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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف االأنبياء واملر�شلني نبينا 
اإىل يوم الدين  باإح�شان  اآله وزوجه و�شحبه ومن تبعهم  حممد بن عبد اهلل وعلى 

وبعد..

يبقى مو�شوع التغري بكافة اأ�شكاله واأزمانه من املوا�شيع املتجددة، املطلوبة،   
احلا�شلة ال حمالة �شئنا اأم اأبينا، فلن يبقى �شيٌء على حاله مهما كان كنهه، فالتغري 
�شيطاله اإما بو�شفه تغيريًا ينم على وجود اإرادة اأحدثته فين�شب اإليها الفعل، واإما 

تغريًا وقع دون اإرادة من وقع عليه فعل التغري. 

خ�ش�شته  منها  واحٍد  كل  مباحث،  خم�شة  اإىل  الكتاب  هذا  بتق�شيم  قمت   
لفهم  متهيد  جعلتهما  والثاين  االأول  فاملبحثان  الكتاب:  حماور  من  حموٍر  لتناول 
مو�شوع التغري. واملبحثان الثالث والرابع، فكانا للحديث عن كنه التغري وهو مو�شوع 
الكتاب بالتف�شيل مع اال�شت�شهاد ببع�س االأحداث التي تعني على فهم ما عنيته. اأما 
املبحث اخلام�س فهو متعلق ببع�س احللول التي طرحتها بغر�س االإ�شهام يف حل ما 
و�شفته بامل�شكالت االجتماعية التي طراأت على املجتمع ال�شعودي نتيجة التغريات 

املادية والثقافية، كما يت�شمن هذا املبحث اأي�شًا التو�شيات واخلال�شة.
حتدثت يف املبحث االأول عن التغري وذكرت باأنه اأ�شكاٌل عديدة لي�س ح�شرها 
مو�شوعًا لهذا الكتاب، ولكن ما يهمني يف هذا املقام احلديث عن التغري ب�شكٍل عام، 
حيث قمت بتق�شيمه اإىل خم�شة اأق�شام، وا�شتحدث لهذا التق�شيم م�شطلحًا جديدًا 
يف علم االجتماع اأطلقت عليه )التغري الكوين( وهو ما اأظنه اأو�شع درجات ت�شنيف 

التغري وقد اأ�شهبت يف بيانه يف مدخل الكتاب.
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تعريفاته  من  بع�شًا  مبينًا  االجتماعي  التغري  اإىل  تطرقت  الثاين  املبحث  ويف 
باالإ�شافة اإىل ذلك فقد كتبت تعريفًا خا�شًا بي، يتوافق مع فهمي للتغري االجتماعي، 
كما قمت بو�شع ت�شنيف خا�س باملجتمعات الب�شرية، من حيث امل�شتوى املعي�شي؛ 
يعني على فهم التغري، وميّكن من حتديد النوع الذي ينتمي اإليه بعد اأن حددت له 
اأ�شكااًل �شبعة لكل واحٍد منها مفهومه ومعايريه اخلا�شة التي ميكن اإ�شقاطها على 
وهل  هناك،  جمتمعي  تغري  من  يجري  ما  حقيقة  ومعرفة  بعينها،  جمتمعية  حالة 
اأم  اأم منو؟  تقدم؟  هو  ت�شنيفه؟ هل  هو  فما  كان ح�شنًا  فاإن  �شيء؟  اأم  هو ح�شن 
حتديث؟ واإن كان �شيئًا فيمكن حتديد نوعه هل هو تغري قهقري؟ اأم تغري نكو�شي؟ 
وهكذا. واأرى اأنه من خالل هذا الت�شنيف ميكن حتديد اجلوانب التي اأعانت على 
جمموعة  بو�شع  قيامي  اإىل  باالإ�شافة  ومعاجلته.  اخللل  ومعرفة  ودعمها،  التغري 
من العنا�شر اأو االأركان لعملية التغري، ال ميكن اأن يتم بدونها وهذا يكمل �شابقه، 
ن من حتديد العن�شر االإيجابي اأو ال�شلبي يف )احلدث(، بعك�س ما ذكرته حول  وميكِّ
اأ�شكال اأو اأنواع التغري التي ميكن من خاللها البحث يف )النتيجة( وحتديد اجلوانب 
االإيجابية وال�شلبية. ثم ختمت حديثي يف هذا املبحث بنظرية و�شعهتا حول التغري 
االجتماعي و�شمتها بـ)نظرية املحيط االجتماعي( اأو )نظرية الدوائر االأربع للتغري 
االجتماعي( بّينت من خاللها اأن التغري يحدث بفعل اأربع دوائر موؤثرة تبداأ بذات 

الفرد وتنتهي باملجتمعات الغريبة حني تت�شل بغريها من املجتمعات.

  ثم انتقلت بعد ذلك اإىل املبحثني الثالث والرابع وهما �شلب مو�شوع الكتاب، 
وهو املجتمع ال�شعودي، حيث ركزت يف حديثي على مظاهر التغري يف هذا املجتمع، 
وح�شرها مبظهرين مادي واآخر ثقايف، اأفردت لكٍل منهما مبحثًا خا�شًا به. بداأت 
باملظهر املادي، واأو�شحت خالله كيف بداأت هذه الدولة الفتية من نقطة ال�شفر؛ 
حيث مل يوجد اأٌي من مقومات العي�س املدين فال تعليم منتظم، وال م�شت�شفيات، وال 
مراكز اأمنية، وال موؤ�ش�شات مالية، وال م�شادر دخل يعتمد عليها. ثم كيف مت ال�شروع 
يف بناء كل ذلك ب�شكل مت�شل�شل ومت�شارع، ومع كل ت�شييد مادي جتد تغريات ثقافية 
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حتدث هنا وهناك، بع�شها ُيرف�س ويتم واأده يف مهده، واآخر ُيقاوم يف البداية ثم مع 
الوقت يتقبله املجتمع وي�شري جزءًا من معا�شهم، وتغري ثقايف ثالث يتغلغل يف ج�شد 
املجتمع دون �شجيٍج فيتلقفه النا�س ويت�شربونه دون �شعوٍر منهم اأن �شيئًا قد اأحدث 
�شتجد  ولكنك  ذلك،  حول  كثرية  وق�ش�شًا  �شواهد  اأوردت  وقد  حياتهم،  يف  تغريًا 
ونظريتها  املادية  التغريات  من  كثرٍي  بني  مبا�شرة  عالقة  ال  اأن  كثرية  موا�شيع  يف 
الثقافية، ولكنك حني تتاأمل �شتجد اأنه لوال التغري املادي الذي حدث ما كان ميكن 
لتواأمه الثقايف اأن يولد، وق�شد املوؤلف التواأمة هنا؛ الأن كليهما مرتبٌط ب�شاحبه، وال 
ميكن اأن يحدث تغري مادي اإال وي�شحبه تغري ثقايف والعك�س �شحيح، دون النظر اإىل 

حجم التغري وال�شخب الذي يحدثه.

وقد تطرقت يف هذين املبحثني اإىل تغريات مادية كثرية حدثت، كان اأهمها   
على االإطالق اكت�شاف النفط الذي نقل البلد من م�شاف البلدان االأفقر على وجه 
الب�شيطة اإىل اأحد اأغنى البلدانـ  بف�شل اهللـ  كما حتدثت عن توطني البادية يف هجٍر 
خا�شة بكل قبيلة بداًل من عمليات احلل والرتحالة، والتي اأراها من اأهم التغريات 
املادية التي كان لها اأثٌر ثقايف عظيم حيث �شرفت والء ابن البادية من الوالء الذاتي 
املفرط يف االأنانية حني كان ال يهمه غري نف�شه وقبيلته وما�شيته وخيمته، اإىل والٍء 
جديٍد عليه مل تعرفه ثقافته؛ والء لالأر�س والهجرة التي يقطنها، حمبة يف املكان 
كثرية  واأ�شياء  يوؤديها،  واجبات  مقابل  حقوقه  يعطيه  لنظام  خ�شوع  عنه،  والدفاع 

اأخرى يف هذا املبحث.

ثقافية  جوانب  اأحدد  اأن  حاولت  الثقافية  باملظاهر  املتعلق  الرابع  املبحث  يف 
يتحدث عنها؛ بغر�س عدم الت�شتت املربك اأو االإطالة اململة؛ وبناء عليه فقد قمت 
واالأدب،  الفكر  )اللغة،  هي:  الثقايف  املظهر  متثل  جوانب  اأربعة  بو�شع  البداية  يف 
حتديدًا  اجلوانب  هذه  اخرتت  ملاذا  وبّيـنت  الفكري(  الطيف  الثقافية،  امليادين 
الثقافة  واأداة نقل  الهوية  اللغة هي  اأن  اأرى  عناوين رئي�شية يف هذا املبحث؛ حيث 
باحلرف اأو الل�شان. والفكر واالأدب: من اأ�شكال ال�شياغة، واالإنتاج، والفهم الثقايف. 
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الفكري: فهو متعلق  اأما الطيف  واالإ�شهار.  الن�شر  اأداة  الثقافية: فهي  امليادين  اأما 
بالفكر املنتج اأو املتلقي لتلك الثقافة واملحدد ملوقفه منها. 

وقد قمت بدمج الطيف الفكري �شمن نظريتي التي و�شمتها بـ)نظرية اختالط 
موقف  اأبني  اأن  ذلك  من  وق�شدت  االأربع(  امليمات  )نظرية  اأو  والثقافة(  اجل�شد 
اأق�شام،  �شتة  اإىل  ق�شمته  الذي  الفكري  ال�شعودي بح�شب طيفه  املجتمع  املتلقي يف 
مع منطقة و�شطية �شّميتها منطقة التالقي اأو )منطقة اخل�شوع والقبول( بعد اأن 
بينت مق�شودي يف تلك االأطياف الفكرية وجعلها اأحد اأركان النظرية االأربعة، ثم 
ا�شرت�شلت يف بيان بقية االأركان. وكان هديف من و�شع هذه النظرية اإيجاد حل لعدة 
ومعايري  اأركان  لها  نظرية  ال�شعودي من خالل  املجتمع  تواجه  التي  امل�شكالت  من 
اأي م�شكلة جمتمعية متعلقة مبفهوم )االختالط اجل�شدي  اإ�شقاط  وا�شحة، ميكن 
والثقايف( عليها. وهو قريب من مفهوم االختالط املتداول يف املجتمع ال�شعودي، اإال 
اأنه اأ�شمل واأكرث ت�شعبًا منه ويف نف�س الوقت فهذه النظرية تعد االختالط مبفهومه 
الدارج يف جمتمعنا كغريه من امل�شكالت االجتماعية، ميكن اإ�شقاطها وتقييمها من 
خالل معايري النظرية واخللو�س اإىل حلٍ  يتوافق مع ال�شريعة االإ�شالمية كمرجعية 
ومعيار رئي�س ير�شي كافة االأطياف الفكرية، ويجلبها جميعًا اإىل )منطقة اخل�شوع 

والقبول( اأو منطقة التالقي. 

ولعلي اأكتفي مبا ذكرته اأو اأوجزته يف هذه املقدمة، التي ق�شدت منها اأن اأبني 
اأن يجد كل من اّطلع  اأ�شاأل  اإليه من خاللها. واهلل  اأردت الو�شول  ب�شكٍل موجز ما 
عليها اأو على �شيٍء منها بغيته وما ينفعه يف بحثه ودرا�شته، وفهم مو�شوعه، اأو يف 
هذا  يف  العلم  طلب  من  اال�شتزادة  على  تعينه  التي  ال�شورة  بو�شوح  الظفر  االأقل 
احلقل املهم الذي يالزمنا حيث كنا. وباهلل التوفيق وهو املعني الن�شري، و�شالته 
على خامت اأنبيائه ور�شله حممٍد وعلى اآله وزوجه و�شحبه ومن تبعهم باإح�شان اإىل 

يوم الدين. 
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املبحث الأول

مدخل اإىل التغري
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مدخل إلى التغير

التغري ب�شكل عام من �شنن احلياة، واأحد اأ�شرار هذا الكون، حيث كتب املوىل 
يبقى  �شيء على حال؛ فال  يبقى  ما خلق، فال  التغري على كل  وتعاىل-  -�شبحانه 
النبي  قال  وكما  وهكذا،  �شينخف�س،  واملرتفع  �شيقرتب،  فالبعيد  حال؛  على  �شيء 
َعَلى  "َحقٌّ  ـ:  عنه  اهلل  ر�شي  ـ  مالك  بن  اأن�س  رواه  الذي  ال�شالم يف احلديث  عليه 
ال  متعددة  اأ�شكاٍل  على  والتغري  َعُه")1(.   َو�شَ اإِالاَّ  ْنَيا  الدُّ ِمْن  �َشْيٌء  َيْرَتِفَع  اَل  اأَْن   ِ اهللاَّ
ميكن ح�شرها فمنه ما نلحظه ون�شاهده ونلم�شه على اأر�س واقعنا، ومنه ما ن�شمع 
اأثبتت �شريان التغري على ما  اإليه من تقنيات  عنه ونقر به ويدعمه ما مت التو�شل 
كان يظن باأنه ثابت ال يتغري وهناك تغري م�شتقبلي متعلق باحلياة الالحقة، �شواء 

الربزخية منها اأو االآخرة. 
ولعلي يف هذا املدخل اأعر�س لبع�س اأ�شكال التغري التي تطرقت اإليها م�شت�شهدًا 

على ما اأقول باأدلة من كتاب ربي الذي زب گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  
 ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  رب)2( مع اال�شتئنا�س ب�شيء مما ورد يف هدي امل�شطفى

املخت�شني من دار�شني  اأقوال  ببع�س  تعزيز مقايل  اإىل  باالإ�شافة  ال�شالم-  -عليه 
وباحثني، وهذا النوع من التغري ا�شميته )التغري الكوين(.

اأنواع التغري الكوين:
قبل اأن اأبني اأنواع التغري الكوين يجدر بي التاأكيد على اأن التغري عن�شٌر اأ�شا�شٌي 
ومالزٌم لنا، وال ميكن الأحدنا اأن ينفك عنه، وهو على اأوجه كثرية، فمنه املادي، ومنه 
املعنوي، ومنه طويل االأجل، ومتو�شطه وق�شريه، وغريها من التق�شيمات، ولكني هنا 
اأجمله يف خم�شة اأوجه بعد اأن و�شمته بـ )التغري الكوين( Universal Change واأ�شرف 
باأن اأكون - بف�شل اهلل -  اأول من اأدخل هذا التق�شيم يف علم االجتماع باأ�شره، وهو 

حديث رقمه )2717( �شحيح البخاري، كتاب اجلهاد وال�شري  )1(
)2(  االآية )42( �شورة ف�شلت.
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يفيد يف فهم وتف�شري كثرٍي من الظواهر االجتماعية من منطلقات متوافقة مع ما 
نعتقده ونوؤمن به،  واأوجه التغري اأبينها على النحو التايل:

بنا  يحيط  وما  اأج�شادنا  يقع يف  الذي  وهو   : 1 .Objective Change املح�شو�س  التغري 
وميكن لكل واحٍد منا اإدراكه وتلم�شه. 

: وهو التغري الذي يطراأ على مواقفنا واآرائنا  2 .Perception Change التغري االإدراكي
ومعتقدنا ودرجات اإمياننا وحاالتنا النف�شية والذهنية.

: وهو الذي يحدث يف اأطوار خلقنا مثلما يحدث يف  3 .Invisible Change التغري اخلفي
االأر�س ويف الكون الف�شيح واأخربنا القراآن الكرمي عنه وت�شنى للعلم احلديث ر�شده 

ولكن ال ميكن مالحظته دون ا�شتخدام التقنيات احلديثة.
: وهو ما يحدث يف احلياة الربزخية واحلياة االآخرة  4 .Unseen Change التغري الغيبي

مما اأخربت عنه م�شادر الت�شريع ولكن يعجز العلم عن اإثباته.
: وي�شمل جميع التف�شريات والنبوءات التي تتعار�س مع  5 .Fake Change التغري الزائف

الن�شو�س ال�شرعية، اأو ثبت بطالنها مبرور الزمن.
:Objective Change اأواًل التغري املح�سو�س

تغري  ومنه  ح�شره،  ميكن  وال  كثري،  ونلم�شه  ن�شاهده  الذي  املح�شو�س  التغري 
�شقم، ومن  اإىل  اآخر، من �شحة  اإىل  اإىل حال، ومن طور  نف�شه من حاٍل  االإن�شان 
قول  ويوؤيده  قوة،  اإىل  ومن �شعف  اإىل غنى،  فقر  ومن  ثم هرم،  �شباب  ثم  طفولة 

املوىل - عز وجل - : زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  رب )1( 

-�شبحانه  اهلل  اأمرنا  التي  الب�شرية  الذات  اأو  بالنف�س  يتعلق  ملا  بالن�شبة  هذا 
فيما  اأما   )2(

رب ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   زب  نتاأملها  واأن  بها  نتب�شر  اأن  وتعاىل- 
واأن  نتاأمل  اأن  املوىل - عز وجل -  ياأمرنا  ودائمًا ما  بنا فاملتغريات كثرية،  يحيط 

)1(  االآية )67( �شورة غافر.
)2(  االآية )21( �شورة الذاريات.
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نتفكر لي�شتقر اليقني يف قلوبنا باأن حالنا لن يبقى كما هو، والتغري كما يح�شل يف 
االأبدان التي هي اأقرب ما تكون اإلينا، فاإنها حت�شل حتى يف االأر�س التي حتملنا، فهي 

ر باأمر اهلل زب ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   يف يوٍم جرداء قاحلة ثم تخ�شَ
ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  

)1( زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ىئ            ی  ی  ی  ی  جئ  رب

پ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  رب)2( زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  
ھ   زب  رب)3(  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ   ھھ   ہ    
ۆۆ  ۈ       ۈ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ے  ۓ   ے    ھ   ھ  ھ   
اأختم  ٴۇ  رب)4( واالآيات التي تتحدث عن االأر�س وحياتها ثم موتها كثرية، ولعلي 

ا�شت�شهاداتي حول االأر�س بهذه االآية زب ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يثحج  مج     جح  

مح  جخ  حخ  مخ  جس   رب.)5(  

ــوم  ـــــات الــتــي نــحــيــاهــا، ويف كــل حلــظــة وفـــرتة وي  والــتــغــري حــا�ــشــل يف االأوق
و�شهر و�شنة، فمن �شروق ال�شم�س اإىل غروبها يتغري حال يومنا، وتتغري معه حتى 
م�شميات اللحظات التي نعي�شها، فمن فجٍر اإىل �شروق، مرورًا بظهرية فع�شٍر فمغرب 

ثم ِع�شاء، وهكذا زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    رب)6(  زب ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  

)1(  االآية )24( �شورة يون�س.
)2(  االآية )65( �شورة النحل.

)3(  االآية )20( �شورة العنكبوت.
)4(  االآية )9( �شورة فاطر.

)5(  االآية )21( �شورة الزمر.
)6(  االآية )44( �شورة النــور .
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ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
وم�شي  رب)1(  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  

ال�شهور وما يتخللها من ف�شول حارة وباردة خ�شراء وه�شيم زب ۀ  ۀ  ہ    ہ  
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  
ېې   ې   ې     ۉ         ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ     ٴۇ   ۈ   ۆۈ  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئرب)2( وجريان ال�شم�س والقمر وما نراه من تغري حالهما 
 ومطالعهما ومنازلهما اأدلة كافية على �شريان التغري على كل �شيء يف هذا الوجود
ې   ۉې   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   زب 
زب ۉ  ۉ  ې        ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ  رب)3( 

ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  رب.)4(

:Perception Change ثانيًا التغري »املعنوي« االإدراكي
واآرائهم وحتى  االأ�شخا�س  الذي يحدث يف مواقف  التغري  النوع من  وهو ذلك 
معتقداتهم، وهو من اأخطر اأنواع التغري، واأكرثها ح�شا�شية، وقد يرتتب عليه نتائج 
حلظية حرجة جدًا، وهو يف الغالب يحدث نتيجة ما يتلقاه االإن�شان من اإجابات عن 
اأ�شئلته اأو ردود اأفعال نتيجة ت�شرفاته، فتغري حالته النف�شية من حال اإىل اآخر، اإما 

اأن يكون خمتلفًا عن حاله وقد يكون مناق�شًا له متامًا ومنه قوله -�شبحانه وتعايل-: زب ی  
فحال  رب)5(  حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ         حئ   جئ   ی   ی  
نوح -عليه ال�شالم-  تلك اللحظة كان مزيجًا بني الفرح باأن جناه اهلل واملوؤمنني 
معه من الطوفان، واأهلك الع�شاة من قومه، وفوق ذلك عودة احلياة اإىل و�شعها 
بانتهاء الطوفان بعد اأن ابتلعت االأر�س املاء، وتوقف املطر، وانق�شى االأمر،  ومع كل 
تلك الفرحة بالن�شر العظيم كان هناك م�شاعر من القلق تخالط فوؤاد نوح - عليه 

)1(  االآية )164( �شورة البقرة.
)2(  االآية )36( �شورة التوبة.

)3(  االآية )5( �شورة يون�س.
)4(  االآيتان )38()39( �شورة يــ�س.

)5(  االآية )45( �شورة هود.
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ال�شالم - حول م�شري ابنه الذي رف�س الركوب معهم يف �شفينة النجاة خا�شة واأن 
اهلل -�شبحانه وتعاىل-  قد اأخربه باأنه �شينجيه واأهله واملوؤمنني معه. ولكن كل تلك 
 امل�شاعر تبدلت يف حلظة حني تلقى نوح الرد من ربه يف قوله -�شبحانه وتعاىل- :
ٿ     ٿٿ   ٿ        ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ    ڀڀ   ڀ   پ   پ         پپ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ   ٱ   زب 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   رب )1( واالإجابة الربانية التي متثلت يف اأربعة اأمور 
تتمحور حول )اأن ابنك لي�س من اأهلك، واأنه من الع�شاة، واأنك ت�شاأل عن ما لي�س 
 V لك به علم، واملوعظة بعدم النكو�س اإىل حال اجلهلة( كل ذلك جعل حال نوح
وم�شاعره تتغري متامًا من ال�شعادة بالنجاة اإىل الوجل من �شوؤال اهلل ما لي�س له به علم 

ڦ   زب ڤ  ڤ  ڦ        والرحمة  باملغفرة  اإليه  الت�شرع  اإىل  ابنه  ينجي  باأن  مناجاته  ومن 
وهذا   )2( ڇرب  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ    ڃڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   
مثال على اأن نوح -عليه ال�شالم- �شار بعد بلوغ االإجابة الربانية اإليه يف حال اأن�شاه 
م�شابه ووجله. ومن اأمثله هذا النوع من التغري ما حدث لل�شحرة يف عهد فرعون 
وانقالب حالهم من اأق�شى درجات الكفر واالإ�شراك باهلل اإىل موؤمنني موحدين يف 
اإبادته ملن  يكون مهيبًا بح�شور طاغية عرف عنه  اأن  حلظات ويف موقف يفرت�س 
يخالفه، ولكن ما راأوه من قدرات خارقة يف تلك املعجزة الربانية التي كان يحملها 

ک       ک   ک   ڑ    ڑ    ژ    متامًازب  حالهم  قلب  بيده  ال�شالم-  -عليه  مو�شى 
ک  گ  گ  رب )3( ومن ذلك اأي�شًا  قول اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنه-: »كان 
ر�شول اهلل  ×  يكرث اأن يقول   يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا ر�شول 
اهلل اآمنا بك ومبا جئت به فهل تخاف علينا قال نعم اإن القلوب بني اأ�شبعني من اأ�شابع 
اهلل يقلبها كيف ي�شاء«.)4( واخلال�شة اأن ال�شواهد على هذا النوع من التغري كثرية ولي�س 

جمال ح�شرها هنا، ولكني اأورد بع�س االأمثلة من باب اال�شتئنا�س فقط.   

)1(  االآية )46( �شورة هود.

)2(  االآية )47( �شورة هود.
)3(  االآية )70( �شورة طـه.

)4(  احلديث 2066 �شنن الرتمذي
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 :Invisible Change ثالثًا التغري اخلفي
القراآن فاأخربنا  �شيئًا حتى تنزل  تعلم عنه  الب�شرية  الذي مل تكن  التغري  وهو 
اإليه العلماء يف الع�شور احلديثة من اكت�شافات  عن �شيء من اأ�شراره، وما تو�شل 
تتفق مع التغريات التي اأخربنا اهلل - �شبحانه وتعاىل - عنها، وهي اأي�شًا متعددة 
اأو نعلم حقيقتها لو مل نخرب عنها،  فمنها   اأننا ما كنا لندركها  ومتنوعة ويجمعها 
اإىل  تراب ثم حتوله  وتغري حاله من  وبداية خلقه وتطوره  االإن�شان  ما هو يف ذات 
نطفة حقرية، حتى ي�شل اإىل ما هو عليه من خلق ح�شن �شوي، حني يخرج من بطن 
اأمه، وحينها نبداأ مب�شاهدة تغريه وتبدل حاله، اأما تلك التطورات والتحوالت التي 

زب ڑ  ڑ   لو مل نخرب عنها  لندركها  اأ�شهر فلم نكن  ت�شعة  العادة  ت�شتمر يف 
ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ  
االإن�شان بل حتى  اأطوار خلق  التغري على  يتوقف  )1( وال  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   رب 

االأر�س تتغري اأثناء عي�شنا عليها وم�شينا يف مناكبها زب ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
اكت�شف  وقد  رب)2(  ی  ی   ی    ی   ىئ  ىئىئ   ېئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  
العلماء حديثًا ظاهرة تاآكل االأر�س من اأطرافها، فاأطراف القارة املتجمدة تذوب 
االأر�شية عند  الق�شرة  اإن  يقولون  ويتناق�س حجمها، وعلماء اجليولوجيا  وتنح�شر 
نهاياتها اأو اأطرافها تتاآكل اأي�شًا وترت�شب هذه املواد يف قاع املحيطات.)3( والتغري 

ي�شمل الكون باأ�شره وقد اأخرب اهلل عن ذلك بقوله زب ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
ۈئ  رب)4( ويف ذلك يقول الدكتور عماد النجار: ”الحظ الفلكيون يف الثلث االأول من 
القرن الع�شرين عملية تو�شع الكون التي دار حولها جدل طويل حتى �شلم العلماء 

)1(  االآية )5( �شورة احلـج.
)2(  االآية )41( �شورة الرعد.

.www.kaheel7.com :3(  عبد الدائم الكحيل يف موقعه على الرابط التايل(
)4(  االآية )47( �شورة الذاريات. 
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بحقيقتها ،  وكانت هذه االآية الكرمية قد نزلت والعامل كله ينادي بثبات الكون ،  وعدم 
تغريه ،  وظل هذا االعتقاد �شائدا حتى منت�شف القرن الع�شرين حني اأثبتت االأر�شاد 
تقرتب  مبعدالت  بع�شها  وعن  عنا ،   جمراته  وتباعد  الكون ،   تو�شع  حقيقة  الفلكية 
الثانية (،  وقد  األف كيلو مرت يف  اأحيانا من �شرعة ال�شوء )  املقدرة بنحو ثالثمائة 
اأيدت كل من املعادالت الريا�شية وقوانني الفيزياء النظرية ا�شتنتاجات الفلكيني يف 
ذلك .  وانطالقا من هذه املالحظة ال�شحيحة نادي كل من علماء الفلك ،  والفيزياء 
الفلكية والنظرية باأننا اإذا عدنا بهذا االت�شاع الكوين اإيل الوراء مع الزمن فالبد 
اأن تلتقي كل �شور املادة والطاقة املوجودة يف الكون  ) املدرك منها وغري املدرك (  
وتتكد�س على بع�شها يف جرم ابتدائي واحد يتناهي يف ال�شغر اإيل ما يقرب ال�شفر 
اأو العدم ،  وتنكم�س يف هذه النقطة اأبعاد كل من املكان والزمان حتي تتال�شي )  مرحلة 
الرتق (.  وهذا اجلرم االبتدائي كان يف حالة من الكثافة واحلرارة تتوقف عندهما 
الب�شري ال يكاد يت�شورهما ،   العقل  الفيزيائية املعروفة ،  ومن ثم فاإن  القوانني  كل 
فانفجر هذا اجلرم االأويل باأمر اهلل - �شبحانه وتعاىل - يف ظاهرة ي�شميها العلماء 
�شبق  فقد  الفتق،  با�شم  الكرمي  القراآن  وي�شميها  العظيم،  الكوين  االنفجار  عملية 
القراآن الكرمي كل املعارف االإن�شانية باالإ�شارة اإيل ذلك احلدث الكوين العظيم من 

قبل األف واأربعمائة �شنة«)1( زب گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  رب.)2( واالإ�شارات والدالالت 

على التغري كثرية وال تقف عند حد.

:Unseen Change رابعًا التغري الغيبي
ذلك النوع من التغري الذي مل نره وال ميكن للعلم احلديث اأن يخرب عنه، وهو 
املتعلق باحلياة الربزخية واحلياة االآخرة، وقد اأخرب ر�شول اهلل عليه ال�شالم عنها 
يف اأكرث من مو�شع، وكذلك القراآن الكرمي الذي اأخربنا عن تبدل جلود اأهل النار 

بقلم  العلمية،  داللتها  ومغزى  الكرمي  القراآن  يف  الكونية  االإ�شارات  القراآن،  اأ�شرار  من  بعنوان  مقالة    )1(
الدكتور :  زغـلول النجـار ن�شرت يف �شحيفة االأهرام امل�شرية، عدد 41818 بتاريخ 1422/3/12هـ.

)2(  االآية )30( �شورة االأنبياء.
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ک   ڑ   ڑ           ژ   ژ   زب  والتعذيب  التنكيل  يف  اال�شتمرار  بق�شد  وجتددها 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ     ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک    ک   ک  
ںںرب)1( وكذلك تغري الوجوه وتباين األوانها بني اأهل االإميان واأهل الكفر زب ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  
 ې  ې         ى  ى  رب)2( كما اأن القبور لن تبقى على حالها و�شوف يطالها التغري 
لن  والنار  والبحار واجلنة  والنجوم واجلبال  ال�شماء  اأن  زب ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  رب)3( وكما 
تنجو من التغري زب ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  رب)4( بل 
حتى اإن اجلنة نف�شها على ما فيها من نعيم خالد ال يو�شف يزيدها اهلل واأهلها ح�شنًا 
بن  اأن�س  فعن  منه،  اأح�شن  هو  ما  اإىل  ح�شن  حال  من  وتتغري  �شورهم  فتتبدل  وجمااًل 
مالك- ر�شي اهلل عنه -  قال: قال ر�شول اهلل ×: اإن يف اجلنة �شوقًا ياأتونها كل جمعة 
فتهب ريح ال�شمال فتحثوا يف وجوههم وثيابهم فيزدادون ح�شنًا وجمااًل فريجعون اإىل 
اأهليهم وقد ازدادوا ح�شنًا وجمااًل، فتقول لهم اأهلوهم: واهلل لقد ازددمت بعدنا ح�شنًا 
وجمااًل، فيقولون: واأنتم واهلل لقد ازددمت بعدنا ح�شنًا وجمااًل.)5( فتغري احلال مالزم 
للب�شرية منذ بدء اخلليقة، حيث عا�شت اأول عهدها باجلنة متنعمة، وحني ع�شى اآدم 

ربه اأبدل حاله هناك حني تبدت �شوءته وزوجه زب ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
خت   حت   جت   يب   ىب    مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    ی  
مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث   رب)6( قبل اأن يهبط اإىل االأر�س ليعي�س بطريقة خمتلفة 

ې   ېې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   زب  بداياتها  يف  حياته  عليه  كانت  عما 
ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئرب )7( وهكذا تبدل احلال 
مع  االأبدية  والعداوة  وال�شقاء  الكبد  اإىل  الدائمة  وال�شالمة  وال�شعادة  النعيم  من 

)1(  االآية )56( �شورة الن�شاء.
)2(  االآية )106( �شورة اآل عمران.

)3(  االآية )4( �شورة االنفطار.
)4(  االآية )1()2()3( �شورة التكوير.

)5(  �شحيح م�شلم.
)6(  االآية )22( �شورة االأعراف.

)7(  االآية )123( �شورة طـه.
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ال�شيطان. وعالوة على كل ذلك فاإن االأر�س نف�شها �شتتبدل زب ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  رب)1( كما اأن ال�شماء التي رفعت بغري 

زب ې  ې  ى  ى  ائ    العزيز اجلبار  بيد  التغري و�شتطوى  نراها �شيطالها  عمد 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   رب )2(

:Fake Change خام�سًا التغري الزائف
الن�شو�س  به  جاءت  ما  ويخالف  حقيقة  غري  على  املبني  الزائف  التغري  وهو 
اإليه  تو�شل  ما  املثال  �شبيل  ومنه على  به،  ويدين اهلل  امل�شلم  يعتقده  وما  ال�شرعية 
عنها  يقول  والتي  وتطوره  اخللق  ن�شوء  حول  داروين)3(  ت�شارلز  الربيطاين  املفكر 
كبرًيا  دويٌّا  واأحدثت  العلمية  االأو�شاط  انت�شرت يف  »باأنها  الدكتور / حامد خوجة: 
العامل  العلمية يف  املعاهد  من  العديد  قامت  وقد  العامل،  من  متنوعة  قطاعات  يف 
االإ�شالمي بتدري�س النظرية على اأنها حقيقة علمية، وبينما يعتقد بع�س املثقفني اأنها 
من اإحدى املحاوالت لتف�شري احلياة على االأر�س، لكن لهذه النظرية دافع حقيقّي 
اأن حمور اخلالف يف النظرية هو  ا عن الدافع العلمي، وقد ظن كثريون  بعيد جدٌّ
ادعاوؤها باأن االإن�شان يعود اأ�شله اإىل القرود، ومع اأن هذه نقطة جوهرية يف النظرية 
اإال اأنها لي�شت كل ما ت�شمله وتّدعيه، الأن هذه النظرية و�شعت لتاأ�شيل عقيدة ور�شم 
معامل منهج حلياة جمموعات من الب�شر راأت اأنه ال بد لها من ربط علمي وتربير 
منطقي ملعتقدها و�شلوكها يف احلياة«)4( وهذا ما اأريد الو�شول اإليه، فب�شبب كتاب 

)1(  االآية )48( �شورة اإبراهيم
)2(  االآية )67( �شورة الزمر

Charles Robert Darwin عامل حيوان، اإجنليزي اجلن�شية، ا�شتهر بنظرية  )3(  ت�شارلز روبرت داروين 
التطور  وين�شب اإليه امل�شطلح الفكري الداروينية ولد )1227هـ( يف1809/2/12م وتويف عام )1300هـ( 
1882/4/19م وقد كرمه الربيطانيون بدفنه يف كاتدرائية و�شتمن�شرت اآبي يف لندن اإىل جانب كل من 

وليم هرت�شل واإ�شحاق نيوتن.
)4(  د. حامد اإ�شحاق خوجه، كلية الطب والعلوم الطبية - جامعة امللك عبدالعزيز، حقيقـة نظـرية داروين، 
بحث من�شور يف موقع الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة - مكة املكرمة، ميكن الو�شول 

http://www.nooran.org/O/11/11)8(.htm اإليه من خالل هذا الرابط



التغري االجتماعي

26

داروين )اأ�شل االأنواع: 1859م( the Origin of Species  اعتنق عديٌد من النا�س 
العلمية  عقليتها  وبلورة  ت�شكيل  يف  ت�شببت  بحيث  الغرب،  يف  خا�شة  الفكرة،  هذه 
والفكرية. كما كان من خمرجات هذه النظرية الزائفة قيام نظريات باطلة اأخرى 
كنظرية )فرويد( اجلن�شية، و)دور كامي( االجتماعية مما نتج عنه تغري يف كثري 
تلك  على  بنيت  التي  الالحقة  العلمية  التف�شريات  وحتى  وال�شلوكيات  الت�شرفات 

النظريات، وكما هو معلوم فاإن ما بني على باطل فهو باطل. 

النظرية  فكرة  اأن  على  القول  اأ�شدد  فاإين  الكرمي  القارئ  اأ�شتت ذهن  ال  وكي 
باطلة، وكل م�شلم ي�شهد بزيف التغريات التي حدثت لالإن�شان وطريقة تغريه وحتوله 
الكرمي: القراآن  يف  ورد  ما  مع  يتعار�س  هذا  الأن  اإن�شاين،  اإىل  حيواين  اأ�شل   من 
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦرب)1( 
فهاتان  ائرب)2(  ى  ائ   زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  
ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  االإن�شان،  منها  خلق  التي  واملادة  اخللق  �شبب  تبينان  االآيتان 
اإليه علم الوراثة الذي يوؤكد باأن  وهو كاف، فاإن هذا القول يتعار�س مع ما تو�شل 
الكائنات تتوارث �شفاتها الوراثية عن طريق اجلينات الوراثية لالأبوين بغ�س النظر 
وال�شمبانزي  والقرد  االإن�شان  بني  اجلن�شي  التوافق  عدم  اأثبت  كما  الظروف،  عن 
الذي يزعم داروين اأنهما اأحد املراحل التي مر بها االإن�شان قبل اأن ي�شل اإىل �شورته 
الراهنة. وهناك نوع اآخر من التغريات الزائفة، وهو كما ذكرت يتعلق بالنبوءات 
والتوقعات �شواء ما كان منها مبنيًا على درا�شات علمية، كتلك املتعلقة بنبوءة املفكر 
االأمريكي فوكوياما)3( )نهاية التاريخ واالإن�شان احلديث( وما �شيوؤول اإليه العامل من 
�شيطرة الدميقراطية والليربالية الغربية و�شيادتها العامل، وهو ما يتعار�س مع �شنة 

)1(  االآية )30( �شورة البقرة
)2(  االآية )28( �شورة احلجر

)3(  يو�شيهريو فران�شي�س فوكوياما كاتب ومفكر اأمريكي اجلن�شية من اأ�شول يابانية ولد يف مدينة �شيكاغو 
االأمريكية عام 1952 م من كتابيه: )نهاية التاريخ واالإن�شان االأخري( و)الت�شدع العظيم(.
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زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   اهلل الكونية القائمة على االختالف والتدافع 
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   زب  رب)1(  ڀ   ڀ    ڀ   پ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  رب)2(ومن تلك التغريات 
يتعلق  ما  ال�شرعية  للن�شو�س  خمالفة  ولكنها  علمية  درا�شات  على  املبنية  الزائفة 
بنهاية العامل ب�شبب االحتبا�س احلراري اأو التلوث اأو �شقوط النيازك، وغريها من 
-Bulletin of the Atomic Sc  )3( ةالتخمينات الكثرية التي دفعت ن�شرة علماء الذر
اإىل عمل �شاعة رمزية  التابعة جلامعة �شيكاغو االأمريكية يف عام 1947م   entists

نهاية  اأو  ال�شاعة  قيام  اإىل  ترمز   Doomsday Clock القيامة  �شاعة  عليها  اأطلقوا 
العامل حيث كانت ت�شري تلك ال�شاعة عام 1947م اإىل وجود �شبع دقائق متبقية على 
نهاية العامل، وقد تغريت زيادة ونق�شانًا بح�شبما يدور يف هذا العامل من اأحداث 
وحروب، وما يتو�شل اإليه من اكت�شافات واخرتاعات، باالإ�شافة اإىل ما يتو�شل اإليه 
العلماء من درا�شات، وقد مت تعديلها بعد ذلك التاريخ ثماين ع�شرة مرة حيث بداأت 
ب�شبع دقائق عام 1947م كما اأ�شلفت حتى و�شلت اإىل دقيقتني قبل منت�شف الليل 
عام 1953م وهو اأكرث تغرياتها ت�شاوؤمًا اأما االأكرث تفاوؤاًل فكان عام 1991م ب�شبب 
نهاية احلرب الباردة حيث و�شلت اإىل 17 دقيقة، وكان اآخر تعديل لها عام 2007م 
حيث ت�شري اإىل وجود 5 دقائق فقط قبل فناء هذا العامل، وبالطبع فهذه التغريات 
املبنية على اجتهادات علمية ال ميكن الت�شليم بها على االإطالق، واإن كانت تعطي 
اأن زيفها يتمثل يف  اإال  العامل الذي نعي�س فيه  التي تواجه  �شورة حلقيقة االأخطار 

كونها مادية بحتة بحيث تغفل م�شيئة اهلل واإرادته امل�شرية لهذا الكون. 

يحتمل  ال�شابقة  االأ�شطر  يف  ذكرت  التي  الكوين  التغري  اأوجه  من  وجه  وكل 
�شيحل  التغري  اأن  هنا  العربة  ولكن  اأعلم،  واهلل  اأو احل�شي  املادي  �شواء  الت�شنيف 

)1(  االآية )118( �شورة هود
)2(  من االآية )251( �شورة البقرة

)3(  ن�شرة علماء الذرة ت�شدر عن جامعة �شيكاغو االأمريكية وميكن الو�شول اإليها واالإطالع على الت�شل�شل 
 /http://www.thebulletin.org الزمني لتنبوءات �شاعة القيامة من خالل هذا الرابط على االإنرتنت
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واإن  بالتغيري،  بادرنا  لالأف�شل  نتغري  اأن  اأردنا  فاإن  باأيدينا  واالأمر  حولنا،  ومبا  بنا 
اأردنا اأن نتغري اإىل خالف ذلك فعلينا االنتظار حتى ياأتي من يغرينا ويكفينا م�شقة 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   زب  تالئمه  التي  بالطريقة  ولكن  ال�شليم،  التفكري 
ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
نحن  نبادر  حتى  حالنا  يغري  ال  فاهلل   )1( رب  ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ  
اأو  االأنف�س  يبداأ من  ما  وهو  املح�شو�س  والتغري  الداخل،  يبداأ من  الذي  التغري  اإىل 
ما يحيط بنا، وهو امل�شدر واالأ�شل للتغري االجتماعي برمته فالب�شرية حني حدثت 
نف�شها يف م�شاألة الزراعة، و�شرعت بها منتقلة من عامل جمتمعي قائم على ال�شيد 
ثم حني جاءت  االأوىل،  االجتماعية  التغري  ثورة  تلك  كانت  الزراعية،  الطفرة  اإىل 
الطفرة ال�شناعية يف القرن ال�شاد�س ع�شر كانت ثورة التغري االجتماعي الثانية، 
توفر من  الهائل، وما  التقني  التقدم  الثالثة مع  التغري  ثورة  نعي�س  اأننا  يبدو  واالآن 
تقارب امل�شافات، و�شهولة احل�شول على املعلومة، و�شرعة االطالع على امل�شتجدات، 
وهو ما ي�شمى بالثورة املعلوماتية القائمة على املعرفة بحيث يكون تقييم ال�شعوب 

من خالل ما تعرفه ال ما متتلكه فقط. 
وما  الب�شري،  ومنه اجلن�س  الكون،  التغري جاٍر على هذا  باأن  القول  اإىل  اأعود 
يحيط به، ويف ذلك يقول الدكتور / الفاروق يون�س: » مفهوم التغري لي�س باملفهوم 
احلديث اأو املعا�شر، بل اإن الفكرة ذاتها قدمية قدم الفكر االإن�شاين، وقدم التاأمالت 
الفل�شفية. ويكفي اأن ننوه اإىل ما اأثر عن الفيل�شوف اليوناين القدمي هريقليط�س وهو 
قوله: اإن من امل�شتحيل على ال�شخ�س اأن يلج نف�س النهر مرتني، وتاأتي هذه اال�شتحالة 
لي�س  ال�شخ�س  اأن  واالآخر  املرتني،  النهر يف  نف�س  لي�س  النهر  اأن  اأحدهما  ل�شببني 
نف�س ال�شخ�س كذلك. ففي الفرتة التي تف�شل بني املرتني، ومهما كانت ق�شرية، 
فاإن االإن�شان والنهر كالهما قد تغري، وي�شبح التغري يف نظره هو احلالة الدائمة 
كل  يف  موجودان  والعدم  الوجود  فاإن  يناق�شه  ما  �شيء  لكل  الأن  ونظرًا  لالأ�شياء، 

�شيء، وي�شبح الوجود احلقيقي هو التغري)2(«.

)1(  االآية )11( �شورة الرعد.
)2(  د. الفاروق زكي يون�س، اخلدمة االجتماعية والتغري االجتماعي، عامل الكتب، القاهرة، 1398هـ )1978م(.
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ولعلي يف هذا املدخل اأكتفي مبا ذكرته والذي كنت اأق�شد منه اأن اأبني ما اأ�شعى 
اأق�شر هذا املدخل على احلديث عن مفهوم  اأن  اأردت  الكتاب، حيث  اإليه يف هذا 
التغري ب�شكٍل عام بحيث يكون منفذًا ميكن اأن اأمر من خالله بعد ذلك الأحتدث عن 
مفهوم التغري االجتماعي من حيث التعريف واالأ�شكال، ثم اأن اأنطلق بعدها للحديث 
الكتاب،  هذا  مو�شوع  وهو  عام،  ب�شكل  ومظاهره  ال�شعودي  املجتمع  التغري يف  عن 

بحيث اأتطرق اإىل مظاهر التغري املادية، ومظاهر التغري الثقافية.

واهلل اأ�شاأل اأن يجد كل من اقتنى هذا الكتاب ولو �شيئًا من بغيته وما ينفعه يف 
بحثه ودرا�شته وفهم مو�شوعه، اأو يف االأقل الظفر بو�شوح ال�شورة التي تعينه على 
ـ يالزمنا حيث  اأ�شلفت  ـ كما  اال�شتزادة من طلب العلم يف هذا احلقل املهم الذي 

كنا. 
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املبحث الثاين

مدخل اإىل التغري االجتماعي
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مدخل إلى التغير االجتماعي

قبل ال�شروع يف احلديث عن مفهوم التغري االجتماعي واأنواعه واأ�شبابه وغريها 
من املوا�شيع، اأوؤكد على اأن التغري االجتماعي هو �شر ي�شاعد يف فهم تطور املجتمعات 
يف البلدان املتقدمة، واأي�شًا �شر فهم تقهقر البلدان املتخلفة، وما مييز م�شاألة التغري 
االجتماعي اأنها متج�شدة يف كل جتمع ب�شري، وال ميكن اأن ترى جمتمعًا اأو جتمعًا 
اأن تلحظ التغري فيه، و�شواء كان هذا التغري على �شكل تنمية وتطوير  ب�شريًا دون 
وبناء، اأو على �شكل تقهقر وتخلف وهدم. واإن �شلمنا مبا قلت من حيث وقوع التغري 
االجتماعي على جميع املجتمعات الب�شرية، فيلزم التاأكيد على اأن التقدم والتقهقر 
كان  �شواء  بنقي�شيه،  الطارئ  للتغري  وا�شتجابته  املجتمع  قابلية  مبدى  حمكومان 

تقدمًا اأو تقهقرًا. 

تعريف التغري االجتماعي:
هنا  اأورد  لعلي  ولكن  االجتماعي،  بالتغري  املتعلقة  التعريفات  ح�شر  ميكن  ال 
بع�شًا منها ومنه تعريف كينج�شلى ديفيز Kingsley Davis الذي يذكر: »باإن التغري 
االجتماعي هو التحول الذي يقع يف التنظيم االجتماعي، �شواء يف تركيبه وبنيانه، اأو 
 Cultural يف وظائفه، وهذا يعني اأن التغري االجتماعي جزء من التغري احل�شاري
Change الذي هو اأو�شع نطاًقا، واأبعد امتداًدا؛ فهو يتناول كل التغيريات التي حتدث 
يف اأي فرع من فروع احل�شارة، مبا يف ذلك الفنون والعلوم والفل�شفة والتقنية، كما 
ي�شمل �شور وقوانني التغري االجتماعي نف�شه. فالعناية بالتغري احل�شاري ينبغي اأن 
يوؤثر يف  اأو  االجتماعي،  التنظيم  من  التغري  ذلك  فيه  ينبغ  الذي  النطاق  تكون يف 
ذلك التنظيم«)1(. اأما م�شطفى اخل�شـّاب فيعرف التغري االجتماعي باأنه: »ظاهرة 
و�شوحًا يف  اأكرث  وهو  باالإجمال،  و�شوؤون احلياة  الكون  لها مظاهر  تخ�شع  طبيعية 
)1(  د. حميي الدين �شابر، التغري احل�شاري وتنمية املجتمع، من�شورات املكتبة الع�شرية، �شيدا- بريوت، 

1381هـ )1962م(.
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احلياة االجتماعية، الأنها يف تغري دائم، وتفاعل م�شتمر، وهذا ما حدا ببع�س العلماء 
اإىل القول باأنه لي�شت هناك جمتمعات، ولكن املوجود تفاعالت وعالقات اجتماعية 
يف تغري دائم وتفاعل م�شتمر وتاأثري متبادل«)1( ويعرف اأوجبورن  Ogburn  التغري 
االجتماعي فيقول: »باأن التغري االجتماعي يعني اأ�شا�شًا تلك التحوالت التي حتدث 
يف التنظيم االجتماعي، اأي التي حتدث يف بناء املجتمع، وي�شري التغري االجتماعي 
غالبًا اإىل التغري يف ال�شلوك االإن�شاين، بينما التغري الثقايف يتعلق باإبداع االإن�شان. 
يتقلب  ال�شلوك  اأن  نقول  اإن  ميكننا  االإن�شاين  ال�شلوك  عن  نتكلم  عندما  وبالتاأكيد 

ويتغري وميكن القول باأن االإن�شان ب�شلوكه هو اأداة التغري«.)2( 

تعريف املوؤلف للتغري االجتماعي:
ميكن للباحث القول من خالل ما قراأه والحظه: باأن التغري االجتماعي هو كل ما 

يحدث يف املجتمعات الب�سرية من تقدم وتقهقر ومنو وتقل�س وتطور وحتديث.

وهذا يعني و�شع عدة موا�شيع هامة �شمن اإطار التغري وجزء من اأ�شكاله وهذا 
التغري  وبني  بينها  يف�شلون  اإذ  وباحثيه  االجتماع  علماء  من  كثرٍي  عند  ما الحظته 
االجتماعي ثم يبحثون يف جمال العالقة بينها وبينه، ويف ظني اأنها ال تعدو كونها 
�شكاًل من اأ�شكاله اإذ اأن التقدم ي�شور تغري املجتمع و�شعيه اإىل ك�شب االأف�شلية على 
البلدان املتقدمة  اأن نالحظ هذا يف جميع  نظرائه من املجتمعات االأخرى وميكن 
التي تتناف�س فيما بينها لتتبواأ مكان ال�شدارة وت�شيري دفة املجتمعات االإن�شانية. اأما 
التقهقر فهو تغري املجتمع اإىل حاٍل اأقل �شاأنًا من حاله ال�شابق، وكثريًا ما يظهر هذا 
واملالية،  الب�شرية  مواردها  ت�شتنزف  املدى،  التي تخو�س حروبًا طويلة  البلدان  يف 
ناأخذ  اأن  للبلد، وميكن  واالزدهار  التطور  �شاأنه جلب  اأهلها عن كل ما من  وت�شغل 
حال العراق قبل حربه مع اإيران وحاله اأثناء احلرب وبعدها مبا�شرة، وكذلك حال 

)1(  د. م�شطفى اخل�شاب، علم االجتماع ومدار�شه، مكتبة االأجنلو امل�شرية، 1413هـ )1993م(.
)2(  د. �شيف االإ�شالم علي مطر، التغري االجتماعي درا�شة حتليلية من منظور الرتبية االإ�شالمية، دار الوفاء، 

املن�شورة، 1406هـ )1986م(.
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ال�شومال، وحال فل�شطني، خا�شة اأثناء احل�شارات االقت�شادية واحلروب الوح�شية 
املتقدمة  املجتمعات  بني  التفريق  اأجل  ومن  اأرا�شيها.  على  اإ�شرائيل  �شنتها  التي 

والنامية واملتخلفة ميكن اأن اأقول ما يلي:

ت�سنيف املوؤلف للمجتمعات الب�سرية من حيث امل�ستوى املعي�سي والقدرة على االإنتاج:
والكمالية  ال�شرورية  العي�س  و�شائل  جميع  لديه  تتوفر  املتقدم:  املجتمع  1 .

وغالبًا ما يكون لديه القدرة على اإنتاج معظم الو�شائل التي يحتاجها.
املجتمع النامي: تتوفر لدية جميع و�شائل العي�س ال�شرورية والكمالية اإال  2 .
اإىل  باالإ�شافة  يحتاجه  ما  جميع  اأو  معظم  با�شترياد  يقوم  ما  غالبًا  اأنه 
ال�شروري  �شواء  الو�شائل  تلك  معظم  الإنتاج  الالزمة  االإمكانات  افتقاده 

منها اأو الكمايل.
املجتمع املتخلف: ال تتوفر لديه كثري من �شروريات العي�س االآدمي املتوفرة  3 .
يف بقية البلدان، ومن ذلك مثاًل: املياه النظيفة، الرعاية ال�شحية، اأجهزة 

االت�شاالت، وغريها.
املجتمعات  جميع  على  نطلق  اأن  بال�شرورة  لي�س  فاإنه  الت�شنيف  هذا  على  وبناء 
ما  اأو  الكبري  املجتمع  داخل  ال�شغري  املجتمع  باملجتمعات  هنا  )واأق�شد  الب�شرية 
ي�شمى )Community( التي تنتمي اإىل البلدان املتقدمة تقدمًا اجتماعيًا والعك�س 
بحيث ال ميكن اأن نطلق على كل املجتمعات املنتمية اإىل بلدان متخلفة باأنه يلزم اأن 
نحكم عليها بالتخلف، اإذ اإن هناك جمتمعات يف اأوروبا والواليات املتحدة وال�شني 
واليابان. تلك الدول �شناعية ومتقدمة ومع ذلك يوجد بها بع�س املجتمعات التي ال 
متثل ال�شورة احلقيقة للمجتمع املتقدم، بحيث تفتقد كثريًا من الو�شائل الكمالية 
التي �شارت بع�س املجتمعات تعدها من �شروريات احلياة كاأجهزة االت�شال واأجهزة 
ال�شناعية  البلدان خا�شة  تلك  فاملجتمع يف  ذلك  ورغم  وغريها،  املنزيل  الرتفيه 
اأن يطلق  society ميكن  اأو ما يطلق عليه  واأق�شد باملجتمع هنا ال�شعب باأكمله 
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يطلق  اأن  ب�شرية ميكن  اأو جتمعات  هناك جمتمعات  اأن  كما  متقدم.  عليه جمتمع 
عليها جمتمع متقدم اأو ناٍم رغم عي�شه يف اأح�شان جمتمع متخلف بالكلية، واالأمثلة 
البلدان  بع�س  يف  يعي�شون  الذين  البي�س  جمتمعات  بع�س  ومنها  كثرية  ذلك  على 

االأفريقية الفقرية. 
كما اأن هناك اأمرًا البد اأن األفت اإليه يتعلق باإطالق التخلف على بع�س البلدان التي 
يتوافر بها معظم و�شائل العي�س ال�شرورية، باالإ�شافة اإىل بع�س الو�شائل الكمالية؛ 
كه�شا�شة  البلد،  ذلك  يف  النمو  حركة  تعيق  اأخرى  عوامل  وجود  اإىل  عائٌد  وذلك 
اقت�شادية  لهزات  النامي  البلد  تعر�س  اأو  اأهلية،  حرب  ووجود  االأمني،  اجلانب 

�شديدة تت�شبب يف نكو�س البلد وتقهقره، اأو حدوث كوارث بيئية وغريها. 
واأخريًا يف هذه امل�شاألة فاإنه باالإمكان اأن يكون البلد اأو املجتمع النامي م�شنعًا 
لبع�س و�شائل العي�س ال�شرورية والكمالية، ومع ذلك فال يطلق عليه جمتمع متقدم 
وذلك عائٌد اإىل اأن معظم ما ي�شتخدم من و�شائل م�شنعة خارجيًا، كما اأنه يعتمد 
ب�شكٍل اأ�شا�شي على البلدان االأخرى لدعمه باخلربات الالزمة، باالإ�شافة اإىل قطع 

الغيار ال�شرورية لت�شغيل معدات ت�شنيعه.
حيث  من  يتفاوتون  اأنف�شهم  االأ�شخا�س  فكذلك  تتفاوت  املجتمعات  اأن  وكما 
التقدم والتقهقر يف املجتمع الواحد، ويف هذا يقول دانييل لرينر Daniel Lerner عن 
االأفراد يف منطقة ال�شرق االأو�شط يف كتابه )موت املجتمع التقليدي: حتديث ال�شرق 

االأو�شط)1(( حيث ينق�شم النا�س اإىل ثالثة اأ�شناف:

وعلمانية  التعليم  مثل  م�شائل  بعدة  ويقا�س  ع�شري  اأو   1 .Modern متمدن 
التفكري، وامل�شتوى االقت�شادي املرتفع، والتعامل مع و�شائل االت�شال.

اإمكانيات  ميلك  ال  ولكنه  التغري  يف  الرغبة  لديه   2 .Transitional االنتقايل 
التغري، رغم اأنه ي�شتمع اإىل االإذاعات اخلارجية، وي�شتخدم و�شائل االت�شال 

)1(  Daniel Lerner،The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle 
East، Macmillan Pub Co، 1958
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املختلفة، اإال اأن اأهم ما يعيقه عن التغري الذي ين�شده يتمثل يف عدم اإجادته 
القراءة والكتابة.

تقليدي Traditional. 3 لي�شت لديه الرغبة يف التغري، فهو متقوقع على ذاته، 
وال يريد اخلروج من الدائرة التي هو فيها.

وبالتاأكيد فاإن م�شاألة تقدم املجتمع وتخلفه تعود يف املقام االأول اإىل االأ�شخا�س 
ذوي النفوذ والقوة والتـاأثري، ومدى رغبتهم يف التغيري واالإ�شالح، ويف هذا املقام 
املجتمعات  يف  االأ�شخا�س  يق�شم  روجرز  اأن  اإىل  عودة)1(  حممود   / الدكتور  ي�شري 
ومدى قابليتهم وتفاعلهم مع م�شاألة التجديد واالإ�شالح والتغيري اإىل خم�شة اأق�شام 

كما يلي:
 1 . Innovatorsاملجددون

 .2Early Adopters املتبنون املبكرون 
 3 .Early Majority االأغلبية املبكرة
 4 . Late Majorityاالأغلبية املتاأخرة
  5 .Laggards املتمهلون اأو املرتيثون

اأ�سكال التغري االجتماعي لدى املوؤلف:
عن  النظر  بغ�س  اأعلى  مرتبة  اإىل  اأدنى  مرتبة  من  االرتقاء  ويعني  التقدم: 

ل على التقدم هل هو متدين اأم مرتفع. امل�شتوى احلقيقي ملن حت�شّ
التقهقر: ويعني الرتاجع من مرتبة اإىل اأخرى اأدنى منها، �شواء كان ذلك يف 

جانب حمدٍد من املجتمع اأو يف كافة جوانبه. 
التطور: يعني  التو�شع والتمدد ُافقيًا، ويقع يف املجتمعات اأو االأ�شياء املتقدمة، 
تطورًا،  يعّد  عام  ب�شكٍل  والتقنية  االت�شال  و�شائل  ا�شتخدام  يف  التو�شع  اأن  مبعنى 

بينما اإدخال تلك الو�شائل اأول مرة وتعامل املجتمع معها يعد تقدمًا.
اال�شكندرية، 1416هـ  املعرفة اجلامعية،  دار  والتغري االجتماعي،  االت�شال  اأ�شاليب  )1(  د. حممود عودة، 

)1995م(.
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مع  جديدة  تقنيات  اإدخال  يجري  بحيث  والتطور  التقدم  ت�شمل  التنمية: 
تاريخ  با�شتخدامها من خالل مقارنة حال جمتمع معني يف  التو�شع  اال�شتمرار يف 
تقنيات  اإدخال  ثبت  فاإن  �شنوات،  ع�شر  اأو  بخم�س  بعد  اأو  قبله  باآخر  زمني حمدد 
عملية  على  ونطلق  تطور،  هذا  قلنا  بها  التو�شع  ثبت  واإن  تقدم،  هذا  قلنا  جديدة 

االإدخال والتو�شع تنمية وزيادة. 
النمو: ميثل مرحلة ما بني التقهقر والتقدم، مبعنى التفات اأ�شحاب النفوذ يف 
جمتمع اأو بلٍد ما اإىل احلالة التي يعي�شونها، و�شعيهم اإىل اخلروج من حالة التخلف 
والتقهقر، فيبداأون بتلبية احلاجات ال�شرورية واالأ�شا�شية للعي�س االإن�شاين املتح�شر، 
ثم يتبعونها بتوفري �شيئ من الو�شائل التكميلية التي ت�شهل العي�س االآدمي، وجتعل 
احلياة اأكرث مرونة وان�شيابية، مع مالحظة اأن كل ما يتم توفريه من و�شائل غالبًا ما 
يكون م�شتوردًا من بلدان متقدمة باالإ�شافة اإىل اأنه متوافر يف جميع البلدان التي 
�شحية  ورعاية  لل�شرب،  �شاحلة  مياه  توفري  ذلك  وي�شمل  التقهقر،  حالة  تعي�س  ال 
مقبولة، وو�شائل نقل اآلية، وو�شائل اإعالم متنوعة، واأجهزة ات�شاالت حديثة، وغريها 
من الو�شائل ال�شرورية والكمالية االأخرى. كما يطلق م�شطلح النمو على الزيادة 
النمو  يكون  اأن  بال�شرورة  لي�س  ولكن  الزراعي،  املح�شول  زيادة  وعلى  ال�شكانية، 
�شلبيًا بح�شب نظرية مالتو�س  العك�س فقد يكون تغريًا  بل  اإيجابيًا،  ال�شكاين تغريًا 
التي ترى اأن االنفجار ال�شكاين نذير �شوؤم، وما مل يتوافر االإنتاج املماثل لهذا النمو 
ال�شكاين فاإن النمو الهائل لل�شكان يعد عن�شرًا مدمرًا للتقدم وباعثًا الأ�شكال من 
التغري االجتماعي غري املرغوب فيها)1(. اأما النمو بو�شفه �شكاًل من اأ�شكال التغري 

والذي ي�شمل كما اأ�شرت التقدم والتطور فهو بال �شك يعد اإيجابيًا.
التقل�س: ويعني ا�شتمرار التقدم اأو التطور، ولكن بنوع من الرت�شيد، بحيث ال 

ي�شتمر بنف�س معدالته ال�شابقة.
اإن هناك  اأن نقول  التحديث: وهو النمو ولكن على كافة االأ�شعدة فال ميكن 
حتديثًا يف ا�شتخدام و�شائل االت�شاالت فقط، ولكن هناك منو يف ا�شتخدام و�شائل 

)1(  د. دالل ملح�س ا�شتيتية، التغري االجتماعي والثقايف، دار وائل، عمان، 1425هـ )2004م(.
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يف  ومنو  عمرانية،  وطفرة  �شخمة،  ت�شوق  وحركة  احلديثة،  والتقنيات  االت�شال، 
من  مزيٍد  اإىل  وجره  املجتمع  حتديث  عملية  عليه  يطلق  ذلك  كل  اأخرى،  جماالت 

التقدم والتطور على كافة االأ�شعدة. 

عنا�سر التغري لدى املوؤلف:
من خالل ما در�شه املوؤلف يف جمال التغري االجتماعي تو�شل اإىل اأن لكل عملية 
لكل  التعر�س  والبد من  تنفك عنها،  ال  لها،  العنا�شر، مالزمة  تغري جمموعة من 
عن�شر وبيانه؛ ليمكن تقييم التغري واحلكم عليه، اأحد تلك العنا�شر ثابت وهو ما 
العنا�شر  بقية  اأما  بالتغري،  دائمًا  تتمثل  التي  النهائية  املح�شلة  اأو  بالنتيجة  يتعلق 
االأخرى فاإنها متغرية بح�شب العملية وتتلخ�س عنا�شر التغري من وجهة نظري يف 

�شتة عنا�شر واإن �شئت ف�شّمها اأركانًا، حيث تتمثل فيما يلي:
متنوع،  بالطبع  وهو  التغري،  �شيطاله  الذي  احلقل  به  ويق�شد  امليدان:. 1 
ومنها على �شبيل املثال: التعليم، والتقنية، التجارة، وال�شناعة، واالأ�شرة، 

والزراعة، وغريها كثري من امليادين واحلقول.
ال  تلقائي  ب�شكٍل  �شواء  يعمل  الذي  الن�شاط  اأو  به احلدث  ويق�شد  الفعل:. 2 
اأو بفعل ب�شري مدرو�س وخمطط له للو�شول يف النهاية اإىل حالة  اإرادي، 
واكت�شاف  ال�شيارة،  واخرتاع  التلفاز،  اخرتاع  ومثاله:  جديدة،  جمتمعية 
وغريها  االإنرتنت،  ودخول  اململكة،  يف  الن�شاء  بتعليم  وال�شماح  النفط، 

كثري.
الفاعل:. 3 وهي اجلهة التي تبنت الفعل وقامت به، اأو اأنها اأ�شهمت و�شاركت 
املثال:  �شبيل  على  ومنه  تغري  عليه  ترتب  ن�شاٍط  اأو  فعل  تنفيذ  يف  اآخرين 

امل�شلحون االجتماعيون، والثوار، و�شركات التقنية واحلكومات، وغريها.

تكون:  اأن  التغري، وميكن  الإحداث  امل�شتخدمة  االأداة  وتتمثل يف  الو�سيلة:. 4 
و�شيلة تقنية، اأو و�شيلة اقت�شادية، اأو و�شيلة تربوية، اأو و�شيلة اإعالمية، اأو 
وغريها كثري من الو�شائل واالأدوات التي ميكن ا�شتخدامها الإحداث التغري 

�شواء بق�شد اأو بدونه.
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امل�شتفيدة  اجلهة  وهي  الفعل،  اأو  بالن�شاط  املعنية  الفئة  وهي  امل�ستهدف:. 5 
تكون:  اأي�شًا، فقد  للتغري، وهي متنوعة  النتيجة احلتمية  املت�شررة من  اأو 
اأو  ال�شباب،  فئة  اأو  املوظفني،  اأو  املعلمني،  اأو  الطالب،  اأو  باأ�شره،  املجتمع 

الن�شاء، اأو وغريها.

النتيجة:. 6 وهي املح�شلة النهائية، والتي �شتكون بالتاأكيد تغريًا ياأخذ �شكاًل 
من اأ�شكال التغري التي حتدثت عنها �شلفًا: )تقدم، تقهقر، تطور، تنمية، 

منو، تقل�س، حتديث(.  

فلو  ي�شحبها،  قد  غمو�س  اأي  ويزيل  الفكرة  هذه  يو�شح  مثااًل  اأدرج  ولعلي 
باأن امليدان تقني، الفعل: ال�شماح  اأخذنا على �شبيل املثال الهاتف اجلوال: فنقول 
اأطراف:  با�شتخدام اجلوال كو�شيلة ات�شال، الفاعل: يف هذه احلالة هناك ثالثة 
الفنية(،  باالأمور  يتعلق  ما  وكل  اخلدمة  تقدمي  تبنت  االت�شاالت)كجهة  �شركات 
احلكومات )�شمحت ونظمت ودعمت هذه اخلدمة الوافدة(، املجتمعات )تفاعلت 
تقنية  يف  متثلت  الو�شيلة:  عليها(،  تعرت�س  ومل  وا�شتخدمتها،  اخلدمة  هذه  مع 
الهاتف اجلوال، امل�شتهدف: املجتمع باأ�شره، النتيجة: يف مثل حالة الهاتف اجلوال 
جتد النتيجة اأو التقييم النهائي يعتمد على املجال وتاأثريات تلك الو�شيلة، ولكنها 
يف املجال تعد �شكاًل من اأ�شكال التقدم املجتمعي، ثم اإن التو�شع يف ذلك كا�شتخدام 
ثبات  التطور رغم  اأ�شكال  �شكاًل من  يعد  اأو كامريات اجلوال  الثالث  تقنية اجليل 
بقية العنا�شر، ولكن كما اأ�شلفت حني حتدثت عن اأ�شكال التغري وفرقت بني التقدم 
التطور فيتمثل  اأما  اأول مرة،  التقنية  والتطور، فالتقدم يكون من خالل ا�شتخدام 
باملكاملات  اجلوال  الهاتف  يف  بداأنا  فنحن  التقنية؛  نف�س  ا�شتخدام  يف  التو�شع  يف 
فقط وهذه بحد ذاتها خطوة متقدمة، ثم تطورنا من خالل التو�شع يف ا�شتخداماته 
وملمار�شة  الكتب،  ولقراءة  ال�شوتية،  املواد  وال�شتماع  للت�شوير،  ن�شتخدمه  ف�شرنا 
بع�س االلعاب، وللدخول اإىل االإنرتنت، وغريها كثري من اال�شتخدامات التي ال ميكن 
ح�شرها. والنتيجة النهائية اأن جمتمع ما قبل اجلوال لي�س نف�شه جمتمع جواالت 
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الذكية  اجلواالت  من  وغريها   8 والنوكيا  بريي  والبالك  فون  االآي  الثالث  اجليل 
التفاعلية.

دعوين اآخذ مثااًل اآخر بعنا�شر خمتلفة، فزيادة املرتبات مثاًل تعد بداية لعملية 
تغري جمتمعي �شاملة، بداأت بالفعل اأو احلدث: زيادة املرتبات، وميدانها اقت�شادي، 
خمتلفة   فئات  اأيدي  يف  وزيادتها  املالية  ال�شيولة  �شخ  الو�شيلة:  احلكومة،  الفاعل: 
تطور،  منو،  تنمية،  النتيجة:  باأ�شره،  املجتمع  امل�شتهدف:  املجتمع،  من  ومتنوعة 
جوانب  يف  تقهقر  هناك  فيكون  اجليدة  غري  ال�شلوكيات  بع�س  تظهر  وقد  تقدم، 

حمددة، ولكن املح�شلة النهائية للفعل االقت�شادي غالبًا ما تكون تنمية. 

العوامل امل�سببة للتغري االجتماعي:
ـ  منه  ماأمن  يف  اأحد  هناك  ولي�س  الكون  هذا  يف  حا�شل  فالتغري  اأ�شلفت  كما 
مب�شيئة اهلل وقدرته ـ فهو كما يح�شل يف الذات الب�شرية وما يحيط بها وحولها من 
اأ�شجار واأنهار ودواب وليل ونهار و�شم�س وقمر وغريها فهو �شيم�شي يف املجتمعات 

الب�شرية ولكن حدوث هذا التغري له اأ�شباب وعوامل من اأبرزها ما يلي:

اأواًل: العامل الديني.
ثانيًا: العامل التقني

ثالثًا: عامل ال�شراع.
رابعًا: العامل االقت�شادي.
خام�شًا: العامل ال�شيا�شي.

اأواًل: العامل الديني: 
بل  االإ�شالمية،  املجتمعات  املوؤثرة يف  العوامل  اأبرز  االإ�شالمي من  الدين  ويعد 
اإين ال اأعلم �شيئًا غرّي االأفراد، واأثر يف �شخ�شياتهم و�شلوكياتهم، واأثر يف املجتمعات 
االإ�شالمي احلنيف، ومن ذلك قول عمر بن  الدين  التي اعتنقته وبدل حالها مثل 
اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - الأبي عبيدة بن اجلراح - ر�شي اهلل عنه -: »اإنا كنا 
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اأذلنا  به  اهلل  اأعزنا  ما  بغري  العزة  نطلب  فمهما  باالإ�شالم  اهلل  فاأعزنا  قوم  اأذل 
اهلل)1(« ومنه قول جعفر بن اأبي طالب للنجا�شي - ر�شي اهلل عنهما -: كنا قوما اأهل 
جاهلية نعبد االأ�شنام وناأكل امليتة  وناأتي الفواح�س ونقطع االأرحام  ون�شيء اجلوار 
ياأكل القوي منا ال�شعيف فكنا على ذلك حتى    بعث اهلل اإلينا ر�شواًل منا نعرف ن�شبه 
و�شدقه واأمانته وعفافه فدعانا اإىل اهلل -�شبحانه وتعاىل- لنوحده ونعبده ونخلع 
واأمرنا ب�شدق احلديث  واالأوثان  دونه من احلجارة  واآباوؤنا من  كنا نعبد نحن  ما 
واأداء االأمانة و�شلة الرحم وح�شن اجلوار والكف عن املحارم والدماء ونهانا عن 
الفواح�س وقول الزور واأكل مال اليتيم وقذف    املح�شنة    واأمرنا اأن نعبد اهلل وحده 
ال ن�شرك به �شيئا واأمرنا بال�شالة والزكاة وال�شيام قال فعدد عليه اأمور االإ�شالم 
ف�شدقناه واآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا اهلل وحده فلم ن�شرك به �شيئا 
وحرمنا ما حرم علينا واأحللنا ما اأحل لنا)2(. فتاأمل يف قول جعفر -ر�شي اهلل عنه 
- ، وكيف كانوا قبل االإ�شالم ثم كيف تغريوا بعده. ومنه اأي�شًا قول يزدجرد ملك 
فار�س لنفر من امل�شلمني قبل معركة نهاوند: اإين ال اأعلم يف االأر�س اأمة كانت اأ�شقى 
وال اأقل عددًا وال اأ�شواأ ذات بني منكم، قد كنا نوكل بكم قرى ال�شواحي ليكفوناكم ال 
تغزوكم فار�س، وال تطمعون اأن تقوموا لهم ، فاإن كان عددكم كرث فال يغرنكم منا، 
واإن كان اجلهد دعاكم فر�شنا لكم قوتًا اإىل خ�شبكم، واأكرمنا وجوهكم وك�شوناكم 
وملكنا عليكم ملكًا يرفق بكم .  فقال املغرية بن �شعبة :  اأيها امللك، اإن ما ذكرت من 

اأبو جعفر حممد  اأخربنا  الني�شابوري ون�شه:  )1(  احلديث )207( يف امل�شتدرك على ال�شحيحني للحاكم 
بن حممد البغدادي ثنا اإ�شماعيل بن اإ�شحاق القا�شي ثنا علي بن املديني ثنا �شفيان ثنا اأيوب بن عائد 
الطائي عن قي�س بن م�شلم عن طارق بن �شهاب قال خرج عمر بن اخلطاب اإىل ال�شام ومعنا اأبو عبيدة 
واأخذ  بن اجلراح فاأتوا على خما�شة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فو�شعهما على عاتقه 
بزمام ناقته فخا�س بها املخا�شة فقال اأبو عبيدة يا اأمري املوؤمنني اأنت تفعل هذا تخلع خفيك وت�شعهما 
على عاتقك وتاأخذ بزمام ناقتك وتخو�س بها املخا�شة ما ي�شرين اأن اأهل البلد ا�شت�شرفوك فقال عمر: 
اأوه لو يقل ذا غريك اأبا عبيدة جعلته نكاال الأمة حممد × اإنا كنا اأذل قوم فاأعزنا اهلل باالإ�شالم فمهما 
نطلب العزة بغري ما اأعزنا اهلل به اأذلنا اهلل هذا حديث �شحيح على �شرط ال�شيخني الحتجاجهما جميعا 

باأيوب بن عائد الطائي و�شائر رواته ومل يخرجاه وله �شاهد من حديث االأعم�س عن قي�س بن م�شلم.
)2(  حديث )21460( م�شند االإمام اأحمد بن حنبل.
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�شوء احلال :  فما كان اأ�شواأ حااًل منا، واأما جوعنا :  فلم يكن ي�شبه اجلوع، كنا ناأكل 
فاإمنا  املنازل :   واأما  ونرى ذلك طعامنا .   واحليات،  والعقارب  واجلعالن  اخلناف�س 
اأن  الغنم ، ديننا  واأ�شعار  االإبل،  اأوبار  اإال ما غزلنا من  نلب�س  هي ظهر االأر�س ، وال 
يقتل بع�شنا بع�شًا، واأن يبغي بع�شنا على بع�س، واإن كان اأحدنا ليدفن ابنته وهي 
حية كراهية اأن تاأكل من طعامه . ثم انظر كيف يختم املغرية حديثه للملك بقوله: 
فاخرت اإن �شئت اجلزية واأنت �شاغر، واإن �شئت فال�شيف، اأو ت�شلم فتنجي نف�شك؟)1(  
وهذا اخلطاب ما كان اأحٌد من العرب يجروؤ على التلفظ به قبل اأقل من ع�شرين 
�شنة فقط من ذلك املوقف ولكنه االإ�شالم الذي غري املجتمعات واالأفراد واالأنف�س 
العربية باأ�شرها. واالإ�شالم دين �شماوي �شمويل مل يكتف بتغيري حال معتنقيه، بل 
اإنه دائمًا ما يظهر قدرة باهرة على التاأقلم مع امل�شتجدات والتكيف معها وهذا من 
اإبراهيم اجلوير حني  الدكتور  اأ�شار  واإىل ذلك  اأ�شرار منا�شبته لكل زمان ومكان، 
كتب: » يوؤكد يو�شف اإ�س اإم S.M. Yusuf على اأن االإ�شالم �شوف ي�شتوعب التطور يف 
جماالت الفنون، والعلوم ، وال�شناعة ، والتقنية الوافدة من جميع اأنحاء املعمورة، 
كما اأن )قدوري( ي�شري اإىل اأن االإ�شالم �شاحب اأقوى تاأثري على الثقافة العربية، 
ومن  منها  التنمية  و�شائل  تاأتي  التي  اجلهة  يكون  اأن  ينبغي  وحده  هو  فاإنه  وعليه 
خاللها. كما در�س �شمث 1957م W.C. Smith تاأثري االأزمان املتغرية على الدين مع 
الرتكيز على ال�شمات ال�شابطة، وتاأ�شي�شا على ما �شبق فقد اأظهر االإ�شالم ا�شتجابة 

للتغيري«)2(.

ثانيًا: العامل التقني: 
فكما  االإ�شالمية،  املجتمعات  تغري  يف  االأول  املوؤثر  هو  الديني  العامل  اأن  اأرى 
�شلف ال يوجد جمتمع اإ�شالمي واحد يف هذا الكون اإال ويكون للدين االإ�شالمي دور 
االأول يف  العامل  هي  التقنية  باأن  اأرى  الوقت  ذات  ويف  وتوجيهه،  تغيريه  رئي�س يف 

)1(  البداية والنهاية )اجلزء ال�شابع( ابن كثري.
)2(  د. اإبراهيم بن حممد اجلوير، االأ�شرة واملتغريات التنموية يف اململكة العربية ال�شعودية، مكتبة العبيكان، 

الريا�س، 1416هـ )2005م(.
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م�شاألة تغري الب�شرية ب�شكٍل كامل، فمعظم ما نراه من تغريات ما كانت لتحدث لو 
مل يكن هذا التقدم التقني الهائل ومن يتحدث عن دور التقنية يف تغري املجتمعات 
لزامًا عليه اأن يعرج على ما كتبه وليم اأوغربن W. Ogburn حول ذلك فهو ن�شري 
االجتماعي(  كتابه )التغري  اأوغربن يف  يذكره  ما  االأول ومن �شمن  التقني  العامل 
الذي األفه �شنة 1922م وهو باملنا�شبة اأول كتاب عن التغري االجتماعي وين�شب من 
خالله لالخرتاعات التقنية دورًا هامًا يف اإحداث التغري.)1( كما اأنه يف حديثه حول 
مراحل التغري الثقايف يعد االخرتاع واالإبداع املرحلة االأوىل للتغري الثقايف ويقول: 
باأن االخرتاع واالإبداع ي�شريان اإىل القابلية على خلق االأ�شياء اجلديدة اإما اأن يكون 
جديدًا كالفاأ�س مثاًل في�شمى اإبداعًا، واإما اأن يكون ناجتًا عن �شيء موجود �شابقًا 
كال�شيارة وغريها من االخرتاعات فت�شمى اخرتاعًا الأنها نتجت عن اإبداع موجود.)2( 
كما يرى اأوغربن، اأن املخرتعات تركت اآثارًا يف حياة النا�س بع�شها مبا�شر وبع�شها 
اأدت يف  التي  البخارية  االآلة  باخرتاع  وي�شرب مثال على ذلك  االآخر غري مبا�شر، 

نظره اإىل النتائج االآتية: 

جذب العمال والعامالت من املنازل اإىل املراكز ال�شناعية.   -1
اأدى االأثر االأول اإىل االإ�شعاف من �شلطة الرجل يف املنزل.   -2

اأدى الثاين اإىل حترير املراأة.   -3
اأدى ذلك اإىل اطراد متتع املراأة بحقوق مل تكن تتمتع بها من قبل.)3(   -4

اأن عمليات التغري  اأوغربن اإىل  ويف حديثه حول التغري احل�شاري ي�شري وليام 
احل�شاري الناجت عن التطورات التكنولوجية تتم يف ثالث طرق:

من  الخرتاع  بها  يكون  التي  الطريقة  وهي   ، 1 .Diversification التنوع 
االخرتاعات تاأثريات اجتماعية متنوعة يف خمتلف امليادين، مثل التليفزيون، 

)1(  W. Ogburn،Social change with respect to culture and original nature، New 
York : B.W. Huebsch، Inc. 1922.

)2(  د. معن خليل العمر، التغري االجتماعي، دار ال�شروق االأردنية، عّمان، 1424هـ )2004م(.
)3(  د. الفاروق زكي يون�س، اخلدمة االجتماعية والتغري االجتماعي، )مرجع �شابق(.
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فاإنه يبا�شر تاأثرًيا كبرًيا على ميادين التعليم، االأ�شرة، ال�شيا�شة، امل�شرح، 
ال�شينما، الطب، املكتبات، الفنون،...الخ. واإنه قد يتبني من بحث اأجري يف 
اأمريكا عام 1933م، ملعرفة اآثار اخرتاع الراديو، اأن له حوايل 150 تاأثرًيا 
تاأثري  معرفة  اأن  على  يدل  وذلك  االجتماعية،  للحياة  املختلفة  املرافق  يف 

اخرتاع كال�شيارة مما ي�شيق باآثاره احل�شر والتق�شي.
، ويف هذه الطريقة يكون للتطور التكنولوجي اأثر جوهري  2 .Sequence التتابع
ال  االخرتاع  قوة  اأن  ذلك  اأخرى،  وثانوية  فرعية  اآثار  ثم  و�شريع،  مبا�شر 
كحلقات  مت�شابكة  مت�شلة  حلقات  يف  ت�شتمر  بل  االأول،  التاأثري  عند  تقف 
فاخرتاع  ا.  بع�شً بع�شه  يدفع  كاملوج  اأو  منها حلقة  ال�شل�شلة، مت�شك حلقة 
وو�شائل  امل�شانع  نقل  هو  املبا�شر  تاأثريه  كان  1776م  �شنة  البخارية  االآلة 
االإنتاج خارج املنزل، ولكن مل تتوقف التاأثريات الفرعية التي امتدت اإىل 
جوانب اأخرى كثرية. فقد حدث تغيري يف طبيعة عمل الرجل واملراأة وتاأثرت 
�شلطة الرجل كرئي�س تقليدي لالأ�شرة، وكمدير منظم للعمليات االإنتاجية 
التي كان مركزها البيت، ثم اإن تغيرًيا اآخر حلق االأ�شرة نف�شها من حيث 

كرثة الطالق واالنف�شال بني الزوجني.

اخرتاعات  عدة  تتجه  اأن  وذلك  االلتقاء:  اأو   ، 3 .Convergence اال�شتقطاب 
خمتلفة اإىل اإنتاج تاأثري واحد؛ فن�شاأة ال�شواحي ال�شكنية على حواف املدن 
احلديثة Banlieux مثاًل كانت نتيجة الخرتاعات كثرية كالقطارات، والطرق 
الكهربائية، والعربات اخلا�شة والعامة، والهاتف، واملذياع، كما ميكن اأن 
يكون  اأن  ويجوز  كذلك.  دخل  باملباين  اخلا�شة  الت�شريعات  لبع�س  يكون 
كله  االجتماعية دخل يف هذا  املكانات  وترتيب  نف�شه  االجتماعي  للتنظيم 
واأثر. ومثل اآخر، فامل�شنع مثاًل لي�س نتيجة الخرتاع االآلة البخارية وحدها، 
�شناعة  مثل  لقيامه  �شرورية  كانت  اأخرى  اخرتاعات  عدة  هناك  ولكن 
اخرتاع  به  ي�شرع  مل  لالأ�شرة  التقليدية  ال�شلطة  وانهيار  مثاًل...  ال�شلب 
امل�شنع وحده، بل اأثرت كذلك فيه نظم املدار�س واملوا�شالت وذيوع االآلة 
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الكاتبة التي اجتذبت اإناث االأ�شر اإىل املكاتب يف العمل عليها... الخ وعمل 
املراأة نف�شها خارج املنزل مل يعتمد على قيام امل�شنع وحده، بل كذلك على 

اخرتاع موانع احلمل Contraceptives وعلى نظام املوا�شالت.)1(
اأوغربن،  لويليم  بالن�شبة  بها  بالتقنية وما يرتبط  يتعلق  توًا بع�شًا مما  ذكرت 
ولعلي اأمر �شريعًا على بع�س علماء االجتماع االآخرين من باب اال�شت�شهاد مبا قالوه 
اأو قيل عنهم، ويكون منا�شبًا لتدعيم حديثي حول دور التقنية يف تغري املجتمعات 
نبي  بن  القر�شي يف حديثه عن مالك  الدكتور علي  ال�شدد يذكر  وبهذا  الب�شرية، 
فيقول: باأن طريقة عي�س الفرن�شيني وارتباطهم بالتقنية اأثر يف حياته ب�شكٍل كبري 
فاأول ما يقدم للطفل من هدايا كان األعابًا ميكانيكية ب�شيطة ليفككها ثم يعيد تركيبها، 
وكان املوظف اأو العامل الفرن�شي حني يخرج من عمله يذهب اإىل منزله وميار�س 
بع�س الهوايات احلرفية كالنجارة اأو احلدادة، ويف املقابل فاإن املواطن اجلزائري 
مل يكن يجد يف بيته اآلة وال حتى م�شمارًا، ويق�شي معظم وقته يف لعب الورق، وهذا 
ما دعا مالك بن نبي اإىل االعتقاد باأن التغري يبداأ من الرتبية والتن�شئة االجتماعية، 

مع اإدخال التقنية كعن�شر رئي�شي من املكونات الرتبوية للثقافة التغيريية)2( 
وي�شري اإميل دوركامي اإىل اأن التقدم التكنولوجي يوؤدي دائمًا اإىل زيادة تق�شيم 
العمل االجتماعي، والذي يعني تباين الوظائف وتفتتها.)3( وهذا يوؤثر ب�شكل كبري 
على املجتمع ب�شكل عام حيث يوؤدي اإىل التفاوت الطبقي، كما اأنه يوؤثر على الفرد 
بذاته حيث يجعل قيمته متمثلة يف كونه جزءًا من منظومة عمل يوؤدي من خاللها 

دورًا حمددًا ال ميكنه وحده القيام به.

ثالثًا: عامل ال�سراع: 
يف ظني اأنه عامل مهم جدا؛ وهو من اأ�شرار بقاء هذه احلياة و�شالحها للعي�س 

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   زب  يقول:   - وجل  عز   - واملوىل 

)1(  د. حميي الدين �شابر، التغري احل�شاري وتنمية املجتمع، املكتبة الع�شرية، �شيدا ـ بريوت، 1381هـ )1962م(.
)2(  د. علي القر�شي، التغري االجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي لق�شايا التغري يف املجتمع امل�شلم 

املعا�شر، مكتبة غريب، القاهرة، 1416هـ )1996م(.
)3(  د. حممد اجلوهري، واآخرون، التغري االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، اال�شكندرية، 1415هـ )1995م(.
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  رب)1( ويقول يف مو�شٍع 
اآخر: زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  
وجود  على  تاأكيد  وهذا  رب)2(  ڍ   ڇ  ڇ   ڍ   چڇ  ڇ   چ  چ  چ  
ال�شراع بني النا�س واأنه �شبب �شالح االأر�س كما يف االآية االأوىل، مثلما اأنه �شبب يف 
حفظ ثقافاٍت اأخرى من الزوال كما ت�شري اإىل ذلك االآية الثانية. كما اأن من اأ�شرار 
اخلالق وجود االختالف بني الب�شر ليحدث هذا ال�شراع الذي هو �شبب رئي�شي ملا 

نراه من تغريات حيث يقول- عز وجل - يف �شورة هود: زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ    ٹ           ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رب)3(

النا�س من  اأن ال�شراع كان �شببًا رئي�شيًا يف تهجري كثرٍي من  ولو نالحظ هنا 
منطقة اإىل اأخرى ومنه تهجري الفل�شطينيني عن اأر�شهم، وقبله تهجري امل�شلمني من 
مكة اإىل املدينة والذي اأثمر عن تاأ�شي�س اأول دولة اإ�شالمية م�شتقلة، كما اأن ال�شراع 
هو ال�شبب الرئي�شي للحروب وما قيام اأكرب حرٍب عرفتها الب�شرية اإال ب�شبب ال�شراع 
حيث ظن هتلر اأن جن�شه االآري متفوق على غريه من الب�شر فبداأ حربه على جريانه 
الإخ�شاعهم وال�شيطرة عليهم، وهذا العامل واأق�شد به »احلروب« يعده كثرٌي ممن 
كتب يف التغري االجتماعي من اأهم العوامل امل�شببة له، اإال اأين اأعده عاماًل ثانويًا 
الق�شري  التهجري  عن  يقال  اأن  ميكن  االأمر  ونف�س  ال�شراع،  م�شلة  حتت  ين�شوي 
اأنحاء متفرقة من هذا العامل بق�شد حتقيق ك�شب ملهجر )بك�شر  الذي يحدث يف 
اجليم( واإحلاق ال�شرر باملهجر )بفتح اجليم( وهو بالطبع يختلف عن ذاك الذي 

تقوم به احلكومات بق�شد حتقيق م�شلحة عامة تفيد قطاعًا من �شعبها.

)1(  من االآية )251( �شورة البقرة.
)2(  )40( �شورة احلـج.

)3(  االآيتني )118 و 119( �شورة هود.
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ومن يرد التبحر يف م�شاألة ال�شراع ودوره يف اإحداث التغريات االجتماعية فما 
عليه �شوى البحث يف النظريات املادية التاريخية، حيث تركز على التغريات الثورية 
املحرك  والتناق�س  ال�شراع  وتعد  مناق�شة  حالة  اإىل  حالة  من  املجتمع  تنقل  التي 
التعرف على  االأ�شا�شي للمجتمع، وبالطبع فمن يقراأ يف هذه النظريات فلن يعدم 
كارل مارك�س  Karl Marx ونظريته حول ال�شراع  CONFLICT THEORY حيث 
كارل  ويوؤكد  املجتمع.  وفئات  الطبقات  خمتلف  بني  وال�شراع  التناف�س  على  تركز 
مارك�س على اأهمية ال�شراع على املوارد االقت�شادية فاملوارد االقت�شادية بالن�شبة له 
ال ت�شتمل فقط على الرثوة بل ت�شتمل اأي�شًا على الو�شائل التي يتم من خاللها تكوين 

الرثوة وهي ما ي�شميها بو�شائل االإنتاج وهي املوارد اخلام وامل�شانع واالأدوات.)1(  

رابعًا: العامل االقت�سادي: 
يوؤدي هذا العامل عماًل حا�شمًا يف م�شاألة التغري االجتماعي ويوؤثر ويتاأثر ب�شكٍل 
تلك  على  اآتي  و�شوف  ال�شيا�شي،  العامل  باالأخ�س  االأخرى،  العوامل  بقية  كبري يف 
العالقة الحقًا، ولكني هنا اأرغب يف الرتكيز على دور العامل االقت�شادي يف تغري 
املجتمعات ونقلها من جمتمعات منغلقة اإىل اأخرى منفتحة على العامل، تعرف ما 
ال�شيا�شية،  املكانة  بح�شب  وتتاأثر  فتوؤثر  منها  وكاأنه جزء  اأ�شقاعه  كافة  يجري يف 
فاإن كان املجتمع مدعومًا بقوى �شيا�شية نافذة ف�شوف يلعب االقت�شاد دورًا هامًا يف 
تغري املجتمع بحكم التاأثريات الداخلية والتي غالبًا ما تكون ب�شبب اأفراد وحركات 
ومنظمات ن�شطة تتفاعل فيما بينها نتيجة حلراك اجتماعي متاأٍت عن ن�شاط داخلي 
اإىل  املجتمع  من  حمددة  �شريحة  اأو  املجتمع  على  �شواء  تعميمه،  بعد  يوؤدي  بحت، 
انتقاله بفعل املكانة االقت�شادية وال�شيا�شية للمجتمع �شاحب اليد الطوىل يف التغيري 
اإىل اأن تتبناه جمتمعات اأخرى ال حتظى بذات املكانة االقت�شادية وال�شيا�شية التي 

لدى املجتمع االأكرب اإمكانات اقت�شادية ونفوذًا �شيا�شيًا.

)1(  د. ا�شماعيل كتبخانة، اأ�ش�س علم االجتماع، خوارزم العاملية للن�شر والتوزيع، جدة، 1427هـ )2006م(.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

49

ولو اأخذنا فعل هذا العامل على دول جمل�س التعاون اخلليجي مثاًل ال�شتطعنا 
من خالل قيا�س ما كانت عليه قبل الطفرات االقت�شادية املتاأتية من مبيعات الزيت 
اإليه ب�شيء من التف�شيل حني  اإليه حالها بعد ذلك والذي �شاأتطرق  اآل  اخلام وما 
اأحتدث عن املظهر املادي يف اململكة العربية ال�شعودية. ورغم التغري الهائل الذي 
حدث يف تلك البلدان العربية بفعل االزدهار االقت�شادي اإال اأن للعامل ال�شيا�شي دورًا 
رئي�شيًا هنا بجانب العامل االقت�شادي، حيث كان التغري يف تلك املجتمعات يتاأتى 
من الداخل ومن اخلارج بحكم وجود بلدان ذات نفوذ �شيا�شي اأكرب فكانت قادرة 

على الو�شول اإىل ما �شواها من املجتمعات والتاأثري بها على اختالف م�شتوياتها.

اإن  بل  االجتماعي،  التغري  م�شاألة  االقت�شادي مهم جدًا يف  فالعامل  ومن هنا 
اأ�شحاب احلتمية االقت�شادية يرون باأن العوامل االقت�شادية هي وحدها امل�شوؤولة 
العوامل  يلغون كافة  التي حتدث يف املجتمعات، فهم  والثورات  التغريات  عن كافة 
باأنهم حمقون يف ذلك خا�شة  اأقول  وال  باالقت�شاد)1(،  تغري  ويربطون كل  االأخرى 
واأن النظريات احلديثة للتغري االجتماعي ترف�س فكرة احلتميات واإ�شناد التغريات 
اإىل عامل واحد فقط، بل ترى اأن هناك اأكرث من عامل ي�شرتك يف م�شاألة التغري 
االجتماعي. ولكن لو اأمعنا النظر يف اجلانب االقت�شادي لوجدناه املحرك الرئي�شي 
العوامل  دور  يلغي  ال  القول  وهذا  الفقري،  بالعمود  يكون  ما  اأ�شبه  فهو  تغري  لكل 
االأخرى، وهذا ما يوؤكده كارل مارك�س Marx �شاحب نظرية ال�شراع حيث يذهب 
اإىل اأن التغري االجتماعي يرتبط يف اأ�شا�شه بالعامل االقت�شادي باعتباره املحرك 
االأ�شا�شي لكل عملية تغري، والتي توؤدي بدورها اإىل تغريات متعاقبة يف بقية نواحي 
اأن  اأوالهما:  اأ�شا�شيتني  م�شلمتني  اإىل  ت�شتند  االجتماعية  نظريته  اأن  كما  املجتمع، 
العامل االقت�شادي هو املحدد االأ�شا�شي لبناء املجتمع وتطوره، واأنه يتكون اأ�شا�ًشا 

من الو�شائل التكنولوجية لالإنتاج.)2(
)1(  د. �شناء اخلويل، التغري االجتماعي والتحديث، دار املعرفة اجلامعية، اال�شكندرية، 1413هـ )1993م(.

)2(  د. فادية عمر اجلوالين، التغري االجتماعي..مدخل اإىل النظرية الوظيفية لتحليل التغري، دار االإ�شالح 
للطباعة والن�شر، الدمام، 1404هـ )1984م(.
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وارغب االإ�شارة هنا اإىل اأن اله�شا�شة االقت�شادية قد تكون �شببًا يف اإبطاء حركة 
التغري االإيجابي ب�شكٍل كبري، ورمبا حدث التغري القهقري النكو�شي الذي يجر على 
وقد  تلبيتها،  على  القدرة  وعدم  املطردة،  احلاجة  زيادة  ب�شبب  الويالت  املجتمع 
يعود ذلك اإىل التكلفة غري امل�شتطاعة التي كثريا ما تكون مانعا من قبوله، وهذا 
املجاالت  التجديدات احلديثة يف  تبني كثري من  انت�شار  �شبيل  مانعا مهمًا يف  يعّد 
التكنولوجية االإيديولوجية، ورمبا ال تكون التكلفة عالية بال�شكل الذي يعيق حقيقة، 
ولكن قد تكون ندرة امل�شادر االقت�شادية وحمدوديتها �شببًا يف اإحجام املجتمع عن 
اقتناء تلك التقنية اجلديدة على الرغم من اأن تلك التغريات قد تكون مرغوبة اإىل 
درجة كبرية يف كثري من البالد املتخلفة والنامية ومع ذلك فاإنها ال ميكن اأن تظهر 

بدرجة كافية ب�شبب ال�شغوط االقت�شادية.)1(

كما ال نن�شى هنا اأن العامل االقت�شادي كان �شببًا رئي�شيًا يف تغري �شكل االأ�شرة 
يف معظم اأ�شقاع االأر�س، ولو اأخذنا االأ�شرة ال�شعودية منوذجًا لوجدناها اإىل وقٍت 
دور  اأي  للمراأة  يكن  ومل  اأعم،  ب�شكٍل  الرجل  اأو  االأب  على  تعتمد  كانت  قريب جدًا 
اقت�شادي فعلي اللهم اإال اإذا ا�شتثنينا ما تقوم به املراأة من مهام تعد يف ذلك الوقت 
ما  بع�س  و�شناعة  اخلبز  وعمل  املالب�س  كخياطة  اإليها  املوكلة  االأعمال  �شلب  من 
يحتاجه املنزل من اأ�شياء ب�شيطة جدًا وكل ذلك داخل نطاق العائلة بالطبع ولكنه 
كربة  بدورها  القيام  عن  يعوقها  يكن  مل  اأنه  واالأهم  مهمًا،  اقت�شاديًا  رافدًا  يعد 
ثم  ال�شناعية  الثورة  بدء  منذ  حدث  الذي  االقت�شادي  االنفتاح  مع  ولكن  منزل، 
جتلى ب�شكٍل كبري بعد احلرب العاملية الثانية ب�شبب نق�س االأيدي الرجالية العاملة 
ووجود احلاجة اإىل اإ�شراك العن�شر الن�شائي، ثم دخول املراأة �شاحة العمل وحتللها 
من بع�س وظائفها االأ�شا�شية وما نتج عنه من تاأخر يف �شن الزواج لدى كثري من 
التي  الفر�شة  تلك  وظيفية،  فر�شة  على  للح�شول  الدرا�شة  اإمتام  بحجة  الفتيات 
اأثرت يف رّبات البيوت واأعاقت كثريًا منهن عن اأداء ر�شالتها احلقيقية املتمثلة يف 

)1(  د. �شناء اخلويل، التغري االجتماعي والتحديث، )مرجع �شابق(.
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تربية اأوالدها وما �شاحب ذلك من طفرة تقنية ومعلوماتية وغزو اإعالمي متنوع اأثر 
يف االأطفال بداءة ثم حلقه بالتاأثري على املجتمع باأ�شره، ويف ظني اأنه لوال العامل 
االقت�شادي ووجود االإمكانات املادية التي �شاعدت يف جلب تلك امل�شتجدات املادية 
واإدخالها املنازل يف ظل ان�شغال االأبوين، ملا حدث ما نراه من تغري اجتماعي يحمل 

يف طيه وبني جنباته كثريًا من ال�شلبية على كافة االأ�شعدة.

خام�سًا: العامل ال�سيا�سي: 
اأق�شد به العمل الذي تقوم به احلكومات ب�شكٍل عام يف تغري املجتمعات �شواء 
هو  ال�شيا�شي  العامل  فاإن  نظري  وجهة  ومن  اخلارجي،  اأو  الداخلي  ال�شعيد  على 
وجه  على  اجتماعي  تغري  اأي  يف  بحثت  ولو  للتغري،  الناب�شة  والروح  املدبر  العقل 
عنه  بال�شكوت  اأو  ودعمه  بتدبريه  �شواء  �شيا�شيًا  تاأثريًا  وراءه  اأن  �شتجد  االأر�س 
وال�شماح له، وهذا ال يعني بال�شرورة وجود قوة �شيا�شية مطلقة وال هوان و�شعف 
حكومي تام، وميكن تف�شري ذلك بح�شب نفوذ وقوة ال�شلطة احلاكمة ومدى رغبتها 
باأنه قفز قفزات مت�شارعة  ال�شعودي منوذجًا لوجدنا  اأخذنا املجتمع  بالتغيري، ولو 
اإدارة  وجود  اإىل  االأول  املقام  يف  عائد  وذلك  املا�شية؛  �شنة  اخلم�شني  خالل  جدًا 
لن  الهجرية  ال�شبعينات  يف  اململكة  زار  فمن  التغيري،  يف  االإرادة  لديها  �شيا�شية 
ي�شدق ما و�شلت اإليه يف مطلع القرن الهجري اخلام�س ع�شر، فما بالك بو�شعيتها 
احلالية بعد اأكرث من ثالثني عامًا ان�شرمت من هذا القرن، ونف�س ال�شيء ينطبق 
على الطفرة املعلوماتية التي �شهدها العامل وعلى االأخ�س اململكة التي اأ�شبح لديها 
اأكرث من اأربعني مليون خط هاتفي متنقل وثالث �شركات ات�شاالت عمالقة وقرابة 
الن�شف من املجتمع يتعامل مع تقنية االإنرتنت وهي كلها موؤ�شرات ممتازة حدثت يف 
فرتة زمنية ي�شرية مل تتجاوز عقدين من الزمن، وتلك توحي بوجود اإرادة �شيا�شية 
مل ت�شمح بهذه القفزات املت�شارعة فقط بل دعمتها واأوجدت املناخ املالئم لنموها 
و�شوف اأتطرق اإىل ذلك ب�شيء من التف�شيل عند حديثي عن اجلانب املادي يف تغري 

املجتمع ال�شعودي.
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ومن �شمن اأف�شل التجارب املبهرة التي تثبت فاعلية االإرداة ال�شيا�شية واأنها العقل 
املدبر للتغري وال�شانع احلقيقي لالقت�شاد املوؤثر تلك التجربة ال�شنغافورية التي يجدر 
اأي  �شنغافورة متلك  تكن  ال�شيا�شي، حيث مل  فاعلية اجلانب  بها على  اأ�شت�شهد  اأن  بي 
وزراءها  رئي�س  الوقت يف  املتمثلة ذلك  ال�شيا�شية  اأن قدرتها  اإال  مقومات منو طبيعية، 
�شابقًا يل كوان يو Lee Kuan Yuw حولت تلك اجلزيرة املعدمة البائ�شة و�شعبها الفقري 
اإىل اإحدى البلدان املتقدمة، و�شمن اأف�شل خم�س دول من حيث امل�شتوى املعي�شي وارتفاع 
العقلية  على  تتعرف  اأن  �شنغافورة  ق�شه  كتاب  على  اطلعت  لو  وميكنك  الفرد.  دخل 
ال�شيا�شية التي متكنت من بناء دولة متميزة يف كل �شيء من نظمها املدنية واالقت�شادية 
والع�شكرية وال�شيا�شية، والتعليمية، كل ذلك خالل ثالثة عقود ون�شف تقريبًا من عام 
1378هـ اإىل 1412هـ )1959م( اإىل )1992م( واأبرز مالمح التغري االجتماعي املادي 
احلا�شرة للعيان التي اأحدثها متثلت يف متكنه من الق�شاء على الف�شاد االإداري الداخلي 
بقوانني �شديدة الق�شوة، وبنائه م�شاكن جيدة لكل ال�شكان، وبناء مطار دويل وخطوط 
طريان، وبناء �شبكة طرق، وبناء نظام �شيا�شي دميقراطي، وهنا ياأتي العامل املهم يف 
التغري واملتمثل يف متكنه من بناء نظام اقت�شادي متطور جعل �شنغافورة واحدًا من اأهم 
املراكز البنكية يف العامل، واأبرز ال�شواهد على متانته اأنه حني واجهت النمور االآ�شيوية 
انهيارات اقت�شادية متوالية يف اأواخر الت�شعينيات امليالدية، ظلت �شنغافورة وحدها بني 

تلك البلدان �شامدة.)1(

مطلع  يف  �شنغافورة  ا�شتقالل  عند  االأ�شبق:  �شنغافور  وزراء  رئي�س  يقول 
ثالثة  متثل  الربيطانية  الع�شكرية  القاعدة  عائدات  كانت  امليالدية  اخلم�شينيات 
اأرباع دخلها القومي مما عزز الت�شاوؤم حول قدرة هذه الدولة ال�شغرية على النمو، 
ولكن بالتخطيط والعمل الدوؤوب متكنت خالل ثالثة عقود من تغيري ذلك احلال 
االقت�شادي املرتدي ولتحوز على اأكرث من 700 موؤ�ش�شة اأجنبية و60 م�شرفًا جتاريًا، 
اإ�شافة اإىل بور�شة مزدهرة لتبادل العمالت ال�شعبة بحدود 60 مليار دوالر اأمريكي 
الن�شل،  لتحديد  تبنت نظامًا حازمًا  اأن �شنغافورة  العجيبة  املفارقات  �شنويا. ومن 

)1(  يل كوان يو، ق�شة �شنغافورة..مذكرات يل كوان يو، ترجمة وحتقيق: ه�شام الدجاين، مكتبة العبيكان، 
الريا�س، 1428هـ )2007م(.
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ال�شكان 1،9% يف عام 1390هـ )1970م( و1،2% يف  ن�شبة زيادة  تتجاوز  حيث مل 
يعرقل  الذي  ال�شكاين  االنفجار  كارثة  البالد  عام 1400هـ )1980م(، مما جنب 
التنمية، ولكن ما اأن اأ�شبح االقت�شاد ال�شنغافوري يف حاجة اإىل مزيد من االأيدي 
العاملة املوؤهلة، حتى غريت الدولة �شيا�شتها ال�شكانية يف االجتاه املعاك�س باعتماد 
برنامج جديد يهدف لتحفيز املواطنني لزيادة الن�شل، حيث خ�ش�شت له ميزانية 
اأمريكي.)1( وهذا ما يتوافق مع نظرية مالتو�س التي ترى  تقد بـ 300 مليون دوالر 
اأن االنفجار ال�شكاين نذير �شوؤم، ومامل يتوفر االإنتاج املماثل لهذا النمو ال�شكاين 
فاإن النمو الهائل لل�شكان يعد عن�شرًا مدمرًا للتقدم وباعثًا الأ�شكال من التغريات 

االجتماعية غري املرغوب فيها)2(.

1428هـ   الريا�س،  مدينة  يف  عقد  الذي  العاملي  التناف�شية  منتدى  اأمام  يو  كوان  يل  األقاها  حما�شرة    )1(
)2008م(.

)2(  د. دالل ملح�س ا�شتيتية، )مرجع �شابق(.
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نظرية المؤلف في التغير االجتماعي

نظرية المحيط االجتماعي )الدوائر األربع(

اأختم حديثي يف هذا املدخل حول التغري االجتماعي، وكيفية تغري املجتمعات 
يف كل مكان من خالل تاأثرها من الداخل ومبا يحيط بها من جمتمعات وموؤ�ش�شات 
مدنية وغري ذلك واملجتمع لدي وكما اأراه يبداأ باجلزء االأ�شغر منه وهو الفرد مرورًا 
ثم  حي  يف  اأو  قرية  يف  �شواء  ال�شغري  الب�شري  التجمع  ثم  باجلماعة  ثم  باالأ�شرة 
املجتمع املدين الكبري وهو املتكون من عدة جمتمعات �شغرية يطلق عليها باجلملة 
عن  جوانب  عدة  من  واختالفه  جدة  حمافظة  كمجتمع  الفالنية  املدينة  جمتمع 
جمتمع مدينة الريا�س، ثم املجتمع البلدي وهو ما يطلق على جمتمع الوطن باأ�شره 
كاملجتمع ال�شعودي املجتمع الكويتي، ثم ياأتي ما هو اأكرب منه وهو املجتمع املتعدد ذو 
الروابط والعالقات الكثرية مع غريه من املجتمعات امل�شابهة كاملجتمعات العربية 
جمتمعات اأمريكا ال�شمالية، وهكذا حتى ناأتي اإىل ال�شكل االأكرب وهو املجتمع الدويل 

ب�شقيه ال�شيا�شي واجلماهريي.

كل تلك املجتمعات بدءًا من مكونها االأ�شغر وهو كما اأ�شلفت الفرد، تتاأثر من 
الداخل مبا يحيط بها، وخمرجاته قد توؤثر على املحيطني بها، وقد قمت بر�شد اأربع 
دوائر رئي�شية حتيط بكل جزئية من تلك التق�شيمات وت�شكلها وتغريها، مما يرتتب 
عليه تغري املجتمع باأ�شره، فعلى �شبيل املثال: يعد الفرد جزءًا من جماعة ت�شكل مع 
واحدة  ثقافة  واحد جتمعه  اأنها جمتمع  ترى من اخلارج على  مثيالتها جمتمعات 
مع عدم  االعتبار  بعني  توؤخذ  ما  غالبًا  منها  االأكرثية  اأن  اإال  وتنوعت،  تعددت  واإن 
اإغفال االأقليات ودورها يف التاثري واإحداث التغري يف املجتمع باأ�شره. ولهذا فالتغري 
االجتماعي ودرجة حدته واأ�شكاله تعتمد ب�شكٍل كبري على املحيط االجتماعي الذي 

اأ�شنفه هنا اإىل اأربعة حميطات اأو اأربع دوائر كما يلي:
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دائرة الفرد: وتتمثل يف نف�شية الفرد وطباعه وما يحققه من اإجنازات وما  1 .
ي�شيبه من اأمرا�س وعاهات وم�شتواه االقت�شادي واالجتماعي والتعليمي 
وغريها، كل ذلك يوؤثر يف تفاعل الفرد مع املجتمع وقد يتغري ب�شببه اأو قد 

يكون هو �شببًا يف تغري املجتمع.
دائرة املجتمع القريب: ويق�شد به االأ�شرة، واجلريان، واملدر�شة. 2 .

دائرة املجتمع البعيد: واأعني به املدينة اأو املحافظة التي ين�شاأ بها الفرد،  3 .
وجمتمع البلد الذي ينتمي اإليه ويعي�س على اأر�شه واإعالمه.

دائرة املجتمع الغريب: وتتمثل يف املجتمعات املنتمية لبلداٍن اأخرى وتاأتي  4 .
الزمن،  للعي�س معهم فرتة من  باالنتقال  اإما  التاأثر على االأخ�س  عملية 
يف  فتوؤثر  متفرقة  جمتمعات  من  اأو  بعينة  جمتمع  من  جماعات  وفود  اأو 

املجتمع املعني، واالأكرث تاأثريًا الو�شيلة االإعالمية.

 

نظرية الدوائر االأربع: نواتها الفرد وحميطها االأكرب املجتمع الغريب مع وجود قنوات توا�سل 
متعددة بني جميع الدوائر واإمكانية تاأثري كل دائرة يف االأخرى دون عوائق.

وتاأثريه عليها، بحيث  االأخرى  بالدوائر  ارتباطه  االأربع  الدوائر  تلك  ولكل من 
وعاداته  ودينه،  وثقافته،  لغته،  يف  واملجتمع  الفرد  على  النهائية  النتائج  تظهر 

وتقاليد، ويف اأمور اأخرى كثرية ي�شعب ح�شرها. 
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ولو عدنا اإىل عوامل التغري االجتماعي التي ذكرت واملتمثلة بـ: الدين، ال�شراع، 
التقنية، االقت�شاد، ال�شيا�شة، �شنجد اأن كل تلك العوامل تبداأ من اإحدى تلك الدوائر 
وتوؤثر يف جزئية اأو عدة جزئيات ثم تنطلق لتعم املجتمع باأ�شره وهكذا فعلى �شبيل 
املثال �شاآخذ العامل الديني منوذجًا الأقول باأن دعوة االإ�شالم حني انطلقت بداأت من 
فرد، وهو حممد -علية ال�شالم- الذي احتاج اإىل اأربعني �شنة حتى يكون م�شتعدًا 
تتنزل  اآيات  اإليه كانت هناك  اأوحي  اأن  بعد  االأ�ُشّد ثم حتى  الدعوة وهو �شن  لتلك 

عليه ل�شحذ همته ورفع معنوياته وتقوية عزميته: زب ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  
)1( وغريها كثري من االآيات التي ت�شري اإىل 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  رب

اأهمية تاأهيل الفرد حتى يكون م�شتعدًا لقبول التغري، خا�شة حني يكون هو حمطة 
االنطالق لذلك التغري املجتمعي، فما بالك بحمل ر�شالة نرى اأثرها وعظمتها وقوة 
تاأثريها حتى بعد مرور اأكرث من )1400�شنة( على انطالقتها، لها من املوىل - عز 
�شالة  واأزكى  واأف�شل  اأجل  حملها  من  اأول  وعلى  الدائمني،  والعز  احلفظ   - وجل 

و�شالم. 

اأعود اإىل تلك الر�شالة التي حملت اأعظم تغري �شمويل يف تاريخ الب�شرية جمعاء 
حيث بداأت بفرد ثم انتقلت اإىل فرٍد اآخر مثله وحني انت�شر و�شاع اأمر تلك الدعوة 
كان معظم اأع�شائها من املجتمع القريب وهم اأ�شرة النبي - عليه ال�شالم- باأكملها، 
ثم حمزة  اأبي طالب  بن  كعلي  اأقربائه  وبع�س  بكر  كاأبي  املقربني  اأ�شحابه  وبع�س 
البعيد  املجتمع  ولكن   ،- عنهم  اهلل  ر�شي   - قلة  وكانوا  وغريهم  املطلب  عبد  بن 
املتمثل ب�شكان مكة املكرمة تلك الفرتة مل يتقبلوا الدعوة بل وحاربوها فقد راأوها 

تغيريًا ال يتفق مع ما األفوه  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   رب)2( وهكذا احلال مع كثرٍي من 
االأنبياء وامل�شلحني فكثريًا ما جوبهت دعواتهم التغيريية بالرف�س من املجتمعات 

)1(  االآيات من االآية1 حتى االآية5 �شورة املدثر.
)2(  اآية )23( �شورة الزخرف.
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�شواء املحيطة بهم اأو بكافة املجتمعات، وهلل مع تلك االأمم �شاأنان فاإما اأن يرف�شوا 
زب ېئ   ىئ  ىئ   على طغيانهم   يزيدهم طغيانًا  ما  ويعطيهم  بل  فيرتكهم وميهلهم 
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  
جت  حت   رب )1( ذاك �شاأن اأما ال�شاأن الذي يهمنا هنا فهو اأن اهلل اأراد لهذا الدين 
املكي  املجتمع  ي�شتجب  ولهذا فحني مل  دخله)2(،  اإال  وبر  وال  مدر  بيت  يرتك  ال  اأن 
اأتى اهلل باأفراد من جمتمٍع اآخر فتقبلوا تلك الر�شالة ثم ن�شروها يف كامل املجتمع 
اجلديد الذي ا�شتقبلها واعتنقها واحتفى بها معظمه ثم كانت �شببًا يف قدرة ذاك 
املجتمع على تغيري كامل املجتمع القدمي يف وقٍت الحق بعد �شل�شلة من ال�شراعات 
واحلروب التي كانت ال�شبب الرئي�شي يف تغري موازين القوى بني املجتمعني، وحتول 
املجتمع ال�شعيف اإىل املجتمع االأقوى يف اأقل من عقٍد من الزمن ليتمكن من فر�س 
و�شمعت  الفر�شة  لها  اأتيحت  ولكنها حني  ت�شمع  اأن  لها  يكن  التي مل  اأفكاره  �شماع 
يبادر ويتيح  ال�شيا�شي حني  العامل  اأ�شكال  باأ�شره، وهنا �شكٌل من  ت�شربها املجتمع 
املجال لالأفكار اجلديدة وي�شمح بانت�شارها يف املجتمع ويرتك له اخليار لتقبلها اأو 
رف�شها وهذا هو ال�شر يف فري�شة اجلهاد فهو مل يكن بق�شد فر�س دين اهلل بالقوة 
يِن()3( بل كان اإجبار احلكام املت�شلطني لي�شمحوا ل�شعوبهم ب�شماع  )اَل اإِْكَراَه يِف الدِّ
ر�شالة اهلل -�شبحانه وتعاىل- وبعد ذلك لهم اأن يختاروا بني البقاء على دينهم اأو 

اعتناق الدين اجلديد.

بالدوائر املحيطة به يطول ولكني  باأ�شره  الفرد واملجتمع  واحلديث حول تغري 
التغري  بعوامل  وربطها  الفكرة  تو�شيح  بق�شد  واالأمثلة  ال�شواهد  لطرح  م�شطر 
االجتماعي واإظهار مدى تغلغل كلٍّ منهما باالآخر، ومن ذلك مثاًل دخول الف�شائيات 

)1(  اآية )44( �شورة االأنعام.
)2(  من حديث اأورده االإمام اأحمد يف م�شنده عن متيم الداري قال �شمعت ر�شول اهلل × يقول: »ليبلغن 
هذا االأمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر اإال اأدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز اأو بذل 

ذليل عزا يعز اهلل به االإ�شالم وذال يذل اهلل به الكفر«.
)3(  من االآية )256( �شورة البقرة.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

59

اإىل املجتمع ال�شعودي، حيث بداأت ب�شوء اأخ�شر من اجلبهة ال�شيا�شية كعامل فاعل 
وموؤثر، ولكنه مل يكن كافيًا ما مل يكن هناك قبول جمتمعي بداأ بالفرد واملجتمعني 
اإال  القريب والبعيد رغم وجود جمموعات كبرية من االأفراد كانت ترف�س الفكرة 
اأنها وبفعل تاأثري املحيط القريب والبعيد باالإ�شافة اإىل ما يبثه املجتمع الغريب كان 

الطرف الراف�س م�شطرًا للدخول واال�شتفادة من تلك التقنية الوافدة. 

اإىل نقطة  واإعادته  التغري  ال�شيا�شي على كبح جماح  العامل  اأن�شى قدرة  ثم ال 
ال�شفر رغم وجود بداية حلراك يفر�س واقعًا جديدًا ومنه قيادة املراأة لل�شيارة يف 
اململكة التي قامت بها جمموعة من الن�شوة بدايات عام 1411هـ )1990م( وجوبهت 
برف�س من ال�شلطة ال�شيا�شية فانتهى االأمر يف حينه. ولو القت تلك احلركة قبواًل 
�شيا�شًا الأحدثت تغريًا كبريًا يف املجتمع ال�شعودي كان �شيبداأ باأفراد معدودين ثم 
والبعيدة.  القريبة  بالدائرتني  الفرد مرورًا  باأ�شره بدءًا بدائرة  اإىل املجتمع  ينتقل 
ونف�س ال�شيء ينطبق على ال�شماح بدخول ال�شينما اإىل املجتمع حيث بداأت باأفراد 
ثم تبنتها جهات وموؤ�ش�شات اإعالمية والقت قبواًل جمتمعيًا جيدًا قابله رف�س مماثل 
من قبل اأفراد ا�شتطاعوا التاأثري على اجلهة ال�شيا�شية التي كان لها الكلمة االأوىل 
يف الت�شدي لتلك احلركة. وقد ف�شلت يف ذلك يف حديثي عن ال�شينما يف اململكة 

العربية ال�شعودية.
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املبحث الثالث

التغري يف املجتمع ال�سعودي
)مظاهرالتغري املادية(
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التغير في المجتمع السعودي

املظاهر املادية :
من  ال�شعودي  املجتمع  على  طراأ  ما  ليلحظ  متابعًا  يكون  الأن  املرء  يحتاج  ال 
تغريات اجتماعية كبرية خالل الثمانني �شنة املا�شية، وق�شدت هنا الفرتة املمتدة 
اململكة  قيام  عن  حينها  االإعالن  مت  التي  ال�شنة  وهي  1932م  1351هـ  �شنة  من 
العربية ال�شعودية، حتى اإعداد هذا الكتاب �شنة 1432هـ 2011م وما حدث خالل 
على  تغريات  من  الدول  عمر  الق�شرية يف  الرجال،  عمر  الطويلة يف  احلقبة  تلك 
كافة االأ�شعدة �شواء ما كان منها ماديًا اأو ثقافيًا اأو دينيًا اأو اقت�شاديًا اأو �شيا�شيًا 
وحتى على م�شتوى االأ�شرة والفرد وغريها، )و�شوف اأ�شطر الأن اأذهب اإىل ما قبل 
عام 1351هـ )1932م( الرتباط بع�س االأحدث بفرتة ما قبل التاأ�شي�س وامتدادها 

اإىل ما بعده(.
ال�شعودي فقط، حيث  التغريات مل تكن حكرًا على املجتمع  اأن تلك  واحلقيقة 
طال التغري كل املجتمعات الب�شرية دون ا�شتثناء ب�شكٍل اأو باآخر، ولكن لو نظرت اإىل 
املجتمع ال�شعودي خالل الثمانني �شنة املا�شية لوجدت باأنه كان يعي�س حياة بدائية 
من  اأّي  )1932م(  1351هـ  عام  البالد  يف  يكن  ومل  ن�شاأته،  �شنوات  اأوىل  يف  جدًا 
مقومات العي�س االإن�شاين، ومل تكن املوارد املالية املتاأتية من تربية احليوانات وبع�س 
الب�شيطة ومداخيل احلج، كل ذلك مل يكن كافيًا، ولهذا كان  الزراعية  املحا�شيل 
النا�س يقطعون م�شافاٍت طويلة جدًا لطلب الرزق فيذهبون اإىل اليمن واإىل ال�شام 
يعي�س  ببعيد، فما يزال  لي�س  الهند، وهذا  اإىل  الكويت، بل وهناك من ذهب  واإىل 
ـ  العزيز  والدي  بالذكر  واأخ�س  للرزق  امل�شافات طلبًا  تلك  بني ظهرانينا من قطع 
ـ الذي ما يزال يحدثنا عن رحالته اإىل بالد ال�شام يف اأواخر  اأطال اهلل يف عمره 
اخلم�شينات الهجرية، حيث كان بع�س االأ�شخا�س ميكثون هناك �شنوات ت�شل اإىل 
خم�س وع�شر �شنوات قبل اأن يعودوا اإىل بلدانهم، ومنهم من طاب لهم املقام يف تلك 

البلدان �شواء �شوريا اأو العراق اأو م�شر وغريها و�شار جزءًا من اأهلها.



التغري االجتماعي

64

ومل يدم ذلك احلال طوياًل، فبعد توحيد البالد بثماين �شنوات جرى ت�شدير 
اأول �شحنة زيت خام من ميناء راأ�س تنورة كان ذلك يف �شهر ربيع من عام 1358هـ 
بعد  اأي  يوميًا،  برميل  األف  تتجاوز ع�شرين  ال  قليلة جدًا  بكميات  وكان  )1939م( 
مرور ع�شر �شنوات تقريبًا على حفر بئر الدمام الذي منه بداأت حركة البيع ولكن 
عن طريق البحرين ولي�س ب�شكٍل مبا�شر، ومما يجدر ذكره هنا اأن اأعمال التنقيب 
النفطية بداأت عام 1344هـ )1925م( بو�شاطة �شركة �شيفرون االأمريكية التي كان 
يطلق عليها �شوكال وترمز اإىل )�شتاندرد اأويل اأوف كاليفورنيا( ومل تكن الكميات 
اإىل خم�شني  و�شلت  التي  املطردة  الزيادة  مع  اأنه  اإال  كافية  االأمر  بداية  املبيعة يف 
ثالثة  اإىل  امليالدية(  )ال�شبعينات  الهجرية  الت�شعينات  بداية  يف  قفزت  ثم  األف 
ماليني ون�شف مليون برميل من النفط كان لها اأثٌر وا�شٌح يف ت�شارع عجلة التنمية 
يف اململكة على كافة االأ�شعدة لدرجة �شارت معها الكميات املنتجة من النفط هي 
املوؤ�شر الذي يحكي حقيقة التنمية يف هذا البلد، حتى و�شل االإنتاج اإىل ذروته يف 
عام 1427هـ )2007م( حني جتاوز �شقف الع�شرة ماليني، وكان م�شحوبًا بنقالت 

تنموية م�شهودة طالت كافة مظاهر احلياة يف املجتمع.

اأحد حقول النفط يف مرحلة البدايات، ويف ال�سورة الي�سرى يظهر جممع بقيق اأكرب جممع نفطي يف 
العامل مير من خالله ثلثا اإنتاج اململكة من النفط يوميًا.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

65

لكونه  اأذكره  ولكني  اململكة  النفط يف  تاريخ  التفا�شيل حول  اأغرق هنا يف  لن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  وحولت  باأ�شره،  املجتمع  غريت  التي  املف�شلية  النقطة 
برمتها من بلد �شديد العوز، يعتمد ب�شكٍل كبري على امل�شاعدات اخلارجية التي ال 
تكاد تفي ب�شد احتياجات دولة فتية مرتامية االأطراف، اإىل بلٍد غني جدًا قادر على 
اإطعام �شعبه ومن يفد اإليه بحثًا عن لقمة العي�س، وهذا كان له كبري االأثر يف اإحداث 

الكثري من التغريات يف املجتمع ال�شعودي.

�شاحب اكت�شاف النفط نوٌع من اال�شتقرار االجتماعي الن�شبي وهذا كان عاماًل 
مهمًا جدًا يف م�شاألة ا�شتمرارية الدولة الفتية و�شمان بقائها ـ بعد م�شيئة اهلل ـ حيث 
اتخذت عدة اإجراءات قبل �شنة اإعالن توحيد اململكة ب�شت �شنوات وحتديدًا يف �شفر 
1345هـ )1926م( ورمبا كان الكت�شاف النفط دور رئي�س يف تلك اخلطوات التي 
اأ�شهمت يف تلك االن�شيابية املطردة للتغري والتي ما تزال م�شتمرة حتى يومنا هذا 
ومن اأبرز ما جتدر االإ�شارة اإليه القيام ب�شن االأنظمة واللوائح التي تك�شف هوية تلك 
الدولة الفتية ومن ذلك: اأن اململكة مرتبطة ببع�شها ارتباًطا ال يقبل التجزئة، واأن 
اللغة العربية تعد لغتها الر�شمية، واالأهم من ذلك كله اأن اأحكام الدولة مطابقة ملا 
ورد يف كتاب املوىل - عز وجل - و�شنة ر�شوله عليه ال�شالم وما كان عليه ال�شحابة 
وال�شلف ال�شالح - ر�شي اهلل عنهم -، كما �شاحب ذلك اإن�شاء جمل�س �شورى، ثم 
جرى بعد ذلك اإن�شاء الوزارات وكان اأوالها وزارة ال�شوؤون اخلارجية حيث تاأ�ش�شت 
يف رجب 1349هـ، )1930م( ثم وزارة املالية عام 1351هـ، )1932م( ومع توايل 
اأول  ت�شكيل  للوزراء حيث مت  لوجود جمل�س  ملحة  الوزارات �شارت احلاجة  اإن�شاء 
جمل�س وزراء عام 1372هـ )1953م( ومل تتوقف التغيريات االإدارية اجلذرية، حيث 
ا�شتمرت الدولة يف مراجعة اأنظمتها وتعديلها مبا يخدم ال�شالح العام، ويف �شعبان 
يف اململكة  واملناطق  وال�شورى  احلكم  اأنظمة  اإقرار  مت  )1992م(،  1412هـ  عام 

العربية ال�شعودية. 
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التعليم وتوطني البادية وتاأ�سي�س الهجر:
اأعود مرة اأخرى اإىل البدايات االأوىل والتي ات�شحت خطوطها �شيئًا ف�شيئــًا، فبعد 
وما  جتارية،  بكميات  وت�شديره  النفط  اكت�شاف  ثم  ال�شالح  وو�شع  االأمن  ا�شتتباب 
�شاحبه من اإعالن توحيد البالد، و�شن االأنظمة واللوائح التي بّيـنت هوية البلد مع اإن�شاء 
اأمور الدولة، كان من املهم النهو�س باملجتمع وحتديثه  باأعباء ت�شيري  الوزارات للقيام 
اأما  واحلوا�شر،  املدن  الأهايل  كان موجهًا  الذي  التعليم  اإال من خالل  يتاأتى ذلك  ولن 
البادية وبحكم كرثة ترحالهم فكان من ال�شعوبة مبكان الو�شول اإليهم، فكانت اخلطوة 
االأهم هنا البدء بتوطينهم يف املدن والقرى وبناء الهجر لهم وت�شجيعهم على ذلك مما 

اأدى اإىل نزوح كثري منهم اإىل احلوا�شر وا�شتقرارهم بها. 

