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المقدمة

مما ال يرقى إليه الش�ك أن المنتديات الثقافية األهلية أصبحت من أبرز مالمح 

النش�اط الثقافي واالجتماعي في المملكة العربية الس�عودية خ�الل الفترة القصيرة 

الماضي�ة، حيث إنها اتس�مت بانتش�ارها وقدرتها على اس�تقطاب فئ�ات اجتماعية 

ا في عملي�ة الح�وار والتواصل االجتماع�ي؛ ونتج  واس�عة، وأصبح�ت راف�ًدا مهمًّ

عن ذلك بروز منتديات متخصصة في قضايا اجتماعية وأدبية وفي ش�ؤون الش�باب 

ة  والم�رأة. ولع�ل من أس�باب هذا التط�ور الملموس وج�ود حاج�ة اجتماعية ملحَّ

لقن�وات تثاقف وتواصل أهلي�ة تتميز بالحميمية واالنفتاح والنقاش الحر وتس�اهم 

ف�ي التعرف عن قرب إلى توجه�ات واهتمامات وأفكار المش�اركين وتبادل اآلراء 

بينهم بكل تفاهم واحترام.

وُيع�دُّ قيام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بعقد ندوة »دور المنتديات 

الثقافي�ة ف�ي تعزيز الح�وار« بتاري�خ 20/ 21 ماي�و 2006م )23/22 ربيع اآلخر 

1427ه( في مكة المكرمة ودعوة أصحاب المنتديات من مختلف مناطق المملكة 

ا في تعزيز دور هذه المنتديات ومكانتها في المش�هد الثقافي المحلي،  مؤش�ًرا مهمًّ

وق�د انته�ت تلك الندوة إل�ى توصيات مهمة يفترض في حال األخذ بها أن تس�اهم 

ف�ي إيج�اد أجواء حواري�ة صحية في المجتمع الس�عودي. كما أن وس�ائل اإلعالم 
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المحلية بش�تى أنواعها المرئية أو المقروءة ساهمت مشكورة بدور كبير وواسع في 

انتشار هذه المنتديات والتعريف بها وإبراز فعالياتها وأنشطتها، فقد أجرت اإلذاعة 

وقن�وات التلف�زة والصح�ف المحلي�ة عدة لق�اءات ومقاب�الت مع أصح�اب هذه 

المنتدي�ات لغ�رض التعريف بأنش�طتهم وأعمالهم ودورهم في نش�ر الوعي وثقافة 

الحوار في المجتمع.

ومن المؤكد أن ثقافة الحوار في المجتمع الس�عودي هي في حالة تطور ونمو 

مضطرد، وهي بحاجة إلى دعم وتبنٍّ من قبل الجهات الرسمية والفعاليات األهلية، 

وه�ي س�تكون أكث�ر فاعلية وق�وة عندما تمارس ف�ي الحي�اة االجتماعي�ة والثقافية 

العام�ة، بحيث تكون س�مة من س�مات المجتمع ونش�اطه الثقافي. ل�ذا، فإن تعزيز 

الح�وار يمكن أن يتحقق م�ن خالل الجهد األهلي المنصب في مثل هذه األنش�طة 

الثقافية المتنوعة. ومن هنا فإنه سيكون من األجدى لعموم المجتمع تعزيز دور هذه 

المنتدي�ات والصالونات األدبية والثقافية الخاصة ودعمها وإفس�اح المجال أمامها 

كي تكون أداة فعالة في تنمية وتعزيز الحوار بين فئات المجتمع المختلفة.

إن منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي ُيعدُّ م�ن أوائل المنتدي�ات في المنطقة الش��رقية، 

حيث كانت له الريادة واألولوية في تشجيع واحتضان وإقامة العديد من المبادرات 

واألنش�طة الثقافي�ة واالجتماعي�ة المختلفة، وس�اهم ف�ي إيجاد أرضيات مش�تركة 

للعمل على العديد من القضايا االجتماعية والمحلية، وتعزيز العالقة مع المنتديات 

المنتش�رة في مختلف أنحاء المملكة، وقد كان له األثر الفاعل في نش�ر ثقافة السلم 

االجتماع�ي والح�وار القائ�م على االنفتاح وتب�ادل الرأي. وق�د انعكس ذلك على 

مها بين أيديكم، فعن طريقه ُطرحت عدة قضايا  مناسبات الموسم المنصرم التي نقدِّ

اجتماعي�ة وفكري�ة مهمة، وحفلت بوجود ش�خصيات بارزة م�ن مختلف األطياف 

والمناطق.

وم�ا كانت ه�ذه اإلنجازات لتت�م إالَّ بجهود أعض�اء الهيئة التنفيذي�ة للمنتدى 
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الذين نتقدم لهم بجزيل الشكر واالمتنان، ولكل من شارك وحضر وتحدث وحاور 

ف�ي هذه اللقاءات، وخصوًصا ضيوف المنتدى الكرام الذين لم يضنُّوا علينا بتقديم 

نت�اج أعماله�م وخالصة أفكارهم، ل�كل هؤالء الش�كر الجزيل، آملي�ن تواصلهم 

الدائم مع المنتدى بهدف تعزيز ُعَرى التعاون في مختلف المجاالت لما يعود علينا 

جميًعا وعلى وطننا بالخير العميم.

جعفر الشايب





تقديم

إن�ه ليثلج الصدر، ويزهر األس�ارير بهج�ة أن يحتضن مجتمعنا أنش�طة فكرية 

ال  وثقافية واجتماعية رائدة، تقوم على أهداف سامية يتمخض عنها نتاج إيجابي فعَّ

وعملي ملموس، وتتس�م بالتقدمية التي هي امتداد عصري لحضارة عريقة ما فتئت 

منطقتنا توسم بها منذ القدم. 

أق�ول ذلك توطئ�ة للحديث ع�ن من�ت�دى الث�الث�اء الثقافي، خير مث�ال لتلك 

األنش�طة الرائ�دة في المملكة، وهو بش�هادة المطلعين والمتابعي�ن متفوق مع قصر 

عم�ره � نس�بيًّا � ، مقارن�ة بمنتدي�ات أخرى وليدة م�دن كبرى ف�ي المملكة، وذات 

أسبقية زمنية في الظهور والبروز. 

منتدى الثالثاء الثقافي منتدى ُبنَِي فأناف البناء، فهو عمل أهلي في أبسط صوره، 

ُع�د الثقافية والفكري�ة واالجتماعية  وطن�ي ف�ي عموم مكاس�به ومنجزاته عل�ى الصُّ

ُعد المعرفية، قائم على اختيار مادة رئيس�ة كعنوان  واالقتصادية، بل على جميع الصُّ

لألمس�ية، يتولى في كل مرة طرح نقاطها وشرح إحداثياتها نخبة من المختصين في 

ع�رض ش�ائق وبصورة موضوعية يؤطِّرها حس�ن اإلعداد والتنظيم م�ن قبل الكادر 

س�ه وراعيه المهندس األس�تاذ جعفر  القائ�م عليه، وعناي�ة متمكنة يوليه�ا إياه مؤسِّ
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الش�ايب، رئي�س المجلس البلدي بمحافظة القطيف ف�ي دورته األولى، وأحد أبرز 

المهتمين بالمجاالت التنموية واالجتماعية والحقوقية والفكرية في المملكة.

كل تل�ك النقاط مثل�ت توليفة النجاح الذي حظي به المنت�دى، والتي لم تكن 

وليدة الصدفة أو الحظ أبًدا، إضافة إلى مجموعة من العناصر أهمها: 

مضم�ون الطُّروحات: فقد عالج المنتدى قضاي�ا معرفية متنوعة عمَّ بها ما بعد 

النخب�ة، وصواًل إلى مالمس�ة أرض الواقع االجتماعي وتفاعاًل م�ع عامته، يوازيها 

أهمي�ة ما تتعاط�اه وجمهور الحضور المتفاع�ل من التنظير والمقابل�ة، بغية إيصال 

الفكرة وإنضاج الرؤية.

جم�ع المنت�دى ما بي�ن الش�فافية والجرأة ف�ي الطرح والش�مولية ف�ي الحوار 

والموضوعي�ة في ع�الج القضايا واعتم�اد مبدأ ال�رأي والرأي اآلخ�ر، لينتهي إلى 

خالصة الحجة الواضحة واالستبانة الالئحة المسفرة. 

كسر جمود الثبات المكاني ببعد النظر والرؤية الموسعة، توكيًدا لالنطالق إلى 

األهداف المش�تركة عبر استضافته لش�خصيات عدة من المنطقة الشرقية ومن باقي 

نواح�ي الوط�ن، وعرضه لتجارب ش�خصيات متفرقة على مس�توى الوطن العربي 

والعالمي أيًضا. 

معاصرت�ه للح�دث عل�ى الس�احة االجتماعية العام�ة، حتى صار أش�به بجهة 

إعالمية وإخبارية متفردة، كما جاء في أمسية »متغيرات الخطاب الديني بعد الحادي 

عشر من سبتمبر«، وفي »تنظيم اإلدارات المحلية ومجالس المناطق«، و»المجالس 

البلدية بين الواقع والمأمول«.

تآلف�ه م�ع باق�ي المنتدي�ات في كاف�ة أنح�اء المنطق�ة خصوًص�ا، وتعاونه مع 

األخرى ف�ي مناطق المملكة المختلف�ة، وإيجاده لصيغة تعاونية تنافس�ية بناءة فيما 

بينه وبينها. 
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أق�ول ذلك إْثر ما انتهين�ا إليه بالتأمل وتصفح اآلراء وإطال�ة الفكر في منظومة 

المنتدى وهيئة تركيبه وإحكام صنعته وش�دة المالءمة فيما بين ذلك كله، حتى بات 

وكأن أصغر ما فيه أكبر شيء فيه. 

وقد رأيتني � إْثر تجربة ثرية عشتها مع المنتدى حين نلت الحظوة بتكليف من 

المهندس األس�تاذ جعفر الش�ايب إلعادة هيكلة تحرير ما س�بق تناوله من أمسيات 

الموس�م الس�ادس لمنتدى الثالثاء الثقافي � أعيش حقيقة حاضرة وكأني من أهله، 

أرى مشاهده رأي العين، وأسمع مقاله، ووجدتني في ضرب من الخيال أقرب إلى 

الحقيقة فيما بين األستاذ ذاكر آل حبيل واألستاذ أثير السادة، مستمعة إلى المحاضر 

المتميز الس�يد ضياء الموسوي بأس�لوبه الش�ائق ولغته الراقية، وإلى طرح الدكتور 

حم�زة المزيني المتوال�م مع الحضارة والتق�دم، ولعلِّي ش�اركت الحضور متعتهم 

باس�تضافتهم اإلعالمي السعودي األس�تاذ تركي الدخيل حيث كانت األمسية أشبه 

بجلس�ة ودية تعاطى فيها الجمهور بشغف معه، وصرت مهتمة تارة بالبيئة، وأخرى 

باتجاه�ات القصة القصي�رة في المنطقة، بل وبالنش�اط الرياضي فيه�ا، وأطلُّ على 

المش�هد الثقافي في البلد، وأتعرف إلى اإلس�الم في الياب�ان، وأعود ألكرم األديب 

عدنان العوامي في زمرة طيبة من حضور المنتدى. 

إنه�ا لتجربة ثري�ة بكل أبعادها. فكل التوفيق لمنت�دى الثالثاء، وفائق االحترام 

والتقدير للمهندس جعفر الشايب. 

ولكل من ساهم في نجاح هذا المشهد الثقافي المتميز. 

آمال نارص املتوزي
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20 ربيع االأول 1427ه21
18 اأبريل 2006م

لقاء مفتوح مع اإدارة م�ضت�ضفى القطيف 
المركزي

اأع�ضاء اإدارة الم�ضت�ضفى

27 ربيع االأول 1427ه22
25 اأبريل 2006م

عر�س تجربة اإدارة االأوقاف الجعفرية 
في البحرين

م. عون  علي الخنيزي
مدير االإدارة

4 ربيع الثاني 1427ه23
2 مايو 2006م

قراءة في �ضعر م�ضطفى جمال الدين
اأ. عبد اهلل في�ضل اآل ربح
اأ�ضتاذ لغة عربية وناقد
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11 ربيع الثاني 1427ه24
9 مايو 2006م

منتدى الق�ضة الق�ضيرةالق�ضة الق�ضيرة ودورها في المجتمع

18 ربيع الثاني 1427ه25
16 مايو 2006م

االإ�ضالم في اليابان
د. �ضاتورو ناكامورا

اأ�ضتاذ جامعي من اليابان

25 ربيع الثاني 1427ه26
23 مايو 2006م

اإطاللة على الم�ضهد الثقافي واآفاقه 
الم�ضتقبلية

اأ. جبير بن مف�ضي المليحان
رئي�س النادي االأدبي

3 جمادى االأولى 1427ه27
30 مايو 2006م

م�ضرفو المنتدياتالمنتديات الثقافية في المنطقة

10جمادى االأولى 1427ه28
6 يونيو 2006م

اأ. باتريك ديبويكاالإتحاد االأوروبي: التجربة والتحديات





الندوة الأولى

الشباب وأزمة االغتراب االجتماعي
1426/8/9ه الموافق 2005/9/13م

ال�سيف: الدكتور عبد العزيز  عبدالكريت الم�سطفى �
أستاذ بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الملك فيصل، األحساء

مدير الندوة: الأ�ستاذ اأ�سعد علي النمر*)1) �

*  تربوي وكاتب وأخصائي نفسي.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر 

 من مواليد القطيف، عام 1953م )1373ه(. �
 بكالوريـوس التربية البدنية من جامعة حلوان ـ كلية التربية البدنية  �

بالقاهرة 1979م )1399ه(.
 ماجسـتير في علوم التربية البدنية من جامعة اثينز. أوهايو بأمريكا  �

1984م )1404ه(، تخصص تنظيم وإدارة.
 دكتـوراة فـي فلسـفة التربية من جامعة بتسـبرج بأمريـكا 1989م  �

)1409ه(، تخصص علم التطور والتعلم الحركي.
 أستاذ مشارك بكلية التربية، جامعة الملك فيصل باألحساء. �
 حكم العديد من األبحاث والكتب من مؤسسـات أكاديمية داخل  �

وخارج المملكة.
 أشـرف علـى العديـد مـن رسـائل الماجسـتير كممتحـن داخلي  �

وخارجي في داخل المملكة وخارجها.
 شـغل بعض المناصب اإلدارية الرياضية فـي عدد من االتحادات  �

الرياضية.
 مّثـل المملكة في العديد من اجتماعـات مجلس االتحاد العربي،  �

وكذلـك اجتماعات المكتـب التنفيذي للمالكمة وبناء األجسـام 
منذ عام 1992م )1412ه(.

 عضـو فـي العديـد مـن اللجـان والجمعيـات المحليـة والدوليـة  �
كجمعيـة علم النفـس والرياضـة األمريكية، واللجنة االستشـارية 

للدورية العلمية السعودية للطب الرياضي.



الشباب وأزمة االغتراب االجتماعي

مقدمة مدير الندوة:
بس�م الله الرحمن الرحيم، والصالة والس�الم على أشرف األنبياء والمرسلين 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الشباب هم ثروة المجتمع الحقيقية التي يعول عليها، فيها يقوم، وعليها يتوكأ، 

وبدونها يتداعى؛ ذلك أنهم يمثلون نس�با عالية تزيد عن نصف مجموع الس�كان في 

متوس�طها العام، وبذلك تتض�ح ضرورة تهيئة البيئة الصحية لتحقيق نمو س�ليم في 

مختلف ش�ؤون حياتهم األسرية واالجتماعية والثقافية. وال يمكن تحقيق ذلك إال 

بمتابعة تحوالتهم النفس�ية التي ترافق طبيعة تحوالتهم الجسدية والفكرية في بداية 

مرحلة الش�باب. ه�ذه المرحلة البالغة الحساس�ية التي قد ينتج خط�أ التعامل معها 

مش�اكل من ش�أنها أن تنحرف بالش�اب ومجتمعه إلى ماال يحمد عقباه، كمش�كلة 

االغتراب االجتماعي التي س�يحدثنا عنها الدكتور عبد العزيز المصطفى هذه الليلة 

ف�ي باك�ورة فعاليات الموس�م الس�ادس لمنت�دى الثالث�اء الثقافي بالقطي�ف معرفا 

بطبيعته�ا والحلول المناس�بة لها، لنكون على دراية واط�الع بتفاصيلها، ونكون في 

أتم الوعي لمعالجتها.



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 22

ن�س المحا�سرة
مما ال ش�ك فيه أن بداية الش�باب مرحلة تتسم بالحساسية، األمر الذي يستلزم 

التعام�ل معها بحذر وذكاء ش�ديدين حتى تتدرج في مراحله�ا المتقدمة بما يضمن 

س�المتها من كل ما من ش�أنه أن يجرفها عن قنواتها التي ش�قت لها إلى حيث ما ال 

تحمد عقباه من أزمات ومشكالت قد تودي بصفائها.

وإذا علمنا أن شريحة الشباب تمثل نسبة كبيرة في المجتمعات اإلنسانية تتزايد 

ا البحث في  حاجاتها الخاصة بها اطراًدا بازدياد نموها المتسارع، فإنه من المهم جدًّ

هذه المشكالت انطالًقا من استيعاب تامٍّ لطبيعتها وأسباب نشوئها. 

واالغت�راب االجتماع�ي أحد ه�ذه األزمات التي تواجه ش�ريحة الش�باب في 

عالقته�م بذاته�م وباآلخرين على الصعيد االجتماعي والنفس�ي والسياس�ي. وهو 

كلم�ة تتس�ع مفاهيمها باتس�اع هويته�ا ونطاقه�ا، كونها ت�دور حول الش�عور بعدم 

االنتماء وفقدان الرغبة في الحياة واإلحس�اس بالعجز عن التوافق مع النفس أو مع 

نا هنا بداية هو تعريف مفهوم االغتراب علميًّا. فما هو االغتراب؟ اآلخرين. وما يهمُّ

مفهوم االغتراب:
االغت�راب هو انهيار العالقات االجتماعية لدى الش�باب نتيجة الش�عور بعدم 

الرض�ا، والرف�ض تجاه قيم األس�رة أو المجتم�ع ككل. وهو على الصعيد النفس�ي 

يفقد في الشاب الشعور باالنتماء للمجتمع بمفهوميه الشامل أو الضيق، مع ميل إلى 

العزلة والبعد، لشعوره بأن ما يفعله ليس له قيمة ولن يؤثر على المحيط الخارجي.

ضه ألمراض نفسية  والمجتمع يفهم االغتراب على أنه سوء تكّيف للشاب يعرِّ

د  جس�يمة تترجم إلى انحرافات بمس�ارات متع�ددة، من خروج عل�ى النظام، وتمرُّ

وش�ذوذ وتعص�ب وعن�ف وإره�اب وتخري�ب، إلى جان�ب العديد م�ن األمراض 

االجتماعي�ة، كفقد الحس االجتماع�ي واالنتماء الوطني والس�لبية والالمباالة وما 
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إلى ذلك من أمور تربطه بعدة أبعاد، أهمها:

 العزلـة االجتماعية: حيث يش�عر الش�اب بعدم وجود عالق�ة إيجابية بينه  �
وبي�ن اآلخرين في المجتمع، ويالزمه ش�عور بالوح�دة وضعف االنتماء 

للمجتم�ع وللهوي�ة، األمر ال�ذي ينحى ب�ه العتزال ه�ذا المجتمع الذي 

يفترض أن يكون فاعاًل فيه.

ض الش�اب أحياًن�ا لبعض الضغوطات الت�ي تفرضها طبيعة  �  العجـز: يتعرَّ
بيئته الداخلية والتي تحول بينه وبين اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد 

مستقبله، مما يشعره بالعجز وعدم القدرة على التغيير. 

 السـلبية: وه�ي أمر تنتج�ه في الغال�ب النظ�رة األحادية للش�اب تجاه ما  �
يح�دث في مجتمعه من أحداث وتداعي�ات تحول بينه وبين التعايش في 

مجتمع يتوقع له مستقباًل سلبيًّا.

 الال معنى: وفيه يحيا الش�اب بال هدف واضح السمات يمكن أن يحققه،  �
وه�ذا م�ا يعرض�ه لروتين ق�د ينتج عن�ه حاالت م�ن اإلحباط ف�ي حياته 

الش�خصية أو األس�رية أو االجتماعية، ويكون سبًبا � هو اآلخر � البتعاده 

وعزلته.

 الرفض: عدم تفهم الش�اب لقيم مجتمعه السائدة، التي قد يخالف الكثير  �
منه�ا توجهاته الفكري�ة والثقافية الختالف الزمن الذي نش�أ فيه كالهما، 

األمر الذي يس�بب للشاب س�خًطا وتمرًدا، فيتهم مجتمعه بالرجعية التي 

ال تتناسب مع العصر الذي يعيش.

ه�ذه األبعاد، وغيرها مما يؤثر على عالقة الش�باب بذاتهم ومجتمعهم تترجم 

صوًرا الغترابهم، لعل أهمها يكمن في التعامل العنيف لدى بعضهم مع أسرهم، من 

قبيل ضرب الوالدين أو اإلخوان الصغار، وممارسة أشكال من العنف مع المعلمين 

أو أفراد المجتمع بش�كل عام. كذلك عدم مراعاة اآلداب العامة، كقطع اإلش�ارات 
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المرورية أو التجوال بالدراجات النارية على طريقة العصابات، أو ممارسة ما يعرف 

لدى العامة بالتفحيط. إضافة إلى التقليد األعمى للمش�اهير بصورهم المختلفة في 

بع�ض م�ن خصوصيات مظاهره�م الش�كلية، والتمرد عل�ى قيم المجتم�ع الدينية 

واالجتماعية، والعجز عن القدرة على اتخاذ القرارات المستقبلية. وهي ممارسات 

يش�جعها ع�دم التكّيف مع النف�س، األمر الذي يؤدي إلى عدم قب�ول إمكانات هذه 

النفس وقدراتها، ومن ثم اإلحساس بالقلق النفسي والنفور من الحياة.

واالنع�زال عن المجتمع يفقد الش�اب حاس�ة التواصل والمس�اهمة في النظم 

االجتماعية السائدة بادًئا بنفسه في القيام بتصرفات على صعيده الشخصي كالهروب 

من المدرس�ة، أو على الصعي�د االجتماعي التي تتمثل غالًبا ف�ي عدم مراعاة أوامر 

الدين والضوابط الشرعية التي تحترم حريات اآلخرين وملكياتهم العامة. 

ا  ويجب هنا التفريق بين دوافع هذه التصرفات التي قد تكون أس�باًبا عادية جدًّ

كالمراهق�ة مث�اًل، التي تعالج بش�كل مختل�ف تماًما عن مش�كلة االغتراب، وحتى 

نتمك�ن م�ن التفريق بي�ن هذه التصرف�ات، ينبغي لنا دراس�ة األس�باب الت�ي تؤدي 

بالشباب إلى ممارستها، وهي تنقسم إلى قسمين، داخلية وخارجية.

واألسـباب الداخلية هي المرحلة األولى التـي تمهد لنتيجة االغتراب، وتكمن 
في: 

 اضط�راب الهوية التي تتضح تحديًدا خ�الل فترة المراهقة، والتي تؤدي . 1

إلى االغتراب الذاتي الذي ينتج عنه انعدام االس�تقرار المادي والمعنوي 

في البيئة التي يحياها، متمثلة في الخالفات األس�رية الشديدة، أو تعرض 

المراهق لعنف يفقده احترامه لذاته أو لمجتمعه.

 الص�راع بين المتطلبات والطموح في مرحلة الش�باب وصعوبة التعامل . 2

مع ما هو ممكن وما هو مطلوب. 
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 غياب القيم الدينية واإلنسانية وانعدام القدوة التي تشحذ الهمة والطموح . 3

واإلرادة. 

أما األسباب الخارجية، فربما اتضحت في: 

 س�يطرة اآلب�اء وتدخلهم في حياة الش�اب م�ن منطلق أنه م�ا زال صغيًرا . 1

ويحتاج إلى التوجيه واإلرش�اد، وهذا ما يعيق خبرة الش�اب المباشرة مع 

الواقع.

 الص�راع م�ا بي�ن الش�اب والح�دث من حيث الس�رعة ف�ي تنفي�ذ القيم . 2

والسلوك والعادات والتقاليد، وهو ما يعرف بالتغيير االجتماعي. 

 عدم شعور الشاب باالطمئنان على مستقبله التعليمي والوظيفي. . 3

 عدم وجود بدائل الستثمار أوقات الفراغ.. 4

 التميي�ز بي�ن الذك�ور واإلن�اث أو الكب�ار والصغ�ار، مما يع�وق التوافق . 5

االجتماعي. 

 الصراع الذي يعيش�ه أغلب الطالب الش�باب في الم�دارس هو من أهم . 6

األمور التي تساهم في تغذية شعورهم باالغتراب. 

وأمـام هـذه الظاهرة، تتحتـم ضرورة أن يكون للمؤسسـة التعليميـة دور للحّد 
منها، خصوًصا وأنها تتضح جليًّا في صور أهمها:

 تحديد المدرسة لحقوق الطالب والتزاماتهم الخاصة وفق لوائح وأنظمة  �

معينة، مما يش�عرهم بأن س�لطة المدرسة تمنع رغباتهم، ويكون هنا منشأ 

الصراع والتوتر مًعا. 

 تأكي�د المناهج الدراس�ية على المهارات العقلية وإغفالها للنمو النفس�ي  �

واالجتماع�ي، إضاف�ة إلى غي�اب الصلة بي�ن المناهج واألم�ور الحياتية 
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)فصل التعليم عن المجتمع(. 

 اعتم�اد طرائ�ق تعليمية قائم�ة على الحفظ والتلقي�ن دون مراعاة للفروق  �

الفردي�ة بين الطالب، ودون اس�تثمار لدافعيتهم أو لعنصر اإلثارة لديهم، 

األمر الذي ينتج فيهم عزوًفا وتمرًدا تجاه الدراسة. 

 اقتص�ار المعل�م عل�ى الموضوع�ات العلمي�ة دون مالمس�ة مش�كالت  �

الطالب الدراسية واالجتماعية، مما يحدث فجوة بين الطالب والمعلم. 

 العالق�ة الجامدة بين اإلدارة المدرس�ية والمعلم نفس�ه، والتي تقوم على  �

تنفيذ األوامر دون نقاش. 

 المركزي�ة المتش�ددة في النظ�م التعليمية التي تؤدي إل�ى البطء في عملية  �

تنفيذ القرارات؛ فهي ال تس�مح بحرية الحرك�ة، وتودي إلى القضاء على 

االبتكارات واإلبداعات. 

وه�ذه الص�ور إذا م�ا حلَّلناها، فإننا نخ�رج بضرورة معالجة جذرية للمش�كلة 

ضمن استراتيجيات مدروسة تصنف ضمن عدة قنوات تصب كلها في تعزيز عالقة 

الش�باب بمجتمعه�م من أجل خل�ق حلقات تواص�ل فعالة فيه. وال ُب�دَّ من تحديد 

أهداف ورؤى كل اس�تراتيجية لضمان اعتماد منهجية مناس�بة لتنفيذها. ولعلِّي هنا 

أتطرق لبعض هذه االستراتيجيات التي أراها كفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن 

انصهار الشباب في مجتمعهم وضمان تفاعلهم فيه:

/ اال�ضتراتيجية التعليمية: اأوالاً
الت�ي ال ُب�دَّ أن يعاد النظر بها ف�ي كافة مراحل التعليم النظام�ي وتطوير خططه 

ومناهج تدريسه وكتبه بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات 

العص�ر، مع مراع�اة أهمية ربطها بخط�ط التنمية واألهداف االس�تراتيجية واعتماد 

برام�ج التأهي�ل المس�تمرة للجمي�ع، ثم التأكي�د على أهمي�ة الديمقراطي�ة التربوية 
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المتمثلة في الحوار والتواصل بين الطالب والمجتمع.

ثانياًا/ اال�ضتراتيجية العالجية:
إن معالج�ة قضاي�ا الط�الب عام�ة بش�فافية وموضوعي�ة مطل�ب حض�اري، 

فهن�اك بع�ض القضاي�ا التي لها حساس�يتها ف�ي مجتمعنا الس�عودي بحك�م الثقافة 

غي�ر المطروحة للنقاش مع أهمي�ة توعية الطالب بها، كالتط�رف، والفروق العرقية 

والقبلي�ة، وعدم المس�اواة في الفرص بين الش�باب ف�ي التعلي�م والتوظيف. ومثل 

ه�ذه األمثلة من ش�أنها أن تخلق مجااًل لبعض ظواهر العن�ف التي يجب معالجتها 

بتأسيس بنية ثقافية تعزز القيم األخالقية في السلوك االجتماعي، من خالل التفاعل 

م�ع اآلخري�ن وليس من خالل القانون، ألن المنظومة األخالقية أوس�ع من القانون 

في الشمول وأقدر منه على الضبط.

ثالثاًا/ اال�ضتراتيجية االقت�ضادية:
التي من شأنها توفير حياة كريمة للشباب عبر تأمين حاجاتهم المادية والروحية 

وتلبية طلباتهم، وال س�يما المس�كن والعمل والصحة والتعليم، إضافة إلى تشجيع 

ا لمس�اعدتهم على إنشاء مشاريع  ا ومعنويًّ ودعم الش�باب وخريجي الجامعات ماديًّ

فردية أو أسرية، تالفًيا لمشكلة البطالة بينهم.

ا/ ا�ضتراتيجيات االأن�ضطة ال�ضبابية: رابعاً
ا دعم األنش�طة الش�بابية وتش�جيع كاف�ة أن�واع الهوايات  م�ن الض�روري جدًّ

بمختل�ف توجهاتها الثقافي�ة واالجتماعية والفنية وغيرها من األنش�طة التي تش�بع 

حاجاته�م، أس�وة بالتعليم والصحة واالقتص�اد، وذلك ألهميتها ف�ي تنمية قدرات 

ا زيادة  وإمكانات الش�باب وإكس�ابهم الخب�رات المختلفة، ب�ل من الضروري ج�دًّ

الحريات الديمقراطية وتش�جيع المنظمات واألندية الشبابية واالتحادات الطالبية 

والنقابات وكل ما يرتبط بالشباب من أنشطة ومجاالت إبداعية. 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 28

ا/ ا�ضتراتيجيات العمل التطوعي: خام�ضاً
إن ش�عور الط�الب الش�باب بالغرب�ة نتيج�ة للتغي�رات االجتماعي�ة والثقافية 

واالقتصادي�ة يفس�ر توج�ه بع�ض األف�راد نح�و االنح�راف والس�لبية والالمب�االة 

واالس�تهتار تج�اه المجتمع، لذا فإن العم�ل التطوعي يزيد م�ن ارتباطهم ووالئهم 

لمجتمعهم فضاًل عن ش�غله أوقات الش�باب في الخير وتعزيزه للثقة في نفوس�هم، 

ي إحساس�هم بقيمتهم ودورهم في بناء مجتمعهم، وتأس�يس لجان  األم�ر الذي ينمِّ

تهت�م بالعم�ل التطوع�ي وتنظيمه ف�ي كل مجتمع انطالًق�ا من هذه ال�رؤى ضرورة 

تستلزم االهتمام. 



الندوة الثانية

اإلسللالمي  الخطاب  متغيللرات 
بعد الحادي عشللر من سبتمبر

1426/8/16ه الموافق 2005/9/20م

ال�سيف: ال�سيد �سياء المو�سوي �
كاتب وعالم دين � مملكة البحرين

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد اكي الخباا*)1) �

. *  شاعر وكاتب وناشط في الوسط الشبابي 



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

 باحـث وعالم دين من مواليـد مملكة البحرين عام 1970م  �
)1389ه(.

 أنهـى مرحلة البحث الخارج في دراسـة العلـوم الدينية بقم  �
المقدسة.

 حاصل على البكالوريوس في اآلداب، والماجستير في فقه  �
السنة. 

 يـرأس حاليًّـا مركز الحـوار الثقافي فـي مملكـة البحرين،  �
والـذي يهدف إلـى تعزيـز الحوار بيـن مختلـف المذاهب 

واألديان.

 صـدر لـه كتابـان، مقاالت من زمـن الردة، وعلـيٌّ وحقوق  �
اإلنسان. 

 له كتابان تحت الطباعة، الشـيعة فـي الخليج من المواجهة  �
إلى المراجعة، وثقافة التخوين في الخطاب اإلسالمي. 

 يكتـب عموًدا يوميًّـا في الصحافة المحليـة البحرينية، وفي  �
صحف أخرى مثل صحيفة الحياة اليومية. 



	 	

متغيرات الخطاب اإلسالمي بعد الحادي عشر من سبتمبر

مقدمة مدير الندوة
بس�م الل�ه الرحم�ن الرحيم، الس�الم عليكم أيه�ا الجمع الكري�م ورحمة الله 

وبركاته.

من�ذ أحداث 11س�بتمبر، والعالم يعيش صراعا حفر آثاره على جميع ش�ؤون 

الحياة السياسية والفكرية والثقافية، صراٌع أدى إلى تغيير معادالٍت وتبديل قناعاٍت 

وتحوير مبادئ س�اهم بعضها في حل بعض المش�اكل التي خلفها هذا الصراع، وال 

ي�زال بعضه�ا اآلخر معول هدم يطرق جس�د األمم ب�ال رحمة أو ه�وادة. وبين هذا 

وذاك، بقي الخطاب الديني ش�اهد أزمة ثقافية تمارس فصولها تيارات دينية ال تزال 

ترزح تحت وطأة فكر بائد نشر قتامته على واقع يتحين النور.

الس�يد ضياء الموسوي، ضيفنا لهذه الليلة من مملكة البحرين، سيستعرض لنا 

مالمح هذه األزمة في محاولة الستقراء السبل المثلى للتعاطي معها.

ن�س المحا�سرة: 
 ل�م يط�رأ ذلك التغيير الكبير عل�ى الخطاب الثقافي الديني بعد الحادي عش�ر 
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م�ن س�بتمبر، ويتضح ذلك جليًّا ل�دى مراجعة الخطاب الثقاف�ي المتمثل في المنبر 

والقصة وسائر الكتب الفكرية التي تشكل وتحدد معالم ثقافة معينة، تتأكد لنا معها 

حقيق�ة أن هنالك أزمة تخل�ف ثقافية في العالم العربي بمختلف تياراته اإلس�المية 

س�واء الس�نية أو الش�يعية منها، كما يقول األس�تاذ إبراهيم البليهي، وه�ي قائمة في 

أساس�ها عل�ى مرتك�زات عقلي�ة اجتماعي�ة مختزلة، وعل�ى تفاوتها، لكنه�ا تحتاج 

إل�ى جرأة في تغيي�ر ال يمكن تحقيقه دون امتالك جرأة تغيي�ر الخطاب، وقبل ذلك 

اس�تيعاب أساس المشكلة التي أعتقد شخصيًّا أن كل اإلسالميين، سنة وشيعة على 

حدٍّ سواء يعانون من أزمة خطاب تتفاوت نسبيًّا بين منطقة وأخرى وبين تيار وآخر، 

انطالًقا من األسس التي بنيت عليها الثقافة في عقول مجتمعاتهم. 

هذا ما نعيش�ه ف�ي البحرين اليوم؛ فاإلس�الميون هناك لم يعرف�وا � إلى اليوم � 

كي�ف يديرون اللعبة السياس�ية والثقافية بالطريقة الفضلى م�ن أجل الحصول على 

عدد من المكاسب، األمر الذي ال يعيه الكثير ممن يحسدون البحرينيين على بعض 

الحريات. 

لو فتش�نا عن أش�كال هذه األزمة م�ن حولنا، لوجدناها حاض�رة في الخطاب 

نا استعراضه  الثقافي والخطاب السياسي بل وحتى في الخطاب الديني، وهو ما يهمُّ

في هذا اللقاء. فما هي أُطر أزمة الخطاب الثقافي الديني؟

عندما أستقرئ الخطاب الموجود في العالم العربي، وأجد صادق جالل العظم 

مثاًل، يتهم إدوارد س�عيد بأنه عميل لالستكبار واالمبريالية، وأنه أمريكي فقط؛ ألنه 

انتقد ماركس في بعض كتاباته. وحينما أجد خطاب المقاطعة على أساس االنضمام 

لتي�ار دون اآلخر، فإني أص�ل بطبيعة الحال إلى نتيجة أزمة ثقافة التخوين الواضحة 

في الخطاب اإلس�المي، وهو خطاب في عمومه ال يعتمد على العقل أو على النقد 

والتحليل المنطقيين، إنما قائم على التبرير. التبرير ألس�باب القتل والتكفير وس�ائر 

األنظم�ة الخاطئة، وخصوًصا بعد أحداث س�بتمبر، التي كان م�ن المفترض بها أن 
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تثير حالة مراجعة لألحداث يس�اهم في استيعابها استعراض ظروفها بواقعية. وهذا 

ما يؤكده حسن حنفي بقوله إن العقل ال يستخدم للنقد والتحليل وإنما للتبرير.

حين نقارن بين العقل اليهودي من جهة والعقلي الياباني من جهة أخرى، نجد 

البون بينهما شاس�ًعا؛ فالعقل اليهودي اس�تطاع أن يوظ�ف االضطهاد الذي مورس 

ض�ده من قبل هتلر في معايش�ة هذه المأس�اة � وإن ضخمه�ا � معتمًدا على المعرفة 

واإلع�الم واالقتص�اد، حت�ى وصل�ت اليهودية ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكية 

إل�ى أعل�ى مواقع الق�رار والتأثير الملم�وس في جامعاته�ا ومؤسس�اتها وإداراتها، 

واستطاعت إقناع العالم بأنها محاطة بشعوب غوغائية ومتخلفة بعيدة كل البعد عن 

الس�الم، أما العقل الياباني فهو عقل متطور استفاد من قنبلتي ناكزاكي وهيروشيما، 

فالتف�ت إل�ى عبقرية التنظي�م في الغ�رب، وإلى أهمي�ة المجتمع المدني، وس�يادة 

القانون، وإلى أن يكون اإلنس�ان هو محور التنمي�ة في مقابل العقلية العربية التي ال 

تذهب إلى أبعد من الدعوة إلعادة التراث في استناد على روايات مختلفة ومفخخة 

تتفج�ر في ص�ور مختلفة بين الحين واآلخر متمنطقة بمنط�ق الغزوات والفتوح في 

عصر يقوم على الدعاية واإلعالم والتواصل، في حين أن المطلوب هو إنتاج عقلية 

سليمة تتسم بالمعرفة والعلمية والنقدية الهادفة، عقلية تعمل على مراجعة الموقف 

وال تعتمد على مبدأ الوثوق واليقينيات والثوابت غير القابلة للتحريك. 

لذلك، أدعو لالس�تفادة من العقل الياباني، بل واليهودي أيًضا في اس�تيعابهم 

لثقاف�ة الخط�اب اإلعالمي وتوظيفها بم�ا يخدم األهداف المنش�ودة التي اتضحت 

جليًّا بعد الحادي عشر من سبتمبر. وحتى يتم ذلك، فإنه ال ُبدَّ من استعراض سمات 

خطابن�ا اإلس�المي الت�ي تؤكد عدم اس�تفادتنا الحقيقي�ة من هذا الح�دث وتوظيفه 

بالمستوى المطلوب، فجاءت واقًعا مخالًفا لما يجب أن تكون عليه. وهذه السمات 

أراها تتمثل جلية في:

 قلة المنابر الجادة البعيدة عن الخطاب العلمي والمعرفي والنقدي، الذي  �
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يقود المجتمع إلحراز النتاجات المعاش�ية الحياتي�ة المثمرة الداعية إلى 

المعرف�ة وإلى قراءة الت�راث والتفكي�ر بمنهجية صحيح�ة، والهادفة إلى 

تذويب الشحوم المؤدلجة والمتكدسة على مفاصل وعين الثقافة، والتي 

خلقت استس�الًما يقينيًّا حول الكثير من المفاهيم والقناعات التي تتطلب 

إلى مراجعة وتدارس.

ا لج�وء بعض كبار  �  غي�اب العقلي�ة العلمي�ة المعرفية، فمن المؤس�ف جدًّ

علمائن�ا إلى الروايات الضعيفة في البح�وث التي تتطلب قوة في الطرح، 

كالحديث عن اإلمام المهدي عجل الله فرجه، األمر الذي من شأنه خلق 

ه�زة في قناعة بعض النفوس في أمر ثابت لدينا يقينيًّا نحن الش�يعة، ومن 

ثمَّ سيقودها نحو الخرافة والتسليم بكل ما تسمع بعيًدا عن توظيف العقل 

للمراجعة والنقد.

 االنتف�اخ األيديولوجي المتمثل في النرجس�ية التي تع�م خطاباتنا وكتب  �

مثقفين�ا، والتي تدأب دائما عل�ى تصوير الغرب بأنه مجتمع ناقص يعيش 

الخ�واء الروح�ي والثقاف�ي، متجاهلين التط�ور الحضاري الذي يعيش�ه 

الغربي�ون والنظام المدهش الذي يؤطِّر حياتهم العامة، ثم متناس�ين حالة 

ا ورجعي�ة في أنظمة  �ا واقتصاديًّ عالمن�ا العرب�ي الذي يعان�ي ضعًفا تنمويًّ

حقوق اإلنس�ان والسياسة، أنتجتها جميًعا أزمة المثقفين الذين تنهش في 

عقول الش�باب فباتوا يدورون حول مح�ور وجودهم بعيًدا عن متطلبات 

الواقع الجديد من الديمقراطية القائمة على تالقح األيديولوجيات وليس 

نفخها بالش�عارات الرنانة، كما نقرأ ف�ي عناوين الكثير من الكتب النقدية 

مثل )اإلسالم هو الحل( أو )اإلسالم هو البديل(، وأنا حين أقول ذلك ال 

أنكر كون اإلس�الم هو الحل والبديل، ولكني أتس�اءل عن أّي إسالم هو 

الح�ل؟ خصوًصا ونح�ن نعيش في ظل تيارات دينية متعددة ال ش�أن لها 
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غير التنظير والتنظير فقط.

 س�لبية الجماهير بس�بب الثقافة النخبوي�ة التي أصبحت آخ�ذة إياها يمنة  �

ويس�رة تعبئة، وتهييًجا وأدلجة عب�ر )براغماتية( يتصدرها نظام المصالح 

والمزاحم�ة المكاني�ة ال عل�ى صعيد الفك�ر فقط، بل عل�ى كل األصعدة 

العامة، منها وحتى الخاصة انطالًقا من مقولة »لو شاطرتني فيها ألخذت 

الذي فيه عيناك«. 

ما الذي يحتاجه الخطاب االإ�ضالمي بعد الحادي ع�ضر من �ضبتمبر؟ 
نحت�اج أواًل إلى االنفتاح على األديان، وإيجاد حالة من التواصل الفاعل . 1

ال�ذي يحت�رم مع�ه كل ط�رف أيديولوجي�ة وثقاف�ة وخصوصي�ة الطرف 

اآلخر؛ فللكل حقوق وعليهم واجبات تنطلق من قواعد اجتماعية تحترم 

جميعه�ا، ونحت�اج إلى االبتع�اد بالضرورة عن محدودي�ة الطائفية لتحل 

محلها الشمولية الوطنية. وربما استطعنا تفعيل هذه الحالة اإليجابية بدًء 

م�ن بيوتنا م�ع أطفالنا الذين بات بعضهم يرضع حليب الطائفية بواس�طة 

أهليه�م دون أن يستش�عروا الخط�ر ال�ذي يعرضونهم له، وم�ا يمكن أن 

يخلفه ذلك في نفسياتهم مستقباًل من استخفاف بثقافة األطراف المخالفة 

ا وثقافيًّا ودينيًّا.  لهم فكريًّ

نحت�اج إل�ى الخ�روج من إط�ار الخط�اب الثوري إل�ى الط�رح المعتدل . 2

المتس�امح والمتصالح مع اآلخ�ر، وإلى مراجعة بع�ض القضايا الفرعية 

التي نتمس�ك بها بعقلية متوازنة تستند على الواقعية المفروضة المتحررة 

من الترسبات والموروثات المستهلكة. 

كما نحتاج إلخراج الخطاب الحس�يني من بين جدران الحسينيات، غير . 3

مش�ككين في إمكان تأثيره في المواقع األخرى غير مواقعنا التي أثر فيها 
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أزماًن�ا. وأن نرس�م ص�ورة إيجابية عن المثقف الش�يعي لتغيي�ر الصورة 

الشائعة في ذهنيات الكثير ممن يجهلونها.

وأخي�ًرا، نحتاج إلى أن نأخذ من الغرب بع�ض مفاهيمه العامة اإليجابية . 4

والمضيئة، وأن نعيد قراءة االتهامات التي نكيلها له قراءة دقيقة تمكننا من 

االبتعاد عن س�لبياته في قضايا القيم واألخالق، وأن نركز على التس�امح 

والس�الم والتصالح مع إيجابيات تلك األنظمة، من أجل أن نس�تفيد من 

واقعها اإليجابي وتجاربها البناءة. 

علينا أن نعيد قراءتنا ألنفس�نا وما نعاصر من أمور وتداعيات، ولكن بعيًدا عن 

التش�اؤم وجلد الذات، كما ينبغي لنا أن نستفيد من اآلخرين لتغيير واقعنا لألفضل، 

أو فلنستعد أللف 11 سبتمبر مقابل التقدم الكبير لألمم األخرى.

 التعقيبا� والأ�سئلة:
مداخلة تحريرية:

هل تعتقدون أن دور العرف وما جرت عليه العادات من عدم مناقشة الخطيب 

الديني لما يطرحه على المنبر قد أدى إلى تخلف الخطاب الديني من خالل تعطيل 

دور النقد الثقافي؟ 

المحا�ضر:
أنا أعتقد جازًما بدور العرف االجتماعي وتأثيراته، فهو جزء من مس�ببات عدم 

التغيي�ر الخطابي، وهناك عدة عوامل أخرى أيًضا منها الفوبيا الثقافية التي تبنى على 

المس�لمات والثوابت واألفكار التي ترفض االنحياز عنها، وتعد تغييرها أو الخروج 

عنه�ا تحريًف�ا وخروًجا عن الجادة. ومع أن الحديث عن منتجات بش�رية، وهي مما 

يقبل الصحة والخطأ ويحتمل النقص، وبالتالي النقد والمراجعة بما يعود على األمة 

بالث�راء والتن�وع ف�ي حال عرف كي�ف ومتى تتطلب ذل�ك. إال أنه مازال�ت هناك فئة 
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ترفض التغيير خوًفا من مجرد التغيير، ربما لمخالفته فكًرا نشأت عليه، أو لتصورها 

أنها بذلك تتجاوز خطوًطا حمراء مع قيم الدين التي تدعو الحترام العلماء. 

كذل�ك هناك عامل الجمهور ال�ذي يصنع الطاغية، وهو الجمهور الذي يرتكز 

عل�ى حيثي�ات معينة يراه�ا ويتبناها هو ليبحث عنه�ا لدى الخطيب الذي يتناس�ب 

وإياه�ا، وال يس�مح له بتجاوزها والطعن في صحتها، وهذا م�ا يوِجد لدينا أزمة في 

الخط�اب تخل�ق حالة من انع�دام األدب الحواري تصل إلى ح�د تجريح الخطيب 

بهيأة بعيدة عن الجرأة النابعة من التفكير السليم. 

االأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(: 
أال ترون أننا في خطاباتنا عادة ما نصور الغرب على أنه قمة االستكبار العالمي 

ونصوره س�الًبا في أغلب مناحيه ال لمجرد الكراهي�ة وإنما ألننا معادون لتوجهاته، 

باعتبار أنه جر الويالت واألزمات على األمة في الفترة االستعمارية! ثم لماذا ال تتفق 

ش�تى األطياف االجتماعية تحت شعار المقاومة عوًضا عن االختالف الذي يؤدي 

إلى القطيعة ويس�لم إلى التخوين والتكفير، س�واء كانت تلكم األطياف عسكرية أو 

اقتصادية أو سلمية، على أن يغلب كل جانب في منحاه بما يخدم المراد منه؟ 

المحا�ضر: 
فيم�ا يتعلق بالش�ق األول، وبعيًدا عن فكرة محاولة االس�تئثار بالقرار العالمي 

م�ن قبل الغ�رب أو أمريكا بالتحدي�د، يجب التفريق بين ه�ذه األنظمة ومصالحها، 

عد. واألهم، هو كيف نوظف  وبين ما يمكن أن نستفيده من تقدمها على جميع الصُّ

ذلك التقدم لما فيه صالح مجتمعاتنا؟ ولذا، ال ُبدَّ أن ننهي حالة اجترار الغبن ورفع 

ش�عار الضحية الذي نتبناه ذريعة. أما بخصوص الش�ق الثاني، فأنا أؤمن بالخطاب 

الس�لمي الذي يمثل هامًش�ا م�ن الحرية، كما أؤم�ن باالندماج من أج�ل المصالح 

الوطنية المش�تركة، س�واء في االنتخاب�ات أوفي المجالس البلدي�ة أو في الصحافة 
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وغيره�ا. وال أؤمن بالعن�ف والمقاومة وال األمور العس�كرية، وه�ذه قناعة أعدها 

فكرية شرعية وثقافية تأتت من قراءاتي للتاريخ ولشخصيات أمثال منديال، وغاندي 

ومارتن لوثر. 

مداخلة تحريرية:
ما هو السبيل لتطوير وانفتاح وإظهار الخطاب المنبري؟

المحا�ضر: 
 البدء في إعادة تأس�يس التكوين الثقافي الصحيح � ولو نس�بيًّا � باالنفتاح على 

الثقافات األخرى وأخذ ما يتناسب منها مع ثقافتنا اإلسالمية. 

 تذويب ش�حوم القطيعة المتراكمة بين أبناء الدين الواحد أو الطائفة الواحدة، 

بنبذ الخالفات والتشبث بنقاط االتفاق وتفعيلها في جميع مجاالت التفاعل. 

 نش�ر ثقافة التس�امح والتعايش مع اآلخر بدًء بأنفسنا وبيوتنا عن طريق احترام 

اآلراء المخالف�ة وعدم االت�كاء على االختالف في الرأي إلفس�اد المودة المطلوبة 

بين أبناء المجتمع الواحد. 

 أن يهتم الخطيب بالثقافة الموجهة للشباب التي يجب أن ترسخ فيهم منهجية 

التش�ارك والس�الم؛ فالش�باب هم عمود المجتمع كونهم النس�بة الت�ي تمثل غالبية 

شريحته، فإن صلحوا صلح المجتمع، والعكس صحيح.  

مداخلة تحريرية: 
حقيقة، وكما ذكر س�ماحتكم، إن ما نحن بحاجته هو العقل النقدي والمنفتح 

والمتسامح، العقل الذي يستطيع أن يخاطب اآلخر، وعلى كل واحد منا أن يبدأ بأناه 

المتضخمة نرجس�يًّا، تل�ك التي يعتقد بأنها صائبة دائًم�ا، وأنها وحدها التي تمتلك 

�ا وحتى اجتماعيًّا، الس�يما في المناظرات  الحقيق�ة المطلق�ة مقصية ما دونها فكريًّ
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الطائفية والمذهبية التي تخلق حالة من التعصب والتطرف بدون أدنى تسامح. فمن 

، لكن ليس من الحق  حق كل واحد منا أن يدافع عن آرائه، وهذا حق طبيعيٌّ ومنطقيٌّ

تكفير اآلخر أو وصفه بأنه الش�ر بعينه. ومن حقنا أن نعتز بذواتنا ولكن وفق قدراتنا 

وإمكاناتنا الحقيقية. لذا يجب علينا البحث عن طريقة لتطويرها وجعلها قادرة على 

أن تكون جزًءا من هذا العالم المتحضر، وأن تتفاعل وتتثاقف معه عوض أن تلغيه.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
ا  أشكر الضيف الكريم على ما تناوله من قضايا وأفكار مهمة أثارت نقاًشا جادًّ

في هذا اللقاء المثمر، وكنت أتمنى أن يتم التركيز على بعض القضايا األس�اس في 

هذا المجال حتى يتم إش�باعها نقاًش�ا وحواًرا. وال يفوتني أن أكرر ش�كري لضيفنا 

العزيز الس�يد ضياء على حضوره الفاعل معنا وإثرائه الجلسة بزخم رؤيته المنفتحة 

على التغيرات التي يعيش�ها الخطاب الديني وإجابته المفيدة � بال ش�ك � عن أسئلة 

الحضور. 
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ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

 من مواليد جزيرة تاروت عام 1969م )1388ه(. �
 تخرج عام 1984م )1404ه( من جامعة أنديانا بالواليات  �

المتحدة األمريكية من قسم الهندسة المدنية.
 درس الماجستير في مجال هندسة وإدارة التشييد في جامعة  �

الملك فهد للبترول والمعادن.
 شـارك في العديد من الدراسـات والـدورات والمؤتمرات  �

الداخلية والخارجية ذات العالقة.
 بـدأ حياتـه الوظيفيـة عـام 1985م )1405ه( مهندًسـا في  �

إدارة التخطيـط العمرانـي بالمديرية العامة للشـؤون البلدية 
والقروية. 

 فـي عـام 1988م )1408ه( عّيـن مسـاعًدا لرئيـس قسـم  �
التخطيط العمراني في بلدية القطيف. 

 فـي عـام 1995م )1416ه( عّيـن مسـاعًدا لمديـر عـام  �
التخطيط العمراني في أمانة مدينة الدمام.

ـا للتخطيـط  �  فـي عـام 2000م )1421ه( عّيـن مديـًرا عامًّ
العمراني في أمانة مدينة الدمام.

 يشـغل حاليًّـاـ  منـذ ربيع اآلخـر عـام 1426هـ  مدير إدارة  �
تنسيق المشاريع ومستشار األمين للشؤون الفنية.

 يرأس حاليًّا مجلس إدارة نادي الهدى بتاروت. �
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مقدمة مدير الندوة
 السالم عليكم أيها اإلخوة جميًعا ورحمة الله وبركاته.

ق�ال الله العظي�م في محكم كتاب�ه الكريم، بس�م الله الرحمن الرحي�م ﴿َوُقِل 

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن﴾)1(. اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ

تسعى الدول على اختالفها بجد وحزم نحو الرقي والتطور للوصول إلى أعلى 

المس�تويات في مختلف ش�ؤون الحي�اة؛ تعم�ل المتقدمة منها على زي�ادة تقدمها، 

وتج�دُّ النامية للوصول إل�ى مصاف الدول المتقدمة، وال يت�م ذلك بغير التخطيط. 

وق�د روي ع�ن المفكر اليوناني قوله »إن اإلنس�ان كائن مخط�ط«، بمعنى أنه يدرك 

الغاية من الجهد الذي يبذله، ويتبع الوسائل المالئمة لتحقيق تلك الغاية خالل فترة 

زمنية محدودة.

م�ن هذا المنطل�ق، أصبح التخطي�ط بمفهومة العام عصبا رئيس�ا نح�و التنمية 

الش�املة في المجاالت المختلفة، االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والسياس�ية. 

)1(  سورة التوبة، اآلية 109.
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ومحاضرتن�ا هذه الليلة تركز على التخطي�ط والتنمية العمرانية في محافظة القطيف 

بمعية المهندس شاكر أحمد نوح فحياه الله.

ن�س المحا�سرة:
تت�الزم مفردتا التخطيط والتنمية مع بعضهما تالزًم�ا وثيًقا، حيث إنه ال توجد 

تنمي�ة صحيح�ة ومتوازنة إالَّ بتخطيط ش�امل ومس�بق، فالهدف الرئي�س للتخطيط 

ه�و إيجاد تنمية متوازنة. وللدخول في موضوع التخطي�ط العمراني الذي يعد أحد 

الركائ�ز المهم�ة لتنظي�م التنمية ال ُب�دَّ أن نلقي الض�وء أواًل على الخلفي�ة التاريخية 

للتخطي�ط في المملك�ة، فالمملكة في البدء، وعند أول تأسيس�ها، لم تكن لها تلك 

الرؤية التخطيطية لمعالجة وضع التنمية س�واًء على المس�توى الوطني أو اإلقليمي 

أو المحل�ي، وإنم�ا كانت هنال�ك معالجات آنية مح�دودة لبعض القضاي�ا الطارئة 

تصدر من غير ذوي االختصاص. ولكن وبعد تدفق النفط وتتطور الصناعة، حدثت 

هنالك طفرة تنموية واكبها بعض التخطيط المحلي في بعض المناطق.

ًفا  ومع زيادة الموارد المالية ارتفعت وتيرة التنمية وظل التخطيط الشامل متخلِّ

مم�ا أح�دث خلاًل في تحقيق التنمي�ة المتوازنة، ولكن مع التط�ور، وجدت القناعة 

التام�ة ل�دى المس�ؤولين ومتخ�ذي الق�رار بأهمية ال�دور التخطيطي الش�امل بكل 

مستوياته االستراتيجية واإلقليمية والمحلية، وصار التخطيط في المملكة حاليًّا يتم 

وفق سياس�ات وضوابط وتشريعات تسهم في إعدادها مختلف القطاعات اإلدارية 

نا هنا هو  والمالي�ة والخدمي�ة والمرافق، كلٌّ وفق نطاق عمله واختصاص�ه. وما يهمُّ

اس�تعراض مس�تويات العملية التخطيطية في المنطقة وبيان استراتيجياتها، فما هي 

هذه المستويات؟

م�ضتويات العملية التخطيطية:
 االسـتراتيجية العمرانية الوطنيـة: وهي إطار عام لتوجي�ه التنمية المكانية  �
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على كامل رقعة المملكة، وتمثل المس�توى األعلى من عمليات ممارسة 

التخطيط العمراني.

 الخطـط الخمسـية الوطنيـة للتنمية: وه�ي خطط وسياس�ات عامة تصاغ  �
لتحقيق أهداف تنموية على مستوى قطاعات الدولة العامة والخاصة.

 االسـتراتيجية العمرانيـة للمنطقـة الشـرقية: وه�ي إح�دى آلي�ات تفعيل  �
االس�تراتيجية العمراني�ة الوطني�ة المعتمدة، ووضعها موض�ع التنفيذ في 

إط�ار العم�ل بنظ�ام المناط�ق الصادر م�ن المقام الس�امي؛ الذي يس�عى 

إل�ى تحقي�ق التنمية في مناطق المملكة وفًقا لمي�زات كل منها والحد من 

المشكالت واآلثار السلبية للتحضر السريع.

 المخططـات اإلقليمية: عبارة عن التصور بعي�د المدى للجهود اإلنمائية  �
بمنطقة ما وانعكاسها على األنشطة العمرانية فيها خالل مدة زمنية معينة؛ 

بم�ا يش�مل المتوقع الس�تعماالت األراضي اإلقليمية، وهيكلة الس�كان 

والعمال�ة، وقطاعات التنمي�ة االقتصادية، وتوزيع الخدمات، وش�بكات 

البنية األساسية، والمرافق العامة اإلقليمية بالمنطقة.

الهيكليـة: ه�ي عب�ارة ع�ن التص�ور المس�تقبلي لتوزي�ع  �  المخططـات 
استعماالت األراضي والس�كان واألنشطة االقتصادية والطرق والتجمع 

العمراني، وتعد حلقة الوصل بين المخططات اإلقليمية والمحلية.

 المخططات المحلية: وهي عبارة عن وضع تصور لتنمية منطقة ما داخل  �
المخط�ط الهيكلي حيث تح�دد مناطق اس�تعماالت األراضي التفصيلية 

وكذل�ك المرافق وش�بكة الط�رق، وتنص على اش�تراطات وضوابط تتم 

التنمية من خاللها.

 المخططات التفصيلية: وهي )التصميم العمراني للمدن(، يتم فيها العمل  �
على إعداد مش�روعات التخطيط المحلي والتفصيلي لألعمال العمرانية 
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وكافة قطاعات الخدمات على مستوى مناطق المدينة في مرحلة متقدمة.

 مناطق العمل المختارة: وهي دراسات وتصاميم تفصيلية لبعض المناطق  �
ذات طبيعة معينة ليتم معالجتها بصورة عاجلة أو على المدى القصير.

: اال�ضتراتيجية العمرانية الوطنية: اأوالاً
 أ( طبيعتها، وتعمل على تحديد التالي:

كيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على حيز المملكة. �

االهتم�ام بماهي�ة وطبيعة التنظي�م الحضري القائم، وما ه�و أفضل تنظيم  �

حض�ري مالئم الس�تيعاب الزي�ادات الس�كانية المتوقعة وم�ا يتبعها من 

أنشطة اقتصادية وخدمات ومرافق. 

رسم إطار عام بعيد المدى لسياسات التنمية العمرانية على مختلف أجزاء  �

الحيز الوطني.

رسم اس�تراتيجية التوجهات والمساعدة على تحديد السياسات القطاعية  �

الالزمة لتسريع تحقيق التنمية المتوازنة. 

ب( أهدافها:

تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة. �

تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة. �

العمل على تجنب النتائج السلبية للنمو المتزايد في حجم المدن الكبرى. �

االستثمار األمثل للتجهيزات األساسية والمرافق العامة القائمة. �

توجيه وتدعيم التنمية في المجاالت العمرانية واالجتماعية واالقتصادية. �

العم�ل على تنويع القاعدة االقتصادية لمختل�ف المناطق وفًقا إلمكانات  �

وموارد كل منها.
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تدعيم األنشطة التي تحقق التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. �

ج( توجهاتها:

تهت�م باألخ�ذ بمحاور التنمي�ة العمراني�ة كمدخل أكثر ش�مولية لنش�ر التنمية 

المتوازنة، والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة وذلك ألس�باب 

كثيرة، منها:

أن محاور التنمية العمرانية تمثل حيزات مكانية تش�مل تجمعات س�كانية  �

م�ن أحج�ام مختلف�ة تربط بينه�ا ط�رق مواص�الت وتتوافر فيه�ا مرافق 

خدمات وأنشطة اقتصادية يمكن أن تساند بعضها في استدامة التنمية.

أنها ُتع�دُّ تجربة تطبيقية لمواجهة المش�كالت الحقيقية للتنمية اإلقليمية،  �

وأهمها نمو المدن الكبرى على حساب المناطق المجاورة.

أن توجيه التنمية العمرانية من خالل محاور للتنمية يسمح بتحقيق التكامل  �

بين المستويات التخطيطية المختلفة وأنشطة األجهزة القطاعية.

أن مح�اور التنمي�ة تس�هل عملة االنتش�ار التدريجي للتنمية م�ن المناطق  �

األكث�ر نم�ًوا إلى المناط�ق األقل نمًوا من خالل تسلس�ل هرم�ي متوازن 

للتجمعات السكانية.

ثانياًا: محاور التنمية العمرانية:  
أ( المحاور الرئيسة القائمة، وتشمل: 

مح�ور التنمية العمرانية القائم بوس�ط المملكة، الممت�د من مدينة الخرج  �

جنوًب�ا إل�ى مدين�ة الرياض، وش�مااًل إل�ى منطق�ة القصي�م. ويتمتع هذا 

المحور بإمكانات تنموية عالية.

محور التنمية الممتد من مدينة الهفوف جنوًبا حتى مدينة الجبيل الصناعية  �

شمااًل بالمنطقة الشرقية.
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مح�ور التنمية العمرانية القائم بغرب المملك�ة، الممتد من مدينة الطائف  �

جنوًبا إلى مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع شمااًل.

ب( محاور التنمية المستهدفة على المدى المتوسط في منطقة الشمال والوسط.

ج( محـاور التنميـة العمرانية المسـتهدفة على المـدى الطويل، ومنهـا محورنا 
األساس الذي يمتد من مدينة الرياض شرًقا إلى الدمام والهفوف في المنطقة 

الشرقية.

ثالثاًا: ا�ضتراتيجية التنمية العمرانية للمنطقة ال�ضرقية:
بع�د إنج�از االس�تراتيجية العمراني�ة الوطني�ة ظه�رت الحاج�ة إل�ى التوج�ه 

لعم�ل اس�تراتيجيات خاصة بكل منطقة تج�رى من خاللها المس�وحات لكثير من 

المعلوم�ات وإع�داد البيانات التي تح�دد وضع كل تجمع س�كاني ضمن مدن كل 

منطقة، فالمنطقة الش�رقية � على س�بيل المثال � تقدر في مساحتها بما يقرب من50 

هكتاًرا تمثل نس�بة 20 % من مس�احة المملكة، وحددت فيها ضمن االس�تراتيجية 

العمرانية عدة مراكز نمو وطنية هي:

مراكز نمو وطنية: حاضرة الدمام والجبيل والهفوف وحفر الباطن. �
مراكـز نمو محليـة: القيصومة والنعيريه وبقيق وس�لوى وحرض والعبيلة  �

وشوالة.

مراكز نمو إقليمية: رأس تنورة والخفجي والقطيف. �
وبل�غ عدد الس�كان في ه�ذه المراكز جميًعا بتع�داد ع�ام 2005م )1425ه( 

3.360.000 نس�مة أما القطيف، فقد كان عدد الس�كان فيها 474.000 نسمة، 

يمثلون نس�بة 14.12 % من نس�بة س�كان المنطقة الش�رقية، ويش�غلون ما مساحته 

341كم2 تمثل 17 % من مساحة المملكة إجمااًل.

 وبشـكل خـاص، فإن القطيف قد مـرت بمجموعة من الدراسـات التخطيطية 
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وهي: 

 دراسة للمخطط اإلرشادي في عام 1974م )1394ه(. �

 دراسة لتحديد النطاق العمراني عام 1987م )1407ه(. �

 دراسة للربط المباشر لمراكز العمران في المحافظة. �

 دراس�ة للمخطط�ات الهيكلي�ة والمحلي�ة والتفصيلية فيها ع�ام 2005م  �

)1425ه(. 

ا: المخطط المحلي المقترح لمحافظة القطيف لعام 2030م )1450ه(: رابعاً
يهدف المخطط المقترح إلى وضع التصور العام لتوزيع استعماالت األراضي 

واألنش�طة الرئيس�ة بمحافظ�ة القطي�ف حت�ى س�نة 2028م )1450ه( بم�ا يحقق 

األهداف االس�تراتيجية العامة لتنمية المحافظة، واألدوار الوظيفية لها التي حددها 

المخط�ط الهيكل�ي المقت�رح واالس�تراتيجية العمراني�ة الوطنية للمنطقة الش�رقية؛ 

ف�ي ضوء المحددات والمش�كالت التنموية الحالية والمتوقعة وفي ضوء اس�تثمار 

اإلمكانات والمقومات المتاحة بما يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة وتوجهاتها، 

وم�ن ثم يعكس المخط�ط المحلي المقترح هذه األبعاد المختلفة والمتش�عبة على 

الهيكل العام المس�تقبلي الس�تعماالت األراضي وش�بكة الط�رق وعالقتها بتوزيع 

االستعماالت المختلفة، وكذلك التوزيع المقترح للخدمات العامة وشبكات البنية 

األساس�ية والمراف�ق العامة. ويح�دد المخطط المحل�ي لمحافظ�ة القطيف مواقع 

االس�تعماالت المختلف�ة طبًق�ا الحتي�اج كل منها م�ن حيث المس�احة والعالقات 

التفاعلية المثلى التي تحقق التوافق والتكامل فيما بينها. 

ويتن�اول ه�ذا المخط�ط المحلي تحلي�اًل إلمكانات التنمي�ة البيئي�ة والطبيعية 

واإلمكان�ات االقتصادي�ة واالجتماعي�ة للمحافظ�ة، كم�ا يتناول مح�ددات التنمية 

الطبيعي�ة والعمرانية، وعل�ى ضوء التحليالت والنقاش�ات القائمة بي�ن اإلمكانات 
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والمح�ددات، ت�مَّ صياغة فك�رة تخطيطية ترتب�ط ارتباًطا وثيًق�ا بالمخطط الهيكلي 

المقت�رح ال�ذي يتبن�ى التنمي�ة المركزية المنتش�رة كإطار ع�ام لتوزيع اس�تعماالت 

األراضي بهدف تخفيض درجة التركيز العمراني المحلي للمحافظة.

وتعتمد الفكرة التخطيطية للمحافظة على مجموعة من المرتكزات، منها: 

 هيكل�ة مناط�ق العمران القائمة بإيجاد ح�دود تخطيطية مالئمة لها تتوزع  �

فيها األنشطة والخدمات.

 دف�ع التنمية باتجاه غرب المحافظة في منطقة غرب محور أبو حدرية من  �

خالل إنشاء مراكز توطين لألنشطة والخدمات.

 رب�ط أجزاء محافظة القطيف بعضها البعض بإنش�اء مجموعة من محاور  �

الحرك�ة الرئيس�ة ف�ي إط�ار منظومة متكامل�ة من الط�رق تتميَّ�ز بالتدرج 

الهرمي.

ا، وخاصة المحاور المتعامدة  �  تأكيد محاور الحركة الرئيسة وظيفيًّا وبصريًّ

على البحر، وكذلك طريق الكورنيش.

ا. �  تأكيد مداخل المحافظة من الطرق اإلقليمية الخارجية بصريًّ

 تطوير الواجهة البحرية للمحافظة، والحّد من التش�وه البصري الناتج عن  �

عمليات الدفن المستمرة داخل الخليج.

 التكام�ل م�ع البيئ�ة، وذل�ك بنق�ل الصناع�ات الملوث�ة والمس�تودعات  �

والمخ�ازن إلى خ�ارج الكتلة العمرانية، وتوطي�ن المعارض والخدمات 

الصناعية المكملة لعمليات اإلنتاج باألماكن المقترحة لهذه الصناعات.

 تنوي�ع القاع�دة االقتصادي�ة بالمحافظ�ة عن طري�ق اس�تثمار اإلمكانات  �

بع�ض  وتوطي�ن  الزراعي�ة،  األراض�ي  بالمحافظ�ة وخاص�ة  المتواف�رة 

الصناع�ات القائم�ة عل�ى اإلنت�اج الزراع�ي وأيًض�ا اإلنت�اج الحيوان�ي 
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والدواجن.

 إضفاء نوع من التخصيص الوظيفي للقطاعات المكونة للمحافظة خاصة  �

المراكز والمحاور التجارية ومناطق الخدمات الرئيسة، والحّد من التباين 

والتداخل ما بين االستعماالت المختلفة.

 تقلي�ل الكثافة الس�كانية بق�در اإلمكان ف�ي المخطط�ات المعتمدة على  �

س�احل الخلي�ج إثر عملي�ات الدفن، وذل�ك باقتراح أنش�طة ترفيهية غير 

ملوثة، وكذلك استثمار تلك المناطق في قطاع اإلسكان السياحي. 

تو�ضيف المخطط البديل المف�ضل:
يمكن توصيف المالمح الرئيس�ة للحل المقترح في المخطط البديل المفضل 

من خالل: 

 أ(  المناطق الرئيسة للتنمية: ويتعامل هذا البديل مع محافظة القطيف كمنظومة 

ا  عمرانية واحدة تتكامل جميع مكوناتها لتكون مًعا هيكاًل عمرانيًّا واقتصاديًّ

متكام�ل األدوار والوظائف االقتصادية، وتمثل المدن والمنظومات الريفية 

الحالية أحد تلك المكونات، ويضاف إليها مجموعة مقترحة من الخدمات 

واألنشطة االقتصادية لتس�تكمل بها منظومة منطقة القطيف وتصبح مكتفية 

ذاتيًّا. 

 ب( وظائف التجمعات العمرانية الرئيسة المقترحة: ويتمثل دورها ضمن فكرة 

المخطط البديل المفضل فيما يلي:

 توطي�ن مش�روعات صناعي�ة واس�تثمارية بمدين�ة صفوى لت�ؤدَي دوًرا . 1

ا وصناعيًّا رئيًسا. مركزيًّ

 أن ت�ؤدي مدينة القطيف دور المركز الحضري الرئيس للمحافظة خدميًّا . 2

على مستوى المحافظة.
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 أن تكون مدينتا سيهات وعنك مركزي تنمية حضرية.. 3

 أن تكون جزيرة تاروت مركًزا سياحيًّا ترفيهيًّا خدميًّا.. 4

 أن تأت�ي التجمعات الريفية المكونة للمنظومات العمرانية الريفية بأدوار . 5

خدمي�ة، وتك�ون مراك�ز خدم�ة للمناط�ق الزراعي�ة والس�تثمار الموارد 

المتاحة.

ا خدميًّا جدي�ًدا عن طريق رفع . 6  أن تك�ون مدينة )أبو مع�ن( مركًزا حضريًّ

كفاءته�ا ف�ي منطقة غ�رب المحافظة؛ بحيث تك�ون بمثابة ن�واة حضرية 

جديدة المتدادات المحافظة تجاه الغرب، وأن يتم توطين أنشطة صناعية 

جديدة بها.

ج( محاور الحركة الرئيسية المقترحة: 

 في الطرق الطولية، يقترح طريق مواٍز لطريق أبو حدرية )ش�رًقا( لربط أبو  �

معن بالقطيف، وآخر مواٍز لطريق الجبيل )غرًبا( لربط المناطق الس�كنية 

الجديدة بالقطيف.

 وف�ي الطرق العرضية، ت�مَّ اقتراح طريق عرضي كامتداد لش�ارع الرياض  �

ليمت�د إل�ى منطقة المطار بحي�ث يكون مح�وًرا عرضيًّا لرب�ط المحافظة 

بمناطق االمتدادات الجديدة بجنوب المطار. 

 وف�ي الط�رق الدائرية المقترحة، تمَّ اقتراح طريق عرضي كامتداد لش�ارع  �

الري�اض ليمت�د إل�ى منطق�ة المطار بحي�ث يكون مح�وًرا عرضيًّ�ا لربط 

المحافظة بمناطق االمتدادات الجديدة بجنوب المطار.

 وآخ�ر داخل�ي محلّي بمدينة القطيف ممتد إلى جزي�رة تاروت من طرفيه  �

)ش�ارع الرياض، ش�ارع عمار بن ياس�ر( لربط الجزي�رة بمدينة القطيف، 

ومن ثّم تسهل الحركة من وإلى الجزيرة. 
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 والمراد من هذا البديل إحداث مجموعة من اإليجابيات لمعالجة السلبيات، منها: 

 تحديد األراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها. �

 الخروج إلى تنمية مناطق جديدة. �

 تحس�ين مس�توى المعيش�ة لس�كان المدن م�ن خالل توفي�ر فرص عمل  �

متنوعة.

 تنمي�ة جميع التجمعات العمرانية الحضرية والمنظومات الريفية في كيان  �

وظيفي متكامل.

 اعتم�اد الخطة على أهمي�ة التنوع الوظيفي بين التجمعات على مس�توى  �

المحافظة.

 تحقيق االتزان السكاني واالجتماعي بين التجمعات العمرانية. �

 تحسين النواحي البيئية. �

 تركيز الجهود على مستوى المدينة. �

 توحيد جهود التنمية للمدن والتجمعات العمرانية في إطار رؤية شاملة. �

 التعامل مع التجمعات ككيان واحد، سواء المدن الحضرية أو المنظومات  �

الريفية من خالل الرؤية العمرانية الشاملة. 

 وق�د عالج�ت هذه الدراس�ة الكثير م�ن القضاي�ا كالتلوث البيئ�ي، واقترحت 

ضوابط لها أتمنى أن تأخذ مجالها في التنفيذ. 

التعقيبا� والأ�سئلة:
االأ�ضتاذ اأ�ضعد النمر )كاتب واأخ�ضائي نف�ضي(:

هل تتوقع كباحث أن تس�تفيد محافظة القطيف من مثل هذه الطُّروحات؟ وأن 

تغط�ى بها كثيًرا من فجوات النقص والعجز ال�ذي تظهره الجداول اإلحصائية التي 
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تفضلت بعرضها؟ 

المحا�ضر: 
إن كثيًرا من القطاعات المعنية بالخدمات � لألس�ف الش�ديد � ليست مشمولة 

بالبح�ث والتحليل، ويقتص�ر التعامل معها على إيجاد الحلول الس�ريعة اآلنية التي 

ا ف�ي أننا نقف عل�ى بدايات  ال تستش�رف المس�تقبل. وم�ع ذلك، فليس هناك ش�كًّ

صن�ع الحلول من خالل البحث وتحديد مكامن المش�كالت التنموية وتفاديها، أو 

معالجتها في محاولة الستشراف المستقبل.

وس�يكون هناك، من خالل هذه الدراس�ات، تنس�يق مع كل القطاعات المعنية 

بالخدمات في الصحة أو التعليم أو غيرها، بحيث نتمكن من إيجاد مواطن الضعف 

والقصور لنتمكن من تلبية شتى االحتياجات التنموية واعتماد آلياتها.

الدكتور عبد العزيز الجامع )�ضيدلي(:
ه�ل ش�مل تنس�يق المخططات دراس�ة لتنظي�م الحرك�ة المروري�ة الموجودة 

ف�ي المنطق�ة باعتبارها م�ن األولوي�ات التنموية المهم�ة؟ وهل ت�م وضعها ضمن 

استراتيجية تفصيلية؟ 

المحا�ضر: 
ُيع�دُّ الجان�ب الم�روري أح�د العناصر الرئيس�ة ضم�ن الدراس�ات التنموية، 

مم�ا أنالها أهمية كبرى من حيث دراس�ة بع�ض التقاطعات والطرق والمش�كالت 

المروري�ة المتعلق�ة به�ا وأخذها بعي�ن االعتبار، إضافة إلى دراس�ة أع�دت في عام 

1992م )1412ه( للربط المباش�ر بين مراك�ز العمران في محافظة القطيف؛ وهي 

دراس�ة متخصصة في المجال المروري ومجال النقل. وقد خرجت بمجموعة من 

التوصيات، إالَّ أنها ال تزال تنقصها االعتمادات المالية لتنفيذ مخرجاتها. 
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أما على الصعيد المحلي، فهناك كثير من القضايا واألفكار والمشاريع المرورية 

التي ما زالت رهن المعالجة، ومن بينها فكرة إنشاء نفق في محافظة القطيف يتمركز 

في�ه طري�ق الهدلة مع ش�ارع الملك فيصل وش�ارع اإلمام علي، ه�ذا باإلضافة إلى 

دراس�ة النقل الش�املة لحاضرة الدم�ام ومحافظة القطيف التي تعن�ى بالتفصيل في 

مسألتي النقل والمرور، شاملة التصورات المستقبلية لعملية النقل وماهية الوسائل 

والبدائل التي يمكن معالجتها على هذا الصعيد. 

االأ�ضتاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
ضمن هذه الدراسة التي عرضتموها، هل سيكون هنالك بالفعل ضبط والتزام 

باألهداف االستراتيجية الوطنية العمرانية؟ وهل ستوجد تقنية داخل وزارة البلديات 

تقنن االلتزام؟ وعلى س�بيل المالحظة، ذكرتم أن التمدد سيكون غرًبا، بينما ال زلنا 

ا في المنطقة. أما  نش�هد التمدد ش�رًقا تجاه منطقة عنك، وهناك دفن ال زال مس�تمرًّ

سؤالي، فهو إلى أين سيقف هذا الدفن؟ كما أود اإلشارة إلى المعايير غير المنضبطة 

للمخططات الجديدة والخدمات فيها، خالف ما نسمعه عن وجود دراسات خدمية 

وتخطيطية، فهل هنالك معايير جديدة ضابطة للمخططات الجديدة؟

المحا�ضر:
فيم�ا يرتبط باالس�تراتيجية العمرانية الوطنية، في البداي�ة لم تكن هنالك قناعة 

متأصل�ة به�ا ف�ي كثير م�ن القطاعات، ب�ل كان الجدل فيه�ا محتدًما ح�ول أهميتها 

وإمكانية تنفيذها، واس�تمر هذا النقاش والجدل مدة خمس عش�رة سنة بين الوزارة 

والوزارات األخرى إلى أن تم االفتتاح. وكان هناك إصرار من وزارة الشؤون البلدية 

جت هذه الدراس�ة بقرار  والقروية لتصور الفكرة على المس�توى الوطني، إلى أن توِّ

م على كل القطاع�ات المعنية بالخدمات وكل الوزارات،  م�ن مجلس الوزراء وعمِّ

كم�ا عِرضت أيًضا على مجلس الش�ورى لتحظى هذه االس�تراتيجية اآلن بالتنفيذ. 
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ل�ذا، فإن كل الدراس�ات التخطيطية ل�كل مناطق المملكة ال ُبدَّ أن تس�تند إلى تلك 

االستراتيجية وتحاول أن تأخذ معطياتها وتحقق األهداف المرسومة فيها.

إال أن تنفيذ هذه االستراتيجية يحتاج مدة زمنية طويلة؛ فآلية متابعتها لم توضع 

بالش�كل المحدد، إضافة إلى أن هذه االس�تراتيجية بعيدة المدى، وقد حصلت لها 

مجموع�ة م�ن التراكمات التي أعطته�ا مزيًدا من البع�د الزمني. وم�ع ذلك، فهناك 

يٌّ في وزارة الش�ؤون البلدية والقروية بخصوص إنش�اء مرصد  تفكير دراس�يٌّ ِج�دِّ

خ�اص لمتابعة تنفيذ هذه االس�تراتيجية، وق�د اعتمدت هذه الدراس�ة عام2001م 

)1421ه(، وناقشها مجلس الشورى قبل سنتين تقريًبا.

أما عن التمدد القائم في المنطقة، فقد أش�رت إلى أن الخليج العربي ُيعدُّ أحد 

المحددات في التنمية، وهناك توجه آخذ إلى التشديد الكبير على حصر وضبط هذا 

األمر، كما توجد أوامر س�امية لمنعه، وإن أي عملية دفن ال ُبدَّ أن تعرض أواًل على 

اللجن�ة الرباعية المتخصصة في ه�ذا األمر. لذا، فلن يكون هنالك دفن � كما أعتقد 

� أكثر من الموجود.

وع�ن التخطيط للمناطق الس�كنية الجديدة فإنها تبق�ى عملية جدلية من حيث 

وج�ود المش�كالت وعدمه�ا، فأحياًنا يكون المخط�ط مثاليًّا، ومع ذل�ك يوجد من 

الن�اس من ينتقده بالرغ�م من تكامله، مما يبقي األمر في النهاية أمًرا نس�بيًّا متفاوًتا، 

كلٌّ ينظر إليه من منظوره هو، وما زال هناك المزيد من النقاش حول عملية التخطيط 

في وزارة الشؤون البلدية والقروية لخلق اإليجابيات ومعالجة السلبيات. وكثيرا ما 

نطَّل�ع بي�ن الفينة واألخرى على توجه�ات مختلفة تخدم نمًط�ا تخطيطيًّا معيَّنًا ربما 

كان�ت ناجح�ة، وربما اكتش�فنا عيوبها الحًق�ا، أو كانت في نظرياته�ا موائمة لدول 

أخرى وال تتناسب معنا.
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المهند�س �ضفيق ال�ضيف )مهند�س مدني(:
هناك العديد من الدراس�ات المجدية نفًعا، لكن المنفذين لهذه الدراسات غير 

مؤهلي�ن أو قليلي العدد، فهل أوصت الدراس�ات االس�تراتيجية المعمولة والمعدة 

ه  بتأهيل الجهة التي سوف تنفذ هذه الدراسات والتي ستقوم عليها؟ وهل هناك توجُّ

لتأهيل قطاع البلديات لتنفيذ هذه الدراسة واالستراتيجيات؟

المحا�ضر:
الدراس�ة ل�م تغفل أبًدا ه�ذا الجان�ب، إالَّ أنه قد خرجت من خ�الل التجارب 

ا، لكن ل�م تلق من يتفهمها  الس�ابقة كثير من الدراس�ات بتوصي�ات ونتائج قيمة جدًّ

ويطبقه�ا مم�ن لديه�م أدوات التنفي�ذ. لذا، حاولت الدراس�ة التركي�ز على تدريب 

الكوادر التي ستقوم على تحديث أو مراجعة أو تطبيق االستراتيجية، وهذا المشرع 

م�اٍض ف�ي طري�ق التنفيذ، وقد ب�دأ اآلن ابتع�اث مجموع�ات إلى خ�ارج المملكة 

للتعرف على منهجية تحديث الدراسة وتطبيقها والتعرف إلى عناصرها بعمق أكثر.

االأ�ضتاذ زهير الحجاج )موظف اأهلي(:
حينما نتحدث عن التنمية يجب أن يكون الحديث موصواًل بوعي المؤسسات 

ووع�ي المجتم�ع؛ فالتخطيط التنموي يحت�اج إلى مزيد من الدراس�ات والبحوث 

وص�واًل إل�ى التقيي�م، ولكن في مرحل�ة األجندة ما ه�ي األولويات الت�ي يحتاجها 

المجتم�ع والمملك�ة؟ وهل َتع�دُّ أن لكل تنمية تغيُّ�ًرا أم أن لكل تغي�ر تنمية؟ وهل 

هناك استراتيجية حديثة لمعالجة العوائق التنموية؟

المحا�ضر:
الش�ك أن لكل دراس�ة مخططها التنفيذي الذي يتم ضمنه تحديد األولويات 

المطلوبة خالل المراحل الزمنية حسب المخططات الخمسية حيث ُتقترح مشاريع 

معين�ة ل�كل مدة زمنية بما يناس�بها، أما ما يخ�ص التغير والتنمي�ة فيوجد جدل كبير 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 58

ح�ول ك�ون كل تغيي�ر تنمي�ة أم أن كل تنمي�ة تغيير، لك�ن األكي�د أن كل تنمية تغير 

لألفضل، لكن ليس كل تغير تنمية، فمن الممكن أن يكون التغير س�لبيًّا في العمران 

أوفي الثقافة.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى):
أش�كركم جميًعا، وأش�كر المهندس ش�اكر نوح على هذه المعلومات المهمة 

ا التي أراها ضرورية لنا كثيًرا، ولكل مهتم بالش�أن الع�ام، لما أتاحته من اطالع  ج�دًّ

عل�ى الخطط القائم�ة في مختل�ف القطاعات الحكومي�ة والمش�اريع، فالكثير من 

الخطط والمشاريع بعيدة عن اطِّالع الناس وهذا يجعل تفاعلهم معها ضعيًفا. 

إن خطوة كالخطوة التي أقدمت عليها أمانة جدة قبل أسابيع قليلة عندما أعلنت 

عن مشروع لتطوير مدينة جدة وطرحته للنقاش بشكل عام أمام المكاتب الهندسية 

والمهتمين ووس�ائل اإلعالم؛ ليناقش ولتوضع علي�ه الملحوظات وليدعم بالتقييم 

م�ن مختل�ف الجهات، هي خط�وة تخل�ق التفاعل المطل�وب بي�ن المجتمع وبين 

القائمي�ن على هذه المش�اريع، أما إذا كانت المش�اريع تقرر وتنف�ذ بطريقة ال يطَّلع 

عليه�ا المجتمع فقد يك�ون تفاعلهم معها قلياًل وضعيًفا واس�تفادتهم منها وفهمهم 

ألهميتها االستراتيجية سيكون أيًضا كذلك.



الندوة الرابعة

العقللل  بيللن  العالقللة  مالبسللات 
السيللاسللي والعقلللللل  الدينللللي 

1426/10/20ه الموافق 2005/11/22م

ال�سيف: ال�سيد كامل ها�ست الها�سمي �
باحث إسالمي

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

*  كاتب وناشط حقوقي، وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

 من مواليد مملكة البحرين عام 1962م )1381ه(. �
 درس دراسة علمية دينية في قم المقدسة، حتى حاز مرحلة  �

البحث الخـارج. وواصل الدراسـة والتدريس فـي الحوزة 
العلميـة ومـا زال يمـارس التدريـس فـي البحريـن منذ عام 

1999م )1419ه(.
 مهتم بالبحوث الفكرية والدراسات الفلسفية، ال سيَّما فيما  �

يرتبط بالفلسفة اإلسالمية التقليدية.
 قام بتأليف العديد من الكتب، من بينها: �

عودة اإلسالم.. 1

شبابنا والمشكالت الروحية.. 2

دراسات نقدية في الفكر العربي المعاصر.. 3

رؤى معرفية.. 4

أصول المحاضرات.. 5



مالبسات العالقة بين العقل الدينلي والعقلل السيلاسي

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير أيها اإلخوة الكرام.

الحديث عن العالقة بين الدين والسياسة حديث جدلي ال يخلو من المالبسات، 

وتعرف�ون جميًعا ما لذلك من إش�كال في البعد النظ�ري والعملي في واقعنا العربي 

واإلس�المي خصوًص�ا، وذل�ك حين تصع�د تيارات الفكر اإلس�المي ف�ي مجالها 

النظ�ري إل�ى الواقع العمل�ي متمثلة في أحزاب سياس�ية وفكر سياس�ي يهدف إلى 

تجيير نظرية البعد السياس�ي اإلس�المي في واقع األمة. ولذلك تبلورت النظريات، 

وص�ارت المقارب�ة النظرية بين البعدين الديني والسياس�ي ضمن مفارقة موضوعية 

وواقعية في جميع مفاصل الحياة السياسية والعربية واإلسالمية، بل صعدت بعض 

التي�ارات والنظريات إلى أن تكون دولة؛ حيث صعدت بعض األحزاب ذات البعد 

الدين�ي والنظرية السياس�ية اإلس�المية إل�ى أن تك�ون أحزاًبا موجودة عل�ى الواقع 

السياسي، كما هو حاصل في الحالة العربية واإلسالمية عموًما.

في هذا الموضوع، سيبحر بنا سماحة السيد كامل الهاشمي من مملكة البحرين 

الشقيقة، فأهاًل وسهاًل به.
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ن�س المحا�سرة:
مازال�ت إش�كال العالقة بين الدين والسياس�ة أو بين العقل السياس�ي والعقل 

الدين�ي مث�ار جدل صاخب ف�ي مجتمعاتنا العربية واإلس�المية، وال ش�ك أن لهذه 

اإلش�كالية أهميته�ا الخاصة، ألنه�ا ال تقتصر في تداعياتها عل�ى الجانب التنظيري 

فحس�ب، بل هي إش�كالية عملية في العمق، والكثير من مالبس�اتها يرتبط بحراكنا 

السياس�ي واالجتماعي واالقتصادي فيما نستهدف الوصول إليه وصياغته من واقع 

عملي ترتهن حياتنا كلها به.

وم�ع أن مس�ألة العالقة بين العقلين السياس�ي والديني تبدو مس�ألة محس�ومة 

ومحددة االتجاهات عند الكثير من الناس، الس�يَّما في عالمنا العربي واإلسالمي، 

إال أن هن�اك الكثير من التس�اهل المخل في تناولنا لهذه القضية، وأهم ما يتكش�ف 

عنه هي االضطرابات واالختالالت التي نعيش�ها على مس�توى الواقع العملي فيما 

يرتبط باإلخفاقات المتتالية والمتطاولة لإلنسان المسلم والعربي في تحقيق وإنتاج 

تجاربه السياس�ية، التي تنوعت من حيث األس�ماء واألش�خاص والمنهجيات، إالَّ 

أنها بقيت مش�تركة في مصير واحد مكلل بالفش�ل والخسران، مما ولَّد شعوًرا عند 

العديد من الباحثين والمحللين بوجود قصور فظيع يالزم العقل العربي اإلس�المي 

ف�ي قدرته على بناء أنظمة سياس�ية ديمقراطي�ة أو عادلة أو على أقل تقدير مس�تقرة 

وثابتة.

وبطبيع�ة الح�ال، حينما نح�اول الوصول إلى س�بب هذه اإلخفاق�ات الكثيرة 

رها العقل السياس�ي والعق�ل الديني العربيان بش�كل  المتتالي�ة الت�ي يعيش�ها ويكرِّ

خاص، فلن نس�تطيع أن نجد س�بًبا لهذه الظاهرة إالَّ في الطريقة التي يتش�كل وفقها 

العق�الن الديني والسياس�ي، ومن خاللها ينتج�ان عالقتهما المش�وهة في المجال 

العربي فيما يصوغانه من أنظمة سياسية أو دينية أو سياسية دينية.
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االتجاهات االأ�ضا�س في محاولة حل مالب�ضات العالقة بين العقلين:
تتحرك المجتمعات البش�رية ف�ي تحديد الموقف من ه�ذه القضية باتجاهات 

ثالثة:

االتجاه األول:

وتتبن�اه المجتمع�ات العلماني�ة التي ت�رى أن الفاعلية في الحراك البش�ري في 

المجتم�ع ينبغ�ي أن تكون وف�ق مقتضيات العقل السياس�ي أواًل قبل أي عقل آخر، 

وه�ذه التجرب�ة تولَّدت من رح�م المعاناة البش�رية ف�ي أوروبا، تل�ك المعاناة التي 

أرجعت بشكل مباشر إلى التدخالت غير المشروعة، التي كان يعتقد أن الدين يقوم 

بها في المجال السياس�ي العام للناس وللمجتمع، مما رفع صوت المناداة بضرورة 

فصل الدين عن الدولة، أي بفصل العقل السياسي عن العقل الديني.

االتجاه الثاني:

وتتبن�اه المجتمع�ات الديني�ة الت�ي ت�رى أن الفاعلي�ة ف�ي الح�راك البش�ري 

االجتماعي العام ينبغي أن تكون وفق مقتضيات العقل الديني أواًل، وفي ضوء ذلك 

ترى هذه المجتمعات ضرورة متابعة ومس�ايرة العقل السياس�ي العملي لتحديدات 

العقل الديني النظري، وأن تخضع ضرورات العقل السياسي لمبادئ العقل الديني، 

وتتأخر عنها على مستوى االعتبار والفاعلية.

االتجاه الثالث: 

وتتبن�اه على مس�توى التنظير الرؤى المعرفية التي ت�رى أهمية قيام تعايش بين 

ض�رورات العق�ل الديني ومتطلب�ات العقل السياس�ي في إدارة الش�أن االجتماعي 

الع�ام، وأهمية تجاوز إش�كالية التص�ادم بين العقلي�ن عبر اس�تحداث آليات معينة 

لتحديد المجال الفاعل لكل منهما، وهو االتجاه األصعب.
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طبيعة العقلين وأولوياتهما:

طبيعة العقل الديني:. 1

العقل الديني بحس�ب طبيعته األولية عقل يس�تهدف تحقيق الحق واإلقرار به 

م�ن أجل توظيف�ه كمعيار في الحكم على ما هو المطلوب من اإلنس�ان فعله وما ال 

ُه َأن ُيِحقَّ اْلَح�قَّ بَِكِلَماتِِه َوَيْقَطَع  يج�وز له فعله، وفي ذل�ك يقول تعالى: ﴿َوُيِريُد اللَّ

َدابَِر اْلَكافِِريَن. لُِيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبطَِل اْلَباطَِل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن﴾)1(.

وم�ن المؤك�د أن هذه األولوية ف�ي بيان الحق والتعرف إليه، ستس�مح بمجال 

لالخت�الف والتباي�ن في وجهات النظ�ر، وغالًبا ما تصطدم مح�اوالت البحث عن 

الحق والتعرف إليه بمعوقات ذاتية وموضوعية تفرز تباينًا حوله وفيه أكثر مما توجد 

توافًق�ا حوله وعنه؛ فالبش�ر بطبيعة تكوينهم االجتماع�ي والثنائي ظلوا ومازالوا في 

حال�ة من االختالف حول مفهوم الح�ق وتطبيقاته، يقول تعالى ف�ي كتابه الحكيم: 

َه َفإَِذا ُهْم َفِريَقاِن َيْخَتِصُموَن﴾)2(.  }َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إَِلى َثُموَد َأَخاُهْم َصالًِحا َأِن اْعُبُدوا اللَّ

د من  وهذا االختالف الذي تش�ير اآلية المباركة إلى وقوعه، إنما هو في أمر ُيعُّ

الضروريات التي ال ينبغي االختالف فيها، وهي مس�ألة االلتزام بما يس�تحقه تعالى 

م�ن عب�ادة، فكيف حينما يتع�دى األمر إلى قضاي�ا نظرية تتفاوت األذه�ان وتتباين 

العقول في إدراكها وفهمها ؟ 

طبيعة العقل السياسي:. 2

العقل السياس�ي بحس�ب وظيفته األولية عقل عمليٌّ يستهدف تحقيق المنفعة 

ودف�ع المفس�دة، وهما أم�ران نس�بيان متغي�ران، إالَّ أن ذلك ال يمنع م�ن أن تكون 

مس�احة التوافق التي يصنعها اإلنسان في دائرة المصالح والمفاسد، والتي ُيعنى بها 

)1(  سورة األنفال، اآليتان: 7 � 8.

)2(  سورة النمل، اآلية: 45.
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العقل السياسي أكبر وأوسع من دائرة التوافق التي يتمكن من صنعها في دائرة الحق 

والباط�ل وُيعن�ى بصنعها العق�ل الديني. وهذا أم�ر طبيعي؛ ألن ما نش�ترك ونتوافق 

على إدراكه � نحن البش�ر � من مصالح ومفاس�د دنيوية محسوسة أوضح وأكثر ثباًتا 

مما نشترك ونتوافق على إدراكه من قضايا نظرية ترتبط بالحق والباطل، بالذات في 

إط�ار اهتمامات العقل الدين�ي. وقد الحظ الدين هذا التماي�ز فيما بين الضرورات 

يَن ِعنَد الّلِه اإِلْس�اَلْم﴾)1(،  النظري�ة والعملية، وألجل ذل�ك بقي الدين ثابًتا ﴿إِنَّ الدِّ

بينما جاءت الش�رائع في أُطر متغيرة. ﴿لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا﴾)2(؛ وهنا 

إش�ارة واضح�ة إلى طبيع�ة التغيير وعدم الثب�ات التي تحكم المس�احة الكبرى من 

حركة العقل السياسي.

طبيعة العالقة بين العقلين الديني والسياسي:. 3

وبطبيع�ة الحال، فإن ه�ذا التمييز بين العقلين يقتض�ي بالضرورة وجود مجال 

فع�ل خاص ل�كل واحد منهما، وال ينتف�ي مع ذلك وجود المجال المش�ترك لفعل 

العقلي�ن. والمش�كلة األس�اس الت�ي نواجهه�ا إنما تكمن أساًس�ا في ه�ذا المجال 

المش�ترك؛ ألن حضور العقلين في هذا المجال المش�ترك يجعلهم�ا بمثابة عاملين 

يتنازعان معمواًل واحًدا، وفي هذه الوضعية تكون الخيارات المفترضة ثالثة:

أولها:  أن نق�ول ب�أن العام�ل والمؤثر في مورد االش�تراك هو العقل السياس�ي 
وحس�ب، والعقل الديني ينبغي أن يكون محكوًم�ا له، وفي هذه الحال 

ننتصر للسياسة على حساب الدين، أو بتعبير آخر ننتصر للمصلحة على 

حساب الحق. 

ثانيها:  أن نق�ول ب�أن العام�ل والمؤث�ر في م�ورد االش�تراك هو العق�ل الديني 

)1(  سورة آل عمران، اآلية: 19.

)2(  سورة المائدة، اآلية: 48.
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وحسب. والعقل السياسي ينبغي أن يكون محكوًما له، وفي هذه الحال 

ننتص�ر للدين على حس�اب السياس�ة، أو بتعبير آخر ننتص�ر للحق على 

حساب المصلحة.

 ثالثها:  أن نق�ول إن مقتضى العدل واإلنصاف والحكمة والتدبر هو اعتبار كل 
واحد من العقليتين بمثابة جزء علة في هذا المورد، فلكل واحد منهما 

حضوره وفاعليته، ومجموع التأثير يتحصل من دور العقلين مًعا.

مجال التزاحم الظاهري بين العقلين: 
ا ال واقعيًّا مقتضيات العقل الديني مع متطلبات  من الطبيعي أن تتعارض ظاهريًّ

العقل السياس�ي، وهنا تبرز مش�كلة تحديد الحاكم والمحكوم ف�ي العالقة بينهما، 

وهذا التعارض قد أفصح عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب 

ُه َوالَ  َما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللَّ ًقا لِّ بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

ُه  ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِش�ْرَعًة َوِمنَْهاًجا َوَلْو َش�اء اللَّ َتتَّبِ�ْع َأْهَواءُهْم َعمَّ

َيْبُلَوُكْم فِي َما آَتاُكم َفاْسَتبُِقوا اْلَخْيَراِت إَِلى اللَّه َمْرِجُعُكْم  ًة َواِحَدًة َوَلِكن لِّ َلَجَعَلُكْم ُأمَّ

َجِميًع�ا َفُينَبُِّئُك�م بَِم�ا ُكنُتْم فِي�ِه َتْخَتِلُفوَن  * َوَأِن اْحُك�م َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللَّ�ُه َوالَ َتتَّبِْع 

َما ُيِريُد  ْوا َفاْعَلْم َأنَّ ُه إَِلْيَك َفإِن َتَولَّ َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفتِنُوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل اللَّ

َن النَّاِس َلَفاِس�ُقوَن * َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة  اللَّ�ُه َأن ُيِصيَبُه�م بَِبْعِض ُذُنوبِِه�ْم َوإِنَّ َكثِيًرا مِّ

َقْوٍم ُيوِقنُوَن﴾)1(. ِه ُحْكًما لِّ َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ

فه�ذا الن�ص القرآن�ي يهتم بإبراز اإلش�كال م�ورد الحديث، كم�ا تبلورت في 

تجربة اإلس�الم التأسيس�ية على يد الرس�ول الخاتم ص، فمن جهة كانت هناك قيم 

ل رس�ول اللهA مسؤولية أدائها من دون أّي تغيير أو تحوير، ومن  الحق التي يتحمَّ

جه�ة أخ�رى، كانت هناك األه�واء الت�ي تحيط بمتطلب�ات الموق�ف الديني، وهي 

)1(  سورة المائدة، اآليات: 48 � 50.
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أه�واء نش�أت في أج�واء البعد عن الدين، وتحدي�د المصالح الش�خصية والدنيوية 

كأُطر أولية تتحكم في صياغة المواقف اإلنس�انية، وال س�يَّما السياس�ية منها. وفي 

ظ�ل هذه الوضعية كان من المحتم أن تتصادم مقتضيات العقل الديني مع متطلبات 

العقل السياس�ي. وقد بدا ه�ذا التصادم في أكثر من قضية ومورد في حياة الرس�ول 

المؤسس ص؛ ففي صلح الحديبية على سبيل المثال، تعارضت مقتضيات العقلين 

على مس�توى الخطاب والتعبير حينما طلب س�هيل بن عمرو من الرسول أن يمحو 

باس�م الله الرحمن الرحيم، وأن يس�تعيض عنه بكتابة »باس�مك اللهم«، وأن يمحو 

اس�م النبيA من الرس�الة ليكتب كاتبه عوًضا عن ذلك »هذا ما قضى عليه محمد 

اب�ن عبد الله«، فقال له اإلمام عليE: »ويلك يا س�هيل ك�ف عن عنادك«، فقال له 

النبيA: »امحها يا علي«! فقال: يا رس�ول الله إن يدي ال تنطلق بمحو اس�مك من 

.A النبوة، قال له: »فضع يدي عليها« فمحاها رسول الله

وم�ن الواضح أن الرس�ول األكرمA انتص�ر هنا لمقتضيات العقل السياس�ي 

الت�ي كان�ت تس�تدعيه أن يت�نازل ع�ن إظهار معتق�ده الديني فيم�ا أراد أن يقيمه من 

توافق بينه وبين المش�ركين. وال ش�ك أن هذا النمط من التفكير يفسح الفرصة أمام 

المتدينين للنظر إلى األمور من زاوية أخرى، وعدم اإلصرار على كون إظهار الحق 

والتمس�ك به يمثل مبدًأ ال يمكن في ظله التحرك في مناطق رمادية قابلة ألن تراعى 

فيها المصالح وتدرأ المفاسد المتعلقة باالجتماع البشري، فهما أمران يقعان ضمن 

صميم اهتمام الدين.

ووفق هذا الفهم، ندرك أن التوفيق بين مقتضيات العقلين أمر ممكن وضروري 

د ف�ي إدراكاتها الحقيقية  ف�ي الوقت نفس�ه؛ ألن العقول مهما تع�ّددت فإنها ال تتعدَّ

والواقعي�ة، وال تختلف ف�ي أولوياتها العملية، وإنما يكون التعارض بينها بحس�ب 

الظاه�ر وبمقتضي�ات النقص والقصور في بعضها؛ مما يوق�ع التباين في مقتضياتها 

بحس�ب م�ا نحّدده نحن البش�ر، وإال ف�إن مالكات الح�ق التي يعن�ي بتثبيتها العقل 
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الديني ال يمكن أن تتعارض في واقع األمر مع ِمالكات المصلحة التي يطلبها العقل 

السياس�ي، إالَّ أن يس�تهدف العقل السياس�ي االنس�الخ عن ضرورات الحق وتبقى 

المصلحة والمنفعة هما الغاية على كل حال.

الحاالت الممكنة للعالقة بين العقل الديني وال�ضيا�ضي: 
الحالة األولى:

حال�ة الحاكمية المطلقة للعق�ل الديني: وذلك بأن نجعل الض�رورات الدينية 

�ا مقدمة على ال�دوام على المصالح السياس�ية التي  الت�ي يدركه�ا العقل الديني حقًّ

يدركه�ا العقل السياس�ي بوصفها ض�رورات ال يجوز التخلي عنه�ا وتضييعها ولو 

على حساب الحق. ومن المؤكد أن هذه الحالة تفضي بنا إلى المجتمعات والدول 

الدينية الصرفة التي تعتقد بتقدم الحق الديني على المصلحة السياسية.

الحالة الثانية:

حالة الحاكمية المطلقة للعقل السياسي: وذلك بأن نقدم المصالح التي يدركها 

العقل السياس�ي، بوصفها ضرورات اجتماعية وبش�رية تأتي ف�ي المقام األول فيما 

يعني السلطة السياسية من مهام ومسؤوليات. ومن الطبيعي أن هذه الحال تنتهي بنا 

إلى الدولة العلمانية وربما اإللحادية.

الحالة الثالثة:

حالة الفصام بين العقلين: وذلك بأن نعتبر أن لكل منهما مجاله الخاص المعني 

ب�ه، الذي ال يجوز وال يحق للعقل اآلخر أن يتدخل فيه. وهذه الحال هي األنس�ب 

بمفه�وم العلمانية وليس�ت الحال المتقدمة؛ ألن تلك الح�ال ال حاكمية للدين فيها 

أصاًل، فهي حالة نفي للعقل الديني بخالف هذه الحال التي تعترف بضرورته ولكن 

ضمن سياقات محدودة ومعينة.
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الحالة الرابعة:

حالة التطابق بين العقلين: وهي الحالة التي ال يرى البعض فيها أية مفارقة بين 

العقلين ومقتضياتهما، إذ العقل في حقيقته شيء واحد. وهذه التنوعات والتعددات 

إنما هي لش�ؤونه ومجاالته ال في حقيقته وماهيته. وهو بيان مقبول ومعقول لو كان 

الحديث في نطاق العقل بمفهومه الفلسفي الوجودي المجّرد.

الحالة الخامسة:

حال�ة التوافق بين العقلين: وذلك بأن نفت�رض أن لكل واحد منهما مقتضيات 

وض�رورات وتحديدات، ولك�ن هذه المقتضيات والض�رورات والتحديدات التي 

تفصل بينهما ال تلغي إمكان الجمع بينهما ضمن أطروحة تبحث عن الحّد المشترك 

بين االثنين فيما يعنيهما من تحقيق الخير المشترك لصالح اإلنسان فيما يرتبط بدينه 

ودنياه. 

فر�ضيات التعار�س بين �ضرورات العقل الديني ومقت�ضيات العقل ال�ضيا�ضي:
الفرضية األولى:

ا وعمليًّا انطالًقا  التباين في معرفة الحق: وفي هذه الفرضية يتصادم البشر نظريًّ

م�ن اخت�الف معرفتهم للح�ق وتحديدهم ل�ه، وهذه فرضي�ة واقعة بالض�رورة بين 

األديان والمذاهب، حتى مع التسليم بأصل الدين؛ فلكل مجموعة بشرية معتقداتها 

نا  الخاصة التي تؤمن بها، وترفض معتقدات اآلخرين وال ترى صوابها. ﴿َكذلَِك زيَّ

ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُينَبُِّئُهْم بَِما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)1(. ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ إَِلى َربِّ لُِكلِّ ُأمَّ

الفرضية الثانية:

التباي�ن في تحدي�د المصلحة. وهذه المش�كلة أيًضا تقع بي�ن أصحاب الرأي 

)1(  سورة األنعام، اآلية: 108.
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والدي�ن الواح�د. وال تمنع وحدة المعتقد من اختالف الن�اس في تحديد المصالح 

والضرورات بحسب تباين تقديراتهم واختالف مستوياتهم، وهو ما يوجد حالة من 

التض�ارب والتزاحم في تقدي�ر المصالح، وفي هذا المجال حتى لو اس�تفرد العقل 

السياس�ي بح�ق تقرير المصلحة ف�إن ذلك ال يمنع الخ�الف والتباين في تحديدها، 

مما يستوجب بالضرورة تحديدات مرجعية حاسمة لمنع هذه الخالفات والتباينات 

م�ن الب�روز والتأصل في الحالة االجتماعية لكي ال يفقدها كل متطلبات التماس�ك 

ر تعالى منه بقوله: ﴿َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم﴾)1(. والقوة، وهو ما حذَّ

الفرضية الثالثة:

التباي�ن ف�ي تحديد األولوية في م�ورد التعارض بين الح�ق والمصلحة. وهي 

الفرضي�ة األكثر إش�كااًل لوقوعها غالًبا وكث�رة مواردها والتباس األم�ر فيها. وأبرز 

أنم�وذج له�ذا االلتباس قضي�ة رفع المصاح�ف وموقف الخوارج م�ن ذلك حينما 

رفعوا شعار »ال حكم إال لله«. وهو الموقف الذي عّلق عليه اإلمام عليE بقوله: 

)كلم�ة حّق يراد باطل، نعم إنه ال حك�م إال لله، ولكن هؤالء يقولون ال إمرة إال لله 

وإن�ه ال ُبدَّ للن�اس من أمير َبرٍّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويس�تمتع فيها الكافر 

ويبل�غ الل�ه فيها األجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به الس�بل ويؤخذ به 

للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر()2(.

اال�ضتخال�ضات:
 إن للعق�ل الديني أولوياته في مجال الكش�ف عن الح�ق والحقيقة وتثبيتهما؛ 

فالغاي�ة األهم لديه غاية نظرية تتعلق بصحة وواقعية المعرفة، ولكن هذا ال يعني أن 

المصلحة المرتبطة بالعمليات ليست في وارد اهتمامه وحسبانه.

)1(  سورة األنفال، اآلية: 46.

)2(  نهج البالغة، الخطبة: 40.
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 إن للعقل السياس�ي مجاله وأولوياته المتعلقة بجلب المصالح ودرء المفاسد 

مما يتعلق باالجتماع البشري العام، ولكن اهتمام العقل السياسي بجلب المصلحة 

ودرء المفس�دة ال يلغي أهمية تأطير حركة هذا العقل بضوابط مبدئية عقلية ودينية، 

من أجل أن ال ينقلب على مقتضيات التعقل وينسلخ عن اسمه.

 إن العق�ل السياس�ي عق�ل المصلح�ة، والعقل الدين�ي عقل الح�ق من حيث 

المبدأ األولي. ولكن حينما نبحث عن المصلحة بال حق نس�قط في قذارة السياسة 

لنا الدين  والتسييس السيئ للدين، وحينما نبحث عن الحق بال مصلحة نكون قد حوَّ

إلى رهبانية تبني جنتها في الس�ماء، وتفس�د دنياها في األرض، والله ال يرضى بهذا 

وال ذاك.

 إن التع�ارض بين العقلين هو تعارض نش�أ من موقع الممارس�ة البش�رية التي 

خالفت وباينت بين ضرورات كل واحد من العقلين، بينما الرؤية الواقعية والمعرفة 

العملية ترش�دان إل�ى إمكانية تحقيق توافق وانس�جام بين مقتضي�ات العقلين، عبر 

صياغ�ة تحدد بش�كل دقي�ق مج�ال التالقي بي�ن العقلين، كم�ا تحتفظ ف�ي الوقت 

نفس�ه بواقعية عملية تس�تدعي االلتزام بالح�دود الفاصلة بين الح�ق الديني الثابت 

والمصلحة السياسية المتغيرة.

 قد يختلف العقالن من حيث ضروراتهما األولية وآلياتهما اإلثباتية، إال أنهما 

يش�تركان في محاولة تقديم أفضل الس�بل لحياة إنسانية كريمة وسعيدة تهتم بالحق 

والمصلحة مًعا.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
الدكتور تي�ضير الخنيزي )اأ�ضتاذ علوم �ضيا�ضية وعالقات دولية(:

أشكر المحاضر الكريم، وأود أن أشير إلى أنه لديَّ تحفظ حول استعمال كلمة 

العق�ل، فبينم�ا تتكلم عن العق�ل، كنت أحاول أن أعرف ما إذا كن�ت تعني به نمطية 
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معين�ة من التفكير؟ لم�اذا ال تبدل مفردة العق�ل بالثقافة، والعقل السياس�ي بالثقافة 

السياس�ية، أو أن تق�ول الثقاف�ة الدينية! ألننا حين نتكلم عن العق�ل العربي – مثاًل � 

فإننا حقيقة نتكلم عن ثقافة، والثقافة لها بعد تاريخي. فما الغرض من تركيزك على 

المصطلح العقلي؟

المحا�ضر:
الغرض هو أن العقل يأتي أواًل وهو األصل، والثقافة تمظهر لذلك العقل وتجلٍّ 

له. وهو أول ما خلق الله تعالى أساًسا، إال أننا ولألسف الشديد غالًبا ما نذهب إلى 

الف�روع ونتعمد األخذ باألصول. والعقل الذي ورد في س�رد المحاضرة هو العقل 

االجتماع�ي، وهو مختل�ف اصطالحيًّا عن العقل الفلس�في، وم�ا زال الخلط دائًرا 

حول قضيتهما، وفي شأن تحديد مصطلحاتهما تحديًدا دقيًقا ومنهجيًّا، وذلك لعدم 

امت�الك اآللي�ات التي تفهم من خالله�ا ماهية طبيعة البحث حتى م�ن قبل الباحثين 

األكاديميين.

والنتيج�ة، أن العقل له معنى فلس�فّي، وهو فيه وج�ود ليس بآلة، وهو مختلف 

عن العقل االجتماعي واألخالقي، وأن مثبتات العقل الفهمي شيء ومثبتات العقل 

الفلس�في شيء آخر، وأن العقول ليست عقاًل واحًدا وإنما هي متعددة، ولكل عقل 

مصطلحاته ولكل مناهجه ومقوالته، ويفترض بنا أن نكون قد تجاوزنا هذه األمور.

ال�ضيخ محمد ال�ضفار )عالم دين وكاتب(:
شكًرا جزياًل للمحاضر، وأقدر هذا الطرح والجهد الفكري الجليل، كما أتفق 

معك�م ف�ي أن هنالك فرًقا شاس�ًعا بين عال�م التنظير باألفكار واالحت�كاك بالواقع. 

لكن�ي أعتق�د أن ذل�ك أمر عام ال يختص بعقل سياس�ي وعقل دين�ي، ففي مختلف 

النظريات والعلوم، يوجد بعض التخالف والتباين بين عالم النظرية وبين التطبيق.

وف�ي موضوعن�ا، كان التركيز على قضية العقل الديني والعقل السياس�ي، مما 
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أث�ار الجدلية أو اإلش�كالية فقط في ه�ذا األمر. وفي رأيي إن الموضوع أوس�ع من 

ذل�ك؛ ألن الص�راع ه�و صراع تباي�ن بين عالم األف�كار في كل ش�يء. وبالنظر إلى 

العقل السياس�ي نفس�ه، نجد أنه ليس فقط عقاًل مصلحيًّا، وإنما هو أيًضا عقل معبِّر 

له فلس�فته التي يمكن أن نس�ميها فلسفة سياس�ية ربما اصطدم معها الواقع في جهة 

من الجهات.

الدكتور ح�ضين �ضعبان )طبيب(:
في رأيي، لو أن المحاضر حرر المفاهيم التي أراد اإلش�ارة إليها لس�اعد كثيًرا 

ف�ي فهم معانيه�ا على أن يعط�ي تعريف�ات لمصطلحاته أو مف�ردات لمصطلحات 

تتنامى مع مصطلحات ومفردات الجو العام.

المحا�ضر:
ف�ي عالمن�ا العرب�ي توجد إش�كالية المصطل�ح وإش�كالية المقولة وإش�كالية 

المنه�ج. وأتس�اءل، أم�ا آن لنا أن نخ�رج من إش�كالية المصطلحات إلى إش�كالية 

المقوالت ثم إلى إشكالية المناهج، وهو الجدير بنا؟

إن�ه لخطأ كبير وجس�يم ارتكبه العق�ل العربي بتحويله اللغة م�ن أداة تعبير إلى 

أداة تفكير. وأنت اآلن من خالل مالحظتك ترجعنا لإلشكالية نفسها التي انتقدناها 

أواًل، والت�ي تعيدنا إلى إش�كالية المقوالت بعد أن س�بقنا األوروبي�ون في معالجة 

إشكاليات المناهج.

 االأ�ضتاذ ح�ضين الدبي�ضي )نا�ضط اجتماعي(:
ياس�ي في العالم اإلسالمي إلى حين المرحلة التي  لماذا تأخر ظهور العقل السِّ

احتك فيها بالعالم الغربي؟ هل ُيعدُّ هذا نوًعا من تأثير الثقافة الغربية والزحزحة في 

مفاهيمنا الثقافية؟
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م�ن جهة أخرى، هل س�يترك ه�ذا مفهوم العقل السياس�ي الجديد على واقعنا 

االجتماعي آثاًرا سيئة أم إيجابية، خصوًصا وأن العقل الديني في مجتمعاتنا ما يزال 

محافًظا وربما ُعدَّ أي خروج عنه إذا � لم يكن هناك نوع من اآللية أو المصالحة بين 

هذين الجارين � تكفيًرا أو تفسيًقا؟

المحا�ضر:
أنا لم أزعم أن ما نفهمه من العقل السياسي ليس له أصل ديني، ويتضح ذلك من 

خالل الخالصات التي كانت بمثابة التذييل الذي ذكرُت فيه أنه يمكننا أن نكتش�ف 

العقل السياس�ي في العقل الديني الذي أسس�ه اإلس�الم وأصل الدي�ن، ويمكن أن 

ن�درك بذلك مس�تواه وعالقته بالعق�ل الديني وكيفي�ة العمل في ح�ال التزاحم بين 

الح�ق والمصلح�ة، وأن نفهم�ه من خالل عقل اإلس�الم؛ ألن عقل اإلس�الم عقل 

واحد، وألن الدين جاء من ربِّ العالمين كاماًل مكتماًل ال نقص فيه وال ثلم. وعليه، 

اء التصادم بين العقلين هي نات�ج تجربتنا الدينية وليس  فإن األزمة التي نعيش�ها ج�رَّ

ناتج الدين، فنحن دائًما نخلط بين التجربة الدينية وبين الدين.

أما لماذا تأخر المفهوم السياس�ي في العالم اإلس�المي، فيجب أن نعترف بأنه 

يوج�د لدينا كثير من الجوانب قد دار الجدل حولها وأخذت نصيًبا كبيًرا من الكتابة 

والتألي�ف، بينم�ا أهملنا بعض المس�ائل ولم نكتب فيها إال بض�ع وريقات. أضرب 

مث�ااًل على ذلك، وهو أني عندما بحثت عن مس�ألة الحق في كتابي »مطارحات في 

الفلسفة اإلسالمية« باعتبار أن مفهوم الحق هو المفهوم الذي تسند إليه المشروعية 

السياس�ية والمش�روعية الديني�ة، كان�ت نتيجة بحثي س�لبية، بينما ف�ي الغرب نجد 

مفه�وم الحق مكتوًبا ف�ي مكتبة كاملة، ول�ه دوره في المحام�اة والقانون والقضاء، 

كما له دوره في تطبيقات السياس�ية، وحتى في تطبيقات القانون المروري، وله دور 

في التربية وعالقة األب مع أبنائه، وفي مس�ائل األحوال الش�خصية، وفي تطبيقات 

كثي�رة لمفه�وم الحق. لقد عجزت ع�ن أن أجد في كتاباتنا تجلية له�ذا المفهوم في 
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غي�ر كتاب »خيارات البيع« في خيارات البيع والش�راء، فإذا باعه البائع فله أن يقول 

أن له حق الفس�خ أو حق الخيار، وهذه مس�ألة تتعلق بالبيع والتجارة وهي جزء من 

االجتماع البشري.

ومع استمرار البحث، لم أجد الحق ودوره في التأسيس السياسي أو الفلسفي! 

ع�دا عن كلمة أمير المؤمني�ن اإلمام عليE في نهج البالغ�ة الكلمة التي ما زالت 

 :Eا، وفيها يقول أمي�ر المؤمنين الش�روحات عليه�ا إلى اليوم ف�ي إطار ضيق ج�دًّ

)الحق أوسع األشياء في التواسط، وأضيقه في التناصف؛ ال يجري ألحد إالَّ جرى 

علي�ه، وال يج�ري على أحد إالَّ جرى له، ولو كان ألحد أن يجري له الحق من دون 

أن يج�ري عليه لكان ذلك خالًصا له س�بحانه تعالى(. ثم بع�د ذلك يبدأ في تفصيل 

ا في بيان  الحقوق وبيان حقوقه على المحكومين وحقوق المحرومين عليه مس�تمرًّ

الح�ق والجه�ة المقابلة المفترضة له )الحق ال يجري ألح�د إال جرى عليه(، وهذا 

هو المفهوم الذي يخلو منه المستوى التطبيقي لدينا.

رة، وكلما  وأما آثار التباين بين العقلين، فهي � كما أرى � ذات آثار س�يئة ومدمِّ

طالت تجربتنا في الفصل التعسفي بين هذين العقلين سنظل نضع الكثير من الحرارة 

التي تحمي هذه التجربة وتطورها، وأرى أن الخروج من هذه اإلشكالية الكبرى في 

معرفتن�ا لكيفية بناء عق�ل توافقي أو توفيقي ينظر للمصلح�ة ويبتغي الحق أيًضا في 

نفس الوقت.

الدكتور ح�ضين �ضعبان )طبيب(:
ق�د نتف�ق أو نختلف على عدم وج�ود ثوابت حقيقية أو حقائ�ق ثابتة، ولكنكم 

�ا، ولكن من  �ا. نع�م، نتف�ق أن هناك مصلح�ة وحقًّ ذكرت�م أن هن�اك مصلح�ة وحقًّ

المع�روف أن المصلح�ة تختلف من ش�خص إلى آخر، ومن زمان إل�ى زمان، ولم 

تضعوا خالل الس�رد إطاًرا أو معايير أو مقاييس لهذه المصلحة من جهة، ومن جهة 
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أخرى فإن مثل هذه األمور تبقى نسبية باختالف الزمن ولم نطَّلع َبعُد إلى اآلن على 

معايير ومقاييس مؤّطرة يمكننا أن نتماشى معها، وعليه فإن هناك مخاوف مستقبلية 

قد تطغى بهذه المصلحة إلى أمر ال يحمد عقباه. 

المحا�ضر:
أودُّ أن أش�ير إل�ى أن التفري�ق بي�ن نس�بية المعرفة ونس�بية الحق هو في نس�بية 

المعرف�ة، وه�ذا مما ال جدال فيه، وبالحديث عن نس�بية الح�ق فهناك حق واحد ال 

د، ولكن عندما نتكلم عن نس�بة المعرفة، فقد أنظ�ر إلى الحق من زاوية معينة،  يتع�دَّ

وأنت تنظر إليه من زاوية أخرى، وأيُّ زاوية ينظر اإلنسان من خاللها تكشف له شيًئا 

وتخفي شيًئا آخر. ولعل ما ينظر إليه الشخصان المختلفان هو أن االختالف موجود 

بينهم�ا بحك�م اختالف الزاويا، ويبقى الجدار الذي ينظ�ران إليه واحًدا بغض النظر 

عن طريقة اإلبصار. كذلك المعرفة نسبية، هي التي تتغير وهي التي تتبدل أما الحق 

فيبقى واحًدا ال يتغير.

مدير الندوة:
نش�كر الس�يد الهاش�مي على ثراء معلوماته التي تفضل بها علينا ال س�يما في 

مجال الفلس�فة وما نزال نرح�ب به بين أهله وإخوانه ف�ي المملكة ونتمنى مواصلة 

التفاعل المتبادل معه لكي يرفد ثقافتنا العربية بمزيد من اجتهاداته، ونقدر للحضور 

تفاعلهم ونثمن مداخالتهم الهادفة وطروحاتهم النيِّرة.



الندوة الخام�سة

بناء التحالف والتجزؤ السياسي في العالم العربي
1426/10/27ه الموافق 2005/11/29م

ال�سيف: الدكتور محمد ح�سي� اآل ع�سكر �
مستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد جا�ست المحفوظ*)1) �

*  كاتب ومفكر سياسي.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر: 

 ولـد فـي منطقة نجران عـام 1972م )1377ه(، ونشـأ في  �
مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية.

 ابتعث مـن قبل وزارة التعليم العالي إلى الواليات المتحدة  �
األمريكيـة عـام 1976م )1396ه( وحـاز أثنـاء ذلك على 
درجـة الدكتوراة في الفلسـفة والعلوم السياسـية، تخصص 

عالقات دولية وسياسة مقارنة.
 قدم رسـالته في الماجستير، وكانت بعنوان )اليمنان ملحمة  �

الحرب والوحدة(، ورسـالته في الدكتـوراة وكانت بعنوان 
)بناء التحالف والتجزؤ السياسي في العالم العربي(.

 عمـل فـي القطاع الخـاص، ثم فـي وزارة الماليـة. ويعمل  �
حاليًّـا فـي مكتب وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة كمدير 

لإلعالم والمعلومات والعالقات.
 دوره األكاديمـي وخبرتـه الطويلـة جعلـت منـه نشـًطا في  �

الفعاليات الوطنية، وله الكثير من المشاركات واألنشطة في 
هذا المجال.

 كاتب في شـؤون الطاقة والبيئة، وله اهتماماته بالشأن العام  �
وقضايا حقوق اإلنسان.



بناء التحالف والتجزؤ السياسي في العالم العربي

مقدمة مدير الندوة
نرحب بكم أيها اإلخوة في هذه األمسية الطيبة بأهلها وضيوفها، حيث سنستمع 

إلى حديث علمي وأكاديمي من الدكتور محمد العس�كر الذي ش�رفنا بحضوره من 

الري�اض م�ع إخوة نرحب بهم جميًعا، كما وأتحفن�ا بدعوة بعض اإلخوة من أهالي 

نجراَن يعيشون بين ظهرانينا، فكان حضوره لنا سبًبا للتعرف عليهم في مرحلة نحن 

أح�وج ما نكون فيه�ا للتواصل بين مختل�ف النخب والفئات المثقف�ة في مجتمعنا 

وبالدن�ا؛ لتب�ادل اآلراء واألف�كار، ولخلق حالٍة م�ن التواصل الفع�ال بين الجميع، 

وهذا هو أهم أهداف منتدى الثالثاء.

ن�س المحا�سرة:
قد يكون موضوع بناء التحالف والتجزؤ السياس�ي في العالم العربي موضوًعا 

اًنا، الش�ك أنه أحد المظاهر الجوهرية للعالقات اإلنسانية في مضماري الحرب  رنَّ

والس�لم. فالبش�ر والكيانات إجمااًل ال تس�أم بحًثا عن البقاء م�ن خالل محاوالت 

دة. التعاون مع أطراف مهتمة ومتعدِّ

إن تكوي�ن التكتالت اإلنس�انية نش�اط قديم بق�دم المجتمع�ات المنظمة التي 
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تقرب الناس وتؤلف األمم، إما من أجل الكسب والفائدة وهو تحالف طويل األمد، 

ألن التجمع�ات الت�ي تنتج عوائ�د إيجابية وتف�ي بالتطلعات الوطنية تعطي وس�ائل 

أص�ح لضم�ان الرخاء والس�لم، كما هو ماثل ف�ي حلف ناتو والسياس�ات التقدمية 

للسوق األوربية المشتركة؛ أو ربما كان من جراء التعسف والقسر وهذا النوع الثاني 

م�ن التحالفات ف�ي الغالب قصير األمد، ألن الدول عندم�ا تجبر على التكتل الذي 

ال يخ�دم مصالحه�ا العلي�ا حتًما س�تختار االبتعاد، ومثال على ذلك حلف وارس�و 

الشرقي وانحالله.

وف�ي الس�نوات القريب�ة الماضي�ة تكاث�رت التحالف�ات الثنائي�ة والمتنوع�ة، 

وأصبحت ظاهرة مهمة في السياس�ة العالمية وخصوًص�ا في التكوينات المناطقية، 

مثل الوحدة األلمانية وس�عي االتحاد األوربي للدمج واس�تقطاب أعضاء جدد من 

الكتلة الش�رقية س�ابًقا، وكما في اليمنين ووحدتيهما عام 1992م )1412ه(، وفي 

مجلس التعاون الخليجي عام 1981م )1401ه(.

وللتحال�ف محفزات ومهيئ�ات، منها التوازن أو ما يطلق علي�ه تعادل القوى، 

وهو أحد أقدم عوامل التحالفات؛ فالدول تعمد لتجميع قدراتها العسكرية لمنع أيِّ 

دول�ة أو تكتل من الحصول على الهيمنة، وعادة ما تتكاتف القوى بالتوازن لتحديد 

معتٍد أو غزٍو منظور للس�يطرة أو توزي�ع األدوار، وغالًبا ما يكون التهديد الخارجي 

هو السبب الحقيقي للتكتل وليس القوة أوالوهن الداخلي. 

وهن�اك نوع آخر من التوازن حديث الظهور، وهو التركيز على التهديد الكامن 

أو المحتمل وليس على القدرات بغرض إلغائه أو وقف نموه.

زات التحال�ف، فللحرب صنَّاعها المحترفون  وُتع�دُّ صناعة الحرب أحد محفِّ

الذي�ن يعتم�دون عل�ى حس�ابات الرب�ح والخس�ارة ف�ي تعامله�م م�ع نظرائهم أو 

ضحاياهم لالستفادة من الظروف وتطويعها لمصالحهم.
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أيًض�ا، فإن الصفات التي تعزى لدول متش�ابهة التركي�ب كنوع الحكم ودرجة 

الث�راء والمس�افة الجغرافي�ة واألوضاع الداخلي�ة والحفاظ على البق�اء والتجارب 

التاريخية، كل ذلك يهيئ ويحفز هذه الدول للتحالف والتقارب.

واإليم�ان بارتباط المصير من قبل بعض الكيانات الصغيرة دون غيرها يدفعها 

للتع�اون م�ع ق�وى أغنى أكث�ر اس�تقراًرا منه�ا، ومحاولة اللح�اق بركبه�ا من أجل 

االس�تفادة والمنفعة، في الحين الذي تسّير فيه الدول الكبرى دواًل أخرى في فلكها 

من خالل عالقة التابع والعميل بالمتسيِّد ماليًّا. 

عوامل �ضعف التحالفات:
ا قب�ل أن تطرأ عليها بعض العوام�ل التي تضعف منه  يبق�ى التحال�ف قائًما قويًّ

وتفككه، ومنها:

ضعف االعتماد المتبادل بين الدول بخروج أحد مؤسسيه. �

تدخل طرف ثالث إلضعاف التحالف. �

اختالف التناغم بين صانعي القرار وممثليهم. �

الشعور بالغبن وعدم تحقق الهدفية من التحالف. �

الجزم والتوكيد على المواطنة على حساب التجمع الكلي.  �

التحالفات في العالم العربي:
يتك�ون العال�م العربي من اثنتين وعش�رين دول�ة، وكان وم�ا زال يحتل مركًزا 

اس�تراتيجيًّا ممي�ًزا بس�بب موقعه الجغراف�ي لثروته النفطية وعدد س�كانه، وبس�ب 

التناف�س الدول�ي عليه وتح�دي اإليديولوجي�ات والمعتق�دات، وبم�ا أن المنطقة 

العربي�ة قد ش�هدت كال النقيضي�ن، التع�اون والمجابهة بين وحداتها، ل�ذا فإن بناء 

التحالف وألي س�بب من األس�باب كان ُيعدُّ بدياًل منطقيًّا لما تبديه بعض دولها من 
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عدم االهتمام بالوحدة الشاملة، التي تبرر ذلك تحت مسميات المصلحة الذاتية أو 

األمن الوطني أو االستقالل الوطني أو االعتماد الذاتي االقتصادي.

وقد بنيت التحالفات وتجزأت في العالم العربي منذ عام 1945م )1364ه(، 

حينم�ا تكيف�ت ال�دول م�ع الحقائ�ق الجدي�دة وتجاوب�ت م�ع الضغ�وط المحلية 

واألجنبي�ة، معطي�ة أمثل�ة كمجلس التع�اون الخليج�ي واالتحاد العرب�ي والوحدة 

المغاربية، التي لم يس�لم أيٌّ منها من عوامل التش�احن والفرقة والتحالفات قصيرة 

األمد.

هناك تس�اؤالت حول كينونة العربي، وقد اجته�د العلماء والبحاثة يقلبون في 

مراجعهم للبحث عن معنى العربي، وما آل إليه العالم العربي منذ بزوغ فجر اإلسالم؛ 

ولكن وبالعودة للمراجع التأسيس�ية الش�رعية فإن الله تعالى يقول في محكم آياته: 

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا  ُكْم َتْعِقُلوَن﴾)1(. ويقول تعالى: ﴿ِكَتاٌب ُفصِّ َعلَّ ا َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ }إِنَّ

َقْوٍم َيْعَلُموَن﴾)2(. والداللة هنا أن اللغة العربية لس�ان من يدعي العروبة ومن  َعَربِيًّا لِّ

ثم اإلس�الم، وفي س�ياق هذا المنطق قول الرس�ول ص: »من كان لس�انه عربيًّا فهو 

دتهم تحت راية  عرب�ي«. لذا، فاللغ�ة العربية؛ وكثقافة جمعت طيًفا من البش�ر ووحَّ

ا بالقومية الكبرى. ، تعني شعوًرا باإلخاء وحسًّ اإلسالم في إطار تاريخيٍّ

وقد ح�دث كثير من التجاذب المعرفي بين المؤرخين العرب والمس�تعربين، 

لتقريب اجتهاداتهم واختالفاته�م حول مصطلح »العربي«، األمر الذي خلق جداًل 

من أبرز أمثلته:

 تأكيد المنّظر العروبي )ساطع الحصري( على أن كل من يتحدث بالعربية  �

هو عربي، وأيُّ عربي ال يتعلق بعروبته يجب علينا دراس�ة أس�باب موقفه 

)1(  سورة يوسف، اآلية: 2.

)2(  سورة فصلت، اآلية: 2.
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إذا م�ا كانت نت�اج جهل وعدم وع�ي أو تضليل، وعلين�ا إزاء ذلك تثقيفه 

بالقضايا العربية.

