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 ندوة

 *السعودية العربية المملكة في المدني المجتمع نشأة

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 /ــتاذ ــد األســــــ ــدال بــــــــن حممــــــ  رزاقعبــــــ

  :القشعم 

   م4194 املوافرررق هرررر1364 عرررام ولرررد -

 حمافظرررر  قرررريى إحرررردى "معقررررية" قييرررر 

 وكانرر  الثرروييات، نفررو   اخررل ال لفرري

 .قل ُع اومفي ه الُعقل، باليمال احملاط  القيى تسمى

 وحصرل  القيير ،  ا بُكتَّر  عمريه  من اخلامس    وهو التحق -

 قبررل العلمرري الييررا  مع ررد مررن العامرر  الثانويرر  شرر ا ة علررى

 .اعام   53)

 والشررؤون العمررل وزارة   اموظًفرر احلكررومي العمررل مررار  -

                                      
 ف ايري  21 املوافرق  هرر 1436 األوىل مجرا ى الثاني من  السب  مساء أقيم  *

 مررديي ،القشررعمي اليزاقحممررد بررن عبررد  األسررتا  سررعا ة قرردم ا، م2015

وأ ارهرا األسرتا  الردكتور     ،الوطنير   ف رد  امللرك  مبكتبر   الثقافير   شؤونال

 .الُعمي  إبياهي  بن الع ي عبد
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 سررعو ي  مرردن عرردة   وتنقررل .الشرربا   )رعايرر  االجتماعيرر 

 لألسرابي   اسركيتري  و الشربا ،  رعاي  مكات  عن مسؤواًل

 األ برررري  القسرررر   ورأ   ول، عرررردة    السررررعو ي   الثقافيرررر 

   الشرررربا  ليعايرررر  العامرررر  بالي اسرررر  الثقافيرررر  بالشررررؤون

  .اعام   33) قبل الييا 

 األمان  بعضوي  وُكلِّف ،"بال نا هيه" سلسل  أصدر وبعدها -

   برررال ه ومثَّرررل لرررأل  ، التقديييررر  الدولررر  جلرررا  ة العامررر 

 والتحرررق العمرررل، مرررن امبكررري  وتقاعرررد ثقافيررر ، مناسررربات

 الثقافيرر  الشررؤون عررن مسررؤواًل الوطنيرر  ف ررد امللررك مبكتبرر 

 .اعام   20) مني في ا

 وحضررور ب يررارات اأسرربوعي  الترر م لقشررعميا حممررد األسررتا  -

 صررباح "اجلاسرري محررد جملرر " من ررا وثقافيرره أ بيرر  جمررال 

 الظ رررري وبعررررد السررررب ، إىل حترررروَّل الرررري  مخرررري ، كررررل

 برردار واملررثقفن والكتَّررا  األكررا  ين مررن بثلرر  جتمرراعاال

 األمحررد ، عبررداليحي  الشرراعي صرراحب ا بضررياف  املفري ات 

 إثررنن،  كررل مغرري   بعررد العبررو   حممررد  الشرري  وجملرر 

 ررر  وعافراه  اهلل شفاه رر العجيان حممد للصديق مواساة وزيارة

 ال ميرررررل جملررررر  وحضرررررور مخررررري ، كرررررل مغررررري  بعرررررد

 صررالة وبعررد .اجلمعرر  صررالة بعررد المالعبدالسرر عبررداليمحن

 علرى  عرالوة  البردر،  محرو   الردكتور  جملر   حضرور  العصي



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  298

 آخري  )رحمه     اجل يمران  عبدالكيي  وأبناء أصدقاء لقاء

 حيرول  مرا  ي ريأ  مل مرا  ثابر   شربه  هريا  ش ي، كل من إثنن

 النررا   تملناسرربا منررتظ  ريغرر وحضررور إمتامرره.. هوبينرر برريي

  .العمومي  مجعيته   ويتهعض حبك  الييا    األ بي

 التاري " تسجيل مشيوع بتبي القشعمي حممد األستا  يعت  -

 العلررر  ورجرررال األ بررراء كبرررار بلقررراءات "للسرررعو ي  الشرررف ي

 مرن  أكثي سرية اآلن حتى وسجل والسياس ، واملال والتعلي 

  .بال ه أحناء خمتلف من شخصي   300)

 وهو ام م  اقت و  لك أنه على شد  القشعمي حممد األستا  -

 املغرري  صررالة بعررد مررن املنرر ل   اخلاصرر  مكتبترره  خررول

 الع لررر  عررردا الكتابررر  أو للقرررياءة مسررراء   9: 30)الرررر حترررى

 مررن جيررد مررا مرر  عشررية، احلا يرر  إىل فيسررتمي األسرربوعي ،

 .تيح أو فيح ملناسبات حضور

 املؤلفات:

  ار م،2000 هرر 1421 الياتي ، السرية من فصول بدايات: -

 .م 2002 /هر1423 ،2  بريوت األ بي  الكنوز

 ،1  ،اجل يمرران عبرردالكيي  واألمثررال: األسرراطري سررا ن -

 ن . ) . .الييا  م،2001 /هر1421
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 ررررر 1 السرررعو ي : العيبيررر  اململكررر    الصرررحفي  البررردايات -

 .م2003 /هر1423 ،1  الشيقي  املن ق 

 /هرر 1423 ،1  ينضر ،  ال ع اء اجل يمان.. عبدالكيي  -

 .الييا  العيبي  اجملل   كتي م،2003

 ،1  منيرررف، عبرررداليمحن سررررية :النبيرررل ال رررا ي تيحرررال -

 ،2  بررررريوت. األ بيرررر  الكنرررروز  ار م،2003 /هررررر1424

 .م2004 /هر1425

 ا،ومفكرري   اومؤرخ رر اصررحفي   الرردخيل: صرراح  بررن سررليمان -

 .الييا    األ بي النا   م،2004 /هر1425 ،1 

 السرعو ي ،  العيبير   اململكر     والصرحاف   ال باع  بدايات -

 .جدة ،العمري  ار م،2004 /هر1425 ،1 

 الررردولي الييرررا  معررري  ،1  السرررعو ين، املرررؤلفن روا  -

 .العالي التعلي  وزارة م2006 /هر1427 للكتا 

 ،1  السرررررراخي، املرررررراهي.. :الرررررروهي  الناصرررررري اهللعبررررررد -

 .الييا  الثقافي ، الفيصل  ار م2007 /هر1428

  ار م، 2008 /هررررررررر1429 ،1  الكترررررررر ، إهررررررررداءات -

 .الييا    املفي ات
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 ،1  األفررررررريا ، صرررررررحاف  السرررررررعو ي ، الصرررررررحاف  روا  -

 وزارة ر     الرررردولي الكتررررا  معرررري  م، 2008 /هررررر1429

 .الييا  واإلعالم، الثقاف 

 ،1  اجل يمرررران، عبرررردالكيي  والفكرررري: العمرررري رحلرررر  -

 .الييا    املفي ات  ار م،2008 /هر1429

 نصررف قبررل السررعو ي  حاف الصرر   املنثررور الشررعي معيكرر  -

 العيبيرر ، اجمللرر  كتير   م، 2008 /هررر1429 ،1  قرين، 

 .الييا 

 /هرررر1430 ،3  مواطنيررره، عيرررون   منيرررف عبرررداليمحن -

 .بريوت األ بي ، الكنوز  ار م، 2009

 /هرر 1430 ،1  السرعو ي ،  العيبي  اململك    حسن طه -

 .الييا    األ بي النا   م،2009
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 الــــد ت  / األســــتاذ :النــــدوة  مــــديرو )املضــــي   لمــــة 

  *:الُعمري إبراهيم بن عزيزعبدال

 رسرول  سريدنا  علرى  والسرالم  والصرالة  هلل واحلمد اهلل، بس 

 األمسري   هيه   اهلل اك حيَّ وااله، ومن وصحبه آله وعلى اهلل

 ُكثري  كريام  وضريو   كيي  بضيف  في ا نسعد الي املبارك 

 .ع والس اليح  وعلى بك  فميحب ا ،أنت  ه 

 بررن عبررداليزاق بررن حممررد األسررتا  هررو اليرروم هلرريه وضرريفنا

 تررالوة   وبعررد قليررل بعررد سررريته   وسررأ خل ،القشررعمي حممررد

 األ يررر   حضرررور  سررريني  وكررر  وتعررراىل  سررربحانه  اهلل لكترررا 

 املباركر   الليلر   هريه    معمري  برن  عبرداليمحن  األسرتا   املش ور

 مرن  اهلل  رحر  ،امللر     ماألعمرا  مر   قد ر    جررية   أيام وتيكيت

 األ يررر  للميحررروم  ر   رفيرررق وهرررو .بقررري فررريمن وبرررار  مضرررى

 الليلر   هيه   به وسعدنا رر عليه اهلل رمح  رر اليفاعي عبدالع ي 

 أن قبررل مجيع ررا، اهلل اك فحيَّرر بكرر  سررعدنا كمررا املباركرر 

 اليررررروم هلررررريا وضررررروعناملو لضررررريفنا الياتيررررر  السررررررية    لرررررفُأ

 للشرري  اهلل كتررا  مررن ة تررالو إىل نسررتم  الكرريي  وحماضررينا

 .فليتفضل  األركاني. أيو 

                                      
 ور ت سرية مديي الندوة   م ل  هيا اجمللد. *
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 ؛اليجي  الشي ان من باهلل أعو 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ    ژ  ژ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[152-141:الشعياء] چ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ ے

 وبلرردنا واحفظنررا العرراملن ر  يررا يصررلحون ممررن جعلنرراأ اللرر  

 والباطنر   الظراهية  نعمرك  علينرا  وأ م ،املفسردين  شي من وأهلينا

 .العاملن ر  يا

 بررررن حممررررد األسررررتا  الكرررريي  بضرررريفنا الرتحيرررر  أكررررير

 مرن  يأكثر  قبرل  عيفتره  أنري  يعري   ال وقد .القشعمي عبداليزاق

 رعايرر  مبكترر  لرره عمررل  أو زيررارات  حررن سررن  وثالثررن مخرر 

 سرعا ة  مكت    كثري ا أراه فكن  .القصي  مبن ق  الشبا 

 ومررا عليرره أترري   كنرر  حينمررا وقترره   عمررارال حممررد األسررتا 

 .األيام تلك مني  اكيتي   راسخً  صورته ت ال

 جمموعرررات مرررن سررريًقا سررريقناها الياتيررر  السررررية احلقيقررر 

 م لر ٌ  ا و  ،االختصرار  مري  وطلر   ،علينرا  ش  نهأ إ  ،حبثي 

 لررنف باختصررار أعرري  املوقررف هرريا مثررل  و .صرراحبه علينررا يعرر 
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 حممرد  واألسرتا   ثقافر   جمرال    فنحن وغريها الوظا ف أ كي

   الثقرررا  للحررريا  راصرررد ومرررؤرخ مفكررري هرررو نعررري  كمرررا

 غ يري   تر  اوك ومردونٌ  ثاقبر   بعرن  وراصردٌ  ،وجمتمع ا اململك 

 فكرر  وأعالم ررا، فرر الثقا بأهررل عررال  هتمررام ا لررهو .وقرري  ومميرر  

 أعررالم مررن وغررريه اجل يمرران عبرردالكيي  امليحرروم عررن كترر 

 قاربررر  الررري مؤلفاتررره  ، وغريهررر الررردخيل وسرررليمان الثقافررر 

 ي رت   عال  إنتا    و ف و أعل  واهلل لي يظ ي فيما مؤلًفا العشيين

 املؤلفرررات مرررن كررربري عررردٌ  ولررره ،وأعالم رررا وأهلررر ا بالثقافررر 

 تارخًيررا اهلل بررإ ن وسررتبقى احلاضررية لألجيررال كتب ررا املنشررورة

 .القا م  لألجيال

 ملررن وعاشررق  حملبوبرره حمرر  عالقرر  والثقافرر  برراأل   عالقترره

   املردني  اجملتمر   نشرأة " ف رو  اليروم  هلريا  موضروعنا  مرا أ حي ،

 النررر سررريعي  حممرررد واألسرررتا  ."السرررعو ي  العيبيررر  اململكررر 

  لرك  ضرمن  ومرن  ،املوضروع  حول والكتاب  اليصد   إس اماته

 الرري الكترر  أنرردر ومررن املوضرروع صررمي    ُيعررد الرري  كتابرره

 اململكر     املدني اجملتم  بوا ر" وهو املوضوع هيا   صدرت

 املدني اجملتم  مؤسسات لنشأة فيه أرخ الي  "السعو ي  العيبي 

 املؤسسرررررات لتلرررررك راصرررررد ا السرررررعو ي  العيبيررررر  اململكررررر   

 أو انتخابررررات  نمرررر صرررراحب ا مبرررراو وممارسررررات ا بشخصرررريات ا

 مؤسسرررات تعرررد الررري املؤسسرررات تلرررك   شرررعبي  مشررراركات 
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 ومتعاونررر  اليمسيرر   للمؤسسررات  مسرراندة   أهليرر   األوىل بالدرجرر  

