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ـَدمة  المق

اليت أطلق عليها بعض    ]  االثنينية[القراء األفاضل اجلزء العاشر من سلسلة       يشرفين أن أزف إىل     
وهذا بال شك من حسن ظنهم، وتثمينهم الرفيع الذي         "..  موسوعة ذات صفة خاصة   "املهتمني عبارة   

 .يدفعين وزمالئي لبذل أقصى ما ميكن من جهد لتحقيق اهلدف الَّذي وضعته لدفع مسرية هذا العمل
يف هذا املنعطف من حياتنا األدبية واالجتماعية واالقتصادية        ]  االثنينية[ سلسلة   وأعتقد أن ظهور  

والسياسية، يعطي زمخاً طيباً نظراً لعدم وجود الكثري من املطبوعات اليت تتناول التراجم بشيء من                 
التفصيل، وإن وجدت، فهي عبارة عن حملات قد تكون حمصورة ببلد دون آخر، أو قد تتناول شرحية                  

ها الوقت الكايف أو االهتمام الذي حيملهم على مواصلة املسرية، ملا            وفينة من اتمع وال جيد مصن     مع
يعتورها من صعوبات مجة قد ال يدركها إالَّ من حاول اقتحام مثل هذا العمل، من حيث اِإلعداد                    

ا ومراجعتها وطباعتها يف    والترتيب والتنسيق والتنفيذ، مروراً مبراحل جتميع املادة املسجلة وتفريغه          
ولن يعصمها ذلك من الزلل واخلطأ، فذلك       ..  مسودة أوىل وثانية وثالثة قبل وصوهلا إىل املرحلة النهائية        

شأن عمل البشر الذي لن يبلغ مدارج الكمال مهما بِذل يف سبيله من عناء وجهد ووقت، ولكن تبقى                  
 حصافة القارئ وإدراكه لطبيعة العمل الذي بني يديه         وتأيت..  النوايا احلسنة فوق كل اهلَنات والعثرات     

 .خري مدافٍع عن حسناته، وصافٍح عن كَبوات اليراع اليت تندرج بني طياته
تعطي حملاٍت  ..  وكما يعلم القارئ الكرمي أن مقدمة كل كتاب هي عبارة عن مرآة ذلك الكتاب             

وأحسب أن قارئ هذه السلسلة قد      ..  ديهسريعةً، ولقطاٍت متفاوتة عن حمتويات الكتاب الذي بني ي         
اطَّلع على اجلزء األول الذي أوضحت يف مقدمته مجيع ما يتعلق ذه الكتب، ومسريا، وأهدافها،                 

 .والنهج الذي سارت عليه منذ أول وهلة وحىت اآلن
ومبا أن مادة الكتاب ذات صبغة وطبيعة لصيقة بالتراجم حلد كبري، وختتلف عن املواضيع                 

فقد رأيت أن إعطاء أي حملة لن يضيف        ...  خرى اليت يتناوهلا الكتاب من نقد وبالغة وشعر وقصة إخل         األ
جديداً للقارئ الكرمي الذي سيجد كل ما يتطلع إليه بني يديه بإذن اهللا، سواء يف هذا اجلزء أو األجزاء                   

و أن تنساب إىل وجدان     وأرج..  وستقوم املادة بكل بساطة بتقدمي نفسها بنفسها      ..  السابقة والالحقة 
القارئ الكرمي بنفس الطريقة اليت انسابت ا الكلمات إىل أمساع األساتذة احلضور الذين شرفوا هذه                
األمسيات، واستفادوا وأفادوا من خالل مداخالم واستفسارام وتعليقام، ِإلعطاء الزخم الالزم،            



كل احلب واِإلخالص، وحمضتها عرب روادها       وإضفاء املسحة احلميمة اليت الزمت هذه األمسيات ب        
 .األفاضل ملن تشرفنا بتكرميهم واجللوس إليهم والتزود من علمهم وفضلهم وجتارم وذكريام العبقة

وهي أن هذه اللقاءات رغم ما يسبقها من ترتيبات وإجراءات إعداد طويلة            ..  تبقى كلمة أخرية  
مبعىن أن ما قيل فيها ومت تسجيله ونقله عرب هذه          ..  ليدة حلظتها  و - وبدون استثناء    -إالَّ أا تأيت دائما     

السلسلة مل يكن يعلم به أي أحد غري قائله، من بعد اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا دليل على خصوصية هذه                   
.. األحاديث والتصاقها بأصحاا فصارت أشبه ما يكون بالسر الذي يبوح به املرء ألخلص أصدقائه              

 م وعلمهم               وبأحاديث الودم وأعماهلم وذكرياا جتاراليت تدور بني صفوة األصدقاء تنقل يف طيا 
 .الوافر

، ]االثنينية[نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيب خري الثواب كل من شرفنا باالستجابة لدعوة                
وأبان ..  انوتكبد مشاق السفر وضحى بوقته وجهده يف سبيل إمتاعنا مبا لديه من درر املعاين وصفو البي               

طريق احلق واهلدى بكلماته وعلمه، وجعل من لقائنا به لبنة تساعد يف نشر الوعي، وتقف نرباساً يهدي                 
 .األجيال القادمة حنو بر األمان

إننا منر اآلن بوقت عصيب على مستوى األمة اِإلسالمية بكاملها، وهي تشهد صراعات شىت من               
وأصبح من الضروري   ..   يف أطرافها وعمقها دون هوادة      ويصب احلقد األعمى  ..  خمتلف اجلبهات 

قد قدمت شيئاً يذكر يف هذا الصدد،        ]  االثنينية[وال ندعي أن    ..  التصدي له بكل القنوات املتاحة    
ولكنها ما فتئت تذكر عن طريق روادها وضيوفها الكرام باملآسي الكثرية اليت أضحت تعتورها وتشرذم               

 وعن طريق الكلمة الصادقة، واِإلميان الكامل باملشاركة الوجدانية يف كل             ..تواجدها ودد كياا  
واجبها جتاه التصدي هلذه اهلجمة الشرسة، وعملت ما بوسعها للتعبري عن           ]  االثنينية[األحوال أدركت   

ل آراء قادة جيل من رجال الفكر والعلم واألدب، أثْروا بعطائهم ساحة الثقافة وشاركوا بأقالمهم يف ك               
املناسبات اليت أتيحت هلم للتعبري عن آرائهم، وأناروا بقناديل عقوهلم غياهب بعض املشاكل العويصة               

 .بغرض إجياد احللول الناجعة كمسامهة يف هذا اجلانب اهلام
القارئ الكرمي ما يضيفه إىل حصيلته من علم نافع، وذكريات مجيلة، وحتليالت             أن جيد   راجياً  

 .للقارئ ولألجيال القادمة] االثنينية[موعها اهليكل الذي تقدمه قيمة وجتارب دمسة، متثل يف جم

    . 







 احملتوى
 ألقاها األستاذ عدنان صعيدي وحتتوي على السرية الذاتية للمحتفى به             كلمة اإلفتتاح 

 .األستاذ عبد الرمحن عبد الكرمي العبيد
١ -

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٤ .د علي املبارككلمة سعادة األستاذ أمح
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ حممد أمني أبو بكر

- ٦ .كلمة سعادة األستاذ عبد العزيز آل عبد اهلادي
- ٧ .كلمة سعادة الدكتور حممد صادق عفيفي

- ٨ .كلمة سعادة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد
- ٩ .فتح باب احلوار
-١٠ .دكتور عبد احملسن القحطاينكلمة سعادة ال

-١١ .رد احملتفى به على كلمة الدكتور عبد احملسن
-١٢ .مداخلة سعادة الدكتور عبد اهللا املعطاين

-١٣ .رد احملتفى به على مداخلة الدكتور املعطاين
-١٤ .تعليق الدكتور عفيفي على مداخلة الدكتور املعطاين

-١٥ .يخ الدكتور حممد علي جوزوكلمة مساحة مفيت جبل لبنان الش
-١٦ .العودة إىل احلوار بني احملتفى به واحلضور

-١٧ .تعقيب الدكتور املعطاين
-١٨ .ختام األمسية
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني احلمد هللا -
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها اإلخوة الكرام       -
 . وأنتم خبريوكل عاٍم
شيئة اهللا   والعود أمحد مب   - أهالً ومرحباً بكم يف هذا اللقاء املتجدد، نعود حبول اهللا وبعونه              -

 يف هذه الليلة الطيبة املباركة، اليت يتعانق فيها الساحالن الغريب والشرقي أدباً وتارخياً، باحملبة                -تعاىل  
واإلخاء بني اإلخوة الَّذين عرفنا والَّذين سنتعرف م أكثر من خالل لقائنا يف هذه االثنينية، واليت                  

 .ةئ أن نقدم لصاحبها الشكر والتهن- مجيعاً -يسرنا 
 الليلة نستضيف األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهو من مواليد مدينة                 -

اجلبيل عام ألف وثالمثائة واثنني ومخسني للهجرة؛ التحق باملدرسة األمريية عام ألف وثالمثائة وستني                
 واشترك يف   للهجرة، وواصل الدراسة حىت حصل على الثانوية العامة؛ مارس الشعر يف وقت مبكر،             

عدد من األمسيات الشعرية جبامعات اململكة وأنديتها األدبية؛ مال إىل البحوث اجلغرافية والتارخيية               
 ما يتعلق مبنطقة اخلليج؛ اجته إىل العلوم الشرعية، وعكف على مطالعة ودراسة الثقافة                  وخاصةً

 .اإلسالمية، واستفاد ممن تتلمذ على يدهم وصحب عدداً من أهل العلم
ن الكرمي باملنطقة الشرقية، عضو رابطة      آ يعمل اآلن أمني عام اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر         -

األدب اإلسالمي العاملية، عضو شرف مجعية التاريخ واآلثار جبامعة امللك سعود كلية اآلداب، عضو                
 .ة الشرقيةاللجنة العليا لتسمية الشوارع يف املنطقة الشرقية، رئيس ومؤسس النادي األديب باملنطق

