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هننئكم اي دكتور ابختياركم شخصية العام الثقافية يف جائزة الشيخ زايد للكتاب.. ماذا يعين هذا الفوز  .1
 ابلنسبة إليكم؟ 

من الناحية   إذا نظران إليها  ..اجلانب الشخصي و   ،اجلانب الذايت  عن  ة تكون بعيد أن    القضية عندي أود  ،شكراً جزيلً   -
أمساء هد عليه  شفيها ي  الذياجلائزة ابلتنوع  ف  .الثقايف  ابملعىن  تعّنيهوماذا    ،اجلائزة نفسهاعلى    نركزأن    املوضوعية حيسن 

 ، لثقافاتلعابر  و ألجيال  لعابر  و األجيال    بي   ،مالتنوع الذي فيهو   ، مبا فيها هذا العام  ، كلها  ئزين يف السنوات  اوالف  تزاالفائ
. فاجلائزة فيها نواع التخصصات أل  وعابر  ،الفكرية والبحثية  امليولكل أنواع    ،االنتماءاتكل أنواع    ،اتءنتماللعابر  و 

ختصصات و   ،األكادمييو   ية جتمع بي الثقايفميية أو شبه أكادميأكادختصصات  رمبا يقال    ،علمية األساسية ال  التخصصات 
شخصية هو  ف، ومن مث  ابحلكم   يزل شاابً ل لمستقبل ألنه  ل فكرة  هذه    ،مثل فكرة املؤلف الشاب  ،جتاه املستقبلاب   حجتن

 . أيضاً ملستقبل ا  على   هان ر ، هو  حقل أدب الطفل. و اً صبح بدر سيهلل يه أبنه  تراهن اجلائزة عل
إىل   ابإلضافة  ،تقدرهأن    تريد و   ،له رصيداً ثقافياً أن    ترى اجلائزةما    لشخص    تكرميية  اليت هي  الثقافيةشخصية  جائزة الو 

يف   معىن التعددية الثقافيةهو  هذا    ،التحرك حنو املستقبل من جهة اثنيةو   ،ةخ من جهبي الرسو   ما  خرىاألالتخصصات  
 هللا،   الشيخ زايد رمحهاملغفور له  اإلمارات منذ  دولة  شعار  هو  التسامح أصبح  . وشعار  هذا معىن التسامح الثقايفاجلائزة،  

 التزام هذا    ، التسامح  اً عام  2017عام   مع جعل ، وهو ما حدث  الدولة نفسها هلذا املعىنترهن  أن    مبعىن   اعتمد رمسياً   مث 
 . أخلقي

لكنه   ،ختلفاتاتقدر مبا أهنا  و   ، تلفات حمرتمةخاالأن    اليت تعينو   ،من جهة التعددية الثقافية  حىاجلائزة متثل هذا املن
املعىن الذي هذا    .لبنيةلالعناصر املكونة    هالعناصر مع تعدد هذ بنية متكاملة  إىل    ائتلف، ويفضيإىل    يفضي  ختلفا

فالفرح حق إنساين ،  يءعادي يف أي ش  أمرألن هذا    ،شخص واحد فرح جبائزة   من كون أكثر    ،حتملهو   تعنية اجلائزة
املعين الذي متثله أبعد وأعمق من الفرح الذي هو  يء  فهناك ش  ، فرحهي اللكن ليست القضية    ، وشعور وجداين إنساين

 .التعددية الثقافيةإىل    مبا أهنا حتيل  ،اجلائزة
 

كيف ترون الواقع الثقايف والفكري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟ وما تقييمكم لتأثري اجلهود الثقافية  .2
 عريب؟ على املستوى ال وأ  اإلماراتية خليجيا  

حول مركز  ، اً د يف أبوظيب حتدي  ،احتدت املؤسسات الثقافية  فمثلً  .. مؤسساهتامارات عرب اإل  تقوم بههو الدور الذي  -
العربية للغة  الكتابومل  ،جلائزة الشيخ زايد   ةمظل  املركزو   ، أبوظيب  الشعراءأل و   ، عرض  هذه   ،شروع كلمة للرتمجةملو   ،مري 

اجلوائز اليت هي جوائز حتفيز وإعطاء املعىن   ه هذ إىل    وامتداداً   ، من الرتمجة كمشروع  ءاً بد   مبجملها أنشطة مهمة جداً 
من شهوره و   ،من عامه األولو   ،النشاط الثقايف املتصل بي حركة املركز "مركز أبوظيب للغة العربية"و ،  الثقايف  يالتعدد
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حيظى فاملركز  ،  القاهرة  ويف   ، والرايض  ،ابريسو   ،فورتفرانكو   ، يوركو نيمعارض وفعاليات يف  يف    حيث شارك   ،األوىل
ثقافة ، وعندما نقول لدينا  املعىن الذي يتجاوز الشعار بوصفه شعاراً   هذا فبالتايل    ، عاملياً و   ضر عربياً وحي   ، ابلثقل الثقايف

تفاعلية الهذه    ، حيوية يف التفاعلو   ،احلركة  حيوية يف هناك  و .  فهنا هذه املؤسسات تتحرك ابلفعلمؤسسات ثقافية  و 
ابلشعر كامل تفاصيل املسابقة  ب  الذي يبثّ أمري الشعراء  مثل  التلفزيون  على    حضور حىتوهلا حضور دائم، و   ، مستمرة

ومعظم الفاعليات أصبحت   .ويتابع اجلمهور سلسلة تكوين أمري الشعراء  ،تطلق عليه  األحكام النقدية اليتو   الذي يلقى
 .على هذا النسق أو هبذه الطريقة

 
 متحف اللوفر؟  كيوبوست: هل أييت يف هذا السياق مثل  

احلرب جتري يف .  الثقافة اإلنسانية اليوم تفاعليةاليوم و احلضارة العاملية  األمور التفاعلية،    عن ختتلف  اثبتة  اللوفر أمور    -
أو أنه يف األمم سي    دي بايدن سواء أنه يف كوراي أو واشنطن  ل  مؤمتر صحفي   ،أوكرانيا الكل يشاهدها حلظة بلحظة

جانب التفاعل إىل    هنا أشري،  يردو   األسئلةيستقبل كل  و   يتكلم  نشاهده   ،من وزرائنا يتكلم  أو  زعمائنا، زعيم من  ةاملتحد 
 ،ةهو التفاعلي  ..أبعد من املتاحفهناك ما هو  لكن    ،متاحفهبا  كل الدنيا  ف  ..متحف يف بلد   هناكيكون  أن    أما

  .والتفاعلية هي األصل
 

منذ مطلع القرن احلايل، فهل   ، للعقلنة والتنوير يف الفكر العريب  املتحدة مسارا  تقود دولة اإلمارات العربية   .3
تزيد من جناح أن    هذا الدور يؤيت أكله على النحو املأمول؟ وما هي برأيكم الركائز اليت ميكنهاأن    ترون

 خلل املرحلة املقبلة؟  ، وتعزيز فاعليته  ، هذا املسار
اهلدف تحقق ألن  ي  لن عطاء األكل  إ ،ثنيفرق شاسع بي اال  ،لاملأمو و   أْكله يعطي ،  طلحيصامل نفرق بي  أن    جيب  -

إلمارات بوصفها لفنقطة اهلدف    ،نقطة هدف  هناك  لكن  ، ، ال توجد نقطة عندها نقول وصلنااألمامإىل    يستمرالبشري  
ا هل متفرقة كل واحدة    ةوكوهنا إمارات صغري   ،وقت االستعمار  يعىن كانت إمارات متفرقةً   .. هبذا املعىن شابة  ة دولة صغري 

فلها وجود اترخيي قدمي وعريق مثلها مثل كل دول   ،مع البحرا  والبحار وعلقاهت واتريخ كبري خاص ابألساطيل    ،اتريخ
 ، اإلمارات العربية املتحدة  : حتادستعمار الربيطاين ظهر هذا اال ستقلل من االلكن بعد اال  .اجلزيرة العربية والعال العريب

واتفقا   ،لشيخ راشد بن مكتوماو   الشيخ زايد   مااملغفور هلبي  اللقاء األول  كان    حيث  ،أتسس على معىن التسامح  الذي
شقاق. أي خلف أو أي  فيه  ول حيصل    .من الدستور الذي يؤلف بينهم  وتصاحلوا على نوع    ،نضمت بقية اإلماراتامث  

، ويف كامل  إبمجاع  حفظه هللا  رمحه هللا متت مبايعة مسو الشيخ حممد بن زايد    ةالشيخ خليفمع وفاة املغفور له    ومؤخراً 
هذا الذي جيعل اإلمارات يف   ، ستقرار مربوط بوعيا  ،هذا دليل على استقرار بوعي.  جداً   اً سريع، وكان اإلعلن  دقائق
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فهي    .واضح  بشكل  تسعى    ،ذلكإىل    وهي تسعى  ،احلجم  تتجاوزمشاريع ترتبط أببعاد  تتمكن من قيادة  هذه احلالة  
عقد   ،مستشرقاتو  رقيمستش  ،عرب الفائزة يف جائزة الشيخ زايد من غري و  كم فائز    ..تستقطب العقول العربية والغربية

