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 تقديم
 

منظومة مؤسسيية فكريية علميية     يكمل "ملتقى أسبار" الحلقة في

أسبار للدراسات والبحوث واإلعيالم" اليذي   مركز تشمل، باإلضافة إليه، "

ومسماه يكشف عن وظائفه، و "منتدى أسيبار   1994أنشيء في العام 

عين ميؤتمر   وهيو عبيارة   ، 2016" الذي أنشيء بيدوره فيي العيام    الدولي

محاضييرات، )فعاليتييه تنمييوي دولييي يعقييد سيينويار، وتسييتمر برامجييه و   

 ، وورش عمل( طوال العام .ولقاءات

فرييدة سيواء   لتقى أسبار" هذا يمثل اليوم تجربة رائدة ومنعتقد أن "و

أنشيء في  ، وهوي طبيعة وجودها وصيغتها المؤسسيةف في نوعها أو

ل ميرة، فيميا نعليم، يسيتطيع مركيز للدراسيات )مركيز        ، فألو2015العام 

 االفتراضيي سياحة لنشياط فكيري ممينه      ( أن يجعل مين الفضياء   أسبار

مثقفار سعوديار هيم   90الي إثرائها حوفعاليته ومستمر يشترك في دعم 

وهم أيضار مين مشيارب   ، أعضاؤه، وينتمون إلى تخصصات علمية متعددة

، جمعهم ميون وإعالميون واقتصاديون وشبابفيهم أكادي، وفكرية متنوعة

 واحد" .شعار واحد هو االلتفاف حول "محبة وطن 

سيرة بسيطة لمجموعة عليى الواتسي،ب،   لقد بدأت فكرة الملتقى ي

وتحّوليت إليى منجيز    وليى مين عمرهيا،    ولكنها تطيورت خيالل السينة األ   

، ولييه نظامييه األساسييي مؤسسييي لييه رؤيتييه، ولييه رسييالته و أهدافييه 

وائحه اإلدارية المنظمة لحركته ونشاطاته، كما تشرف عليى شيؤونه،   ول

إدارة لها مهمات وصالحيات مقننة، وتتكون  ،ضع خططهوتسّير أعماله، وت

مين   وهيئية إشيرافية مين خمسية عشير عضيوار       ،من رئيس، وأمين عام

فية التيي   له ست لجان عاملة تدير نشاطاته وفعاليتيه المختل أعضائه ، و

فيي شيكل كتياب يسيتعرق القضيايا       تقريير شيهري"   من أبرزها إصدار "

 45)صيدرت منيه حتيى ا ن     رالمقررة التي جيرى نقاشيها خيالل الشيه    

، إذ يجية والتنموية المهمة فيي اليبالد  تا( وهي تعال  القضايا اإلستركتابار

، وميا ييدخل   ه على موضوعات التنمية المسيتدامة يركز الملتقى اهتمام

ونهجها وتجلياتها، وقد يلجأ في بعض األحيان  2030في مسارات الرؤية 

ة العربية ت المملكة والمنطقالمتعلقة بسياسا لى مناقشة بعض األمورإ

ب القيرار وللجمهيور عليى    ( متيا  ألصيحا  بشكل عيام . والتقريير )الكتياب   

لنشيير منتجييات  ليكترونييي التفيياعلي الييذي أنشيييء خصيصييار الموقييع اإل

يقيوم بتنزييل   ، ويمكين ألي أحيد أن   قى و تفاعالته، لتعميم الفائيدة الملت
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ئل التواصييل ، كمييا أنشييئت حسييابات علييى وسيياالكتيياب بييال أي مقابييل

باإلضافة إلى قناة خاصة على اليوتييوب  ( والفيسبوكاالجتماعي )تويتر و

، ومين أبيرز فعالييات    ع الفعالييات ألتيي يقيمهيا الملتقيى    توجد بهيا جميي  

الملتقى استضافة وزراء وسفراء و خبراء و مسؤولين للتداول معهم حول 

 .يتم التحضير لها بعناية واهتمام قضايا محددة

 د. إبراهيم بن عبدالعزيز البعيز )جامعة الملك سعود( وهو وقد أعدها 

أكاديمي يجمع بين التخصي  فيي اإلعيالم واالهتميام بتقنييات االتصيال       

والمعلوماتية وتطبيقاتها الثقافية، وهيو أيضيا عضيو  فيي الملتقيى وأحيد       

أعضاء الهيئة اإلشرافية ألكثر من دورة مما يؤهله للجمع بيين المنهجيية   

والمالحظيية والمعايشيية الشخصييية لتجربيية الملتقييى. لييذا     ةاألكاديمييي

أنها دراسية متمييزة وجيديرة بالتقيدير، وال يسيعني إال أن اقيدم        أحسب

ال نعيرف   شكري للدكتور البعييّيز ، فهيو بعمليه هيذا يوثيق لتجربية رائيدة       

تجربة أخرى قد سبقتها، مأسسةر وتنظيميار ومنتجيات واسيتدامة )عمير     

  وات(.الملتقى اليوم أربع سن

، ولمين دعميوا   لمن شياركوا فيي تأسييس هيذه التجربية     شكررا أيضار 

والشكر موصول لمن عملوا في إدارة الملتقى ولجانيه، ولمين    مسيرتها.

  .غادروه مؤقتار أو نهائيا لظروفهمبقوا مخلصين له و لرسالته، ولمن 

اليذين   واإلعيالم  شكررا لزمالئنا في مركيز أسيبار للدراسيات والبحيوث    

 نشاطاته ومنتجاته.دارة المساندة للملتقى ولفعاليته ون بدور اإليقومو

شكررا لمن سيسعدنا بتصفح ميا جياء فيي هيذا الكتياب القييم اليذي        

بمقتضى ما يحدث من مستجدات، كما أننا ننيوي   سنعمل على تحديثه

ليى دعيم   إنجليزية، فقد يكون هناك من سيسيعى  لى اللغة اإلإترجمته 

 أو االقتداء بها.ة وتطويرها .. التجرب

ثيد. فهد العرابي الحار  

 رئيس ملتقى أسبار
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 تمهيد
 

ُيمثِّل الحوار في الشأن العام مصدررا من مصيادر الثيراء الثقيافي فيي     

المجتمييع، وطريقييةر ُمثلييى لتنيياول وفهييم اإلشييكاالت والقضييايا والظييواهر 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ونظررا لمحدودية المساحة المتاحة 

لمؤسسات التعليم والمؤسسات الثقافية ووسائل اإلعالم للقييام بيذلك   

لدور، ظهر في المشهد الثقافي السعودي ظاهرة المنتديات الشخصية ا

التييي يستضيييفها فييي منييازلهم رجييال الفكيير والثقافيية بشييكل دوري      

: "إثنينييية" عبييد -علييى سييبيل المثييال  -)أسييبوعية أو شييهرية(، ومنهييا 

المقصود خوجة، و"ثلوثية" محمد سعيد طيب، و"خميسية" الشيخ حمد 

د المبيارك، وإثنينيية الشييخ عثميان الصيالح،      راشي  د.الجاسر، و"أحديية"  

 وغيرها الكثير.  

وفي أعقاب دخول خدمة اإلنترنت وانتشيارها فيي المملكية، ظهيرت     

منتديات إلكترونية تجمع َمن تربطهم اهتمامات مشيتركة لتبيادل األفكيار    

وا راء والنقاش حولها، وفي ظلِّ الثورة التقنية وما أثمرت عنيه مين تنيام     

ر األجهزة والهواتف الذكية، أضحت منصات التراسيل والتواصيل   في انتشا

االجتماعي قنوات  تنقل رسائَل نصييةر وصيوررا ومقياطع سيمعية ومرئيية،      

وتنوعت لتشمَل الجادَّ والهزلي، والنخبيويَّ المتمييز بفكيره، والشيعبويَّ     

 القائم على اإلثارة والتهويل والشائعات. 

بار للدراسات والبحوث واإلعيالم  في ظل هذه الطفرة، تبنى مركز أس

إلنشياء منصية    WhatsAppمبادرةر غبر مسبوقة لتوظيف تطبيق واتساب 

للحوار في الشأن العام بأسيلوب اتسيم بالجديية العلميية، وفيي مظلية       

نظام نقل ما اعتاد الناس عليه من عفوية وعشوائية فيي النقياش إليى    

صييين عمييل مؤسسييي فييي عييرق ومناقشيية القضييايا بمشيياركة متخص 

أكاديميين وأصيحاب خبيرة وتجربية مهنيية وإداريية فيي القطياعين العيام         

 والخاص. 

باالنضيمام إليى الملتقيى، وتعرَّفيُت      2015سعدُت فيي شيهر أكتيوبر    

على فكرته وآليات عمله، وطريقة إدارته، وبعد عيدة مشياركات ومتابعية    

إليى   ما صدر من تقاريَر شهرية  تتضمن رصدرا موثقرا لميا دار فييه، وصيلتُ   
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قناعة بأن هذه المبادرة جديرٌة بالتوثيق والتعريف بهيا، لتكيون مثالريا لميا     

يمكن أن تسهم بيه تقنييات االتصيال فيي التنميية الثقافيية. ومين هيذه         

فهد العرابي الحارثي مدير مركز أسيبار   د.القناعة اقترحُت على سعادة 

ية عين  للدراسات والبحوث واإلعالم ورئيس الملتقى فكيرَة دراسية وصيف   

؛ لعلهيا  2015عوام األولى منذ بدايته في إبرييل  األالملتقى خالل الثالثة 

تكوُن نيواةر لمزييد مين الدراسيات الكميية والنوعيية لهيذه التجربية، ولميا          

تجسييده ميين نمييوذ  عملييي إلمكانييية االسييتفادة ميين تقنيييات االتصييال  

منتيديات  ومنصات التراسل إليجاد فضاء افتراضي يمثِّيل امتيدادرا جدييدرا لل   

 الثقافية والفكرية، ومن هنا أتت فكرة هذه الدراسة. 

وأودُّ أن أنتهييَز مناسييبة االنتهيياء ميين هييذه الدراسيية ألتقييدَم بالشييكر  

والتقدير للدكتور فهد العرابي الحيارثي؛ لتقبُّليه للفكيرة، وتوجيهيه إلدارة     

العالقات العامة في مركز أسبار للمساعدة في تيوفير بيانيات الدراسية،    

هادي العلياني )مدير العالقات العامة فيي   لي أ.الشكر والتقدير موصول و

مركز أسبار( على جهده وما تمّيز به من دقة وحرص أثناء َجْميع وإدخيال   

البيانات وصبره على كثرة طلباتي واستفساراتي  المتتالية، وال يفوتني 

ا لقياء  أن أذكر بالشكر واالمتنيان األخيوات واألخيوة األفاضيل ممَّين حضيرو      

عرق المسيودة األوليى لهيذه الدراسية لميا تفضَّيُلوا بيه مين مالحظيات          

آميال   و أ.ومقترحات استفدُت منها كثييررا، وهيم: د. الجيازي الشيبيكي،     

خاليد العثميان،    و م.د. حامد الشراري، ود. خالد الرديعيان،   المعلمي، و

عبيداهلل  د.  عبداهلل الضويحي، و أ.ود. خالد بن دهيش، ود. رياق نجم، و

عبداهلل بن ناصير الحميود،    د. د. عبد اهلل بن صالح الحمود، و العساف، و

 ود. مساعد المحيا، ود. نوف الغامدي.

 د. إبراهيم بن عبدالعزيز البعيـّز
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 عن التجربة
 

: بأنه مجموعية عليى تطبييق     1يمكن اختصار التعريف بملتقى أسبار

تضييمُّ أكيياديميين ومثقفييين ومستشييارين   WhatsApp Groupواتسيياب 

ومسييؤولين ميين مختلييف التخصصييات العلمييية، والمسييارات المهنييية،     

والخبرات والتجارب العملية، يشتركون في اهتمامهم بالشأن العام بكيل  

محيياوره السياسييية واالقتصييادية واالجتماعييية واإلعالمييية والتعليمييية،    

وجدوا في تطبيق واتساب فرصيةر  وبأبعاده المحلية واإلقليمية والدولية، و

إلنشيياء منصيية للحييوار وتبييادل الييرأي، ضييمن االلتييزام بقواعييد وإجييراءات  

ثم أصيبح لهيذه المجموعية     تسعى إلى الموضوعية والمنهجية العلمية.

فيما بعد وجودار حسيار ممثالر في لقاءات وندوات وفعاليات أخرى متعيددة  

المعرفية، ومنهيا موقيع     فضالر عين إنشياء منصيات إضيافية للحيوار ونشير      

 إليكترونييي نشييط وحسييابات فييي السوشييال ميييديا )تييويتر وفيسييبوك(  

وسيتضح ذلك بشكل تفصيلي  باإلضافة إلى قناة نشطة على اليوتيوب،

 في مكان الحق من هذه الدراسة.

خالل مناسيبة استضيافها    2015ولدت فكرة المبادرة في شهر إبريل 

دراسية تعاقديية. كيان الهيدف فيي      مركز أسبار لالحتفاء بإنجياز مشيروع   

البداية استمرار التواصل بين أعضاء الفريق العلمي لتلك الدراسة، لكين  

سرعان ما تحوَّلت الفكرة إلى مشروع ثقافي غيير مسيبوف فيي عمليه     

المؤسسي، وبتقرير شهري يتضمن رصيدرا وتوثيقريا لميا تيمَّ مين حيوارات       

 موم عبر شبكة اإلنترنت. ومداوالت للرأي حول قضايا تنموية، ومتا  للع

ترتكز الفكرة األساسية لملتقى أسبار حول "قضية األسبوع"، والتي 

يبدأ الحيوار حولهيا بورقية يكتبهيا أحيد األعضياء، ويليهيا ورقية تعقيبيية أو          

ورقتان يكتبها َميْن ييتمُّ اختييارهم مين األعضياء، يعقيب ذليك فيتح البياب          

للمييداخالت بيي،راء ومعلومييات وتعليقييات تثييري النقيياش حييول القضييية       

حيية ميين مختلييف األبعيياد، وينتهييي الحييوار بمقترحييات وتوصيييات    المطرو

بشأنها. يخصِّ  الملتقى ثماني وأربعين ساعة ُتسمَّى الفترة الحصرية 

                                                           
تفاديريا   2017ميارس   19تم تغيير االسم من "منتدى أسبار" إلى "ملتقى أسيبار" فيي    1

للتعارق مع "منتيدى أسيبار اليدولي" أحيد مشياريع مركيز أسيبار للدراسيات والبحيوث          

 واإلعالم.  
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للحييوار حييول القضييية، تبييدأ ميين السيياعة الواحييدة ظهييررا كييلَّ يييوم أحييد، 

وتستمر إلى الساعة الواحدة ظهَر يوم الثالثاء. تقتصر الميداخالت خيالل   

الحصيرية عليى القضيية، وبعيد انتهائهيا يكيون الوقيت متاحريا         هذه الفترة 

لحوارات ومناقشات ومداخالت سواء حول القضية أو حول أي موضوع آخر 

يشارك به أحد األعضاء، بميا فيي ذليك التعليقيات الجيادة والثريية عليى        

األخبار، وعن األحداث الجاريية. تتحيول األوراف وميا تالهيا مين ميداخالت       

تهت إليه من توصيات إلى سلسلة من التقارير الشهرية ومداوالت وما ان

 متاحة لكل المهتمين واليراغبين فيي االطيالع عليهيا فيي شيكل نسيخ       

، وهي متاحة لصيانع القيرار وللجمهيور    الحقار PDFإلكترونية  ورقية سابقار

 من موقع الملتقى على شبكة اإلنترنت.  وطباعتها ويمكن إنزالها

ن تجربته في الملتقى: "كنُت متخوفريا فيي   ع 2خالد الرديعان د.يقول 

البداية من نمط الحيوار، وخاصية ميا يخي ُّ القضيايا الدينيية والسياسيية        

التي يغلب عليها السجالية المفرطة، إال أنه وبميرور الوقيت، شيعرُت أنَّ    

هناك تقاربرا بيننا، مع اختالفات طفيفية نتسيامح حولهيا طالميا ال تميسُّ      

ممتييازة، مقارنيية  -فييي تقييديري -نييية. مجموعتنيياالثوابييت الدينييية والوط

بمجموعات أخيرى دخليت فيهيا، ثيم انسيحبت منهيا خوفريا مين عواقيب          

الحوار. وأعتقُد أنَّ ما يميز مجموعتنا هذه هو نظامنا الذي وضعناه لضيبط  

الحوار. هذا ساعد كثييررا فيي تقيدُّم الحيوار، وموضيوعيته، وجنوحيه نحيو        

 . 3المصلحة العامة"

على تجربة الملتقى، وهي المعنية بثقافية   4آمال المعلمي أ.وتثني 

الحييوار ونشييره علييى المسييتوى الييوطني، بقولهييا: "وجييدُت فييي هييذا    

)الملتقى( ما نطمح إليه من رقي الحوار، وسمو الغايية، وتفيرُّد األفكيار،    

واحترام قيمة االختالف والتنوُّع. أي أنه لو لم يكين هنياك ضيوابط وهيئية     

دفيية الحييوار، وتقييوِّم المتحيياورين، ولهييا الئحيية تنظيمييية   إشييرافية تييدير 

ومرجعية اتفق عليها المتحاورون؛ لما استمر نجا  هذا الملتقيى ونميوه   

                                                           
خالييد الرديعييان ميين الييرواد المؤسسييين للملتقييى، ومطلييع عيين قييرب علييى كييل       د. 2

مته فيييي إدارة الملتقيييى كيييرئيس للجنييية  الحيييوارات وميييا دار فيهيييا، بحكيييم مسييياه 

 التقارير لمدة عامين.     

"منتديات الحوار الفكري ودورها في التنمية.. ملتقى أسبار أنموذجرا"  التقرير الشهري  3

 . 2018يونيو  – 39رقم 

 آمال المعلمي مساعد أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.  أ. 4
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وتطوُّره يومرا بعد يوم". وترى أنَّ من أهمِّ مقوميات النجيا  فيي الملتقيى     

"التنوُّع فيي الفئية العمريية، والتخصصيات العلميية والتوجُّهيات الفكريية،        

 .5التنوع في المواضيع والقضايا المطروحة"كذلك 

هذه المبادرة جيديرٌة بدراسية وصيفية تعيرِّف بهيا، وبمنهجيية تتجياوز        

نمطييية التقييارير اإلدارييية، ومبنييية علييى قييراءات وتحليييالت إحصييائية        

واستنتاجات تثير أسئلةر أكثر من أن  تقدِّم إجابات. وهذا ما تسعى إلييه  

 هذه الدراسة الوصفية، والتي تم تقسيمها إلى ستة أقسام: 

في قسمها األول بوضع فكرة المبادرة وتطوُّرهيا ضيمن   تبدأ الدراسة  .1

سياف ثقافي يتناول واقع الحوار ومنافذه المتاحية، وتنيامي أهميتيه    

في المشهد الثقافي السعودي، وضمن سياف تقنيي عين تقنييات    

االتصال والمعلوماتية في المجتمع السعودي ومساهمتها في فيتح  

والمؤسسييات  عالميييةقنييوات بديلييه للحييوار لييم تييتمكن الوسييائل اإل

 الرسمية أن تستوعبه. 

يتنيياول القسييم الثيياني اإلجييراءات وا ليييات التييي وردت فييي "نظييام   .2

الملتقييى" و"الئحيية قضييية األسييبوع" والتييي جعلييت فكييرة المبييادرة  

تتحول إلى مشروع ثقافي يقيوم عليى العميل المؤسسيي ويبعيده      

الرسيالة   عن االجتهادات واالرتجالية، حيث تتم اإلشيارة إليى وضيو    

واألهييداف، وتحديييد صييالحيات ومهييام رئاسيية الملتقييى وهيئتييه       

 اإلشرافية، وضوابط الحوار والتعليقات، وما إلى ذلك من تنظيمات.    

يعرق القسم الثالث عضوية الملتقى من حيث شروطها وما يترتيب   .3

عليها من التزامات. كما يقدم عرضا إحصائيًّا للسيمات الديموغرافيية   

حيث التوزيع حسب النوع االجتماعي، والفئات العمرية، لألعضاء من 

والميييؤهالت والتخصصيييات العلميييية، والخبيييرات والتجيييارب المهنيييية 

 واإلدارية.

يقييدم القسييم الرابييع نتييائ  الدراسيية الوصييفية للقضييايا التييي تمَّييت   .4

مناقشُتها والحوار حولها في الملتقى خالل السنوات الثالث األوليى  

رق جيداول إحصيائية بهيذه القضيايا، مصينَّفة      من عمره، حيث تمَّ عي 

حسب مجاالتها ونسبها المئوية، ميع مؤشيرات بمجميوع ومتوسيط     

                                                           
 مرجع سابق  -ي ودورها في التنمية.. ملتقى أسبار أنموذجرا"  "منتديات الحوار الفكر 5



 

 حوار في الفضاء االفتراضي "دراسة وصفية"
 
 

 
14 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

عدد المشاركين فيها، مع اإلشارة إليى أبيرز العنياوين التيي حظييت      

 بنسب أعلى في كل مجال. 

يقدِّم القسم الخيامس نتيائ  الدراسية الوصيفية لسلسيلة التقيارير        .5

تقى خالل السنوات اليثالث األوليى منيذ    الشهرية التي أصدرها المل

بدايته، والتي وصلت إلى سبعة وثالثين تقريررا. يتضمن العيرق هنيا   

حجم هذه التقارير من حيث عيدد صيفحاتها، ومقيدار التفاعيل معهيا      

 من حيث القراءة والتحميل من موقع الملتقى على شبكة اإلنترنت.  

ستنتاجات التيي  تنتهي الدراسة في القسم السادس بالخاتمة واال .6

يمكن الخرو  بها من هذه المبادرة، ومدى أهميتها في تعزيز ثقافية  

الحييوار فييي المجتمييع السييعودي، واألثيير المحتمييل لييه، والمييردود     

  الثقافي والمعرفي على األعضاء.
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 السياق الثقافي والتقني للملتقى:

 الحوار في المجتمع السعودي

بييالوجود اإلنسيياني، فهييو الميينه  الحييوار ظيياهرة اجتماعييية ارتبطييت 

المتبيييع فيييي المجتمعيييات المتحضيييرة لمعالجييية المشييياكل واألزميييات   

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، ليكون البديَل األمثل  عين  

أساليب العنف واإلقصاء واإللغاء، والتي تبيَّن فشلها وعيدم جيدواها فيي    

معطييات   ظيل  الحيوار فيي   والنزاعيات. وتناميت أهميية    معالجة الصراعات

العولمة وتطوُّر تقنيات االتصال؛ مما جعل الثقافيات المحليية عياجزة عين     

ومقاوميية االتصييال والتفاعييل والتييأثر بالثقافييات األخييرى بكييل    االنغييالف

  .6معطياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والحضارية

قيية المجتمعيات   مثل ب –على الرغم مما شهده المجتمع السعودي 

وغيير   7من تشكُّل لتيارات ثقافية وفكرية متعددة، منها الدينيية  –العربية 

، والمعلنية وغيير المعلنية، إال أن الظيروف التاريخيية، والعتبيارات       8الدينية

سياسييية وثقافييية واجتماعييية لييم يكيين الحييوار علييى قائميية األولويييات   

لقياء اليذي نظميه    . وقد تبيَّن ذلك بشكل جلي فيي جلسيات ال  9الوطنية

مركز المليك عبيد العزييز للحيوار اليوطني حيول "واقيع الخطياب الثقيافي          

السعودي وآفاقه المستقبلية"، وقد أشارت إلى ذلك إحدى المشاركات 

فييي اللقيياء بقولهييا: "لييدينا تنييوُّع، ولييدينا تعددييية، ولكيين ال يعنييي وجييود  

إلى المشيهد   التعددية أنها تعدديٌة تستطيع التعبير عن نفسها، أو تصل

الثقييافي السييعودي، وتسييتطيع التييأثير فيييه؛ نظييررا لوجييود كثييير ميين       

 . 10العوائق"

                                                           
الحازمي، خليل بن عبيد، "الحيوار اليوطني ودوره فيي تعزييز األمين اليوطني للمملكية         6

العربية السعودية"، الرياق: مركز الملك عبد العزييز للحيوار اليوطني، الطبعية الثالثية،      

 11، ص 2017

المشو ، خالد عبد اهلل. التييارات الدينيية فيي السيعودية. بييروت: مؤسسية االنتشيار         7

 .2012العربي، 

النابلسي، شاكر. الحداثة والليبرالية معريا عليى الطرييق: السيعودية أنموذجريا. بييروت:        8

 .2011المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ية. مبياردة اإلصيال  العربيي، فبرايير     الشايب، جعفر. إدارة التنوع المذهبي في السعود 9

2013 . 

إدارة الدراسيييات والبحيييوث والنشييير. واقيييع الخطييياب الثقيييافي السيييعودي وآفاقيييه     10

 .   17، ص 2013المستقبلية". الرياق: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 
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لم  –كما في كثير من الدول العربية  –البيئة التشريعية والمؤسسية 

تكن داعمة لثقافة الحيوار وال للمشياركة فيي صينع القيرار، حييث هنياك        

مين حريية التعبيير     الكثير من المعوقات التشريعية واإلجرائيية التيي تحيدُّ   

وفيتح منافييذ وقنيوات للحييوار. وفيي ظييل ضييق المسيياحات المؤسسييية     

للحوار، انتشرت في البلدان العربية ما ُعرف بالصيالونات أو المنتيديات أو   

المجالس األدبية والثقافية الشخصية، وهذه تسيتند عليى إرث تياريخي    

بيي؛ فيي   في الثقافية العربيية، ومنتشيرة ا ن عليى امتيداد اليوطن العر      

، وغيرهيا مين اليبالد    15، والكويت14، ومصر13، ولبنان12، والمغرب11اإلمارات

 العربية.