 حتت الطبع،   "يا أمة احلق  "هـ؛  ١٤٠٤ديوان شعر طبع عام     "  يف موكب الفجر  "  : من أعماله  -
" األدب يف اخلليج العريب   "  اموعة الشعرية الثالثة؛ وهذه خمطوطة،    "  الوصية"  وهي أيضاً جمموعة شعرية؛   

ام بنشرمها النادي   يف جزأين، ق  "  املوسوعة اجلغرافية للمنطقة الشرقية   "  هـ؛١٣٧٧صدر يف دمشق    
هـ، ١٤٠٥طبع يف الرياض    "  اجلبيل ماضيها وحاضرها  "  األديب يف املنطقة الشرقية وهي حتت الطبع؛      



رؤيا يف  "  هـ؛١٣٩١طبع يف بريوت    "  قبيلة العوازم "  وقامت بنشره الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛     
معامل "  الطبعة الثالثة؛   هـ١٤٠٤طبع يف الرياض    "  أصول املنهج اإلسالمي  "  خمطوط؛"  حرب اخلليج 

 .حتت الطبع من نشر النادي األديب باملنطقة الشرقية" فقه احلج املربمج" خمطوط؛" التفسري
 بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، ويف البداية هذه كلمة                 -

  .ترحيبية بضيفنا وبكم لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد، وعلى               -
 ..آله وصحبه الكرام الطاهرين

يسعدين يف مستهل املوسم احلادي عشر      ..  هالسالم عليكم، ورمحة اهللا وبركات    :   أيها األحبة  -
ثنينية أن أرحب بكم وباإلخوة األساتذة الضيوف الكرام أمجل ترحيب، استمراراً لقراءاتنا اخلرية              لال

خلدمة هذا الوطن، وتكرمي الرجال الَّذين أضاؤوا جانباً هاماً من حياتنا األدبية والفكرية، ويشرفين أن                
 -كتاب االثنينية قد متت طباعتهما وشحنهما، وسيصالن بإذن اهللا           أنقل لكم أن جزأين من سلسلة       

خالل األيام القليلة القادمة؛ كما أبشركم بإاء صف جزء آخر بينما يوجد جزء حتت الطباعة اآلن،                 
 إن  -ومل يبق أمامنا من األجزاء السابقة غري أربع جملدات ستجد طريقها إىل املطبعة يف الوقت املناسب                 

 .-شاء اهللا 
 وإننا إذ نستهل مومسنا احلادي عشر يف هذه األمسية الندية، ليسعدنا مجيعاً أن نرحب بضيفنا                 -

الكبري سعادة األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهو غين عن التعريف مبا له من                    
وج هذا اجلهد   مشاركات بارزة ومتنوعة، مشلت الشعر والتاريخ واجلغرافيا والعلوم الشرعية، وقد ت           

 النادي األديب باملنطقة الشرقية، تلك املنطقة اليت تعلمون تنوع جذورها الثقافية              سيساملشكور بتأ 
واألدبية، املمتدة عرب جزء طويل من اخلليج العريب والضاربة بعمقها حنو الصحراء، مما أتاح هلا أن تنسج                 

ضر، فاملنطقة الشرقية هلا نكهتها اخلاصة احملببة         فريداً ومزجياً رائعاً من البداوة واحل       اًاءدمن آداا ر  
للنفوس، فما أمجل تعانق األصالة يف تاروت ودارين والقطيف وما حوهلا، والتراث العظيم الَّذي تضمه                

 .األحساء بالنهضة الشاملة يف الدمام واخلرب واجلبيل، إا منطقة تنسج القدمي واحلديث بإيقاع فريد
إلخوة واألساتذة الَّذين شرفوا هذا احلفل يتكرمون بإلقاء الضوء على            لعل ضيفنا الكرمي وا    -

 -نتائج هذا العناق شعراً ونثراً، ولنا يف شعر عبقري املنطقة وشاعرنا الكبري طرفة بن العبد البكري                   
 خري دليل على عمق وتنوع هذا اإلرث األديب، الَّذي          -الَّذي ولد يف البحرين وتنقل يف هذه البقاع         



ر يف هذه التربة املعطاء، وامتدت فروعه الباسقة لريسم منارات هدى وروعة على يد أبنائها الكرام،                جتذّ
الَّذين حنتفل اليوم بواحد منهم تكرم مشكوراً وجتشم عناء السفر مع أخوته األحبة إلمتاعنا ذا اللقاء                 

دم بتكرمي معايل األستاذ الشاعر     ثنني القا فمرحباً م وبكم مجيعاً، ويشرفين أن حنتفي يوم اال         ..  الشيق
الكبري حسني عرب، مبناسبة حصوله على وسام اجلمهورية من الطبقة األوىل يف العلوم والفنون من                 

 . مجهورية مصر العربية، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ين رئيس النادي األديب جبدة فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد األولني                 -
 :سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين؛ وبعد.. واآلخرين
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
العامرة اليت تكرم العلم وتكرم الفكر يف هؤالء الرجال الَّذين حيتفى م عرب              شكراً هلذه الدار     -

سنوات خلت، وهي ممتدة إن شاء اهللا، وأنا أحتدث إىل علماء وأدباء، فحني أشكر الدار فإمنا أعين                   
 م، وذلك أن هذا البيت املب               صاحبها احلفي م وحنتفي حنن معه ارك  بضيفه، الَّذين يدعوهم ألن حيتفي

ر الرجال وحيتفي م، ألم لبوا الدعوة واستجابوا        دحقيق بالتقدير والشكر؛ فصاحبه الرجل الكبري يقْ      
 .هلا، وجاؤوا إليه يف دارهم وداره

 واالحتفاء باألستاذ عبد الرمحن العبيد هو احتفاء باملنطقة اليت قدم منها، وهي منطقة جديرة                -
بعيدة يف التاريخ تصل إىل العصر اجلاهلي؛ وأعين به تارخيها األديب            باحلفاوة، ألن هلا تارخياً ذا جذور       

وحنن حنتفي برئيس ناٍد أديب يف منطقة، وجزء غاٍل علينا من وطننا العزيز الكرمي وكياننا الكبري؛ ورحم                  
           ب اهللا ثراه وغفر له؛ وتلك      اهللا من أطلق هذا املسمى الشامل الكامل األستاذ حممد حسني زيدان، وطي

منطقة علم وأدب، ميتد تارخياً طويالً حىت       ..  نطقة اليت يقوم ا النادي األديب جبزء منها يف مدينة الدمام          امل
 .يلتحم بالعصر احلديث

 واملناطق األخرى بيوتات علم وأدب، ورجال مشهورون ذوو نباهة            ففي اإلحساء خاصةً   -
       رجاالت هذه املنطقة، ودورهم يف بث ونشر       خوا ل وأخالق، وعلم وأناة؛ حتدث عنهم الكاتبون الَّذين أر

العلم واألدب؛ وكان هلم طالب خترجوا بني أيديهم قبل أن تشأ املدارس واملعاهد واجلامعاتن. 
 إن هذا الوطن العزيز الكرمي عرب تارخيه احلافل، أجنب رجاالت برزوا يف ميادين احلياة العامة                 -

قعة من الوطن الكبري بفضل اهللا مث بفضل احلرمني الشريفني؛           يف هذه الر   بعلمهم وأدم وثقافتهم، خاصةً   
 منابع علم وأمن ورغد عيش للمواطنني واملهاجرين من املسلمني، الَّذين            - حفظهم اهللا    -فقد كانوا   



وفدوا ويفدون إىل بلد أطعمه اهللا من جوع وآمنه من خوف؛ ويف بلد احلنان واحلب والسكينة، يف                   
 ."املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون": ي قال فيه الَّذمهجر رسول اهللا 

 وبالدنا أمجع، اليت محاها اهللا من االستعمار وأدرانه وأوزاره، متسك أهلوها بدينهم وحافظوا               -
عليه والتزموا به، وتعلموا جبهودهم اخلاصة قبل أن تنتشر املدارس واملعاهد وصروح اجلامعات اليوم،               

يف مجيع التخصصات لينال منه كل راغب وحمتاج ما يريد؛ وكأين            حيث شاع التعليم بكل مراحله و     
حني عني وزيراً للمعارف يف عام ألف وتسعمائة ومخسني مبصر،          )  رمحه اهللا (مبقولة الدكتور طه حسني     

إن العلم كاملاء واهلواء ينبغي أن يناله كل إنسان له تطلع إىل املعرفة وظامىء              :  أعلن جمانية التعليم وقال   
 .لم والثقافةإىل الع

 وإذا نظرنا إىل املنطقة اليت قدم منها ضيف هذه األمسية عرب تارخيها، جندها غنية إىل جانب                  -
:  حىت ضرب املثل لكثرته وجودته فقالوا      - وهو التمر    -جند الغذاء الرئيس    ..  علمائها وطلبة العلم  

مع على حنور احلسان، فهو     ، وخليجنا األزرق واألخضر مصدر اللؤلؤ الَّذي يل       "كجالب متر إىل هجر   "
إىل جانب أنه ذو قيمة، فهو مجيل ويزداد مجاالً حني يتدىل من تلك األعناق الوضاء؛ إىل أن جاء زمان                    
أصبح اللؤلؤ التقليدي يرقى إىل حيث كان األول ذو القيمة والصدارة، حيث شعر احلسان أن مجاهلن                 

ألنه ارتبط بغاٍل   ..  ن اللؤلؤ الَّذي سيظل غالياً    فأعرضن ع ..  ال يغلو باللؤلؤ وإمنا يف حسنهن وائهن      
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان فبأي آالء ربكما            :  ومثني؛ وصدق اهللا العظيم القائل    

 كما أبرز الكتاب العزيز قيمة هذه اجلواهر الغوايل يف احلديث            تكذبان خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان    
  .كأن الياقوت واملرجان: يث قال عن احلور العنيعن زخرف اجلنة وما فيها، ح

 وتفجر يف منطقتنا الشرقية باألمس غري البعيد الذهب األسود، رزقاً من عند اهللا لننعم ذا                  -
العطاء غري املمنون، يف غىن حنمد اهللا عليه ونشكره على نعمائه اليت ال حتصى وفضله الَّذي ال                     