منظر جانبي الأطالل اإحدى الهجر التي اأ�س�ست بتوجيه من امللك عبد العزيز عام 1337هـ )1919م(

وكانت اأوىل تلك الهجر قد اأ�ش�شت لتلم �شمل قبيلة مطري يف االأرطاوية كان ذلك 
�شنة 1330هـ )1911م( اأي قبل اكت�شاف النفط، وهي من االأمور املهمة التي فطن 
اإليها امللك عبد العزيز رحمه اهلل؛ بغر�س توطني البادية وتنمية احل�س الوطني يف 
اأنف�شهم ليكون والوؤهم لالأر�س التي يقطنون قبل اأي �شيء اآخر، و�شوف اأحتدث عن 
ذلك ب�شيٍء من التف�شيل يف االأ�شطر التالية، ولكن بعد اأن اأفرغ من �شرد الهجر التي 
اأخرى،  بناء هجر  االأرطاوية  بناء هجرة  تال  البادية، حيث  توطني  بغر�س  اأن�شئت 
كال�شرار للعجمان والغطغط لعتيبة، والبدوع الآل مرة، وثادق حلرب، وجبة ل�شمر، 
وجلمودة للخوالد، واجلفري لقحطان، واحل�شي ل�شبيع، والفي�شة لعنزة، وم�شريفة 
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لل�شهول،  ا�شم(  )طيب  وطيب�شم  للعوازم،  واحلناة  للهواجر،  ويكرب  للدوا�شر، 
والعماير لهتيم، وغريها الكثري من الهجر التي زادت على 122 هجرة �شنة 1347هـ 
)1928م()1( وهذا �شاهم يف بدء اختفاء حركة الرتحال التي ميزت حياة معظم 

قاطني �شبة اجلزيرة ب�شكٍل عام خا�شة مناطق جند. 

كما اأعان اأهل البادية على اأن ي�شعروا بقيمة املواطنة وي�شاركوا يف حتمل بع�س 
امل�شوؤوليات املرتتبة عليها مثلما ينتفعون باإيجابياتها، كما �شاعد على انخراط البدو 
واإخراجهم من حالة  املختلفة،  لل�شلطات  وامتثالهم  باأنظمته  وتقيدهم  املجتمع  يف 
الفو�شى وعدم اخل�شوع للنظام اإىل حالة من اال�شتقرار والعي�س الهادئ يف جو من 
االأمن والطماأنينة وال�شالم، واالأهم من ذلك كله اأن عمليات توطني البادية ق�شت 
اأو على االأقل حدت بن�شبة كبرية من النزاعات القائمة بني القبائل املختلفة حيث 
�شار الوالء للدولة وهذه يف ظني من اأبرز اإن مل تكن اأبرز املكا�شب من قيام الدولة 
برمتها، فال�شعور باالأمن واال�شتقرار هي االأر�شية التي اأمكن من خاللها االنطالق 
امل�شتمرة يف  واجلهود  الوقت  ومع  بها،  والرقي  الدولة وحتديثها  تنمية  يف عمليات 
الرحل ال  البدو  ن�شبة  البالد حتى �شارت  البداوة يف  بداأت تختفي  التوطني  عملية 
)بدايات  اجلديد  الهجري  القرن  بدايات  يف  ال�شكان  اإجمايل  من   %3 على  تزيد 

الثمانينات امليالدية(، بعد اأن كانت تزيد على 80% يف بدايات تاأ�شي�س الدولة.)2(

البدو  نزعة  تطوير  اأريد  اإنني  عبدالعزيز:  يقول امللك  التوطني  عمليات  وعن 
الفطرّية اإىل احلرب، حتى ي�شعروا باأنهم اأع�شاء يف جماعة واحدة، اإنه عمل �شاق، 
وال اأنكر ذلك، ولكن اجلانب الكبري منه �شيتحقق عندما تبداأ وحدات جي�شي ت�شعر اأن 

الهجر التي ن�شاأت هي مبثابة وطن �شغري لها يف و�شط الوطن الكبري القاحل.)3( 

)1(  مو�شوعة مقاتل من ال�شحراء، االإ�شدار العا�شر، 1430هـ )2009م(، حركة االإخوان وتاأ�شي�س الهجر، 
وانظر اأي�شًا ملحق اأ�شماء الهجر مرتبة هجائيًا واإىل جانبها اأ�شماء القبائل التي عمرتها وا�شتقرت بها 

جماعات منها، يف نف�س املو�شوعة.
)2(  جمل�س الن�شر العلمي يف جامعة الكويت.

)3(  املو�شوعة العربية العاملية.
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اإن�ساء وزارة الرتبة والتعليم:
اأن�شاأت  التعليم حيث  اإىل  تركيزها  الدولة  التوطني وجهت  بعد جناح عمليات 
)وزارة  املعارف  لوزارة  نواة  كانت  والتي  �شنة 1344هـ )1925م(  للتعليم  مديرية 
يف  يتطور  التعليم  فاأخذ  )1954م(  1373هـ  �شنة  اأن�شئت  التي  والتعليم(  الرتبية 
عدد مدار�شه ومادته التعليمية واأ�شلوبه ومنهجه بعد اأن كان معتمدًا قبل ذلك على 

اأ�شلوب ما يعرف بالكتاتيب.

ف�سل درا�سي يف حقبة ال�ستينات الهجرية )االأربعينات امليالدية( واآخر يف الوقت الراهن.

ا�شتقدام  اإىل  ال�شعودية  حكومتنا)1(  ا�شطرت  فقد  لقلة املدر�شني  نظرًا  ولكن 
املعلمني من البلدان العربية املجاورة، باالإ�شافة اإىل ابتعاث جمموعة من الطالب 
ال�شعوديني لتلقي العلم واملعرفة من بع�س البلدان املتقدمة يف جمال التعليم يف ذلك 
البعثات عام 1354هـ )1935م(  اإن�شاء مدر�شة حت�شري  الوقت؛ ولهذا الغر�س مت 
ثم جرى تاأ�شي�س دار التوحيد يف الطائف �شنة 1364هـ )1945م(؛ وكانت بغر�س 
مرغوبة  تكن  مل  التي  النظامية  املدار�س  يف  االنخراط  على  البادية  اأهل  ت�شجيع 

)1(  ين�شح املخت�شون يف جمال البحث العلمي الباحثني باأن يكونوا على درجة عالية من احليادية ومن ذلك 
التجرد من كل ما يوحي باالنتماء فيف�شلون قول البالد الفالنية بداًل من بلدي. اإال اأن املوؤلف خالف هذا 
املنهج العلمي يف اأجزاء كثرية من هذا الكتاب؛ وذلك حبًا يف هذه البالد الطيبة املباركة اأر�شًا وحكومة 
و�شعبًا، واأت�شرف اأن اأقول بالدي وحكومتنا، واأوؤكد على اأن هذا »التجاوز املتعمد« لن يكون حائاًل بيني 
وبني احليادية يف هذه الكتاب ـ بحول اهلل ـ ولن اأتردد اأو اأتوانى يف انتقاد اأي ق�شور اأو خلل، دون النظر 

اإىل م�شدره.
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ذلك الوقت وزيادة يف الت�شجيع فقد كانت تلك الدار تقوم بتاأمني ال�شكن واالإعا�شة 
الريا�س  معهد  اإن�شاء  مت  �شنوات  �شت  وبعد  �شهرية،  مرتبات  منحهم  مع  للطالب 
العلمي كان ذلك يف �شهر ذي احلجة عام 1370هـ )1951م( وبعده بثالث �شنوات 
افتتحت كلية العلوم ال�شرعية، التي حتولت �شنة 1394هـ )1975م( ملا يعرف االآن 
بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية مع التو�شع يف كلياتها واأق�شامها، وكان 
قد �شبق ذلك التحول اإن�شاء جامعة امللك �شعود �شنة 1377هـ )1956م( وهي اأوىل 

اجلامعات ال�شعودية.

التعليم الفني:
كان  واإن  وال�شناعي،  الفني  التعليم  يف  البدء  مع  بالتعليم  االهتمام  وتزامن 
متاأخرًا عنه ن�شبيًا، اإال اأن بداياته تعد مبكرة جدًا، حيث �شبق افتتاح املعاهد العلمية 
ال�شرعية والكليات املتخ�ش�شة، وكان افتتاح اأوىل املدار�س ال�شناعية يف حمافظة 
جدة �شنة 1369هـ )1950م( ثم افتتحت املدار�س الثانوية ال�شناعية والتجارية �شنة 
الزراعية  الثانوية  املدار�س  اأوىل  افتتاح  �شنوات  ب�شت  و�شبقها  1381هـ )1962م( 
وكانت تتبع لوزارة الزراعة قبل اأن تلحق بوزارة املعارف �شنة 1377هـ )1958م( ثم 
افتتحت املعاهد التدريبية املهنية وكان اأولها �شنة 1383هـ )1964م( وتتابع اإن�شاء 
للتعليم  العامة  املوؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  اإىل  الفنية واملهنية حتى ظهرت احلاجة  املدار�س 
الفني والتدريب املهني لتكون م�شوؤولة عن كل ما يتعلق بهذا النمط من التعليم، مع 

و�شع اخلطط والربامج اخلا�شة به، كان ذلك �شنة 1400هـ )1980م(.

التعليم الن�سوي )تعليم املراأة(:
وهي اخلطوة االأهم واالأ�شعب يف ن�شر التعليم، فقد كانت تلك املتعلقة بالتعليم 
اأبناء  من  كثري  لدى  مقبولة  للذكور  النظامي  التعليم  فكرة  تكن  مل  حيث  الن�شوي 
املجتمع خا�شة كبار ال�شن منهم، فما بالك بتعليم املراأة، حتى اإنه حني اقرتح اأمني 
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الريحاين يف زيارته جلالله امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ البدء بتعليم املراأة، رد 
عليه ال�شاعر عبد العزيز العلجي - رحمه اهلل -)1( بقوله:

ــة ــم ــــب ج ــــائ ــــج ــــع ـــا وال ـــن ولـــــقـــــد عـــجـــب
ـــــريـــــحـــــاين ـــــــن ال ــــــة جــــــــــــاءت ع ــــــري ـــــــن ف م

ــا ــس ــ� ــن ــــول بـــــــاأن اإِخــــــفــــــاء ال ــــه زعــــــم اجل
ــــان ــــس ــــ� ــــق ــــن ــــــات الــــــــــــذم وال مــــــــن مــــــوجــــــب

اإن�ساء الرئا�سة العامة لتعليم البنات:
لتعليم  العامة  الرئا�شة  اإن�شاء  )1961م(  1380هـ  �شنة  قررت  احلكومة  ولكن 
البنات التي بداأت عملها منذ العام االأول لتاأ�شي�شها باإن�شاء مدار�س ابتدائية نظامية 
وقد  اململكة،  هذه  من  اأخرى  مناطق  يف  وبالرتحيب  مناطق،  يف  بالرف�س  قوبلت 
كان  البدايات حيث  وعن  تلك احلقبة  �شخ�شيًا عن  والدي )حفظه اهلل(  حدثني 
ممن اختارهم ال�شيخ / عبد العزيز بن نا�شر الر�شيد، وهو اأول رئي�س عام لتعليم 
البنات، الفتتاح جمموعة من املدار�س يف منطقة جند حيث متكن مع جمموعة من 
معاونيه ذلك احلني من افتتاح اأول مدر�شة ابتدائية حكومية يف �شقراء ثم املجمعة 
ثم عنيزة ثم الر�س ثم حائل، وحني �شاألته عن مدينة بريدة اأفادين باأن اأهلها مل 
يكونوا بعد متقبلني لفكرة تعليم املراأة فكان توجه امللك �شعودـ  رحمه اهللـ  اأن يرتكوا 

حتى يروا اأثر تعليم املراأة واإيجابياته يف املناطق املجاورة. 
كما خ�ش�شت الدولة ميزانية كبرية لتعليم البنات، �شاهمت يف تو�شيع دائرة 
تعليم املراأة حيث تتابع اإن�شاء مدار�س البنات املختلفة وحتى الكليات املتخ�ش�شة 
للبنات  الرتبية  كلية  م�شمى  حتت  )1971م(  1390هـ  �شنة  اأوالها  ان�شئت  التي 

بالريا�س.

)1(  د. عبد الفتاح حممد  احللو، �شعراء هجر من القرن الثاين ع�شر اإىل القرن الرابع ع�شر، مطبعة املجالة، 
القاهرة، 1378هـ )1959م(.
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االهتمام باجلانب الزراعي: )الثقافة الزراعية(
كانت التغريات االجتماعية املت�شارعة توؤدي اإىل مزيد من التغري والتحول، ومن 
تنامي االهتمام  اأثره يف  له  التعليم، وكان  ن�شر  �شاهم يف  الذي  البدو  ذلك توطني 
بالزراعة، خا�شة واأن اأهايل البادية يف ال�شنوات االأوىل لتوطينهم مل يكن لهم اأي 
عمل، خا�شة بعد ا�شتتباب االأمن وا�شتقراره، وهذا �شجع الدولة على اإدخال ثقافة 
ورغم  اأ�شاًل،  لديهم  معروفة  تكن  مل  والتي  اجلديدة  الهجر  تلك  الأهايل  الزراعة 
من  الزراعة  اأن  بحجة  االأمر،  بادئ  يف  واملقاومة  بالرف�س  قوبلت  الفكرة  تلك  اأن 
االأمور الدنيوية التي �شت�شغلهم عن طاعة اهلل وهذه االأفكار حتديدًا كانت موجودة 
تغيري  كانت م�شرة على  الدولة  اأن  اإال  الوقت،  باالإخوان يف ذاك  ي�شمون  لدى من 
تلك االأفكار التي كانت تتمحور حول الهجرة والتنقل، اإىل فكر وثقافة اأخرى تقوم 
االأهايل  تعليم  من  اأف�شل  هناك  يكن  ومل  واملوطن،  االأر�س  وحب  اال�شتقرار  على 
طلبة  اإر�شال  اإىل  العزيز  عبد  امللك  وا�شطر  الغاية،  تلك  لتحقيق  الزراعة  فنون 
اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  دينهم  اأمور  يعلمونهم  اجلديدة  الهجر  يجوبون  العلم 
بل  االإ�شالم،  مع  متناق�شة  غري  واأنها  والزراعة،  والتجارة  العمل  على  يحفزونهم 
العك�س فاالإ�شالم يحث على البذل والعطاء واالإنفاق وكل ذلك ال ياأتي دون موارد 

مالية كافية، والزراعة والتجارة ميكن اأن تكون م�شدرًا للمال.

وبالفعل بداأ االأهايل ميار�شون الزراعة ب�شكٍل ع�شوائي وب�شيط جدًا يف البداية، 
مما ا�شطر الدولة اإىل ا�شتقدام املتخ�ش�شني يف هذا املجال من البلدان العربية 
املجاورة، كما مت تاأ�شي�س مديرية للزراعة حتولت اإىل وزارة الزراعة يف �شنة 1373هـ 
)1954م( اأي بعد اأقل من �شبع �شنني فقط من عمر املديرية، وهذا �شاهم يف اإدخال 
االآالت الزراعية التي مل تكن معروفة من قبل، كاحلراثات واجلرارات، والتي كانت 
تباع على املزارعني بنظام التق�شيط دون فوائد؛ دعمًا لهم لي�شتمروا يف هذا املجال، 
معظم  لدى  معروفة  تكن  مل  التي  الفاكهة  اأ�شجار  من  جديدة  اأنواع  جلب  مت  كما 
االأهايل، كما �شهلت اإجراءات احل�شول على االأرا�شي اإما بنظام ا�شتخراج وثائق 
امللكية ملن ميلكون االأرا�شي ولكن مل يكن لديهم ما يثبت ذلك، اأو عن طريق املنح 
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املبا�شرة، اأو من خالل تاأجري االأرا�شي مقابل ن�شبة من املح�شول، كما �شعت الدولة 
اإىل توفري ال�شيولة باأيدي املزارعني فاأقرت نظام االإقرا�س الزراعي، وبنت ال�شدود، 
واأقامت عددًا من امل�شروعات الزراعية يف خمتلف اأرجاء اململكة، وكل ذلك اأ�شهم 
اإىل حٍد ال باأ�س به يف ا�شتمرار توطني البادية من جهة وتغيري ثقافة ن�شبة كبرية من 
املجتمع والتي كانت تعتمد على الغزو وال�شلب كطريقة رئي�شية لك�شب الرزق، حتولت 
بفعل اجلهود وامل�شاريع التي تطرقت اإىل �شيئ منها اإىل ثقافة اأخرى تعتمد يف ك�شب 

قوتها على الرزق احلالل اإجمااًل.

الطرق واملوا�سالت:
بعد اأن مت توطني البدو من خالل اإن�شاء الهجر والقرى، باالإ�شافة اإىل احلوا�شر 
البالد ببع�شها؛ فقد قامت  اأطراف  املا�شة لربط  القدمية، ونظرًا لظهور احلاجة 
لوزارة  تابعة  العامة  االأ�شغال  م�شلحة  باإن�شاء  )1936م(   1355 عام  يف  الدولة 
املالية واالقت�شاد الوطني، وكانت تعنى ب�شوؤون االأ�شغال العامة، مبا يف ذلك الطرق 
للطرق  حقيقي  ا�شتخدام  هناك  يكن  ومل  معدومة  �شبه  باأنها  نقول  اأن  ميكن  التي 
املعبدة، والتي مل ينجز منها منذ تاأ�شي�س امل�شلحة حتى بداية ال�شبعينات الهجرة 
اأرجاء  اأقل من 250كم من الطرق املعبدة يف كافة  )اخلم�شينات امليالدية( �شوى 
البالد، ولكن احلال تغري بعد اإن�شاء وزارة املوا�شالت يف عام 1372هـ )1953م( 
والتي �شارت ت�شرف على كل ماله عالقة باملوا�شالت من طرق و�شكة حديد وموانئ 
)يف البالد( وكانت اأوىل مهام وزارة املوا�شالت اإن�شاء �شبكة من الطرق الرئي�شية 
املعبدة لربط املناطق الرئي�شية باململكة وخلدمة اأكرب قدر ممكن من املدن والقرى 
والتجمعات ال�شكنية يف خمتلف اأنحاء اململكة. وبالفعل فقد متكنت تلك الوزارة من 
تعبيد ما يزيد على ثمانية اآالف كيلو مرت حتى عام 1390 هـ )1970م( باإال�شافة 
ارتفع هذا  ثم  )الرتابية(.  املمهدة  الزراعية  الطرق  من  اإىل حوايل )3500(كلم 
الرقم حتى بلغ جمموع اأطوال الطرق 1432هـ )2011م( ما يزيد على )56( األف 

كلم ما بني طرق �شريعة ومزدوجة ومفردة. 
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كما �شدر نظام للنقل العام يف عام 1397هـ )1977م( يهدف اإىل تنظيم كل ما 
يتعلق ب�شوؤون النقل البحري والربي، باالإ�شافة اإىل اإن�شاء وكالة متخ�ش�شة الإ�شدار 
رخ�س النقل واالأجرة، كما تهتم تلك الوزارة بتنظيم كل ما يتعلق بالنقل البحري، 

ويف عام 1424هـ )2003 م( مت تغيري م�شمى الوزارة اإىل وزارة النقل)1(. 
وقد �شاعدت تلك امل�شاريع يف تقريب امل�شافات و�شهولة التنقل التي كانت اإىل 
وقت قريب ت�شتغرق وقتًا طوياًل جدًا، حيث كان امل�شافر من منطقة جند ميكث عدة 
اأيام قبل و�شوله اإىل مكة، وهو راكب ولي�س راجال، ولكن نظرًا النعدام الطرق املعبدة 
وكرثة املعوقات الطبيعية التي كانت �شببًا يف عزوف االأهايل عن ال�شفر اإال ملن كان 
بثقافة  متتزج  اأن  اإىل  ال�شعوبة  درجة  و�شلت  حتى  ال�شعب،  يركب  فاإنه  م�شطرًا 
املجتمع من خالل اأحاديثهم واأمثالهم ومنه قولهم: )املهتوي يقطع امل�شتوي( وهو 
مثل ي�شرب ملن يفعل امل�شتحيل من اأجل حتقيق ما يريد، وهو ما كان يفعله اأهايل 
ت�شمى  وعرة  رملية  مبنطقة  ومرورهم  الو�شم  منطقة  اإىل  �شفرهم  حني  الق�شيم 
امل�شتوي التي ال ميكن اأن ي�شلكها اإال ال�شائق احلاذق الذي مل يكن ليخاطر بنف�شه 
و�شيارته دومنا فائدة يرجوها تكون حمفزًا له على قطع تلك الكثبان الرملية، ومما 
يذكر اأي�شًا ق�شة كان يتداولها اأهايل حمافظة الر�س باأن اأحد االأ�شخا�س ممن كان 
يقوم بنقل امل�شافرين متكن يف اأحد اأيام رم�شان من تناول طعام ال�شحور يف مدينة 
الريا�س واالإفطار يف حمافظة الر�س، وهذا موؤ�شر على مدى معاناة النا�س يف ذلك 
الوقت وما يواجهونه من م�شاعب يف التنقل بعك�س وقتنا الراهن الذي قربت خالله 
التي  االجتماعية  الفروقات  كثري من  معها  لدرجة ذهبت  التوا�شل  وزاد  امل�شافات 

كانت متيز بع�س املناطق.

و�سائل النقل االأخرى:
مل يقت�شر العمل على اخلطوط الربية فقط بل كان االهتمام من�شبًا اأي�شًا على 
الو�شائل االأخرى حيث مت اإن�شاء خط �شكة حديدية وذلك يف عام 1366هـ )1947م( 

)1(  ملزيد من املعلومات حول هذا املو�شوع اأن�شح بالرجوع اإىل موقع وزارة النقل على االإنرتنت  
www.mot.gov.sa  
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يربط بني بع�س مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية ويف عام 1371هـ )1952م( مت 
ربط الريا�س باملنطقة ال�شرقية من خالله. 

الدويل،  خالد  امللك  مطار  الدولية مثل  املطارات  من  العديد  افتتاح  مت  كما 
عدٍد  اإىل  باالإ�شافة  الدويل،  فهد  امللك  ومطار  الدويل،  عبدالعزيز  امللك  ومطار 
كبرٍي من املطارات املحلية املوزعة على مدن اململكة اإىل اأن بلغ عددها عام 1432هـ 

)2011م( خم�شة وع�شرين مطارًا.
وبالن�شبة للنقل البحري فقد مت اإن�شاء العديد من املواينء مثل: ميناء الدمام 
العربي  اخلليج  طريق  عن  اخلارج  من  اململكة  اإىل  ت�شل  التي  الب�شائع  ال�شتقبال 
االأحمر،  البحر  على  االإ�شالمي  وميناء جدة  ت�شديرها من خالله،  اإىل  باالإ�شافة 
ال�شتقبال احلجاج القادمني من اخلارج اإ�شافة ال�شتقبال الب�شائع امل�شتوردة التي 
ت�شل اإىل اململكة عن طريق البحر االأحمر،  وميناء راأ�س تنورة لت�شدير النفط،، 

وغريها من املوانئ االأخرى.
االهتمام ب�سحة املواطن ي�سبق حقبة التاأ�سي�س:

وبالن�شبة لل�شحة فقد تطرق النظام االأ�شا�شي للحكم اإليها يف املادة رقم )31( 
مبا ن�شه تعنى الدولة بال�شحة العامة وتوفر الرعاية ال�شحية لكل مواطن)1(. وهذا 
الن�س امتداد خلطوات �شابقة بداأت �شنة 1344هـ )1925م( باإن�شاء مديرية لل�شحة 
اإ�شدار نظام لها كان من �شمن مواده االلتزام باإ�شالح  العامة واالإ�شعاف، وتبعه 
الوبائية  االأمرا�س  ملكافحة  الالزمة  الواقية  التدابري  واتخاذ  ال�شحية  االأحوال 
ومعاجلة امل�شابني بها. و�شكلت تلك االلتزامات نقلة نوعية للمجتمع البدائي الذي 
اإىل جمتمع  واال�شت�شفاء  للتداوي  و�شيلة  والكي  االأع�شاب  الغالب غري  يعرف يف  مل 

ي�شري بخطى مت�شارعة لي�شبح قبلة يف بع�س التخ�ش�شات الطبية النادرة.

ولعلي اأ�شري هنا اإىل اأن اأول ميزانية ر�شدتها الدولة لل�شحة كانت متثل %2.7 
من امليزانية العامة االأوىل للدولة والتي بلغت يف عامها االأول �شنة 1351هـ )1932م( 

بتاريخ  اأ/90  رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  )1992م(،  1412هـ  للحكم  االأ�شا�شي  النظام    )1(
27�شعبان1412هـ )1992م(.
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)9.6( مليون ريال وا�شتمر الو�شع كما كان عليه حتى حت�شنت املداخيل وظهرت 
1370هـ  �شنة  بالفعل يف  ذلك  ومت  بال�شحة  متخ�ش�شة  وزارة  اإن�شاء  اإىل  احلاجة 
)1951م( وبعدها قامت وزارة ال�شحة باإن�شاء العديد من امل�شت�شفيات يف خمتلف 
م�شت�شفى عام 1394هـ )1975م(  اإىل 58  و�شلت  اململكة، حتى  مدن وحمافظات 
وبعد ع�شر �شنوات ت�شاعف العدد تقريبًا لي�شل اإىل اأكرث من مئة م�شت�شفى، ولكن 
مل تكن كلها تابعة لوزارة ال�شحة، بل كان هناك ما يدار من قبل القطاع اخلا�س 
وبع�س اجلهات احلكومية االأخرى كوزارة الداخلية والدفاع و�شركة اأرامكو)1(. هذه 
الطفرة ال�شحية �شاهمت يف االإقالل من ن�شبة الوفيات بني املواليد واأمهاتهم، كما 
اأن حمالت التطعيم التي ُبدئ العمل بها منذ وقت مبكٍر جدًا اأ�شهمت هي االأخرى 
�شلل  ثم  واملالريا  كاجلدري  املميتة  االأمرا�س  من  وحت�شينهم  االأهايل  حماية  يف 
االأطفال، حمالت التطعيم تلك وغريها من اللقاحات املتنوعة �شاعدت على خلق 
اهتمامات جديدة مل تكن موجدة اأ�شاًل والتعرف على ثقافات واالنفتاح عليها مما 

اأحدث نقلة نوعية اأخرى.

بداية االهتمام باجلانب الثقايف:
 مـــع عمليات اال�شتقرار املتوالية واخلطوات احلثيثـــة املتزامنة كان هناك عمل 
يتعلق هـــذه املرة بفكر املواطن وثقافته وكيفية حمايتهما من االأخطار املحدقة بهما 
واملتاأتيـــة هـــذه املرة لي�س من ال�شيـــف والبندقية كما كان يحـــدث يف ال�شابق وال من 
الفريو�شـــات واالأمرا�س التي كانـــت تفتك باالإن�شان قبل �شنـــوات توحيد هذا البالد 
ولكن اخلطر هـــذه املرة من الغزو االإعالمي الثقايف خا�شة واململكة �شارت حماطة 
بثقافـــات عربية متنوعة لديها و�شائـــل متقدمة ن�شبيًا ت�شتطيع مـــن خاللها اإي�شال 
مــــا تريد، �شواء من خــــالل ال�شحف التي كانت تطبع يف م�شر والعــــراق وال�شام، اأو من 

اململكة  ال�شحية يف  التاريخي الجتاهات متويل اخلدمات  ال�شياق  الربيعة،  العزيز  بن عبد  د. عثمان    )1(
وتوجهات امل�شتقبل، درا�شات اقت�شادية: ال�شل�شلة العلمية جلمعية االقت�شاد ال�شعودية، املجلد اخلام�س، 

1424هـ )2003م(.



التغري االجتماعي

76

خــــالل االإذاعة التي كانت يف زمن توحيد البالد فتيــــة ومل يبداأ بثها يف البلدان املجاورة 
اإال يف اأوا�شــــط اخلم�شينات الهجرية )الثالثينات امليالديــــة( ولهذا فقد مت تاأ�شي�س اأول 
�شحيفة ر�شمية للبالد �شنة 1344هـ )1925م( حتمل ا�شم اأم القرى لتكون النواة االأوىل 
يف منظومــــة االإعالم ال�شعودي، وهي تن�شر كل ما ي�شدر عن الدولة من قرارات وبيانات 
حكوميــــة وتخ�س املواطن ال�شعودي، ويف عام 1355هـــــ )1936م( جرى تاأ�شي�س جمل�س 
للدعاية واحلج يتبع وزارة املالية بغر�س اإطالع العامل اخلارجي وخا�شة االإ�شالمي على 
حقيقــــة االأو�شاع يف اململكــــة، ملواجهة احلمالت املغر�شة �شد اململكــــة، والتي اأ�شار اإليها 
امللــــك يف اأكرث من مرة من خالل اأحاديثه وخطبه بقوله »اأ�شاع الرتك ال�شيء الكثري عن 
عقائدنا، و�شنعوا عليها من قبل، وكذلك فعل من جاء بعدهم، وبلغني اأنهم قالوا يف جملة 
ما كذبوه عنا اإننا ال ن�شلي على حممد، واإننا نعد ال�شالة عليه �شركًا باهلل، نعوذ باهلل من 
ذلــــك اأو لي�شت ال�شــــالة على حممد × ركنًا من اأركان ال�شالة، واأنها ال تتم بغريها؟« 
 وقولــــه: »اإننــــا مل نطع ابن عبــــد الوهاب وال غريه، اإال مبا اأيده مــــن كتاب اهلل و�شنة نبيه، 

حممد ×. اأما اأحكامنا فن�شري فيها، طبق ما اجتهد فيه االإمام اأحمد بن حنبل«)1(. 

اقتناء  اأجل  من  احلثيثة  اخلطى  �شرعة  من  زادت  االإعالمية  احلروب  تلك 
الو�شائل التي حتمي ذلك املجتمع الفتي من احلرب االإعالمية املغر�شة التي كانت 
ت�شتهدفه، ثم �شدر مر�شوم ملكي 1368هـ، )1949م( باإن�شاء اإذاعة �شعودية تهدف 
كانت  والتي  البالد،  واملعرفة يف  الثقافة  ون�شر  اخلارجي  اململكة بالعامل  ربط  اإىل 
بعد  1382هـ )1963م(  �شنة  اأن�شئت  التي  ال�شعودية  االإعالم  لوزارة  االأوىل  النواة 
كما  )1955م(  1374هـ،  �شنة  تاأ�ش�شت  التي  لالإذاعة  العامة  املديرية  �شبقتها  اأن 
�شدر نظام املطبوعات والن�شر يف نف�س العام، وبعد ذلك التاريخ مبا يزيد على عقٍد 
كامٍل مت اإطالق اأوىل اإ�شارات بث التلفزيون ال�شعودية وكان ذلك يف عام 1385هـ 

)1(  للمزيد حول خطب امللك عبد العزيز، اأنظر مو�شوعة مقاتل من ال�شحراء، الن�شخة العا�شرة، 1430هـ 
)2009م(، امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �شعود، الق�شم الرابع ع�شر: من خطب واأقوال امللك 

عبدالعزيز.
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تبعتها  احلكومية  القنوات  تزايدت  ثم  وجدة.)1(  الريا�س  حمطتي  من  )1966م( 
الطفرة ب�شنوات الطفرة الف�شائية الهائلة التي نعي�شها اليوم والتي كانت �شديدة 
التاأثري يف تغري املجتمع ال�شعودي وتعريفه بثقافات جديدة نهل من بع�شها واأعر�س 
اإىل ذلك يف حديثي عن مظاهر التغري الثقايف يف اململكة  اآتي  اأخرى، و�شوف  عن 

العربية ال�شعودية.

التقنية احلديثة وطفرة االت�ساالت واملعلومات:
كانت التقنية احلديثة وما زالت عاماًل رئي�شًا يف عمليات التحول التي طراأت 
على املجتمع، واأنا هنا اأخ�س التقنية احلا�شوبية وربيبتها االإنرتنت، كما اأعني التقنية 
امل�شتجدات  انت�شار  �شرعة  على  اأعانت  التي  املت�شارعة  واالخرتاعات  االت�شاالتية 
ناظريك يف  اأمام  مْيثل  البلدان  البعيد من  ما يحدث يف  اأن  لدرجة  ب�شرعة كبرية 
حلظته، كما اأن كثريًا مما يجري ويدور يف دهاليز املكاتب من خماطبات واأ�شرار 

يتلقفه املت�شفح العادي من خالل االإنرتنت ور�شائل اجلوال.
ولو نظرت اإىل حداثة تلك الو�شائل التي مل تبلغ عقدها الثاين بعد فنحن االآن 
يف ال�شنة الثانية والثالثني بعد االأربعمائة واالألف، )2011م( ولو عدنا اإىل ال�شنة 
احلادية ع�شرة من نف�س القرن )1991م( مل يكن اأحٌد يف جمتمعاتنا يعرف �شيئًا عن 
االإنرتنت اأو الهواتف اجلوالة، وال حتى القنوات الف�شائية، اإال اأن التقنية وت�شارعها 
على  اأدل  وال  الكبري،  قبل  ال�شغري  يد  متوافرة يف  و�شارت  النا�س  �شحرت  املذهل 
ذلك من القول باأن بلدًا كاململكة العربية ال�شعودية يبلغ تعداد �شكانها قرابة ثمانية 

وع�شرين مليونًا ولكن اأرقام الهواتف اجلوالة تربو على اأربعني مليون خط هاتفي.

اأوىل حماوالت الرف�س للم�ستجدات التقنية:
لعلي هنا اأ�شري اإىل اأن معظم التقنيات التي �شمحت الدولة باإدخالها كالتلفزيون 
يف  قوبلت  وغريها  والطيارة  وال�شيارة  املذياع  وقبلها  الف�شائي  والبث  والهاتف 
بداياتها بالرف�س واال�شتنكار حتى األفها املجتمع واأ�شبح يتعاطى معها ب�شكل طبعي. 

www.info.gov.sa 1(  للمزيد: ميكن الرجوع اإىل موقع وزارة الثقافة واالإعالم على االإنرتنت(
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النواة  بالتلغراف  يعرف  ما  كان  كمثال على ذلك حيث  الثابت  الهاتف  اأخذت  ولو 
اليوم بداأت يف مدينة الريا�س قبل عملية  التي نراها  االأوىل لالت�شاالت احلديثة 
توحيد اململكة بعقدين حيث يذكر الرحالة الدمناركي باركلي رونكيري اأن امللك عبد 
العزيز اأن�شاأ اأول مقر للربقيات عام 1331هـ )1912م( وقد قوبل بالرف�س من قبل 
ومب�شاعدة  اأنه  اإال  ال�شحر،  من  نوع  اأنه  بحجة  العلم  وقلة من طلبة  االأهايل  بع�س 
بع�س العلماء ا�شتطاعوا اإقناعهم وتو�شيح حقيقة تلك التقنية لهم، ويذكر الدكتور 
عبداللطيف احلميد، اأن عبد اهلل فلبي )هاري �شانت جون فلبي( يف كتابه »العربية 
ال�شعودية من �شنوات القحط اإىل بوادر الرخاء«)1( اأ�شار اإىل اأن امللك دعا معار�شيه 
اإىل ا�شتعمال الهاتف باأنف�شهم كما اأمر اأحد االأ�شخا�س باأن يقراأ القراآن من خالله، 
وهذا يفند مزاعمهم، فهم يعلمون اأن ال�شياطني التي زعموا اأنها ت�شتخدم يف اإي�شال 
االأ�شوات لن ت�شتطيع نقل كالم اهلل و�شتفر مبجرد �شماعه. ثم تواىل افتتاح مقار 
الربقية حتى بلغت 60 موقعًا يف عهد امللك عبد العزيز)2(، كما مت ابتعاث جمموعة 
اأوردت  وقد  التقنية،  تلك  مع  التعامل  كيفية  لدرا�شة  بريطانيا  اإىل  االأ�شخا�س  من 
جريدة ال�شرق االأو�شط خربًا عن قيام االأمري طالل بن عبد العزيز، برتميم اأحد 
اأقدم اأبراج الربقية يف حي جربة يف مدينة الريا�س يعود تاريخه اإىل �شنة 1350هـ 

)1931م(.)3( 

بخم�س  التاريخ  ذلك  قبل  اأن�شئت  قد  والهاتف  والربيد  الربق  مديرية  وكانت 
الثابت  الهاتف  اإدخال  �شنوات  بب�شع  ذلك  تال  1345هـ )1926م(  �شنة  اأي  �شنني 
اليدوي )ما يعرف باأبو هندل( وتوالت التطورات يف هذا املجال حتى جتاوزت اأعداد 

العبيكان،  مكتبة  الرخاء،  بوادر  اإىل  القحط  �شنوات  من  ال�شعودية  العربية  فلبي،  جون  �شانت  هاري    )1(
الريا�س، 1422هـ )2002م(.

)2(  جملة احلر�س الوطني، العدد 244 بتاريخ 15 �شعبان 1423هـ )2002م(.
)3(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط، العدد 10937 بتاريخ 8 ذي القعدة 1429هـ.
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اأن كانت  اأربعة ماليني خط يف �شنة 1429هـ )2009م()1( بعد  اخلطوط الهاتفية 
)الريا�س،  الرئي�شية  املدن  من  حمدوٍد  عدٍد  على  موزعة  خطًا   )854( تتجاوز  ال 
والطائف(  وجدة،  املنورة،  واملدينة  املكرمة،  مكة  احلجاز:  وحمافظات  ومدن 
وذلك يف عام 1353هـ )1934م(.)2( وحني اأن�شئت وزارة املوا�شالت �شنة 1372هـ 
اإليها، قبل اأن تتحول اإىل وزارة  مت مديرية الربق والربيد والهاتف  )1953م( �شُ
يف �شنة 1395هـ )1975م( بنف�س م�شمى املديرية حتى مت تعديل امل�شمى اإىل وزارة 

االت�شاالت وتقنية املعلومات عام 1424هـ )2004م()3(.
اأكتفي باحلديث عن الهاتف، ولكن قبل اأن اأقفل ملف التقنية البد اأن اأملح ولو 
التي  الرئي�شية  االأ�شباب  من  تزال  وما  كانت  التي  االإنرتنت  ثورة  اإىل  ي�شري  ب�شكٍل 
ن�شر  اأتاحته من حرية  ملا  املجتمعات؛  اأطياف  الفكري بني خمتلف  التباين  اأبرزت 
وتعبري عن الراأي مل تكن معروفة قبل ذلك، على الرغم من اأن هذه التقنية برمتها 
مل يتجاوز عمرها عقدًا ون�شف العقد منذ اأن �شمح لعامة النا�س باالنتفاع بها بعد 
الت�شريح بدخولها يف �شعبان 1414هـ )1994م( حني ارتبط م�شت�شفى امللك في�شل 
ال�شبكة.  بهذه  ترتبط  اململكة  يف  جهة  كاأول  العاملية  االإنرتنت  ب�شبكة  التخ�ش�شي 
وبتاريخ 1417/10/24هـ )1997م( �شدر قرار جمل�س الوزراء رقم 163 القا�شي 
امللك عبد  اإ�شراف مدينة  اململكة حتت  اإىل  االإنرتنت  اإدخال خدمة  باملوافقة على 
1419هـ  رجب  �شهر  يف  ثم  اأخرى.  جهات  مع  بالتن�شيق  والتقنية  للعلوم  العزيز 

)1998م( مت الرتخي�س لـ41 جهة للعمل كمزويدي خدمة ب�شكٍل جتاري)4(.

https://www. :1(  كتاب حقائق العامل، ميكن الو�شول اإليه من خالل �شبكة االإنرتنت على الرابط التايل(
عن  عبارة  الكتاب  وهذا   cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
حوايل  ويحوي  )1962م(،  1381هـ  عام  من  ابتداء  االأمريكية  املخابرات  وكالة  ت�شدره  �شنوي  من�شور 
)1971م(،  1391هـ  العام  من  ابتداء  املتحدة.  الواليات  بها  تعرتف  دولة  كل  عن  ثالث  اإىل  �شفحتني 
اأ�شبح هذا الكتاب غري �شري. وبالرغم من اأنه خم�ش�س الأن ي�شتعمل من قبل دوائر احلكومة االأمريكية، 
امللكية  والأنه �شمن  اإليه  الو�شول  ل�شهولة  املختلفة  االأمريكية  املنظمات  قبل  ي�شتخدم من  ما  كثريًا  فهو 

العامة حيث ال ت�شمله حقوق الطبع )املو�شوعة احلرة(.
/http://www.mcit.gov.sa/arabic .2(  موقع وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات(

)3(  للمزيد حول ن�شاأة قطاع االت�شاالت يف اململكة ميكن الرجوع اإىل موقع الوزارة على االإنرتنت
  www.mcit.gov.sa

)4(  د. اإيا�س بن �شمري الهاجري، تاريخ االإنرتنت يف اململكة العربية ال�شعودية، 1425هـ )2004م(.
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اإن�ساء املكتبات: 
امل�شادر  و�شارت  تتال�شى  االأوحد  الراأي  حتمية  بداأت  الثقايف  االنفتاح  بعد 
املجتمع، ولكن مع  الذي كان حكرًا على عينات من  بالتعليم  بدءًا  الثقافية متاحة 
املجتمع  اأبناء  لكافة  التعليم  وتوفر  واجلامعات  املدار�س  لفتح  بذلت  التي  اجلهود 
ال�شعودي ثم اإتاحة املجال للمراأة لتنهل من نف�س النبع ولت�شهم يف خلق وجه جديد 
للثقافة مل تكن معلومة من قبل، كما اأن دخول الو�شيلة االإعالمية كان له دور موؤثر 
يف التعدد الثقايف، اإ�شافة اإىل اإن�شاء املكتبات العامة؛ حيث تاأتي مكتبة احلرم املكي 
ال�شريف على راأ�س تلك املكتبات واإن كانت ن�شاأتها تعود اإىل بدايات العهد العبا�شي 
اأبي جعفر املن�شور  �شنة 160هـ )777م( حيث �شماها اخلليفة حممد املهدي بن 

)قبة بيت املحفوظات(.
وقد اهتمت بها احلكومة ال�شعودية واأوقفت بها عددًا كبريًا من الكتب، كما اأن امللك 
ت�شمى  كانت  اأن  بعد  �شنة 1357هـ )1938م(  اال�شم  بهذا  �شماها  العزيز هو من  عبد 
مكتبة ال�شلطان عبد املجيد، كما �شم اإليها عدٌد كبرٌي من املكتبات كمكتبات ال�شرواين، 
والدهلوي، والكيالين، وال�شنقيطي وغريها.)1( وكان يف منطقة احلجاز مكتبات اأخرى 
اأ�شهرها: مكتبتا مكة املكرمة، ومكتبة امل�شجد النبوي، وغريهما من املكتبات، التي اهتمت 

بها الدولة ال�شعودية وكانت جتلب لها الكتب من خارج البالد كالهند وم�شر.)2(

اإال يف �شنة 1359هـ )1940م( حني افتتحت  العامة  ومل تعرف جند املكتبات 
مكتبة عنيزة تلتها مكتبة اأن�شاأها االأمري م�شاعد بن عبد الرحمن ـ رحمه اهلل ـ يف 
الوزراء  جمل�س  قرار  ي�شدر  اأن  قبل  )1945م(  1364هـ)3(  �شنة  الريا�س  مدينة 
بتاأ�شي�س دور الكتب العامة �شنة 1380هـ )1961م( تابعة لوزارة املعارف ثم غري 
م�شماها اإىل االإدارة العامة للمكتبات. ويف �شنة 1423هـ )2003م( نقلت لت�شبح 

http://www.gph.gov.sa/ .1(  موقع الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي(
)2(  عبد العزيز بن اأحمد الرفاعي، عناية امللك عبد العزيز بن�شر الكتب، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�س، 

1408هـ )1988م(.
للكاتب /  بتاريخ 17 حمرم 1428هـ  العدد 185  ـ  الثقافية  املجلة  ـ  ن�شرت يف �شحيفة اجلزيرة  )3(  مقالة 

حممد بن عبد الرزاق الق�شعمي.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

81

ومن  املكتبات،  من  عدٍد  تاأ�شي�س  مت  كما  واالإعالم)1(  الثقافة  وزارة  اإ�شراف  حتت 
اأبرزها مكتبة املك فهد الوطنية �شنة 1410هـ )1990م( ومكتبة امللك عبد العزيز  
�شنة 1402هـ )1982م( ومركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات االإ�شالمية، �شنة 
1403هـ، )1983م( ودارة امللك عبد العزيز، �شنة 1392هـ )1973م( )2(. وغريها 
تكن  مل  �شمولية  ثقافية  نه�شة  بداية  يف  اأ�شهمت  التي  العامة  املكتبات  من  الكثري 

موجودة من قبل حني كانت القراءة حكرًا على اأ�شخا�س بعينهم.

دور ال�سينما يف بداية تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية:
ولو  هنا  اأ�شري  بالكتاب،  الثقافة  فتختزل  املكتبات  على  حديثي  يقت�شر  ولئال 
من  بع�شًا  منها  املجتمعات  ت�شتقي  التي  امل�شادر  كاأحد  ال�شينما  اإىل  عجالة  على 
عاداتها وقيمها واأ�شاليبها يف العي�س، ففي بدايات ن�شاأة الدولة كانت �شركة اأرامكو 
تقوم بت�شوير اأعمال التنقيب عن النفط وذلك �شنة 1354هـ )1935م(  لتعر�س 
اململكة  النفط يف  اكت�شاف  يتحدث عن  وثائقي  فيلم  ومنه  الوطنية،  املنا�شبات  يف 
ـ رحمهما اهلل  �شعود  امللك  العزيز وويل عهده  امللك عبد  ال�شعودية ح�شر  العربية 
ـ مرا�شم تد�شني العر�س االأول له، وكان ذلك �شنة 1357هـ )1938م( ثم افتتحت 
بع�س دور ال�شينما يف جدة والطائف عام 1369هـ )1950م( منها �شينما ال�ش�شة، 
على  )1976م(،)3(  1396هـ  عام  اأغلقت  اأنها  اإال  وغريها،  ال�شباط  نادي  و�شينما 
الرغم من اأن دور العر�س كانت موجودة يف الكثري من االأماكن، ويف معظم مناطق 
الريا�شية،  االأندية  اأرامكو،  �شركة  مثل:  خمتلفة  جهات  تتبناها  وكانت  اململكة، 
االأندية االأدبية، بع�س ال�شفارات االأجنبية)4(. ويف عام 1397هـ )1977م( اأنتج فيلم 

)1(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 11264 بتاريخ 10 �شوال 1430هـ
)2(  Directory of Public Libraries In the Kingdom of Saudi Arabia، Dr. Saad A. Al-Dobaia، 

Riyadh، 1994/1415AH
)3(  �شحيفة اجلزيرة العدد 13258 بتاريخ 18 حمرم 1430هـ تعقيب من االأ�شتاذ / عي�شى علوي الق�شري.

)4(  كانت بع�س ال�شفارات االأجنبية تعر�س االأفالم ال�شينمائية ومنها ال�شفارة النيجريية وال�شفارة االإيطالية، 
ذكر ذلك االأ�شتاذ / خالد ربيع ال�شيد، يف كتابه، الفانو�س ال�شحري: قراءات يف ال�شينما، ال�شادر عن 

نادي حائل االأدبي بالتعاون مع دار االنت�شار العربي ببريوت.
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�شينمائي بعنوان )اغتيال مدينة( للمخرج عبد اهلل املحي�شن، يتحدث عن بريوت وما 
حلق بها من دمار ب�شبب احلرب االأهلية، وهذا من باب تثقيف املجتمع مبا يدور من 
خالل هذه الو�شيلة، ثم توقف العمل ال�شينمائي متامًا مع بداية القرن الهجري احلايل 
1400هـ )بداية الثمانينات من القرن امليالدي املن�شرم( حتى عادت بع�س االجتهادات 
الطويلة  الروائية  االأفالم  بع�س  تقدمي  حتاول  )2006م(  1426هـ  عام  منذ  الفردية 
والق�شرية ومنها الوثائقي والكرتوين واالإعالين التي بلغ عددها عام 1429هـ 44 فيلمًا 
انطلقت  االأوىل  ن�شخته  وكانت  الثالثة.  دورته  ال�شينمائي يف  �شاركت يف مهرجان جدة 
عام 1426هـ )2006م( قبل اأن ي�شدر قرار وزارة الداخلية باإلغاء الن�شخة الرابعة منه؛ 
ب�شبب ما رفع من قبل �شماحة مفتي عام اململكة العربية ال�شعودية ال�شيخ / عبد العزيز 
اآل ال�شيخ، حول اأ�شرار دور ال�شينما وما قد ت�شببه من فنت على املجتمع. مع العلم باأنه 
كان مقررًا للن�شخة الرابعة اأن تنطلق يوم ال�شبت 26 رجب 1430هـ )2009م( مب�شاركة 

71 فيلمًا خليجيًا وعربيًا منها 45 فيلمًا �شعوديًا.

االأندية االأدبية واجلمعيات الثقافية:
االأندية  اإىل  اأ�شري  اأن  علّي  لزامًا  ي�شبح  اململكة  يف  الثقافة  عن  احلديث  عند 
به  قامت  وما  ال�شعودي  املجتمع  على  الذي طراأ  الثقايف  التغري  ودورها يف  االأدبية 
املتنوعة  الثقافية  واإ�شدار املطبوعات  الندوات واملحا�شرات  االأندية من عقد  تلك 
باالإ�شافة اإىل اإقامة االأم�شيات ال�شعرية، وهدفها االأ�شا�شي بث الوعي الثقايف لدى 
ال�شباب على وجه التحديد، و�شاحب فكرتها االأمري في�شل بن فهد بن عبد العزيز 
اأندية  ـ رحمه اهلل ـ حيث و�شع لها نظامًا �شنة 1395هـ )1975م( وُبدئت بخم�شة 
كانت يف مدن وحمافظات كلٍّ من: الريا�س، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجيزان، 
وجدة، كلها كانت حتت اإ�شراف الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب، ثم ت�شاعف العدد 
اإىل ع�شرة اأندية اأدبية،)1( ثم ا�شتقر يف الوقت الراهن على �شتة ع�شر ناديًا اأدبيًا، 

ويف �شنة 1424هـ )2004م( جرى اإحلاقها بوزارة الثقافة واالإعالم.

)1(  �شحيفة اجلزيرة، املجلة الثقافية العدد 148 بتاريخ 12 ربيع اأول 1427هـ مقالة بعنوان االأندية االأدبية 
بني االأم�س واليوم للكاتب / حممد بن من�شور ال�شقحاء.
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كما اأن االأن�شطة الثقافية مل تكن مق�شورة على االأندية االأدبية فقط حيث مت 
اإن�شاء العديد من اجلمعيات الثقافية املتخ�ش�شة كجمعية الثقافة والفنون، وجمعية 
وهناك  ال�شحفيني،  وهيئة  امل�شورين،  وجمعية  امل�شرحيني،  وجمعية  الت�شكيليني، 
ما  اإىل  باالإ�شافة  املتخ�ش�شة.  والهيئات  اجلمعيات  من  العديد  باإن�شاء  مطالبات 
املحا�شرات  وتاأتي  الثقايف  املجال  يف  جهود  من  الريا�شية  االأندية  بع�س  به  تقوم 

الثقافية كاأبرز تلك اجلهود رغم قلتها.

الريا�سة ال�سعودية:
ولعل حديثي عن االأندية يجرين اإىل احلديث عن الريا�شة ال�شعودية ب�شكل عام 
واأثرها يف تغري املجتمع ال�شعودي، فعلى الرغم من اأن الريا�شة كانت متار�س من 
قبل االأهايل يف منطقة احلجاز حيث تخرب جريدة البالد بتاريخ 4 �شوال 1430هـ 
)2009م( عن وجود بع�س املدار�س والفرق الريا�شية �شنة 1345هـ )1926م( التي 
كانت تاأخذ االإذن مبمار�شة كرة القدم من �شرطة مكة، كما �شاهم افتتاح املدار�س 
اأبناء  بني  عام  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  بدء  يف  البدنية  الريا�شة  مادة  واإدخال 
اململكة، ويف �شنة 1346هـ )1927م( تاأ�ش�س فريق احلجاز الريا�شي بجدة، كاأول 
يعرف  ما  اأحدهما  فريقني  اإىل  التالية  ال�شنة  انق�شم يف  ثم  ر�شمي،  ريا�شي  نادي 
حاليًا بنادي االحتاد، ثم تواىل بعد ذلك تاأ�شي�س االأندية التي �شارت متار�س عددًا 
متنوعًا من الريا�شات ولي�س كرة القدم فقط، ويف �شنة 1372هـ )1953م( اأن�شئت 
والك�شافة،  البدنية  للريا�شة  العامة  االإدارة  و�شميت  اململكة  يف  ريا�شية  هيئة  اأول 
اأ�شماء  التي حملت  البطوالت  العديد من  كما نظمت  الداخلية،  وزارة  تتبع  وكانت 
ملوك هذا البالد مثل: كاأ�س امللك وكاأ�س ويل العهد، وكاأ�س املوؤ�ش�س التي اأقيمت �شنة 
ال�شعودية  الدولة  قيام  على  �شنة  مئة  مرور  1419هـ/1420هـ )1999م( مبنا�شبة 
الثالثة، كما كان امللك ي�شرف بع�س املنا�شبات الريا�شية، ويف اإحداها وجه بتغيري 
م�شمى النادي االأوملبي اإىل نادي الهالل، وهذا موؤ�شر على االهتمام باللغة العربية 

كهوية دينية ووطنية وو�شيلة ات�شال ثقافية يجب املحافظة عليها.
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اأول �شباق للدراجات �شنة 1374هـ )1955م( وللخيل �شنة 1388هـ  اأقيم  كما 
)1969م( تبعه اأول �شباقات الهجن �شنة 1393هـ )1974م(، كما عرفت كرة ال�شلة 
الكرة الطائرة  اأما  اأول مرة من خالل املدار�س واملعاهد �شنة 1367هـ)1948م(، 
)1970م(  1390هـ  �شنة  اليد  وكرة  )1964م(،  1383هـ  �شنة  بداياتها  فكانت 
باالإ�شافة اإىل تاأ�شي�س اإحتاد خا�س بريا�شة املعاقني وذلك �شنة 1412هـ )1992م(، 
وغريها الكثري من االألعاب املختلفة، وت�شرف عليها الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب 
1382هـ  �شنة  منذ  العمل  لوزارة  التابعة  ال�شباب  رعاية  اإدارة  ت�شمى  كانت  التي 
)1963م(، بعد �شلخها من وزارة املعارف حني كانت ت�شمى اللجنة الريا�شية العليا، 
حيث مل يدم هذا امل�شمى �شوى �شنتني فقط ما بني 1380هـ )1961م( حتى 1382هـ 
)1963م( اأما الفرتة التي �شبقت ذلك منذ 1372هـ )1953م( فكانت كما اأ�شلفت 

ت�شمى االإدارة العامة للريا�شة البدنية والك�شافة وكانت تابعة لوزارة الداخلية. 
)1961م(.)1(  1384هـ  عام  ال�شعودية  االأوملبية  اللجنة  تاأ�شي�س  جرى  كما 
و�شيدت املن�شاآت الريا�شية كاإ�شتاد امللز بالريا�س �شنة 1392هـ )1972م( والذي 
تغري م�شماه فيما بعد اإىل اإ�شتاد االأمري في�شل بن فهد، وت�شييد اإ�شتاد امللك فهد، 
1408هـ  �شنة  افتتاحه  جرى  الذي  املالعب،  بدرة  ت�شميته  للريا�شيني  يحلو  ما  اأو 
)1988م(، باالإ�شافة اإىل عدد كبري من املرافق الريا�شية التابعة جلهات حكومية 

خمتلفة اأو الأندية وت�شرف عليها الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب.

احلركة العمرانية:
اململكة  �شهدتها  التي  العمرانية  اإىل احلركة  يقود  املن�شاآت  ولعل احلديث عن 
منذ قيامها حتى حلظة كتابة هذه االأ�شطر 1432هـ )2011م(، فقبل اأن يتم توطني 
البادية مت بناء الهجر للقبائل ال�شعودية املختلفة والتي اأ�شرت اإليها حني حتدثت عن 
توطني البادية، وهذا تطلب بناء م�شاكن بطرق حديثة ـ يف وقتها ـ يتو�شطها امل�شجد 
اأو احلي الأداء ال�شالة خا�شة  الهجرة  التحقق من ح�شور جميع �شكان  يتم  حيث 
)1(  تركي عجيبي حكمي، وعبد الوهاب اأحمد عري�شي، درا�شة بعنوان: الريا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية 

تاأ�شي�شها وتطورها، 1428هـ )2007م(.
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�شالة الفجر، قبل اأن تنح�شر يف بع�س البلدات ثم تختفي مع مطلع القرن الهجري 
احلايل. وبعد اأن كانت حياة اأهل البادية تقوم على احلل والرتحال ين�شبون بيوت 
للبحث عن مكان  ينق�شونها  ثم  الزمن،  ينا�شبهم مدة من  الذي  املكان  ال�شعر يف 
اآخر، ولكن بعد عمليات التوطني وبناء البيوت الطينية الب�شيطة لهم والتي حتولت 
حركة  تقريبًا  اختفت  امل�شلحة،  االإ�شمنتية  بالبيوت  يعرف  مبا  ذلك  بعد  بنائها  يف 

احلل والرتحال البدوية.
ولعلي يف هذا املبحث اأملح على عجل اإىل امل�شكن الذي اتخذه امللك عبد العزيز 
لنف�شه والإدارة �شوؤون دولته الفتية)1(، حيث �شيد ق�شر املربع �شنة 1357هـ )1948م( 
، حيث ا�شتخدم يف بنائه الطني والتنب واجل�س وخ�شب االأثل واحل�شى، وكان موؤلفًا 
العزيز.  عبد  امللك  دارة  عليه  وت�شرف  متحف،  اإىل  حتويله  مت  وقد  طابقني،  من 
1349هـ  �شنة  اخلرج  حمافظة  من  بالقرب  ال�شيح  ببلدة  م�شرف  ق�شر  �شيد  كما 
�شنة 1351هـ  ت�شييده  وقد مت  وكذلك ق�شر خزام مبحافظة جدة،  )1960م()2(، 
الوقت، ومت حتويله  ملنازل جدة يف ذلك  املعماري  الطابع  يحاكي  وهو  )1962م(، 
اإىل متحف وت�شرف عليه وزارة الرتبية والتعليم حاليًا، باالإ�شافة اإىل ق�شور اأخرى 
جدًا  قدمية  ق�شور  اأو  ال�شفا،  وق�شر  اليمامة  وق�شر  �شعود  امللك  كق�شر  اأحدث 
وما تزال موجودة حتى اليوم ك�شاهد على ع�شور من االأحداث والتحوالت، كق�شر 
امل�شمك يف مدينة الريا�س الذي بني �شنة 1312هـ، )1893م( وق�شر النيابة يف 
الطائف الذي بني �شنة 1314هـ )1895م( وق�شر �شربا يف الطائف اأي�شًا والذي 

بني �شنة 1322هـ )1903م(.)3(

-http://ur )1(  موقع االإدارة العامة للتخطيط العمراين، وكالة التعمري وامل�شاريع، اأمانة مدينة الريا�س. 
 plandep.alriyadh.gov.sa/ARA/

)2(  �شمي ق�شر م�شرف بهذا اال�شم الأنه كان ي�شرف على ما حوله من البلدات التابعات ملحافظة اخلرج مثل: 
ال�شلمية، واليمامة.

)3(  تقرير بعنوان ال�شعودية: الق�شور االأثرية للملوك واالأمراء تتحول اإىل متاحف ومقرات للجامعات، ن�شر 
يف �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 8104 بتاريخ 10 ذي القعدة 1421هـ )2001م(.
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تغري مادي ملحوظ: فهاتان ال�سورتان حتكيان �سيئًا من ق�س�س التغري التي حدثت يف مدينة الريا�س 
�سمل  الذي  املت�سارع  املادي  التغري  واملحافظات �سورة من �سور  املدن  التي متثل كغريها من  املدينة  وهي 
اململكة يف زمن ال يزيد عن اأعمار الرجال، حيث متثل ال�سورة اليمنى �ستينات القرن الهجري )االأربعينات 
امليالدية(. الحظ نقطة قد ُيغفل عنها تتمثل يف اأن �سوارع الريا�س واملدن ال�سعودية كانت قدميًا تعج 
باملارة من امل�ساة، اأما االآن ومع التغريات التي اأحدثها توافر و�سائل النقل احلديثة فيندر اأن جتد امل�ساة 

يف ال�سوارع، اإال يف مناطق حمددة.

وقد كانت بيوت الريا�س يف �شتينات القرن الهجري املن�شرم )اأربعينيات القرن 
امليالدي املا�شي( مبنية من الطني واللنب وقليل من احلجارة، وطريقة البناء ال ت�شري 
على نظام معني اأو طريقة حمددة، ولهذا كرثت فيها ال�شوارع ال�شيقة واملتعرجة، ويف 
الغالب كان البناء يتكون من طابقني، يوجد به غرف �شغرية اأكربها »الديوانية«، اأو ما 

يعرف باملجل�س ويف الطابق العلوي هناك »الرو�شن« اأو امللحق العلوي. 

الريا�س عام 1370هـ )1951م(، ونظرًا الت�شاع املدينة  اإزالة �شور  ولكن بعد 
عام  الريا�س  اأمانة  اإن�شاء  من  ذلك  واكب  وما  �شكانها،  عدد  وتزايد  ومنوها 
1373هـ )1954م(، ثم املجل�س البلدي عام 1384هـ )1965م( حيث �شاهمت هذه 
العمراين للمدينة، فلم يعد هناك  النمط  الريا�س يف تغري  التنموية يف  التطورات 
ع�شوائية يف البناء والعمران، بل كان هناك حركة عمرانية كبرية، وتخطيط جيد 
لل�شوارع واالأرا�شي واملرافق العامة، واالجتاه نحو التو�شع االأفقي للتخطيط، وظهور 
اأحياء جديدة، حيث بداأ النا�س يف التخلي عن البناء الطيني واالجتاه نحو البناء 
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امل�شلح باحلديد واحلجارة، ثم انت�شر العمران ب�شكل كبري وخمتلف يف الت�شعينات 
)�شبعينات القرن امليالدي( مع بداية الطفرة االقت�شادية للمجتمع، واأخذ يتطور 
الذي واكبه دعم  ب�شكل خمتلف مع تطور احلياة االجتماعية واالنفتاح احل�شاري 
حكومي من خالل �شندوق التنمية العقاري)1( الذي تاأ�ش�س �شنة 1394هـ )1974م( 
اإقامة م�شاكن خا�شة بهم، وبح�شب بيانات وزارة  بغر�س م�شاعدة املواطنني على 
املالية يف اململكة العربية ال�شعودية فاإن ال�شندوق خالل اخلم�س وع�شرين �شنة من 
اإن�شائه �شاهم يف بناء ما يزيد على )443842( وحدة �شكنية يف اأكرث من )3976( 
مدينة وحمافظة وقرية وهجرة يف خمتلف اأنحاء اململكة، وبلغ اإجمايل القرو�س يف 

تلك الفرتة ما يزيد على مئة وع�شرين مليار ريال)2(.
ورغم النقلة النوعية التي اأحدثتها التقنيات امل�شتحدثة يف ذلك الوقت، وتغري 
الطراز املعماري، واأ�شاليب ومواد البناء، اإال اأن هناك من كان يعرت�س على البناء 
االإ�شمنتي احلديث، ورمبا ال يدخله ومنه ما ذكر يف اإحدى تراجم ال�شيخ عبد الرحمن 
بن حممد بن قا�شم)3( ـ رحمه اهلل ـ  اأنه كان ال يدخل البيوت االإ�شمنتية؛ ويقول: هذه 
كبيوت الفراعنة، ويف اإحدى املنا�شبات ذهب مع ال�شيخ حممد بن اإبراهيم - رحمه 
اهلل - بعد خروجهم من امل�شجد وحني و�شلوا اإىل بيته الذي كان قد مت االنتهاء من 
ت�شييده موؤخرًا رف�س دخوله وعاد اإىل منزله، بحجة اجتهاده يف حترمي ا�شتخدام 

تلك املواد امل�شتحدثة التي مل تكن معروفة زمن النبي ×.)4( 

)1(  مقتطف من لقاء اأجرته �شحيفة الريا�س يف عددها رقم 14134 بتاريخ 16 �شفر 1428هـ مع ال�شيخ عبد 
العزيز بن عبد اهلل املو�شى.

http://www.mof.gov.sa .2(  وزارة املالية ال�شعودية، معلومات حول �شندوق التنمية العقاري(
)3(  عبد الرحمن بن حممد بن قا�شم العا�شمي النجدي، من كبار علماء الدولة ال�شعودية الثالثة ولد �شنة 
1312هـ وتويف �شنة 1392هـ من اأبرز موؤلفاته حا�شية الرو�س املربع 7 جملدات، وجمموع  فتاوى �شيخ 
االإ�شالم 37 جملد، والدرر ال�شنية يف االأجوبة النجدية 16 جملد وغريها كثري. ومن ابرز تالميذه ال�شيخ 

عبد اهلل بن جربين ـ رحمنا اهلل واإياهم اأجمعني.
)4(  مقالة بعنوان ابن قا�شم: الفالح الزاهد والفقيه املوؤرخ، حلفيده الكاتب الدكتور / يو�شف بن اأحمد بن عبد 
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-34- الرحمن القا�شم، ن�شرت يف موقع االإ�شالم اليوم

12566.htm
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البنايات  اململكة  اأول مرة يف  امل�شتخدمة ظهرت  املواد  املطرد يف  التطور  ومع 
ال�شاهقة التي ترتفع اإىل ما يزيد على ع�شرين طابقًا، وت�شع اآالف النا�س، يف العديد 
من مدن اململكة، وكان اأوىل تلك البنايات ما يعرف باأبراج اخلالدية و�شط مدينة 
والتي ظلت فرتة طويلة  املا�شي،  الهجري  القرن  اأواخر  اأن�شئت يف  والتي  الريا�س 
اأحد معامل مدينة الريا�س حتى ظهر برجا اململكة والفي�شلية وي�شل ارتفاع االأول 
منهما اإىل )300م( وبه م�شجد امللك عبد اهلل يف الطابق )77( وي�شنف على اأنه 

اأعلى م�شجد يف العامل. 
عمارة احلرمني:

كانت اأوىل اللم�شات املعمارية معنوية ولي�شت مادية، متثلت يف اأمر امللك عبد 
بجماعة  واالكتفاء  امل�شجد احلرام  تعدد اجلماعات يف  ـ مبنع  ـ رحمه اهلل  العزيز 
وهذا  )1924م()1(  1343هـ  عام  قبل  بها  معمواًل  كان  التي  للبدعة  خالفًا  واحدة 
حتول اجتماعي وتغري فكري مهم جدًا، اأراه واأظنه من اأجّل اأعمال امللك عبد العزيز 
وتربز اأهميته يف توحيد امل�شلمني على اأماٍم واحٍد يف بيت اهلل احلرام كما كان عليه 

احلال يف عهد ر�شول اهلل عليه ال�شالم واخللفاء الرا�شدين من بعده.

)1(  ورد يف �شفة امل�شجد احلرام وذرعه وما فيه من ال�شنع يف كتاب اال�شتب�شار يف عجائب االأم�شار، و�شف 
مكة واملدينة، وم�شر، وبالد املغرب، لكاتب مراك�شي من كّتاب القرن ال�شاد�س الهجري، الذي ن�شره وعلق 
عليه الدكتور / �شعد زغلول عبد احلميد، ا�شتاذ التاريخ االإ�شالمي بكلية االآداب بجامعة االأ�شكندرية ثم 
واالإمام  املقام،  اإىل  ال�شافعي،  فاالإمام  اأئمة:  اأربعة  للم�شجد احلرام  اأن  الكويت:  بجامعة  االآداب  بكلية 
اليماين.  الركن  اإىل  واالإمام احلنبلي ي�شلي  امليزاب،  اإىل  واالإمام احلنفي  الغربي،  الركن  اإىل  املالكي 
اأما بالن�شبة للحرم النبوي، فيذكر االإمام حممد بن عبد الرحمن  هذا بالن�شبة للحرم املكي ال�شريف 
ال�شخاوي، املتوفى باملدينة املنورة عام 902هـ يف كتابه التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�شريفة ال�شادر 
يف جملدين عن دار الكتب العلمية يف بريوت �شنة 1414هـ )1993م(، اأن احلرم النبوي كان مقت�شرًا 
على اإمام واحد حتى اأحدث حمراب للحنفية عام 861هـ )1456م( بجانب املحراب ال�شافعي، وقد راأى 
االإمام نور الدين ال�شمهودي يف كتابه وفاء الوفاء باأخبار دار امل�شطفى: اأن حالة تعدد االأئمة يف احلرم 

النبوي قد انتقلت اإليه من احلرم املكي. 
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املزولة التي كانت ت�ستخدم لتحديد وقت دخول ال�سالة يف امل�سجد احلرام وا�ستمرت فرتة طويلة تزيد 
اأمر امللك عبد العزيز رحمه اهلل بو�سع �ساعة كبرية حديثة، وعند مقارنة هذه  على 500 �سنة حتى 
املزولة بال�ساعة احلالية )التي تظهر يف ال�سورة الي�سرى( �سنعلم اأن التغري املادي الذي حدث كبري جدًا 

وال ميكن الأحٍد قيا�سه.

ثم توالت جهود العمارة بعد ذلك حيث مت تبليط امل�شعى كاماًل �شنة 1345هـ 
)1926م( وهي املرة االأوىل التي يتم فيها ذلك العمل، كما مت ترميم االأروقة وطالء 
�شاعة  و�شع  مت  )1933م(  1352هـ  �شنة  ويف  )1927م(،  1346هـ  �شنة  اجلدران 
كبرية بارتفاع خم�شة وع�شرين مرتًا بجانب امل�شجد احلرام واعتمدت كمرجع للوقت 
هناك، كما اأعيد �شقف امل�شعى �شنة 1366هـ، )1947م( ثم اأجريت تو�شعة �شاملة 
امل�شعى من طابقني  بناء  اإعادة  معاملها  اأبرز  من  كان  �شنة 1375هـ )1958م(  يف 
وا�شتمرت عمليات التو�شعة حتى �شار احلرم املكي يف �شنة 1381هـ )1962م( يت�شع 
، ثم زيدت الطاقة اال�شتيعابية من خالل عمليات التو�شعة حتى  الأربعمائة األف م�شلِّ
بلغت يف الوقت الراهن اأكرث من مليون م�شلٍّ يف امل�شجد و�شاحاته واأ�شطحه، وذلك 
اإ�شافة عدو بوابات رئي�شية وعدة ماآذن، كما رممت الكعبة  اأوقات الذروة، مع  يف 
كما  عامًا.   )375( قبل  لها  ترميم  اآخر  وكان  )1994م(  1414هـ  �شنة  امل�شرفة 
اأجريت العديد من التعديالت والرتميمات والتو�شيعات على احلرم النبوي ال�شريف 
بدءًا من �شنة 1348هـ )1929م( حني مت اإ�شالح اأر�شية االأروقة مرورًا بالتو�شعة 
1397هـ  �شنة  للم�شلني  مظالت  عملت  ثم  )1951م(  1370هـ  �شنة  عملت  التي 
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�شنة  وانتهت  �شنة 1406هـ )1986م(  بداأت  التي  االأكرب  التو�شعة  )1977م( حتى 
1414هـ )1994م(.)1( 

احلالة الدينية قبل قيام الدولة ال�سعودية:
مل تكن التغريات التي اأحدثت يف احلرمني ال�شريفني �شوى اأحد املوؤ�شرات على 
التحوالت الدينية التي حدثت يف املجتمع ال�شعودي، وما �شهده احلرمان ال�شريفان 
هي  كانت  التي  بالثوابت  والتم�شك  املجتمع،  تعم  التي  التدين  حلالة  انعكا�شًا  يعد 
العالمة املميزة حلكام هذه البالد وبالتايل ظهور اأثره على كافة اأطياف املجتمع، 
مما تطلب القيام بنه�شة عمرانية �شملت امل�شاجد، ومنها احلرمان ال�شريفان اللذان 
�شاقا باأهلهما بعد اأن كانت االأعداد الوافدة اإليهما قليلة جدًا ب�شبب �شعف االلتزام 
بتعاليم الدين يف الداخل واخلارج يف املرحلة ال�شابقة لتاأ�شي�س هذه الدولة، ويوؤكد 
 70،000 اإىل  و�شلوا  حتى  املقد�شة  البقاع  اإىل  القادمني  احلجاج  اأعداد  قلة  ذلك 
عام 1229هـ )1811م( )ح�شب تقدير بروكارت(، ثم اإىل 30،000 عام 1276هـ 
)1858م( )ح�شب تقدير مالتزان(، كما اأن ال�شالة مل تكن تقام ب�شفة منتظمة 
واالنهيار  مل�شر،  نابليون  غزو  بعد  خا�شة  احلجاج،  بني  حتى  املناطق  بع�س  يف 
وامل�شت�شرقني  ال�شا�شة  ببع�س  العثمانية، مما حدا  املتتايل لالإمرباطورية  والتمزق 
الغربيني اإىل التنبوؤ باختفاء االإ�شالم متاما يف غ�شون �شنوات قليلة)2(، اإال اأن عملية 
توحيد اململكة اأعادت الروح االإ�شالمية مرة اأخرى، وهذا ـ وبتجرد تام ـ يجعل املّطلع 
العارف بخفايا االأمور ال ي�شاوره �شك يف اأن امللك عبد العزيز مل يكن موؤ�ش�س دولة 
رياح اخلري  انطلقت  والذي منه  االإ�شالمي احلنيف،  الدين  لهذا  فقط بل وجمدٌد 
القدمي  النداء  لتلبية  اأخرى  مرة  وليعود احلجاج  باأ�شره،  االإ�شالمي  العامل  لت�شمل 

امل�شجد احلرام  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  بزيارة موقع  تف�شل  ال�شريفني،  تو�شعة احلرمني  للمزيد حول    )1(
وامل�شجد النبوي، بوابة احلرمني ال�شريفني، مو�شوعة احلرمني، التو�شعات يف العهد ال�شعودي. )مرجع 
�شابق(. وحتى لو تنباأ اأولئك امل�شت�شرقون باختفاء االإ�شالم، فاإن كالمهم غري �شحيح؛ الأن اهلل قد تكفل 

بحفظ هذا الدين ون�شره. 
)2(  د. مراد هوفمان، االإ�شالم عام 2000، ترجمة وحتقيق: عادل املعلم، مكتبة العبيكان، الريا�س، 1424هـ 

)2003م(. 
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عام  األفًا  ثالثني  اإىل  تقل�س  اأن  بعد  حاج  مليوين  على  يزيد  ملا  تعدادهم  ولي�شل 
1276هـ )1858م(.  

وكما اأن الو�شع الديني مل يكن بال�شكل الذي ير�شى عنه اهلل ور�شوله قبل التوحيد، 
البالد  واأعانته على توحيد هذه  العزيز  للملك عبد  التي مكنت  العوامل  اأحد  فقد كان 
وجمع اأطرافها املتباعدة، ويعود ذلك اإىل اأن علماء جند مل يكونوا را�شني باحلالة التي 
كانت عليها بالدهم ذلك الوقت رغم قيامهم ببع�س اجلهود اجلليلة املتمثلة يف حماولة 
ن�شر الدين ال�شحيح وحماربة البدع املنت�شرة من خالل املوؤلفات والر�شائل، اأو الوعظ 
املبا�شر، وكانوا مهتمني مب�شاألة اإقامة دولة اإ�شالمية تاأخذ على عاتقها اإقامة حكم اهلل، 
اأهاًل لالإمامـة، منذ عهٍد بعيد جدًا، وكانوا يتنا�شحون فيما بينهم  ومبايعة من يرونه 
وال  العلماء  يتوارثها  تركة  الو�شايا  تلك  �شارت  حتى  ذلك،  باأهمية  بع�شهم  ويذكرون 
ـ  اهلل  رحمه  ـ  بن ح�شن)1(  الرحمن  عبد  ال�شيخ  ر�شالة  ومنها  بها  التذكري  ينفكون عن 
الرحمن  اهلل  ب�شم  قوله:  فيها  جاء  ومما  العلماء  اإىل  )1867م(  1285هـ  عام  املتويف 
الرحيم من عبد الرحمن بن ح�شن اإىل من ي�شل اإليه من االإخوان، �شالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته وبعد: تفهمون اأن اجلماعة فر�س على االإ�شالم، وعلى من دان باالإ�شالم 
حت�شل  رب)2(وال  ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   زب  وتعاىل-:  -�شبحانه  قال  كما 
عن  ال�شحيح  احلديث  ويف  امل�شلمني،  اأمر  اهلل  واله  ملن  والطاعة  بال�شمع  اإال  اجلماعة 
العربا�س بن �شارية قال: »وعظنا ر�شول اهلل × موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت 
منها العيون، فقلنا: يا ر�شول اهلل، كاأنها موعظة مودع، فاأو�شنا. قال: اأو�شيكم بتقوى 

اهلل وال�شمع والطاعة، واإن تاأمر عليكم عبد حب�شي()3( 
االأمة  اتفق علماء مكة وعلماء جند حول ما يجب على  وحني مت فتح احلجاز 

)1(  عبد الرحمن بن ح�شن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف حمافظة الدرعية �شنة 1193هـ و�شهد �شقوط 
الدولة ال�شعودية االأوىل وقيام الدولة ال�شعودية الثانية. )نقاًل عن املو�شوعة احلرة ويكيبيديا(.

)2(  )103( �شورة اآل عمران
)3(  عبد الرحمن بن ح�شن اآل ال�شيخ، االإميان والرد على اأهل البدع )مطبوع �شمن جمموعة الر�شائل وامل�شائل 

النجدية لبع�س علماء جند االأعالم، اجلزء الثاين(، دار العا�شمة، الريا�س، 1412هـ )1992م(.
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االإ�شالمية اعتقاده من توحيد اهلل - �شبحانه وتعاىل -  واإفراده بالعبادة وحتذيرها 
واال�شتغاثة  اهلل،  غري  كدعاء   × ر�شوله  و�شنة  اهلل  كتاب  يخالف  ما  كل  من 
وكاحللف  اهلل،  لغري  والنذر  والذبح  منهم،  ال�شفاعة  وطلب  باالأموات،  واال�شتعانة 
واتخاذها م�شاجد،  عليها  البناء  �شرع اهلل من  ما  بغري  القبور  وتعظيم  بغري اهلل، 
و�شد الرحال اإليها، والطواف حولها، والتربك بها. ومت ن�شر ما مت االتفاق عليه يف 
جريدة اأم القرى يف اأجزاء متفرقة يف �شنة 1343هـ، )1924م( ثم جمعت يف ر�شالة 
حتت عنوان: )البيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيد( 

وطبعت عام 1344هـ )1925م(.)1( 
ومن املهم اأن نعرف اأن اأو�شاع اجلزيرة العربية قبيل عهد امللك عبد العزيز - رحمه 
اهلل - �شيئة للغاية يف جماالت كثرية وعلى االأخ�س ما يتعلق بتف�شي البدع وال�شالالت 
ويت�شح ذلك من ر�شالة كتبها ال�شيخ �شعد بن عتيق)2(ـ  رحمه اهللـ  مع جمموعة من العلماء 
يف ر�شالتهم املوجهة اإىل زعماء االإخوان لتذكريهم بنعم اهلل، ي�شف حال اجلزيرة قبيل 
عهد امللك عبد العزيز، حيث جاء يف هذه الر�شالة: »اعرفوا نعمة ربكم وا�شكروه عليها 
فاإنكم كنتم اأوال يف جاهلية عري�شة، وحالة عن احلق بعيدة، روؤ�شاوؤكم اأكرثهم طواغيت 
اإال  اأ�شرار، ال تعرفون حقائق دين االإ�شالم وال تعلمون من احلق  كبار، وعوامكم جناة 
مبا تهوى نفو�شكم، مع ما كان بينكم من �شفك الدماء ونهب االأموال وقطيعة االأرحام 
وتعدي حدود اهلل وغري ذلك من املحرمات وعظيم املنكرات، ثم هداكم اهلل ملعرفة 

)1(  د. �شالح بن عبد اهلل العبود، عقيدة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب واأثرها يف العامل االإ�شالمي، ر�شالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من ق�شم العقيدة باجلامعة االإ�شالمية باملدينة املنورة �شنة 1403هـ �شدرت طبعتها 

االأوىل �شنة 1408هـ �شمن مطبوعات املجل�س العلمي باجلامعة، واأعيدت طباعاتها �شنة 1413هـ )1993م(. 
بلدة احللوة من قرى حمافظة حوطة بني متيم �شنة  ال�شيخ �شعد بن حمد بن علي بن عتيق، ولد يف    )2(
عتيق  ابن  كان  )1910م(،  1329هـ،  �شنة  االأفالج  العزيز  عبد  امللك  دخل  وحني  )1849م(.  1267هـ 
قا�شيًا بها، فقال عنه امللك: »وجدت ُدرة يف بيٍت خرب« ونقله معه اإىل الريا�س ليكون قا�شيًا هناك. 
ومن موؤلفاته ر�شالة اأ�شمها: عقيدة الطائفة النجدية( ور�شالة اأخرها ا�شمها: )حجة التحري�س يف النهي 
عن الذبح للمري�س( من اأبرز طالبه �شماحة ال�شيخ االإمام  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رحمنا اهلل 
واإياهم ـ  تويف عام 1349هـ )1930م( )من ترجمة لل�شيخ عبد الفتاح اأبو غدة ،تراجم �شتة من فقهاء 

العامل االإ�شالمي، دار الب�شائر االإ�شالمية، بريوت، 1417هـ )1997م(.
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دينه والعمل بتوحيده و�شلوك م�شلك اأهل االإ�شالم والتوحيد، وانت�شرت بينكم كتب 
ال�شنة واالآثار وم�شنفات علماء االإ�شالم)1(«.

وال�شوؤال الذي يهمني هنا يتعلق بالكيفية التي حتول معها احلال من جمتمع له 
تلك ال�شفات املوغلة باجلهل والبعد عن الدين اإىل جمتمٍع تنطلق منه الفلول لن�شر 
دين اهلل ويتحول اإىل منارة يق�شدها اأبناء العامل االإ�شالمي من كل حدٍب و�شوب 
لتلقي العلم ال�شرعي من علمائه ويف جامعاته؟ ويعود الف�شل يف ذلك بعد اهلل اإىل 
حكام هذه اململكة؛ الذين منذ �شاعة توحيدها ويف كل منا�شبة يوؤكدون على اأن هذه 
اململكة دولة عربية اإ�شالمية دينها االإ�شالم ود�شتورها كتاب اهلل و�شنة ر�شوله عليه 
اأهما: تقديرهم علماء الدين، االهتمام  اأمور عديدة  ال�شالم، وقد �شّدق حديثهم 
باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم الديني، العناية بكتاب 
اهلل، عمارة امل�شاجد وتاأ�شي�س مكاتب الدعوة واملوؤ�ش�شات الدينية االأخرى. و�شوف 

اأحتدث عن ذلك يف االأ�شطر التالية: 

عالقة العلماء ال�سرعيني بالدولة:
الدولة  قيام  قبل  بداأت  فقد  جديدة  لي�شت  بالعلماء  ال�شعودية  الدول  عالقة 
ال�شعودية االأوىل حني ح�شل التحالف بني االأمام حممد بن �شعود، وال�شيخ املجدد 
حممد بن عبد الوهاب، وا�شتمرت هذه العالقة حتى قيام الدولة ال�شعودية الثالثة 
التي ال تذكر اإال ويذكر بع�س العلماء االأجالء ممن اأ�شهموا يف منا�شرة امللك عبد 
العزيز ومنهم ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف، وال�شيخ حممد بن عبد اللطيف، 
بن ح�شن،  اهلل  عبد  وال�شيخ  اإبراهيم،  بن  وال�شيخ حممد  عتيق،  بن  �شعد  وال�شيخ 
وغريهم كثري ممن كانت لهم جهود كبرية يف التدري�س، واالإفتاء، وبعث الر�شائل 
والن�شائح، والتاأليف، واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلطابة، وغريهاـ  رحم 

اهلل اجلميع رحمة وا�شعة)2(. 

والدعاة  بالدعوة  العزيز  عبد  امللك  )عناية  بعنوان:  بحث  اجلريوي،  اإبراهيم  بن  الرحمن  عبد  د.    )1(
ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�شاد مبدينة  اإىل ندوة علمية نظمتها وزارة  واآثارها( مقدم 

الريا�س بتاريخ 23 �شفر 1420هـ )1999م( بعنوان: )الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز(.
)2(  د. حمود بن اأحمد الرحيلي، اأثر الدعوة ال�شلفية يف توحيد اململكة العربية ال�شعودية، اجلامعة االإ�شالمية، 

املدينة املنورة، 1420هـ )2000م(.
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وكان امللك حري�شًا على تاأكيد اهتمامه بالدين االإ�شالمي وكثريًا ما كان يردد باأنه 
ال يريد اإال العودة اإىل دين االإ�شالم ال�شحيح القومي، البعيد عن العقائد الوثنية التي 
لي�شت من االإ�شالم يف �شيء، واأّن عقائده هي عقائد اأجداده االأطهار االأتقياء، وعاداته 
الأحكام  �شيء  كل  يف  العودة  على  التاأكيد  مع  �شعائرهم،  هي  و�شعائره  عاداتهم،  هي 
القراآن وال�شنة، وحماولة العي�س كما عا�س اخللفاء الرا�شدون، والبغية اأن يتحد العلماء 

امل�شلمون فيتحد العامل االإ�شالمي، ويخ�شع الأحكام القراآن وال�شنة.)1(

هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
الدول  قبل  من  م�شتحدثة  تكن  مل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  فري�شة 
حني  البع�س  يخجل  وال  ت�شويرها،  اإىل  املغر�شني  بع�س  ي�شعى  كما  ال�شعودية، 
ي�شرحون وينادون باإلغائها فهي ما مييز هذا الدين واأتباعه، بل اإن هناك من يراها 
الركن ال�شاد�س من اأركان االإ�شالم وكثريًا ما قرنها اهلل يف كتابه بال�شالة والزكاة 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ         ڌ   زب 
تخ�شي�س  اأهمية  اآخر  مو�شع  ويف  رب)2(  ڳ   گ    گ   گ   کگ    ک   ک  

زب ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    فرقة مهمتها االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مو�شع  ويف  رب)3(  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ  

ٻ   ٻ   ٱ   العباداتزب  باأجل  الفري�شة  هذه  يقرن  ثالث 
ڀ   پ   پ      پ   پ   ٻ   ٻ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ  رب)4( ويف مو�شع اآخر يبني اأنها 

�شمن اأهم الو�شايا زب ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  
وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  رب)5( اأما خرييتنا فلم تاأت من اأننا من القومية 

بغداد،  املعارف،  �شعود، مطبعة  اآل  العزيز  عبد  له  املغفور  الرا�شد جاللة  امللك  الغالمي،  املنعم  عبد    )1(
1373هـ )1954م(.

)2(  االآية )41( �شورة احلـج.
)3(  االآية )104( �شورة اآل عمران.

)4(  االآية )112( �شورة التوبة.
)5(  االآية )17( �شورة لقمان.
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اإننا كاأمة لن نتف�شل على غرينا اإال حني نوؤدي هذه  اأو العرق الفا�شل بل  الفالنية 
الفري�شة كما ينبغي زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹڤ  رب)1( ولهذا فقد اهتم امللك عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ بهذه 
كان  �شنوات  ب�شت  اململكة  توحيد  اإعالن  قبل  بها  تقوم  جهة  لها  واأ�ش�س  الفري�شة 
ذلك عام 1345هـ )1926م( وكلف ال�شيخ عمر بن ح�شن اآل ال�شيخ رئي�شًا لها يف 
منطقة جند، ثم تالها اإن�شاء الهيئة يف احلجاز �شنة 1346هـ )1927م( ثم يف �شنة 
اإن�شاء الهيئات يف بقية مدن احلجاز، وو�شع نظامًا لها مع  1349هـ )1930م( مت 
ربطها مبديرية ال�شرطة، قبل اأن تلحق برئا�شة الق�شاء �شنة 1356هـ )1937م(، ثم 
مبجل�س الوزراء مبا�شرة �شنة 1372هـ )1953م(، ويف ال�شنة التالية ان�شئت الهيئات 
يف بقية املناطق كنجران وجازان والباحة وتبوك وغريها وكانت مهامها تتمثل يف 
يقر، وما  ال�شرع منها  وافق  والعادات، فما  املعامالت  النا�س من جهة  اأحوال  تتبع 
اأداء  على  النا�س  حث  مع  االأ�شواق،  يف  البذيئة  االألفاظ  تداول  ومنع  خالفه اأزيل، 
ال�شلوات اخلم�س جماعة، ومراقبة امل�شاجد من جهة اأئمتها وموؤذنيها ومواظبتهم، 
االأمور،  من  اأمر  اأعياها  واإذا  احل�شنة،  واملوعظة  احلكمة  خالل  من  يتم  ذلك  كل 
الهيئات م�شتقلة عن بع�شها حتى �شنة 1396هـ  اإىل اأويل االأمر. وظلت  رفعته فيه 
باملعروف  االأمر  لهيئة  العامة  الرئا�شة  م�شمى  حتت  توحيدها  مت  حني  )1976م( 
والنهي عن املنكر. ويف �شنة 1400هـ )1980م( �شدر نظام جديد للهيئات ينظم 
احلكومة  اأولت  وقد  وغريها،  والواجبات  وال�شالحيات  الت�شكيل  حيث  من  عملها 
ال�شعودية م�شاألة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر اهتمامًا بالغًا، حتى اإن الفقرة 
)2003م(  1423هـ  �شنة  ال�شادر  للحكم  االأ�شا�شي  النظام  من  والع�شرين  الثالثة 
ن�س على »حتمي الدولة عقيدة االإ�شالم، وتطبق ال�شريعة، وتاأمر باملعروف وتنهى 

عن املنكر، وتقوم بواجب الدعوة اإىل اهلل)2(«.

)1(  من االآية )110( �شورة اآل عمران.
.http://www.pv.gov.sa .ȀȮȺƫǟ ȸȝ ɄȾȺȱǟȿ ȣȿȀȞƫǠǣ Ȁȵɉǟ ǦǞɆƬ ǦȵǠȞȱǟ ǦȅǠǝȀȱǟ Ȝȩɀȵ  )2(



التغري االجتماعي

96

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  هيئات  وجود  م�شاألة  اأن  يت�شح  هنا  ومن 
اإعالن قيام  ال�شعودي، فهي متجذرة فيه حتى قبل  املجتمع  اأمرًا طارئًا على  لي�س 
اململكة العربية ال�شعودية، ويف نف�س الوقت ين�س النظام االأ�شا�شي للحكم على اأن 
للرد على  اأظنها كافية  املنكر، وهذه  والنهي عن  باملعروف  االأمر  الدولة  من مهام 
املتوالية  التغريات االجتماعية  العقد االأخري مع  التي خرجت يف  االأ�شوات  قلة من 
واالنفتاحات املتلونة لتطالب يف غري منا�شبة وو�شيلة باإلغاء هيئات االأمر باملعروف 
الرد على  اأو  الهيئات  الدفاع عن  لي�س جماله  واإن كان حديثي  املنكر،  والنهي عن 
املطالبني بتقوي�شها، ولكن من باب بيان ال�شورة لي�س اإال، اأقول اأولي�شت اخلريية 
وما  فعلنا هذا؟  متاأتية من  كتابه  املوىل -عز وجل - يف  بها  و�شفنا  التي  االأممية 
ن�شت عليه املادة الثالثة والع�شرون من نظامنا االأ�شا�شي للحكم، فمن يرد االرتقاء 
والرفعة واالأف�شلية واخلريية فعليه اأن يع�س بنواجذه على هذه الفري�شة، اأما من 

اأراد غري ذلك فاأخ�شى عليه من اأن يكون ممن قال اهلل - �شبحانه وتعاىل -  فيهم:  
حئمئ   جئ   ی   ی    ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ   زب 
اأن الفاح�شة  اأبني  اأحٌد كالمي؛  يتاأول  )1( ولكي ال  ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  رب 
واملع�شية ب�شكل اأعم ال تذهب اإال باأمر مبعروف ونهي عن منكر، وحتى لو مل ينته 
�شاحب املع�شية، فمع هذه ال�شعرية يحجر على املع�شية حتى ال تكاد ترى، ويتحقق 
الل عن الدعوة  بها �شيانة عامة النا�س من فعل املع�شية ـ بتوفيق اهلل ـ مع ردع ال�شُ
اإليها، ويعلم اهلل اإن من اأهم اأ�شباب تغري املجتمع ال�شعودي وحتوله بطريقة متوازنة 
ويبذلون  باإخال�س  يعملون  الذين  الف�شالء  الرجال  اأولئك  وجود  كبري  حٍد  اإىل 
حمت�شبني همهم املحافظة على الف�شيلة يف االأمة االأكرث خريية بني االأمم، واإن ما 
يرتكب من اأخطاء تن�شب لقلة من من�شوبي ذلك اجلهاز من ال�شهل على املن�شف 
تف�شريه لي�س بوجود بع�س الدخالء املتحم�شني فقط ولكن االأهم حجم العمل الذي 
يوؤديه ذلك اجلهاز مقارنة بالهفوات املعلن عنها، والتي اأجزم اأنها اأ�شبه ما تكون 

قطرات يف بحٍر جلي. 

)1(  )19( �شورة النــور
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اإن�ساء املعاهد العلمية:
بن�شر  ويقومون  الوقت  التعليم يف ذلك  يت�شلمون زمام  بغر�س تخريج معلمني 
ما تعلموه بني الطالب يف املدار�س وبني االأهايل، مت اإن�شاء املعهد العلمي االإ�شالمي 
امللك  قابلهم  دفعاته  اأوىل  تخرجت  وحني  )1926م(  1345هـ  �شنة  املكرمة  مبكة 
عبد العزيز بنف�شه �شنة 1349هـ )1930م( ومما جاء يف خطابه اإليهم: » اعلموا 
اأن العلم بال عمل ك�شجرة بال ثمر واأن العلم كما يكون عونًا ل�شاحبه يكون عونًا 
عليه)1(« وا�شتمر ذلك املعهد حتى �شنة 1381هـ )1962م( حيث حلت مكانه معاهد 

املعلمني، كما �شبق ذلك تاأ�شي�س مدر�شة دار التوحيد �شنة 1364هـ )1945م(.

االهتمام بامل�ساجد ومكاتب الدعوة:
مل ُيكتف مبا تطرقت اإليه من اأجل تر�شيخ تعاليم الدين، بل قامت اململكة باإن�شاء 
مكاتب للدعوة واالإر�شاد وتوعية اجلاليات، حيث مت اإن�شاء اأول مكتب �شنة 1406هـ 
البطحاء  مكتب  تاله  اجلاليات،  توعية  مكتب  و�شمي  بريدة،  مبدينة  )1986م( 
�شنة 1409هـ )1989م( وتواىل افتتاح املكاتب يف اأنحاء اململكة حتى جتاوزت مئة 

وخم�شني مكتبًا)2(.  
وتاأمني  واملوؤذنني  االأئمة  وتوظيف  امل�شاجد  بعمارة  اهتمام  هناك  كان  كما 
األف م�شجد يف  و�شبعني  يزيد على ثالثة  ما  تعدادها حاليًا  بلغ  لها حتى  احلرا�س 
كافة اأرجاء اململكة، عالوة على االهتمام بعمارة احلرمني، وهو ما تطرقت اإليه يف 

حديثي عن النه�شة العمرانية يف اململكة. 
العناية واالهتمام بتحفيظ القراآن وطباعة امل�سحف ال�سريف:

من اأهم ما يح�شب للمملكة يف م�شاألة االهتمام بالدين االإ�شالمي احلنيف قيامها 
باإن�شاء جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف، �شنة 1403هـ )1983م( وكان 
الهدف منه طباعة امل�شحف وت�شجيل تالوة القراآن بالروايات امل�شهورة يف العامل 

ال�شروق، جدة،  دار  ال�شعودية،  العربية  اململكة  التعليمية يف  االنطالقة  بغدادي،  املجيد  )1(  عبد اهلل عبد 
1404هـ )1984م(.

)2(  جملة البيان، العدد 212 ربيع ثاين 1426هـ 
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االإ�شالمي، مع ترجمة معاين القراآن الكرمي وتف�شريه، والعناية بعلوم القراآن الكرمي، 
والعناية بال�شنة وال�شرية النبوية، والعناية بالبحوث والدرا�شات االإ�شالمية)1(. 

اإن�شاء مدار�س متخ�ش�شة  وتعليمه، مت  الكرمي  القراآن  االهتمام بحفظ  باب  ومن 
كعب  بن  اأبي  مدر�شة  اأوالها  وكانت  والتعليم  الرتبية  لوزارة  تابعة  القراآن  بتحفيظ 
االبتدائية يف املدينة املنورة �شنة 1367هـ  )1948م( التي كانت ت�شمى معهد القراءات، 
ثم افتتحت مدر�شة حتفيظ القراآن االأوىل املتو�شطة يف الريا�س �شنة 1383هـ )1964م( 
تبعها افتتاح مدر�شة اأبي زيد االأن�شاري الثانوية يف مكة املكرمة �شنة 1396هـ، )1976م( 

وكانت ابتدائيتها قد تاأ�ش�شت �شنة 1371هـ )1952م()2(. 

ومل يكتف باملدار�س النظامية لتعليم القراآن بل جرى اإن�شاء اجلمعيات اخلريية 
مفتي  عر�س  حني  )1967م(  1386هـ  �شنة  ذلك  وكان  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 
امللك  اإبراهيم، على  بن  ال�شيخ / حممد  �شماحة  الوقت  ال�شعودية يف ذلك  الديار 
في�شل ـ رحمهما اهلل ـ فكرة اإن�شاء اجلمعية، حيث وافق عليها مبا�شرة وقام بدعمها 
املكرمة  القراآن يف منطقة مكة  لتحفيظ  ماليًا، وكان قد �شبقها اجلمعية اخلريية 
وجمعية  املدينة  جمعية  وكذلك  )1963م(،  1382هـ  �شنة  وتاأ�ش�شت  االأقدم  وهي 
�شنة  ويف  )1966م(  1385هـ  �شنة  جازان  ثم  )1964م(  1383هـ  �شنة  الق�شيم  
1400هـ )1980م( مت ربطها جميعًا بجامعة االإمام حممد بن �شعود)3(، واحلقيقة 
فاإن هذه اجلمعيات كان لها االأثر الكبري يف تغيري املجتمع ال�شعودي، ون�شر ثقافة 
االإلتزام الديني واالأهم من ذلك اكتفاء البلد ذاتيًا بائمة امل�شاجد التي كما اأ�شلفت 
زاد عددها على )73000( م�شجد، كما اأن اأن�شطة كثرٍي منها مل تقت�شر على تعليم 

القراآن يف امل�شجد فقط بل كان هناك برامج اأ�شبوعية ورحالت متنوعة.

http://www.qurancomplex.org/ .1(  موقع جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف(
)2(  جملة التوثيق الرتبوي العدد 33 التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.

الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  اإعداد  من  امل�شرق،  وامل�شتقبل  القراآن  حتفيظ  جمعيات  بعنوان  تقرير    )3(
ال�شربمي، ن�شر يف موقع االإ�شالم اليوم بتاريخ 17 ربيع الثاين 1430هـ.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

99

اإن�ساء مزيٍد من الهيئات الدينية:
وزارة  اإن�شاء  مت  الدين  هذا  بخدمة  تقوم  التي  واجلهات  املوؤ�ش�شات  كرثة  ومع 
ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�شاد �شنة 1414هـ )1994م( لتتوىل كل ما 
له عالقة بال�شوؤون االإ�شالمية و�شوؤون االأوقاف وامل�شاجد واالإر�شاد والدعوة اإىل اهلل، 
مع االهتمام بالق�شايا االإ�شالمية، والتوا�شل مع اجلمعيات واملراكز االإ�شالمية)1(، 

بعد اأن كانت كل تلك املهام موكلة اإىل وزارة احلج.

�شنة  يف  واملعاهد  الدينية  ال�شوؤون  على  واالإ�شراف  لالإفتاء  دار  اإن�شاء  مت  كما 
1391هـ )1971م( التي �شميت بعد ذلك بالرئا�شة العامة الإدارة البحوث العلمية 
وزارة  تاأ�ش�شت  حني  )1994م(  1414هـ  �شنة  حتى  واالإر�شاد،  والدعوة  واالإفتاء 
واالإفتاء،  العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�شة  اإىل  امل�شمى  فتغري  االإ�شالمية،  ال�شوؤون 
البحوث  اإ�شدار  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع  اأفراد  تهم  التي  الفتاوى  اإ�شدار  ومهمتها 

العلمية املتخ�ش�شة.

التغريات االقت�سادية واملالية:
ما كانت تلك امل�شاريع املتنوعة واجلبارة لتتم لو مل يكن هنا دعم مادي هائل 
م�شتند اإىل اقت�شاد قوي، ومن هذا املنطلق فقد اهتمت اململكة بتدعيم اقت�شادها 
وتنوعيه، بعد اأن كان يف بدايته يعتمد على الرعي وبع�س الزراعة اخلفيفة و�شيد 
ال�شمك وما ياأتي من احلج، وظل على هذا احلال حتى مت اكت�شاف النفط وت�شدير 
اأول �شحنة زيت خام من ميناء راأ�س تنورة وكان ذلك يف �شهر ربيع من عام 1358هـ 
)1939م( وعلى الرغم من قلة تلك الكميات امل�شدرة التي كانت ال تتجاوز ع�شرين 
األف برميل يوميًا، اإال اأنها كانت بداية نقطة التحول يف االقت�شاد ال�شعودي والذي 
انعك�س اأثره بالطبع على املجتمع برمته واأفراده ون�شاطاتهم وحتى على غريهم من 

ال�شعوب القريبة والبعيدة.

.www.al-islam.com 1(  موقع االإ�شالم(
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وكانت التعامالت التجارية على ب�شاطتها تتم با�شتخدام عمالت متنوعة كانت 
هي ال�شائدة قبل عملية توحيد اململكة ومن تلك العمالت: التالر النم�شاوي، ويعرف 
بـ)دوالر ماريا تريزا( وي�شتهر بني عامة النا�س يف ذلك الوقت بالريال الفران�شي، 
ومن العمالت ما يعرف بالريال املجيدي، ن�شبة اإىل ال�شلطان العثماين عبد املجيد 
اإىل  ن�شبة  جورج  بجنيه  يعرف  كان  الذي  االإجنليزي  اجلنيه  اإىل  باالإ�شافة  خان، 
ميتطي  رجل  �شورة  لوجود  خّيال؛  اأبو  باجلنيه  يعرف  وكذلك  جورج،  االأمرباطور 
�شهوة جواد على ظهر القطعة. وا�شتمرت تلك العمالت متداولة على نطاق �شيق 
جدًا بعد و�شع نظام نقدي يف البالد �شنة 1346هـ )1927م( ومما جاء فيه ت�شميته 
التعامل  بطل  وبه  العربي،  بالنقد  عنه  ويعرب  النجدي،  احلجازي  النقد  بنظام 
اجلديدة،  العملة  الأ�شعار  املقيا�س  هو  االإجنليزي  اجلنيه  وجعل  العثماين،  بالريال 
حيث كان اجلنيه يعادل ع�شرة رياالت ف�شة. ثم جرت اإعادة �شكه مرة اأخرى بجميع 
فئاته وذلك �شنة 1348هـ )1929م( وبعد توحيد اململكة مت طرح العملة اجلديدة 
التي حملت ا�شم البالد اجلديد على اأحد وجهيها وذلك �شنة 1354هـ )1935م( 
وتوالت عملية �شك هذه العملة والتعديل بفئاتها حتى �شنة 1370هـ )1951م( حني 
جرى �شك اأول جنيه ذهبي �شعودي وكان يحمل ا�شم )جنيه عربي �شعودي واحد( 
اأمريكية تواجدت يف  اآرثر يونغ الذي كان يراأ�س بعثة  اأن االقت�شادي االأمريكي  اإال 
اململكة يف تلك الفرتة؛ بغر�س تقدمي امل�شورة لتطوير النظام النقدي ب�شكل خا�س 
بتاأخري طرح  اأ�شار على املعنيني يف ذلك الوقت  للمملكة ب�شكٍل عام،  واالقت�شادي 
اجلنيه حتى تاأ�شي�س موؤ�ش�شة تدير �شوؤون البالد النقدية، وبالفعل مت طرح اجلنيه 
اجلديد الذي كان يعادل اأربعني ريااًل ف�شيًا، وذلك �شنة 1372هـ )1953م( بعد �شنة 
واحدة من اإن�شاء موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي،)1( التي قامت يف اأول �شنة عمل لها 

)1(  �شدر املر�شومان امللكيان رقم 1046/1/4/30 ورقم 1047/1/4/30، بتاريخ 1371/7/25هـ باإن�شاء 
قيمة  تثبيت  وظائفها يف  اأهم  الذي حدد  االأ�شا�شي.  نظامها  واعتماد  ال�شعودي،  العربي  النقد  موؤ�ش�شة 
الذي تودع فيه  املالية بتوحيد املركز  البالد وخارجها، ومعاونة وزارة  ال�شعودية، ودعمها داخل  العملة 
اإيرادات الدولة، وتقدمي امل�شورة للحكومة فيما يتعلق ب�شك النقود وطرحها، ومراقبة اجلهاز امل�شريف 

من م�شارف جتارية، و�شيارفة يتعاملون يف بيع و�شراء العمالت االأجنبية.
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بطباعة اإي�شاالت ورقية من فئة ع�شرة رياالت لي�شتخدمها احلجاج اأثناء تواجدهم 
يف امل�شاعر املقد�شة وكانت تلك االإي�شاالت نواة العملة الورقية التي �شدر منها فئة 
اخلم�شة رياالت �شنة 1373هـ )1954م( ثم فئة الريال �شنة 1375هـ )1956م(.)1( 
عملية  وتوالت  اململكة  يف  النقدي  للو�شع  التام  اال�شتقرار  اأعطت  اجلهود  تلك  كل 
�شنة 1379هـ  ر�شمي  ورقي  نقدي  اإ�شدار  اأول  النقدية، حيث �شدر  الفئات  اإ�شدار 
)1960م( وكان يت�شمن فئات: ريال، وخم�شة، وع�شرة، وخم�شني، ومئة ريال، ثم 
طبع االإ�شدار الثاين �شنة 1387هـ )1968م( بنف�س الفئات، وكذلك االإ�شدار الثالث 
�شنة 1396هـ )1976م(، اأما االإ�شدار الرابع الذي �شدر �شنة 1404هـ )1984م( 
االأخرى، ثم  الفئات  بقية  اإىل  اإ�شافة  اأول مرة  ريال  فا�شتمل على فئة اخلم�شمائة 
خا�شة  اإ�شدارات  هناك  كانت  كما  )2008م(  1428هـ،  �شنة  اخلام�س  االإ�شدار 
فئتي  من  االإ�شدارات  تلك  وكانت  اململكة  تاأ�شي�س  على  عام  مائة  مرور  مبنا�شبة 

ع�شرين ريال ومائتي ريال مت اإ�شدارهما �شنة 1419هـ )1999م( )2(.

)1(  للمزيد حول موؤ�ش�شة النقد راجع  امل�شادر التالية: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اإ�شداراتها من النقود، 
ومقتنياتها من النقود القدمية واالإ�شالمية، الريا�س، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، 1411هـ. موؤ�ش�شة 
النقد العربي ال�شعودي، االأنظمة والتعليمات، الريا�س، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، 1414هـ. حممد 
�شعيد احلاج، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اإن�شاوؤها، م�شريتها واإجنازاتها، الريا�س، موؤ�ش�شة النقد 
العربي ال�شعودي، 1421هـ. موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، تطور النقود يف اململكة العربية ال�شعودية، 
اإ�شافة اإىل موقع موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي  الريا�س، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، 1419هـ. 

http://www.sama.gov.sa .على االإنرتنت، العملة، االإطار التاريخي للنقود ال�شعودية
)2(  موقع موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على االإنرتنت، )مرجع �شابق(.
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اإي�ساالت ورقية من فئة  النقد عام 1372هـ )1953م( بطباعة  موؤ�س�سة  لها، قامت  �سنة عمل  اأول  يف 
نواة  االإي�ساالت  تلك  وكانت  املقد�سة  امل�ساعر  يف  وجودهم  اأثناء  احلجاج  لي�ستخدمها  رياالت  ع�سرة 

العملة الورقية. ويالحظ كتابتها بعدة لغات.

وكان قد �شاحب و�شع اأول نظام نقدي للبالد �شنة 1346هـ )1927م( اإن�شاء 
مديرية للمالية العامة، بغر�س اإدارة اأمور البالد املالية وحفظ اأموال الدولة وجبايتها 
1351هـ  �شنة  املالية  وزارة  اإىل  حتولت  ثم  وم�شروفاتها،  وارداتها  طرق  وتاأمني 
)1932م( لتكون ثاين وزارة بعد وزارة اخلارجية، ثم اأُ�شند اإليها االإ�شراف على كل 
ما له عالقة بالنفط من خالل املديرية العامة للبرتول واملعادن وذلك �شنة 1355هـ 
)1961م(  1380هـ  �شنة  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  تن�شاأ  اأن  قبل  )1936م( 
والعجيب يف وزارة املالية اأنها مل تكن النواة االأوىل لوزارة البرتول فقط، بل كانت 
نواة ملديرية الزراعة �شنة 1367هـ )1948م(  ووكالة �شوؤون املوا�شالت �شنة 1374هـ 
)1955م( ومديرية الربق والربيد التي �شبقتها بالتاأ�شي�س �شنة 1345هـ )1926م( 
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ثم اأحلقت بها بعد تاأ�شي�شها، وميكن ت�شميتها جتاوزًا باأم الوزارات، خا�شة اإذا ما 
الوزارة  من  االقت�شاد جزءًا  كان  والتخطيط، حيث  االقت�شاد  وزارة  اإليها  اأ�شفنا 
قبل اأن يف�شل االقت�شاد عن املال �شنة 1424هـ )2004م( لت�شبح وزارة التخطيط 
اإليها العديد من املهام  وزارة االقت�شاد والتخطيط والثانية وزارة املالية، ولي�شند 
ومراقبة  للدولة  والنقدية  املالية  ال�شيا�شة  تنفيذ  على  االإ�شراف  اأبرزها:  من  كان 
ومناق�شتها  للدولة  العامة  امليزانية  واإعداد  املخت�شة،  االأجهزة  قبل  من  تنفيذها 
مع االأجهزة احلكومية، ومراقبة تنفيذها، واالإ�شراف على اأعمال اإيرادات الدولة، 
والتاأكد من اأنها جتري وفقًا للقواعد واالأنظمة اخلا�شة بها، باالإ�شافة اإىل متابعة 
الوطنية يف  وال�شركات  للمواطنني  املالية  القرو�س  الدولة يف تقدمي  �شيا�شة  تنفيذ 
خمتلف املجاالت االإمنائية عن طريق البنوك وال�شناديق التي تتبعها، وهي البنك 
الزراعي، وبنك الت�شليف، و�شندوق التنمية ال�شناعية، و�شندوق التنمية العقارية، 

و�شندوق اال�شتثمارات العامة)1(.

ال�سناعة والتجارة:
لف�س  جتارية  هيئة  ت�شكيل  مت  البالد  يف  بالتجارة  املتعلقة  االأمور  لتنظيم 
)1926م(،  1345هـ  �شنة  وذلك  التجار  جمل�س  �شميت  التجار،  بني  اخلالفات 
وهي  بجدة  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  نظام  �شدر  )1946م(  1365هـ  �شنة  ويف 
مبوجب نظامها موؤ�ش�شة تعمل على حت�شني التجارة وال�شناعة يف البالد وحمايتها 
من التناف�س االأجنبي. ونتيجة لتو�شع االأعمال واالأن�شطة التجارية، مت اإن�شاء وزارة 
اإليها تنظيم التجارة الداخلية واخلارجية  التجارة �شنة 1373هـ )1954م( وعهد 
وتنميتها. ثم يف �شنة 1394هـ )1974م( مت تق�شيم الوزارة اإىل وكالتني اإحداهما 
للوزارة  اأ�شند  �شنة 1416هـ )1996م(  والتموين. ويف  للتجارة  واالأخرى  لل�شناعة 
االأنظمة  اإ�شدار  واقرتاح  العاملية،  التجارة  ملنظمة  اململكة  ان�شمام  على  االإ�شراف 
كالنظام  التجارية:  االأنظمة  خمتلف  تطبيق  على  واالإ�شراف  التجارية  واللوائح 

)1(  موقع وزارة املالية، معلومات عن الوزارة، )مرجع �شابق(.
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التجارية،  الوكاالت  ونظام  التجاري،  ال�شجل  ونظام  ال�شركات،  ونظام  التجاري، 
ونظام الغرف التجارية، ونظام العالمات التجارية، ونظام الفنادق، ونظام االأوراق 
كثري  وغريها  الت�شرت،  مكافحة  ونظام  التجاري،  الغ�س  مكافحة  ونظام  التجارية، 
من االأنظمة، باالإ�شافة اإىل قيامها مبهام اأخرى مثل: دعم االإجراءات التي ت�شاعد 
على تنمية ال�شادرات غري النفطية، والعمل على اإيجاد اأ�شواق للمنتجات الوطنية 
املتخ�ش�شة  احلكومية  واجلهات  االأعمال  لرجال  اخلدمات  وتقدمي  اخلارج،  يف 
جهات  من  ال�شادرة  وبالتقارير  واملعلومات،  واالإح�شائيات  بالبيانات  وتزويدهم 
خارجية، فيما يهم اململكة من �شوؤون اقت�شادية وجتارية ومالية و�شناعية ودرا�شة 
وحتليل املعلومات ومدى تاأثريها يف االقت�شاد ال�شعودي، وتقدير احتياجات اململكة 
من ال�شلع واملواد، واأعداد اخلطط الالزمة لتوفريها، مع مراقبة اجلودة النوعية 
واحلديد  الغذائية  للمواد  املعملية  واالختبارات  الفح�س  واإجراء  واملواد،  لل�شلع 
امل�شتوردة،  واملواد  ال�شلع  من  ذلك  وغري  االإ�شعاع  وفح�س  واالأدوية،  والعطورات 
ال�شناعية  للموا�شفات  ومطابقتها  لال�شتهالك  �شالحيتها  جودة  من  والتاأكد 
ت�شجيل  طلبات  ودرا�شة  ال�شركات،  تاأ�شي�س  طلبات  ودرا�شة  والعاملية،  ال�شعودية 

العالمات وفح�شها مو�شوعيًا و�شكليًا وت�شنيفها وت�شجيلها وحمايتها)1(. 

وهناك الكثري من املهام املناطة بهذه الوزارة، واإن كانت ومن خالل ا�شتقراء 
�شعف  ب�شبب  لالنتقاد  تعر�شًا  الوزارات  اأكرث  من  جتدها  ال�شعودي  لل�شارع  �شريع 
الرقابة خا�شة فيما يتعلق مب�شاألة احتكار ال�شلع وارتفاع االأ�شعار، ومكافحة الغ�س 

ث عنها دون حرج. التجاري خا�شة ما يتعلق بالتقليد، فهذه ميكن اأن حتدِّ

طفرة االأ�سهم وهيئة �سوق املال:
كانت اأوىل بدايات تداول االأ�شهم يف اململكة ب�شكٍل ر�شمي ومنظم مع بدايات 
العقد االأخري من القرن الهجري املن�شرم 1390هـ )1970م( حيث مل يكن عدد 

http://www.commerce.gov.sa/ .1(  موقع وزارة التجارة وال�شناعة(
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ال�شركات املدرجة يتجاوز اأربع ع�شرة �شركة م�شاهمة، وكانت عمليات البيع وال�شراء 
التي  الو�شاطة  اأو عن طريق مكاتب  املبا�شر بني الطرفني  تتم من خالل االت�شال 
كانت قليلة جدًا، اإال اأنها زادت ب�شكل كبري بعد �شنوات الطفرة التي �شهدتها البالد 
نتيجة لزيادة اأ�شعار النفط، حيث زاد عدد مكاتب الو�شاطة مع بداية القرن الهجري 

احلايل على خم�شني مكتبًا يف مدينة الريا�س.
وكان قد �شبق ذلك ظهور اأول �شركة �شعودية م�شاهمة ت�شمى �شركة ال�شيارات 
تتم  اأن  قبل  )1936م(  1355هـ  �شنة  لالكتتاب  اأ�شهمها  طرحت  حيث  العربية 
�شنة  لالكتتاب  اأ�شهمها  طرحت  التي  العربية  االإ�شمنت  �شركة  اأن  كما  ت�شفيتها، 

1373هـ )1954م( تعد اأقدم ال�شركات املوجود حاليًا)1(.

ومع تزايد االإقبال على تداول االأ�شهم مت اإن�شاء جلنة مكونة من وزارة املالية 
االإ�شراف  بغر�س  )1983م(  1403هـ  �شنة  وذلك  النقد  وموؤ�ش�شة  التجارة  ووزارة 
ثم  1405هـ)1985م(،  �شنة  النقد  موؤ�ش�شة  اإىل  ت�شند  اأن  قبل  االأ�شهم  �شوق  على 
التداول  لعمليات  الكرتوين  ال�شوق من خالل تطبيق نظام  اإىل هذا  التقنية  دخلت 
البيع  كانت عمليات  اأن  بعد  �شنة 1410هـ )1990م(،  وذلك  واملقا�شة  والت�شويات 
التي  االأ�شهم  وتو�شح عدد  لل�شخ�س  التي تعطى  البنكية  ال�شهادات  تتم من خالل 
بحوزته، وحني يريد البيع يذهب مع امل�شرتي اإىل البنك وتتم عملية البيع بعد عر�س 
ال�شهادة واإح�شار االأوراق الثبوتية الالزمة ثم يتم دفع املبلغ نقدًا، وبالتاأكيد فاإن 
معظم ال�شعوديني قد دخلوا موجه االأ�شهم �شنوات الطفرة، والحظوا الفرق بني ما 
ذكرته من اإجراءات معقدة، وبني عمليات البيع وال�شراء التي كان باإمكانهم اإجراوؤها 
بلم�شة زر الفاأرة عن طريق االإنرتنت اأو االت�شال الهاتفي وهذه قفزة نوعية اأ�شهمت 

يف اجنذاب النا�س لهذا ال�شوق مما ترتب عليه طفرة فكرية اجتماعية جديدة. 

املزيد من  ويت�شبب يف جذب  يجري  كان  االأنظمة وحتديثها  فاإدخال  وبالطبع 
النا�س ومن ذلك نظام تداول االإلكرتوين الذي اأطلق �شنة 1422هـ )2002م(، تاله 

http://www.tadawul.com.sa )1(  موقع �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(
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مبا�شرة �شدور نظام لل�شوق املالية ال�شعودية �شنة 1424هـ )2004م( بهدف اإعادة 
اأبرز ما ا�شتمل  هيكلة ال�شوق ومنح مزيٍد من ال�شفافية على ما يدور داخله، ومن 
عليه النظام اجلديد اإن�شاء هيئة �شوق املال يف نف�س العام مرتبطة مبجل�س الوزراء 
مبا�شرة وكان الهدف منها تنظيم ال�شوق املالية من خالل اإ�شدار اللوائح والقواعد 

والتعليمات)1(. 

اأعود مرة اأخرى اإىل طفرة االأ�شهم؛ فهي مهمة جدًا واأحدثت تغيريات كبرية 
يف املجتمع ال�شعودي خالل �شنوات معدودة جدًا حتى �شارت حديث ال�شارع خا�شة 
يف الفرتة ما بني عامي 1424هـ و1426هـ )2004م( )2006م( حيث �شادف ذلك 
البدء يف تداول 90 مليون �شهم من اأ�شهم �شركة االت�شاالت ال�شعودية التي طرحت 
ال�شوق ب�شكٍل  القعدة 1423هـ )2003م( بقيمة 4.5 مليار)2( وهذه غريت  يف ذي 
كبري، ولعلي اأبني حال املوؤ�شر وكيف كان قبل طرح اأ�شهم �شركة االت�شاالت ثم حال 
املوؤ�شر يف رم�شان 1420هـ )2000م( بحدود )2000(  بعدها. حيث كان  املوؤ�شر 
نقطة)3( ويف �شهر �شوال 1422هـ )2002م( بلغ )2400( نقطة)4( ويف ذي القعدة 
من  �شنتني  بعد  اأي  نقطة)5(   )8200( املوؤ�شر  جتاوز  )2005م(  1425هـ  عام  من 
اأ�شهم �شركة احتاد  تداول �شهم االت�شاالت ال�شعودية وبعد فرتة وجيزة من طرح 
اأعلى م�شتوى له يف  اإىل  املوؤ�شر قفزاته املجنونة حتى و�شل  االت�شاالت. ثم وا�شل 
تاريخ االأ�شهم ال�شعودية وذلك يف نهاية �شهر حمرم 1427هـ )فرباير2006م( حيث 
و�شل املوؤ�شر )20634.86( نقطة)6(، وهي اأعلى درجة يف تاريخ االأ�شهم ال�شعودية 
ومل يعد اإليها مطلقًا، اأي اأنه ت�شاعف 150% يف اأقل من اأربعة ع�شر �شهرًا. ثم بداأ 
قيمته  يزيد عن 40% من  ما  ارتفاعه، حيث فقد  كان حال  كما  املجنون  بالتقهقر 

http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/home.aspx .1(  موقع هيئة ال�شوق املالية، املهام وامل�شوؤوليات(
)2(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 8796 بتاريخ 1423/10/23هـ

)3(  �شحيفة اجلزيرة العدد 9965 بتاريخ 1420/10/4هـ
)4(  �شحيفة اجلزيرة العدد 10687 بتاريخ 1422/10/17هـ
)5(  �شحيفة اجلزيرة العدد 11783 بتاريخ 1425/11/20هـ 

)6(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 9952 بتاريخ 1427/1/27هـ
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1427هـ  �شفر  �شهر  وهو  فقط  واحد  �شهر  خالل  نقطة)1(   )1440( اإىل  لي�شل 
املواطنني  من  كبرية  ل�شريحة  بالن�شبة  االأكرث حزنًا  اأظنه  والذي  )مار�س2006م( 
دون  ما  اإىل  املوؤ�شر  ال�شنة حيث هبط  نهاية  اخل�شائر حتى  توالت  ثم  ال�شعوديني، 
)8000( نقطة)2( مبعنى اأنه عاد اإىل اأقل من النقطة التي كان عليها يف نهاية عام 
املحزنة  االأحداث  من  كم  الفرتة  تلك  خالل  تتخيلوا  اأن  ولكم  )2005م(  1425هـ 

واالآهات والعربات التي �شببتها تلك اخل�شائر لكثري من اأبناء املجتمع ال�شعودي. 

اإىل  الفرتة  تلك  تناولت  التي  والدرا�شات  والتقارير  االأخبار  بع�س  ت�شري  حيث 
ب�شبب  النف�شية  باالكتئاب واالأمرا�س  االإ�شابة  حاالت  يف  ملحوظة  زيادة  حدوث 
خ�شائر �شوق االأ�شهم، حيث راجع العيادات النف�شية اأكرث من 37 األف �شعودي خالل 
الت�شعة اأ�شهر التي تلت تقهقر اأ�شعار االأ�شهم، وذلك مل يكن حكرًا على منطقة دون 
اأخرى، بل يف خمتلف مناطق اململكة مبا يفوق طاقة العيادات النف�شية املتخ�ش�شة، 
اأعداد املراجعني على الرجال فقط، بل كانت هناك ن�شبة كبرية من  ومل تقت�شر 
اأ�شعب احلاالت  من  باأن  النف�شي:  الطب  يف  املتخ�ش�شات  اإحدى  وتذكر  الن�شاء، 
التي راجعتها كانت ل�شيدات فقدن كل ثرواتهن يف ال�شوق، وتعر�شن اإىل تهديد من 
اأزواجهن بالطالق ب�شبب دخولهن �شوق االأ�شهم بدون موافقتهم، واأ�شارت اإىل اأن 
االأ�شهم  �شوق  ب�شبب  جموهراتها  اأو  منازلها  اأو  اأموالها  فقدت  من احلاالت  كثريًا 

وتعاين من متاعب نف�شية ه�شتريية.)3( 

ويف ورقة عمل قدمها يف ملتقى االأ�شهم ال�شعودية يذكر الدكتور عبد اهلل حممد 
�شعودية  درا�شة  اأن   « �شعود:  امللك  بجامعة  امل�شارك  االجتماع  علم  اأ�شتاذ  الفوزان 
يواجهون  ال�شعودية،  االأ�شهم  �شوق  يف  املتعاملني  من   %87 اأن  اإىل  تو�شلت  حديثة 
نحو  بلغت  خ�شائر  عنها  نتج  التي  االأ�شهم  اأ�شعار  تدهور  بعد  اقت�شادية  م�شكالت 

)1(  �شحيفة اجلزيرة العدد 12238 بتاريخ 1427/3/3هـ
)2(  �شحيفة اجلزيرة العدد 12515 بتاريخ 1427/12/20هـ )2007م(.

)3(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 10258 بتاريخ 8 ذي احلجة 1427هـ )2007م(. 
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 1.9تريليون ريال. وي�شيف الفوزان باأنه مع االنهيار املفاجئ ل�شوق االأ�شهم برزت 
املجتمع،  يف  الفقر  دائرة  ات�شاع  تت�شمن  والتي  والنف�شية،  االجتماعية  امل�شكالت 
وتف�شي اجلرمية بكافة اأنواعها وزيادة القابلية لالنحراف، وتزايد معدالت التفكك 
االأ�شري نتيجة �شجن العائل ب�شبب تراكم الديون وعجز االأ�شرة عن تلبية متطلباتها 
امل�شاجرات  ب�شبب  االأ�شرة  داخل  والعنف  الطالق  معدالت  وتزايد  االأ�شا�شية، 
وفقدان  باالإحباط  و�شعوره  الزوج  غ�شب  عن  اأ�شال  الناجمة  الزوجية  واخلالفات 
عجزه  ثم  ومن  االأ�شهم  �شوق  يف  اخل�شارة  نتيجة  باالأع�شاب  التحكم  على  القدرة 
عن تلبية مطالب اأ�شرته اأو ف�شل اأحالمه وطموحاته امل�شتقبلية. وانت�شار االأمرا�س 
النف�شية وال�شحية على نطاق وا�شع واأهمها نوبات البكاء واالكتئاب والقلق وال�شيق 
وال�شجر والتوتر واالإح�شا�س بالندم وال�شعور بالغنب والرغبة يف االنتقام والعدوانية 
والعنف واخلوف من امل�شتقبل املجهول وا�شطرابات النوم وفقدان ال�شهية وارتفاع 
�شغط الدم واالإ�شابة باجللطات وال�شكتة القلبية والدماغية واالإ�شابة بداء ال�شكري 
وتذبذب م�شتوياته، باالإ�شافة اإىل اأن انهيار االأ�شهم ت�شبب يف ركود اقت�شادي ناجت 
عن �شعف القدرة ال�شرائية لدى املواطن مما يدفع اإىل اإغالق املحالت التجارية 
اأو تقبيلها، واكتظاظ ال�شجون؛ ب�شبب الديون املرتاكمة على املقرت�شني وعجزهم 
عن ال�شداد، وفقدان الثقة باالقت�شاد الوطني والعزوف عن اال�شتثمار فيه اأو هروب 
دائرة  ات�شاع  مع  اأمانا،  اأكرث  ا�شتثمارية  بيئة  بحثا عن  اإىل اخلارج  االأموال  روؤو�س 
البطالة ب�شبب ف�شل بع�س امل�شروعات ال�شغرية وت�شريح عمالها، وارتفاع معدالت 

العنو�شة يف املجتمع نتيجة عدم القدرة على حتمل تكاليف الزواج«)1(.