 التعييررف   دلفَيرر ومررا .وغريهررا واهليئررات اجلمعيررات مررن مع ررا

 صرل ٌ  لره  مرا  رصد فقد وليلك ،وأهله صاحبه ف و املوضوع ب يا

 املوثقرر  باملعلومررات  لررك  اعم ررا األوىل بداياترره   املوضرروع ب رريا

 املوضروع  ب ريا  شخصري  اهتمرام  على يدل مما ،العميق والتحليل

 لرره  أن كمررا  عنرره  كترر  و اسررتوعبه  الرري   ،املرردني  احلضررار 

 مرر  ىاملنتررد جملرردات   اهلل بررإ ن سررتكون املؤلفررات مررن اعررد  

   .املنتدى حصا  من غريها

 عرر  واءاهلرر علررى اآلن ُتنقررل احملاضررية بررأن أ كرري أن وأحرر 

 ومررن األخرروات مررن البيرروت مررن عررا ًة ويتابع ررا اليكيرر  األج رر ة

 يقررررار  مررررا القررررارات كافرررر    امل ررررتمن بعرررر  ومررررن اإلخرررروة

 ،اللحظرر  نفرر    ونسرراء  اًلارجرر اهلررواء علررى شررخص األربعما رر 

 كمررا املنترردى موقرر  علررى موجررو  واملوقرر   لررك، بعررد  الواآل

 كامرل  شر ي   ملدة املوق  هيا   اهلل بإ ن احملاضية هيه ستبقى

 .رر اهلل بإ ن رر املنتدى جملدات ضمن وستن ل

 النرردوة هلرريه احلضررور املشررجعن الرر مالء املسرراعدين أشرركي

 وأكرير  املتابعر   وهريه  النقرل  هريا  يتولرون  الريين  فني ا والداعمن

 فليتفضررررل  ييعرررر بررررأبي الرتحيرررر  وأكررررير لكرررر  شرررركي 

 .مشكور ا
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 :احملاضرة 

 (حممرررد برررن يزاقعبررردال برررن حممرررد /األسرررتا   :احملاضررري 

 .القشعمي

 اهلل ورمحررر   عررريك  السرررالم الررريحي ، الررريمحن اهلل بسررر 

 .وبيكاته

 تعيفونرره موضرروع  عررن والتحرردث أمررامك  بررالوجو  سررعيد 

 ع ي عبرردال األسررتا  مضرريفنا ظررن حسررن ولكررن ،مرري أكثرري

 اجملتمررر  مؤسسرررات نشرراة " وهرررو املوضرروع  وحرررد   عرراني  الرري  

 املردني  اجملتمر   تعييفرات  أن تعلمون ماكف ."اململك    املدني

 مرن  كغريهرا  حمرد   تعييرف   علرى  ُيتفق فل  كثري ا علي ا اخُتلف

 اتؤسسرررامل هررري :يقرررول مرررن ومرررن   علي رررا، املختلرررف األشرررياء

 اجملراالت  نظري    فاعلر   عناصري  بصرفت ا  يمسي ال غري واهليئات

 واخلرييررر  والثقافيررر  والصرررحي  والعا ليررر  واالقتصرررا ي  الرتبويررر 

   .وغريها

 املؤسسرات  ُتسرمى  الري  اهليئرات  مرن  املردني  اجملتم  ويتكون

 والعمليررر   امل نيررر   والنقابرررات األهليررر   اجلمعيرررات مثرررل  الثانويررر 

 شراب  ا  ومرا  ،والصرناعي   التجارير   والغري   األعمرال  وشيكات

 نشرراط ا يقرروم الرري احلكوميرر  وغررري الت وعيرر  املؤسسررات مررن

 إشريا   عرن  مسرتقل  جمتمر   ف رو  وبالتالي .الت وعي العمل على
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 الوسرري   املنظمررات هررو املرردني فرراجملتم  وهلرريا املباشرري؛ الدولرر 

 الدولررر  برررن القرررا   االجتمررراعي الفضررراء مترررأل الررري واملسرررتقل 

 .والسوق

 السريف  كيي عبردال  برن  حممرد  الردكتور  الصرديق  وييكي

 املردني  اجملتم  مؤسسات عن الدكتوراه ش ا ة لنيل رسالته  

 أسررا  علررى املرردني اجملتمرر  يقرروم :يقررول ملكرر امل   و ورهررا

 زكري  األسرتا   ويقرول  .طواعير   األفريا   يدخلر ا  اختيارير   راب  

 اجملتمر   مؤسسرات  إن) :الفقري  جملر     لره  مقال    الش و  أبو

 مردني   تنظي     اجملتم  أفيا  النص ار فاعل  طاق  تعت  املدني

 . الرروطن سررمىوُت اجملتمرر  خترردم الرري عامرر  وقضرري  أهررداٌ  لرره

 كرران مررا بعرر  معكرر  وأترريكي التعييررف ب رري نكتفرري ولعلنرا 

 مررن  اململكرر  مؤسرر  وفرراة قبررل  املؤسسررات هرريه مظرراهي مررن

 .وغريها مدني  وجمال  هلي أ وهيئات مجعيات

 زاويتره    اجلفي  يمحنعبدال عبداهلل الكات  نشي عندما

 وعشرريين وسررت  وربعما رر  ألررف عررام "عكرراظ" جملرر    املعتررا ة

 عنردنا  صرار   يييره هي) :قرا الً  البلدي  االنتخابات مسى فيه ااًلمق

 يعمررل الصررحف وأصررحا  احلرري  أصررحا  يبشرري انتخابررات،

 إن ررررا :وقررررال للنرررراخبن، الدعايرررر  أجررررل مررررن كلرررر ا إعالنررررات

 عليره  قلر    يالر  املقال عمل  وبالتالي ُتقام مية ألول االنتخابات
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 عنرردما  )رحمهه    نررايف األمررري تصرريي  علررى سرر يتو كرريا أو

 االنتخابررات بررأن قررا اًل املررؤمتيات حرردأ   بسررن   لررك قبررل ُسررئل

 املؤسر   امللرك  أيرام  مرن  معيوف  كان  بل علينا، جديدة ليس 

 مترى  :املفت ر  ار يسري   اعنوان ر  املقرال  مرن  عملر   "عكراظ " فجييدة

 تقييب را  اجلفري   مقرال  بعرد  ُنشريت  االنتخابرات   اململكر   عيف 

 آخري  مقراالً  "اجل يية"   وجدت قد قبل ا وكن  ،أسبوعن من

 اجمللر   إنشراء  عرن  ُعري   ملا "ين مي ث  ق ية الغي  أول" بعنوان

 كانرر  الرري األخرررية صررورت ا   البلديرر  التقسرريمات أو البلررد 

 .سنوات عشي قبل

 يالر  والنقابرات  واجلماعرات  اجملال  من كثري   استغيق 

)رحمه   ع ي لعبردا  امللرك   خرول  مثرل  ،االنتخابرات  تر اول  كان 

 ليسر   االنتخابرات  وأن كرثرية  كت    و كيته ،احلجاز   

   أحبرر  برردأت بررل ،برريلك أكتررف مل جمتمعنررا، علررى جديرردة

 ،واالنتخابررات اجملررال  كررل عررن القد رر  والصررحف الكترر 

 واملدينرررر  وجرررردة مكررر   الكرررر ى هدنررر مب احلجرررراز أن ووجررردت 

 كرر احل قبررل مبكرري وقرر     االنتخابررات عيفرر  قررد وال ررا ف

 صررالحاتاإل خلفيرر  فعلررى .العثمرراني احلكرر  إبرران السررعو  ،

 ُوسررع  الثرراني عبداحلميررد السررل ان ب ررا قررام الرري الدسررتوري 

 ألرررف عرررام النيرررابي ال ملررراني العثمررراني، وجمرررال  االنتخابرررات

 األقررالي  نتخررا ا ةي ا رر توسرري  إىل وسررع  ،ومثانيرر  وتسررعما  
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 مثامنا رر  و ألررف معررا السررابق  االنتخابررات   ممثلرر  تكررن ومل

 لتشرررمل االنتخابرررات  ا رررية توسررري  إىل وسرررع  وسررربعن وسررربع 

 مرن  ا نروَّ  فيشرمل  العيبري  التمثيرل  لريتف  ممثل  تكن مل أقالي 

 .واليمن واحلجاز والعياق والشام فلس ن

   تقررول إمساعيررل اخلشرران مررؤمن صررابية الرردكتورة فنجررد

 وسرررت  نومرررا ت ألرررف عرررام جررردة :الررردكتوراه رسرررال    حبث رررا

 ُصررف  وقررد .هجيي ررا ومثررانن وسررت  وثالمثا رر  ألررف إىل ومثررانن

 واملدينر   مكر   الي يسري   احلجراز  مردن    فعلير   اقررتاع  صنا يق

 عرن  واحرد  نا ر   انتخرا   علرى  األول االتفراق  جريى  حي  ،وجدة

 والسررريد مكررر  عرررن السررريا  عبرررداهلل فانُتخررر  مدينررر ، كرررل

 .جدة عن زين وقاس  املدين  عن هاش  عبدالقا ر

 ألرف  عرام    نهإ :مك  تاري    يقول السباعي أمحد املؤرخ

 اثرنن  بانتخرا   احلسرن  أمري  هجيير   وعشريين  وسربع   وثالمثا  

 ابنره  لريلك  فاخترار  ،االحتا ين ك ل  ال ملان جمل  لعضوي 

 .الشي  قا رعبدال حسن والشي  احلسن بن عبداهلل

 ألررف عررام الرروطن جييرردة   يكترر  الصرربا  حممررو  وجنررد

 علررى عررام ما رر " عنرروان حترر  قررا اًل وعشرريين وتسررع  ربعما رر أو

 جرردة مقررام قررا   وكرران ."العيبيرر  اجل يررية   حديثرر  انتخابررات

 .ييأسرر ا الرري واهليئررات املرروظفن مررن عررد  علررى اج وت رر  ررار 
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 وهرو  الروالي  ييأسره  وكران  ،جدة لوالء جمل  هنا  كان فقد