اء البالد لتلتحق بركب املدنية والتطور؛ ذلك أن احلياة ليست           يستقصى؛ فهذا النبع يصب يف أرج      
سياسة فقط، ولكنها اقتصاد وعلم وحضارة وتطور من معطيات الرقي الَّذي ال يتحقق إالَّ بالعمل الَّذي                

 .يستند إىل املال والعلم واخلربات ألا دعائمه األساسية يف كل زمان ومكان
 

نها ضيفنا الليلة حفيلة باألدباء البارزين، الَّذين شاركوا           ومنطقتنا الشرقية اليت قدم م      -
ويشاركون يف ركب التطور بأفكارهم وأعماهلم ونتائجهم؛ ويف وقت يوشك أن يكون مبكراً كانت               

لألستاذ سعد البواردي، وصحيفة أخبار الظهران الَّذي كان يصدرها األستاذ عبد           "  اإلشعاع"هناك جملة   
ألمحد يوسف الشيخ، وكان هلا صوت وأثر وتأثري مبا كانت تنشر            "  ر اجلديد الفج"والكرمي اجلهيمان   

وتعاجل؛ وإذا حتدث اإلنسان عن مرفق ال يغيب عن باله أن املكان باملكني، وذلك أن كل عمل ناجح                   



وراءه إدارة ناجحة، وكل عمل فاشل وراءه إدارة فاشلة؛ وأنه بقدر ما يعطي اإلنسان بقدر ما حيقق                  
عليه صلوات  (وأن األعمال بالنيات كما يقول من ال ينطق عن اهلوى           )  سبحانه وتعاىل (اهللا  بعد توفيق   
فشخصية اجلهيمان جعلت من أخبار الظهران جريدة مقروءة، وما أكثر الصفحات اليوم            ).  اهللا وسالمه 

 .اليت ال تقرأ وال ينظر إليها
 

قبل عهد املؤسسات؛ وكانت    "  يجاخلل"  : كما أصدر األخ األستاذ عبد اهللا أمحد شباط جريدة         -
جريدة حتمل صوت تلك املنطقة الناهضة، وظلت بنشاط ومحاسة صاحبها تم باملنطقة اليت كانت                

فدخلت التاريخ مع غريها    ..  تصدر عنها وتعاجل قضاياها بنقد وإصالح، حىت أدركها عصر املؤسسات         
  اليت مل يأن دخوهلا  ..  ليكون هلا وجود؛ وعندي   ح هلا أن تلحق بركب املؤسسات، وال تنال الرضا           ت

ألا كانت شجاعة، ذلك    ..  التاريخ مع حلول املؤسسات أبقى هلا وأسلم، ويكفيها ما حققت من نجح           
أن الصحافة رسالة وأن التعليم رسالة، فإذا حتولت إحدامها إىل وظيفة فقد فقدت خصائصها األساسية،               

حملسوبني عليها ويقصر فيها رمبا األكثر ألا وظيفة،          ألن الوظيفة مسألة نسبية تؤديها نسبة من ا         
والرسالة حس وأمانة؛ وقد أبت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها ألن أشفقن منها، ومحلها                

 .إنه كان ظلوماً جهوالً: اإلنسان الَّذي وصفه خالقه الستهانته مبا أقدم عليه وغبائه بقوله عز وجلّ
 

اليت كانت تصدرها األرامكو يف الظهران ملوظفيها؛ وجريدة        "  قافلة الزيت " وأذكر غري ناٍس     -
عالمة مضيئة على ضة وتطور جزئنا الشرقي الناهض مبقوماته اليت          .  اليت تصدر اليوم يف الدمام    "  اليوم"

أتاحت له الرقي؛ ويكفي فخراً جامعة البترول واملعادن، مث تلك املرافق الناهضة يف الطب والزراعة                 
 .والعلوم والثقافة

 

حنن الضيوف  "  : إننا يف هذه الدار العامرة حنتفي بضيفنا حىت نقول له كما كان يقول القدماء               -
ألن الكرم والوفاء واملروءة من سجايا النفوس الكبار اليت تعبت يف مرادها                 )١("وأنت رب املرتل  

 :تنيب حيث يقولاألجسام؛ كما قال شاعر العروبة الَّذي ال يبارى أبو الطيب امل
تعـــبت يف مـــرادها األجســـام  

                                                            . 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

 

ديب الوليد باملنطقة الشرقية يف هذه الليلة        فنرحب باألستاذ عبد الرمحن العبيد رئيس النادي األ        -
 اليت مجعت هذه الصفوة من الرجال، جاؤوا ليشاركوا الرجل الكرمي الَّذي             - إن شاء اهللا     -املباركة  

فتقول نعم وبلى وأمرك؛ ألنه وطّد نفسه وقد        ..  خيجلك تواضعه، فال متلك إالَّ أن تسامله وادنه وحتبه        

                                           
 ".يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا: " هذا عجز بيت صدره)1(



فال يقول لك وأنت حتادثه إالَّ حاضر وأمرك وكما          )  رمحه اهللا (والده  ورث هذه اخلصال الكرام عن      
وهو تعبري خاطئ ألن الزمن     "  الزمن الرديء "  :تريد، وندر اليوم أدب النفس هذا، ويعوج بعضنا ليقول        

 .)١("نعيب زماننا والعيب فينا" :وعاء، ورحم اهللا القائل
 مساحة من وطننا الغايل العزيز؛ وأجدد القول        نرحب باألستاذ العبيد يف ليلته وحنن حنتفي به يف        

بأن االحتفاء بالنادي األديب يف الشرقية ورئيسه احتفاء بأدباء وعلماء ذلك اجلزء من تراب الكيان                 
 . الكبري، شاكراً لكم وللمحتفي؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ الشيخ أمحد علي املبارك(( 
 :تاذ األديب الشاعر السفري أمحد علي املبارك حيث قالسمة لألمث أعطيت الكل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى                -
 :آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد

رمحن بن عبد الكرمي     فإين يف غاية السعادة واحلُبور حينما طلب مين سعادة الشيخ عبد ال              -
العبيد، أن أشارك يف هذه الرحلة إىل هذا الوطن العزيز، وإىل هذا الرجل الكرمي الَّذي مأل قليب حمبة له                   
ولندواته، والَّذي نفتخر أنه من رجالنا الَّذين أشادو لألدب صرحاً ال ميكن إالَّ أن يسجل يف التاريخ                  

 .مبداد من الذهب
 الندوة وهذه االثنينية الكرمية اليت أخذت تتابع األدباء يف عقر دارهم ويف             إن هذه :   يف احلقيقة  -

إن هذه الليلة من    ..  بروج بعضهم، وتأيت م إىل هذا املكان الفسيح لتعرض على الناس فضلهم وأدم            
ألدب، حمبة ا )  رمحة اهللا عليه  (تلك الليايل اليت أطرفنا ا هذا الرجل العظيم، وذلك ألنه ورث عن والده              

سبحانه (وحيث أن والده كان يعيش يف فترة كانت بعيدة كل البعد عن القدرة املالية، وحيث أن اهللا                   
بأن يكرم أصدقاء   ..   أن يبر والده   - وقبل كل شيء     -قد تفضل عليه مبا تفضل؛ أراد أوالً        )  وتعاىل

 .لكرميوالده يف السنوات املاضية، وأن يكرم كل من اقتدى م يف هذا املنهج ا
 احملتفى به األستاذ عبد الرمحن العبيد هو شخصية أدبية نبيلة، وأنا أعين ما أقول عندما أقول                  -

نبيلة، فهو دائماً نبيل يف كل تصرفاته ويف كل أعماله، سواء كانت إدارية بصفيت زميالً له وعضواً                   
 . من أدبلإلدارة يف النادي األديب، أو بصفته أديباً مفلقاً موفقاً يف ما أنتجه

 وخري ما أعرضه لكم عن هذا الرجل، هو ما كتبه عنه األستاذ الدكتور حممد بن سعد بن                    -
 فقد قال يف حديثه يف كتابه الَّذي        - أستاذ الدراسات األدبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود           -حسني  

                                           
 ".وما لزماننا عيب سوانا: " هذا شطر بيت تكملته)1(



قال ما  "  ساتاألدب احلديث تاريخ ودرا   "  :هـ ما هذا نصه يف كتابه     ١٤١١نشره عدة طبعات آخرها     
عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد من الرجال الَّذين التقت يف فكرهم ثقافات علوم متعددة،                 "  :نصه

 ".أمثرت يف حيام وأقالمهم مثاراً جيدة، فخدمت العلم واملعرفة وأفادت اتمع
 حممد بن    والناظر يف مؤلفات العبيد ويف جهوده الذاتية يتبني ذلك جلياً، واستطرد الدكتور             -

إنه أقبل على خزائن الكتب وجمالس العلم يتزود من هذا وذاك حىت أدرك             "  :سعد بن حسني فقال عنه    
 : وهو - إن شاء اهللا     -وصدر له أول مؤلف وهو يف الرابعة والعشرين من عمره املديد             "  ما أدرك 

 ".األدب يف اخلليج العريب"
ة واملعرفة بالنشر يف الصحف واالت      مث واصل البحث العلمي والعمل يف ميادين الثقاف          "-

واحملاضرات والندوات واألمسيات، وكان إىل جانب ذلك يواصل العمل يف ااالت اليت ختدم الفكر               
اإلسالمي بوجه عام، كمثل رئاسته مجعية حتفيظ القرآن الكرمي، وعضوية مجعية التاريخ يف جامعة امللك               

ان يف املنطقة الشرقية، وانتهى به املطاف إىل رئاسة نادي           سعود، مديراً لتحرير جريدة أخبار الظهر      
 .انتهى كالم الدكتور حممد بن سعد بن حسني" املنطقة الشرقية األديب

إذا أردنا احلديث عن موسوعته اجلغرافية اليت حتدث عنها كثري من             :   أيها السادة الكرام   -
أسركم أا على وشك الصدور قريباً، إن هذه        املؤلِّفني، والَّذي كنا ننتظر منه إبرازها بلهفة وشوق،          