 . وهكذا  ،فيما يتعلق مبتحف اللوفرقرينة بي أبوظيب وابريس  
كلمة األمري   دائماً   وحتضر يف أذهاننا   ، سعودي  أخصها ألين  ،ري ابململكة العربية السعودية مثلً ذ اإلمارات جرتباط  ا

 .ةواقعيو   وهي حقيقة ماثلة   "اإلمارايت سعوديو   ، السعودي إمارايت"  : فيصل حي قالبن  خالد  
مة العربية لألاجلناح الشرقي  إىل    ابلنسبة  قوايً   اً ر ذ فهذا يعطي ج   ،يف علقة الدولتي السعودية واإلمارات مع مصر  أيضاً 

  واقتصاديتنسيق سياسي  وهناك    ،بوضوحو سرتاتيجياً  اوابرز    ،وجود اآلن مالثلثي  ف  .وجناح مشال إفريقيا  ،منطقة اخلليجو 
الثلثيو وثقايف   الثلثي متماسك وقوي  مصر(   ،السعودية  ، )اإلمارات  :مستقبلي بي  أن   كشعوب جيب حنن  و   ،هذا 

 .ستقرار للمنطقة العربيةحيقق االأن   ه هو الذي ميكنألنالتفاهم  و   لفآنناضل من أجل بقاء هذا الت
ما و   ، حيدث يف العراق  وما   ، ما حيدث يف لبنان   ،اً كبري   اً تفكك  تعاين ي جداً  ساملنطقة العربية اآلن يف هذا الظرف القا

هذه الظروف ليست حسنة وال هي أخبار   ، خرهآإىل    .. ما حيدث يف السودان ، و ما حيدث يف ليبياو   ، حيدث يف اليمن
اخلليج جبواره جهة، و السودان من  و   ،جهةا من  يليب  :ضطرباملفإذا كانت مصر جبوارها    . يف حالة األمة العربية  ة جيد 

هلذا   انس منتمي أك  ت  نأيعطي راحة لنا أان و   امتاسكهأن    فإذا متاسكت الدول الثلث فلشك   ، من حولهو املضطرب  
 . ابالطمئنان   اً ويعطي حس   ،الثلثي
 .. اإلطلقل نكن قلقي على  مثل غريي    مثلي   ، هللا  أان عندما مسعت خرب وفاة مسو الشيخ خليفة بن زايد رمحه   ، كمثال

 ، هلكن هناك دول عربية ال نعلم إذا مات الزعيم من سيخلف  ، اتمة  سيتم بسلسة    السلطة  انتقالأن    نعرف   ،ل نقلق أبداً 
إذا مسعنا   نقلق  الناس كلها    يءأمريكا لو حدث شيف  حىت    ،جداً اً  رب سيكون خميفاخل فبالتايل  سوف لرئيس أمريكا 

، من فل يعلم أحد ما الذي سيفعله انئب الرئيس  ،كافيةالصلحيات  العطى  ال ي    ةن انئب الرئيس عادأل   ،ربطتض
 .  سياسات الرئيس نفسهري يغأن    املمكن

انس من أب  ةعاد حياط  شيخ القبيلة  ف  ، منذ نظام القبيلة األول  ، على مدى قرون   مستمرة تقاليد  ، هذه  اخلليجمنطقة    يف
النظام رجم بعد ذلك هذا  ت    .وتستمر أحوال القبيلة   ،خرآ حمله شيخ    للشيخ حلّ يء  شحدث  لو  ف  ، وي الرأي يف القبيلةذ

دميقراطي ابملفهوم   وال ه  ،الدميقراطية من جهة أو الديكتاتورية من جهةخيتلف عن فكرة  منوذج    ، نظام سياسيإىل    القبلي
. على قواعد متسلسلةيرتكز  كأنه رأس هرم  نظام  . هو  العام للديكتاتوريةوال هو ديكتاتوري ابملفهوم    ،العام للدميقراطية

 بشكل   اً جديد  اً يصنع رأس تلقائياً اهلرم نفسه اختفى، رأس اهلرم فلو  ،وجود جسد اهلرم نفسهرأس اهلرم دون وال وجود ل
  .اً زايئييفوليس    ،طبيعي، هذا تطور طبيعي مبعىن ثقايف

 ، قتصادايت العال حول النفطامبا أهنا جتمع  ، ستقرار يف اخلليج ابلدرجة األوىل شرطالذي جيعل فكرة االهو األمر هنا  
الدو   ،ملتهب  مبا أهنا يف قرن  و  العريب احلديث يف عام  ، فوجود مصرائر حوهلا مع  كل  التاريخ   1956إذا أتملت يف 
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مصر لكن   ساندوا   العرب كلهم   .. سوراي يف ذلك الوقتو   مع مصر السعودية  آتزرالعدوان الثلثي على مصر كان الذي  
السياسية كانت ثلثية النكسة ويف عام و   1967حرب    يف مرات    عدة تكرر هذا    .الواجهة  النهضة بعد  يف مشروع 

 . سورايو مصر السعودية  ، مث آتزر مع صاحبة مشروع عبور قناة السويس  ،ابتداء  اتم بي مصر  اتفاق   1973
آخر  هناكاآلن   السياسية،  (مصر  -السعودية  -اإلمارات):  ثلثي  البنية  الذي ميسك  هو  الثلثي    واالقتصادية  هذا 
العريبواالستقرارية  ة  يواألمن الوطن  اآلأن    لو   ،يف  موجود  غري  الثلثي  ستكون    نهذا   االضطراابت   انعكاسات ماذا 

مشكلة يف    حدثتمنر من التحدايت، مثلما  متماسكون  لو  ألننا    اه. اإلنسان خيشالذي لو أتمله  طر  اخلهذا    !املوجودة؟
ن الدعم  يتخلوا عل الذين    رونخمعهم اآل و   ، اإلماراتو ورأس التحالف السعودية    ، التحالف العريب  تكون  ، فوراً اليمن
 من هذا التحالف.   اً كلهم كانوا جزء  ،ال الكويت وال البحرينو  ال مصر ،اإلطلق  على

اإلماراتعندما   عن  املستقبليضمن  ارات  ماإل  ،نتكلم  العريب  القطب  مكوانت هذا  القطب   ، كل   ة رؤيلديها    هذا 
املستم  أيضاً اإلمارات    ، 2030رؤية    ها عند اململكة    ..لمستقبلل املستقبلي  مشروعها  القيادة  عندها  يف الشابة  ر.. 

 أنقذ مصر من   2011وبعد    ، أنه حيمي الدولة املصريةستمرار  يف مصر اجليش املصري أثبت اب  .. واإلماراتالسعودية  
 . ة يف اخلليجلكالعائلت املااجليش املصري يعادل  ، فأو سوراي ليبيا  إىل   تتحولأن  

وجود خمتلف عن امل عندان نظام خاص    ..ليس دكتاتوري  أيضاً أقول ال، وهو  ؟  عندكم دميوقراطيهل احلكم  سأل  أ  عندما  
بنية    عندان نظام فيه  ..صدام حسيالعراق وقت  كوراي الشمالية أو  عن املوجود يف    أيضاً خمتلف  و   ،أملانياو أمريكا    يف

الشيخ   ..بدقائقة  عندان تويف حل حمله امللك سلمان مباشر رمحه هللا  امللك عبدهللا  .  إجبارأو   قصرأو    قهر، دون  توافقية
 ،املستقبلية اثنياً   ةبنية الرؤي  ،أوالً   االستقرار فبالتايل بنية    ..مسو الشيخ حممد بن زايد بدقائق  ه تويف حل حملرمحه هللا  خليفة  

 باب كما تلحظي الش  ،يف اإلمارات  .بناء األجيال القادمةل قتصادي الذي يوجد يف هذه الدول  واثلثاً توظيف الدخل اال
الشباب اإلماراتيي،  ،  الشيخ زايد للكتاب كان املنظمون من الشاابتجائزة  يف فعالية توزيع  الشاابت هم من نراهم،  و 

   .ستقبلاملإىل    ور  جس ومدّ    ،أتمي للمستقبل  على   هذه مؤشرات  
 

مفصلي يف املنطقة   حنو التحديث والنفتاح سيكون له أتثرير   مهما    تستكمل اململكة العربية السعودية حتول   .4
فما هي أهم ملمح هذا املشروع من وجهة نظركم؟ وما هي التحدايت اليت   .. ويف العامل العريب واإلسلمي