تعييود البييذرة األولييى لهييذه المجييالس فييي المملكيية إلييى منتصييف     

 16ثالثينيات القرن الماضي، حين قام أدبياء ومثقفيون فيي مكية المكرمية     

بالترتيب لعقيد لقياءات دوريية للحيوار والمناقشية       17وفي المدينة المنورة

، إال أنَّ إرهاصاتها األولى وحضيورها  18حول شؤون األدب والعلم والمعرفة

الواضح في المشهد الثقافي السعودي لم يظهر بشكل ملحوظ ومنتظم 

إال في الثمانينيات، حين وصل عيددها خمسية عشير منتيدى شخصييًّا،      

(، وثلوثية محمد سعيد طيب 1962ي الرياق)ف 19ومن أبرزها: ندوة الوفاء

(، ومنتدى الشيخ محمد بن صيالح باشيراحيل الثقيافي    1975)في جدة 

(، وإثنينية 1982راشد المبارك )في الرياق  د.(، وأحدية 1977)في مكة 

(، وخميسية الشيخ حمد الجاسير  1983عبد المقصود خوجة )في جدة 

                                                           
 29شهالوي، أمييرة، "الصيالونات الثقافيية فيي اإلميارات.. رافعية المعرفية"، الخليي .          11

 . 2016فبراير 

 .2015سبتمبر  2"صالونات المغرب ُتقام في البيوت" العرب.  12

ثقافيية""   مناقشيات  أم اجتماعيية  وجاهية  لبنيان:  في األدبية ريدان، عبير. "الصالونات 13

 https://anbaaonline.com/?p=409256 2016فبراير  17جريدة األنباء اإللكترونية 

حافظ، ميادة، " صالونات القاهرة الثقافية.. أدبية وأحيانرا سياسية"، الشرف األوسيط.   14

 . 2012فبراير  2

 . 2012أغسطس  11خلف، عبد اهلل. "ثقافة المجالس والدواوين". الوطن.  15

 2010يونيو  6األدبية"، المدينة القحطاني، عبد المحسن "المنتديات والصالونات  16

القشعمي، محمد بن عبد الرزاف. "لمحة تاريخية عن المجالس )الصالونات( الثقافية  17

 2008يونييييييييو  3فيييييييي المملكييييييية" موقيييييييع منتيييييييدى الثالثييييييياء الثقيييييييافي 

rtc&id=369&print=1http://www.thulatha.com/?act=a 

كانت ُتسمَّى في المدينة المنورة "قيلية وليلية". القيلية هيي الجلسيات التيي ُتعقيد         18

نهاررا في أحد البساتين، وليلة للجلسات التي ُتعقد مسياء فيي البييوت. وفيي مكية      

 ُعرفت بمسميات، مثل: المركاز، البشكة، المجلس، الدكة. 

 رحمه اهلل.  وفاء للشيخ عبد العزيز الرفاعي، 19

http://www.thulatha.com/?act=artc&id=369&print=1
http://www.thulatha.com/?act=artc&id=369&print=1
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الشيخ عثمان الصالح )في الرياق (، وإثنينية 1984الثقافية )في الرياق 

(، ثم تيوالى انتشيارها ليتجياوز عيددها خمسية وأربعيين مجلسريا        1996

متفرقةر بين كثير من مناطق ومحافظات المملكة، ومنها: منتدى الثالثياء  

(، 2003(، وملتقييى السيييف )فييي حائييل  2002الثقييافي )فييي القطيييف 

 .20(2006وخميسية الموكلي )في جازان 

الثقافية )األسبوعية والشهرية( ترحيبرا من المثقفين  لقيت المجالس

السعوديين؛ ألنها لم تكن مكبَّلة بالتزامات إدارية وبيروقراطية تعاني منها 

المؤسسات الثقافية الرسمية، فقد أضحت هذه المجالس منافيَذ بديلية   

وقنوات مفتوحة إلشباع حاجة المجتمع للحوار ونشر ثقافته، ووجد فيهيا  

 الركيود  الفكيري وغمامية   الجميود  ما ُيسهم في تجاوز "حالية  المثقفون

منها"، فهي بالنسبة لهيم "بوابية واسيعة أتيت فيي الوقيت        التي نعاني

المناسب، لتصحيح المسار واالرتقاء بيأدب الحيوار بيين المثقفيين اليذين      

هم طليعة األمة فيي التنيوير واإلصيال  االجتمياعي واألخالقيي؛ ليتحيرر       

.  21لشيوائب والرواسيب فيي الواقيع اليذي نعيشيه"      المجتمع من بعيض ا 

 بهيذه  ُيطير   لميا  ومتيابعتي  حمد القاضي: "مين خيالل قراءتيي    أ.يقول 

 لمنظومتنا الثقافيية  إضافةر مهمة تشكِّل أنها أرى المنتديات الشخصية،

 بعضها إن واالجتماعي، بل الثقافي بحراكنا وأنها أسهمت واالجتماعية،

األندية األدبية وبعض المؤسسيات الثقافيية؛   ما تقوم به بعض  بعض فاف

  22.وذلك لكثرة حضورها وتنوُّع موضوعاتها"

توحي بدايات ومسيميات هيذه المنتيديات والمجيالس الخاصية بأنهيا       

تقتصر في مواضيعها وحواراتها على قضايا األدب والفكر، لكْن كثيير منهيا   

عليهيا   المس قضايا الشيأن العيام، وبعيض المستضييفين لهيا والقيائمين      

يرون ضرورة مناقشة "مشاكل األمة والسعي لحلها"، ويدركون الخطيوط  

الحمراء وحدود المساحة المتاحة لما يمكن تداوله والحوار حوله، فالكثير 

ميينهم ميين كبييار مسييؤولي الدوليية أو ميين رمييوز المشييهد الثقييافي فييي 

                                                           
خوجة، عبد المقصيود. المنتيديات واألنديية األدبيية فيي المملكية العربيية السيعودية.          20

 . 2009جدة: 

 بلوثة الملسوعين عن الكشف في تسهم األدبية الرويلي، محمد هليل. "الصالونات 21

 .2015مارس  7الجزيرة. باألسماء"، سوى تهتم ال التي المؤسسات بعيدرا عن األدب

القاضيييي، حميييد بييين عبيييد اهلل. المنتيييديات الشخصيييية ودورهيييا بحراكنيييا الثقيييافي    22

 .2015سبتمبر  5واالجتماعي. الجزيرة 
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المملكة. يقول أحمد السديري صاحب ثلوثية السيديري: "إن المجيالس   

ارية والمنابر التي يعبِّر من خاللها المثقف والمواطن، ال تحتيا  إليى   الحو

متابعة ورقابة، فهي تتم في إطار واضح ومعلن للصحافة واإلعالم ومواقع 

اإلنترنت، وتصبُّ في مصيلحة اليوطن وتنميتيه. والقيائمون عليهيا نجحيوا       

خالل السنوات الماضية، فيي السيير بهيا نحيو االتجياه الوسيطي، وهيم        

ات وحريصون على إبداء الفكر السليم والصيحيح، اليذي رآه والة األمير    ثق

 –رحمييه  اهلل  –راشييد المبييارك  د.فييي هييذه الدوليية المباركيية". ويقييول  

صاحب أحدية المبارك: "على مدى اثنين وثالثين عامرا تيم الحيديث فيي    

أمور كثيرة،... مثل هذه الندوات والملتقيات الثقافية ال تحتا  إليى فيرق   

 .23صاية عليها، واألفكار التي ال تنفع ال تضر"و

هييذه المجييالس والمنتييديات الشخصييية تمثِّييل اهتمييام المجتمييع       

السعودي بالحوار ورؤيته ألهميته، لكن العتبيارات سياسيية واجتماعيية    

لم يكن الحوار على قائمة األولويات الرسيمية، حييث ليم يبيدأ االهتميام      

، حين شعرت المملكة بوجود 2003الرسمي بالحوار إال في منتصف عام 

تحييديات تمييسُّ أمنهييا ووحييدتها ومكانتهييا علييى المسييتويين اإلسييالمي 

 والدولي، وتمَّ التوجيه بعقد أول لقاء للحوار الوطني. 

تضمنت الجلسة االفتتاحية للقاء كلمة للملك عبداهلل بن عبيد العزييز   

قييادة وإدراكهيا   )حين كان وليرا للعهد(، تشير إلى حرص ال –رحمه اهلل  –

 : 24ألهمية الحوار ألمن المجتمع وسالمة الدولة، ومما جاء في الكلمة

ما من عاقل عارف باألمور ينكر أن اختالف ا راء وتنوُّع االتجاهات 

وتعدُّد المذاهب أمٌر واقعيٌّ في حياتنا، وطبيعة من طبائع الناس 

الييذين خلقهييم اهلل بعلمييه وحكمتييه علييى فييوارف فييي الفهييم    

إلدراك والفكر، وتعدُّد فيي مشيارب العليم والمعرفية، واخيتالف      وا

في بيئات النشأة والتربية مما تجب مراعاتيه وأخيذه بالحسيبان    

في الدعوة والنصح والحوار؛ مين َثيمَّ توجييه االهتميام للتخفييف      

 من حدة االختالف بالحكمة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. 

                                                           
إبرييل   22"الديوانيات الثقافية الخاصة تسحب البساط مين األنديية األدبيية. الشيرف.      23

2012 

الريياق:  مركز الملك عبيدالعزيز للحيوار اليوطني. اللقياءات الوطنيية للحيوار الفكيري".         24

2006 . 
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 –اهلل من نعمية العليم والمعرفية    بما حباكم  –البد أنكم تدركون 

ما أصبح عليه العالم ا ن من حولنا، وما حدث فيه مين تطيورات   

متسارعة على الصعيد العلمي والتقني... ولعل أبرزها وأشدها 

أثييررا تلييك التييي حييدثت فييي مجيياالت االتصييال واإلعييالم، والتييي  

ساهمت فيي تحوييل العيالم بأسيره إليى قريية واحيدة، يتبيادل         

الرأي كل سكانها في وقت واحد بلغة واحدة أو بلغيات  الحديث و

متعييددة مفهوميية، فتحطمييت أمييام حقييائق العلييم كييل األسييوار  

المنيعة، واخترقت وسيائله خصوصييات كافية المجتمعيات عليى      

اختالف عقائدها وثقافاتها وتقاليدها، وبحكم أننيا جيزء مين هيذا     

فيي   العالم الفسيح ومجتمع من مجتمعاته وال نستطيع العيش

عزلة عنه، وأن حماية اليبالد والميواطنين مين األفكيار المخالفية      

واالتجاهات المؤثرة الضارة لم تعد متاحة بوسائل الحجب والمنع 

كما كانت في السابق؛ فقد أصبحت الحاجة ملحية وماسية ألْن   

نفكر سويرا في نه  أساليب جديدة وطرف مختلفة لحماية ديننا 

ال. وال شك أنكم تتفقيون معيي فيي    ومواطنينا بما هو مجد  وفعَّ

أن أنجع األساليب وأجداها في هذا االتجاه هو اإلقناع ومخاطبة 

العقل، واالسيتعانة بيالمنطق الفكيري فيي إطيار منطيق سيليم        

وحوار هياد  مينظم يرتكيز عليى تبييان الحجية، واحتيرام اليرأي         

 ا خر، وإتاحة الفرصة لتبادل الرأي والمناقشة.

نقلييةر   –رحمييه  اهلل  –عبييد اهلل بيين عبييد العزيييز  تجسِّييد كلميية الملييك

نوعية لالرتقاء بأهمية الحوار في المشهد الثقافي السعودي بكل أبعاده 

السياسية واالجتماعية والفكرية، وجاء ذلك في أعقاب أزمة أمنية ميرت  

بالمجتمع السعودي نتيجة األعمال اإلرهابية التي خلفت خسائر كبييرة  

لكييات، وكييان لهييا تييداعياتها السياسييية واالقتصييادية  فييي األروا  والممت

واالجتماعية الفكرية؛ محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. واستجابةر لما نادى به كثيير  

 لقطيع  األمثيل  من المفكرين وقيادة اليرأي بضيرورة الحيوار "بصيفته الحيل      

 وأنيه الضيمانة األساسيية    وغييرهم،  المتطرفين هؤالء مثل على الطريق

 تبنيت حكومية   فقيد  المجتميع؛  فيي  أبعياده  بجميع األمن مفهوم لترسيخ

 الوطني، وذليك  للحوار طموحرا وطنيًّا مشروعرا السعودية المملكة العربية
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العلميي   بتقيدُّمها  قياس ُي ال أصيبح  المجتمعات رقي وتقدُّم أن منها إيمانرا

 فيي  الحيوار  توظييف  على قدرتها بمدى قاسُي بل فقط، التقني وتطوُّرها

 .25استثناء" دون كافة الوطنية معالجة قضايا

وبنيياء علييى إحييدى توصيييات هييذا اللقيياء بييالتطوير العملييي لفكرتييه،   

وتوسيع دائرة المشاركة فيه ليشمل جميع المستويات ويعيال  مختليف   

الموضوعات؛ فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بين عبيد   

بإنشياء مركيز    هيي 1424الثانيية   جميادى  24بتياريخ   –رحميه اهلل   –العزيز 

الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ليكون النواة األولى لالهتمام الرسمي 

بنشير وتعزيز ثقافية حييوار تقيوم عليى الوسطييية، واالعتييدال، واحتيرام      

التعددية، والتنوُّع في المجتميع السعودي، ولتحقيق هذه الرسالة تبنى 

 : 26المركز  األهداف التالية

   ،ترسيييخ ثقافية الحوار ونشرهيا بييين أفييراد المجتميع بجميع فئاتيه

 بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

  مناقشيية القضايييييا الوطنييية من اجتماعيييية وثقافيييية وسياسيييية

واقتصادييييية وتربويييية وغيرهييا، وطرحهييا ميين خييالل قنييييوات الحييييوار 

 لياته.الفكري وآ

  تشجيييع أفيراد المجتميع ومؤسساتيييه على اإلسهييام والمشاركة

 .في الحوار الوطني

     اإلسهيام في صيياغيية الخطياب اإلسالمي الصيحيح المبنيي عليى

 الوسطيية واالعتدال من خالل الحوار البناء.

     اإلسييهام فييي تييوفير البيئيية المالئميية إلشيياعة ثقافيية الحييوار فييي

 المجتمع.

  إستراتيجية لموضوعات الحوار الوطنيوضع رؤى. 

                                                           
الحازمي، خليل بن عبيد "الحيوار اليوطني ودوره فيي تعزييز األمين اليوطني للمملكية         25

العربية السعودية" الرياق: مركز الملك عبد العزييز للحيوار اليوطني، الطبعية الثالثية،      

 11، ص 2017

 .موقييييع مركييييز الملييييك عبييييد العزيييييز للحييييوار الييييوطني علييييى شييييبكة اإلنترنييييت 26

https://www.kacnd.org/  

https://www.kacnd.org/
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بييذلك دخييل مصييطلح الحييوار قاموسيينا الثقييافي، وأصييبح الحييوار ميين  

، وحرصييت عليييه المؤسسييات   27فييي المملكيية  المفيياهيم اإلصييالحية 

بتبني مبادرات  28التعليمية والثقافية واإلعالمية، حيث سارعت الجامعات

التفياهم ميع    ومشاريع لنشر ثقافة الحوار، ومنها سلسيلة مين ميذكرات   

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تتضمن تنفيذ برام  مشتركة لبناء 

وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والوسطية واالعتدال بين طالب الجامعات.  

 وتوالت نداءات المثقفين لتعزيز هذه الثقافة، حيث كتيب أحيدهم "تعيالوا   

 تفاعلنيا  أو دون قبولنا تحول التي والهواجس المحاذير كل نتجاوز جميعرا

فضائنا الثقافي  في ونؤسس الحوار ومبادراته، مشروعات كل مع الخلَّاف

 عنوان هو يضحي بحيث وديناميته، الحوار فعالية شروط واالجتماعي كل

 . 29حياتنا ووجودنا اإلنساني"

  

                                                           
عبد القادر، علي "ثقافية الحيوار والمجيالس الثقافيية األهليية" موقيع منتيدى الثالثياء          27

  artc&id=364&print=1http://www.thulatha.com/?act=. 2006مايو  24الثقافي. 

التويجري، وفاء بنت حمد. المناخ التنظيمي الداعم لنمو ثقافة الحيوار فيي الجامعيات     28

 م. 2013السعودية. الرياق: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

 م.  2011نوفمبر  15محفوظ، محمد "في معنى الحوار الثقافي" الرياق.  29

http://www.thulatha.com/?act=artc&id=364&print=1
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 تقنيات االتصال في المجتمع السعودي

تقييدُّم المملكيية علييى تؤكييد تقييارير االتحيياد الييدولي لالتصيياالت مييدى 

، حيييث حصييلت 30مؤشييرات التقييدُّم واإلنجيياز نحييو مجتمييع المعلوماتييية  

؛ مميا مّكنهيا مين    6.67المملكة فيي المؤشير العيام عليى تقيدير تجياوز       

دولية شيملها المؤشير، وقيد أّهلهيا       176من بين  54الوصول إلى المركز 

التمكُّن  لذلك المركز مؤشرات انتشار تقنيات االتصال والمعلومات، ومدى

ميين مهييارات اسييتخدامها، ومييدى االسييتخدام الفعلييي لهييا. وكمييا يبييين 

(، تجياوزت المملكية متوسيطات هيذه المؤشيرات عليى       1الشكل رقيم ) 

 المستوى العالمي.

 

كان لدى الدولة رغبٌة وحرص بأن تكون تقنيات االتصاالت والمعلوميات  

ضمن منظومة الخيارات التنموية، وتجسيدت تليك الرغبية والحيرص فيي      

تبنييي سياسييات وإسييتراتيجيات لتقنيييات االتصييال والمعلومييات اتسييمت 

بالوضييو ، ومدعوميية بييإرادة سياسييية قوييية للتنفيييذ، وإشييراك القطيياع    

                                                           
30 International Telecommunication Union "Measuring the Information Society Report 

2017, V1. Geneva. 2017 
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لمملكة إلى أعلى مسيتوى )المسيتوى الرابيع( فيي     الخاص؛ مما أهَّل ا

 مجيال  فيي  النُّضي   مسيتوى  تصنيف اإلسكوا للبلدان العربية مين حييث  

، كمييا وصييلت إلييى   31السياسييات واإلسييتراتيجيات لتقنييية المعلومييات   

المستوى الثالث )هناك أربعة مستويات( فيي تصينيف اإلسيكوا للبليدان     

المعلومات والمعرفة،  إلى النفاذ مجال في النُّض  العربية لتطوُّر مستوى

حيث انتشر النطاف العريض بمعيدالت مرتفعية، وأسيهم فيي اسيتخدام      

واسع االنتشار لإلنترنت، وانخفاق تكاليفها، وتنفييذ مشياريع سياهمت    

. وقيد تجليى ذليك بشيكل واضيح      32في وصول اإلنترنت إلى مناطق نائية

صلت إليها %(، وتلك التي و69على نسب المساكن التي بها حاسب )

%(، كمييا أن مسييتخدمي اإلنترنييت ميين مجمييوع    95خدميية اإلنترنييت ) 

%(، وهي نسب أعلى من تلك المسجلة على المسيتوى  74السكان )

 . 33العالمي وعلى المستوى اإلقليمي في الدول العربية

 

                                                           
اللجنيية االقتصييادية واالجتماعييية لغييرب آسيييا "تقرييير المالمييح اإلقليمييية لمجتمييع        31

". بيييروت: األمييم المتحييدة، 2015 – 2003المعلومييات فييي المنطقيية العربييية للفتييرة  

2016 . 

اللجنيية االقتصييادية واالجتماعييية لغييرب آسيييا "تقرييير المالمييح اإلقليمييية لمجتمييع        32

". بيييروت: األمييم المتحييدة، 2015 – 2003المعلومييات فييي المنطقيية العربييية للفتييرة  

2016 . 

33 International Telecommunication Union "Measuring the Information Society Report 

2017, V2. Geneva. 2017 

المؤشر  

 العام

الوصول  

 إلى التقنية

استخدام  

  التقنية

مهارات  

  االستخدام

6.677.215.657.57   المملكة

5.115.594.265.85 المتوسط العالمي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 (2)الشكل رقم 
 المملكة على مؤشرات مجتمع المعلوماتية



 

 حوار في الفضاء االفتراضي "دراسة وصفية"
 
 

 
24 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

تعدُّ التنافسية في خدمة االتصاالت في السوف السيعودية، مقرونية   

بارتفاع مستوى الدخل والقدرة الشرائية لدى الفرد، من أهيم األسيباب   

الرتفيياع النسييب المتعلقيية بخدميية اإلنترنييت وانتشييارها فييي المجتمييع   

السعودي. حيث ال تصل كلفة خدمة الهياتف النقيال فيي المملكية إليى      

الفرد، في حين تتجاوز التكلفة أربعة أضعاف تليك   % من متوسط دخل1

النسبة على المستويين العربي والعالمي، وكذلك ترتفع التكلفة بمقدار 

يتجاوز الخمسة أضعاف بالنسبة لالشتراك في النطاف العيريض الثابيت،   

 وعشرة أضعاف للنطاف العريض النقال. 

ية بديلية وغيير   فتحت تطبيقات شبكة اإلنترنت منافَذ إعالميية واتصيال  

مسبوقة في كل دول العيالم، والمنطقية العربيية ليسيت مسيتثناة مين       

ذلك. ودخلت مصطلحات ومفاهيم جديدة إلى القاموس اإلعالمي، مثل: 

اإلعييالم الجديييد، واإلعييالم البييديل، وصييحافة المييواطن، وغيرهييا ميين       

المصطلحات التيي تشيير إليى نهايية احتكيار وسيائل اإلعيالم التقليديية         

ي ومنافذ التعبير، حيث أتاحت القنيوات االتصيالية الجدييدة لمتابعيهيا     للرأ

ومستخدميها فرصرا للوصول إلى معلومات وآراء لم تكن متاحة لهيم مين   

قبُل، وأوجيدت لهيم منيابر للتعبيير عين اليرأي ومنصيات للحيوار ليم تكين           

وسائل اإلعالم التقليدية  وال المؤسسات الثقافية الرسمية قادرة عليى  

عابها.  كانت البداية مع غرفة الدردشة وأتيت بعيدها المنتيديات ثيم     استي

المدونات، ووصلت أخيررا إلى شيبكات التواصيل االجتمياعي، والتيي مين      

 أشهرها: تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام، ولينكد إن، وغيرها الكثير. 
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تعدُّ التفاعليية أبيرز إضيافة تمييزت بهيا اإلنترنيت )وميا ارتيبط بهيا مين           

قات( على وسيائل اإلعيالم التقليديية، حييث بيدأت فيي إزالية تليك         تطبي

الفوارف بين االتصال الجمياهيري واالتصيال الشخصيي. فهيذه التفاعليية      

"تمثِّل امتدادرا لالتصيال الشخصيي وتوسييعرا ليه، بحييث يشيتمل عليى        

خواص االتصال الجماهيري من الشيوع واالنتشار، والقدرة على مخاطبة 

طبة ماليين البشير اليذين يمكين لمين يشياء مينهم       شخ  واحد أو مخا

 34التفاعل والتواصل مع المرسل ومشاركته في الموقف االتصالي"

لم يكن المجتمع السعودي بعيدرا عن هذه التغييرات بحكيم المرحلية    

المتقدمة التي وصلت إليها نسب االنتشار لتقنييات االتصيال وتطبيقاتهيا    

أصبح للمنتديات دوٌر الفيٌت للنظير    في المملكة. فمنذ أن دخلت اإلنترنت

ومتنام  في المشهد السعودي، وتجسَّد ذلك فيي ميدى التفاعيل اليذي     

حصلت عليه المنتديات ودورها في تبادل المعلومات وتشكيل ا راء حول 

                                                           
الموسى، حمد "العالقة التفاعلية بين المشاركين في العملية االتصالية عبر اإلعيالم   34

 .2013الجديد" المجلة العربية لإلعالم واالتصال.  العدد التاسع، مايو 
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القضييايا المطروحيية فيهييا. وظهيير فيهييا قييدٌر ملحييوٌظ ميين التبيياين والتنييوُّع 

وديون "المعتيادون عليى الهميس    الفكري والثقافي، فقد وجد فيها السع

فرصييةر نييادرةر للبييو ، فصييرخوا مييع السياسييي وضييده، وانتشييروا علييى    

.  وجياء  35الخريطة الدينية من أول بحر التقديس إلى آخر بحير التيدنيس"  

في دراسة عن هذه المنتديات أنها "تحوَّليت إليى سياحة لليرأي العيام،      

راء والمواقيف، باإلضيافة   يتم عبرها تداول األخبار والتعليق عليها وطر  ا 

إلى تحوُّلها إلى ساحة للحوار والصراع بيين التييارات الفكريية الموجيودة     

فييي المجتمييع". واستشييهدت الدارسيية بوصييف باحييث فرنسييي لهييذه   

المنتديات بأنها "برلمان سعودي حقيقي ليس عليى أعضيائه المبحيرين    

ن سوى اختيار اسم مستعار للمساهمة في نقاش مفتو  حول الشيؤو 

 .36السياسية والدينية واالقتصادية للبالد"

غربييت شييمس المنتييديات لتييأذن بفجيير دخييول منصييات التواصييل        

االجتميياعي، التييي ال تييزال المهيمنيية علييى مشييهد الشييأن العييام بكييل 

تفاصيله وقضاياه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضيية والفنيية   

رائيية المتعيددة، وميا ترتيب     واإلعالمية. وعلى الرغم مين التعريفيات اإلج  

عليها من تباين في أعداد حسابات التواصيل االجتمياعي فيي المنطقية     

العربية، إال أن هناك اتفاقرا عليى ارتفياع نسيبة الحضيور السيعودي فيي       

%( 29أنَّ النسبة الكبرى ) -مثلرا -منصات التواصل االجتماعي، ومن ذلك

بية سعودية، وحصيتها  من الحسابات النشطة على تويتر في الدول العر

% من مجموع التغريدات الصادرة من حسابات 32من التغريدات تجاوزت  

.  كيان هيذا الحضيور الفتريا عليى المسيتويين       37تويتر فيي اليدول العربيية   

المحلي والدولي. كانت النظرة لتويتر عليى المسيتوى المحليي كفضياء     

ل قضيايا  افتراضي في ظلِّ غياب الفضاء العميومي الحقيقيي للحيوار حيو    

. ونظير اإلعيالم اليدولي    38المجتمع ذات الحساسية االجتماعية والدينيية 

لمنصات التوصل االجتماعي في السعودية كوسائل ترفيهية تعوق عين  

                                                           
 . 2005يوليو  16المحارب، سعد "السعوديون في جمهوريات اإلنترنت" المجلة.  35

المشاركين في العملية االتصالية عبر اإلعيالم   الموسى، حمد "العالقة التفاعلية بين 36

 .2013الجديد" المجلة العربية لإلعالم واالتصال.  العدد التاسع، مايو 

37 Salem, Fadi "Arab Social Media Report 2017: 7th Edition" Dubai: 

Mohammed Bin Rashid School of Government.  