إف�ادة المؤرخ )ج�ورج أنتوني�س( بأن مصطل�ح العربي يعن�ي المواطن،  �

ولك�ن ليس بالضرورة م�ن يقطن في األراضي العربي�ة، وأن العروبة هي 

هذا الس�واد األعظ�م المنحدر من جن�س غلَّفه الم�د العروبي، وفصلت 

طرقه وعاداته لبيئة معينة أكثرها حسما اللسان العربي، كذلك تأكيده على 

أن المصطل�ح يعم المس�يحيين كما المس�لمين، ويذهب إل�ى أن المعيار 

ليس اإلسالموية، بل درجة العروبة ووجدانيتها وصقلها.

تنويه )تشارلز مالك( إلى أن مفهوم العربي ال يعني جنًسا أو دينًا محددين،  �

ولكنه يعني النطق بالعربية، فالغالبية العظمى من العرب مس�لمين، مثلما 

أن الغالبي�ة العظمى من المس�لمين ليس�وا عرًبا، بينم�ا هنالك تنوع ثقافي 

يجمع بينهم، إالَّ أن العرب يمتلكون صفات محدده من التوجه والتطلع.

إش�ارة األس�تاذ فايز صايغ إلى أن احتالل عرب الجزيرة المس�لمين لهذه  �

األراضي في القرن السابع الميالدي هو الذي أضفى هذا الطابع والتبعية 

والتصرف على حياة قاطنيها.

اعتق�اد )جاكي�ز بركي�ن( أن الجانب المهم لي�س صفاته�م العرقية ولكن  �

د  الحقيقة بأن التوازن التاريخي بين هؤالء الناس ومحيطهم هو الذي وحَّ

سلوكياتهم ومفاهيمهم ونظرتهم ألنفسهم.

العرب والقوى المهيمنة:
للعال�م العرب�ي امت�داد جغرافي من المحي�ط إلى الخليج يح�وي 300 مليون 

نسمة تشغل ما تفوق مساحته الخمسة ماليين ميل مربع. وقد تخلَّص هذا العالم من 

الحك�م العثماني قب�ل الحرب العالمية األولى ليقع تحت االس�تعمار الغربي الذي 

قس�مه إلى مملكات ومس�تعمرات ومحميات وجعله تحت وصايات ما بين فرنس�ا 
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وبريطاني�ا، طعن�ت قلبه بوع�د )بلفور( ع�ام 1981م )1401ه( لتحويل فلس�طين 

وطنًا لليهود بمباركة عصبة األمم، فصار العدو المشترك هو السيطرة الغربية وقوى 

االس�تعمار، وليس�ت الخالفة العثمانية، لما جسد فيه من التشطير واإلمبريالية على 

غرار ما حدث للهيمنة المسلمة التركية التي بدلت بالتوسيع اإلمبريالي.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية صارت هناك مفردات جديدة وتغيرات رئيسة 

في العالقات الدولية، وانقس�م الحلفاء إلى معس�كرين، ودار في الفلكين الش�رقي 

والغربي العديد من األنظمة العربية ما بين رأس�مالية وش�يوعية ليحدث تشطير آخر 

لم تنته بعض فصوله إالَّ بسقوط االشتراكية الماركسية وحاميها االتحاد السوفيتي.

أم�ا ع�ن القوة العظم�ى األمريكي�ة، فق�د خططت لم�لء الفراغ ال�ذي أعقب 

التقهق�ر البريطان�ي الفرنس�ي م�ن األراض�ي العربي�ة لتس�توطن قواتها العس�كرية 

وتبعاتها شواطئ العرب وما حولها اعتقاًدا منها بالنظريات االستراتيجية المتوارثة، 

وأبرزه�ا نظرية الرئيس األمريكي »آيزنهاور« التي ت�رى أن الواليات األمريكية َتعدُّ 

مصالحه�ا االقتصادي�ة ف�ي المنطق�ة حيوي�ة قصوى لن تس�مح معه�ا بانقالبات أو 

تغييرات تستهدف األنظمة الصديقة حتى من قبل مواطنيها أنفسهم.

وم�ع التطل�ع الش�عبي للوحدة العربي�ة، فقد ب�رز العديد من الكيان�ات العربية 

د وغيرة عل�ى حريته�ا الجديدة  المس�تقلة الت�ي نظ�رت الس�تقاللها بتحيُّ�ز وتش�دُّ

المكتس�بة، مم�ا أفقده�ا الفرصة المواتية لقي�ام وطن عربي موح�د، وأثبت الكفاح 

الوطني االس�تقاللي نحو الوحدة أنه تجربة موسمية انتهت بقيام الدول العربية كما 

هو عليه اآلن، وتم الضغط على مفهوم قيام أيِّ ش�كل من أش�كال المواطنة العربية 

أو القطرية ووجوديتها، ليس على سبيل التقارب المذهبي بل على واقعية االنتماء.

ف�ي مارس1945م )1364ه(، أسس�ت س�بع دول كانت تحظى باالس�تقالل 

ه�ي )مصر، الع�راق، لبنان، المملكة العربية الس�عودية، س�ورية، األردن، واليمن( 
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جامع�ة ال�دول العربية، التي هي�أت بدورها قيام العديد م�ن المنظمات والمجالس 

والمؤتم�رات التي منحت العرب تعاوًن�ا انتقائيًّا ولم تمنحه�م تناغًما كليًّا. وكانت 

أصع�ب األزم�ات وأكثره�ا مدع�اة للتش�تت الح�روب اليمنية وح�روب المغرب 

العربي وتهدي�د العراق لدولة الكويت واحتاللها ع�ام 1990م )1410ه(، أعقبها 

الس�عي األمريك�ي الحت�الل العراق وتفتيت�ه إلى جزيئ�ات عرقية ومذهبي�ة إما عن 

قصد أو بدونه، حصل كل هذا بعيًدا عن معاهدة الدفاع العربي المش�ترك والتعاون 

االقتص�ادي التي وقعت في ع�ام 1950م )1369ه( بعد ق�رار األمم المتحدة عام 

1948م )1376ه(، بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

وق�د خرج م�ن العب�اءة العربية العدي�د من التحالف�ات منها »حل�ف الملوك« 

بي�ن الرياض وعم�ان وبغداد ع�ام 1957م )1376ه( بس�بب الحضور الس�وفيتي 

والتقارب المصري السوري، تاله الملكيون في صراعهم مع الجمهوريين في اليمن 

د الس�عودي،  في بداية الس�تينيات، حيث إن التوغل المصري في اليمن قابله التش�دُّ

ونش�أ ع�ن ذلك تحالف بين عناص�ر كل اتجاه. هذه الحرب الت�ي ورطت مصر في 

حس�ابات خاطئة وقصمت ظهرها عندما ش�نَّ اإلس�رائيليون حربهم على األراضي 

المصرية عام 1967م )1386ه(، أدَّت إلى س�قوط الهيبة العربية، وش�جعت على 

قي�ام التكامل النفطي لل�دول العربية »أواب�ك«، وأعادت العمل بس�الح النفط عام 

1973م )1393ه(. كان�ت بادرة تضامني�ة للتصدي وتفعيل القدرات، نظر البعض 

إليه�ا على أنها أحد المواقف العربية الصام�دة والمؤثرة، وصنفها البعض على أنها 

إج�راء رادع، إال أن�ه أضر بالتنمي�ة العربية ومدخوالت النفط، من خالل سياس�ات 

الحماي�ة الت�ي انتهجتها ال�دول المس�تهلكة والبحث ع�ن بدائل للزي�ت العربي أو 

التلويح بتدخل أو احتالل.

وق�د وجدت كذل�ك أمثلة متط�ورة لتوحي�د أجزاء عربي�ة، منها الوح�دة التي 

جمعت س�بًعا من تس�ع دول خليجية نالت اس�تقاللها ع�ام1971م )1391ه( بعد 
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االنس�حاب البريطان�ي، كما ش�كلت اإلم�ارات العربي�ة المتحدة بعد بحث لس�بل 

سياس�ية تضمن بقاء كياناتها الصغيرة. وقد ش�كلت الفدرالي�ة اإلماراتية مثال ألحد 

أنجح التوجهات العربية في تاريخها الوحدوي؛ ألنها قامت على الترضية والتسوية 

وفق نظم ال تطغى على المصلحة العليا للدولة، كما استقلت قطر والبحرين وعمان 

في السنة نفسها.

ر صراعه�ا عام 1980م )1400ه(  أم�ا عن الح�رب العراقية اإليرانية فقد تفجَّ

بعد عام من قيام الجمهورية اإلس�المية اإليراني�ة، التي رأت جاراتها في قيام الثورة 

احتم�ااًل لعدم االس�تقرار بس�بب التغي�رات الس�ريعة وتداعياتها، فأطلق�ت العنان 

للث�ارات القديمة العراقية وأصبحت معها بغداد مرك�ز القوة العربية، خصوًصا بعد 

تكبي�ل القاهرة باتفاقات كامب ديفيد. هذه الحرب التي باعدت السياس�ات العربية 

وفككته�ا، تزامن�ت م�ع إعالن الوح�دة الليبية الس�ورية دعمهما لموق�ف إيران في 

حربه�ا قابله التيار العربي الس�ائد وموقف�ه من المواجهة لصالح الع�راق، مما ألقى 

دت في وقوف غالبية الدول العربية مع العراق  بظالله وسوداويته لسنين طويلة تجسَّ

د للتدخل األجنبي وحضوره الفعلي. حتى وقت اكتساحه للكويت الحًقا، ومهَّ

وفي خضم ذلك كله، تم اس�تخدام اإلس�الم في التصعي�د الذي وضع الغالبية 

السنية في مواجهة الدول ذات الوجود الشيعي، كما برزت الحمالت الغربية فضاًل 

عن اإلرهاب المحلي الذي فجره المتمترس�ون خلف الشعارات المتشددة من كل 

األطراف، وخصوًصا السلفية منها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر المعروفة، 

دت للتهديدات الغربية وأنذرت بإحياء الهيمنة األمريكية الطويلة المدى. التي مهَّ

التكتالت العربية المتباينة: 
من�ذ عق�ود مض�ت، ودول الخلي�ج العربي�ة تحافظ عل�ى عالقات جي�دة فيما 

بينها بس�بب العوامل المش�تركة المتمثلة ف�ي الثروة االقتصادي�ة البترولية، ونهجها 
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زته تهديدات  المحاف�ظ اجتماعيًّا وأنظمتها الملكية، مما س�هل تعاوًنا كبيًرا بينها عزَّ

الث�ورة اإليرانية ليتوصل إلى قيام مجلس التع�اون في 1981م )1401ه(، ومع أن 

الني�ة كانت تتجه إلى التكامل االقتصادي والتنس�يق المالي، إالَّ أن الهاجس األمني 

واالس�تقرار الداخلي قد واكبهما قلق من المس�ائل العسكرية والنفوذ األجنبي فاق 

كل القرارات السيادية والجماعية من منظور مستقبلي.

وفيم�ا كان الع�راق يعلن انتص�اره الهّش على إيران ع�ام 1988م )1408ه(، 

ب�رزت أطماعه التي ال حدود لها بس�بب الخبرة التي اكتس�بها من الحرب والتدافع 

الدولي للوقوف بجانبه، فطفق يبحث عن هدف تدميري آخر متوجًها نحو الكويت 

ليفت�رس أح�د أق�وى الداعمين آلليته العس�كرية وأق�وى األصوات دع�وة للقومية 

العربي�ة الفقي�دة، الت�ي صارت بع�د ذاك رمًزا للتخبُّ�ط العربي، وس�قطت معها كل 

األوه�ام العربية ف�ي وحدة كبرى مأمولة، ول�م يتبقَّ غير مزيد م�ن التناحر وتكثيف 

الحضور األجنبي متمثاًل في الوجود األمريكي في العراق حاضًرا ساعًيا إلى تقزيمه 

وإضعاف معنوياته وتهديد جيرانه تحت مسميات حقوقية إنسانية وديمقراطية، وال 

ينكر أحد أن التواجد األجنبي ينذر بانفالت أمني وعدم استقرار.

ولق�د وئدت كل محاوالت التكتل العربية ف�ي مهدها، التي أرادت أن تجاري 

مجل�س التع�اون الخليجي، منها محاول�ة العراق االنضمام إل�ى المجلس، الطلب 

ال�ذي قوب�ل بالردِّ بحجة أن قبول�ه يعني فتح المجال لمطالبة ش�مال اليمن بمعاملة 

مثيل�ة، فدمج جمهوريتين فقيرتين نس�بيًّا مع س�ت دول ذات نظ�م ملكية غنية يعني 

تنافًرا حتميًّا ودخول مباشر في معمعة الحرب الدائرة. 

أم�ا عل�ى الصعيد المص�ري، فإن عودة مص�ر للحظيرة العربية بعد الس�ادات، 

والتهدي�د اإليراني، س�واًء الحقيقي منه أو الوهمي، جمع الش�تات والمتناقض مًعا 

ف�ي فبراي�ر 1989م )1909ه(، حي�ن أعلن عن قيام مجلس التع�اون العربي الذي 

ضمَّ كلٌّ من مصر والعراق واليمن واألردن، األمر الذي حرك الغيرة المغاربية التي 
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أعقب�ت انتهاء الحرب العراقي�ة اإليرانية وعودة الهدوء للعالق�ات العربية المتوترة 

في المغرب العربي بس�بب دعم كل من الجزائر وليبيا إليران، فحظي العراق بدعم 

المغ�رب وتون�س وموريتاني�ا، وتكل�ل هذا التق�ارب الحذر باإلعالن عن تأس�يس 

وحدة المغرب العربي في الرباط ليتزامن مع التحالف الشرقي في بغداد.

وفي اليمنيين، كان الصراع مريًرا لم تطفئه محاوالت الوحدة المتكررة وأهوال 

الح�روب المتعاقبة التي حصدت جموًعا كثيرة، وأخرت خطط التنمية والتحديث، 

حتى اإلطاحة بالنظام اإلقطاعي المتوكلي في الشمال وقيام الجمهورية في سبتمبر 

1962م )1381ه(. وق�د أدى اعت�الء الماركس�يين ف�ي جنوب اليمن ف�ي نوفمبر 

1967م )1386ه( بع�د رحيل االس�تعمار البريطاني إلى تف�اوت الفرص للوحدة 

وان�دالع الصراعات المس�لحة بي�ن اإلخوة في الش�طرين، وإل�ى التدخل األجنبي 

واالنقالب�ات وح�روب ال�دول العظم�ى بالوكالة، مم�ا جعل من جن�وب الجزيرة 

العربي�ة مس�رًحا لالقتتال ومث�اًرا للفوضى. غير أن مح�اوالت مضنية وتنازالت لم 

تكن محسوبة أدت إلى توحيد اليمن في 1990م )1410ه(، وفرضت تلك الوحدة 

اليمنية إحدى الدالالت القوية على اإلرادة الشعبية التواقة للوحدة والتالحم.

التجزوؤ العربي:
النظ�ام العربي تش�كيلة من دول ومنظمات ترتبط باعتب�ارات تاريخية وثقافية، 

وتنقس�م في التباين السياس�ي واالقتصادي، وهذا التناقض يحقن إش�كاالت كثيرة 

تحول دون التضامن الوحدوي الذي اقتنع العرب بالدونية منه عبر تحالفات تغلب 

عليه�ا الوقتي�ة وتحمل في طياتها ب�ذور االنهيار، ألن األخالقيات الس�ائدة جعلت 

منها محاوالت فوقية انتقائية خاصة بالصفوة الحاكمة، متناس�ية الدور الش�عبي غير 

آخذة برأيه، وكل يرغب من خاللها في تسيير الشعوب المغلوبة حسب أهوائه.

كم�ا أن لنش�وء النظم المحلي�ة وتنامي دور الق�وى العرقية وحساس�يتها تجاه 
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الخصوصي�ات الثقافية والعقدية أن يقلل من ش�أن المث�ل النبيلة للعروبة، وأن يولد 

االس�تعداء ويصم�م التجزئ�ة لصال�ح المجموع�ات المناطقي�ة المتقارب�ة جغرافيًّا 

وإقصاء ما عداها، وبذلك يس�تمر س�لوك القطيعة والتملص من الوحدة صفة عربية 

دونها  دائمة، ومع أن العرب غالًبا ما يجدون الحوافز التضامنية إالَّ أنهم سرعان ما يبدِّ

بعدم توفر الوسائل السياسية التي تضمن تحقيقها.

اء انعدام الثقة، فإن  وبينم�ا نجد أن بعض المحاوالت للتكامل قد فش�لت ج�رَّ

أخرى قد انحلت لضعف بنيانها التنظيمي أو لقصورها عن بلوغ أهدافها للتباين بين 

نظمها السياس�ية واالقتصادية، هذا ع�دا عن التدخالت األجنبية المضعفة. ويبقى � 

أخي�را � مجل�س التعاون الخليجي من أنجح التحالف�ات العربية التي حافظت على 

اس�تمراريتها رغم غياب المشاركة الشعبية لها، ورغم األحداث التي غيبت التناغم 

بين قياداته في بعض جوانبه. 

الخال�ضة:
للع�رب تجربة غني�ة في محاوالته�م المضنية للوحدة التي تكش�فت عن  �

مجرد تحالفات أسس�ت على اس�تعجال وال عالقة لها بالهدف الش�عبي 

المنش�ود الذي يطمح لإلخ�اء والتضامن الطويل األم�د، وهو المطلوب 

لتهيئ�ة الوط�ن العربي الواح�د، والذي يفت�رض به األخذ بعي�ن االعتبار 

أن اللغ�ة ه�ي العنصر األه�م والمؤلف، فيم�ا تحتفظ القومي�ات العربية 

بخصوصياتها المذهبية والعرقية دون طغيان.

تنوع السياس�ات الداخلية وس�عي كل دولة لالحتف�اظ بمقوماتها القطرية  �

بمنأى عن الكل، باإلضافة لألحداث العربية الجسيمة والتواجد األجنبي 

العس�كري ج�زأ الع�رب ووض�ع بعضهم ف�ي مواجه�ة اآلخ�ر، وال أدّل 

عل�ى ذلك من االحت�الل األمريكي للعراق، وأحداث لبنان التي تس�تغل 

لإلطاحة بس�وريا وإثارة التقاس�يم الطائفية وحقوق األقليات االقتصادية 
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والسياسية بحجة تقصير هذه الدول وتعمدها التباطؤ في خطوات التطوير 

واإلصالح، وهو تدخل مباشر ينذر بتفكيك الداخل وإضعاف وحدته.

العرب يتأخ�رون في إحداث تغيرات جوهرية تلحقه�م بالركب الدولي،  �

مما يس�اعد على اتس�اع اله�وة بين ما هو مأمول وبين م�ا هو منجز، وهذا 

مدعاة لبقاء األجنبي في ظل غياب اإلرادة الوطنية ووحدة الصف.

الحضور المهيمن ُيعدُّ بمثابة الموازن ألية تهديدات وقوى، مما يقلل من  �

ش�أن التوجه نحو تحالف�ات عربية طالما أن القوة العس�كرية االقتصادية 

الفارضة إلرادتها موجودة في الوطن العربي وتعمل كالرقيب.

استسلم العرب لمقولتهم »اتفق العرب على أن ال يتفقوا« تدلل على ذلك  �

خالفاتهم المزمنة التي غيبت أرادة شعوبهم وتطلعها لوطن عربي حقيقي 

بكل أطيافه وطوائفه.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضت���اذ مي���رزا الخويل���دي )مدي���ر مكت���ب جري���دة ال�ض���رق االأو�ض���ط في 

المنطقة ال�ضرقية(:
أواًل:  أب�دي مالحظتي ح�ول تجارب الوحدة ف�ي العالم العرب�ي وتجربة قيام 
الدول�ة في�ه. فأنا أظن أن الدولة لم تقم على األس�اس الذي يس�ميه جان 

ج�اك روس�و بالعق�د االجتماعي، لذل�ك، فإن تج�ارب الوح�دة العربية 

أصبحت تجارب مبعثرة وغير ناجحة.

ثانًيا:  أختل�ف معكم حول مس�ألة تجربة التحالف القائم�ة في مجلس التعاون 
الخليجي؛ فأنا ال أراها بالصورة 

المثالية التي ترون، فالمجلس له ما له، وعليه ما عليه، من حيث إنه 

يمثل تجربة حكومية بحتة لم تحقق نجاًحا يذكر على الصعيد الشعبي. 
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ثالًثا:  عددتم العامل الخارجي عامل س�لب في مسألة قيام التحالفات العربية، 
ٍض لقيام الوح�دة على عكس ما  ولكن�ي أراه عامل إيج�اب باعٍث ومحرِّ

كن�ا نتص�وره تماًما، غي�ر أننا نبالغ ف�ي تحميل العنصر األجنب�ي كثيًرا من 

إخفاقاتنا.

المحا�ضر:
لعلِّ�ي متف�ق معك في ك�ون دول الخليج العرب�ي دول صفوة، وأن المش�اركة 

الش�عبية فيها محدودة، وهذا � وال ش�ك � كان المس�بب لتأخ�ر التكامل بين الدول 

الس�ت. ولكنن�ا عندما نتحدث ع�ن التحالف، فإننا نتحدث عن�ه كنظرية، ونتحدث 

عن التجزؤ كأحد إشكاالت الدول العربية منذ عام 1945م )1364ه(، في الوقت 

ال�ذي ال يمك�ن ألحد أن ينكر صمود هذا التحالف حتى اآلن، بينما تفككت أغلب 

التحالفات العربية المشابهة.

أم�ا عن الحضور األجنبي الطاغ�ي، فأنا ال أنكر إيجابياته الكثيرة، إال أنها تظل 

نا منها هو النتاج طويل األمد لهذه الدول، وال شك  إنجازات قصيرة األمد، وما يهمُّ

أن ل�ه كثيًرا من اإلنجازات على الصعيد الحقوق�ي واالقتصادي في العالم العربي، 

كم�ا له في المقابل إخفاقات كثيرة، فالوجود األمريكي في العراق لم يزرع األرض 

اخضراًرا وإنما صبغها بلون الدماء الدائمة. 

االأ�ضتاذ علي الم�ضتنير )باحث ونا�ضط حقوقي(:
ف�ي ظني أن الوحدة المفردة بين الق�ادة ال تكفي لصنع وقيام الوحدوية، وإنما 

نحن بحاجة إلى الوحدة واالتفاق الشعبي واألهلي.

المحا�ضر: 
لدينا 22 دولة تس�يطر على 22 عقلية عس�كرية بين الملكيين واالش�تراكيين، 
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ومش�كلتنا الحقيقية ه�ي إحجامنا كمواطنين عن فرض إرادتنا في المس�احة الكلية 

المتاحة، ولو أن الش�عوب العربية اس�تطاعت أن ترفع صوتها قلياًل، لحققت حتًما 

إنجازات كبيرة ربما أدت إلى إقناع صانع القرار بالتخفيف من الضغوط والسلطوية 

التعاملية، أضف إلى أن العقلية األمنية الس�ائدة لدينا هي أحد إش�كاالتنا في الوطن 

العرب�ي، وه�ي التي تول�د التردد فينا وحت�ى نتخلَّص من هذا التردد لن نس�تطيع أن 

د ال داخليًّا وال خارجيًّا. نتوحَّ

االأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(:
م�ن منطلق حرصنا عل�ى ضرورة تجني�ب وطننا كل االس�تهدافات الخارجية 

واالحتراب�ات الطائفي�ة ف�ي الداخ�ل نتس�اءل: كي�ف نس�تطيع أن نرس�م تحالفاتنا 

على مس�توى العالم الثال�ث والوطن العربي مع وجود بع�ض النتوءات التي يجب 

اجتثاثها، والتي نلحظها في قراءة المشهد الثقافي والسياسي داخل البلد إذا ما علمنا 

أن المنظِّ�ر األمريك�ي روبرت ش�تراوس هوك يق�ول في كتابه ت�وازن الغد: »إن من 

أهم المهمات السياس�ة األمريكية هي السيطرة على العالم وفرض ثقافة واحدة هي 

الثقافة الغربية«.

وبخص�وص القومية العربية فأنا أعتقد أن س�اطع الحصري ومن ذهب مذهبه 

ق�د اتبعوا منهجي�ن، أولهما يتصور الفهم األلماني، واآلخر يتأثر بالرؤية الفرنس�ية. 

كما أن النخب السياس�ية العربية لم تكن قد طرحت مش�روعها السياسي والتنويري 

بالشكل الواضح، ألنها غيبت الجانب التثويري على الجانب التنويري، بينما الوطن 

بحاجة إلى البعد األخير.

وس�ؤالي اآلخ�ر ه�و: كيف ل�رأس مال الم�رأة المجمد ف�ي البنوك أن يرس�م 

تحالفاته على المستوى االقتصادي في الداخل؟ أو بوجه آخر كيف يمكن أن نعطي 

ا وأن نوجد الرؤية التي تتساوى فيها مع الرجل؟ ا مهمًّ المرأة دوًرا حضوريًّ
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المحا�ضر:
ب بين  أعتق�د أن�ه لكي نس�تطيع أن نبن�ي تحالفاتنا الوطني�ة يج�ب أواًل أن نقرِّ

وجهات النظر بوضع العوامل المشتركة والمقاربة، وأرى أن وجود إصالح حقيقي 

تطويري يتماش�ى مع مس�تجدات العال�م يمكن أن يكون عامل تق�ارب وبناء للثقة، 

وكذل�ك ف�إن العمل عل�ى إيجاد حالة من التجان�س � وهي اإلش�كالية التي تنقصنا 

جميًع�ا ف�ي أنح�اء العالم العرب�ي � أمر ض�روري في بن�اء التحالفات. كم�ا أنه من 

الضروري االلتفات إلى مس�ألة تمكين الحوار المباشر والحقيقي، لنستطيع تجميع 

، فإن�ه ال تبنى األوطان وال تحالفاتها إالَّ  كل الق�وى وتكتالتها المختلفة. وعلى كلٍّ

ًرا من الخوف والوجل، وعندما تصبح الس�لطوية  عندما يجد اإلنس�ان نفس�ه متحرِّ

أقل شأًنا من المواطنية.

أما عن س�ؤالك ح�ول تفعيل رأس مال المرأة الس�عودية لصال�ح التحالفات، 

ففي البداية يجب أن نعترف أواًل بأن دور المرأة في بلدنا هو دور معطَّل ويحتاج إلى 

التفعيل وإلى االعتراف الرس�مي به، ويجب عليها أن تسعى هي إلى إيصال صوتها 

وتطلُّعاته�ا إل�ى القوى الموجودة ف�ي بالدها، لتتمكن بعد ذلك من إدارة ش�ؤونها، 

عدا عن ذلك، فإنك ال يمكن أن تعتب على المرأة وهي الزالت قيد التغييب، إذ إنه 

ل كيانها أواًل  ال يمكن � والحال هذه � االستفادة من االقتصاديات األنثوية ما لم يفعَّ

في الوسط الوطني.

االأ�ضتاذ علي الم�ضتنير )باحث ونا�ضط حقوقي(:
أعادتن�ا كلم�ة الدكت�ور محمد العس�كر إلى أي�ام الحلم الوح�دوي؛ أيام ثورة 

األح�رار، إال أن معال�م الوح�دة العربية س�رعان ما انهارت، وظهرت االنش�قاقات 

بانهي�ار معاه�دة الدفاع المش�ترك، وبعد غزو الق�وات المصرية لليمن، ثم انقس�ام 

العال�م العرب�ي إلى معس�كرين: ملكي وجمه�وري، وأصبحت الوح�دة بذلك في 

مه�بِّ الري�ح من منطلق�ات جغرافية وأخ�رى تاريخية. وفي عصرن�ا الحالي مثلت 
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العولم�ة التهدي�د األكبر الذي أخ�ذ بالقضاء التدريجي على ما يس�مى باالنتماءات 

القومية والوحدوية، ليس على س�بيل الوطن العربي وحس�ب، وإنما على مس�توى 

العالم أجمع.

د، على أن  ومع ذلك، نحن متفائلون بالنظرة المس�تقبلية إلى عالم عربي متوحِّ

تحصل الش�عوب على حقوقه�ا الديمقراطية والمدنية؛ ألن الوح�دة ال تتم على يد 

الفئ�ة الفوقية، فهي معرضة لالنتهاء عند أيِّ اختالف ش�خصي بينه�م، وإنما تتمثل 

الوح�دة وتقوم عبر قاعدة الصوت الش�عبي ش�ريطة ترابط تلك الش�عوب والتفافها 

ح�ول إرادته�ا، فهذه هي الش�عوب الغربية ق�د اتحدت مع بعضها ف�ي أوربا لتوجد 

الكيان الوحدوي مع اختالفها العرقي والديني واللغوي.

المحا�ضر: 
ال شك أن العقلية األمنية السائدة لدينا تمثل إشكالية تعيق من مشروع الوحدة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي، اإلشكالية في هذا الموضوع كامنة لدينا نحن 

الش�عوب العربية لعجزنا عن فرض إرادتنا في المس�احة الكلية لوطننا العربي، ولو 

أننا كشعوب رفعنا أصواتنا على سبيل إقناع صانعي القرار بالتخفيف من ضغوطهم 

وسلطته لحققنا � حتًما � كثيًرا من اإلنجازات. 

االأ�ضتاذ ن�ضال اأبو نوا�س )ناقد م�ضرحي(:
أش�كر الدكتور على المحاضرة القيمة، وأرغب في إيصال رسالتي عبر موقف 

بس�يط؛ حيث إنه كان لنا صديق س�ويدي صادف أن كان قادًما إلى بالدنا مع صديق 

آخ�ر ياباني التقاه في أحد المط�ارات، ولم يكن أيٌّ منهما يعرف اآلخر حتى حدث 

األمر الذي جمع بينهما، فقد كانت حمولة صديقي السويدي عالية، مما فرض عليه 

دف�ع ضريبة الزي�ادة، وألنه لم يكن يحمل المبلغ فقد تس�رب جميع اإلخوة العرب 

م�ن حول�ه، وبقي الياباني مس�تغرًبا كيف أنه لم يطلب المس�اعدة من�ه، إال أنه بادره 
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اها عليه، الس�ويدي من جهته ش�كر الياباني ووعده بأن يعيد له المبلغ فور  عارًضا إيَّ

وصولهما إلى مطار المملكة، إال أن الياباني وعند وصولهما رفض استالم المبلغ، 

وكان كل الذي طلب منه أن يساعد أيَّ ياباني إذا ما رآه في مشكلة ما. والرسالة هنا 

واضح�ة جلية. يقال أن المنطق هو تفس�ير األش�ياء والتالؤم معها. وإذا ما أس�قطنا 

ذلك على القومية العربية سيثبت أن ال قومية لدينا.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ا،  أوجه الشكر لألخ الدكتور محمد العسكر على هذا اللقاء الطيب والمفيد جدًّ

كما أوجه الش�كر موفوًرا إلخوت�ي الحضور لتفاعلهم اإليجاب�ي معه بالمداخالت 

الوجيهة، ولعل ذلك من أبرز ما يثري الحوار ليس فقط في جوانبه الفكرية والثقافية، 

ب�ل أيًضا في التواصل االجتماعي مع المثقفين م�ن مختلف مناطق وطننا الحبيب، 

فأهاًل وس�هاًل ومرحًبا بإخوتنا الحاضرين من الرياض ومن نجران ومش�اركتنا هذه 

األمسية الجميلة، وأشكركم جميًعا على إثرائكم هذا اللقاء بجميل النقاش والحوار 

الهادف. 
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ال�سيف: الدكتور �سامي مح�س� عنقاوي �
باحث متخصص في العمارة اإلسالمية

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

*  كاتب وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذامية:

من مواليد مكة المكرمة عام 1949م )1368ه(. �
حاصل على درجتي بكالوريوس ودرجة ماجستير في علوم  �

العمارة والتخطيط من الواليات المتحدة األمريكية.
حاصل على درجة الدكتوراة في فلسـفة العمارة من مدرسة  �

الدراسـات الشـرقية واألفريقية فـي جامعة لنـدن بالمملكة 
المتحدة عام 1988م )1408ه(. 

شـغل العديـد من المراكـز والمناصـب اإلدارية فـي مراكز  �
ولجان متخصصة في العمارة والتاريخ محليًّا ودوليًّا.

أسـس مركز أبحاث الحج في جامعة الملك عبد العزيز منذ  �
عـام 1975م )1395ه(، كمـا أسـس مركز عمـار للتراث 

العمراني بجدة. 
أنتج في السينما والفيديو ما يربو على 300 ساعة من األفالم  �

التسجيلية والدراسية.
عضو في العديد من اللجان والجمعيات المهتمة بالحضارة  �

محليًّـا ودوليًّا، كمتحف جامعة هارفارد بالواليات المتحدة 
لشؤون العمارة، ولجنة الحج المركزية، وغيرها.



	 	

المعالم واآلثار اإلسالمية في الحرمين الشريفين

مقدمة مدير الندوة
الحديث عن اآلثار حديث شائق وعريق، فهو الملهم لذاكرة الشعوب واألمم، 

المؤكد لشخصيتها االعتبارية، والباعث لنشاط أجيالها على مستوى ذاتهم الوطنية، 

والحبل السري الذي يربط بسيرورته التاريخية األجيال بعضها ببعض، إذا ال يمكن 

لشخصية الفرد أو المجتمع أو األمة أن تتكون مرتبطة بماضيها إالَّ بخلود تراثها فنًّا 

ا مدوًنا يؤكده األثر في عديد  ا يجسد جزًءا من جماليات المكان، وتراًثا فكريًّ معماريًّ

تكوينات�ه، لتحقي�ق الراب�ط الموضوعي لتكوين ال�ذات في مأمن م�ن اندثار هويته. 

س  وش�أننا م�ع التراث يس�مو بس�مو التراث نفس�ه، كعالقتنا م�ع تراث أمتن�ا المقدَّ

والمتمثل في المعالم واآلثار اإلسالمية في الحرمين الشريفين.

هذا ما س�يتناوله األس�تاذ الكبي�ر الدكتور س�امي العنقاوي، مرك�ًزا بحثه على 

اآلث�ار اإلس�المية ف�ي كل من مك�ة المكرم�ة والمدينة المن�ورة مس�تهدًفا موضوع 

الح�ج من خالل البناء المعماري والتطور الميداني في مكة المكرمة من وجهة نظر 

�س لمركز أبحاث الحج بجامعة الملك  معماري مختص في ش�ؤون الحج، ومؤسِّ

ل، حيث سيكون الطرح بمرور سريع  عبد العزيز، بعيًدا عن الس�رد التاريخي المطوَّ
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إليصال رس�الة معرفية مهمة عن الش�ؤون المكية والمدنية من خالل التراث. وقبل 

أن يبدأ الدكتور محاضرته يتفضل األستاذ جعفر الشايب بكلمة ترحيبية. 

كلمة الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى): 
أرح�ب بك�م جميًعا وبس�عادة الدكتور س�امي عنق�اوي الش�خصية المعروفة 

عل�ى جميع ُصُع�ِد الفعاليات االجتماعية المعروفة، ال س�ّيما ف�ي المنطقة الغربية، 

والدكت�ور عنق�اوي من المهتمين ف�ي مجال العمارة اإلس�المية والمتخصصين في 

اآلثار اإلس�المية وحمايتها. وقد كتب وبحث في ه�ذا المجال كثيًرا، واهتم بإعادة 

إعمار العديد من المناطق والمراكز في منطقة مكة المكرمة وفي جدة القديمة، ولم 

تقتصر اهتماماته على المجال العمراني بل اتسعت لتشمل الجانب اإلنساني، حيث 

اهتم بالتواصل مع مجاميع من المثقفين والناشطين من مختلف مناطق المملكة بل 

ومن خارجها أيًضا. 

منتداه األسبوعي »المكية« المعروف في جدة، من أبرز المراكز الثقافية وأكثرها 

نشاًطا في مملكتنا الحبيبة التي تستضيف العديد من المهتمين بالفكر والثقافة، ومن 

المش�تغلين بالعمل الوطني والحقوقي ف�ي مختلف المجاالت، ومن يحضر منتداه 

األسبوعي، يلحظ حالة االنفتاح والتسامح والتعارف بين الجميع، فهذا هو اهتمامه 

ومنبع تواصله مع مختلف األطياف في هذه البالد.

نحن س�عداء الس�تضافته في هذه األمس�ية، ونش�كره على تحمل عناء الس�فر 

وحض�وره لكي يتحدث إلين�ا عن قضية من أهم قضايا عالمنا اإلس�المي، أال وهي 

االهتمام باآلثار اإلسالمية من منبعها في منطقة الحجاز وخاصة في منطقة الحرمين 

الشريفين، فأهاًل وسهاًل به بين أخوانه وزمالئه ومرحًبا به وبكم جميًعا.

ن�س المحا�سرة:
ت آيات القرآن وتعاليم اإلسالم تحثنا كمسلمين على التدبر في أنفسنا  ما انفكَّ
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وما حولنا بنظرة ش�مولية توحيدية تنطلق من فكرة أن كل ش�يء يرتبط بكل ش�يء، 

وكل ش�يء يؤثر في كل ش�يء، بأمر من الل�ه عّز وجّل. ومن ه�ذا المنطلق وجدت 

مب�ادئ يفترض اعتمادها لتحقيق هذه النظرة الش�مولية في ش�كلها الس�ليم، ومنها 

مب�دأ المي�زان بين الثاب�ت والمتحول في كل ذرة م�ن ذرات هذا الك�ون، وأظن أن 

اإلسالم لو لم يأِت بغيره في جانب التدبر الشمولي لكفاه، ذاك أنه لو كان كل شيء 

ثابًتا في الكون لما كانت هناك حياة تفاعلية فيه، كذلك لو كان كل شيء فيه متحواًل 

ته الفوضى المطلقة. لعمَّ

ويرتبط مبدأ الثابت والمتحول بالعمارة اإلسالمية ارتباًطا وثيًقا كونهما ركنين 

أساس�يين م�ن أركانه�ا، فالثاب�ت يعطين�ا االس�تمرارية، والمتحول يعطين�ا التطور، 

االس�تمرارية تعطينا التوحيد، والتوحيد يعطينا التوازن، وهذه المعادلة تتكرر دائًما 

ألهميتها.

ونحن في مثل هذه األمسية، ال نتكلم من واقع الجمود والحفاظ على التراث 

من دون تغيير، وال من واقع التغيير الكلي وعدم الحفاظ على التراث، وإنما نتكلم 

من واقع الوسطية ما بين الثوابت والتمسك بها وما بين التحوالت والتغيرات، وهنا 

تجب الموازنة ما بين هذه األمور.

وباالنتقال إلى تطبيق مبدأ الثابت والمتغير والمتنوع، فإنا إذا ما نظرنا إلى العالم 

والك�ون لرأينا مبدأ الثاب�ت والمتغير جليًّا، ولالحظنا نتاجهم�ا، فالنجمة والبويضة 

�دان في بعض األم�ور، ومختلفان  � عل�ى س�بيل المثال � عنصران متش�ابهان متوحِّ

متنوع�ان ف�ي أمور أخ�رى، إالَّ أن النجمة جزء من حياة الك�ون، والبويضة جزء من 

حياة اإلنسان، على أن المبدع لهما فنِّيٌّ واحد، ال اله إالَّ هو.

وم�ن هذا المنطلق تبرز للناظر أهمية موض�وع التوحيد والتنوع، ويتضح جليًّا 

مب�دأ التوحيد في التنوع والتنوع من خالل التوحيد، واألصل في ذلك معرفة أهمية 
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موضوع التوحيد والميزان، ويظهر التوحيد والتنوع في يوم عرفة جليًّا ليظهر التنوع 

ر كيوم  ف�ي التوحي�د والتوحيد وبداخله التن�وع، فعندما يأتي الحاج إلى عرف�ة يتطهَّ

ولدت�ه أم�ه، وفي يوم عرفة ه�ذا اليوم العظيم يجتمع الجميع ف�ي أرض واحدة بأمر 

نبيٍّ واحد وفي زيٍّ واحد واتجاه واحد، ولو أن األمة اإلسالمية ليس عندها إالَّ هذا 

اليوم لكفاها لحيازة مبدأ التوحيد.

ويجب االلتفات إلى أهمية موضوع العالقة، فاألرض بالنس�بة للمجرة ما هي 

إال ذرة، واإلنسان بالنسبة لألرض ما هو إال ذرة، ومن خالل الزمن والثقافة يحدث 

التن�وع الذي يعيدن�ا إلى نفس مبدأ التوحي�د، فمبدأ التوحيد مه�م عندما نتكلم عن 

الثابت والمتغير.

وم�ن مب�ادئ الكون، أن لكل متح�ول ثابًتا يرتب�ط به ويدور في فلك�ه، فالقمر 

مرجع�ه إل�ى األرض واألرض إلى الش�مس، والمب�دأ جار من الذرة إل�ى المجرة، 

ْيَل َوالنََّهاَر  ِذي َخَل�َق اللَّ ونح�ن ضمنيًّا ج�زء من هذا الكون، والعالقة ه�ي ﴿َوُهَو الَّ

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾)1(.  َوالشَّ

والثوابت في حياتنا اإلنس�انية كثيرة، كثابت االتج�اه )القبلة الواحدة(، وثابت 

المحي�ط )الح�رم المك�ي(، وثاب�ت التكوين )المس�جد الح�رام(، وثاب�ت المكان 

)الكعبة المش�رفة(، وثابت النقطة )الحجر األس�ود(، وه�ذه النقطة ابتدأت من يوم 

بناها س�يدنا إبراهي�مE إلى أن مرَّ به�ا النبي ص واضًعا الحجر األس�ود فيها بيديه 

الش�ريفتين وإل�ى اآلن. وق�د ارتبط�ت بها عدة م�ن الثوابت األخرى الت�ي ال ُبدَّ من 

المحافظ�ة عليها، منها ثابت التذوق )زمزم( وغيرها كمقام إبراهيم، وآثار النبي في 

جبل ثور وجبل النور وجبل الرحمة.

)1(  سورة األنبياء، اآلية: 33.
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االأثر االإ�ضالمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة)1(:
بن�ى النبي إبراهي�مE الكعبة على أرض ربوة بواٍد غير ذي زرع، وبنى في  �

ا بالسيدة هاجر ’. ذلك الوادي عريًشا خاصًّ

 ف�ي أي�ام قصي بن كالب ج�ّد النبي ص، أمر الناس باتخ�اذ البيوت حول  �

بيت الله في مكة المكرمة، وكانت متقاربة مدورة في أشكالها ومنخفضة 

احتراًما للكعبة المشرفة.

 يعرف أن مكة المكرمة وقبل الهجرة بأربعين عاًما لم تكن مسجًدا، وإنما  �

كانت الكعبة المشرفة عبارة عن بناء مجرد أو منفرد، وكانت الشوارع فيها 

بأس�ماء بني هاش�م كباب بني ش�يبة، وهي ما تعرف حاليًّا باسم األبواب 

الرئيسة المؤدية إلى ساحة المطاف. 

 ف�ي العص�ر األموي اكتمل أول رواق بش�كله المعروف، أم�ا المآذن فقد  �

بني�ت في العص�ر العباس�ي، ويمك�ن الق�ول أن نهايات العص�ر األموي 

وبدايات العصر العباس�ي قد شهدتا اكتمال مكة المكرمة كمدينة احتوت 

جمي�ع المتطلبات المدنية وبنظام هندس�ي راٍق ودقيق، وما انتهى العصر 

العباس�ي حتى اكتمل بناء المسجد الحرام فيما يشبه السور وصار للكعبة 

فناء رئيسي.

 وكان ف�ي مك�ة المكرمة قبل 1100ع�ام 300 حلقة علم و30 مدرس�ة،  �

كم�ا كانت المكتبات زاخرة على أبواب المس�جد الح�رام، وكانت تعقد 

ال�دروس المختلف�ة من جمي�ع المذاهب والعل�وم الت�ي كان يدرس في 

بعضها النس�اء الرج�ال، والحال ذاتها كانت في المدين�ة المنورة، وبذاك 

ص�ارت المدينت�ان أول جامعتين عل�ى اإلطالق قبل جامعت�ي الخرطوم 

واألزهر. 

)1(  رتب المحاضر نقاطه اعتماًدا على العرض المرئي.
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�ا لجميع البيئات، إذ إن اإلس�الم  �  وتمث�ل مك�ة المكرمة ف�ي بيوتاتها تنوعًّ

ا وعالميًّا؛ وللناظر لبيوتها أن ي�رى أنها بنيت من عدة أدوار  ج�اء دينً�ا عامًّ

يعلوه�ا اآلج�ر، وه�ي مرتبط�ة ارتباًطا كبي�ًرا بالبيئ�ة المحيطة م�ن ناحية 

االقتص�اد والمس�احة والهيكل، وتظه�ر عليها حالة التن�وع في األقواس 

التي قد تكون هندية، والكتابة فيها مملوكية والنقش عربي، وما إلى ذلك 

من التنوع في الزخارف والفنون والنقوش وفي الهندسة المعمارية بما له 

عالقة بالبيئ�ات واالقتصاديات المختلفة وهذا م�ا يعيدنا إلى مبدأ التنوع 

والتوحيد الذي تكلمنا عنه في البدء.

 وق�د كانت البي�وت قديًما تطل ف�ي تطاولها للكعبة على اس�تحياء؛ ألنها  �

تحترمه�ا. أم�ا اليوم، فقد غلب على مكة المكرم�ة اتجاه واحد يتمثل في 

األدوار العالي�ة والتط�اول في البنيان الذي ليس ل�ه أّي عالقة بتاريخ مكة 

المكرمة وحضارتها أو الس�يرة، وصارت الحضارة عندنا عبارة عن النوم 

في أكثر الغرف راحة وأقربها من الحرم مكاًنا.

بذلك نرى أن لكل جزء من مكة المكرمة تاريخه وس�يرته مما يتطلب التعامل 

مع�ه بحذر وبص�ورة متوازن�ة للمحافظة على ه�ذا التراث والتاريخ اإلس�المي بما 

يتناس�ب والمتطلب�ات العمراني�ة والحضاري�ة م�ن حيث تطوي�ر متطلب�ات المدينة 

المن�ورة العصري�ة وش�روطها أيًض�ا، ووف�ق الضوابط الت�ي تضمن عدم المس�اس 

بآثاره�ا، وهن�اك أنظمة عدي�دة للمحافظة على اآلث�ار، ولكن الكثير منها لألس�ف 

الشديد غير معمول بها. 

هناك العديد من البدائل واالستراتيجيات بعيدة المدى مقترحة للمحافظة على 

األماك�ن األثرية في مكة المكرم�ة والمدينة المنورة، منها أنه ولمعالجة مش�كالت 

االزدح�ام ف�ي مناطق ونواحي الحرمين الش�ريفين، والس�تيفاء متطلبات التوس�عة 

واستيعاب زيادة أعداد الحجيج مع المحافظة على المواقع األثرية في الوقت ذاته، 
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يجب على س�بيل المثال، منع الس�يارات الصغيرة من دخول منطقة الحرم وتطوير 

وس�ائل النقل الجماعي وتش�جيع المشي، وقد وجدت مس�اٍع حثيثة تذهب لوضع 

حلول معمارية لمش�كالت التوس�عة وتنظيم حركة الس�ير، قام�ت بإعدادها مراكز 

دراسات وأبحاث متخصصة جدير بها أن تتحول إلى مشاريع عمل ألنها � وال ُبدَّ � 

ستساهم في تخفيف الكثير من المشكالت والعقبات.

التعقيبا� والأ�سئلة:
االأ�ضتاذ علي البحراني )كاتب وتربوي(: 

أحيي س�عادة الدكتور وأس�أله كباحث ومستش�ار، هل بحثت�م موضوع وجود 

نظم وبدائل تعمل على حفظ اآلثار؟ 

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي في محافظة القطيف(:
تكلمت�م عن وجود بدائل واس�تراتيجيات للمحافظة عل�ى األماكن األثرية في 

مكة المكرمة والمدينة المنورة ولم تشيروا أليٍّ منها، فهال تفضلتم علينا بذكر تلك 

البدائل من وجهة نظركم؟ 

المحا�ضر:
لقد أجرينا عند بداية العمل في المركز عدة اتصاالت على المس�توى القيادي 

األول والثاني على وجه الخصوص، فعلى المستوى األول تم إيصال وعرض بعض 

المواضيع، ومن بينها موضوع الجمرات، وأجيز في بادئ األمر، لكن المقترح ُغيِّر 

بعد ذلك. كذلك تكلمنا مع آخرين حول إشكال استعمال السيارات الصغيرة داخل 

المنطقة، حيث تسبب ضغًطا وعرقلة في حركة المواصالت، واقترحنا عليهم تفعيل 

النق�ل الجماع�ي وتنظيم حركة المش�اة، وبذلك ل�ن نضطر لعملية اله�دم من أجل 

توس�عة الش�وارع، وبذلك تبقى لدينا مش�كلة التوس�عة للصالة والمصلين، وحلُّها 
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يس�هل باتباع خطط هندسية ذكية تتماش�ى وطبيعة المكان، كما في بناء المدرجات 

عل�ى الجب�ال المحيط�ة بالمس�جد بداًل م�ن نس�فها، وبذلك س�نضرب عصفورين 

بحجر واحد، حيث س�نزيد مساحة المصلين ونجعل مكة المكرمة كلها حرًما دون 

االقتصار على المسجد الحرام فقط. 

المحا�ضر:
لع�ل الناظ�ر إلى الكعبة يراها تصغر مقارنة بما أقي�م حولها من مباٍن من خالل 

النسبة والتناسب، إال أن الله عزَّ وجلَّ زاد هذا البيت تعظيًما وتشريًفا على مرِّ الدهور 

والعص�ور، وم�ا يمكنن�ا عمله هو وض�ع فريق مختص يض�ع الميزان والسياس�ات 

والتخطيط والبدائل موضعها الصحيح ويراعي البيئة والتراث. 

المهند�س غ�ضان بو حليقة )�ضاحب مكتب ا�ضت�ضارات هند�ضية(:
أود التنوي�ه بنقطتي�ن: األولى، أن الم�دن الدينية عند المس�لمين وخاصة مكة 

المكرم�ة والمدين�ة المنورة بطبيعتها موس�مية، لذا يجب التنبه م�ن أجل المحافظة 

عل�ى هيكل�ة المدينة المنورة م�ن خالل النس�يج العمراني والحض�ري القائم فيها. 

والثاني�ة، يج�ب أن يك�ون الموظف�ون في مواق�ع التخطي�ط العمران�ي مؤهلين من 

الناحي�ة الفكرية والتراثية والعمرانية بالمس�توى المخت�ص المطلوب، وكذلك من 

ناحية االنفتاح والتعاطي مع المذاهب األخرى.

المحا�ضر:
إن لآلثار دورها المهم في تعميق الجانب الديني لدى اإلنسان، وأعتقد جازًما 

أن�ه ال يوج�د نبي قد ترك خلف�ه آثاًرا بالقدر ال�ذي تركه النبي ص باعتب�ار أنه خاتم 

األنبياء والمرسلين وصاحب الشريعة الخاتمة.

ونح�ن في ترتيبنا لألثر، نب�دأ أواًل بالقرآن الكريم، ثم الس�نة المطهرة، وأخيًرا 

نتج�ه إلى الس�يرة والتاريخ، وقد تولى الله تعالى حفظ القرآن وس�المته، أما الس�نة 
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فه�ي ما زال�ت المتداولة بيننا، ولك�ن الضربة القاصمة كانت على مس�توى التاريخ 

واألث�ر، وأن�ا ال أذه�ب فيها إلى نظري�ة المؤام�رة، أو إلى االعتداد ب�رأي ما، ولكن 

المعطيات هي التي تفرض هذه النتيجة.

وبالنظ�ر إل�ى مك�ة المكرمة والمدين�ة المنورة بش�كل خاص ف�إن لهما حرمة 

وآداًبا يجب مراعاتها، وبشكل أعّم ُتَعدُّ مكة المكرمة والمدينة المنورة أول تشكيل 

للمحمي�ات عل�ى وج�ه األرض قاطبة، م�ن هنا، ومن ه�ذا المنطل�ق وجب وضع 

تراكيب معينة على س�بيل وضع الحلول وفرض البدائل السليمة المعينة على حفظ 

اآلث�ار، وأق�ل ما هنالك إقام�ة المعارض، وإن كان�ت متواضع�ة، والمتاحف بعيًدا 

ع�ن الدواعي االس�تثمارية والنظرة االقتصادية التي تزيد م�ن تطاول البنيان لتحقيق 

المكاس�ب المادية، وأتمنى أن تكلل مساعي العاملين المجاهدين على إيجاد البنية 

ا،  ا وحضاريًّ الس�ليمة بالنجاح بعيًدا ع�ن الحلول الخاطئة علميًّا وهندس�يًّا ومعماريًّ

وأن تحظى بالتفعيل والتنفيذ. 

م�ا أريد قوله، هو أنه ال يجب أن نغفل عن وجود خطط يصنعها أناس معادون 

لإلس�الم ويحاول�ون تنفيذه�ا ربما عن طريق المس�لمين أنفس�هم وبأس�اليب غير 

مباشرة وخفية قد ال ينتبه لها المسلمون أنفسهم.

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
أعتق�د أن المش�كلة تكم�ن ف�ي الفكر الذي يه�زُّ النف�وس ويقتله�ا، وهو ذاته 

ش اآلثار. وأود التس�اؤل عن إمكان وقف عملية هدم اآلثار، وهل  الفكر الذي يهمِّ

باإلمكان إعادة بناء وإرجاع هذه اآلثار من خالل تصوراتك وتخصصك؟

ال�ضيخ ح�ضين الرم�ضان )نا�ضط اجتماعي(:
حض�رت في العام الفائ�ت مؤتمًرا عقد في مكة المكرم�ة حول اآلثار ودورها 

ف�ي تعمي�ق عالق�ة المس�لمين باإلس�الم وفوجئت بع�دم وجود مش�ارك واحد من 
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المملكة، وأن جميع المش�اركين من دول إس�المية أخرى عربية وأجنبية. وتكلمنا 

عن غار حراء كأحد أهم اآلثار اإلس�المية الحية التي تحتاج الهتمام يتمثل � مبدئيًّا 

� في تأس�يس عربات معلقة لتس�هل زيارته من قبل الراغبي�ن وبذلك تتحقق الفائدة 

المعنوية والمادية أيًضا.

مدير الندوة:
باس�م الحضور جميًعا، وباس�م أعضاء المنتدى نش�كر س�عادة الدكتور سامي 

عنق�اوي عل�ى حضوره بين أهل�ه وإخوانه، وعلى م�ا أثاره من أش�جان وبكائيات؛ 

ونتمن�ى أن تتحق�ق األهداف الس�امية الت�ي تم طرحها عبر األمس�ية في المس�تقبل 

لتجري األوضاع نحو اإليجابية المطلقة. 
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ال�سيرة الذامية للمحا�سر: 

 من مواليد محافظة األحساء عام 1937م )1356ه(. �
 حاصـل على درجـة البكالوريوس في العلـوم الزراعية من  �

الجامعة األمريكية في بيروت عام 1969م )1389ه(.
 حاصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة  �

شمال ويلز ببريطانيا عام 1975م )1395ه(.
 يعمل حاليا في اإلدارة العامة لشركة الياسين الزراعية. �
 قـام بتدريس مادة تغذيـة الحيوان لطـالب الصيف بجامعة  �

الملك فيصل. 
 عضـو فـي العديـد مـن المجالـس واللجـان والجمعيـات  �

والصناعيـة  التجاريـة  الغرفـة  إدارة  كمجلـس  الخيريـة، 
باألحسـاء، واللجنـة الوطنيـة للنخيل والتمـور في مجلس 

الغرف السعودية بالرياض، وغيرها.
 له مسـاهماته في نشـاطات الغرف التجاريـة واهتماماته في  �

مجال إدارة األعمال والقطاع الزراعي واالقتصاد السعودي، 
وحضر العديد مـن الندوات والمؤتمـرات التي تخص هذا 
المجـال، كمؤتمـر الرؤية المسـتقبلية لالقتصاد السـعودي 

وفي منتديات الرياض االقتصادية.
 له اهتمامات بالشأن العام واألنشطة التطوعية المحلية. �



	 	

تنظيم اإلدارات المحلية ومجالس المناطق

مقدمة مدير الندوة
م�ن غير ش�ك أن مفه�وم التنمية قد صار ج�زًء من مفهوم التغيي�ر واإلصالح. 

وبالتال�ي، فإنه ال يمكن أن تكون هناك تنمي�ة دون تغيير في البنى المادية والمعنوية 

للمجتمع�ات، بم�ا فيه�ا مجتمعنا ال�ذي يتحرك نحو إع�ادة تكوين مؤسس�اته التي 

ب�دأت غير فعالة في مواجهة الكثير من التحديات الفكرية واالقتصادية والسياس�ية 

واالجتماعية.

وقد نشأت فكرة مجالس المناطق في المملكة من أجل تدارس قضايا محددة 

م�ن أجل إح�داث تنمية فعالة. وفي الواقع، إن فكرة ه�ذه المجالس ليس بالجديدة 

على تفكيرنا التقليدي، إالَّ أن توس�ع نش�اطها في مجاالت بهدف التغيير وفق رؤية 

ش�املة جعل منها كيانات تحمل في طياته�ا أفكاًرا جديدة، وعلى هذه القاعدة أجد 

مجال�س مناطق المملكة بمثابة توجه قابل للتحدي�ث لنقل المجتمع من وضع إلى 

آخر أكثر تطوًرا وأقدر على اإلدارة التنموية في البالد. 

ولع�ل هن�اك من يتف�ق أو يختلف مع األس�اليب والنظ�م التي تدار بواس�طتها 

ه�ذه المجال�س، ف�إن ذل�ك ال يمن�ع أن يتع�رف كل منا إل�ى ماهية ه�ذه المجالس 
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وممارس�اتها والطرق التي تتخذ بها قراراتها. ولهذا، فمحاضرتنا هذه الليلة ستقدم 

لنا ش�يًئا عن تجربة مجالس المناطق في المملك�ة لتكون مادة تنبه في داخلنا الكثير 

م�ن االستفس�ارات نتثاق�ف من خاللها بم�ا يقوم على أس�س التقويم والنق�د البناء 

والكاش�ف لنقاط القوة والضعف في هذه التجربة، ويس�عدنا أن يش�اركنا األس�تاذ 

مه�دي الرمض�ان بتقديم محاضرت�ه حول تجرب�ة مجالس المناطق في الس�عودية، 

وستتضمن ثالثة محاور، هي التعريف واالستعراض لمراحل تطبيق مفهوم اإلدارة 

المحلي�ة بالمملكة، ثم اس�تعراض لدور وموقع المنطقة ف�ي منظومتها اإلدارية، ثم 

الخروج بخالصة دور المواطن في تعضيد ودعم اإلدارة المحلية لتحقيق أهدافه.

ن�س المحا�سرة:
نم�رُّ جميعن�ا كمواطني�ن ف�ي المملك�ة بمنعطف تاريخ�ي مفصل�ي يجب أن 

نس�توعب تأثيراته علينا، وأن نعَي دورنا فيه كمواطنين، ويجب أواًل معرفة العناصر 

التي تؤثر في ذلك المنعطف، وهي:

اأوالاً : عن�ضر المتغيرات الداخلية:
فبتول�ي خادم الحرمين الش�ريفين الملك عبد الله بن عب�د العزيز )حفظه الله( 

زم�ام األم�ور في المملكة، ألقى كلم�ة قال فيها: »أعاهد الله ث�م أعاهدكم أن أتخذ 

القرآن دستوًرا، واإلس�الم منهًجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء 

وا  الع�دل، وخدم�ة المواطنين كافة بال تفرقة. ث�م أتوجه إليكم طالًبا منكم أن تش�دُّ

أزري وأن تعينوني على حمل األمانة وأن ال تبخلوا علّي بالنصح«.

هذه الكلمات رس�مت منهج القادم من األيام في السياسة الداخلية، ووضعت 

ست لبناء مستقبل زاهر ومسيرة  األس�س لبناء شراكة بين المسؤول والمواطن، وأسَّ

ُعد السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة الداخلية  خي�ر ونم�اء للمملكة عل�ى الصُّ

للملكة، التي تمثل أهمها � على سبيل المثال ال الحصر � في:
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بش�ائر الخير االقتصادية التي تتأثر بش�كل جوهري بارتفاع أس�عار النفط  �

وتحقي�ق فائ�ٍض جيِّ�ٍد ف�ي ميزاني�ة الدول�ة لتدخلنا فع�اًل في عه�د طفرة 

اقتصادية جديدة تشابه وربما تتجاوز طفرة الثمانينيات.

وكذلك بالمثل، فإن التس�ارع في تنفيذ المش�اريع الحكومية الذي نشهده  �

حاليًّ�ا س�يؤدي إلى ارتف�اع ربحية ش�ركات القطاع الخاص والش�ركات 

المس�اهمة، وس�يوفر إيرادات وس�يحقق أرباًح�ا كبيرة للمس�تثمرين في 

سوق المال السعودي.

كم�ا أن دخ�ول المملكة ف�ي منظمة التج�ارة العالمية س�يحدث متغيرات  �

كبي�رة على النمط االقتصادي واالجتماعي في المس�تقبل خاصة للقطاع 

الخاص.

د أخيًرا من أجل إقرار وتنفيذ خطة التنمية الخمس�ية الثامنة،  � ومنها م�ا ُحدِّ

وما تحمله في طياتها من بنود تس�عى لخفض البطالة وإش�راك المرأة في 

المجالي�ن االقتصادي واالجتماع�ي في المملكة، مما سيس�هم في دعم 

إيرادات األسرة السعودية ويغير النمط االقتصادي لتركيبتها. 

���ا: المتغي���رات المت�ضارع���ة عل���ى الم�ض���رح ال�ضيا�ض���ي االإقليم���ي ف���ي  ثانياً
منطقة ال�ضرق االأو�ضط:

كأحداث العراق وما قد تأتي به التطورات هناك من تأثيرات قد تعصف بمنطقة 

الش�رق األوسط، مما دفع بالسياس�ة السعودية لدعم المس�يرة السياسية في العراق 

لتف�ادي دخوله في احتراب داخلي، وقضي�ة اغتيال الحريري، وترقب ما قد تأتي به 

من تداعيات على األوضاع. وال ينكر دور السياس�ة الس�عودية التي تحاول التدخل 

لتخفيف آثار نتائجها.

ا تمخض عنه اجتماع قمة منظمة المؤتمر اإلس�المي المنعقد  ولس�نا ببعيد عمَّ
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أخيًرا في مكة المكرمة، وما جاء في بيانه من بنود تصحح العالقة الداخلية في العالم 

اإلسالمي بين المذاهب المتعددة، وتبني منهج الوسطية ومكافحة فكر التكفير ونبذ 

الغل�و والتطرف واالنغالق والتصدي للفكر المنحرف وخلوص تلك البنود كذلك 

إلى تحسين العالقات بين مجمل هذا الكيان اإلسالمي وبين العوالم األخرى. 

ثالثاًا : المتغيرات الكبرى على الم�ضرح الدولي:
اًل في نظامها  لو تتبعنا السياس�ة الدولية بعد انتهاء الحرب الب�اردة لوجدنا تحوُّ

إل�ى نظ�ام س�يطرة القطب الواح�د، والدخول بقوة ف�ي عنصر العولم�ة، ولالحظنا 

التطورات المتالحقة في المنطقة بعد أحداث الحادي عش�ر من س�بتمبر وما تالها 

�ا تالها من مش�اريع القوى الكب�رى � خاصة  م�ن ح�رب على اإلره�اب، فضاًل عمَّ

الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة � ف�ي إعادة رس�م الخارط�ة السياس�ية والتحالفات 

الدولية في منطقة الش�رق األوس�ط. وهذه التغيرات تفترض سؤااًل ال ُبدَّ أن يطرحه 

كل منَّ�ا عل�ى نفس�ه، هل أبقى س�اكنًا بدون ح�راك أراقب ما يحدث م�ن حولي، أم 

أشارك في عملية صنع القرار كما تريد القيادة وأتنعم بثمرات مشاركتي؟

وألن المواط�ن ه�و ه�دف اإلدارة المحلي�ة، فإن�ه ال ُبدَّ لنا م�ن تعريف مفهوم 

اإلدارة المحلية للمواطن لتعزيز العالقة بينهما مشفوعة بالوعي المطلوب.

تعريف مفهوم االإدارة المحلية: 
اإلدارة المحلي�ة ف�ي أق�رب صورها هي تجس�يد وتفعي�ل لدور الش�راكة بين 

المواطن والمسؤول، بهدف تحسين بيئة المعيشة في منطقة سكن المواطن وتحقيق 

خدم�ة المواط�ن عبر تنميه اإلقلي�م الجغرافي، وحفظ النظام فيه وتصريف ش�ؤون 

س�كانه بإش�راكهم في صنع قراراته وه�ي أحد أنماط الالمركزية ف�ي اإلدارة. وهي 

أس�لوب إداري بمقتضاه يتم تقس�يم إقلي�م الدولة إلى وح�دات ذات مفهوم محليٍّ 

يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل اإلدارة العامة ألهلها على أن تستقل هذه 
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الهيئات بموارد مالية ذاتية، وترتبط بالحكومة المركزية بعالقات يحددها القانون.

وق�د جاء اس�تخدام نظ�ام اإلدارة المحلي عل�ى أثر التطور الحض�اري للدول 

وازدياد التعداد الس�كاني واتساع رقعة التمدد العمراني للمدن ومتطلبات المواطن 

لمزيد من الخدمات االجتماعية والسياس�ية واالقتصادي�ة، فبرزت القناعة للحاجة 

ف�ي أن تتفرغ اإلدارة المركزية للقيام باألعباء الوطنية كالدفاع واألمن وإقامة العدل 

وإدارة السياس�ة الخارجي�ة، وأن تتخلَّى عن ج�زء من س�لطاتها المركزية وتخولها 

إلدارات محلية خاصة في مجال إدارة مرافق الخدمات المحلية.

نبذة تاريخية عن تاأ�ضي�س نظام االإدارة المحلية في المملكة:
إن فلس�فة ومنه�ج اعتم�اد نظ�ام اإلدارة المحلية ف�ي مقاب�ل اإلدارة المركزية 

ق�د بدأ مبكًرا منذ ثماني�ن عاًما في عهد الملك عبد العزيز آل س�عود )يرحمه الله(، 

فق�د أصدر الملك ق�رارات بخصوص اعتماد مب�دأ اإلدارة المحلية والتخفيف من 

المركزي�ة لضمان مش�اركة جميع فئات المجتمع في مس�اندة الحك�م عبر مجالس 

استش�ارية تخت�ص بالنظر في المس�ائل المحلية لكل بلدة، ولكل قري�ة وقبيلة ذات 

ش�أن على أن تختار الحكومة رئيس كل مجلس وعضوية نائب ش�رعي وشخصين 

يجري انتخابهما من قبل األهالي.

ف�ي عام 1926م )1345ه( صدر أول تنظيم لإلدارة المحلية، وهو عبارة عن 

مجل�س أهلي مكون م�ن 12عضًوا في مكة المكرمة باختي�ار المواطنين، ثم تبعتها 

المدين�ة المنورة وجدة والطائف وينبع. وصدر بعده�ا النظام العام ألمانة العاصمة 

والبلديات، وبّين هذا النظام تشكيالت أمانة العاصمة والمجالس البلدية وواجبات 

كل منه�ا وطريق�ة توزي�ع األعمال والقيام به�ا بحيث يتألف المجل�س في كل بلدة 

بطري�ق االنتخاب، ويك�ون انتخاب أعضائه وفق النظام الع�ام، وأن ينتخب من بين 

ري رئيًسا ونائًبا، ويختص المجلس البلدي بالنظر في مشروع  أعضائه باالقتراع السِّ
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الميزاني�ة والعق�ود والمق�اوالت ودراس�ة األنظم�ة والتعليمات والرس�وم وتقرير 

تعديلها زيادة ونقصاًنا. 

وفي تلك الفترة أيًضا تأسس مجلس الشورى عام 1927م )1346ه(، واستمر 

العم�ل به حتى صدور نظ�ام مجلس الوزراء عام 1973م )1373ه(، ثم تش�كلت 

مجال�س النواح�ي ومجالس الق�رى والقبائل، وفي ع�ام 1983م )1383ه( صدر 

نظ�ام المقاطع�ات الذي ن�ص على قيام مجال�س المناطق بتعيي�ن أعضائها من قبل 

مجل�س الوزراء، وفي ع�ام 1964م )1384ه( صدر النظام الع�ام ألمانة العاصمة 

والبلدي�ات، أم�ا في ع�ام 1975م )1395ه( فقد صدر المرس�وم الملكي القاضي 

بإنش�اء وزارة الش�ؤون البلدية والقروية التي تتولى اإلش�راف على األجهزة البلدية 

المحلي�ة، ثم ص�در نظام البلدي�ات والقرى المتضم�ن صيغة إنش�اء مجالس بلدية 

نص�ف أعضائه�ا منتخبين، وعلى أن يك�ون النصف اآلخر بالتعيي�ن وذلك في عام 

1977م )1397ه(، وأعي�د تفعيله في ع�ام 2003م )1424ه( وتمت االنتخابات 

للمجالس البلدية عام 2004م )1425ه(.

ش�هدت البالد في عه�د الملك فهد بن عبد العزيز )يرحم�ه الله( أحداث نقلة 

نوعي�ة في مج�ال تلبي�ة متطلبات التنمي�ة الحضارية لجمي�ع المناط�ق، تحديًدا في 

1992/3/1م )1412/8/27ه(، حيث أصدر خادم الحرمين الش�ريفين الملك 

فهد بن عبد العزيز رحمه الله ثالثة أنظمة رئيسة: 

النظام األساسي للحكم. . 1

نظام مجلس الشورى. . 2

نظام المناطق. . 3

وفي عام 1994م )1414ه(، صدر األمر الملكي بتعيين أعضاء أول دورة من 

دورات مجالس المناطق في المملكة.
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تش�كل المجال�س الثالثة )مجل�س المنطق�ة، مجلس المحافظ�ة، والمجلس 

البل�دي( منظوم�ة اإلدارة المحلي�ة، وينظ�م عمله�ا مجموع�ة من األوام�ر الملكية 

واللوائ�ح التنفيذي�ة الص�ادرة من جهاته�ا المختصة. وس�أكتفي هن�ا بالتركيز على 

مجل�س المنطق�ة كأنم�وذج الرتباط�ه المباش�ر بأمير المنطق�ة وتوس�ع صالحياته 

واتصاله المباشر بالوزارات لتحقيق أهدافه.

أ ـ التعريف بمجلس المنطقة:

ا في تفعيل  ه�و أحد عناصر منظوم�ة اإلدارة المحلية، الذي يؤدِّي دوًرا محوريًّ

إش�راك مواطن المنطقة في تحديد سياس�ة وأولويات الخطط اإلنمائية في منطقته، 

ويساهم في خدمة مواطن المنطقة من خالل إيصال احتياجاته إلى المسئول ومتابعة 

تلبيتها، ويهدف مجلس المنطقة إلى رفع مستوى العمل اإلداري والتنمية في مناطق 

المملك�ة، وإلى المحافظة على األمن والنظ�ام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم 

في إطار الشريعة اإلسالمية.

ولمجلس المنطقة صالحيات تمكنه من التالي:

تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة. �

تحديد المش�اريع النافعة حس�ب أولوياتها، واقت�راح اعتمادها في ميزانية  �

الدولة.

دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها. �

متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطط التنمية وموازنتها وتنسيقها. �

 ب ـ أعضاء المجلس ودوره: 

ويتك�ون مجلس المنطقة من أميرها رئيًس�ا للمجل�س ونائًبا لرئيس المجلس، 

دها قرار رئيس مجلس  وعضوية وكيل اإلمارة ورؤساء األجهزة الحكومية التي يحدِّ

ال�وزراء بتوصي�ة من وزي�ر الداخلية، وعدد م�ن األهالي ال يقل عددهم عن عش�رة 
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أش�خاص م�ن أهل العل�م والخب�رة واالختصاص ُيعيَّن�ون بأمر م�ن رئيس مجلس 

ال�وزراء بن�اًء على ترش�يح م�ن أمير المنطق�ة وموافقة وزي�ر الداخلي�ة، وهو مرجع 

مجل�س المنطقة الذي يصدر اللوائ�ح التنفيذية التي تنظم عم�ل المجلس. وتحدد 

م�دة العضوية بأربع س�نوات قابلة للتجديد، وال ُيَحلُّ مجل�س المنطقة إال بأمر من 

رئي�س مجلس الوزراء بن�اًء على اقتراح من وزير الداخلية، عل�ى أن يعيَّن األعضاء 

مجدًدا خالل ثالثة أشهر من تاريخ الَحّل.

ويشترط في العضو أن يكون سعودي الجنسية في األصل والمنشأ، وأن يكون 

من المش�هود لهم بالصالح والكفاية، وأن ال يقل عمره عن ثالثين س�نة، وأن يكون 

مقيًم�ا ف�ي المنطقة، ويح�ق له تبًعا لذل�ك أن يق�دم اقتراحاته لرئي�س المجلس في 

األم�ور الداخلة في اختص�اص المجلس الذي يدرج كل اقت�راح في جدول أعمال 

المجل�س لعرضه ودراس�ته، وال يجوز عزله خالل م�دة عضويته إالَّ بأمر من رئيس 

مجل�س ال�وزراء بناًء عل�ى اقتراح من وزي�ر الداخلية. ومن جهة أخ�رى، فإنه يحق 

للعض�و أن يقدم اس�تقالته برفع طلب لوزي�ر الداخلية عن طريق أمي�ر المنطقة، وال 

تك�ون االس�تقالة نافذة إالَّ بع�د موافقة رئيس مجل�س الوزراء بناًء عل�ى اقتراح من 

وزير الداخلية.

وَيعِق�ُد المجل�س بجمي�ع أعضائ�ه ما ال يق�ل عن أرب�ع اجتماعات في الس�نة 

برئاس�ة رئيسه أو نائبه الس�تعراض أهم المواضيع التي تهم المنطقة، ويتداولون في 

ما تمت دراسته من قبل اللجان المتخصصة في المجلس، ويتم بعدها إقرارها ورفع 

توصي�ات بها لل�وزارات والجهات الرس�مية المعنية على أن يح�اط وزير الداخلية 

علًما بكل المخاطبات الصادرة من المجلس. 

كم�ا أن للمجلس لجاًنا فرعي�ة، وهي لجنة تنمية الخدم�ات والمرافق، ولجنة 

متابع�ة الميزاني�ة، ولجن�ة التنمي�ة االقتصادي�ة، واللجن�ة الصحية، ولجن�ة الزراعة 

وحماي�ة البيئ�ة، واللجن�ة التعليمية والثقافي�ة، ولجنة الش�باب والرياض�ة. ويتوزع 
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األعضاء على هذه اللجان بحيث يش�ترك العضو في لجنة فأكثر حسب تخصصه أو 

اهتمامه، وتعمل هذه اللجان على دراس�ة واقتراح توصيات لمواضيع تحال لها من 

رئاس�ة المجلس واألمانة العامة، كما يمكن أن يقترح أعضاء اللجنة مواضيع تطرح 

على بس�اط البحث والتداول داخ�ل اللجنة، ويرفع بها توصي�ات إلقرارها من قبل 

المجلس لترفع بعدها للجهات المختصة بالتنفيذ. 

وال تقل عادة جلس�ات اللجنة الفرعية عن س�ت إلى ثمان جلس�ات في السنة، 

ويح�ق للمجل�س اس�تدعاء م�ن يرى لحض�ور جلس�ات المجلس واالش�تراك في 

المناقشة بدون حق التصويت، وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة، ويبقى 

صوت الرئيس هو المرجح. 

مرئيات لرفع كفاءة االأداء في اأجهزة المجل�س:
وحي�ث إنه كان لي ش�رف الخدمة في ه�ذا المجلس الموقَّ�ر، فقد ارتأيت من 

الواج�ب األدب�ي عل�ي أن أبدي بع�ض مرئياتي التي ربم�ا تكون ذات نف�ع في هذا 

المجال بغرض رفع كفاءة األداء في أجهزة المجلس، وفيها أرى ما يلي:

أ ـ تفعيل دور األمانة العامة:

 ألنه�ا تقوم بدور محوريٍّ في كفاءة أداء المجلس ومنجزاته، وأرى من ضمن 

الطموحات أن يتم لها التالي:

توسيع صالحياتها لالتصال واالستفادة من المراكز األكاديمية وما فيها من  �

إمكانات، ودعوة أس�اتذة في مج�الت التخصصات إللقاء المحاضرات 

والمش�اركة في الندوات وورش العمل التي يش�ارك فيه�ا المهتمون من 

الجمهور.

 تدعي�م جهازها اإلداري بتوظيف كوادر فنية، وتجهيزها بمركز دراس�ات  �

وبحوث وقاعدة معلومات وربطها بشبكة قواعد المعلومات في المملكة 
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وخارجها.

 أن تكون قادرة على إعداد أبحاث ودراس�ات تهّم المنطقة، وأن تتواصل  �

ف�ي ذل�ك م�ع األعض�اء باس�تكتابهم للمس�اهمة بأفكاره�م ومرئياتهم، 

ا بهذه الدراسات. وكذلك بتزويدهم دوريًّ

 أن يك�ون هنال�ك إص�دار إعالم�ي باس�م المجل�س إلظه�ار نش�اطاته  �

وطموحاته وإنجازاته ولبيان أهم المواضيع التي يطرحها ويناقشها.  

ب ـ تفعيل دور األعضاء في المجلس:

وذل�ك ب�أن يك�ون عض�و المجل�س عل�ى اطِّ�الع ت�امٍّ بأوض�اع واحتياجات 

المنطقة من الخدمات والمش�اريع، وأن يتواصل م�ع المواطنين المهتمين للتعرف 

إل�ى مرئياته�م في ه�ذا المجال، ويمك�ن تدعي�م دور العضو باالس�تفادة من مركز 

الدراس�ات واألبح�اث وقاع�دة المعلوم�ات إلع�داد أوراق عمل ترفع لجلس�ات 

ومداوالت المجلس التخاذ القرارات المناسبة فيها.

ج ـ إبراز دور المجلس إعالميًّا:

ق هذا الغرض، وبخاصة  إن إنش�اء موقع للمجلس على شبكة اإلنترنت سيحقِّ

ا واس�تخدامه كمنصة تواصل الستقبال وإرسال الرسائل بين  إذا جرى تحديثه دوريًّ

الطرفي�ن، ولي�س بخفيٍّ أيًضا إمكان االس�تفادة م�ن الصحافة المحلي�ة والتلفزيون 

لرفع وعي المواطن بدور المجلس، ولتبيين دوره ومداوالته ونتائجها والتوصيات 

الصادرة عنها. 

دور المواطن في دعم مفهوم االإدارة المحلية:
ربم�ا تكون س�مة المرحلة الحالي�ة والقادمة من مراحل التنمي�ة الحضارية في 

المملكة أنها تس�تدعي أن يس�تبدل المواطن بنهج المطالبة نهج المساهمة من أجل 

تحقيق احتياجاته من المش�اريع والخدمات عبر ما هو متاح له من مشاركة في صنع 
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ع الس�عودي من وراء تطبيق نظام اإلدارة المحلية. وعليه،  القرار، كما أراده المش�رِّ

فال ُبدَّ أن نكثِّف جهودنا الجماعية وعدم االكتفاء بالجهود الفردية فقط، لالس�تفادة 

م�ن هذه األب�واب المفتحة أمامن�ا لنجنَي ثم�ار المحفزات والمب�ادرات الحكومية 

المعروض�ة علين�ا. وعلين�ا أن نعي أهمي�ة أن س�مة المرحلة القادمة هي المش�اركة 

ة، وس�نتمكن عبر ما هو متاح لن�ا من قنوات من  اإليجابي�ة وتحقي�ق المواطن�ة الحقَّ

المشاركة في صنع القرار وتحقيق القفزات النوعية وتحسين ظروف معيشتنا. 

ه ب�دور المرأة في مج�ال التنمي�ة واإلدارة المحلية، فهي  وأح�بُّ أخي�ًرا أن أنوِّ

جزء مهم من مجتمعنا الكبير بحكم معرفتها بشرائح ال يستهان بها من المواطنات، 

ى  وبحكم مالها من آراء تنموية مهمة، إال أنني في الوقت نفسه ال أرغب في أن أتعدَّ

دوره�ا، وأعتقد أن أحس�ن من يتحدث عن ه�ذا الدور هي المرأة ذاته�ا، فعليها أن 

تأخذ المبادرة للتحدث عن دورها.

التعقيبا� والأ�سئلة:
المهند�س �ضادق الرم�ضان )نا�ضط اجتماعي(:

كيف يمك�ن لمجالس المناطق أن تؤثر في تكوين العالق�ة التفاعلية المطلوبة 

م�ع المواطنين إذا كانت إدارات المناطق تت�ّم بالتعيين؟ وكيف يكون ذلك التفاعل 

مثم�ًرا مع س�يطرة النمطي�ة القائمة في ما قب�ل القرن التي ال تتماش�ى مع المعطيات 

الحداثية للقرن الواحد والعشرين؟

من جهة أخرى، ما الذي يمكننا أن نفعله كناشطين اجتماعيين من أجل تسريع 

وتيرة اإلصالحات اإلدارية وتطويرها في البالد، خصوًصا إذا الحظنا تسارع الوتيرة 

اإلصالحية في األوجه اإلدارية أو السياس�ية وما إلى ذلك على المس�توى العالمي 

العام؟

وأخيًرا، إن موضوع الش�راكة بين الدولة والمواطني�ن هو موضوع إداري مهم 
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ف�ي الدول الحديث�ة التي تهتم بجميع أبعادها ومقاييس�ها، وهذا م�ا ينعكس إيجابيًّا 

على المؤش�رات االقتصادية واالجتماعية التي نفتقد لنسبها الدقيقة، و )ما ال يقاس 

ال ي�دار(، وألنن�ا نفتق�د للمقايي�س الدقيقة في أس�هل األمور، كإحصائيات نس�ب 

البطال�ة الت�ي ال تطالعنا أرقامه�ا الدقيقة، فإننا نفتقد بالتبعي�ة التطوير اإلداري الجاد 

والحقيقي الذي يسهم في بناء الدولة.

المحا�ضر:
من�ذ قراب�ة العامين، والدولة تس�عى إل�ى تطوير مجالس�ها وإلى إح�داث نقلة 

جوهري�ة ف�ي كياناته�ا، كم�ا تس�عى إل�ى درء االزدواجي�ة القائم�ة بي�ن المجل�س 

البل�دي ومجلس المنطقة. أما الحديث عن المقايي�س وأهمية الدراية الدقيقة بأهم 

إحصائياتها وأرقامها، فإننا وال شك ما نزال نفتقر إليها، األمر الذي يتضح من خالل 

ة  ية في تحقيق المش�اريع، إال أنه بتولي الملك عبد الله س�دَّ فقرن�ا للكثير م�ن الجدِّ

الحكم فإن التفاؤل قد عمَّ األوس�اط استبش�اًرا بس�ير األمور عل�ى النحو األفضل، 

وأن�ا متفائل بحكم التغييرات األخيرة التي تزامنت مع اعتالء خادم الحرمين لعرش 

الملك.

ت بها البالد والمتعلقة بالتنمية الداخلية كانت إبان  ولعل الفترة الس�يئة التي مرَّ

ح�رب الخلي�ج؛ ألنها أوقفت كل ش�يء واس�تهلكت المبالغ ووضع�ت الدولة في 

دي�ن ع�ام كبير، هذا إضافة إلى تدهور أس�عار النفط، كل ذلك ق�د أدَّى إلى التوقف 

التام في المنطقة. وإذا قس�نا أنفس�نا بأنفس�نا فإننا سنجد تطوًرا س�ريًعا ملحوًظا، أما 

إذا قس�نا أنفس�نا باآلخرين فلن نلمس ذلك. وعليه، فإذا قست المملكة ما قبل عشر 

ا على  س�نوات وقارنتها بالمقاييس الحالية فس�تجد نفس�ك قد حققت إنجاًزا تطوريًّ

ُعد. أكثر الصُّ
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االأ�ضتاذ فائق الهاني )اإعالمي في جريدة الحياة(: 
جئ�ت وكلي أمل أن أس�مع من قبلك�م نقًدا الذًعا يخدم الهدفي�ة المرجوة من 

تل�ك المجالس؛ باعتبار عضويتكم الس�ابقة فيه، وباعتبار معايش�تكم تفاصيله، فأنا 

كغيري من الناظرين الذين يرون أن مجالس المنطقة ال تمثل إالَّ ديكورات شكلية، 

باعتب�ار أن أغل�ب األش�خاص الفاعلين فيها هم م�ن الموظفي�ن الحكوميين أومن 

موظفي المؤسس�ات وصالحياتهم محدودة بجهات مركزية، وهم في أغلبهم كانوا 

ظون  حريصين أن يظهروا بصورة حسنة أمام المسؤولين وإمارة المنطقة وكانوا يتحفَّ

على األمور البسيطة مع أنه كان بإمكانهم في مثل هذه المجالس أن يطرحوا آراءهم 

بصراحة وشفافية.

االأ�ضتاذ عبد المجيد بو�ضبيح )مهند�س ا�ضت�ضاري(:
م�ا هو الس�بيل إلى تقوي�ة وتفعيل دور المجال�س في المملك�ة، خصوًصا مع 

وج�ود مجموع�ة من المعوقات؟ ما الح�ّل الذي تراه مناس�ًبا إزاء تلك المعوقات؟ 

وما هي آلية تنفيذ هذا الحّل؟

االأ�ضتاذ ح�ضين الرم�ضان )نا�ضط اجتماعي(:
أود ط�رح نقطتي�ن: األول�ى، تتعلق بإدارة ش�ؤون البالد منذ عه�د الملك عبد 

العزي�ز إل�ى اليوم. وأرى فيها أن هذا االس�تعراض بعيد عن المواطن، وال يس�تطيع 

المواط�ن العادي أن يحاكي نظاًم�ا يجهل قوانينه، وال يعل�م النتائج التي نفذت من 

خ�الل ه�ذا النظام، أعني إنني كمواطن ال أعلم ع�ن الوضع اإلداري الذي تتحدث 

عنه على أرض الواقع.

النقط�ة الثاني�ة، تتعلق بتف�اؤل المواطن عندم�ا أتيحت له فرص�ة اختيار ممثله 

للمش�اركة في قراره السياس�ي واإلداري في المجالس البلدية على مس�توى اختيار 

األكف�أ واألج�در، إال أنه ولألس�ف الش�ديد ق�د خابت اآلم�ال حال تعيين أس�ماء 
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األعض�اء المعيَّني�ن الذي�ن اختيروا على أساس�يات أخ�رى أعاده�ا المنتخبون إلى 

الحس�ابات القبلي�ة أو المحس�وبيات االنتمائية، وهذا ما يش�عرني بحال�ة من القلق 

ا  والتوج�س حيال أهمية التناغم م�ا بين اختيار المواطنين ومرش�حيهم، إن هذا حقًّ

يشعرني بالقلق على األقل فيما يخص هذه المنطقة مع احترامي لكل األعضاء!

المحا�ضر: 
ال أس�تطيع القول أن المجل�س عبارة عن ديكور ش�كلي، ولكني آمل أن ينتج 

المجل�س نتائ�ج أكث�ر عملي�ة، وأن ينال ق�دًرا أكبر م�ن الفاعلية، لك�ن وفي الوقت 

لوا عضويتهم، وال  د على دور األعضاء أنفسهم الذين يجب أن يفعِّ نفس�ه فإنني أشدِّ

أتص�ور أن أمير المنطقة مثاًل س�يمنع ش�خًصا م�ن تفعيل دوره، أو عل�ى أقل تقدير 

ف�إن عليهم عرض المواضيع التي تهم المواطني�ن، مع األخذ بعين االعتبار أن أمير 

ه رفع مواضيع تنعكس في نهاية المطاف على ما  المنطق�ة وهو رئي�س المجلس يهمُّ

يهمُّ المواطنين.

أم�ا ع�ن من يرى في العضوية مج�رد كونها وجاهة اجتماعي�ة وواجهة يحاول 

إرضاء نفس�ه وإرضاء مس�ؤوليه بها، فم�ن األولى به أن يبدي رأي�ه ومقترحاته بكل 

ش�فافية. فم�ا الداعي إلى عدم إبداء رأيه؟ إذ إنه ليس�ت هناك موان�ع تحول دون أن 

يتط�رق أيُّ عض�و ألم�ور تتعلق ببناء الم�دارس أو تش�ييد المستش�فيات؛ ألنها من 

صمي�م عمل�ه الذي يقوم به، وم�ن والواجبات المنوطة ب�ه، وال يعدم وجود أعضاء 

ها أواًل لصالح البلد ومواطنيه. تتكلم بقوة أمام أمير المنطقة فيما يهمُّ

�ا عن وس�ائل تفعي�ل دور مجلس المنطق�ة، فيجب النظ�ر أواًل إلى األمانة  وأمَّ

ز جدول األعمال  العامة على أس�اس أنها تمثل سكرتارية المجلس، وهي التي تجهِّ

وتأخذ المراسالت وترسلها إلى الدوائر الرسمية، وعلى األمانة في الوقت نفسه أن 

تفعل وأن يضاف إليها الكوادر الفنية الكفوءة لعمل دراسات وقاعدة معلومات لربط 
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المجل�س بجهات معلوماتية داخل المملك�ة وخارجها، وأن تتواصل باألكاديميين 

ف�ي المنطقة، وتقوم بإع�داد ورش عمل وندوات تدعو الجمه�ور لحضورها، ألن 

هذه الطريقة تس�تخلص منها مرئيات الناس وهمومهم لتصب في قوالب للمجلس 

ليتخذ القرارت في شأنها، ومن المهم أن نقول أن أيِّ مجلس تقاس قوته بمقياسين؛ 

المنظرين فيه، وهم أعضاء المجلس، ومن يأخذ تلك التنظيرات والقرارت ويسعى 

فيها إلى طريق التقدم. 

أم�ا فيما يتعلق بالمعطيات الموجودة منذ أي�ام الملك عبد العزيز وحتى اآلن، 

فإن المجتمع غافل عنها لعدم تطرق وس�ائل اإلعالم المحلية لها. ومن المفارقات 

الغريبة أن موضوع اإلدارة المحلية لم يتم فيه إالَّ عقد ندوتين بحسب علمي، واحدة 

ف�ي معه�د اإلدارة العامة، وأخرى حصلت قبل أس�بوعين أو ثالثة في جامعة األمير 

، فإنني أحب تأكيد  سلطان بمشاركة من برنامج التنمية في األمم المتحدة، وعلى كلٍّ

أن مفهوم تطوير اإلدارة كان ومازال يمارس منذ أكثر من ثمانين سنة.

مدير الندوة:
ف�ي نهاي�ة اللق�اء ال يفوتنا إال أن نش�كر األس�تاذ مهدي آل رمض�ان لحضوره 

ولطرح ما أفادنا به من رؤى وأفكار قيمة، ونش�كر بالطبع � أيًضا � اإلخوة الحضور 

متمنين للجميع دوام التوفيق.





الندوة الثامنة

تكريم األديب الشاعر السيد عدنان العوامي
1426/11/25ه الموافق 2005/12/27م

ال�سيف: الأ�ستاذ عدنان ال�سيد محمد العوامي �
مدير الندوة: الأ�ستاذ ميراا  علي الخويلدي*)1) �

*  إعالمي، ومدير مكتب جريدة الشرق األوسط في المنطقة الشرقية.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

مـن مواليد قرية التوبـي بالقطيف في المنطقة الشـرقية لعام  �
1938م )1357ه(.

تولى إدارة بلدية القديح وقد أحيل أخيًرا إلى التقاعد. �
كاتب وشاعر. له مشاركاته في األمسيات الشعرية والندوات  �

األدبية في المنطقة الشرقية من المملكة.
تحـدث عنـه عبد الله الشـباط في كتابـه أدبـاء وأديبات من  �

الخليج.
بدأ حياته األدبية بكتابة المقالة والقصة المسـرحية ثم تحول  �

عنهما للشعر. 
نشر إنتاجه في الصحف السعودية والعربية منذ عام 1964م  �

)1383ه(.
شـارك في مهرجان الشـعر لدول مجلس التعاون الخليجي  �

في الرياض عام 1988م )1408ه(.
يعنـى بالكتابـة حـول تـراث وتاريـخ المنطقة، وله سلسـلة  �

مقـاالت بعنـوان أخطاء وأوهام شـائعة، نشـرت فـي مجلة 
الواحة.

عضو هيئة تحرير مجلة )الواحة(.  �
صدر له ديوان )شاطئ اليباب( عن مطابع الفرزدق التجارية  �

البحـر  أبـو  وكتـاب  )1412ه(،  1992م  عـام  بالريـاض 
الخطي، حياته وشعره عام 2005م )1426ه(.



تكريم األديب الشاعر السيد عدنان العوامي

مقدمة مدير الندوة 
ص�ت ه�ذه األمس�ية لالحتفاء باألديب الش�اعر الس�يد عدن�ان العوامي،  ُخصِّ

وللتعري�ف تحدي�ًدا بإصداره األخي�ر »تحقيق ديوان أبي البح�ر الخطي« الواقع في 

مجلدين بمعدل 1034 صفحة، والصادر عن مؤسس�ة االنتشار العربي في بيروت. 

وه�و أول إنج�از تحقيقي لس�يرة وديوان أب�ي البحر الخطي، الذي جمع فيه الس�يد 

عدن�ان العوامي موهبة التحقيق ودراس�ة الظروف االجتماعية والسياس�ية والثقافية 

الت�ي عاش فيها أب�و البحر الخطي، وما مرت به منطق�ة القطيف والبحرين في ذلك 

الوقت.

وأب�و البحر الخطي هو ش�رف الدين أب�و البحر جعفر بن محمد بن حس�ن بن 

عل�ي ب�ن ناصر بن عب�د اإلمام الخط�ي العبدي، ينتمي إل�ى عبد قي�س القبيلة ذات 

الش�هرة العريض�ة، المول�ود في قرية التوب�ي ع�ام 1590م )999ه(، والمتوفى في 

ش�يراز عام 1619م )1028ه(. وهو ش�خصية سياسية إلى جانب شاعريته. شارك 

في ثورة أهالي القطيف واألحساء على األتراك.

وقد وقف الس�يد عدنان العوامي في تحقيق�ه لديوانه على العديد من والوثائق 
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التاريخي�ة، وناق�ش عدًد كبيًرا من الدراس�ات التي تناولت س�يرته متجاوًزا الطريقة 

التقليدي�ة للتحقيق بالبحث عن تفس�ير غرائب األلفاظ وتعري�ف األماكن واألزمنة 

إلى دراسة البيئة االجتماعية والسياسية والثقافية التي عاش فيها الشاعر، وهذا إبداع 

جديد يضاف إلى ما قدمه الشاعر السيد عدنان العوامي. 

ملخ�س المحا�سرة:
راج�ت ف�ي عقد الس�بعينيات نظرية تؤم�ن بعالمين على وجه الك�رة األرضية 

يعيش�ان متعارضين أحدهما يس�ير عكس اتجاه اآلخر، بمعنى أن عالًما يتجه لجهة 

زمنية محددة، والعالم اآلخر يسير بعكسه، فكأن أحدهما يعيش ماضي اآلخر. وهذه 

النظرية، وإن كانت نوًعا من السفس�طة، إالَّ أنها تس�اعد إل�ى حدٍّ ما أصحاب نظرية 

البحث في التراث؛ ففي الحين الذي تقوم في مراكز الدراسات بالبحث في التراث 

ودراسة الماضي الحياتي لشخصية ما، فإن ثمة من يرى في هذا عبًثا، وتذهب طائفة 

إل�ى أن التراكم الحضاري يت�م على ثالثة محاور، أحدها متح�رك للخلف، ويعني 

النظ�ر للوراء، واآلخر لألم�ام، والثالث للحاضر، وهذه النظرة هي النظرة اإليجابية 

بحيث ال يسقط جهد اإلنسان الماضي وال يتجاهل الوقت الحاضر وال يغض النظر 

عن المستقبل، وهذه ثالثة عوامل يحتاجها اإلنسان.

ال�ضاعر الخطي.. درا�ضة بيئية:
أثناء دراستي لش�خصية الخطي وجدت غموًضا شديًدا قد اكتنف المنطقة في 

القرن الخامس عشر الميالدي، العاشر الهجري، وذلك بسبب الصراعات المحلية 

التي أوجدها تكال�ب القوى الخارجية البرتغالية والعثمانية، والحظت انعدام األثر 

في الحقبة التي عاش فيها الش�يخ جعفر في القطيف في حين نجد أنه كان في ذروة 

ازده�ار حيات�ه الثقافي�ة في البحري�ن، فإذا علمن�ا أن البيئ�ة العلمية واح�دة، والبيئة 

الديموغرافية واحدة كذلك، ال يكون أمامنا سوى الفتن واالضطرابات التي طمرت 
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اآلثار األدبية وانعدم معها أثر الحقبة التي عاش فيها الشيخ جعفر في القطيف.

ولعل البيئة التي نش�أ فيها الش�اعر بيئة زراعية وحضارية ال تتفق مع األحداث 

السياس�ية التي جرت فيها، لما تس�تدعيه من االس�تقرار ش�أنها ش�أن البيئة الثقافية، 

ول�م يجرؤ ش�اعرنا عل�ى تصوير تلك الحقب�ة أو الحديث عنها إالَّ بإش�ارات بعيدة 

وإيماءات في بعض القصائد بس�بب شدة الصراعات والرعب والخوف الذي غمر 

المنطقة.

وتبقى البيئة التي عاشها الشيخ الخطي غامضة ال يعرف من خاللها حتى على 

يد من درس، إالَّ أن اآلكد أنه عندما خرج من القطيف لم يخرج كشاعر مبتدئ، فما 

تركه من شعر قبل خروجه يدل على أنه شاعر قد بلغ ناصية الشعر وتمكن منها قبل 

أن يهاج�ر للبحرين التي ش�ارك في حياته�ا األدبية وُوجد فيه�ا متفوًقا، مما يعكس 

وجود أرضية أخصبت شاعريته، لكن هذه اآلثار اندثرت بفعل الفتن وغارات البدو 

المس�تمرة والصراع بين األهال�ي والبرتغاليين، وبينهم وبي�ن العثمانيين، والصراع 

بين العثمانيين والبدو من جهة، وبينهم وبين األتراك من جهة أخرى.

وق�د اكتنفت قضية خروجه قصة ال أواف�ق مبتكرها، وخالصتها متعلق بالدين 

الذي لحقه مما اضطره للخروج، فلجأ إلى مس�جد المس�ألة وابتهل إلى الله بأبيات 

ونزلت عليه صرة من الس�ماء بقدر دينه لكنها كانت في خرقة س�وداء، فتش�اءم من 

الخرقة وفرق محتواها على الفقراء وخرج بعد ذلك إلى البحرين.

ه قدًحا في ذمة الش�اعر، خاصة أنه من أه�ل العلم، وقد وصلت  وه�ذا ما أع�دُّ

أخبار حصوله على إجازة علمية من الش�يخ البهائي أحد أعالم الش�يعة. وبالرجوع 

إلى الوثائق التاريخية نجد أنه قد خرج برفقة مجموعة من زعماء القطيف بقيادة عبد 

الله بن مقلد في ثورة محلية نشبت ضد األتراك وانتهت إلى تخليص البلد منهم في 

منطق�ة األحس�اء. وباعتبار أن القطيف أول من امتص الضربة باس�تقبالها الحش�ود 
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العس�كرية، فإنها لم تقَو على الصمود، مما اضطر األهالي للنزوح، وهذا ما يجعلنا 

نلم�س فيه تلك الش�خصية السياس�ية، ليس لهذا فحس�ب بل ألنه ق�ام بدور واضح 

في التوس�ط لدى خان ش�يراز بتجريد حمل�ة الحكم البرتغال�ي وتخليص البحرين 

منه�ا، وقد نجحت هذه الحمل�ة، لكن البرتغاليين عادوا مرة أخرى واس�تولوا على 

البحرين، فتشكل وفد من علماء البحرين ومنهم الشيخ جعفر الخطي، واتجهوا إلى 

أصفهان وقابلوا الشيخ البهائي هناك.

مغ�ضي الرواقين:
قصي�دة ألقاه�ا في مدينة أصفهان في حضرة الش�يخ بهاء المل�ة والدين محمد 

بن الحس�ين ب�ن عبد الصم�د العاملي الحارثي نس�بة للح�ارث الهمداني، وعرض 

عليه أدبه، فاقترح عليه مجاراة قصيدته المس�ماة ب� »روح الجنان« في مدح صاحب 

الزمانE، ومطلعها:

عه�وًدا بحزوى والعذيِب وذي قاِرش�رى البرق من نجٍد فهّيج تذكاري

فس�قًيا، فأجدى الدمُع ماكاَن للداِرهَي الداُر تستسقيَك مدمعَك الجاري

فقال أبو البحر )رحمه الله( في مطلعها:

فس�قًيا، فأجدى الدمُع م�اكاَن لداِرهَي الداُر تستسقيَك مدمعَك الجاري

وأحج�اِرف�ال تس�ت�ضْع دمع�ًا ت�ري�ُق مصوَنه  ٍ ن�أي  بي�َن  م�ا  ت�ِه  لعزَّ

وللج�اِر حقٌّ قْد علمَت على الجاِر فأنَت امرٌؤ قْد كن�َت باألمِس جاَرها

ويقول فيها:

، إذا جاش�ْت، سهواًل بأوعاِرسقتَك برغِم »المْحل« أخالُف مزنٍة تل�فُّ

ا كما ش��اء الم�ج�اُل حش�وُته بعزمة ع�واٍد، عل�ى اله�ول، ك�راروفجًّ

تركت�ُه حتَّ�ى  باألس�فاِر  س  الب�اريتم�رَّ أرهق�ه  كالق�ْدح  لدقت�ه 

إل�ى معش�ٍر بي�ٍض أماج�د أخي�ارإلى ماجٍد ُيعزي إذا انتس�َب ال�ورى
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قميص�ِه زّر  بالفض�ل  أس�راٍر ومّطل�ٍع  وعيب�ِة  آث�اٍر  كن�ِز  عل�ى 

ومن يقرأ قصيدة الخطي يجد أنها في حقيقتها قد كتبت قبل دخوله إلى البهائي 

وهي صرخة واس�تغاثة به من أجل التوس�ط في ش�أن إنقاذ أهالي البحرين ولم تكن 

للمج�اراة، ويب�دو أن الش�اعر قد ن�ال الحظوة الم�رادة، بدليل توجه الوفد مباش�رة 

بتوصية من البهائي إلى ش�ماخي وهي مدينة تقع إلى الش�مال من باكو في داغستان 

حيث كان الشاه عباس الصفوي يقيم هناك في إقليم الكرخ.

إن لهذه المالمح أن تبين بوضوح الدور السياس�ي للش�يخ الخطي، وفي نفس 

الفترة بل وفي نفس المهمة قام باتصاالت مع المشعش�عيين، وتخصيًصا مع الس�يد 

بدر الذي كان س�فير إلمارة المشعش�عيين عند الش�اه عباس الصفوي ومدحه أيًضا 

بقصيدة لها نفس المالمح الموجودة في قصيدته في مدح البهائي وجميعها تتحدث 

عن الحرب.

المنهج المتبع في تحقيق الديوان:
أم�ا المنهج ال�ذي أتبعته في تحقيق الدي�وان فهو ال يختلف كثي�ًرا عن المنهج 

المطل�وب م�ن المحقق، وه�و المقابلة والتصحي�ح والترتيب، لك�ن هنالك بعض 

اإلضافات وهي محاولة قراءة ش�عر الخطي ومقابلته بما يشابهه من شعر من سبقه، 

كما حاولت أن أنصَّ على المصدر نفسه ليطلع عليه القارئ الباحث.

وفي الجانب التاريخي تمكنت من اكتشاف حلقات مبعثرة في دول قامت في 

المنطق�ة الت�ي عاش فيها الش�يخ جعفر الخط�ي والتي لم يلتفت إليه�ا أحد ولم ترد 

حتى عند األس�تاذ المس�لم، ومنها دولة األخيضريين والمغول، وكذلك األش�راف 

الحس�نيين الذين حكموا المنطقة لفترة، وكذلك اس�تيالء قطب الدين على المنطقة 

بع�د وف�اة أبي س�عيد االبن خودابن�ده المغولي ال�ذي مات بدون خل�ف، وقد كان 

حاكًما لهرمز وقش�م وقد اس�تولى عل�ى البحرين والقطيف فترة م�ن الزمن، وأيًضا 
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ابن الس�واملي وهو تاجر عراقي أثرى من تجارته للهند فأصبغ عليه المغول بمعنى 

أعطوه أو أجروه على نظام اإلقطاع للقطيف والبحرين لتلك الفترة.

وحاولت أن ألحق في الديوان ما يدور حول الحركة الثقافية في منطقتي القطيف 

والبحرين إضافة لألحس�اء خالل فترة من عصر ابن المقرب في القرن الس�ابع إلى 

عصر الخطي. وخالل هذه الفترة وجدت عدًدا من الش�عراء غير المعروفين ومنهم 

عل�ي بن الحس�ين العبدي وهو من اكتش�فه الجاس�ر م�ن خريدة القصر، واكتش�ف 

ش�اعرين ترج�م له�م العماد األصفهان�ي بالرواية ع�ن علي بن الحس�ن العبدي بن 

إس�ماعيل العب�دي، لكن الجاس�ر لم يلتفت إل�ى أن هذا العبدي م�ن نفس المنطقة 

د عل�ى المنطقة ووالدته مقيمة في البصرة وكانت تراس�له ف�ي فترة إقامته في  ويت�ردَّ

البحرين. وهنالك شخصية أخرى ترويها الروايات ومنهم عبد القيس أبو شكر وهو 

مقيم في تاروت، وكذلك علي بن الحسين الرحبي وكان مهاجر إلى الرحبة بالعراق 

ثم رجع وأقام أبان الدولة العيونية.

هذه بعض الش�خصيات الت�ي تمكنت أن أبرزها من خالل ش�عرها، باإلضافة 

إلى األش�عار الموجودة للمعاصرين للش�يخ جعفر الخطي أو المتخلفين عنه قلياًل 

وأغلبه�ا موج�ود في كتب التراجم القديمة أو المخطوط�ات فكان الرأي أن أتيحها 

للقارئ ولومن باب التجديد والتحديث، وهذه أهم مميزات الكتاب.

نموذج من �ضعر اأبي البحر: 
 شعر األضداد، من قوله في الغزل: 

وف�س�اَده ل��ُه  غ�ّي�ه  ورش�اَدهح�ُس�نت  صالَح�ه،  واس�تباحْت 

خ��وٌد الش�قاوَة  ل�ُه  يت، وْه�ي كاس�مها، بس�عاَدهوأتاح�ْت  س�مِّ

س�واَدهذاُت وج�ٍه أه�دى س�ناه إل�ى الب�ْد الظ�الُم  أع��َدى  وف�ْرٍع  ر 

نه�اٍر ف��وَق  أط��لَّ  لي��ٌل  م�ّي�اَدهفْه�و  بان��ٍة  ف��ْرُع  وَع�ال 
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انتظ�اٍم ف�ي  كأنَه�ا  م�ا على صف�ِح جيِده�ا م�ْن قالَدهوثناَي�ا 

زراَدهل�ْم تن�اِغ العش�ريَن عم�ًرا ول�ْم ت�ْر أو  تريك�ُه،  انته�اًرا  َش 

�ض�ْع جنينًا بْل م�ا درْت ما الوالَدهق�ْل لَه�ا ي�ا كت�اُب عن�ِّ�ي وال تخ��ْ

ذن��ْ ب�ال  يح�لُّ  قتُل�ه  بالش�هاَده؟أت�َرى  إق�رارُه  وينس�ى  ��ٍب 

م�راَده؟ويَعان�ي م�ا ق�ْد علم�ُت م�َن الوج��ْ ين�اُل  وال  ويقِض�ي  ��ِد 

فأجازه الشريف الرضي على الوزن والقافية، فقال:

قي�اَده وّدعت��ُه،  ي��ْوَم  واس�تباحْت أخ�َرى الليال�ي فؤاَدهملك�ْت، 

ل��زاَدهأب�رزْت وجَهَه�ا ال�ذي ل�ْو رأى اللَّ� س��ناُه  عل�ى  مزي�ًدا  ��َه 

رآَها ل��ْو  ل�واح�ًظ�ا  فارٌس في الس�الِح أعط�ى المقاَدهوأدارْت 

قْلًب�ا التجلُّ�ِد،  عَل��ى  �ْت،  دلَّ ش�بَّ في�ِه اله�َوى، وأوَرى زن�اَدهث�مَّ 

ولِك�� ج�لي�ٌد  ه�ذِه،  ي�ا  الج�الَده أَن�ا،  يأب�ى  ترمي�َن  ف�ؤاًدا  ��نَّ 

التعقيبا� والأ�سئلة:
كلمة الأهالي التوبي م�ضقط راأ�س المحتفى به، األقاها االأ�ضتاذ ح�ضن غزوي:
نح�ن أعلم بالس�يد العوامي، فقد عرفناه ش�اعًرا وأديًبا ومحقًق�ا وعطوًفا ذاكًرا 

ائه�م، فهاهم كبار  ائهم وضرَّ ألهل�ه ومحبًّا لمس�قط رأس�ه يتواص�ل معهم ف�ي س�رَّ

الس�ن في هذه البلدة يتهامسون عند خروجه من مجالسهم مفتخرين به، ومفتخرين 

بأنفس�هم كون�ه أحدهم وترب�ى فيما بينهم، م�ع أن كثيًرا منه�م لم يقرأ له ش�يًئا، بيد 

أنهم عرفوه إْذ ذاع صيته واش�تهر بتحقيقاته، فأصبح علًما، لكن أحضان الطبيعة لم 

تح�رم قريته من براعم على أغصان األدب تعكف على قراءته أديًبا وتنهل من معينه 

الصافي، وهذا الدرع هو عرفان من أهل هذه البلدة إلى أحد أبنائها.

االأ�ضتاذ عبد الخالق الجنبي )كاتب وباحث تاريخي(:
بالنس�بة لقصيدة )ه�ي الدار تس�تجديك مدمعك الج�اري(، فإنني أالحظ من 
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خالل س�ماعي لها أنها كتبت مجاراة لقصيدة البهائي. فهل مازال المحقق عند رأيه 

بأن الشاعر الخطي قال هذه القصيدة قبل أن يطلب منه الشيخ البهائي ذلك؟ ثم ماذا 

عما قيل في مطلع قصيدة الش�يخ البهائي: )س�رى البرق م�ن نجد( في أن الصحيح 

فيها هو )ش�رى البرق(؟ هل وجدتم في المخطوطات واألصول التي رجعتم إليها 

في التحقيق أنها )شرى( في جميعها، أم أن هنالك بعض المخطوطات كانت تنص 

على مفردة )سرى(؟

المحا�ضر:
ذاك أن البرق ال يس�ري إنما يلمع، لذلك كان الشاعر دقيًقا في استخدام مفردة 

)ش�رى(، وه�و غي�ر محتاج للمجاز م�ا دام هنالك لفظ�ة على نفس ال�وزن وتؤدي 

المعنى الفصيح للكلمة.

وبالنس�بة إلى موضوع القصيدة، فإن قراءة النصوص تحتاج إلى فك رموزها. 

فإذا قرأت القصيدة بتأمل، وجدت خصائص ال تعرف إالَّ من خالل القراءة للقصيدة 

بالكام�ل ودراس�تها، ومنها أن الخط�ي يذكر »وأنت امرٌؤ قد كن�ت باألمس جارها، 

وللج�ار حق قد علمت على الجار« فيحمله في هذا البيت حق الجار، وهذا الكالم 

ليس له عالقة بالقصيدة لمجاراة القصيدة إنما له عالقة بالشكوى، وكذلك في بيت 

آخر يفهم منه أنه »على درهم إن لم أنله ودينار«. فالشاعر هنا لم يحصل على العطية 

النقدية من البهائي، ومع ذلك فهو يعترف له بالفضل وأنه قد أس�بغ عليه وهذه كلها 

إشارة إلى أن القصيدة لم تكن للمجاراة.

وم�ن المع�روف عن الش�عراء دائًما اس�تعمال الرم�ز. وحيث إن ش�اعرنا كان 

متقدًم�ا عل�ى زمنه، فقد ركن إل�ى الرمزية الت�ي نعرفها حديًثا. وحاليًّ�ا نعكف على 

مناقش�ة موضوع الرمز والمباش�رة في زماننا الحاضر، وكيف أن�ه كان موجوًدا عند 

ش�عراء قدماء أمثال الشريف الرضي والشيخ جعفر الخطي، وقد ذكرت شواهد من 
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قصيدة البهائي وقصيدة مدح السيد بدر فهما على منوال واحد. 

االأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
نش�كر هذا المنت�دى ونبارك للس�يد عدنان العوام�ي هذا اإلنج�از، كما نبارك 

ألهالي القطيف أيًضا هذا العمل المميز.

غالًبا ما نس�مع في صغرنا كلمة »البحرين« فيذهب فكرنا مباش�رًة إلى الجزيرة 

الموجودة في الخليج المعروفة س�ابًقا بجزي�رة أوال. لذا، فإنه يجب على الباحثين 

إذا م�ا تحدثوا عن المنطقة في المناظرات والحوارات واألمس�يات أن يبينوا حدود 

البحرين، وهي ما تحده جنوًبا البصرة إلى اليمن أو إلى عمان، بيد أنه قد اختزل اسم 

المنطقة إلى الجزيرة المعروفة ب� )أوال(، وهي مملكة البحرين حاليًّا التي استأثرت 

بكل آثار وتراث المنطقة واس�تحوذت عليه ومن ضمنه الشعراء. والمنطقة معروفة 

سابًقا بالخط وهجر وجزيرة أوال، لكن مع األسف أن البعض عندما يقول أنه حضر 

من البحرين فهو يقصد جزيرة أوال، والمنطقة جميعها تسمى البحرين وليس جزيرة 

أوال فقط هي البحرين.

المحا�ضر:
م�ا ذك�رَت عن ح�دود البحرين صحي�ح، ولكن من�ذ قرابة القرن الثاني عش�ر 

الميالدي، الس�ادس الهجري فم�ا فوقه، بدأ لفظ البحرين يقتص�ر فقط على جزيرة 

أوال، ونح�ن نتح�دث عن أن الش�اعر قد قص�د البحرين التي هي جزي�رة أوال بعد 

أن اقتصر اس�م البحرين عليها وقد انحس�ر في هذه الفترة وتميزت األحس�اء باس�م 

»األحساء«، ولم يعد أحد يستخدم تعبير هجر كناية عن األحساء، وكذلك القطيف 

أيًضا عرفت باس�م »القطيف«، ولم يعد أحد يستخدم البحرين داللة على القطيف، 

وكذلك أوال كانت في هذه الفترة نادًرا ما ترد بهذا االسم، وإنما ترد باسم البحرين. 
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االأ�ضتاذ محمد باقر النمر )رئي�س تحرير مجلة الواحة(: 
منذ وقت قريب، وحتى ما قبل صدور هذا التحقيق، كان كتاب ساحل الذهب 

األس�ود لألستاذ المرحوم سعيد المس�لم هو أبرز وأهم الكتب التاريخية التحقيقية 

إن ل�م يك�ن الوحيد بهذا الحجم والمس�توى، إضافة إلى كت�ب أخرى تحدثت عن 

التاري�خ واألحداث ولكن ليس�ت بمس�تواه إلى أن صدر تحقيق )دي�وان أبي البحر 

الخط�ي(. وقد كنت قريًب�ا من المحقق وس�اهمت في تصحيح األخط�اء المطبعية 

للدي�وان ووج�دت أن هذا الديوان قراءة تاريخية ألح�داث مهمة في الحقبة الزمنية 

التي عاشها أبو البحر الخطي. 

ا، وهو ما يميز الديوان المتمثل بالقراءة التاريخية  وأعتق�د أن هنالك جانًبا مهمًّ

لألح�داث التي عاصرها أبو البحر الخطي، وكانت طريقة قراءة الس�يد عدنان � مع 

اختالفي معه في بعض األمور � قراءة رائعة ولطيفة، وقد استطاع السيد أن يكتشف 

أموًرا خيالية سرعان ما سيكتشف القارئ أنها حقيقة، إضافة إلى هذا، فإن اللمسات 

التاريخية واإلشارات الداللية لألحداث مثل خروج أبي البحر الخطي من القطيف 

ا ممن حققوا في  وإعادته إلى األس�باب السياس�ية بالدليل والبرهان لم يس�بقه إليه أيًّ

الحقبة الزمنية التي عاشها أبو البحر الخطي.

وأخيًرا، إنني أتصور لو أن هذا الديوان وهذا التحقيق صدر في منطقة أخرى أو 

لش�خص آخر الحتفي به أكبر من هذا االحتفاء، مع الش�كر الجزيل لمنتدى الثالثاء 

عل�ى احتفائه�م الرائع، لكنن�ا مازلنا بحاجة إل�ى االحتفاء واالحتف�ال بصدور هذا 

ا، خصوًصا  الكت�اب المحقق أكبر من االحتفال النخبوي، ب�ل نريده حفاًل جماهيريًّ

وأنه مجاز من قبل وزارة الثقافة واإلعالم.

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
يالحظ في التحقيقات وخصوًصا بالنسبة ألسالفنا البحث عن الطهر والقداسة 
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وتصوير الش�خصيات وكأنها ال تخطئ أب�ًدا وال يأتيها الباطل من بين يديها وال من 

خلفه�ا، وبالتال�ي ال يمكن أن يكون الخطي قد اس�تدان أو أنه أخطأ، وما أرجوه هو 

أن نصل إلى المرحلة التي نتعامل فيها مع قضايا التحقيقات بش�كل أكثر موضوعية 

بحيث ال نوجد المبررات لجعل شخصياته المالك المقدس.

المحا�ضر:
ليس الديوان تطهيًرا وال تنزيًها للشاعر، لكن قصًة تحكي نزول صرة في خرقة 

س�وداء من الس�ماء وتخترق سقف المسجد وتقع عليه ويأخذها وال يفي دينه منها، 

وال أخش�ى م�ن القول بأنه�ا خرافة، أحد الكت�اب المعاصرين، وهو األس�تاذ خالد 

الفرج الذي حاول أن يجد مخرًجا لهذه الخرافة فعللها بأن المس�جد مجاور لقصر 

آل مقلد، ولهم بالش�اعر عالقة فلعلهم س�معوا مناجاته فألقوا عليه الصرة، وهذا ما 

يحتاج إلى معجزة لتخترق الصرة سقف المسجد، وال أعتقد أن هنالك داٍع للذهاب 

إلى الخرافات واألوهام بينما الوثائق التاريخية تخبرنا عن حادثة الخروج في الشهر 

نفسه وبالتاريخ، وليس مجرد تبرير وال تنزيه للشاعر.

االأ�ضتاذ رائد الج�ضي )اأديب و�ضاعر(:
م�ا الش�يء المميز الذي رآه الش�اعر األديب في نصوص ش�عر أب�ي البحر من 

الناحية األدبية والفنية فدفعه لهذا التحقيق؟

المحا�ضر:
إن من يقرأ شعر أبي البحر سيعجب به كما أعجبت به أنا، وكما أعجب به كل 

م�ن قرأ وكتب وترجم له. وأنا لس�ت أول من كتب دراس�ة عن أب�ي البحر؛ فهنالك 

دراس�ات موسعة أش�رت إليها ولم أش�أ أن أالمسها؛ ألنها دراس�ات قائمة بحالها، 

كالدراس�ة الت�ي أعده�ا الدكتور أحمد حاجم الربيعي ونش�رها في مجلة دراس�ات 

الخليج من جامعة البصرة.
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االأ�ضتاذ نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(:
هل الشاعر أبو البحر الخطي نقطة مضيئة في فضاء معتم؟ أم هو طفرة جينية؟ 

أم وليد حراك ثقافي في المنطقة؟ أتمنى أن يسلط األديب الضوء على جيل الشعراء 

الذين رافقوا أبي البحر والحراك العلمي والثقافي الذي سبق أبا البحر وتاله.

المحا�ضر:
أش�رت ف�ي حديثي إل�ى الحقب�ة التي ع�اش فيها جعف�ر الخطي وم�ا فيها من 

أحداث أدت إلى طمس المعالم الثقافية في القطيف، وهي أحداث سياس�ية نتجت 

عن فتن وحروب، إالَّ أني لم أعثر على أحد غيره من المعاصرين له القطيفيين، لكن 

في الفترة التي س�بقت حياته هنالك ش�عراء عاش�وا في المنطقة ووجد ش�عرهم في 

الملحق األدبي الذي في الديوان. 

ووج�دت بع�د الحقبة ش�عراء ممن أنجبته�م المنطقة في عص�ر الخطي أمثال 

الش�يخ إبراهيم القطيفي وهو معروف ومشهور بجدلياته مع شيخ اإلسالم في دولة 

الش�اه عباس الصفوي والش�يخ الكركي، فالقطيف ليست معزولة عما حولها، ففي 

جوارها األحس�اء قلعة علمية وفي جوارها البحرين، وهنالك حركة ثقافية فعلية قد 

ش�ارك فيها الخطي عندما انتقل إليها، وكما قلت أن الش�يخ جعفر الخطي لم يخرج 

مبتدًئ�ا م�ن القطيف خرج منها ش�اعًرا فحاًل مبرًزا ق�د َبزَّ أقرانه عندما ش�اركهم في 

نشاطهم الثقافي ومساجالتهم مع السيد ماجد الصادقي وغيره من الشعراء.

وأخي�ًرا، ل�م يبَق ل�ي إالَّ أن أش�كر الحض�ور والمداخلين على ه�ذه الحفاوة 

والفض�ل الذي غمروني به والذي ال أس�تحقه، ففي تقديري أن هذا العمل هو جزء 

م�ن الواج�ب المناط على عاتق�ي لعله يكون وف�اًء وجزًءا من حق ه�ذا البلد الذي 

عش�ت في ربوعه. وال أنسى الشكر لألس�تاذ جعفر الشايب على تجشمه هذا العناء 

وعلى تفضله وإتاحة الفرصة لي للجلوس معكم هذه الجلسة األخوية الحميمة.
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االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أتق�دم لكم بالش�كر الجزيل لحضوركم هذه األمس�ية الرائعة الت�ي أتحفنا بها 

شاعرنا السيد عدنان العوامي بدراسة هذا الديوان بما شمله من تاريخ وأدب وشعر 

وتراث، وأش�كركم على حضوركم الفعال، وأتمن�ى أن يتواصل حضوركم الكريم 

في الجلس�ات القادمة، كما أرى من الضرورة إقامة مثل هذه المناس�بات واالحتفاء 

بالرواد في مجاالت األدب والش�عر وتش�كيل جمعية ثقافية تحتضن هذه الطاقات 

تحت رعاية الشاعر المتميز واألديب الكبير السيد عدنان العوامي.





الندوة التا�سعة

قضايا في التعليم
3/ 1426/12ه الموافق 2006/1/3م

ال�سيف: الدكتور حمزة قب�ن المزيني �
وكيل كلية اآلداب � جامعة الملك سعود

مدير الندوة: الأ�ستاذ اأ�سعد  علي النمر*)1) �

*  كاتب وأخصائي نفسي.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

 من مواليد المدينة المنورة عام 1944م )1363ه(. �
 حاصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي اللغـة العربية من  �

جامعة الملك سعود بالرياض.
 حصل على درجة الماجستير من جامعة تكساس في أوستن  �

بالواليـات المتحـدة األمريكيـة عـام 1976م )1396ه(، 
وكانت عن دور حذف حرف العلة في لهجة أهل الحجاز.

 حصل على درجة الدكتوراة من جامعة تكساس في أوستن  �
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة عـام 1981م )1401ه(، 
وتنـاول فيها التنـاوب في حرف العلـة البـدوي. التجريدية 

واالجتهاد.
 رشـحت رسـالته لجائـزة رسـائل الدكتـوراة المتميـزة في  �

جامعة تكساس ـ أوستن لعام 1981م )1401ه(. 
 عمل ملحًقا ثقافيًّا في سـفارة المملكة العربية السعودية في  �

الصين الوطنية عامي 1985،1988م )1405،1406ه(.
 عضـو فـي بعـض الهيئات اإلشـرافية على مجـالت محلية  �

المصريـة، و»التواصـل  اللغـة«  »علـوم  وعربيـة، كمجلـة 
اللساني« المغربية، وغيرها.

 شارك في مؤتمرات وندوات محلية وعربية، كما شارك في  �
اللقاء الثاني للحوار الوطني في مكة المكرمة للعام 2003م 

)1424ه(.



قضايا في التعليم

مقدمة مدير الندوة
نرح�ب باإلخ�وة األفاضل الدكت�ور حمزة قب�الن المزيني والدكت�ور معجب 

الزهراني وبقية الزمالء على حضورهم وتجشمهم عناء السفر ومشاركتهم معنا في 

هذه األمسية.

الدكتور حمزة المزيني شخصية معروفة لها مساهمات أكاديمية وثقافية كثيرة، 

ول�ه طروح�ات جديدة وجريئ�ة في مختلف المج�االت وخاصة في حق�ل التعليم 

وتجديد وتطوير المناهج التعليمية.

نحب في هذه األمس�ية أن نستمع إلى إضاءاته وأفكاره النيرة في مجال التعليم 

وقضاي�اه المختلف�ة، الت�ي ُتعدُّ بحق أب�رز القضايا وأهمها المطروحة على الس�احة 

الوطني�ة خ�الل هذه المرحلة، ونرج�و أن تكون هذه اإلط�الالت واإلضاءات التي 

سوف يحدثنا عنها مثاًرا للنقاش وتبادل وجهات النظر واآلراء حول هذا الموضوع 

المهم لما يعود بالفائدة علينا جميًعا وعلى مس�توى مناهج تعليمنا في المستقبل إن 

شاء الله.

كما نتشرف بحضور الدكتور معجب الزهراني وهو أستاذ جامعي، كاتب وناقد 
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معروف وله مس�اهمات كثيرة في مجال األدب ومجال الدراسات األدبية والنقدية. 

وأتمن�ى أن تكون هذه األمس�ية ثرية بالحوار والنقاش الج�اد حول الموضوع الذي 

سيتم طرحه.

ص�ار التعليم ف�ي بالدنا اآلن قضي�ة يتناولها اإلعالم المحل�ي والعالمي، ربما 

ألن�ه ارتبط في ذه�ن اآلخر بقضايا اإلره�اب والتكفير، وبقط�ع النظر عن صحة ما 

يعتق�ده ه�ذا الذهن أو ذاك فإننا نطرح قضية التعليم باعتبارها حالة وطنية تحتاج منا 

جميًعا أن نناقش�ها بموضوعية حتى نصل لنظ�ام تعليمي مقنع لنا أواًل ثم لآلخرين. 

وطرح موضوع التعليم في أمس�يتنا الليلة ليس إالَّ جزًءا من مناقش�تنا الجادة نبدؤها 

مع الدكتور حمزة ليتفضل علينا بإلقاء كلمته. 

ن�س المحا�سرة:
ف�ي البداي�ة، وقب�ل مناقش�ة موضوع ما ونق�ده، يج�ب أن نع�رف أن ثقافتنا ال 

تحبِّ�ذ النقد بل تحبِّذ المجاملة والس�كوت، وترى أن الوقت يعمل بوصفه الش�افي 

والم�داوي لكثير م�ن العلل الت�ي نعاني منها، لكن ه�ذه الحساس�ية المفرطة تجاه 

النق�د البنَّاء قد أوقعتنا ف�ي مآزق جنحت بنا عن طري�ق التصحيح، واتضحت جلية 

م�ن خ�الل تاريخنا المحلي والعربي واإلس�المي، وأدت بنا إلى دف�ع ثمن أخطائنا 

غالًيا وطوياًل.

ا تحتاج لط�رح وعالج، وهذا ما  وفيم�ا يرتبط بالتعليم، هن�اك قضايا كثيرة جدًّ

أود أن نتناوله س�وية. وأنا بدوري س�أتناول هذه القضايا من ناحيتين، متغاضًيا عن 

الجوانب اإليجابية التي ال يمكن نكرانها ولكنها ليست مجال نقاشنا هذا.

اأ/ تركيبة التعليم:
لدينا في تعليم المملكة كثير من النقاط السلبية التي يجب أن تعالج، منها: 

كثرة عدد الطالب في الفصل الواحد. �
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عدم وجود البيئة المدرس�ية المهيأة للتعلي�م الصحي والصحيح، لضيقها  �

وعدم مالءمتها ألن تكون أمكنة للتعليم.

ع�دم كفاءة الكثير من المعلمين، ألن النظ�ام التعليمي في المملكة عندما  �

ا يس�مى بمعاهد  بدأ في إنتاج المدرس�ين المحليين أنتج جياًل خريًجا ممَّ

المعلمي�ن، الت�ي ُيَع�دُّ فيه�ا الطالب خالل ثالث س�نوات ليصب�ح بعدها 

ا وهو ما زال في الواقع بحاجة إلى التعليم، هذه الحالة من الضعف  معلمًّ

ولدت ضعًفا مثله، وهكذا اس�تمر الوضع إلى اآلن حتى مع إنشاء كليات 

المعلمي�ن، لذل�ك فإن كثي�ًرا من المعلمي�ن تنقصهم الكف�اءة والتدريب 

الصحيحين.

تعدد الجهات المش�رفة على التعليم، فقبل س�نتين م�ن اآلن كانت الجهة  �

التي تش�رف على تعليم البنات جهة غير التي تشرف على تعليم األوالد، 

ع�دا م�دارس تحفيظ الق�رآن الكري�م التي تش�رف عليها جه�ات معينة، 

والمعاه�د العلمية التي تش�رف عليها جهات أخ�رى أيًضا، وهذا ما خلق 

تعليًما متشعًبا وولد عقليات مختلفة أنتجت كثيًرا من عوامل التصادم. 

من ناحية أخرى نعرف أن الطالب بعد السنة األولى من الثانوية ينقسمون  �

إلى قس�مين: القس�م العلمي واألدبي � وال أدري من أي�ن انتقل إلينا هذا 

التقليد � وتمثل أكثريتهم المس�ار األدبي، بينما تتمثل األقلية في المس�ار 

العلم�ي، وه�ذا م�ا ولد الك�م الكبي�ر م�ن خريجي المس�ار األدب�ي إلى 

الجامع�ات مع ع�دم توافرهم على أيٍّ من المه�ارات التي يمكن أن تفيد 

أرض الواقع االجتماعي اإلفادة المرجوة.

ب/ المنهج التعليمي: 
من�ذ ثالثي�ن عاًم�ا ومناهجن�ا يب�دو عليها االنح�راف ع�ن مقص�د التعليم إلى 

مقص�د األدلجة، وذل�ك بملء المناهج بالش�عارات الملهية عن المقصد األس�اس 
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م�ن التعليم ليصبح تعليم ش�عارات ال مه�ارات، األمر الذي ول�د احتقاًنا هائاًل في 

ا ولدت ش�خصيات تفتقر إلى  نف�وس الكثير من الط�الب، وانعكس آثاًرا كبيرة جدًّ

المهارة، وش�خصيات قلقة ليس�ت إالَّ أدوات لمن يريد تجييشها وأدلجتها، أدوات 

طيِّعة لحس�اب مش�روعات خاص�ة. هذه الش�عارات لم تقتصر على العل�وم الدينية 

وإنما دخلت في المواد العلمية واللغة العربية وحتى في التدبير المنزلي، وأصبحت 

الدراس�ة في الواقع لخلق أش�خاص أيدلوجيين يعلمون التخاذ مواقف ربما تكون 

عدائي�ة ض�د اآلخرين أو أف�كاًرا تصنيفية تح�ول دون التفاعل م�ع اآلخر واالنفتاح 

عليه.

ونتيجة لهذه الش�عارات، ب�دأت المناهج في التم�دد والتضخم اللذين يثقالن 

الطال�ب بتعلي�م تفصي�الت كثيرة يعرفه�ا الطالب حتًم�ا قبل دخوله إلى المدرس�ة 

باعتبارها من المسلمات التعليمية التي هي من مسؤولية البيت وليست من مسؤولية 

المدارس، على أن الواجب إناطته بالمناهج التعليمية المدرسية بالمهام األولية التي 

اه. تعلم الطالب المهارات التي ال يستطيع البيت أن يعلمها إيَّ

وق�د كتبت مقااًل قبل أس�بوعين تطرقت فيه إلى طول وتركي�ز المناهج الدينية 

وخصص�ت بالذك�ر منهج م�ادة التوحيد الذي ي�درس حاليًّا، متحدًث�ا عن المناهج 

الديني�ة التي يفترض بها تعليم علوم الدين ال تعليم البرامج الحزبية التي تعمل على 

تصنيف الناس وخلق شخصيات ذات مواقف عدائية من اآلخرين. 

كما كتبت الكثير عن المناهج الدينية في المملكة، وأنا ال أظن أن األمر مقتصر 

عل�ى المملكة، فأيُّ دولة يغلب عل�ى التعليم فيها المنهج أو الروح األيدلوجية فإنه 

سيتحول إلى ضحية لما يراد من خلق جنود للمشروع األيدلوجي المعيَّن الذي يراد 

إتباعه، وهذا ما نجده في الدول اإلسالمية التي لديها مشاريع أيدلوجية معينة، وفي 

كل الدول الشيوعية واالشتراكية والقومية بهدف خلق األتباع.
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ولعل�ك تلحظ في الفترة األخيرة التفات الجهات المس�ؤولة عن نظام التعليم 

في المملكة وتنبهها لما تحتويه هذه المناهج من خطر في خلق المشكلة التي نعاني 

منه�ا ف�ي الداخل وفي الخ�ارج، وبدأت التخفي�ف من هذه الجرع�ات األيدلوجية 

في المناهج، ومن يقارن بين المناهج التي كتب عنها األس�تاذ عبد العزيز القاس�م، 

والس�كران س�نة 2002م )1423ه( أو 2003م )1424ه( والمناه�ج الموج�ودة 

اآلن يجد أنها قد خففت الكثير من المآخذ، لكنها ال تزال بحاجة إلى المزيد.

وعلى هذا، فإنه يجب التنبه أيًضا إلى أن تعليم المناهج الدينية يجب أن يكون 

بحذر، ألن تعليمها من منطلق سيطرة تيار معيَّن في تقديم معتقداته ومسلماته سيلزم 

اآلخري�ن به�ا، وهذا ما يخل�ق الكثير م�ن المواقف الس�لبية في العملي�ة التعليمية، 

خصوًص�ا في مجتمع متع�دد األطياف والتيارات كمجتمعنا في المملكة. ورس�ول 

الل�هA يقول: »كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه«. والمعنى، 

أن التربي�ة الديني�ة ه�ي من عمل البيت وليس�ت من عم�ل الم�دارس، أما اختالف 

الن�اس فهو أم�ر واقع وحاصل، وال تكون الطريقة للتأثي�ر عليهم بإلغاء ما يعتقدون 

ب�ل بضرب المثل في التس�امح وقب�ول اآلخرين، وكما يقال ف�ي المثل اإلنجليزي: 

»ليس صحيًحا سياسيًّا أن تفرض قناعاتك على اآلخرين حتى ولو نظرت إليها على 

أنها صحيحة«.