 عليها؟  رتضه؟ وما مدى قدرته على التغلب  ع ل تزال ت
ميزة املشروع أنه ميتحن نفسه   ، التحدايت إذا ل توجد فلن يكون هناك مشروع أصلً ، لتحدايتل  ت  شر أ  يف سؤالك    -

لو جتاوزان   ، ولن نتجاوزها  ،أننا نتجاوز التحدايت غري صحيحة أصلً ألهنا ستكون موجودة  فكرة لذلك    ،مع التحدايت 
األمري حممد أن    ورمبا أنين ال أكشف سراً   ،هي القدرة على مواجهة التحدايت  املسألة  ..وهكذا  ، ظهرت أخرى  ةواحد 

أكرمين   سلمان  يل  بن  رؤيبدعوته  إعلن  دع  ،مبفردي  2030  ة قبل  أشخاص    اكما  أربعة  من   الستشارهتم  جمموعة 
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 كان يدرك و   ،طبعاً   ةلئوكان يف ذهين أس،  وشرح الفكرة كاملةً   ، ومقابلتهم فرداً فرداً، وأول لقاء كان معي وملدة ساعتي
اخلطة لديه    شروع  ط ملخمطّ  أي  )ب(،  اخلطة  هناك  أن    محلت اإلجابة  ،استدعى إجابة  ألت سؤاالً س  ،عندي سؤاالً أن  

ميكن البسيطة ألن التحدايت  ،حتدايت بسيطةوليست   كربى  سيصادف حتدايت  هذا املشروع أن    معناه أنه يعي)ب( 
لكن ممكن ،  ظروف مناخية صعبةو  أوابء عاملي    وأ،  اقتصاديةأزمة    حدوثيتوقعون مثلً    ةفاملخططون عاد   التنبؤ هبا،

اليت مثل   ةخطوط رجعل يكن هناك إذا   ماذا نفعل؟فحبوزتنا  اليت كل التوقعات وخيالف   ، بالالخيطر على ل    شيءأييت 
وما (.  ب)طة  اخليسمى  يف املشاريع االقتصادية  خط الدفاع الثاين و ، خط الدفاع الثاينلديه    ة اجليش، اجليش عادلدى  

 ، اهنارتأخرى    رأيت بعيين مشاريع كربى يف دول  و   اً،عام  76عرب سنوات عمري    ،بتجارب  مر  يهمين يف الرؤية كشخص  
 .اخلطة )ب(لمشروع  كان ل فأي مشروع كبري ممكن ينهار إال إذا  

السعودية  ائحة كوروان  خلل ج تبنت   .. اإلجرائية كتأمي احلدود وخلفهغري  ،  صارمة جداً   ةاقتصاديقرارات  اختذت 
الضريبة على املواطن زادت  فية  سقا  إجراءات  فرضت الدولة    ، الوضع   والدولة شرحت   ،مباشرة  اقتصاديةراءات  الدولة إج

الناس كون الوضع شديد السوء، ومن مث كان إشراك  هذه القرارات سيإذا ل نتخذ    ة اشر بمقيل  لكن    ،%15إىل    % 5من  
فبالتايل جيعلون الناس )اقتصاد الدولة كله(.  هر  ظيكسر ال  شيء نتحمل هذا القرار أو سيأيت  أن    إما  :يف خيار واضح

ابلقروض نعم    ؟خارجية  اً قروضأنخذ    البديل مثلً   .لديه خطط واضحةالسياسي  اهلرم  الشخص املوجود يف رأس  أن    تعرف
اليت بعض املشاريع  هنا يتم تعطيل    ؟ما الذي سيجري  .ديون على ظهر األجيال القادمةها  لكناخلارجية قد تسري األمور  
بعضها غري وارد التحقق يف وقته يعين   2030أملناها يف رؤية    الوعود اليت أن    معناه هذا  و   ،ل يعد هلا جمال يف امليزانية

خطة ذهنية حلدوث لديها    2030رؤية  أن    أي   ، ح نفسهاتصحّ    2030خطة  أن    ذلك. معىن  2050إىل    2030حتويل  
 . االعتباريف  أخذت حتدايت غري اليت 

الذي خلصنا منه التحدي األكرب  العقدة    ،أما  الثقافية    ،االجتماعيةوهو  املرأة مت  اليت حر    االجتماعيةالعقدة  قيادة 
أصبحت . اآلن اختفت هذه احملرمات،  معلمة(  -طبيبة  - ممرضة جماالت غري )يف  عمل املرأة  و   ،لوجه كشف او   ،للسيارة

وابت ميكنها العمل يف كافة القطاعات )قيادة الطائرة،   ،من البعثة الدراسة اخلارجية تتساوى مع الولد  تإذا عاد  نتالب
وهي مبتعثة ابنيت على سفر  كانت  ر للسفر.  موافقة ويل األم(. كذلك ل يعد على الفتيات أخذ  ...االلتحاق ابجليش

 بشرق أتطبيابط قال يل ادخل على  ضما ملغاة كلمت ال  املوافقة على كمبيوتر اجلوازات بطريقة  أن    اكتشفت يف اجلوازات
 ه كانت تعيشالذي  القيد    ما الذي سيجري؟أو ل تتمكن من التواصل معي    اً مسافر كنت  و  السؤال ماذا لوعدل املوافقة،  

أصبحت البنت  و   ، اآلن   يلغكل هذا أ    ..ملغيوأن وجودها    ،ةإنسانست  تشعر أهنا ليكان جيعلها  يف السعودية    البنت
عقبة اجتماعية زيلت  أ  فبالتايل    ،من حقوقها  اً مينعها حق أن    ما حيق لويل أمرها   ،قراراهتا لنفسها  .. تعمل..جتلس  ..تسافر

 غري راغبي يف   ولياء أمورأنا كك  ، مقصودةوهي غري    ،عبودية، وكأن هناك  م اجملتمع من داخلههتشّ     كانت خطرية جداً 
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 .. عليها  اً . حىت اجملتمع ل يكن موافقابلسفر البنيت أو لزوجيت  املوافقة  إذنوأان أصدر  ان كنت أحتقر نفسي  أ  ، هذه القيود
 . اجلميع   ظن أهنا صوت  في    ،وصوهتا عال   ،مؤثرةسوى فئة مسيطرة  

الكل يقول نعم لكن   االقتصادي  االزدهارمع  الناس يتفقون    فاالقتصاد،  االقتصادهذه عقبات كانت أساسية أهم من  
 ن ن كانوا ينادو من اّلذي  اً جداً، أان كنت واحد   اً وكان القرار سلس  ،فجاء القرار  .البعض يقول ال  االجتماعية  التغيريات
عدم لقيادة املرأة للسيارة كنت قد طلبت من بنايت وزوجيت    األوىل ، الليلة  بقيادة املرأة للسيارةل عمري  اطو ابستمرار  
 اكتشفت الصباح  يف  ،  الساعة مثانية  اً أان أانم مبكر و   كأهنا قنبلة نووية تنفجر  الليلةتكون تلك  أن    وفاً لسيارة خاخلروج اب

الناس ملا و   ،همييحتكانت    الشرطةأن    قصص   يل   يذكرونو ،  ختها أو   أبمها   وقادت ابنيت الصغرى بشاير السيارة  خرجوا إهنم  
وهللا لو حدث ومقوالت:  من التخويف )  الشوارع بدالً الوضع أقرب للحتفالية يف  ، صاريفسحون الطريق هلمشافوهم  

هذا تغري و  ، ابحلدث اً اجتماعي اً حدث أنه أصبح فرح  الذي  وهذا ل حيدث.  ،احلدث ضد (  اجتماعيسيحدث انفجار 
تعرب عن نفسها أن    ومينعها من قهراً  يقهرها    ،على طبيعيتنالكن هناك من يكتم    وكنا طبيعيي أصلً   ،طبيعيينوعي جعلنا  

 . زانهجتاو و   ، كبري    وهذا حتدّ  
 

يف اجملتمع ها  دور   ..رض  السعودية م  أداء املرأة  كاملة، فالسؤال: هل    للمرأة بصورة    اآلن النظام ابت داعما   .5
 مه؟ يحلضرتك تقي كيف ميكن    ،بعد هذه القرارات

وال تتمكن   ، العمل فيه تنافسية شديدة  ، أوالً العمل نفسه،  ا نركز عليهمأن    هناك سببان ميكن ...  اً متام   رض  م  دورها    -
األوالد أصلً أن    وسبب ذلك   ،األمر تنافسي    .. ل توجد كوتة توظيف يف الشركاتف  ،من دخول سوق العملكل بنت  

بعض يف  ال جيد وظيفة إال  و   اجلامعة   يفيتخرج  ويشغلون ابلفعل العديد من املواقع، وال يوجد شاب    ، تتاح هلم الفرص
 ،ما يشبه البطالةحيث حدث    ، أطباء األسنان حالة    ،على سبيل املثال  . حي يتشبع جمال ما ابخلرجيي  ، القليلة  احلاالت 