 . 2013أكتوبر  18دة صناعة العجلة". عكاظ الغيثي، شتيوي. "حوارات تويتر.. إعا 38
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ُشح المنافذ الترفيهية، وأنها وسائل ستسهم في تغيير اجتمياعي فيي    

 . 39المستقبل المنظور

ي نميورا فيي   فهو من أسرع منصات التواصيل االجتمياع   40أما واتساب

عييدد المسييتخدمين، ففييي السيينوات األربييع األولييى ميين إطييالف هييذا    

التطبيق، وصل المتوسط الشهري لعدد الحسابات النشيطة حول العالم  

ملييون لتيويتر.    54ملييون للفيسيبوك، و   145ملييون مقارنية ب    419إلى 

ونظييررا لسييهولة االسييتخدام، وتعييدُّد اللغييات؛ وصييل المتوسييط الشييهري 

 40رسالة )بين صادرة  وواردة(، و 3500مات الفرد لهذه المنصة الستخدا

. أصبح واتساب على قائمة 41مقاطع فيديو 7رسالة صوتية، و 13صورة، و

منصات التواصل االجتماعي المفضلة فيي العيالم العربيي، حييث تشيير      

% من مسيتخدمي منصيات التواصيل    84نتائ  دراسات مسحية إلى أن 

عربيي ليديهم اشيتراك فيي تطبييق واتسياب،       االجتماعي فيي العيالم ال  

%؛ مميا جعلهيا أعليى دولية     91وترتفع هذه النسبة في السعودية إلى 

 .42في العالم من حيث نسبة مستخدمي واتساب من مجموع السكان

انتشييير الواتسييياب فيييي المجتميييع السيييعودي بمختليييف شيييرائحه  

تصيالية  واهتماماته، وأصبح التراسل من خالله سمةر بارزة في البيئية اال 

في المجتمع السيعودي، وشيملت مضيامينه رسيائل اجتماعيية تحيوي       

التحايييا والتهيياني واألدعييية والمييواعظ والنصييائح الطبييية، باإلضييافة إلييى  

                                                           
39 "Why Saudis are Ardent Social Media Fans" The Economist, 23 March 

2015. 

40 نيه شيبكات اجتماعيية    أيفرف الدراسون لمنصات التواصل االجتماعي بين ميا ُيصينَّف    

Social Networks       مثل: تيويتر، وفيسيبوك، وإنسيتجرام، ويوتييوب، ولينكيد إن؛ و ميا ،

Messaging Applicationsُيصيينَّف بأنييه تطبيقييات التراسييل  التييي تشييمل واتسيياب،  

 وفيسبوك، وماسنجر، وفايبر، ووي تشات. 

41 "WhatsApp Revenue and Usage Statistics (2017)" Business of Apps. 4 May 

2018. http://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/  

Accessed on 28 May 2018.  

42 Share of Population in Selected Countries Who are Active WhatsApp Users 

as of 3r Quarter 2017. Statista. 

https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-

whatsapp-users/ Accessed on 28 May 2018.  

http://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/
https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/
https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/
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المقيياطع الطريفيية المرئييية والمسييموعة وغيرهييا ممييا يييدخل جوانييب     

التسييلية والترفيييه. وبفضييل انتشيياره الواسييع، تنامييت بشييكل متزايييد     

بييات( التييي تجمييع َميين تييربطهم عالقييات أسييرية       المجموعييات )القرو

واجتماعييية أو تجمعهييم قواسييم مهنييية أو اهتمامييات فكرييية وثقافييية،    

وتحولت كثير منهيا إليى محاضين وبيئيات خصيبة لمعلوميات مغلوطية  أو        

 43للشائعات واألخبار المفبركة. وكُثر الحديث عن انتشارها العيش وائيي  

 . 44وسلبياته

 

                                                           
 .2018مارس  10الرياق  ،"التوصية: مجموع واتساب" ،السلطان، عبد الرحمن 43

"، واتساب مجموعات مشاكل أبرز والمناكفة والطقطقة " التعصب ،الشهري، سلمى 44

 .2016فبراير  28الوطن 
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العشييوائية والسييلبية فييي مجموعييات واتسيياب ظهييرت مقابييل هييذه 

مبادرات جادة ومعنية بالشأن العام، منها ما اتسم بالعفويية والبسياطة،   

لكنها تؤكد وتجسِّد مدى حرص المهتمين بالشأن العام عليى  اسيتثمار   

المنتجات التقنية الحديثية فيي تحقييق رسيالتهم ورؤييتهم، ومين ذليك،        

افظة أبيو عيريش بتكيوين مجموعية     مثلرا، مبادرة مجموعة من شباب مح

واتساب بعنوان: "أخبار أبو عريش"، ويتم فيها مناقشة قضايا المحافظية  

المتعلقة بالخيدمات الحكوميية والعميل عليى التواصيل ميع المسيؤولين        

حولها، يحدوهم في ذلك حرصهم على إظهار المحافظة بوجه حضياري،  

الشائعات واألخبيار  والعمل على نشر المعلومات الصحيحة عنها، وتفنيد 

 .45المفبركة

وهناك مبادرات اتسمت بشيء من التنظيم في آليات الحوار واختييار  

التيي  " واإلعيالم  الثقافية  "نخبية  المواضيع وقبول العضوية، مثل مجموعة

عضيويتها مجموعية متجانسية مين      في ، وتضم2013ُّتأسست في مايو 

واراتهم قضيايا  مسؤولين وإعالميين ومثقفين مين الجنسيين، وتتنياول حي    

. وقد 46الشأن العام ومواضيع فكرية وثقافية وفق برنام  أسبوعي محدد

نشرت إدارة المجموعة ما دار فيهيا مين حيوارات خيالل العيام األول فيي       

، تيم إرسياله إليى خيادم الحيرمين الشيريفين       47كتاب بعنوان: "الحصياد" 

بمجلة  وكبار المسؤولين في الدولة، وتم استبدال فكرة الكتاب السنوي

دورية إلكترونية بعنوان: "النخبة"، متيا   منهيا ثالثية أعيداد عليى موقيع       

 . 48المجموعة

وهناك مجموعة أخرى باسيم "قضيايا وطنيية" تأسسيت فيي ميارس       

، وجاء في  مقطع فيديو تعريفي للمجموعة  أنها تسعى "لتقيديم  2015

الراقيية  األفضل لوطننا الغالي وبما يعيين والة أمرنيا مين خيالل الحيوارات      

عضيورا،   240التي تتحول إليى مبيادرات ومشياريع تنمويية"، وأنهيا تضيم        

نيدوة، لكين لييس     131قضية، ونظَّمت ما يربو على  75وتناولت حواراتها 

                                                           
 6"محافظ أبو عيريش لشيباب اليي "واتسياب". عكياظ،       ،شريفي، خالد وهادي حكمي 45

 .2013سبتمبر 

 2014مايو  25الحبيب، عبد الرحمن "مجموعة النخبة". عكاظ.  46

اليوطن.   .الثقفي، نورة. "الحصاد يترجم حوار مجموعة النخبة اإللكتروني إليى مؤليف"   47

 .2015يوليو  28

48 http://alnokhbamag8.wixsite.com/alnokhba  

http://alnokhbamag8.wixsite.com/alnokhba
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عدا ما ُينشر عنها من أخبار  49هناك من توثيق لهذه الحوارات والفعاليات

 . 50على موقع المجموعة

صية التراسيل االجتمياعي    كثيرة هي المجموعيات الحواريية عليى من   

WhatsApp   وبنفس القدر من هذه الكثرة المتنامية ازداد الجيدل حولهيا ،

وحول أهميتها وجدواها.  هناك َمن يرى أنهيا ظياهرة صيحية تغنيي عين      

االجتماع المباشر، وتوفِّر على المشاركين الوقَت والجهد بفضيل التقنيية   

نها تفتح المجال لحوارات وما توفره من تجاوز لحواجز الزمن الجغرافي، وأ

حول قضايا لم يتمكن اإلعالم وال المؤسسات الرسمية وشبه الرسيمية  

 . 51من استيعابها

 وهناك َمن ال يرى فيها إيجابية؛ لكونها تفتقر إلى ما تيوفِّره اللقياءات  

 والهيدف  الرسيالة  وتوصيل واإلقناع المباشرة من خصائ  تتعلق بالتأثير

تطلبيه ميين وقيت للكتابيية، ويتيأخر التعليييق    المنشيود، عييالوة عليى مييا ت  

والمداخلة لسياعات طويلية؛ مميا قيد يترتيب علييه صيعوبة فيي التركييز          

إليصال الفكرة، ويمضون في نظرتهم لهذا الفضياء االفتراضيي بأنيه عبيث     

 . 52وال يتسم بالجدية

لعل في هذه الدراسة ما يسهم في فتح باب للمزيد من الحوار حول 

الحوار االجتماعي في الشأن العام، ويسهم في الرصيد  دور التقنية في 

لتجربيية تبييين ضييرورة تصييحيح مصييطلح اإلعييالم الجديييد ليييعكس الواقييع  

الفعلي والتطبيقي للتقنية الحديثة بأنها قنوات اتصال بديلة وليست كما 

ُيشاع عنها بأنها مجرد تقنيات جديدة. والقيمة المضيافة لهيذه الدراسية    

ة جديدة تؤكد قدرة المجتمع السيعودي عليى التعاميل    أنها  تعرِّف بتجرب

مع التقنية وتطويعها لتكون قنيوات للحيوار االجتمياعي يمكين أن ُتسيه م      

 في الجهود التنموية وتعززها.

  

                                                           
إبرييل   28الجميلي، عبد اهلل "المجموعة الواتسابية الفاعلة: قضايا وطنية". المدينية.   49

2018 

50 https://sa-affairs.com/ 
 

 دور غيياب  فيي  المثقيف  ميالذ  ..اإللكترونيي  الفضياء  "رحابية  ،يوسيف، فيتح اليرحمن    51

 .2015يوليو  1األوسط. "، الشرف الثقافية المؤسسات

 31العوفي، تركي، "حوارات المثقفين عبر اليواتس آب ضيرورة أم فضفضية"، الريياق.      52

 2015مارس 
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 ملتقى أسبار: مأسسة حوار الفضاء االفتراضي

أدرك المؤسسييون للملتقييى منييذ البداييية أهمييية التنظيييم ووضييو     

(، كانيت  2015فيي التقريير األول للملتقيى )إبرييل      الهدف. ووفقرا لما ورد

أول مداخليية لييرئيس الهيئيية اإلشييرافية للملتقييى فييي دورتهييا األولييى     

عبداهلل بن ناصر الحمود  تأكيد "االبتعياد عين كيل ميا لييس ليه عالقية        د.

بالفكر والثقافة، )وعن( العموميات والنكت والمقاطع والصور ذات الدالالت 

التعقيبات المتتالية بعد ذلك تؤكِّد أن يقتصير التيداول    غير الفكرية"، وأتت

على ما كل ما له "طبيعة ثقافيية أو فكريية أو سياسيية نصًّيا أو صيورة"،      

 . 53”، وأن يبقى "النافذة الفكرية المميزة”فقد كانوا يرون الملتقى "نخبويًّا

يمثل الجانب التنظيمي أبرز السمات األساسية لملتقى أسبار، فهو 

أسهم بشكل فاعل في أن يضمن له البقاء واالستمرارية، ويجعيل  الذي 

منه عملرا مؤسسيًّا يبعده عن االجتهيادات االرتجاليية. وتمثيل ذليك فيي      

نظييام الملتقييى ومييا تضييمنه ميين مييوادَّ تيينظِّم الحييوار وتييداول وتبييادل       

المناقشات وا راء في القضايا المطروحة، وكذلك في الالئحية المنظمية   

ضايا وكيفية إدارتها. أسهمت هذه المرتكزات والقواعد اإلدارية الختيار الق

في نجيا  الملتقيى وتمكينيه مين إصيدار ميا يربيو عليى أربعيين تقرييررا،           

قضية في الشأن العيام   200تضمنت رصدرا لحوارات ومناقشات ألكثر من 

بكيييل أبعييياده: السياسيييية، واالقتصيييادية، واالجتماعيييية، والثقافيييية،      

 عالمية، وغيرها من المحاور.  والتعليمية، واإل

اعتمد الملتقى خيالل الشيهر الثياني لبدايتيه نظامريا بعنيوان: "نظيام        

ملتقى أسبار"، وجرت عليه سلسيلة مين التعيديالت والتحسيينات فيي      

منيه   54ضوء التجربة التي مرَّ بها األعضاء، وانتهى إلى آخر نسخة معدلة

د وتسيع ميواد، يبيدأ    .  يتكيون النظيام مين تمهيي    2018في منتصف يولييو  

بتعريفات للمفردات والمصطلحات الواردة فيه، ويستمر في تحديد اإلطار 

العام للملتقى وإدارتيه وعضيويته وآليية عمليه ومنتجاتيه وضيوابط الحيوار        

والردود والتعليقيات، وينتهيي بالميادة التاسيعة حيول دعيم مركيز أسيبار         

 للملتقى ومساندته بما يحتاجه من مكاتب وخدمات. 

                                                           
 . 2015إبريل  –التقرير الشهري األول  53
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الملتقى ليس جمعيةر علميةر أو مهنية أو تنظيمرا ذا شخصية اعتبارية 

مستقلة، بيل هيو أقيرب ميا يكيون إليى مبيادرة للمسيؤولية االجتماعيية          

تبناها مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم لخدمية المجتميع، وذليك    

ضمن السياف العيام لمجيال عمليه وتخصصيه فيي الدراسيات المرتبطية        

فيييي المجييياالت السياسيييية واالقتصيييادية واالجتماعيييية  بُصييينع القيييرار 

واإلعالمية. وتن  المادة التاسيعة فيي نظيام الملتقيى عليى أن "يتييح       

مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم كافة االحتياجات الالزمة ألعضاء 

الملتقى واللجان العاملة فيه وفرف العمل مميا يقيع فيي حيدود أهيداف      

تب وقاعات اجتماع وكل ما يحتياجون إلييه مين    الملتقى، بما يشمل مكا

خدمات". من هذا المنطلق، ومن متطلبات المسيؤوليات المترتبية عليى    

مركز أسبار بإنشاء الملتقى وتوفير الدعم المالي واللوجستي ليه، جياء   

في المادة الرابعة من النظام حقُّ المركز المطلق "في اتخياذ اإلجيراءات   

ةر لمصلحة الملتقيى... وهيو صياحب الملكيية     والقرارات التي يراها محقق

الفكرية لهذا الملتقى ولمنتجاته المختلفة"، ورئييس المركيز هيو رئييس     

 الملتقى والمشرف العام عليه، وله الصالحيات التالية: 

         تعيين رئيس وأعضياء الهيئية اإلشيرافية واألميين العيام وفيق ا ليية

 التي يراها مناسبة.

  وإعادة تشيكيلها قبيل انتهياء ميدتها القانونيية      حل الهيئة اإلشرافية

في حالة عجزها عن القيام بدورها ألي سبب كان، أو تمدييد فتيرة   

 عملها إذا ما رأى ذلك في مصلحة العمل.

 .تمثيل الملتقى أمام الجهات الرسمية المحلية والخارجية 

تشير المادة الثالثة من نظام الملتقى بأن رسالته هي "تكوين فضاء 

ثقييافي اجتميياعي لمناقشيية الموضييوعات الفكرييية والثقافييية       فكييري

والسياسييية واالجتماعييية والتنموييية التييي تهييمُّ المجتمييع السييعودي     

والوطن العربي والعالم". ولتحقيق هذه الرسالة، يسعي الملتقيى إليى   

 األهداف التالية:

 .تعميق المعرفة بمستجدات األحداث وقضايا المجتمع 

 ادل ا راء بين النُّخب الفكرية والثقافية. تعزيز قيم الحوار وتب 

     ،إتاحيية الييرؤى الثقافييية والفكرييية المتخصصيية حييول المسييتجدات

 وتحويلها إلى مادة مرجعية لمن يحتاجها. 

       تقديم توصيات علمية وعمليية للمشيكالت القائمية، وتقيديم بعيض

 المبادرات بشأنها.
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سياسييات يتييولى اإلشييراف علييى الملتقييى ومتابعيية أدائييه ووضييع ال 

العامة له هيئة إشرافية ال يقلُّ عيدد أعضيائها عين تسيعة وال يزييد عين       

. مرَّ على 55خمسة عشر، يختارهم رئيس الملتقى )رئيس مركز أسبار(

الملتقييى منييذ تأسيسييه سييت دورات للهيئيية اإلشييرافية )تييراو  عييدد    

ميين  56ميين أعضيياء الملتقييى   44(، وشييارك فيهييا  13و 9أعضييائها بييين  

 من النساء.  15الرجال، و من 29الجنسين: 

بيَّنت المادة الرابعة من نظام الملتقى اإلجيراءات والترتيبيات لقيرارات    

، ومنهييا: قبييول  57واجتماعييات الهيئيية اإلشييرافية ومهامهييا وصييالحياتها   

ترشيحات وطلبات العضوية في الملتقى، ووضع ضوابط الحيوار وقواعيده،   

يس الهيئيية أو َميين ودراسيية مقترحييات أعضيياء الملتقييى. كمييا يتييولى رئيي

يختاره من األعضاء المتابعة المستمرة للحوار في الملتقى؛ للتأكيد مين   

مييدى االلتييزام بضييوابطه وقواعييده.  للملتقييى أمانيية عاميية يييتم تسييمية 

أعضائها بالتنسيق بين رئيس الملتقى ورئيس الهيئة اإلشرافية واألمين 

 العام. 

عبد اهلل بن  د.كلٌّ من تعاقب على رئاسة الهيئة اإلشرافية للملتقى 

ناصيير الحمييود، أسييتاذ اإلعييالم فييي جامعيية اإلمييام محمييد بيين سييعود    

علي بن  ود.(، 2015اإلسالمية لمدة سبعة أشهر )من إبريل إلى أكتوبر 

صديق الحكميي أسيتاذ عليم الينفس فيي جامعية المليك سيعود لميدة          

عبيداهلل بين    ود.(، 2016إليى ميارس    2015خمسة أشيهر )مين نيوفمبر    

ح الحمود أستاذ االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية صال

(، والمهنيدس خالييد  2016لميدة سيتة أشييهر )مين إبرييل إلييى سيبتمبر      

العثمان رئيس شركة مبادرة السعودية للتنمية لمدة سينة ونصيف )مين    

الجيازي بنيت محميد الشيبيكي      د.(، ثيم  2018إلى ميارس   2016أكتوبر 

. 2018ماعية في جامعة الملك سعود منذ إبريل أستاذة الدراسات االجت

مسياعدة   ة الشيريف ييي فاطم أ. وتولى األمانة العامية للملتقيى كيلٌّ مين    

إليى   2015 إبرييل لمركيز أسيبار لميدة سينة )مين       رئيس مجليس اإلدارة 

دة عييامين )ميين ياهلل الضييويحي اإلعالمييي لمييعبييد أ.ثييم (، 2016مييارس 

 . 2018سمير الزهراني منذ إبريل  أ.و (، 2018إلى مارس  2016مارس 

                                                           
إبرييل   15تحديد مدة الدورة للهيئة اإلشرافية عيام يبيدأ مين     2016في شهر يونيو  تمَّ 55

   .من كل عام

 (. 3الملحق رقم ) –انظر إدارة الملتقى  56

 يمكن االطالع على كل المهام والصالحيات للهيئة اإلشرافية في نظام الملتقى.  57
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تبنيى الملتقيى الئحيية لقضيية األسييبوع، وعليى غيرار مييا تيمَّ لنظييام       

الملتقى، مرَّت الالئحية بعيدة تحسيينات إليى أن وصيلت إليى نسيختها        

. تبدأ الالئحة بمقدمة 58، وهي المعمول بها حاليًّا2017األخيرة في يناير 

االسيتفادة مين أعضياء الملتقيى     تشير إلى أن هدف قضية األسبوع هو 

"بصفتهم نخبية مين المفكيرين والمثقفيين والبياحثين المهتميين بيالفكر        

اإلستراتيجي الوطني التنموي من مختلف التخصصات، والذين يجمعهيم  

الوالء للوطن والرغبة في المساهمة اإليجابية في النهيوق بمجيتمعهم   

 قافيية والسياسيية  القضايا والموضوعات الفكريية والث  مناقشة خالل من

خصوصريا   المملكية والخليي    والتنموية التي تهمُّ واالجتماعية واالقتصادية

 عمومرا".  والعالم العربية والمنطقة

قضيية   بفعاليية  تتكون الالئحة من ست موادَّ تنظِّم الجوانب المتعلقية 

من حيث إطارها العام، ومعايير اختيارها، وآليات عميل الفرييق    األسبوع،

بالترتيب لها. ووفقرا لهذه الالئحية، تقيوم الهيئية اإلشيرافية فيي      المعني 

                                                           
 (.2انظر الملحق ) 58
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أول اجتماع لها بتشيكيل فرييق عميل للقضيية، يضيمُّ رئييس الملتقيى،        

ورئيييس الهيئيية اإلشييرافية، واألمييين العييام، وعضييو أو أكثيير ميين األعضيياء 

 النشطاء والفاعلين في الملتقى. 

قضييية األسييبوع، يتييولى الفريييق مهميية تقييييم المواضيييع المقترحيية ل

واختيييار المناسييب منهييا، وترشيييح الكتَّيياب والمعقبييين ميين بييين أعضيياء  

الملتقى، والتواصل والمتابعة معهم حتى يوم طر  القضية في موعدها. 

يتم اختيار أحد أعضاء الفريق ليكيون "مسيؤول القضيية"، ويتيولى اإلدارة     

لكتابية  التنفيذية للقضية بما فيي ذليك مهمية التواصيل ميع المرشيحين       

الورقة الرئيسة واألوراف التعقيبية من األعضاء أو الضيوف، واإلعيالن عين   

 عناوين القضايا ومواعيدها، ومتابعة َجْمع وتبويب العناوين المقترحة.

القضية قائمةر تشمل ما ال يقل عن ثمان قضايا مقترحة  فريق ُينش ئ

اتهم تكفي لمدة شهرين، مع العمل على حث األعضياء إلرسيال مقترحي   

إلى مسيؤول القضيية )ال ييتم تيداولها فيي الملتقيى(، وييتم اسيتعراق         

أربيع قضيايا    واعتمياد  القائمة في األسيبوع األول مين كيل شيهر الختييار     

 األوراف كتَّياب  محاورهيا وأسيماء   تحدييد واعتمياد   التيالي، ميع    للشيهر 

 الرئيسة والتعقيبية، وَمن سيتولون إدارة الحوار لكل قضية. 

ة معيايير اختييار "قضيية األسيبوع" بيأن تكيون ذات ُبعيد         حددت الالئحي 

وطني إستراتيجي تنموي، مع التفاعل السريع مع المناسبات واألحداث 

ذات األهمية، واالرتباط بالمجتمع والهمِّ الوطني. يقيوم مسيؤول القضيية    

 بإشعار كتَّاب األوراف والمعقبين بالعناوين والمحياور المعتميدة ومواعييد   

اف ونشرها، كما يقوم بنشر اإلعالنات الخاصة بطير  القضيية   تلقي األور

 الكتاب والمحاورين.  وأسماء ومواعيد بدء وانتهاء النقاش

الورقية إليى مسيؤول     بإرسيال مسيودة   الرئيسية  الورقية  كاتيب  يقيوم 

القضيية، لييتم إرسيالها إليى      طير   موعيد  القضيية قبيل أسيبوعين مين    

 خيالل عشيرة أييام. يقيوم     وتسليمهاالمعقبين لكتابة أوراقهم التعقيبية 

ست سياعات،   القضية بالمراجعة السريعة لألوراف المقدمة خالل فريق

 لكاتبهيا  الرجيوع  أو الورقة القرار بإجازة اتخاذ ذلك بعد القضية ولمسؤول

التعقيبات، ييتم   الورقة الرئيسة أو إجازة وعند عدم .لتجويدها وتحسينها

 الشهر.  لذلك يا المعتمدةالقضا بين من بديلة قضية اختيار
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المهنيدس خاليد العثميان مين واقيع تجربتيه كمسيؤول سيابق          يشير

للقضية إلى ضعف تفاعل األعضاء وعدم حرصهم على تقيديم مقترحيات   

لمواضيع قضيية األسيبوع، وأن ميا سيبق وأن قيدَّموه مين مقترحيات ليم         

بة % من مجمل القضايا التي تم تناولها في الملتقى، وأن نس10يتجاوز 

%، مضيفرا أن "النسبة 50المقبول مما يرد منهم من اقتراحات في حدود

العظمى من القضايا التي تمت مناقشتها وضعها أعضياء فرييق القضيية،    

وغالبرا ما نتصيد مواضيع وعناوين قضية األسبوع  من داخل الحيوار اليذي   

يجري حول بعض القضيايا"، مشييررا  إليى أن ليدى فرييق  القضيية عيادة        

مة بعشرة عناوين مقترحة يجري التشياور بيين أعضياء الفرييق عليى      قائ

 تقييمها واعتماد األنسب منها.  