وي�شري حتقيق بعنوان: )البور�شة والعوملة ت�شيبان ال�شعوديني باالكتئاب( �شدر 
بعد اأزمة االأ�شهم بوقٍت ق�شري، اإىل اأن من اأبرز امل�شكالت النف�شية التي يعاين منها 
املجتمع ال�شعودي القلق واالكتئاب، وذلك ناجت عن عدة عوامل اأهمها اللهاث وراء 
الرثاء ال�شريع، وما حدث حني انخف�شت اأ�شعار اأ�شواق االأ�شهم ال�شعودية من بروز 

)1(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 10258 بتاريخ1427/12/8هـ
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يقول  للغاية.  �شعبة  نف�شية  بع�شهم من حاالت  يعاين  الذين  املحبطني،  اأكواٍم من 
عنها االإخ�شائي النف�شي عبد الرحمن احلازمي، مدرب التنمية الذاتية والربجمة 
فهي  والبور�شة،  االأ�شهم  على  باللوم  األقي  اأن  اأ�شتطيع  ال  بجدة:  الع�شبية  اللغوية 
على  واالأمثلة  ال�شريع،  الرثاء  عن  البحث  يف  تكمن  امل�شكلة  واإمنا  امل�شكلة،  لي�شت 
ذلك كثرية، منها م�شكلة امل�شاهمة يف البطاقات الهاتفية امل�شبقة الدفع، وامل�شاريع 
ويكت�شفون  ال�شريع،  الرثاء  خياالت  يف  بامل�شتثمرين  ت�شبح  التي  الوهمية  العقارية 

بعدها اأنها اأوهام واأحالم زائفة)1(. 

ويف حتقيق ن�شرته �شحيفة الريا�س تذكر اإحدى ال�شعوديات: باأنها من �شحايا 
اأزمة االأ�شهم وما زالت تعاين من تبعاتها على الرغم من مرور عدة اأعوام على تلك 
االأزمة، وت�شيف باأين ال اأن�شى اأن حلم الرثاء ال�شريع كلفنا الكثري، فبعد اأن �شمعنا 
هذا  حتقيق  يف  رغبتنا  واأمام  فيها  وا�شتثماراتهم  ال�شوق  لهذه  النا�س  دخول  عن 
الرثاء وتاأمني م�شتقبٍل جيٍد الأوالدنا، كان البد من املغامرة، فح�شبنا ح�شاب الربح 
ومل نتخيل اخل�شارة.. لقد قمت اأنا وزوجي باقرتا�س قرو�س بنكية وبيع ما منلكه 
من عقار وجموهرات، فكان اإجمايل املبلغ مليوين ريال، لكن كانت �شدمتنا قوية 
يف فرباير االأ�شود، ومن هنا ن�شاأت اخلالفات املادية بيننا واأ�شبحنا نعي�س �شغوطًا 
نف�شية و�شحية اأثرت على اأوالدنا، بل حتى على عطائنا يف العمل وما يوؤمل اأكرث هو 
مغامرة زوجي فيما تبقى لدينا من مال يف العودة جمددًا ل�شوق االأ�شهم فقد تكررت 
وذلك  مرتبنا  من  ب�شيطًا  جزءًا  منلك  اأننا  وال�شبب  امل�شكالت؛  وتكررت  اخل�شائر 
االأ�شا�شية فقد  اأبنائي  احتياجات  يلبي  يكاد  يبقى ال  البنكية، فما  االأق�شاط  ب�شبب 
حرموا من الذهاب للمالهي كما عودناهم �شابقًا، وقد حرمت اأنا من زيارة عائلتي 
يف جنوب اململكة بعد اأن كانت عادتي هي ال�شفر لهم يف جميع االإجازات، اأما االآن 
فما يجمعني بهم هو االت�شال الهاتفي من قبلهم، فاأنا مل اأعد كما كنت يف ال�شابق 
ي�شتغرب  قد  وت�شيف:  برتحيلها.  قمت  اخلادمة  حتى  متطلباتي،  �شراء  حيث  من 

)1(  تقرير بعنوان البور�شة والعوملة ت�شيبان ال�شعوديني باالكتئاب ن�شر على موقع االإ�شالم اأون الين.
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اأن احلال و�شل بي كمعلمة اإىل اأن اأخفف من كمية حليب طفلي الر�شيع!  كثريون 
باأن هذا  اأي طارئ، واملوؤ�شف  ب�شبب امكاناتنا املالية القليلة التي ال ميكنها حتمل 
الو�شع �شي�شتمر �شنوات طويلة، ولهذا فاأنا اأقف مكتوفة االأيدي، ال اأعلم ماذا اأفعل 

اأمام هذه امل�شكالت املتجددة يوميًا)1(. 

تلك  بنريان  انكوت  التي  امل�شابهة  احلاالت  الآالف  عينة  اأو  منوذج  اأوردته  ما 
تلك  ناق�شت  التي  والتقارير  والتحقيقات  الدرا�شات  من  العديد  وهناك  االأزمة، 
االأزمة التي اأ�شهمت ب�شكٍل مثري يف تغري طبيعة احلياة يف املجتمع ال�شعودي، حتى 
طبقاتهم  اختالف  على  جمال�شهم  ملعظم  بالن�شبة  االأبرز  النقا�س  مو�شوع  �شارت 

واأعمارهم واأجنا�شهم.

وقفة ملراجعة اأثر تلك التحديثات املادية:
بالتقنية  املتعلقة  املـتاأخرة  التحديثات  املادية، خا�شة  التحديثات  تلك  بعد كل 
واالت�شاالت، تغريت ثقافة املجتمع ب�شكل كبري، وازداد الوعي، واختلفت االهتمامات 
من جيل الآخر، ومل يكن التغري الثقايف وحتوالته وليدة اليوم، وال لالآلة االإعالمية 
الثقافية  املمانعة  بدايات  اأن  اإال  ـ  وتريته  ت�شريع  يف  الف�شل  لها  كان  واإن  ـ  وحدها 
تدري�س  املكرمة  التعليم مبكة  اإدارة  اإىل عام 1347هـ )1928م( حني قررت  تعود 
الر�شم الذي يف�شي اإىل تعليم الطالب ر�شم ذوات االأرواح، واللغة االإجنليزية لغة 
غري امل�شلمني، ومادة اجلغرافيا التي تتحدث عن كروية االأر�س وهو املفهوم الذي 
يرف�شه بع�س طلبة العلم ذلك الوقت، اإال اأن الدولة م�شت يف اأمرها وحاولت اإقناع 
من عار�س فاقتنع بع�شهم ورف�س اآخرون، ولكن ذلك مل يغري من االأمر �شيئًا)2(، 

حيث مت اعتماد اأحد اأول التغريات الثقافية املبا�شرة.

)1(  �شحيفة الريا�س العدد 14813 بتاريخ 1430/1/16هـ
)2(  د. عبد اهلل بن حممد الغذامي، من اخليمة اإىل الوطن، �شوؤال الثقافة يف اململكة العربية، من�شورات علي 

العمري، جدة 1425هـ )2004م(.
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�شراعات  يف  النا�س  من  وكثري  هذا  يومنا  وحتى  اململكة  توحيد  �شنة  ومنذ 
فكرية وفل�شفية ومذهبية متنوعة ناجتة عن ال�شماح با�شترياد ما لدى االآخرين من 
ثقافات، بعد اأن كان االأ�شالف منهمكني يف تاأمني لقمة العي�س، وحرا�شة االأ�شرة من 
الذئاب الب�شرية، قبل احليوانية، التي كانت يف حقبة م�شت تقتل الرجل ثم تنوح 
على الر�شا�شة التي قتلته؛ الأن ما معه من متاع مل يكن يغطي ثمن تلك الر�شا�شة، 
اآراوؤهم قريبة واإن اختلفت،  وبالطبع كان هناك علماء وطلبة علم �شرعيون كانت 
وغالبًا ما تكون تلك االختالفات غري موؤثرة؛ لكون املخالف يقطن يف منطقة بعيدة، 

وال ي�شكل راأيه خطرًا على املجتمع االآخر.
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التغير في المجتمع السعودي 

املظاهر الثقافية :
حني اأحتدث عن الثقافة ب�شكل عام، فهي ذلك ال�شيء امل�شتمل على كل �شيء، 
ي�شتمل  الذي  املعقد  الديناميكي  الكل  ذلك  تايلور:  اإدوارد  ال�شري  يعرفها  كما  اأو 
على املعارف والفنون واملعتقدات والقوانني واالأخالق والتقاليد والفل�شفة واالأديان 
والعادات التي اكت�شبها االإن�شان من جمتمعه بو�شفه ع�شوًا فيه)1(. واإن كان تايلور 
يدخل معها الدين ويتفق معه يف ذلك كثرٌي من املخت�شني يف علم االجتماع اإال اأين 
اأختلف معه فيما يتعلق بالدين االإ�شالمي، فهو ا�شتثناء؛ الأنه يهيمن على كل �شيء 
بح�شب  مرفو�شة  اأو  مقبولة  االأ�شياء  ت�شبح  لدرجة  الثقافة،  فيها  مبا  احلياة  يف 
موقف الدين االإ�شالمي منها، وهذا ما ال يتوافر لكل االأديان التي كما يرى تايلور 
اأما  االأ�شكال،  بقية  حتتوي  اأن  لها  ميكن  ال  الثقافة  اأ�شكال  من  �شكل  �شوى   لي�شت 
بالن�شبة للدين االإ�شالمي فهو ال يحتوي تلك االأ�شكال فقط بل ويحكمها اأي�شًا، فيقر 
ما يتفق معه، و يبطل ما يخالفه، واالأدلة على ذلك كثرية، واأبدوؤها بقول املوىل - عز 

وجل -  زب ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  
ے  ۓ   رب )2( وهذا يعني اأن كل �شيء نهى عنه الدين ومبلغه -عليه ال�شالم-  
الوقت يتال�شى وينته وحتى لو مل ينتهي �شيبقى ولكن  فيجب تركه واجتنابه، ومع 

يبقى موقف الدين منه وا�شحًا �شريحًا. 

وبالطبع فاأنا حني اأحتدث عن الثقافة يف هذا البحث اأو الكتاب، فاإنه ال ميكنني 
اأن اأمل بكافة جوانبها يف عدة بحوث، فما بالك يف باب من كتاب؛ هذا من جهة، ومن 
جهة اأخرى فاإن ما يهمني هو ذلك املتعلق باملجتمع ال�شعودي، لبيان مظهر التغري 

)1(  Edward Burnett Tylor Primitive culture: researches into the development of mytho -
ogy، philosophy، religion، art، and custom، Gordon Press، Beddington، 1974

)2(  من االآية )7( �شورة احل�شر.
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كيف  اأبني من خاللها  ثقافية  ومناذج  الأ�شكال  اختياري  باأن  فاأظن  هنا  ومن  فيه، 
باإذن اهلل، ولهذا �شاأركز يف حديثي  التعاطي معها �شيكون كافيًا  تطور املجتمع يف 
حول الثقافة على جمموعة من االأ�شكال الثقافة، واأق�شد هنا بالطبع االأ�شكال التي 
�شاأتناولها يف هذا املبحث، واإال فاأ�شكال الثقافة ال ح�شر لها، ومن هنا فاأنا اأبني ما 

يهمني يف هذا املبحث:

وظيفتهاملظهر الثقايفت�سل�سل

االأداة التي حتمل الثقافة وتعرب عنها �شواء باحلرف اأو الل�شان.اللغة1.

للمكنون الفكر واالأدب2. والفهم  واالإنتاج  ال�شياغة  اأ�شكال  من  �شكاًل  وميثالن 
الثقايف.

امليادين الفكرية 3.
والثقافية

و�شيلة لن�شر وتعميم املنتج الثقايف، كاالإعالم، وامللتقيات االأدبية، 
والفعاليات واالأن�شطة واملهرجانات الفكرية والثقافية.

االأطياف الفكرية4.
ومتثل ت�شنيفات من يتعاطون مع امل�شتجدات والق�شايا الثقافية 
والدينية من حيث القبول والرف�س. )اأرجاأت احلديث حولها اإىل 

املبحث اخلام�س( 
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المظاهر الثقافية

)اللغة(
اللغة هي الهوية، وهي اأداة التعبري االأوىل عن الفكر، ومن يفقد لغته فال هوية 
من  وما  بلغتهم.  غريهم  لغة  ا�شتبدلوا  حني  �شادوا  اأقوامًا  التاريخ  يعرف  وال  له، 
�شيء بعد الدين اأقوى من اللغة يف زيادة الرتابط والتالحم، وكم من اأعداء هذه 
اللغة ممن حاولوا اإق�شاها وتنحيتها اإال اأنها ظلت وما تزال �شامقة رغم حماوالت 

التهمي�س التي تطالها ب�شفة م�شتمرة وب�شكٍل مطرد.

ويف جمتمع كاملجتمع ال�شعودي يعد قلب اللغة العربية حيث يعي�س فوق االأر�س 
التي تنزل عليها الوحي بالقراآن العربي املبني، و�شكنها النبي العربي االأمي - عليه 
ال�شالم - ، وعا�س النا�س قبله يفاخرون بلغتهم، وال يرون لغة ت�شاهيها يف اجلمال 
والقدرة على تو�شيل اأفكارهم وحمل معاين اأ�شعارهم واأقوالهم واأمثالهم، كل ذلك 
رغم �شعفهم وهوانهم على النا�س يف ظل هيمنة الفر�س والروم تلك االأزمان؛ ورغم 
اأحدًا منهم  اأن  التاريخ  يذكر  اللغة ومل  بتلك  وفخورة  الروؤو�س مرفوعة  بقيت  هذا 

حاول اأو فكر اأن يخاطب قومه بغري لغته العربية الف�شيحة. 

اأما يف وقتنا احلايل فقد تغري ذلك االعتزاز �شيئًا ف�شيء حتى و�شل ببع�شنا 
اإىل تهمي�س اللغة يف كثري من جوانب حياة املجتمع ال�شعودي لدرجة ت�شل ببع�شنا 
اإىل القول اإنك حني تعي�س يف بلٍد مثل اململكة العربية ال�شعودية، وباالأخ�س مدنها 
الكبرية فاأنت حتتاج لغة اأخرى غري العربية لتخاطب كثريًا من العاملني يف القطاعات 
اخلا�شة وبع�س القطاعات احلكومية؛ وذلك نظرًا النت�شار العمالة الوافدة ب�شكل 
كبري، و�شاآتي الحقًا اإىل اال�شباب التي اأدت اإىل تهمي�س اللغة العربية ولكن قبل ذلك 
لعلي اأ�شتعر�س بع�شًا من اأوجه احلياة التي يتم فيها التعدي على اللغة العربية ومن 

ذلك:
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اأواًل: مرافق عامة وجتارية )فنادق ومطاعم وم�ست�سفيات(:
لغة  باأية  يتعاملون  ال�شعودي مل يكونوا  اأبناء املجتمع  اأيًا من  اأن  واحلقيقة هنا 
غري العربية حتى اأتى زمن الطفرة املالية التي بداأت اآثارها تربز على ال�شطح مع 
بداية القرن الهجري اخلام�س ع�شر )ثمانينات القرن امليالدي املن�شرم(، حيث 
وفدت العمالة من اأقطار االأر�س فا�شطر معها اأفراد املجتمع اإىل التخاطب معهم 
بلغة مك�ّشرة �شبيهة بتلك التي ينطقون بها، وال اأعلم �شعبًا على وجه االأر�س ت�شاهل 
يف هذا االأمر كما هو حال ال�شعب العربي وخا�شة ال�شعودي فاأنا �شخ�شيًا �شافرت 
اإىل بع�س البلدان وراأيت بع�س املتع�شبني للغتهم ممن يتعمد عدم الفهم يف حال 
اأن ي�شعرك  اأما بقية االأ�شخا�س فمن املمكن  نطقت جملة واحدة بطريقة خاطئة، 
بفهمه مرادك رغم ركاكة اللغة امل�شتخدمة تقديرًا منه باأنك ل�شت من اأهل اللغة ويف 
طور التعلم، ولكنه يجيبك بل�شان �شليم لي�س به تك�شري حتى لو تب�ّشط باللغة وذلك 
من باب اعتزازه بلغته اأواًل ثم رغبة بع�شهم يف م�شاعدة غري الناطقني بلغتهم على 

التعلم من خالل ممار�شة اللغة ب�شكٍل �شحيح.
ويف املقابل فاإن اأبناء جمتمعنا ال يكتفون بعدم م�شاعدة غري العرب على تعلم 
ركاكة من  اأ�شد  اأو  �شبيهة  مك�ّشرة  بطريقة  يجيبوهم  باأن  عليه  يزيدون  بل  لغتهم، 
الطريقة التي يتحدث بها الوافد غري العربي، وقد �شاألت كثريين عن �شبب مت�شكهم 
الوافدين،  من  النوعية  تلك  يخاطبون  عندما  املك�شرة  الركيكة  الطريقة  بهذه 
فيجيبون باأنهم ال يفهمون اإال بهذه الطريقة؛ فهي اأ�شهل، وحني اأ�شاألهم باهلل عليكم 
هل اجلملة الن�شاز املك�شرة )اأنت فيه روح( اأ�شهل واأجمل من فعل االأمر )اذهب(! 
اأو )اأنت فيه جدار اأنا يبني( اأم )اأبني جدارك( وعلى تلك اجلمل الركيكة املك�شرة 

ميكن اأن تقي�س. 
عليك  فريد  غرفة،  لتحجز  الفنادق  باأحد  تت�شل  حني  فهو  االأقبح  ال�شكل  اأما 
موظف اال�شتقبال بلغة اإجنليزية �شرفة، وحينها ي�شطر كثريون منا لطلب مرتجم، 
�شواء من املحيطني بهم اأو من الفندق، واإال اإقفال خط الهاتف ومعاودة االت�شال 
بلغة  اإال  ترد  ال  �شارت  لدينا  الفنادق  من  كثريًا  اأن  واالإ�شكال  وع�شى،  لعل  الحقًا 
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اإجنليزية فقط، كعالمة للرقي والتقدم، وما علم اأولئك اأن هذا دليل تخلف وجهل، 
بل اإن ما يحزنك اأكرث اأو الأقل يحزنني �شخ�شيًا حني اأتذكر ات�شايل با�شتعالمات 
له:  فقلت  عربية  بلكنة  باالإجنليزي  التحية  علي  لريد  املنورة  املدينة  فنادق  اأحد 
مَل  له:  فقلت  ف�شيح  عربي  بل�شان  علي  فرد  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�شالم 
واأنك  القراآن؟ خا�شة  بلغة  تكلمهم  ال  ومل  االإ�شالم؟  بتحية  الفندق  نزالء  ال حتيي 
تتحدث يف بقعة حتدث بها جربيل اإىل حممد عليهما ال�شالم مبنطٍق عربي مبني، 
اأن ال ي�شطر مريدوه من املتحدثني  اأ�شواأ االحتماالت املكان الذي يجب  وهي على 
باللغة العربية اإىل اأن ي�شتعينوا مبرتجم لينقل رغباتهم يف عقر دارهم. فاأقر باأين 
اأن ال�شركة ظنت  حمق ولكنها رغبة ال�شركة التي تدير الفندق، فاأق�شمت باهلل لو 
ولو 10% اأنها �شوف تكون عر�شة للمحا�شبة على تلك الفعلة العن�شرية ملا جتراأت 
على اقرتافها، ولكّنا نعي�س يف زمن �شار بع�شنا فيه ال يبايل اإال مبا تهوى اأنف�شهم، 
بغ�س النظر عن قيمة تلك الرغبات وما يقابلها من تهمي�س الأمور كثرية مهمة، ال 
يكرتثون لفداحة الغفلة عنها، حتى لو كانت اخل�شارة بحجم فقدان الهوية، الذي ال 
تربز تبعاته اإال بعد عقدين من الزمن اأو تزيد، وهو باملنا�شبة اأول ما حتاول البلدان 
معه  مطابعه  اأح�شر  نابليون  اأن  التاريخ  وي�شهد  املغلوبة،  ال�شعوب  مع  فعله  املحتلة 
حني احتل م�شر، وما هو اأنكى منه فعل باجلزائر حني حرم تدري�س اللغة العربية 
اأو التعامل بها زمن االحتالل، وكان من �شروط االإجنليز على كمال اأتتاتورك بعد 
�شقوط اخلالفة االإ�شالمية �شنة 1342هـ )1923م( وقيام اجلمهورية الرتكية على 
اأنقا�شها اأن يتخلى عن احلرف العربي واالألقاب العربية وحتى املفردات العربية يف 

اللغة الرتكية.
وما يحز يف النف�س اأي�شًا قيام �شركة بحجم االت�شاالت ال�شعودية بتغيري ا�شم 
مل  هو  كما  ال�شركة  م�شمى  بقي  واإن   )STC( اإىل  ال�شعودية  االت�شال  من  �شهرتها 
مي�س، اإال اأنه مل يعد دارجًا كما كان يف ال�شابق، فهل هذا تغري نحو االأف�شل؟ حتى 
واإن ظن البع�س ذلك فاأنا ال اأوؤمن بذلك على االإطالق، وليعذرين القارئ الكرمي، 
اأهوائه ورغباته،  اأن يكون حمايدًا متخليًا عن  بالباحث  العلمي يجدر  ففي البحث 
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يرتك  ثم  والرباهني  باالأدلة  مقرونًا  و�شلبياته  باإيجابياته  املو�شوع  يطرح  بحيث 
للقارئ احلكم، اأما اأنا فلن اأكون حمايدًا يف مثل هذا املوقف؛ فاحلياد هنا خنوع، 
ومن يتخلى عن لغته وهي اأهم واأعز ما ميلك بعد الدين االإ�شالمي وي�شتبدل اأخرى 
ط بهويته  بها، فاقل ما يقال عنه باأنه غري م�شيب ويجب اأن يوجه ويعلم فمن يفرِّ

ط مبا �شواها الأتفه �شبب.   الأي �شبب �شوف يفرِّ
اأن  البلد الذي قد ال يعرفه كثري منا، وبالتاأكيد  باآي�شلندا  اأ�شت�شهد  ولعلي هنا 
)كتبتها  فقط  ن�شمة  األف  خم�شمئة  يبلغ  �شكانه  عدد  اأن  يعلمون  النا�س  من  ندرة 
حرفًا؛ كي ال يلتب�س على بع�س االأحباب القراء اأن العدد رمبا يكون خم�شة ماليني( 
هوؤالء النا�س حني قامت �شركة مايكرو�شوفت بتوزيع اإ�شدارها اجلديد من برنامج 
الت�شغيل وندوز، راأى امل�شوقون يف ال�شركة اأن �شوقًا �شغريًا بهذا احلجم ال ي�شتحق 
قرروا  الت�شويقية  النظرة  تلك  على  وبناء  لغته،  اإىل  النظام  برتجمة  يقوموا  اأن 
يتحدث  االآي�شالندي  ال�شعب  واأن معظم  االإجنليزية، خا�شة  باللغة  االإ�شدار  توزيع 
اللغة االإجنليزية كلغة ثانية، ولكن االأمناء وال�شرفاء يف ذاك البلد ال�شغري خافوا 
من  اأكرث  اأحرفها  نطق  وطريقة  اللغوية  قواعدها  على  حافظت  التي  لغتهم  على 
من  وكان  العربية(  كاللغة  عتيقة  بلغة  قورن  ما  اإذا  ق�شري جدًا،  �شنة )عمر  األف 

 

اأرنا�شون كر�شتيان  االآي�شالندية  اللغة  اأ�شتاذ  مايكرو�شوفت  لتوجه   املعار�شني 
Kristijan Arnason الذي و�شف ذلك بقوله: »اإنه خطر كبري؛ الأن طلبة املدار�س   
ب�شكل  لغتنا  �شيهدد  وهذا  �شيوعًا،  االأكرث  اللغة  �شت�شبح  ولغته  احلا�شب  يحتاجون 
�شد  للتدخل  االآي�شالندية  احلكومة  ا�شتدعت  االعرتا�شات  تلك  كل  مبا�شر«. 
مبنع  احلكومة  هددتها  حني  ولكن  االأمر،  بداية  يف  ت�شتجب  مل  التي  مايكرو�شوف 
املنتج وا�شتخدام نظام الت�شغيل اخلا�س ب�شركة »اأبل« املناف�شة التي قامت باإ�شدار 
ن�شخة من منتجها باللغة االآي�شالندية، ر�شخت مايكرو�شوفت واأ�شدرت ن�شخة من 

نظام ت�شغيلها وندوز باللغة االآي�شالندية)1(. 

)1(  جاك غولد �شميث وتيم وو، من يحكم االإنرتنت؟ اأوهام بال حدود، ترجمة: فاطمة غنيم، هيئة اأبو ظبي 
للثقافة والرتاث، 1430هـ )2009م(.
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ولن اأعلق على ذلك، ولكن من باب التذكري فاإن متحدثي اللغة العربية يبلغون 
)300 مليون( اإن�شان وهي لغة القراآن الكرمي، ولغة خامت االأنبياء واملر�شلني، وهي 
اللغة االأكرث مرونة واالأغنى مفردات واالأجمل �شياغة، واالأدق تعبريًا ولكن بها عيبًا 
وحيدًا، اإال اأنه كبري يحد من انت�شارها و�شيوعها بال�شكل الذي ت�شتحق، ذلكم اخللل 
بع�س اأهلها الذين يتمادون يف خذالنها، وال�شواهد كثرية جدًا، ولو كان جميع اأهلها 

�شادقني يف حبها لراأيتها اليوم تتبواأ املكانة التي تليق بها.

بلد  يف  الهوية  على  والتجاوز  يتوقف  ال  واخللل  كثرية  فال�شواهد  اأ�شلفت  وكما 
غريها،  دون  جهة  على  حكرًا  ولي�س  به  التمادي  يجري  الوحي  ومهبط  العربية 
واأذكر باأين ات�شلت باإحدى �شركات تو�شيل الربيد ال�شريع؛ بغر�س ا�شتالم ر�شالة 
بريدية و�شلت اإيل فرد علي جهاز الرد االآيل بعبارة: »ا�شغط واحد للعربية، واإثنني 
موظف  علي  رد  العربية  باللغة  التحدث  طلبي  ومبجرد  فا�شتب�شرت  لالإجنليزية«. 
اأخطاأت وبداًل  اأين  اأظن  اال�شتقبال ال�شعودي وحياين باللغة االإجنليزية، فقلت له: 
من اأن اأطلب الرقم )1( طلبت الرقم )2( فقال: ال ال.. لقد طلبت الرقم ال�شحيح، 
واأنا يف خدمة عمالئنا متحدثي العربية، فقلت له: ومَل ال ترد علي بالعربية، فبداأ 
يعتذر واأننا تعودنا واأن كثريًا من عمالئنا ال يبالون بذلك. فقلت هذه امل�شيبة فنحن 
اأمام ثقافة جمتمع باأكمله تغريت خالل اأقل من ثالثة عقود حتى باتت ال متّيز بني 
اخلطاأ وال�شواب، وهنا ياأتي دور امل�شلحني ورجال الفكر والدين الذين ان�شرفوا 

عن معاجلة مثل هذا اخللل اإىل ما هو اأقل منه �شانًا. 

هذا  يف  رجله  مبد  يكتفي  لن  حنيفة  واأبو  حرج،  وال  فحدث  امل�شت�شفيات،  اأما 
املقام، فالن�شبة العظمى من طاقم التمري�س من االأجانب غري الناطقني بالعربية، 
وجنار  وكهربائي  �شباك  من  كالبقية  يك�ّشرها  فهو  الغالب  يف  منهم  يجيدها  ومن 
وغريهم، بل اإن ما يحزن هنا اأن االأطباء العرب حني يتحدثون مع بع�شهم فاإنهم 
اأن  دون  اإنهم  بل  االإجنليزية،  للغة  اإتقانهم  ومدى  اللغوية  مهاراتهم  ي�شتعر�شون 
اأوجاع بع�س مر�شاهم حني يقف عند روؤ�شهم جمموعة من  يدركوا ذلك يزيدون 
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االأطباء العرب فريطنون دون اأن يتفوهوا بكلمة واحدة يفهمها املري�س ثم يخرجون، 
و�شفة  اإن  بل  حد  عند  اللغة  هجران  م�شل�شل  يتوقف  وال  اآخر،  همًا  همه  فيزيدون 
الدواء مل اأرها تكتب مرة واحدة باحلرف العربي مع اأن الطبيب عربي وال�شيديل 
عربي واملري�س عربي وا�شم الدواء مكتوب على العبوة بالعربي، ثم ُينّحى كل ذلك 

لت�شود االإجنليزية وحتل مكان العربية يف بالد العرب. 

ثانيًا: هيئات تعليمية )كليات الطب واحلا�سب والعلوم(:
فبقية  واإال  العربية،  باللغة  العلوم  يدر�س  �شوريا  با�شتثناء  عربيًا  بلدًا  اأعلم  ال 
البلدان العربية راأت اللغة العربية غري قادرة على احتواء معاين تلك العلوم، فلجاأوا 
اإىل اللغة االإجنليزية كبديل، و�شاروا يتو�شعون يف ذلك، وبعد اأن كانت قبل �شنوات 
العلمية  الكليات  بقية  العربية، قلدتها  التي تدر�س بغري  الوحيدة  كليات الطب هي 
بقية  يف  نظريه  من  اأطول  �شنوات  اإىل  يحتاج  اململكة  يف  الطالب  و�شار  االأخرى، 
البلدان ليتخرج يف كلية الطب مثاًل، حيث يتوجب عليه اأن ينهي ال�شنة التح�شريية 
التي يفخر القائمون عليها يف اإحدى اجلامعات باأن طاقم التدري�س بها كلهم من 
غري الناطقني بالعربي، وما علم اأولئك اأنهم يخطئون يف ح�شاباتهم تلك، حتى لو 
اتفق اأغلبيتهم وجلهم من االأكادمييني املوؤهلني ونافحوا عن وجهة نظرهم تلك، اإال 
درا�شة  يبداأ  لدينا  والطالب  يوؤيد ذلك،  نعي�شه  الذي  واحلال  �شتبقى خاطئة،  اأنها 
املادة من م�شتوى حتت ال�شفر؛ ب�شبب حاجز اللغة حتى يتمكن من فك طال�شمها 
بعد معاناة لي�شل اإىل م�شتوى ال�شفر فيبداأ درا�شة املادة من الناحية العلمية ولكن 
ال اأحد ي�شاأل كم من الوقت ق�شي واأهدر للرتجمة واال�شتيعاب، ثم وهذا هو ال�شوؤال 
االأهم هل كفاءة الطالب حني يقراأ ويفكر ويتاأمل وي�شتنتج تكون اأف�شل بلغته اأم بلغة 
من  وكم  االأخرى؟  اللغات  تعلم  وهواية  ملكة  لديهم  الطالب  جميع  وهل  اأجنبية؟ 
الطالب الذين خ�شرناهم ب�شبب جتني حاجز اللغة االإجنليزية عليهم، واإال الأجادوا 
يف جمالهم ولرمبا تفوقوا على اأقرانهم، وكثريًا ما ناق�شت بع�س املتحم�شني لق�شية 
ثالث  ال  اأمرين  تتمحور حجتهم حول  ما  ودائمًا  العربية  اللغة  بغري  العلوم  تدري�س 

لهما: 
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وا�شح  العلوم! وهذا جتن  تلك  ت�شتوعب  اأن  العربية ال ميكنها  اللغة  اأن  االأول: 
علمية  موؤهالت  يحملون  باأ�شخا�س  بالك  فما  تبنيه  تعليمًا  النا�س  باأب�شط  يليق  ال 
اأن لغتنا العربية اأغنى  متقدمة، واحلقيقة التي يجب التاأكيد عليها يف هذا املقام 
اأ�شت�شهد مبا  بل  العاطفة،  على  هنا  اأبني كالمي  وال  وجذورها،  اللغات مبفرداتها 
العلمية،  الوجيز يف اجلذور  القامو�س  كتاب  الرحمن وجيه يف  الدكتور عبد  يذكر 
لغوية  جمموعات  ثروة  تفوق  هائلة  وجذور  مفردات  برثوة  العربية  اللغة  متتع  من 
باأكملها، حيث يقارن بني اأعداد اجلذور يف اللغة العربية واجلذور يف لغات اأخرى 
في�شري اإىل اأن عدد جذور معجم ل�شان العرب يبلغ 9273 جذًرا، متفوقة على جميع 
لغة  القدمية ت�شم حوايل 443  اللغة  وتلك  االأوربية جمتمعة)1(.  الهندية -  اللغات 
ويتحدث بها اأكرث من ثالثة مليارات اإن�شان)2(، مبا فيها اللغة االإجنليزية التي نحّجم 
لغتنا اأمامها. وهذا دليل �شغري على اأن ما تتعر�س له لغتنا من حمالت ت�شويه غري 
يف  الرئي�س  وال�شبب  واخللل  العيب  واأن  واملو�شوعية،  للم�شداقية  وتفتقد  منطقية 
هذا التقهقر لتلك اللغة العظيمة يعود اإىل اأهلها الذين �شُغر بع�شهم حتى مل تعد 
تلك اللغة تنا�شبهم فنادوا با�شتعارة م�شطلحات لغوية بداًل من م�شطلحاتها، ويف 

منا�شبات اأخرى زهدوا باللغة كلها و�شعوا اإىل فر�س االإجنليزية مكانها. 
اإجنليزية �شوف  بلغة  الطالب  اإن درا�شة  الثانية: فتتمثل يف قولهم  اأما احلجة 
ت�شاعده على االإطالع على مزيٍد من املراجع باللغة االإجنليزية، وهذا الكالم �شحيح 
لو مل يكن هناك ترجمة، فما املانع من ترجمة كل تلك العلوم؟ ويعلم اهلل اأن التاريخ 
مل ي�شهد الأمة نه�شت من خالل التعلم بغري لغتها، ولكن االأمم تنه�س حني تدر�س 

)1(  د. وجيه حمد عبد الرحمن، القامو�س الوجيز يف اجلذور العلميه: التيني، يوناين ، اجنليزي، عربي، 
مكتبه لبنان، بريوت، 1412هـ )1992م(.

)2(  مقالة يف موقع املو�شوعة احلرة )الويكيبيديا( بعنوان )List of Indo-European languages( قائمة 
االأوربية  اللغات  معظم  منها  تفرعت  التي  القدمية  االأم  اللغة  باملنا�شبة  وهي  االأوربية  الهندية  باللغات 
http://en.wikipedia.org/wiki/ واالآ�شيوية. وللمزيد حول ذلك ان�شح القارئ بزيارة الرابط التايل

املو�شوعة احلرة )الويكيبيديا(   List_of_Indo-European_languages كما ميكن زيارة موقع 
العربي والبحث عن )لغات هندية اأوروبية( لتح�شل على معلومات حول تلك اللغات.
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وتعلم اأبناءها باللغة التي ن�شاأوا وتربوا عليها، ثم تقوم برتجمة تلك العلوم ويكفي 
اأن نعود اإىل حجم الكتب التي تقوم كثرٌي من البلدان برتجمتها عن خمتلف اللغات، 
ومن باب العلم بال�شيء فقط فاإن ما ترتجمه اأ�شبانيا وحدها يفوق ما تقوم برتجمته 
الدول العربية جمتمعة، ثم اإن اإحدى اأعظم النه�شات العلمية التي عرفتها الب�شرية 
منذ بدء اخلليقة حتى يومنا هذا ما قامت اإال على دار احلكمة التي اأن�شاها املاأمون، 
وتلك الدار ترجمت كثريًا من الكتب العلمية والفل�شفية من اليونان والهند، وعلى 
الرغم من �شلبيات بع�س ما جاء يف تلك الكتب اإال اأن اإيجابياتها كانت اأكرب بكثري، 
اأن  على  اأوؤكد  فاأنا  ولهذا  احلالية،  الب�شرية  املنجزات  من  كثرٍي  على  باديًا  واأثرها 
بلدًا مثل اململكة العربية ال�شعودية لن يظهر رقيها احلقيقي ومتيزها اإال حني يزيد 
منها  والرتجمة  وتعليمها  وتعلمها  وفر�شها  دعمها  خالل  من  بلغتها  اأهلها  اهتمام 
واإليها، اأما خالف ذلك ف�شوف ي�شتمر التغري ولكن مل�شتويات اأدنى واأقل وهذا ما ال 

ير�شي حمبيها والغيورين عليها.
ويف هذا ال�شدد يوؤكد الدكتور حممد يون�س احلمالوي)1( اأن اللغة االجنليزية 
اأقل كفاءة من اللغة العربية يف التعبري عن املعارف والعلوم، واأن هناك كثريًا من 
عربية،  اأ�شوٍل  اإىل  تعود  االجنليزية  الكلمات  من  كثريًا  اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شات 
التعليم  وزراء  لقرارات  تنفيذا  العربية  بجامعاتنا  التعليم  لغة  تعريب  اإىل  وينادي 
التخ�ش�س  �شديدة  مادة  بتدري�س  يقوم  اأنه  اإيل  م�شريا  العرب،  وال�شحة  العايل 
ذلك  يف  م�شقة  اأي  يجد  ومل  العربية،  باللغة  الهند�شة  بكلية  احلا�شبات  وهي 
االأخرى،  اجلامعات  يف  بنظرائهم  مقارنة  عالية  علمية  معدالت  يحققون  والطلبة 
ويقرتح اأن تكون البداية عن طريق التعريب باإلزام طالب الدرا�شات العليا بكتابة 
خطوة  ويف  االإجنليزية،  جانب  اإيل  العربية  باللغة  العلمية  الأطروحاتهم  ملخ�س 
بع�س  عقد  مع  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  العليا  العلمية  الر�شائل  تكون  الحقة 
املوؤمترات العلمية التخ�ش�شية باللغتني العربية واالجنليزية كخطوة الإعداد اأجيال 

)1(  اأ�شتاذ احلا�شبات بكلية الهند�شة جامعة االأزهر واالأمني العام للجمعية امل�شرية لتعريب العلوم يف ورقة 
األقاها اأمام ندوة )التعريب ما له وما عليه( التي عقدت يف مقر اجلمعية العلمية الطبية بجامعة االأزهر 

بالقاهرة يوم االأربعاء 8ربيع ثاين1431هـ )2010م(.
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اأ�شاتذة اجلامعات يتقنون العربية والتدري�س بها، ويوؤكد على اأن كل ادعاءات  من 
العربية  باللغة  التخ�ش�شات  اأغلب  يف  فاملراجع  �شحيحة،  غري  التعريب  معار�شي 
امل�شطلحات  معاجم  اأجنزت  العربية  البالد  يف  العربية  اللغة  وجمامع  موجودة 
العربية للمقابل لها باللغتني الفرن�شية واالإجنليزية، وي�شيف احلمالوي باأن  منظمة 
اأعلنت  اأن  و�شبق  املعربة،  وال�شيدلة  الطب  الكثري من كتب  لديها  العاملية  ال�شحة 
العربية  باللغة  التدري�س  يريدون  الذين  اجلامعات  الأ�شاتذة  لتوفريها  ا�شتعدادها 
 . التنفيذ  يف  فورا  والبدء  اجلامعي  االأ�شتاذ  لدى  الرغبة  اإىل  اإال  يحتاج  ال  واالأمر 
وي�شتنكر اإ�شرار اأ�شاتذة اجلامعات العربية على اال�شتمرار يف التدري�س بغري العربية 
الفتا اإىل اأن كل دول العامل ال تدر�س العلوم اإال بلغاتها الوطنية، حتى اإ�شرائيل تدر�س 
العلوم التطبيقية بالعربية التي تعد من اللغات امليتة، واالآن اجلامعات االإ�شرائيلية 
من اأجود اجلامعات يف العامل. ثم يربط بني التدري�س باللغة الوطنية وبني التقدم 
العلمي مو�شحًا اأن الدرا�شات امليدانية ت�شري بو�شوح اإىل اأن هناك عالقة قوية بني 
التدري�س باللغة االأم وبني التقدم العلمي والتقني، ففي الدول املتقدمة التي تدر�س 
بلغتها القومية جند معدل براءات االخرتاع مرتفعا ففي هذه الدول توجد 40 براءة 
اخرتاع لكل مليون مواطن يف حني اأنها اقل من ذلك بكثري يف بلٍد مثل م�شر. وما 
يوؤمل اأكرث حديثه عن وجود درا�شة توؤكد اأن املكون العلمي للطالب خريجي املدار�س 
الثانوية يفوق نظرائهم من خريجي مدار�س اللغات امللتحقني بالكليات العملية ومنها 
كلية الطب بجامعة عني �شم�س واأن الطالب الذين در�شوا علم االأحياء بالعربية يف 
املرحلة الثانوية حققوا معدالت درا�شية اأعلى يف درا�شتهم، ويحذر من اأن اال�شتمرار 
م�شتوى  على  �شديدًا  خطرًا  ميثل  العربية  بغري  بالتدري�س  املتمثل  التوجه  هذا  يف 
اخلريجني وعلى م�شتقبل التعليم الفتا اإىل حقيقة تاريخية توؤكد اأن الطب يف م�شر 
كان يتم تدري�شه بالعربية حتى جاء املحتل االجنليزي ففر�س التعليم باالجنليزية 

عام 1305هـ )1887م(.)1(  

عليوة،  علي  املحرر  اأجراه  والتقني(  العلمي  تخلفنا  �شبب  االأجنبية  باللغات  )التدري�س  بعنوان  )1(  حتقيق 
 /www.moheet.com .)ون�شر يف �شبكة االإعالم العربية )حميط( بتاريخ 1431/4/10هـ )1992م
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ثالثًا: اأن�سطة وفعاليات ر�سمية )ندوات وموؤمترات(:
والندوات  اللقاءات  عقد  خالل  من  والتجارب  اخلربات  تبادل  جدًا  جميل 
واملوؤمترات، و�شواء كان عقدها يف بالدنا من خالل دعوة املخت�شني واخلرباء اأو يف 
بلدان اأخرى يذهب بع�س خمت�شينا لاللتقاء بنظرائهم يف نف�س املجال والتخ�ش�س، 
ولكن ما اأالحظه يف االآونة االأخرية وك�شكٍل من اأ�شكال التغري ال�شلبي الذي حدث يف 
جمتمعنا وطال لغتنا احلبيبة)1( اأن هناك بع�شًا من منظمي تلك الفعاليات يجعلون 
الندوة، وهذا ال ي�شح  اأو تلك  املوؤمتر  الر�شمية لذاك  اللغة  العربية هي  اللغة  غري 
وال يليق باأ�شخا�ٍس ينتمون لهذه االأر�س وال�شواهد على ذلك كثرية، ولعلي هنا اآخذ 
منتدى جدة االقت�شادي واأكتفي به ك�شاهد على التحول والتغري ال�شلبي الذي حدث 
لذلك  ر�شمية  لغة  االإجنليزية  اللغة  بتعميد  واإهانتها  العربية فقط  لغتنا  لي�س على 
املنتدى الذي ال يبعد غري ع�شرات الكيلومرتات عن مهبط الوحي، بل اإن ذاك التغري 
ال�شلبي يطال اأمورًا اأخرى البد اأن اأ�شري اإليها، ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر 
لالأنظمة  خمالف  وهذا  الهجري،  من  بداًل  للمنتدى  امليالدي  التقومي  ا�شتعمال 
والقوانني التي تعمل بها اململكة العربية ال�شعودية وارجع اإن �شئت للمادة الثانية من 
ن�شت  والتي  )1992م(  1412/8/27هـ  بتاريخ  ال�شادر  للحكم  االأ�شا�شي  النظام 
على: )عيدا الدولة.. هما عيد الفطر واالأ�شحى.. وتقوميها هو التقومي الهجري.( 
اأن  اأبناء هذا البلد  وكان من املفرت�س باملنظمني لذلك املنتدى وهم بالتاأكيد من 
يراعوا هذا االأمر وال يخالفوه، وقد ي�شتهني بع�شنا مب�شالة التقومي الهجري واإحالل 
املفا�شلة بني مولد عي�شى - عليه  �شوى  ما عليك  الفرق  ولتعرف  امليالدي مكانه، 
وبال  وبالتاأكيد  ال�شالم،  عليه  نبينا حممد  تاريخ هجرة  وبني  »املزعوم«   - ال�شالم 
تردد فاأنا اأجزم اأن اأي م�شلم �شيختار هجرة حممد التي هي النقلة احلقيقية وبداية 

اأن حمبة اللغة العربية من باب الديانة هلل ولي�س قومية، فمحبة هذه اللغة جزٌء من حمبة  اأوؤكد على    )1(
القراآن الذي تنزل بها وحفظها اهلل به وجزٌء اأي�شًا من حمبة هذا الدين ال�شماوي العظيم، وجزٌء من 
حمبة نبي االإ�شالم عليه اأزكى �شالة و�شالم ذاك النبي العربي االأمي اأزكى واأقد�س ل�شان نطق العربية 

وحدها ال غري. 
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ذلك  يتنا�شون  مَل  اأت�شاءل  الوقت  نف�س  يف  ولكني  االإ�شالم،  دولة  وتاأ�شي�س  التحول 
ويف�شلون التاريخ امليالدي على الهجري؟ وهذا مع االأ�شف لي�س فقط يف منتدى جدة 
االقت�شادي الذي اأخذته ك�شاهد على التغري ال�شلبي الذي وقع على لغتنا العربية، 
بل اإن هناك اأكرث من م�شمار �شار اأهله يهم�شون التاريخ الهجري لدرجة اأن بع�س 
املباريات  ومواعيد  الريا�شية  ال�شوؤون  عن  يتحدثون  حني  اأبنائنا  من  ال�شن  �شغار 
واملنا�شبات الريا�شية ال ي�شتخدمون غري التواريخ امليالدية، وبا�شتثناء املخاطبات 
احلكومية الر�شمية واجلهات التعليمية فاإين اأرى اأن التاريخ امليالدي �شار يزاحم 

الهجري يف بلد الهجرة. 
اأعود اإىل اللغة العربية وهي حمور حديثي يف هذه الورقات الأ�شيف اأن مما حلق 
بها امتناع اأهلها عن ا�شتخدامها حتى يف املحافل الدولية، لدرجة اأين حني اأ�شارك 
يف بع�س املوؤمترات الدولية اأحلظ عزوف بع�س زمالئي من ال�شعوديني عن ا�شتعمال 
اللغة العربية على الرغم من دعم اللغة العربية يف ذاك املوؤمتر، واإح�شار مرتجمني 
بل  فقط،  ال�شعوديني  على  لي�س حكرًا  باملنا�شبة  وهذا  الغر�س،  لهذا  متخ�ش�شني 
الدولية  اأن املنظمة  اأذكر  اأين  العربية لدرجة  ال�شعوب  اأبناء  اإىل غريهم من  ميتد 
لالإنرتبول كادت اأن تلغي اعتمادها اللغة العربية كاأحد لغاتها الر�شمية؛ ب�شبب قلة 

ا�شتعمالها ولكن تدخل الغيورين على هذه اللغة حال دون ذلك.

رابعًا: جماالت اإعالمية )بع�س و�سائل االإعالم املختلفة(:
من  القارئ  الأخرج  فقط  االإعالم؛  و�شائل  حول  اإيجابي  هو  مبا  اأبداأ  لعلي 
ي�شفح عني،  اأن  واأرجو  فاأكدر خاطره  بها  اأقذف  التي �شرت  املرتاكمة  ال�شلبيات 
الأقول اإن من االإيجابيات اأن انت�شار القنوات الف�شائية اأ�شهم ب�شكل جيد يف اإيجاد 
بها  التحدث  ويجيدون  يفهمونها  العرب،  يتداولها  مب�شطة  ف�شيحة  عربية  لغة 
خا�شة يف الربامج احلوارية، واالأهم من ذلك اأن اإطالق بع�س القنوات الف�شائية 
عربية  بلغة  ناطقة  كرتونية  واأفالم  م�شل�شالت  تبث  والتي  االإطفال  اإىل  املوجهة 
اأي�شًا وب�شكٍل كبري يف االرتقاء بلغة االأطفال، ولكن ما يوؤ�شف له  اأ�شهمت  ف�شيحة 
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بعقول غري عربية مل يعجبها  وتدار  املح�شوبة على مالك عرب  القنوات  اأن بع�س 
�شلبًا  �شيوؤثر  الوقت  مع  وهذا  الف�شيحة،  باللغة  املحلية  اللهجات  فا�شتبدلت  ذلك 
على االأجيال اجلديدة التي من ح�شنات الف�شائيات اأنها زرعت لديها حمبة اللغة 
الف�شيحة وا�شت�شاغتها منذ ال�شغر، ولكن تدخل املف�شدون مرة اأخرى حماولة لبرت 

هذا التوا�شل الذي مل يعجبهم. 

انت�شار  يف  يتمثل  االأخرية  االآونة  يف  نلحظه  �شرنا  والذي  حقًا  املزعج  االأمر 
واللوحات  ال�شحف  كتابتها يف  ال�شعودية مع  العامية حتى غري  اللهجات  ا�شتعمال 
االإعالنية بنف�س الطريقة كاأن تكتب ياهلل )يلال( وغريها الكثري، اإ�شافة اإىل انت�شار 
العربي  اال�شم  اإق�شاء  بعد  اأجنبية  اأ�شماء  حتمل  منتجات  عن  االإعالن  ا�شتخدام 
اجلديدة  وجباتها  اإحدى  عن  العربية  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  اأحد  اإعالن  مثل 
)ت�شيكن رينغ( مبعني حلقات الدجاج وال اأدري ما الذي �شي�شيفه اال�شم االأجنبي 
لدى  الرغبة اجلاحمة  املطاعم الحظوا  تلك  القائمني على  اإن  اأم  الوجبات؟  لتلك 
فئام من املجتمع ال�شعودي ولهثهم خلف كل ما يبعدهم عن لغتهم العربية، فركبوا 
املوجة و�شاروا ي�شمون منتجاتهم بتلك االأ�شماء، واأعود هنا مرة اأخرى اإىل اأهمية 
منظمة  كجهة  االأول  املقام  يف  التجارة  كوزارة  املخت�شة  ال�شعودية  اجلهات  تدخل 
تلك  تبايل مبثل  تلك اجلهة ال  اأن  واأالحظه  اأ�شاهده  ما  اأن  اإال  التجارية،  لالأ�شواق 
االأمور واالأدلة وال�شواهد على ذلك كثرية، واإن �شئت فادخل اأحد االأ�شواق التجارية 
الكبرية لرتى بنف�شك كيف انقلبت اأ�شماء املحال التجارية اإىل اأ�شماء بلغات اأخرى 
غري العربية، لدرجة يخّيل اإليك اأنك يف اإحدى البلدان الناطقة باللغة االإجنليزية 
ول�شت يف اململكة، وكل ذلك حدث ويحدث يف العقدين االأخريين، وهذا ما مل نكن 
اأ�شميته  الذي  ال�شلبي  املجتمعي  التغري  اأ�شكال  من  �شكل  وهذا  ذلك،  قبل  نعرفه 
بالقهقري، وما مل يكن هناك تدخل فعلي من تلك اجلهات ومطالبات �شعبية يقودها 
امل�شلحون فاإن الو�شع �شي�شتفحل لدرجة ن�شري معها ال ن�شاهد اأي مالمح تدل على 

اأنك ت�شري يف بلٍد عربي. 
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وكم متنيت لو تدخلت وزارة التجارة ووزارة الثقافة واالإعالم وو�شعتا اأنظمة 
االإعالنات  اإىل  باالإ�شافة  املنتجات  الأ�شماء  وكذلك  التجارية  املحالت  الأ�شماء 
التجارية التي �شارت كما اأ�شلفت ت�شيء للغة وللمجتمع، ويخ�شى اأن تقود اإىل ن�شوء 
واإال فملب�شه وم�شربه ومطعمه كل ذلك يحمل  الق�شور،  اإال  لغته  جيل ال يعرف من 

م�شميات اأجنبية لي�شت من لغته يف �شيء. 

واأرى اأن اأب�شط احللول التعاون مع بع�س املخت�شني يف اللغة العربية لالطالع 
على اأي اإعالن تعتزم اأية جهة ن�شره يف اأية و�شيلة اإعالمية والتحقق من خلوه من 
املخالفات اللغوية ومن ثم اإجازته بعد ذلك مقابل مبلغ مادي رمزي يحدد بح�شب 
املتلقي من  اللغة وذائقة  اأو خالفه، وبهذه الطريقة نكون قد حمينا  الكلمات  عدد 
االأهمية  اأن من  كما  االأخرية،  ال�شنوات  املّطرد حدوثه خا�شة يف  اللغوي  االنحدار 
اللغة  بغري  واحد يف مطبوعة عربية  اإعالٌن  ين�شر  ال  اأن  اللغة  على  وحفاظًا  مبكان 
العربية واإن كان والبد من ن�شره يف لغة اأخرى، فيتم ذلك من خالل ن�شره بلغتني 
من  اللغة %25  لتلك  االإعالن  م�شاحة  تتجاوز  ال  اأن  �شريطة  الثانية  واللغة  العربية 
احلجم االأ�شا�شي املحدد، واأن يكون حتت الكتابة العربية. وهذا فيه احرتاٌم للمتلقي 
الذي دفع من جيبه اخلا�س ليقراأ ما حتويه ال�شحيفة بلغته االأم ولي�س من حق اأحد 

اأن يقتطع منها م�شاحة وين�شر بها كالمًا بلغات اأخرى.

خام�سًا: جماالت ريا�سية )معلقون وحمللون والعبون وغريهم(:  
مع بداية االهتمام بالنقل االإذاعي والتلفزيوين لالألعاب الريا�شية خا�شة كرة 
فاول،  )اآوت،  اإجنليزية  امل�شتخدمة  الريا�شية  امل�شطلحات  من  كثرٌي  كانت  القدم 
راأ�شهم  وعلى  الفرتة  تلك  يف  الغيورون  قام  حتى  الكثري  وغريها  بنلتي(  كورنر 
االأمري في�شل بن فهد ـ رحمه اهلل ـ بتوجيه املعلقني الإ�شتعمال امل�شطلحات العربية 
وكان  العربية،  نظريتها  حملها  وحل  ا�شتثناء  دون  امل�شطلحات  جميع  فا�شتبدلت 
اأنا �شخ�شيًا  ذلك يف بداية القرن الهجري احلايل )الثمانينات امليالدية( واأذكر 
ا�شتمراأت وغريي  لكوين  قحة؛  اأنها عربية  رغم  امل�شطلحات  تلك  ا�شتنكرت  اأنني 
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تلك امل�شطلحات االأجنبية واأخذت فرتة لي�شت بالق�شرية حتى اأعتاد م�شطلحات 
مثل )�شربة ركنية، بدال من كورنر، وخطاأ بداًل من فاول، و�شربة جزاء بداًل من 
بنلتي، ومتريرة بداًل من با�س( ولكن مع مرور الوقت األفنا تلك امل�شطلحات وجاءت 
اأجيال الحقة لنا مل تعرف �شوى تلك امل�شطلحات، ومل تتعامل بغريها والف�شل بعد 
اهلل يف ذلك للقرار ال�شارم من قائد الريا�شيني يف تلك الفرتة االأمري في�شل بن 

فهد بن عبد العزيز. 
ملا  تعود  االأ�شطوانة  بداأت  املعلقني  وكرثة  الف�شائية  القنوات  انت�شار  مع  ولكن 
كانت  اأكرب مما  بدرجات  الريا�شية  امل�شطلحات  تغريب  وجرى  واأ�شد  عليه  كانت 
عليه يف ال�شابق و�شرنا ن�شمع م�شطلحات يت�شدق بها املعلقون مثل: )بر�شنغ، بداًل 
من ال�شغط، وكاونرت اأتتاك، بداًل من هجوم معاك�س، و�شيمي فاينال بداًل من ن�شف 
النهائي( وغريها الكثري من امل�شطلحات التي ي�شتعر�س اأ�شحابها ع�شالتهم اأمام 
امل�شاهدين اأو امل�شتمعني كدليل على الفهم والتميز، وما علموا اأن ذلك ال عالقة له 
وبااًل ي�شب عليهم و�شي�شب كلما جاء  اإن  بل  ال�شنعة،  باإجادة  بعيد  اأو  من قريب 
املحفل، وهذا  اأرباب خذالنها يف هذا  العربية فهم من  اللغة  احلديث عن خذالن 
املبحث منا�شبة لبيان عوارهم والقول باأنهم مل ي�شيبوا، كما اأنه منا�شبة لالإ�شادة 
مبن كان �شببًا يف حث االإعالم الريا�شي على ا�شتعمال امل�شطلحات العربية، واأظن 
االأقدر على معاودة  ال�شباب فهي  العامة لرعاية  الرئا�شة  االآن يف مرمى  الكرة  اأن 
الكرة ومطالبة القنوات الف�شائية الناقلة با�شتخدام امل�شطلحات العربية الريا�شية 

ك�شرط اأ�شا�شي لنقل اأي منا�شبة ريا�شية تقام حتت مظلتها.
�ساد�سًا م�ستجدات تقنية )احلا�سب االآيل واالإنرتنت(:

اأن  على  اأوؤكد  اأن  البد  لالإنرتنت،  �شبابنا  ا�شتخدامات  عن  اأحتدث  اأن  قبل 
هناك كثريًا من املتحم�شني لن�شر اللغة االإجنليزية وجعلها اإن مل تكن لغة ال�شعوب 
االأ�شا�شية مع العوملة، فعلى اأقل تقدير اأن تكون اللغة العاملية الوحيدة التي ت�شتخدم 
يف االإنرتنت، وقد كتب وحتدث عن ذلك كثريون ومنهم على �شبيل الربت الغور نائب 
اأثناء  كلمة  للعيان، يف  بادية  كانت  وب�شعادة  قال  الذي  االأ�شبق،  االأمريكي  الرئي�س 
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زيارة له يف و�شط اآ�شيا: »اإن رئي�س غريغ�شتان اأخربه اأن ابنه الذي يبلغ من العمر 
ثمانية اأعوام طلب منه تعلم اللغة االإجنليزية، بحجة اأن احلا�شب يتحدثها«. وهناك 
االإنرتنت  على  االإجنليزية  اللغة  فر�س  املتحدة  الواليات  انتقدوا حماوالت  كثريون 
باأنه خطٌر ج�شيم يهدد  الذي و�شف ذلك  الفرن�شي جاك �شرياك  الرئي�س  ومنهم 
االإن�شانية. والفكرة بب�شاطة اأن الواليات املتحدة حاولت جعل اللغة االإجنليزية لغة 
التوا�شل بني الب�شر على االإنرتنت مثلما هو احلال فيما ي�شمى بلغة )بروتوكول( )تي 
�شي بي/اآي بي )TCP/IP( لغة التخاطب اخلا�شة باالأجهزة التي ت�شتخدم االإنرتنت. 
ولكن كل تلك املحاوالت باءت بالف�شل حيث كانت اللغة االإجنليزية ت�شيطر يف حقبة 
الت�شعينات من القرن امليالدي املن�شر )1410هـ 1419هـ( على اأكرث من 80% من 
حمتوى االإنرتنت وكان املتحم�شون ي�شعون لزيادة تلك الن�شبة، اإال اأنه مع مطلع االألفية 
امليالدية تناق�شت تلك الن�شبة لت�شل اإىل 50% فقط عام 1422هـ )2002م( ويف 
عام 1425هـ )2005م( تراجعت اإىل اأقل من 35% ويعود ال�شبب يف هذا الرتاجع 
اإىل اأن م�شتخدمي االإنرتنت يف بداياتها كانوا يف الواليات املتحدة فقط فكان من 
الطبعي اأن تكون الن�شبة الطاغية من امل�شتخدمني يتحدثون االإجنليزية، ولكن مع 
التي ال ميثل متحدثوها  االإجنليزية  تقهقرت  االإنرتنت  ا�شتخدام  النا�س يف  ت�شارع 
�شوى 8% من �شكان العامل اإىل م�شتويات اأدنى)1(. وك�شاهد �شغري فقط على �شرعة 
تنامي م�شتخدمي االإنرتنت لك اأن تتخيل اأن م�شتخدميها يف اململكة العربية ال�شعودية 
عام 1420هـ )2000م( مل يتجاوز مئتي األف ويف نهاية عام )1431هـ( )2010م( 

و�شل عدد امل�شتخدمني يف اململكة اإىل )11.2مليون( م�شتخدم)2(. 

العربية  املجتمعات  يف  ال�شباب  ا�شتخدامات  كيفية  عن  حديثي  اإىل  اأعود 
وال�شعودية على وجه التحديد لالإنرتنت وطريقتهم يف التخاطب مع بع�شهم بطريقة 
اأو بلغة لو اأن اأحدًا من الذين عا�شوا يف قرون م�شت اأو من كبار ال�شن قراأها فلن 

)1(  كتاب من يحكم االإنرتنت؟ اأوهام بال حدود، جاك غولد �شميث وتيم وو. )مرجع �شابق(.
)املظاهر  الرابع  املبحث  اإىل  بالرجوع  تف�شل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  االإنرتنت  حول  للمزيد    )2(

الثقافية(، امليادين الثقافية، االإنرتنت.
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األقى نظرة على  لو  اإن بع�شًا من م�شتخدمي احلا�شب االآيل  يفهم كثريًا منها، بل 
اأ�شاليب التعبري التي ي�شتخدمها اأ�شحاب غرف الدرد�شة وراأى كيف يتخاطبون بلغة 
هجني بني العربية واالإجنليزية معنى وكتابة ولديهم خمت�شراتهم اخلا�شة التي ال 
ببع�س  اال�شتعانة  بعد  اإال  اأن يفهموها  االإجنليزية  باللغة  امللمني  لبع�س  ميكن حتى 
كلمات مثل:  املثال ال احل�شر  �شبيل  الهجني ومن ذلك على  االأ�شاليب  تلك  اأرباب 
اجلدول  يف  منها  بع�شًا  اأو�شح  ولعلي  الكثري  وغريها  يّف(  وب،  تيت،  لول،  )برب، 

التايل:
معنى اإجنليزيمعنى عربيمبتدع اإجنليزيمبتدع عربي

Laughing Out Loudتعبري عن ال�شحك ب�شوت عاٍلLOLلول

Be Right Back�شاأعود قريبًاBRBبرب

Take Your Timeخذ وقتك )خذ راحتك(TYTتيت

WelcomeBackاهال بعودتكWBوب

By The Wayباملنا�شبة اأو على فكرةBTWبتو

For Your InformationملعلوميتكFYIيّف

Way All Theعلى طولATWاتو

For The Winلتحقيق الن�شرFTWفتو

In My Opinionوجهة نظريIMOاإمو

In My Humble Opinionراأيي املتوا�شعIMHOاإمهو

Thank You�شكرًاTYتي

You are WelcomeعفوًاYWيو

Take Careانتبه لنف�شكTCتك

In Shaa Allahاإن �شاء اهللISAاإ�شا

See YouنراكCY�شّيو

You Tooواأنت كذلك اأو لك مبثلY2يوتو
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 ومل يقت�شر االبتداع على املعنى فقط بل لقد قام )املدرد�شون( ـ وهو اللفظ 
الذي يطلق على هواة التحدث من خالل غرف املحادثة »الدرد�شة«)1( ـ با�شتبدال 
احلرف  اأن  ومبا  خماطباتهم  بع�س  يف  العربية  بنظريتها  االإجنليزية  االأحرف 
ب�شن  قاموا  لها؛  نظري  يوجد  ال  حيث  العربية  احلروف  بع�س  يدعم  ال  االإجنليزي 
اأحرفهم اخلا�شة بحيث ال ميكن الأحد اأن يقراأ الكلمة املكتوبة اإال اإن كان عارفًا مبا 
الهمزة ورقم )7( عو�شًا عن احلاء  البدائل مثل رقم )2( عو�شًا عن  اإليه  ترمز 
وهكذا ولعلي اأبني يف اجلدول التايل مناذج لتلك التغريات التي طراأت على احلرف 

العربي اأحد ال�شحايا الذين نال منهم التغري بعد دخول التقنية:
عربيالتينيالرمز املقابلاحلرف العربي

�شوؤال)so2al(2ء
عمر33omrع
غداء3da2>3<غ
طه66ahaط
ظامل6alem>6<ظ
�شم�سS^S^ms�س
حب77obح
خيل7yl>7<خ

�شيام99yam�س
�شب9b>9<�س

اعرتى  الذي  ال�سلبي  والتغري  العربية  اللغة  تهمي�س  اأ�سباب  حول  املوؤلف  راأي 
مكانتها يف املجتمع ال�سعودي:

املجتمع وجعلهم يظنون  ثلة من مثقفي  اأ�شاب  الذي  الوهم  الرئي�س  ال�شبب  1 .
اأن اللغة االإجنليزية هي اللغة »الوحيدة« القادرة على احتواء العلوم والفنون 

)1(  غرف املحادثة »الدرد�شة«: عبارة عن �شفحات خا�شة على االإنرتنت يدخلها ال�شخ�س با�شتخدام برامج 
معينة م�شتخدمًا ا�شمه ال�شخ�شي اأو اأي ا�شٍم اآخر يتحدث �شوتًا وكتابة مع غريه وميكن اأن يكون لتلك 

الغرف رقم �شري فال يدخل اإال اأ�شخا�ٌس مرغوٌب يف ح�شورهم.
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البلدان  معظم  اأن  رغم  االأم،  لغتهم  مق�شني  بها  التعليم  فبداأوا  باأ�شكالها 
االأكرث تطورًا واالأقرب اإىل بريطانيا وطن اللغة االإجنليزية مل تفعل ما فعلنا 
ومع ذلك فهم اأكرث تطورًا وتقدمًا منا وخذ مثاًل فرن�شا، واأملانيا، واليابان، 

وكوريا.)1(

ا�شرتاط بع�س املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة على املتقدمني ل�شغل الوظائف  2 .
وهذا  للتوظيف،  اأ�شا�شي  ك�شرط  االإجنليزية  باللغة  ملمني  يكونوا  اأن  لديهم 
اأ�شهم ب�شكٍل كبري يف نزع ثقة املواطن الب�شيط )وهم كرث( يف لغتهم ومدى 
لكل  املفتاح  يرونها  التي  الوظيفة  وهي  املطالب  )اأهم(  تاأمني  على  قدرتها 
اأن  واالإ�شكال  الوظيفة،  قيمة اجتماعية بغري  وال  زواج وال م�شكن  �شيء، فال 
اأقوى من هذا الدعم؟!  الوظيفة مربوطة بتعلم اللغة االإجنليزية، فاأي دعم 

واأي اإق�شاء وعن�شرية اأق�شى من تلك؟!. 
ال�شعف ال�شديد يف اجلانب التوعوي والرقابي وقلة الدرا�شات والبحوث التي  3 .
مكان  وم�شمياتها  وم�شطلحاتها  االإجنليزية  اللغة  اإحالل  وعواقب  اأثر  تبني 
اللغة االأم، وهنا تقع املالمة يف املقام االأول على املخت�شني يف اللغة العربية 
خا�شة من املنت�شبني لكليات اللغة العربية يف خمتلف اجلامعات، باالإ�شافة 
اإىل املعاهد واملدار�س، فال يرى ملعظمهم دور اأو بذل يف هذا اجلانب ويعلم 
اهلل لو وقف ع�شرهم يف وجه الواهمني ال�شتطاعوا ك�شب املعركة بل وح�شمها 
بكل �شهولة ولكن الن�شبة العظمى ا�شتكانت فتحمل وزر ذلك اللغة واالأجيال 
اجلديدة واإن ا�شتمر الو�شع كما هو عليه لرمبا راأينا ا�شتمرار التغري ال�شلبي 

مع توايل ال�شنون لدرجة ن�شل معها اإىل ا�شتمرائه وعدم اإنكاره البتة.

)1(  كتبتها )فرن�شا، اأملانيا، اليابان، وكوريا(، فكتب مدقق اللغة العربية االأ�شتاذ الفا�شل / اإبراهيم املهنا 
معاتبًا: »اأنت هناـ  مع احرتاميـ  تاأثرت باللغة االإجنليزية يف تركك حرف العطف حتى اآخر كلمة« ومبا اأن 
اأحبتنا من املخت�شني يف اللغة العربية احلبيبة ال يقبلون هذا التقليد، فاإين اأرجع عنه واأ�شتبدل الذي هو 
خري بالذي هو اأدنى، واأ�شاأل اهلل اأن نتقبل جميعنا النقد البناء واأن ناأخذ به، واأن نح�شن الظن باملجتهد 
غري امل�شيب واأن نقومه، واإين علي يقني اأنه �شيتقبل التوجيه ويفرح به ويتبناه، فكلنا حمب لهذه اللغة 

ونحت�شب اأن يكتب ذلك يف موازين اأعمالنا.
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قلة اجلهود املخل�شة التي تقوم بتعريب امل�شطلحات اجلديدة وبيانها للنا�س  4 .
وتعميمها ون�شرها من خالل و�شائل االإعالم املختلفة، ولكم بحثت �شخ�شيًا 
واملهمة  احلية  املجاالت  بع�س  يف  متخ�ش�شة  م�شطلحات  ي�شم  معجم  عن 
بداًل  االإجنليزية  املفردة  ي�شتخدم  الأن  منا  الواحد  ي�شطر  مما  اأجده،  فال 
منها، واالأمثلة على ذلك كثرية، وحتى اإن وجدت اأحيانًا فلي�س هناك توعية 
وت�شجيع كافيان يجعالن النا�س ي�شتخدمون تلك امل�شطلحات العربية، وخذ 

م�شطلحات احلا�شب االآيل كمثال.

اإليها  واملنتمني  املحافظة  التيارات  على  املح�شوبني  االأ�شخا�س  بع�س  ترويج  5 .
بع�س  يح�شرها  جمال�س  ح�شرت  ما  فكثريًا  االإجنبية،  امل�شطلحات  لتلك 
االأخوة املحافظني من املخت�شني يف جماالت علمية كالطب واحلا�شب والحظت 
الع�شالت  ا�شتعرا�س  االإجنليزية كنوع من  للم�شطلحات  ا�شتخدامهم  كرثة 
والتباهي بقدرتهم ومتكنهم ومتيزهم يف جمال اخت�شا�شهم، والغريب اأنك 
جتد اأولئك االأ�شخا�س من اأكرث النا�س غرية على اأمور دينهم ومنافحة عنها، 
ولو حتدثت مع اأحدهم يف موا�شيع خالفية كقيادة املراأة لل�شيارة اأو يف م�شائل 
متعلقة باالختالط مبفهومه الدراج يف املجتمع ال�شعودي وغريها من امل�شائل 
لوجدت االأغلب واالأعم منهم ينافح عن االآراء املحافظة التي قيلت يف تلك 
امل�شائل، ولكن حني ياأتي االأمر اإىل اللغة العربية ين�شحب ويتمل�س منها وكاأنها 
لي�شت من الدين يف �شيء، واأرى باأنه اإن كان بع�س االأ�شخا�س ممن يح�شبون 
لغتهم دون وعي منهم، فما  املحافظ هم من يق�شون  الفكري  الطيف  على 

بالك ب�شواهم، �شواء كان فعلهم ذاك دون ق�شٍد اأو بطريقة ممنهجة. 

واالإ�سكال اأن فعل من يح�سب على التيارات املحافظة اأثره على اللغة اأثر مركب 
�سلبًا يف ثالثة اأوجه:

اأولها: اأنه مل يكتف بال�شمت على ما يطال لغته من اإق�شاء وتهمي�س، بل زاد 
واأيد املق�شني وا�شتخدم نف�س امل�شطلحات التي ي�شتخدمون. 
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اأ�شخا�شًا  يطال  بل  نف�شه  ال�شخ�س  على  يتوقف  ال  ال�شلبي  االأثر  اأن  ثانيها: 
اأغرارًا يرون فيه قدوة.  

ثالثها: يتمثل يف اأنه كان يفرت�س ويجدر به اأن يكون معول بناء واأن ي�شحح 
ما يراه، واأن يتحالف مع الثلة الغيورة يف �شبيل اإيقاف م�شل�شل التغيري ال�شلبي 
الواقع على جمتمعه يف هذه النقطة وهي من اأهم االأمور يف نظري، اأو على 
االأقل اإن مل ي�شاهموا يف عملية الت�شحيح اأن ي�شمتوا على اأ�شواأ االأحوال، ال 

اأن يعينوا على اإق�شاء لغتهم يف عقر دارها. 

يظن بع�س النا�س حتى من املخت�شني اأن اإق�شاء اللغة العربية من كثرٍي من  6 .
جوانب حياتنا احليوية عائٌد اإىل �شعف االأمة االإ�شالمية ب�شفة عامة، واأنا 
اأختلف مع اأ�شحاب هذا الراأي، الأين اأرى عدم وجود عالقة حتمية بني هذا 
متميزة  مكانة  له  ال�شعودية  العربية  اململكة  مثل  بلدًا  اإن  ثم  وذاك من جهة 
بني م�شاف دول العامل وعرف عن جمتمعه املحافظة والتم�شك بخ�شو�شيته 
يف اأمور كثرية منها امللب�س الر�شمي الذي مل يتغري، ومنها التم�شك بتعاليم 
االإ�شالم ب�شكٍل كبري، وخذ ق�شية احلجاب واإغالق املحالت واالأ�شواق التجارية 
وقت ال�شالة كمثال على ذلك خا�شة االأخرية التي لو وجد تهاون النتهكتها 
العمالة الوافدة التي ال يفكر معظمهم اإال بكيفية الك�شب وزيادة املداخيل، ولو 
العربية واخلطورة  اللغة  اأهمية  والعقد  وذوو احلل  ال�شاأن  اأ�شحاب  ا�شت�شعر 
عدم  يبقى  ولكن  احلا�شل،  االعوجاج  وقوموا  لفزعوا  انتهاكها  من  املتاأتية 
االإدراك وعدم املباالة واحدًا من اأهم عوامل التغري ال�شلبي الذي حل باللغة 

العربية واأخذ يهم�س دورها يف املجتمع ال�شعودي.

فهم  اللغة  اأرباب  قبل  املطلق من  التنازل  وعدم  التعايل  اأي�شًا  االأ�شباب  من  7 .
منذ  النا�س  اأِلفها  التي  وامل�شطلحات  الكلمات  بع�س  اعتماد  يريدون  ال 
ع�شرات ال�شنني، وميتنعون عن اإ�شافتها اإىل قوامي�س اللغة العربية كمفردة 
ر�شمية ميكن ا�شتخدامها يف اخلطاب والكتاب الر�شمي، وكدليل على ذاك 
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االمتناع ما يقال اأن علماء اللغة اجتهدوا يف تعريب مفردة �شاندويت�س وبعد 
وبغ�س  كامخ(  اأو  طازج  وبينهما  وم�شطور  )�شاطر  اأنها  اإىل  تو�شلوا  جهد 
النظر عن �شحة الرواية فقد اختفت جملة التعريب وبقيت الكلمة االأجنبية 
ت�شتعمل ب�شكٍل وا�شع حتى االآن واإن كان هناك بديل جميل لكنه مل يعمم مثل 
)�شطرية( ولكن مل ي�شع اأحٌد للرتويج لها ب�شكٍل كبري فبقيت حبي�شة العقول، 
حتى لو ا�شتخدمها بع�شنا يف بع�س املنا�شبات على ا�شتحياء. واالأمر االآخر 
العبارات  لبع�س  اإجازتهم  عدم  اللغة  علماء  بع�س  ت�شلب  على  الداللة  يف 
اجلديدة التي �شارت ت�شتعمل يف ال�شحف واملكاتبات الر�شمية مثل )حيث( 
يف  اأو  باحليثيات  الر�شمية  املكاتبات  يف  ي�شمى  ما  اأو  للتعليل  ت�شتخدم  حني 
القانون بحيثيات احلكم، فما زال كثرٌي من النحويني يعدون ذلك �شكاًل من 
اأ�شكال اللحن يف اللغة، وهذا بالتاأكيد دليل وا�شح على عدم اجتهاد النحويني 
وتقوقعهم اإىل حيث انتهى �شيبويه والك�شائي، فال زيادة وال نق�س، وهذا رمبا 
اإليها؛  الرجوع  اللغوية وعدم  باآخر يف تهمي�س تلك املجاميع  اأو  ب�شكٍل  اأ�شهم 
اأزماٍن غابرة  اإىل  وتريد جرهم  يعي�شونه  الذي  الزمن  اأنها ال جتاري  بحكم 
اللغة،  مع  التعاطي  مع طريقتها يف  التكيف  االأجيال احلا�شرة  على  ي�شعب 
اعتماد  و�شرعة  امل�شطلحات  جتدد  على  كمثال  االإجنليزية  اللغة  اأخذنا  ولو 
م�شطلحات  اأنها  على  اإليها  النظر  دون  ر�شمي،  ب�شكٍل  اجلديدة  املفردات 
اأجنبية اأو مبتدعة ي�شتخدمها عامة النا�س، وما عليك �شوى الرجوع اإىل اأحد 
اإ�شافته من كلمات يف  القوامي�س االإجنليزية وقراءة املقدمة لتعرف ما يتم 
ا�شتخدمت يف  التي  الكلمات وامل�شطلحات  اإىل عدد  ي�شار  كل طبعة،  حيث 
الطبعة االأحدث، ويف كل �شنة يتم اإ�شافة املزيد من الكلمات، ومن ذلك على 
�شبيل املثال كلمة غوغل )google( حمرك البحث امل�شهور اأ�شبحت مرادفة 
اأن  لفعل )بحث، يبحث()1( يف االإنرتنت)search(  ف�شاروا يقولن ميكنك 
)1(  الطريف اأن كلمة قوقلة عربية ف�شيحة تعني بحثه اأو قّلبه على وجوهه املختلفة. كما اإن اأحد ال�شحابة 

- ر�شوان اهلل عليهم - يدعى النعمان بن قوقل ، وقيل باأنه �شهد بدرًا )املدقق اللغوي(.
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تبحث عنه )you can google it( ومن باب العلم بال�شيء ف�شنويًا ي�شاف 
قرابة )800( كلمة وم�شطلح جديد اإىل اللغة االإجنليزية.

راأي املوؤلف للمحافظة على اللغة العربية وحمايتها من التهمي�س والتغري ال�سلبي:
اأرى اأهمية النظر يف م�شاألة حظر ا�شتخدام غري اللغة العربية يف جميع املجاالت، 
فكما اأ�شدرت واليات اأمريكية قرارت حتظر ا�شتخدام اللغة االإ�شبانية يف التعامالت 
اليومية مع وجود جاليات كبرية من اأمريكا اجلنوبية؛ حماية للغة االإجنليزية. كما 
اأطالب بحماية اللغة العربية من اأبنائها قبل غريهم؛ الذين ا�شتخدموا لغة اأخرى 
حملها يف موا�شع  دون �شرورة لذلك، فكما اأن امل�شوؤولني �شنُّوا اأنظمة حتافظ على 
ال�شعوديني يف  تدري�س  ومنعوا  اأ�شماء دخيلة،  اأي  املواليد وحموها من  اأ�شماء  نقاء 
مدار�س اأجنبية؛ حفاظًا على لغتهم وثقافتهم، كما منعوا دخول املنتجات التجارية 
ـ لكون ال�شرر يطالني  اأو�شي فقط  اأطالب وال  دون وجود ترجمة عربية، فاأنا هنا 
مبا�شرة ـ  اأن تتخذ اخلطوات نف�شها ومينع ا�شتعمال االأ�شماء االأجنبية يف املجمعات 
ويف  ال�شحفية،  واالإعالنات  واملطاعم،  وامل�شت�شفيات،  الفنادق،  ويف  التجارية، 
املرافق العامة، مع تعريب العلوم املختلفة، وحظر التدري�س بغري اللغة العربية يف 

اجلامعات ال�شعودية. 
واأنا هنا ال اأدعو اإىل منع اللغة االإجنليزية ب�شكل كامل، ولكني ال اأريدها اأن تكون 
اخليار االأول، بل يجب اأن تكون خيارًا ثانيًا، بعد اللغة العربية، بل واأمتنى اأن يكون 
هناك من يتحدث عدة لغات مثل: الفرن�شية واالإ�شبانية واالأملانية، كخيارات ثانوية 

متاحة ولي�س اللغة االإجنليزية فقط. 
وكل ما اأبحث عنه اأن اأ�شمع من موظف اال�شتقبال يف الفندق اأو املطعم اأو يف  
تنبيه  كله  هذا  من  واالأهم  االأم،  بلغتي  طلبي  ويلبي  يحييني  من  الطريان  خطوط 
اأفراد املجتمع على اأهمية اللغة العربية وعدم االن�شياق خلف من يروجون مقولة: 
»اإن من التح�شر والتمدن ا�شتخدام لغة اأجنبية بداًل من اللغة العربية« واأنا اأقول هنا 
اإن االإعجاب بثقافة الغري واالنبهار بها تقود اإىل تقليدها وحماكاتها، وهذا يقود اإىل 
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االن�شهار والتمازج وعدم القدرة على االنفكاك والتخل�س والرجعة، وكل ذلك يقود 
اإىل اندثار الثقافة وتغييبها واإحالل ثقافة اأجنبية مكانها. 

معروفًا  فيه  املنكر  ي�شبح  زمن  ف�شياأتي  ذلك،  الغيورون  يتدارك  مل  واإن 
واملعروف منكرًا، واأظن اأن املتاأمل بداأ يالحظ ذلك من االآن، وكمثال �شغري على ما 
عنيته: هناك فئات من جمتمعانا ال تعيب على اأطفالها عدم حفظ ق�شار ال�شور اأو 
معرفة كيف يتو�شاأ وي�شلي بقدر انتقادهم للطفل الذي ال يتعلم اللغة االإجنليزية 
بلغة  التحدث  على  اأبنائهم  بقدرة  يباهون  االآباء  بع�س  �شاهدت  وقد  مدر�شته،  يف 
اإجنليزية مقبولة، غري مباٍل بعدم قدرة بع�شهم على ا�شتح�شار بع�س ق�شار ال�شور 
القراآنية، واأخ�شى اأن يتطور ذلك الفهم املغلوط لي�شمل املجتمع باأ�شره! وهذه اإحدى 

�شور التغري ال�شلبي التي ال اأريد روؤيتها يف جمتمعنا امل�شلم.
اأبناء املجتمع ووقوفهم �شفًا واحدًا  اأهم احللول تكاتف جميع  اأن من  اأرى  واأخريًا 
موؤازرين وموؤيدين لهذه اللغة احلبيبة العظيمة، ولن يتاأتى ذلك دون ا�شت�شعارهم اأهمية 
اأو بدونه، وال�شبيل الوحيد الإحداث يقظة  املبادرة حلمايتها مما يحاك �شدها بق�شٍد 
اأقوى من الغفوة التي مايزال اغلبنا يغط بها، اأن يقوم الغيورون بالتكاتف واإن�شاء جمعية 
يف  يتمثل  يتحقق،  اأن  اهلل  اأ�شاأل  قدميًا  حلمًا  يل  اأن  اهلل  ويعلم  العربية،  باللغة  خا�شة 
اإن�شاء جمعية با�شم )جمعية ن�شرة العربية( ين�شم حتت لوائها اأبناء العربية كلهم من 
لي�س لهم هّم �شوى منا�شرة هذه  اإىل املحيط، ويقفون �شفًا واحدًا متكاتفني،  اخلليج 
اللغة اجلليلة، وفر�شها واقعًا ال مفر منه، وجعلها خيارًا اأواًل يف جميع �شوؤون حياتنا، واإن 
كّنا مل نتوحد كما يجب حتت مظلة ال�شيا�شة والريا�شة فع�شى اأن توحدنا اللغة العربية 
كما فعلت مع اأ�شالفنا، ويعلم اهلل اأن فيها من القوة ما يكفي لتوحد العامل االإ�شالمي 
يحيط  كما  حولها  ونلتم  ونتحد  نلتفت  متى  ولكن  فقط،  العربي  العامل  ولي�س  اأجمعه، 
فجوة  عن  البحث  يريد  كل  بالنار  الربد  قر�شهم  من  يحيط  كما  اأو  باملع�شم،  ال�شوار 
ليكون اإليها اأقرب، ويعلم اهلل اأين متفائل ب�شكٍل ال حدود له، وقد قمت بحجز ا�شم نطاق 
ملوقع على االإنرتنت لعل وع�شى اأن يكون النواة لعمل جماعي نتكاتف من خالله لن�شرة 

هويتنا واأحد اأ�شباب عزتنا.
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المظاهر الثقافية

احلركة االأدبية والفكرية:
بداية يجدر بي اأن اأو�شح م�شاألة اأراها يف غاية االأهمية وكثريًا ما �شمعتها من 
بع�س االإخوة املح�شوبني على الثقافة حني يطلقون م�شطلح الثقافة والفكر كاحلركة 
الثقافية والفكرية مثاًل وهذا ـ يف ظني ـ ال ي�شح؛ فالفكر جزٌء ال يتجزاأ من الثقافة، 
ولو ا�شتخدمنا م�شطلح االأدب لكان هو ال�شواب؛ الأن االأدب جزء من الثقافة وميثل 
املادة املنتجة وهو املكمل للفكر الذي ميكن اأن نطلقه على االأ�شياء غري املح�شو�شة 
اأو غري امللمو�شة، ومبعنى اآخر الفكر يتمثل يف �شياغة الفكرة اأو العمل وبلورته، ومن 
ثم فهمه بعد طرحه. اأما االأدب فيتمثل يف املنتج نف�شه بغ�س النظر عن �شكله، ومن 
هنا اأرى اأن العمل االأدبي بال فكر ي�شوغه بطريقة اإبداعية، اأو بدون عقول تفهمه 
بعد طرحه ال قيمة له. وكذلك احلال مع الفكر اإن بقي حبي�س العقول ومل يظهر على 

�شكٍل اأعمال اأدبية متنوعة تنهل منها عقول املتلقني فال قيمة لها. 

ت�سنيف املوؤلف ملتلقي املادة العلمية والثقافية:
اأعطي املتلقي الكرمي مثااًل الأزيد  امتدادًا ملا ذكرته يف الفقرة ال�شابقة فلعلي 
الفكرة و�شوحًا فاأقول باأن اأفراد املجتمع مبختلف �شرائحهم وم�شاربهم من املهتمني 

بجانٍب اأدبي اأو علمي اأو بعدة جوانب يعّدون متلقني وهم على ثالثة اأ�شناف: 

ت�سنيف املوؤلف ملتلقي املادة العلمية والثقافية

مطلع: ينهل من تخ�ش�س واحد، وال يهتم كثريًا باملجاالت االأخرىالواعي
مثقف: مطلع على كل ما يجري ويدور يف املجتمع، لكنه ال يطرح اأفكارًا.

يهتم مبجال اأو عدة جماالت، وي�شارك براأيه وقد يتميز بغزارة االإنتاج.املفكر 

يهتم مبجال اأو عدة جماالت، يطرح راأيه كتابة، وله اإ�شهامات ميدانية.امل�سلح
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النوع االأول من املتلقني: الواعي، وينق�شم اإىل ق�شمني اأحدهما ميكن اأن يطلق 
عليه مّطلع؛ فهو متابع ملا يطرح يف جمال تخ�ش�شه اأو غريه من املجاالت ولكنه ال 
بجعبته  ملا  مثقفًا؛  عليه  فاأطلق  الثاين  اأما  االأخرى،  الثقافية  االأ�شكال  ببقية  يهتم 
باالأدب، مطلعًا  للغة، عارفًا  الثقافة فتجده جميدًا  اأ�شكال  العديد من  من فهٍم يف 
الثقافية وهذا  لو مل يغط كافة اجلوانب  الق�شايا االجتماعية املختلفة وحتى  على 
ي�شتحيل؛ الأن الثقافة كما يقول عنها تيلور ذلك الكل املركب الذي ي�شتمل على كل 
�شيء: )معتقدات، تقنيات، اآداب، لغة، وغريها( اإال اأنه  مطلٌع على جوانب كثرية 
منها، ولكن ما يعيب هذا النوع من املتلقني )املّطلع، واملثقف(  اأنه ان�شغل بالتلقي عن 
االإنتاج ف�شارت اأفكاره حبي�شة راأ�شه فهو اأ�شبه ما يكون بالنملة التي جتمع احلبوب 
وتكنزها، كذلك احلال بالن�شبة للمثقف ال ميكن لغريه خا�شة البعيد عنه اأن ينتفع 
بفكره، ورمبا ا�شتفاد جل�شاوؤه من طرحه واأفكاره ولكنها ال ترتجم اإىل اأعماٍل اأدبية 

ترثي ال�شاحة وينتفع بها املتلقون مبختلف اأطيافهم. 

النوع الثاين من املتلقني: املفكر، وهو من وجهة نظري اأعلى درجة من املّطلع 
واملثقف؛ الأنه مع اطالعه وثقافته، فهو يف نف�س الوقت منتج، حيث يعمل عقله يف 
حتليل ما تلقاه، ثم يعيد اأو يبتدع اأفكارًا واآراء جديدة من خالل التاأليف بني االآراء 
التي اطلع عليها، ثم يقوم بعد ذلك باإخراج تلك االأفكار لت�شبح اأعمااًل اأدبية يتلقفها 
املتلقون، وبهذا ت�شتمر احلركة االأدبية والفكرية يف املجتمع، وما مل توا�شل العجلة 
وت�شتمر يف دورانها بني متلٍق ناقد ومفكٍر منتج، واإال فاإن احلركة االأدبية والفكرية 
تتوقف اأو تذبل بح�شب قوة دوران العجلة ومدى تفاعل املتلقني وعددهم، باالإ�شافة 
اإىل وجود بيئة �شحية داعمة لتلك احلركة االأدبية والفكرية وهو حمور حديثي يف 

هذا املبحث، ولكن قبل ذلك لعلي اأتطرق اإىل ال�شنف الثالث من املتلقني. 

النوع الثالث من املتلقني: املُ�شِلح، بغ�س النظر عن ت�شنيفه هل هو اجتماعي 
يكتفي  ال  فهو  املتلقني  بني  منزلة  االأ�شمى  اأنه  اإال  اأم خالفه،  �شيا�شي،  اأم  ديني  اأم 
مبتابعة ما يدور يف جمتمعه وما يطرح من اأفكار وما ي�شتجد من ق�شايا ويطراأ من 
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اأحداث، وال حتى قيامه بعر�س اأفكاره وطرحها للمتلقي كما يفعل بقية املفكرين، بل 
اإنه يتجاوز ذلك اإىل قيامه باأعمال ون�شاطات يف جماله اأو اأكرث من جمال يف �شبيل 
حتقيق تلك االأفكار ون�شرها بني النا�س وحتفيزهم والعمل على اإقناعهم ليتبنوها 
وي�شعى  جدًا  دقيق  ولكنه  اأقل  يكون  رمبا  الفكري  فاإنتاجه  هنا  ومن  بها،  وياأخذوا 
بكل ما اأوتي من قوة لتاليف اخلطاأ مهما كان �شغريًا؛ الأن ذلك لو حدث ف�شيف�شل 
الفكرة ليبحث  م�شروعه وي�شقطه، وهو يف هذا اجلانب يخالف املفكر الذي يلقي 
عن اأخرى وال ي�شريه اأ�شابت تلك الفكرة اأم اأخفقت تلقفها املتلقون اأم اأهملوها، 
فهي بالن�شبة له فكرة ولي�شت م�شروعًا، ومتى ما حتولت الفكرة مل�شروع و�شعى املفكر 
وموقف  الفكرة  بح�شب  املف�شدين  ورمبا  امل�شلحني  اإىل خانة  يتحول  فاإنه  لن�شرها 

ال�شريعة االإ�شالمية منها.

وال اأن�شى اأن اأ�شري هنا اإىل الب�شطاء والعامة من النا�س وهم اأولئك الذين واإن 
من  تلقيهم  اأن  اإال  متنوعة  حراكات  من  ال�شاحة  يف  يدور  مبا  اهتمامات  لهم  كان 
خالل ما يطرح بو�شاطة و�شائل االإعالم املختلفة واآراءهم ُتبنى، وتوجهاتهم حُتدد، 
بح�شب ما يطرحه املفكر الذي اتخذوه رمزًا وقائدًا وراأى معظمهم اأن احلق يجري 
املعيار  ال�شريحة هي  �شواه فهو خطاأ، وهذه  اأما ما  يقوله �شواب،  ل�شان، فما  على 
اأي جمتمع، ويرى بع�س املفكرين يف زيادتها ك�شبًا  اأو تخلف  احلقيقي ملدى تقدم 
تفكري من خالل جتيي�س عواطفهم  دون  يريد  التي  بالطريقة  ليقود اجلماهري  له 
يتكبدها  التي  واملادية  املعنوية  اخل�شائر  من  الرغم  على  لقمع خمالفيه،  و�شحنها 
وهذه  �شليم  ب�شكل  يطرحه  ما  تتذوق  ال  التي  ال�شريحة  تلك  زيادة  حال  يف  املفكر 
و�شائل  خالل  من  يقول  مبا  تكتفي  بل  اإنتاجه  تقتني  ال  اأنها  كما  معنوية،  خ�شارة 

االإعالم املختلفة، ويف هذا خ�شارة مادية.   

الع�شر  منذ  اإن�شان اجلزيرة  التي عرفها  والفكرية  االأدبية  اإىل احلركة  اأعود 
اجلاهلي وبرع خاللها يف ال�شعر العربي الذي يعد اأحد االأ�شكال االأدبية والفكرية، 
وحني اأوحي اإىل حممد ×، بهر الن�س القراآين املقد�س اأرباب اللغة يف تلك الفرتة 
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وبرزت معه اخلطابة باالإ�شافة اإىل ا�شتمرار قيمة ال�شعر، ويف ذلك يقول الر�شول 
- عليه ال�شالم- يف احلديث الذي يرويه كعب بن مالك: )اإن املوؤمن يجاهد ب�شيفه 
ول�شانه والذي نف�شي بيده لكاأن ما ترمونهم به ن�شح النبل)1(( وهذا دليل على اأهمية 

وقيمة العمل االأدبي وتوظيفه يف حماربة االأعداء بجانب ال�شالح. 
اأهمية العمل االأدبي وقيمته عند العرب  اأوردته �شلفًا لي�س �شوى دليل على  ما 
منذ القدم ولو يت�شع املجال لال�شتفا�شة لفعلت، ولكني اأكتفي مبا ذكرت ك�شاهد، 
عليه  البالد  موؤ�ش�س  ـ  العزيز  عبد  امللك  عهد  واالأدباء يف  االأدب  حال  على  واأعرج 
رحمة اهللـ  حيث عرف عنه تقديره واحرتامه لرجال العلم واالأدب، وت�شجيعهم على 
اأهلها عط�شى  التي كان  الفتية خا�شة الهجر اجلديدة  اأبناء اململكة  لتعليم  التفرغ 

للنهل من ينابيع املعرفة بكافة اأ�شكالها خا�شة العلوم الدينية منها. 
ذلك  يف  ـ  �شلطنته  اإىل  ي�شم  حني  العزيز  عبد  امللك  لطريقة  اأعر�س  ولعلي 
الوقت ـ مدينة اأو منطقة جديدة، واأ�شت�شهد باملدينة املنورة كاأحد النماذج، فبمجرد 
1344هـ  �شنة  االأول  ربيع  �شهر  يف  ـ  اهلل  رحمه  ـ  العزيز  عبد  امللك  اأهلها  بايع  ما 
العلم  للمدينة بدعم حلق  واليًا  الذي ُعني  ابنه االأمري حممد  )1925م( حتى قام 
يف امل�شجد النبوي، وفتح مزيٍد من املدار�س احلكومية وت�شجيع املجال�س الثقافية، 
كما قام با�شتقطاب العلماء من خمتلف البلدان االإ�شالمية للتدري�س يف حلق احلرم 
وباجتماع اأولئك العلماء �شار هناك مزيج ثقايف متنوع من اأقطار اإ�شالمية عديدة 
كال�شام وم�شر واملغرب العربي وغريها، وهذا اأ�شهم يف توافد الطالب من خمتلف 
اأرجاء اململكة للدرا�شة على اأيدي اأولئك العلماء الذين تخ�ش�شوا يف خمتلف العلوم 
واالآداب، ومل تكن حلق احلرم النبوي تقت�شر على جماٍل بعينه بل كانت ت�شتمل على 
عدة جماالت: بدءًا بالقراآن الكرمي، والتف�شري، وال�شنة النبوية املطهرة، وعلوم اللغة 

العربية املختلفة. 

ما ذكرته عن املدينة اأراه اأمنوذجًا لعدٍد غري قليل من املدن ال�شعودية والكيفية 
التي جرت بها النقلة االأدبية والطفرة الفكرية التي �شهدتها حياة املجتمع ال�شعودي 

)1(  م�شند االإمام اأحمد، احلديث رقم )27218(
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بعد توحيد هذه البالد مبا�شرة، واإن مل يكن املجال ي�شمح يف ذلك الوقت بتغطية 
املدن  وبع�س  املنورة  املدينة  مع  عملت  التي  الطريقة  بنف�س  اململكة  اأرجاء  كافة 
اأنهوا  االأخرى ممن  واملدن  الهجر  اأبناء  توافد  دون  يحل  اأن هذا مل  اإال  الرئي�شية، 
احلرام  امل�شجد  كحلق  الكبرية  املراكز  تلك  من  للنهل  االأويل  وتعليمهم  درا�شتهم 
والتي  الوقت  املتقدمة ذلك  العلمية  املراكز  بع�س  اإىل  باالإ�شافة  النبوي،  وامل�شجد 
كان تاأ�شي�شها متاأخرًا حني نقارنها بحلق احلرم ومنها دار  التوحيد التي تاأ�ش�شت 
اأثرت احلركة االأدبية  اأخرى  اإىل معاهد علمية  �شنة 1367هـ )1948م( باالإ�شافة 
االهتمام  نف�س  اأخرى  مدن  لقيت  كما  البالد.  اأرجاء  كافة  يف  ال�شعودية  والفكرية 
الذي لقيته مدينة ر�شول اهلل - عليه ال�شالم- من الناحية الثقافية ومنها حمافظة 
الطائف التي �شهدت ن�شاأة اأول مكتبة يف العهد ال�شعودي �شنة 1362هـ )1943م(، 
باالإ�شافة اإىل مكتبة املوؤيد التي اأن�شئت �شنة 1365هـ )1946م( والتي كانت مبثابة 
منتدى للمثقفني من اأرجاء اململكة ومن اجلزيرة العربية، حيث يتدار�شون البالغة 
و�شنوف االأدب والتاريخ حتى تاأ�ش�س النادي االأدبي عام 1395هـ )1975م(، اأ�ش�شه 
العبادي وحممد خلف  وعلي  الزيد  الدكتور حمد  الطائف منهم:  مثقفي  عدد من 
االأدباء، وكانت قبل ذلك  املهنا ونخبة من  الزايدي وحممد �شعيد كمال وعبداهلل 
كله قد اتخذها امللك عبد العزيز م�شيفًا منذ �شنة 1343هـ )1924م( واأ�شهم ذلك 
يف النه�شة االأدبية التي �شهدتها تلك املحافظة حيث كان رحمه اهلل يجمع االأدباء 

وال�شعراء)1(. 
يعقد يف �شباح  للعلماء  االأول خ�ش�س  العزيز جمل�شان:  للملك عبد  كان  كما 
يوم اخلمي�س من كل اأ�شبوع تقديرا للعلم واأهله. والثاين عام جلميع اأفراد الرعية، 
وهذا املجل�س مفتوح ملن اأراد اأن ي�شلم على امللك اأو يطلب منه معونة اأو يتظلم من 
اأحد، ومل يقت�شر املجل�س على هذا االأمر بل كان منربا ثقافيا من الدرجة االأوىل، 
العامة وال�شيا�شية واالجتماعية وغريها والتعليق عليها، ومكانا  وم�شدرًا لالأخبار 

)1(  نقلته بت�شرف من حوار اأجرته �شحيفة الريا�س مع الكاتب واملوؤرخ / عي�شى علوي الق�شري، ون�شر يف 
عددها ذي الرقم 14767 ال�شادر بتاريخ 1428/11/30هـ.
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لالأدب وال�شعر حيث تلقى فيه بع�س الق�شائد، وكان اأي�شا جمل�شا للق�شاء واالإدارة 
واحلكمة)1(. 

اأن  املهم  من  اأن  اأرى  ال�شعودي  املجتمع  لدى  والفكر)2(  االأدب  عن  اأحتدث  وحني 
املجتمع  على  حديث  اأنه  املتلقني  بع�س  يظن  الذي  الفكري  احلراك  بع�س  اإىل  اأتطرق 
الفكري منذ فرتة ما قبل  بتق�شيم هذا احلراك  لي�س كذلك. وقد قمت  ال�شعودي وهو 
التاأ�شي�س بقليل حتى يومنا هذا اإىل اأربع مراحل، وهذه املراحل تخدم متلقي الدرا�شة 
يف ت�شور �شيٍئ من املتغريات الثقافية، مع العلم اأنه باالإمكان التو�شع يف تق�شيم املراحل 
لت�شمل جوانب كثرية مل اأ�شر اإليها وقد ق�شدت من ا�شت�شهاداتي ونقوالتي اإعطاء مناذج 

للمتغريات الثقافية يف جانبي )الفكر واالأدب(، وقد كانت املراحل على النحو التايل:

املرحلة االأوىل للتغري الثقايف: 1340هـ اإىل 1380هـ )1921م( 1961م(
كاحلداثة)3(  ـ  اليوم  حتى  متداولة  زالت  ما  فكرية  م�شطلحات  عرفت  حيث 

يف  العزيز  عبد  امللك  )منهج  بعنوان  مقالة  1429/9/1هـ  بتاريخ   317 العدد  الوطني  احلر�س  جملة    )1(
تاأ�شي�س اململكة العربية ال�شعودية( للكاتب من�شور بن �شالح اليو�شف.

)2(  اأرى اأن االأدب ميثل املادة الثقافية باأنواعها، اأما الفكر فهو من ي�شنع املادة االأدبية ويتلقاها وينتقدها.
)3(  احلداثة مفهوم �شائك كٌل يراه بطريقته ومن ال�شعب جدًا اأن جتد جمموعة من الباحثني يتفقون على 
تعريف له، وبناء عليه تختلف طرق التعاطي مع هذا املفهوم بح�شب نظرة ال�شخ�س للحداثة والتعريف 
الذي يتبناه ويرى اأنه منا�شب له ، فعلى �شبيل املثال حني هاجم الدكتور عو�س القرين احلداثيني يف كتابه 
احلداثة يف ميزان االإ�شالم، كان يرى باأن اأ�شل احلداثة ون�شاأتها مذهب فكري غربي، انتقل اإىل بالد 
امل�شلمني، واأن احلداثيني العرب حاولوا ب�شتى الطرق والو�شائل اأن يجدوا حلداثتهم جذورًا يف التاريخ 
اأو ماجن مثل : احلالج، وابن  اأو فا�شق  اإال من كان على �شاكلتهم من: ملحد  اأ�شعفهم  االإ�شالمي، فما 
عربي، وب�شار، واأبي نوا�س، وابن الراوندي، واملعري، والقرامطة، وثورة الزجن، وي�شيف القرين: باأن كل 
ما يقوله حداثيونا، لي�س اإال تكرارًا ملا قاله حداثيو اأوربا واأمريكا، ورغم �شياحهم وجعجعتهم باالإبداع 
اليونان  وثنية  اأّمـا  وتراثه،  االإ�شالم  على  اإال  يطبق  ال  اأنه  اإال  ـ  ي�شمونه  كما  ـ  والنمطي  لل�شائد  والتجاوز 
واأ�شاطري الرومان واأفكار مالحدة الغرب، حتى قبل مئات ال�شنني، فهي قمة احلداثة وبذلك فهم جمرد 
نقلة لفكر اأعمدة احلداثة يف الغرب. وبنف�س املعنى يفهمها اآخرون كالنحوي والبازعي، بل اإن هناك من 
يقول اإن من معاين احلداثة اإق�شاء الدين من احلياة الأنه قائم على غيبيات ال ميكن التثبت منها. وعلى 
اجلانب االآخر يقف الدكتور عبد اهلل الغذامي الذي ي�شر على اأنه لي�س للحداثة تعريف حمدد، ويذكر 
االأفكار  ت�شمل  كلية  فكرية  اأن احلداثة حالة  ال�شعودية(:  العربية  اململكة  كتابه )حكاية احلداثة يف  يف 
والوعي مثلما ت�شمل اأمناط املعا�س واالإدارة، ولكل بيئة اجتماعية اأو فكرية تعريفها اخلا�س بها ، بل اإن 

لكل حداثي تعريفه اخلا�س به الذي ال ي�شرتك فيه معه اأحد �شواه، فمثاًل اأدوني�س، وزوجته خالدة =
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عرفت  حيث  الفكرية  النقالت  تلك  راأ�س  على  تاأتيان  اللتان  ـ  احلداثة)1(  بعد  وما 

�شعيد ا�شتغال باحلداثة، ولكل منهما تعريفه اخلا�س، بل اإن اأدوني�س نف�شه يقدم تعريفات متنوعة، تبلغ   =
اأحيانا حد التناق�س، ويب�شط الغذامي معنى احلداثة فيقول: اإنها التجديد الواعي. ومن هنا فاأنا اأظن 
باأن احلداثة التي ي�شتخدمها املفكر ال�شعودي ذو الفطرة ال�شليمة تختلف بالتاأكيد عن تلك التي يتبناها 
املفكر الغربي امللحد، اإذا ا�شتثنينا كتابات عبد اهلل الق�شيمي. واأرى باأن احلداثة ـ حتى لو اختلف معي 
اإال الوجه القدمي ملا يتبناه املتحررون ال�شعوديون يف زمننا الراهن، فاأنت اإن  ـ ما هي  بع�س املخت�شني 
اأخذت الليربالية ال�شعودية وق�شتها بالليربالية الغربية �شتجد البون �شا�شعًا، واأظن ال�شيء نف�شه بالن�شبة 
للحداثة الغربية واحلداثة ال�شعودية التي ال تختلف حداثتها عن ما بعد حداثتها. ولهذا فاإن جميع االأدباء 
واملفكرين ال�شعوديني الذين اأ�شت�شهد بهم يف هذا الكتاب، )با�شتثناء من �شرح بكالم يخرج عن امللة 
لتدخل  ومطالباتهم  يكن حتررهم  ومل  وقته  م�شيطر يف  ن�شٍق  متحررين من  �شوى  اأراهم  ال  باالإجماع( 
�شمن املفهوم الذي يتبناه القرين، الذي راأى احلداثة مبفهومها الغربي، ولكن اأظن من االإن�شاف اأن 
ال نطبق ذاك املفهوم على من ي�شهد اجلماعة وي�شوم وي�شلي ويظهر حمبته واإخال�شه لدينه ووطنه 

وي�شعى لالإ�شالح والتغيري والتجديد بطريقة ال تتنافى مع الدين، حتى ولو تنافت مع النمطية ال�شائدة.
)1(  امتدادًا حلديثي حول احلداثة واختالف االآراء حولها، رغبت اأن اأعطي القارئ الكرمي اأحد االآراء التي 
بحثه  الكرمي يف  العبد  بن ح�شن  را�شد  الدكتور  يقول  بعد احلداثة، حيث  وما  ملفهوم احلداثة  تطرقت 
يقلل من  اأو  الغيبيات  يرف�س  ال  بعد احلداثي  ما  املنهج  باأن  التعليم:  بعد احلداثة يف  ما  باأثر  املو�شوم 
اأو حقائق مطلقة،  اأنها حق،  لي�س على  لكن  ي�شجعها،  بها ورمبا  بل يعرتف  تفعل احلداثة،  قيمتها كما 
بل على اأنها ثقافة �شكلتها منظومة اجتماعية خا�شة. ويجب اأن ال تتعدى اإطار تلك املنظومة. فموقف 
على  الدين  اإىل  تنظر  احلداثة  اأن  حني  ففي  احلداثة.  موقف  عن  يختلف  الدين  من  احلداثة  بعد  ما 
اأنه اأمر غري علمي، حيث اإنه قائم على افرتا�س وجود كائنات غيبية )ميتافيزيقية( ال تدخل حتت ما 
ميكن التحقق منه  باحلوا�س واإدخاله حتت نطاق التجربة، فاأ�شبح يف ح�س احلداثيني اأن الدين خرافة 
مبعنى اأنه مناق�س للعلم. اأما مذهب ما بعد احلداثة فريى �شحة جميع االأديان. ال من حيث اإنه يعرتف 
بالوحي اأو بوجود االإله، بل من حيث اأنها جميعا بنى ثقافية، وال اأحد ميلك اأن يحكم عليها باأنها خطاأ. 
فكل اأ�شحاب دين يعّد دينهم حقًا بالن�شبة لهم. لذلك ال حتارب ما بعد احلداثة االأديان بل ت�شجعها، 
باأي �شكل كانت، وتدعوا للتعاي�س بني االأديان جميعها دون ا�شتثناء، وترى اأنها �شوا�شية، اإذ اإنها ترى اأنه 
لي�س لدى اأحد معيار مطلق ميكن اأن يقا�س به الدين احلق من الباطل. ومن املهم اأن اأنوه هنا عن اأن 
من يفهم منه مثل هذا الكالم يجب اأن ي�شتو�شح مراده واأن يبني له من خالل النقا�س واحلوار الهادف، 
باأن هذا الكالم حول االأديان ال ي�شح، واأنها لي�شت �شوا�شية كما يقول ما بعد احلداثيني، والكالم يف هذا 
يحتاج لتف�شيل، ولي�س املقام ي�شلح له، ولكني اأن�شح اأ�شداد احلداثة بالرتوي وعدم اال�شتعجال، كما 
اأ�شري على من اندفع من اأن�شار احلداثة وما بعدها مبزيٍد من التب�شر ومناق�شة العلماء يف كل ما يتعلق 
باالأمور ال�شرعية، فاإن وجدت خالفًا فال حرج باأن تاأخذ بالقول الذي تطمئن به نف�شك، اأما اإن كان االأمر 
جممعًا عليه فالزم اجلماعة وال تتخلف عنها وتذكر اأن )الذئب ياأكل من الغنم القا�شية(. وهذا ال ينازع 

حق الباحثني واملفكرين واملبدعني يف االبتكار والتجديد ولكن وفق ال�شوابط ال�شرعية.
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اأبرز روادها يف تلك الفرتة  ـ وكان  االأوىل منذ عهد امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل 
االأديب حممد ح�شن عواد)1( ، الذي يقول عنه علي الدميني: »وحني اأفتح �شفحات 
التاريخ الذي مل اأعاي�شه، فاإنني اأود االإ�شارة اإىل جتربة رائد التجديد والنزوع نحو 
الذي عرباَّ عن ذلك  املرحوم حممد ح�شن عواد  االأ�شتاذ  وهو  احلداثة يف بالدنا، 
واجلمايل  الثقايف  موقفه  تبعات  واحتمل  ونافح عنه،  نحو احلداثة  الت�شوف احلي 
وال�شيا�شي. وحماولته بح�شب ال�شاعر اإبراهيم احل�شني بخطاب اإخراج املجتمع من 
مع�شلة التمركز حول الذات، واأن يوؤ�ش�س منذ زمن بعيد خللق مناخ ثقافة احلوار 
والعقالنية واالنفتاح على االآخر، ولكن قوى املحافظة اأفرادا وجماعات واأدت تلك 
كتابه  منع  حيث  �شاحبها،  �شد  �شعواء  حملة  وقادت  املبكرة،  العقالنية  ال�شرخة 
من التداول، وكاد ان يودع ال�شجن لوال تدخل بع�س العقالء، ح�شب ما اأورده �شياء 
عزيز يف حوار معه ملجلة الن�س اجلديد«.)2( ويذكر املوؤرخون اأن حممد ح�شن عواد 
قد خا�س يف حياته العديد من املعارك االأدبية احلامية التي اندلعت يف احلجاز بني 
املجددين والتقليديني، وفيما بني املجددين اأنف�شهم، لعل اأ�شهرها �شجاله احلامي 
وقد  القادمة.  ال�شفحات  ل�شيٍء من حياته يف  �شاأعر�س  الذي  ـ  �شحاتة  مع حمزة 
عّر�شته جراأة طرحه اإىل تكفري املوؤ�ش�شة الدينية الر�شمية له واملطالبة بنفيه اإىل 
خارج البالد بعد طرحه لكتاب خواطر م�شّرحة.)3(  بل و�شل االأمر اإىل قيام بع�س 

بها عام 1401هـ  )1(  حممد ح�شن قا�شم عواد، من مواليد حمافظة جدة عام 1324هـ )1905م( وتويف 
1373هـ  ال�شورى  مبجل�س  ع�شًوا  كان  االأوائل،  ال�شعوديني  ال�شعراء  اأبرز  من  واحدًا  يعّد  )1981م( 
)1954م( ورئي�شًا لتحرير جملة احلج 1375هـ )1956م(، و�شارك يف تاأ�شي�س النادي االأدبي بجدة الذي 
كان نواة ملا اأن�شئ من نواد اأدبية فيما بعد يف اململكة. له عديد من الدواوين، منها: اآما�س واأطال�س، ويف 
االأفق امللتهب، وقمم االأوملب وغريها الكثري من الدواوين ال�شعرية، من اأبرز موؤلفاته: )خواطر م�شرحة( 
�شدر عام 1345هـ )1926م(، ويعد من ال�شعراء ال�شاعني للتجديد يف الق�شيدة العمودية، عّد واحًدا من 
رواد ق�شيدة التفعيلة ومن رواد حركة التنوير. انظر )معجم البابطني ل�شعراء العربية يف القرنني التا�شع 

ع�شر والع�شرين(.
بتاريخ  البحرين  وكتاب  اأدباء  رابطة  ملتقى  يف  كمحا�شرة  الدميني  علي  األقاها  ورقة  من  مقتطف    )2(
بتاريخ  ال�شادرة  الثقافية  املجلة  من   41 العدد  يف  منها  �شيء  ن�شر  )2003م(.  1424/10/21هـ 

1424/11/6هـ )2003م(.
)3(  املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا( حممد ح�شن عواد.
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اأو  االأقل  على  �شجنه  اأو  عواد  براأ�س  يطالب  العزيز  عبد  امللك  مبرا�شلة  معار�شيه 
نفيه ب�شبب اأفكاره، اإال اأن امللك اأحال الر�شالة اإىل نائبه يف احلجاز اآنذاك-االأمري 

في�شل- فكان رده اأن الفكر يقارع بالفكر.)1( 

وال�شجن  والنفي  بالتكفري  واملطالبة  املعار�شة  تلك  �شبب  عن  ت�شاءلنا  ولو 
لوجدناها تت�شح اأواًل من فكر حممد ح�شن عواد الذي يقول يف كتابه املثري للجدل 
)خواطر م�شرحة( »كم جلبت لنا من امل�شائب تلك العمائم امل�شيدة فوق الروؤو�س«، 
عادات  على  الدخيل  احلجاب  باأيديكن  »زحزحن  للن�شاء:  يقول  اآخر  مو�شٍع  ويف 
العرب ومبادئ الدين«.)2( بينما يراها الدكتور �شحمي الهاجري، من وجهة اأخرى 
فيها الكثري من الت�شامح والتربير لعواد حني يكتب قائاًل: بعد �شالة الظهر يف اأحد 
اأيام عام 1345هـ )1926م(، وقف مدير مدر�شة الفالح بجدة ال�شيخ ح�شني مطر، 
واأعلن اأمام الطالب اأن حممد ح�شن عواد كان تاجا على راأ�س هذه املدر�شة، ولكنه 
بعد اأن اأ�شدر كتابه )خواطر م�شرحة( فقد مكانته فيها. كانت هذه هي اللحظة 
الفا�شلة وال�شرارة االأوىل يف خطاب التنوير النقدي واالإبداعي، حيث تك�شف عبارة 
كان  الوقت،  ذلك  يف  املجتمع  حتكم  التي  املنظومة  ا�شتغال  كيفية  املدر�شة  مدير 
وقد  اأما  )اإك�ش�شوار(،  جمرد  اأي  املدر�شة(  راأ�س  على  )تاجا  يظل  اأن  للعواد  يراد 
ولكن  ال�شكلية.)3(  امليزة  هذه  حتى  فقد  قد  فاإنه  ال�شائدة  للمنظومة  بعمق  تعر�س 
بني هذا وذاك يتحدث عواد بنف�شه فيقول: وجدنا يف تعاليم ال�شيخ حممد بن عبد 
الوهاب النور واحلرية واالإ�شراق وال�شراحة، واأخذ الدين كرباط ونظام، ووجدنا 
يف تعاليم مدر�شي مدر�شة الفالح العبث واإ�شافة اخلرافات والتزيدات واملزايدات 
التي ما اأنزل اهلل بها من �شلطان. ويعلق الدكتور الهاجري على ذلك فيقول: كانت 

بتاريخ  االإنرتنت  على  موقعها  يف  ون�شرته  نيوف  حيان  حمررها  بوا�شطة  العربية  قناة  اأجرته  حتقيق    )1(
1430/10/4هـ )2009م( مع جمموعة من املوؤرخني، وكان بعنوان )م�شرية الكتاب ال�شعودي يف عهد 

موؤ�ش�س الدولة ال�شعودية الثالثة امللك عبدالعزيز اآل �شعود(.
)2(  حتقيق قناة العربية )مرجع �شابق(.

)3(  مقالة للدكتور �شحمي الهاجري ن�شرت يف جملة اجلزيرة الثقافية االثنني 1425/9/4هـ العدد 81.
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البالد يف حالة تاأخر �شديد، ويكفي للتدليل على ذلك اأن العواد يف هذا الكتاب كان 
اأو بور �شودان؛ وهذا  اأو ال�شوي�س،  اأ�شمرة،  اأن تكون جدة واأهلها يف م�شتوى  يتمنى 
جعل امللك عبد العزيز ينتهج �شيا�شة واقعية مبنية على معرفته العميقة بتعقيدات 
وبناء  املتدرج،  الهادئ  االإجناز  نحو  فاجته  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  املعادلة 
اأف�شل  حياة  اإىل  املتطلعة  احلية  ال�شعب  قوى  األهم  مما  حديثة  اأ�ش�س  على  الدولة 
وجاء ذلك على امل�شتوى االإجرائي باإعطاء هام�س من احلرية لالأدباء ال�شبان ات�شح 
اأ�شبح  اأثره يف تعبرياتهم. ويقول العواد يف ا�شرتجاعه لذكريات تلك الفرتة: لقد 
هناك عملية فرز، وروحية جديدة يف البالد، مع وجود حالة جديدة خلقتها رغبة 
ال�شلطة ال�شيا�شية يف اإر�شاء دعائم الدولة النا�شئة، وي�شيف: ولكن انفتاح ال�شلطة 
ال�شيا�شية، يقابله انغالق اجتماعي �شديد، وبالرغم من اإرادة قومي جتراأت، وهذا 
اجتماعي،  ت�شامح  يقابله  يكن  الدولة مل  وفرته  الذي  اأن هام�س احلرية  يدل على 
وهو ما عناه العواد حني و�شف نف�شه يف مو�شع اآخر من كتابه باأنه كاتب حجازي 
حمدود احلرية، ولكن حني يكون تغول املجتمع �شديدا �شد الفرد، اأو جمموعة اأفراد 
متجان�شني، يتحول جزء من تغول الدولة يف العادة اإىل مناف�شة تغول املجتمع، الأنه 
ال يجتمع �شيفان يف غمد، ويف هذه املنطقة تلتقي بامل�شادفة البحتة م�شلحة هوؤالء 
االأفراد املتنورين مع م�شلحة الدولة، كان هذا ما حدث يف تلك الفرتة، ولذلك كان 
امل�شتقلة،  �شخ�شيتهم  االأدباء  من  املجموعة  لهذه  لتكون  مواتيا  ال�شيا�شي  الظرف 

و�شوتهم امل�شموع، حتى ولو كان معاك�شا لعادات املجتمع وممار�شاته.)1( 

ومن يذكر حممد ح�شن عواد، البد اأن يذكر رفيقه وخ�شمه حمزة �شحاتة)2(، 
الذي ولد يف مكة املكرمة عام 1328هـ )1909م( وكان من رواد احلداثة واملوؤ�ش�شني 

)1(  مقالة للدكتور �شحمي الهاجري، )مرجع �شابق(.
)2(  حمزة �شحاتة  �شاعر واأديب �شعودي من رواد ال�شعر احلداثي يف اململكة، من اأبرز موؤلفاته الرجولة عماد 
اخللق الفا�شل- حما�شرة اأخالقية، ن�شرتها دار تهامة عام 1401هـ )1981م(، رفات عقل- نرث فل�شفي 
رائد، حمار حمزة �شحاتة - نرث فل�شفي، اإىل ابنتي �شريين- حتفة يف اأدب الر�شائل الرومان�شية، اإ�شافة 

اإىل العديد من الق�شائد واالأعمال النرثية الفل�شفية واالآراء الفكرية. )املو�شوعة احلرة، ويكيبيديا(.
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لها، وكتبت عنه حليمة مظفر ت�شف فحولته وغزارة ما لديه: باأنه األقى حما�شرة 
و�شمها بـ )الرجولة عماد اخللق الفا�شل( يف جمعية االإ�شعاف اخلريي مبكة املكرمة 
منذ ما يزيد عن ن�شف قرن ا�شتمرت خم�س �شاعات، وكان حينها يف الثالثني من 
عمره، وهو ما اأثار اندها�س �شيوخ ومثقفي تلك الفرتة يف بالغة الرجل رغم �شغر 
�شنه، حتى اأن احل�شور كانوا قد �شفقوا له اأكرث من 30 مرة بح�شب اإ�شارة �شديقه 
االأديب الراحل عزيز �شياء وكان ذلك دليال اأكيدا على ما حمله الرجل من اأبعاد 

فكرية عبقرية مل ُيعن بها.)1(

يقول حممود عبد الغني �شّباغ: اأهديت ال�شاعر اأدوني�س خمتارات اأدب الرواد 
بال�شعودية، لياأتي ات�شاله فيما بعد، ُمنوهًا بقراءته لديوان حمزة �شحاتة كاماًل، 
وعنها يقول يف �شهادة تبدو جوهرية وحا�شمة، اإىل اأن »حمزة �شحاتة اأهم من كل 
�شوقي،  اأحمد  قيمة  من  �شنفه  اإذا  يبالغ  ال  اأنه  ُم�شيفًا،  �شعراء م�شر يف فرتته،  
ال�شهادة  تلك  اأهمية  ويعلل �شباغ  يبزهما«.  اإن مل  وحممد مهدي اجلواهري، هذا 
جماالت  يف  الراهن،  وقتنا  يف  احلداثة  مثقفي  اأكابر  كاأحد  قيمه  من  الأدوني�س  ملا 
�شباغ:  وي�شيف  وُم�شاءلته.  الرتاث  نقد  ويف  االإبداعي  واالبتكار  والفكر،  ال�شعر، 
يفقد  اأن  ي�شح  وال  احلداثة،  �شميم  يف  يتمو�شع  ال�شعري  �شحاتة  حمزة  بيان  باأن 
مكانته املركزية يف االأدب العربي؛ فقط الأجل جهل امل�شهد العربي مب�شادر االأدب 
احل�شاري  على  انفتاحه  يف  تكمن  ال�شحاتة  لدى  ال�شعر  حداثة  اأن  كما  ال�شعودي، 
الفكرية  جتلياتها  بكل  ال�شعري،  بيانه  َمثَله  الذي  النه�شة،  م�شروع  ويف  املُتنوع. 
وال�شيا�شية واالأيديولوجية. اإن �شعره كان تاأ�شي�شًا، ال جمرد تعبري. اإذ يختلف �شعر 
ال�شحاتة، عن �شعِر اأغلب الرواد، يف اأنه مل يكن و�شيلة تب�شري ب�شوء ما، بل كان هو 

ال�شوء نف�شه. 

)1(  انظر مقالة بعنوان )حمزة �شحاتة بطل اخلطيئة والتكفري رحل اإىل ال�شماء حامال غربته معه( ن�شرت 
يف �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 9969 ال�شادر بتاريخ 1427/2/14هـ )2006م(.
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وتخو�س  والنمط،  الن�شق  ُتربك  التي  اخلاّلقة  االأ�شئلة  �شاحب  كان  ال�شحاتة 
املغامرات ال�شعرية والنرثية الكربى. فال ت�شالح اأطر الثقافة ال�شائدة على ح�شاب 
ال�شروري احل�شاري، ويورد ال�شّباغ و�شية اأدوني�س: اأن نعتني بال�شحاتة، ويذكرها 
ن�شيًا: »لديكم هذا العمالق. اأخرجوه من عزلته، جالٌب للح�شرة اأن تبقوه ُعر�شة 
يدّي،  على  ي�شّد  اأدوني�س  كان  بقوله:  مقالته  �شّباغ  يختم  ثم  والتهمي�س«.  للطم�س 
بكم  منوٌط  امل�شتقبل  اأمل  »اإن  دائمًا:  املُتفائلة  املُحّلقة  ال�شابة  روحه  كما  ُمبتهجًا، 
مع�شر النا�شئة وال�شبان، ال تلتفتوا ملثبطات التقليديني وال تنتظروا مبادرات املوظفني 

يف موؤ�ش�شات الثقافة الر�شمية«.)1(  

اإال متى كان �شوتها قويا، و�شوتها  اأقوال حمزة �شحاتة: )الرذيلة ال تنت�شر  ومن 
الرجل م�شدر  القوة يف  وقوله: )كانت  الف�شيلة.(  بوق  اإذا نفخت يف  اإال  قويا  يكون  ال 

االإعجاب والتقدي�س، والقوة ما تعرف الهوادة يف تاأمني �شبيل حياتها ومطالبها(.)2(

وحني احلديث عن االأدب والفكر وحتى احلداثة البد من االإ�شارة اإىل عبد اهلل 
بن علي الق�شيمي)3(، الذي يحتار كثريون يف ت�شنيفه؛ فهل ميكن اأن ي�شنف على 

)1(  مقالة بعنوان مئوية حمزة �شحادة، و�شهادة اأدوني�س، للكاتب حممد عبد الغني �شّباغ، ن�شرت يف �شحيفة 
الوطن العدد 3252 ال�شادر بتاريخ 1430/9/4هـ.

)2(  هذه االأقوال وردت يف خطبته ال�شهرية )الرجولة عماد اخللق الفا�شل( التي كما ذكرت اأم�شى خم�س 
�شاعات كاملة وهو يلقيها. نقاًل عن املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(

منها  ف�شل  ولكنه  )1947م(،  1356هـ  عام  القاهرة  يف  االأزهر  بجامعة  الق�شيمي  اهلل  عبد  التحق    )3(
ب�شبب تاأليفه لكتاب )الربوق النجدية يف اكت�شاح الظلمات الدجوية( ردًا على مقالة عامل االأزهر يو�شف 
الدجوي )التو�شل وجهالة الوهابيني( املن�شورة يف جملة نور االإ�شالم ال�شادرة عام 1350هـ 1931م، له 
العديد من املوؤلفات املثرية للجدل وعلى راأ�شها كتاب هذه هي االأغالل، وكتاب �شيوخ االأزهر والزيادة يف 
االإ�شالم، وكتاب الف�شل احلا�شم بني الوهابيني وخمالفيهم، وكتاب م�شكالت االأحاديث النبوية، وكتاب 
اأيها العار اإن  العامل لي�س عقاًل، وكتاب كربياء التاريخ يف ماأزق، وكتاب هذا الكون ما �شمريه، وكتاب 
وكتاب  ي�شنع احل�شارة،  يع�شي..لهذا  االإن�شان  وكتاب  �شفر اخلروج،  يكتب  وكتاب فرعون  لك،  املجد 
عا�شق لعار التاريخ، وكتاب الكون يحاكم االإله، وغريها من املوؤلفات. وب�شبب ما اأثارته تلك املوؤلفات من 
اإ�شكاالت ثقافية تناولته درا�شات اأكادميية منها ر�شالة دكتوراه الأحمد ال�شباعي بعنوان )فكر عبد اهلل 

الق�شيمي(، ودرا�شة لالأملاين »يورغن فازال« بعنوان )من اأ�شويل اإىل ملحد(.
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اأنه مفكر حداثي متمرد، اأم مبا هو اأبعد من ذلك بكثري، واحلقيقة اأنني كنت مرتددًا 
الوقت  اأنه خمتلف وم�شكل يف  ا�شت�شهد به؛ فهو �شخ�س اتفق اجلميع على  اأن  جدًا يف 
نف�شه، ولكني ملت اإىل اأن اأذكر �شيئًا حوله؛ بحكم اأنه ميثل فكرًا خمتلفًا واأعده حالة من 
حاالت التغري يف املجتمع ال�شعودي يف حقبة التاأ�شي�س االأوىل، وموؤثرًا حتى يف االأجيال 
التالية وما راأيت اأثناء بحثي باأكمله �شخ�شًا مثريًا للجدل اأكرث منه، وال اأجدين اأ�شفقت 
على اأحٍد اأكرث مما اأ�شفقت عليه؛ الأ�شباب �شتجليها االأ�شطر التالية من احلديث حوله، 
كما اأين وجدت اأن له اأن�شارًا ومعجبني وعناية بكتبه وموؤلفاته واحتفاًء مل اأجد اأحدًا من 

اأقرانه يف الفكر ـ رغم البون ال�شا�شع بينه وبينهم ـ يحظى بها. 

الق�شيمي يف مدينة بريدة عام 1324هـ )1905م( وتويف ودفن يف  ولد عبد اهلل 
م�شر عام 1416هـ )1996م(، يعد واحدًا من اأكرث املفكرين العرب اإثارة للجدل ب�شبب 
انقالبه من موقع الن�شري واملدافع عن ال�شلفية اإىل واحٍد من اأكرث النا�س اختالفًا معها، 

وب�شبب موؤلفاته التي تهاجم العرب، ومن اأ�شهرها العرب ظاهرة �شوتية)1(. 