تتبع ..  موسوعة ستكون فريدة يف نوعها، حيث أنه تتبع تلك املنطقة         ..  املوسوعة اليت أحتدث اآلن عنها    
فاحص مدقق، فأورد فيها كل ما كان من اِهلجر ومن املدن القدمية واملدن احلديثة؛ وأشار إىل تعداد                   

، وإىل ما وصلت إليه يف التطور، وإىل قرا أو بعدها من املدن الكبرية، مشرياً               سكاا وإىل نوع ثقافتهم   
إىل ذلك عن طريق الكيلو إالَّ إذا كان ينقل عن كتاب يصف أو يذكر املسافات بطريق األميال، فإنه                   

 .يدعه كما كان
يها طريقة   هذه املوسوعة اليت هي على وشك الصدور ستسد فراغاً عظيماً، حيث أنه اختذ ف               -

اللغويني الَّذين حيررون املدن عن طريق ترتيب احلروف األجبدية، حبيث ال يشت يف ذكر تلك املنطقة                 
شيء ما؛ وكذلك استعان بالدوائر واجلهات الرمسية اليت أمدته مبا تيسر هلا من إحصائيات كما أشرت                 

 .يف ذلك، إىل أا ستكون ذات أثٍر فعال
اجلبيل يف ماضيها   "  :ينة اجلبيل منذ عهد بعيد وألَّف عنها كتاباً وقال         مث هو قد حتدث عن مد      -
وهذا من الوفاء ملسقط رأسه، حيث أا كانت مسقط رأسه؛ واجلبيل كما ال خيفَى عليكم                "  وحاضرها

مدينة من جهة القراقة، فهي مدينة حيتلُّها قبيلة آل بو عينني وهم من الرجال املعروفني بالكرم والشهامة                 
لشجاعة، مث بعد ذلك اختارا حكومتنا الرشيدة فأنشأت فيها مصانع ومعامل، يستطيع املطلع عليها              وا

 .أن جيزم أنه ال نظري هلا يف أحناء العامل كله



 مث حتدث عن قبيلة العوازم، مث ألف لنا مؤلفات تفضل األخ يف ترمجة حياته، فسرد لنا عدداً                   -
ته األدبية وناحيته يف الشعر إىل زمالئي وإخواين الَّذين سيوفُّوا           كبرياً منها، وإين أترك ما خيص ناحي      

 .حقها
 بقيت نقطة واحدة، تفضل األستاذ األخ الكرمي عبد املقصود حممد سعيد خوجه، بأن متىن لو                 -

أن أحدنا يعرض شيئاً من تاريخ أو من فضائل أو من مزايا أدباء هذه املنطقة، فإذا كان وقتكم يتسع                    
 نؤجلها إىل وقت آخر؛ وأعتقد أن تأجيلها أفضل حىت ال تأخذ الوقت             وإالَّ..  ثت ولو يسرياً  لذلك حتد 

إذا شئتم فأنا مستعد لو جاءت مناسبة أخرى؛ وبعد ذلك فإين              ..  على اإلخوان، وإن شاء اهللا     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أشكركم

 

  ))كلمة االستاذ حممد أمني أبو بكر(( 
 : عضو نادي املنطقة الشرقية األديب األستاذ حممد أمني أبو بكر فقالمث حتدث

 .ه املصطفىاحلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على نبي..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة األعزاء-
ثنينية ا باألدب والثقافة أخبار      طاملا كانت تتناهى إىل أمساعنا عن طريق األصدقاء املهتمني           -

األستاذ عبد املقصود خوجه، وطاملا كنا نسمع عما يفيض فيها ويتدفق فيها من أدب وفكر وثقافة،                  
وكم كنا نتمىن أن يكون لنا شرف احلضور واالستفادة من فكرها وأدا وثقافتها، وااللتقاء ذه                  

 يدة اليت متثل غرساً ثقافياً، تصافح فيه أمواج البحر          إىل أن كانت هذه املناسبة السع     ..  رةالوجوه الني
 .األمحر أنسام اخلليج العريب، ويفوح فيه مسك دارين على أطراف بيت اهللا احلرام

إن ما يقوم به األستاذ عبد املقصود خوجه من تكرمي لألدب واحتفاء باألدباء،              :   أيها اإلخوة  -
ن األدب والفكر، وأعرضوا عن الشعر واستهانوا        يف وقت أشاح فيه معظم الناس ع       -ودعم للثقافة   

 .-بالكتاب 
 . إن هذا جلدير بكل احترام وتقدير؛ فشكراً له وشكراً لكم مجيعاً-
إننا ومن خالل استقرائنا لنتاج علماء القرون األوىل من حضارتنا الزاهرة، جند             :   أيها اإلخوة  -

تلهف بنو البشر إىل معرفتها، كما حتوي املناجم         أن نتاج العاِلم منهم حيوي من العلوم النفيسة اليت ي          
ما أراد اإلنسان شيئاً من ذلك وجد بغيته منها؛ فهم           الزاخرة بكل ألوان املعادن الثمينة، حبيث كلَّ       
ثون لغويونجغرافيون ومؤرخون ومفسرون وعلماء وحمد. 

 يبدع يف أكثر من      وكما نعلم مجيعاً، فقد غلبت يف عصرنا قضية التخصص، ونادراً ما جند من             -
ميدان أو يف ميادين كثرية؛ ويبدو يل أن األستاذ عبد الرمحن العبيد حاول أن ينهج ج علماء السلف                   



يف تعدد اهتماماته العلمية واألدبية والثقافية، فنحن نعرفه شاعراً وأديباً وباحثاً يف القضايا التارخيية                 
 تعليماً أكادميياً، إمنا أتى بكل       يتخرج من جامعة ومل يتلق     واجلغرافية، والدراسات اإلسالمية؛ علماً أنه مل     

     ه واجتهاده ومثابرته، وصربه على العلم ومتاعبه، وحبس نفسه بني صفحات            ما أتى به من خالل جد
 .املؤلفات القدمية واحلديثة

 أما يف جمال الدراسات اإلسالمية، فإننا نقرأ لألستاذ العبيد صفحات جديرة باالهتمام                 -
 صفحة،  ٥٠٠وهو كتاب يقع يف أكثر من       "  أصول املنهج اإلسالمي  "  :البحث، وها حنن نرى كتاب    و

 بعيداً عن التعقيد    -وجدت أن األستاذ العبيد حاول أن يدون فيه           ..  ومن خالل قراءيت للكتاب   
 كل ما   -والتكلف وبعيداً عن التفصيل اململ واالختصار املخل وبأسلوب واضح للخاصة والعامة              

القسم :  ج إليه املسلم من أحكام دينه، حيث مجع ذلك يف اثنني ومخسني باباً ويف مخسة أقسام رئيسية                حيتا
 .ويشتمل على ثالثة أبواب" التوحيد وأصول الدين" :األول منها بعنوان

 .وفيه تسعة أبواب" فقه العبادات" : والقسم الثاين يف-
 .ر باباًوفيه أحد عش" فقه املعامالت" : والقسم الثالث يف-
 .وفيه عشرة أبواب" األخالق وسعادة النفس" : والقسم الرابع يف-
 .وفيه اثنان وعشرون باباً" اآلداب العامة" : والقسم اخلامس يف-
 الَّذي أعمل فيه األستاذ العبيد فكره، وأعطاه قسماً         - ومن اجلدير بالذكر أن هذا الكتاب        -

تجابةً لطلب وفد من جمموعة الطلبة املسلمني يف          كان اس  -كبرياً من جهده ووقته لعدة سنوات        
الواليات املتحدة األمريكية وكندا، حيث أبدوا رغبة ملحة يف احلصول على مؤلف ميكن ترمجته إىل                 
القارىء الغريب، يستوعب مبادىء اإلسالم ومقاصده وأحكامه، ويشرح وجهة النظر اإلسالمية              

 .، بعد فشل املذاهب املطروحة على الساحةباعتبارها احلل الضروري ملشكالت اإلنسانية
باهتمام كبري يف األوساط العلمية، حيث نفدت الطبعة         "  أصول املنهج "  : وقد حِظي كتاب   -

  ِعالثانية منه، وي             وا حمتواه،  ظد األستاذ العبيد للطبعة الثالثة، وقد أعجب مبا فيه عدد من كبار العلماء وقر
د اهللا آل فوزان عضو هيئة كبار العلماء؛ والشيخ حممد بن سلمان            منهم الشيخ صاحل بن فوزان بن عب      

آل سلمان القاضي باحملكمة الكربى بالدمام، ورئيس اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف املنطقة               
الشرقية؛ والشيخ عبد اهللا بن جار اهللا آل جار اهللا؛ كما قدم له الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي                    

 .ير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمد
 وإضافة إىل ذلك فإن لألستاذ العبيد جهوداً أخرى يف هذا املضمار، حيث كاد أن ينتهي من                  -

والَّذي دفعه إىل تأليف ذلك الكتاب ما يالقيه طالب العلم من            "  معامل التفسري "  :مؤلفه اجلديد بعنوان  
فقهية أو السلوكية يف كتب التفسري؛ وكما أعجب إىل          صعوبات يف الرجوع إىل بعض املوضوعات ال      



درجة كبرية مبختصر تفسري ابن كثري للشيخ حممد نسيب الرفاعي، وقام بعملية ترتيب جديد وفق                 
املوضوعات اليت تناوهلا املختصر، مما يسهل على طالب العلم الرجوع إىل املوضوع الَّذي يريده؛ وقد                

لقد حرصت على أن أضع لطالب العلم القاصر مثلي ثالثة          ":  امل التفسري قال األستاذ العبيد يف مقدمة مع     
فإذا استطاع طالب العلم أن يفهمها      "  املسائل والدالئل "  ،"أصول املنهج "  ،"معامل التفسري "  :كتب هي 

حق الفهم ورزقه اهللا الورع، فقد استحق الفتيا، ألن معامل التفسري يدل على مقاصد األحكام يف كتاب                 
وكلها ذات منهج علمي موحد؛ أما املسائل       ..  عظيم وأصول املنهج حيدد املعامل الفقهية امع عليها       اهللا ال 

