 

هذه الحضارة ضمن الحدود واألطر الشرعية. 

المبتعث محمد اآل �ضيف:
كط�الب ف�ي الواليات المتح�دة أو في أي بلد آخ�ر، نفتقد الموج�ه الحقيقي 

الذي يدعمنا سواء قانونًيا أو اجتماعًيا أو دينًيا. لذا أقترح إقامة مراكز من قبل الدولة 

أو مدن الطالب أنفس�هم تحتويهم وتهتم بهم في بيئة س�ليمة تضمن لهم قضاء فترة 
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الدراسة بالشكل المطلوب.

الأ�ضتاذ ذاكر حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
قب�ل أكث�ر من ش�هر كنت ف�ي مرافقة ابنت�ي بيان، ف�ي والية أوريغن ف�ي مدينة 

بورتالند، وكانت لدي مش�اهدات بخصوص ما يجري في داخل الجامعة وتعكس 

معان�اة أق�ل توتًرا ل�دى الفتيات عنها لدى الش�باب؛ ففي مجموع�ة الفتيات الالتي 

تنض�م له�ن ابنتي ثالث طالبات من مناطق مختلفة تش�مل حائ�ل وجدة والرياض، 

لمس�ت بينهن جميًعا تداخاًل نفسًيا. لكن ذلك ال ينفي وجود تكتالت شيعية وسنية 

واضح�ة تح�ول دون خل�ق تداخل بي�ن البعض. وق�د حاولت بش�كل أو بآخر عبر 

صداقات س�ريعة أجريناها مع الطلبة داخل بورتالن�د أن نجعل هناك تداخاًل جزئًيا 

رغم التنافر في اللقاءات العابرة.

م�ا يهمني اإلش�ارة له هنا ه�و أن ابنتي كان لديها تقديم ع�رض لنهائي الفصل 

األول، فاعتمدت موضوع القرقيعان، وكان عرضها على مس�توى القس�م، فحضره 

ط�الب م�ن كال الجهتي�ن، وبمج�رد أن بدأت في ش�رح عرضها، بدأ بع�ض الطلبة 

بوص�ف موضوعه�ا بالخرافات والبدع رغم دهش�ة األمريكيين، األم�ر الذي يؤكد 

فع�اًل حالة م�ن الطائفية البغيضة يقدمها بعض الطالب على فرصة اس�تغالل فرصة 

حضاري�ة يمثلها وجودهم في الخارج ويخرجهم من الدائرة المعزولة التي يقيدون 

فيها أنفسهم.

م�ن جان�ب آخر، الحظت ف�ي بورتالند نش�اط الملحقية ف�ي تنظيم تجمعات 

للطلب�ة الس�عوديين، وه�ي ف�رص كبيرة للتالق�ي بين الط�الب واكتش�اف بعضهم 

البعض بعيًدا عن النمطية التي تحدث داخل الوطن.

أخي�ًرا، أتمن�ى لألصدق�اء الطلبة أن يوفروا ألنفس�هم فرصة الكتش�اف اآلخر 

الوطني قبل اآلخر الحضاري.
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المبتعث محمد اآل �ضيف: 
تعتمد العالقات بين الس�نة والش�يعة في الدرجة األولى على الش�خص نفس�ه 

وعل�ى قدرته عل�ى التعاطي مع اآلخرين من مطلق إنس�اني ال مذهبي. وش�خصًيا، 

س�كنت خالل الس�تة أش�هر األخيرة من فترة دراس�تي في أميركا م�ع مجموعة من 

ش�باب الرياض الس�نة وش�ابان من نجران يتبعان المذهب االس�ماعيلي وهندي ال 

يحمل أي ديانة، وكانت تربطنا جميًعا عالقة طيبة يغلب عليها المودة واالحترام.

الأ�ضتاذ منير النمر )�ضحفي(:
استوقفتني عدة مداخالت من مبتعثين أو مغتربين، منها وصف األخ هاشم آل 

سيف للشعب األمريكي بالشعب البدائي، وأتساءل، كيف يكون شعب بدائي بهذه 

الحضارة، وهل يلزم أن يعرفون بلًدا تدعى الس�عودية كي ال يوصفون بذلك؟ أظن 

حقيق�ة أنن�ا نحن البدائيون بدليل أننا حتى اآلن لم نتجاوز نقل تجاربنا المذهبية إلى 

األمريكيين.