 النا ررر  هررر  ا مرررن  أعضررراء  ويضررر  بنفسررره، برررك ممقرررا القرررا  

 ُينتخرر  ثرر  .التحييرريات ومررديي واملكتبجرري واحلاسرر  واملفرري

 مديييرر  وكانرر  املعيوفرر ، الشخصرريات بررن مررن أعضرراء أربعرر 

 .االنتخابات هليه ُتعد الي هي اليمسي  اليسا ل

 نا ر   وأبريزه   سرت   من يتكون الي  متيي   جمل  وهنا 

 فق رراء مررن لسرر  فيقررول ،مكرر  قاضرري يغررريه الرري  القاضرري

 الشررررركاوى   التررررردقيق اجمللررررر  هررررريا ووظيفررررر  احلجررررراز،

 .اللواء   القضاء على املشيف  السل   و ثل .والدعاوى

 نرروعن تضرر  جرردة   جتاريرر  حمكمرر  يوجررد  لررك وجبانرر  

 :األعضاء من

 طييرق  عرن  ُيخترارون  مرؤقتن  وأعضراء  معيرنن   من ا أعضاء

 .االنتخا 

 وثالمثا ررر  لرررفأ عرررام مرررن تتكرررون احملكمررر  هررريه وكانررر 

 أمررا مررؤقتن، وعضرروين  مررن ا وعضرروين الوكيررل مررن وواحررد

  ا مررن أعضرراء ثالثرر  أصرربحوا فقررد وثالثرر  وثالمثا رر  ألررف عررام

 .مؤقتن وثالث 

 يقرول  ال هياني يمحنعبدال فالي ي  السعو   الع د   أما

 اجلمعررر  يررروم   نرررهإ اململكررر    الشرررورى جملررر  مسررررية عرررن
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 وثالمثا رر  ألررف سررن  األوىل مجررا   يشرر  مررن والعشرريين الثرراني

 وعشرريين وأربعرر  وتسررعما   ألررف املوافررق هجيي ررا وأربعررن وثالثرر 

 مكررر  سرررعو  آل ع ي عبررردال ناالسرررل   خرررول وبعرررد ،ميال ي رررا

 البلررد بعلمرراء ع ي عبرردال السررل ان التقررى أيررام بعشررية املكيمرر 

 اوممرر .الرربال  إل ارة ينبغرري الرري  الشرركل   للتشرراور احلرريام

 أرى ومررا ،عررنك  البعيرردين مررن ببلرردك  أعلرر  أنررت  :هلرر  قالرره

 ،عرواتقك   علرى  األعمرال  ولياتؤمس قىبت أن من أحسن لك 

 وخنبرر  العلمرراء خنبرر  فيرره جيتمرر  وقت ررا د واحترر أن  مررنك وأريررد

 هررؤالء مررن صررنف  كررل وينتخرر  مجيع ررا التجررار وخنبرر  األعيرران

 أوراق مبوجررر  و لرررك ،وتقررريرون تيضرررون كمرررا معين رررا عرررد  ا

 إل ارة النفررري أولئرررك اختررراروا برررأن   اجملرررتمعن مرررن ضرررون امت

 األشرررخاص هرررؤالء ثررر  .شرررؤون     والنظررري العامررر  مصررراحل  

 جيتمعرون  معينر   أوقات را  ألنفسر    فيعينرون  األمرور  زمرام  يستلمون

 أو النرا   اتيشركا   ومجر  للبلرد  املصرلح   فيره  مرا  ويقريون  في ا

 .النررا  مررن النخبرر  هررؤالء ميجع ررا يكررون أن جيرر  م البررات  

 لرري عيرروٌن ف رر  ،وبيننررا األهلررن بررن   سررالوا أيض ررا ويكونررون

 .ويياجعوني في ا وينظيون شكاواه  وييفعون للنا  وآ ان

 األشرررخاص النتخرررا  سرررتجتم  الررري اهليئررر  مرررن أريرررد إنررري

 شريء  كرل  علرى  ويقردموها  العامر   املصلح  يتحيوا أن امل لوبن

 املصررلح  علررى يغررارون الرريين واللياقرر  اجلرردارة أهررل فينتخبرروا
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 مررن ويكونررون ،اخلاصرر  مصرراحل   علي ررا يقرردمون وال العامرر 

 أريرد  حقرا ق،  أريرد  وإمنرا  أوهام را  أريرد  ال والتقروى،  اخل ة أهل

 أمريٌ  علرىَّ  أشركل  أو املنتخبرون   را علي اجتمر   فرإن  يعملون رجااًل

 سرامل    مري  وتكرون  مبشرورت     ملر وع جلسر      إلري    رجع 

 املصرلح   فيره  جيدوا مبا يعملوا أن من   أريد  ،علي  ولي ؤواملس

 علررى وال علرري   سررل ٌ  طرري  مررن هرر  الرريين مررن ألحررد  ولرري 

 .عبدالع ي  السل ان كالم انت ي غريه ،

 الشرررورى علرررى ع ي عبررردال السرررل ان حررريص يؤكرررد وهررريا

 هالتوجيرر هرريا مررن يررومن فبعررد .اجملتمرر  فئررات مجيرر  وإشرريا 

 عليررره وُأطلرررق ،أعضررراء تخرررا ان علرررى فررراتفقوا األعيررران اجتمررر 

 ر يس ررا الشرري  عبرردالقا ر الشرري  وهرر  .األهلرري ىالشررور جملرر 

 ق رر   تررا  حسررن، بكرري عاصرر ، أمررن :مررن كررل وعضرروي 

 السررقا ، عقيررل سررجيي، عيابرري مررالكي، عبررا  سررليمان،

 ماليك  نور حممد ي،نف ا نور حممد، علو  عمي جا ، عمي

 .عقيل حييى بن مدحم اعتير، الي  لو هالد عبداهلل من بداًل

 الروعي  تتضرمن  أساسري   مروا   تنظري   اجمللر   ب ريا  ُأريد وقد

 الررررربال  مصررررراح  لرررررك   مياعيررررر  ،ب رررررا املنرررررو  لألعمرررررال

 الكافيرر  اهلامرر  األساسرريات هرريه   روعرري وقررد .واحلكومرر 

 اجمللررر  هررريا عمرررل واسرررتمي .وجررره أكمرررل علرررى الررربال  إل ارة
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 أمرري  هجرري  1344 عررام  التررالي العررام  و  .أشرر ي  سررت   حرروالي

 مرن  حرارة  كرل  عرن  عضرو  بانتخا  ووجه اجملل  حبل السل ان

 مرن  وواحرد  العلمراء  مرن  اناثنر  عشي، ااثن وعد ه  مك  حارات

 أعيران  مرن  السرل ان  من املعينن أعضاء للثالث  باإلضاف  التجار

 8 اخلمرري  يرروم الصررا ر أمرريه   السررل ان  كرري وقررد البلررد،

 :يلي ما هر1344 عام حميم

 اخلر ة  أهرل  مرن  عن ا مندوب ا احلارات من حارة لك تنتخ  .1

 .واملعيف 

 .كباره  من اثنن عن   العلماء ينتخ  .2

 .بين   من مندوب ا عن   التجار ينتخ  .3

 ية برررردا االثررررنن صررررباح ُتقرررردم أن جيرررر  االنتخابررررات أوراق .4

 .باحلميدي  احلكوم 

 االشرررتا  حررق وللجميرر  .حررية االنتخابررات تكررون أن جيرر  .5

 أشررد جيررازى االنتخابررات بررأوراق يتالعرر  نَمرر وكررل في ررا،

 .اجل اء

 الترراري    االنتخابررات ظ ررور بعررد )الشررع   ومنرردوب جيتمرر  .6

 . لك بعد ُيعن الي 
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 املنرردوبن، هررؤالء عرراتق علررى الرربال  إ ارة ولي ؤمسرر وسررُتلقى

 لبحرر  جلنرر  وتشرركل  التنظرري ، وفررق االنتخابررات مترر  وقررد

 برررراالقرتاع  لرررره ا ب ررررونا للمجلرررر  ر رررري  انتخررررا  ومت األوراق،

 :التالي  األمساء وفق نتيج ال وكان  السي ،

 نا ر   شي  قا رعبدال الشي  ر يس ا، امليزوقي حممد الشي 

 ومجرررال التجرررار، عرررن م ررري إبرررياهي  هررر  واألعضررراء الررري ي ،

 الفعري  محر ة  فيالشري  مك ، حارة عن بيكات مح ةو مشيف 

 باشررا شررييف الشرري  مكرر ، حررارة عررن أزهرري سررليمان ، معررن)

 مكري  عبرا   الشري   التجار، عن ق   صاح ، معن) عدنان

 ال واو  عبداهلل مك ، اتحار عن فدا فتاحعبدال العلماء، من

 التجرار،  عرن  التونسري  علو  خملص، عبداهلل مك ، حارة عن

 التجرار،  عرن  ماليكر   نرور  حممرد  مك ، حارة عن  كت علي

  . معن) ه اع الشييف

 باإلمجرراع للسرري أمين ررا نالصرربا سرريور حممررد انتخرر  كمررا

 13 الثالثرراء يرروم اجمللرر  هرريا افتررت  وقررد العلرري، بالتصرروي 

 يوظرف  الري   اليمسري  السرل ان  بيران  وُتِلريَ  هر1344 عام حميم

 :فيه جاء ،وصالحيته اجملل  م ام

 لررردةالب هررريه   األمرررور  ارةإ عررراتقك  علرررى ألقررري أن أريرررد"

 مررامأ وجرروهك  وبيضررت  فألنفسررك  أحسررنت  فررإن امل  ررية،
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 األق رار  هيه إىل يفد الي  اإلسالمي العامل وأمام وطنك  بي

 :اختصاصك  من وسيكون بالعك ، والعك 

 متكن را  هلرا  صراحل   لوا   ووض  البلدي ، أمور تنظي  :أواًل 

  خلر ا  موازنر     والنظري  البلرد،  خدمر     بواجبات را  القيرام  من

 وسررا لوال الصررحيح ، املسررا ل   النظرري وكرريلك وخارج ررا،

 .ليلك الالزم 

 لشريو   وتيتيب را  الشريعي ،  اك احملر  نظرام    النظري  :ثاني ا

 جيعرل  ال ت بيًقا الشيعي  األحكام وت بيق العدل توزي  تضمن

 .لل وى جمااُل

 الصررري  أبررروا    والنظررري األوقرررا  مسرررا ل تررردقيق :ثالث رررا

 .الشيعي 

 الشرريط  وتيتيرر  البلررد،  اخررل األمررن  فررح   النظرري :رابع ررا

 .ليلك الالزم 

 والسررعي امل  ررية البلرردة هرريه   الررديي العلرر  تعلرري  :خامس ررا

 .والكتاب  القياءة تعمي   

 واملسرر ل  للتجررارة امليقيرر  املعرردة الوسررا ل   النظرري :سا س ررا

 .وال ق ال يد وسا ل وتيقي  لسبل ا،
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 الداخلي  املشاكل حلل  ا م  جلان أو جلن  تشكيل :سابع ا

 أصررول مررن أصرراًل خيررالف ال الرري  ي الُعرر إىل ي رراف ُييجرر  الرري

 .امل  ية الشييع 

 ملًكرررا ع ي عبررردال ومبايعررر  واملدينررر  جررردة استسرررالم وبعرررد

 لره  نا ب ا ع ي عبدال بن فيصل األمري ُعن لنجد وسل ان ا للحجاز

 وجرره ثر   .هجييرر 28/6/1344 مرن  اعتبررار ا و لرك  احلجراز،   

 مثانيررر  مرررن مكونررر   تأسيسررري هيئررر  بترررأليف ع ي عبررردال امللرررك

 عررن ممررثلن ِقبررل مررن السرري  االقرررتاع ب ييقرر  انتخبرروا أعضرراء

 عيرن    آخريين  أعضراء  مخس  إلي   أضيف كما احلجاز، مدن

 التعليمرررات وضررر  م ام رررا أهررر  ومرررن .ر يس رررا هلررر  وعرررن امللرررك،

 .احلكوم  لتشكيالت األساسي 

 بتررررراري   71) العرررررد    القررررريى أم جييررررردة نشررررريت وقرررررد

 النتخررررا  فيرررره  عررررا الرررري  امللررررك أمرررري هجييرررر 2/12/1344

 وينبرر  وجرردة واملدينرر  مكرر  مررن كررل   االستشرراري  اجملررال 

 هررريه  نكررروَّ وُت .احملليررر  اهلامررر   املسرررا ل   للنظررري  ،وال رررا ف

 عشرية  مرن  مكر   جملر   يؤلف واحدة بدرج  بانتخا  اجملال 

 املدينر   وجملر   احلكومر ،  تراره خت الي  الي ي  سوى أعضاء

 أعضراء،  أربعر   مرن  ينبر   وجملر   الري ي ،  سروى  ارأنف  ست من

 .الي ي  سوى أعضاء أربع  من ال ا ف وجمل 
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 ُينتخر   العام، الشورى جمل  يدعى عام جمل  يؤلف كما