والدالئل فإنه يشرح أصول السنة النبوية املطهرة؛ إالَّ أن التوحيد اإلسالمي ال ينحصر يف كتب الفقه                 
 وشعره وكلماته؛ ولو طالعنا     أو احلديث أو التفسري عند األستاذ العبيد، بل جنده جزءاً رئيساً من أدبه             

نتاجه الشعري لوجدنا أن القضايا اإلسالمية متثل حموراً رئيساً هاماً من احملاور اليت يتحرك حوهلا، وها                 
:  والشيخ يف عنفوان شبابه، يقول إجابةً على بعض التساؤالت         تبحنن جنده يقول يف قصيدة قدمية كُتِ      

ا اإلسالمي؛ وحىت القصائد الوجدانية القدمية اليت ال تتناول         هو مبدئي أحببته وعشقته أعرفتموه؟ دينن     
موضوعاً إسالمياً مباشراً، فإننا نقرأ فيها صفحات من صفاء نفسه وتفاؤله وحبه للخري، وإضماره النوايا               

 .احلسنة إلخوانه أينما كانوا
طهدين والرازحني   كما أننا نرى من خالل استقراء ديوانه األول، وقوفه مع كل املعذَّبني واملض             -

تب الديوان يف فترة تسلط االستعمار الغريب على معظم بالد العامل؛ فكنا             حتت نري االستعمار، حيث كُ    
جنده مع معاناة الشعب اجلزائري يوماً، وعلى ساحة املسجد األقصى يضمد جراحه يوماً آخر، ومع                 

تماعي جنده مع ابنته الصغرية خياطبها      بني واملضطهدين يف أيام أخرى؛ وعلى الصعيد االج       كثري من املعذَّ  
يف قصائده بكل حب وعطف وحنان، وكل ذلك انسجام مع القيم اإلنسانية اليت تعيش يف أعماقه                  

 .وتسري منه مسرى الدماء يف عروقه
 أما أدب األستاذ عبد الرمحن العبيد وشعره يف العقد األخري فقد ظهر فيه حتول واضح، حيث                 -

مع املستضعفني من   ..  ه الشاغل أن يقف بقلبه وفكره وعقله وخياله وكلمته         أصبح مهه الكبري وشغل   
أبناء األمة اإلسالمية، يف كل امليادين يعرب عن آماهلم ويردد قلبه أصداء آالمهم؛ فهو من خالل قصائده                 

     اهد يف خندقه، ويتضوالبؤس  الحر ألمل اجلائع يف كل مكان متتد إليه يد الفقراء وحتط فيه ر            يكرب مع ا 
واملرض؛ ها هو مع األفغان ااهدين على قمم جباهلم، ومع املسلمني يف جبهام، ومع مسلمي البوسنة                
واهلرسك وسط أسوار احلصار الفوالذية اليت حتكم قبضتها على رقام؛ وها هو يقول يف إحدى                  

 : جنده يقول- ويف حلظة من حلظات الفرح اليت قد ينسى فيها اإلنسان بؤس اآلخرين -قصائده 
ألــيس إىل الــتعاون مــن ســبيل؟   

. 

فقلــت ومهــرجان العــيد حــويل    
. 

جتـــدد نكـــبة اجلســـم العلـــيل؟
                                                   .          

وكـــيف العـــيد واملأســـاة فيـــنا 
. 



ــيل    ــى اخلل ــيل عل ــق اخلل ــا ح هل
. 

وكـــل مـــواطن اإلســـالم يبقـــى 
. 

رزئــت الــيوم باخلطــب اجللــيل   
. 

وأوىل القبلـــتني تقـــول مـــايل   
. 

ــول    ــن حل ــبحث ع ــر راح ي وآخ
. 

فـــريق يف الضـــاللة قـــد ـــاوى 
. 

ــله كـــل العقـــول ــيد بفضـ تشـ
                                                            . 

ــرياً   ــان خ ــاد لك ــوا اجله ــو خاض ول
. 

 

 : وها هو يعرب عما خيتلج يف قلبه من معاناة أمته فيقول يف مكان آخر-
ــدها أو عمــر    ــأن خالــد مل يق وك

. 

ــيت    ــي أم ــيم يدم ــاعر بالض ــا ش أن
. 

وأنقـــذت أممـــاً ميـــزقها الضـــجر
                                                            . 

ــاحتني   ــواء الف ــت ل ــيت رفع ــي ال وه
. 

ــئن مــن اخلطــر واملســجد األقصــى ي
. 

ــا    ــتبيح دماره ــت وأس ــيوم هان وال
. 

ــرر    ــام غ ــد أي ــن بع ــوا م وختاذل
. 

ــة   ــوا يف ذلـ ــلمون تقاعسـ واملسـ
. 

ــر  ــوس اخلط ــدرون ناق ــو ت ــذ دق ل م
. 

ــيت     ــرقة أم ــن بف ــاعر لك ــا ش أن
. 

أنــا مســلم آٍت إلنقــاذ البشــر   
                         .                                    

ــه    ــتف ب ــالم فليه ــاش لإلس ــن ع م
. 

 

 كثرية جندها يف شعره، فإذا مر على مكان مجيل غرد لسانه ببدائع               هذا إضافة إىل إجيابياتٍ    -
ه، مما يدل على ما تنطوي عليه نفسه        صنع اهللا فيه، وإذا فقد عزيزاً رثاه، وإذا أمل بإنسان مصاب واسا           

من حب للخري وكره للشر؛ ومل أعثر عنده على أثر للهجاء أو للغزل املاجن، حىت ولو كان ضرباً من                    
 .اخليال الَّذي ال نصيب له يف عامل الواقع

 وذا يعترب األستاذ العبيد من رواد األدب اإلسالمي يف املنطقة الشرقية، وهكذا نرى أن                 -
اذ عبد الرمحن يسعى جاهداً إىل جعل االهتمام باألمور اإلسالمية أهم احملاور اليت يتركز حوهلا،                األست

 . وأهم األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف حياته، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور عبد العزيز آل عبد اهلادي(( 
يز آل عبد اهلادي رئيس قسم التربية يف كلية         مث أعطيت الكلمة لألستاذ الدكتور عبد العز      

 : إعداد املعلمني بالدمام حيث قال
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا؛ أما بعد-
 سعادة صاحب الدعوة إىل هذا اللقاء املبارك يف هذه األمسية الطيبة، األستاذ عبد املقصود                 -
نلتقي أيها  ..  ء الَّذين يشاركوننا هذا اللقاء املفعم باحلب واخلري والكلمة الطيبة         جالّالسادة األ ..  خوجه

السادة يف هذا املساء ليكون حديثنا حول أديب المع، وشاعر فذ، ومؤرخ مرموق من أبناء املنطقة                  



حم والوحدة  الشرقية، هو األستاذ اجلليل عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد؛ وإنه ملظهر من مظاهر التال              
        واألخوة الصادقة بني أبناء هذا البلد الكرمي، أن يا؛ فاحلمد والثناء         كرم أديب من شرق البالد يف غر
 .للواحد األحد الَّذي جعلنا بنعمة اإلسالم إخواناً

ال أخفي عليكم أين أحس بسعادٍة غامرة للقائي بكم يف دار مضياٍف حمب               :   أيها السادة  -
س بأن يف    وأنا أحدثكم حديثاً يسرياً عن أديب من أدباء منطقتنا، أحِ           - أيضاً   -د  لألدب، وأين سعي  

 .احلديث عنه شيئاً من الوفاء والعرفان باجلميل له
 وسوف يكون حديثي عن األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد مقصوراً على                 -

حتدثت عنه وعن إسهاماته الفكرية املتعددة؛      اإلشارة إىل بعض األدبيات اليت تناولت األديب الشاعر، و        
ال تكاد تصادفنا دراسة عن األدب يف منطقة اخلليج يف العصر احلديث دون أن تتطرق لشخصية                   
األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، ودون أن تشيد جبهوده الرائدة العمالقة يف جمال الفكر                  

اجه يف الشعر والنثر، ويقف على مقاالته وأحاديثه         واألدب؛ والواقع أن من يستعرض مؤلفاته ونت       
 .رك مغزى هذا االهتمامدي.. اإلذاعية
 فُِطر األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد على حب األدب والعناية بالشعر، وقد ظهر اهتمامه                -

وإذا "  ":لفجرموكب ا "  بذلك منذ نعومة أظفاره؛ يقول األستاذ العبيد يف كلمته اليت اختتم ا ديوانه يف             
كانت التجربة الشعرية متثل مسرية الشاعر ومدى التأثريات النفسية عليه، وكيفية صياغته للشعر، فقد              
بدأت رحليت مع الشعر منذ الرابعة عشرة من عمري، عام ألف وثالمثائة وستة وستني؛ وقبل هذا                   

 وحمدثني، وال سيما شعراء     التاريخ قرأت للمتنيب والمرىء القيس، ولفحول الشعراء اآلخرين، قدماء         
 .انتهى النص" املهجر

ر ِث لذلك جند أن األدبيات اليت تناولت األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد من زاوية الشعر تستأْ               -
األستاذ الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي،      "  موكب الفجر "  :بنصيب األسد، فها هو مقدم ديوانه يف      

وحنن هنا إذاً   "  :ذا الشاعر ومالمح شعره، حني يتحدث عنه يقول       يوجز لنا يف عبارة واحدة خصائص ه      
مع شاعر جدير يف شعره موسيقى البحتري ولغة الشايب، وفيه من عمق الفكرة، وروعة الصورة، ومجال                

رب النغم إىل أذهان الناس وآذام، ما جيعلنا نقول عنه إنه شاعر يظهر ليقود              العاطفة، وقوة اخليال، وقُ   
 .انتهى النص" ه إىل حب الفن وتذوق الصورة، وإدراك مضامني الشعرداِئاجلماهري حب

 ولن أستطرد يف احلديث عما أورده مقدم ديوانه عن الشاعر وشاعريته، فلعل أخاً آخر يتناول                -
هذا املوضوع بشيء من التوسع واإلضافة؛ أما األستاذ الدكتور حممد بن حسني فقد تناول شعر الشاعر                