حييددت المييادة الثامنيية فييي نظييام الملتقييى ضييوابط الحييوار والييردود   

 والتعليقات، ومن أهمها: 

        جميييع المشيياركات تكييون باللغيية العربييية، وُيسييتثنى ميين ذلييك

المفهوم، أو عند نقل ن  أو المصطلحات التي تساعد على توضيح 

مقطع مرئي أو مسيموع بلغية أجنبيية، ميع االلتيزام بكتابية تعلييق        

 باللغة العربية يوضِّح الهدف من نشره في الملتقى.

         االبتعاد عين اإلثيارة بكافية أشيكالها، والتشيفي والشيماتة، والنقيد

 الجار ، وإطالف التهم. 

  بأسمائهم.االبتعاد عن التوجُّه إلى الجهات واألفراد 

        التأكيد على أن الهدف من الحيوار فيي الملتقيى هيو الوصيول إليى

أفكييار ورؤى مفيييدة تسييهم فييي تطييوير المجتمييع، بمييا ال يخييالف أو 

 يناقض الثوابت الدينية والسياسية.

   االنفتييا  علييى ا راء المختلفيية واحتييرام ا خييرين بغييض النظيير عيين

اللمييز والتجييريح  ثقافيياتهم أو معتقييداتهم أو مييذاهبهم، وعييدم قبييول

 والقد  بمعّين مهما كان.

  .احترام األعضاء لبعضهم البعض، وإحسان الظن بالجميع 

     عدم مناقشة موضوعات العبادات والمذاهب والمليل واألدييان )مين

زاويتهييا العقدييية والفقهييية المتخصصيية(، مييا لييم تقيير ذلييك الهيئيية    

ت، مع اإلشرافية بضوابط تحددها مع كل موضوع من هذه الموضوعا

 توافر متخصصين في هذا المجال.  
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     ،عدم نشر أو تبني المواقف المسيئة لألدييان والميذاهب والثوابيت

والقبائييل والمنيياطق واألجنيياس، واتبيياع ميينه  علمييي رصييين فييي   

 مناقشة األمور المتعلقة بذلك.

    تجنُّب إسقاط ا يات واألحاديث النبوية على مشياركات األعضياء، أو

الفقهي على  الحكم الحد من سير النقاش، أو توظيف الدين بهدف

المشاركة بحالل أو حرام. وال يحيول ذليك دون االستشيهاد با ييات     

الكريمة واألحاديث الصحيحة في ثنايا النقاش العيام عنيدما يسيو     

 ذلك. 

 .االلتزام بأخالقيات الحوار وبحقوف الملكية الفكرية 

 ُّب الترفيه والميزا ، والُبعيد   االلتزام بالمشاركة الجادة العميقة، وتجن

 عن الشخصنة، والسجاالت الثنائية بين األعضاء.

   كل ما يبديه العضو من مشاركة في الملتقى قابل للنشر في أحيد

أو جميع منتجات الملتقى، ما لم يطليب العضيو غيير ذليك ألسيباب      

 تقتنع بها الهيئة اإلشرافية.

 بموافقة صريحة  عدم نقل مشاركات األعضاء إلى خار  الملتقى إال

 منهم.

   عييدم النقييل للملتقييى ميين منتييديات أو مصييادر أخييرى إال مييع بيييان

 المصدر، ويكون النقل في الحاالت المهمة فقط.                    

   عييدم نشيير الموضييوعات والنصييوص المطوليية، وعنييد الحاجيية لييذلك

 ُيكتفى بوضع رابط الموضوع.

 فراد والمؤسسات.احترام الشخصيات االعتبارية والمعنوية لأل 

 .االبتعاد عن كلِّ ما من شأنه اإلساءة للملتقى أو ألحد أعضائه 

     :ال ُيسيمح توظيييف الملتقيى لمشيياركات ذات طبيعية خاصيية، مثييل

 التهاني، والتعازي، والدعوات الخاصة.

     ال ُيسمح بالترحيب باألعضاء الُجدد أو كاتيب القضيية والمعقبيين إذا

ُيكتفييى بترحيييب رئيييس الهيئيية  كييانوا ميين خييار  الملتقييى، حيييث  

 اإلشرافية.

        ال يجوز نشر مادة تعتبير ملكريا للملتقيى خارجيه إال بموافقية رئييس

 الهيئة اإلشرافية أو رئيس الملتقى.

     ال يجوز استخدام الملتقى لغير أغراضه، مثيل: تعبئية اسيتبانات، أو

 اإلعالنات وغيرها إال بعد تنسيق مسبق مع رئيس الهيئة.  
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التنبيه على المخالفات في المرة األولى بلفت نظر، وفيي حالية   يتم 

التكرار يتم إنذار المخالف ببطاقة صفراء، وعند حصوله على ثالث بطاقات 

صفراء خالل ثالثين يومرا ُيعطى إنذاررا ببطاقة حمراء وُيوقف عن المشاركة 

سياعة. وييتم إعطياء البطاقية      48في نقاشات ومداخالت الملتقى لمدة 

حمراء مباشرة في كل ما هو مخلٌّ بيا داب أو يميسُّ اليدين أو القييادة     ال

السياسية، مع اإليقاف لمدة يقدرها رئيس الهيئة اإلشرافية. يحق لمن 

صدر بحقه لفيت نظير أو إنيذار الكتابية ليرئيس الهيئية اإلشيرافية لعرضيه         

 لتقى.على الهيئة، ويعتبر قرارها نهائيًّا، وُيمنع التظلم على ذلك في الم

( 2018إبريل  – 2017وصل عدد المخالفات للنظام خالل عام )إبريل   

إلى اثنتين وستين مخالفة، منها ثمان وخمسون صدر فيها بطاقات إنذار 

صفراء لثالثين من األعضاء، وأربع صيدر فيهيا بطاقيات إنيذار حميراء ترتيب       

 24عليهييا اإليقيياف ألحييد األعضيياء عيين المشيياركة فييي الملتقييى لمييدة  

اعة، والخييرو  النهييائي لعضييو آخيير لكثييرة مخالفاتييه للنظييام، وعييدم   سيي

 مشاركته في الحوار والنقاش في الملتقى.

 

 (1جدول )

 عدد اإلنذارات التي صدرت خالل عام 

 عدد اإلنذارات عدد األعضاء عدد مرات المخالفة

 13 13 مرة واحدة

 18 9 مرتان

 15 5 ثالث مرات

 12 3 أربع مرات

 58 30 المجموع
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 أعضاء الملتقى

ُتمنح عضوية الملتقى إما بترشيح من أحد األعضياء أو بتقيديم طليب    

للعضوية عن طريق األمين العام، وُتعيرق الترشييحات أو الطلبيات عليى     

الهيئة اإلشرافية، وتتطلب موافقة أغلبية أعضائها، وموافقية المرشيح أو   

 المتقدم على نظام الملتقى. ومن شروط العضوية:    

 ُّع األفق العلمي.موضوعية الطر  وتنو 

   خبرة نوعية في أحد التخصصات التي يستفيد منها المجتمع علميًّيا

 أو مهنيًّا. 

 . سعة األفق وتقبُّل الرأي ا خر واعتدال في الطر 

  .حضور علمي ومصداقية منهجية 

      َّالتزام بالمشاركة الفاعلة في نقاشيات وحيوارات الملتقيى، وإذا مير

ق بيل رئييس الهيئية اإلشيرافية،      شهر دون مشاركة ُيلفت نظُره مين 

وإذا استمر غيابه شهررا آخير ُيعتيَذُر ليه عين االسيتمرار فيي عضيوية        

 الملتقى.

تنتهي العضوية في الملتقى في حالة المغادرة بالرغبية الشخصيية،   

أو إذا صييدر قييرار ميين الهيئيية اإلشييرافية أو ميين رئيسييها أو م يين رئيييس    

الملتقى. وإن رغب من انتهت عضويته الملتقى لمخالفة تعليمات ونظام 

فييي العييودة إلييى الملتقييى، يعييرق طلبييه علييى الهيئيية اإلشييرافية،       

وُيسييتثنى ميين ذلييك َمييْن سييبق وأن نسَّييق مييع رئيييس الهيئيية لتعليييق  

 عضويته لظروف خاصة.
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عييدد أعضيياء الملتقييى ليييس ثابترييا، فهييو متغييير بحكييم االنسييحابات    

وع مين انضيم لعضيوية الملتقيى،     واإلضافات الدورية للعضوية. وصل مجم

عضيورا. عيدد األعضياء     170بما فيي ذليك مين غيادروا فيي وقيت الحيق،        

عنييد بداييية  24مقارنيية بييي  79 –وقييت إعييداد هييذه الدراسيية  –الحيياليين 

 . 2015الملتقى في شهر إبريل 

من شهر  خر. كان العدد  59يختلف عدد َمن يشارك حوارات الملتقى 

ل العشرة األشهر األولى للملتقيى، حيين بيدأ    يسير في تنام  متزايد خال

 69، واستمر العدد في الصيعود ليصيل إليى    2015عضورا في إبريل  24بي 

(، لكنيه بيدأ رحلية هبيوط متتاليية ليبيدأ       2016في التقرير العاشير )ينياير   

بعييدها فييي حاليية ميين التذبييذب، ليكييون المتوسييط الشييهري لعييدد         

%؛ مميا  18ال يتجياوز    60الف، ومعاميل االخيت  47المشاركين فيي الحيوار   

يعني أن هناك حالة من شبه االستقرار في متوسيط عيدد المشياركين    

% مين مجميوع أعضياء    59، ونسيبتهم فيي حيدود    47شهريًّا في حيدود  

 الملتقى. 

لإلعداد لهذه الدراسة، تيمَّ إرسيال اسيتمارة مسيحية إليى كيلِّ َمين        

 120ابقين )أمكين التواصييل معهيم ميين أعضيياء الملتقيى الحيياليين والسيي   

عضورا(؛ لمعرفة أبرز السمات والمعلومات الديموغرافية، والتيي ال يمكين   

اسييتنتاجها ميين التقييارير الشييهرية للملتقييى، مثييل: الفئييات العمرييية،     

والمؤهالت التعليمية، والتخصصات العلمية، والخبرات والمناصب اإلدارية، 

 %. 96ووصلت نسبة االستجابة إلى 

الكبيرى فيي عضيوية الملتقيى، حييث وصيلت        يشكِّل الرجال النسبة

% للنساء، وهذه نسبة ليست مستغربة فيي  29% مقابل 71نسبتهم 

سياف ثقافة المجتمع السعودي، وما يتيحه من دور للمرأة فيي الشيأن   

العام. وقد انعكست هذه النسبة عليى ميدى مشياركة الجنسيين فيي      

الل الثالث حوارات الملتقى. حيث جاء متوسط نسبة مشاركة الرجال خ

% للنساء، 23% مقابل 77السنوات األولى من عمر الملتقى في حدود 

لكن هيذا التيدني النسيبي لمشياركة الميرأة ليم يكين ثابتريا كميا يشيير           

 (.6الشكل رقم )

                                                           
 وفقرا للقائمة التي ترد في التقارير الشهرية للملتقى.  59

ُيحسب معامل االختالف بقسمة االنحراف المعياري على الوسط الحسيابي، ليكيون    60

 مؤشررا على مدى االستقرار والتذبذب للقيم. 
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شهدت نسبة المشاركة النسائية حالة من التذبذبات بوصيولها إليى   

% فيي  12وانخفاضيها إليى   % في الشهر الرابع  من عمر الملتقيى،  25

منتصف السنة الثانية من عمر الملتقى، ثم عاودت النسبة في االرتفاع 

، 24% إال ميرتين: األوليى فيي التقريير     30قليلرا لكنها لم تكسر حاجز الي 

% عليى التيوالي   38% و32، حييث وصيلت إليى    33والثانية في التقريير  

 (.7)انظر الشكل 
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%( فيي  58العمرية لألعضاء، فالنسبة الكبيرى مينهم )   تباينت الفئات

% لميين هييم فييي سيينة 25سيينة( مقابييل  59و 40منتصييف العميير )بييين 

سنة( ليم تتجياوز    40التقاعد أو تجاوزها، في حين أن فئة الشباب )دون 

%. كيان للعمير انعكياٌس واضيٌح عليى تعيدد وتنيوُّع الخبيرات         17نسبتهم 

%( مين المجتميع   31، كثيير مينهم )  والتجارب العمليية ألعضياء الملتقيى   

%( 22األكاديمي، ومنهم من أتى بخبرات وتجارب مين مناصيب قياديية )   

في القطاع الحكومي بجانبيه المدني والعسكري، حيث وصيلت مراتيب   

بعضهم إلى المرتبة الخامسية عشيرة والمرتبية الممتيازة، وللعسيكرين      

إلى مراكز ُصنع  وصلت إلى رتبة عميد ورتبة لواء، ومن األعضاء من وصل

القرار في اإلدارات التنفيذية في القطاع الخاص، وهناك َمن لهم تجيارب  

%(، ومنهم َمن هم أعضاء في 13وحضور واضح في المشهد اإلعالمي )

%( أو 12مجلس الشورى )حاليًّا أو سيابقرا(، أو توليوا مهيامَّ استشياريةر )    

 %(.4يعملون في مهن، كالطب والمحاماة )

 

17% 

58% 

25% 

 (8)شكل 
 عضاء الملتقى حسب الفئة العمريةأتوزيع 

 سنة  وأكبر 60    سنة  59 - 40بين  سنة 40دون 
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؛ مميا يعطيي   61تخصصات العلمية والخبرات العملية لألعضياء تعددت ال

الملتقييى ثييراءر فييي تناولييه للقضييايا. حيييث توزعييت التخصصييات العلمييية  

%، ويليهيا  60بنسيبة   62لألعضاء، وشملت الدراسات والعلوم االجتماعية

%، وتسياوت  13بنسيبة ليم تتجياوز     63وبفارف كبير التخصصات التطبيقية

%، وقرييب منهيا تخصصيات    9بنسيبة   65واإلداريية  64الدراسات اإلنسيانية 

 %.   8بنسبة   66العلوم الطبيعية

تشييكِّل الشييهادات العليييا بييدرجتي الماجسييتير والييدكتوراه النسييبة   

%( من المؤهالت التعليمية ألعضاء الملتقيى، فيي حيين أن    85الكبرى )

%.  وكثيير مينهم   15نسبة الحاصلين على البكالوريوس فقط لم تتجياوز  

%(، 21%( أو مين أوروبيا )  46على ميؤهالت علميية مين أمريكيا )     حصلوا

 %(. 3%( أو من إحدى البالد العربية )31والبقية من داخل المملكة )

 

  

 

  

                                                           
مين أعضياء الملتقيى     120هذه البيانات من نتائ  استمارة مسحية تم إرسيالها إليى    61

 % تقريبرا.  96بقين، وكانت نسبة االستجابة الحاليين والسا

تشمل اإلعالم، وعلم االجتماع والخدمية االجتماعيية، والتربيية والتعلييم، واالقتصياد،       62

 والعلوم السياسية، والشريعة والقانون.

 تشمل الهندسة والحاسب.  63

اريخ، تشمل اللغيات وآدابهيا )العربيية، واإلنجليزيية، والفارسيية(، وعليم الينفس، والتي         64

 والدراسات اإلسالمية.   

 تشمل اإلدارة العامة، وإدارة األعمال، والمحاسبة.  65

 والجيولوجيا.      ،والكيمياء ،والزراعة ،تشمل الطب والعلوم الصحية 66

61% 

13% 

9% 

9% 

8% 

 (9)شكل 
 عضاء الملتقىمجاالت التخصصات العلمية أل

 الدراسات والعلوم االجتماعية  

 التخصصات التطبيقية

 الدراسات اإلنسانية

 التخصصات اإلدارية

 العلوم الطبيعية  
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15% 

22% 

63% 

 (10)شكل 
 عضاء الملتقىالمؤهالت العلمية أل

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس 
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 (2دول )ج
 التخصصات العلمية ألعضاء الملتقى 

 النسبة العدد التخصص

 %23 26 إعالم

 %15 17 علم اجتماع وخدمة اجتماعية

 %11 13 تربية وتعليم

 %9 10 هندسة

 %9 10 إدارة عامة وإدارة أعمال

 %6 7 اقتصاد

 %5 6 طب وعلوم صحية

 %4 5 حاسب وتطبيقاته

 %3 4 علوم سياسية

 %3 4 شريعة / قانون

 %2 2 علم النفس

 %2 2 لغة عربية وآدابها

 %1 1 محاسبة ومالية

 %2 2 أدب إنجليزي

 %1 1 أدب مقارن وفلسفة

 %2 2 تاريخ وآثار قديمة وفنون

 %1 1 لغة فارسية

 %1 1 زراعة

 %1 1 علوم طبيعية )كيمياء، أحياء، جيولوجيا(

 %100 115 المجموع

 

ألنَّ مقر مركز أسبار في مدينة الرياق، والنواة األولى لعضيوية   ونظرار

الملتقى كانت من القاطنين في مدينية الريياق، فقيد أصيحبت النسيبة      

%( من أعضاء الملتقى من سكان مدينة الرياق، لكن تقنيات 90العليا )

االتصال التي اعتمد عليهيا هيذا الملتقيى فيي التواصيل والتراسيل بيين        

بتجاوز الحاجز الجغرافي، حيث ضمَّ الملتقى أعضاءر من أعضائه سمحت 

مييدن مختلفيية فييي المملكيية، منهييا: مكيية المكرميية، وجييدة، والمدينيية    

المنييورة، واألحسيياء، والجبيييل، والمجمعيية، باإلضييافة إلييى ثالثيية أعضيياء  

وينوي الملتقى العمل على زيادة  مقيمين في أوروبا للدراسة أو العمل.

  مدينة الرياق.عدد األعضاء من خار  
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 قضايا الملتقى

يونيييو  –مضييت األشييهر الثالثيية األولييى ميين تجربيية الملتقييى )إبريييل  

( والترتيبييات لقضييية قضييية األسييبوع لييم تكيين متبلييورة بعييد، فقييد  2015

اتسمت في البداية بالعفوية، وغليب عليهيا التعليقيات والحيوارات عليى      

فكرة كتبها أحد األعضاء. لكن األحداث الجارية، أو مداخالت تعقيبية على 

( بدأ تناول القضايا يأخذ شيئرا من التنظيم، 2015في الشهر الرابع )يوليو 

وذلك بتكليف أحد األعضاء بكتابة ورقة في موضوع محيدد ومتفيق علييه    

مسبقرا، وليكون مضمون هذه الورقة هيو موضيوع الحيوار فيي الملتقيى.      

ت فكيرة األوراف التعقيبيية عليى    ( أت2015وبعد ذلك بثالثة أشهر )أكتوبر 

الورقيية الرئيسيية، وتتبيياين أعييداد أوراف التعقيبييات ميين قضييية ألخييرى.    

صيفحات تقريبريا(، ومتوسيط     5كلمية )  972متوسط طول الورقة الرئيسة 

 . 67صفحات تقريبرا( 3كلمة ) 636حجم األوراف التعقيبية 

لتقيى  (، بيدأ الم 2017وبعد مرور عامين على بداية الملتقى )ميارس  

يستضيف متخصصين من خار  الملتقى لكتابة الورقة الرئيسية للقضيية   

أو ورقيية تعقيبيييه حولهييا، وهييؤالء عييادة تييتم استضييافتهم لخبييراتهم        

عبدالرحمن الجضعي  د.وتخصصاتهم العلمية، ومن ذلك، مثلرا: استضافة 

هنيد العتيبيي    ود.، 68للتعقيب على الورقة الرئيسة حول أمن المعلومات

؛ أو 69الورقة الرئيسية حيول السيجينات المرفوضيات مين أسيرهن      لكتابة 

خالييد الفهييد وكيييل وزارة   د.بحكيم عالقيتهم الوظيفييية، مثيل استضيافة     

الزراعة لكتابة الورقة الرئيسة لموضوع القطاع الزراعي ودوره في تنمية 

ضيفة اللقاء ضمن مجموع  تستمر ضيف/ . يستمر /70االقتصاد السعودي

( بالمشاركة في الحوار طيلة الفترة الحصيرية  WhatsApp Groupاللقاء )

 للقضية.

لييم يكيين هنيياك مييدير للحييوار، حيييث تييمَّ االكتفيياء بييرئيس الهيئيية       

اإلشييرافية مراقبرييا لمييا يجييري لضييمان االلتييزام بنظييام الملتقييى، لكيين     

( بييدأ تكليييف 27فييي بداييية السيينة الثالثيية ميين عميير الملتقييى )تقرييير   

                                                           
 تم حساب هذا المتوسط من واقع عينة عشوائية منتظمة لعشرين قضية. 67

 .2017، مارس 24التقرير الشهري 68

 .2017، أغسطس 29التقرير الشهري 69

 .2017، نوفمبر  32التقرير الشهري  70
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بييإدارة الحييوار، ويييتلخ  دوره علييى     أحييد األعضيياء )ميين الجنسييين(   

حييثِّ األعضيياء بالمشيياركة؛ وذلييك بالتنويييه ألهييم مييا جيياء فييي الورقيية     

الرئيسيية واألوراف التعقيبييية، وإثييارة بعييض األسييئلة والتعليقييات التييي     

تسييتحث أصييحاب األوراف )الرئيسيية التعقيبييية( علييى  المزيييد حييول       

فييي الموضييوع،  القضييية، ولبقييية األعضيياء علييى التفاعييل والمشيياركة    

 وبالطبع تنتهي مهمة مدير الحوار بانتهاء الفترة الحصرية للقضية. 

صييدر عيين الملتقييى خييالل األعييوام الثالثيية األولييى ميين عمييره )ميين  

( سييبعة وثالثييون تقريييررا، تتضييمن األوراف    2018إبريييل   - 2015إبريييل 

الرئيسييية والتعقيبيييات وميييداخالت ومناقشيييات األعضييياء حيييول "قضيييية  

التيييي يطرحهيييا الملتقيييى. وصيييل عيييدد القضيييايا التيييي       األسيييبوع" 

قضييية، تناولييت الشييأن العييام ميين خييالل     201تضييمنتها تلييك التقييارير  

أكثيير ميين عشييرين مجالرييا، تتعلييق تقريبرييا بكييل مواضيييع وقضييايا السيياعة 

بييدءرا ميين القضييايا االجتماعييية والسياسييية واإلعالمييية واالقتصييادية،       

لعييالي والبحييث العلمييي، وانتهيياءر    ومييروررا بقضييايا اإلرهيياب والتعليييم ا   

بالعناييييية با ثييييار واألميييياكن التاريخييييية، وترشيييييد المييييياه، وغيرهييييا، 

 (.  3والمبينة في الجدول رقم )

وعلييى الييرغم ميين ذلييك التنييوُّع الواضييح فييي مجيياالت المواضيييع        

التيييي تييييمَّ اختيارهييييا للمناقشيييية أسييييبوعيًّا، إال أن أربعيييية مجيييياالت  

عييالم، والسياسيية( أخييذت النصيييب األكبيير    )المجتمييع، واالقتصيياد، واإل 

 113ميين االهتمييام ميين حيييث عييدد القضييايا التييي وصييل مجموعهييا        

% مييين مجموعييية القضيييايا التيييي تمَّيييت  56قضيييية، بنسيييبة تجييياوزت 

مناقشييتها، وكييذلك ميين حيييث عييدد المشيياركين فيهييا الييذين وصييل        

% ميين مجمييوع َميين شييارك فييي     55بنسييبة  1944مجمييوعهم إلييى  

 الل السنوات الثالث. حوارات الملتقى خ
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 (3جدول )
 إحصائية بمجاالت القضايا التي تناولها الملتقى 

 مرتبة حسب عددها وعدد المشاركين فيها

 المجاالت
 المواضيع

في قضايا  71مجموع المشاركين
 كل مجال

 المتوسط النسبة العدد النسبة عدد 

 17 14.6 517 15.4 31 المجتمع .1

 16 12.8 452 13.9 28 االقتصاد .2

 19 14.2 500 13.4 27 اإلعالم .3

 18 13.4 475 13.4 27 السياسة .4

 17 %55 1944 %56 113 المجموع

 16 8.0 283 9 18 التعليم  .5

 18 8.0 282 8.0 16 التنمية .6

 18 7.2 254 7.0 14 اإلرهاب .7

 23 7.7 272 6.0 12 الثقافة .8

 17 3.4 120 3.5 7 اإلدارة .9

 17 1.4 51 1.5 3 الصحة .10

 20 1.7 61 1.5 3 الرياضة .11

 14 1.2 42 1.5 3 العسكرية .12

 30 1.7 60 1.0 2 الح  .13

 11 0.6 22 1.0 2 القضاء .14

 23 0.7 23 0.5 1 لمعلوماتاأمن  .15

 22 0.6 22 0.5 1 ا ثار .16

 20 0.6 20 0.5 1 البيئة .17

 19 0.5 19 0.5 1 المياه .18

 19 0.5 19 0.5 1 النقل .19

 17 0.5 17 0.5 1 اإلسكان .20

 22 0.6 22 1.0 2 أخرى .21

 18 100 3533 100 201 اإلجمالي

كانت القضايا االجتماعية عليى رأس اهتماميات إدارة الملتقيى، مين     

 31حيث تحديد واختييار قضيية األسيبوع، حييث احتليت المركيز األول بيي        

% من مجموع القضايا(، وكانت كذلك على رأس اهتماميات  15.4قضية )

األعضاء من حيث عدد المشاركين في النقاش والمداخالت بكونهيا فيي   

% مين  14.6مشيارك )  500المشياركين اليذي تجياوز     المركز األول بعيدد 

 مجموع المشاركين(. 