م�ن جانب آخر، وفيما يخص مس�ألة النادي، أتصور أن المظلة الرس�مي ألي 

ناٍد سبب في فشله لما يفرضه عليه من أنظمة جامدة وقوانين ال يمكن تطبيقها على 

أرض الواق�ع. وأم�ا فيم�ا يخص الجنس ال�ذي تحدث عنه األخوة الط�الب كثيًرا، 

فأظن أننا نعتقد بكوننا على حق دائًما وأننا محصنين رغم أننا بشر معرضون للخطأ. 

وأخي�ًرا، تمني�ت أن أس�مع أحًدا من الش�باب يتح�دث عن مس�تقبله العلمي، 

باعتبار أنه في قلب التكنولوجيا الموجودة في العالم، األمر الذي من شأنه أن يؤهله 

للخروج بتجربة شخصية خصبة.

المبتعث قا�ضم المختار:
أتف�ق مع األس�تاذ جمال ف�ي كون المجتم�ع األمريكي كأي مجتم�ع آخر، فيه 

المتحضر وفيه من ال يفقه ش�يًئا، والش�عب الغير متحضر تربة خصبة مستعدة لقبول 
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ما يبذر فيها.

أم�ا فيما يخص العالقات بين الطلبة الس�نة والش�يعة في الجامع�ة التي أدرس 

فيه�ا، فالواقع أنه ال توجد خالفات، وكلهم يتقبل اآلخر برحابة صدر، وال يكادون 

يتناقش�ون ف�ي القضاي�ا المذهبي�ة أو حت�ى يتطرق�ون لها. وقد س�ألني أح�د الطلبة 

اليمنيين مرة عن حقيقة وجود خالفات مذهبية بين السنة والشيعة ال يرى لها مؤشًرا 

بينن�ا فأك�دت له أهمية أن ال يحمل معه اإلنس�ان تراكماته الس�لبية للخارج بل عليه 

التخلص منها ليستطيع التحليق في آفاق العلم والمعرفة بحرية. 

الطالب ه�ضام هاني اآل �ضيف )مبتعث(:
رًدا على األس�تاذ منير، أقول له أن وصفي للمجتمع الذي عش�ت فيه بالبدائي 

ينطل�ق من كونه كذلك فعاًل؛ المخالطة الفعلية بين البش�ر تكش�فهم لبعضهم بما ال 

تستطيع فعله وسائل االتصال األخرى من صحف وتلفزيون، وقد خالطتهم بنفسي 

فتأكد لي جهلهم بأبس�ط البديهيات الحضارية كوسيلة السفر المعتمدة في المملكة 

وكان�وا يظنونه�ا الجم�ل، وربم�ا كان له�م الح�ق في س�ؤالهم ذاك لم�ا يرونه على 

شاشات التلفزيون األمريكي الذي يعكس صورة متخلفة عن المجتمع السعودي.

الأ�ضتاذ موؤيد من�ضور اللويف )متدرب في م�ضت�ضفى الملك فهد الجامعي بالخبر(:
أعتقد أن الش�باب المتدربين أو المبتعثين توصلوا بكفاءتهم وهويتهم الشيعية 

أو اإلس�المية إل�ى تج�اوز مرحلة المهات�رات أو النعرات الطائفي�ة بحكم خلفيتهم 

العقائدي�ة، كلم�ة اإلمام الصادقE : )كون�وا دعاة لنا بغير ألس�نتكم( تحكم قضية 

السلوك.

سؤالي الذي أوجهه للشباب كدارسين بدرجات علمية متقدمه عن دورهم في 

إظهار اإلعجاز العلمي في تراث أهل البيت وشكًرا.
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الأ�ضتاذ ذاكر اآلحبيل)كاتب ونا�ضط حقوقي(:
م�ن الالزم بمكان أن يتبادل اإلنس�ان مع أي حض�ارة يذهب لها من أجل خلق 

تالقح إيجابي ونوعي بين مختلف الثقافات، وليس صحيًحا االعتقاد بحصانة النفس 

ورفعتها على الثقافات األخرى؛ فذلك مما يصيب اإلنس�ان بحالة من االنقفال فال 

يعود قادًرا على االغتراف منها. وال تكاد تخلو ثقافة ما من األمور اإليجابية.

وبالنس�بة لألخ هش�ام ورأيه في المجتم�ع األمريكي، أرى أن�ه رأي صادر من 

تجرب�ة ذاتي�ة تختلف عنها تجارب اآلخرين، وفي تجربتي الذاتية ش�خصًيا وجدت 

ف�ي أميركا أفق نوعي، فهناك مس�جدان للطلبة والطالبات، كم�ا أن الجامعة منفتحة 

عل�ى المجتمع دون أس�وار، ولم أر ذلك في حياتي قط رغ�م أني زرت معظم دول 

ا. أوروبا. وهذه رمزيه انفتاحيه جدًّ

أنا أرى أن المس�ألة يجب أن تكون مش�رقة من داخل استش�راق اإلنسان على 

ا أال ينظر اإلنس�ان  الم�كان والزم�ان الثقافي الذي يعيش�ه، لذلك فإنه من المهم جدًّ

لذات�ه ك�ذات محصن�ه وقدي�رة وإس�المية ومذهبي�ة، فلن يس�تفيد بذل�ك من تلك 

الحضارة. ولتحقيق الفائدة، عليه أن ينظر لنفس�ه كحالة ثقافية حضارية مقابل ثقافة 

وحضارة أخرى.