 هؤأعضرا  ويؤلرف  احمللير ،  االستشراري   اجملال  ِقبل من ه عضاأ

 املدينرر ، مررن واثررنن مكرر ، مررن أربعرر  عضررو ا، عشرري ثالثرر  مررن

 ال رررا ف، مرررن وواحرررد ينبررر ، مرررن آخررريينو جررردة، مرررن واثرررنن

 .العشا ي رؤساء من والثالث 

 وأعيران  العلمراء  طوا رف  من االنتخابات حق هل  َمن ُحد  وقد

 األعضرراء   ويشرررت  .وامل ررن احلرري  رؤسرراءو والتجررار الرربال 

 :التالي  الشيو  في   تتوفي أن املنتخبن

 دورصرر وعرردم السرررية وحسررن والكتابرر  القررياءة إجررا ة :أواًل

 سررن  اجملررال  عضرروي  مرردة والشرري ، بالرردين خملرر  أحكررام

 .واحدة

 ج يررية   عام ررا مخسررون كتابرره   وهبرر  حرراف  قررال وقررد

   وأمرا  الرداخل،    الشرورى  جملر   فوا رد  بع  هيه" :العي 

 عنرردما الدهشرر  سررتأخيها العيبيرر  األق ررار مجيرر  فررإن اخلررار 

 دعوتررهب العرري  أمررياء مجيرر  فرراق قررد جنررد صرراح  بررأن تسررم 

 .الياشدين اخللفاء أيام الشورى إىل باليجوعو السلفي 

 أمسرراءو مبياحررل  رري قررد الشررورى جملرر  أن جنررد وهكرريا

   الشررورى" :كتابرره   يرريكي حررالن  صررا ق فنجررد خمتلفرر ،

 مكررررر  تشررررر د األوىل وللمرررررية :"السرررررعو ي  العيبيررررر  اململكررررر 

  سرعو  برن  ع ي عبردال  السرل ان  اجلديرد  والي ا يد على املكيم 
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 الشرورى  مبردأ  هرر 1343 عرام  األوىل مجا ى   إلي ا  خوله بعد

 ارصررردا علرررى والعمرررل احلكررر    املشرررارك  لشرررع ل ليفسررر 

 أول فأنشرررأ الواجبرررات، وحترررد  احلقررروق تكفرررل الررري الرررنظ 

 االستشرررار  اجمللررر ) اسررر  حتررر  مبكررر  استشرررار  جملررر 

 تغررري هررر1344 عررام اجمللرر    عشرري الثانيرر  واجللسرر  . األهلرري

 ن ايررر  و  األهلررري، الشرررورى جملررر  إىل األهلررري اجمللررر  اسررر 

 .امللكرري االستشررار  اجمللرر  إىل االسرر  تغررري هررر1344 شرروال

 تعرديل  مت ثر   هر1345 حميم 24 املوافق الثالثاء يوم جلس  و 

 والعقررررو  األنظمرررر  مررررن نكرررراو الشررررورى، جملرررر  إىل االسرررر 

 نظرررام أول هرررر1344 عرررام اجمللررر  سررر يها الررري واملي انيرررات

 .شيط لل

 صرربحي، أمحررد الشرري  هرر  :البلررد  اجمللرر  أعضرراء :ثاني ررا

 الشررري   اخل نررردار،  عبرررداهلل  الشررري   عويرررد،  عبرررداهلل  الشررري 

 هلرررا وُحرررد  عضرررو ا، مصرررلي عبيرررد الشررري  عرررامل، ل يفعبررردال

 شررريو  و البلرررد   اجمللررر  أعضررراء  وانتخرررا  البلديررر   مي انيررر 

   .االنتخا  ومواعيد املنتخ 

 .لي التع هيئ  مي اني  :ثالث ا

 .امل يف  العمل  على كوكاتصامل تعليمات :رابع ا

 .الصح  مدييي  مي اني  :خامس ا
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 .األول الشورى مبجل  يتعلق ما هيا

 :والنقابات اليواب 

 جنرد  اجلديد السعو   الع د   املبكية الصحاف  تتب  وم 

   تنشررري وقت رررا ،الوحيررردة الصرررحيف  وهررري ،القررريى أم جييررردة

 املوافررررررق هررررررر9/4/1348 بترررررراري  الصررررررا ر  247) عررررررد ها

 باملوافق  السامي األمي صدر" :نصه ما ميال ي ا،13/9/1929

 مبجلرر  أعضرراء ه ؤأمسررا التاليرر  الرريوات انتخررا  قرريار علررى

 بشرررار،  عبرررداهلل  عياقررري، عبرررداهلل  الشررري  العاصرررم ،  أمانررر 

 يعلرر أزهرري، سررليمان اليمرراني، حسررن نفيسرري، بررن ع ي عبرردال

 غررر او ،  ترررا  خملرررص، برررداهللع املفررري،  عمررري برررن عبرررداهلل

 .تفاح  سعيد حممد حديد ، ميدعبداحل

 امللكررري  األمررري هرررر 18/4/1346 تررراري    نشررريت  كمرررا

 ر يس را  السمان حسن حممد الشي  نتعي على باملوافق  القاضي

 : ا مرون  أعضراء  ه ؤأمسرا  اآلتري  واليوات املنورة، املدين  لبلدي 

 والشرررري  إليررررا ، سررررلمان والشرررري  القاضرررري، حممررررد الشرررري 

 اآلتررري والررريوات حوالررر ، يوسرررف والشررري  زجنررري،بي عبرررداهلل

 حسرررن، حممرررد طررره السررريد :ونيرررفخي أعضررراء هررر  ه ؤأمسرررا

 وكامررل  اهلل، ع ررا أمحررد  والسرريد الرتكرري،  ناصرري والشرري 

 .اخلوج  أفند 
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 بتراري   الصا ر  422) العد    القيى أم جييدة تنشي كما

 األمرري درصرر ."النقابررات هيئررات" :عنرروان حترر  هررر5/7/1351

 لنقابررررات اجلديرررردة اهليئررررات تررررأليف علررررى باملوافقرررر  السررررامي

 الشررري  وإبقررراء واملدينررر ، جررردةو مكررر  مرررن كرررل   السررريارات

 حممد والشي  املكيم ، مك  لنقاب  ر يس ا غ او  قا رعبدال

 لنقابرر  ر يس ررا مفرري أسررعد والشرري  جرردة، لنقابرر  ر يس ررا هرر از 

 .املدين 

 اجلمعرر  يرروم  419) د هاعرر   تنشرري القرريى أم جنررد كمررا

  البالغر  العرد   هيا وُخصص كبري، خب  هر1349 شعبان 27

 املعتررررا ة الصررررفحات ضررررعف صررررفح  عشررررية اثررررني صررررفحاته

 الري  والقصرا د  الكلمات وض  .املعظ  امللك لو جب لالحتفال

 واسرررتعيا  للحفرررالت، تفصررريلي ا ووصرررًفا املناسرررب ،   قيلررر 

   املناسررب  هرريه رعايرر  العررام النا رر  مسررو ترروىل وقررد .اجلرري 

 احتشرردت قررد والصررناي  احلرري  نقابررات وكانرر  .وجرردة مكرر 

 عيبي ررا علم ررا من ررا كررل حتمررل أجيررا    الكرر ى السرراح  أمررام

 الت رراني مياسرر  مررن االنت رراء وعقرر  احليفرر ، اسرر  عليرره ُكترر 

 نقابرر  كررل احلكومرر ،  ار شررارع إىل النقابررات مجرروع وصررل 

 مرن  فمريت  مرنظ ،  يتير  وت بردي   شركل  علرى  ،ةحرد  على تسري

 العيرررد ب ررريا وابت اج رررا سررريورها معلنررر  احلكومررر  برررا  أمرررام
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 واجلرراه السررمو وأصررحا  املعظرر  امللررك جلاللرر  وهاتفرر  امليمرون، 

 .الفخام األمياء

 أطَّلر   فلر   احلجراز    وبردايت ا  البلدير   للمجرال   بالنسب  أما

 مررا ولكررن ،عن ررا ائ شرري بالتفصرريل توضرر  كافيرر  مياجرر  علررى

 هررر1344 عررام الشررورى جملرر  قرريارات مررن إليرره شررارةاإل سرربق

   .مبك  البلد  اجملل  أعضاء ومن ا

 ولكننا ،ومواعيده االنتخا  وشيو  اجملل  مي اني  وتأتي

 هررر1432 عررام الييررا  جبييرردة مفصرراًل اصررحفي  حتقيًقررا جنررد

 ."املؤسررر  امللرررك ع رررد إىل متترررد اجملرررال  فكررري" :فيررره يقرررول

 تبعت رررا  املنرررورة باملدنيررر  البلرررد  لمجلررر ل االنتخابرررات فبررردأت

   .األخيى املدن من وعد  جدة حمافظ 

 مبجلر   ومتابعت ا تنظيم ا   ميتب   اجملال  تلك وكان 

 اجملررال  تلررك لرروا   ت ررويي مررن متكررن الرري  ،آنرريا  الشررورى

 اخلاص  االنتخا  ب ييق  اخلاص  واللوا   واألنظم  جياءت اإو

 إىل ،لالنتخابرات  تنظيمير   قريارات  عردة  اجمللر   أصردر  إ  ،ب ا

 مشرررل الررري  ،هجررري 1375 عرررام االنتخابرررات نظرررام صررردر أن

 ولقرد  ،والسماسرية  امل روفن  وهيئات البلدي  اجملال  انتخابات

 جتيبررر  علرررى ُبررري أن بعرررد وواضرررح ا مفصررراًل النظرررام  لرررك جررراء

   .م1957 عام حتى م1944 عام من امتدت



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  321

   الفعليرر  املشررارك  هررو التجيبرر  هرريه   للنظرري والالفرر 

 البلديررر  اجملرررال  تلرررك كانررر  حيررر  ،احملليررر  ونؤالشررر إ ارة

 وحرررل األسرررعار ومياقبررر  والتقرررديي البنررراء   وأسررر م  ، فعالررر

 املختلفرر  البلديرر  األمررور مررن  لررك وغررري ،والعقبررات املشرركالت

 .االقتدار بكل

 بتراري   "احلجراز  توصر " مبكر   أهلير   جييدة أول صدور وم 

   جنرد  م2030 إبييرل  4 املوافرق  ره1350 عام القعدة    27

 العرد   و  ،الربال     أ بير   راب   وجو  بضيورة تنا   أ بيات ا

 يوليرررو 25 املوافرررق هرررر1351 األول ربيررر  21 االثرررنن اليرروم  16

 بامسرررره جررررهخو قصررررو عبدامل سررررعيد حممررررد يكترررر  م1932

 تبعره  ،"بال نرا    األ بير   الريواب  " عنوان حت  "متأمل" املستعار

 حردي  " عنروان  حتر   يكتر    117) العرد     لسرباعي ا أمحد

 ".رواب  لنا كان  لو مسموع

 رجررررر   14   "احلجررررراز توصررررر " مرررررن  499) العرررررد  و 

 مستعيض را  امل وفن هيئ  انتخا  نتيج  عنوان حت  ،هر1359

 احلري   وبعرد  .علي را  الثراني  املقرام  تصرديق  بعد املنتخبن أسبا 

 بعرررد فصررردرت  فيالصرررح هررراأثناء توقفررر  الررري الثانيررر  العامليررر 

 عييرف  عبرداهلل  حتيييهرا  ورأ  ،السعو ي  البال  باس  احلي 

 22 اليروم  أو االثنن يوم الصا ر  1091) العد    كت  الي 
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 أبررو" املسررتعار وبتوقيعرره "أمسررى" عنرروان حترر  ،هررر1371 حمرريم