ذكر للفتيات ، ل يكن هناك حضور ي  القطاع اخلاص كلهيف  و   ،يف البنوكو يف املؤسسات  و يف الشركات    ، لكن يف غري ذلك
 .فتاة  30  جند فيهممكن    ،موظف 1000على سبيل املثال البنك به    ،ضئيل جداً   بشكل  إال  

أن  ذلكال يعين  ابتت نسبة توظيف الفتيات فيها هي األعلى،  القطاع اخلاص  شركات  من    اً جند كثري  ، اآلن الوضع تغري
أعداد أن   ، لكن الثابت منذ رفع القيود وإحلالً  ستبداالً اللعاملي متيل لصاحل الفتيات ألنه بذلك يصبح  النسبة الكلية 

أهنا  وما كان حاداثً   ، عاليةألن الكفاءات املؤهلة للعمل    ،عالية جداً جداً جداً ابتت  سوق العمل    ن دخلي  الليتالنساء  
ين أمع   ،نفسي من احملافظي  وأعد  - حمافظ ما جيعلنا حنن كمجتمع  واآلن   ،ة اآلن جاءت الفرص". كانت "مركونة جانباً 

 . ميزة عمل البنت تنعكس حىت على اجملتمع نفسهأن    ،وغريي يراه معي  ،اهالرأي الذى أر   -سائلبعض امليف    حداثي  
الولد ، أبيها(و  أخواهتاو  إذا توظفت وكان عندها مرتب نكتشف أهنا تنفق على أهلها أكثر من الرجل )على أمها الفتاة

خر فهو يدّ    ،عن عائلة  يكون مسئوالً سوف  بناء بيت(    -مستقبليه )الزواج    عنده خطط    لكنْ ليس نقصاً فيه    ، اً أقل إنفاق
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فهذه القيود غري موجودة عندها   ،هذه اهلمومليس لديها  البنت    .اجتماعيةكلها مسألة  و مفهومة    أمور  وهي    ،هلذا الغرض
 التايل يدخر. بفالولد على التزامات  اجملتمع جيرب    نأل ،وليست إجبارية ،طوعية  بصورة    إال 

 هالدولة )إذا في  عنيخفف األعباء  س  ، االقتصاد  انتعاشهذا سيوثر على  فالبنت إذا توظفت وبدأت تنفق على أهلها  
سيكون   احملافظة  اجملتمعاتلعمل املرأة يف    االقتصادي ( فاملردود  يف هذه احلالةتطلب مساعدة  لن  أسر ظروفها صعبة  

الذهين واملفهوم الثقايف يصبح عمل   االلتفاف فإذا أخذان هذا    ،مادي أصبحت تصرف  دخل    لديها اآلن ما دام  .  اً واضح
يف الغالب الوضع يف حالة   ، مصريف اهلند ويف  حىت مثًل    ، يف أي جمتمع حمافظ وليس فقط السعودية  اً عالي  اً املرأة منتج

 اجملتمعاتيف  ومن مث عمل املرأة    ، أيضاً ل هذا  فعالبدوية كانت ت، و فلحة مع الفلح  اشتغلتاملصرية  ف  ، أكثر  اعتدال
فاملرأة تعمل مثلها والبدوي فمعتاد على ذلك.  مشكلة، املشكلة يف اجملتمعات املدنية فقط أما اجملتمع الريفي    ليسالريفية  

 ومستوايت   ، صغرية  املدينة، املدينة حمصورة يف بيوت  إىل    من الريف  االنتقال أن    اإلشكاالت   . ةمنتجو   فلحة   ،مثل الرجل
، االجتماعي   االرتباكفيحدث    ، يصرفو   ، الذي حيقق الدخل  وحده أصبح الرجل هو  و   ،جداً   ة عالياملطلوبة  اإلنفاق  

الكل و   ،الكل يعملأن    جديدمن    االقتصاد إىل    الفلحة و   تعيد فكرة ثنائية الفلح و   ،فعمل املرأة يف هذه احلالة هو احلل
 اخللية اليت ينتمي إليها.على  عنده مسئولية أخلقية على اإلنفاق  

 
ى دوره املطلوب منه يف إجناز التحول احلايل يف منطقة التيار الليربايل يف منطقة اخلليج قد أد  أن    هل ترون  .6

 يضطلع هبا يف املرحلة احلالية؟ أن    اخلليج؟ وما هي املسؤوليات واملهام اليت جيب
 انتقدت  ،وأان حداثي  ،احلداثة  انتقدتمثل ما    ،وانتقدهتا  ،الليربالية  عن   وعندي حماضرات  ،كتاب عن الليربالية  لديّ   -

 أصبح معىن ملواثً و   ، ألن فكرة مصطلح الليربالية أصبحت موصومةنتجاوز هذا  أن    أعتقد أنه جيب  ،وأان ليربايل  ،الليربالية
 . هذه املصطلحات  فأعتقد أننا جتاوزان  ،من الطرفي حىت من أصحابه مثل احلداثة

 إذا بدأان نطلق مصطلح ليربايل   ،يف زمن التعددية الثقافيةاآلن أصبح  املعريف  و   واالجتماعي   السياسيو   االقتصاديالوضع  
إىل و   ،حداثي  منذ ظهوريان  أ  . التجمعاتو يصبح جمتمع النخب واخللاي    استقطاب،جمتمع  يعين أنه  هذا  فوغري ليربايل  

أان   ،أعتربها وصمة ثقافية يف زمن التعددية الثقافية  ألين   ،أمسي نفسي حداثيأن    لكن ال أرغب اآلن   ،إىل بكرةو   اليوم
 . إذاً   يفأان ما بعد حداث  ،مرحلة ما بعد احلداثةإىل   وهذا مصطلح ينتمي  ،لتعددية الثقافيةاب   اآلن أقول  

 اً كنت عروبي  كله  وليس فيما يقول، أان يف زماين املبكر  ،قيمة اإلنسان فيما ينتج أن    مفهوم إىل    التعددية الثقافية حتيل
هناك أانس   ، اً ابلذات انصري وليس بعثي  ،ل اترخيي، فاجليل الذي نشأان فيه جيل عرويب قومي انصرياطو   انصرايً   اً قومي
يف حالة   ،انتمائهحسب    كل واحد    ،وغريان  ،فكنا  .صرييانعروبيي قوميي كانت  لكن جمموعيت    ن عرب  و قوميو ن و بعثي

الكبري بي   االنفصالوحصل    ،وغريه يرتبص به، كل واحد يريد إسقاط الثاين  ،يرتبص بغريه  كأنه يف خندق    استقطاب
يف سوراي هم البعث القومي   ابالنفصالمن قام  و   ، سوراي عن مصر  وانفصلت  ،وحصل حرب بينهم  ،البعثييو   القوميي
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 ،فكرةإىل    خطرية ألهنم ينتمون   استقطابوهكذا، يف حالة    ،البعثيةالعراق  و   حصل الصراع بي سوراي البعثية  العرويب.
 ،سوراي والعراق ومصرتتحد  أن    من األفضلكان    ،سياسياً وعسكرايً و   اقتصادايً   .من الناتج نفسه  عندهمالفكرة أهم  و 

هذه إىل    إذا رجعنا   .أصبحوا يف عداء  االستقطابيةاحلزبية    االنشطاراتبسبب  لكن    ،بيون و الوقت عر   وكانوا يف ذلك 
 ..هذا حداثي  .. هذا ليربايل  .. هذا ماركسي  ؛ هذا غري سليم، جند البعض ال يزال لديه هذه التقسيماتاملصطلحات وقلنا  

 واالقتصادي   السياسي  واالهنيار  ، الثقايف  االهنيار وقت    ،كان له معىن وقت الرجعية الثقافية  ،معىنهذا الكلم ل يعد له  
وأنت   يء،يقول أان بر ..  طرف يف تربئة نفسهيبدأ كل    ،معنوايً أو عسكرايً   ، زمتعادة األمم إذا ه  فاحلالة.    كانت هذه 

 . االستقطابويبدأ    ،السبب
.. اإلسلم السياسياجتاه    ،اإلخواين   االجتاه :  استقطابالوحيد املوجود يف املنطقة العربية الذي هو فعلً    االستقطاباآلن  

 ايدخلو أن    ألهنم جيب   ،أهنم ضعفوا  ومن حسن احلظ  ،تشتتوا وضعفواو تفتتوا    ن و الليربالي  .استقطابما عداه ال يوجد  
هم أبرز اجملاميع الليربالية يف منطقة و  ،الكويتيي الليربالييمن   اً ان أعرف كثري أ. تفكري التعددية الثقافية ..خرآتفكري  إىل 

 يستقطبون أنفسهم حتت شعار الليربالية.  صبحوا الوأ  ،منطقة التعددية الثقافيةإىل    اآلن دخلوا  ،اءوكلهم أصدق  ،اخلليج
هم متصنعون لشعار اإلسلم لكي  ..أشرفو  ىوليس اإلسلميي ألن اإلسلم أنق  ،يون و الذين يستقطبون هم اإلسلم

