




3

)السعودية(

تقديم
جعفر محمد الشايب

الم�شرف على منتدى الثالثاء الثقافي

طيل��ة �ش��نوات عم��ل المنت��دى الطويل��ة، كان��ت تردن��ا العديد 
م��ن التعليق��ات والإف��ادات الإيجابي��ة ع��ن اأن�ش��طة وبرام��ج 
المنت��دى م��ن كّتاب ومثقفين ومفكري��ن مرموقين من مختلف 
الدول العربية. ونظًرا لأهمية ما ورد فيها من اآراء ووجهات 
نظر، وتقديًرا لكل من �شاركنا داعًما هذا المجهود الثقافي، 
ارتاأين��ا ف��ي المنت��دى الب��دء ف��ي اإط��الع المتابعي��ن عليه��ا 
ون�ش��رها عل��ى �ش��كل مل�شق��ات ق�شي��رة تحت��وي عل��ى كلم��ات 

مخت�ش��رة بح��ق المنت��دى واأن�ش��طته.
وق��د لقين��ا تجاوًب��ا كبي��ًرا م��ع ه��ذه المل�شق��ات م��ن قب��ل 
الكثيري��ن م��ن المتابعين، واقترح بع�شهم جمعها �شمن كتيب 
لحفظها ون�شرها ك�شجل ال�شرف لمن اأ�شهم في الكتابة حول 

المنت��دى بكلم��ة اأو فك��رة اأو راأي. 
وه��ا نح��ن نجد اأنف�ش��نا متجاوبي��ن مع هذه الفك��رة، متطلعين 
اإلى اأن ت�شل للقارئ الكريم جزء مما يحمله المثقف العربي 

من راأي وتقييم لم�شيرة المنتدى. 
�ش��اكرين كل م��ن اأ�ش��هم معن��ا ف��ي التعبي��ر ع��ن راأي��ه، واإب��داء 
وجه��ة نظ��ره ح��ول المنت��دى م��ن المثقفي��ن البارزي��ن ف��ي 

عالمن��ا.
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قالوا في المنتدى

)العراق(

1

منتداك��م  ف��ي  المهم��ة  لجهودك��م  �ش��كًرا 
الثقاف��ي الح��ر، ال��ذي �ش��تظهر اآث��اره ف��ي 
تحطي��م �ش��جون العق��ل ف��ي الم�ش��تقبل اإن 
�شاء اهلل، اأقترح اأن يتبنى المنتدى جائزة 
�ش��نوية للمنج��ز العقالن��ي الم�ش��تنير ف��ي 
التفكي��ر الدين��ي بالعربي��ة، وتمن��ح لأكث��ر 
�ش��نوًيا، وت�ش��عدني مب��ادرات  م��ن �ش��خ�ص 
منتداك��م الذكي��ة الت��ي تعب��ر ع��ن اهتم��ام 
ج��اد بالوع��ي المعرف��ي ومواجه��ة الجه��ل 
والنغ��الق الفكري، وتعمل على توظيف ما 
ه��و ممك��ن ومت��اح ف��ي ه��ذا المج��ال الحيوي 

وال�ش��روري لنه�ش��ة الأم��ة.

الشيخ الدكتور عبدالجبار الرفاعي
)مفكر واأ�شتاذ جامعي( 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

2
الدكتورة ثريا إبراهيم العريض 

)كاتبة واأديبة وع�شو �شابق في مجل�ص ال�شورى(

المنطق��ة  ف��ي  الثالث��اء  منت��دى  زال  م��ا 
ال�ش��رقية يحتف��ي بالمميزي��ن ثقافي��ًا م��ن 
دة  �ش��تى مناط��ق الوط��ن ف��ي مج��الت متع��دِّ
ت�ش��مل العط��اء الفك��ري والأدب��ي والتطوعي 
والمجتمع��ي والف��ن الت�ش��كيلي ف��ي برنام��ج 
حاف��ل ي�ش��مل اإل��ى جان��ب الن��دوات الأدبي��ة 
معار���ص  ال�ش��عرية  والأم�ش��يات  والعلمي��ة 
فني��ة من لوحات ومج�ش��مات. وبذلك اأم�ش��ت 
الروؤي��ة  ت�ش��رع  �ش��رفة  المنت��دى  لق��اءات 
والمعرف��ة والتعارف بي��ن مرتاديه والنخبة 

المحتف��ى به��م.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

3
األستاذ جبير بن مفضي المليحان 

)رئي�ص النادي الأدبي بالمنطقة ال�شرقية �شابًقا(

لننظ��ر � الآن � اإل��ى ه��ذا المنت��دى ال��ذي 
ا م�ش��ًعا ب�ش��وء المعرفة  ا�ش��توى كياًن��ا ثقافيًّ
والثقافة والتنوير يقدم وجباته كموؤ�ش�شة 
اأخف��ي  ول  تعاوني��ة.  مدني��ة  ثقافي��ة 
اأعجابي بم�ش��توى العطاء في هذا المنتدى 
الم�ش��تند اإل��ى مجموع��ة متناغم��ة متعاونة 
ل تهدف اإل لزيادة م�شاحة الوعي في هذا 
الج��زء العزي��ز من بالدنا الغالية من خالل 
التوا�ش��ل البن��اء والعم��ل الج��اد والعالقات 
الذكي��ة القائم��ة عل��ى التع��اون والمعرف��ة 
الحواج��ز  وتحطي��م  الم�ش��ترك  والبن��اء 
اأم��ام التنوي��ر الفك��ري  واف�ش��اح المج��ال 

والمعرف��ي.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

4
األستاذ حسن إبراهيم السبع 

)اأديب كاتب( 

تتمي��ز ن�ش��اطاُت منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي 
بتج��اوِر  ي�شي��ق  ل  تن��وٌع  وه��و  بتنوعه��ا، 
التوجه��اِت عل��ى اإختالفه��ا، والأ�ش��واِت عل��ى 
تعدده��ا. م��ا اأحوجن��ا اإل��ى ه��ذه الن�ش��اطات 
الثقافي��ِة الهادف��ِة لتحقي��ِق ت��وازٍن ي�شّي��ق 
الفج��وَة بي��ن الم��ادي والروح��ي، وي�ش��اهم 
ف��ي تنمي��ِة الوع��ي الثقاف��ي والجتماع��ي 
ف��ي وق��ت امت��الأت فيه��ا ال�ش��احة الثقافي��ة 
ب��كل م��ا هو �شيق واإق�شائي واأحادي من فكر 
منغل��ق ل يت�ش��ع اإل لذات��ه فق��ط، فمثل هذه 
المب��ادرات المهم��ة تف�ش��ح لل��راأي ولل��راأي 
المختل��ف مهم��ا كان اأن يط��رح ب��كل رحابة.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ ميرزا  علي الخويلدي
بالمنطقة  الأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  مكتب  )مدير   

ال�شرقية(

يط��وي منت��دى الثالث��اء، موا�ش��مه.. متاألقًا 
ف��ي عنف��وان ال�ش��باب، زاهي��ًا بعطائ��ه ف��ي 
خدم��ة العل��م والفك��ر والأدب والمجتم��ع، 
مخل�ش��ًا لر�ش��الته الأول��ى ي��وم اأخ��ذ عل��ى 
الح��ّر  للح��وار  ملتق��ى  ي�شب��ح  اأن  عاتق��ه 
والبّن��اء، وحا�شن��ة لالإب��داع، وراٍع للفك��ر 
الم�ش��تنير، وج�ش��رًا للتوا�ش��ل بين الطياف 
المتنوع��ة. تجّن��ب ه��ذا المنت��دى اأن يك��ون 
اأ�شحاب��ه ومحبي��ه، واأن ل  �ش��دًى ل�ش��وت 
يكر���ص عزل��ة المجتمع والمثقفي��ن خا�شة 
عبر النغالق على م�ش��ارب ومذاهب فكرية 

فل�ش��فية.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

6
الدكتور عدنان عبدالرضا الشخص 

)اأ�شتاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن(

كثي��ًرا،  تط��ور  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى 
اآفاًق��ا  ويغط��ي  ومتنوًع��ا  متمي��ًزا  واأ�شب��ح 
وا�ش��عة م��ن الن�ش��اط الثقاف��ي، حي��ث يعتب��ر 
رافع��ة ثقافي��ة للمجتم��ع م��ع زحم��ة و�ش��ائل 
التوا�ش��ل الجتماع��ي، وتح��ول اإل��ى عالم��ة 
مميزة وفارقة عبر طرحه المتوا�شل لهموم 
وق�شاي��ا المجتم��ع الت��ي ل يغطيه��ا الإعالم، 
وتحتوي برامج المنتدى على معار�ص فنية، 
وتوقيع كتب، وتكريم ل�ش��خ�شيات، وتعر�ص 

ا. ب�ش��ورة تفاعلي��ة وب�ش��كل جمي��ل ج��دًّ
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ عبد الرحمن صالح العطيشان
 )رجل اأعمال(

ه��ذا المنت��دى م��ن اأف�ش��ل المنتدي��ات عل��ى 
م�ش��توى المنطق��ة من��ذ ع�ش��رين عاًم��ا، وه��و 
ومتمي��زة  ثقافي��ة حقيقي��ة  ب�شم��ة  �ش��ّكل 
ف��ي المنطق��ة ال�ش��رقية، الت��ي تفتخ��ر به��ذا 
الن�ش��اط الفك��ري والثقاف��ي، وال��ذي يق��ف 
وي�ش��تقطب  اأبنائه��ا  م��ن  مجموع��ة  وراءه 
المناط��ق،  مختل��ف  م��ن  متنوعي��ن  �شيوًف��ا 
ونتمن��ى ل��ه ال�ش��تدامة والعط��اء المتوا�ش��ل 
لإفادة الجميع  بتعزيز الحوار واإطالقه في 
المجتم��ع وكذل��ك التع��ارف المتب��ادل ال��ذي 
يق��ود اإل��ى التع��اون بي��ن مكون��ات المجتم��ع 

ال�ش��عودي وتعمي��ق التراب��ط بينه��م.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ زكي منصور أبو السعود
بال�شاأن  ومهتم  كاتب  مالي،  وم�شت�شار  )م�شرفي 

الثقافي والجتماعي( 

8

الثالث��اء  منت��دى  ونج��اح  ا�ش��تمرار  ان 
الثقاف��ي على مدى ع�ش��رين عاًما لدليل على 
اأن وراءه اأ�ش��خا�ص ج��ادون، وياأت��ي الح�شور 
المعرف��ة  ف��ي  جدي��د  ه��و  كلم��ا  لمعرف��ة 
والثقاف��ة، فالمنت��دى يفت��ح المج��ال وا�ش��ًعا 
اأم��ام المتحدثي��ن ليعب��روا ع��ن اآرائه��م، كم��ا 
اأن��ه اأك��د القب��ول بالتعددي��ة والنفتاح على 
مختل��ف التجاه��ات والأف��كار وه��و يغط��ي 
ف��ي  الموج��ود  الف��راغ  م��ن  كبي��ًرا  ج��زًءا 
ال�ش��احة الثقافية. اأتمنى اأن يتطور منتدى 
الثالث��اء الثقاف��ي ليك��ون موؤ�ش�ش��ة ثقافي��ة 
م�ش��تقلة يحت�ش��ن العم��ل الثقاف��ي والفن��ي.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

9
الدكتورة أميرة كشغري

الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية  م�شارك/  )اأ�شتاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة( 

يمث��ل منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي الحا�شن��ة 
المجتمعي��ة الممي��زة الممت��دة ف��ي تفا�شي��ل 
المفّكري��ن.  وتفاع��ل  والأح��داث  الوط��ن 
اإن منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي وه��و يحتف��ل 
بالذك��رى الع�ش��رين لتاأ�شي�ش��ه يعك���ص اأهمية 
الم�ش��اركة المدني��ة لالأف��راد والموؤ�ش�ش��ات 
الثقافي��ة ف��ي ال�ش��اأن الع��ام وال��دور ال��ذي 
ت�شطلع به تلك الموؤ�ش�شات في م�شيرة البناء 
المجتمع��ي لرف��ع »الوع��ي الجمع��ي« من اأجل 
تبديد »الوهم الجمعي« وتج�شير الم�شافات 
بي��ن اأبن��اء الوطن لك�ش��ر الحواج��ز الفكرية 
وتحطي��م الأ�ش��وار المنيع��ة اأم��ام الوح��دة 

الوطني��ة ف��ي كام��ل تجلياته��ا التعددي��ة.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

10
األستاذ عبداهلل محمد بوخمسين

)�شاعر واأديب( 

ف��ي  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  ي�ش��اهم 
ن�ش��ر الوع��ي المعرف��ي والعلم��ي والثقاف��ي، 
وق��د حق��ق للمفكري��ن والأدب��اء والفناني��ن 
ن�ش��ر الثقاف��ة، فق��د ت�ش��نم  غاياته��م ف��ي 
من�شت��ه محا�ش��رون واأ�ش��اتذة وباحث��ون... 
المنت��دى م��ا زال �ش��علة متوهج��ة ت�شي��ئ 
م�شاحة الوطن والعالم العربي كله، وتن�شر 
الوع��ي المعرفي في كل التجاهات، واأ�شبح 
من��ارة يق�شدها المهتمون بالثقافة وال�ش��عر 
ورغ��م  البن��اء.  الج��اد  والح��وار  والأدب 
م��رور عقدي��ن عل��ى قيام��ه، اإل اأن المنت��دى 
ي�ش��تقطب كل ي��وم وج��وه ثقافي��ة واأدبي��ة 

ب��ارزة تزيدن��ا تنوي��ًرا ومعرف��ًة ووعًي��ا.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

11
أ.د. أحمد مهدي الشويخات

ال�شابق  العام  المدير  ال�شورى،  مجل�ص  )ع�شو 
للمو�شوعة العربية(

لمنت��دى الثالث��اء الثقاف��ي ق�ش��ب ال�ش��بق 
ثقافي��ة  مب��ادرات  وتقدي��م  تنظي��م  ف��ي 
اجتماعي��ة عل��ى مدى نحو ع�ش��رين عاًما، من 
الفعالي��ات المتنوع��ة المتوا�شل��ة، ا�ش��تملت 
عل��ى محا�ش��رات، وعرو���ص فن��ون ت�ش��كيلية، 
ور�ش��ائل احتفائي��ة وتوعوي��ة بالمنا�ش��بات 
تكري��م  ووقف��ات  والعالمي��ة،  الوطني��ة 

للمبدعي��ن م��ن اأبن��اء الوط��ن. 
العلمي��ة  وال�ش��خ�شيات  ال��رواد  تكري��م  اإن 
والفكري��ة م��ن اأبناء المجتمع الذي يقوم به 
المنتدى هو خطوة غاية في الأهمية لبناء 
وع��ي مجتمع��ي يقوم على احت��رام قيم العلم 

والفك��ر وتدف��ع اأبن��اء المجتمع نحوها.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

12
األستاذ فرحان شامي الشمري

)�شخ�شية اجتماعية من حائل( 

من��ذ  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  عرف��ت 
ع��ام ٢٠١٥م وتابعت��ه ح�شورًي��ا ع��ن ق��رب 
ووجدت��ه منت��دى متميًزا في اإدارته ومادته 
وتوجه��ه، فه��و يمث��ل الوطن بكل ت�ش��كيالته 
المناطقي��ة والثقافي��ة، ويمت��از بم�ش��اركة 
المراأة ورعايته لذوي الهوايات والمواهب. 
وتح��ول بذل��ك اإل��ى رافع��ة ثقافي��ة لجمي��ع 

�ش��رائح مجتم��ع المملك��ة.
فم��ن يح�ش��ر برام��ج المنت��دى ل �ش��ك اأن��ه 
�ش��يتفاعل مع مختلف الفعاليات التي تطرح 
في��ه ويج��د نف�ش��ه �شديًق��ا للجمي��ع وداعًم��ا 
ل�ش��ورة ل اإرادي��ة لمختل��ف المب��ادرات التي 

يت��م التعري��ف بها
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قالوا في المنتدى

)السعودية(
اإن�ش��ائه قب��ل عقدي��ن  المنت��دى من��ذ  داأب 
م��ن الزم��ان بتكري��م المميزي��ن م��ن اأبن��اء 
وطنن��ا المعط��اء وف��ي المج��الت المختلفة، 
معتب��ًرا اأن اإر�ش��اء ثقاف��ة التكري��م ت�ش��اهم 
وب�ش��كل كبي��ر على ديمومة التمي��ز والإبداع 
والإنج��از، حي��ث ي�ش��اهم المنت��دى بتر�ش��يخ 
ه��ذه الثقاف��ة ف��ي فك��ر ووج��دان المجتم��ع. 
ه��ذا الجه��د ال�ش��تثنائي المتمي��ز يمك��ن اأن 
يكون نموذجا لمبادرات اجتماعية وثقافية 
�شبيهة لغر�ص ن�شر ثقافة تكريم المبدعين 
واإعطائه��م  المجتم��ع  ف��ي  والمتميزي��ن 

التقدي��ر والهتم��ام المنا�ش��ب.