األف كتابًا اأ�شماه ال�شراع بني االإ�شالم والوثنية عام 1356هـ )1937م( فاأعجب 
به كثريون ممن قراأوه ومنهم ال�شيخ عبد الظاهر اأبو ال�شمح اأمام امل�شجد احلرام 

وخطيبه ومدير دار احلديث مبكة فقال فيه ق�شيدة:

اأال يف اهلل ماخط الرياع  لن�شر الدين واحتدم ال�شراع 
والتالع  االأبــاطــح  به  متيد  �شــراع   مياثله  ال  �شراع 
اإ�شالم وكفر  يقوم به الق�شيمي ال�شجاع  �شراع بني 
باع  والربهــان  العلم  يف  له  عبقري   بالبطولة  خبري 
املتـاع  نعم  يقول احلق ال يخ�شى مالمًا  وذلك عنده 
يريك �شراعه اأ�شدًا ه�شورًا  له يف خ�شمه اأمر مطاع 

)1(  للمزيد حول الق�شيمي انظر املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(.
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والبقـــاع  امل�شالك  به  تفي�س  اأتـــّي   �شيل  بيانه  كــاأن 
لقد اأح�شنت يف رد عليهم  وجئتهم مبا ال ي�شتطـاع)1(

يقول الق�شيمي يف كتابه املثري للجدل )هذه هي االأغالل(: اإن امل�شلمني يقفون 
اأمام خيارين ال ثالث لهما: اإما اأن ي�شتفيدوا من الرتاث العلمي للب�شرية اأو اأن يبقوا 
متخلفني جهلة، ولكي يتخل�شوا من الركود الذي هم فيه، ما عليهم اإال اأن يعرفوا 
اأنه ال يوجد معرفة �شارة وال جهل نافع، واأن كل ال�شرور م�شدرها اجلهل وكل اخلري 

م�شدره املعرفة.
كتب عنه العراقي حمزة احل�شن ومما قال: قيل عن الق�شيمي اأكرث من مرة 
لو اأن االأجيال العربية در�شت الق�شيمي يف املدار�س لدخلنا ع�شر احلداثة. ولكن 
املوؤ�ش�شة العربية عرفت بعد طول خربة كيف حتمي نف�شها من هذا املتمرد واأمثاله 
وكل �شالالت الع�شيان اإما باالغتيال املادي، ت�شفية اجل�شد، اأو باالغتيال الرمزي 
اأي ت�شفية ال�شوت، اأو بالت�شنيع االأخالقي، وهذا االأخري ـ ح�شب املفكر مي�شيل فوكو 
اإخفاء  على  ال  يقوم  الذي  القذر  االجتماعي  االغتيال  اأ�شكال  من  قدمي  �شكل  هو  ـ 
اجل�شد وال اإخفاء ال�شوت، بل على التلويث والو�شم، لكي يدخل يف ن�شيج الب�شاعة 

العام.)2(

ويف مقدمة احلوار الذي اأجراه معه ال�شاعر واملفكر اأدوني�س يف جملة )ل�شان 
يقول  الطغيان(  الغباء،  )اخلرافة،  عنوان  حتت  )1965م(  1384هـ  عام  احلال( 
يقول  وال  �شيء  كل   يقول  �شّراخ  فهو  ـ  بالق�شيمي  مت�شك  اأن  ت�شتطيع  ال  اأدوني�س: 
اإنه الوجه والقفا، ثائر ومتالئم، ملتزم  �شيئا. يخاطب اجلميع وال يخاطب اأحدا. 
واحلمم  يتفجر،  بركان  فهو  و�شفه؛  عن  عاجز  واأنت  وفتاك،  بريء  ملتزم،  وغري 

)1999م(  1420هـ  1419هـ  عامي  بني  اخلال�س  �شخرة  نف�شه  ي�شمي  من  كتبها  مقالة  من  مقتطف    )1(
اإليها على الرابط  ون�شرت يف موقع �شيد الفوائد وبها معلومات وافرة حول الق�شيمي وميكن الو�شول 

http://www.saaid.net/arabic/ar74.htm التايل
ال�شحراء(  من  القادم  املتمرد  الق�شيمي،  اهلل  )عبد  بعنوان  احل�شن،  حمزة  العراقي  للكاتب  مقالة    )2(

ن�شرت يف العدد 357 من جملة احلوار املتمدن – ال�شادرة 1423/11/1هـ )2003م(.
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كلمات حترق، لكن فيما تزرع الع�شب، فهو تيار جامح مهيب من املد واجلزر، من 
االنقرا�س واالنبعاث، م�شكون ب�شحنة االحتجاج، متناق�س ومنطقي، معتم و�شاف، 
كاأنه الرمل وقطرة املطر، هكذا تتقاطع يف �شوته اأ�شداء كثرية: من هرياقليط�س، 
وحتى العبثية مرورا بنيت�شه ومارك�س، لكنه يبقى غريبًا اأ�شيل النربة والبعد، حتى 
لي�شعب اأن يو�شف العربي الذي ال يقراأه باأنه مثقف اأو باأنه يحيا على هذه االأر�س. 
فعبد اهلل الق�شيمي يف الفكر العربي حدث وجميء؛ حدث الأن �شوت هذا البدوي 
االآتي  من حتت �شماء املدينة ومكة، �شوت هائل فريد؛ وجميء الأن يف هذا ال�شوت 

غ�شب الروؤيا والنبوءة.)1(

العبقرية  العجيب من  بنيت�شه فهو ذلك املزيج  الق�شيمي  ي�شّبه خال�س جلبي 
واجلنون، فلي�س هناك من رجل ميثل ماأ�شاة مزيج العبقرية واجلنون مثل نيت�شه؛ فقد 

بداأ حياته ثائرا، ثم كتب ما تفوح منه رائحة العبقرية وختم حياته باجلنون.)2(

اأ�شهمت يف  التي  النماذج  اأبرز  الق�شيمي كاأحد  املفكر  ال�شورة حول  ولتكتمل 
اأنكره  لو  قائمًا حتى  تاأثريه  زال  وما  بداياته  ملجتمعنا يف  بالن�شبة  التحول  من  نوع 
بع�شنا، فالروايات اختلفت حول نهاية ذلك املفكر فمنهم من قال: باأنه ختم حياته 
بهدوء يقدم الن�شائح وال ينفك عن قراءة القراآن وهو ما تذكره ال�شيدة اآمال عثمان 
امل�شوؤولة االإدارية عن ق�شم كبار ال�شن يف م�شت�شفى فل�شطني يف م�شر اجلديدة، الذي 
كان يتعالج فيه املفكر الق�شيمي، وفيه ق�شى نحبه، تقول: لقد كان العم عبد اهلل 
الق�شيمي، طيبًا حمرتمًا يخاطبنا نحن العاملني القائمني على خدمته بلغة راقية 
�شاعرية، وكان يقول: اإنِك اإذ مت�شني فاإن االأر�س تدعو لك، وكان يدعو لنا بالتوفيق، 
ون�شحنا كثريًا باأن نعي�س ب�شالم ووئام، واأن نرتفع عن ال�شغائر وال�شغائن، وقال 
لنا: اإن اهلل يراقبنا من فوق، فعلينا اأن نطهر قلوبنا من احلقد واحل�شد، واأ�شافت 

)1(  مقالة الكاتب العراقي حمزة احل�شن )املرجع ال�شابق(
)2(  مقتطف من مقالة خلال�س جلبي، بعنوان )ال�شباحة بني العبقرية واجلنون( ن�شرت يف �شحيفة اإيالف 

بتاريخ 1431/5/14هـ املوافق 2010/4/28م. 
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1416/7/20هـ  يوم  يف  امل�شت�شفى  اهلل  عبد  ال�شيخ  دخل  تقول:  اآمال  ال�شيدة 
)1995/12/12م( وخرج بعد �شهر تقريبًا، وعن الكيفية التي كان املفكر يق�شي 
بها وقته اإذا مل يكن لديه زائرون، قالت: كان يق�شي وقته يف قراءة القراآن الكرمي، 
الذي كان بجانبه طيلة اإقامته يف امل�شت�شفى، واأ�شافت تقول: اإنه يف بع�س االأحيان 
يقراأ القراآن الكرمي ب�شوت مرتفع ويرتله ترتياًل، ويوؤكد تلك النهاية للق�شيمي ابنه 
حممد الق�شيمي حيث يقول: باأن والده ق�شى اأيامه االأخرية يف م�شت�شفى فل�شطني 

يقراأ القراآن الكرمي اأغلب الوقت.)1( 

ولكن على اجلانب االآخر يذكر عبد اهلل القفاري باأنه �شاأل �شديق الق�شيمي، 
فكره  عن  الق�شيمي  حتول  �شحة   عن  الرحمن،  عبد  اإبراهيم  امل�شري  املحامي 
ال�شاعات  تلك  القريب منه حتى  واأنت  املوت،  اأيام حياته وهو على فرا�س  اآخر  يف 
جميلة،  كذبة  تلك  باأن  فاأجابه:  احلياة.  ودع  حيث  فل�شطني  م�شت�شفى  يف  االأخرية 
روج لها البع�س ليمرر ا�شم الق�شيمي على �شفحات ال�شحف يف وقت كانت الكتابة 
الق�شيمي منذ وقت مبكر  لقد ح�شم عبد اهلل  الق�شيمي م�شكلة بحد ذاتها،  عن 
خياراته، لقد كانت كذبة جميلة ت�شتهوي من يبحث عن فكرة التائب العائد لكنها 
لي�شت هي احلقيقة على االإطالق.)2( ورغم ذلك فيذكر القفاري باأن الق�شيمي كتب 
يومًا يقول: »اإمياين باهلل واالأنبياء واالأديان لي�س مو�شوع خالف بيني وبني نف�شي اأو 
بيني وبني تفكريي. وال ينبغي اأن يكون مو�شوع خالف بيني وبني قرائي.. ولو اأردت 
من نف�شي وعقلي اأن ي�شكا ملا ا�شتطاعا، ولو اأرادا مني اأن اأ�شك ملا ا�شتطعت. ولو اأين 
نفيت اإمياين ملا �شدقت اأقوايل. ف�شعوري اأقوى من كل اأفعايل، اإن احلقائق الكربى 
ال ت�شقطها االألفاظ، كذلك االإميان باهلل واالأنبياء واالأديان من احلقائق القوية التي 

)1(  انظر املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا( نقاًل عن �شحيفة اإيالف االإلكرتونية.
)2(  مقالة بعنوان )خم�شون عامًا مع عبد اهلل الق�شيمي( للكاتب عبد اهلل القفاري، ن�شرت يف ثالث حلقات 
يف �شحيفة الريا�س كانت حتمل ت�شاوؤالت للكاتب اأجاب عنها �شديق املفكر عبد اهلل الق�شيمي، املحامي 
العدد  ن�شرت يف  التي  الثالثة  �شيئًا مما جاء يف احللقة  منها  اقتطفت  الرحمن  اإبراهيم عبد  امل�شري 

14602 بتاريخ 1429/6/12هـ )2008م(. 
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ال ميكن اأن ت�شعفها اأو ت�شك فيها الكلمات التي قد جتيء غام�شة اأو عاجزة اأو حادة 
الأن فورة من احلما�س قد اأطلقتها. اإن اإمياين ي�شاوي: اأنا موجود، اإذن اأنا موؤمن. اأنا 

اأفكر، اإذن اأنا موؤمن. اأنا اإن�شان اإذن اأنا موؤمن«.)1(

وال مينع هنا اأن اأقول باأن راأيي ال�شخ�شي يرجح اأن الق�شيمي انتقل من هذه 
الدنيا موؤمنًا موحدًا ل�شببني: اأولهما �شهادة الب�شطاء يف امل�شت�شفى الذين ال يهمهم 
فكر الق�شيمي، والذي رمبا )واأوؤكد على رمبا( يخ�شى بع�س معتنقي الفكر اندحاره 
بتخلي اأحد رواده عنه، ولهذا قد تاأتي �شهادتهم جمافية للحقيقة بغ�س النظر عن 
اأية عواقب اأخرى فهمهم يف املقام االأول الرتويج للفكر الذي اعتنقوه، ومت�شك الرواد 
واالأتباع وموتهم عليه هو �شبيل ن�شره والرتويج له. واالأمر االآخر: اأن من عرف احلق 
حتى ولو ابتعد عنه فريجى له اأن يعود اإليه خا�شة واأن للق�شيمي حماولة للعودة يف 
عهد امللك عبد العزيز، ولكن مل يكتب لها التوفيق و�شاأعود اإليها الحقًا. ولكن املهم 
بالن�شبة للمتلقي )فكر الق�شيمي( ال �شخ�س الق�شيمي، ففكره ق�شمان ق�شم منه 
�شلفي بحت اأظنه اإن مل ينفع القارئ فلن ي�شره وي�شمل كتبه اأثناء وجوده يف اململكة 
من  الثاين  الق�شم  اأما  )1947م(.  1365هـ  قبل  ما  اأي  م�شر  اإىل  �شفره  وبدايات 
ت�شتدعي االطالع على  له غايات  باحثًا  اإن كان  اإال  القارئ باجتنابه  فاأن�شح  فكره 
بعدم فعل ذلك،  فاأن�شحه  الفكر ملجرد االطالع  يريد قراءة  اأما من  الفكر،  ذاك 
فمهما فعل االإن�شان خا�شة �شغري ال�شن وقليل العلم فالبد اأن ي�شاب بلوثة مما يقراأ 

زب ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   واهلل - عز وجل  - يقول: 
ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  
ىئ      ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   زب  ويقول:   رب)2(  ىب    مب   خب   حب   جب   يئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  
فكر  الأن  الق�شيمي  حال  يف  وتف�شيلي  هذا  وكالمي   )3( رب  ىت    مت   خت    حت  

)1(  املرجع ال�شابق
)2(  االآية )140( �شورة الن�شاء

)3(  )68( �شورة االأنعام
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الق�شيمي اأو غريه ممن هم مثله قد يحدث خلاًل يف اأي جمتمع، وهذا يرتتب عليه 
اآثار �شلبية ال تتوقف عند حد، وقد حدث ذلك بالفعل، لي�س يف املجتمع ال�شعودي 
وحده بل حتى يف اليمن وم�شر ولبنان وكان املوقف جتاه الق�شيمي عنيفًا جدًا، كما 
اأن تاأثري فكر الق�شيمي يف بع�س اأبناء جمتمعنا وا�شح خا�شة بعد ال�شماح بتداول 
اأو باآخر اإىل تغري جمتمعي �شلبي بداأ قبل خم�شني �شنة وما  ا�شمه مما اأدى ب�شكٍل 
زال اأثره باقيًا حتى االآن، رغم اأن فكر الق�شيمي وكتبه مل يوؤذن الأحد بالتطرق اإليها 
حتى وقت قريب بل كان كل من يقتنى كتابًا للق�شيمي فهو يقراأه ب�شمت ومن يعجب 
بفكره ال ي�شرح بذلك؛ الأن ذاك من املحظورات، ولكن مع التغريات التي طراأت يف 
جمتمعنا وم�شاحة احلرية التي �شنحت، �شار احلديث عن الق�شيمي ممكنًا، وحني 
الق�شيمي  كتب  مبا  اإعجابهم  يبدون  والكتاب  املفكرين  ع�شرات  ظهر  املجال  فتح 

وبع�شهم وقف على النقي�س، ولكنه ما يزال حتى يومنا هذا ق�شية. 

الق�شيمي،  فكر  اإىل  املثقفني  التفات  عن  البليهي  اإبراهيم  املفكر  �شئل  وحني 
اأجاب: االهتمام بفكر الق�شيمي كان ومازال اهتمامًا فرديًا فاملثقفون كانوا يتابعون 
اأو من  يوافقه  ال�شاخط اجلارح منذ ظهوره �شواء من  الناقد احلاد  ما يكتب هذا 
واإمنا  له  تاأييدًا  وال  به  اإعجابًا  بال�شرورة  لي�س  موؤلفاته  يقراأون  كانوا  بل  يخالفه، 
ق وتعجبك قدراته حتى لو كنت  بق�شد معرفة ماذا قال وماذا يريد فهو كاتٌب متدَفّ
َعَلنًا  به  م�شموحًا  ال�شابق  يف  عنه  احلديث  يكن  مل  لكن  بع�شها  اأو  اأفكاره  ترف�س 
اإال لتبخي�شه ونفيه وت�شفيهه والهجوم عليه اأما االآن فهام�س احلرية املتاح قد اأتاح 
الكتابة حوله مدحًا وقدحًا فاالهتمام به لي�س التفاتًا طارئًا واإمنا ال�شيء الطارئ 
هو احلديث عنه علنًا وقراءته جهرًا اأما يف ال�شابق فقد كان الراغبون يف االإطالع 
يقراأونه يف اخلفاء ويتحدثون عنه هم�شًا فال جديد يف املو�شوع �شوى اجلهر مبا كان 

يجري يف اخلفاء.)1(

العدد  الريا�س  �شحيفة  يف  ون�شر  البليهي،  اإبراهيم  املفكر  مع  ال�شمريي،  طامي  املحرر  اأجراه  حوار    )1(
15193 بتاريخ 1431/2/13هـ )2010م(.
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واأعود اإىل ال�شوؤال االأهم واملتعلق بالكيفية التي جوبه بها فكر اأولئك احلداثيني 
االأوائل وكيف كانت يتم اإدارة ال�شراعات الفكرية ذاك الزمن؟ وهل هي خمتلفة 
عن الطريقة التي جتري يف زمننا الراهن؟ )وهو �شوؤال لن اأجيب عنه االآن واأترك 
للقارئ ا�شت�شفافه من خالل قراءته لبقية املبحث حول �شراعات احلداثة( ولعلي 
اأبدا من حيث انتهيت بالق�شيمي وكيف جرى التعاطي معه يف ذلك الوقت، فحني 
)1937م(  1356هـ  عام  والوثنية  االإ�شالم  بني  )ال�شراع  كتابه  الق�شيمي  اأ�شدر 
فاأعجب به كثريون ممن قراأوه ومنهم ال�شيخ عبد الظاهر اأبو ال�شمح اأمام امل�شجد 
احلرام والذي قال ق�شيدة ميدح بها الق�شيمي اأوردت اأبياتًا منها يف ال�شفحات 
ال�شابقة، ولكن  بعد تاأليفه لكتاب )هذي هي االأغالل)1(( عام 1365هـ )1946م( 
اأن  وميكنني  يتوقعها  يكن  مل  لدرجة  ورمبا  الق�شيمي  على  جدًا  عنيفًا  الرد  جاء 

اأ�شنف الردود على ثالثة:
الكتب  من  العديد  �شدر  حيث  فكره،  على  الرد  خالل  من  االأول:  ال�سنف 
واملقاالت يف ذلك الوقت ترد على فكر الق�شيمي، ومن اأبرزها كتاب )بيان الهدى 
من ال�شالل يف الرد على �شاحب االأغالل)2(( لل�شيخ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�شويح 
لل�شيخ  �شتي)3((  )ليلة يف جاردن  وكتاب  النجدي، �شادر عام 1368هـ )1949م( 
اأبي عبدالرحمن بن عمر الظاهري، حيث جرى احلوار عام 1394هـ )1974م(. 

وق�شيدة لل�شيخ را�شد بن �شالح بن خنني، مما جاء فيها:
كفرا قــــد  االأغــــــــالل  يف  ــيــمــي  الــقــ�ــش هـــــذا 

ــرا  ـــ ــه ــت ــش ـــــاد مــ� ــــــ وفــــــــاه بــــالــــزيــــغ واالإحلــــــ

)1(  كتاب هذي هي االأغالل، األفه عبد اهلل الق�شيمي، عام 1365هـ )1946م( ثم اأعيدت طباعته ون�شره عن 
طريق من�شورات اجلمل، كولونيا-اأملانيا، عام 1420هـ )2000م(.

)2(  كتاب بيان الهدى من ال�شالل يف الرد على �شاحب االأغالل، لل�شيخ العالمة اإبراهيم بن عبد العزيز 
وملحقاتها(  وتبوك  العال  )يف  ال�شمالية  املقاطعة  حماكم  ورئي�س  ال�شرعي  القا�شي  النجدي،  ال�شويح 

�شدر يف جزئني عام 1368هـ )1949م( وطبعته املطبعة ال�شلفية ومكتبتها يف القاهرة.
)3(  كتاب )ليلة يف جاردن �شتي.. و�شويعات قبلها اأو بعدها، حوار مع عبد اهلل بن علي الق�شيمي( لل�شيخ 
حممد بن عمر بن عبد الرحمن العقبل ـ املعروف بـ)اأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري( �شادر عن 

دار ابن حزم للن�شر والتوزيع، 1415هـ )1995م(.
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كتب  يف  لــــلــــديــــن  ـــــــه  نـــ�ـــشـــرتــــ بــــعــــد  مـــــن 
ــرا ـــ ـــ ــك ــت ــــا بـــئـــ�ـــس مــــا اب ـــحـــى يـــفـــنـــده ي ـــش اأ�
مت�شـٌح ـــث  ـــب اخل ـــل  ـــي دل ـــاب  ـــكـــت ال وا�ــــشــــم 

ـــــرتا  ُب خـــــــريه  اإذ  بـــ�ـــشـــمـــــــــــلـــة  ـــه  ــــ فـــيــــ ـــــا  م
�شرعتنـا  اهلل  هــــداك  الــقــ�ــشــيــمــي  ابــــن  يـــا 
مــعــتـــــــــــذرا  اهلل  وادع  زهــــــــوك  اأتـــــــــرك 

 كما حتدث عنه ال�شيخ عبد العزيز بن باز ـ رجمه اهلل ـ عام 1366هـ )1947م( 
يوم  كل  اخلطب  اأن  قوله  املفتون  الزائغ  هذا  اأ�شاليل  جملة  من  اإن  قاله:  ومما 
جمعة اإحدى النكبات؛ لتكررها كل اأ�شبوع فا�شتطاعت اأن جتعل تخديرها م�شتمرًا 
ورجاله مما  وحملته  الدين  )تنزيه  كتاب  عليه يف  الرد  كما مت  م�شمونًا متجددًا. 
افرتاه الق�شيمي يف اأغالله)1(( لل�شيخ عبدالرحمن بن �شعدي. وغريها الكثري من 

الردود.
ال�سنف الثاين: من خالل ال�شكاوى وتواترها التي رفعت اإىل امللك عبد العزيز، 
مما اأغ�شب امللك عليه واأمر بعدم ال�شماح له بالعودة اإىل اململكة، وحني �شاق احلال 
بالق�شيمي ذهب اإىل الوزير امل�شري حممد علي علويه با�شا، لي�شفع له عند امللك 
عبد  امللك  اإىل  فكتب  االإغالل(،  )هذه  كتابه  بعد  عنه  ي�شفح  لعله  العزيز،  عبد 
العزيز كتابًا بتاريخ 1366/3/27هـ )1947م( يرجوه فيه ال�شفح عن الق�شيمي. 
اإال اأن امللك عبد العزيز رد عليه خطيًا بتاريخ 1366/4/10هـ )1947م( ومما جاء 
فيه: تعلمون �شعادتكم اأن املذكور هو من رعايانا، ونحن الذين اأحطناه مب�شاعدتنا 
رنا عنه يف �شيء حينما كان يقوم  ومعاونتنا، وكنا ُنعنى باأمره العناية التامة، وال ق�شّ
بواجبه نحو دينه، ولكنه حاد اأخرًيا عن �شبيل احلق، وتنكب الطريق ال�شوي، فاأ�شدر 
كتابه )هذه هي االأغالل(، الذي مالأه مبا مي�س الدين، ويخالف عقيدة امل�شلمني. 

)1(  كتاب )تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افرتاه الق�شيمي يف اأغالله( لل�شيخ عبدالرحمن بن �شعدي، 
كتبه ون�شره عام 1366هـ )1947م( واأعادت طباعته دار ابن اجلوزي عام 1427هـ )2007م(.
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وملا كان املذكور من رعايانا وخا�شتنا، �شار لزاًما علينا اأن ندعوه اإىل احلق. ونحن 
اإذا راأينا اأمًرا مي�س الدين قاومناه، وال نبايل اأًيا كان الفاعل، �شواء كان الق�شيمي 
فمن  لذلك  يفعل.  مل  ولكنه  احلق،  اإىل  والرجوع  التوبة  اإىل  دعوناه  وقد  غريه.  اأو 
امل�شتحيل اأن نر�شى عن املذكور اإال اإذا رجع اإىل ال�شواب وخّطاأ نف�شه. و تعلمون اأننا 
ل�شنا ممن يتع�شبون يف اأمور ال فائدة منها، اإذ اإن هنالك كتًبا ال حُت�شى مطبوعة، 
م�شحونة بالعقائد الفا�شدة. اأما اأن ي�شدر مثل ذلك من اأحد رعايانا، وممن ينت�شب 
اإلينا، فال نقدر على ال�شكوت عليه، و نرباأ اإىل اهلل منه. فالق�شيمي اإذا رجع اإىل 

ال�شواب كان بها، واإال فال.)1( 

ال�سنف الثالث: من خالل حماولة الق�شاء عليه واغتياله ويف ذلك يذكر الكاتب 
عبد اهلل القفاري اأنه �شاأل الدكتور را�شد املبارك ـ وهو �شديق لعبد اهلل الق�شيمي ـ 
عن حماولة اغتياله بعد �شدور كتاب )هذي هي االأغالل(، فاأجابني: تلك حماولة 
مل تكتمل، وهي حقيقة �شمعتها بتفا�شيلها من عبد اهلل الق�شيمي يف القاهرة، حيث 
قال: كان �شمن يومياتي يف امل�شاء اأن اأتردد على مقهى قريب من منزيل، وذات مرة 
راأيت �شابًا باللبا�س العربي النجدي يجل�س يف زاوية منه. ا�شرتعى انتباهي فدعوته 
وجل�شنا �شويا وبداأت اأحتدث معه، �شاألته من هيئتك العربية ولهجتك اأنت قادم من 
ال�شعودية على ما اأظن، فاأجاب: نعم. ف�شاألته مرة اأخرى هل جئت يف جتارة قال: ال، 
قلت هل جئت  للدرا�شة، فاأجاب بالنفي. كان �شابًا من هيئته وحديثه يبدو اأن لديه 
تردد  القاهرة؟  اأنت يف  ملاذا  له  واأ�شلوبًا متعلمًا. جتراأت عليه، وقلت  علمًا �شرعيًا 
بع�س ال�شيء، اإال انه رمبا بداأ يثق مبحدثه فقال جئت اأبحث عن �شخ�س يدعى عبد 
اهلل الق�شيمي وعلمت اأنه ي�شكن قريبا من هنا. �شاألته وماذا تريد منه؟ اأجاب: لقد 
اأُفتينا باأنه زنديق يحل قتله، ومن يفعل فاإنه  األف كتابًا يخرجه من االإ�شالم، وقد 
ينال االأجر العظيم. �شاألته هل تعرفه؟ قال: ال. هل جل�شت اإليه؟ قال: ال. قلت لــــــه

)1(  هذه الق�شة اأوردها االأديب واملوؤرخ حممد علي رفاعي، يف كتابه رجال ومواقف اجلزء الثاين، ال�شادر 
يف القاهرة عام 1397هـ )1977م(.
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الق�سيمي.  بخ�سو�س  با�سا  علوية  علي  حممد  اإىل  ـ  اهلل  رحمه  ـ  العزيز  عبد  امللك  ر�سالة  من  مقتطف 
بتاريخ 1366/4/10هـ )1947م(. اأوردها حممد علي رفاعي، يف كتابه: رجال ومواقف

اإذا كان بع�س هوؤالء يرون االأجر العظيم بقتل  هل قراأت كتابه؟ قال: ال. قلت له: 
هذا الزنديق األي�س هم اأوىل بالظفر به. هل يحبونك اأكرث من اأنف�شهم اأو اأبنائهم 
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لتظفر اأنت فقط بهذا االأجر العظيم وحدك؟ هل يوؤثرونك على اأنف�شهم؟ اأال ترى 
اأنك ميكن اأن تزهق نف�شا بغري خطيئة واأنك ت�شري بالوكالة عن قاتليه؟ لقد كان هذا 
احلوار مفتاحا منا�شبا الإثارة عقل هذا ال�شاب، فراأيت اأنه فعال بداأ ي�شتعيد وعيه 
بهذا املعنى. وبعد عدة اأيام ك�شفت له عن �شخ�شيتي بعد اأن �شعرت اأن م�شروعه بداأ 

يفقد اأهميته لديه، بل اإنه اعتذر عنه.)1(

ما اأ�شلفته من ت�شنيفات هي اأبرز الطرق التي قوبل بها الق�شيمي من املجتمع 
ال�شعودي ذلك الوقت، ومل اأعلم من ال�شعوديني من جتراأ يف الثناء عليه اأو تبني فكره؛ 
ب�شبب املوقف الر�شمي احلازم جتاهه، ورمبا يكفي موقف امللك عبد العزيز الذي 
اأوردته كدليل على وجود حماوالت جادة الإجها�س فكر الق�شيمي يف مهده، واأظن 
ال�شيا�شية ورجال الدين، لرمبا ت�شبب ذلك  الوقفة من رجال  باأنه لو مل تكن تلك 
اأبناء املجتمع الفتي، ولربز ع�شرات املفكرين ممن يجاهرون  يف تف�شي الفكر بني 
باأفكار م�شابهة، والأدى ذلك اإىل تغري جمتمعي �شارخ وحاد، رمبا كان �شيت�شبب يف 
جمتمع �شعودي لي�س كالذي نراه االآن، خا�شة واأن الق�شيمي اأو ظاهرة الق�شيمي 
واأكرث  اأ�شلفت،  كما  اأخرى  بلدانًا عربية  تاأثريه طال  اإن  بل  �شعودية فقط،  تكن  مل 
الدول التي كانت لها مواقف م�شادة لفكره م�شر ولبنان وهي اأكرث البلدان العربية 
انفتاحًا وحرية، باالإ�شافة اإىل اليمن، بل اإنه اأبعد من م�شر ثم اأق�شي من لبنان 

قبل اأن ي�شمح له بالعودة مل�شر ليم�شي بها بقية عمره وميوت ويدفن هناك.

كما اأن ال�شاحة الفكرية مل تكن حكرًا على ما ذكرت من مفكرين بل كان هناك 
قامات فكرية اأخرى ياأتي حممد �شرور ال�شبان، وزير املالية ثم اأمني رابطة العامل 
االإ�شالمي واأول من تبنى فكرة ن�شر الكتاب يف اململكة، قيل عنه باأنه زعيم احلركة 
االأدبية يف اجلزيرة العربية منذ ن�شاأتها، واالأب الروحي للنه�شة االأدبية والثقافية 

)1(  نقلتها ب�شيء من الت�شرف من مقالة للكاتب عبد اهلل القفاري، بعنوان )عبد اهلل الق�شيمي وال�شعوديون: 
بتاريخ   15260 العدد  الريا�س  �شحيفة  يف  ن�شرت  ادعاء؟(  اأم  حقيقة  الق�شيمي..  اغتيال  حماوالت 

1431/4/20هـ )2010م(.
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يف احلجاز، وموؤ�ش�شة جمعية االإ�شعاف اخلريي عام 1353هـ )1934م(، والتي تعد 
نواة املوؤ�ش�شات الثقافية واالأدبية يف اململكة، عرف عنه مناداته باالإ�شالح ال�شيا�شي 
باالإ�شالح  ومطالبه  ال�شريحة،  اآراوؤه  كلفته  وقد  العام.  واالجتماعي  واالقت�شادي 

�شجنه قرابة �شنتني، قبل اأن يطاله العفو.)1( 

اجلهيمان  الكرمي  عبد  واالأديب  املفكر  منهم  ومفكرون  اأدباء  هناك  كان  كما 
�شحيفة  اأول  الظهران(  )اأخبار  جريدة  �شاحب  )1913م(  1332هـ  عام  املولود 
اجلهيمان  ن�شر  حني  قليلة،  اأعداد  بعد  اأوقفت  التي  ال�شرقية،  املنطقة  يف  ت�شدر 
)تعليم  اإىل  يدعو  مقال  ومنها  الوقت،  ذلك  يف  جريئة  تعترب  التي  املقاالت  بع�س 
اآنذاك.  اململكة  اأي منطقة من  الفتيات يف  لتعليم  تكن هناك مدار�س  املراأة( ومل 
تعر�س اجلهيمان اأثناء حياته لل�شجن اأكرث من مرة؛ ب�شبب طرحه الفكري، الذي 
مل يكن مقبواًل يف ذلك الوقت. كما اأنه �شاحب �شراعات فكرية حتى مع اأقرانه من 
االأدباء واملفكرين ومنهم حمد اجلا�شر، حيث مل متنعهما �شداقة ال�شبعني عامًا من 
ال�شراع على �شفحات جريدة الريا�س، وقد ا�شتمرت تلك ال�شراعات مدة ثالثة 
اأ�شهر، اإىل اأن اأوقفت بتدخل اأحد امل�شلحني.)2( باالإ�شافة اإىل جمموعات اأخرى من 
االأدباء واملفكرين الذين اأثروا ال�شاحة الفكرية واالأدبية يف املجتمع ال�شعودي ذلك 

الوقت.

واأخل�س القول يف حديثي عن تلك احلقبة مبا قاله الدكتور عبد اهلل الغذامي: 
باأن قدرات ذاك اجليل واحتكامه اإىل ثقافة تقليدية، وتعامله مع واقع حمافظ؛ كل 
ذلك مل ميّكن من ن�شوء وعي ثقايف تنويري اأو حتديثي.)3( واأ�شيف اإىل ذلك واأظنه 
العامل االأهم اأن موقف امللك عبد العزيز، ال�شارم من اأي تغيريات ثقافية ال يقرها 

)1(  هناك العديد من املراجع التي تتحدث عن ال�شبان، منها املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(
www.aljhaiman.com 2(  اأنظر موقع عبد الكرمي اجلهيمان الرقمي(

)3(  د. عبد اهلل بن حممد الغذامي، حكاية احلداثة يف اململكة العربية ال�شعودية، املركز الثقايف العربي، 
1424هـ )2004م(.
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على  املحافظة،  الثقافة  �شيطرة  يف  مهمًا  عاماًل  كانت  الوقت  ذلك  الدين  علماء 
الرغم من وجود ثقافة منفتحة ولكنها كانت حتت الرقابة ال�شديدة، ومن ي�شطح يف 
تفكريه عن املاألوف �شيحا�شب ال حمالة ولو على االأقل بال�شكوى والت�شهري والتنديد 
واالإبعاد كما هو م�شري عبد اهلل  باالإق�شاء  اأو  كما ح�شل مع حممد ح�شن عواد، 

الق�شيمي. 

وعلى الرغم من اأن الدكتور الغذامي يقول: باأن �شحاتة وعوادًا مل يكونا كافيني 
لقيام ثقافة تغيريية؛ ب�شبب انك�شار �شحاته وان�شحابه، ولتوا�شع جتربة عواد. اإال اأن 
ذلك مل مينع اأن يكون االأخري رمزًا معلنًا للجيل التايل من املبدعني اجلدد: كمحمد 
العلي، و�شعد احلميدين، واأحمد ال�شالح، وعلي الدميني، وهذا ما يوؤكده الغذامي 

يف كتابه حكاية احلداثة يف اململكة العربية ال�شعودية.)1(

املرحلة الثانية للتغري الثقايف: 1380هـ اإىل 1400هـ )1961م( )1980م(
غري  جديدة  اأ�شماء  ظهرت  حيث  الهجرية  الثمانينات  جيل  ذلك  بعد  ياأتي 
1351هـ،  عام  االأح�شاء  يف  العمران  حمافظة  يف  املولود   العلي،  كمحمد  �شابقتها 
)1932م( وبها ن�شاأ، حتى غادرها اإىل النجف للدرا�شة الدينية، وبعد اأن انتهى من 
ثم  العربية،  اللغة  لدرا�شة  وال�شعر فتحّول  االأدب  ا�شتهواه  املقدمات،  بع�س  درا�شة 
�شنوات يف  بالتدري�س ثالث  ا�شتغل  اململكة عام 1383هـ )1964م( حيث  اإىل  عاد 
مدر�شة ثانوية الدمام ثم يف جلان واإدارات وزارة الرتبية والتعليم )وزارة املعارف( 
اإعارته اإىل وزارة االإعالم كرئي�س  اأم�شى 19عاما، وخالل هذه الفرتة متت  حيث 
حترير جلريدة اليوم مدة عامني، حيث مت اإيقافه من وظيفته ب�شبب بع�س مقاالته 
ال�شحفية، ثم انتقل عام 1406هـ )1986م( ليعمل م�شرفا تربويا يف الهيئة امللكية يف 
مدينة اجلبيل حتى تقاعد من التعليم عام 1413هـ )1993م(.)2( ويف عام 1425هـ 
وحواراته  ال�شحفية  وزواياه  ق�شائده  بجمع  اهلل  فتح  عزيزة  قامت  )2005م( 

)1(  املرجع ال�شابق
)2(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 10361 بتاريخ 1428/3/23هـ )2007م(.
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وحما�شراته يف كتابني، �شدرا معا حتت عنوان )حممد العلي درا�شات و�شهادات(، 
)حممد العلي: �شاعرا ومفكرا(.)1( ويف لقاء اأجرته �شحيفة اجلزيرة اأجاب حني 
�ُشئل عن اأن هناك من اأتى بعدك ونّظر للحداثة، وكتب حكايتها كالدكتور عبداهلل 
الغذامي على �شبيل املثال، الأن هناك من يقول اإن الغذامي �شحب الب�شاط من كل 
من اأتوا قبله، الأن الرجل بكل ب�شاطة قدم نتاجًا؟ فاأجاب: نحن باقون وال ميكن اأن 
ياأتي اأحد وياأخذ مكاننا، فحينما بداأنا احلداثة كان الغذامي طالبًا يف اجلامعة ومل 
يتخرج بعد، ولكنه يف كتابه )حكاية احلداثة يف اململكة العربية ال�شعودية( ن�شب كل 

�شيء لنف�شه.)2(
وغري االأ�شتاذ العلي هناك اأ�شماء اأخرى برزت يف تلك الفرتة منها على �شبيل 
يف  الكتابة  وبداأ  )1938م(  1357هـ  عام  املولود  نور  اهلل  عبد  احل�شر:  ال  املثال 
ال�شحافة عام 1380هـ )1961م( يف جملة )الرائد( ل�شاحبها ورئي�س حتريرها 
الباحة عام 1367هـ  املولود يف  الدميني،  وعلي  اأبو مدين.)3(  الفتاح  االأ�شتاذ عبد 
اأبو  وفوزية  االأزمنة.)4(  وبيا�س  املواقع،  رياح  �شهريان:  ديوانان  لديه  )1948م( 
خالد املولودة يف مدينة الريا�س 1375هـ )1956م(، وحا�شلة على دكتوراه يف علم 
1393هـ  العر�س(  ليلة  يختطفونك  متى  )اإىل  املوؤلفات  من  العديد  لها  االجتماع، 
)1985م(،  1405هـ  عام  العربي(  ال�شمت  لتاريخ  ال�شر  يف  و)قراءة  )1973م(، 

و)ماء ال�شراب( عام 1415هـ )1995م(، وغريها. 

وهناك الكثري من االأ�شماء التي ميكن اأن حت�شب على تلك الفرتة وهي وبع�س 
اإن  اأ�شتطيع القول  اإىل وقتنا احلايل، ولكني  اأ�شماء ا�شتمر عطاوؤها  ما ذكرته من 

)1(  جملة اليمامة العدد 1865 بتاريخ 1426/6/10هـ )2005م(.
حوار اأجراه اأحمد الهالل ون�شر يف املجلة الثقافية العدد 255 بتاريخ  7/11/ 1429هـ )2008م( وهذا   )2(
ميثل نوعًا من التناف�س على زعامة احلداثة )اإىل حٍد ما( بني جيل الثمانينات الهجرية وجيل الثمانينات 
امليالدية وميكن اأن تت�شح ال�شورة ب�شكٍل اأكرب حني تقراأ حول الدكتور الغذامي يف ال�شفحات القادمة 

من ثنايا هذا الكتاب.
بتاريخ 1425/11/8هـ   88 العدد  الثقافية  املجلة  ن�شرت يف  ال�شايف،  علوي طه  لالأ�شتاذ  مقالة  انظر    )3(

)2004م(. 
)4(  اأنظر املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(.
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فرتة الثمانينات الهجرية وما بعدها اإىل بدايات القرن الهجري اجلديد )�شتينات 
و�شبعينات القرن امليالدي املن�شرم( �شهدت ركودًا ن�شبيًا فيما يتعلق بال�شراعات 
ال�شيا�شية  االأحداث  من  بالعديد  الفرتة  تلك  متيز  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  الفكرية، 
املختلفة التي اأ�شغلت املثقفني قبل غريهم، باالإ�شافة اإىل اأنها تعد مرحلة التاأ�شي�س 
احلقيقية ملعظم البنى التحتية الداعمة للفكر والثقافة ب�شكٍل عام، حيث تاأ�ش�شت 
الكثري،  وغريها  الن�شوي  والتعليم  والتلفاز  واالإذاعة  وال�شحف  اجلامعات  معظم 
األباب املجتمع و�شرفت  وفوق ذلك كله جاء يف نهايتها الطفرة املادية التي �شلبت 
الغالبية منه اإىل جمع املال واالهتمام بالتجارة والعقار وغريها من املنا�شط املادية، 
ورمبا اأن تلك العوامل اأ�شهمت بالركود رغم كونها فرتة، كما اأ�شلفت، هي االأهم من 
اإىل ما بعد تلك الفرتة  التاأ�شي�س والبناء، ولهذا فقد ا�شتمرت تلك االأ�شماء  حيث 
وبع�شها ما يزال حتى ع�شرنا احلايل، ولكني حني اأ�شت�شهد بها هنا الأدلل فقط على 
اأننا  اأ�شماء كانت هي االأبرز على ال�شاحة تلك الفرتة، وعلى �شبيل املثال لو  وجود 
قلنا باأن حممد العلي وغازي الق�شيبي يعدان تقريبًا جياًل واحدًا رغم تقدم العلي 
يف العمر اإال اأن ن�شاط االأخري يف فرتة الثمانينات )ال�شتينات امليالدية( كان اأبرز 
من ن�شاط الق�شيبي على عك�س فرتة ما بعد غزو الكويت حيث مل يكن ا�شٌم اأبرز 
من الق�شيبي يف تلك الفرتة، ونف�س االأمر يقال عن الغذامي والدميني اللذين ولدا 
يف نف�س الفرتة تقريبًا، ورغم ذلك فن�شاط الدميني يف فرتة الت�شعينات الهجرية 
الغذامي منذ  اأحدثه  الذي  وال�شخب  بالغذامي،  يقارن  ال  امليالدية(  )ال�شبعينات 
عودته من درا�شته خارج اململكة ال يقارن باٍي من املثقفني االآخرين، ولذا فاأنا هنا 
اأ�شنف وفق منهجية ترتبط باالإنتاج الثقايف واملعريف كما هو احلال مع من حتدثت 
التاأ�شي�س  مراحل  على  يح�شب  الذي  عواد  هو احلال مع حممد ح�شن  وكما  عنهم 
تاأثريه ووقع �شوته مقارنة مبن  الثالثة ولكن  اأنه عا�شر حتى بدايات املرحلة  رغم 
عا�شروه جعلني اأ�شنفه على تلك الفرتة اأكرث من ت�شنيفه على فرتة اأخرى. ونف�س 
االأمر ينطبق على فوزية اأبو خالد، التي كانت عالمة فارقة يف زمنها؛ حيث ظهرت 
يف وقت مل يعرتف بع�س معا�شريه بحق املراأة يف مالم�شة الورق فما بالك بالقلم، 
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الفرتة  تلك  يف  برزت  التي  االأ�شماء  من  العديد  هناك  بل  وحدها  فوزية  تكن  ومل 
تاأتي الدكتورة خريية ال�شقاف كواحدة من اأوالهن ومتتاز بالعديد من االأ�شبقيات 
يف جماالت خمتلفة. باالإ�شافة اإىل ال�شاعرة ثريا قابل، �شاحبة اأول ديوان �شعري 
ن�شائي ف�شيح )االأوزان الباكية( 1382هـ )1963م( وهذه االأ�شماء وغريها الكثري 
ممن يح�شنب على تلك الفرتة ولي�س املجال ل�شردها جميعًا ولكني اأوردت بع�شها من 

باب اال�شت�شهاد واإال فاالأ�شماء كثرية وال ميكن ح�شرها.

املرحلة الثالثة للتغري الثقايف: )1400هـ اإىل1421هـ( )1980م()2001م( 
اأما اجليل االآخر من رواد االنفتاح والتحديث فهم كثريون اأي�شًا وياأتي الدكتور 
غازي الق�شيبي، على راأ�شهم؛ حيث ال اأعلم اأحدًا كان اأ�شد على التيار املحافظ منه، 
ومل اأجد العلماء وطلبة العلم كتبوا حمذرين وقادحني يف اأحٍد كما كتبوا يف غازي 
تكن  مل  جديدة  مفردة  دخول  حوله  الكتابة  مو�شوع  يف  اجلديد  اأن  اإال  الق�شيبي، 
تطرح من قبل، تلك كانت العلمانية)1( والتي ما زالت اإىل وقتنا الراهن ت�شتخدم 
)1(  الَعْلماِنَيّة ـ بفتح العني ـ م�شتقة من الكلمة َعْلم، وهي مرادفة لكلمة عامَل. وهي يف اللغة العربية ترجمة 
م�شتعارة من ال�شريانية الأن ال�شريان ا�شتقوها اأوال يف لغتهم ترجمة م�شتعارة عن اليونانية اأي�شًا. وتعني 
بالِعلم  املعنى  لهذا  وال عالقة  الدهري،  »الدنيوي،  هو  ال�شريانية  فالعلماين يف  الدنيا،  الدهر،  العامل، 
)بك�شر العني(. ويف تعريف اآخر للعلمانية: هي رف�س اأية �شلطات ت�شريعية اأو تنفيذية يف الدين تتدخل 
بحياة الفرد. فالدين يف العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من امل�شجد اأو من الكني�شة. مثال للتو�شيح: 
لو حكم على �شخ�س باالإعدام على اأ�شا�س ديني فهذا احلكم مرفو�س يف النظرة العلمانية. فيجب اأن 
يكون احلكم مبنيًا على قانون ق�شائي وطني ت�شعه حكومة الدولة وال يتدخل رئي�س الدولة فيه؛ الأنه يجب 
اأن يكون الق�شاء مف�شواًل عن احلكم. وهناك من يرى باأن م�شطلح »الَعْلَماِنَيّة« ترجمة غري دقيقة، بل 
غري �شحيحة لكلمة »Secularism« يف االإجنليزية، وهي كلمة ال عالقة لها بلفظ »الِعْلم« وم�شتقاته، على 
االإطالق. فالِعْلم يف االإجنليزية والفرن�شية يعرب عنه بكلمة »Science«، واملذهب الِعْلِمي، ُنطلق عليه كلمة 
»Scientism«، والن�شبة اإىل الِعْلم هي »Scientific« ، والرتجمة ال�شحيحة للكلمة هي »الدنيوية«، وتقول 
دائرة املعارف الربيطانية باأن »Secularism«: حركة اجتماعية، تهدف اإىل �شرف النا�س، وتوجيههم 
من االهتمام باالآخرة، اإىل االهتمام بالدنيا وحدها، وذلك اأنه كان لدى النا�س يف الع�شور الو�شطى رغبة 
-Sec »�شديدة يف العزوف عن الدنيا، والتاأمل يف اهلل واليوم االآخر، ويف مقاومة هذه الرغبة طفقت الـ 

larism« تعر�س نف�شها من خالل تنمية النزعة االإن�شانية، حيث بداأ النا�س يف ع�شر النه�شة يظهرون 
تعلقهم ال�شديد باالإجنازات الثقافية والب�شرية، وباإمكانية حتقيق مطاحمهم يف هذه الدنيا القريبة. اأما 
من الناحية ال�شيا�شية، فالعلمانية حركة يف اجتاه الف�شل بني الدين واحلكومة )وغالبًا ما كان يطلق 
عليه الف�شل بني الكني�شة والدولة(. اأما بالن�شبة للعامل االإ�شالمي والعربي على وجه التحديد فقد ارتبط 

م�شطلح العلمانية يف بع�س املجتمعات العربية واالإ�شالمية »بالكفر« و«االإحلاد« و«الزندقة« واأرى       =
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ال�شعودي  ويختلف عنه خا�شة يف جمتمعنا  املحافظ  الن�شق  لو�شم من يخرج عن 
واأن  الدين، خا�شة  واخلروج عن  للكفر  مرادف  العلمانية  اأن م�شطلح  يرى  الذي 
االآن  يتداول حتى  يزال  وما  كان  والذي  �شغرنا  تعلمناه يف  الذي  العلمانية  تعريف 
باأنه ف�شل الدين عن الدولة اأو ال�شيا�شية، اأو كما قيل: )ما لقي�شر لقي�شر، وما هلل 
فهو هلل( وهذا غري مقبول يف ال�شريعة االإ�شالمية التي تفر�س �شلطة الدين على كل 
مناحي احلياة، فما يوافق الدين يقبل، وما يخالفه يرد، ويحكم على املخالف باأنه 
من الع�شاة على اختالف مراتبهم. ولهذا فاإن هناك من يرى اأن من يتبنى الفكر 
العلماين فهو ي�شعى لتهمي�س الدين يف �شائر جوانب احلياة بحيث ال يخرج �شوته وال 
تعاليمه عن امل�شجد واجلامع وبقية املوؤ�ش�شات الدينية. بينما هناك اآخرون ال يرون 
العلمانية بهذا ال�شكل، حيث يظنون باأنها ميكن اأن تكون حاًل وو�شيلة لتعاي�س االأديان 
واملذاهب املختلفة يف بلٍد واحد، وهذه واإن كانت جيدة بالن�شبة لالأقلية امل�شلمة التي 
تقطن بلدانًا غري اإ�شالمية، اإال اأنها غري مقبولة على االإطالق يف البلدان االإ�شالمية؛ 
الأن من يعلم حقيقة ال�شريعة ويقراأها ب�شكٍل من�شف �شيجد اأنها توفر لغري امل�شلمني 
اإن من  اأقول  اأن  يوؤ�شفني  اآخر، ولهذا فاإنه  اأي جمتمع  كافة احلقوق التي يحتاجها 
الكالم يرمي  االإ�شالم، وهذا  ب�شريعة  العلمانية  با�شتبدال  امل�شلم  اأن يطالب  العته 

اإىل الفكرة نف�شها وال يق�شد به �شخو�س بعينهم.
اأعود اإىل غازي الق�شيبي)1( املولود يف حمافظة الهفوف عام 1359هـ )1940م( 
املتوفى يف مدينة الريا�س عام 1431هـ )2010م( والذي يعرف باأنه ال�شاعر والروائي 

ال�شبب الرئي�شي يف ذلك اإ�شافة اإىل التعريفات التي تقول باأن العلمانية تعني ف�شل الدين عن الدولة،   =
نقلت  وقد  واالإ�شالمية.  العربية  الدول  يف  العلمانية  النخب  من  وازدراوؤها  ال�شعب  قيم  احرتام  عدم 

التعريف بت�شرف وللمزيد حول العلمانية اأنظر املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(.
)1(  للدكتور غازي الق�شيبي عدٌد كبري من املوؤلفات من اأبرزها )�شقة احلرية(، و)اأبو �شالخ الربمائي(، 
و)الع�شفورية(، و)�شعادة ال�شفري( و)اجلنّية(. باالإ�شافة اإىل دواوين �شعرية منها: )معركة بال راية(، 
و)اأ�شعار من جزائر اللوؤلوؤ(، و)لل�شهداء(، و)حديقة الغروب(. وله اأي�شًا كتاب )حتى ال تكون فتنة(، 
اأما اأ�شهر كتبه فهو )حياة يف االإدارة( وللمزيد حول الدكتور الق�شيبي ميكن الرجوع ملوقعه على االإنرتنت 

)www.galgosaibi.com( وكذلك املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(.
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واملفكر واالإداري والوزير. حتدث عنه كثريون ومنهم عبد العزيز املقالح)1( فقال: 
قليل هم ال�شعراء العرب املعا�شرون الذين تقرتب حالهم من القول امل�شهور يف اأبي 
الطيب املتنبي: )مالئ الدنيا و�شاغل النا�س(، ولن اأكون مبالغًا اأو جماماًل اإذا ما 
قلت اإن ال�شاعر الكبري غازي الق�شيبي يعد واحدًا من هوؤالء القالئل الذين مالأوا 
الدنيا و�شغلوا النا�س ال بو�شفه �شاعرًا مميزًا وواحدًا من رواد التحديث ال�شعري يف 
اجلزيرة العربية فح�شب، واإمنا بو�شفه اأي�شًا روائيًا وكاتبًا و�شيا�شيًا مرموقًا يدرك 
خطورة الكلمة ويعرتف مبا لها من قيمة عالية يف احلياة، ومبا حتمله من طاقات 
التنوير واالإ�شالح ومقاومة اجلمود والتقليد وبناء االإن�شان واغتناء وجدانه، �شواء 

كانت الكلمة �شعرًا اأم نرثًا اأدبًا اأم فكرًا.

وحيث تردد يف املجال�س يف فرتة ما بعد حرب اخلليج الثانية 1411هـ )1990م( 
اأن غازي الق�شيبي ا�شتهزاأ بالدين و�شخر بتعاليمه م�شت�شهدين مبقولة تن�شب اإليه: 
هذا  باأن  عليه  ويردون  �شنة)2(،  اآالف  ثالثة  منذ  النور  تر  مل  العربية  اجلزيرة  اإن 

خمالف لقول اهلل -�شبحانه وتعاىل-: زب ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک          
اإن مثل هذا القول كفر،  )3( وقد قال ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل:  ک  گ  گ  رب 
كما قال بذلك بع�س الدعاة وعلى االأخ�س ال�شيخ د. نا�شر العمر وال�شيخ د. �شلمان 

العودة وال�شيخ د. عاي�س القرين. 

احلداثة.  ورواد  ال�شاللة  ب�شعراء  االإعجاب  اأي�شًا  اإليه  املوجهة  التهم  ومن 
اختزال اإجنازات ال�شحوة يف اللحية واحلجاب. الدعوة اإىل اأن تكون ال�شريعة قابلة 

)1(  الدكتور عبد العزيز املقالح اأ�شتاذ االأدب والنقد ومن اأن�شار احلداثة يف اليمن تراأ�س جامعة �شنعاء 
  )www.ycsr.org( ويراأ�س حاليًا مركز الدرا�شات والبحوث اليمني )حتى عام 1421هـ )2001م

�شحيفة  يف  ون�شرت  معه  اأجريت  باأنها  يقال  مقابلة  يف  الق�شيبي  اإىل  املقولة  تلك  ين�شب  من  �شمعت    )2(
يف  عنها  بحثت  وقد  )1398هـ(  1978/4/24م  بتاريخ  ال�شادر  عددها  يف  ون�شرتها  تاميز  النيويورك 

اأر�شيف ال�شحيفة فلم اأعرث عليها.
)3(  االآية )15( �شورة املائدة
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للنقا�س. ت�شوير حياة االإن�شان على اأنها جهد �شائع وعبث ال طائل من ورائه.  وقد 
رد عليه ال�شيخ عبد اهلل بن جربين ـ رحمه اهلل ـ يف كتابه )ر�شالة االإ�شالم(، كما رد 
عليه ال�شيخ نا�شر العمر يف حما�شرة بعنوان )ال�شكينة ال�شكينة(، ومل ي�شمه كما 
حتدث حول نف�س املو�شوع ال�شيخ عاي�س القرين، من خالل �شريط له �شماه )�شهام 
العودة، يف  �شلمان  ال�شيخ  الق�شيبي، وكذلك  ي�شم �شخ�س  العا�شفة( ومل  يف عني 
عدة اإ�شدارات. قبل اأن يرد الق�شيبي بكتابه )حتى ال تكون فتنة( وفيه رد مبا�شر 
يتهم  اأن  ي�شدق  ال  باأنه  فيه:  قال  ومما  والعودة(  والقرين،  )العمر،  اإىل  وموجه 
بالعلمانية ويعترب ذلك تهمة عظيمة؛ ثم يعرف العلمانية ناقاًل عن املو�شوعة احلرة 
لالأديان، باأن العلمانية دعوة الإقامة احلياة على غري الدين، وبعد اأن ي�شتفي�س يف 
بيان العلمانية يخل�س اإىل اأنها كفر يخرج من امللة، ثم ي�شاأل من رماه بالعلمانية هل 
ما زلتم م�شرين على رميي بها. واحلديث حول ذلك طويل، وميكن الرجوع اإليه يف 
كتاب الق�شيبي الذي اأ�شرت اإليه، والذي مل ي�شمح بف�شحه ذلك الوقت، وذاك الكتاب 
وما جاء فيه مل مينع من �شدور كتاب بعنوان )العلمانية يف العراء، الق�شيبي �شاعر 
االأم�س، وواعظ اليوم)1(( ت�شّمن ثالث ر�شائل لثالثة من طلبة العلم: وهم الدكتور 
اآل  مبارك  بن  �شعيد  والدكتور  القحطاين،  �شعيد  والدكتور حممد  الطويرقي  وليد 
ـ  اهلل  رحمه  ـ  الرحمن اجلربين  عبد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  املقدمة  كتب  وقد  زعري 
وبتو�شية من ال�شيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه اهلل ـ ومما جاء فيه ك�شاهد على قوة 
ال�شراع بني الطرفني ذلك الوقت قول الدكتور الطويرقي يف مدخله: ودع العامل قبل 
مدة القرن الرابع ع�شر الهجري، وا�شتقبل القرن اخلام�س ع�شر الهجري، وكانت 
التغريات التي �شهدتها االأمة االإ�شالمية يف هذا القرن تغريات كبرية و�شخمة. ففي 
هذا القرن: �شقطت اخلالفة وتق�شمت االأمة االإ�شالمية اإىل كيانات �شعيفة ال حول 
لها وال قوة. ويف هذا القرن: ُزرع اليهود يف قلب العامل االإ�شالمي على اأر�س فل�شطني 
احلبيبة. ويف هذا القرن : كان امل�شلمون يف �شراع مع هجمة �شليبية جديدة وجُهها 

)1(  العلمانية يف العراء، الق�شيبي �شاعر االأم�س، وواعظ اليوم، دار الكتاب، 1411هـ )1990م(.  
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الرابع  القرن  يكد  مل  الفكري  الغزو  هو  العقائدي  ووجُها  اال�شتعمار  هو  الع�شكري 
دعوة  امل�شلمني  يف  ظهرت  حتى  ينت�شف  امليالدي(  )الع�شرين  الهجري  ع�شر 
جديدة ت�شتبدل الرابطة الدينية بالرابطة العرقية، وتب�شر باملنهج الغربي بداًل عن 
املنهج االإ�شالمي. ثم ي�شيف اإىل هذا اجليل، جيل الهزمية، ينتمي الدكتور غازي 
جيل  العلمانية،  وجيل  التغريب  وجيل  الهزمية  جيل  اأنقا�س  بني  ومن  الق�شيبي. 
اخلم�شينات وال�شتينات، خرج جيل جديد هو جيل ال�شحوة وجيل االأ�شالة، وجيل 
بعد  ت�شرتد  واإن مل  نومها  ت�شتفيق من  االأمة  وبداأت  باإذن اهلل.  بعد ذلك  امل�شتقبل 
ال�شابرة وعادت  اأفغان�شتان  ربى  امل�شلوبة على  فا�شرتدت كرامتها  كامل عافيتها، 
اإليها روح التحدي والت�شميم على اأر�س فل�شطني اجلريحة. واإىل هذا اجليل جيل 
�شيف  الق�شيبي  عليهم  رفع  الذين  االأفا�شل  العلماء  من  الكثري  ينتمي  ال�شحوة 
اخل�شومة وخنجر االتهامات لذلك فاإن احلوار اأو اجلدل بيننا وبني الدكتور غازي 
الق�شيبي والتيار الذي ينتمي اإليه هو منوذج من مناذج احلوار واجلدل بني جيلني 
جيل الهزمية وجيل ال�شحوة، وهو مثال م�شغر الأمثلة ال�شراع بني املنهج العلماين 

واملنهج االإ�شالمي.)1( 

الهجري  القرن  تكن معروفة يف  الدخيلة مل  العلمانية  كلمة  اأن  هنا  واملالحظ 
باحتالل  ت�شمى  ما  اأو  الثانية  اخلليج  حرب  بعد  اإال  ا�شتخدامها  كرث  وما  املا�شي، 
الكويت، حيث �شاع هذا امل�شطلح و�شار ي�شتخدم بكرثة �شد من يفكرون بطريقة 
الق�شيبي، وكثريًا ما عنى التكفري غري امل�شرح به، وباملنا�شبة فالق�شيبي مل يكن 
اليومية  ال�شحف  عرب  عنه  الدفاع  يف  ا�شتماتوا  كثريون  اأ�شخا�س  معه  بل  وحده 
واملجالت االأ�شبوعية وال�شهرية وغريها، وباملقابل مل يقف اأ�شداد الق�شيبي اأو فكر 
الق�شيبي على وجه التحديد وحدهم بل كان هناك من ينا�شرهم وي�شاندهم عرب 
املنابر واملحا�شرات وال�شريط االإ�شالمي الذي كان يف ذلك الوقت يف اأوج ذروته، 
ومل تتوقف تلك ال�شراعات الفكرية على تلك الو�شائل بل امتدت لت�شل اإىل ردهات 

)1(  املرجع ال�شابق
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اجلامعات واملجال�س اخلا�شة، التي حتولت ما بني موؤيد ومعار�س لكل فريق بغ�س 
النظر عن الن�شبة املوؤيدة واملعار�شة لكل طرف، اإال اأن ما حظي به الق�شيبي من 
)الثالثينات  الهجرية  ال�شابقني يف اخلم�شينات  املفكرين  يختلف متامًا عن  تاأييد 
امليالدية( الذين مل يجدوا اأحدًا يقف معهم وال و�شيلة يو�شلون بها اأ�شواتهم مقارنة 

بزمن الق�شيبي حيث توافر االأن�شار وتوافرت و�شائل البالغ وتنوعت.

ياأتي الدكتور عبد اهلل الغذامي، ك�شخ�شية مل تكن احلرب عليها اأقل �شراوة 
من احلرب على الق�شيبي واإن كانت على جبهتني جبهة التيار املحافظ من جهة 
الواعي(  )التجديد  فهمه  ح�شب  احلداثة  فكرة  يتبنون  ممن  املختلفني  وجبهة 
عنيزة،  حمافظة  يف  )1946م(  1365هـ  عام  املولود  والغذامي  اأخرى.  جهة  من 
متخ�ش�س يف اللغة العربية، وموؤ�ش�س لق�شم اللغة العربية وكلية االآداب يف جامعة 
1400هـ  منذ  بجدة،  الثقايف  االأدبي  النادي  لرئي�س  نائبا  عمل  العزيز،  عبد  امللك 
)1980م( مدة اثنتي ع�شرة �شنة، واأ�شهم يف �شياغة امل�شروع الثقايف لهذا النادي 
الكاتب  عنه  قال  والرتجمة.)1(  الكتب  ون�شر  واملوؤمترات  والندوات  املحا�شرات  يف 
االآخرين،  املبدعني  اأمام  املرفوع  جبيننا  تكون  اأن  اأر�شحك  »اإين  الزيد:  اهلل  عبد 
ووجهنا امل�شيء يف كل احتفال مبهج بالكلمة واالإيقاع، متامًا كما عبد العزيز املقالح 
وكما  العراق،  يف  ال�شامرائي  وماجد  م�شر،  يف  اإ�شماعيل  الدين  وعز  اليمن،  يف 
اأدوني�س يف الوطن العربي كله«)2(. وكما اأ�شلفت فالغذامي مل ي�شلم من النقد وحتى 
القدح يف �شخ�شه منذ بداية القرن الهجري احلايل حيث متيز ال�شراع معه بطول 
املدة من جهة وتعدد جبهات ال�شراع من جهة اأخرى باالإ�شافة اإىل تنوع اخل�شوم، 
اأما بالن�شبة لطول ال�شراع فقد بداأ ال�شراع اأثناء عر�س م�شّودة كتابه )اخلطيئة 

املوقف  الت�شريحية،  اإىل  البنيوية  والتكفري: من  املوؤلفات منها: اخلطيئة  العديد من  الغذامي  للدكتور    )1(
من احلداثة، الكتابة �شد الكتابة، ثقافة االأ�شئلة، املراأة واللغة، ثقافة الوهم، مقاربات عن املراأة واللغة 
وبروز  النخبة  �شقوط  التلفزيونية،  الثقافة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  احلداثة  حكاية  واجل�شد، 
ال�شعبي، وغريها الكثري من املوؤلفات املتاحة يف موقعه على االإنرتنت حيث من خالله ميكن معرفة املزيد 

www.alghathami.com .عن �شخ�س الغذامي وتنزيل كامل موؤلفاته
)2(  د.  عو�س القرين، احلداثة يف ميزان االإ�شالم، الريا�س، 1409هـ )1989م(.
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والتكفري(، ويف ذلك يحكي الغذامي اأن الدكتور �شعيد ال�شريحي اأمطره بوابل من 
االأ�شئلة حيث كان يف حال انفعال و�شار يطرح اأ�شئلة، يقول الغذامي باأنها هي ما 
كان يخ�شاه وبدا وكاأنه يد�شن املعركة قبل �شدور الكتاب، مما جعلني اأتوج�س خ�شية 
التاأثري على ف�شح الكتاب الذي ما زال يف مراقبة املطبوعات. وي�شيف الغذامي لقد 
اأ�شئلة ال�شريحي موؤدجلة ب�شكٍل خميف.)1( كل هذا حدث يف البدايات، قبل  كانت 
ويت�شبب ذلك يف �شحب درجة  اأن�شار احلداثة،  ال�شريحي من  الدكتور  اأن ي�شبح 
الدكتوراه التي منحتها له جامعة اأم القرى عام 1409هـ )1989م( بحجة اأن اأفكاره 

خمالفة ملنهج اجلامعة.
يقول الغذامي باأن املعركة اأو ما ي�شميها هو »ردود االأفعال« كانت داخل الرواق 
االأكادميي اإىل اأن جاء حممد عبد اهلل مليباري ـ رحمه اهلل ـ فو�شع دائرة املعركة 
لت�شمل التيار املحافظ، حيث كتب املليباري ثالثني مقالة يف جريدة الندوة، مل يكن 
ما�شونية،  و�شكوكًا  اتهامات  اإليها  اأ�شاف  بل  فح�شب،  احلداثة  فكرة  فيها  يناق�س 
�شيوعية، علمانية اإىل اآخره، وهذه جرت الفكرة اأو النقا�س من فكر، وفل�شفة، وتطوير 
اأ�شا�شها  من  الفكرة  اأن  اإىل  املعرفة،  م�شتوى  على  وتطوير  النظرية،  م�شتوى  على 

موؤامرة �شد جذور االأمة، ف�شرت اأمام �شعارات ول�شت اأمام قيمة علمية.)2(
باأنه جاهل  ـ الذي يقول عنه الدكتور الغذامي  ثم جاء الدكتور عو�س القرين 
ـ فكتب )احلداثة يف ميزان االإ�شالم(  واأنه عالة على فكر امليباري  يف احلداثة)3( 

)1(  د. عبد اهلل الغذامي، حكاية احلداثة يف اململكة العربية ال�شعودية. )مرجع �شابق(.
)2(  حوار اأجراه تركي الدخيل يف برناجمه اإ�شاءات مع الدكتور عبد اهلل الغذامي، بتاريخ 1426/4/27هـ 

)2005م(.
)3(  منذ �شدور كتاب احلداثة يف ميزان االإ�شالم، للدكتور عو�س القرين، عام 1409هـ )1989م( والدكتور 
اأو حماورته يف مو�شوع احلداثة، وا�شتمر على  الغذامي ي�شفه باجلهل يف احلداثة ويرف�س الرد عليه 
ذلك حتى اآخر حوار معه يف )برنامج البيان التايل(، الذي يقدمه الدكتور عبد العزيز قا�شم وبثته قناة 
ُي�شاأل  يردد حني  ما  دائمًا  الغذامي  وكان  �شهر رجب 1431هـ )2010م(  مبا�شرة يف  الهواء  دليل على 
عن عدم مناق�شة الدكتور عو�س القرين فيقول: اأنا ال اأرد اإال على �شخ�س تتوفر عنده االأدوات العلمية 
واملعرفية للنقا�س املعريف والدكتور القرين ال تتوفر لديه تلك املعرفة وال بن�شبة 1%، الرجل بعيد عن هذه 
الق�شية، يعني اأنت حتتاج اإىل لغات اأجنبية، حتتاج اإىل بعد فل�شفي وفكري ومعريف وتخ�ش�شات، هذه 

م�شائل علمية ومعرفية الزم تتوفر االأدوات املعرفية عند الرجل اإذا كنت تريد اأن تناق�شه، واحد ال =
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اهلل  رحمه  ـ  باز  بن  العزيز  عبد  االإمام  �شماحة  له  وقدم  عام 1409هـ )1989م( 
الكتاب  هذا  على  اطالعنا  حني  اإىل  "وكنا  �شماحته:  قول  تقدميه  يف  جاء  ومما  ـ 
القيم الذي قام بتاأليفه ف�شيلة ال�شيخ عو�س بن حممد القرين، والذي نقدم له بهذه 
النبذة املخت�شرة ـ ب�شبب عدم االطالع ـ نظن اأن ق�شيدة النرث املت�شمة بالغمو�س 
امللقب باحلداثة املحاط بـهذه الهالة االإعالمية، نظن ذلك كله اأمناطًا من التغيري 
لكن  الفكري،  بـمحتواه  وال  مبعانيه  وال  ال�شعر،  مب�شمون  له  عالقة  وال  ال�شكل،  يف 
الكتاب ك�شف لنا اأن ال�شكل مل يكن يف ذاته هو هدف هذا التغيري واإمنا جعل ال�شكل 
مناذجها  من  كثري  يف  �شحنت  فكرية  لقوالب  �شتارًا  بالغمو�س  امللفوف  اجلديد 
باملعاين الهزيلة، واالأفكار الهابطة وال�شهام امل�شمومة املوجهة للق�شاء على الف�شيلة 
من  احلداثيني  لهوؤالء  قي�س  الذي  اهلل  اأحمد  �شماحته:  يقول  ثم  والدين.  واخللق 
بهذا  اخلطرية  واأهدافهم  اخلبيثة  واأغرا�شهم  مقا�شدهم  وبني  اأ�شتارهم  ك�شف 
الكتاب الذي يقدمه موؤلفه ف�شيلة ال�شيخ عو�س للقراء، فقد ك�شف لنا القناع عن 
عدو �شافر يرتب�س بنا ويعي�س بني ظهرانينا ينفث �شمومه با�شم احلداثة، وهو بهذا 
الك�شف والبيان يلقي م�شوؤولية عظيمة وج�شيمة على علماء هذا البلد وقادته ورجاله 
و�شبابه وغريهم للت�شدي لهذا اخلطر، واإيقاظ الهمم، وتنبيه الغافل عنه، ون�شح 

وتوجيه الواقع فيه". 

م�سادٍة  اإعالمية  مادة  اأي  حتدثه  مل  هائاًل  دويًا  اأحدث  الكتاب  هذا  وبالطبع 
للحداثة الأ�سباب اأربعة: 

االأول: اأن النا�س مل تكن تعرف كثريًا عن احلداثة وكانت ال�شجاالت يف غالبها 
اأكادميية حتى جاء هذا الكتاب ونقلها بقوة اإىل املجتمع من خالل التيار املحافظ.

تتوفر فيه هذه اخل�شائ�س كيف تناق�شه؟ والعلم يجب اأن ي�شان، واالإمام ال�شافعي - رحمه اهلل - قال:   =
ما جادلني عامل اإال غلبته، وما جادلني جاهل اإال وغلبني. والدكتور القرين جاهل يف مو�شوع احلداثة، 
ويف اأمور اأخرى هو مرجع فيها، يف علم ال�شريعة اأنا ما اأفهم يف علم ال�شريعة اأرجع اإليه، لكن يف هذا 
العلم لي�س له يف هذا العلم �شيء، لذلك الدخول معه يف حوار خطاأ علمي يعني ال اأقول م�شيعة للوقت 
خطاأ علمي من حيث املبداأ، العلم يجب اأن ُيحرتم. )قالها الدكتور الغذامي يف احلوار الذي اأجراه تركي 
لعبد  التايل(  البيان  برنامج  يف  القول  نف�س  وردد  العربية،  قناة  على  )اإ�شاءات(  برنامج  يف  الدخيل، 

العزيز قا�شم، على قناة دليل(.
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الثاين: تف�شل �شماحة االإمام عبد العزيز بن باز ـ رحمه اهلل ـ بتقدمي الكتاب 
وما قاله من كالم حول خطر احلداثة )اأوردت �شيئًا منه الأ�شعر القارئ بقوة الكلمة، 
واأثرها خا�شة حني تاأتي من رجل بقامة ال�شيخ ابن باز ـ رحمه اهلل( اأعطى املو�شوع 

اأهمية كبرية جدًا بالن�شبة للمتلقني.

الثالث: �شدور الكتاب يف الفرتة الذهبية وقمة العنفوان بالن�شبة للتيار املحافظ، 
حيث مل متر فرتة قبلها وال بعدها كان التيار اأقوى خاللها من تلك الفرتة، فتلقفه 

املتلقون بنهم �شديد حتى نفدت الطبعة االأوىل منه وطبع عدت طبعات.

على  ال�شديد  والرتكيز  الكتاب  بــه  حظي  الــذي  االإعــالمــي  الــدعــم  الــرابــع: 
م�شاألة احلداثة يف ذلك الوقت، فهي ومتبنوها كانوا اخل�شم الوحيد تقريبًا الذي 
املادة املطبوعة )�شحيفة، جملة، كتاب(،  اإعالمية وحيدة متثلت يف  ميلك و�شيلة 
ال�شريط  ي�شتخدم  كان  الذي  املحافظ  للتيار  بالن�شبة  اأخــرى  و�شائل  عدة   مقابل 
وكانت  واملــجــلــة(  )الــكــتــاب  اإىل  باالإ�شافة  واملــحــا�ــشــرات،  واملــنــرب،  االإ�ــشــالمــي، 
فلم  االإنــرتنــت  اأمــا  املوا�شيع،  تلك  مثل  عــن  احلــديــث  حتظر  والتلفاز   االإذاعــــة 

تعرف بعد)1(.

اأعود اإىل كتاب احلداثة يف ميزان االإ�شالم واأذكر اأن مما جاء فيه قول الدكتور 
عو�س القرين: ومن هذه االأفكار التي ابتـليت بها االأمة وبداأ خطرها يظهر يف �شاحتنا 
مذهب فكري جديد ي�شعى لهدم كل موروث، والق�شاء على كل قدمي، والتمرد على 
اأ�شنامه ا�شم  اأطلق عليه كهانه و�شدنة  االأخالق والقيم واملعتقدات، وهذا املذهب 
)احلداثة(، ثم ي�شيف، والأن كثريًا ممن كان املفرت�س فيهم من العلماء االأفا�شل 

اأن  كما  الفكرية،  املوا�شيع  للنقا�س حول  ميادين  تعد مبثابة  كانت  التي  اأروقة اجلامعات  اأي�شًا  )1(  هناك 
املراكز  وكذلك  املحافظ  التيار  بيد  كانت  حيث  الدخيلة  االأفكار  من  للتحذير  مكانًا  كانت  املدار�س 
ال�شيفية، وحلق التحفيظ التي كانت يف بداياتها، اأما االأندية االأدبية فكانت بيد التيار املنفتح ولكن مل 

يكن تاأثريها كبقية الو�شائل االأخرى.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

177

واملفكرين النابهني، اأن يكونوا اأول املت�شدين لهذه املوجة الفكرية العارمة، وقفوا 
بع�س  يف  حمدودة  مقاالت  يف  عليها  ردوا  اأو  املبايل،  غري  املتفرج  موقف  منها 
ال�شحف، ثم ن�شي االأمر، واأنا اأ�شتثني هنا الكاتب الفا�شل حممد عبد اهلل مليباري، 
و�شهيلة زين العابدين، وحممد املفرجي، فجزاهم اهلل خريا، جلهدهم وجهادهم. 
ويذكر باأن احلداثيني �شيطروا على كثري من االأق�شام الثقافية يف ال�شحافة املحلية 
وتغلغلوا يف غريها من النوادي االأدبية واالأندية الريا�شية وفروع جمعيات الثقافة 
اأحد  يقول  كما  دنيئة  قمعية  �شيا�شة  فكرهم  فكر غري  اأي  واتخذوا حيال  والفنون، 
التائبني منهم)1(، فكان ال بد من الرد عليهم بوا�شطة الن�شر يف الكتب، بعد اأن �شدوا 
جميع املنافذ اأمام غريهم، وكان ن�شيب اأي مقالة رد عليهم اأو حتى عتاب لهـم هو 

�شلة املهمالت. 

وقبل �شدور كتاب عو�س القرين )احلداثة يف ميزاين االإ�شالم( كان قد �شدر 
يف  بعيدًا  لي�س  وثوابت(  )احلداثة:حقائق  بعنوان  الغامدي  �شعيد  للدكتور  �شريط 
نف�شها  احلداثة  قدح  يف  الغامدي  يتخ�ش�س  اأن  قبل  القرين،  كتاب  عن  م�شمونه 
ويح�شل على �شهادة الدكتوراه من جامعة االإمام بن �شعود االإ�شالمية  يف هذا املجال 
عن ر�شالة له بعنوان )االنحراف العقدي يف اأدب احلداثة وفكرها)2(( كان �شماحُة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  عام  مفتي  ال�شيِخ،  اآل  اهلِل  عبِد  بِن  العزيِز  عبِد  ال�شيِخ 
عبد  بن  �شالح  د.  اأ.  ال�شيخ  ومعايل  الر�شالة،  ناق�شت  التي  للجنة  ومقررًا  م�شرفًا 
بِن  نا�شر  الدكتور  وال�شيِخ  ع�شوًا،  االأعلى،  الق�شاء  جمل�س  رئي�س  حميد  بن  اهلل 

االأ�شبوعي  املدينة  ملحق  يف  كتب  باأنه  واأ�شار  �شلمان،  اهلل  عبد  الكاتب  عن  القرين  الدكتور  حتدث    )1(
)االأربعاء( العدد 205 مقالة �شد احلداثيني رفاقه باالأم�س، وكان عنوانها )�شرية احلداثة من الداخل( 
اأخذت اأربع �شفحات من ال�شحيفة، حتدث خاللها عن �شيطرة احلداثيني على املالحق االأدبية والثقافية 
يف اأغلب ال�شحف وتوجيهها خلدمة فكرهم ومناواأة وحماربة غريهم، ويختلف مدى تغلغلهم يف ال�شحف 

واملجالت من واحدة اإىل اأخرى.
احلداثة  اأدب  يف  العقدي  )االنحراف  بعنوان  )1749�شفحة(  جملدات  ثالث  يف  الر�شالة  �شدرت    )2(

وفكرها... درا�شة نقدية �شرعية(، عن دار االأندل�س اخل�شراء، جدة، 1424هـ )2004م(.
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عبِد الكرمِي العقل، ع�شو هيئة التدري�س جامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية، 
ع�شوًا، والدكتور ح�شن بن فهد الهوميل، ع�شو هيئة التدري�س يف جامعة الق�شيم، 
ـ، ع�شوًا. ومما قاله الدكتور الغامدي  ـ ذلك الوقت  ورئي�س نادي الق�شيم االأدبي 
الت�شلط  اأدوار  الإكمال  بها  جيء  غريبة  نبتة  احلداثة  اإن  الر�شالة:  تلك  مقدمة  يف 
اال�شتعماري التي مار�شها الغرب �شد بالد امل�شلمني يف القرون املتاأخرة؛ فهي فكرة 
واأن من  الوالء،  اأجنبية  باأقالم عربية احلرف  م�شتعارة، وعقيدة م�شتوردة، كتبت 
اأهم اأغرا�شها الهدم والتخريب واإحداث الفو�شى يف العقائد واالأخالق ويف النظم 
والعالقات، كما اأنها لي�شت جمرد جتديد يف االأ�شكال واالأ�شاليب واملناهج الفنية، بل 
هي عقائد واإيديولوجيات �شتى، جتتمع حتت مق�شد واحد هو: م�شادة الدين احلق، 
ومناق�شة االإميان واليقني، وغر�س ال�شالالت واالإحلاد وال�شكوك، وهي ال تخالف 
االإ�شالم فح�شب بل تناق�شه متام املناق�شة، وت�شعى يف هدمه واإزاحته من القلوب 
والعقول واالأعمال، اأو على اأقل االأحوال الت�شكيك يف ثبوته و�شحته وجدواه. والكالم 
يطول حول ما قاله الدكتور الغامدي يف احلداثة ويكفي اأن اأقول اإن ر�شالته طبعت 

يف ثالث جملدات زادت �شفحاتها على )1700( �شفحة.

اإىل  امتدت  بل  �شريط  اأو  كتاٍب  على  تتوقف  مل  الغذامي  مع  املعركة  اأن  كما 
مالحقته حتى يف الفعاليات التي يدعى اإليها، ومن ذلك حني قام الدكتور الغذامي 
الثقافة  )اأزمة  بعنوان  ندوة  يف  )2007م(  1427/11/5هـ  بتاريخ  ورقة  باإلقاء 
العربية املعا�شرة( �شمن فعاليات االأ�شبوع الثقايف الذي نظمته كلية اليمامة ح�شر 
بع�س خ�شومه املحافظني اإىل مقر الكلية منذ وقٍت مبكر وناق�شوا اآراءه وردوا عليها 
االأجواء  تكن  ومل  الندوة،  فعاليات  نهاية  بعد  النقا�شات حتى  وا�شتمرت  يف حينها 
هادئة بل كانت م�شحونة بن�شبة كبرية، وهناك من اأ�شار اإىل اأن الغذامي ما ا�شتطاع 

اخلروج من مقر الندوة اإال بكل كلفة و�شعوبة.

وكان قد �شبقها اأي�شًا متابعة الدكتور الغذامي من قبل جمموعة من خ�شومه 
املحافظني اأي�شًا اأثناء م�شاركته يف ندوة  )التعليم ودوره يف ثقافة االإ�شالح( التي 
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الكتاب  الثقافية ملعر�س  الفعاليات  بتاريخ 1427/2/2هـ )2006م( �شمن  اأقيمت 
اأح�شرها من  الدويل بالريا�س، حيث بداأ الدكتور الغذامي حديثه حول ق�شا�شة 
اإحدى ال�شحف املحلية ن�شرت يف اليوم الذي �شبق اإقامة الندوة وفيها اأن بع�س من 
�شيح�شرون الندوة جاءوا لتلقني الغذامي »در�شا« واأو�شح اأنه على اأمت ا�شتعداد لتلقي 
الدر�س ووعد باأن يكون م�شتمعًا جيدًا، الأنه يقراأ »تلقني الدر�س« من املنظور التعليمي 

واالأكادميي، ال باملفهوم الذي خرج اإليه بعد ذلك واأ�شبح يدل على االعتداء.

اإلغاء حما�شرة كان الدكتور  اأما املنا�شبة الثالثة التي ا�شت�شهد بها فتتمثل يف 
بعنوان )النظرية  االإ�شالمية  �شعود  بن  االإمام حممد  �شيلقيها يف جامعة  الغذامي 
النقدية اإ�شكاليات املنهج( والتي كان من املقرر اأن تقام يوم الثالثاء 1430/5/17هـ 
)2009م( ومل ُتف�شح اجلامعة عن االأ�شباب التي جعلتها تتخذ قرار االإلغاء، اإال اأن 
هناك من اأ�شار اإىل وجود �شغوطات كبرية مار�شها عدد كبري من امل�شايخ والعلماء 
الفكر احلداثي  ب�شبب  املحا�شرة  اإلغاء  وطلبوا  العلم على عمادة اجلامعة،  وطلبة 
اأمنية  اأو جتاوزات  اإ�شطدامات  الذي يحمله الدكتور الغذامي، وخ�شيًة من حدوث 
اإلغاء املحا�شرة وتقدمي االعتذار للدكتور  ال�شيطرة قررت اجلامعة  قد تخرج عن 

الغذامي.)1(
ولعلي قبل اأن اأختم حديثي عن تلك ال�شراعات اأعر�س لتاأثريها على املتلقني 
خا�شة من اأن�شار التيارات املحافظة م�شت�شهدًا مبا قاله �شلطان اجلمريي)2(: باأنه 
تعرف على د. عبداهلل الغذامي اأول مرة بعد قراءته )كتاب احلداثة يف االإ�شالم( 
وت�شبب ذلك يف  االأوىل من اجلامعة،  ال�شنة  القرين، كان ذلك يف  للدكتور عو�س 
ت�شويه �شورة الغذامي لديه، وتزامنًا مع هذا ال�شحن النف�شي كان ي�شمع من بع�س 
اأ�شدقائه اأن الغذامي من املحافظني على �شالة الفجر يف امل�شجد! واأن لديه موقفًا 

)1(  نقاًل عن �شحيفة الوفاق االإلكرتونية.
)2(  بع�س مما جاء يف مقالة ل�شلطان بن عبداهلل اجلمريي )اإمام وخطيب وم�شرف حلق حتفيظ قراآن( 

http://aljumeri.net/wp ن�شرها يف مدونته بعنوان )اجلمريي(، على الرابط التايل
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من بع�س احلداثيني ال�شاطحني عقديًا كاأودني�س وغريه؛ فكانت مثل هذه االأخبار 
حتدث لديه تناق�شًا حول هذه ال�شخ�شية اجلدلية، فمن �شورة قامتة جعلت بع�س 
اخلطباء يـدعوه من على املنرب بـحاخام احلداثة اإىل �شورة الرجل الذي يحافظ 
على �شالة ال�شحى قبل ذهابه اإىل مكتبه. ي�شيف �شلطان: قمت ب�شراء جمموعة 
من كتبه ذلك احلني، وقراأتها، ووجدت ما ميكن اعتباره خمالفًا ملا كنت اأعتقده، 
لكنه ال ي�شل به اإىل اأن يكفر الرجل، ويخرج من امللة، فيحال تارة اإىل )املا�شونية( 
كما  بقي  ولكنه  جتاهه،  االأحكام  بع�س  فا�شتعظم  االأجنبية،  العمالة  اإىل  اأخرى  وتارة 
يقول كغريه ال يخرج عن اإطار املجتمع والتيار الذي يقوده، فبقيت متبنيًا هذا املوقف 
االإق�شائي جتاه الرجل، ت�شكلت هذه النظرة القامتة للبيئة امل�شحونة، ويف جو كان االآخر 
فيه م�شحوقًا متامًا، فبقي اأ�شريًا لتلك الكتابات والو�شايات التي كانت حتا�شر االأتباع، 
اأكلف نف�شي  اإال اأين  مل  وي�شيف �شلطان على الرغم من قراءتي لبع�س كتب الغذامي 
�شماع اآرائه؛ الأنه مل يكن هناك من يحث على البحث والنقا�س العلمي، كان هناك »ثقافة 
الذهني  نوع من احلجر  الوقت، وهي  نف�س  اإ�شكالية كبرية وخطرية يف  وهذه  القطيع« 
واحلقيقة اأين �شبق اأن قلت يف هذا املبحث باأهمية جتنب الكتب ذات املعتقدات واالأفكار 
اأو املادة االإعالمية بالف�شاد لي�س حقًا  اأن احلكم على الكتاب  اأوؤكد  الفا�شدة، واأنا هنا 
ال�شخ�س قادرًا  اأن يكون  ب�شرط  للجميع،  بعينهم، بل هو متاح  اأ�شخا�س  ح�شريًا على 
االأفكار  تلك  وبني  التاأويل،  تقبل  ال  وا�شحة و�شريحة  فيه خمالفة  ما  التمييز بني  على 
التي حتمل عدة معاين وميكن تاأويلها من خالل ال�شياق، فتظهر وتت�شح اأما ما يقوم به 
بع�س املجتهدين؛ والأغرا�س يف نفو�شهم فيقتطعون جملة من �شياقها الذي وردت فيه 
ثم يقولون فالن قال كذا فال ت�شمعوا له فهذا اأ�شبه ما يكون مبن ينهى عن ال�شالة 
م�شت�شهدًا بقول اهلل زبڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    رب دون اأن يكمل قول احلق 

-�شبحانه وتعاىل- زبڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
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وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ  رب)1( وخال�شة كالمي اأن اأي مادة اإعالمية لي�س 
بها تعٍد على الذات االإلهية عن كل قوٍل اأو فعٍل ال يلق بهـ  اأو ا�شتهزاء بالر�شل واالأديان 
اأو خمالفة دينية �شريحة، فال اأرى باأ�شًا من اقتنائها ومطالعتها )حتى لو اختلف 
معي من اختلف فكالمي وا�شح وال يحتمل التاأويل( اأما تلك التي حتمل اأي نوع من 

املخالفات التي اأ�شرت اإليها ففر منها فرارك من املجذوم. 

اأعود حلديثي حول جتربة االأخ �شلطان ك�شاهد حي على التحجري الفكري الذي 
اإىل  بالطبع  عائد  وهذا  عليه،  كان  مما  اأقل  ب�شكٍل  كان  واإن  ميار�س  زال  وما  كان 
الثقافة املجتمعية التي ن�شاأنا عليها، ولي�شت حكرًا على جمتمٍع دون غريه، بل هي 
جمتمع  من  حدتها  اختلفت  واإن  واملذاهب،  واالأديان  املجتمعات  كافة  يف  موجودة 

الآخر، ومن وقت لوقت، وك�شاهٍد عليه قوله -�شبحانه وتعاىل-: زب ھ  ے  ے           ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  رب)2( وال�شواهد على ذلك كثرية ولي�س 
املجال للب�شط يف ذلك، ولكن ذاك التحجري مل يزد �شلطانًا �شوى اأن ي�شتزيد من 
�شماع كل ما ين�شف الرجل واآراءه؛ الإثبات مزيد من الوالء للتيار الذي ينتمي اإليه، 
ينقطع حديث �شلطان وينتقل مبا�شرة ليعلق على قرار جامعة االإمام اإلغاء حما�شرة 
الغذامي،  يدافع عن  باأنه ال  ويقول:  ويبدي اعرتا�شه على قرار اجلامعة  الغذامي 
ولكنه ال يحب اأن يظل تيار يلقننا كراهية  رجل ومن ثم ال يتيح له املجال ليدافع 
اأن  عن نف�شه، ويختم حديثه بقوله: رمبا تخاف علينا جامعة االإمام وعلى عقولنا 
لنا ولكل طالب  اله�شا�شة، ف�شحقًا  اإذا كنا بهذه  �شويعات!  ي�شممها رجل واحد يف 
اجلامعات الذين ميلكون عقواًل كالري�س تتقاذفها الريح يف كل االجتاهات. ويبدو 
يل اأن �شفر �شلطان للدرا�شة خارج اململكة قد اأ�شهم وب�شكٍل كبري يف التحول النوعي 
لفكره، واأنا هنا اأحتدث عن تخل�شه من م�شاألة الربجمة اأو االأدجلة امل�شبقة و�شيا�شة 
ما اأريكم اإال ما اأرى وا�شتعداده التام ل�شماع االآخر املختلف معه، وهذا ال يعني اأنه 

)1(  االآية )43( �شورة الن�شاء
)2(  االآية )26( �شورة ف�شلت
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واملجادلة  للحوار  الذي يدعو  الرباين  املنهج  العك�س هذا هو  بل  تخلى عن مبادئه 
بالتي هي اأح�شن املنهج الذي يقول زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژرب)1( وقوله زب  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   رب)2( فاإن كانت هذه االآيات وغريها تدعو 
الفر�شة  مبنحهم  اأحق  امللة  هذه  فاأتباع  امل�شلمني،  غري  مع  واللني  والرفق  للحوار 
اإن راأينا خطاأهم واختالفهم  و�شماع ما لديهم والرفق بهم والدعاء لهم بالهداية 
معنا يف اأمٍر مقطوع به ولي�س حمل خالف. واحلوار واملجادلة مع املفكر اجلاد الذي 
الظامل  املفكر  اأما  املحمودة،  االأمور  يده م�شاملًا م�شافحًا، من  نف�شه وميد  يحرتم 
ويف  عنه  االإعرا�س  يجب  فهذا  حياء  وال  دين  هواه  عن  يردعه  ال  الذي  امل�شتهرت 

زب ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وتعاىل-  يقول اهلل -�شبحانه  ذلك 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   رب)3( ويقول -�شبحانه وتعاىل- يف 

مو�شع اآخر زب ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  
حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت   رب)4( ولهذا كان علي اأن 
اأنوه اإىل ذلك؛ الأن كثريًا من التحوالت والتغريات االجتماعية ن�شاأت عن �شراعات 
فكرية متخ�س عنها ان�شقاقات ما كانت لتوجد لو مت احتواء املخالف من البداية مبا 

ي�شمن �شالمة توجهه.

االأتباع  على  التاأثري  على  االأ�شخا�س  بع�س  قدرة  م�شاألة  اإىل  اأخرى  مرة  اأعود 
التاثري  اأمكن  و�شحنهم �شد املخالف وا�شت�شهدت مبا قال �شلطان وهناك كثريون 

)1(  من االآية )64( �شورة اآل عمران
)2(  )46( من االآية �شورة العنكبوت

)3(  االآية )140( �شورة الن�شاء
)4(  من االآية )68( �شورة االأنعام
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اأنكم  وبالتاأكيد  احلكاية  نف�س  مبا�شرة  منهم  �شمعت  وقد  الطريقة  بنف�س  عليهم 
 - وجل  عز   - املوىل  قول  عن  بعيدة  لي�شت  اأي�شًا  وهذه  ذلك،  مثل  �شمعتم  قد 

 

املعنى  وهذا   )1( زب ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   رب 
ورد يف غري مو�شع من القراآن الكرمي، واالإن�شان مّيال الّتباع �شلفه بغ�س النظر عن 
�شالمة منهجه؛ ولهذا فاهلل -�شبحانه وتعاىل- يخاطب يف كتابه اأ�شحاب العقول 
واالألباب، املتفكرين؛ الأنهم االأقدر على التحليل والفهم واال�شتنباط، اأما من اأعار 
عينيه،  يغم�س  بل  وال�شمني،  الغث  بني  التمييز  على  قادرًا  اأظنه  فال  لغريه  عقله 
ومي�شك باأذيال رهبانه، �شيخه، �شّمه ما �شئت ولكن يف النهاية التابع دون تب�شر 

كمن ال ب�شرية له.

منه  يتثبت  مل  اأمٍر  على  تالميذه  ال�شيُخ  يقر  حني  ذلك  من  االأكرب  االإ�شكال 
كتب  حيث  باز،  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  �شماحة  مع  بال�شبط  حدث  ما  وهذا  بعد، 
فيه،  جاء  مما  يتثبت  اأو  عليه  يطلع  اأن  دون  القرين  عو�س  الدكتور  كتاب  مقدمة 
ويظهر ذلك يف بداية تقدميه حيث يقول �شماحته رحمه اهلل: »والذي نقدم له بهذه 
النبذة املخت�شرة ـ ب�شبب عدم االطالع« ووجهة نظري هنا تتمثل يف اأنه رمبا كان 
ل�شماحته فهم اأعمق، ويعلم اهلل اأين اأقول هذا الكالم ال حماباة الأحٍد؛ بل اإن ال�شيخ 
عبد العزيز بن باز)2( رحمه وهو الذي لن يقراأ هذا االأ�شطر، اأحب اإيل من جميع 

)1(  )22( من االآية �شورة الزخرف
)2(  ن�شر على �شفحات املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا( تعريف بالكتاب ومما ورد حوله: »مت اإ�شدار الكتاب 
يف اأوج فرتات احلداثيني وهيلمان التيار التغريبي. وكانت الكتب التي تتحدث عن هذه الظاهرة اأ�شبه 
بالنادرة اأو املعدومة اإن �شح التعبري. وعندما خ�شى ال�شيخ اأن ي�شيع جهد الكتاب يف حال مت منع ن�شره 
قام بت�شجيله �شوتيًا. وقام بطلب من مفتي اململكة العربية ال�شعودية ال�شيخ عبدالعزيز بن باز بكتابة 
تقري�س للكتاب، ومت ذلك. ومت تقدمي الكتاب للجهة املخت�شة ليتم الت�شريح بن�شره، وعندما لوحظ اأن 
الكتاب بداأ بتقري�س ال�شيخ وثنائه على اجلهد املبذول مت املوافقة على طبعه ومل تراجع �شفحات الكتاب 
ال�شكل،  ُتطرح بهذا  اأن  والتي كانت ترف�س  االأفكار  لتلك  الكتاب وطرحه اجلريء  وفهر�شته، رغم قوة 
للكتاب  ا�شتدراك  اأو  مراجعة  بدون  ذلك  على  املوافقة  متت  كبرية  مكانة  من  باز  ابن  لل�شيخ  ملا  ولكن 
واأفكاره«. وهنا يظهر اأحد اأ�شباب اال�شتعانة باالإمام ابن بازـ  رحمه اهللـ  لتقدمي الكتاب واإعطائه ح�شانة 

اأمام جهات الرقابة، وهذا ما حدث بالفعل.
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معا�شريه ممن اأوردتهم يف هذا املبحث واإن اطّلع اأحدهم على هذا الكتاب، ولكنها 
�شهادة حق اأردت اأن اأديل بها يف هذا املقام؛ الأين راأيت اأن موافقة العامل اأو امل�شلح 
الأتباعه دون تثبت دائمًا ما ينتج عنها تغريات جمتمعية �شلبية ناجتة عن فتاوى اأو 
امل�شاألة  يف  ال�شروع  قبل  بالتثبت  ماأمورون  ونحن  مدرو�شة،  غري  ت�شرفات  اأو  اآراء 

زب چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   واهلل -�شبحانه وتعاىل- يخاطب نبيه بقوله: 
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  رب)1( وياأمر بالتثبت قبل االإقدام 
على ما فعل - عليه ال�شالم - ، ونف�س احلال اأراه ينطبق على �شماحة ال�شيخ رحمه 
ومنهم  االأ�شماء  من  بالعديد  الكتاب  �شنع  وقد  خطرية،  امل�شاألة  واأن  خا�شة  اهلل، 
الدكتور الغذامي، دون وجه حق، حيث قراأت الكتاب كاماًل فلم اأجد فيه ا�شت�شهادًا 
واحدًا �شريحًا يدين الغذامي، ولكن الكتاب كان ياأتي مبقوالت ثم يف�شرها بطريقته 
اخلا�شة، ورمبا انطلت على البع�س حني يقراأها، اأما من قراأها بتب�شر فال ميكن 
عند  الدين  يق�شي  الذي  االإحلادي  مبفهومها  للحداثة  ال�شيئ  الو�شف  يطبق  اأن 
بع�س معتنقيها على ما ينادي به الغذامي، وهذا خطاأ منهجي خطري وموافقته ال 
طوية  خبث  على  به  م�شت�شهدًا  الكتاب  اأورده  مما  واحدًا  مثااًل  اأ�شوق  ولعلي  ت�شح 
اأجرتها معه �شحيفة ال�شرق االأو�شط  الغذامي: يقول عبد اهلل الغذامي يف مقابلة 
يف 1987/3/10م )1407هـ( ال�شفحة 13: »يجب اأن نف�شل االآن بني االأيديولوجية 
واملمار�شة النقدية« ثم يف�شر الكاتب مقولة الغذامي على اعتبار اأن االإيديولوجية)2( 
واملذاهب  العقائد  تدخل  اأال  يجب  اأنه  الغذامي  يرى  وهكذا  فيقول:  العقيدة  تعني 
الفكرية عند نقدنا للن�شو�س، لكنه يوؤكد اأن ذلك مطلوب االآن فقط. وهذا ما ي�شري 
اإىل اأنه جمرد مرحلة ي�شعون لتجاوزها، بعد اأن يخدروا مبقوالتها من �شيكون عقله 
قاباًل للتخدير، بل ذلك هو ما ك�شف عنه الغذامي  وباح به يف نف�س املقابلة حني 
قال : »الذي نعرفه نحن اأن من طبيعة االإبداع التمرد على كل ما هو �شابق من قبل، 

)1(  االآية )43( �شورة التوبة
)2(  االأيديولوجية ideology كما يعرفها كارل مارك�س: جمموعة منظمة من االأفكار ت�شكل روؤية متما�شكة 
وطريقة لروؤية الق�شايا واالأمور التي تتعلق باالأمور اليومية اأو تتعلق مبناحي فل�شفية معينة �شيا�شية ب�شكل 
اأفراد  باقي  على  املجتمع  يف  املهيمنة  الطبقة  تفر�شها  التي  االأفكار  من  جمموعة  تكون  قد  اأو  خا�س. 

املجتمع. )اأنظر املو�شوعة احلرة ويكيبيديا(
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فكيف بي اأفر�س �شائدًا �شابقًا على ن�س متمرد، هذا ال�شابق ي�شمل االأيديولوجية، 
اإىل  رجعنا  ولو  الكاتب  كالم  انتهى  �شلفا«.  املقرر  املبداأ  وي�شمل  الفل�شفة  وي�شمل 
خالل  من  ويجلها  يعتنقها  اأظنه  التي  للعقيدة،  تطرق  وجدناه  ما  الغذامي  حديث 
ي�شطح يف  بدينه وح�شوره اجلماعة واختالفه مع من  تواتر احلديث حول مت�شكه 
فكره عن املبادئ العقدية امل�شلم بها، بل اإن اأدوني�س الذي �شبه الكتاب الغذامي به 

يرى باأن الغذامي اإمام م�شجد اأكرث منه ناقدًا. 

وانتزاع  العامة  بتوجيه  الطالب  اأو  العامة  يقوم  اأي�شًا حني  االإ�شكاالت  اأن  كما 
الفتوى منهم انتزاعًا، واأذكر بهذا ال�شدد اأمرين االأول مقولة �شمعتها يف االإذاعة 
جتاه  ال�شخ�س  توجه  الأعرف  اإين  فيها  يقول  امل�شند:  العزيز  عبد  ال�شيخ  لف�شيلة 
امل�شاألة من خالل طريقة طرحه لها فاإن زينها واأثنى عليها علمت اأنه يريد دعمها 
بفتوى تبيحها، واإن ذمها وقدح بها علمت اأنه غري راغب بها ويريد حترميها، وما مل 

يتثبت املفتي ويتحقق بنف�شه، واإال فاإنه �شيوافق هوى امل�شتفتي. 

ال�شباب  من  جمموعة  اأتاين  فقال:  العلم  طلبة  اأحد  حدثني  االأخر:  االأمر 
لها  ُخ�ش�س  التي  املنا�شبات  باإحدى  االهتمام  بتحرمي  فتوى  اإ�شدار  مني  وطلبوا 
فلم  التحرمي،  اأوجه  على  اإطالعي  منهم  وطلبت  فناق�شتهم  بها،  لالحتفاء  اأ�شبوٌع 
تكن مقنعة، فغ�شبوا وذهبوا من عندي اإىل �شيٍخ اآخر فاأعطاهم مرادهم، و�شاروا 

يتداولون فتاواه ون�شروها يف كل مكان اأمكنهم الن�شر من خالله. 

وتلك الفتاوى والبيانات امل�شبوغة ب�شبغة �شرعية كثريًا ما تعاطف معها النا�س 
و�شلموا بها، ومن هنا فاأنا اأود التاأكيد على م�شاألة تثبت العامل قبل تبنيه الأية م�شاألة 
بنبي اهلل  اأ�شوة  اإليه  له خالف ما ذهب  ثبت  اإن  العامل  تراجع  كانت وال مينع من 

داوود حيث يقول املوىل - عز وجل - : زب ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             
ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې       ې   ى    ى   ائ  ائ  رب)1(

)1(  االآية )24( �شورة �س 
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اأما ال�شكل الذي اأرى اأن فيه غ�شًا وتدلي�شًا فيتمثل بقيام العامل اأو املفكر باإيهام 
فيرتك  بتحرميها  مقطوع  حمرمة  باأمور  اإقراره  يعني  خمالفه  راأي  اأن  اجلماهري 
مو�شوع اخلالف ويدندن حول ذلك املحرم، واأذكر حني اأفتى ال�شيخ عادل الكلباين 
من  منهم  العلم  وطلبة  امل�شايخ  من  كثرٌي  جمع  ذلك  حول  حتدث  الغناء،  بجواز 
عار�س ال�شيخ وبني اأدلته يف ذلك، ومنهم من انتق�س من ال�شيخ وطعن يف �شخ�شه، 
و�شنف ثالث قال: باأن ال�شيخ يجيز الفيديو كليب الذي ياأتي عادة م�شاحبًا لالأغاين 
معها  ويرتاق�س  امراأة  يحت�شن  رجل  واأنه  كليب  الفيديو  يف�شل يف  وراح  الغزلية، 
اأمام امل�شاهدين فهل يجوز هذا، ثم يعود لل�شيخ الكلباين ويت�شاءل بدهاء  ويقبلها 
كيف باهلل يجيز ال�شيخ كل ذلك، مع اأن ال�شيخ الكلباين مل يفت بجواز الفيديو كليب 
ومل يتطرق اإليه ثم اإن م�شاألة الفيديو كليب ال حتتاج ملن يفتي بتحرمي بع�س امل�شاهد 
التي فيها فلو �شاألت اأحد االأطفال يف مدر�شة ابتدائية لقال باأن بع�س تلك امل�شاهد 
خملة باحلياء وال يجوز النظر اإليها، ولكن تاأتي امل�شكلة حني يحتال املخالف فيوؤول 
راأي خمالفه بطريقة جتعل العامة وب�شطاء النا�س يجزمون اأن ال�شيخ �شاحب الراأي 
اجلديد افتاأت على الدين واأنه اأحل حمرمًا، مع اأنه مل يقل به، كل ذلك يفعله بع�س 
اأ�شحاب االإيديولوجيات بغر�س املحافظة على منطية من االآراء األفوها فتبنوها وال 
يريدون اأحدًا اأن يخرج عنها، خا�شة اإن كان ذاك االأحد واحدًا من املح�شوبني على 
التيار نف�شه، ف�شيتم الت�شنيع به والتقول عليه حتى يتعرى اأمام اجلماهري فت�شقط 
قيمته الفكرية ويتخل�س منه ويكون ذلك در�شًا له وعربة لغريه ممن فكر يف اخلروج 
عن الن�شق، ولعلي اأوؤكد اأن هذا الفعل لي�س حكرًا على تياٍر بعينه بل هو موجود كما 

ذكرت �شلفًا يف كل مكاٍن وزمان.

يحملون  ممن  خل�شومه  بالن�شبة  اأما  واأقول:  اأخرى،  مرة  الغذامي  اإىل  اأعود 
نف�س التوجه فهم كثريون اأي�شًا وياأتي ال�شاعر حممد العلي كاأحد اأبرز اخل�شوم من 
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نف�س التيار ـ وعن ذلك يقول تركي احلمد اإن هذه اخل�شومة �شراع على الزعامة)1(ـ 
حيث يقول العلي عن الغذامي: باأنه ل�س  ي�شطو على جمهودات النقاد واملفكرين 
من نظريات واأفكار وحني ي�شرق هذه النظريات فاإنه يتوهم اأنها من ثمار قريحته 
املجدبة، وي�شيف باأن الغذامي يت�شلق اإىل ال�شهرة على �شلم ازدراء االآخرين، من 
اأمثال املتنبي الذي ي�شفه باملت�شول، ثم ي�شت�شهد ب�شعره! وكذلك اأدوني�س و�شواهما 

ممن اأ�شاوؤوا تاريخنا. 

اأو يدخل  اأن ينازله،  فيما يقلل الغذامي من �شاأن العلي، ويرى باأنه ال ي�شتحق 
معه يف �شراع اأو حتى اختالف. كما اأن اخل�شومة امتدت اإىل اأدوني�س اأي�شًا الذي 
حداثي  ظاهره  خطابه  وبالتايل  الرجعية،  احلداثة  ميثل  باأنه  الغذامي،  ي�شفه 
ولكن باطنه رجعي. فاخلال�شة العميقة خلطاب ادوني�س تف�شي اإىل رجعية ولي�س 
واملح�شلة  لن�شو�شه،  ال�شعري  واملعطى  افكاره،  جمموع  اأن  مبعنى  تقدمية،  اإىل 

)1(  تطرق اإىل ذلك تركي احلمد يف لقاء معه يف �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 10964 بتاريخ  1429/12/5هـ 
)2008م( ومما جاء يف ذلك احلوار قول احلمد: باأنه لي�س هناك تيار حداثي اأو ليربايل يف ال�شعودية 
من  جمموعة  ظهور  املا�شي،  القرن  من  والت�شعينات  الثمانينات  فرتتا  �شهدت  حيث  الدقيق؛  باملعنى 
ال�شباب لهم توجهات حداثية، وكانت بالتحديد حداثة اأدبية، ولكن مل يكن لديهم م�شروع حداثي �شامل، 
الأن احلداثة ال توؤخذ جمزاأة. وي�شيف احلمد: ا�شطلح على ت�شمية هذه املجموعة من املثقفني واالأدباء 
بتيار احلداثة، لكنهم يف الواقع لي�شوا اأكرث من جمموعة اأفراد يهتمون باحلداثة االأدبية فقط، اإ�شافة اإىل 
اأنهم ال ي�شكلون تيارًا متما�شكًا له منطلقات ثابتة واأفكار وروؤية يطرحها. هناك مثقفون لهم اأطروحات 
فقط،  االأدبي  بجانبها  احلداثة  مع  تعاملت  واإمنا  احلقيقية  احلداثة  �شميم  يف  تدخل  مل  لكنها  معينة 
وكان تاأثريهم حمدودًا، الأنهم كانوا يطرحون ق�شايا بعيدة عن اهتمام ال�شواد االأعظم من املجتمع، ومل 
يكن اإنتاجهم االأدبي يلقى رواجًا الأنهم كانوا مغرقني يف الرمزية. وي�شري احلمد اإىل اأن ق�شية ال�شراع 
لي�شت ذات عالقة بق�شية احلداثة التي يعترب العلي والغذامي من رموزها االأبرز، اإمنا ال�شراع له عالقة 
ال�شعوديني؛ فاملثقف  املثقفني  امل�شكلة موجودة لدى كثري من  اأن هذه  الذي يدل على  الزعامة،  بق�شية 
ال�شعودي لديه هاج�س الزعامة الأنه يعتقد اأن ك�شبها ال بد اأن يكون على ح�شاب االآخرين، اأو اأن االآخرين 
�شيك�شبونها على ح�شابه. وي�شدد على اأن ال�شقطة التي وقع فيها ال�شجال الذي دار بني الغذامي والعلي، 
هي ال�شخ�شنة، الأنه كان ميكن لهذا ال�شجال اأن ي�شيف اإىل ال�شاحة الثقافية، لو متت مناق�شة االأفكار 
اإىل  عندما جلاأ اخل�شمان  مهاترات،  اإىل  الطرح حتول  هذا  اأن  اإال  الطرفني،  من  روؤى جديدة  وطرح 

ما�شي كليهما للبحث عما يدينه.
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النهائية الإجاباته االإعالمية، �شواء كانت �شحافية اأو تلفزيونية اإذا ما فح�شنا تلك 
اخلطابات الثالثة الأدوني�س يتبني لنا اأنه اإن�شان مطلق، ومتعايل االأنا، وملغ لالآخر، 
واإن�شان يقول مبقولة اإن »ال عقل يل«، وي�شف احلداثة باأنها »ال عقل يل«، وبذلك 
وليرباليًا.  املجتمع عقليًا وفكريًا  اأن يحرر  الالعقالين ال ميكن  اإن اخلطاب  نقول 
اأن  كما  للعقل،  نفي  اإنه  بل  للعقل،  لي�س م�شروعًا حتريريًا  ادوني�س  لذلك فم�شروع 
يعزز  دائم،  خطاأ  على  وغريها  دائم،  �شواب  على  مطلقة  وجعلها  االأنا،  ت�شخيم 
فكرة الطاغية، �شواء كان الطاغية ال�شيا�شي اأو االجتماعي اأو الثقايف. وهنا اأقول 
الثقافية  املقوالت  العربي ف�شيكون حاكمًا م�شتبدًا، الأن  العامل  اأدوني�س حكم  اأن  لو 
عنده تقوم على اال�شتبداد املطلق. ولو طلب مني اأن اأ�شك عملة، لو�شعت يف جهتيها 
اليمنى �شورة �شدام ح�شني والي�شرى اأدوني�س. اأما اأدوني�س فريى باأن الغذامي اإمام 

م�شجد اأكرث منه ناقدًا.)1(

ختام حديثي عن الغذاميـ  الذي ال يعرفني وال اأعرفهـ  اإال من خالل كتاباته فاأقول 
باأنه خا�س معارك �شر�شة متنوعة اخل�شوم، وال�شاحات، والو�شائل امل�شتخدمة، ومل 
اآرائه، ومثلما كان الهجوم  اأو ثنيه عن  اأر اأحدًا من خ�شومه ا�شتطاع التغلب عليه 
عليه �شببًا يف بناء �شورة ذهنية م�شوهة عنه لدى املتلقي الب�شيط الذي لن يطلع 
ـ يحب  اأ�شلفت  ـ كما  املتلقي  اأن هذا  اأم مل يقبل، حيث  على ما يطرحه �شواء قبله 
الغذامي مل يكن منا�شبًا  وينتهي، ولهذا فطرح  الثقافية اخلفيفة  والوجبة  ال�شماع 
له، ويف املقابل فاإن تلك احلمالت اأ�شهمت يف زيادة اإ�شهار ا�شمه واالإقبال على فكره 
باأن  واأرى  العربي،  العامل  اأ�شقاع  لي�س يف هذه اململكة فح�شب بل حتى يف خمتلف 
الغذامي اأمنوذج �شحي لالأ�شتاذ اجلامعي الذي ميار�س دوره كما ينبغي منه، فهو 

اأم�شيات عقدت يف  ويف  الغذامي،  كتب  بع�س  منها يف  منا�شبات خمتلفة  املقوالت يف عدة  تلك  وردت    )1(
تاأتي  اأجريت يف �شحف خمتلفة  بجدة، ويف عدة حوارات �شحفية  االأدبي  والنادي  �شعود  امللك  جامعة 
�شحيفة دار احلياة كاأكرثها تناواًل لتلك اخلالفات ومنها جمموعة من االأعداد التي ن�شرت يف �شهر ذي 
القعدة، والعدد املن�شور بتاريخ 1429/11/25هـ )2008م(، وجاء فيه احلوار مع الغذامي الذي اأجراه 

املحرر نا�شر الرباق.
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موؤلفاته  خالل  من  املعريف  االإثراء  ويف  الثقافية،  ال�شاحة  ويف  اجلامعة  يف  حا�شر 
املثالية عليه فقط، بل هو  اأحتكر  اأين  اأقول ذلك فهذا ال يعني  واأنا حني  العديدة، 
منوذج �شمن ع�شرات النماذج امل�شرقة من اأ�شاتذة اجلامعات مبختلف انتماءاتهم، 
على النقي�س من اآخرين كانت همومهم بعيده جدًا عّما هو مفرت�س بهم كاأ�شاتذة 
جامعات، بدليل فقرهم االإنتاجي حيث مي�شي بع�شهم اأربعني �شنة كان خاللها عبئًا 
على اجلامعة وعلى الطالب وعلى املجتمع باأ�شره، وهذه العينة من اأ�شباب التغري 

القهقري للمجتمعات. 

اختالف  اأن  يف  تتمثل  االأهمية  غاية  يف  اأراها  نقطة  على  اأوؤكد  اأن  هنا  ويجب 
بع�س طلبة العلم مع الدكتور الغذامي، ال يلزم البقية بتبني موقفهم منه، بل يجدر 
بكل واحٍد منا اأن يعتز بنف�شه ويعتد براأيه وال يتبنى اأي موقف جتاه اأي اأمٍر خا�شة 
ما يتعلق باالأ�شخا�س اإال بعد اأن يتثبت من حقيقة ذلك اخلالف وهل هو مبني على 
ما  كثريًا  كبرية  اإ�شكالية  وهذه  �شخ�شية،  اجتهادات  جمرد  اأم  حم�شومة،  حقائق 
انق�شامات  واأحدثت  املجتمع  تركيبة  �شلبًا يف  واأثرت  ال�شعودي  حدثت يف جمتمعنا 
املظاهر  عن  حديثي  يف  عليها  و�شاآتي  ا�شتفحلت  حتى  تطورت  ثم  �شغرية  بداأت 
الدينية، وكل ذلك ب�شبب االإق�شائية واالأنانية التي غلبت على فئات من جمتمعنا، 
بع�س  يتوانى  وال  االتهام  والتوجه يف قف�س  الفروع  املخالف يف  لدرجة �شار معها 
املتحم�شني من ملزه يف املنابر والتعري�س به يف املجال�س، ولعلي ا�شت�شهد ب�شخ�شيات 
عاي�شتها واأعرفها ب�شكٍل جيد كنت اأرى من اأفعالها ما ي�شر اخلاطر ويبهج النف�س 
معايل  ال�شخ�شيات  تلك  ومن  لذلك  خمالفة  عنها  تطلق  اإ�شاعاٍت  اأ�شمع  ولكني 
يف  اأمنوذج  الرجل  فهذا  �شابقًا،  الداخلية  وزارة  وكيل  العواجي،  اإبراهيم  الدكتور 
�شلوكياته وخلقه وت�شرفاته ملا ينبغي اأن يكون عليه امل�شلم احلق، ويعلم اهلل اأين مل 
انتفع )معنويًا( ب�شخ�شية عا�شرتها بعد والدّي ـ عفا اهلل عنهما ـ كما انتفعت من 
�شخ�س الدكتور العواجي فهذا الرجل مثاٌل حقيقٌي لالن�شباط يف عمله وجمتمعه 
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وا�شتيقاظه ونومه ولو كان جمتمعنا كله اأو معظمه على قلب ذاك الرجل الأ�شبحنا 
يف و�شٍع وحاٍل اأف�شل كثريًا مما هو عليه اليوم. االأمر االآخر: بر هذا الرجل بوالدته 
اأن  ويكفي  فعله  عند  والدّي  مع  فعلي  حقرت  ولكم  حدود،  له  لي�س  ـ  اهلل  رحمها  ـ 
اأقول باأنه كان ب�شكٍل يومي ياأتي من عمله يف وزارة الداخلية حيث ي�شل وقت اأذان 
الع�شر تقريبًا ثم بعد ال�شالة يذهب مبا�شرة اإىل والدته يف منزلها وهذا يتكرر 
ب�شكٍل يومي، رغم امل�شاغل وامل�شوؤوليات، ولو اأبرزت مثل هذه ال�شور للمجتمع ب�شكٍل 
البالد  احتاجت  ملا  بها،  ليحتذى  ال�شادقة  العملية  النماذج  تلك  واأخذت  �شادق 
بطولها وعر�شها لدوٍر للم�شنني. االأمر الثالث ال�شعي يف اأمور القريب والبعيد وبذل 

جاهه ملن يطلب وهذه من اخل�شال التي حتمد له  زب ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ     ەئ  ەئوئ  رب )1( ويف ذلك يقول ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه: »الأن اأ�شعى يف حاجة 
اأخي خري من اأن اعتكف يف م�شجدي هذا ـ يق�شد م�شجد ر�شول اهلل × �شهرًا«)2( 
ومل يتوقف بذل اجلاه حني ترك العمل بل ا�شتمر وما زال النا�س ياأتون اإليه يطلبون 
حيث  ـ  الكتاب  هذا  اإعداد  اأثناء  ـ  جدًا  قريبًا  حدث  موقف  اأذكره  ومما  �شفاعته، 
اأنه  فاأخربنا  التاأخر،  عادته  من  ولي�س  العواجي؛  الدكتور  وتاأخر  منا�شبة  يف  كنت 
بغر�س  كان  ذهابه  اأن  ات�شح يل  العزيز، وحني ح�شر  عبد  بن  نايف  االأمري  يزور 
ال�شفاعة الأحد االأ�شخا�س، ومن يعرف االأمري نايف وان�شغاله بحكم كرثة ارتباطاته 
وطبيعة اأعماله و�شعوبة مقابلته؛ ب�شبب كرثة راغبي مقابلته على اختالف م�شاربهم 
ومقاماتهم ومكاناتهم ومهامهم، يعلم حجم الت�شحية التي قدمها الدكتور العواجي 
يف �شبيل ق�شاء حوائج االآخرين، واأنا حني اأ�شوق حديثي هذا لي�س الأي غر�ٍس غري 
بداًل  بها،  ي�شت�شهد  اأن  ميكن  كان  حية  مناذج  من  حرم  جمتمعنا  اأن  على  التدليل 
من اإق�شاء تلك النماذج الطيبة ملجرد االختالف معها يف بع�س االأمور، ومن اأهم 
اأ�شاليب االإق�شاء ت�شويه ال�شمعة والطعن بتدين ال�شخ�س، وكثريًا ما �شمعت و�شمع 

)1(  من االآية )85( �شورة الن�شاء.

رواه احلاكم وح�شنة االألباين .  )2(
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رزق  لو  اهلل  ويعلم  االأ�شخا�س،  بع�س  ذكر  يرد  حني  تردد  وعبارات  كلمات  غريي 
بع�شنا مبا يكفي من الفهم ال�شتفاد من بع�س تلك ال�شخ�شيات واأفعالها و�شريها 
وطريقة عي�شها، اإن كان هناك �شعي حقيق لالإ�شالح، اأما الزعم باالإ�شالح وفعل 
ما يخدم االإيديولوجية فهذا لي�س اإ�شالحًا بدليل ما نراه يف واقع املجتمع ال�شعودي 
والتقهقر الذي يحدث لكثرٍي من �شبابه، وكل ذلك ب�شبب ندرة امل�شلحني رغم كرثة 
وو�شعوهم  اأ�شخا�س  وحا�شبوا  احلما�س  معظمهم  غلب  الذين  واملنظرين،  الدعاة 
يف اأقفا�س اتهاٍم و�شعوا ليحجروا عليهم ومل يربزوا من �شفاتهم اإال ما يختلف مع 
توجهاتهم بعد اأن يبينوا للمتلقني والعوام اأن هذا الفعل ال يريد �شاحبه باالأمة خريًا 

في�شري ا�شمه ال يرد اإال مقرونًا ب�شفاٍت ودعواٍت اأترفع عن ذكرها.
واأي�شًا حماوالت الت�شويه غري املربرة والتي ما قادت اإال اإىل نتائج �شلبية على 
اأحمد  بن  حممد  الدكتور  معايل  منهم  كثريين  اأ�شخا�شًا  طالت  باأ�شره  املجتمع 
اأن بع�س  الكثري، لدرجة  الذي قيل يف ذمه  �شابقًا  والتعليم  الرتبية  وزير  الر�شيد، 
العوام ال ي�شدق عينيه حني يرى الدكتور الر�شيد يف امل�شجد ي�شلي مع امل�شلمني، 
الر�شيد  يقول  باالإ�شالم، ويف ذلك  تدين  وكاأنها ال  ال�شخ�شيات  تلك  حيث �شورت 
اأ�شلي مع  اإين قابلت من كان يعجب حني يراين  يف كتابه )م�شريتي مع احلياة(: 
اجلماعة اأو يف احلرم املكي ال�شريف، بل اإن بع�شهم قال له: »واهلل كنت اأظنك ال 
تاأتي ملثل هذه االأماكن« طبعًا يق�شد احلرم املكي؛ وذلك ب�شبب كرثة ما �شمع عن 
من  متحرر  وكاأنه  العوام  بع�س  لدى  �شورته  مغلوطة حتى  معلومات  من  ال�شخ�س 
الدين وتعاليمه، ولهذا فلي�س من امل�شتغرب حني ي�شدد الدكتور الر�شيد يف اأكرث من 
مو�شع يف كتابه على اأهمية االلتزام بالقيم خا�شة ح�شن الظن وعدم التعدي على 
النيات اأو الطعن يف االأ�شخا�س واإخراجهم من امللة ب�شبب مظاهرهم اأو االختالف 
معهم، وحول ذلك يذكر الر�شيد: باأن والده كان يغ�شب من الذين تفوتهم �شالة 
بال�شنن  اأخل  الأحٍد  يقل  كما مل  اإىل مقاطعتهم،  به احلد  ي�شل  ولكنه مل  اجلماعة 
اأنه من املحال توحيد فكر  اأو ح�شل منه خطاأ باأنه لي�س م�شلمًا. كما يرى  الدينية 
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النا�س كافة واجتماعهم على مقولة واحدة ويوؤكد على قول االإمام ال�شافعي )راأيي 
�شواب يحتمل اخلطاأ وراأي غريي عندي خطاأ يحتمل ال�شواب()1(.

من  اأقل  لي�شت  فهي  هنا  عنها  احلديث  اأرغب  التي  الثالثة  ال�شخ�شية  اأما 
�شابقيها يف اإثارة اجلدل وانق�شام االآراء حولها، تلكم هي �شخ�س الدكتور تركي بن 
حمد احلمد، من مواليد االأردن عام 1371هـ )1952م( كاتب وروائي، له العديد 
من املوؤلفات)2( التي اأثار بع�شها كثريا من اجلدل، نتيجة لتعر�شها اإىل مو�شوعات 
ح�شا�شة يف املجتمع ال�شعودي كالدين واجلن�س وال�شيا�شة، ترتب عليها قيام بع�س 

طلبة العلم  بتكفري احلمد واإهدار دمه ب�شبب بع�س ما ورد يف تلك املوؤلفات.)3( 
ومنذ ذلك الوقت وحتى االآن وكتب الدكتور احلمد ممنوعة من التداول داخل 
1431هـ  عام  للكتاب  الريا�س  معر�س  يف  حدث  طراأ  الذي  التغري  ولكن  اململكة، 
دار  بزيارة  خوجة  العزيز  عبد  الدكتور  االإعالم  وزير  معايل  قام  حني  )2010م( 
التي  احلمد،  الدكتور  كتب  عن  لي�شاأل  املعر�س  يف  جناحها  يف  اللبنانية  ال�شاقي 
الدكتور  ويعلق على ذلك  اإ�شدارات.  اأح�شرته من  ما  الكتب من �شمن  مل حت�شر 
لهم  م�شوؤولني  اأو  جهات  من  حتذيرًا  تلقت  باأنها  اأبلغته  ال�شاقي،  دار  باأن  احلمد: 
عالقة باملعر�س حتذرهم من اإح�شار كتبي، ثم اأجد وزير االإعالم جاء لي�شاأل عن 
كتبي يف نف�س جناح الدار، وهو اأمر اأ�شكره عليه ولكنني يف حرية يف تف�شري االأمرين. 