الأ�ضتاذ علي الداوود:
عل�ى القدر الذي أس�عدتني فيه بع�ض التجارب صدمت ببعضه�ا اآلخر؛ فقد 

أس�عدني حدي�ث التج�ارب حول الوح�دة الوطني�ة رغ�م االختالف�ات المذهبية، 

وتمني�ت حقيق�ة لو حضر أح�د األصدقاء الس�نة الذي�ن يمثلون ال�والء للوطن بما 

تجس�ده ه�ذه الكلمة من معنى ليس�مع ويرى ه�ذا االنفتاح المش�رف. أما صدمتي 

فج�اءت حقيقة م�ن كوننا نحن الط�الب المبتعثون في أميركا ال زلن�ا نناقش قضايا 

ال تتناس�ب مع حض�ارة أميركا األمر الذي جعلنا نف�وت موقعنا في ركب الحضارة 
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حتى باتت المسافة بيننا شاسعة. وأخشى ما أخشاه أننا حين نسافر ألميركا فإن رغبة 

تحدونا لنقل حضارتنا لها وفرضها عليها، مما يؤكد انقفالنا وحساسيتنا. 

كلمت�ي األخيرة أش�ير فيها إال حاجتنا لتجاوز الحواج�ز التي يضعها اآلخرون 

أمامن�ا إعاقتنا عن التقدم والتحصيل العلمي واالس�تفادة اإلنس�انية. وعلينا البحث 

الج�اد ع�ن أفضل الطرق الس�تغالل فرص�ة الغربة بما من ش�أنه خدم�ة مجتمعاتنا 

بأفضل صورة.

المبتعث قا�ضم المختار:
كلمت�ي األخي�رة أؤكد فيها على م�ا بدأت به حديثي لجمي�ع األخوة من أهمية 

االنفت�اح عل�ى اآلخري�ن الذي�ن س�بقوه في الغرب�ة في أي م�كان في العال�م وليس 

بالضرورة الواليات المتحدة، ليستفيد من تجاربهم في مواجهة مفاجآته المستقبلية.

الأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أك�رر ش�كري لإلخ�وة جميًع�ا وإذا كان هنال�ك م�ن خالصة م�ن الممكن أن 

نستفيد منها من هذا الحوار الثري والجميل فأنا أعتقد يمكن تلخيصها في نقطتين:

النقط�ة األول�ى: تتعلق بض�رورة تجاوز االحتقان�ات واالختالف�ات المذهبية 
واالنتق�ال إلى حالة االنفتاح األش�مل عبر االس�تفادة من فرص الح�وار واالنفتاح 

ف�ي تل�ك المجتمعات بحيث تنعكس على س�لوكياتنا جميًعا، وتس�اهم في تكوين 

عالقات وصداقات تتجاوز الحدود المناطقية فضاًل عن الحالة المذهبية. 

النقط�ة الثانية: تتركز في ضرورة الطم�وح واإلنجاز العلمي، خاصة في أجواء 
الدراس�ة العلمية المنفتحة والمتقدمة في مختلف المجاالت. نحن نتطلع دوًما إلى 

أبناء وطننا ليحققوا إنجازات علمية في مختلف المجاالت، فهي األثر الباقي. 

آم�ل أن نخل�ص بهذه النتائج م�ن أجل أن نكون حالة فاعلة ف�ي هذا المجتمع 
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ونس�تفيد من اإليجابيات الموجودة فيه؛ فالعالقة مع هذه المجتمعات ليس�ت خًطا 

واحًدا أو طريًقا واحًدا، وإنما هي حالة تفاعلية تبادلية.

ف�ي نهاية هذا اللقاء، أش�كر جميع اإلخوة في األمس�ية األخيرة من مناس�بات 

الموس�م الس�ابع على تفاعلهم، ومس�اهماتهم واقتراحاتهم لتطوير ه�ذا المنتدى، 

والذي أرجو الله أن يكون له فائدة للجميع عبر توظيفه قناة لتواصل الحوار وتبادل 

األفكار بصورة حضارية وصورة فّعالة ومثمرة.

أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.



صدى اإلعالم
مقتطفات ألبرز ما نشرته وسائل اإلعالم 

المحلية عن فعاليات المنتدى
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اأبدى اأ�ضفه على عدم توا�ضل المهتمين.. النا�ضر:

الفكر وال�قافة حماية لهواة التراث من المتاجرين بالآرار 

ح�ذر الكات�ب والباحث ف�ي الت�راث محمد عل�ي الناصر هواة جم�ع التراث 

واآلث�ار مم�ن ال يمتلكون ثقافة وفكًرا م�ن األخطاء التي يقع فيه�ا مقتنو اآلثار عند 

شراء القطع التراثية المقلدة والمزيفة.

وقال في محاضرة بعنوان )اإلبداع في جمع المقتنى األثري( ألقاها في منتدى 

الثالثاء بالقطيف األسبوع الماضي إن بعض المتاجرين باآلثار يتبعون طرًقا مختلفة 

لتضلي�ل الراغبي�ن بش�راء القط�ع األثرية من ه�واة جمعه�ا، مؤكًدا أن هن�اك الكثير 

م�ن المواقف التي حدثت لهواة جمع التراث حين اش�تروا قطًعا مزيفة، واستش�هد 

بش�خص اش�ترى خريطة قديمة للمنطقة الشرقية بأكثر من مليون ريال، اكتشف بعد 

ذلك أن ثمنها ال يتجاوز ال� 5) ريااًل ألنها صورة عن األصل.

وأوض�ح أن أهم م�ا يحتاجه مقتن�و اآلثار ه�و الثقافة والعل�م وحصيلة فكرية 

يس�تطيع من خاللها معرفة المقتنى ويتمكن من تقويمه بما يس�تحق. وذكر أن قيمة 

اقتن�اء التراث وهدفه األس�مى لي�س حيازة تحف�ة قديمة أو مخطوطة ن�ادرة بل هو 

محاولة فهم ومعرفة تلك القطع واالستفادة بأكبر قدر ممكن منها، مضيًفا إن مقتني 

الت�راث في أوروبا عندما ينصب اهتمام أحدهم على تراث يقوم بعمل دراس�ة على 

ذلك التراث بل وعلى ما يمتلك من مقتنيات.

وع�ن ح�ال مقتني اآلثار ف�ي المنطقة الش�رقية ، أبدى الناصر أس�فه على عدم 
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معرفة بعضهم ببعض، وقال إن مقتني اآلثار في المنطقة خاصة محافظة القطيف ال 

يعرف�ون بعضه�م البعض ، مؤكًدا أن تباعدهم ال يخ�دم الجميع ويؤدي إلى خفض 

االهتمام بهواية جمع التراث بالمنطقة الشرقية والمملكة عموًما، ومتمنًيا أن تتوطد 

العالق�ة بينهم وأن ال تك�ون للمصلحة المادية بل لزيادة الثقافة األثرية واالس�تفادة 

من بعضهم البعض في شتى أمور التراث واآلثار.

ونصح هواة جمع التراث بعدم التفريط بأي قطعة حصل عليها، وأن ال يقتصر 

اهتمامه�م على جمع ن�وع معين من القط�ع التراثية كالنقود مث�اًل. وأضاف : ينبغي 

أن ال يغف�ل اله�واة عن أهمية زيادة التعارف باآلخرين كاألدباء والش�عراء والعلماء 

ألنهم يستطيعون مساعدتهم في حصولهم على المزيد من القطع ويستفيدون منهم 

في بعض األمور التي تساهم في اختيار ما يصلح اقتناؤه.

وعرج الناصر على انتقال قطع التراث التي بذل مقتنوها الجهد والمال والوقت 

لجمعها إلى أبنائهم بعد الوفاة، موضًحا أن األبناء غير المثقفين تراثًيا يتجهون غالًبا 

لبي�ع القطع الموروثة بأس�عار زهيدة بس�بب جهلهم بقيمتها الحقيقي�ة ، التي تكون 

أحياًنا ال تقدر بثمن.

وترك�ز الحديث خالل الفترة المخصصة للمداخ�الت على معاناة هواة جمع 

اآلث�ار، ودارت بع�ض النقاش�ات حول دور الجهات الرس�مية في مس�اعدة مقتني 

التراث وتس�هيل إدخال القطع التراثية إلى المملكة وس�بل الحصول على ترخيص 

جلب المقتنيات من الخارج. 