أ. د. سمير بن علوان البيات
)عميد كلية العلوم الهند�شية في جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن �شابًقا( 

13
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قالوا في المنتدى

)المغرب(

الدكتور عبدالرحيم سيوي
)من�شق المنتدى المغربي للديمقراطية والمواطنة( 

تاري��خ وروؤى، وت�شمي��م وفعالي��ة، تجعلن��ا 
ندع��و وزارة الثقاف��ة اأن ت�ش��جع وتدعم هذا 
المنت��دى وما ي�ش��ابهه ل��دوره الثقافي الجاد 
والتنوي��ري ال��ذي ل يعت��رف بالمناطقي��ة 
اأو المذهبي��ة اأو غيره��ا م��ن العوام��ل الت��ي 
توؤث��ر ف��ي بني��ة المجتم��ع �ش��لبًيا. اإنن��ي هن��ا 
اأق��دم �ش��هادة متوا�شع��ة لجه��د كبي��ر ي��وازي 
ب��ل ويزي��د ع��ن جه��ود وفعالي��ات موؤ�ش�ش��ات 
ثقافي��ة عدي��دة، جه��د يتعدى الم��كان الذي 
ب��ل  الوط��ن،  اإل��ى جغرافي��ة  من��ه  ينطل��ق 

والعال��م العرب��ي اأحيان��ا..

14
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

15
الدكتور سعد بن عبدالرحمن الناجم

)اأ�شتاذ اإعالم واإدارة بجامعة الملك في�شل �شابًقا( 

لي���ص �ش��هال اأن ي�ش��تمر منت��دى ثقافي��ا بتاأل��ق 
متن��ام كمنت��دى الثالث��اء الثقاف��ي ببرام��ج 
تخ��دم اأهداًف��ا وا�شح��ة بذهني��ة مب�ش��وطة 
وفك��ر مت�ش��ع ل��كل الأطي��اف المتع��ددة م��ن 
الم�ش��اركين م��ن داخ��ل المملك��ة والخلي��ج. 
وكمتاب��ع، ازي��د اعجاًب��ا اأن��ه كي��ف ا�ش��تطاع 
ع�شف��ت  الت��ي  التي��ارات  اأم��ام  ال�شم��ود 
بالمنطق��ة والعال��م العرب��ي، والت��ي ل��م تك��ن 
رياحه��ا بعيدة عن �ش��احلنا ال�ش��رقي واأنا�ش��ه 
ب��كل تنوع اأطرهم المرجعية، كيف تناولتها 
اإدارة المنت��دى بط��رح ذكي رغ��م محاذيرها، 
بفطن��ة المتمك��ن و�شب��ر الممار���ص وطم��وح 

المواط��ن.



19

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور مساعد ضيف اهلل الحربي
)اأ�شتاذ الأ�شول التربوية في كلية التربية بجامعة 

المجمعة( 

المنت��دى يق��ام بمنطق��ة لطالم��ا كان��ت محل 
ت�ش��اوؤل وغمو���ص م��ن �ش��ريحة وا�ش��عة ف��ي 
المجتمع، نتيجة ما نالها من �شهام التجريح 
والت�ش��كيك والتخوي��ن لفت��رات طويل��ة م��ن 
المت�ش��ددين والمتطرفي��ن والراف�شي��ن ل��كل 
م��ن يختل��ف عنه��م والمنغلقي��ن عل��ى ذواتهم 
ومعتقداته��م. ل��ذا كان��ت الحاج��ة ما�ش��ة 
لمث��ل ه��ذا المنت��دى لإزال��ة الغمو���ص وفت��ح 
قنوات التوا�شل مع الآخر المختلف ثقافًيا 
وفكرًيا ومذهبيًا. خ�شي�شة المكان والظرف 
الثقاف��ي تجع��ل م��ا قدم��ه ه��ذا المنت��دى ذا 
اأهمية كبرى للوطن، للنا���ص، للثقافة ب�شكل 

عام. 

16



20

قالوا في المنتدى

)السعودية(

17
األستاذ عبد العظيم محمد آل شلي

الت�شكيلي  الفن  جماعة  موؤ�ش�شي  من  ت�شكيلي،  )فنان 
بالقطيف( 

لق��د اأقيم��ت في المنت��دى ع�ش��رات المعار�ص 
الفني��ة عل��ى م��دى عقدي��ن م��ن الزم��ن، وه��ذا 
��ا للفناني��ن والفنان��ات  الأم��ر م�ش��جع خ�شو�شً
الواعدين والواعدات، وممن لم يجد فر�شة 
لط��رح ا�ش��مه عل��ى ال�ش��احة الت�ش��كيلية، فقد 
اأعطى المنتدى لهم م�ش��احة لتقديم اأ�ش��ماء 
واأ�ش��ماء وج��دت �شالته��ا المن�ش��ودة فيه، فهو 
بالن�ش��بة له��م بمثاب��ة النطالق��ة الرحب��ة 
لتقدي��م فنونه��م، مم��ا يعن��ي دفع��ة معنوي��ة 
كب��رى وم�ش��احة م��ن التحري���ص اليجاب��ي 
لك�ش��ف هوي��ة وثقاف��ة الفن��ان والفنان��ة وم��ا 

يمتلكهم��ا م��ن وع��ي فني واإن�ش��اني.



21

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ حمد الناصر الحمدان
)كاتب ونا�شط اجتماعي( 

يح��ق للمنت��دى اأن يغ��دو النم��وذج الفاع��ل 
م�ش��تويات،  بع��دة  الجمي��ع  فاج��اأ  ال��ذي 
ب��داء ببزوغ��ه قب��ل عقدي��ن، ع��ام ٢٠٠٠م، 
وديمومت��ه المتوا�شل��ة، رغ��م كل العوا�ش��ف 
حي��ث  �ش��وب،  كل  م��ن  علي��ه  هب��ت  الت��ي 
اأ�ش��ل نف�ش��ه كحقيق��ة قائم��ة. و�شم��ن ه��ذه 
الحظ��وة، يحظ��ى المنت��دى بوج��ه اإيجاب��ي 
ل��كل  الفعالي��ات  اآخ��ر، ه��و ميزت��ه بتن��وع 
ن�ش��اطاته. والمدخ��ل المه��م له��ذا المج��ال، 
التجرب��ة،  ه��ذه  عب��ر  المتر�ش��خ  الح��ق 
المتمثل بحق الختالف في طرح الموا�شيع 
والجدل حولها، بهدف اغناءها عبر الحوار 

المفت��وح.  

18



22

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ محمد عابس
)�شاعر واإعالمي، مدير عام الإعالم بوزارة العالم، 

�شدرت له مجموعة من الموؤلفات الأدبية(

م��د المنت��دى ج�ش��ور التع��اون والتوا�ش��ل م��ع 
الموؤ�ش�ش��ات الحكومي��ة والأهلي��ة من ناحية، 
وحف��ل المنت��دى بنقا�ش��ات علمي��ة وفكري��ة 
ونقدي��ة متمي��زة عل��ى مختل��ف الأ�شع��دة، 
لتعزي��ز دور الثقاف��ة والفك��ر والفن��ون ف��ي 
خدم��ة المجتم��ع والتقاط��ع م��ع احتياجات��ه 
وم�ش��كالته واأحداث��ه ومنا�ش��باته تما�ش��يًا 
م��ع الروؤي��ة ال�ش��عودية ٢٠٣٠ لتعزي��ز اأدوار 
الق��وة  مفه��وم  نح��و  والفن��ون  الثقاف��ة 
الناعم��ة الت��ي تخ��دم الوط��ن ف��ي الداخ��ل 
والخ��ارج وتعل��ي م��ن �ش��اأنه وتدع��م اأدواره 
المجتم��ع  ف��ي  وتاأثي��ره  ح�ش��وره  وتع��زز 

الدول��ي.
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23

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ نجيب عباس الخنيزي
)كاتب( 

يمث��ل المنت��دى حال��ة متقدم��ة م��ن حي��ث 
تن��وع وتمي��ز ن�ش��اطاته وفعاليات��ه، ويعم��ل 
نح��و تر�ش��يخ الوع��ي الع��ام، واإر�ش��اء تقالي��د 
الحوار والت�شامح، والقبول بالآخر، من خالل 
احترام التعددية الجتماعية، والمناطقية، 

والمذهبي��ة لكاف��ة مكّون��ات بالدن��ا.
ه��ذه المي��زات ف��ي عم��ل المنت��دى اأ�ش��همت 
ف��ي نجاح��ه ط��وال ه��ذه ال�ش��نوات الع�ش��رين 
وقيام��ه ب��دور فاعل على ال�ش��احة الثقافية 
الفكري��ة  الفعالي��ات  وجم��ع  الوطني��ة، 
والثقافي��ة والتقري��ب بي��ن وجه��ات نظره��م 
م��ن خ��الل ح��وار ثقاف��ي فاع��ل وج��ريء 
ومنفتح وبناء ومن�شبط بالقيم الح�شارية.

20



24

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ ياسر عبداهلل آل غريب
)�شاعر واأديب( 

21

اأه��م م��ا يتمي��ز ب��ه المنت��دى ه��و ا�ش��تغاله 
ال��دوؤوب، واهتمام��ه الالفت للنظر بالنفتاح 
على الآخر، وتاأ�شي�ص م�شروع الحوار الهادئ 
حواج��ز  يك�ش��ر  اأن  وا�ش��تطاع  واله��ادف، 
المناطقي��ة، واأن يرم��ي الطائفي��ة ف��ي �ش��لة 
المهم��الت. ف��ال عج��ب اإذا قلن��ا اأن��ه غرف��ة 

�شغي��رة تت�ش��ع للوط��ن الكبي��ر.
فق��د ب��ذل القائم��ون عل��ى المنت��دى جه��ودا 
كبي��رة وم�شاعف��ة لتج�ش��ير العالق��ات بي��ن 
مختلف النخب الثقافية وا�شتقطاب الجميع 
تح��ت مظل��ة عميق��ة ف��ي جذوره��ا الوطني��ة 
ومنفتح��ة عل��ى مختل��ف التوجه��ات والآراء 

مهم��ا تباينت.



25

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور يوسف عبداهلل مكي
)باحث وكاتب، ع�شو مجل�ص الأمناء بمركز درا�شات 

الوحدة العربية(  

تج�ش��د الجه��د الوطن��ي م��ن خ��الل حر���ص 
القائمي��ن عل��ى المنت��دى لدع��وة مفكري��ن 
م��ن مختل��ف مناط��ق  ومبدعي��ن ومثقفي��ن 
وم��دن المملك��ة، وم��ن مختل��ف النتم��اءات 
والتجاهات الفكرية والمذهبية ليحا�شروا 

وليقدم��وا روؤيته��م وتحليالته��م. 
وي�ش��جل للمنت��دى حر�ش��ه عل��ى م�ش��اركة 
ع��دد م��ن الم�ش��وؤولين ف��ي اأجه��زة الدول��ة، 
ب�شف��ة محا�شري��ن اأو مدعوي��ن ف��ي اأن�ش��طة 
المنتدى. وقد اأتاح ذلك للمزيد من ال�شجال 
والتفاع��ل، و�ش��د الفجوة بي��ن الجمهور وبين 
الم�ش��وؤولين في الدولة، بما ي�شهم في خدمة 
ال�شال��ح الع��ام، ويع��زز العالق��ة بي��ن اأجه��زة 

الدول��ة والمواطني��ن.

22



26

قالوا في المنتدى

)لبنان(

الدكتورة هدى الخطيب شلق
)محامية متقاعدة، رئي�شة »جمعية الهيئات الأهلية 

للعمل المدني«( 

23

دائم��ا يلفتن��ي مواكب��ة المنت��دى لم��ا يح��دث 
حولن��ا ف��ي ه��ذا العال��م، واأن فك��رة التذكي��ر 
بالمنا�ش��بات التي ت�ش��ترك بها �ش��عوب العالم 
كم�ش��اركة اإن�ش��انية والت��ي تن�ش��ر بانتظ��ام 
وب�ش��كل اأني��ق ومعب��ر، جعلتن��ي اأعم��ل عل��ى 
تعميم هذه الفكرة وا�شتعين بذلك لم�شاركتها 
طالباتي وطالبي في الجامعة للنقا�ص حول 
ه��ذه المنا�ش��بات المعل��ن عنه��ا. كان ذل��ك 
ف��ي الواقع ي�ش��هل عل��ي الأمر وي�ش��عرني باأني 
اأواك��ب ن�ش��اطات »منتدى الثالث��اء الثقافي« 
ولك��ن عل��ى طريقتي الخا�ش��ة وبما هو متاح. 



27

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتورة نورة أبا الخيل
الأمير  بجامعة  البنات  لكلية  ال�شابقة  )العميدة 

�شلطان(

الت��ي  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  مب��ادرة 
ت�شمل تنظيم ندوات في مختلف المجالت، 
واإقام��ة فعاليات ثقافية متنوعة بم�ش��اركة 
متخ�ش�شي��ن م��ن الجن�ش��ين، وح�ش��ور  فاع��ل 
وتجرب��ة  مب��ادرة  ه��ي  مختلف��ة،  لأجي��ال 
رائ��دة لجه��ود ثقافي��ة اأهلي��ة تحت��اج اإل��ى 

توثي��ق ودرا�ش��ة.
فمث��ل ه��ذه المب��ادرات الثقافي��ة الأهلي��ة 
ونوعي��ة  حقيقي��ة  اإ�شاف��ة  ت�ش��كل  والت��ي 
للم�ش��هد الثقاف��ي الوطن��ي ق��د تتوق��ف اأو 
تنته��ي لأي �ش��بب كان، وله��ذا تاأت��ي اأهمي��ة 
التوثي��ق لحفظ تاريخ هذه الجهود وير�شد 
الم�شهد الثقافي في كل حقبة زمنية يع�شيها 

الوط��ن.
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28

قالوا في المنتدى

)السعودية(

25
أ.د عبدالعزيز عبدالكريم المصطفى

)اأ�شتاذ التربية بجامعة الملك في�شل( 

المنت��دى ح��راًكا ثقافًي��ا اجتماعًي��ا  �ش��هد 
ذات  المجتم��ع  متقدًم��ا حام��اًل كل ق�شاي��ا 
الهتم��ام الم�ش��ترك، م��ن خ��الل ا�ش��تقطاب 
كوكب��ة م��ن المثقفي��ن م��ن ذوي اتجاه��ات 
وانتماءات فكرية متعددة، مما جعله ي�ش��مو 
ب�ش��عار المكا�ش��فة والنق��د البن��اء وقب��ول 
الآخ��ر! واأن يوؤ�ش���ص لن�ش��اط ثقاف��ي يت�ش��م 
بالديموم��ة دون ح��دود! ول ي��زال المنت��دى 
ي�شي��ف للم�ش��هد الثقافي اإ�شاف��ات نوعية من 
خ��الل ط��رح الموا�شي��ع المحف��زة للتفكي��ر، 
ون�ش��ر ما ينتج عنها من خال�شات في مختلف 
لإي�شاله��ا  الجتماع��ي  التوا�ش��ل  و�ش��ائل 

لجمي��ع المتابعي��ن والمهتمي��ن.