وخلص إىل القول   "  األدب احلديث تاريخ ودراسات   "  :بيد بالدراسة والتحليل يف كتابه    عبد الرمحن الع  
وإن كان معدوداً عند بعض الباحثني ومنهم الدكتور خفاجي من شعراء           "  :- أي الشاعر العبيد     -وهو  



 اصٍةاالتباعية الكالسيكية املتطورة، إالَّ أنك حتسب الرتعة اإلبداعية الرومانسية يف بعض أشعاره، وخب             
" كالروضة والبحر، وما إىل ذلك    ..  عندما يكون احلديث عن الذكريات، أو أن يكون يف وصف الطبيعة          

 .انتهى قول الدكتور حممد بن سعد حسني
 يف كتابه الَّذي ألفه عن األدب       - وينقل لنا األستاذ واألديب املعروف عبد اهللا أمحد الشباط           -

اسي، يقول فيه عن األستاذ عبد      األستاذ املرحوم عبد السالم الس     حديثاً عن    -واألدباء يف منطقة اخلليج     
كاتب وشاعر جميد من شعراء الرعيل الثاين، عاصر احلركة األدبية زمناً طويالً، شارك              "  :الرمحن العبيد 

يف كثري من جماالت األدب والصحافة، وميتاز األستاذ العبيد حبسن اخللق واالتزان واإلخالص يف عمله،               
 .انتهى النص" له شأنه يف دولة األدبكأديب 
يفيض ..   غري أن أمهية األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد ال تتوقف عند كونه شاعراً ممتازاً                -

   شعره باجلمال وحسن السك، ولكنه فوق ذلك صاحب إسهامات صحفية وتارخيية، هلا آثارها اجلليلة           ب
وجه عام، ومل تغفل الدراسات اليت تناولت هذه         على املنطقة الشرقية بوجه خاص وعلى اململكة ب        

 :اجلوانب أو الدراسات اليت تناولت شخصيته احلديث عن تلك اإلسهامات اجلليلة القيمة، ففي كتابه              
احلياة العلمية والثقافية والفكرية يف املنطقة الشرقية من عام ألف وثالمثائة ومخسني هجرية إىل عام ألف                "

األستاذ عبد الرمحن   "  :يقول الدكتور عبد اهللا ناصر السبيعي عن األستاذ العبيد        "  وثالمثائة ومثانني هجرية  
بن عبد الكرمي العبيد أديب وشاعر ومؤرخ متميز، وقد عمل فترة مديراً لتحرير جريدة أخبار الظهران،                

          كما شارك يف إدارة جريدة اخلليج العريب إىل أن عوم الثالث  ن سكرترياً للتحرير؛ وقد حصل يف الي      ي
والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف وثالمثائة وسبعة وسبعني على موافقة رمسية بإصدار جريدة                 

انتهى "  باسم اجلبيل، إالَّ أن عدم وجود مطابع يف اجلبيل كان أحد األسباب اليت حالت دون إصدارها                
 .قول الدكتور السبيعي

إسهاماته املبكرة الرائدة يف إرساء دعائم        وإذا كان لألستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد           -
 صاحب يد طوىل يف التأريخ ألدب املنطقة واملنطقة نفسها؛          - أيضاً   -الصحافة يف املنطقة الشرقية، فإنه      

نقد على  "  :وممن حتدثوا عن هذا اجلانب من إسهامات األستاذ العبيد، الدكتور عبد اهللا احلامد يف كتابه              
 :يقول"  األدب يف اخلليج العريب   "  :- أي كتاب األستاذ الشيخ العبيد       -حيث يشري إىل كتابه     "  نقد

وقيمة الكتاب تارخيية أرخ بداية األدب وعرف بأعالمه وأثر اجلانب االجتماعي، ومن خالله نتعرف               "
كخالد الفرج وسعد   ..  على طليعة األعمال األدبية وبداية احلركة الثقافية، وأثر رواد األدب فيها            

انتهى النص؛ وممن حتدثوا عن هذا الكتاب أيضاً األستاذ عبد القدوس األنصاري، واألستاذ              "  يالبوارد
 ..والدكتور علي جواد الطاهر، وغريهم) رمحه اهللا(محد حسن عواد 



 هذه مقتطفات مما قيل عن األستاذ الكبري عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهي مقتطفات                 -
عة االطالع وتنوع املعرفة؛ فهو من أجل ذلك خليق بأن يكون موضع             تشهد له بالعلم والفضل وس    

ل رجل كرمي، يعرف ألهل العلم قدرهم ومكانتهم، فجزاه اهللا عن العلم وأهله              بحفاوة وتكرمي من قِ   
 أن جيعل عمله وعمل أستاذنا اجلليل عبد الرمحن بن عبد الكرمي             - ختاماً   -خري اجلزاء، ونسأل اهللا     

 .. خالصة لوجهه الكرمي، وشكراً إلصغائكم- مجيعاً -ا العبيد وأعمالن
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور حممدصادق عفيفي(( 
مث حتدث الدكتور حممد صادق عفيفي عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فهد للبترول               

 :واملعادن يف الظهران فقال
 :والسالم على أشرف املرسلني؛ وبعد احلمد هللا رب العاملني، والصالة -
فقد جئت من جامعة القاهرة للعمل جبامعة امللك فهد يف          ..   سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته     -

وليس رد التدريس والتعليم والتربية، أن أستفيد       ..  الظهران، ورأيت حىت يكون يئي أكثر من فائدة       
عودية؛ ومنذ ثالث سنوات قمت فعال بدراسة وسيعة عن         من أدب وشعر الشعراء يف اململكة العربية الس       

األدب يف اململكة يف الشعر والنثر، وما زلت أوايل هذه الدراسة؛ ويف هذه الفترة تعرفت إىل األستاذ                  
 ألن الباحث عن األدب يف هذا البلد جيد مشقة كثرية يف              - جزاه اهللا خرياً     -عبد الرمحن العبيد    

 .االتصال بأهله
 مد يل يد املعاونة مبكتبته اخلاصة ومبكتبة النادي، ومما اغترفت منه            - واحلق أقول    - فالرجل   -

 ويف شبابه الثاين، فال أستطيع أن أقول        - معذرة   -بعض أشعاره اليت تفضل وأمدين ا يف شبابه األول          
يف موكب  "  :دمأن الرجل بلغ مرحلة الشيخوخة، فما يزال شاباً واحلمد هللا، يف مرحلة الشباب األوىل ق              

 أن أحتدث   - واحلق أقول أيضاً     -وكان يف النية    "  يا أمة احلق  "  :ويف مرحلة الشباب الثانية قدم    "  الفجر
عن احملافظة عن الرومانسية عن االلتزام، عن التاريخ يف شعر األستاذ العبيد؛ ويل دراسة وسيعة يف مئة                  

 . يف احلقيقة جئت ألستمع أكثر مما أقولصفحة ها هي ذي حتتاج إىل أمسية؛ وسوف أجتِزىء هذه ألين
 فاحملتفَى به أنا وأنتم يف حاجة إىل أن نستمع إليه، ومن مث سوف أحتدث عن نقطة واحدة نترك                   -

االلتزام ونترك الرومانسية، وهي فقرة واحدة لن تأخذ أكثر من دقائق، وهي اجلانب التارخيي عند                 
 -ا كأستاذ   ـوأن"  اريخـحوار مع الت  "  : واحدة بعنوان  األستاذ العبيد، ونأخذه من منظور يف قصيدة      

ِزنَ باألمانة وباملعيار   عالم وأيضاً هنا، ال أملك إالَّ أن أَ         للنقد يف جامعة القاهرة بكلية اإلِ       -  أصالً
 عند األستاذ   - أعين النمط التارخيي من القصيد       -الصحيح قيمة هذا الشعر مالَه وما عليه؛ هذا النمط          



ن حاجة الشعراء لتقدمي مثُل علْيا يف احلضارة والسؤدد والقدوة احلسنة، ألن روح العصر               العبيد نبع م  
وليس هناك أفضل من تاريخ اجلدود      ..  احلديث قد افتقدت هذه املعامل؛ فكان ال بد للشاعر من بعثها           

التارخيي يربط  وعظمة حضارتنا اإلسالمية يف عصر ازدهارها الديين والسياسي؛ وشاعرنا يف هذا احلوار             
 :انفعاله حبوادث القدس ولبنان واألفغان؛ استمع إليه وهو يقول

ــم ثــصــدق اجلهــاد أتــى ال و هاريو
. 

ــينقذين   ــادت س ــيدها ن ــدس يف ق والق
. 

تناحــرت بــني خــوان ومسســار   
                                                            . 

ــة   ــته طائف ــم أذك ــنان ك ــرح لب وج
. 

 

يربط انفعاله حبوادث القدس ولبنان واألفغان؛ يف الواقع الَّذي نعيشه ويربط هذا              :   أقول -
التاريخ القدمي وهجمات هوالكو والتتار، ولكن يبدو أن الوقت قد أَعجل األستاذ            االنفعال كرة ثانية ب   

العبيد فكان احلوار سريعاً، وكان ميكن أن يخرج لنا مالحم من هذا التاريخ العظيم بتتبع تفاصيله                  
بعة من  وجزئياته، وال سيما أنه أحد مؤرخي اململكة وبالذات للمنطقة الشرقية؛ والقصيدة يف احلق نا              

إحساس شامل حلال العرب واملسلمني يف الوقت احلاضر، وتأخذ شكل سلسلة متتالية، فبينما هو يهفو               
 :ونستمع إىل هذا احلوار.. إىل احلوار مع املاضي

أُصـــغي إلـــيه بـــإجالل وإكـــبار
. 

ــاورين    ــوت حي ــو إىل ص ــيت أهف أت
. 

ــبار  ــض أخ ــين بع ــنالك م ــع ه فامس
                                                            . 

ــله   ــتاريخ أرس ــذا صــدى ال ــول ه يق
. 

ــار   ــالل وأحج ــني أط ــوت ب مث انط
. 

كــم أمــة يف الــدنا ســادت حضــارا 
. 