ويفض�ل أن يقتصر تعليم منهج الدين على األش�ياء المش�تركة بين المس�لمين 

كاألخ�الق والس�لوك واألف�كار الجميل�ة الموج�ودة ف�ي اإلس�الم ع�ن التس�امح 

ومس�اعدة اآلخري�ن، وبذل�ك يترك�ز التعلي�م الدين�ي عل�ى ه�ذه المش�تركات بين 

المواطنين بمختلف فئاتهم، ويعلم األش�ياء الضرورية للطالب في حياته من سلوك 

وأخالقيات متصلة بالتعامل مع اآلخرين ليرس�م منهجية السلم االجتماعي العامة. 

وإالَّ، فإننا س�نواجه نتائج ومواقف سلبية توجد حالة من العدائية تجاه من يختلفون 

مع الطالب على أس�اس أن ما تعلمه في المدرس�ة هو الصحي�ح جزًما. وعليه، فإن 
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التعلي�م الديني يؤثر؛ وبش�كل ع�ام إذا لم نكن حذرين في التعامل معه على الس�لم 

األهلي والسالم العام بين الناس.

إن المطل�وب م�ن التعلي�م أن يعرف الط�الب المهارات التي تنف�ع الوطن في 

مس�تقبله وفي تيس�ير الحي�اة المادية للن�اس، وأن يكون للجميع، وليس لنش�ر فكر 

معيَّن، أو أن تس�يطر عليه االعتقادات التي هي من تخصص جهات غير المدارس، 

إالَّ أن الحال�ة تعدت المناهج الدينية وص�واًل إلى المناهج األخرى كاللغة العربية � 

مث�اًل � بحك�م ما لمس�ناه فيها وبحك�م تخصصنا بها ما نعرفه في ش�أن هذا الجانب 

أكثر مما نعرف عن الجوانب األخرى، فإننا ال نعلم اللغة العربية للغة نفسها، وإنما 

نعلمها كأداة لتوس�يع البرنامج الديني الذي نعلمه في المواد الدينية األخرى، وهذا 

يلغ�ي المقص�د األول لتعلي�م اللغة العربي�ة وهو تعلي�م الناس كي�ف يتكلمون لغة 

صحيحة، ويكتبون لغة صحيحة، وكيف يستمتعون بقصيدة جميلة، وكيف يقرؤون 

رواي�ة ويعرفون تراكيبها وش�خصياتها، لذلك نجد أن طالبن�ا يخرجون من التعليم 

العام وهم ال يحس�نون اللغة واللسان الجيد، على أن المطلب األول من التعليم أن 

يعرف اإلنس�ان كيف يقرأ القراءة الصحيح�ة وكيف يكتب الكتابة الصحيحة، وبعد 

ذل�ك س�وف يتعلم الفيزياء والكيمي�اء وجميع العلوم األخرى، أم�ا إذا لم يفلح في 

القراءة الصحيحة فلن يستطيع أن يتعلم شيًئا.

التعقيبا� والأ�سئلة:
االأ�ضت���اذ مي���رزا الخويل���دي )مدي���ر مكتب جري���دة ال�ض���رق االأو�ضط في 

المنطقة ال�ضرقية(:
ف�ي كل مرة ينتقد فيها التعليم أو يطالب فيها بمراجعة المناهج التعليمية ترتفع 

عقيرة التيارات الدينية واإلسالمية بحجة أن واحدة من المسلمات واألسس الرئيسة 

س  قد تمت مالمستها، مما يرسخ فينا إشكالية تجاه نقد التعليم؛ ألن هنالك من يتحسَّ
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جراء ذلك، ويؤمن بأن أيَّ س�هم يتوجه إلى المناهج التعليمية هو موجه أساًس�ا إلى 

الدين وإلى المؤسس�ة الدينية كجهاز إداري له مكانته، فبماذا تطمئن الجماعات أو 

المؤسس�ات المنتمية إلى الحقل الديني؟ وكيف تقنعهم بأن نقدك للمناهج هو نقد 

نابع عن الرغبة في تطوير التعليم؟

من جهة أخرى، ال تخفى على أحد اإلش�كاليات العميقة الدائرة حول التعليم 

األح�ادي الجان�ب، التعليم الذي ال يثير ملك�ة النقد وال يس�تحث الجانب العقلي 

ف�ي اإلنس�ان، التعليم الذي ال يعت�رف باآلخر وال يوطن معرفة اآلخ�ر لدى الجيل 

ا بحيث  الجديد، التعليم الذي يعامل كافة الش�رائح االجتماعية بطريقة متوحشة جدًّ

ينف�ر كل قط�ب وكل طرف من اآلخر، هذا النظام التعليمي بهذه المعطيات لن ينتج 

لدين�ا جي�اًل قادًرا على التعارف والبن�اء والتعاون جنًبا إلى جن�ب بل جيال آخًذا في 

التنافر والتناحر.

المحا�ضر:
إن المش�كلة التي نواجهها حاليًّا ه�ي أن كل صاحب تخصص يريد أن يفرض 

على الناس تعلم تخصصه فقط، وهذا ينطبق على الجهات الدينية التي تريد أن تعلم 

ا  الناس الدين فقط، لكننا فعاًل، في الخمس س�نوات الماضية بدأنا نشهد نقًدا جذريًّ

للعملي�ة التعليمي�ة بمجمله�ا، ومنها التعلي�م الديني، ومع وجود ن�وع من المقاومة 

يلمس التعليم الديني بطريقة نقدية، إالَّ أن المؤسس�ة الدينية قد بدأت تدرك أن هذا 

ًها للدين وإنما للطريقة التي يعلم بها الدين أو طريقة استغالل الدين  النقد ليس موجَّ

لف�رض وجهة نظر معينة، فبدأت ف�ي التكيف لتخطو خطوات متواضعة في الطريق 

الصحيح.

أم�ا عن إش�كاليات التعلي�م، فأن�ا أوافقك عل�ى أن التعليم يعاني من مش�اكل 

ي بالجوانب األخرى  ا، لكن االهتمام بجانب واحد هو الذي جعلنا نضحِّ كثيرة جدًّ
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لمعالج�ة التعليم، ويتض�ح ذلك من خالل إصرارنا على وجود م�واد كثيرة للتعليم 

الدين�ي على حس�اب العمق في بع�ض نواحي التعلي�م التي تكس�ب المهارات في 

الجوانب األخرى من الحياة.

االأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل )كاتب(:
س�بق أن انتقدت مسألة تعليم غس�ل األموات في المدارس وعددتها نوًعا من 

أن�واع الثقاف�ة التخويفية، مع أن هذا جانب متبع في الدي�ن وموجود في القرآن، فما 

المعن�ي من ذلك؟ ث�م كيف يمكن لنا التعامل مع قضية تعلي�م المناهج الدينية التي 

ترك�ز عل�ى الخصوصيات العقدي�ة الدينية في المدارس مع االلتف�ات إلى التعددية 

المذهبي�ة ف�ي المملك�ة، هل من الرأي إلغاء ه�ذه المناهج؟ أم ال�رأي أن تعمل كل 

طائفة على تدريس مذهبها في منطقة تواجدها، أم بعمل فقه مقارن؟ 

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
فيما يرتبط بقضايا التعليم، أعتقد أن اإلشكالية ال تكمن فقط في عنصر المنهج، 

وإنما القضية التي تش�كل الخطر الحقيقي هي في المعلم وأس�لوبه التعليمي الذي 

يمارس فيه االحتكار، أو رسم أيدلوجية ورؤية معينة تخرج طالًبا غافلين ومجهزين 

ألن يكون�وا قناب�ل متفج�رة، وهذه قضية يج�ب التفكير فيها بصوت ع�اٍل وطرحها 

بجرأة في الصحافة واإلعالم، فالمناهج قابلة بشكل أو بآخر للتغيير ولو ببطء، لكن 

ه�ذا ل�ن يلغي من وج�ود أمثال هؤالء المعلمي�ن الذين يمثلون عصب�ة همها األول 

إيصال فكرها المحدود إلى الطالب.

كذلك فإن أس�لوب التعليم التلقيني ُيَعدُّ أحد العناصر التي تمثل إش�كالية من 

إش�كاليات التعلي�م من حيث إن�ه يمنع النقاش واالس�تقراء ويوج�ب على الطالب 

اإليم�ان المطلق بحقيقة مفروضة يلغى معها التس�اؤل والنقاش، ويركز على رفض 

المعلومة المغايرة أو المخالفة.
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إن المه�م من العملية التعليمية ه�و تحولها إلى عملية معرفية، ومن المفترض 

أن تمر بتحوالت عدة من االس�تيعاب إلى التطبيق، ومن التطبيق إلى النقاش والرد 

والتطوي�ر، لتصي�ر المعرفة معرف�ة حقيقية وليس مجرد منه�ج تعليمي يجب حفظه 

ليكون الطالب أكثر تميًزا.

االأ�ضتاذ اأثير ال�ضادة )ناقد م�ضرحي(:
أش�رتم إلى المسحة األيدلوجية التي طغت على التعليم ومناهجه وأثرها على 

مخرج�ات هذا التعلي�م بالنهاية. وأظن أن الحديث عن تعلي�م خاٍل من األيدلوجية 

يحمل صورة من الطموح غير الواقعي؛ فالتربية في التعليم هي وس�يلة من وس�ائل 

البرمج�ة لهذا الكائن اإلنس�اني، فإذا قلنا أن هناك أيدلوجي�ة فهناك منهج يراد تمثله 

من قبل جماعة معينة وتقديمها إلى كائن بشري حتى ينتهي إلى صورة معينة، وهذا 

وارد على كل األحوال، وإذا لم تكن أيدلوجية مؤسسات فال ُبدَّ أن تكون أيدلوجية 

أف�راد، وال يمك�ن وضع ضابط عل�ى األفراد، فالم�درس في ذاته يمل�ك أيدلوجية 

معينة قد تتسرب في ثنايا تدريسه وطريقة عرضه للدرس.

ف�ي النهاية، أود أن أق�ول دعونا نتحدث عن حلٍّ واقعيٍّ ب�دل أن نحيد بالتربية 

والتعليم ونخرجهما من دائرة الجدل الديني. لماذا ال نوظف التعليم في سبيل إيجاد 

وس�يلة للتأثير في الروافد الثقافية التي تغذي الشارع بالدين والثقافة الدينية؟ دعونا 

نس�عى ألن نوجد مناهج دينية لها القدرة على ضبط المؤسس�ات الثقافية والتربوية 

التي تغذي الناس خارج دائرة المدارس.

المحا�ضر:
ما أش�ار له األس�تاذ عبد الباري الدخيل وما س�ميته س�ابًقا بثقافة الموت التي 

ت�درس في المنهج المدرس�ي الع�ام، ما كان القص�د منها الجانب الدين�ي التثقيفي 

يته بثقاف�ة، أعني به المقصود لغيره من أج�ل برمجة الطالب على  الفقهي، وما س�مَّ
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د فك�رة الم�وت وتقبلها كش�يء طبيع�ي، بحيث ال يع�ود الموت معه�ا ظاهرة  تع�وُّ

مزعج�ة، وإنم�ا ظاهرة يومية معتادة، يس�تغلها البعض كفكرة ي�راد منها التجنيد في 

س�بيل الموت، وهذا ف�ي الواقع هو ما يقصده هذا النش�اط ويعنى به، يقصد برمجة 

الطالب على قبول فكرة الموت وتهوينها وال يعنى بالوعظ، بل ما وراءه؛ وهذا هو 

المخيف.

وع�ن إلغاء تعليم الدين في المدارس، فإني لم أدُع إلى ذلك أبًدا، وإنما أردت 

أن يدرس في المدارس بصيغة غير الصيغة التي يعمل بها اآلن، والتي تقتضي األخذ 

بالمعلوم�ات التفصيلي�ة التي من المفت�رض أن يعرفها الطالب م�ن قبل دخوله إلى 

المدارس. وما ذكرته، هو أني أريد أن يدرس الس�لوك واألخالق واألمور المرتبطة 

بالبنية االجتماعية بطريقة تحفظ السالم فيه.

أم�ا ع�ن األس�تاذ عبد الله العب�د الباقي، فأنا أتفق معه في أن مش�كلة أس�لوب 

التعليم التلقيني هي التي جعلت من الطالب مسجالت يقتصر أداؤها على االمتحان 

من دون أن يؤثر في سلوكهم ومهاراتهم أو بنيتهم الشخصية المستقبلية. 

يته بالمنهج الخف�ي، الذي يلقن فيه  وأتف�ق معه أيًضا حول ما قد س�بق أن س�مَّ

رها بوجودهم بشكل أو بآخر، وهذا  المدرس طالبه قناعات معينة ويستطيع أن يمرِّ

ف�ي الواقع من أكب�ر العوامل المؤثرة ف�ي المدارس، إلى جان�ب المنهج المكتوب 

الذي إذا ما وازيت بينه وبين ما يس�مى بالمنهج الخفي المتمثل في تصرف األس�تاذ 

وف�ي إم�الء قناعات�ه على الطالب لوجدت أن المش�كالت التي تنش�أ ع�ن المنهج 

المكتوب أخف وأقل في تأثيرها من المنهج الخفي.

وه�ذا كالم موص�ول لما تح�دث عنه األخ أثير الس�ادة، فال يخل�و التعليم من 

أيدلوجي�ة معيَّنة لمجتمع معيَّن، لكن هن�اك أيدلوجية مقبولة وأيدلوجية فجة، وهي 

البرمجة المعلنة وهذا ما يمثل خطًرا، وال يمكن أن نعالج هذه المشكلة إالَّ بتدريب 
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المدرسين والمدرسات على االعتدال في تمرير األيدلوجية االجتماعية المقبولة.

االأ�ضتاذ نادر ال�ضويكت )تربوي(:
يعمل الكثير من رجاالت التعليم والقادة التربويين في هذا البلد على تش�كيل 

اللج�ان وورش العمل التطويرية للمقررات الدراس�ية والمناهج، لكن هذا التطوير 

ر ما، بينما التطوير الذي نريد  ى حذف عبارة معينة أو موضوع معيَّن في مقرِّ ال يتع�دَّ

هو التطوير في المنهج. والمقصود بالمنهج هو البيئة الدراس�ية المتكاملة ال المقرر 

الذي هو بين الدفتين، كما نقصد تطوير البيئة التعليمية الموجودة في المدارس ومن 

ث�م تطوي�ر المعلم، فنحن نش�تكي في المدارس م�ن مهنة التعليم الت�ي يطلق عليها 

)مهنة من ال مهنة له(، فالكثير من المعلمين لدينا يفتقدون عنصر التربية الذي يجب 

أن يوازي عنصر التعليم. وعليه، فنحن ال زلنا بحاجة لرسم حلقة كبيرة في التطوير 

تش�مل البيئة الدراس�ية بداية من المبنى المدرس�ي إلى المعامل الدراسية، إلى أهم 

شيء في العملية وهو المعلم وتعهده بالتدريب المستمر.

الدكتور معجب الزهراني )اأ�ضتاذ جامعي وناقد اأدبي(:
الدكت�ور حمزة المزيني صديق عزيز اتجه في الس�نوات األخيرة للخروج إلى 

ما يمكن أن نس�ميه في المعرفة بفضاء الجدل الثقافي العام، وليس لدي ش�ك بأننا 

كس�بنا الش�يء الكثير من هذا الخ�روج، كوننا في أمس الحاجة للتح�ول – أحياًنا � 

م�ن دور الباحث المتخصص في مجال معيَّن إلى دور المثقف المش�تغل، وقد أثار 

الدكتور حمزة القضايا التي يعرفها الكثيرون والتي يشتكون منها في مجالسهم وفي 

هوام�ش خطاباتهم المكتوبة، وهو في مبادراته هذه ربما نال القدر نفس�ه الذي ناله 

في مبادراته العلمية.

وبالحديث عن مدى إمكان إصالح جزئيات التعليم، منهج التعليم والمدرسة 

والمعلم والمقررات، فإن هناك ما نسميه – في العتقادي � بالمشكل المعرفي العام، 
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فحينما ننظر لألمور بمنظور حديث، سنجد أن ما هو علم ربما يكون األقل علمية، 

لماذا؟ ألن ما نعرفه اليوم يسمى باألفق المعرفي السائد، بينما في اليابان وفي أوروبا 

وفي أمريكا هناك ما يس�مى بالعلوم الدقيقة والعلوم اإلنسانية. وحينما نضع العلوم 

الدينية في المرتبة األعلى يجب أن نتنبه في الحديث أنها جزء من العلوم اإلنس�انية 

وال يج�ب أن نخرجه�ا من ه�ذا الجزء، أو أن نحولها إلى قمة اله�رم لتتوالد بالتالي 

الكوارث الواحدة تلو األخرى.

وقد تحدثت مس�بًقا عن هذا الموضوع ف�ي جامعة صنعاء خالل هذا الصيف، 

فس�ألني ش�خص: هل تقصد الدين؟ قلت: ال. فكل المجتمعات البشرية فيها دين، 

لكن أشكال التديُّن تختلف من مجتمع آلخر. ثم ضربت له مثاًل بالهند، حيث يوجد 

بها أكثر من ثالثمائة وخمس�ين إلى أربعمائة دين، فتخيل لو أن السلطة الرسمية في 

الهند أخذت هذه المعتقدات ووضعتها في أولويات ألبوماتها التعليمية واالقتصادية 

والسياس�ية، ما الذي يمكنه أن سيحصل؟ س�تنهار الهند في اليوم التالي، لكن الهند 

استفادت من التجارب الغربية الحديثة وبدأت تفكر في العلوم بمعناها الحديث.

أعتق�د أنن�ا في أمس الحاجة ألن نك�ون أكثر جرأة ونحن نط�رح قضايانا، ألنه 

إذا ما اس�تمرينا في تبجيل علم بالمعنى النس�بي، وبقينا نحتق�ر علوًما أخرى دقيقة، 

مغفلي�ن دورها ف�ي تغيير وجه التاريخ ف�ي العصر الحديث، فإننا س�نظل مثل ذلك 

اإلنسان الذي يريد أن يكنس من أسفل إلى أعلى.

المحا�ضر:
لق�د ألقى الدكتور معج�ب الزهراني الض�وء على )المش�كل المعرفي( الذي 

تعان�ي من�ه ثقافتنا، ومنها بقاء العلوم الدينية إل�ى اآلن عصية على الخضوع للمنهج 

المعرف�ي الحدي�ث ال�ذي أنضجته العل�وم اإلنس�انية الحديثة، ومن الخي�ر للعلوم 

الدينية أن تس�تفيد من هذه المناهج، فالعلوم الدينية ستكتس�ب مزيًدا من االنضباط 
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باالستفادة من المناهج المطبقة في العلوم اإلنسانية.

إن كثيًرا من المش�كالت التي يعاني منها المس�لمون اآلن ربما لو عملوا على 

المش�اركة في حلها مع علماء االجتماع وعلماء النفس وعلماء اللس�انيات وعلماء 

التاريخ لتفكك الكثير منها، والتي ترس�خت م�ن جراء حالة العراك األيدلوجي بين 

فئ�ات المس�لمين ف�ي القديم، وأصبحن�ا فيها ضحايا لع�راك المس�لمين بعد القرن 

الثالث لندفع ثمن ذلك العراك الفئوي بين المسلمين.

ال�ضيخ محمد العليوات )كاتب وعالم دين(:
ا ومحمال   كل الشكر والتقدير للدكتور حمزة، وأعتقد أن هذا اللقاء كان لقاء ثريًّ

بالكثي�ر من الهموم المتعلقة بمج�ال التعليم وهي قضايا كثيرة ومعقدة، ونحن نتفق 

مع الدكتور حمزة في أن التعليم الموجود في هذه الفترة في المملكة بحاجة للكثير 

من اإلصالحات والنظر وإعادة ترتيب األولويات.

أعتق�د أن األهداف في خطط التعليم غي�ر واضحة، ولهذا يختلف على الكثير 

من المعايير الموضوعة لهذا التعليم، ألنه ينبغي أن نثبت أن مجتمعنا مجتمع ديني، 

ونح�ن ال نتص�ور في يوم من األي�ام تعليًما بال منهج ديني، والحقيقة والمس�ألة أننا 

بحاجة إلى منهج يتحدث عن المش�تركات ويؤكدها بي�ن جميع المواطنين. ويبقى 

السؤال الصعب هو: هل هناك إرادة سياسية من أجل إصالح عملية التعليم؟

المحا�ضر:
س�ماحة الش�يخ محمد العليوات، جميعنا نعيش مجتمًعا له خصوصيته، فلدينا 

مك�ة المكرم�ة والمدين�ة المن�ورة، ونحن أمة مس�لمة ترعى هذه المقدس�ات، ومن 

المس�لم به أن يكون التعليم الديني جزًء من التعليم الذي يجب أن يؤكد عليه، لكن 

يجب أن نفكر في نوع التعليم الذي يجب أن يدرس، وهو كما قلتم العلم الذي يؤكد 

المشتركات ويؤكد النزعة اإلنسانية في اإلسالم والنزعة الوسطية والتوجه الوسطي.
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دعوني أختم المحاضرة بالش�كر للجميع والش�كر لراع�ي المنتدى على هذه 

الليل�ة التي س�عدت فيها باالس�تماع لوجهات النظ�ر التي عبرتم عنها، وأنا أش�ارك 

جمي�ع المواطنين آراءهم س�واء في القطيف أو مكة المكرم�ة أو المدينة المنورة أو 

الري�اض أو بريدة وفي أي مكان آخر، فنح�ن جميًعا نريد تعليًما يجعل المتخرجين 

من�ه عاملين جادين لتنمية ه�ذا الوطن وتقوية اللحمة الوطنية بي�ن المواطنين، وأن 

ندفن لألبد التصنيفات والتنابز باأللقاب والبحث عن نقائص اآلخرين، لكي نصور 

أنفس�نا بال نواقص، وهذا موجه لجميع فئ�ات المجتمع، فمجتمعنا مرَّ بهذا الطريق 

لمدة ثمانين سنة ولم يستفد منه شيًئا، وعليه توجب البحث عن طريق بديل.

مدير الندوة:
نتمنى أن نكون قد اس�تفدنا مما طرحه الدكتور حمزة الذي نشكره جزياًل على 

حض�وره معنا الليلة متمنين له التوفيق والس�داد، كما نش�كر الحض�ور الكرام على 

تفاعلهم وتواصلهم المستمر مع أمسيات المنتدى. 



الندوة العا�سرة

المثاقفللة فللي التللراث المكللي، 
الشخصية المكية أنموذًجا 
1426/12/17ه الموافق 2006/1/17م

ال�سيف: الدكتور ايد ب� علي الف�سيل �
كاتب وباحث

مدير الندوة: ذاكر  علي اآل حبيل*)1) �

*  كاتب وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

من مواليد الطائف عام 1984م )1367ه(. �
حاصـل علـى بكالوريـوس فـي التاريـخ مـن كليـة اآلداب  �

بجامعة الملك سعود بالرياض.
ماجسـتير في التاريخ الحديـث المبكر حول منطقة )اليمن(  �

من جامعة الملك سعود بالرياض.
يعمـل حاليًّا على إنهاء بحث رسـالة الدكتـوراة في التاريخ  �

الحديـث من قسـم التاريخ بكلية اآلداب فـي جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة.

لـه مشـاركات فـي العمـل الثقافـي الصحافـي عبـر كتابـة  �
المقـاالت التاريخيـة والثقافية واالجتماعيـة. كتب في كل 
من جريدتي الحياة والشـرق األوسـط اللندنيتيـن، وجريدة 
الرياض والمدينة والندوة عالوة على مجلتي الحج والعمرة، 

وأهاًل وسهاًل الصادرة عن الخطوط الجوية السعودية.
عضو في بعـض الجمعيات كالجمعية التاريخية السـعودية  �

وجمعية تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي.
عضو مؤسس لصالون الروضة الثقافي واالجتماعي. �
لـه مشـاركات في عـدد مـن المؤتمـرات العلميـة المحلية  �

واإلقليمية.
ألقى عدًدا من المحاضرات، وشارك في عدد من الصالونات  �

الثقافية في الرياض وجدة.



المثاقفة في التراث المكي، الشخصية المكية أنموذًجا 

مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحمن الرحيم، الس�الم عليك�م أيها اإلخوة ورحم�ة الله وبركاته، 

وكل عام وأنتم بخير في كل األعياد وبكل المناسبات الجميلة، وأحيي باسم راعي 

المنت�دى وباس�مكم جميًع�ا ضيوفنا الك�رام الذين تحمل�وا عناء الس�فر من الضفة 

األخ�رى لوطننا الحبيب، وجاؤوا ليتحفونا بتواصلهم معن�ا، وليجزلوا لنا عطاءهم 

الثقافي وجميل عملهم الفكري هناك.

الثقافة هي كل ما ينتجه اإلنس�ان معنى ومبن�ى، وفيه يتم تبادل األدوار الزمانية 

والمكانية من منتج ثقافي آلخر عبر حلقات من التواصل اإلنساني. وفي هذه الليلة 

أيه�ا اإلخوة، س�يحدثنا ضيفنا العزيز األس�تاذ زيد بن علي بن عب�د الكريم الفضيل 

عن طبيعة المثاقفة، وتكون الش�خصية الثقافية في منطقة مكة المكرمة، وقبل ذلك، 

سيحدثنا عن صالون الروضة الثقافي واالجتماعي )المركاز(، فأهال به وبكم.

ن�س المحا�سرة:
مع أن الثقافة بحس�ب قول اللس�اني ابن منظور تعني العمل بالس�يف واألخذ 

والحذق وغير ذلك من المعاني التي ال تتوافق مع معناها المشاع في الوقت الراهن 
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ت لتش�مل معاٍن ذات أُطٍر وأبعاٍد  ل�دى العامة والمتعلمة، إالَّ أنها اصطالًحا قد تعدَّ

حضاري�ة واس�عة، ولم يع�د معناه�ا االصطالحي مقتص�ًرا على الجوان�ب العلمية 

المعرفي�ة البحت�ة بل ش�مل مختلف جوان�ب الحي�اة الحضارية فعاًل وس�لوًكا أليِّ 

مجتمع وفي أي زمان، فهي � بحسب ما اتفق عليه في إعالن مكسيكو سنة 1982م 

)1402ه( � »جميع الس�مات الروحية والمادية والعاطفية التي تميز مجتمعا أو فئة 

اجتماعية بعينها، والتي تش�مل الفنون واآلداب وطرائق الحياة والحقوق األساسية 

لإلنس�ان ونظ�م القيم والمعتق�دات والتقاليد«، ولذلك، فإذا كان�ت الحضارة تعني 

االنع�كاس الخارجي لتقدم أيِّ أمة، فإن الثقافة هي جوهرها الباطن المؤثر في أُطر 

وأبعاد تلك االنعكاسات سلًبا أو إيجاًبا عبر مختلف الحقب التاريخية والمجتمعات 

البشرية.

ق اللغويون بين منطوق ومفهوم لفظ�ة )الثقافة( و)العلم(  وعل�ى هذا، فقد ف�رَّ

و)المعرف�ة( المتفق�ة جميعها في المفهوم الداللي، إالَّ أنها ق�د تباينت في مفهومها 

االصطالح�ي، فالعلم مثاًل: هو م�ا تحدد بقواعد وأُطٍر منطقية واضحة متفق عليها، 

في حين تأخذ لفظة المعرفة معنى أبعد لتش�مل مختل�ف الجوانب العلمية والفنية، 

والجام�ع بينهم�ا هي الثقاف�ة، حيث يندرج تح�ت لوائها كل ما س�بق، لتتمازج بعد 

ذلك بالقوالب الحسية والوجدانية اإلنسانية المتمثلة في مختلف سلوكياتنا ومظاهر 

حياتنا.

وبحك�م أن الجوانب العلمية والمعرفية في مدين�ة مكة المكرمة المعظمة غير 

معزولة عن طبيعة ش�خصيات أهلها المادية والوجدانية، التي المس�ها شعاع التلقي 

الرباني المنزل على س�يدنا محمد ص المتسلس�ل نوره جياًل بعد جيل عبر خاصية 

اإلسناد أو العنعنة، عالوة على تأثر تلك الشخصية بقدسية المكان وبروح ومظاهر 

ة على قيم التس�امح والمحبة والخير، فق�د آثرُت أن يكون  التعالي�م الديني�ة الحاضَّ

عن�وان هذه الورق�ة الموجزة منطلًق�ا من أطياف ه�ذا النور، وتل�ك المعرفة وليس 
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بمعزل عنها.

وكم�ا هو مع�روف فقد أف�رزت لنا العص�ور التاريخية العديد م�ن المدن التي 

تس�نمت بإنتاجها المعرفي وإشعاعها الحضاري ذروة المجد الثقافي، وأخذت كل 

مدين�ة منه�ا دوره�ا الرائد في الصدارة، ث�م ما لبثت أن تراجعت ف�ي مصلحة مدينة 

أخ�رى، إالَّ أن�ه ق�د خرج عن ت�داول ه�ذه القاعدة عدد م�ن المدن اإلنس�انية ذات 

الجوه�ر الروحان�ي، وتأتي ف�ي صدارتها مكة المكرم�ة لتجمع بي�ن نعمتين: نعمة 

العافية والسؤدد، ونعمة العقل والمعرفة، منذ إنشائها إلى أن تقوم الساعة.

وقد حظيت المدينة المكرمة باهتمام العرب قاطبة قبل اإلسالم، فكانت كعبتهم 

ومرجع خالفاتهم ومكمن تجارتهم، وصارت إلى المزيد بعد ظهور اإلسالم وبعثة 

خير اإلنس�انية من بين ش�عابها ليع�م بنوره األرجاء، ويبرق به ت�اج الثمرات الثقافية 

التي عكس�تها المدينة المقدس�ة لألمة جمعاء، فصارت المصدر واالنعكاس في آٍن 

واحٍد، ومنها واليها خرج العلم والعلماء.

ومع أن الرس�الة النبوية لم تستقر بها بعد هجرتها منها، وكذلك حال القيادات 

السياس�ية للدولة اإلس�المية، إالَّ أنها قد احتفظت بمرجعيتها اللوجس�تية وشكلت 

المرتك�ز السياس�ي الرئي�س لقيام ش�رعية الخلفاء اإلس�الميين من�ذ العهد األموي 

وحت�ى العه�د العثمان�ي، وكان ذل�ك أن أدَّى إل�ى تجان�س محورية دوره�ا الديني 

والعلم�ي والسياس�ي، باإلضافة إلى محوريته�ا الروحانية في نس�ق ثقافي فريد من 

نوع�ه، اس�تمر عبر مختل�ف الحقب التاريخي�ة وبخاصة في حال تحقق االس�تقرار 

السياس�ي، ال�ذي تنعكس مالمحه عل�ى الفعل الثقاف�ي بمختلف جوانب�ه المعرفية 

والحضارية المتمثلة في الكثير من ألوان العادات واألعراف المكية المتنوعة بتنوع 

أطياف س�كانها، حيث كانت وال زالت تلك المدينة الخالدة جامعة لكل األجناس 

واألع�راق الممتزجة ف�ي بوتقة ثقافية واحدة. وهو ما س�مح على الصعيد المعرفي 

ببروز العديد من العلماء األفذاذ في مختلف فنون المعرفة، الذين جالوا في األقطار 
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مؤثري�ن ومتأثري�ن، األمر الذي ش�جع الكثير من طلب�ة العلم الراغبي�ن في الهجرة 

إل�ى بيت الله الحرام ومجاورة كعبته المش�رفة على فع�ل ذلك، فأثمر ذلك كله عن 

جوٍّ علميٍّ صاٍف س�اهم في ازدياد الوهج اإلش�عاعي العلمي والمعرفي، وذلك ما 

اصطل�ح فقهاء المعرفة وعلماء األنثربلوجيا عل�ى توصيفه بلفظ )المثاقفة( للداللة 

على إيجابية وحيوية السلوك الحضاري أليِّ مجتمع. 

المثاقفة في التاريخ المكي: 
وعل�ى ذل�ك، فالمثاقفة تعن�ي عملية التغيي�ر والتطوي�ر الثقافي الط�ارئ على 

اء حميمية التواص�ل والتفاعل بين بعضها البعض،  مختلف الجماعات البش�رية جرَّ

باعتب�ار م�ا تحمل�ه كل أم�ة م�ن رغبة ف�ي معرفة اآلخ�ر واس�تثمار ما لدي�ه من قيم 

ومعطي�ات إنس�انية وحضارية نبيلة، وهو ما ي�ؤدي إلى تنمية كيانها الثقافي بش�كل 

ا تعكس�ه من روح  خ�الَّق غير ُمِض�رٍّ بمقومات الهوي�ة القومية وثوابته�ا، فضاًل عمَّ

الثقة والتس�امح بين األفراد والجماعات، إذ تزيل كثيًرا من األوهام، وتس�اعد على 

ة التوتر  تفعيل القواسم المشتركة بين مختلف األطياف، األمر الذي يخفف من حدَّ

يها الجهل باآلخر واإليمان بما تكون في  وسلبيات العداوة البينية، التي عادة ما يغذِّ

الذهنية من أحكام سلبية مسبقة عنه. 

 وعليه، فإن شيوع ثقافة المثاقفة في أيِّ مجتمع بصورتها اإليجابية البعيدة عن 

مالمح االقتباس الكلي واالس�تعارة العمياء سيوفر مساحة كبيرة لنماء ثقافة إيجابية 

أخ�رى، وه�ي ثقاف�ة نقد الذات التي ت�دلُّ على مبل�غ ودرجة الوعي بال�ذات النابع 

من بعث الحركة النقدية البينية الش�املة المهتمة بالكش�ف عن مس�احات الصواب 

والجمال في مختلف مناحي الحياة بأسلوب علميٍّ ملتزم بقواعد الحق واإلنصاف 

والتحل�ي باألدب والخلق الرفيع، ما س�يمكننا من إعادة ق�راءة تراثنا القراءة الواعية 

يون سمات  القادرة على استش�راف المس�تقبل ومتابعة تحدياته. وهكذا عاش المكِّ

وخصائ�ص ثقافة المثاقفة لما قدر لمدينته�م أن تكون أول أنموذج للمدينة الكونية 
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باعتباره�ا موئل جميع البش�ر ممن آمن بدعوة س�يدنا محمد علي�ه وعلى آله أفضل 

الصالة والتسليم. 

مالمح و�ضمات ال�ضخ�ضية المكية: 
كان وم�ا يزال الح�ج بروحانياته ومادياته أهم مؤثر يصبغ حياة المكيين بصبغة 

ا عل�ى الصعيد اللغوي  التعاي�ش، ويعم�ل على توجيه ذواته�م توجيًها مهنيًّا ومهاريًّ

والنفس�ي واالقتصادي، وتش�كل ش�خصية المكيي�ن التي تتميز بالقب�ول واالنفتاح 

على اآلخر درجة عالية من التسامح واإليمان مؤكدة على حتمية التنوع بين ساكني 

المكرم�ة؛ فه�م، عالوة عل�ى األصيلين من العرب م�ن أهلها وس�اكنيها، يتكونون 

من جاليات وقبائل عدة أثر بعضها على بعض، مش�كلين نس�يًجا واحًدا بخصائص 

وسمات عالمية ضمن بوتقة وهوية واحدة وبلهجة مشتركة وعادات وتقاليد واحدة 

تش�كلت واندمجت جميعها ضمن خصائص الشخصية الحجازية، تلك الشخصية 

المختزل�ة في أهل مكة المكرمة، التي تمكن الرحالة األديب المصري محمد لبيب 

البتنوني في كتابه »الرحلة الحجازية« من تشخيص لبُّ مالمحها بقوله: 

»خلي�ط في خلقهم، فتراهم قد جمعوا إلى طبائعهم وداعة األناضولي وعظمة 

الترك�ي واس�تكانة الجاوي، وكبرياء الفارس�ي ولين المصري وصالبة الشركس�ي، 

وس�كون الصيني ووحدة المغربي وبس�اطة الهندي، ومكر اليمني وحركة السوري 

وكسل الزنجي ولون الحبشي، بل تراهم جميًعا بين رفعة الحضارة وقشف البداوة«.

ول�م يتوقف األث�ر اإليجابي لحركة المثاقف�ة في مكة المكرمة المش�رفة على 

الجانب االجتماعي وحس�ب، بل امتد بأثره اإليجابي إل�ى الجوانب العلمية أيًضا، 

إْذ يش�ير معالي األس�تاذ الدكتور عبد الوهاب أبو س�ليمان في كتابه النفيس »الحرم 

الشريف الجامع والجامعة« � وهو مقدمة تاريخية للنهضة الفقهية في مكة المكرمة 

خ�الل القرن الرابع عش�ر الهجري � إل�ى أن الوافدين كانوا مح�ور النهضة العلمية 
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ومصدر نشاطها، وهو ما يؤكده أيًضا األستاذ محمد عمر رفيع في كتابه القيم »مكة 

المكرمة في القرن الرابع عشر الهجري«، الذي أوضح مشاركة العديد من الجاليات 

الس�الفة في نمو وتيرة الحركة العلمية عبر اهتمامها ببناء المدارس وإقامة الحلقات 

العلمية في مختلف المعارف والفنون داخل أروقة وساحات الحرم الشريف وعلى 

حصيات�ه الطاه�رة، أو ضمن مدارس مبثوثة ف�ي أحياء وأزقة مك�ة المكرمة عمرها 

الله، كالمدرس�ة الصولتية ونسبتها إلى السيدة الهندية صولة النساء صاحبة الوقف، 

والمدرس�ة الفخرية العثمانية التي أسس�ها الشيخ عبد الحق ونس�بها إلى أكبر داعم 

له�ا وه�و نائب حيدر أباد ف�ي مجلس المبعوثي�ن عثمان على خان، ومدرس�ة باب 

سها الشيخ سعد الله الهندي، ومدرسة دار العلوم بمحلة الشامية،  الباسطية التي أسَّ

ثم بشعب علي التي أسسها مشائخ الجاوة، وإلى غير ذلك من المدارس. 

ولم تس�تفرد مك�ة المكرم�ة باس�تحواذ إيجابي�ات خصائص ومالم�ح التأثير 

والتأثر، بل انعكس�ت إيجابياتها على مختلف مناطق العالم اإلسالمي وبخاصة في 

مناط�ق الصراع الفكري على الهوية الدينية خ�الل عهود االحتالل، ومن ذلك مثاًل 

ما تأسس في إندونيسيا من مدارس نهضة العلماء التي زاد تعدادها على األربعمائة 

بفضل تشجيع فقهاء الحرم وعلمائه.

كما امتدت المثاقف�ة بتأثيرها اإليجابي إلى الجانب اإليماني والفكري، حيث 

حض�ت كل طائف�ة برجاله�ا الذين يعمل�ون على خدمته�ا وتس�هيل حركتها خالل 

مواس�م الح�ج والعمرة، كما تع�ددت المذاهب ف�ي مكة المكرمة بتعدد الس�حن، 

وتشكلت األفكار بين جنباتها بتنوع األذهان وتباينها دون أن يعمل أحد على إقصاء 

اآلخ�ر أو نفيه، فوج�دت المقامات المذهبية المتعددة التي تقاس�مت أروقة الحرم 

وحصياته، فتمت � على س�بيل المثال � في القرن الرابع عش�ر الهجري وصواًل إلى 

مرحلة س�ابقة دراس�ة الفق�ه المالكي في حصوة ب�اب أجياد على يد الش�يخ جمال 

مالكي والشيخ علي حسين المالكي والشيخ عابد المالكي، وفي رواق باب السالم 
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على يد السيد عباس بن عبد العزيز الدباغ والسيد علوي بن عباس الدباغ المالكي، 

وم�ن بعدهم الس�يد محمد علوي، وف�ي حصوة باب العمرة على يد الش�يخ محمد 

نور س�يف، وتمت دراسة الفقه الحنبلي في حصوة باب العمرة على يد الشيخ عمر 

حم�دان المحروس�ي، وفي حصوة باب علي على يد الش�يخ محم�د بن مانع، وفي 

رواق ب�اب المل�ك س�عود على يد معالي الش�يخ صالح بن حميد، والش�يخ محمد 

السبيل، ومقابل باب النبي على يد الشيخ طه البركاتي، وغيرها الكثير. 

كما ش�ملت الدراس�ة عدًدا من جوانب المعرفة العلمية كالفلك والرياضيات 

واللغ�ة وعلومه�ا والتاري�خ وفنون�ه، وم�ن ذلك م�ا تمت دراس�ته في عل�م الفلك 

والمواقي�ت على يد الش�يخ خليف�ة النبهاني في حص�وة باب الداوودي�ة، وما تمت 

قراءت�ه ف�ي الرياضيات على يد الش�يخ زيني كتبي ف�ي رواق باب زي�ادة، وما تمت 

دراس�ته في التاريخ على يد الش�يخ محم�د العربي التباني بين باب الباس�طية وباب 

الزيادة. وما تمت دراسته في األدب واإلنشاء على يد السيد إبراهيم نوري في رواق 

ب�اب الوداع.... إلى غير ذلك من الفنون والمع�ارف التي يحدونا األمل في الوقت 

الراهن إلى إعادة وتيرتها وتوسيع دائرتها لتشمل مختلف المذاهب اإلسالمية التي 

أقرته�ا وثيق�ة مكة المكرم�ة التاريخية مؤخ�ًرا، ونص عليها المؤتم�رون من زعماء 

األمة وقادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 

حفظ�ه الل�ه في ب�الغ مكة المكرم�ة الذي كرس اإليم�ان بمفهوم حتمي�ة التنوع في 

نفوس�نا، وعزز من آليات التعايش بين جنباتنا، ليس على مس�توانا المكيِّ فحس�ب، 

بل على الصعيد اإلسالمي والعالمي كذلك.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ وا�ضف كابلي )الم�ضرف على منتدى الرو�ضة بجدة(:

كل م�ن ولد ونش�أ وتربى في مك�ة المكرمة فهو من أهلها، ويش�رفني أن أكون 
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م�ن أهلها أًبا ع�ن جد وعاماًل في الطواف�ة التي تعلم منها أهل مك�ة المكرمة لغات 

متع�ددة، فقد كن�ا نحاول تعلم كيفية التحدث مع الحجي�ج بلغتهم وفهم الكثير عن 

عاداتهم لنتش�رف بخدمتهم، إالَّ أننا ولألسف الش�ديد فقدنا هذه المهنة التي كانت 

م�ن عاداتنا القديمة، ولق�د كان المطوف قديًما يكرم الح�اج لثالثة أيام كضيف في 

بيته يتعايش معه ثم له أن ينتقل إلى الدار التي ينوي السكن فيها بعد ذلك، وكان بين 

المطوف والحجاج عالقة أش�به بالعالقة األس�رية، حيث يس�افر المطوف إلى بالد 

الحاج ويقيم معه عدة أشهر حتى يجمع عدًدا من الحجاج الذين يأتون تحت اسمه 

كمطوف في العام القادم. 

أم�ا العالق�ة بين أهل مكة المكرم�ة واإلخوة المقيمين فيه�ا فتتضح من خالل 

)اإلركاز( وه�ي المجال�س الت�ي يقيمه�ا العم�دة أو كبي�ر الحي حي�ث تجتمع كل 

الطبقات البشرية في الحي بما فيهم األفارقة والجاوة، وبين مختلف فئاتهم عالقات 

تصاهرية كثيرة، فترى األب حضرميًّا والزوجة إندونيسية، أو يكون قرشيًّا والزوجة 

لبنانية أو سورية أو أرمنية.

الدكتور عدنان الزهراني )ع�ضو منتدى الرو�ضة بجدة(:
لي�س لديَّ إضافة على ما س�بق، لك�ن أود القول أن المثاقف�ة كوظيفة ال ُبدَّ أن 

نسعى إليها جميًعا بطريقة أو بأخرى، مع محاولة اغتنام الفرصة السانحة في الوقت 

الحال�ي لتأكي�د مث�ل هذا ال�دور في مك�ة المكرم�ة، وإن كانت في الحقيقة ليس�ت 

بقاصرة على أهل مكة المكرمة وحدهم إالَّ من حيث الخصوصية التي تؤهلها لمثل 

هذا، وال يجب أن نعفي باقي المناطق من المثاقفة التي ال ُبدَّ أن تعمَّ جميع المناطق 

لما لها من دور في تبادل الخبرات. 

االأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل )كاتب(:
هنالك كثير من كتب الرحالة والس�ير التي ذكرت وجود المذهب الش�يعي في 
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مك�ة المكرم�ة والمدينة المنورة، خاصة ف�ي كتب المغاربة، فكيف ولماذا انحس�ر 

الوجود الشيعي بطوائفه الزيدية أو االثني عشرية أو اإلسماعيلية في الحجاز؟

االأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(:
سعيد وأنا أستمع لبعض النخب المثقفة في المنطقة الغربية، هذه المنقطة التي 

فع�اًل خرجت من التنمي�ط الثقافي للرؤية الواحدة الباحثة عن األرضية المش�تركة. 

وأس�ئلتي ه�ي: هل من الممك�ن أن يوجد نقد ذاتي ضمن هذا المن�اخ القاتل أصاًل 

لوجود العقل النقدي كما نش�هده على كل المستويات؟ ثم أال تعتقد أنه قد مرَّ على 

مك�ة المكرمة عليها مدة م�ن الزمن برزت فيها بعض المدن في التاريخ اإلس�المي 

متفوقة كبغداد � مثاًل � مهمش�ة دور مكة المكرمة السياسي واالجتماعي والثقافي؟ 

وه�ل يوجد لديكم وثائق وآثار تدل على التخريب المتعمد من قبل حركة القرامطة 

في مكة المكرمة أم أن مش�روعها سياس�ي ورؤاها السياس�ية هي التي ش�وهت دور 

هذه الحركة؟

وأخيًرا، ما هو موقف المثقف المكيِّ من ممارس�ة ثقافة اإلقصاء التي تمارس 

اآلن عبر اإلعالم جهاًرا مع ما أنتجته وثيقة مكة المكرمة؟ والخطوات التي اتخذها 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؟

االأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )نا�ضط اجتماعي(: 
من المعروف وجود تنوع وتعدد إثني في مكة المكرمة كونها قبلة المس�لمين، 

مما جعل الهجرة مس�تمرة إليها من كافة بلدان المسلمين، كيف ينعكس هذا التنوع 

على صورة اللحمة الوطنية؟ وكيف يتهيأ االنتماء الوطني لمن استوطن مكة المكرمة 

منذ فترة قصيرة؟ أم أن ذلك االنتماء هو انتماء ديني فحس�ب؟، وكيف ينعكس هذا 

االخت�الط أو هذا التواجد اإلثني الكبير في مك�ة المكرمة على الحياة الفنية باعتبار 

انعكاس ما تجلبه هذه القوميات للمعايشة؟ وأالحظ أن األستاذ ذكر عدة أسماء لها 
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مكانتها العلمية الدينية المعروفة مثل الش�يخ إبراهيم ش�عيب تلميذ الش�يخ علوي، 

بينما لم يذكر أسماء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي! 

المحا�ضر:
س�أحاول أن أجي�ب عن بع�ض المداخ�الت باختصار ألننا قصدن�ا إلى طرح 

ومض�ات مختصرة، واخت�رت الومض�ة الثقافية وص�واًل إلى وثيقة مك�ة المكرمة، 

والواق�ع أن مكة المكرمة فيه�ا الكثير من التجانس على الصعيد الفني واالجتماعي 

في الزواج وفي التشكيالت المقامية األخرى.

لمكة المكرمة هويتها التي ال تعني بالضرورة عدم وجود التمايز فيها، فهنالك 

تمايز طبقي داخل مكة المكرمة لكن هذا التمايز من الصعب مالمس�ته بش�كل كبير 

ل فيها بعض الحكام واألش�راف الطاغين  إالَّ ف�ي بع�ض الفترات التاريخية التي أصَّ

ف�ي حكمهم ه�ذا التمايز الطبقي في إط�ار بعض الحدود والقضاي�ا، لكنه يبقى من 

الصعب مالحظة هذا التمايز الطبقي.

أما عن الش�خصيات المكية التي ذاع صيتها على مختلف المس�تويات، فلدينا 

كثير من األسماء من العمد والشخصيات التي لها مكانتها االجتماعية بفضل قيمتها 

االجتماعية من جنسيات متعددة، ولم تكن في يوم من األيام القيمة االقتصادية هي 

المحرك للش�خصية المكي�ة، وإنما كان العمل االجتماعي هو المحرك للش�خصية 

المكي�ة، وإذا كان الش�يخ إبراهي�م ش�عيب قد حصل عل�ى مكانته ألن�ه رجل دين، 

فهنالك أشخاص آخرون قد حصلوا على مكانتهم ألنهم )يابات( وهذه لفظة مكية 

تخص أبناء الحارة. 

إالَّ أنن�ي أتصور حاض�ًرا أن المثقف المك�ّي قد غيب ال بمعن�ى عدم وجوده، 

فالمثق�ف المك�ّي موج�ود ولكن وجوده بهوي�ة أخرى في ثقافة أخ�رى، وقد أدرك 

الخطاب السياس�ي بوادر هذه األزمة وقرر الخطاب السياس�ي أن يعالج هذه األزمة 
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على صعيد مكة المكرمة وخارجها فيما يعرف بالحوار الوطني، وهو توجه واضح 

من هذه القيادة برئاسة خادم الحرمين الملك عبدا لله، وهذا التوجه هو الذي يجب 

أن نتفاع�ل مع�ه وأن نبتع�د عن الماضوية ف�ي ترديد مفهوم خطابن�ا ومفهوم قراءتنا 

ا على أسئلة األستاذ منصور آل سالط. لتراثنا، وربما أفاد هذا الكالم ردًّ

أم�ا الس�ؤال عن القرامط�ة فجوابه من واق�ع خبرتي في الدراس�ة التاريخية أنه 

ل�م يك�ن لهم عمل تخريبي داخل مكة المكرمة إالَّ ما يس�مى بأخذ الحجر األس�ود 

إل�ى البحرين كما كانت تس�مى في تلك الفترة، وقد كانوا غ�زاة ولم يحلوا في مكة 

المكرم�ة كم�ا ذكرت بع�ض الدراس�ات، وال أملك ش�خصيًّا أيَّ معلوم�ات وافية 

حولهم باعتبار أني درست عنهم دراسة شمولية وليست متخصصة.

أم�ا الكالم ع�ن اللحم�ة الوطنية في مك�ة المكرمة فه�و على ش�قين، اللحمة 

الوطني�ة للمكيي�ن، وهؤالء هم الذي تمازجوا وأصبح�وا يمثلون ثقافة واحدة وهم 

ت بهم ع�دة أدوار داخ�ل مكة المكرم�ة، واللحمة الوطني�ة ذات الصبغة  الذي�ن مرَّ

الدينية للمهاجرين الوافدين، وهم يعشقون مكة المكرمة لذات مكة المكرمة كونها 

مدينة أممية إسالمية تحمل رسالة إنسانية أكثر مما تحمل رسالة وطنية مخصوصة. 

والمكي�ون ممن دخلوا ضمن ه�ذا الكيان الواحد الس�عودي أصبحوا وطنيين بهذا 

الع�رف القطري اإلقليم�ي حاملين في دواخله�م وطنًا أكبر بحج�م عدد األجناس 

والسحنات الموجودة في أروقة الحرم المكي الشريف.

وبخصوص س�ؤال األخ عب�د الباري الدخيل، فالجواب ه�و أن مكة المكرمة 

كانت إلى مرحلة سابقة تحكم بواسطة األشراف الزيدية، فيما كانت المدينة تحكم 

من قبل األش�راف االثني عش�رية الذين كان لهم حضور لكن�ه اختفى خالل الثالثة 

ق�رون الماضي�ة، وقد تكون هنال�ك عوامل عدة قد أدت إل�ى اختفائهما من ضمنها 

الصراع الطائفي الذي ما نزال نعيش تبعاته ما بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية 

الذي أخرجت فيه الدولة العثمانية هذين المذهبين بشكل أو بآخر من إطار الحركة 
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الثقافي�ة في مكة المكرمة المكرمة، وقد انكفأ المذهبان على نفس�يهما ولم يحاوال 

البقاء ضمن نطاق إيجابي.

االأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
مداخلتي تدور ح�ول العوائل في مكة المكرمة، ومنها عائلة المصلي وأخصُّ 

منها المطوف أحمد المصلي، فما الذي يذكره األستاذ حول هذا؟

وفيما يتعل�ق بمكة المكرمة وثقافتها وآثارها، م�ن المعروف أن تاريخ وتراث 

مكة المكرمة يش�ع بكل األنوار ومن جميع الزوايا، وقد يحفظ التاريخ والتراث في 

المتاحف، لكنا قلما نسمع عن متاحف مكة المكرمة، وما وجد منها لم يسلط عليه 

الض�وء اإلعالمي بالرغم من أنها موطن الرس�ول األعظم وف�ي كل بقعة له فيها أثر 

وحادث! 

االأ�ضتاذ باقر الها�ضم )اإعالمي(:
ه�ل زاد التن�وع البش�ري من الثقاف�ة والتراث المك�ي؟ وهل حافظ�ت ثوابت 

المجتمع على عراقة الثقافة القديمة المكية؟ ما أثر األنساب القديمة على المجتمع 

المك�ي؟ وما صلتها بمك�ة المكرمة وخارجها؟ وهل ما نش�اهده من حمل البصمة 

الصوفي�ة في مجال�س المدح واألع�راس التراثي�ة المكية هو من أص�ول المجتمع 

المكي أو المصري أو النقشبندي؟

االأ�ضتاذ اأحمد العبا�ضي )موظف حكومي(:
اختار الله أناًس�ا معينين ليكونوا جوار بيته المقدس وكانت الحظوة ألهل مكة 

المكرم�ة، إالَّ أن�ه عن�د الحديث ع�ن أهل مك�ة المكرمة، واألصيل منه�م فإنك لن 

تجدهم إالَّ على قلة، فكما ذكرت أن كل من عاش في مكة المكرمة فهو من أهلها.

وع�ن المدارس التي أقيم�ت في مكة المكرمة فهي كثيرة ومن بينها المدرس�ة 
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الصولتي�ة الت�ي أقامتها صولة النس�اء ونس�بت إليها والتي وكلت الش�يخ رحمة الله 

أمره�ا وأرادت من�ه أن يبن�ي لها وقًفا ف�ي مكة المكرم�ة، فاقترح عليها الش�يخ بناء 

مدرس�ة باعتبار أن األوقاف كثيرة في مكة المكرمة، فبنت أول مدرس�ة في الجزيرة 

وسميت بالصولتية نسبة إليها.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر األخوة األعزاء، األس�تاذ زيد الفضيل وأعضاء منت�دى الروضة الثقافي 

الك�رام عل�ى حضورهم ومش�اركتهم لن�ا ه�ذا اللقاء الطي�ب، حيث ش�رفونا بهذه 

المشاركة وهذا الحضور، وأنسنا بهذا الحديث الطيب عن مكة المكرمة وقدسيتها، 

وع�ن اإلنس�ان المثق�ف المنفت�ح وعن أهمي�ة التعدد ف�ي المجتمع�ات التي كانت 

س�ائدة إلى فترة قريبة ف�ي مختلف مناطقنا، وقد آثرنا التحدث بش�كل تفصيلي عن 

حال�ة التع�دد والتعايش الت�ي كانت س�ائدة في مك�ة المكرمة حيث التعدد بش�كل 

أوس�ع وبش�كل أكثر عمًقا وانعكاًس�ا على الثقافة وعلى كثير م�ن التوجهات، ومن 

د البحث في قضية تأكيد أهمية التن�وع والتعدد، وأهمية التعايش بين  حي�ث إنه يجدِّ

المجتمعات مهما اختلفت أصولها وتوجهاتها وأفكارها ومذاهبها.

وقد س�عى األس�تاذ زيد الفضيل وباقي أعضاء منتداه )منتدى الروضة الثقافي 

واالجتماعي( إلى التركيز على حالة التنوع والتعددية القائمة لديهم هناك، وحاولوا 

أن يس�تفيدوا من هذه التعددية إلبراز المنتدى بحضوره المتنوع بمش�اركة مختلف 

األطي�اف في�ه، وأعتق�د أن هذه هي الحال�ة الطبيعية التي ينبغي أن تس�ود. ونس�عى 

نح�ن كذلك في المنتدى س�عينا إلى تكري�س هذه الحالة منذ تأسيس�ه، وقد حاولنا 

أن نن�وع من ط�رح البرنامج وكذلك الضيوف والحض�ور ليمثلوا مختلف األطياف 

واالتجاهات ويعبروا عن آرائهم وأفكارهم بصور مفتوحة وحرة.

نح�ن نه�دف من خالل ه�ذا المنتدى إلى خل�ق حالة من التواص�ل وحالة من 
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التثاق�ف المفت�وح والحر، وأن يت�م التعبير عن اآلراء بش�كل صريح وواضح، عائد 

على ما فيه المصلحة العامة لنبني أسًسا صحيحة وسط تبادل الرأي ووجهات النظر 

ولنصل آخًرا إلى إنضاج حالة الحوار في المجتمع.

المحا�ضر:
أس�رة آل مصل�ي ف�ي مكة المكرم�ة هم من تج�ار الذه�ب، وهم أس�رة يمنية 

مش�هورة باعتبار أن أصول العرب تعود لليمن، وربما كانت المصلي أس�رة نزحت 

من اليمن إلى مكة المكرمة أو إلى المنطقة الشرقية وإلى غيرها من المناطق.

فيم�ا يتعل�ق بآثار مكة المكرمة، ف�إن كثيًرا منها قد اندثر وب�دل، كمكان والدة 

النب�ي ص ومول�د الس�يدة فاطم�ة الزه�راء، وفي ذل�ك آراء ق�د ذكرها على س�بيل 

التحقيق األستاذ الدكتور محمد عبده يماني في كتابه »خديجة«. أما التنوع البشري، 

فال ش�ك أنه زاد من التراث المكيِّ وفي ثقافته وأبرز أش�كاله ثقافة المجاورين التي 

افتقدناه�ا في الوق�ت الراهن، التي أثرت في صقل مخرج�ات ثقافتها تأثيًرا عجيًبا، 

وقد ش�هدت ش�خصيًّا في صغري عدًدا من المجاورين الذين تبتل�وا وانقطعوا إلى 

بي�ت الله الحرام. وفيما نش�اهده م�ن تمثل للصوفية في الت�راث المكي هو كذلك، 

ألن مكة المكرمة دبغت بالبصمة الصوفية وغيرها من البصمات.

وعن األصول واألنساب في مكة المكرمة، فهنالك أنساب أصيلة؛ وحين أقول 

إن كل من عاش في مكة المكرمة فهو مكي وليس في ذلك جدال، ولكننا ال نستطيع 

ف�ي الوقت ذات�ه أن نخلي أهل مكة المكرم�ة من أهلها، وفي النهاية القرش�يون هم 

أهلها، وهم في الوقت الراهن من نس�ل آل البيت الذين يس�تطيعون إثبات أنس�ابهم 

بتسلسلها إلى رسول اللهA، وإلى آل البيت األشراف والسادة.

نحن ال نس�تطيع أن نلغي األنساب هكذا، فهذيل قبيلة عربية أصيلة استوطنت 

مكة المكرمة، ولحيان قبيلة عربية أصيلة استوطنت مكة المكرمة كذلك وتعيش في 
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مكة المكرمة إلى اليوم، وبالتالي هؤالء هم الس�كان األصليون، وكذلك من جاؤوا 

مكة المكرمة بعد ذلك ألن كل إنسان أصيل في بلده وأصيل بين قومه وجنسه.

أخيًرا، أتمنى من الله س�بحانه وتعالى أن تكون هذه الورقة قد أثارت ش�يًئا في 

نفوسنا لكي نتقدم لألمام، ال أن نرجع للوراء ونناقش الماضي، ومع أنني متخصص 

ف�ي التاري�خ إالَّ أنن�ي أريد التاريخ قوة دافعة وليس�ت ق�وة مهبط�ة، وأودُّ أن نقتبس 

الجمالي�ات منه، وأن نعدل من س�لوكنا لننفع بعضنا البعض، وأودُّ أن أقدم الش�كر 

ه في هذه األمس�ية باألس�تاذ  جزي�اًل ل�كل من داخ�ل بأفكاره القيم�ة، وأحبُّ أن أنوِّ

جعفر الشايب وأن أشكره أيًضا باعتباره مديًرا لهذا المنتدى وراعًيا له.

مدير الندوة:
باسمي أصالة، ونيابة عن راعي المنتدى األستاذ جعفر الشايب، أقدم لألستاذ 

زي�د الفضي�ل جزيل الش�كر وعميق التقدير لتش�ريفه هذه األمس�ية، داعي�ن الله له 

بالتوفيق والسداد لما قدمه من طرح مميز وعرض شائق. 
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ال�سيرة الذامية لل�سيوف:
الأ�ستاذ عبد اهلل العثمان:. 1

 حاصل على بكالوريوس اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول  �
والمعادن.

 نائب رئيس مجموعة العثمان. �
 عضـو في العديد من المجالس واللجان كمجلـس إدارة الغرفة التجارية  �

الصناعية للمنطقة الشرقية.
الأ�ستاذ محمد المري�سل الع�سي�س:. 2

 حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة شمال أريزونا  �
بالواليات المتحدة األمريكية.

 مدير عام مؤسسة محمد غرم الغامدي لتجارة المواد الكهربائية. �
 عضو في بعض الهيئات واللجان كالهيئة السعودية للمهندسين السعوديين. �
الأ�ستاذ �سلمان ال��سي:. 3

 حاصـل عـل درجـة البكالوريوس فـي إدارة األعمال مـن جامعة الملك  �
سعود بالرياض.

يرأس مجموعة شركات تجارية وصناعية وطبية وعضو مجلس إدارة في  �
شركات أخرى.

 حاصـل علـى العديد مـن الدورات في االسـتراتيجيات الماليـة واإلدارة  �
اإلسالمية.

الأ�ستاذ غ�سان النمر:. 4
حاصل على دبلوم في إدارة األعمال. �
مالك ومدير شـركة غسـان التجارية، ورئيس مجلس إدارة مصنع  �

غسان النمر للذهب والمجوهرات.
عضـو لجنـة الذهـب والمجوهـرات بالغرفـة التجاريـة الصناعية  �

بالمنطقـة الشـرقية، وزميـل جمعيـة رجـال اإلعمـال والصداقـة 
األوروبية.
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مقدمة مدير الندوة
 نرحب بكم جميًعا، وباإلخوة الضيوف األعضاء والمرش�حين لمجلس إدارة 

الغرفة التجارية، وبرجال األعمال والمثقفين والشخصيات االجتماعية في المنطقة 

لحضورهم هذه األمس�ية، الت�ي خصصت للحديث عن انتخاب�ات الغرفة التجارية 

واألبع�اد االجتماعية، ضمن س�عي المنتدى للتفاعل مع األنش�طة والفعاليات التي 

ت�دور حولنا. وكما تعرفون، فإن االنتخاب�ات في هذه الدورة لها تفاعالتها الخاصة 

على مس�توى المملكة بش�كل أكثر م�ن االنتخابات الماضية، وذل�ك عائد للتفاعل 

االجتماعي مع هذا النشاط والمتداده إلى نشاطات أشمل وأوسع. 

كذلك أرحب بأعض�اء مجموعة التعاون لحضورهم وتفاعلهم المس�تمر منذ 

فترة طويلة في هذه المنطقة، ويس�رني أن أرحب بكل من األستاذ عبد الله العثمان، 

واألستاذ محمد العسيس، واألستاذ سلمان الجشي، واألستاذ غسان النمر، واألستاذ 

عل�ي المال، عضو مجلس المنطق�ة وعضو مجلس إدارة الغرف�ة التجارية لدورات 

عديدة. وآمل أن تكون األمسية فرصة للحوار والنقاش والتعرف إلى الغرفة التجارية 

وعلى المجاالت التي يمكن أن تقدمها ليس فقط على صعيد رجال األعمال، وإنما 
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ُعد االجتماعية والخدماتية التي توفرها الغرفة للمجتمع. كما آمل أن  على كافة الصُّ

يتم طرح األفكار التي يمكن أن يس�تفيد منها رجال األعمال والمرش�حين لمجلس 

اإلدارة الق�ادم من أج�ل أن يتفاعلوا مع قضايا ومطال�ب المجتمع وأن يضعوها في 

عين االعتبار حتى يحين المجلس.

ندع�و الله لهم بالتوفيق والنجاح في ه�ذه االنتخابات، وأن يحققوا ما يصبون 

إلي�ه عب�ر التفاعل المتبادل مع المجتمع من أجل تطويره وتقديم خدمات أفضل له، 

ا في هذه القضايا. ونتمنى أن يكون الحوار ثريًّ

الأ�ستاذ �سلمان ال��سي )رجل اأعمال ومر�سح انتخابا�):
جئنا اليوم لنس�مع منكم بالدرجة األولى، لكن ال ُبدَّ لنا أن نتعرض � باختصار 

� ل�دور الغرفة التجارية االجتماعي. إن أول جانب تمثله الغرفة التجارية هي كونها 

حاضن�ة لرج�ال األعمال، وهي عدا ع�ن ذلك تعمل على خل�ق الوظائف وتدريب 

الشباب السعودي، وهذا أحد أول أدوارها االجتماعية.

 أما األدوار االجتماعية األخرى فتتكون من عدة لجان، منها:

1 ـ لجنة الهالل األحمر:

وهي اللجنة التي توفر الدعم للهالل األحمر الس�عودي ومش�روعاته من أجل 

القي�ام بمهامه وخدمات�ه لمن يحتاجها في الوقت والج�ودة العالية المطلوبين، وقد 

أتم�ت تنظي�م عدة حم�الت للتبرع، وق�د تم تحصي�ل مبل�غ 223.000 ريال من 

حملته�ا األولى، كما حصل برنامج التطوع للهالل األحمر على 190.500 ريال. 

وال ننس�ى اإلش�ادة بلجنة )أصدقاء المرضى(، اللجنة التي كان لها الدور الكبير في 

المنطقة، والتي دعمت الكثير من المستش�فيات وعمل�ت على توفير الدعم المالي 

لمس�ؤولي المستش�فيات الحكومية وتقديم خدمات طبية على مس�توى مقبول من 

خ�الل إقامة وحدات عالجية كاملة من مباٍن ومعدات وملحقاتها، أو أدوية من نوع 
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خ�اص، أو مس�اعدة بع�ض ذوي الحاجة. وقد وصل مس�توى الدعم لمس�اهمات 

اللجنة خالل الفترة الماضية أكثر من 200.000.000 ريال. 

2 ـ لجنة المتقاعدين:

والغ�رض منها مس�اعدة المحتاجين المتقاعدين في إقامة مش�روعات صغيرة 

تتناس�ب مع إمكاناتهم وقدراتهم، مما يس�اعدهم على الكسب اإلضافي وذلك من 

ل من رجال األعمال على مس�توى تقديم المس�اعدات العينية  خالل الدعم المحصَّ

واالستشارات.

وف�ي الوقت الحالي، أنش�ئ وألول مرة صندوق المناس�بات بدعم من رجال 

األعم�ال، والرئاس�ة الفخري�ة في�ه لألمي�ر محم�د بن فه�د أمي�ر المنطقة الش�رقية، 

والغرض منه توفير الدعم الالزم الذي يخص المنطقة بشكل خاص أو الذي يتعلق 

بعموم المناس�بات في المملكة مثل األعياد السنوية ومهرجان الجنادرية، وقد دعم 

الصن�دوق أول مهرج�ان للس�ياحة ف�ي المنطقة الش�رقية الذي تحمل�ت الغرفة فيه 

2.500.000 ري�ال، في حين قدر إجمالي الدعم 5.000.000 ريال من بعض 

رجال األعمال.

3 ـ برنامج السجون:

وهدفه إنساني؛ ألنه يعنى بإعادة تأهيل المسجونين واالهتمام بأسرهم وتوفير 

الدعم المالي ألنشطة ومشروعات السجون بهدف العناية بالنزالء وتأهيلهم النفسي 

والمهني واالجتماعي، وإلكسابهم المهنة الحرفية الالزمة التي تعينهم على العيش 

الكريم بعد الخروج من الس�جن، وقد قام رجال األعمال بتبني ورش عمل تأهيلية 

متخصصة في هذا المجال.

4 ـ لجنة خدمة المجتمع:

األدوي�ة  الس�رطان وتوفي�ر  وتتبن�ى ع�الج مرض�ى  بالماليي�ن،  وحصيلته�ا 
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للمستش�فيات الحكومية مثل مستشفى الملك فهد بما يقرب من 10.000.000 

ريال في الس�نة، كم�ا توفر الدعم المالي ال�الزم لبعض األف�راد المحتاجين إلتمام 

زواجهم بمبلغ يتراوح ما بين 25.000 و 50.000 ريال، كما تعنى كذلك بمبنى 

دار رعاي�ة العجزة والمس�نين الذي تبنت�ه الغرفة وتكلفته حوال�ي 15.000.000 

ريال.

كان�ت ه�ذه بعض الجوان�ب التي من خالله�ا يؤدي مجل�س اإلدارة دوره في 

الخدمة االجتماعية، والمساهمة في رد شيء من الدين للوطن والمجتمع.

التعقيبا� والأ�سئلة:
االأ�ضتاذ علي المال )ع�ضو مجل�س المنطقة، وع�ضو مجل�س اإدارة الغرفة 

التجارية لدورات عديدة(:
يختل�ف الح�راك االنتخاب�ي الذي تعيش�ه المنطقة في هذه الم�رة عن المرات 

السابقة، فالكل يرغب في الفوز ليكون عضًوا في الغرفة التجارية، إالَّ أن االستحقاق 

االنتخاب�ي المطل�وب يجب أن يكون فيه المنتخب صاحب كفاءة وذا باع طويل في 

قطاع األعمال واالقتصاد، وعلى كل من يرغب في االنتخاب والتصويت ألحد من 

األعضاء المرشحين أن يتنبه إلى ذلك وأن يفكر مليًّا قبل اختياره لمن سينتخب وأن 

يعنى في اختياره بمن له أياد في العمل االجتماعي. 

وح�ول موض�وع اللج�ان، فإن ل�كل لجنة أو تجم�ع اقتص�ادي أو تكتل رؤى 

واس�تراتيجيات تصب في األهداف والبرامج المراد إنجازها. فحبَّذا لو اطَّلعنا على 

ج�زء من برام�ج اإلخوان ورؤيتهم المس�تقبلية للغرفة واالس�تراتيجية التي س�وف 

يتبعونها. 

وأود أن أق�ول ف�ي نهاي�ة كالم�ي أن العضو الك�فء هو من يب�ادر ويحضر ال 

ر في  باس�مه، وإنم�ا بحض�وره الفعلي. وقد كن�ت عضًوا س�ابًقا في الغرفة وأن�ا أقدِّ
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األعضاء تضحيتهم بأوقاتهم والجهد الذي يبذلون.

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(:
ُأِخ�َذ عل�ى الغرفة التجارية أنها تش�به نادًي�ا لألغنياء ولكبار التج�ار فقط، وقد 

يكون هذا النقل عن طريق الخطأ الشائع، ولذا أتساءل عن حظ الشركات المتوسطة 

والصغيرة من برامج الغرفة؟ وما الذي يمكنكم فعله لها في حال وصولكم لعضوية 

هذه الغرفة؟

االأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )نا�ضط اجتماعي(:
ُيَعدُّ مجلس اإلدارة الحالي للغرفة التجارية من أكثر المجالس نش�اًطا وفعالية 

وتفاع�اًل مع المجتم�ع، وكلنا يعلم أن الغرفة التجارية في المنطقة الش�رقية ُتَعدُّ من 

أقدم مؤسس�ات المجتمع المدني في المنطق�ة، وهي تنظيم نقابي للتجار والصناع، 

وه�ذا م�ا جعل منها مؤسس�ة تمث�ل ش�ريحة اجتماعية مهم�ة لها دوره�ا الكبير في 

المجتمع من خالل اتصالها بالجهات الرس�مية، أو م�ن خالل العالقات الخارجية 

التجاري�ة والصناعي�ة. ولمدة ليس�ت بالقريب�ة كان دور الغرفة التجاري�ة يتركز فقط 

ح�ول النش�اط ال�ذي يتعلق بطبيعة ال�دور األس�اس للغرفة وهو المتعل�ق بالمجال 

االقتصادي، إالَّ أن الغرفة في السنوات األخيرة قد بدأت القيام بدور آخر، وهو دور 

خيريٌّ في لجان مختلفة، وهذا شيء جيِّد بوجود رجال األعمال الذين يعطون جزًءا 

م�ن وقته�م لذلك. لكني كمواطن أطمح أن أرى الغرفة وقد أدَّت دوًرا أكبر من هذا 

الدور المشكور كونها تمثل شريحة اجتماعية مهمة في المجتمع والمنطقة، وأعتقد 

أن بإمكانه�ا دعم أنش�طة تجعل له�ا دوًرا أكبر في حياة البالد بش�كل عام، كدعمها 

للنشاط األدبي والثقافي والفني واألنشطة االجتماعية األخرى التي يمكن أن تكون 

وس�يلة أخرى إلبراز المنطقة وإظهار دورها ومكانته�ا المتقدمة. ومن جانب آخر، 

فإننا قلما س�معنا عن اس�تخدام الغرفة التجارية لمبناها الرئيس�ي أو أحد فروعه في 
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نش�اط أو فعالية اجتماعية غير اقتصادية! أقول هذا متمنًِّيا أن يس�تفيد المجتمع أكثر 

من إمكانات الغرفة في هذا المجال.

والنقط�ة األخي�رة التي أح�ب أن أؤكدها وأش�يد بها، ه�ي الظاه�رة اإليجابية 

الت�ي أمكنت المرأة من الدخول ف�ي انتخابات الغرفة التجارية ف�ي المنطقة الغربية 

)جدة( وألول مرة في البالد، حيث س�عت فيها بعض س�يدات األعمال إلى دخول 

االنتخاب�ات من أجل الوصول إلى عضوية مجلس اإلدارة، وما أتمناه من مجموعة 

التع�اون أن تك�ون داعمة على مس�توى المنطق�ة الش�رقية لمثل هذا التوج�ه، نظًرا 

ألهمية دور المرأة الكبير وضرورة موازنته مع باقي القوى االجتماعية على مختلف 

ُعد.  الصُّ

 االأ�ضتاذ �ضلمان الج�ضي )رجل اأعمال ومر�ضح انتخابات(: 
ا للمنش�آت الصغيرة  أقام�ت الغرفة خالل ثالث س�نوات متتالية مؤتمًرا س�نويًّ

والمتوس�طة، متناول�ة في كل س�نة مح�وًرا معينًا، وق�د أقيم في هذه الس�نة معرٌض 

مصاح�ٌب أيًض�ا للفعالي�ة، إضاف�ة إلى إنش�اء جائزة تخ�ص المؤسس�ات الصغيرة 

والمتوسطة من أجل تكريم الكثير من تلك المؤسسات التي تخدم قطاعات مختلفة 

في مناطق شتى.

وق�د عمل�ت الغرف�ة في ال�دورة الحالية على دراس�ة إلنش�اء حاضن�ة لرجال 

األعم�ال في المنطق�ة الصناعية األول�ى، وزاد اهتمامها بالمش�روعات االقتصادية 

التنموي�ة خصوًص�ا م�ع انضمام المملك�ة إلى منظم�ة التجارة العالمي�ة، كما تعمل 

الغرف�ة عل�ى إعداد ج�دول من المحاض�رات س�تطال المناطق البعيدة ع�ن الغرفة 

لصغار رجال األعمال.

وف�ي الحقيقة، فإن جميع مس�اعي الغرفة تصب ف�ي مصلحة الجميع من أجل 

االستفادة من الفرص المتاحة، وكثيًرا، بل وفي كل مرة ترسل الغرفة فيها الدعوات 
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الخاصة إلى رجال األعمال وأصحاب المنش�آت فإنها تشمل ضمن دعواتها صغار 

رجال األعمال ومتوس�طيهم، لكنهم لألسف الشديد غالًبا ما يتجاهلون الدعوات، 

وعادة ما تكون استجابتهم معدومة. 

أم�ا المرأة الس�عودية ودعم تواجده�ا وحضورها في االنتخاب�ات، فأعتقد أن 

ع�دم دخول المرأة م�ن جهة قائمة التعاون هو بس�بب اكتمال القائم�ة، لكن هذا ال 

�ا. ونحن متواصلون معهن ونتمنى  ينفي دعم القائمة لبعض الس�يدات ماليًّا ومعنويًّ

أن نراهن في يوم من األيام على سدة التعيين.

االأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )نا�ضط اجتماعي(:
ما المعنى من وجود التكتالت في الغرفة التجارية مثل قائمة التعاون واالتحاد، 

وهل هناك برامج معينة تتفق عليها المجموعة ومن ثم تخولها للتشكل؟ أم أن الغرفة 

التجارية هي التي أوجدت هذه التكتالت واألسماء ونسقت فيما بينها؟ وهل هناك 

برامج مكتوبة توزع لمنتسبي الغرفة بحيث تعرف الناخب إذا ما أعطى صوته لجهة 

معينة ببرامجها؟ 

االأ�ضتاذ نجيب الخنيزي )كاتب ونا�ضط اجتماعي(:
يق�وم رج�ال األعم�ال ف�ي كثير م�ن البل�دان ب�دوٍر مهم فيم�ا يتعل�ق بالتطور 

االجتماعي واالقتصادي الذي يمثل منطلًقا للتقدم والتطور، القائم بجوانبه وأبعاده 

المختلف�ة، بما ف�ي ذلك التطور السياس�ي، إالَّ أن المالحظ أن رج�ال األعمال في 

المملكة ما يزالون ضمن اهتماماتهم ونش�اطاتهم بعيدين عن الش�أن العام، بما في 

ذل�ك الحراك اإلصالحي. فلماذا هذا العزوف من قبل رجال األعمال عن التعاطي 

في الشأن الوطني العام؟
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االأ�ضتاذ غ�ضان النمر )رجل اأعمال ومر�ضح انتخابات(:
فيم�ا يرتب�ط بالمرأة، فإن مجموعة غس�ان أول من بادرت ف�ي توظيف المرأة، 

بمعنى تحويلها إلى طاقة منتجة في الصناعة الس�عودية. وال ش�ك أنه كان هنالك � 

ف�ي البداية � نوع من التخوف من عدم اإلنتاجية، لكن المرأة الس�عودية وصلت في 

إنتاجيته�ا إل�ى اإلبداع بدًء بمرحل�ة التصميم والتنفيذ ووصواًل لإلنتاج والتس�ويق. 

ومع س�عينا جميًعا إلى الوصول إلى اإلنتاجية المطلوبة اس�تطاعت المرأة الوصول 

إلى أعلى وأجود إنتاج مع احتفاظها في الوقت نفسه بوضعها االجتماعي العام.

أم�ا الحدي�ث ع�ن التكت�الت، فه�ي عب�ارة ع�ن أش�خاص تجتم�ع أفكارهم 

واتجاهاتهم في بوتقة واحدة ليكونوا في النهاية هذا التكتل أو ذاك، ولجميع الناخبين 

قبالة ذلك حرية االختيار والتصويت، وتطلب المجموعة التصويت للجميع بحيث 

يفوز الجميع في مجلس اإلدارة حتى ينطلقوا بذات الروح المتفق عليها. 

االأ�ضتاذ �ضلمان الج�ضي )رجل اأعمال ومر�ضح انتخابات(:
تحظ�ى كل مجموعة من المجموعات أو التكت�الت ببرنامج انتخابي خاص، 

وتتكون في أساس�ها من قطاعات مختلفة، وتتش�كل م�ن مناطق مختلفة كل يهدف 

مح�اواًل إيص�ال رس�الته من خ�الل الخدم�ات التي س�يقدمها إذا ما وف�ق وبنجاح 

لمنطقته وقطاعه الذي يخدم.

االأ�ضتاذ علي �ضنبل )رجل اأعمال(:
يعم�ل التجار ف�ي المناطق األخرى عل�ى ازدهار النهض�ة العمرانية للبلد، من 

�مات التي تعمل على إظهار طبيعة البلد وجمالها، أو المس�اهمة  مث�ل إقامة المجسَّ

ف�ي المش�اريع الخيري�ة، كصندوق ال�زواج الخيري وم�ا إلى غير ذلك م�ن المنافع 

الخيري�ة، فه�ل في مخطط التعاون من ش�يء لتطوير محافظة القطي�ف بالتعاون مع 

البلدية؟
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االأ�ضتاذ �ضلمان الج�ضي )رجل اأعمال ومر�ضح انتخابات(:
أود التنوي�ه أواًل إلى أننا ق�د جئنا هنا لتوضيح دور الغرف�ة االجتماعي، وليس 

للقي�ام بعملية دعائية للمجموع�ة أو للتركيز على برنامجه�ا االنتخابي. وإجابة عن 

س�ؤال األستاذ علي س�نبل، أرى أننا نهدف من خالل مخططاتنا في الغرفة التجارية 

وفي األساس إلى إنشاء مبنى متكامل في محافظة القطيف ليكون شبه غرفة مستقلة 

تق�دم كل الخدم�ات التي يقدمها المرك�ز الرئيس للمحافظة بفارق القرب وس�رعة 

التعامل واإلنجاز. 

وبالعودة إلى موضوع المرأة، فإن مجلس اإلدارة الحالي هو أول مجلس يتبنى 

إنشاء لجنة نسائية على مستوى المملكة، فالمجموعة تؤمن بالمرأة ألنها أم وأخت 

ا  ا ومعنويًّ وبنت، وأؤكد أن كثيًرا من األعضاء في المجموعة قد تبرعوا ودعموا ماديًّ

األخوات الالتي دخلن االنتخابات.

االأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل )كاتب(:
كيف يستفيد صاحب المنشأة الصغيرة والمواطن العادي من الغرفة التجارية؟ 

ولماذا ال تعمل الغرفة المحاضرات والندوات في المناطق لحضور أفراد المجتمع 

دون تحمل عبء الذهاب إلى المقر الرئيس الذي يكون بعيًدا نسبيًّا؟

االأ�ضتاذ علي العبا�س )رجل اأعمال(:
كل عتب�ي عل�ى تجار منطق�ة القطيف لع�دم نزولهم إلى الش�ارع العام لتثقيف 

مجتمع المنطقة حول االس�تفادة من الغرفة التجارية ومن االحتكاك باالقتصاديات 

بشكل عام. وعليه، فإن أضعف فئة من سكان المملكة استفادت من الغرفة التجارية 

والصناعي�ة هي منطقة القطيف لعدم معرفتهم وثقافتهم في األمور التجارية، ولعدم 

احتكاكه�م بالغرف�ة التجارية وكبار رجال األعمال قبل وق�ت االنتخابات لحصول 

عموم الفائدة من خالل عقد الندوات سواًء على المستوى الخاص أو العام في كل 
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مدينة أو قرية.

وال أنكر أن بعض اإلخوة قد قاموا بهذا الدور، والبعض اآلخر التحق بدورات 

متخصصة لتعريفهم بش�كل خاص بدور الغرفة، لكن هذا الدور، مع األس�ف، جاء 

في وقت متأخر ألن االنتخابات كانت على األبواب. 

االأ�ضتاذ نادر ال�ضويكت )تربوي(:
كثي�ًرا م�ا نالحظ فئة من أصحاب المنش�آت الصغيرة والمتوس�طة التي تجهل 

ثقاف�ة االنتخ�اب في الغرفة، فهل اآللي�ات المتبعة في الغرفة هي ش�بيهة بالمجلس 

البل�دي؟ وهل هن�اك قيٌد ما عل�ى الناخبين؟ وهل هناك ش�روط خاص�ة بأصحاب 

المنشآت؟

االأ�ضتاذ �ضلمان الج�ضي )رجل اأعمال ومر�ضح انتخابات(:
التصويت حق مكتس�ب مش�اع لكل مش�ترك في الغرفة ويج�ب أن يفعل، فال 

ُب�دَّ أن يحدد االش�تراك قب�ل 2005/6/8م )1426/5/1ه( ف�ي المناطق التالية 

)القطي�ف، الجبي�ل، الخفج�ي، حفر الباطن(، وأما النس�اء ففي مبنى مس�تقل. وقد 

أصبحت اآلليات مفتوحة لسهولة التصويت.

االأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
أتمن�ى م�ن مجلس اإلدارة ف�ي الغرفة التجارية أن يس�اعد منطق�ة القطيف في 

استقطاب االستثمارات، فالمنطقة تحتاج إلى كثير من االستثمار.

االأ�ضتاذ �ضفيان الزامل )رجل اأعمال وممثل مر�ضح انتخابات(: 
من ناحية اس�تقطاب رؤوس األموال للمحافظة، فإنه الش�ك في أهمية جلب 

بع�ض رؤوس األم�وال لمنطق�ة القطي�ف عوًضا عن أن تقس�م خارجه�ا، ولكن ال 

ُب�دَّ أواًل من أن تنبع المس�اعدة من المجتم�ع ذاته. وأما من ناحي�ة انتخابات الغرفة 
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التجاري�ة، فإني أريد أن أوجه كلمة لجميع الناخبي�ن أقول فيها إن االنتخابات أمانة 

يجب أن يتأكد كل من يصوت فيها أن نتيجة االنتخاب ستؤثر على مجموع الناس، 

ل�ذا يج�ب أن يلتفت إل�ى التصويت لألكفأ واألصل�ح ومن لديه خب�رة ومن يعطي 

ويقدم على الس�بيل االجتماعي بش�كل أكبر، فخدمة البلد لن تتحقق إال باالنتخاب 

الصحيح.

ال�ضيخ ح�ضن ال�ضفار )عالم دين(:
ا أن تتنوع نشاطات هذا المنتدى المبارك لتطرح فيه مختلف القضايا  جميل جدًّ

والمس�ائل التي تهم المجتمع وتهم كل ش�ريحة من ش�رائحه. ولديَّ في هذه الليلة 

كلمت�ان قصيرتان، األولى موجه�ة إلى إخواني من رجال األعم�ال الذين أنعم الله 

تعال�ى عليهم بنعمة المال والثروة والمكان�ة والوجاهة، وهذه نَعٌم كبيرة تحتاج إلى 

ش�كر كبير، وش�كر كل نعمة يتناس�ب مع حجمها. ولذلك، فإنني والمجتمع نتوقع 

من رجال األعمال في المنطقة أن يكونوا � إن شاء الله � في موقع الشكر لنعمة الله 

تعال�ى عليه�م باالهتمام بقضايا أبن�اء الوطن وخاصة الفق�راء والمحتاجين، وبرفع 

المس�توى االقتص�ادي للمجتم�ع ومس�اعدة المجتمع م�ن أجل أن يرتقَي مس�تواه 

االقتصادي.

إن المشاريع االقتصادية التي يقومون بها وسيلة مهمة لما لها من انعكاس على 

رفعة مستوى المجتمع االقتصادي، وألنها تعالج الكثير من المشكالت التي يعاني 

منه�ا الناس، ولذا نتوق�ع أن يكون لهم الدور السياس�ي والوطن�ي المرجو، باعتبار 

قربهم من مصادر القرار السياس�ي م�ن األمراء والوزراء والمس�ؤولين، وبإمكانهم 

أن يوصلوا رسائل وهموم أبناء المجتمع لهؤالء المسؤولين، وأن يوضحوا القضايا 

المهم�ة الت�ي يعيش�ها المجتم�ع أو التي يعان�ي منها، وه�ذا لمصلحة المس�ؤولين 

والدول�ة والوطن. وأعتقد أن هناك فرًصا س�انحة لرجال األعمال لكي يقوموا بهذا 

ال�دور اإلصالح�ي والوحدوي والوطن�ي، ويوثقوا عالمة المجتمع بالمس�ؤولين، 
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ويقربوا المسؤولين إلى قلوب المواطنين.

أما الكلمة الثانية، فأتوجه بها إلى نفس�ي وإخواني في محافظة القطيف؛ فلدينا 

في المحافظة اعتزاز بتاريخنا وعراقتنا وثقافتنا، وهذا أمر طبيعي، فكل فرد ال ُبدَّ أن 

يحمل في داخل نفسه اعتزاًزا بذاته وتاريخه ومسيرته، إالَّ أنه ما يزال يخامرنا شعور 

بأننا لم نأخذ موقعنا المناس�ب على الس�احة الوطنية العامة، وأنه ينبغي أن يكون لنا 

دور أكبر، ولذلك يجب أن تكون مش�اركتنا أكبر، لكن هذين األمرين إذا بقيا مجرد 

مش�اعر ف�ي النفوس فلن يتغير من حياتنا ش�يء. لذا، نحن بحاج�ة في هذه المنطقة 

إلى أن ننفتح أكثر على من حولنا، وأن نتفاعل مع المؤسس�ات ونس�تفيد ونس�تثمر 

الفرص المتاحة والموجودة.

وأحم�د الل�ه الذي وف�ق أبناء المنطق�ة ليتفاعلوا بش�كل جيد م�ع االنتخابات 

البلدي�ة، األم�ر ال�ذي لق�ي إعجاًبا � كما س�معت � من أمي�ر المنطقة الش�رقية ومن 

جهات مختلفة، مش�يِّدين بنسبة ومس�توى تفاعل وتعاون أهالي المنطقة خالل فترة 

االنتخاب�ات البلدية، لذلك نأمل من أبناء هذه المنطقة التي هي جزء من هذا الوطن 

لوا مشاركتهم ويزيدوا انفتاحهم على الحالة الوطنية العامة. العزيز أن ُيفعِّ

كم�ا أنه ينبغي للمجتمع ف�ي منطقتنا أن ينفتح أكثر على هذه المؤسس�ة )غرفة 

التجارة والصناعة بالمنطقة الش�رقية( بالتفاعل وحضور األنشطة والترشيح للقوائم 

والمش�اركة في االنتخابات القادمة، فإن المش�اركة واالنفتاح والتواصل أمور تتيح 

ألي مجتم�ع فرص�ة أخذ الموقعي�ة، خصوًصا إذا ما س�عى من أج�ل خدمة الوطن 

ه مش�كالٍت وقضايا نعيش�ها في مجتمعن�ا. ولذلك،  بش�كل ع�ام، ومعالجة م�ا نعدُّ

فإن�ي آمل أن يتفاع�ل المجتمع وخاصة رج�ال األعمال المنتس�بين للغرفة والذين 

يح�ق لهم التصوي�ت، وهناك تفاع�ل ولله الحمد مش�هود من قبل رج�ال األعمال 

لخدم�ة المنطقة، ومثاله األس�تاذ غس�ان النمر الذي يلبي احتياج�ات جميع الفقراء 

والمحتاجي�ن والش�باب الراغبين ف�ي الزواج، وهو في الغالب ال ي�رد أحًدا، فجزاه 
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الله خيرا. وهذا الكالم ليس محصوًرا على منتس�بي الغرفة، وإنما الجميع معني به 

من خالل الحث والمبادرة والتفاعل اإليجابي ليكون للمنطقة صوت. وكلما زادت 

األصوات كان لها تأثير أكبر.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أح�ب أن أش�كركم لحضوركم وأش�كر األخ�وة األعزاء على تجش�مهم عناء 

الحض�ور والمش�اركة والتعبي�ر عن برامجه�م واإلجابة عن استفس�ارات الحضور 

ح�ول الغرف�ة التجارية، وخاصة ح�ول بعض القضاي�ا التي يراها أبن�اء المنطقة من 

الش�باب ورجال األعمال وصغار المستثمرين من المش�كالت التي يحتاجون فيها 

ر منبًِّها إلى  إل�ى دعم من االقتصاديين وأعضاء مجلس إدارة الغرف�ة التجارية. وأكرِّ

أهمية المشاركة في الحملة االنتخابية، كما أشار فضيلة الشيخ حسن الصفار، أتمنى 

أن تكون المشاركة فاعلة من أبناء المنطقة. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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ال�سيرة الذامية لل�سيوف:
ال�ساعر معتو� المعتو�:. 1

من مواليد جزيرة تاروت عام 1968م )1388ه(. �
حاصل على درجة البكالوريوس من قسم الهندسة الميكانيكية  �

بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
عضو في ملتقى الطف األدبي بالقطيف. �
شارك في الكثير من األمسيات الشعرية والمناسبات الدينية. �

ال�ساعر ال�سيد قا�ست المقبل:. 2
من مواليد عام 1975م )1395ه( �
حاصـل علـى بكالوريـوس لغـة عربية، مسـار نقد مـن جامعة  �

الملك سعود بالرياض
عضو لجنة تحكيم الكوثر العذب  �
شارك في العديد من األمسيات األدبية، وله ديوان قيد الطبع. �

ال�ساعر �سبحي ال�ارودي:. 3
من مواليد 1973 العام )1993ه(.  �
حاصل علـى بكالوريوس آداب، تخصص لغـة عربية من كلية  �

اآلداب بجامعة الملك سعود بالرياض. 
نشرت بعض كتاباته في الدوريات والمنتديات االلكترونية. �
لـه ديوان مخطوط بعنوان )على ذمة الرمح( وهو قصيدة طويلة  �

في اإلمام الحسينE، وكتاب مخطوط بعنوان )الوافدون على 
.Eغيرك(، وهو تحليل بنيوي لدعاء يوم العيد لإلمام السجاد
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مقدمة مدير الندوة
ارتبطت حركة اإلمام الحس�ينE بالواقع الذي كان معاًشا حينها، وقامت من 

أجل تغييره وتطويره وإصالحه، ومن هنا جاءت أمسيتنا منطلقة من إشكالية الشعر، 

الذي هو فن لغويٌّ جماليٌّ حين يرتبط بالحس�ينE يصبح ش�عًرا حس�ينيًّا، ونسأل 

بذل�ك ح�ول هل يك�ون عندها في عالق�ة مع الواقع كما كان الحس�ين، س�واًء كان 

ا أم غير ذلك؟ وإن كنا س�نقتصر  هذا الواقع سياس�يًّا أو ثقافيًّا أو اجتماعيًّا أو ش�عوريًّ

الليل�ة على الجانب السياس�يِّ واالجتماع�يِّ لضيق الوقت، ثم سنس�أل عن مالمح 

د عمل  تلك العالقة وأوجه تمثلها. وسنعمد إلى الشعر الذي يتصوره الكثيرون مجرَّ

لغ�ويٍّ بالغ�يٍّ يعيش في عوالم خيالية بعيدة عن الواقع وال عالقة لها به فال تؤثر فيه 

وال تتأثر به.

لن يكون هدفنا في هذه األمس�ية اإلجابة عن هذه األسئلة الشائكة إجابة شافية 

وافية، وجامعة مانعة، بقدر ما هدفنا رمي حجرة في البحيرة الراكدة وإحراج السكون 

الثقافي بأس�ئلة تخلق حراًكا معرفيًّا، محاولين الخروج ش�يًئا ما عن النمط المألوف 

ا  ا، ذاك أنَّ بدمج الشعر مع الحوار في مجتمع يكثر الشعراء فيه ويقلُّ المثقفون شعريًّ
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تعودنا أن تقتصر أمس�ياتنا الش�عرية على إلقاء الش�عر فقط دون محاولة التعرف إلى 

مالم�ح نموه وعافيته. فبقي وما زال في أذه�ان الكثيرين مجرد كالم موزون مقفى، 

غافلي�ن عم�ا أحدثته حركة الحداثة الش�عرية م�ن صدمة لهذا الفه�م التقليدي، وما 

ته من أس�ئلة ومن كشف لعيوب األنس�اق الموروثة جعل العالم العربي يموج  ضخَّ

بالفتن واإلشكاالت المعرفية التي لم تلق حالًّ لحدِّ اآلن. 

وقبل أن نبدأ األمس�ية مع األساتذة الشعراء صبحي الجارودي، قاسم المقبل، 

ومعت�وق المعتوق، أحب أن أش�كر إدارة ه�ذا المنتدى نيابة عنه�م إلتاحة الفرصة 

لنا، ونرجو أن نقدم ما فيه الفائدة إن ش�اء الله. وس�تحتوي هذه األمس�ية على ثالث 

قصائد حس�ينية، س�تعقبها أس�ئلة موجهة للشعراء بقدر ما يتس�ع الوقت، ثم سنترك 

المجال لإلخوة الحضور للتعليق أو المناقشة وطرح األسئلة.

الأ�ستاذ معتو� المعتو�: 
أحييكم جميًعا، وأتقدم بالش�كر بادئ ذي بدء إلى المنتدى وراعيه الستضافته 

لي، ثم إلى الحضور من شعراء كبار وإخوة متذوقين، وإلى النخبة المثقفة المتواجدة 

ف�ي ه�ذه األمس�ية التي س�نعمد فيها إل�ى االبتعاد عن تقدي�م النص�وص الكبيرة أو 

الرؤى، وسنعرض إلى تجربة من التجارب تنطلق � إن شاء الله � إلى آفاق التجديد 

في محور الشعر الحسيني عبر حوارية بين نهر الفرات وأبي الفضل العباس بن علي 

�س برودة م�اء الفرات حين غرف من�ه غرفة وأبى أن  ب�ن أبي طالبE عندما تحسَّ

يشرب وأخوه الحسينE وأطفاله عطاشى. 

والحوار يبداأ على ل�ضان الفرات: 
م�ن عص�ور ٍ غاب�رات وأن�ا أس�ع�ى إلي��ك

 بْرَع�َم الدرب حي�اةً  حي��ن دالن�ي علي�ك
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أن�ا ي��ا عب��اس آم��اٌل لفج��َرْي مقلتي��ك

س�كبتها الش�مس دفًئا وضي��اًء ف�ي يدي�ك

أن�ا ن�زٌف من س�نيٍن س�ّبحت ف��ي ودجي�ك

ضع عروقي وعيوني تحَت مس�رى قدميك

عنده�ا يخف�ق دفق��ي قب�َ�اًل ف��ي ضفتي�ك

وين�ادي أن�ت ظ��امٍ  خ��ذ وبل�ْل ش�فتي�ك

*****

ف�َم��ا يتم�ن��اك   ٌ ورد  م��والي  ي��ا  أن��ا 

أن�ا طف�ل ج��اء يحب��و وبزندي��ك ارتم�ى

أن�ا ج�رٌح و رعي��ٌف غ��ار، لك��ن عندم��ا

ج�ّس معن�اك م��داُه ق��د تطام��ى وهم��ى

وغ�دا يف��رش بالنج��ِم م��داراِت الس�م�ا

ودم�َ��ا ودموع�ً�ا  غيث�ً�ا  الع��ز  ودروب 

كّل�م��ا ول�ك��ن  عطاش��اُه  ك��لَّ  فس�ق�َى 

جاء س�ق�ّاء العطاشى ع�اد يش�ك�وه الظم�ا

*****

جئت�ك الي�وم ووردي حائ��ٌر بي��ن الف�الت

الحي��اة ي��در  ول��ْم  بش�ّطي�ه  العم�ر  وّزع 

ه�ا أن��ا جئت��ك وج��ًدا وهياًم��ا وص��الة

ه�ا أن�ا جئت�ك أبك��ي وعل��ى إث��ر البك�اة
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ظم��اة وآم��اٌل  أش��واٌق  ل��ك  أرس�لتن�ي 

بعثته�ا ف��ي مس�يل�ي ل��َك أرواح األب��اة

الق�ط��رات فتلب��ي  تلب��ي  كفي��َك  بي��ن 

أن��ا يام��والي عب��ٌد أن��ا م��والك الفرات

 اأبو الف�ضل ينحني ويم�ضح برفق على نا�ضية نهر الفرات الفرات:
ها أنا جئت فأوقف وْس�ط مجراك المس�ي�ل

 أن�ا س�ّق�اء العطاش��ى أن��ا رواء الغلي��ل

أن�ا ب�دٌر ف�ي س�راٍط ص��ار للفض��ِل دلي�ل

وصل�ي��ل وهدي��ٌر  وعط��اٌء  ج��وٌد  أن��ا 

ه�اك يمن��اي ترّش��ف فالكرام�اُت تس�ي�ل

ص�فَّ قْطرات�ك حولي فأن�ا ك��فُّ الجلي�ل

المس�تحي�ل يتف��رى  علي��ه  ع��زٌم  وأن��ا 

تمي��ل الخل��د  ف�يهواُه س��درة  ووج�ود 

*****

إنن�ي ي�ا نهُر ب�أٌس ف�ي م�دى المج��ِد ق�راه

وراه ال��درَع  س�ت�رى  ف�ؤادي  أزرار  ح�ّل 

هاهن�ا ع��زٌم بعي��د أتع��َب اللي��ل ُس��راه

عج�َز ال�درب ولم�َّ�ا ي��درك النج��ُم ث�راه

ف�إذا الج�وزاُء س�هرى ترتج�ي فج��َر ث��راه

وت���راه في��راها  يوًم��ا  يطل��ُع  عل�ّ�ه   
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ف��راه البغ��ي  لك��ن  ن��وٍر،  فأن�ا مس��رُب 

ع���راه  ال�دهر  فص��م  عق��ٍد  درُة  وأن��ا 

يعود الخطاب للفرات:
دون�َك الماء أال اش�رْب ي�ا س�راَج الداجي�ه

ذاوي���ه وش��ف�اٌه  ثغ��ٌر   َ ذرات��ي  ك��لُّ   

تمتم�ْت حولك تدع�و وهي ذبل�َ�ى صادي�ه

 م�ا لعيني�َك تش�ظ�َّى نح��و تل��َك الناحي�ه

م�ا به�ا روح��َك ترن��و للقف��اِر القاصي��ه

م�ا به�ا تل��َك الرواب��ي والخي��اُم النائي��ه

س�يدي كف�ُّ�ك تبك��ي ودموِع��ي الجاري�ه

الظامي��ه ومياه�ي  يغل�ِ�ي  قلب��َك  ولظ�ى 

 اأبوالف�ضل مجيباًا:
الس�اجم�ه ��ي ودموع�ِ�ي  الم�اَء بكفِّ أنظ�ر 

تتج�ارى فوق خ��دي وجراِح�ي الباس�م�ه

قس�م�ًا ل��ن أت��رّوى فش�فاِه�ي الصائم��ه

ل�م ت�زْل تذكر طف�اًل أذب��َل الج��دُب فم�ه

ناق�م��ه وس��هاٍم  رم���اٍح  بي��َن  وأن��ا 

من يد الحق�ِد ابتداها وضلوع�ِ�ي الخاتم�ه

عارم��ه نَبض��اٌت  بي��ن ضلوع�ِ�ي  وأخ�ي 

فْه�و يج�ري ف�ي عروقي عب�رة م�ن فاطَم�ه
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*****

انطل���ق اأب���و الف�ض���ل في الميدان، فقام���ت ذرات الف���رات تتطاول لت�ضف 
الم�ضرع:

غ�اَب في س�وِح المناي�ا ما أرى اللي�َث يعود

صّي�ر الح�رَب جحيًم�ا ودَم الجي�ِش وق�ود

عود ترَك الفرس�اَن صرع�ى وتناهى ف�ي الصُّ

رك�َع الس�يُف لدي��ه ف��إذا الق�وُم س�ج�ود

�ت األرُض تلب�ي والس�ماواُت شهود ضجَّ

أغمد البت�اَر حس�بي.. ُمِلئت ف��ّي اللح�ود

ولق�د ع��ّج أديم�ِ�ي وس�فوح�ِي والنج�ود

ي�ا إله�ي ص�ُ�ن س�َق�اه والمآِق��ي والزن�ود

*****

خ�رَّ ب��دُر الت��م مدم��ى فاندبي��ِه ياب��دور

خاط�ُف األرواِح أه�وى فاحضني�ِه يا قب�ور

صار رب�ُع الخصِب جدًب�ا فلتموتي يا جذور

ع�اَد بح�ُر الجود غ�وًرا فلتغوري ي�ا بح�ور

فحكاي�ا الورِد ماتْت وانمحْت منها الس�طور

ُص�رَّ عص�ُف الموُت فيه�ا فتن�ادْت بالثب�ور

ى حوَل مهتوِك الس�ت�ور تندب الش�لَو المدمَّ

ي�ا يتاَمى ي�ا أياَم��ى راَح حم�َّ�اي الخ�دور
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*****

ج�فَّ مب�كاُه يراع�ي وانكف�ى حب��ُر ال�دواة

وذَوى الح�رُف كئيًب�ا حائ�ًرا وس��َط اللهاة

كيف صاَر األفق خس�ًفا تستوي فيِه الجهات

ى كي��َف تدمي��ِه الرم�اة وم�دى كاَن مغ��ذَّ

وبغ�اُة الس�فِح قل لي كي�َف تصط��اُد الب�زاة

والجباُل الش�مُّ بأًس�ا كيَف ترديَه�ا الحص�اة

ال��رواة تراتي��َل  ي��ا  كذبين��ي  أو  ق�ي  صدِّ

ماَت س�قاء العطاش�ى ظامًئا عن��َد الف�رات

*****

ال�سيد قا�ست المقّبل: 
أحيي الحضور الكرام وأتوجه بالشكر الجزيل لهم وللمنتدى، وأحب أن أنوه 

إلى أننا شعراء ولسنا متخصصين في مجال النقد واالستقصاء البحثي واالجتماعي، 

إننا نمثل مجموعة من األفكار المتناثرة الناتجة من خالل القراءات واالطالع، كما 

أود اإلشارة إلى أن الثورة الحسينية كانت ثورة إنسانية بشكلها المجمل آخذة ضمن 

أح�د أبعادها البعد السياس�ي الذي لي�س بالضرورة أن يبرز في كل قصيدة ش�عرية، 

وف�ي تص�وري أن أه�م مصاديق أبعاده�ا هو األمر بالمع�روف والنهي ع�ن المنكر 

لتمثل اإلنسانية فيه.

الق�ضيدة: �ضذرات من غيب كربالء
صوت يتذكره قبال
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ينساب إلى قلبه

يروي ظمأ ً

أخرج

هرول

واضرب بعصاك

عصاك دماك

فال يوم كيومك

أضرب بدماك األرض

عيون تجري

سيخرون سجوًدا

نبئهم بكتاب الغيم/ الغيب

وروح الوحي

وعلمهم تأويل األسماء

اضمم كفيك إلى جيبك 

تخرج رايات، مدن، كلمات

لو كان البحر مدادا

نفد البحر وما نفدت آية نصرك

رأسك فوق الرمح

سجودا سيخرون 
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يتفجر بركانا لبيك

في السعي أتاه الصوت

وفي الركن

ومن جوف الكعبة

أضرب بدماك األرض

ولبَّي بركانا

»خّط الموت« 

ولكني سأخط لكم درًبا أحمر/ أخضر

يوصلكم حتى الجوهر

لبيك وكبر

كبر لبي/ لبي كبر

النحر سينحر

 * * * *

أذكر فيما أذكر 

وسط البيداء رجاال 

عتمة ليل ترمقهم

والرمل يبارك مشيتهم 

وتحف بهم أصوات 

صلوات، ودعاء، وخيول تتباهى، ورماح تسجد
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والنمل يكبر

لن نهرب منهم 

لن يحطَِمنا الجند

وثمة صوت 

سيروا.. سيروا 

سفينة نوح تحملكم

»فاهبط بسالم منا« 

اهبط بين األنهار الظمأى

* * * *

أذكر فيما أذكر

أوقفني رأسك مرفوعا 

يتأرجح فوق الخطّي

وأوداجك تقطر تقطر

تروي األرض تفجر فيها األنهار

عباد الله يمرون بها سكرى

ويحج برأسك بين البلدان

يمر الدهر مطأطئ رأس ٍ

سبحان الرأس/ النحر المتأرجح في جوف الليل المتأرجح ولها

وسط المحراب
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محرابك كل الدنيا صارت 

والمنبر

كان الرمح

* * * *

سبحان الشفتين الظمأى

أمواج تالوات

ماذا كانت تحكي؟

هل كانت ترسم باء النقطة

ميم الماء

والم الله

وقوس النصر

وبلسم أرواح

تسبح في أزمنة تمتد إلى فجر التاريخ القادم

في وعد محمد

سبحان جبينك

تنبهر األنجم

تحتار األفالك

ووقع الريح

سماوات من أين تّقبله؟؟!!
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بصمة حجر نالت من ثلثين

وثلث يحضنه الرمل

وظل جبينك يسطع يسطع

والشمس الخجلى تتلوى عطشا

مأوى أفئدة العشاق

سبحان العينين المألى بتباريح الشوق دموعا

أي بهاء؟

تقتحم األشياء وتحضنها

تبشرهم بالوعد

وتهديهم غيب الحق

بأي لغات كنت تبشرهم

أي جمال أي بهاء أي دماء 

تحضن تلك العينين!

سبحان سراطك

شف ودق كثيرا 

حتى صار كخيط من ريح

مرسوم فوق الماء

ولكن في الشمس

فمن منكم يسطيع بأن يمشي فوق خاليا النيران
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يمرر فوق النحر سيوفا ونصاال؟

من منكم يمسك في يده حد الشهوة؟

ثمة عطشى يمتدون ويمتدون

فمن منكم باألخرى يوصل حد الشريان إلى قلب الشريان؟

* * * *

 أذكر فيما أذكر

خوًفا أعمى

وجليد الصمت

وقانون السحر

الساحر يشرب أرواحا

ودمى تأتيه

وذاكرة فوق قالع جرف هار

كان التاريخ

وكنت ترممه

وتشيد لنا يوًما للقمح

ويوًما للنصر ولإلنسان

عصا موسى سيفك

ينقلب السحر على الساحر

تيجان تهوي
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وقالع تنهار

طرائق صاروا قددا

وتخر لك األفالك/ األرواح

فماذا كنت تقول لمن يلقاك بهذا الدرب؟

بهذي األرض؟

بهذا الكون؟

وما خلف الكون؟

ماذا كنت تقول لكل المنفيين على أرصفة الدنيا؟ 

ولكل المسجونين؟

لكل العطشى؟

هل كنت تقول بأن الحب/ العشق؟

العشق/ الحب؟

غدي سراطك يأتينا

يروينا

أحييت موات قلوب

صلنا بجنان سراطك/ طفك

صلنا بصالتك

صلنا بصالتك

صلنا ب�
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فعلى الطف/ األعراف رجال يعرف كل سيماهم

الأ�ستاذ �سبحي ال�ارودي: 
ينطلق الشعر المنظوم في آل البيتB من منطلقات أربع:

ب، وه�و العنص�ر األس�اس ف�ي الش�عر الحس�يني من�ذ زم�ن دعبل  �  ال�ذَّ

ب اليوم فقد تحول  الخزاعي والسيد الحميري على سبيل المثال، أما الذَّ

من الجانب الش�عري إلى الجوانب الفكرية والتحليلية األخرى التي هي 

أكثر جدوى حاليًّا من الشعر. 

 المديح. �

ب، وهو مذهب الش�عر الحس�يني في  �  الق�ول المج�رد م�ن المديح وال�ذَّ

العصر الحاضر خاصة على المنابر الحسينية.

وفي مجال )التثوير( أو الوظيفة السياس�ية الثورية في الشعر الحسيني فإنه  �

انتقل إلى جوانب فكرية ومنابر إعالمية أكثر ش�مولية، وعاد ما كان ينكل 

به الش�اعر ويتهم � باعتبار أفكاره أفكاًرا سياس�ية � ف�ي قصيدة الرثاء إلى 

مجرد عرض الفكرة. 

مقاطع من ق�ضيدة :
على ذمة الرمح .. ف�ضول من رواية ال تنتهي

الرواية:

إن ممشاك على ذمة الرمح

وأشالؤك رمل في الطريق

خط في الغمد
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يقول السيف: 

 � إذ ال يقرأ ما في الغمد إال السيف � 

أن عينيك وقد أشبهتا المريخ 

يوًما تمسحان بأرواح ضحاياك

ويشدو في خيام ٍ ضربت بين شرايينك خفاش الحريق

وخيول رضعت من صدرك القح

تعيد القدح في صدرك ناًرا وقد صعق الرمح

قبيل الخيل ذياك البريق

الباقي من أشالء الحسين:

اآلن تقطعنا عسالن الفلوات

واألمالُك تفكر في باقي جسِد الفلك المطحوِن على التربة

عدا ما التهمه الذئب من اللحم القمري 

ومن دم الريحان 

وما علق برمح القلب 

لتأتي النّواحات، وتشرب نخبه النّواحات

يفتشن عن الله بدمع فيما خلقته الحرب

ويعثرن على ما بقي من الكون سليبا 

يسجد في ربه 

ما فقد من أشياء الحسين:
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1 ـ رأسه:

الكون يغيب عن الشمس 

ويترك توقيع الليل على ورق البحث المضني عن جوهرة المعنى للعالم 

عن إحساس الرأس إذا سافر � ال ندري أين –

عن اثني عشر وريًدا جففها النهر 

وابتعد الرأس عن الصحراء 

2 ـ خاتمه / إصبعه:

قبلت�ِ�ي أفت�ُش ف�ي كفي�َك ع�ن خ��طِّ 

ع�ن النج�ِم واألح�الِم كي�َف تقّطع�وا

وع�ْن طلس�ٍم منق�وٍش في ف�صِّ خات�ٍم

يلم��ُع وم�اهَو  في�ه،  ُي�رى  ال  وم�ا 

عليِهم��ا ن��اَم  الوح��َي  ب��أنَّ  يق�اُل 

ترت��ُع الحقيق��ِة  قل��ِب  عل�ى  وأن�َت 

الّس�م�ا إل�ى  الطري�ِق  إش�اراِت  كأنَّ 

فين��زُع وح��ٌش  يأتي��ِه  خات�ٍم  عل�ى 

فكي�َف إلى ن�زِع الّس�ما من يد الّس�ما؟

لق�ْد س�لُبوا الغف�راَن إذ ض�اَع إصب��ُع

 3 ـ رضيعه: 

أن تخرج منها كالسهِم من القوس 
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أو العيِن من الرأِس..

ذاَك هو الشرط األول للحرب 

لم يبق في القارورة للنهر دموع 

مددي يا ولدي مدد 

مدد يا مطر األحالم

ويا حلم الينبوع 

يا مهًدا تتوسده األفالك رضيًعا

لم تحمل أرض الموت الحناء المصنوع بسهم 

فاصطبغت منه سماء الحب

ولكن يا مددي

كيف تمر الخيل على كعكة صدرك ؟؟

كن في األرض قرير الظهر 

وكن للموت ربيع

4 ـ سيفه:

وهو يمينك حين تكون يمينك في جسدك 

وهو الجسر على أنهار الزهراء 

وماء العطشان غريًبا

زيت المشكاة

وآخر عنوان لقصيدك 



213 ال�سعر الح�سيني والواق� المعا�س

قلب السيف امتأل دماًء

وانتشرت كل األعضاء الظمآنة في الرمل األحمر 

وال زال السيف يقص حكايات أبيك ألوداجك 

حتى جفت آذان الدم من األوداج..

سكن الخلد 

ولم يبق سوى أنفاس القرآن ترتل للحمرة والشمس المكسوفة 

وفي الظلمة جاءه ضبع النار 

ليسلب سيفه 

 5 ـ قميصه: 

لم كل هذه الطعنات؟

إذا كانوا يريدون أن يسلبوك ثيابك؟

أال يعرفون إذا وجهوا نحو قلبك رمحا

أكبر من قلبك اللؤلئي

بأنه سوف يمزق أيًضا ثيابك؟

أم بأن دموع حبيبك حين تمر عليها المسافة والوقت تصبح عادية باردة

أال تكون سليًبا غريًبا

ويصبح موتك »أموت« من كل موت

والدموع عليك إذا سقطت في الجحيم تكن خامدة

6 ـ اللحم الالصق في حافر عشر خيول عبرت صدرك
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قبل أن تترك للعسالن كي تنهش من تفاحة الله صفحات الدليل 

قبل أن تأتيك غربان الفراتين لكي تقتل آالف الفراشات التي غطتك...يالزهر 

الجميل

قب�ل.. ال قب�ل وال بع�د إذ األزم�ان قطرات دم�اء صعدت مثل اليعاس�يب إلى 

مستودع األسرار

كي يهدأ زلزال الجليل

حيث لحم الرحمة العالق في حافر تلك األعوجيات التي هشمها صدرك

قد ضاع وما لملمه الدرب الطويل

ما وجد من أشياء الحسين:

 وج�د جس�ده وبه ثالث وثالث�ون طعنة، وأربعة وثالثون ضرب�ة، وعلى رواية 

 Eب�ه مائة وبضع عش�رة جراحة ما بين رمية وطعنة وضرب�ة، وعلى رواية ابنه الباقر

ثالث مائة وبضع وعشرون.

 ما أعذب هذا الشعر! وما أوجعه! وما أقسى حّبك في اليوم العاشر! 

مدير الندوة:
 رّكز األس�تاذ المعتوق في قصيدته على توصيف الحادثة الكربالئية التاريخية 

معتمًدا على الجانب العاطفي، فما هي وظيفة الشعر الحسيني كما يراها في نظره؟

ال�ساعر معتو� المعتو�: 
 أنظر عبر المفهوم العام للشعر إلى الشعر الحسيني من ناحية المادة الوافرة التي 

يمتلكه�ا، فهو يمتلك ن�واٍح عدة، كالظالمة والجوانب العقائدية، إال أن اإلش�كالية 

التي تبرز أمامه هي محاولة إيصال الفكرة إلى المتلقي ليعيش بين إش�كالية الظالمة 
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والقضية، وإش�كالية طبقة المتلقي ووحدة الخطاب؛ فالشعر الحسيني في غالبه من 

أش�عار المناس�بات، ولكي نعرف مدى الفائدة التي يمكن أن يخرج بها المتلقي منه 

يجب أن نعرف مادة الش�عر الحس�يني التي تنطبع فائدتها على المس�تويات الثالثة، 

العقيدة والوالء والتذوق باالعتماد على الطبقة التي يخاطبها الشعر الحسيني. 

 أما عن الجانب العقدي، فأنا أتفق مع األس�تاذ صبحي في أن الش�عر الحسيني 

ب عن الحس�ينE، وإذا كان هذا  في بداياته كان في الجانب السياس�ي بغرض الذَّ

الجان�ب قد غاب مع توالي الزمن عن الش�عر الحس�يني، فإن فكرت�ه ما زالت قائمة 

 .Eحتى في عصرنا هذا من باب نصرة قضيته

 وع�ن جانب ال�والء )الرب�ط العاطفي( ال�ذي يخاطب الجان�ب العاطفي من 

المتلقي فإنه ليس بالجانب الس�لبي أبًدا، وإنم�ا يؤخذ من الناحية التحليلية على أنه 

 .Bجزء من مهام ذلك الشعر التي توظف لنصرة قضايا أهل البيت

 أم�ا الت�ذوق، فإن الش�عر كان يخ�دم طبق�ة نخبوية م�ن المتلقين م�ن الناحية 

األدبي�ة والجمالي�ة، إال أن�ه مع مرور الزمن، وم�ن خالل خطباء المناب�ر والمحافل 

واالحتف�االت األدبي�ة المختصة، ب�دأت فئة اجتماعي�ة في الظه�ور تحمل خاصية 

التذوق األدبي ولو بأدنى مستوياته، وقد أثر الربط العاطفي فيهم أيما تأثير. 

مدير الندوة:
 ما الذي ترونه في مس�ألة تسييس الش�عر الحسيني الذي يتجه � كما في تجربة 

الع�زاء الحس�يني البحريني � لتوظيف الش�عر للسياس�ة م�ن أجل معالج�ة كثير من 

القضايا، كقضايا البرلمان والتجنيس على المستوى الداخلي المحلي، أو كالقضية 

الفلس�طينية اإلس�رائيلية على مس�توى الوطن العربي عموًما، وأمثلتهم من الشعراء 

ُكْثر، كالشاعر مظفر النواب، والشاعر سيد مصطفى جمال الدين، وغيرهم؟ 
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الأ�ستاذ قا�ست المقبل: 
 أعتق�د أن التوظي�ف ف�ي الش�عر ال ُبدَّ أن يك�ون توظيًفا إنس�انيًّا، خصوًصا مع 

تعالي دعوات األنس�نة )اإلنس�انية( التي تحمل أبعاًدا كثيرة تتحرك في الش�عر كرمز 

ا  كما كانت تتحرك األس�اطير لدى اليونان، وإذا ما كان توظيف الشعر إنسانًيا ورمزيًّ

وكذلك فنيًّا، فإنه يصير بذلك ضمن التوظيف السليم المدروس، أما إذا كان الشعر 

ل الش�عر الحس�يني وظيفة أخرى م�ن الممكن أن تنضوي  للتثوير فقط فإنه س�يحمِّ

تحت إطار الشعر التعليمي. 

الأ�ستاذ �سبحي ال�ارودي: 
 ربما لنا أن ننسب التحول السياسي إلى العزاء نفسه، وليس إلى الشعر الحسيني 

بخصوصه، فلقد أصبح العزاء مسيرة سياسية على شاكلة المظاهرة. 

الأ�ستاذ معتو� المعتو�: 
 أنا من أنصار أن ال تقحم السياسة في الشعر الحسيني، وإن كان ال ُبدَّ من إظهار 

رؤية الش�اعر لقضية سياس�ية ما ذات ارتباط بصورة ما بالقضية الحسينية فيحسن به 

أن يصل إليها بأسلوب فنيٍّ جميل، بحيث ال يشعر المتلقي بأن القضية مقحمة على 

الشعر الحسيني. 

مدير الندوة:
منا الحديث،   إذا أردنا الحديث عن المحور االجتماعي للشعر الحسيني وعمَّ

فالس�ؤال س�يأخذ صيغة: م�ا الفرق بين الش�عر الحس�يني في المجتمعات الس�ابقة 

والمجتمعات الحاضرة؟ 

الأ�ستاذ �سبحي ال�ارودي: 
 في الس�تينيات تقريًب�ا في عهد الجواهري وما قبل ثورة الش�عر الحديث، كان 
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الشعر الحسيني يسير على منوال واحد كان الغرض منه الدفاع عن القضية الحسينية، 

وتواصل�ت المس�يرة عن�د الس�يد الحيدري، وق�د دخل وقتها الش�عر ف�ي موضوع 

التنافس في صياغة الش�عر وتجدي�ده. أما في العهد الحديث، فق�د اختلفت الزوايا 

الت�ي ينظر بها إلى القضية الحس�ينية من ناحية الحدث نفس�ه، حيث كان يتناول في 

السابق المصيبة حدًثا إثر اآلخر منذ بداية المقتل وحتى نهايته خصوًصا في القصائد 

المنبري�ة. أم�ا في العصر الحديث فقد اختلفت الجوان�ب التي ينظر من زواياها إلى 

قضي�ة اإلمام الحس�ينE، ومثاله لدى الش�اعر ج�واد جميل في ديوانه )الحس�ين 

لغ�ة ثانية( ال�ذي أخرجه كإنتاج عم�ل متكامل ليس من ضمن قصائد المناس�بات، 

وهناك كثير من الشعراء من وظَّف القضايا الحسينية في أوجه أخرى، كالشاعر نزار 

قباني ومظفر النواب الذي اس�تعمل الشعر الحسيني في قضايا السياسة، ومنهم من 

استخدمه في الغزل أيًضا.

مدير الندوة:
 لو عكسنا مادة السؤال التي تستفسر عن أهمية الشعر الحسيني لدى المجتمع، 

وقلنا: ما الذي يس�تفيده الشعر الحسيني من المجتمع، فماذا سيكون الجواب؟ وما 

هي المادة اإلبداعية أو التطويرية التي يمكن أن يحرزها؟ 

الأ�ستاذ معتو� المعتو�: 
 يستفيد الشعر الحسيني من المجتمع على مستويات ثالثة:

الفكرة: فقد يقدح أحدهم في ذهن الشاعر فكرة وقادة أو مبتكرة وجديدة،  �

وقد يساعد على إعطاء الشاعر نظرة أكثر شمولية واتساًعا. 

البني�ة: فربما نالت الفكرة اقتراًحا يخدم التنوع في القافية ويخدم القصيدة  �

النثرية أو الشعرية.

النق�د: وه�و دور الفئ�ة النخبوية، والنقاد ه�م الجناح الثاني للش�عر الذي  �
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توجه الشاعر ويأخذ بيده من أجل رفعة وتكامل مستوى قصيدته. 

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ عبد االإله التاروتي )اأديب(:

 يب�دو ل�ي أن�ه في محضر الش�عر يغيب الجس�د وتحض�ر الروح، ف�ال غرَو أن 

من يكتبون في الش�عر ه�م ال يكتبون على الورق وال يق�رؤون من حروف أبجدية، 

إنم�ا يقرؤون م�ن كتاب لوح الله المحفوظ، ولذلك تنتع�ش الروح وتتألق، فتنفعل 

انس�جاًما ال مثيل له. هذا أواًل ؛ وثانًيا أوافق قول الس�يد قاس�م المقبل بأن مش�روع 

اإلمام الحسينE مشروع إنساني ولكن بلحاظ مسألة مهمة، ال من حيث المقاربة 

 Eمع اإلرث اإلغريقي أو الروماني في رمزيته، ولكن من حيث إن اإلمام الحسين

يختصر مسيرة اإلنسان منذ قابيل وهابيل وإلى أن يشاء الله.

 الحس�ينE إنس�ان تمح�ض ف�ي اإلنس�انية، فضحى م�ن أجله�ا، وهذه هي 

الحقيق�ة الت�ي يبدو لي أهمية التركيز عليها. فالحس�ين ليس مش�روع مكان أو زمان 

ب�ل ه�و فوقهما، لذلك كان الش�عار »كل يوم عاش�وراء، وكل أرض كربالء« بما لم 

تصغ�ه مخيلة الكتاب بل خرج من ذات الطف، والحس�ينE هو صاحب الش�عار 

والمقالة، وهو األقدر على توصيف مشروعه.

االأ�ضتاذ محمد الحمادي )اأديب و�ضاعر(: 
 أواًل:  يتميز معظم الش�عر الوالئي بأنه ش�عر سرديٌّ تاريخيٌّ مكرور لما فيه من 

نقل للوقائع، فهل ُيعدُّ هذا داللة على عدم تعدد زوايا المنظور الش�عري 

الحسيني؟ أم أن إقحام القضايا السياسية قد أدى إلى ذلك؟ 

 ثانًيا:  من المؤكد أن اإلمام الحس�ينE قد أضاف الكثير إلى الش�عر، لكن ما 

الذي أضافه الشعر إلى اإلمام الحسينE؟ 
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االأ�ضتاذ ال�ضيد قا�ضم المقبل: 
، فإنه سرد للحادثة بكل أبعادها   إذا كان الشعر الحسيني عبارة عن سرِد تاريخيٍّ

اإلنس�انية التي يراها الش�عراء، ولعل االختالف يكمن في زوايا النظرة التي ينظرون 

بها، وينبغي للش�اعر أو الكاتب أن ينوع في نظرته، فالشاعر الذي تعتمد نظرته على 

ا، أما  الس�رد التاريخي السطحي قد يأتي بتصويرات جديدة إال أن شعره يبقى تقليديًّ

الشاعر الذي يتناول القضية من زوايا مختلفة ومبتكرة لم تتناول من قبله فهو الشاعر 

ا.  المبدع حقًّ

 أما عن ما أضافه الشعر إلى الحسينE فإنه حتًما لم يضف إلى بحره ما يذكر، 

ويمكن القول إن الش�عر كان وسيلة إعالمية للقضية الحسينية، ولكن كفى بالشاعر 

الحسيني أن يكون خادًما لإلمام الحسينE وحسب. 

مداخلة تحريرية:
 الس�ؤال موجه لألس�تاذ المعتوق. أال تالحظ أن كثيًرا من الخطباء الحسينيين 

يعي�دون تكرار نف�س األبيات الش�عرية الموروثة مقصي�ن التجديد في الش�عر، مع 

وجود الكثير من القصائد الحسينية المتمكنة؟ 

االأ�ضتاذ معتوق المعتوق: 
 هنالك طبقة من خطباء الشباب المجددين الذين يطلبون القصائد الجديدة وال 

يلتزمون القصائد القديمة، كما أن هناك شعراء لهم كثير من القصائد التي ُيحتفى بها 

في المحافل والمناسبات الرثائية، ويبقى الحد الفاصل وهو أن البقاء لألصلح دائًما 

ولي�س كما يظ�ن البعض بأنه لألس�بق، وال عيب � قطًع�ا � في الت�زام الموروث إذا 

كان بعيًدا عن التقديس والحصرية المنبرية، خصوًصا مع وجود النصوص الحديثة 

المتمكنة. 
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مداخلة تحريرية: 
 إذا كان�ت ثورة اإلمام الحس�ينE ثورة ش�املة ل�كل النواح�ي الحياتية، فما 

المانع من طرح تلك القضايا الحياتية االجتماعية أو السياسية أو غيرها من النواحي 

المهمة مع مراعاة عدم طغيانها على الشعر الرثائي الحسيني؟ 

االأ�ضتاذ معتوق المعتوق: 
 كما ذكرت قباًل إنني ضد أيِّ فكرة اجتماعية أو سياسية أو ما شابه التي يحسُّ 

المس�تمع معه�ا بأنه�ا دخيلة عل�ى الجو الع�ام للقصيدة، وذل�ك باعتب�ار أن الرابط 

بالحس�ينE راب�ط فيه جوانب عبادي�ة، والجان�ب العبادي عندما تقح�م فيه فكرة 

دخيلة ستجد الُبدَّ قبالتها حساسيات اجتماعية مختلفة، فاألغلبية تستنكر أن تدخل 

قضية سياس�ية بحتة وبش�كل مباش�ر في صلب القضي�ة الدينية، أم�ا إذا كانت فكرة 

القصيدة مبنية كفكرة متحدة متكاملة وكان معالجة قضية اجتماعية ما ضمن الفكرة 

تلميًحا ال تصريًحا بحيث تخدم تلك القضية فال بأس بذلك. 

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(: 
 بداية أشكر األخوة األعزاء الشعراء على ما أتحفونا به وعلى ما شنفوا أسماعنا 

به من قصائد رائعة، وأود التعقيب بنقطتين: 

 األولى:  تتعلق بالش�عر في منطقتنا بش�كل عام وما لدينا من كفاءات وطاقات 
أدبية متمثلة في الش�عراء الشباب؛ ممن لديهم الكثير من المساهمات 

على مس�توى الدواوين والمخطوطات والمشاركات االحتفالية التي 

تحت�اج إل�ى االحتضان واإلحاط�ة باالهتمام، إننا بأم�سِّ الحاجة إلى 

إيجاد اآلليات والوس�ائل التي تساهم في إبرازهم وتبني مواهبهم عن 

طريق المنتديات األدبية والش�عرية العامة أو عن طريق المس�اهمة في 

طباعة الدواوين التي تس�اعد على نش�ر الجهود الش�عرية والتي تعمل 
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عل�ى التواصل مع المجتمع، ولإلخ�وة أن يقترحوا الكثير من األفكار 

التي تنمي وتربي هذا الجانب األدبي المتميز. 

 الثانية:  فيما يتعلق بما دار من حديث حول توظيف الش�عر الحس�يني سياسيًّا، 
فإن�ي ال أعتق�د أن هن�اك مح�ذوًرا أو س�بًبا مانًعا يح�ول دون توظيف 

القضايا اإلنسانية باتجاه ما يمكن أن يخدم المجتمع من نواحيه الثقافية 

واالجتماعية وحتى السياس�ية أيًضا، فالفيصل في رأيي يعود إلى نظرة 

المحلل تجاه القضية، ممن يرى أن الموضوع قضية تاريخية تتكرر من 

أجل العبرة دون أن تالمس األبعاد اإلنس�انية المختلفة، ومن يرى فيها 

تكريًس�ا للقيم الدينية واإلنس�انية، ويرى فيها أعل�ى قيم التضحية وبها 

يمكن التعبير عن بقية القضايا في أيِّ مجتمع أو توظيفها في أيِّ مجال 

يمكنه خدمة المجتمع. 

 ال�ضيد قا�ضم المقبل:
ا، فال ترى  إن القن�وات المفتوحة أم�ام األديب الكاتب في مجتمعن�ا قليلة جدًّ

على س�بيل المثال حتى اآلن عماًل مس�رحيًّا متقنًا يتناول القضية الحس�ينية، غير ما 

كتبه الش�رقاوي في زمن قديم، وكان عبارة عن مس�رحية ش�عرية )الحسين شهًرا.. 

الحس�ين ث�أًرا(، كم�ا ال توج�د أيًضا ف�ي منطقتنا أعم�اٌل قصصية في ه�ذا الجانب 

مخصص�ة لألطفال عدا عمل ش�خصي واحد، إالَّ أن هن�اك قنوات كثيرة أخرى من 

أهمها المس�ابقات التي تشجع األقالم على الكتابة النثرية كالقصة والقصة القصيرة 

والشعر تنتهي بجوائز مادية كنشر هذه أعمال األقالم الموهوبة داخليًّا وخارجيًّا. 

مداخلة تحريرية:
 لم�اذا يلجأ الخطباء إلى الش�عر النبط�ي الجترار الدمعة، هل األثر في الش�عر 

النبطي الشعبي يالمس شغاف القلب أكثر مما يالمسه الشعر الفصيح؟ 
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االأ�ضتاذ معتوق المعتوق: 
 يخاطب الش�عر بش�كل عام شرائح اجتماعية واس�عة، والغالب منها يمثل فئة 

قليلة تحضر المجالس الحس�ينية تعبًُّدا، والش�عر الش�عبي هو االنتق�اء األمثل لمثل 

ه�ذه الفئ�ة الذي يصل إليه�ا بلغته الس�هلة التي تمتل�ك األداة القوية والس�ريعة في 

الوصول إلى الشريحة األكبر من المتلقين. 

مدير الندوة:
 ف�ي نهاي�ة الندوة نش�كر الجمي�ع لحضورهم، ونرج�و أن نكون ق�د وفقنا في 

اختيار مادة الطرح. 



الندوة الثالثة ع�سرة

النص الجديد في القطيف
1427/1/22ه الموافق 2006/2/21م

ال�سيف: الأ�ستاذ حبيب  اأحمد محمود �
أديب وكاتب � القطيف

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

*  كاتب وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

مـن مواليـد بلـدة القديـح بمنطقة القطيـف للعـام 1968م  �
)1388ه(.

ا، واختـار ميـدان العمل  � التحـق بالدراسـة النظاميـة متأخـًرً
والتثقيف الذاتي بعد التحاقه بالعمل الحكومي عام 1986م 

)1406ه(.
بدأ هواية األدب من احتفاالت القديح الدينية واالجتماعية. �
التحـق بصحيفة »اليـوم« عـام 1993م )1413ه( متعاوًنا،  �

وأمضى أغلب السنوات العشر التي قضاها فيها في الشؤون 
المحلية.

فـي عـام 2003م )1423ه(؛ التحـق بفريـق تطويـر مجلة  �
»القافلة« التي تصدرها شـركة أرامكو السعودية تحت مظلة 

إحدى الشركات اإلعالمية.
فـي يوليـو 2005م )1425ه( انتقل إلـى صحيفة »الوطن«  �

وما زال.
يمـارس الصحافـة عمـاًل، واألدب هوايـة. واجتمـع له من  �

ذلك:
حافة أنثى. مجموعة شعر على وشك النشر.. 1

من لون عينيك. ديوان مخطوط.. 2

مجموعة مقاالت في النقد.. 3



النص الجديد في القطيف

مقدمة مدير الندوة
 ل�م يحظ النصُّ الش�عري محليًّا بقراءٍة نقدية تس�لط الض�وء عليه، وخصوًصا 

النص الحديث؛ كونه معقٌد بعض الشيء، وله شأٌن آخٌر من ناحية سيرورته التاريخية 

في المنطقة.