29

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ خليل إبراهيم الفزيع
)كاتب �شحفي وقا�ص(  

اهت��م المنت��دى بالتع��اون م��ع الموؤ�ش�ش��ات 
اأج��ل  م��ن  والأهلي��ة،  الر�ش��مية  الثقافي��ة 
اإنعا���ص الحراك الثقافي، وقد ا�ش��تطاع وهو 
موؤ�ش�ش��ة اأهلي��ة وباإمكانياته المح��دودة، اأن 
يتف��وق ف��ي ن�ش��اطه الثقاف��ي عل��ى موؤ�ش�ش��ات 
ر�ش��مية ذات اإمكاني��ات كبي��رة. فالمنت��دى 
فطيفي��ة  بنكه��ة  رائ��د،  وطن��ي  م�ش��روع 
متمي��زة، لف��ت اأنظ��ار المثقفي��ن والمثقف��ات، 
فتابع��وا فعالياته ب�ش��غف ملح��وظ، وح�شور 
نوع��ي كبي��ر، �ش��واء م��ن اأبن��اء المحافظة اأو 
المنطق��ة اأو المناط��ق الأخرى، وذلك راجع 
اإل��ى اأهمي��ة الموا�شي��ع المقدم��ة، وح�ش��ن 

اختي��ار مقدميه��ا. 
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30

قالوا في المنتدى

)السعودية(

27
األستاذ مؤيد الزاير

)مدير مكتبة القطيف العامة �شابًقا( 

يعتب��ر المنت��دى مفخ��رة  لأهال��ي المنطق��ة 
م��ا  وه��ذا  ع��ام،  ب�ش��كل  للمثقفي��ن  ودارا 
لم�ش��ته م��ن اأق��وال الم�ش��اركين �ش��واًء م��ن 
كت��اب اأو مفكري��ن اأو مبدعي��ن اأو فناني��ن ف��ي 
مختل��ف المج��الت، م��ن خ��الل الأطروح��ات 
والنقا�ش��ات، وجودة الخامة التي ت�ش��بع فكر 
المتلق��ي، والم��ادة الت��ي يخ��رج بها م��ن كل ما 

يط��رح ف��ي الن��دوات. 
ه��ذه الجه��ود ه��ي مح��ل تقدي��ر واإعج��اب 
م��ن قب��ل الكثي��ر م��ن المثقفين، وخا�ش��ة واأن 
المنت��دى وف��ر بيئ��ة خ�شب��ة وج��ادة للح��وار 

والنقا���ص الح��ر المفت��وح 



31

قالوا في المنتدى

)السعودية(

المهندس علي بن حسين المال
)ع�شو مجل�ص المنطقة �شابًقا( 

المنت��دى من�ش��ة ثقافي��ة وطني��ة متقدم��ة، 
�شيغ��ت برامج��ه واأن�ش��طته بعناي��ة فائق��ة، 
ع��ن وع��ي وخب��رة لتمخ��ر عب��اب مج��الت 
الثقاف��ة والفك��ر والأدب، ولتر�ش��م ري�ش��ته 
لوح��ة نج��اح فري��د، وليتح��ول اإل��ى ب�شم��ة 
ابداعي��ة تزده��ي به��ا الثقاف��ة ف��ي بالدن��ا.

لح��وارات  مح�شل��ة  ه��ي  في��ه  ن��دوة  ف��كل 
جادة وبناءة ي�ش��ارك فيها مثقفون مطلعون 
وح�ش��ور م��ن مختلف فئ��ات المجتم��ع، ولهذا 
فاإنه��ا تاأت��ي وافي��ة و�ش��املة ومتنا�ش��بة م��ع 
حاجات المجتمع ومعبرة عما يدور فيه من 

نقا�ش��ات وق�شاي��ا.
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32

قالوا في المنتدى

)السعودية(

29
األستاذ حسن الزاير

)اأديب وم�شت�شار اإدارة ا�شتراتيجية( 

اإن المنت��دى احت�ش��ن العدي��د م��ن المبدعي��ن 
م��ن كاف��ة الموؤ�ش�ش��ات ف��ي مملكتن��ا الحبيبة، 
واأ�شبح انعقاده محطة راحة، و�شاحة اإلهام، 
ت�ش��اعد الح�ش��ور عل��ى المثاب��رة والإب��داع، 
لم��ا في��ه بن��اء الم�ش��تقبل، وق��راءة الحا�شر، 
ب��روح اإيجابي��ة، وال�ش��عي لبن��اء غ��ٍد اأكث��ر 

اإنتاجي��ة واأجمل اإ�ش��راًقا. 
كم��ا اأن المنت��دى بن��ى ج�ش��ورا قوي��ة م��ن 
التوا�ش��ل بي��ن الأجي��ال، فتج��د ف��ي لقاءاته 
ح�ش��ورا م��ن مختل��ف الأعم��ار وبتوجه��ات 
مختلف��ة يعب��رون ع��ن اآرائه��م ح��ول ق�شاي��ا 
وموا�شي��ع م�ش��تركة مما يعطي ث��راًء وتميًزا 

لالأطروح��ات. 



33

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور محمد علي الخلفان
)كاتب و�شخ�شية اجتماعية(  

المنت��دى  اأوله  بم��ا  ال�ش��ادة  بن��ا  ح��ري 
م��ن اهتم��ام بال��غ وتن��اول حكي��م للتح��ولت 
حولن��ا،  م��ن  بالمجتمع��ات  ع�شف��ت  الت��ي 
وه��ددت وح��دة الكثي��ر م��ن الأوط��ان، فق��د 
رك��ز المنت��دى وو�ش��ع ف��ي العتب��ار م��ا يع��زز 
رفعة هذا الوطن من خالل الرتقاء بال�شاأن 
الثقاف��ي واإ�ش��اعة م��ا ُيمكن اّن يع��زز اللحمة 
الوطني��ة وتجن��ب كل م��ا يث��ار م��ن نع��رات، 
اأو م��ا يعك��ر �شف��و الوح��دة الوطني��ة م��ن 
منغ�ش��ات، وذل��ك لالرتق��اء بم�ش��توى وع��ي 

المواط��ن لحماي��ة المنج��زات الوطني��ة.
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34

قالوا في المنتدى

)السعودية(

31
األستاذ زكي السالم  

)�شاعر � ع�شو ملتقى ابن المقرب الأدبي( 

منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي .. منت��دى عري��ق، 
و�ش��رح ثقاف��ي رائ��د، وتجّم��ع فك��ري متمي��ز، 
جم��ع كل اأطي��اف المجتم��ع ب��كل توجهات��ه، 
الإب��داع  يتاب��ع  زال  وم��ا  روؤاه،  واخت��الف 
والتميز في كل مكان، ليقطف اأجمله وينتقي 
اأف�شل��ه. �ش��خ�شًيا كان��ت ل��ي اأكثر م��ن تجربة 
مع��ه اأح�ش��بها م��ن اأه��م واأمت��ع م�ش��اركاتي. 
فمرون��ة التعام��ل وروحي��ة النفت��اح الت��ي 
تلقاه��ا ف��ي المنت��دى تت��رك اآث��ارا اإيجابي��ة 
فعال��ة ل��دى الجمي��ع للتعبي��ر ع��ن اأفكاره��م 
واآرائه��م وتدفعه��م للم�ش��اركة ب��كل اريحي��ة 

وان�ش��جام.



35

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ عثمان المجراد
)�شاعر من حائل(  

منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي ه��و الأم��ل ال��ذي 
ي�ش��ر القائم��ون علي��ه ف��ي اأن يظ��ل �ش��علة 
الثقافة والأدب، ويوا�شل م�ش��واره التوعوي 
محت�شًن��ا جميع اأطياف المجتمع ال�ش��عودي، 
وكاأنه��م ينحت��ون ال�شخ��ر ف��ي محاولة جادة 
لو�ش��ع ب�شم��ة رائع��ة ت�ش��اهم ف��ي مكافح��ة 

تغيي��ب الوعي. 
فوج��ود مث��ل ه��ذا المنت��دى يخل��ق حال��ة من 
الت��وازن الفك��ري والثقافي واإع��ادة الن�شاب 
المجتم��ع،  ف��ي  والوع��ي  التنوي��ر  لحال��ة 
فهن��اك اإ�ش��رار وا�ش��ح ل��دى القائمي��ن عل��ى 
اأهمي��ة  تعزي��ز  باتج��اه  لل�ش��ير  المنت��دى 

الح��وار والتنوي��ر رغ��م كل التحدي��ات.
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قالوا في المنتدى

)العراق(

33
األستاذ محمد رشيد

)اأديب وكاتب، موؤ�ش�ص موؤتمر القمة الثقافي العربي 
والجمعية العراقية للت�شامح والالعنف( 

م��ن قل��ب الع��راق الناب���ص بالح��ب وال�ش��عر، 
وب�شفت��ي موؤ�ش�ش��ا لموؤتم��ر القم��ة الثقاف��ي 
العرب��ي، كن��ت ول اأزال اأتاب��ع بانتظام اأخبار 
واإ�شدارات وبرامج منتدى الثالثاء الثقافي، 
واأ�ش��عر بالفخ��ر والعت��زاز وكام��ل التقدي��ر 
ثقافي��ة  وموؤ�ش�ش��ات  من�ش��ات  وج��ود  عل��ى 
اأهلي��ة فاعل��ة ف��ي منطقتن��ا العربي��ة تق��وم 
به��ذا ال��دور التنوي��ري والوح��دوي، وت�شي��ئ 
من��ارات م��ن التنوي��ر والعت��دال ف��ي طري��ق 
الجهل والوح�شية والتطرف، واأتطلع اإلى اأن 
يتو�ش��ع ه��ذا الجه��د الثقاف��ي وه��ذا النم��وذج 
الناج��ح ليمت��د لمختل��ف اأقطارن��ا العربي��ة.



37

قالوا في المنتدى

)الكويت(

األستاذة شروق الصائغ
)مدير عام مركز اإ�شراق للثقافة والتدريب � الكويت( 

ا�ش��تطاع المنت��دى اأن ي�شن��ع من��ارة ثقافي��ة  
لكاف��ة مج��الت الآداب والعل��وم الإن�ش��انية، 
الأن�ش��طة  جمي��ع  بفعاليات��ه  �ش��مل  فق��د 
اأن يج��ذب جمي��ع فئ��ات  وبذل��ك ا�ش��تطاع 
المجتم��ع. وقد تخط��ى الحدود الجغرافية 
بن�ش��ره لت�ش��جيالت الأم�ش��يات الت��ي يقيمه��ا 
حت��ى ا�ش��تطاع اأن يك��ون قب�ًش��ا هادًي��ا لكثي��ر 

م��ن الباحثي��ن.
فالكثي��ر م��ن المهتمي��ن بالثقاف��ة يتابع��ون 
ما يبثه المنتدى من برامج م�شورة وتقارير 
مكتوب��ة ته��دف اإل��ى زي��ادة الوع��ي وت�ش��بيك 
العالق��ات بي��ن الجه��ات والمراك��ز الثقافي��ة 

والبحثي��ة ف��ي مختل��ف ال��دول العربية.
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قالوا في المنتدى

)تونس(

35
األستاذ صالح الدين الجورشي

الجاحظ،  لمنتدى  موؤ�ش�ص  ع�شو  واأكاديمي،  )مفكر 
وخبير في ق�شايا المجتمع المدني( 

تم�ش��ك اأ�شح��اب المنت��دى بالح��وار كو�ش��يلة 
لالرتق��اء والفه��م واكت�ش��اب الوع��ي. وتقا���ص 
درج��ات نج��اح المنت��دى بقدرت��ه عل��ى جم��ع 
المعنيين بالثقاف��ة واإطالق حوارات عميقة 
وجدي��ة بينه��م، وم�ش��اعدتهم عل��ى تعميق��ه، 
اآداب  وتر�ش��يخ  بم�ش��توياته،  والرتق��اء 
الح��وار الت��ي م��ن اأهمهم��ا ح�ش��ن ال�ش��تماع 
للمح��اور، والبح��ث ع��ن الفائ��دة م��ن وجه��ة 
نظ��ره، ومناق�ش��ته به��دوء، وع��دم الت�ش��رع 
ف��ي اإجابت��ه، واللت��زام بع��دم الهج��وم علي��ه 
وم�ش��ادرة اأفكاره، والت�ش��رع في توجيه التهم 
له، وت�شخيف قناعاته، و�شول اإلى تخوينه 

اأو تكفي��ره.



39

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ الدكتور حسن النعمي
بجامعة  والم�شرح  المعا�شرة  ال�شردية  )اأ�شتاذ 

الملك عبدالعزيز( 

م��ن  اعتبرُته��ا  الت��ي  محا�شرت��ي  اأنهي��ُت 
العي��اِر الثقي��ِل مو�شوع��ًا وط��وًل، والمفاجاأة 
كانت في �شيِل الأ�شئلِة التي انهمرت تناق�ُص 
وت�ش��اأُل وتط��رُح روؤى معاك�ش��ًة اأو موؤي��دًة، ل 
اأخفيكم فرحي؛ لأنَّ هذا يعني اأنَّ محا�شرتي 
كت في نفو�ِص الحا�شريَن  اأثارت نقا�ش��ًا وحرَّ
قل��َق الأ�ش��ئلِة. وم��ا زل��ُت اأعتبُر جمه��وَر ذلَك 
الم�ش��اِء م��ن نخب��ِة النخب��ِة وعي��ًا وفك��رًا، 
ولع��لَّ تمي��ز )منت��دى الثالث��اء الثقافي( قد 
ِف  اكت�ش��َب �ش��هرًة م��ن نوعي��ِة جمه��ورِه المثقَّ

والج��اّد وال�ش��تثنائّي. 
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قالوا في المنتدى

)لبنان(

37
األستاذ نديم حوري

لمبادرة  التنفيذي  المدير  حقوقي،  وباحث  )كاتب 
الإ�شالح العربي( 

دوره  ف��ي  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  ب��رز 
الريادي والبّناء في طرح الق�شايا والموا�شيع 
الت��ي ته��م المجتم��ع وقدرت��ه عل��ى تناوله��ا 
بعم��ق وجدّي��ة، �ش��واء كان��ت موا�شي��ع تتعّل��ق 
بج��ذور التطرف الديني، والتعاي���ص وال�ش��لم 
ال�ش��عودية،  الم��راأة  وتمكي��ن  المجتمع��ي، 
والم�ش��وؤولية الجتماعي��ة لرجال العمال، 
وغيرها من الموا�شيع والق�شايا التي ت�شاهم 
ف��ي معالج��ة اأبرز اإ�ش��كالت المجتمع. ونجح 
المنت��دى ف��ي الق��درة عل��ى مواكب��ة وتطوي��ر 
م�ش��احات النقا���ص والح��وار ف��ي ال�ش��عودية 
وحّت��ى توفي��ر بيئ��ة حا�شن��ة للفك��ر النقدي 

ف��ي مختل��ف المج��الت.