)1(  د. حممد بن اأحمد الر�شيد، م�شريتي مع احلياة، 1428هـ )2007م(.
حتديات  اأمام  العربية  الثقافة  العربية،  احلالة  يف  اأيديولوجية  درا�شات  املقارنة،  الثورية  احلركات    )2(
العربية يف  الثقافة  الكراديب(،  ال�شمي�شي،  العدامة،  املهجورة )ثالثية روائية:  االأزقة  اأطياف  التغيري، 
بع�س  باأن  اأظن  اأين  واحلقيقة  احلرة(   املو�شوعة  )انظر  غريها.  املوؤلفات  من  والكثري  العوملة،  ع�شر 
كتابات احلمد ال تليق مبنهم يف مثل �شنه، ويعلم اهلل اأين اأخجل من قراءة بع�شها منفردًا، وال اأن�شح 
اأن بع�س  واأعلم  الكثري،  ال�شيء  الغرائز  ويثري  الثالثية ففيها ما يخد�س احلياء  الكرمي بقراءة  القارئ 
من يقراأ هذه ال�شطور �شيقول باأنه نوع من توظيف اجلن�س خلدمة احلبكة الروائية، واأنا اأقول باأن هذا 
التوظيف هابط، والتخل�س منه كان اأجدى بداًل من توظيفه لن�شر الرذيلة يف اأوا�شط القراء. ويعلم اهلل 
اأين من حمبي التغيري والتجديد ولكن التجديد الراقي الذي حتى لو ُاختـُلف عليه يجد �شاحبه عروة 
�شرعية يتم�شك بها واأر�شية ميكن اأن يقف عليها، اأما بتلك الطريقة التي وردت يف العدامة وال�شمي�شي 

فال اأظنها غري جتديد يف الطرح ولكنه هادم ولي�س بانيًا.
)3(  اأنظر املو�شوعة احلرة ويكيبيديا.
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اإنه ال يوجد ما  وي�شيف باأنه اأخذ كتبه اإىل وزير االإعالم �شخ�شيًا، الذي قال له: 
اأي�شًا  يل  ويوؤكد  يل  وينقل  اأعرف  وقتها  من  لكنني  متنع،  ولن  الن�شر  من  مينعها 
اأنها ممنوعة بالفعل من دخول ال�شوق ال�شعودي، ويف املنافذ احلدودية واملطارات 
اإ�شدارات ممنوعة ت�شدرها  اإنها من �شمن الئحة  اإذ  تتم م�شادرتها على الفور، 
اأ�شباب هذا الت�شارب  وحتدثها وت�شرف عليها وزارة االإعالم ح�شب علمي. ويعيد 
اأ�شهل من كلمة )ال(، وهوؤالء يعرقلون  اإىل �شغار املوظفني ممن لي�س لديه ما هو 
اأو يبطئون تنفيذ القرارات اأو تعطيل متريرها ب�شكل اأو باآخر، كما اأن هناك جهات 

اأخرى مثل هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يهمها كثريًا حظر موؤلفاتي)1(.
مقبول  غري  حٍد  اإىل  بفكره  ي�شطح  كان  ما  كثريًا  احلمد  اأن  من  الرغم  وعلى 
خا�شة يف جتاوزاته جتاه الذات االإلهية - �شبحانه وتعاىل - عّما يقول اأو حتى يف 
اإغراقه يف التو�شيف اجلن�شي حلد االبتذال، لدرجة ت�شعر معها باالرتياح ملنع بع�س 
كتبه، وهو م�شنف من قبل خ�شومه من التيار املحافظ على اأن جميع كتاباته �شيئة 
نتيجة مدخالته الفكرية غري النقية، وتلك املوؤلفات حتى لو مل تقراأ فيحكم عليها 
بال�شوء مبجرد تطريز ا�شمه يف خانة التاأليف على غالفها، ويف ذلك يقول الدكتور 
بـ)ال�شيا�شة بني احلالل واحلرام(  املعنون  كتابه  اأخذ  اأ�شدقائه  اأحد  باأن  احلمد: 
ونزع الغالف وقدمه لبع�س ال�شباب املتحم�س من التيار املحافظ، وبعد قراءته قالوا 
اأخربهم ذلك  ولكن حني  اآخره،  واإىل  اأفكارًا جيدة  ويطرح  كتاب طيب  واهلل هذا 
الكاتب  اأخرى فهذا  نقراأه مرة  اأن  قالوا: البد  الكتاب لرتكي احلمد،  اأن  ال�شديق 
يد�س ال�شم يف الع�شل، ويعلق على ذلك بقوله اإن هذه م�شكلتنا اأننا نربط اأي كلمة 
بال�شخ�س نف�شه، اإذا اُتخذ موقف من �شخ�س اُتخذ املوقف من كافة كتاباته واأقواله 
احلق  يعرف  وال  باحلق  يعرفون  )الرجال  يقول:  طالب  اأبي  بن  فعلي  خطاأ،  وهذا 

بالرجال( ولكن هذا غري مطبق عندنا لالأ�شف.)2( 

)1(  حوار اأجراه معه موقع قناة العربية بتاريخ 1431/3/28هـ )2010م( بو�شاطة املحرر حممد عطيف. 
)2(  من حوار اأجرته مع الدكتور احلمد قناة العربية، بتاريخ 1429/2/10هـ )2008م( يف برنامج )روافد( 

الذي يقدمه املذيع اأحمد بن علي الزين.
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من اأبرز من انتقد الدكتور احلمد، اإمام وخطيب احلرم املكي ال�شريف ف�شيلة 
ال�شيخ الدكتور �شعود ال�شرمي، حيث قال: »وجاء عند الطرباين مرفوعا اإىل النبي 
النا�س جّحاد  االأمور ويكره �شفا�شفها(، ومع ذلك فمن  ×)اإن اهلل يحب معايل 

زب پ  پ   پ   اأياأ�س النا�س   باأنف�شهم فح�شب، جتدوهم  باهلل اخلالق، يعي�شون 
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  رب )1( نظروا اإىل الدنيا واإىل 
النا�س واإىل حكمة اهلل مبنظار اأ�شود قامت، يرون االأر�س غابة والنا�س وحو�شا والعي�س 
عبئًا ال يطاق، لي�س لالأماين ال�شادقة حمل يف اأفئدتهم حتى وال جنة اخللد، فهم ال 
يبكون ميتا، وال يفرحون مبولود، ويرون اأن امليت للدود، واأن املولود لدود، وحا�شلهم 
اأمنية فعربوا عن قنوطهم وكفرهم باهلل مبا  لهم  يكون  اأن  لديهم يف  اأمنية  ال  اأن 
ومن  تارة،  ال�شحافة  يف  ومقاالت  حمادثات  خالل  من  واخللط  اللغط  من  يبثونه 
ي�شم�شون  ثم  بالعدامة،  للدين  اإنتاجهم  بها  يعدمون  وتارات  تارات  روائيات  خالل 
اأرواحهم لتفوح جيفهم فتخطفهم الطري اأو تهوي بهم الريح اإىل كراديب يف �شرق 
الوادي ال�شحيق. واهلل امل�شتعان، وال غرو اأيها امل�شلمون يف انت�شار االأماين الكاذبة 
والطموحات ال�شاذجة والتطلعات الدنيئة يف هذه الع�شور املتاأخرة التي �شعف فيها 

الوازع الديني الزاجر.)2(

قال عنه الدكتور عو�س القرين: اأنا متابع الإنتاجه منذ �شنوات اأحتفظ له باأكرث 
من مائتي مقالة، وقراأت رواياته كلها، وهو مفكر علماين ابتداأ حياته نا�شريًا فبعثيًا 
اأ�شبح من مفردات خطابه  التي  املادية  الليربالية  اإىل  انتهى  ثم  ف�شيوعيًا  ملتزمًا 
من خاللها تنحية االأخالق عن الفكر وال�شيا�شة فهو يتحدث يف رواياته عن �شريته 
الذاتية ويذكر بالتف�شيل امل�شاهد اجلن�شية مع غري الزوجة مرات متعددة و�شرب 

)1(  من االآية )87( �شورة يو�شف.
)2(  من خطبة لل�شيخ ال�شرمي يف 2/10/ 1427هـ )2006م( وكانت بعنوان )فقه االأماين(، وما زلت اأحتفظ 
بت�شجيل للخطبة. ويظهر اأن ال�شيخ ال�شرمي ق�شد الدكتور احلمد من خالل ذكره ملجموعة من عناوين 

موؤلفاته.
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اخلمور وال�شخرية بالدين واملتدينني، وكذلك من لوازمه الفكرية �شابقًا وحا�شرًا 
الهجوم على االإ�شالم ودعاته ومفكريه واحلقد على �شعائره واأحكامه وتاريخه يف 

كل فر�شة تتاح لذلك.

�شليمان  الدكتور  احلمد،  تركي  الدكتور  حول  وكتب  حتدث  من  اأبرز  ومن 
اخلرا�شي، الذي األف كتابًا و�شمه بـ )تركي احلمد يف ميزان اأهل ال�شنة واجلماعة( 
ومما جاء فيه قوله: باأن تركي احلمد قد خلط بجهل بني اأمور الدين واأمور الدنيا، 
دلياًل  الدنيوي  التقدم  وجعل  الديني!  التخلف  على  دلياًل  الدنيوي  التخلف  فجعل 
اأن  للم�شلمني  يرت�س  ومل  امل�شلمني،  على  الكافرين  فف�شل  الديني)1(!  التقدم  على 
اإال  ميحوه  ال  كفر،  وهذا  االأديان،  �شائر  على  املهيمن  اأنه  على  الإ�شالمهم  ينظروا 
التوبة الن�شوح اإىل اهلل، واالنتهاء عنه. ويف مو�شع اآخر يقول: ال يرت�شي احلمد لنا 
اأن ناأخذ بح�شارة الغرب )املادية( الأنها مرتبطة )بثقافتهم(، فاإما اأن ناأخذهما 
جميعًا، اأو نذرهما جميعًا؛ حيث يقول: )اإن التاريخ العربي احلديث واملعا�شر يبني 
اأن عملية التوفيق عملية كمية ولي�شت كيفية، بذلك نعني حماولة دمج ما ال يدمج 
الباقي  ونرتك  وقيمنا  يتفق  ما  منهم  ناأخذ   « مقولة  وفق  وذلك  ما ال ميزج  ومزج 
املنتجات  »ا�شترياد«  اأ�شا�س  االأحيان على  العبارة يف كثري من  وقد ترجمت هذه   «
)وفق  وااليدولوجيا  القيم  مل�شاألة  التعر�س  دون  املعا�شر  الغرب  حل�شارة  املادية 
ما بني منتجات احل�شارة  يف�شل  املوقف  فاإن هذا  اآخر  ال�شمويل(. مبعني  الفهم 
اأخذ  اإىل  ويدعو  واالأيديولوجية،  الثقافية  اإفرازاتها  اأو  منتجاتها  بني  وما  املادية 
االأوىل ورف�س الثانية. وهذا املوقف، يف راأينا ي�شكل ا�شتحالة منطقية واجتماعية يف 
اآن واحد؛ فاحل�شارة اأية ح�شارة، هي عبارة عن كل واحد لي�شت اإفرازاتها املادية 
للنتاج  اإفرازًا  اإال  لي�شت  بدورها  وهذه  واالإيديولوجية  الثقافية  الإفرازاتها  نتاج  اإال 

)1(  د. تركي احلمد، الثقافة العربية اأمام حتديات التغيري، دار ال�شاقي، بريوت، 1413هـ )1993م(.
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تنبع، من  اآن معًا)1(. واال�شتحالة  املادي وذلك يف وحدة جدلية فاعلة ومنفعلة يف 
الناحية ال�شو�شيولوجية، من ا�شتحالة اجلمع »الكمي« بني ال�شق املادي حل�شارة ما 
وال�شق الثقايف االإيديولوجي حل�شارة اأخرى.)2( ويرد عليه اخلرا�شي بقوله: يحاول 
احلمد من خالل هذا القول )الكاذب( اأن ي�شد جميع املنافذ على االأمة، ويحاول 
اأن يقودها اإىل ما يريد، فاإن هي التزمت بدينها و�شمها بالتخلف واالنغالق، وف�شل 
)1(  مع احرتامي لراأي الدكتور احلمد، اإال اأن هذا الكالم غري منطقي، وال يقبله عقل، ولعلي فقط اأ�شوق 
مثااًل يف غاية ال�شهولة، يو�شح العالقة بني جانبي املنتج الثقايف واملادي، فال�شوكة وال�شكني ـ مثاًل ـ قيمة 
ي�شتخدمها متامًا؛  الغربي  راأى  ي�شتخدمها كما  بع�شنا  نرى  وثقايف،  له طرفان مادي  اأو منتج م�شتورد 
بحيث مي�شك ال�شكني يف بيده اليمنى وال�شوكة بيده الي�شار، ومن يفعلون ذلك مع االأ�شف لي�شوا قلة وهم 
ياأمر  الذي  االإ�شالمي  الدين  تتعار�س مع  اأخذوا قيمة مادية وجلبوا معها ثقافة غربية،  يف فعلهم هذا 
ِ × : »َيا ُغالُم �َشمِّ  اأتباعه با�شتخدام اليمني يف االأكل، فَعْن ُعَمَر بِن اأبي �َشَلَمَة قاَل : قاَل يل َر�ُشوُل اهللاَّ
َ َوُكْل َبَيمِيِنَك وُكْل مّما َيِليَك« ُمّتفٌق َعَليه. وقول ر�شول اهلل ×: »اَل َياأُْكْل اأََحُدُكْم ِب�ِشَماِلِه َوال َي�ْشَرْب  اهللاَّ
له  راقت  وباملقابل هناك من  الرتمذي.  َوَي�ْشَرُب ِب�ِشَماِلِه» �شححه  ِب�ِشَماِلِه  ُكُل  َياأْ ْيَطاَن  ال�شاَّ ناَّ  َفاإِ ِب�ِشَماِلِه 
مع  يتوافق  مبا  وظفها  ولكنه  غربية  عادة  وهي  الطعام،  تناول  اأثناء  وال�شكني  ال�شوكة  ا�شتخدام  فكرة 
اأن ما يجري على هذه  ا�شتدالٍل على  اإال  ب�شاطته ما هو  املثال على  لهذا  االإ�شالمية، وطرحي  ال�شريعة 
يجري على ذاك، وكما ي�شتخدم بع�س الغربيني اأجهزة ت�شغيل االأ�شرطة واال�شطوانات الليزرية ل�شماع 
االأغاين مثاًل فمن حق امل�شلم اأن ي�شتخدمها ل�شماع القراآن اأو غريه من املواد ال�شوتية التي ال تتعار�س مع 
الدليل ال�شرعي الوجيه. واحلقيقة اأن مثل تلك الدعوات هي ما يت�شبب على املجتمعات من تغري �شلبي؛ 
عائد اإىل قلة فهم بع�س املنظرين اأن ما ينا�شب ح�شارة لي�س بال�شرورة اأن ينا�شب االأخرى، خا�شة حني 
تتحدث عن ح�شارة بحجم احل�شارة االإ�شالمية العظيمة التي واإن كانت قا�شرة يف وقتنا الراهن ماديًا 
اإال اإنها االأغنى واالأ�شح واالأن�شب للب�شرية، كيف ال! وقد و�شع اأ�ش�شها اخلالق -�شبحانه وتعاىل- الذي ال 

يح�شى ثناء عليه.
بريوت،  والن�شر،  للطباعة  الطليعة  دار  العربية،  احلالة  يف  اإيديولوجية  درا�شات  احلمد،  تركي  د.    )2(
بتاريخ  روافد،  برنامج  عرب  العربية  قناة  اأجرته  معه  لقاء  يف  االأفكار  نف�س  وكرر  )1992م(.  1412هـ 
1429/2/10هـ )2008م( ثم قام باإعادة ن�شر مقتطفات حمددة منه موقع ميمري ال�شهيوين الذي لي�س 
له مهمة غري متابعة ما ين�شر من اآراء م�شيئة بحق العرب وامل�شلمني وترجمتها اإىل عدة لغات ون�شرها يف 
موقعه وتعميمها على اأفراد وجهات خمتلفة. وقد �شاهدت ذلك اللقاء واأحتفظ بن�شخة منه كما اأحتفظ 
اإن التم�شك بالدين الذي  اأذن الدكتور احلمد الأقول له  اأهم�س يف  اأن  اإال  اأملك  بن�شخة من الكتاب، وال 

زب ھ     اإيجابي،   اإليه تغري جمتمعي  و�شفه اهلل بالكامل الذي ال يعرتيه نق�س، هو ال�شواب والرجوع 
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   رب  من االآية )11( �شورة الرعد، اأما الدعوة اإىل ا�شتبدال اله�س 
بال�شلب والذي هو اأدنى بالذي هو خري، فاأراه �شربًا من ال�شفاهة املخالطة لعقل كل من يعيب على من 

يتم�شك بالثوابت ويرف�س كل ما يخالفها. 
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غريها عليها. واإن هي حاولت اأن ت�شتفيد من ح�شارتهم )املادية( �شاح بها باأنها لن 
ت�شتطيع هذا الأن ح�شارتهم )املادية( مرتبطة بثقافتهم، فاإما اأن تاأخذها جميعًا، 
اأو ترتكها جميعاً ! فماذا تفعل االأمة بعد اأن �شداَّ احلمد عليها املنافذ ؟ ثم ي�شاأل: ما 
املانع من اأن نفعل هذا؟ ثم ما هو هذا التطور )املادي( الذي �شريتبط بالثقافة؟ 
فالذي يعلمه اجلميع اأن قمة احل�شارة املادية اليوم تتمثل يف بلوغ الذروة يف جمال 
واإطالق  متنوعة،  �شواريخ  و�شناعة  اأو حربية،  مدنية   و�شناعة طائرات  الف�شاء، 
اأقمار �شناعية ومركبات ف�شائية، والتفوق يف عامل االت�شاالت واحلا�شب، وغريها 
ذلك  كل  عالقة  عن  يت�شاءل  الذي  اخلرا�شي  الدكتور  اإليها  ي�شري  التي  االأمور  من 
بااليدولوجيا والثقافة؟ وما الذي مينع من: ا�شتقدام خرباء وفنيني يكونون نواًة ملن 
بعدهم يف ا�شتغالل طاقات وكنوز بالدنا؟ وت�شجيع النابغني من اأبنائنا، وجلب ما 
اأهدافهم كما فعل غرينا، ومن  ينتجوا ويحققوا  يحتاجونه من مواد ومعدات لكي 
ل ما ح�شله غرينا بعد اأن اأ�ش�شنا البنية التحتية ال�شليمة، ثم يكرر �شوؤاله  ثّم نح�شّ
عن عالقة كل هذا بااليدولوجيا والثقافة التي يوهمنا باأنها مرتبطة بهذا التطور 

املادي؟ 
اأحرتمهم  الذين  ـ  العرب  املفكرين  من  بع�شًا  هناك  اأن  احلقيقية  واالإ�شكالية 
الغربيني  املفكرين  بع�س  اإىل  اإ�ــشــافــة  ـ  الــفــكــري  انــهــزامــهــم  رغــم  كاأ�شخا�س 
تلحق  اإيجابية  وكــل  حت�شن  وكــل  تــطــور  كــل  ين�شبون  حــني  كبري  ب�شكل   يبالغون 
باملجتمعات الب�شرية على اأنها قيمة غربية بحتة بل اإن بع�شهم يعد كلمة التحديث 
modernization مرادفة لكلمة تغريب westernization ويرون باأن من يريد جماراة 

تلك  يعار�س  ما  كل  عن  يتخلى  واأن  وفل�شفاتهم،  ثقافاتهم  يتبنى  اأن  فعليه  الغرب 
الثقافات، وال ما نع من اأن يتم�شك بالق�شور، فهي ال ت�شر،  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پڀ  رب )1( ول�شت اأتفق مع هذا املنطق املغرق يف الذاتية فكل تلك 
املعايري وامليزات قدمية جدًا وهي موجودة يف معظم املجتمعات الب�شرية املتح�شرة، 
بل وبع�شها يتوافر حتى لدى املجتمعات غري املتح�شرة. وال يلزم االنتفاع بها، االأخذ 

)1(  من االآية )120( �شورة البقرة.
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واال�شتماع  التلفاز  م�شاهدة  باأن  يقول  من  هناك  اأن  كما  بت�شنيعها،  قام  من  بكل 
�شركاء يف  النا�س  الأن  اأي�شًا غري �شحيح؛  وهذا  الغرب،  نوع من حماكاة  لالإذاعة 
التقنيات احلديثة ومن حقهم االنتفاع بها بغ�س النظر عن من ابتكرها، وقد قيل 

باأن احلكمة �شالة املوؤمن اأّنى وجدها فهو اأحق بها. 
ومن هنا فاإين اأوؤكد على اأنه ال ي�شح القول باأن تلك املكت�شفات قرينة للثقافات، 
اأو االدعاء باأن من يحاولون حتديث جمتمعاتهم فكاأنهم يحاولون تغريبها، وال�شواب 
اأنه يحق لكل جمتمع حماكاة املجتمعات االأخرى واال�شتفادة من جتربتها مبا يتوافق 
مع ثقافته وقيمه واأخالقياته، اأما من يعتمدون على الغرب وي�شتقون منهم كل �شيء 
ويحاولون تطبيق ما عندهم من ح�شارة وقيم وثقافات فهوؤالء تغريبيون وال ي�شح 

اأن نطلق عليهم م�شلحني اأو حمدثني اأو جمددين.
كما قام ال�شيخ عبد العزيز بن ري�س الري�س باحلديث عن تركي احلمد وغريه 
يف حما�شرة بعنوان )نق�س اأ�شول الليربالية و تركي احلمد منوذجا( وحما�شرة 
اأخرى بعنوان )اآراء تركي احلمد يف ميزان ال�شرع( ومما قال فيها: باأن خال�شة 
اأن الدين يعطي املبادئ العامة فقط ولل�شعوب  اأفكار واآراء تركي احلمد تتمثل يف 
حتديد التفا�شيل، واأن الدين لي�س له عالقة باملعامالت؛ فهو مق�شور على العبادات 
كال�شالة وغريها، واأن لل�شخ�س اأن يحدد الدين الذي يرغبه، واأن ال�شرع ال ي�شح 
اإليه الأن ال�شرع يختلف تف�شريه من �شخ�س الآخر، كما يرى الري�س اأن  اأن يتحاكم 
احلمد قدري �شال ينكر قدرة اهلل ويجعل العباد يفعلون ما ي�شاوؤون من دون قدرة 
واعتناق  فعل  يف  حقه  تعني  هذه  اإن  حيث  ليربايل؛  باأنه  اعرتافه  ينتقد  كما  اهلل، 

الدين الذي ي�شاء.
كما كتب حوله ال�شيخ عبد املح�شن بن حمد العباد البدر ثالث مقاالت: االأوىل 
بعنوان )احلق اأن امل�شتحق للمحاكمة هو تركي احلمد( والثانية بعنوان )كلمة اأخرى 
حول زندقة تركي احلمد( والثالثة بعنوان )كلمة ثالثة حول زندقة تركي احلمد( 
ومما يذكر بها قوله: ذكر تركي احلمد يف حوار اأجرته معه �شحيفة اجلزيرة ا�شتكى 
خالله اأن كتبه ممنوٌع بيعها يف مكتبات اململكة ومعار�شها، واأنه تكررت الوعود له 
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كل  يف  كتبي  بن�شر  جديد  وعد  اأتاين  وموؤخرًا  م�شيفًا:  باملنع،  يفاجاأ  ثم  بف�شحها 
املكتبات ولي�س معر�س الكتاب فقط، وها اأنا من املنتظرين. فريد على ذلك ال�شيخ 
العباد بقوله: وُحقاَّ لكتب ا�شتملت على مثل هذه القبائح التي ذكرت مناذج منها اأن 
مُتنع ومثلها حقيق باأن ُيحرق، ومثلها ال يجوز الوعد بن�شره ف�شاًل عن تنفيذ الوعد، 
وكان ينبغي بداًل من اأن يوعد بن�شرها اأن ُيطلب منه التوبة من كل ما ا�شتملت عليه 

من زندقة واأن يكتَب كتابة �شليمة ت�شتحق الن�شر.)1(

احلمد،  تركي  بحق  �شدرت  التي  الفتاوى  وحتى  الكتابات  من  كثري  وهناك 
واحلقيقة اأن تركي احلمد رغم غزارة اإنتاجه وجمالية اأ�شلوبه، يعيب املوؤلف على 
فكره بثالث �شلبيات، كل واحدة منها كافية ملقت الوعاء الذي حواها والل�شان الذي 

قالها: 
تعديه على الذات االإلهية يف اأكرث من مو�شع يف كتاباته، ولي�س املقام منا�شب  1 .

لن�شرها وهي موجودة يف كتبه.

ا�شتعماله الألفاظ جن�شية فا�شحة ال تليق مبراهق م�شلم، ما بالك مبن هو  2 .
يف �شن الدكتور تركي احلمد.

دائمًا  ومناداته  بالغرب  وتعلقه  تفكريه  طريقة  يف  الوا�شحة  االنهزامية  3 .
زب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   القائل  اهلل  الأمر  وهذا خمالف  به  ينادون  مبا 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ  
الغربية  الثقافة  بتبني  املناداة  اأ�شواأ من  واأي �شيء  ٹ     ڤ  ڤ  رب)2( 
واالأخذ بها بداًل عن الثقافة االإ�شالمية؟ وهذه الطريقة يف التفكري لي�شت 
بعيده عن املنهج التغريبي االنهزامي الذي كان يتبناه طه ح�شني الذي كان 
يدعو لقبول احل�شارة الغربية كاملة يف احلكم والت�شريع واالإدارة وغريها، 
وهو يتبنى نظرية االنت�شار، اإحدى نظريات التغري االجتماعي التي ترى اأن 

www.mahaja.com 1(  جملة املحجة، مقاالت عقدية(
)2(  من االآية )51( �شورة املائدة.
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اأ�شل احل�شارات واحد، وهي النظرية النقي�س لنظرية االخرتاع، التي كان 
اأهمية الرتبية اعتمادًا على ما تو�شل  يرف�شها طه ح�شني. وقد ركز على 
اإليه االأوروبيون يف هذا املجال وكان يقول: البد اأن نتعلم كما يتعلم االأوربي، 

لن�شعر كما ي�شعر، ونحكم كما يحكم، ثم نعمل كما يعمل.)1( 
واالإ�شكال يف نظري اأن الدكتور تركي احلمد يف طريقة تفكريه مل يكن ينطلق 
من فراغ بل كان يتبع منهجًا له اأربابه ومعلموه واأولئك بالتاأكيد �شيكون لهم اأتباع 
ومريدون، وهذا الذي بداأ يظهر ويطفو على ال�شطح االآن، حيث اإن هناك من �شار 
يتبنى نف�س املنهج الذي �شار عليه احلمد، واخلوف كل اخلوف من حدوث تغريات 
�شلبية جدًا يف املجتمع ال�شعودي، يف حال ترك هذا املنهج االنهزامي يبث �شمومه 
وتتاح له الفر�شة للتغلغل يف اأو�شاط املجتمع خا�شة الطبقة النا�شئة املتحم�شة التي 
اأن ترى جمتمعاتها تتبواأ مراتب متقدمة يف م�شاف دول العامل االأول،  تتطلع اإىل 
ولكن ال تعرف اإىل ذلك �شبيال، ثم ياأتي الدكتور احلمد وغريه لري�شدها ويقودها 

لتم�شك باأذيال احل�شارة الغربية اإن هي اأرادت حتقيق بغيتها.
وبعد اأن عر�شت ملجموعة من النماذج التي عا�شت فرتات خمتلفة من التغريات 
الثقافية )اأدبًا وفكرًا( يف املجتمع ال�شعودي، واأ�شرت اإىل مناذج من طرحها وكيف 
كان موقف املجتمع منها واأو�شحت باأن موقف رجال الدين واملنت�شبني للتيار املحافظ 

)1(  للمزيد حول ذلك انظر كتاب التغري االجتماعي عند مالك بن نبي، منظور تربوي لق�شايا التغري يف 
وتعدد اجلماعات  االإ�شالمية  القر�شي، وحديثه حول االجتاهات  للدكتور علي  املعا�شر،  امل�شلم  املجتمع 
ومن ذلك قوله يف حديثه عن االجتاه الليربايل: باأن مفهوم الليربالية يتحدد مبعاين العقالنية والو�شعية 
يف  املناف�شة  ومبداأ  واحلرية  ال�شيا�شي،  اجلانب  يف  والعلمانية  والدميقراطية  الفل�شفي،  اجلانب  يف 
اجلانب االقت�شادي، ومتجيد االإن�شان وال�شعي نحو املنفعة الدنيوية يف اجلانب االأخالقي. وياأخذ مفهوم 
الليربالية اإجمااًل معنى احلرية يف التفكري، وعدم التقيد مب�شميات واأحكام دينية اأو اإيديولوجية م�شبقة، 
ومن هذا املنطلق حاول بع�س املثقفني العرب معاجلة م�شاألة اجلمود والتاأخر يف الواقع العربي مركزين 
على مفهوم احلرية كتجاوز للتقليدية والغيبية، ومفهوم العقالنية والتي تعني العمل مبقت�شى العقل يف 
مقابل العمل مبقت�شى الوحي، مع تاأكيدهم على ن�شر التعليم واملعارف العلمية والتقنية باعتبار اأن تغيري 
االأفراد وتاأ�شي�س النظام االجتماعي يف �شوء ما ميليه العقل هو الت�شور ال�شليم للتغيري والبناء. ثم يق�شم 

االجتاه الليربايل اإىل اأربعة اأق�شام: تطوري، تغريبي، قومي عربي، توفيقي.
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اأن  اأمام اأي حماوالت للتغيري؛ خ�شية  كان موقفًا �شارمًا بحيث مل يف�شحوا املجال 
تقود اإىل الوقوع يف حماذيَر �شرعية، ومن باب �شد باب الذرائع فقد حر�شوا على 
اأن ت�شود منطية معينة األفوها وتكيفوا معها وما كان لبع�شهم من �شالٍح اأمام النا�س 
�شوى اأن املجدد حمدث ومبتدع وي�شعى للنيل من املعتقد، وكان هذا كافيًا يف فرتات 
ل�شحق املخالف، ويف نف�س الوقت بث ر�شالة اإىل من قد يفكر باالإتيان مبحدث اأنه 
�شيلقى نف�س امل�شري. واإن كانت تلك املواقف ال�شارمة جمدية وحمقة يف مواقف 
املواقف  تلك  بع�س  كانت  بل  اأخرى،  اأحوال  تكن كذلك يف  اأنها مل  اإال  ومنا�شبات، 
املت�شنجة ت�شع اأ�شخا�شًا يف اأقفا�س االتهام وت�شورهم وكاأنهم قد خرجوا من امللة، 
وقد عر�شت لذلك، وهذا اأحدث خلاًل وق�شم املجتمع اإىل ف�شطاطني كبريين ف�شطاط 
حمافظ واآخر منفتح وكل واحٍد منهما انق�شم على نف�شه عدة اأق�شام اأي�شًا، ولكن 
تبقى ال�شريحة العري�شة من املجتمع ال�شعودي يف املنطقة الو�شطية قد تتعاطف مع 
هوؤالء وقد متيل اإىل اأولئك ولكنها بعيدة عن الت�شنج وتبني اآراء حمددة واال�شتماتة 

يف الدفاع عنها. 

املرحلة الرابعة للتغري الثقايف: )1421هـ )2001م( وما بعدها حتى االآن(
ثم اأتت بعد ذلك املرحلة الفكرية التي اأعقبت اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب 
االأوىل وحتى  البدايات  االأخرى منذ مرحلة  املراحل  بقية  وهي مرحلة تختلف عن 
اإن هذه املرحلة متيزت بتعدد االأ�شماء  الثانية، حيث  مرحلة ما بعد حرب اخلليج 
لها مقارنة  لها ورفع �شقف احلرية  اإتاحة م�شاحة كبرية  وكرثتها وعلو �شوتها مع 
باملراحل ال�شابقة حيث �شرنا نقراأ ون�شمع ون�شاهد اأمورًا ويتقبلها كثريون، مع العلم 
اأنها كانت قبل عقٍد من الزمن من املحرمات التي ال ي�شح احلديث عنها اأو طرحها، 
ولعلي اأعر�س لبع�ٍس من اأهم ما �شار يطرح يف احلقبة اجلديدة من التغري الفكري 
يف املجتمع ال�شعودي دون التطرق لنماذج كما فعلت يف احلقب ال�شابقة خا�شة اأن 
النماذج كثرية وميكن للقارئ الكرمي العودة اإىل بع�س ما يكتب ويقي�س بنف�شه اأهم 

التغريات التي ا�شتجدت يف طرق التفكري والطرح.



التغري االجتماعي

202

ولو الحظنا هنا لوجدنا اأن اأهم ما مييز هذه املرحلة كرثة املناداة بحقوق املراأة 
وم�شاواتها بالرجل حتى �شار ال �شيء يطرح اأكرث من هذا املو�شوع لدرجة ظن معها 
بع�س املتلقيني اأن جميع امل�شكالت والق�شايا يف املجتمع ال�شعودي حّلت ومل يبق �شوى 
ق�شية املراأة، ومل يتوقف االأمر على املفكرين والكتاب ال�شعوديني وال على االإعالم 
ال�شعودي بل امتد اإىل خارج البالد لت�شبح ق�شية املراأة ال�شعودية كق�شية فل�شطني 
اأوقات  اأحد وتخ�ش�س لها الف�شائيات  من الق�شايا املدّولة التي يتحدث عنها كل 
ذروتها وت�شتقطب ال�شيوف من اململكة ومن خارجها للحديث يف هذا ال�شاأن، ومن 
املقروءة منها  االإعالمية خا�شة  الو�شائل  اإال مطالعة بع�س  التحقق فما عليه  اأراد 

وامل�شاهدة لريى حجم ما يطرح حول املراأة ال�شعودية وحقوقها امل�شلوبة. 

ومل ياأت هذا الكالم عبثًا بل جاء وفق اأجندة حمددة بثت فكرتها حول املراأة 
املعهود عنه  الهجومي  اأ�شلوبه  يتخلى عن  املحافظ  التيار  بطريقة ممنهجة جعلت 
ويتحول اإىل الدفاع عن املراأة على اأكرث من جبهة، جميعها مرهقة ت�شببت يف ت�شتته، 
ال�شيارة اإىل ق�شية االختالط وقبلها الدمج، هذه  فمن ق�شية حق املراأة يف قيادة 
الق�شايا املتنوعة املتعلقة باملراأة جعلت حتى التيار املحافظ ينق�شم حيالها و�شمعنا 
اأ�شواتًا خرجت، وقالت ال باأ�س يف م�شاألة االختالط وف�شلت يف ذلك، وقال اآخرون 
مل َيرد ن�شو�س حترم قيادة املراأة لل�شيارة وهكذا، وهذه االأ�شوات هي نف�شها التي 
كانت من اأ�شد النا�س حما�شة حني كانت تتخذ مواقف م�شادة من تلك االآراء التي 
تنادي بقيادة املراأة، وال ترى باأ�شًا يف االختالط، واإن كان بع�س طلبة العلم يرونهم 
قلة وهم بحكم ال�شاذ، الذي ال حكم له، اإال اأين اأرى وي�شاطرين اآخرون اأن هذا نوع 
من التغري والتبدل املجتمعي يف نظرة املجتمع لبع�س االأمور التي كان وما زال بع�س 

املحافظني يرون من يتحدث عنها باأنه اإما )علماين اأو ُمنحل(.

كما كرث احلديث يف م�شاألة اإ�شالح املناهج، و�شار اأي�شًا كل اأحٍد يتكلم بها بل 
وكانت  االإرهاب،  ال�شعودية مبفرخة  املناهج،  ي�شم  اأن  الكتاب  ببع�س  و�شل احلد 
االآخر  واإق�شاء  التطرف  اإىل  تقود  واأنها  الدينية  املناهج  على  بالرتكيز  البداية 
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وكتب حول ذلك العديد من الكتاب، ثم انتقل احلديث اإىل اأن املناهج حتتاج اإىل 
تغيري )الحظوا هنا الرتكيز على مفردة تغيري، ولي�س تطوير، وهناك فرق كبري بني 
اأو  اإن بع�شهم ذهب ميح�س يف خمتلف الكتب ويبحث عن اأي جملة  االثنتني( بل 
لي�شت�شهد به على عن�شرية املناهج، ومن ذلك ما  واأهله  االإ�شالم  يثني على  مثال 
كتبه الدكتور حمزة املزيني، بعنوان )لي�شت املناهج الدينية وحدها( يف �شحيفة 
يف  العربية  اللغة  مقررات  على  هنا  حديثي  اأق�شر  »و�شوف  كتب:  حيث  الوطن)1( 
املرحلة املتو�شطة، واأ�شت�شهد على ذلك بطبعة تلك املقررات ل�شنة 1427/1426هـ 
اأما العبارات التي تدخل يف باب الت�شنيف و)االأدجلة( فكثرية يف هذه املقررات. 
العربية«  اللغة  »قواعد  كتاب  بذكر مناذج منها. فمن ذلك ما جنده يف  و�شاأكتفي 
هو  »الكافر   )8 املثال  )�س10،  االأول  الدرا�شي  الف�شل  املتو�شط،  االأول  لل�شف 
املثال 5(: »جهنم  العامل«. )�س36،  »امل�شلمون قادة  املثال 2(:  ال�شقي«. )�س12، 
الف�شل  املتو�شط،  الثاين  لل�شف  العربية«،  اللغة  »قواعد  كتاب  الكافر«.  مثوى 
يتقدم  »لن  )�س60(:  بالنار«.  يعاَقنب  »الكافرات   :))5(21 )�س  االأول  الدرا�شي 
امل�شلمون اإال بتطبيق االإ�شالم«. )�س77، )3((: »انتقلت ال�شناعات من امل�شلمني 

اإىل الغرب«. 
وال اأخفي حقيقة اأن بع�س ما اأورده الدكتور املزيني فيه ما يحتاج اإىل التطوير، 
العبارات  نف�س  على  امل�شتملة  املناهج  تلك  در�شنا  كثريين  وغريي  باأنني  العلم  مع 
وخرجنا بف�شل اهلل مل مي�ش�شنا �شوٌء منها، ويف املقابل در�س بع�س االأ�شخا�س يف 
مدار�س وجامعات غربية قبل اأن يعتنقوا فكر الفئات ال�شالة، ولكن اأن ي�شل احتجاج 
غري  فهذا  املقررات  يف  اإدراجها  على  ويعرت�س  الثوابت  بع�س  على  وغريه  املزيني 
مقبول اإطالقًا فالكافر يف النار وهذا ثابت يف القرن الكرمي حيث ورد ما يفيد ذلك 

يف غري مو�شع منه يقول - عز وجل: زب ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  
 جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   رب)2( زب ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  رب )3( 

)1(  مقالة يف �شحيفة الوطن بعنوان )لي�شت املناهج الدينية وحدها( بتاريخ 1426/11/20هـ )2006م(.
)2(  االآية )24( �شورة البقرة.

)3(  االآية )131( �شورة اآل عمران.
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زب ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  رب)1( وكذلك احلال مع �شقاء 
الكافر فاهلل يقول: زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  رب)2( وغريها 
الكثري من االعرتا�شات التي راأى املزيني وغريه اأن اال�شت�شهاد بها من باب االأدجلة 
امل�شلمني لن  اأو قال غريي: )اإن  لو قلت  واإال ما الذي ي�شري  التطرف  واأنها ت�شبب 
يتقدموا اإال بتطبيق االإ�شالم( فمثلما ينادي الغرب بتطبيق مبادئه بل وفر�شها على 
االآخرين، فمن حقنا اأن ننادي بتطبيق منهجنا الرباين، بل ون�شره بني النا�س وهذه 

ر�شالتنا التي من اأجلها خلقنا.
ثم مل تقف تلك الدعوات على الكتاب ال�شعوديني، بل انتقلت الدعوات حتى اإىل 
خارج البالد)3(، حيث بداأ بع�س الغربيني ينادون بتغيري املناهج يف البلدان االإ�شالمية 
وخا�شة ال�شعودية التي ينتمي اإليها 15 ممن ن�شبت اإليهم تفجريات احلادي ع�شر 
Nina Shea مديرة مركز احلريات الدينية  من �شبتمرب، حيث ذكرت نينا �شي   
مبوؤ�ش�شة فريدوم هاو�س Freedom House يف وا�شنطن: »باأن مناهج التعليم يف 
من  االأخرى  الديانات  اأ�شحاب  وتكفر  الغرب  تناوئ  ال�شعودية  احلكومية  املدار�س 
م�شيحيني ويهود وغريهم، وكان ينبغي بعد هجمات 11 �شبتمرب وتورط 15 �شعوديا 

من 19 �شخ�شا هو اأجمايل عدد اخلاطفني، اأن تتغري تلك املناهج)4(.

)1(  االآية )14( �شورة االأنفال.
)2(  االآية )106( �شورة هود.

)3(  يتحفظ املوؤلف على كلمة انتقلت؛ الأنه لي�س متاأكدًا من اأين اأتت هل من هنا فدعموها هناك؟ اأم من 
هناك فتلقفوها هنا؟

 Saudi Arabia’s Curriculum 4(  تقرير معد من )38 �شفحة( ن�شر بعنوان مناهج التع�شب ال�شعودية(
of Intolerance  والذي  �شدر عن مركز احلريات الدينية التابع ملوؤ�ش�شة فريدوم هاو�س بالتعاون معهد 
درا�شات اخلليج. والتي تعترب كاتبة املقال املحررة الرئي�شية للتقرير. انظر موقع تقرير وا�شنطن على 
االإنرتنت العدد 60 بتاريخ 1427/4/29هـ )2006م( تقرير بعنوان )حملة جديدة يف وا�شنطن �شد مناهج 
التعليم ال�شعودية( للمحرر يحي عبد املبدي حممد. ويذكر التقرير اأن نف�س الكاتبة �شارعت اإىل عقد 
ندوة بعد �شدور تقريرها بعنوان )االإ�شالح يف ال�شعودية: كتب جديدة واأفكار قدمية(. وتن�شب الف�شل 
يف تنظيم الندوة واإعداد التقرير اإىل اأحد الذين يزعمون االإ�شالح واخلري ملجتمعنا )ولكن ما هكذا تورد 
االإبل( وت�شري اإىل اأنه لوال م�شاعدته ملا قامت بكل هذا العمل. وقد كتب اأحد املعلقني على ذلك التقرير 
يف موقع التقرير: »ونحن يف املقابل �شنقوم بحملة ملناه�شة تدرب�س امل�شيحية يف املدار�س االأمريكية دون 

احلاجة الأن نطلع عليها ثم نعيد �شياغتها وننقحها بحذف ما ال نريد واإ�شافة ما نريد.=
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اخلارجية  وزير  قام  بل  فقط  االأهلية  املوؤ�ش�شات  على  املطالبات  تقف  مل  كما 
االأمريكية �شابقًا كولن باول باإلقاء خطاب حتدث خالله عن م�شروع مبادرة ال�شراكة 
)2002م(  1423هـ  عام  وذلك  االأو�شط  وال�شرق  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
وتركز املبادرة على حرب االإرهاب يف ال�شرق االأو�شط، واالهتمام باالإ�شالح التعليمي 
ح�شب الروؤية االأمريكية، ويتبع ذلك حتديث التعليم، وتغيري املناهج، وتغيري منط 

املدار�س. 
اإن�شاء مدار�س  وقد كتب حول ذلك الدكتور �شامي حممد الدالل، ومما قاله: 
توؤهل طالبها لاللتحاق  التعليم؛  لكل مراحل  العربية  البلدان  اأمريكية يف خمتلف 
باجلامعات االأمريكية، مع خف�س ر�شوم االلتحاق بهذه املدار�س، مع تخفي�س اأ�شعار 
العرب  التالميذ  من  ممكن  عدد  اأكرب  لت�شجيع  �شتدر�س؛  التي  االأمريكية  املناهج 
على االلتحاق بها. ومن اأبرز اأهدافها: ربط اأبناء الدول العربية باأمناط الثقافات 
يدخلوا يف  اأن  البد  متميزًا  عاليًا  تعليمًا  �شيتلقون  الذين  هوؤالء  اأن  كما  االأمريكية، 
دائرة ال�شوء واملنا�شب ال�شيا�شية يف بالدهم، وبذلك �شن�شمن ارتباطهم العاطفي، 
وترتيب اأفكارهم مع الواليات املتحدة االأمريكية، و�شيمثل هوؤالء يف امل�شتقبل دعامات 

اأ�شا�شية لتاأييد ال�شيا�شات االأمريكية، وتاليف خطر االإرهاب ونتائجه.)1( 
والكتابات واملطالبات الغربية حول املناهج ال�شعودية كثرية ويتمثل حنقها يف 
اأن تلك املناهج  تقوم على االإ�شالم ، واأن الدرا�شات االإ�شالمية ت�شكل جزءًا رئي�شًا 
يف الكتب املقررة، بل حتى الكتب العلمية ت�شري اإىل االإ�شالم، واأن ال�شعوديني يقولون 
اإن االإ�شالم هو اأ�شا�س الدولة واملجتمع والق�شاء والتعليم واحلياة اليومية، واأكرث ما 

وعلى االأمريكيني اأن يكونوا »اإمعات« وينفذوه �شاغرين دومنا نقا�س اأو مماطلة؛ فلي�س يف هذا االإجراء   =
الذي �شنمار�شه بحقكم اأية ديكتاتورية اأو ا�شتبداد. األي�شت هذه هي و�شفة احلرية والدميقراطية التي 
تريد الواليات املتحدة اأن تعلبها وت�شدرها لنا«. وكتب اآخر: »فلتحذروا هذا املدعو )يتحدث حول من 
�شاهم يف كتابة التقرير وتنظيم الندوة( فلن يكون فيه خري لكم، وهو الذي بدا وا�شحا انه ال خري فيه 
لبلده ال�شعودية التي انت�شلته من احل�شي�س و علمته ركوب الطائرات ولب�س ربطة العنق وعرفته موقع 

اأمريكا على خارطة العامل«.
ال�شراكة  مبادرة  الهيمنة:  فر�س  )اإ�شرتاتيجية  تقرير  1425هـ  رجب   203 العدد  البيان  جملة  انظر    )1(

االأمريكية الـ�شرق اأو�شطية( �شمن ملف املجلة لذلك ال�شهر.
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يزعجهم اأن تلك املناهج ال تعرتف باأي حق لليهود يف فل�شطني واأر�س اإ�شرائيل، كما 
ت�شور اأر�س فل�شطني على اأنها )حمتلة من اليهود االأجانب(.)1(

ومن عيوب مناهجنا يف نظرهم اأنها تركز على ف�شل الذكور عن االإناث، وتركز 
على حجاب املراأة؛ ولهذه االأ�شباب فهم يرون �شرورة تغيريها وال عجب حني يكتب 
رالف بيتز، يف �شحيفة الوول �شرتيت جورنال مقالة ن�شرت بتاريخ 1422/10/20هـ 
حني  نعجب  ال  كما  ال�شرور(،  معظم  اأ�شل  هي  )الريا�س  بعنوان  2002م  يناير   4
يكتب جيم ديفدز، ودوغ بريوتر يف جملة الكري�شتيان �شاين�س مقالة ن�شرت بتاريخ 
1423/8/9هـ 2002/10/15م بعنوان )اإن اأردمت الق�شاء على االإرهاب، فاأ�شلحوا 

املناهج ال�شعودية.)2(

)1(  عبارة االأجانب لطيفة جدًا ورمبا ما علموا اأننا نقول لي�س االأجانب بل )البغاة، املعتدين، املغت�شبني، 
املف�شدين، وغريها من العبارات املماثلة(. وهذا اأقل ما يو�شف به املحتل املغت�شب.

)2(  قد يكون مقبواًل اأن يطالب كاتٌب يف �شحيفة اأو اإعالمي باإ�شالحات تعد �شاأنًا داخليًا لبلٍد اآخر، ولكن ما 
ال ميكن قبوله اأن تكون املطالبة من �شخ�شيات ر�شمية حتتل مواقع يف هيئات ر�شمية عليا مثل الكونغر�س 
االأمريكي كما هو احلال مع النائب الدميقراطي عن والية فلوريدا جيم ديفيز  Jim Davis والنائب 
درا�شات  اإىل  ا�شتندت مطالباتهم  ولو   ،Doug Bereuter بريوتر  دوغ  نربا�شكا  والية  اجلمهوري عن 
وحقائق، لقلنا باأن هذا من حقهم خا�شة واأنهم ت�شرروا مما جرى يف احلادي ع�شر من �شبتمرب )تلك 
ال�شماعة التي تربر كل اعتداء وتدخل يف �شوؤون االآخرين( ولكن احلقيقة اأن خرباء االإرهاب ي�شريون اإىل 
اأن املناهج واملدار�س ب�شكٍل عام لي�شت �شببًا يف اعتناق الفكر االإرهابي ومن تلك الدرا�شات ما قام به 
 Understanding Terror )بعنوان )فهم �شبكات االإرهاب Marc Sageman الدكتور مارك �شيجمان
Networks �شمعت منه بنف�شي حني زار الريا�س قوله: باأن هناك من يزعم باأن املدار�س الدينية تعلم 
اإرهابيني! ولكن احلقيقة اأن %13  اأدمغة امل�شلمني ال�شباب من اأجل حتويلهم اإىل  بغ�س الغرب، وتغ�شل 
فقط من معتنقي الفكر ال�شال من خريجي املدار�س الدينية وحتديدًا يف  منطقة جنوب �شرق اآ�شيا حيث 
اإندوني�شيا من طالب املدر�شة  اأبو بكر باع�شري وعبداهلل �شنغكر، بتاأ�شي�س اجلماعة االإ�شالمية يف  قام 
الدينية التي ي�شرفان عليها، ثم اأ�شبحت بعد ذلك تلك اجلماعة تابعة لتنظيم القاعدة. وهذا يعني اأن 
87% من االإرهابيني ح�شلوا على تعليم غري ديني خالفًا ملا تزعمه بع�س االأ�شوات، بل اإن ن�شبة ال با�س 
بها منهم تعلموا يف مدار�س غربية. كما اأن االأمر ال يتوقف على املدار�س بل حتى العائالت التي خرج منها 
اأولئك االإرهابيون كانت يف حقيقتها معتدلة اأو متحررة ولي�شت عائالت متطرفة، والغريب اأن 8% منهم 
االإ�شالمية  للثقافة  اإن  تقول  التي  املزاعم  يفند  ما  االإ�شالمي، وهذا  الدين  اعتنقوا  ثم  كانوا م�شيحيني 
اأنه قد  دورًا يف تبني العنف. )وحول ما يزعمه االإعالم الغربي وينادي به بع�س الكتاب يف بالدنا من 
يكون للف�شل بني اجلن�شني ومنع االختالط دور يف جنوح بع�س املراهقني لالنتماء للفئات ال�شالة، وهي 
باملنا�شبة اإحدى النقاط التي اأوردتها يف ال�شفحات ال�شابقة التي ي�شت�شهد بها بع�س الغربيني ويعدونها 
دلياًل على �شرورة ت�شحيح التعليم يف بالدنا( يقول مارك باأنه بالفعل هناك من يعتقد اأن عدم توفر 
فر�س االت�شال اجلن�شي لل�شباب امل�شلمني يحول اإحباطهم اجلن�شي اإىل اإرهاب انتحاري لك�شب املكافاأة 
ال�شماوية، وباالأخ�س الظفر باحلور العني يف اجلنة، ولكن درا�شته اأ�شارت اإىل خالف ذلك حيث اأن %75 

من املنتمني اإىل الفئات ال�شالة وعلى االأخ�س تنظيم القاعدة متزوجون، بل اإن 60% منهم لديهم =
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والغرب الذي ينادي بتغيري مناهج البلدان االإ�شالمية لت�شتقي من معني الثقافة 
الغربية، ال ير�شي بتلك املمار�شات اأن تفر�س عليه كما يقول رونالد ريغن: » لو اأن 
هذه املناهج التي بني اأيدينا فر�شتها علينا اأمة من االأمم العتربنا ذلك اعتداًء �شافرًا 
علينا«)1( كما اأن املطالبات ترتكز على الدول االإ�شالمية فقط اأما غريها فال؛ بدليل 
اأنه نادرًا ما يتحدث الكتاب الغربيون عن املناهج االإ�شرائيلية التي تفوح عن�شرية 
االإ�شالمية  باإ�شالحها، وجل تركيزهم من�شب على املناهج  وتطرفًا، وال يطالبون 
 فقط، ويعاونهم يف ذلك ثلة قليلة من بني جلدتنا ينطبق على بع�شهم قول املوىل 

زب ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   - عز وجل - : 
التعليم  حول  احلديث  اأن  واحلقيقة  رب)2(  ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ں   ں    
اأي  الق�شور، كحال  بع�س  اأن مناهجنا يعرتيها  بالقول  اأوجز حديثي  ولكني  يطول 
جهد ب�شري، وحتتاج اإىل التطوير مبا يتما�شى مع متطلبات املرحلة التي نعي�شها، 
مع مالحظة اأهمية تكثيف املواد الدينية خا�شة القراآن الكرمي وتف�شريه فهو عماد 
احلياة ومتى فهمناه حق الفهم ميكن حينها اأن نرتقي مبجتمعنا يف �شتى مناحيه كما 
يقول - عز وجل - : زب ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   رب)3( يقول 
القرطبي يف تف�شريه: وقال جماهد : فيه ذكركم  اأي حديثكم، وقيل: مكارم اأخالقكم، 
وقد در�شت مع  فيه حياتكم.  العمل مبا   : �شهل بن عبد اهلل  وقال  اأعمالكم.  وحما�شن 
مواد  من  باحلد  اتخذوها  �شيا�شة  ب�شبب  القراآن؛  قراءة  يجيدون  ال  كانوا  عرب  طلبة 
الدين، وقد كنا نرثى حلالهم، واملحزن اأي�شًا اأن م�شتواهم يف العلوم االأخرى لي�س بعيدًا 
ن فيه ملن يقل�س العلوم االأ�شل  عن العلوم التي اأهملوها، واهلل اأ�شاأل اأن ال ياأتي يوم ميكاَّ

اأراد  اأطفال. وحديث �شيجمان حول هذا املو�شوع طويل جدًا نقلت منه ما يهمني يف هذا املبحث ومن   =
 Understanding )اال�شتزادة فيمكنه الرجوع اإىل كتاب مارك �شيجمان بعنوان )فهم �شبكات االإرهاب

Terror Networks ن�شرته جامعة بن�شلفينيا عام 1424هـ )2004م(.
)1(  مقالة بعنوان )اأمة يف خطر مداخلة عن مناهج التعليم يف الوطن العربي( ن�شرت يف موقع �شيد الفوائد 

بتاريخ 1426/9/30هـ 2005/11/1م كتبها االأ�شتاذ �شامل بن مبارك الفلق.
)2(  االآيتني )11()12( �شورة البقرة.

)3(  االآية )10( �شورة االأنبياء.
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مل�شلحة العلوم الثانوية، اأقول قويل هذا واأنا على يقني اأننا بحاجة لتطوير املناهج ولكن 
لن يكون تقلي�س العلوم الدينية هو احلل باأي حاٍل من االأحوال.

ومن �شمن متغريات هذه الفرتة )ما بعد اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب( 
وهو  الديني  الفكر  )اإن  ي�شمونه:  ما  بند  حتت  الدين  ورجال  العلماء  انتقاد  كرثة 
نف�شه،  الر�شويل  الدين  ولي�س  ورجاله  وفقهاوؤه  الدين  علماء  به  جاء  الذي  الفكر 
يقف حجر عرثة اأمام الفكر احلر وتطوره، كما يقف حجر عرثة اأمام ميالد الفكر 
العلمي()1( ومن هذا املنطلق فقد كرث يف هذه الفرتة ملز العلماء وانتقادهم عالنية 
بعد اأن كان اأبناء املجتمع ال�شعودي ال يتحدثون عن العلماء مبا ي�شيء اإليهم حتى 
يف جمال�شهم اخلا�شة، اأما اليوم فما عليك �شوى مطالعة اإحدى ال�شحف و�شتجد 
انتقادًا الأحد العلماء �شواء يف العدد الذي بني يديك اأو الذي قبله اأو بعده، وقد راأيت 
انتقادات ال مربر لها، حيث كتبت ملجرد ت�شجيل موقف �شد هذه الفئة الفا�شلة وما 
ي�شمى  ما  اإال حتت  يندرج  اأظنه  ما  وهذا  ذاته،  الفالين  العامل  بها  املق�شود  اأظن 
باإ�شقاط هيبة الرمز، حيث مبجرد �شقوط هيبته بني النا�س يقل االتكاء على اأقواله 

)1(  من مقالة للكاتب االأردين �شاكر النابل�شي بعنوان )من هم الليرباليون العرب اجلدد وما هو خطابهم( ن�شرت 
يف جملة احلوار املتمدن العدد 873 بتاريخ 1425/5/5هـ )2004م( حتدث من خاللها عن خم�شة وع�شرين 
الدين وفقهاوؤه ورجاله  به علماء  الذي جاء  الفكر  الديني وهو  الفكر  الليرباليون منها: )اإن  بها  يوؤمن  مبداأ 
اأمام ميالد  الفكر احلر وتطوره، كما يقف حجر عرثة  اأمام  الر�شويل نف�شه، يقف حجر عرثة  الدين  ولي�س 
الفكر العلمي(. وطبعًا يف هذا املقولة يريدون اإيهام العامة باأننا ل�شنا �شد الدين ولكننا �شد رجال الدين، 
وبهذا يتحقق لهم اإ�شقاط هيبة رجال الدين اأمام عامة النا�س، ثم ي�شريون هم امل�شرعون من خالل و�شائل 
االإعالم فما راق لهم عدوه من الدين وما خالف اأهواءهم نبذوه وراء ظهورهم، وملزوا من يقول به. وهذا الفعل 
خمالف ملا ينادي به الفكر الليربايل املتحرر من القيود الذي يعطي كاًل احلق يف قول ما �شاء دون التطاول 
على حريات االآخرين، اإال اأن هناك من يعمل  مببداأ الفكر الليربايل مبا يتوافق مع اأهوائه فهو حٌر ليفكر كيف 
ي�شاء ويعمل مبا �شاء، ولكن االآخرين لي�شوا كذلك، فاإن خالفوا ما يعتقد �شّن عليهم حملة اإعالمية ممنهجة 
للفكر  انت�شابهم  نتائجه، ولكن يف املجمل بع�س مدعي  اأدى بع�شها  راأينا �شورًا منها يف جمتمعنا، وقد  وقد 
احلر اأو الليربايل يعتنقونه حني يتكلمون ويتن�شلون منه حني ياأتي دورهم لي�شمعوا فيتحولون اإىل اإق�شائيني 
راديكاليني ال ي�شمحون باإ�شماع �شوت املخالف، وهذا ما يح�شل يف وقتنا الراهن وهذا ـ كما اأ�شلفت ـ يعود اإىل 
ثقافة معظم املجتمعات الب�شرية التي حتر�س على تعميم فكرها ومعتقدها وت�شعى اإىل تهمي�س االآخر، وكما اأن 
املتحرر )الليربايل( يتحول اإىل اإق�شائي حني يتمكن، فكذلك احلال مع املحافظ الذي  �شبقه اإىل ذلك من 

باب )ما اأريكم اإال ما اأرى(.
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واال�شتناد اإىل علمه، وقد راأيت من مل يكتف باحلديث عن اأفا�شلنا من اأع�شاء هيئة 
كبار العلماء بل هناك من تطاول على كبار ال�شحابة كاأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه 
- و�شكك يف �شحة ما نقله؛ وُجل بغية اأولئك االأقوام زعزعة �شورة ذلك ال�شحابي 
اجلليل يف اأذهان املتلقني من عامة النا�س، واإن حتقق لهم ذلك فقد زعزعوا معه 
)5374( حديث �شريف رواها ذلك ال�شحابي، ورغم اأن هذا الت�شكيك لي�س وليد 
اليوم ولكن هناك من يحاكي نف�س االأ�شلوب مع بقية الرموز، مع العلم اأن الت�شكيك 
يف �شحة رواية هذا الكم الكبري من االأحاديث من قبل اأحد ال�شحابة ال يقف �شرره 
عند تلك االأحاديث بل يقود اإىل الت�شكيك حتى يف علم بع�س من ي�شت�شهدون بتلك 
االأحاديث، والطريقة ممنهجة ولي�شت عفوية وحتقق اأهدافها مبرور الوقت، بل اإن 
هناك من طعن يف اأ�شح كتب احلديث )البخاري وم�شلم( بطريقة عارفة وهناك 
من تبعهم من اجلهلة؛ وكل ذلك بغر�س نفي م�شداقية تلك الكتب، ال لذاتها، ولكن 

لزعزعة كثرٍي من تعاليم االإ�شالم التي و�شلت عن طريق تلك ال�شحاح. 
وغاية القول اأن الهجمة تغريبية يف املقام االأول، وال ميكن اأن يت�شنى لها النجاح 
ذلك اإال من خالل اإ�شعاف هذا الدين يف نفو�س امل�شلمني، ويف ذلك يقول امل�شت�شرق 
النم�شاوى املعا�شر  فون جرونيباوم Von Grunebaum فى كتاب له ي�شمى )االإ�شالم 
-Wester Modern Islam اإن احلاجز الذى يحجز امل�شلم عن التغريب   احلديث(
 ization هو ا�شتعالوؤه باإميانه، واإنه البد من حتطيم ذلك احلاجز لكى تتم عملية 
التغريب.)1( ولهذا فال عجب من التطاول على كل ما له عالقة برت�شيخ هذا الدين 
يف اأفئدة وقلوب امل�شلمني بدءًا من العامل الديني الذي يعد هدف املرحلة الراهنة 
واحللقة االأ�شعف التي ميكن التطاول عليها بكل اأريحية رغم اأن بع�س ذوي الغايات 
اخلا�شة مل يتوقف �شرهم على العلماء بل جتاوز اإىل ما هو اأبعد، وقد قراأت ورمبا 
قراأ غريي بع�س الكتابات التي تتطاول على كل ما له عالقة بالدين بدءًا من كبار 
عليه   - النبي  �شخ�س  وحتى  ال�شحابة،  كبار  ثم  ال�شلف  بعلماء  ومرورًا  العلماء 
ال�شالم- طالته جتاوزات بع�س اأولئك املمنهجني من الكّتاب الذين منهم من تطاول 

يف كتاباته لينال من الذات االإلهية - �شبحانه وتعاىل -  عما يقولون علوًا كبريًا. 

)1(  د. حممد قطب، مذاهب فكرية معا�شرة، دار ال�شروق، القاهرة، 1413هـ )1993م(.
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اأما ملاذا يفعلون ذلك فالأن تلك الرموز هي القوة، واملوّجه لالأمة، وكّلما كانت 
تلك الرموز قوية وحمل ثقة االأتباع، فاإنه من ال�شعب اخرتاقها من قبل االأعداء؛ 
املعتنقة  الت�شريعات  من  امل�شتمدة  والروحية  الفكرية  احل�شانة  لقوة  نظرًا  وذلك 
التي ما و�شلت اإال من خالل تلك الرموز و�شربها �شوف يعطي هدفًا م�شاعفًا اأوله 

اإ�شقاط الرموز وثانيه �شقوط املبادئ التي يدعون ويروجون لها.
وبالطبع فاملوا�شيع التي كرث احلديث حولها بعد احلادي ع�شر من �شبتمرب كثرية 
جدًا وال ح�شر لها، والتغريات االجتماعية االإيجابية وال�شلبية كثرية وال تخفى على 
اأحد، ولكن ما يخيف حقًا ويجدر بي االإ�شارة اإليه هنا اأن املحاولة الإحداث التغريات 
مل تعد كما كانت يف الفرتات ال�شابقة عبارة عن جهود فردية ينجح بع�شها ويخفق 
االآخر، فهي يف هذه املرحلة منظمة ومدعومة من اخلارج وتعمل الإحداث تغريات 
امل�شلم  ال�شعودي  املجتمع  تخ�س  التي  واحل�شا�شة  الهامة  اجلوانب  من  العديد  يف 
فاإن  ال�شابقة ولذلك  املراحل  اإمكانيات وو�شائل مل تكن موجودة يف  وت�شخر لذلك 
لهذه املرحلة خ�شائ�س خمتلفة متامًا عن �شابقاتها �شاأتطرق اإليها يف وقت الحق، 
ولكن بعد اأن اأ�شت�شهد ببع�س ما يدل على اهتمام بع�س املوؤ�ش�شات ومراكز الدرا�شات 
بالتن�شيق يف ذلك مع  قيامهم  ر�شمية مع  بتحري�ٍس من جهات  ال�شعودي  باملجتمع 
بع�س املح�شوبني على هذه البالد من اأبنائها، ومن اأبرز تلك اجلهات امل�شتقلة التي 
تعمل يف جمال البحث والدرا�شة موؤ�ش�شة راند)1( االأمريكية التي اأ�شدرت اأكرث من 
تقرير تو�شي من خالله بالتدخل يف �شوؤون البلدان العربية واالإ�شالمية من اأجل خلق 

)1(  تاأ�ش�شت راند عام 1364هـ )1945م( باإ�شراف القوات اجلوية االأمريكية، ومب�شاركة �شركة دوغال�س 
للطريان، وحتولت يف عام 1367هـ )1948م( اإىل منظمة م�شتقلة غري ربحية، وكان الهدف من تاأ�شي�شها 
يف االأ�شل اإمداد القوات االأمريكية باملعلومات والتحليالت الالزمة، ثم حتولت اإىل درا�شة ال�شاأن الداخلي 
االأمريكي لدرجة �شارت معه ذات تاأثري يف �شياغة الراأي لدى �شناع القرار هناك، ثم زادت ن�شاطها يف 
ال�شنوات االأخرية لدرا�شة ال�شرق االأو�شط وما يتعلق باأمنه وكذلك مكافحة االإرهاب، وحتظى املوؤ�ش�شة 
باإمكانات هائلة خا�شة فيما يتعلق مبيزانيتها التي تزيد على )100( مليون دوالر �شنويًا. وتفخر »راند« 
باأنها »ظلت على مدى60 عامًا مرجعًا لل�شيا�شيني، يعودون اإليها للت�شاور واالطالع وحل الق�شايا ال�شائكة 
ذات الطابع العام: كامل�شكالت االجتماعية مثل التعليم وال�شحة، اأو العاملية مثل ق�شايا االأمن الدويل. 

www.shvoong.com )انظر موقع �شفونغ(
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جمتمعات موالية لل�شيا�شة االأمريكية وتعتنق ثقافتها وال يتاأتى ذلك اإال من خالل تغيري 
االإ�شالم من اإ�شالم اأ�شويل اإىل اإ�شالم معتدل، وبالطبع فمعايري االأ�شولية واالعتدال 
ي�شعها ال�شيا�شيون االأمريكيون وحدهم وبالطريقة التي تعجبهم وتنا�شبهم، وكثريًا 
ما �شجعت على حماربة توجهات حمددة من امل�شلمني ومنها تقريرها لعام 1424هـ 
)2003م()1( حيث كانت ت�شجيع اإدارة بو�س على حماربة االإ�شالميني املتطرفني،)2( 
وحتث على تفعيل خطة بناء اإ�شالم جديد يخدم امل�شالح االأمريكية، من خالل قلب 
البنية االجتماعية والثقافية بعد اإ�شعاف الهوية االإ�شالمية، وخلخلة البناء الديني 
اأهمية معرفة دقائق  اإثارة ال�شبهات والدعاية لها، كما جاء يف التقرير  من خالل 
ال�شراع االإيديولوجي بغية معرفة ال�شركاء املنا�شبني، وحتديد االأهداف والو�شائل 

الواقعية لتعزيز تطوره باأ�شلوب اإيجابي. 

اأما يف تقريرها ال�شادر عام 2007م)3( فتذكر اأن اأهم ال�شركاء املحتملني يف 
يوؤمنون  الذين  والعلمانيون  الليرباليون  امل�شلمون  الراديكايل هم  االإ�شالم  مواجهة 
والذين  احلديثة.  الغربية  املجتمعات  يف  احلياة  واأ�شلوب  الغربية  الليربالية  بقيم 
ميكن من خاللهم حماربة االأيديولوجية االإ�شالمية املت�شددة والراديكالية، وميكن 
اأنه البد من  توؤكد على  الدرا�شة  اأن  االأفكار، بيد  اأن يكون لهم دور موؤثر يف حرب 
توفري كافة م�شادر التمويل التي متكن هوؤالء املعتدلني من ن�شر اأفكارهم وح�شد 

 )Civil Islam 1(  عنوان التقرير االإ�شالم احل�شاري الدميقراطي، ال�شركاء، واملوارد، واال�شرتاتيجيات(
اإعداد  من  )2003م(  1424هـ  عام  �شادر   Democratic Partners، Resources، and Strategies(
 the Smith Richardson Cheryl Benard وبدعم من موؤ�ش�شة �شميث ريت�شارد�شون  ت�شرييل بينارد 

Foundation
االإ�شالمية،  ال�شريعة  تطبيق  م�شلم  يرى �شرورة  كل  هو  التقرير  معدي  نظر  يف  املتطرف  االإ�شالمي    )2(
التقرير  يدعمه  الذي  الليربايل  التيار  يتبناها  التي  لل�شريعة  املخالفة  الفكرية  التوجهات  مع  ويختلف 

ويو�شي با�شتخدامه.
)3(  عنوان التقرير بناء �شبكات اإ�شالمية معتدلة Building moderate Muslim networks �شادر عام 
1428هـ )2007م( مت اإعداده بوا�شطة: اأجنيل رابا�شا، ت�شرييل بينارد )معدة التقرير ال�شابق(، لويل 

Angel Rabasa   Cheryl Benard   Lowell H. Schwartz   Peter Sickleت�شوارتز، بيرت �شيكل



التغري االجتماعي

212

موؤيدين واأن�شار لهم داخل املجتمعات االإ�شالمية، وتوفري الدعم ال�شيا�شي من خالل 
ال�شغط على احلكومات ال�شلطوية لل�شماح لهم بالتحرك بحرية ودون قيود. وتلفت 
 Grand Strategy الدرا�شة االنتباه اإىل اأن »اأجندة احلرية« اال�شرتاتيجية الكربى
الإدارة الرئي�س بو�س مل تركز على اإيجاد حلفاء ميكن االعتماد عليهم يف بناء �شبكات 
اأن التحدي احلقيقي الذي يواجه الواليات املتحدة،  من امل�شلمني املعتدلني، وترى 
ماهية  وا�شحة عن  ا�شرتاتيجية  امتالكهم  يكمن يف عدم  الغربية عمومًا،  والدول 
هوؤالء املعتدلني، وما هي فر�س بناء �شبكات حتالفية معهم، وما هي اأف�شل ال�شبل 
لتحقيق هذا الهدف؟ وعطفًا على عدم و�شوح الروؤية االأمريكية فيما يخ�س حرب 
االأفكار فقد جلاأت اإىل جمموعة من ال�شيا�شات التقليدية مثل فر�س الدميقراطية 
واالقت�شادي،  ال�شيا�شي  التحرير  ودعم  املدين،  املجتمع  ودعم  الر�شيد،  واحلكم 
وتغيري املناهج التعليمية والتثقيفية، فاإنها قد و�شعت نف�شها يف مواجهة ثالثة خماطر 
رئي�شية اأولها: يتعلق بفقدان البو�شلة، حيث فقد بع�س االإ�شالميني املعتدلني قدرًا 
من م�شداقيتهم ب�شبب العالقة مع الواليات املتحدة. والثاين: يتعلق ب�شياع الوقت 
واجلهد ب�شبب ازدواجية االأن�شطة التي تقوم بها الهيئات غري احلكومية. والثالث: 
االت�شاالت  يف  ال�شديد  التداخل  ب�شبب  وذلك  للتغيري،  احلقيقية  الفر�س  �شياع 

والعالقات البينية التي متار�شها البريوقراطية االأمريكية.)1(

اأنها �شكل من  تعد حت�شب على  التي مل  ال�شافرة  التدخالت  تلك  وكدليل على 
اأ�شكال اخلوف الواهم واالدعاء باأن هناك من يتاآمر على هذه البالد والزعم بوجود 
اأ�شياء ال حقيقة لها اأ�شاًل، فباالإ�شافة اإىل ما ذكرته يف االأ�شطر ال�شابقة فهناك اأي�شًا 
اأدلة اأخرى كان بع�شها �شادمًا عن وجود تدخالت من قبل �شفارات غربية يف بلد 
ح�شني كاململكة والتن�شيق مع بع�س مثقفيه وحول ذلك حتدث ال�شيخ الدكتور �شعد 

التقرير منها  لذلك  اإ�شالمية معتدلة( وهناك عدة حتليالت  �شبكات  املعنون )بناء  راند  تقرير  انظر    )1(
بتاريخ 1428/3/19هـ  ال�شادر   103 العدد  وا�شنطن  تقرير  ون�شر يف  العناين،  خليل  املحرر  به  ماقام 

)2007م(.
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الربيك، عام 1427هـ )2006م( يف اإحدى املحا�شرات)1( وو�شف بع�س املح�شوبني 
على التيار الليربايل باأنهم رواد لل�شفارات االأجنبية يف اململكة واأنهم يتقا�شون منها 

مبالغ مادية. 

معنا)2(«، حيث  »عي�شوا  برنامج  العون يف  للكاتبة ح�شة  اأيد ذلك مداخلة  ثم 
اأيدت خالله ما ذهب اإليه ال�شيخ �شعد الربيك واأنها هي نف�شها تلقت عرو�شًا للكتابة 
مبا يخدم توجهات جهات خارجية، ويف حديث لها مع �شحيفة احلوار، �شئلت عن 
راأيها حول الهجوم على كثري من املوؤ�ش�شات ال�شرعية مثل هيئات االأمر باملعروف 
اأم  ع�شوائي  هو  وهل  االأخرية،  ال�شنوات  يف  خا�شة  وامل�شاجد،  الق�شاء  وموؤ�ش�شات 
باأنه هجوم خمطط له منذ ع�شرات  اأجابت  اإنه مرتبٌط بتو�شيات خارجية؟ حيث 
كان  �شابقًا  االإعالم  الأن  فعله؛  املوجهون  الكتاب  هوؤالء  ي�شتطع  مل  ولكن  ال�شنني، 
من�شبطًا وال تهاون يف اأي اإ�شاءة لهذه اجلهات الهامة واملوقرة، ولكن بعد اأحداث 
11 �شبتمرب ا�شتغل املعجبون بالغرب واملت�شددون لرباجمه االنفتاحية بدون �شوابط 
وروابط كتعوي�س عن املا�شي الذي كان يقف لهم باملر�شاد، واأ�شافت باأن لالنفتاح 

االإعالمي والف�شائي دورًا يف ذلك.)3( 

اأما النائب الثاين ووزير الداخلية االأمري نايف بن عبد العزيز فقال يف  كلمة 
ب�شبكات  عالقات  اأ�شحاب  للتغريب  دعاة  "وهناك  الهيئات)4(:  ملتقى  يف  األقاها 
اأجنبية، �شنحاربهم  ات�شاالت مع جهات  لهم  األ�شنتهم، ونعرف  اأجنبية، و�شنقطع 

ونقطع دابرهم" .

بتاريخ 1427/6/25هـ )2006م( يف املخيم  األقاها  التوحيد  r جلناب  النبي  )1(  حما�شرة بعنوان حماية 
ال�شوؤون االإ�شالمية، وبعد ذلك بفرتة �شرح  اإ�شراف وزارة  اأقيم حتت  ال�شبابي ال�شيفي يف جدة الذي 

وزير ال�شوؤون االإ�شالمية ال�شيخ �شالح اآل ال�شيخ، اأن ما قاله الربيك حم�شوب عليه وال تتبناه الوزارة.
)2(  قناة )اإل بي �شي(، برنامج عي�شوا معنا، املذيع علي العليان، لقاء مع الكاتبة ال�شعودية ح�شة العون.

http://www.saaid.net/arabic/majed/98.htm 3(  موقع �شيد الفوائد على الرابط(
)4(  اأعمال امللتقى الثاين ملديري الفروع وروؤ�شاء هيئات االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مدن وحمافظات 

اململكة الذي اختتمت جل�شاته بتاريخ 1427/8/27هـ )2006م(.
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وقد قام بع�س الكتاب واالإعالميني بالرد على ما تطرق له الربيك والعون ولكن 
حني جاء الكالم من �شخ�س م�شوؤول بحجم نايف بن عبد العزيز، �ُشقط يف اأيدي 
اجلميع ومل يتجراأ اأحٌد على الرد، فكالم �شمو االأمري مل ينب من فراغ بل بالتاأكيد 
اأن هناك ما يدل على وجود تواطوؤ من قبل بع�س االإعالميني وبالتاأكيد اأن االأ�شل 
يف االأغلبية النزاهة وال اأحد ي�شاوم على ذلك وحب الوطن والدين قبله لي�شت حكرًا 
االإعالميني  من  البقية  على  يح�شب  ال  ال�شواذ  من  قلة  وتخاذل  بعينه،  اأحد  على 
ال�شرفاء. وما اأريد الو�شول اإليه من ا�شت�شهادي بذلك هو التدليل على اأن مرحلة ما 
بعد احلادي ع�شر من �شبتمرب كانت خمتلفة جدًا وهي املرحلة الوحيدة التي كانت 
االآخر  اإخماد �شوت  الأحٍد  يت�شن  ومل  الأحد  غلبة  املختلفة فال  التيارات  بني  �شجااًل 
كما كان يحدث يف ال�شابق؛ وذلك عائد بالطبع اإىل تعدد القنوات االإعالمية التي 
اأتاحت املجال لكل �شاحب كلمة اأن يديل بها ثم تاأتي قيمة هذه الكلمة من خالل 
مدى تاأثريها وميلها الأحد التيارات لتدعم من اأحدهما اأو قد تن�شى وتنتهي؛ لكونها 

لي�شت ذات تاأثري اأو ميول.

مميزات كل مرحلة من مراحل التغري الثقايف: 
ميكن اأن اقول باأن ال�شاحة الثقافية والفكرية ب�شكٍل خا�س �شهدت العديد من 
اململكة  بتوحيد  فعليًا  بداأ  الذي  ال�شعودي  املجتمع  قيام  منذ  والتغريات  التحوالت 
وتاأ�شي�س الهجر وا�شتتباب االأمن، قبل اأن يعلن م�شمى )اململكة العربية ال�شعودية( 
كا�شم يطلق على هذا الوطن مرتامي االأطراف، كان اأهلوه يقطنون مناطق خمتلفة 
منف�شلة عن بع�شها لكٍل منها ثقافته اخلا�شة، حتى وّحد اهلل تلك املناطق ف�شارت 
حتت مظلة وطن واحد وملك واحد، و�شار ما يدور يف اأي بقعة منه معلومة لبقية 
البقع، وتخ�شع لنظر ويل االأمر وما يراه العلماء وطلبة العلم على اختالف م�شاربهم 
يف ذلك الوقت، ومن هنا حدثت اختالفات يف بع�س الق�شايا الفكرية امل�شتحدثة التي 
رف�شها العلماء خا�شة يف قلب اجلزيرة وراحوا يبطلونها �شاعة بالكلمة واملوعظة 
اأبناء  الوطن �شجع  التوحد حتت مظلة  اأن ذاك  االأمر، كما  بال�شكوى لويل  واأخرى 
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الوطن على ال�شفر بغية النهل مما يف املناطق االأخرى من علوم، فحدث االنفتاح 
االأطروحات  بع�س  تكن  ومل  فكريًا،  انفتاحًا  اأكرث  كانت  التي  احلجاز  على  خا�شة 
ت�شكل هاج�شًا لعلمائها، على العك�س منه يف جند على �شبيل املثال، باالإ�شافة اإىل 
اأن ت�شجيع امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ على ابتعاث الطالب للدرا�شة يف اخلارج، 
ودعمه حلركة التاأليف ون�شر املكتبات كل ذلك اأ�شهم يف حدوث طفرة ثقافية فكرية 
متخ�شت عن �شراعات بني تيارين منفتح ونظرٍي له حمافظ وا�شتمر ذاك التجاذب 
الذي يربز ويخبو؛ بح�شب الظروف وال�شخو�س، وميكنني اأن اأ�شنف مراحل التغري 

والتحول الثقايف خا�شة يف اجلانب الفكري اإىل اأربع مراحل اأوجزها كما يلي:
نهاية املرحلةاأبرز مالمح املرحلةالفرتةاملرحلة

االأوىل

1340هـ اإىل
1380هـ 
)1921م(
)1961م (

ندرة الو�شيلة االإعالمية حيث تركزت يف  1 .
الكتابة اأو اإلقاء املحا�شرات.

القوة ال�شاحقة للتيار املحافظ. 2 .
بعد  خا�شة  بع�شه  على  املجتمع  انفتاح  3 .
ا�شترياد  مرحلة  وبداية  اململكة  توحيد 

ورف�س االأفكار.

االنفتاح،  رموز  وهجرة  بنفي  انتهت 
الت�شريح  عن  البقية  وبامتناع 

باأفكارهم.

الثانية

1380هـ
اإىل 1400هـ
)1961م(
)1980م(

تعدد الو�شائل االإعالمية بوجود االإذاعة  1 .
الو�شائل  اإىل  باالإ�شافة  والتلفاز، 

االإعالمية القدمية.
دخول العن�شر الن�شائي اأول مرة كعن�شر  2 .
يقراأ ويكتب، وهذا اأحدث يف البداية نوعًا 

من االمتعا�س لدى التيارات املحافظة.
اإنهماك الرواد بالتاأ�شي�س للبنى التحتية  3 .
كاجلامعات  والثقافة  للفكر  الداعمة 
والتعليم  واالإذاعة  والتلفاز  وال�شحافة 

الن�شوي وغريها.

عن  كثريين  بان�شراف  كثريًا  تاأثرت 
املالية  الطفرة  اإىل  والفكر  الثقافة 
الت�شعينات  اأوا�شط  يف  بداأت  التي 
الهجرية وحتى بدايات القرن الهجري 
اجلديد، وكذلك بوفود مفكرين عادوا 
من خارج البالد وحملوا معهم اأفكارًا 
من  جديدة  حقبة  وبداأوا  جديدة 

الطرح الفكري والثقايف.
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نهاية املرحلةاأبرز مالمح املرحلةالفرتةاملرحلة

الثالثة

1400هـ اإىل 
1421هـ

)1980م(
)2001م(

دخول اأفكار وم�شطلحات جديدة مل تكن  1 .
متداولة من قبل وذلك بعد عودة الدفعات 

االأوىل من املبتعثني اإىل اخلارج.
جديدة  فكرية  ميادين  ا�شتخدام  2 .

كاجلامعات واالأندية االأدبية.
دخول القنوات الف�شائية كو�شيلة اأ�شهمت  3 .
بني  ال�شراع  ا�شتداد  يف  كبري  ب�شكل 
املحافظ  التيار  بقبول  انتهت  التيارات 

لها وحماولة االنتفاع بها.
دخول م�شطلح العلمانية ورمي املخالف به. 4 .

بعد  خا�شة  التيارين  بني  التكافوؤ  بداية  5 .
عام  العراق  على  احلرب  من  املوقف 
1411هـ )1990م( ثم العمليات االإرهابية 

التي وقعت يف الريا�س واخلرب. 

ا�شتمرت اثنتني وع�شرين �شنة وانتهت 
باأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب.

الرابعة

1421هـ
)2001م(
مرحلة ما 

بعد اأحداث 
11 �شبتمرب

وهي 
م�شتمرة 

حتى اليوم.

اخلارجية  اجلهات  بع�س  جماهرة  1 .
بدعمها لتيارات بعينها.

اأ�شهمت  اإعالمية  كاأداة  االإنرتنت  دخول  2 .
ما  وتوجهات  واأفكار  اأ�شوات  اإبراز  يف 
القنوات  يف  حتى  الفر�شة  جتد  كانت 

الف�شائية يف املرحلة ال�شابقة.
بع�س  اأرباب  بني  املنظم  التكاتف  3 .
ملواجهة  واحدًا  �شافًا  ووقوفهم  التيارات 
الطرف االأخر، وهذا مل يكن معروفًا يف 
ال�شابق واإن وجد فلم يكن بنف�س التنظيم 

واالإتقان.
يف  جتد  حيث  وتنوعها  االأ�شوات  تعدد  4 .
كل و�شيلة عدة اأ�شوات مما ي�شعب معه 

الرتكيز على �شخ�سٍ بعينه.
اإ�شغال التيار املحافظ بالدفاع عن نف�شه  5 .
ليبادر  له  الفر�شة  اإتاحة  وعدم  واأفكاره 
من�شغل  فهو  �شابقًا.  كان  كما  بالهجوم 
م�شاألة  يف  البحث  مثل:  كثرية  باأمور 
وحكم  االختالط،  وحماربة  االإرهاب، 

االأغاين، وغريها.

هذا،  يومنا  حتى  م�شتمرة  زالت  ما 
حركة  قيام  حتى  ت�شتمر  اأن  واأعتقد 
فكرية ت�شحيحية �شاملة تنقل املجتمع 
الفكرية  حالته  من  تدريجي  ب�شكل 
اأف�شل  حالة  اإىل  الراهنة  والثقافية 
وفهمه  االآخر  تقبل  اإىل  تنتهي  واأن�شج 
حتى لو مل تقبل فكرته وهذا يف ظني 
من  عقدين  يف  اهلل  بحول  �شيتاأتى 
الزمن و�شتنتفع به اأجيال تعي�س اليوم 
ولكنها ال تفهم ما يدور من �شراعات 

حالية. 
واأرى اأن اأرباب الثقافة اليوم �شي�شري 
ثالثة  من  واحٍد  اإىل  منهم  كل  حال 
التغريات.  بتلك  ينتفع  فريق  اأحوال: 
وثالث:  يتجاهلها،  �شوف  واآخر 
لينقلها  احلالية  اأدواته  معه  �شيجرت 
تو�شل �شوته  لن  ولكنها  امل�شتقبل  اإىل 
واأفكاره التي يرف�شها املجتمع، وحاله 
الذي  ذلك  عن  بعيدًا  يكون  لن  �شوف 
وا�شتخدام  ال�شيارة  ركوب  رف�س 

الكهرباء.
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المظاهر الثقافية

امليادين الفكرية والثقافية
تعددت و�شائل ن�شر الثقافة وتنوعت بدءًا باالإعالم باأدواته املختلفة: ) �شينما، 
قدمية  كو�شائل  االأدبية  امللتقيات  تاأتي  ثم  اإنرتنت(.  �شحافة،  اإذاعة،  تلفزيون، 
لاللتقاء وتبادل املعرفة والفكر واالطالع على م�شتجدات الثقافة ومن اأبرز اأدواتها: 
االأندية االأدبية، واجلمعيات الثقافية، وال�شالونات االأدبية، واملنتديات االأدبية. ثم 
الق�شرية  االأزمنة  ذات  اأو  الطارئة  الثقافية  والفعاليات  االأحداث  ذلك  بعد  تاأتي 
الفكرية  واملعار�س  ال�شيفية،  واملراكز  الثقافية،  واالأ�شابيع  كاملهرجانات،  املعلومة 
وغريها. و�شوف اأقت�شر يف حديثي على بع�س الو�شائل االإعالمية ون�شاأتها وموقف 

املجتمع منها ودورها يف اإحداث التغري يف املجتمع ال�شعودي.
الو�سيلة االإعالمية وموقف املجتمع منها:

اأواًل: ال�سينما: 
الو�شائل  اأكرث  من  �شكل  عن  اأحتدث  فاأنا  اململكة  يف  ال�شينما  عن  اأحتدث  حني 
االإعالمية تاأثريًا يف معظم الدول اإال يف اململكة التي وجدت بها ال�شينما يف فرتات من 
الزمن ثم اختفت ومل تكن مادتها حملية تعالج ما يجول يف خواطر اأبناء املجتمع وت�شعى 
وتتبناها،  باأ�شرها  الدولة  تقوم عليها  التي  واالأ�ش�س  للمبادئ  وفقًا  ينبغي  كما  لتوجيهه 
ولكن ما كان موجودًا عبارة عن اجتهادات فردية غري منظمة، فعلى �شبيل املثال تذكر 
االإعالمية ال�شعودية دالل عزيز �شياء اأنه كانت هناك مواقع لل�شينما يف حمافظة جدة، 
يعر�شان  االإيطالية كانا  للقن�شلية  التابع  االإيطايل  والنادي  امل�شرية  القن�شلية  واأن 
ال�شعوديني ح�شورها، وا�شتمر ذلك حتى بداية  اأفالما مل يكن حمظورا على  اأ�شبوعيا 

القرن الهجري اجلديد )بداية الثمانينات من القرن امليالدي املن�شرم(.)1( 

1  حتقيق اأجرته قناة العربية ون�شر على موقعها بوا�شطة االأ�شتاذ فراج اإ�شماعيل، بعنوان )جدل وا�شع حول 
اإعادة فتح ال�شينما يف ال�شعودية( بتاريخ 1426/7/26هـ )2005م(.
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بتاريخ مدينة  املهتمني  واأحد  ال�شعودي  الكاتب  دياب  يذكر حممد �شادق  كما 
جدة من الذين عا�شروا فرتة ال�شماح بالعرو�س ال�شينمائية: باأن اأمكنة العر�س مل 
تكن �شاالت كما يتداعى اإىل الذهن، اأو اأمكنة مغلقة، بل م�شاحات مفتوحة حتفها 
البع�س  يتفنن  اأر�شها، وقد  املرتادون  الب�شيطة يفرت�س  املنازل مع بع�س احلواجز 
بجلب عدة كرا�س خ�شبية من طراز خا�س يتالءم مع متطلبات ثالث �شاعات متتالية 
الديكورات  ببع�س  حماطة  يوم  كل  م�شاء  العا�شرة  اإىل  ال�شابعة  ال�شاعة  من  متتد 
الواقع يف  العطا�س  ب�شكل احرتايف يف فندق  العر�س  الب�شيطة ثم تطورت عمليات 

�شمال اأبحر.)1(

فيذكر  اململكة  يف  ال�شينما  عن  حديثه  يف  �شادول  جورج  الفرن�شي  املوؤرخ  اأما 
رغم  )1965م(،  1384هـ  عام  حتى  ال�شينما  عن  �شيئًا  يعرفون  ال  ال�شعوديني  باأن 
اأنها كانت موجودة ومتوافرة لغري ال�شعوديني يف املجمعات وال�شفارات وال�شركات 

الكبرية.)2( 

ويف حتقيق اأجراه  رجاء املطريي ن�شرته �شحيفة الريا�س ذكر فيه باأن ال�شعوديني 
عرفوا ال�شينما )اأظنه يق�شد يف مدينة الريا�س( منذ العام 1395هـ )1975م وذلك 
حني ن�شاأت املحالت التي توفر وتوؤجر اآلة العر�س ال�شينمائي، ومنذ ذلك احلني بداأ 
ال�شباب ال�شعودي ي�شتاأجر اأجهزة العر�س، ويقيم ال�شهرات ال�شينمائية يف اأماكن 
التجمعات ال�شبابية، وقد ان�شاقت االأندية الريا�شية -كالهالل والن�شر- وراء املوجة 
فوفرت �شاالت عر�س ب�شيطة تعر�س من خاللها وب�شكل اأ�شبوعي االأفالم العربية 

)1(  انظر تقرير بعنوان )ق�شة ال�شينما يف مدينة جدة ال�شعودية.. حكاية فريدة �شتتها الرقيب املحافظ( 
1424/1/3هـ  بتاريخ   8865 العدد  االأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  يف  ون�شر  املنقري،  حممد  االأ�شتاذ  اأعده 

)2003م(.
)2(  جورج �شادول، Georges Sadol، تاريخ ال�شينما يف العامل، �شدر عام 1384هـ )1965م( وترجمه اإىل 

العربية اإبراهيم الكيالين وفايز نق�س، دار عويدات للن�شر والطباعة، 1387هـ )1968م(.
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باأ�شعار ال تتجاوز خم�شة رياالت للتذكرة الواحدة.)1( 
كانت  ال�شاالت  باأن  ال�شورى:  جمل�س  ع�شو  زلفة  اآل  حممد  الدكتور.  ويذكر 
ويتذكر �شنواته  امليالدية(،  )ال�شتينات  الهجرية  الثمانينيات  بداية  يف  موجودة 
الثالث االأوىل من املرحلة اجلامعية، وكيف كانت اإدارة الن�شاط الطالبي يف كليته 
تقدم للطالب اأ�شبوعيا رحلة اإىل �شالة عر�س �شينمائية مل�شاهدة فيلم معني، ويقول 
عن ذلك: لقد كان هذا اليوم – ويف العادة هو اخلمي�س – من اأجمل االأيام التي 
وبعده  ب�شاأنه،  ويتناق�شون  كاف،  بوقت  عر�س الفيلم  قبل  فيتجمعون  ينتظرونها، 

يتبادلون االآراء حول مو�شوعه.)2( 
اأما يف مدينة اأبها، فيذكر الكاتب واالأديب حممد بن عبداهلل احلمّيد رئي�س نادي 
اأبها االأدبي �شابقًا: باأن مدينة اأبها عرفت )ال�شينما( يف الثمانينات الهجرية وذلك 
م�شيط  وخمي�س  اأبها  يف  االأ�شخا�س  بع�س  كان  كما  اأرامكو،  �شركة  معار�س  خالل 
يعر�شون االأفالم يف اأماكن م�ّشورة خا�شة بهم مقابل ر�شوم رمزية، باالإ�شافة اإىل 

املدينة الع�شكرية التي خ�ش�شت ناديًا لعر�س االأفالم ال�شينمائية ملن�شوبيها.)3( 

)1(  انظر حتقيقًا بعنوان )من �شالة ال�شينما اإىل الفيديو ال�شغري مرورًا بجهاز اليوماتيك، كانت حمطات 
اأجراه االأ�شتاذ رجاء �شاير املطريي، ن�شر يف �شحيفة الريا�س العدد 13569  ال�شينما(  ال�شعوديني مع 
فيديو  وموؤ�ش�س  �شابق  النافع، وهو مالك  االأ�شتاذ ح�شان  يذكر  وفيه  بتاريخ 1426/7/13هـ )2005م( 
املتنبي يف حي امللز بالريا�س: باأن امل�شتخدم ذلك الوقت جهاز ي�شمى اليوماتيك، وهو جهاز عر�س �شبيه 
بجهاز الفيديو املعروف االآن، لكنه يختلف من ناحية احلجم، فاليوماتيك اأكرب حجمًا كما اأن اأ�شرطته 
اأكرث من ن�شف �شاعة م�شجلة، والفيلم  اأن ال�شريط الواحد منها ال ي�شتوعب  �شخمة واأقل �شعة بحيث 
الواحد ال تكاد حتتويه ثالثة اأ�شرطة من هذا النوع، وبرغم �شخامة اجلهاز و�شعوبة التعامل معه، اإال اأنه 
كان اأ�شهل من اأجهزة العر�س القدمية، واأوفر من الناحية املادية، اإذ كان من املمكن امتالك اليوماتيك 
مببلغ ال يتجاوز اخلم�شة اآالف ريال. وقد ا�شتمر هو ال�شائد حتى عام 1400هـ )1980م( تقريبًا حني جاء 
جهاز الفيديو ودخل املنازل و�شار باإمكان كل اأ�شرة اقتناوؤه، ومعه راجت اأ�شواق بيع اأفالم الفيديو العربية 

واالأجنبية.
)2(  حتقيق اأجرته قناة العربية )مرجع �شابق(.

فيلم  عامًا..  خم�شني  من  الأكرث  امتدت  )عالقة  بعنوان  الريا�س  �شحيفة  اأجرته  حتقيق  من  مقتطف    )3(
�شحيفة  يف  ن�شر  االأحمري،  �شلطان  االأ�شتاذ  اأعداد  من  بال�شينما(  ع�شري  اأهايل  عالقة  يجدد  مناحي 

الريا�س العدد 14983 بتاريخ 1430/7/9هـ )2009م(.
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اأما يف الق�شيم فيقول �شالح العودة، الذي يهتم بجمع قطع اأثرية قدمية يعود 
اأجهزة ال�شينما املنزلية كانت تلقى رواجا بني  اإىل ما قبل 40 عاما: باأن  تاريخها 
عدد من اأهايل املنطقة، الفتا اإىل اأنه كان ميتلك كمية ال باأ�س بها من تلك االأجهزة. 
كما يذكر مرزوق بن اأحمد: باأن �شعر ال�شينما املنزلية كان ي�شل اإىل ثالثة اآالف 
ريال يف ال�شابق، مو�شحا اأن قيمة اإيجارها بالكامل مل يكن يتجاوز مائة ريال لليلة 
الواحدة، بينما يتم دفع ثالثني رياال يف حال طلب فيلم اإ�شايف، وي�شيف باأن كثريًا 
من النا�س مل يكن لديهم املعرفة الكافية يف التعامل معها وال كيفية ت�شغيلها؛ ولهذا 
فقد كانت بع�س املحالت املالكة ت�شطر يف بع�س االأحيان الإر�شال اأحد العاملني فيها 

ليقوم بت�شغيلها وجتهيزها للراغبني يف ا�شتئجارها.)1( 

فرتة  انت�شرت  والتي  لل�شينما  بالن�شبة  البدايات  مرحلة  ميثل  كان  ذكرته  ما 
اإىل  باالإ�شافة  والتعليمية  الوثائقية  االأفالم  تعر�س  وكانت  الهجرية،  الثمانينات 
مادتها الرئي�شية من اأفالم م�شرية واأجنبية، ومع تنامي تلك الظاهرة ورواجها يف 
�شتى اأنحاء اململكة بداأت مطالبات العلماء ورجال الدين باإيقافها؛ ملا الحظوه من 
احتوائها على م�شاهد ال تتوافق مع ال�شريعة االإ�شالمية ف�شدر تعميم امللك في�شل 
فيه:  جاء  ومما  )1966م(  1385/12/28هـ  بتاريخ   )26011( رقم  اهلل«  »رحمه 
)اأما ال�شينما فال ي�شمح لذويها بعر�شها يف اأماكن عامة مطلقًا، ومن يقب�س عليه 
يجازى مب�شادرة االآلة واالأفالم وال�شجن واجللد(. وهذا التعميم رمبا يكون النواة 
التي هياأت التخاذ اإجراءات اأخرى حالت دون اأي اجتهادات فردية لفتح دور �شينما 
على الرغم من وجود اجتهادات فردية من قبل بع�س االأندية الريا�شية التي كانت 
اأن كل ذلك  اإال  باأجور رمزية،  الهجرية  الت�شعينات  االأفالم يف فرتة  بع�س  تعر�س 
توقف مع بداية القرن الهجري اجلديد. ومل يعد احلديث عنه مرة اأخرى اإال بعد 

اأجرته  الق�شيم(  منطقة  يف  وجودها  على  حتافظ  القدمية  املنزلية  ال�شينما  )اأجهزة  بعنوان  تقرير    )1(
1431/3/10هـ  بتاريخ   11411 عددها  يف  االأو�شط  ال�شرق  �شحيفة  ون�شرته  باقازي،  اأمل  االأ�شتاذة 

)2010م(.
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اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب وبعد االنفتاح الذي �شهدته البالد ودخول و�شائل 
اإعالمية جديدة �شمحت بطرح ت�شاوؤالت حول ال�شينما وهياأت لقيام جمموعات من 
ال�شباب بالتن�شيق فيما بينهم لعمل اأفالم �شينمائية ق�شرية وعر�شها يف املهرجانات 
التي كانت تقام يف بع�س املدن. وقد �شاعد على ذلك قدرة الهواة على احل�شول 
على التقنية الالزمة الإنتاج اأفالم حتى لو مل تكن احرتافية كما يقول خالد ربيع يف 
كتابه الفانو�س ال�شحري: باأن جميع العاملني يف �شناعة ال�شينما ال�شعودية هم من 
اإنتاج  اأن هذا مل مينع من  الهواة ومل ي�شتثن منهم �شوى عبد اهلل املحي�شن.)1( اإال 
اأفالم وبغزارة ن�شبيًا حيث و�شل عدد االأفالم املنتجة يف عام 1430هـ )2009م( 
 )45( الرابع  ال�شينمائي  جدة  مهرجان  يف  ت�شارك  اأن  املفرت�س  من  كان  والتي 
الكم  هذا  اإىل  تنظر  وحني  طويالن،  روائيان  منها  واثنان  ق�شرية  معظمها  فيلمًا 
الهائل من االأفالم ت�شعر اأنك اأمام �شناعة واإن كانت يف بداياتها اإال اأنها تنبيء عن 
وجود طاقات ومواهب قادرة على اإحداث نقلة لو وجدت الدعم الر�شمي وال�شعبي 
باالإ�شافة اإىل الفهم من قبل التيار الديني املحافظ باأن هذه ال�شناعة من املمكن 

اأن ت�شتخدم كو�شيلة لن�شر الثقافة والفكر اللذين يتبناهما منهج البالد. 

وحديثي هذا يقودين لتو�شيح م�شاألة مهمة تتعلق مبا اأراه يف ال�شينما وال�شماح 
باإن�شاء دور للعر�س، حيث يتوقف ذلك على املادة املعرو�شة يف تلك الدور فاإن كانت 
امتدادًا ملا نراه يف القنوات الف�شائية من اأفالم ال تتوافق مع ال�شريعة االإ�شالمية 
ويف كل م�شهد منها البد اأن ترى اأو ت�شمع ما ميجد الثقافة االأمريكية واأنها وحدها 
ال�شاحلة لهذا الزمان وما �شواها فيلمز بطرق �شتى مبنا�شبة ودون منا�شبة، فاإن 
كانت هذه هي املادة فال نريدها فيكفينا ما نعانيه من تلك القنوات التي زرعت يف 
كل باقة اأو جمموعة بث ف�شائي فال تكاد جتد واحدة منها اإال ولديها قناة اأو اأكرث 
اأبعد ما يكون عن الرتفيه  متخ�ش�شة يف االأفالم االأمريكية، وبالطبع فهذا الفعل 

)1(  خالد ربيع ال�شيد، الفانو�س ال�شحري..قراءات يف ال�شينما، نادي حائل االأدبي بالتعاون مع دار االنت�شار 
العربي، ببريوت، 1428هـ )2007م(.
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الربيء اأو اأنه ياأتي م�شادفة بل هو خمطط له ومدعوم من �شناع واأ�شحاب القرار 
يف تلك البالد. 

مع  متوافقة  خال�شة  �شعودية  مادة  �شتكون  �شتعر�س  التي  املادة  كانت  اإن  اأما 
�شريعتنا تعالج ق�شايانا وتو�شل �شكوانا فمرحبًا بها، ولكني اأظن اأن فيلم الدقيقة 
واخلم�س دقائق لن يكون كافيًا ال�شتقطاب امل�شتثمرين وال امل�شاهدين، ولهذا اأعتقد 
اأنه ومبجرد ما ي�شمح بتلك الدور ف�شرنى غزو الثقافة االأمريكية لها يف البداية من 
باب التنويع حتى حتتل الن�شبة العظمى من املادة املعرو�شة وهو ما يحدث يف معظم 
اأ�شرب مثااًل كثريًا ما  اأو�شح  اأو�شل فكرتي ب�شكل  البلدان العربية املجاورة. ولكي 
�شمعته وجميٌل اال�شتئنا�س به يف هذا املو�شع، فلو اأن لدى اأحدنا ثالجة و�شع بها بع�س 
وت�شتحق  اإيجابية  االأداة  تلك  االأمر مقبواًل ول�شارت  به ف�شيكون  االأطعمة اخلا�شة 
اأن تعمم لينتفع بها اجلميع، ولكن لو مت ا�شتخدامها يف حفظ مواد غري م�شروعة 
ففي هذه احلالة هل من االإن�شاف اأن نقول باأهمية تعميم ا�شتخدام تلك االأداة اأو 
غريها، وهذا بال�شبط ما ينطبق على ال�شينما التي يف حال ا�شتخدمت ب�شكل جيد 
وا�شتغلت يف بث ثقافتنا لكان الرتحيب بها اأجدر واأوىل، اأما خالف ذلك فاملنع اأراه 
اأن�شب، وال نريد ترفيهًا يقود اإىل انبهار بثقافة غرينا، واالنبهار كما يقال يقود اإىل 
االن�شهار، فبداًل من ثقافتني �شارت ثقافة اأمريكية واألغيت االأخرى االإ�شالمية؛ الأن 
نتيجة االن�شهار احلتمية هي االندثار و�شياع تلك الثقافة التي توارثناها جياًل عن 
ثقافة حممد - عليه  الب�شرية كلها فهي  لت�شود  وتعميمها  بل  واأمرنا بحفظها  جيل 

زب ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ   النا�س كافة   اإىل  اأر�شل  الذي  ال�شالم - 
ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   رب)1(

بع�س  من  واملدعومة  الفردية  واالجتهادات  االأن�شطة  عن  حديثي  اإىل  اأعود 
لها  وحتقق  املهرجانات  بع�س  تنظيم  حاولت  التي  روتانا  �شركة  خا�شة  ال�شركات 
بعنوان  وكان  املهرجانات  اأوىل  تنظيم  مت  حيث  )2006م(  1426هـ  عام  يف  ذلك 
�شامل  ممدوح  ال�شعودي  املخرج  بتاأ�شي�شه  وقام  املرئية(  للعرو�س  جده  )مهرجان 

)1(  االآية )28( �شورة �شباأ.
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اأول  اإن�شاء  باعجاجه والذي تغري ا�شمه الحقا اإىل مهرجان جده ال�شينمائي، تبعه 
نادي لل�شينما بال�شعودية عام 1428هـ )2007م(.)1( 

فيلم  باإنتاج  روتانا  �شركة  قيام  ب�شكل كبري  املحاوالت وعززها  تلك  وا�شتمرت 
مناطق  عدة  يف  عر�س  وقد  الراهن)2(،  الع�شر  يف  �شعودي  فيلم  كاأول  )مناحي( 
والقى جناحًا واإقبااًل من اأطياف خمتلفة من املجتمع وحني عر�س يف مركز امللك 
فهد الثقايف بالريا�س �شهد اأحداثا بني رجال ال�شرطة وبع�س االأ�شخا�س املعار�شني 
للعرو�س ال�شينمائية مما جعل قوات ال�شرطة تلقي القب�س على اثنني منهم وحترر 
الفراع من  العر�س وحتديدًا بعد  االأزمة قبل بداية  بداأت  حم�شرا �شدهما، حيث 
اأداء �شالة الع�شاء حيث قام اأحد االأ�شخا�س باإلقاء كلمة حتدث خاللها عن حترمي 
امللك  الفيلم اقتحم مركز  والت�شوير، ثم بعد مرور ع�شر دقائق من بدء  ال�شينما 
تبذير  بعدم  العر�س  للجماهري خارج مكان  ا�شخا�س موجهني خطابهم  فهد عدة 

)1(  اأنظر املو�شوعة احلرة )وكيبيديا(.
)2(  يعد فيلم الفنان طالل مداح )�شارع ال�شباب( مع الفنانة �شباح والفنان ر�شيد عالمة، الذي انتج يف 
1384هـ )1965م( من اأقدم التجارب ال�شينمائية ال�شعودية. و�شبق ذلك مبدة اأي�شًا فيلم ولكن توعوي 
اأنتجته �شركة ارامكو ال�شعودية عام 1369هـ )1950م( بعنوان )الذباب عدو نف�شه( وكانت مدته )30( 
باأهمية املحافظة على ال�شحة؛ حيث كانت تنت�شر االأمرا�س ب�شكل كبري يف  التوعية  اإىل  دقيقة يهدف 
تلك الفرتة خ�شو�شا اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والتي كانت تودي بحياة العديد من االأطفال وكبار ال�شن، 
و�شارك يف الفيلم الدكتور ح�شن بن علي الغامن. الذي جرى تكرميه يف الدورة االأوىل من م�شابقة االأفالم 
ال�شعودية املخرج  ال�شينما  امل�شتغلني يف  اأقدم  اأحد  ال�شعودية عام 1429هـ )2008م( كما جرى تكرمي 
عبد اهلل املحي�شن )اأنظر �شحيفة الريا�س بتاريخ 1429/6/27هـ( )2008م( كما ال تفوت االإ�شارة اإىل 
جتربة الدكتور اإبراهيم بن �شليمان الثنيان يف الت�شعينات الهجرية )ال�شبعينات امليالدية( الذي در�س 
الفنون يف اأملانيا مدة ثمان �شنوات، لدرجة يقول عن نف�شه باأنه مل يكن اأحد ي�شاهيني يف جمايل اإال رجل 
اأكادميية الفنون واأكادميية ال�شينما وامل�شرح يف برلني، كما در�س  يف اليابان واآخر يف كندا. ودر�س يف 
عملية ركوب اخليل وقيادة ال�شفن، وغري ذلك من االأمور التي يحتاجها املخرج، وبعد تخرجه جاءته عدة 
عرو�س للعمل وكانت مغرية ال�شيما من املانيا، اإال اأن عر�س مدير عام التلفزيون ال�شعودي باإيعاز من 
وزير االإعالم الذي طلب منه الرجوع للعمل يف ال�شعودية، وبعد عودته عمل ب�شع �شنوات ثم ان�شرف عن 
ال�شينما لدرا�شة ال�شريعة. )للمزيد حول جتربة الدكتور الثنيان فهي موجودة على اأ�شرطة كا�شيت وبع�س 

املواقع االإلكرتونية ن�شرتها كاملة(.
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اأموالهم على )دعاة ال�شالل( وطالب اال�شخا�س من امل�شورين وال�شحافيني بعدم 
الت�شوير بحجة فتوى حترمي الت�شوير، ورغم تلك التدخالت واالحتجاجات اإال اأنه 

ا�شتمر عر�س الفيلم يف تلك الليلة وبعدها اأكرث من مرة.)1( 
حيث  خمتلفة  مناطق  يف  ال�شينمائية  االأن�شطة  من  العديد  ذلك  �شاحب  وقد 
ا�شت�شاف ق�شم االإعالم بجامعة امللك �شعود املخرج عبداهلل املحي�شن، مع عر�س 
فيلمه ال�شينمائي )ظالل ال�شمت( ملن�شوبي وطالب الق�شم، وهو العر�س ال�شينمائي 
االأول من نوعه يف اجلامعة. كما قامت اإدارة النادي االأدبي بالريا�س بتوقيع اتفاقية 
مع االحتاد االأوروبي لعر�س جمموعة من االأفالم ال�شينمائية م�شاء كل اأحد برتجمة 
االإ�شباين  الفيلم  منها  فيلم  من  اأكرث  عر�س  جرى  حيث  والن�شاء،  للرجال  عربية 

)املباراة االأخرية( ثم الفيلم الهولندي )باجتاه العا�شفة(. 
كما قامت وزارة الثقافة واالإعالم بتنظيم مهرجان الطفل الثقايف، حتت م�شمى 
)عاملي حياتي( حيث ا�شتمل على بع�س العرو�س ال�شينمائية. اأما يف حائل في�شري 
اإىل  احلمد  عبدالرحمن  بن  حممد  االأ�شتاذ  هناك  االأدبي  النادي  النادي  رئي�س 
اأهمية ال�شينما والفنون عامة يف تنوير املجتمع وبث الر�شائل الهادفة اإىل مرتادي 
النادي من حمبي الثقافة والفن، وي�شدد على اأن اخلطوة التي اتخذوها منذ �شنتني 
واملتمثلة يف عر�س اأفالم �شينمائية يف اإحدى �شاالت النادي مبثابة اخلطوة االأوىل 
نحو مزيد من االنفتاح جتاه فن ال�شينما الذي مل يلق االحرتام الكايف يف ال�شنوات 
املا�شية، وي�شيف باأن االأ�شداء اجليدة التي حققتها العرو�س يف اأدبي حائل ت�شجع 
مع  املمتاز  اجلماهريي  التفاعل  ظل  يف  خا�شة  االجتاه  هذا  يف  املزيد  بذل  على 
اإدارة النادي االأدبي لن تتغري  االأفالم املعرو�شة نقدًا وم�شاهدة، موؤكدًا اأن قناعة 
رغم الفتوى التي �شدرت قبل �شنة تقريبًا والتي تقول بعدم جواز الذهاب للنادي 
الفيلم  عر�س  باإعادة  االإدارة  قابلتها  والتي  )ظالم(  الهندي  للفيلم  عر�شه  بعد 
جمددًا رغبة يف تاأكيد قناعة النادي االأدبي بوجاهة هذه العرو�س واأنها ال حتوي ما 

)1(  كتبت حول املو�شوع عدة �شحف حملية منها �شحيفة الريا�س العدد 14958 بتاريخ 1430/6/14هـ
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هو خمالف لتقاليد املجتمع.)1( وعلى اإثر ذلك قام ال�شيخ عبد اهلل العبيالن، وهو 
من م�شايخ مدينة حائل، باإ�شدار فتوى ب�شقوط »عدالة« من �شاهد فيلم »الظالم« 

من الرجال والن�شاء.)2(  
بع�س  قبل  من  واالحتجاج  بالرف�س  قوبلت  ذكرت  كما  املتكررة  االأن�شطة  هذه 
املنتمني للتيار الديني املحافظ؛ ومن ذلك قيام جمموعة من االأ�شخا�س من اأهايل 
حمافظة جدة برفع عري�شة اإىل امللك عبد اهلل مطالبني بحظر االأن�شطة ال�شينمائية، 
ومما جاء يف تلك العري�شة: اإن ال�شينما قدميًا وحديثًا �شر ووبال مل يكتب لها القبول 
يف هذا البلد االأمني فكيف تقبل االآن يف عهدكم امليمون الذي نتطلع فيه ملزيد من 
تعظيم حرمات اهلل - �شبحانه وتعاىل - وحتقيق اأوامره واجتناب نواهيه. باالإ�شافة 
اأو عرب  املنابر  �شواء عرب  املتمدن  الرف�س  املمكنة يف  الو�شائل  ا�شتخدام كافة  اإىل 
الكتابة من خالل ال�شحافة واالإنرتنت اأو حتى باإ�شدار الفتاوى، ومن اأبرز الفتاوى 
التي �شئلت  العلمية واالإفتاء  للبحوث  الدائمة  اللجنة  ال�شينما فتوى  ال�شادرة بحق 
عن حكم بناء امل�شلم لدار ال�شينما واإدارة اأعمالها بنف�شه. فاأجابت ما ن�شه: » ال 
يجوز مل�شلم اأن يبني �شينما، وال اأن يدير اأعمال �شينما له اأو لغريه، ملا فيها من اللهو 
املحرم، والأن ال�شينماءات املعروف عنها يف العامل اليوم اأنها تعر�س �شورًا خليعًة، 
ومناظر فتانة، تثري الغرائز اجلن�شية، وتدعو للمجون وف�شاد االأخالق، وكثريًا ما 

جتمع بني ن�شاء ورجال غري حمارم لهن«.)3( 
ارتياد  باأن  اأجابت  ال�شينما.  دور  ارتياد  حكم  عن  اأي�شًا  اللجنة  �شئلت  وحني 
الفتنة،  تثري  التي  املحرمة  املالهي  من  فيها  يعر�س  ما  اأغلب  الأن  ال�شينما حرام؛ 
اأ�شد  امل�شلم يف  اأن  للفراغ بال فائدة �شرعية يف حال  للوقت، و�شغل  والأنها م�شيعة 
احلاجة اإىل �شغله مبا يعود عليه وعلى اأ�شرته واأمته بالنفع العظيم، والأنها ت�شد عن 

www.adabihail.com .1(  انظر يف موقع النادي االأدبي يف حائل(
)2(  �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 10796 بتاريخ 1429/6/14هـ )2008م(.

)3(  الفتوى رقم 4120 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء، املجموعة االأوىل، املجلد ال�شاد�س 
والع�شرون )كتاب اجلامع3(.
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ذكر اهلل واأداء الواجب، وملا فيها من اختالط الرجال بالن�شاء، اإىل غري ذلك من 
املفا�شد.)1( 

وكان االإمام عبد العزيز بن باز - رحمه اهلل - قد قدم ن�شيحة مطولة وجهها 
اإىل عامة امل�شلمني ومما جاء فيها قوله: »ومما ينبغي احلذر منه ح�شور جمال�س 
اللهو والغناء و�شماع االإذاعات ال�شارة وجمال�س القيل والقال واخلو�س يف اأعرا�س 
النا�س. واأ�شد من ذلك واأ�شر ح�شور جمال�س ال�شينما واأ�شباهها وم�شاهدة االأفالم 
اخلليعة املمر�شة للقلوب ال�شادة عن ذكر اهلل وتالوة كتابه، الباعثة على اعتناق 
�شررا  اللهو  اآالت  اأ�شد  من  واهلل  اإنها  احلميدة،  االأخالق  وهجر  الرذيلة  االأخالق 
واأعظمها قبحا واأخبثها عاقبة فاحذروها - رحمكم اهلل - واحذروا جمال�شة اأهلها 
�شل  من  اآثام  ومثل  اإثمها  فعليه  اإليها  النا�س  دعا  ومن   . القبيح  بعملهم  والر�شى 

بها.)2( 

اأما بالن�شبة ملطالبة بع�س كتاب ال�شحف بفتح دور ال�شينما فلي�شت وليدة اليوم 
بل قدمية جدًا وقد �شبق ل�شماحة ال�شيخ ابن باز - رحمة اهلل -  اأن اأر�شل ر�شالة 
العالمة  اأخونا  كتبه  ما  على  اطلعت  »فقد  مطلعا:  يف  جاء  وتاأييد(  )�شكر  عنونها 
ال�شيخ ) اأحمد حممد جمال ( يف مقاالته االأ�شبوعية املن�شورة يف �شحيفة املدينة 
ال�شادرة بتاريخ 1395/11/11هـ و 1395/11/18هـ و 1395/11/25هـ )1975( 
اإيجاد دور �شينمائية  من املقاالت املت�شمنة ا�شتنكار ما اقرتحه بع�س الكتاب من 
يف البالد حتت املراقبة. اإىل اأن قال ـ رحمه اهلل ـ »الواجب على حكام هذه البالد 
وامل�شوؤولني فيها وفقهم اهلل جميعا اأن مينعوا منعا باتا فتح دور ال�شينما مطلقا؛ ملا 
يرتتب على ال�شماح بذلك من الف�شاد العظيم والعواقب الوخيمة، والرقابة يف مثل 

)1(  املرجع ال�شابق.
)2(  انظر جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة ل�شماحة ال�شيخ ابن باز، املجلد الثالث، جمع وترتيب حممد بن 
اإلكرتونية منها من موقع �شماحة ال�شيخ على االإنرتنت ويف  �شعد ال�شويعر، ميكن احل�شول على ن�شخة 

موقع الرئا�شة العامة للبحوث العلمية واالفتاء.
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واأن  العالج،  على  مقدمة  الوقاية  اأن  ومعلوم  املق�شود،  بها  يح�شل  ال  االأمور  هذه 
الواجب �شد الذرائع وح�شم مواد الف�شاد، ويف واقع غرينا عربة لنا«.)1(

اإبراهيم  بن  ال�شيخ حممد  اململكة  ن�شيحة وجهها مفتي عام  كله  و�شبق ذلك 
بتاريخ 1387/3/13هـ )1968( ومما جاء بها قوله رحمه اهلل: »من اأعظم املعا�شي 
املناظر  على  ي�شتمل  ما  وال�شيما  وغريها  ال�شينما  دور  فتح  من  املالهي  ا�شتعمال 
واالإغراء  ال�شالة  وعن  اهلل  ذكر  عن  ال�شد  على  ت�شتمل  فاإنها  املحرمة  وامل�شامع 

بالفواح�س وغري ذلك مما يعرفه اأ�شحاب الب�شائر«.)2(
وحني �شئل ف�شيلة ال�شيخ عبد الرحمن بن نا�شر الرباك عّما يجب اتخاذه حيال 
اخلطوات االأوىل الفتتاح ال�شينما. اأجاب ف�شيلته: »باأن هذا »حدث« واأن هذه البالد 

م�شتهدفة من الكفار واملنافقني والفا�شقني اتباع ال�شهوات زب پ  پ  پ      
البالد  ال�شينما حدث يف هذه  )3(وفتح دور  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  رب 
وفاجعة، ومن املوؤ�شف اأن ي�شيد بفتح وعر�س بع�س االأفالم اأنا�س ويعتربونها حدثًا 
عظيمًا ويعدونه تقدمًا وفتحًا، هوؤالء الذي ي�شيدون به هم بني فا�شق ومنافق فا�شق 
يريد اأن ت�شيع الفاح�شة يف بالد الطهر واخلري ومعقل االإ�شالم اأو منافق يعي�س بني 
امل�شلمني ويكيد لالإ�شالم وامل�شلمني، والواجب على االأمة ان تنكر ذلك، كٌل بح�شبه 
اأولئك  بني  يحول  اأن  اهلل  ون�شاأل  ومنكرين  منا�شحني  االأمر  والة  مع  يتوا�شلوا  واأن 
األوان الف�شاد واإال فقنوات الف�شاد تعمل، واإن  املف�شدين وما يريدون وهذا لون من 
اأردمت معرفة حقيقة دور ال�شينما فانظروا حالها يف الدول املجاورة واالأمر ال ياأتي 
دفعة واحدة، بل خطوات، وب�شكٍل تدريجي ولكن هذه اخلطوة قوية ولهذا �شفقوا 
وا�شتب�شروا بها ونحن ل�شنا مت�شائمني بل ندرك اأهداف هوؤالء وما تنتهي اإليه هذا 

االأمور.)4(

)1(  جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة ل�شماحة ال�شيخ ابن باز، املجلد الرابع. )املرجع ال�شابق(
)2(  مو�شوعة فتاوى ور�شائل ال�شيخ حممد بن اإبراهيم املفتي االأ�شبق للمملكة العربية ال�شعودية َجمع وترتيب 
االأوىل - مطبعة احلكومة مبكة املكرمة - 1399 هـ  الطبعة  وحتقيق حممد بن عبدالرحمن بن قا�شم 

www.islamspirit.com 1979م( االإ�شدار االأول اإعداد موقع روح االإ�شالم(
)3(  من االآية )27( �شورة الن�شاء.

)4(  ت�شجيل مرئي احتفظ بن�شخة منه.
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عدد  زاد  االإنرتنت  على  موقعها  يف  ا�شتفتاًء  اأجرت  قد  العربية  قناة  وكانت 
عدمه  من  دور ال�شينما  فتح  اإعادة  تاأييد  حول  �شخ�س،   8000 على  به  امل�شاركني 
رقابة  فر�س  ب�شرط  موافقتهم  منهم  كبرية  ن�شبة  ربط  باملوافقة   %58،44 �شوت 
م�شددة على ما تعر�شه من اأفالم، يف حني اأعلن 41،59% من زوار املوقع رف�شهم 
كبار  هيئة  ع�شو  منيع  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  اال�شتفتاء  على  ويعلق  مطلقا.  للفكرة 
العلماء يف اململكة: اإن االجتاه العام لدى املجتمع راف�س ال�شينما؛ الأنها لن تكون �شوى 
ا�شتن�شاخا ملا تعر�شه القنوات الف�شائية من اأفالم تخد�س احلياء وت�شر بال�شالم 
التي  ال�شريحة  على  ويثني  وتقاليد املجتمع،  وبقيم  النفو�س  وا�شتقرار  االجتماعي 
بخ�شو�شية  بالوعي  تتمتع  باأنها  وو�شفها  ال�شعودية  لل�شينما يف  دور  وجود  رف�شت 
�شلبيات  بها  فاالأفالم  ذلك،  جراء  من  يلحقه  اأن  ميكن  وبال�شرر الذي  جمتمعها 
كثرية، فهي تروج للعالقات املحرمة وللجرمية واالأمناط املنحلة التي ال تتمتع باأي 
وازع ديني اأو قيمي، ثم يت�شاءل: اإن كانت ال�شينما ـ التي طرح البع�س فكرة اإن�شائها 
القنوات  ننتقد  طاملا  التي  االأفالم  هذه  عن  خمتلف  اأي �شيء  �شتقدم  ـ  اململكة  يف 
الف�شائية ب�شببها، ما هو الدور الثقايف الذي ميكن اأن تلعبه �شينما بهذه املوا�شفات، 
وما هو النفع الذي �شيعود منها على النا�س؟.. يف احلقيقة ال نرى �شيئا من ذلك 
اجتماعيا،  وعيا  وتقدم  نافعة  ق�شايا  نظيفة تعر�س  �شينما  االأفق  يف  نرى  ال  الأننا 
ففاقد ال�شيء لن يعطيه، ولن تفعل دور ال�شينما اأكرث من كونها �شتزيد الطني بلة 
من نوعية الغث الكثري امل�شيطر على االأفالم التي تقدمها القنوات التليفزيونية ليل 
نهار، ثم ي�شف م�شاألة و�شع �شوابط ورقابة على تلك الدور باأنه حماولة لفتح باب 
تكون  ولن  اإىل باب كبري مفتوح على م�شراعيه،  يتحول  اأن  يلبث  لل�شر، ما  �شغري 
حينئذ �شوابط اأو رقابة من تلك التي يتحدثون عنها، مت�شائال: اأي �شوابط ميكن 
اأن تكون جمدية يف منع ما نرى اأن غالبه هو ال�شر؟ يوؤكد باأنه ال فائدة ترجى من 
تلك ال�شاالت، ولن يكون لها اأي مردود ثقايف، ومن االأف�شل منع ذلك حفاظا على 

املجتمع و�شيانة لالأجيال ال�شابة)1(.
)1(  حتقيق اأجرته قناة العربية )مرجع �شابق(، ويعلق على اال�شتفتاء الدكتور. حممد اآل زلفة ع�شو جمل�س 

ال�شورى بقوله: اإن ثقافة التحرمي هي التي اأخرجت النتيجة التي و�شل اإليها ا�شتفتاء )العربية.نت(=



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

229

دور  الفتتاح  املعار�شة  اجلمعة  خلطب  بالن�شبة  اأما  بالفتاوى  يتعلق  ذكرته  ما 
األقاها  اأكتفي باال�شت�شهاد بواحدة منها  ال�شينما يف اململكة فهي كثرية جدًا ولعلي 
ال�شيخ اإبراهيم احلقيل، بعيدة عن العاطفة مليئة بال�شواهد واالأدلة العقالنية ومما 
جاء فيها قوله: اإن اأحد النقاد الفرن�شيني در�س اإنتاج ال�شينما العربية، وحلل واقعها 
خالل خم�شة ع�شر عاما؛ حيث ثبت له ال�شطو االإمربيايل الراأ�شمايل عليها، ويوؤكد يف 
درا�شته ا�شتئثار �شركات االإنتاج والتوزيع االأمريكية بها. كما ي�شري اأحد ال�شنيمائيني 
العرب اإىل اأن االأفالم الواردة من خارج الوطن العربي والعامل االإ�شالمي واالأفالم 
فكريا  امل�شاهد  قتل  تتقا�شم  االإ�شالمي  والعامل  العربي  الوطن  داخل  امل�شنوعة 
بعملية  التلّذذ  من  نوع  هناك  كان  وكاأمنا  الده�شة،  على  تبعث  ب�شورة  واأخالقيا 
�شي�شيولوجية  درا�شة  اأي  اأن  يذكر  ثم  هوادة«.  دومنا  وامل�شتمر  البطيء  القتل  هذا 
لتاأثري ما اأنتجته ال�شينما ُتْظِهر بجالء اأنها لعبت دورا كبريا يف تخريب الكثري من 
القيم االإن�شانية، ويف ت�شويه العقل العربي اخلام، ودفعه يف اجتاه البحث عن قيم 
غربية بعيدة عن تقاليده وقيمه. وي�شيف احلقيل: باأن تاأثري ال�شينما على املعتقدات 
لها  واملروجون  �شانعوها  ينفيه  ال  واالأفكار  وال�شلوك  للعقول  و�شياغتها  واالأخالق 
واملالكون الأكرب اإنتاجها، بل يثبتون ذلك، وكذب من زعم من بني قومنا اأنها ملجرد 
الرتفيه والت�شلية، واأن من يحاربونها َيتهمون غريهم على غري هدى، فهذا املخرتع 
ي�شيطر على  يقول: »من  ال�شينما  اآليات  اأدي�شون وهو ممن طوروا  توما�س  امل�شهور 

=  والذي قال اأكرث من 40% من امل�شاركني فيه برف�س ال�شينما. مثل هذه الق�شايا التي ينظر اإليها املجتمع 
ال�شعودي على اأنها ح�شا�شة البد من اأن تطرح للنقا�س اأوال، ويعرف النا�س الراأي االآخر ب�شاأنها بعد اأن 
خ�شعوا لراأي اأحادي فرتة طويلة من الزمن، فيتم اطالعهم مثال على منافع ال�شينما وم�شارها، ويف 
هذه احلالة �شتكون نتيجة اال�شتفتاء ل�شالح اإن�شاء دور لل�شينما يف ال�شعودية ب�شكل اأكرب، ويعلل مطالبته 
بفتح دور ال�شينما، باأن االإح�شائيات توؤكد اأن ال�شعودية من االأ�شواق الكربى التي ت�شتهلك اأفالم الفيديو، 
وفيها الكثري مما مل مير على الرقابة، فت�شاهد بدون �شوابط! فلماذا ال يتم حتويل امل�شاهدة لالأفالم 
ال�شينمائية اإىل العلن عن طريق �شاالت عر�س، حمكومة ب�شوابط الرقابة، التي تقدم يف النهاية اأفالما 
على  وتعودهم  املجتمعي،  املنظم  التفكري  النا�س  منها  ويتعلم  املقبول،  له الرتفيه  وتقدم  املجتمع  تفيد 
كيفية اجللو�س يف مقاعدهم �شامتني طوال مدة العر�س ليتابعوا ق�شية الفيلم، وكيفية تكوين راأي بعد 

ذلك ب�شاأنها.
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ال�شينما ي�شيطر على اأقوى و�شيلة للتاأثري يف ال�شعب«، كما يقول اأحد املوؤرخني للفنون 
االأمريكية: »اإن ال�شينما �شواء اأحببنا اأم مل نحّب هي القوة التي ت�شوغ اأكرث من اأي 
حتى  البدين«،  املظهر  حتى  بل  وال�شلوك  والزي  واللغة  واالأذواق  االآراَء  اأخرى  قوة 
قيل: ال�شينما اأفيون ال�شعوب، ويقول مفكر اأمريكي اآخر: »لي�شت وظيفة ال�شينما اأن 

تزّودنا مبعرفٍة للعامل فح�شب، واإمنا تخلق اأي�شا القيم التي نعي�س بها«.)1(

واملتنوعة  املختلفة  االإعالم  و�شائل  كافة  يف  ال�شينما  عن  احلديث  كرث  كما 
بتاريخ  تاأييدها من عدمه ولكن  ال�شينما وعن  للنا�س حديث تقريبًا �شوى  ومل يعد 
1430/7/20هـ )2009م( جاء القول الف�شل يف م�شاألة ال�شماح بدور ال�شينما يف 
هذه البالد من عدمه حني �شدر قرار من �شمو النائب الثاين وزير الداخلية االأمري 
نايف بن عبدالعزيز، يق�شي بح�شر �شاالت ال�شينما يف اململكة، بناًء على ما رفعه 
�شماحة مفتي عام البالد بح�شب ما تداولته و�شائل االإعالم يف ذلك الوقت، وجاء 
ذلك قبل اأيام من انطالق مهرجان جدة ال�شينمائي الرابع، الذي كان مقررًا له اأن 
يبداأ يوم ال�شبت 1430/7/25هـ مب�شاركة 50 خمرًجا �شينمائًيا خليجًيا، ا�شت�شافتهم 
من  التحكيم  جلان  اأع�شاء  اإىل  للمهرجان، اإ�شافة  واملمولة  الراعية  روتانا  �شركة 
الدول اخلليجية. وكان مقررًا عر�س 71 فيلًما روائًيا وت�شجيلًيا ور�شوًما متحركة، 
اآ�شيوية وعربية. كما  اأفالم  اإىل بث 35 فيلًما على هام�س املهرجان، منها  اإ�شافة 
والق�شري،  الطويل  الروائي  الفيلم  م�شابقة  وهي  للم�شابقات  جائزة   13 ر�شد  مت 
والفيلم الوثائقي، والفيلم الكرتوين، والفيلم االإعالين، وجائزة �شيدتي للمبدعات 
اخلليجيات يف جمال ال�شينما وجائزة جلنة التحكيم الأف�شل فيلم �شعودي. كما مت 
واأف�شل  واأف�شل ت�شوير،  �شيناريو،  واأف�شل  �شينمائي،  اإخراج  الأف�شل  ر�شد جائزة 
مونتاج، واأف�شل موؤثرات �شوتية، ور�شد جائزتني الأف�شل متثيل.)2( اإال اأن كل ذلك 

)1(  خطبة بعنوان )و�شائل االإعالم احلديثة، ال�شينما ن�شاأتها وحقيقتها واأثرها( األقاها ال�شيخ اإبراهيم بن 
حممد احلقيل، بتاريخ 1430/4/21هـ )2009م(.