وأوضح أحد الحضور في مداخلته أنه اشترى سالًحا محفوًرا عليه اسم فارس 

س�عودي من أحد محالت بيع القطع التراثية بأمريكا بيد أن الجمارك الس�عودية لم 

تس�مح بدخوله ، وأنه أعاد الس�الح إلى أمريكا وجعله في حوزة أحد أقربائه متمنًيا 

أن يأتي الوقت الذي تعود فيه جميع القطع التراثية واألثرية السعودية إلى البالد وأن 

ال تحتضن في دول أجنبية
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منتدى ال�الراء ي�سّخ�س ل�ساياه� على طاولة الحوار:
مو��س�سات ال�سباب التقليدية ل� دعد لادرة على دلبية المتطلبات

حوار مس�تفيض ح�ول قضايا الش�باب دار في ندوة اس�تضافها منتدى الثالثاء 

الثقاف�ي بالقطيف بحض�ور عدد من األكاديميين والش�خصيات الذين اثروا الحوار 

بمداخالتهم.

الن�دوة عق�دت تحت عن�وان »حوار ح�ول قضايا الش�باب« وأدارها الش�اب 

المهندس محمد زكي الخباز وشارك فيها وليد سليس )طالب مبتعث في الواليات 

المتحدة للتحضير لدرجة الماجستير(، وحسين زكي الخباز )طالب في كلية الطب 

في جامعة الملك فيصل(، وعلي زكي الخباز )طالب في مدرسة تاروت الثانوية(.

وق�د ب�دأت بحديث لوليد حول أهمي�ة االنتقال من حال�ة التنظير حول قضايا 

وهموم الشباب إلى الجانب العملي من خالل ضرورة طرح برامج ومشاريع عملية 

تعالج مشاكل الشباب وتطلعاتهم وتحقق طموحاتهم. واستعرض أوجه النقص في 

هذا المجال على مختلف المستويات موجًها اللوم إلى انشغال جيل اآلباء بقضاياهم 

وترك الش�باب تائهين في اختيار وتحديد مستقبلهم الدراسي والوظيفي دون توجيه 

مؤسس�ي مناس�ب. كما تحدث عن انعكاس مشكلة البطالة نفس�ًيا واجتماعًيا على 

الش�باب بشكل عام وذكر نماذج من مشاريع جادة قدمها الشباب لخدمة مجتمعهم 

على رأسها برامج التأهيل والتوظيف التي يقودها شباب في الجمعيات الخيرية.

أم�ا علي زك�ي الخباز فانتقد مؤسس�ات الش�باب التقليدية معتب�ًرا أنها لم تعد 
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قادرة على تلبية حاجات الش�باب، وعرفها بأنها المؤسسة التي بعملها تربط بين فئة 

الش�باب وبين باقي فئات المجتم�ع، وخصص حديثه حول المؤسس�ات التعليمية 

متجاوًزا االنتقادات المتداولة حولها ومطالًبا بإيجاد آفاق جديدة ومتطورة فيها.

وقدم الخباز بعض الرؤى المتعلقة بمس�ئولية المؤسسة التعليمية من بينها بث 

روح التس�امح بين الطلبة ونقل العادات والتقاليد االيجابية لهم وذلك عبر منهجية 

واضحة في خلق وإنضاج الصفات االيجابية لدى الطالب كبناء الشخصية والمثابرة 

والتروي واالس�تماع لآلخرين والتفكي�ر الجماعي ومرونة التفكير والس�عي للدقة 

 وتقبل المخاطرة واإلبداع واالس�تمتاع بحل المش�اكل والش�عور بالكفاءة كمفكر. 

وأكد على أهمية دور المدرسة في تحفيز وتوجيه حماس الطالب الشاب من خالل 

التش�جيع المس�تمر ومحاربة التعصب وتنمي�ة الحس تجاه ال�ذات، ووضح بعض 

المعوق�ات الت�ي تق�ف أمام هذه األنش�طة من بينه�ا ضعف الدعم الم�ادي من قبل 

المؤسس�ات األهلية ورجال األعمال للمؤسسات التعليمية كذلك عدم إعطاء قيمة 

اعتبارية للوقت الذي يوجه لألنشطة الالصفية.

واخت�ار حس�ين الخب�از لموضوع�ه أن يك�ون بعنوان »افع�ل ش�يًئًا.. نعم أنت 

تستطيع« وبدأ بعرض مقطع تمثيلي كوميدي أعده بالتعاون مع مجموعة من الشباب 

تركزت فكرته حول الفراغ الذي يعيشه الشباب، ومحدودية الفرص المتاحة أمامهم 

لالس�تفادة من وقتهم الذي يضيع هدًرا في التجول والمعاكس�ات وغيرها بحيث ال 

يستفيد المجتمع من طاقتهم.