والفروع   ، الوحيد املوجود يف املنطقة العربية اآلن هو مجاعة اإلخوان املسلمي  فاالستقطاب   حيققوا أهدافهم السياسية. 
 . وإن كانوا ليسوا إخواانً لكن متعاطفون   ، هناك متعاطفون و فروع أصغر    ،عنهم  املتفرعة

يظنون  أبرايء  األمة اإلسلمية   ،املسألة مسألة هللأن    املتعاطفون  دينية إلقامة شأن  هذه و   ، الدولة اإلسلميةو   ،مسألة 
تركيا بدأت ترتاجع عن   ، وتركيا كيف تراجعت  ، وضعهاو   تونسف،  مجيلة لكن ما تراهن عليه ليس صادقاً و   شعارات ممتازة 
وإال   ،"مساعدهاهللا    انفعها  مصر هللا "   ، مصر نعمة عظيمة من هللايف.  مع اإلخوان املسلمي  واالندفاع  ،اهلوس السابق

 2014  مث  2013يف عام  فلوال حركة اجليش  ،  ولو راحت مصر راح العال العريب كله،  مصر  من املمكن ضياع  كان 
 . لضاعت مصر

كانت ،  هذا أفضل تعبري  ،األنقاض تبدأ مشروع اخلروج من حتت  أن    أوتنتهي مصر  أن    إماكانت حامسة    2013سنة  
حنب ال    عادة ،  واجباجليش املصري يف هذا احلالة  احرتام  أن    أان أعتقد فذلك  ل حتت أنقاض وخرجت، و   تعيشمصر  

وهو شعار صحيح من   ،شعار ال حلكم العسكرب  متسكناوهذا كله صحيح! لكن لو    ،وال حكم العسكر   ،ةتيالعسكر 
يف احملاولة التفكيكية   لنمش    ن صحيحان. ا الشعار   ، وهذا شعار صحيح  ، اإلسلماحلل هو  ويقابله شعار    ، حيث املبدأ

وظل شعار احلل هو اإلسلم ما الذي سيجري   ، األمورميسك زمام  أن    على العسكر   استحال"املنهج التفكيكي" لو  
 صر؟؟ مل

 أم الشرعاً  ل تصح  ه  ؟صحيحةغري  أم  صحيحة    ،ال حل إال اإلسلمحاول اإلجابة على سؤال: هل عبارة  أعندما  
 االجنرار ألن الشعار قائم على خدعة لفظية أصلً،    ، يف اجلدليات، جدلية غري صحيحةللوقت    ضياعهذا  ؟  تصح شرعاً 
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 عندما رفع   ه، طالب كرم هللا وجه  أيببن  هذ الذي أدركه علي    أ.وراء اخلدعة اللفظية جيعل كل احللول املرتتبة عليها خط 
احلكم و   عبيد هللا  ، فنحن مجيعا ال حكم إال هلل:  الشعار صحيح  ،وقالوا ال حكم إال هلل   ،اخلوارج املصاحف على األسنة 

د هبا ابطل، أعطى الشعار حقه أبنه حق لكن اير   كلمة حق   :قال  ،ترك اجلدال فيهخمطئ، سيدان علي    همن جيادل في  ،هلل
 نفس شعار ال حكم إال هلل. وهو    ، املراد به ابطل، اإلسلم هو احلل الشعار نفسه صحيح لكن يراد به ابطل

اإلسلم هو   :قالوا  ،فبدلوه،  ألهنم يعرفون رد اإلمام علي عليه أصلً   إال هلل؟ملاذا ل يرفع اإلخوان يف مصر شعار ال حكم  
العيب   ،احلل)اإلخوان(  اإلسلم هو احلل لكن لستم أنتم    يقولون صحيح املثقفي    من  وحىت اجلمهور البسيط    .احلل

صادقة   واإلسلم له انس يتعبدون هللا بقلوب    ،حْيميه  بر تركوا اإلسلم، اإلسلم له  ا  ..ليس يف اإلسلم و   ،فيكم أنتم
 ويفعلون اخلري كله ابسم هللا. 

 نتصارع ونبدأ    ،الوراءإىل    اً ثلثي عام  ى لمون سنعود حنن مرة أخر سامللو كانت الليربالية ستستقطب مثلما يفعل اإلخوان  
حىت   ،ابستمرارريد به ابطل  لكنها لفظ صحيح أ    ، يف حقيقتها صحيحة  ونتصارع على ماذا؟ على شعارات    .. ى أخر   ة مر 

موقفه من   يف   وال   ،ال يف بيتهو   ال يف عائلته   اً ليس ليرباليفهو    ،أصلً   الليربالييإىل    وهذا النقد الذي وجهته  ،الليربايل
 ، وحياربه  ،يقصيهو   ،خرلكن إذا الليربايل يلغي اآل  اً..يتصاحل  اً خر موقفيكون موقفه من اآل أن    الليربايل املفروض  .خراآل

 ؟؟! اً كيف يكون ليربالي
 ه..مرحلة من يقول ابلليربالية هو نفسه من يقول اإلسلم هو احلل هو نفسإىل    صلناو   .. د هبا ابطلاير   إذاً كلمة حقّ  

 . ةلكن األفعال واحد ختلف الشعار  ا
تركوا عبارة ال حكم إال   ،مثل ما فعل اإلخوان املسلمي  ،موصومةو   ة املصطلحات ألهنا خداعنتجاوز تلك  أن    جيب   الذ 

  . وارد    2013  يونيو يف   30لكن مجاهري    ،جديد ل يكن له رد  أتوا بشعار    ،ألهنم عرفوا ما هو الرد عليها  ةهلل اخلوارجي
 . صحتهامع الزمن ثبت    الصور زائفة ن  إ   الوقت التجمع الذي صار وقيل يف ذلك  و   2013يونيو   30  املصريون يف 

 شيخو   ، شيخ األزهرو   ،الربادعيو   ،اجللسة اليت حدثت كان هبا السيسيو   اجليش لىب النداء،  مصر كلها خرجت تقول ال
حممد مرسي عزل  وأعلنت املكوانت املصرية مجيعها    ، املكوانت املصرية كلها يف جلسة واحدة  ،الكنيسةو   ، احلزب السلفي

وحامي  ، اجليش كان حامي اجللسةأن  ، هذه هي النقطة . ولكن حبماية اجليش ، كل الشرائح املصريةاختذته  فهذا القرار 
 .القرار

ن )طبعاً و وجاء اإلخوان املسلم   ،متت االنتخاابتار؟  صترك األمور تسري ما الذي    2011نسحب يف  ا  عندمااجليش  
بغض النظر لنا   ، أدلةلديه  ن  إ   لكن كل فريق يقول (  اً أبهنم ل يفوزوا وأن شفيق هو من فاز ال أدري يقين  هناك حديث 

خترج منها على أن    ما كانت هلا  ة مصر دخلت يف دوام  2013يونيو    30إىل    2011النتائج، النتائج أنه من يناير  
 يليشيات.مل  وحتولت  ،اعلى بعضه  انشقتبعض اجليوش العربية    .ل يتفرقو اجليش املصري كتلة واحده  أن    اإلطلق لوال

ويف  يف الشوارعمن  حتقيق األ  شيء أهم و  ، عدلوا مسار مصرو   القرار واختذ ، واحد  اجليش املصري ظل كتلة واحدة بقرار  
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 اً ما نزلت مصر يف تلك الفرتة ألن الوضع كان صعبأان وطن ال يوجد به أمن يف الشارع والبيت )  وكل مكان. ،البيوت
يل عن التدهور   نأعرفهم شخصياً حيكو بسيطة    اً أانس  ،وليسوا من املثقفي  ،صدقائناألكن أعرف كثرياً من املصريي من  

خترج يف أن    البنت ما أتمن  ،ميشي يف الشارعما أحد أيمن على نفسه    ،صار على مستوى األمن يف الشوارع  الذي 
 عن مصر يقول:   بيت شعر    لديهإيليا أبو ماضي    ..ل متر مصر هبذه احلالة منذ الفراعنة.  ( هذا احلد إىل    الشارع أو ابلليل 

 كالورقاء يف احلرم.   احلر يف مصرف
 . 2013إىل   2011يف تلك الفرتة من  هذا ما حدث يف مصر 

  خطري.  االستقطاب  ..االستقطايباجلنون    ..األيديولوجيمعناه اجلنون  
 "النيوليربالية"والليربالية اجلديدة اليت تسمى    ، وتقصي وتقتل وتدمر  ،أيضاً الليربالية تستقطب    ..السؤال كان عن الليرباليةو 

أو ملن ميوت    ، دون اكرتاث  حيكم الكونمن  رأس املال هو  اليت جتعل    احلرة   سوق حيث تؤمن ابل  ،اقتصادايً متوحشة  
ولكنها مزااي ألهنا هي من تدفع اإلنسان أنه  ، األاننية هذه ليست عيوابً و  اجلشع والطمعن  إ  لدرجة أهنم يقولون ،يهلك

العليا   القيم تقر يعتربوهنا  يسقط من يسقط، هم حىت القيم اخلبيثة اليت حت  و   ، يربح من يربحو   ، يشتغل ابلتجارة وابألسهم
هم يبغون هذه القيم هذه   ، خيسر  اً أانني  اً طماع  اً إذا اإلنسان ليس جشع  ،ابالقتصادالكلم صحيح    ابالقتصاد  لديهم.