                                                           
المقصييييود هنييييا عييييدد األعضيييياء ممَّيييين شيييياركوا فييييي القضييييية، وليييييس عييييدد    71

 مشاركاتهم/مداخالتهم في الحوار.
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 (4جدول )

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها عناوين القضايا االجتماعية التي ناقشها الملتقى

 م
 عنوان القضية

عدد 
 المشاركين

 38 عمل المرأة.. الواقع والتطلعات.  .1

 35 التحرش الجنسي بالمرأة.  .2

 30 المجتمع السعودي.الطالف في   .3

 27 األعمال التطوعية: الواقع، المعوقات، وآليات التطوير.  .4

 25 المرأة بين الشريعة واألعراف الموروثة.  .5

 25 مخاطر الخلل الديموغرافي في دول الخلي  العربي.  .6

 24 ا داب العامة ودور المباد  والقيم النبيلة في تمثُّلها.  .7

 23 المبالغة بالديات والصلح. -ظاهرة المتاجرة بالدماء   .8

 23 قضية البدون.  .9

 22 العنصرية.. وتأثيراتها على الوحدة الوطنية.  .10

 20 التسول: نظرة حديثة لظاهرة ممتدة.   .11

 17 الجمعيات التعاونية: القطاع المنسي.  .12

 17 السجينات المرفوضات من أسرهن.  .13

 17 وسائلها غاياته"مؤسسات المجتمع المدني العربية: هل أفسدت   .14

 16 العقوبات البديلة للسجن.  .15

 16 قراءة في نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الجديد.  .16

 15 النخبة في المجتمع السعودي، وكيف تتشكل، ودرجة تأثيرها.  .17

 15 ثقافة العمل ودورها في توطين الوظائف.  .18

 12 المخدرات والشباب.  .19

 12 أهم روافد معالجة الفقر.تنظيم الزكاة باعتبارها أحد   .20

 11 المواثيق الدولية المتعلقة بحقوف األشخاص ذوي اإلعاقة.   .21

 10 الفقر والبطالة وظاهرة التستر الوظيفي.  .22

 10 فائض األطعمة.. هدر مالي وسلوك اجتماعي غير مقبول.  .23

 9 حفالت تسليع الفر .  .24

 9 مشاركة المرأة في المحافل الرسمية.  .25

 8 على الضمان االجتماعي.التحايل   .26

 8 .2030المرأة في القطاع السياحي ورؤية   .27

 7 .2030دعم القطاع غير الربحي ورؤية   .28

 6 حال الرجل السعودي والمرأة.  .29

 6 رعاية كبار السن.  .30

 4 هيئة األمر بالمعروف وطرد متسوقة.  .31

 17 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية 
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إلييى تصييدُّر قضييايا المييرأة قائميية المواضيييع   (4يشييير الجييدول رقييم )

االجتماعييية التييي تمَّييت مناقشييتها، ومنهييا: "عمييل المييرأة بييين الواقييع   

والتطلعات"، و"الطالف في المجتميع السيعودي"، و"التحيرش الجنسيي     

بييالمرأة"، و"المييرأة بييين الشييريعة واألعييراف الموروثيية"، و"السييجينات     

أة فيي المحافيل الرسيمية".    المرفوضات من أسرهن"، و"مشياركة المير  

كمييا تناولييت الحييوارات فييي المجييال االجتميياعي قضييايا ثقافيية المجتمييع 

ممثلة في: " ا داب العامة ودور المبياد  والقييم النبيلية فيي تمثُّلهيا"،      

و"العنصرية.. وتأثيراتها على الوحيدة الوطنيية"، و"النُّخبية فيي المجتميع      

ا كيان لقضييايا المجتمييع  السيعودي وكيييف تتشييكل ودرجية تأثيرهييا". كميي  

المدني نصيٌب مين اهتميام الملتقيى سيواء عليى المسيتوى المحليي        

بقراءة نقديية لنظيام الجمعييات والمؤسسيات األهليية الجدييد، أو عليى        

المسييتوى العربييي حييول "مؤسسييات المجتمييع المييدني العربييية: هييل  

 أفسدت وسائلها غاياته""

فييي الملتقييى، حيييث  تنوعييت القضييايا االقتصييادية التييي تييمَّ تناولهييا 

شملت االقتصاد الكلي بيدءرا مين المسيتوى العيالمي، مثيل "مسيتقبل       

االقتصاد العالمي وتأثيراته على المنطقة"، ومروررا بالمستوى اإلقليمي، 

مثل "االقتصاد الخليجي والعربي بين التنيافس والتكاميل"، ووصيولرا إليى     

لنفطيية لتعزييز   المستوى المحليي، مثيل: "البيدائل اإلسيتراتيجية غيير ا     

الييدخل الييوطني"، و"مالمييح االقتصييادي السييعودي فييي ضييوء الميزانييية  

". كميا كيان لالسيتثمار نصييٌب وافيٌر مين االهتميام ضيمن         2016الجديدة 

علييى  -المجياالت االقتصيادية التيي تناولهيا أعضيياء الملتقيى، ومين ذليك       

ميا تيم مناقشيته مين موضيوعات تتعليق بيي: "مقترحيات          -سبيل المثيال 

جيية أوضيياع سييوف األسييهم"، و"الخصخصيية: التحييديات ومتطلبييات  لمعال

النجا  في الواقع الراهن"، و"التحديات التيي تواجيه المنشي،ت الصيغيرة     

والمتوسييطة والناشييئة"، و"صييندوف االسييتثمارات العاميية.. دوره فييي     

التنمييية". وإضييافة إلييى ذلييك، جيياء فييي القضييايا االقتصييادية مناقشيية     

صاد السعودي، مثيل: "معضيلة اإلنتاجيية فيي     إشكاالت يعاني منها االقت

االقتصيياد السييعودي"، و"مسييتقبل الشييركات العائلييية وتأثيرهييا علييى     

االقتصاد المحلي"، و"حمايية المنافسية العادلية ومكافحية االحتكيار"، أو      

قضييايا تتعلييق باالقتصيياد الجزئييي لقطاعييات متخصصيية، مثييل: القطيياع     

 الزراعي، وصناعة المؤتمرات. 
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 إحدى مبادرات مركز أسبار

 (5جدول )

 عناوين القضايا االقتصادية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 م
 عنوان القضية

عدد 

 المشاركين

 31 البدائل اإلستراتيجية غير النفطية لتعزيز الدخل الوطني.   .1

 26 الخصخصة: التحديات ومتطلبات النجا  في الواقع الراهن.  .2

 22 (.٢٠١٦)منتدى أسبار الدولي صناعة المؤتمرات في المملكة   .3

 22 منافسة الحكومة للقطاع الخاص في النشاطات االقتصادية.  .4

 21 مستقبل الشركات العائلية وتأثيرها على االقتصاد المحلي.  .5

 20 أولويات تطوير النظام الضريبي في المملكة.  .6

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. من الهيمنة إلى   .7

 المنافسة.

18 

 18 معضلة اإلنتاجية في االقتصاد السعودي.  .8

 17 التوازن المالي الحكومي.. بناء لمستقبل وطن.  .9

 17 الضرائب وتقنين اإلنفاف األسري.  .10

 16 القطاع الزراعي ودوره في تنمية االقتصاد السعودي.  .11

 16 حماية المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار.  .12

 16 ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع االنتقائية.   .13

 16 قيم اإلنتاجية في العمل.  .14

 15 اإلنتاجية في االقتصاد السعودي.  .15

 15 االقتصاد الخليجي والعربي بين التنافس والتكامل.  .16

 15 التحديات التي تواجه المنش،ت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.  .17

 15 غسل األموال.  .18

 14 المحلي.. توطين العمل واألعمال.المحتوى   .19

 14 حساب المواطن.  .20

 14 صندوف االستثمارات العامة.. دوره في التنمية.  .21

 13 إفالس الشركات... وآثاره االقتصادية واالجتماعية.  .22

 13 .2016مالمح االقتصاد السعودي في ضوء الميزانية الجديدة   .23

 12 المنطقة.مستقبل االقتصاد العالمي وتأثيراته على   .24

 11 مقترحات لمعالجة أوضاع سوف األسهم.  .25

 10 صندوف التقاعد الخاص.  .26

 8 إعادة تكوين الطبقة العاملة السعودية.  .27

 7 تصحيح التشوهات في سوف العمل ومواجهة مشكالت البطالة.  .28

 16 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية 
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السياسييية فييي المرتبيية  اشييتركت القضييايا اإلعالمييية مييع القضييايا   

الثالثيية، حيييث وصييل عييدد القضييايا فييي كييلس ميين المجييال السياسييي     

%(، وتييييراو  عييييدد  13.45قضييييية ) 27والمجييييال اإلعالمييييي إلييييى   

ميين أعضيياء الملتقييى.  يبييدو ميين     500 – 475المشيياركين فيهييا بييين   

( مييدى 6عنيياوين القضييايا فييي مجييال اإلعييالم كمييا فييي الجييدول رقييم ) 

قييى بالصييورة السييلبية عيين المجتمييع السييعودي   اهتمييام أعضيياء الملت

فيي اإلعييالم الخييارجي، وقيد تمثييل ذلييك فييي تصيدر سييتة عنيياوين ميين    

حييييث عيييدد المشييياركين قائمييية القضيييايا اإلعالميييية التيييي تناولهيييا     

الملتقيييى فيييي السييينوات اليييثالث مييين عميييره، مثيييل: "كييييف ُنصيييحِّح  

ار : النظييرة العالمييية تجيياه الوهابييية""، و"صييورة السييعودية فييي الخيي     

المعالجيييية والمواجهيييية"، و"السييييفارات السييييعودية والدبلوماسييييية     

الشيييعبية"، و"تغييييير الخطييياب اإلعالميييي نحيييو الغيييرب"، و"تمثييييل       

اإلعيييييالم األمريكيييييي للميييييرأة السيييييعودية"، و"صيييييورتنا والتواصيييييل  

االجتميياعي عبيير الشييبكات اإللكترونييية". وفييي المقابييل أيضرييا اهييتم       

ن حيييث مناقشيية قضييايا تتنيياول  الملتقييى بقضييايا اإلعييالم المحلييي ميي 

قييييراءات نقدييييية لواقييييع وأداء اإلعييييالم المحلييييي، ومييييدى الحرييييية     

واالسيييتقاللية المتاحييية ليييه، حييييث أخيييذت القضيييايا عنييياوين، مثيييل:    

"اإلعييالم السييعودي ومسييتوى تأهيلييه"، و"إعييالم السييلطة وسييلطة      

اإلعيييالم بيييين التوافيييق والخصيييام"،  و"ترتييييب المملكييية فيييي تقيييارير   

 ة".حرية الصحاف
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 (6جدول )

 عناوين القضايا اإلعالمية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 42 كيف نصحح النظرة العالمية تجاه الوهابية"  .1

 37 صورة السعودية في الخار : المعالجة والمواجهة.  .2

 33 السفارات السعودية والدبلوماسية الشعبية.  .3

 33 تغيير الخطاب اإلعالمي نحو الغرب.  .4

 25 تمثيل اإلعالم األمريكي للمرأة السعودية.  .5

 25 صورتنا والتواصل االجتماعي عبر الشبكات اإللكترونية.  .6

اإلعالم الحربي السعودي ودوره في التغطية اإلعالمية   .7

 لألزمة اليمينة 

23 

 23 اإلعالم السعودي ومستوى تأهيله.  .8

 22 السلطة وسلطة اإلعالم بين التوافق والخصام. إعالم  .9

 22 اإلعالم بين الرسالة واالستثمار.  .10

الصور الذهنية المتبادلة للمجتمع السعودي عبر الشبكات    .11

 االجتماعية 

18 

 17 السينما.. مقاربات ثقافية واقتصادية.  .12

 17 الوسائط الخفية لإلعالم واالتصال: هيمنة األلعاب اإللكترونية.  .13

 –جدلية اإلعالم والدعاية.. على موقع التواصل االجتماعي   .14

 المنافع واألضرار –تويتر 

17 

شبكات التواصل االجتماعي وتعزيز قيم المواطنة.. األساليب   .15

 والوسائل 

17 

 17 مستقبل الصحافة الورقية والكاتب الصحفي.  .16

 17 مقال حصة آل الشيخ.  .17

 16 الصحافة.ترتيب المملكة في تقارير حرية   .18

 14 .2030اإلعالم والتنمية الوطنية في ضوء الرؤية   .19

 13 مسلسل سيلفي الرمضاني.  .20

 12 اإلعالم الخارجي؛ اإلشكاالت والحلول.  .21

 11 متتالية التسارع في بيئة االتصال اإللكتروني.  .22

 7 اإلعالم وعاصفة الحزم.  .23

 7 ثأر نجران.  .24

 5 الصحافة المحلية والمتلقي.  .25

 5 الصحافة. حرية  .26

 5 قناة الميادين بين العرابي واألمير.  .27

 19 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية 
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توزعت القضايا السياسية التي ناقشها الملتقى على عيدة محياور،   

أخذت العالقات السيعودية األمريكيية النصييب األكبير منهيا، حييث تميت        

عليى سيبيل المثييال:   مناقشية هيذا المحيور فييي ثمياني قضيايا، منهييا،      

"الزيارة الملكية إلى أمريكا وعاصفة الحزم السياسية"، و"زييارة اليرئيس   

األمريكي للسعودية والقمم اليثالث"، و"العالقيات السيعودية األمريكيية:     

نظرة مستقبلية"، و"مستقبل جاسيتا والعالقيات السيعودية األمريكيية".     

تيي تميت تناولهيا فيي     وتال ذلك األوضاع السياسية في الدول العربيية ال 

سييت قضييايا شييملت: "مسييتقبل سييوريا وانعكاسيياته الجيوسياسييية     

واألمنييية"، و"التقييارب السييعودي العراقييي"، و"الدوليية العربييية المعاصييرة 

ومشكالت الجماعات والطوائف". كما أخذت القضايا السياسية اإلقليمية 

قاشات نصيبها من اهتمام الملتقى، والتي تركزت على إيران من خالل ن

عن: "االتفاف النووي بين إيران والغرب"،" ومصادر تهديدات أمين الخليي    

في ظل التجاذبات اإلقليمية والدولية"، و"مسيتقبل العالقيات بيين إييران     

ودول مجلس التعاون". أما القضايا السياسية على المسيتوى المحليي   

"، فقييد تناولييت "االنتخابييات البلدييية"، و"فييرص تعزيييز الوحييدة الوطنييية     

و"واألمن الوطني في ظل المتغيرات الدولية". وكان لإلسالم السياسي 

نصيبه مين النقياش، حييث تيم تناوليه ميرة بعنيوان: "مسيتقبل الخطياب          

الييديني فييي ظييل المتغيييرات اإلقليمييية والدولييية"، ومييرة ثانييية بعنييوان:  

"العالقة بين الدين والدولية"، وميرة ثالثية بعنيوان: "اإلخيوان المسيلمون       

 ديموقراطية".وال
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 إحدى مبادرات مركز أسبار

 (7جدول )

 عناوين القضايا السياسية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 36 االنتخابات البلدية.  .1

مستقبل الخطاب الديني في ظل المتغيرات اإلقليمية   .2

 والدولية.

36 

 33 ”.السياسية عاصفة الحزم“الزيارة الملكية إلى أمريكا   .3

 31 فرص تعزيز الوحدة الوطنية.  .4

 29 زيارة الرئيس األمريكي للسعودية والقمم الثالث.  .5

 27 العالقات السعودية األمريكية: نظرة مستقبلية.  .6

 26 االتفاف النووي بين إيران والغرب.  .7

مصادر تهديد أمن الخلي  في ظل التجاذبات اإلقليمية   .8

 والدولية.

26 

 23 الوطني في ظل المتغيرات الدولية.األمن   .9

 21 مستقبل سوريا وانعكاساته الجيوسياسية واألمنية.  .10

 20 التقارب السعودي العراقي.  .11

مستقبل العالقة بين إيران ودول مجلس التعاون لدول   .12

 الخلي .

20 

 17 وفاة صاحب السمو الملكي األمير سعود الفيصل.  .13

 15 االنتخابات التركية واإلقليم.  .14

 14 مستقبل جاستا والعالقات السعودية األمريكية.  .15

 13 إيران والجوار: بين انتقامات العرف وخصومة المذهب.  .16

 13 الدولة العربية المعاصرة ومشكالت الجماعات والطوائف.  .17

المنظمات اإلقليمية والدولية ودورها في خدمة القضايا   .18

 الدولية.

13 

 12 العالقة بين الدين والدولة.  .19

 10 اإلخوان المسلمون والديمقراطية.  .20

 10 قراءات في أبعاد القمة العربية الالتينية.  .21

والمحيط  2030شركاء الرؤية  -جولة ولي العهد   .22

 الجيوسياسي. 

8 

 7 مجلس الشورى ونظام الوحدة الوطنية.  .23

 5 مستقبل اليمن القبائل.  .24

 4 قمة كامب ديفيد ونتائجها.  .25

 3 أمريكا والخلي .  .26

 3 موقف ُعمان والخلي .  .27

 18 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية  
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توزعت بقية المواضيع على مجاالت تتعلق بالشأن المحلي بشكل   

أساسي، وتتناول التعليم، والتنميية، والثقافية، واإلدارة. تميت مناقشية     

التعليم في ثماني عشرة قضية، تركزت بشكل أساسي عليى التعلييم   

العالي من عدة محياور تناوليت الجامعيات الحكوميية واألهليية، والبحيث       

نب التنظيمية واإلدارية المتعلقية بالملحقييات واالبتعياث.    العلمي، والجوا

أما التعليم العام فقد تم تناوله في خمسية حيوارات ناقشيت خصخصية     

التعليييم، وجاذبييية البيئيية المدرسييية، ورؤييية استشييرافية لمسييتقبل      

التعليييم، وواقييع اإلدارة التربوييية والنظييرة المسييتقبلية لهييا، والمنيياه      

 وتطويرها. 

 (8جدول )

 عناوين القضايا التعليمية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 28 الجامعات السعودية بين المطرقة والسندان.  .1

 28 الالئحة التنظيمية لتجنيس الكفاءات العلمية العربية.   .2

دور المتخصصين االجتماعيين في معالجة القضايا   .3

 المصاحبة. 

27 

 23 خصخصة التعليم: الضرر والضرورة.  .4

 23 لماذا ال يحب أبناؤنا المدرسة" وكيف نجعلها بيئة جاذبة"  .5

 22 التعليم العالي األهلي.. داعم لتنمية حقيقية.  .6

 17 التعليم في المملكة.. رؤية استشرافية.  .7

 16 العلمي في الجامعات ومراكز البحوث الحكومية.البحث   .8

 16 التعليم العالي بين الكم والكيف.  .9

 16 قراءة في نظام الجامعات الجديد.  .10

 13 سياسة االبتعاث وعالقتها بالتنمية.  .11

 13 واقع اإلدارة التربوية والنظرة المستقبلية لها.   .12

 10 البحث والتطوير: مفتا  التقدم االقتصادي.  .13

 8 المناه  الدراسية وتطويرها.  .14

 7 الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.  .15

 6 عمل الملحقيات الثقافية واالبتعاث.  .16

 5  .المؤسسات األكاديمية ورسائل الدراسات العليا  .17

 think tank. 5مراكز بحوث الي  .18

 15 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية  
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صدى واضيٌح عليى حيوارات الملتقيى، وقيد       2030كان لرؤية المملكة 

تجسَّييد ذلييك فييي عييدد القضييايا التييي المسييتها بشييكل مباشيير، حيييث  

( لمناقشة رؤية المملكة 16من  7خصَّصت تقريبرا نصف القضايا التنموية )

مين عيدة زواييا، شيملت مواضييع تحيت         2020وبرنام  التحوُّل اليوطني  

وار المجتمعي حول برنام  التحوُّل الوطني"، و"المرأة عناوين، مثل: "الح

"، و " تجسيير الفجيوة بيين    2030في رؤيية المملكية العربيية السيعودية     

: 2030اهتمامييات الشييباب ومتطلبييات تحقيييق رؤييية المملكيية"، و"رؤييية  

". 2030تحوُّل النظم واإلدارة أم تحوُّل المجتمع""، و"الحوكمة فيي رؤيية   

نمويية األخيرى بيين مناقشية جوانيب تنمويية محيددة        توزعت القضيايا الت 

تتعلق بتكافؤ التنمية بيين منياطق المملكية، واحتياجيات مكية المكرمية       

التنموية، والسلوك اإلنساني والعمران وضرورات التنمية، وأهمية العليم  

واالبتكييار لمسييتقبل المملكيية، وكييذلك الييذكاء االصييطناعي وأثييره علييى  

 التنمية.  

 (9جدول )

 ن القضايا التنموية التي ناقشها الملتقىعناوي

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 27 الحوار المجتمعي حول برنام  التحوُّل الوطني.  .1

 26 تكافؤ التنمية بين مناطق المملكة.  .2

 25 .2020برنام  التحول الوطني   .3

 20 2030المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية   .4

 20 االبتكارات مستقبل التنمية.  .5

 20 السلوك اإلنساني والعمران وضرورات التنمية.  .6

 19 تجسير الفجوة بين اهتمامات الشباب ومتطلبات رؤية المملكة.  .7

 18 : تحوُّل النظم واإلدارة أم تحوُّل المجتمع"2030رؤية   .8

 17 وقت لوكالة الفضاء السعودية"أما جاء   .9

 17 الذكاء االصطناعي وأثره على التنمية.  .10

 16 احتياجات مكة المكرمة التنموية.  .11

 15 .2030الحوكمة في رؤية   .12

 13 قراءة تحليلية لمقابلة األمير محمد بن سلمان.   .13

 11 الشباب واإلبداع.. من أين نبدأ"  .14

 10 لجان التنمية االجتماعية والدور المحلي المنوط بها.   .15

 8 من وجهة نظر شباب منتدى أسبار. 2015العام   .16

 18 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية 
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اإلرهيياب ظيياهرة العصيير، ولهييا الكثييير ميين التييداعيات السياسييية        

واالقتصييادية واالجتماعييية علييى المسييتويين المحلييي والييدولي. ونظييررا  

للجيييدليات والمنطلقيييات الدينيييية التيييي تيييدعيها المنظميييات اإلرهابيييية 

والجماعات الداعمة لهيا، أصيبحت الصيورة السيلبية لإلسيالم والوهابيية       

ر والتقارير والدراسات المتعلقة بيالعنف والتطيرف،   سمة غالبة في األخبا

حيث سعت كثير من وسائل اإلعالم والدوائر السياسية إليى ربيط هيذه    

الظاهرة باإلسالم بشكل عام، وبالحركة اإلصيالحية للشييخ محميد بين     

عبد الوهاب بشكل خاص. وكما كانت صورة المملكة في الخيار  تتصيدر   

لملتقيى، فقيد اقتيرن ذليك أيضريا بتنياول       القضايا اإلعالمية فيي حيوارات ا  

الملتقييى لظيياهرة اإلرهيياب كأحييد المواضيييع المهميية لقضييية األسييبوع،  

قضييية، تناولييت  14ووصييل عييدد القضييايا التييي ناقشييها حييول اإلرهيياب   

بكيل أبعادهيا    –( 10كميا تشيير العنياوين فيي الجيدول رقيم )       –الظاهرة 

ة تنفيذ األحكام الشرعية المحلية والعالمية والثقافية، حيث تمَّت مناقش

إرهابيًّا، وتيداعياتها الدوليية، والتفجييرات اإلرهابيية فيي فرنسيا،        47في 

 والتحديات المصاحبة للحرب على اإلرهاب، والتعاطف مع تنظيم داعش.  

 (10جدول )

 عناوين قضايا اإلرهاب التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 40 إرهابيرا، وتداعياتها الدولية. 47تنفيذ األحكام الشرعية في   .1

 37 تفجير الطوار  اإلرهابي: محاولة للتفسير والفهم.   .2

التفجيرات اإلرهابية في فرنسا: تداعياتها واألبعاد   .3

 المتضمنة.

34 

 30 تمكين األسرة من مكافحة التطرف واإلرهاب.  .4

 30 واإلرهاب.ظاهرة التطرف   .5

 23 التحديات المصاحبة للحرب على اإلرهاب.   .6

 18 القديح، والطائفية واإلرهاب.  .7

 11 صياغة تعريف لإلرهاب.  .8

 8 عودة على اإلرهاب والتطرف.  .9

 5 حزب اهلل وقائمة اإلرهاب السعودية.  .10

 5 داعش واستقطاب النساء األجنبيات.  .11

 5 مواجهة الغلو والتطرف.  .12

 4 مع تنظيم داعش.التعاطف   .13

 4 ظاهرة التطرف واإلرهاب.  .14

 18 الوسط الحسابي لعدد المشاركين في القضية 
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كان للثقافة نصيبها من اهتمام الملتقى، واحتلت المرتبة الثامنة في 

قائميية المجيياالت التييي تناولهييا الملتقييى. لييم يكيين لييدى إدارة وأعضيياء   

الملتقى ذلك المفهوم التقلييدي للثقافية بربطهيا بياألدب وفنونيه، حييث       

 –( 11كميا يشيير الجيدول رقيم )     –تعددت قضايا الثقافية فيي الملتقيى    

قريبرا كلَّ األبعاد االجتماعية للثقافة، بدءرا من واقع الترفيه في لتشمل  ت

المجتمع السعودي، مروررا بثقافة الحوار، والهوية الثقافية، وانتهاءر بقضايا 

فكرية حول الثقافة الوطنية بين النُّخب والجماهير، والرؤية التوافقية في 

يية عليى المحيور    خطاب المثقفين السعوديين. لم تقتصير القضيايا الثقاف  

المحلي بل تعدت إلى حوار عن الهوية الخليجية، وكذلك مدى استفادة 

 العرب من منظمة اليونسكو.     