ونوه إلى األس�باب من وراء ذلك وأبرزها توس�ع حاجات المجتمع وتزايدها 

بحيث لم تتطور االس�تجابة لها بصورة مناس�بة مما أدى إلى تراكم المشاكل وعجز 

المعالجات المؤقتة لقضايا الشباب.
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6500 مول� داريخي واأرري في المملكة

أكد عارف الس�لطان مس�ؤول البرام�ج والترويج في الهيئة العليا للس�ياحة أن 

الت�راث الثقافي يمد صناعة الس�ياحة بعناصر جذب وموارد مميزة وقال في أمس�ية 

بمنت�دى الثالث�اء الثقافي في القطيف أن الس�ياحة الثقافية تس�تفيد م�ن مواد التراث 

الموج�ودة ف�ي المتاح�ف والمواق�ع األثري�ة والتراثي�ة وتدع�م االنتم�اء الوطن�ي 

والتواصل الحضاري والثقافي مع المجتمعات أخرى.

وتط�رق إل�ى الضوابط الت�ي حددتها الهيئة العليا للس�ياحة الس�تثمار المواقع 

التراثية مس�تعرًضا تصنيفها ومش�يًرا إلى أنه تم حصر حوال�ى 6500 موقع تاريخي 

واثري ذي أهمية سياحية.

وأوضح أن بعض هذه المواقع تمتلك مقومات تجعلها وجهة سياحية عالمية. 

وعن المقومات السياحية للتراث الثقافي في المملكة قال: إن بعض المناطق تمتلك 

إمكانيات سياحية كبيرة من نواحي التنوع واألهمية والجاذبية والشكل العام.

وأب�ان أن اختي�ار مواقع تراثي�ة لتنميتها يعتمد على مجموع�ة معايير منها إدارة 

الموقع والبنية التحتية الموجودة فيه وقربه من األسواق السياحية وجاذبيته البصرية 

وقدرته على إثارة الرغبة واالهتمام في نفوس زائريه ومجاالته التعريفية والتعليمية 

في ترويج ثقافة معينة إضافة إلى قدرته االستيعابية ومقدار تحمله لضغط الزوار.

وتناول مبادرات الهيئة العليا للس�ياحة للمحافظ�ة على التراث وتنميته بما في 

ذل�ك حصر وتقييم مواد التراث المتاحة بالمملك�ة وتصنيفها ووضع معايير لترميم 
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مبان�ي الت�راث العمران�ي وتس�جيل المواق�ع األثري�ة والتاريخية في قائم�ة التراث 

العالمي لدى اليونس�كو وبرنامج التوعية بأهمية التراث العمراني ومش�روع تطوير 

وإع�ادة تأهيل األس�واق الش�عبية وإعداد اس�تراتيجية وخطة عمل خمس�ية لتطوير 

الحرف والصناعات التقليدية.

وأكد اهتمام الهيئة بتطوير الس�ياحة في المنطقة الش�رقية بصفة عامة ومحافظة 

القطي�ف بصفة خاصة مش�يًرا إلى مش�روع تطوير س�وق الخميس والبل�دة القديمة 

بت�اروت ومرف�أ دارين والعيون التاريخية. كما تحدث عن المش�اريع الس�ياحية في 

منطقة عسير.
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اأكد اأن م�ضل�ضل »طا�س« لم يواجه رقابة �ضديدة:

الغان� يدعو لهام�س من الحرية لدع� ال�بداع الدرامي

وصف المخرج السعودي عبد الخالق الغانم الرقابة التي ُطبقت على مسلسل 

»طاش ما طاش« بأنها »لم تكن شديدة بحيث تضر بالعمل الفني«. 

ودعا في ندوة أقامها منتدى الثالثاء بالقطيف إلى ضرورة توفر هامش كبير من 

الحرية وذلك لدعم اإلبداع الدرامي وتطويره بالشكل المطلوب مؤكًدا على الدعم 

المعن�وي الكبير الذي حظي به القائمون على العمل الفني من قبل المس�ؤولين في 

السعودية.

واس�تعرض الغانم تجربة أول�ى الحلقات التي قدمها، ونالت استحس�ان كبار 

المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز.

 وأش�ار ف�ي معرض حديثه إل�ى العالقة بي�ن الفن والمجتمع ودل�ل على هذه 

العالق�ة بمسلس�ل طاش مش�يًرا إل�ى أن الفنون ب�دأت تدخل معترك الحي�اة، وأنها 

ليس�ت فقط لتس�لية المجتمع، بل لدف�ع عجلة التطور إلى األم�ام واالرتقاء به نحو 

حياة أفضل. 