 هي الليربالية اجلديدة. 
مبكوانته املختلفة اجملتمع أن   علىواليت تقوم  ،فكرة التعددية الثقافيةإىل  وندعو  ، نغادر تلك املصطلحاتأن  آن األوان
 -األصفر   - األمحر   - السلطة فيه مجيع األلوان األخضر  صحن  ، السلطة  صحن اجملتمع مثل  أن    )أبسط تعريف هلا متجانس  

وعند تناول هذا الطبق كل املذاقات  ، كله مع بعضه يكون وجبة  ، لكنهوقيمته الغذائية ،ختلف املوكل واحد وله مذاقه 
طبق .  أمحر مثل الطماطم  يصبحاخلس ال    .. خروال لون يلغي اللون اآل  ، خرآ  اً مذاق مذاق، ال يلغي  حنس هباو جتتمع فيه  

الثقافية التعددية  واحد وجبة واحدة غري   صحنلكن يظل  ،  معاً قيمها  و   فئاهتا و   الناس بكل أشكاهلا أن    السلطة هو 
 .(فقط متجانسة  ، متحاربة

 ،عن سلطة املصطلح  واالستقللاملصطلحات  هو حترير  ن  ما جيب اآل  ..على السؤال عن الليربالية  وشكراً   ، فهذا هو املعين
 ألن الفكرة تستحوذ. سلطة الفكرة  ، ألن املصطلح له سلطة قوية أخطر من سلطة اإلنسان 

 
الرتاث   .7 التطرف والتشدد  ملاذا أصبح  تيارات  الرغم من   ..العريب واإلسلمي أحد روافد دعم  أن   على 

العقلنية والتنوير والتعددية من أهم مساته؟ وكيف ميكن إعادة تقدمي الرتاث على النحو الذي يعيد هلذه 
 السمات مكانتها وموقعها الطبيعي فيه؟ 
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عندما أان  ف  مشكلة سلطوية،وهي    ،صياغة أو التحكم يف الرتاثمشكلة إعادة تقدمي أو  هي  و   ،طورةاخل  هنا توجد   -
طلعت اوما    ،منوذج تفكرييو   فهميو   قراءيتفرض  أين  أمعناه    .. وأنظر يف الرتاثقوم  أسوف  عبدهللا الغذامي  أقول أان  

 عليه.  طلع أل  ما  ىنسأو   ،عليه
 وأحياانً   ،نظيف  أحياانً   اهلواءوكون    ، على اإلطلق  اهلواء  من   ئاً شي  حنجب أن    ميكن   ال و   ،مثل اهلواء ابلضبطالرتاث موجود  

الذي   الكلم  خرين.اآل  أبنفاسالكلمات ملوثة    ابرت  روالنكما قال    ،ويكون ملواثً   اً يكون نظيف  أيضاً الرتاث    ،ملوث
الطويلة للكلمة على مدى الرحلة  و   ،قرون   ، طويلة  من قرون    جاءتنااملفردات ورثناها    صنعناه،  وال أنت  أان  ال  نتكلم عنه  

أان موجود يف   ،اهلواء حولنا اآلن أن    مثل  .شيءمخبوء فيها كل  فوصلت لنا  إىل أن    عليها  كم لسان وكم عقل مر    ، قرون 
 ، من كل مكان   ، ابو من أمريكا الصي أور   من كل بقعة يف الكون مرتحلً   هذا اهلواء؟  أتىأبوظيب اهلواء حولنا، من أين  

لتنقية نستطيع نستخدم وسائل    ،الرتاث نفسه مثله مثل اهلواء  . هذا معه حيمل كلو   ،خرينآانس  إىل    ومن هنا سيذهب 
اآلن نلبس الكمامات ملاذا؟ لتحمينا من رمبا من ذرات متطايرة وال   ،نستخدم وسائل حلماية أنفسنا من اهلواء  ،اهلواء

من دوهنا كنا   ، ملاذا صار هذا الوعي عندان؟ صار بسبب اجلائحة  .. وممكن تسبب لنا مشكلة  ، جاءت م من أين  لنع
نرتدي   اآلن صران خناف بسبب اجلائحة اخلوف اللي عندان جعلنا   تعودان فريوسات    ءانحىت وإن زكمنا وجا  ،عاديي

 كمامات. 
من هنا عرفنا من  .مثلما حنن نتحسس من اهلواء ،جعلنا نتحسس من الرتاث  الذيفريوس داعش هو فريوس اإلرهاب 

 داعش   .وأين جاء التحسس ملاذا نتحسس اآلن من اهلواء؟ بسبب فريوس كوروان ألن اهلواء ممكن حيمل فريوس كوروان
 اهلواء. وهو معادل    ،الرتاث  نسميه  شيءاإلرهاب جعلنا نتحسس من و 

أو فريوسات مثل ما   بفريوس مرض    أيضاً ، اهلواء مرض بفريوس هو مصاب مثلنا، الرتاث  بريءاهلواء  و   بريءالرتاث  
 هل نقول اآلن  .. عمر بن اخلطاب قتل يف املسجد و   ، قتل يف املسجد علي بن أيب طالب ي    .. حدث يف زمن الصحابة

 آخره. إىل    الرتاثو   هذا الزمن زمن القتلة واجملرمي؟ هو نفسة زمن الفاحتي ومن صنعوا الدولة اإلسلمية العظيمةن  إ
أنخذ منه األموال و  ، ونذحبهالغين  إىل    كي نعاجل الفقر نذهب راء يقول:  ته، أحد اآلبد معاجل  قر وال هناك ف  : لنضرب مثاالً 
إىل   ننظرإذا السؤال هنا: كيف  ؟  توزيع األموال على الفقراء هذا تصرف عظيم لكن ملاذا قتلت إنساانً   ..إلعانة الفقراء

األمر ذاته.. مع الرتاث    ؟الذي هو الوسيلةالشر  أم زاوية    اً زاوية اخلري الذي كان هدفهل من  ،  من أي زاويةأمر ما و 
فكل واحد منا   ،احلادث ذاته بطريقته  ولؤ وييت آخر  .. وأيما بطريقيت  حلادثة    ويلً أعمل أتو   أقرأ الرتاثأن    ستطيع أان أ

 . عنده تفسريه
القواني   يفممكن أنظر  .  .ليات التفسري؟ العلة يف الدافع وراء تفسري أمر ما أو حديث ما أو حكم ماآفما الدافع وراء  

وأقتله لكن الواقع   أذهب   إذا رأيت قاتلً   .. احملاكمتعب  أ  ملاذا فأقول ابلتايل    ،قتلي  من يقتل  أن    أجد  ، السعودية  اليت يف 
 انً. إنسا  قتلت أان ألين   ويقتلينالقانون سيأيت  أن    هنا
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أيخذه   أيخذ املعىن  ،العّلةهذه هي    ،ويكون هو املطبق  ،حدود التطبيقإىل    هذه اللعبة مع الرتاث الذي يريد أخذ املعاين 
فمثلً   . يفعل بعد ذلك فعل التطبيق بيده  ،من التأويل  نوع  إىل    من الرتاث ابلطريقة اليت مييل إليها ألن العقل سيقوده 

يطبق   من اّلذي ول هذا املعىن؟  ؤ ي  من اّلذيلكن   ، علي بن أيب طالبها امسّ كلمة حق كما    ،كم إال هللال حن إ   يقولون 
  .حق التطبيق  أنفسهمخره أهنم منحوا  آإىل   ما فعله الدواعش واإلرهاب  . العّلةفآليات التطبيق هي    ، هذا املعىن

يعين   اً ميلك سلح أن    أمريكيمواطنة  و   يبيح لكل مواطن  التعديل الثاين ابلدستور على التعدد،    كمثال    ،يف أمريكا مثلً 
ومن   ، السلح يف أمريكا هل نقول سببه الدستور الذي أابح هلم متلك سلح  ، انتشارأنيت اآلن للتطبيق  ، قضية دستورية

به يدافع    يكون عند الشخص سلحأن    ألن فكرة الدستور.  تفسري الفكرة  إساءةأم نقول    تخدمهيسس  اً ك سلحمتل  
على   االعتداءإىل    س فل الدفاع عن النو  لكن يف حاالت حت   . أي مكان   يف    بيته أو إذا تعرض للعتداء يف عن نفسه  