 (11جدول )

 عناوين القضايا الثقافية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 38 والمتوقع.الترفيه في المجتمع السعودي: الواقع   .1

 33 تحديات أمام لغتنا العربية في يومها العالمي.  .2

 32 تعليم الحوار أم ثقافة االحترام، أيهما نحتا  أولرا"  .3

 26 خطاب الكراهية: األسباب، الم،الت،العال .  .4

 23 الهوية الخليجية: الواقع والمأمول.  .5

 22   حدود الرؤية التوافقية في خطاب المثقفين السعوديين.   .6

 20 الهوية الثقافية إلى أين"  .7

 17 التنوع الثقافي حزام الوحدة والجسر األمثل إلى العالم.   .8

 17 الثقافة الوطنية بين النُّخب والجماهير.  .9

 16 منظمة اليونسكو.. ماذا استفاد العرب"  .10

 14 إدارة الفهم وهندسة التجهيل.  .11

 14 األيديولوجيا واألدلجة: إشكاالت مفاهيمية.  .12

 23 الوسط الحسابي 

حصلت قضايا ومواضيع اإلدارة العامة عليى اهتميام الملتقيى، حييث     

(، تناوليت  12كانت في المرتبة التاسعة، وكما يظهر فيي الجيدول رقيم )   

القضايا في هذا المجال الفسياد، وإدارة األزميات، وكيود البنياء، والُعطلية      

 الوظيفي.األسبوعية لموظفي القطاع الخاص، ومؤشرات األداء 
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 (12جدول )

 عناوين القضايا اإلدارية التي ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

الفساد: اإلشكاالت المتضمنة وُسُبل المواجهة في ضوء   .1

 التجارب الدولية

28 

 22 التنظيم الجديد لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  .2

 17 إدارة األزمات والكوارث: المشكالت والحلول الممكنة.  .3

 17 مؤشرات األداء الوظيفي والمؤسسي.. ما بين التأثير والتأثر"  .4

 13 كود البناء السعودي: الفوائد والمعوقات.  .5

 12 بعض التحيزات واألخطاء في اتخاذ القرار.  .6

 11 عطلة موظفي القطاع الخاص األسبوعية.  .7

 17 الحسابيالوسط 

 

 –اإلعالم  –االقتصاد  –احتلت المجاالت التسعة آنفة الذكر )االجتماع 

اإلدارة( االهتميام   –الثقافية   –اإلرهياب   –التنميية   –التعليم  –السياسة 

%( ميين 90األكبير فييي حييوارات الملتقيى، حيييث نالييت الحصية الكبييرى )   

حيين توزعيت   مجمل القضايا التي تمَّ تناولها فيي قضيية األسيبوع، فيي     

%( على أكثر مين عشيرين مجالريا ليم يتجياوز تنياول       10النسبة الباقية )

بعضييها أكثيير ميين ثييالث مييرات فييي السيينوات الييثالث األولييى ميين عميير   

الملتقى، والغالبية منهيا تيمَّ طرُحيه للنقياش والحيوار ميرة واحيدة فقيط.         

ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى الطبيعة التخصصيية المرتبطية بهيذه    

 (.13لمجاالت، كما يتضح من عناوينها في الجدول رقم )ا
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 (13جدول )

 عناوين قضايا أخرى ناقشها الملتقى

 مرتبة حسب عدد المشاركين فيها

 عنوان القضية م
عدد 

 المشاركين

 الصحة

 13 التمكين الصحي والحقوف الصحية في المملكة.   .1

 21 الخدمات الطبية والتأمين الطبي في المملكة.  .2

 17 مهنة التمريض في السعودية.. احتيا  وتحديات.  .3

 17 الوسط الحسابي 

 الرياضة

 26 التعصُّب الرياضي.  .4

 20 الحضور النسائي لمباراة السوبر في لندن.  .5

 15 كأس العالم.. وصورتنا في الخار .  .6

 20 الوسط الحسابي 

 عسكري

 13 التجنيد اإلجباري.  .7

 19 الخدمة الوطنية اإللزامية.  .8

 10 عاصفة الحزم.  .9

 14 الوسط الحسابي 

 الحج

 26 الح .. ليشهدوا منافع لهم.  .10

 34 حادثة تدافع الُحجَّا  بمنى.  .11

 30 الوسط الحسابي 

 القضاء

 5 األحكام القضائية في مصر.  .12

 17 تقنين األحكام القضائية.   .13

 11 الوسط الحسابي 

 أخرى

 23 أمن المعلومات: التحدي والمواجهة.  .14

 17 اإلسكان بين الحاجة والدعم.  .15

 22 العناية با ثار واألماكن التاريخية.  .16

 20 المحافظة على البيئة في المملكة العربية السعودية.   .17

 19 المياه.. القيمة الحقيقية وتقنين االستهالك.  .18

 19 النقل العام.  .19

 17 حوارات عيدية.  .20

 5 من سياسات المنتدى.  .21

 18 الوسط الحسابي 
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 كثافة المشاركات

من أهم وأبرز السمات التي يقيدِّمها تطبييق الواتسياب للمجموعيات     

الحوارية هي تجاوز حاجز الزمان والمكان، وقيد كانيت هيذه واضيحة فيي      

ملتقى أسبار، ويتمثل ذلك في كثافة المشياركات عليى ميدار السياعة     

فييي هييذا التجمُّييع االفتراضييي. لدراسيية حجييم وكثافيية المشيياركات، تييم 

اخالت التي تمَّت خالل فتيرة امتيدت ثالثية أشيهر،     تحليل عينة من المد

 2018فبرايير   11بدأت في الدقيقة األولى بعد منتصف الليل يوم الجمعة 

 . 2018مايو  17إلى الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس 

، 13154يومرييا( إلييى  91وصييل عييدد المشيياركات خييالل هييذه المييدة )

اركات )ميداخالت وتعقيبيات   وبذلك يكيون المتوسيط الييومي لعيدد المشي     

مشاركات في الساعة أو مشاركة كل  6مشاركة، بمعدل  145األعضاء( 

عشر دقائق. ولعلَّ هذه الكثافة الملحوظة هي التي أوحيت إليى بعيض    

 األعضاء بوصف الملتقى بي "الملتقى الذي ال يتثاءب". 

 %( تمَّت بشكل متتيابع ومتتيال ، إذ  46تقريبرا نصف هذه المشاركات )

% منهيا كانيت خيالل    40إن المدة الفاصلة بينها أقل من دقيقة واحيدة، و 

% فقيط مين المشياركات    14عشر دقائق من المشاركة التي سبقتها. و

 استغرقت أكثر من عشر دقائق عن المشاركة التي سبقتها.

يتبيياين المتوسييط اليييومي لعييدد المشيياركات بييين أيييام األسييبوع،      

سييبت والثالثيياء، حيييث تقتييرب ميين حيييث ترتفييع لتصييل ذروتهييا يييومي ال

مشيياركة فييي اليييوم، وتيينخفض إلييى أدنييى مسييتوى لهييا أيييام        200

مشييياركة فيييي  112اإلثنيييين واألربعييياء والخمييييس حييييث تصيييل إليييى  

مشيياركة يييوم األحييد،   150اليييوم، لتعيياود االرتفيياع قليلرييا لتقتييرب ميين    

 يوم الجمعة.   142و
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تتوزع المشاركات بشكل متفاوت خالل فترات النهار، حيث تبدأ كثافة 

% في الفترة الصباحية )من 15المشاركات والمداخالت في االرتفاع من 

% فييي فتييرة الظهيييرة )ميين 28ظهييررا( إلييى  12السادسيية صييباحرا إلييى 

%( في فترة 36الواحدة ظهررا إلى السادسة مساءر(، لتصل إلى الذروة )

الساعة السابعة مساءر إلى الساعة الثانية عشرة منتصف  المساء )من

 %. 21الليل(، ثم تعاود االنخفاق إلى 

 

لم تقتصر قضايا الملتقى على تلك التي يتم تناولها والنقياش حولهيا   

فييي األوراف واألوراف التعقيبييية فييي الفضيياء االفتراضييي عبيير منصيية       

دوريية التيي ُييدعى    واتساب، بل نظَّم الملتقى سلسلة من اللقياءات ال 

إليها مسؤولون وخبراء من داخل المملكية وخارجهيا للحيوار حيول قضيايا      

في الشأن العام بمختلف محاورها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

 محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.  وفي هذا السياف تمَّ تنظيم عشرة لقاءات: 

"، كيان ضييف    لمنطقة" مستقبل االقتصاد العالمي، وتأثيراته على ا .1
خالد مالك، خبير األمم المتحدة فيي تنميية المجتمعيات.     أ. د.اللقاء 

 (2015أغسطس  10)
"تحديات سوف العمل وخطة الوزارة لمواجهة تليك التحيديات"، كيان     .2

سيبتمبر   15مفير  الحقبياني. )   د.  ضيف اللقاء معيالي وزيير العميل   

2015) 

15% 

28% 

36% 

21% 

 (13)الشكل رقم 
 التوزيع النسبي للمشاركات خالل فترات اليوم 

 الصباح

 الظهر

 المساء

 بعد منتصف الليل
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"قضييية اإلسييكان فييي المملكيية"، كييان ضيييف اللقيياء معييالي وزييير      .3

 (2015أكتوبر  25ماجد الحقيل. ) أ.اإلسكان 

"تطييورات األوضيياع فييي اليييمن"، كييان ضيييف اللقيياء معييالي وزييير        .4

ريييياق ياسيييين.  د.الخارجيييية السيييابق فيييي الجمهوريييية اليمنيييية 

 (2015نوفمبر  27)

ضييف اللقياء معيالي    "مجلس التعياون ليدول الخليي  العربيية"، كيان       .5

اللطيف بين  عبد د.األمين العام لمجلس التعاون لدول الخلي  العربية 

 (2015ديسمبر  14راشد الزياني. )

"الرياضة ورعاية الشباب"، كان ضيف اللقاء صاحب السيمو الملكيي    .6

األمير عبد اهلل بن مساعد بن عبيد العزييز آل سيعود، اليرئيس العيام      

 (2016مارس  7لرعاية الشباب. )

"صورة المملكة ومغذياتها ليدى النُّخيب وُصينَّاع القيرار فيي الوالييات        .7

المتحدة، ومستقبل العالقات السعودية األمريكية"، كان ضيف اللقاء 

الصيحفي والكاتيب األمريكيي،     Thomas Lippman تومياس ليبميان  

، (Middle East Institute)وعضو معهد الشرف األوسط في واشنطن

شرف األوسط والمملكة العربيية السيعودية   ومتخص  في شؤون ال

على وجه الخصوص، ومين الكتيب التيي صيدرت ليه عين  المملكية:        

   Saudi Arabia On The  Edge ، وكتياب  Inside the Mirage كتياب 

 (.2016نوفمبر 10)

"هموم االقتصاد والنفط"، كان ضيف اللقياء الخبيير النفطيي والكاتيب      .8

 (2016نوفمبر  22أنس بن فيصل الحجي. ) د.االقتصادي 

"األزمييية اليمنيييية"، كيييان ضييييف اللقييياء معيييالي وزيييير التخطييييط      .9

محمييد السييعدي.   د.والتعيياون الييدولي فييي الجمهورييية اليمنييية     

 (2017فبراير  6)

األمريكيية"، كيان    –"أمريكا بعد ترامب ومستقبل العالقات السعودية  .10

غريغوري غاوس، الخبير في شؤون المملكة والشرف  د.ضيف اللقاء 

األوسط، وأستاذ كرسي في العالقات الدولية بجامعة تكسياس إييه   

آند إم، والمتخص  في السياسات الداخلية والعالقات الدولية لدول 

الخلي ، صدر له كتاب العالقات الدولية للخلي  العربي، باإلضافة إلى 

االت والمشيياركات فييي كتيييب   كتييابين آخييرين والعديييد ميين المقيي     

 (.2018يناير  11(مختلفة.
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 التقارير الشهرية

تمثل سلسلة التقرير الشهرية أبيرز وأهيم منتجيات الملتقيى، حييث      

، واستمر في 2015صدر العدد األول من هذه السلسلة في شهر إبريل 

الصدور إلى الوقت الحاضر. يحوي كلُّ إصدار شهري عرضرا كاملرا ليألوراف  

مين ميداخالت ومناقشيات. يقيوم فرييق مين        بات وما جرى حولهاوالتعقي

منسوبي مركز أسبار برئاسة ومتابعة من أحيد أعضياء الملتقيى بإعيداد     

التقرير من حيث الصياغة والتدقيق اللغوي والتصميم واإلخيرا  .  تعاقيب   

خاليد بين عمير الرديعيان أسيتاذ       د.على رئاسية فرييق التقريير كيلٌّ مين      

 2015األنثروبولوجيا في جامعة المليك سيعود لميدة عيامين )مين إبرييل       

مساعد بن عبد اهلل المحيا أستاذ اإلعيالم   د.(، وخلفه 2017إلى مارس 

 2017بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لميدة عيام )مين إبرييل     

امدي مستشارة تخطييط  نوف بنت عبد العزيز الغ ود.(، 2018إلى مارس 

إستراتيجي وتنمية اقتصادية وعضو اللجنة الوطنية للمكاتب االستشارية 

 .2018منذ إبريل 

 50تتباين أحجام التقرير من شيهر إليى آخير. جياء التقريير األول فيي       

 421صفحة، ثم أخذ عدد الصفحات يزيد خالل األشهر األولى ليصل إلى 

أ فيي االنخفياق ليصيل إليى     صفحة في الشهر السادس، وبعد ذلك بيد 

صفحة في نهاية السنة األولى من عمر الملتقى. غنيٌّ عن القول  132

إنَّ هناك تذبذبرا في عدد صفحات التقرير وفقريا لعيدد القضيايا التيي تمَّيت      

مناقشيييتها فيييي ذليييك الشيييهر وحجيييم التفاعيييل والمشييياركة بيييالرأي  

ت التقريير  والمداخالت حول القضية، لكن في المتوسط كان عيدد صيفحا  

؛ ممييا يشييير إلييى درجيية ميين 67صييفحة، وبييانحراف معييياري قييدره  221

 %.30التباين وصلت إلى 

للتقرير الشيهري نسيختان: ورقيية، وإلكترونيية. ُيطَبيْع مين النسيخة        

نسييخة، ويييتم إرسييال أعييداد منهييا إلييى بعييض  100الورقييية فييي حييدود 

التقريير   المسؤولين والجهات الحكومية حسب الموضوعات التي تضمنها

وأهميتها لتلك الجهيات، وبقيية النسيخ متاحية للتوزييع فيي المناسيبات        

والفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها مركز أسبار، وكذلك ُترسيل لمين   

 يطلبها من األعضاء وغيرهم.  
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كانت هناك فكرة إلصدار تقارير فصلية وسنوية باإلضافة إليى التقيارير   

الثية تقيارير فصيلية وتقريير سينوي واحيد.       الشهرية، وتمَّ بالفعل إصيدار ث 

تختلف هذه التقارير الفصلية والتقرير السنوي عن التقارير الشهرية فيي  

أنها تعرق القضايا مصنَّفة حسب مجاالتها. متوسط عدد الصيفحات فيي   

صفحة، في حين كان عدد الصفحات في  390التقرير الفصلي وصل إلى 

 صفحة.    778التقرير السنوي 

م ونصييف ميين عميير الملتقييى، تبيييَّن لمركييز أسييبار أن تكلفيية بعييد عييا

الطباعة وما يلحقها من جهود للتخزين والتوزيع لم يكن لها مردود ُييذكر،  

فتمَّ إيقاف طباعة النسخ الورقية بعد التقرير الثامن عشر، وأصبح البديل 

فيي موقيع الملتقيى عليى      PDFاألمثل نسخة إلكترونية متاحية بصييغة   

، فهييي متاحييٌة للتصييفُّح والقييراءة والتنزيييل، كمييا يييتم  72رنييتشييبكة اإلنت

اإلعييالم عنهييا وتسييويقها عبيير منصييات التواصييل االجتميياعي ميين خييالل 

حساب الملتقى وأيضا حسيابات األعضياء. تشيير اإلحصياءات مين موقيع       

( أن متوسيط  2018الملتقى على شبكة اإلنترنت )في شهر أغسطس 

 .1511ومتوسط عدد القراءة للتقرير  مرة، 137عدد مرات تنزيل التقارير 
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 (14)الشكل رقم 
 عدد صفحات التقرير
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 (15)الشكل رقم 
 عدد مرات تنزيل التقرير الشهري من موقع الملتقى 

 نترنت على اإل
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 منصات أخرى للحوار ونشر المعرفة

أو على الموقيع   لم يقتصر نشر إنتا  الملتقى على التقارير الشهرية

، بيل حيرص مركيز أسيبار أن يكيون للملتقيى       اإللكترونيي عليى اإلنترنيت   

حضوٌر في منصات التواصل االجتماعي، حييث تيمَّ إنشياء حسياب عليى      

 حيوالي  . وصيل عيدد متيابعي الحسياب    2015فيي أكتيوبر    73تطبيق تويتر

% ميين النسيياء.  16% مقابييل 84متييابع، نسييبة الرجييال ميينهم     5800

%( مين داخيل المملكية العربيية السيعودية،      86والنسبة الكبرى منهم )

والنسييبة الباقييية متوزعيية بييين الكويييت، وأمريكييا، ومصيير، وبريطانيييا،       

 رين، وتركيا، وعمان، ودول أخرى. واإلمارات، واليمن، والبح

مقتبسية مين ميداخالت     عبيارات يركز الحسياب فيي تغريداتيه عليى     

المشاركين في قضية األسبوع سواء من األعضاء أو ضيوف اللقاء، أو من 

حوارات نقاشات األعضاء خار  الفترة الحصيرية لقضيية األسيبوع. ووصيل     

التغريدات التي نشرها الحساب منذ إنشائه  impressionمتوسط ظهور 

ألف مرة. كما ينشر الحساب تنويهات بصدور التقريير الشيهري    599إلى 

، حييث  PDFللملتقى مع صورة لغالف التقرير ورابط للنسخة اإللكترونيية  

يمكيين االطييالع والتصييفح والتنزيييل، ووصييل متوسييط عييدد مييرات الظهييور 

 ألف مرة.    19إلى  لتغريدات التنويه بالتقرير الشهري

وقد أطلق الملتقى صفحة تفاعلية على موقيع "فييس بيوك" وتعنيى     

واجتماعات  لألعضاءالصفحة بنشر أنشطة الملتقى من اللقاءات الدورية 

الهيئيية اإلشييرافية، وكييذلك التقييارير الشييهرية الصييادرة عيين الملتقييى،    

 .لجمهوراوتحظى الصفحة بتفاعل من رواد الموقع سواء من المثقفين أو 

، باإلضيافة إليى أرقيام     2000بالصيفحة حيوالي   اإلعجياب  فقد وصل عدد 

 .أالف منذ إنشاء الصفحة 7المشاهدات للصفحة والتي بلغت أكثر من 

أنشييأت إدارة الملتقييى حسييابرا علييى تطبيييق يوتيييوب فييي سييبتمبر  

مادة، ووصل  53. عدد المواد التسجيلية المنشورة على الحساب 2015

ألييف مشيياهدة. ينشيير الحسيياب   392المشيياهدات لهييا مجمييوع عييدد 

تسجيالت كاملة )مع مقاطع مختصرة( لسلسلة اللقاءات الدوريية التيي   

 .استضاف فيها الملتقى مسؤولين وخبراء من داخل المملكة وخارجها
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 ف الملتقى:ضي

اعتاد الملتقى أن يستضيف من وقت  خر بعض المسؤولين والخبراء 

األعضيياء حييول قضييايا فييي الشييأن العييام بمختلييف للحييديث والحييوار مييع 

محاورها السياسية واالقتصادية واالجتماعيية؛ محليًّيا وإقليميًّيا وعالميًّيا،     

والتييي كمييا تمييت اإلشييارة إليهييا سييابقرا، شييملت "مسييتقبل االقتصيياد   

" مع خبيير األميم المتحيدة فيي تنميية       العالمي وتأثيراته على المنطقة

لك، و"قضية اإلسكان في المملكة" مع معيالي  خالد ما أ. د.المجتمعات 

ماجد الحقيل، و"تطورات األوضاع في اليمن" مع معيالي   أ.وزير اإلسكان 

رييياق ياسييين،   د.فييي الجمهورييية اليمنييية    وزييير الخارجييية السييابق  

و"مجلس التعاون لدول الخلي  العربية" مع معالي األمين العام لمجليس  

عبد اللطيف بن راشد الزياني، و"الرياضة  د.التعاون لدول الخلي  العربية 

ورعاية الشباب" مع صاحب السمو الملكي األمير عبيد اهلل بين مسياعد    

 .بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس العام لرعاية الشباب

 الحفل السنوي االجتماعي:

يقيم الملتقى احتفاالر سنويار يلتقي فيه األعضاء )بما يشبه الجمعية 

للتداول على تطوير الملتقى وتنشييط فعالياتيه وحيول    العمومية(، وذلك 

 القضايا التي تحتا  إلى مناقشة ومعالجة.



 

 حوار في الفضاء االفتراضي "دراسة وصفية"
 
 

 
72 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 الخاتمة: ثم ماذا؟  

ليس من المسيتعبد أن تثيير هيذه الدراسية ذليك السيؤال التقلييدي        

الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين عنيد الحيديث عين المنتيديات والحيوارات      

سؤال مشيروع ومهيم أيضريا، ففييه قيدٌر       الثقافية: "ثم ماذا"" وهو بالطبع

اإليحاء بالشك في أهمية منتديات الحوار وجدواها واألثر المرجو  منكبير 

 منها. 

اإلجابيية علييى ذلييك السييؤال قييد تكييون ناقصييةر إن لييم تشيير إلييى أن   

المفهوم الحديث للتنميية قيد تجياوز المقاربيات التقليديية القائمية عليى        

تقاسيم األدوار بيين القطياعين العيام والخياص. فقيد بيدأ         بأهميةالتنظير 

يتنامى االهتمام بدور القطاع الثاليث والمتمثيل فيي المجتميع الميدني،      

والييذي أصييبح شييريكرا مهمًّييا فييي التنمييية بكييل أبعادهييا ومحاورهييا:         

السياسييية، واالقتصييادية، واالجتماعييية، والثقافييية. حيييث لييم يعييد دور   

على األعمال الخيرية والمبادرات التطوعية، بل المجتمع المدني مقتصررا 

تجاوز ذلك ليشمل المشاركة في صنع القرار، أو على أقل تقيدير التيأثير   

فييي المييدخالت والمعطيييات التييي ُتبنييى عليهييا السياسييات والقييرارات   

المتعلقة بالشأن العام. فالمجتمع الميدني هيو القيادر عليى نقيل نيبض       

ت المواطنين؛ مما يؤهليه للمسياهمة   الشارع ومطالب وهموم واحتياجا

الجادة والفعلية فيي تصيحيح مسيارات المشياريع والمبيادرات التنمويية،       

ويقدِّم تقويمريا موضيوعيًّا لمقيدار النجيا  فيي تحقييق األهيداف، ووصيول         

 الخدمات إلى كافة شرائح المواطنين المستهدفين بالمبادرات التنموية. 