في هذه الليلة، س�يقدم األس�تاذ حبيب محمود قراءًة لمجرى النص الش�عري 

الجدي�د ف�ي المنطقة، بداية مما س�ماُه بالواقعية عند خالد الف�رج، وإلى يومنا هذا، 

على مس�توى النص�وصِ المغايرة التي اختلفت وتش�ابكت ف�ي حيزها االجتماعي 

والثقافي العام. 

ن�س المحا�سرة:
 إن حديثنا في هذه األمسية هو خالصة بحث نقدي حول مفهوم النص الجديد 

ف�ي منطقة القطيف، والنص الحديث في ذاته متش�ابه وغير متفق عليه، وذلك عائد 

إل�ى مفهوم الش�عر الحديث أصاًل، منذ بدأ الش�عر الحر في منتص�ف األربعينيات. 

لذل�ك، ف�إن عمدتي في معالجة الن�ص الجديد في القطيف هي رب�ط النص بواقعه 

ا قديًما لكنها  الفني وتطلعاته، فالقصيدة الرومانس�ية مثاًل كانت في األربعينيات نصًّ
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�ا، والقصيدة التفعيلية في س�تينيات الق�رن الهجري الماضي  ا تقليديًّ ُتع�دُّ الي�وم نصًّ

كان�ت نمًطا جديًدا كليًّا في القطيف إالَّ أنها اليوم قصيدة نمطية، وحتى قصيدة النثر 

ل�و أردنا أن نعطيها صفة الجدة أو أن ننفيها، فالخالف سيس�مح لنا بأن نخوض في 

عرض الجدة والتقليدية كما نشاء.

 ومن المنصف أن تتجه اإلش�ارة التاريخية في مسألة النص الجيد في القطيف 

إلى المرحلة الزمنية القصيرة بين منتصف أربعينيات القرن الهجري الماضي وأواخر 

س�تينياته، وهي المرحلة التي كان فيها خالد الفرج واحًدا من »ش�عراء القطيف« إذا 

جاز اإلنماء.

الواقعية في ال�ضعر القطيفي:
 كان خال�د الف�رج رئي�س البلدي�ة القادم م�ن الكوي�ت إلى القطيف ليؤس�س 

بلديتها ويترأس�ها شاعًرا، وقد س�اعده موقعه الرسمي وميوله األدبية على االندماج 

في المجتمع ومخالطة علمائه وأدبائه، وكان شاعًرا إحيائي النزعة متأثًرا باللغة التي 

أحياها ش�وقي وأدخل عليها تعديالته األس�لوبية، وبتأثير م�ن ميوله القومية تعاطى 

م�ع الش�عر تعاٍط واقعي في وق�ت لم يغادر فيه الش�عر في القطيف إط�اره التوارثي 

وانحص�اره في البيوتات وانش�غاله باأليديولوجي�ات وانحصاره في تك�رار المبنى 

والمعنى. راح خالد الفرج في حالة تفاعلية مع ش�عراء القطيف مؤثًرا ومتأثًرا، وفي 

مها قبل عودة الش�يخ عبد  ش�ق التأثير كانت نزعته الواقعية إحدى المفردات التي قدَّ

الحميد الخطي وعبد الله الجشي من الدراسة في النجف األشرف بالعراق؛ لتتكون 

فيم�ا بع�د ما يش�به جماعتين أدبيتين، الت�ف أعضاء إحداهما حول الش�يخ الخطي، 

واألخرى حول الفرج في تفاعل وصل أحياًنا حدَّ التناطح بين الجماعتين.

وق�د أدخل الفرج الحس الواقع�ي في حين لم يكن موجوًدا كفنٍّ في القطيف، 

وإن كان يعبر عنه في لغة الشعر الواقعي بحد البساطة االعتيادية، ومثاله: 
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ع�ي�د الي��وم  إن  الجدي��د»بلف��ور«  الث�وب  ل�ه  فالب�س 

الودي�� فلس�ط�ي�ن  تم�ي��ده�ذي  مصائبه�ا  ف�ي  �ع�ة 

زل�زال�ه�ا ينق�ض�ي  جدي��دم��ا  م�ن  تزل�زَل  حت�ى 

الك��وا م�ث��ل  يع�ودآالم�ه�ا  وذا  يغي�ب  ذا  ك�ب 

بالهن��ا وع�دَك  قب��ل  والمس��ودم��ن  المس��ّود  ع�اش 

ب�ا الق��دس  جعل�َت  العدي��دحت��ى  تكاثره�ا  ف�ي  ب��َل 

وعِجل�ت قبل الحش�ر تج�علهم جميًعا ف�ي صعي�د ولم يك�ن مثل هذا المضمون 

الواقع�ي مطروًحا في القصي�دة القطيفية في أربعينيات الق�رن الهجري الماضي إالَّ 

خ�ارج القطي�ف، ومثال�ه لدى عب�د الله الجش�ي ال�ذي كان مقيًما ف�ي النجف عام 

النكبة، والذي س�جل ش�عره موقًفا واقعيًّا عام 1948م � 1367ه، وأطلق حماسته 

الشعرية في نص طويل، منه:

علَّه�ا  ح�ّدث  التاري�ُخ  ق�والأيه�ا  م�اَء  الصَّ األفئ�دَة  تفق��ُد 

أيقظن�ا ق��ْد  الرع�ِب  ي�وَم  وقتل��ىإن  أش�الٌء  بالق�دِس  ف�إذا 

به�ا الغ�رب  رَم�ى  تخلَّ�ى وعصاب�اٌت  ث�م  س�اخًرا  عيس�ى  مه�ُد 

كما سجلت أيًضا لدى محمد سعيد المسلم الذي فاجأ المجتمع بموقف حاّد 

من بعض رجال الدين أوائل الخمسينيات حين نشر في »العرفان« اللبنانية ميميته:

�م ج�ش�ٍع فاغِر الله�ى ف�اغ��ِر ال�فْمضع�َت يا ش�عُب بي�ن ك��لِّ معمَّ

ه�ِد م��ْن ش�كِلهم وع�ف��ُة م�ريْمبيَن ق�وٍم تب�ُدو علي�ِهم س�م�اُت الز

قْل�� م��ألوا  خبرَت�ه�م  م�ا  �ب�ك رع�ًب�ا وس�ادَك اله�مُّ والغ�ْمف��إذا 

ي�اء واس�تعبُدوا العا لَم، واس�تخدم�وا من الدي�ِن س�لَّْمأس�رفوا ف�ي الرِّ

الم�روءا منه�ا  تش�مئزُّ  ِت ويش�َجى لها ال�ضمي��ُر وي�ألْمحال�َ��ة 

ْم؟كي�َف تنف�كُّ م�ن عقالِ�ك ي�ا ش�ع� �ب�ِ�ي فيرج�ى إلي��ك أن تت�ق�دَّ
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والخالصة ترشدنا إلى طبيعة بيئة األربعينيات والخمسينيات على وجه خاص، 

شة بقضايا كبيرة ومتأثرة  حيث كانت البيئة التفكيرية � وال نقول الفكرية � مشوَّ

بها، ولم يعد الخطاب الديني المؤثَر الوحيَد في أوساط نخبتها المثقفة، بل إن 

تلك النخبة راحت تبشر بثقافٍة جديدٍة مختلفٍة عن التي تعلمتها من مشايخها. 

الرومان�ضية في ال�ضعر القطيفي:
 وإذا كانت الواقعية شكاًل من أشكال التعاطي مع الثقافة الجديدة والتفاعل مع 

الواقع القومي واإلنس�اني، فإن الرومانسية كانت الشكل المقابل األكثر اتساًعا بين 

الش�عراء الذين ظهروا منذ األربعينيات حتى نهاية الق�رن الماضي، وإذا افترضنا أن 

الواقعية رؤية للموضوع، وتعبير عنه، ومعاضدة للرأي العام أو المش�اعر القومية أو 

الدينية أو الفئوية، فإن الرومانس�ية تعبير عن الذاتية الخاصة بالشاعر وانكفاء النفس 

واالحتفال بها.

 وقد وجد شعراء القطيف في الرومانسية مساحات شاسعة للتعبير عن ذواتهم، 

وأخ�ذوا ع�ن لغة المهج�ر وأبولو ما يمده�م بالصورة الش�عرية الجدي�دة، وأحياًنا 

الجملة الشعرية، وغالًبا اإلحساس بالحزن والغربة واأللم في موضوعات الشكوى 

والشوق إلى المرأة المثال، عالوة على التأمالت الفكرية المتصلة بالوجود والحياة 

والموت، ومثالها لدى الشاعر محمد سعيد الخنيزي المشهود له بالروح المتشائمة 

السوداوية: 

غ�ِدي حياتِ�ي  زواي�ا  م�ْن  ذاوي�ْهأرى  روض��ًة  فأبص�رُه 

الحي�اِة معي�ُن  عن�ُه  الش�اذيْهتوقَّ�ف  جداوله�ا  فغ�ارْت 

�ُه كفَّ به�ا  الخري�َف  الزاهي�ْهوم�دَّ  أفنانه�ا  ��ف  فقصَّ

ضاح�ًكا رًج�ا  منَه�ا  الرابي�ْهتس�اقَط  عل��ى  الربي�ع  كحل�م   

 لك�ن تجربة عبد الله الجش�ي كانت األعمق بنيوًي�ا في تصوير الحزن والوجع 
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الذاتي:

مقلت��ي ضفت��ي  عل�ى  تذب��ُلغرس�ُت  ال  الش��وك  م��ن  مروًج�ا 

بأع�راق�َِه��ا دموع�ِ�ي  الحنض���ُلتس�يُل  غرِس��َها  م�ن  ويثم�ُر 

الش�جوِن خص�ُب  حي�اَت�َي  والم�نج��ُلربي�ُع  ال�ف�أس  يغ�ازل��ه 

رب�ًى بالضحاَي�ا  أخصب�ْت  ج��دوُلك�َم�ا  دٍم  ب�في��ِض  وس��اَل 

الخري��ُف علي��ِه  أط�لَّ  م��ا  الم�ع��وُلإذا  المش�هُد  ل��ُه  والح 

آمال��ِه ب�خ�ي�ب��ِة  ت�ُمَح��ُلأح��سَّ  أح�الم��ُه  وأب�ص�َر 

بين الرومان�ضية و�ضعر التفعيلة:
مفهوم الجدة في الش�عر انحصر لدى ش�عراء القطيف في الش�كل الرومانسي 

شكاًل ومضموًنا، ولذا ضربت التصنيفات طوًقا شكليًًّا حول »الشعراء المجددين«، 

�ا تاريخيًّا، فقد تكثف النتاج الرومانس�ي منذ  ف�ي حي�ن أن هذا التيار لم يعد تجديديًّ

األربعيني�ات وهو العقد نفس�ه الذي ش�هد والدة القصيدة العربي�ة الجديدة على يد 

الس�ياب ون�ازك المالئكة ونزار وبلن�د الحيدري، وقد اس�تمر ش�عراء القطيف في 

الح�رص عل�ى التجديد ضم�ن المفاهيم الرومانس�ية حتى بعد أن أسس�ت قصيدة 

التفعيلة لنفسها مفاهيم مختلفة.

والالفت هو أن القصيدة الرومانسية المهجرية تحديًدا تأسست منذ عشرينيات 

القرن الميالدي الماضي، إالَّ أنها وصلت إلى شعر القطيفيين في أواخر األربعينات، 

ين عليها إلى ما بعد دخول األلفية الجديدة، في حين أن  وبقى ش�عراء القطيف مصرِّ

قصي�دة التفعيل�ة تأخ�رت أربعة عقود حتى تصل إلى الش�عر القطيفي وإن ش�هدت 

محاوالت في الستينيات على يد الشاعر محمد سعيد المسلم حين قال في قصيدته 

»صالة«:

جفني يموج رؤًى
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فأغفو سارًحا في ذكرياتِك

أنا لست أحفُل بالصباِح

جى ففي الدُّ

مازاَل طيفِك يرتمي

في مقلتيَّ

وهمسة ٌفي وشوشاتِك

الواضح في النص أنه يجسد بنية عمودية المبنى رغم اإلطار الصوتي التفعيلي، 

ولم تتخطَّ المهمة الفنية فيه تفكيك الشكل العمودي لتنثر تفاعيل البحر في توزيعة 

غير عمودية، أما اللغة فهي جميلة بحس�ها الشفاف المتوقع وغنائيتها، إال أن النص 

لم يعبر عن تجريب ولم يقدم رؤية جمالية تتخطى التعبيرات الرومانسية التي يمكن 

تركيب جملها على شكل تناظري في قصيدة عمودية.

وم�ن المؤكد أن قصيدة التفعيل�ة العربية لم تخرج عن الش�كل التناظري لتقع 

في أزمة التفكيك الش�كلي الموس�يقي وتتوقف عند هذه المهمة اإليقاعية؛ فقصيدة 

التفعيلة أسست انقالًبا في بنية اللغة، وعلى عالقة المفردة بالمفردة وفي التعبير عن 

المضم�ون وفي الرؤي�ة الجمالية والموقف اإلبداعي برمته، وه�ذا ما وجدنا بعضه 

في تجربة عمر الش�يخ الذي ظهر منتصف الس�بعينيات والذي كان قريًبا من جماعة 

»المرب�د« الت�ي كان محم�د العلي، وعل�ي الدمين�ي، وعبدالله الصيخ�ان، ومحمد 

الثبيت�ي، ومحمد جب�ر الحربي، وغيرهم أفراًدا فيه�ا ويتواصلون عبرها في الملحق 

الثقاف�ي الذي كانت تص�دره صحيفة اليوم؛ فغدا متأثًرا بالواقعي�ة الرمزية والواقعية 

الس�ريالية التي مارس�تها الجماعة، وه�ي واقعية تعاطت مع الهاج�س القومي على 

نحو وظف العديد من رموز الموروث في التعبير عن الواقع:
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زماُن الهزيمْه

ي ماء يدوِّ وكلُّ الكالم الذي في السَّ

رياٌح عقيمْه

يباٌس أراِضي بالدي

كأنا نعيش بغيِر فراٍت

ومن غير نيٍل

أتأتين يوًما على غفلٍة؟

أنعرف يوًما طريقة ريِّ الموات؟

أنعرف سرَّ الوصول إلى المستحيل؟

وقد حرص عمر الشيخ على استحضار الرموز التراثية في نصوصه أمثال طرفة 

بن العبد، عروة بن عثمان، أبي حيان التوحيدي، وغيرهم في إسقاطات واضحة:

لمن تشتكي؟

أنت لب القضية

أنت المسبب

أنت الذي يرسُل الدمع سْحبا

أتسقي األراضي التي أمحلت

وتغري الرياح عسى أن تهّبا

بيد أن المشروع الشعري الذي تقدمه مجموعته »متى تأتي« غير مقنع إبداعًيا، 

مع أنها أول مجموعة قطيفية غير عمودية تجد طريقها إلى النشر؛ فمفردات التجربة 
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تش�ير إلى مغام�رات إيقاعية غير محس�وبة وتأريخ بين مقطع ناج�ز بنيوًيا ومتهالك 

تركيبًي�ا على مس�توى الن�ص الواحد، وهذا ما ال نج�ده في تجربة الش�اعر الدكتور 

أحم�د المعتوق الذي تس�جل نصوص�ه القليلة بع�ًدا إبداعيًّا على مس�توى توظيف 

األس�طورة في النص وتوليف الجملة الش�عرية الحديثة استناًدا إلى رؤية تراوح بين 

الرمزية والسريالية:

ها هنا وكُر الحبارى

عند هذا السهل يصطاد رماة الحي والريح تذّكي

لشواِء اللحِن نيراَن المغارْه

ها هنا فوق رفاِت الصبِح في كهِف العراْء

حطَّ بي األشقُر وانساَب على سفِح الفضاْء

فعصبُت الرأسَّ بالريِح وفي النفس إباْء

ونما في الجفِن لبالُب المساْء

وف�ي منتصف الثمانينيات كانت القصيدة الجديدة تش�ق طريقها وحيدة أيًضا، 

وكان الش�عراء المتهم�ون بالحداثة ما يزال�ون يدفعون فاتورة عقيدته�م الثقافية في 

ا � مع التش�دد الديني الذي يمكن اختزال مالمحه في  مواجهة غير متكافئة � س�لطويًّ

مش�روع »الحداثة في ميزان اإلسالم«، الكتاب الذي قدم فيه عوض القرني توصيًفا 

أحادي�اًّ لمفاهيم الحداثة، وربط بين النص والناص، وتوصل في اس�تنتاجات غريبة 

إلى إدانات عقيدية جماعية.

د،  الالف�ت في األم�ر هو أن جزًءا واضًحا م�ن أحداث صراع الحداثة والتش�دُّ

كان يتفاع�ل عل�ى بع�د كيلومت�رات قليلة م�ن القطيف الت�ي بقي مش�روع القصيدة 

فيها لم يس�جل أيَّ اختراق يذكر، وحين بدأت بعض الفعاليات تبرز بعض الش�بان 



233 الن�س ال�ديد في القطيف

الواعدين، فإن محاوالت االختراق بقيت خجولة ومترددة كما في نصوص لمحمد 

رضي أبو عبد الله، الذي س�جل بعض المغامرات في القصة الشعرية المطولة ذات 

المضامين الميثولوجية كما في قصته »ديك الجن«، لكنه لم يستمر في التواصل مع 

هذا النحو الجديد، وكذلك أحمد نصر حمود الذي س�عى إلى اس�تخدام إيقاعات 

غير نمطية وتجاسر على الدخول في أنساق إيقاعية لم تكن مألوفة، إال أنه لم يخلص 

لمش�روعه بما يكفي، وربما كان الشاعر حسين آل رقية أقرب إلى التجريب، إالَّ أن 

تجربته لم يكتب لها االستمرار تحت ضغط ظروف خاصة.

ا، إالَّ أن تجربته قد  أما الش�اعر ع�ادل الخزام، فق�د أخذ يعبر عن نفس�ه ش�عريًّ

كش�فت عن مزاوجة تراهن على شكلين صوتيين، فإلى جانب التفعيلة هناك النثرية 

يقول في »مبتدأ العفونة«:

سأحطِّم المرآَة فوَق خطيئتي

وأستطيلِك لقمًة

وأهضُم آخَر األشالِء

من يدري

لعلِك تخرجين اآلن تختبئين في األشالِء

سأصنع جسرها حزًنا/ رساالتي

وأطلق خطوة أولى

تمر بمعبد األحالم

وبنية اللغة عند عادل الخزام مغامرة ومتجاسرة على اختراق المألوف ومحاولة 

التح�رر م�ن منطقية التركيب المتوقع، لكنه � من زاوية أخ�رى � يبدو غير قادر على 

ضبط إيقاع الجملة. ولذا، تفلت منه في موقع شديد الحساسية إيقاًعا:
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أيُّ هذا الحبِّ تخبْر قاتِلي

أنِّي ابتدأُت النافلْه

هذي صالُة الموِت أختُمها هناْك

يتثاءُب العشاُق يبرز قائٌد منهْم

يقوُل الطفُل قد صلَّى

وإنَّ اختتاَم النافلْه

القافلة

ومع هذه الَهنَات، إالَّ أن الش�اعر يلقي اإلش�ارات الش�عرية للقصيدة القطيفية 

إلى محاوالت التخطي والبحث عن نسيج جديد في تجربة قصيدة التفعيلة وقصيدة 

النثر مًعا.

وتتك�رر اإلش�ارة لدى ش�اعر آخر هو حس�ن الس�بع، ال�ذي تأكد وج�وده في 

الس�احة ف�ي الثمانيني�ات والتس�عينيات، والذي تعاطى م�ع القصيدة م�ن مداخلها 

الصوتية الثالثة العمودية التفعيلة والنثرية، مثبًتا أداءه في العمودي والنثر، وقد نجح 

ًيا في قصيدة التفعيلة، وفي مجموعته »زيتها وس�هر القناديل« و»حديقة  نجاًح�ا جدِّ

الزمن اآلتي« تلتقي المداخل ذاتها، ويتعمق صوته التفعيلي:

قْف على فجِرها واسألْن

كيَف ضاَق المَدى

في يِد الهيلَمان؟

واسألْن

هْل يحدُّ المَدى



235 الن�س ال�ديد في القطيف

وانفيْن

فالمَدى عنفواْن

واسكبْن

نخَب أصدائَها

دى وردٌة فالصَّ

في يباِب المكاْن

المهاد اإليقاعي هنا يشهد للشاعر بمحاولة إعادة بناء الذاكرة الشعرية للوصول 

إلى صورة جديدة:

دائرٌة ضيقُة المداْر

جداُرها يرفُل بالنعاِس والغباْر

قت في الجداْر حدَّ

حدثتُه

رسمُت أشعاري عليِه علَّه

يطرُب أو يهتزُّ

أو يصاُب بالدواْر

وف�ي النص األخي�ر تتكاثف الصورة البس�يطة للغة لتجس�د رؤي�ة داخلية غير 

مس�ؤولة ع�ن المعنى، لكن الصوت األقوى في ش�اعرية الس�بع ه�و صوت الذات 

الذي تتلبس اآلخر أو تترك لآلخر فرصة ليتلبسها ويسري بها في متاهة النص.

ومن خالل تجارب الدكتور أحمد المعتوق، وعادل الخزام، وحس�ن الس�بع، 

نالح�ظ أنهم عب�روا بالقصي�دة القطيفية من منطقة الرومانس�ية الحالم�ة إلى منطقة 
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الرمزي�ة والس�ريالية الرائي�ة، إالَّ أنهم يكادون ال يغادرون دائ�رة »األنا« في مضامين 

ا، »األنا« ذاتها اس�تمرت مع الش�عراء الذين جاؤوا في النصف  تجربتهم الغنية لغويًّ

األول من التسعينيات: محمد الماجد، علي الفرج، خالد محيميد، أو الذين جاؤوا 

بعدهم وصواًل إلى س�قف األلفية وما بعدها، إال أن ال� »أنا« اتخذت لنفس�ها صنوًفا 

من التعبيرات والتقنيات، واتس�عت دائرتها أحياًنا لتك�ون اآلخر أو اآلخرين اقتراًبا 

إل�ى مس�احة الواقعي�ة أو االستس�الم لخطابيته�ا. علي الف�رج القادم م�ن القصيدة 

العمودية مثاًل وجد في التفعيلة س�جاًل لمرايا متعددة األوجه في التعبير عن »األنا« 

ويمكننا االلتفات إلى تحول »أنا« إلى »أنت« في خطابه الشعري:

إلى أيَن تمِشي؟

تهروُل هذي الساللُم

غٌة مْن مسافاتِها كلُّ الجهاِت مفرَّ

لم يعْد

غيُر ثقٌب ألعلى

إلى أيَن يمِشي الذي ليَس في رجلِه سلَُّم

ي هُه بين حائِط كفِّ أوجِّ

َك وحائِط كفِّ

حائْط

والص�ورة م�ن الخارج غيرها م�ن الداخل هنا، والتش�كيل الجمال�ي يفيد من 

مفارقات الرؤية الكئيبة وكأنَّ الشاعَر يعيُد الهاجَس الرومانِسي في القصيدِة الستينيِة 

ليخرجُه في نسٍق آخر.

 وكما لدى جميل الحبيب في )ابنُة الفقيِر الكذاب(: 
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أبي.. أبي.. أفق أفق

ألم تعدني البارحة..

بخاتٍم وعقْد؟

وش�َرطة حمراَء لم تخطْر بباِل الورْد؟

والمعطِف القطني،

قلَت.. كي يقيني البرد

غدا غدا؟ أكدَت لي

وليَس بعَد الغْد

ًة وعدَتني؟ كم مرَّ

ًة أخلفَت هذا الوعْد كم مرَّ

أبي أبي..

أكلَّما ذكرَت ما وعدّتني

رجعَت دوَن رّدْ؟

م�ا يزال للحديِث بقية ح�ول قصيدة النثر، وبما أني عرج�ت عليها في حديثي 

عن الشاعر عادل الخزام، سأتوقف إلى هنا آماًل طرح المتبقي من ورقتي من خالل 

المداخالت.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
ال�ضيد محمد الخباز )كاتب و�ضاعر(: 

اتخ�ذْت المحاضرة منهًجا توصيفيًّا للمداخل التي مرت بها القصيدة القطيفية 

ما قبل الثمانينيات وما بعدها، لكنها لم تأِت على الجانب التفس�يري، وإنما اكتفت 
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بالتوصي�ف لظاهرة غياب القصيدة الحداثية فيم�ا قبل الثمانينيات عن القطيف، مع 

أن فتنته�ا ب�دأت في الش�ارع العربي وانتقلت إل�ى المناطق األخرى م�ن المملكة، 

وتميزت بظهور شعراء كالدميني والدبيسي والصيخان، ولكن هذه الضجة لم تنتقل 

إل�ى منطق�ة القطيف، وحتى بعد ظهور الخزام وبعض الش�عراء م�ن جيله فإنهم لم 

يكونوا تياًرا وإنما أصواًتا مشتتة، وإلى اآلن ال يوجد للحداثة وال للقصيدة الجديدة 

تيار له ُطروحاته وحركته الثقافية داخل المنطقة.

المحا�ضر:
التفس�ير المنطقي، وهو عدم وجود ما يس�مى حركة أدبية في القطيف بمفهوم 

الحركة، لكنه في األربعينيات والخمس�ينيات الهجرية كان شعراء القطيف ينشرون 

في العرفان اللبنانية، ومجالت النجف ومطبوعاته، ويتعاطون الكتابة من بعيد، ولم 

يكن هناك ما يسمى حركة ألسباب، منها:

من جهة النش�ر، حيث كانوا ينش�رون خارج البالد، وبالتالي التفاعل كان  �

ا. محدوًدا جدًّ

عدم وجود استعداد للتفاعل، فالبيئة لم تكن مهيأة للنقد أو إلى تعاطيه. �

كان الش�عراء مجرد جماع�ات صغيرة فيما بينهم، ولم يمثل�وا تياًرا بعينه،  �

وكان هن�اك م�ا يش�به االخت�الف ف�ي التفكي�ر والتناظ�ر مثلم�ا وجد بين 

الجماعتين التي التفت إحداها حول الشيخ عبد الحميد، واألخرى حول 

خالد الفرج.

وألن الحرك�ة األدبي�ة كانت غير موجودة فعليًّا، فإن ش�عراء المنطقة الش�رقية 

لم يكونوا على اتصال واضح مع ش�عراء المنطقة الغربية؛ ففي منتصف الس�تينيات 

الميالدي�ة، كان هناك مثقف يعمل في س�كة الحديد يدعى )محمد س�عيد قربان ذو 

الفقار( وكان يراس�ل المنهل، ويعمل لقاءات مع ش�عراء في المنطقة الش�رقية، وقد 
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أجرى لقاء مع مال علي الرمضان، ومحمد س�عيد المسلم، وكان يتمنى أن يتواصل 

ش�عراء الحجاز وشعراء الش�رقية، إالَّ أن ذلك لم يكن ليحدث لعدم وجود الحركة 

األدبية.

وقد أشرت في الورقة إلى أن الحداثة في الثمانينيات وما قبلها كانت موجودة 

في الدمام لكن ما زال فخرنا بالرومانسية وأنسنا إليها قائًما، بل تربينا على الرومانسية 

وعلى ذائقة التشبيهات الزائدة، وإن الشيء الموجود عند أبي القاسم الشابي وعلي 

محمود طه والدكتور إبراهيم ناجي هو الموجود عندنا، ولم نسجل أيَّ تفاعل.

ولعل ش�يًئا من التفاعل قد حدث في منتصف التس�عينيات إلى ما بعد األلفين، 

وذلك بسبب تعاطي الشباب مع أساتذتهم في جامعة في الرياض وكلياتها، والذين 

كان�وا مقتربين من الحداثة مثل الدكتور عبد الله الغذامي وس�عد البازعي والدكتور 

معجب الزهراني.

وق�د ح�اول أولئك الش�باب تبن�ي بعض األف�كار الت�ي كانت محس�وبة على 

الحداث�ة وعرفوا ش�عر الصيخان وش�عر محمد الثبيتي وعرفوا ش�عر عل�ي الدميني 

من خارج المنطقة الش�رقية، بينما كنا في المنطقة الش�رقية لم نَر ديوان علي الدميني 

)رياح المواقع( إالَّ بعد خمس�ة عش�ر عاًما من طباعته لعدم وجود التفاعل، أو ألننا 

ف�ي القطيف َنُعدُّ أنفس�نا في جزي�رة معزولة، وانفتاح أحدنا عل�ى اآلخر فيها محاط 

بكثير من الحساس�يات، وهذا التفسير ممكن أن يكون اجتماعيًّا أو ثقافيًّا أو شكليًّا، 

وهذا مجرد انطباع.

ال�ضيد اأثير ال�ضادة )كاتب وناقد م�ضرحي(: 
أواًل،  لدي مالحظة تختص برصد الصوت األنثوي الشعري حيث لم نجد أيَّ 
إش�ارات له، ف�إن كان هناك حضور لألنثى في دائرة الش�عر، أعني المرأة 

تحدي�ًدا بالعنوان الدقيق؛ متى كان ذلك، وم�ا قيمته؟ وما تأثيره في إنتاج 
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حراك وتأسيس حساسية شعرية؟

ثانًيا،  هل باعتقادك أن هناك ممارسة لنوع من )بيبلوغرافيا( للشعر في المنطقة؟

وأود اإلشارة إلى أن هناك عدًدا ال بأس به من الشعراء يتوالدون وهناك 

أس�ماء جدي�دة، فإذا لم يكن هناك رصد متابع لهذه األس�ماء فس�تبقى 

مهمة رسم صورة كاملة للمشهد محل نظر وشك وريبة!

ثالًثا،  كي�ف لن�ا أن نجع�ل م�ن القطيف إط�اًرا لحركة ش�عرية في ش�عر ما بعد 
األلفي�ن؟ وف�ي الوقت الذي ينطلق الش�عر في الفضاء يتواصل الش�عراء 

ف�ي القطيف مع اآلخرين عبر الش�بكة ويتأثرون بنحو مباش�ر، هل تعتقد 

سوا خصوصية ما؟ أم ستبدو الصورة  أن هذا االنفتاح سيتيح لهم أن يؤسِّ

في القطيف انعكاًسا لحالة الشعر على مستوى الوسط العربي بأكمله؟

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
ش�كرا لطرحكم هذه الورق�ة األدبية التي أعطت على األقّل، بش�كل أو بآخر، 

صورة معينة لتطور الحركة الش�عرية، والنقطة التي أريد إثارتها هي مالحظة اهتمام 

األجيال السابقة بالشعر ومطالعته. ففي الستينيات مثاًل، كان من النادر أن تجد شابًّا 

ال يتواص�ل م�ع الش�عر كتابة أو قراءة أو متابع�ة، إال أنه في نهاية الس�بعينيات بدأت 

المس�ألة تختلف. والسؤال هنا، هل للرؤى الدينية دور في تغيير وجهة الشباب عن 

الشعر؟

ان الخنيزي، وهو من الشعراء  من جهة أخرى، لم أس�معك ذكرت الشاعر غسَّ

الحداثيي�ن الذين كتبوا قصيدة النثر بتمك�ن. وال أدري؛ هل كان ذلك لضيق الوقت 

أم لعدم اطِّالعك على شعره؟
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المحا�ضر: 
األس�تاذ السيد أثير السادة، ال أعرف حقيقة أس�ماء شاعرات عدا المذكورات 

في المنتديات، وإن كان هناك من اسم يذكر فهو )منتهى قريش( الذي حاول سعود 

الفرح أن يوثِّق لها باعتبار محاوالتها الكتابية في شعر التفعيلة. 

والمرأة في الش�عر القطيفي ش�أنها ش�أن الرجل، فنحن ما نزال قطعة في رقعة 

ا، إالَّ أن اس�ًما مثل )أمل الفرج(  نس�ميها محافظة، ال زال�ت المرأة فيها خجولة جدًّ

ق�د خ�رج ليفك االنغالق من حوله ف�ي تعاطي المرأة مع التعبير والمش�اعر بجرأة، 

وهناك ش�اعرات أش�باح يتعاطين الشعر الجميل على الش�بكة االنترنتية، وعذرهن 

أنهن نساء يعشن في مجتمع يحتاج إلى عشر سنوات الحقة حتى يتفهم ويتسامح.

وفيما يتعلق بالدور الديني، دعونا نعترف بأن الثقافة في القطيف دينية ومعظم 

اد هم أساًس�ا قادم�ون من مدرس�ة دينية، مثل محمد س�عيد  ه�م ش�عراء روَّ م�ن نعدُّ

المس�لم، وعبد الله الجشي، وغيرهم، ومن وجهة نظري، ليس المطلوب أن يرعى 

العلماء الشعراء، أو أن يهتموا بهم، لكن من وجهة نظر عامة ال أحبِّذ تكفيرهم أشدَّ 

التكفير.

االأ�ضتاذ اإبراهيم ال�ضمر )نا�ضط اجتماعي(:
أتف�ق كثي�ًرا مع ما ذكره المحاضر في ورقته التي ذهب فيها إلى عرض تاريخيٍّ 

توصيفيٍّ حول كتابة النص الجديد، إالَّ أنها لم تتطرق إلى رؤية تحليلية أو تفس�يرية 

ان الخنيزي الذي ظهر  ا، وهو األستاذ غسَّ بشكل أدّق، كما أغفلت الورقة شاعًرا مهمًّ

ف�ي الحقب�ة الثمانينية وواكب تجربة الحداثة، وإن كان�ت تجربته قد تبلورت خارج 

البالد. ولي س�ؤال حول انكفاء الش�اعر القطيفي على ذاته وإغراقه في الرومانس�ية 

الذاتي�ة، هل ذلك ناش�ئ عن مسٍّ مذهبي طائفي ف�ي كل مفاصل الحياة االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية والتربوية؟
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المحا�ضر:
م�ن ناحية عامة، كلن�ا مؤدلجون بش�كل أو بآخر، أردنا أم أبين�ا، وتكويننا جاء 

م�ن أيدلوجي�ة خاصة، وليس مطلوًبا من الش�اعر أن يقح�م أيدلوجيته داخل النص 

كم�ا هي موجودة في تعبده، فكونه ينتمي إلى فئة معينة أو ال ينتمي إليها هي مس�ألة 

شخصية، والواجب أن يهتم الشاعر لإلبداع بالقدر الذي يريد لإلبداع أن يعبر عنه، 

ول�و أخذنا على س�بيل المثال الش�يخ علي الف�رج ففي تجربته إش�ارات إلى مناطق 

ا في التعبير ربما لم يقترب غيره منها، كالتعامل مع الذات اإللهية تعاماًل  اسة جدًّ حسَّ

فنيًّا وإبداعيًّا.

ولنا أن نتوقف هنا عند ش�عراء قصيدة النثر إذا صح التعبير؛ وغس�ان الخنيزي 

أكثره�م قرًب�ا، وهناك قائمة بأس�ماء أخرى، منها حس�ين المنج�ور، وعبد الوهاب 

ان  العريض، وباس�مة الغريافي، وعلي الفرج، وحس�ن الس�بع، ولم أغفل اس�م غسَّ

�ًدا، وه�و مذكور قطًعا ف�ي الورقة، إالَّ أن الوقت لم يتس�ع للحديث عنه. على  متعمِّ

، أتذك�ر عندم�ا ص�درت )الت�ي ت�راود الموؤوم ف�ي الحم�ى( بثت وكال�ة أنباء  كلٍّ

�ان التي من الصعب أن نطلق  )رويترز( مقالة نقدية لجورج جحا تناولت تجربة غسَّ

عليها شعًرا، كما هو من الصعب إسقاطها لسببين مهمين: 

األول:  م�ن ناحية تش�كيلية بنيوي�ة، فقصائده تحاول أن تبني جماًل ش�عرية من 
الداخل مس�تفيدة من ذاكرة بعضها أسطوري وبعضها فلكلوري وتراثي 

وبعضها من الحاصل اليومي.

�ان إحس�اس بالمفردة، لكن ليس لديه  الثاني:  من الجانب الصوتي، فلدى غسَّ
إحس�اس بالصوت، وهناك فرق؛ فتجربة غس�ان تبقى إشكالية في ذاتها 

وليس�ت كتجارب اآلخرين، فحسن الس�بع � على سبيل المثال � يمكن 

أن يوصف ويوضع ضمن إطار معيَّن نقول فيه أن حس�ن الس�بع ش�اعر 

تفعيلة من الطراز الجميل، لكنه ليس شاعر قصيدة نثر، إالَّ أن اإلشكالية 
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تبقى حول غسان الخنيزي.

مدير الندوة:
نتمن�ى من الجميع أن يكون قد حظي بأمس�ية جميلة بجمال الش�عر الذي زيَّن 

هذه الليلة، ونش�كر األس�تاذ الش�اعر حبيب حمود لما شنف آذاننا به من شعر طيب 

ولما أتحف به أمسيتنا. 





الندوة الرابعة ع�سرة

الموقف من إنجاب البنات في التراث
1427/1/29ه الموافق 2006/2/28م

ال�سيف: الدكتور مراو� ب� �سنيتان ب� منباك �
أستاذ األدب العربي بجامعة الملك سعود

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

*  كاتب وباحث تاريخي.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

من مواليد المدينة المنورة عام 1950م )1369ه(. �
نشـأ نشـأة ابن البادية في الصحراء وبين الهجر، ولما صلب  �

عـوده راح يجـوب المـدن بحًثـا عـن الرجولـة، فوفـق إلى 
الجهـاد في الحرس الوطنـي التابع للمدينـة المنورة، وكان 

وقتها صغيًرا في السن كبيًرا في الطموح والعزيمة. 
كافح من أجل إكمال دراسته االبتدائية فالمتوسطة فالثانوية  �

بعكـس التيـار المناهـض لـه وقتهـا، واسـتمر حتـى التحق 
بجامعـة الريـاض وتخرج فيها ليعـود إليها ثانيـة بعد أن نال 
درجـة الدكتوراة ليعمل فيها أسـتاًذا مسـاعًدا، وليترقى بعد 
ذلك إلى درجة أستاذ مشارك حتى حصل على األستاذية في 

األدب منذ أعوام.
شـارك في العديد مـن اللجـان، وحصل على جائـزة مكتبة  �

التربيـة العربية لـدول الخليج عن كتـاب: »نظرية الفصحى 
والفكر العامي« عام 1986م )1407ه(.

لـه مقـاالت عدة فـي كل مـن مجلة الـدارة ودوريـة جامعة  �
الكويت وجامعة اإلمام وغيرها الكثير. 

له كتـاب »الغيور والصبور« عـام 1990م )1411ه(، كما  �
صـدر له مؤخًرا كتاب بعنوان »الـوأد عند العرب بين الوهم 

والحقيقة«.



الموقف من إنجاب البنات في التراث

مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحمن الرحي�م، الحمد لله رب العالمين، والصالة والس�الم على 

أش�رف األنبياء والمرسلين، أبو القاسم محمد عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكى 

التسليم، وبعد.

ال يكاد يس�تعرض باحث ما حياة العرب في فجره�ا األول دون الوقوف على 

عادة وأد البنات السيئة تعبيرا عن رفض التبشير بمولودة أنثى، العمل الذي استهجنه 

القرآن الكريم ورفضه في العديد من آياته. وفي ظل اإلجماع اإلنس�اني على بشاعة 

تل�ك العادة، لم يك�ن يتصور أحد ما � ربما � أن يخرج باحث بنظرية جريئة تنس�ف 

هذا اإلجماع، وترمي به في مخلفات التاريخ.

ص مرئياته وبحوث�ه بنظرية حاول أن يثبت فيها  الدكت�ور م�رزوق بن تنباك، لخَّ

بط�الن دعوى هذه الممارس�ات، معتمدا في ذلك على مرتك�زات تاريخية وثقافية 

وديني�ة. هو معنا الليل�ة ليلخص لنا نظريته التي جمعها في كتاب�ه )الوأد عند العرب 

بين الوهم والحقيقة( فرحبوا به جميًعا.
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ن�س المحا�سرة:
الحديث عن موقف الناس من إنجاب البنات يستتبع بطبيعة الحال استعراض 

الثقافة العربية الجاهلية واإلسالم كمدخل تاريخي حول هذا الموضوع. 

لم يكن العرب بدًعا بين األمم في تفضيل االبن على البنت حين يطلب الولد، 

ب�ل إن نام�وس الحي�اة وطبيعتها جعال االبن مفض�اًل عند الناس، يس�توي في ذلك 

العرب�ي في جاهليت�ه، والعربي بعد اإلس�الم، والناس كافة. وحين نس�تنطق القرآن 

الكري�م، نج�ده يصف لن�ا حال األمم قبلن�ا من الذين يستبش�رون بالول�د »الذكر«، 

ْرَناَها بِإِْسَحَق  فيقول ذاكًرا نعمته على نبيه إبراهيمE ﴿َواْمَرَأُتُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ

ا إِنَّا  َوِم�ن َوَراء إِْس�َحَق َيْعُقوَب﴾)1(، وقال في تبش�يره لنبي الله زكرياE ﴿َي�ا َزَكِريَّ

ُه ِمن َقْبُل َس�ِميًّا﴾)2(، وقال يبشر السيدة مريم  �ُرَك بُِغاَلٍم اْس�ُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعل لَّ ُنَبشِّ

َما َأَنا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا﴾)3(. }َقاَل إِنَّ

أم�ا ف�ي حال األنثى فلم يرد نص في القرآن يبش�ر بمقدمه�ا، بل وصف القرآن 

حال الوالدة لها باالعتذار واألس�ى الذي يصاحب المولود األنثى والحزن والعجز 

ا َوَضَعْتَها  عن األداء المتوقع للمولود، كما جاء في ش�أن أم الس�يدة مريم التي ﴿َفَلمَّ

َكُر َكاألُنَثى﴾)4(، وهنا  َقاَلْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثى َوالّلُه َأْعَلُم بَِما َوَضَعْت َوَلْيَس الذَّ

تصريح بالفرق بين الجنس�ين وضعف أداء األنثى، والذي عرضه القرآن الكريم في 

�ا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد  قصة بنتي ش�عيب حيث اس�تكانتا أمام مزاحمة الرجال ﴿َوَلمَّ

َن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل  ًة مِّ َعَلْيِه ُأمَّ

َعاء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبِيٌر﴾)5(. وال شك أن هذا الضعف ال يرحب  َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

)1(  سورة هود، اآلية: 71.

)2(  سورة مريم، اآلية: 7.

)3(  سورة مريم اآلية: 19.

)4(  سورة آل عمران، اآلية: 36.

)5(  سورة القصص، اآلية: 23.
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ر هذا في تاريخ األمم قبل اإلس�الم من  ب�ه أحد وال يرج�وه المرء لذريته، وقد تك�رَّ

فرس وروم وإغريق ومصريين قدامى. 

أما القرآن، فقد عكس نظرة الناس إلى البنات ووصف ما يختلج في وجدانهم 

عندم�ا ينظ�رون إليه�ن نظرة تحقي�ر وبخس عندما ن�زه مالئكته عن أن يكون�وا إناًثا 

ْحَمِن إَِناًثا َأَشِهُدوا  ِذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ وتوعدهم بش�ديد العقاب ﴿َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة الَّ

َخْلَقُهْم َس�ُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَن﴾)1(، وكذلك ﴿َفاْس�َتْفتِِهْم َألَِربَِّك اْلَبنَاُت َوَلُهُم 

اْلَبنُوَن﴾)2(. ومما نس�ب في اآلثار مما يؤيد م�ا نحن بصدد ذكره، ما نقله ابن الديبع 

حديًثا منس�وًبا للرس�ولA جاء فيه: )لما حملت أم الفض�ل زوجة العباس بن عبد 

المطلب قال النبيA: )إني ألرجو أن تبّيض وجوهنا بغالم(، كما نس�ب إليه قول: 

)لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناس( ومعنى ذلك، أن الناس يحبون أالَّ يولد 

لهم إالَّ الذكران دون اإلناث، ومعنى أطاع استجاب دعاءهم.

ولو تجاوزنا النظرة العامة عند العرب إلى األنثى ونظرنا إلى غيرهم من البش�ر 

وكيف نظروا إليها لما وجدنا اختالًفا كبيًرا في هذا الحال، ولكن ما يجب أن يكون 

، كما مرَّ بنا في نصوص القرآن الكريم، وما تزخر  القدوة واالعتماد هو ما له أثر دينيٌّ

به كتب الحديث من معاٍن تحمل الداللة االجتماعية نفس�ها. فقد أنصف اإلس�الم 

الم�رأة ورف�ع من مكانته�ا مع االعت�راف الكام�ل بالطبيعة البش�رية الت�ي ال يمكن 

تجاهلها، إالَّ أنه حاول تخفيف استحكامها، فأعلن الثواب واألجر لمن يحسن إلى 

البنات ومنها الحديث المش�هور: )من ابتلي من هذه البنات بش�يٍء فأحس�ن إليهن 

كن له س�تًرا من النار(. وفي حديث عن عائشة ل عن النبيA: )ليس أحد من أمتي 

يع�ول ثالث بنات أو ثالث أخوات فيحس�ن إليهن إالَّ كن له س�تًرا من النار(. وعن 

أن�س ب�ن مالك قال: قال رس�ول اللهA: )من ع�ال جاريتين حتى تبلغ�ان جاء يوم 

)1(  سورة الزخرف، اآلية: 19.

)2(  سورة الصافات، اآلية: 149.
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القيام�ة أنا وهو هكذا وضم أصابعه(، فجاءت األحاديث تحبِّب األجر في رعايتهن 

والقيام عليهن واإلحس�ان إليهن، ويكفي وص�ف إنجابهن بأنه ابتالء � كما في نص 

ا بأمة من  الحدي�ث األول � دلي�اًل على الموقف منهن عند الن�اس كافة، وليس خاصًّ

األمم أو جماعة من الناس.

ف�ي ضوء م�ا تقدم من النص�وص القرآنية واألحاديث النبوي�ة وموروث األمم 

والش�عوب، يظه�ر الجانب المه�م، وهو أن واق�ع األنثى في المجتمع�ات القديمة 

ه�و واقع مغلوب في المقاييس األولى، ولذا فإنه ال يس�تغرب أن يقف العرب منها 

موقف األمم األخرى في رؤيتهم أنها غير قادرة وظيفيًّا وغير فاعلة، ومن ثمَّ فعندما 

ننظ�ر إل�ى مكانتها عند العرب خاصة نجدهم � مث�ل غيرهم � ال يفضلونها ولًدا وال 

يحبِّذون إنجاب البنات. 

ولي�س بالض�رورة أن يقاب�ل تفضيله�م للول��د الذكر قت�ل الولد األنث�ى � كما 

زعم�ت بعض الرواي�ات والقصص � ؛ فالعرب يكرهون إنج�اب البنات مثل األمم 

األخرى التي لم تحملها هذه الكراهية على القتل، أما الذي ميَّز العرب، وخصوًصا 

المس�لمين، الرحم�ة البادية في ش�عورهم الت�ي تمثلتها أش�عارهم، وتحدد ضعف 

الم�رأة وتدرك حاجته�ا إلى الرعاية والرحمة والرفق، وعبروا عن عواطف إنس�انية 

عالية تحمل الش�فقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ال س�يَّما حينما يخش�ى على 

البنت الهوان والذل من س�لطان الرجل المس�تبد الذي ال يرحم ضعفها، وال يرعى 

حقوقه�ا عندم�ا تفقد حنان األب ورحمت�ه، وليس الموقف عدواًن�ا عليها، أو إهانة 

لها، أو بغًضا لمقدمها، ومن هذه العواطف: 

ولْم أجْب في الليالي حندَس الظلْمل�وال أميم�ُة ل�م أج�زْع م�َن الع�دِم

الرح�ِموزادنِ�ي رغب�ًة ف�ي العي�ِش معرَفتي ذُوو  يجفوَه�ا  اليتيم�ِة  ذلَّ 

أٍخ  جف�اَء  أو  ع�مٍّ  فظاظ�َة  أخَش�ى  وكن�ُت أبِكى عليها م�ْن أذى الكلِم  

اٍل عل�ى الحرِمته�َوى حياتي وأه�َوى موتها ش�فًقا والم�وُت أك�رُم ن�زَّ
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ا أت�ى ألِميللم�وِت عن�ِدي أي�اٍد لس�ُت أنكُرها  أحَي�ا س�روًرا وب�ي ممَّ

قن�ي يؤرِّ ش�يٌء  ف�ال  أم�وُت  بعَد الهدوِء وال وجِدي وال حُلميف�إْن 

وقول آخر:

أن�ي وودُت  بنيَّت�ي  لح�ِدأح�بُّ  َق�اِع  ف�ي  بنيَّت�ي  دفن�ُت 

لك�ْن  ، عل�يَّ ته�وَن  أن  ب�ي  بع�ِديوم�ا  الب�ؤَس  ت�ذوَق  أن  مخاف�َة 

فقي�ًرا رج�اًل  زوْجته�ا  عن�ِديف�إْن  واله�مُّ  عن�َدُه  أراَه�ا 

غنيًّ�ا رج�اًل  زوْجته�ا  يوإن  ج�دِّ ويس�بُّ  ه�ا  خدَّ فيلط�ُم 

قريًب�ا يأخذَه�ا  الل�َه  ول�و كان�ْت أح�بَّ الن�اِس عن�ِديس�ألُت 

 فهذه األشعار التي أسلفتها، والتي تعبر عن خوف اآلباء على مصير بناتهم بعد 

ذهابهم إلى دار اآلخرة وتمنيهم الموت المعجل لهن والفرح به حين يختطف ثمرة 

فؤاده، لم تكن لشعراء الجاهلية الذين ننسب لهم القسوة والوأد، ولكنها للمسلمين 

الذي�ن قرؤوا القرآن وآمنوا باإلس�الم وعاش�وا في�ه حياتهم، ومع ه�ذا، لم يمنعهم 

د في خواطرهم نحو  إيمانهم وال إسالمهم من التعبير عن خلجات نفوسهم وما يتردَّ

ضع�ف المرأة، فأخذوا يصف�ون لواعج أفئدتهم في ش�عرهم، ويعرضون أفكارهم 

دون خوف أو وجل.

 إالَّ أن م�ا ال يختل�ف علي�ه المنصفون، ه�و أن المرأة العربية ف�ي الجاهلية قد 

نالت حظًّا من التقدير ومكانة في المجتمع، س�جل الش�عر والنث�ر أخباًرا كثيرة تدلُّ 

عل�ى مكانته�ا المتميزة عن غيرها من النس�اء ف�ي ذلك الوقت، وقد تناول األس�تاذ 

الدكت�ور محم�د بيومي مهران مركز المرأة العربية في الحض�ارة العربية القديمة في 

بحث ش�امل، نش�ره بمجل�ة كلية العل�وم االجتماعية ف�ي جامعة اإلم�ام محمد بن 

س�عود اإلس�المية العدد األول عام 1997م )1397ه( حاش�ًدا لعدد من الش�واهد 

واألح�داث الدال�ة على مكانة المرأة العربية، وس�وف نعتمد بع�ض ما جاء في هذا 

البح�ث مش�يرين إل�ى الدليل الذي ينفي الص�ورة القاتمة الت�ي حاولت بعض كتب 
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الت�راث إلصاقه�ا في الحي�اة العربية الجاهلية، ال س�يَّما فيما يتعل�ق بحقوق المرأة، 

متخذي�ن من فهمهم الخاص لبعض نصوص القرآن وبع�ض أحاديث األفراد دلياًل 

على ما يريدون تحقيقه.

وقد أش�ار مه�ران إلى جدل القضية حي�ن قال: »إن ه�ؤالء المتحذلقين الذين 

يعتم�دون على م�ا جاء في كتاب الله الكري�م من أن المرأة إنم�ا كانت توأد صغيرة 

وينس�ون ويتناس�ون أن الق�رآن الكريم إنما أش�ار إل�ى أن المرأة كان�ت ملكة جليلة 

}إِنِّ�ي َوَجدتُّ اْم�َرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َش�ْيٍء َوَلَها َع�ْرٌش َعظِيٌم﴾)1(، وأنها 

حينم�ا تعرضت المتحان أمام النبوة إنما تصرفت بحكمة عجز عنها بعض الرجال. 

ومن هنا، رأينا المرأة العربية � أو قل ملكة س�بأ � وقد رأت نفس�ها بعيدة عن أية ريبة 

ف�ي أنها أمام نبي الله الكريم س�ليمانE، وليس كما كان�ت تظن بادئ ذي بدء أنها 

أمام ملك يطمع في دولتها أو يبغي االس�تيالء عليها ثم يجعل من أعزة قومها أذلة، 

وكذلك يفعل الطامعون المس�تعمرون فتصرفت س�يدة س�بأ تصرًفا تفخر به المرأة 

 ،Eالعربي�ة عل�ى طول العص�ور، أو قل تصرًف�ا عجز عنه ملك الع�راق مع الخليل

أو فرع�ون مصر مع الكليمE كما عجز عنه بع�ض جبابرة قريش وطواغيت ثقيف 

 .Aوغيرهم من بعض رجاالت العرب مع المصطفى

ولي�س الموقف من وأد األنثى مما يخص العرب الجاهليين أو المس�لمين بل 

أن�ه موقف تجتمع عليه آراء المجتمعات البش�رية في الماض�ي البعيد وفي الحاضر 

القائ�م الي�وم، وال أظن أن هن�اك � على األغلب � من يتمن�ى أن يولد له البنات دون 

البنين بل إن الحس�رة على من وهب البنات في العصر الحاضر ش�ديدة وحتى عند 

خاصة المسلمين. 

وإلي�ك مث�ااًل الدكتور يوس�ف الش�يراوي ال�ذي راوده هاج�س الخوف على 

)1(  سورة النمل، اآلية: 23.
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البنات ومس�تقبلهن، فباح بذلك لصديقه الدكت�ور غازي القصيبي الذي خاطبه بعد 

موت�ه قائاًل: »لماذا إذن قلت لي قبل رحيلك بليال خمس أنك س�تموت قرير العين 

بعد أن دبرت ش�ؤون البنات«. ويوسف الشيراوي الذي يقول هذا القول ليس فقيًرا 

يخش�ى العيلة على بنات�ه من بعده، وليس فرًدا من العامة ف�ي مجتمعه، بل هو وزير 

يشار إليه بالبنان ومن أسرة مرموقة ومعروفة وقد بلغ الثمانين من عمره، وكل ذلك 

ل�م يمنع�ه أن يتحدث عن هاج�س الخوف على البن�ات بعد غياب�ه عنهن، ويفضي 

بخوف�ه إلى أصدقائه مع اختالف الزمن وفارقه. فهل يالم العرب بعد هذا في القرن 

الخامس أو السادس الميالدي أو في أيِّ زمان كان إذا المس أفئدتهم هذا الهاجس 

وشعروا بالضيق من إنجاب البنات والخوف على مستقبلهن؟! وهم ليسوا في مثل 

حال الشيراوي وال في مثل زمنه وال مجتمعه وال عصره.

إذن، فالمرأة التي تحدثت عنها عادات العرب منذ ألف وخمس�مائة س�نة هي 

المرأة التي تعيش حاضر األيام وإن تغيرت األحوال والظروف، إالَّ أن األصل يبقى 

وهو رفض إنجاب البنات، ولكن ال ُبدَّ من التفريق بين حالين متعاكسين عند والدة 

البنت:

 األولى:  منهما يتقبل فيه الواقع وتس�تقبل فيه البنت بالش�فقة والرحمة وتؤخذ 
في كنف الرفق واإلحسان.

 والثانية:  يستقبل مقدمها فيها بالغضب وعدم الرضا وارتكاب الحماقات التي 
ت�دل على ضع�ف العقل والتنكر لألق�دار. واألمثلة عل�ى ذلك كثيرة 

م�ن التاريخ العربي القديم والتاريخ اإلس�المي ومن الواقع الحاضر، 

َر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه  وهم من يوصفهم تعالى بقوله: ﴿َوإَِذا ُبشِّ

َر بِِه َأُيْمِسُكُه َعَلى  ا َوُهَو َكظِيٌم. َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِّ ُمْس�َودًّ



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 254

�ُه فِ�ي التَُّراب﴾)1(. وقصصهم أش�هر من قصة أبي حمزة  ُهوٍن َأْم َيُدسُّ

دها التراث: التي يردِّ

يأتين�ا ال  حم�زَة  ألب�ي  البنَين�اَم�ا  نل�َد  أالَّ  غضب�اُن 

أعطينَ�ا م�ا  نأخ�ُذ  يلينَ�اوإنم�ا  ال�ذي  البي�ِت  ف�ي  يظ�لُّ 

أيدينَ�ا ف�ي  ذل�َك  م�ا  الل�ِه  لزارعينَ�ات�ا  كاألرِض  ونح�ُن 

م�ضّلمات يجب التثبت منها: 
لقد س�طِّر ح�ول الروايات االجتماعي�ة والديني�ة المتعلقة بمس�ألة وأد البنات 

الكثي�ُر من القصِص واألس�اطيِر التي أدخلت في صميم التاري�خ والدين والتراث، 

مما دفعني للبحث حول مالبس�ات هذه القضية، ال من باب الش�ك في مس�ألة وأد 

سها على  البنات من عدمها، بل من باب التحقيق والتوثيق، وكانت لديَّ مسلمة أدرِّ

أنه�ا حقيقة باعتباري أس�تاًذا في األدب، ولم ألتفت إليها حتى مرَّ في بالي تس�اؤل، 

وه�و: لم�اذا لم تكن تل�ك الفتيات لتقتل قت�اًل على أيدي آبائه�ن عوًضا عن دفنهن 

أحي�اء؟! فل�م أجد بع�د البحث والتنقي�ب عن الحقيقة س�وى ما يرتكز على ش�يء 

من الخيال وش�يء م�ن األحاجي التي يلهو به�ا الناس والتي يغل�ب عليها الجانب 

، بعدها تحولت إلى كتب التفاسير واألحاديث  العاطفي، ولم يثبت ش�يء منها لديَّ

وقصص العرب ما قبل التاريخ، فلم أر ما يوثق تلك النظرية المعروفة.

ت عل�ى قتل الولد  أم�ا م�ا ورد في آي�ات القرآن الكري�م من ذكر آي�اٍت قد نصَّ

وا بها  في مثل اإلس�راء واألنعام والممتحنة، فإن المفس�رين ولألسف الشديد إذا مرُّ

ذكروا بش�كل عام ما يروى فعله عن العرب ناس�بين إليهم خطأ ما هو لغيرهم ممن 

ليسوا بعرب، فقتل األوالد مختلف في أسبابه عند العرب عما لدى سواهم من غير 

العرب، فهم يقتلون أوالدهم لسببين، أما لسبب ديني، أو للنذر. وقد ذكر الله الذين 

)1(  سورة النحل، اآليتان: 58 � 59.
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َن اْلُمْش�ِرِكيَن  َن لَِكثِيٍر مِّ يقتلون أوالدهم س�فًها ويقصدون غرًضا دينيًّا ﴿َوَكَذلَِك َزيَّ

َقْت�َل َأْوالَِدِهْم ُش�َرَكآُؤُهْم لُِيْرُدوُهْم َولَِيْلبُِس�وْا َعَلْيِهْم ِدينَُهْم﴾)1(. ثم قال ﴿َقْد َخِس�َر 

ُموْا َما َرَزَقُهُم الّلُه اْفتَِراء َعَلى الّلِه َقْد َضلُّوْا  ِذيَن َقَتُلوْا َأْوالََدُهْم َسَفًها بَِغْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ الَّ

َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِدين﴾)2(. وهذا ما ينس�به المفس�رون التباًس�ا إلى العرب، في حين أن 

الع�رب كان�ت تقتل أوالدها لس�ببين آخرين هم�ا الغيرة أو خوف العيل�ة، وهذا هو 

مجمل القضية. 

وقد أشارت بعض األبيات الشعرية إلى تعيير حسان بن ثابت القرشيات بدفن 

أوالدهن، مثل:

منب�َّ�ذٍة  صبي�اٍن  س�واق�ُط  �ص ف�ي بطح�اِء أجياِدلم�ْن  بات�ْت تفحِّ

قوابُله�ا كان�ْت  م�ا  �ص  تفحِّ  إال الوح�وَش وإال جن�َة ال�واِدي!بات�ْت 

نس��ٌب له�ا  أمٌّ  ل�ُه  صب�يٌّ  الن�اِديفيِه�م  س�يِّدا  وأبوَه�ا  وخالَه�ا 

ا َوُهَو  َر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ وقد توقفت عند قوله تعالى ﴿َوإَِذا ُبشِّ

ُه فِي التَُّراِب  �َر بِِه َأُيْمِس�ُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ َكظِيٌم. َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُس�وِء َما ُبشِّ

َأالَ َساء َما َيْحُكُموَن﴾)3(. 

وكان�ت ه�ذه اآلية هي اإلش�كالية عندي م�ن حيث ما تنصُّ علي�ه من تحديد، 

حت�ى وجدت ما نص عليه أبو حيان التوحي�دي في البحر المحيط من أن الدس هو 

إخفاء الش�يء بالش�يء، وش�دة اإلخفاء هنا تعني وتصف ما كان يشعر به الرجل في 

الجاهلي�ة عندما يبش�ر بأنثى، أما اآليات األخرى التي تن�ص على قتل الولد فكانت 

أس�هل أمًرا بالرجوع إلى الرؤية اإلسالمية التاريخية، فجميع المؤرخين بال استثناء 

ينس�بون القت�ل في هذه اآليات إما لآللهة أو لخ�وف الفقر والعيلة، أو ما ورد من أن 

)1(  سورة األنعام، آية: 137.

)2(  سورة األنعام، اآلية: 140.

)3(  سورة النحل، اآليتان: 58 � 59.
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العادة فيه قد جرت بدفن األوالد غير الشرعيين عند والدتهم.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت﴾)1(، فإن المقصود بها النفس، 

ث عن اإلنس�ان  ولي�س عين الجنس ذك�ًرا أو أنثى؛ ألن الق�رآن الكريم حينما يتحدَّ

ح�ال الموت أو بعده فإنه ال يس�ميه إالَّ بالنفس، يقول تعالى: ﴿َق�اَل َربِّ إِنِّي َقَتْلُت 

ِمنُْهْم َنْفًس�ا َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلوِن﴾)2(. ويقول ﴿َمن َقَتَل َنْفًس�ا بَِغْيِر َنْفٍس﴾)3(، وكذلك 

في اللغة واألدب: 

وع�ن أي نف�س غي�ر نفس�ي أقاتُل فج�ردت س�يفي ث�م قاتل�ت دونها

هذا ما ذهبت إليه ويبقى األمر قاباًل لألخذ والردُّ والتبادل والتشاور. 

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )نا�ضط اجتماعي(:

ا في  ذك�رت أن ال�وأد كان يتم أليِّ طفل غير ش�رعي، مع أن الق�رآن يذكره نصًّ

آياته، فكيف تفسر ذلك؟

المحا�ضر:
ل�م يع�رف قديًما في مصادر التراث وفي إرث الجاهلية وال في الش�عر وال في 

النث�ر وال حت�ى في قص�ة وال مث�ل وال أحجية أن الع�رب كانت تقت�ل أوالدها قتاًل 

متعمًدا؛ فالوأد بمعنى دفن البنت ليس بالقضية السهلة، وإنما هو من األمور السلبية 

المسكوت عنها في المجتمع العربي، التي جاء اإلسالم وأنكرها على قريش وعلى 

المدين�ة وأخ�ذ يظهرها أواًل على الس�طح لم�ا كانت من القضايا المس�كوت عنها، 

كالبغاء والزنا وغيرها بغية معالجتها ثانًيا.

)1(  سورة التكوير، اآلية: 8.

)2(  سورة القصص، آية: 33.

)3(  سورة المائدة، آية: 32.
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وف�ي رأي�ي، أن الق�رآن لم يص�رح بالقت�ل وإنما كن�ي بالوأد؛ والم�وؤودة هي 

النف�س. وبالتال�ي، يجوز ترجيح احتمالي�ن، إما البنت أو النف�س. والبنت ليس لها 

سياق في اآلية، وإنما السياق للنفس، ولهذا ملُت إلى هذا الجانب.

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
أس�لِّم ب�أن طبيع�ة اإلنس�انية ترف�ض البنت وتفض�ل الول�د الذكر عليه�ا، وأنا 

أعتق�د أن ذل�ك � من جانب ما � له عالقة بالحالة االقتصادية للمجتمع؛ ألن الوضع 

االقتص�ادي للمجتمع يتطل�ب أن يقوم الول�د بالعمل والنش�اط االقتصادي، وكان 

النشاط االقتصادي الرعوي والزراعي مشترًكا بين الرجال والنساء، إالَّ ما ذهب إليه 

البع�ض من قص�ر العلم والعمل على الذكور فقط. أما اآلن فنحن في عصر تمارس 

في�ه المرأة العمل وتقوم باإلنتاج، وبالتال�ي انتفت األهمية االقتصادية لوجود الولد 

كض�رورة اقتصادي�ة وهذا جعل الن�اس في تقبل أكثر لهذه المس�ألة. أم�ا من ناحية 

تعميم�ك لرف�ض كل المجتمعات للمول�ودة األنثى فهذا في رأيي من�اٍف للحقيقة، 

ألن بعض المجتمعات البش�رية كالصين مثاًل تحدد النس�ل وترضى بمولود واحد، 

وقد يكون هذا المولود بنًتا فيكتفون بها وال يبحثون عن الولد.

وأود اإلشارة إلى قضية القبلية واالنتماء القبلي والعشائري الذي ما زال يعشش 

ف�ي مجتمعاتن�ا العربية الذي يفضل االبن، والذي يرى أن�ه كلما كبرت القبيلة بعدد 

أبنائه�ا الذك�ور كانت أقوى وأعز، وهذا ما كانت عليه العرب أيام الحرب والس�طو 

في البدو، ونحن والحمد لله نعيش في عصر آخر، والعودة فيه إلى مجريات قديمة 

هو نوع من الرجعية والتخلف.

االأ�ضتاذ محمد الغزوي )اأديب(: 
أحي�ي الدكت�ور األس�تاذ م�رزوق ال�ذي كن�ت أح�د طالبه ف�ي ع�ام 1996م 

)1417ه(. الحقيقة أني ال أزال أذكر محاضرة ألقيت في هذا الصدد في قسم اللغة 
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العربي�ة بجامعة الملك س�عود، وأتذكر أن الموضوع قد قوبل بإث�ارة كبيرة. ولكني 

أود أن أس�أل، ه�ل كان الدكت�ور قد طرح هذه القضية في ذل�ك الوقت أم ال؟ أم أن 

هن�اك محاضًرا آخر تكلم عن هذا الموضوع س�ابًقا؟ وهل أثي�رت هذه القضية قبل 

محاولة الدكتور بهذا التوثيق سابًقا أم ال؟ 

المحا�ضر: 
ألقيت محاضرة في قس�م اللغة العربية ع�ام 1996م )1417ه( في خصوص 

هذا الموضوع في حلقة صغيرة بين مجموعة من الزمالء، وغالًبا ما يحضر أس�اتذة 

الجامع�ة هذه النوعية من الحلقات، وقد نش�ر أح�د الصحفيين ملخص المحاضرة 

ف�ي إح�دى الصحف المحلية، وح�دث على إثر ذل�ك رد عنيف تج�اه الموضوع، 

فانس�حبت من القضية لكني قررت االس�تفادة من تلك الفرصة ف�ي التأكد والتثبت 

مما قلت، وبقي الموضوع إلى العام الماضي 2005م )1426ه(، وهو وقت صدور 

الكتاب الذي يوثق نظريتي. وما زال الجدل قائًما في ذلك؛ فقد كتب الدكتور حسن 

هويم�ل مقالين ف�ي جريدة الجزيرة، آخرهما كان في األس�بوع قبل الماضي ينقض 

فيهما كالمي بحدة. 

مدير الندوة: 
هل لك أن توضح لنا قراءتك لآلية المباركة: ﴿َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت﴾)1( لكي 

ال يكون هناك لبس في فهم المعنى؟ 

المحا�ضر:
ه�ذا التأني�ث في اآلية هو س�بب الوهم لدى المفس�رين في البداي�ة، ثم متابعة 

اآلخري�ن لهم، واألم�ر أن التأنيث فيها راجع للنف�س؛ وألن التأنيث للبنت والنفس 

مًعا فقد حدث اللبس، إالَّ أن النص القرآني لم يذكر البنت، بل جاء السياق داالًّ على 

)1(  سورة التكوير، اآلية: 8.
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النفس، ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب.

االأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(: 
لق�د م�رَّ تاريخ البش�رية بفت�رات كان التس�يد فيها للم�رأة، ولك�ن التصورات 

ض لها  االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ه�ي التي غي�رت كثيًرا من األش�ياء التي ل�م يتعرَّ

ل  األس�تاذ الباحث. ومن هنا أس�أل: ه�ل ضعف المرأة هو ضع�ف بيولوجي متأصِّ

كم�ا فهمته من�ك؟ أم هو نتاج تربية مجتمعي�ة تعبر أثنية مجتمعية في تقس�يم العمل 

االجتماع�ي أساًس�ا؟ وأس�أل أيًضا: ه�ل توظيف الق�رآن في نصوصه ه�و توظيف 

ذك�وري بحت يتماش�ى مع طبيع�ة المرحلة التي تم�رُّ بها المنطق�ة العربية في ذلك 

الوقت؟

المحا�ضر:
لق�د ذكر ضعف الم�رأة في القرآن وفي الع�ادات والتقاليد كثي�ًرا، إالَّ أنه ليس 

هناك من شك في وجود استثناء جعل منها ملكة، وقد ذكر التاريخ سبع ملكات في 

الجاهلية قبل اإلسالم، عدا عن ما لدى الفراعنة وما نشهده في الحاضر من مناصب 

رئاس�ية قد تولتها المرأة، ولكن تبقى المرأة أضعف من الرجل في كل المجتمعات 

وإن توصل�ت إلى حدِّ المس�اواة مع الرج�ل في كثير من األم�ور العلمية والتعليمية 

ا، فإن القرآن عموًما قد  والوظيفية. أما مس�ألة توظيف خطاب الق�رآن توظيًفا ذكوريًّ

ًها إلى مس�مى اإلنسان أو الرجل أو  جاء ليخاطب الناس كافة، وإن كان خطابه موجَّ

القوم، وهذا ما عليه في الغالب.

االأ�ضتاذ زكي اأبو ال�ضعود )نا�ضط اجتماعي(:
ما رأيك في الوجهة الواردة في تاريخ الذاكرة لعهود سادت فيها المرأة وكانت 

مقدم القوم ورأسه إلى الدرجة التي أعيدت إليها فيها أمور الرئاسة والسيادة؟ 
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المحا�ضر:
لقد مرت على المرأة عصور كانت فيها مرجع القبيلة وقد كتب عن هذا الكثير 

م�ن الروايات التاريخية، ولكن ثمة فلس�فة طوطمية كتب عنها أحد الغربيين، وذكر 

أن الع�رب يميلون إلى الطوطم وعدد بعض القبائل التي تنتس�ب إلى المرأة، وأعاد 

الس�بب في ذلك إل�ى أن العرب من القبائ�ل الطوطمية التي تضيف النس�ب للمرأة 

ولي�س للرج�ل، وقد ذكر أموًرا بدائي�ة على غير دليل إالَّ ذكر القبائل بأس�مائها مثل 

)الباهلية(.

وأم�ا الواقع المدرك، فإن�ه يمكن لبعض الناس أن تذك�ر بأمهاتها، كأن يموت 

الرج�ل وتك�ون الم�رأة مش�هورة، فيذك�ر األبناء باس�مها، وقد م�رَّ بنا ذك�ر لبعض 

األش�خاص الذين يس�مون بأسماء أمهاتهم ال ألنهم من القبائل الطوطمية، وال ألن 

آباءهم غير معروفين، بل ألنه بسبب أو بآخر قد اشتهرت أمهاتهم فنسبوا إليهن.

ال�ضيخ ح�ضن ال�ضفار )عالم دين(:
أع�رب عن تقدي�ري للدكتور مرزوق لجرأته ولش�جاعته ف�ي الطرح، ذلك أن 

ثقافتنا وس�احتنا العلمية والمعرفي�ة تعاني الخضوع للمس�لمات والخضوع لآلراء 

السائدة، وأن يتحلى اإلنس�ان بالجرأة ويعرض جرأته بالبحث العلمي الموضوعي 

لمناقش�ة فكرة س�ائدة مس�لمة، فهذا إنما يعبِّر عن موقف معرفي جيِّد وموضوعي، 

ونحن بحاجة إلى مثل هذه النفس�ية والعقلية، فكثير من المس�لمات على المستوى 

الفك�ري والفقه�ي والتاريخ�ي يج�ب أن تبح�ث وليس بالض�رورة أن تك�ون هذه 

المسلمات ناتجة عن حقائق أو أدلة ثابتة بمقدار ما هي خاضعة لثقافة سائدة لسبب 

أو آخر.

من ناحية ثانية، ال أرى أن يقحم الدين في كل القضايا والمس�ائل حينما يكون 

النق�اش حول تاري�خ العرب، وهل كانت ه�ذه الظاهرة موجودة عن�د العرب أم لم 
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تكن موجودة، فالمس�ألة هذه ليس�ت مس�ألة دينية. أما كون أن االستنتاج يتنافى مع 

فه�م آلي�ات أو نصوص دينية، فم�ا دام هناك مجال للتأويل ومج�ال لالجتهاد، وما 

ا صريًحا واضًحا فللقضي�ة أن تعالج في إطار بحثها  دام�ت اآلية القرآنية ليس�ت نصًّ

التاريخي والموضوعي، وال داعي بأن يقحم الفقهاء والعلماء أنفسهم في الموضوع 

ليعطوا رأيا حول قضايا تاريخية استناًدا إلى اجتهاد في فهم النص.

وأن�ا أوافق الدكتور في ش�أن اآلية الكريم�ة: ﴿َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدُة ُس�ِئَلْت﴾)1( من 

�ا واضًحا في أن الموؤودة هي البنت، وإنم�ا يمكن أن تكون النفس  أنها ليس�ت نصًّ

�َر َأَحُدُهْم  الموؤودة ذكًرا أو أنثى. وما يس�توقفني فقط هو اآلية األخرى: ﴿َوإَِذا ُبشِّ

َر بِِه َأُيْمِسُكُه  ا َوُهَو َكظِيٌم. َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُس�وِء َما ُبشِّ بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْس�َودًّ

�ُه فِي التَُّراِب َأالَ َس�اء َما َيْحُكُم�وَن﴾)2(، هذه اآلية تحكي بوجود  َعَل�ى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ

�ُه فِي التُّ�َراِب﴾ وما فيه من  البن�ت باعتباره�ا ع�اًرا ﴿َيَتَواَرى ِم�َن اْلَقْوِم﴾ ثم ﴿َيُدسُّ

الحي�اء لموضوع دفن البن�ات، لكن إذا كان الدكتور م�رزوق واثًقا من بحثه، فنأمل 

أن يبح�ث اآلخ�رون في ه�ذا الموضوع كظاه�رة تاريخية، وهل ه�ي بالفعل كانت 

موجودة عند العرب! وإذا كانت ظاهرة منتشرة فال ُبدَّ أن هناك في التاريخ ما يعضد 

وجودها، فإذا كان هناك إثبات تاريخيٌّ حول الموضوع فلنناقش حول هذا اإلثبات.

المحا�ضر:
أنا س�عيد بكلمة الش�يخ حس�ن الصفار الدائرة حول البح�ث، وقد حاولت أن 

أبيَّن وجهة نظري من خالل ما اطَّلعت عليه من كتب المفس�رين وبعض األحاديث 

وتوصلت إلى أن المفس�رين بال اس�تثناء لم يقفوا ولم ينظروا ول�م يعالجوا القضية 

�َر َأَحُدُه�ْم بِاألُنَث�ى﴾ فهي  بمنظ�ور ش�ك، ب�ل أخذوها مس�لَّمة. أم�ا آي�ة ﴿َوإَِذا ُبشِّ

المشكلة التي واجهتني فعاًل وجعلتني أبحث في الخلفية التاريخية عن هذه الظاهرة 

)1(  سورة التكوير، اآلية: 8.

)2(  سورة النحل، اآليتان: 58 � 59.
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االجتماعية قبل اإلس�الم وقبل أن تنزل اآلية، ولكني اخترت الرجوع إلى ابن حيان 

األندلسي صاحب البحر المحيط، فهو يفسر القرآن بسياق اللغة والنحو، وكان قوله 

س ليس القتل وإنما اإلخفاء؛ ألن ال�دس في اللغة هو اإلخفاء،  كم�ا أس�لفنا بأن الدَّ

وعندما يقول الشخص سأدسك في التراب فهذه مبالغة لإلهانة وحسب.

مدير الندوة:
ذكرتم في جريدة الحياة توارث المفس�رين لهذه الروايات المش�هورة الذاهبة 

لوأد البنات والتقاطهم كلمة الوأد من لسان واعظ وتابعوها من دون تحقيق أو نظر. 

أال تعتقد أنك أثرت القوم عندما قلت هذا الكالم؟

المحا�ضر: 
ذ  لق�د أت�ت كتب المفس�رين من ابن عب�اس إلى س�يِّد قطب بهذه القضي�ة بتلذُّ

، فنقل هذه القضية م�ن تخّصص الوعاظ  يف�رح الوعاظ؛ ألن ه�ذا الجانب وعظ�يٌّ

والمذكري�ن، فهم المس�ؤولون عنها لما فيها من فرصة للوعظ ونس�بة إليه، أو على 

األق�ل ألن القضي�ة بعيدة عن تصني�ف الحالل والحرام فتس�امحوا فيه�ا ونقلوها، 

ولهذا غفل عنها المحققون.

مدير الندوة:
ف�ي ختام ندوتن�ا الليلة، نق�دم للدكتور مرزوق ب�ن تنباك جزيل الش�كر ووافر 

التقدي�ر على حض�وره وعلى ما تفضل به من تحليالت جريئ�ة فتحت آفاق تفكيرنا 

نا بكل تفاصيلها، ونقدم الشكر وافًرا للجمع الكرام لتفاعلهم  ت حواسَّ واس�ًعا وشدَّ

الثري معه.



الندوة الخام�سة ع�سرة

الوعي بحقوق اإلنسان: المستجدِّات والمعوقات
1427/2/07ه الموافق 2006/3/07م

ال�سيف: الدكتور �ساد� محمد ال�بران �
محاٍم وناشط حقوقي

مدير الندوة: الأ�ستاذ ح�س� عبدالعلي اآل حمادة*)1) �

* تربوي وكاتب، وعضو هيئة تحرير مجلة الكلمة.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:
 من مواليد عام 1961م )1381ه( في األحساء بالمملكة العربية السعودية. �
 حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة اللبنانية عام 1997م )1418ه(،  �

وماجسـتير فـي الحقـوق )قانون الشـركات( مـن جامعة الحكمـة )معهد 
الحكمة العالي لتدريس الحقوق سابًقا( في لبنان عام 1999م )1420ه(.

 باحـث بدرجة الدكتوراة في الحقوق جامعة الروح القدس في الجمهورية  �
اللبنانية، وكان موضوع أطروحته )براءة االختراع في الصناعة الدوائية(.

 حاصـل على شـهادة الدراسـات العليا مـن جامعة المنتظـر بمدينة الهور  �
الباكسـتانية بدرجة الماجسـتير في الشـريعة اإلسـالمية واللغة العربية عام 

1997م )1418ه(.
�  DL( حاصل على الدورة العامة للملكية الفكرية، أكاديمية الوايبو العالمية 

ـ 101(، عام 2004م )1425ه(.
 تنقـل بين العديد من الوظائف القانونية واالستشـارية في كبرى شـركات  �

محلية وعربية.
 درب ضمـن برامج طالبي العمل في العديد من المؤسسـات والشـركات  �

األهلية.
 شـارك في الكثير من المؤتمرات والنـدوات وورش العمل داخل وخارج  �

المملكة.
 لـه العديـد مـن الدراسـات المخطوطـة والبحـوث المعتمـدة فـي بعض  �

الجامعات والمقاالت المنشورة في المجالت. 
 صدرت له بعض الكتب، منها: �

مجلس إدارة الش�ركة المس�اهمة في القانون الس�عودي. عن دار . 1

الحلبي في لبنان عام 1999م )1420ه(.

التحكيم التجاري الدولي. عن دار الحلبي في لبنان عام 1998م . 2

)1419ه(.
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مقدمة مدير الندوة
بس�م الل�ه الرحمن الرحيم، الحم�د لله رب العالمين وصل�ى الله على محمد 

وعلى آله الطيبين الطاهرين.

نرحب بكم جميًعا في منتدى الثالثاء الثقافي في موسمه السادس.

بات الحديث حول حقوق اإلنس�ان في السنوات األخيرة يشغل مساحة كبيرة 

في الحياة االجتماعية فضاًل عن الصحافة واإلعالم، مما يعكس ثقافة مجتمعية في 

هذا الشأن الحياتي المهم الذي اعتنى به الدين اإلسالمي، سابقا الدساتير الوضعية 

بقرونا طويلة؛ فس�ن أحكاًما وعقوباٍت تحفظ لإلنس�ان حقوق�ه المادية والمعنوية، 

فمن )العين بالعين والس�ن بالس�ن والجروح قصاص(، إلى )وال تنابزوا باأللقاب( 

وبينهم�ا م�ا يؤك�د أن ال فرق بي�ن عربي وال أعجمي إال بالتقوى، فالبش�ر سواس�ية 

كأسنان المشط.

 بي�د أن�ه ال تزال بعض تفاصيل ثقافة حقوق اإلنس�ان مشوش�ة في وعي الكثير 

من الناس، األمر الذي يستلزم عقد الندوات الحوارية والملتقيات من قبل المثقفين 

والمفكرين والمهتمين، وذلك إليصال رسالتها واضحة لمختلف شرائح المجتمع. 
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وما ندوتنا الليلة مستضيفين الدكتور صادق الجبران إال شاهد على ذلك، وسيحدثنا 

عن أهمية ثقافة حقوق اإلنس�ان، ويس�تعرض لنا أهم المس�تجدات والمعوقات في 

هذا المجال. 

ن�س المحا�سرة:
س�يكون حديثنا عبر أوراق متناثرة تختص بمس�ألة حقوق اإلنس�ان، وسيكون 

العنصر األس�اس في الحديث مس�ألة الوعي الحقوقي والثقافة الحقوقية من جهة، 

وما هي المعايير التي يمكن أن يقاس من خاللها وضع حقوق اإلنسان في بلد ما. 

ن�ضاأة الحركة الحقوقية في الوطن العربي:
إذا رجعنا إلى المسألة الحقوقية في الوطن العربي من حيث المنشأ فسنالحظ 

ألم�را مهم�ا، وهو أن حركة حقوق اإلنس�ان قد نش�أت فيها بش�كل تلقائي وعفوي 

وغي�ر منظم، ولم تكن فيها ممثلة من خالل جمعيات أو هياكل منظمة، وإنما كانت 

عب�ارة عن مبادرات هي في الغالب مبادرات فردية، منها على س�بيل المثال الرابطة 

التونس�ية للدفاع عن حقوق اإلنس�ان وهي أقدم منظمة س�جلت رس�ميًّا في الوطن 

العرب�ي للدف�اع ع�ن حقوق اإلنس�ان وال يزيد عمره�ا حتى اآلن عن 23،24 س�نة 

تقريًبا، وقد أنشأتها بعض األحزاب السياسية المعارضة في المغرب األقصى. وهذا 

يش�ير إل�ى أن قيام مثل هذه الجمعيات أو المؤسس�ات في الوط�ن العربي كان على 

يد فئة المعارضين السياسيين المعنيين بالحقوق اإلنسانية. وبالتالي، فإن تولدها لم 

يكن أساًسا من رحم الحاجة االجتماعية المحضة. 

 أما قيامها من حيث التأس�يس على مس�توى الممارس�ة، فإن ممارس�ة حقوق 

اإلنس�ان في الوطن العربي لم تكن تعدو كونها رديًفا ومساعًدا للحركات السياسية 

المعارض�ة، ول�م تك�ن مقصودة لذاته�ا، وإنما لخدمة المش�روع السياس�ي لحركة 

معينة، لذا كان في مجال عملها خلط كثير بين العمل الحقوقي والعمل السياسي.
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الحقوق االإن�ضانية من المنظور الثقافي في الوطن العربي:
عندم�ا نتحدث عن المفهوم الثقافي لحقوق اإلنس�ان في وطنن�ا العربي الذي 

يعرف بأنه مجتمع محافظ بالدرجة األولى فإننا نفتخر ونعتز بتعريف اإلسالم لمسألة 

ق بأننا أصحاب أعلى مس�توى من مستويات التصنيف في  حقوق اإلنس�ان، ونتشدَّ

االلتزام بالحقوق، إالَّ أن الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هو: ما مدى انعكاس المفهوم 

الثقاف�ي ألمة كهذه األمة الممتدة من المحيط إلى الخليج التي تمتلك أعلى مفاهيم 

حقوق اإلنسان � بهذا السمو والرقي � الذي وهبتها إياه الشريعة؟ ولماذا بقي وضعها 

ا ومتراجًعا � والحال تلك � من حيث ممارسة األدوار الحقوقية؟    مترديًّ

والجواب: أنه مع سمّو هذا المفهوم في شريعة هذه األمة وفي عقيدتها إالَّ أننا 

ال نعرف حقيقة ش�ريعتنا وثقافتها المعرفة الواعية الصحيحة، وألن إلمامنا باألمور 

التفصيلية في معرفتنا الثقافية المتعلقة بالش�ريعة س�يَّما ما يختص بهذا المجال قليل 

ا، حتى من جهة الفقهاء المتخصصين في الشريعة، فكثير منهم قد جهدوا  وضئيل جدًّ

في البحث عن التفاصيل واألحكام التراثية في الفقه، وعملوا لها المصنفات وألفوا 

فيه�ا الكتب والدراس�ات، إالَّ أن النق�ص كان قد بدا لديهم من حيث هذه المس�ألة 

المهم�ة مع كونها مرتبطة باألحكام التكليفية لإلنس�ان والمتعلقة بالحالل والحرام 

والواجب والمستحب والمكروه.

كما أننا لم نطبق ش�يًئا من الحقوق في الش�ريعة إالَّ ما كان على ضوء الحقوق 

العام�ة أو ما ش�ابه ف�ي تطبيقات كانت توص�ف بأنها ضيقة في ه�ذا الجانب، وهذه 

واح�دة من اإلش�كاليات الت�ي طرحت وأثارت تس�اؤالت كبيرة ف�ي الفكر الغربي 

وغير الغربي وحتى في المدارس اإلسالمية بشتى توجهاتها. 

ثم أننا ُنَعدُّ أصحاب إيمان انتقائي في ش�أن قضايا حقوق اإلنس�ان، وربما كان 

العامل السياسي هو السبب، فما هو انتهاك للحقوق قد ال نراه كذلك إذا تعلق األمر 

بفئ�ة مغاي�رة أو طائف�ة مخالفة، وهذا يبيِّن عن فرط حساس�ية يفت�رض أن تكون في 
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صف حقوق اإلنسان وليس ضدها.

ا ضربه عبد الرحمن بن  نح�ن بحاجة إلى أن نقدم أنموذًجا كاإلمام عليE لمَّ

ملجم، فقد قال قبالة المدرس�ة القائلة خذوهم بالظنة والتهمة: »أال ال ألفينكم يا آل 

أب�ي طالب تخوضون في دماء المس�لمين، تقولون قتل عل�ي بن أبي طالب. انظروا 

إذا أنا مت من ضربته هذه � وهذا مبدأ قانوني مهم � فإنما هي ضربة بضربة، وإياكم 

أن تمثلوا بالرجل، فإني س�معت رس�ول الل�هA يقول إياكم بالمثل�ى ولو بالكلب 

العق�ور«، ثم أوصى بمراعاة األس�ير خي�ًرا. لكن الواقع أن حقوق اإلنس�ان عندنا � 

ولألس�ف الشديد � هي مجرد ش�عار يطرح من دون أيِّ ثقافة مصاحبة كفيلة بإيجاد 

آليات عملية، فهي شعارات خالية من محتواها وال تمتلك أيَّ سبل إرشادية.

أم�ا من الناحي�ة االجتماعية، فإننا ما ن�زال مجتمعات ذات طاب�ع قديم، بعيدة 

ع�ن الحداثة، مجتمع�ات ال تصعد وال تبرز هذا النوع من القي�م المعرفية المرتبطة 

بحقوق اإلنس�ان. ولذلك، ف�إن دور تفعيل الحداثة المرتبط�ة بالثقافة هو دور يناط 

بالحكومات التي يجب أن تعلي من شأن مجتمعاتها باألساليب السليمة المدروسة، 

فالخط�ورة تقع في التغيرات االجتماعية التي تحصل ضمن آليات عنيفة راديكالية؛ 

ألن التح�ول به�ذه اآللي�ة يجع�ل م�ن المجتم�ع أول الضحايا على غ�رار ما حدث 

ويحدث في العراق من انتهاك لحقوق اإلنسان. 

وم�ن أهم أس�باب تراج�ع قضايان�ا الحقوقي�ة أيًضا، غي�اب العم�ل التطوعي 

والمب�ادرات حت�ى فيم�ا يتعل�ق بالحقوق الش�خصية، ف�ي الوقت الذي تش�هد فيه 

المجتمع�ات الغربي�ة مبادرات واس�عة لتش�كيل تكت�الت ومؤسس�ات وجمعيات 

للدفاع عن الحقوق المسلوبة، بينما يشهد العالم العربي مبادرات متراخية ومتراجعة 

في ظل الظروف السياسية العامة. 

ا في  ربما كانت الصورة التي أريد لنا أن ننظر إلى الغرب من خاللها عامال مهمًّ
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تراجعنا حقوقيًّا، وفي خلق الفجوة بيننا وبين الغرب من أجل المشاركة في مثل هذه 

القضايا، وهي النظرة التي ترى الغرب أنه ضد الشرق والعرب واإلسالم وضد القيم 

والت�راث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال ينك�ر أن للغرب ازدواجية واضحة في 

رؤيتها لحقوق اإلنسان على سبيل الصمت الذي يقابل به انتهاك الحقوق اإلنسانية 

في العراق.

اأهمية المعرفة الثقافية لمفهوم حقوق االإن�ضان: 
عندما نتكلم عن الثقافة فإننا نقصد أبجديات ثقافة حقوق اإلنس�ان التي تتعلق 

بالتش�ريعات والمواثيق العالمية وآلياتها التي تتصل بالتشريعات اإلقليمية والوطنية 

المتعلقة بحقوق اإلنسان وبمعرفة المنظمات المعنية سواًء العالمية منها أو اإلقليمية 

المحلية. والهدف من نش�رها وترويجها بالدرجة األس�اس مساعدة أفراد المجتمع 

نهم من فهم قضايا حقوق اإلنس�ان  على تنمية إمكاناتهم الذاتية إلى الحّد الذي يمكِّ

من جهة الش�عور بأهميتها وضرورته�ا واحترامهم لذاته�م ولآلخرين، وبذلك تتم 

صيان�ة الحق�وق ووق�ف االنته�اكات، وال يتأت�ى ذل�ك إالَّ من خالل معرفة ونش�ر 

ثقافة حقوقية يعرف معها كل من اإلنس�ان المنته�ك أو المضطهد حقوقه من جهة، 

ويع�رف الط�رف اآلخر في الوقت ذاته أن ليس له الح�ق بانتهاك هذه الحقوق، وأنه 

ُيَعدُّ متجاوًزا بذلك للقانون. 

وال يك�ون ذل�ك إالَّ بفت�ح قن�وات تعل�م تلك الحقوق واالس�تمرار ف�ي تنمية 

ق�درة اإلنس�ان للدفاع ع�ن حقوقه، وهذا م�ن أوجب وأولى أولوي�ات الحكومات 

الت�ي يج�ب أن تدرس هذه الحقوق ضمن مناهجها الدراس�ية، وه�و ما نصت عليه 

المادتان الخامس�ة والخمس�ون والسادس�ة والخمس�ون من ميثاق األمم المتحدة، 

وه�و أعل�ى درجات القان�ون الدولي، حيث نص ف�ي المادة األولى عل�ى أنه ُيلقى 

عل�ى عات�ق ال�دول األط�راف واج�ب العمل عل�ى نش�ر المعرفة والوع�ي بحقوق 

اإلنسان، وأن تعمل الدول األطراف على أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان 
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والحريات السياس�ية للجميع وبال تمييز بس�بب الجنس أو اللغة أوالدين، وال فرق 

بين الرجال والنس�اء في مراعاة تلك الحقوق والحري�ات، وفي المادة التالية تتعهد 

جمي�ع الدول األطراف بأن يقوموا منفردين أو مش�تركين بما يجب عليهم من عمل 

م�ن أجل التعاون م�ع هيئة األمم المتح�دة إلدراك المقاصد المنص�وص عليها في 

المادة الخامسة والخمسين.

الت�ضنيفات الحقوقية:
أواًل/ الجيل األول: 

�ت عليه�ا  الحق�وق ضم�ن التصني�ف الدول�ي حق�وق مدني�ة وسياس�ية نصَّ

المواثي�ق الدولي�ة لحق�وق اإلنس�ان، وتتمي�ز بأنها واجب�ة التطبيق الف�وري في كل 

ال�دول وال تحتم�ل أيَّ تأخير، وتس�مى بالحقوق الس�لبية؛ ألنه�ا ال تتطلب من أيِّ 

دول�ة في الدول إمكانات لتطبيقها، مثل المس�اواة وعدم التميي�ز والتمتع بالحقوق 

والحري�ات األساس�ية، وأغلب ما تك�ون هذه الحقوق كونها حقوًق�ا فردية، كحرية 

األمان الش�خصي، وحظر التعذيب، والمساواة أمام القانون، وحق وجود المحاكم 

والمحاكمة العادلة، وكحق البراءة، وحرية الفكر، وحرية حق االنتخابات، وغيرها 

الكثير.

ثانًيا/ الجيل الثاني:

ويش�مل الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وهي حقوق ليست فورية، بل هي 

بحاج�ة إلى التهيئة لما تتطلب�ه من إمكانات من قبل الدولة تس�توجب وجود موارد 

متوف�رة محلي�ة أو خارجية، بمعن�ى أنها تتطلب تدخاًل إيجابيًّا م�ن قبل الدولة، مثل 

ح�ق التعلي�م الذي يحت�اج إلى جهود حثيثة في بن�اء وتوفير الم�وارد التعليمية، وال 

شك أن هذا التدخل مكلف للدولة، وهذا ال ينفي وجود جانب فوري يتطلب توفير 

المناخ القانوني الذي يس�اعد على إنشاء هذه المؤسسات المصنفة ضمن إطار هذه 
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الحق�وق، والعملي�ة هي من خ�الل مجموعة م�ن الحقوق التي يج�ب على الدولة 

القي�ام به�ا ألنها غير ذات تكلف�ة وتعبئة مثل حق الضم�ان االجتماعي وحق العمل 

والحق في إنش�اء النقابات وحق الراحة وقت الفراغ وحق التعليم وحق المش�اركة 

الحرة في الحياة االجتماعية والثقافية. 

ثالًثا/ الجيل الثالث: 

ويتمث�ل ف�ي الحق�وق االجتماعي�ة، مثل الح�ق في التنمي�ة، والحق ف�ي البيئة 

النظيفة، والحق في الس�الم العالمي، وحق مقاومة العولمة، وقد تبدو هذه الحقوق 

في بعضها غير شديدة االلتصاق بقضايا حقوق اإلنسان، إالَّ أنها من ضمانات تعزيز 

قضايا حقوق اإلنسان واحترامها في الدول التي تتوفر فيها.

معايير الحقوق االإن�ضانية: 
إن المعايير التي تجعلنا نقول إن حقوق اإلنسان متطورة في هذا البلد، ومتخلفة 

في ذاك اآلخر، هي ضمن عنصرين: 

األول/ ما يتعلق بالمستوى الحكومي، وتتمثل في: 

عدد االتفاقيات والمعاهدات الدولية. �

الن�ص عل�ى احترام مب�ادئ حق�وق اإلنس�ان في دس�تور الدول�ة المعينة  �

وقوانينها المحلية.

اعتب�ار االتفاقي�ات العالمية الت�ي انضمت إليها الدولة المعنية أس�مى من  �

القوانين المحلية.

م�دى احترام الدولة لهذه القوانين، وتنفيذ أحكامها على الجميع )س�يادة  �

القانون وتنفيذ األحكام على الجميع(.

عدد المعتقلين السياسيين واإلجراءات المتخذة بحقهم. �
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س�هولة إجراءات تش�كيل المنظمات والجمعي�ات الحقوقية وعدم تعقيد  �

إجراءات التأسيس.

تمت�ع المنظمات والجمعيات الحقوقية بالحماي�ة القانونية اإلضافية التي  �

تمكنها من القيام بأدوارها بصورة طبيعية ومتميزة.

استقالل السلطة القضائية. �

توفير الحماية القانونية للناشطين في مجال حقوق اإلنسان.  �

حرية الصحافة واإلعالم كوسائل رقابية على األداء الحكومي. �

مستوى تدريب الجهات المعنية بتنفيذ األوامر القضائية. �

مس�توى تدريس مادة حقوق اإلنس�ان في المناهج في جميع المس�تويات  �

ومدى إلزامية هذه المادة في الجامعات.

الثاني/ متعلق بالمنظمات غير الحكومية وتتمثل في: 

عدد المنظمات المعنية في مسألة حقوق اإلنسان.  �

ه�ذه  � وتصني�ف  اإلنس�ان  حق�وق  جمعي�ات  تغطيه�ا  الت�ي  المج�االت 

الجمعيات.

عدد منظمات المجتمع المدني المس�اندة للمنظمات الحقوقية؛ ألن هذه  �

المنظمات تشكل خط الدفاع األخير للحريات العامة.

ع�دد الصح�ف والمج�الت المختصة في مج�ال حقوق اإلنس�ان وعدد  �

األبحاث العلمية المختصة والمتعلقة بها.

عدد مراكز ومؤسسات تدريب حقوق اإلنسان. �

قي�ام الش�ركات المجتمعي�ة لحق�وق اإلنس�ان، وه�ل أنها ف�ي وجهودها  �

متضاربة مع بعضها، أم هي متضافرة في جهودها.

عدد الناشطين في مجال حقوق اإلنسان. �
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ع�دد الفعاليات من مؤتمرات ومهرجان�ات وورش عمل وورش تدريب  �

تنعقد كل عام.

توف�ر األدلة المختص�ة بقضايا حقوق اإلنس�ان مثل دليل مه�ارات تطبيق  �

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان أمام القضاء الوطني.

وأدل�ة أخ�رى مثل دليل التدري�ب على رصد حقوق اإلنس�ان الصادر من  �

األمم المتحدة، دليل المحاكمات العادلة، ودليل المرأة االنتخابي.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
مدير الندوة:

هل نس�تطيع من خالل نش�ر ثقافة حقوق اإلنسان أن نوفر مزيًدا من المنظمات 

في مجتمعاتنا؟

المحا�ضر:
يجب على اإلنس�ان أن يناضل بالوسائل الس�لمية حتى يصل إلى تأسيس مثل 

ه�ذه الجمعي�ات، وبالنظر إل�ى المس�توى المحلي نج�د أمامنا )الجمعي�ة الوطنية 

لحق�وق اإلنس�ان(، والخطوة األولى التي يتوجب علينا اإلق�دام عليها هي وجوب 

التفاع�ل معه�ا، نعم، ربما ال تتوفر فيها جميع اإلمكانات، ولكن ال يجب أن يبخس 

حقها مجماًل، بل يجب علينا أن ننحى المنحى المتوسط أمام هذه الجمعية فإن لها 

الكثير من اإليجابيات، والمهم هو التفاعل اإليجابي معها.

 يج�ب أن ننفت�ح عل�ى الهيئ�ة الوطني�ة لحق�وق اإلنس�ان، وعل�ى الجمعيات 

لها عبر التعاطي معه�ا، وال مانع من المطالبة في  والهيئ�ات المعني�ة ونحاول أن نفعِّ

الجانب اآلخر بتأس�يس جمعيات أخرى وبال�ذات الجمعيات األهلية، وهذا األمر 

سيكون له مجال مستقبلي متاح بإذن الله تعالى. 
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االأ�ضتاذ من�ضور اآل �ضالط )كاتب(:
أعتق�د أن الدكت�ور ق�د أض�اف توصيًفا جدي�ًدا في الس�احة العربي�ة، فحقوق 

ل نوعيٌّ في الحي�اة االجتماعي�ة المتالزمة تماًما م�ع الحداثة التي ال  اإلنس�ان تح�وُّ

يمك�ن أن نفص�ل مفهومه�ا عن مفهوم حقوق اإلنس�ان لوجود الت�الزم، وال يمكن 

أن تنم�و ثقاف�ة حقوق اإلنس�ان إالَّ بضرورة تقوي�م رؤية علمية وموق�ف من الحياة 

واإلنسان والطبيعة وتنمية القدرة النقدية تجاه المسلَّمات، وال يمكن أن يكون ذلك 

إال باإليمان بنسبية المعرفة.

وأرى أن مصطلح حقوق اإلنسان لم يأِت من فراغ، بل هو كمعنى يحمل مفاهيم 

التطورات للمجتمعات اإلنس�انية، وأذكر أنه نتاج من إفرازات الثورة الفرنسية التي 

أعطتنا مفهوم الكرامة والحرية والمساواة، والتي حملت رؤية متجددة تجاه التاريخ 

وعبرت عن تطور اجتماعي مربوط بالحداثة.

المحا�ضر:
إن مس�ألة حقوق اإلنس�ان مذكورة في كل األديان، ولما جاءت خاتمة األديان 

ا في جانب حقوق اإلنسان؛ فالمساواة  الش�ريعة اإلس�المية قدمت رؤية متقدمة جدًّ

ها، والحق اإلنساني موجود بنصه فيها، وقوانينه مركزة تركيًزا واضًحا  موجودة بنصِّ

وصريًح�ا منذ أكثر من 1400 س�نة. أما الجانب المتعلق بالثورة الفرنس�ية ودورها 

في مس�ألة حقوق اإلنس�ان فقد جاء ميثاق حقوق اإلنس�ان بعد الثورة الفرنس�ية في 

1789م )1204ه(، وق�د كان مج�رد إعالم للثورة الفرنس�ية؛ بحيث لم تتبناه دول 

الجوار، وصار بمقتضاه كميثاق شعبي يحوي مجموعة من المفاهيم غير الملزمة.

وال يج�ب أن ننس�ى أن الثورة الفرنس�ية أقامت مجازر وكثي�ًرا من االنتهاكات 

الش�ديدة لقضايا حقوق اإلنس�ان، إالَّ أن التعامل مع التقييمات يظل نس�بيًّا فيما قبل 

الثورة أو فيما بعدها، ويبقى ديننا الحنيف الذي ينصُّ على أن الناس سواسية كأسنان 
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المشط أساًسا في تطبيق العدالة. 

الدكتور عادل الغانم )طبيب ا�ضت�ضاري(:
تحوي الصورة العربية التي يرس�م فيها حقوق اإلنس�ان على كثير من التشاؤم، 

ذل�ك ألن ضم�ان آليات حقوق اإلنس�ان تتمث�ل بوجود أحزاب ال يطغ�ى فيها أحد 

على اآلخر، وبفصل الس�لطات التش�ريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا بش�كل عام 

غي�ر متوافر ف�ي الدول العربية، فهل حقوق اإلنس�ان بمفهومه�ا الحديث بعيدة عن 

متناول الشعب العربي بشكل عام؟

المحا�ضر:
التفاؤل مطلوب دائًما وأبًدا، خصوًصا إذا ما نظرنا إلى حركة المجتمع العربي 

ف�ي اتجاه حقوق اإلنس�ان المتمثلة بالنخبة؛ فهي أكبر نضًجا وأكثر س�رعة حتى في 

ظ�لِّ غياب الترخيص ألحزاب سياس�ية في الوطن العربي. لك�ن هناك آليات تدعو 

إل�ى النه�وض بقضايا حق�وق اإلنس�ان وتطويرها في الوط�ن العرب�ي، واألمر غير 

سات المجتمع المدني  مرتبط باألحزاب السياسية؛ ألن الحزب السياسي أحد مؤسَّ

الذي يستطيع اإلنسان أن ينهض به، ومن عيوب منظمات حقوق اإلنسان في الوطن 

العربي ربط نش�أتها باألحزاب السياس�ية لتك�ون آلة من آليات األحزاب السياس�ية 

المعارض�ة، ولع�لَّ هذا ما جع�ل الحكومات تواج�ه هذه األح�زاب وتصنفها على 

حزٍب أو آخر.

أعتق�د أن وجود آليات التواصل المجتمعي�ة واالنفتاح على تجارب اآلخرين 

المتعلق�ة به�ذا الش�أن هو أم�ر مهم بغية تج�اوز التخلف والمس�ير إل�ى التقدم عبر 

الطموح األفضل.
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االأ�ضتاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(: 
 هن�اك مقارب�ة موضوعية مس�تمرة حتى ف�ي ال�دورات التدريبية ف�ي موضوع 

حقوق اإلنس�ان، حيث تطرح الخلفيات الدينية والفلس�فية ما وصلت إليه المواثيق 

العالمي�ة أو اللواح�ق، ولذل�ك ص�ار م�ن المه�م أن تط�رح المجتمع�ات التقليدية 

مقاربات موضوعية ليس�تأنس المجتمع بهذا النوع من الطرح مقاربة لصورة حقوق 

اإلنس�ان العالمية والدولي�ة مع خصوصية المجتمعات، وأن تطرح هذه اإلش�كالية 

بموض�وع الخصوصية على المس�توى الدولي. كما يجب أن تك�ون هناك تضامنية 

مع مختلف المرجعيات وأن يتشارك الجميع في الوصول إلى الهدفية المرجوة وأن 

ينتمي الجميع رغًما عن كل االختالفات المعرفية واأليدلوجية والدينية.

المحا�ضر:
يوجد في بعض المجتمعات � لألسف الشديد � صراع بين منظماتها الحقوقية 

لتصي�ر تلك المنظمات واجهات ألحزاب سياس�ية متصارعة، ومن المهم عند قيام 

ر من المؤشرات الجادة � أن تقوم المؤسسات  منظمات لحقوق اإلنسان � وهذا مؤشِّ

المجتمعية بالتنس�يق والتضامن والعمل المش�ترك فيما بينها من أجل قضايا حقوق 

اإلنسان، وأْن ال تتضاد فيما بينها.

مح�ضن اآل �ضلي )نا�ضط اجتماعي(:
س حقوق اإلنسان في مجتمعنا؟  كيف يمكن أن نكرِّ

المحا�ضر:
كل ش�خص حري�ص عل�ى أن تتقدم قضايا حقوق اإلنس�ان معن�يٌّ بأن يكرس 

هذه الثقافة في شخصه أواًل وفي بيته وفي عمله وفي واقعه االجتماعي، ال أن ينتظر 

�ر بثقافة حقوق اإلنس�ان، وأن ال ينتظر هذا  نزولها من الس�ماء هبة، بل عليه أن يبشِّ

ال�دور م�ن الدولة فقط، علين�ا أن نتبنى هذا األمر من منطلق�ه وبمعرفيته، وأن نطبق 
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ه�ذا الدور على أق�رب أرضياته كاحت�رام آراء اآلخرين وتنمية الق�درة النقدية أمام 

المسلمات.

مداخلة تحريرية:
أال ت�رون أن معن�ى اتفاقية حقوق اإلنس�ان في األمم المتح�دة إنما هي مجرد 

حبر على ورق؟ وكذلك مختلف الجمعيات األهلية لحقوق اإلنسان، وأنها ال تقوم 

بذل�ك الدور المهم المنش�ود؟ ثم ما ه�و دور المثقفين وعلم�اء الدين في مجتمعنا 

ف�ي بثِّ روح الوعي بحقوق اإلنس�ان، وقد ذكرت قصور البح�وث الفقهية في هذا 

المجال؟ 

المحا�ضر:
بعيًدا عن تصنيف ما هو مهم وغير مهم، ال يوجد شك في أن المواثيق الدولية 

الت�ي صدرت في ش�أن قضاي�ا حقوق اإلنس�ان قد ش�كلت عص�ارات وخالصات 

مهمة ألنها من إنتاج بش�ري، ومن المهم أن يصل البش�ر إلى إعالن عالمي يشملهم 

جميًع�ا، وهذا بحدِّ ذاته عمل عظيم، س�واًء اتفقوا على كل التفاصيل أم اختلفوا في 

بعضه�ا. ولنتذكر أن بداية العمل للنهوض بالمس�توى اإلنس�اني العام هو أن توجد 

أفكار ومواثيق تصل إلى هذا المس�توى، فهي بهذا حقيقة وليس�ت حبًرا على ورق، 

ا، ولو كانت ه�ذه المواثيق غير موج�ودة لكان وضع  ب�ل هي مهم�ة وضرورية ج�دًّ

ًفا من الواقع الموجود حاليًّا.  حقوق اإلنسان اآلن أكثر تخلُّ

أما فما يتعلق بنشر الثقافة الحقوقية من الجانب الفقهي، فقد ذكرت أن الفقهاء 

قد قاموا بدراس�ات فقهية ش�املة، إالَّ أن بعض الدراس�ات قد ظهر له جانب ترفّي، 

وال ينك�ر أنهم قدم�وا أبحاًثا عظيمة لهذه األمة، وإن كنا نتمنى لو حظيت دراس�ات 

ز، فنحن ف�ي المجتمعات المحافظة  ف�ي قضايا حقوق اإلنس�ان باهتمام فقه�ي مركَّ

كنا وتوجهنا. ملتزمون تماًما بالثقافة الفقهية المتشكلة في األحكام التي تحرِّ
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االأ�ضتاذ عبد الرحيم بو خم�ضين )ع�ضو المجل�س البلدي باالأح�ضاء(:
هنالك مؤسس�ات حكومية محلية وهنالك مؤسسات خارجية، فإلى من يتقدم 

صاحب التظلم أو الشكوى على هذين المستويين؟

المحا�ضر:
م�ا دام األمر متاًحا للتظلم الداخلي فاألول�ى بالمتظلم االتجاه إلى المنظمات 

المحلية، إالَّ أنه، ولألسف الشديد، فإن جزًءا من مشكلتنا يتمثل في عدم استطاعتنا 

بل�ورة قضايانا أمام الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس�ان، نح�ن بحاجة لهذه الجمعية 

الت�ي عالج�ت مختلًفا من القضايا، س�واًء عالجته�ا الجمعية بص�ورة موفقة أو غير 

موفق�ة، فهي واحدة من األبواب المتاحة أمامنا، التي يجب اس�تثمار إمكان الولوج 

إليها.

علين�ا أن نبلور قضايانا، وأن نس�تجمعها ونضعها أم�ام الجمعية، وأن نتواصل 

معه�ا خصوًص�ا إذا امتلكن�ا مس�تنًدا قانونيًّا، وال ش�ك أن بعض القواني�ن معينة في 

ه�ذا الجانب، وأن نضع في الحس�بان أنه ليس من المهم بالدرج�ة األولى أن تتبنى 

تل�ك الجمعية أو المؤسس�ة قضايان�ا أو أن ال تتبناها، المهم أن نخ�رج بنتيجة أقلها 

إبراز قضايانا إلى الرأي العام وأن تش�كل ظاهرة بالتعاون الفردي والجمعي لجعل 

الحلول للتطبيق.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(: 
إن مث�ل ه�ذه المواضيع جديرة باالهتمام نظ�ًرا لبثها الوع�ي الحقوقي، ونظًرا 

لك�ون مجتمعاتن�ا حديثة العهد بقضايا حقوق اإلنس�ان، فإنه م�ن الضروري معرفة 

األبع�اد التي س�بقنا بها اآلخرون في ه�ذا المجال. وأعتقد أن ما أش�ار إليه الدكتور 

ص�ادق الجبران كان جمياًل فيما يتعلق بالجانب النظري بمعوقات حقوق اإلنس�ان 

ف�ي المجتمع�ات العربية، أو فيم�ا يرتبط بالتقييم العملي حول قياس مس�توى تقدم 
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حقوق اإلنس�ان في أيِّ مجتمع من المجتمعات. وأنا هنا أحب أن أشير إلى نقطتين 

تم التطرق لهما بشكل سريع:

األولى:  تتعل�ق بمختل�ف النش�اطات الحقوقي�ة ف�ي المنطق�ة العربي�ة. فهناك 
تس�ارع في وتيرة الندوات والمؤتم�رات وورش العمل واإلصدارات 

المتع�ددة، والواجب على أفراد مجتمعنا أن يس�اهموا فيها لما لها من 

مردود إيجابي على المجتمع ككل.

والثانية:  تتعلق بالدور األهلي في مجال حقوق اإلنس�ان، فكثير منا زار الدول 
الغربي�ة ورأى كيفي�ة النظ�ر إلى القضايا س�واًء داخ�ل مجتمعاتهم أو 

خارجها وكيفية التحمس للتصدي لحلها والمس�اهمة والضغط على 

المعنيين في معالجة هذه القضايا حتى في القضايا البعيدة عنهم، لكنهم 

ون أنفس�هم مس�ؤولين عن طري�ق الضغط والمراس�لة واالهتمام  يعدُّ

بالقضية وبكل الوس�ائل المتاحة أمامه�م، وهذا ما تفتقده مجتمعاتنا، 

ا، والنش�اط ف�ي هذا الجانب قليل  فمث�ل هذه المبادرات محدودة جدًّ

� م�ع توفر بع�ض الفرص � كما أش�ار الدكتور مث�ل الجمعية الوطنية 

لحقوق اإلنسان وغيرها.

االأ�ضتاذ جعفر عبد الكريم )نا�ضط اجتماعي(:
لع�ل النقطة التي غابت عن المحاضرة هي المتمثلة في جانب )الديمقراطية(، 

فالديمقراطية وحقوق اإلنس�ان صنوان، وال يمكن رفع ش�عار حقوق اإلنس�ان من 

دون المطالب�ة بالديمقراطي�ة وال الديمقراطي�ة من دون المطالبة بحقوق اإلنس�ان. 

ونقطة أخرى أود اإلش�ارة إليها، وهي )ارتباط منظمات حقوق اإلنس�ان باألحزاب 

السياس�ية( من حيث إنها تطالب بالديمقراطية وبحقوق اإلنس�ان كمتنفس ووسيلة 

للنضال من أجل الديمقراطية.
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كذل�ك يمكن اإلش�ارة إلى )الوض�ع االنتقائي لحقوق اإلنس�ان(، فما يحدث 

في الفلوجة من تقتيل وتش�ريد قد ال يأخذ بالضرورة على محمل الجّد في كربالء، 

والعك�س صحي�ح أيًض�ا، فقد ال يعن�ي أهل الفلوج�ة ما يجري في كرب�الء من قبل 

الحقوقيين في كال الجهتين، وهذا نتاج لغياب الديمقراطية على ما هو واضح. 

النقط�ة األخي�رة، هي س�ؤال عن س�بب غي�اب أو امتن�اع رجال الدي�ن والفقه 

والعلماء عن االهتمام بهذه النقطة بحقوق اإلنسان مع وجود الجوانب الكبيرة التي 

ركز عليها الدين اإلسالمي في حقوق اإلنسان!

المحا�ضر:
لطٌف منك أن تشير إلى نقص ما في المحاضرة التي توقف النقص في عناوينها 

عل�ى محدودي�ة الوقت المتاح، ولو أردنا الوقوف على الديمقراطية بش�كل س�ريع 

فإننا س�نتمكن من القول إن الديمقراطية إذا تحققت في دولة ما، فإن مس�ألة حقوق 

اإلنسان ستكون حتًما آلية من آلياتها. أما عن سبب غياب حقوق اإلنسان في الجانب 

الفقهي، فالمشكلة تكمن في إحاطتنا بكم هائل من التخلف انعكس نتاجه على كل 

مؤسس�اتنا الثقافية والمعرفية بما فيها العمل الفقهي، أضف إلى أن البعض بطبيعته 

محاف�ظ وتقليدي ويخاف م�ن الجديد، ولذلك لم تزدهر ه�ذه األبحاث ومثيالتها 

ازدهاًرا كبيًرا.

مدير الندوة: 
نشكر الدكتور صادق الجبران على هذه األمسية المفيدة، وعلى رحابة صدره، 

ونتق�دم بالش�كر للحضور جميًعا، والش�كر خ�اص للقائمين على منت�دى الثالثاء، 

وعلى رأسهم راعي المنتدى المهندس األستاذ جعفر الشايب. 



الندوة ال�ساد�سة ع�سرة

عرض تجربة برنامج )إضاءات(
1427/2/14ه الموافق 2006/3/14م

ال�سيف: الأ�ستاذ مركي ب� عبداهلل الدخيل �
إعالمي في قناة العربية

 مدير الندوة: الأ�ستاذ ميراا علي الخويلدي*)1) �

*  إعالمي، ومدير مكتب جريدة الشرق األوسط في المنطقة الشرقية.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

 من مواليد الرياض 1973م )1393ه(. �
 درس في جامعة اإلمام محمد بن سـعود كلية أصول الدين ـ قسم  �

السنة.
 أتـم دورات تخصصيـة فـي التصويـر والكتابـة الصحافيـة وإدارة  �

مواقع االنترنت في الواليات المتحدة األمريكية.
 عمـل فـي الصحافة منـذ عـام 1989م )1409ه(، لكنـه احترف  �

العمل فيها عام 1994م )1415ه(.
 عمل في صحف متنوعة مثل الرياض وعكاظ والشـرق األوسـط  �

والحيـاة، وفي كل مـن مجلة المجلة والمسـلمون وعالم الرياضة 
والجيل.

 انتقل إلى العمل في تلفزيون الشرق األوسط، ثم العربية. �
 سـاهم في تأسـيس موقع إيالف اإللكتروني وأشـرف على موقع  �

العربية.
 أسس صحيفة اإلقالع اإللكترونية وترأس تحريرها. �
 يمتلك موقع جسد الثقافة ويشرف عليه؛ وهو موقع يعنى باألدب  �

والفنون. 
 يكتب مقاالت في الصحف كاالقتصادية، االتحاد، وجريدة اليوم. �
 مقدم برنامج إضاءات الذي تبثه قناة العربية.  �
 حقق كتابه)ذكريات سـمين سـابق( رقًما قياسـًيا فـي التواقيع في  �

معرض الرياض الدولي للكتاب. 



عرض تجربة برنامج )إضاءات(

مقدمة مدير الندوة
نلتق�ي الليل�ة بواحٍد من ألم�ع إعالميينا اللذين تعودن�ا مصافحة وجوههم كل 

أس�بوع على الشاش�ِة الفضيِة بأجمل الحوارات وأعبقها؛ فتحولت بذلك من مجرد 

حوارات، إلى منتدى حواري يتمّوج فكًرا وعطاًء عبر األثير. 

ف�ي كتاباته، كم�ا في حواراته، يمتاز تركي الدخيل برش�اقة ال�روح وخفة الدم 

وقدرت�ه على بل�ورة الفكرة واس�تفزاز محاوره بش�كل ناعم. وبإضاءات�ه، نجح في 

إضاءة الزوايا المعتمة في سيرة ومواقف محاوريه حيث يخوض معهم جوالت من 

المبارزة متسلًحا بكتيبة من اإلعداد والتجهيز إلدارة حوار ممتع وثري بالمعلومات؛ 

فاس�تطاع بذلك تأس�يس مس�ار جديد في الحوارات التلفزيونية مستجيبا لتداعيات 

الجدل الهام في المش�هد السياس�ي، والثقافي، واالجتماعي، السعودي والخليجي 

بعيدا عن أجواء التش�نج والرتابة والملل، أو االستس�الم لمنهجية جامدة ال تحترم 

ذكاء المشاهد. 

ترك�ي الدخي�ل، الذي تخ�رج من كلية إس�المية، يع�رف جيدا طبيع�ة التفكير 

الجدل�ي الذي يعتري الثقافة بعد موضة الصحوة، ويعرف البنى الفكرية المؤسس�ة 
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للنقاشات الحديثة بين السعوديين، وهو على اطالع كذلك بالحساسية الشائكة بين 

إشكاالت المناهج واألفكار. لذا، يتسلح بثقافة وخبرة في الحوار تجعله يتجه نحو 

صنع بيئٍة حواريٍة تلتقي مع التشويق واإلثارة بقدر ما ترتبط بالموضوعية والجدية.

ف�ي ه�ذا المس�اء الزاه�ي بحضوركم، نس�تمع من ضيفن�ا الذي طالم�ا اعتدنا 

لالستماع له محاوًرا، ونقرأ له كاتًبا، وهو يروي لنا تجربته في برنامج )إضاءات(.

ن�س المحا�سرة:
ال أدري م�ا مصدر اله�وس لديَّ بالصحافة؟ لكني أعرف جي�ًدا أني بت اليوم 

مس�كوًنا بش�يطانها، أق�ول ذلك وال أدري ه�ل يمكن أن تصنف ه�ذه منكم ميزة أم 

عيًبا، وقد سئلت يوًما: لماذا اخترت اإلعالم وليس وظيفة أخرى؟ فقلت: »أحسب 

أن أعمالن�ا ه�ي التي تختارنا ولي�س نحن من نختارها«، وأس�عد الن�اس كما يقول 

الغربي�ون م�ن كان عمله هوايته. ول�م أفكر يوًم�ا أن أغيِّر مهنتي مع أن�ي بدأتها منذ 

16 ربيًع�ا وهو ذات عمري حينها، واآلن ال أتمن�ى أكثر من أتطور في مهنتي ألقدم 

إعالًما يستحق المشاهدة.

كان�ت البداي�ات نزقة بالفعل وغير ناضجة، وش�هدت الصح�ف الحائطية في 

المتوس�طة والثانوية ش�يًئا منها، وكانت أولى التحركات في بداي�ة المرحلة الثانوية 

عندم�ا ق�رأت تصريًحا في »جريدة الرياضية« وقع باس�م مدي�ر العالقات العامة في 

ا على الزميل الصحافي خلف ملفي، والذي اس�تفزني العتقادي أن  نادي النصر ردًّ

 ، أول�ه ينق�ض آخره، وآخ�ره ينقض أوله، فاتصل�ت بملفي الذي ترك أم�ر الرد عليَّ

فم�ا كانت إال س�اعة حت�ى كان الردُّ حاض�ًرا من أربع صفحات تم نش�رها مصاحبة 

لصورتي، وكان هذا كفياًل بإثارة النشوة كل النشوة في خاطري.

كن�ت قبلها أحاول أن أدلف أبواب الصحافة، لكنها كانت موصدة في وجهي، 

وذهب�ت ذات مرة إل�ى جريدة »الجزيرة« وقابلت الزميل خال�د الدالك وكان حينها 
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رئيًس�ا للقسم الرياضي، وقدمت نفسي على أني رئيس جمعية الصحافة في ثانويتي 

عًيا عدم  وأعرب�ت ل�ه عن رغبتي في أن أتدرب في مجال الصحافة، لكنه رفضني مدَّ

قبول الطلبة غير الجامعيين.

بعده�ا يمم�ت وجهي نحو جري�دة الرياض، وقابل�ت هناك س�كرتير التحرير 

الزميل حمد العس�كر وش�جعني بدوره قائاًل: »ابعث لنا بأخبار مدرس�تك لننشرها 

في زاوية شباب«. وعليه، فقد أرسلت له مجموعة من أخبار المدرسة منها خبر عن 

إقامة معرض كتاب، وقد نش�ر بعد ثالثة أشهر من تاريخ إرساله، لكن ذلك لم يمنع 

من تكريم المدير لي وشكره وثنائه على إبرازي ألنشطة المدرسة. 

وخ�الل تلك األش�هر الثالثة داهمني اليأس، ولكي أخ�رج منه قررت أن أقوم 

بعمل صحافي متكامل بش�كل شخصي أقدمه ليعبر عني، فاخترت موضوًعا يوافق 

اهتمامي الرياضي آنذاك وهو »أثر الزواج على مستوى الالعب ارتفاًعا وانخفاًضا«، 

وبالفعل حصل ما أردت، وكان الموضوع داللة جيدة لي، نش�رت بعدها في مجلة 

»الجي�ل« التابع�ة للرئاس�ة العامة لرعاية الش�باب، ومنها عرفني بع�ض الصحافيين 

فانخرطت في صحيفة الش�رق األوس�ط مراس�اًل رياضيًّا، ثم جاءت حرب الخليج 

وقدم�ت تحقيق�ات وموضوع�ات ف�ي مطبوع�ات »الش�ركة الس�عودية لألبح�اث 

والنشر« ونشرت في »المسلمون« بضعة تحقيقات، وكذلك في »الظهيرة« الصادرة 

عن الشرق األوسط. وعندما خبت نار الحرب ظهرت صحيفة أخرى »الصباحية«، 

وهي صحيفة يومية تتعاطى مع األخبار الطريفة والمختلفة بعيًدا عن السياس�ة خال 

عم�ود واحد في الصفحة الثانية منها، والغري�ب أنها أغلقت بعد عام ونصف تقريًبا 

بعد إشكاالت اجتماعية!

بعدها صدرت »االقتصادية« بدياًل عن الصباحية متكئة على تصريحها، وانتقل 

معظ�م المحررين الكب�ار إلى االقتصادية، أما الصغار فضربوا أخماًس�ا بأس�داس. 

وبع�د أي�ام قال لي المدير العام للش�ركة آنذاك في الس�عودية أحم�د محمد محمود 
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إن رئي�س تحرير عال�م الرياضة عادل عصام يطلبني للعمل معه، فتحولت إلى عالم 

الرياضة وبقيت عاًما أمارس دور سكرتير التحرير. 

وكان لدين�ا زاوي�ة ش�هيرة تدع�ى »نجوم تح�ت المجه�ر« تق�وم فكرتها على 

عرض اس�م نجم كروي ش�هير ومحاولة اكتش�اف عيوبه من خالل آراء الصحافيين 

ر ف�ي يوم أن يكون نجمنا المقبل ه�و ماجد عبدالله، كان  والمدربي�ن والنقاد، وتقرَّ

بالفعل جوهرة س�مراء آنذاك وكان يعيش في ذروة مجده وطغيان ش�هرته، فتراجع 

الزم�الء جميًع�ا وأحجم�وا ع�ن القيام بالمهم�ة، فم�ا كان إالَّ أن تصدي�ت لها ربما 

بصفاقة ِغر، من يدري؟ وكان أن عنونت الحلقة باسم »ماجد األسطورة المشبوهة« 

ب ووقع في محبيه موقًعا س�يًئا، وانتقل الغض�ب الجماهيري  ق العنوان وغ�رَّ فش�رَّ

ح لمقربين منه بأنه س�يرفع عليَّ قضية في وزارة اإلعالم  إلى النجم الكبير الذي صرَّ

النتهاك لمعانه ونجوميته.

ولقد س�اعدتني الصحافة منذ البداية على االس�تقاللية حتى مع المرتب الذي 

كن�ت أتقاضاه، والذي ب�دأ ببضع مئات مقطعة إرًبا إرًب�ا، وكثير من مماطالت مالية 

كانت تمارس معي بدعوى أني مبتدئ، وأذكر أني كنت منقطًعا تماًما عن االرتباطات 

االجتماعية واألسرية في ذلك الوقت، فقد كنت أنتظر الخروج من المدرسة ألرمي 

بكتبي الدراسية،ثم أنطلق إلى مكتب جريدة »عكاظ« التي انتقلت للعمل في مكتبها 

ف�ي الرياض، ث�م انتقلت بعدها إلى ج�دة للعمل في المكتب الرئيس�ي في »جريدة 

الصباحية«.

بع�د عام ط�رأ تحول مهم وفاعل في حياتي الش�خصية، فق�د أجبرتني والدتي 

وأنا في الس�ابعة عش�رة من عمري على الحج، وتذرعت بض�رورة أن أكون محرًما 

ًرا  لها وألختي، وقتها بدأت أخلق في نفس�ي تصوًرا يحيلني بعد الحج مس�لًما متنوِّ

أحاف�ظ على الواجبات، ضاعف األم�ر اتفاق بين والدتي وخال�ي صاحب الحملة 

الذاهب�ة إل�ى الحج الذي اختار ل�ي رفيًقا ملتزًما حادَّ الذكاء فلزمته باس�تمتاع طوال 
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الحج، وعدت من حجي ملتزًما أحمل هم األمة على كاهلي الصغير آنذاك، وكتبت 

استقالة مفادها على ِغرار رسائل أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم شباب األمة 

جميًع�ا، وقد ردَّ عليَّ رئيس التحرير بأنه ط�وال ربع قرن من العمل في الصحافة لم 

. يسمع أو يقرأ استقالة كهذه، ودعا الله أن يفتح عليه كما فتح عليَّ

بعده�ا عدُت من ج�دة إلى الرياض، وانخرطت في قس�م الس�نة بكلية أصول 

الدين في جامعة اإلمام محمد بن س�عود في الرياض، وبانقضاء س�نتين دراس�يتين 

د في داخلي ويوشك على تحطيم األغالل، خصوًصا وأنه  كان قمقم الصحافة يتمرَّ

كان�ت هن�اك محاوالت من قب�ل الزمالء في »المس�لمون« إلقناع�ي بأهمية العودة 

للعمل الصحافي، فعدت متعاوًنا من جديد، ثم أشرفت بعدها على الصفحة الدينية 

في جريدة الشرق األوسط في السعودية. 

تزوجت في عام 1994م )1415ه( بعد تفرغي بش�هر أو شهرين، وفي الشهر 

الثاني لزواجي س�افرت إلى اليم�ن لتغطية الحرب اليمني�ة وذيولها، وأحداث هدم 

القب�ور ف�ي »أبي�َن« في الجن�وب، وأجريت مقاب�الت كثيرة مع ش�خصيات عديدة 

أمث�ال الش�يخ عبد الوه�اب الديلمي والزندان�ي واألحمر واليدوم�ي، األمين العام 

لحزب اإلصالح، باإلضافة إلى تحقيقات عن الفس�اد والقات وإمكانية اس�تمرارية 

الت�زاوج بي�ن المؤتمر الش�عبي الع�ام وهو الح�زب الحاك�م في ائتالف�ه مع حزب 

اإلصالح اإلسالمي.

وف�ي عام 1995م )1416ه(، بدأت أهجر االلتزام ش�يًئا فش�يًئا تجاه التحول 

إلى مس�لم عادي، وعاد ش�يطان الصحافة وماردها إلى التحرك في داخلي بما يزيد 

ع�ن طاقات المكان االس�تيعابية، وكنت مؤمنًا ب�أن وظيفة الصحافي هي أن يعرض 

األفكار على منصة يختار منها المتلقي ما يشاء، ولم يكن لديَّ شك في أن الصحافي 

ر في القواعد الفقهية أن  ليس مفكًرا وال رجل سياس�ة بل هو ناقد ووس�يط، وقد تقرَّ

ناق�ل الكف�ر ليس بكافر. كما أحسس�ت بأن طاقة معطلة بداخل�ي تحتاج إلى ميدان 
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أرح�ب انطل�ق فيه وافت�ح لها من خالله النواف�ذ، فكان ال ُبدَّ من أن أش�رع األبواب 

للريح والضوء والشمس.

اتفق�ت مع زميلي األس�تاذ عبد العزيز الخميس رئي�س تحرير مجلة »المجلة« 

س�ابًقا، أن أنش�ر لدي�ه أعمااًل صحافي�ة ال تس�توعبها المس�لمون، فانطلقت أجري 

لقاءات مختلفة مع أصيل أبو بكر، وفؤاد أنور، ورابح صقر، ونبيل ش�عيل، وس�امي 

الجابر وغيرهم، ونشرتها في المجلة باسم مستعار حتى ال أؤثر على سمعة الجريدة 

التي بدأت تسترد شيًئا من عافيتها لدى المشايخ وبخاصة الكبار منهم. 

وف�ي الع�ام ذات�ه 1995م )1416ه( انتقلت إل�ى العمل في جري�دة »الحياة« 

بع�د أن أصبح األس�تاذ داود الش�ريان مديًرا لمكتبه�ا، وقد قضيت مع الحياة س�بع 

سنوات سماٍن هي من أهم محطاتي المهنية خالل خمسة عشر عاًما هي عمري في 

الصحافة، ش�كلت فيها »الحياة« المرحل�ة األهم في تاريخي المهني على تواضعه، 

فق�د أتاح�ت ل�ي فرص�ة االحت�كاك بأس�اتذة المهنة ف�ي ه�ذه الصحيف�ة العظيمة، 

والحصول على خبرة ومعرفة الزمتني في حياتي المهنية، وال زلت أذكر جيًدا كيف 

كان�ت ش�خصيات عربية مهم�ة على مس�توى وزراء خارجية تهتم بصحافي ش�اب 

مثلي، ال لشيء إالَّ ألني أمثل مطبوعة بقيمة »الحياة«. 

وإلى دبي حيث انتقلت للعمل في mbc رئيًسا لقسم الخليج في غرفة األخبار، 

واقت�رح عل�يَّ مدي�ر إذاعتي بانوراما و mbc األس�تاذ حس�ن مع�وض وقتها تقديم 

برنام�ج لإلذاعة الجدي�دة اإلخبارية فوافقت دون تردد، واقت�رح أن يكون البرنامج 

أس�بوعيًّا، وأن يتناول التعليق على األحداث الجارية في الخليج بعنوان »العالم في 

أس�بوع« إالَّ أني اخترت له عنوان )إضاءات( ليكون العنوان فضاًء واسًعا، ولكي ال 

يكون محدوًدا في تعاطيه مع الموضوعات السياس�ية فقط، بل أن يش�مل الجوانب 

الدينية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، فكان لي ما أردت.
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وكان�ت أول�ى حلقات�ه بعنوان »أثر الحادي عش�ر من س�بتمبر عل�ى العالقات 

السعودية األمريكية«، وكان ضيوفي فيها كل من األستاذ عبد الرحمن الراشد رئيس 

تحرير جريدة الش�رق األوس�ط حينها، والدكتور أحمد بن راش�د بن س�عيد أس�تاذ 

اإلعالم في جامعة الملك سعود، كما استضفت األستاذ هشام ملحم باإلضافة إلى 

األس�تاذ صالح الفريح رئيس نادي الطلبة الس�عوديين في كاليفورنيا، وبثت الحلقة 

مع الذكرى األولى ألحداث الحادي عشر من سبتمبر.