واعتبر الغانم أن المسرح والموسيقى والسينما غيرت لحد كبير في مجتمعاتها، 

وقال: »س�اهمت جميعها في تغير المجتمع نحو حياة أفضل«، مضيًفا »أن مختلف 

الوس�ائل المس�تخدمة للفنون الجميلة هي أقرب في محاكاة الحالة اإلنسانية، ألنها 

تجسد شخصيات األحداث للمشاهد لتتناغم مع عقله ووجدانه«.
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وتط�رق الغان�م إل�ى حب�ه وتعلق�ه بفنه حيث ق�ال: »من�ذ الصغر، كن�ت أدخر 

مصروفي الش�خصي من أجل مشاهدة فيلم سينمائي أيام حياتي في العراق، وكيف 

كنت أخيل نفس�ي داخل المش�اهد الس�ينمائية مع فريق التمثيل«. وأضاف »يس�رح 

خيالي كثيًرا ليمثل أدواًرا عديدة«. 

وع�ن تجربت�ه الفنية قال: »إنها ليس�ت مكتمل�ة، وإن أمامي ش�وًطا كبيًرا علي 

قطعه«، مشيًرا إلى طموحه وأفكاره التي يرغب في تحقيقها ولكنها قد تتعطل بسبب 

غياب المناخ الفني المناس�ب وعدم وجود المتخصصين في مجاالت العمل الفني 

المختلفة حيث يساهم ذلك في وجود بعض العقبات والمصاعب أمام الفنان.

وتح�دث الغان�م ع�ن تجربته اإلخراجي�ة في المسلس�ل الس�عودي »طاش ما 

ط�اش« وقال إنها إحدى التجارب الدرامية التي أحدثت حالة من المناداة إلى تغيير 

السلوك االجتماعي المتعصب لعاداته وأفكاره. 

وأكد الغانم أن المسلسل استطاع أن يكون أكثر تطوًرا وتحرًرا من هذه العادات 

واألفكار مشددا على أنه لم يهدف إلى المتعة والتسلية فقط، بل تضمن رسائل ثقافية 

واجتماعية مهمة تطرح هموم وقضايا المواطن السعودي بقالب كوميدي ساخر. 

أك�د أن وظيف�ة المسلس�ل هي تس�ليط الض�وء عل�ى الس�لوكيات االجتماعية 

الخاطئ�ة، باعتب�ار أن مص�در األفكار التي يس�تقيها البرنامج هو م�ن أبناء المجتمع 

أنفسهم.
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 د� ابن �سلمة: الغزو الف�سا�ي وخطورد� على ال�عالم الخلي�ي 

اس�تضاف منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف ضمن فعاليات برنامجه األسبوعي 

للموس�م الثقافي الس�ابع وكي�ل وزارة اإلع�الم الدكتور/ عبدا لعزيز بن س�لمة في 

محاضرة بعنوان »صحافة الخليج وتحديات المستقبل« وهي المحاضرة الثانية في 

نفس الموس�م وتتحدث عن اإلعالم في المنطقة وذل�ك إيماًنا بأهمية دور اإلعالم 

وأن ال غنى للشعوب في الوقت الحالي عنه. 

تح�دث الدكت�ور بن س�لمة عن ف�ي ورقته ع�ن دور اإلعالم في تغيي�ر مفاهيم 

الشعوب متى ما استخدم ووجه بشكل جيد يساعده في ذلك مساحة الفضاء المفتوح 

والتق�دم ف�ي التكنولوجيا والتي جعلت العالم أصغر من قري�ة صغيرة ثم تطرق ابن 

س�لمة إلى البدايات التاريخي�ة لإلعالم في الوطن العربي بش�كل عام وفي الخليج 

بشكل خاص حيث كانت بدايات اإلعالم في الخليج العربي عن طريق الكويت في 

8)9)م بينما االنطالقة الحقيقة كانت في 940)م ولم تنتشر الصحافة في الخليج 

إال في الستينات بينما كانت انطالقة الصحافة في السعودية في السبعينات . 

وأض�اف اب�ن س�لمة : ال يخف�ى عليكم م�ا لعبته »س�نوات الطف�رة« في ذلك 

الوقت من قفزة نوعية في عالم الصحافة حيث سهلت وبشكل كبير عملية االنتشار 

ف�ي المنطق�ة العربية . وأضاف: وأكثر من هيمن على الس�احة ف�ي ذلك الوقت هي 

الصحافة الكويتية حيث اس�تطاعت بس�ط نفوذها في الثمانينات ولكن غزو العراق 

أث�ر س�لًبا عليها حيث أصيبت الصحافة الكويتية بانكس�ار منذ الغ�زو العراقي وإلى 

يومنا هذا. 
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بع�د ذلك تطرق ابن س�لمة إل�ى دخول المناف�س القوي للصحاف�ة المطبوعة 

وهو » البث الفضائي« والذي سحب البساط نوًعا ما من الصحافة المطبوعة وذلك 

 BBC �لس�رعته ف�ي تغطية األحداث كم�ا حصل في ح�رب الخليج حيث غط�ت ال

أحداث المواجهات الحربية لتحرير الكويت في التسعينيات. 