 هيئر   أصرالً  وهي التنفييي  اهليئ  ر اس  اجتماع مستغيب ا "نظارة

 بفسرررخ ا وي الررر  ،العاصرررم  أمرررن وهرررو واحرررد بيرررد تشرررييعي 

 ضرريورة فررال وإال ،جديررد أسرا   علررى جديرردة انتخابررات  وإجرياء 

 قبررل متررى  الكررالم هرريا ،البلررد  برراجملل  يسررمى مررا لوجررو 

 .حتقيقه ُينتظي زال وما ،سن   65)

 ب ررا يصرردر فلرر  اململكرر  مررن الشرريقي  للمن قرر  بالنسررب  أمررا

 شرريخنا أصرردرها الرري  ظ رريانال أخبررار قبررل وجمررالت صررحٌف

 األوىل مجررا  شرر ي غررية   )رحمهه      يمرراناجل عبرردالكيي 

 حسرررن فنجرررد ،م1954 األول كرررانون 26 املوافرررق رهررر1374

 البلررد  اجمللرر  انتخابررات واصررًفا الثرراني العررد  يكترر  األشررول

 ".تتحقق فكيٌة" عنوان حت  بالدمام

 نيالعثمرا  الع رد    دجنر  ءلروا  متصي  فنجد الق يف   أما

   عضرررو ا بانتخابررره السرررعو  أبرررو أفنرررد  حسرررن حلرررا  يكتررر 

 ،هرررر 1323 عرررام  القعررردة   و 2 بتررراري   الق يرررف  إ ارة جملررر  

 احلكرررر " كتابررر     عياالسرررب  ناصررري  برررن  عبرررداهلل  ويررريكي 

 "العثمرراني احلكرر  أثنرراء وق رري والق يررف حسرراءاأل   واإل ارة

 ل يفعبرردال  الشرري   إىل اللررواء  متصرري   مررن  موج رره  وثيقرر  أن

 إ ارة جملررر    عضرررو ا انتخررر  أنررره في رررا ُيبلغررره املفررري د أفنررر
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   اللرررواء  جملررر  عضررروي  شرررغل مرررن  أمسررراء و كررري ،اللرررواء

 ،حرررراجي حسررررن والسرررريد ،ياجل يمرررر عثمرررران مررررن   اإلحسرررراء

 وحممررد  ،احِلملرري  خليفرر   بررن  وحممررد  ،احِلملرري  ل يفعبرردالو

 سرلي   برن  وأمحرد  ،اجلعفري   وإبرياهي   ،الداع عبداهللو ، وران

 .املاجد

 وعبداليحي  ،م د  وابنه ،اهلل نصي بن أمحد الق يف و 

 .آخيه إىل سنان وصاح ، يالشو وسليمان ،الفي 

 إعالنررات تنشرري ُصررحف ا برردأت الرري الغيبيرر  للمن قرر  نعررو 

 ومشرريخ  امل رروفن وهيئررات البلديرر  اجملررال  انتخابررات ونتررا  

   تنشررررررري "احلجررررررراز توصررررررر" مثرررررررل ،وغريهرررررررا السماسرررررررية

 بررررال     امل رررروفن  هيئرررر  انتخررررا   نتيجرررر   هررررر14/7/1353

 فخامررررر  إىل كلمررررر  مقرررررال تنشررررري ،14/1/77   السرررررعو ي 

 السرررباعي ألمحرررد مقرررااًل 28/2/77   تنشررري حرررن امل ررروفن

 متكسرر  كررل فررامنعوا النقابرر  تييرردون ال كنررت  إ ا" :عنوانرره

 انتخابرررات نترررا   السرررعو ي  الررربال  تنشررري كمرررا " ال وافررر مرررن

   مبكرر  التجارير   الغيفرر  وانتخابرات  ،مبكرر  البلرد   اجمللر  

 هر.7/3/1377

 امل روفن  قضرايا  متي  االنتخابات فيه تنشي التالي العد  و 

 مشررريخ  انتخرررا  إعرررا ة هرررر14/3/1379   ونقررريأ ،وغريهرررا
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   يكترر  اجلاسرري محررد وجنررد .السرريارات و اللرري السماسررية

 ،الصرررحفين  نقابررر   إنشررراء  حرررول هرررر  6/6/1379   اليمامررر 

 بالكتابررر  مكررر  مرررن سررريحان برررن حسرررن الشررراعي ويشرررار 

 النرردوة وَتنشرري .هررر17/8/1379   االنتخابررات حررول باليمامرر 

 شرررررري  انتخررررررا  نتيجرررررر  األصرررررر  علررررررى 80 أو 18/1/83  

 شررري  انتخرررا  نتيجررر  تنشررري هرررر1/2/1380 و  ،احلالقرررن

 أعضراء  انتخا  مواعيد نشيت هر22/2/1380 و  ،احلدا ين

   النردوة  وَتنشري  ،هرر 10/3/1383   مبكر   البلرد   اجملل 

 ،مبكر   التجارير   الغيف  أعضاء انتخا  خ  هر29/3/1380

 وخر   ،ياف الصر  مشيخ    البالطي حسن فوز عن أخي وخ  ا

 هررر14/9/1380 و  ،ال وا ررف هيئررات انتخابررات نتررا   عررن

 مقشي  وطبع ا األمسا  مقشي  شي  انتخا  خ  الندوة تنشي

   النردوة  جييردة     مسرتح  لرو  الرنص  قريأ ا أن أريرد  ،األمسا 

  ا ررية تعلررن" األمسررا   مقشرري شرري  انتخررا  هررر24/4/1383

 يتقررردموا برررأن األمسرررا  مقشررري  طا فررر  كافررر ل جررردة بلديررر 

 بررراطن ويوضررر  ويوضررر  بامسررره ُيعرررن ل رررا فت   شررري  بانتخرررا 

 أهرل  مرن  أو املعيفر   أهرل  مرن  شرخص  كل وحيضيه مغلق ظي 

 برردا ية  اخلرراص  االنتخررا   دوقصررن   لوضررعه  بنفسرره  احليفرر 

 وللمعلومير   هرر 26/9/1382 ررر  25 األحرد  يروم  مساء   البلدي 

 . لك نشي جيى



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  325

 :بعنرروان مقررااًل هررر24/6/1382   "قرريي " جملرر    ونقرريأ

 ،واأل نرا   والعقالء الكبار إال في ا يعي  وال االنتخابات تبدأ"

 ".بي االنتخا بالدعاي  واالهتمام ،االنتخابي الوعي ينقصنا

 املعتردل " ضرمن  هرر 25/10/1380 بتراري   القصري     ونقيأ

 اجلنوبير   املن قر     السريارات  يلسرا ق  نقابر   إنشاء عن "واملايل

 امل سرري مررن كررثري  لتخفيررف طيبرر  خ رروٌة أن ررا شررك ال" :قررا اًل

 فكري  لرو  حبريا  ويرا  نوالسرا ق  هرؤالء  هلا يتعي  الي واألخ ار

 .آخيه إىل بشؤون   ىنتع للعمال نقاب  إنشاء   ولونؤمس

    شرررر ي   خضرررريان علرررري يكترررر  "اجل يررررية" جملرررر  و 

 البال  و  "الصحفين  نقاب  أين" عنوان حت هر 1380 القعدة

 جبررردوى يرررؤمن متى"هرررر17/12/1380   اجلفررري  السرررعو ي 

   منحررروز  عيسررى  الق يرررف يكترر   اليمامررر  و  ،"النقابررات 

 ".احللول أه  نم للعمال النقاب " بعنوانهر 27/12/1380

 ".املي ان هي النقاب  تغريات" يكت هر 24/7/1381 و 

 أخبرررار  مرررن  نقررريأ  هرررر 19/7/1382   النررردوة  جييررردة و 

 ،سررعو  امللررك جامعرر  طررال  لياب رر  األعلررى اجمللرر  الييررا ؛

   اخلررروي ي ع ي عبررردال امليحررروم الكرررالم هررريا  كررري وقرررال

 سرفيه  ق ر   أو تره جازإ ق ر   إنره  "الر من  أ ير   علرى  "وس  كتابه

 الررري القررريارات وإن ،ال رررال  راب ررر  اجتمررراع حلضرررور وعرررا 
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 لعري   مكرو اأر من سينما ي عي  ماكين  استعارة اختيوها

 .هجي  80 عام هيا ال ال  على أفالم

 يياضرري ال الفيعير   اللجنرر  انتخابرات  نتررا   نقريأ  القصري   و 

 .هر2/4/1382   الييا  مدين   

 إنره  املرواطن  واجر  " البلرد   ل اجمل انتخا  نقيأ اليمام  و 

 ،هررر 15/1/1383   "ولي ؤاملسرر    اجلديررد  الشررخص  خيتررار 

 انتخابررات غررد ا" خرر  األوىل الصررفح    تنشرري أسرربوعن وبعررد

 ."البلدي  ر ي 

 ،الصرحفي   املؤسسرات  ع رد    "اجل يية" جييدة صدور وم 

 وقررررا  " ،هررررر20/2/1383   األول العررررد    تنشرررري هاجنررررد

 ألول بالييررا  جيرري  أنرره اعتبررار علررى "البلررد  لرر اجمل انتخررا 

   االنتخابرات  صرنا يق  علرى  اجلم ور إقبال يصف هوجند ،مية

 حينرره   املن قرر  أمررري مسررو ومتابعرر  ،السرر  االنتخابيرر  الرردوا ي

 املكرران   املناسرر  اليجررل اختيررار علررى وحررث   سررلمان األمررري

 بصرروته ليرردلي امليبرر   ا ررية إىل مسرروه اجترره  لررك وبعررد .سرر ااملن

 .املدين  هيه أبناء من في  كأ 

 مجعير  " عنوان حت  هر1384 عام "اليمام " جييدة   ونقيأ

 جيقاخلاشر  مسررية  السريدة  انتخبر   "بالييرا   النسا ي  الن ض 

 الثقررررا  اجل يررررية فتيررررات ونررررا   السررررعو ي  معيرررر اجل ر يسرررر 
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 ،السرعو    العيبري   يالنسرا  لالحترا   ر يسر   انتخبر   ،بالييا 

   النسرا ي   اتباجلمعير  باالتصرال  سريا ت ا  بدأت انتخاب ا فورو

 مرر  يتعرراون ،سررعو   عيبرري نسررا ي اتصررال لتكرروين اململكرر 

 النسررا ي  االحتررا ات تعييررف علررى القييبرر  النسررا ي  االحتررا ات

 االجتماعير   اجملاالت   نشاط ا وموا  السعو ي  ةأباملي األخيى

 .والصحي  والثقافي 

 يبيلر  ي ار جيقاخلاش مسرية السيدة  ع  :يقول خيآ وخ 

 و لرك  ،بيي انيرا    للميشردات  املختص العاملي املكت  ر يس 

 قسرررر  ثرررر  ومررررن ،بال نررررا   نسررررو ال نشررررا ال علررررى طررررالعلال

 .اجل يية بفتيات األهلي بالنا   امليشدات

 األمررو   جي رران السرريدة  انتخبرر  جرردة :يقررول  سررا   وخرر 

 م يرد ا  هلرا  نيجرو  مجيع را  وحنرن  اخلريير   النسا ي  للجمعي   ر يس

 .النجاح من

 شريء  عرن  خر   أ  أجرد  مل للصرحاف   تتبعري  لردى  اخلترام  و 

 اجمللررر  انتخابرررات وهررري هرررر1384 عرررام مرررن انتخابرررات يسرررمى

 هررر1412 عررام وبالتحديررد عام ررا 28) وبعررد ،بالييررا  البلررد 

 ونظرام  ،للحكر   األساسري  النظرام  هري  تنظيمرات   ثالث تصدر

 العمررل توقررف وبعررد ،الرروزراء جملرر  امونظرر ،الشررورى لرر جم

   أخيى مية نف ؤاست حتى هر1384 عام بداي  مني االنتخابي
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 االنتخرا   بردأ  حي  ،سن   42) توقف  أن ا أ  ،هر1426 عام

 مقرراالت إىل نشررري سررييع  وبلمحرر  ،احلاليرر  البلديرر  للمجررال 

 وعنوانره  الروطن  جبييدة يشيدال فيصل تيكي مقال  ومن ا عدة

 هررررر 26/5/1426   ؛"جلامعتنررررا  النجرررراة طرررروق  ابرررراتاالنتخ"

