
 
 

 Khaldoon المفكر والباحث والكاتب :خلدون النقيب 

 الكواري  الدكتور علي خليفه
 

ألسرته الكرٌمة  فادحة خسارة, كنه هللا فسٌح جناتهأسرحمه هللا و خلدون النقٌب الصدٌق غٌاب
 .عظم هللا أجرهم وألهمنا وإٌاهم الصبر والسلوان, وأصدقائه وطالبه

على الساحة العربٌة بشكل عام وفً الخلٌج العربً على وجه  كما أنها خسارة فكرٌة كبٌرة 
 .الخصوص

مدرسة  بأن نجعل من فكره, احث والكاتب الرصٌنوهناك واجب إحٌاء ذكرى هذا المفكر والب 
 .تتولى رعاٌتها مؤسسة تحمل اسمه وتواصل رسالته

رة فً الخلٌج والٌد القصٌ ٌؤذن بمغادرة جٌل من أصحاب العٌن البصٌرة فرحٌل أبا زٌد  
تطلبه الحالة االستثنائٌة التً تب باعتبار ذلك واجب وطنً تجٌل فكر وبحث وك. العربً

 .وص على وجه الخص هعاشتها المنطقة منذ منتصف القرن العشرٌن ومنذ سبعٌنٌا ت
لقى أذاناً سوف ت ,ما ٌقدمه من تشخٌص وٌقترحه من حلولوقد كان هذا الجٌل ٌظن أن  

ال لعٌب  ,, ولكن الواقع الُمستبد الفاسد جعل صرخة هذا الجٌل فً وادمسئولصاغٌة وتجاوباً 
 .والحماٌة األجنبٌة فٌها وإنما استقوا بمال النفط والخلل السكانً

, إلى جانب ذلك مفكرا بامتٌاز فقد كان خلدون ,كتاباً وربما باحثٌن عاة جٌلناوإذا كان بعض دُ 
 كما كان فكره الثاقب ٌقدم  ,الباحث الجاد أالجتماع المعجهده ٌتجه لرصد الواقع برصانة  وكان

 .تحمل فً سبٌلها التبعاتالحلول وٌدفع باتجاهات اإلصالح وٌالتشخٌص وٌقترح 
الخلٌج و  ساهمات خلدون فإن كتابة حول الدولة والمجتمع فًوإذا كان المجال ٌضٌق بذكر مُ 

ساهمات عربٌة واق النكسة ستبقى مُ وبحثه فً ر كتاب الدولة التسلطٌة و الجزٌرة العربٌة
 . أألخرى متمٌزة إلى جانب كتاباته وبحوثه الرصٌنة

وقد مارسات العملٌة إلى المُ  أٌضا أتجهخلدون النقٌب  وإلى جانب البحث والكتابة فإن جهد
فً  اكان خلدون رئٌساً له عندما االجتماعمجلس إدارة المجلة العربٌة لعلم ب زاملته عضوا

ٌنهض بتلك المجلة العلمٌة العربٌة الرائدة لتكون مدرسة  ,منتصف ثمانٌنٌات القرن الماضً
ساهماته فً إطار مركز دراسات الوحدة العربٌة وفً وكذلك كانت مُ  .االجتماعٌةفً العلوم 

 عاجً رجأن المفكر والمثقف الجاد ال ٌعٌش فً بُ ب ,ٌقٌاً عن تأكٌداً حق عبرتـُ  ,منتدى التنمٌة
 .وإنما ٌكون جندٌاً أٌضاً إذا تطلبت جدٌة الفكر أن ٌشارك فً العمل والدعوة لإلصالح

الكلمة من معنى وإنساناً عادٌاً تحمله  رب هو إنساناً بكل ماـُ الذي عرفته عن ق نقٌب وخلدون ال
 هعاش ُمتفاعالً مع مجتمعٌدعً لنفسه مكانة تفاخرٌة وأبهة وال ٌسعى لمنصب وإنما ال 

 الوطن العربً , وكان حاضراوفً  والجزٌرة العربٌة فً الخلٌج وامتداداتهالكوٌت  الصغٌر
 .هاٌلإفً كثٌر من األحٌان عن لقاءات ٌدعى  بفكره وأن غاب ادائم

 , حركتنا إال إن جهودنا قد تقاطعت أكثر من مرةمجاالت وعلى قلة تقاطع جهدنا العملً و
ز من شخصٌة أخً العزٌز خلدون رحمه هللا تبرُ  مرحة وفً هذه الحاالت بدت جوانب إنسانٌة

 .لً



 
والمطالبة الشعبٌة بعودة العمل  عطالً ففً أواخر الثمانٌنٌات وعندما كان دستور الكوٌت مُ  
فً  االثنٌنمجلس األمة على أُشدها من خالل دٌوانٌات انتخاب وعودة  2691دستور عام ب

من عائدات %  5على  استحوذتت قد الكوٌت , كتب خلدون أن األسرة الحاكمة فً الكوٌ
فرد , وحققت معه فٌما قال اعتقلته, فما كان من السلطة إال أن  2691النفط قبل العمل بدستور 

 رسالة علمٌة مجازة قدمها على خلٌفة الكواري وذكر فٌها أخذه مصدره خلدون إن ألرقم قد
عائدات من إجمالً %  55على أكثر من  استحوذتأن األسرة الحاكمة فً قطر قد  أٌضا

ٌُسجن ,فطالن  .فً قطر ولم 
 

نسق العام لمنتدى التنمٌة الصدٌق جاسم السعدون قد كلف وقبل ذلك بسنوات أذكر أن المُ 
اللجنة التنفٌذٌة للمنتدى  اجتمعتالدكتور خلدون النقٌب بكتابة ورقة اللقاء السنوي , وعندما 

أن تكون وال ٌضمن  ,ٌرد على اتصاالتهتب الورقة وال جاسم من أن خلدون لم ٌك أشتكى
وأكد للجمٌع أن الورقة جاهزة  االجتماعبخلدون وحضر  فاتصلنا . الورقة جاهزة بعد شهرٌن

 ًالمشكلة فرد قائالً لو ربطتمون انتهتهل  لنا جاسما خالل أسبوع لجاسم , فسأوسوف ٌقدمه
 .فإننً ال أضمن الورقة االجتماعحدٌد مع خلدون من هنا إلى موعد  من دبقٌ
 

وأسكنه , الدكتور خلدون النقٌب أبو زٌد رحم هللا أألخ والصدٌق المفكر والباحث والكاتب الجاد
 . لمن ٌتعظ وجعل لجٌلنا فً رحٌله المفاجئ المبكر عبرة  وموعظة.  فسٌح جنات الخلد
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