 .خريناآل
 ، املصنعة  األسلحة شركات  لسطوة    ،ن و عديل الدستور األمريكي لكنهم عاجز حياولون يف أمريكا ت  ..وكما الوضع لدينا
 . اقتصاديةلعبة  إىل   حتول األمر،  الدستور األمريكي سيخسرون ل  ويف حال عدّ   ، تضع عائقاً فاملكاسب اهلائلة  

ميلك السلطة من    تعديله؟ على    السلطةميلك  من  ؟  ل الرتاثيعدّ    من اّلذي   .. وأن نعدل الرتاث  ،نقول للرتاثأن    فكرة
؟ مث السؤال يطبق أم منْ و   هل أان من يفسر  من يطبق التعديل؟ فأي فهم سنعتمد؟    منا لديه فهمه  ؟ كل الفهومعلى  

  واقرأ  ، ونقول فكر هبذه الطريقة  إذن،  نقيد التفكري حيأن    جيبأين حنن اآلن من حرية التفكري؟    :األخطر من كل هذا
نعاجل   أخرى..   ة لعبة ديكتاتورية مر   وهنا تصبح  ، االته مجيعها أمور من احملهذ  .ال تقرأ هذاو   هذا   اقرأ  . .هبذه الطريقة

 الظلم بظلم، نعاجل الديكتاتورية ابلديكتاتورية مثلها. 
 ت  فإذا أنحرة،    ت  لسنت  أو   واحلرية ليست معناها أان حر   ،ابحلرية  نطالب أن    يف هذا القول إال أوالً أبداً أبداً  ال يوجد  

وهل   هذا احلد؟م تتوقف عند  حرييت أ  بينك هل تستمرو   لكن إذا تقاطعت حدود احلرية بيين  ،حر هذا حق  وأان   ةحر 
على تسمية تعارفت البشرية    . أحدان سوف يستعبد الثاينوإال    ، تتوقفأن    ؟ جيب تستمر حريتك أنت أم ّتوقف عند حد 

 االعتداءحيمي حقي ومينعين من    ،مين  حيميك  و   القانون هو الذي حيميين منكف  . احلرايت ابلقانون ل بي  صالفا  احلد 
 .االعتداءمينعك من  و 

 يف   من احملامي يف حمكمة يدافعون  اثنينرى    .. ةاأين أييت اإلشكال؟ يف تفسري القانون هذه لعبة احملامهذا كله صحيح  
 .. ال نعرف  ؟يعين واحد منهم مبطل وآخر حمق، من املبطل ومن احملق  ،آلخراينتصر على  أن    جيب  ا أحدمه  ، قضية واحدة

ألن احملامي الثاين ال يدافع عن قضية   ، نقول احلق معه )احلق مع شطارته وليس معه(.. سالشاطر هو الذي يكسب
 .. األول أشطر منهمظنة أنه سيفوز لكن احملامي  ، هو يذهب ابتداء من  يع وقتهيف هذه احلالة يضأصلً ألنه    خاسرة
 .."ليماايما يف احلبس مظ"نسمع مقولة و   فكثرياً ما نرى  ،وإىل التأويل   ،التفسريإىل    خاضع  أيضاً القانون نفسه أن   معناه

 ..أو  ..أو االقتصاديةالقوة املادية أو القوة العقلية أو القوة  سواء    األخري هو القوة يف  ومن حيكم 
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إذا كان يطلب احلق    ، الظلم يقع ابلضرورة ألن اإلنسان بطبعه ظالو   اإلشكاالت معقدة جداً،فنحن أمام منظومة من  
الدفاع عن احلقوق )مجعيات الدفاع   نكون واقعيي لذلك نشأت مجعياتأن   جيب  .لهويسكت إذا كان ليس    ،احلق له

 . (.. إخلاحليوان   - عن اإلنسان 
نسمي أن   علينا إذا..  خرآنستعمله لتبكيت طرف أن    إال  ، على اإلطلقكلم ليس له معىن  يكون  مشكلة الرتاث  هنا  

تقضي عليهم كل أن    حياسبوا ابلقانون جيب على الدولةأن    إرهابيات جيبو   نقول داعش إرهابيي  ..األمساء أبمسائها
اإلطلق بل حنن سنتغري الرتاث نبدأ مبنظومة األخطاء اليت لن تنتهي أبداً لن تنتهي على  إىل    لكن نرجع  . هذا صحيح

اآلن نرى   أخرى  ة مر   كمةفكرة احملإىل    نرجع   . ومع مواجهة األحداث تتغري مواقفنا بصفة مستمرة  ،التجاربو   مع السن
مخس   ، املظلومو   املتهمو   له   ،احملامي املقابل و   وعقلية احملامي هذا  ،كل األطرافإىل    عقلية القاضي الذي جيلس يسمع 

ماذا يف    نشاهدونبدأ    ، احدة على موضوع واحد لو استطعنا نضع كمبيوتر على رأس كل واحد و   عقليات يف جلسة 
ن يعقله يتغري عشر هنايتها  إىل    القضية   ء التقاطعات الفكرية أخطرهم القاضي، القاضي من بد   نرى   ؟ يفكر كل طرف

عقول   أيضاً ن  و احمللف  ، القاضيلفي ليساعدوا  احملمن  جمموعة  لوضع    اضطرواولذلك    ،حسب املرافعةة   مر ي  أربعيثلث
  .هذه هي اإلشكاالت  ، وابللون ابلعاطفة    يتأثرون  ، ابجلو العام  يتأثرونو   ، يتأثرون ابإلعلم  أيضاً و   هلم دور   ،مماثله

 
جمال العمل إىل    ،مسكم بني رموزه اومن ساحات النقد األديب الذي حفرمت    ، انتقلتم من اجملال األكادميي .8

بتعقيداهتا وتبعاهتا وتكاليفها، فكيف تقيمون هذه   ، والشتباك املباشر مع قضااي اجملتمع ومعاركه  ،العام
 التجربة؟ وكيف تعاطيتم مع تعقيداهتا ومشكلهتا؟

ب كان اهذا الكت،  1985عام    « اخلطيئة والتكفري »إال يف كتايب األول    ةاألكادمييبقيد    اً قيد وم   اً حمصور   أان ل أكنْ   -
الشرط األكادميي أن    كيف  الناس، يف حالة استقبال    االكادميية، أوال  أخطاء  اكتشفتف  ،ابألكادميية  اً وكنت مقيد   اً،أكادميي

ه هذ نفسها  فكرة  العلة يف أداة التوصيل وليس ابلار  صو   ،ف يف عوائق كثرية بينه وبي الناس شإذا اصطدم ابلناس يكت
اليت اكتشفتها مع طليب يف اجلامعة كيف يفهمون األفكار النقدية   ْخرى األ العلة    . العام  االستقبال   أحد املشكلت أي

 . معّقدةا  أهن  يرّونّ و  اضحةو   عندي واضحة لكن عندهم ليست تبي أهنا اليت  
مقاالت يف   أكتب وطلب مين    (،الرايض)كان رئيس حترير جريدة  هللا  ه  رمحتركي السديري  أن    ، تينغري   اليت  العلة الثالثة

يف مقال كله  كيف أضع هذا الكلم  أن    يف البداية ختوفت  .التشرحييةو ما بعد البنيوية  و   ويةيأبي فيها البن  ، جريدة الرايض
 (الرايض)وهو املدير الثقايف يف جريدة  ، اخلطعلى احلميدين  وبعد ذلك دخل سعد ،  وأصر تركي هللا يغفر له ، صحفي

وجنح املقال   ،فيه قدر اإلمكان كأين أحكي  ت مقال تبسط  أول فجربت  ،  أجرب  أين إىل    فوصلت   ، وبدأ حياول إقناعي
فبدأت أقول ملاذا ال   ، وجنحتفكرة  أسهل شرح الأن    جربت مع طليب  أيضاً   .ت فنجحت املقاالت ر األول واستمر 
 ، كتب مبثل ما أحكيأإىل أن    فعّمْدت   ، فكرةأضحي ابل أن    يونة األسلوبية دونلبنفس السهولة وال  أيضاً أجعل كتيب  
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سميها نأن    واليت ميكن أضع خط اللغة الوسطى    ، املستوى الكتايبو فارق كبري يف املستوى الشفهي  حبيث ال يكون هناك  
التفكري و   هذبت طريقيت يف التعبري. مث مع تعدد اللقاءات اإلعلمية  فسلكت هذا السلوك  ،احملكية  ىعربية الفصحال
قصرية   احرف  140تغريدة يف ذلك الوقت  فختوفت    دخويل تويرت أول    حيز  وملا دخلت  .السلسةإىل    أصبحت لغيت أقربف