بدأت بعدها في تقديم البرنامج بش�كل أس�بوعي من مقر إقامتي في دبي، إلى 

أن انتقلت في مطلع 2003م )1423ه( إلى الس�عودية ألقدمه من الرياض أو جدة 

وعلى مدى أكثر من عامين تقريًبا هما عمر البرنامج، وأحس�ب أن )إضاءات( حقق 

نجاًح�ا وحض�وًرا الفتين في الس�احة اإلعالمي�ة والثقافية. وال أزال أذك�ر جيًدا أن 

األس�تاذ ولي�د اإلبراهيم رئيس مجل�س إدارة mbc وأح�د الذين دعم�وا البرنامج 

بقوة قد أخبرني أنه لم تواجههم مشكالت مع اإلذاعة من قبل بقدر ما واجهوها مع 

برنامج�ي. وفي نظري كان ذلك مقياس نجاح جيِّد، فاإلعالم الذي ال يحرك المياه 

الراك�دة ال يق�وم ب�أدواره كما يج�ب، وألن البرنامج حرك مياًها راك�دة، فقد كانت 

ردود الفعل متباينة من حلقة إلى أخرى بحسب إثارة الموضوع والضيوف.

وكن�ت أب�ذل جهدي وف�ق معلوماتي م�ن خالل تحضي�ري للحلق�ة وقراءتي 

للضيف، ألكون حاضر الذهن جاهًزا بالس�ؤال، مفترًضا أني مكان المس�تمع الذي 

ق�د يق�دح الكالم في ذهنه س�ؤااًل أو تعليًقا، ولكن كما قيل قديًم�ا رضا الناس غاية 

ال ت�درك، فالمس�تمعون الكرام كثيًرا ما يصنفون المذي�ع بالنظر إلى قربه وبعده مما 

يعتقدون�ه وم�ا يميلون إليه من فكر، ولقد جرى في ش�أن البرنامج الكثير من األخذ 

وال�رّد والحدي�ث والتحلي�ل، وص�ار البرنام�ج أو مقدمه محوًرا لخط�ب وكلمات 

ومق�االت وموضوع�ات ف�ي اإلنترن�ت، م�ن منكٍر عل�يَّ اس�تضافة أحد م�ن التيار 

الليبرالي ليس�مني بالعلمنة أو ليحس�بني عل�ى تيار معيَّن، ومن آخر ينكر اس�تضافة 
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أح�ٍد من التيار اإلس�المي أو اإلصالحي المحافظ! لكني ف�ي النهاية ما أزال أتفهم 

أس�باب اعتراض البعض على البرنامج أو على ضيوفه أو على طريقة تقديمه، وهو 

بش�كل أو بآخر جزء من مخاض فكريٍّ مرت وتمر به الس�عودية، واألمل أن أساهم 

ول�و بالقليل وبش�كل إيجابي ف�ي تعزيز النقاش والحوار بي�ن مختلف األطياف في 

البالد لتجاوز مرحلة مهمة من تاريخ الوطن. 

وق�د تغيَّر منح�ى البرنام�ج بانتقاله من اإلذاع�ة إلى التلفزيون حيث اس�تحال 

ش�خص الضيف قضي�ة وصار الضيف هو محور تركيز الحلق�ة، وليس القضية كما 

كان س�ابًقا، ليأخ�ذ بع�د ذلك في مس�يرته من المش�اهدين مأخذه�م على اختالف 

مشاربهم، إال أنه ما تزال أسئلة تثار وتدار حول البرنامج، منها على سبيل: 

 � لماذا ال يتحول البرنامج إلى البث الحيِّ المباشر عوًضا عن التسجيل؟

 � لماذا تمارس االستفزاز مع ضيفك؟

 � لماذا تقاطع كثيًرا؟

 � ما مساحة الحرية في البرنامج؟ 

 وفي معرض األجوبة أودُّ أن أش�ير إلى أن البرنامج يعتمد أس�لوب )الكبسلة( 

س�واًء في الس�ؤال أو الجواب، معتمًدا مظهًرا أشبه بلعب كرة البينج بونج من حيث 

تطل�ب التيق�ظ وس�رعة البديهة وتلقائي�ة األداء وال�رّد، وهو الهدف ذات�ه من أصل 

د.  اعتماد االختصار بغية الوصول إلى األهداف المرادة بشكل واضح ومحدَّ

ولم�ا كان�ت الحال ه�ذه، فإنه ال ضير إذن م�ن مقاطعة الضي�ف بغية الوصول 

�اه إلى اله�دف المبتغى من الح�وار الذي يبيِّ�ن الحقائق وال يش�تتها، وهو ما ال  وإيَّ

يتحمله وقت البرنامج المعد من خمس�ة وأربعين دقيقة. هذا من جهة، ومن أخرى 

ف�إن الوقت ذاته لن يتس�ع للمداخ�الت الخارجية على طوله�ا، فارتأيت أن أعتمد 

التحضي�ر باس�تقراء مجموعة كبي�رة من آراء الن�اس واالجتهاد ف�ي عرضها عوًضا 
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عن اس�تقبال المكالمات المباش�رة إلى الوقت الذي تتش�كل لدينا في�ه تلك الثقافة 

االتصالية الجادة. 

والجهد في النهاية مبذول لكي ينال التلقي الصحيح والمقبول من المش�اهد، 

وليس من مصلحة المذيع أن يس�تفزَّ المش�اهد الذي يعيش زمن الريموت كنترول، 

والذي انتصر لصاحبه بعد عهود من سحق إرادته. لذا ال ُبدَّ من خلق نوع من اإلثارة 

التي تش�هده الشاش�ة، بحيث يهدئ الحوار إذا ما س�خن لكي ال يحتدم وضيفه في 

مش�هد صراعي، وأن يس�خن الحوار إذا ما أحس بأنه فتر لك�ي يتعاطى مع المتلقي 

التعاطي الصحيح. 

وتبق�ى المتوالي�ة ذاته�ا ثابتة بعد كل حلقة م�ن »إضاءات« من قب�ل أنصار كل 

ضيف ومريديه، فهم أجمع يرون في الحلقة تطاواًل من قبل المذيع على صاحبهم، 

بينم�ا ي�رى مناوئيه في المقابلة مهادن�ة من غير داٍع لضيف كان يس�تحق في نظرهم 

المواجه�ة والمقارعة، ولكن معظ�م الضيوف يخرجون م�ن البرنامج بحصة عالية 

من الرضا. 

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ علي البحراني )كاتب وتربوي(:

أقف إجالاًل لشخصك كونك استضفت شخصيات من الطائفة الشيعية، وهذا 

مس�ار جديد على اإلعالم ش�به الس�عودي. س�ؤالي هو: هل توج�د خطوط حمراء 

في برنامجك؟ فقد الحظت في الحلقة التي اس�تضفت فيها س�ماحة الش�يخ حسن 

الصف�ار أن األس�ئلة كان�ت تكراًرا لنفس األس�ئلة المعت�ادة التي يتلقاه�ا أيُّ ضيف 

شيعي في أيِّ برنامج إعالمي ولم تأِت بالجديد!.
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االأ�ضتاذ فوؤاد المرهون:
أسجل إعجابي الشديد باألستاذ تركي واختياره الموفق للضيوف بعناية فائقة، 

ا ما ف�ي أذهان  وكذل�ك إع�داده ل�كل حلقة باإلضاف�ة إلى أس�ئلته التي تعك�س حقًّ

المش�اهدين. لكني أالحظ في كل حلقة من حلقات إضاءات أن الضيف هو محور 

ا  الحلقة وليس القضية، كما أالحظ أيًضا أن األس�تاذ تركي يس�أل أس�ئلة عميقة جدًّ

ويطل�ب في إزاءها إجابة قصيرة مقتضب�ة، وأنها تعتمد »ما، و ما هو« وليس »لماذا« 

التي تفيد العمق؟ وأستغرب فيما ال يتعلق بإضاءات بل بكافة البرامج التي تستضيف 

ش�خصية شيعية، فإنها تطرح القضية عليه بصفته شيعيًّا وليس بصفته مشروًعا ثقافيًّا 

ا، وهذا يذكرنا بالبرامج التي تستضيف المرأة، المقتصرة على عنوان واحد  أو فكريًّ

وهو حقوق المرأة فقط، وال تتطرق معها إلى المواضيع الحوارية والفكرية المهمة 

األخرى؟

المحا�ضر:
الحدي�ث عن أنه ال يوجد خطوط حم�راء في البرنامج حديث غير صحيح، إذ 

ال يوج�د إع�الم في الدني�ا ليس له خطوط حم�راء، ومثلما تفضل�ت أن إعالمنا هو 

إعالم ش�به رس�مي إن صحت التس�مية، ومعظم اإلعالم الس�عودي يصاغ في هذا 

اإلطار، وهو ذو مصلحة إن لم تكن سياس�ية فهي مصلحة إعالمية ال ُبدَّ أن يراعيها 

المعلن في النهاية.

أما حلقة البرنامج مع الشيخ حسن الصفار أو الطرح الذي كان في الحلقة التي 

اس�تضفته فيه�ا، فقد كان صحيًحا أنه تكرار لنفس الط�رح، ولكن األمر كان مختلًفا 

في مقابلة للش�يخ موسى بو خمس�ين. وتعليًقا على هذه الحلقة كتب أحدهم مقااًل 

في جريدة اليوم تعليًقا يعكس فيه ذات س�ؤال األس�تاذ فؤاد المرهون حول التركيز 

على صيغة سؤال »لماذا«. وفي الحقيقة، ربما ال أركز كثيًرا على سؤال »ماذا« ولكن 

ال ُبدَّ أن نس�أل عن »من وما هو« لتوجس يراودني وهو كما ذكرت هاجس من زمن 
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»الريموت كنترول« س�الح المش�اهد، وهذا ما يراعيه إيقاع البرنامج وتندرج تحته 

طبيعته، وفي برامج أخرى قد يكون لها إيقاع مختلف وأسلوب مختلف مركزة على 

»لماذا« مع العلم أنني استخدم »لماذا« في كثير من األسئلة.

أما ما في استضافة رجل الدين الشيعي باعتباره شيعيًّا وليس مفكًرا، فإذا نظرنا 

إل�ى األمر فإننا ننظر إليه من جهتي�ن، جزء من الموضوع أنه هو الذي يريد التحدث 

باعتب�ار أنه ش�يعيٌّ فيصب صلب حديث�ه في هذا المجال، والج�زء اآلخر يتمثل في 

إيجابي�ة انفت�اح على الطائفة الش�يعية على اإلعالم، وبالتالي فإن هذه األس�ئلة التي 

ونها نقاًطا  تعيشونها في الواقع منذ والدتكم ليست معروفة عند اآلخرين الذين يعدُّ

مهمة ومثيرة.

االأ�ضتاذ اأحمد عبد العال )كاتب(:
من أين تستقي مصدر المعلومات المتعلقة بضيفك؟

المحا�ضر:
مصدر المعلومات يحتاج إلى البحث والتنقيب، والمعلومات متوافرة بش�كل 

مفصل في شبكة االنترنت، وقد ألجأ أحياًنا إلى االتصال، فأسأل من يحب الضيف: 

لماذا هو محب له ومن يكرهه لماذا هو يكرهه؟ على أن أعمل في النهاية على التأكد 

من مصداقية هذه المعلومات ومدى صحتها. 

االأ�ضتاذ ه�ضام ال�ضيف )نا�ضط اجتماعي(:
بعد كتابك مذكرات س�مين س�ابق كتبت قصة عن ش�خص يعيش في أمريكا، 

فهل عندك فكرة لتطوير القصة وجعلها كرواية؟

المحا�ضر:
ا  هذا أمر مس�تبعد، فأنا ال أمتلك أدوات كتابة الرواية، وبالتالي لس�ت مس�تعدًّ



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 294

. قد أطرح  ألن أخوض تجربة لن أتمكن منها أو على األقل لم تتوافر شروطها لديَّ

الكتاب بش�كل مختلف على اعتبار أنه مش�اهدات للشباب السعوديين الموجودين 

بأمريكا من خالل معايشة قصيرة معهم.

االأ�ضتاذ عبد اهلل العبد الباقي )نا�ضط اجتماعي(:
ل�كل إعالم رس�الة يريد أن يوجهه�ا ويقدمها، وعندما كنت في »المس�لمون« 

كانت هناك رسالة تريد أن تقدمها مع علماء تلك الصحيفة. وسؤالي: ما هي الرسالة 

– باعتقادك � التي تريد أن تقدمها العربية من خالل البرنامج؟ وما هي الرسالة التي 
تريد أن تقدمها أنت شخصيًّا من خالل الحوار؟

المحا�ضر:
لإلع�الم رس�الة، نع�م. وكانت رس�التي في »المس�لمون« ش�خصية، وعندما 

احترف�ت اإلعالم علمت أن الرس�الة الحقيقي�ة التي يجب أن تقدم ه�ي التي تكون 

م�رآة عندم�ا تنظر إليه�ا وال يمكن عبرها أن تح�ول القبح جم�ااًل وال الجمال قبًحا 

م شيًئا يليق بالمشاهد  لتعكس هذه الفكرة الرئيسة، وليس لديَّ هاجس سوى أن أقدِّ

الذي يعطيني متفضاًل س�اعة من وقته، فأحاول أحياًنا أن أقدم مادة مس�لية وليس�ت 

بالضرورة مفيدة بعيدة عن رسم اإلشكالية التي نعتقد فيها أنه ال ُبدَّ للمادة أن تكون 

جادة ودسمة.

االأ�ضتاذ محمد الم�ضلي )فنان ت�ضكيلي(:
لوس�يلة اإلعالم مبتغيات ضم�ن وظائف كثيرة منها إظه�ار الحقائق، وهذا ما 

يجب أن يكون عليه اإلعالم الحقيقي، وما نالحظه من واقع الحال اآلن أن اإلعالم 

غدا قوالب تنصب في وضعها على المس�تمع أو المشاهد أو حتى المتتبع الستفزاز 

سياس�ة محلية أو لفرض سياس�ة المحطة س�واء كانت أهلية أو رس�مية � وال أقصد 

د من أن اإلعالم هو الس�لطة الرابع�ة، إالَّ أن ما  ش�خصكم الكري�م � وكثي�ًرا ما يت�ردَّ
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نشاهده في واقع الحال خالف ذلك.

المحا�ضر:
د شخص حرفي، كل ما أعمله  في الحقيقة أنا ال أتحدث عن اإلعالم، فأنا مجرَّ

هو حوار، ورهاني أن أنتصر لمقابلة لشخص قد يقف طابوًرا لشراء الخبز، وهؤالء 

الناس هم الذين أحاول أن أكون صدى لهم.

االأ�ضتاذ بدر ال�ضهري )جريدة الحياة(:
يالح�ظ ف�ي جميع برامج العربية ع�دم وجود اتصاالت من خارج أس�وار قناة 

العربية، بينما تزخر كثير من القنوات الرس�مية بالمداخالت سواء من المواطنين أو 

المقيمين وأصحاب الرأي والفكر.

المحا�ضر:
قناة العربية ال توجد بها اتصاالت أبًدا، ال من داخل األسوار وال من خارجها، 

وقد ش�هدت القناة برنامًجا كان من البرامج الحية المباش�رة، وهو برنامج )اس�تفتاء 

ًصا في تلقي االتصاالت.  على الهواء( وسيعود من جديد متخصِّ

منير النمر )جريدة الحياة(:
هل يعاني إعالمنا السعودي من الطائفية؟

المحا�ضر:
إن اإلعالم هو انعكاس لكل نواحي الحياة لدينا، فاإلعالم الجيِّد هو نتاج حياة 

جي�دة، وف�ي غير ذلك تحمي�ل لإلعالم ما ال يحتم�ل، فال يمكن أن تصب�ح التنمية 

ضعيف�ة، والتعليم ضعيًفا، والصحة ضعيفة، ونري�د بعدها إعالًما جيًِّدا. والمالحظ 

ف�ي مجتمعن�ا أن�ه بطبيعة الح�ال طائف�ي، وال يمك�ن أن ينكر ذل�ك، وال يمكن في 

د الطائفية ونعيش�ها وه�ذا انعكاس للواقع،  النهاي�ة أن نبتع�د عن الطائفية ونحن نردِّ
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وأنا ال أس�تطيع من خالل برنامجي أن أخلق ظروف المجتمع أو أن أعتبرها وظيفة 

أشخاص آخرين غير اإلعالميين. 

الدكتور عبد الرحمن حريري )اأ�ضتاذ جامعي(:
غالبي�ة الضي�وف ف�ي برنامجكم تقريًب�ا م�ن دول الخليج، فهل س�تخرج يوًما 

خ�ارج نطاق دول الخليج؟ وهل هناك اتفاق مس�بق بينك وبي�ن الضيف عن نوعية 

األسئلة التي ستطرح أم أن األمر متروك لمجرياته؟

المحا�ضر:
أري�د أن أق�ول بثق�ة أن هذه المنطقة ه�ي أغنى منطقة في العال�م، وأكثر منطقة 

تحرك العالم، وأكثر منطقة يوجد فيها ثقافة، ومشكلتنا الرئيسة أننا نصدر أفكاًرا عن 

الش�خصيات المهمة التي تعيش في منطقتنا، ولدينا كثير من القضايا مسكوت عنها 

بحاج�ة إل�ى اإلظهار وإلى التغطية اإلعالمية، وال أرى أن�ي بحاجة ألن أخرج � في 

هذا الوقت على األقل � إلى الشخصيات األبعد إالَّ في وقتها المناسب الذي يتطلبه 

الوضع العام.

وفيم�ا يرتب�ط بصياغة األس�ئلة، فع�ادة ما أدخل الح�وار بتعداد نق�اط، وأعلم 

الضيف بمحور الحديث؛ أما معظم األسئلة فهي تنشأ وتصاغ أثناء الحوار. 

مداخلة تحريرية:
هن�اك من يق�ول أن قناة العربية أنش�ئت للرد عل�ى قناة الجزي�رة، فهل هذا أمر 

حقيق�ي وصحيح؟ ثم هل وجهتم الدعوة للش�يخ حس�ن النمر بع�د الحوار الوطني 

األخير للمشاركة في البرنامج؟

المحا�ضر:
بالنس�بة لقناة العربية وردها على قناة الجزيرة فاألمر صحيح، وال ينكر أن قناة 
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العربية وجدت ألجل قناة الجزيرة، وهذه هي الفكرة األس�اس فيها، ولعلَّ الس�ؤال 

ا: هل تق�دم العربية اآلن خدمة تضاه�ي الجزيرة وتتفوق  ال�ذي يج�ب أن يطرح حقًّ

عليه�ا أم ال؟ عل�ى أن آخ�ر إحصاء لثالث ش�ركات من خالل مس�وغات بيانية في 

الثالث األشهر الماضية أثبتت أن وجود قناة العربية من خالل الخلط بين االقتصاد 

والسياسة فيها هو أكثر ما ساهم في زيادة نسبة المشاهد لها.

أما دعوة الش�يخ حسن النمر، فأنا لم أوجه له الدعوة بعد الحوار الوطني، وقد 

وجهت دعوات إلى مش�ايخ أخرى، كدعوتي للش�يخ هاش�م الس�لمان الذي اعتذر 

لوجوده في الحج، وهناك أشخاص اعتذروا لعدم التفرغ.

مداخلة تحريرية: 
ما سبب تحول تركي الدخيل من الشاب الملتزم إلى الشخصية المنفتحة؟

المحا�ضر:
لدين�ا ف�ي القصيم قول »ج�ادة الطوع طويل�ة«؛ والجادة هي الطري�ق والمعنى 

أن�ه يتطل�ب صبًرا طوياًل، وأنا أعد نفس�ي من الناس العاديين، وه�ذا هو التعبير عن 

اإلنس�ان الس�عودي المس�لم الذي يحاف�ظ على فروض�ه وليس من هو متش�دد في 

أطروحته.

االأ�ضتاذ كريم اليتيم:
كان�ت تجربة المخرجة هيف�اء المنصور أول تجربة المرأة س�عودية فريدة من 

نوعه�ا، وهي في معظم أفالمها تحاكي الواقع الس�عودي، وس�ؤالي لك في ش�أنها 

على أيِّ أساس بنيت اختيارك لها، وما رأيك بها قبل وبعد المقابلة؟

المحا�ضر:
ل�كل ضيف ف�ي إضاءات قص�ة، وليس بالض�رورة أن يكون ضي�ف إضاءات 
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مفك�ًرا أو أن يكون ش�خصية مهمة أومن متخذي القرار. وهيف�اء المنصور صاحبة 

قصة من خالل الفيلم الذي عرضته في الس�فارة الفرنس�ية، وقاب�ل اختيارها حدث 

مهم وهو رأي الشيخ عائض القرني فيها، بسبب ما عرضته له من رأي قديم استبدل 

ب�ه آخ�ر جديد، ولذلك اعتقدت أن هيفاء تس�تحق أن تظهر ف�ي البرنامج، وعادة ال 

أقول رأيي في ضيوفي فأنا موضوعي في الناحية اإلعالمية. 

االأ�ضتاذ عبد اهلل بو خم�ضين )رجل اأعمال(:
بني�ت العقلية الس�عودية على األكب�ر واألضخم واألطول، وقل�ت إن المنطقة 

هي األكبر، والتي تتصدر الثقافة، لكن لماذا لم تقل إنها األقوى في تصدر اإلرهاب 

والتخلف األكبر؟

المحا�ضر:
في قولي إن منطقة الخليج منطقة مهمة ولها صادرات كثيرة، فهي تصدر أحياًنا 

النف�ط، وأحياًن�ا التخل�ف، وأحياًنا المفكري�ن، وأما تصدير اإلره�اب فإن اإلعالم 

اآلخر كثيًرا ما توجه له.

مداخلة تحريرية:
ما هي الحلقة التي لم تعرض من برنامجك ومع من كانت؟ وما هي مالحظات 

عدم عرضها؟

المحا�ضر:
الحلقة الوحيدة التي لم تعرض كانت مع الدكتور محس�ن العواجي، وأوقفت 

من قبل ش�خصية ال أعرفها، لكني أودُّ أن أش�ير بالمناسبة إلى مالحظة رئيسة حول 

البرنامج، هي أننا نبث كل ما نسجله وال ننقص أو نحرف حرًفا واحًدا من المقابلة.
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ح�ضين النمر )رجل اأعمال(:
ذك�رت أن برنامج إضاءات يركز على ش�خص الضي�ف، وأن البرنامج يهدف 

إل�ى إبراز ثقافة الخليج، والخليج يصب اهتمام�ه في اآلونة األخيرة على االقتصاد 

واالهتمام بس�وق األسهم، والجميع يتكلم عن ش�خصية األستاذ جماز السحيمي، 

فإذا كانت العربية مهتمة بالجانب االقتصادي، فلماذا لم تستضفه بعد؟

المحا�ضر:
بخصوص الس�يد جماز الس�حيمي، فقد عرضت عليه االس�تضافة، وحاولت 

ذلك على مدى ثالثة، أش�هر إالَّ أنه ش�خصية محافظة إعالميًّا، وقد ألقى محاضرة 

لمرة واحدة ورفض عرضها تلفزيونيًّا على اإلطالق. 

إن مش�كلة سوق األسهم مش�كلة حقيقية واقعية، وفكرة عرضها على الشاشة 

متاحة والخيارات فيها كثيرة، إالَّ أن أفضل الخيارات التي تتناسب وهذا الموضوع 

يجب أن تكون شخصياتها من فئة أعضاء الهيئة المالية أومن وزارة المالية، وهؤالء 

ممن تتعسر المحاوالت معهم.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر األستاذ تركي الدخيل على حضوره ومش�اركته، والشكر للجميع على 

هذه األمسية الرائعة التي تمثل فيها النقاش الجاد والجريء، الذي سيساهم إن شاء 

الل�ه في توظيف الكثي�ر من القضايا واألم�ور، وأتمنى من اإلخوة جميًعا اس�تمرار 

المشاركة في برنامج المنتدى في األمسيات القادمة.
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البيئة البحرية في الخليج وأثر التلوث عليها

مقدمة مدير الندوة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يس�عدني هذا المس�اء أن أكون بينكم إلدارة أمس�ية )البيئة البحرية في الخليج 

وأثر التلوث عليها(، حيث يشرفنا في الحديث عن هذا الموضوع المهم الخبير في 

هذا الموضوع األستاذ غازي بن حجي المسلمي.

الحدي�ث حول موض�وع البيئ�ة وحمايتها أمر ف�ي غاية األهمية والحساس�ية، 

فهن�اك تع�ارض دائم بي�ن حماية البيئة ومتطلب�ات التنمية واحتياجات اإلنس�ان من 

تنقل ومس�كن وعمران، مما يجعل التعارض أزليًّا. لكن هناك س�بل ووسائل يمكن 

أن تخّف�ف من اإلضرار بالبيئة وتحقق متطلب�ات التنمية أيًضا، ونحن هنا في منطقة 

الخلي�ج العربي نواجه هذا التحدي الكبير وتأثيراته على البيئة المحيطة بنا: بحرية، 

وزراعية، وجوية.

إنن�ا في أمّس الحاج�ة للوعي باألخط�ار المحّدقة والمترتبة عل�ى تدمير البيئة 

وعدم حمايتها من قبل المعنيين من أفراد ومؤسس�ات، كما أننا مس�ئولون أيًضا عن 

حماية هذه البيئة والمحافظة عليها.
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ح�ول هذا الموضوع المهم، يحّدثنا ضيفنا في هذه األمس�ية الجميلة األس�تاذ 

غازي المسلمي وهو الخبير المتخصص في هذا المجال، فليتفضل مشكوًرا. 

ن�س المحا�سرة 
ُيَع�دُّ بحر الخليج العربي بحًرا مغلًق�ا عدا عن مضيق هرمز الذي يطل عليه من 

جه�ة بح�ر عمان، ومنه إل�ى محيط الهند. وق�د كانت مياهه حلوة عذبة قبل عش�رة 

آالف سنة تقريًبا لكونه امتداًدا لنهري دجلة والفرات، إالَّ أن التحركات الجيولوجية 

قت بين المنطقتي�ن لتفتحه على البحار األخرى مكوًن�ا الخليج، والمياه التي  ق�د فرَّ

تدخ�ل فيه م�ن المحيط تكون على طبقتي�ن، طبقة نظيفة، وه�ي العلوية، واألخرى 

عك�رة، وتكون في األس�فل منه�ا، وتبدل المياه في�ه بطيء ألنه يتم فق�ط عن طريق 

مضي�ق هرمز بمعدل مرة كل خمس س�نوات، وهي فترة طويل�ة مقارنة ببقية البحار 

والمحيطات األخرى. 

ر  وُيَع�دُّ الخليج العربي من الخلج�ان الضحلة مقارنة بالبح�ار األخرى، ويقدَّ

مع�دل عمق�ه ب� 35 متًرا، ويص�ل أعلى عمق فيه إلى 110 أمت�ار، ويزداد العمق في 

مضيق هرمز إلى 30 متًرا، ولذا تتغير درجة الحرارة فيه متغيرة بين الشتاء والصيف، 

فف�ي الصي�ف ترتفع الح�رارة إلى 40 درجة مئوي�ة، بينما تنخفض في الش�تاء حتى 

15 درج�ة مئوي�ة، وقد ترتفع درجة الحرارة صيًفا م�ن 45 � 50 درجة مئوية خاصًة 

عند خليج س�لوى. وأما مساحته، فليس�ت بالكبيرة مقارنة بالبحار األخرى، وتقدر 

ب�� 226،000كم2 بطول 1،000كم، وعرض يتراوح مابين 200،300 كم، ويقلُّ 

هذا العرض عند مضيق هرمز ليصل إلى 60 كم فقط. 

وتح�رك التيارات الموجات المائية في الخليج يكون من المحيط وبحر عمان 

باتج�اه مضيق هرمز، وتكون بعكس عقارب الس�اعة بحي�ث إن التيارات تمتد أواًل 

على س�احل إي�ران منها إلى الكوي�ت والعراق، نزواًل مرة أخ�رى إلى دول الخليج 
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وتخرج من المضيق مرة أخرى. 

وتتراوح درجة ملوحته ما بين 37،40 % وترتفع في المناطق الساحلية، فتصل 

ف�ي الس�احل اإليران�ي إل�ى 40،50 %، وإل�ى 60،70 % عند خليج س�لوى، ألنها 

منطق�ة ضحل�ة والتبخر فيها أكثر، وال يوج�د أمطار لتخفيف الملوح�ة، إضافة إلى 

أن دخول المياه الحلوة من دجلة والفرات باتت قليلة مقارنة بالملوحة الزائدة، عدا 

عن ملوحتهما اآلخذة في التزايد بين سنة وأخرى بسبب الملوثات.

أما التنوع اإلحيائي في الخليج فيش�مل مائتين وخمس�ين نوًعا من األس�ماك، 

25% منه�ا تعي�ش في الش�عاب المرجانية التي يوجد منها س�تين نوًع�ا من مختلف 

األحجام، ومعظم تجمعاتها في جزيرتي جان وكاران بالجبيل، كما تتوافر في مياهه 

السالحف البحرية كسلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء، خاصة في جزيرتي 

جان وكاران. كما توجد فيه الثدييات البحرية كالدالفين وقليل من الحيتان وعرائس 

البحر التي يمثل تواجدها في مياه الخليج ثاني أكبر تجمع في العالم لعرائس البحر 

بع�د أس�تراليا، وكذل�ك الطي�ور البحرية كالغ�اق الس�وقطري )اللوهة( والخرش�ة 

والنحام والنورس. ولعل التنوع األهم فيه نباتيًّا هو لنباتات القرم )الش�ورى( الذي 

يتحم�ل الملوحة والحرارة العاليتين وقلة المي�اه، ويتكاثر في مناطق المد والجزر، 

وم�ن أهم مميزاته أنه ُيَعدُّ مالًذا للعديد من الكائنات البحرية كاألس�ماك والروبيان 

والطيور والقش�ريات، عدا عن نفع�ه االقتصادي للدولة الذي تضاهي مدخوالته ما 

يفوق على المدخوالت الناتجة عن الردم والبناء.

اأهم الم�ضكالت البيئية التي تتعر�س لها مياه الخليج: 
أواًل/ تسرب النفط إلى الخليج، فالنفط خطير وضار بالبيئة من نواٍح عدة:

الزي�ت عبارة عن مادة عضوية كربوهيدراتية تحجب الضوء إذا ما تس�ربت في 

المياه، وتقلل من نس�بة األوكس�جين؛ مما يؤدي إلى نقص األحياء البحرية بداخل 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 306

المي�اه، وبالتال�ي قتل الطي�ور والثديي�ات والكائن�ات الدقيقة والش�عب المرجانية 

والنباتات البحرية المختلفة. 

�د في المي�اه الت�ي تعبأ بها  وتمث�ل ناق�الت النفط نفس�ها خط�ًرا داهًم�ا يتجسَّ

خزاناته�ا، والت�ي قد تكون ملوثة، وبإفراغها لتلك المي�اه القادمة من خارج الخليج 

تتأثر البيئة س�لًبا عن طريق دخول كائنات حية غي�ر موجودة في بيئة الخليج العربي 

أصاًل.

ثانًيا/ مخلفات المصانع:

وكذلك فإن مخلفات المصانع س�تلوث المياه إذا ما وصلت مباش�رة إلى مياه 

الخلي�ج م�ن دون معالجة، وعادة ما تك�ون ملوثة كيميائيًّا وفيزيائيًّ�ا، مما يؤدي إلى 

ارتفاع درجة الحرارة في المياه.

ثالًثا/ التلوث الحراري:

الص�ادر ع�ن محطات الطاق�ة إلنتاج الكهرباء ومياه الش�رب الت�ي تحتاج إلى 

التبري�د بمي�اه البحر، والنتيجة ول�وج حرارة زائدة عن المع�دل الطبيعي إلى البحر، 

مم�ا يؤث�ر على بع�ض الكائنات الحية ويؤدي إل�ى نفوقها، وتقلُّ تبًع�ا لذلك الثروة 

السمكية وتتأثر المنطقة من حيث الناحية االقتصادية. 

رابًعا/ الصرف الصحي:

من المش�كالت البيئية أيًضا مجاري المياه النابع�ة من مخلفات المنازل، التي 

تضخ مباش�رة إلى البحر بدون أيِّ معالجة، والتي تزداد مع ازدياد التعداد السكاني، 

وتش�كل هذه المي�اه خطًرا على البيئ�ة، فالدي�دان والبكتيريا التي تخرج من جس�م 

اإلنس�ان إلى البحار تس�تهلك األكسجين الذي تحتاجه األس�ماك. إضافة إلى هذا، 

ف�إن األس�ماك تأكل تل�ك الديدان لتعود لإلنس�ان م�ن جديد، أضف إل�ى ذلك أن 

العصارة التي في الصرف الصحي ستحجب ضوء الشمس عن الكائنات الموجودة 
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في البحر وستستهلك األكسجين إضافة إلى الروائح التي تسببها.

خامًسا/ المبيدات الحشرية:

التي يستخدمها المزارعون لقتل الكائنات الحية الضارة بمحاصيلهم، وكذلك 

استخدام األسمدة االصطناعية الكيميائية وكالهما ضار بالبيئة إذا ما وصال مباشرة 

إلى المياه التي ال يستطيع التخلص من بعضها حتى بلوغها المئات من السنين.

سادًسا/ عمليات الردم:

وخاص�ة ردم األماك�ن الت�ي يوجد بها نب�ات الق�رم، وُيعدُّ إتالف ه�ذا النبات 

نوًعا من أنواع المش�كالت البيئية، حيث إنها ُتَعدُّ بيئة متكاملة لألس�ماك والنباتات 

والطحالب ولمعظم الكائنات التي ال تعيش بالقرب من الشاطئ.

نقاط على �ضبيل فر�س الحلول:
أواًل/ التلوث النفطي:

باع  يجب حياله اتباع القوانين الدولية والمحلية في مجال التعامل مع النفط؛ فاتِّ

األنظم�ة يحافظ عل�ى البيئة من التل�وث، وتحرص منظمة )روبم�ي( على ضرورة 

اإلل�زام بتطبيق تلك القوانين، فهي المس�ؤولة عن تنظيم النفط س�واًء في اإلنتاج أو 

النقل أو التخزين.

ثانًيا/ التلوث الناجم عن المصانع:

يواج�ه عن طريق معالجة مياه المصانع قب�ل تصريفها إلى مياه البحر كنوع من 

أنواع الحماية من التلوث، ومثاله ما هو موجود في مدينة الجبيل الصناعية من نظام 

يف�رض أن تتم معالجة مياه المصانع أواًل في محط�ة معالجة الصرف الصناعي، ثم 

إع�ادة اس�تعمالها م�رة ثانية في ال�ري، وذلك أفضل م�ن معالجتها ورميه�ا في مياه 

البحر.
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ثالًثا/ التلوث الحراري: 

والح�ّل ف�ي تقلي�ل درجة حرارة المي�اه الخارجة م�ن المصنع إل�ى أقل درجة 

ممكن�ة بحيث ال تضره في الوقت ذاته م�ن الناحية االقتصادية. ويمكن اتباع طريقة 

حجز منطقة التصريف قبل اتصالها بالبحار المفتوحة، بتكوين منطقة داخل الخليج 

لكنها محجوزة بحيث إن درجة الحرارة إذا ما ازدادت ارتفعت إلى األعلى لتختلط 

بالمي�اه المحجوزة قبل أن تصل إلى البح�ار المفتوحة وهذه العملية معمول بها في 

مدينة الجبيل الصناعية.

رابًعا/ تلوث الصرف الصحي )المجاري(: 

يجب معالجة تلك المياه قبل تصريفها لمياه الخليج مباش�رة واس�تعمالها مرة 

أخ�رى بعد معالجتها للري كم�ا هو معمول به في مدينة الجبي�ل الصناعية، وإذا لم 

يكن هناك إمكان الستخدامها للري فاألفضل أن يتم ضخها إلى مياه الخليج ولكن 

بعد معالجتها.

خامًسا/ التلوث الناجم عن المزارع ومشكالت المبيدات الحشرية: 

يجب على المزارعين عدم اس�تعمال المبيدات الحشرية غير المسموح بها أو 

الت�ي تض�ر البيئة، كم�ا يجب عدم صرف مي�اه المزارع إلى البحر مباش�رة إذا كانت 

ملوثة تلوًثا كيميائيًّا، بل يجب إرس�الها إلى مناطق مفتوحة بحيث يتم تجميعها وال 

تدخل لمياه الخليج. 

توجيهات اإر�ضادية للمحافظة على البيئة البحرية: 
توجيه األسرة لألبناء وحثهم على المحافظة على البيئة وتوعيتهم بأهمية . 1

عدم رمي المخلفات في البحر.

ترش�يد اس�تهالك الطاق�ة الكهربائية والمائي�ة، ألن التقليل من اس�تهالك . 2
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الكهرباء والماء ُيَعدُّ نوًعا من أنواع الحماية، فالمزيد من استهالكهما هو 

مزيد من العمل في المصانع وإنتاج مخلفاتها.

ممارس�ة المدارس ودور العلم لعملية التوعي�ة الطالبية عن طريق إعالم . 3

الط�الب بأهمي�ة البيئة وعم�ل نش�اطات حية، مث�ل الزي�ارات الميدانية 

والمش�اركة في تنظيف الش�واطئ والمس�اهمة في المسابقات عن طريق 

تنظيف الشواطئ. 

االهتم�ام االجتماع�ي بإقام�ة وحض�ور المنتدي�ات والن�دوات العلمي�ة . 4

المهتمة بالمحافظة على البيئة، على غرار هذه األمسية المشكورة.

أهمي�ة إقام�ة المعارض البيئي�ة الدائمة في المناطق الس�كنية لتعمل على . 5

شرح وتعليم األهالي أهمية البيئة. وقد عملت جدواًل في أحد المعارض 

يمث�ل أنواع التلوث التي تخ�رج من المنازل وتصرف إل�ى البحر، ويبين 

الزم�ن ال�الزم لتحلل موادها وم�دى معاناة البيئة من أج�ل التخلص من 

تلوثها، فقش�ور البرتقال وعلب الس�جائر والورق تحتاج إلى س�نة كاملة 

لتتخلص البيئة منها، أما الج�وارب القطنية والعبوات المعدنية والزيوت 

فتحتاج إلى عش�ر س�نوات، وأما األكياس البالس�تيكية فإنه�ا تحتاج إلى 

خمس�ين س�نة، بينم�ا يحتاج الخش�ب إل�ى مائة س�نة، وتتطل�ب عبوات 

األلمني�وم خمس�مائة س�نة لتتحلل، والزج�اج يحتاج إلى ألف س�نة، أما 

البالس�تيك الصناعي )س�تيروفوم( فإلى اآلن غير معروف كم س�نة تلزم 

لتتخلص منه البيئة.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ ميرزا العلوان )مهند�س مدني(:

هل توجد هيئات أو لجان مختصة بحماية البيئة في الخليج تقف أمام عمليات 
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الردم اآلخذة باالتساع، والتي ربما ستشهد تزايًدا يمثل لنا حدوًدا برية مع إيران؟ 

المحا�ضر:
م�ن الهيئات الموج�ودة اآلن الهيئة الوطني�ة لحماية الحياة الفطري�ة وإنمائها، 

وهي تعاني صعوبة في إقناع الرادم إذا لم يكن هو مقتنًعا بذاته بأن هذا الشيء مضر 

بالبيئ�ة، وتعم�ل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية عل�ى حماية نبات القرم الذي 

يفن�ى م�ع كل عملي�ة ردم، وهي قائم�ة حاليًّا على مش�روع يتبنى إكث�اره في جزيرة 

»أبوعلي« بالجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية ووزارة الزراعة إلنقاذ ما يمكن اتقاده.

االأ�ضتاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
محاض�رة مفيدة وعرض ش�ائق، ولم أتص�ور أن الكارثة قد بلغ�ت هذا الحّد. 

�ة إلى جهد مكثف على المستويات الرسمية، وعلى مستوى  ولذا، فإننا بحاجة ماسَّ

الش�ركات المعنية خاصة أرامكو والهيئة الملكية. وأود تعقيًبا على ما قبل أن أطرح 

سؤالين: 

هل توازي مخلفاتنا نحن كمرتادين للشواطئ المخلفات الناتجة عن المصانع 

والمول�دات؟ وه�ل هن�اك معايير مح�ددة لمخلف�ات المصانع ومحط�ات التوليد 

وتحلية المياه؟ أم أن األمر غير مقيد أو مشروط؟ 

المحا�ضر: 
ال تمثل المخلفات التي يرميها اإلنس�ان رقًما يذكر مقارنة بمخلفات المصانع 

والمولدات، ولعلي أؤمن بأن كل ش�يء يبدأ من األس�اس، فإذا كان المس�ؤول في 

المصن�ع ف�ي يوم من األيام طفاًل صغي�ًرا وكان والده قد علم�ه أن هذا األمر هو من 

األخط�اء الخطيرة، فإنه حين س�يتجه إلى المصنع ش�اًبا س�يعمل قطًع�ا على تالفي 

األضرار.
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وأم�ا ضخ مياه المج�اري أو المخلفات الصناعية في مي�اه الخليج، فإن عليها 

مراقبة؛ خصوًصا من قبل الهيئة الملكية، فهي تشترط عدم ضخها إلى المياه إالَّ بعد 

المعالج�ة، أما مياه التبريد فال يس�مح لها بأن تكون أعل�ى من درجة حرارة المياه ب� 

10 درجات، بينما تفرض هيئة األرصاد عدم زيادتها عن ثالث درجات، والتفاوت 

راج�ع إل�ى أن المياه في الجبيل إذا وصلت إلى البحر فإنها تحجز في منطقة الخلط 

المغلق�ة، ف�إذا اختلط�ت مع مي�اه الخلط تخرج إل�ى المياه المفتوح�ة لتصل إلى 3 

درج�ات. أما م�ا تنتجه محط�ات التحلية والكهرباء ف�إن المعني به�ا هيئة األرصاد 

وحماية البيئة، ومن المفروض أن تكون رقابتها أكثر في مجالها.

االأ�ضتاذ مهدي البحارنة )رجل اأعمال(: 
ذك�رت أن تواج�د القرم في المياه يش�كل حال�ة اقتصادية تفوق ف�ي مدخولها 

مدخوالت الردم والبناء، فهل لك أن تشرح ذلك؟ 

المحا�ضر: 
وج�ود نباتات القرم يعني تواجد بيئة س�مكية وإحيائي�ة كبيرة. وكما تعلم، فإن 

س�عر هذه األس�م�اك س�يرتفع إذا ما تكاثرت في�ه وسيش�كل اصطيادها ومحصول 

مبيعاته�ا مبالغ كبيرة تفوق المبال�غ العائدة نتيجة الردم والعم�ران، ليس على الفرد 

خاصة بل على المجتمع عامة.

مداخلة تحريرية:
ما هو دوركم كبيئيين في حماية نبتة القرم؟

المحا�ضر:
نح�ن بدورن�ا التوعوي نص�ل فقط إل�ى األماك�ن المفتوحة التي ليس�ت ملًكا 

ألح�د، ونعمل على حمايتها ونحاول اإلكثار منها عب�ر زراعتها أو نقلها من مناطق 
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إل�ى أخرى، وقد نجحت ه�ذه العملية في الهيئة الملكية وتم زراعة قرابة الخمس�ة 

آالف شتلة في قناة األمطار في جزيرة الحويالت.

االأ�ضتاذ جعفر الن�ضر )نا�ضط اجتماعي(:
ا في الوقت ذاته، وأود أن  ش�كًرا جزياًل على المعلومات القيِّم�ة والمخيفة جدًّ

أضي�ف أن مش�كلة تناقص نبات القرم هي مش�كلة نواجهها نحن س�كان القطيف؛ 

جزي�رة ت�اروت، فق�د كان�ت الجزي�رة مرتًعا له�ذه النبت�ة ومكاًن�ا لتوالد األس�ماك 

ومختلف أنواع األحياء البحرية، إالَّ أن التطور الحضاري غير المدروس الذي الزم 

قطع األش�جار والردم من دون أدنى ش�فقة قد أوجد صورة بيئية س�لبية قلت قبالتها 

جه�ود هيئة الحماية، وبقاء الوضع على هذه الحالة لس�نوات طويلة حتًما س�يؤدي 

إلى هجرة أنواع كثيرة من األس�ماك فضاًل عن انقراضها. فهل توجد جهات أخرى 

غير الهيئة الوطنية لتشجيع العمل التطوعي وبذل مفاهيم الوعي لدى الناس؟

أيًضا ش�هدت مناطق كثيرة مثل الخبر والدمام والقطيف وس�يهات زراعة لنبتة 

الق�رم قب�ل الردم األخير، وقد بذلت م�ن أجل هذه الجهود الماليي�ن لزراعتها، لذا 

فاألم�ر يحتاج إزاء هذا الموقف إلى نش�ر التوعية غي�ر المقتصرة فقط على الجهود 

الحكومية بل التي تتعداها إلى العمل المدني الشخصي المنظم.

المحا�ضر:
توجد هيئة جديدة شخصية ستعمل بإذن الله تعالى عمل هيئة السالم األخضر 

التي تمثل الكويت، وما يزال العمل على إعدادها قائًما من قبل مجموعة من األفراد، 

وس�تكون الوالية فيها ألحد األمراء وسيكون المسؤول عنها. أما من ناحية الحماية 

الفردية لنبات القرم الموجود فهي مس�ألة صعبة المنال والتحقيق، وهي أكثر من أن 

يكافحها شخص، وإنما تحتاج إلى جهود الهيئة الوطنية وهي غير قليلة. 

وع�ن موض�وع زراعة نبت�ة القرم، فهي ب�ادرة خير على البيئ�ة، ونتمنى أن نرى 
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المزي�د من عمليات االس�تزراع التي تعوض أماكن ال�ردم، لكن المحزن حقيقة هو 

أن ه�ذه النبات�ات الموجودة طبيعيًّ�ا التي أفنته�ا عمليات الردم كان�ت موجودة من 

مئات السنين، ولكن زراعتها من جديد تتطلب سنوات لتعادل ما ردم منها ولتعطينا 

اإلنتاج ذاته. 

االأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
بداية، أش�كر األس�تاذ على هذه المحاض�رة القيمة وهذه المعلومات، وأش�ير 

إلى أن الثقافة البيئية في عالمنا العربي ربما هي حديثة، بمعنى أن تش�ريعات حماية 

البيئ�ة والعقوبات المفترضة النتهاكها قد صدرت مؤخًرا في الدول العربية والدول 

الخليجي�ة، وحديًث�ا في المملكة العربية الس�عودية، وهي تعم�ل على فرض الرقابة 

البيئية عبر جهاز ديوان المراقبة العامة وتركز على إعداد برامج معينة خاصة بحماية 

البيئة س�واء للش�ركات أو للجه�ات الحكومية الت�ي تقيد تلك الجه�ات بالضوابط 

والمعايير الموضوعة في التشريعات. 

تطرق�ت ضمن حديثك إلى موضوع ناقالت النف�ط وتفريغ حمولتها من الماء 

والمخلفات، وأعتقد أن ش�ركة أرامكو في منطقتنا تقوم بواجب التركيز على عملية 

الس�المة والمحافظة على البيئة، فهل يوجد قان�ون أو عقوبة منهجية على الناقالت 

بحيث تمنعها من إفراغ حمولتها المائية إالَّ بعد فلترتها؟

المحا�ضر:
لي�س لديَّ عل�م فيما يتعلق بش�ركة أرامكو، وكل م�ا أعرفه أن الهيئ�ة الملكية 

بالجبيل تهتم بهذا الش�أن فيما يخص الس�فن الواردة عل�ى الميناء الصناعي، حيث 

يت�م أخذ عينات من كل س�فينة قبل أن تفرغ الحمولة الت�ي فيها، ويتم ضخ العينات 

السلبية إلى محطة المعالجة الموجودة في الميناء، ثم يتم معالجتها قبل أن تفرغ في 

مي�اه البحر، وهن�اك مواقع لتجميع العينات حوالي هذه الس�فن وفي داخل وخارج 
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الميناء مناطق بعيدة للمقارنة، وهناك متابعة.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر اإلخ�وة األع�زاء األس�تاذ غ�ازي واألخ�وة الزم�الء عل�ى حضوره�م 

ومش�اركتهم لن�ا ف�ي هذا المنت�دى، وفي ه�ذا الموض�وع المهم، وكن�ت أتمنى أن 

يس�تقطب هذا الموضوع اهتمام المجتمع، إالَّ أنه يبدو أننا ما زلنا بحاجة إلى توعية 

أكبر في هذا المجال لكي ينال االهتمام بين األس�رة والمدرس�ة والمجتمع بش�كل 

عام. وأود في هذه األمسية أن أطرح على األستاذ غازي سؤالين:

السـؤال األول: نالح�ظ وجود روائح كريهة مزعجة في س�واحلنا والش�واطئ 
بس�بب ضحال�ة المياه وكثرة الملوثات وبس�بب انحس�ار المياه ف�ي أوقات الجزر، 

صين في  مم�ا يفقد الش�واطئ جاذبيتها ويقلل من مرتاديها؛ فبصفت�ك أحد المتخصِّ

ه�ذا المج�ال، إلى أيِّ مدى في رأيك�م يمكن معالجة هذه المش�كلة، خصوًصا إذا 

ما علمنا أن حديًثا واس�ًعا أمام هذه المش�كلة يدور حول كون الردم هو أفضل بديل 

لمعالجة هذه الحالة أم ال؟ 

السـؤال الثاني: هل تعتقد أننا نس�ير في زمننا الحاضر الس�ير الصحيح الواعي 
الذي نستشعر معه األضرار البيئية ونهتم ألمرها عبر اآلليات والتشريعات المفروضة 

رغبة في الحد من التدمير البيئي؟ وأين نحن اآلن مما كنا عليه في السابق؟

المحا�ضر:
تنكش�ف الروائ�ح الت�ي تخ�رج م�ن األرض البحرية أثن�اء الجزر نت�اج عملية 

األكس�دة، وذلك لوجود درجة حرارة عالية؛ فالطبقة السفلية للطبقة الرملية تتأكسد 

حت�ى ل�و كان لونها م�ن األعل�ى طبيعيًّا، إالَّ أن الس�واد يعتري أس�فل تل�ك الطبقة 

مباش�رة. ولهذا، تنفذ الروائح المزعجة منها. وهي كعينات، تشبه إلى حدٍّ كبير تلك 

العينات المأخوذة عن مياه الصرف الصحي وفق دراس�ة أجرتها جامعة الملك فهد 
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في مركز البحوث للزميل األس�تاذ ناصر المس�بح. والمش�كلة نفس�ها موجودة في 

ساحل وكورنيش فندق )االنتركونتيننتال( في الجبيل، وقد الحظها الزوار ومناوب 

الهيئة الوطنية.

وك�ون ال�ردم أحد الحل�ول المفترض�ة لهذه المش�كلة هو أمر غي�ر مجٍد، فإن 

وضع طبقة رملية لن يعدو أن يكون حالًّ مؤقتًّا لن يتجاوز مدة الش�هر أو الش�هرين، 

وس�تعاود الروائح بس�بب ارتفاع درجة الحرارة واألكس�دة. ويقت�رح البعض القيام 

بعملي�ات التجريف باعتبارها أس�لم الحلول، لكنها عملية مكلف�ة، واقترح البعض 

اآلخر حفر المنطقة باعتبارها الطريقة األس�هل، لكن هذه الطريقة تتلف البيئة بإزالة 

الكائنات الحية التي في المنطقة، وما يزال الحّل إلى اآلن محّط االستفتاء. 

أم�ا ع�ن إجابة الس�ؤال الثان�ي، فنحن ولل�ه الحمد ق�د قطعنا ش�وًطا كبيًرا في 

اإلحس�اس بأهمي�ة البيئة وض�رورة المحافظ�ة عليها، وم�ا زالت كثير م�ن مناطقنا 

البحرية بوضع جيِّد بيئيًّا.

مدير الندوة: 
تفضل األس�تاذ غ�ازي المس�لمي بتعريف خصائ�ص الخليج العرب�ي وكيفية 

تكوينه بالتغير الجيولوجي، وتفضل أيًضا متكلًما عن التنوع اإلحيائي والمشكالت 

البيئية والتلوث النفطي )المقصود وغير المقصود( والمياه الملوثة والمصانع ومياه 

المج�اري وحماي�ة البيئ�ة باتب�اع القوانين التي ص�درت ع�ام 1982م )1402ه(، 

وتكلم عن الش�عب المرجاني�ة الموجودة ونباتات القرم وهو مه�م لتغذية الروبيان 

في منطقة الخليج.

ز بالتقدير لألس�تاذ غازي المس�لمي على هذه المحاضرة  الش�كر خاصٌّ ومعزَّ

العلمية القيمة، والشكر موصول كذلك لمشاركة الحضور الكرام.





الندوة الثامنة ع�سرة

النشاط الرياضي في المنطقة: واقعه وآفاقه
427/2/28ه الموافق 2006/3/28م

ال�سيف: ال�سيخ في�سل محمد ال�سهيل �
شخصية بارزة في المجال الرياضي واإلعالمي

 مدير الندوة: الأ�ستاذ فواان اأحمد اآل يتيت*)1) �

*  إعالمي ومحرر في جريدة الوطن.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:
حاصـل علـى درجتـي البكالوريـوس فـي االقتصـاد والمـال من  �

لبنان، ودرجة الماجسـتير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة 
األمريكية.

تولـى معاليه مسـؤولية مدير عـام الموانئ في المملكـة، ثم وكالة  �
مساعد للطرق والموانئ.

تولى مهمة الرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية لمدة عشرين  �
سنة وحتى تقاعده.

تـرأس وفـد المملكة في عـدة مؤتمرات خارجية تتعلق بالسـكك  �
الحديدية والنقل والموانئ في المملكة ودول العالم.

قام بالتدريس في جامعة الملك سعود بالرياض، وحاز على شهادة  �
تقدير من الملك خالد.

شـغل العديد من المناصب اإلدارية في مجال اإلعالم كاإلشـراف  �
علـى تحريـر وإدارة جريـدة الجزيـرة التـي سـاهم في تأسيسـها، 
واإلشـراف العـام على جريدة اليـوم ثم رئاسـة تحريرها، وكذلك 

رئاسة مجلس إدارة الشركة الشرقية للطباعة والنشر وغيرها.
تولـى العديـد من المناصـب الرياضيـة الهامة في العديد مـن األندية  �

البارزة في المملكة كرئاسة نادي الهالل واالتحاد للعديد من الدورات 
الرياضيـة، ويرأس حاليًّا مجلس الشـرف لنادي النهضة السـعودي، 

إضافة إلى إشرافه العام على نادي الفروسية بالمنطقة الشرقية.
عضو في العديد من اللجان الرياضية كاللجنة األولمبية السعودية،  �

واللجنة األهلية لتكريم الرياضيين.
ينـوب حاليًّـا عـن رئيـس السـكك الحديديـة العالميـة والمنظمة  �

المنظمة البحرية العالمية.
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مقدمة مدير الندوة
نظ�ًرا لما يلعبه النش�اط الرياضي في الواقع االجتماعي م�ن دور مهم تنعكس 

آث�اره عل�ى مختلف ش�رائح المجتم�ع، ولم�ا يعانيه ه�ذا الجان�ب االجتماعي من 

عقبات ومش�اكل، وتحفيزا لمزيد من االنجازات الرياضية في المجتمع عبر تفعيل 

دور رج�ال األعمال والش�خصيات االجتماعية في رعاية الرياضيين والمؤسس�ات 

الرياضية وتنميتها، نس�تضيف هذه الليلة أحد الشخصيات البارزة في هذا المجال، 

قدم�ت وال تزال، الكثير من الدعم المتواصل ماديا ومعنويا للمؤسس�ات الرياضية 

في منطقتنا وهو معالي الشيخ فيصل الشهيل، أرحب به باسمكم جميًعا.

ن�س المحا�سرة: 
لق�د حثن�ا ديننا القوي�م على ممارس�ة الرياض�ة ش�املة لجميع األعم�ار كباًرا 

وصغاًرا ولجميع األجناس ذكوًرا وإناًثا، فممارس�ة الرياضة، عدا عن أنها مهمة من 

النواحي الجسمانية الجسدية، هي أيًضا ضرورة اجتماعية، فهي تحمي الشباب من 

الضياع، وتشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع جسمانيًّا وعقليًّا.

وقد كان مس�توى الرياضة الحكومي في بالدنا ضعيًفا، فتدريسها مقتصر على 
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الذكور فقط، ولما تطورت أصبحت تحت مسؤولية الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

والرياض�ة التي أقامت مع مرور الوقت منش�آت كبيرة وأع�دت أنظمة جيدة ممتازة 

ن�ت الرياضيين � وال أخ�ص العبي كرة الق�دم فقط �  وحقق�ت نتائ�ج محم�ودة مكَّ

من المش�اركة في كأس آس�يا وكأس العالم مراٍت عدة، وه�ذا إنجاز بحدِّ ذاته على 

المستويات العربية واآلسيوية وعلى مستوى القارات.

االحتراف الريا�ضي: 
 فلق�د عرفن�ا االحت�راف بعد دول س�بقتنا بعش�رات الس�نين إن ل�م نقل مئات 

الس�نين، وبقيت مش�كلتنا أننا لم ندرك مثلهم مفهوم االحتراف، ويجب علينا أن ال 

ننس�ب األخط�اء إلى رعاية الش�باب، وإن كانت حقيقة النس�بة إليه�ا جزئية، وعلينا 

كإداريين والعبين أن نفهم االحتراف وأن نعمل على استيعابه االستيعاب المطلوب 

في عموميته.

واالحت�راف ه�و الت�زام الالع�ب تج�اه إدارت�ه، وكذل�ك الت�زام اإلدارة تجاه 

الالع�ب، ولي�س االحتراف ه�و الذي نقاب�ل فيه الالع�ب بإقامة حف�الت التكريم 

والتش�ريف وبذل المبالغ الطائلة من قبل األندية وأعضاء الش�رف مع وجود بعض 

الالعبين األكثر تفوًقا، وكم من العبين قد خذلوا أنديتهم � قد نستثني منهم اثنين أو 

ثالثة أومن نستطيع عدهم على أصابع اليد � وقد كانوا قباًل ناجحين، ولكن لم يعد 

األمر كذلك بعدما اس�تهلكهم السماسرة وغيَّر حماس�هم بعض اإلداريين وأعضاء 

الشرف.

د االأن�ضطة الريا�ضية: هدفية تعدُّ
ته�دف إدارات النوادي واإلدارات الحكومية بوج�ه عام من خالل اهتماماتها 

وتركيزها اإلعالمي إلى انتش�ار الرياضة ش�املة لجميع األلع�اب وليس لكرة القدم 

فقط، صحيح أن كرة القدم لها جماهيريتها العالمية، ولكن ال يجب مع ذلك إهمال 
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األلعاب األخرى، وفي رأيي إن هناك نوًعا من الخطورة الكامنة في ذلك التي تتضح 

م في الحياة االجتماعية وفي  من خالل عدم إدراك ما وصل إليه األوروبيون من تقدُّ

الوعي الرياضي. الحقيقة أننا في أمس الحاجة لتعدد األنشطة واأللعاب، واالنفتاح 

على هوايات الشباب وإلى امتصاص حماس الجمهور وإرضائه وإمتاعه. 

الخ�ضخ�ضة الريا�ضية: 
ويتح�دث الكثيرون ع�ن الخصخصة الرياضية ويطالبون به�ا. أما أنا، وضمن 

رأي�ي الش�خصي ال�ذي قد يتفق مع�ي عليه البعض وق�د يختلف، أرى أن�ه ال ُبدَّ أن 

صة التي يحصد  ص، أي أن يكون لكل ن�اٍد لعبته المخصَّ يس�بق الخصخصة التخصُّ

د  م�ن خاللها البط�والت، وهذا التركيز يخ�دم الالعب وناديه؛ ألن�ه أفضل من تعدُّ

د الدرجات والمدربين والجهاز  األلع�اب التي ال تضيف إالَّ أعب�اًء مادية نتيجة لتعدُّ

اإلداري والفني.

ص،  لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة يجب أن نتماشى فيها مع الزمن اآلخذ بالتخصُّ

وأن نصن�ع كما صنع�ت أندية كثيرة تخصص�ت في بطوالت مح�ددة بعينها، ومنها 

نادي النور بس�نابس والخليج بسيهات المختصين بكرة اليد. وعليه، فإن االستثمار 

بعد هذه الخطوة المبدئية س�يكون � بال ش�ك � اس�تثماًرا ناجًحا لقلة األعباء المالية 

ولعوائدها النفعية على أكثر من مس�توى، وس�تمكن هذه الطاقات المالية المش�غلة 

الالعب من حصد البطوالت المحلية والعربية لتتعداها إلى العالمية. 

الريا�ضة الن�ضائية: 
نقطة أحب إثارتها وهي ممارسة الرياضة بالنسبة للبنات، والنقطة تثير في نفسي 

التساؤل: لماذا ال يسمح للفتيات في المدارس بممارسة الرياضة؟ فالرياضة صحة 

عقلية وبدنية ومكسب اجتماعي مميَّز، وال يوجد ما يحظر على الفتيات ممارستها، 

وأنا أناش�د الدولة من هذا المنتدى بأن تس�مح للبنات بممارس�ة الرياضة بعيًدا عن 
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الرياض�ات الخط�رة أو الت�ي ربما قد ال تناس�بهن، فلعب�ة مثل كرة تن�س الطاولة أو 

ك�رة التنس األرضي أو كرة الطائرة س�تكون مفيدة بدنًيا لإلناث عوًضا عن أن يأخذ 

وزنهن في التزايد ليصلن إلى السمنة. 

الريا�ضة في المنطقة ال�ضرقية:
إن أه�م م�ا يالحظ على الرياضة في المنطقة الش�رقية هو القص�ور الكبير أواًل 

منَّ�ا نحن كرياضيين الذين قتلتنا فكرة التكت�الت والتجمعات وحّب البروز، ثم من 

بع�ض األندي�ة التي تتصارع م�ن أجل الرئاس�ة أو عضوية مجل�س اإلدارة، أو التي 

يتهاف�ت العبوها من أج�ل تصريح في جريدة يظهر مقروًنا بص�ورة. كما يلحظ قلة 

ا عليه رجال األعمال في المنطقة  الدع�م من قبل رجال األعمال؛ فهم مختلفون عمَّ

الوس�طى والمنطقة الغربية من حيث الدعم الس�خي لعش�رات الماليين بل لمئات 

الماليين في بعض األندية.

د األنشطة للنادي الواحد مع قلة  إن عوامل مثل حّب الظهور وقلة الدعم وتعدُّ

ت بالرياضة  د في المس�ؤوليات والجهود جميعها أمور قد أضرَّ في االحتراف وتعدُّ

ف�ي المنطقة الش�رقية وأضعف�ت قدرة أنديتها عل�ى مواجهة أعتى الف�رق، كالهالل 

ت أكثر األندية  واألهلي والنصر، مع العلم أن المنطقة الش�رقية س�ابًقا هي التي غذَّ

العريق�ة بالمحترفين األبط�ال، وأنا ال ألوم األندية التي باع�ت بعض الالعبين لكي 

تجم�ع بعض المبالغ، ولكن إذا واصلنا االس�تمرار على هذا المنوال ولم نغطِّ هذه 

الثغرة، فسنس�تمر بدون بطوالت وبدون أيِّ هدف عدا عن اس�م النادي وليس هذا 

بهدف.

الريا�ضة ثقافيًّا واجتماعيًّا: 
تع�رف األندية بأس�ماء ثالثة، هي: األندية الرياضي�ة، والثقافية، واالجتماعية، 

ولك�ن أين األندية م�ن هذه المقولة التي تحمل تلك المب�ادئ؟ وإذا كانت الرياضة 
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موجودة فأين الثقافة واالجتماع؟ وأين المحاضرات الثقافية وملحقاتها المصاحبة 

للفعاليات الرياضية؟ 

إن األس�لوب الرياض�ي الصحيح هو الذي يُعنى بتثقي�ف الالعب والجمهور، 

وهو الذي يأخذ في حس�بانه الناحية االجتماعية، فال يس�مح لالعب باالنحراف أو 

قطع مس�يرته الرياضية، ويرعى الالعب ويحمي�ه وال يتخلى عنه من أجل الوصول 

إلى ما هو أبعد من تحقيق الغلبة، فاألهداف الرياضية أهداف نبيلة تحت الشعارات 

الثقافية واالجتماعية.

الريا�ضة وال�ضحافة:
ب�دأت الصحاف�ة الرياضية ف�ي أولها بصفح�ات رياضية خجول�ة، أخذت في 

التزاي�د بع�د ذلك نظًرا ألهميتها من ناحية أرقام البي�ع وكمية نفاد األعداد، ثم تطور 

األم�ر بظهور بع�ض الصحف المتخصصة، مثل المي�دان الرياضي في جريدة اليوم 

والرياض�ي ومجل�ة الرياضية. وق�د ألوم الصحاف�ة الرياضية بعض الش�يء لنحوها 

اإلث�ارة والس�بق في نش�ر ما يمك�ن أن يكون إس�اءة من الع�ب إلى نادي�ه، كبعض 

التصريحات النارية التي يطلقها الالعبون على األسطر المقروءة، وهي في المنظور 

الرياض�ي الثقاف�ي االجتماعي تصريحات غير أخالقية، وحقيق�ة إنه ال ُبدَّ من تبادل 

وجه�ات النظ�ر المختلفة في الصحاف�ة، ولكن يجب االنتباه إل�ى أن ذلك الالعب 

الذي قد هاجم إدارته هو في زمرة من العبين آخرين أو من تكتل رياضيٍّ معيَّن وله 

مشجعيه ومريديه وهذا ما يضاعف األمر سوًء. 

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ �ضمير النا�ضر )رئي�س نادي ال�ضفا(:

بصفت�ك عضًوا للجنة التكريم األهلية في المنطقة الش�رقية، أين لجنة التكريم 

األهلي�ة م�ن أندية محافظ�ة القطيف؟ وم�ا هي آلي�ة اللجنة؟ ألن معرفتها س�تمكن 
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األندي�ة الموج�ودة ف�ي المنطقة من المس�اهمة في تكوين وعم�ل اللجنة، فنحن ال 

نع�رف آلية دخولها وال طريقة انتخاب أفرادها. وأودُّ أن أوضح أني ال أعني في أمر 

التكريم اللجنة مجردة، بل أطالب جميع المنسوبين التابعين لألندية أن يشاركوا في 

تكريم الالعبين في مختلف األلعاب البارزة لدينا. 

المحا�ضر:
لجنة التكريم األهلية هي لجنة غير ذات رئاسة، إالَّ أن مجموعة من الرياضيين 

قد قلَّدني هذا المنصب ومنهم األس�تاذ منصور المصلي، الذي كان رئيًسا لمجلس 

اإلدارة، وليس للجنة عضوية دائمة، بل هي مفتوحة للجميع، ولكل من لديه جهود 

تنظيمي�ة يمكن أن يخدم بها اللجنة؛ وإذا صح لنا توصيف اللجنة فيمكننا أن نصفها 

بأنها لجنة قائمة وغير قائمة في الوقت ذاته، فهي قائمة ما دامت تتلقى الدعم المادي 

وكان هذا في وقت يمكننا أن نسميه أيام الطفرة.

وتهدف اللجنة إلى تكريم كل فريق من فرق الشرقية يحرز بطولة، وإلى تكريم 

مت اللجنة أيًضا نادي الخليج،  كل الع�ب بارز في ناديه، أو في المنتخب، وق�د كرَّ

وكذلك نادي النور وبع�ض العبيهما، والتكريم فيها يكون ضمن فكرتين، التكريم 

المادي، وهو من الصعوبة بمكان بس�بب النقص التمويلي. ثم التكريم االحتفالي، 

وه�و نوع من أنواع التش�ريفات؛ إال أن المحور األس�اس هو ع�دم وجود بطوالت 

الفتة في المنطقة الش�رقية لتس�تحق التكريم! وهنا يجب االلتف�ات إلى أن الصعود 

من درجة إلى درجة ليس بطولة وال احتراًفا. 

مدير الندوة:
لق�د كانت تجربتك�م مع جريدة الرياض�ي تجربة مميزة ورائدة ال س�يما وأنها 

ثاني جريدة تصدر من مركزها بالشرقية. فإلى أين وصلت جريدة الرياضي؟ ولماذا 

تم بيعها؟ وهل لمعاليكم أن تحدثنا ولو بش�كل س�ريع عن س�بب نقلها من المنطقة 
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الشرقية إلى المنطقة الغربية؟ 

المحا�ضر:
هناك عدة أسباب لبيع الجريدة، ولعل األبرز منها أن بدايات الجريدة قد كانت 

في البحرين طباعة، واس�تمرت كذلك لتس�ع س�نوات تحملت خالله�ا أعباء مالية 

كثي�رة ألن المعلني�ن يطلب�ون صحيفة س�عودية، ولم تكن لتصدر كذل�ك، وجريدة 

الرياضي�ة إذ لم تكن س�عودية في البداية إالَّ أنه كان هناك من يدعمها على مس�توى 

ع�اٍل، وتحمل الكثير منهم ألجلها الخس�ائر إل�ى أن تجاوزوها. وكنت أتمنى لو أن 

الجريدة بقيت في المنطقة الشرقية؛ ألن الهدف منها كان خدمة الشباب في المنطقة 

بالدرج�ة األولى، وعمل�ت جهدي عارًضا األمر على التجار والرياضيين ورؤس�اء 

األندي�ة على أن نقيم ش�راكة من أج�ل تطوير الجريدة، ولم يك�ن هناك من مجيب، 

هذا من جهة، ومن أخرى ازدادت أعباءها المادية على كاهلي، ولم أجد من يتحمل 

المسؤولية معي، فكان ما كان.

االأ�ضتاذ محمد البكر )رئي�س الق�ضم الريا�ضي في جريدة اليوم(:
نشكر األستاذ جعفر الشايب على هذه األمسية، وأود أن أذكر رأيي في نقطتين، 

النقط�ة األولى هي أننا في المنطقة الش�رقية نعاني من الس�لبية في أمور كثيرة، حتى 

ف�ي أق�لِّ مطالبنا االجتماعية، وال نع�رف كيفية إيصال أصواتن�ا بالطريقة الصحيحة 

إلى المس�ؤولين، وعادة ما نترك األمور لمجرياتها وهذا أمر يجب النظر فيه. وفيما 

يتعلق باللجنة األهلية، فهي كما سبق أن ذكر الشيخ فيصل الشهيل، وبشكل واضح 

لها بمفرده، وهذه  أنه�ا موجودة وغير موجودة، وفي الحقيقة أن الش�يخ فيصل تحمَّ

مش�كلة تس�توجب من األندية المتس�ابقة على الصحف في غالبها أن تكون لنفسها 

عضوي�ة، لي�س أكثر من أن يكون لها أعضاء يمثلونها لتتيس�ر بعدها آليات التكريم! 

فالبط�والت موجودة وفق كثير من اإلحصائي�ات التي تبيِّن اإلنجازات التي حققتها 
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األندي�ة والالعبون خصوًصا من منطقة القطي�ف، عدا عن كمٍّ هائل من األبطال في 

األلعاب الفردية والجماعية على مستوى المملكة.

أما النقطة الثانية فتتمثل في أن هناك تقصيًرا وتجاهاًل من قبل رجال األعمال في 

منطقة القطيف � مع تقديري لهم � تجاه األنش�طة الرياضية في منطقتهم، وإن سلبية 

رجال األعمال هذه ال تساعد أندية القطيف مطلًقا على النهوض، وقد ناقشت األمر 

مسبًقا مع فضيلة الشيخ حسن الصفار باعتبار أن العمل الرياضي هو جزء من العمل 

الخي�ري، ويفت�رض على ذلك أن توجه لها بعض من تلك األموال لخدمة الش�باب 

� الش�ريحة األكبر ف�ي المجتمع � التي يفت�رض بها أن تحظى بمزي�د من االهتمام. 

ا. وعليه، فإنه  كما أن للمراقب أن يرى أن المنش�آت الرياضية في القطيف قليلة جدًّ

يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى المنطقة إليصال رسالة خطية للمسؤولين 

تبي�ن الزي�ادة النامية في الكثافة الس�كانية قبال�ة قصور عدد المنش�آت الرياضية في 

المحافظة، وس�يكون لها على أقل التقديرات أجندة ضمن جدول اإلدارة الهندسية 

في الرئاسة لرعاية الشباب، مثلها في ذلك مثل باقي المدن كجدة والرياض والخبر، 

إذ إن القطيف تمثل أعلى كثافة سكانية حتى من الخبر نفسها. وبالتالي، من حقها أن 

تكون المراكز واألندية الرياضية فيها أكثر من باقي المناطق األخرى. 

وأود أخي�ًرا أن أضيف نقطة مهمة، وهي أن المنطقة الش�رقية ُتَعدُّ في الصدارة 

من أكثر المناطق على مستوى المملكة قاطبة في عدد المنشآت الرياضية، واألرقام 

تمثل أضعاًفا لما عليه المنشآت في كل من الرياض وجدة، وهذه حقيقة. 

الدكتور عادل الغانم )طبيب ا�ضت�ضاري وع�ضو نادي الترجي(:
إن م�ن أه�م األس�باب الت�ي ترف�ع م�ن التط�ور الرياض�ي، وج�ود المنش�آت 

والمقرات. وبدونها تكون مس�ألة التطور صعبة وشبه مستحيلة. والصحافة لها دور 

ف�ي توعية المجتم�ع بأهمية هذه األندية. خذ � على س�بيل المث�ال � نادي الترجي، 
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وهو النادي القائم منذ 56س�تة وخمس�ين عاًما وإلى اآلن، هو ال يملك أي منش�أة 

رياضية ونحن نواجه مشكلة كبيرة في ذلك. وفيما يختص بإقامة الفعاليات الثقافية 

واالجتماعية التابعة للنادي، فإننا ال ُبدَّ أن نتكبَّد عناء التوجه إلى اإلمارة أو الشرطة 

الستخراج التصاريح ألبسط الفعاليات!

االأ�ضتاذ محمد البكر )رئي�س الق�ضم الريا�ضي في جريدة اليوم(:
سأحدثك من خالل تجربتي في السنوات األخيرة ذات المتغيرات الكثيرة على 

الس�احة، حيث أثَّرت على المرونة التي كانت تتعاطاها الرئاس�ة قبل عشر سنوات، 

فنادي القادس�ية � مث�اًل � كان من أكث�ر األندية إقامة للفعاليات، وقد اس�تضاف من 

خالله�ا الكثير من الش�خصيات م�ا بين فنانين ومش�ايخ ورجال أعم�ال، ولم تكن 

العملي�ة التحضيري�ة الس�تخراج تصريحها لتس�تغرق س�اعة أو س�اعتين لما كانت 

األم�ور فيها مقننة من أجل تحقيق األهداف العليا، إال أنَّ هناك من أس�اء اس�تخدام 

المرون�ة ووضع الرئاس�ة في حرج ال طائل له، ول�ذا كان ال ُبدَّ من وضع الخطوات 

ذات اإلجراءات المطولة.

االأ�ضتاذ كمال المزعل )ع�ضو نادي الخليج(:
تطرق الش�يخ فيصل الش�هيل إل�ى عدم توجه الن�اس لممارس�ة الرياضة رغم 

ة، كما تطرق اإلخوة إلى عدم مش�اركة رجال  ح�ث ديننا عليها ورغم فوائدها الجمَّ

األعم�ال في دعم الرياضة فرجل األعمال مس�تعد تماًما لدع�م الجمعيات الخيرية 

في حين ال يرى في دعم األندية الرياضية أيَّ جدوى. 

ربم�ا صار التطرق إلى وس�يلة العالج في ه�ذه المرحلة أمر مه�م. وأعتقد أن 

التع�اون بين الجانب اإلعالم�ي واألندية على صعيد المش�اركة مهم لتوضيح دور 

األندي�ة وفاعليتها االجتماعية، ولتبيين س�لبيات عدم مش�اركة المجتمع في تعاطيه 

مع الرياضة، ولتحث أصحاب رؤوس األموال على المساهمة النافعة والخيرة. 
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وأخيًرا أود أن أسأل معاليكم، هل أخذت الرياضة في المملكة طريقها للتطور 

أم ال زالت متأخرة؟

المحا�ضر:
إن وجودن�ا في هذا المنتدى دليل على اس�تمرارية التطور، ألننا نناقش وننتقد 

ونب�دي مالحظاتن�ا، إذن فنح�ن بعيدون عن الرك�ود كل البعد، وإنم�ا يكون التأخر 

نتاًجا لعدم النقاش ولعدم تقديم األفكار. ومجال الرياضة في المملكة مجال متقدم 

بشكل عام، تؤكده البطوالت التي حظيت بها المملكة، لكن هذا ال يمنع من وجود 

بعض الس�لبيات م�ن قبل القائمي�ن في إدارات األندي�ة أو من قبل المس�ؤولين في 

الدولة، ولوال عنصر االنتقاد لما تغيرنا، ولما واصلنا المسيرة إلى النجاح، فاالنتقاد 

الهادف يصلح الوضع ويقيم المعوج.

الدكت���ور عب���د العزيز الم�ضطفى )ع�ضو هيئ���ة التدري�س بجامعة الملك 
في�ضل(:

 إن الحدي�ث ع�ن الرياض�ة في القطي�ف يطرح أمام�ك مجموعة م�ن النقاط، 

سأشير منها لثالث:

أتذكر أنه في الس�بعينيات، كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تستضيف . 1

أندية م�ن خارج المملكة على أرضيات أندي�ة مالعب القطيف إذ كانت 

الوحيدة المهيأة وقت ذاك.

وعندم�ا نتحدث عن األلعاب الداخلية فيها نجد التخصص في مجموعة . 2

من األسماء، منها السالم في التنس، والهدى في سالح الشيش، والخليج 

والنور في كرة اليد، والترجي في كمال األجسام واألثقال.

بالرج�وع إل�ى األرق�ام التاريخي�ة البس�يطة نج�د أن عدد أندي�ة المملكة . 3

حوال�ي 153 ن�اٍد تقريًبا، منها 23 ناٍد في الش�رقية، تضمنت القطيف 13 
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ناٍد منها. أما عن عدد المنشآت الرياضية فهناك 11 منشأة من فئة )أ(، و6 

منش�ئات من فئة )ب(، و7 منش�ئات من فئ�ة )ج(، والقطيف تخلو تماًما 

من منش�ئات الفئة )أ(، بينما تحظى صفوى بمنشآت الفئة )ب( في ناديها 

الصف�ا، وأق�دم احترامي ل�كل أهالي صف�وى ألنهم من الس�باقين الذين 

أسس�وا ناديه�م الخاص، وكذلك أهالي س�يهات وناديه�م الخليج، كما 

أقدم ش�كري لألمير سلطان إزاء موقفه اإليجابي بإنشاء صالة نادي النور 

بس�نابس. لكن الغبن يق�ع عندما نتكلم عن األندية التي بنيت وتأسس�ت 

س�نة 1981م � 1983م )1401ه � 1403ه( وليس لها منش�أة، وأتمنى 

منكم ش�خصيًّا أن تدعموا فكرة الحث على إقامة منشأة أو منشأتين حتى 

لو كانت بمبالغ زهيدة ومن دون أيِّ تكلفة عالية. 

االأ�ضتاذ من�ضور الم�ضلي )كاتب ريا�ضي(:
مداخلت�ي ح�ول االستفس�ارات التي وجهت إل�ى اللجنة األهلي�ة، وهي لجنة 

تتش�رف بتكري�م أيِّ تف�وق كان رياضيًّ�ا أو ثقافيًّا. وس�بق لها أن كرم�ت العديد من 

البارزين في المنطقة الشرقية، ومنهم األستاذ محمد أحمد عضو االتحاد السعودي 

لكرة الطائرة، والصحفي األس�تاذ حس�ين كاظم، وهؤالء من أبرز الموجودين على 

الس�احة الرياضية كالعبي�ن وصحافيين، باإلضافة إلى ن�ادي الخليج ونادي النور، 

وقد قامت بجهود خالقة من ش�خص معالي الش�يخ فيصل وجميع األعضاء الذين 

تكرموا مش�كورين بجهدهم ووقتهم ومالهم، واللجنة مفتوحة للجميع في المنطقة 

الش�رقية التي يصعب تغطية نشاطاتها لكثرتها، واللجنة األهلية على استعداد لدعم 

أيِّ مش�روع تكريم�ي للرياضيي�ن والمتفوقين، وال تمانع في إيج�اد لجنة فرعية في 

محافظة القطيف تعنى بجهود أنديتها.

وم�ع احترام�ي لإلخ�وة الذي�ن قدموا نق�ًدا الذًعا لرج�ال األعمال ف�ي منطقة 

القطي�ف، فإنن�ي أعل�ن � من واق�ع التجرب�ة العملية المرتبط�ة باللجن�ة األهلية منذ 
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عش�رين س�نة � أن رجال األعمال في القطيف قد قاموا بدور عظيم وجبَّار يشكرون 

علي�ه حي�ن قدموا الجه�د والوقت والم�ال، والقضية أنهم بحاجة إل�ى من يتواصل 

معه�م. وإالَّ، فإنه ال يوجد مس�بًقا رج�ل أعمال بالقطيف ق�د دعوته للدعم ورفض 

مطلًقا. 

االأ�ضتاذ نادر ال�ضويكت )تربوي(:
بداية، كل الش�كر والتقدير لمعالي الش�يخ فيصل الشهيل، وأقل كلمة تقال فيه 

أنه الش�يخ اإلنس�ان لكرمه ودعمه غير المحدود، ليس فقط للشباب والرياضة على 

مس�توى المنطقة الش�رقية، بل على مس�توى المملك�ة، وهذا ما عرفن�ا عنه. وعطًفا 

على كالم األس�تاذ منصور المتعلق بدعم رجال األعم�ال في منطقة القطيف، فإني 

أود القول أننا قد افتتحنا مركًزا لتدريب الناشئين في المنطقة الشرقية، وبدأ انطالقته 

ف�ي األس�بوع الماضي من مدينة األمي�ر نايف لتدريب الموهوبي�ن، وحظي المركز 

بمش�اركة أكثر من مائة ناش�ئ، كما لقينا الدعم من أحد رج�ال المنطقة وكان دعًما 

سخيًّا. 

وفيم�ا يرتب�ط بالرياضة، فهي تنقس�م إلى ثالثة أن�واع، رياضة تنافس�ية خاصة 

باألندية فيما بينها، ورياضة تنافس�ية بين الفرق المدرس�ية، ورياضة عامة مجتمعية، 

والرياضة في المجتمع تحتاج � في نظري � إلى تنسيق وتعاون ما بين الرئاسة العامة 

لرعاية الشباب ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالمجلس البلدي، واألستاذ 

جعفر الش�ايب بصفته رئيًس�ا للمجلس البلدي بالقطيف معنيٌّ باألمر أيًضا من أجل 

إيجاد ساحات احتضان وجذب للشباب الموجود في األحياء والشوارع.

المحا�ضر:
يوج�د ظاهرة لمس�تها في الدم�ام وأتمنى أن تكون منتش�رة ف�ي جميع مناطق 

المملكة وهي وجود مراكز األحياء برعاية من وزارة الشؤون االجتماعية ك� »مركز 
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الحم�راء«، وال أعلم إن كان مثل ه�ذه المراكز متوفرة في محافظة القطيف؟ وفكرة 

المراكز قديمة منذ سنين، وهي فكرة ناجحة إذ إنها تتيح النشاط الرياضي للجميع، 

وه�ي تهت�م بجميع األنش�طة الرياضي�ة واالجتماعية وجميع ش�ؤون الح�ي، وفيها 

الكثير من األنشطة التطوعية. 

مداخلة تحريرية: 
ما هي اآللية المتبعة إلنشاء صحيفة يومية؟، أيًضا على المستوى الرياضي في 

المملكة، من يحاسب أو يسأل عن خسائر الكرة السعودية؟

المحا�ضر:
نظام المطبوعات الجديدة � نظام المؤسسات الصحفية � يوجب إبقاء المالك 

ويس�مح بدخ�ول المس�اهمين، وأن ال يقل ع�دد األعضاء عن عش�رين عضو توزع 

األس�هم بينهم، وهذه خط�وة إيجابية في نظري، ويس�مح ألي رجل أعمال أو ألي 

مجموعة منهم وحسب الشروط الموضوعة أن يتقدموا إلى وزارة الثقافة واإلعالم 

لت�درس الموضوع، ومن الحميد أن نوجد حالة تنافس�ية بين الصحف المحلية ألن 

التنافس يولد التقدم والقوة التطورية. 

أما عن وجود جهة مسؤولة عن المحاسبة، فال يوجد في الرئاسة العامة لرعاية 

الش�باب آلي�ة لمحاس�بة أن�واع التقصير، ع�دا عن نقد ف�ي الصحافة يخ�رج من هنا 

أوهناك، والنقد في رأيي سبيل إلى إحداث الخطوات اإليجابية. 

مدير الندوة:
في الختام يس�عدني أن أش�كركم معالي الش�يخ باس�م أهالي محافظة القطيف 

وأرحب بكم بيننا.
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كلمة الختام للمحا�ضر:
أشكر األستاذ جعفر الشايب على هذه األمسية وكذلك الحضور، وقد سررت 

ا به�ذه الدع�وة، وأتمنى أن تتضاف�ر الجهود لخدمة الش�باب من قب�ل األجهزة  ج�دًّ

الحكومية أو األفراد أو األندية، وأن يعلم الجميع أن خدمة الشباب من أهم األعمال 

الجليلة في المجتمع اإلنساني. 

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أبادل أس�تاذنا الفاضل معالي الش�يخ فيصل الشهيل هذا الش�عور الطيب، وأنا 

ا بحضوره ومشاركته، وكذلك مش�اركة اإلخوة األستاذ محمد البكر من  س�عيد جدًّ

جريدة اليوم، واألس�تاذ عبد الرحمن وسعادة اللواء عبد العزيز شباط وبقية الزمالء 

ف�ي ه�ذا اللقاء الطي�ب والثري من خ�الل حضور الش�باب ومش�اركتهم، وآمل أن 

يدوم هذا التواصل والحوار في لقاءات قادمة إن شاء الله لنتناول قضايانا بمختلف 

اتجاهاتها من أجل إيضاحها والبحث فيها عن سبل تطوير واقعنا إلى األفضل.



الندوة التا�سعة ع�سرة

نحو تطوير العمل التطوعي
1427/3/6ه الموافق 2006/4/4م

�سماحة ال�سيخ عبد اهلل اأحمد اليو�سف �
عالم دين وكاتب

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

*  كاتب وناشط حقوقي وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى. 



ال�سيرة الذامية للمحا�سر: 

 من مواليد قرية حلة محيش في القطيف عام 1963م )1383ه(. �
 تعلـم القـرآن الكريـم فـي الكتاتيـب األهليـة صغيـًرا، ثـم التحق  �

بالمدارس النظامية ليتم دراسـة المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، 
ثم التحق بمعهد اإلدارة العامة بالدمام لدراسـة السـكرتارية حيث 

أنهى دورة فيها. 
 انتقـل إلى الدراسـة الحوزويـة عـام 1982م )1402ه(، ودرس  �

المقدمات والسطوح العالية. 
 هو اليوم إمام الجماعة في مسجد الحلة، وله منتدى ثقافي كل ليلة  �

اثنين وخميس يحضره لفيف من الشـباب المهتـم والمثقف. كما 
أن له كثيًرا من األعمال والمشاريع التثقيفية والخيرية.

 من مؤلفاته: �
 اإلمام علي الهادي قراءة تحليلية للسيرة الفكرية والسياسية.. 1

 الشخصية الناجحة. في ثالث طبعات.. 2

 الخمس تصنيفه وأحكامه.. 3

 الصعود إلى القمة. . 4

 الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل. . 5

 المرأة في زمن المتغير. . 6

 قواعد النجاح.. 7

 الحوار اإلسالمي رؤية من أجل إنماء السلم األهلي.. 8

 ثقافة العمل التطوعي.. 9

وغيرها من مؤلفات وأبحاث ودراسات.



نحو تطوير العمل التطوعي

مقدمة مدير الندوة
السالم عليكم أيها اإلخوة الحضور، وأسعد الله مساءكم بكل خير. 

أحييكم في أمسيٍة جديدٍة من أمسيات منتدى الثالثاء الثقافي، حيث نستضيف 

سماحة الشيخ عبد الله اليوسف متحدثا عن أهم عمل أهلي نحظى به، أعني العمل 

التطوع�ي ف�ي المج�ال الخي�ري، وهذا المج�ال كما تعلم�ون، مج�اٌل متخصٌص، 

يس�تلزم وجود متخصصين في بعض مس�ائله الهامة. وألنه يحت�اج لمهام تطويرية، 

سيتركز الحديث هذه الليلة عن تطوير العمل التطوعي.

ن�س المحا�سرة: 
إن حيوية أيِّ مجتمع أو ركوده نتيجة منوطة بمس�توى الثقافة الس�ائدة فيه، فإذا 

ا ومتحرًكا ومتقدًما،  ما سادته ثقافة منتجة ومتحركة وواعية، فسيكون مجتمًعا حيويًّ

أما إن سادته ثقافة سلبية ومتخلفة، فإن المجتمع سيصاب بالركود وانعدام الفاعلية.

وثقاف�ة التط�وع هي جزء ال يتجزأ من مفهوم الثقافة بالمعنى العام، وانتش�ارها 

ف�ي أيِّ مجتمع يعن�ي تحريكه ودفعه نح�و المزيد من اإلنجاز واإلنت�اج في ميادين 
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ومج�االت العمل التطوعي. وأما غيابها، فلن يك�ون في صالح تقدم وتطور العمل 

التطوعي.

والعمل التطوعي ممارس�ة إنس�انية عرفتها المجتمعات منذ القدم؛ ألنه ينطلق 

من إنس�انية اإلنس�ان، وهو الداف�ع الرئيس في أيِّ عمل تطوع�ي؛ ألنه ينبع من ذات 

اإلنسان بدافع اختياري وبحوافز دينية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو حتى 

دعائي�ة، م�ن دون أيِّ إلزام عليه؛ في حين أن األعم�ال التي تنجز بعنوان الواجب ال 

ُتَعدُّ أعمااًل تطوعية؛ ألن األعمال التطوع�ية هي التي تكون بدافع إنساني واختياري 

وبحوافز.

وف�ي الثقافة اإلس�المية، حظي العم�ل التطوع�ي بمكانة عالية م�ن االهتمام، 

إذ نج�د الكثي�ر من النص�وص القرآنية واألحاديث الش�ريفة التي تح�ثُّ على كفالة 

األيت�ام، ومس�اعدة المحتاجين والمعوزي�ن والفقراء ومدِّ يد المس�اعدة للعاجزين 

والمعوقين والمس�اهمة في التعليم ونشر العلم والحفاظ على البيئة والمشاركة في 

العمران والتطوير، إلى آخر ما هنالك من مجاالت متعددة ومتنوعة للعمل الخيري 

والتطوعي، بل وتجعل منه مصداًقا من مصاديق العبادة، كما تجعل من الساعي في 

ط بدمه في سبيل الله تعالى.  قضاء حاجات إخوانه المؤمنين كالمتشحِّ

اأ�ضباب تراجع العمل التطوعي في المجتمع: 
م�ع كل م�ا تمتلكه ثقافة التطوع في اإلس�الم من مخزون ثقاف�ي وقيمي محفز 

وداف�ع لالنخ�راط في مجاالت العم�ل التطوعي، إالَّ أن المالح�ظ في مجتمعنا هو 

تدني التفاعل مع مجاالت العمل التطوعي ومؤسس�اته ولجانه، ويعود الس�بب في 

ذلك ألسباب عديدة، من أبرزها:

غي�اب ثقافة التطوع لدى كثير من الناس، وع�دم إدراك المضامين النبيلة . 1

أله�داف األعم�ال التطوعية، وع�دم وض�وح فوائد ومكتس�بات العمل 
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الخيري والتطوعي.

اهتمام األفراد بالقضايا الخاصة، وعدم إعطاء أية أهمية لقضايا المجتمع . 2

والمصلحة العامة لألمة.

وج�ود معوق�ات ومش�كالت تعت�رض طري�ق العاملي�ن ف�ي األعم�ال . 3

التطوعية، مما يدفع بالكثير إلى االبتعاد عن المشاركة فيها.

اخت�الف األولويات، حي�ث يتجلى ذلك في التركيز عل�ى قضايا تقليدية . 4

للعم�ل التطوع�ي وإهمال جوانب مهم�ة تحتاج إلى المزي�د من الرعاية 

واالهتمام.

تقليدية بع�ض قيادات العمل التطوعي وع�دم قدرتها على إنتاج خطاب . 5

ثقاف�ي تطوع�ي ق�ادر على التجدي�د والفاعلي�ة والتجاوب م�ع متغيرات 

العصر.

ولكي نس�تطيع تج�اوز ذلك، ال ُب�دَّ من تفعيل ثقاف�ة التطوع على المس�تويين 

النظري التأصيلي والعملي التطبيقي في البنية االجتماعية، وهذا يتطلب ما يلي:

 صياغة خطاب ثقافة التطوع بأسلوب جديد قادر على التأثير في األجيال . 1

المعاصرة.

 التركيز على فوائد ومكتس�بات العمل التطوعي لألفراد المتطوعين، كي . 2

تزداد القناعة بأهمية المشاركة في األعمال التطوعية.

 ترتيب األولويات في العمل التطوعي بما يناسب كل مجتمع وأمة، وبما . 3

يس�اهم في تلبية الحاجات الجدي�دة للمجتمع، وعدم االكتفاء باألعمال 

التقليدي�ة كدع�م الفقراء والمحتاجين، وإن كان ه�ذا من صلب األعمال 

التطوعية، إالَّ إنه توجد اآلن أيًضا قضايا مهمة ورئيس�ة، كدعم المتفوقين 
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دراس�يًّا، والمس�اهمة في توظي�ف العاطلين ع�ن العمل، ودع�م اإلنتاج 

الفكري والثقافي وما شابه.

 اس�تقطاب عناصر جديدة لألعمال التطوعية لبعث الروح الجديدة فيها، . 4

وإنت�اج األف�كار القوي�ة والبرام�ج الحديثة، وه�ذا يتطلب من�ح الفرصة 

لقيادات جديدة مؤهلة لقيادة المشاريع التطوعية.

 العم�ل عل�ى تج�اوز العقبات والمش�كالت التي تعت�رض طريق العمل . 5

ا لكي  �ا وماديًّ الخي�ري والتطوعي وتش�جيع المتطوعي�ن ودعمهم معنويًّ

يزدادوا نشاًطا وإنتاًجا.  

التطوع في لغة االأرقام: 
بالمقارن�ة بين م�ا وصلت إليه المؤسس�ات الت�ي تعمل في مج�االت الخدمة 

االجتماعي�ة واإلنس�انية في بالد الغرب وبين حال مؤسس�اتنا الخيرية، نجد الفارق 

ا؛ إذ تقول لغ�ة األرقام »أنه ف�ي أمريكا وحدها يوجد 32،000 مؤسس�ة  كبي�ًرا ج�دًّ

خيري�ة بلغ�ت ممتلكاتها ع�ام 1989م )1409ه( أكثر من 138 ملي�ار دوالر، كما 

يش�ارك ف�ي العمل التطوع�ي حوالي 93 مليون أمريكي، يش�كلون نس�بة30 % من 

ا 2بليون ساعة في العمل التطوعي لصالح األطفال  مجمل األمريكيين، ينفقون سنويًّ

والفقراء والتعليم وقضايا أخرى«)1(.

ا، وقد تبرع   ويق�در مع�دل التب�رع المالي ل�كل أمريكي ب�� 500 دوالر س�نويًّ

األمريك�ي »تيد تورنر« مؤس�س ش�بكة cnn اإلعالمية بثلث ثروت�ه إلى المنظمات 

اإلنسانية في األمم المتحدة، وتساوي مليار دوالر أمريكي. 

وعندما زار«إلكسيس توكفيل« الكاتب الفرنسي الواليات المتحدة في منتصف 

)1(  العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ص17، نقاًل عن جريدة الشرق األوسط بتاريخ 1997/5/5 م، موضوع 
أهمية العمل التطوعي عند المواطن األمريكي، جيمس زغبي.



339 نحو مطوير العمل التطوعي

القرن التاس�ع عش�ر الحظ أن األمريكيين يتش�اركون في كثير م�ن الجمعيات التي 

ينظمونه�ا لخدمة أغراض مجتمعاتهم، زراعية ومالية ودينية واجتماعية وجمعيات 

م�ن كل نوع وف�ي كل اتجاه. وعلق »توكفي�ل« على هذا معتب�ًرا أن هذه الجمعيات 

تمثل خاصيتين جديدتين في المجتمع األمريكي ستؤديان إلى تقدمه بسرعة متفوًقا 

بذل�ك عل�ى أوروبا، التي كانت تس�يطر عل�ى العالم في ذلك الوق�ت)1(. وقبل فترة 

زمنية قصيرة أعلن الملياردير األميركي »بيل غيتس« عن تبرعه بمبلغ ثمان وعشرين 

بليون دوالر من ثروته ألعمال الخير! أي ما يقرب من نصف ثروته!)2(.

وفي بريطانيا، يوجد أكثر من 20 مليون ش�خص من البالغين يمارس�ون نشاًطا 

تطوعيًّا منظًما، أما في فرنس�ا فقد جاء في تقرير لجمعية فرنس�ا للشؤون االجتماعية 

بأن 10ماليين ونصف المليون فرنس�ي يتطوعون في نهاية األس�بوع للمش�اركة في 

تقديم خدمات اجتماعية مختلفة تخص الحياة اليومية من مجاالت التربية والصحة 

والبيئ�ة والثقاف�ة وغيره�ا وتت�راوح أعم�ار51 % م�ن المتطوعي�ن ما بين الخامس�ة 

والثالثين والتاسعة والخمسين، ويمثل الطلبة نسبة 21 % تتراوح أعمار المتطوعين 

منهم ما بين 18 و25 عاًما)3(. 

مجاالت العمل التطوعي: 
اتس�ع مجال العمل التطوعي ليش�مل الكثير من المجاالت التي لم تكن محل 

اهتمام في الماضي نظًرا لتطور مفهوم العمل التطوعي، واتساع األهداف والغايات 

منه وتزايد الحاجات الجديدة التي تولدت مع تطور الحياة في مختلف أبعادها.

وفي تعاليم اإلس�الم وتوصياته، نجد تركيًزا على اتس�اع مفهوم الصدقة كأحد 

/1419ه،   9/29 بتاريخ  الحياة  جريدة  عن  نقاًل   ،18 ص  المجتمع،  خدمة  في  التطوعي  العمل    )1(
موضوع المواطنون وجمعياتهم والتقدم، حمدي صالح.

)2(  صحيفة الشرق األوسط، األربعاء 08 شوال 1426ه 9 نوفمبر 2005 العدد 9843.

)3(  العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ص 19، نقاًل عن جريدة الحياة بتاريخ 1998/3/31م.
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رواف�د العمل التطوعي، فالصدقة ليس�ت فقط إعطاء الفقير ومس�اعدة المحتاج بل 

إن النب�ي ص يقول: )إن على كل مس�لم في كل يوم صدق�ة(، قيل: من يطيق ذلك؟ 

قال ص: )إماطتك األذى عن الطريق صدقة، وإرش�ادك الرجل إلى الطريق صدقة، 

وعيادت�ك المريض صدقة، وأم�رك بالمعروف صدقة، ونهيك ع�ن المنكر صدقة، 

وردك الس�الم صدق�ة()1(. ب�ل يق�ول ص: )كل مع�روف صدقة()2(، ويق�ول أيًضا: 

)أفض�ل الصدق�ة أن يعلم المرء علًما ثم يعلمه أخاه()3(. كما يش�يع في تراثنا الديني 

استخدام مفهوم فعل الخير للداللة على األعمال التطوعية والخيرية وفعل الخير في 

المنظور اإلس�المي يشمل كل ما يسمى خيًرا وفيه فائدة لإلنسان نفسه أو للمجتمع 

أو لألمة أو للبش�رية جمعاء، وكلمة الخير تش�ير إلى أفضل األعمال التي تتم بقصد 

ولي�س بعفوية، فاألص�ل في معنى الخير هو االنتخاب، وإنما نس�مى الش�يء خيًرا 

ألننا نقيسه إلى شيء آخر نريده ونقصده)4(.

والغاية من فعل الخير عند المسلم هي حبُّ الله تعالى والحصول على رضاه، 

يقول تعالى: ﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوَأِسيًرا﴾)5(. ويقول تعالى: 

ِه اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا﴾)6(.  َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَّ ﴿إِنَّ

مجاالت العمل التطوعي: 
بنظ�رة فاحص�ة ومتأمل�ة لمجتمعاتنا ف�ي عالم اليوم، نكتش�ف أهمية توس�يع 

مج�االت العم�ل التطوع�ي وميادين�ه ف�ي تغطي�ة الحاج�ات الجدي�دة للمجتم�ع 

والمس�اهمة ف�ي التنمي�ة الش�املة، والمس�اعد عل�ى ح�ل المش�كالت واألزمات 

)1(  ميزان الحكمة، ج4، ص1597، رقم 10374.

)2(  ميزان الحكمة،ج4، ص1597 رقم 10375.

)3(  ميزان الحكمة،ج5، ص2074، رقم 13793 .

)4(  الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص132.

)5(  سورة اإلنسان، اآلية: 8.

)6(  سورة اإلنسان، اآلية: 9.
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والكوارث وتغطية متطلبات المستلزمات الرئيسة لألفراد.

ويمكننا الحديث عن أبرز هذه المجاالت في النقاط التالية: 

1ـ اإلرشاد الديني:

وهو اإلرش�اد ال�ذي يقوم به العلماء به�دف التعليم والتربية، ب�دون أيِّ مقابل 

مادي، وُيَعدُّ من أفضل وأش�رف األعمال التطوعية، فقد روي عن الرس�ول األعظم 

ص قوله: )يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال 

الرواس�ي، فيقول: يا رب أنَّى لي هذا ولم أعملها؟ فيقول: هذا علمك الذي عّلمته 

الناس يعمل به من بعدك()1( وقوله ص: )إن الله ومالئكته، حتى النملة في جحرها 

 E وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير()2(. وعن اإلمام الباقر

أنه قال: )معلم الخير يس�تغفر له دوابُّ األرض وحيتان البحور وكل صغيرة وكبيرة 

في أرض الله وسمائه()3(.

2ـ التعليم المجاني:

وله أش�كال عديدة من أبرزها بناء وتش�ييد صروح ومؤسسات تعليمية لخدمة 

التعليم المجاني من قبل القطاع الخاص، ومنها ابتعاث الطالب المتفوقين إلكمال 

دراس�اتهم على حس�اب القطاع األهلي أومن قبل المحسنين، ومنها إعطاء دروس 

في التقوية للمناهج التعليمية من دون أيِّ مقابل مادي.

وللتعلي�م التطوع�ي دور مؤثر في نش�ر العلم وبس�طه، كما أن للمتط�وع ثواًبا 

وأج�ًرا عظيًما، فقد ورد عن الرس�ول ص قول�ه: )إن معلم الخير يس�تغفر له دواب 

)1(  ميزان الحكمة،ج5، ص2074، رقم 13800.

)2(  ميزان الحكمة،ج5، ص2076، رقم 13818.

)3(  ميزان الحكمة،ج5، ص2076، رقم 13820 .
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األرض وحيتان البحر وكل ذي روح في الهواء وجميع أهل السماء واألرض()1(.

3ـ التكافل االجتماعي:

ألن�ه يقض�ي على الفق�ر والجه�ل والم�رض، فمس�اعدة الفقراء والمس�اكين 

والمحتاجي�ن وتلبي�ة مس�تلزماتهم األس�اس من مأكل ومش�رب وملبس ومس�كن 

ومنك�ح ُيَع�دُّ م�ن الحاج�ات األس�اس التي يج�ب أن تكون م�ن أولوي�ات العمل 

التطوعي. والس�عي في قضاء حاجات المحتاجين ُيَع�دُّ من األعمال الصالحة وهو 

عبادة وله ثواب جزيل؛ فقد روي عن الرس�ول ص قوله: )من س�عى في حاجة أخيه 

المؤمن فكأنما عبد الله تس�عة آالف س�نة، صائًما نهاره قائًما ليله()2(. وقول اإلمام 

الصادقE : )من قضى ألخيه المؤمن حاجة قضى الله عّز وجّل له يوم القيامة مائة 

ألف حاجة من ذلك أولها الجنة()3(. 

4ـ التعاون الصحي: 

ُيَعدُّ التطوع في الميدان الصحي من األعمال المهمة في تنمية الوعي الصحي، 

والحفاظ على حياة اإلنسان والمساهمة في إشاعة قيم التعاون الصحي بين الناس. 

وم�ن أب�رز مظاهر التط�وع الصحي تطوع األطب�اء والممرضين والمس�عفين إلنقاذ 

حياة المرضى من الخطر أو التخفيف من آالمهم وأوجاعهم. 

ولعل أهم عمل في ميدان التطوع الصحي والطبي هو أن يتبرع ش�خص بأحد 

أعضائ�ه وه�و ما ي�زال على قيد الحي�اة، وُيَعدُّ ه�ذا العمل قمة التط�وع في المجال 

الطب�ي، يأتي بع�د ذلك التبرع بأح�د األعضاء بع�د الموت بالوصي�ة إلنقاذ مريض 

بأش�د الحاج�ة لذلك العضو المطل�وب. كما أن التبرع بالدم مظه�ر آخر من مظاهر 

)1(  ميزان الحكمة، ج5، ص2076، رقم 13819.

)2(  ميزان الحكمة، ج2، ص700، رقم4452.

)3(  ميزان الحكمة، ج2، ص701، رقم 4462.
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التطوع الصحي، أضف إلى ذلك إلقاء المحاضرات والندوات التثقيفية في المجال 

الصح�ي والطب�ي والغذائ�ي، كل ذلك ُيَع�دُّ من مظاه�ر التطوع الطب�ي. ومجتمعنا 

بحاجة ماسة لمثل هذا النوع من األعمال التطوعية ألنها ما زالت محدودة وبحاجة 

إلى المزيد من االهتمام في هذا الجانب.

5 ـ الحفاظ على البيئة:

الحف�اظ عل�ى البيئة من التلوث بمختلف أش�كاله مجال آخ�ر للتطوع، وتبدو 

ا لهذا النوع من العم�ل التطوعي نظًرا لتفاقم المش�كالت البيئية  الحاجة ماس�ة ج�دًّ

الت�ي بات�ت تهدد العالم كله بك�وارث خطيرة نتيج�ة لالعتداء على البيئ�ة الطبيعية، 

وتلويث البحر والجو والفضاء الناتج من المصانع الضخمة وما تتركه من مخلفات 

ونفاي�ات صناعية ض�ارة بالبيئة، أضف إلى ذلك االعتداء على األش�جار والغابات 

والمساحات الخضراء مما أدى لزيادة التلوث البيئي. 

وف�ي الغ�رب، نجد الكثي�ر من المنظم�ات والجمعي�ات التطوعية الت�ي ُتعنى 

بالتطوع البيئي، كمنظمة السالم األخضر ومنظمات حماية البيئة. ومجتمعنا بحاجة 

ماس�ة إلى زيادة النش�اط التطوعي في المجال البيئي، فقلَّما نج�د في العالم العربي 

منظمة أو جمعية تطوعية تهتم بالش�أن البيئي، لذلك توجد ضرورة إليجاد مناش�ط 

تطوعي�ة وإع�داد حمالت للتوعي�ة البيئية كالعم�ل على تنظيف الش�واطئ والبحار 

والمحافظة على المحميات الطبيعية وزيادة المساحة الخضراء في كل مكان. 

6 ـ الدفاع عن حقوق اإلنسان: 

ول�ه الكثي�ر من المج�االت، من أهمه�ا الدفاع ع�ن حقوق اإلنس�ان المعنوية 

ْمنَا َبنِي آَدَم  َم اإلنس�ان، يقول تعالى: ﴿َوَلَق�ْد َكرَّ والمادي�ة، فالله س�بحانه وتعالى َكرَّ

ْن َخَلْقنَا  مَّ ْلنَاُهْم َعَلى َكثِيٍر مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َوَحَمْلنَاُه�ْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ
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َتْفِضياًل﴾)1(.

وتحث تعاليم اإلس�الم بوضوح على وجوب احترام اإلنس�ان وحماية حقوقه 

ي والتجاوز واإله�دار وحرمة مص�ادرة أيِّ حق من حقوقه المش�روعة،  م�ن التع�دِّ

كم�ا تقر حقوق اإلنس�ان وتدافع عنها. وُيَعدُّ هذا الجانب م�ن أبرز مجاالت العمل 

التطوعي التي تحتاج للمزيد من الفاعلية والنشاط في العالمين العربي واإلسالمي، 

فاحت�رام حق�وق اإلنس�ان ُيَعدُّ عالم�ة التطور الحض�اري، في حي�ن أن انتهاك هذه 

الحقوق دليل على التخلف الحضاري.

ويمك�ن للمتطوعي�ن ف�ي مج�ال حقوق اإلنس�ان المس�اهمة في نش�ر الوعي 

الحقوقي بين الناس وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتأليف المصنفات في مجال 

حق�وق اإلنس�ان والدفاع عن أية انته�اكات تقع من أيِّ جهة ضد اإلنس�ان وحقوقه 

المشروعة.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
ال�ضيد زكي ال�ضعلة )ع�ضو في جمعية خيرية(: 

عادة ما نركز في الجمعيات الخيرية على س�د حاجات الفقراء، بيد أن الجدير 

بنا أن نس�عى إلحالة المحتاج المستهلك إلى ش�خص منتٍج عبر اتباع آليات لبرامج 

تطوعية مساندة ومعينة وتؤكد اعتماد المحتاج على نفسه.

المحا�ضر:
ف�ي برام�ج بعض الجمعيات اإلنس�انية الغربي�ة جدولة تهتم بتأهي�ل المحتاج 

بحي�ث يك�ون منتًج�ا عاماًل، وتغيب مث�ل هذه الجدول�ة عندنا، فالغال�ب أن نعطى 

المحت�اج مس�اعدة من دون أن يكون هنالك برنامج من أج�ل تأهيله للعمل إذا كان 

)1(  سورة اإلسراء: اآلية: 70 .
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ق�ادًرا على ذلك. ولعلِّي أش�ير إلى جانب آخر، وهو االهتمام العاطفي والس�لوكي 

ب�أوالد المحتاجين، لما كان الفقر من أحد أس�باب جنوح األح�داث فإنهم بحاجة 

ماسة إلى إنش�اء لجان متخصصة لرعايتهم النفسية واالجتماعية واالهتمام بهم من 

الناحية العاطفية والسلوكية والنفسية وعلى األخص األيتام منهم. 

ال�ضيخ �ضليمان اأبو المكارم )عالم دين(:
مع ما ذكرتموه من معوقات للعمل الخيري، إالَّ إني ال أزال أجد أن مجتمعاتنا 

ا بفعل الخير، وكثيًرا ما وصف أهلنا بأنهم أهل الخير والعطاء. فهل بقي  ُعرفت حقًّ

في هذه األيام من تلك المعوقات شيء؟ 

المحا�ضر:
لق�د تطرقت إل�ى المعوقات من خ�الل المحاضرة، وذكرت بعض األس�باب 

الت�ي تدعو الن�اس لعدم االنخراط في مج�ال األعمال الخيرية، وم�ن أهمها غياب 

ثقافة التطوع وتقليدية بع�ض قيادات األعمال التطوعية واالختالل في األولويات، 

وذكرت كذلك كيفية تجاوز تلك المعوقات. ولكن يمكننا أن نشير أيًضا إلى أهمية 

االلتف�ات إلى أن المؤسس�ات الخيري�ة بحاجة إلى إيجاد نظ�ام خاص بحيث تفعل 

اإلدارة بي�ن فت�رة وأخرى ل�دورة أو لدورتين مع تجديد جمي�ع األعضاء حتى تتاح 

الفرصة للطاقات الجديدة لتكون هنالك فاعلية وروح سريعة وروح مبدعة ومطورة 

في هذا الجانب.

االأ�ضتاذ ر�ضي الجنبي )نا�ضط اجتماعي(:
ذكرت�م في مع�رض الحديث غي�اب ثقافة التط�وع، ونالحظ أن ثقاف�ة التطوع 

عندن�ا ف�ي المجتم�ع معدومة أو ش�به معدومة، حت�ى إن الطالب ف�ي المدارس ال 

يلقنون مفهوم هذه الثقافة التطوعية، واألحرى بمجتمع يريد أن ينهض وبأمة تسعى 

إلى التنمية أن تبث روح ثقافة التطوع في المجتمع.
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المحا�ضر:
في الحقيقة، إن ثقافة العمل التطوعي فعاًل غائبة عن مجتمعنا، وفي المدارس 

والمناهج الدراس�ية لدينا، في حين أصب�ح التطوع مادة تخصصية علمية تدرس في 

المناهج الغربية.

نح�ن بحاجة إلى أن تتس�ع مناهجنا التعليمية لهذه القضي�ة، وأن تكون هنالك 

مبادرات ش�خصية أيًضا كنش�ر المؤلف�ات المعينة وإن كانت قليل�ة لدينا حتى على 

المس�توى العربي في هذا اإلطار، فاألدبيات في الثقافة التطوعية والخيرية محدودة 

ا والدراس�ات قليلة في هذا الجانب. نذكر في هذا اإلطار مؤلًفا لس�ماحة الشيخ  جدًّ

محم�د المحف�وظ، وهو كتاب »الس�الم ورعاية المس�نين« له دوره ف�ي تفعيل هذه 

الثقافة والتشجيع على تبنيها.

االأ�ضتاذ مو�ضى ر�ضوان )نا�ضط اجتماعي(: 
يعن�ى اإلس�الم بديموم�ة العم�ل الخي�ري واألوق�اف، إالَّ أن مفه�وم العم�ل 

ا ومحصور بنش�اطات محدودة، ولعل  التطوع�ي ف�ي مجتمعنا مفهوم متواض�ع جدًّ

المش�كلة تكمن في عدم مأسس�ة العم�ل التطوعي، فالعمل التطوع�ي في مجتمعنا 

عمل فردي يموت بموت أصحابه. فما هي في نظركم أس�باب تدني روحية العمل 

التطوعي الجماعي في مقابل المجتمعات األخرى الغربية؟

م�ن جانب آخر، العمل التطوعي في الغرب مش�روع متمثل في المؤسس�ات، 

ولك�ن العم�ل التطوعي في العال�م العربي وبال�ذات في مجتمعاتنا ال يمثل س�وى 

إشكالية. فما هو تعليقكم على ذلك؟

المحا�ضر:
هنال�ك أس�باب متع�ددة، لع�ل أهمها تضخ�م الحال�ة الفردية واألن�ا لدينا في 

المجتمع، وعدم االنس�جام مع ال�روح الجماعية، وغلبة الحال�ة المزاجية حتى في 
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إدارة المؤسس�ات الخيرية والتطوعية، وهذه مش�كلة حقيقية نحتاج معها ألن نتعود 

الثقافة الجماعية والعمل الجمعي وعلى روح الجماعة.

ة لمأسس�ة أعمالن�ا االجتماعية الخيرية، ولدينا على س�بيل  نح�ن بحاجة ملحَّ

المث�ال، الوق�ف، فهنالك أوقاف كبيرة في المنطقة ولكنه�ا تدار بصورة فردية وغير 

مؤسس�ية وال تخض�ع إلى نظ�ام معيَّ�ن، وبالتالي، ال تج�د لها تلك العوائ�د النفعية 

المأمولة. لذا، نتمنى أن تكون هنالك بادرة ألوقاف مشتركة بإدارة مشتركة.

ثم إننا ال نس�تطيع أن نعمم فكرة إش�كالية العمل التطوعي ف�ي العالم العربي، 

ولك�ن يمكنن�ا تصني�ف العوائ�ق المانع�ة دون إح�راز العم�ل التطوعي كم�ا ذكرنا 

س�ابًقا، فمؤسس�ات العمل الخي�ري قائمة، لكنها تفتقد في إدارته�ا إلى وجود نظام 

داخل�ي يحكمه�ا وروح جماعي�ة تديرها، وهي خالي�ة من آلية التصوي�ت باألغلبية 

الديمقراطي�ة، وربم�ا فرض�ت عليه�ا أحياًنا قوة ش�خص معيَّ�ن في ال�رأي. ولكي 

نس�تطيع تحويل األعمال التطوعية إلى مش�اريع فإن هذا يحتاج إلى بثِّ ثقافة تؤكد 

قناعة الناس وتزيد من وعيهم تجاه العمل الخيري. 

مداخلة تحريرية:
الش�ك أن الجمعيات الخيرية توس�ع مجاالت عملها التطوع�ي إذا تم دعمها 

من قبل المجتمع، والمجتمع يحتاج إلى توعية في هذا المجال وفي مجال التعريف 

بحقوق اإلنس�ان، فما هو األس�لوب األنس�ب لبث روح العمل التطوعي في مجال 

حقوق اإلنسان؟ وأين هو دور علماء الدين من هذا المجال؟ 

المحا�ضر:
ا، وه�و مس�ؤولية الجميع وليس  إن مج�ال حق�وق اإلنس�ان مجال واس�ع جدًّ

فق�ط عال�م الدين أو الخطيب أو المثقف، وكل إنس�ان منَّا يمكن�ه أن يمارس الدور 

المخت�ص ب�ه في مجاله المعيَّن، فمن يس�تطيع أن يؤلف في ه�ذا الجانب فليؤلف، 
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وم�ن بإمكان�ه أن يلقي المحاضرات ويقي�م الندوات فليفعل، ولتق�ام ورش العمل 

ف�ي ه�ذا اإلطار لتعريف الن�اس بحقوق اإلنس�ان وواجباتهم، ولي�س األمر حصًرا 

عل�ى عال�م الدين فقط، فأمر ثقافة حقوق اإلنس�ان ما زال في قص�ور حقوقه وعلينا 

أن ننشط هذه الثقافة. 

االأ�ضتاذ �ضعيد الخباز )رجل اأعمال(:
أش�ير إلى نقطة يساء فهمها كثيًرا عند الكالم عن العمل التطوعي، وهي الفرق 

بين العمل الربحي والعمل غير الربحي، المش�كلة أننا نعتقد أنهما عمالن مختلفان 

ف�ي إداراتهم�ا وتقديمهما وقيادتهما نتيجة لترجمات خاطئ�ة في علم اإلدارة وعلم 

االجتم�اع عن المف�ردات األجنبية أو الغربية، وهذا الفرق ه�و فرق قانوني في علم 

اإلدارة والقان�ون ما بين واجبات المؤسس�ات التجارية الهادف�ة للربح أو ما يترجم 

على أنه توزيع ألرباح المس�اهمين وخضوعها لقوانين الضرائب والمؤسس�ات أو 

المنظمات غير الربحية التي ال تخضع إلى توزيع أرباح أو ضرائب.

ونتيج�ة له�ذا الخل�ط ف�ي الترجم�ة، فرقن�ا ما بي�ن الط�رق اإلداري�ة والقيادية 

والمؤسساتية لهاتين المنظومتين، وهما في األساس ال تختلفان أبًدا، والطريقة التي 

أدي�ر بها مؤسس�تي الخاصة ه�ي الطريقة نفس�ها التي تدار بها المؤسس�ة التطوعية، 

وبنفس التوجه والنظام وطرق اإلدارة، وال تختلف توس�عة مكونات هذه المنظومة 

سواًء تكلمنا عن مؤسسة خيرية أو تجارية.

 أعتق�د أن الذي نحتاجه في ه�ذا المجتمع هو إعادة تثقيفن�ا بالطريق الواجب 

اتباعها في هذه المؤسسات وطريقة اتخاذ القرار في األمور اإلدارية، وبالديمقراطية 

في التشريع وفي اإلدارة والتنفيذ.

المحا�ضر: 
إذا كان المقص�ود موض�وع اإلدارة ف�ال اخت�الف، فإن من هو ناج�ح في إدارة 
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مش�روع تج�اري � مث�اًل � ه�و ناج�ح أيًض�ا ف�ي إدارة منش�اة تطوعية. لك�ن العمل 

التطوع�ي وإدارة األعم�ال التطوعية فيهما جانب آخر، وهو َهمُّ خدمة المجتمع من 

دون أيِّ مردود. وقد ال يبالي البعض بأهمية إنجاح إدارة المنشأة أو الهيئة أو النادي 

أو الجمعي�ة الخيرية، بخ�الف األعمال التجارية ذات الربحي�ة والفائدة والمردود، 

لذا، فإنه إذا لم يكن عند اإلنس�ان إخالص حقيقيٌّ فإنه س�يؤدي بالجمعية إلى عدم 

الفاعلية وعدم النجاح أو التقصير وعدم القيام بالدور الفاعل. 

 أما نقطة الديمقراطية في اإلدارة فال تحصر فقط في الترشيح والترشح، وإنما 

حتى في إدارة الجمعية بل في تش�خيص األمور، فتش�خيصها أحياًنا يوجد بها مورد 

لألخذ والعطاء، ألنه قد يختلف أعضاء اإلدارة في هذا الجانب، إالَّ إذا أصبح رئيس 

ا، فذاك أمر آخر. الجمعية أو النادي أو المنشأة التطوعية دكتاتوريًّ

مدير الندوة:
أال ترى أن من معوقات العمل التطوعي االس�تفراد في األعمال من قبل جهاز 

الطرد المركزي الداخلي؟ الحالة التي يس�تبعد معه�ا األكفاء وأصحاب التخصص 

ومن يفيد بشكل أو بآخر العمل التطوعي! 

المحا�ضر:
هذه مشكلة كبيرة وموجودة فعاًل، وتقترن بمشكلة عزوف الكثيرين عن العمل 

التطوع�ي، ولكن قد يش�ار أحياًنا باالتهام إلى غياب م�ن لديه الكفاءة وعدم تصديه 

لألعم�ال الخيري�ة، أو األعمال التطوعي�ة وابتعاده عن هذا اإلط�ار ليوجد حالة من 

الغي�اب والتغيب، فالمش�كلة ليس�ت دائًما ف�ي التغيب، وإنما هي أكث�ر في الغياب 

لنا دور االنتخابات  ع�ن االرتباط بالحركة االجتماعية، وهذه المش�كلة تح�ل إذا فعَّ

للمؤسسات التطوعية لينتهي األمر فيها إلى ذوي الكفاءات.
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االأ�ضتاذ زكي البحارنة )نا�ضط اجتماعي(:
أال يؤيد س�ماحة الش�يخ بأن تكون في محافظة القطيف جمعية واحدة تنصب 

وتنصهر فيه�ا الجمعيات األخرى لتصير مركزية للجمعيات الخيرية كما هو الحال 

في جمعية البر في مناطق المملكة!

المحا�ضر:
أن�ا ش�خصيًّا ال أؤي�د ذل�ك األم�ر، ألنه ي�ؤدي إلى فتور ف�ي العم�ل التطوعي 

وي�ؤدي إل�ى التركي�ز في بع�ض المناطق وإهم�ال مناطق أخرى، نح�ن بحاجة إلى 

زيادة الجمعيات الخيرية والمنشآت التطوعية في كل بلدة وقرية حتى يكون هنالك 

تنافس وفاعلية ونش�اط. ولكن من الممكن إيجاد مجلس تنس�يقي أو لجنة تنسيقية 

بين رؤساء الجمعيات أو رؤساء األندية واللجان والصناديق الخيرية، وهذه الفكرة 

ق�د تحققت على أرض الواقع نوًعا ما. أم�ا أن تكون جمعية مركزية فأعتقد أن أحد 

إش�كاالت المجتمعات العربية واإلسالمية هي هذه المركزية فيها في الوقت الذي 

تمثل فيه غياب المركزية في العالم الغربي أحد عوامل القوة في مجتمعاتها.

مدير الندوة:
ال يفوتنا في نهاية اللقاء مع س�ماحة الش�يخ عبد الله اليوس�ف أن نشكره على 

ه�ذه المحاض�رة القيمة لما أضاءت به عل�ى مجال العمل التطوعي، ونش�كر أيًضا 

الحضور على مداخالتهم.



الندوة الع�سرون

المجالس البلدية بين الواقع والدور والمأمول
1427/3/13ه الموافق 2006/4/11م

ال�سيف: المهند�س �سعيد عبد اهلل الخر�س �
أمين المجلس البلدي لمحافظة األحساء

مدير الندوة: الأ�ستاذ �سعيد الخباا*)1) �

*  رجل أعمال، ناشط اجتماعي وكاتب.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:
 من مواليد األحساء 1958م )1378ه(. �
 مدير تنمية االستثمارات وأمين المجلس البلدي في منطقة األحساء. �
 حاصـل على بكالوريـوس في الهندسـة المعمارية عـام 1983م  �

)1404ه( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
 وحاصـل علـى ماجسـتير تخطيط مـدن وأقاليم عـام 1992م من  �

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكان بحثه بعنوان: »االنتقال 
السكني في بيئة عمرانية متحولة. األحساء حالة دراسية« وشارك به 
في مؤتمر السـكان العالمي الذي عقد في المكسيك عام 1993م، 
باإلضافـة إلى حضـوره العديد من الدورات والنـدوات المختصة 

في التخطيط العمراني والتنمية والسياحة. 
 موظـف فـي بلديـة محافظة األحسـاء منـذ عـام 1983م، وحتى  �

2005م، متنقـاًل بيـن إداراتها المختلفة حيث شـغل منصب مدير 
التخطيـط والتطويـر لمـدة خمس سـنوات ثم منصب مديـر تنمية 

االستثمارات. 
 شارك في العديد من الدراسات كممثل للبلدية إشراًفا في: �

دراس�ات التطوي�ر اإلداري وتطبيقات�ه في البلدي�ة )جزء من . 1

دراسة شاملة ألجهزة األمانات والبلديات(. 

تها مجموعة . 2 دراس�ات خصخصة األنش�طة البلدية الت�ي أعدَّ

خبراء من صندوق النقد الدولي. 

مراجعة نظام البلديات والقرى. . 3

دراس�ات مخطط التنمية الس�ياحية التي تقوم بإع�داده الهيئة . 4

العليا السياحية.

عضو لجنة اإلشراف على االنتخابات البلدية في محافظة األحساء. �
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مقدمة مدير الندوة
ال تزال المجالس البلدية حديثة العهد في المملكة لكونها أول تجربة انتخابية 

عام�ة بع�د انقطاع طويل. وقد ش�ابتها بعض اإلش�كاالت ف�ي العملي�ة االنتخابية، 

وكذل�ك في ممارس�ة ال�دور والعالقة بينه�ا وبين األجه�زة التنفيذي�ة )البلديات(. 

ح�ول هذه التجرب�ة المهمة وانعكاس�اتها اإلدارية واالجتماعي�ة، والتحديثات التي 

تواجهه�ا، س�يحدثنا المهن�دس س�عيد عبد الل�ه الخ�رس، أمين المجل�س البلدي 

بمحافظة األحس�اء ع�ن تاريخ العمل البلدي في الس�عودية وتطوره، وتفعيل الدور 

الشعبي والنظام اإلداري، فلنرحب به.

ن�س المحا�سرة:
الحدي�ث ع�ن المجالس البلدية يج�ب أن يكون من خ�الل زاويتين، أحدهما 

متعلق�ة بمرحلة تش�كيلها، واألخرى متعلقة بمرحلة ممارس�تها لمهامها وأعمالها، 

وف�ي كل زاوية يمك�ن رصد ومالحظة بعض األبعاد اإليجابية، واألخرى الس�لبية، 

وس�نتناول قب�ل ذلك مدخ�اًل تاريخيًّا كمقدمة لفهم ما يجري عندنا، وذلك حس�ب 

ما يلي:
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ن�ض���اأة المدن وتح���ول النا�س للعي�س فيها ب�ضورة متنامي���ة وفق ما يعرف 
بالتح�ضر:

يمك�ن رصد بدايات ظهور المدن منذ العصور القديمة، فقد ظهرت في الفترة 

400 � 600 قب�ل المي�الد مدن معروفة من أهمها: أثينا وروم�ا في أوروبا، وبيزنطة 

ف�ي تركيا، واإلس�كندرية ف�ي مصر. أما في العصر اإلس�المي، فنالح�ظ قيام مدينة 

بغداد والبصرة وقرطبة وغيرها من المدن باتساع الفتوح والغزوات.

في العصور الوس�طى، كان للمعس�كرات والكنيس�ة دور كبير في نشأة المدن 

في أوروبا، حيث كانت المدن تتكون وتنمو حولها، وقد استمر الحال كذلك حتى 

حدثت أوبئة واسعة، مما دفع سكان المدن للهجرة المعاكسة، فتراجع سكان المدن 

إل�ى ما نس�بته 60 % عما كانوا عليه، لكنه ع�اود ارتفاعه إثر انطالق الثورة الصناعية 

التي أكس�بت المدن خبرة في دعم اس�تقرارها من خالل تحقيق مستويات عالية من 

الصح�ة واألم�ن والحماية للطبق�ات العاملة، وبدأت مالمح حرك�ة التحضر تتأكد 

بمرور الزمن في المدن من خالل الهجرة المتزايدة من الريف باتجاه المدن.

ن�ضاأة العمل البلدي:
يمكن رصد أول إشارات وجود نشاط للخدمات البلدية في أوروبا وذلك في 

القرون الوس�طى من خالل الخدمة العامة التي تس�تهدف المواطن كتطوير أساليب 

الصرف الصحي والتخلص من النفايات، وإنش�اء الجس�ور وقن�وات تصريف مياه 

األمطار. كما يمكن رصد العديد من األنش�طة الت�ي تدعم الخدمة العامة في العالم 

اإلس�المي، كالتفتيش على األسواق الذي ينسب للنبي ص والحديث المأثور »من 

غش�نا فلي�س منا«، وكذلك األوقاف العامة التي تس�تهدف خدمة عموم المس�لمين 

ونقل المياه من عين زبيدة إلى المشاعر المقدسة في عهد هارون الرشيد وما شابه.

ولم تظهر الخدمات بالمس�توى الذي نعرفه حاليًّا إالَّ مع بداية الثورة الصناعية 
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ف�ي أوروب�ا ف�ي الق�رن الثامن عش�ر، وق�د يك�ون أول ما برز ف�ي هذا الش�أن علوم 

الهندسة المدنية من خالل تأسيس مدرسة الطرق والجسور في باريس عام 1747م 

)1160ه( وإنش�اء أول ش�بكة عام�ة لتصري�ف الس�يول ف�ي لندن ثم تلته�ا باريس 

ونيويورك، وتعبيد الطرق في أمريكا وغيرها من الخدمات. 

والش�ك أن أهم القفزات التي عملت على تطوير الخدمات البلدية قد حدثت 

بعد الثورة األمريكية، وذلك من خالل دور المؤسس�ة العسكرية وشبكات السكك 

الحديدية وظهور علوم الهندسة المدنية والمعمارية والتطور في أنظمة المواصالت 

واالتصاالت ونقل المعلومات.

تطور جهاز البلديات والمجال�س البلدية:
أواًل/ عالمياًّ:

ا تعود في األساس  يشير التاريخ إلى أن فكرة المجلس البلدي فكرة قديمة جدًّ

إلى أيام قدماء اإلغريق ما قبل الميالد، عندما كانت المدينة القديمة مستقلة استقالاًل 

ذاتيًّ�ا تح�ت ما يس�مى ب� )المدين�ة/ الدولة(، ثم تط�ورت فكرتها ف�ي المجتمعات 

الغربي�ة خالل القرون الوس�طى لتصبح جزًءا ال يتجزأ م�ن كيان اقتصادي وتجاري 

واجتماعي أكبر وأشمل تحت مظلة الدولة.

وازدادت المجال�س البلدي�ة قوة وفعالية مع بداية الث�ورة الصناعية في إنجلترا 

عام 1760م )1173ه(، حيث وضع نظام انتخاب المجلس البلدي من قبل سكان 

المدين�ة، ومنها انتش�رت إلى باق�ي دول أوروبا وأمريكا. وم�ع التطورات في جهاز 

إدارة المدين�ة، تح�ول المجلس البلدي إلى أحد األعضاء المؤثرة في جهاز المدينة 

العصري�ة، وأصبحت مهام المجلس البلدي مكملة لوظائف رئيس البلدية أو عمدة 

المدين�ة أو أمينها أو مدير إدارتها أو محافظها. وبادرت بعض المجتمعات بالفصل 

بين كل من الس�لطة التنظيمية والس�لطة التنفيذية في إدارة المدن، وطفقت األنظمة 
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بعد ذلك تهتم بعملية إصالح واسعة للجهاز البلدي لضبط العالقة بين رئيس البلدية 

والمجلس البلدي واإلدارات الفنية فيها.

ثانيًّا/ محليًّا: 

تع�ود تجرب�ة المجالس البلدية ف�ي المملكة إل�ى فترة مبكرة ف�ي عهد الملك 

عبد العزيز )رحمه الله( الذي أعلن عن تأسيس�ها في عام 1924م )1343ه(، عند 

دخوله مكة المكرمة وإعالن تأسيس مجلس أهلي فيها، وذلك ضمن منظومة البناء 

اإلداري والمحل�ي، حيث ظهر أول مجلس بلدي ف�ي مكة المكرمة ثم في جدة ثم 

المدين�ة المنورة، ثم ظهر عدد من المجالس البلدي�ة في العال وينبع والوجه وتبوك 

وأبه�ا والدم�ام والري�اض، وعندما ب�دأت تلك المجال�س ممارس�ة أعمالها كانت 

مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى.

وق�د صدر أول نظ�ام لالنتخاب�ات ع�ام 1938م )1357ه( ش�مل انتخابات 

المجال�س البلدي�ة وهيئ�ات المطوفي�ن والزمازمة، وف�ي ع�ام 1975م )1395ه( 

س�ت وزارة الش�ؤون البلدية والقروية، وفي عام 1977م )1397ه( صدر نظام  أسِّ

البلديات وأصبح اإلشراف على المجالس البلدية من اختصاص الوزارة. 

المجال�س البلدية .. مدخل لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي:
يمكن النظر إلى عملية اإلصالح السياسي في بالدنا من خالل أربع مراحل:

 المرحلة األولى/  إص�دار األنظم�ة الثالثة، نظ�ام الحكم ونظ�ام مجلس  �
الشورى ونظام المناطق.

 المرحلة الثانية/  تش�كيل مجلس الش�ورى وزيادة عدد أعضائه وتشكيل  �
مجالس المناطق والمحافظات من خالل التعيين.

 المرحلة الثالثة/  التحول إلى عملية االنتخابات في تشكيل المجالس. �
 المرحلة الرابعة/ منح هذه المجالس مزيًدا من السلطات والصالحيات. �
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وكلنا يعلم أن االنتخابات هي الوسيلة الرئيسة إلشراك قطاع كبير من المجتمع 

وتفاعله مع حكومته، وأنها تشكل آلية للمساءلة تضمن تجاوب تصرفات الحكومة 

مع رغبات المحكومين، وأن الحمالت االنتخابية العلنية قادرة على إظهار ش�فافية 

أكبر في سياسات الحكومة وممارساتها. فهل حققت تلك االنتخابات المأمول، أم 

أنه�ا عانت من بعض اإلخفاقات التي قد يمي�ل البعض للتقليل من أهميتها أو تبرير 

التسليم بضرورة حدوثها ألسباب ما زالت موضع جدل كبير؟

 ويمكن إيجاز جانب من هذه اإلخفاقات فيما يلي:

 تش�كيل المجال�س البلدي�ة عب�ر انتخ�اب نص�ف أعضائها فق�ط هو في . 1

الحقيقة س�لب جزء م�ن إرادة المواطن وحقه في ممارس�ة دوره الكامل 

بالمشاركة في اختيار ممثليه.