 قبرل  اجلامعرات    جتري   كانر   الري  االنتخابات بعو ة ي ال 

 د قياطيررر ال تعررر ز االنتخابيررر  املمارسررر  :قالررره وممرررا .سرررنوات

 يرؤ    االنتخرا   ،والديكتاتورير   والتسل  التعن  على ضيوتق

 ،بيناجمررره   وضرررع ا هرري  الررري ت لعاتررره لرره  منتخررر  بشررخص 

 الرري  املنصرر  كفرراءة رفرر    الشخصرري  قدراترره إىل ضرراف باإل

 إىل هنافسررراملو العامرر   املصرررلح  ب ررا  سررريحقق والرري   ،سيشررغله 

 .آخيه

 عررام  100) قبررل أنرره أحرردهما حررا ثن إىل أشررري اخلتررام و 

 الشرري  اجلليررل األسررتا  كررانو املصرري  ال ملرران انتخررا  كرران

 مررن كرران فمررا ،امليشررحن أحررد السرريد ل فرري أمحررد األسررتا 

 وهررريه ،الد قياطيررر  إىل يررردعو إنررره :عنررره قرررال أن إال همنافسررر

 وعنرردما ،االسررتعمار إليرره يرردعو مررا وهررو ،للرردين منافيرر   عرروة

 إىل تررررردعو هرررررل سرررررألوه ناخبيررررره مررررر  السررررريد ل فررررري اجتمررررر 

 .منافسه وانتخبوا عنه فانفضوا بنع  فأجا  الد قياطي 
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 ييرا  ال جملر   انتخرا   عنرد  فكانر   األخريى  أو خياآل أما

 منافس ررررا البا يرررر  أبنرررراء أحررررد وتيشرررر  ،هررررر1384 عررررام األول

 اليوشريد  يمحنعبردال و ،عمريان ال حممرد  برن  عمريان  لألستا ين

 أحضررري أن إال منافسرر    مررن  كرران  فمررا  ، خنرره  حرري   ا ررية   

 لره  فصوتوا اجملاهدين معسكي من البا ي  من كبرية جمموع 

 .منافسيه على وفاز

 وتكر   ترورق  ثر   تبدأ نبت  ن لب كأ  يبدأ فاالنتخا  وأخري ا

 يتعثرري أن بررد فررال املشرري يررتعل  طفررل كررأ  أو ،مثارهررا نضرر تو

 عرررو ة إىل نررردعو وهلررريا .طبيعررري بشررركل  شررري ثررر  ويسرررق 

 كمرررا ،العرررامل  ول   املعترررا ة اليمسيررر  برررال يق االنتخابرررات

 يثبرر  ال مررنو تتجرر أ ال فاالنتخابررات ،السررابق   لرردينا كانرر 

 حتقيررررق   والسررررعي وامل البرررر  لي وؤاملسرررر حتمررررل   جدارترررره

 ،لألصرررل  والبقرراء  حمالررر  ال سيسررق   للشرررع  العامرر   مصرراح 

 أو جتراوزات  مرن  املتخروفن  أو املتشرا من  أو املشرككن  وعلى

 إال يصرر  وال يرر يمت  ون حبرريافريه النظررام ي بررق أن بررد ال ت ويرري

 .الصحي 

 االنتخابررات مظرراهي أشرراهد مررية أول أن أ كرري اخلتررام و 

 محلررر  عنررد  ،هررر  85و 84 عررام  بررن  للكويرر   زيررارة    كنرر  
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 الالفترررات ومشررراهداتي األمررر  جمللررر  الثانيررر  الررردورة انتخابرررات

 .الدعا ي  اللوحاتو

   األعيرررررران جمللرررررر  يرررررر األر ن االنتخابررررررات عررررررن وقرررررريأت

 جلرو   وهرو  حنيرك  تيشر   مرن  ضرمن  مرن  ُرشر   وقد اخلمسينات

 وقرررد ناألر  بشررريق ،ال ي ررراني السرررامي املنررردو  وهرررو باشرررا

 ال ريق  مفرارق    النتخابره  وتردعو  تؤيرد  الي  للوحاتا) وضع 

 اب ر  ُيردعي  كران  الري  بكنيتره  اكترفِ  وقد ،العام  واألماكن

 ، ررثلك  مررن خررري ف ررو فررار  أبررو ميشررحك  انتخبرروا :وهررو

 مرن  جمموع  قام  وقد ،والالفت  اجلياب  العبارات من وغريها

 إىل لبالتسرل   الليرل  خري آ امليش  بفض  املتحم  الوطي الشبا 

 اسررر  أخررري مرررن السرررن حررري  مبسررر  الدعا يررر  اللوحرررات تلرررك

 .فار أبو يعي ،فار 

 الُعمري   ع ي عبردال  الدكتور األستا  كتا  بإعجا  قيأت

 الييررررا  مبدينرررر  البلديرررر  اجملررررال  انتخررررا  عررررن  مضرررريفنا)

  قيرررق تفصررريلي وصرررف مرررن  كررريه مبرررا فأعجبررر  ،هرررر1326

 اإلعررالم اهتمررام والحظرر  تا ج رراون وتنفيرريها التجيبرر  ملياحررل

 واملمرثلن  الصحفين من كثري وحضور االنتخابات ب يه الغيبي

 .املواطنن لفعل ورصده نتخاباتالل ف يونيالتل أو للصحاف 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  331

 التجيبرر  بعمررق ويبحرر  خرريآ يتبعرره الكتررا  هرريا أن وليرر 

 مرن  حتقرق  مرا  أو العمرل  أهلي    سواء ،البلد  للمجل  العملي 

   املؤلرررف رأ  وكررريا املعوقرررات وعرررن ،عامررر   املصرررلح نترررا 

 احلمرررالت ُمنعررر  عنررردما ،اجمللررر  النتخابرررات الثانيررر  التجيبررر 

 كمرررا ،األوىل التجيبررر  كانررر  مرررا خرررال  املسررربق  اإلعالنيررر 

 كتابررر  اآلخررريين األعضررراء مرررن يسرررت ي  ممرررن وأمتنرررى ُكنررر 

 .ورؤيته جتيبته

 امرؤخي   الغريبين  الصرحفين  أحرد  كتبره  مبرا  استش د ولعلي

 م1960 عام إىلم 1954 عام من السابق  البلدي  انتخابات عن

 بقلر   ،م2014 نوفم  11   املاضي العام   مؤخي ا نشي وهو

 ،األوسرر  الشرريق لدراسررات ال ي انيرر  اجمللرر  ما يسررون طرروبن

   العررررام الشررررأن    ا رررري وبرررريوز األطرررريا  ميكرررر  عالقررررات

 الشريقي   املن قر     انتخابرات  منو   السعو ي  العيبي  اململك 

 برررالنص يقرررول ،م1960 عرررام إىل م1954 عرررام مرررن الفررررتة  

 عررام بررن مررا الفرررتة   عرر زت الرري االنتخابررات هرريه إن :يعرري

 ،اململكرر    ام م ر  سياسرري ا واقع را  شرركل  م1960 ررر  م1954

 هرررريه كشررررف  لقررررد .البحثيرررر  األوسررررا  قبررررل مررررن إغفالرررره مت

 إ  اململكر     الشع  آمالو شكاوى بيَّن حنو على االنتخابات

 بريوز  مر    لرك  تيافرق  كمرا  االنتخابرات  هيه خالل للعلن ظ يت

   عمررال  حيكرر   نشرروء  مرر   جلرري  واضرر   صرروت   ات صررحاف  
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 . Aramco مكرو اأر) األمييكير   العيبي  ال ي  شيك  أوسا 

 مررا مرر  املضررمون حيرر  مررن ،االنتخابررات حمدو يرر  رغرر  وعلررى

 علرى  أفشرل   الن اير     وكون را  إجيا ير   عيرو   مرن   لرك  رافق

 علررى الد ومرر  صررف  لرره اأثرري  تيكرر  فقررد ،املؤسسرري الصررعيد

 بلدير     االنتخابرات  يصف كما يقول ومن ا ،الشيقي  سكان

 مرررن كرررل   بلديررر  انتخابرررات جررريت ،ورحيمررر  واخلررر  الرردمام 

   احلرال  هرو  وكمرا  ،فو واهل ات وسي ورحيم  واخل  الدمام

 املنتخربن  األعضراء  بن س ع  يال التوتيات تلب  لن الق يف

 تكريار  إىل بالسرل ات  حردا  مرا  وهرو  ،املعيرنن  املوظفن وأولئك

 عررن بوضرروح االنتخابررات هرريه كشررف  كمررا ،اجملررال  هرريه

 .حملي  بقيارات والقيا ة ال موح بن مفارقات 

 أوال   محسرر  أنرري أ كرري االنتخابررات   الثانيرر  التجيبرر 

 وقر   وجراء  النراخبن  ب اقر   محرل  ممرن  اآلن ثالثر   مرن    وحضي

 من لنررا عررن بعيررد ا لرري  وكرران ميكرر  إىل و هبرر  التصرروي 

 شرخص  أ  عري  أ مل وصرولي  وعنرد  .األقردام  علرى  امشي   هب 

 عرررري أ كيررررف قلرررر  ،بلوحرررر  امس رررر  قرررريأت امليشررررحن مررررن

 أثرق  كيرف  خر ت     مرا و ماضي   ما انتخب   نييال األشخاص

 فاخرت امسه وهيا مكاأم الصندوق هيا وقالوا ،عيفهأ ال حدأب

 قلر   أعرو   ينتظريون  لالنتخرا   خيجوا ما بعد فعدت ،تشاء من

 فكررررل ،أمانرررر  فصرررروتك ،كرررريا كنرررر  إ ا إال ارترررراحوا هلرررر 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  333

 صروتي   من ىأع  كيا أن  ،أمان  وكل زاوي  وكل  ياف  )

 السراحات    التجيب  خا  كان ع ي عبدال ولعل عيفهأ ال ملن

 اهلل ورمحرر   لرريك  ع والسررالم كررثري  خفرري  مررا أضرريف  ولعلرري

 .وبيكاته

   للصرندوق  العرام  النظام من اعفو  صورة عند  فكية على

 عررام اعتقررد  ررافي تقررام برري مجعيرر  أول ،هررر1374 عررام عنيرر ة

 اممَّرر هررو هرريا إن فاعتقررد ،سررن   62) مررن اإلعررالن هررر1374

   اجلمعير   صرارت  أن وبعردها  ،الوثرا ق  ضرمن  مرن  عليره  عثيت

 سرربقوا نييالرر هرر  عنيرر ة لعررلف اتمجعيرر مررن وغريهررا الييررا 

 .غريه 

 .وبيكاته اهلل ورمح  عليك  والسالم

 (إبرياهي   برن  ع ي عبردال  /الدكتور األستا   :الندوة مديي 

 .الُعمي 

 مررر  وثقافرررً  ووعي رررا اهم ررر حيمرررل ف رررو ، ييعررر ألبررري شررركي ا

 وتيكير ه  لبلرد ل ف مره  مر   ب را  وُعري   ،ب را  اشرت ي  الي الوطني 

 رقابير   سرل  ً  أو عينرا  هلرا  تكون ي حب ،املدني  مؤسساته على

 علرررى اليقابررر  تالمررر  ،النظرررام مرررن جمررري ة وليسررر  ،نظاميررر 

 الكتررا  بعرر  اعرررتا  إىل أشررار وحينمررا .التنفيييرر  اجل ررات

 اجمللرر  ر اسرر  وبررن املكيمرر  مكرر  أمانرر  بررن جيمرر  أن علررى
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 الري   البلدير   اجملرال   نظام ولعل .ق  حا حملٌ  ف ي في ا البلد 