41

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ عبداهلل بن محمد الوابلي
)الرئي�ص ال�شابق لمجل�ص الجمعيات التعاونية( 

عل��ى  يعتم��د  المنت��دى  اأن  م��ن  بالرغ��م 
الإمكان��ات ال�ش��خ�شية المح��دودة للقائمين 
الفردي��ة  الم�ش��اهمات  وعل��ى  علي��ه، 
المتوا�شع��ة من بع���ص الأ�شدق��اء الموؤمنين 
فعالي��ة  ي��زال  ول  كان  اأن��ه  اإل  بر�ش��الته، 
وطني��ة ناب�ش��ة، وماكين��ة اأدبي��ة ل ته��داأ، 
ت�ش��در الن�ش��رات، وتن�ش��ر الكت��ب، وتحي��ي 
الن��دوات، وتقيم المحا�شرات، حتى اأ�شحى 
رئ��ة ثقافي��ة ت�شتن�ش��ق الوع��ي والت�ش��امح، 
وتزف��ر الجه��ل والكراهي��ة، واأم�ش��ى من��ارة 
�شياءه��ا  وت�ش��لط  الظ��الم،  تب��دد  اإ�ش��عاع، 

الوه��اج عل��ى كل الجح��ور المعتم��ة. 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

40

األستاذ فريد النمر
)�شاعر واأديب( 

م��ع ت�ش��ارع عجل��ة التكنلوجي��ا التوا�شلي��ة، 
انح��از المنتدى لخطة اأدبية خا�شة يحرك 
فيها مكامن الأنف�ص بتو�شيع رقعة الم�شاركة 
ل��كل مب��دع ومله��م وذل��ك باإفراد حي��ًزا كبيًرا 
لل�شعراء الم�شاركين ب�شفحاته الإلكترونية 
المختلفة، كما ا�ش��تطاع تكييف نف�ش��ه بوعي 
كبير مع الأمر الواقع الذي يفر�شه الم�شهد 
ال�ش��عري المترام��ي ف��ي اتجاهات��ه كجه��ة 
م�ش��ت�شيفة محاي��دة ت��روج لكليت��ه بجمي��ع 
اأ�ش��كاله المتقاطع��ة جاع��اًل من لغ��ة الألفية 
الثالث��ة ت�شالًح��ا م��ع ال��ذات الأدبي��ة هدًف��ا 
قائًما مبنًيا على الحوار الثقافي وم�شتركاته 

وجوامع��ه .
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قالوا في المنتدى

)البحرين(

الدكتورة شرف محمد المزعل
والمعا�شر،  الحديث  التاريخ  في  جامعية  )اأ�شتاذة 

رئي�ص جمعية البحرين الجتماعية الثقافية( 

ف��ي المنت��دى انك�ش��ف ل��ي الواق��ع المغي��ب 
دون كالم بل بح�شور اأعجز عن و�شفه، كان 
الح�شور �ش��غف بالمعرفة، فال�شمت ال�ش��ائد 
للتق��اف الكلم��ات ملف��ت ج��ًدا، اأن يت�ش��ارك 
ال�ش��ني وال�ش��يعي والإ�ش��ماعيلي وال�ش��يوعي 
والليبرال��ي، المفكر والباحث ورجال الدين 
في مجل���ص واحد يتبادلون الأفكار، وكل له 
القيم��ة والقدر ذات��ه دون اأي اأحكام �شادرة 
التنوي��ر  اإن��ه  بع�شه��م،  عل��ى  بع�شه��م  م��ن 
الحقيق��ي ال��ذي اأنك�ش��ف ل��ي اأن��ا للت��و داخ��ل 
الإن�ش��ان  حفظ��ت  الت��ي  المحافظ��ة  تل��ك 
بتعدديت��ه الفكري��ة والعقدي��ة والعرقي��ة 

ا. ي�شً اأ
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

اإنَّ اأّوَل ما ي�شدُّ انتباه من يح�شر المنتدى هو 
ٌع  ع الذي يندر اأن يحظ��ى به تجمُّ ن��وُّ ذل��ك التَّ
، فه��و يجم��ع الُمثّقفي��ن من الجن�ش��ين،  ثقاف��يٌّ
مراعي��ًا الخ�شو�شي��ة ل��ُكلٍّ منهم��ا والحترام 
بينهم��ا، كم��ا يمن��ح الجمي��ع فر�ش��َة ط��رِح م��ا 
ي��راه ويقترح��ه. اأّم��ا الموا�شي��ع المطروحة 
فاإّنن��ي اأرى اأنه��ا ُتنتق��ى بعناي��ٍة �ش��ديدٍة، اإذ 
وُم�ش��تجّدٌة  ثابت��ٌة  فكري��ٌة  ق�شاي��ا  ُتط��َرح 
ه  ز الرواب��ط الجتماعية، وُتوجِّ كالت��ي ُتع��زِّ
اإل��ى احت��رام المخالفي��ن، وُتناِه���ُص الُفرق��َة 
حي��اًة  ين�ش��د  لم��ن  َري��ِن  الُمدمِّ َف  والتَّط��رُّ

كريمًة.

األستاذة أسماء محمد الهاشم 
)كاتب واإعالمية( 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ سالم آل مرعي اليامي
وفكر  و«وجد  البوح«،  »ثورة  موؤلف  واأديب،  )كاتب، 

و�شجن«، ورواية »حكومة بنت اإكحيالن«( 

كل  تج��اوز  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى 
الحواج��ز واأ�ش��هم بعمل��ه ون�ش��اطه للرق��ي 
بثقاف��ة وفك��ر المجتم��ع، وج��ذب المثقفي��ن 
م��ن كاف��ة جهات الوطن للم�ش��اركة والثراء 
اإن  ب��ل  واإبداعاته��م.  واأفكاره��م  باآرائه��م 
المنت��دى يك��ّرم الثقاف��ة الحقيقي��ة ويق��دم 
الإب��داع ال��ذي ق��د ل يج��د من يقدم��ه. وقد 
كان ل��ي ال�ش��رف اأن اأك��ون اأح��د �شي��وف ه��ذا 
المنت��دى ال��ذي تعّد الم�ش��اركة في��ه تكريًما 
م��ن ن��وع ممي��ز، ك��ون م��ن ي�ش��رف علي��ه نخبة 
م��ن اأه��ل الفك��ر والمعرف��ة وتوجهه��م وطني 
بعيًدا عن اأي انتماء لغير الفكر الم�ش��تنير.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتورة ايمان الحمود
)اإعالمية ومذيعة في اإذاعة مونت كارلو ( 

لأنن��ا  بالفخ��ر  ن�ش��عر  اأن  جميًع��ا  علين��ا 
واكبن��ا نجاح م�ش��روع ثقاف��ي وتنويري تمكن 
خ��الل ع�ش��رين عاًم��ا م��ن جم��ع ق��ادة الفك��ر 
واأ�شح��اب ال��راأي تح��ت مظلت��ه، لي�ش��اهموا 
ف��ي تعزي��ز لبن��ة الح��وار ويفتح��وا للجمه��ور 
ناف��ذة عل��ى واق��ع ق��د ي�شب��ح اأجم��ل اإذا م��ا 
تكاتف��وا لنب��ذ خالفاته��م، خالفات اكت�ش��فنا 
اأنه��ا اأ�شغ��ر بكثي��ر من حج��م الجعجع��ة التي 
كانت ت�شنعها عقول فارغة، لعبت على اأوتار 

الأحق��اد التاريخي��ة.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور عادل محمد الُعمري
بجامعة  الم�شاعد  الإ�شالمية  الدرا�شات  )اأ�شتاذ 

الق�شيم(

اإن الأه��داف الت��ي ين�ش��دها المنت��دى مم��ا 
يع��زُز م�ش��توى ج��ودة الحي��اة، والت��ي ه��ي من 
�شم��ن روؤي��ة �ش��مو ول��ي العه��د ٢٠٣٠م، ف��ال 
ح�ش��ارَة ول بن��اء، دون تعاي���ٍص ح�ش��اري، 
تطوي��ر  واإن  ودين��ي،  مذهب��ٍي  وت�ش��امٍح 
نم��ط الحي��اة وجودته��ا يق��وم عل��ى محارب��ة 
المه��ددات الطائفي��ة الحزبي��ة المذهبي��ة، 
وكذل��ك المه��ددات العرقي��ة والمناطقي��ة، 
واأح�ش��ُب اأن المنت��دى مم��ا يتبن��ى مث��ل تل��ك 
ال��روؤى الوطني��ة التي تعتبر من اأهم اأ�ش��باب 

ا�ش��تقرار ال��دول والمجتمع��ات.
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48

قالوا في المنتدى

)اليمن(

الدكتور محمد أحمد علي المخالفي
باحث �شيا�شي وحقوقي، وزير ال�شوؤون القانونية اليمني 

�شابًقا

اإن دور المنت��دى لي���ص ل��ه ح��دود مكاني��ة 
وزماني��ة، ب��ل �ش��يظل مطلوب��ًا ف��ي الحا�ش��ر 
والم�ش��تقبل لي���ص لتحقي��ق اأه��داف التنوي��ر 
والحداث��ة والمعا�ش��رة فح�ش��ب ب��ل م��ن اأجل 
تعظيم القوا�ش��م الم�ش��تركة بين المواطنين 
بمختلف انتماءاتهم المناطقية والمذهبية 
وال�ش��اللية، كم��ا �ش��اهم المنت��دى في تعريف 
المثق��ف العرب��ي على وج��ود ثقافة ع�شرية 
ف��ي وطن��ه واإل��ى ح��د كبي��ر اأث��ر ف��ي ت�شورات 
الكثيرين عن المثقف في هذا البلد وثقافته 

الع�شرية.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ حسن علي آل جميًعان
كاتب وتربوي، مهتم بق�شايا ال�شباب والتجديد 

جدي��دة  بهوي��ة  الثالث��اء  منت��دى  ج��اء 
وخط��اب جدي��د، فه��و موؤ�ش�ش��ة مدني��ة غي��ر 
ربحي��ة، وتتي��ح للكفاءات بجميع ت�ش��كالتها 
جمي��ع  ف��ي  طاقاته��ا  واإب��راز  بالتح��دث 
التخ�ش�ش��ات، حي��ث تج��د رج��ل الدي��ن ف��ي 
ج��وار المثق��ف عل��ى طاول��ة واح��دة، وه��ذا 
غي��ر ماأل��وف قب��ل تاأ�شي���ص المنت��دى اإل ف��ي 
ا، تح��ول هذا ال�ش��يء اإلى  ح��الت ن��ادرة ج��دًّ
اأم��ر واق��ع وغي��ر م�ش��تغرب فيما بع��د، ومحل 

قب��ول اجتماع��ي كذل��ك. 
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50

قالوا في المنتدى

)لبنان(

األستاذ حمزة عليان
)اإعالمي وباحث، موؤ�ش�ص مركز المعلومات والدرا�شات 

في القب�ص الكويتية(

يكف��ي اأن ت�ش��تعر�ص اأ�ش��ماء المحا�شري��ن، 
حت��ى ت�ش��ل اإلي��ك كمراق��ب »هوي��ة« ه��ذا 
المنت��دى، الذي يوؤ�ش��ر لنفت��اح جديد، قائم 
عل��ى المكا�ش��فة والم�شارح��ة بهم��وم الوط��ن 
واأبنائ��ه وعل��ى قاعدة اأن المملكة تجمع ول 
تف��رق، تحت�ش��ن ول تنّف��ر. منت��دى الثالث��اء 
اأ�ش��به ببو�شل��ة الوطن، منها تقي���ص حرارته 
وتع��رف حيويت��ه، ف��ي عي��ون اأبنائ��ه.. مركز 
معرف��ي بامتي��از، ف��ال تم��ر ذك��رى اأو منا�ش��بة 
اأو ي��وم عالم��ي، اإل وتج��د منت��دى الثالث��اء 

حا�شرًا. 
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51

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ علي غرم اهلل الدميني
)اأديب و�شاعر، موؤ�ش�ص »منتدى الحوار والإبداع« (

ه��ذا المنت��دى �ش��رب خ�ش��رة بقاي��ا غاب��ات 
الآم��ال  عل��ى  وانفت��ح  القطي��ف،  نخي��ل 
الم�ش��تركة الت��ي تحف��ل به��ا قل��وب مثقف��ي 
الوط��ن من مختلف مناب��ع الحياة فيه، حتى 
غدا حقول من خ�شب ل تغيب خ�شرتها ول 
زه��و موا�ش��مها واآمالها عن عي��ون محبيه. اإن 
م��ا يدعوني لالحتف��اء به يعود اإلى فاعليته 
الجتماعي��ة والثقافي��ة، عب��ر م��ا يتبن��اه 
م��ن تر�ش��يخ لقي��م ثقاف��ة الح��وار وقب��ول 
الختالف والتعاي���ص والتعددية والهتمام 

بق�شاي��ا حق��وق الإن�ش��ان.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك
)كاتب واأديب وناقد، اأ�شتاذ الأدب العربي في جامعة 

الملك �شعود(

�ش��وء  نقط��ة  لي���ص  ه��و  الثالث��اء  منت��دى 
فح�ش��ب، ب��ل دائ��رة م�ش��عة الأن��وار في �ش��ماء 
المجتم��ع ال�ش��عودي، وف��ي �ش��ماء الثقاف��ة 
العربية والإ�ش��المية والعالمية اأي�شا، فمنذ 
انطالقت��ه تميزت خططه وبرامجه بانفتاح 
ب�ش��ائر  وحمل��ت  المجتم��ع  مكون��ات  عل��ى 
النفتاح الوا�ش��ع على كل الفئات في الوطن، 
وكذل��ك الت�شمي��م عل��ى النج��اح في الر�ش��الة 
المعرفي��ة الت��ي تبناه��ا، و�ش��عى لتحقيقه��ا، 
ول��م يح�ش��ر ن�ش��اطه ف��ي مدينة واح��دة، ول 

منطق��ة واح��دة. 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ يوسف بن مسلط الحربي
ال�شعودية  الجمعية  فرع  مدير  واأديب،  )كاتب 

للثقافة والفنون بالدمام(

للمنت�دى دور كبي�ر في ن�ش�ر المنتج الفكري 
والتعري�ف  والب�ش�ري  والفن�ي  والأدب�ي 
نق�دي  بن�اء  ب�ش�كل  ومواكبت�ه  ب�شانعي�ه 
ومتفاع�ل وحي�وي، وه�و م�ا �ش�اهم ف�ي خل�ق 
اأث�ر ب�ارز ومه�م عل�ى عدي�د الم�ش�تويات م�ن 
والمب�ادرات  والبرام�ج  الأن�ش�طة  خ�الل 
والتكريم�ات والمعار��ص والهتمام بال�ش�اأن 
الثقافي الوطني واإ�ش�عاعه العربي والدولي 
الملمو�ش�ة  والبرام�ج  الأن�ش�طة  خ�الل  م�ن 
والفترا�شي�ة الت�ي ل�م تتوّق�ف وا�ش�تمّرت 
ف�ي خل�ق �ش�ورة جدي�دة حيوي�ة ون�ش�يطة 