 أقول تأخذ القصيدة شكل سلسلة متتالية، بينما هو يهفو إىل احلوار مع املاضي احلافل بالعظائم                -
 :من األمور، إذا به يشكو مما آل إليه األمر؛ ونستمع أيضاً إىل بيتني من الشكوي

ــار   ــأة الع ــن وط ــتها م ــكو ألم تش
. 

يــا غــارس احلــب يف األوطــان باكــية 
. 

ــرار  ــج أب  ــروى ــدِي ي ــع اهل وطال
                                                     .        

ــاهدة   ــتاريخ ش ــحائف يف ال ــد للص ع
. 

 يشكو مما آل إليه األمر؛ ويف هذا األخري يكشف لنا عن هويته وعن مبادئه، بل يزيد فيقرن                   -
قد )  سبحانه وتعاىل (كي تصدق هذا الكالم؛ فاهللا      :  هذه املبادىء بالقسم، ونستمع إىل قسمه وهو يقول       

ولكنه كان  ..  ضرب مثل هذا النطاق بالنسبة لكفار قريش يف القدمي؛ كان ميكن أن يقول كذا وكذا               
 .يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلنييقسم هلم كي يصدقوا 

 : ماذا يقول األستاذ العبيد-
ــنار   ــٍرب ودي ــن ت ــارون م ــوال ق أم

. 

ــن    ــوا يل م ــو مجع ــبادئهمواهللا ل  م
. 

ــاري  ــواين وأنصـ ــع أعـ يف اهللا جيمـ
                                                            . 

ــه   ــن ب ــج أدي  ــن ــراجعت ع ــا ت مل
. 

 . م عليكم والسال-



  ))ى به األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكريم العبيدكلمة احملتَف(( 
 :مث حتدث الشيخ األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد حيث قال

سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله     ..   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         -
 .وصحبه أمجعني

 ".السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته"أحييكم بتحية اإلسالم : اهللا أيها األحبة يف -
حني اعتذرت ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه أكثر من مرة، كنت أعتقد بأن              :   أيها األحبة  -

هناك من هو أحق مين بالتكرمي وأجدر باالحتفاء، وما يقدمه اإلنسان لدينه وأمته هو واجب يتحتم عليه                 
سن ظنه وعلى   جالل وعرفان مجيل لألخ الكرمي األستاذ عبد املقصود على ح          قبل كل شيء؛ فتحية إ    

إصراره باالحتفاء بأخيه، ألنه يعتقد أن تكرمي أي أديب هو تكرمي لألدب نفسه؛ أما هذه الصفوة                   
 - مما عربوا حبضورهم هذا عن االحتفاء والتقدير أيضاً           -املختارة من رجال الفكر واألدب والثقافة       

عاطر الثناء وخالص الود؛ وأنا أعرف أن من بينهم من هو أكثر مين علماً وأطول باعاً، وإنين                 فلهم مين   
 .سأستفيد منهم أكثر مما أفيد

 يف سرد سرييت الذاتية وجتربيت األدبية ألي أديب ما يفيد مستمع، إالَّ            ال أعتقد أنَّ  :   أيها السادة  -
نا فسأكتفي مبا ذكره أخويت الَّذين حضروا من         ومن ه ..  بقدر ما فيها من العظة والعربة واخلربات       

املنطقة، والَّذين جتشموا عناء السفر امتداداً لنشاطهم ومهمهم ودورهم الواضح يف إرساء وتطوير               
مبا ينشرونه أو يدرسونه، فلهم مين جزيل الشكر؛ وسأتناول من قضية التجربة األدبية ما أرى               ..  األدب

 .يف التفاصيلأنه حيقق الفائدة وأترك الدخول 
وهو ..  يقال عمل األديب قطعة من نفسه وصورة لشخصيته وموقفه من احلياة           :   أيها األخوة  -

قول حق؛ فإذا كانت دراسة األديب تعتمد يف املقام األول على ما يكتبه عن نفسه، ويف املقام الثاين                    
     بة، نتبادل فيها اآلراء النافعة      أجد يف هذه األمسية اجلميلة فرصة طي       على ما يكتبه عنه املعاصرون؛ فلعلي

 .واألفكار اهلادفة
 ولدت عام ألف وثالمثائة وواحد ومخسني هجرية، وهو العام الَّذي أعلن فيه عن توحيد                  -

اململكة العربية السعودية حتت مسمى واحد؛ وهو العام الَّذي نفّذت فيه اتفاقية البترول ومرحلة ما بعد                
ق املراحل اليت مرت ا اململكة ومن أمهها، حيث بدا أن مرحلة              التوحيد أو ما بعد النفط، من أد       

جديدة تدخلها ومتارسها بقوة وتصميم؛ لقد اختذت حياتنا األدبية طابعاً جديداً، وظهر أدباء موسوعيون              
على حنو ما ظهر يف البالد العربية األخرى، فأنت ترى األديب يكتب شعراً وحيرر مقالة ويدبج حبثاً                   



و تارخيياً، فال يكفي بذلك بل يتجه إىل اللغة والثقافة اإلسالمية، وتلك ظاهرة جندها يف أدبنا                  أدبياً أ 
 .احمللي ال ختتلف عن البالد العربية األخرى

- ولعلي   عن هذه القاعدة، ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم ال تنتظروا أن تسمعوا سرية              ذَّ مل أش 
أن ال إله إالَّ اهللا وأن      :  لعليا، فأنا ال أملك من الشهادات إالَّ شهادة       ذاتية تربز فيها الشهادات اجلامعية ا     
فهي ثقافة عامة اكتسبتها جبهد شخصي وممارسة ومتابعة يف جمال          ..  حممداً رسول اهللا؛ وما سوى ذلك     

 .ننهل من علمهم ونتتلمذ عليهم.. البحث والدرس والتثقيف الذايت، ومالزمة املشايخ الفضالء
 .فقد رافقين يف وقت مبكر وقبل أن أصل إىل العشرين:  أما الشعر-
 وتتلمذت على الصحافة يف أول عهدها، زاولت الكتابة وحظيت بصحبة أخوة يف هذا اال،               -
 ..األستاذ سعد البواردي، واألستاذ عبد اهللا أمحد الشباط، وغريهم: منهم

 :يف كتابه )  رمحه اهللا ( بليهد   الشيخ حممد بن  :   وممن تأثرت م يف جمال البحث واجلغرافيا        -
فقد زرته مع والدي يف مكة عام ألف وثالمثائة وتسعة          "  صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار       "

 .وتسعني هجرية
 استفدت من صحبة مشايخ فضالء يف اجلماعة         - أيها األحبة    - يف جمال العلوم الشرعية       -

خي حممد بن سلمان آل سليمان القاضي باحملكمة         اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، وأخص منهم شي       
 .جزاهم اهللا عين وعن اإلسالم خري اجلزاء.. الكربى بالدمام، وغريه

 ال تقاس بعدد أبنائها وال بعدد أدبائها، وإمنا مبدى تطورها حضارياً            - أيها األحبة    - إن األمم    -
 يف حيايت الشخصية حني مارست الشعر،       وأدبياً وتارخيياً، ولقد كان التفاعل الفكري والثقايف واضحاً       

قبل ست  "  أدب اخلليج العريب  "  :ونشرت أوىل قصائدي قبل أربعني سنة؛ أو حينما أصدرت كتاباً عن          
وثالثني عاماً؛ وهو مقاالت وحماولة أوىل، ولكين أجده اليوم كأحد املصادر اليت يعول عليها، مارست                

 .إدارة التحرير يف أكثر من صحيفة
 ثالث حماور رئيسية، بنيت عليها      - وال أود أن أطيل عليكم       -هناك  :  األخوة األفاضل  أيها   -

 من ذلك أربعة كتب     وقد جتمع لدي  )  اللغة العربية وآداا  :  (احملور األول ..  مسامهايت يف ميدان الثقافة   
 مقاالت وأحاديث إذاعية؛  "  على طريقة الفكر  "  هـ؛١٣٧٧دمشق  "  األدب يف اخلليج العريب   "  :هي

 ".يا أمة احلق" و" يف موكب الفجر" :ديوانان مها
بريوت "  قبيلة العوازم "  :فقد أصدرت كتاب  )  البحوث يف التاريخ واجلغرافيا   :  ( احملور الثاين  -
طبع مرتني مبطابع جامعة امللك سعود بالرياض، مث        "  اجلبيل ماضيها وحاضرها  "  :هـ؛ وكتاب ١٣٨١
يف جزأين، ويتوىل طباعته اليوم نادي املنطقة الشرقية         "  رقيةاملوسوعة اجلغرافية باملنطقة الش   "  :كتاب



وإن كانت األبواب   ..  وهذا الكتاب ما زال حتت اإلعداد     "  رؤية يف حرب اخلليج   "  :األديب، مث كتاب  
 .الرئيسية فيه قد انتهت

 

أصول املنهج  "  :أصدرت يف ذلك كتاب   )  العلوم الشرعية :  (- أيها األحبة    - احملور الثالث    -
وقدم له معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود                 "  مياإلسال

فقه احلج  ":  و"  املسائل والدالئل ":  و"  معامل التفسري "  :اإلسالمية بالرياض؛ جزاه اهللا خرياً؛ ولدي اآلن      
 .وهو حتت الطبع" املربمج

 

مؤمتر تاريخ  "  :يف أكثر من مؤمتر من أمهها     فقد شاركت   ..  باإلضافة إىل ذلك  :   أيها األحبة  -
بدعوة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وشاركت يف املؤمتر            "  امللك عبد العزيز بالرياض   

التاسع ألمناء الدعوة اإلسالمية املنعقد يف ترتانيا بدار السالم، مث مؤمتر منظمة املدن العربية املنعقد يف                 
مث مؤمتر اجلهاد اإلسالمي اليت دعت إليه جامعة اإلمام حممد بن سعود               منطقة اجلبيل الصناعية؛     

اإلسالمية؛ ولدي اآلن دعوة للمشاركة يف مؤمتر األدب اإلسالمي، الَّذي سيعقد جبامعة عني مشس                
 .م١٩٩٢ أكتوبر ٢٣ إىل ٢٠بالقاهرة يف الفترة من 