 حجب المرأة عن ممارس�ة حقها في المش�اركة ضمن العملية االنتخابية . 2

كمرشحة أو ناخبة.

 قيام االنتخابات في غياب مؤسسات المجتمع المدني التي عادة ما توفر . 3

األرضية المناسبة لدعم ممارسة العملية االنتخابية.

وق�د رأى البع�ض أن لذلك ما يبرره، وذلك من واق�ع الخصائص االجتماعية 

واالقتصادية التي نختص بها، ومن واقع تجارب الدول المجاورة ومنها:

أ ـ ديمقراطية القبائل والطوائف:

ع�دَّ بع�ض الباحثين القبيلة وحدة سياس�ية م�ا قبل قيام الدول�ة ومع وجودها، 

ولك�ن م�ع غياب مؤسس�ات المجتمع المدن�ي والتكت�الت السياس�ية � يمثل حالًّ 

سياسيًّا لمشكلة سياسية � بمعنى أنها كانت بدياًل عن الدولة، وقامت بدورها حينما 

كانت غائبة، ثم تحول دورها مع قيام الدولة كتكتل ش�به سياس�ي يعمل على الدفاع 

عن مصالحها وموقعها السياسي.
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إن غياب مؤسسات المجتمع المدني التي توفر نماذج من الكيانات التي تحقق 

أهداف وتطلعات معينة ألبناء المجتمع جعل من القبيلة بدياًل ممكنًا، كما هو الحال 

في العنوان الطائفي وما شابه.

ب ـ ديمقراطية الترف والطفرة: 

 لم يكن المجتمع الس�عودي مكترًثا بهذا الحدث السياس�ي التاريخي المهم، 

فكان اإلقبال على تسجيل أسماء الناخبين ضعيًفا للغاية، علما بأن االنتخابية كانت 

منظمة تنظيًما دقيًقا مع سهولة اإلجراءات وضمان الحرية االنتخابية، وقد بلغ عدد 

الذي�ن اقترعوا في كافة مدن المملكة نصف مليون ناخب فقط يمثلون 2.5 % فقط 

من عدد الس�كان البالغ 20 مليون نس�مة تقريًبا، في حين أن اإلقبال على االكتتاب 

ف�ي بنك )الب�الد( الجديد كان حوالي أربعي�ن بالمائة )8.2 ملي�ون مكتتب(. وقد 

لوحظ أن الكثير من المواطنين كانوا عازفين عن استخراج بطاقات االنتخاب، بينما 

دفعوا الرسوم مضاعفة الس�تخراج البطاقات الشخصية لالكتتاب في بنك )البالد( 

الذي وصل إلى حدِّ الجنون.

ج ـ ديمقراطية العادات والتقاليد:

في المملكة، ال تحكمنا األنظمة بقدر ما تحكمنا األعراف والعادات والتقاليد، 

واألنظمة لدينا قائمة على أس�س األع�راف والتقاليد والعادات أكثر من قيامها على 

أس�س أخرى، فلو صدر غًدا � على س�بيل المثال � مرسوًما يسمح للسعوديات بأن 

يرش�حن وينتخب�ن كاألردني�ات والكويتي�ات حديًثا لم�ا تحقق فوز يذك�ر لهن من 

قب�ل الناخبين من الرجال والنس�اء على الس�واء. وعليه، فالمجتمع�ات القبلية مثل 

)األردن، الس�عودية، العراق، الكويت( والمجتمعات الدينية المتزمتة )الس�عودية، 

الكويت، مصر( هي التي يتم فيها االنفصال بين السلطة وبين الشارع أو الرأي العام.
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االأهداف من وراء ت�ضكيل المجال�س البلدية: 
ال ش�ك أنن�ا أمام ه�ذه المالحظات ال ُبدَّ أن نش�ير إلى ما تضمن�ه قرار مجلس 

الوزراء حول تشكيل المجالس البلدية من أهداف مهمة في سبيل التأكيد على البناء 

الديمقراطي وتنمية وازدهار كافة المناطق باآلتي:

 توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية.. 1

 التأكيد على استمرار الدولة في طريق اإلصالح السياسي واإلداري.. 2

 إحكام الرقابة على أداء األجهزة الحكومية ومراجعة األنظمة والتعليمات. . 3

 المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.. 4

وقد تمت ترجمة هذه األهداف بعدة لوائح وأنظمة تتمثل في الالئحة التنفيذية 

النتخ�اب أعضاء المجال�س البلدية والئحة للطعون والتظلم�ات االنتخابية ودليل 

قيد الناخبين والمرشحين وما شابه.

 ومن األهداف أن تحقق هذه اللوائح ما يلي:

 توفير كافة الضمانات التي تهيئ إلجراء االنتخابات واالقتراع في سهولة . 1

ين. ويسر وفي المواعيد المقررة لها في أمٍن وأماٍن تامَّ

 أن تكف�ل لكل من المرش�حين التعبير عن نفس�ه وع�ن برنامجه وتضمن . 2

لهم الفرص المتساوية في ذلك.

 أن تعم�ل عل�ى تهيئ�ة كل م�ا من ش�أنه أن ُيعبِّ�ر الناخبون به ع�ن رأيهم، . 3

واختيارهم لمن يمثلهم بكل حيادية ونزاهة، حتى تأتي العملية االنتخابية 

باألصلح واألكثر نفًعا لمجتمعه.

 أن ي�درك الجمي�ع بوع�ي ويقظ�ة وتفهم كامل أن�ه من غير الجائز ش�راء . 4

األصوات بأيِّ ثمٍن كان، سواًء كان نقًدا أوعينًا، وال حتى عن طريق إقامة 
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الوالئم، إْذ إن الشخص الذي يقبل أن يبيع صوته أو يعرضه بثمن الشك 

أنه مخادع وال يوثق فيه بتاًتا.

 تهيئة وتدريب العدد الالزم من العاملين المشرفين على العملية االنتخابية . 5

لتحقيق ذلك الحدث بفاعلية ويسر.

الماأمول لتحقيق هذا االأهداف: 
أواًل/ تعزيز المشاركة:

ن أساس  المشاركة مفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح والديمقراطي، وهي مكوِّ

من مكونات التنمية البش�رية. ويتألف مفهوم التنمية البشرية من ثالثة عناصر رئيسة 

هي: 

 تنمية اإلنس�ان، أي تعزيز القدرات البش�رية والصحة لكي يتمكن الناس . 1

من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة. 

 التنمية لإلنسان، بمعنى توفير الفرصة لكل الناس الكتساب حصة عادلة . 2

من المنافع الناتجة عن النمو االقتصادي.

 التنمية باإلنسان، بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة . 3

في تنمية مجتمعهم.

ويمكن للمش�اركة أن تتم مباش�رة أو بواس�طة ممثلين ش�رعيين. ولكي تكون 

المش�اركة فعالة، يجب أن يتوفر ألعضاء الجماعات فرصة وافية ومتساوية إلدراج 

مطالبه�م على جدول أعمال الحكومة، ولط�رح همومهم تعبيًرا عن الخيارات التي 

يفضلونها كحصيلة نهائية لعملية صنع القرار.

ثانًيا/ تطوير مؤسسات المجتمع المدني: 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز 
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المساءلة والشفافية في النظام السياسي، كما يمكنها المساهمة في صياغة السياسات 

العامة وحماية الحق�وق والتوفيق بين المصالح وإيصال الخدمة االجتماعية، وهي 

ز فاعلية المش�اركة في الش�ؤون العامة وتقوي حكم القانون لتصبح  بعملها هذا تعزِّ

وس�ائط مهم�ة للمحاس�بة والش�فافية والمش�اركة بما يعود عل�ى المواط�ن بالنفع 

والفائدة، واألهم تمثيله بفعالية أكبر من األجهزة الرسمية. 

ثالًثا/ تفعيل مشاركة المرأة:

تقترح أدبيات التنمية العالمية ثالث مقاربات لدراسة موضوع التنمية والمرأة:

مقارب�ة المرأة ف�ي التنمية التي تش�دد عل�ى الحاجة لمش�اركة المرأة في . 1

المش�روعات التنموية، وتسعى برامج هذه المقاربة إلى زيادة عدد النساء 

في االستراتيجيات التنموية التقليدية. 

مقاربة المرأة والتنمية، التي تس�عى إلى ف�رز هموم تنموية محددة تخص . 2

الم�رأة، ووضع برامج لتلبية هذه الحاج�ات، وتميل برامج هذه المقاربة 

إلى التشديد على الهموم المنزلية، مثل تأمين مياه شرب نظيفة، واألشغال 

اليدوية، وتحسين الخدمات العامة للنساء. 

مقارب�ة الن�وع االجتماعي والتنمية التي تنظر إل�ى التنمية على أنها عنصر . 3

من عناصر تقويم دور المرأة في الحياة العامة، وتس�عى مش�روعات هذه 

المقاربة إل�ى فحص تأثير التنمية االقتصادية في دور المرأة في المجتمع 

وإل�ى تحدي األع�راف التي تحد من الفرص المتاحة للنس�اء. فمثاًل، قد 

يس�عى أحد مش�روعات ه�ذه المقاربة إلى نق�ل المرأة من مج�ال الحياة 

الخاصة إلى أماكن العمل العامة.

المجال�س البلدية مدخل لتطوير نظام الحكم المحلي:
يمك�ن من خالل تحويل الحكوم�ات إلى حكومات ال مركزية تحس�ين إدارة 
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الحك�م عب�ر تعزيز المس�اءلة والمش�اركة والش�فافية، وه�و أمر مرغ�وب فيه لكل 

حكوم�ات ال�دول النامي�ة في جميع أنح�اء العالم في س�بيل بن�اء قدرته�ا اإلدارية 

والمؤسسية، ويشير مفهوم الالمركزية إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة 

السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي.

وإلدارة الحكم الالمركزي ثالث فوائد أساس:

 أن اإلداريي�ن المحليي�ن يوف�رون مج�ااًل أفضل وراحة أكث�ر، ويضعون . 1

المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم. 

 أن إدارة الحك�م الالمركزي�ة تخل�ق فرًص�ا أكث�ر لمش�اركة الجمه�ور . 2

ومساهمته.

 ف�ي اس�تطاعة الحكوم�ات المحلي�ة أن تك�ون أكث�ر تجاوًب�ا وتكيًفا مع . 3

األوضاع المحلية، األمر الذي يؤدي إلى فاعلية أكبر. 

ولك�ن الالمركزي�ة بح�دِّ ذاته�ا ال تضم�ن إدارة أفض�ل للحك�م، فق�د تخل�ق 

الالمركزية غير الفاعلة من المشكالت أكثر مما تحل. ولذا، فإنه ألمر أساس أن يتم 

تطبيق الالمركزية بعناية من أجل ضمان فاعلية المؤسسات المحلية.

أجهزة الحكم المحلي في المملكة: 

اإلدارة المحلية في المملكة هي أجهزة غير منس�جمة وذات سلطات محدودة 

وميزانياته�ا مفروض�ة عليه�ا، ويمك�ن تحديد هذه األجه�زة في مجال�س المناطق 

ومجال�س المحافظات والمجالس البلدية واإلدارات التنفيذية التي تمثل الوزارات 

المختلفة.

وبمراجعة هذه األجهزة نلحظ التالي: 

إن نظ�ام المناط�ق الصادر باألم�ر الملكي رقم أ/92 وتاري�خ 1992/3/1م 
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)1412/8/27ه(، ه�و أح�دث مح�اوالت تطوي�ر اإلدارة المحلية ف�ي المملكة 

العربي�ة الس�عودية، وأن�ه يش�تمل على محوري�ن رئيس�ين، يتمث�ل األول منهما في 

تحديد هياكل التنظيم اإلداري المحلي، ويعمل اآلخر على توسيع قاعدة المشاركة 

ف�ي صناعة القرار على المس�توى اإلقليمي عن طريق إنش�اء مجال�س المناطق. أما 

البلديات ومجالس�ها فهي ش�خصية اعتبارية ذات اس�تقالل مالي وإداري، تمارس 

الوظائ�ف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ويختص المجلس 

البلدي بسلطة التقرير والمراقبة، في حين يختص رئيس البلدية بسلطة التنفيذ.

 المجال�س البلدية كمدخل لرفع كفاءة اأجهزة البلديات: 
يمكن االستفادة من معطيات المجلس البلدي الكثيرة المتعلقة منها بالنواحي 

القانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية إلحراز نتائج، منها: 

أن المجال�س البلدي�ة س�تكون ذراًعا قانوني�ة لرئيس البلدية ليس�تمد منها  �

ا يحميه من بعض العقبات اإلدارية  س�لطته من قرارات يتخذها س�نًدا قويًّ

التي تقف في وجهه وفي طريق البلدية. 

س�يكون أعضاء المجل�س البلدي درًعا قوي�ة للبلدية في حماي�ة قراراتها  �

أمام المواطنين، ألن عضو المجلس س�يكون له اتصال مع المواطنين في 

الدائ�رة االنتخابية، إْذ أنه يمثل همزة الوص�ل بين البلدية والمواطنين من 

جانب، وبين البلدية والمسؤولين في أجهزة الدول من جانب آخر.

يمكن تجييش وتعبئة أعضاء المجلس البلدي لمس�اعدة البلدية في طلب  �

اعتم�ادات للمش�روعات البلدي�ة، وف�ي إقن�اع كثي�ر من المؤسس�ات أو 

ا. ا ومعنويًّ األشخاص مما يدعم البلدية ماديًّ

االس�تفادة م�ن خب�رات بع�ض األعض�اء ف�ي إيجاد ص�الت متع�ددة مع  �

الجامعات ومؤسس�ات البحث العلمي والمراكز االس�تراتيجية في دعم 
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الدراسات والخطط واألبحاث التي يمكن أن تقوم بها البلدية.

االس�تفادة م�ن خبرات بع�ض األعض�اء المؤهلين فنيًّ�ا أو علميًّ�ا، أو في  �

شؤون الحياة إلثراء العمل البلدي بالمنتج المبتكر واإلبداع الجديد.

وض�ع الفك�ر االقتص�ادي المخ�زون ل�دى بع�ض األعض�اء ف�ي إيج�اد  �

ينابي�ع متج�ددة من اإلي�رادات المباش�رة تمهيًدا الس�تثمار البلدي�ة ذاتيًّا 

وتقلي�ل حاجاتها إل�ى إعانات الدولة )اإليرادات غير المباش�رة( لتحقيق 

طموحاتها. 

العالقة االإدارية بين رئي�س البلدية والمجل�س البلدي: 
انطلق�ت ف�ي الب�الد عمليات إصالح واس�عة تس�تهدف ضم�ان األمانة ورفع 

الكف�اءة والفاعلي�ة. ولتحقي�ق ه�ذه األه�داف، كان ال ُب�دَّ م�ن ضب�ط العالق�ة بين 

الس�لطات البلدي�ة الثالث، )األمين/ رئي�س البلدية(، )المجل�س البلدي(، )جهاز 

البلدية/ اإلدارات التنفيذية(.

وقد تم تطوير عدة صور منه:

عالقة رئي�س البلدية والمجلس البلدي: وقد كان هذا األنموذج منتش�ًرا . 1

ف�ي أكث�ر م�ن 44 % من بلدي�ات أمريكا خالل فت�رة الس�بعينيات. ولها أ 

نموذجان:

ا ذا س�لطات واس�عة، وهو الس�ائد في المدن  �  أنموذج أن يكون األمين قويًّ

الكبيرة، حيث يكون األمين منتخًبا بدوره. وهو مناسب في المدن الكبيرة 

التي تتنافس فيها مصالح القوى المؤثرة والنافذة.

ا ذا س�لطات واس�عة، وهو الس�ائد  �  أنموذج أن يكون المجلس البلدي قويًّ

ف�ي المدن الصغيرة حيث يتمتع األمين بس�لطات مح�دودة. ويحدث أن 

بعض إدارات البلدية ترتبط مباشرة بالمجلس البلدي.
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أنم�وذج المدي�ر والمجلس البل�دي. وقد كان هذا األنموذج منتش�ًرا في . 2

أكث�ر م�ن 47 % م�ن بلديات أمري�كا خالل فت�رة الس�بعينيات، وفي هذا 

األنموذج يكون المدير معينًا من المجلس البلدي نفسه ومسؤواًل أمامه. 

وبالتال�ي، فهو في هذا األنموذج يمثل المجلس البلدي ويكون مس�ؤواًل 

عن اختيار رؤساء اإلدارات العاملة معه.

وبطبيع�ة الح�ال، إن اختيار األنموذج المناس�ب يعتمد على ع�دة عوامل منها 

د الدوائر  النم�و العمراني، التداخل بين المدينة وضواحيها ومحيطها اإلقليمي، تعدُّ

الحكومي�ة المحلي�ة، طبيع�ة األنظم�ة والتش�ريعات، والعالقة بين الجه�از البلدي 

والحكومة المركزية.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:

بداي�ة، نش�كر المهن�دس س�عيد الخرس عل�ى حض�وره ومش�اركته، فهو من 

الكف�اءات المهتم�ة بقضاي�ا المجلس البلدي، وم�ن ذوي اآلراء واألف�كار الكثيرة 

والمثمرة. ولذا، رأيت من المناسب في هذا اللقاء الطيب والمتخصص في موضوع 

المجلس البلدي أن يعبِّر عن تلك األفكار في محضركم الكريم.

المهن�دس س�عيد، وم�ن خ�الل حديثه الش�ائق، اس�تعرض كثيًرا م�ن األفكار 

والنماذج في إدارة المجلس البلدي وفي عملية التطوير اإلداري، وعرض كثيًرا من 

الموضوعات التي يحتاج كل واحد منها إلى لقاء خاص به من أجل أن يش�بعه بحًثا 

ومناقشة، ولهذا المهندس اختصر الكثير من األفكار والقضايا خالل المحاضرة.

وأود التعقيب في معرض الحديث بنقطتين: 

النقطـة األولـى/ تتعلق بموض�وع التطوير واإلص�الح اإلداري واالجتماعي، 
وه�و نتيج�ة تابعة لتوجه اإلصالح السياس�ي بش�كل ع�ام، ومن المؤك�د أن هنالك 
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ض�رورة ملح�ة إلى اتخاذ خط�وات إصالحية نتيج�ة للتطور الطبيع�ي والمتغيرات 

التي يمر بها المجتمع، وإلى إجراءات جادة في اإلصالح يتعلق جزء منها باألنظمة 

اإلدارية، وبإعطاء فرصة أكبر للمشاركة الشعبية، ومن المؤكد وجود بعض العوائق 

التي تحتاج إلى إدارة سياسية قادرة على أن ترفع المجتمع لمواجهتها ومقاومتها من 

أجل تطويره، وإالَّ بقينا في مكاننا دون تغيير، ولهذا أعتقد أن ما طرح من إشكاالت 

تواجه االنتخابات، س�واًء من ناحية مش�اركة المرأة، أومن ناحية جزئية االنتخابات 

وغيره�ا، ال ُبدَّ أن تس�ير باتجاه التصحيح من أج�ل أن نطور هذه التجربة التي مررنا 

بها. 

النقطة الثانية/ تتعلق باإلدارات المحلية، فالتوجه العالمي لهذه المسألة يراعي 
تخفيف السلطات المركزية ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات وتحميله مسؤولية 

صناعة القرار والمجالس البلدية هي أحد هذه اآلليات. وأتفق مع المهندس س�عيد 

في أن الجهات المحلية قادرة على معالجة األمور وعلى دراسة الحاجات المختلفة 

والتخطيط بشكل منسجم ومتكامل فيما بين جميع األطراف. 

االأ�ضتاذ نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(: 
برأيي، أنه لم يهيأ الجهاز التنفيذي بعد بالشكل الجيد القابل للتعامل مع النظام 

الجديد، وما زالت هناك حالة من عدم االنس�جام بينهما، وكأن هنالك جسًما غريًبا 

ق�د زرع في كي�ان البلديات، وهنالك صراع بين الرف�ض والقبول، وهذا ما نالحظه 

في الطريقة الدفاعية التي يتعامل بها معنا كأعضاء في المجلس البلدي، وكنا نتمنى 

أن يكون هناك نوع من دراسة التنبؤات وإيجاد الحلول المناسبة. 

وربم�ا ُفهم�ت على أكثر من وج�ه. لذا، فإنن�ي أتصور أننا بحاج�ة إلى عرض 

مذك�رات تفصيلية لكل بن�د لكي ال نفهمها بطريقة ويفهمها الجهاز التنفيذي وعامة 

الناس أو الوزارة بطريقة أخرى.
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المحا�ضر:
حينما صدر التوجيه الكريم واإلدارة السياس�ية بتأس�يس المجالس البلدية لم 

تع�ط وزارة البلديات أيَّ وق�ٍت كاٍف لوضع األنظمة ومراجعتها وتطبيقها. ولذلك، 

احتاج�ت تل�ك المرحلة إلى تحدٍّ وعم�ل دؤوب في محاولة إلنت�اج عمل مهم في 

وقت قصير وبجهود مكثفة. وقد وضعت الوزارة في خطتها أن تتم مراجعة التجربة 

ها كتجربة انطالًقا من الصيغة  بكل تفاصيلها لتفادي القرارات المتعجلة، ولكني أعدُّ

التي تمت بها من واقع قربي وقراءتي للواقع.

أما المرحلة الثانية التي وضعت اللوائح التنفيذية فيها لعمل المجالس البلدية، 

فهي أيًضا تجربة جديدة ال نس�تطيع أن نضمن الكمال فيها، وال نس�تطيع أن نضمن 

طرًق�ا معب�دة وصدوًرا مفتوحة الس�تقبالها عل�ى اعتبار كونها عنص�ًرا جديًدا، لكن 

الموضوع � وكما ذكرت � طرح ونوقش بأعلى المستويات، وكان الطرح من زاوية 

ا مكلًفا بإدارة مهام س�نوية ول�ه ميزانية س�نوية لتطوير برامجه  أن هن�اك جه�اًزا بلديًّ

ومشاريعه، وما ال ينفذ من برامجه التطويرية ُيَعدُّ خسارة للمجتمع. 

تحتاج المجالس البلدية � بال شك � إلى كثير من االجتهادات ومحاولة وضع 

ي � خصوًصا في الس�نة  ال�رؤى المجدي�ة حس�بما هو إيجاب�ي، وال ينكر أن التح�دِّ

األولى � س�يكون كبيًرا بقدر ما تعطى هذه المجالس من فرص متاحة. وقد يخس�ر 

المجتم�ع الكثير في البداية، لكني على يقين من أن التجربة س�تتحول إلى مزيد من 

النج�اح بم�رور األعوام القادمة، وأتمن�ى أن تتغلب حكمة اإلخ�وان في المجالس 

البلدية ورؤس�اء البلديات على الثغرات الحاصلة. وف�ي هذه المرحلة، يجب على 

كل عضو مجلس بلدي أن يرتقي بالمحور االستراتيجي وأن ال ينزل إلى المستويات 

التفصيلية، لنستطيع أن نرتقي إلى مستوى التطلعات بعيدة المدى، وهذا كفيل لدفع 

هذه المرحلة بطريقة إيجابية. 
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االأ�ضتاذ عبد اهلل غراب )كاتب(:
هل يحق للمجلس البلدي التدخل في الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة 

فيما يخص المش�اريع؟ وما هو الس�ر في إعطاء رئيس البلدية حق النقض مع كونه 

واحًدا في مقابل عشرة أشخاص في المجلس؟

المحا�ضر:
أبدأ بإجابة السؤال الثاني. ليس لرئيس البلدية حق )فيتو(، لكن حينما يختلف 

المجلس البلدي مع رئيس البلدية، فمن حق رئيس البلدية أن يرفع تظلمه إلى وزير 

ر  الش�ؤون البلدي�ة والقروية، ورئيس البلدية عضو من أعض�اء المجلس البلدي يقرِّ

ويعترض كأيِّ عضو، وال يملك أكثر من ذلك. لكن لو رأى المجلس البلدي قراًرا 

معينًّ�ا بغالبي�ة األعضاء، فبإمكان رئي�س البلدية أن يعترض ل�دى الوزير لنقض هذا 

الق�رار، ف�إن رأى الوزي�ر نقض الق�رار فله الصالحي�ة، وإن رأى أن ق�رار المجلس 

البلدي صائًبا فسيتم تجاهل اعتراض رئيس البلدية. 

أم�ا ع�ن إجابة الس�ؤال األول، فق�د قلت � ولألس�ف � أن الس�لطة لم تفوض 

كاملة للمجالس وكذلك الميزانية، وما زالت دورة المش�اريع والميزانيات خاضعة 

لألس�لوب القديم، لكن أعضاء المجلس البلدي ورئاس�ة البلدية يعلمون حاجات 

البلد وهم عاكفون على وضع كل المشاريع التي يرونها ضرورية، ومن ثم يرفعونها 

إلى وزارة المالية. 

االأ�ضتاذ طاهر اآل دروي�س )�ضاعر(:
م�ا مدى اطالعك�م ومتابعتكم للمخطط�ات العقارية التي تك�ون بها خدمات 

للمواط�ن؟ فهن�اك أج�زاء م�ن المخطط�ات غي�ر موج�ودة كخدم�ات الحدائ�ق 

والمستوصفات مثاًل! 
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المحا�ضر:
تم تقسيم المخططات إلى نوعين، المخطط حكومي ومخطط القطاع الخاص. 

وع�ادة ما تكون الخدمات من مدارس ومس�توصفات وما ش�ابه في ملكية صاحب 

األرض، وإذا ما أرادت وزارة التربية أو الصحة أن تنش�أ مدرس�ة أو مستوصًفا على 

هذه األرض فال ُبدَّ من أن تشتريها من صاحبها، وفي مرحلة سابقة ضغط العقاريين 

على الوزارة وعلى الحكومة لتخييرهم بين شراء األراضي أو السماح لهم بالتصرف 

فيها، فأجازت الوزارة التخطيط بمجرد وجود خطاب من الجهة المعنية يوضح فيها 

عدم حاجتها لبناء مدرسة أو مستوصف أو ما شابه، وبوجود هذا الخطاب يسمح له 

بإعادة تخطيط األراضي، وقد حدث ذلك في مرحلة من المراحل.

ف�ي مرحل�ة ثانية كانت العملي�ة بالمقايضة، إذ يس�مح بتخطيط نصف األرض 

والتنازل عن النصف الثاني. وقد صدرت مؤخًرا في هذه المرحلة توجيهات سامية 

بعدم التصرف في هذا النوع من العقارات أو تحويلها بأي صورة من الصور.

االأ�ضتاذ زكي البحارنة )نا�ضط اجتماعي(:
تفضل المهندس سعيد الخرس باستعراض اإلخفاقات والطموحات المتعلقة 

بتجرب�ة المجالس البلدية، وأش�ار إلى أن هذه التجربة ف�ي نهاية المطاف هي محل 

دراسة واستعراض وتقييم، وهذا ما أتفق معه عليه.

والموض�وع الذي أريد أن أذكره أن المجال�س البلدية هي مجالس منتخبة من 

قبل الناس والش�عب، وليس�ت مؤسس�ة حكومية، حتى مع وجود أعضاء بالتعيين. 

وأريد أن أشير إلى أن تقييم تجربة المجلس البلدي يجب أن ال تقتصر على الجهات 

الرس�مية، وإنما يجب إش�راك الناس الذين انتخبوا لتقييم تجربة المجلس البلدي، 

فه�ل يوج�د ترتيب لدى أعضاء المجل�س البلدي الطالع الناس عل�ى ما يدور من 

أعم�ال في ط�ور اإلعداد والتنفيذ ليتمك�ن الناس من الحكم عل�ى التجربة وإعطاء 
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أبعاد أوس�ع لها؟ كما يمكنهم تحديد التقصير أو الفش�ل والنجاح؟ أين تكمن هذه 

الحالة في الجانب الرسمي أو الجانب الشعبي وما هو تعليق المهندس عليها؟

المحا�ضر:
فيم�ا يتعل�ق بالمجالس البلدي�ة واالنتخابات وما جرى حت�ى اآلن، فال أملك 

اإلجابة بش�أن هذا الموضوع، ألنه متعلق بجهات أخرى هي التي تقرر في ش�أنها. 

وأم�ا ما يتعلق باس�تماع المجالس البلدية ألص�وات الناس واهتمامه�م بتطلعاتهم 

وترجمته�ا ف�ي النهاية إلى مش�اريع أو ما ش�ابه، فأعتق�د أن هذه األمور هي أبس�ط 

المسؤوليات المتوقعة منهم. ولكن يبقى من الصعب أن تقيم التجربة في هذه السنة، 

أن المجال�س البلدية دخلت البلديات والميزانيات معتمدة والقرارات متخذة، وقد 

تكون المش�اريع أيًضا مجدولة؛ وعليه، فإنه م�ن الصعب أن نرى مالمح تغيير قوية 

خالل السنة األولى، لكن نتوقع أن نرى انعكاسات رؤية المجالس البلدية ملموسة 

في السنة القادمة إن شاء الله.

مداخلة تحريرية: 
م�ن اإلش�كاالت الت�ي واجهت تجرب�ة انتخابات البلدي�ة ما تم تس�ميته بنظام 

القوائم، حيث تم ترش�يح مجموعة من القوائم تمكن للش�خص أن يرشح شخصية 

دائرت�ه، والثغ�رة تكمن في ترش�يحه ألش�خاص م�ن الدوائر األخ�رى، ويوجد في 

منطق�ة القطي�ف خمس دوائر واجهن�ا معها إش�كااًل في االختي�ار واالنتخاب لمن 

ال نعرفه�م أص�اًل في الدوائ�ر األخرى. فكيف يك�ون األمر علي�ه إذا كانت المدينة 

ون ذلك ثغرة  ضخمة كالري�اض مثاًل!، كيف تمت معالجتها بهذا النظام؟ وهل تعدُّ

في نظام االنتخابات أم ترون أنه لصالح االنتخابات البلدية؟

المحا�ضر:
ل أثناء وضع النظام؛ ألنه في األساس  تمت مناقش�ة هذه المشكلة بشكل مفصَّ
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يج�ب أن تت�م االنتخابات في دائ�رة واحدة، فكل مدينة تمثل دائ�رة انتخابية واحدة 

ويجب على المواطنين في هذه المدينة أن ينتخبوا أعضاءهم. وكمقدمة لهذا الكالم 

لم�ا ورد الموضوع على أعضاء المجلس البلدي في تل�ك البلدية أو حتى الوزارة، 

كان اإلج�راء المفت�رض أن يرت�ب عدد األعض�اء بدرجة تصنيف البلدي�ة، فاألمانة 

تعط�ي 14 عضًوا من فئة )أ(، وتعطي 12 عضًوا من فئة )ب(، وأخيًرا، 10 أعضاء، 

إالَّ أن هذا التشكيل قد انعكس. وقد وضعوا رؤية تتم فيها عملية االنتخاب في دائرة 

ا على األقل  واحدة ينتخب فيه جميع األعضاء، وهذا األنموذج متعذر التطبيق إداريًّ

في المدن الكبرى للمرشحين وليس للمواطنين، مما ينعكس على المرشح.

ولكي يضمن تنوع المرش�حين من مختلف األُطر الجغرافية للمدينة الواحدة، 

قسمت المدينة إلى قطاعات بحيث يخرج مرشح من كل قطاع يمثله. لكن � لألسف 

� حصر موضوع االنتخاب ألهل القطاع نفسه، الذين رأوا في وقتها أنه غير مناسب. 

وقد يكون لهم مبرراتهم حسب ما رآه المسؤولون في وقتها.

االأ�ضتاذ عبد اهلل �ضهاب )اأمين المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(:
أال ترى أن الالئحة التنفيذية أو شروط الترشح لالنتخابات ناقصة وغير مواكبة 

للوضع الذي يعيش�ه المجتمع الس�عودي؟ فعلى س�بيل المثال، من شروط الترشح 

لعضوي�ة المجلس أن يكون المرش�ح قد أتم واحًدا وعش�رين عاًم�ا من العمر، وأن 

يجي�د القراءة والكتاب�ة فقط، ولم تحدد مواصفات أكثر دقة في ضوء توفر أصحاب 

الشهادات والكفاءات العلمية من حملة الدكتوراة والماجستير، ولدينا في القطيف 

كثي�ر م�ن أصحاب الكف�اءات وحمل�ة الش�هادات العليا. م�اذا لو انزل�ق المجتمع 

لش�خص معيِّن عمره واحد وعش�رون س�نة، ويجيد القراءة والكتاب�ة؟ هل ترى أن 

هذه الشروط توازي العصر الذي نعيشه؟

ث�م إن الالئحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لم تفصل بين رئيس المجلس 
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البل�دي وبين رئيس البلدية، فهنالك مجالس كثيرة يرأس�ها رئيس البلدية ذاته وهذا 

غير موضوعي! فهل هو قصور في الالئحة أم أن القصور لسبب معين آخر؟

المحا�ضر:
ج�رى الحديث في هذا مطواًل، وكان الموض�وع محل نقاش وطرح، والنظرة 

إلي�ه م�ن منظور حق المش�اركة على اعتباره�ا من حقوق المواطن التي ال تس�تطيع 

أن تس�لبه إياه�ا أليِّ عارض ط�ارئ. ولكي يم�ارس عضو المجل�س البلدي دوره 

الحقيقي، فإن أبس�ط ش�يء ه�و أن يجيد الق�راءة والكتابة. وم�ن الممكن أن يكون 

من ذوي الكفاءة العالية ومن الذين يستطيعون ممارسة الدور األكبر. وبذلك يكون 

ا أوليًّا للمواطن ال تستطيع أن تسلبه منه بسبب عارض،  حق الترشح واالنتخاب حقًّ

والمب�دأ قانون�ي أولي حت�ى في االنتخاب�ات العالمي�ة. ولهذا، طل�ب الحد األدنى 

ا في المملكة، وإلى  لممارس�ة المهنة وليس ش�يًئا آخر بالنظر إلى 178 مجلًسا بلديًّ

بلديات مختلفة في البادية وفي أطراف البلد. 

أم�ا حديثك حول كون رئيس البلدية عضو في المجلس البلدي، فالنظام أيًضا 

ال يمن�ع ذلك من حق الترش�يح لرئاس�ة المجل�س، وحتى لو رش�ح وأصبح رئيس 

مجلس بلديٍّ فال يملك أكثر من الترجيح، ألنه ال يملك أيَّ س�لطة إضافية أكثر من 

الترجيح إذا ما تساوت األصوات والالئحة واضحة في هذه النقطة.

االأ�ضتاذ فوؤاد ن�ضر اهلل )�ضحفي وكاتب(:
أحب أن أشيد بتجربة االنتخابات البلدية في المنطقة الشرقية التي تفوقت على 

مس�توى المملك�ة من ناحية اللوائ�ح والنظم، ولعلَّ األغلب ال يعرف�ون أن اللوائح 

التي تتعلق باالنتخابات وضعت بدقة بالغة وربما خانت الترجمة بعض الفقرات. 

وقد خرج وفٌد من مجلس الش�ورى إلى عدٍد من العواصم األوربية لالستفادة 

م�ن تجرب�ة االنتخاب�ات البلدي�ة ف�ي تل�ك العواص�م، وكنت أح�د أعض�اء اللجنة 
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اإلعالمية بالشرقية، وكلِّفُت بإلقاء عدٍد من المحاضرات التثقيفية التي تتعلق بعملية 

االنتخاب والترش�ح، وعندما ذهبت إلى بعض الدوائ�ر إللقاء محاضرات تحدثت 

إل�ى عدد من الموظفين العاملين في مجال االنتخ�اب، وقدمت بمقدمة ك� »جالب 

التم�ر إلى هجر«، وفيما بعد، اكتش�فت أنني لم أذه�ب إلى هجر بل أتيت إلى أناس 

ال يعرف�ون المقدمات، ألن هناك الكثير من اللوائح والكثير من المعلومات التي لم 

تخرج من أدراج األمانة حتى ش�كلت اللجنة اإلعالمية التي حاولت قدر المستطاع 

أن تصل إلى الكثير من الموظفين العاملين في الدوائر االنتخابية.

وفيم�ا يتعلق بالمجالس، فمن المفترض أن تس�تفيد في لوائحها من التجارب 

األوروبية حس�بما أدلى به أحد أعضاء مجلس الش�ورى في إحدى الجلسات بأمانة 

الدم�ام. أما نظام الدوائر وكما تفضل المهندس س�عيد الخرس، فمن المفترض أن 

يك�ون دائرة واحدة، لكن نظ�ام الدوائر بالطريقة التي حدث�ت تتيح لكل مواطن في 

المحافظ�ة أن يخت�ار هؤالء األعض�اء جميًعا، وإن كانوا من م�دن مختلفة، إالَّ أنهم 

سيش�كلون في النهاية مجلًس�ا واحًدا وفريق عمٍل واحٍد ال يتحيَّز أحدهم لمنطقته، 

بل يكون محايًدا لمصلحة المحافظة بأكملها.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ا ل�دور المجال�س البلدية  تمث�ل ه�ذه المحاض�رة � بش�كل ع�ام � جانًب�ا نظريًّ

وتش�كيلها واالنتخابات فيها وس�بل تطويرها؛ وأنا أتمنى أن تك�ون هنالك لقاءات 

أكثر تفصياًل إلجابة عن أس�ئلة الكثير م�ن اإلخوة التي تدور حول المجلس البلدي 

وخطط�ه واألعم�ال التي قام بها األعضاء خالل هذه الفت�رة، وأن تعقد � بإذن الله � 

تعالى لقاءات مباشرة مع المواطنين في أماكن مختلفة لتبادل الرأي في هذه القضايا.

مدير الندوة:
نش�كر المهندس س�عيد الخ�رس ونثمن تواج�ده فيما بيننا ونش�كر في الختام 
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الحضور لتفاعلهم.

المحا�ضر:
أش�كركم على هذه االس�تضافة جميًعا، وبالخصوص األستاذ جعفر الشايب، 

وأتمن�ى ألعض�اء المجل�س البل�دي التوفيق، كم�ا أود أن أش�ير آخًرا إل�ى أننا أمام 

تجرب�ة جدي�دة في باكورة إثماره�ا، وأن الولوج إل�ى متطلبات عميق�ة قد ال يكون 

بالسهولة المتخيلة من األعضاء، فهم في مهامهم ومسؤولياتهم ضمن وضع محدد 

بالميزانيات المعتمدة والبرامج المجدولة وأمور أخرى محسومة، ومن الصعب أن 

ياٍت ال ُيس�تهان  نطالبه�م معها بتج�اوز كثير من اإلجراءات النظامية، أنهم أمام تحدِّ

بها.

 أتمن�ى النجاح لإلخ�وة األعضاء فجهوده�م تعزيز لتجربة اإلص�الح وتعزيز 

لتجربة المجالس، وشكًرا للجميع.



الندوة الحادية والع�سرون

إدارة  مللع  المفتللوح  اللقللاء 
مستشفى القطيف المركزي
1427/3/20ه الموافق 2006/4/18م

ال�سيوف: اأع�ساء ا�دارة م�ست�سفى القطيف المركزي وهيئت�  �
الطبية

مدير الندوة: الدكتور كامل ال�سيد علي العوامي*)1) �

*  طبيب استشاري في وزارة الصحة.



� 

ال�سيوف: �
مدير الم�ست�سفىالدكتور علي محمد الحداد

المدير الطبيالدكتور ح�س� عبدالحميد الفرج
نائب المدير الطبيالدكتور علي  من�سور الق�ف

رئي�س ق�ست الأ�فالالدكتور محمد مهدي الخا�ر
رئي�س ق�ست الأ�سعةالدكتور نادر عبدالكريت ال��سي

مدير العيادا�الدكتور م�سد� ح�س� الخمي�س
رئي�س ق�ست التقاريرالدكتور علي ح�س� غالي

رئي�س ق�ست العناية المركزة والتخديرالدكتور ب�سير عبداهلل ال�سنان

رئي�س وحدة الكلى ل�أ�فالالدكتور �سالح علي ال�سرفاء
رئي�س ق�ست ال�راحةالدكتور اأحمد عبداهلل الفرج

رئي�س ق�ست البا�نية ورئي�س وحدة القلبالدكتور عي�سى عبدالعال العقيلي

رئي�س المختبرالدكتور عبد العزيز عبداهلل ال�ام�
رئي�س ق�ست الن�ساء والولدةالدكتور محمد اأنور �نطاوي

مدير التموي� الطبيالأ�ستاذ عادل علي مديد
مدير الع�قا� العامةالأ�ستاذ عبد الرو�وف محمد ح�س� ال��سي



اللقاء المفتوح مع إدارة مستشفى القطيف المركزي

مقدمة مدير الندوة
ضم�ن اهتم�ام منتدى الثالثاء الثقاف�ي في القطيف بدعم ورعاية المؤسس�ات 

الخدمي�ة ف�ي المحافظة والتع�رف على أوضاعها ومناقش�ة احتياجاتها، نس�تضيف 

ه�ذه الليل�ة أعضاء إدارة مستش�فى القطيف المركزي وهيئته الطبي�ة في لقاء مفتوح 

يس�تعرضون فيه وضع ومس�يرة المستش�فى، والتحديات التي يواجهونها ويعبرون 

فيها أيًضا عن طموحاتهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمات التي يقدمها المستش�فى من 

خالل التواصل مع رجاالت المجتمع ورجال العمال، ونش�ر ثقافة التوعية الصحية 

عبر مختلف الوسائل، فنرحب بكم وبجميع أعضاء إدارة المستشفى، فلنرحب بهم 

جميًعا.

الأ�ستاذ جعفر ال�سايب )راعي المنتدى): 
أهنئ بداية األستاذ الدكتور علي الحداد بمناسبة تسلُّمه مسؤولية اإلدارة الطبية 

في مستش�فى القطيف المركزي، وبقية الزمالء واألصدقاء األعزاء المس�ؤولين في 

المستش�فى ومديري األقسام، وأش�كرهم كثيًرا لحضورهم ومشاركتهم لنا في هذا 

�ا لتبادل وجهات النظر واألفكار، بغية تطوير  اللق�اء الذي أتمنى أن يكون لقاًء أخويًّ
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مرفق من أهم مرافق الخدمات في المحافظة، أال وهو مستشفى القطيف المركزي.

 وقد تكون هذه المبادرة هي األولى من نوعها في االلتقاء بمسؤولين من أحد 

المرافق الرسمية ألجل تبادل وجهات النظر وعرض ما لديهم أمام المجتمع، وهذا 

بح�دِّ ذات�ه ُيَعدُّ إنجاًزا طيبًّ�ا وفاتحة خير للتعاون من أج�ل توظيف وجهات نظرهم 

وتصوراته�م وتطلعاته�م لتطوي�ر ه�ذا المرفق، لالس�تفادة م�ن ملحوظ�ات وآراء 

المواطنين والمهتمين بالشأن العام. 

إننا اليوم أمام اختيار صعب يكمن في تحمل المسؤوليات المهمة في منطقتنا، 

الت�ي يجب أن نقوم بواجبه�ا، وينبغي أن نثبت لمجتمعن�ا ولآلخرين بأن الكفاءات 

ف�ي مجتمعنا واعية لدورها، بل هي أفضل وأكثر إخالًصا ورغبة في تطوير المنطقة 

والمحافظة وفي تقديم خدمات مختلفة على صعيد الوطن ككل. وعليه، فإننا نأمل 

من اإلخوة المس�ؤولين في مختلف المرافق أن يكثِّفوا تواصلهم مع المواطنين من 

أجل تبيين وجهات نظرهم وآرائهم واالستفادة من الخبرات المختلفة.

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ست�سفى): 
ا مس�ؤولية كبيرة لم أكن ألسعى   إن المس�ؤولية التي ألقيت على عاتقنا هي حقًّ

لشغل منصبها، لعلمي أنها مسؤولية جبارة، وتتطلب جهًدا كبيًرا يحتاج إلى كثير من 

المعونة والمس�اندة من مختلف الجهات ومن منسوبي المستشفى وأهالي المنطقة 

والمس�ؤولين. ولك�ن األمر كان نزواًل عن�د رغبة ودعم بعض اإلخوة المس�ؤولين 

في مديرية الش�ؤون الصحية والوزارة، وأتمنى � إن ش�اء الله � أن نقوم بمهمتنا على 

الوجه المطلوب، وأن نصل إلى المستوى المنشود.

الحديث في هذه الليلة �ضيدور حول نقاط اأبرزها: 
أواًل / مسيرة المستشفى: 

تم إنشاء المستشفى منذ عشرين سنة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
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فهد بن عبد العزيز � رحمه الله � في س�نة 1987م )1407ه(، وقد بدأ المستش�فى 

بتقدي�م خدمات�ه منذ ذلك الوق�ت، وتطورت ه�ذه الخدمات تدريجيًّ�ا، وقد بدأت 

مس�يرتي في هذا المستش�فى من�ذ بدأ تش�غيله التدريج�ي، وتحديًدا س�نة 1988م 

)1408ه(، تخللتها سنوات الدراس�ة والتخصص في مستشفيات داخل المملكة، 

وع�دُت م�رة أخ�رى إلى المستش�فى ومازلت إلى الي�وم حاضًرا، وق�د عملُت فيها 

كطبيب مقيم وأخصائي، ثم تدرجت إلى استش�اري واس�تلمت رئاس�ة القسم حتى 

صرُت نائًبا للمدير الطبي، ثم مديًرا طبيًّا، وأخيًرا مديًرا للمستشفى.

ثانًيا/ عوامل التراجع التي أثرت في المستشفى: 

بدأت مس�يرة المستش�فى بداية طيب�ة حيث كانت اإلمكان�ات متوفرة ومتاحة، 

وكان�ت الظروف في ذلك الوقت تس�اند نهوض المستش�فى وتطلعاته، فكان ذلك 

العه�د عه�د رخاء نس�بي، وهو من أه�م العوامل الت�ي أدت إلى بروز المستش�فى، 

إضافة لوجود طاقم طبي متميِّز ما زال البعض منه قائًما على رأس العمل إلى اليوم. 

لة للمستشفى في ذلك الوقت كانت ذات كفاءة عالية،  وكذلك، فإن الش�ركة المشغِّ

وقد اس�تمرت لعدة س�نوات قاربت الثمان، إالَّ أن المهمة أسندت بعد ذلك لشركة 

لة أخرى في ظلِّ سياسة التقشف، فلم تتمكن من بذل العطاء المراد منها، تزامن  مشغِّ

ذل�ك مع تط�ور عمراني وتوس�ع جغرافي وزيادة في عدد الس�كان. وف�ي المقابل، 

بقيت البنى التحتية للمستشفى كما هي، حيث لم يكن هنالك مجال للتوسع، وربما 

كان ذلك لعدم التخطيط المس�بق، فالمستش�فى افتتح منذ عش�رين سنة، وربما كان 

التخطيط لبناء المستش�فى قبل إنش�ائه بعشر سنوات أو خمس عشرة سنة، ومخطط 

كهذا لم يكن له أن يتصور أو يستوعب الحاجة الفعلية التي نعيشها اليوم.

جميع هذه األمور أدَّت إلى تدني الخدمات في المستش�فى وأخذت بمس�تواه 

إلى االنحدار. وش�اءت الظ�روف أيًضا أن تتوالى على المستش�فى إدارات مختلفة 

بعد تغيير اإلدارة األولى التي كان لها دور إيجابي فاعل في دعمه، مما أدى لوصولنا 
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إل�ى م�ا نحن عليه في هذا الوقت. ومع هذا، ال أنكر أن كل اإلدارات عملت منفردة 

بق�در ما تتمكن من أجل إحراز إنجازات في ظل الظروف التي واكبتها باجتهادات، 

أصاب بعضها وأخطأ بعضها اآلخر.

ثالًثا/ من التراجع إلى التقدم: 

حظيت اإلدارة األخيرة بالتوفيق من الله وبمس�اعدة الظروف التي تبدلت إلى 

األفضل بتولي وزارة الصحة من قبل وزير جديد، حيث بدأ االنفراج على مس�توى 

وزارة الصحة ككل، وليس على مس�توى المستش�فى فقط. ويعلم الجميع ما تم من 

إنج�ازات وتطورات ومش�اريع في المستش�فى خالل هذه الفترة، فق�د تم تحديث 

قس�م العناية المركزة الكبرى، والعناية المركزة لألطفال، وقد كان لمديرية الشؤون 

الصحي�ة ووزارة الصح�ة وأهالي المنطقة دور إيجاب�ي وفاعل في حصول مثل هذه 

التطورات.

رابًعا / طموح وتحديات: 

م�ا زال�ت االحتياجات كبي�رة والطموح�ات كثي�رة، والخدمات م�ا زالت في 

الوقت ذاته قاصرة، لكن األمل المنش�ود كبير. وقد تلقيت الكثير من المس�اندة من 

اإلخوة وأهالي المنطقة، والدعم الكبير من مديرية الشؤون الصحية ممثلة بالدكتور 

عقيل الغامدي، ومعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع، ووكيله الدكتور منصور 

الحواسي. 

 إننا نجهد حاليًّا من أجل تجاوز الكثير من المعوقات التي نواجهها، وأهمها:

نقص الكادر الطبي والفني وخصوًصا في طاقم التمريض.. 1

لة للمستشفى حاليًّا، التي تبقى على إنجاز مهامها . 2 إشكالية الشركة المشغِّ

مدة الس�نتين القادمتين، وربما تم لنا بعدها إحالل نظام التش�غيل الذاتي 

الذي ُعِمَل في بعض إدارات المستشفيات األخرى. 
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مشكلة تموين المستلزمات، ونحن على اتصاٍل يوميٍّ مع المسؤولين في . 3

مديرية الشؤون الصحية.

الحاج�ة إلى التوس�عة وإضافة بعض األقس�ام، مثل الحاجة إلى توس�عة . 4

قس�م الطوارئ، وإيجاد أماكن جديدة للس�جالت الطبية، ووحدة غسيل 

الكل�ى، ومختب�ر للقل�ب، ووح�دة المناظير، وإع�داد مركز للدراس�ات 

والبحوث، وس�ينعكس هذا على إيجاد مس�احات أكب�ر ألماكن مختلفة 

في المستش�فى، كالعناية المركزة والعمليات، ووحدة الحروق وأقس�ام 

أخرى.

الدكتور ح�ضن الفرج )المدير الطبي للم�ضت�ضفى(: 
افتتح خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز المستشفى 

ف�ي 1986/11/18م )1407/3/16ه( وش�يِّد المش�روع عل�ى مس�احة قدرها 

270.000 م²، خص�ص منه�ا 160.000م² إلقامة المش�روع، و110.000م² 

للتوس�عات المس�تقبلية، وتبلغ المساحة العامة لمبنى المستش�فى ذي الثالثة أدوار 

32.000م²، بس�عة 385 سريًرا، كما تبلغ مس�احة المباني والملحقات التابعة لها 

38.000م² موزعة على اإلسكان لألطباء، وسكن للطبيبات، وآخر لالستشاريين 

والفنيين، ومباٍن خاصة لسكن التمريض.

أيًضا يوجد في المستش�فى مس�جد يتس�ع لمائت�ي مصلي، ومكتب�ة. ويحتوي 

الس�كن كذلك على مركز ترفيهي؛ ويتكون من صالة لأللعاب وبركة س�باحة دولية 

ومالع�ب كرة س�لة وطائ�رة وكرة يد وتن�س أرضي وبريد وس�وبر مارك�ت. وتبلغ 

التكلفة اإلجمالية للمستشفى حوالي 360 مليون ريال.

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(: 
ا السمعة التي ما زالت تلحق بمستشفى القطيف  مما يؤلمنا ويؤثر في نفوسنا حقًّ
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المرك�زي من وجود خدم�ات متدنية فيه، بل وصل األمر بالبعض إلى توصيفه على 

أنه مستشفى لألموات. ولو تسنى لإلخوة النظر إلى جميع المستشفيات نظرة مقارنة 

التضحت لهم مش�كالت أكثر وأكبر مما ش�هدوه في مستش�فى القطيف المركزي 

ال�ذي يخ�دم ش�ريحة متداخلة م�ع بعضه�ا البعض يتجلَّ�ى من خالله�ا كل حدث 

صغير أو كبير، بعكس المستش�فيات التي تخدم ش�رائح متباعدة كمستش�فى الدمام 

المركزي، ومستشفى الوالدة واألطفال، ومستشفى الجبيل، ومستشفى الملك فهد 

الجامعي. 

نع�م، الخدم�ات ما زالت قاص�رة، ونتطلع إل�ى األفضل بجه�ود المختصين، 

وبتغيير الفكرة السلبية التي يحملها جمهور العامة لما لذلك من األهمية التي تعطي 

من خاللها الدعم األكبر لإلخوة العاملين في المستشفى.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ ميرزا العلوان )مهند�س مدني(:

أال ترون أن التحول إلى التشغيل الذاتي مع ما ذكرتم من شكوى متعلقة بالكادر 

ل للمستشفى سينقل الحال مع وجود هذا التقصير من سيئ إلى أسوأ؟ المشغِّ

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(:
لقد ذكرت وجود مس�توى م�ن التدني في خدمات المستش�فى، وبالكالم عن 

طاق�م األطب�اء ف�ي المستش�فى ودورهم العمل�ي، فإنن�ا نتكلم عن ش�رائح مختلفة 

م�ن األطب�اء، استش�اريين وأخصائيي�ن ومقيمين، وهنال�ك في طبقة االستش�اريين 

ا، وربما كان القدر أنهم  واألخصائيي�ن أطب�اء يوصفون بالتميز والكفاءة العالية ج�دًّ

يعملون في مستش�فى مثل مستش�فى القطي�ف المركزي أو أيِّ مستش�فى في وزارة 

الصح�ة بش�كل ع�ام، وه�م عل�ى كف�اءة تمكنهم م�ن إح�راز المناصب ف�ي كبرى 

ا  المستش�فيات، وأحدد أن القصور الملحوظ ليس فيهم، وإنما في فئة محدودة جدًّ
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من األطباء المقيمين، وهذا اإلشكال موجود � مع األسف � في جميع المستشفيات، 

ولي�س فق�ط في مستش�فى القطيف المركزي، ونحن في س�عي مس�تمر لتالفي هذا 

القص�ور عب�ر القيام بمزي�د من الدورات التدريبي�ة لهذه الفئة من األطب�اء المقيمين 

وبتوجيه من وزارة الصحة. 

االأ�ضتاذ يو�ضف االأمير )موظف اأهلي(:
يتحمل المستش�فى أعباء إضافية لوقوعه على خطوط س�ريعة ترتفع فيها نسبة 

الحوادث، خصوًصا على طريق الظهران الجبيل الس�ريع، فهل يؤخذ هذا األمر في 

االعتبار من ناحية التوسع في أقسام وطوارئ المستشفى؟

م�ن جهة أخرى، يكثر الحديث ع�ن التأمين الصحي في الفت�رة األخيرة، فهل 

هنال�ك تصور وأنتم مقدمون على العمل في تطوير المستش�فى تخش�ون فيه من أن 

يقطع بكم في مرحلة من المراحل وتذهب جهودكم أدراج الرياح؟

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(:
فيم�ا يرتب�ط بفكرة التوس�ع، نظ�ًرا لوقوع المستش�فى عل�ى الطريق الس�ريع، 

اها قس�م  ف�إن الفك�رة مطروحة من قبل إدارة المستش�فى؛ لكثرة الحاالت التي يتلقَّ

ي�ة للتقدم في  اإلس�عاف بصفة ش�به يومي�ة، ويوجد ف�ي الوقت الحاضر مس�اٍع جدِّ

خطواتها، كما قد خصصت لها ميزانية مرسومة. 

وتتضمن الخطة الحالية توس�عة لقس�م اإلس�عاف، وتوس�عات أخرى، تشمل 

وحدة الحروق والمناظير ومختبر القلب وغس�يل الكلى والس�جالت الطبية، هذا، 

وتتطلع وزارة الصحة لتوسعة المستشفى بشكل إجماليٍّ وليس فقط ألقسام محددة. 

كما أن هنالك طرًحا يقضي بإنش�اء مستشفى للوالدة واألطفال مجاوًرا للمستشفى 

الحالي، ما زال في طور النقاش بين المسؤولين في المديرية ووزارة الصحة وأعيان 

البلد.
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أما قضية التأمين الصحي، فال أعتقد أنه س�يجهض هذا المشروع؛ ألن الوزارة 

متجه�ة اآلن لبن�اء مدن طبية، وحدثت البدايات فعاًل ف�ي مكة المكرمة وجدة. وقد 

أكد الدكتور منصور الهواس�ي وكيل الوزارة للش�ؤون التنفيذية على ضرورة إنش�اء 

مدن طبية متكاملة.

ال�ضيخ �ضليمان اأبو المكارم )عالم دين(: 
يج�ب أن ال نأخذ حص�ول تقصير أو أخطاء في المستش�فيات األخرى كمبرر 

لح�دوث األخط�اء وللقص�ور لدين�ا، والمستش�فى � بال ش�ك � كبقي�ة الدوائر في 

منطقتنا التي ينعكس األداء فيها على س�معة المنطقة ككل. وما أرغب في قوله، هو 

أن تشدوا الهمة جميًعا ليتضح انعكاس أدائكم الطيب على سمعة المنطقة، ولنثبت 

سي، أهل للجدارة في العمل واإلدارة. وأتوجه  جميًعا أننا، وعلى أي مس�توى مؤسَّ

إل�ى الطاقم المحترم بتس�اؤلين: لماذا تتجاوز فترة الحصول على المواعيد الش�هر 

والش�هرين وأكثر؟ ثم ما الذي يمكنكم فعله إزاء س�دَّ النقص والقصور الحاصلين 

في المستشفى؟ 

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(:
ر األخطاء والمضاعفات الحاصلة عنها كونها تحصل في مستشفيات  أنا ال أبرِّ

أخرى، نظًرا ألن إشكالية األخطاء معروفة عالميًّا في جميع مستشفيات العالم.

أما المواعيد الجديدة فإنها تكون خالل أس�بوعين إلى ثالثة أس�ابيع، وهنالك 

مواعي�د تعط�ى في فترة تق�ل عن األس�بوع في بع�ض األقس�ام، وإذا كان هناك من 

أقس�ام تطول فيها المواعيد ألربعة أس�ابيع، فالمش�كلة الكامنة وراء ذلك، هي عدم 

اتس�اع المجال في العيادات. لذا، فإنه، من ضمن تطلعاتنا المستقبلية بناء برج طبي 

واس�تحداث عي�ادات جديدة تغطَّى من قبل كادر طبي ش�امل، كم�ا نتطلع إلى نقل 

السجالت الطبية ووحدة الكلى إليجاد متسع كبير للعيادات، كل هذا سيسهم بإذن 
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الله تعالى في التقليل ما بين فترة المواعيد وسيساعد على تقاربها. 

الدكتور اأحمد الفرج )ا�ضت�ضاري جراحة(:
فيما يختص بإحصائيات األخطاء الطبية فإن اإلحصائيات غير موجودة ال على 

المستوى المحلّي فقط، بل واإلقليمي والدولي أيًضا، وهذا ما يجعل التقييم ناقًصا، 

إْذ كيف لنا ولآلخرين أن نقيم مس�توى األخط�اء الطبية بدون وجود إحصائية؟ وال 

ا أفضل م�ن غيرنا في هذه الناحي�ة، ولكن يهمنا ف�ي الوقت ذاته  نس�تطيع الق�ول بأنَّ

سمعة المستشفى واألطباء والخدمة التي تقدمها للمرضى قبل كل شيء. 

هناك حلول يشترك فيها المواطنون مع األطباء لسدِّ النقص والخلل من خالل 

مجلس إدارة للمستش�فى الذي غالًبا ال يتكون فقط من منس�وبي المستشفى بل من 

أعيان البلد، يجتمعون فيه بشكٍل دوريٍّ ويناقشون ما يحتاجه المستشفى بتكافل من 

اتحاد الجانب الرسمي والمدني.

نقط�ة أخي�رة أودُّ التنوي�ه لها، وهي أن المستش�فى في أفضل حس�اباته يقتضي 

وجود 385 سريًرا، لكن مبناه والبنية التحتية تخدم 150 سريًرا فقط.

االأ�ضتاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
ل المستش�فى أم إلى جهة أخرى؟ وماذا  هل تتبع أمور الصيانة والنظافة لمش�غِّ

عن ما نس�معه من ش�كاوى تتذمر من س�وء خدمة النظافة في المستش�فى؟ ثم إنكم 

ذكرت�م في معرض الحدي�ث النقص الحاصل في الكادر التمريضي. ولعلِّي أس�أل 

هنا عن المس�توى المتدني للخدم�ة التمريضية، والتدني العام على مس�توى مراكز 

الصحة األولية، الذي ال يختص به مستشفى دون آخر، من سوء معاملة الممرضات 

س�واًء ف�ي المستش�فيات، أو في مراك�ز الرعاي�ة الصحية، فهل أخفق�ت اإلدارة في 

ة مع استهتار هذه النوعية من الممرضات؟  التعامل بشدَّ

وأخي�ًرا، ه�ل هن�اك بالفعل نق�ص في الدع�م الدوائ�ي أو عدم المق�درة على 
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استجالب األدوية يواجه إدارات المستشفيات على مستوى الوزارة؟

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(: 
لة، وهي المسؤولة كذلك عن  موضوع الصيانة أمر ضمن عقد الش�ركة المش�غِّ

الصيانة التي يحتاجها المستش�فى، ومع ذلك تبقى مجموعة من المس�ؤوليات هي 

غي�ر داخلة في الضمن، ولعل القص�ور الظاهر من ناحية النظافة يجب أن يعالج من 

لة بتوفير مزيد من العمالة غير السعودية، لكن األمر لم يهمل، فقد  قبل الشركة المشغِّ

اجتمع عدد من المسؤولين في المستشفى لمناقشة موضوع النظافة، وقد أشار مدير 

الخدم�ات المس�اندة إلى أن بعض األمور تحتاج إل�ى تغيير، وذكر أن لجنة مختصة 

بالبيئة زارت المستش�فى وش�هدت من خالل المقارنة مع المستشفيات األخرى أن 

مستشفى القطيف المركزي هو األفضل من ناحية النظافة. وتسعى إدارة المستشفى 

بدروها لتحقيق األفضل دائًما؛ ألنها تظل مراقبة من قبل إدارة المتابعة في الش�ؤون 

الصحية ومن قبل المواطنين، وما تزال هناك متابعة مستمرة لبعض األمور المتعلقة 

بالبنى التحتية التي تحتاج إلى بعض التغييرات.

وعن المش�كالت الت�ي نواجهها من قبل طاقم التمري�ض، فنحن متفائلون من 

جه�ة حلها أو تقليصها م�ن خالل ما نخرج به من توصيات ونق�اط في اجتماعاتنا. 

، فإن االس�تهتار في العمل غير مقبول عل�ى اإلطالق، وال يمكن تجاهله  وعل�ى كلٍّ

من قبل إدارة المستش�فى، وال من قبل الشؤون الصحية والوزارة، وأن أيَّ خلل من 

ه�ذا القبي�ل يطبق عليه � وال ش�ك � مجم�وع األنظمة واللوائ�ح. وهنالك تغييرات 

ستلمس�ونها بإذن الله مع وجود الخطط والتوجهات التي وضعتها رئيسة التمريض 

الحالية، كما ستوجد لجان متعددة لتحسين الجودة النوعية في سلك التمريض.

أم�ا ما يخ�صُّ موضوع األدوي�ة، فربما مرت حقيقة فترات نق�ص في األدوية، 

وكان هذا ناتًجا عن س�وء التنسيق بين مخصصات المستشفيات والرعاية الصحية، 
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لك�ن إدارة التموي�ن الطب�ي تدأب ف�ي عم�ل ميزانية س�نوية مبنية عل�ى احتياجات 

المستش�فى لترفعها بع�د ذلك إلى ال�وزارة، وكذلك فإن اإلخوة ف�ي إدارة التموين 

الطبي في المديرية يعملون على التنسيق مع اإلدارات المختلفة وعلى رفع االحتياج 

ه إل�ى التقدير الخطأ المرفوع  ال�ذي يت�م التأمين بمقتضاه، فإذا ما حصل نقص فمردُّ

إل�ى الوزارة. ولعلَّ أغلب أبواب النقص التي يش�كو منه�ا المرضى هي في األدوية 

المختص�ة بأم�راض الدم، وبخاصة مرض�ى األنيميا المنجلية الذي�ن يرفضون � في 

غالبه�م � أيَّ دواء بديل، ويرونه غير مناس�ب لهم. أض�ف إلى ذلك، أن هناك أدوية 

خاضعة للرقابة، كالمهدئات، وليس من الس�هولة بمكان صرفها أو حتى استيرادها 

على مس�توى المملكة ألنها تخضع لرقابة وتصريح من وزارة الداخلية، وتمر بعدة 

جهات للحدِّ من استعمالها كأدوية مخدرة.

�ه لتخصيص أدوية للرعاية الصحية بش�كل مس�تقل، ومن  ويوج�د حاليًّ�ا توجُّ

المفت�رض أن تكون قد فعلت هذه الفك�رة في بدايات عام 2004م )1425ه(، أي 

قبل سنتين. 

الدكتور عي�ضى العقيلي )ا�ضت�ضاري اأمرا�س القلب في الم�ضت�ضفى(:
ر الجميع أن مستش�فى القطيف المركزي يصنف على أنه مستش�فى  أودُّ أن أذكِّ

ثان�وي، وهو في الوقت نفس�ه يخدم ش�ريحة كبيرة م�ن المرضى، ول�و أردنا تقييم 

مس�توى خدمات المستشفى فسنراها متفاوتة من عيادة إلى أخرى، ومن خدمة إلى 

خدم�ة، لكن، على المس�توى العام، يمكننا تصنيف الخدمات بمس�توى جيِّد جًدا، 

وهي في بعض التخصصات على مستوى ممتاز، وال ينكر كونها في بعض األحوال 

متدنية على مستوى التمريض أو األطباء أو حتى االستشاريين.

وهنالك إعدادات للتمكن من الوصول إلى مرحلة اسم المستشفى التخصصي، 

نظ�ًرا لمس�توى الخدمة الذي نعم�ل جاهدين على تقدم�ه، وليعل�م الجميع أنَّ أي 
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مريض يدخل المستش�فى هو تحت مسؤولية الجميع، من رئيس القسم إلى المدير 

الطبي، حتى لحظة خروجه، آملين جميًعا تفادي النقص والقصور. 

مداخلة تحريرية:
هل يوجد توجه من ضمن خطط المستش�فى إلنشاء مركز لعالج أمراض الدم 

الوراثية باعتبار أن كثيًرا من أهالي المنطقة مصابون بهذه األمراض؟

الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(:
إنش�اء مرك�ز ألم�راض ال�دم الوراثية كان ف�ي األصل مب�ادرة من قب�ل معالي 

وزي�ر الصحة قبل ثالث س�نوات أثن�اء أول زيارة قام بها للمستش�فى، عندما اقترح 

أن يس�تبدل بمركز مرض الس�ارس الذي كان في المرحل�ة األخيرة مركًزا ألمراض 

ال�دم الوراثي�ة، لكن المس�ألة تأخ�رت لوجود طرح يقض�ي بأن يكون ه�ذا المركز 

ضمن مشروع مستشفى القطيف العام، وعلى هذا األساس لم يتم تفعيل هذا، لكن 

المشروع ال يزال مطروًحا، بل إن هناك طرًحا أكبر على مستوى المنطقة على غرار 

مركز األمير سلطان.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أعتق�د أن التواص�ل والتع�اون بي�ن األهالي وبين إدارة المستش�فى سيس�اهم 

كثي�ًرا ف�ي إيج�اد آلي�ة التفاع�ل وتحقي�ق الكثير م�ن القضاي�ا التي يطل�ب تطويرها 

م�ن المستش�فى، وذل�ك عن طريق تش�كيل مجلس إدارة مش�ترك مك�ون من إدارة 

المستشفى وشخصيات من األهالي لتطوير المستشفى، وهذا ما سيمكننا من تحقيق 

الكثير من المطالب. وأتساءل، ما هي القضايا والمشكالت التي يحتاج المستشفى 

إل�ى تطويرها في ه�ذه المرحلة؛ لكونه يخدم المحافظ�ة ككل، مع مالحظة احتياج 

المحافظ�ة لمراف�ق صحية أكثر لوج�ود العبء الثقيل على المستش�فى؟ ما هو دور 

األهالي المطلوب في تطوير المستشفى؟
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الدكتور علي الحداد )مدير الم�ضت�ضفى(:
إذا عملن�ا عل�ى ترتيب المش�كالت والقضاي�ا كأولويات، فس�تكون األولوية 

األولى لصالح توسعة قسم الطوارئ لما يمثله من أهمية كبيرة في استقبال الحاالت 

الحرجة، باإلضافة إلى أهمية توس�عة عدة أقسام، كوحدة غسيل الكلى، والمختبر، 

ومركزي القلب والعيادات، ثم زيادة الكوادر الطبية في ظلِّ التوسع المراد، وهذا ما 

نعمل على تحقيقه اآلن بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية. 

 أم�ا عن دور األهال�ي في جانب دعم وتطوير المستش�فى فهو مطلوب حتًما، 

وإذا نظرنا إلى مستش�فى الدمام المركزي فس�نجد أن المش�اريع العمالقة قد تمت 

ه من قب�ل فئة من األهالي  بتكاف�ل دور األهال�ي مع رجال األعم�ال، فإذا وجد توجُّ

ا أمام الطريق أمامهم أبًدا، أما التكاليف  إلنشاء بعض المشاريع فلن تقف الوزارة سدًّ

دها قسم المشاريع والصيانة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية. فسيحدِّ

االأ�ضتاذ اإبراهيم اإ�ضماعيل )ع�ضو المجل�س المحلي لمحافظة القطيف(:
ربما ال تكون هيكلة الدوائر الحكومية على نفس النمط الذي نطمح إليه، كأن 

يتك�ون مجل�س اإلدارة م�ن أعضاء موظفين ف�ي الس�لك أو اإلدارة المعنية بجانب 

أعضاء من دائرة أخرى أو قطاع خاص أومن األهالي.

لق�د أخذ المجل�س المحلّي للمحافظة على عاتقه تفعيل أموٍر كثيرة بالتنس�يق 

م�ع جه�ود المجل�س البلدي فيم�ا يخص كل نط�اق، وقد ق�ام المجل�س المحلي 

بزيارة المستش�فى واطلع عل�ى كثير مما ذكره أعضاء اإلدارة، وقام بتس�جيل بعض 

الملحوظ�ات لمتابعة النواقص التي تخّص المستش�فى، وس�تتكرر الزيارات أيًضا 

تواليًّا لخدمة ذلك الهدف، وكان نتيجة الزيارة األولى أن رتبت زيارة للدكتور عقيل 

الغام�دي، وس�نطرح عليه ما تم من تس�جيله من ملحوظات. وعلي�ه، فقد تم وضع 

رقمي�ن للهاتف الجوال لتواصل األهال�ي والمجتمع عموًما مع المجلس المحلي، 
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من أجل إبداء اآلراء المتعلقة بقضايا المستش�فى أو غير ذلك. وكلجنة صحية تابعة 

لمجلس المحافظة، س�نحاول تفعيل دور مجلس إدارة المستش�فى علنا نكون عوًنا 

لإلدارة بتمثيلنا لألهالي. 

مداخلة تحريرية:
أرجو من السادة الكرام أعضاء المستشفى إعطاء فكرة عن الوحدة االستشارية 

الخاص�ة في المستش�فى وع�ن خطة تطوير م�ا يتعلق باالستش�اريين والمستش�فى 

والمرضى؟

الدكتور ح�ضن الفرج )المدير الطبي للم�ضت�ضفى(:
ش�كلت الوحدة االستش�ارية في المستش�فى بقرار وزاريٍّ قبل ثالث س�نوات 

م�ن أجل عالج المرضى الذين ال يحق لهم العالج على حس�اب وزارة الصحة من 

المتعاقدي�ن األجانب، وعليه، فإنه يتم دفع مبالغ مالية من قبلهم الغرض منها زيادة 

الدخل لالستشاريين السعوديين. أما خطط التطوير فمنها تدشين عدد من العيادات 

لتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى االلتفات إلى أهمية االنفتاح على 

المؤسسات التي تقدم خدمات صحية في المنطقة.

مدير الندوة:
نش�كر الدكتور علي الحداد والدكتور حسن الفرج والهيئة اإلدارية والطبية في 

مستش�فى القطيف المركزي لمش�اركتهم معن�ا هذا اللقاء، ونأم�ل أن يكون هنالك 

تطوٌر حقيقيٌّ في وضع المستش�فى والخدمات الصحية بش�كل عام في المحافظة، 

وأن تتكرر هذه اللقاءات المثمرة مع المواطنين.



الندوة الثانية والع�سرون

عرض تجربة األوقاف الجعفرية في البحرين
1427/3/27ه الموافق 2006/4/25م

ال�سيف: المهند�س عون علي الخنيزي �
مدير إدارة األوقاف الجعفرية في مملكة البحرين

مدير الندوة: الأ�ستاذ محمد باقر النمر*)1) �

*  رئيس تحرير مجلة الواحة.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

من مواليد مملكة البحرين للعام 1961م )1380ه(.  �
حاصـل على شـهادة البكالوريـوس في تخطيـط المدن من  �

جامعة األزهر عام 1984م )1404ه(.
حاصـل علـى دبلـوم تخطيـط التنميـة مـن المعهـد العربي  �

للتخطيط بالكويت عام 1988م )1408ه(. 
حاصل على درجة الماجستير في دراسة التخطيط من جامعة  �

نيوكارتل أبون تايم ببريطانيا عام 1994م )1414ه(. 
شارك في دورات دولية متعددة في مجال التخطيط.  �
عمل مهندًسا للتخطيط في وزارة اإلسكان من عام 1984م  �

)1404ه( حتى 2003م )1424ه(.
تـرأس وحـدة تطويـر وإعمـار القـرى في الـوزارة مـن عام  �

1999م )1420ه( حتى 2003م )1424ه( . 
انتقل إلى وزارة األوقاف الجعفرية عام 2003م )1424ه(. �
شـارك في عدة ندوات ومؤتمرات دولية منها مؤتمر أسبوع  �

الوقـف في طهـران، والملتقى األول للوقـف الجعفري في 
الكويت 2005م )1426ه(. 



عرض تجربة األوقاف الجعفرية في البحرين

مقدمة مدير الندوة
ال تزال قضية األوقاف تش�كل هاجس�ا كبيرا لمجتمعنا، وال نزال عاجزين عن 

تفعيله�ا وتوظيفه�ا بالص�ورة الصحيح�ة؛ بحيث تخ�دم األغراض الت�ي وقفت من 

أجلها، على الرغم من االهتمام البالغ الذي أولته الشريعة المقدسة للتشجيع عليها 

وتنميتها وتطويرها.

ومن أجل االستزادة حول هذا الموضوع، نستضيف في هذه األمسية المهندس 

ع�ون الخنيزي، مدي�ر إدارة األوقاف الجعفرية في مملكة البحرين، ليس�تعرض لنا 

تجربة األوقاف الجعفرية في البحرين حتى نستفيد منها.

ن�س المحا�سرة: 
حظيت األوقاف باهتمام بالغ لدى الش�ريعة اإلس�المية التي دعت المس�لمين 

وش�جعتهم لوق�ف ج�زء م�ن أموالهم في س�بيل الل�ه، وكان النبي ص ه�و أول من 

أوق�ف، وق�د وردت أحاديث ورواي�ات كثيرة في فضل الوقف وم�ا فيه من الثواب 

الجزي�ل، قال رس�ول اللهA: )إذا م�ات ابن آدم انقطع عمل�ه إال من ثالث، صدقة 

جاري�ة أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعد موته(. وفّس�رت الصدقة الجارية 
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بالوقف)1(. 

وللوق�ف تاري�خ قديم يع�ود إلى م�ا قبل اإلس�الم، حيث كان الن�اس يوقفون 

أمالكه�م وأمواله�م عل�ى معابدهم وعلى القائمي�ن بأمرها وعلى األم�ور الخيرية، 
وأّول من كسا الكعبة وأوقف عليها هو أسعد أبو كريب ملك حمير.)2(

ن�ضاأة ملكية العقارات: 
إن التملك الش�رعي للعقارات )األراضي الخالية ابتداًء( ثابت لقول الرس�ول 

ص: )م�ن أحي�ا أرًضا مواًتا فهي ل�ه()3(، و)من أحيا ميتة فهي ل�ه()4(. وقد أحيا أهل 

البحرين هذه الس�نة والتزموا هذه القاعدة الش�رعية، وتملك�وا أراٍض وجعلوا منها 

بيوًتا ومزارع وبس�اتين ومواقع لمصائد األس�ماك في البحر ومراٍع يعتاش�ون منها، 

وق�د َس�َرْت عليها أح�كام التملك، واكتس�بوا إثرها حق�وق الملكية الش�رعية دون 

الحاج�ة � ف�ي ذلك الزمان � إلى صك�وك ملكية بما يعرف حاليًّ�ا بالوثائق الملكية، 

وصار لديهم من ضمن حقوق التصرف حق وقف تلك األمالك.

ن�ضوء الوقفيات في البحرين: 
نشأت الوقفيات في البحرين لعدة عوامل، منها:

 حجم البحرين المحدود من حيث المساحة الجغرافية المتميزة، وتكونها  �

من أرخبيل من الجزر. وكذلك لمحدودية عدد السكان فيها طوال فترات 

ازدهاره�ا واألنماط االقتصادية التي اعتمدت عل�ى الموارد الطبيعية من 

البح�ار والينابيع والبس�اتين والم�زارع الممتد حولها ج�داول الماء التي 

)1(  مأخوذ من مهذب األحكام ج22/22.

)2(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد أحمد الدسوقي »دار الفكر«.

)3(  التهذيب ج152/7.

)4(  السنن الكبرى ج143/6 � سنن الترمذي ج 662/3.
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شكلت حدوًدا طبيعية بين األمالك. 

التأثي�ر الدين�ي واالرتباط االجتماعي في فترات نش�وء ه�ذه التجمعات،  �

حيث أثر في أنماط االنتشار الجغرافي للتجمعات السكنية، كما أن تكّون 

ونش�وء التجمعات السكنية بها اش�تمل على الخدمات الدينية متمّثلة في 

بن�اء وتعمير المس�اجد والمآت�م على األراض�ي )الرحماني�ة( وخدمات 

العاملين في البساتين، وما إلى ذلك. 

ويالح�ظ أن معظ�م الوقفيات انعق�دت على أمالك نش�أت متالصقة متجاورة 

في أغلب حاالتها دون طرقات تفصلها بالنس�بة للمزارع والبس�اتين؛ الرتباطها في 

ُج�لِّ األحوال بمس�ارات جداول المياه ومصارف المي�اه الزراعية، فكان مالَّك هذه 

العقارات يستصلحون مزارعهم ويعمرونها ويفلحونها بتوّفر)االستطراق(.

أم�ا البيوت والمباني في المناطق المأهولة، فإن النس�يج العمراني اعتمد على 

احترام خصوصية كل مبنى مس�تقل وتوفير المنفذ من أجل الوصول إليه بما يس�مح 

به العرف وحقوق الجيرة واالنتفاع مع مراعاة الحكم الشرعي في ذلك كله.

اأق�ضام العقارات الوقفية: 
تنقسم العقارات الوقفية من الناحية العمرانية إلى قسمين: 

األول/ الوقف الديني البحت:

أي حب�س األم�وال )الممتل�كات( أله�داف العب�ادة بمعناه�ا الضّي�ق، وهي 

الوقفيات التي تقدم الخدمة الدينية كالمس�اجد والمآتم )الحس�ينيات( والحوزات 

العلمي�ة والمقاب�ر، أو التي تقدي�م الخدمة المجتمعي�ة كالمدارس والمستش�فيات 

والمعاهد.
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اآلخر / الوقف الخيري والذري:

وه�و في الغالبي�ة العظمى من الوقفي�ات التي أوقفت كأمالك ليتم اس�تثمارها 

ًها للصرف على تعمير وإصالح واستمرار وتنمية النوع  وتنميتها ويكون ريعها موجَّ

األول، وكذل�ك لتوفي�ر المصاريف التش�غيلية وتكاليف الصيان�ة وانتظام العبادات 

واستدامة إحياء الشعائر والمناسبات الدينية. 

الحاجة اإلى النظم االإدارية الحديثة:
اتس�عت رقعة الدولة اإلس�المية وتوس�عت مرافقها، ومنها مش�اريع األوقاف 

التي تعددت مصارفها، فبعد أن كانت هذه المش�اريع مقصورة على بناء المس�اجد 

ومس�اعدة الفقراء والمساكين ش�ملت مظلتها المدارس ومراكز التعليم وإنشاء مآٍو 

للعجزة واأليتام والمكتبات العامة والمرافق كالطرقات والجسور والقناطر، ونظًرا 

لهذا التوس�ع ف�ي خدمات األوق�اف وحجمها، تطل�ب األمر تكوين هيئ�ات وأُطر 

تنظيمية بداًل من قيام الواقفين برعايتها بأنفسهم، وهذا األمر جعل الحاكم الشرعي 

يعط�ي إج�ازات في تصريف ش�ؤون الوق�ف لمن هو أه�ل للثقة، ولما يراه مناس�ًبا 

للموضوع حتى تتم المحافظة على هذه األوقاف ورعايتها.

عالقة اإدارة الوقف باالأحكام ال�ضرعية: 
أِع�دَّ ل�ه باب خاص م�ن أبواب الفقه في الش�ريعة بينت فيه أحكامه وش�روطه 

وكيفي�ة اس�تتثماره والتص�رف فيه من قب�ل المتولي�ن والناظرين علي�ه، ووضعه في 

النص�اب الموضوع له وصرفه ف�ي الجهة الموقوف عليها. وقد نص القرار رقم 11 

لس�نة 1991م )1411ه( الص�ادر من رئاس�ة مجلس الوزراء بدول�ة البحرين على 

الالئحة الداخلية لمجلسي األوقاف السنية والجعفرية، الذي احتوى تسع مواد جاء 

فيها أن يتولى مجلس األوقاف اإلشراف على األوقاف وإدارتها واسثمارها وحفظ 

أعيانه�ا وفًقا لمفه�وم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الش�ريعة 
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اإلسالمية واألحكام الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة.

تاأ�ضي�س االأوقاف في مملكة البحرين: 
أواًل/ دور التأسيس: 

بدأت األوقاف الجعفرية بالبحرين كتنظيم إداري بمزاولة نشاطها منذ تأسيسها 

سنة 1972م )1392ه(، وكان رئيسها األول العاّلمة السيد عدنان السيد علوي آل 

عبد الجبار القاروني البحراني الموسوي، وكان له الفضل الكبير في حفظ األوقاف 

المعروف�ة ضم�ن فت�رة تولي�ه األوق�اف بي�ن عام�ي 1927م � 1928م )1346ه � 

1347ه(، إذ قام بعملية مس�ح كامل وشامل لجميع األوقاف في جميع قرى ومدن 

البحرين وقام بتدوينها وتس�جيلها بس�جله المعروف بس�جل العالمة السيد عدنان، 

ال�ذي ُيَعدُّ بح�ّق المرج�ع والدلي�ل األول إلدارة األوقاف الجعفرية ف�ي البحرين. 

وبع�د وفاة العالمة الس�يد عدنان، تولى رئاس�ة األوقاف عدٌد م�ن الوجهاء وصواًل 

إل�ى الدكت�ور محمد علي بن الش�يخ منصور الس�تري وزير العدل حاليًّا، وفي س�نة 

2003م )1424ه( اس�تلم رئاسة األوقاف الس�يد مصطفى السيد محمد القصاب، 

رئيسها الحالي.

ثانًيا/ دور التنظيم وسن القوانين: 

ب�دأت البحرين في مجال األوقاف س�نة 1346ه )1927م(، حيث تأسس�ت 

دائرة األوقاف الجعفرية، تلتها بما يقرب من عشر سنين دائرة األوقاف السنية، وفي 

ع�ام 1977م )1379ه( ص�در أول قان�ون حكومي في تنظيم س�ير وإدارة ش�ؤون 

األوقاف الجعفرية، تلته مجموعة من القوانين وصواًل إلى عام 1996م )1386ه(، 

حيث صدر قرار رقم )5( من رئاس�ة مجلس الوزراء بش�أن تنظيم الالئحة الداخلية 

دت فيه عدد  لمجلس�ي األوق�اف الجعفرية والس�نية الذي احتوى تس�ع م�وادٍّ ح�دِّ

أعضاء المجلس�ين اس�تناًدا إلى المرس�وم رقم )6( لعام 1985م )1405ه( بش�أن 
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تنظي�م مجلَس�ي األوقاف الس�نية والجعفري�ة وإدارتيهما وتحدي�د أعضائهما ومدة 

العضوي�ة فيهم�ا، حي�ث عّين الوجي�ه الحاج أحمد منص�ور العالي رئيًس�ا لمجلس 

األوقاف الجعفرية بتشكيلة أعضائه الجدد الثمانية.

ثالًثا/ دور التطوير: 

أخ�ذت إدارة األوق�اف الجعفري�ة باألس�اليب العلمي�ة ف�ي إدارة ش�ؤونها، 

وب�ادرت مبك�ًرا ف�ي إع�داد كوادره�ا وصق�ل مواهبه�م واالس�تفادة م�ن طاقاتهم 

بالتعلي�م والتدريب، ومن ناحية أخرى أخذت بالوس�ائل العلمية في عملية التطوير 

والتحديث، وقد نحت هذا المنحى وسلكت هذا السلوك مع موظفيها.

وتتن�وع الوقفي�ات التي تش�رف عليه�ا اإلدارة وتديرها وتنميها، فهي تش�رف 

عل�ى عدد كبير م�ن المس�اجد والجوامع من حي�ث مصاريفها التش�غيلية والصيانة 

والخدم�ات األخ�رى، يص�ل عدده�ا إلى م�ا يقرب من أل�ف مس�جد وجامع. كما 

تش�رف اإلدارة عل�ى عدد من الوقفي�ات األخرى، منه�ا أوقاف الذري�ات وأوقاف 

العبادات واألوقاف المخصصة للكتب والخطباء وطالب العلم والمحتاجين.

وم�ن أج�ل تحقي�ق تلك المه�ام انبثق م�ن المجلس ع�دد من اللج�ان يديرها 

أعض�اء مجلس اإلدارة، تقوم بدراس�ة المواضي�ع ذات العالقة واالختصاص، التي 

لها ارتباط وثيق بأقسام اإلدارة:

 لجنة الكشف واإليجارات: وهي اللجنة التي تعنى بتنظيم تأجير العقارات  �

الوقفي�ة م�ن أراٍض للبن�اء ومب�اٍن قائم�ة وبس�اتين عب�ر تفعي�ل الخبرات 

المتوافرة ومراجعة أنظمة التأجير وأنظمة البناء والتعمير. 

 لجن�ة المش�اريع والصيان�ة: وه�ي اللجنة الت�ي ترتبط بالطاقم الهندس�ي  �

لإلدارة، وتقوم بمهام رعاية وتنظيم المشاريع اإلنشائية لإلدارة. 

 لجن�ة المالي�ة واالس�تثمار: وُتعن�ى ه�ذه اللجنة بدراس�ة وتدقي�ق ورفع  �
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التوصيات وكل م�ا يرتبط بأموال اإلدارة، واالعتم�اد المبدئي للميزانية، 

ومتابع�ة األم�وال الوقفي�ة والمديونية، ودراس�ة توفي�ر الم�وارد المالية، 

والعروض االستثمارية.

 لجن�ة التنس�يق والمتابعة: وتعنى ه�ذه اللجنة بمهام متابع�ة تنفيذ قرارات  �

مجل�س اإلدارة وتنس�يق أعم�ال المجل�س م�ع الجه�ات ذات العالقة، 

وبتقيي�م أداء المجل�س واللج�ان المنبثق�ة عن�ه، ومتابعة النظ�م اإلدارية 

والمعلوماتية، ورفع التوصيات لتطويرها.

 لجنة المس�اجد والمآتم: وترتبط هذه اللجنة بأمور البحث الش�رعي فيما  �

يخت�ص باحتياج�ات المس�اجد والمآت�م م�ن تمويل وحل المش�كالت 

المس�تجدة والطارئة ومعالجتها، ومتابعة المس�ائل الشرعية فيما يختص 

بمتطلبات الصرف عليها. 

ح�ضابات االأوقاف: 
تش�رف اإلدارة عل�ى ع�دد كبير م�ن األوقاف، وما ينش�أ عنها من مه�ام تطوير 

واستثمار، مما يستدعي إيجاد نظام محاسبي متطور لحفظ هذه األموال وتبويبها من 

حيث اس�تحقاقات كل جهة موقوفة واس�تحقاقات الصرف على تلك الجهات؛ لذا 

فقد طّورت اإلدارة أس�اليب وأوليات الصرف على الجهات الوقفية بحس�ب توافر 

الرصيد المالي لكل جهة، حيث قامت اإلدارة وبالتعاون مع الشركات المتخصصة 

في تطوير البرامج المعلوماتية وباالستعانة بأنظمة الرقابة المالية بالمملكة، وقامت 

بتنفيذ برنامج الحاسب اآللي لضبط أساليب الصرف.

اأ�ضاليب ال�ضرف واأولوياته: 
تختلف أس�اليب الصرف حس�ب الموقوف إليه، فاإلدارة لها النظارة الرسمية 

عل�ى المس�اجد والجوامع بش�كل عام. أم�ا الحس�ينيات، فإن الص�رف عليها يأتي 
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بموج�ب الوقفيات الموقوفة على هذه المآتم حيث يتم التنس�يق في هذه الحالة مع 

أصح�اب الوالية الش�رعية. وأم�ا المقابر، ف�إن أوجه الصرف تتمح�ور في الصيانة 

وإضاف�ة المراف�ق وتوفي�ر مس�تلزمات التش�غيل والتكفي�ن والدفن. وبصف�ة عامة، 

ف�إن اإلدارة تفعل التنس�يق م�ع الجهات المنتخب�ة وجمعيات النفع الع�ام واألفراد 

المختصين في تحديد أساليب الصرف والصيانة.

االأ�ضاليب المتبعة لت�ضجيع االأفراد والموؤ�ض�ضات من اأجل تقديم االأوقاف: 
نشر الوعي الوقفي في الصحافة المحلية.  �

اإلشادة بالدور الفاعل لكبار الشخصيات المساهمة. �

التواص�ل المباش�ر م�ع الش�خصيات الديني�ة ودع�م األنش�طة التعليمي�ة  �

والفعاليات النفعية. 

التواصل المباشر مع المجتمع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين.  �

 ال�ضعوبات التي يواجهها الوقف الجعفري: 
، ف�إن الوقفيات انعقدت على ملكيات نش�أت في  أ.  الناحيـة العقاريـة: كما مرَّ
زمن لم تكن فيه مبادئ التخطيط المتقن لألراضي واألمالك، وكانت معظم 

األراض�ي متالصقة، ومن دون منافذ وش�وارع رس�مية تخدمها، إضافة إلى 

أن كثيًرا من العقارات الوقفية قد توفي واقفوها منذ عش�رات الس�نين وليس 

لها وثائق ملكيه رس�مية، مما س�اهم في خفض أسعارها وقلة عائد إيجارها 

والحدِّ من اس�تثمارها وتنميتها، وكثير منها معرض لالستقطاع واالستمالك 

في حاالت تخطيطية كثيرة.

ب.  الناحيـة الشـرعية: تالق�ي اإلدارة صعوب�ة في توس�يع مج�االت الصرف 
لتش�مل أوجه صرف حديثه بحس�ب حاجات المجتمع المعاصرة وذلك 

لع�دم مرونة وش�مولية العديد م�ن الوقفيات واقتص�ار أغلبها في الصرف 
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على وجه محدد كالوقفية الحسينية.

جـ. الناحيـة القانونيـة: إن مح�اوالت اإلدارة لتس�جيل أمالكها غير المس�جلة 
تصط�دم بالقان�ون الوضع�ي الذي ين�ص على أن�ه ال وق�ف إالّ في ملك؛ 

ويش�ترط إثب�ات الملكية وتوافر س�ندها قبل تس�جيل الوقفي�ة. ومن جهة 

أخرى، فإن إجراءات التقاضي تستغرق وقًتا طوياًل وتعطل مصالح اإلدارة 

ف�ي القضاي�ا المرفوع�ة على مس�تأجري ومس�تثمري عق�ارات األوقاف، 

وبالتالي تعطيل أموال كثيرة دون تحصيل.

د.  الناحيـة الثقافيـة: ق�د يكون لإلع�الم المق�روء دور كبير ف�ي عملية عزوف 
الناس عن المبادرة بالوقف أو تس�جيله باإلدارة، حيث نشر األخبار السلبية 

التي ق�د ال تعكس الواقع الصحيح، وتتغافل عن نش�ر الصور اإليجابية من 

أج�ل اإلثارة الصحفية لي�س إالّ، مما حدا ببعض الواقفين إلى عدم تس�ليم 

وقفياتهم للجهة الرسمية.

االأ�ضاليب المتبعة للتغلب على ال�ضعوبات: 
عمل�ت إدارة األوق�اف الجعفرية على مخاطبة كل الجهات الرس�مية من  �

وزارات ومؤسس�ات من أجل تس�جيل األراضي الوقفية غير المس�جلة، 

مس�تعينة باإلج�راءات الفني�ة والهندس�ية لتدوي�ن وتوثي�ق م�ا لديها من 

معلومات وبيانات ومعتمده علي الخبرات التي لديها.

تعيين مكاتب متخصصة والبحث بالوثائق المتوافرة والتعاون مع الجهات  �

المهتمة األخرى، وعلى رأس�ها معالي وزير الش�ؤون اإلس�المية الش�يخ 

عبد الله بن خالد آل خليفة ونواب البرلمان والمجالس البلدية. 

التواصل مع الجه�ات التخطيطية بالبالد من أجل رعاية األراضي الوقفية  �

في المخططات العمرانية واإلس�كانية والخدمي�ة، والعمل على حصول 
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ه�ذه األراض�ي عل�ى أفضل ف�رص االس�تثمار والتعمير واالس�تفادة من 

قوانين وأنظمة التعمير والتنمية بالبالد مما يس�ّهل عملية الرقابة على أداء 

المستثمرين.

التنس�يق مع محكمة االستئناف العليا الشرعية الجعفرية، من حيث وضع  �

آلية للوقفيات الجديدة والحصول على المخارج الشرعية ألوجه الصرف 

الحديثة ومتطلبات الصيانة والمصاريف التشغيلية.

وم�ن الناحي�ة القانونية تس�عى اإلدارة إل�ى التعاون مع مكات�ب المحاماة  �

الخاصة لتوفير المرونة في التعامل مع القضايا المرفوعة على المستأجرين 

والمس�تثمرين المتأخرين عن الدفع والذين لم يلتزموا بعقود االس�تثمار 

واالس�تئجار لتس�هيل تحصيل مبال�غ كبي�رة معطلة واس�ترجاع عقارات 

مجّمدة.

العم�ل على خلق الش�فافية ف�ي التعاون بي�ن اإلدارة والمجتم�ع وتفعيل  �

التواص�ل معهم عبر اللقاءات التش�اورية والمخاطبات الرس�مية لتدعيم 

حالة الثقة بين الطرفين واطالعهم على جميع المجريات.

اأهمية الوقف ودوره في حياة الفرد والمجتمع االإ�ضالمي: 
أ/ من الناحية المجتمعية، وفيها يتم:

 السعي إلى توفير الحاجات المستجدة في مجتمعاتنا الحديثة عبر تمويلها  �

من ريع الوقفيات المطلقة.

  إظه�ار الواجه�ة الحضاري�ة للجه�ة الت�ي تنتمي إليه�ا عبر تقوي�ة الوعي  �

الديني واالجتماعي، وإقامة المشاريع التي تخدم هذا التوّجه ومنها إنشاء 

المعاهد والمدارس التي تعنى بنشر الوعي الديني والثقافي.

التوجه إلى اإلعالم الحديث، كافتتاح وتش�غيل قنوات فضائية متخصصة  �
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وإنشاء مواقع على اإلنترنت.

ب/ من الناحية االستثمارية وفيها يتم: 

س�عي اإلدارة لتطوير االس�تثمار العقاري ألمالك الوقف بحسب ما توّفره  �

القواني�ن واألنظمة التعميرية ف�ي مناطق تواجد هذه العق�ارات، والعمل 

على التكامل مع المشاريع التي تقيمها الدولة.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ عبد اهلل النمر )نا�ضط اجتماعي(:

اس�ة ف�ي المجتمع  لم�اذا َنُع�دُّ التع�رض لمواضيع األوق�اف من األمور الحسَّ

الشيعي؟

المحا�ضر:
اس�ة، وم�ا يجعله ذلك هو  ليس موضوع األوقاف أساًس�ا من المواضيع الحسَّ

الن�اس أنفسهم،ألس�باب كثيرة، همها ع�دم ثقافتهم بالموض�وع. ولمعالجة ذلك، 

نتع�اون مع الجه�ات التخطيطية في البلد لتس�اعدنا ف�ي صياغة الرؤية المس�تقبلية 

الس�تثمار الوق�ف، والحق يق�ال، إنها ال تبخ�ل علينا في ذلك؛ فعلى س�بيل المثال 

س�اعدتنا ه�ذه الجه�ات عل�ى تأجي�ر قطع�ة أرض وقفي�ة بمبل�غ 32،000 دينار � 

320،000 ري�ال س�عودي � بعد أن كانت مؤجرة بمبل�غ 1،500 دينار � 15،000 

ريال � وغيرها مما شابه. ومثل هذه النتائج ال تكون بطبيعة الحال موضع حساسية. 

االأ�ضتاذ ر�ضي الجنبي )نا�ضط اجتماعي(:
هل هناك صعوبة واجهت التجربة الوقفية البحرينية في العقارات أو البس�اتين 

أو األمالك الموجودة في القطيف والعائدة في ريعها إلى جهة ما في البحرين؟
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المحا�ضر:
هنال�ك بعض الوقفيات الموجودة في القطيف واألحس�اء أو العراق، ووجهة 

صرفه�ا ف�ي البحرين، وهي في معظمها غير موثقة، مثلما توجد أوقاف في البحرين 

تع�ود مصروفاته�ا إل�ى جهات ف�ي األحس�اء أو القطي�ف، واإلش�كالية فيها تكمن 

عند اس�تصدار الش�يكات النقدية لتحويلها للجهة المس�تحقة، ولع�ل الصعوبة غير 

موجودة في الوجهة الثانية، لكن الصعوبة في الوقفيات القطيفية مع قلة عددها التي 

واجه�ت صعوب�ة صرفها في البحرين، ونعمل حاليًّا عل�ى متابعة تلك األوقاف عن 

طريق ابتعاث المندوبين من قبلنا للحصر والتسجيل والتوثيق. 

االأ�ضتاذ عزت ال�ضفار )م�ضرفي(:
ف�ي الحقيق�ة، ل�ديَّ العدي�د من األس�ئلة. هل م�ا زال�ت الناحية الش�رعية من 

خ�الل تجربتكم تمثل عقبة وصعوبة أمام الوقفي�ات من ناحية التحويل والتصريف 

والتعدي�ل؟ أو م�ن خالل تأثيرها على المرونة في التصرف س�واًء في الوقف نفس�ه 

أو فيم�ا ه�و عائد عنه؟ ث�م، هل توجد أف�كار مبتكرة وجديدة تأمل�ون من األوقاف 

تغطيته�ا نظًرا لالحتياج�ات الجديدة التي يفرضها الزمن المتغي�ر والتي ال تخدمها 

األوقاف الحصرية المحددة؟

وأخي�ًرا، هل توجد لديكم هيئة أوجهة استش�ارية تنصح�ون الواقف بالرجوع 

إليها قبل أن يوقف بغية تبادل اآلراء إليجاد الوجهة التي يستفاد منها بشكل أفضل؟ 

المحا�ضر:
ا، لكونها تحت قاعدة  مسألة استبدال الوقف من موقع إلى آخر مسألة صعبة جدًّ

»الوقف على ما أوقف عليه«، وفي الوقت ذاته، فإن هذه الصعوبة، ولحسن الحظ، 

قد أدَّت إلى المحافظة على األوقاف التي أصبح مردودها ضعيًفا بإحالل التخطيط 

الحديث. ولعلِّي أقع، كمهندس تخطيط، بين ثقلين؛ أولهما شرعي، واآلخر مهني، 
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وعن�د ح�دوث أيِّ تخطيط ال ُب�دَّ أن أطرح ال�رأي الفني المهني مع ض�رورة التزام 

الجانب الشرعي في الوقت نفسه. 

وع�ن مس�ألة توجيه ريع الوقف لجهات حديثة عندم�ا يكون هنالك فائض في 

أح�د األوق�اف، فإننا ننقل المس�ألة لقضاة المحكمة الش�رعية، ونش�رحها جازمين 

بحك�م التخصص والخب�رات الموج�ودة لدينا من الناحي�ة المالية واالس�تثمارية، 

مؤكدي�ن ع�دم الحاجة إلى فائض ريع هذا الوقف، وقد يجيز لنا القضاة الش�رعيون 

بتغيي�ر جه�ة الص�رف لجهة مقارب�ة تحت قاع�دة الوقف عل�ى ما أوق�ف عليه، ثم 

األق�رب فاألق�رب في جهة الصرف الخيري. أما ما يخص الجهة االستش�ارية فهي 

ممثلة بالمحكمة الشرعية الجعفرية العليا في البحرين. 

االأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
ذكرت أن جزًءا من ريع األوقاف يصرف على المساجد. وسؤالي، أال تصرف 

الدولة من ميزانيتها على المساجد الشيعية؟

المحا�ضر:
تص�رف األوق�اف من ريع المس�جد على المس�جد، ولكن هناك خطة س�نوية 

خل،  إلنش�اء وهدم جوامع على حس�اب الدولة، وغالًبا تكون المس�اجد عديمة الدَّ

على عكس المساجد الغنية التي تصرف على نفسها.

ال�ضيخ �ضليمان اأبو المكارم )عالم دين(:
ه�ل لديكم نش�رات تصدر بش�كل دوري تعن�ى بتجربتكم ف�ي إدارة األوقاف 

لالستفادة منها؟

المحا�ضر:
ص�در العدد األول هذا الش�هر كخطوة تطويرية تقدمية من نش�رة تحمل اس�م 
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»منب�ر األوقاف الجعفري�ة«، تعنى بالوقفي�ات ومتعلقاتها، وال يخف�ى على أحد أن 

إدارة األوقاف القائمة منذ ثمانين س�نة كمؤسس�ة كانت تتبع األس�اليب القديمة في 

تعاطيه�ا، أما ف�ي الوقت الحال�ي فهناك أنظمة حاس�وبية وآلية حديث�ة وأنظمة أكثر 

تط�وًرا لرص�د أمالك األوقاف. كما يوجد توجه حدي�ث لتصميم موقع اإللكتروني 

مختص. هذا التطور الحاصل س�يقابله حتًما تطور في الطاقم التوظيفي، وقد بدأت 

اإلدارة بزي�ادة ميزاني�ة التدريب بالتعاون مع مؤسس�ات الدولة األخرى، كما عنيت 

وزارة المالية بإقامة دورات مجانية تم ابتعاث موظفينا إليها. 

االأ�ضتاذ كاظم غزوي )موظف اأهلي(:
نالح�ظ ف�ي منطقة القطي�ف أن كثي�ًرا من األوق�اف من جهة ال يع�رف وجهة 

وقفه�ا، وال يعرف من جهة أخرى أفراد المجتمع ما عالقتهم بها، فما هو دور إدارة 

األوق�اف ف�ي تعري�ف المجتمع بمدى االس�تفادة منه�ا؟ وما هو دوره�ا في عملية 

إيصال المعلومات إلى الناس؟ 

المحا�ضر:
ا يخص جميع ش�رائح المجتمع، كالمس�اجد، فإننا نتعاون  إذا كان الوقف عامًّ

ا بجهة  مع المجالس البلدية والصناديق الخيرية في العمل، أما إذا كان الوقف خاصًّ

معين�ة، فإنن�ا نق�وم بوضع ملف خ�اص لكل جهة م�ن حيث وقفيات�ه وجهة صرفه، 

ونكون على تواصل مع إدارة تلك الجهات. 

ويتض�ح م�ن خ�الل ذل�ك أن إدارة األوق�اف الجعفري�ة ليس�ت بمع�زل ع�ن 

المجتمع، بل هي في حالة تواصل دائم ومباش�ر معهم أو مع المجالس البلدية التي 

تمثلهم، ومع اإلدارات المختلفة والقائمين على الصناديق الخيرية. 

االأ�ضتاذ محمد الخليفة )رجل اأعمال(:
اإلض�اءة الفني�ة واإلدارية في األوق�اف من األمور التي تس�تحق الرصد، لكن 
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بالنظ�ر إلى الناحي�ة العملية وبالرجوع إلى الحركة التقليدي�ة، فاألوقاف تبقى واقًعا 

ب�دون فائ�دة تذكر للمجتم�ع، فمتى نرى األوقاف وقد س�اهمت في فت�ح المعاهد 

والمدارس وتطوير المشاريع الخيرية؟ 

ولق�د ذك�رت من خالل المحاضرة أن أفراد المجتمع ال يوقفون مثل الس�ابق، 

وف�ي نظ�ري أن عدم وج�ود الفائ�دة الظاهرة من األوق�اف هي الس�بب في عزوف 

المجتمع عنها.

المحا�ضر:
نأم�ل ب�كل تأكيد تغطي�ة االحتياج�ات الحديث�ة للمجتم�ع، لكننا ال نس�تطيع 

الس�يطرة عل�ى أوجه الص�رف بنقلها م�ن جهة إلى أخ�رى إالَّ بوجود إذن ش�رعي، 

فوظيف�ة إدارة األوق�اف الجعفري�ة إدارة للوق�ف وليس للتحكم في�ه، ألن ذلك من 

ضم�ن وظيف�ة الحاكم الش�رعي ممثاًل بأصح�اب الرخص والترخي�ص وهم قضاة 

المحكم�ة الش�رعية. وفي حالة طل�ب التصرف في جهة مغايرة، فان الس�ؤال يوجه 

أواًل إلى القضاء بالس�ماح أو عدم الس�ماح بالتصرف في ريع تلك األوقاف. وأكاد 

أج�زم وأؤكد أنه ال توجد وقفية قديمة أو حديثة تتوجه لرعاية مقتضيات المش�اريع 

الحديثة، لكن هناك س�عي من أجل التواصل مع الواقفين الجدد للوصول إلى هذه 

الغاية.

المهند�س نبيه البراهيم )ع�ضو المجل�س البلدي بمحافظة القطيف(:
إن معظ�م األوق�اف قديمة قد اقتضى زمانها أن يك�ون لها جهات معينة تتوافق 

وثقافت�ه وحاجت�ه، ولكننا نحتاج اآلن وفي الوقت الحاضر إلى أوقاف تتماش�ى مع 

الحاج�ات العصري�ة وإلى من يكيِّ�ف هذا الموضوع ش�رًعا من أه�ل االختصاص 

الذين يملكون القدرة االستنباطية الجريئة.

وقد اطَّلعُت شخصيًّا على كثير من األوقاف، فوجدت أن الحاجة التي أوقفت 
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م�ن أجلها قد انتفت أو أن االس�تفادة منها لم تعد مجدي�ة، وعلى ذلك، فإننا بحاجة 

إلى قرار حاسم مستند على أدلة شرعية إلعادة النظر في هذا الموضوع.

المحا�ضر:
ش�خصيًّا، لم ألق صعوبة في التعامل مع اآللي�ة المتبعة الموجودة حاليًّا، وهي 

ا في  الرج�وع إلى قضاة محكمة االس�تئناف الش�رعية ف�ي توصيف ما ن�راه ضروريًّ

ش�أن أوج�ه الصرف والحصول على إج�ازات التصرف فيها ش�رعيًّا، خصوًصا في 

الحاجات الماسة، وغالًبا ما نحصل على اإلجازات بشكل واضح وصريح.

االأ�ضتاذ زكي ال�ضيف )موظف اأهلي(:
هل هناك تعاون مالي بين األوقاف الجعفرية والوقف السني في إنشاء مشاريع 

خدمي�ة تخ�دم المواطنين عامة كإماط�ة األذى عن الطريق، أو إعان�ة الفقراء وكفالة 

المساجين مثاًل؟ وهل هناك أوقاف شيعية تقوم عليها جهات سنية والعكس؟

المحا�ضر:
التع�اون بي�ن هاتي�ن الجهتين تع�اون كبير ف�ي األم�ور اإلدارية واالستش�ارية 

والتخطيطي�ة. أما فيما يخص الوقف المش�ترك فهو غير موج�ود وإن وجد فال علم 

لي به كونه غير مسجل رسميًّا.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
نش�كر المهندس ع�ون الخنيزي وزم�الءه الكرام على حضورهم وتش�ريفهم 

دنا المهندس  ا بقبولهم هذه الدعوة والمشاركة. وقد زوَّ لمنتدانا، ونحن س�عداء جدًّ

ا، لما لألوقاف من أهمية في مجتمعنا. ولي  عون في هذه األمس�ية بتجربة مهمة جدًّ

أن أشيد بتعاون اإلخوة من البحرين طوال الفترة الماضية بكل ما لديهم من خبرات 

وتجارب، ابتداًء من تجربتهم في حقوق اإلنسان، وفي االنتخابات البلدية أو الغرفة 
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ثونا به ع�ن تجربتهم ف�ي إدارة األوق�اف الجعفرية. فما  التجاري�ة، وأخي�ًرا بم�ا حدَّ

سمعناه في هذه األمسية هو مدار اهتمام الكثيرين، ويمكن أن نستخلص منه الكثير 

م�ن الفوائد، منها ما اقترح�ه أحد اإلخوة من إيصال هذه التجرب�ة للعلماء القائمين 

على محكمة األوقاف والمواريث في محافظة القطيف، وكذلك األحس�اء، بهدف 

استثمار هذه التجربة واالستفادة منها، وبخاصة ما اقترحه فضيلة الشيخ سليمان أبو 

المكارم من فكرة فصل دائرة األوقاف عن المحكمة حتى تقوم اإلدارة بالقيام بدور 

ا.  متميز ومتكامل في إدارة هذا المرفق المهم جدًّ
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ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

من مواليد العوامية عام 1977م )1397ه(. �
ًمـا للغـة العربيـة فـي مدرسـة الخويلدية  � يعمـل حاليًّـا معلِّ

الثانوية.
حصـل على شـهادة البكالوريوس في اللغـة العربية وآدابها  �

من جامعة الملك سعود عام 2000م )1421ه(.
حصل على درجة الماجسـتير فـي األدب والنقد من جامعة  �

الملك سعود عام 2005م )1426ه(، وكان عنوان الدراسة 
»شعر مصطفى جمال الدين. دراسة فنية«.

لـه كتاب تحـت الطبع بعنـوان المنهـج الجمالي فـي النقد  �
األدبي.

له مجموعة من البحوث تحت الطبع.  �



قراءة في شعر مصطفى جمال الدين

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم. وأسعد الله مساءكم أيها اإلخوة الكرام.

أحييك�م جميًعا ش�عراء وأدب�اء ومهتمين في ه�ذه الليلة التي أتمن�ى أن تكون 

متميزة بتميز باحثها ومبحوثها الشاعر الكبير المرحوم الكبير السيد مصطفى جمال 

الدي�ن. وي�روق ل�ي ابتداًء أن أهنيء األس�تاذ عبد الل�ه فيصل الرب�ح لحصوله على 

رسالة الماجستير في دراسته الفنية لشعر السيد مصطفى جمال الدين، ويحق لنا أن 

نغبط أنفسنا جميًعا بناقٍد برز في منطقٍة يتأصل فيها الشعر حضوًرا وال تواكب ذلك 

حركة نقدية توازيه وتدفعه لألمام. 

ف�ي ه�ذه الليلة، نحتفي باألس�تاذ عبد الل�ه فيصل الربح لحصول�ه على درجة 

الماجس�تير في النقد، ونتمن�ى مزيًدا من االنفتاح على المج�ال النقدي ذي الصبغة 

الدراسية الفنية.

ن�س المحا�سرة:
ُيَعدُّ هذا البحث دراس�ة فنية في ش�عر الش�اعر العراقي الس�يد مصطفى جمال 
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الدين، وهو شاعر عاش في الفترة ما بين 1927 � 1996م )1346 � 1417ه( بين 

مدينتي النجف وبغداد وقرية س�وق الش�يوخ بالعراق، قبل أن ينتقل في نهاية حياته 

إلى دمش�ق هرًبا من بطش النظام في العراق. أكمل دراسته في المدارس الدينية في 

النجف، وأردفها بالدراسة األكاديمية بحصوله على درجة الدكتوراة في اللغة العربية 

من جامعة بغداد. وُيصنَّف من شعراء المدرسة الكالسيكية في الشعر العراقي، فهو 

لم يخرج عن القصيدة العمودية المكتوبة على أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

دخل في صراعات عديدة أكس�بت ش�عره نوًعا من الخصوصي�ة، وهذه الصراعات 

تمثل�ت ف�ي مواقف�ه م�ع قي�ادات الم�دارس الدينية ف�ي النج�ف ومطالبت�ه بتطوير 

المناه�ج فيها، وكذل�ك موقفه من النظام العراقي ومعارضته ل�ه، وقد وظف الكثير 

من قصائده في هذا المجال. له ثقافة واس�عة واطالع جيِّد على الش�عر الحداثي، إذ 

كتب أبحاًثا حول بعض رموزه مثل أدونيس، واس�تطاع من خالل ذلك االطِّالع أن 

يرتقي بمستوى قصيدته العمودية. ركز في شعره على البحور الشعرية الهادئة، ومن 

أبرزها بحر الخفيف، وذلك التس�اعه للجمل الش�عرية الطويلة التي تتطلبها طبيعة 

قضاياه التي يطرحها.

وتتأس�س هذه الدراسة على ديوان الش�اعر الذي ضم جزًءا من نتاجه الشعري 

61 قصي�دة، إضافة إل�ى 13 قصيدة وردت له في كتاب س�يد النخيل المقفى، وهو 

كتاب مؤلف من مجموعة مقاالت لعدد من الكتاب.

�ضبب اختيار المو�ضوع:
 تميز تجربة الشاعر الذي وظَّف شعره من أجل قضية الشعب العراقي ومحنته 

مع النظام البعثي الذي أطبق على حريته وسامه الخسف والعذاب. 

 إيجاده إليقاع متميِّز في الش�عر يس�تحق الدراس�ة، رغم محافظته على الشكل 

العم�ودي للقصي�دة، إضاف�ة إل�ى احتوائ�ه مضامين االغتراب وش�عر المناس�بات 
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والصراع األدبي بين المحافظة والتجديد، التي كانت متميِّزة من بين جميع الشعراء 

العراقيين.

 إنه لم يحَظ � فيما أعلم � بدراس�ة مس�تقلة لش�عره، ولعلَّ هذه اإلش�كالية هي 

التي جعلتني في موقف مواجهة للنص منفرًدا من أجل فتح باب القراءة واس�تجالء 

، فإن هذا البحث يهدف إلى تس�ليط الضوء  ش�عر هذا الش�اعر رؤية وأداة. ومن ث�مَّ

على تجربة هذا الشاعر مما سيوفر مصدًرا مستقاًل لدراسة شعره.

اأهداف البحث: 
 البحث في الروافد التي تش�كل الذاكرة اإلبداعية الش�عرية للشاعر، وإلى  �

أيِّ مدى ساهمت في تكوين شخصيته الشعرية. 

 استجالء مالمح نظريته � بوصفه ناقًدا � في اإليقاع الشعري ومدى تأثيرها  �

في شعره من عدمه.

 دراس�ة الخصائص الفنية المميزة لشعره، ومدى تأثير المضامين الشعرية  �

في الشكل الفني للقصيدة.

الدرا�ضات ال�ضابقة:
لم يحَظ الش�اعر مصطفى جمال الدين بأية دراس�ة تفصيلية مفردة عن ش�عره، 

وال يوجد إصدار خاص يتحدث عنه سوى كتاب )سيد النخيل المقفى(، وهو إعداد 

مجموع�ة م�ن الكتاب، صدر في الذك�رى األولى لوفاته ع�ام 1997م )1418ه(، 

وح�وى مجموعة م�ن كلمات التأبين وقصائ�د الرثاء فيه، إضافة إل�ى مجموعة من 

القصائ�د الخاص�ة به مما ل�م يرد في الدي�وان، ومجموعة قليلة م�ن المقاالت التي 

تحدثت عنه بوصفه باحًثا علميًّا في المجاالت الدينية واللغوية، ناهيك عن مقالتين 

تناولتاه شاعًرا، وهما: مفاتيح النص الشعري في ديوان مصطفى جمال الدين لنعيم 

الياف�ي، وقد نش�رت هذه الدراس�ة ضمن مجموعة مقاالت للكاتب ف�ي كتابه مرايا 
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المتخال�ف. والمقالة األخرى هي: مصطفى جمال الدي�ن واجتياز العاصفة لخالد 

محي�ي الدين البرادعي. باإلضاف�ة إلى بعض المقاالت المتفرق�ة التي تحدثت عن 

حياة الشاعر وأشارت إلى شعره بشكل عابر، مثل: 

 من أعالم الشعر النجفي. الشاعر المبدع مصطفى جمال الدين، للدكتور  �

إبراهيم العاني. وكانت جزًءا من كتاب النجف األش�رف. إس�هامات في 

الحضارة اإلنسانية، إعداد مجموعة من الكتاب. ج2، 101 � 113.

 مقال ألحمد الحبوبي ضمن كتابه مقاالت ممنوعة، 51 � 54. �

 مق�ال الع�راق ف�ي وج�دان مصطف�ى جم�ال الدي�ن لرياض الحس�يني؛  �

وق�د نش�ر ف�ي صحيف�ة األهال�ي الع�دد 11 بتاري�خ 2002/11/1م 

)1426/8/26ه(.

وإذا استثنينا مقالتي نعيم اليافي وخالد البرادعي، فإن جميع المقاالت السابقة 

ال ترقى إلى مس�توى الدراس�ة األدبية المتخصصة، فحديثهم كان منصبًّا على حياة 

الش�اعر بالتحديد، إضافة ألن كتَّابها جميًعا قد تأثروا بش�كل مباشر بمقدمة الديوان 

التي دبَّجتها يراعة مصطفى جمال الدين نفس�ه، مس�تهلكة ما يقرب من مئة صفحة، 

فنجد في كثير من تلك المقاالت أثًرا واضًحا ال ينكره مطَّلع. 

منهج البحث المتبع في الدرا�ضة: 
المنهج الوصفي التحليلي، وذلك على النحو التالي:

أواًل/ رصد نتاج الشاعر، وذلك من خالل: 

 قصائد الديوان. �

 قصائده الموثقة خارج الديوان. �



417 قراءة في �سعر م�سطفى جمال الدي�

ثانًيا/ تصنيف النتاج الشعري بعدة طرائق، هي:

ت حياته الشعرية بثالث مراحل، هي: أ � بحسب المرحلة، إذ مرَّ

 مرحل�ة البداي�ة، 1927 � 1953م )1345 � 1372ه(؛ وه�ي مرحل�ة  �

التكوين العلمي والثقافي للشاعر.

 مرحل�ة النض�ج، 1953 � 1981م )1345 � 1401ه(؛ وه�ي مرحل�ة  �

التدريس في الجامعة باإلضافة لتكوين جماعات أدبية منظمة.

 مرحلة الغربة عن الوطن، 1981 � 1996م )1401 � 1416ه(؛ التي تبدأ  �

بهجرته عن العراق مرغًما حتى وفاته بدمشق عام 1996م )1416ه(.

ب � بحسب المضمون الذي تتناوله القصيدة.

ج � بحسب اإليقاع الشعري للقصيدة.

 م�ن خ�الل توصي�ف تل�ك التقس�يمات نخ�رج بالرواف�د التي كون�ت ذاكرته 

الشعرية، ونستطيع االنتقال إلى الدراسة التحليلية للنص الشعري.

ثالًثا/ العمل على النص الشـعري مباشـرة الستكشـاف أبرز الخصائص الفنيِّة 
للنص، وذلك بتحليل:

التش�كيل بالصورة الشعرية ووسائلها، س�واء كانت هذه الوسائل أشكااًل  �

م�ن البالغ�ة العربية القديمة أو تطوًرا في اس�تثمار عناص�ر الصورة مثل: 

الصوت، الضوء، اللون، الحواس البشرية، وما شابه.

الموسيقى الشعرية. �

الموسيقى الخارجية. �

اإليقاع. �

الرمز. �
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رابًعا/ التناص.

ومن خالل ذلك نستخلص النتائج التي تحاول اإلجابة عن سؤال: ما الخواص 

الفنيَّ�ة التي تحلَّى بها ش�عر مصطفى جمال الدين؟ كما نحاول اس�تخالص العالقة 

بين المضمون الشعري للنص والخاصية الفنية له.

ف�سول الدرا�سة: 
الف�ضل االأول:

خّصص لدراسة أبرز الروافد التي شكلت شاعرية مصطفى جمال الدين، وقد 

قسمتها إلى أربعة روافد رئيسة تناولت كالًّ منها على حدة؛ وهي:

1 ـ البيئة النجفية المحتفية بالشعر:

نرك�ز هن�ا على ميزتين م�ن مزايا النجف األش�رف طالما ركز عليهما الش�اعر 

نفسه في حديثه عن هذه البيئة، وهما:

أ. القراءات المتنوعة:

فالنج�ف، كانت وما زالت، من أكثر الم�دن القارئة والمنفتحة على نتاج األمة 

العربية، وما يصل مترجًما إلى العربية في مجتمع كان يعيش االنغالق ومواجهة أيِّ 

اه مصطفى جمال الدين ب� »الفكر المنفتح في  مدٍّ يأتي له من الخارج، وهذا ما س�مَّ

المجتمع المنغلق«.

ب ـ مدينة الوافدين:

م�ن المع�روف أن النجف األش�رف مدين�ة علمي�ة يقصدها الكثير م�ن الطلبة 

المس�لمين الش�يعة من ش�تى أنحاء العالم لتحصيل العلوم الش�رعية، وهم يمثلون 

ثقاف�ات متنوعة أتوا به�ا من بالدهم. وإذا أضفنا إلى ه�ذا تركيزهم في مرحلة مدير 

الندوات على دراسة اللغة العربية وآدابها للتمكن من التعامل مع النص الديني، فإن 
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الذائق�ة اللغوية واألدبية للطالب النجفي س�ترتفع وتزهو حتًما مع دراس�ته. ولنا أن 

نضي�ف إلى ذلك المكتب�ات الضخمة، التي خدمت الكثير م�ن الطلبة ووفرت لهم 

الكتاب في ظِل شظف العيش وندرة الموارد المالية. 

ف�ي هذا المجتمع، ينش�أ طالب العل�وم الدينية في جوٍّ من الجدي�ة ال يدع وقًتا 

لم�ن أراد التحصي�ل العلم�ي إالَّ للدراس�ة، وكذلك ف�إن طبيعة النج�ف المحافظة 

الت�ي ال يتوف�ر فيها ما يلهي الش�باب عن دراس�تهم أو يخرجهم ع�ن تحفظهم، كل 

ذلك جعل رجال العلم وطالبهم يخترعون مناس�بات عديدة للترويح عن أنفس�هم 

المك�دودة المتعبة وتناس�ي فقرهم المدق�ع. وعن تلك المناس�بات يقول مصطفى 

جم�ال الدي�ن »فكانت تلك الحفالت هي المتنفس الوحيد الذي يجد الش�اب فيها 

ولعه المفضل«.

وق�د تتط�ور محاف�ل تل�ك المناس�بات لتتح�ول إلى مع�ارك أدبية تط�رح فيها 

األفكار المتخالفة حول أهم الموضوعات السياسية واالجتماعية، فيتسابق الشعراء 

كل إلبداء موقفه من هذه المعركة منتصًرا لهذا الش�اعر أو ذاك، فتنش�أ معارك أدبية 

ونقائض شعرية، تستمر حسب أهميتها وأهمية هذا المحتفى به وكثرة المحتفين به. 

في هذه البيئة نشأ مصطفى جمال الدين، وشارك في تلك االحتفاالت بقصائد 

ض�اع معظمها، فقد كان يش�ارك في المناس�بات العامة بقصائ�د في والء النبي ص، 

مثل قصيدته الشهيرة في ذكرى المولد النبوي الشريف:

وعوُدُه��ا الزم�اُن  يب�َس  أم�ة  ع�ودي ألمس�ِك ينطلْق من�ك الغُدي�ا 

أمل�ُدم�ا ش�عَّ ف�ي دم�ِك النب�يُّ محم��ُد النب��وِة  نب�ِع  م�ْن  �اُن  ريَّ

 2 ـ الدراسة الدينية واألكاديمية:

لتخصص الش�اعر في دراس�ة العلوم الدينية واللغة العربية أهمية بارزة في هذا 

الحقل من العلوم، مما يزيد من اهتمامات الطالب بالشأن األدبي، كذلك تخصصه 
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في دراس�ته األكاديمية في مجال الش�ريعة في مرحلة الماجستير، وفي مجال النحو 

واللغ�ة ف�ي مرحلة الدكتوراة، إضافة لتدريس�ه لمقررات تابعة لهذي�ن الحقلين وما 

يتعل�ق بهم�ا، مما ترك أثًرا واضًحا عل�ى جوانب تفكير الرجل بش�كل عام، ونتاجه 

الشعري بشكل خاص.

3 ـ الجذر التراثي:

نعلم تماًما أن الدراس�ة الدينية التقليدية في الحوزة العلمية تس�هم في رس�وخ 

حب التراث عند الطلبة، ويضاف إلى ذلك عنصر آخر يلحق بالدراس�ة الدينية وهو 

التاريخ اإلس�المي مما يولد رصيًدا ثقافيًّا يس�تقرُّ في ذاكرة الشعراء ليرفد إبداعاتهم 

بشكل واضح.

ونستطيع إجمال مؤثرات الجذر التراثي التي رفدت شعر مصطفى جمال الدين 
في أربع ظواهر، هي:

 استلهام األحداث التاريخية. �

 العالقة مع النصوص التراثية. �

 رمزية كربالء. �

 األسطورة.  �

4 ـ األفكار السياسية:

النجف األش�رف مدينة علمية بالدرجة األولى، ولم يكن للنجفيين اهتمامات 

بالسياسة، إالَّ أنه من المسلمات أنها من أهم مدن العراق، وأنه ال ُبدَّ لها أن تستجيب 

لمتغي�رات العصر الذي أصبح العربي معه يتابِع األحداث السياس�ية ويتفاعل معها 

رغم أنفه. 

وأبرز من تحمس للتيارات السياسية من الشعراء هم أبناء المدرسة الكالسيكية 
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الحديث�ة. وقد تميز ش�عر ه�ذه المدرس�ة برصد المواق�ف السياس�ية واالجتماعية 

والثقافية وتضمينها الشعر. وتتشكل النظرة السياسية لشعراء هذه المدرسة في نقاط 

هي على التوالي:

 الوطن/ العراق. �

 القوميَّة/ الوطن العربي. �

 الدين/ العالم اإلسالمي. �

 اإلنسان/ قضايا الحرية في العالم. �

 وإلى هذه المدرس�ة ينتمي ش�اعرنا الذي دفع ثمن مواقفه غالًيا، وذلك بالبعد 

عن الوطن تجنًبا لقمع النظام القائم في بالده. 

الف�ضل الثاني:
ارت�أت الدراس�ة تصنيف ش�عر جمال الدين إل�ى المضامين المس�تخلصة من 

ش�عره، بغض النظر عن الغرض التقليدي الذي انضوى المضمون بين طياته، وهي 

على أربعة مضامين:

1 ـ شعر المناسبات:

انقسم شعراء المناسبات في النجف إلى قسمين:

 قسم لم يتعدَّ إطار المناسبة بل ظل حبيس موضوعها. �

 قس�م اس�تثمر المناس�بة لبث القضايا التي تش�غل ذهنه سياس�ية كانت أو  �

أدبية أو دينية أو اجتماعية، ولم َيَدُعوا أيِّ مناسبة إالَّ واستثمروها إليصال 

أصواتهم إلى أنحاء العالم اإلسالمي. ومن أبرز شعراء القسم الثاني، هو 

شاعرنا مصطفى جمال الدين. 

ومن خالل دراس�ة ش�عر المناس�بات عن�د مصطفى جمال الدي�ن، نجد أنه قد 
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اس�تثمر تلك المناس�بات وخرج بها من إطار المدح والرث�اء وغيرها من األغراض 

التقليدي�ة إلى موضوعات تمس واقع جيله وقضاياه، وأبرز تلك الموضوعات التي 

حلق فيها جمال الدين فوق سماء المناسبة، هي:

أ ـ الصراع بين المحافظة والتجديد في األدب:

م�ن المعروف أن العراق كان من أوائل البالد العربية التي بادرت إلى التجديد 

في الش�عر العربي الحديث، وال س�يَّما في مجال الش�عر الحّر، ولكن البيئة النجفية 

المحافظ�ة تختل�ف ف�ي اس�تقبالها لهذا النوع م�ن التجدي�د. وبالتالي، فقد نش�أت 

الخالفات بين أدبائها حول تقبل التجديد في الشعر العربي!

وفيم�ا يتعلق بش�اعرنا جمال الدين، مع أنه لم يخ�رج على القصيدة العمودية، 

إالَّ أن موقف�ه م�ن التجديد في ش�كل القصيدة العربية قد اتَّس�م باالعت�دال، فهو لم 

يهاج�م الجديد لمجرد كون�ه جديًدا، ولم يزدِر القديم لمجرد قدمه، فموقفه واضح 

د في صفة الجمال والعذوبة، فيقول: وصريح بأن اإلبداع/ الشعر موحَّ

ج�ري�ٌر علي��ِه  غنَّ��ى  ع��وًدا  ِخَب�اُءإنَّ  وت��اَه  خيم��ٌة  فانتش�ْت 

�ك�وُر ف�ي مج�ِد كوخ��ِه األبه�اُءه�و ذاَك الع�وُد ال�ذي نازع�ْت جي��

ال��� في��ه  تغ�ي�ر  واح�ٌد  �لحُن والس�حُر وال�رؤى والعطاُء وت��ٌر 

ب ـ نقد الحوزة العلمية:

ه مصطفى جمال الدين النقد أو حتى االنتقاد للحوزة � وهو نفس�ه  حينم�ا يوجِّ

هه من باب الحرص على أن تظهر بالشكل المالئم لمكانتها،  من نتاجها � فإنما يوجِّ

وأن تؤدَي واجباتها على أتم وجه.

ونقده للحوزة كان من خالل وجهتين رئيستين، هما:

موقفها العملي من قضايا األمة. �

نظامها وآلية سير التعليم فيها. �
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ج ـ المواقف السياسية:

نجد الش�اعر في أكثر من مناس�بة ينتقل من مضمون المناس�بة كالمدح والرثاء 

وما شابه إلى طرح قضية سياسية مهمة يعرض فيها موقفه السياسي الذي يتبناه.

ولعل أبرز األفكار التي طرحها جمال الدين في هذا المضمار، هي:

الظلم الواقع على الشعب العراقي في ظل نظام صدام حسين. �

القضايا العربية واإلسالمية. �

2 ـ القضايا الوطنية والقومية:

بما أن األفكار السياس�ية ُتَعدُّ من أهم الروافد المش�كلة إلبداع ش�اعرنا، فمن 

الطبيعي أن يطغى هذا الرافد على سطح شعره، فنجده يتناوله في مختلف نصوصه.

ومضامين القضايا الوطنية في شعره تنقسم إلى قسمين رئيسين:

قضايا الوطن/ القطر )العراق(. �

قضاي�ا األم�ة العربي�ة/ اإلس�المية ف�ي صراعاته�ا م�ع الع�دو الصهيوني  �

والغرب.

3 ـ االغتراب:

 مصطف�ى جم�ال الدي�ن واح�د م�ن ش�عراء الع�راق الذي�ن عانوا من التش�رد 

خارج البالد، وواحد من الش�عراء الذين نجد مضم�ون االغتراب موجوًدا بقوة في 

نصوصهم، غير أنه يصعب علينا اكتش�اف مالمح االغتراب في ش�عره، وذلك ألنه 

قد حجب الكثير من نصوصه عن النشر.
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ونتناول هنا االغتراب من ثالثة أبعاد:

أ ـ االغتراب المكاني:

نج�د أن جم�ال الدي�ن يحنُّ ل�كل األش�ياء الموجودة ف�ي وطن�ه، مهما كانت 

صغيرة، كخرير السواقي، وعزف الرعاة، القرية، ومدارج الصبية، ويوازن بين أشياء 

وطنه، واألشياء في وطن اآلخرين، لكن الغلبة تكون دائًما للوطن وأشياء الوطن:

ألنَّن��ي فأجتوي��ِه  ي�رفُّ   ض�يَّع�ُت في عينيك ع�ذَب فراتي)ب�َرَدى( 

مالئ�ً�ا ب�)جل�ّ�ق(  وأن�ا   سوُق الش�يوخ عليَّ س�تَّ جهاتِيورأيتن�ي 

وفكرة األنهار والموازنة بينها وبين نهري العراق )دجلة والفرات( تسيطر على 

ر دجلة أو الفرات. كثير من مجريات تفكير الشاعر، فأينما رأى نهًرا وقف ليتذكَّ

 ب ـ االغتراب الزماني: 

مصطف�ى جمال الدين الش�اعر صاح�ب الحّس القومّي الش�ديد ورجل الدين 

�م الذي يرى الزمان يتجاوز أبناء أّمة العروبة واإلس�الم بعدما كانوا يصنعون  المعمَّ

تقدم�ه، يق�ف متذكًرا ت�ارة ومتفجًعا أخ�رى على زمن ولى وم�ن الصعب أن يعود. 

فل�و ُعْدنا لقراءة قصيدته الش�هيرة )بغداد( ورأينا كيف يس�رد ماض�ي بغداد العلمي 

واألدبي والحضاري الخالد:

 إال ذوْت ووري�ُق عم�رِك أخض�ُر ب�غ�داُد ما اش�تبكْت عليِك األعصُر

ْت بِك الدنيا وصبحِك مش�مٌس  ودج�ْت عليِك ووجُه ليل�ِك مقمُر م�رَّ

كذل�ك نج�د لديه فكرة الل�وذ بالماضي من مآس�ي الحاضر حاض�رة بقوة في 

شعره، وقد تناولناها بشكل مفصل بين طيات الدراسة.

ج ـ معجم االغتراب في شعره:

رت في ش�عره ودلت على  نقص�د بمعج�م االغت�راب هنا: األلف�اظ التي تك�رَّ
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االغتراب أو الشعور به. ولن نتطرق أللفاظ مثل الغربة، المنفى وما شابه، بل إلى ما 

يفضي إليها مثل الطيور المهاجرة، والبحر واإلبحار، واألحالم الضائعة.