ال�ش�عودية. الثقاف�ة  ع�ن 
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54

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ زكي عبد اهلل الميالد
)كاتب وباحث، رئي�ص تحرير مجلة »الكلمة«(

خ��الل العقدي��ن الما�شيي��ن واك��ب »منت��دى 
حراك��ه  ف��ي  الع��ام  الم�ش��هد  الثالث��اء« 
الثقاف��ي والجتماعي متفاعاًل معه، م�ش��جاًل 
ح�ش��وًرا مت�شاع��ًدا عل��ى ال�شعي��د المحلي في 
طور، ثم على ال�شعيد الوطني ال�ش��عودي في 
ط��ور اآخ��ر، ث��م عل��ى ال�شعي��د الخليج��ي ف��ي 
ط��ور ثالث، داعي��ا اإلى الحوار وتنميته حول 
مختل��ف الق�شاي��ا الثقافي��ة والجتماعي��ة، 
�ش��اعيا اإل��ى التوا�ش��ل وتج�ش��ير العالق��ة م��ع 
النخ��ب المثقف��ة داخ��ل الوط��ن وخارج��ه، 

متاأم��ال لأن يك��ون موؤ�ش�ش��ة ثقافي��ة رائ��دة.
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55

قالوا في المنتدى

)السعودية(

 األستاذ حسين علي شبكشي
)اإعالمّي ورجل اأعمال، وع�شو مجل�ص اإدارة موؤ�ّش�شة 

حافة والّن�شر ( ُعكاظ لل�شّ

اإن اأح��د اأه��م اأ�ش��باب ا�ش��تدامة المنت��دى هو 
تحوله المتاأني من مبادرة فردية �ش��خ�شية 
اإل��ى عم��ل موؤ�ش�ش��ي مبن��ي عل��ى الحوكم��ة 
والتقييم والم�شوؤولية الجماعية للقرارات، 
حي��ث يت��م تقيي��م اأعم��ال المنت��دى ب�ش��ورة 
مهني��ة واحترافي��ة ويت��م الأخ��ذ وبمنته��ى 
بكاف��ة القتراح��ات  الجدي��ة والهتم��ام 
والتو�شي��ات المقدم��ة. عق��دان م��ن الزم��ن 
كان المنت��دى يعم��ل بج��د وتركي��ز لأج��ل 
حت��ى  والمعرف��ة  التوا�ش��ل  ج�ش��ور  بن��اء 
اكت�ش��ب احت��رام وتقدي��ر �ش��ريحة عظيم��ة 

م��ن الو�ش��ط الثقاف��ي ف��ي المملك��ة. 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذة زينب أحمد حفني
)كاتبة وروائية، �شدر لها ١٥ كتابا بينها ثمان روايات 

ترجمت بع�شها لعدة لغات(

يلف��ت انتباه��ي ف��ي ه��ذا المنت��دى؛ عنايت��ه 
بالت�ش��امح الدين��ي م��ع �ش��عوب الأر���ص كاف��ة، 
وتم�ش��كه بفكرة التعاي���ص ال�ش��لمي م��ع اأبناء 
الوط��ن الواح��د، الذي غدونا بحاجة ما�ش��ة 
اإليه مع ارتفاع نبرة التطّرف بكافة اأ�شكاله، 
ونب��ذ العن�شرية المقيتة وتقّبل الآخر دون 
النظر لمذهبه الديني اأو العرقي، اإلى جانب 
حر�ش��ه عل��ى تقري��ب وجه��ات النظ��ر بي��ن 
اأطي��اف النخب��ة، ودعمه الم�ش��تمر للمواهب 
ال�ش��ابة م��ن الجن�ش��ين، واإبرازه ل��دور المراأة 
وبم��ا قّدمته من اإنج��ازات لتطوير مجتمعها.
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قالوا في المنتدى

)السودان(

الدكتور الصادق عبد اهلل الفقيه
لمنتدى  ال�شابق  العام  الأمين  �شوداني،  )دبلوما�شي 

الفكر العربي(

يب��ذل المنت��دى جه��دا ا�ش��تثنائيا لإع��داد 
م��كان دائ��م لح��وار ال��راأي، واإعم��ال الفك��ر، 
واإثراء الّنقا�ص الثقافي، ورفد المجتمع بكل 
الأف��كار الجدي��دة، فالأف��كار يمك��ن اأن تعّرف 
وتغي��ر وتط��ور المجتم��ع، وبه��ذا الفهم �ش��عى 
المنتدى لو�شع اأ�ش�ص لحياة ثقافية وفكرّية 
��ن للمتعط�ش��ين للمعرف��ة اأّن��ه  �شّحّي��ة، وَبيَّ
حا�ش��م في رعاية ما و�شعه لنف�ش��ه من لوائح 
و�شيا�ش��ات ُتق��ّدر حري��ة الأف��كار، وتحم��ي 
ب�شرام��ة وباأمان��ة حالة الوئ��ام الجتماعي، 
ودور المفّكري��ن والمثقفي��ن وعلم��اء الدي��ن 
والجمه��ور في تر�ش��يخ قي��م التاآخ��ي والتاآلف 

والت��اآزر والت�شام��ن. 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور زيد بن علي الفضيل
)كاتب وباحث، متخ�ش�ص في تاريخ جنوب الجزيرة 

العربية، ومهتم بالتاريخ الثقافي والفكري(

القطيفي��ون  اأق��ام  كذل��ك  الثالث��اء  ف��ي 
بال�شاحل ال�شرقي للمملكة العربية ال�شعودية 
بفعاليات��ه  الزاخ��ر  الثقاف��ي  منتداه��م 
وبرامجه و�شيوفه، ليكون بعد مرور ع�شرين 
عاما من البذل والعطاء اأحد اأهم الموؤ�ش�شات 
الثقافية الأهلية لي���ص على ال�شعيد المحلي 
ف��ي المنطق��ة ال�ش��رقية وح�ش��ب، واإنم��ا عل��ى 
وكان  ��ا.  اأي�شً والخليج��ي  الوطن��ي  ال�شعي��د 
نجاحه��م كبي��را ف��ي تحقي��ق م��ا رام��وا اإلي��ه 
م��ن اأه��داف وغايات، كم��ا اأن تزايد مهاراتهم، 
وتن��وع برامجه��م وُهويات �شيوفه��م، لهو اأكبر 

دلي��ل عل��ى متان��ة مثابرته��م.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور إحسان علي بو حليقة
)كاتب وم�شت�شار اقت�شادي،  ع�شو �شابق في مجل�ص 

ال�شورى (

اأن��ه  ه��ي  للمنت��دى  الأ�ش��مى  الممار�ش��ة 
بوتقة باأبواٍب م�ش��رعة وقلٍب م�ش��رق وعقٍل 
مفت��وح. ه��و ح�ش��ٌن �شغير لوط��ٍن كبير، جمَع 
عل��ى امت��داد عم��ره كل الأف��كار والم�ش��ارب 
والطي��اف باأريحي��ة ل ُتب��ارى. فالمنت��دى 
ال�شالح��ة دون ه��وادة،  َماَر���َص المواطن��ة 
ور�ش��م طريقًا لم ي�ش��بقه اإليها اأحد، ف�ش��لكها 
وق��د َق��لَّ �ش��الكوها. فهن��اك م��ن يحدثك عن 
الُلحمة الوطنية بكلماٍت ل تتعدى �ش��فاهُه، 
وهن��اك »منت��دى الثالث��اء« حي��ث تعزي��ز 

الُلحم��ة ه��و المرتك��ز والأ�شا���ص.  
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور محمد مهدي الخنيزي
�شابق في مجل�ص هيئة  ال�شورى، ع�شو  )ع�شو مجل�ص 

حقوق الإن�شان( 

م��ا ي�ش��دك ف��ي ه��ذا المنت��دى »واأن��ت ق��ادم 
م��ن خ��ارج المنطق��ة« ه��ي ال��روح الحميمي��ة 
وترحي��ب،  اأريحي��ة  ب��كل  ت�ش��تقبلك  الت��ي 
والنفت��اح العقالن��ي الذي ي�ش��ود اأجواءه في 
ح��وار دون قل��ق اأو توتر، فهو ظاهرة ثقافية 
والمجتم��ع  الم�ش��وؤولين  واأو�ش��ي  متمي��زة، 
بدع��م هذا المنتدى مادي��ًا ومعنويًا، وتوفير 
اأر�ص منا�ش��بة لبناء مقر دائم له من منطلق 
ت�ش��جيع الحرك��ة الثقافي��ة ف��ي المملك��ة، 
لموؤ�ش�ش��ة ثقافي��ة تراك��م  وحت��ى يتح��ول 
ه��ذا النت��اج الثقاف��ي المعرف��ي ال��ذي وف��ره 

المنت��دى.                       
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ حمود عبدالعزيز المزيني
التجارية  الغرفة  في  �شابق  ع�شو  وموؤرخ،  )كاتب 

وال�شناعية بمحافظة المجمعة( 

اإن م��ن يطل��ع عل��ى قائم��ة �شي��وف المنت��دى، 
طوال موا�شمه ال�شابقة يرى اأن هناك توجها 
وا�شحا لإحداث نقلة حقيقية في التوا�شل 
بي��ن مختل��ف اأطي��اف المجتم��ع ال�ش��عودي، 
حي��ث اأن الم�ش��اركين ف��ي برامج��ه يف��دون 
م��ن مختل��ف المناط��ق وه��م ذوي اتجاه��ات 
فكرية ومذهبية مختلفة. كما اأن منا�شبات 
التكريم المو�شمية التي اأقامها المنتدى في 
احتفال��ه ال�ش��نوي �ش��ملت �ش��خ�شيات فكرية 
معروف��ة عل��ى ال�شعيد الوطن��ي ومن مختلف 

المناط��ق والخلفيات.
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قالوا في المنتدى

)لبنان(

الدكتور محمد السماك
الإ�شالمي،  والفكر  وال�شيا�شة  العلوم  في  )باحث 
الإ�شالمية  الوطنية  للجنة  العام  والأمين 

الم�شيحية للحوار( 
اأن م��ا يق��وم ب��ه منت��دى الثالث��اء، م��ن خ��الل 
�شل�ش��لة الن��دوات الت��ي ينظمه��ا عل��ى م��دار 
العام، يجعله اأن يكون منارة ثقافية ت�شارك 
المملك��ة  ف��ي  اأخ��رى  من��ارات عدي��دة  م��ع 
ف�شائه��ا  اإ�ش��اءة  ف��ي  ال�ش��عودية  العربي��ة 
الفك��ري الوا�ش��ع، علم��ًا ومعرف��ة وثقافة. اإن 
اهتم��ام المنت��دى بال�ش��لم الأهل��ي والتعاي���ص 
المجتمع��ي ورفع��ه راي��ات الت�ش��امح الدين��ي 
والتعددي��ة والتن��وع، يوؤهل��ه للم�ش��اركة ف��ي 
مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تعتر���ص دولن��ا 
ومجتمعاتن��ا ال�ش��المية ف��ي م�ش��ارق الدني��ا 

ومغاربه��ا.
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63

قالوا في المنتدى

)لبنان(

األستاذ زياد عبد الصمد
العربية  المنظمات  ل�شبكة  التنفيذي  )المدير 

غير الحكومية للتنمية( 

لق��د كن��ت �ش��اهدًا حي��ًا عل��ى تط��ور ه��ذه 
المب��ادرة وتقدّمه��ا م��ن خ��الل متابعت��ي له��ا 
عب��ر التقاري��ر الأ�ش��بوعية الت��ي يوّزعه��ا 
القائم��ون عليه��ا عل��ى اأ�شدقائه��م المتابعين 
ف��ي المنطقة العربي��ة، وقد لفتتني الجراأة 
في اقتحام موا�شيع مهمة ت�ش��اعد المجتمع 
وانق�ش��اماته  اأزمات��ه  م��ن  الخ��روج  عل��ى 
ومعالجة التحديات الكثيرة التي تواجهه. 
وي�ش��كل المنت��دى نموذج��ًا ل��كّل النا�ش��طين 
ف��ي مج��الت التنمي��ة وحق��وق الن�ش��ان ف��ي 
منطق��ة تواج��ه الكثي��ر م��ن التحدي��ات التي 

تعي��ق الجه��ود التنموي��ة. 
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64

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الشيخ فيصل عبداهلل العوامي
الدرا�شات  العديد من  )عالم دين وباحث، �شدرت له 

في القراآنيات والعلوم الدينية( 

لق���د عم���ل منت���دى الثالث���اء الثقاف���ي ف���ي 
اتجاهي���ن متبادلي���ن، فم���ن ناحي���ة ا�ش���تغل 
عل���ى التعري���ف بالمنج���ز الأهل���ي المحل���ي 
واإب���رازه عل���ى ال�شعي���د الوطن���ي، كالأعم���ال 
الفني���ة المتنوعة والمب���ادرات الجتماعية 
المنج���زة  الأكاديمي���ة  وال�ش���خ�شيات 
وال�شباب الموهوبين وغير ذلك، ومن ناحية 
اأخ���رى اهت���م بتعزي���ز التوا�ش���ل م���ع مختل���ف 
الخب���رات والمخت�شين في الدائرة الوطنية 
وا�ش���تقطابهم للم�ش���اركة في فعل ثقافي جاد 
يتمي���ز بالح���وار المتب���ادل ومناق�ش���ة الآراء 

والأف���كار.
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65

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ أثير إبراهيم السادة
)كاتب، مهتم بالم�شرح وفن الت�شوير( 

بمثاب��ة  الثقاف��ي  الثالث��اء  ليال��ي  كان��ت 
ماآدب ثقافية، بها من �شنوف الفن والثقافة 
وال�شيا�ش��ة والقت�ش��اد، وكال�ش��احل ال��ذي 
ينتم��ي اإلي��ه، يبقى في مد وجزر في عالقته 
لالأ�ش��ماء  ا�شطي��اده  وف��ي  الح�ش��ور،  م��ع 
والعناوين، لكنه يظل بحرًا ثريًا لمن يبحث 
عن �شالته هناك، فموا�شيعه حتمًا تالم���ص 
بنحو اأو باآخر م�شاحة من اهتمامات النا�ص، 
وتذه��ب به��م اإل��ى �ش��احات الح��وار حوله��ا 
وفيه��ا، م�ش��ددة عل��ى اأهمي��ة الحوار كطق���ص 

م��ن طقو���ص الحياة.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

السفير عبد اهلل بن يحيى المعلمي
لدى  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الدائم  )المندوب 

الأمم المتحدة( 

يط��ل علين��ا المنت��دى كل اأ�ش��بوع باأطروحات 
جديدة للحوار الثقافي واإ�ش��راقات متجددة 
م��ن الإبداع الفكري والأدبي والفني، ويهبنا 
�ش��احة لتالق��ي الأف��كار وتبادله��ا واثرائه��ا. 
واأن يك��ون ه��ذا كل��ه �ش��ادًرا م��ن القطي��ف 
يحم��ل في طياته معان عديدة ويرفع رايات 
مجي��دة، م��ن اأهمه��ا اأن وطنن��ا واح��د يجم��ع 
بي��ن اأبنائ��ه م��ن اأق�ش��ى ال�ش��رق اإل��ى اأق�ش��ى 
الغ��رب، واأن وحدتن��ا الوطني��ة ل يمك��ن اأن 
يوؤث��ر عليه��ا اأحد باأه��واء خارجية ول بعقد 