وأضاف ابن سلمة : وألهمية البث الفضائي كانت هناك مبادرات سعودية في 

 ART و MBC : �هذا المجال حيث تم تأس�يس بع�ض الفضائيات في ذاك الوقت ك

وORBIT ولك�ن وم�ن وج�ه نظ�ري لم تخدم ه�ذه القن�وات المملكة بش�كل كبير 

كونها تعتمد على الربحية بش�كل كبير وهذه هي إش�كالية الكثير من المؤسس�ات 

الصحفي�ة س�واء مطبوعة أو مرئية كما اعتبر ابن س�لمة أن الصحاف�ة المرئية وهي 

التي تبث بشكل أكبر في القنوات اإلخبارية منافًسا قوًيا للصحافة المطبوعة . 

ث�م تحدث ابن س�لمة عن أهمية منطق�ة الخليج العربي والس�عودية خصوًصا 

باعتبارها أرًضا خصبة للمعلنين حيث نش�اهد الكثير من القنوات الفضائية تحرص 

أن تستهدف برامجها المواطن السعودي أو بمعنى أصح جيب المواطن السعودي. 

وم�ن المالحظ أيًضا دخول قن�وات فضائية أجنبية وتبث باللغ�ة العربية وذلك كما 

أسلفنا ألهمية المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص . 

كما أضاف أن دخول الصحافة اإللكترونية في الفترة األخيرة ساهمت وبشكل 

كبير في دعم الحركة الصحفية رغم عدم نضوجها بشكل كبير.
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في منتدى بالقطيف

اردفاع ا�ستخدام المفردات الحقولية بالمملكة

ذكر الناشط والمدرب الحقوقي ذاكر علي آل حبيل أن المملكة تشهد ارتفاًعا 

في نسبة استخدام األلفاظ والمفردات الحقوقية لدى الكّتاب والمثقفين السعوديين 

بشكل واضح في مختلف وسائل اإلعالم والحوارات الثقافية وخاصة في المنتديات 

األهلي�ة والصحاف�ة. جاء ذلك خالل محاضرة حول حقوق اإلنس�ان نظمها منتدى 

الثالثاء الثقافي بمحافظة القطيف، وأدار الندوة الكاتب محمد الشيوخ.

وتناول�ت المحاض�رة ضرورة التج�اوب والتفاعل مع برامج وأنش�طة حقوق 

اإلنسان من قبل المثقفين والنشطاء االجتماعيين بشكل عام.

وتحدث آل حبيل عن تاريخ تدش�ين نشاط حقوق اإلنسان في المملكة بإنشاء 

الجمعي�ة الوطني�ة لحق�وق اإلنس�ان ع�ام 004) م، وص�واًل إلى دخ�ول المملكة 

مجلس حقوق اإلنس�ان التابع لألمم المتحدة في عام 006) م باإلضافة إلى الكثير 

من االتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل والتمييز العنصري وغيرها.





ال�معة 29جمادى الأولى 1428ه الموافق 15يونيو2007م

متعافون من ال�دمان ي�سرحون د�ربته� في منتدى القطيف

استضاف منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف »مجموعة الخط المستقيم بالقطيف« 

وذلك في امس�ية مختلفة نوًعا ما عن االمس�يات المعتادة حيث كان الهدف من هذه 

االستضافة التعرف على نشاط المجموعة. 

أدار الن�دوة الكاتب عبدالباري الدخيل الذي تحدث عن فكرة زمالة المدمنين 

المجهولي�ن، حي�ث نش�أت في الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، كما تأسس�ت في 

المملك�ة العربية الس�عودية ع�ام 993)م على يد خمس�ة من المدمني�ن المتعافين 

في مدينة الظهران بالمنطقة الش�رقية، حيث عمل�وا على تحقيق أهداف برنامجهم، 

حتى انتش�ر وتوسع ليش�مل مختلف مناطق المملكة، مشيًرا إلى عدد المجموعات 

المسجلة في السعودية بلغ 0)مجموعات وهي بمسميات مختلفة توزع جميعها ما 

بين الظهران والدمام والقطيف والرياض ومكة المكرمة وجدة وتبوك.
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