4 ـ المـرأة:

تنوع�ت تش�كالت صورة المرأة في ش�عر جم�ال الدين بين المرأة/ الجس�د، 

والم�رأة/ الح�ب، والمرأة/ المث�ال، كذلك ف�إن الحوارية لم توجد في ش�عره إالَّ 

معه�ا، وهذه ظاهرة تس�تحق التوقف، فهوال يحاور غير الم�رأة، وال يحكي قصًصا 

إالَّ لها وفي معيتِها.

 الف�ضل الثالث:
الخصائص الفنية، وهو عنوان الرس�الة الرئيس، وتناولت فيه أبرز الخصائص 

الفنية في شعر مصطفى جمال الدين وذلك على عّدة مستويات هي: 

1 � م�ضتوى ال�ضورة ال�ضعرية:
وقد تناولت فيها أبرز وسائل التشكيل بالصورة الشعرية عند الشاعر، وهي:

أ ـ التشخيص والتجسيم والتمثيل والتجريد:

ولكل منها تعريفه وحيثياته وش�واهده التي تناولناها بالتحليل، وس�نكتفي في 

هذا الملخص بمثال واحد حول التش�خيص الذي يعرف بأنه »إكس�اب الجمادات 

أو ق�وى الطبيع�ة أو المعان�ي ش�خصيات، بمعن�ى تخيلها أش�خاًصا أحي�اء قائمين 

بأنفسهم«، فهو بالتالي أنسنة غير اإلنسان.

مثال للوحة بغداد/ الوطن:

فحين يؤنسن جمال الدين بغداد يسبغ عليها ِمن الصفات المعنوية أضعاف ما 

ة، ليؤكد أن بغداد/ األنثى معشوقة تسمو  ة الماديَّ يس�بغ عليها ِمن الصفات الجس�ديَّ

على عالم المادة إلى عالم الروح.
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وإذا أردنا البدء بالصفات الجسدية؛ سنجده يقول:

وَدَج�ْت عليِك ووجه ليل�ِك مقمُرمرت ب�ِك الدنيا وصبحِك مش�مٌس 

فالقم�ر وداللت�ه على تهلل الوجه وس�عادته يؤس�س هنا لفكرة الش�اعر حول 

بغداد وهي التألق الدائم. وقد شخص الشاعر بغداد بمخاطبته إياها بضمير المؤنث 

ره شيء، حتى وإن توقف فترة  وإسباغ صفة/عضو الوجه عليها. وهذا التألق ال يعكِّ

فإنه سرعان ما يعود، وكأنما بغداد أميرة متألقة تعبت قلياًل فأخذت قسًطا من الراحة 

لتعود متألقة بعده:

هام�ٌد أصيل�ِك  إْذ  نوم�ِك   ِس�نٌَة عل�ى الصب�ِح المرّف�ِه تخطُرف�كأنَّ 

فالنوم الذي يكون للبشر تعادله فترة الركود التي تمّر بها بغداد، لكنه يظل شيًئا 

طارًئا، فكما أن األصل في اإلنس�ان االس�تيقاظ وليس النوم، فاألصل في بغداد هو 

التألق، وما ِس�نَة الركود التي تمرُّ بها بغداد س�وى ش�يء طارئ وذلك بقرينة الفعل 

)تخطر( نهاية البيت.

2 ـ مستوى التشكيل بالحواس في الصورة الشعرية:

الحواس البش�رية هي الواس�طة بين اإلنس�ان وبين أغلب ما حول�ه في الحياة، 

لذل�ك فه�ي التي تش�حذ ذهنه بالخب�رات التي تجعله ق�ادًرا على فهم م�ا حوله ِمن 

األمور الحسّية عن طريق تصوّرها الذهني ِمن خالل الحاّسة.

 ونتناول هنا الصور الحس�ّية في ش�عر مصطفى جمال الدين التي يغلب عليها 

تأثي�ر إح�دى الحواس الخمس، وذل�ك ِمن خالل وجود ما يش�ير إلى حضور تلك 

الحاّس�ة بفعالّي�ة ف�ي بناء الصورة الش�عرّية من خ�الل خمس نقاط تتعل�ق كل نقطة 

بحاسة بعينها، وسنكتفي بمثال حول هذا النوع من الصور، وهو:

اللون األبيض في الصورة البصرية:

انتش�ر اللون األبيض بين ثنايا أبيات مصطفى جمال الدين بدرجة كبيرة، حتى 
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إننا نس�تطيع الجزم بأنه � إضافة للون األحمر � أكثر األلوان انتش�اًرا في ش�عره. وقد 

تن�وع اس�تعماله للون األبيض ما بي�ن تصريح ب�ه أو كناية عنه، لكن أكث�ر الكنايات 

انتش�اًرا كان�ت الن�ور أو م�ا ي�ؤدي معناه. فالن�ور هو األم�ل الذي يخش�ى عليه من 

التوقُّ�ِف وهو الفكر والعلم الذي ال يمك�ن أن يضمحل وإن غاب لفترة وهو األمل 

الذي يجدد الحياة كالشمس:

 ��رق ف�ي عتم�ِة الس�رى من�ه نوُرويغ�ذي اللهي�َب ج�رٌح، لكْي يش��

فالنور المشرق هنا ما هو إالَّ بارقة األمل التي تبقي الحياة لهذا المجروح. وقد 

ورد ه�ذا المعنى عند الش�اعر غي�ر مرة. وإذا جئنا للون األبيض في صوره الش�عرية 

نج�د أنه غالًبا مرتب�ط بالداللة اإليجابية، فالش�عار ناصع، والث�ورة بيضاء، وكذلك 

المواثيق والليالي واألحالم. فالبياض هو الداللة اإليجابّية التي ال خالف عليها:

يألف�ُه  الصب�ح  ب�اَض  رأين�ا  طرُف الس�ليم ويعش�ى في�ِه أرمدُهفق�ْد 

هن�ا يصبح البياض/ النور مقياًس�ا لس�المة البص�ر، فهو مألوف عند الس�ليم، 

مزع�ج عن�د الس�قيم/ األرم�د، وهنا حكم قطع�ي لصال�ح الدالل�ة اإليجابية للون 

األبي�ض، فحت�ى لو كان هن�اك من يرى عكس ذل�ك، فإن هذا س�يؤدي إلى الحكم 

بالسلب عليه وليس على البياض.

3 ـ مستوى التشكيل بالصور المتناقضة والمفارقة التصويرية:

المفارقة التصويرية فكرة تقوم على اس�تنكار االختالف والتفاوت بين أوضاع 

ا في ش�عر جم�ال الدين،  كان م�ن ش�أنها أن تتف�ق وتتماث�ل؛ وهذا باب واس�ع جدًّ

ونكتف�ي هنا بمث�ال حول هذا الموضوع، وه�و حينم�ا يح�ول المفارقة إلى تعاقب 

بي�ن تلك المتناقضات؛ كقوله مخاطًبا بعض المعارضين المغتربين الذين يتعاملون 

مع الغرب:

نط��اُقق�د نجوت�م واأله�ُل صرع�ى وبعثْر لحت��ٍف  ش�دهْم  ق�د  ث�مَّ 
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ن�رى أنه قد بدأ ب� نجوتم، األهل صرعى، ثم انتقل إلى بعثرتم، ش�دهم لحتف 

نطاق، ولن نتحدث عن الصورة األولى لوضوحها الش�ديد، ولكننا س�نتحدث عن 

الثانية التي تبدو فيها المفارقة الغريبة، فكيف يكون الناجي مبعثرا بينما يشد النطاق 

الصريع؟!

تتض�ح الص�ورة إذا علمنا أن مجرد التبعثر في دول الغرب ليس هو المش�كلة، 

ب�ل هم في مأمن إذا م�ا ُقورنوا بمن هم في الداخل الذين يجمعهم/ يش�دهم نطاق 

الموت/ الحتف على يد نظام صدام!

ف�ي هذه المفارق�ة، تتحول داللة البعثرة من الس�لب إل�ى اإليجاب، والعكس 

صحيح، في صورة من الواضح أن الهدف منها هو الرّد على بعض أقطاب معارضة 

الخارج التي تنادي بأنها قد دفعت ثمنًا باهًظا باغترابها وتشردها في مختلف البالد، 

ب�أن هذا التش�رد/ التبعث�ر كان منقًذا لهم مما يلق�اه معارضو الداخل من الخس�ف 

والعذاب!

ا في نصـوص جمال  4 ـ  مسـتوى التشـكيل بالرمـز، وهو محـدود وقليل جـدًّ
الدين. 

5 ـ  مسـتوى التشـكيل بالتناص، وعالقات التأثـر بالنصوص األخرى، سـواًء 
سـة من القرآن الكريم والسنة النبوية، أو نصوًصا أدبية،  كانت نصوًصا مقدَّ

أو أحداًثا تاريخية.

المو�ضيقى واالإيقاع ال�ضعري:
ونتناوله على مستويين:

الموس�يقى الخارجي�ة: ونعن�ى فيه�ا ب�األوزان والقوافي التي س�ار عليها  �

الشاعر.

 الموس�يقى الداخلي�ة: ونتن�اول فيه�ا تش�كالت اإليقاع الداخل�ي للبيت  �
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الش�عري، وذلك من خ�الل التكرار بأنواعه، الكتابة بالتوزيع الموس�يقي 

المغاير للتوزيع العروضي، التقسيم الداخلي لألبيات إلى ُجَمل، التدوير، 

التشكيل بالبديع.

التعقيبا� والأ�سئلة:
االأ�ضتاذ عبد الخالق الجنبي )باحث تاريخي وكاتب(:

كنت أتمنى أن أس�مع ع�ن التوظيف الجميل والرائع للش�اعر مصطفى جمال 

الدين من خالل كلمات ومعاني ش�عره، وال سيما في قصيدته الغديرية: ظمأ الشعر 

أم جفاك ش�عور، كيف يظما م�ن فيه يجري الغدير، وقصيدت�ه خبرونا يامن برفحاء 

ا في  بان�وا، كيف يغفو ف�ي ليلها اليقظان، أعتق�د أن هناك توظيًفا جمي�اًل ورائًعا جدًّ

الكلمات والمعاني في هاتين القصيدتين، ولم نلحظ ذلك في دراستك التي ألقيتها 

علينا، وأتمنى أن تتوافر هذه النقطة في كتابكم الذي يحوي الدراسة.

المحا�ضر:
إن الدراس�ة مليئة بتحليل وتوظيف الكلمات والمعاني فهي دراس�ة فنية، وقد 

اهتمت الدراسة بالقصيدة الغديرية وقصيدة اليقظان، وقصيدة الرثاء في شأن باسل 

ا، إضافة إلى قصائد لم تلق حظًّا في النشر.  األسد، والكثير من القصائد الشهيرة جدًّ

وال أزعم أنني استحوذت على كل جوانب مصطفى جمال الدين، لكني أؤكد أن ما 

تفضلتم بطرحه هو موجود في الدراسة.

االأ�ضتاذ رائد الج�ضي )اأديب و�ضاعر(:
م�ا هي وجهة نظر الكاتب في االنس�جام بين االتص�ال واالنفصال في قصيدة 

المناس�بة لمصطفى جم�ال الدي�ن؟ أعني االتص�ال واالنفصال بين مناس�بة النص 

والرأي الذي يريد طرحه في قصيدته، س�واًء كان سياس�يًّا أو اجتماعيًّا أو غيره؟ ثم 

كيف تكون الموازنة بين البنية السطحية والبنية العميقة في شعر جمال الدين؟ 
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المحا�ضر:
يراعي الش�اعر مس�ألة االنسجام في االتصال بين المناس�بة والقضية التي يريد 

طرحه�ا، وق�د يتخطَّ�ى كل الحواجز من أجلها، فتجد � على س�بيل المثال � قصيدة 

)الخط�ب ي�وم رحلت خط�ٌب( وهي قصيدة عيني�ة ألقيت في مجل�س تأبيني ألحد 

العلماء البارزين ولم يذكر فيها اس�م المحتفى به ال في مقدمة النص النثرية وال في 

داخل النص، وهذا أنموذج يدلُّ على أن المهم لدى الش�اعر هو أمر غير المناس�بة، 

إالَّ إذا كانت المناسبة في ذكر واقعة تاريخية ألحد األئمة B فإنه ال ُبدَّ أن يذكر شيًئا 

ع�ن هذه الرموز، ثم يدخل في الموضوع، أما باقي الش�خصيات فيرجع ذكرها إلى 

حسب الحاجة.

وأم�ا ما يخص الموازنة بين البنية الس�طحية والبنية العميقة في ش�عر مصطفى 

جمال الدين فمن المالحظ أنه ال يتعمق كثيًرا؛ ألنه شاعر كالسيكي، وال يمكننا في 

ذلك أن نتهمه بالتقريرية؛ فالعمق في تصوير المعاني له حدود مبس�طة ال يتجاوزها 

الش�اعر، فال يطلب من جم�ال الدين � مثاًل � ما يطلب من البياتي والس�ياب ونازك 

المالئكة أو الجيل الذي بعدهم أمثال أدونيس وغيره.

االأ�ضتاذ مظاهر الالجامي )كاتب(:
نشكر األستاذ عبد الله على هذا الجهد الذي قام به، ولدي حول دراسته ثالث 

مالحظات:

األولى/ في الصفحة 29 من كتابه حيث يقول الكاتب: »لكل مبدع، شاعر كان 
أو غي�ره روافد كونت فيه ذاكرة إبداعية اس�تطاع فيما بعد أن يس�تغلها 

ليخرج إنتاجه مس�تفيًدا منها بحس�ب قدرته على تشرب تلك الروافد 

وإخضاعه�ا لمصلح�ة نصه«، وه�ذا كالم صحيح، وقد بن�ى الكاتب 

على هذا الكالم مصطلح السياق، ومعرفة السياق وإدراكه � في نظري 
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� عملية ضرورية لتذوق النص وتفس�يره، إال أننا نلحظ في اس�تخدام 

مصطل�ح الس�ياق خل�اًل منهجيًّا لم�ا نق�ض األول بتعري�ف الغذامي 

للس�ياق بأنه الرصيد المعرفي للقول وهو الطاق�ة المرجعية، ومكمن 

الخلل يقع في اس�تخدام مصطلح الس�ياق بمعنى المدارس الس�ياقية 

)النفسية واالجتماعية(، في حين أن التعريف الذي استخدمه الكاتب 

للغذامي ينبثق أساًس�ا من مفهوم آخر للس�ياق وهو المفهوم األلسني، 

وتحديًدا في نظرية االتصال البنيوي لروماي جمكسون.

الثانية/  ف�ي الصفح�ة 56 حي�ث يستش�هد الكات�ب بأن�س داوود ف�ي تعريف�ه 
ا في األس�طورة  لألس�طورة، وق�د اس�تبعد ه�ذا التعريف عنص�ًرا مهمًّ

وه�و المق�دس ال�ذي قال عن�ه مريس�يا إلياس ف�ي كتاب�ه »مالمح من 

األس�طورة« ب�أن المش�تركات تتفق على أن األس�طورة ت�روي تاريًخا 

مقدًس�ا، كما تخبر األس�طورة أيًض�ا عن حدث وقع ف�ي الزمن األول 

أي زم�ن البداي�ات العجيب، في حي�ن أن الكاتب اس�تبعد في تعريفه 

الذي أخذه من أنس داوود مفهوم المقدس في األسطورة، وعليه فبأي 

مس�وغ أدخل الكاتب ألف ليلة وليلة ضمن األس�طورة التي استبعدت 

عنصرين منها وهما زمن البدايات والمقدس؟

الثالثة/  في الصفحة 53 حيث يقول الكاتب إن لمأس�اة كربالء وما جرى فيها 
على الحس�ين وأهل بيتهB أثر واضح في الش�عر العربي بشكل عام، 

ولو أعدنا صياغة هذه العبارة بطريقة س�ؤال يوجه للكاتب، فس�تكون 

النتيجة بأنها تعد مقدمة لبحث يقوم على االس�تقراء لجميع المدارس 

األدبي�ة في العص�ر الحديث وناتج هذا البحث هو ما س�يجعلنا نقول: 

هل كان لقضية كربالء في الش�عر أثر أم ال؟ في حين أن الكاتب وضع 

العب�ارة بطريق�ة تقريرية لم يكن الغ�رض منها إالَّ أنه�ا تمثيلية عاطفية 
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.Eلمأساة اإلمام الحسين

المحا�ضر:
فيم�ا يخ�ص قضي�ة الرواف�د والخلل في اس�تخدام مصطل�ح الس�ياق، أقول: 

إن مس�ألة الس�ياق لها عدة تش�كالت في المعن�ى التعريفي، وتعري�ف الدكتور عبد 

الل�ه الغذامي للس�ياق في كتاب�ه الخطيئة والتكفير هو نفس ما ذه�ب إليه أكثر النقاد 

العرب، وهو يتحدث عن الس�ياق كأحد مكونات العملية االتصالية الستة في نظرية 

مارني أركسون.

والس�ياق ينقس�م إلى أصغر وأكبر. وما يختص بالس�ياق األكب�ر الذي تحدث 

عنه األس�تاذ مظاه�ر والذي يرى أننا لم نهتم ب�ه كثيًرا فهو س�ياق العملية االتصالية 

عموًما، وهو س�ياق الش�عر العربي بش�كل عام، لكن الس�ياق الذي نتحدث عنه هو 

الس�ياق الذي يعيش فيه مصطفى جمال الدين، وإن الس�ياق العام للبيئة النجفية هي 

التي أثرت بدون شك في شاعرية مصطفى جمال الدين وأعطته نوًعا من التميز وهو 

السياق األصغر. 

وع�ن تعري�ف الغذامي للس�ياق، فإن�ه عرفه ب�� »الطاقة المرجعي�ة التي يجري 

الق�ول من فوقها فتمثل خلفية للرس�الة تمكن المتلقي من تفس�ير المقولة وفهمها، 

فالسياق إذن هو الرصيد الحضاري للقول وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه، وال 

تكون الرس�الة بذات وظيفة إالَّ إذا أتبعها الس�ياق بأس�باب ذلك ووسائله«، غير أني 

ال أجد أن مسألة معرفة السياق وإدراكه هي عملية ضرورية لتذوق النص وتفسيره. 

أم�ا النقطة الثانية، فإن تعري�ف داوود يختلف ربما عن تعريفات آخرين، لكني 

أتفق مع األس�تاذ مظاهر حول الس�ؤال هل باإلمكان أن نوس�ع مصطلح األسطورة 

إل�ى درج�ة أن نجع�ل »ألف ليلة وليلة« من ضمن األس�اطير أم ال؟، ففي دراس�ات 

األدب الغرب�ي يصنف كتاب »أل�ف ليلة وليلة« على أنه يحوي كثيًرا من األس�اطير 
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المبس�طة من عالمن�ا العربي، إضافة لألس�اطير الكبرى الموجودة ف�ي تراث الهند 

ووس�ط آس�يا، وما يطرح أمامنا فيها هي عدة أمور توصف غالًبا باألس�طورة س�واء 

بالمعنى الظاهري أو بالمعنى العميق.

ا. وال ينكر أحد أن كربالء أثرت  أما أثر كربالء على الشعر، فالحديث كان عامًّ

في الش�عر بدرجة واضحة، وفي كتاب »استدعاء الش�خصيات التاريخية في الشعر 

العرب�ي الحدي�ث« للدكت�ور علي عش�ري زايد استش�هادات كثيرة اعتم�دت عليها 

في الدراس�ة، وهنالك أيًضا بعض الدراس�ات في الدوريات العربية ودراس�ات في 

ش�عراء، كما يوجد دراسات غير عربية كالفارس�ية في الجامعات اإليرانية حول أثر 

كربالء، وال ينكر أن غالبية تلك الدراسات ليست بذلك الحجم المرجو، ربما نظًرا 

لتقاعس األدباء أو األكاديميين عن الكتابة في هذه المواضيع لتحرجات غير مبررة.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ا بس�ماع هذا الملخص الشائق للبحث والرس�الة، ومسرور بهذا  أنا س�عيد جدًّ

الجهد الطيب في العمل البحثي. وأحب أن أطرح سؤالين: 

األول/  يتعلق بس�بب اختيار الس�يد مصطفى جمال الدي�ن موضوًعا للبحث، 
وس�ؤالي في هذا الش�أن هو: ألم يدر في خلدك أن تعالج وتبحث في 

أعمال شعرية محلية؟ فلدينا من الشعراء البارزين من تستحق أعمالهم 

ا وبحثيًّا  األدبية والشعرية البحث والدراسة، ونتمنى أن نرى جهًدا نقديًّ

�ا فيما نملكه من إبداع في مجال الش�عر، س�واًء في الماضي أو  مختصًّ

الحاضر ليؤرخ ويوث�ق كتابة، فكثير من تلك المبدعين وإبداعاتهم لم 

تتناول � مع احترام أعمال اآلخرين من الشعراء الكبار � ولم تدرس! 

الثاني/  متعل�ق بموضوع نقد ش�اعرنا للح�وزة الدينية العلمية، كيف اس�تطاع 
الشاعر أن يعبِّر عن هذه النقطة؟ وهل صاغها شعًرا من خالل النماذج 
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الش�عرية أومن خالل المالحظات النقدي�ة؟ وما هي أبرز مالمح ذلك 

النقد؟

المحا�ضر:
أم�ا ما يتعلق بالنقطة األولى ففعاًل إنه لم�ن الجميل أن ُنعنى بالرموز المحلية، 

لك�ن ه�ذا ال يمنع من تناول ش�اعر جدير مثل الش�اعر مصطفى جم�ال الدين، فهو 

رج�ل رم�ز يعتم العمام�ة ويمثل العراق بعمامت�ه ويمثل طائفة دينية كبي�رة، وتناوله 

كشخصية من هذا الباب يعطينا ثقة بأن شعر المعممين ليس مجرد نصائح، وهذا ما 

هو مأخوذ على شعرهم.

ا اختيار الش�خصيات الش�عرية ف�ي البحث بجامعة الملك س�عود، فيتطلب  أمَّ

اختيار شاعر مستواه متميز لتتاح دراسته تحت عنوان تقليدي، وأعترف بأن عنواني 

للرس�الة تقليدي )ش�عر فالن دراس�ة فنية، فالن ش�اعًرا، فالن حياته وشعره( وهذه 

من التراكيب التي ال تجيزها الجامعة، لوال تميز بائن في ش�عر جمال الدين، ولوال 

األساتذة األعزاء الدكتور عبد الله الغذامي والدكتور عبد الرحمن إسماعيل اللذين 

دعما العنوان بقوة، إضافة إلى أن هنالك حساسية كبيرة من جانب األدب السعودي 

في جامعة الملك سعود بسبب اإلفراط الشديد في دراسة الشعراء السعوديين الذين 

ق�د ال يس�تحقون إفراد دراس�ة مختصة من غير ذوي المس�تويات، وق�د حاول قباًل 

زميلي الش�يخ علي موسى مستميًتا من أجل دراسة األستاذ الشاعر جاسم الصحيح 

ولم يسمح له بهذه الدراسة.

وعل�ى مس�توى المنطقة، أتمنى لو أن الس�يد عدنان العوامي ق�د أصدر ديوانه 

في فترة متقدمة؛ فهو أبرز ش�خص يستحق الدراسة، إالَّ أن اإلعالم قد غيبه، وغيب 

هو كذلك نفس�ه أيًضا بتأخير إصدار ديوانه. وقد وعدت بتقديم دراس�ة عنه إذا كان 

هنالك إمكان بعد التفرغ من البحوث التي أدرس�ها، ويمكن لذوي التخصص أيًضا 
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أن يقدموا دراسة عنه في جامعة البحرين أو جامعة أخرى.

أم�ا النقطة الثانية، فه�ي واضحة من خالل المطالعة في ش�عر مصطفى جمال 

الدي�ن، وأيًضا في الدراس�ة، فمصطفى جمال الدين كان ينتق�د الحوزة كنظام، ولم 

يكن ينتقد أش�خاصها، وقد تناول الفكرة بمنتهى األدب، فهو ال ينسى بأنه ابن لهذه 

الحوزة وهو نتاجها وأستاذها الذي دائًما ما يتشرف باالنتساب إليها.

وق�د كان ينتق�د فيها صفتين، آلية نظام الدخول ف�ي الحوزة، إذ لم يكن هنالك 

نظ�ام يحكمه�ا، وكان ينتقد الكتب القديمة ويطمح إل�ى تحديثها، وقد وصل األمر 

عنده إلى استفزاز المرجعيات في النجف عندما قارن بين النجف واألزهر، فالحوزة 

النجفي�ة قديم�ة بينم�ا األزهر حدي�ث، واألخيرة س�نيةأ بينما األولى ش�يعية. وكان 

مصطفى جمال الدين يريد من المدرس�ة النجفي�ة أن تتطور وتتبوأ موقعها الحقيقي 

الذي تناسب مع تاريخها بالنسبة للمناهج.

ا للنظام الصدامي؛   وعلى الصعيد السياسي، وقف الشاعر موقًفا سياسيًّا مضادًّ

فهو يرى الثورة والوقوف في وجه نظام صدام حسين والهجوم عليه من أهم النقاط 

المركزية الوطنية في حياة الشعب العراقي.

ال�ضيخ �ضليمان اأبو المكارم )عالم دين(:
ا مما يسعد القلب أن نجد بيننا هؤالء الرواد الذين يعنون بإحياء السلف  إنه حقًّ

الصالح، وال شك أن هذه بادرة طيبة من مثقفينا الذين يخرجون هذا التراث من قاع 

األرض إل�ى خارجه. وأتمنى من القائمين على األمس�يات واالحتفاالت التي تهتم 

بالمثقفين والكتاب أن يكثروا منها، فأقل واجب لهؤالء أن يقال لهم شكًرا على هذا 

الجهد، أقدم ش�كري وامتناني ألمثال هؤالء الرواد الك�رام الذين أتمنى أن يزدادوا 

ليحيوا هذا التراث.
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مدير الندوة:
نش�كر األس�تاذ عبد الله آل رب�ح لروعة ما قدمه لنا م�ن درر أدبية المعة نظمها 

ف�ي صنيع فني دراس�ي بديع ونتمن�ى له التوفيق والس�داد، كما نقدم الش�كر جزياًل 

للحضور الكرام إلثرائهم المحاضرة أسئلة ومداخالت.



الندوة الرابعة والع�سرون

القصة القصيرة ودورها في المجتمع
1427/4/11ه الموافق 2006/5/09م

ال�سيوف: اأع�ساء منتدى الق�سة الق�سيرة ب�سيها� �

الأ�ستاذ جعفر اأحمد ال��سي
 الأ�ستاذ فا�سل مو�سى اآل عمران

 الأ�ستاذ عيد عبداهلل النا�سر
مدير الندوة: الأ�ستاذ جعفر محمد العيد*)1) �

*  تربوي، كاتب، وعضو هيئة تحرير مجلة الواحة الفصلية.



ال�سيرة الذامية لل�سيوف:

الأ�ستاذ جعفر اأحمد ال��سي:. 1
من مواليد سيهات لعام 1964م )384ه(. �
رئيـس منتدى القصة بسـيهات، وعضو مشـارك فـي اللجنة  �

الثقافية في نادي سيهات.
األدبيـة والقصصيـة،  � األمسـيات  العديـد مـن  فـي  شـارك 

ونشـرت أغلب قصصه فـي الصحف والمجـالت المحلية 
والخليجية والعربية، وله مجموعة قصصية منشـورة بعنوان 

»الجمجمة«.

الأ�ستاذ عيد عبد اهلل النا�سر:. 2
 من مواليد مدينة سيهات للعام 1958م )1368ه(. �
أشرف على منتدى الثقافة في جمعية الثقافة والفنون. �
شارك في أمسيات أدبية محلية وعربية. �
يكتـب القصـة والنقد، ولـه رواية »دندنـة الذكريات« تحت  �

الطبع.

الأ�ستاذ فا�سل مو�سى اآل عمران:. 3
من مواليد جزيرة تاروت للعام 1974م )1394ه(. �
عضو إداري في منتدى القصة منذ 13عاًما. �
عضو مؤسس في ملتقى الوعد الثقافي. �
قاص شارك بقصصه في أمسيات محلية وعربية.  �



القصة القصيرة ودورها في المجتمع

مقدمة مدير الندوة
بس�م الله الرحمن الرحيم، الس�الم عليك�م ورحمة الله وبركاته، وأس�عد الله 

مساءكم بكل خير أيها األحبة.

نلتقي معكم في هذه الليلة بفرس�ان القصة القصيرة في منتدى القصة القصيرة 

بس�يهات ضم�ن فعاليات المنتدى في رعاية طاقات المجتم�ع بمختلف توجهاتها، 

وهم األساتذة فاضل العمران، جعفر الجشي، وعيد الناصر، للحديث عن تجربتهم 

الت�ي سيس�لطون الض�وء فيها على نش�أة المنتدى وأب�رز أعماله ونش�اطاته، ثم عن 

عالقة القصة القصيرة بالمجتمع وأثرها فيه، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه 

األداة األدبية في توجيه المجتمع عبر تفاعلها مع قضاياه.

أتمن�ى أن يكون حواران�ا الليلة حافال باإلضاءات المهم�ة والمفيدة، من أجل 

تطوي�ر هذا النش�اط األدب�ي في المنطق�ة، وإحداث حال�ة تفاعل حقيقي�ة بينه وبين 

قضايا المجتمع.
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ن�س المحا�سرة

الأ�ستاذ جعفر ال��سي: 
يطي�ب لي بداية أن أرحب بالجميع، ثم أعرج للحديث عن بداية المنتدى. بدأ 

المنتدى أواًل بجمع من نخبة قليلة من الكتاب، وكان ذلك في أواسط عام 1993م 

)1414ه( حي�ن كن�ت وبعض األخوة يش�اركون في إحدى منتدي�ات الكتابة التي 

انطلقت باكًرا في مدينة س�يهات، وشارك فيها عدد من الكتاب من ضمنهم الكاتب 

محمد المحفوظ.

وقد انطلق المنتدى ببداية متواضعة تتكون من ثالثة أعضاء، هم جعفر الجشي 

وفاضل عمران وناصر النصر الذي انقطع عن المنتدى قبل عدة س�نوات ألس�باب 

خاصة، واستمر المنتدى على منوال من الكتابة والنقاش كبدايات عذرية قرابة العام 

إل�ى أن بدأت مرحلة النش�ر األول�ى لبعض األعضاء. ومع مرور الس�نوات، التحق 

بالمنتدى أعضاء جدد وصل عددهم في بعض الس�نوات إلى قرابة الخمس�ة عش�ر 

عض�ًوا، لك�ن هذا العدد ظ�لَّ بين التأرج�ح والنم�و والنقص، إل�ى أن وصل العدد 

إلى التنام�ي النوعي في وعي أعضائه ومقدار مش�اركاتهم االجتماعية والثقافية في 

المنطقة.

المنتدى طموحات وتطلعات:
م�ا مرَّ به المنتدى م�ن مراحل لم تكن لتخرج عن قانون النمو العام. بدأ جنينًا، 

وتأرجحت خطواته بين تقديم وتأخير، ومرٍض وتعاٍف، إالَّ أنه ما زال يعمل بحماس 

ال يقلُّ عن بداية االنطالق، بل إنه حماس تؤطره الخبرة النابعة من الفعل اليومي. 

إن حبَّ المنتدى لألدب بش�كل عام، والقصة بشكل محدد، دفعه للبحث عن 

صيغة مناسبة توفر مناًخا يجمع تحت سقفه من يعشقون هذا الطيف من األدب، ولما 

كان�ت البدايات عفوية، فإنها صارت بعيدة عن مقصات النقاد ومش�ارطهم الحادة، 
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ف�كان رواد المنت�دى يزدادون يوًم�ا بعد يوم، وكان ع�دد المرتادي�ن والمتواصلين 

والمهتمين في ازدياد. ومن هنا، تم طرح فكرة إنش�اء ورش�ة عمل لفن كتابة القصة 

ومناقش�ة الكتب ونظريات األدب والمدارس النقدية، وقدمت بعد ذلك كحوارات 

مفتوح�ة. وكان�ت هذه الجوان�ب النظرية والتطبيقية أش�به بالم�رآة الداخلية لبعض 

أعضاء المنتدى ليقفوا ويتس�اءلوا عن مس�توى النصوص التي كانوا يكتبونها س�واًء 

من ناحية المضمون أومن الناحية الفنية والتقنية للقصة القصيرة. 

كما أنَّ حافز إثارة اكتش�اف الذات الذي الزم نش�أة وتطور المنتدى قد س�اعد 

أيًض�ا ف�ي تحقي�ق الرغبة بالبق�اء لألفضل، فه�ذا االكتش�اف الذي أزع�ج البعض، 

وأس�عد البعض اآلخر، اختف�ى معه من انزعج وتألق من س�عد بتطور التجربة حتى 

أصدر بعضهم مجموعات قصصية أو روايات.

وق�د وازى ذلك الحاف�ز زيادة وعي وثقافة بعال�م األدب والقصة القصيرة من 

قب�ل أعضاء المنت�دى، وازدادوا حذًرا في تقديم نصوصه�م، وكان هذا الحذر نابًعا 

من الوعي بمسؤولية الكلمة ودورها في المجتمع. وقد اتجه المنتدى لتقديم بعض 

نص�وص القص�ة القصيرة لكتَّاب عرب وأجانب لعدة أس�باب، أولها التعويض عن 

ج أعض�اء المنت�دى من تقديمه�ا بع�د أن زاد حذرهم،  النص�وص الت�ي ص�ار يتحرَّ

وكذلك لالطالع على تجارب الكتاب العرب والعالميين الذين أثروا تجربة السرد 

القصصي بعطاءاتهم الفكرية. 

وبعد مرحلة بيات اس�تمرت عدة س�نوات، بدأ بعض ش�باب المنتدى يقدمون 

نصوصه�م الت�ي بدا عليه�ا النضج أكثر مم�ا كانت علي�ه في البداي�ات، ولكن هذه 

المرحل�ة اتس�مت بغي�اب بع�ض الوجوه ع�ن المنتدى بع�د أن ص�ارت النصوص 

تتع�رض إل�ى مناقش�ات صريحة وجادة ب�داًل مما يمك�ن أن نطلق علي�ه )الطبطبة( 

والمجاملة الشخصية، ولكن عدًدا ال بأس به استمر في التواصل مع حركة المنتدى 

وتطويره. وصار المنتدى بذلك نقطة انطالق لطرح األفكار ولتطوير الساحة الثقافية 
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والفكرية بش�كل عام، مع تخصيص مس�احة ال بأس بها لتناول النصوص الجديدة 

لرواد المنتدى. ويظل الهم األكبر لنا منذ تأسيس النادي في عام 1995م )1416ه( 

منطلًقا من اإليمان بدور المنتدى ومسؤولياته المهمة والكبيرة في خدمة المجتمع. 

في النهاية، يمكن القول إن المنتدى قد وفر مكاًنا يطلُّ منه األعضاء واألصدقاء 

على الس�احة الثقافية في المنطقة الش�رقية، ويتواصلون مع م�ا يدور فيها من حراك 

ثقاف�ي وفكري، فأحد أعض�اء المنتدى اليوم ه�و محرر رئيس للصفح�ات الثقافية 

لجري�دة الي�وم، وعضو آخر هو رئيس لن�ادي القصة بجمعية الثقاف�ة والفنون، وهو 

النادي الرس�مي الوحيد للقصة في المنطقة الش�رقية، وكذلك يتش�رف المنتدى أن 

يك�ون من بين أعضائه من طرح وتبنى ونفذ فكرة الرحلة الثقافية التي س�اهمت في 

لم ش�مل مثقفي المنطقة الش�رقية بش�كل جماعي وبعيًدا عن أية حساسيات طائفية 

�ال في أغلب المنتديات  أو سياس�ية، وأح�د أعضاء المنتدى أيًضا هو اآلن عضو فعَّ

والصالونات الثقافية في المنطقة، وصار المنتدى حضنًا لألفكار العملية التي تمس 

المجتمع الثقافي في المنطقة الش�رقية بش�كل ال يحمل سوى الحب والتقدير لكل 

ما هو مفيد للمجتمع. 

اأهم فعاليات المنتدى:
اللقاء األسبوعي الذي يتم خالله تناول بعض نصوص السرد من رواية أو  �

قصة والحديث عن آخر أخبار الساحة الثقافية. 

اإلش�راف واإلدارة للرحالت الثقافية لمثقفي المنطقة الشرقية وضيوفهم  �

من المملكة ومن الجوار الخليجي. 

وض�ع خب�رة المنت�دى وعالقات�ه ف�ي الوس�ط الثقاف�ي لخدم�ة الش�باب  �

المتطلعي�ن للتع�رف إل�ى ف�ن القص�ة القصي�رة واإلش�راف عل�ى عملية 

التحكيم في مسابقاتها.
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ش�ارك أعضاء المنتدى في تقديم ورش�ة عن تقنيات القص�ة القصيرة عبر  �

موقع سنابس األدبي خالل السنة الماضية. 

مناقشة ونقد بعض النصوص التي تقدم للمنتدى إلبداء الرأي فيها.   �

المعوقات التي واجهت وتواجه تجربة المنتدى:
ضعف اهتمام المجتمع باألدب والفن ومحدودية اإلقبال على فن الس�رد  �

أو القص�ة القصي�رة ع�دا عن نخب�ة قليلة من أف�راد المجتمع س�واء كانوا 

رجااًل أو نساًء.

سلبية المثقف نفسه، فبعض المثقفين يتعاملون مع األدب كوسيلة للوجاهة  �

والمكانة االجتماعية، وليس إبداًعا من أجل إظهار قيم المجتمع ولتطوير 

الجمي�ل والمفي�د وإزاحة ما ه�و قبيح ومضر، وهذه ظاهرة س�لبية بدأت 

تتضخ�م لدى البعض، وم�ن ثم مع مرور األيام تكب�ر الفجوة بينهم وبين 

م�ا يحدث في المجتمع من حراك، وبها يفقد المجتمع ما كان بإمكانه أن 

يتعلم ويستفيد من معرفة وعلم وخبرة هؤالء المثقفين. 

النشر، بمعنى إصدار كتاب أو رواية أو مجموعة قصصية، ليس من الجانب  �

المال�ي مع أهميته، ولكن على المبدأ األول للنش�ر، أال وهو متى يتس�نى 

للكات�ب أن يطبع كتاباته؟ وقد واجهنا هذه المش�كلة في المنتدى، فكان 

هناك تصور على سبيل الحل يقتضي بأن يشترك أعضاء المنتدى إلصدار 

كت�اب يحتوى عينات مختارة من إبداعات بعض أعضاء المنتدى، ولكن 

هذه الفكرة فش�لت ألسباب مالية، وألسباب لها عالقة باختالف مستوى 

النص�وص من ناحية النض�ج الفني، وبقي المش�روع متأرجًحا حتى هذه 

اللحظة. 

من التجارب التي لم نوفق فيها كذلك، هي محاولة إطالق موقع إليكتروني  �

للقص�ة القصيرة تحت مس�مى )ش�هرزاد(، حي�ث إن أغل�ب المنتديات 
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والمؤسس�ات الثقافي�ة حاليًّا لديه�ا مواقع خاصة، ولكن ألس�باب كثيرة 

لم يتكلل هذه المش�روع بالنجاح، أولها ألمور مادية، وثانيها أن الس�احة 

الثقافي�ة ف�ي بالدنا ال تعاني من نق�ص في المواقع، ب�ل إن المطلوب هو 

االستثمار واالستفادة القصوى من هذه المواقع. 

سيظل الهاجس االجتماعي والثقافي هو الهاجس األكبر حضوًرا لدى أعضاء 

ا، فإنهم  المنتدى، فبالقدر الذي يس�عى أعضاءه إلى تميزهم الش�خصي فنيًّ�ا وفكريًّ

يسعون للحضور الثقافي على مجمل الساحة الثقافية في المنطقة لكي يبقى المنتدى 

منطلًقا للكثير من الفعاليات التي نطمح لكي تكون متألقة دائًما.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
مدير الندوة:

م�ا هي المتطلب�ات التي يجب توافرها في الهاوي الذي يريد التحول إلى كتابة 

القصة؟ وما الذي يجب عليه أن يوفره في شخصيته ومستواه الثقافي واألدبي؟

االأ�ضتاذ جعفر الج�ضي )ع�ضو المنتدى(:
لي�س هن�اك متطلبات لمن يريد أن ينضم إلى المنت�دى أولمن يريد التوجه إلى 

ا للكتابة فيه. ثم يأتي بعد ذلك  كتابة القصة عدا عن أن يكون محبًّا لهذا الفن ومستعدًّ

دور التوجيه�ات وأهمي�ة القراءة واالط�الع والتوجه للمنتدى وحض�ور الفعاليات 

التي تقام في المؤسسات الثقافية أو بعض المنتديات الخاصة التي بدأت تهتم بهذا 

الجان�ب. وليس هنالك متس�ع لنتحدث عن كيفية كتابة تقني�ات القصة فلها مجالها 

ا. الخاص الذي غالًبا ما يناقش في المنتدى دوريًّ

االأ�ضتاذ فا�ضل العمران )ع�ضو المنتدى(:
إن الخط�وة األول�ى لكتابة القصة تتمثل في أن يمس�ك اله�اوي القلم والورقة 
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ويبدأ بس�هولة، لكن إذا أراد ش�خص أن يضع رجله على طريق االحتراف فعليه أن 

يخ�رج من الحي�ز والمحدودية التي هو فيها عن طريق القراءة وس�عة االطالع على 

خب�رات وتج�ارب اآلخرين، والتي ب�ات من الس�هل إحرازها في عص�ر المعلومة 

والتقني�ة، وعلي�ه أن يمزج بي�ن هذه الخب�رات ليصقل موهبته وس�يكون مع الوقت 

نصوًصا أكثر نضًجا واتقاًنا.

مدير الندوة: 
ر للمجتمع؟  ه�ل من الممكن أن تكون القصة أو الرواية ذات فعل س�لبي مدمِّ

وهل هناك مسؤولية للكلمة وما هو توجيهكم في هذا الجانب؟

االأ�ضتاذ عيد النا�ضر )ع�ضو المنتدى(:
تعقيًب�ا على الس�ؤال األول، فإنه ال يولد أيُّ ش�خص وهو يق�ول أريد أن أكون 

كاتب قصة أو رواية أو غيره، وإنما هنالك مجموعة من التراكمات عنده ربما تكون 

نابعة بش�كل عفوي عن طريق المجتمع مثاًل أو المدرس�ة أو المس�جد، أو أن تكون 

نتاج الظروف التي يكتش�ف معها المرء موهبته الدفينة ليبدأ بتطويرها عبر المراحل 

الزمنية المتالحقة. 

وفيما يخص الس�ؤال، ففي اعتقادي أن أيَّ كلمة تكتب أو تقال � بدون ش�ك � 

له�ا جوانب إيجابية وأخرى س�لبية؛ وأذكر في هذا الص�دد رواية )القران المقدس( 

التي نش�رت تحت اسم مس�تعار هو طيف الحالج، فهي ُتَعدُّ وغيرها من النصوص 

التي تتعامل مع المجتمع بنوع من الحساسية والفحش في تناول قضايا ذات محصلة 

نهائية مدمرة للكاتب ومس�يئة له، ألن المجتمع عنده القدرة والحصانة على تجاوز 

هذه الحاالت التي تثير الحساس�ية، وخصوًصا إذا تطرقت إلى جوانب تمزيقية مثل 

القضايا الطائفية. 

وم�ن المفترض أن يش�كل المثقف بش�كل ع�ام ضمير وطن�ه ومجتمعه، وأن 
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يعك�س روح�ه المتيقظة على الكلمة الت�ي يكتبها، وأن يحملها الرس�الة الصحيحة 

النافعة للمجتمع، وغالًبا ما يستش�هد المثقفون بش�كل عام ف�ي هذا المجال بتجربة 

الرسول محمد ص فهو يشكل الضمير المثالي على المستويين العربي والعالمي.

االأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي وكاتب(:
مالحظت�ي تدور حول منت�دى القصة القصيرة وش�بكة االنترن�ت، إذ ارتبطت 

مس�يرة منت�دى القصة القصيرة لفترة م�ن الزمن بمنتدى قافلة الوالي�ة، أعقبتها فترة 

ا، ولعلِّي كنت أتوقع  ذهبية مع منتدى شبكة مداد الثقافية، وقد كانت فترة خصبة جدًّ

من منتدى القصة القصيرة أن يتطور تطوًرا إيجابيًّا من ناحية اس�تخدامه وتفاعله مع 

ش�بكة االنترنت، لكني فوجئت بس�بق وتفوق األستاذ جبير المليحان على المنتدى 

بتدشين منتداه!

االأ�ضتاذ عيد النا�ضر )ع�ضو المنتدى(:
ال أعتقد أن المنطقة تعاني النقص في المواقع األدبية أو غيرها، وإنما المعاناة 

ف�ي ع�دم االس�تثمار الصحيح له�ذه المواقع عل�ى كثرته�ا. أما عن موقع األس�تاذ 

جبير المليحان، فإنه ُيَعدُّ مرجًعا رئيًس�ا وقاموًس�ا إلكترونيًّ�ا لكّتاب القصة القصيرة 

ونصوصهم، وجميل أن نرى مواقع أخرى تحاول أن تقدم المميز والمختلف، لكن 

غي�ر المرغوب فيه هو استنس�اخ ش�يء قد ال يقدم غرًضا إل�ى المجتمع، وتلك هي 

المشكلة.

وف�ي بدايات تجربة ش�هرزاد، وف�ي مرحلة من مراحله كانت فكرة إنش�اء هذا 

الموقع على أس�اس أن يكون تابًعا لمنتدى القص�ة، ولكن التحدي األكبر كان فيما 

س�يضيفه إل�ى المنتدى، وإلى المجتم�ع الثقافي خصوًصا، فالظ�رف والمراحل قد 

تغيَّرت، وتبدلت معها نسبة استجابة المجتمع وتناوله للمعارف.
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 االأ�ضتاذ فا�ضل العمران )ع�ضو المنتدى(:
زامن تأسس موقع القصة العربية لجبير المليحان موقع شهرزاد الذي كنا نشرف 

ا وغنيًّا، وكان التبويب فيه متعدًدا ومنوًعا في  علي�ه في ن�ادي القصة؛ وكان موقًعا ثريًّ

الس�رد، لكن إش�كاالت عدة، من بينها ع�دم التفرغ أفضى إلى عدم االس�تمرار في 

اإلدارة، بينما بقي األس�تاذ جبير المليحان نش�ًطا في موقع القصة العربية، واألستاذ 

المليحان معلم قريب وليس بالبعيد.

أما عالقتنا بقافلة الوالية فكانت من باب اإلش�راف، وقد كنا متعاونين مع هذا 

الموقع، إالَّ أنه أغلق بس�بب مش�كالت فنية وانتقل األعضاء فيه مباش�رة إلى شبكة 

مداد الثقافية التي اس�تمر إش�رافنا عليها، كما أن تغيير سياسة أعضائه في األسلوب 

واألجندة وتغيير اس�م الموقع من ش�بكة مداد الثقافية إلى مداد قافلة الوالية قد أبان 

ًصا، ولذل�ك انقطعت عالقتنا  ا مثلم�ا نراه تخصُّ أن الموق�ع لم يك�ن موقًعا أدبيًّا حرًّ

بالموقع.

وش�خصيًّا، أزوره م�ا بي�ن فت�رة وأخ�رى، والحظ�ت أن الكثير م�ن األعضاء 

الفاعلي�ن خرج�وا منه، وباألخص الذي�ن هم من خارج المملك�ة، فقد كان الموقع 

الوحي�د األكثر تنوًعا بالثقاف�ة والفكر واألدب، إضافة إلى تنوع جنس�يات أعضائه، 

وق�د خرج�وا ألن الموقع أصبح محصوًرا بفئة معينة. وبالمناس�بة، فإن الش�بكة قد 

عادت اآلن إلى اسمها السابق وهو شبكة مداد الثقافية.

االأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي وكاتب(:
م�اذا ع�ن العنصر النس�ائي الق�اص؟ ما الذي يمك�ن أن يوظفه المنت�دى للفئة 

النسائية؟ وأي موقع يمكن أن يؤسسه لهن؟ 

االأ�ضتاذ جعفر الج�ضي )ع�ضو المنتدى(:
منذ بداية تأس�يس المنت�دى، حاولنا أن نكون فئة من العضوات المش�اركات، 
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وكان في بدايات أوائل التسعينيات الميالدية ثالث أو أربع عضوات لكنهن مغيبات 

بدون حضور بسبب عدم وجود المكان المخصص لهن، إضافة إلى وجود نظرة ما 

زال�ت ال تتقب�ل هذه الفكرة. ولكننا نلحُّ اآلن ومن خ�الل هذا المنبر وندعو كل من 

لديها رغبة في كتابة القصة من أجل التواصل مع المنتدى مباش�رًة، ونعدهن بإيجاد 

المكان المخصص لهن في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. 

االأ�ضتاذ ال�ضيد محمد الخباز )كاتب و�ضاعر ونا�ضط في الو�ضط ال�ضبابي(:
أتعج�ب لمنت�دى مضى عليه من الزمن قرابة الثالث عش�رة س�نة، وليس لديه 

إنتاج يتوافق ومدته الزمنية، فنتاجه في هذه السنوات الطويلة لم يكن ليتعدى أصابع 

الي�د الواحدة! فما هي األس�باب له�ذا القصور؟ أتمنى أن ال تك�ون األعذار كباقي 

أع�ذار المثقفي�ن القائلين بع�دم تجميع القص�ص أو مراجعتها وما إل�ى هنالك من 

أعذار غير مقنعة، ثم ما هي خطط المنتدى لمعالجة أو تخطي أو تجاوز المعوقات 

التي يواجهها وأخص بالذكر مشكلة النشر وما يواجهها من صعوبات، خصوًصا إذا 

ما سلمنا بحالة عدم تواصل القاصين الموجودين في المنطقة؟

االأ�ضتاذ فا�ضل العمران )ع�ضو المنتدى(:
هنالك إنتاجات كثيرة وأسماء المعة، أمثال فهد المصبح وحسين السنونة، وهو 

صاحب مجموعة قصصية مطبوعة ومجموعتان تحت الطبع، وجعفر البحراني وله 

مجموعتان جاهزتان، ومحمد الباش�ا صاحب رواية )أثر ش�رقي(، وجعفر الجشي 

ه بأن النتاج الس�ردي المكتوب هو جهد  ول�ه مجموع�ة قصصية تحت الطبع. وأن�وِّ

ش�خصي يعتمد على قناعة القاص أو المب�دع، وال يمتلك جميع المبدعين هاجس 

إصدار المجموعة أو الديوان، بل إن البعض منهم يكتب لمجرد الكتابة. 

االأ�ضتاذ جعفر الج�ضي )ع�ضو المنتدى(:
ال نمل�ك حاليًّ�ا ذل�ك التص�ور أو تل�ك الخط�ة الواضحة فيما يخ�ص تجاوز 
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المعوق�ات، إال أنن�ا س�نحاول إيج�اد ووضع خط�ط وآلي�ات قبالها في المس�تقبل 

القريب. أما ما يتعلق بالنشر، فالمسألة فيه شخصية وليس للمنتدى أّي عالقة به. وقد 

كانت لدينا تجربة في إصدار مجموعة مش�تركة لس�تة أو س�بعة أشخاص لكن حالة 

م�ن االختالف قد دبت وحالت دون إصدار ه�ذه المجموعة، وبعد هذا االختالف 

ق الجمع وفضل كل ش�خص أن يضع الكرة في ملعبه الخاص، ويبقى المنتدى  تفرَّ

غير معني بتحمل مسؤولية إصدار مجموعة قصصية لشخص بعينه.

االأ�ضتاذ اإبراهيم ال�ضّمر )نا�ضط اجتماعي(:
مداخلت�ي تتعلق بعدم نش�ر المنتدى للمجاميع القصصي�ة من روايات وغيرها 

الت�ي يرى فيها األخ محمد الخباز عامل س�لب قياًس�ا إلى الم�دى الزمني الذي بدأ 

فيه المنتدى، في حين أن هنالك وجهة نظر أخرى ترى في ذلك دليل صحة وتوثيق 

لمرحلة الشروع في النشر. 

وقد شهدنا في منطقة القطيف على مضي عقد من الزمان كثيًرا من الكتب التي 

ظهرت س�واء على مس�توى القصة أو الشعر أو حتى على مس�توى الكتب الفكرية، 

وه�ي في ذلك ال تمثل س�وى أعداد م�ن الكتب تعبر عن الكمي�ة العددية ليس إالَّ، 

وهي بعيدة عن الكيف والقيمة الحقيقية قياًسا للسقف الذي وصلت إليه مستويات 

ُعد في داخل الوطن أو على مستوى العالم العربي. الكتابة على كل الصُّ

وفيم�ا يخصن�ي من ش�أن المنت�دى، فإنه ضرب م�ن اإلدعاء أن أش�يد بتجربة 

منتدى القصة ألني أزعم أني أحد أفراده بش�كل أو بآخر، ولعل األخ جعفر الجشي 

ال ي�زال يتذكر في لقاءاتن�ا األولى إبان المراحل األولية للمنت�دى آرائي الجدية في 

مس�توى القص�ص المقدمة، واقتراح�ي بعقد ورش�ة تعليمية وتثقيفي�ة تثري تجربة 

الش�باب وتضعه�م في أف�ق الكتابة الج�ادة للقصة، وقد أش�ار األخ جعفر الجش�ي 

إل�ى وج�ود ردود أفعال صارم�ة وقطعية حول ما ي�رد من انتقادات أو ق�راءات فنية 
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للقصص المقدمة، إذ كان البعض يعاني من تضخم لألنا الطاغي ال يقوى معه على 

تقب�ل النقد. وف�ي تلك الفترة لم نكن نراهن على كثرة أعض�اء المنتدى، إذ كنا نرى 

بعين نقدية استشرافية أن ذلك العدد من القاصين سوف يتقلص ويأخذ باالنحسار، 

حتى ال يبقى في المشهد سوى المواهب الجادة بحسب زعمي على األقل.

م�ن ناحي�ة أخ�رى، فإن م�ن أه�م الركائز التي ق�ام عليه�ا المنت�دى كان البعد 

ع�ن الح�ّس الطائفي ف�ي الرؤية للعل�م والكون والمجتم�ع من حولن�ا، وأزعم أن 

أه�م العوام�ل التي تح�ول دون بروز ثقافة حقيقي�ة هي النظرة الطائفي�ة التي تحكم 

رؤيتن�ا لألش�ياء م�ن حولن�ا، فنحن مع اإلب�داع مهم�ا كان، ومن أي ش�خص كان، 

بغية المس�اهمة في تحفيز ورصد وتعضيد هذه التجارب المكتملة عبر النش�ر على 

مس�توى االنترنت أو الصحافة، حتى يساهم النقاد في تقييم هذه التجارب، وعندما 

تكتمل يتأتى ألصحاب هذه المواهب أن يباشروا في النشر.

وأح�بُّ أخي�ًرا أن أعلِّق على بعض اإلصدارات المنش�ورة الت�ي هي في رأيي 

الشخصي دون مستوى النشر وال تستحقه كونها في بداية مراحل التشكل، إن نتاًجا 

كه�ذا م�ا يزال في مراحل التش�كل ينبغي ل�ه أن ينتظر لتكتمل تجربت�ه وأدواته لكي 

يباشر النشر.

االأ�ضتاذ عيد النا�ضر )ع�ضو المنتدى(:
إن صراحة األس�تاذ إبراهيم الش�مر قد تزعج البعض لكن للحصيف أن يدرك 

أن م�ن انتق�ده ه�و صديقه، ول�وال ذلك لما صارح�ه بما في النص�وص من إيجاب 

وسلب، فاألمور نسبية فيما يتعلق بالنصوص، وأتذكر بالمناسبة أني قرأت قبل فترة 

نقًدا لكاتب س�وفيتي في مس�رحية من أهم مس�رحيات العمالق شكسبير قد أخرج 

المس�رحية حتى من نطاق األدب، وقال إن هذا اإلنس�ان فاش�ل وال يس�تطيع كتابة 

المس�رحية، وهذا أمر راج�ع إلى الذائقة وقضايا الرؤية األدبي�ة والحكم عليها فهي 
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مختلفة من ش�خص إلى آخ�ر. ولذلك فإن المجموعات ذاتها التي ذكرها األس�تاذ 

إبراهي�م وانتقده�ا قد مدحها آخرون وأثنوا عليها، ألنه�ا تحدثت عن قضايا الزواج 

والطالق والعوانس وغيرها من القضايا االجتماعية المعاشة. 

االأ�ضتاذ محمد اإ�ضماعيل )موظف اأهلي(:
أي الهدفي�ن يبتغيهم�ا المنت�دى للوص�ول إل�ى غايت�ه المنش�ودة، ه�ل يهدف 

المنت�دى إلى تنمي�ة المواهب الجديدة ووضعها في الس�احة، الهدف الذي يتطلب 

إتباع نمط معيَّن مخطط له ومس�توى محدد للكتاب الناش�ئين، وحينها ال ُبدَّ من أن 

يك�ون التوجه واألس�لوب ف�ي التعامل مع الكت�اب الجدد مختلًفا ع�ن التعامل مع 

المحترفي�ن، أم أن�ه يهدف إلى أهمية وجود محترفي كتابة القصة والدخول بهم إلى 

موقع القصة العربية؟ 

المحا�ضر عيد النا�ضر:
عندما أشرت إلى أسماء بعض المجموعات كانت مالحظتي الرئيسة مختصة 

بالجوان�ب الفني�ة بمعن�ى المواضي�ع، وكيفية تقديمه�ا بثوب فني ناض�ج بعيًدا عن 

األخط�اء واالفتقار إل�ى المعرفة أو إلى المعلوم�ة المكتنزة والخب�رة، فمثل هؤالء 

يخطئ بحّق نفس�ه أواًل وبحق األدب ثانية. كما أردت اإلش�ارة إلى أهمية ارتباط ما 

يكتب بالمجتمع وتواصله معه، فال حاجة بالمجتمع أليِّ كاتب أو ش�اعر أو قاص 

إذا لم يتناول قضايا مجتمعه، وال أعتقد أن هنالك حاجة لما يكتبه.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أوافق اإلخوة المحاضرين الكرام فيما يتعلق بضرورة اس�تثمار مشروع القصة 

القصي�رة خصوًصا، والعمل األدبي عموًما، لرس�م آلية م�ن آليات التواصل الثقافي 

م�ع بقية فئات المجتمع ف�ي وطننا العزيز من خالل الحض�ور التفاعلي أو األعمال 

المش�تركة األدبية في هذا المجال. ولقد انتقلنا في هذه األمسية من العنوان النظري 
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إل�ى المباش�رة في الحوار الصري�ح مع اإلخوة في منتدى القص�ة، وكان الهدف هو 

تس�ليط الضوء على النشاط وتعريفه للمجتمع وتلمس آليات وإمكانات تطوير هذا 

ا. النشاط والعمل على ما يخدم المجتمع فكريًّ

كما تم تناول الكثير من األفكار الهادفة التي آمل أن تجد لها مجاالت للتطبيق 

لدى اإلخوة، وأن تتوسع معها قاعدة المشاركين في هذا المشروع من أبناء المجتمع، 

وخاصة ممن لديهم ميول أدبية مع أهمية احتوائهم وتنمية كفاءاتهم في هذا المجال، 

وااللتفات إلى نش�ر نتاجاتهم األدبية إعالميًّ�ا، وكذلك تفعيل اإلصدارات وتحديد 

جهة اإلصدار لتحظى تلك النتاجات باالنتشار األوسع واألعّم اجتماعيًّا.

وأعتق�د أن تل�ك األفكار التي طرح�ت التي تم التعبير عنه�ا من خالل الحوار 

والنق�اش ه�ي أف�كار مهمة، وآم�ل أن يتبنى المنت�دى مبادراتها لتوثي�ق العالقة بين 

نش�اطه وبي�ن قضايا المجتم�ع، فالقصة القصي�رة تالمس دون ش�ك قضايا وهموم 

المجتم�ع. وأتمن�ى أن تتك�رر مث�ل هذه اللق�اءات للتعري�ف باألنش�طة القائمة في 

مجتمعنا وفاعليتها.



الندوة الخام�سة والع�سرون

اإلسالم في اليابان
1427/4/18ه الموافق 5/16/ 2006م

ال�سيف: الدكتور �سامورو ناكامورا �
أستاذ في جامعة كوبي في اليابان

مدير الندوة: المهند�س مكي عبداهلل القرو�س*)1) �

*  باحث اجتماعي، ترجم العديد من الكتب.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

حاصـل علـى درجـة البكالوريـوس عـام 1993م )1414ه( من  �
جامعة طوكيو في الدراسات األجنبية، تخصص لغة عربية.

ـا في السـفارة اليابانية في الريـاض بين عامي  � عمل مسـاعًدا خاصًّ
1994 ـ 1997م )1415 ـ 1418ه(.

حاصل على درجة الماجسـتير من قسـم الدراسات اإلسالمية في  �
معهد الثقافية العلمية التابع لجامعة توهوكو.

حاصل على الدكتوراة في عام 2002م )1423ه( من المعهد ذاته  �
في جامعة توهوكو.

عمـل باحًثا في الجمعية اليابانية للتطوير العلمي لتطوير العلوم في  �
عام 2002م )1423ه(.

عمل باحًثا زائًرا في مجلس الشيوخ الذي يطلق عليه )DIET( في  �
عام 2002م )1423ه(.

يعمـل منـذ أكتوبـر مـن عـام 2002م وحتـى تاريخـه فـي جامعة  �
)Kobe( بدرجة بروفسور مساعد في قسم الدراسات.

للدكتـور ناكامورا أربـع مقاالت حول المملكة العربية السـعودية  �
هي: العالقات السـعودية األمريكية، والديمقراطية في السـعودية، 
واإلصالحات االقتصادية والسياسية في السعودية، وسياسة الباب 

المفتوح واإلصالحيين في النظام السعودي.
أما رسـالة الدكتوراة فقد كان عنوانها )تشكيل الدولة في المملكة  �

العربية السـعودية ـ اآلثار السياسـية لسـاكني المدن والبدو(، وقد 
جـاءت الرسـالة في 561 صفحة من 60 فصـاًل، وقد احتوت 60 

خارطة ورسم.



اإلسالم في اليابان

مقدمة مدير الندوة
أرح�ب بالحض�ور جميًعا، وأرحب بضيفن�ا العزيز الدكتور س�اتورو ناكامورا 

لحضوره وتشريفه هذه األمسية للحديث حول موضوع مهم يتعلق بتاريخ اإلسالم 

في اليابان.

وقد كانت الحظوة في التعارف بالدكتور ناكامورا في أحد المؤتمرات بش�كل 

س�ريع، ولك�ن العالق�ة نمت بس�رعة وتط�ورت وتبادلنا إثره�ا الكثير م�ن األفكار 

واآلراء، فهو من المهتمين بدراس�ة تاريخ المنطقة وحضارتها، بل وكانت ورس�الته 

ف�ي الدكت�وراة تحديًدا ح�ول »التطور السياس�ي في المملك�ة العربية الس�عودية«، 

والسيد ساتورو أستاذ جامعي في الثقافات المتبادلة، ومهتم بالتعاون األكاديمي بين 

المنطقة واليابان. ولهذا، نحن مسرورون بحضوره معنا ومشاركته في هذه األمسية. 

ونتمنى أن يكون حديثه وافًيا نتعرف من خالله إلى المجتمع الياباني، وإلى ما يدور 

في�ه من نش�اط وفعاليات، كما أتمنى من خالل هذا اللق�اء أن تتاح للدكتور الفرصة 

للتعرف إلى الحراك الثقافي والنشاط القائم في المنطقة.
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ملخ�س المحا�سرة:
شهد عام 2005م )1426ه( الذكرى الخمسين إلقامة العالقات بين المملكة 

العربية السعودية واليابان، وذلك من خالل تعميق العالقات السياسية واالقتصادية 

والثقافية في ش�تى المجاالت. ولقد تم اإلعالن عن مبادرة وزير الخارجية الياباني 

في عام 2001م )1422ه( التي أعلن فيها عن نية اليابان تقوية عالقاته مع المملكة 

العربي�ة الس�عودية م�ن خالل تش�جيع الح�وارات م�ع العال�م اإلس�المي وتطوير 

العالق�ات االقتصادية واالش�تراك في حوارات سياس�ية متنوعة، وق�د اقترح رئيس 

ال�وزراء الياباني هاش�تموتور يوتارو أثناء زيارته للمملك�ة عام 2003م )1424ه( 

إقامة منتدى الحوار العربي الياباني بين المملكة العربية الس�عودية ومصر واليابان، 

ال�ذي نت�ج عنه انعقاد أول اجتم�اع وذلك في ع�ام 2003م )1424ه( بطوكيو، ثم 

انعق�اد االجتم�اع الثاني عام 2004م )1425ه( في مصر، ث�م الثالث عام 2005م 

)1426ه( في الرياض، ومن المتوقع أن يعقد االجتماع الرابع في طوكيو.

الجيل االإ�ضالمي االأول في اليابان: 
يقال إن أول من أدخل اإلس�الم إلى اليابان هو األس�تاذ المش�هور هاكوسيكي 

آرآئي، وأن أول مس�لم ياباني كان الس�يد تراجيلو ياميدا الذي أسلم في تركيا بسبب 

ح�ادث الس�فينة أرتولول ع�ام 1890م )1307ه(، حينما كان الس�يد ياميدا يحمل 

تبرع�ات الش�عب الياباني إلى الضحاي�ا المنكوبين، وفي هذا العام أيًضا زار الس�يد 

بونهاش�تيرو أرغ�ا ممبائي كموظف لش�ركة خاص�ة، فرأى المس�لمين كيف يؤدون 

الص�الة في أوقات محددة ومكررة فأعجب بذلك، وأس�لم. وكان أول حاج ياباني 

هو الس�يد كوتارو ياماعوكا، وذلك في عام 1910م )1328ه(، وبعده السيد تاناكا 

الذي قابل الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.

وقد بني أول مس�جد في اليابان في ع�ام 1931م )1394ه( في مدينة ناغويا، 

وبني الثاني في عام 1935م )1353ه( في مدينة كوبي، بناه الالجئون من مس�لمي 
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آسيا ومنهم قربان علي وعبد الرشيد إبراهيم، أما الثالث ففي عام 1937م )1356ه( 

بمدينة طوكيو، وش�هدت هذه الفترة تطوًرا إس�الميًّا ملحوًظا على يد الالجئين من 

مسلمي آسيا.

كما قد اجتمع المسلمون اليابانيون المنتشرون في دول جنوب شرق آسيا بعد 

الح�رب العالمية الثانية وأسس�وا جمعية تط�ورت بعد ذلك إلى جمعية المس�لمين 

الياباني�ة، وقد قامت بإرس�ال الش�باب الياباني إلى جامعة األزه�ر من عام 1957 � 

1965م )1376 � 1965م(، كما قامت عام 1970م )1390ه( بإرس�ال الش�باب 

الياباني إلى دول الخليج كالسعودية وقطر، ثم وسعت أماكن الدراسة لتشمل إيران 

وإندونيسيا وماليزيا.

وب�دأ الياباني�ون يدرس�ون اللغة العربي�ة بعد أزم�ة النفط في فترة الس�بعينيات 

الميالدية. وس�اهم أكثر الش�عب الياباني في المحاضرات الثقافية اإلس�المية وكان 

ذل�ك ع�ام 1972م )1392ه(، وحصل�وا على ترجم�ة يابانية للق�رآن الكريم على 

يد األس�اتذة المس�لمين بمس�اندة من رابطة العلم اإلس�المي التي تدأب في التبرع 

المادي المستمر وإهداء الكتب اإلسالمية للجمعية.

االإ�ضالم يتنامى في اليابان: 
يذك�ر أن عدد المس�لمين اليابانيين قد بلغ في ع�ام 1972م )1392ه( حوالي 

2.000 مسلم، فيما بلغ عدد األجانب 1،500 مسلم، ووصل عدد الجمعيات إلى 

أربع جمعيات.

وفي فترة الس�بعينيات قام اليابانيون بالس�فر إلى المناطق اإلس�المية من أجل 

دراس�ة تاري�خ وثقافة اإلس�الم والس�ياحة فأعجبوا بذل�ك خالل فت�رة إقامتهم. أما 

ف�ي فترة الثمانينيات، فقد زاد انتش�ار اإلس�الم في اليابان بس�بب زيادة نس�بة زواج 

اليابانيات من رجال األعمال المس�لمين وخاصة الباكس�تانيين واإليرانيين في فترة 
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ارتف�اع االقتصاد الياباني فكثرت العائالت المس�لمة وأصبحت جزًءا من المجتمع 

الياباني.

ووص�ل عدد المس�لمين اليابانيين ف�ي ع�ام 2000م )1420ه( إلى 7.000 

مسلم، وعدد المس�لمين األجانب حوالي 63 ألًفا، ليصبح العدد الكلي 70.000 

مس�لم تقريًبا، أما عدد المصليات والمس�اجد فبلغ في عام 2005م )1426ه( 45 

مصلى، و 15 مس�جًدا، أكبرها جميًعا المس�جد الذي بنته الحكومة الس�عودية، ثم 

يأتي في المرتبة الثانية على التوالي المسجد الذي بنته الدولة التركية.

االإ�ضالم في اليابان وما يواجهه من معوقات:
يواجه المسلمون اليابانيون مشكلتين رئيستين: 

األولى/ تعليم األوالد:

م�ع وج�ود برام�ج التعليم ف�ي المس�اجد، إالَّ أنه�ا ال تفي بالمطل�وب معرفته 

وممارس�ته، فما كان من حكومة المملكة العربية الس�عودية إال أن أسس�ت المعهد 

العربي اإلس�المي في عام 1983م )1403ه(، وهو ف�رع لجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، ويقوم هذا المعهد بتعليم األوالد المسلمين اللغة العربية وإعطاء 

محاضرات ثقافية إسالمية، كما يقوم بتوجيه المسلمين الجدد إلى الحج كل سنة.

الثانية/ مشكلة قلة المقابر اإلسالمية في اليابان:

فجمعية المس�لمين اليابانية ال تملك س�وى مقبرة إسالمية واحدة في محافظة 

ياماناشي، التي تبعد عن طوكيو حوالي 300 كلم. وقد اقترحت الحكومة السعودية 

بناء مقبرة للمسلمين اليابانيين على نفقتها الخاصة. 

الدرا�ضات االإ�ضالمية في اليابان:
أسس�ت جمعية دراس�ة الش�رق األوس�ط، وهي أكبر جمعية علمية متخصصة 
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في دراس�ة المنطقة اإلس�المية والشرق األوس�ط، وتتكون من أكثر من 500 عضو 

م�ن أس�اتذة جامع�ات وصحفيي�ن وط�الب، وتدرس عل�وم اللغ�ة كاللغ�ة العربية 

والفارسية والتركية إضافة إلى آداب وعلوم دينية أخرى، ومن بين أساتذتهم من هم 

متخصصون في الخط العربي والعمارة اإلسالمية وعلوم اآلثار. 

االإ�ضالم في التعليم الياباني:
تق�دم المرحلة الثانوية دروًس�ا ف�ي التاريخ العالم�ي توضح فيه ن�زول القرآن 

الكريم وبعثة النبي محمد ص وتذكر أركان اإلسالم، وتسرد تاريخ الدول اإلسالمية 

المشهورة كالدولة العباسية والعثمانية.

أما التعليم في المرحلة الجامعية فيوضح فيه األساتذة اليابانيون المتخصصون 

تاري�خ وعلوم اللغ�ات والعلوم الدينية، وق�د بلغ عدد الجامعات الت�ي تدرس فيها 

محاضرات باللغة العربية أكثر من 50 جامعة، تضم كل منها قس�ًما لدراسة المنطقة 

اإلس�المية كجامعة طوهوكو، التي افتتحت هذا القسم في سنة 1993م )1413ه( 

وتخرج�ت من�ه كأول متخ�رج م�ن حملة الدكت�وراة، كما يوجد قس�م للدراس�ات 

اإلس�المية ف�ي جامع�ة كويوطو، وقد أس�س في ع�ام 1994م )1414ه(، وقس�م 

التاريخ اإلسالمي في جامعة كيوشوف الذي أسس في عام 1996م )1416ه(.

كيف يفهم اليابانيون االإ�ضالم؟
أقوم حاليًّا بالتدريس في جامعة كوبي، وأطرح موضوع »دراسة اإلسالم والعالم 

اإلس�المي« الذي ينض�وي تحت مق�رر المجتمع العالم�ي، وأدرس الموضوعات 

التي تدور حول معرفة الله ورس�ول اإلس�الم وأركان اإلس�الم والهج�رة والميثاق 

والنظ�ام اإلداري في اإلس�الم والجزية ونظام الخالفة والنهضة اإلس�المية والمرأة 

في اإلسالم. وغالًبا ما أتبع منهًجا أحذر الطالب اليابانيين فيه من اتباع وجهة النظر 

األمريكي�ة واألوروبي�ة اإلعالمي�ة المض�ادة لإلس�الم، وأقترح عليه�م البحث عن 
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حقائق األمور بأنفسهم.

من جهة أخرى، فإن الطالب غالًبا ما يس�ألون أس�ئلة مثل: هل اإلس�الم سبب 

اإلرهاب أم ال، ولماذا يحرم أكل الخنزير في اإلس�الم، وهل الصوم مفيد للجس�م، 

وكم نس�بة المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، وهل يمكن توحيد دين النصرانية 

مع اإلسالم في المستقبل؟، وكيفية تحسين العالقات بين العالم اإلسالمي واليابان. 

وأكثر ما أركز عليه في اإلجابة عن تلك التس�اؤالت هو قولي: إن اإلس�الم ال يدعو 

إلى اإلرهاب، فهو منبع اللطف والكرامة.

 أعتق�د أن هنالك حاجة إليجاد وس�ائل جديدة من أج�ل التفاهم األفضل بين 

الس�عودية واليابان، وأنا أحاول أن أبدأ بتأس�يس برنامج تعاون علمي بين األساتذة 

الجامعيين السعوديين واليابانيين في مجاالت االقتصاد والتاريخ والتعليم واإلدارة.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ ح�ضن الزاير )اأديب(:

عالقتي مع اليابان عالقة طيبة، فقبل أكثر من عشرين عاًما كتبت ورقة في أحد 

المؤتم�رات عن اليابان، وهي »ثالثية التطبيق اإلداري في اليابان«، وتناولت الورقة 

ثالث�ة محاور ه�ي مح�ور اإلدارة، ومحور الصناع�ة، واالقتصاد ومح�ور الجودة. 

وكثي�ًرا م�ا أعجب�ت بالكاتبين اليابانيين البروفيس�ور س�ايبيرو وأوكيت�ا، وهو كاتب 

اقتص�ادي، والبروفيس�ور إش�يكاوا الذي يركز عل�ى الجودة في كتابات�ه. وقد زرت 

الياب�ان ع�ام 1993م )1413ه(، وص�ادف وق�ت زيارتي زواج ولي عه�د اليابان، 

وقمت حينها بزيارة مدينة كويوتو وحضرت فيها حفالت زواج.

وق�د الحظ�ت أن اليابانيين يس�تمعون أكثر مما يتكلمون، ويفك�رون أكثر مما 

يق�ررون، وهذا عكس ما عليه الحال في الش�عوب العربي�ة. كما الحظت أن المرأة 

ف�ي اليابان غالًبا ما تعمل إلى وقت ينته�ي إذا ما تزوجت لتهتم بأمور المنزل وتربية 
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األطف�ال، ولذل�ك ال نس�تغرب عدم وص�ول المرأة ف�ي الياب�ان إلى مراك�ز إدارية 

متقدم�ة، م�ا يدل على قدس�ية البي�ت واحترام ال�زوج والمنزل. فهل ه�ذه العادة ما 

زالت موجودة في اليابان؟

المحا�ضر: 
أش�كر األس�تاذ حس�ن الزاير على هذه المعلومات التي طرحها، وأقول تعليًقا 

على كالمه إن الش�عوب العالمية على مختلف جنس�ياتها من س�عوديين أو يابانيين 

ا يفكر  أو ع�رب وعجم، يختلفون ف�ي عاداتهم وطريقة تفكيرهم، إالَّ أن الياباني حقًّ

كثي�ًرا قبل أن يقرر. أما عن ك�ون العربي يقرر قبل أن يفكر فإني غير مطلع على هذه 

المعلومة.

وأم�ا ما يخص الم�رأة الياباني�ة، فإن القضية نس�بية من امرأٍة إل�ى أخرى، وإن 

الكثير من الزمالء يتزوجون من المرأة اليابانية وتس�اعدهم في تربية األبناء، وأعتقد 

أن الزوج�ة اليابانية ال تحس أن هنالك اختالًف�ا بينها وبين الزوج، وإن العالقة بينها 

وبين الرجل على نفس المستوى، وكما ال ينحصر دورها في المنزل فقط، فإن دور 

الرجل ال يقتصر دائًما على األمور التي هي خارج المنزل.

وبشكل عام، فإن هذه القاعدة تختلف من امرأة إلى أخرى باختالف المستوى 

التعليم�ي؛ فيوج�د من خريج�ات الجامعة من تفضل العمل حتى م�ع الزواج مثلما 

يوجد من تركن العمل بعد الزواج، وهنالك نس�اء يدرسن رسالة الدكتوراة ويعزفن 

عن الزواج أوقد تصل أعمارهن إلى الثالثين سنة من غير اقتران.

ال�ضيخ �ضليمان اأبو المكارم )عالم دين(:
كيف تتعامل الحكومة اليابانية مع المسلمين اليابانيين؟ وكيف ينظر المسلمون 

الياباني�ون إل�ى اإلرهاب الذي يقع في الدول اإلس�المية؟ وفي المقابل، كيف ينظر 

المسلمون اليابانيون إلى الحروب التي تقع ما بين المسلمين والدول اإلسالمية مع 
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بعضها البعض؟ وكيف يفسرون ذلك؟

المحا�ضر:
الدس�تور اليابان�ي يمنع الحكوم�ة اليابانية من التعامل مع المؤسس�ات الدينية 

اإلس�المية والبوذي�ة والنصراني�ة بم�ا يخال�ف عقائ�د تل�ك المؤسس�ات. وتجهد 

الحكوم�ة الياباني�ة لتأس�يس الح�وارات م�ع علماء المس�لمين، بينما تح�ث وزارة 

الخارجي�ة الياباني�ة على الحوار الياباني اإلس�المي مع ع�دة دول كالبحرين وإيران 

من خالل معهد الحوار.

أم�ا وجهة النظ�ر اليابانية لإلرهاب، فإنها قائمة عل�ى التأثيرات اإلعالمية التي 

تش�وه س�معة اإلس�الم، ومن خ�الل األخبار الت�ي ال تتح�دث عن خب�ر العمليات 

اإلرهابي�ة إال ف�ي دقيقتي�ن وبدون دراس�ة ومصداقي�ة. ويعاني األس�اتذة اليابانيون 

ص�ون في الش�رق األوس�ط واإلس�الم قبال�ة ه�ذه الحالة الكثي�ر من أجل  المتخصِّ

توضيح الصورة المشرقة لإلسالم..

االأ�ضتاذ ذاكر اآل حبيل )كاتب ونا�ضط حقوقي(:
نح�ن المثقف�ون العرب والمس�لمون فخ�ورون ومعجبون بالنم�وذج الياباني 

ألنه حل معضلة ما زلنا كعرب نعيش في تخومها، وهي مش�كلة الحداثة واألصالة، 

فالياباني حافظ على أصالته وهويته وثقافته في إزاء التقدمية والتطور، ولعلِّي أتوجه 

إليك بالس�ؤال هنا لكونك مثقًفا وأكاديميًّا يابانيًّا، كيف اس�تطاعت اليابان حل هذه 

المعضلة مع الحفاظ على أصالتها وتراثها في الوقت ذاته؟  

وأخي�ًرا، أقترح أن يكون هنالك منظمة تتكون من الش�باب الس�عودي والياباني 

لإلط�الع عل�ى الثقافة وتبادل خب�رات المج�ال األكاديمي، باإلضافة إل�ى الزيارات 

المتبادلة بين األكاديميين للتعريف بالمس�توى العلمي التعليمي الياباني، وخصوًصا 

مع المكرمة التي جاءت بعد زيارة ولي العهد السعودي لليابان واالقتراح الذي صرح 
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به بخصوص البعثات المخصصة لها، وأرجو من الجامعات اليابانية أن تزور المملكة 

والجامعات الس�عودية فيها لنتعرف إلى المس�توى التعليم�ي والجهد األكاديمي في 

اليابان.

المحا�ضر:
ما زال المجتمع الياباني في المدن والمناطق الس�كنية والمدارس والشركات 

يتمي�ز ذاتيًّ�ا بالعالق�ات اإلنس�انية النبيلة التي تدع�م كذلك من خالل المؤسس�ات 

االجتماعي�ة. ففي الم�دارس، ال يقتصر الطالب على دراس�ة المقررات الدراس�ية 

اإللزامية فقط، بل يتدربون على الس�لوك من خالل تعليمهم احترام الوقت � مثاًل � 

وأن يسلم الصغير على الكبير، ولك أن تالحظ في الشركات األجنبية مثل األمريكية 

وج�ود نوع من العالق�ة بين الموظفين قائم�ة على المنفعة، وهذا م�ا ال يحصل في 

الشركات اليابانية أبًدا، بل إن أفرادها يتمتعون بالثقة بين بعضهم وبين إدارة الشركة 

والموظفين.

أم�ا ما يخص االقتراح، فأش�كركم عليه وأنا مس�رور بجمي�ع اقتراحاتكم، فأنا 

أعم�ل من أجل تع�اون الحكومتين الس�عودية واليابانية من خالل ابتعاث الش�باب 

الس�عودي إل�ى اليابان، وكذل�ك ابتعاث الش�باب الياباني إلى الس�عودية. وفي هذا 

الع�ام قام مجموعة من الش�باب الياباني بزيارة المملكة، وأتمنى أن يتبادل أس�اتذة 

الجامعات الس�عودية واليابانية الزيارات أيًضا، وأنا أفكر حاليًّا في اإلعداد لبرنامج 

تعاوني علمي من أجل تبادل الثقافات والخبرات. 

االأ�ضتاذ محمد ال�ضايب )طالب جامعي(:
ذكر الدكتور في محاضرته أن هنالك عدة دول س�اهمت في نشر اإلسالم، من 

ضمن هذه الدول تركيا والس�عودية ومصر وإيران من خالل إرس�ال الطالب، لكن 

مواطن�ي هذه ال�دول لديهم آراء وأفكار مختلفة عن بعضه�ا البعض، فهل تتوقع أن 



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 464

هذه المعتقدات واألفكار ستؤثر على اإلسالم في اليابان؟ وعلى هذا، فما هو وضع 

المسلمين من ناحية المعتقد الطائفي؟

المحا�ضر:
عندما أقرأ الدراسات التي تتعلق بالمسلمين اليابانيين أالحظ أن هنالك أساتذة 

درسوا في السعودية في منطقة مكة المكرمة، وهم مهتمون بدراسة الشرق األوسط 

وباألخ�ص إي�ران وتركي�ا ومص�ر، وأكثره�م يحترم معتق�دات الطوائ�ف الصوفية 

واآلشورية والبدوية.

ال�ضيخ ح�ضين ال�ضويلح )عالم دين(:
ه�ل تأث�ر المجتم�ع اليابان�ي بأح�داث الح�ادي عش�ر من س�بتمبر ومش�اكل 

اإلرهاب؟ وهل أضاف اإلسالم شيًئا لشعب معروف بالحيوية والنشاط واإلخالص 

في العمل؟ 

المحا�ضر:
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تأثر المجتمع الياباني بذلك، وأتذكر أنني 

شخصيًّا تأثرت كثيًرا، وجميع اليابانيين يتذكرون حتى اآلن ما حصل في ذلك اليوم، 

وكثيًرا ما يتس�اءل اليابانيون عن الهدف واألس�باب التي وراء هذا العمل، وكثيًرا ما 

يسألني طالبي عن العالقة بين اإلسالم واإلرهاب وهذا ما يحوجني لفصل دراسي 

كامل لشرح وتبيين ماهية اإلسالم ولماذا حصل ذلك من هؤالء األفراد القلة.

أم�ا بخصوص ما يضيفه اإلس�الم إل�ى المنتمي إليه، فإن�ي عندما قدمت ألول 

مرة إلى الرياض كان عمري ثالثة وعشرين سنة وقد لمست أثناء زيارتي الفرق بين 

األس�لوب في اإلس�الم وغيره، وطبيعيًّا تعلمت كيفية الس�لوك اإلسالمي والعالقة 

مع اآلخر، باإلضافة إلى األمور الكثيرة التي تعلمتها من اإلس�الم، وأحب أن أقول 

إن ه�ذه األم�ور التي تعلمته�ا يتعلمها الطال�ب الياباني في الم�دارس الثانوية على 
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المستوى نفسه.

االأ�ضتاذ محمد الحمادي )�ضاعر(:
في أيِّ عام دخل اإلس�الم إلى الياب�ان، وعلى يد من؟ وهل واجه صعوبات أو 

ت من انتشاره؟ وما هي مناطق تمركز المسلمين في اليابان؟  مشكالت حدَّ

المحا�ضر:
لق�د ذك�رت في مت�ن المحاضرة كيفية دخول اإلس�الم وانتش�اره ف�ي اليابان، 

وذك�رت أن أول ط�رق اإلس�الم في الياب�ان كان عن طريق الس�يد آرآئ�ي. وأما عن 

تمركز المس�لمين فهو ف�ي كوبي وطوكيو لوجود المس�اجد الكثيرة هناك، وهنالك 

من اليابانيين من يتزوجون من المس�لمات األجنبيات لتكوين أس�ر مس�لمة ويزداد 

بالتالي عدد المسلمين.

وع�ن أهم المش�كالت التي واجهت اإلس�الم في الياب�ان، فيمكنني القول إن 

المتخصصين اليابانيين في الش�رق األوس�ط هم أكثر الن�اس دراية وفهًما بموضوع 

ماهي�ة اإلس�الم، وقد س�اهموا ف�ي التعري�ف الع�ام به عن طري�ق الصحاف�ة، لكن 

المش�كلة تتجس�د في مجموعة الصحفيين غير المتخصصين في الش�رق األوس�ط 

الذي�ن يكتبون في اإلس�الم، وهذه مش�كلة تحتاج إل�ى عالج، والحكوم�ة اليابانية 

نفسها تعاني من هذه المشكلة.

االأ�ضتاذ ح�ضين العوى )تربوي وكاتب(:
هل يتميَّز النظام التعليمي التربوي في اليابان بالصرامة والقس�وة مقارنة بالنظم 

التربوية الغربية؟

المحا�ضر:
إن أس�لوب التعلي�م في الياب�ان مختلف كثي�ًرا عن باقي ال�دول األخرى على 
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مستوى األنظمة وعلى كافة المستويات األخرى، ولقد درست في أمريكا المرحلة 

الثانوية والحظت أن المدرس األمريكي يرجع إلى المنزل مباش�رة بعد انتهاء اليوم 

الدراسي، لكن المدرس في اليابان يبقى في المدرسة ليتعامل مع الطالب من خالل 

األندية المدرسية.

االأ�ضتاذ زكي البحارنة )نا�ضط اجتماعي(:
ما هي تجربة الدكتور الشخصية في تعلم اللغة العربية؟

االأ�ضتاذ فتحي البنعلي )�ضخ�ضية اجتماعية(:
م�ن أيِّ منطل�ق يتعلم اليابانيون اللغة العربية؟ أهو حب للغة لذاتها أم هو حب 

للدين؟

المحا�ضر:
تعلمت اللغة العربية من خالل الدراس�ة في المرحلة الثانوية، وقد قررت عند 

دخولي إلى الجامعة أن أدرس اللغة العربية ألنها تجربة جديدة، وكان نظام الدخول 

للجامع�ة يخض�ع الطالب إلى االختبار بعد أن يقرر الطال�ب االختيار الذي يرغب، 

ا، ويتعل�م اليابانيون اللغة العربية غالًبا  لك�ن بع�د دخول الجامعة وجدتها صعبة جدًّ

لتعينهم على فهم الدين، أما غير المسلمين فيتعلمون اللغة من أجل أغراض مختلفة 

كالسياحة في الدول العربية أو لوظيفة دبلوماسية أو ألمور خاصة بالترجمة.

مدير الندوة:
نش�كر الدكتور س�اتورو ناكامورا على س�عة صدره في هذه األمسية ونتمنى له 

طيب اإلقامة في وطننا؛ ونقدم الشكر وافًرا له ولجميع من شارك في األمسية.



الندوة ال�ساد�سة والع�سرون

إطاللة على المشهد الثقافي وآفاقه المستقبلية
1427/4/25ه الموافق 2006/5/23م

ال�سيف: الأ�ستاذ جبير ب� مف�سي المليحان �
رئيس النادي األدبي في المنطقة الشرقية

مدير الندوة: الأ�ستاذ اأ�ير ا�براهيت ال�سادة*)1) �

*  كاتب وناقد مسرحي.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر

من مواليد قرية قصر العشروات في حائل، بالمملكة العربية  �
السعودية عام 1950م )1370ه(.

حاصـل علـى بكالوريـوس آداب، تخصص لغـة عربية من  �
كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسالمية 

بالرياض.
الحكوميـة؛  � والمناصـب  الوظائـف  مـن  العديـد  شـغل 

كالتدريس، والتوجيه، واإلشراف التربوي. 
تولى إدارة تحرير جريدة اليوم، ثم رئاسة تحريرها بالنيابة.  �
صدر قـرار وزير الثقافة واإلعالم بتعيينـه عضًوا في مجلس  �

إدارة النـادي األدبـي بالمنطقة الشـرقية، ثـم انتخب من قبل 
المجلس رئيًسا له.

س شبكة القصة العربية. � مؤسِّ
أصـدر كتاًبـا للشـبكة عبارة عـن مجموعة قصصيـة بعنوان  �

ة. ا وقاصَّ »قصص من السعودية« لسبعين قاصًّ
نشـر له مجموعة قصصية لألطفال بعنـوان »الهدية« طبعت  �

منها شركة أرامكو 150 ألف نسخة تم توزيعها مجاًنا.
لـه مجموعـة قصصية بعنـوان »الوجـه الذي من مـاء«. وله  �

ثالث مجموعات أخرى تنتظر.



إطاللة على المشهد الثقافي وآفاقه المستقبلية

مقدمة مدير الندوة
بسم الله الرحمن الرحيم، أهال وسهال بكم جميًعا في هذا اللقاء المتجدد من 

لقاءات منتدى الثالثاء الثقافي. 

توثيق التجارب مهمة تستحق بعض العناء، فبها تنفتح لصاحبها آفاقا من الرؤى، 

وتحف�ز في�ه صافن�ات التحدي. هي قاطرة يم�ر بها على محط�اٍت كان قد تجاوزها 

إل�ى حي�ث ال يمكن العودة لها س�وى عبر بوابة الزمن. وفي ه�ذه الليلة، نحن على 

موعد مع األس�تاذ جبير المليحان رئيس النادي األدبي بالمنطقة الش�رقية، سنركب 

مع�ه قاطرته، س�تحتملنا جميًعا؛ فمقطوراتها كثر، ولها م�ع التميز موعد ولقاء. لقاء 

ف�ي محطة البدايات، ومحطة الصحافة. لقاء على ش�بكة القصة القصيرة، ولقاء في 

محط�ة الن�ادي األدبي. وثمة وقفات أخر سنستنش�ق عبرها عب�ق اإلصرار، ونقتفي 

خطى اإلرادة في حياة ثرة باألحداث والتجارب. فأهال بكم، وأهال باألستاذ جبير.

ن�س المحا�سرة
موضوع هذه األمس�ية واس�ع ومتش�عِّب ويحتاج إلى دراس�ات كبي�رة، لذلك 

س�أركز الضوء على بعض التجارب التي مررت بها، وهي تجارب شخصية ستلقي 
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إن ش�اء الل�ه بعض الض�وء على ما أعتق�ده في رؤيتي تص�وًرا للمش�هد الثقافي في 

ا بهذا الموقع  فت�رات التجربة، وس�أتحدث عن موقع القصة العربية، فأن�ا فخور جدًّ

وبإنجازاته، كما سأتحدث أيًضا عن رئاسة النادي األدبي بالمنطقة الشرقية، الورطة 

الجميلة التي أوقعني بها األصدقاء األعزاء أمثال األستاذ حسن السبع، ولكنني أبقى 

س�عيًدا به�ا وخاصة أنني تعرفت إلى مجموعة من المبدعي�ن الذين يحملون الكثير 

من الهموم واألحالم المتواصلة في خدمة الثقافة.

الم�ضيرة: 
تخرجت من معهد المعلمين الثانوي بالرياض، ثم قدمت إلى المنطقة الشرقية، 

وتعرفت في بداية الس�بعينيات إلى مجموعة من الش�باب ف�ي جريدة اليوم، وكانت 

الجريدة في ذلك الوقت ش�علة من النش�اط وذات جو ثقافي وحواري متصل. ومن 

خاله�ا، تعرف�ت إلى مجموعة من األس�اتذة المبدعين أمثال األس�تاذ محمد العلي 

والش�اعر علي الدميني والش�اعر الفلس�طيني عب�د الكريم الس�بعاوي، وكان همي 

وقتها أن أخترق اللغة التقليدية وصواًل إلى لغة جديدة حديثة، وقد تمكنت من ذلك 

مع مجموعة من الشباب وبمساعدة من الصديق المرحوم عبد العزيز المشري، من 

خالل القراءات والحوار وعقد التجمعات الدورية.

كان المجتم�ع ف�ي الس�بعينيات عب�ارة ع�ن صندوق مغل�ق غالًبا م�ا ينظر إلى 

الخارج، وكانت اإلصدارات تصل إليه من بيروت وبغداد ودمش�ق والقاهرة، وكنا 

حينه�ا نحرص عل�ى تبادل تلك الكتب ونهت�م بقراءتها بالدرج�ة األولى بقدر أكبر 

مم�ا نهتم فيه باقتنائها، ولعل تلك الفترة لو عددناها ضمن المفاضلة لصارت حتًما 

أفض�ل مما هي عليه اآلن، إذ لم يك�ن هنالك تصنيفات تخضع أليدلوجيات معينة، 

ولم يدخل المفهوم الديني السياسي أيًضا في ذلك الوقت.

وم�ع نهاية الس�بعينيات عندما قام�ت الثورة اإليرانية واألح�داث األخرى من 
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مقتل الس�ادات ثم غزو أفغانس�تان إلى بداية الثمانينيات وعملية الجهيمان الظلماء 

التي انعكس�ت بشكل مباشر على الكتابة والثقافة والصحافة. في ذلك الوقت، كان 

ب�اب األطروحات مفتوًحا، وطبقت أفكاره في كثير م�ن المواقع وأبرزها الصحافة 

والتلفزي�ون حيث منعت صور النس�اء، وأصبحت الرقابة ش�ديدة على الكتابة، مما 

أحدث نوًعا من التراجع عن فترة ازدهار السبعينيات. ومع ذلك، فإن بعض األسماء 

ب�رزت في مجال القصة، وباألخّص القص�ة القصيرة في منتصف الثمانينيات، ومن 

أبرز الكتَّاب فهد العتيق ومجموعة من الش�باب الذين كتبوا بحساس�ية وبلغة شفافة 

وخصوصية تميز كل كاتب عن زميله. 

أما بعد الثمانينيات والتس�عينيات، فقد اختلف الوضع ببروز أس�ماء الكثير من 

الش�عراء، وبظهور االنفتاح الفضائي الذي أصبح�ت المعلومة معه متاحة للجميع، 

وته�اوت ب�ه الكثير م�ن األُطر التي كانت تم�ارس رقابة على الكلم�ة أو الكتاب أو 

المعلوم�ة، وخفت�ت الكثير من األص�وات غير المجدية التي كان�ت تنادي بمقاومة 

الغ�زو الفك�ري أو الثقافي، المفهوم ال�ذي تبدل وصار مفهوًم�ا قديم�ًا؛ ألن العالم 

اآلن أصبح قرية واحدة أو غرفة واحدة من دون جدران.

التجربة ال�ضحافية: 
ب�دأت في جريدة اليوم كمصحح لغوي متعاون في س�نة 1971م )1391ه(. 

ثم تفرغت لسكرتارية التحرير، وبعد ذلك تركت الجريدة ألعود إليها بعد أن أصبح 

رئيس تحريرها األس�تاذ محمد العلي، كما تس�لمت لفترة غاب فيها األس�تاذ العلي 

مه�ام رئي�س التحرير بالنيابة، وكان�ت الخاتمة فيها عندما كتبت مق�ااًل في الصفحة 

األخي�رة إثر حدوث خالف بين التحرير واإلدارة تحدثت فيه عن روتين المؤسس�ة 

كمؤسس�ة صحفي�ة، وكيف أن�ه عائق لنم�و التحرير ولما يري�د التحري�ر تنفيذه من 

مش�اريع فت�م فصلي في نفس الي�وم الذي طبع في�ه المقال، وهذا ما يعط�ي انطباًعا 

واضًحا عما كانت عليه سلطة المؤسسة أو حتى سلطة الوزارة حول مسألة الكتابة.
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بعده�ا، التحقت بجريدة المدينة، حيث اس�تلمت مكت�ب المدينة في المنطقة 

الش�رقية، لكني لم أس�تطع أن أتعايش مع تفكير الجريدة، فقد كانت ذات أس�لوب 

خ�اص ف�ي الطرح واللغ�ة مخالف للغ�ة الخاصة التي كن�ت أتبناها والت�ي لم تكن 

مقبولة لدى الجريدة، فتركت الجريدة بعد تس�عة أشهر وكان طالقي من الصحافة، 

لكن�ي كنت أتابع وأق�رأ وأكتب، وكانت مس�احة التعبير المتاحة لي ضمن الش�بكة 

العنكبوتي�ة هي التي أرغ�ب، فابتدأت بموقع صغير وهو«موق�ع القصة العربية« في 

نهاي�ة القرن الماضي الميالدي، وبدأ عمليًّا مع بدايات القرن الجديد، وكان الهدف 

ا وب�دون رقابة. بعدها  منه نش�ر القص�ص الخاصة بي، عل�ى أن يكون موقًع�ا خاصًّ

أع�رب بع�ض األصدقاء وكتاب القصة عن رغبتهم في نش�ر نتاجه�م القصصي في 

الموقع، وبذلك تم فتح المجال لجميع من يكتب القصة باللغة العربية في أيِّ مكان 

في العالم حتى وصل عدد المش�اركين إلى العش�رين جميعهم من المملكة العربية 

السعودية، ثم تتالت المشاركات من األشقاء العرب بعد ذلك. 

منتدى الق�ضة العربية تطور وازدهار: 
كلم�ا نظرت الي�وم إلى الموقع وقد ح�وى أكثر من س�بعة آالف نصٍّ قصصي 

ا، وراقت  مقترًب�ا م�ن تس�عمائة كاتب وكاتبة م�ن الوطن العرب�ي أبهجني ذلك ج�دًّ

ل�ي هذه المس�احة م�ن التواصل والتفاعل المس�تمر في النش�ر بقي�ود ورقابة معينة 

وباش�تراطات دنًيا ال علًيا من ناحية س�المة اللغة وحس�ن التوج�ه، بحيث ال يكون 

م�ا ينش�ر ذا أفق ضيق، أو أن يتكل�م عن فئة أو يعبر ع�ن أيدلوجية تكون ضد أحالم 

اإلنسان وتطلعه للحرية والعدل والديمقراطية وجميع المثل النبيلة.

وبعد س�نتين من قيام موقع القصة العربية، أنش�ئ منتدى رديف له اسمه منتدى 

الحوار الخاص بالقصة، وقد س�مي ش�بكة ألن فيه عدة مش�اريع ثقافية، وما يميزها 

ه�و أن جميع الكتاب يكتبون بأس�مائهم الحقيقية وهذا مهم بحيث يتحمل الكاتب 

تماًما مسؤولية الكلمة الصادرة عنه. 
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منتدى الق�ضة العربية طموحات تتجاوز العراقيل: 
منت�دى القصة حواريٌّ يتكلم عن األدب بش�كل عام وع�ن النقد والقصة وعن 

القص�ص المنش�ورة في الموق�ع خصوًص�ا، وفيه مجموع�ات من الق�راءات، كما 

توج�د به بعض القصص المترجمة من اإلنجليزية والفرنس�ية والروس�ية والبلغارية 

والتركية. وهنالك منتدى للنصوص المفتوحة بحيث يمكن نشر الخواطر والقصائد 

والحوارات الفكرية.

وف�ي ع�ام 2004م )1425ه(، كن�ا بص�دد تنفيذ مش�روع تحوي�ل بعض هذا 

الك�م الهائ�ل م�ن النص�وص القصصية إل�ى مطبوع�ات ورقية، لك�ن اتصل بعض 

الزم�الء واألصدقاء من اليمن من وزارة الثقافة والس�ياحة اليمنية طالبين أن نمدهم 

بالقصص الشبابية من عام 2000م )1421ه( حتى 2004م )1425ه( إلصدارها 

ف�ي مجموعة تمث�ل الجيل الجديد واألخير م�ن كتاب القصة في الس�عودية، وهذا 

اإلص�دار س�يكون م�ع االحتف�اء بصنع�اء عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 2004م 

)1425ه(. وكس�بنا هذه الفرصة؛ وتم إعداد كتاب من س�بعين نًصا لس�بعين كاتًبا، 

ابتداًء من األس�تاذ إبراهيم الحميدان والناصر، حتى آخر ش�اّب أو شابة ينتمون إلى 

الش�بكة، وقد تمت دعوتي إلى صنعاء حيث االحتفال الكبير برعاية األس�تاذ النبيل 

خالد الروش�ان، وزير الثقافة والس�ياحة في جمهورية اليمن الشقيقة، وكان هذا هو 

الدعم الوحيد الذي تلقاه موقع القصة العربية طوال الست سنوات الماضية.

وهنالك العديد من المش�اريع التي نفكر في إنش�ائها لوال بع�ض العوائق منها 

المادية، وأخرى فنية متعلقة بالشبكة، ألنها تحتاج إلى تطوير مستمر وإلى إمكانات 

تتوفر أحياًنا، وال تتوفر أخرى، مما يؤجل هذه المشاريع. كما أن هنالك مسابقة على 

مستوى العالم باللغة العربية للقصة، وهذا التفكير قائم منذ ستة أشهر، وكان تنفيذها 

ج�اٍر لوال العوائق التي أجلتها، وهنالك حلم لتدش�ين صحيفة إلكترونية على مدار 

الس�اعة خاصة بالثقافة وفنون األدب وربما تحقق هذا الحلم خالل شهرين قادمين 
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ا للمدونات تابع للشبكة، فالكثير من  بإذن الله تعالى، كما أن هنالك مشروًعا خاصًّ

الشباب يلجئون إلى كتابة مدونة خاصة به بحيث ينشر فيها بشكل حر، هذا عدا عن 

مزي�د م�ن األفكار التي ما زالت تتوارد، ولعل األيام أو األش�هر القادمة كفيلة بتنفيذ 

الكثير من هذه المشاريع.

ونعدُّ اآلن لمشروع إقامة مهرجان سيدعى إليه أغلب الشباب من الجنسين من 

كت�اب القصة من المملك�ة ودول الخليج وربما اليمن أيًضا ومهرجان آخر للش�عر 

لمدة ثالثة أيام كذلك، وس�يتم اإلعداد لمؤتمر اليوم الواحد، وسيكون على فترتين 

خالل هذه السنة. كما كان هنالك الكثير من األحالم التي تصل إلى حدِّ الخيال لكي 

يستطيع أن يحققها النادي على مدى سنوات طويلة، كأن يفتح فروًعا في القرى وما 

ش�ابه؛ فمجلس اإلدارة والجميع يحلمون بالكثير من الفعاليات واألنش�طة في هذه 

المرحلة.

اإدارة اأدبي ال�ضرقية: 
ن�دأب والزم�الء ف�ي إدارة ن�ادي أدبي الش�رقية من أج�ل إقام�ة االجتماعات 

المتواصلة منذ استالمنا لرئاسة إدارته، ونحرص على سماع االنتقادات الموضوعية 

ه�ة للن�ادي، ونرحب به�ا محاولين تغيير الفك�رة الذاهبة إلى جم�ود النادي  الموجَّ

وع�دم تقديم�ه للجديد. والحقيق�ة أن النادي عند بدء اس�تالمنا إلدارت�ه كان خالًيا 

م�ن البرامج واللجان واألنش�طة، ولم تكن له أيُّ قاع�دة للبيانات، وذلك ما أوجب 

إيجاد خطط للبرامج مدروس�ة وغير ارتجالية، وقد اس�تفدنا في هذا الخصوص من 

كثي�ر من اآلراء التي تقدم بها اإلخوة واألخوات في االجتماع الذي عقد مؤخًرا في 

جريدة اليوم، وهو أول لقاء تقيمه اإلدارة الجديدة. 

وتص�وري أن المرحل�ة التي يعيش�ها النادي اآلن ج�زء من المش�روع الثقافي 

واالجتماعي والسياس�ي أو الحراك الموجود في بالدنا العزيزة بش�كل عام. ويأتي 
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هذا التغيير من منطلق رغبة وزارة الثقافة واإلعالم في تبنى المشاريع الثقافية الكبيرة 

ف�ي مختل�ف مناط�ق المملكة، وس�يتم ضم�ن ذلك تغيي�ر جمي�ع المجالس وحل 

اإلش�كاالت المتعلق�ة بها.وقد وضع مجلس اإلدارة خط�ة أولية ألجندة الفعاليات 

واألنش�طة إل�ى نهاية هذا العام، وس�يتم ضمنها غًدا بإذن الله تعال�ى اجتماع اللجنة 

النس�ائية لتب�دأ وضع آلياتها وبرامجها، ولتش�ترك م�ع اللجان األخ�رى بحيث تبدأ 

التطبيق الفعلي. 

ا ونحن متفائلون انطالًقا من رؤية تركز على أهمية  وختاًم�ا، إن األمل كبير جدًّ

الش�راكة بين التس�عة المعينين في مجل�س اإلدارة وجمع المثقفي�ن واألدباء الذين 

يحلمون أن يقدموا المزيد في هذا الجزء الغالي من بالدنا. 

التعقيبا� والأ�سئلة: 
مدير الندوة:

كي�ف يمكن أن نقرأ المس�افة بين النادي األدبي كمؤسس�ة ثقافية وبين منتدى 

كمنت�دى الثالثاء أو باق�ي الصالونات إذا صح الجمع؟ وهل تعتقد أن للنادي بحلته 

الجدي�د أن يزاحم في عناوي�ن هذه المنتديات، وأن يمل�ك الحرية واالنفتاح الذي 

تعيش�ه؟ ثم كيف تجد المس�افة الثقافية المحرزة على اعتبار أن هذه األندية ولدت 

ف�ي جان�ب الخروج من س�طوة المؤسس�ة الرس�مية بأجهزتها المتاح�ة كجمعيات 

الثقافة واألندية لتنطلق في أسئلتها وعناوينها الخاصة؟

المحا�ضر:
من رؤية ش�خصية، أس�عد عندما أس�مع بقيام أو افتتاح منتدى أو صالون أدبي 

أو أيِّ نافذة أخرى للتعبير الثقافي، فهذا التعدد يعطي الكثير من التنوع على الساحة 

الثقافية، وقد ناقشنا مسألة التنسيق بين النادي والملتقيات الثقافية مع رعاة المنتديات 

الثقافية واالجتماعية كاألس�تاذ نجيب الخنيزي، واألس�تاذ علي الدميني، واألستاذ 
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جعف�ر الش�ايب، إليجاد نق�اط االلتق�اء بين الطرفي�ن، ولتنفي�ذ البرامج المش�تركة 

وترتيب الجدولة في عموم برامج المنتديات من أجل خدمة الحركة الثقافية. 

ولعل الفارق بين تلك المنتديات والنادي األدبي، أن النادي تابٌع بشكل رسميٍّ 

لوزارة الثقافة واإلعالم، بينما ال تأخذ باقي الملتقيات الصفة الرسمية، على أنه من 

المصلح�ة أن تس�عى تلك الملتقيات من أجل لحصول عل�ى اعتراف بها من خالل 

التراخيص.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
أش�كر األس�تاذ الفاضل جبي�ر المليحان على حضوره ومش�اركته واس�تجابته 

للدعوة وأشكركم جميًعا على الحضور.

باألم�س القري�ب، كنا في الندوة الت�ي أقامها مركز الملك عب�د العزيز للحوار 

الوطني، التي تركزت حول دور الصالونات أو المنتديات الثقافية في تعزيز الحوار، 

وت�م طرح قضايا كثي�رة من أبرزها موضوع التنس�يق والتعاون بي�ن المنتديات التي 

أصبحت ظاهرة ملموس�ة في المجتمع الس�عودي في مختل�ف المناطق بينها وبين 

المؤسس�ات الثقافية الرسمية وعلى مس�تويات مختلفة، ويبدو أن الخطوة التي قام 

به�ا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تهدف إلى اإلقرار بوجود هذا النش�اط 

الثقاف�ي األهلي والس�عي إلى التعاطي معه واالس�تفادة منه والعمل على ترس�يمه. 

وقد خلص المركز في هذا الش�أن إلى ضرورة تش�كيل لجنة في المركز نفس�ه تهتم 

بش�ؤون المنتديات الثقافية في المملكة وتتعاون معها بأش�كال مختلفة، س�واء في 

األطروحة أو المعلومات واإلحصائيات والدراسات التي تتوفر للمركز وهي كثيرة 

أوفي التنسيق مع المحاضرين.

آمل مع قدوم اإلدارة الجديدة في النادي األدبي بالمنطقة الشرقية أن ننتقل إلى 

مرحل�ة جدي�دة من التعاون بأيِّ صورة من الصور، حت�ى ال تعيش كل جهة معزولة 



477 ا���لة على الم�سهد الثقافي واآفاق� الم�ستقبلية

وبعيدة عن التنس�يق مع باقي الجهات والمؤسسات األخرى، فالهدف المشترك في 

النهاية هو االستفادة من هذه المتغيرات من أجل تحقيق األهداف المشتركة. 

االأ�ضتاذ اأحمد الج�ضي )موظف اأهلي(: 
هنال�ك فج�وة واضحة بين المثقفين ف�ي منطقة القطيف وعم�وم المثقفين في 

المملكة، ونالحظ أن أكثر المواهب الثقافية في منطقة القطيف غالًبا ما تنتشر خارج 

النادي األدبي وخارج الوطن ككل. فما هي الطريقة التي سينتهجها النادي من أجل 

توطين هذه المواهب؟

المحا�ضر:
هنالك لجنة للنش�ر تم تش�كيلها ف�ي االجتماع األخير من األس�بوع الماضي، 

ويسر النادي أن يستقبل أيَّ إنتاج إبداعي سرديٍّ أو شعريٍّ ألي مواطن من المنطقة 

الش�رقية أومن القطيف. وقد تم نهاية األسبوع الماضي تشكيل لجنة للنشر ستتولى 

ق�راءة أيَّ عم�ل يقدم إليها، وس�يحال إلى المختصين بدون ذكر اس�م المؤلف ليتم 

تقيي�م العمل وإبداء المالحظات بعيًدا عن المحاباة، وس�يطبع العمل مباش�رة متى 

تمت إجازته، فالنادي يرحب بأيِّ إنتاج ضمن اإلطار األدبي األوسع.

االأ�ضتاذ علي الدميني )�ضاعر ونا�ضط اجتماعي(:
أش�ترك مع الصدي�ق المليحان في تجرب�ة حياتية وثقافية وفكرية مش�تركة منذ 

زم�ن بعي�د وأراه متميًزا بامتالك�ه لميزة متفردة، وهي أنه فنان مبدع في الس�رديات، 

وكات�ب ينط�وي على ق�درة جمالية خاص�ة تجعله فناًن�ا مبدًعا نتوقع من�ه أحياًنا أن 

ا ناجًحا، وبحك�م معرفتي القديمة ب�ه يمكنني أن أقول إنه  يك�ون ف�ي موازاتها إداريًّ

م�ا زال�ت لديه الق�درة على المزاوجة بين اإلب�داع الخاص وبين الق�درة على إدارة 

المجموع�ات بنوع من الصرامة والش�فافية والقدرة على اتخ�اذ القرار الصائب في 

الوقت المناسب.
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في رأيي، أن من أهم اإلش�كاالت التي س�تواجه المجموعات التي تم تعيينها 

كأعض�اء إلدارة األندي�ة األدبي�ة ه�ي اتخ�اذ بع�ض الخط�وات � بغ�ض النظ�ر عن 

االس�تراتيجية � بداية من التركيز على أن تعمل ندوات النادي ولقاءاته ومجموعاته 

على نش�ر ثقافة الحوار والتس�امح وثقافة المجتمع المدني وحرية اإلبداع تحديًدا، 

فه�ي حجر زاوي�ة اإلبداع، فال إب�داع بدون حرية. كم�ا ال ُبدَّ لن�ا أن نتجاوز مرحلة 

االت�كاء الدائ�م على الجهات الرس�مية في تعيين من تش�اء لمدة ثالثي�ن عاًما، التي 

س نمًطا ثقافيًّا محافًظ�ا منغلًقا، وال ُبدَّ للمجتمع الثقافي أن يعتمد على رش�ده  تك�رِّ

ويصل إلى مرحلة انتخاب األكفأ واألجدر.

وهن�ا، أعتقد أن من أهم ما يمكن أن تس�اهموا ب�ه وغيركم، هو وضع توصيف 

ألعضاء الجمعية العمومية للنادي األدبي. أُهم كل من حمل قلًما أم ُهم الصحفيون 

أم الفقه�اء والعلم�اء؟ وه�ل ُه�م الكت�اب األكاديمي�ون والمتخصص�ون؟ أم ه�م 

المبدع�ون في الش�عر واألدب والنقد؟ ال ُبدَّ من الوصول إلى التوصيف والتش�اور 

والتحاور حول ذلك كله، ألن هذا كفيل بالمساعدة في تشكيل الجمعية العمومية.

نطمح من خالل هذه األربعة أعوام أن نكون قد أنجزنا توصيف عضو الجمعية 

العمومي�ة، وأن تكون اإلدارة القادم�ة إدارة منتخبة، على أني أجزم منذ اللحظة أنها 

لن تكون بنفس الكف�اءات الموجودة وال نفس القدرات والخبرات الحالية، ولكن 

علينا أن نصل إلى مرحلة إس�تراتيجية بمش�اركة المهتمين بشكل انتخابي مهني في 

صياغة برنامجهم وفي اختيار ممثليهم وإدارة نشاطاتهم.

المحا�ضر:
أعتز بهذه الش�هادة الكريمة، وأوافقكم الرأي بأن�ه ال إبداع إالَّ بوجود الحرية، 

وه�ذا من األش�ياء البديهي�ة التي نؤمن به�ا، ونؤمن كذلك ضمن األه�داف األولية 

بالتهيئ�ة للجمعي�ة العمومي�ة، وآم�ل أن يتم إنج�از الالئحة قبل أربع س�نوات حتى 
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د متى تت�م االنتخابات ف�ي مجلس إدارة  يت�م أخ�ذ موافقة ال�وزارة، فهي التي تح�دِّ

النادي، وهذه قناعتي من أجل أن ال يتحول هذا النادي إلى مؤسس�ة مدنية ال ترتبط 

بأش�خاص معينين وإنما بنظام معيَّن، بحي�ث ال يؤثر فيها رئيس النادي أو مجموعة 

من األعضاء.

هنال�ك كثير م�ن األمور التي رأيناها بعد اس�تالم مهام الن�ادي، كالالئحة التي 

تقارب الثالثين س�نة، أو ش�روط العضوية في النادي الت�ي تقتضي أن يكون العضو 

ا، وأن يك�ون ف�ي الثانية والعش�رين م�ن عم�ره، وغيرها من الش�روط التي  س�عوديًّ

وضع�ت في مرحلة ال تتناس�ب وما نحن عليه في ه�ذه المرحلة األخرى، لذلك تم 

تشكيل لجنة مختصة، ومن المعروف أن هنالك رتابة وبيروقراطية، لكنها ليست في 

النادي، وأن هذه اللجنة س�تعمل على وضع إعادة تشكيل الالئحة الخاصة باألندية 

والالئحة الخاصة بعضوية النادي.

االأ�ضتاذ عبد الباري الدخيل )كاتب(:
أثناء استماعي لألستاذ جبير المليحان وهو يتحدث عن نبذة من سيرته، سألت 

نفس�ي س�ؤااًل بخصوص هذا الوطن، واس�محوا لي أن أبوح به، فق�د تذكرت يوًما 

جمع بين جبير المليحان من الشمال وعلي الدميني من الجنوب ومحمد العلي من 

الش�رقية باإلضافة إلى اإلعالمي محمد رضا نصر الله تحت ظل حالة من التس�امح 

واالئت�الف، فما الذي ح�دث لهذا الوطن بعد ذلك حتى أصب�ح كل جزء منه منطٍو 

على نفسه؟

كما أود أن أسال، هل ستبقى إقامة األمسيات والدورات في النادي أم سيكون 

هنالك انتقال من أجل التنويع في مناطق أو قرى أو مدن المنطقة الشرقية؟ وليسمح 

ل�ي األس�تاذ جبير على الجرأة في هذا الس�ؤال فقد أحسس�نا عندم�ا صدرت مجلة 

اء هذا االس�م، ففي المنطقة ما هو أفضل اس�ًما ومنطقة من الناحية  داري�ن بغبن جرَّ



منتدى الثالثاء الثقافي: محا�سرات المو�سم الثقافي ال�ساد�س 480

التاريخية والثقافية، فهل هذا االسم مستمر أم ماذا؟ 

المحا�ضر:
كان هنالك اقتراح من أحد الزمالء بإقامة ثلث األمسيات في اإلحساء والثلث 

الثاني في الدمام واألخير في منطقة القطيف إلى الجبيل، وقد حاولنا إيجاد مقرٍّ آخر 

يخدم فعاليات النادي إالَّ أنه لم يتسنَّ لنا حتى اآلن، أما المبنى الحالي فال ينكر سوء 

موقعه الذي ينتظر الدعم من الدولة إلكمال المبنى الخاص بالنادي.

وأما مكان إقامة الفعاليات، فليس�ت مش�كلة؛ ففي الدمام والقطيف واألحساء 

والخبر والجبيل كثير من األماكن التي تستوعب الجمهور الذي يحضر الفعاليات، 

ونركز على أهمية الحضور الفاعل لكل من الرجال والنساء وهذا ضروري لنا.

أما اسم »دارين« فإني ال أعلم إن كان اعتراضك ناتًجا من خلفية معينة، ولماذا 

تعترض على اسم دارين؟ وهل ترغب بتغيير االسم باسم آخر؟

م�ضطفى اأبو الرز )�ضاعر فل�ضطيني(:
الحديث عن األس�تاذ جبي�ر المليحان يطول ويطول. وقد س�بق لي أن عملت 

تحت رئاس�ته يوم كان مديًرا لمركز اإلشراف التربوي في محافظة القطيف، وكنت 

وقته�ا مش�رًفا، ولي أن أصف�ه في تلك الفت�رة بأنه إنس�اني التعامل ف�ي العالقة بين 

المرك�ز والمجتمع، بحيث تتوثق العالقة معه س�ريًعا، فالرج�ل كان يتصرف وكأنه 

اب�ن ه�ذه المدين�ة، وكأن حائل ه�ي القطيف والقطي�ف هي حائ�ل، وال يتعامل مع 

الن�اس إالَّ بق�در من العط�اء، وكان أقرب الناس إليه أكثرهم جه�ًدا وإخالًصا وهذا 

محض حقيقة وليس مجاملة لألستاذ المليحان.

ف�ي عالقت�ك مع جبي�ر المليحان تكتش�ف أنك ال تحس�ن تقدير المس�افات، 

فبع�ض الذين ينظرون لجبير من بعيد يعتقدون أن المس�افة طويلة، وعندما يقتربون 

منه يثقون أنهم ال يجيدون تقدير المسافات؛ ألن هذا الرجل قريب دائًما في الوقت 



481 ا���لة على الم�سهد الثقافي واآفاق� الم�ستقبلية

ال�ذي تظنه بعيًدا، وه�ذه القناعات يش�اركني فيها الكثير من أبن�اء القطيف، ويقول 

الشيخ عبد الحميد الخطي )رحمه الله( فيه: »إنني أعتبر هذا الرجل من أبنائي«.

في موضوع النادي األدبي، أعتقد أن النقلة س�تكون موفقة إن ش�اء الله، وربما 

ل�و كان األمر فيه باالنتخاب ف�ال أتصور جزًما وجود مجموع�ة تمثل تعددية ثقافية 

أكثر مما هي عليه اآلن، فالتش�كيلة الحالية متع�ددة المواهب ومنفتحة اآلراء، لكنه 

اإليمان بمبدأ االنتخاب الذي ال ُبدَّ أن يصرَّ عليه المثقفون. وتوقعي أن يحرز النادي 

األدبي في المرحلة القادمة المزيد من االزدهار. 

أم�ا موضوع األنش�طة ف�ي القطي�ف، أعتقد أن األس�تاذ المليحان أكث�ر إدراًكا 

من�ا بأهمي�ة القطيف وموقعها الثقافي، وأنها تحتاج حتى إلى ناٍد مس�تقل وليس إلى 

أنش�طة فقط، وقد س�بق أن عبر عن عزمه في توظيف اإلمكانات الموجودة وخاصة 

ما يتعلق منها بالمكتبة العامة بالقطيف.

وأن�ا هن�ا أدع�و أصح�اب الصالون�ات الثقافي�ة أن ال تقيم أنش�طتها ف�ي اليوم 

ص للنادي فإنه يش�تت الحضور توزيًعا، وأرجو أن تكون  األس�بوعي نفسه المخصَّ

أول خطوة من خطوات التنسيق هي اإلعداد لزمن إجراء الفعاليات الثقافية والتنسيق 

فيما بينها.

ال�ضيخ محمد العمير )عالم دين(:
أش�اطركم ال�رأي بأنه يجب عل�ى عالم اإلبداع أن يبقى ف�ي دائرة اإلبداع، وال 

ا أو  يج�ب أن يش�ارك المب�دع والن�ص أو اللوحة الفني�ة أحد به�ذه الدائرة س�لطويًّ

تسييًس�ا. وبصفتي عالم دين ال ُبدَّ أن أقول إن الدين أفسح المجاالت وأرحبها التي 

تتي�ح لن�ا أن ننطلق بما نريد أن ننطلق في�ه إبداعيًّا. ولعلَّ ما أؤمن به أن القانون الذي 

ا بعيًدا عن  يجب أن تخضع له الصالونات الثقافية يجب أن يكون قانوًنا إشرافيًّا عامًّ

التفاصيل، حتى يسمح لكل المنتديات والصالونات أن تبدع أكثر فأكثر.
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عادة ما نتحدث في مجالسنا عن ضياع النخبة، في حين أخذت فيه الصالونات 

المنتش�رة باالهتمام بالطبقة الجماهيرية أكثر من اهتمامها بالنخبة، مما جعل النخبة 

يبتعدون ويزدادون في غربتهم؛ ولعلَّ لهذا مبرره، فنحن نريد أن ننفتح على األكثرية، 

مع معرفتنا لمدى اس�تيالء سحر األدب في قلوب وعقول الجماهير، إالَّ أننا ما زلنا 

نتساءل: أين تكمن اهتماماتنا بالنخبة الثقافية واألدبية بشكل خاص؟ 

المحا�ضر:
صحي�ح أن النخب�ة قليلة العدد ومنعزل�ة وقليلة التواصل م�ع اآلخرين، إالَّ أن 

الن�ادي يبق�ى الملتقى والصال�ون الثقافي العام للجميع، يش�ارك فيه م�ن له اهتمام 

على أيِّ مس�توى عبر الندوات وجميع الفعاليات على المستوى االجتماعي وعلى 

المس�توى األدب�ي أو الثقافي، ورؤي�ة أعضاء مجل�س اإلدارة ذاهبة إل�ى أن النادي 

للجمي�ع، مدرجي�ن تحت هذا العن�وان جميع الفعالي�ات الثقافية بم�ا فيها الجانب 

التنويري أو الديني الذي يشتمل على قيم الدين اإلسالمي الثقافية ومفاهيمه السامية 

كمفهوم العدل والحرية والتعاون مع اآلخر واحترام اإلنسان.

ولعلَّ الش�باب قد ملَّ أس�لوب الوعظ المباش�ر باس�م الدي�ن، وبالتالي فإنهم 

عندما يحضرون وفي أذهانهم تصور معيَّن فإنهم ال يريدون أن تملي عليهم نصائح 

وإرشادات بشكل مباشر، بل يريدون حواًرا يدخل إلى العقل ويتعاطى مع تفكيرهم 

ويتَّسم بالمرونة، وهم يريدون أن تشبع عبر ذلك آراؤهم، وهذه اآلراء تتغير باالقتناع 

وليس بفرض معين، وأعتقد أن النادي ال ُبدَّ أن يتجه في مسار من مساراته إلى إقامة 

فعالي�ات خاصة بالمناس�بات في رمضان حول القيم اإلس�المية النبيلة التي تش�مل 

اإلنسان.

ال�ضيد محمد الخباز )كاتب و�ضاعر(:
لديَّ س�ؤاالن، أولهما: حول استراتيجيات النادي لتغيير نمطية فعالياته، وهل 
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هناك خطط إلقامة مهرجانات ثقافية على غرار ملتقيات منتدى النقد في الرياض؟

وس�ؤالي اآلخ�ر: ح�ول الفعالي�ات النس�ائية، تابعنا أح�داث انتخ�اب اللجنة 

النس�ائية وانس�حاب الروائية قماش�ة العليان، فما هو تصور النادي للوضع النسائي 

في المستقبل؟ وما هي خططه في هذا المجال؟

المحا�ضر:
للنادي الكثير من المشاريع واألفكار التي تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس 

اإلدارة، ومنها مهرجان الش�عر والش�باب ومهرجان القصة للش�باب، ومؤتمر اليوم 

ا. والحقيقة أنه ال  الواح�د، باإلضاف�ة للفعالي�ات المنبرية التي س�تقام مرتين ش�هريًّ

مجال لمقارنة نادي الدمام بنادي الرياض لخصوصية كل منهما.

أم�ا بخص�وص االنتخابات النس�ائية وم�ا أحدثت من ضج�ة، فإن�ه كان ال ُبدَّ 

م�ن اتخاذ هذه الخطوة، وحدث�ت تفاصيل كثيرة حتى تم اجتماع الس�يدات الالئي 

�حن أنفسهن وتم التصويت على من فاز منهن بعضوية النادي. وأما فيما يخص  رشَّ

انسحاب األستاذة قماشة العليان، فالحقيقة أني لم أستلم – رسميًّا � قرار انسحابها 

من اللجنة النسائية مع ما كتب في الصحف.

مداخلة تحريرية:
ش�كرا لوج�ودك معنا ولهذا الع�رض التاريخي للمش�هد الثقافي ف�ي المنطقة 

الش�رقية الذي يمثل بشكل آخر المشهد الثقافي في المملكة. ربما حاصرتك أسئلة 

ا بالقصة،  األغلبية بالش�أن اإلداري للنادي، ولكني أحب أن أس�ألك باعتبارك مهتمًّ

كيف تقيِّم المشهد السردي والقصصي في المملكة في هذه الفترة؟ 

المحا�ضر:
أذك�ر أن األس�تاذ فؤاد نصر الل�ه قد أجرى مع�ي حديًثا في مجلة الوس�ط عام 
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2000م )1421ه(، وأتذكر أنني قلت إن مستقبل الرواية السعودية مستقبل واعد، 

ر في هذا الفن الس�ردي الجميل، وبحكم متابعتي وبحكم  فنحن نعيش مرحلة تفجُّ

مسؤوليتي عن موقع القصة القصيرة أرى أن هنالك إنجازات كبيرة وإبداًعا متواصاًل 

يتوالى فيه دخول األسماء الجديدة.

أما عن المس�توى الس�ردي والقصصي بالذات، فهو جيِّ�د ومتناٍم. والمالحظ 

أن الجي�ل الجدي�د في القصة وحتى الجي�ل القديم بدأ في تجاوز المس�كوت عنه، 

ا في مجتمعنا، وعلى الكتَّاب الجدد الش�باب التركي�ز على مثل هذه  وه�و كثير ج�دًّ

القضاي�ا التي تمي�ز خصوصيتنا والتي نتجاوز عنها وكأنن�ا ال نراها بيننا، وهذا ما لم 

يكن يمارس في الس�بعينيات والثمانينيات وبداية التس�عينيات، فقد كانت القصص 

أش�به بالرمزية المغلف�ة، وكان كثيًرا ما يدور الجدل كما حدث في الس�بعينيات بين 

كتَّاب القصة حول المقصود والمعني من وراء الرمزية فيها. 

وكان�ت القص�ة عب�ارة عن غرفة مغلق�ة ال تعرف كي�ف تدخل إليه�ا، أما اآلن 

فالحال مختلفة نظًرا للتجاوز واإلبداع، إضافة إلى االنفتاح على المستوى العالمي 

الذي أعطى مزيًدا من الدعم الكبير والتوجه إلى هذا المجال. 

مدير الندوة:
 أش�كر الحض�ور على هذه المش�اركة مع الضي�ف العزيز ال�ذي أمتع الجميع 

بالسيرة الذاتية التي تشابكت مع سيرة هذا الوطن والمشهد الثقافي فيه. 
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المنتديات الثقافية في المنطقة

مقدمة مدير الندوة 
جاء اللقاء الموسع الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بعنوان 

»الصالون�ات الثقافية بالمملكة وأثرها في نش�ر ثقافة الح�وار« والذي عقد في مكة 

المكرم�ة لم�دة يومين ف�ي الفت�رة 20 � 2006/3/21م )20 � 1427/2/21ه( 

كب�ادرة النفت�اح المرك�ز عل�ى المنتدي�ات األهلي�ة ف�ي المملك�ة التي نش�طت في 

الس�نوات الخمس األخيرة لتعكس مش�هًدا يض�جُّ بالحوار ويمدُّ جس�ور التواصل 

بش�كل تجاوز في بعض أرجائه الهياكل الرس�مية. ذلك بعد عام من اجتماع رؤساء 

خمس�ة وعش�رين منتدى أهليًّا أقيم في اثنينية عبد المقص�ود خوجة في جدة طالب 

في�ه المجتمعون بتفعيل توصيات ملتقى المثقفين الس�عوديين الذي عقد في أكتوبر 

2004م )1425ه( والدع�وة في�ه بتمكين األدباء للمش�اركة في األنش�طة الس�نوية 

وتكريمهم.

وي�رى عدد من المثقفين أن دور المنتدي�ات األهلية كواجهة لصورة المجتمع 

ز بعد الخطوات اإليجابية التي قام بها وزير الثقافة واإلعالم الدكتور  المدني قد تعزَّ

المثقف إياد مدني، ومنها اس�تيعابه لدور هذه المنتديات في رس�م المش�هد الثقافي 
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في المنطقة بشكل قد يفوق ما تقوم به المؤسسات الثقافية الرسمية. 

ويوجد في المملكة حاليًّا أكثر من خمسين إلى ستين صالوًنا ثقافيًّا ما بين أدبي 

وفكري واجتماعي. في حين برزت الصالونات الثقافية واألدبية النس�ائية باعتبارها 

أح�د أب�رز مج�االت التعبير عن الذات ف�ي وقت تضيق فيه المس�احة الت�ي تتيحها 

األندية األدبية والثقافية وجمعيات الثقافة والفنون للمرأة للتعبير عن إبداعها.

في أمسيتنا الليلة، سيتواصل الحديث حول المنتديات األهلية والدور المأمول 

منه�ا للوق�وف عل�ى كيفي�ة تفعيلها ومنهجي�ة خلق التواص�ل بينها وبي�ن أعضائها، 

ث�م كيف لها جميًعا أن تس�اهم في تروي�ج ثقافة تدعو للحوار والتعاون بالمس�توى 

المرجو. ونبدأ األمسية بكلمة لراعي المنتدى األستاذ جعفر الشايب.

ن�س المحا�سرة:
االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(: 

يجم�ع ال�كل على أن المنتدي�ات والصالونات الثقافية على مختلف أس�مائها 

ا في المش�هد الثقافي العام في المملك�ة، وال ينكر ما لها من  ق�د احتلَّ�ت موقًعا مهمًّ

دور مه�م في مختلف االتجاهات اإلنس�انية الفكرية من ناحية تبادل وجهات النظر 

وط�رح األفكار المختلف�ة والتعاطي مع مختلف االتجاه�ات، ومع أنها مصنفة من 

الناحية الوظيفية إلى تخصصات مختلفة، بعضها أدبي، وبعضها ثقافي عام، وبعضها 

علمي، إالَّ أنها جميًعا تصبُّ في هدف نشر حالة الحوار وثقافته في المجتمع.

وقد باتت كثرة المنتديات وسرعة انتشارها بأنواع مشاربها ظاهرة ملحوظة في 

الس�نوات األخيرة، ففي منطقتنا فقط يوجد حوالي أحد عش�ر منتدى رجاليًّا ما بين 

الدمام والقطيف، عدا عن منتديات األحس�اء والمنتديات النسائية العديدة، وتسهم 

ه�ذه المنتديات مس�اهمة كبيرة ف�ي توثيق المش�هد الثقافي، إضافة إلى اس�تقطابها 

لش�خصيات ثقافية وأدبي�ة مهمة لتصبح معها ثروة مهمة وحقيقية يمكن االس�تفادة 
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منها وتوظيفها بشكل جيِّد فيما لو استثمرت في االتجاه الصحيح. 

وقد كان انعقاد مؤتمر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مكة المكرمة 

�ا للتعاطي مع هذه المنتدي�ات األهلية واألنش�طة الثقافية، ومحاوالت  �ًرا مهمًّ مؤشِّ

االس�تفادة من الجو الذي تخلقه بصفتها محوًرا أساًس�ا في تدوير النش�اط الثقافي، 

وبخاصة فيما يرتبط بقضايا الحوار، وهو من أهم األهداف الرئيسة التي يسعى إليها 

المركز.

ا تلتقي فيها الرغبة  وتكمن أهمية انعقاد هذا المؤتمر في كونه انعطافة مهمة جدًّ

بين القائمين على المنتديات والجمعيات الثقافية وبين مس�ؤولي مركز الملك عبد 

العزيز للحوار الوطني في التعاون الثنائي بصور واضحة وشفافة ضمن إطار رسمي. 

لذا، فقد طرح المركز على طاولة الحوار مجموعة من النقاط المهمة تجاوزت تأكيد 

أهمي�ة هذه المنتديات ودورها الثقافي ومس�اهمتها في مج�ال الحوار إلى موضوع 

ترس�يم المنتديات ومعالج�ة آلياتها وكيفية إيجاد مظلة يمكن أن تس�اهم في تحفيز 

هذا النش�اط الثقافي األهلي، وصواًل إلى مناقش�ة موضوع إمكان كون مركز الملك 

سات التي تتعاطى مع المنتديات الثقافية. عبد العزيز للحوار الوطني أحد المؤسَّ

 ث�م انتق�ل الحوار ف�ي المرحل�ة الثانية إل�ى موض�وع الجدال ح�ول انحصار 

المنتدي�ات في الفئة النخبوي�ة أو تجاوزها إلى باقي الفئات الش�عبية. والحقيقة، أن 

تل�ك المنتديات قد بدأت تأخذ مس�احات واس�عة أوس�ع من كونه�ا مقتصرة على 

النخب المثقفة وخاصة في المنتديات التي يكون الهم االجتماعي حاضًرا فيها.