داخلية. 
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67

قالوا في المنتدى

)مصر(

الدكتور أحمد سماحه
مركز  في  ثقافي  م�شت�شار  واإعالمي،  وناقد  )كاتب 

الأدب العربي، ع�شو اتحاد كّتاب م�شر والعرب( 

تاري��خ وروؤى، وت�شمي��م وفعالي��ة، تجعلن��ا 
ندع��و وزارة الثقاف��ة اأن ت�ش��جع وتدعم هذا 
المنت��دى وما ي�ش��ابهه ل��دوره الثقافي الجاد 
والتنوي��ري ال��ذي ل يعت��رف بالمناطقي��ة 
اأو المذهبي��ة اأو غيره��ا م��ن العوام��ل الت��ي 
توؤث��ر ف��ي بني��ة المجتم��ع �ش��لبيا. اإنن��ي هن��ا 
اأق��دم �ش��هادة متوا�شع��ة لجه��د كبي��ر ي��وازي 
ب��ل ويزي��د ع��ن جه��ود وفعالي��ات موؤ�ش�ش��ات 
ثقافي��ة عدي��دة، جه��د يتعدى الم��كان الذي 
ب��ل  الوط��ن،  اإل��ى جغرافي��ة  من��ه  ينطل��ق 

والعال��م العرب��ي اأحيان��ا.
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68

قالوا في المنتدى

)العراق(

الدكتور عبد الحسين شعبان
وخبير  الدولي،  القانون  اأ�شتاذ  ومفكر،  كاتب  )اأكاديمي، 
في ميدان حقوق الإن�شان، ونائب رئي�ص جامعة الالعنف 

)بيروت( 

الموؤ�ش�ش��ون  ل��ك  يق��ّدم  توا�ش��ع  ب��كل 
والم�ش��رفون تجربته��م ف��ي تاأ�شي���ص »منتدى 
الثالث��اء الثقاف��ي«، عل��ى الرغ��م م��ن اأنه��ا 
اأنه��ا  والواق��ع  ومتمّي��زة؛  رائ��دة  تجرب��ة 
تجرب��ة تاأ�شي�ش��ية تاأ�شيلي��ة لف�ش��اء متن��ّوع 
باأفق مفتوح يّت�شع لحوارات خ�شبة ومعرفية 
ت�ش��ارك في��ه كوكب��ة لمع��ة م��ن المثقفي��ن 
والعاملي��ن  والباحثي��ن  والأدب��اء  والكّت��اب 
ف��ي ال�ش��اأن الع��ام، ج��رى تاأطيرها ف��ي ندوات 
وا�ش��ت�شافات ولق��اءات ومحا�شرات ومعار�ص 
وكت��ب واآداب وفن��ون �ش��ملت مئ��ات الفعاليات 
وال�شخ�شيات النافذة وفي الحقول الثقافية 

المختلف��ة.
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69

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ سعد عبداهلل الغريبي
)كاتب و�شاعر وناقد اأدبي، ع�شو في عدة موؤ�ش�شات 

اأدبية( 

اإن اإن�ش��اء المنت��دى ل��م يك��ن طلب��ا للوجاه��ة 
الجتماعي��ة؛ ب��ل تلبي��ة لحاج��ة من�ش��ئيه 
ويوث��ق  المثقفي��ن  يجم��ع  لإط��ار  الما�ش��ة 
العالقة بينهم وي�ش��هم ف��ي معالجة الق�شايا 
الثقافي��ة والجتماعي��ة ومناق�ش��تها متخذا 
م��ن الح��وار اله��ادئ المت��زن و�ش��يلته لذل��ك. 
اإن منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي، - وم��ع اأن��ه 
منت��دى اأهل��ي - اإل اأن��ه موؤ�ش�ش��ة له��ا مجل���ص 
اإدارة يتاأل��ف من عنا�شر فاعلة وقادرة على 
تحقيق اأهداف المنتدى، وهيئة ا�شت�ش��ارية 
من �شخ�شيات اإعالمية وثقافية بارزة تقدم 

ال�شت�ش��ارات لإدارة المنت��دى.
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70

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور منصور عبدالجليل القطري
)كاتب ومدرب في مجال ال�شلوك الإداري، ومدير عام 

اإدارة البرامج بمعهد الإدارة العامة �شابًقا( 

اإن مجموع الأن�ش��طة التي يمار�شها المنتدى، 
تعك���ص باأ�شلوب ما فل�شفة القوة الناعمة في 
قي��ادة التغيي��ر والرق��ي المجتمع��ي والت��ي 
تاأت��ي من�ش��جمة م��ع دور وزارة الثقاف��ة ف��ي 
مملكتن��ا الحبيب��ة الت��ي ت�ش��عى اإل��ى ترجم��ة 
روؤي��ة ٢٠٣٠ عب��ر ممار�ش��ات اأن�ش��طة مهم��ة 
ف��ي �ش��احة الإدارة الثقافي��ة. المنت��دى ف��ي 
تقدي��ري يمثل قوة ناعمة �ش��عودية توؤ�ش���ص 
لبني��ة واأر�شي��ة واعي��ة للعم��ل والتوا�ش��ل مع 
اأبن��اء الوط��ن الواح��د وف��ق عم��ل موؤ�ش�ش��ي 
اأدبائن��ا  م�ش��اركات  في��ه  تتجل��ى  ومنهج��ي 

ومثقفين��ا وقنانين��ا. 
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71

قالوا في المنتدى

)فلسطين(

الدكتور إياد البرغوثي
)باحث واأكاديمي، رئي�ص ال�شبكة العربية للت�شامح( 

ت�ش��كل ا�ش��تطالعات ال��راأي الت��ي يق��وم به��ا 
المنت��دى اأم��را في غاي��ة الأهمية، فهي تدل 
على حر�ص المنتدى على معرفة راأي النا�ص 
بالموا�شي��ع، كم��ا ت��دل اأي�ش��ا عل��ى رغب��ة 
ف��ي اأخ��ذ راأي الجمه��ور واهتمامات��ه بعي��ن 
العتب��ار ف��ي ن�ش��اطاته المقبل��ة، مم��ا ي��دل 
عل��ى توا�ش��ع المثقف الذي ي�ش��عر اأنه دائما 
بحاجة اإلى �شلة حقيقية بالنا�ص، لأن غير 
ذل��ك يدخل��ه ف��ي العزل��ة وال�ش��تعالء وه��و 
المر���ص ال��ذي ي�شي��ب كثي��را م��ن المثقفي��ن 
في�شل��ون درج��ة يخاطب��ون فيه��ا اأنف�ش��هم 

. فقط
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72

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذة هدى القصاب
مجل�ص  في  �شابق  وع�شو  �شابًقا،  تربوية  )م�شرفة 

اإدارة منتدى الثالثاء الثقافي( 

ف��ي  وفاع��اًل  هام��ًا  دورًا  المنت��دى  لع��ب 
الم�ش��هد الثقاف��ي عل��ى امت��داد رقع��ة الوط��ن 
منذ ع�ش��رين عامًا، اأي منذ مرحلة تاأ�شي�شه، 
ول ي��زال حت��ى ه��ذا الي��وم متوه��ج الن��ور 
والعط��اء. اأ�ش��تطيع الق��ول اإن تجربت��ي م��ع 
منتدى الثالثاء الثقافي ومتابعتي لأن�شطته 
وفعاليات��ه المتنوع��ة ع��ن ق��رب، اأك�ش��بتني 
درج��ة م��ن الوعي بدور المنتدى المتميز في 
تفعي��ل وتطوي��ر الم�ش��هد الثقاف��ي الوطن��ي، 
وهو ما قادني اإلى الوقوف على جوانب نجاح 
وا�ش��تمرارية ه��ذا العط��اء وه��ذا التاأل��ق وهو 

ف��ي عام��ه الع�ش��رين.
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73

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذة هدى عبداهلل الدغفق
اجتماعي��ة  درا�ش��ات  له��ا  و�شحفي��ة،  )�ش��اعرة 

 ) فل�ش��فية و

ه��ذا التن��وع ف��ي الط��رح، م��ن ناحي��ة اختي��ار 
الموا�شيع الأدبية وتوقيتها مع المنا�ش��بات 
العالمي��ة، اأو من ناحي��ة الكيفية التي تقدم 
به��ا الموا�شي��ع، وح�ش��ن اختي��ار ال�شي��وف، 
تجع��ل م��ن عم��ل المنت��دى ن�ش��اًطا ممي��ًزا 
وجاذًب��ا، وخا�ش��ة اأن��ه يتي��ح المج��ال اأم��ام 
وال�ش��عراء  الكت��اب  م��ن  ��ا  اأي�شً المبتدئي��ن 
بالم�ش��اركة بتقدي��م انتاجه��م الأدب��ي اأم��ام 
جمه��وره، مم��ا يف�ش��ح له��م الطري��ق لموا�شلة 

عمله��م الإبداع��ي ف��ي ه��ذا المج��ال.
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74

قالوا في المنتدى

)قطر(

أ.د عبد الحميد إسماعيل األنصاري
والقانون  ال�شريعة  كلية  عميد  وباحث،  )كاتب 

بجامعة قطر �شابًقا( 

بمحافظ��ة  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى 
القطي��ف، من��ارة ثقافي��ة ت�ش��ع ن��ورًا هادي��ًا 
للعق��ل ومثري��ًا للوج��دان ف��ي ه��ذه المنطقة، 
ول غ��رو فالقطي��ف ذات اإرث ح�ش��اري عريق 
ا�ش��توعب ثقاف��ات واأجنا�ش��ًا متع��ددة تميزت 
بفكر ت�شامحي وحرية فكرية عبر التاريخ. 
ف��ال عجب اأن تبدع هذه المحافظة العريقة 
نخب��ة فكري��ة تمت��از بط��رح ثقاف��ي اإن�ش��اني 
ت�ش��امحي يه��دف اإل��ى اإحياء واإع��الء الجانب 
الإن�ش��اني ف��ي الفك��ر العرب��ي والإ�ش��المي، 
انطالق��ًا م��ن اأن تعزي��ز اإن�ش��انية الإن�ش��ان 
طاقات��ه  لتفعي��ل  الأ�شا�ش��ي  المرتك��ز  ه��ي 

الإبداعي��ة. 
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75

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور عبد الخالق عبداهلل آل عبد الحي
)اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعة الملك �شعود بالريا�ص �شابًقا، 

وع�شو موؤ�ش�ص في الجمعية الوطنية لحقوق الإن�شان( 

الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  يمي��ز  م��ا 
المنتدي��ات  م��ع  وتعاون��ه  انفتاح��ه  ه��و 
داخ��ل  الأخ��رى  الثقافي��ة  والموؤ�ش�ش��ات 
المنطق��ة ال�ش��رقية وخارجه��ا، والحتف��اء 
بالأي��ام الحقوقي��ة العالمية كموؤ�ش��ر وا�شح 
عل��ى الهتم��ام بالبع��د الإن�ش��اني العالم��ي 
لحق��وق الإن�ش��ان وحريات��ه، اإ�شاف��ة اإل��ى 
الحتف��ال بالمنا�ش��بات الوطني��ة كالي��وم 
الوطني في كل عام للتاأكيد على حب الوطن 

وتعزي��ز مفه��وم المواطن��ة.
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76

قالوا في المنتدى

)الجزائر(

األستاذ غريبي مراد
)كاتب وباحث في الفكر( 

تاأ�ش���ص ف��ي واح��ة القطي��ف - الت��ي لعب��ت 
عب��ر التاري��خ دورًا هام��ًا ف��ي الت�ش��الت بين 
الح�شارات كمنطقة عبور وانتقال -، منتدى 
ثقاف��ي ي�ش��تقبل �شيوف��ه ف��ي ليل��ة قل��ب كل 
ا�ش��بوع، ببرام��ج فكري��ة وفني��ة واإعالمي��ة 
ومثي��رة  فري��دة  �شو�ش��يوثقافية  واأن�ش��طة 
للوع��ي والن�ش��اط الجتماع��ي بالمنطق��ة 
الخليجي��ة  والمنطقتي��ن  ب��ل  والوط��ن، 
والعربي��ة ككل، وا�ش��تطاع اأن ينه���ص بمه��ارة 
واجته��اد لأن يك��ون من��ارة اأهلي��ة منفتح��ة 
ب��كل ج��دارة عل��ى الم�ش��هد الثقاف��ي الوطن��ي 

والخليج��ي والعرب��ي.  
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77

قالوا في المنتدى

)لبنان(

القس الدكتور رياض جرجور
الم�شيحي،   � الإ�شالمي  للحوار  العربي  الفريق  عام  )اأمين 

ورئي�ص ُمنتدى التنمية والثقافة والحوار( 

ثقافًي��ا  �شرًح��ا  الثالث��اء،  ُمنت��دى  �ش��كل 
�ش��امًقا خ��دم المنطق��ة والثقاف��ة فيه��ا ف��ي 
اأن�ش��نة  عل��ى  وعم��ل  المج��الت  مختل��ف 
المجتم��ع،  ف��ي  الح��وار  واإث��راء  المعرف��ة 
وم��ن ال�ش��روري الق��ول اإن ه��ذا الُمنت��دى ل��م 
يتعامل مع الثقافة بعين �شّيقة، اأي بمفهوم 
مح�ش��ور ب��ل تط��ّرق اإل��ى وج��وه عدي��دة ف��ي 
الثقاف��ة م��ع جمي��ع تحّدياته��ا، ليجم��ع م��ا 
اللتبا���ص،  ف��ي  وق��ع  م��ا  ويو�ش��ح  تف��ّرق، 
ويزع��زع الح�شري��ة لبن��اء �ش��مولية معطاء، 
ويح��ّول المفاهي��م ال�شيق��ة اإل��ى مفاهي��م 

ثقافي��ة اإن�ش��انّية.
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78

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتورة زينب إبراهيم الخضيري
الثقافي  التفرغ  مبادرة  ورئي�شة  وروائية،  )اأديبة 

بوزارة الثقافة( 

ووجدت��ه  المنت��دى  تجرب��ة  عل��ى  وقف��ت 
نج��ح ف��ي تاأ�شي��ل فك��رة المثق��ف الح��ر الغير 
خا�شع لأيديولوجيا، والذي يهدف اإلى ن�ش��ر 
الوع��ي الثقاف��ي كمثق��ف ع�ش��وي فاع��ل ف��ي 
المجتم��ع، وه��ذه التجرب��ة الت��ي ته��دف اإل��ى 
تج�ش��ير العالق��ات بي��ن النخ��ب الثقافي��ة، 
الق�شاي��ا  وط��رح  الح��وار،  حال��ة  وتعزي��ز 
والموا�شيع التي تهم المجتمع، والتي وقفُت 
عليها �شخ�شيًا، نجحت بف�شل اهلل ثم بف�شل 
الإ�ش��رار والإرادة ف��ي خل��ق اأج��واء ثقافي��ة 
�شحي��ة ت�ش��تقطب فئ��ة المهتمي��ن بال�ش��اأن 

الثقاف��ي.
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79

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ عبد العزيز عبدالرحمن السماعيل
)كاتب ومخرج وممثل م�شرحي، رئي�ص مبادرة الم�شرح 

الوطني، ورئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية العربية ال�شعودية 
للثقافة والفنون( 