اإيالف  �شحيفة  منها  االإعالم  و�شائل  من  العديد  املهرجان  وعن  حوله  وتفا�شيل  اخلرب  ن�شرت    )2(
االإلكرتوين.
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تبخر ب�شدور قرار النائب الثاين الذي اأ�شدل ال�شتار على ف�شل من اأكرث الف�شول 
ال�شاخنة التي �شهدتها ال�شاحة الثقافية يف اململكة بني �شد وجذب حتى ح�شم النزاع 

بقرار املنع.

وبعد ذلك القرار باأكرث من �شنة قامت هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مب�شاركة  احلياة(  )اإنها  بعنوان  ق�شري  �شينمائي  فيلم  باإ�شدار  الق�شيم(  )فرع 
الدكتور  االأمري  الق�شيم  منطقة  اأمري  نائب  فيهم  مبا  ال�شخ�شيات  من  جمموعة 
في�شل بن م�شعل بن �شعود، ومهاجم نادي الن�شر واملنتخب ال�شعودي الالعب �شعد 
احلارثي، باالإ�شافة اإىل الكاتبة والباحثة م�شاعل العي�شى )�شوت فقط( مع بع�س 
االأطفال واأ�شخا�س اآخرين، وكان الهدف منه احلث على ال�شالة وهي طريقة يف 

منتهى الروعة واأرى جماليتها يف زوايا عديدة اأوجزها يف اأربعة اأمور: 

االكتفاء  من  بداًل  التقنية  الو�شيلة  من  اخلرّي  اجلهاز  هذا  ا�شتفادة  اأولها: 
بالو�شائل القدمية، وهذا دليل وا�شح على اأن الرجعية اأو التقوقع اإن وجد فهو لي�س 

يف النظام العام اأو اجلهاز نف�شه بل رمبا يعود اإىل قناعات اأ�شخا�س. 

واال�شتفادة  ال�شينمائي  الفيلم  ت�شخري  من  متكنت  الهيئة  اأن  الثاين:  االأمر 
منه يف اإي�شال ر�شالتها وهذا دليل على اإمكانية اال�شتفادة من الو�شيلة االإعالمية 
كال�شينما يف بيئة مثل بيئة املجتمع ال�شعودي ال تتوافر بها مقومات �شناعة �شينما 
كاملة، وال يتاأتى ذلك اإال من خالل اال�شترياد الذي فيه من امل�شاوئ ما اهلل به اأعلم، 

فكان �شعار الهيئة )ما ال يدرك كله ال يرتك جله(. 

للتغري  جميل  منوذج  اإعطاء  يف  هذا  بحثي  يف  الهيئة  اأفادتني  الثالث:  االأمر 
يدعم  ما  خاللها  من  وبثت  اخلام  التقنية  ا�شتوردت  بحيث  االإيجابي،  االجتماعي 
الثقافة والفكر الذي نعتنقه املتوافق بطبيعة احلال مع �شرائع الدين احلنيف، وهذا 
خالفًا ملا يردده بع�س االأ�شخا�س من اأن ما لدى الغرب يجب اأن ناأخذه كله اأو نرتكه 
كله، وبدوري اأقول الأولئك االأ�شخا�س اإليكم منوذج اأراه كافيًا الجتثاث تلك الفكرة 
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من روؤو�شكم اإن كنتم جمتهدين وتبحثون عّما فيه �شالح وخري هذا املجتمع، اأما من 
ي�شعى اإىل خالف ذلك فاأن�شحه بالبحث عن وطن اآخر يعي�س فيه يتوافق مع اأهوائه 

و�شهواته.)1( 

االأمر الرابع: يتمثل يف قدرة الهيئة على تفعيل بقية اأع�شاء املجتمع مبختلف 
ياأمر  اأن كل واحٍد منا رجل هيئة  اأجنا�شه وطبقاته لتو�شيل ر�شالة جميلة مفادها 

ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک   زب  املنكر  عن  وينهي  باملعروف 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

)2( ثم هل هناك عمل اأجل 
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   رب

واأطيب واأكرم من اأن نتوا�شى بال�شالة التي اإن �شلحت �شلح احلال كله واإن ف�شدت 
فلن يفيد �شالح �شيٍء بعدها.

ثم تال ذلك عدة اأفالم اأخرى ق�شرية اأنتجتها الرئا�شة العامة لالأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، كلها توعوية يف جماالت خمتلفة.

ثانيًا امل�سرح:
الثقافية  امليادين  اأقل  نتحدث عن  فنحن  اململكة  امل�شرح يف  نتحدث عن  حني 
تاأثريًا ـ رغم ما يبذل من جهود فردية ـ اإال اأن امل�شرح اأو ما ي�شمى اأبو الفنون ما يزال 
ت�شتحق  التي  الكبرية  التغريات  تلك  حتدث  ومل  بالدنا،  يف  بكثري  املاأمول  من  اأقل 
االإ�شادة، وهذا ال مينع من التنويه عنها، ورغم اأن امل�شرح يعد الواجهة احل�شارية 
اإىل  فاذهب  جمتمع  وح�شارة  ثقافة  معرفة  اأردت  اإن  يقال  وكما  بلد،  لكل  تقريبًا 

)1(  هذه اجلملة مقتب�شة من اإجابة مقت�شبة لالأمري نايف بن عبد العزيز حني �شئل من قبل اأحد االإعالميني 
�شوؤااًل فيه ا�شتنقا�س لهيئات االأمر باملعروف والنهي عن املنكر فاأجاب: لالأ�شف من االإعالميني من يتلقط 
اأن االأمر باملعروف  اأال يعلم هوؤالء  ال�شلبيات الب�شيطة وينفخون بها حتى تكرب؛ بغر�س االإ�شاءة للهيئة، 
اُهْم يِف ااْلأَْر�ِس  ناَّ كاَّ ِذيَن اإِن ماَّ والنهي عن املنكر ركن من اأركان االإ�شالم واهلل - �شبحانه وتعاىل - يقول: )الاَّ
ِ َعاِقَبُة ااْلأُُموِر( )41( �شورة احلـج، فاإن  َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر َوهلِلاَّ اَلَة َواآَتُوا الزاَّ اأََقاُموا ال�شاَّ

كنا م�شلمني يجب اأن نعرف هذا واإن كنا غري م�شلمني فهذا الوطن لي�س لغري امل�شلمني. 
)2(  االآية )71( �شورة التوبة.
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م�شارحها، اأما لدينا فيبدو اأن تلك املقالة ال تنطبق علينا فلي�س لدينا ذاك امل�شرح 
الذي ميكن اأن يعك�س ما لدينا من ثقافة وح�شارة وهي متوافرة وراقية ـ واإن اختلف 
معي من اختلف ـ اإال اأن لدينا اإرثًا ح�شاريًا، ال اأبالغ حني اأقول باأنه االأعرق يف هذا 
لنعي�س  اإعادتنا  حتاول  العدد  يف  ومثلها  تهمي�شه،  حتاول  منا  قلة  اأن  رغم  الكون، 
اأعلم  �شاء اهلل، وهو  اإن  ـ  اأن كليهما جمتهد  يقيني  كما عا�س �شناع ح�شارتنا ويف 

بال�شرائر ـ ولكن كال الفريقني جانب ال�شواب، ومل يوفق.

الراأي  عن  للتعبري  جيدة  م�شاحة  اإعطاء  يف  دوره  يف  امل�شرح  اأهمية  وتظهر 
املجتمعي، والتنفي�س يف اأحايني عن بع�س الهموم امل�شرتكة، التي لي�س من ال�شهل 
تغيريها بني يوم وليلة ولكن طرحها من خالل امل�شرح وت�شليط ال�شوء عليها رمبا 
الواقع، وحول  اأر�س  التي ال يجدها على  باحلرية  ال�شعور  نوعًا من  املجتمع  يعطي 
اأن التجربة امل�شرحية يف املجتمعات اخلليجية  اإبراهيم غلوم:  ذلك يذكر الدكتور 
ب�شفة عامة تعد بداًل للحرية الغائبة، اأكرث من كونها دلياًل على احلرية املتحققة، 
وقيام التجربة امل�شرحية بدياًل للحرية اأو الدميقراطية يقود اإىل الت�شكيل املاأمول 
للتغري االجتماعي الذي يتحكم فيه وعي اجلماعة ويدل على احلرية والدميقراطية 

وهذه بحد ذاتها دليل على التغري.)1(

وبالفعل فامل�شرح يعطي م�شاحة كافية لتفريغ كثرٍي من ال�شحنات والت�شنجات 
املجتمعية، واالإ�شكال اأنه حني يغيب امل�شرح فلي�س هناك بٌد من البحث عن بديل، وال 
بديل هنا غري ال�شارع، واحلقيقة اأن و�شع ال�شارع ال ي�شر فما نراه من تهور وع�شبية 
ح�شارته،  وال  ثقافته  وال  جمتمعنا،  حقيقة  يعك�س  ال  القيادة،  يف  واأنانية  ورعونة 
ییرب)2(  ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   زب  االإيثار   اأهل  كانوا  فاالأ�شالف 

ونحن باأمر اهلل امتداٌد لهم، واأهل ال�شكينة  زب ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

)1(  د. اإبراهيم عبد اهلل غلوم، امل�شرح والتغري االجتماعي يف اخلليج العربي، درا�شة يف �شي�شيولوجيا التجربة 
امل�شرحية يف الكويت والبحرين، املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، الكويت، 1418هـ )1997م(. 

)2(  من االآية )9( �شورة احل�شر.
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  رب)1( ومن اأطيب �شفاتنا بحول اهلل ال�شرب والرحمة زب ۅ  
ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  رب)2( و�شفات املوؤمنني كثرية ومن 
اأردت اال�شتفا�شة  ولو  ـ  اأحدًا  اأزكي عليه  باإذن اهلل وال  ـ  البالد منهم  ينت�شب لهذه 
يرى  اأن  يفرت�س  مما  �شيئًا  اأ�شوق  ولكني  املقام،  هذا  كفاين  ما  ال�شفات  تلك  يف 
منا يف ال�شوارع ال ما يعك�شه بع�س املتهورين يف �شوارعنا وقد كتب االأ�شتاذ اأحمد 
بن باز مقااًل حول ال�شارع ال�شعودي ومما ذكره قوله: »يقولون اإذا اأردت اأن تعرف 
ال�شعودية  يف  م�شارح  لدينا  يوجد  ال  اأنه  ومبا  م�شارحها،  اأحد  فزر  اأمة  ح�شارة 
فاأظن اأن م�شارحنا هي �شوارعنا، واإذا اأردت اأن تتعرف على ح�شارتنا فانزل اإىل 
النا�س وتتعرف عليهم وعلى �شلوكياتهم، وكيف يقودون مركباتهم  �شوارعنا لرتى 
بها ومدى  يتمتعون  التي  الالمباالة  وللتعرف على م�شتوى  نف�شية ه�شتريية،  بحالة 
اأو حتى معرفتهم باالأنظمة املرورية والتي ال يقف اأمامها ال ر�شيف وال  اهتمامهم 
لقاء  يف  ت�شف  وهي  اململكة  يف  تعمل  اأوروبية  �شيدة  تذكرت  وي�شيف:  منه،  اأكرب 
�شحفي احلالة النف�شية ال�شعبة التي تعانيها ومتر بها يوميا اأثناء خروجها لعملها، 
واأنها حت�س يف كل مرة اأنها خارجة يف مهمة ع�شكرية ترجو النجاة منها، حيث كانت 
تقول: اإذا اأردت اأن تتعرف على ال�شعوديني واأخالقهم وطبائعهم وم�شتوى تعليمهم، 
وكيف يفكرون فانزل اإىل �شوارعهم، فهل هوؤالء هم نحن؟«)3( واأنا بدوري اأقول ال 
نحن  هناك  ما  وكل  منهم،  اأي  ميثلنا  وال  نحن  اأولئك  لي�س  اأحمد،  اأ�شتاذ  يا  واهلل 
بحاجة حلمالت توعوية على عدة جبهات لعل منها يف مقامي هذا حملتني: االأوىل 
الكبري  اأثره  اإبراز ثقافة وح�شارة املجتمع، واالأهم  امل�شرح ودوره يف  باأهمية  حملة 
يف ت�شحيح كثري من ال�شلبيات التي يعاي�شها املجتمع يف حياته اليومية، ولعله حتى 
يكون اإحدى و�شائل احلملة الثانية التي اأرى �شرورتها يف ت�شحيح اأحوال م�شتخدمي 
الطرق لدينا، خا�شة واأن معظمنا واملقيمني يف بالدنا ال نعرف بع�شنا اإال من خالل 

)1(  من االآية )4( �شورة الفتح.
)2(  االآية )17( �شورة البلد.

)3(  من مقالة لالأ�شتاذ اأحمد بن عبد العزيز بن باز، بعنوان )امل�شرح ال�شعودي( ن�شرت يف �شحيفة الوطن 
العدد 3304 بتاريخ 1430/10/27هـ )2009م(.
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كله  والغالب  العام  ال�شعور  اأن يكون  اأخ�شاه  واأخ�شى ما  الطرق،  تلك  ت�شرفاتنا يف 
على قلب تلك املراأة التي ترى اأنها ت�شبه ا�شتخدامها طرقنا بالنزول مليدان املعركة. 

ولعلي ال اأغرق يف احلديث عن م�شرح ال�شارع، واأعود اإىل خ�شبة امل�شرح.)1(

تعود  جدًا  قدمية  بدايات  له  كانت  الذي  ال�شعودي  امل�شرح  عن  حلديثي  اأعود 
ـ   اهلل  ـ رحمه  ال�شباعي  اأحمد  قام  ـ حني  ـ رحمه اهلل  �شعود  امللك  اإىل عهد  اأوالها 

)1(  من باب العلم بال�شيء كما اأن هناك خ�شبة م�شرح، فقد ابتدع اأحد ال�شباب امل�شريني ويدعى حممد 
االأوىل من  التجربة  فكرتها  يذكر �شاحب  كما  ـ وهي  االإلكرتوين،  بامل�شرح  اأ�شموه  ما  ريا�س )ورفاقه( 
نوعها يف العامل(، وهو عبارة عن م�شرحية تعر�س من خالل غرف املحادثة وعلى الهواء مبا�شرة، كانت 
اإن« بالبدعة  اإن  االأنباء كرويرتز وموقع »ال�شي  بعنوان )مذكرات �شهيد( و�شفت فكرتها بع�س وكاالت 
اأيام متتالية جتاوز عدد  بالتقنية. وقد عر�شت امل�شرحية على مدار ثالثة  التي مزجت الفن  اجلديدة 
ح�شورها 400 زائر، يقول عنها ريا�س: كنا نتدرب على نقاط اأ�شا�شية عديدة لنجاح العر�س بال�شكل 
املطلوب حتى  بال�شكل  الكلمة  وحالة  الكلمة  معنى  اإي�شال  كيفية  االإطالق  على  اأهمها  وكانت  املطلوب، 
ن�شمن اأن يعي�س امل�شاهد نف�س حالة امل�شهد احلقيقية، كمد بع�س الكلمات )من خالل لوحة املفاتيح( 
وتزويدها باالأ�شكال التعبريية باالإ�شافة اإىل اأهمية �شرعة عر�س اجلمل بدون تاأخري جمله عن االأخرى، 
واأي�شا اإيجاد بديل يف حال انقطاع االإنرتنت عن اأحد املمثلني. اأما اأهم معايري امل�شاركني يف اأداء امل�شاهد 
فكانت: �شرعة ات�شالهم باالإنرتنت، واأي�شا �شرعة الكتابة على لوحة املفاتيح، واأي�شا اإمكانية احل�شور 
يف اأي وقت يطلب من املمثل القدوم. )كان هذا مقتطفًا من حوار اأجراه املحرر رجاء املطريي، ون�شرته 
العمل  النموذج من  اأ�شوق هذا  بتاريخ 1426/3/5هـ()2005م(.  الريا�س يف عددها 13443  �شحيفة 
امل�شرحي كنموذج على اإمكانية التجديد وبجهود ب�شيطة وحتى بعيدًا عن النمطية والتقليد، وانتظار ما 
اأن  �شوف يقدم لدى االآخرين لنحتفي به، واأرى اأن تكرار مثل هذه التجربة ممكنة ولكنها بحاجة اإىل 
ت�شتوعب من قبل بع�شنا، ولو حدث ذلك ومت تقدمي عمل متقن الأ�شبح لدينا رواد يف هذا النمط من 
الفنون، خا�شة واأن جمهور االإنرتنت لدينا عري�س جدًا وبطبعه متلهف لتلقي اجلديد املتقن، واأ�شدد على 
االإتقان هنا؛ الأن هذا اجلمهور �شرعان ما ين�شرف يف حال كان ما يقدم اأقل مما يطمح اإليه، يف زمن 
تعددت فيه اخليارات. واحلقيقة اأين اأمتنى اأن اأ�شاهد عماًل م�شرحية فوريًا كذاك على �شا�شات االإنرتنت 
»االآي  الف�شيح يف عهد  الل�شان  اأبلغ من  اأ�شبحت  التي  املفاتيح،  لوحة  الرئي�شية هنا  االأداة  واأن  خا�شة 
بود« و«البالك بريي« واأنا حني اأقول ذلك فاإين على يقني اأن اأن�شار التقنية احلديثة ومنهم من ال يفارق 
اأنامله البالك بريي �شرتوق لهم الفكرة، و�شيجدون باأن االإنرتنت و�شيلة جميلة لتقدمي م�شرح، خا�شة 
اإن كان من نوع امل�شرح التفاعلي، الذي اأراه منا�شبًا جلمهور االإنرتنت، ومنا�شبًا اأكرث للجمهور ال�شعودي 
م�شرحية  اأ�شاهد  مل  ولكني  ح�شرتها،  التي  امل�شرحيات  كل  يف  عليها  ويتلهف  امل�شاركة  اإىل  يتوق  الذي 
تفاعلية واحدة من قبل، وقد تكون موجودة واإن كانت كذلك فهي قليلة لدرجة يندر االإ�شارة اإليها. اأما 
امل�شرح التفاعلي فهو اإتاحة الفر�شة الأي من احل�شور للم�شاركة يف امل�شرحية اأثناء عر�شها واإبداء راأيه 
اأو ردة فعله جتاه موقف معني ا�شرتعى انتباه احل�شور، ويف اأحايني قد ي�شتعان ببع�س املخت�شني الذين 
يح�شرون م�شادفة واأحيانًا برتتيب من معدي امل�شرحية؛ الإبداء اآرائهم حيال بع�س النقاط املطروحة 
مثاًل  دقيقة  عن  يزيد  ال  زمن  يحدد  اأن  املهم  من  وبالطبع  املبا�شرة،  غري  اجلميلة  املعاجلة  من  كنوع 

للمداخلة كي ال يحيلها بع�س املخت�شني اإىل ندوة.
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من  تخلو  اململكة  وكانت حينها  التمثيل،   على  للتدريب  ومركز  م�شرح  اأول  باإن�شاء 
م�شرح للجمهور العام اإال من حماوالت فردية مبعرثة داخل اأ�شوار بع�س املدار�س، 
حيث تقدم ال�شباعي عام 1381هـ )1962م( اإىل وزارة االإعالم بطلب اإن�شاء امل�شرح 
اإىل  الطلب  برفع  الوزارة  قامت  وبالفعل  الق�ش�شي(،  للتمثيل  قري�س  )دار  با�شم 
جالل امللك �شعود الذي وافق على طلب ال�شباعي، الذي قام  باإن�شاء م�شرح يت�شع 
الألف �شخ�س من ماله اخلا�س وعلى اأر�ٍس وا�شعٍة كان ميلكها بجوار منزله يف حي 
جرول مبكة املكرمة، كما قام بتجهيزه بكافة م�شتلزماته من ديكور ولوحات ومناظر 
خلفية �شخمة، وعني زاهد قد�شي مديرا للم�شرح، وحممود ال�شباعي م�شوؤوال عن 

بيع التذاكر وح�شاباتها. 
كل ذلك جرى و�شط توج�س ومراقبة ال تخلو من االنتقادات االجتماعية املحافظة 
التي و�شفت امل�شرح بالـبذرة التي قد ت�شعل حرائق اجتماعية غري مقبولة؛ ولهذا فقد 
حر�س ال�شباعي على دعوة بع�س معار�شيه حل�شور افتتاح اأوىل امل�شرحيات وكانت 
بعنوان )فتح مكة(، لريوا باأنف�شهم حقيقة امل�شرحية واأن ما يتوج�شون منه لي�س له 
اإن�شاء امل�شرح، واأن  باأنهم معار�شون لفكرة  اأتت  اأ�شا�س من ال�شحة، لكن االإجابة 
م�شرحه قد يقدم اليوم )فتح مكة(، لكنه قد يتحول غدًا اإىل ملهى يقدم رق�شات 
لتقدمي  ُخ�ش�س  م�شرحه  باأن  ال�شباعي:  فاأجابهم  بالرجال،  الن�شاء  فيها  يختلط 
العن�شر  اأن  كما  اإىل ملهى  ومثله يرتفع عن حتويله  االإ�شالمية  التاريخية  االأعمال 
الن�شائي لن يكون له وجود. لكنهم ردوا عليه بقولهم: تقول هذا االآن، ولكن لي�س 
لدينا ما ي�شمن تقدمي امل�شرحيات املفيدة يف امل�شتقبل،  وا�شاف اأحدهم: وال تن�س 
التمثيل حرام الأنه كذب فعندما يتقم�س املمثل �شخ�شية فالن ابن فالن فهو  اأن 
لي�س يف احلقيقة فالن ابن فالن وهذا خداع وت�شليل وكذب يحرمه االإ�شالم.)1( على 

1  هناك اأقوال واآراء كثرية حول حكم التمثيل ب�شكٍل عام، فمن علماء امل�شلمني من يرى جوازه ب�شوابط 
بل ويرى ا�شتحبابه اإذا ا�شتخدم لغر�س اإي�شال ر�شالة تخدم الدين، خا�شة وقد ثبت ت�شكل املالئكة يف 
�شور ب�شر، كما هو احلال يف جميء جربيل ملرمي ـ عليهما ال�شالم ـ يف �شورة رجل، وكاملالئكة حني جاءت 
الإبراهيم، ومن عنده ذهبت اإىل لوٍط ـ عليهم ال�شالم، كما اأنه ترفيه بريء ويعد من املباحات، وغريها 
ال�شرعية  املحاذير  من  فيه  ما  منها  كثرية  الأ�شباب  يجوز؛  ال  اأنه  يرى  من  وهناك  احلجج.  من  الكثري 
اهلل،  خلق  تغيري  الآبائهم(،  )ادعوهم  احلقيقي  االأب  غري  اإىل  واالنت�شاب  الغمو�س،  واليمني  كالكذب، 
واال�شتهزاء بالدين واأهله، متثيل دور الكفرة والتلفظ باأقوال الكفر، والدعوة غري املبا�شرة اإىل اأخالق 

هابطة و�شفات رذيلة، والر�شا باملنكر. 
وقد �شدرت العديد من الفتاوى املتفرقة حول حكم التمثيل وكذلك األفت العديد من الكتب واأجريت =  
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ـ )46( يف كتابه املو�شوم  ـ رحمه اهلل  اأبو زيد  اأورد منها العالمة الدكتور بكر بن عبد اهلل  بع�س الدرا�شات   =
بـ)التمثيل.. حقيقته، تاريخه، حكمه( �شدر عن دار الراية للن�شر والتوزيع، 1411هـ )1990م( ذهب خالله 
اإىل حترمي التمثيل موردًا )31( علة و�شببًا لذلك، كما اأ�شار اإىل )7( مما �شماه �شبه املجيزين للتمثيل وقام 
بالرد عليها، وخل�س اإىل اأن التمثيل: حرفة ً، واأداًء، وتك�شبـًا، وعر�شـًا، وم�شاهدة، ال يجوز؛ الأنه اإن كان متثياًل 
واإن كان  اأ�شله لدى الن�شارى واليونان،  العبادات على الن�س ومورده، وملا علم من  دينيًا فهو بدعي؛ لوقف 
ويرتتب  عليه  يحتوي  وما  االأدلة،  من تفاريق  فيه  راأى  وملا  الت�شـبه،  من  فيه  ملا  حُمـَـّرم،  لهو  فهـو  ذلك،  غري 
من  فيه  ملا  بالن�شبة  اأما  االآداب.  ربقـة  وانحالل  الرتقي،  ال�شريعة، ونامو�س  الآداب  املعار�شة  االآثار  من  عنه 
عظات، وف�شائل مزعومة، فهي �شائعة مغمورة يف َحـلبـة تلك امللهيات التي توقظ نائم االأهواء، وحترك �شاكن 
داخل  وتهدمي البيوت  والع�شيان،  والف�شوق  واخلنا،  الفح�س  لتمرير  املرير،  الواقع  به  ينطق  كما  ال�شهوات، 

اأ�شوارها؛ فهو مُيثل خماطر على العقائد ، واالأخالق ، والف�شائل ، واالآداب.  
كما اأن هناك كتابًا اآخر من اإعداد ال�شيخ عبد ال�شالم بن برج�س اآل عبد الكرمي  ـ رحمه اهلل ـ بعنوان   
)اإيقاف النبيل على حكم التمثيل( قدمه له ال�شيخ الدكتور �شالح بن فوزان الفوزان، وال�شيخ الدكتور 
ربيع بن هادي املدخلي، اأورد خالله �شتة اأدلة على حترمي التمثيل كل دليل اأفرد له ف�شاًل م�شتقاًل واأ�شهب 
التمثيل  بجواز  قالوا  من  اأدلة  على  فيه  رد  بف�شٍل  كتابه  وختم  وحجته.  راأيه  يدعم  ما  ذكر  خاللها يف 

وح�شرها يف ثالثة اأدلة فقط. 
كلية  اإىل  ر�شالة ماج�شتري مقدمة  واأ�شله   ـ  كتابه  الدايل، فقد ذهب يف  االأ�شتاذ حممد بن مو�شى  اأما   
فن  )اأحكام  بعنوان  ـ  الريا�س  يف  االإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  االإمام  جامعة  يف  الفقه،  ق�شم  ال�شريعة 
حكم  مبحث  يف  )2008م(  1429هـ   لعام  الر�شد،  مكتبة  اإ�شدارات  من  االإ�شالمي(  الفقه  يف  التمثيل 
التمثيل اإىل ترجيح جواز التمثيل ب�شوابط �شرعية �شبعة، بعد اأن اأفا�س يف ذكر اأدلة املجيزين من القراآن 

وال�شنة، وكذلك احلال بالن�شبة الأدلة املحرمني مطلقًا.
وقد �شئل ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربين ـ رحمه اهلل ـ عن حكم التمثيل يف   
اال�شتفادة  منه  اإذا ق�شد  التمثيل جائز  باأن  فاأجاب:  الرقم )8561(  فتواه ذات  عدة موا�شع منها يف 
من ال�شجاعة والبطولة وكيفية دخول احلروب وقتال االأعداء، اأو ق�شد منه بيان ما هم فيه من اجلهل 
وال�شرك واخلرافات التي ق�شى عليها االإ�شالم، وال ي�شرنا كفرهم و�شركهم، كما اأفتى ـ رحمه اهلل ـ باأن 
ال باأ�س بالتمثيل الذي يراد منه بيان جهاد ال�شاحلني وبالئهم وعبادتهم و�شالحهم وم�شاهدة بع�س 
ما يقومون به وما اأثروه يف غريهم، ويغتفر التمثيل لذلك، وال ي�شر كون املمثل كاذًبا يف اأفعاله، حيث 
اإنه حكاية عن غريه ملا هو حق و�شدق، واحلا�شرون يعرفون اأنه مثال ل�شيء �شابق، وال �شك اأن ا�شتفادة 
احلا�شرين من التمثيل اأبلغ من ا�شتفادتهم من جمرد �شرد الق�شة بالكالم، فاإن التمثيل ير�شم الواقعة 
يف الفكر ويبقى اأثرها يف الذهن دائًما، وي�شتح�شر هذه الق�شة ويطبقها، اأو يقي�س عليها، ولذلك اأكرث 
النا�س لت�شوروا ذلك وعرفوا ما  اأمام  اإن�شاًنا مّثل بع�شها  اأن  I يف القراآن من �شرب االأمثال، فلو  اهلل 
فيه من االأثر البليغ. واهلل اأعلم. )ن�س الفتوى كاماًل وغريها من الفتاوى حول املو�شوع متاحة يف موقع 
ال�شيخ ابن جربين على االإنرتنت(. اأما �شماحة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ـ رحمه اهلل ـ فمما 
جاء يف اأقواله حول حكم التمثيل يف اإحدى فتاويه يف اإحدى حلقات برنامج )نور على الدرب( املن�شورة 
يف موقعه على االإنرتنت قوله: باأن املمثل الذي يتزيا بزي غري زيه وين�شب نف�شه اإىل غريه كاأن يتزيا بزي 
الن�شاء ويت�شبه بالن�شاء على اأنه فالنة اأو فالنة هذا منكر من جهتني من جهة كذبه، ومن جهة تزييه 
بزي الن�شاء، واهلل حرم على الرجل اأن يبل�س لب�س املراأة، واإن كان التمثيل ل�شخ�س اآخر يتقم�شه ويقول 
اأنا فالن، كاأن يقول: اأنا زوج املراأة فالنة، اأو اأنا اأبوها اأو اأنا اأخوها ولي�س كذلك، اأو اأنا عمر اأو اأنا علي بن اأبي 
طالب اأو اأنا اأحمد بن حنبل اأو اأنا اأبو حنيفة اأو اأنا فالن؛ هذا كذب ال يجوز، هذا تزوير لي�س متثياًل، تزوير، 
الأنه لي�س باأبي حنيفة ولي�س باأحمد ولي�س عليًا ولي�س بفالن، واإذا كان يت�شبه بالكفرة �شار اأكرب واأ�شد، كاأن 

يقول اأنا اأبو جهل اأو اأنا عتبة بن اأبي ربيعة اأو اأنا اأبو لهب، هذا اأقبح الأنه مثل نف�شه بالكافر وكــــــــــــذب =
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الرغم من ذلك، بقي اأحمد ال�شباعي على موقفه املرحب بهم، غري اأنهم �شعوا اإىل 
اإيقاف االفتتاح بحجة ما �شيكون بعد فتح اأبواب امل�شرح، وبالفعل حتقق مق�شدهم 
حيث �شدرت تعليمات ر�شمية قبل العر�س االأول باإيقافه حتى عودة امللك �شعود اإىل 
على  يعر�س  مل  حيث  هذا،  يومنا  اإىل  �شارية  التعليمات  تلك  وظلت  الوطن،  اأر�س 
م�شرح قري�س الأحمد ال�شباعي اأي عمل م�شرحي حتى هذه اللحظة، وبتلك التعليمات 
انق�شى ف�شٌل من ف�شول التغيري اإىل انت�شار منا�شري )يبقى احلال كما هو عليه( 
واإن كان من املحال بقاء احلال دون تغري اأو تغيري، حتى لو اجتهد البع�س يف اإبطاء 
اأن الكاتب علي  اأما تعطيلها فهو م�شتحيل.)1( وتذكر حليمة مظفر  م�شرية التغري، 

اأي�شًا لي�س هو باأبي لهب ولي�س هو بعتبة ولي�س هو باأبي جهل فال يجوز. وبع�س النا�س ال يح�شن معنى   =
التمثيل، يح�شب اأن التمثيل �شرب االأمثال، و�شرب االأمثال اأمر اآخر، �شربها اهلل يف كتابه العظيم يف 

اأ�شياء كثرية مثل قوله جل وعال : زب  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  رب )32( �شورة الكهف، زب ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  رب)112( 
�شورة النحل، ومن اأمثالها االأمثلة التي ي�شربها اهلل اأو ي�شربها ر�شوله × هذه فيها البيان واالإي�شاح 
لالأمة حتى تعرف احلق باالأدلة وبالتمثيل، وهكذا لو قال اإن�شان جلماعة ي�شرب لهم اأمثااًل، مثل الذي 
يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثله كذا للتنفري من العادة ال�شيئة، اأو للرتغيب يف االأعمال 
الطيبة هذا ال باأ�س به هذا �شرب االأمثال لالإي�شاح والبيان، بخالف التمثيل الذي هو تقم�س اإن�شان، 
اأنا فالنة وهو كذب لي�س بفالن وال فالنة، هذا كذب وتزوير ال يجوز واإذا كان ذلك  اأو  اأنا فالن  يقول 
ـ يف برنامج )نور  ـ رحمه اهلل  اأخرى له حني �شئل  اإثمًا. ويف فتوى  واأ�شد  الكفار كان اأقبح  اأ�شخا�س  يف 
على الدرب( عن ال�شينما وامل�شرح وحكم الدخول اإليها من امل�شلم هل هو جائز اأو ال؟ فاأجاب: هذا فيه 
تف�شيل اإذا كان امل�شرح وال�شينما فيها �شيء ينفع امل�شلمني ويوافق ال�شريعة كم�شرح ملا يتعلق ببيان احلق 
ون�شر احلق وبيان ما درج عليه �شلف االأمة ونحو ذلك، اأو �شينما الإي�شاح احلق يف م�شائل تهم النا�س لي�س 
فيه عرٌي وال ف�شاد وال اختالط وال اأغاين وال اأ�شبه ذلك من املنكرات؛ فهذا ال باأ�س اإذا كان خاليًا مما 
حرم اهلل -عز وجل-، واإمنا اأقيم مل�شلحة اإ�شالمية اأو مل�شلحة مباحة كاإبانة �شنعات نافعة اأو اأ�شياء مما 
تهم امل�شلمني وتنفعهم يف دينهم ودنياهم بغري حمذور، من دون اختالط الرجال بالن�شاء، من دون اأغان 
وماله، من دون �شيء حمرم، اأما ال�شينمات املعروفة وامل�شارح املعروفة التي فيها اختالط رجال ون�شاء 
اأو فيها االأغاين واملالهي اأو فيها عري الن�شاء اأو فيها غري ذلك مما حرم اهلل فهذا منكر ال يجوز ، ال 
يجوز دخولها وال امل�شي اإليها وال الر�شا بها هذا يجب اإنكاره«. وبالطبع فهذا القول فيه �شيء من االإبهام 
فيما يتعلق بحكم التمثيل فهو مل يرد ولكن يظهر من االإجابة واحلديث عن ال�شينما وامل�شرح اأنه رحمه 
اإليها وما يدعم ذلك ما ذكره ابنه االأ�شتاذ اأحمد بن باز يف  اأفتوى باجلواز وفق ال�شوابط امل�شار  اهلل 
مقالة له ن�شرتها �شحيفة الوطن يف عددها )3314( بتاريخ 1430/11/7هـ )2009م( بعنوان )امل�شرح 
ال�شعودي2( حيث قال: »مل يكن حديثي يف مقال امل�شرح ال�شعودي حول امل�شرح نف�شه رغم اأن �شماحة 

الوالد ال�شيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه اهلل ـ قد ح�شر عدة م�شرحيات«.
)1(  دون النظر اإىل ماهية التغري لالأح�شن اأو لالأ�شواأ فالنا�س ال ترغبه؛ بل اإن هناك من يف�شل املوت عليه، 
وال �شري يف ذلك خا�شة وقد فـُـطر الواحد منا على الركون اإىل نف�س احلال والنمطية والنفور من التغيري 
منذ الوالدة، وقد قيل اإن �شرخة املولود هي اأوىل عالمات االحتجاج واالعرتا�س على التغيري، فهو قد=
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ح�شن فدعق كتب يف اإحدى مقاالته: »لو قدر مل�شرح ال�شباعي اأن يكون النواة االأوىل 
دورا هاما يف  تلعب  اأن  الوطنية  االأقالم  ت�شتطيع  م�شرحية  بحياة  ننعم  اليوم  لكّنا 

حياة �شعبنا كما هو احلال يف بع�س البالد االأوروبية«.)1(
ما �شردته كان باخت�شار منوذجًا ملا كان عليه الو�شع يف بدايات ن�شاأة امل�شرح 
ال�شعودي وكيف كانت النظرة اإليه، واأظن باأن جتربة ال�شباعي كانت كافية الإجها�س 
=  مكث يف رحم اأمه ت�شعة اأ�شهر، وقد وفرت له جميع �شبل العي�س الرغيد من اأمن ومطعم وراحة وهدوء، 
واأحبه  األفه  الذي  مكانه  من  نـُـقل  ملاذا  بل  انتقل؛  اأين  اإىل  يفكر  ال  فهو  العامل  هذا  اإىل  االنتقال  وعند 
واأم�شى فيه تلك الفرتة الطويلة. ومن هنا نعلم اأن التغيري اأمر �شعب بالن�شبة لنا ورمبا ال ي�شت�شاغ ب�شهولة 
واإن تفاوتت درجات قبوله بيننا من �شخ�س الآخر بح�شب طريقة تفكري كل واحٍد منا وفل�شفته ونظرته اإىل 
هذه احلياة، وهذا االختالف ميكن ح�شره يف ثالثة اأمناط فقط لعلي اأوجزها باخت�شار: النمط االأول: 
�شخ�س موؤمن بالتغيري واالنتقال من حاٍل اإىل حال ويعلم اأن هذا التغيري قد يطال كل �شيء يخ�شه من 
النف�س والزوج والولد واملمتلكات واجل�شد وغريها.. ومع خ�شيته ووجله من التغيري فهو يقف منه موقف 
امل�شتعد املتاأهب من جهة، وموقف من �شيتقبله ولكن وفق �شروط ولي�س ب�شكٍل مطلق. اأما النمط الثاين: 
بعك�س االأول متامًا فهو وكاأمنا مل يعلم ب�شيء ا�شمه تغيري �شوى يف اأموٍر بعينها، ومن هنا فقد ترك احلبل 
على الغارب فلم يح�شن نف�شه وال ولده وان�شغل مبا اختزل التغيري به، وظنه اأهم وهو اخل�شية من التبدل 
من حال الغنى اإىل الفقر فاأم�شى جل وقته يلهث خلف دنياه معززًا موقفه املايل.. اأما النف�س والولد فلم 
يعرهما اهتمامه وهذه النوعية من الب�شر هي من جتلب الف�شاد املجتمعي، اإال من رحم ربك، وهم من 
ينطبق على اأ�شرهم قانون املال والفراغ يولدان االنفالت والف�شاد، وهو يف الغالب حال من تعولهم تلك 
ال�شاكلة، اأما هو فقد ي�شرق وير�شي ويرت�شي ويروج الف�شاد بجميع اأ�شكاله، و�شرور هذا النوع ال تقف على 
اأ�شرهم بل تتعداه اإىل املجتمع برمته، وقد ي�شون بع�شهم اأ�شرته ويعمل على املحافظة عليها بالطريقة 
التي يراها �شليمة، ولكن بالن�شبة الأبناء امل�شلمني فاإنه ال ياأبه بهم. والنمط الثالث: فئة بني االأوىل والثانية 
فهم تعبوا وربوا ووجهوا ولكنهم ال يوؤمنون بالتغري، وكل �شيء يجب اأن يكون كما اأرادوا، وغالبًا ينجحون 
يف املحافظة على ما يريدون، وال يخرتق ح�شونهم التغيري ب�شهولة اإال مع االأبناء، فتاأتي النتائج اأحيانًا 
ب�شكٍل عك�شي، ويعتمد ذلك على قوة �شخ�شية االأب ونف�شية االبن، فاإن كان االبن مطواعًا �شارت االأمور 
كما ينبغي، واإن كان عك�س ذلك مع �شعف االأب اأمامه حدث االنفالت والتغري الرهيب، اأما اإن كان االأب 
قويًا واالبن عنيدًا فينتج عن ذلك �شدامات قد تتطور اإىل اإق�شاء االبن من املنزل، وغالبًا ما ينتج عن 
ذلك كارثة حتل باالبن حيث يكون لقمة �شائغة لرفاق ال�شوء فيوظفونه كما يريدون، وقد تتو�شط االأم 
اأفكر، 1428هـ(  بالنتائج املرجوة. من كتابي )هكذا  الو�شاطات  تاأتي تلك  الغالب ال  وترتجى ولكن يف 

)2007م( مو�شوع بعنوان التغيري، يف ف�شل �شجون وهموم اجتماعية.
)1(  مقتطف من ت�شريح لالأ�شتاذ اأ�شامة اأحمد ال�شباعي، رئي�س حترير �شحيفة املدينة �شابقا يف حديثه عن 
والده اأدىل به لالأ�شتاذة حليمة مظفر �شمن حتقيق بعنوان )دار قري�س للتمثيل الق�ش�شي، قبل 44 عامًا، 
م�شرح ال�شباعي لالأعمال التاريخية يف مكة اأقفله خوف املحافظني من حتوله اإىل ملهى خمتلط( ن�شرته 
�شحيفة ال�شرق االأو�شط يف عددها رقم 9385 بتاريخ 1425/6/21هـ )2004م(، اأما بالن�شبة لت�شمية 
امل�شرح بقري�س فكما يقول اأ�شامة: باأن والده كان ي�شدر حينها جملة حتمل اال�شم نف�شه من دار قري�س 

للطباعة وال�شحافة.
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اأي م�شروع مماثل، فالعمل الثقايف ما مل يحظ بالدعم احلكومي ماديًا ومعنويًا مع 
تذليل كافة ال�شعاب فلن يرى النور، وهذا بالتاأكيد اأحد اأهم اأ�شباب �شعف البدايات 
بالن�شبة للم�شرح يف اململكة، و�شوف اأتو�شع يف ذلك ـ بحول اهلل ـ يف ختام حديثي عن 
امل�شرح، اأما االآن فما زلت اأحتدث عن الرواد حيث ذكرت جتربة اأحدهم واأكرثهم 

مغامرة الذي �شحى باملال واجلهد من اأجل امل�شرح، ولكن مل يكتب له التوفيق. 

على اجلانب االآخر كان هناك من �شبق ال�شباعي، ولكن يف كتابة الن�س امل�شرحي 
عام  الطائف  حمافظة  يف  املولود  �شراج،  اهلل  عبد  ح�شني  واالأديب  ال�شاعر  وياأتي 
1331هـ  )1912م( الذي يعرف باأنه عميد امل�شرح ال�شعودي، كونه �شاحب اأول ن�س 
م�شرحي �شعودي مكتوب عام 1351هـ )1932م( بعنوان )الظامل نف�شه(، اإ�شافة 
1362هـ  عام  منذ  ال�شعودية  يف  ال�شعرية  امل�شرحية  كتبوا  من  اأوائل  من  كونه  اإىل 
)ال�شوق  م�شرحية  )1952م(  1371هـ  عام  ويف  بثينة(  )جميل  بعنوان  )1943م( 

اإليك( وقبلها كتب م�شرحيته ال�شعرية )غرام والدة( ومما جاء يف تلك امل�شرحية:

نحن الن�شاء مــتى ُثرنا لعزتنا
ُنلقي مبن يعتدي بطن االأخاديد

فاإن اأردنا انتقامــًا يا َلِنْقمتنا
واإن وعدنا فيا ُح�شن املواعيـد

واأعمال �شراج كثرية قام االأ�شتاذ عبداملق�شود خوجه، باإ�شدارها �شمن كتاب 
االإثنينية يف ع�شرة جملدات عام 1426هـ )2005م()1(  

وباالإ�شافة اإىل �شراج كان هناك رواد اآخرون للم�شرح منهم: اأحمد عبدالغفور 
العطار الذي األف م�شرحية )الهجرة( عام 1366هـ )1947م( وعبداهلل عبداجلبار 

)1(  من مقالة كتبها الدكتور عاي�س الردادي، بعنوان )ح�شني �شراج �شاعر الوجدان( بتاريخ 1428/2/8هـ 
)2007م( بعد اأيام من وفاة �شراج الذي اأف�شى اإىل ما قدم يف القاهرة بتاريخ 1428/1/29هـ ون�شرت 

تلك املقالة يف العدد 2080 من �شحيفة عكاظ.
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اأ�شدر م�شرحيته )عم �شحتوت( و )ال�شياطني اخلر�س( عام 1373هـ )1954م(، 
وكتب اإبراهيم احلمدان م�شرحية )طبيب بامل�شعاب( عام 1393هـ )1973م(.)1(

اأما الدكتور ع�شام حممد خوقري ، فقد كتب ن�شًا م�شرحيًا بعنوان )الليل ملا 
خلي()2( عام 1389هـ )1970م( ثم كتب حماولة اأخرى بعنوان )ال�شعد وعد(، ومل 
يتم تنفيذها على خ�شبة امل�شرح ب�شب عدم توافر العن�شر الن�شائي، اإال اأنه مت حتويلها 
اإىل م�شل�شل تلفزيوين عام 1402هـ )1982م( ومن اأ�شهر اأبطال ذلك العمل: حممد 
الطويان وبكر ال�شدي ـ رحمه اهلل، وهو من امل�شل�شالت اجلميلة التي ما تزال حتظى 
ب�شعبية كبرية رغم مرور زمٍن طويل جدًا على اإنتاجها. ويقول الدكتور اخلوقري عن 
اأ�شباب طرقه الكتابة امل�شرحية رغم اأنه طبيب ب�شري؟ باأنها تعود اإىل اأن االأدباء 
ال�شعوديني قد طرقوا اأبوابا كثرية من اأبواب االأدب ففكرت اأنه لو جاء دار�س بعد 
خم�شني �شنة اأو مئة �شنة يريد اأن يوؤرخ للعمل الفكري يف الفرتة التي نعي�شها االآن اأو 
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية و بداية النه�شة التعليمية يف اململكة، ف�شيجد اأننا 
قد طرقنا كل اأبواب االأدب عدى باب اأدب امل�شرح، و العامل ينظر  اإىل االأمة  التي 
الن�شائي  العن�شر  اأما عن وجود  ثقل.  لديها  تراث م�شرحي نظرة حمرتمة وذات 
حني  باأنه  فيقول:  املراأة  بتوظيف  ي�شمح  ال  ال�شعودي  امل�شرح  اأن  رغم  ن�شو�شه  يف 
ياأخذ �شريحة من جمتمع فيجب اأن تكون متكاملة، فعلى �شبيل املثال الطبيب الذي 
اإذا اأخذ �شريحة لتحليلها يحر�س اأن تكون �شاملة جلميع اخلاليا التي يتكون منها 
اجل�شم الب�شري، وحني ننظر اإىل الق�شة يف القراآن الكرمي  جند اأنها مل تاأت مفردة 
اأبدًا فتجد نوحًا ولوطًا ـ عليهما ال�شالم ـ وزوجتيهما، ويو�شف ـ عليه ال�شالم ـ و امراأة 
العزيز، وفرعون وزوجته، وحتى داخل البيت اأورد القراآن الكرمي ق�ش�شًا مثل قوله 

)1(  حليمة مظفر، امل�شرح ال�شعودي، بني البناء والتوج�س، نادي الطائف االأدبي ودار �شرقيات يف القاهرة، 
1429هـ )2008م(.

1389هـ  التوزيع،  و  للن�شر  ال�شعودية  الدار  ق�ش�شية،  جمموعة  خلي،  ملا  الليل  خوقري،  ع�شام  د.    )2(
)1970م(.
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-�شبحانه وتعاىل- زب ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   رب)1(، وق�شة نبي اهلل مو�شى  
الكتابة بدون  اأجد �شعوبة يف  اأنا ككاتب  ولهذا  اأر�س مدين؛  ال�شالم - يف  - عليه 
العن�شرين، وقد طلب مني بع�س االإخوان اأن اأكتب م�شرحية دون �شخ�شية ن�شائية 

وحاولت ولكني جهدت وف�شلت.)2( 

باالأ�شتاذ عمر  التعري�س  ال�شعودي  امل�شرح  رواد  يفوتني يف حديثي عن  كما ال 
اجلا�شر، املمثل واملوؤلف واملخرج، �شاحب اأكرث من �شبق يف هذا املجال؛ حيث اأ�ش�س 
م�شرحية  فرقة  اأول  هي  و  امل�شرحية(  جدة  )فنون  فرقة  )1986م(  1406هـ  عام 
اأ�ش�س م�شرحًا خا�شًا حمل  اأول من  يعد  كما  ال�شعودية.  العربية  اململكة  خا�شة يف 
ا�شمه، وكان ذلك عام 1415هـ )1995م(، وهي التجربة االأوىل بعد اأكرث من )35( 
عامًا على جتربة اأحمد ال�شباعي التي اأ�شرت اإليها قبل قليل. كما اأ�ّش�س عام 1423هـ 

)2002م( اأول فرقة م�شرحية �شعودية للطفل.

التلفزيون  عر�شها  العنا�شر  متكاملة  �شعودية  م�شرحية  الأول  بالن�شبة  اأما 
عبد  الفنانون:  باأدوارها  قام  التي  ذهب(  من  )عري�س  بعنوان  فكانت  ال�شعودي 
الرحمن اخلريجي وحمد الهذيل وال�شريف العر�شاوي وح�شن دردير واأحمد الهذيل 

ولطفي زيني.)3( 

النقطة  باأنها  امل�شرحيني  بع�س  والتي ي�شنفها  ال�شعودية  امل�شرحيات  اأهم  اأما 
بعنوان  فكانت  االإعالمي جتاهه  ال�شوء  ت�شليط  وبداية  امل�شرح  احلقيقية النطالق 
اإبراهيم  علي  الفنان  التمثيل:  يف  �شارك  )1979م(  1399هـ  عام  احلظ(  )قطار 
االأ�شتاذ  تاأليف  من  الكنهل،  حممد  والفنان  ـ  اهلل  رحمه  ـ  ال�شدي  بكر  والدكتور 

)1(  من االآية )3( �شورة التحرمي.
)2(  من حوار قدمي اأجراه الكاتب وال�شحفي نا�شر بن عبد العزيز اخلطيب، واأعاد ن�شره يف موقعه على 
االإنرتنت www.nasseralkhatib.com كما ذكر مقتطفات منه يف كتابه )مدخل اإىل درا�شة امل�شرح يف 
اململكة العربية ال�شعودية( �شدر عن مطبوعات املهرجان الوطني للرتاث والثقافة، 1410هـ )1990م(.

)3(  من مقالة بعنوان )مالمح من احلركة امل�شرحية يف اململكة العربية ال�شعودية( لالأ�شتاذ عبد احلي اأبو 
زيد، ن�شرت يف جملة اجلزيرة الثقافية العدد 25 بتاريخ 1424/9/8هـ )2003م(.
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اإبراهيم احلمدان، ومن اإخراج املخرج �شمعان العاين اأحد امل�شرحيني الفاعلني يف 
جمال االإخراج امل�شرحي، وواحد من الذين ال ميكن ذكر تاريخ امل�شرح ال�شعودي دون 
اأن ياأتي ا�شمه يف ال�شياق، حيث يحكي عن تلك امل�شرحية بقوله: لقد كانت مبثابة 
ال�شعودي  للم�شرح  الفعلي  املحرك  فهي  ال�شعودي؛  للم�شرح  احلقيقية  االنطالقة 
املدن  خمتلف  يف  والفنون  الثقافة  جمعية  فروع  من  االآن  ون�شاهده  اإليه  و�شل  وما 
وكذلك فرق مكاتب رعاية ال�شباب، وامل�شرح اجلامعي، واالأندية الريا�شية وغريها، 
)قطار احلظ( كانت نقطة االنطالق التي اأ�شعلت روح التناف�س بني اجلميع، وكانت 
املحر�س للم�شرحيني واملبدعني، كذلك اأوجدت املالحق الفنية وال�شفحات الثابتة 

للفن عموما التي خلقت جيال من نقاد امل�شرح.)1( 
ويقال اإن ما مت طبعه من م�شرحيات يف اململكة )103م�شرحيات( ما بني كتاب 

من�شور خا�س بن�شو�س م�شرحية، اأو م�شرحيات ن�شرت يف مطبوعات دورية.)2(  
الهجري  القرن  من  االأول  العقد  يف  اأنه  فتذكر  مظفر  حليمة  الكاتبة  اأما 
 15 طبعت  التايل  العقد  ويف  م�شرحية،   23 طبعت  امليالدي(  القرن  )ثمانينيات 
م�شرحية، ويف العقد الثالث منه ازدادت املطبوعات امل�شرحية حيث �شدرت )24( 
م�شرحية، وتعزو قلة النتاج االأدبي الدرامي اإىل غياب امل�شرح وثقافته اجلماهريية 
اجتاهات  فكرية حمافظة من  ومعوقات  �شغوطات وحتديات  ووجود  املجتمع،  عن 

دينية رف�شت وجود امل�شرح بال�شعودية.)3(
العثيم مراحل  الكاتب حممد  ال�شعودي بعدة حتوالت ي�شميها  وقد مر امل�شرح 
امل�شرح ويق�شمها اإىل ثالث مراحل، مل يحدد بداية املرحلة االأوىل ولكني اأظن البداية 
رمبا تكون مع ح�شني �شراج يف اخلم�شينات الهجرية )الثالثينيا امليالدية( وهو ما 
اأ�شرت اإليه �شلفًا، ويرى العثيم اأن هذه املرحلة متتد حتى عام 1373هـ )1954م(. 

)1(  حوار اأجرته �شحيفة اجلزيرة مع املخرج امل�شرحي �شمعان العاين ون�شرته يف جزاأين ن�شر االأول منهما 
يف  العدد 10087 بتاريخ 1421/2/7هـ )2000م(.

)2(  املو�شوعة احلرة )ويكيبيديا(
)3(  امل�شرح ال�شعودي بني البناء والتوج�س. )مرجع �شابق(.
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التي امتدت بني عامي 1384هـ )1965م( حتى1391هـ  الثانية  ثم جاءت املرحلة 
)1971م(، وهي الفرتة التي �شهدت م�شرحيات للكبار وال�شغار وكانت تركز على 
الدرو�س االجتماعية ذات الرتاكيب الدرامية الرتويحية مثل م�شرحيات )الغوا�س(، 
و)لك يوم يا ظامل(، و)حرام حرام(، وكانت تقدم عن طريق املدار�س واالأندية. 
املرحلة  اأما  ال�شعوديني.  الكتاب  تاأليف  من  م�شرحيات  بربوز  الفرتة  هذه  ومتتاز 
الثالثة، فتمتد من عام 1392هـ )1972م( وحتى االآن، وقد بداأت باحتفاالت االأندية 
الريا�شية واملدار�س على م�شتوى مناطق اململكة واختيار امل�شرحيات الناجحة ودمج 
بع�شها للدخول يف م�شابقات الفنون امل�شرحية، ومتيزت برتكيز �شديد من االأندية 

واملدار�س على م�شرح الطفل وال�شباب.)1(
وبالطبع حديثي ال�شابق كاأنه يوحي للقارئ اأن ال وجود للن�شاط امل�شرحي على 
االإطالق، وهذا �شحيح بالن�شبة لتجارب امل�شارح اخلا�شة، التي اجه�شت باإيقاف 
م�شرح ال�شباعي، رغم وجود كتابات لن�شو�س م�شرحية واإن كانت قليلة اإال اأنها توحي 
بوجود حراك م�شرحي يغلب عليه االجتهادات الفردية، هذا بالن�شبة لالأفراد، اأما 
علي  االأ�شتاذ  يذكر  فكما  االأمر،  بداية  املدار�س  يف  يعر�س  فكان  الر�شمي  امل�شرح 
ال�شعيد، نقاًل عن خمطوطة درا�شة لالأ�شتاذ عبد الرحمن املقرن بعنوان )بدايات 
بدايات  املقرن  يرجع  حيث  )1978م(  1398هـ  عام  اإىل  تعود  ال�شعودي(  امل�شرح 
حفالت  يف  )1954م(  1373هـ  عام  حوايل  اإىل  اململكة  مناطق  معظم  يف  امل�شرح 
ال�شمر واحلفالت اخلتامية للمدار�س. ولكن الدكتور نذير العظمة يف كتابه امل�شرح 
ال�شعودي، يذكر باأن بداية امل�شرح املدر�شي يف اململكة كانت عام 1348هـ )1929م( 

من خالل ما كان يقدم يف املدر�شة االأهلية بعنيزة.)2(

ختام  يف  م�شرحيًا  حفاًل  اأقامت  بعنيزة  االأهلية  املدر�شة  اأن  ال�شعيد  ويذكر 
العام الدرا�شي، قدمت خالله االأنا�شيد وامل�شرحيات الهادفة وامل�شحكة واخلطب 
)1(  ورقة عمل بعنوان )قراءة يف تاريخ امل�شرح ال�شعودي( قدمها الكاتب االأ�شتاذ حممد بن عبد اهلل العثيم، 

عام 1421هـ )2000م( يف ندوة امل�شرح ال�شعودي �شمن فعاليات مهرجان اجلنادرية ال�شاد�س ع�شر.
)2(  علي بن عبد العزيز ال�شعيد، امل�شرح املدر�شي و دوره يف تاأ�شيل االنتماء الوطني لدى الطفل، 1419هـ 

)1998م(.
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احلفل  ذلك  يف  قدمت  التي  التمثيليات  اأبرز  ومن  والنرثية  ال�شعرية  واملناظرات 
م�شرحية )بني جاهل ومتعلم( وهي عبارة عن مناظرة يف ف�شل العلم على اجلهل 
مثل دور املتعلم  اإبراهيم الوا�شل، و دور اجلاهل  اإبراهيم ال�شويان. كما اأقامت نف�س 
املدر�شة حفاًل عام 1355هـ )1936م( �شرفه جاللة امللك عبد العزيز ـ يرحمه اهلل ـ 
قدمت فيه العديد من امل�شرحيات املدر�شية مثل م�شرحية  )ك�شرى والوفد العربي( 
والدار�شني(.وي�شيف  )ال�شاهي  بعنوان  �شامتة  وم�شرحية  )االأعمى(  وم�شرحية 
حفالت  تقيم  كانت  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املدار�س  من  العديد  باأن  ال�شعيد: 
مدر�شية يف نهاية العام الدرا�شي من كل عام مثل مدر�شة النجاح باملدينة املنورة يف 

عام 1354هـ )1935م(، وكذلك مدار�س الفالح عام 1355هـ )1936م(. 
ثم ات�شع نطاق الن�شاط امل�شرحي بعد ذلك حيث تاأ�ش�شت يف مكة املكرمة جماعة 
امل�شامرات االأدبية وهي عبارة عن احتاد ثقايف بني طالب املعهد العلمي ال�شعودي 
وطالب مدر�شة حت�شري البعثات تنظم هذه اجلماعة الن�شاط الثقايف يف كل اأ�شبوع 
وتقيم حفالت �شهرية و�شنوية تقدم فيها امل�شرحيات والتمثيليات الهادفة. كذلك 
الن�شاط امل�شرحي يف تلك الفرتة،  االأيتام يف مكة املكرمة كانت تقيم  مدر�شة دار 
تنظيم احلفالت  االأهلية يف  واملدر�شة  االأجنال  برزت مدر�شة  الريا�س  ويف مدينة 
امل�شرحية امل�شرتكة واملنف�شلة. تلك االأن�شطة الر�شمية امل�شتتة ان�شوت حتت مظلة 
اأ�شبح  عام 1373هـ )1954م( حيث  والتعليم( يف  الرتبية  )وزارة  املعارف  وزارة 
الريا�شية  الرتبية  اإدارة  عليه  ت�شرف  ر�شميًا  ن�شاطًا  املدر�شي  امل�شرحي  الن�شاط 
ويتبعها  املدر�شي  للن�شاط  العامة  االإدارة  اإىل  بعد  فيما  التي حتولت  واالجتماعية، 
ق�شم الن�شاط امل�شرحي الذي حتول يف عام 1404هـ )1984م( اإىل ق�شم الن�شاط 

الثقايف.)1( 
غري  فهو  منا�شبات،  م�شرح  اأنه  اإال  وجوده  رغم  املدر�شي  فامل�شرح  وباخت�شار 
م�شتمر ورمبا ين�شاأ م�شرح متكامل ويجهز بكافة التجهيزات الالزمة وال ي�شتخدم 

)1(  كتاب امل�شرح املدر�شي )مرجع �شابق(
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بع�س  اأن  موؤخرًا  الحظت  كما  امل�شرحي،  الن�شاط  ختام  عند  العام  يف  مرة  �شوى 
اإىل  الدرا�شي  للعام  اأن�شطتها  ختام  يف  امل�شرحيات  تقدمي  عن  ان�شرفت  املدار�س 

تقدمي االأنا�شيد والكلمات واالأوبريتات ال�شعرية االإن�شادية.
اأما بالن�شبة للم�شرح اجلامعي الذي يعود اإىل ت�شعينيات القرن الهجري املن�شرم، 
العرو�س  بع�س  تقدمي  على  اجلامعات  بع�س  اأقدمت  حني  امليالدية(  )ال�شبعينات 
امل�شرحية، فاهتمت جامعة امللك �شعود بتقدمي امل�شرح املتنوع الذي يقدم الواقعية 
�شعود  بن  االإمام حممد  الفنية وكذلك حماوالت جامعة  املدار�س  وباقي  والرمزية 
اال�شالمية يف بلورة وظهور امل�شرح اال�شالمي، وهكذا احلال مع اجلامعات االأخرى 

مثل جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.)1( 
اأما طبيعة تلك االأعمال فقد ات�شمت بالب�شاطة وكان معظمها تاريخية ح�شبما 
يذكر الفنان نا�شر الق�شبي، الذي يقر باأنه دخل جامعة امللك �شعود وحتديدًا كلية 
امل�شرح  امل�شرح اجلامعي كان جزءًا من  اأن  اإىل  وي�شري  امل�شرح)2(،  ب�شبب  الزراعة 
النمطية  بتوا�شع االإمكانات. وقد حاول تغيري  ال�شعودي يف بداياته، وي�شرتك معه 
ال�شائدة يف ذلك الوقت الذي كانت امل�شرحيات فيه تركز على االأعمال التاريخية 
التي األفها امل�شاهد، واإدخال مادة جديدة خمالفة لل�شائد، حيث قام باإدخال ن�شو�س 
مثل  فيها  تعر�س  التي  االأوىل  املرة  وهي  ال�شعودي،  اجلامعي  امل�شرح  يف  �شك�شبري 
تلك االأعمال على خ�شبة امل�شرح اجلامعي، وهذا اأدى اإىل امتعا�س بع�س املح�شوبني 

)1(  عبدالرحمن فهد اخلريجي، ن�شاأة امل�شرح ال�شعودي، جمعية الثقافة والفنون، الريا�س، 1406هـ )2005م(.
)2(  انطلق م�شرح جامعة امللك �شعود عام 1394هـ )1974م( وما يزال حتى االآن، وهو االأن�شط بني م�شارح 
اجلامعات ال�شعودية وتربز جهوده حتى يف التوا�شل االإعالمي املبذول حيث له قنوات ات�شال من خالل 
موقع اليوتيوب على الرابط  http://www.youtube.com/Masra7iyومن خالل موقع الفي�س بوك، 
با�شم )نادي امل�شرح( باالإ�شافة اإىل التوا�شل اجليد مع ق�شم االإعالم باجلامعة ومع اجلهات ذات العالقة 
كجمعية الفنون واأمانة الريا�س وغريها وقد جرى تكرمي القائمني عليه من قبل وزارة الثقافة واالإعالم 
يف احتفاالت يوم امل�شرح العاملي لعام 1431هـ )2010م(. وقد �شدر يف �شهر جمادى االآخرة 1431هـ 
دورية  �شعود، )وهي جملة  امللك  م�شرح جامعة  لنادي  التابعة  دراما  االأول من جملة  العدد  )2010م( 
ت�شدر نهاية كل ف�شل درا�شي(، ويكفي هذا امل�شرح فخرًا اأن يكون نقطة انطالق اأبرز املمثلني ال�شعوديني 
ويف مقدمتهم: الدكتور بكر ال�شدي ـ رحمه اهلل ـ وعبد اهلل ال�شدحان، ونا�شر الق�شبي، والدكتور را�شد 

ال�شمراين، ويو�شف اجلراح، وغريهم كثري.
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التغيري، فكانت ردة الفعل  التيار املحافظ الذين مل ير�س بع�شهم مثل ذلك  على 
منفرد  دور  يف  امل�شرحيات  اإحدى  )الق�شبي(  اأدائه  اأثناء  باالأذان  اأحدهم  بقيام 
)مونودراما( وي�شيف باأن امل�شرح اجلامعي »اختطف« بعد جيله؛ فال مو�شيقى وال 

دراما حقيقية.)1(
يف  بامل�شرح  املعنيني  قبل  من  تبذل  جهود  ال  اأن  يظن  رمبا  كالمي  يقراأ  ومن 
اململكة، ورمبا اأرجع االإخفاق اإليهم وحدهم، واحلقيقة ـ وبكل جترد ـ اأن امل�شرحيني 
يبذلون  فهم  �شدق  وبكل  ال�شعودي،  امل�شرح  على  املطبق  التقهقر  هذا  من  بريئون 
تلك  ولكن  الفن،)2(  هذا  وحمبي  الهواة  من  تقريبًا  جلهم  اأن  رغم  خارقة  جهودًا 
)1(  من حوار اأجراه املذيع �شعود الدو�شري يف برنامج نقطة حتول وعر�س على �شا�شة )اإم بي �شي( يف �شهر 

�شعبان 1431هـ )2010م(.
)2(  يذكر املخرج امل�شرحي االأ�شتاذ �شمعان العاين اأن عددًا كبريًا من امل�شرحيني العرب يعرتفون باأن جوائز 
املهرجانات بجب اأن تعطى للمملكة دون منازع؛ الأنهم ال يت�شورون اأن يكون هناك م�شرح يف ظروف غري 
العنا�شر، وال تتوافر امكانات االإبداع امل�شرحي، واجلميع هواة ولي�شوا حمرتفني،  �شليمة وغري مكتملة 
ن�شر يف �شحيفة اجلزيرة  تواجده. )حوار  وا�شتمرار  اإيجاد م�شرح  اأجل  ال�شخر من  ومع هذا ينحتون 
يعمل  التي  فالبيئة  حقيقية  ال�شهادة  هذه  اأن  واأرى  )2000م(.  1421/2/14هـ(  بتاريخ   10094 العدد 
اأقل بكثري  واإن كان  االإطالق وغري م�شجعة ومع ذلك فما يقدم  لدينا غري �شحية على  امل�شرحيون  بها 
جدًا من الطموح اإال اأنه ي�شتحق االإ�شادة؛ ن�شبة للظروف املحيطة واملتاحة التي اأوجزت يف حديثي عنها 
ومل اأ�شهب، واإال فاأهل امل�شرح يعلمون الكثري، وك�شواهد على البيئة غري اجليدة التي يعي�شها امل�شرحيون 
والتي ت�شبب اأوىل حاالتها يف ا�شت�شالم اأحمد ال�شباعي وتخليه عن م�شروعه الذي تطرقت اإليه، رغم ما 
تكبده من خ�شائر مالية. اإ�شافة اإىل هجرة الفنانني الكبار من اأمثال الق�شبي وال�شدحان وغريهم خ�شبة 
اأ�شت�شهد مبا  ولعلي  الفنون،  النوع من  التي حتف هذا  البيئة غري اجليدة  اإىل  واإرجاعهم ذلك  امل�شرح 
ذكره الق�شبي يف حوار جرى معه يف برنامج نقطة حتول عر�شته قناة )اإم بي �شي( يف �شعبان 1431هـ 
)2010م( حيث يذكر باأنه قدم منذ 15 �شنة مع ال�شدحان ورا�شد ال�شمراين م�شرحية با�شم »قرمو�س 
وطرطو�س« لالأطفال، وي�شيف: طفنا بها اململكة كلها، وفوجئنا بعدم وجود اجلمهور ذات مرة يف اإحدى 
اإكمال  عدم  وقتها  وقررنا  الدخول،  من  االآباء  يتمكن  فلم  البنات،  منع  مت  اأنه  وعرفنا  ف�شاألنا  املدن، 
امل�شرحية«. واإن كنت اأظن باأن مثل تلك احلادثة ال تعفي الق�شبي وال غريه وال تربر لهم هجرة امل�شرح، 
اأوردها فقط ك�شاهد على ما يدور خلف كوالي�س امل�شرح من معوقات ال يراها امل�شاهد العادي.  ولكني 
باالإ�شافة اإىل ذلك ما جرى يف �شهر ذي القعدة 1427هـ )2006م( قبل عر�س م�شرحية )و�شطي بال 
اعتلى جمموعة من  اليمامة، حيث  كلية  االأول يف  الثقايف  االأ�شبوع  كانت جمدولة �شمن  التي  و�شطية( 
مثريي ال�شغب خ�شبة امل�شرح وحاولوا االعتداء على املمثلني، ولوال تدخل رجال االأمن يف الوقت املنا�شب 
حلدث ما ال حتمد عقباه. ويذكر اأحد اأبطال امل�شرحية الفنان اإبراهيم احل�شاوي: باأنه هوجم و�شتم من 
قبل اأحد االأ�شخا�س يف عر�س �شابق لنف�س امل�شرحية، ولكنه مل يتوقع اأن ي�شل االأمر اإىل االعتداء املبا�شر 
واإيقاف امل�شرحية، ويربر تلك الت�شرفات باأنها حماولة الإف�شال املهرجان من قبل اأ�شخا�س �شد كل ما هو 

ثقايف اأو ح�شاري اأو جميل، فلو كانوا ميلكون مبداأ النتظروا امل�شرحية حتى تنتهي ثم بعدها ليبدوا =
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اجلهود اأ�شبه ما تكون ببداية كرة القدم لدينا حني كان الالعب م�شتعدًا اأن يدفع 
من جيبه اخلا�س يف �شبيل اإجناح فريقه، حتى قي�س اهلل لهم من اهتم بهم وو�شعت 
امليزانيات ال�شخمة وقبل كل ذلك االهتمام الر�شمي من اأعلى �شلطة يف هذه البالد، 
باالإ�شافة اإىل االهتمام االإعالمي الرهيب كل ذلك اأدى اإىل نتائج طيبة رغم اأنها 
اأقل من الطموح، ولكن ن�شتطيع القول اأن لدينا ريا�شة يف اململكة رغم اأننا مل نحقق 
وراء  واللهث  املتابعة  من  اجلماهري  مينع  مل  وهذا  واحدة،  ذهبية  اأوملبية  ميدالية 
الفرق للت�شجيع واملوؤازرة وا�شتمتاع امل�شاهد مبا يقدم ب�شكل عام رغم اأن املكت�شبات 

اأقل من املاأمول ـ كما اأ�شلفت. 

امللفت  التغري  ذاك  عليهم  يجر  مل  االآن  وحتى  زالوا  فما  امل�شرحيون  اأما 
لالنتباه فحا�شرهم لي�س بعيدًا عن بدايات اأ�شالفهم، من حيث الدعم واالحتفاء 
تبذل وحماوالت  اأن هناك جهودًا  القول  يتعار�س مع  االإنتاج، وهذا ال  وحتى كمية 
التي  الريا�س  اأمانة  تاأتي  ر�شمية  جهات  من  ـ  ا�شتحياء  على  ـ  مدعومة  للت�شحيح 
تكون  اأن  يفرت�س  جهات  لت�شبق  الكامل  املبا�شر  بالدعم  لها  عالقة  ال  اأن  يفرت�س 
�شباقة وتتخذ اإجراءات ت�شحيحية حقيقية وتلك اجلهات تتمثل يف ثالث: )وزارة 
تت�شافر  مل  وما  العايل(  التعليم  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  واالإعالم،  الثقافة 
جهود تلك اجلهات مع اال�شتعانة بجهات اأخرى كاالأمانات البلدية لت�شهيل ال�شعاب 
وتقدمي كافة امل�شاعدات للمعنيني، فلن يتغري حال امل�شرح، وهذا ال يعني اأن تتوىل 
اأمني  واأخ�س  ال�شكر،  لها بجزيل  اأتقدم  اأن  التي يجب  البلدية كل �شيء،  االأمانات 

انتقاداتهم اإن كان لديهم انتقاد، ولكن عن طريق احلوار ولي�س العنف وتك�شري امل�شرح والديكور ومهاجمة   =
املمثلني واجلمهور. اأما عميد كلية اليمامة وموؤلف امل�شرحية الدكتور اأحمد العي�شى فيذكر باأنهم حاولوا 
اإيقاف امل�شرحية بحجة ت�شمينها املو�شيقى، اأو ب�شبب ما نقلته بع�س و�شائل االإعالم ومواقع االإنرتنت اأن 
امل�شرحية تت�شمن ح�شورًا رجاليًا ون�شائيًا، على الرغم من اأن احل�شور الن�شائي كان منف�شاًل متامًا عن 
الرجال كالعادة يف مثل هذه املنا�شبات. )تناقلت و�شائل اإعالمية خمتلفة تلك الواقعة، ونقلت �شيئًا مما 
اأورده موقع العربية نت الذي نقل عن �شحف اجلزيرة، وعكاظ، والوطن( وهذه احلوادث التي اأوردتها 
باإيجاز اأعدها �شواهد على ما يتعر�س له امل�شرحي ال�شعودي وكدليل على اأن البيئة غري �شاحلة لالإبداع، 
وما مل يتم ا�شت�شالح االأر�س وتهيئتها لتقدمي عمل م�شرحي يليق باملجتمع ال�شعودي، واإال فاإن الظروف 

احلالية لن يتمخ�س عنها اأكرث مما نرى.
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اآل مقرن، الذي  منطقة الريا�س االأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن عياف 
اأدين له بالف�شل اأن جعل يل والأبنائي)1( متنف�شًا غري منتزهات )�شحاري( الثمامة، 

التفكري بعقالنية،  الكلمة، )قبل  تلك  ب�شبب  الوجوه  تتمعر )قلة( من  اأ�شرتي! وقد  لو قلت  اأمتنى هنا    )1(
ما  اأقول حقيقة  ولكني  اأقول(  ما  �شتقبل  فاأظنها  اجلاد  التفكري  بعد  اأما  ال�شالفة،  االأدجلة  وبعيدًا عن 
املانع من ذلك، خا�شة يف مثل القاعة الكربى يف مركز امللك فهد الثقايف، ميكن معها تخ�شي�س مكان 
للن�شاء، بحيث تخرج االأ�شرة باأكملها وت�شاهد امل�شرحية وتعود معًا تناق�س وتتندر على بع�س ما جاء يف 
الذكور  اأجده يعرتي مالمح بقية اال�شرة حني ندخل نحن  اأف�شل من احلزن الذي  م�شاهداتهم، وهذا 
ن�شحك ونتندر على ما �شاهدنا ليلة االإجازة االأ�شبوعية، بينما ن�شفنا ي�شع يده على خده فال هو بالذي 
خرج ليرتفه، وال حتى ظفر مبعية بقية اأ�شرته ي�شامرهم ولو بني جدران املنزل، وحديثي هذا لي�س فيه 
تكلف فقد ح�شرت واأ�شرتي دورات وندوات معًا، الرجال يف مكان منف�شل عن الن�شاء، وذهبنا اإىل املطعم 
معًا وبجانبنا اأ�شر مثلنا، وركبنا الطائرة معًا طفنا بالبيت احلرام معًا، فا املانع اأن نح�شر م�شرحية معًا 
حتكي همومنا وت�شهم يف حل م�شاكلنا وترينا كاأ�شرة واحدة اأن ما يدور على خ�شبة امل�شرح، هي نف�س 
املواقف التي عاي�شناها اأجاد بع�شنا يف حلها بينما اآخرون قد ت�شعفهم تلك العرو�س يف االرتقاء بطرق 
املعاجلة. واأنا اأكتب هذه االأحرف على يقني من وجود بع�س من يختلف معي ولكني اأطلب منهم التفكري 
باأن ح�شور  والظن  لها،  ال حقيقة  وماآالت  واهية  اأفكار  واجرتار  العواطف  عن  بعيدًا  وعقالنية  مبنطق 
االأ�شرة مل�شاهدة العر�س امل�شرحي �شيقود اإىل مهالك، و�شيفتح اأبوابًا للف�شاد ال حدود لها. واأنا اأجزم اأن 
اأي عمل يكون مقرونًا بال�شوابط والتوعية �شينجح ال حمالة، اأما من يعرت�س ملجرد االعرتا�س فاأن�شحه 
بدرا�شة املو�شوع ب�شكٍل متاأٍن وعقالين بعيدًا عن االأحكام امل�شبقة، ثم يربز مكامن اخللل يف ح�شور االأ�شر 
اإىل امل�شارح ح�شب ال�شوابط ال�شرعية، ودون اإخالل باإي منها، اأما من يقول باأن مثل هذه االأمور من باب 
الت�شلية والعبث وم�شيعة الوقت، فاأقول هذا راأيك ومن حقك ا�شتغالل وقتك بالطريقة التي تنا�شبك، اأما 
االآخرون فمن حقهم عي�س حياتهم وممار�شة ما ي�شاوؤون والرتفيه عن اأنف�شهم بالطريقة التي تنا�شب، اإن 
مل يكن هناك حماذير �شرعية، خا�شة واأن حكم التمثيل بعمومه من االأمور التي رجح يف حكمها االإباحة 
التي ترى حرمتها، وقد حتدثت عن ذلك يف هوام�س �شابقة ب�شكل  االآراء  الرغم من وجود بع�س  على 
اأن ح�شور االأ�شر )رجال ون�شاء(  فيه �شيء من التف�شيل لتو�شيح ال�شورة كاملة يف هذه امل�شاألة. كما 
للفعاليات واالأن�شطة املباحة كاملعار�س واالأ�شواق واملهرجانات وغريها من االأمور امل�شلم بجوازها، وفق 
�شوابط �شرعية وا�شحة وحمددة ومتزنة. وقد �شئل �شماحة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازـ  رحمه 
اهلل ـ يف برنامج )نوٌر على الدرب( عن ال�شينما وامل�شرح وحكم الدخول اإليها من امل�شلم هل هو جائز اأم 
ال؟ فاأجاب رحمه اهلل اإجابة من�شورة على موقعه على االإنرتنت ن�شًا و�شوتًا بقوله: »هذا فيه تف�شيل اإذا 
كان امل�شرح وال�شينما فيها �شيء ينفع امل�شلمني ويوافق ال�شريعة كم�شرح ملا يتعلق ببيان احلق ون�شر احلق 
وبيان ما درج عليه �شلف االأمة ونحو ذلك اأو �شينما الإي�شاح احلق يف م�شائل تهم النا�س لي�س فيه عرٌي وال 
ف�شاد وال اختالط وال اأغاين وال اأ�شبه ذلك من املنكرات؛ فهذا ال باأ�س اإذا كان خاليًا مما حرم اهلل -عز 
وجل-  واإمنا اأقيم مل�شلحة اإ�شالمية اأو مل�شلحة مباحة كاإبانة �شنعات نافعة اأو اأ�شياء مما تهم امل�شلمني 
وتنفعهم يف دينهم ودنياهم بغري حمذور من دون اختالط الرجال بالن�شاء من دون اأغاين ومالهي من 
فيها  اأو  ون�شاء  رجال  اختالط  التي فيها  املعروفة  وامل�شارح  املعروفة  ال�شينمات  اأما  حمرم،  �شيء  دون 
االأغاين واملالهي اأو فيها عري الن�شاء اأو فيها غري ذلك مما حرم اهلل فهذا منكر ال يجوز؛ فال يجوز 
دخولها وال امل�شي اإليها وال الر�شا بها هذا يجب اإنكاره«. فاملانع اإذًا من ح�شور االأ�شرة لتلك امل�شرحيات 

وفق ال�شوابط ال�شرعية التي تكفل عدم الوقوع يف املحاذير.
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واملطاعم، ومالعب كرة القدم، حيث قامت اأمانة الريا�س م�شكورة بتنظيم عدٍد من 
امل�شرحيات اجلميلة التي كانت حمل تقدير جميع احلا�شرين الذين اأبدوا ردة فعل 
جيدة من خالل ح�شورهم وتفاعلهم، بل اإين ال اأبالغ حني اأقول اإن بع�س امل�شرحيات 
املعرو�شة، مل اأمتكن وغريي كثري من ح�شورها؛ ب�شبب امتالء قاعة العر�س، وتخيل 
اأنك تتكلم عن قاعة االحتفاالت الكربى يف مركز امللك فهد الثقايف التي ت�شتوعب 
حوايل ثالثة اآالف �شخ�س، وكيف �شيكون �شعور املمثل حني يقدم عر�شه اأمام هذا 
اأو حتى ربعه، وذاك احل�شور يعود اإىل �شبب رئي�شي يتمثل  اأو لنقل ن�شفه،  العدد 
يف احلملة االإعالنية املنظمة التي ت�شبق كل م�شرحية لدرجة ال متر يف اأٍي من طرق 
الريا�س اإال وجتد ما ي�شري اإىل وجود العر�س امل�شرحي، الذي جتد معه متعة تخرج 
بعدها ولديك �شعوٌر بالر�شا اأن الن�شف �شاعة التي اأم�شيتها يف الطريق من اأق�شى 
�شمال الريا�س اإىل املركز يف اأق�شاه الغربي مل تذهب هباء، واأن ما �شاهدت من 
عر�س ي�شتحق اأكرث من ذلك، خا�شة واأن تلك العرو�س جمانية ومدعومة بالكامل 
اإيجاد متنف�س الأهايل  من اجلهة املنظمة؛ من باب لي�س ت�شجيع امل�شرح فقط، بل 
مدينة الريا�س، واأجدين اأكرر ال�شكر مرة اأخرى الأمانة الريا�س على تلك اجلهود. 

وامل�شرحيون ي�شتحقون هذا االحتفاء رغم اأنه ال ي�شبع النهم وال يوازي اجلهود 
املبذولة منهم املتمثلة بع�شرات الفعليات التي ينظمونها ما بني م�شرحيات، ولقاءات، 
جمعيات  تبذله  وما  كثري،  وغريها  ودورات،  وم�شابقات،  عمل،  وور�س  وندوات، 
الثقافة والفنون يف معظم مناطق اململكة، باالإ�شافة اإىل ما تبذله جمعية امل�شرحيني 
ال�شعوديني،)1( ولكن اأقول لهم اإن اليد الواحدة ال ت�شفق، وما مل تتكاتف اجلهات 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  واالإعالم،  الثقافة  �شلفًا )وزارة  اإليها  اأ�شرت  التي  الثالث 
اأن  من  الرغم  وعلى  قائمة،  اململكة  يف  للم�شرح  يقوم  فلن  العايل(  التعليم  وزارة 

)1(  مت تاأ�شي�س اجلمعية يف بتاريخ 1428/11/26هـ )2007م( حني وافق معايل وزير الثقافة واالإعالم على 
اإن�شائها، عقب اجتماع اجلمعية التاأ�شي�شية واإقرار الالئحة االأ�شا�شية للجمعية. )وكالة االأنباء ال�شعودية(. 
وقد قررت اجلمعية اعتبار يوم التاأ�شي�س يومًا للم�شرح ال�شعودي، يقدم خالله بع�س االأن�شطة امل�شرحية. 

)�شحيفة اليوم، و�شحف اأخرى(.
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هناك من يقول اإن امل�شرحيني يتحملون اجلزء االأكرب من ركود امل�شرح ال�شعودي، 
تكن  مل  اإن  جدًا،  �شئيلة  االإخفاق  يف  ون�شبتهم  االأ�شوات،  تلك  مع  اأختلف  اأين  اإال 
الرئي�شيني )موؤلف، ممثل، خمرج(  الثالثة  االأطراف  فامل�شرحي خا�شة  معدومة؛ 
يكفي منهم ما يبذلونه من جهود الإجناح العر�س، ولي�س مهمتهم اإ�شهار العر�س، 
اأثقل عليهم  فلي�س  امل�شرح  اأطراف  اأما  تلك اجلهات فقط،  تتحمله  العر�س  وعدم 
من تقدمي عر�س ال يح�شره اإال اأعداد قليلة جدًا، فال يكفي اجلهد املبذول، والعرق 
والتعب، والرهبة، ثم خيبة االأمل بوجود قلة من املتابعني، وفوق ذلك كله يحملون 
م�شوؤولية االإخفاق، وهذا واهلل لي�س من االإن�شاف، ولو وجدت جهة تدعم كما تفعل 
اأمانة مدينة الريا�س ل�شاهدت واقع امل�شرح لدينا ب�شكٍل اأف�شل، رغم اأن االأمانات 

لي�س مطلوبًا منها ذلك كما اأ�شلفت. 
اأما اإن اأردنا م�شرحًا يليق باملجتمع ال�شعودي يطرح همومه ويعاجلها من خالل 
خ�شبة امل�شرح فيجب اأن تبذل جهود ال اأقول جبارة، بل جادة و�شادقة، وعارفة ولعلي 
ال�شعودي من  بامل�شرح  االرتقاء  اأردنا  اإن  اأراها مهمة  التي  املقرتحات  بع�س  اأ�شوق 
خالل متابعتي ال�شخ�شية، وبالتاأكيد اأن املعنيني لديهم اآراوؤهم املحتجزة بانتظار 

من ي�شغي �شمعه اإليها.
اأو  اأو املمثلني،  اأهمية دعم وزارة االإعالم الأطراف امل�شرح �شواء املوؤلفني،  1 .
املخرجني، وغريهم وا�شتحداث وظائف يف كل منطقة من مناطق اململكة 
بحيث تكون هناك فرق م�شرحية متفرغة لهذا العمل، وقادرة على التنقل 

بني املناطق لتقدمي عرو�شها دون معوقات.

الذي  للدور  العايل،  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  وزارتي  ا�شت�شعار  �شرورة  2 .
ميكن اأن يقدمه امل�شرح للمجتمع، وو�شع اخلطط التي ت�شمن تثقيف املجتمع 
باأهمية امل�شرح، وبيان دوره، وال ميكن اأن يتاأتى ذلك اإال من خالل اإدخال 
بع�س املقررات الدرا�شية املتعلقة بامل�شرح، اأو على االأقل اإدراج بع�س املواد 
على �شكل ف�شول �شمن املقررات الدرا�شية خا�شة مقررات اللغة العربية 
بالن�شبة للمرحلتني املتو�شطة والثانوية، اأما على اجلامعات فمن املهم فتح 
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اأق�شام تعنى بالفنون امل�شرحية، مع دعم الن�شاط امل�شرحي ليكون على مدار 
العام ومتاحًا لعامة النا�س ولي�س حكرًا على طلبة اجلامعة فقط، واالأهم 
بذل اجلهود الالزمة للتعريف باالأن�شطة امل�شرحية ومواعيدها بحيث ي�شهل 

الو�شول اإىل املعلومة كما ي�شهل ح�شور الفعالية اإن وجدت.
تكون  ال�شباحية  الفرتة  يف  م�شرحية  عرو�س  تقدمي  كله  ذلك  من  االأهم  3 .
متاحة للجميع ويح�شرها طلبة اجلامعات واملدار�س ب�شكٍل منتظم؛ وذلك 
فيه �شمان اإجناح العرو�س من خالل التواجد، وم�شاهدة الطلبة عرو�شًا 
تطبيقية ملا تعلموه، كما ميكن اأن تقدم تلك العرو�س يف الفرتة امل�شائية يف 

االإجازات االأ�شبوعية والف�شلية. 

ثالثًا: التلفزيون والقنوات الف�سائية:
مل يكن التلفزيون يف منت�شف القرن الهجري املا�شي )الثالثينات امليالدية( 
�شوى حدث تكنولوجي، ولكن مع توايل االأيام ومعرفة النا�س لهذه التقنية حتولت 
اإىل و�شيلة جماهريية متار�س تاأثريًا ال مثيل له يف حياتنا اليومية، حيث بداأ البث 
التلفزيوين يف عام 1349هـ )1930م( وكان عبارة عن جتارب ا�شتمرت حتى عام 
الواليات املتحدة  اأول بث منتظم يف بريطانيا تبعتها  1355هـ )1936م( حني بداأ 

عام 1358هـ )1939م(.)1( 
الحظوا  ولكن  التلفزيون  بدايات  حول  معلومات  ب�شرد  اأ�شتفي�س  اأن  اريد  ال 
معي متى بداأ البث الفعلي للبث التلفزيوين يف الواليات املتحدة مقارنة ببداية بث 
التلفزيوين ال�شعودي عام 1385هـ )1966م(، فخالل تلك املدة التي امتدت اإىل ما 
يقارب ثالثني عامًا مل يكن جميع �شكان اململكة حمرومني من تلك التقنية بل كان 
اأول دولتني عربيتني  العراق  اململكة مع  اإليها وهذا ما يجعل  �شبقت  هناك مناطق 
اأدخلتا البث التلفزيوين، واإن كان يف اململكة مقت�شرًا على املنطقة ال�شرقية فقط 

حيث مقر البث التلفزيوين ل�شركة اأرامكو.

والن�شر  للطباعة  العربية  النه�شة  دار  االت�شال يف عامل متغري،  وق�شايا  التلفزيون  العبد اهلل،  د. مي    )1(
والتوزيع، القاهرة، 1426هـ )2005م(.
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هارولد  االأمريكي  اقرتح  1376هـ )1957م( حني  عام  اإىل  البث  بداية  وتعود 
اأحوال  وتفقد  اأرامكو  مرافق  لزيارة  ب�شنتني  قبلها  انتدب  قد  كان  الذي  تالبوت 
باإن�شاء  اأخرى  اأمور  �شمن  فاأو�شى،  احتياجاتهم،  وتلم�س  االأمريكيني  موظفيها 
اأرامكو �شرعان ما طورت الفكرة لت�شبح الفكرة موجهة  حمطة تلفزيونية، اال ان 
باللغة  بثها  خالل  من  ذلك  ويتاأكد  االأجنبي،  املوظف  ولي�س  املواطن  اإىل  اأ�شا�شًا 
اأرامكو  العربية. ويذكر الدكتور عبداهلل املدين يف كتابه حول هذا املو�شوع)1(: اأن 
�شعت لتعزيز دورها االإعالمي والثقايف باملنطقة عن طريق اإن�شاء هذه القناة، التي 
تبث من الظهران ويغطي اإر�شالها كافة اأرجاء املنطقة ال�شرقية من ال�شعودية)2(، 
باالإ�شافة اإىل عدد من دول اخلليج، وكانت تهدف من تلك املحطة اإىل ثالثة اأمور 

رئي�شية متثلت فيما يلي: 

و�شوره  واحل�شارة  املدنية  ومظاهر  الع�شر  باإجنازات  املجتمع  تثقيف  اأواًل: 
بوعي  االرتقاء  مع  واكت�شافات  واإجنازات  حراك  من  عوامله  يف  يدور  وما  االأخرى 
امل�شاهد جلهة قواعد ال�شالمة والنظافة وكل ما يقيه من �شرور االإ�شابة بالعاهات 

واالأمرا�س.

�شوى  الرتفيه  اأدوات  من  يعرف  وقتذاك  يكن  مل  جمتمع  عن  الرتفيه  ثانيًا: 
اجللو�س يف املقاهي ال�شعبية اأو متابعة مباريات كرة القدم اأو اال�شتماع اإىل االإذاعة، 

اإ�شافة اىل بع�س االألعاب ال�شعبية البدائية. 

)1(  د.عبداهلل املدين، اخلليج والتلفزيون..الق�شة الكاملة الأول حمطة تلفزيون يف اخلليج، موؤ�ش�شة االأيام 
للن�شر، البحرين، 1425هـ )2005م(.

)2(  اأذكر باأننا حني كنا نذهب اإىل املنطقة ال�شرقية وحتديدًا مدينة الدمام وحمافظتي الظهران واخلرب يف 
بدايات القرن الهجري احلايل )بدايات الثمانينات من القرن امليالدي املن�شرم( اأن اأحد اأهم و�شائل 
الرتفيه يف تلك املنطقة كانت وجود تلك القناة باالإ�شافة اإىل اإمكانية م�شاهدة بع�س القنوات الر�شمية 
لدول اخلليج العربي القريبة، وكان ذلك من اأهم عوامل تف�شيل ال�شياحة يف املنطقة ال�شرقية عن غريها 

من مناطق اململكة، باالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى بالطبع.
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برامج  يف  واإ�شهاماتها  واأخبارها  ال�شركة  اأعمال  على  االأ�شواء  ت�شليط  ثالثًا: 
التنمية املحلية والتعريف باأهدافها واإجنازاتها.

وا�شتمرت تلك القناة تبث باللغة العربية حتى �شمول بث التلفزيون ال�شعودي 
اأوقفت البث باللغة العربية  املنطقة ال�شرقية وذلك عام 1390هـ )1970م( حيث 
1418هـ  عام  حتى  الو�شع  هذا  على  وا�شتمرت  متامًا،  االإجنليزية  اإىل  وحتولت 
)1998م( حيث توقف بثها ب�شكٍل نهائي بعد انت�شار القنوات الف�شائية، ورمبا راأى 
على  ال�شتار  اأ�شدل  وبهذا  اأجله،  من  اأن�شئت  الذي  الهدف  انتفاء  عليها  القائمون 

اإحدى اأقدم املحطات التلفزيونية يف املنطقة.)1(
ويذكر فهمي يو�شف ب�شراوي، )كبري مذيعي تلفزيون اأرامكو(: باأنه اأول �شعودي 
يظهر على �شا�شات التلفاز حيث كان ذلك مع بداية انطالق بث املحطة عام 1376هـ 
)1957م( حني عر�شت عليه اإدارة القناة اأن يكون كبري املذيعني حيث ا�شتمر معهم 
االأمية  ملحو  برامج خا�شة  يقدم خاللها  كان  �شنوات،  مدة خم�س  متفرغ  كموظف 
)تعلموا العربية( وكانت حلقاته تذاع ثالث مرات يف االأ�شبوع، وي�شيف: باأن كثريًا 
العربية قراءة وكتابة عن هذه الربامج  اللغة  تعلمن  ال�شرقية  من �شيدات املنطقة 
وقد و�شلتنا ر�شائل ثناء من كثريات الأنهن قد تعلمن فك اخلط بعد ا�شتماعهن اإىل 

الربامج، باالإ�شافة اإىل برنامج لتعليم اللغة االإجنليزية وتعلم احل�شاب.)2(

)1(  كتاب اخلليج والتلفزيون )مرجع �شابق(.
الفهيد،  و�شالح  ها�شم،  عبده  عثمان  د.  اأعده  الثقايف(  العطاء  بئر  اأرامكو  )تلفزيون  بعنوان  حتقيق    )2(

ون�شرته �شحيفة عكاظ يف عددها الرقمي )2238( بتاريخ 1428/07/20هـ )2007م(.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

255

عربة نقل خارجي خا�سة بتلفزيون اأرامكو عام 1379هـ )1960م(.

من  الرغم  وعلى  اإنه  حيث  ال�شعودي،  التلفزيون  ن�شاأة  اإىل  اأخرى  مرة  اأعود 
كبلد �شار ميثل  اململكة  اأن  اإال  منذ عام 1376هـ )1957م(  اأرمكو  تلفزيون  وجود 
القرن  ثمانينات  منت�شف  حتى  ر�شمية  تلفزة  بال  ظل  االإ�شالمي  العامل  يف  ثقاًل 
اأول  اإر�شال  1965/7/17م  1385/3/19هـ  بتاريخ  جرى  حيث  املا�شي،  الهجري 
اإ�شارة تلفزيونية من جدة وا�شتقبلتها التلفزيونات غري امللونة التي ا�شتمرت كذلك 
االأبي�س  اللونني  من  بداًل  باالألوان  البث  اأ�شبح  حني  )1976م(  1396هـ  عام  حتى 

واالأ�شود.)1( 
وليبداأ املجتمع بالتعرف على اأ�شخا�س مل يكن يعرفهم من قبل �شاروا يقدمون 
له نوعًا جديدًا من الرتفيه، واأق�شد هنا املذيعني الذين يعد الدكتور بدر بن اأحمد 

اأحمد �شبيحي، تلفزيون اململكة العربية ال�شعودية ومراحل تطوره، املدينة املنورة، 1407هـ  )1(  د. حممد 
)1987م(.
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اإىل  باالإ�شافة  كان  والذي  االأوىل؛  البدايات  مرحلة  يف  اأبرزهم  من  واحدًا  كرميِّ 
تقدميه برنامج طالبنا يف امليدان، كان اأول من علق على مباراة كرة قدم �شعودية، 
حيث يقول الدكتور بدر عن ذلك: يف بداية ظهور التلفاز باللونني االأبي�س واالأ�شود 
- بث اأول مباراة كرة قدم على الهواء مبا�شرة من ملعب ال�شبان يف جدة وكانت 
بني االحتاد والوحدة، �شمن مباريات دوري كاأ�س امللك في�شل، ومت تكليفي بالتعليق 
عليها، وكان االأ�شتاذ عبا�س فائق غزاوي - رحمه اهلل - م�شوؤواًل عن االإذاعة والتلفاز، 
حا�شرًا تلك املباراة فطلب مني عدم االإكثار من الكالم، واأن اأترك للم�شاهد متابعة 
ال�شورة، فقد كنت يومها اأعتمد يف اأدائي على الكالم، ثم ي�شيف باأن هناك معلقني 
تخ�ش�شوا يف املجال الريا�شي من اأبرزهم: زاهد قد�شي - رحمه اهلل - وحممد 

رم�شان، و�شليمان العي�شى.)1( 
ومن املذيعني يف تلك احلقبة: حممد حيدر م�شّيخ، حممد اأمني، �شامي عودة، 
حممد  خطاب،  كامل  حممد  كامل،  غالب  ال�شبل،  ماجد  �شبيحى،  اأحمد  حممد 
ال�شعالن، مطلق خملد الذيابي،  فوؤاد �شندي، عبد الرحمن يغمور، يحيى كتوعه، 
منري �شما، ثم جاء بعدهم جمموعات اأخرى منهم حممد الر�شيد والوجه املبت�شم 
جميل �شّمان وغريهم كثري)2(. اأما الربامج فكان من اأبرزها: نور وهداية من تقدمي 

اأجرته �شحيفة اجلزيرة مع االإعالمي املخ�شرم الدكتور بدر كرمي، ون�شرته يف عددها 13183  )1(  حوار 
ال�شادر بتاريخ 1429/11/3هـ

)2(  يطلق على جميل �شّمان �شاحب اأ�شهر ابت�شامة؛ حيث ال تفارقه ابت�شامته يف جميع االأوقات وبغ�س النظر 
ي�شاحبها  وما  االأخبار  ن�شرة  اأو  امل�شاهدون،  يطلبه  ما  برنامج  كان  �شواء  يطرحها  التي  املادة  نوع  عن 
اأحيانًا من حوادث مفجعة، واأذكر اأن تلك االبت�شامة قد ت�شببت يف حنق كثري من امل�شاهدين عليه واأنا 
منهم ففي مباراة اأقيمت عام 1405هـ )1985م( �شمن لقاءات الدورة العربية التي اأقيمت يف املغرب بني 
املنتخب ال�شعودي واملنتخب العراقي، وكان الفائز يتاأهل للعب املباراة النهائية وبعد نهاية ال�شوط االأول، 
�شادف اأن حان وقت االأخبار التي كانت ت�شتمر لوقت طويل اأحيانًا قد يزيد عن �شاعة وهذا اأمر طبعي يف 
تلك الفرتة وبعد نهاية الن�شرة االإخبارية خرج علينا طيب الذكر جميل �شّمان يخربنا عن الفقرة التالية 
التي �شتكون بالطبع نقل م�شجل الأحداث ال�شوط الثاين من تلك املباراة وكانت اإطاللته تلك م�شحوبة 
بابت�شامة بعر�س ال�شا�شة، فقالت اجلماهري املتحم�شة اإن املباراة انتهت �شعودية حيث ربطت االبت�شامة 
بالنتيجة وقطع اجلميع اأن امل�شاألة وقت فقط، واإال فاالأمور حم�شومة ومل يكن هناك م�شادر لالأخبار كما 
اإنرتنت وال جواالت ولذلك فم�شدر االأخبار كان التلفزيون  هو متاح االآن فال قنوات ف�شائية بديلة وال 

الذي ال ميكن اأن يعلن النتيجة النهائية من باب الت�شويق، ولذلك فاملتابع كان ي�شت�شف النتيجة من=
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االأ�شتاذ زهري  وتقدمي  اإعداد  االإميان من  الطنطاوي، جمال�س  ال�شيخ علي  ف�شيلة 
االأيوبي، ندوة التلفزيون من اإعداد وتقدمي االأ�شتاذ عبا�س فائق غزاوى، فّكر واربح 
من اإعداد و تقدمي الدكتور عمر اخلطيب، ع�شرين �شوؤال تقدمي ماجد ال�شبل، جمّلة 
التلفزيون، العامل يف اأ�شبوع تقدمي حممد كامل خطاب، من كل بحر قطرة تقدمي 
�شامى عودة، برنامج االأطفال تقدمي اأمني �شامل رويحى اأو بابا اأمني، العلم واالإميان 
للدكتور م�شطفى حممود، برنامج  كلمة عتاب لالأ�شتاذ خالد زارع، برنامج الطب 
واحلياة تقدمي الدكتور زهري ال�شباعي، برنامج البادية من تقدمي حممد بن �شالح 
رم�شان  وم�شابقة  لالأطفال  رم�شان  فوازير  برنامج  حريول،  بن  و�شعد  املطريي 
للكبار. وغريها الكثري من الربامج املنوعة والهادفة والتي اأ�شهمت بالفعل يف اإحداث 

نقلة نوعية للمجتمع ال�شعودي باأ�شره.

ب�شكٍل  انخف�س  قد  االإذاعة  على  االإقبال  اأن  �شبيحي:  حممد  الدكتور  ويذكر 
قلت  كما  امل�شاء  �شاعات  يف  خا�شة  االإر�شال  ي�شلها  كان  التي  املناطق  يف  ملحوظ 
النا�س  �شار  حيث  املنازل؛  خارج  الرتويحي  الن�شاط  وقل  ال�شيارات،  مرور  حركة 
يف�شلون البقاء مع اأ�شرهم مل�شاهدة الربامج التي يبثها الوافد اجلديد، كما لوحظ 
التي  اجلديدة  ال�شلوكيات  من  �شيئ  بتقليد  االأطفال  من  خمتلفة  جمموعات  قيام 
�شاهدوها عرب �شا�شات التلفاز، واأنا حني اأحتدث عن م�شاهدي التلفاز يف اململكة 
فال اأحتدث عن ب�شعة اآالف بل عن قرابة ن�شف �شكان اململكة بح�شب اإح�شائيات 
ي�شاهدون  ن�شفهم  �شبعة ماليني  اململكة  �شكان  بلغ  عام 1398هـ )1978م( حيث 
يعود  وذلك  ي�شاهده  ال  ال�شخ�شي  تقديري  بح�شب  االآخر  والن�شف  التلفزيون)1(، 

=  مالمح املذيع اأو )رابط الفقرات( ومبا اأن امل�شاهد مل يتمكن من معرفة مالمح املذيع من حجم ابت�شامته 
فقد قالوا: باأن املنتخب ال�شعودي فائٌز ال حمالة، اإال اأن النتيجة النهائية كانت فوز العراق بهديفني مقابل 
هدف واحد، ف�شبت اجلماهري الغا�شبة ب�شبب النتيجة وب�شبب قطع االإر�شال على املذيع جميل �شّمان 
الذي كان احللقة االأ�شعف يف تلك الليلة، ومل يعد للنا�س حديث غري تلك االبت�شامة التي ما يزال كثريون 

يتذكرونها حتى االآن، وكاتب هذه ال�شطور منهم.
)1(  كتاب تلفزيون اململكة العربية ال�شعودية ومراحل تطوره، )مرجع �شابق(.
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من   %10 تتجاوز  ال  ون�شبتهم  قلة  وهم  اإليهم  ي�شل  ال  البث  اأن  اإما  �شببني:  الأحد 
ال�شكان اأما البقية االأخرى فهم ميتنعون عن امل�شاهدة الأ�شباب دينية حيث �شدرت 

يف تلك الفرتة ومع بداية دخول التلفزيون فتاوى حترم م�شاهدته اأو الظهور فيه. 
ويذكر نا�شر احلزميي: اأن جهيمان العتيبي الذي كانت من �شمن اآرائه املتطرفة 
حترمي الدرا�شة يف املدار�س احلكومية كان ي�شتقطب بع�س ال�شباب املراهقني الفارين 
الفتوى  بتلك  اقتناعهم  اإىل  اأرجعوه  الذي  الدرا�شي  ف�شلهم  ب�شبب  اأ�شرهم؛  من 
اجلهيمانية باالإ�شافة اإىل هروبهم من الفنت املوجودة يف منازلهم، ويق�شدون بها 

التلفزيون وال�شور، وقد كانت اجلماعة تقوم باإيوائهم يف كل مكان.)1(
بداية  جدة  من  قدم  حني  والعافية  بال�شحة  اهلل  متعه  والدي  باأن  اأذكر  واأنا 
يف  التلفزيون  اقتنى  من  اأول  كان  امليالدية(  )ال�شبعينات  الهجرية  الت�شعينات 
حمافظة الر�س اإال اأنه ول�شغوط من بع�س اأفراد العائلة الذين راأوا حرمة التلفزيون 
قرر اإخراجه من املنزل، رغم اأن عائلتي كانت من العوائل املثقفة واملتعلمة واملتابعة 
اإال اأن تاأثريات الفتاوى التي �شدرت يف تلك الفرتة كانت �شديدة وت�شببت يف مقاطعة 

التلفزيون، ولك اأن تدرج اآالف االأ�شر التي تاأثرت بتلك الفتاوى وامتثلت لها. 
ح�شر  اإىل  متتد  كانت  بل  كافية،  املنزل  من  التلفاز  اإخراج  عملية  تكن  ومل 
اأن معظم  ولهذا فقد تالحظ  اأحٍد ممن يرى حترميه،  اأثناء وجود  التلفاز  ت�شغيل 
االأ�شر ال�شعودية خا�شة يف جند والق�شيم على وجه التحديد ال ت�شع جهاز التلفاز 
يف املجال�س وغرف ا�شتقبال ال�شيوف؛ تالفيًا لالإحراجات التي قد حت�شل ب�شبب 
اخلالفات التي حتدث بني راغبي امل�شاهدة واملمتنعني عنها، وكنا نرى اأن االأ�شرة 
اأ�شرة منفتحة وقد تو�شف باأنها متحررة؛ ب�شبب عدم اكرتاثها  التي تخالف ذلك 
باملعار�شني خا�شة يف تلك الفرتة التي بداأ معها ما ي�شمى بال�شحوة بفر�س وجودها 

وهيمنتها على معظم اأوجه احلياة يف املجتمع ال�شعودي. 

لالأبحاث  العربية  ال�شبكة  املحت�شبة،  ال�شلفية  اجلماعة  مع  جهيمان..كنت  مع  اأيام  احلزميي،  نا�شر    )1(
والن�شر، بريوت، 1432هـ )2011م(.
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جوبهت  التي  الف�شائية  القنوات  ظهور  حتى  املنوال  هذا  على  الو�شع  ا�شتمر 
باملعار�شات ال�شديدة و�شدرت بحقها فتاوى كثرية ـ �شوف اأتطرق اإليها ب�شيء من 
جتاه  الت�شاهل  من  �شيٌء  املعار�شات  تلك  و�شحب  ـ  القادمة  ال�شطور  يف  التف�شيل 
التلفزيون ال�شعودي الذي كان ما يزال يبث اأر�شيًا تزامنًا مع بثه الف�شائي؛ حيث 
اأن ما يبثه تلفزيون اململكة رغم ما فيه من م�شاهد  االأ�شر املمتنعة  راأت كثرٌي من 
تلك  من  تعبريهم(  )بح�شب  »�شرًا«  اأقل  املو�شيقية  واالأ�شوات  املتربجات  الن�شاء 

القنوات املاجنة التي مالأت الف�شاء.

تزامن ظهور القنوات الف�شائية مع حرب اخلليج الثانية )حرب حترير الكويت( 
عام 1411هـ )1990م( من خالل قناة ال�شي اإن اإن )CNN( ومل تكن م�شاهدتها 
متاأتية لكل اأحد؛ حيث كانت تلتقط بوا�شطة اأطباق ما كانت موجودة �شوى يف بع�س 
القطاعات الرئ�شية التي لها عالقة مبا�شرة بالقوات امل�شاركة يف عملية التحرير، 

ولكن بعد نهاية احلرب مبا�شرة بداأ ظهور القنوات العربية. 

كان اأوىل تلك القنوات قناة ال�شرق االأو�شط )االإم بي �شي( كان ذلك يف اأواخر 
بعد  اأي  1991م  يونيو  ل�شهر  املوافق  القعدة  ذي  �شهر  يف  وحتديدًا  1411هـ  عام 
اأربعة اأ�شهر من االإعالن عن نهاية حرب اخلليج، وا�شتمرت القناة تبث فرتة دون 
اأن يتمكن النا�س من م�شاهدتها؛ وذلك ب�شبب ندرة و�شائل التقاط البث باالإ�شافة 
اأعمل يف مطار  اأوا�شط عام 1412هـ )1992م( حني كنت  واأذكر يف  اإىل غالئها. 
امللك خالد الدويل اأتى اإيل اأحد رجال االأعمال وقال يل باأنه بداأ يعمل على توريد 
جهاز عبارة عن هوائي �شبيه بالهوائي القدمي الذي كان ي�شتخدم يف التقاط القناة 
ذلك  �شعر  باأن  واأخربين  الوقت  ذلك  اأر�شيًا  تبث  التي  والثانية  االأوىل  ال�شعودية 
الهوائي بعد اخل�شم )15000( خم�شة ع�شر األف ريال �شعودي فقط ال غري  واأن 
هذا الهوائي ميكنه ا�شتقبال قناة )اإم بي �شي( باالإ�شافة اإىل القناة امل�شرية، وبداأ 
بتزويد  اأقوم  اأن  باإمكاين  واأن  الفر�شة  اأ�شيع  واأن ال  الفور  اأقتنيه على  باأن  يقنعني 
جرياين ب�شلك مل�شاهدة القناتني مقابل ر�شوم �شهرية بحيث يكون جهاز اال�شتقبال 
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يت�شل  ثم  �شي  بي  اإم  نريد  ويقول من ف�شلك  يت�شل  القناة  تغيري  يريد  ومن  لدي 
اآخر ويقول لو�شمحت ارجع اإىل القناة امل�شرية فنحن نتابع برناجمًا يهمنا، وبعد 
حلظات اخليال تلك قلت له: اهلل ال يهينك اأعطيك )20000( ريال وارحمني من 

اأفكارك. 

ور�شة يف �شناعية  ي�شتغل يف  وكان  االأقارب  اأحد  اأتاين  قليلة  باأ�شهر  بعد ذلك 
وعّماله يف  واأنه هجر  واأنها مربحة  الف�شائية  القنوات  يحدثني عن  وبداأ  الريا�س 
الور�شة مهنة اإ�شالح ال�شيارات وان�شغلوا بت�شنيع االأطباق حيث تبداأ قيمة الطبق مع 
ملحقاته من )7000( �شبعة اآالف ريال لت�شل اإىل )12000( و)15000( ريال مع 
الرتكيب طبعًا. واأ�شاف: باأن كثريًا من الور�س هناك �شارت ت�شتغل بهذا العمل وال 
ي�شتطيعون تلبية طلبات ال�شوق )بح�شب تعبريه(، ون�شحني ب�شدة اأن اأقتني جهازًا 
على الفور، واأنه �شوف مينحني �شعرًا خا�شًا مل مينحه الأحٍد قبلي )5000( خم�شة 
اآالف ريال فقط وحني اأ�شعرته مبوافقتي اأتاين بعد يومني لرتكيب اجلهاز مع طبق 
يبلغ قطره )3م( وحني انتهى قال يل: باأن اأجهزة اال�شتقبال نفدت من ال�شوق واأنه 
اأن يخيب  يريد  لن�شيحته وال  فا�شتجبت  الأنه ن�شحني  به؛  باعني اجلهاز اخلا�س 

ظني فيه بعد اأن وعدين برتكيبه يف اأ�شرع وقت. 

ويعود ذلك بالطبع اإىل �شعوبة توريد اأجهزة اال�شتقبال حيث مل يكن باإمكان اأي 
�شخ�سٍ اإدخالها وذلك ب�شبب وجود معار�شة �شديدة وفتاوى وحمالت من االأغلبية 
كان  الذي  الوافد اجلديد  العلم �شد ذلك  وطلبة  الدين  اأقل جميع رجاالت  اإن مل 
ي�شمى بالبث املبا�شر وكانوا يهددون املجتمع ويحذرونه من �شره قبل جميئة بعدة 

�شنوات.

كما اأ�شلفت مل يبق �شخ�س من املح�شوبني على التيار املحافظ مل ينتقد القنوات 
الف�شائية ويندد بها، وكم �شمعنا من حما�شرات يف امل�شاجد حتذر منها، وكم قراأنا 
لي�س  فامتنعوا  املوجة  ركبوا  كثريين  اأن  لدرجة  ومل�شقات  وكتيبات  من�شورات  من 
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اإميانًا بحرمته بل خ�شية من ردود اأفعال جريانهم واأهاليهم والقريبني منهم فيما 
لو اأدخلوا الد�س، واأنا ال اأقول هذا الكالم جزافًا بل اأعرف اأ�شخا�شًا لو �شاألتهم بعد 
اإىل  اأجهزة اال�شتقبال  اقتناء  تاأخرهم يف  اأ�شباب  ال�شنوات الأرجعوا  تلك  مرور كل 
اأقتناه  تلك الدعوات التحري�شية �شد القنوات الف�شائية ذلك الوقت، وهناك من 
ولكنه مل يكن ي�شرح بذلك، بل و�شل ببع�س املقتنني اأن ال يرتدد يف ذم من اأدخل 
الد�س كل ذلك من اأجل اأن يظهر نف�شه مبظهر ال�شخ�س امل�شتقيم؛ خا�شة واأن من 
مل يكن ي�شارك يف الذم واالنتقاد �شوف ُيظن به الظنون، وهذا ال يعني اأن كل من 
اقتنى تلك االأجهزة كان يخ�شى ردود االأفعال، بل على العك�س كان هناك من مل يبال 
باأحد وكان ينافح عن اأفكاره ويربئ اأجهزة اال�شتقبال من ما يطرح يف املحا�شرات 
واملجال�س اخلا�شة حولها، اأما اأنا فكنت اأحتفظ مبا ين�شر ومنها من�شورات لل�شيخ 
يوم  �شياأتي  واأقول  »الد�شو�س«  من  حتذر  القرين،  عاي�س  وال�شيخ  العودة،  �شلمان 
يكت�شف فيه اأ�شحاب تلك املن�شورات اأنهم بالغوا يف التهويل والتخويف من خماطر 

تلك القنوات.)1( 
و�شبب نظرتي اإىل اأن احلرب على الف�شائيات لن يطول عائٌد اإىل  اأننا حديثوا 
عهٍد بحرب �شبيهة �شنت على جهاز الفيديو وا�شتمرت ع�شر �شنوات ثم حني بداأت 
بالداعية  اخلا�شة  تلك  خا�شة  واملناظرات  واملحا�شرات  واالأنا�شيد  امل�شرحيات 
اأحمد ديدات ـ رحمه اهلل ـ ت�شجل على اأ�شرطة الفيديو �شار النا�س يتقبلون الفكرة 
ولكن  املباحات،  خالله  من  ي�شاهد  قد  الأنه  لي�س  يقتنيه،  من  يف  الظن  ويح�شنون 
الأنهم �شاروا يف الهوى �شواء ف�شار كال الفريقني يقتني اجلهاز ومن ال�شعب انتقاد 

اأحدهما االآخر.

وال�شلوكيات  والعادات  امل�شتهجنة  الت�شرفات  انت�شرت بع�س  الف�شائية  القنوات  انت�شار  اأنه مع  )1(  ال �شك 
غري املرغوبة، ونف�س االأمر ينطبق على االإنرتنت والهواتف اجلوالة وغريها من و�شائل االإعالم واالت�شال 
احلديثة، ولكن ردة الفعل جتاهها ال ينبغي اأن تكون مبحاربتها ولكن من خالل ا�شتغاللها وتوجيهها ويف 
نف�س الوقت التحذير مما فيها من �شرور ومفا�شد، اأما م�شاألة ع�شف النا�س على هجران ما ال تريده فئة 
بعينها فهذا غري ممكن وال ي�شح الأحٍد اأن يوجه املجتمع باأكمله لالأخذ بقوٍل واحٍد فقط ال ي�شتند اإىل 

دليل �شرعي جممع عليه.
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القنوات جيد ومنا�شب  تبثه تلك  باأن كل ما  الت�شليم  حديثي هنا ال يفهم منه 
ملجتمعنا، فمن يدعي ذلك، فهو يبتعد كثريًا عن جادة ال�شواب، وكما اأ�شلفت و�شبق 
اأن قلت واأكرر يف هذا املو�شع باأن بع�س قنواتنا خا�شة ما ي�شتهدف االأطفال اأ�شد 
خطرًا من القنوات االأجنبية، وهنا ياأتي دور االآباء، حيث اأين اأرى �شرورة معرفة 
اأولياء االأمور ما تبثه تلك القنوات يف منازلهم، ولكن مما يوؤ�شف له اأن كثريًا من 
اأوالدهم، لي�س عرب القنوات الف�شائية فقط، بل  اأولياء االأمور ال يعلمون ما يتلقاه 
تقنية  عرب  ير�شل  وما  اأيديهم،  بني  التي  اجلوال  الهواتف  اأجهزة  خالل  من  حتى 
ا�شتبانة  )كموؤ�شر(  »تظهره«  ما  وهذا  الو�شائط،  ر�شائل  خالل  من  اأو  البلوتوث، 
من  تتاألف  منها  واحدة  كل  اأ�شرة  مئة  �شملت  جدة  حمافظة  يف  اأجريتها  ميدانية 
اأحد الوالدين واأحد االأوالد ممن يدر�شون يف اإحدى املرحلتني املتو�شطة اأو الثانوية، 
اإىل  بها موجهة  �شبيهة  واأخرى  )االبن/البنت(  اإىل  اال�شتبانة موجهة  كانت  حيث 
)االأب/االأم( بحيث كنت اآخذ كل واحد منهما على حدة واأطلب منه تعبئة اال�شتبانة 
التي كانت اأ�شئلتها تطرح بنظام املقابلة اأي�شًا بحيث اأح�شل على االإجابة الدقيقة، 

واأ�شمن يف نف�س الوقت اأن الوالد ال ميكنه معرفة اإجابات ولده اأو اال�شتفادة منها.

وقد جاءت النتائج حمزنة يف بع�س اجلوانب وات�شح اأن معظم االآباء واالأمهات 
ال يعرفون الكثري عن اأوالدهم وال عما يفعلون داخل منازلهم، فال نوعية القنوات 
التلفزيونية التي ي�شاهدها االأوالد معلومة لكثرٍي من االآباء، وال مواقع االإنرتنت التي 
يتم ت�شفحها، ونف�س ال�شيء ينطبق على الهواتف اجلوالة، واالألعاب االإلكرتونية، 
اأما اأكرث ما اأ�شفت له فهو ما يتعلق باالإجابة عن ال�شوؤال الثامن املوجه اإىل االآباء 
قيمهم  على  �شلبًا  التاأثري  اإىل  تهدف  لالأطفال  موجهة  قنوات  هناك  )هل  ون�شه: 

وثقافتهم االإ�شالمية والعربية؟(، حيث جاءت النتائج كما يلي: 
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بي  االإم  قناة  اأوالدهم  ي�شاهد  ممن  اأم(  )اأب،  االآباء  من   %53 يرى  حيث 
االأطفال  من   %72 بـ  ت�شتاأثر  والتي  واملراهقني(  االأطفال  اإىل  )املوجة  الثالثة  �شي 
اأو �شمعوا  واملراهقني حمل البحث )بح�شب نتائج نف�س اال�شتبانة(، اأنهم �شاهدوا 
ما يدل على خطر تلك القناة على القيم االإ�شالمية والعربية وهو ما ميثل 33% من 
هذه  اأوالدهم  ي�شاهد  ممن   )%53( الن�شبة  هذه  يف  ومتعن  هنا  توقف  املبحوثني. 
توجيه  دورهم يف  �شاألتهم عن  وحني  القيم!  على  باأنها متثل خطرًا  يظنون  القناة 
دون  لكن  التق�شري،  اأنف�شهم على  ويلومون  باخلطاأ  يعرتفون  كانوا جميعًا  اأبنائهم 

اتخاذ اأي اإجراءات ت�شحيحية، رغم اأن منهم من وعد بااللتفات اإىل ذلك. 

ويرى 18% ممن اأجابوا عن هذا ال�شوؤال عدم وجود قنوات ت�شكل خطرًا على 
القيم االإ�شالمية وهو ما ميثل 11% من املبحوثني مقابل 29% منهم قالوا باأنهم ال 
يعلمون اأو غري متاأكدين من وجود اخلطر ومع ذلك فقناة اإم بي �شي الثالثة املوجهة 
املبحوثني،  من   %18 ميثل  ما  وهو  اأوالدهم  لدى  املف�شلة  القناة  هي  االأطفال  اإىل 
علمًا اأن ن�شبة من ي�شاهدون قناة االإم بي �شي الثالثة ت�شل اإىل 72% من املبحوثني، 
االإ�شالمية  القيم  على  �شي  بي  االإم  خطر  يرون  ممن  االآباء  ن�شبة  فاإن  وباملقابل 

الأطفالهم ت�شكل 49% من اإجمايل املبحوثني.
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وهذا ما يدل على اأهمية اإيجاد البدائل املناف�شة وب�شورة عاجلة، واأذكر باأين 
كنت من اأ�شد النا�س فرحًا بانطالق قنوات املجد حني كانت ال�شاحة خالية، حيث 
كنت اأنتظر اأحدًا يعلق اجلر�س ويبداأ بتفعيل هذا الوافد اجلديد ويظهر للنا�س اأن 
التقنية لي�شت غري اأداة ذات حدين، ال تنفع وال ت�شر، ولكن من ي�شتخدمها هو الذي 
وحتديدًا  املجد  قناة  فعلته  ما  وهذا  بناء،  اأو  هدم  و�شيلة  كانت  اإن  ويقرر  يوجهها 
موؤ�ش�شها االأخ الفا�شل االأ�شتاذ عبد الرحمن ال�شميمري، الذي نقل املجتمع ال�شعودي 
والعربي نقلة نوعية كان لها اأثٌر اإيجابي نراه حتى اليوم. ومن هنا فاأنا اأ�شدد على 
اأهمية االهتمام مبا يتلقاه اأوالدنا من خالل تلك القنوات الف�شائية، فال يكفي اأن 
يكون مالك القناة حم�شوبًا علينا لنرتك له احلبل على الغارب ومننحه عقول اأوالدنا 

ليعباأها مبا �شاء من مواد اإعالمية غري متوافقة مع �شريعتنا االإ�شالمية.
واأرى اأن من الواجب علينا عدم التقوقع واالنتظار حتى ي�شبقنا االآخرون ومن ثم 
ننه�س ونبداأ مبالحقتهم كما حدث يف منا�شبات كثرية �شابقة، ولعلي هنا اأ�شت�شهد 
برف�س الدولة العثمانية اإدخال املطبعة مدة بلغت اأكرث من قرنني من الزمن بحجة 
حترميها، حتى كانت تلك الفتوى �شببًا يف تخلف العامل االإ�شالمي برمته وتقهقره 
بتلك  ال�شميمري  االأ�شتاذ  يقم  مل  لو  ماذا  هنا  واأت�شاءل  فيه)1(،  االأمية  وتف�شي 
اأ�شرطة  يتداول  نف�شه  على  متقوقعًا  �شيظل  االإ�شالمي  االإعالم  كان  هل  اخلطوة؟ 

الكا�شيت واملن�شورات؟، ال اأ�شتبعد ذلك.

اأما بالن�شبة ملوقف امل�شايخ من القنوات الف�شائية اأو ما كان ي�شمى بالبث املبا�شر 
قبل وفوده، ثم بالد�شو�س حني ظهرت، فكان موقفًا مت�شددًا بكل ما تعنيه الكلمة، 

)1(  يذكر الدكتور �شهيل �شابان يف كتابه الطباعة العربية يف تركيا ال�شادر عن مركز امللك في�شل للبحوث 
والدرا�شات بالريا�س، عام 1422هـ )2001م(: اأن الطباعة يف العامل بداأت �شنة 839هـ املوافق 1436م 
يف مدينة ماينز االأملانية على يد جوتنربك، ثم انتقلت اإىل العامل ب�شرعة، ومل تدخل العامل االإ�شالمي 
اإىل  املطبعة  بدخول  العثمانية  الدولة  �شماح  عدم  اأ�شباب  الكاتب  ويعيد  )1726م(  1138هـ  �شنة  غري 
واأ�شباب  اإدخال حتريفات على الكتب الدينية التي تطبع باملطبعة،  اأ�شباب دينية تتمثل يف اخلوف من 
التخل�س من  اإىل  تدعو  اآراء  ون�شر  ال�شعوب  تعليم  �شي�شهم يف  املطبوع  الكتاب  اأن  تتلخ�س يف  �شيا�شية 

احلكم العثماين، وغريها من االأ�شباب.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

265

فامل�شايخ وطلبة العلم كان بع�شهم يرى حرمة اقتناء التلفزيون يوم كنا ال نرى �شوى 
القناة ال�شعودية االأوىل املحت�شمة فما بالك االآن، وكيف �شيكون موقفهم جتاه قنوات 

لن يتورع بع�شها عن بث اأي �شيء يف �شبيل ك�شب امل�شاهد. 
وكان ف�شيلة ال�شيخ حممد بن �شالح العثيمني ـ رحمه اهلل ـ من اأ�شد املحاربني 
لتلك القنوات، بل اإنه كان يرى اأن مقتنيه غا�س لرعيته، وال يدخل اجلنة، م�شت�شهدًا 
بقول النبي ×: »ما من عبد ي�شرتعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو غا�س لرعيته 
ت�شمل  الرعيه  وهذه  بقوله:  ذلك  يف�شر  ثم  م�شلم،  رواه  عليه اجلنه«  اهلل  اإال حرم 
الرعيه الكربى الوا�شعة والرعية ال�شغرى، وت�شمل رعية الرجل يف اأهله، لقول النبي 
× : »الرجل راع يف اأهله وم�شوؤول عن رعيته« وعلى هذا فمن مات وقد خلف يف 
بيته �شيئًا من �شحون اال�شتقبال )الد�شو�س( فاإنه قد مات وهو غا�س لرعيته، و�شوف 
يحرم من اجلنه كما جاء يف احلديث. وي�شيف ال�شيخ ـ رحمه اهلل ـ: ولهذا نقول اإن 
اأي مع�شية ترتتب على هذا )الد�س( الذي ركبه االإن�شان قبل موته، فاإن عليه وزرها 
بعد موته واإن طال الزمن وكرثت املعا�شي، فاحذر اأخي امل�شلم اأن تخلف بعدك ما 
يكون اإثمًا عليك يف قربك. وما كان عندك من هذه )الد�شو�س( فاإن الواجب عليك 
اأن تك�شره وحتطمه؛ الأنه الميكن االنتفاع به اإال على وجه حمرم طاملا الميكن بيعه؛ 
الأنك اإذا بعته �شلطت امل�شرتي على اأ�شتعماله يف مع�شية اهلل، وحينئذ تكون ممن 
اأعان على االإثم والعدوان، وكذالك اإن وهبته فاأنت معني على االإثم والعدوان، وال 
طريق للتوبة من ذلك قبل املوت اإال بتك�شري هذه االآلة »الد�س« التي ح�شل فيها من 
ال�شر والبالء ماهو معلوم اليوم للعام واخلا�س، احذر اأخي اأن يفاجاأك املوت ويف 

بيتك هذه االآله اخلبيثة)1(.