حصرها فقط على المؤسسيات  مشاركة المجتمع المدني ال ُيفترق 

 اخيتالف والمنظمات المتمثلة في النقابات واالتحادات والجمعييات عليى   

أهدافها، بل تشمل أيضرا مشاركة المواطنين عليى المسيتويين الفيردي    

والجمعي، والتيي ليسيت بالضيرورة أن تكيون منتظمية فيي مؤسسيات        

اركة . ومن هذا المنطلق دخلت مفياهيم وآلييات المشي   74مرخصة رسميًّا

كييلَّ أدبيييات التنمييية واإلصييال ، فقييد صيينفت إدارة الشييؤون االقتصييادية   

واالجتماعية في األمم المتحدة المشاركة في الشيأن العيام فيي ثالثية     

                                                           
اللجنة االقتصادية واالجتماعيية لغربيي آسييا )اإلسيكوا( "دور المجتميع الميدني فيي         74

"، بييروت: األميم المتحيدة.    2030المنطقة العربية في تنفيذ التنمية المستدامة لعام 

 17، ص 2016
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الحكومة إليى   مستويات: أحدها المستوى التشاوري، وذلك بأن تسعى

 . 75المواطنين عند صناعة القرار في قضايا الشأن العام آراء معرفة

(، تأخييذ مشيياركة المجتمييع المييدني أربعيية 16يشييير الشييكل )وكمييا 

أشكال أساسيية. تبيدأ بالمشياركة عليى مسيتوى المجتميع المحليي،        

 تنفيذها  األنشيطة والمبيادرات التيي    ويتمثل ذلك فيي المسياهمة فيي   

 -على سيبيل المثيال   -اجتماعية، ومنها لغايات وأهداف خدمةر الجمعيات

ع التبرعييات للجمعيييات الخيرييية العمييل التطييوعي والمشيياركة فييي َجْميي

والمهنية. والشكل ا خر للمشاركة يكوُن بيالتعبير عين اليرأي، وتشيمل     

كتابة العرائض، واالتصال بالمسؤولين، وكذلك كتابة المقياالت الصيحفية،   

والمشاركة في البرام  الحوارية في القنوات اإلذاعية والتلفزيونيية. وقيد   

تشيمل التصيويت والعميل التطيوعي     المشاركة في االنتخابيات، و  تتمثل

للحمالت االنتخابية للمرشحين، وفي الحوارات والنقاشات حولها بشكل 

التقييدُّم التقنيي، فتحيت اإلنترنييت    ظيل  رسيمي أو غيير رسيمي.  فييي   

فضاءات وتطبيقات ومنصات جديدة للمشاركة، حيث أتاحت منافذ وقنوات 

فيه،  يصين على التأثيرالمهتمين بالشأن العام والحر للتواصل بين األفراد

 مختليف  مشياركة  التي ساعدت على تعزيز ومنها المنتديات االفتراضية

المدنيية   العامة. وتتحقق المشاركة الشؤون في شرائح وفئات المجتمع

عبر منصات التواصيل والتراسيل االجتمياعي لمناقشية قضيايا سياسيية       

مواقيييع واجتماعيييية، ونشييير ا راء والتعليقيييات الشخصيييية، ومتابعييية ال  

اإللكترونية للسياسيين والمسؤولين الحكوميين. وكذلك المدونات التيي  

ا راء  المقياالت وتبيادل   اليرأي، ونشير   عين  حريية التعبيير   تتييح  أصيبحت 

 والثقافية والفكرية. في مختلف المجاالت السياسية والنقاشات

 

  

                                                           
اللجنة االقتصيادية واالجتماعيية لغيرب آسييا )اإلسيكوا( "المؤشيرات الفعالية لقيياس          75

 .2013مدني في الشؤون العامة"، بيروت: األمم المتحدة، مشاركة المجتمع ال
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 (16شكل )
 أنماط مشاركة المجتمع المدني

 

 

الخلفية إعادة صياغة السيؤال بشيكل آخير،    هل يمكن في ظل هذه 

ماذا""، يكيون السيؤال "هيل يمكين اعتبيار ملتقيى أسيبار         ُثمَّفبدال من "

شييكلرا ميين أشييكال مشيياركة المجتمييع المييدني التييي أتاحتهييا تقنيييات   

االتصال الحديثة"" وهل يمكن أن يسهم في التنمية" اإلجابة عين مثيل   

هذا السؤال ستقود حتمرا إلى جدل العالقة بين الحوار والتنمية، بمعنى 

 أم أن الحوار نتيجة لها وأحد تجلياتها"  هل الحوار شرط للتنمية،

هناك شواهد تشيير إليى أن الحيوار سيمة مين سيمات المجتمعيات        

المدنية الحديثة ومؤشر على نضجها السياسيي، أمَّيا اليدول المتخلفية     

في ثقافة سياسية تجعلها عاجزةر عن إيجاد الظروف والبيئة  غارقةفهي 

ت المهتمية والقيادرة عليى    المطلوبة للحوار، فهي تفتقر إلى المؤسسيا 

تبنييي مشيياريع ومبييادرات للحييوار فييي الشييأن العييام، بكافيية أبعيياده        

لكن يبدو أن شبكة اإلنترنت وما وفرَّته  السياسية واالقتصادية والثقافية.

ميين قنييوات لالتصييال ومنصييات للتواصييل االجتميياعي مكَّنييت المهتمييين   

لتيوجُّس مين   بالشأن العام من مثقفيين ونشيطاء مين تجياوز إشيكاالت ا     

الييرأي المخييالف والحظيير عليييه. وهنييا قييد يصييح االسييتنتا  بييأن المنافييذ  

املشاركة 

يف الشأن 

 العام

املشاركة على 

مستوى اجملتمع  

 احمللي

املشاركة 

بالتعبري عن 

 الرأي

املشاركة يف 

 االنتخابات

استثمار 

منصات 

التواصل 

 االجتماعي
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والفرص المتاحة حاليًّا للحوار قد أتت حتمية من انتشار التقنية التي لم 

تستطع الحكومات منعها والوقوف في وجهها؛ وبالتالي ستساعد عليى  

 تجاوز عقبات نشر وتعزيز ثقافة الحوار. 

د في مداخلية لهيا حيول عالقية الحيوار بالتنميية       وفاء الرشي د.تشير 

...  الحييوار التنمييوي   "ليييس كييل منصيية )للحييوار( هييي منصيية تنموييية   

الحقيقي يدور بين ثالثة عناصير: )الحكومية، وأهيل األعميال، والعميال(،      

وإذا غاب منها واحد، فهو لييس حيواررا تنمويًّيا حسيب البنيد التاسيع مين        

يف "الجهيود المبذولية لتحقييق الحيوار     قواعد التنمية المستدامة"، وتضي 

االجتماعي، إنما هيي جهيود تخليُق بيئيةر مواتيية للتنميية المسيتدامة،        

 لنميو وحال وجود بيئة مواتية للتنمية المسيتدامة، يصيبح المجياُل مهييأر     

خالييد الرديعييان أن الحييوار الجيياد  د.وتطييوُّر الحييوار االجتميياعي". ويضيييف 

م مستنير، تسترشيد بيه المؤسسية    المستنير يسهم في بلورة رأي عا

السياسية؛ بحيث تأتي خطواتها متوافقة ميع رغبية المجتميع وتوجهاتيه     

العامة؛ مما يساعد في قبول ما تقوم به المؤسسة السياسيية، وعيدم   

مقاوميية إجراءاتهييا. وبشييكل عييام، فييالحوار المسييتنير ُيكييرِّس االسييتقرار 

 .76االجتماعي، ويحدُّ من التوترات

ر فييي مثييل مييا قدمييه ملتقييى أسييبار ال تقتصيير علييى   أهمييية الحييوا

المستوى المجتمعي، بل يمكن النظر لها على المستوى الفردي أيضرا، 

 ميع  ففيه إشباع لحاجة الفرد لالندما  في مجتمعه بالتواصل والتفاعيل 

وتزداد حاجته للحوار لردم الفجوة المعرفية بين معرفته وميا ميرَّ    ا خرين،

والمعرفيية   وبين ما أثمرت عنه اإلنجازات العلمية به من تجارب محدودة،

 الفعيال. وتيزداد   إال بالحوار الفجوة تلك  المتسارعة؛ إذ ال فرصه لتضييق

كميا   -النقد، ويشكل الرأي ا خر وتقبُّل احترام أهميته؛ لكونه يعزِّز ثقافة

 .77: "زادرا معرفيًّا للمتحاورين قبل غيرهم"-يقول أحد األعضاء

تم التنسيق مع مركز أسبار بإرسال المسودة األولى لهذه الدراسية  

إلى أعضاء الملتقى )من الجنسين( ممن سبق أن شاركوا فيي  إدارتيه   

من خالل رئاسة الهيئة اإلشرافية أو المشياركة فيي عضيويتها أو تيولي     

مهام األمانة العامة، وذلك لالطالع عليها وتقديم ما يرونيه مين تصيويبات    

للمعلومات، وإبداء ما يرونه من مرئيات حولها. كميا تيمَّ الترتييب    وتصحيح 

                                                           
 "، مرجع سابق.منتديات الحوار الفكري ودورها في التنمية.. ملتقى أسبار أنموذجرا" 76

منتديات الحوار الفكري ودورها في التنمية.. ملتقى منصور المطيري في " د.مداخلة  77

 مرجع سابق.  أسبار أنموذجرا،
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للقاء معهم، حيث تمَّ فيه عيرق مجموعية مين الشيرائح عين الدراسية       

وأقسامها متضيمنة أهيدافها واالسيتنتاجات التيي انتهيت إليهيا.  وتنياول        

 اللقاء مجموعة من المقترحات للتوصيات، منها: 

      الملتقيى للنظير فيي كيفيية     عقد ورشة عميل يشيارك فيهيا أعضياء

 االستفادة من مخرجات الدراسة لتطوير الملتقى.

  التعريف بالملتقى وإنجازاته وبما يسهم في التشجيع على مبادرات

مماثلة لنشر وتعزيز ثقافة الحوار حول قضيايا الشيأن العيام، وتقيديم     

 حلول تمثِّل وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني. 

 مبادرة للمسؤولية االجتماعيية بتموييل مين    استمرار بقاء الملتقى ك

مركز أسيبار، ميع النظير فيي إمكانيية تسيويق الخدمية اللوجسيتية         

إلدارة الحييوار فييي الفضيياء االفتراضييي للمؤسسييات )ميين القطيياعين 

 العام والخاص(، على أن تبقى اإليرادات المالية لتطوير الملتقى.

    ماعيية بكيل   التشاور مع المتخصصين فيي البحيوث والدراسيات االجت

محاورهييا ومجاالتهييا للنظيير فييي إمكانييية توظيييف فكييرة وفلسييفة      

الملتقيييى لتطيييوير أداة للبحيييوث النوعيييية )المجموعييية المركيييزة(،   

وتسويقها لمشاريع البحيوث التطبيقيية، واالسيتفادة مين رييع هيذه       

 الخدمة لتطوير الملتقى.
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 لمالحقا

 

 (1ملحق)

 78)المعدل( أسبار ملتقى نظام

 2018  يوليو 18

 تمهيد:

مبادرة ذات رؤية واضحة وأهيداف محيددة، أطلقهيا مركيز أسيبار       "ملتقى أسبار"

للدراسات والبحوث واإلعالم في مدينة الرياق في المملكة العربيية السيعودية.   

 وتيم تغييير اإلسيم إليى     2015إبرييل   5ييوم   " منتيدى أسيبار   " تحيت مسيمى  

منتيدى   " يتعيارق اإلسيم ميع   حتيى ال   2017ميارس   19ييوم   " ملتقيى أسيبار  "

 ".أسبار الدولي

مجال حيوي مهم لمناقشات القضايا والموضوعات الفكريية والثقافيية   " الملتقى"

والسياسية واالجتماعية والتنموية التي تهم المملكة والمنطقة العربية والعالم. 

ومن أهم مقومات الملتقى، أنه يضم نخبة من المفكيرين والمثقفيين والبياحثين    

هتمين بالشأن العام واإلصيال  المجتمعيي، ويتمييز بسيهولة تواصيل أعضيائه       الم

بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي وأي وسائل أخرى مباشرة أو غير مباشيرة  

كاللقاءات والندوات والمؤتمرات. ويعمل الملتقيى وفيق إجيراءات تنظيميية تحيدد      

صيات، ألعضيائه،   هويته ووظائفه وآليات عمليه. ويفييد الملتقيى مين تنيوع التخص     

وهم جميعار يؤكدون على والئهم لليوطن وعليى الرغبية الصيادقة فيي اإلسيهام       

في النهوق بمجتمعهم، وحريصون على متابعة المسيتجدات عليى السياحتين    

 الداخلية والخارجية وتبادل ا راء حولها.

 المادة األولى: يعد التمهيد أعاله جزءرا من هذا النظام.

 

 التعريفات:المادة الثانية: 

      شيركة أسيبار   ) مركز أسبار: هو مركيز أسيبار للدراسيات والبحيوث واإلعيالم

 .(لإلعالم المحدودة

 .الملتقى: ملتقى أسبار 

 الهيئة اإلشرافية لملتقى أسبار. : الهيئة 

                                                           
خضع هذا النظام لسلسلة من التعديالت والتحسينات في ضوء التجربة التي مرَّ بهيا   78

 2018األعضاء، وهذه آخر نسخة معدلة منه كما هي في منتصف يوليو 
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 األمانة العامة لملتقى أسبار. : األمانة 

 أمين عام ملتقى أسبار. : األمين العام 

  ملتقى أسبارالعضو أو األعضاء: أعضاء 

 المادة الثالثة: اإلطار العام للملتقى.

 "ملتقى أسبار"يسمى الملتقى  اسم الملتقى: والر:أ

الريادة المحلية والعربيية فيي تكيوين ا راء وصيناعة األفكيار       ثانيار: رؤية الملتقى:

 لخدمة قضايا المجتمع.

 المملكة العربية السعودية. –الرياق  ثالثار: مقر الملتقى:

 اللغة العربية رابعار: لغة الملتقى الرسمية:

تكييوين فضيياء فكييري ثقييافي اجتميياعي لمناقشيية    رسييالة الملتقييى: خامسييار:

الموضييوعات الفكرييية والثقافييية والسياسييية واالجتماعييية والتنموييية التييي تهييم 

 المجتمع السعودي والوطن العربي والعالم.

 سادسار: أهداف الملتقى:  

 تحقيق األهداف التالية:يسعي الملتقى إلى  .1

 تعميق المعرفة بمستجدات األحداث وقضايا المجتمع .2

 تعزيز قيم الحوار وتبادل ا راء بين النخب الفكرية والثقافية.   .3

إتاحة الرؤى الثقافية والفكرية المتخصصة حول المستجدات، وتحويلها إليى   .4

 .مادة مرجعية لمن يحتاجها

القائمة وتقيديم بعيض المبيادرات     تقديم توصيات علمية وعملية للمشكالت .5

 بشأنها.

 

 إدارة الملتقى الملكية الفكرية والمسؤولية القانونية. :المادة الرابعة

شييركة أسيبار لإلعييالم  ) أوالر: يكيون لمركيز أسييبار للدراسيات والبحييوث واإلعيالم    

، عند اإلقتضاء، الحيق المطليق فيي اتخياذ اإلجيراءات والقيرارات       (المحدودة

محققة لمصلحة الملتقيى. ومركيز أسيبار هيو صياحب الملكيية       التي يراها 

 الفكرية لهذا الملتقى ولمنتجاته المختلفة.

رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم هو رئيس  ثانيار: رئاسة الملتقى:

 الملتقى والمشرف العام عليه ويتولى المهمات التالية:                              
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وأعضاء الهيئة اإلشرافية واألمين العام وفق ا لية التيي يراهيا   تعيين رئيس  .1

 مناسبة.

حل الهيئة اإلشرافية وإعادة تشكيلها قبل إنتهاء مدتها القانونية فيي حالية    .2

عجزها عن القيام بدورها ألي سبب كيان أو تمدييد فتيرة عملهيا إذا ميارأى      

 ذلك في مصلحة العمل.

 المحلية والخارجية. تمثيل الملتقى أمام الجهات الرسمية .3

 : الهيئة اإلشرافيةثالثار

مهمتهيا اإلشيراف    "الهيئية اإلشيرافية  "تشرف على الملتقيى لجنية باسيم     .1

على أنشطة الملتقى ومتابعة أدائه، ووضيع وإقيرار السياسيات العامية، وال     

يقل عدد أعضاء الهيئة اإلشيرافية عين تسيعة وال يزييد عين خمسية عشير        

 بمن فيهم رئيس الهيئة.

من بين أعضائها في إجتماعها األول نائبا لليرئيس   "الهيئة اإلشرافية"تار تخ .2

بمقتر  من رئيسها أو مداولة بين األعضاء ويجب أن يحظيى بموافقية ثلثيي    

 األعضاء ليحصل على الثقة.  

يكييون اجتميياع الهيئيية صييحيحار بحضييور ثلثييي أعضييائها علييى األقييل وتصييدر    .3

 قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين.

إبريل من كل عام وييتم حلهيا ميع     15مدة دورة الهيئة سنة كاملة تبدأ في  .4

نهاية المدة الرئاسية المحيددة، ميالم يصيدر رئييس الملتقيى قيرارا بتمدييد        

 عملها.

يتخذ رئيس الهيئة اإلشرافية القيرارات الالزمية لضيمان تطبييق هيذا النظيام        .5

 وتفسير بنوده.

 ية:رابعار: مهام وصالحيات الهيئة اإلشراف

 تنظيم ومتابعة أداء الملتقى. .1

 قبول العضوية أو رفضها عبر التصويت بأغلبية األعضاء. .2

تقييديم المبييادرات وقبولهييا وعرضييها فييي الملتقييى، ممييا لييه دور فييي إثييراء    .3

 النقاش ودعم فاعلية الملتقى ثقافيا وفكريا.

يكون قبول رئيس الهيئية اإلشيرافية أو ثلثيي عيدد أعضياء الهيئية لطير  أي         .4

وع شرطا للتصويت عليه في الهيئة. ويمكن ألي مين أعضياء الملتقيى    موض

أو أعضيياء الهيئيية اإلشييرافية التقييدم بمقترحييات تخييدم أهييداف الملتقييى      

 ووظائفه.

لقاءات خيالل اليدورة الواحيدة للتيداول      10إلى  8تعقد الهيئة اإلشرافية من  .5

د األعضياء  حول بعض القضايا ويحدد لهيذا اللقياء ييوم معيين ليكيون ثابتيار عني       

ضييمن بييرامجهم المعتييادة ويعتبيير اإلجتميياع قانونيييا بحضييور ثلثييي األعضيياء،  
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ويحييق لييرئيس الملتقييى حضييوره والمشيياركة فيييه ويقتصيير التصييويت علييى 

 أعضاء الهيئة ورئيسها.

تشكيل اللجان وفرف العمل للمهمات النوعية في الملتقى من بين أعضياء   .6

   الملتقى إذا لزم األمر.الملتقى ويمكن االستعانة ب،خرين من خار

التنسيق مع المركز إلصدار وإنتا  منتجات الملتقى المختلفة لدعم أهيداف   .7

 الملتقى ورسالته.

 متابعة إنتا  المواد الفكرية والثقافية واالجتماعية. .8

وضع ضوابط الحوار وقواعده ومراقبتها من قبل رئييس الهيئية أو مين يختياره      .9

 من أعضائها.

 أعضاء الملتقى واتخاذ المالئم بشأنها.دراسة مقترحات  .10

أي مقترحات تطر  للمناقشة في الهيئة اإلشرافية تتم عين طرييق رئييس     .11

الهيئة أو األمين العام الذي ينسق مع رئيس الهيئة حولها ، فيإذا ليم تتيوفر    

لدى رئيس الهيئة القناعية بمناقشية الموضيوع فيال يطير  للنقياش ، وفيي        

ن العام على طرحه فال بد أن يتقدم بيه معيه ثلثيا    حالة إصرار العضو أو األمي

 أعضاء اللجنة.

 خامسار: األمانة العامة للملتقى:

يكييون للملتقييى أمانيية عاميية يييتم تشييكيل أعضييائها بالتنسيييق بييين رئيييس  .1

 الملتقى ورئيس الهيئة اإلشرافية واألمين العام.

قشيات  يحضر األمين العام اجتماعيات الهيئية اإلشيرافية ويشيارك فيي المنا      .2

 دون أن يكون له حق التصويت.

 المادة الخامسة: عضوية الملتقى.

 من الكفاءات الوطنية األهليةتمنح عضوية الملتقى ألصحاب 

 والر: طريقة منح العضوية:أ

 يكون الترشيح للعضوية بإحدى الطريقتين التاليتين: .1

 أن يكون مرشحار من قبل أحد أعضاء الملتقى. .2

 طريق األمانة العامة أن يتقدم بطلب العضوية عن .3

عضيوار كاميل ا هليية    ( المرشيح أو المتقيدم  ) يشترط لقبول : قبول العضوية:ثانيار

 يلي: في الملتقى ما

عليى   -عليى األقيل    -أن يحظى بموافقة غالبيية أعضياء الهيئية اإلشيرافية      .1

 قبوله.

أن يوافييق علييى النظييام األساسييي للملتقييى. ويعتبيير انضييمام العضييو إلييى  .2

 فقة ضمنية على النظام.الملتقى موا
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 ثالثار: شروط العضوية:  

أن يكون من المثقفين المعيروف عينهم موضيوعية الطير ، وا فياف العلميية        .1

 المتنوعة.

أن يتميز بخبرات نوعية فيي أحيد التخصصيات الحيويية التيي يسيتفيد منهيا         .2

 المجتمع علميار أو مهنيار.

لمعتييدل المتعقييل أن يتمتييع بسييعة األفييق، وتقبييل الييرأي ا خيير، والطيير  ا   .3

 .الهاد 

 أن يمتلك حضورار علميار ومصداقية منهجية. .4

اإللتزام بالمشاركة الفاعلة في نقاشات وحوارات الملتقيى ، وإذا مير شيهر     .5

كامل عليى العضيو دون مشياركة يلفيت نظيره مين قبيل رئييس الهيئية وإذا          

 في عضوية الملتقى االستمراراستمر غيابه شهرار آخرُ يعتذر له عن 

 ار: تعليق العضوية:رابع

يحييق للعضييو تعليييق عضييويته ألسييباب مقنعيية لمييدة معينيية بالتنسيييق         -

مييع رئيييس الهيئيية علييى أن تبقييى عضييويته فييي المجموعيية ويعفييى فقييط   

ميين المشيياركة فييي فعاليييات الملتقييى وحواراتييه فتييرة تعليييق العضييوية        

ولييرئيس الهيئيية كامييل الصييالحية فييي قبييول ذلييك وإعادتييه بعييد إنتهيياء          

 فترة التعليق.  

 هاء العضوية:خامسار: إنت

 تنتهي عضوية العضو من الملتقى في الحاالت التالية:

 إذا غادر الملتقى برغبته الشخصية ألي سبب كان. .1

إذا صدر قرار من الهيئية اإلشيرافية أو مين رئيسيها أو مين رئييس الملتقيى         .2

 بإبعاده لمخالفته تعليمات ونظام الملتقى.

العيودة مجيددار للملتقيى يعيرق     إذا أبدى العضو الذي إنتهت عضويته رغبته  .3

عليى   -األمر على الهيئية اإلشيرافية وتعتبير موافقية غالبيية أعضياء الهيئية        

 شرطار أساسار لعودته. -األقل 

 آلية عمل الملتقى. :المادة السادسة

 والر: الطبيعة العامة للنقاش.أ

يناقش أعضاء الملتقى، مناقشة حرة مستمرة ومنتظمية، موضيوعات الفكير     .1

والثقافة والتنمية والمجتمع، ويتبادلون اليرؤى العلميية والفكريية المتخصصية     

 نحوها.

تكون مناقشة األعضاء للموضيوعات والقضيايا مباشيرة فيي شيكل لقياءات أو        .2

ندوات أو لجان أو فيرف عميل أو عبير الوسيائل اإللكترونيية ووسيائط التواصيل        

 االجتماعي، أو عبر أي من وسائط االتصال الممكنة.
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 نيار: تحديد موضوعات النقاش في الملتقى :ثا

من الفعاليات المنظمة التي يقوم بها الملتقى الحيوار عبير وسيائل التواصيل      .1

طر  قضية أسبوعية على شيكل ورقية رئيسية    ( الواتساب مثالر) االجتماعي

للنقاش يستكتب لها أحد أعضاء الملتقى ويختار لهيا معقبيان إثنيان أو أكثير،     

نة بأحد المتخصصين من خار  الملتقى مين ذوي الكفياءة   كما يمكن اإلستعا

 بكتابة قضية األسبوع أو التعقيب عليها.

رئييس  ) تشكل الهيئية اإلشيرافية فرييق عميل لقضيية األسيبوع يتكيون مين         .2

الملتقى ورئيس الهيئة واألميين العيام ومسيئول القضيية وعضيو أو أكثير مين        

ناسييب منهييا وكتابهييا   لدراسيية القضييايا المطروحيية واختيييار الم   ( الملتقييى

والمعقبين عليها وذلك بعد إقترا  القضايا من أي مين أعضياء الملتقيى وفيق     

 ا لية المتبعة في ذلك.

سياعة مين    48يقتصر النقاش في الملتقى عليى القضيية المطروحية لميدة      .3

 طرحها وال يجوز مناقشة أو طر  أي موضوع آخر خالل تلك المدة.

وز لألعضيياء طيير  ومناقشيية الموضييوعات سيياعة يجيي 48بعييد إنتهيياء فتييرة الييي  .4

والقضييايا المرتبطيية بمجييال اهتمييام الملتقييى علييى مييدار السيياعة، وفييق      

مقتضيات هذا النظام، إلى جانيب اإلسيتمرار فيي مناقشية قضيية األسيبوع       

 لمن أراد.

 :: ضيف الملتقىثالثار

يعقد الملتقى لقاءات مع مسيؤولين أو مثقفيين أو مفكيرين ، يوافيق علييهم       .1

 الملتقى لمناقشة قضايا موضوعات ذات أهمية خاصة.رئيس 

تعقد هذه اللقاءات في مقر مركز أسيبار بالريياق أو فيي المكيان اليذي تيراه        .2

 إدارة الملتقى مناسبار.

 المادة السابعة: المنتجات المطبوعة واإللكترونية للملتقى.

أوالر: يتم تحرير وطباعة تقرير شيهري يتضيمن كافية الموضيوعات التيي ناقشيها       

الملتقى خالل الشهر، منقحة ومبوبة. وينشر التقرير على موقع الملتقيى  

علييى شييبكة اإلنترنييت وترسييل نسييخ منييه للمؤسسييات وللمسييؤولين      

 والمهتمين الذين يمكنهم اإلفادة مما يرد فيه من آراء. 

 ة بريدية عامة يرسل إليها التقرير إلكترونيا لالطالع والتفاعل.ثانيار:،إعداد قائم

 المادة الثامنة: ضوابط الحوار والردود والتعليقات.

أوالر: جميع مشاركات األعضاء في الملتقى تكون باللغة العربيية ويسيتثنى مين    

 ذلك بعض المصيطلحات التيي تسياعد عليى توضييح المفهيوم أو نقيل ني         

من وسيلة إعالمية أجنبيية عليى أن يصيحبه    ( مكتوبمرئي أو مسموع أو )
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تعليييق باللغيية العربييية ميين العضييو الناقييل يوضييح الهييدف ميين وضييعه فييي    

 الملتقى.

ثانيييار: ينييأى الملتقييى عيين اإلثييارة بأنواعهييا، وعيين التشييفي والشييماتة، والنقييد  

الجييار ، وإطييالف الييتهم كمييا يبتعييد عيين التوجييه إلييى الجهييات واألفييراد      

 بأسمائهم.