اإن ال��� ٢٠ �ش��نة الت��ي م�ش��ت م��ن عم��ر منتدى 
الثالث��اء الثقاف��ي مت�شمنة ع��دد 4٥7 ندوة 
اأ�ش��بوعية وا�ش��ت�شافة 76٣ �شيًف��ا، تعك���ص 
اأول طبيع��ة عم��ل المنت��دى ال�ش��امل وتمي��ز 
ال�ش��تمرار وثب��ات التنظي��م، ول تعك���ص في 
الحقيقة اأهمية المنتدى ودوره الهام الذي 
قدم��ه خ��الل ٢٠ �ش��نة م�ش��ت اإل م��ن خ��الل 
التفا�شيل، والتي اعتقد باأنه تميز فيها اأكثر 
م��ن اأي �ش��يء اآخ��ر م��ن خ��الل ال�ش��ت�شافات 
لأ�ش��ماء م�شوؤولين بارزة وهامة على م�شتوى 

المملك��ة ب�ش��كل عام.
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80

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور إبراهيم سليمان المطرودي
)كاتب، اأ�شتاذ م�شارك في كلية اللغة العربي بجامعة 

الإمام محمد بن �شعود الإ�شالمية( 

منت��دى الثالث��اء ناج��ح، ويدل عل��ى نجاحه، 
ويك�ش��ف عن��ه، معي��ار ال�ش��تمرار والبق��اء، 
حي��ث بق��ي المنت��دى ع�ش��رين عاًم��ا ُي�ش��ارك 
الوط��ن هموم��ه، وي�ش��عى مع��ه ف��ي تثقي��ف 
اأجيال��ه وتكري��م رجال��ه، وخي��ر الأعم��ال 
كم��ا نعل��م اأدومها واأبقاها، ولي���ص بعد البقاء 
وال�ش��تمرار ه��ذه ال�ش��نوات الط��وال حج��ٌة 
اأو�ش��ح واأظه��ر عل��ى نج��اح المنت��دى ومثابرة 
اأهل��ه؛ فلنف��رح لفرحه��م ونبته��ج لبتهاجه��م 

ون��دع اهلل له��م بالتوفي��ق ودوام العط��اء.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور عبد العزيز بن عثمان صقر
)كاتب وباحث �شيا�شي، رئي�ص مركز الخليج لالأبحاث( 

المنت��دى  ف��ي  م�ش��اركتي  زادتن��ي تجرب��ة 
قناع��ة باأهمي��ة وج��ود مث��ل ه��ذه المناب��ر 
الأهلي��ة للح��وار والنقا���ص المفت��وح ح��ول 
ال�شيا�ش��ية  والموا�شي��ع  ال�ش��اعة  ق�شاي��ا 
القائمة، فهي تعتبر و�شيلة تغذية متبادلة 
ف��ي الح��وار مع الجمه��ور حول ه��ذه الق�شايا 
الت��ي تهمن��ا جميًعا ومعرف��ة اآرائهم، وتبادل 
الراأي حولها، وخا�شة اأننا نفتقد لمثل هذه 
المن�ش��ات ال�ش��عبية المنفتح��ة ف��ي مختل��ف 
مناطقن��ا. واأعتق��د اأنه��ا تق��وم ب��دور مه��م 
ف��ي التوعي��ة ال�شيا�ش��ية للمجتم��ع وتن��اول 

مختل��ف الق�شاي��ا م��ن زواي��ا وطني��ة.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

المهندس نبيه عبدالمحسن  البراهيم
وع�شو  �شابًقا،  اأرامكو  ب�شركة  هند�شي  )ا�شت�شاري 

مجل�ص ال�شورى( 

من المنا�ش��بات الجميلة التي ل تن�ش��ى، تلك 
الحتفالي��ة المبهج��ة ف��ي مدين��ة الريا���ص 
الم�شاحبة لمعر�ص الريا�ص الدولي للكتاب 
ع��ام ٢٠١٠م، الت��ي ح�شرته��ا والت��ي ك��ّرم 
في��ه معال��ي وزي��ر الإع��الم والثقاف��ة اآن��ذاك 
الدكتور عبد العزير خوجة منتدى الثالثاء 
والم�ش��رف  موؤ�ش�ش��ه  ف��ي  ممث��ال  الثقاف��ي 
علي��ه الأ�ش��تاذ المهند���ص جعف��ر ال�ش��ايب، 
م��ع مجموع��ة منتدي��ات ثقافي��ة ب��ارزة عل��ى 
الم�ش��توى الوطني من بينها اثنينية الأ�شتاذ 
عب��د المق�ش��ود خوج��ة ومنت��دى الدكت��ور 

را�ش��د المب��ارك ف��ي الريا���ص.
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83

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور سعيد علي الشواف
لمتابعة  المتحدة،  بالأمم  بارز  م�شتقل  )خبير 

تنفيذ اإعالن وبرنامج عمل ديربان( 

يواك��ب المنت��دى الأطروح��ات الم�ش��تجدة 
ف��ي المج��ال الحقوق��ي م��ن خ��الل الن��دوات 
الت��ي ينظمه��ا �شم��ن برامج��ه وي�ش��ت�شيف 
فيه��ا خب��راء وباحثي��ن ون�ش��طاء مهتمي��ن 
به��ذا المج��ال، ولعل��ه يك��ون م��ن المنتدي��ات 
الت��ي  الفري��دة  الثقافي��ة  والموؤ�ش�ش��ات 
و�شع��ت المو�ش��وع الحقوق��ي �شم��ن اأجندتها 
واأ�شبح��ت تتناول��ه بط��رق و�ش��بل متع��ددة، 
ويح�ش��ب للمنتدى اأن هذه التوجهات جاءت 
متوافق��ة م��ع الم�ش��اعي والجه��ود الدولي��ة 
الدولي��ة  والمنظم��ات  المتح��دة  لالأم��م 
الأخ��رى وم��ا تق��وم ب��ه الجه��ات الحكومي��ة 
ومنظم��ات المجتم��ع المدن��ي ف��ي المملك��ة 

العربي��ة ال�ش��عودية.
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84

قالوا في المنتدى

)ليبيا(

الدكتور عبد المنعم الحر
للمنظمة  العام  والأمين  ال�شيا�شية،  العلوم  )اأ�شتاذ 

العربية لحقوق الإن�شان بليبيا( 

ل ب��د من الإ�ش��ادة بال��دور الكبير الذي لعبه 
منت��دى الثالثاء الثقافي في حماية وتعزيز 
الهوية الثقافية العربية والإ�شالمية، وذلك 
من خالل الحلقات الحوارية المنتظمة التي 
يعززها بالنقا���ص والنقد، اإلى جانب اإ�شراك 
المحا�شري��ن المخ�شرمي��ن ب�ش��تى المجالت 
الثقافي��ة  البرام��ج  وتقدي��م  اقت��راح  ف��ي 
والفني��ة الت��ي ت�شب في تحديث برامج عمل 
المنت��دى، الأم��ر الذي �ش��اهم في اإنت��اج اأفكار 
مبدعة؛ كون المثقفين يمثلون عماد عملية 
التطوير والتحديث بما يحملونه من طاقات 

واأفكار وتطلعات.
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85

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتورة نورة إبراهيم الصويان
عام  واأمين  الم�شارك،  الجتماع  علم  )اأ�شتاذ 
الجمعية ال�شعودية للدرا�شات الجتماعية �شابًقا( 

يح�ش��ب للمنت��دى اأن��ه �ش��اهم ف��ي ك�ش��ر ح��دة 
المجتمع��ي  والطائف��ي  الفك��ري  التباع��د 
الإ�ش��كاليات  لق�شاي��ا  وطرح��ه  بتناول��ه 
الفكرية والمذهبية، و�شعيه الدوؤوب في ن�شر 
الوع��ي بمفاهيم حقوق الإن�ش��ان والتعاي���ص 
المجتمعي وال�شلم الأهلي، وكذلك التوعية 
والتنوي��ر بموا�شي��ع التجدي��د الدين��ي، مم��ا 
يوؤث��ر عل��ى ثقاف��ة ووع��ي اأبن��اء المجتم��ع 
خا�ش��ة فئ��ة ال�ش��باب، وه��ذا م��ن �ش��اأنه اأن 
يخل��ق �ش��راكة حقيقي��ة تع��ود بالنف��ع عل��ى 
المجتمع��ي  ال�ش��تقرار  ويع��زز  المجتم��ع، 
خا�ش��ة في هذه المرحل��ة والنقلة النوعية 

الت��ي يم��ر به��ا المجتم��ع ال�ش��عودي. 
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86

قالوا في المنتدى

)البحرين(

الدكتور جاسم محسن المحاري
)اأكاديمي وكاتب �شحفي( 

ياأت��ي المنت��دى كاأح��د الحوا�ش��ن الثقافي��ة 
ال��ذي ت��رك »رغ��م فتاوة عم��ره« اإرث��ًا موؤثرًا 
وحف��ر عمق��ًا بالغ��ًا واأبق��ى �ش��واهد ب��ارزة 
الثقاف��ي  التعط���ص  حال��ة  »اإرواء«  عل��ى 
و�ش��رائح  طبق��ات  مختِل��ف  بي��ن  والفك��ري 
المجتم��ع ال�ش��عودي، بع��د اأْن اأطل��ق العن��ان 
لالأف��كار »الحبي�ش��ة« ف��ي الموؤلف��ات القابع��ة 
عل��ى اأرف��ف المكتب��ات كي تفر���ص ذاتها على 
الم�شهد الجتماعي وُت�شهم في تج�شير الهوة 
الثقافية بي��ن الأجيال وُتبلور خياراتهم في 
طرح متع��دد للق�شايا المجتمعية والتعريف 
والمب��ادرات  الثقافي��ة  البرام��ج  بح��زم 

الجتماعي��ة.
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87

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الشيخ حسن موسى الصفار
ال�شهامات  من  العديد  له  بارزة،  دينية  )�شخ�شية 

الجتماعية والثقافية( 

�ش��الكًا  المنت��دى  اأم��ام  الطري��ق  يك��ن  ل��م 
كان��ت  ب��ل  والرياحي��ن،  بال��ورود  مزروع��ًا 
تعتر�ش��ه العراقي��ل وال�شعوبات، فهناك في 
المجتم��ع م��ن ل ي��روق له الإق��رار بتعددية 
الآراء والأف��كار، واإتاح��ة الفر���ص لعر�شه��ا 
ومناق�ش��تها، وي�ش��ّر عل��ى قم��ع ال��راأي الآخ��ر 
وتجاهله. لكن اإدارة المنتدى اأبدت �شمودًا 
وثبات��ًا تج��اه مختلف العقب��ات وال�شعوبات، 
وظل��ت تواجهه��ا بحكمة وه��دوء، حتى اأخذ 
المنت��دى موقع��ه، واأ�شب��ح اأنموذج��ًا م�ش��رقًا 
عل��ى الم�ش��توى الوطن��ي والإقليم��ي، مم��ا 
جعله يحظى بالتقدير من الجهات الر�شمية 

والأو�ش��اط الثقافي��ة.
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88

قالوا في المنتدى

)الكويت(

الدكتور غانم النجار
ورئي�ص  الكويت،  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  )اأ�شتاذ 

ال�شندوق العربي لحقوق الإن�شان( 

يمث��ل المنت��دى ظاه��رة متمي��زة، حي��ث اأن 
اله��م الثقاف��ي م�ش��األة غي��ر مطروق��ة ب�ش��كل 
عميق، وربما تغلبت اإدارة المنتدى على ذلك 
التحدي باللجوء اإلى التنوع وعدم القت�شار 
عل��ى نمط واحد، رتيب تقليدي، بل الخروج 
من��ه اإل��ى اآف��اق رحب��ة، م��ن كاف��ة تجلي��ات 
بالمبدعي��ن  والحتف��اء  والف��ن  الثقاف��ة 
م��ن �ش��تى المج��الت دون ا�ش��تثناء، لتخ��رج 
م��ن دائ��رة الرتاب��ة، اإل��ى حال��ة متداخل��ة 
الأ�شكال، زاهية الألوان، متعددة الب�شاتين، 

دون اأن يحده��ا اأف��ق.
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89

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ حسين محمد بافقيه
من  العديد  له  �شدرت  ثقافّي،  وموؤرِّخ  اأدبّي  )ناقد 

الموؤلفات في التاريخ الثقافي( 

��ة،  التَّقليديَّ بعمامت��ه  ين��ّي،  الدِّ ��ف  المثقَّ
��ف الحدي��ث، وكاأنَّ  حا�ش��ٌر اإل��ى جان��ب المثقَّ
المنت��دى، ل يري��د ف�ش��ل ه��ذا ع��ْن ذاك، اأْو 
��ٍة ه��ي ج��زء ِم��ْن  كاأنَّ��ه َوِف��ّي لتقالي��َد ثقافيَّ
��ورة القطي��ف ف��ي ُمخّيلتن��ا، ب��ْل ه��ي ج��زء  �شُ
ورة المجتمعات العربيَّة والإ�ش��الميَّة  ِم��ْن �شُ
القديم��ة، نلقاه��ا ف��ي القطي��ف والأح�ش��اء، 
م��ة والمدين��ة  ��ة المكرَّ كم��ا نلقاه��ا ف��ي مكَّ
رة، وف��ي غي��ر ناحي��ٍة ِم��ْن  ��ة المن��وَّ بويَّ النَّ
بالدن��ا، قب��ل اأْن َتْع��ِرف ثقافتن��ا الحديث��ة 
��ورة  ��ف المدن��ّي م�ش��تقلًَّة ع��ْن �شُ هيئ��ة المثقَّ

ين��ّي.  ��ف الدِّ المثقَّ
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90

قالوا في المنتدى

)مصر(

القس الدكتور اندريه زكي
الهيئة  رئي�ص  بم�شر،  الإنجيلية  الطائفة  )رئي�ص 

القبطية الإنجيلية للخدمات الجتماعية( 

ياأت��ي ال��دور التنوي��ري ال��ذي يلعب��ه منت��دى 
الثالثاء الثقافي كاأحد اأهم دعامات الحوار 
المجتمع��ي ف��ي المملك��ة العربية ال�ش��عودية 
والمنطقة العربية باأكملها، ويعتبر نموذًجا 
والكيان��ات  الموؤ�ش�ش��ات  م�ش��اهمة  لكيفي��ة 
ال�ش��عبية  الثقاف��ة  تطوي��ر  ف��ي  المدني��ة 
بطريق��ة يمكنه��ا اأن تحت��وي كاف��ة الآراء، 
الت��ي  ال�ش��تقطابات  ظ��ل  ف��ي  ��ا  وخ�شو�شً
اأ�شبح��ت تعان��ي منه��ا المجتمع��ات العربي��ة، 
الح��وار  لغ��ة  تطوي��ر  عل��ى  الحر���ص  ف��اإن 
والإع��الء م��ن �ش��اأن المواطن��ة وح��ق الجميع 
ف��ي التعبي��ر ع��ن راأي��ه ب�ش��كل م�ش��وؤول وواٍع 

ي�شب��ح اأم��ًرا بال��غ الأهمي��ة.
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91

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ سليمان صالح أبا حسين
اليوم  �شحيفة  تحرير  رئي�ص  واإعالمي،  )كاتب 

�شابًقا ورئي�ص دار ميديا ال�شعودية( 

كب��رت القطي��ف، وكب��ر تمرده��ا، واأ�شب��ح 
منتداه��ا، ال��ذي اأطف��اأ الع�ش��رين عام��ًا، اأح��د 
واأهم ترجمة لهذا التمرد والحب نحو وطن 
غني في تنوعه الفكري، والتنويري، من كل 
اأطي��اف المملك��ة، وه��ذا م��ا كان مطلوب��ًا ف��ي 
�ش��احة فكري��ة غي��ر متع��ددة وقته��ا، راف�شة 
بع�شه��ا لقب��ول الفك��رة، وف��ي اأقط��ار اأخ��رى 
عمل��ت م�ش��اريع مماثل��ة عل��ى تعطي��ل حركة 
منت��دى  م�ش��روعها.  �شياغ��ة  ف��ي  التاري��خ 
الثالث��اء الثقاف��ي عك���ص المعادل��ة، وعم��ل 
عل��ى الوع��ي نح��و الروؤي��ة الوطني��ة اتج��اه 