�شلمان  ال�شيخ  يقول  حيث  الف�شائية  القنوات  حول  يثار  كان  ملا  اآخر  ومنوذج 
قناة  ت�شمى  باأنها  القنوات:  اإحدى  من  حمذرًا  )1992م(  1412هـ  عام  يف  العودة 

ـ يف التحذير من  ـ رحمه اهلل  )1(  جاء يف خطبة اجلمعة الثانية لف�شيلة ال�شيخ حممد بن �شالح العثيمني 
بع�س  قام  ثم  )1997م(.  1417/3/25هـ  الف�شائية،  القنوات  ال�شتقبال  املخ�ش�شة  االأطباق  اقتناء 

املجتهدين بن�شر تلك الفتوى ون�شرها من خالل املل�شقات واملطويات.
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وتلتقط يف  البالد  هذه  اأهل  من  رجال  االأو�شط ميكلكها  ال�شرق  اأي  �شي(  بي  )اإم 
ويبث  يلتقطها  ال�شعودي  التلفزيون  كان  فرتة  قبل  بل  البالد  هذه  من  مكان  كل 
فقرات من براجمها! فماذا يف هذه القناة؟ يقولون اإن املق�شود منها نقل ال�شورة 
االإ�شالمية ونقل ال�شورة العربية، ولكن ماذا جند يف هذه القناة؟ عرو�شًا لن�شاء 
كا�شيات عاريات، واأخبارًا من اأنحاء العامل، وفلكلورًا من اأنحاء البلدان، وقد جتد 
تبث  اأخرى  قنوات كثرية  بل هناك  قليل من كثري،  ولكن هذا  الكرمي،  القراآن  بها 
البالد الطاهرة  بلغ احلال بامل�شلمني يف هذه  الرذيلة والفاح�شة تعر�س علنًا فهل 
بالد احلرمني ال�شريفني اأن ي�شرتي اأحدهم مبئة األف ريال)1( �شحنًا اأو طبقًا يركبه 
يف بيته يقول اأتابع االأخبار فهل زوجتك تتابع االأخبار وبنتك املراهقة تتابع االأخبار 
التفحيط  اأن ولدك يق�شي جل وقته يف  واأنت تعرف  يتابع االأخبار  وولدك املراهق 
وال يعرف �شيئًا بل اإنك لو طلبت منه ذكر عوا�شم الدول الكربى ما ذكرها لك ولو 
ولدك  م�شغول،  باأنه  البلدان العتذر  بع�س  امل�شلمون يف  يعانيه  ما  ذكر  منه  طلبت 
الفا�شل الذي ر�شب يف االمتحان تاأتي له بهذا من اأجل اأن يتابع االأخبار، اأطفالك 
تربيهم على عوائد الن�شارى واليهود وتقول باأين اأتابع االأخبار)2(. كنا باالأم�س نعرب 
عن اأحزاننا مما يعر�س يف التلفاز خا�شة القناة الثانية وما يعر�س بها من اأموٍر 
ال ير�شاها اهلل وال ر�شوله وال ير�شاها املوؤمنون الأنف�شهم وهي تزداد يومًا بعد يوم 

)1(  ظهرت اأنواٌع من االأطباق امل�شنعة خارجيًا ذات م�شاحة كبرية جدًا ي�شل قطر الواحد منها اإىل �شتة 
اأمتار ومتحركة بحيث ميكن توجيهها اإىل اأقمار بعينها كقمر العرب �شات والقمر الهندي والقمر الرتكي 
والقمر االأوربي وغريها وهذه كانت مكلفة وت�شل قيمة الواحد منها اإىل مئة األف ريال وزيادة، وهناك 
قيمة  فكانت  ال�شغرية  اأما  وتزيد،  األف  خم�شني  اإىل  منها  الواحد  قيمة  ت�شل  احلجم  متو�شطة  اأقمار 
الواحد منها ع�شرين األف ريال كان ذلك يف بداية الظهور ثم بداأ ال�شعر ينخف�س تدريجيًا ب�شرعة جدًا 
حتى و�شلت االأ�شعار يف غ�شون �شنتني فقط اإىل األف وخم�شمائة ريال فقط ثم ا�شتمرت يف االنخفا�س مع 
ت�شاوؤل حجم االأطباق وتطور اأجهزة اال�شتقبال حتى و�شلت اإىل خم�شمائة ريال فقط وا�شتمرت على تلك 
االأ�شعار حتى االآن. وكان للت�شنيع الوطني لتلك االأطباق اأثٌر كبري يف انخفا�س اأ�شعارها فما كان يكلف 

ع�شرين األف يقوم اأ�شحاب الور�س يف ال�شناعية بتقليده وبيعه باألفني وهكذا.
)2(  الحظوا لغة اخلطاب ذلك الوقت، وقارنوها بخطاب ال�شيخ العودة 1432هـ )2011م( وقبله ب�شنوات 

والحظوا كيف تغري اإيجابيًا ب�شكٍل كبري.
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فاإذا بنا نفاجاأ بهذا اخلطر الداهم الذي يقتحم البيوت من اأعاليها فال حول وال 
قوة اإال باهلل. اإنه مو�شوع جدير باأن نحاربه من خالل عدة اأمورها اأولها: خماطبة 
واإّن  العامة،  االأماكن  يف  تركيبها  ومنع  ت�شنيعها  ومنع  ا�شتريادها  مبنع  امل�شوؤولني 
تلك  ي�شتخدم  الفندق  تناف�س في�شبح �شاحب  اأن ت�شبح مو�شع  اأخ�شاه  اأخ�شى ما 
االأطباق جلر مزيٍد من الزبائن. ثانيًا: البد من التوعية من خالل خماطبة عواطف 
امل�شلمني، فاخلطيب البد اأن يكون له دور، واملعلم له دور، واالأب له دور، وينبغي اأن 
تكرث الكتب والر�شائل واملن�شورات وغريها التي تبني للم�شلمني اخلطر وتك�شف لهم 
واأخالقهم،  وعقولهم  واأديانهم  بيوتهم  يهدد  الذي  الداهم  ال�شليبي  الغزو  حجم 
واإذا فقد امل�شلم عقيدته فموته خري له من احلياة، واهلل -�شبحانه وتعاىل- يقول 
اأ�شد من القتل( فالأن يبقى امل�شلم حيًا وقد م�شخ دينه واأخالقه فاإنه ال  )والفتنة 
خري فيه دنيًا وال اآخرة، ولكن اأن ميوت امل�شلم دون دينه فماآله اإن �شاء اهلل يف جناٍت 
ونهر يف مقعد �شدٍق عن مليك مقتدر؛ فتخريب عقول امل�شلمني واأخالقهم واأديانهم 
لذلك  فلنتفطن  اأعرا�شهم  انتهاك  ومن  اإبادتهم  ومن  قتلهم  من  بكثري  اأخطر  هو 

ولننتبه له جيدًا)1(.  

اململوء  الفرتة  تلك  يف  العودة  ال�شيخ  طرح  اأ�شلوب  االأول:  اأمرين  هنا  والحظ 
اأو  القنوات  تلك  ا�شتغالل  الإمكانية  التطرق  وعدم  واملبالغة  والتهويل  بالتحذير 
التلميح حتى باأهمية االإعداد الإن�شاء قنوات بديلة ومناف�شة ملا يبث، توؤدي ر�شالتها 
يف الداخل وت�شل اإىل اخلارج، فهذه اللغة مغيبة متامًا، وحتى لو تفتقت االأذهان 
وراأت اأهمية مثل ذلك االأمر، فلن ي�شتطيع اأو باالأحرى لن يتجراأ اأحٌد على البوح مبثل 

تلك االأفكار، حيث تعودت النفو�س على املنع فقط كو�شيلة للتعاطي مع اأي جديد. 

)1(  هذا مقتطف من حما�شرة بعنوان )حديث الركب( لل�شيخ �شلمان العودة األقاها بتاريخ1413/1/22هـ 
بها من خالل  ما جاء  تداول  العامة. ومت  العلمية  الدرو�س  �شل�شلة  الدر�س )64( من  )1992م(، وهي 
من  بن�شخة  واأحتفظ  مطوية  خالل  من  املبا�شر  البث  عن  باحلديث  يتعلق  ما  ون�شر  الكا�شت  اأ�شرطة 

املحا�شرة كاملة. 
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االأمر االآخر: التغري اجلذري لل�شيخ العودة من حمارب لتلك القنوات وخا�شة 
)االإم بي �شي( اإىل متعاون مع القناة نف�شها ومالك الأكرث من قناة ف�شائية، وهذا 
اأراه حتواًل اإيجابيًا و�شمن تلك التغريات احل�شنة التي ينبغي اال�شتئنا�س بها كدليل 
على قابلية اأهل العلم لالنتفاع بامل�شتجدات متى بحثوا م�شاألة اجلدوى بتجرد وبعيدًا 
عن االأحكام امل�شبقة والعواطف واالأهم من ذلك اأن ينزعوا اخلوف من ردود اأفعال 
املحيطني بهم خا�شة من املت�شددين الذين يقي�شون ورع ال�شخ�س وتقواه بقدر ت�شلبه 
وتزمته وتفننه يف حترمي ما اأباح اهلل من باب �شد الذرائع، مع اأنه قد يدخل يف قوله 

- �شبحانه وتعاىل - : زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇرب)1( 
دون اأي مراعاة مل�شاألة امل�شالح واملفا�شد مع اال�شت�شهاد باأحاديث �شحيحة واآيات 
قراآنية ولكن يف غري مو�شعها، كما هو احلال مع ف�شيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني ـ 
رحمه اهلل ـ حني ا�شت�شهد بحديث غ�س الرعية وقا�س عليه من اأدخل الد�س يف بيته، 
 :  - وتعاىل  �شبحانه   - بقوله  ا�شت�شهد  الذي  العودة  لل�شيخ  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�س 
ملا  واحلدث  االآية  بني  املبا�شرة  العالقة  بحثت عن  ولو  زب پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  رب)2( 
وجدت هناك اأي عالقة ولكنه �شاهد على خماطبة العاطفة والتالعب بها مع حتييد 
العقل متامًا وتعطيله عن التفكري يف امل�شاألة ثم ختم احلديث باأن ال خري يف حياة 
امل�شلم حني مي�شخ دينه وهذا الكالم �شحيح فال خري يف احلياة حني مي�شخ الدين، 
ولكن ال اأحد يت�شاءل كيف مي�شخ؟ ومن �شيم�شخه؟ وهل اقتناوؤنا الد�شو�س كما كان 
يردد يعني موافقتنا ال�شمنية على م�شخ ديننا؟، ثم هل كان لدى مم�شوخي الدين 
يف االأزمنة ال�شابقة قنوات ف�شائية ت�شببت يف م�شخ دينهم؟، واحلقيقة اأن اأ�شلوب 
اخلطاب كان يعتمد على املبالغة واختالق الق�ش�س من بع�س املجتهدين بغر�س 
الرتغيب والرتهيب، وهذه واإن كان لها اأثر رادع يف نفو�س بع�س النا�س، حيث اآتت 
اأكلها واألزمت فئامًا من النا�س باالن�شياع ملا يطرح رغمًا عن اأنوف بع�شهم؛ بدليل 

)1(  االآية )32( �شورة االأعراف.
)2(  من االآية )191( �شورة البقرة.
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اأن هناك من كان يخفي م�شاألة اإدخال تلك القنوات لبيته خوفًا من ردود االأفعال، 
واآخرين كانوا يذهبون الأماكن بعينها بغر�س م�شاهدة ما يبث )مع احلوقلة( بني 

كل حلظة واأخرى. 

اأعود واأقول باأنه على الرغم من جناح االأ�شلوب العاطفي القائم على الرتغيب 
والرتهيب)1(، اإال اأن تاأثريها ال�شلبي على املجتمع كان اأكرب حيث غر�شت يف نفو�س 
كثريين مبداأ ما يزال اأثره باقيًا حتى االآن يتمثل يف ميل النا�س اإىل العاطفة وعدم 
اإعمال العقل وما نتج عنه من �شذاجة تظهر يف تعاطي كثريين مع بع�س ما ين�شر 
عرب و�شائل االإعالم احلالية من اإنرتنت وف�شائيات و�شرعة الت�شديق، فعلى �شبيل 
اخلرافات  بع�س  به  مكتوبًا  رقميًا  بريدًا  �شخ�س  ي�شتقبل  حني  احل�شر  ال  املثال 
الر�شالة ف�شوف يح�شل له من االأجور ما اهلل به عليم  باأن من ين�شر هذه  ويذيله 
ومن يتجاهلها ف�شوف يكون ح�شابه يوم القيامة ع�شريًا و�شوف يجد بوادر العقوبة 
ما  الإتيان  العباد  لدفع  والعقول؛  االألباب  ذوي  به  اهلل  خاطب  �شاٍم  رباين  اأ�شلوب  والرتهيب  الرتغيب    )1(
اأمر وانزجارهم عما نهى عنه يف اأحوال وا�شحة، اأما اأ�شلوب اخلطاب الذي كان يطرح فكان ي�شتخدم 
الرتغيب والرتهيب يف م�شائل خالفية وفرعية كان الق�شد يف اأغلبها �شد باب الذرائع، فلي�س من املقبول 
اأن تاأتي باأدلة غ�س الرعية على من اأدخل القنوات الف�شائية ملنزله، فمهما قيل من تربير ومهما بلغت 
اأن هناك  اأن لنا عقواًل وميكننا التمييز يف مثل تلك امل�شائل الوا�شحة، ونعلم  اإال  مكانة القائل العلمية 
من اأدخل تلك القنوات وكان باإمكانه التحكم بها، ويعلم كثري من طلبة العلم اأن اأجهزة اال�شتقبال منذ 
القنوات غري  املنزل من حجب وحذف  التي متكن رب  االأبوية  الرقابة  وبها خا�شية  االأ�شواق  نزلت  اأن 
املرغوبة، وقد حتكمت وغريي كثريون بها وهلل احلمد واملنة، و يف كل منا�شبة نبني الأوالدنا اأن هذا مباح 
وهذا حمرم هذا مفيد وذاك �شار، ولكن املنع ملجرد املنع فهذا غري جمدي لي�س يف وقتنا هذا فح�شب، 
بل حتى اإنه ليتعار�س مع الفطرة الب�شرية ال�شوية، فاهلل خلقنا يف دار ابتالء لريى اأينا اأح�شن عمال، اأما 
من يريدنا على قلب رجل واحٍد فهذا يطلب امل�شتحيل، ولكننا نلجاأ اإىل املنع وما يتبعه من تهويل وترهيب؛ 
اأن كتبت حول ذلك يف كتابي )هكذا  اأف�شلها باأية حال، وقد �شبق  اأ�شهل احللول، ولكنه لي�س  الأن املنع 
هو  ال�شيء  منع  اأن  ويعتقدون  النا�س،  كثري من  االأ�شف موجود عند  مع  املعتقد  قلته: هذا  اأفكر( ومما 
الطريقة املثلى حلماية النا�س منه، وهذا الكالم غري �شحيح على االإطالق، وميكنني القول هنا اإن املنع 
هو الو�شيلة االأ�شهل ولكنها بالتاأكيد لن تكون االأف�شل، واأخالني ال اأبالغ حني اأقول اإنها االأ�شواأ، فهي بكل 
ب�شاطة حيلة العاجز، فبداًل من حماولة توعية املجتمع وتثقيفه باالإيجابيات وال�شلبيات ملنتج اأو برنامج 
املجال  ي�شع  ال  التي  االأمثلة  ببع�س  ا�شت�شهدت على ذلك  وقد  امل�شوؤولني مبنعه.  بع�س  يقوم  م�شروع،  اأو 

لذكرها، ولكنها موجودة يف الكتاب امل�شار اإليه.
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من  يحدث  ما  ت�شديق  اإىل  باالإ�شافة  الواهية،  التهديدات  من  وغريها  حياته  يف 
اإىل  ميالني  اخلطاب  ذلك  ب�شبب  �شاروا  كثريين  اأن  مبعنى  وخ�شائ�س  معجزات 
االإميان باخلرافة باأنواعها دون تكليف اأنف�شهم مهمة البحث عن حقيقة ما �شاهدوا 
وما �شمعوا، وهذا كله عائٌد اإىل اأ�شلوب اخلطاب مع عدم منح املتلقي حق نقا�س ما 

يطرح ومن يناق�س يو�شع يف خانات قد جتر له الويالت. 

وكان قبل ذلك قد حتدث ال�شيخ نا�شر االألباين واأفتى بتحرمي الت�شوير والفيديو 
والتلفاز اإال ل�شرورة ملحة)1(. ونف�س ال�شيء قاله �شماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز 
ـ رحمه اهلل ـ حيث كان يرى حرمة الت�شوير اإال ل�شرورة، وكان ينهى عن ا�شتخدام 
الت�شوير بكافة اأ�شكاله حتى يف جماالت التعليم.)2( وهناك فتاوى كثرية حول حرمة 

الت�شوير ب�شكل عام ويدخل فيها الت�شوير التلفزيوين لعدٍد من العلماء)3(.

وهذا منوذج اآخر من اإحدى املطويات التي كانت حتذر من اقتناء الد�س ومما 
الف�شائية  التلفزيونية  القنوات  ببث  النا�س  بع�س  فنت  لقد  امل�شلم:  اأيها  بها:  جاء 
العقائد  ينذر بخطر على  وبعدد  ب�شكل خميف  ا�شتقبالها  اأجهزة  ل�شراء  وت�شابقوا 
واالأخالق. لقد عقد موؤمتر يف دولة ن�شرانية �شم اأكرث من )100( دولة، وح�شره 
اأكرث من )8000( من�شر، وكلف اأكرث من )21( مليون دوالر.. ملاذا؟ لدرا�شة كيفية 

اال�شتفادة من البث املبا�شر يف تن�شري امل�شلمني! و�شدق اهلل زب ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       
ڍ     ڌ  ڌڎ  رب)الن�شاء:89(. االآية، قال ابن كثري رحمه اهلل يف تف�شريها: 

بتاريخ  جدة  حمافظة  يف  �شجل  االأول(  ال�شريط  جدة،  )فتاوى  بعنوان  االلباين  لل�شيخ  �شوتي  �شريط    )1(
1410/6/16هـ )1990م(.

)2(  فتاوى من�شورة يف اأ�شرطة ال�شيخ ابن باز ـ رحمه اهلل ـ ويف موقعه على االإنرتنت.
)3(  ارجع اإن �شئت لكتاب )االإبراز الأقوال العلماء يف حكم لتلفاز والت�شوير الفيديوي وحكم خروج الدعاة 
يف هذا اجلهاز املرئي واالإجهاز على �شبهات من يقول باجلواز( وهو عبارة عن بحث م�شتمل على فتاوى 
متفرقة ملجموعة من العلماء وطلبة العلم، من اإعداد اأبي عبد اهلل لقمان بن اأبي القا�شم االآُجري، وحني 
اأن عددًا غري قليل من النا�س يف جمتمعنا كانوا يعملون بتلك الفتاوى ثم هجرها كثرٌي  تقراأها �شتجد 
والتكيف مع  املجتمعي  التغري  اأ�شكال  �شكٌل من  بها وهذا  يعمل  ينكر على من  بع�شهم  بل و�شار  منهم، 

امل�شتجدات وتقبلها واإن تباطاأت عجلة التغيري اإال اأنها تفر�س نف�شها يف نهاية االأمر.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

271

»ل�شدة عداوتهم يودون لكم ال�شاللة لت�شتووا واإياهم فيها«. و�شدق اهلل زب ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   رب  
)اآل عمران:118(.  فيا اأيها امل�شلم: اأي�شرك اأن يكون منزلك م�شرحًا ي�شتقبل عرب 
املتحللة  والقنوات  الداعرة  االأفالم  وت�شاهد من خاللها  واالإحلاد،  الكفر  �شا�شتك 
خالل  من  والفاجرات  العاهرات  و�شور  اخلمر  كوؤو�س  فيها  وتعر�س  وال�شاقطة، 
امل�شل�شالت وعر�س االأزياء؟ اأتر�شى بذلك لك والأهلك؟ اإن كان اجلواب: نعم: فكرب 
العر�س  يوم  وقوفك  تن�س  وال  االأموات  فاأنت يف عداد  تكبريات..  اأربع  نف�شك  على 
اأمام جبار ال�شماوات واالأر�س. واإن كان اجلواب: ال - لكنني اأحتكم فيه من خالل 
فيه  التحكم  بحجة  قدميًا  التلفاز  اأخذ  من  هناك  اأن  فاعلم  كنرتول!(  )الرميوت 
فعجز، ثم اأدخل الفيديو وزعم حماولة ال�شيطرة على ا�شتخدامه فيما يفيد فف�شل، 

ولذا فاأهل الد�شو�س اأعجز واأعجز األف مرة عن التحكم فيه)1(. 

وبالفعل اللهم اإين ال اأعرت�س مطلقًا على ما جاء يف االآيات التي ا�شت�شهد بها االأخ 
كاتب املطوية، ولكني اأعرت�س على املطالبة بتقوقعنا يف ركن ق�شي �شعيف واإغفال 
م�شاألة اأن غريك يرى اأن من حقه ن�شر ثقافته، فاأنت اأي�شًا لك احلق يف غزوه من 
ال�شالح  وبنف�س  عنه  رغمًا  »الربانية«  ثقافتك  وتعميم  الفاعلة  الو�شيلة  خالل هذه 
الذي ابتدعه وبداأ ي�شتخدمه يف ال�شعي لزعزعة ثوابتك كما يزعم )ميكنك قراءة 
يزعم بفتح الياء و�شمها مبا ينا�شبك( وكان ميكننا اأن ن�شتخدم اأ�شلوب التوعية يف 
كيفية حماية اأنف�شنا من هذا الوافد ويف نف�س الوقت كيفية ا�شتغالله يف نقل ثقافتنا 
ينت�شر  الباطل  اأن احلق حني يالقي  وتعلمون  اأهل احلق  واأننا  ون�شر ديننا خا�شة 

عليه، بل ومييته دماغيًا زب گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  رب)2(

مل يرتك االأخوة املجتهدون يف حماربة القنوات الف�شائية و�شيلة اإال وا�شتخدموها؛ 
بغر�س التحذير من تلك القنوات فاملحا�شرات واالأنا�شيد وخطب اجلمعة واملطويات، 

)1(  مقتطف من مطوية ن�شرتها دار القا�شم بعنوان: )ملاذا نخ�شى الد�شو�س؟(.
)2(  االآية )18( �شورة االأنبياء.
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يقول  ا�شتخدم ويف ذلك  النبطي  ال�شعر  بل حتى  امللتقيات  واملل�شقات، ويف جميع 
اأحد �شعراء النبط:

يامل�شلم اأنا اأو�شيك ال ت�شري الد�س 
اآلة خطر مامن وراها فوايـــد

اآلة تر�س ال�شوء من �شحنهـا ر�س
واحلر مـا ير�شى بدرب الف�شايـد

واللي يبي ير�شى على اأهله الغـ�س
ما ي�شم ريح اجلنة اأم ال�شعـايــد

واإن كان ق�شدك ت�شمع اأخبار بالق�س
فالرادي االأخبار قبل اجلـرايــد

من  املعار�شني  االأخوة  همة  تفرت  ومل  م�شتمرة  التحذير  حمالت  ا�شتمرت 
التي  االأوامر  اإ�شدار  بغر�س  واملعنيني  امل�شوؤولني  اإىل  واالأخرى  الفينة  بني  الذهاب 
التحذير عرب  واأن  االأ�شواق، خا�شة  من  بيعها  ومنع  االأطباق  تلك  على حظر  توؤكد 
حيث  اأرادوا  ما  لهم  كان  وبالفعل  جمديًا،  يكن  مل  والق�شيدة  واملحا�شرة  الفتوى 
�شدرت بع�س التعاميم من جهات ر�شمية على فرتات متفاوتة بدءًا مبنع ا�شترياد 
وبيع االأطباق الف�شائية اإىل منع بيع اأجهزة اال�شتقبال الداعمة للبطاقات اخلا�شة 
بع�س  وتقوم  االآن،  حتى  �شاريًا  يزال  ما  فبع�شها  وباملنا�شبة  امل�شفرة،  بالقنوات 
اأجهزة  مب�شادرة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  هيئة  االأخ�س  على  اجلهات 
اال�شتقبال املزودة بالبطاقات ا�شتنادًا لتعميم �شدر عام 1421هـ )2000م( ومما 
اأذكره حول ذلك يف رم�شان عام 1415هـ )1995م( �شدر اأمر يتعلق مبنع ا�شترياد 
تلك االأطباق وبيعها يف االأ�شواق، ويف نف�س اليوم هطلت اأمطار متو�شطة على مدينة 
الريا�س فقام اأحد االأخوة الدعاة وحتدث وربط نزول املطر ب�شدور ذلك القرار. 

ثم �شدرت قرارت اأخرى منظمة لعملية البيع وهكذا ا�شتمر احلال حتى ظهرت 
قنوات املجد التي كانت قفزة هائلة طال تاأثريها �شرائح كبرية ومتنوعة من املجتمع 
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وترى  الفكرة  ترف�س  كانت  اأن  بعد  مرة،  اأول  االأطباق  تلك  اأدخلت  ب�شرائح  بدءًا 
االأطباق  تلك  دخول  الفرتة  تلك  �شهدت  اأي�شًا  رذيلة.  لكلمة  مرادفة  د�س  كلمة  اأن 
تبثه  مما  النهل  بحجة  الطبق  تركب  التي  امل�شت�شفيات  خا�شة  العامة  املرافق  اإىل 
قنوات املجد، كما اأن العمالة االآ�شيوية �شارت ت�شع يف واجة املحل طبق املجد وهذا 
بع�س  تعامل  حدة  ويخفف  العمالة  لتلك  اجلزئية  احل�شانة  من  نوعًا  يعطي  كان 
املنكر ويقلل من عدد عمليات  والنهي عن  باملعروف  االأمر  املح�شوبني على هيئات 
املداهمة الع�شوائية التي كان بع�س املجتهدين يقومون بها ب�شكٍل عاطفي؛ نتيجة ملا 

كانوا ي�شمعونه من بع�س اأفراد املجتمع؛ لتواجدهم امليداين. 

اأي �شيء يف  التي عرفت ب�شوئها وقيامها بفعل  العمالة  اأن تلك  واحلقيقة هنا 
�شبيل حت�شيل املال كانت تقوم برتويج بطاقات لقنوات اإباحية تباع يف الغالب على 
كانوا ال  فاإن  تف�شيل  اإىل  يحتاج  واالأمر هنا  ال�شباب؛  فئة  مريديها ومعظمهم من 
يبيعون الأي اأحد وال ميكن اأن يتعاملون اإال مع اأ�شخا�س يثقون بهم فهذا موؤ�شر ظاهرة 
�شلبي، يتمثل يف وجود تلك البطاقات وله جانب اآخر ميكن اأن نقول عنه اإيجابي، 
ولكن ال يراه اإال املتاأمل فيه ويتمثل يف رف�س املجتمع بغالبية اأطيافه و�شرائحه تداول 
تلك البطاقات واإنكارها؛ ولهذا فالعمالة ما زالت حذرة وتخ�شى من ردة فعل كل 

فرد. 

واأنه  مظهره  من  التحقق  بعد  اأحد  لكل  البطاقات  تلك  يبيعون  كانوا  اإن  اأما 
لي�س حم�شوبًا على هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهنا م�شكلة يجب عدم 
ال�شكوت عنها وقد قمت بالتحقق بنف�شي اأكرث من مرة فوجدت بع�شهم كان حني 
اأحتدث معه عن ال�شوق وعن البيع واأنواع االأطباق والقنوات اجلديدة حتى اأ�شل اإىل 
ال�شوؤال عن القنوات االإباحية واأنواعها واجلديد منها ثم اأ�شاأله عن توافر البطاقات 
لديه )بالطبع فكل ذلك حديث ال يتجاوز خم�س دقائق( فاإن اأقر بوجودها طلبتها 
منه وا�شرتيتها بعد التن�شيق مع اأحد اأق�شام الهيئة القريبة بحجة الذهاب الإح�شار 
املبلغ فياأتون اأثناء ت�شليم البطاقة وي�شبطونه والبطاقة معه ثم يخرجون كل ما لديه 
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يف داخل املحل، وكان يف بع�شهم دهاء وحيطة لدرجة اأنه كان ال ي�شعها يف حمله 
اأبدًا بل جتدها يف حمل خياط اأو اأحذية بالقرب منه اأو ما �شابه ذلك. 

وقيامي باالإبالغ عن مروجي تلك االآفة يعود اإىل اإمياين اأن هذا هو اال�شتخدام 
جمتمعيًا  انحالاًل  تعني  البطاقات  تلك  بيع  عمليات  وتف�شي  االأطباق،  لتلك  امل�شني 
خطريًا ال ميكن ال�شكوت عنه، وكنت اأراين يف تلك اللحظة اأحد العاملني يف جهاز 

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهناك اأ�شخا�س كثريون يقومون مبا قمت به. 

االأول  ال�شف  و�شرنا يف  الهم الرتقينا  كلنا ذلك  ا�شت�شعرنا  لو  اأننا  واحلقيقة 
وحدنا بني االأمم فاخلريية التي و�شف بها املوىل - عز وجل - اأمتنا قرنت باالأمر 

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   زب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  رب)1( اأما اإن نحن اأوكلناها اإىل جهة بعينها 
ثم مل ت�شلم تلك اجلهة من بع�شنا بل ويذهب قلة من ال�شفهاء بالتنبي�س عن اأخطاء 
تلك اجلهة واملطالبة بوقف عملها ثم نقول ملاذا ما زلنا حم�شوبني يف خانة العامل 

الثالث رغم االإمكانات املتوفرة لدينا؟ 

فاأقول باأن ارتقاء االأمم ال ميكن اأن يكون �شببه ماديًا فقط، بل اإن ال�شبب الرئي�س 
املتطلبات  بني  املزج  املتمثل يف  القومي  الرباين  النهج  �شلوك  يتمثل يف  معنوي  فيه 
الروحانية واملادية زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  رب)2( اأما من 
زب ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  رب)3( ف�شيكون ماآله  يقول 

وحاله حمزنًا يف دنياه واأخراه.

هذه  ويف  اأمورنا،  كل  يف  باملوازنة  دومًا  ماأمورون  اأننا  نن�شى  ال  اأن  بنا  ويجدر 
احلال بني اجلانبني املادي واملعنوي، والتن�شوا اأن �شفوة هذه االأمة حني ركنوا �شاعة 

)1(  من االآية )110( �شورة اآل عمران.
)2(  من االآية )201( �شورة البقرة.
)3(  من االآية )200( �شورة البقرة.
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اإىل املادة وتنا�شوا العامل الرئي�س للن�شرة وكلهم اهلل اإىل ذلك العامل املادي، وكاد 
اأ�شرف اخللق  يت�شبب يف انك�شارهم يف واحدة من اأهم الغزوات، وقائدهم يومئٍذ 

ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ   ہ   ہہ   ۀ   ال�شالمزب  عليه 
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  رب)1( اإال اأنهم حني 
عادوا واأخذوا باأ�شباب الن�شر بعد اأن وفقهم اهلل اإليها متكنوا من بغيتهم فظفروا 

زب ۇئ   علينا  �شيجري  �شلفنا  على  فما جرى  علينا  ينطبق  االأمر  ونف�س  وانت�شروا، 
اأن  البد  هنا  حديثي  رب)2(ومبنا�شبة  ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
اأوؤكد على اأن هناك اأخطاء من جميع اأجهزة الدولة احلكومية والتعاطي معها يكون 
باالإق�شاء الإ�شباع  اأما املطالبة  وال�شعي لالإ�شالح،  العلني  والنقد  املبا�شر  بالن�شح 

اأهواء �شخ�شية فهذا ال يقبل وال يعقل. 

اأعود حلديثي عن بيع بطاقات القنوات االإباحية امل�شفرة التي كما اأ�شلفت اإن 
بيعت ب�شكٍل علني فهذا ال ميكن ال�شكوت عنه، ويجدر بنا اأن نكون كلنا ذاك الرجل 
الذي يحارب من يبيعها، اأما حني تباع ب�شكٍل �شري وال ميكن اقتناوؤها اإال بكل كلفة 
فهذا من طبيعة املجتمعات الب�شرية فحتى ع�شر حممد × هناك من زنا وهناك 
من �شرق وهناك من �شرب اخلمر، وغريها من الكبائر واملنكرات، اأما من يطالب 
مبنع املنتج الفالين؛ الأنه قد يرتتب عليه املحظور الفالين فهذا ما ال اأتفق معه على 
الربانية  القاعدة  وهي  واأنفع  اأعم  االإيجابي  التاأثري  يكون  االإطالق، وحتديدًا حني 
فاهلل - �شبحانه وتعاىل - اأحل البيع رغم اأنه قد ينتج عنه غ�س واختال�س ومراباة 
اأنه فرق بني ذلك كله وبني احلالل من احلرام، ومل يحرم بالكلية حني كانت  اإال 
رب)3(  ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   زب  االأكرب  هي  البيع  عمليات  من  املتاأتية  الفائدة 

وباملقابل حرم اخلمر ا�شتنادًا لنف�س القاعدة ال�شابقة زب ۉ  ۉ  ې  ې   

)1(  من االآية )25( �شورة التوبة.
)2(  من االآية )43( �شورة فاطر

)3(  من االآية )275( �شورة البقرة.
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)1( ثم حرمها 
ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  رب

مع املي�شر جتنيبًا للنا�س من االأثم الغالب زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  رب )2( 

وهكذا يجدر بنا اأن نفكر يف كافة �شوؤوننا فاإن كان يغلب على تقنية م�شتجدة 
اأن ال نن�شغل مبحاربتها بل يجب علينا  اأنها �شتفيد وقد ي�شاء ا�شتخدامها فاالأوىل 
مع  املوؤمن،  �شالة  اأن احلكمة  باب  التقنية من  بتلك  االنتفاع  على  املجتمع  ت�شجيع 
بدءًا  كثرية  ذلك  على  واالأمثلة  ا�شتخدامها،  اإ�شاءة  من  االأفراد وحتذيرهم  توعية 
الف�شائية،  والقنوات  واملذياع،  والتلفاز،  وال�شيارة،  بالهاتف،  مرورًا  باملطبعة 
فتاوى  بها  �شدر  تلك  واحدة من  وكل  كثري  وكامريات اجلوال وغريها  واالإنرتنت، 
حترمها ومع ذلك مل يلتفت املجتمع لتلك الفتاوى بل احرتمها واأجل من قالها ولكنه 
اأن  الوقت جند  ومع  ولكنه غري ملزم.  راأيك  يقول هذا  ول�شان حاله  بها،  يعمل  مل 
تلك  التحرمي يرتاجعون عن  تبنوا  اأو  بالتحرمي يف م�شاألة معينة  اأفتوا  بع�شًا ممن 
الفتوى بعد اأن ظهر لهم من خالل التجربة املجتمعية اأنهم اجتهدوا ومل ي�شيبوا ثم 
بداأوا با�شتخدام امل�شتجد واالنتفاع به، واأنا اأقول هنا لعلها تكون در�شًا لطلبة العلم 
من االأجيال التالية اأن ال ي�شتعجلوا يف م�شاألة التحرمي واملنع والتحجري على امل�شلمني 
واإيقاعهم يف ال�شيق واحلرج، مع اأن االأمر فيه مت�شع وميكن اأن ُي�شمح باملباح كما 

يوؤخذ بباب �شد الذرائع.

)1(  من االآية )219( �شورة البقرة.
)2(  من االآية )90( �شورة املائدة.



مظاهر التغري يف املجتمع ال�سعودي)املظاهر املادية والثقافية(

277

ا�ستبانة اأجريتها عام 1432هـ )2011م( �سملت 1884 من م�ستخدمي االإنرتنت ي�سكل ال�سعوديون 
منهم 95.9% و3% من املقيمني يف اململكة و 1.1% غري ذلك. حول ا�ستخدامات الو�سيلة التقنية 

االإعالمية يف املجتمع ال�سعودي وحقيقة تاأثريها.

اإيهما اأكرث تاأثريًا على الفرد واالأ�شرة واملجتمع؟
الن�سبة املئويةجمموع االإجاباتاالإجابة

47.8%886الف�شائيات
52.2%969االإنرتنت

ظهرت هذه النتائج ا�شتنادًا الإجابات 1855 فيما امتنع 29 من امل�شتجوبني عن االإدالء براأيهم
هذا يدل داللة وا�شحة على اأن الطفرات التقنية املتعاقبة جتتذب النا�س ب�شكٍل �شريع؛ فكما فعل 
التلفاز حني �شحب ب�شاط التاأثري من االإذاعة، ها هي االإنرتنت بداأت تزاحم وتتفوق يف تاأثريها 
االآن  العقد حتى  ون�شف  يتجاوز عقدًا  ال�شعودي مل  املجتمع  وا�شتقطابها اجلماهري وعمرها يف 
كافة  يف  عليها  امل�شتمرة  التح�شينات  بفعل  القادمة  ال�شنوات  يف  ح�شتها  من  تزيد  اأن  ويتوقع 

اجلوانب.

واحلقيقة اأن القنوات الف�شائية نقلت جمتمعاتنا العربية وجمتمعنا ال�شعودي 
على وجه التحديد نقالت نوعية متميزة و�شاهمت يف ن�شر الثقافة الدينية وتقريب 
وما  يحدث  ما  ومعرفة  امل�شلمني،  بني  والتقريب  فهمها،  و�شهولة  العربية  اللهجات 
ي�شتجد يف كل بقعة من بقاع االأر�س، وال اأن�شى اأن بع�س القنوات الف�شائية وخا�شة 
قناة اجلزيرة قد نقلت عقلية امل�شاهد العربي التي تربجمت على منطية معينة يف 
تلقي املادة االإعالمية وغريتها، فبعد اأن كنا مربجمني على اأن برامج ال�شهرة عبارة 
التي  الربامج  من  وغريها  ترفيهي  برنامج  ثم  اأجنبي  فيلم  اأو  عربي  م�شل�شل  عن 
تدرج يف هذا الت�شنيف، جاءت قناة اجلزيرة وغريت ذلك املفهوم ف�شارت برامج 
تغري  يف  اأ�شهم  وهذا  ودينية  واأدبية  وفكرية  �شيا�شية  جماالت  يف  تثقيفية  ال�شهرة 
املجتمعات العربية باأ�شرها وقفز بالفكر العربي عمومًا ب�شرعة وخالل مدة وجيزة 

وبطريقة مل يفعلها الكتاب وال املذياع وال التلفاز الر�شمي املح�شوب على الدولة. 
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واأنا اأقول يف هذا املقام باأنه لو مل ياأت من تلك القنوات من اإيجابية غري هذه 
لكفت، وحني الحظت بع�س اجلهات جناح قناة اجلزيرة التي اأبرزت حالة العط�س 
اأطلقت  ويغذي فكره  نهمه  ير�شي  ملا  املا�شة  العربي وحاجته  املواطن  يعي�شها  التي 
العديد من القنوات الثقافية واالأخبارية حتى قامت وزارة الثقافة يف اململكة العربية 
ال�شعودية باإطالق قناة ريا�شية ثم اإخبارية تلتها قنوات ثقافية واقت�شادية باالإ�شافة 
اإىل قناة خا�شة تبث القراآن وتنقل امل�شجد احلرام على مدار ال�شاعة وب�شكٍل مبا�شر 
الأقطار العامل اأجمع، ونف�س احلال مع امل�شجد النبوي الذي خ�ش�شت له قناة مماثلة 
تبث منه تتزامن ال�شورة مع قراءة الأحاديث من ال�شنة النبوية على �شاحبها اأزكى 

�شالة وت�شليم ومن تبعه باإح�شان اإىل يوم الدين. 

رابعًا: االإذاعة:
امللك  وموحدها جاللة  اململكة  موؤ�ش�س  ال�شعودية يف عهد  االإذاعة  ميالد  جاء 
 23 الثالثاء  يوم  ذلك  كان  اهلل-  -رحمه  �شعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد 
العزيز مر�شومًا  امللك عبد  اأ�شدر  يوليو 1949م حني  املوافق 19  رم�شان 1368هـ 
واالأمانة،  ال�شدق  التزام  �شرورة  واأكد  لالإذاعة،  العام  االإطار  فيه  و�شع  ملكيًا 
والواقعية، وااللتزام باملو�شوعية، وعدم التعر�س الأحد بال�شتم، اأو التعري�س باأحد، 
اأو املدح الذي ال حمل له، كما اأكد �شرورة االهتمام باالأمور الدينية، واإذاعة القران 
الكرمي واملواعظ الدينية. وبالفعل اأن�شئت اأول حمطة اإذاعية �شعودية يف مدينة جدة 
حيث بداأ اإر�شالها ر�شميًا)1(يوم التا�شع من �شهر ذي احلجة 1368هـ املوافق 10/1/ 
1949م بكلمة األقاها االأمري في�شل بن عبد العزيز )امللك في�شل( ت�شمنت تهنئة 

احلجيج مبنا�شك احلج، والرتحيب بقدومهم يف االأرا�شي املقد�شة.)2( 
واقت�شر البث االإذاعي يف اململكة على اإذاعة جدة حتى بداأ البث االإذاعي من 
اإذاعة الريا�س يوم االأحد غرة رم�شان عام 1384هـ املوافق 3 يناير 1965م. وقد 
خطت االإذاعة ال�شعودية خطوة جديدة عندما بداأ بث الربنامج العام م�شتقاًل من 

)1(  كان قد �شبق ذلك بث جتريبي انطلق يف رم�شان من نف�س العام بح�شب ما تذكره وزارة الثقافة واالإعالم.
http://www.saudiradio.net.sa .2(  للمزيد راجع موقع االإذاعة ال�شعودية على االإنرتنت(
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اإذاعة الريا�س والربنامج الثاين من اإذاعة جدة يوم اخلمي�س غرة �شوال 1399هـ 
املوافق 23 اأغ�شط�س 1965م.)1(

وكان  جدة  من  تبث  كانت  التي  املوجهة  بالربامج  ي�شمى  مبا  يتم  البث  وكان 
اأن�شئت  ثم  واالأوردو،  كاالأندوني�شية  اأخرى  بلغات  تبث  كانت  ولهذا  توعويًا؛  هدفها 
�شوت  اإذاعة  ت�شمى  )1952م(  1371هـ،  عام  وذلك  مكة  من  تبث  اأخرى  اإذاعة 
االإ�شالم ثم �شميت بعد ذلك اإذاعة نداء االإ�شالم، عام 1381 هـ )1962م( وكانت 
تهدف اإىل التعريف باالإ�شالم ومبادئه وبث التوعية االإ�شالميه اإ�شافة اإىل حماربة 
التيارات واالفكار التي ت�شعى اىل ت�شويه �شورة االإ�شالم، ثم �شارت تقتطع جزءًا من 
وقت البث مع اإذاعة الربنامج العام حيث تبث على نف�س الرتدد، ويف 1432/1/1هـ 

)2010م( �شارت االإذاعة تبث ب�شكٍل م�شتقل. 
اأما بالن�شبة الإذاعة القراآن الكريـم فقد انطلقت عام 1393هـ )1973م( وتهدف 
اىل بث القراآن الكرمي وتف�شري اآياته وتعليم قراءاته باالإ�شافة اىل نقل امل�شابقات 

املحلية والدولية اخلا�شة بحفظ وتالوة القراآن الكرمي. 
وكانت اإذاعة الريا�س قد �شبقتها عام 1384هـ)1965م(، ثم اإذاعة الربنامج 
الدعوة  ن�شر  اإىل  وتهدف  االأوردو(  اإليها  واأ�شيف  والفرن�شي  االوروبي )االجنليزي 
اململكة وحتقيق رغبات  االإعالمية عن  الربامج  وبث  واإبراز حما�شنها،  االإ�شالمية 
امل�شتمعني خا�شة اجلاليات املقيمة باململكة باإنتاج وبث برامج املنوعات والربامج 
اأظنها  اأين  اإال  والعاملية.)2(  املحلية  واالأحداث  املنا�شبات  وتغطية  والثقافية،  الفنية 
وال  ق�شرية،  ولفرتات  خمتلفة  بلغات  برامج  تبث  فهي  االإطالق  على  كافية  غري 
تبث يف الفرتة ال�شباحية، ومل يتم تطويرها ب�شكٍل ي�شتحق التنويه عنه، وال اأظنها 
بو�شعها الراهن قادرة على ا�شتقطاب امل�شتمعني فق�شر �شاعات البث وحمدودية 

امل�شاحة التي تغطيها اأثر عليها ب�شكٍل كبري.

)1(  املرجع ال�شابق.
http://www.info.gov.sa 2(  للمزيد راجع موقع وزارة الثقافة واالإعالم(
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عدو  االإن�شان  اأن  اعتبار  على  هينا  اأمرا  به  القبول  اأو  الراديو  اقتناء  يكن  ومل 
اأن  ال�شواد االأعظم حتت قناعة  القاطع من  ما يجهل حيث قوبل مب�شاعر الرف�س 
اأو كما كانوا يقولون،  من اأدخل يف بيته الراديو فهو كمن اأدخل يف بيته )عاهرة( 
وبداأت التحذيرات املوجهة اإىل املجتمع من اأن بلوى عظيمة و�شرًا م�شتطريًا قادم، 
واأن عليهم حماربته  والف�شاد  ون�شر املجون  القيم  بن�شف  يتغلغل فيهم ويهدد  وبداأ 
من  بع�س  اأن  لدرجة  اأكلها  والتحذيرات  الدعوات  تلك  اآتت  وقد  �شده،  والوقوف 
تاأثروا بها كانوا يتمنون املوت قبل روؤية هذه االآفة وبع�شهم االآخر كان ينظم ال�شعر 

حمذرًا من ذلك الوافد الغريب ومما قيل:
ياهلّل يا غافر الزاّلت 

ياهلّل من النار تنجيني 
هيهات من يعترب هيهات 

ماتوا هل ال�شدق والديني 
�شفت الروادو مع ال�شنطات 

حّطن ب�شدر الدواويني 
يا ليت من هو قدمي مات 
والكيف ما �شافته عيني 
النق�س بنّي وله �شارات 

كرثوا جنود املغنيني 

ويتناقل بع�س من عا�شوا املرحلة حكايتني مت�شابهتني تعك�س بع�س �شور الرف�س 
تلك، اإحداهما لثالثة من اأهل قرى الو�شطى خرجوا اأواخر �شهر رم�شان ال�شطياد 
اجلراد فاأدركهم ال�شهر وتلقوا خرب العيد من اإحدى االإذاعات من راديو ال�شيارة 
ك�شواًل  �شابًا  الثالث  ال�شخ�س  كان  وملا  �شحيحا.  واإفطارهم  ناق�شا  ال�شهر  وكان 
يتاأخر يف النوم ويعمل اأقل منهم يف جمع اجلراد اأتت ح�شته اأقل عند اقت�شام قيمة 
البيع فخطط اأن ينتقم منهم عن طريق الو�شاية بهم عند اأهل القرية بعد عودتهم؛ 
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حيث اأخرب اأن رفاقه اأفطروا على »اخلبيث« يق�شد اأنهم اأفطروا معتمدين على خرب 
تلقوه من االإذاعة ثم قررت القرية حتى ال ينزل بهم الغ�شب ويتوقف عنهم املطر اأن 

يطهروهم بجلد كل واحد منهم ع�شرين جلدة. 
ويف االأخرى اأن رجال اختلف مع زوج اأخته بعد اأن تلقى منه علقة �شاخنة فتوجه 
واالإر�شاد يف  التوجيه  تتوىل عملية  »النواب« وهم جماعة خمتارة غري ر�شمية  اإىل 
اأنه اكت�شف يف بيت ن�شيبه �شلك راديو )�شلك  اأمامهم �شبعة اإميان  قريتهم وحلف 
طويل لتقويه البث ميدد عرب احليطان اأو فروع االأ�شجار( ثم اأخذهم اإىل هناك من 
اأجل تك�شريه وا�شتتابة �شاحبه بعد تطهريه. �شاحب املنزل الذي طرقوا عليه الباب 
والذي كان ميتلك راديو فيلب�س بالفعل بحجم »املركى« عند ما تفاجاأ بهم مل ي�شعفه 
الوقت يف اإخفائه حيث قام ب�شرعة وو�شع فوقه بطانية ليجعله مركى يتكئون عليه 
�شاألوه يف البداية فاأنكر ثم طلبوا تفتي�س املنزل عندها قال لهم البيت اأمامكم حيث 

بداأوا التفتي�س وقلبوا املنزل دون العثور على الراديو الذي كانوا يتكئون عليه. 
االإذاعة  لفكرة  املجتمعي  الرف�س  عن  تعرب  كثرية  وغريها  الق�ش�س  تلك 
خ�شو�شا  ظهورها  بداية  يف  االإذاعة  ع�شاق  جترب  كانت  كثرية  م�شتجدة  والأ�شياء 
يف جند واملنطقة الو�شطى على اتخاذ مالذات �شرية وخمابئ بعيدة مثل مزرعة 
البعيدة يجتمعون فيها على  الكهوف اجلبلية  اأحد  اأو  اأو �شطح منزل مهجور  نائية 
راديو ي�شتاأجر اأو يح�شره اأحدهم ينقله اإىل هناك يف �شاعة غفلة يلفه ببطانية اأو 
يخفيه داخل عباءة مغامرًا ينقله بحذر وكاأنه ينقل جنازة قتيل. لكنهم يف املناطق 
ال�شعبية  املقاهي  اتخذتها  وانفتاحا  تقبال  اأكرث  كانت  التي  املدن  وبع�س  ال�شاحلية 
عرفت  والتي  »امل�شتختة«  اأو  ال�شنطة  الراديو  اإىل  واأ�شيف  للزبائن  جذب  كو�شيلة 
يف جند باال�شطوانة التي تطورت اإىل ما يعرف حاليا بجهاز ت�شغيل )ال�شي دي(، 
فكان من لي�س مبقدوره �شراء جهاز يرتدد على تلك االأماكن لال�شتماع اإىل الربامج 
فكن  املقاهي  بدخول  لهن  ي�شمح  ال  الالتي  الن�شاء  اأما  االأخبار،  ومتابعة  واالأغاين 
يجتمعن قرب اأ�شوار تلك املقاهي ويف جمال دائرة و�شول ال�شوت وال تكاد اإحداهن 
تغادر املكان اإال وقد حفظت كل ما �شمعته �شما لتنقله يف اليوم الثاين اإىل �شديقاتها 
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االأخريات الالتي ينتظرن ب�شغف متابعة م�شل�شل اإذاعي توقف يف االأم�س مثال نقلته 
لهن، اأو اأغنية تبث اأول مرة لدرجة اأنها توؤدي دور اإذاعة باأكملها.)1( 

املق�شود  وي�شرح  الفنت  حديث  على  العتيبي  جهيمان  يعلق  ر�شائله  اإحدى  ويف 
هذه  من  اأحدًا  التدع  التي  الدهيماء  فتنة  يف  االآن  ونحن  فيقول:  الدهيماء  بفتنة 
االأمة اإال لطمته لطمة كلما قيل انق�شت متادت، وواقعنا ي�شهد بذلك فاأهل الباطل 
فيها،  يتمادون  ثم  االأمر  اأول  فيب�شطونها يف  بفتنة جديدة  يوم  يخرجون علينا كل 

كمثل االإذاعة)2(.
والبد اأن اأ�شري حني اأحتدث عن االإذاعة اإىل امل�شروع الذي قام به اأحد املواطنني 
ويدعى عبداهلل بن �شليمان بن عويد الطامي، ولد �شنة 1341هـ )1922م( يف مدينة 
بريدة، ثم انتقل منها اإىل الريا�س عام 1380هـ )1961م( وتويف بها عام 1421هـ 

حني  بـطامي،  املعروف  )2000م(.)3( 
الريا�س  العا�شمة  يف  اإذاعة  اأول  اأن�شاأ 
الوطنية  االإذاعة  �شميت  1381هـ  عام 
طامي،  باإذاعة  النا�س  بني  وا�شتهرت 
كان ذلك قبل اأن تفتتح اإذاعة الربنامج 
�شنوات،  بثالث  الريا�س  من  العام 
حيث  كبرية،  �شهرة  وقتها  يف  وحققت 

�شحيفه  ن�شرته  فاجر.  يقتنيه  ومن  جرمية،  و�شماعه  رج�س،  اخلم�شينيات  يف  الرادو  بعنوان:  تقرير    )1(
الريا�س يف عددها رقم 15271 بتاريخ 1431/5/2هـ املوافق 2010/4/6م.

)2(  اأورد جهيمان العتيبي يف ر�شالته املعنونة بالفنت واأخبار املهدي ونزول عي�شى u واأ�شراط ال�شاعة، حديثًا 
اأخرجه اأبوداود يف كتاب الفنت  )4242( باإ�شناد �شحيح عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما قال: كنا 
قعودًا عند ر�شول اهلل r فذكر الفنت حتى ذكر فتنة االأحال�س فقال قائل: يار�شول اهلل ومافتنة االأحال�س؟ 
قال: )هي هرب وحرب، ثم فتنة ال�شراء دخنها من حتت قدمي رجل يزعم اأنه مني ولي�س مني واإمنا 
اأوليائي املتقون، ثم ي�شطلح النا�س على رجل كورك على �شلع، ثم فتنة الدهيماء التدع اأحدًا من هذه 
الرجل فيها موؤمنًا ومي�شى كافراأ حتى ي�شري  انق�شت متادت ي�شبح  فاإذا قيل  اإال لطمته لطمة،  االأمة 

النا�س اإىل ف�شطاطني(.
ن�شرت يف  امل�شند،  االأ�شتاذ �شالح  بقلم  موؤ�ش�شها؟  اإذاعة طامي..ما هي ق�شتها؟ ومن  بعنوان:  )3(  مقالة 

منتديات قدمي.

املذياع القدمي
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التي كانت  االأخرى  االإذاعات  الر�شمية يف جدة ومن  االإذاعة  الب�شاط من  �شحبت 
تبث من دول جماورة اأو بعيدة. 

وكانت االإذاعة تبداأ بثها بعد �شالة الع�شاء مدة �شاعتني اإىل ثالث �شاعات يوميًا 
ح�شب الربامج وتوفر املادة.. وكان هو املذيع يجل�س اأمام الالقط وحده يف غرفة 
داخل بيته وال يخرج اأبدًا طوال فرتة عمله؛ الأنه كان يتحدث للم�شتمعني على الهواء 
اإليه ويتفاعلون مع ما يبث بل وكانوا يطلبون منه  مبا�شرة، وكان النا�س ي�شتمعون 
االإعالن عن بع�س االأ�شياء اخلا�شة بهم كطلب البحث عّما فقدوه ليذيعه، فمنهم 

من يفقد حقيبته واالآخر يفقد عنزًا اأو بقرة. 
واإعالن   الريا�س،  لبع�س جتار  التجارية  االإعالنات  بع�س  ببث  يقوم  كان  كما 
بث  االإذاعة  تلك  خالل  من  مت  كما  الريا�س،  مدينة  طلبة  من  الناجحني  اأ�شماء 
وكانت  رم�شان،  حممد  املعلق  ب�شوت  �شعودية  اإذاعة  عرب  قدم  كرة  مباراة  اأول 
نهائي كاأ�س امللك بني الهالل والوحدة التي اأقيمت بتاريخ 1381/8/20هـ املوافق 

1962/1/27م.)1(
بع�س  بث  يوقف  كان  اأنه  ـ  اهلل  رحمه  ـ  و�شاحبها  االإذاعة  تلك  طرائف  ومن 
اإعالنات خدمية وجمانية كانت متثل هموم بع�س املواطنني  الربامج فجاأة ليقدم 
وت�شور ب�شاطتهم يف تلك احلقبة، حيث كان اليتوانى مثال عن اإعالن يخ�س اأحد 
�شكان الريا�س الذي دخل عليه م�شتنجدا ويفيده باأن عنزه اأم قرن مك�شور ومعها 
ثالث »جفار«)2( فقدت مع دخول الظالم يف اأم �شليم ومل تعد حل�شريتها، اأو اأن يبث 
مثل  اإليهم  قادم  اأ�شرابا من اجلراد اجلائع  اأن  الو�شم من  للمزارعني يف  حتذيرًا 
قطع الغيوم واأن عليهم اأن يتخذوا التدابري التقاء التهامه ملزروعاتهم، اأو اأن ذئبا 
مفرت�شا »هد« على اأحد قاطني مدينة املذنب وافرت�س ع�شرًا من ال�شياه امل�شاريع 

والذئب بطبعه البد اأن يعود يف الليلة التي تليها ملهاجمة نف�س املكان.)3(

)1(  للمزيد ارجع اإىل �شحيفة ال�شرق االأو�شط العدد 11238 بتاريخ 1430/9/15هـ املوافق 2009/9/4م.
)2(  جفار جمع جفرة وهي بنت املاعز، والذكر منها ي�شمى تي�س.

)3(  تقرير بعنوان الرادو يف اخلم�شينات )مرجع �شابق(.



التغري االجتماعي

284

ويذكر �شالح الزامل اأن ال�شيخ علي الطنطاوي ـ رحمه اهلل حني زار الريا�س 
عام 1383هـ )1964م( متعاقدًا للتدري�س بكلية ال�شريعة، كان ب�شحبته مذياع، يعود 
بعد انتهاء عمله يف الكلية لعله ي�شمع �شيئًا يوؤن�س به وحدته وبالذات يف امل�شاء. وحول 
ذلك يقول ال�شيخ الطنطاوي ـ رحمه اهلل ـ: كنت يومًا يف الريا�س اأدير مفتاح الراديو 
ف�شمعت اإذاعة غريبة لي�شت من جدة وال من م�شر ومل اأكن اأ�شمع يف الريا�س يومئٍذ 
غريهما اإال اإذاعة بغداد ا�شمعها اأحيانًا فوجدت هذه االإذاعة الغريبة تذكر اأ�شياء 
عن اململكة وعن الريا�س بالذات فاأ�شغيت اأنتظر اأن اأ�شمع يف اآخرها ا�شم البلد الذي 
يخرج منه ال�شوت فاإذا هو من الريا�س واإذا هو يذكر ا�شم »طامي« ف�شاألت زمالئي 
وما طامي هذا؟ تطوع حينها اأحدهم فاأتى به اإيل فعرفني به واإذا هو �شاب �شعودي. 
اأخذين بعد ذلك اإىل عمارة عالية يف �شارع الوزير وكان يومئٍذ اأحد ال�شوارع القليلة 
قطعًا  فوجدت  ال�شطح  اإىل  و�شعدنا  العمارة  واأدخلني  غريها  الريا�س  يف  يكن  مل 
واآالت واأ�شالكًا واأزرارًا يف لوحات فقلت ما هذا؟ ف�شحك وقال: هذه اإذاعة طامي، 
اإنها قطع ا�شرتيتها من خملفات اجلي�س الربيطاين عندما عر�شها للبيع فرتبتها 
وجعلت منها هذه االإذاعة، ثم اإن طامي بعد ذلك طلب من ال�شيخ علي اأن يتحدث 
اأول حديث يديل به ال�شيخ الطنطاوي اإىل  من اإذاعته اإىل م�شتمعي االإذاعة فكان 

اأهايل مدينة الريا�س قبل اأن ين�شم اإىل اإذاعة جدة وتلفزيونها.)1(
وقبل اأن اأختم حديثي حول االإذاعة لعلي اأ�شري اإىل االإذاعات اخلا�شة عرب اأثري 
االإف اإم، حيث بداأ ذلك من خالل اإذاعة اإم بي �شي عام 1414هـ )1994م( ومل يكن 
لها ذاك التاأثري املجتمعي حيث كانت تبث االأغاين والرتفيه باالإ�شافة اإىل اأخبار ال 
انت�شار  بعد  بثها جاء  وقت  اأن  كما  ال�شعودية  االإذاعات  يبث يف  كثريًا عما  تختلف 
على  ينطبق  اأن  ميكن  القول  ونف�س  التاأثري  ذاك  لها  يكن  فلم  ولهذا  الف�شائيات؛ 
اإذاعات االإف اإم التي انطلق بثها مع نهاية عام 1431هـ وبدايات 1432هـ املوافق 
)2010م( حيث مل حتقق ذاك ال�شدى املاأمول مع العلم اأن معظم بثها يرتكز يف 
االأغاين مع وجود برامج ريا�شية اأي اأنها ترفيهية، ولهذا فاالإذاعة ب�شكٍل عام مل يكن 

)1(  مقال كتبه �شالح الزامل بعنوان: ال�شيخ علي الطنطاوي و�شف طامي باأد�شون الريا�س، ون�شرته �شحيفة 
الريا�س بعددها رقم 15565 بتاريخ 1432/3/1هـ املوافق 2011/2/4م.
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لها ذاك التاأثري ومل تغري يف املجتمع مبا يوازي ولو جزءًا ي�شريًا من االأموال التي 
اأنفقت ل�شمان وجودها وا�شتمراريتها، وعلى الرغم من اأن بدايتها كانت تعد نقلة 
جميلة وثرية يف حياة املجتمع ال�شعودي، وا�شتمرت حتظى باملتابعة والتميز حتى بعد 
ظهور التلفاز وانت�شاره رغم اأنه �شاهم يف تدين ن�شبة امل�شتمعني اإال اأن برامج حمددة 
كان لها جماهري ومتابعون كربنامج نور على الدرب وبرنامج اأم حديجان مع عبد 
العزيز الهزاع الذي اأذكر حني كان يقدم بعد �شالة املغرب يف رم�شان يف بدايات 
القرن الهجري احلايل )الثمانينات امليالدية( كان يحظى باأ�شداء جيدة وبالطبع 
ال ميكن مقارنتها باالأ�شداء التي حتظى بها امل�شل�شالت التلفزيونية خا�شة م�شل�شل 
طا�س على �شبيل املثال، الذي كان له تاأثري قوي يف تغيري املجتمع ال�شعودي من خالل 

تناول ق�شايا ح�شا�شة وجتاوزه خطوطًا حمراء ما كان الأحٍد اأن يتجاوزها. 

حول  االإنرتنت  م�ستخدمي  من   1884 �سملت  )2011م(  1432هـ  عام  املوؤلف   اأجراها  ا�ستبانة  نتيجة 
ا�ستخدامات الو�سيلة التقنية االإعالمية يف املجتمع ال�سعودي ومدى تاأثريها

هذه النتائج جاءت ا�ستنادًا الإجابات 1853 فيما امتنع 31 من امل�ستجوبني عن االإدالء براأيهم

ومن املهم االإ�شارة اإىل االإذاعات االأجنبية التي كانت تبث قبل زمن الف�شائيات 
خا�شة اإذاعة لندن امل�شدر الرئي�س لالأخبار االأ�شرع واالأكرث م�شداقية، واإذاعات 
اأخرى كانت مناف�شة خا�شة اإذاعة الكويت ومونتاكارلو وال�شرق االأو�شط وغريها، 
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اإال اأين اأعود مرة اأخرى للتاأكيد على اأن اأيًا من تلك االإذاعات مل يكن له ذاك التاأثري 
املهم يف اإحداث تغيري اأو نقلة باملجتمع ال�شعودي، وال اأظن باأين خمطئ عندما اأقول 
اآخر  اأن  اإن ظهور الف�شائيات ق�شى على تاأثري تلك االإذاعات ب�شكٍل كامل، واأذكر 
مرة بحث النا�س عن االإذاعة ب�شكٍل جماعي ملتابعة خرب يهم �شرائح املجتمع كان 
اإبان حرب اخلليج الثانية لتحرير الكويت عام 1411هـ 1990م وهي باملنا�شبة نهاية 
انت�شار  من  الرغم  فعلى  االآن  اأما  الربيطانية،  �شي  بي  البي  اأو  لندن  اإذاعة  �شيت 
االإذاعات وبثها عرب االأقمار ال�شناعية اإال اأن قلة من النا�س يتابعونها اإذا ا�شتثنينا 
املتابعة اأثناء قيادة ال�شيارة حيث ما زالت االإذاعة حتظى بن�شبة م�شتمعني جيدة قد 

تزاحم اأ�شرطة الكا�شيت واالأقرا�س الليزرية. 

ومن باب اال�شئنا�س، لي�س اإال، اأحتدث ب�شكل �شريع عن البث االإذاعي الف�شائي 
اأو ما ي�شمى باالإذاعة الف�شائية التي مل تكن معروفة وال منت�شرة بكرثة يف املجتمع 
ال�شعودي رغم اأنها متقدمة جدًا وبها اإذاعات مفتوحة وم�شفرة ولها جهاز التقاط 
 World �شبي�س  وورلد  �شركة  بثها عام 1422هـ 2002م من خالل  بداأ  بها  خا�س 
العربية  املنطقة  فيها  مبا  العامل  اأنحاء  معظم  على  البث  يف  وا�شتمرت   Space

باأ�شرها وكنت األتقط من خاللها اإذاعات كثرية مثل: )البي بي �شي( و)ال�شي اإن 
اإن( وبلومربغ و)اإم بي �شي( واإذاعات اأخرى كثرية عربية واأجنبية وذلك من خالل 
جهاز التقاط �شغري �شبيه باالأطباق »الد�س« بحجم كف اليد كان اال�شرتاك ال�شنوي 
بحدود )300( ريال اإال اأن تلك ال�شركة تكبدت خ�شائر كبرية؛ يبدو يل ذلك عائد 
اأعلنت  )2010م(  1431هـ  عام  ويف  �شيئة  ت�شويقية  ب�شيا�شات  متعلقة  عوامل  اإىل 
ال�شركة اإفال�شها وتوقفها عن البث نهائيًا، ولو �شاألت اأحدًا عنها يف اململكة فلن جتد 
يف االألف غري واحٍد اأو اثنني يعلمان عن تلك ال�شركة وما تبثه من قنوات اإذاعية، 
وكان كل من يركب معي يف ال�شيارة يتعجب من ذلك اجلهاز وكان بع�شهم يجزم اأن 

هذا اجلهاز يتبع جهات اأمنية. 
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جمتمعنا  يف  نوعية  نقلة  �شيحدث  الفريد  البث  من  النوع  ذاك  اأن  اأظن  كنت 
ال�شعودي؛ ب�شبب ا�شتقاللية البث فهو يبث عرب الف�شاء باالإ�شافة اإىل �شغر حجمة 
واإمكانية نقله وتثبيته يف ال�شيارة، وفوق ذلك كله اإمكانية ا�شتقبال االإ�شارة يف اأي 
�شارت  الرياح  اأن  اإال  بال�شركة،  ال�شناعي اخلا�س  القمر  يغطيها  اأو منطقة  مكان 
اإىل  تذهب  كانت  التي  اخلا�شة،  وتوقعاتي  ال�شركة،  تلك  �شفن  ت�شتهيه  ملا  خالفًا 

جناح هذا النوع من البث.

خام�سًا: االإنرتنت:
يعد االأمريكي جون بريي بارلو من اأوائل من ا�شتخدم االإنرتنت يف العامل وكان 
الف�شائي  العامل  هذا  بتجربة  القراء  مرغبًا  م�شتمرة  ب�شفة  ال�شحف  يف  يكتب 
ال�شا�شع الذي ال حدود له ومن �شمن ما كتبه يف بداية الت�شعينات امليالدية مقالة 
يف جملة وايرد Wired مما جاء فيها قوله: »تخيل اكت�شاف قارة �شا�شعة لدرجة اأن 
اأبعادها رمبا تكون بال نهاية. تخيل عاملًا جديدًا لديه من املوارد اأكرث مما ميكننا 
ا�شتهالكه، ومن الفر�س اأكرث مما ميكننا ا�شتغاللها، ونوعية فريدة من العقارات 
مكانًا  للمعتدين؛  اآثار  فيه  توجد  ال  مكانًا  وتخيل  كلما متلكناها،  وتزيد  تت�شع  التي 
ت�شرق فيه الب�شائع مرات ال نهائية مع بقائها يف حوزة مالكها االأ�شلي، تخيل مكان 
بيوتهم،  باأنهم يف  ي�شعر فيه االأطفال  وبيئة  اأبدًا،  ت�شمع عنها  اأعمال مل  توجد فيه 

ومكان ترتبط فيه الفيزياء بالفكر اأكرث من ارتباطها باالأ�شياء«)1(.

ومع تلك الدعوات املبا�شرة وغري املبا�شرة من ماليني النا�س ممن �شحرتهم 
يف  امل�شرتكني  اأعداد  وت�شاعف  كبري  ب�شكٍل  االإنرتنت  ا�شتخدام  تزايد  االإنرتنت 
اأن  اإىل  االإح�شائيات  اإحدى  ت�شري  الو�شف حيث  �شنويًا لدرجة تفوق  هذه اخلدمة 
م�شتخدمي االإنرتنت حتى نهاية 2010م قد جتاوز املليارين م�شتخدم )2(. فيما يبلغ 

)1(  جاك غولد �شميث وتيم وو، من يحكم االإنرتنت؟ اأوهام بال حدود،. )مرجع �شابق(.
التايل:   الرابط  اإليها عرب  الو�شول  للت�شويق وميكن  واتز  ميني  بها جمموعة  قامت  االإح�شائيات  )2(  هذه 

 www.internetworldstats.com
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عدد م�شتخدمي االإنرتنت يف اململكة حتى نهاية  �شهر رجب 1432هـ يونيه )2011م(  
12.5 مليون م�شتخدم وهو ما ميثل 44% من عدد ال�شكان.)1( واإذا ما قارنا هذا العدد 
من امل�شتخدمني مع تعدادهم �شنة 2000م حني كان يبلغ مئتي األف م�شتخدم �شنجد 
اأن ن�شبة م�شتخدمي االإنرتنت يف اململكة قد منت وت�شاعفت اآالف املرات وهو موؤ�شر 
كبري جدًا على قوة اجنذاب النا�س لهذه الو�شيلة االإعالمية احلديثة، التي مل تعرفها 
اململكة ب�شكٍل ر�شمي وتنظم عملها اإال بتاريخ 1417/10/24هـ املوافق 1997/3/4م 
حني �شدر قرار جمل�س الوزراء رقم )163( القا�شي باإدخال وتنظيم خدمات �شبكة 
االإنرتنت يف اململكة، وبعدها ب�شنتني بداأ اال�شتخدام التجاري الفعلي لتلك التقنية، 
وكانت ا�شتخدامات االإنرتنت قبل ذلك حم�شورة على بع�س اجلهات الر�شمية طبية 
وتعليمية، واجلدول التايل يبني تطور ا�شتخدامات االإنرتنت يف اململكة حتى نهاية 

عام 1431هـ )2010م(.
عدد امل�ستخدمنيال�سنة

هيئات طبية وتعليمية1414هـ)1994م(
بداية اال�شتخدام التجاري )45000( م�شتخدم1419هـ)1999م(
1420200،000هـ)2000م(
14252،540،000هـ)2005م(
خم�شة ماليني1428هـ)2008م(
12،5 مليون1432هـ)2011م( 

ي�شافرون  عام 1418هـ )1997م(  لتلك اخلدمة يف  املتحم�شني  قلة من  وكان 
اأجل الدخول  اأخرى من  بالبحرين ودول خليجية  اأو يت�شلون  البحرين  اإىل مملكة 
على االإنرتنت رغم اأن التكلفة مل تكن قليلة، واأذكر اأين حني �شافرت اإىل الواليات 
املتحدة عام 1419 )1998م( مدة �شنة وعدت بدايات 1420هـ )1999م( كان اأول 

)1(  ن�شرة اإلكرتونية �شادرة عن هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات ال�شعودية �شدرت يف �شهر �شوال 1432هـ 
)دي�شمرب2010م(.
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�شيء فعلته اال�شرتاك باالإنرتنت بعد اأن ع�شقتها حّد االإدمان هناك، وال اأذكر اأنه مر 
يوم دون اأن اأت�شفح خالله االإنرتنت فكانت اأ�شبه ما تكون بالهواء الذي نتنف�شه. 

وحني عدت بحثت مبا�شرة عن ال�شركات مزودة اخلدمة وات�شلت باإحداها وطلبوا 
اخلا�شة  املرور  وكلمة  امل�شتخدم  ا�شم  وا�شتالم  املبلغ  ل�شداد  �شخ�شيًا  احل�شور  مني 
اأين جهاز احلا�شب اخلا�س بك  �شاألني  ال�شركة  باال�شرتاك، وحني قابلت املخت�س يف 
فقلت له: مل اأح�شره، فقال متعجبًا: وكيف �شتت�شلم معلومات اال�شرتاك! فاأخربته اأين 
�شاآخذها بيدي و�شاأقوم بعمل االإعدادات بنف�شي يف املنزل، قال وتعرف ذلك؟! قلت نعم 
اإىل الفني املخت�س بعمل اال�شرتاكات  اأي تعقيد، فاأخذين  فامل�شاألة �شهلة ولي�س هناك 
قام  بجانبه  وقفت  وحني  االإعدادات  بعمل  يقوم  وكان  االأ�شخا�س  اأحد  عنده  فوجدت 
يلف ويدور ويفتح نوافذ وبرامج لي�س لها عالقة من اأجل اأن اأتوه فال اأعرف كيف يقوم 
باالإعدادات، فقلت له يا اأخي العملية �شهلة فلو وفرمت على العميل احل�شور اأو على االأقل 
ولوفرمت على  به خريًا  لفعلتم  ورقة  االإعدادات على  له طريقة  وكتبتم  اإح�شار اجلهاز 
اأنف�شكم كل هذا التعب وامل�شقة والزحام، فقال ال يهم ما دمنا ناأخذ )150( ريااًل على 

العميل من اأجل هذه االإعدادات التي ال ت�شتغرق دقيقة واحدة. 
وكانت ال�شركات يف الواليات املتحدة تكتب الطريقة على ظهر ورقة اال�شرتاك 
قلة  يزال يف جمتمعنا  وما  كان  ولكن  تتجاوز خم�س خطوات،  ال  كانت  اأنها  واأذكر 
ت�شتغل عدم معرفة بع�شنا وت�شلب منهم املال دون وجه حق. واأذكر اأن النا�س كانوا 
حدثني  وقد  ا�شمها،  غري  منها  يعرفون  وال  االإنرتنت  ماهية  يجهلون  البدايات  يف 
منه  وطلبوا  االآيل  احلا�شب  بيع  حمالت  اأحد  اإىل  له  زميل  مع  ذهب  اأنه  اأحدهم 

بح�شب تعبريهم: »اإنرتنت �شغري يجربونه فاإن اأعجبهم اأخذوا اأكرب«. 
كان  للتوا�شل  و�شيلة  واأنها  االإنرتنت  النا�س  الوعي وعرف معظم  زاد  ثم حني 
يف جمتمعنا من ال يزال يجهل حقائق كثرية ومزايا ف�شلت االإنرتنت عن غريها، 
يعي�س  اأنه  رغم  االإطالق  على  االإنرتنت  ي�شتخدم  ال  الزمالء ممن  اأحد  اأتاين  وقد 
بيننا وي�شمع منا كل ما يدور وهو مل ي�شل بعد العقد اخلام�س من العمر وقد طلبني 
ذلك الزميل »العزيز« اأن اأدخل موقع اأحد القطاعات احلكومية لت�شجيل ابن عمه 
يف اإحدى الوظائف املعلن عنها، واأن ذلك القطاع ومن باب فر�س احلكومة االإلكرتونية 
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وحث النا�س على ا�شتخدامها مل يعد يقبل امللف العالقي االأخ�شر، وقد اأخربين ذلك 
الزميل اأن ابن عمه ال ي�شتخدم االإنرتنت وعائلته كلها تقريبًا نف�س ال�شيء وهو االأعلم اأو 
الأقل ب�شكل اأدق االأقل جهاًل بتلك الو�شيلة فطلبوا منه »الفزعة« وهو ي�شتنجد بي. فقلت 
له: تعلم اأن اليوم االإربعاء وال�شاعة االآن قريبة من نهاية العمل الر�شمي وعملية الت�شجيل 
ت�شتغرق وقتًا ولي�س االأمر م�شتعجاًل ولدي اأعمال البد اأن اأنهيها. ومع كل تلك االأعذار 
واملربرات اإال اأنه مل يقتنع واألح علي راجيًا اأن نقوم بالت�شجيل االآن، ومع اإ�شراره اأخذت 
)عفوًا  �شا�شة  يل  فظهرت  عندي  من  حرفًا  اإليه  واأ�شفت  ب�شرعة  وكتبته  العنوان  منه 
ال�شفحة غري موجودة(؛ الأين كتبت العنوان ب�شكٍل خاطئ عمدًا فقال يل مت�شائاًل »هاه 
و�س« االأخبار؟ فقلت له ال�شفحة اخلا�شة مبوقع القطاع مغلقة االآن حيث انتهى دوامهم؛ 
اأنا  ونكمل  ال�شبت  �شباح  تاأتيني  ولعلك  ظهرًا  والربع  الثانية  اإىل  ت�شري  ال�شاعة  وكانت 
اآه لو بّدرت »�شوي«. قبل نهاية دوامهم. وحتى  واإياك عملية الت�شجيل. فقال متح�شرًا: 
ا�شتخدام  لهم  ي�شبق  ومل  االأ�شطر  هذه  تقراأ  ممن  ندرة  على  غام�شًا  حديثي  يكون  ال 
االإنرتنت، اأقول باأن �شفحات االإنرتنت متاحة على مدار ال�شاعة ولي�شت متقيدة بوقت 

عمل ر�شمي، ولكني فعلت ذلك هروبًا من اإحلاحه غري املربر.
النا�س  و�شار  �شاعت  قد  باالإنرتنت  خا�شة  كثرية  م�شطلحات  اأن  اأذكر  كما 
العمل، وكان  اأحد زمالء  اأن  يتداولونها رغم عدم معرفتهم باالإنرتنت، ومن ذلك 
الطباعة  تعلم  قد  الفرتة  تلك  يف  التقاعد  عن  بعيدًا  ولي�س  ال�شتني  م�شارف  على 
وا�شتخدام االإنرتنت لعلها ت�شهم يف متديد فرتة بقائه على راأ�س العمل، وطلب مني 
م�شاعدته يف بع�س االأمور حتى يقف على قدميه كما قال. وبالفعل قدمت له كل ما 
الطباعة  بغر�س  مايكرو�شوفت  من  الوورد  برنامج  ي�شتخدم  كيف  واأخربته  يحتاج 
وحني �شاأل: واالإنرتنت متى؟ قلت: مبجرد ما نتعلم الوورد واالأ�شياء االأ�شا�شية نبداأ 
باالإنرتنت. تركته وذهبت اإىل مكتبي وبدون مبالغة بعد اأقل من خم�س دقائق يت�شل 
بي يقول: احلق على جهازي فيه فايرو�س)1(. قلت: ما �شاء اهلل من اأولها فايرو�س، 

باأجهز  االإ�شرار  بق�شد  املخربني  بع�س  )برجمة(  فعل  من  حا�شوبي  برنامج  عن  عبارة  الفايرو�س:    )1(
لها  الرئي�شي  امل�شغل  رغبة  دون  ببع�شها  القيام  عن  متتنع  اأو  االأعمال  ببع�س  تقوم  وجعلها  احلا�شب 
وبالطبع فاأنوعها كثرية وا�شتخداماتها كثرية وقد ي�شتخدم بع�شها للتج�ش�س و�شرقة البيانات وهو ذلك 

النوع امل�شمى باأح�شنة طروادة وغريها.
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قال: النجدة..النجدة تعال اإىل مكتبي ب�شرعة وحل املو�شوع.
فتظهر  اهلل(  )ب�شم  اأكتب  الحظ  قال:  للجهاز  تفح�س  اأي  وبدون  املكتب  دخلت 
)ب�شماهلل(. قلت فعاًل اجلهاز هذا فيه فايرو�س كبري جدًا واأنت ملهم وموفق وم�شدد اإنك 
تنبهت له! فبداأ يهز راأ�شه ويرفعه فخورًا بنف�شه وبفرا�شته فهو ي�شمع الزمالء يتحدثون 
عن الفايرو�شات وكيف اأ�شرت باأجهزتهم، وهو وهلل احلمد، ا�شتطاع �شبطه متلب�شًا من 
العمر(  من  ال�شاد�س  )العقد  اجليل  فهذا  وباملنا�شبة  اجلهاز،  فيها  ي�شتخدم  مرة  اأول 
اأجهزة احلا�شب  االأ�شغر منهم كان لدى بع�شهم ح�شا�شية �شديدة من  االأجيال  وحتى 
االإدارات  بع�س  يراجعون  حني  �شمعوا  ما  كثريًا  اأنهم  ذلك  يف  وال�شبب  وخوف  ورهبة 
وال�شركات من يقول لهم »اجلهاز ما يقبل« »رف�س اجلهاز« وغريها من العبارات التي 

جعلت جلهاز احلا�شب مهابة يف نفو�شهم لي�س من ال�شهل انتزاعها. 
اأعود لذلك الزميل فقلت له ابتعد قلياًل ـ اإذا �شمحت ـ وقمت اأ�شغط على اأزرار 
لوحة املفاتيح ب�شكٍل ع�شوائي دون اأن اأكتب �شيئًا على امل�شتند الذي ي�شتغل عليه، ثم 
عدت مل�شتنده وو�شعت املوؤ�شر بني حرف امليم يف نهاية )ب�شم( وحرف االلف يف بداية 
لفظ اجلاللة )اهلل( ثم �شغطت امل�شافة فتحولت العبارة من )ب�شماهلل( اإىل )ب�شم 
اهلل( فذهل وانفرجت اأ�شاريره والحظت الفرح يف وجه وكل ذلك زاد حني قلت له 
اإن باإمكانك اأن تفعلها بنف�شك فاقرتب غري م�شدق وقال �شحيح؟ قلت جرب! فقام 
وكتب نف�س العبارة مرة اأخرى وو�شع املوؤ�شر كما فعلت ثم �شغط زر امل�شافة وبالفعل 
حدثت املعجزة بالن�شبة له ففرح وقال يل: يعني اأنا �شرت »هاكر)1(« قلت: اأنت اأبو 

الهاكر كلهم فحتى الهاكر ما ي�شوي اإللي �شويت.

اأنظمة  اقتحام  القدرة على  االأ�شل هو �شخ�س خمت�س ومتمكن يف جمال احلا�شب ولديه  الهاكر: يف    )1(
الت�شغيل ومواقع االإنرتنت و�شبكات احلا�شب، ولي�س بال�شرورة اأن تكون اأهدافه تخريبية، اإال اأنهم يعدون 
متطفلني وجترمهم القوانني من باب التعدي على خ�شو�شيات االآخرين، وميكن اأن يطلق عليه كراكر 
وهو ال�شخ�س الذي يقوم بالعبث باأجهز االآخرين م�شتخدمًا بع�س الربامج غري امل�شروعة التي متكنه 
وبحكم  هنا  و�شاحبنا  �شلبية.  التطفلية  اأهدافه  تكون  ما  وغالبًا  �شابقه  من  خربة  اأقل  وهو  ذلك،  من 
ثقافة االإنرتنت واحلا�شب ب�شكٍل عام التي �شاعات لدى املجتمع ب�شرعة جدًا حتى عند لدى من ال يجيد 
ا�شتخدامها راأى اأن الهاكر بح�شب فهمه �شخ�س بارع ميكنه القيام بحل كل م�شكله تواجهه وظن �شاعة 

الن�شوة تلك اأنه لي�س بعيدًا عنهم.
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الق�ش�س واملواقف حول االإنرتنت وبداياتها كثرية وال تنتهي ولكني اأ�شوقها هنا 
ك�شاهد على تغري جمتمعي اإيجابي كان يف املجتمع من ال يعرف �شيئًا عن االإنرتنت 
بل اإن بع�شهم كما اأ�شلفت يتهيب جهاز احلا�شب ويخاف منه، ثم يف اأقل من عقد 

من الزمن ي�شري قرابة ن�شف املجتمع ي�شتخدم االإنرتنت وال يطيق فراقها. 
اأن يجاري  الثقافة ميكنه  اأن ال �شيء على االإطالق من و�شائل ن�شر  واحلقيقة 
االإنرتنت؛ فهذه الو�شيلة منذ عرفها املجتمع ال�شعودي عام 1419هـ 1999م واإقباله 
عليها وتعلقه بها يزداد يومًا بعد اآخر. فمن خالل االإنرتنت ظهرت اأ�شوات كانت 
موجودة و�شاهمت هذه الو�شيلة يف اإي�شال �شوتها اإىل املجتمع وبداأت وجهة النظر 
الواحدة تتال�شى بعد اأن كانت م�شيطرة عقودًا طويلة ا�شتنكرها النا�س يف البداية 
ثم بداأوا يتقبلونها، رغم اأن االختالف مل يكن جديدًا على املجتمع فقد حتدثت عن 
ذلك كثريًا ولكن االإنرتنت رفعت قيود الن�شر و�شاهمت يف و�شول كل خرب �شغري اأو 
كبري اإىل املجتمع و�شار باإمكان كل فرد اأن يكون �شحفيًا نا�شرًا مثلما هو متلق، بل 
اإن بع�س االأخبار واملوا�شيع �شارت تن�شر ويعاد ن�شرها يف مئات املواقع مما �شاعد 
يف عملية ا�شرتاك املجتمع يف املعلومة وتداولها بح�شب اأهميتها، فالتغري االإيجابي 
هنا اأن املجتمع �شار باإمكان كل فرٍد منه اأن ي�شري رئي�س حترير ورقيبًا ومتلقيًا يف 
نف�س الوقت، ين�شر ما ي�شاء وميتنع من ن�شر ما ي�شاء، وله احلق الكامل اأن ميتنع 
عن قراءة و�شماع وم�شاهدة ما ي�شاء، ولي�س كما كان يف ال�شابق حني مل يكن اأمامك 
غري قناة ثم �شارت قناتني اإن اأعجبك ما يعر�س يف اإحداهما واإال فاعتزل م�شاهدة 
التلفاز، ونف�س احلال بالن�شبة لل�شحف وبقية و�شائل االإعالم االأخرى التي جاءت 

االإنرتنت ف�شملتها جميعًا ك�شابقة مل حتدث يف اأي و�شيلة اأخرى.
ا�شتخدامات  حول  والبحوث  للدرا�شات  اأ�شبار  مركز  اأجراها  درا�شة  ويف 
االإنرتنت ممن  اأن 68% من م�شتخدمي  اإىل  الدرا�شة  لالإنرتنت ذهبت  ال�شعوديني 
اأن  على  دليل  وهذا  االأخبار.)1(  على  االإطالع  بغر�س  ي�شتخدمونها  البحث  �شملهم 

ال�شعودي.. املجتمع  يف  االإنرتنت  ا�شتخدامات  درا�شة:  واالإعالم،  والبحوث  للدرا�شات  اأ�شبار  مركز    )1(
اال�شتخدام ودوافعه واأنواعه وتاأثرياته املحتملة، الريا�س، 1425هـ )2004م(.
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اإىل  ي�شتمع  كان  اأن  فبعد  االإعالمية،  الو�شيلة  اإىل  املجتمع  نظرة  غريت  االإنرتنت 
االإنرتنت  اأما مع  لياأته باخلرب �شوتًا و�شورة،  التلفزيون  لتاأتيه باخلرب ثم  االإذاعة 
فتال�شت �شاعات وحتى دقائق االنتظار فما عليك �شوى الدخول اإىل ما ي�شمى بال�شيخ 

غوغل )google( وكتابة ما تريد لتح�شل على ما تريد وبالطريقة التي تريد. 
ا�ستبانة اأجراها املوؤلف  عام 1432هـ )2011م( �سملت 1884 من م�ستخدمي االإنرتنت

  جاءت هذه النتائج ا�ستنادًا الإجابات 1857 فيما امتنع 27 من امل�ستجوبني عن االإدالء باآرائهم
يذهب معظم ال�سعوديني اإىل القول باأنهم ي�ستخدمون االإنرتنت بغر�س متابعة االأخبار، وهذه اال�ستبانة 
تظهر اأن 64.7% وبن�سبة قريبة منها تظهر الدرا�سة التي اأجراها مركز اأ�سبار، وهذا يوؤكد تلهف النا�س 
على متابعة ما يجري وما ي�ستجد، وهو ما ال يتعار�س مع تعدد ا�ستخدامات ال�سخ�س لالإنرتنت؛ فال�سخ�س 

قد ي�ستخدم كل املجاالت التي اأ�سرت اإليها يف الر�سم البياين، ولكنه مييل اإىل واحٍد منها ويراه االأهم.

ويجب اأن نتوقف هنا فاالأمر يحتاج اإىل تعليق فحني يكون هناك م�شدر واحد 
اأن  الغالب  يف  ي�شمن  فهذا  البديل،  انتفاء  مع  املعلومة  واإي�شال  والرتفية  للت�شلية 
ي�شري املجتمع بخط واحد وفق توجه واحد وحمركات ودوافع مت�شابهة، واإن �شذ قلة 
من املجتمع، فيمكن تهمي�شهم واإ�شكات اأ�شواتهم، اأما مع تعدد الو�شائل االإعالمية 
ووجود و�شيلة �شحرية كاالإنرتنت تو�شل �شوتك اإىل اأي مكان ب�شرعة وب�شهولة وفوق 
ذلك دون تكلفة مالية، فهذا يجعل التغري والتباين بني اأفراد املجتمع لي�س �شذوذًا، 
ويبداأ معه املجتمع باأ�شره تلقي ر�شائل ومعلومات ينكرها يف البداية ثم ياألفها ويبداأ 
يتفاعل معها ويكت�شف بعد ذلك اأنه كان مغيبًا حني كان ي�شتمع جلهة وم�شدر واحٍد 
املجتمع  مع  باخت�شار  حدث  ما  وهذا  القدمي،  النمطي  اخلطاب  نف�س  اإليه  يبث 
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االإنرتنت  وبعد  فقط،  واحد  �شوٍت  غري  ي�شمعون  اأفراده  يكن  مل  الذي  ال�شعودي 
تعددت االأ�شوات و�شار لكٍل احلق يف اختيار ما يريد، لدرجة اأن بع�س ال�شاخطني 
القدمية؛ حيث  الو�شائل  ي�شاهدون ما يبث عرب  ي�شمعون وال  مل يعودوا يقراأون وال 
يرون اأنها تعيدهم اإىل عهد ما قبل االإنرتنت والف�شائيات حني كان كل �شيء ميلى 
اإمالًء لتقراأ وت�شمع وت�شاهد غ�شبًا عنك اأو تبقى اأ�شري اجلهل والتغييب وتتلقف ما 

يروج من اإ�شاعات يف املجال�س اخلا�شة. 
كيف غريت االإنرتنت املجتمع ال�سعودي؟

قبل اأن اأدلف اإىل املو�سوع اأرى اأن من االأهمية مبكان  االإ�سارة اإىل نقطتني: 
النقطة االأوىل: اإن احلديث عن االإنرتنت مت�شعب جدًا وال ميكن ح�شره باأي 
حاٍل من االأحوال، وحتى لو رغبت يف ذكر خمت�شرات فقط حول ما يتعلق باالإنرتنت 
يف اململكة فقط، ما ا�شتطعت؛ ب�شبب الوقت من جهة حيث يحتاج من ي�شعى لفعل 
ذلك اإىل اأ�شهر من البحث، ثم ما اأن ينتهي حتى يجد الكثري من امل�شتجدات التي 
برزت وحتتاج اإىل التطرق اإليها؛ فعامل االإنرتنت مت�شارع جدًا، كما اأن من يرغب 
يف الكتابة عن االإنرتنت ب�شكٍل �شمويل �شيحتاج اإىل مئات االآالف من الكلمات التي 
ت�شتلزم عدة جملدات لتحتويها؛ ولهذا فاأنا اأعتذر �شلفًا عن عدم التطرق لكل �شيء 
يف هذا املبحث الذي هو ركن �شغري �شمن ف�شٍل يف باب مع غريه من االأبواب يف 
اأن ال تزيد �شفحاته عن حٍد ال ينفر قارئه منه ب�شبب ت�شعبه وكرب  كتاٍب حر�شت 

حجمه ورمبا غالء �شعره. 
النقطة الثانية: لي�س هناك تقنية وال و�شيلة اأثرت يف املجتمع ال�شعودي وحتى 
اأثٌر عظيم يف تغري  التي كان لها  اأكرث من االإنرتنت  الب�شرية  يف معظم املجتمعات 
م�شقة  كثري  لتكبد  احلاجة  دون  يريد  ملن  جزئياته  كل  وك�شف  ال�شعودي  املجتمع 
فما على الباحث اأو املتابع اأيًا كان �شوى دخول االإنرتنت ليجد اأطيافًا متنوعة من 
املجتمع ال�شعودي كٌل يتحدث مبا يتوافق مع رغباته واأهوائه دون اأي حترج، اأما من 
يجد احلرج فباإمكانه التخفي وقول ما ي�شاء فاملجال متاح للجميع، ولكي ال اأجتنب 
الت�شتت �شوف اأقوم بعر�س اأبرز اأدوات االإنرتنت التي كان لها دوٌر فاعل يف تغيري 
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مالمح وجه املجتمع ال�شعودي وهي: املنتديات احلوارية، وال�شبكات االجتماعية التي 
مبختلف  االإنرتنت  م�شتخدمي  من  هائلة  اأعدادًا  ا�شتقطبت  اأنها  اإال  حداثتها  رغم 

اأنحاء العامل.
احلوارية،  واملنتديات  االجتماعية  ال�شبكات  تلك  لي�س  االإنرتنت  اأن  واحلقيقة 
املحادثة  وغرف  واملتخ�ش�شة،  املتنوعة  واملواقع  الرقمي،  الربيد  هنا  بل  فح�شب 

»الدرد�شة«، وغريها كثري ي�شتخدم يف اململكة.

 %39.8 اأعمارهم  كانت 
مقابل   ،)45-36( بــني 
اأعــــمــــارهــــم  ملـــــن   %32
 )35-26( بــني  تــراوحــت 
و17% بني )46-55( و%4 
اأكرث من 56 عام و%0.4 

ملن هم دون الـ15 عام.  

بح�شب ا�شتبانة اأجريتها عام 1432هـ )2011م( �شملت )1884( م�شتخدمًا، 
ن�شبة ال�شعوديني منهم 95.9% واملقيمني 3% يت�شفح 93.9% منهم االإنرتنت ب�شكٍل 
يومي ال تقل عدد ال�شاعات التي مي�شيها 92.9% منهم عن �شاعتني  وقد متتد اإىل 
اأربع �شاعات فاأكرث لدى 44.2%.  يبحث 64.7% منهم عن االأخبار مقابل %17.3 

للرتفيه والت�شلية، و15.6% للبحث والدرا�شة، و2.4% عالقات و�شداقة.

يعتقد 42% منهم باأن ما يطرح عرب االإنرتنت ال يعك�س راأي املجتمع ال�شعودي، 
ما  اأن  يرون  يخالفهم 21.2% حيث  بينما  اأقل  اأو   %10 �شوى  فلن ميثل  واإن حدث 
يطرح على مواقع االإنرتنت املختلفة يعك�س الراأي العام للمجتمع بن�شبة ال تقل عن 
80% اأما 36.8% فيقفون يف املنت�شف بني الفريقني حيث يرون اأن ما يطرح عرب 

�شفحات االإنرتنت ميثل حوايل 50% من الراأي العام للمجتمع ال�شعودي.
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منتديات االإنرتنت احلوارية:
احلقيقة التي يجب بيانها هنا اأن م�شكلة االإنرتنت وعواملها االفرتا�شية ت�شور 
لك بع�س االأمور والق�شايا واحلوادث وامل�شتجدات االجتماعية وال�شيا�شية بطريقة 
معينة فيها الكثري من املبالغة التي ال تكت�شفها اإال حني تخرج اإىل ال�شارع وتتحدث 
مع اآخرين يف املجال�س اخلا�شة والعامة خا�شة يف املنا�شبات لتكت�شف �شاآلة الق�شية 
اإىل  االأول  املقام  يعود يف  اأظنه  االإنرتنت؛ وهذا  تداولها عرب �شفحات  التي يجري 

اأمرين: 

االأمر االأول: التكتالت احلزبية وال�شللية التي يقوم بها بع�س م�شتخدمي االإنرتنت 
في�شخمون حادثة بغر�س التاأثري على الراأي العام؛ ظنًا منهم اأن ذلك �شوف ي�شل 
اأو  اأهميته  وبيان  وت�شخيمه  ترويجه  اإىل  �شعوا  ما  عليه  فيبنون  القرار؛  �شّناع  اإىل 
�شرره بح�شب املو�شوع، وهذا ال اأذكر باأنه حدث؛ خا�شة واأن بع�س اجلهات الر�شمية 
جتاه  معينة  اأطراف  توجه  ومعرفة  يطرح  مبا  اال�شتئنا�س  باب  من  االإنرتنت  تتابع 
مو�شوع بعينه، ولكن وح�شب علمي فهم ال يبنون قراراتهم على ما ي�شوره م�شتخدمو 
)1421هـ  املا�شي  العقد  يف  حظيت  التي  املنتديات  يف  االأخ�س  وعلى  االإنرتنت 
1430هـ ( )2000م-2009م( باإقبال جمتمعي رهيب وكان امل�شاركون ميثلون كافة 
�شرائح املجتمع وكان كثرٌي مما يعد جديدًا من اأخباٍر ومعلومات وحوادث ت�شبق به 
املنتديات بقية الو�شائل االإعالمية االأخرى، واإن كان اأحيانًا طبيعة ما يطرح ال ميكن 
اأرباب تلك الو�شائل من طرحه، فيلجاأ بع�شهم اإىل طرحه من خالل تلك املنتديات 

وغريها.

االأمر الثاين: اإ�شافة اإىل وجود تكتالت وحتزبات الإبراز ق�شية بعينها، وهذا واإن 
كان فيه من ال�شلبية واخلداع ال�شيء الكثري، اإال اأنه يهون اإذا ما قورن بقيام بع�س 
موا�شيعه  وطرح  )اأ�شماء(  معرفات  عدة  با�شتخدام  املنتديات  تلك  يف  امل�شاركني 
توجهًا  اأن هناك  ويظنون  يطرح  فينخدع كثريون مبا  بها  واالإ�شادة  عليها  والتعليق 

جمتمعيًا ومياًل نحو هذا املو�شوع.
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ا�ستبانة اأجراها املوؤلف  عام 1432هـ )2011م( �سملت 1884 من م�ستخدمي االإنرتنت 
هل ما يطرح يف مواقع ومنتديات االإنرتنت من م�ساركات وتعليقات ميثل الراأي العام يف املجتمع 

ال�سعودي؟
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جاءت هذه النتائج ا�ستنادًا الإجابات 1851 فيما امتنع 33 من امل�ستجوبني عن االإدالء براأيهم.

اأعتقد باأن م�ساألة الن�سر على االإنرتنت ميكن اأن تعك�س الراأي العام يف املجتمع ال�سعودي يف بع�س الق�سايا 
اأن  اإجراءات تنا�سب تلك االآراء، ولكن يف بع�س الق�سايا ال ميكن  اأو  بن�سبة متكنك من اتخاذ خطوات 
يعتد مبا يطرح عرب مواقع ومنتديات االإنرتنت فقط، وهذا يعود اإىل طبيعة بع�س الق�سايا وخربة من 

ير�سد ردود االأفعال ومدى معرفته بحقيقة تلك املنتديات ونوعية الكتاب امل�ساركني بها.

وما ت�شكله تلك املنتديات من اأهمية يف العقد املا�شي كان كبريًا وال ميكن جتاهله 
خا�شة من اأبناء هذا املجتمع لدرجة اأن اأحد املنتديات املنتمية الإحدى دول جمل�س 
التعاون اخلليجي كان معظم امل�شاركني فيه من هذه البالد وكان ين�شر من خالله 
اأخبارًا متنوعة وجديده، لدرجة اأن كثريين حني كانوا يبحثون عن خرب اأو معلومة اأو 
يريدون التحقق من اإ�شاعة تف�شت يف منا�شبة كانوا يدلفون مبا�شرة لذلك املوقع، 
االإنرتنت  مواقع  واحتل مرتبة متقدمة بني  االأول عربيًا  املوقع احلواري  حتى �شار 

عامليًا ف�شار �شمن اأف�شل )300( موقع زيارة وت�شفح.
اإال اأن متادي م�شريف املوقع بعلم �شاحبه يف ن�شر بع�س ما ي�شيء لهذه البالد ووالة 
اأمرها وما يطرح من مواد وم�شاركات واأخبار واإ�شاعات حتر�س على الفنت وتنال من 
هذه البالد كل ذلك ا�شطر مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقوم بحجب ذلك 
املنتدى  اأرباب ذلك  بنوٍع من اال�شتهجان من قبل  البداية  القرار قوبل يف  املوقع وهذا 
اأنها لن تعيق مت�شفحي املوقع من  اآلية احلجب غري جمدية ولن تفيد، كما  اأن  بحجة 
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خابت  توقعاتهم  اأن  اإال  للمنتدى،  والدخول  احلجب  لتخطي  الو�شائل  ع�شرات  اإيجاد 
وجلبت عليهم خ�شائر كبري ت�شببت بتقهر املنتدى وتراجعه وخ�شارته ملعظم زواره لدرجه 
اأن ترتيبه عامليًا تراجع اإىل )35 األف()1( بعد اأن كان �شمن اأف�شل )300( موقع اأما يف 

اململكة فبعد اأن كان �شمن اأف�شل )5( مواقع تقهقر اإىل )1500(.   
واحلقيقة اأن املنتديات كاأماكن لتجمع م�شتخدمي االإنرتنت مبختلف اأطيافهم 
يقراأه  ملو�شوع  طرحك  تتخيل  اأن  ولك  تتاأملها  حني  تذهلك  حالة  يعد  وم�شاربهم 
تبادل  بغر�س  املنتدى  نف�س  يف  جمتمعون  كلهم  دقائق  يف  األف  ثالثون  اأو  ع�شرون 

الراأي والت�شاور ومطالعة ما يطرح من م�شتجدات والتعليق عليها. 
وتتنوع تلك املنتديات ما بني منتديات اجتماعية و�شيا�شية وتعليمية وريا�شية 
املعلومات  ون�شر  التوا�شل  اأ�شاليب  اأهم  اأنها كانت من  الكثري، كما  وتقنية وغريها 
كبرية  اأعداد  لهم  فكان  فكرهم،  ن�شر  الأغرا�س  ال�شالة  الفئات  ا�شتخدمتها  التي 
من املنتديات املوجهة اإىل املجتمعات العربية، وعلى االأخ�س املجتمع ال�شعودي، اإال 
اأن تظافر اجلهود وتوعية املجتمع حّدا كثريًا من تاأثري تلك املنتديات التي ما زال 
القائمون عليها اإىل يومنا هذا كلما مت اإغالق موقٍع اأو منتدى لهم ا�شتحدثوا اآخر، ولكن 
من الوا�شح اأن عمليات الرقابة اجلادة التي قامت بها ال�شلطات ال�شعودية اأثمرت ب�شكٍل 
كبري وحدت من اأعداد تلك املنتديات لدرجة اأ�شطر معها معظم اأ�شحابها اإىل اإغالقها 
كان  واإن  وهذا  بكل ع�شو،  مرور خا�شة  وكلمة  م�شتخدم  با�شم  اإال  اإليها  الدخول  ومنع 
ظاهره �شيئًا، اإال اأنه يف حقيقته كفى املجتمع من كثرٍي من �شرورهم وموادهم التحري�شية 
املن�شورة يف تلك املنتديات التي ال تقف عند حٍد معني بدءًا بالدعوة اإىل االن�شمام اإليهم، 
مرورًا بفتاوى التكفري املتنوعة ال�شادرة عن منظريهم، اإىل ن�شر درو�س يف كيفية عمل 

القنابل واالأحزمة النا�شفة ملن اأراد اإهالك من يختلف معه.
ال�سبكات االجتماعية: 

ال�شبكات االجتماعية عبارة عن مواقع رقمية على االإنرتنت تتيح للم�شرتكني بها 

)1(  حني كتبت هذه املعلومة الأول مرة كان ترتيب املوقع )22 األف( وحني قمت بت�شحيح ما يف الكتاب من 
اأخطاء مطبعية ولغوية، راجعت هذه املعلومة فوجدت اأن املوقع قد تقهقر اإىل املرتبة )35 األف(. 
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اإن�شاء �شفحات خا�شة بهم ي�شرتكون من خاللها مع اآخرين مبواد متنوعة ن�شية، 
و�شمعية، ومرئية، واأ�شياء خمتلفة.

االجتماعية عام 1415هـ )1995م( حيث ظهر موقع  للمواقع  اأول ظهور  كان 
Classmates.com ثم تاله موقع SixDegrees.com. اعتمدت هذه املواقع على 
فتح �شفحات �شخ�شية للم�شتخدمني وعلى اإر�شال ر�شائل ملجموعة من االأ�شدقاء، 

ولكن مت اإغالقها؛ الأنها مل تاأت باأرباح ملالكيها. 
وا�شعا  انت�شارا  انت�شرت  التي  املواقع  من  العديد  اإن�شاء  مت  �شنوات  عدة  بعد 
ال�شبكات  تلك  اأن  الوا�شح  من  وكان  امل�شتخدمني  من  املاليني  وجمعت  العامل  يف 
االأ�شخا�س  امل�شاركة بني  و  االت�شال  تغرّيًا كبريًا يف كيفية  اأحدثت  قد  االجتماعية 

واملجتمعات و تبادل املعلومات)1(. 
واملواقع االجتماعية كثرية جدًا ولكن تاأتي مواقع اليوتيوب )youtube( الفي�س 
بوك )facebook( والتويرت )twitter( كاأبرز تلك املواقع على م�شتوى العامل وقد 
زاد االإقبال عليها ب�شكل كبري خالل ال�شنوات االأخرية رغم حداثة تاأ�شي�شها، حيث 
تاأ�ش�س الثاين عام 1424هـ )2003م( وقد اأثري الكثري من اجلدل حول املوقع على 
مدار االأعوام القليلة املا�شية لدرجة اأن بع�س البلدان قامت بحجبه عن مواطنيها 
ليحتل  املوقع  �شعبية  تزايدت  وباك�شتان. وقد  تون�س  واإيران وكما حدث يف  ك�شوريا 
اململكة  يف  الثالثة  املرتبة  يحتل  كما  غوغل  بعد  العامل  م�شتوى  على  الثاين  املركز 
وي�شم اأكرث من ن�شف مليار م�شتخدم، ثالثة ماليني منهم من املواطنني واملقيمني 

يف هذه البالد والن�شبة العظمى منهم من ال�شباب.

وبالن�شبة ملوقع التويرت فهو موقع بداأ يلفت االأنظار اإليه ب�شكٍل اأكرب يف االآونة االأخرية 
و�شعدت ن�شب االإقبال عليه ب�شكٍل كبري حيث يحتل املرتبة التا�شعة عامليًا، اإال اأن �شعبيته 
يف اململكة لي�شت ك�شعبية �شابقيه حيث يحتل املرتبة الرابعة والع�شرين ورغم اأن املوقع 

الريا�س،  ال�شعودي،  املجتمع  على  وتاأثريها  االجتماعية  املواقع  بحث:  الب�شر  وم�شاعل  الدخيل،  بنان    )1(
1429، )2009م(.
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ي�شري اإىل اأن عدد م�شتخدميه يزيد على )170( مليون م�شتخدم يف اأنحاء العامل اإال اأنه 
يرف�س االإف�شاح عن اأعداد م�شتخدميه يف اململكة، لكنه  ي�شري اإىل اأن ن�شبة منو اأع�شائه 
هناك ارتفعت ب�شكٍل كبري خالل االأ�شهر املا�شية 240% ويعتقد باأن هذه الن�شبة قد زادت 

خا�شة بعد االأحداث االأخرية املتعلقة بالثورات العربية.
ا�ستبانة اأجراها املوؤلف  عام 1432هـ )2011م( �سملت 1884 من م�ستخدمي االإنرتنت ي�سكل 

ال�سعوديون منهم 95.9% و3% من املقيمني يف اململكة و 1.1% غري ذلك.

هل لديك ح�ساب يف موقع الفي�س بوك؟

الن�سبة املئويةجمموع االإجاباتاالإجابة
61.2%1131نعم
39.1%722ال

جاءت هذه النتائج ا�ستنادًا الإجابات 1847 فيما امتنع 37 من امل�ستجوبني عن االإدالء براأيهم

هل لديك ح�ساب يف موقع التويرت؟

16.3%299نعم
83.7%1537ال

جاءت هذه النتائج ا�ستنادًا الإجابات 1836 فيما امتنع 48 من امل�ستجوبني عن االإدالء براأيهم

ا�ستخدامات الفي�س بوك والتويرت يف اململكة:
تتنوع ا�شتخدمات الفي�س بوك والتويرت يف اململكة واإن كان معظمهم ي�شتخدمه 
ال�شرائح  وتتنوع  اأخرى،  ترفيهية  واأغرا�س  االأ�شدقاء  مع  املعلومات  تبادل  بغر�س 
التي ت�شتخدمه فهناك �شفحات لوزراء كوزيري االإعالم والعدل، وم�شائخ كالعودة 
والقرين، واإعالميني كرتكي الدخيل ومعار�شني كالفقيه، وغريهم كثري، جميعهم 
لي�شمعوهم  النا�س  من  �شريحة  اأكرب  اإىل  الو�شول  بغر�س  الو�شيلة  تلك  ي�شتخدم 
وال�شوتيات  وال�شور  املعلومات  بع�س  م�شاركتهم  اأو  قوله،  يودون  وما  ر�شائلهم 

وغريها مما اأعجبهم اأو تلك التي هالتهم بح�شب طبيعة كل �شخ�س.
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وتبث يف تلك ال�شبكات االجتماعية ق�شايا منوعة �شواء منها ما يخ�س املراأة 
وهمومها كما ن�شاهد عند الت�شفح وما تذكره كثرٌي من الن�شوة ومنهن فاطمة �شاحبة 
اإحدى �شفحات الفي�س بوك التي تقول: باأنها ت�شعر باالأمل واالإحباط خارج حدود هذه 
ال�شبكة، وهذا ما جعلها ترى اأن املكان املنا�شب لبث همومها املعي�شة داخل اأ�شرتها 
هو هذه ال�شفحات، التابعة ملوقٍع حتول لدى كثري من ال�شعوديات ملكان تدون فيه 
امل�شاعر املكبوتة التي ال ي�شتطعن اأن يعربن عنها اأمام الرجال يف اأ�شرهن.)1( اأو ما 
يتعلق بالرتويج عن ال�شلع كما تفعل من تعرف باأم غالب، وهي �شعودية يف عقدها 
الرابع، ت�شتخدم الفي�س بوك، والتويرت، للرتويج ملنتج ال ي�شنعه غريها. حيث تذكر 
باأنها ومنذ اأكرث من اأ�شبوعني، مل تذق  طعم الراحة، قبل انطالق مهرجان �شنوي 
يف منطقتها اجلوف، ا�شتغلته للت�شويق ل�شابون بات ذا �شهرة يف منطقتها واملناطق 

القريبة، بروائح خا�شة وتركيبات ال متلكها اإال هي)2(. 

وباملنا�شبة فرغم اأن اأ�شياء كثرية تغريت يف هذه البالد اإال اأن تبني تلك املنتجات 
اليدوية التي تنتجها �شواعد اأبناء وبنات هذه البالد ما يزال على حاله مل تطله يد 
التغيري؛ فدعم املبتكر اأو املنتج الوطني بقي على حاله بعيدًا جدًا عن هموم معظم 
التجار ال�شعوديني على الرغم من اأن كثريًا من تلك املنتجات اأثبتت جودتها العالية 
و�شار لها زبائن يبحثون عنها رغم �شعف الو�شيلة الرتويجية لها، واأم غالب التي 
ا�شتطاعت اأن تو�شل نف�شها ملا خلف اأ�شوار اجلوف بو�شاطة الفي�س بوك ميكن اأن 
ي�شل منتجها اإىل ما وراء البحار لو وجدت من يتبنى اأفكارها ومنتجها الذي اأجرب 

من اقتناه على التزود منه والرتويج له بني معارفه واأ�شحابه. 

حيث  حرج  وال  فحدث  الدعوة  بغر�س  ال�شبكات  تلك  ال�شتخدام  بالن�شبة  اأما 
زرت بنف�شي مواقع كثري من الدعاة وامل�شائخ واملكاتب الدعوية واجلمعيات اخلريية 

اأعدته الكاتبة فوزية احلربي،  )1(  حتقيق بعنوان: )حواء تكت�شح ثلث م�شتخدمي الفي�س بوك يف اململكة( 
ون�شرته �شحيفة اجلزيرة يف عددها رقم 13728 بتاريخ 1431/5/16هـ املوافق 2010/4/30م.

)2(  خرب بعنوان: )�شعودية تلجاأ اإىل في�س بوك وتويرت لرتويج منتجاتها( ن�شرته �شحيفة ال�شرق االأو�شط يف 
عددها رقم 11768 بتاريخ 1432/3/13هـ املوافق 2011/2/16م.
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اأردت  اإن  اأ�شمي هنا ولكن  اإىل اهلل ولن  والدعوة  االإ�شالم  بن�شر  له عالقة  وكل ما 
فما عليك �شوى الدخول اإىل موقع الفي�س بوك www.facebook.com اأو التويرت 
www.twitter.com وكتابة ا�شم من ترغب من االأ�شخا�س امل�شتغلني بهذا املجال 
و�شتجد اأن ملعظمهم موقعًا خا�شًا به اإما اأن�شاأه بنف�شه ويتابعه وي�شرف عليه ب�شكٍل 
مبا�شر، اأو اأن هناك من اأ�ش�س ال�شفحة من طالبه ويقوم بن�شر كل ما يتعلق به يف 
تلك ال�شفحات بالتزامن اأحيانًا مع ما ين�شر يف املوقع اخلا�س بال�شيخ اأو الداعية. 
واحلقيقة اأن ما مييز ال�شبكات االجتماعية عن غريها ثالثة اأمور لعلي اأوجزها 

هنا:
اأولها: اأنها متكن ال�شخ�س من الو�شول اإىل مت�شفحي ومرتادي االإنرتنت يف كل 

مكان يف هذه املعمورة ب�شرعة و�شهولة. 
ثانيها: اأنها ال تكلف ال�شخ�س اأي مبالغ مالية الإن�شاء �شفحة خا�شة به.

ثالثها: وهو االأهم من ذلك كله اأنها ال حتتاج الأي خربة فنية عند التا�شي�س اأو 
احلماية اليومية والتح�شني التي يحتاجها املوقع اخلا�س. 

وبالطبع فلكل و�شيلة تقنية مزايا قد ت�شل لدرجة العجز عن ح�شرها كما هو 
احلال مع االإنرتنت و�شبكاتها االجتماعية، ولكن باملقابل لها �شلبيات يجب احلذر 
م�شتخدمات  عدد  يتجاوز  الذي  كمجتمعنا  حمافظ  ملجتمٍع  بالن�شبة  خا�شة  منها 
ال�شبكات االجتماعية فيه املليون من اإجمايل ثالثة ماليني على االأقل ي�شتخدمون 
تلك ال�شبكات، ـ فعلى �شبيل املثال فاإن 86% من طالبات جامعة االأمري �شلطان اأفدن 
اأمور ميكن  امل�شكلة حتديدًا يف  ـ وتكمن  ال�شبكات االجتماعية)1(  ي�شتخدمن  باأنهن 
اإيجازها بنقاط لعلي اأكتفي منها باثنتني اأبداأ باجلانب االأهم بالن�شبة لكثريين وهو 

املتعلق باالأ�شرة واملراأة:

)1(  بحث بعنوان: )املواقع االإجتماعية وتاأثريها على املجتمع ال�شعودي( )مرجع �شابق(.
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فحني ت�شيف �شديقك ال يكتفي املوقع باإ�شافته فقط، بل يعر�س له قائمة   )1
باأ�شدقائك لينتقي منهم من يريد للتوا�شل معه، ورغم وجود بع�س االإعدادات التي 
ت�شاعد يف املحافظة على �شيء من اخل�شو�شية اإال اأن اأعدادًا كبرية من امل�شتخدمني 
خا�شة حديثي العهد بالفي�س بوك ال تعلم عنها �شيئًا، ولهذا فهم عر�شة للمتطفلني 
التي  الن�شوية  املجال�س  يف  خا�شة  امل�شرتكني  بع�س  بني  يدور  ما  كل  على  لالطالع 
انتفت اأو تال�شت كثرٌي من خ�شو�شيتها ب�شبب العوامل االفرتا�شية، فلم تعد هناك 
ال�شيئة التي كنا  اإن كثريًا من العادات  اإذا قلت  اأبالغ  اإين ال  تلك التح�شينات، بل 
نعاين منها يف االأ�شواق مما ي�شمى باملعاك�شات تناق�شت ب�شكٍل كبري؛ ب�شبب متكن 
ال�شباب من التوا�شل بالفتيات عرب تلك ال�شبكات االجتماعية يف ظل غفلة الرقيب 
االأ�شري على االأغلب، ويوؤكد ذلك درا�شة)1( اأجريتها عام 1429هـ )2008م( اأ�شار 
من خاللها 62% من االآباء واالأمهات اأنهم ال يعلمون اأي �شيء عن املواقع التي يزورها 

اأوالدهم)2(. 

واالإ�شكال اأن كثريًا من اأ�شحاب النوايا والغايات ال�شيئة ممن يت�شيدون الن�شاء 
ب�شحايهم،  االإيقاع  بغر�س  املواقع  تلك  يف  ي�شرتكون  ال�شن،  �شغار  من  واالأحداث 
وقد وجه املدعي العام يف نيويورك بتاريخ 1428/9/13هـ املوافق 2007/9/24م 
مذكرة ا�شتدعاء مل�شوؤولني يف »في�س بوك«، وقال يف خطاب لل�شبكة اإن فح�شا اأوليا 
خا�شة  ال�شبكة،  م�شتخدمو  بها  يتمتع  التي  احلماية  يف  ق�شور  اأوجه  وجود  اأو�شح 
�شغار ال�شن. وقد قام اأحد املحققني بالتظاهر باأنه �شاب �شغري ال�شن ودخل على 

موقع لل�شبكة فتعر�س ملالحقة جن�شية من قبل بع�س امل�شتخدمني. 

كما قال املدعي العام لوالية كونيتيكت ريت�شارد بلومينثال لوكالة رويرتز لالأنباء 
اإن مكتبه وجد ثالثة من املدانني بجرائم جن�شية �شمن �شبكة م�شتخدمي في�س بوك، 

)1(  درا�شة: حقيقة معرفة االآباء بطبيعة ا�شتخدامات اأبنائهم لو�شائل التقنية احلديثة )مرجع �شابق(. 
)2(  للمزيد حول ذلك تف�شل بالرجوع اإىل بحث يل بعنوان الفراغ الفكري ودوره يف التاأثري ال�شلبي على اأمن 

املجتمع الفكري، بحث حمكم ومن�شور من قبل اجلامعة االإ�شالمية باملدينة املنورة، 1431هـ 2010م.
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واإنه يتوجب على ال�شبكة القيام بالكثري من اخلطوات قبل اأن ي�شعر بالر�شى الكامل 
جتاهها على حد و�شفه)1(. 

العابثني؛  بع�س  �شلبية على  تكون  املواقع رمبا  فهذه  االآخر  ولكن على اجلانب 
حيث اإن هناك بع�س ال�شركات وبع�س العوائل �شارت ت�شتند اإىل معلومات من موقع 
الفي�س بوك وتبني عليها قرارات مت�س ال�شخ�س �شواء يف قبوله عند التقدم لوظيفة 

اأو املوافقة عليه كزوج البنتهم. 

قيام  وعن  ال�شخ�شية  باخل�شو�شية  يتعلق  عما  حتدثت  تقارير  هناك  اأن  كما 
في�س بوك بتطوير نظام ي�شمح للمعلنني با�شتخدام املعلومات التي يقدمها م�شتخدمو 
ال�شبكة عن اأنف�شهم، وهو ما ينفيه زوكربرج، ولكن االأكيد اأن اتفاقية اال�شرتاك يف 
في�س بوك تن�س على اأن امل�شتخدم ميكنه يف اأي وقت اإلغاء ح�شابه يف املوقع، ولكن 
ن�شخًا من ال�شور وت�شجيالت الفيديو وكل مايف احل�شاب تبقى حمفوظة لدى خوادم 
ال�شركة وميكن لل�شركة الت�شرف بها كيفما ت�شاء، ولهذا فعلى اجلميع احلذر من 
و�شع اأ�شياء خا�شة جدًا ظنًا منهم اأن ال اأحد ميكنه االطالع عليها اأو اأنها �شتتلف 

مبجرد م�شحهم لها.
ويجب اأي�شًا اأن ال نغفل خطورة تلك ال�شبكات االجتماعية وخا�شة الفي�س   )2
البلدان  بع�س  يف  وا�شطرابات  قالقل  من  ح�شل  وما  املجتمعي،  االأمن  على  بوك 
العربية كانت تلك ال�شبكات هي من اأ�شعل فتيله واأجج ال�شباب، وال ميكن الأحٍد اأن 
االأكيد  ولكن  خارجية،  قوى  من  مبا�شرين  ودعم  بتدبري  كان  حدث  ما  باأن  يجزم 
اأن تلك ال�شبكات وحتديدًا الفي�س بوك يتلقى دعمًا ماليًا من اأجهزة ا�شتخباراتية 
من اأجل اال�شتفادة من قواعد البيانات املوجودة لديهم، وهذا ما يذهب اإليه بع�س 
الباحثني االأمريكيني الذين اأثاروا فر�شية احتمال تلقي املوقع دعما ماليا من اأجهزة 

حممد  الكاتب  اأعده  مليونري(  اىل  بوك  في�س  موقع  حوله  الذي  ال�شاب  )جوكربريج  بعنوان:  تقرير    )1(
الق�شا�س، ون�شرته البي بي �شي على موقعها /http://www.bbc.co.uk/arabic بتاريخ 1428/9/15هـ 

املوافق 2007/9/26م
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للم�شرتكني  بيانات �شخمة  بناء قاعدة  اأجل  االأمريكية حتديدًا؛ من  اال�شتخبارات 
اأكد  ال�شباب من خمتلف دول العامل واال�شتفادة منها الأغرا�س ا�شتخباراتية، كما 
بع�شهم على اأن اتفاقية الت�شجيل يف املوقع كانت ت�شري �شابقًا اإىل اإمكانية تق�شي 
معلومات عن امل�شرتكني واإتاحة بياناتهم لطرف ثالث ورمبا يق�شد به جهة اأخرى 

لها اأغرا�س غري م�شرح بها)1(. 
اأما ما اأوردته وكالة »اإنرتفاك�س«، فهو اإن �شدقت يعد دلياًل قاطعًا ال مراء فيه 
على اأن تلك ال�شبكات االجتماعية م�شلطة على ال�شعوب خلدمة اأهداف ا�شتخباراتية 
خا�شة بدول غربية على راأ�شها الواليات املتحدة االأمريكية؛ حيث نقلت تلك الوكالة 
قوله:  غارييف  حممود  اجلرنال  الرو�شية  الع�شكرية  العلوم  اأكادميية  رئي�س  عن 
االآونة  اأفريقيا يف  االأو�شط و�شمال  ال�شرق  ت�شهدها منطقة  التي  »اإن اال�شطرابات 
االأخرية ـ يق�شد املظاهرات التي حدثت يف تون�س، م�شر، ليبيا مطلع عام 1432هـ 
التخريبية،  االإعالمية  التكنولوجيا  الأحدث  الغرب  جتريب  عن  ناجتة  ـ  )2011م( 
وقد مت اإن�شاء مئات االآالف من تلك ال�شفحات يف تلك البلدان على مدى �شنتني؛ 
حيث مت جتريبها يف البداية يف بث دعوات للقيام باأعمال غري منافية للقانون، وحني 
لوحظت فاعليتها، جرى يف اللحظة املنا�شبة عرب ال�شبكات كافة توجيه اأمر بالقيام 

مبظاهرات. 
وكانت هناك خطط دقيقة بخ�شو�س ما يجب فعله ويف اأي مكان ويف اأية اأحياء 
وميادين، واإىل اأين يجب التحرك، كل ذلك كان بدعم كامل من وكالة االأمن القومي 
االأمريكية التي جندت ـ بح�شب قول غارييف ـ ما يربو على 16 األف موظف ملراقبة 
البلدان  هددت  نف�شه  الوقت  ويف  العامل،  اأنحاء  كل  يف  االإلكرتونية  ال�شبكات  تلك 
امل�شتهدفة باأن اأية حماولة للحيلولة دون هذه االأعمال، يعلن على الفور باأنها انتهاك 

حلرية التعبري وحقوق االإن�شان وتفر�س خمتلف العقوبات«.)2(

)1(  مقالة بعنوان: )في�س بوك يف قف�س االتهام( للكاتب اأحمد بن �شامل بن حمود ال�شيابي ن�شرتها �شحيفة 
الوطن العمانية، عدد )9453( بتاريخ 1430/6/23هـ املوافق 2009/6/17م.

ال�شويد، ن�شرتها  العزيز  للكاتب عبد  )2(  نقلت اخلرب بت�شرف من مقالة بعنوان: )االإرهاب االإلكرتوين( 
�شحيفة دار احلياة بتاريخ 1432/4/25هـ املوافق 2011/3/30م.
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نريو  جريالد  قاله:  ما  اإىل  اأ�شار  الدولية  احلقيقة  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  ويف 
الفرن�شية، و�شاحب كتاب خماطر  النف�س بجامعة بروفان�س  االأ�شتاذ يف كلية علم 
اإ�شرائيليون  نف�شانيون  خمت�شون  يديرها  بوك  الفي�س  ال�شبكة  هذه  اإن  االنرتنت: 
ال�شراع  دول  يف  املقيمني  وخ�شو�شا  الثالث  العامل  �شباب  ال�شتقطاب  جمندون 
ال�شباب  اأن  اإىل  التقرير  وي�شري  اجلنوبية.  اأمريكا  اإىل  اإ�شافة  االإ�شرائيلي  العربي 
العربي كثريًا ما يجد نف�شه م�شطرًا دون اأن ي�شعر لالإدالء بتفا�شيل مهمة عن حياته 
وحياة اأفراد اأ�شرته ومعلومات عن وظيفته واأ�شدقائه واملحيطني به و�شور �شخ�شية 
له ومعلومات يومية ت�شكل قدرًا ال باأ�س به الأي جهة ترغب يف معرفة اأدق التفا�شيل 

عن عامل ال�شباب العربي.)1( 

وهذا ميكن جهات اأجنبية من اال�شتفادة من تلك املعلومات واحلوارات ملعرفة ما 
يدور من حراكات فكرية ميكنهم توجيهها بالطريقة التي تخدم م�شاحلهم، خا�شة 
واأن بع�شًا اأو كثريًا من م�شتخدمي االإنرتنت لي�س بال�شرورة اأنهم معروفون ب�شكٍل 
مبا�شر؛ واأذكر باأن خالد �شعيد الذي كان يحرك ال�شباب امل�شري ويوجههم للتجمهر 
والتظاهر مل يكن اأحٌد يعرفه، ولكنه حظي بقبول �شعبي بني ال�شباب وم�شتخدمي 
الفي�س بوك حتديدًا ب�شبب اأ�شلوبه وطريقة طرحه، ولن يكون توظيف �شخ�س لديه 
القدرة على ا�شتقطاب ال�شباب �شعبًا على جهات متخ�ش�شة كاال�شتخبارات العاملية 

اأيًا كانت. 
غازين  لوما  جملة  ن�شرت  التقرير،  ذلك  ن�شر  من  اأ�شهر  اأربعة  من  اأقل  وبعد 
دي�شراييل الفرن�شية ملفا وا�شعا عن هذا املوقع جمعته ـ بح�شب قولها ـ عرب م�شادر 
مهمته  ا�شتخباراتي  موقع  باأنه  خالله  اأكدت  بـاملوثوقة،  املجلة  و�شفتها  اإ�شرائيلية 
جتنيد العمالء واجلوا�شي�س ل�شالح الكيان ال�شهيوين، ورغم اأن اأولئك االأ�شخا�س 
باأنهم  اأنهم يقومون مبثل هذه املهمة اخلطرية؛ حيث يعتقدون  عاديون ال يعرفون 

بتاريخ  الدولية،  احلقيقة  �شحيفة  يف  ن�شر  عمارة،  م�شطفى  اأعده  اخلفي(  )العدو  بعنوان:  تقرير    )1(
1429/4/3هـ املوافق 2008/4/9م.
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مي�شون الوقت اأمام �شفحات الدرد�شة الفورية واللغو يف اأمور قد تبدو غري مهمة، 
املعلومات احلكومة  الك�شف عن هذه  اأفزع  وقد  لها.  اأي�شا وال قيمة  تافهة  واأحيانا 
االإ�شرائيلية، حيث اتهم ال�شفري االإ�شرائيلي يف باري�س املجلة اليهودية باأنها »ك�شفت 

اأ�شرارًا ال يحق لها ك�شفها للعدو.)1(
وال�شواهد والقرائن التي ميكن اأن اأدرجها هنا كثرية ولكني اأكتفي مبا ن�شرت، 
وقبل اأن اأغلق هذه الفقرة من املهم اأن اأذكر اأن كاتب هذه ال�شطور اأحد امل�شاركني 
واأدخلها  اليوتيوب  وحتى  والتويرت  بوك  الفي�س  منها  اجتماعية  �شبكة  من  اأكرث  يف 
ب�شكٍل يومي تقريبًا ون�شرت على �شفحاتها معلومات و�شورًا �شخ�شية، رغم اطالعي 
التام على كل ما يقال عنها، ولكن كل ذلك مل مينعني من احلديث عنها يف هذا 
املبحث من موقع امل�شرتيب املت�شكك، الذي اأورد ما يظن �شحته مع احتمال خطئه، 
امل�شتفيد  فقط، مبنطق  االجتماعية  ال�شبكات  ولي�س  �شيء  اأي  مع  نتعامل  اأن  ولكن 
احلذر وهو ما �شعيت الأن اأفعله، خرٌي من اأن نتعامل مع امل�شتجدات وكاأنها غوٌل يريد 
اأن يوردنا املهالك، كما فعلنا مع م�شتجدات �شابقة كالف�شائيات مثاًل، وقد اأوردت 
�شيئًا حول ما دار يف وقتها يف �شفحاٍت �شابقة، واالإ�شكال اأن متّنعنا املبالغ فيه، كثريًا 

ما قادنا اإىل اأمرين: 

االأول: تاأخر ا�شتفادتنا من الو�شائل امل�شتحدثة وتعطيل اأحد االأبواب التي كان 
ميكن اأن ن�شتغلها يف التوعية والدعوة ون�شر الثقافة والدين. 