 شريء   إىل أشرار  ،القا مر   االنتخابرات    ررر  اهلل شراء  نإ ررر  سينفي

 ر اسرر  وبررن املدينرر  أو البلديرر  أو املن قرر  أمانرر  بررن الفصررل مررن

 .القا م  االنتخابات   رر اهلل بإ ن رر ي بق أن لعله ،اجملل 

 حاصرل  أنره  يعري   برأبي  السرابق  التعييف إىل أضيف أن اح 

 اجل يرية  تراري   لدراسرات  ع ي عبدال بن سلمان امللك جا  ة على

 الثقررا  اجملررال   املبرردعن حفررل   وفرراز ،هررر1428 العيبيرر 

 .م2013 سن  التعاون جمل  لدول

 ،الثقافيرر  للحيراة  توثيقير   كتر   هري  كتبره  معظر   أن كمرا 

 صردر أ الشربا   رعاير     وجو ه أثناءف ،ابداع صاح  أنه كما

 الفضرل  هولر  ،كتاب را   33) من را  صردر  الري  "بال نا هيه" سلس 

 األمرررري   رأسرر  علرررى الشرربا   رعايرر     ولنؤاملسررر ثرر َّ  اهلل بعررد 

 اإلصرردارات هرريه وجررو    )رحمهه     حينرره   ف ررد بررن فيصررل

 .بال نا من غالي  ألج اء وتارخيي  ثقافي  حياة تيصد الي

 نرررت  ثر   والتعليقرات  للمردخالت  اجملررال نررت   عرا ة  احلقيقر  

 .حملاورنا  لك بعد التعقي 

 ألصررحاب ا  قيؤوهرراأو املرردخالت  ،ال لبررات بعرر   لتيوصرر 

 .اخري  اهلل وج اه 
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 انتخابررات    اتيرر  جتيبرر  يكترراب إىل أشررار حممررد سررتا األ

 علررى ي يررد فيمرراكتررا   بعررده لرري صرردر وقررد ،البلديرر  اجملررال 

 ملدينرر  البلررد  اجمللرر    عمليرر  جتيبرر  وهرري ،صررفح   500)

 أشرار قدو .سرنوات   4)   اجمللر   أعمرال  في را  رصدت الييا 

 أزال وال عضررو أنررا إمنررا أ خلرر ا مل الرري األخرررية االنتخابررات إىل

 أعلررى أيض ررا هررو وملررا ،التجيبرر  السررتميار حتمسرري مرر  بررالتعين

 ف يررونيتلال   ت كرري ولعلرري ،مسررتقباًل رررر اهلل شرراء إن رررر من ررا

 احلرد  إىل أ ت الري  اإلجياءات على حتفظي حين ا   السعو  

 اغتيررررال وراء مرررن  اًلامقررر  وكتبرررر  ،النتخابيررر  ا احلمرررالت  مرررن 

 أن وتعراىل  سربحانه  اهلل نسأل ،الفرتة تلك   البلدي  االنتخابات

 األمانررر    و  اختيرررار    وللمرررواطنن للمرررنظمن  عون رررا  يكرررون

 أن نييرد  ال ،انتخابير    عاير   نعمل ال حنن ،القا م  واالنتخابات

 هريا  يردع   ممن لكن سيرتش  ممن ولس  ،امعين  أحد ا نيش 

 إليره  أشار وما ،فيه واقفن نكون أن جي  الي  الوطي العمل

   أننرا  نردر   وحنرن  .م ر   تاري  هو  اخري  اهلل ج اه) حماضينا

 للمرواطن  ونظامير   وعملير    واقعي   مشارك   أ  احلاضي العصي

 إىل ترؤ    أن را  شرك  ال الق اعرات  بعر      ثلره  مرن  اختيار  

 نسرأل  ،الفرن  أصرحا   على ال ييق  وتق  االستقيار من م يد

 .حيفظنا أن وتعاىل سبحانه اهلل
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 :األسئلة والتعليقات 

 فليتفضرررررل ،فالسرررري  حممرررررد الرررردكتور  هرررررو املعلقررررن  أول

 .مشكور ا

  فالسي حممد /الدكتور :مداخل.  

 الشررركي أقررردم نأ بعرررد األمرررور بعررر    معكررر  سرررأحتدث

 .اثقافي  احياًك شعلي الي  املنتدى وهيا امللتقى هيا لصاح 

 مني متحيك  مدني  مؤسس  القشعمي حممد األستا  :أواًل 

 واأل بررراء املفكررريين عظررر مل صرررديٌق القشرررعمي حممرررد .عيفتررره

 ُخلرررق  اتررره مرررن متجررري  إنسررران القشرررمعي حممرررد . اتَّررروالُك

 .ب ريا  يشر دون  اليروم  نياحلاضي ولعل بيته ألهل ولي  لآلخيين

 وقردرة  الرنف ِ    سرع   اهلل رزقره  قالَخر  إنسران  القشعمي حممد

 ومؤسسرررات .اآلخررريين نفررر  إىل وسرررعي ا والتحمرررل الصررر  علرررى

 هرريا احلرردي  أثرريى ،خالصرر  نفعيرر  مؤسسررات املرردني اجملتمرر 

 أول إنشرررراء منرررري وتعييف ررررا ،املرررردني اجملتمرررر  املؤسسررررات عررررن

 .هر1343 مدني جمل  أو مدني  مؤسس 

 أشررري أنرري إال ،املرردني اجملتمرر  مؤسسررات عررن سررأحتدث أنرا 

 اجملس ر   285) اليروم  اململكر   القشرعمي  حممد األستا   ةسعا

 حتتاج ررا الرري املدنيرر  املؤسسررات مررن اواحررد  يعترر  هرريا امرردني 

 شرار   را ردة  جتيبر   خاضر   السرعو ي   العيبير   اململكر   .البال 
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 امليشررحن مررن كرربري وعررد  ،ناخرر  أآل  405و مليررون في ررا

 ،بالنجراح  مي اجل هلا ش د وطني  تظاهية    ،بلديال ل اواجمل

 القا مرر  امليحلرر    املرريأة مشررارك  ظررل   يكررون أن وننتظرري

 ونؤالشررررر وزارة بررررر تت  مجعيررررر  710) .شرررررأن أكررررر  حررررريا 

 نرررررا    157) ،قررررريآن حتفررررري  مجعيررررر   153) ،االجتماعيررررر 

 مجعيرر   12) ،أ برري نررا    17) ،جتاريرر  غيفرر   47) ،رياضرري

 ملؤسسرراتا هرريه كررل .الفنررون ومجعيرر  الثقافرر  اجلمعيررات بررن

 مؤسسرات  نسرمي ا  جمتمعنرا    املردني  احليا  نم ظل   تعت 

   ولكرن  اسر   بأ  تسمى ،خريي  مجعيات تسمى ،العام النف 

 ،في ررا يشررار  مرردني جمتمرر  مؤسسررات هرري الن ا يرر  احملصررل 

 ن والنراخب  كر   ،املؤسسرات  ب يه كبرية قاعدة هي  ك  هيه

 هتعيشر  ضرار  احل احلريا   إ ارة جمرال    ك  ن واملنتخب ك 

 أشرركيك  واعررد مسررتقبل إىل قررا مون ننرراإ اجلديرردة اململكرر 

   .مجياًل مساء  مساؤك  يكون أن وأمتنى

 .أشي  اأب يا شكي ا

 (إبرياهي   برن  ع ب عبردال  /الردكتور  األسرتا    الندوة مديي 

 .الُعمي 

   الثقرا   نتردى امل صراح   السريف  حممرد  لدكتورل شكي ا

 اململكررر    الثقرررا  ا احلررري   يسررر مون ممرررن وهرررو ،حا رررل
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 عضررو وهررو ،خصوص ررا حا ررل ومن قرر  حا ررل مدينرر  و  عموم ررا

 .السعو ي    اإلنسان ثقاف    فاعل أيض ا

 أسرررتا  املكتوبررر  األسرررئل  بعررر  نأخررري ثررر  أخررريى مداخلررر  

 .مشكور ا تفضل .ي ب  صاح

  ي ب صاح /األستا  :مداخل . 

 .عليك  السالم

 للمجتمر   يالترارخي  الفصل على حممد األستا  أشكي بداي 

 غرري   ورأ  اخل رأ  حيتمرل  صروا   يرأير  أن من لرق  مرن  ،املدني

 اجملتمر   ؛األسرتا   مر   اختلرف   حقيقي أنا ،الصوا  حيتمل خ أ

 املرردني اجملتمرر  ،مجعيررات لرري  مرروا  لرري  هيئررات لرري  املرردني

 يعررري الواحرررد العسررركي  وأن ،العسررركي  عكررر  كلمررر 

 جمتمر   متصاح جمتم  دنيامل اجملتم  ،الديكتاتوري  التسل 

 ،عنردنا  امدني  اجمتمع  شكل  اجلمعيات ،األخي واليأ  اليأ 

 سررن    40) مررن احلجرراز مررن  ئرر ج أنررا أع رريك  واحررد مثررال

  ر  جأزو نأ أر ت الييرا     واأونشر  الييا    ولدوا وال  أو

 احلجرراز مررن تررياك  ،أحررد رحرر  مررا العوا ررل مررن القصرري  مررن

 .وشكي ا مدني  جمتم  هيا هل !احلجاز من ه جوزو

 (الُعمي  ع ي عبدال /الدكتور األستا   :الندوة مديي. 

 شراء  إن ر   قليرل  عرد ب سريجيبك   ييع وأب صاح أستا  شكي ا

 أواًل سرؤاالً  اقريأ  أسرئل   هنرا   ،ي ريح  مرا  بع  على جيي  ر  اهلل
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 مرا  علرى  إلجابر  ا اجلليل حملاضينا أتي  األسئل  من جمموع  ث 

 .مكتوب  ل أسئ أو تعقيب ا طيح

 الفسا  ملكافح  السعو ي  اهليئ  من العوي  موسى  كتور

 إىل موضرررر  مررررن أكثرررري   املتحرررردث أشررررار :يسررررأل "ههررررن ا"

 كرالم  مرن  قيير   وهريا  أعيفه والي  .املدني اجملتم  مؤسسات

 احلردي   مبف وم را  مدني  مؤسسات يوجد ال أنه صاح األستا 

 ومؤسسرر  ،اناإلنسرر حلقرروق الوطنيرر  اجلمعيرر  مؤسسررتن سرروى

 يررريكي مل أنررره كررريلك أعلررر  وفيمرررا ،احلسرررن  للقررردوة سرررعفه

 معلومررات حسرر  هنررا  ف ررل ،املرردني اجملتمرر  ملؤسسررات تنظرري 

 أ  هنرررا  هرررل ،همعلوماتررر حسررر  رمسررري حررريا   أ  حررردثتامل

   .املشيوع هليا لوا   أو تنظي  إصدار   رمسي حيا 

 الُعمي  ع ي عبدال /الدكتور األستا  : ةالندو )مديي. 

 سبق  ما على تعق  أن تييد هل

 (حممرررد برررن يزاقعبررردال برررن حممرررد /األسرررتا   :احملاضررري 

 .القشعمي

 سررنوات مخرر  يمنرر ترردر  النظررام مسررو ة نأ أعرري  الرري 

 للجرران ورفعرر  جلنرر  شرركل  مررا وكررل جلرران وشرركل ،تقييب ررا

 أخرريى مرريًة فأعا وهررا ،علي ررا اختلررف علي ررا للتصرروي  األخرريى



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  340

 سرتا  األ بنردر  يأبر  مر   أحتردث  نر  ك ،تقييب را  سرنوات  أربر   ملدة

 ملوضوع.ا   قليل مني املعمي يمحنعبدال

 مثررل ،كررثري ا عليرره اختلررف املرردني اجملتمرر  تعييررف ولكررن

 عشرري اليجولرر  إىل ال فولرر  مررن :يقررول بعضرر   الشرربا  تعييررف

 بينمررا ، 30) إىل  15) مررن مررثاًل كرريا إىل عشررية مررن سررنوات

 تعييفرات    الي  ييفالتع ،مثاًل  50) إىل الك ول  من يقي 

 ،املردني  اجملتم  اآلن حتى علي ا يتفق ومل علي ا خمتلف كثرية

 يعري  ، أهلير  جبمعيرات  م ال  ، بيقاب م ال  املدني فاجملتم 

 أو اهليئر   قبل من انتخبوا يال اجلمعيات السمك تقشري  كيت

 وال رياضري   ال ،اجملموعر   يشكلون ه  نفس ا احليف  أصحا 

 صررور نررهأ أتصررور أنررا الدولرر  علررى يعتمررد كررل بيرر  أ الو ثقافيرر 

 أتصرور  املردني  اجملتمر   هري  نيداملر  اجملتم  صف  عن من ا ينتفي

 مررن واشرررتاكات ت عات ررا  خررل علررى تعتمررد الرري اجلمعيررات

 مررا مثررل اجملتمرر  فئررات لبقيرر  خرردمات وتقرردم في ررا املشرراركن

 ،سرنوات  قبرل  صرار   يال ال وفان أيام جدة منكوبي   حصل

 نرا  أ هفير  ،كيا أو حيا ق أو ،الييا  اءفقي   صار  يال أو

 هفير  ما جيمع   شيء هفي ما بأعمال نويقومو  ات   من ت وعوا

 في يرر  مسرراعدات أتيترر ،جتررده  أر ت رر  إ ا األقررل علررى تنظرري 

 .أتصور  يال هيا

 .موسى لألستا  شكي ا
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 (الُعمي  ع ي عبدال /الدكتور األستا  :ندوة ال مديي. 