الم�ش��تقبل.
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92

قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور حسن عبداهلل مدن
والمجتمع،  الثقافة  بق�شايا  مهتم  وباحث،  )كاتب 

�شدرت له عدة كتب ودرا�شات( 

م��ا يثل��ج ال�ش��در التن��وع ف��ي الفئ��ات العمرية 
المختلف��ة للمواظبي��ن عل��ى ح�ش��ور فعاليات 
المنتدى، حيث نلم���ص ح�شورَا لفتًا لل�ش��باب 
م��ن الجن�ش��ين، الذي��ن يج�ش��دون انغرا�ش��هم 
ف��ي الح��راك الثقاف��ي، بم��ا يتمتع��ون ب��ه م��ن 
مهارات جديدة تميز الأجيال ال�شابة عامة، 
وم��ن وع��ي ون�شج يف�شح عنهم��ا ما يطرحونه 
م��ن اأ�ش��ئلة ومن اأفكار، وف��ي هذا لعمري دليل 
عافي��ة لي موؤ�ش�ش��ة منخرط��ة ف��ي ال�ش��اأن 
الثقافي، كونه يعك�ص قدرتها على ا�شتقطاب 

مختل��ف الأجي��ال المختلفة.
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93

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ أحمد محمد المال
)�شاعر، موؤ�ش�ص ومدير مهرجان »اأفالم ال�شعودية«( 

عل��ى  الممي��ز  ح�ش��وره  الثالث��اء  لمنت��دى 
قم��ة المنتدي��ات الأهلي��ة ال�ش��عودية م��ن 
حيث غزارة وتنوع المحتوى المعرفي الذي 
يقدمه، وا�ش��تمراره المنتظم طوال ع�شرين 
عام��ا مت�شل��ة دون انقط��اع، حتى ب��دى لي اأن 
ي��وم الثالث��اء، ال��ذي كان حائ��را بي��ن اأي��ام 
الأ�ش��بوع عل��ى اأي كف��ة يمي��ل، ه��ذا الثالثاء 

امت��الأ بالمنت��دى وانت�ش��ب ل��ه. 
»الثالث��اء« ف��ي تجرب��ة نادرة، ر�ش��م خططه 
الوا�شح��ة والمعلن��ة، وتناوب��ت عل��ى اإدارته 
قي��ادات جماعية، تعاقبت بي�ش��ر و�شال�ش��ة، 
الإدارة  ف��ي  الفري��د  اأ�ش��لوبها  فابتك��رت 

. في��ة لثقا ا
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94

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ محمد حسين الحرز
)كاتب و�شاعر، ع�شو نادي الأح�شاء الأدبي، �شدرت 

له العديد من الكتب في النقد الثقافي(

اأ�ش���ص المنت��دى وعل��ى م��دار ع�ش��رين �ش��نة 
عدة م�شارات في الثقافة، تواكبت وتزامنت 
م��ع بع�شه��ا البع���ص، م�ش��ار اأف�ش��ى العم��ل في��ه 
اإلى �شنع كوادر تمر�شت في �شناعة الثقافة 
واكت�شبت خبرات عديدة في العمل الثقافي، 
ب��ل اأن ه��ذه الخب��رات تحول��ت م��ن جي��ل اإل��ى 
اآخ��ر. وم�ش��ار اآخ��ر ه��و �شن��ع قن��وات توا�ش��ل 
بي��ن الفئ��ات المثقفة، وفتح الطريق وراكمه 
للو�ش��ول اإل��ى تب��ادل الخب��رات والمعرف��ة 
ال�ش��خ�شية، مم��ا ي�ش��ب ف��ي م�شلح��ة الثقافة 

الت��ي تنه���ص بالوطن م��ن العمق. 
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95

قالوا في المنتدى

)البحرين(

الدكتور علي محمد فخرو
الأمناء  مجل�ص  رئي�ص  �شابق،  ووزير  �شفير  )كاتب، 

في مركز درا�شات الوحدة العربّية( 

ع�ش��رين  اإل��ى  المنت��دى  عم��ر  بو�ش��ول 
عام��ا ينتق��ل اإل��ى مرحل��ة الن�ش��ج والخب��رة 
تب��رره  انتق��ال  وه��و  ال��ذات،  وا�ش��تقاللية 
م�شيرة تميزت بت�شامحه وانفتاحه على كل 
التي��ارات الفكري��ة والثقافي��ة والفقهي��ة، 
ف��ال تج��د ف��ي ن�ش��اطاته وحوارات��ه انغالق��ا 
اأو تزمت��ا اأو رهب��ة م��ن المجه��ول. كان بح��ق 
منب��را لل��راأي وال��راأي الآخ��ر وللح��وار بي��ن 
الثقاف��ات، وح��دث ذل��ك في مجتم��ع محافظ 
له خطوطه الحمراء الكثيرة، لكن الحكمة 
واللتزام المو�شوعي المتوازن كانا كفيلين 
بتجنب الإبحار في بحار العوا�شف العربية 

والإ�ش��المية العاتي��ة.
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96

قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ فؤاد فهد الذرمان
)باحث مهتم ب�شئون الفكر والثقافة والإبداع( 

يعتب��ر  الثقاف��ي  الثالث��اء  منت��دى  اإن 
م��ن موؤ�ش�ش��ات المجتم��ع المدن��ي المعني��ة 
بالتنمي��ة الإن�ش��انية وينته��ج اآلي��ات العم��ل 
الموؤ�ش�ش��ي المنظ��م، وق��د تبل��ورت اأجندت��ه 
فاأ�شبح��ت كوليم��ة حافل��ة ت�ش��مل ف��ي كل 
اأم�ش��ية محا�ش��رة رئي�ش��ية ومعر���ص فن��ي 
�ش��خ�شية  وتكري��م  ق�شي��ر  فيل��م  وعر���ص 
وتوقي��ع كت��اب، ور�ش��الته كم��ا اأراه��ا تق��وم 
عل��ى تحقي��ق التكام��ل بي��ن ثنائي��ة النخ��ب 
والجماهي��ر، فم��ن جه��ة ي�ش��هم المنت��دى ف��ي 
تج�ش��ير العالقة وطرح الق�شايا بين النخب 
الثقافي��ة، كم��ا يحر�ص في مج��ال الجماهير 
على تعزيز الحوار ون�ش��ر الوعي الثقافي في 

جمي��ع فئ��ات المجتم��ع.
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97

قالوا في المنتدى

)السعودية(

لواء طيار ركن متقاعد 

عبد اهلل بن عبد الكريم السعدون
)كاتب وع�شو مجل�ص ال�شورى( 

الت��ي  المنت��دى  ه��ذا  اأن�ش��طة  يتتب��ع  م��ن 
ي�ش��تعر�ص  ث��م  عام��ًا،  ع�ش��رين  ا�ش��تمرت 
�شيوف��ه يعرف نبل وحكم��ة القائمين عليه، 
فال�شيوف من كل اأرجاء الوطن، والموا�شيع 
ف��ي كل م��ا ي�ش��ب ف��ي م�شلح��ة الوط��ن واأمنه 
وتقدم��ه، وكل ما يث��ري الح�شور من ثقافات 
مختلف��ة. ا�ش��تعر�شت اأ�ش��ماء المحا�شري��ن، 
فوج��دت اأن��ه ت��م اختياره��م بعناي��ة، وم��ن 
تخ�ش�ش��ات مختلف��ة وكل منه��م �شلي��ع ف��ي 
مجال��ه، ومحا�ش��رات قيمة تخلق حراكًا هو 
المطل��وب لتغذي��ة العق��ول وت�شحي��ح بع���ص 

المفاهي��م وت�ش��مو بالقي��م.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ نهى عباس فريد
)�شاعرة واأديبة ونا�شطة اجتماعية، ع�شو �شابق في 

مجل�ص اإدارة المنتدى( 

القطي��ف مخترعي��ن  ف��ي  اأن  دوًم��ا  اأتذك��ر 
�ش��عراء  ومثقفي��ن،  موهوبي��ن  ومبدعي��ن، 
واأراه��م  ومحتاجي��ن،  متطوعي��ن  وفناني��ن، 
كله��م ق��د تفي��اأوا �ش��قف الثالث��اء ليعل��ن له��م 
اأن القطي��ف بهم تكتمل واأنهم بها يتكاملون. 
اأع��ي جي��دًا حج��م التحدي��ات الت��ي نواجهه��ا 
اأف��رادا وجماع��ات، واأتفه��م حاجتنا لنرتقي 
ببع�شن��ا البع���ص، وم��ا هذا المنت��دى اإل قناة 
للتكام��ل، وق��د ك�ش��ب الأ�ش��تاذ جعف��ر الرهان 
بع��د اأن تج��اوز عمر المنتدى ع�ش��رين �ش��نة، 

وه��ا ه��و يقط��ع بثب��ات عق��ده الثان��ي.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ محمد عبداهلل بودي
الأدبي،  ال�شرقية  المنطقة  نادي  اإدارة  مجل�ص  )رئي�ص 

الأمين الم�شاعد لتحاد الأدباء والكّتاب العرب( 

ل اأن�ش��ى تكري��م خ��ادم الحرمين ال�ش��ريفين 
المل��ك عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز لأ�شح��اب 
ف��ي  الثقافي��ة  والمنتدي��ات  المجال���ص 
المملك��ة، وكان منت��دى الثالثاء الثقافي من 
�شمنها، اإن المنتدى وهو يكمل عقده الثاني 
ي�ش��هم ب��دور فاعل ف��ي منح الم�ش��هد الثقافي 
زخم��ًا واأث��رًا ل��ن تن�ش��اه الذاك��رة الثقافي��ة 
التاريخي��ة للمنطق��ة. ر�ش��الة نبيل��ة عمرها 
ع�ش��رون عاًم��ا م��ا زال يقدمها ه��ذا المنتدى، 
ودور توعوي ينه�ص به في �شراكة مجتمعية 
متمي��زة م��ع مختل��ف الموؤ�ش�ش��ات الوطني��ة 

بقطاعيه��ا الع��ام والخا���ص. 
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ جاسم محمد الصحيح
)�شاعر واأديب، له عدة دواوين �شعرية( 

ف��ي )منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي(، ح�ش��رت 
بقد�ش��يَّته،  والدي��ُن  ب�شرامته��ا،  الفل�ش��فُة 
بحبكته��ا،  والرواي��ُة  باإ�شاءات��ه،  وال�ش��عُر 
والف��نُّ بنجوميَّته، والوط��ُن بهمومه، والعالُم 
باأحداثه؛ وقد كانت اأجمُعها �شوا�ش��يًة تحت 
ا المنتدى  افات النقد. اأمَّ َمجاِهِر الحوار وَك�شَّ
��ا ذل��ك الم�شم��ار الت��ي  ذات��ه، فق��د كان حقًّ
تقارع��ت في��ه الآراُء قراًعا نبياًل، وت�شادمت 
اأن  وا�ش��تطاع  راقًي��ا،  داًم��ا  �شِ الأف��كار  في��ه 
ير�ش��م للتطلُّعات الثقافية خارطًة تقود اإلى 
الم�ش��تقبل، وذل��ك عب��ر التوا�ش��ل الدائ��م مع 

اأه��ل ال��راأي واأ�شح��اب الفك��ر.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ
هيئة  في  �شابق  ع�شو  قانوني،  وم�شت�شار  )محام 

الخبراء بمجل�ص الوزراء( 

م��ا �ش��اهدته ه��و اأن المنتدى يتلم���ص مناطق 
الف��راغ الثقاف��ي ف��ي المجتم��ع وي�ش��عى لأن 
ي�ش��ارك ف��ي ملئه��ا بوع��ي من خ��الل برامجه 
المتنوع��ة، فف��ي جان��ب التوعي��ة بحق��وق 
ول  المنت��دى  ا�ش��هامات  كان��ت  الإن�ش��ان 
ت��زال كبي��رة واإبداعي��ة ف��ي جان��ب طريق��ة 
المعالج��ات وتن��اول الموا�شيع بما يتنا�ش��ب 
عل��ى  والإجاب��ة  المتلقي��ن،  م�ش��توى  م��ع 
ا�شتف�ش��اراتهم ف��ي جو ودي وب�ش��ورة ثرية. 
كم��ا ب��ادر المنت��دى »دون �ش��واه« بتقدي��ر 
العاملي��ن ف��ي المج��ال الحقوق��ي، فه��و يق��وم 
بتكري��م �ش��خ�شية حقوقية وطنية �ش��نوًيا.
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قالوا في المنتدى

)السعودية(

األستاذ عبد العزيز بن فهد العيد
على  العام  الم�شرف  اإعالميون،  جمعية  رئي�ص  )نائب 

القناة الثقافية ال�شعودية �شابًقا( 

منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي وه��و يت��م عام��ه 
الع�ش��رين لي���ص منت��دى عادي��ًا يم��ر م��رور 
الك��رام، اأو ينظ��م محا�ش��رة )اأي محا�شرة(، 
ال�شي��ف  منا�ش��بة  عل��ى  يحر���ص  اإنم��ا 
والمحا�ش��رة والمو�ش��وع، ث��م يغ��زل برب��ط 
رقي��ق بج��وار الح��دث الرئي���ص معر�ش��ًا فني��ًا 
للخ��ط العرب��ي اأو للف��ن الت�ش��كيلي اأو ل�ش��ور 
قديم��ة ت��وؤرخ لح��دث وطن��ي ه��ام، وتك��ون 
المحا�ش��رة ع��ن ه��ذا الف��ن الجمي��ل وح�ش��ور 
من الرجال وال�شيدات ي�شتركون في النقا�ص 
ال��ذي اأراه اأ�شا���ص المنتدى ولبه ولي���ص فيما 

يطرح��ه المحا�ش��ر اأًي��ا كان��ت قيمت��ه. 

99



103

قالوا في المنتدى

)سوريا(

الدكتورة باسمة قضماني
)باحثة، وموؤ�ش�شة لمبادرة الإ�شالح العربي وع�شو 

اللجنة الد�شتورية ال�شورية( 

اجتماعي��ة  بمهم��ة  المنت��دى  يق��وم 
وح�شاري��ة فري��دة م��ن نوعه��ا ف��ي توفي��ر 
من�شة تعّرف بدور المراأة ب�شكل راق ين�شف 
عن��د  الأم��ل  ويبع��ث  ال�ش��عوديات  الن�ش��اء 
ال�ش��ابات ال�شاع��دات، كم��ا عّودن��ا المنت��دى 
عل��ى نوعي��ة م��ن الح��وار الح��ر واله��ادئ بين 
مفكري��ن وفاعلي��ن ف��ي المجتم��ع ال�ش��عودي، 
قّل��ة م��ا ن��راه ف��ي منطقتن��ا وه��ذا ه��و الحوار 
المطل��وب لمعالج��ة ق�شايان��ا والتحدي��ات 
الكب��رى الت��ي تواجه مجتمعاتن��ا. اإنه حوار 
�ش��عودي المنب��ت يط��رح الأم��ور كم��ا يعي�ش��ها 
المواط��ن ويق��ّدم اأجوب��ة عل��ى ت�ش��اوؤلته 

تتنا�ش��ق م��ع واقع��ه. 
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