ثار: يدرك األعضاء بأن مهمتهم األساسية في الحيوار هيو الخليوص إليى أفكيار      ثال

ورؤى مفيدة تسيهم فيي حركية تطيوير المجتميع بميا ال يخيالف أو ينياقض         

 الثوابت الدينية والسياسية، وهم ملتزمون با تي:

االنفتييا  الكامييل علييى ا راء المختلفيية واحتييرام ا خييرين بغييض النظيير عيين   .1

داتهم أو مييذاهبهم، وعييدم قبييول اللمييز والتجييريح والقييد  ثقافيياتهم أو معتقيي

 بمعّين مهما كان.

 إحترام األعضاء لبعضهم البعض، وإحسان الظن بالجميع. .2

مين زاويتهيا   ) عدم مناقشة موضوعات العبادات، والمذاهب والمليل واألدييان   .3

، ما لم تطر  ذلك للنقياش الهيئية اإلشيرافية    (العقدية والفقهية المتخصصة

للملتقى بضوابط تحددها مع كل موضيوع مين هيذه الموضيوعات، ميع تيوافر       

 متخصصين معتبرين في هذه المجاالت.

عيدم نشيير أو تبنييي المواقييف وا راء المخالفيية للمصييالح العليييا أو المسيييئة   .4

لألديان والميذاهب والثوابيت، والقبائيل والمنياطق واألجنياس، واتبياع مينه         

 لمتعلقة بذلك.علمي رصين في مناقشة األمور ا

تجنب إسقاط ا يات واألحاديث النبوية على أي من مشاركات األعضاء، من  .5

الفقهيي   ( الحكيم  ) قبل أعضاء آخرين ، بهيدف الحيد مين سيير النقياش، أو     

على المشياركة بحيالل أو حيرام . وال يحيول ذليك دون االستشيهاد با ييات        

العام عنيدما يسيو     الكريمة واألحاديث الصحيحة الشريفة في ثنايا النقاش

 ذلك.

 االلتزام بأخالقيات الحوار وحقوف الملكية الفكرية. .6

االلتزام بالمشاركات الجادة العميقية، وتجنيب الترفييه والميزا ، والبعيد عين        .7

 السجاالت الثنائية بين األعضاء.

كل ما يبديه العضو من مشاركات فيي الملتقيى، قابيل للنشير فيي أحيد أو        .8

لم يطلب العضو غير ذلك ألسباب تقتنع بهيا إدارة  جميع منتجات الملتقى ما

 الملتقى.

عدم نقل مشاركات عضو من قبل عضو آخر إلى خار  الملتقى إال بموافقية   .9

 .صريحة منه
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عيدم النقيل للملتقيى مين منتييديات أو مصيادر أخيرى إال ميع بييان المصييدر،          .10

 ويكون النقل في الحاالت المهمة فقط.  

مطولة، وعند الحاجة لذلك يكتفى بوضيع  عدم نشر الموضوعات والنصوص ال .11

 رابط الموضوع.  

احترام الشخصيات االعتبارية والمعنويية لألفيراد والمؤسسيات فيي كيل ميا        .12

 ينشره العضو.  

 النأي عن كل ما من شأنه اإلساءة للملتقى أو ألحد أعضائه. .13

ال يسمح ألي عضو مين األعضياء توظييف الملتقيى لمشياركات ذات طبيعية        .14

اني والتعازي واليدعوات الخاصية حييث يمكين لراغبيي ذليك       خاصة مثل الته

إسييتخدام اإلتصييال الخيياص بصيياحب الشييأن ، كمييا ال يسييمح ألي ميينهم      

بالترحيييب باألعضيياء الجييدد وكاتييب القضييية والمعقبييين إذا كييانوا ميين خييار   

 الملتقى ، وتنوب الهيئة اإلشرافية عنهم في كل ذلك وفيما تراه مناسبار.  

ر مادة تعتبر ملكار للملتقى )كتبت خصيصار ليه( خارجيه إال   ال يجوز للعضو نش .15

 بعد نشرها في أي  من منصاته أو مواقعه.

ال يجوز ألي عضو استخدام الملتقيى لغيير أغراضيه مثيل تعبئية اإلسيتبانات        .16

 واإلعالنات وغيرها.

 يكون التنبيه على المخالفات بإحدى الطرف التالية: .17

 أ( لفت النظر

 .(األصفر الكرت)ب( اإلنذار بي

 الكرت األحمر (.)  ( اإليقاف المباشر بي

خييالل ( ثالثيية كييروت صييفراء) د( إذا حصييل العضييو علييى ثالثيية إنييذارات متتالييية 

( الكييرت األحميير ) ثالثييين يومييا تبييدأ ميين نيلييه اإلنييذار األول يميينح مباشييرة    

ويوقيييف عييين المشييياركة فيييي نقاشيييات وميييداخالت الملتقيييى بصيييورة        

 ساعة. 48مباشرة لمدة 

مباشرة في كل ما هو مخل با داب أو يمس اليدين أو   (الكرت األحمر) هي( يمنح

القيييادة السياسييية مييع اإليقيياف لمييدة يقييدرها رئيييس الهيئيية تتناسييب مييع  

 المخالفة.

و( التظلمات واإلعتراضات على قرارات وتنبيهات إدارة الملتقى تيتم عبير الكتابية    

الهيئة اإلشرافية ويعتبر قيرار الهيئية   المباشرة إلى األمين العام لعرضه على 

 نهائيار.



 

 "دراسة وصفية"حوار في الفضاء االفتراضي  
 

 
85 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ز( حرصار على تماسك الملتقى وانضباطه وحمايته يليزم رئييس الهيئية بتطبييق     

( مين البنيد )ثالثيار( مين الميادة الثامنية )ضيوابط        ١٧ورد في الفقرة ) جميع ما

عية  ( من البند )ثالثار: الهيئية اإلشيرافية( مين الميادة الراب    ٥الحوار..( والفقرة )

، خالفات التي ن  عليها هذا النظيام لمواجهة الم ( ..)إدارة الملتقى الملكية

 ويعتبر هذا البند أصالر في تفعيل النظام واحترام مواده.

 المادة التاسعة: الدعم والمساندة.

يتيح مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم كافية االحتياجيات الالزمية ألعضياء     

 العاملة فيه وفرف العمل مما يقع في حدود أهيداف الملتقيى،  الملتقى واللجان 

 بما يشمل مكاتب وقاعات اجتماع وكل ما يحتاجون إليه من خدمات.  
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 (2ملحق)

 الئحة قضية األسبوع

 التي المبادرة وهي أسبار، ملتقى فعاليات إحدى هي األسبوع قضية

 المملكة الرياق في مدينة في واإلعالم للدراسات والبحوث مركز أسبار أطلقها

 المجيال الحييوي   مين  لتعظييم الفائيدة   الفعاليية  العربية السعودية، وتيأتي هيذه  

والمثقفيين   المفكرين من ُنخبة بصفتهم أعضائه عبر يوفره الملتقى الذي المهم

المهتمييين بييالفكر اإلسييتراتيجي الييوطني التنمييوي ميين مختلييف       والبيياحثين

 في اإليجابية المساهمة في والرغبة يجمعهم الوالء للوطن التخصصات، والذين

 والثقافيية  الفكريية  القضايا والموضيوعات  خالل مناقشة من بمجتمعهم النهوق

 المملكية والخليي    التيي تهيمُّ   والتنمويية  واالجتماعيية واالقتصيادية   والسياسية

 الالئحية الجوانيب   هيذه  عمومريا. وتينظم   العربيية والعيالم   والمنطقية  خصوصريا، 

 والمخرجيات،  المواصيفات،  فيي ذليك   بميا  قضيية األسيبوع،   بفعاليية  المتعلقية 

 .ذلك وغير والمواعيد، ،واإلجراءات

 :األولى المادة

 .الالئحة هذه من جزءرا أعاله التمهيد يعدُّ -أ 

 .أسبار لملتقى األساسي النظام أحكام لكافة الالئحة هذه تخضع -ب 

 فريق اقترا  على بناء اإلشرافية الهيئة من بقرار وُتعَدل الالئحة هذه تصدر -  

 .القضية

 التعريفات. :الثانية المادة

 .أسبار الملتقى: ملتقى -أ 

 أسبار. لملتقى اإلشرافية الهيئة: الهيئة -ب 

 أسبار. لمتلقى العامة األمانة: األمانة  -  

 األسبوع". الفعالية: "قضية اسم  -د 

 األسبوع. قضية الفريق: فريق  -ه 

 .المكلَّف الملتقى عضو :القضية مسؤول  -و 

 كقضيية  المطروحية  القضيية  تتنياول  التيي  الورقية  هيي  :الرئيسية  الورقية   -ز 

 .والمداخالت للنقاش والتعقيبات موضوعرا وتكون أسبوع،

 .الورقة ملمقدِّ القضية فريق أجازها التي المحاور هي :الورقة محاور  -  

 القضيية  مجال في والمعرفة القدرة يملك الذي الشخ  هو :الورقة ُمقدِّم  -ط 

 ويمكين  للقضية، الرئيسة الورقة وتقديم ُيكلف بإعدادالذي  النقاش، موضع

 .من خارجه أو الملتقى أعضاء بين من يكون أن
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 القضيية  مجيال  فيي  والمعرفية  القيدرة  يمليك  اليذي  الشيخ   المعقِّب: هو  -ي 

 ويمكين  للقضية، الرئيسة الورقة على ُيكلَّف بالتعقيب الذي النقاش موضع

 خارجه. من أو الملتقى أعضاء بين من يكون أن

ُيكليف بيإدارة    اليذي  والمعرفية  القيدرة  يملك الذي الشخ  الحوار: هو مدير  -ك 

 واسيتدعاء  القضيية،  وجوانيب  محياور  وتغطيية  الحوار وإثارة األسيئلة الهامية  

 .والتفاعل للمشاركة األعضاء

 .أسبار ملتقى أعضاء :األعضاء أو العضو  -ل 

 الملتقيى  أعضياء  غيير  مين  وقيدرة  معرفية  ذات شخصيية  القضية: هو ضيف  -م 

 الورقية  بتقيديم  إميا  القضيية؛  فيي  للمشياركة  سياعة  48لميدة   ُيستضياف 

 .عليها التعقيب أو الرئيسية

 األسبوع. قضية لفعالية العام اإلطار :الثالثة المادة

 .األول اجتماعها في القضية فريق بتشكيل الجديدة الهيئة اإلشرافية تقوم -أ 

 والمسؤوليات المهام ومتابعة لحمل للقضية مسؤولرا الهيئة اإلشرافية تعيِّن -ب 

 شؤونها. وإدارة األسبوع قضية بفعالية الخاصة

 الهيئية اإلشيرافية   ورئيس الملتقى رئيس من األسبوع قضية فريق يتكون  -  

 الفاعلين. الملتقى أعضاء من واثنين ومسؤول القضية العام واألمين

وترشييح   واعتماد عناوين ومحياور،  مراجعة القضية فريق اختصاصات تشمل -د 

 للقضيايا، وترشييح   والمحياورين  والمعقبيين  الرئيسية كتَّاب األوراف واعتماد

 األسبوع. قضية بفعالية يتعلق مما ذلك وغير القضايا، ضيوف واعتماد

 وفيق  للفعاليية  التنفيذية اإلدارة القضية مسؤول ومهام اختصاصات تشمل  -ه 

 والضييوف،  والمعقبيين  األعضياء  ميع  التواصيل  فيي ذليك   بميا  الالئحية،  هيذه 

 مقترحيات  وتبويب َجْمع وعناوينها، ومتابعة القضايا ومواعيدها عن واإلعالن

 وإجازتهيا للنشير،   ومراجعتهيا  والتعقيبات الرئيسية القضايا واألوراف عناوين

 .ذلك وغير

 الشهر بداية في تصدر التي الشهرية للتقارير مادةر القضايا المطروحة تكون -و 

 إدارة تقدير وفق صياغتها، إعادة بعد ُترفع أنها قد للعامة، كما وُتتا  التالي،

 .أو االقتصادي السياسي القرار صانع إلى الملتقى،

 األسبوع. قضية ومواصفات معايير :الرابعة المادة

 الموضيوعات  عين  والبعيد  تنميوي،  إستراتيجي وطني بعد قضايا ذات اختيار -أ 

 الجياد  التفاعيل  اعتبار مع الصحفي، أو المحتوى الشعبوي ذات والطروحات

 والهيمِّ  العالقية بيالمجتمع   والطارئة ذات الهامة األحداث مع والسريع والبنَّاء

 الوطني.
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 مين  واالقتيراب  والثقافيية،  الفكرية النُّخب بين ا راء وتبادل الحوار قيم تعزيز -ب 

 والمسؤول. معاناة المواطن

 المطروحية، والقضيايا   القائمية  للمشيكالت  وعمليية  علميية  حليول  اقتيرا    -  

 بشأنها المبادرات والتوصيات بعض وتقديم

 والتركييز  الحشيو،  من ذلك وغير والترحيب والثناء الشكر عبارات عن الُبعد  -د 

 الميراد  المباشيرة  األفكيار  عليى  والميداخالت  القضيية والتعقيبيات   ميتن  في

 الورقية  مين  كل محتوى يكون على أن مخل، إسهاب أو تطويل دون طرُحها

 دون اإلخيالل  اإلمكيان  بقيدر  كلمية  500حيدود   فيي  والتعقيبيات  الرئيسيية 

 .الطر  وشمولية بتكامل

 عين  بعييدرا  منهجيي  علميي  بشيكل  الرئيسيية  الورقة كتابة تكون أن يجب  -ه 

 تمهيديية،  مقدمية  مين  أساسيي  بشيكل  وأن تتكيون  واالسيتطراد،  السيرد 

 .القضية موضوع حول مقترحة وتوصيات علمي، وتحليل

 كين   ولييس   PDF بصيغة  مرفق كملف والتعقيبات الرئيسية الورقة ُتنشر -و 

ميداخالتهم   وضع األعضاء من يرغب لمن يمكن المجموعة، كما في مباشر

 للقضايا. الشهرية التقارير لتسهيل إعداد وذلك الطريقة؛ بذات القضية حول

 العمل. آلية :الخامسة المادة

 احتيياطي  عين  رصييده  يقيلُّ  للقضيايا ال  مسيتودعرا  القضيية  مسؤول ُينشئ -أ 

 قضايا(. 8شهرين ) لمدة

القضيايا   عنياوين  وَجْميع  الفريق باسيتقطاب  وبمعاونة القضية مسؤول يعمل -ب 

 مين  المواضييع  مقترحيات  طليب  عبير  مستودع القضايا، وذلك رصيد لتدعيم

 الهيئة اإلشرافية. ومن األعضاء

 ومناقشية  شهر باسيتعراق  كل من األول األسبوع في القضية فريق يقوم -  

القضيايا   واعتمياد  القضيايا، واختييار   مسيتودع  القضايا المرصودة فيي  عناوين

 محاورهيا،  تحدييد واعتمياد   عليى  والعميل  التيالي،  الخاصية بالشيهر   األربعة

 .الحوارات ومدراء والتعقيبات الرئيسية األوراف كتَّاب وأسماء

 سيابقرا  معتميدة  ليسيت  طارئية  قضية مناقشة تبني الملتقى لفريق يحق  -د 

 آنيية  وضرورة وحساسيتها القضية تلك على أهمية بناء وذلك الجدول، في

 .الطر 

 والمحياور  بالعنياوين  والمعقبيين  األوراف كتَّياب  القضية بإشيعار  مسؤول هي يقوم

اإلعالنيات   بنشير  يقيوم  نشيرها، كميا   وموعيد  تلقي الورقة وموعد المعتمدة

 الكتَّياب  وأسيماء  وانتهياء النقياش   بيدء  ومواعييد  القضيية  بطير   الخاصية 

بحسيب   القضية فريق أعضاء من يرى نَم عنه ينيب أن ويمكن والمحاورين،

 .الحاجة
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 األوراف. وتحكيم قبول آلية :السادسة المادة

 موعد من أسبوعين قبل الورقة مسودة بتسليم الرئيسة الورقة كاتب يقوم -أ 

 .المعتمد بحسب الجدول القضية نشر

 نشير  موعيد  مين  أييام  10قبيل  تعقيبيه  بتسيليم  الورقية  على المعقِّب يقوم -ب 

 .الجدول المعتمد بحسب القضية

 خيالل  للفرييق  والرد المقدمة األوراف في سريعرا القضية بالنظر فريق يقوم -  

 المالئيم  القيرار  اتخياذ  ذليك  بعد القضية ساعات، ولمسؤول 6تتجاوز  ال مدة

 .لتجويدها وتحسينها لكاتبها الرجوع أو الورقة إجازة حول

 فلمسؤول عليها، التعقيبات أو للقضية الرئيسية الورقة إجازة عدم حال في -د 

القضيايا   بيين  مين  بديلية  قضيية  اختييار  القضيية  استشارة فرييق  بعد القضية

 اختييار  يمكين  ذليك  تعيذر  حال الشهر. وفي لذلك األركان مكتملة المعتمدة

يليزم   ميا  القضيايا، وإجيراء   مسيتودع  فيي  القضيايا المودعية   بيين  مين  قضيية 

 .الملتقى في للنقاش للطر  لتجهيزها
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 (3ملحق)

  التقارير لجنة عمل الئحة

 

 قواعد عمل لجنة التقارير:

    ة طير  القضيية أولريا    تجميع المواد من أوراف وتعقيبات وميداخالت خيالل ميد

 أول.بي

   ،تبويب المادة وإعادة ترتيبها حسب المحاور المقررة أو الناشئة أثناء الحيوار

االلتييزام بييإدرا  المداخليية فييي اليين  حسييب توقيييت  وليييس ميين الضييروري

 ورودها بل حسب موضوعها أو المحور المناسب لها.

 .مراجعة المداخالت واألطروحات ودراستها وتنقيحها 

  مراجعة المعلومات التاريخية واألرقام واإلحصائيات والتنويه عن مصدرها قدر

 اإلمكان لتوثيق المادة العلمية.

 صياغة التقارير:

 ط المادة العلمية وتسلسلها من خيالل الورقية الرئيسييَّة والتعقيبيات ميع      رب

 المداخالت.   

   دم  المداخالت وا راء المتشابهة في ن  واحد مع اإلشارة إلى أصيحابها؛

 وهو ما يعني النأي عن التكرار والتركيز على الفكرة من جميع الزوايا.

 ية األفكار وتراتبيتها، وبما إعادة الصياغة وترتيب المضمون بما يضمن انسياب

 ال يغّير في آراء المتداخلين مع تعميق المضمون.

          إثراء المادة بميا يتيوافر مين معلوميات وأرقيام وإحصيائيات حسيب المضيمون

 العلمي.  

 .استخالص بعض النتائ  المهمة أو التوصيات 

          وضع ملخي  تنفييذي لمضيمون القضيية وأهميتهيا، وإظهيار ميدى ارتباطهيا

 .  2030ملكة برؤية الم

 - . التنويه عن كاتب الورقة الرئيسة والمعقبين في نهاية الملخ 

 الصياغة الختامّية للتقرير:

  ُيصا  التقرير الشهري في صورته النهائية؛ بهدف نشره، أو إرساله للجهات

 المعنية بموضوع التقرير.
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 (4ملحق)

 الملتقى إدارة

 

 فهد العرابي الحارثي.  د.رئيس الملتقى: 

 رئيس الهيئة اإلشرافية: 

 .(.2015أكتوبر  – 2015عبداهلل بن ناصر الحمود )إبريل  د 

  .(.2016مارس  – 2015علي بن صديق الحكمي )نوفمبر د 

  .(.2016سبتمبر  – 2016عبداهلل بن صالح الحمود )إبريل د 

  .(. 2018مارس  – 2016خالد بن عبد الرحمن العثمان )أكتوبر م 

  .(.2018محمد الشبيكي )منذ إبريل  الجازي بنت د 

 أمين عام الملتقى: 

 .(.2016فبراير  – 2015فاطمة الشريف )إبريل  أ 

  .( 2018إبريل  – 2016عبداهلل الضويحي )مارس أ. 

  .(.2018سمير الزهراني )منذ إبريل  أ 

باإلضافة إلى رئيس الهيئة واألمين العام للملتقى، شارك مجموعة من األعضاء 

في إدارة الملتقى من خالل العضوية في الهيئة اإلشرافية في دوراتها الست 

  السابقة، وذلك على النحو التالي: 

  2015إلى  أكتوبر  2015الدورة األولى من إبريل: 

 .الجازي الشبيكي. د 

 .حميد المزروع. د 

 .حجازي. عائشة د 

 .العناد. عبد الرحمن د 

 .الهدلق. عبد الرحمن د 

 .الحكمي. علي د 

 .األربش. كوثر أ 

 .مساعد المحيا. د 

 .مسفر الموسى.  أ 
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  2016إلى مارس  2015الدورة الثانية من نوفمبر: 

 .الجازي الشبيكي. د 

  .خالد الرديعان.د 

  سعد الشهراني.د. اللواء 

  .حجازي. عائشةد 

  .العناد. عبد الرحمنأ. د 

  .الهدلق. عبد الرحمند 

  .عبد اهلل الحامد.د 

  .علي بن علي.أ 

  .فايز الشهري.د 

  .ليلى الشهراني.أ 

  .يحيى األمير.أ 

  2016إلى سبتمبر  2016الدورة الثالثة من إبريل: 

 .البعيز. إبراهيم د 

  .كردي. أسامةم 

  .الحكمي. حسيند 

  .العثمان. خالدم 

  الشهراني.سعد د. اللواء 

  .حجازي. عائشةد 

  .الطريري. عبد الرحمنأ 

 .العناد. عبد الرحمن د 

  الحارثي. علي د.اللواء 

 .البازعي. علياء أ 

  .الشريف. فاطمةأ 

  .الحربي. فايزةأ 

  .ندى القنيبط.أ 
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  2017إلى مارس  2016الدورة الرابعة من أكتوبر: 

 .المنيف. أمجد أ 

  .الغامدي. أسمهانأ 

  .مرزوقي.حاتم د 

  .الحكمي. حسيند 

  .دهيش. بن خالدد 

  الشهراني. سعدد. اللواء 

 .العناد. عبد الرحمن أ. د 

  .الوايل. عبد السالمد 

 .القباني. المحسن عبد أ 

  الحارثي. عليد. اللواء 

  .البازعي. علياءأ 

  .الشريف. فاطمةأ 

  .البكر. فوزيةد 

  2018إلى إبريل  2017الدورة الخامسة من إبريل : 

 .الجازي الشبيكي. د 

 .الشراري. حامد د 

 .دهيش. بن خالد د 

 .زياد الدريس.  د 

 .عبد اهلل العساف.  د 

 .عبد اهلل بن صالح الحمود. د 

 .البازعي. علياء أ 

 .فايز الشهري. د 

 .البكر. فوزية د 

  .مسفر الموسى.أ 

 .منيرة الغدير. د 

 .ناصر القعود. د 
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  2018الدورة السادسة منذ مارس: 

 .البعيز. إبراهيم د 

 .آمال المعلمي.  أ 

 .الشراري. حامد د 

 .دهيش. بن خالد د 

 .نجم. رياق د 

 .ريم الفريان. د 

 .زياد الدريس.  د 

 .زينب إبراهيم.  د 

 .حجازي. عائشة د 

 .عبداهلل الضويحي  أ 

 .البازعي. علياء أ 

 .مساعد المحيا. د 

 .الرشيد. وفاء د 

 

 رئيس لجنة التقارير:

 .(.2017مارس  – 2015الرديعان )إبريل خالد بن عمر  د 

 .(.2018مارس  – 2017مساعد المحيا )إبريل  د 

 .(.2018نوف الغامدي )منذ إبريل  د 

 رئيس فريق قضية األسبوع: 

 .(2016ديسمبر   –حسن الحكمي )أغسطس  د 

 .(2017يناير  – 2016خالد الحارثي )ديسمبر  أ 

  .(2017أغسطس   –عبدالرزاف الفيفي )يناير أ 

 .(2017أكتوبر  –)أغسطس  الرديعانخالد  د 

 .( 2018إبريل  – 2017عبداهلل بن صالح الحمود )أكتوبر  د 

 .(2018أغسطس  –خالد العثمان )إبريل  م 

 .(2018نوف الغامدي )منذ أغسطس  د 
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 المصادر

إدارة الدراسييات والبحييوث والنشيير. واقييع الخطيياب الثقييافي السييعودي وآفاقييه   -

 .  2013المستقبلية". الرياق: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

التويجري، وفاء بنت حميد. المنياخ التنظيميي اليداعم لنميو ثقافية الحيوار فيي          -

 م.  2013الجامعات السعودية. الرياق: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

الثقفي، نورة. "الحصاد يترجم حوار مجموعة النخبية اإللكترونيي إليى مؤليف".      -

 .2015يوليو  28الوطن. 

"المجموعة الواتسيابية الفاعلية: قضيايا وطنيية". المدينية.      الجميلي، عبد اهلل.  -

 .2018إبريل  28

 .2014مايو  25الحبيب، عبد الرحمن. "مجموعة النخبة". عكاظ.  -

الحازمي، خلييل بين عبييد. "الحيوار اليوطني ودوره فيي تعزييز األمين اليوطني           -

ار اليوطني،  للمملكة العربية السعودية". الرياق: مركز الملك عبد العزييز للحيو  

 .2017الطبعة الثالثة، 

حافظ، ميادة. " صالونات القاهرة الثقافيية.. أدبيية وأحيانريا سياسيية". الشيرف       -

 .  2012فبراير  2األوسط. 

 .  2012أغسطس  11خلف، عبد اهلل. "ثقافة المجالس والدواوين". الوطن.  -

العربييية  خوجيية، عبييد المقصييود. المنتييديات واألندييية األدبييية فييي المملكيية      -

 .  2009السعودية. جدة: 

 22"الديوانيات الثقافية الخاصة تسحب البساط مين األنديية األدبيية. الشيرف.      -

 .2012إبريل 

 عيين الكشييف فييي تسييهم األدبييية الرويلييي، محمييد هليييل. "الصييالونات -
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