االأمر الثاين: حدوث انف�شال جمتمعي خطري بني املوؤيد امل�شتخدم واملعار�س 
ا�شتخدام  يف  املوؤيدين  بع�س  اإفراط  راأ�شها  على  كثرية  �شلبيات  عنه  ينتج  املمتنع 
وجود  الوقت  نف�س  ين�شح من جهة، ويف  وجود من  لعدم  امل�شتحدثة؛  التقنية  تلك 
�شعور قوي لديهم اأن ما يفعلونه ممنوٌع ولكنهم يتمادون بفعله؛ الأنهم يرون اأنهم يف 
خانة املخالفني با�شتخدامهم لتلك الو�شيلة اأ�شا�شًا التي �شمعوا كثريًا من ينهى عن 

http:// 1(  خرٌب بعنوان: )�شحيفة يهودية تفجر قنبلة تك�شف حقيقة الفي�س بوك( ن�شره موقع داما�س بو�شت(
/www.damaspost.com نقاًل عن وكاالت االأنباء بتاريخ 1430/11/20هـ املوافق 2009/11/7م.
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ا�شتخدامها، رغم اأن منع تلك الو�شيلة م�شاألة ميكن اأن نقول عنها باأنها خالفية، 
عدم  املهم  من  وكان  حترميه،  على  متفٌق  خاللها  من  مار�شوه  الذي  الفعل  بينما 
اال�شتعجال يف اإق�شاء تلك الو�شائل بالتحرمي وترك كثري من عامة النا�س يخالفون 
راأي فقهاء وعلماء البالد وهذا اأدى اإىل اإيجاد �شعور لدى العامة باأن فقهاء البالد 
منك  واأعتذر  منها،  امل�شتحدث  خا�شة  امل�شائل  كل  يف  مرجعية  بال�شرورة  لي�شوا 
عزيزي قارئ هذه االأ�شطر اإن كنت اختلفت معي فيما قلته، ولكني اأحدثك باأمانة 
اأين مل اأعمل بالفتاوى التي حرمت اقتناء ما ي�شمى بالد�س اأو القنوات الف�شائية، 
التي حترم  بالفتوى  اأعمل  ومل  كامريا اجلوال،  ا�شتخدام  بفتوى حترمي  اأعمل  ومل 
الت�شوير بكافة اأ�شكاله اإال ل�شرورة، كل ذلك يف حينه وقد راأيت اأنا�شًا يعملون بتلك 
الفتاوى وين�شرونها، بل وذهب بع�شهم اإىل اإلزام غريه بها ح�شب ا�شتطاعته ونفوذه 

على ذلك ال�شخ�س. 

ومل اأكن وحدي من مل يعمل بتلك الفتاوى بل كثري من النا�س مل يلتفتوا اإليها، 
رغم خ�شية بع�شهم من ردود اأفعال املحيطني بهم ممن كانوا مييلون اإىل التحرمي، 
مما ت�شبب يف وجود �شيء من النفاق االجتماعي، بحيث �شرنا نرى اأ�شخا�شًا يذمون 
اأفراد  اأنهم يقتنونها يف منازلهم، وال ينهون  امل�شتحدثات يف بع�س املجال�س، رغم 

اأ�شرهم عنها.
بحذر  معها  التعامل  باأن  فاأقول:  االجتماعية  ال�شبكات  عن  حديثي  اإىل  اأعود 
مطلب، وت�شخريها لغر�س الدعوة والتوعية ون�شر الثقافة مطلب، ومعرفة ما يدور 
يف �شفحاتها وما يبثه اأبناء املجتمع من اأفكار وما يروجون له من قيم مطلب، وانتفاع 
ين�شر يف �شفحاتها  وما  اأروقتها  يدور يف  ما  ملعرفة  بها  املخت�شة  االأمنية  اجلهات 
مطلب، وقيامهم باإجراء الدرا�شات الالزمة التي تكفل حفظ اأمن وثقافة ومعتقد 
املجتمع باأ�شره هو االآخر مطلب. كل تلك املطالب التي مل ت�شتهلك من هذا املبحث 
غري ب�شعة اأ�شطر هي يف حقيقة االأمر يف غاية االأهمية، ولو وفقنا اإىل العمل على 
التي  للتغريات اجلذرية  الرئي�س  املحرك  وهم  �شبابنا  انتباه  ي�شد  ما  كل  ا�شتغالل 
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حتدث يف جمتمعنا، لكان حالنا االآن اأف�شل ول�شرنا اأمة يحار عدوها يف النيل منها، 
وعندما ت�شل اإىل هذه املرحلة فاأنت و�شلت اإىل ذروة الرقي املجتمعي، وهذا ممكن 
وقابل للتحقيق، لكنه يتطلب �شروطًا كثرية ياأتي ال�شدق واجلدية والب�شرية على 
فال�شدق  مبجتمع،  ترتقي  اأن  ميكن  ال  الثالثة  العوامل  تلك  من  اأٍي  وبدون  راأ�شها 
الك�شل  تنفي  واجلدية  حكمهم،  يف  ومن  واملدل�س  واملزيف  واخلائن  الكاذب  يبعد 
والت�شويف واملماطلة وما يندرج حتتها، اأما الب�شرية، فتق�شي على اجلهل والتعتيم 
عن  وتعيقه  وتكبله  املجتمع  تقهر  مفاهيم  من  رحاها  يف  يدور  وما  املفرط،  واملنع 
حتقيق اأي تقدم يف �شلم احل�شارة. وهذه املفاهيم اأو العوامل الثالثة هي ما حتتاجه 
االأمة ال�شعودية لتهرول يف طريق التقدم بداًل من ال�شري البطيء الذي يحدث االآن، 
فهذه اململكة ال ينق�شها الرجال وال املوارد ولكن ال يخفى على اأحٍد اأن لدينا ق�شورًا 
يف بع�س اجلوانب االأخرى اأظن باأن االهتمام بالعوامل الثالثة التي ذكرت �شتكون 

عونًا على حتقيق ما ن�شبوا اإليه جميعًا باإذن اهلل.
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املبحث اخلام�س

اخلال�سة، احللول، التو�سيات 
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الخالصة

ما ذكرته يف هذا الكتاب من و�شائل كان لها اأثٌر فاعٌل يف تطور ورقي املجتمع 
ال�شعودي وتغريه �شلبًا اأو اإيجابًا وهو الغالب واالأعم بف�شل اهلل ثم بف�شل املخل�شني 
اأبنائه وعلى راأ�شهم القيادة الر�شيدة منذ عهد خادم البيتني ال�شريفني االأول  من 
املوؤ�ش�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن مرورًا ببقية اأبنائه رحمهم اهلل جميعًا 
حتى الع�شر الذي نعي�شه ع�شر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز. 

اإ�شافة اإىل ذلك الدور الذي قام به علماء هذه البالد ووقوفهم يف نف�س ال�شف 
العظيم  الدور  اأن�شى  ال  ثم  والرعية.  الراعي  بني  كثرية  منا�شبات  و�شل يف  كحلقة 
الذي قام به عموم اأفراد هذا املجتمع مبختلف اأطيافهم و�شرائحهم وما متيزوا به 
من طيبة كانت غالبة يف تعاملهم مع بع�شهم ومع من قدم اإىل بالدهم، وما اأكّنوه 
اأقلهم، ولو  الغالب خلدمة هذه الرتاب الطاهر الذي  من حمبة كانت تقودهم يف 
�شمح املجال الأ�شهبت يف احلديث عن دور كل طرٍف من تلك االأطراف الثالثة يف 
التغري والنه�شة التي حظيت بها هذه البالد يف فرتة زمنية ق�شرية مل تتجاوز اأعمار 

الرجال وهي فرتة ق�شرية جدًا حني تقا�س باأعمار االأمم. 

ولكني اأاأ�شف لعدم متكني من ذكر اأ�شياء كثرية كنت اأنوي ذكرها وقد اأعددت 
اأجربتني على ترك الكثري من  اإليها، ولكن م�شاحة هذا الكتاب  اأتطرق  العدة الأن 
االأخرى  الثقافية  امليادين  بع�س  ذكرت:  ما  اإىل  باالإ�شافة  ومنها  الهامة،  املباحث 
ومنرب  الكا�شت،  و�شريط  والكتاب،  ال�شحافة،  مثل:  املبا�شرة  التثقيفية  كالو�شائل 
واجلمعيات  االأدبية،  كاالأندية  ثقافية:  وملتقيات  القراآن.  حتفيظ  وحلق  اجلمعة، 
باالإ�شافة  االأدبية.  واملنتديات  الريا�شية،  واالأندية  االأدبية،  وال�شالونات  الثقافية، 
ال�شيفية،  واملراكز  اجلنادرية،  كمهرجان  الثقافية:  والفعاليات  االأن�شطة  اإىل 
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واملهرجانات ال�شيفية )ك�شوق عكاظ، واملفتاحة، ومهرجانات املدن واملحافظات، 
ومهرجانات االأعياد والفعاليات امل�شاحبة(، واملعار�س الثقافية يف الداخل واخلارج، 
يقوم  الباحثني  اأحد  ولعل  كثري  وغريها  واملوؤمترات  والندوات  الثقافية،  واالأ�شابيع 

بدرا�شة تاأثريات ما ذكرت يف االأ�شطر ال�شابقة. 

لكني يف ورقات هذا الكتاب الذي �شعيت يف ثناياه اإىل اإعطاء �شورة عن التغريات 
املت�شارعة التي حلت باملجتمع ال�شعودي، �شواء ما كان منها ماديًا اأو ثقافيًا. وحاول 
اإعطاء �شورة وملحة موجزة لبع�س امل�شتجدات وكيف تعاطى املجتمع معها، ثم كيف 
اآل حالها خا�شة واأن بع�شها ال ميكن اأن يت�شور املجتمع اأن اأ�شالفه رف�شوها و�شعوا 
اأبناء  من  كثرٌي  زال  ما  م�شتجدات  مقابل  نف�شها،  فر�شت  اأنها  اإال  مقاومتها،  اإىل 
ال�شينمائية  العر�س  ودور  لل�شيارة  املراأة  قيادة  م�شاألة  وتاأتي  يتقبلونها  مل  املجتمع 

على راأ�س تلك الق�شايا.

واحلقيقة اأن هّمي متثل يف حر�شي على عر�س تلك االأحداث وب�شطها؛ بق�شد 
ي�شرب  اأن  اأراد  ملن  تقريبًا  مت�شل�شل  زمني  خط  �شكل  على  وجعلها  ال�شورة  تقريب 
اأغوار ما كان يجري يف عقود م�شت لي�شت بعيدة، فعمر كل االأحداث التي �شردت 
وال�شور التي عر�شت ال يزيد على قرٍن من الزمن باأية حال. وقد حاولت طرح راأيي 
ال�شخ�شي يف مواقف تطلبت طبيعتها اأهمية اتخاذ موقف حيالها وا�شعًا ن�شب عيني 
اأن ما اأقوله واأتطرق اإليه وما اتفق معه وما اأختلف معه كله �شيكون �شاهدًا يل اأو علي 
اأ�شاأل اأن ياأجرين ووالدي  األقى ربي، واأعد كل ذلك اجتهادًا، اإن اأ�شبت فاهلل  يوم 
عليه، كما اأ�شاأله - �شبحانه وتعاىل - اأن مينحه قبول من قراأه، واإن ح�شل خالف 
ذلك فاأ�شال ربي العفو وال�شفح. واأمتنى يف خال�شة هذا الكتاب لكل من قراأه واأفاد 
منه وللمجتمع ال�شعودي واالأمة االإ�شالمية جمعاء التوفيق وال�شداد والرقي والتقدم. 
واهلل ويل التوفيق وله احلمد من قبل ومن بعد واآخر الدعوات ت�شّبحه ومتّجده وتثني 
عليه وت�شلي على خامت اأنبيائه و�شفوة ر�شله واآله وزوجه و�شحبه واأتباعه اإىل يوم 

الدين.
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الحلول

املادية  التغريات  من  �شيٍئ  اإىل  والرابع  الثالث  املبحثني  يف  تطرقت  اأن  بعد 
عامًا،  ثمانني  على  تزيد  حقبة  خالل  ال�شعودي  املجتمع  يف  حدثت  التي  والثقافية 
و�شراعات  وتنازعات  خالفات  من  حدث  مما  �شيئًا  اأبني  اأن  خاللها  من  ق�شدت 
اأن  كيف  وبّينت  والثقافية،  املادية  واملتغريات  امل�شتجدات  بع�س  عن  نا�شئة  فكرية 
تلك النزاعات تتكرر ب�شفة دائمة وبنف�س الطريقة تقريبًا ولنف�س االأ�شباب، ويعاد 
خاللها نف�س الطروحات من كل فريق ما بني حمافظ لديه نزع برف�س امل�شتحدث؛ 
ا�شتقطاب  اإىل ارتكاب حماذير �شرعية، وبني منفتح يرى �شرورة  اأن يقود  خ�شية 
امل�شتجدات قد ي�شل حال بع�شهم اإىل الرغبة فيها دون اأي �شوابط �شرعية بحجة 

اأن ذلك �شكٌل من اأ�شكال احلرية.

والأين ممن قراأ و�شمع و�شاهد بنف�شه كثريًا من تلك املتغريات وما دار حولها 
من نزاعات؛ فقد رغبت اأن اأ�شع اآلية وفق �شوابط �شرعية ميكن من خاللها قيا�س 
اأركانًا  لها  و�شعت  وقد  امل�شتقبل  اأو يف  الراهن  وقتنا  �شواء يف  امل�شتجدات  اأي من 
اأربعة ومعايري ثالثة جميعها مرتكز على مرجعية �شرعية و�شّميت اآلية القيا�س تلك 

بنظرية )االختالط اجل�شدي والثقايف( اأو )نظرية امليمات االأربع يف االختالط(.
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 )نظرية المؤلف: اختالط الجسد والثقافة(

نظرية الميمات األربع في االختالط

اأق�شد باالختلط يف هذه النظرية لي�س االختالط مبفهومه املتداول يف جمتمعنا 
ولكن مبفهوم اأ�شمل لي�شم التالقي املادي واجل�شدي واالت�شال الثقايف والفكري؛ 
يف  النا�س  عامة  معظم  وحتى  املعنيني  اأرقت  ما  كثريًا  امل�شاألة  هذه  اأن  واحلقيقة 
االختالط مبفهومه  م�شاألة  االإ�شهاب يف  اإىل  �شعيت  فقد  ولهذا  ال�شعودي،  املجتمع 

الوا�شع يف هذا املبحث.

تعريفات:
االختالط لغة: خلط ال�شيء بال�شيئ، وتعني مزجه)1(.

غري  من  مبراأٍة  رجٍل  اختالط  اأو  اجتماع  اأو  التقاء  ا�سطالحًا:  االختالط 
حمارمه، اأو ا�شتقطاب ثقافة اأجنبية ملخالطة الثقافة االأم.

اخللوة لغة: خلوت به خلوًة وخال اإليه، اجتمع معه يف خلوة)2(. 
اخللوة ا�سطالحًا: اختالء رجٍل بامراأة يف غيبة عن اأعني النا�س واأ�شماعهم.

التعدي لغة: جتاوز يف ال�شيء)3(.
التعدي ا�سطالحًا: التجاوز على حٍق مع�شوٍم دون م�شوٍغ �شرعي، �شواء كان 

ذلك احلق ماديًا اأو معنويًا، وهو من اأ�شكال البغي والظلم.
اأركان هذه النظرية وجميع  اإىل  نظرية امليمات االأربع يف االختالط: ن�شبة 

كلماتها تبداأ بحرف امليم )م�شتفيد، مرجعية، معايري، م�شتجدات(.

)1(  ابن منظور، ل�شان العرب ، ج2، دار املعارف، القاهرة.
1398هـ  القراآن،  علوم  موؤ�ش�شة  ال�شحاح،  خمتار  الرازي،  القادر  عبد  بكر  اأبي  بن  حممد  االإمام    )2(

)1978م(.
)3(  اأحمد بن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، م4، دار الفكر، دم�شق، 1399هـ، )1979م(.
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وقد قام املوؤلف بو�سع اأركان اأربعة لهذه النظرية على النحو التايل:
م�شتفيد.   )1
مرجعية.  )2

معايري.  )3
م�شتجدات.   )4

باب  من  ولكني  باأ�شره  املجتمع  وهو  املت�شرر(  يكون  )وقد  امل�ستفيد:  اأواًل: 
تغليب املعنى تفاوؤاًل اأ�شميه م�شتفيدًا. فكل ما يحدث يف هذا املجتمع من م�شتجدات 
متعددة  فكرية  واأطياف  و�شرائح،  وم�شارب  اأ�شناف  وهو  املجتمع  اأثرها على  يعود 
ولهذا يجب اأن ابينها؛ حتى تت�شح م�شاألة الطيف الفكري التي متثل فئات املجتمعات 
وميول كل فئة منها اإىل طريقة خا�شة يف التفكري والتعاطي مع امل�شتجدات حتكمها 

الطبيعة الفكرية لكل �شخ�س.

وقد قمت بت�شنيف املجتمع اإىل �شتة اأطياف فكرية، ومنطقة تعاي�س و�شطية من 
املهم تالقي املجتمع عندها يف �شاأنهم العام، اأما بالن�شبة للم�شائل ال�شخ�شية فهذه 
اإليه االآن. ولكن من باب الرغبة يف  حتتاج اإىل تف�شيل لي�س من املنا�شب التطرق 
مزيٍد من الدقة التي تخدم هذه النظرية قمت بو�شع �شتة اأ�شناف مع منطقة و�شطية 
من املهم تعريف كافة االأطياف بها؛ من اأجل التعاي�س وتلك االأطياف مو�شحة يف 

ال�شكل التايل:
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طريقة التفكري والنظرة ملختلف امل�شائل ذات البعد ال�شرعيالطيف الفكري
يتوقف عند اأحكام ال�شريعة ويلتزم مبا تراه اجلماعة اأو املذهب.حمافظ معتدل

يتوقف عند اأحكام ال�شريعة، وياأخذ مبختلف اأقول الفقهاء.منفتح معتدل
يذهب اإىل التحرمي يف م�شائل اأجمع اأهل العلم على اإباحتها.مغال مت�شدد

ياأتي اأ�شياء رغم علمه بوجود اإجماٍع مطلق على حترميها.متحرر غري مبال
يكفر من يختلف معه يف بع�س امل�شائل وقد يبيح دمه.تكفريي عنيف

ياأتي املحظورات، ومينع من يخالفه بكافة ال�شبل املمكنة.منحل اإق�شائي 
منطقة تعاي�س لكافة االأطياف الفكرية )منطقة اخل�شوع والقبول(منطقة الو�شطية

يالحظ هنا اأن طيفي االعتدال ي�سمالن املحافظ واملنفتح، وهما االأقرب اإىل منطقة الو�سطية، وكلما 
ابتعد الطيفان الفكريان عن تلك املنطقة زادت الهوة بينهما، فاملغايل املت�سدد �سده املتحرر غري 

املبايل، واأ�سد منهما يف الت�ساد التكفريي العنيف و�سده املنحل االإق�سائي. 

يف  طريقته  له  منها  واحٍد  كل  املختلفة  الفكرية  االأطياف  فتلك  تالحظ  كما 
طيف  كل  مالمح  من  �شيئًا  باإيجاز  ولو  اأو�شح  و�شوف  اخلا�شة،  وفل�شفته  التفكري 

واأبرز ما مييزه عن غريه من االأطياف: 

ال�شمحة، وياأخذ من مذهب  املحافظ املعتدل: ملتزم مبا جاءت به �شريعتنا 
واحٍد فقط، مع احرتامه لبقية االأقوال، اإال اأنه ال يعمل بها. 

ولي�س  االأقوال  بكافة  ياأخذ  اأنه  اإال  املحافظ  عن  يختلف  ال  املعتدل:  املنفتح 
بال�شرورة اأن يتم�شك مبذهٍب بعينه، بل جتده يف م�شائل ياأخذ باأقواٍل اأخرى، وعلى 
�شبيل املثال لو اأخذنا م�شاألة �شفة احلجاب: فاملحافظ يراها تغطية الوجه بالكامل 
وال ياأخذ بغريها، اأما املنفتح فتجده ياأخذ باالأقوال االأخرى التي ذهبت اإىل اأنه ال 

يلزم من احلجاب ال�شرعي تغطية كامل الوجه، وغريها من االأمثلة وال�شواهد.

يحرم  كمن  اإباحتها،  على  اإجماع  وجود  رغم  اأ�شياء  يحرم  املت�سدد:  املغايل 
ا�شتخدام بع�س التقنيات احلديثة بحجة اأنها مل تكن معروفة يف عهد النبي، وهناك 
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من يرى حرمة التعامل بالعمالت النقدية بحجة وجود ال�شور، وهناك من يحرم 
التعليم النظامي للمراأة بكافة اأ�شكاله ويحرم ن�شاءه من االنت�شاب اإليها وغريها من 
االأ�شياء. زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  رب)1( ويف هذه االآية 
يذهب ابن كثري ـ رحمه اهلل ـ اإىل اأنها ردٌّ على من حرم �شيئًا من املاآكل اأو امل�شارب 

اأو املالب�س من تلقاء نف�شه من غري �شرع من اهلل.

وياأتي كل ما تهواه  املتحرر غري املبايل: فهو �شخ�س يع�شق احلرية وميّجدها 
زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   نف�شه 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  رب)2( فهو يعلم احلالل من احلرام ولكنه 
له  بالن�شبة  االأهم  ال�شعار  ويردد  ال�شريعة  على  ويتجاوز  املحظورات  كافة  يرتكب 
اأجتاوز على غريي  ما مل  اأين  بحيث  االأخرين«  تنتهي عند حرية  »حريتي  املتمثل: 
اأما بالن�شبة للتعدي على ال�شريعة  واأتعدى على حقوقه فاأنا يف الطريق ال�شحيح، 
وارتكاب الكبائر باأ�شكالها فهذا من احلرية ال�شخ�شية التي ال يتحرج بع�شهم من 
االإقدام عليها رغم اإح�شا�س البع�س بالذنب حني ت�شتيق�س االأنف�س اللوامة. ويف نف�س 
الوقت فهذا ال�شخ�س كما اأنه ال يبايل حني يرتكب املحظور ال�شرعي فهو ال يبايل 
بامل�شلحني وال يعرت�س عليهم ويرى اأن منعهم ال يتفق مع املبداأ االأهم بالن�شبة له 
وهو عدم التعدي على حريات االآخرين. كما اأنه ال يرغب بوجود اأي جهة متنع النا�س 
من الت�شرف بحرية مطلقة دون ح�شيب وال رقيب كهيئة االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر التي متنع النا�س من فعل ما ي�شاوؤون؛ فاملبداأ يذهب اإىل اأن تعرت�س بقلبك 
ول�شانك، اأما اأن ت�شتخدم �شالحياتك املمنوحة لك مبوجب النظام فهذا غري مقبول 

بالن�شبة له خا�شة مع هذا اجلهاز.

اأبعد  اإىل  بل ذهب  والغلو،  بالت�شدد  يكتف  �شخ�س مل  وهو  العنيف:  التكفريي 
من ذلك بروؤيته ال�شيقة وقلة العلم وعدم التفقه واالبتعاد عن العلماء بل واالإنكار 

)1(  من االآية )32( �شورة االأعراف.
)2(  االآية )23( �شورة اجلاثية.
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ملة  من  واإخراجه  املعنّي  تكفري  حول  تدور  التي  الأقواله  ميتثلوا  مل  الأنهم  عليهم؛ 
االإ�شالم وبالتايل اإراقة دمه واخلروج على الوالة وحكام امل�شلمني وتكفريهم، وغري 
ذلك كثري من اأفعالهم التي ال يقرها دين وال عرف، ولعل اأكرب النماذج الوا�شحة 

للعيان تنظيم القاعدة وما ي�شمى بالتنظيمات ال�شالة.

يقف  ال  فهو  باملتحرر،  ي�شمى  ملا  م�شابه متامًا  �شخ�س  هو  االإق�شائي:  املنحل 
وال�شعي  براأيه  االإدالء  باأن مينع غريه من  يزيد عنه  ولكنه  ال�شرعية،  امل�شائل  عند 
اإىل الت�شييق عليه وتهمي�شه والت�شرف بطريقة توحي باأن ال وجود ل�شوٍت اآخر غري 
ببع�شهم  االأمر  ي�شل  قد  بل  براأيه،  امل�شتبد  االإق�شائي  يتبناه  الذي  �شوت احلرية 

اإىل قتل املخالف وال�شواهد على ذلك كثرية زب ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  رب)1(

منطقة الو�شطية: اأو ما اأ�شميها باملنطقة اخل�شراء امل�شاملة اجلامعة لكافة االأطياف 
�شبيل  القطعية يف  الثوابت  دون  فيما  اآرائهم  �شيٍئ من  والتنازل عن  التعاي�س  اأجل  من 
اإن نحن و�شعنا معايري وا�شحة  اإال  اأن يتحقق  امل�شلحة العامة، وهذا لي�س من ال�شهل 
نتفق عليها تكون هي الفي�شل يف ترجيح راأي على اآخر ليعمل به يف املجتمع باأ�شره بحيث 
نتوقف عن اإثارة ما يتفق اأو يجمع على اأنه جتاوز املعايري اخلا�شة بت�شنيف االختالط 

زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  رب)2( زب چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  رب)3( زب ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  رب)4( كما اأن هذه املنطقة منطقة خ�شوع 
وقبول؛ خ�شوع جميع االأطياف الفكرية التي اأ�شلفت ذكرها لكافة االأحكام املقرتنة باأدلة 
قطعية الثبوت والداللة، والقبول باملخالف والتعاي�س معه واحرتام الراأي الذي اأخذ به 

فيما �شوى تلك االأحكام وامل�شائل املح�شومة �شرعًا. 
)1(  االآية )8( �شورة الربوج.

)2(  من االآية )143( �شورة البقرة.
)3(  االآية )153( �شورة االأنعام.

)4(  االآية )112( �شورة هود.
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)الكتاب  االإ�شالمية  ال�شريعة  هي  البلد  هذا  يف  مرجعيتنا  املرجعية:  ثانيًا: 
ىئ   مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   زب  وال�شنة( 
يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   رب)1( 
اأما ما هو مو�شع خالف  اأدلة قطعية الثبوت والداللة نتوقف عندها،  فما ورد من 
ويحتاج اإىل تف�شري ويقبل اجتهاد وتاأويالت العلماء فاالأ�شل اأن ياأخذ واحدنا بالقول 
الذي يرتاح اإليه، اأما بالن�شبة ملا يهم اجلماعة فاالأوىل اأن نهتم بالقول الذي يخدمنا 
كمجتمع يتاألف من ماليني الب�شر، وال ناأخذ بقوٍل يعيق املجتمع ويوؤثر فيه �شلبًا رغم 
وجود اجتهادات واأقوال اأخرى ميكن اأن تخدم املجتمع باأ�شره دون اأن يلحق �شرٌر 
بالبقية من املخالفني، و�شوف اأبني مق�شودي ب�شكٍل اأو�شح ـ بحول اهلل ـ حني اأطرح 

اأمثلة ومناذج للم�شتجدات.
ثالثًا: املعايري: واأق�شد بها االأداة التي ميكن من خاللها فح�س امل�شتجدات 
وكافة امل�شائل القدمي منها واحلديث بحيث ميكن من خاللها ت�شنيف هذا امل�شتجد 
اأو احلدث هل هو مفيد ونافع لنا كجماعة فندعمه ونعني على ن�شره، اأم اإنه مباح 
فنرتك لكٍل حرية فعله اأو االمتناع عنه بح�شب رغبته وما يتوافق مع ظروفه دون اأي 
جتاوٍز منا، اأم اإنه �شار وفيه تعٍد �شواء كان ذلك ب�شكٍل مبا�شٍر اأو غري مبا�شر، ظهر 
التعدي يف اأوانه اأو احتاج وقتًا ليالحظ العامة اآثاره ال�شلبية بعد اأن نبه اإليها العارفون 
واملخت�شون، و�شواء كان وقع التعدي على �شيء مادي حم�شو�س كاالأعرا�س، اأو وقع 
فمعايري  ولهذا  وحت�شينها.  بها  التم�شك  ديننا  يوجب  ثقافية  معنوية  اأ�شياء  على 

االختالط لدي على ثالثة اأق�شام اأبينها فيما يلي:

اختالط ال يرتتب عليه بغي وال تعدي: ومنه االختالط املادي اجل�شدي   )1
وهو  وا�شح  والغر�س  االأماكن  تلك  اإىل  يذهبون  ون�شاء  رجااًل  فالنا�س  االأ�شواق  يف 
الت�شوق وبح�شب العرف فاالأماكن العامة لي�شت مكانًا للبغي والتعدي وهي اخللوة 
ال  الذي  االختالط  فيه  يح�شل  مكان  الت�شوق  باأن  اأقول  ولهذا  هنا،  ال�شرعية  غري 

)1(  االآية )59( �شورة الن�شاء
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ميكن اأن يف�شي اإىل خلوة وهو من املباحات التي اأحلها اهلل وميكن للرجال والن�شاء 
اأن يت�شاركوا يف نف�س املكان مع و�شع االأنظمة التي متنع �شعاف النفو�س من التعدي، 
ال�شوق بقية االأماكن املفتوحة وعلى راأ�شها مو�شعا الطواف وال�شعي يف بيت  ومثل 

اهلل املحرم.
ومن هذا النوع اأي�شًا االختالط الثقايف بني مثقفينا ونظرائهم ممن يعتنقون 
اأديانًا اأبطلها ديننا االإ�شالمي احلنيف فرغم ما يحملونه من فكٍر خمالف، اإال اأن 
احتمال حدوث التعدي الثقايف �شئيل وال يكاد يذكر، وهو هنا تاأثر املثقف امل�شلم 
االختالط  من  الفائدة  ن�شبة  اإن  بل  االآخر،  الطرف  لدى  املنحرفة  االأفكار  ببع�س 
تلك  مثل  يف  املخالف  واأن  خا�شة  بكثري؛  �شلبياته  من  واأكرب  اأعلى  هنا  واإيجابياته 
االأقل تو�شح  اأو على  اللقاءات قد يتعرف على الدين االإ�شالمي احلنيف فيعتنقه، 

جمالية الدين وت�شحح �شورته امل�شوهة يف نظر ذلك املخالف.
االختالط الذي هو مظنة التعدي: وهواختالط يحدث ماديًا اأو ثقافيًا مثل   )2
االأول ولكن االإ�شكال فيه اأنه مظنة البغي والتعدي ومنه على �شبيل املثال: االختالط 
يف التعليم بحيث يدر�س الذكور مع االإناث يف ف�شٍل اأو قاعٍة واحدة، ورغم اأن هذا 
النوع لي�س فيه تعٍد مبا�شر اأو خلوة مبا�شرة، اإال اأنه بالتاأكيد يف�شي اإىل اخللوة وبناء 
ببع�شهم خا�شة يف  الطالب  ب�شبب ما يعرف من طبيعة عالقة  عالقاٍت حمرمٍة؛ 
�شنوات املراهقة، �شواء يف ال�شفوف املبكرة اأو املتقدمة، ثم اإن بقاء الطالب من 
من  يتخللها  وما  يومي  ب�شكٍل  �شاعات  ثماين  اإىل  ت�شل  مدة  بع�شهم  مع  اجلن�شني 
اأوقات فراغ كل ذلك يعطي الف�شحة للخلوة وبناء العالقات املحرمة وقد راأينا ذلك 

يف بع�س البلدان املجاورة ونتج عنها انت�شار بع�س اأ�شكال الزواج غري ال�شرعية. 

ومن اأ�شكال هذا النوع التقاء بع�س �شغار ال�شن من اأبناء جلدتنا حني يلتقون 
مع ح�شارات اأجنبية؛ ب�شبب ال�شفر �شواء للنزهة اأو الأغرا�س الدرا�شة فهنا يخ�شى 
عليهم من التاأثر بعد االنبهار وذلك يوؤدي اإىل اندثار الثقافة االأم اأو على االأقل البدء 
يكون  اأن  دون  اخلارجي،  مظهرها  مبهٍر  مادية  بثقافة  ومقارنتها  ا�شت�شغارها  يف 
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لدى ذلك ال�شباب القدرة على روؤية احلقيقة بو�شوح؛ حيث ال ميلك االأدوات الالزمة 
لذلك؛ فهو اأ�شبه ما يكون بالطفل الذي ي�شده �شوت النقد املعدين رغم حقارة قيمته 

فيزهد باالأوراق النقدية حتى لو كانت اأ�شعافه.

واملدير  بزميلته  املوظف  خلوة  ومنه  وجتاوز:  تعٍد  ذاته  يف  اختالٌط    )3
ب�شكرتريته، والطبيب مب�شاعدته، وال�شاب ب�شديقته، وغريها الكثري وهو ما حذر 

زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى   ال�شارع منه  
ائائ  رب )1( وهذه االآية بالذات حتظر متامًا عمل املراأة والرجل يف مكان واحٍد 
وحدهما، اأما اإن كان املكان فيه جمموعة كبرية من املوظفني واملوظفات، فهذا ينطبق 
عليه ما ينطبق على الف�شول الدرا�شية املختلطة والتي ف�شلتها يف النوع الثاين من 
الدائم املتكرر امل�شتمر فرتة طويلة بني الرجل واملراأة تزيل  اللقاء  االختالط؛ الأن 
الدرا�شية،  القاعة  اأو  الوظيفة  كزمالة  احلواجز  وتك�شر  االآخر  عن  اأحدهما  هيبة 
اإىل  الرجوع  العالقة وما عليك غري  تلك  لتطوير  ي�شعى  اأو كليهما  اأحدهما  وجتعل 
الدرا�شات الغربية وقد �شمعت يف اإذاعة )البي بي �شي( الربيطانية اأحد املخت�شني 
اأن ما  اإىل  اأجريت عام 1430هـ )2009م( يف بريطانيا ت�شري  يتحدث عن درا�شة 
يزيد على 80% من املوظفني واملوظفات اأقام عالقة غري �شرعية مع اجلن�س االآخر. 
الربامج  بع�س  عرب  والأطفالنا  لنا  يوّجه  ما  فهو  الثقايف  للتعدي  بالن�شبة  اأما 
التلفزيونية الغربية اأو التغريبية وما حتويه بع�س االألعاب الرقمية من اأفكار وم�شاهد 
حمرمة فهذا بغي وا�شح حترمه �شريعتنا احلقة ويتفق معها كل من�شف لنف�شه وملن 

يعول، وكل حمب وغيور على دينه واأبناء جمتمعه. 

رابعًا: امل�ستجدات: وهي الق�شايا واحلوادث وامل�شائل اخلالفية التي غالبًا ما 
املختلفة،  الفكرية  االأطياف  على  املح�شوبني  بع�س  بني  وجدال  خالف  حمل  تكون 
اإثبات  وحماولة  والتق�شي  البحث  يف  يغرقون  حني  املفكرين  ت�شغل  امل�شائل  وتلك 
�شحة ما ذهبوا اإليه، وتلك امل�شتجدات اأو امل�شائل كثرية ومتنوعة منها ما هو مادي 

)1(  من االآية )53( �شورة االأحزاب
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ومنها ما هو ثقايف ولعلي اأكتفي بتناول �شت م�شتجدات اأو ق�شايا اأو م�شائل، وثالث 
م�شائل من كل نوع تو�شح فكرة نظرية االختالط مو�شوع البحث:

عمل املراأة بائعة )كا�سرية(: يجب هنا اأن نعلم طبيعة البيئة التي �شتعمل   )1
بها املراأة يف تلك املحالت، فاإن كانت �شتعمل يف بيئة ن�شائية كاملة ال يوجد فيها 
واملحا�شبة  البيع  عمليات  اأثناء  اإال  بالرجال  املراأة  فيها  تختلط  وال  واحد،  رجٌل 
العابرة،)1( فهذه احلالة موافقة للنوع االأول وهو االختالط االآمن وال باأ�س به، وهنا 
وهذا  ال،  اأو  البيئة  تلك  مثل  يف  يعملن  اأن  ملحارمهم  االأ�شخا�س  قبول  مل�شاألة  ناأتي 
ال�شرعية  الناحية  من  ولكن  ال�شخ�س،  وطبيعة  نف�شه  الفكري  الطيف  على  يعتمد 
فيه  االأمان  ون�شبة  بل  ال�شرعية  غري  واخللوة  التعدي  مظنة  لي�س  االختالط  فهذا 
للمراأة البائعة واملت�شوقة اأعلى بكثري من االأ�شواق االأخرى، فنكون بهذه احلالة قد 
اأّمنا لبع�س الن�شاء املحتاجات وظيفة وم�شدر رزٍق اآمن، ويف نف�س الوقت هياأنا بيئة 

ت�شوقية اآمنة للعائلة باأكملها.

اأما اإن كانت بيئة العمل خمتلطة ذكورًا واإناثًا فهذه ينطبق عليها النوع الثاين 
ال�شرعية، وما فيه من ك�شر احلواجز بني  اإىل اخللوة غري  من االختالط املف�شي 
اجلن�شني، واأنا هنا اأ�شدد اأنه بغ�س النظر عن مكانة الرجل يف هذا املجال حتى لو 
كان عامل نظافة اأو مديرًا عامًا له احتكاك مبا�شر باجلن�س االآخر فهذا ما يجب اأن 
نقف جميعًا �شده، ويجدر مبن يختلف معي يف هذه اجلزئية اأن يت�شور عمل ابنته 
اأو زوجته بني الرجال وما يحدث بني زمالء العمل من عالقات وتوا�شل وغريها، ثم 

اأثناء ت�شحيحه االأخطاء الواردة يف الكتاب، مت�شائاًل: »كيف تكون  اإبراهيم املهنا،  )1(  كتب االأخ االأ�شتاذ 
بيئة ن�شائية كاملة، ثم يكون فيها رجال عند البيع واملحا�شبة؟« وتو�شيحًا لذلك، اأقول باأن بيئة حمل البيع 
اأو املتجر يجب اأن تكون ن�شائية بالكامل؛ حتقيقًا ملا اأريد اأن اأ�شل اإليه من اأن زمالء العمل الذي ميكثون 
الرجال  اأما دخول  اإىل خلوة،  املف�شي  منعًا لالختالط  نف�س اجلن�س،  يكونوا من  اأن  يجب  فرتة طويلة 
بق�شد التب�شع، فهو لقاء عابر يحدث يف املتاجر االآن، ولكن بطريقة معكو�شة؛ حيث تكون املراأة متب�شعة 
والرجل حما�شبًا، وال تدخل تلك احلالة يف االختالط املف�شي اإىل خلوة بل هو من النوع االأول الذي اأ�شرت 

اإليه.
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حتى لو كان على ثقة مبحارمة واأنها لن تفعل ما قد ي�شاء فهمه، فاإنها رمبا ت�شاهد 
من يفعل ذلك وهذا ي�شيبها بكثرٍي من اال�شطراب وينزع الثقة من نف�شها ويجعلها 
تعي�س بني اأكرث من نار: فهي بالتاأكيد ال ت�شتطيع اأن تخرب وليها عما يحدث؛ الأنه 
�شريف�س عملها، وال ميكنها اإ�شالح الو�شع، كما اأن ال�شكوت ي�شيبها بالقهر والغنب 
على ما يحدث؛ غرية على ن�شاء امل�شلمني، وال مفر من هذا الو�شع غري الهرب من 
اأو امل�شاركة، وبالطبع فهي لن تهرب؛ الأنها رمبا ي�شعب عليها الظفر  تلك البيئة، 
بوظيفة بديلة، اأما امل�شاركة فاإّن تربيتها وقوة الوازع الديني لديها لن ي�شمحا لها 
ومن  عنه  اأحتدث  ما  �شحة  من  التحقق  اأراد  ومن  املحظور،  اإىل  يف�شي  ما  بفعل 
وجود مثل تلك احلاالت وتكرر تلك امل�شاعر، فما عليه �شوى االت�شال مبن يعرف، 
اأو الذهاب اإىل بع�س االأماكن املختلطة اأو اإن �شافر خارج اململكة فلي�شاأل اأحَد من 
يقابله من العامالت يف تلك البيئة و�شوف ي�شمع منها ما ي�شيبه باحلرقة. واأنا هنا 
اأن حديثي كله من اأجل م�شلحة املجتمع  اأو ميول، ويعلم اهلل  اأتكلم من عاطفة  ال 
اأحبه الأمي واأختي  اأحب لهن جميعًا ما  وخوفًا وحر�شًا على ن�شاء امل�شلمني الالتي 

وزوجتي وبنتي. 
�شيارتها خلف  املراأة يف  نتخيل  لعلنا  بداية  لل�شيارة:  املراأة  بقيادة  ال�شماح   )2
هنا  فاالإجابة  بالطبع  اختالط،  هناك  هل  نف�شه  منا  واحٍد  كل  ولي�شاأل  املقود، 
ولكنها  كثرية  واالعرتا�شات  القيادة؟  من  املراأة  بع�شنا  مينع  ملاذا  اإذًا  حم�شومة، 
كلها تدور حول خماوف من اأن يف�شي ال�شماح بقيادة املراأة لل�شيارة اإىل التعدي؛ 
و�شوف  ال�شيارة.  قيادة  من  املراأة  مبنع  ينادون  فهم  الذرائع  �شد  باب  ومن  ولهذا 

اأناق�س اأبرز ما قراأت و�شمعت من اآراء وحجج ملن يرى املنع:
هناك من يقول: باأن ذلك �شيت�شبب بتفلتها وكرثة خروجها من دارها، واأنا   -1
ال�شائقني  العامالت ميتلكن �شيارات ويخرجن مع  الن�شاء خا�شة  باأن معظم  اقول 
متى �شئن وهن وهلل احلمد على درجة عالية من الوعي وزوجتي وكثريات من معاريف 
الف�شل  وهلل  عرفًا  وال  �شرعًا  يخل  ما  يحدث  ومل  ال�شائق،  مع  م�شطرات  يخرجن 

واملنة. 
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نزع  نحو  االأوىل  اخلطوة  هي  لل�شيارة  املراأة  قيادة  باأن  يقول  من  �شمعت   -2
املتنقبة  املراأة  الفرق بني  واإال فما  باأن هذا حديث مت�شائم،  احلجاب. ويرد عليه: 
وهي خلف املقود اأو يف املقعد اخللفي، ثم من �شيطلب من املراأة خلع حجابها عندما 
اإىل بلدان  اإين وغريي ممن ذهبوا  تقود؟ ومن ذا الذي �شيجربها على ذلك؟ ثم 
غربية كالواليات املتحدة وغريها راأينا بع�س الن�شاء يقدن ال�شيارات وهن متنقبات، 
املراأة  والنظام هناك كفل لهن ذلك احلق، فلماذا نخ�شى يف بالد احلرمني على 
اإيجاد رابط بني هذا وذاك  اأن تخلع حجابها حني تقود ال�شيارة، وقد حاولت  من 
فلم اأ�شتطع، وحني طلبت من بع�س من طرحوا تلك احلجة، مل اأ�شمع منه ما يقنع 
بع�س موؤيديه، ولهذا فهذه احلجة باطلة وغري مقبولة، وقد ع�شنا اأحلك الظروف يف 
احلرب على االإرهاب؛ حني قام بع�س اأع�شاء التنظيمات ال�شالة با�شتخدم مالب�س 
ن�شائية مبا فيها النقاب اأو الغطاء الكامل، ومل ن�شمع وهلل احلمد واحدًا من �شرفائنا 
يتحدث عن احلجاب ال�شرعي اأو يتهمه بت�شهيل اأعمال تلك الفئات ال�شالة ويعينهم 
على التخفي وحماربة الدولة واملجتمع، ثم يطالب مبحاربة احلجاب م�شتخدمًا تلك 

الذرائع.

هناك من يقول باأن املراأة لو قادت ال�شيارة بنف�شها، فاإنها �شتكون عر�شة   -3
للتحر�س من بع�س �شعاف النفو�س، ثم يبداأ ب�شن حرٍب على املجتمع و�شبابه ويبني 
بع�شهم لالأنظمة، م�شت�شهدًا بق�ش�س وحوادث كثرية.  الرتبية وعدم احرتام  قلة 
�شن  اإن  ثم  املدينة،  ولي�س يف  الغابة  ولكن يف  يحدث  اأن  باأن هذا ميكن  اأقول  واأنا 
ما يحدث  وكل  الطرق  ومراقبة  املراأة وحدها،  ولي�س  التي حتمي اجلميع  االأنظمة 
بها، و�شبط املخالفني، وتطبيق ما تن�س عليه االأنظمة من عقوبات رادعة، كل ذلك 
اأن  االأ�شطر  يقراأ هذه  اأو غريها، ورمبا يقول من  املراأة  اأي جتاوز على  كفيل مبنع 
التوعية والتثقيف مطلوبان هنا. ولكن على حر�شي على هذين االأمرين واهتمامي 
بهما ومناداتي الدائمة بتفعيلهما اإال اأين هنا ال اأرى �شرورة توجب التوعية والتثقيف؛ 
اإليها، ويف  اأعرا�س امل�شلمني وعدم التعدي عليها لي�شت بحاجة ملن ينبه  فاحرتام 
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ظني اأن من يقول باأنه يجهل ذلك االأمر فمكانه لي�س بيننا بل يجب اأن يتثقف يف 
اأحد امل�شحات النف�شية؛ كي ي�شتعيد عقله، ثم اإن من نخ�شى منهم التعدي والتجاوز 
النا�س ان�شباطًا حني يغادرون  اأكرث  التوعية، هم  اإىل  الثقافة واحلاجة  بحجة قلة 
حدود هذه البالد وقد �شاهدناهم يف دبي والدوحة ولندن وباري�س اأكرث ان�شباطًا 
من اأهل البلد اأنف�شهم، فلماذا نلتم�س لهم االأعذار ونطالب باإرهاق اأنف�شنا من اأجل 
وتكفي  ت�شبطهم  فاعلة وحمرتمة من اجلميع  اأنظمة  اإىل  بحاجة  اأ�شخا�س  تاأهيل 

االآخرين �شرورهم.   

تتعطل  قد  ال�شيارة  فاإن  وحدها  تقود  حني  املراأة  باأن  يقول:  من  هناك   -4
ويت�شبب ذلك يف تعري�شها للتحر�س وما �شابه. وردي: يف هذه احلال يجب اأن نعود 
ملعايري االختالط ون�شاأل هل تعطل ال�شيارة هو االأ�شل اأم اإنه طارئ قد يحدث وقد 
ال يحدث؟ واالإجابة وا�شحة اإذًا فقيادتها هنا لي�شت مظنة االختالط املف�شي اإىل 
اأوجدناها وهي ال�شائق الذي ارت�شى كثرٌي  اإن البدائل التي  خلوة غري �شرعية. بل 
املنهي عنه  ا�شتبدلنا  �شٍر فنحن  ن�شائه معه دون حمرم هو بديل  منا ركوب بع�س 
باملباح؛ خ�شية الوقوع باملنهي عنه. مبعنى اأننا �شمحنا بحدوث اخللوة غري ال�شرعية 
بني بع�س حمارمنا وال�شائقني، وحظرنا قيادة املراأة لل�شيارة خ�شية اأن يرتتب على 
بحول  ـ   %1 حدوثه  ن�شبة  تتعدى  ال  الذي  املحظور  من  هربًا  فنحن  مف�شدة،  ذلك 
ـ ارتكبنا املحظور بعينه الذي يحدث لكثرٍي منا جمربين مع االأ�شف، حيث ال  اهلل 
يوجد حلوٌل اأخرى، واأنا اأحتدث من واقع وجتارب عملية يومية ول�شت منظرًا، فقد 
اإليه  النكو�س  اإىل  اأجدين م�شطرًا  اأين  اإال  ال�شائق،  حاولت وجربت اال�شتغناء عن 
اأو�شلت  وقد  اأحتدث عنه،  ما  يعي  اأنه  كالريا�س البد  يع�س يف مدينة  مرغمًا ومن 
االأهل اأكرث من مرة اإىل عملهم ويعلم اهلل اأن الطريق اأحيانًا ي�شتهلك �شاعتني دون 
مبالغة وتخيل مثلها بعد الظهر فكيف ميكنك اأن تعمل واأن تنتج، هذا بغ�س النظر 
عن االإعياء والتعب الذي ي�شيب الواحد منا، وفوقه االإحراج الذي يالقيه يف عمله 

نتيجة خروجه. 
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واالإ�شكال اأن من طالب مبنع قيادة املراأة لل�شيارة مل اأ�شمعه يطالب امل�شوؤولني 
باإيجاد البديل، فهذه الثقافة مغيبة متامًا عن منابرنا وخطابنا الدعوي مع االأ�شف، 
ويعلم اهلل لو اأن هناك �شبكة نقل عامة كالقطارات مثاًل لكنت اأول من يتنازل عن 
اأي  وجود  وعدم  نعي�شها  التي  احلالية  الظروف  مع  ولكن  ال�شيارة،  قيادة  حقي يف 
حمظور �شرعي يعتد به فقيادة املراأة لل�شيارة �شرورة واملطالبة بحرمانها اأراه تعديًا 
على حق فئة غري قليلة من املجتمع ُتعّر�س ل�شغوط نف�شية واجتماعية كثرية دون 
يتعر�شن  واملطلقات من ذوات احلاجة  االأرامل  بع�س  اأن  العلم  مع  �شرعي،  م�شوغ 
ال�شائقني  بع�س  اأن  اهلل  ويعلم  ت�شورها  ميكن  ال  بطريقة  الوافدة  العمالة  البتزاز 
الن�شاء  بع�س  مع  �شرعية  يقيم عالقات غري  البيت  نفوذه يف  وقوة  ت�شلطه  وبحكم 
وقد ت�شل يف حاالت اأن يكون على عالقة مع االأم وجميع البنات مبعرفة االأم املغلوبة 
على اأمرها، هذا خالفًا البتزازهم باأخذ االأموال الطائلة من غري وجه حق، ومن 
كان جادًا يف بحثه حول هذه الق�شية فما عليه �شوى زيارة اأحد اأق�شام ال�شرط ليقف 
بنف�شه على بع�س احلوادث املبكية، مع العلم اأن ن�شبة الق�شايا املبلغ عنها �شئيلة وال 
تعك�س حقيقة االأمر. واحلقيقة اأن احلديث حول هذا املو�شوع يدمي قلب كل متجرد 
من اأهوائه وميوله، وهذا املو�شوع املهمل يحتاج مّنا اإىل درا�شة خا�شة به، علمًا باأن 
ال�شواهد كثرية، ولكن املجال ال ي�شع الأ�شتفي�س وكان همي بيان اأحقية املراأة بقيادة 

ال�شيارة من خالل املعايري التي و�شعت. 

عمل املراأة يف امل�ست�سفيات: اأهم قطاعات التوظيف الن�شوية بعد التعليم،   )3
وم�شدر اأمان املراأة العاملة وامل�شتفيدة، اإال اأنه بو�شعه احلايل املختلط يرتواح بني 
الثالث  والنوع  ال�شرعية،  اإىل اخللوة غري  املف�شي  وهو  االختالط  الثاين من  النوع 
وهو الذي يف ذاته تعٍد وخلوة غري �شرعية، وقد �شاهدت بنف�شي مناظر غري مقبولة 
حمزنة  ق�شايا  امل�شت�شفيات  اإدارات  لدى  �ُشجلت  وقد  الليلة،  املناوبات  يف  خا�شة 
وظيفية  مب�شتويات  اجلن�شني  من  عاملني  قبل  من  ال�شرعي  املحظور  فيها  ارتكب 
متفاوتة، واحلقيقة اأين ال اأعلم مكانًا االختالط فيه اأ�شد خطرًا من امل�شت�شفيات، 
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واحللول ي�شرية وممكنة وغري مكلفة، بل اإنها مربحة لنا، فلو خ�ش�شت م�شت�شفيات 
كامل طواقمها ن�شائي، لكان ذلك �شببًا يف تاليف هذا املحظور ال�شرعي، ثم اإنه معني 
على توظيف اأعداٍد هائلة من ن�شائنا يف مهن التطبيب والتمري�س، مع التخل�س من 
عمالة ن�شائية وافدة بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وهويتنا، كما اأن عملية الف�شل هذه 
قد تكون �شببًا يف تخلي�شنا من التعدي احلا�شل على لغتنا العربية؛ التي ال يعرتف 
بها يف كتابة التقارير وال الو�شفات الطبية، وال اأي معلومة طبية، بحجج كثرية منها 

عدم قدرة املمر�شات على فهم العربية. 

نق�شًا يف  باأن هناك  علي  يحتج  كان هناك من  الراأي  اأطرح هذا  كنت  وحني 
بع�س التخ�ش�شات التي ال يجيدها اإال الرجل، واأنا هنا اأقول مع وجود احلاجة ال 
باأ�س من اال�شتعانة بالطبيب املخت�س ليوؤدي مهمة حمددة ثم يغادر املكان وهو هنا 
يدخل يف النوع االأول من االختالط الذي ال ميكن اأن يف�شي اإىل خلوة غري �شرعية؛ 
فاخلوف من اللقاء امل�شتمر املتكرر الذي يك�شر احلواجز، اأما تلك اللقاءات العابرة 

فهي لعمٍل حمدد وال خوف منها.

كما اأن هناك من قال باأنك يف طرحك هذا �شتجعل الرجل يحرم من زوجته 
وجود من  دون  املري�شة  املراأة  تراجع  فكيف  اإليه،  اأم�س احلاجة  يف ظرٍف هي يف 
ال  الن�شائية  بامل�شت�شفيات  اأنادي  حني  واأنا  اأبيها.  اأو  اأخيها  اأو  كزوجها  معها  يقف 
اأنادي مبنع الرجال من دخولها؛ الأن ح�شور الرجل ب�شحبة زوجته اإىل امل�شت�شفى 
النوع  العابر وهو من جن�س  اللقاء  باملراجعني من اجلن�شني، هو من  واختالطهما 
اإىل  املراأة  احتاجت  لو  ولكن  �شرعية؛  خلوة  اإىل  املف�شي  غري  االختالط  من  االأول 
مل  واإن  امراأة،  تكون  اأن  يجب  بل  رجاًل،  املرافق  يكون  باأن  ي�شمح  ال  فاإنه  التنومي 
يتوافر فيمكن الإدارة امل�شت�شفى تدبر االأمر من خالل التعاقد مع بع�س املرافقات 
املوثوق بهن مببالغ تقوم املراجعة اأو ذووها بتاأمينها. اأما بالن�شبة للرجل ففي حاالت 
ال�شرورة ميكن اأن ترافقه زوجته اأو اإحدى ن�شائه؛ الأن املراأة اأقدر على هذه املهمة 
من الرجل يف حال رغبة املري�س املنوم ذلك، وهذه رغم اأنها ميكن اأن حت�شب على 
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خا�شة  حالة  اأنها  اإال  الرجال،  بني  املراأة  وجود  بحجة  االختالط  من  الثاين  النوع 
وظرف اإن�شاين طارئ ميكن التجاوز عنه.

اإىل  الرجل  دخول  من  الفائدة  ما  االأ�شطر:  هذه  يقراأ  من  بع�س  يقول  وقد 
املراأة  �شيحرم  هذا  واأن  خا�شة  الن�شائية؟  االأ�شواق  حتى  اأو  الن�شائية  امل�شت�شفيات 
من حريتها يف ف�شخ النقاب والعباءة. وردي عليه: باأنه ميكن للمراأة اأن تتمتع بكامل 
ملحارمه،  مرافقًا  الرجل  عليها  يدخل  ولكن حني  عيادتها،  مكتبها ويف  حريتها يف 
فلن ي�شريها اأن تتحجب، كما اأن ممرات امل�شت�شفى واالأماكن العامة فيه لن تكون 
االأطباء  بع�س  املرافقني، ورمبا  الرجال  قلة من  بها  �شيكون  بل  الن�شاء  حكرًا على 
املخت�شني الذين دعت احلاجة لال�شتعانة بهم، تلك احلالة لن تعيق املراأة فنحن 
يوؤدين مهام معقدة ومل يكن  وبع�شهن  نرى كثريًا منهن متنقبات يف م�شت�شفياتنا 
النقاب عائقًا عن العمل، وهذا الراأي الذي اأطرحه توفيقي بني االختالط املف�شي 
اإىل خلوة وهو ما يحدث يف م�شت�شفياتنا االآن وتعاين ب�شببه كثرٌي من املعنيات هناك، 
الرجل  بني  التام  الف�شل  خاللها  من  ويحاول  بع�شنا  ير�شمها  التي  ال�شورة  وبني 
منا  لكثرٍي  وال ميكن  بعيد  اإىل حٍد  موؤٍذ  وامل�شت�شفيات، وهذا  االأ�شواق  وحمارمه يف 
التعاي�س معه باأي حال، وقد كان يل جتارب �شخ�شية يف مهرجان اجلنادرية على 
�شبيل املثال حني كانت تخ�ش�س اأيام للن�شاء حيث كان الرجال يح�شرون ن�شاءهم 
فيدخلن ويبقون هم يف اخلارج مكتويف االأيدي، ال ي�شتطيعون الذهاب اإىل منازلهم 
ثم العودة مرة اأخرى؛ فامل�شافة بعيدة، كما ال ميكنهم البقاء اأربع اأو خم�س �شاعات 
كاملة يف اخلارج، ثم اإننا حرمنا االأ�شرة من اال�شرتاك يف متعة التنزه معًا؛ ب�شبب 
خماوف من حدوث التعدي، وهذا ميكن الق�شاء عليه متامًا من خالل تفعيل االأنظمة 

احلالية وتطويرها والتعامل بحزم مع امل�شتهرتين. 

الذي  اجل�شدي  لالختالط  كانت مناذج  اأوردتها  التي  ال�شابقة  الثالثة  االأنواع 
قد يف�شي اإىل تعٍد وخلوة غري �شرعية، ولكن االأنواع الثالثة االأخرى التي �شاأذكرها 
متعلقة باالختالط الثقايف الذي قد يف�شي اإىل تعٍد وبغي على ثقافتنا وهو على نف�س 

درجة خطورة �شابقه اإن مل يكن اأ�شد.



التغري االجتماعي

332

امل�شتجدات  تلك  كل  واالإنرتنت(:  )الف�سائيات،  التقنية  امل�ستجدات   )4
ت�شببت يف االختالط الثقايف، فالف�شائيات واالإنرتنت فتحت الباب على م�شراعيه 
اإلينا؛ فنحن يف زمن القوة واأدواتها املعرفة  اأن يبث ثقافته وتقاليده  اأراد  لكل من 
فمن يعرف اأكرث �شتكون الغلبة له، ومن ي�شتطيع الو�شول اإىل االآخرين ويغزوهم يف 
ديارهم ويو�شل اإليهم ما يريد فبالتاأكيد اإن مل يكن لديهم املعرفة الكافية �شيقعون 
يف �شباك الغزاة، دون اأن يدركوا ذلك وقد يتمنع بع�شهم يف البداية ثم مع الوقت 

ي�شتمرئ االأمر وي�شري ينكر على من اأنكر حاله. 

لي�شت  وحماربته  حد  عند  تقف  ال  الثقايف  االختالط  خطورة  اأن  واحلقيقة 
معرفية  واأ�شلحة  عظيمة  جهود  اإىل  يحتاج  فهو  بع�شنا  يظنها  قد  التي  بال�شهولة 
ثقافية  وهجمات  فطنة،  دفاعية  حت�شينات  بني  متنوعة  مواجهة  وو�شائل  وتقنية 
كمثال  االإنرتنت  اأخذت  ولو  فيه.  وتوؤثر  تخاطبه  وكيف  تخاطب  من  تعرف  حاذقة 
الذي يحوي ما ال يخطر على قلب  باملحيط  تكون  اأ�شبه ما  التقنية  باأن هذه  لقلت 
ب�شر، وفيه من املواد املخيفة واخلطرة على ثقافتنا، وقد قامت حكومتنا الر�شيدة 
ب�شن اأنظمة كفتنا كثريًا من اأخطارها من خالل نظام احلجب والرت�شيح، ولكن بقي 
الدور على موؤ�ش�شات املجتمع املدين وقبلها االأ�شرة وما يجب عليها فعله لتح�شني 
التي  املواقع  اأجادت يف حجب معظم  الدولة  كانت  فاإن  الطوفان،  اأبنائها من هذا 
حتوي مواد منافية لديننا وثقافتنا، �شواء ما كان منها اإباحيًا اأو فكريًا اأو ما يدعو 
ويحر�س على اال�شطرابات ال�شيا�شية، اإال اأن املجتمع مبوؤ�ش�شاته االجتماعية بدءًا 
باالأ�شرة، وامل�شجد، واملدر�شة، واالإعالم رغم بذلها اجليد اإال اأنها حتتاج اإىل املزيد، 
وبحكم اأن االإنرتنت اأغلب مادته مفيدة ولي�س فيها بغي على ثقافتنا فاإين اأرى اأن 

الدولة اأح�شنت حني دعمتها رغم ما فيها من اإ�شاءات.

بالن�شبة للقنوات الف�شائية فالدولة مل تبذل ما يكفي لتح�شني املجتمع وثقافته 
منها، وهي واإن متكنت من منع بث القنوات االإباحية على االأقمار العربية مبوجب 
ديننا  يحظر  وما  ثقافتنا  يخالف  ما  تبث  قنوات  عن  تغا�شت  اأنها  اإال  اتفاقيات، 
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تلك  مالك  على  التاأثري  االأقل  على  اأو  ملنعه  التدخل  على  قدرتها  رغم  م�شاهدته، 
القنوات بتخفيف حدة ما يتم بثه. ولهذا فاإين اأقول باأن بع�س القنوات على االأخ�س 
العربية قد ت�شببت يف اختالط ثقايف فيه بغي وتعٍد مبا�شران على اأعراف وتقاليد 
و�شريعة املجتمع مل نبذل اجلهود الكافية ملنعها، كما كانت كثرٌي من االأ�شر مق�شرة 

من جانبها يف التعاطي مع تلك امل�شتجدات التقنية.

ال�سماح بفتح دور عر�س �سينمائية: ال�شينما كاداة جامدة ال لها وال عليها   )5
ولكن من ي�شتخدمها ويبث من خاللها هو ما يجب اأن نتحقق منه، فاإن كان القائمون 
عليها من اأبناء هذه البالد ال�شاعني اإىل ن�شر ثقافتها ومعاجلة ما يرونه من ق�شور 
ت�شاحمًا مع  االأكرث  الفقهي  بالقول  االأخذ  بعد  ال�شرعية  ال�شوابط  وفق  املجتمع  يف 
الفن مبجمله، املبني على الدليل ال�شرعي الوجيه، وعند حتقيق هذا ال�شرط فاأرى 

اأن ال باأ�س عندها من ال�شماح بدور عر�ٍس �شينمائية. 

قنوات  يف  يبث  ملا  امتداد  اإال  هو  ما  الو�شيلة  تلك  عرب  �شيبث  ما  كان  اإن  اأما 
االأفالم التي ال ح�شر لها ومعظمها ميجد ويزين الثقافة االأمريكية وي�شورها على 
اأنها الوحيدة ال�شاحلة لهذا الزمان، فاأرى اأن ال�شينما يف حالتها تلك غري �شرعية 
وال ي�شح ال�شماح بفتح دور العر�س ال�شينمائية؛ فاملجتمع ال�شعودي امل�شلم مل ي�شلم 
بع�س  �شلوك  من  راأينا  ما  �شلبًا  منها  طاله  حيث  الف�شائية؛  االأفالم  قنوات  من 
اأبناء جمتمعنا يف غفلة منا، ثم يطالب بع�شنا بتبني تلك االأفالم وفتح دور عر�س 
لت�شارك النا�س يف متجيد الثقاقة التي تريد البغي والتعدي على ثقافتنا، ومن يريد 
ذلك نقول له قبل اأن تطالب بفتح تلك الدور عليك اأن تبذل جهودك الإيجاد مادة 
باملطالبة بفتح  العر�س، ثم �شن�شبقك  اأوقات  ثقافتنا تكون كافية مللء  ثرية تخدم 

تلك الدور ال�شتقطاب كل مواطن ومقيم وزائر لي�شاهد ما لدينا. 
يراد  التي  االأفالم  حتويه  ما  اإن  ـ  اأ�شف  بكل  ـ  فاأقول  اأخرى  مرة  اأعود  ولكني 
فتح دور لل�شينما لعر�شها ت�شتمل على مادة �شتختلط بثقافتنا وبالتاأكيد اأنها �شتبغي 
عليها وال اأقل من م�شاهدة بع�س اللقطات الفا�شحة التي ال ي�شح �شرعًا م�شاهدتها، 
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اأو �شماع بع�س االألفاظ املنبوذة يف اأعرافنا وتقاليدنا، هذا خالفًا ملا ت�شوره تلك 
االأفالم من حياة راقية يف كنف تلك الثقافة تغرر بكثرٍي من اأبنائنا وت�شلب األبابهم 
وجتعلهم ينخدعون مبا ي�شاهدون خا�شة واأن ما يبث يحكي اجلوانب امل�شرقة من 
الثقافة بل  املادية ويعر�شها بطرق وتقنيات مذهلة ال تعك�س حقيقة تلك  ثقافتهم 

اإنها تخفي كافة اجلوانب اله�شة بها.
االبتعاث  للدرا�سة يف اخلارج: احلديث حول  ابتعاث الطالب والطالبات   )6
مهم جدًا وهو اأحدث تلك امل�شتجدات تقريبًا، والدولة وعلى راأ�شها خادم احلرمني 
ال�شريفني ـ وفقه اهلل و�شدده ـ حني اأقروها كان الهدف االرتقاء باملجتمع؛ من خالل 
تعليم ابنائه، والنهل مما لدى االأمم التي �شبقتنا علميًا ثم العودةـ  باإذن اهللـ  الإفادة 
املجتمع وتويل زمام اأمره يف مراحل الحقة. ولكن يبقى ال�شوؤال املهم ماذا عن عملية 
االأخرى على  الثقافة  بغي  وينتج عنها  ثقافيًا  اأبنائنا  توؤثر على  تلك هل  االختالط 
اأن نوافق  لنا  اأخرى هل ي�شح  اأم ال؟ ثم هناك م�شاألة  ما لدى مبتعثينا من ثقافة 
ال�شريعة يف الف�شل بني اجلن�شني على مقاعد الدرا�شة يف بالدنا، ثم نر�شل اأبنائنا 
وبناتنا ليدر�شوا يف تلك البيئات؟ مباذا ميكن اأن نف�شر ذلك؟! دعونا نتجاوز ذلك 
ا�شطرارًا؛ بحجة اأن هذه فئة قليلة رغبنا يف تعليمها وكنا م�شطرين مل�شايرة بيئات 
االآخرين التعليمية ال اأن نفر�س عليهم ما نراه اأن�شب لنا. ولنذهب اإىل النقطة الثانية 
خا�شة واأن النقطة االأوىل اختالط ج�شدي مدة معينة ثم يعود املبتعث اأو املبتعثة ولن 
يكون ذلك عائقًا يف تكيفه مع جمتمعه القدمي، بل رمبا اإن بع�س املبتعثني �شيعرف 
قيمة نظام الف�شل بني اجلن�شني حني يعود، ورمبا يعني على تثقيف غريه من خالل 

حديثه عن جتربته اخلا�شة. 

ولكن ماذا عن االختالط الثقايف الذي �شيحدث وهو من النوع الثالث اخلطري 
جدًا والذي فيه بغي وتعٍد على ثقافتنا، كيف �شنتعامل معه؟ وكيف �شنعاجله، وقد 
املبحث؟  هذا  يف  االبتعاث  مو�شوع  لتطرح  ثقافتنا  على  تعدي  هناك  وهل  ُي�شاأل 
واحلقيقة اأن هناك �شواهد كثرية على التعدي الثقايف ولكني اأحتاج اإىل �شيٍئ من 
اأمر وم�شوؤولني  املو�شوع خطري جدًا، ونحن جميعًا والة  واأن  ال�شواهد هنا، خا�شة 
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اأعر�س  ف�شوف  هنا  ومن  االإ�شالح،  ونريد  ون�شعى  معنيون  اأ�شر  واأرباب  وباحثني 
املتاأتية من االبتعاث من خالل ما قراأته  ال�شلبيات  القادمة بع�شًا من  االأ�شطر  يف 
ت�شرف  التي  املعنيني يف اجلهة  رد  �شاأعر�س  اأكون من�شفًا  ولكي  بنف�شي،  و�شمعته 

على عملية االبتعاث مع وجهة نظر اأخرى موؤيدة لالبتعاث.

اأواًل: م�سكالت وم�ساوئ االبتعاث:
تتمحور م�سكالت االبتعاث ب�سكٍل عام حول عدة نقاط اأبرزها:

ت�شتهدف  منظمة  تن�شري  حمالت  اإىل  املبتعثني  الطالب  من  تعر�س عدد   )1
من  ن�شخ  توزيع  وذلك عرب  دينهم،  اأو الت�شكيك يف  تن�شريهم  اأجل  من  عقيدتهم 
يف  والت�شكيك  املناق�شة  اإىل  يتطور االأمر  ثم  فيه،  ماجاء  على  لالطالع  االإجنيل 
م�شلمات ال�شريعة االإ�شالمية، اأما من يتمّنع فيمكن اأن يغرى بالن�شاء اأو املخدرات. 

هناك اأخبار تن�شر يف بع�س و�شائل االإعالم خا�شة الرقمية منها تذهب اإىل   )2
اأن طالبا �شعوديون تن�شروا يف بع�س البلدان التي ابتعثوا اإليها ومن ذلك ما ن�شرته 
�شحيفة الوفاق)1( من اأن وزارة التعليم العايل �شبق اأن ت�شلمت ك�شفًا باأ�شماء 30 طالبًا 
�شعوديًا تن�شروا يف بلدان خمتلفة واإن كانت وزارة التعليم العايل تنفي هذا االأمر اإال 
اأن هناك من يطعن يف ت�شريحات الوزارة. وهناك من املبتعثني اأنف�شهم من يوؤيد 
ما ذهبت اإليه وزارة التعليم العايل وينكر ذلك؛ بحجة اأن امل�شلم ال ميكن اأن يفرط 
بدينه. اإال اأن فئة اأخرى من املبتعثني تخالفهم وتوؤكد ما جاء يف ال�شحيفتني، منكرة 
احلجة التي رفعها املبتعثون الذين ينفون مو�شوع التن�شر م�شت�شهدين بحديث اأن 

)1(  ن�شرته جمموعة من مواقع ومنتديات االإنرتت منها �شحيفة الوفاق بتاريخ 1431/3/18هـ )2010م(، 
من خرب كتبه املحرر / خالد �شامي، من حمافظة جدة، حتت عنوان: )اعتناق اأكرث من 30 طالبًا �شعوديًا 
http://www.alweeam.org/news-action-show-id-9021. )»مبتعثًا للدرا�شة باأمريكا »الن�شرانية
htm نفته وزارة التعليم العايل. يورده املوؤلف هنا من باب اال�شتئنا�س فقط، وال يبني عليه راأيًا، ولكن 
الربنامج  اأن هذا  فيعني ذلك  االبتعاث؛  برنامج  ي�شاع عن  وما  ن�شر  ما  اإن �شح  اإنه  اإىل  املوؤلف  يذهب 
يدخل يف قائمة االختالط الثقايف الذي يف�شي اإىل تعٍد وجتاوز على الدين واملعتقد، ويجب على املعنيني 

معاجلته، اأو اإيقاف هذا الربنامج.
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النبي × : )اأتاه جربيل فقال له يا جربيل اأت�شيع اأمتي ال�شالة : قال يا حممد 
اأمة  يا  زمانكم  اآخر  وهذا   . قليل  الدنيا  بعر�س من  دينه  يبيع  اأمتك من  ياأتي من 
حممد.( اأما اأحد املبتعثني فيقول: اأق�شم لكم مبن فطر ال�شموات واالأر�س اأن هنا 
يف مدينتي التي اأنا مبتعث فيها اأنه ال يقل عن 4 منهم اأعلنوا اعتناقهم للن�شرانية 
وما خفي كان اأعظم. واآخر كتب معلقًا فيقول: اإن املبتعثني كانوا بحاجة اإىل توعية 
دينية اأو معرفية حتميهم من التيارات املنحرفة؛ الأن بع�شهم من الفا�شلني درا�شيا 
ولالأ�شف اأكرث تخ�ش�شاتهم التجارة واحلا�شوب واالآداب وغريها من التخ�ش�شات 
التي ال حتتاجها االأمة، منهم من قد ي�شل به االنحراف اإىل اأن يعتنق الن�شرانية! 
الن�شرانية،  اأعتنق  الت�شيك من  ال�شعوديني يف  اإن هناك من املر�شى  وي�شيف: بل 
التهرب  من  بدال  ب�شجاعة  امل�شكلة  مواجهة  من  بد  وال  لنا،  جدا  موؤملة  فاحلقيقة 

بالنفي والت�شكيك.

من امل�شكالت كرثة احلوادث التي يرتكبها بع�س طالبنا املبتعثني ومنها  ما   )3
ن�شر يف بع�س مواقع ومنتديات االإنرتنت)1( من اأن ال�شلطات ال�شعودية قد ت�شلمت 
يف اإحدى ال�شنوات ك�شفًا باأ�شماء اأربعمائة �شاب �شعودي لتنفيذ ما �شدر بحقهم من 
الق�شاء االأمريكي داخل ال�شجون ال�شعودية وتتمثل جرائمهم يف التحر�س اجلن�شي 
ال�شكن  يف  طالبة  اغت�شاب  ب�شبب  ل  ُرحِّ اأحدهم  بينما  املرور،  قواعد  وخمالفة 
الوفاق( نا�شر اخلرب  اأن موقع )ع�شاق  اإال  التكتيم على ما حدث  اجلامعي، ورغم 
العايل  التعليم  بوزارة  خا�س  م�شدر  طريق  عن  املعلومات  لهذه  و�شل  باأنه  يذكر 
باأن طالبًا يف جامعة فرييل  العوي�شق:  العزيز  وكتب عبد  قال )ف�شحونا(!  والذي 
ال�شرقي  ال�شاحل  على  جري�شي،  نيو  والية  يف   Fairleigh Dickinson ديكن�شون 
للواليات املتحدة االأمريكية، اتهم بال�شروع يف االعتداء جن�شيًا على اإحدى الن�شاء، 

هذه  اأن  من  ال�شابقة  احلا�شية  يف  املوؤلف  يذكر  وكما  االإنرتنت،  ومنتديات  مواقع  من  عدٍد  يف  ن�شرت    )1(
االأخبار ال يعتد بها وال يبنى عليها راأي ما مل يتم التحقق من �شدقها، ويوردها املوؤلف من باب اال�شئنا�س 

فقط.
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وحني حاولت ال�شرطة اعتقاله اعتدى بال�شرب على اأحدهم، واختطف �شيارة بالقوة 
وهرب بها، وحني متكنت ال�شرطة من اعتقاله بعد مطاردة اكت�شفت اأنه كان حتت 
تاأثري املخدرات التي كان بحوزته كمية منها. كل هذه املخالفات والطالب ال يتجاوز 
التهم اخلطرية حدد القا�شي قيمة الكفالة  عمره )21( عامًا. وبالطبع فمع هذه 

مرتفعة ن�شبيًا )750 األف دوالر، اأو ما يقارب 8،2 مليون ريال(. 
االأمريكية  ال�شلطات  القت  فيه:  جاء  خربًا  رقمية)1(  مواقع  عدة  ن�شرت  كما 
القب�س على مبتعثة �شعودية اإثر ا�شطدامها ب�شيارة كانت واقفة عند اإ�شارة املرور و 
ات�شحت التحقيقات االأولية اأن ال�شائقة كانت خممورة و كانت تقود ال�شيارة ب�شرعة 
اإليه  اآلت  ملا  حية  باأنها مناذج  االأخبار  تلك  على  معلقًا  اأحدهم  كتب  وقد  جنونية. 
بال�شعودية  وقن�شلياتها  االأمريكية  ال�شفارة  ماجعل  وهذا  االبتعاث.  يف  الع�شوائية 
ت�شدد على منح تاأ�شريات الدخول للطالب املبتعثني اإال بعد تدقيق كامل ومقابالت 
�شخ�شية وفق �شروط قا�شية جدا. كما اأن هناك من اأعيد اإىل اململكة ب�شبب اإ�شابته 

باأمرا�س ناجتة عن املمار�شات اجلن�شية ال�شاذة خا�شة االإيدز والعياذ باهلل. 
من  توجهه  يف  وحتول  الغربية،  بالثقافة  انبهر  وقد  املبتعثني  بع�س  عودة   )4
الو�شطية اإىل االن�شالخ الكامل عنها يف اأق�شى الي�شار، بل اإن �شخ�شًا كتب يف اأحد 
مواقع االإنرتنت تعليقًا قال فيه: هذه املهمة التي اأر�شلوا من اأجلها تنوير وليربالية 
وعلمنه هذا ماكان خمططًا له وما كان متوقعًا، اأحداث ومراهقون ير�شلون لديار 

الكفار ماذا ننتظر.

ت�شويه �شمعة اململكة واأهلها ب�شبب ما يقوم به بع�س املبتعثني من ت�شرفات   )5
ب�شبب  كثريًا؛  تاأثرت  هناك  ال�شعوديني  �شمعة  اأن  يذكر  املبتعثني  اأحد  اأن  لدرجة 
ت�شرفات بع�س املبتعثني، وي�شيف باأنه حني ي�شاأل عن جن�شيته ومن اأي البالد هو، 
كان يحتاج اإىل مقدمة ب�شيطة حول اختالف االأ�شخا�س وتباينهم واأنهم لي�شوا �شواء 

يف ت�شرفاتهم وطريقة تفكريهم كما االأ�شابع، ثم يف�شح عن جن�شيته.

)1(  ن�شر اخلرب يف عدٍد من مواقع ومنتديات االإنرتنت منها منتديات مبتعث..ملتقى الطالب املبتعثني. 
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ثانيًا: نفي تلك ال�سائعات ودح�سها:
يف العديد من و�شائل االإعالم ومنها �شحيفة اليوم)1( نفى وكيل وزارة التعليم 
والطالبات  الطالب  تعّر�س  اهلل املو�شى  عبد  الدكتور  اخلارجي  لالبتعاث  العايل 
ما  اإن  واأ�شاف:  الدول الغربية،  بع�س  يف  واالإحلاد  التن�شري  لعمليات  املبتعثني 
يقال نوع من ال�شائعات التي ال �شحة لها، ومل ت�شجل الوزارة اأي حالة اأو ت�شل لها 
معلومات ر�شمية واإن ما يقال نوع من التكهنات وال�شائعات التي مل تثبت. وقال اإن 
هذه ال�شائعات ت�شبه تلك التي تقول اإن ن�شبة الطالب املخفقني يف االبتعاث جتاوزت 
اأن  توّقعنا  رغم   %2 تتجاوز  مل  ن�شب االإخفاق  اإن  حيث  �شحيح،  غري  وهذا   %  80
ت�شل اإىل 10 % م�شيفًا: باأن وزارة التعليم العايل تبذل جهودا يف عمليات االإر�شاد 
والتوجيه واملتابعة، وهذا ما حقق جناح برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث 
اخلارجي خالل االأربع ال�شنوات املا�شية. وقال اإن عدد الطالب والطالبات املقبولني 

يف برنامج االبتعاث جتاوز 80 األف طالب وطالبة.

ويذكر اأحد موؤيدي االبتعاث والداح�شني لفكرة التن�شري باأن لدى رجال الدين 
يف اململكة رغبة قوية يف تعطيل برنامج االبتعاث، وذلك عائٌد اإىل اأن اأغلب م�شكالت 
املت�شددين مع ال�شعوديني املتعلمني وخا�شة ال�شعوديني اللذين تخرجوا من جامعات 
اأجنبية؛ فخريجو اجلامعات االأمريكية غالبا لديهم وعي اأعلى وال ميكن ال�شيطرة 

عليهم ب�شهولة كما اأنهم اأحيانا يدخلون يف مواجهات فكرية مع املت�شددين. 

راأي املوؤلف يف م�ساألة االبتعاث: 
�شاألت  وقد  فيه،  لب�س  ال  دقيق  ب�شكٍل  االأمر  تبني  كافية  تقارير  يل  يتوافر  مل 
بع�س املعنيني واأفادوين باأن هناك مالحظات على بع�س املبتعثني، دون اخلو�س يف 
التفا�شيل. وكل ما اأوردته هنا من ق�شايا وحاالت ن�شرتها و�شائل اإعالمية خمتلفة 
ـ ذكرتها من باب اال�شتئنا�س فقط ـ واإال فهذا املبحث لي�س بغر�س مناق�شة جدوى 
معايري  على  اإ�شقاطه  حاولت  حدثًا  اأو  م�شتجدًا  لكونه  اإال  اأورده  مل  الذي  االبتعاث 

)1(  �شحيفة اليوم، عدد )13366( 1431/2/1هـ )2010م(.
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تكون  لتقييمه فقط من خالل معطيات متوافرة لدي قد ال  نظريتي يف االختالط 
كافية.

ولكن دون النظر اإىل �شحة ما قيل من اإ�شكاالت يتعر�س لها املبتعثون يف تلك 
بع�س  تن�شر  يتعلق مب�شاألة  املعنيني، خا�شة ما  بع�س  تفنيدها من قبل  اأو  البلدان 
الطالب ال�شعوديني، اأرى اأن من املهم عدم اإغفال احتمالية انحراف بع�س اأولئك 
االأخريين؛  العقدين  يف  مت�شارعة  تغريات  من  نلحظه  ما  ظل  يف  خا�شة  الطالب 
ال�شرع احلنيف،  يقرها  ال  اإعالمية  مواد  باأ�شره من  املجتمع  له  يتعر�س  ما  ب�شبب 
قبل  املهمة  اخلطوات  بع�س  لو�شع  الالزمة  اجلهود  بذل  اأهمية  اأرى  فاإين  وعليه 
واأثناء االبتعاث خا�شة ما يتعلق باأهمية عقد دورات تدريبية تعرف املبتعث باأمور 
الت�شرف وقت  اإليه وكيفية  املبتعث  البلد  اأبرز قوانني  دينه وحت�شنه وتطلعه على 
الطالب  بع�س  واأنا �شخ�شيًا حتدثت مع  الطالب  اإىل مراقبة  باالإ�شافة  االأزمات. 
املبتعثني واأفادوين باأن حال و�شع بع�س الطالب ال ي�شر وال توجد رقابة كافية، وقد 
حتدثت مع اأحد امل�شوؤولني يف وزارة التعليم العايل واأفادين بوجود بع�س احلاالت 
وال  جدًا  كبرية  االأعداد  الأن  م�شتحلية؛  الرقابة  م�شاألة  باأن  م�شيفًا:  املقبولة،  غري 
ميكن تغطيتها. )اأهـ( وهذا بحد ذاته خلل يف الربنامج اإذ كيف تنفق كل تلك املبالغ 
من اأجل الدرا�شة وتغفل م�شاألة و�شع بند مايل خا�س بالرقابة واملتابعة. وخال�شة 

راأيي يف االبتعاث يتمحور حول االأمور التالية:

اأو حتى قلة  اأن بع�س  اأن الطالب املبتعث عر�شة الأمور �شلبية كثرية ورمبا   )1
علينا  وجب  ولهذا  ـ  اهلل  قّدر  ال  ـ  الردة  اإىل  ت�شل  قد  خمالفات  يف  وقع  قد  منهم 
املتابعة والتحقق من هذا االأمر، فاالإنكار ال يجدي ومن املهم معاجلة اخللل من االآن 

قبل ا�شتفحاله.

التاأكيد على حاجة الطالب للتح�شني قبل ابتعاثه من خالل تكثيف الدورات   )2
التثقيفية التي تهمه يف دينه ويف فهم البلد الذي يذهب اإليه، وهذا ال ينكر اجلهود 

التوعوية املبذولة، ولكني ال اأراها كافية.
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اأهمية التاأكيد على وزارة التعليم العايل ب�شرورة تكثيف الرقابة واملتابعة   )3
للطالب املبتعثني.

رغم اأهمية االبتعاث وفوائده اجلمة، اإال اأنه يف حال �شحة ما �شمعنا وقراأنا   )4
من �شلوكيات �شلبية، ناجتة عن خمالطة حديثي �شٍن من اأبنائنا قليلي علم ومعرفة 
ولي�س لديهم ما يكفي من التح�شني واحلماية من �شرور الثقافة املهيمنة على بيئة 
بلد االبتعاث، فاإين اأرى اأن االبتعاث بو�شعه احلايل يف�شي اإىل التعدي على ثقافتنا 
اأعراف وعادات وتقاليد وتعاليم كلها حمكومة بديننا احلنيف، وما  وما فيها من 
هذا  كان  فاإن  الثقافة،  تلك  ومعه  باملجتمع  لالرتقاء  اإال  اأ�شا�شه  من  االبتعاث  كان 
التعلم �شيكون على ح�شاب هذه الثقافة ولو بخد�شها وهي اأعز ما منلك فاإين اأ�شنف 
االبتعاث �شمن النوع الثاين من االختالط الذي يجب منعه حماية للمجتمع وثقافته. 
اإال يف حال الت�شديد على م�شائل التوعية والرقابة وحتى تاأخري �شن االبتعاث ففي 
تعٍد  اإىل  اإف�شاء االبتعاث  انتفاء م�شاألة  هذه احلال �شيكون االبتعاث مقبواًل بحكم 
على الثقافة. واهلل اأعلم و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه ومن 

تبعهم باإح�شاٍن اإىل يوم الدين.
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التوصيات

بعد اأن در�شت اأحوال املجتمع ال�شعودي درا�شة متخ�ش�شة واطلعت على كثرٍي من 
املتغريات ومظاهرها واآليات التغري، التي منها ما اأ�شرت اإليه يف هذا الكتاب ومنها 
ومتابعتي  الفكري  االأمن  وعملي يف جمال  تخ�ش�شي  وبحكم  اإيراده،  يت�شن  ما مل 
امل�شتمرة ملا يدور من حراك فكري واطالعي على كثرٍي من الدرا�شات املتخ�ش�شة 
التي اأ�شهبت يف املجاالت الفكرية ب�شكٍل دقيق والثقافية بوجه اأكرث �شمولية، باالإ�شافة 
دون  تعدادًا  ويذكرها  التو�شيات  يجمل  اأن  الباحثني  من  كثريًا  اأن  مالحظتي  اإىل 
اأو من يق�شم التو�شيات بح�شب جمال البحث، وهذا كله باإذن اهلل جهٌد  تف�شيل، 
بها كل  املناط  امل�شوؤولة  التو�شية حتديد اجلهة  كتابة  اأين رغبت عند  اإال  م�شيب، 
تو�شية وامل�شوؤولة عن متابعتها وحتقيقها؛ ولهذا فقد قمت بت�شنيف تو�شياتي اإىل 
خم�شة اأ�شناف كل واحٍد منها معني به واحدة من اجلهات التي لديها القدرة على 
على  التو�شيات  جاءت  وقد  اإيجابي.  ب�شكٍل  التغري  دفة  وتوجيه  املجتمع  يف  التاأثري 

النحو التايل: 

التو�سية االأوىل: )اجلهات املعنية بتحقيق االأمن الثقايف والفكري يف وزارة الداخلية(
حيث مير املجتمع ال�شعودي مبرحلة كرثت فيها الفنت واال�شطرابات، مع وجود 
املرحلة  طبيعة  من  املتاأتي  الثقايف  االنفتاح  بحكم  املجتمع  هذا  على  دخيلة  اأفكار 
للخروج على  ونداءات  االأمن  لزعزعة  االأفكار حماوالت  تلك  نتج عن  نعي�س؛  التي 
والة االأمر والطعن ب�شرعيتهم دون م�شوغ �شرعي، متنا�شني نعم االأمن واال�شتقرار 

والرخاء الالتي ينعم بهن هذا املجتمع. ولهذا اأرى ما يلي:

اأهمية ت�شليط ال�شوء على مرحلة ما قبل توحيد اململكة وعلى اجلهود التي  1 .
واأن احلالة  ـ  ـ رحمهم اهلل جميعًا  تلك احلقبة  واأعوانه يف  املوؤ�ش�س  بذلها 
املعي�شية التي نعي�شها اأ�ش�س لها رجاٌل كان همهم دينيًا قبل اأن يكون �شيا�شيًا، 
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ومن الواجب اإبراز ال�شواهد على ذلك وهي كثرية، بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 
االإعالمية املختلفة، ومن ثم �شياغتها بطرق تنا�شب احلقبة التي نعي�شها 
اجلهود  يلغي  ال  وهذا  املعلومة،  الإي�شال  واالت�شال  االإعالم  على  املعتمدة 
التقنية  الو�شائل  ون�شرها عرب  ويعيد �شياغتها  يعززها  ولكنه  بذلت،  التي 

املتوافرة حاليًا بطرق اأكرث جاذبية.

�شار  الذي  التغريبي  اخلطاب  على  الرقابة  ت�شديد  �شرورة  على  التاأكيد   2 .
يطرح ب�شكل اأكرب يف املرحلة الرابعة من التغري الثقايف؛ بحجة حرية الراأي، 
وهو يف حقيقته ما يطرح اإال بق�شد زعزعة امل�شلمات الدينية لدى املجتمع 
املفطور على ملة االإ�شالم، وتقف وراءه جهات اأجنبية تخطط وتعمل وتتعاون 
وتدعم ثلة قليلة من املح�شوبني علينا بع�شهم ان�شاق معها بوعي وبع�شهم 
اخلطاب  لهذا  الت�شدي  اأهمية  وتاأتي  العواقب،  اإدراك  دون  املوجة  ركب 
املتف�شي؛ الأنه االأكرث قدرة على اإحداث التغري الثقايف ال�شلبي الذي يظهر 
اأثره مبرور الزمن. وتو�شيتي هذه ال تلغي جهود االأيادي املخل�شة التي تبذل 

يف هذه املجال، اإال اأين اأوؤكد على �شرورة دعمها.

اأحايني  يف  التكفري  حد  اإىل  ي�شل  الذي  املت�شدد  اخلطاب  وجود  الحظت  3 .
بع�س  وان�شياق  اأ�شحابه من جهة،  احتقان  من  �شيئًا  اأربط  والذي  كثرية، 
العامة للتعاطف معه اإىل حدوث بع�س املتغريات يف اخلطاب االإعالمي يف 
الرموز  على  واالإعالميني  الكتاب  بع�س  تطاول  منها  نعي�شها  التي  املرحلة 
وعلماء  علم،  طلبة  على  �شرعي  حق  دون  تطاوالت  �شجلت  وقد  الدينية 
اأجالء، بل وحتى على بع�س ال�شحابة، كما اأن هناك وهم قلة جدًا من كتب 
يف اإعالٍم غري ر�شمي متطاولني على نبي االأمة - عليه ال�شالم- وهناك من 
ـ  ـ - �شبحانه وتعاىل - عّما يقولون علوًا كبريًا  تطاول على الذات االإلهية 
يتطاول  من  ملحا�شبة  املعنية؛  بجهاتها  ممثلة  الدولة  تدخل  �شرورة  واأرى 
عن  النظر  بغ�س  ـ  ذلك  منهم  اأٍي  على  ثبت  متى  ـ  الدينية  الرموز  على 
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و�شيلة الن�شر االإعالمية، واأوؤكد على اأن بع�س الكتاب املت�شددين املغر�شني 
الدولة  على  جزافًا  التهم  ليلقوا  اإ�شاءات،  من  ين�شر  ما  بع�س  ي�شتغلون 
وي�شمونها بالتهاون وعدم حماية الدين والذود عن حيا�شه. كما اأوؤكد على 
الدولة يف حماية  تبذلها  التي  الوا�شحة  تنفي اجلهود  التو�شية ال  اأن هذه 
الدين االإ�شالمي ورموزه، واآخرها اأمر خادم احلرمني الوا�شح رقم اأ/71 
بتاريخ 1432/4/13هـ )2011م( الذي ن�س على عدم امل�شا�س اأو التعر�س 
ل�شماحة ُمفتي عام اململكة، واأ�شحاب الف�شيلة اأع�شاء هيئة كبار الُعلماء، 

باالإ�شاءة اأو النقد.

التو�سية الثانية: )موجهة اإىل االأ�سرة(.
لدي يقني كامل اأن االأ�شرة هي النواة االأوىل ل�شنع الفرد ومن ثم حت�شينه من 
خالل التوجيه امل�شتمر له الذي يحميه باإذن اهلل من اأي موؤثرات جتنح به اإىل تبني 

ثقافات دخيلة حتدث مبرور الوقت تغريات جمتمعية �شلبية، ومن هنا اأرى ما يلي:

قيام االأ�شرة بتعويد اأوالدها على القراءة واالطالع املن�شبطني �شرعًا يكفالن  1 .
حت�شني الفرد ويحميانه من وقوعه يف براثن اأ�شحاب االأهواء ـ بحول اهلل 
اأو  ـ �شواء ما كان منهم ي�شعى اإىل اجلنوح باملجتمع اإىل التكفري والعنف، 
اأولئك الذين يعملون ليل نهار يف �شبيل تغريب املجتمع وفك ارتباطه بدينه 
وثقافته. ولذلك اأرى اأن من املهم اأن تقوم االأ�شرة بدورها يف هذا اجلانب 
من خالل تعويد االأوالد منذ نعومة االأظفار على القراءة وتوجيههم وتفعيل 
ملكة اإعمال العقل لديهم؛ مبا يكفل حمايتهم من حماوالت التغرير والتغري 
ال�شلبي الذي هو نتاج لقلة العلم واملعرفة، مع اإ�شعارهم اأنهم ينتمون اإىل 

اأمة »اقراأ« التي لوال كتابها ما قامت لها قائمة.

الحظت من خالل بحثي اأثناء اإعداد هذا الكتاب اأو يف درا�شاتي ال�شابقة اأن  2 .
بقاء االأوالد يف منازلهم مل يعد كافيًا حلمايتهم وحت�شينهم من املتغريات 
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فقد  ال�شابقة؛  لالأجيال  بالن�شبة  احلال  عليه  كان  الذي  بال�شكل  ال�شلبية 
يكون الولد يف غرفته ويف ظن اأهل بيته اأنه يف اأمان بعيدًا عما قد يتعر�س 
له من �شلبيات خارج املنزل اأو حتى اأمام بع�س القنوات الف�شائية، بينما 
هو يت�شفح االإنرتنت اأو ميار�س االألعاب الرقمية وما فيها من ات�شال بال 
قيود بالعامل اخلارجي، ال يقف خطره عند حد وال ي�شع املجال لذكره، وال 
اأبالغ حني اأ�شري اإىل اأن ال�شارع رغم ما فيه من �شلبيات اأقل �شررًا من بيئة 
بع�س غرف االأوالد غري املراقبة. واأ�شدد على اأهمية قيام االأ�شرة مبراقبة 
اأوالدها رقابة فاح�شة وال تكتفي بالرقابة اجل�شدية، بل من املهم اأن تتعرف 
فيها  التي مي�شون  املحادثة  ينهلون منها، وغرف  التي  املواقع  على طبيعة 
جزءًا غري ي�شرٍي من اأوقاتهم، واالأهم من ذلك نوعية االألعاب الرقمية التي 
ميار�شون، وقد ثبت اأن كثريًا من التغريات ال�شلبية هي نتاج لغياب الرقابة 
االأبوية على االأبناء. واألفت النظر اإىل اأنه من خالل متابعتي واطالعي على 
ا�شتخدام  نتيجة  اأوالدها  يجنح  التي  االأ�شر  اأن  كثري من احلاالت الحظت 
غري  اأ�شرًا  تكون  اأن  بال�شرورة  لي�س  املنازل،  يف  املتوافرة  التقنية  و�شائل 
مبالية، بل اإن بع�شها اأ�شٌر حري�شة جدًا، لكنها مل تكن تعلم ما حتويه تلك 
الو�شائل التقنية، واأ�شاأل اهلل اأن ُيعتنى بهذه التو�شية واأن ت�شل اإىل كل اأ�شرة 
الأخذ احليطة واحلذر يف جانب اأمنوه يف غفلة منهم، وميكن اأن ينطبق على 

بع�شهم املثال الذي يقول: »من ماأمِنه ُيوؤَتى احَلِذر«. 

التو�سية الثالثة: )موجهة اإىل وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية – امل�سجد، اجلامع(.
اأثرها  ظاهٍر  توعوية  جهود  من  به  تقوم  ما  االإ�شالمية  ال�شوؤون  لوزارة  اأثّمن 
ومتابعتها امل�شتمرة الأئمة امل�شاجد وخطباء اجلمعة، اإال اأين اأرى اأن امل�شجد واجلامع 
اأن املجتمع امل�شلم  واأرى  اأن يقوما به،  يوؤديا الدور الذي يفرت�س  وخا�شة االأول مل 
ب�شكٍل عام وال�شعودي ب�شكٍل خا�س وبحكم انت�شار امل�شجد حتى �شار املرفق العام 
اململكة  يف  العامة  املرافق  بقية  جمموع  على  اأعداده  تزيد  لدرجة  انت�شارًا،  االأكرث 
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من  كثرٍي  عن  اال�شتغناء  باالإمكان  لكان  جيد  ب�شكٍل  ُفّعلت  لو  اأنها  والتي  جمتمعة، 
املراكز االأمنية املنت�شرة يف مدن وحمافظات اململكة املخ�ش�شة ملكافحة اجلرمية 
باأنواها واملتاأتية عن تغريات جمتمعية ناجتة يف حاالت كثرية عن ات�شاالت ثقافية 
غري مقننة تبعها بوادر �شلوك منحرف كان ميكن الإمام وجماعة امل�شجد مالحظته 
وت�شخي�شه ومعاجلته يف حينه، اإال اأن وجود بع�س الق�شور يف تفعيل ر�شالة امل�شجد 
نتج عنه تغريات م�شلكية فردية لوحظ بع�شها كت�شرفات اأفراد نتج عنها اأحداث 
جنائية، ويف بع�شها االآخر �شارت تغريات جمتمعية �شلبية ت�شكل خطرًا على ثقافة 

املجتمع مبجمله. ولهذا فاإين اأرى ما يلي:

�شرورة تفعيل دور امل�شجد، يف متابعة �شريحة ال�شباب يف احلي؛ من خالل  1 .
جماوري  ملعرفة  امل�شجد،  جماعة  من  جمموعة  مع  واملوؤذن  االإمام  تعاون 
تخلفهم  يتكرر  من  اأحوال  درا�شة  على  والعمل  اأحوالهم،  وتق�شي  امل�شجد 

عن �شالة اجلماعة واأ�شبابه ومعاجلته يف حينه.

االأفراد وحفظهم من  �شلوك  ب�شيانه  كفيل  به  واالعتناء  كتاب اهلل  حفظ  2 .
االنحراف، مما يرتتب عليه �شمان توجيه التغري املجتمعي بطريقة اإيجابية 
متوافقة مع نهج هذه البالد، ولهذا اأوؤكد على اأهمية االهتمام بحلق حتفيظ 
القراآن من خالل دعمها وحث اأولياء االأمور لت�شجيل اأبنائهم بها، مع متابعة 

براجمها والتحقق من االأهلية ال�شرعية والفكرية للقائمني عليها.

اأحداث  من  املجتمع  يف  يجري  ما  مبتابعة  اجلمع  خطباء  على  التاأكيد  3 .
هادئ  باأ�شلوٍب  اجلمعة  خطب  يف  وطرحها  متنوعة،  ثقافية  ومتغريات 
متزن وب�شكٍل علمي م�شتمل على حقائق و�شواهد مع اإيجاد احللول املقرونة 
باالأدلة ال�شرعية الوجيهة. واأثّمن ما يقوم به بع�س اخلطباء، وتاأكيدي هنا 
جاء الأهمية هذه اخلطبة التي ي�شهدها كل م�شلم، واليتخلف عنها مكلف 
اإال بعذٍر �شرعي، والأهمية املرحلة التي نعي�شها املقرونة بكثري من االأحداث 
وامل�شتجدات وما فيها من غمو�س ي�شيب احلليم باحلرية، ومن هنا تاأتي 
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اأهمية اخلطبة و�شرورة االعتناء بها لتناول اأبرز ما ا�شتجد طوال االأ�شبوع 
من ق�شايا جمتمعية ومعاجلتها وفق روؤية �شرعية.

التو�سية الرابعة: )موجهة اإىل وزارتي الرتبية والتعليم، والتعليم العايل ـ املدر�سة، اجلامعة(. 
حيث مي�شي الطالب يف مدر�شته وقتًا قد يزيد على ما مي�شيه يف بقية االأماكن 
معلمني  ويتلقى من  �شتى،  اأمور  متباينة يف  اأ�شر  من  اأتوا  اأقرانًا  ويخالط  االأخرى، 
باالإ�شافة  تفكريهم،  وطرق  لوطنهم  والوؤهم  وحتى  وثقافاتهم  توجهاتهم  تتباين 
و�شددت على م�شاألة احلاجة  اأ�شلفت  واإن  نهلهم من مناهج طيبة يف جمملها  اإىل 
امل�شتمرة لتطويرها مبا يتواكب مع املتغريات، كل ذلك له دور يف توجيه �شلوك الفرد 
اأو اإيجابًا، خا�شة واأن الظروف مهيئة ب�شكٍل كامل والبيئة تعني على  وتغيريه �شلبًا 
تلقني الطالب ما لدى خمالطيه �شواء اأقرانًا اأو معلمني وما حتويه عقولهم من اأفكاٍر 

ومعارف. ولهذا فقد راأيت ما يلي:

الحظت من خالل درا�شتي واطالعي اأن هناك من يتطاول على مناهجنا  1 .
لديهم،  الت�شدد  ثقافة  ومّنت  املجتمع  اأفراد  غريت  اأنها  بحجة  التعليمية؛ 
لي�س  النّقاد  قلة من  املوجهة يف بع�س ما يطرح من  االنتقادات  اأن  وحيث 
الهدف منها املناهج بل القائمني عليها؛ ومع يقيني اأن ذلك لن يغيب عن 
تدخل  اأهمية  اأرى  اأين  اإال  املعنية،  اجلهات  يف  واملخت�شني  املعنيني  اأنظار 
املنتقدين ومعرفة  اأبواب احلوار مع  والتعليم مبا�شرة وفتح  وزارة الرتبية 
اإن  املناهج  اإ�شالح اخللل يف  اإىل  النهاية  حقيقة ما لديهم، واخللو�س يف 
جتلية  الوقت  ذات  ويف  احلاجة،  بح�شب  املناهج  وتطوير  ومعاجلته  وجد 
ال�شورة كاملة والتحقق مما يريده املنتقدون. واأ�شدد على عدم ترك احلبل 
على الغارب ووعدم ال�شماح بالتطاول على مناهجنا الدرا�شية؛ بحجة حرية 
التعبري لو�شول قلة من املنتقدين اإىل ماآرب خا�شة اأقل ما يظهر منها اأنها 

العتبارات �شخ�شية. 
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الحظت اأثناء اإعداد هذا الكتاب وما �شمعته من بع�س املخت�شني اأن هناك  2 .
و�شعيهم  امل�شتجدات  بع�س  تناول  يف  املعلمني  من  قلة  قبل  من  اجتهادات 
لتوجيه الطالب لتبني مواقف مت�شددة ي�شورونها على اأنها وحدها املتفقة 
مع ال�شرع وما �شواها فهو خمالف يجب االإنكار عليه دون النظر اإىل بقية 
االأقوال الفقهة االأخرى املخالفة. واأوؤكد على �شرورة تكثيف طرق املتابعة 
من خالل مدراء املدار�س وامل�شرفني الرتبويني ال�شرعيني، مع تكاتف جميع 
املعلمني واإبالغهم اإدارة املدر�شة عن اأي تغريات �شلوكية اأو مفاهيم فكرية 
مبتدعة ال تتفق مع منهج املجتمع ال�شرعي. وال اأن�شى اأن اأ�شيد بجهود وزارة 
الرتبية والتعليم يف هذا اجلانب وقيامها باتخاذ بع�س االإجراءات االإدارية 

بحق بع�س املعلمني املخالفني.
�شرورة تكثيف الدورات التثقيفية املتنوعة املوجهة اإىل املعلم وتاأهيله مبا  3 .
يرتقي باالأ�شاليب الرتبوية والتعليمية لديه؛ مما يعود بالنفع على الطالب 
كفرد يف جمتمع يتعر�س الأ�شكاٍل �شتى من املتغريات الثقافية التي ال ميكن 
فئتا  تعد  التي  فئاته  كافة  حت�شني  خالل  من  اإال  منها  واالإفادة  توجيهها 

الطالب واملعلمني االأكرب بينها. 
اأثمن ما تقوم به وزارة التعليم العايل من جهود من اأجل االإفادة من برنامج  4 .
التوعية  بالربامج  واأ�شيد  اخلارجي،  لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
حمالت  موا�شلة  اأهمية  واأرى  املبتعثني.  للطلبة  واملوجهة  بها  تقوم  التي 
بع�س طلبة  اإيفاد  االبتعاث من خالل  للمبتعثني يف حمل  املوجهة  التوعية 
العلم واملتخ�ش�شني يف املجاالت النف�شية واالجتماعية والرتبوية؛ بغر�س 
مع  االأم،  بيئته  من  ا�شتقاها  �شرعية  تعاليم  من  الطالب  لدى  ما  تعزيز 
م�شاعدته يف حل ما يواجهه من مع�شالت وم�شكالت، واالإجابة عن بع�س 
الت�شاوؤالت الناجتة عن طبيعة الثقافة اخلا�شة ببلد االبتعاث، مع االهتمام 
مبتابعة املبتعثني وعدم الرتدد يف اإعادة من لوحظ عليه اأي خمالفات قد 

تتطور م�شتقباًل للمطالبة بتبني دعوات تعار�س منهج وثقافة املجتمع.   
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التو�سية اخلام�سة: )موجهة اإىل وزارة االإعالم(.
حيث نعي�س يف ع�شر املعرفة، يف زمٍن كرث املربون فيه وقد يقلون بح�شب البيئة 
املحيطة، ولكن تبقى الو�شيلة االإعالمية على االأخ�س التلفاز عاماًل تربويًا م�شرتكًا 
ب�شكٍل احرتايف ال  التغري املجتمعي  ال�شعودي، فهو يوجه  املجتمع  اأبناء  لدى معظم 
يجاريه غريه؛ وطبيعة هذا التغري يحددها امل�شرفون على تلك الو�شيلة االإعالمية، 
ذلك  غري  االأمر  كان  واإن  باأكمله،  جمتمع  ب�شالحهم  انتفع  فقد  �شلحوا  هم  فاإن 
البث موجهًا  كان  اإن  باأ�شره، خا�شة  املجتمع  على  وبااًل  الو�شيلة  تلك  تكون  ف�شوف 
بطريقة حتكمها اأجنداٌت وبرامج خمباأة، فغالبًا ما تكون العواقب وخيمة. ومن هنا 

اأرى ما يلي:
اأن التغريات املجتمعية الثقافية يف املرحلتني الثالثة والرابعة من  الحظت  1 .
التغري الثقايف كانت يف معظمها ناجتة عن موؤثرات اإعالمية بداأت باالنفتاح 
الف�شائي يف املرحلة الثالثة ومن ثم ثورة االإنرتنت يف املرحلة الرابعة، وهو 
التغريات  تلك  توجيه  ميكن  ال  اأنه  اأرى  الرابع.  املبحث  يف  اإليه  اأ�شرت  ما 
اإال من خالل ا�شتخدام نف�س الو�شائل املتاحة وخماطبة االأجيال اجلديدة 
وتوجيهها بطرق علمية حديثة غري مبا�شرة، من خالل اال�شتعانة باملخت�شني 
من  التوعية  زمن  اأن  واأوؤكد  اجلماهريي،  واالت�شال  االإعالم  جمايل  يف 
خالل ما ي�شمى باأ�شلوب احلقنة التقليدية اأو اخلطاب املبا�شر مل يعد كافيًا 
يف املرحلة احلالية. واأ�شيد مبا نهجته بع�س اجلهات يف التوعية االإعالمية 
الرئا�شة  اجلهات  تلك  ومن  جتربتها،  من  باالإفادة  وين�شح  املبا�شرة  غري 
العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، من خالل اإنتاجها ملجموعة 
من االأفالم التوعوية الق�شرية وبثها عن طريق االإنرتنت وبع�س القنوات 

الف�شائية، وقد اأ�شلفت االإ�شارة اإليها.
اأهمية مالحظة وزارة االإعالم للدور الذي باتت تلعبه بع�س القنوات املح�شوبة  2 .
على هذه البالد، وتاأثري بع�شها ال�شلبي الوا�شح على اأفراد املجتمع، واأوؤكد 
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املجتمع  لتوجيهها مبا يخدم  القنوات  تلك  التن�شيق مع مالك  اأهمية  على 
التغري  ويفر�س  �شلبًا  فيه  يوؤثر  ما  تبث  تركها  ال  ثقافته،  ن�شر  على  ويعني 
عليه من خالل بث مواد غري متوافقة مع �شريعة هذه البالد، دون ح�شيب 

اأو رقيب.

املجتمع،  هوية  متثل  اأنها. 3  اإىل  واأ�شرت  العربية  اللغة  اإىل  تطرقت  حيث 
وذهبت اإىل اأن مكانتها يف نفو�س اأبنائها قد طالتها بع�س التغريات ال�شلبية 
م�شت�شهدًا ببع�س ال�شواهد يف عدة جماالت. ولهذا اأرى اأهمية قيام وزارة 
الثقافة واالإعالم بدورها يف حماية هذه اللغة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية 
الكرمية مكانتها من  اللغة  لهذه  لبذل كل ما يحفظ  التجارة  وزارة  ومنها 
خالل عمل الربامج التوعوية التي تبني اأهميتها، وتنبه روؤ�شاء التحرير اإىل 
عدم ن�شر ما فيه جتاوز عليها، مع حث الكّتاب لالعتناء بها، كما اأن من 
واللوحات  التجارية  املحالت  اأ�شماء  مراقبة  الوزارة  بهذه  املناطة  االأدوار 
االإعالنية املنت�شرة يف ال�شوارع والطرق ور�شد ما فيها من جتاوزات على 
اللغة العربية واتخاذ ما يلزم الإ�شالحه، واأرى اأن هذا من اأهم اأدوار هذه 
الوزارة بو�شفها امل�شوؤولة عن الثقافة، فكيف ميكن اأن يثمر املنتج الثقايف 

العربي يف جمتمع ال يهتم با�شتقامه ل�شان اأفراده!
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الر�شد، 1429هـ  )2008م(.

اجلري�شي  موؤ�ش�شة  الريا�س،  اأفكر،  هكذا  الغفيلي،  العزيز  عبد  بن  فهد  د.  51 .
للن�شر والتوزيع، 1428هـ )2007م(.

حليمة مظفر، امل�شرح ال�شعودي، بني البناء والتوج�س، نادي الطائف االأدبي  52 .
ودار �شرقيات يف القاهرة، 1429هـ )2008م(.

د. ع�شام خوقري، الليل ملا خلي، جمموعة ق�ش�شية، الدار ال�شعودية للن�شر و  53 .
التوزيع، 1389هـ )1970م(.

اململكة  يف  امل�شرح  درا�شة  اإىل  مدخل  اخلطيب،  العزيز  عبد  بن  نا�شر  54 .
1410هـ  والثقافة،  للرتاث  الوطني  املهرجان  مطبوعات  ال�شعودية،  العربية 

)1990م(.
االنتماء  تاأ�شيل  يف  دوره  و  املدر�شي  امل�شرح  ال�شعيد،  العزيز  عبد  بن  علي  55 .

الوطني لدى الطفل، 1419هـ )1998م(.
عبدالرحمن فهد اخلريجي، ن�شاأة امل�شرح ال�شعودي، جمعية الثقافة والفنون،  56 .

الريا�س، 1406هـ )2005م(.
د. مي العبد اهلل، التلفزيون وق�شايا االت�شال يف عامل متغري، دار النه�شة  57 .

العربية للطباعة والن�شر والتوزيع، القاهرة، 1426هـ )2005م(.
د.عبداهلل املدين، اخلليج والتلفزيون..الق�شة الكاملة الأول حمطة تلفزيون  58 .

يف اخلليج، موؤ�ش�شة االأيام للن�شر، البحرين، 1425هـ )2005م(.
د. حممد اأحمد �شبيحي، تلفزيون اململكة العربية ال�شعودية ومراحل تطوره،  59 .

املدينة املنورة، 1407هـ )1987م(.
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املحت�شبة،  ال�شلفية  اجلماعة  مع  جهيمان..كنت  مع  اأيام  احلزميي،  نا�شر  60 .
ال�شبكة العربية لالأبحاث والن�شر، بريوت، 1432هـ )2011م(.

للبحوث  في�شل  امللك  مركز  تركيا،  يف  العربية  الطباعة  �شابان،  �شهيل  د.  61 .
والدرا�شات بالريا�س، 1422هـ )2001م(.

، دار املعارف، القاهرة. ابن منظور، ل�شان العرب، ج2. 62
االإمام حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، خمتار ال�شحاح، موؤ�ش�شة علوم  63 .

القراآن، 1398هـ )1978م(.
هـ،  64 .1399 دم�شق،  الفكر،  دار  م4،  اللغة،  مقايي�س  معجم  فار�س،  بن  اأحمد 

)1979م(.

الدرا�سات والبحوث والر�سائل والتقارير واأوراق العمل:
الطب  كلية  داروين،  نظـرية  حقيقـة  بعنوان  بحث  خوجه،  اإ�شحاق  حامد  د.  1 .

والعلوم الطبية  جامعة امللك عبدالعزيز.
د. عثمان بن عبد العزيز الربيعة، ال�شياق التاريخي الجتاهات متويل اخلدمات  2 .
ال�شحية يف اململكة وتوجهات امل�شتقبل، درا�شات اقت�شادية: ال�شل�شلة العلمية 

جلمعية االقت�شاد ال�شعودية، املجلد اخلام�س، 1424هـ )2003م(.
تركي عجيبي حكمي، وعبد الوهاب اأحمد عري�شي، درا�شة بعنوان: الريا�شة  3 .

يف اململكة العربية ال�شعودية تاأ�شي�شها وتطورها، 1428هـ )2007م(.
د. �شالح بن عبد اهلل العبود، عقيدة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب واأثرها  4 .
يف العامل االإ�شالمي، ر�شالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من ق�شم العقيدة 
باجلامعة االإ�شالمية باملدينة املنورة �شنة 1403هـ �شدرت طبعتها االأوىل �شنة 
1408هـ �شمن مطبوعات املجل�س العلمي باجلامعة، واأعيدت طباعاتها �شنة 

1413هـ )1993م(.
عبد  امللك  )عناية  بعنوان:  بحث  اجلريوي،  اإبراهيم  بن  الرحمن  عبد  د.  5 .
وزارة  نظمتها  علمية  ندوة  اإىل  مقدم  واآثارها(  والدعاة  بالدعوة  العزيز 
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 23 بتاريخ  الريا�س  واالإر�شاد مبدينة  والدعوة  واالأوقاف  االإ�شالمية  ال�شوؤون 
�شفر 1420هـ )1999م( بعنوان: )الدعوة يف عهد امللك عبدالعزيز(.

بعد احلداثة يف  ما  )اأثر  بـ  الكرمي، بحث مو�شوم  العبد  بن ح�شن  را�شد  د.  6 .
التعليم(، الريا�س، 1424هـ )2003م(.

بعنوان  �شفحة(  7 .1749( جملدات  ثالث  يف  درا�شة  الغامدي،  �شعيد  د. 
)االنحراف العقدي يف اأدب احلداثة وفكرها... درا�شة نقدية �شرعية(، دار 

االأندل�س اخل�شراء، جدة، 1424هـ )2004م(.
- 8 .Angel R لاأجنيـــل رابا�شـــا، ت�شـــرييل بينـــارد، لويـــل ت�شوارتز، بيـــرت �شيـــك 
basa    Cheryl Benard   Lowell H. Schwartz   Peter Sickle، تقريـــر بنـــاء 

�شبـــكات اإ�شالمية معتدلـــة Building moderate Muslim networks، 1428هـ 
)2007م(.

، تقرير االإ�شالم احل�شاري الدميقراطي،  9 .Cheryl Benard ت�شرييل بينارد
-)Civil Islam Democratic Par واال�شرتاتيجيات واملوارد،   ال�شركاء، 

)ners، Resources، and Strategies 1424هـ )2003م(. 
العربي،  اخلليج  االجتماعي يف  والتغري  امل�شرح  غلوم،  اهلل  عبد  اإبراهيم  د.  10 .
املجل�س  والبحرين،  الكويت  يف  امل�شرحية  التجربة  �شي�شيولوجيا  يف  درا�شة 

الوطني للثقافة والفنون واالآداب، الكويت، 1418هـ )1997م(.
حممد بن عبد اهلل العثيم، قراءة يف تاريخ امل�شرح ال�شعودي ورقة، طرحت  11 .
يف ندوة امل�شرح ال�شعودي �شمن فعاليات مهرجان اجلنادرية ال�شاد�س ع�شر، 

1421هـ )2000م(.
اأبو عبد اهلل لقمان بن اأبي القا�شم االآُجري، االإبراز الأقوال العلماء يف حكم  12 .
املرئي  اجلهاز  هذا  يف  الدعاة  خروج  وحكم  الفيديوي  والت�شوير  لتلفاز 

واالإجهاز على �شبهات من يقول باجلواز، بحث من�شور على االإنرتنت.
ال�شالم  عليه  عي�شى  ونزول  املهدى  واأخبار  الفنت  ر�شالة  العتيبي،  جهيمان  13 .

واأ�شراط ال�شاعة، 1398هـ، )1978م(.
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مركز اأ�شبار للدرا�شات والبحوث واالإعالم، درا�شة: ا�شتخدامات االإنرتنت يف  14 .
املجتمع ال�شعودي..اال�شتخدام ودوافعه واأنواعه وتاأثرياته املحتملة، الريا�س، 

1425هـ )2004م(.
على  وتاأثريها  االجتماعية  املواقع  بحث:  الب�شر،  وم�شاعل  الدخيل،  بنان  15 .

املجتمع ال�شعودي، الريا�س، 1429هـ )2009م(.
بطبيعة  االآباء  معرفة  حقيقة  درا�شة:  الغفيلي،  العزيز  عبد  بن  فهد  د.  16 .
اجلوال،  الهاتف  )االإنرتنت،  احلديثة  التقنية  لو�شائل  اأبنائهم  ا�شتخدامات 

االألعاب االإلكرتونية، القنوات الف�شائية(، جدة، 1429هـ )2008م(.
ال�شلبي  التاأثري  يف  ودوره  الفكري  الفراغ  الغفيلي،  العزيز  عبد  بن  فهد  د.  17 .
على اأمن املجتمع الفكري، بحث حمكم ومن�شور من قبل اجلامعة االإ�شالمية 

باملدينة املنورة، 1431هـ 2010م.

اإ�سدارات اإعالمية مطبوعة: )ال�سحف واملجالت والن�سرات(:
ن�شرة علماء الذرة ت�شدر عن جامعة �شيكاغو االأمريكية. 1 .

.) جملة احلر�س الوطني، العددين: )244(، )317. 2
 ،) 3 .8104(  ،)11264(  ،)10937( االأعداد:  االأو�شط،  ال�شرق  �شحيفة 
 ،)8865( ،)10964( ،)10361( ،)9969( ،)10258( ،)9952( ،)8796(

.)11768( ،)11238( ،)9385( ،)10796( ،)11411(
 ،) �شحيفة اجلزيرة، املجلة الثقافية، االأعداد: )185(، )148(، )41(، )81. 4

.)25( ،)88( ،)255(
 ،) �شحيفة اجلزيرة، االأعداد: )13258(، )13258(، )9965(، )10687(، )11783. 5

.،)13728( ،)13183( ،)10094( ،)10087( ،)12515( ،)12238(
 ،) �شحيفة الريا�س، االأعداد: )14134(، )14813(، )14767(، )14602. 6
 ،)15271(  ،)14958(  ،)14983(  ،)13569(  ،)15260(  ،)15193(

.،)15565(
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.) جملة البيان، العددين: )212(، )203. 7
.) جملة التوثيق الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، عدد )33. 8

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اإ�شداراتها  9 .
من النقود، ومقتنياتها من النقود  القدمية واالإ�شالمية، موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي،الريا�س، 1411هـ )1991م(.
.) �شحيفة الوطن، االأعداد: )3252(، )3304(، )3314. 10

.) جملة احلوار املتمدن، العددين: )357(، )873. 11
.) جملة اليمامة، عدد )1865. 12

.) �شحيفة املدينة، ملحق املدينة االأ�شبوعي )االأربعاء(، عدد )205. 13
وبتاريخ  م(،  14 .2008( 1429/11/25هـ  بتاريخ  احلياة،  دار  �شحيفة 

1432/4/25هـ )2011م(.
.) �شحيفة عكاظ، ن�شخة رقمية )2238. 15

مطوية ملاذا نخ�شى الد�شو�س؟، دار القا�شم.  16 .
هـ  ن�شرة اإلكرتونية، هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات ال�شعودية، حمرم 1432. 17

)دي�شمرب2010م(.
.) �شحيفة الوطن العمانية، عدد )9453. 18

م. �شحيفة احلقيقة الدولية، بتاريخ 1429/4/3هـ املوافق 2008/4/9. 19
.) �شحيفة اليوم، عدد )13366. 20

املواقع الرقمية:
1 .www.kaheel7.com :موقع عبد الدائم الكحيل

موقع الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة 2 .
http://www.nooran.org 

3 .http://www.moqatel.com مو�شوعة مقاتل من ال�شحراء، االإ�شدار العا�شر
4 .http://www.ovpr.kuniv.edu .جمل�س الن�شر العلمي يف جامعة الكويت
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5 .http://www.mawsoah.net .املو�شوعة العربية العاملية
6 .www.mot.gov.sa موقع وزارة النقل على االإنرتنت
7 . https://www.cia.gov/library كتاب حقائق العامل
8 .www.info.gov.sa موقع وزارة الثقافة واالإعالم على االإنرتنت
9 .http://www.mcit.gov.sa/arabic .موقع وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات

موقع الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي. 10 .
 http://www.gph.gov.sa

 11 .http://urbplandep.alriyadh.gov.sa/ARA/ .موقع اأمانة مدينة الريا�س
12 .http://www.mof.gov.sa .موقع وزارة املالية ال�شعودية

موقع االإ�شالم اليوم 13 .
 http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-34-12566.htm

14 .http://ar.wikipedia.org املو�شوعة احلرة ويكيبيديا
موقع الرئا�شة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 15 .

 http://www.pv.gov.sa
موقع جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف. 16 .

 http://www.qurancomplex.org/
17 .www.al-islam.com موقع االإ�شالم
18 .http://www.commerce.gov.sa/ .موقع وزارة التجارة وال�شناعة

موقع هيئة ال�شوق املالية. 19 .
 http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/home.aspx

20 .http://www.moheet.com/ )موقع �شبكة االإعالم العربية )حميط
21 .http://www.alarabiya.net/default.html .موقع قناة العربية
22 .http://www.saaid.net/arabic/ar74.htm .موقع �شيد الفوائد
23 .http://www.elaph.com/ .موقع �شحيفة اإيالف
24 .www.aljhaiman.com .موقع عبد الكرمي اجلهيمان الرقمي
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25 .www.mahaja.com .جملة املحجة، مقاالت عقدية
.) موقع تقرير وا�شنطن على االإنرتنت، عدد )60. 26

 http://www.taqrir.org/index.cfm
27 .www.shvoong.com .موقع �شفونغ
28 .www.adabihail.com .موقع النادي االأدبي يف حائل
29 .www.islamspirit.com موقع روح االإ�شالم
30 .www.nasseralkhatib.com .موقع نا�شر بن عبد العزيز اخلطيب
31 .http://www.saudiradio.net.sa .موقع االإذاعة ال�شعودية على االإنرتنت
32 .www.internetworldstats.com موقع جمموعة ميني واتز للت�شويق

/ 33 .www.bbc.co.uk/arabic )موقع هيئة االإذاعة الربيطانية )البي بي �شي
34 .http://www.damaspost.com/ موقع داما�س بو�شت
35 .http://www.alweeam.org .موقع �شحيفة الوفاق

منتديات مبتعث.. ملتقى الطالب املبتعثني. 36 .
 http://www.mbt3th.us/vb/forum.php

مراجع �سوتية، ومرئية م�سجلة )خطب، حما�سرات، حوارات(:
اهلل  عبد  د.  مع  لقاء  الدخيل،  تركي  اإ�شاءات،  برنامج  العربية،  قناة  1 .

الغذامي.
قناة دليل، برنامج البيان التايل، د. عبد العزيز قا�شم، لقاء مع د. عبد اهلل  2 .

الغذامي.
قناة العربية، برنامج روافد، املذيع اأحمد الزين، لقاء مع د. تركي احلمد. 3 .

)فقه  بعنوان  وكانت  م(  4 .2006( 1427هـ   /2/10 يف  ال�شرمي  لل�شيخ  خطبة 
االأماين(.

قناة )اإل بي �شي(، برنامج عي�شوا معنا، املذيع علي العليان، لقاء مع الكاتبة  5 .
ال�شعودية ح�شة العون.
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د. �شعد الربيك، حما�شرة بعنوان حماية النبي ×. 6 جلناب التوحيد األقاها 
بتاريخ 1427/6/25هـ )2006م( يف املخيم ال�شبابي ال�شيفي يف جدة الذي 

اأقيم حتت اإ�شراف وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية. 
املمثل  مع  لقاء  الدو�شري،  �شعود  املذيع،  نقطة  برنامج  �شي(  بي  )اإم  قناة  7 .

نا�شر الق�شبي.
خطبة جمعة لف�شيلة ال�شيخ حممد بن �شالح العثيمنيـ  رحمه اهللـ  يف التحذير  8 .
من اإقتناء االأطباق املخ�ش�شة ال�شتقبال القنوات الف�شائية، 1417/3/25هـ 

)1997م(.
األقاها  العودة  �شلمان  لل�شيخ  الركب(  )حديث  بعنوان  حما�شرة  9 .
الدرو�س  �شل�شلة  من   )64( الدر�س  وهي  )1992م(،  بتاريخ1413/1/22هـ 

العلمية العامة.
�شريط �شوتي لل�شيخ االألباين بعنوان )فتاوى جدة، ال�شريط االأول( �شجل يف  10 .

حمافظة جدة بتاريخ 1410/6/16هـ )1990م(.
يف  عقد  الذي  العاملي  التناف�شية  منتدى  اأمام  يو  كوان  يل  األقاها  حما�شرة  11 .

مدينة الريا�س، 1428هـ  )2008م(.
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