كم�ا كان الحدي�ث متص�اًل بموضوع قصور العالق�ة بين المنتديات ووس�ائل 

اإلعالم عدا عن برنامج إذاعي واحد يغطي بعض األنشطة الثقافية ونتاج المنتديات 

الثقافية الذي يش�رف عليه األستاذ سهم الدعجاني، إالَّ أن مجموعة من الفرضيات 

قد بس�طت اقتراحات على س�بيل الحلول من بينها تخصيص قناة تلفزيونية ثقافية، 
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على أن تشكل اهتمامات المنتديات وما يدور فيها من فعاليات أحد المواد المهمة 

فيه�ا، وكذل�ك إصدار مجلة دورية مختص�ة بالمنتديات الثقافية عل�ى غرار المجلة 

التي اقترحها األس�تاذ عبد المقصود خوجة في أحد االجتماعات الس�ابقة، وأش�ار 

الحدي�ث أيًضا إلى أهمية تعاطي اإلعالم اإللكتروني في هذا المجال للوصول إلى 

الهدف المنشود تحقيقه من وراء تلك المنتديات ومناشطها المتعددة. 

ولع�لَّ الموض�وع األب�رز ه�و المح�ور الذي تن�اول إجابة لس�ؤال: م�اذا تريد 

الصالونات الثقافية من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؟ وماذا يريد المركز 

منه�ا؟ متضمنً�ا نقط�ة العالقة الش�ائكة بي�ن المنتدي�ات الثقافية والجه�ات الثقافية 

الرس�مية المختلف�ة، النقطة التي أخذت حيًِّزا من المناقش�ة ما بي�ن مؤيد ومعارض 

يرى بأن هذا النشاط األهلي ينبغي أن ال يقيَّد ليكون له الدور األكثر فاعلية.

أما التوصيات النهائية التي توصل إليها الحضور، فهي:

عقد لقاء س�نوي بين المنتدي�ات الثقافية يتولى رعايت�ه مركز الملك عبد . 1

العزيز للحوار الوطني.

تش�كيل لجنة تتولى التنس�يق والمتابعة وتطوير آليات التعاون بينها وبين . 2

المنتديات. 

وختاًم�ا، أؤك�د للحضور الكرام أني لقيت في هذا الش�أن من المس�ؤولين كل 

اهتمام ورعاية ورغبة في التواصل مع المنتديات الثقافية، وسيكون هنالك بإذن الله 

تعالى لقاءات في هذا المجال تبحث في آليات التعاون وحلِّ القضايا والمشكالت 

التي تعيق انطالق المنتديات.

االأ�ضتاذ جعفر تحيفة )منتدى الحوار الثقافي(:
م�ا المنتديات الثقافية في المنطقة إالَّ ثمرة جهود كبيرة جعلت من الحوار قناة 

مهم�ة لتبادل اآلراء وتالقحه�ا، وقبول اآلخر والتعاطي معه عل�ى الرغم من وجود 
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االختالف، مما أوجد ثقافة حوارية كانت غائبة في حضورها عن مجتمعاتنا. 

والمجال�س والمنتديات األدبية والثقافية المهتمة بالش�أن العام ليس�ت حديثة 

النش�أة، بل كانت دوًما موجودة في المجتمعات العربية، وقد قامت هذه المنتديات 

والمجال�س ب�دوٍر كبيٍر في تبلور الحض�ارة العربية على م�دى تاريخها. ومجتمعنا 

الس�عودي ل�م يك�ن اس�تثناًء من ذل�ك التاريخ، فق�د كان�ت الدواوي�ن والمجالس 

موج�ودة بين القبائل والعش�ائر وبع�ض التجمعات الحضرية، ُتت�داول فيها الهموم 

االجتماعي�ة، وتناق�ش القضاي�ا العامة والخاص�ة، إال أنه، ولألس�ف، قد أجهضت 

أغلب تلك المنتديات وُحوربت لعدة أس�باب، م�ن ضمنها اعتقاد البعض بأن تلك 

س التخلف، باإلضافة إلى أن البعض يرى أنها لم تستطع  التجمعات المتواضعة تكرِّ

مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي.

وم�ع كل ذل�ك، فق�د بقيت هن�اك منتدي�ات ومجال�س تعمل بش�كل أو بآخر 

بي�ن المثقفين والمهتمين لس�نوات طويلة، وخاصة بين النخب الثقافية والسياس�ية 

والعلمي�ة الت�ي أفرزتها عملي�ة التنمي�ة االقتصادية، مث�ل ديوانية حمد الجاس�ر في 

الري�اض، وعب�د المقصود خوجة في ج�دة، وأمين مدني في الحج�از، وغيرها في 

مناط�ق أخرى. وه�ذه النخب، مع الظ�روف الصعبة والحصار ال�ذي كانت تعانيه، 

ل�م تقتصر على المس�ائل الفكرية والتنظير فقط، بل تناول�ت القضايا اليومية للناس 

بشكل جزئي وغير مباشر حسبما تقتضيه الحاجة والظروف االجتماعية والسياسية.

إالَّ أن حال�ة من التطرف والفكر األحادي قد س�ادت المجتمع في س�بعينيات 

ت إلى تكفيره، وقد  هذا القرن لم تقف عند عدم االعتراف باآلخر المختلف بل تعدَّ

س�يطرت على كل المؤسسات االجتماعية والسياس�ية في البالد، وكان للمنتديات 

ه�ا الطاغي، عل�ى أن المنتدي�ات والصالونات  الثقافي�ة أن تس�يطر نوًع�ا ما على مدِّ

الثقافية ليس�ت بدي�اًل عن دور الحكوم�ة، وال تتدخل في ووظائفه�ا أو القيام بدور 

الس�لطات المتمثل في حفظ األم�ن والتنمية االقتصادية والسياس�ية، ولكنها كانت 
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اع�م لسياس�ات الدول�ة، والمح�رك للتالح�م الحقيقي بي�ن المجتمع  الراف�د والدَّ

والدولة.

وتتمثل مهام المنتديات الثقافية في:

خلق روح المواطنة بين أفراد المجتمع. �

خل�ق حالة من الح�وار الثقافي واالجتماع�ي والتعدد الفك�ري بعيًدا عن  �

الطائفية واإلقليمية.

تعزيز ثقافة الحوار لكل من الفرد والمجتمع. �

نشر ثقافة المعرفة بين الجميع. �

نشر ثقافة الحوار الهادئ والبنَّاء بين الناس. �

النهوض بمستوى الوعي الثقافي والحقوقي بين المواطنين. �

االهتمام بقضايا المرأة والطفل. �

النهوض بمستوى الوعي التنموي واإلصالحي بين الناس. �

التصدي لمظاهر العنف. �

العمل على تجديد الخطاب اإلعالمي والديني ونشر مبدأ الفكر الوسطي  �

المستنير في اإلسالم. 

ده�ا، إالَّ أنها تفتقر إل�ى التكامل  وال ش�ك أن منتدياتن�ا ف�ي المنطقة، م�ع تعدُّ

والتع�اون فيم�ا بينه�ا، مما يعن�ي أننا في حاج�ة إلى تكوي�ن لجنة هدفها رس�م آلية 

نتكام�ل بها من خ�الل ربط المنتديات فيما بينها وتنس�يقها مًع�ا لمجابهة أيِّ تهديد 

يعت�ري كيانها ووجوده�ا، والعمل من أجل خلق لوبي واس�ع يتح�رك لضمان بقاء 

المنتديات واستمرار عطائها. 

ويمكن أن تتش�كل ه�ذه اللجنة عبر آلية االنتخاب، ليمث�ل كل منتدى فيها من 
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قبل شخص أو شخصيتين بارزتين لتناقش كثيًرا من القضايا من بينها، مثاًل:

مواجهة المشكالت المتعلقة باستمرار أحد المنتديات. �

التنسيق مع المنتديات األخرى في المملكة. �

إع�داد البرام�ج الخاصة بالمنطقة كتكريم ش�خصيات معينة أو اس�تضافة  �

وفود ثقافية من المناطق األخرى.

لقد انبثقت فكرة منتدى الحوار الثقافي من ضرورة أْملتها الظروف الموضوعية 

الت�ي يمر بها المجتمع المتمثلة في الحالة الحوارية التي يش�هدها، والتي تعتبر الرد 

اإليجاب�ي على التطرف واإلرهاب ولي�د الفكر األحادي والتكفيري، الذي س�يطر 

وما يزال إلى حدٍّ ما على مفاصل المجتمع، وما أنتجه من ظروف صعبة غير مألوفة 

ف�ي الب�الد، فتنادينا نح�ن مجموعة من الش�باب المثقفين والمهتمين بالش�أن العام 

للمس�اهمة ولو بش�كل جزئي في فك حال�ة االحتقان االجتماع�ي وفي خلق روح 

ا على أيِّ أيديولوجيا  الحوار والتسامح بين كل األطراف في مختلف التوجهات ردًّ

ع�ي أنه�ا تمتلك الحقيق�ة المطلقة، وليس�عى وإياكم من أجل المس�اهمة مع كل  تدَّ

الخيري�ن في ه�ذا الوطن لتبني الح�وار الذي أكده خادم الحرمين الش�ريفين حينما 

أنشأ منتدى الحوار الوطني مذ كان وليًّا للعهد. 

االأ�ضتاذ فائق الهاني )منتدى ال�ضاحل ال�ضرقي الثقافي(:
يه�دف منتدى الس�احل الش�رقي من�ذ بواكير انطالقت�ه إلى إيج�اد نمط جديد 

إليص�ال الثقاف�ة واألفكار الجديدة والعم�ل بآليات الحوار، وقد اس�تغرق اإلعداد 

لملتق�اه فترة طويلة ش�ارك فيه�ا مجموعة كبيرة م�ن المثقفين س�اهمت في إعداده 

للخ�روج بملتقى يقدم الجديد لمجتمع القطيف الموصوف باتس�اع طبقة المثقفين 

فيه، التي أمكنته من الحظوة الثقافية على مستوى المملكة؛ لذا صار لزاًما علينا نحن 

الشباب أن نشارك من أجل استمرار تميز منطقتنا الثقافي.
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وألن لغة العصر تتطلب آليات ووجوه جديدة كما تتطلب التفاعل مع الداخل 

والخ�ارج، فإن المنتدى ق�د وضع أمام مجموعة كبيرة من التحديات كأيِّ ملتقى أو 

منت�دى يهتم بالش�أن الثقاف�ي وبتوعية المجتم�ع، وبخاصة أن أحد أه�م أهدافه هو 

توسيع رقعة الثقافة في المجتمع لكي ال تنحصر في صفوة معينة من النخبة.

ويرتك�ز ملتقى الس�احل الثقافي بالدرج�ة األولى على الح�وار بين المحاضر 

ال�ذي يبدي وجهة نظ�ره، ويوضح فكرت�ه ويدعمها بما يملك م�ن حجج وبراهين 

علمية، وبين المس�تمعين الحضور إلبداء وجهات نظرهم وإفس�اح المجال أمامهم 

للنق�اش الح�ّر وتبادل األفكار فيما بينه�م، فمجتمع القطيف يع�جُّ بالمثقفين الذين 

يستطيعون تقديم المزيد والمزيد من أجل الوسط الثقافي.

االأ�ضتاذ اأحمد �ضماحة )منتدى الذكير الثقافي(:
سأبدأ بالحديث عن منتدى الذكير الثقافي كأحد المنتديات الثقافية في المنطقة 

وقبل ذلك أود اإلش�ارة إلى أن المنتديات الثقافية ليس�ت بالفك�رة الجديدة، كونها 

ًدا  ب�رزت على الس�احة مؤخ�ًرا، بل هي فك�ر ضارٌب في الِق�َدم دعته للظه�ور مجدَّ

أهميته البالغة وحاجة المجتمع له.

لقد عش�ت هذا الهم الثقافي منذ أكثر من عش�رين عاًما بكل ما له من أبعاد في 

المنتديات والمحافل األدبية والثقافية، وتشرفت باختياري مديًرا لمنتدى الذكير في 

حياة المؤرخ الراحل صالح الذكير، والبداية كانت بدعوته لي لحضور منتدى صغير 

يضم مجموعة من األش�خاص يجتمعون لتداول األحاديث في ش�تى االتجاهات. 

وف�ي نظري، لم يكن ذلك المنتدى بالمس�توى المنش�ود حتى في أدنى مس�توياته، 

وقد ناقشت ذلك مع األستاذ الذكير عارًضا عليه مسألة تطوير هذا المنتدى وتوسيع 

ه، واس�تضافة مجموعة من المهتمين والناش�طين في المج�االت الثقافية، وقد  مق�رِّ

لق�ي ال�رأي من المرح�وم كل االهتمام، وواص�ل المهمة إخوانه م�ن بعده حتى تم 
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اختياري مش�رًفا ومديًرا للمنتدى. وكان التنس�يق الزمني النعقاده في يومي األحد، 

األول واألخير من كل ش�هر، على أن يكون وسط األسبوع منتدى مفتوًحا للتحاور 

�رة، والمنت�دى الي�وم في صدد إنش�اء موقع  أو إلقام�ة األمس�يات الش�عرية المصغَّ

الكتروني وإنش�اء مطبوعة مختصة بنش�اطاته. وألن المنتدى يهتم بالتأس�يس لمبدأ 

ًدا للمحاض�ر، ووقًتا آخر للحضور يزيد  الح�وار واعتم�اده، فإننا خصصنا وقًتا محدَّ

س لثقافة  في مقداره عن الزمن األول، ليعطَي اتس�اًعا أكبر للحوار والنقاش، وليؤسِّ

الحوار التي يجب أن تكون سائدة في كل قضايانا.

وي�ؤمُّ منت�دى الذكي�ر م�ن الش�خصيات م�ن ه�م متنوع�ون ف�ي االهتمامات 

االقتصادي�ة والعس�كرية والثقافي�ة واالجتماعية والرس�مية، إضافة إلى اس�تقطاب 

مجموعة من الوجوه الجديدة والشباب المهتمين بالنواحي الثقافية واألدبية، فنحن 

نس�عى إل�ى إيجاد تنوع في مفه�وم الثقافة األدبي، ومفهوم الثقافة العام الذي اتس�ع 

ليشمل النواحي المتشعبة الطبية واالقتصادية واالجتماعية، وغيرها الكثير.

وبشكل عام، فإن منتدياتنا تحتاج إلى تفعيل أكثر مهما كانت نشاطاتها، ولديَّ 

في الواقع بعض المقترحات من أجل تفعيلها، ومنها: 

أن تك�ون المنتدي�ات واجهة ثقافية بالمفهوم الواس�ع للثقاف�ة، على ِغرار  �

الجانب األدبي والجانب اإلبداعي وأن تتنوع في طرحها الثقافي.

أن تؤصل لثقافة الحوار البناء الذي يتحمل الرأي والرأي اآلخر بكل الوّد  �

والترحاب.

أن ال يك�ون ه�ذا الحوار محصوًرا بأبناء المنطقة، بل أن يتعداهم ليش�مل  �

جميع المبدعين والمثقفين لكي تشكل قاعدة للحوار مع ثقافة اآلخر.

التنس�يق مع الجهات الثقافية الرس�مية األخرى إليجاد جدولة ترتيبية من  �

حيث المواعيد والطرح، فتنوع األوقات هو كتنوع المواضيع في األهمية، 
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إذ يتيح مجااًل متسًعا من الخيارات أمام الحاضرين والمتابعين. 

أن يتوس�ع ف�ي اختيار القضاي�ا والتجاوز بها من الخص�وص والنخبة إلى  �

العموم، على أن تكون البداية الختيار القضايا األوسع التي تهّم الشريحة 

األوسع من المجتمع.

أن تكون منطلًقا الكتشاف المواهب الجديدة وتبنيها. �

االأ�ضتاذ ح�ضين النمر )منتدى العوامية الثقافي(:
منتدى العوامية منتدى قديم حديث؛ ظهر وتأسس على يد األستاذ محمد باقر 

النمر واألستاذ عبد الله علي النمر، ثم انضمت بعد ذلك إلى المنتدى مجموعة من 

الشباب الخيِّر المتحمس لتأسيس الحالة الثقافية في المنطقة، وانضم الجميع تحت 

اسم منتدى العوامية. 

ومنت�دى العوامي�ة منتدى ش�هري يعقد ف�ي كل آخر خميس من الش�هر، وهو 

قائ�م تحت ش�عار الم�ودة والتنمية ومحاول�ة تكريس مفهوم الح�وار وقبول اآلخر 

ًة  م�ن خالل المودة والتنمي�ة الفكرية، منطلًقا من قوله تعالى: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ُس�وُل َعَلْيُكْم َش�ِهيًدا﴾، فمنهجنا هو  َتُكوُنوْا ُش�َهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ َوَس�ًطا لِّ

منهج الوسطية في الطرح والحوار.

أما أهداف المنتدى فهي ترمي إلى: 

تش�خيص بعض الح�االت والمش�كالت المحلية ومعالجته�ا من خالل  �

المختصين.

إبراز الكفاءات واالستفادة من خبراتها. �

ج عنه من حالة سلبية في المجتمع. � إبراز صورة حقيقية ومغايرة لما يروَّ

تهيئة الجو للمنافسة الثقافية في المجتمع.   �
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الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل )منتدى ممكي� الن�سائي):
منت�دى تمكين الثقافي هو أحد المنتديات النس�ائية المهتم�ة بتنمية المهارات 

الثقافي�ة الش�املة ف�ي القطيف، وهو منت�دى حديث العهد أقام ضمن أول نش�اطاته 

دورة مكرس�ة ف�ي موضوع »العادات الس�بع« برعاية األس�تاذ س�عيد الخباز، مالك 

مستوصف طب الهادي بسنابس.

ويمث�ل »تمكي�ن« فكرة جديدة لمحاول�ة خلق منتدى عملي ي�راُد له أن يتولى 

تدري�ب أكبر عدد من الفتيات لممارس�ة مه�ام ثقافية عديدة، كما ي�راد له أن يصعد 

إعالميًّا من حضور المرأة ودورها الفاعل على صعيد الساحة االجتماعية والثقافية، 

وهو يحاول أيًضا بمجهوداته النسائية ممارسة أنواع من المهارات الثقافية المختلفة 

بمس�توى يرقى إلى التكامل مع المنتديات األخ�رى بالفعل واألداء الثقافي الجديد 

والبديل.

أحيِّي آخًرا، كثيًرا من المنتديات األخرى التي تسعى إلى تكامل رسم المشهد 

الثقاف�ي ف�ي المنطق�ة، كمنتدى الش�باب الثقاف�ي وهو منت�دى يعنى بش�أن القصة، 

ومنتدى التواصل وهو منتدى ثقافي عام في المنطقة.

االأ�ضتاذ فوؤاد ن�ضر اهلل )منتدى القطيف الثقافي(:
أطلق اس�م »منتدى القطي�ف الثقافي« باعتبار تمركزه في قل�ب المدينة، وألن 

اس�م ه�ذه المدينة عزي�ز وغاٍل عل�ى الجميع، ول�ه وقع�ه الجميل في نف�وس أبناء 

المنطقة الشرقية بأسرها لطيبة أهلها وسماحتهم. 

وضعنا في البداية استراتيجيات قاعدية خالل فترة السنة القادمة تعتمد الوصول 

إل�ى أكبر ش�ريحة من المجتم�ع تدريجًيا وإبراز النت�اج الجيِّد الناش�ئ، وهدفنا إلى 

إحداث التغيير االيجابي في كل من المجتمع والجيل الجديد، ورأينا من الضرورة 

تأس�يس هذا المنت�دى رغم كثرة المنتديات في المحافظ�ة، لكننا كمجموعة ما زلنا 
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نعتق�د ب�أن القطي�ف في حاجة إل�ى مزيد م�ن المنتدي�ات الثقافية لتغطية مس�احتها 

الواس�عة والوصول إلى جمهورها المتعطش إلى الثقافة والمعرفة، وما زلنا نحاول 

ز هذا المنتدى بمش�روعات ثقافية مختلفة، وموضوع�ات موجودة وكثيرة،  أن نع�زِّ

ا قريب.  ونتمنى أن ترى النور عمَّ

ويفعل المنتدى نشاط ندواته حسب الطبيعة التي تفرضها األحداث واألوضاع 

بعقد لقاءاته في أول الشهر أوفي آخره في ليلة الخميس أو الجمعة. وكانت الخطوة 

األول�ى الت�ي ابتدأ بها المنتدى هي مناقش�ة ظاه�رة العنف في مجتمعنا، ثم ش�رعنا 

صة للحوار الوطني التي اس�تضفنا فيها  ف�ي تنفيذ بعض الندوات، كالن�دوة المخصَّ

الشيخين الذين مثَّال الطائفة الشيعية في مؤتمر الحوار الوطني.

االأ�ضتاذ عادل المتروك )منتدى ال�ضفا الثقافي(:
منتدى الصفا الثقافي هو منتدى في طور الوالدة وسيرى النور � إن شاء الله � في 

س�بتمبر 2006م )1427ه(، وسوف يعقد أس�بوعيًّا، مساء كل يوم سبت، وسيضم 

فعالي�ات ثقافية ومختلفة، وس�يكون موق�ع المنتدى في مدينة صف�وى في منزل آل 

مت�روك، ومن المع�روف أن مدينة صفوى حاضنة لكثير م�ن الفعاليات االجتماعية 

الرائدة، ففيها ثالث جمعية تأسس�ت على مستوى المملكة، وبها أول تجمع نسائي 

لصن�دوق الزواج الخيري، وأول تجمع نس�ائي لمهرجان ال�زواج الجماعي، وأول 

زواج جماعي نظم في المنطقة.

لق�د بات�ت الديوانيات ضرورة إليجاد حال�ة تفاعلية في الداخل وفي الوس�ط 

المحل�ي لتدوي�ر قضاياه المختلف�ة، وصار من األهمي�ة بمكان اعتباره�ا حلقة من 

حلق�ات المؤسس�ات المدنية التي يجب أن نس�لط الضوء عليه�ا، ويجب أن تكون 

واحدة من السالسل التي يمكن أن ترتبط بها جميع الفعاليات االجتماعية.
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االأ�ضتاذ اإبراهيم الهطالني )منظمة كتاب بال حدود(:
منظم�ة كتاب بال حدود هي منظمة ثقافية حقوقية، مركزها الرئيس في ألمانيا، 

وتعنى بش�ؤون وحق�وق الكتاب في العال�م وخاصة في المنطقة العربية، تأسس�ت 

ف�ي ع�ام 2005 م )1426ه(، وانضم إليها الكثير من اإلخ�وة الكتَّاب في المملكة 

العربية الس�عودية، وس�يتم تأس�يس مكتب للمنظمة في المملكة العربية الس�عودية 

م به مجموعة من المثقفين، منهم األس�تاذ زكي  قريًب�ا بإذن الله تعال�ى إْثر طلٍب تقدَّ

الميالد، واألس�تاذ ذاكر آل حبيل، وقد وجد الطلب دعًما كبيًرا وتشجيًعا، وبخاصة 

م�ن الدكتور عب�د العزيز الس�بيل، وكيل وزارة الثقاف�ة واإلعالم للش�ؤون الثقافية، 

الذي وعد بمتابعة الموضوع بنفسه.

ولزي�ارة موق�ع كتاب بال ح�دود عل�ى االنترن�ت )www.kuttab.org( وأليِّ 

م للعضوية، ونحن نرحب بانضمامهم إلى الموقع. كاتب أن يتقدَّ

االأ�ضتاذ محمد ال�ضنان )منتدى الحوار الثقافي(:
م�ن خ�الل خبرتنا القصيرة في منت�دى الحوار الثقافي اكتش�فنا أن هناك بعض 

المعوق�ات الت�ي تح�ول دون انطالق�ة المنتدي�ات وانتش�ارها، ومن أهمه�ا تدخل 

الجهات الرس�مية بش�كل غير مباشر في أنش�طة هذه المنتديات عن طريق مطالبتها 

بالحص�ول عل�ى التراخي�ص لك�ي ت�زاول أنش�طتها، وللحص�ول عل�ى الترخيص 

إج�راءات تط�ول مدته�ا. لذا، أقترح أن تك�ون هناك جهة معينة يرج�ع إليها في هذا 

األمر، كمركز الملك عبدا لعزيز للحوار الوطني، على أن يكون المصدر للترخيص 

الخاص بهذه المنتديات الذي يمكنها من ممارس�ة أنش�طتها بع�د أن تقدم برامجها 

وأهدافها.
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التعقيبا� والأ�سئلة:
ح�ضين البنيان )موظف اأهلي(:

يب�دو ل�ي أن كثيًرا م�ن الفعاليات الت�ي أعلن عنه�ا ممثلو المنتدي�ات في هذه 

األمس�ية هي أقرب إلى نش�اط الديوانيات منها إلى المنتديات أو الصالونات، ذلك 

ألن�ي أعتق�د أن للديوانيات م�ا يميزها عن س�واها من المناش�ط االجتماعية العامة 

ًدا كثيًرا ف�ي الفعاليات  د تعريفاها الخ�اص. وقد الحظت تع�دُّ المختلف�ة وم�ا يح�دِّ

وهي ظاهرة طيبة في عمومها، إالَّ أن كثرتها في تجمع س�كاني محدود وفي أوقات 

متقاربة، أو حتى متضاربة يعطي انطباًعا عنها بأنها تنافسية أكثر منها تكاملية.

االأ�ضتاذ اأحمد العبا�ضي )موظف حكومي(:
تزخ�ر المنطق�ة الغربية بالكثير من المنتديات النش�طة كمنتدى الروضة بجدة، 

واثنيني�ة األس�تاذ عب�د المقصود خوجة، وثالثية األس�تاذ محمد س�عيد طيب، وفي 

مكة المكرمة اش�تهرت أحدية آل البار وس�يد جعفر الش�يخ جمال الليل، وهما من 

المنتدي�ات الديني�ة، كم�ا تش�تهر مكة المكرم�ة بالمراكي�ز أو الم�ركاز، وهي مركز 

العمدة أو مركز شيخ الحارة حين يضم العديد من أصحاب الثقافة وروادها.

على المس�توى الع�ام، هناك اقتراح يذهب إلى تقني�ن المنتديات، وأنا أخالف 

هذا الرأي تماًما، ألننا متى أدخلناها تحت التقنين فإننا س�نتفرع إلى جوانب أخرى 

ال تع�ود معه�ا المنتديات للتمركز بعدما صارت متنفًس�ا اجتماعيًّا للش�باب، فكون 

المنتديات تحت نظام ما شيء، أما كونها مقننة فذلك شيء آخر.

أخي�ًرا، أتمن�ى من رجال اإلعالم أن يزيدوا من تكثي�ف المواضيع التي تخص 

المنتديات األدبية، كما أحب أن أشيد بدور األستاذ جعفر الشايب فهو من الرجاالت 

الذين خدموا البلد بنشاطاته االجتماعية.
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الدكتور ح�ضين �ضعبان )طبيب ا�ضت�ضاري(: 
ها مهرجاًنا ألصحاب المنتديات  إذا صح لي أن أصف هذه األمسية، فإني أعدُّ

واحتفاًء بأهدافها، ولذلك يجب أن نش�كرهم ونبارك لهم مس�اعيهم الحميدة على 

، فهي تصبُّ جميًعا في خدمة  عموم جميع المنتديات، الرس�ميِّ منها وغير الرسميِّ

الوط�ن، ونأمل أن ال نقول يوًما كما قال الش�ريف الرضي )لم�ا خبا ضياء النادي(. 

كم�ا أح�ب أن أذك�ر نقطة لم يرك�ز عليها اإلخوان، وهي مقتبس�ة م�ن دول وأماكن 

قم�ت بزيارتها، والفكرة تعتمد على أن ال تكون المنتديات نخبوية حصًرا، وهذا ما 

تعارفنا عليه في الغالب ولس�نين طويلة مض�ت، على العكس مما وجدته في بعض 

الدول التي َتُعدُّ خلق ثقافة المنهج مع االتصال بالمجتمع من أهم أدوار المنتديات 

فيه�ا، وترى � على س�بيل المثال � أنه ليس من الضرورة بم�كان أن يكون المجتمع 

ا لكي يعرف المنهج االقتصادي، بل يكفي أن يتحول إلى سلوك لدى الفرد  اقتصاديًّ

ولدى األسرة.

من المهم أن يعرف المجتمع ماهية المنهج في خدمة الوطن، فهل كتابة قصيدة 

هي خدمة الوطن؟ أو المساهمة في الصناديق الخيرية هي في خدمة الوطن؟ أو هو 

الح�وار االجتماعي؟ ومن المه�م أن يعرف أن المنهج في احت�رام الثابت والمتغير 

لم�ا يدور في داخ�ل البالد فالعالم قد أصبح أش�به بقرية واح�دة. وهناك الكثير من 

األسئلة التي تثار، نحو ما هو المنهج في االستهالك؟ وما هو المنهج في استشراف 

المس�تقبل؟ واإلجاب�ة ه�ي مهم�ة المنتدي�ات إضافة إل�ى اهتمامها بالف�ن واألدب 

والش�خصيات المعني�ة في مجاالتها. أتصور أن هذه النق�اط هي ما يجب أن تتبناها 

المنتديات لكي تخرج من قوقعة النخبة وتأثر في المجتمع.

االأ�ضتاذ طالل حريري )موظف حكومي(:
أش�ارك برأيي األخ الفاضل الذي تكلم ع�ن المنهج وهموم المجتمع وأوافقه 

الرأي تماًما. وأود أن أضيف نقطة، وهي أهمية أن نش�ارك األبناء الش�باب في هذه 
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المنتديات، وأن نعطيهم دوًرا في نش�اطاتها خصوًصا في المواضيع التي تهمهم أو 

ص لهم  التي يكونون طرًفا في نقاشها وخصوًصا أبناءنا في سنِّ المراهقة، كأن يخصِّ

أسبوًعا أو يوًما في أيِّ منتدى لنمكنهم من طرح الهموم والحلول سوية. 

الدكتور غالب الفرج )ا�ضت�ضاري �ضحة ا�ضرة ومجتمع(:
أعتق�د أن مصطلح�ات مثل النخبوية والش�عبية يجب أن تتج�اوز، ألن الثقافة 

في هذا العالم متاحة باختالف الوس�ائل اإلعالمية واالتصالية، فحسبما أراه أنه من 

الصع�ب أن نفرز من ه�و نخبوي عن من هو غير نخبوي. وفيم�ا يخص المنتديات 

تحدي�ًدا، أودُّ الق�ول إن�ه يج�ب أن ال نجهض المنتدي�ات بكثرة المطال�ب، وأن ال 

نضعفه�ا بفرض المعوقات، كما يجب على المجتمع أن ال يس�قط عليها ش�روطه، 

كما ال نريد من الجهات الرسمية أن تصبح راعية لها ومسيطرة عليها.

وبرأيي، إن الملتقيات الثقافية يجب أن تنش�أ وتنمو وأن تتفرع كالفطر تلقائًيا، 

إل�ى أن يأت�ي اليوم الذي تتطور فيه المنتديات، وقتها يمك�ن أن ننظر في أمر التقنين 

ال�ذي يخدم وضع األس�س والضوابط المطلوب�ة. والمنتديات ف�ي عصرنا الحالي 

ه�ي امتداد وإرث ثقاف�ي للديوانيات المجتمعية القديمة الت�ي ُتَعدُّ عرًفا من أعراف 

المجتمع الخليجي، سواًء في السعودية أو الكويت أو بقية دول الخليج، التي القت 

الكثي�ر من االهتم�ام على َمرِّ الزم�ان، وأضح�ت الديوانيات اليوم حاضنًا أساس�يًّا 

لهموم المجتمع وقضاياه.

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
 أش�كر جميع اإلخوة الحضور، وبخاصة األس�اتذة ممثلي المنتديات الثقافية 

عل�ى مش�اركتهم، وأش�كر كذل�ك اإلخ�وة الذين ل�م تتح له�م الفرصة للمش�اركة 

واالس�تماع آلرائهم، وأتمنى أن نكون قد توصلنا إل�ى بعض األفكار والمقترحات 

حول سبل تفعيل التواصل مع المنتديات الثقافية في المنطقة.



الندوة الثامنة والع�سرون

االتحاد األوروبي، التجربة والتحديات
1427/5/10ه الموافق 2006/6/6م

ال�سيف: الأ�ستاذ بامريك ديبويك �
دبلوماسي بلجيكي

مدير الندوة: الأ�ستاذ ا�براهيت ح�سي� ال��سماعيل*)1) �

*  شخصية اجتماعية.



ال�سيرة الذامية للمحا�سر:

من مواليد مدينة لوفيان، بلجيكا عام 1966م )1385ه(. �
حاصـل على شـهادة ماجسـتير فـي تاريخ السـلوك واآلثار  �

اإلنسانية من جامعة لوفيان الكاثوليكية 1988 )1990م(.
حاصـل على شـهادة البكالوريوس في اللغـات القديمة من  �

الجامعة نفسها 1984 )1988م(.
حاصل على شـهادة الدبلوم فـي إدارة األعمال من الجامعة  �

نفسها 1991م )1411ه(.
حاصل على شـهادة الدبلوم في العلوم السياسية والعالقات  �

الدولية من الجامعة نفسها 1993م )1423ه(. 
صتيـن 1993 ـ 1995م  � عمـل مترجًما فـي مجلتين متخصِّ

)1423 ـ 1425ه(.
عمـل مسـئواًل فـي إدارة المهاجريـن األوروبيـة 1995 ـ  �

1996م )1415 ـ 1416ه(.
التحق بالسلك الدبلوماسي عام 2000م )1420ه(. �
فـي  � الخارجيـة  بـوزارة  اإلعالمـي  القسـم  فـي  عمـل 

بروكسل2000 ـ 2002م )142091422ه(.



االتحاد األوروبي، التجربة والتحديات

مقدمة مدير الندوة
كم�ا ش�اركنا عدد م�ن المهتمي�ن والمختصي�ن والمثقفين الع�رب في مجمع 

ملتقياتنا الس�ابقة، فإنه يس�رنا كذلك أن يش�اركنا الس�يد ديبويك من خ�ارج الوطن 

يات  ليدور الحديث والحوار معه حول موضوع االتحاد األوروبي. التجربة والتحدِّ

لنضيف شيًئا من تجاربه إلينا، كما سبق أن استضفنا قبل ثالثة أسابيع أحد األساتذة 

اليابانيين للحديث عن اإلس�الم ف�ي اليابان وكان حديًثا ماتًعا ومثم�ًرا ومفيًدا إلينا، 

ا، وينبغي أن يتواصل ويستمر. وهذا المنهج من تبادل األفكار والثقافات مهمٌّ جدًّ

ن�س المحا�سرة: 
عندم�ا نق�ارن بين النم�و االقتصادي في أوروب�ا الذي يمثل م�ا يقرب من 2 % 

وبي�ن النم�و االقتصادي في أمري�كا أو حتى دول آس�يا يتضح لنا النق�ص جليًّا، لذا 

أصب�ح ألمريكا في اآلونة األخيرة دور بارز في أم�ور القيادة الدولية وصار لصوتها 

الهيمنة العظمى. 

وعلى مستوى االتفاقيات المشتركة، ال يوجد في االتحاد األوربي اتفاق نهائي 

على القضايا الدولية أو القضايا األوربية المحلية، ومثال ذلك الدس�تور األوروبي، 
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فعندم�ا طرحت فكرة الدس�تور األوروبي للتصويت لم يتم االتف�اق التام عليها من 

قب�ل كل الدول األوروبية، ومثلها القضايا الدولي�ة التي طرحت كقضية العراق وما 

أش�به، حيث يتضح التباين ف�ي مواقف الدول األوروبية وع�دم االتفاق النهائي في 

شأنها.

ت خمسون سنة على االتحاد منذ تأسيسه. وعليه، فإنه ال ُبدَّ من الدراسة  لقد مرَّ

والبحث في هذه التجربة ألهميتها، وألننا نرى في دول المجتمع األوروبي مساحة 

متس�عة من أجل الس�الم وازدهاره. وكان�ت البداية األوربي مكونة من س�ت دول، 

وكان االقتصاد مبنًيا أساًسا في ذلك الوقت على إيراد الحديد والفحم، ثم توسعت 

العالقات التجارية الداخلية بين الدول واالتحاد عدة مرات في السبعينيات لتشمل 

بريطانيا وأيرلندا والدنمرك.

وف�ي الثمانينيات، توس�ع االتحاد ف�ي اتجاه الجنوب لتنض�م كل من البرتغال 

وأس�بانيا واليونان، وصار المشهد العام الذي يعبِّر المجتمع األوروبي عنه هو غلبة 

االتجاه نحو الديمقراطية واالزدهار، فهذه الدول التي عاشت الفقر ورزحت تحت 

ا بدخولها  نظم حاكمة دكتاتورية أضحت دواًل ديمقراطية مس�تتبة ومتطورة اقتصاديًّ

إلى االتحاد األوروبي، كأسبانيا التي انخفضت فيها نسبة البطالة بشكل ملحوظ.

وفي التس�عينيات توس�ع االتح�اد ليتحول من اثنتي عش�رة إلى خمس عش�رة 

دولة، من ضمنها الس�ويد وفنلندا والنمسا، ودخلت قبل سنتين عشر دول من وسط 

وشرق أوروبا، ودخول هذه الدول ضمن المنظومة األوربية هو من أجل السالم من 

جه�ة، واألهم من جهة أخرى ه�و تحقيق األمن واالزدهار والرخاء لدول االتحاد، 

فقد جمعت س�وق واحدة بين دول االتحاد وحركت أقطارها، وصارت ذات عملة 

واحدة وهي )اليورو( التي تجمع بين اثنتي عش�رة دولة س�تنضم إليها الدولة الثالثة 

عش�رة س�لوفينيا في العام القادم، والمعلوم أن عملة اليورو عملة قوية باتت تنافس 

الدوالر في جميع عمليات الصرف. 
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هكذا بدأ االتحاد األوروبي الذي واجهت قيامه العديد من العقبات والعراقيل، 

ومنها:

العقبا� التي واجهت المحاد: 
برز العديد من العقبات التي واجهت قيام االتحاد األوروبي، منها:

أواًل/ العولمة:

الت�ي تس�توجب عل�ى ال�دول فرًض�ا أن تتناف�س م�ع آس�يا وبقي�ة دول العالم 

المتعول�م، مما قلل من أهمية محافظة الدول الغربي�ة على نمطها االجتماعي، وقد 

تس�ببت ه�ذه الظاهرة فيم�ا بعد بخلق كثير من المش�كالت تباًعا، من بينها مش�كلة 

البطالة التي تبرز في أوضح صورها باتجاه الشركات األوروبية إلى دول أقل تكلفة 

في األيدي العاملة كدول شرق آسيا. 

إذن، كيف نواجه هذا التحدي للعولمة؟

ال ُبدَّ أن يكون هناك إصالح اقتصادي في بادئ األمر.  �

توثيق الليبرالية.  �

تقليل البيروقراطية اإلدارية في الشركات.  �

خفض الضرائ�ب وخصوًصا الضرائب المفروضة عل�ى األيدي العاملة،  �

ويقابله ضرورة رفع ضرائب رأس المال للشركات المنتجة.

د لتحويل بعض الضرائب. � أن يكون لدينا نظام اقتصادي اجتماعي موحَّ

االعتماد على البحوث التنموية الذاتية للحصول على التقنيات المتقدمة.  �

ثانًيا/ الديموغرافيا:

فأغلب س�كان أوروبا في الوقت الحاضر هم من كبار الس�ن، ومعدل األعمار 

فيه�ا ف�ي تصاعد مس�تمر، واإلحصائيات تثب�ت أن هنالك ش�خصين فاعلين مقابل 
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كل ش�خص غير فاعل بس�بب تقدم الس�ن، وهذا ما يمثل � لألسف الشديد � نصف 

المجتمع ونتمنى في المستقبل أن تعكس الحال ليكون هناك شخصين فاعلين مقابل 

شخص آخر غير فاعل، عدا عن أن الفرد هناك ينهي دراسته متأخًرا ويتقاعد مبكًرا، 

ولذلك وجدت هنالك مجموعة إجراءات تعمل على تشجيع التقاعد المتأخر.

ثالًثا/ الهجرة إلى أوروبا:

وهي من المشكالت التي ال يمكن الوقوف أمامها، وأغلب مبرراتها اجتماع 

العوائل المس�موح به�ا، ولع�لَّ الحل يكمن ف�ي الحاجة لوجود إج�راءات جديدة 

لتنظي�م عملي�ة الهجرة إل�ى أوروبا، منه�ا ما يج�ري اآلن من اس�تقطاب الكفاءات 

العلمي�ة المؤهلة للهجرة الش�رعية إلى أوروبا والمنع من قي�ام البعض بالهجرة غير 

المشروعة التي ال يمكن الوقوف أمامها بأيِّ حال من األحوال.

رابًعا/ عدم االتفاق حول مسألة توسع االتحاد األوروبي:

فه�و يضم اآلن مجموعة كبي�رة من الدول عدا عن دول أخرى أيًضا ترغب في 

االنضمام له قريًبا، مما يجعل عملية التوافق بينها أمًرا صعًبا. وتشكيل اتحاد سياسي 

بي�ن هذه الدول س�يصبح ضروريا كما هو الحال في الوالي�ات المتحدة األمريكية، 

س�واًء اتخذت إجراءات لقبول أعضاء جدد في االتحاد األوروبي أم لم تتخذ، وإذا 

اس�تمر الحال على منواله فإن إدارة هذه الدول ستواجه صعوبات أقلها لوجود أكثر 

من عشرين لغة في هذا االتحاد يتكلم بها ذوي العضوية فيه.

ويشعر كثير من األوروبيين بأن هنالك عجلة أو سرعة في ضم أعضاء جدد إلى 

االتح�اد األوروبي، ومنها الدول التي انضمت حديًثا عام 2004م )1424ه(، كما 

نا  أن هنالك دواًل مثل تركيا وغيرها، بصدد المفاوضات لضمها لالتحاد. وهذا يجرُّ

إلى الس�ؤال عن مس�تقبل االتحاد األوروبي وبخاصة بين من يس�عى إلى توس�يعه، 

ومن يرغب في تش�كيله ضمن منظومة سياس�ية، وذلك ال يعني بالضرورة أن يكون 
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الموقف متناقًضا بين الحالتين، وقد تكون هنالك مجموعة دول رئيس�ة في االتحاد 

األوروبي يمكن أن تش�كل أساس االندماج فيما بينها، وهذه المجموعة الرئيسة قد 

تتفق على األشياء العامة، مثل السياسة الدولية الخارجية أو التشريعات القضائية أو 

مجموعة التشريعات الخاصة بالمجموعة األساسية في االتحاد.

ولع�ل ذل�ك التخ�وف ه�و ال�ذي من�ع الكثيري�ن وأبان ع�ن ع�دم رغبتهم في 

التصويت للدس�تور األوروب�ي في العام الماضي، فهم يخش�ون عدم قدرة االتحاد 

األوروبي مس�تقباًل على إدارة األمور بشكل فاعل، وبخاصة تجاه الجريمة المنظمة 

والمشكالت العديدة التي لم تحل بشكل واضح من قبل االتحاد.

التعقيبا� والأ�سئلة: 
االأ�ضتاذ عبد اهلل االأمير )موظف اأهلي(:

وضح لنا األس�تاذ باتريك مدى الحماس�ة الت�ي كانت عليها القيادة والش�عب 

األوروبي حين انضمامهم إلى االتحاد، على أنه في الوقت نفس�ه أبدى لنا نوًعا من 

التناقض بين هذه الحال والحال التي يرفض من خاللها الدستور األوروبي الموحد 

من قبل تلك الشعوب. فما أسباب هذا التناقض؟

المحا�ضر:
س�ة لالتحاد،  الدولت�ان اللت�ان رفضتا الدس�تور هم�ا من الدول الس�ت المؤسِّ

لك�ن ه�ذا ال يعن�ي أنهما تري�دان نهاي�ة االتح�اد األوروب�ي، وإنم�ا كان المقصود 

فرضية تقليل التوس�ع الكبير الحاصل من انضمام دول جديدة إلى االتحاد، وهاتان 

الدولت�ان وغيرهم�ا ممن يذهب مذهبهما ي�رون أن الفكرة المركزي�ة في أن أوروبا 

لون كثيًرا على  كونها المكان المعول عليه عالميًّا ليكون س�وًقا مفتوحة، وهم ال يعوِّ

الحماي�ة والحف�اظ على نظامه�م االجتماعي، ولع�لَّ ما يقلقهم ه�و تنامي الجرائم 

المنظمة نتيجة لعدم وجود الحدود فيما بين دول االتحاد، وغالًبا ما يبادرون بمزيد 
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من عالمات االستفهام عن مدى مقدرة دول أوروبا على حماية كيانها.

تين، وخصوًصا في فرنسا، عن عدم قبولهم للدستور  وقد أعرب بعض المصوِّ

األوروب�ي الموحد. وفرنس�ا هي الدولة األولى التي رفضت الدس�تور، أما هولندا، 

فق�د أبدت ع�دم الرضا نظًرا لكونها م�ن أكثر الدول تموياًل لالتح�اد األوروبي من 

خزينتها في الوقت الذي تستفيد فيه دول أخرى من استالم المدفوعات. ومن جهة 

أخرى، ترى بعض الدول مثل ألمانيا أن المبالغ المدفوعة هي في غير وجهها أشارة 

إلى مجال الزراعة خصوًصا.

االأ�ضتاذ يو�ضف االأمير )رجل اأعمال(:
نج�ح االتحاد األوروبي في مس�عاه التوحدي في تحقيق نقطتين، وهما: نش�ر 

الرخاء االقتصادي، وتحقيق السالم الذي طالما تاقت أوروبا إلى تحقيقه في األزمان 

السالفة. وعليه، فهل تعتقد أن يكون للقيادات األوروبية مساٍع مستقبلية لتفعيل هذه 

التجربة والدفع بها لباقي شعوب العالم كالدول العربية أو للتجمعات ذات التوافق 

والروابط المش�تركة من أجل الوصول إلى نش�ر الس�الم والرخ�اء االقتصادي على 

وجه المعمورة؟

المحا�ضر:
ا مس�اعٍ   س�ؤالك مه�م وجيِّد جًدا، وجواب�ه: نعم، فاالتحاد األوروبي لديه حقًّ

وني�اٍت م�ن أجل التقدم بمثل ه�ذه الخطوة، فهو يريد أن يك�ون أنموذًجا في العالم 

ه نقلها إلى اآلخرين. بتجربته ويسرُّ

من جانب آخر، فإن االتحاد األوروبي يفضل أن يتعامل مع التكتالت العالمية 

والدولي�ة، فه�و يتعاطى مع دول الخليج � على س�بيل المث�ال � كمنظومة واحدة أو 

كاتح�ادات دولي�ة قائمة، وال يفض�ل التعامل معه�ا كدول منف�ردة. وهو في ضمن 

دة،  االتفاقي�ات التجاري�ة الح�رة ما بينه وبي�ن أيِّ تكت�الت كان يضع ش�روًطا محدَّ
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طارًح�ا على بس�اط االتفاق قضاي�ا مهمة، مثل اإلص�الح السياس�ي والديمقراطي 

ف�ي مناط�ق تلك التكتالت، وحقوق اإلنس�ان إح�دى أهم األولويات في السياس�ة 

الخارجية لالتحاد األوروبي.

االأ�ضتاذ عارف ال�ضلطان )م�ضوؤول �ضياحي(:
ر كثير م�ن كتابات المستش�رقين األوروبيين دخول اإلس�الم إلى الدول  تص�وِّ

األوروبية بأنه دخول تعسفي تحت قوة السيف والرمح. فكيف ترى الدول األوروبية 

ما قامت به الواليات المتحدة من فرض هيمنتها بقوة الحرب واآللة العسكرية على 

فًيا؟  األراضي العراقية إزاء الديمقراطية المزعومة ؟ أال ُيَعدُّ هذا العمل تعسُّ

المحا�ضر:
إن ه�ذه القضي�ة وأمثاله�ا م�ن القضايا التي لم يتف�ق عليها االتح�اد األوروبي 

بالكام�ل جعلت من بعض ال�دول متوافقة مع الواليات المتحدة في دخول في هذه 

الح�رب، فيما عارضت دول أخ�رى االتجاه األمريكي، وأخ�ذت مجموعة أخرى 

من الدول في البحث عن بدائل دبلوماس�ية لمعالج�ة هذه األزمة، ومن المعلوم أن 

أغل�ب ال�دول األوروبية تتحاش�ى الدخول في الحروب لما كان لها تجربة لس�ابقة 

وهي في خالصتها تجربة سيئة أنتجتها الحروب السابقة.

وفي رأيي الش�خصي، فإني ال أعتقد أن للديمقراطية أن تنتش�ر عبر اس�تخدام 

العنف أو القوة، وتحديًدا العنف المس�لح، فهنالك وس�ائل أخرى هي أقوى وأكثر 

فاعلية من قبيل المقاطعة االقتصادية والتجارية، أو أيِّ وسائل أخرى يمكنها إحراز 

النتائج سلميًّا.

االأ�ضتاذ ح�ضين العّوى )تربوي وكاتب(:
ما ه�ي المعوقات التي تحول دون انضمام تركيا للمجموعة األوروبية بالرغم 
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م�ن المفاوض�ات التي اس�تمرت لس�نوات طويلة؟ وهل المس�ألة الديني�ة هي أبرز 

المعوقات األساس لدخول تركيا في االتحاد األوروبي؟

المحا�ضر:
ال أعتقد أن هنالك س�بًبا دينيًّا لعدم قبول انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي. 

وأعتق�د بأن النظرة التي يراها الكثير من العرب تجاه أوروبا بأنها قارة مس�يحية هي 

نظ�رة غير دقيقة وغير صحيحة؛ فثلث األوروبيين هم غير متدينين بمعنى أن ال دين 

له�م، والحال العام هو حال�ة علمانية في أوروبا وبالخصوص لدى أصحاب القرار 

السياسي فيها.

هنال�ك ع�دة عوامل تؤثر ف�ي قب�ول أيِّ دولة لالنضم�ام لالتح�اد األوروبي، 

وأهمها في المجال السياسي واالقتصادي. وتركيا ال تمتلك نظاًما سياسيًّا واضًحا، 

فاحت�رام حقوق األقليات وحقوق اإلنس�ان فيها � على س�بيل المث�ال � ما يزال إلى 

ح�دِّ اآلن غير واضح المعالم سياس�يًّا، كما أن تمركز الس�لطة في الجيش والقوات 

المس�لحة ال يعط�ي فاعلية جيِّدة للبرلمان والقوى المدني�ة األخرى، وهذا من أحد 

األسباب المانعة أيًضا.

االأ�ضتاذ كامل المرزوق )موظف اأهلي(:
ما هو تأثير السياسة األمريكية على قرارات االتحاد األوروبي وخصوًصا فيما 

يتعلق بالقضايا التي تخص العالم اإلسالمي مثل قضية إيران ومفاعالته النووية؟

المحا�ضر:
ليس هنالك تدخل أمريكيٌّ مباش�ر في القرارات الدولية، ولكن هنالك س�عي 

متواص�ل من قب�ل األوروبيين تجاه المجريات السياس�ية العالمي�ة متمثل في طرح 

بدائل سلمية لكي ال تصل األمور في نهاياتها إلى حلول عسكرية، وهذا ال يمنع من 

وج�ود فئة من ال�دول األوروبية الكبرى في المقابل ال تريد الوقوف في وجه القرار 
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األمريك�ي وال اتخاذ مواقف متش�نجة معها كما حدث في موض�وع العراق، ولهذا 

تجد بين الحالتين سعًيا إليجاد اتجاهات معتدلة.

االأ�ضتاذ مرت�ضى �ضالم )موظف اأهلي(:
م�ا ه�و رأي االتح�اد األوروبي ف�ي الدنمرك عندما أهانت ش�خص الرس�ول 

الكريم ص ونالت منه في قضية الرسوم الكاريكاتورية؟

المحا�ضر:
ا  �ا، وإنما كانت موضوًع�ا محليًّا خاصًّ ل�م تكن تلك القضية ش�أًنا أوروبيًّا عامًّ

بالدنم�رك، وف�ي المجتمع�ات غي�ر المتدين�ة والعلمانية، ف�إن هذا العم�ل قد يبدو 

متعارًف�ا علي�ه، وهي ال تق�در أيًضا في الوقت نفس�ه ردود أفع�ال المتدينين، ولهذا 

ن�رى أن ال�دول الت�ي تحتض�ن مجتمعات متدين�ة في أوروب�ا كبولن�دا وغيرها كان 

له�ا ردود أفع�ال واضحة وقوية تجاه ه�ذا الموضوع، واألمر ل�م يكن ليقتصر على 

ذلك، فلطالما دارت قضايا وتمثلت رسوم وتجسدت آراء حول المسيحE وغيره 

م�ن الش�خصيات الدينية، وألنه ال توج�د في أوروبا أنظمة واضحة تجاه المس�اس 

بالمقدس�ات الديني�ة، فإن ه�ذا ما جعل بع�ض الحكوم�ات غير قادرة عل�ى اتخاذ 

إجراءات واضحة تجاه هذه القضية.

االأ�ضتاذ ح�ضن العيد )موظف حكومي(:
كي�ف تغلَّب مواطنو الدول األوروبية على االختالفات التي بينهم من حروب 

سابقة واختالف في اللغة والعادات وغيرها الكثير من األمور المتناقضة والمتعاكسة 

التي سويت ضمن منظومة واحدة متحدة تحت اسم االتحاد األوروبي؟ 

المحا�ضر:
إن الس�أم م�ن الح�روب الت�ي اجتاح�ت أوروبا بمختل�ف دولها ه�و من أهم 
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األس�باب القوية الدافعة التحاد الدول فيما بينها لما اس�تنتجت أن العودة إلى القوة 

ض�رب من المس�تحيل م�ع وجود الق�وى العظمى الوالي�ات المتح�دة األمريكية، 

ورأت أن الس�بيل لذلك هو االتحاد فيما بينها. كما س�اعد أيًضا وجود قيم مش�تركة 

بي�ن مواطني الدول األوروبية بالرغم من ش�تى االختالفات على قيام ذلك االتحاد 

وائتالفه.

مداخلة تحريرية:
ما هي مخاوف أوروبا من امتالك إيران للسالح النووي؟

المحا�ضر:
الخ�وف عندنا أن تتطور التقني�ة وتصل إلى صناعة القنبل�ة النووية، مع إيماننا 

ب�أن إيران ليس�ت دولة عدوانية، فهي ل�م تعتِد على أحد، لكن التخوف من انتش�ار 

مث�ل ه�ذه التقنية في غير البالد التي تمتلكها حاليًّا، وم�ا يزيد المخاوف لدينا اعتبار 

إي�ران دولة غير ذات ديمقراطية كامل�ة وخصوًصا مع التصريحات األخيرة للرئيس 

الحالي محمود أحمدي نجاد.

مداخلة تحريرية:
م�ا هي الدروس التي اس�تفادها االتح�اد األوروبي من الضرب�ة اإلرهابية التي 

تع�رض لها في كل من مدريد ولندن، خصوًصا وأن الواليات المتحدة قد توصلت 

إلى ربط أحداث الحادي عش�ر من سبتمبر بجذور في العالم العربي وعلقتها بأمور 

التطرف في المناهج الدراسية والمدارس الدينية وغيرها من المتعلقات؟

المحا�ضر:
ربما كانت جذور اإلرهاب ضاربة في المنطقة؛ لكن السؤال، ما هي األسباب 

د والتطرف أو إلى  التي عكس�تها على العالم؟ ربما أعدنا جزًءا منها إلى حالة التش�دُّ
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الصراعات السياس�ية، مثل ما هو موجود في فلسطين على سبيل المثال الذي حول 

قضيتها إلى صراع أو مواجهات. 

االأ�ضتاذ جعفر ال�ضايب )راعي المنتدى(:
ف�ي نهاية اللقاء، ال يفوتنا أن نش�كر األس�تاذ باتريك على حضوره ومش�اركته 

لنا، ونش�كر له عرض تجربته حول مش�روع االتحاد األوروبي، هذه التجربة الثرية 

ابتداًء من تأسيسها ومروًرا بما عرضه من اإلنجازات التي حققها االتحاد األوروبي 

والتحدي�ات والمش�كالت الت�ي واجهه�ا، إضاف�ة إل�ى رؤيت�ه لمس�تقبل االتح�اد 

األوروب�ي وإجابات�ه الواضحة عن األس�ئلة المطروح�ة والنقاش المثم�ر الذي دار 

حول الموضوع. 





صدى اإلعالم

مقتطفات ألبرز ما نشرته وسائل اإلعالم 
المحلية عن فعاليات المنتدى





21-10-2005م21-10-2005م

�سيد �سياء المو�سوي في منتدى الث��اء الثقافي:

لت محد� م�يرا� حقيقية في الخطاز ال��س�مي

اس�تضاف منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي بالقطيف الباح�ث البحريني الس�يد ضياء 

الموس�وي ف�ي حديث عن »الخطاب اإلس�المي بعد الحادي عش�ر من س�بتمبر«. 

وقدم المحاضر األستاذ محمد الخباز الذي سرد سيرة مختصرة عن حياة المحاضر 

األكاديمية والعملية، إذ درس العلوم الدينية في حوزة قم لمدة عش�ر س�نوات وبلغ 

مرحل�ة الدراس�ات العليا »بحث الخ�ارج«، كما حصل على ش�هادة البكالوريوس 

في األدب العربي والماجس�تير في فقه الس�نة، ويرأس حالًيا مرك�ز الحوار بمملكة 

البحرين وله عدة كتب منها »علي وحقوق اإلنس�ان«، »شيعة الخليج من المواجهة 

إل�ى المراجع�ة«، »ثقاف�ة التخوي�ن في الخط�اب اإلس�المي« و«مق�االت في زمن 

ال�ردة«. كما أن له مش�اركات إعالمية وثقافية متنوعة ف�ي داخل البحرين وخارجها 

في مجاالت األدب والثقافة والشعر.

ب�دأ المحاض�ر حديث�ه بالتأكي�د عل�ى أن الخطاب اإلس�المي لم تح�دث فيه 

تغيرات حقيقية بعد حوادث الحادي عش�ر من س�بتمبر/ أيلول وذلك لوجود خلل 

حقيق�ي ف�ي ه�ذا الخطاب، وال يقتص�ر ذلك على اإلس�الميين وحده�م بل جميع 

االتجاهات السياس�ية والفكري�ة في العالم العربي واإلس�المي، مؤكًدا على وجود 

أزمة تقهقر وتخلف في العالم العربي. وأكد على أن هذا الخطاب ال يمكن أن يتغير 

م�ا لم تتوافر ج�رأة حقيقية لنقده والمطالبة بإصالحه. وأش�ار إلى إن أزمة الخطاب 
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االس�المي ش�املة وال تقبل النقد وتنحو باتجاه المواجهة والتخوين والتبرير، بداًل 

من المراجعة على إثر حوادث س�بتمبر والمواقف الخاطئ�ة والمتناقضة التي تبناها 

الكثير من المثقفين بش�أن مختل�ف القضايا المحلية والعالميةكما ركز الس�يد على 

أن الخط�اب اإلس�المي المس�تند على الح�ال الكاريزمية واالنتف�اخ األيديولوجي 

ينح�ى باتج�اه دغدغة عواطف الجمهور ب�داًل من التركيز عل�ى الجوانب العقالنية 

والمنطقي�ة، وبذل�ك يج�ره التخ�اذ مواقف متش�نجة م�ن قضايا قد ال تك�ون مهمة 

واس�تراتيجية. واستش�هد المحاض�ر بنماذج م�ن الخطاب االس�المي التي تكّرس 

التضلي�ل والتخل�ف وتب�رر الس�لوكيات المنحرف�ة وتبتع�د ع�ن المعرف�ة والقراءة 

الصحيح�ة للت�راث والحوادث وتع�زز الخطاب الوهمي والخراف�ي المتضخم في 

األذه�ان، وهذا ما يش�حن العقل المس�لم باليقين والتس�ليم والخراف�ة والعيش في 

التاريخ. 

ثم تحدث الموس�وي عن أزمة الطائفية في الخطاب اإلس�المي والحاجة إلى 

تعزي�ز مفهوم المواطنة لتجاوز األزمات السياس�ية التي تعصف بالعالم اإلس�المي 

وتح�رك ق�واه االجتماعية على أس�اس المحاصصة الفئوية. وانتق�د عجز الخطاب 

اإلس�المي ع�ن اإلجابة على الكثير من أس�ئلة الجيل الجدي�د والتعاطي مع قضاياه 

من خالل تجاوز األزمات التقليدية العالقة واالنطالق بصورة أكثر عقالنية وانفتاًحا 

إلى االس�تفادة من مكتس�بات الحض�ارة وتحويل التراث إل�ى عامل دفع حضاري، 

مش�يًرا إلى أن من اب�رز التحديات هي قيادة المجتمع إلى تحقيق إنجازات معيش�ية 

له بداًل من أوهام الشعارات التي تدعو إلى العزلة والمقاطعة السياسية والثقافية مع 

القوى الداخلية والخارجية. 

واس�تعرض المحاض�ر نماذج كثيرة لمس�يرة بع�ض الحركات اإلس�المية في 

المنطق�ة والتغي�ر الذي ط�رأ على خطابها السياس�ي، مؤك�ًدا على خطورة التش�نج 

ف�ي الخط�اب الذي ي�ؤدي إل�ى العنف، م�ا ينتج عن�ه خس�ائر سياس�ية واجتماعية 
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كبي�رة. ودع�ا إلى العم�ل على تصحيح الخطاب اإلس�المي عبر ع�دة خطوات من 

بينه�ا: االنفتاح عل�ى األديان والحضارات األخرى، التوجه إل�ى زرع روح الوطنية 

والتس�امح في الجيل الجديد، القبول باآلخر واحترامه، اس�تبعاد المفردات المنفرة 

في الخطاب اإلس�المي، تعزي�ز الخطاب المعتدل والمتس�امح ب�داًل من الخطاب 

الث�وري والتكفيري، أهمي�ة المصالحة االجتماعية والمش�اركة السياس�ية، والقيام 

بمشاريع إعالمية وثقافية تساهم في تصحيح صورة المسلم لدى اآلخر. 





06-10-2005م

 محا�سرة اآفا� التخطي� والتنمية بمنتدى الث��اء

ف�ي حضور جمع من المهتمين بقضاي�ا التنمية البلدية في المنطقة والعديد من 

اإلعالميين والمثقفين، ألقى المهندس شاكر احمد نوح محاضرة في منتدى الثالثاء 

الثقافي بالقطيف مساء الثالثاء الماضي حول )آفاق التخطيط والتنمية العمرانية في 

المنطق�ة(. وأدار الن�دوة المهندس االستش�اري جاس�م قو أحمد الذي اس�تعرض 

أهمية التخطيط العمراني ودوره في مش�اريع التنمية الشاملة، كما عرف بالمحاضر 

الذي يش�غل حالًيا مستشار أمين المنطقة الش�رقية للشئون الفنية ومدير إدارة تنسيق 

المشاريع باألمانة. 

وتح�دث المحاضر بداية عن التالزم بي�ن مفردتي التخطيط العمراني والتنمية 

المتوازنة مس�تعرًضا الخلفية التاريخية لمشاريع التخطيط في المملكة، حيث أشار 

إلى أن التخطيط جاء متأخًرا بعض الشئ عن مشاريع التنمية التي تسارعت على إثر 

زيادة اإليرادات المالية. مؤكًدا على أهمية دراسة واستيعاب اإلستراتيجية العمرانية 

الوطني�ة كمدخل مهم للتعرف على أبعاد التخطيط العمراني بكل مس�توياته، لما له 

من أثر بالغ في حياة ومستقبل المواطنين. ووضح المحاضر توجهات االستراتيجية 

العمراني�ة الوطني�ة من خالل التأكيد على األخذ بمح�اور التنمية العمرانية كمدخل 

أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف 

مناطق المملكة وذلك لمالءمته ظروف المملكة.

وف�ي نهاي�ة محاضرته تح�دث عن أب�رز مالمح الخط�ة العمرانية المس�تقبلية 
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لمحافظة القطيف، والتي لخصها في هيكلة مناطق العمران القائمة لتوزيع األنشطة 

والخدم�ات عل�ى مراكز مدن المحافظ�ة، دفع التنمي�ة باتجاه غ�رب المحافظة في 

منطق�ة غرب محور أبو حدرية من خالل إنش�اء مراكز توطن لألنش�طة والخدمات 

تس�تقطب الزيادة السكانية المس�تقبلية. وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر عن 

أسئلة الحضور التي تركزت حول أهمية الخطط العمرانية وضرورة تأهيل العاملين 

في هذا المجال بحيث يمكنهم التعاطي الفعال مع هذه الخطط، كما أشاد الحضور 

بتوج�ه األمان�ات لالنفتاح عل�ى المجتمع والتواص�ل معهم عبر عرض المش�اريع 

والخطط من أجل إيجاد حالة من التفاعل بين المواطنين.



11-12-2005م

عنقاوي يحا�سر ع� الحرمي� ال�سريفي� في ندوة بالقطيف

ضمن برنامجه األسبوعي للموسم الثقافي السادس، استضاف منتدى الثالثاء 

الثقاف�ي بالقطيف مس�اء الثالثاء الماضي الدكتور س�امي محس�ن عنقاوي الباحث 

اإلس�المي المتخصص في العمارة اإلس�المية ومديرعام مؤسس�ة عمار الهندس�ية 

بج�دة متحدًثا ح�ول )المعالم واآلثاراإلس�المية في الحرمين الش�ريفين(. متحدًثا 

عبرع�رض مرئي عن فلس�فة الميزان في الرس�الة الس�ماوية، ودوره في الجمع بين 

الثواب�ت والمتغي�رات بما يجعل الرس�الة محافظة على أصالتها م�ن جانب وقادرة 

عل�ى التفاع�ل م�ع التطور من جانب آخر مس�تنًدا ف�ي ذلك على آي�ات قرآنية تؤكد 

ش�مولية الرس�الة اإلس�المية لكل البش�ر، وتس�خير الكون كله لإلنس�ان بمختلف 

أجناس�ه. وانطل�ق المحاض�ر م�ن ذلك لإلش�ارة إل�ى الثواب�ت الزماني�ة والمكانية 

والمتحوالت المرتبطة بها، مستشهًدا باألمثلة العلمية كالذرات والمجرات ومؤكًدا 

عل�ى أن القبل�ة والحرمين الش�ريفين إحدى الثوابت المهمة في مي�زان الكون، وأن 

الحرمي�ن الش�ريفين يمث�الن أيًضا قلب األمة اإلس�المية، كما أن الح�ج بما فيه من 

أعمال وعبادات مشتركة يشكل عاماًل للتوحد والتوحيد لألمة اإلسالمية. 

واس�تعرض الدكت�ور عنق�اوي تاريخ نش�وء الحي�اة المدنية في مك�ة المكرمة 

حيث بنيت في البداية الكعبة المشرفة وبعدها دار الندوة التي كانت بمثابة البرلمان 

المحلي لمجتمع مكة المكرمة. 

وع�رض المحاض�ر العديد من الص�ور لآلثار والمعالم اإلس�المية في كل من 
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مك�ة المكرم�ة والمدينة المنورة مش�يًرا إل�ى أهميته�ا التاريخية داعًي�ا إلى ضرورة 

العم�ل عل�ى تطويره�ا وإعادة إعماره�ا من أجل أن تحت�ل موقعيها المناس�بين في 

العالم اإلسالمي. 

ودارت المداخالت حول الطرق العلمية والهندسية لتطوير الحرمين الشريفين، 

وأهمي�ة عكس حال�ة التعددية وإقرارها في البرامج والخط�ط العملية خصوًصا لما 

تتمتع به هذه المراكز من إشعاع وتأثير ثقافي وروحي في العالم اإلسالمي. 



03-01-2006م

 منتدى الث��اء بالقطيف يكرم ال�ساعر والباحث عدنان العوامي

ضمن أنشطته الثقافية وتكريمه لرواد الثقافة والعلم، أقام منتدى الثالثاء الثقافي 

حفاًل تكريمًيا لألديب والش�اعر عدنان العوامي بمناسبة صدور تحقيقه لديوان أبي 

البح�ر الخطي وذلك مس�اء الثالث�اء 25 ذي القعدة 1426ه الموافق 27 ديس�مبر 

2005م. ومن المعروف أن الش�اعر العوامي يعد م�ن الباحثين واألدباء المتميزين 

في محافظة القطيف، فقد بدأ حياته األدبية في كتابة المقالة والقصة والمسرحية ثم 

تحول عنها للش�عر، ونشر إنتاجه في الصحف السعودية والعربية منذ عام 1383ه، 

وله مش�اركات في مختلف الندوات األدبية في المملكة وهو عضو في هيئة تحرير 

مجلة الواحة التي تعنى بتراث وتاريخ وأدب المنطقة. 

وق�د افتت�ح الحف�ل اإلعالمي مي�رزا الخويلدي ال�ذي عرف بالضي�ف، وقدم 

عرًضا مختصًرا عن شخصية أبي البحر الخطي وعن ديوانه.

ث�م ألق�ى بعد ذل�ك الكات�ب وعضو الهيئ�ة التنفيذي�ة للمنتدى ذاك�ر آل حبيل 

كلم�ة المنتدى، فرحب بالش�اعر العوامي وأش�اد بجه�ده الكبي�ر ومثابرته في بحثه 

القيم بإصدار هذا الديوان، مؤكًدا على أهمية دراس�ة أدب المنطقة وتراثها وتحليل 

الظروف االجتماعية والسياسية التي عاشتها مشيًرا إلى أن المنتدى يعمل من خالل 

أنشطته على إبراز الكفاءات والطاقات وتكريمها واالحتفاء بها بصورة مستمرة من 

أجل تقدير دورها المهم في المجتمع. 

ثم ألقى المحتفى به الش�اعر العوامي كلمة ش�كر فيه�ا القائمين على المنتدى 
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متحدًث�ا ح�ول الظ�روف التي عايش�ها الخطي في القرن العاش�ر الهج�ري وخاصة 

الصراعات الداخلية والخارجية واالضطرابات السياس�ية التي ألجأته إلى الخروج 

م�ن المنطقة. كما اس�تعرض دور الش�يخ الخط�ي العلمي وحصول�ه على إجازات 

علمي�ة م�ن كبار المراج�ع الدينيي�ن وتفاعله مع األج�واء الثقافية ف�ي المنطقة وفي 

البحرين تحديًدا حيث ش�ارك في الس�احة األدبية هناك. كذلك ق�ام العوامي بإلقاء 

الض�وء عل�ى الحركة األدبية في موطن الش�اعر أب�ي البحر عارًضا بص�ورة موجزة 

مسيرة األدب في عصر ابن المقرب العيوني حتى عصر الخطي. 

أما مصادر التحقي�ق، فتحدث عنها العوامي حيث توزعت بين المخطوطات، 

من ضمنها مخطوطة كتبها رضوان المقابي القطيفي سنة 1900م ومخطوطة أخرى 

محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمش�ق، ونس�خة أخرى من مخطوطة محفوظة بمكتبة 

المرعش�ي النجف�ي في ق�م اإليرانية كتبت ع�ام 1242ه، وكذلك مجموع ش�عري 

مخطوط للشيخ لطف الله البحراني. 

واش�تمل التحقيق على مجموعة دراس�ات بينها: مدخل إل�ى عصر أبي البحر 

الخطي، دراس�ة عن الحروب الداخلية في البلدان اإلس�المية وساهمت في تكوين 

الدويالت في العصر العباسي وموقع المنطقة الخليجية منها، وصواًل لدراسة الغزو 

البرتغالي للخليج ثم وصول العثمانيين للقطيف. 

وأفرد دراس�ات مس�تقلة عن سيرة الش�اعر الخطي والوضع األمني في حياته، 

ونشأته وأحواله، وحياته العلمية واألدبية ورحالته ثم نشاطه السياسي حتى وفاته. 

كما درس ش�عره من حيث أغراضه ومعاني�ه وأصالته وظرفه وخمرياته وغزله 

وحنينه للوطن إلى أن يفرد دراس�ة في عيوبه الش�عرية. ثم ألقى رئيس تحرير مجلة 

الواحة محمد النمر كلمة أكد فيها على أهمية صدور تحقيق الديوان باعتباره توثيًقا 

مهًما لمرحلة تاريخية مفصلية في المنطقة. 
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ثم قدم راعي المنتدى جعفر الش�ايب درًعا تذكارية للشاعر العوامي معرًبا عن 

اعت�زازه بصدور هذا المؤلف المهم ومثنًيا عل�ى جهود المحقق المحتفى به وداعًيا 

إلى العمل على تكريم ذوي الكفاءات والطاقات في المجتمع. 

وفت�ح المج�ال بعد ذل�ك للحضور الذي�ن ش�اركوا بتعليقاته�م ومداخالتهم 

وتخل�ل الحف�ل ق�راءة مختارة لبع�ض قصائ�د الخطي م�ن ديوانه المذك�ور ألقاها 

الش�اعر محمد الماجد، حيث ش�ملت مختلف فنون الشعر مما أضفى على الحفل 

جًوا أدبًيا وشاعرًيا.





09-01-2006م

المزيني في محا�سرة ع� التعليت:
النقد الموج� لمناه� التعليت الديني لي�س موجها ا�لى الدي�

ألقى الدكتور حمزة المزيني محاضرة في منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف مساء 

الثالثاء الماضي تحت عنوان )قضايا في التعليم(، تناولت أبرز التحديات والمشاكل 

الت�ي تواج�ه التعليم ومناهجه في مختلف المجاالت. وحض�ر الندوة عدد كبير من 

المشتغلين والمهتمين بموضوع التعليم، وإعالميون وشخصيات دينية واجتماعية. 

وقدم الندوة أس�عد النمر الذي تحدث عن أهمية موضوع التعليم وتطويره في هذه 

المرحلة التي تعج بالعديد من المتغيرات على مختلف المستويات. 

وأكد في البداية مشرف المنتدى جعفر الشايب على أن التعليم يعد لبنة أساسية 

ف�ي التحول الحضاري للمجتمع، ومش�يدا بالدور الذي يلعب�ه الدكتور المزيني في 

متابعة وطرح آراء جادة وبناءة في مجال تطوير التعليم ومناهجه. 

وب�دأ المحاضر حديثه بنقد الثقافة الس�ائدة من ناحي�ة ركونها للمألوف وعدم 

قدرته�ا على التجدي�د أو قبول النقد، مؤكدا على أن ذلك م�ن أبرز معوقات التقدم 

والتطوير، ومش�يًرا إلى أن موضوع التعليم يش�تمل على قضايا إيجابية عديدة ولكن 

المه�م ه�و العمل على دراس�ة ونقد وتصحيح الس�لبيات من أج�ل تطوير مختلف 

جوانب التعليم وجعله وسيلة رافعة تساهم في النهوض الحضاري ألي مجتمع. 

وذكر المحاضر بعض المشاكل التي يعاني منها التعليم ومن أبرزها عدم تهيئة 

المباني المدرس�ية بصورة مناس�بة مما يس�بب في تكدس أعداد كبيرة من الطلبة في 
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الفصول الدراسية ويؤدي ذلك إلى ضعف استيعابهم للمواد التعليمية. كما تحدث 

عن مش�كلة ضع�ف كفاءة المعلمي�ن نتيجة لتخ�رج العديد منهم م�ن معاهد تعليم 

أولية كانت تهتم بتخريج معلمين بصورة س�ريعة أدى إلى عدم قدرتهم على تطوير 

ذواته�م، إضاف�ة إلى غياب التدريب المس�تمر لتكييف المعلمين مع المس�تجدات 

التقنية والعلمية في مجال عملهم. 

واس�تعرض الدكت�ور المزين�ي مش�كلة انح�راف مناه�ج التعليم ع�ن غاياتها 

المس�تهدفة في السياسة التعليمية للدولة، بحيث اتجهت لألدلجة والشعارات التي 

تس�اهم في توليد حال�ة من االحتقان الهائ�ل في نفوس الطلبة، بداًل من أن تس�اهم 

ف�ي تعليم وإتقان المهارات العلمية واألدبية الالزمة. وأش�ار إلى أن نتيجة ذلك هو 

ايجاد ش�خصيات قلقة قابلة للتجييش وخاصة مع وجود برامج ومعلمين يستغلون 

الش�عارات المؤدلجة ويخلقون برامج عملية تس�اهم في تطويع الطلبة بداًل من بناء 

قدراتهم الذاتية وش�خصياتهم المس�تقلة. كما أش�كل أيًضا على طول فترات بعض 

المناه�ج التربوية وخاص�ة الدينية منها، بحي�ث تكرر نفس المعلومات ولس�نوات 

دراس�ة الطالب بص�ور مختلفة، وتقوم بالتركيز على قضاي�ا من المفترض أن تكون 

التربية األس�رية مسؤولة عنها وليس المدرسة. وخلص المحاضر إلى أن ذلك ينتج 

عنه أن معظم هذه المواد ال يكون لها تأثير حقيقي في شخصية الطالب حيث تتبخر 

المعلوم�ات تدريجًي�ا ح�ال االنتهاء من اختب�ارات الم�ادة، مؤكدا عل�ى أن التربية 

الديني�ة ينبغ�ي أن ته�دف إلى تعليم عل�وم الدين والحث على التقي�د باألخالق في 

التعامل مع اآلخرين والعمل على إيجاد المش�تركات وليس تصنيف الناس واتخاذ 

مواقف صدامية منهم. 

وبع�د محاضرت�ه فت�ح المج�ال للنق�اش بي�ن الحض�ور واس�تقبال األس�ئلة 

والمداخالت، حيث أش�ار الدكت�ور المزيني في رده على إح�دى المداخالت إلى 

مصطل�ح )ثقاف�ة الموت( الس�ائدة في بعض برام�ج التعليم مؤكًدا عل�ى أنها توجد 
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ل�دى الطال�ب اس�تعداًدا نفس�ًيا العتب�ار الموت مس�ألة طبيعي�ة ومقبول�ة ومرغوبة 

واالس�تخفاف بالحياة مم�ا يجعله فريس�ة لالتجاهات التحريضية الت�ي قد تزين له 

أعمال العنف. 

كم�ا أك�د عل�ى أن تعلي�م الدي�ن ينبغ�ي أن يركز عل�ى األخالقيات الس�لوكية 

والحي�اة االجتماعية ف�ي ضبط التعامل مع اآلخرين من أجل تأكيد وتحقيق الس�لم 

االجتماعي، مشيًرا إلى أن مشاكل التعليم ال تقتصر على المناهج فقط بل تمتد إلى 

مختلف جوانب البيئة التعليمية. 

وأك�د بع�ض المتداخلين في حوارهم الث�ري حول قضايا التعلي�م على أهمية 

بل�ورة ثقاف�ة وطنية توحيدية ف�ي مناهج التعليم تع�زز الوحدة الوطني�ة وتقرب بين 

االتجاه�ات المختلف�ة والمتع�ددة ف�ي المجتم�ع، وأن يس�اهم التعلي�م ف�ي ايجاد 

ش�خصية وطني�ة عاب�رة للمذاه�ب والمناط�ق واالنتم�اءات المغلقة وق�ادرة على 

التعاطي مع الشؤون الوطنية بكل جدية وإخالص. 





28-01-2006م

في محا�سرة بمنتدى الث��اء بالقطيف

الف�سيل يعتبر مكة اأول نموذج للمدينة الكونية

ش�ارك أعضاء منتدى الروضة الثقافي واالجتماعي )المركاز( بجدة في الندوة 

الثقافي�ة التي اس�تضافها منت�دى الثالث�اء الثقافي بالقطيف مس�اء الثالث�اء الماضي 

وبحض�ور ثقاف�ي وإعالمي متمي�ز ألقى فيها الدكت�ور زيد الفضي�ل محاضرة حول 

)المثاقفة في التراث المكي(.

وأدار الن�دوة الكات�ب ذاك�ر آل حبي�ل عض�و الهيئ�ة التنفيذي�ة للمنتدى حيث 

اس�تعرض أهمية الثقافة في بناء اإلنس�ان وبلورة وعيه وتمكينه من التعايش مع أبناء 

جنس�ه، مش�يًرا إلى أهمي�ة المنتديات الثقافي�ة الخاصة في بث الوعي ونش�ر الثقافة 

وتعزيز التواصل بين مختلف أطياف المجتمع واتجاهاته.

واس�تعرض الحبي�ل مالمح من س�يرة المحاضر الدكتور زي�د الفضيل الحائز 

على شهادتي ماجستير في فلسفة الالهوت وفي التاريخ الحديث من جامعة الملك 

س�عود ويعم�ل حالًيا على انجاز متطلبات ش�هادة الدكتوراة ف�ي التاريخ من جامعة 

المل�ك عبدالعزيز بجدة وعمل محرًرا ثقافًيا في جريدة )الرياض( ورئيًس�ا للقس�م 

الثقاف�ي بمجل�ة )الحج( كما أنه أح�د أعضاء مجلس إدارة منت�دى الروضة الثقافي 

واالجتماعي بجدة. 

وتح�دث المحاضر بداية ع�ن تجربة منتدى الروضة بجدة ومبررات تأسيس�ه 

لتعزيز التضامن وتنمية المعرفة والجمع بين الهم االجتماعي والفكري، مس�تعرًضا 
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تطلع�ات المنتدى إلى تفعي�ل حركة التفاهم والحوار بين مختلف األطياف الفكرية 

وتشكيل بوادر ما يمكن أن يتبلور في الوعي من فهم سليم لدور ووظيفة مؤسسات 

المجتم�ع األهل�ي. مش�يًرا إل�ى أن المنت�دى حوى ضم�ن مؤسس�يه ورواده علماء 

ومثقف�ي جميع أطي�اف المجتمع الفكري�ة الذين أخذوا على عاتقه�م مهمة تحقيق 

خاصية اإلصغاء لبعضهم البعض وتفعيل جوانب الحوار البناء بعيًدا عن المزايدات 

الكاذب�ة والخطاب الصوت�ي العقيم مواكًبا الرؤى الوطنية القاضية بذلك والس�اعية 

إليه. 

وقدم المحاضر بعد ذلك ورقته التي جاءت تحت عنوان )المثاقفة في التراث 

المكي � الشخصية المكية نموذًجا( واستهلها بتعريف الثقافة بأنها )جميع السمات 

الروحية والمادية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، والتي تشمل 

الفنون واآلداب وطرائق الحياة والحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والمعتقدات 

 والتقالي�د( موضًحا الف�رق بين مفهوم )الثقافة( و)العلم( و)المعرفة( وما ش�اكلها.

وتح�دث الدكت�ور الفضيل بع�د ذلك عن تأث�ر الش�خصية المكية بقدس�ية المكان 

وبروح ومظاهر التعاليم الدينية الحاضة على قيم التسامح والمحبة والخير. 

وانطل�ق المحاض�ر متحدًثا ع�ن دور مك�ة الثقافي قبل اإلس�الم وبعده وحتى 

وقتن�ا الراه�ن حيث إنه�ا مثلت ش�كل الدائرة لإلش�عاع الدين�ي الثقاف�ي المتوهج 

فكان�ت المصدر واالنع�كاس في وقت واح�د، فمنها خرج العل�م والعلماء وإليها 

ع�اد العل�م والعلماء عبر آلية م�ا يعرف ب�)المج�اورة( لبيت الله وكعبته المش�رفة. 

واحتفظ�ت مكة المكرمة بمرجعيتها اللوجس�تية لمختلف القوى السياس�ية الراغبة 

ف�ي تس�يير أمر األم�ة، إذ ما من س�لطة يمكنها أن تحوز على كامل الش�رعية لبس�ط 

 نفوذه�ا السياس�ي على العالم اإلس�المي إال بع�د تمكنها من حكم مك�ة المكرمة.

وتح�دث الدكتور الفضيل ع�ن المثاقفة باعتباره�ا عملية التغيي�ر والتطوير الثقافي 

الط�ارئ عل�ى مختلف الجماعات البش�رية ج�راء حميمية التواص�ل والتفاعل بين 
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بعضه�م البع�ض، األمر ال�ذي تظهر مالمحه في مجم�ل األنماط الثقافية الس�ائدة، 

مؤك�ًدا عل�ى أن ذل�ك ي�ؤدي إل�ى تنمي�ة كيانه�ا الثقافي بش�كل خ�الق وغير مضر 

بمقوم�ات الهوي�ة الوطنية أو القومي�ة وثوابتها، وعليه فإن ش�يوع )المثاقفة( في أي 

مجتمع بصورتها اإليجابية سيوفر مساحة كبيرة لنماء ثقافة ايجابية تعنى أساًسا بنقد 

الذات من خالل بعث حركة نقدية بينية شاملة.





18-03-2006م

الدخيل في منتدى الث��اء:

م�ستعد ل�ست�سافة اأي امراأة �ساحبة م�سروع اأو ق�سية

أك�د اإلعالم�ي ترك�ي الدخيل أن اإلع�الم انع�كاس للمجتمع، قائ�اًل: أحياًنا 

نحمل اإلعالم ما ال يحتمل فال يمكن أن تكون مؤسسات المجتمع ضعيفة ويكون 

اإلعالم من بينهم جيًدا وقوًيا.

وذك�ر خالل اس�تعراضه لحياته الصحفية ف�ي المحاضرة الت�ي ألقاها بمنتدى 

الثالث�اء الثقاف�ي بالقطي�ف األس�بوع الماض�ي أن الصحف الس�عودية تفتق�د ثقافة 

التدريب، حيث واجه المشكلة عندما حاول التدرب في أكثر من صحيفة في بداياته 

الصحفي�ة قبل )16( عاًما، والتي بدأت بالصحف الحائطية في دراس�ته المتوس�طة 

والثانوية، ومحاوالته في الكتابة بصفحات الرياضة في الصحف المحلية، وإقدامه 

عل�ى عم�ل تحقيقات صحفية أولية نش�رت في بعض الصح�ف والمجالت، حتى 

انخراطه في صحيفة »الشرق األوسط« كمراسل رياضي. 

وأوضح أن�ه تقاضى )مكافأة( بضع مئات في بداية عمله الصحفي، وأن والده 

ح�اول إغرائه بالمال لحض�ور اجتماعات العائلة إال أن تي�ار الصحافة كان أقوى.. 

انقط�ع عن العم�ل الصحفي بعد دخوله كلي�ة أصول الدين وش�عوره بأن الصحافة 

مضيعة للوقت، إلى أن عاد للعمل في الصفحة الدينية بصحيفة »الش�رق األوس�ط« 

كمتع�اون. وتنقل أثناء حرب الخليج وبعدها بين صحف ومجالت حتى اس�تقر به 

الحال في صحيفة الحياة عام 1995م، والتي كانت تجربة ثرية خالل سبع سنوات.

وأثر العمل الصحفي على ش�خصية الدخي�ل حيث تعلم كيف يتفهم اآلخرين 
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بتقم�ص دوره�م ومكانهم، كما س�اعدته الصحافة عل�ى االس�تقاللية الذاتية، وأن 

يكون مسلًما عادًيا.

وبي�ن ضيف المنتدى أن الصحف�ي ليس مفكًرا وال واعًظا وال سياس�ًيا بل هو 

ناقل ووسيط. وذكر أن مقولة »ناقل الكفر ليس بكافر« قاعدة استقرت في فكره بعد 

شعوره أن فيه طاقة معطلة بسبب تشدده الديني.

واس�تعرض المحاض�ر تجربة برنامج إضاءات )موض�وع المحاضرة(، وقال: 

التحقت بالعمل في مركز تلفزيون الش�رق األوس�ط كرئيس قس�م الخليج في غرفة 

األخب�ار. وذك�ر أن فك�رة البرنام�ج كانت من »حس�ن معوض« بع�د تجولي بمبني 

المركز للتعرف على الزمالء وأخذ اقتراحاتهم بفكرة برنامج جديد.

وقال الدخيل : إن عنوان البرنامج يحمل اس�ًما واس�ًعا كي ال يكون محدوًدا، 

وأن ضيف البرنامج هو قضيته، مش�يًرا إلى أن برنامجه يس�تهدف استضافة من لديه 

قضي�ة مهم�ة في الس�احة الخليجية الت�ي تعتبر األكث�ر أهمية في العالم م�ن الناحية 

االقتصادية والسياسية والفكرية.

مؤك�ًدا أن اإلعالم الس�عودي بدأ يقود مبادرات جادة على المس�توى العربي. 

ومشيًرا إلى أن اإلعالم الذي ال يحرك المياه الراكدة ال يقوم بأدواره، وألن البرنامج 

ح�رك تلك المياه فقد كان�ت ردود الفعل متباينة من حلقة إلى أخرى بحس�ب إثارة 

الموضوع والضيف.

وأظه�ر ترك�ي الدخيل س�عة صدره لمداخالت األمس�ية والت�ي تركزت حول 

موض�وع الن�دوة، فذك�ر أن صيغ�ة البرنام�ج ه�ي الت�ي تح�دد نوعية األس�ئلة التي 

تعتمد على اإليقاع الس�ريع بس�ؤال س�ريع وإجابة مركزة مختصرة. وقال إن س�بب 

قلة اس�تضافته للنس�اء يعود النعكاس حالة المجتمع الذكوري عل�ى البرنامج وأنه 

ال يت�ردد ف�ي اس�تضافة أية امرأة تكون صاحبة مش�روع أو قضية مهمة للمش�اهدين 

والحال كذلك لفئة الشباب.



في منتدى الث��اء الثقافي.. اأخ�سائي البيئة الم�سلمي:
ا�ستزراع القرم ل يعني حرية ردم البحار والتلو� النفطي اأهت م�ساكل الخلي�

أك�د أخصائي البيئة غازي المس�لمي ان عمليات اس�تزراع نب�ات القرم جيدة، 

ش�رط أن التك�ون عوًضا ع�ن عملي�ات ردم المناطق الس�احلية، حي�ث إن النبات 

المس�تزرع يحتاج لس�نوات حتى يك�ون بفائدة النبات المدمر، إضاف�ة إلى أن الردم 

يساعد على هجرة الكائنات الحية التي تعيش بالقرب من الشواطئ.

وأوض�ح أن عملي�ات ردم البحار تدم�ر بيئة نب�ات القرم )المنج�اروف( التي 

تشكل بيئة مناسبة لحضانة األسماك، والروبيان في مرحلة التفريخ، وتعتبر من أهم 

المنظفات للملوثات البحرية، بجانب قدرتها على تحلية الماء المالح لنفسها، وأن 

ذلك يدمر البيئات الساحلية لمعظم الكائنات التي تعيش بالقرب من الشواطئ.

واش�ار المس�لمي في محاضرة القاها ب�)منتدى الثالثاء الثقافي ( عن مش�اكل 

البحار البيئية، وعن مشاكل الخليج العربي بشكل خاص، حيث قال: أهم المشاكل 

التلوث النفطي بتس�رب الزيت إلى البحار، ألنه يحجب األوكس�جين والضوء عن 

الكائن�ات البحري�ة، كم�ا أنه يقتل الطي�ور التي تتغ�ذى على االس�ماك، وأن ذوبانه 

 ف�ي الماء يس�بب ض�رًرا لبعض النبات�ات البحرية ألنه�ا تتغذى على ترش�يح الماء.

مضيًفا: ماء التوازن الذي تفرغه ناقالت الزيت أيًضا تس�بب مش�اكل. مشيًرا إلى أن 

اتباع القوانين الدولية والمحلية هي الحل للحّد من التلوث النفطي.

وعدد المحاضر خمس مش�اكل أخرى وأردفها بالحلول، قائاًل: التلوث الذي 

25-03-2006م
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تحدثه مخلفات المصانع ومياه الصرف ومياه الصرف الصحي يجب معالجتها قبل 

أن تصرف لمياه الخليج أو استخدامها للري.

مضيًفا على المزارعين استخدام مبيدات غير مضرة، وعدم استخدام المبيدات 

الممنوع�ة أو الت�ي تحت�وي على )DBT(، لع�دم تمك�ن البيئة التخلص من�ه إال بعد 

س�نوات، مطالًبا بإرس�ال مياه صرف ال�ري إلى مناطق مفتوحة على اليابس�ة. وذكر 

أخصائي البيئة أن حلول التلوث الحراري، الذي يحدث جراء تبريد محطات توليد 

الكهرب�اء والتحلي�ة، هو تقلي�ل درجة حرارة المي�اه الخارجة م�ن المصنع، وحجز 

مناطق التصريف قبل االتصال بالبحر.

ورك�ز غ�ازي المس�لمي محاضرت�ه ف�ي الخلي�ج العرب�ي حيث بدأها بش�رح 

لخصائص�ه، مبينً�ا أنه كان امتداًدا لنهري دجلة والفرات قبل عش�رة االف س�نة وأنه 

كان عذًب�ا، أم�ا اآلن فتعتبر مياهه من المياه المالحة، وم�ن البحار الضحلة حيث إن 

متوس�ط عمقه 35 مت�ًرا، تزيد كلما اقتربنا من مضيق هرم�ز. مضيًفا أن معدل تبادل 

مياه الخليج كاملة يكون كل خمس سنوات بسبب شكله شبه المغلق.

وبّي�ن أن الكائنات الحية التي تعيش في الخليج متنوعة حيث يضم 250 نوًعا 

من الس�مك، و 60 نوًعا من الشعب المرجانية، أما السالحف البحرية فنوعان فقط 

تتكاث�ر ف�ي جزيرتي جان وكاران في الجبيل، ويضم الخلي�ج أيًضا الثدييات متمثلة 

بالدالفين وعرائس البحر تشكل ثاني أكبر تجمع في العالم بعد أستراليا.



30-03-2006م

ال�سهيل يطالب بفتح الم�ال للريا�سة الن�سائية ومخ�س�س الأندية 
باألعاز محددة

طالب رئيس هيئة أعضاء الش�رف في نادي النهضة فيصل الشهيل المسؤولين 

عن قطاع التعليم بفتح المجال أمام البنات لممارس�ة الرياضة في المدارس تمش�ًيا 

م�ع تعالي�م الدين الحنيف، والتي أكد أنها تعطي الحق لألنثى بممارس�ة الرياضات 

التي تخلو من العنف على حد قوله.

والقت مطالبة الش�هيل استحس�ان المش�اركين في منتدى الثالثاء الذي يقيمه 

رئي�س المجل�س البل�دي لمحافظة القطي�ف جعفر الش�ايب، حيث تط�رق كذلك 

لض�رورة تطبيق تخص�ص األندية في ألعاب معينة قبل اللج�وء لتطبيق الخصخصة 

التي صدرت توجيهات لدراستها دراسة وافية.

وركز الش�هيل في المنتدى على أن تخصص األندية في ألعاب محددة يعطيها 

الفرص�ة لتحقي�ق البطوالت ويخفف عنها األعب�اء المادية التي يتم اس�تنزافها دون 

تحقي�ق أي نتائ�ج ف�ي كثير من األحي�ان، إلى جان�ب أن تخصي�ص األلعاب يعطي 

األندي�ة فرص�ة لتطوير أدائها من جهة ويؤس�س أرضية خصبة م�ن جهة أخرى أمام 

المستثمرين في المستقبل يشجعهم على دخول االستثمار في حال تطبيق خصخصة 

األندية.

وأشار الشهيل إلى ضرورة دعم أندية القطيف التي تمتلك عدًدا من المواهب 

الرياضي�ة وف�ي مختلف األلع�اب، نافًيا في الوقت نفس�ه أن يكون قد ق�ام بنقل أي 
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العب من المنطقة الشرقية إلى الرياض وتحديًدا للنادي الذي ينتمي إليه وهو نادي 

الهالل.

وتط�رق الش�هيل أيًضا في حديثه إل�ى اللجنة األهلي�ة للتكريم التي يترأس�ها، 

مؤكًدا على أنها لجنة قائمة وغير قائمة ال س�يما في ظل تحمله وحده أعباءها، دون 

أن يتلقى أي دعم من أي جهة أو مس�اهمة مم�ن يفترض فيهم أن يكونوا موجودين 

فيه�ا، داعًيا أندية المحافظة إلى ضرورة الطلب من اللجنة تكريم األلعاب المتفوقة 

فيها.



23-04-2006م

اليو�سف داعيا لمواجهة الفقر وال�هل والمر�س
النمطية معيق م�دد »�قافة التطوع«

طالب الباحث االجتماعي بالمنطقة الش�رقية عبدالله اليوسف بإخراج مفهوم 

ودور العم�ل التطوع�ي م�ن الصورة النمطي�ة التقليدية إلى عم�ل اجتماعي يالمس 

مختل�ف المج�االت قائاًل في محاض�رة ثقافية ألقاه�ا مؤخًرا في المنت�دى الثقافي 

بالقطيف إن حيوية أي مجتمع منوطة بمستوى الثقافة السائدة فيه فإذا كانت تسوده 

ثقاف�ة منتجة يصب�ح حيوًيا.. وإذا كانت الثقافة الس�ائدة فيه س�لبية ومتخلفة يصاب 

بالركود وتنعدم به الفاعلية.

أضاف »اليوسف« إن العمل التطوعي ممارسة إنسانية عرفتها المجتمعات منذ 

القدم ألنه ينطلق من إنسانية اإلنسان.. ويحظى بمكانة عالية في الثقافة اإلسالمية.

 وتط�رق اليوس�ف إل�ى عدة مج�االت تن�درج في إط�ار العم�ل التطوعي بما 

فيه�ا كفالة األيت�ام ومس�اعدة المحتاجين والمعوزي�ن والفقراء ومد يد المس�اعدة 

للعاجزي�ن والمعاقي�ن. وق�ال إن م�ن أبرز اس�باب تدن�ي االهتمام بالمش�اركة في 

العم�ل التطوعي غياب ثقاف�ة التطوع لدى العديد من الن�اس وعدم إدراك مضامينه 

النبيل�ة إضافة إلى االهتمام بالمصالح الخاصة وعدم إعطاء األهمية الالزمة لقضايا 

المجتمع والمصلحة العامة.. وتقليدية ونمطية بعض القائمين على العمل التطوعي 

وعدم قدرتهم على اس�تحداث خطاب ثقاف�ي تطوعي قادم على التأثير في األجيال 

المعاصرة وترتيب األولويات بما يتناس�ب مع احتياجات المجتمع. واردف: هناك 
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قضاي�ا مهمة ورئيس�ية ال ُبّد أن تلق�ى االهتمام مثل دعم المتفوقين والمس�اهمة في 

توظي�ف العاطلي�ن ع�ن العمل. ودع�ا القط�اع الخاص إلى المس�اهمة ف�ي العمل 

التطوع�ي من خالل إنش�اء معاه�د تعليمية وتدريبي�ة.. ودعم التكاف�ل االجتماعي 

لمواجهة الفقر والجهل والمرض.

 واختت�م اليوس�ف المحاض�رة بتوجيه الدع�وة للمتطوعين ف�ي مجال حقوق 

اإلنس�ان لنش�ر الوعي الحقوقي بين الناس ومواجهة أية انتهاكات تقع ضد اإلنسان 

وحقوقه المش�روعة وب�ث روح الجماعة في االعمال التطوعي�ة وعدم حصرها في 

أشخاص معينين. 



15-04-2006م

الخر�س بمنتدى الث��اء بالقطيف:
الم�ال�س البلدية لمزال دخيلة على مو��س�سا� قائمة

ق�ال أمين المجل�س البلدي باألحس�اء المهندس س�عيد الخ�رس إن انتخاب 

نص�ف أعضاء المجال�س فقط، وحجب المرأة عن ممارس�ة حقها ف�ي التصويت، 

وغياب مؤسسات المجتمع المدني كان نقًصا في االنتخابات البلدية السابقة.

وأوض�ح الخ�رس ف�ي المحاض�رة الت�ي ألقاه�ا بمنت�دى الثالث�اء الثقافي أن 

االنتخاب�ات البلدية تعتب�ر تحدًيا كبيًرا لمؤسس�ات الدولة وللمجتمع بش�كل عام، 

وأش�ار إل�ى أن المجالس البلدي�ة ال تزال تعتبر دخيلة على مؤسس�ات قائمة مما قد 

يح�دث إرب�اًكا ف�ي العمل والمواءم�ة فيما بينها. مضيًف�ا أنه ينبغ�ي لتحقيق أهداف 

المجال�س البلدي�ة، تعزيز المش�اركة من خالل التنمية البش�رية وتطوير مؤسس�ات 

المجتم�ع المدن�ي الت�ي تس�اهم ف�ي تحس�ين إدارة الحك�م عب�ر تعزي�ز المس�اءلة 

والشفافية، إضافة إلى تفعيل مشاركة المرأة.

واعتب�ر الخرس أن المجالس البلدي�ة مدخل لتطوير نظام الحكم المحلي وأن 

الالمركزية فيه تمثل أولى خطواته، والتي بدورها ستساهم في تحسين إدارة العمل، 

وذل�ك بنقل الس�لطات والعملي�ات التنفيذية إلى هيئ�ات حكومية على المس�توى 

المحلي.

و كان المهن�دس ق�د ذكر في بداي�ة المحاضرة المعنونة ب�� »المجالس البلدية 

بين الواقع والدور المأمول« بمقدمة تاريخية حول نش�أة المدن وازدهارها وبدايتها 
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وق�دم فك�رة المجالس البلدية التي تعود إلى أيام اإلغري�ق وكيف تطورت أجهزتها 

عالمًيا ومحلًيا. مضيًفا أن أول مجلس بلدي ظهر في المملكة كان في مكة المكرمة، 

تاله مجلس جدة.



20-04-2006م

منتدى الث��اء ي�سل� ال�سوء على �سوء خدمام�
الحداد يدعو الموا�ني� للم�ساهمة في مطوير م�ست�سفى القطيف

ناقش اللقاء المفتوح بمنتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف مساء أمس األول تدني 

مس�توى خدمات مستش�فى القطيف المركزي والنقص الذي يعانيه في عدد الكادر 

الطبي واالس�رة مقارنة بعدد المرضى وتأخير المواعيد وسوء الصيانة وعدم وجود 

الدعم الدوائي الكافي. وأشار مدير المستشفى الدكتور علي الحداد إلى المسؤولية 

الكبيرة التي تقع على إدارة المستش�فى منوًها باإلدارة السابقة التي وفقت في القيام 

ببع�ض اإلنج�ازات من بينها تحديث قس�م العناي�ة المركزة وإنجاز مش�اريع مهمة 

بالمستشفى. 

وأكد على أن المستش�فى رغم ذلك ال يزال بحاجة إلى أقس�ام مختصة كقس�م 

غس�يل الكلى وأمراض ال�دم الوراثية وتوفير أجهزة ومع�دات طبية متعددة وتطوير 

أداء العاملين في األقس�ام اإلدارية والتمريض. وقال: إن أهم ما يواجه المستش�فى 

من مشاكل في الوقت الحالي هو صغر حجم قسم الطوارئ ونقص عدد الممرضين 

وضي�ق العي�ادات، داعًي�ا أبناء المنطقة للمس�اهمة في إنش�اء مراف�ق صحية جديدة 

بالمحافظة.





13-05-2006م

في ندوة الق�سة والم�تم�
عمران: منتدى �سيها� لت �سمل المثقفي� بـ »الرحلة الثقافية«

أكد أعضاء منتدى القصة بسيهات على أهمية االرتباط بالمجتمع، وأن القصة 

إنما هي مدخل فني ينبغي اس�تغالله في العمل عل�ى تفعيل المجتمع والدخول في 

فعالياته.

وقال الزميل القاص جعفر الجش�ي :إن منتدى س�يهات للقصة القصيرة حاول 

أن يخ�رج عن إط�ار النخب�ة وال يكتفي بالتعامل معه�ا، ويدخل ف�ي المجتمع، بيد 

أن المجتم�ع ل�م يتقبل ذلك، حيث ح�اول أعضاء المنتدى الوص�ول إلى المجتمع 

م�ن خالل أنش�طة وفعاليات فض�اًل عن دع�وة الكثيرين للمش�اركة لك�ن كثيًرا من 

المحاوالت باءت بالفشل. 

واش�تد النق�اش في منت�دى الثالثاء الثقاف�ي بالقطيف الذي اس�تضاف أعضاء 

منتدى س�يهات للقصة الثالثاء الماضي ف�ي ورقة بعنوان )القصة والمجتمع منتدى 

س�يهات للقصة نموذًجا( بعد أن ابتعد أعض�اء منتدى القصة )ضيوف المنتدى( في 

كلماتهم عن الحديث عن دورها في المجتمع، بيد أن أسئلة الحضور ومداخالتهم 

أعادت الحوار حول هذه النقطة.

وبدأ القاص فاضل عمران الحديث عن بداية المنتدى حيث ذكر أنه بدأ أواسط 

عام 1993م بثالثة أعضاء هم جعفر الجشي وفاضل عمران وناصر النصر، واستمر 

لس�نوات ف�ي حالة التجري�ب حتى ب�دأت مرحلة النش�ر األولى لبع�ض األعضاء. 

والتح�ق به أعض�اء جدد، تأرجح عدده�م بين النمو والنقص، لكن�ه ظل يتنامى في 
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وعي أعضائه ومقدار مشاركاتهم االجتماعية والثقافية في المنطقة.

وأضاف المنتدى ال زال يتعلم بحماس ال يقل حماًسا عن بداية االنطالق، بل 

إنه حماس تؤطره الخبرة النابعة من الفعل اليومي.

وأوضح الزميل الجشي أن حبهم لألدب والقصة بشكل خاص دفعهم لتأسيس 

المنت�دى. مضيًفا أن البداي�ة كانت جميلة ألنها عفوية وبعيدة عن النقاد، وأن س�يل 

كتاب�ة النص�وص ال يتوقف، ولكن زيادة وعي األعض�اء وثقافتهم زادتهم حذًرا في 

تقديم نصوصهم.

وأشار إلى أن المنتدى اتجه بعدها لتقديم بعض نصوص القصة القصيرة لكتاب 

 عرب وأجانب لعدة أسباب أهمها التعويض عن النصوص التي تحرج البعض تقديمها.

وأضاف: المنتدى صار نقطة انطالق لتقديم أفكار لتطوير الساحة الثقافية والفكرية 

بش�كل عام مع تخصيص مس�احة لتن�اول النصوص الجديدة ل�رواد المنتدى الذي 

يعتبر همهم األكبر. وأنه أصبح حاضنًا لألفكار العلمية التي تمس المجتمع الثقافي 

في المنطقة الشرقية، بعد أن لم شمل مثقفي المنطقة والمملكة والخليج فيما سماه 

)الرحلة الثقافية(.

وذكر الجشي أن فعاليات المنتدى تتمثل في اللقاء األسبوعي الذي يتناول بعض 

النصوص الروائية أو القصصية، واإلشراف على الرحالت الثقافية وإدارتها. وتناول 

المعوقات التي تواجه المنتدى حيث ذكر أن ضعف اهتمام المجتمع باألدب والفن، 

وسلبية المثقف نفسه بسبب تعامله مع األدب كوسيلة للوجاهة والمكانة االجتماعية، 

 وليست إبداًعا يبرز قيم المجتمع، إضافة إلى عدم نشر إصدارات الكتب والروايات.

ورح�ب العضو عي�د الناصر بفكرة اللقاءات الحوارية العام�ة حول القصة القصيرة 

في كلمته المختصرة، وتحدث عن بعض جوانب التعثر في هذا المجال.



28-05-2006م

�سامورو ناكامورا يتحد� ع� »ال��س�م في اليابان« بمنتدى الث��اء 
بالقطيف

اعتبر عدد من الحضور في منتدى الثالثاء بالقطيف أن المحاضرة التي أقيمت 

الثالثاء الماضي حول اإلسالم في اليابان مهمة جًدا في التعريف بثقافات الشعوب 

وكذلك أهمية الحوار بين الحضارات، وأش�ار عدد من الحضور إلى أهمية الحوار 

بي�ن الش�عوب مؤكدين على أهمي�ة تكثيف اللقاءات التي من ش�أنها إث�راء الحوار 

الفكري والديني.

وكانت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ساتورو ناكامورا تحت عنوان )اإلسالم 

في اليابان( بمنتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف الثالثاء الماضي، قد أثارت العديد من 

التساؤالت. وأدار الندوة المهندس عبدالله مكي القروص الذي قام بترجمة وتأليف 

ع�دة كتب حول اليابان حيث أعطى نب�ذة مختصرة عن موضوع المحاضرة وانتقال 

اإلس�الم إلى اليابان وكذلك ألقى بعض الض�وء حول الوضع االجتماعي والتقاليد 

واألعراف الس�ائدة في اليابان معرفَا الضيف بأنه حاصل على درجة الماجستير عام 

1998م من قسم الدراس�ات اإلسالمية في معهد الدراسات الثقافية العالمية التابع 

لجامعة توهوكو، ونال درجة الدكتوراة عام 2002م من نفس المعهد.

وتح�دث ناكامورا في بداي�ة محاضرته عن العالقات الس�عودية اليابانية فذكر 

مب�ادرة وزي�ر الخارجي�ة اليابان�ي كونو في ع�ام 2001م والت�ي أعلن فيه�ا عن نية 

الياب�ان في تقوية العالقات مع المملكة وذلك من خالل تش�جيع الحوار مع العالم 
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اإلس�المي، وتطوير العالقات االقتصادية، واالش�تراك في حوارات سياس�ية، وقام 

رئي�س ال�وزراء هاش�تموتو ريوتارو في ع�ام 2003م بزي�ارة للمملك�ة واقترح من 

خالله�ا إقامة منت�دى الحوار العربي الياباني بين الس�عودية ومصر واليابان، والذي 

أس�فر عن انعقاد ثالثة اجتماعات األول في طوكيو، والثاني في مصر، والثالث في 

الرياض.

وأوض�ح المحاض�ر أن أول م�ن أدخل اإلس�الم إل�ى اليابان هو هاكوس�يكي 

آرآئي، وأن أول مس�لم ياباني هو تراجيلو ياميدا الذي أس�لم في تركيا بسبب حادث 

س�فينة تركية في عام1980 حي�ث تبرع اليابانيون للضحايا وق�ام ياميدا بحمل هذه 

التبرعات لتركيا ومن خاللها تعرف على اإلس�الم. كما ذكر الضيف أن بونهاشتيرو 

أريغ�ا ق�ام بزيارة إل�ى مومباي وأعجبته صالة المس�لمين التي ي�ؤذن لها في أوقات 

محددة ومتكررة ولذلك أسلم.

وأش�ار المحاضر في سياق محاضرته إلى المش�اكل التي يواجهها المسلمون 

اليابانيون وتتمثل في مش�كلتين رئيس�يتين هما: تعليم األوالد حيث إنه على الرغم 

م�ن وجود برام�ج التعليم في المس�اجد إال أن ذلك ال يفي بالمطلوب، مش�يًرا إلى 

أن حكوم�ة المملكة أسس�ت معهد العلوم العربية اإلس�المية في عام 1983م وهو 

فرع لجامعة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�المية. والثانية مشكلة المقابر ففي الدين 

اإلس�المي يجب أن يدفن الميت تحت األرض وتملك جمعية المس�لمين اليابانية 

مقبرة إسالمية في محافظة ياماناشي. 

وف�ي أول�ى المداخ�الت تح�دث حس�ن الزاي�ر ال�ذي كت�ب ع�دة مق�االت 

ع�ن الياب�ان مثنًي�ا عل�ى المحاض�رة وعل�ق عل�ى بع�ض م�ا ج�اء ف�ي المحاضرة. 

وتح�دث عض�و الهيئ�ة التنفيذي�ة للمنت�دى الكات�ب ذاك�ر آل حبي�ل ع�ن تجرب�ة 

اليابانيي�ن ف�ي قدرته�م عل�ى إنج�اح تجرب�ة الت�زاوج بي�ن المعاص�رة والت�راث 

ه�ذا  تعي�ش  ت�زال  ال  الت�ي  المجتمع�ات  بقي�ة  ف�ي  األخ�رى  التج�ارب  عك�س 



555 مقتطفا� لأبرا ما ن�سرم� و�سائل ال�ع�م المحلية ع� فعاليا� المنتدى

 الص�راع. كما أك�د على ضرورة التب�ادل الثقافي بين فئة الش�باب م�ن المجتمعين.

وطرح�ت ع�دة مداخالت تركزت ح�ول تأثر اإلس�الم بعد أحداث الحادي عش�ر 

م�ن س�بتمبر، إضافًة إلى األس�ئلة العامة التي تتعلق باإلس�الم ف�ي اليابان من حيث 

العدد ومناطق التركز، وكذلك حول سبل تطوير العالقات مع المجتمعات والدول 

اإلسالمية. 





31-05-2006م

خ�ل محا�سرم� بمنتدى الث��اء الثقافي :
المليحان: الن�سو�س ال�سردية في م�ساعد.. والم�ستقبل للرواية

أكد رئيس النادي األدبي بالمنطقة الش�رقية القاص جبير المليحان أن مس�توى 

النصوص الس�ردية بالمملكة جي�د وفي نمو متصاعد، وأنها ب�دأت بمعالجة قضايا 

مسكوت عنها، ناصًحا الكّتاب الجدد باالستمرار على هذا النهج.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد الحضور في محاضرة »إطاللة على المشهد 

الثقافي السعودي« بمنتدى الثالثاء بالقطيف، حول رؤيته للمشهد السردي في هذه 

الفترة، وأضاف: عندما يأتينا ش�خص من الخارج يس�تغرب من الواقع الذي نعيشه 

لسكوتنا عنه.

وأش�ار إلى أن المس�تقبل للرواية الس�عودية، أما صوت الش�عر فباهت، مبدًيا 

تفاؤله بتصاعد مسيرة النشاط الثقافي بالمملكة.

وركز المحاضر على تجربته الشخصية بسبب تشعب الموضوع، ذاكًرا تعرفه على 

مجموعة من المثقفين المبدعين ممن حاولوا اختراق اللغة التقليدية وطرح لغة تجديدية 

 ناقدة حين انخرط بالعمل في )اليوم( بعد قدومه إلى المنطقة الشرقية بداية السبعينات.

وتح�دث ع�ن تأثي�ر األحداث السياس�ية التي م�رت به�ا المنطقة نهاية الس�بعينات 

عل�ى المش�هد الثقاف�ي، حيث أك�د أن قيام الث�ورة في إي�ران، وحرب أفغانس�تان، 

وعملي�ات جهيمان الظلم�اء، ضيقت فرص التعددية الثقافية والفكرية، وس�اهمت 

في منع بعض الكتب بالمملكة. بيد أن االنفتاح الفضائي في التس�عينات س�اهم في 
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 إتاح�ة المعلوم�ة، وهوى بالكثير من األط�ر التي تدعم الحد م�ن الكتاب والكتابة.

وع�ن الن�ادي األدبي الذي ترأس�ه قبل ما يقارب الش�هرين، أوض�ح أن اجتماعات 

الن�ادي متواصل�ة للنهوض به، وأن أعضاء اإلدارة ال يري�دون المديح بل يحتاجون 

االنتقادات الموضوعية، مضيًفا: أن النادي بصدد إعداد مهرجان للقصة لمدة ثالثة 

أيام لش�باب وشابات المملكة والخليج، ومهرجان الشعر للشباب، إضافة إلى عقد 

»مؤتمر اليوم الواحد« الذي سيعقد مرتين هذا العام.

وكرر ضيف المنتدى عبارة »سالمة اللغة وحسن التوجه« في حديثه عن تجربة 

موق�ع القص�ة العربي�ة )الذي أسس�ه(، مؤكًدا أنما الش�رطان لقبول نش�ر النصوص 

بالموقع، مش�يًرا إلى أن النصوص ذات األفق الضيق تجاه اآلخرين أو ضعيفة اللغة 

ال تنش�ر. وأوضح أن�ه فخور بما أنجزه الموقع حت�ى اآلن، ذاكًرا أن عدد النصوص 

والّكتاب يتضاعف، وأن طريقة العمل والطرح بالموقع هي الجدية.

وأش�ار المليحان إلى أن وزارة الثقافة والس�ياحة اليمنية قدمت الدعم الوحيد 

لش�بكة القصة العربية، حين أصدرت كتابا يحتوي على س�بعين نًصا سردًيا لسبعين 

كاتًب�ا في العام الذي كانت فيه صنعاء عاصمة للثقافة العربية. وأضاف: لدينا الكثير 

م�ن المش�اريع إال أن اإلمكاني�ات المادية تمنعن�ا حالًيا، وأن التفكي�ر الحالي عمل 

مس�ابقة للقص�ة العربي�ة على مس�توى العالم، والحلم بتدش�ين صحيف�ة إلكترونية 

خاصة باألخبار الثقافية.

يذك�ر أن�ه حضر الندوة عدد م�ن مثقفي وأدباء المنطق�ة، وتركزت مداخالتهم 

وأسئلتهم حول مستوى الثقافة بالمملكة عامة والمنطقة خاصة، إضافة إلى الحديث 

عن نادي الشرقية األدبي وشبكة القصة العربية.



ندوة المنتديا� الثقافية في المنطقة ال�سرقية مو�كد على من�سيق 
اأن�سطتها ودعت دورها في ماأ�سيل الحوار

اس�تضاف منت�دى الثالث�اء الثقاف�ي في القطي�ف مس�اء أم�س األول الثالثاء، 

أصحاب المنتديات الثقافية في المنطقة الشرقية، للنقاش حول سبل وآليات تطوير 

عمله�ا الثقافي وتفعيل دورها في المجتمع.ب�دأت الندوة بالحديث عن المنتديات 

الثقافي�ة في الس�عودية وتنامي دوره�ا الثقافي، باعتبارها تتجه لمناقش�ة قضايا أدبية 

واجتماعية مختلفة، حيث يوجد في السعودية أكثر من خمسين منتدى ثقافًيا تتطارح 

القضايا الثقافية والفكرية واألدبية. 

تحدث في األمسية عدد من أصحاب المنتديات في المنطقة الشرقية، واستمعوا 

إلى آراء الحضور حول دور المنتديات في تفعيل النشاط الثقافي، واستعرض جعفر 

الش�ايب صاحب منتدى الثالثاء، أجواء الحوار الوطني الذي ش�هدته مكة المكرمة 

بحض�ور المنتدي�ات األهلي�ة والتوصيات التي ص�درت عنها، داعًي�ا الحضور إلى 

العم�ل على تفعيل توصيات ندوة »الصالونات الثقافية بالس�عودية وأثرها في نش�ر 

ثقاف�ة الح�وار«، التي دع�ا إليها مرك�ز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطن�ي في مكة 

المكرمة خالل الفترة من 20 حتى 21 مايو )أيار( 2006، مس�تعرًضا أبرز ما طرح 

فيه�ا من قضايا ومناقش�ات وأفكار وتحديًدا حول توج�ه المركز لدعم ورعاية هذه 

الفعاليات الثقافية. ودعا الش�ايب إلى عدم جعل المنتديات نخبوية، والوصول إلى 

الشرائح الثقافية واألدبية وتبني تشجيع الكفاءات األدبية. واستعرض جعفر تحيفة، 

صاحب منتدى الحوار الثقافي، المناخ الثقافي في المنطقة، مطالًبا بقيام المنتديات 

26-06-2006م
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الثقافية بالتعاطي مع التطورات االجتماعية والثقافية التي تمر بها البالد، وفتح آفاق 

الحوار الحر بين أفراد المجتمع. 

وتح�دث اإلعالم�ي أحمد س�ماحة، عن منت�دى الذكي�ر الثقافي، مس�تعرًضا 

تجرب�ة المنتدى طوال الس�نوات الماضية، داعًيا إلى أن يتبن�ى أصحاب المنتديات 

فكرة االنفتاح على الجاليات العربية واألجنبية المقيمة في البالد واحتضان مواهبها 

األدبية. 

واس�تعرض حس�ين النمر، صاحب منتدى العوامية الثقاف�ي، تجربة منتداه في 

اس�تضافة العديد من الش�خصيات العلمي�ة للحديث حول قضاي�ا تتعلق بالمجتمع 

بصورة محددة. كما استعرض فؤاد نصر الله، مدير منتدى القطيف الثقافي )ديوانية 

القطي�ف(، أب�رز األنش�طة والفعالي�ات التي أقامه�ا المنتدى وحدده�ا بكونها تأتي 

استجابة للقضايا المطروحة في المجتمع واستضافة بعض الشخصيات التي تساهم 

في تقديم أو تفعيل أنشطة اجتماعية مختلفة. 

وف�ي نهاية الندوة ش�رح ذاك�ر حبيل، المش�رف على منتدى تمكين النس�ائي، 

أه�داف منتدى تمكين وبرامجه وتفعي�ل دور المرأة في المجتمع وتنميته، ذلك من 

خالل الندوات والمحاضرات. 



في ندوة ناق�ست مطورا� الواق� الجتماعي
مطوير اآليا� الم�ساركة الأهلية في المنتديا� الثقافية

»س�بل وآلي�ات تطوير العالق�ات بي�ن المنتدي�ات الثقافية وتفعي�ل دورها في 

المجتمع« كان محور ندوة عقدت بمنتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف وحضرها عدد 

من المثقفين واإلعالميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

أدار الن�دوة مي�رزا الخويل�دي متطرًق�ا إل�ى المنتدي�ات الثقافي�ة ف�ي المملكة 

وتنام�ي دورها الثقاف�ي باعتبارها أحد ابرز مج�االت التعبير عن ال�ذات.. قائاًل إن 

ه�ذه المنتدي�ات األهلية لعبت دوًرا في الح�وار المحلي عبر تبنيها لمناقش�ة قضايا 

الحوار الوطني واإلرهاب والعنف واإلصالح.

تح�دث بعد ذل�ك راعي منت�دى الثالثاء الثقاف�ي جعفر الش�ايب الذي رحب 

بأصحاب المنتديات الثقافية في المنطقة مش�يًرا إلى أن همية ذلك في هذه المرحلة 

التي بدأت فيها مالمح االهتمام الرسمي بهذا النشاط االهلي الثقافي الفاعل وعرج 

ف�ي حديثه على ن�دوة »الصالونات الثقافية بالمملكة وأثرها في نش�ر ثقافة الحوار« 

الت�ي دعا اليها مركز المل�ك عبدالعزيز للحوار الوطني في مكة المكرمة خالل مايو 

2006م مس�تعرًضا أبرز ما طرح فيها من قضايا ومناقش�ات وأفكار وتحديًدا حول 

توج�ه المركز لدع�م ورعاية هذه الفعالي�ات الثقافية. ومن بين القضاي�ا التي أثارها 

الشايب في حديثه موضوع النخبوية في المنتديات الثقافية، واسباب ضعف التغطية 

في وس�ائل اإلعالم المحلية لهذه األنش�طة، والجدل حول ترس�يم هذه المنتديات 

والعالق�ة بينها وبين المؤسس�ات الثقافية الرس�مية وأنهى حديثه بق�راءة التوصيات 

21-06-2006م
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التي انتهت إليها ندوة مكة المكرمة، وأكد في حديثه على أن المسؤولين يولون هذا 

النشاط اهتماًما ملحوًظا ويساهمون في تشجيعه ودعمه.

بع�د ذل�ك تح�دث جعفر تحيف�ة صاحب منت�دى الح�وار الثقافي مس�تعرًضا 

المناخ الثقافي ف�ي المنطقة وتأصل مفاهيم الحوار واللقاءات الثقافية في المجتمع 

ومطالب�ا بقي�ام المنتديات الثقافية للتعاطي مع التطورات التي تمر بها البالد في هذه 

المرحل�ة من جوانبها االجتماعية والثقافية والسياس�ية وفت�ح آفاق الحوار الحر بين 

أفراد المجتمع.

وتح�دث بع�ده فائ�ق الهاني صاح�ب منتدى الس�احل الش�رقي ال�ذي تناول 

االبع�اد االجتماعية لهذه المنتديات الثقافية والتحف�ز الموجود لدى أبناء المجتمع 

للمس�اهمة فيه�ا والمش�اركة الج�ادة في الح�وار وهو دلي�ل على نض�ج ثقافي لهم 

واس�تعداد للحوار مع اآلخر ومناقش�ة القضايا الثقافي�ة واالجتماعية المغيبة، وأكد 

من خالل تجربته في إدارة المنتدى على وجود أرضية مناسبة في المجتمع للتجديد 

والتواصل الثقافي. كما شارك أيًضا احمد سماحة عن منتدى الذكير الثقافي ومثمنًا 

خط�وة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في احتضانه هذه الفعاليات ومؤكًدا 

على ضرورة التنس�يق بين هذه المنتديات عبر عقد لقاءات دورية بينها واالس�تفادة 

من الطاقات والكفاءات الثقافية. 

واس�تعرض حس�ين النمر صاح�ب منتدى العوامي�ة الثقافي تجرب�ة منتداه في 

اس�تضافة العديد من الش�خصيات للحديث ح�ول قضايا تتعل�ق بحاجات وقضايا 

المجتمع بصورة محددة منها مشكلة العنف والتنمية اإلنسانية وثقافة الحوار، داعًيا 

إلى مزيد من البحث حول تطوير هذه المنتديات الثقافية.



07-06-2006م

ماأ�سيل قيت الحوار واأهمية التعاون في »منتدى الث��اء«

يشير المهتمون بالشأن الثقافي إلى وجود قرابة 50 منتدى ثقافًيا في السعودية، 

لذا لم يكن مس�تغرًبا أن يكون موضوع اللقاء األس�بوعي، في منتدى الثلثاء الثقافي 

في محافظة القطيف، حول »سبل وآليات تطوير العالقة بين هذه المنتديات وتفعيل 

دورها الثقافي في المجتمع«. في حين كان أصحاب الدعوة من أهل الدار »الثقافية« 

كان المدع�وون م�ن أصحاب المنتدي�ات الثقافية ف�ي المنطقة الش�رقية والمثقفين 

واإلعالميين المهتمين بالشؤون الثقافية. وعّبر مدير الندوة الزميل ميرزا الخويلدي 

من جريدة »الش�رق األوس�ط« عن »أهمية المنتديات الثقافية ف�ي المملكة، وتنامي 

دوره�ا الثقاف�ي كأحد أبرز مج�االت التعبير عن الذات، وهي تتجه لمناقش�ة قضايا 

أدبية واجتماعية وسياس�ية مختلفة«، مشيًرا إلى »يوجد في المملكة نحو 50 منتدى 

ثقافًيا تتطارح القضايا المهمة والحساسة التي تعيشها البالد«.

وأثار راعي منتدى الثلثاء الثقافي، عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف، 

جعفر الشايب موضوع »النخبوية والشعبوية في المنتديات الثقافية وأسباب ضعف 

التغطي�ة ف�ي وس�ائل اإلع�الم المحلية له�ذه األنش�طة، والجدل حول ترس�يم هذه 

المنتديات والعالقة بينها وبين المؤسس�ات الثقافية الرس�مية«. وأضاف أن »أهمية 

التنس�يق والتع�اون بين المنتديات الثقافي�ة في المنطقة ضرورية، ف�ي هذه المرحلة 

التي بدأت فيها مالمح االهتمام الرسمي بهذا النشاط األهلي الثقافي الفاعل«.

واس�تعرض أبرز م�ا طرح فيها من قضايا ومناقش�ات وأف�كار، وتحديًدا حول 
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توجه المركز لدعم ورعاية هذه الفعاليات الثقافية، وتالالتوصيات التي انتهت إليها 

ندوة مكة المكرمة.

وتط�رق صاحب »منتدى الح�وار الثقافي« جعفر تحيفة إلى المناخ الثقافي في 

المنطق�ة وتأصي�ل مفاهيم الح�وار واللقاءات الثقافي�ة في المجتم�ع، مطالًبا »بقيام 

المنتدي�ات الثقافي�ة للتعاطي م�ع التطورات التي تم�ر بها البالد في ه�ذه المرحلة، 

س�واء ف�ي جوانبها االجتماعي�ة والثقافية والسياس�ية، وفتح آفاق الح�وار الحر بين 

أف�راد المجتمع«، وتناول صاحب »منتدى الس�احل الش�رقي« الزمي�ل فائق الهاني 

األبع�اد االجتماعية لهذه المنتديات الثقافية »والتحفز الموجود لدى أبناء المجتمع 

للمس�اهمة فيها والمش�اركة الج�ادة في الحوار، وه�و دليل على نض�ج ثقافي لهم 

واستعداد للحوار مع اآلخر«.

وتحدث الصحافي والناقد أحمد سماحة عن تجربة »منتدى الذكير الثقافي« وأكد 

على »ضرورة التنسيق بين هذه المنتديات عبر عقد لقاءات دورية بينها، واالستفادة 

من الطاقات والكفاءات الثقافية غير الس�عودية الموجودة في المنطقة واكتش�افها«، 

واستعرض صاحب »منتدى العوامية الثقافي« حسين النمر تجربة منتداه في استضافة 

 الشخصيات الدينية والعلمية للحديث حول قضايا تتعلق بحاجات وقضايا المجتمع«.

وتطرق عادل المتروك صاحب »منتدى الصفا الثقافي« المزمع قيامه قريًبا، عن فكرة 

 وأه�داف المنت�دى، مؤماًل أن »يكون إضافة نوعية لألنش�طة القائم�ة في المنطقة«.

واس�تعرض مدير »منت�دى القطيف الثقاف�ي« )ديوانية القطيف( ف�ؤاد نصرالله أبرز 

األنش�طة والفعالي�ات التي أقامها المنتدى وحددها بكونها »تأتي اس�تجابة للقضايا 

المطروح�ة ف�ي المجتم�ع. أم�ا المش�رف عل�ى »منت�دى تمكي�ن النس�ائي« ذاك�ر 

حبي�ل فش�رح أهدافه وبرامجه ف�ي تفعيل دور الم�رأة وتنميتها من خ�الل الندوات 

والمحاضرات والبرامج التدريبية.



10-06-2006م

م�ربة المحاد الأوروبي بمنتدى الث��اء بالقطيف

اس�تعرض باتري�ك ديبويك الدبلوماس�ي البلجيكي تجربة االتح�اد األوروبي 

ودورها في نش�ر عملية الس�الم في العالم، مؤكًدا على أهمية إقامة عالقات وطيدة 

بين االتحاد والدول العربية من خالل االنفتاح واالستفادة من التجارب المختلفة.

وق�ال ديوبيك في ن�دوة أقامها له منت�دى الثالثاء الثقافي بالقطي�ف في اختتام 

برنامج�ه الثقاف�ي لموس�مه الحالي مس�اء الثالث�اء الماضي تحت عن�وان )االتحاد 

األوروب�ي: التجرب�ة والتحديات( في بداية الس�بعينيات أس�هم انضم�ام العديد من 

ال�دول األوروبي�ة ف�ي تنش�يط حركة االتحاد لي�زداد توس�عها ف�ي الثمانينيات نحو 

الجنوب حيث شملت البرتغال، أسبانيا، واليونان. 

وقد اس�تطاع االتحاد األوروبي األخذ بها جميًعا نحو الديمقراطية واالزدهار 

بعد أن خضعت طويال لمطرقة الفقر وسندان الدكتاتورية. 

بع�د ذل�ك تحدث ديبويك ع�ن بعض النتائ�ج اإليجابية التي حققه�ا االتحاد، 

كحري�ة التنقل بين األقطار األوروبية بس�هولة، وكتأس�يس الس�وق المش�تركة التي 

س�اهمت في ازده�ار الوضع االقتص�ادي. منتقاًل بعد ذلك لع�رض بعض العقبات 

الت�ي تواجه االتحاد، كمش�كلة العولم�ة والبيروقراطية، والمش�كلة الديموغرافية، 

فمع�دل األعم�ار المتقدمة ف�ي تصاعد مس�تمر ف�ي المجتمع األوروب�ي، وكذلك 

التوس�ع الس�ريع في عدد الدول المنضمة لالتحاد والتي هي في تزايد مس�تمر، مما 

يوجد عدم التوافق المنطقي بين خمس وعشرين دولة تتكلم عشرين لغة. 
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وركزت المداخالت حول االس�تفادة من التجربة األوروبية في تحقيق السالم 

والرخ�اء، وحول دور االتحاد في تعزيز الديمقراطي�ة، وعن المعوقات التي تحول 

دون انضم�ام تركيا لالتحاد، ومدى تأثير السياس�ة األمريكية عل�ى االتحاد، إضافة 

إلى موقف االتحاد من قضايا الشرق األوسط والرسوم المسيئة للرسول )صلى الله 

عليه وس�لم(.. فذكر المحاضر أن االتحاد لديه خطوات لنش�ر السالم والرخاء في 

جميع الدول انطالًقا من اهتمامه بقضية حقوق اإلنسان ليكون نموذًجا يحتذى، كما 

أنه يتعاطى مع التكتالت والمجموعات السياس�ية كدول مجلس التعاون الخليجي 

وغيره�ا بصورة جماعية، وق�د وقع اتفاقيات تجارية عديدة مع بعضها تمثل الدعوة 

لإلصالح الديمقراطي وضمان مبادئ حقوق اإلنسان فيها أساس التعامل، مستبعًدا 

تبن�ي االتح�اد أي توجه أو سياس�ة تقوم على الق�وة أو العنف، مش�يًرا لعدم موافقة 

االتحاد على حرب العراق، وإلى عدم تأثير أمريكا سياسًيا على قرارات االتحاد إال 

في الحدود التي تقتضيها المصالح المشتركة.



لقطات مصورة

 صور  مختارة لبعض ندوات المنتدى





569 �سور مختارة لبع�س ندوا� المنتدى
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ا في المنتدى الدكتور محمد اآل ع�سكر متحد��
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�سورة جماعية م� الدكتور �سامي عنقاوي

راعي المنتدى يكرم الديب عدنان العوامي

ا الدكتور عنقاوي والأ�ستاذ بوخم�سي� ال�سيخ ال�سفار متو�سط�
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لقطة م� حفل مكريت الديب عدنان العوامي

الأديب عدنان العوامي ي�ستعر�س م�سروع بحث� التاريخي

الدكتور مع�ب الزهراني يحاور حول مناه� التعليت



573 �سور مختارة لبع�س ندوا� المنتدى
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ة

م�ساركة حوارية ل�أ�ستاذ اكي اأبو ال�سعود

لقاء م� رجال الأعمال حول انتخابا� ال�رفة الت�ارية

الأ�ستاذ ن�يب الخنيزي يتو�س� م�موعة م� المثقفي�



575 �سور مختارة لبع�س ندوا� المنتدى

اأم�سية �سعرية حول ال�سعر الح�سيني
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المنتدى ي�ست�سيف ا�دارة م�ست�سفى القطيف المركزي
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جانب م� الح�سور في لقاء م�ست�سفى القطيف المركزي

الأ�ستاذ ذاكر اآل حبيل يقدم المحا�سر عبداهلل الربح

الأ�ستاذ عبداهلل الربح يناق�س �سعر م�سطفى جمال الدي�
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الأديب اأحمد �سماحة يحاور حول الق�سة الق�سيرة
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