وأحيا  الفحولية كيف    ،شرح مصطلحإىل    أضطر  انجداً جداً   ..اً حرف  140  يفكتبه  أ فإذا طلب مين شرح مصطلح 
إىل  تعايل أو كأنه استعراضية أو كأهنا دعاية جتارية  كأنه   ،صفحة كذا كتايب إىل   أحيل السائلأن   ه من العيب وجدت أن

حيث  ،" توريقة"  ابسم مقاالت    أكتب بدأت    أنيننتج عن هذا    .. اً حرف 140جنحت إىل أن    جربت   فجربت   ..الكتاب
 توريقةفبدأت أكتب املقالة القصرية جداً حتت عنوان  ..  بضعة أسطرإىل    كتبه يف بضع صفحات  أ أحول ما  أن    فيها حتد  

 . جنحتأهنا  تصور  أو   ، ة واضحة قدر اإلمكان عن فكرة واحدة مركز 
. ابلنسبة العريضة  القاعدةفكري املنفتح على  ال شروع  املإىل    خاصة   األكادميية البحتة اليت ختاطب فئةً   من   هذا التحول

أن   الطبيب مطلوب منه لكن يف الواقع    ، له  مع زميل  طبيب  ، فهي مشاهبة لتحاور  معىنليس هلا  خماطبة األكادميي  يل  
، مهمة الطبيب مع األصحاء مثل مهمته مع املرضى ألنه يثقفهمو األصحاء  ، سواء املرضى أو  يتكلم مع غري الطبيب

عدد منهم جنح و   ،يشرحون الفريوس   ..أصبح زمن األطباء على الشاشات الفضائيةحيث    ، يف زمان كوروان  حدثوهذا  
 عل املعرفة العلمية الطبية واضحة للجميع.جيأن  يف كبرياً   جناحاً 

 
السياق   .9 التواصل الجتماعي "تويرت"، وهو ساحة اشتباك شائكة   ،ذاته  يف  لديكم جتربة مميزة يف موقع 

 هذه اخلطوة؟ وكيف ترون جتربتكم يف "تويرت"؟ إىل   أخرى، فما هي دوافعكم 
وهل سأدخل مع الناس يف   ، اً حرف  140  يف أقوله  أن    الذي أستطيع   شيءما هو ال  قلت  و   ، وختوفتمتنعت    ، يف البداية  - 

ة الدراسة بني    " تويرت"إىل    فقررت أدخل   ؟ "تويرت"دراسة عن    أجري فكرة ملاذا ال    تين جاءبعد ذلك  و   ، قضية صدامات
 .مع الناس  وتفاعلت    ت  غردبحث إال إذا  أقوم مبثل هذا الأن    ال ميكن لكن    ، مغّردة أين فقط  وليس بني    ، عمل حبثو 

 ، براهيم الرتكيإالدكتور  و ،  شغري امحزة ك   ، ، ونبهين األصدقاء وقتهااً أاتبع أحد أن    بدون  دخلت  وذلك األسبوع األول  
 وبعد ذلك صرت    ،وهكذا  ، سبعيمث    ، ستيمث    ، اً ثلثي شخصحساابت خمتلفة، فصرت أاتبع  اتبع  أأن    ضرورة إىل  

 " تويرت"بعدما اتبعت    «ثقافة تويرت»كتايب    ونشرت  .املوضوعاتبع أي حساب فيه نوع من الشغب حىت أتعرف على  أ
ة لكن حىت أصبح مثل إدمان القهو   ..على اإلطلق يومياً   " تويرت"أغيب عن  أن    مث اآلن ال أستطيع   ..والكتاابت فيه

 . يومياً   " توترييو   خذ قهويت آالزم  "مثل القهوة    إدماانً   وصار   ،شتاء والثامنة  ، صيفاً   التاسعة الساعة  
 

 ، هل هناك ما تود قوله حملبيك ومتابعي مسريتك يف اخلليج والعامل العريب؟ أخريا   .10
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هو هلذا السبب، ألن أكون   " تويرت"هم أصحاب الفضل يف متابعيت، ووجودي يف    مسألة املتابعات واملتابعي، أوالً   -
واملهاجرين العرب يف كافة أحناء املعمورة، والتوقيت  ،وتواصل مع القاعدة العريضة على مستوى العال العريب على وصل  

أمريكا ومنطقة الشرق األوسط، لكن هذا إىل    سرتاليا أمن    ..يظهر فروق التوقيت يف التفاعلت على التغريدات  دائماً 
 .ات كثريات يف كل أحناء الوطن العريبوعلى عزيز   ،كثريين  تعرف على أانس  أالتواصل جيعلين  

أن   هو نظام الرسائل اخلاصة، وحيدث كثرياً   -ابلنسبة يل -حدثت فيه    يتالفائدة اجلليلة ال  "تويرت"أان ممنت جًدا ألنه يف  
. تواصل معي على اخلاص أن    رسائلهم على اخلاص، وبفضل هللا ل حيدث إىل   ن االنتباهو يطلب مين متابع  عابث 

وابحثي يف الوطن العريب يسألون عن   من ابحثات    " تويرت"سنة من وجودي على    11املراسلت اخلاصة عرب    أغلب  
 وأحباث خاصة هبم، ويسألون عن بعض املصطلحات.   ،قضااي تتعلق برسائل املاجستري والدكتوراه

 ..، فلديهم أسئلة عميقة؛ يف مسألة االميان ابهلل مثاالً سائل دقيقة جداً يف م  ايتوثقو   أن  حياولون  واوهناك فئة أخرى كان
وهو أمر إجيايب ألنه ميكنهم من طرح األسئلة ابرتياح وصراحة ألقصى   ،ةيمسائهم احلقيقأوعادة ما يستخدمون أمساء غري  

 .ونتناقش  أيضاً ابألجوبة    اً صرحي   أان حد، وكنت  
 عقول البشرل ساسي فيه كيف  ، والسؤال األ«العقل املؤمن والعقل امللحد »هذه املناقشات ساعدتين على أتليف كتايب  

 والكتب الثلثة.  «ت الفلسفة مآال» مث أخرياً    «، قلب املؤمن». مث كتايب  تومن أو تلحد؟ فالعقل قادر على االثني معاً أن  
 .لدى من يطرحها  اً شديد   اً ومتثل قلق  ،تسأل عن املعاين الوجودية  ،سئلة على اخلاصأاحلقيقة اليت حركها حبق هي  

، هذه األسئلة تشتد جداً تقاصرت هذه األسئلة اآلن، وأان شخصًيا ربطتها بفكرة أنه يف زمن التشدد الديين كانت  
الديين أخطر من االحلاد"، ففعلً إوتذكرت كلمة روسو "  التعصب  الديين يؤدي   ن  الديين والتشدد  إىل أن   التعصب 

وتتحسن علقات اجملتمع   ،اإلحلاد، كأنه انتحار معنوي. ملا بدأت ترختي األمور إىل    الطرف اآلخر قد يبلغ فيه األمر
 .اإلحلاد  وخيف التشدد، تراجعت ظاهرة 

أشار يف تغريدة ثبتها يف دراسايت، قال: "إن التشدد   ،وهو الدكتور مشعل العقيل  ،أحد األطباء النفسييأن    الحظت  
، عرب األسئلة الكثرية جداً   أان مرت عليّ   ..اإلحلاد، وأنه يف عيادته النفسية مرت عليه مثل هذه احلاالتإىل    الديين يؤدي 

 .وجاء التسامح ،كبري عندما زال التشدد  بشكل  ت  وبدأت ختف أو خف  
فيما يتعلق بظاهرة اإلحلاد،   بقراءة الظواهر، فمثلً   ننتبه دائماً أن    كل إنسان بينناإىل    عملي، أرسل رسالة   هذا درس  

 يكون سبباً أن    التشدد يكون السبب.. كنت أعلم أنه ممكن أن    نبحث ملاذا صارت ظاهرة اإلحلاد. ل خيطر يل فعلً 
نه حالة غضب من التشدد الذي يواجه الناس. شهادة الدكتور مشعل إلكن ثبت عندي بتجربة عملية أنه هو السبب.  

جتعل الناس يؤمنون أن    من  ى، فبدالً هذا املؤد  إىل    ييؤدّ    التعصب الديين أشد من اإلحلاد ألنه فعلً أن    ومقولة روسو 
 .جتعلهم ينتكسون على إمياهنم
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، وأن أدخل يف مشروع قراءة العقل « ثقافة تويرت»أصدر كتاب  أن    سببت يل   ،جتارب مهمة  " تويرت"فهذه ابلنسبة يل مع  
مع األسئلة الكربى احلادة. مث بعد ذلك عن حالة الفلسفة   ، معاً   علقة العقل والقلب  تصل عنمع األسئلة الكربى، اليت  

 . وعرب التفاعل احلقيقي  "، تويرت"تفاعلي مع الناس عرب    حفزها فعلً . الكتب األربعة هذه ..اليوم ومآالهتا
 
 
 
 