 املردني  اجملتمر   الورقر ؛  وأع يرك  امهأسرأقي  موعر  جم أسئل 

 املدني   أم املدين  إىل بالنسب 

 كمرا  اقريأ  أنا مدني ا  لي  اإلسالمي اجملتم  هل :ان ث سؤال

 .لك وأع يه السؤال جاءني

 .جتي  أن و

 واجملتمر   املردني  اجملتمر   برن  فريق  هنا  هل :الثال  السؤال

 اإلسالمي 

 املدنير   الدولر   برن  الفيق فما ول الد يشكل اجملتم  أن ومبا

 اإلسالمي   وخصوص ا الديني  والدول 

 إسالمي  مدني جمتم  هنا  هل :خام  سؤال

 من ،أسفل إىل أعلى من وجد إن تقسيماته ما :سا   سؤال

 القاعدة  إىل القم 

 اإلسررالمي املرردني اجملتمرر    املرريأة  ور مررا : باالسرر السررؤال

  صوت ا وختي  تظ ي وكيف

 أن فعليرك  ،وج  را  أسر    سربع   اهلل شراء  مرا  صاحبنا أسئل و

 .بعض ا على علقأ أن شئ  وإن ،جتي  وأ  تضي
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 (حممرررد برررن يزاقعبررردال برررن حممرررد /األسرررتا   :احملاضررري 

 .القشعمي

 اآلخريون  قال كما البداي    املدني تم اجمل تعييف  كيت

 ،اُمشريع   لسر   أنرا  ولكرن  عرن    كتر   أو كتبوا ما خالل من

 وأمرررا ،واحررردة هررريه .عليررره اختلرررف مرررا عررري أ أن سرررت ي ا وال

 هري  مرا  ن را أ أتصور هيه اإلسالم والقيي  باملدين  مدين  حكاي 

  لررررك ومرررر  ،ممكررررن من قرررري وسررررؤال حقيقرررر  سررررؤال بوجرررره

 أملانيرا  إىل أمييكا من الغي ب مي عي أ ع ي عبدال الدكتور

 مررري أكثررري اطرررالع سرررع  وعنرررده طويلررر  سرررنوات بيرررن   وعرررا 

 .لك شكي ا أخيى مية لسؤالا فأحيل

 (الُعمي  ع ي عبدال /الدكتور األستا  :ندوة ال مديي. 

 واحلضرارة  ضري  احل سركاني ال التجم  هي املدني  احلقيق 

 مرن  نروع  هري  واملدنير   ،فوضىال وضد داوةبال ضد هي اوتعييف 

   لردينا  كان وإن املعاصية والدول .االجتماعي  حياةلل التنظي 

 قا مرر  املرردني اجملتمرر  مؤسسررات اإلسررالمي  واحلضررارة الترراري 

 والشررام والعررياق مصرري   تالهررا ومررا العباسرري  الدولرر  أيررام منرري

 التجمعرات  حترى  وجتمعرات  منشرورة  ونقابرات  ،وغريهرا  واحلجاز

 جرر ء  نسررمي ا أن إال نسررت ي  ال واجتماعات ررا مات ررااوزع القبليرر 
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 ،أهلررر ا إىل احلقررروق بررري  يقررروم اجتمررراعي نسررري  تكررروين مرررن

 .وغريه التأ ي  يستحق من وبتأ ي 

  امدني  لي  اإلسالمي اجملتم  هل

 ولري  .واملدنير   احلضرارة  أصرل  هو اإلسالمي اجملتم  !قال من

 السررررية خرررالل مرررن املررردني اجملتمررر  بنررراء عرررن مسرررتقل كترررا 

 ،تعلرري  علررى قررا   ،فضررا ل علررى قررا   املرردني اجملتمرر  ،النبويرر 

 أنره  حماضرينا  أشرار  مرا وك .تنظري   على قا   ،حقوق على قا  

 كر   ولريلك  ،األوىل بالدرج  العسكي  اجملتم  عك  يعي

 األوىل بالدرجررر  مدنيررر  حتيكاتنرررا تكرررون برررأن سرررعداء حنرررن

 .عسكيي  حتيكات وليس 

  الديني  والدول  املدني  الدول  بن الفيق ما

 نوشررربي  أننرررا الررربع  يظرررن قرررد ناخررروإ يرررا الدينيررر  الدولررر 

 اإلسررالم ،الوسرر ى العصررور   برراورأو   املوجررو  بررالك نوت

 املصرراح كررل مرر  احلمررد وهلل والرردين احليرراة ،هرريا عررن بعيررد

 شريء  كرل    مقدم  العبا  وحقوق العبا  مصاح بل ،البشيي 

 ، لك وغري الديني  الدرج  على مدني  أشياء عندنا لي  وليلك

 . املص فى إال معصوٌم فينا ولي 
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 كلره  اإلسرالمي  تمر  اجمل إسرالمي   مردني  جمتمر   هنرا   هرل 

 مرية  تارخينرا  قرياءة  عرا ة إ إىل أ عرو  أنرا  ولريلك  ،حضرار   مدني

 .أخيى

 خترري  وكيررف اإلسررالمي املرردني اجملتمرر    املرريأة  ور مررا

  صوت ا

   الصوت على يشد  ومن ،صوت ا قضي  ي ضالق ليس 

 امليأة أما ،األمي هيا   الشيعي  لأل ل  ييج  أن عليه قضايا

  ورها قليل قبل األح ا  سورة   اآليات ع ب   أقيأ فكن 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڭ ۓ ۓ ے ے

              ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 چۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 امليأة بن فيق ال مجيع ا اآليات خيآ إىل ،[35:األح ا ]

 وال ،اليجال صانع  وهي ،اليجال أم هي امليأة إن بل ،واليجل

 ختي  أن   امليأة ع  لي  ك ل يتجاهل أن اإلنسان يست ي 

 عفوي  حا ث  أ كي أن الكيي  أستا   لي وامس  .أنوثت ا عن

   عميها واميأة أمييكا   امل اع  أحد   نف ي كنا

 رر اهلل شاء ما رر املشاي  أحد ومعي اإلف ار لنا تقدم اخلمسينات
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 ونسم  نيى ما نيى كنا ،ف يته على األريا  من واصل توه

 شيئ ا نسم  وال نيى ال وكأننا مكان كل   املوسيقي

 فقال ،الف ور   لنا ةتيكي يقدم فكان جلو نا  ملساست

 أفضل ألي  أوال ها تف ي كان  لو هامليأة هاحلن» بعفويته

 ختدم ملا فامليأة عفوي  كلم  .واهلل  إ «النا  عيال تف ري من

 حلمدا وهلل وحنن هاوخيدم أن أو ،عيب ا فلي  أهل ا أو زوج ا

 .ُنخدم مما أكثي خدمَن

 األمي هيا يدر  والغي  .مشكل  احلمد وهلل عندنا لي  

 هليا نتيج  إال الغي    السكاني والنمو  داعاأل تناقص وما

 هيا أخيت نيأ شيخنا لي وامس  للميأة النظي    لتناقا

 له حممد أستا  أو خواناإل من حدأ كان إ ا ،منك الوق 

 .تعليق

 ع ي عبدال الدكتور/ األستا  الندوة  )مديي :اخلتام كلم 

 .الُعمي  إبياهي  بن

 العشرراء صررالة قبررل معنررا العرراملن أحررد خرروةاإل أحررد عنرردنا

 وصرلى  وتوضرأ  وجراء  ،يسرل   أن يييرد  أنه وقال هند  بأخ فوجئ

 العامرل   عراه  الري   فريح  ف رو  العشراء  قبل سل أ نأ بعد وهو معي

 الصرررالة قبررل  شرر ا تن ال فأن قترره  يصرررلي وقررام  أيض ررا  جررل والي

 مررية الشرر ا تن نن قرره بررأن لرره تررأ ن لعلررك قررالوا خرروةاإل وبعرر 
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 الترأثري  مرن  ئ اشري  في را  ألن احلضرور  بعر   لره  يبار  حتى خيىأ

 .نفسي تأثري هلا وكان كثري ا وجيبناها عليه النفسي

 :عورة امليأة صوت بأن للسؤال بالنسب 

 األمييكير   نسر  بو مدينر     هأن أنسى وال .قناعاته له كل 

 املسرلمات  غرري  مرن  جمموعر   حضريها  شريعي    ورة عندنا كان

 الرردورة ن ايرر  مررن ن فواحرردة يسررتفدن أن علررى حييصررن وكنررا

 أخريت و الستار وراء من الش ا تن وتن قنى سل أ أن أريد قال 

 املسرجد    للحضور بامليكيفون صوت ا أمس  أن وأريد تكل أ

 حررول كررثري ا قرريأت يلرر امسرر  فقالرر  الشرر ا تن تن ررق وهرري

 أنري  هرو  ررر  رأي را  وهريا  ررر  رأيي وأنا اقيأ وأنا سنوات ولي اإلسالم

 دونبررررر  ءورا أر   وأنررررا  الشرررر ا تن  ينلقررررر عررررورة  صرررروتي  أن

 .صوتي اليجال يسم  أن أريد ال امليكيفون

 .القناعرر  هرريه عنرردها جرردتوُو الغرري    نشررأت مرريأةا انظرري

 إىل ومررا والتعلرري  لرر الع   املرريأة بصرروت الشرريعي  األ لرر  لكررن

 يرريون ال علرر أ فيمررا اإلسررالم علمرراء وكررل علما نررا كررل  لررك

   اخلضرروع وهررو اآليرر    ور  مررا إال ،نفرر  فيرره فيمررا التشررد 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ چ القررررررررررول

 :األحررررررررررر ا ] چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  347

 اآلخرررريى األمررررور أمررررا ، منرررر هوالرررري  بررررالقول اخلضرررروع ،[32

 .فتختلف

 وأ كري  حيصره  رأير   ملرا  الصالة قبل الش ا تن ن ق نهأ م 

 عررن حرردي  في ررا يكررون قررد اأحيان رر القصررص هرريه كرران نأ

 .اهلل استغفي لكن اليات

 مييكررررريأل أتررررريج  وكنررررر  الررررردعوة مكاتررررر  أحرررررد   

 بعررد رررر اهلل بررإ ن رررر غرردا فقلرر  يسررل  أن فررأرا  أسررنان استشررار 

 نتضرم  وهرل  قال الشبا  حدأ فيه وكان .أحسن اجلمع  صالة

 مرا  شري   يرا  قرال  ،أضرمن  ال واهلل قلر    غرد  حترى  ثباته أو حياته

   .تتأخي ال امستعد  اليجل  ام

 اهلل. اك وحيَّ ولضيوفنا، حملاضينا الشكي أكير
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   الندوة من ص:  
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   للندوة: الصحفية التغطية من ص 
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