 

 عليه ويشري إليه؛ وبعد لعلي أشترك       إن لألديب رسالة ودوراً بارزاً يدل     :   أيها األخوة األعزاء   -
مع كثري من إخواين يف املنطقة الشرقية عاشوا يف فترة ما بعد النفط، شاركوا يف التطوير الثقايف الَّذي                   
نراه يربز اليوم على الساحة األدبية، ويف جمموعة أعضاء النادي األديب يف املنطقة الشرقية، فأنا واحد                 

دب يف وقت مبكر، وأرخت له وترمجت ألهله، ومارست الصحافة يف           لقد عشت األ  ..  من هذه اللبنات  
أول ظهورها يف املنطقة الشرقية، وكتبت أكرب موسوعة جغرافية عن املنطقة الشرقية، ولقد تعرفت على               

األستاذ حممد حسن عواد، واألستاذ عبد القدوس       :  رواد األدب يف اململكة يف وقت مبكر أيضاً، منهم        
 .اذ محد اجلاسر، واألستاذ عبد اهللا بن مخيس، واألستاذ عبد اهللا بن إدريساألنصاري، واألست

 

فإن األديب احلق هو الَّذي يقدر الكلمة، ويعرب عن آمال األمة وآالمها، ومرد ذلك إىل               :   وبعد -
          فيه، ومها هدفان رئيسان     الصدق واإلخالص واملمارسة الرتيهة من خالل جزالة اللفظ يف املعىن والسمو 

 .ل صاحب قلملك
 

 يف اخلتام أكرر شكري لكم مجيعاً، وألخي الشيخ عبد املقصود خوجه على هذه العناية                  -
الكرمية، فجزاه اهللا عين وعن األدب والفكر يف اململكة خري اجلزاء؛ وأكرر شكري لكم مجيعاً، واهللا من                 

 . وراء القصد؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))فتح باب احلوار(( 
مث فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور، وكان توجيه السؤال األول من نصيب عريف               

 :احلفل حيث قال
لو أحببتم أن أبدأ احلوار مع احملتفى به مبناسبة ذكرى ميالده الَّذي              ..   أنا أستأذن احلضور   -

 ولد فيها يف سنة     صادف عام توحيد اململكة العربية السعودية، وذلك بأن يعطي فكرة عن اجلبيل اليت             
 .التوحيد، وكيف هي بعد أن حتولت إىل مدينة صناعية؟ وكيف أثر ذلك يف أدبه وشعره؟ وشكراً

مدينة اجلبيل إحدى املوانئ الرئيسية يف      :  سوف أتكلم يف دقيقتني تقريباً    :   وجييب احملتفى به   -
 هلا دور أو عدة     - أيها األحبة    -املنطقة الشرقية، وال سيما بعد احلرب العاملية الثانية، هذه املدينة            

 .استقبلت املسؤولني يف شركة أرامكو يف أول نزوهلم إىل املنطقة الشرقية.. أدوار
أيام احلرب  ..   كانت امليناء الرئيس يف املنطقة الشرقية اليت متون اململكة العربية السعودية             -

 .العاملية قبل فتح احلجاز
 .ؤلؤ والسفن يف غوص الل- أيضاً - كان هلا دور -
مدينة الدمام، ومدينة اخلرب، والظهران، لكن      :   مث أصيبت بالركود بعد قيام املدن الرئيسية        -

عادت إليها احلياة من جديد عن طريق اهليئة امللكية للجبيل وينبع، حيث أقيمت فيها مصانع رئيسية                 
أكثر من عشرين مصنعاً من أكرب      كربى، حىت أا تسمى اليوم يف الصحافة العاملية روتردام اخلليج، فيها            

مصانع البتروكيماويات يف العامل؛ من أحدث مدن اململكة العربية السعودية يف التنظيم والترتيب، وهذا              
 .يشهد له ما كتب عنها يف منظمة املدن العربية

 

-               وال شك    أعتقد هذا ما يهمكم يف املوضوع؛ أما عن تأثري بيئة اجلبيل والبحر والطبيعة علي ،
أن هلا أثراً كبرياً، وقد ولَّدت يف نفسي احملبة للقراءة يف وقت مبكر من عمري، فمنذ الثانية عشرة من                    
العمر وأنا ممسك ذا الكتاب، مث انتقلت إىل جند فترة طويلة ومعي هذا الكتاب، وعدت أيضا؛ فأنا                   

 القراءة منهل ومدرسة    .. أن يستمروا يف القراءة    - القاصرين أمثايل    -أنصح األخوة وطالب العامل     
 .وثروة وتراث لغوي ميلكه اإلنسان، ولكن عن طريق القراءة

 

 استفدت من اجلبيل بصحبة بعض اإلخوان، وأخص منهم عدداً كبرياً؛ يف الواقع ال أستطيع أن                -
ولكن املدينة كانت حمدودة وبيئة حبر وطبيعة؛ مث انتقلت قبل سبعة وعشرين عاماً إىل مدينة                ..  أعددهم

فهناك بيئة يف منطقة اإلحساء، عموماً      :  لدمام، وصاحبت بعض األخوة يف الدمام ويف اإلحساء، وأيضاً        ا
 .  يف البحر، وغري ذلك- أيضاً -بيئة النخيل والبيئة الطبيعية 



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 : العزيز جبدة فقالمث حتدث الدكتور عبد احملسن القحطاين عميد القبول جلامعة امللك عبد

 . ورمحة اهللا وبركاته- أيها احلاضرون - بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم -
 ويعلم اهللا أين قبل أن أدلف إىل هذا املكان كنت أخذت عهداً من األستاذ عبد الفتاح أيب                    -

 .مدين إالَّ أكون متحدثاً هذه الليلة
عيداً يف الزمن وإمنا من قبل مخس سنوات، واستمعت          األستاذ عبد الرمحن العبيد عرفته ليس ب       -

 النادي  - كما حيلو له أن يسميه أو تسميه األندية األدبية            -مث اجتمعنا معه يف النادي      ..  إليه شاعراً 
الوليد، وهو النادي اجلديد، فكنا قبل سبعة أشهر جنتمع يف مدينة الدمام يف اجتماع رؤساء األندية                  

بشرى حملتريف الكلمة بأنه أنشئ صندوق لألديب، وسامهت األندية فيه، ووضع له            األدبية، الَّذي زف ال   
 . أن يرى النور- إن شاء اهللا -الئحة يف وقت قصري؛ أقول إا مل تستغرق الالئحة ساعات، ونرجو 

 يف نفسي أن أقرأ مؤلفاته قبل أن آيت إىل          - أو زورت    -حاولت  :   األستاذ عبد الرمحن العبيد    -
كان، غري أين مل أمتكن من قراءة مؤلفاته وإن كنت رأيتها، ولكين استمعت إليه شاعراً يعشق                  هذا امل 

          حها وميوسق احلرف؛ وكما تعرفون أن الشعر عمودي الوزن ينجالكلمة ويض    ق، ع صاحبه يف مأزق ضي
   ألن القصيدة اليت سيرج بأفكار جيدة   رب عليها أوتاره سبقها مئات القصائد، فإن مل يستطع أن خي           ض

وبأسلوب رائع ستكون تكراراً ملا سبقها؛ وهذا ما استطاع عبد الرمحن العبيد أن خيرج بقصائده اليت                 
 أن نستمع إىل    - فعالً هذه الليلة وهو البخيل علينا        -استمعت إليها يف مناسبات عدة، وكنت أحببت        

           شاعر، وحنن نريد أن يكون شاعراً       خ ال نص أو نصني من شعره، ألنه هذه الليلة، كأنه أمامكم مؤر 
 .بأدب التاريخ ال مؤرخاً

أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه هذا العود احلميد الَّذي اشتقنا إليه، وخرج            :   أخرى  ومرةً -
 إىل االجتماع ذه الليلة، فاالثنينية ليست له وإمنا هي ملكنا مجيعاً، حنن             - أو جاء كثري منا      -كثري منا   

 .فمنه العطاء ومنا القبول..  منا هذه الليلة ولنا فيها حق ألنه هو الَّذي أعطانا احلقمشتركون فيها،
 . ر، وأرجو أن نستمع منه نصاً أو نصني، وشكراًذْأستميحكم الع:  أخرى ومرةً-

 

  ))تعليق من احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : فقالوعلق احملتفي على كلمة الدكتور عبد احملسن القحطاين

 أستميح ضيفنا الكرمي الشيخ عبد الرمحن يف مداخلة صغرية، تستوجبها مين الكلمات اليت                -
 .استمتعتم إليها اآلن من دكتورنا احلبيب األستاذ عبد احملسن القحطاين



تكم، ولكم ومنكم، وما أنا إالَّ سبب وبدونكم ليست هناك          ثنينيا هي   - يف احلقيقة    - االثنينية   -
ثنينيات، وعربت فيها مبا أعتقد، وها أنا        قرأمت املقدمة يف اجلزء األول من اال       - مجيعكم   - وأظن   ثنينية؛ا

ري هذه   حضوركم ودعوة كل من له عالقة باألدب والكلمة يثْ          إنَّ:   أكرر دائماً ما قلت    - اليوم   -
 التكاتف سيجعل   االثنينية؛ فأرجو أن تواصلوا احلضور، وأنا أعتقد أن استمرارنا ذا اجلمع وذا             

االثنينية أكثر إشراقاً وأكثر تألقاً، وأرجو أن تتصرفوا مجيعاً على أن كالً منكم صاحب هلذه الدار                   
 .وصاحب هلذه االثنينية؛ وما أنا إالَّ أحدكم ال أكثر وال أقل، وشكراً دائماً ملشاركتكم

 

 :ورد احملتفى به على رغبة الدكتور عبد احملسن القحطاين بقوله
إين أعرف  :  خي الدكتور عبد احملسن القحطاين يف هذه املداخلة تناول بعض األمور، قال              أ -

العبيد قبل مخس سنوات، بالفعل أنا أذكر أول لقاء مع الدكتور القحطاين قبل حوايل ست أو سبع                   
سنوات، مث عند اشتراكنا يف حوار إذاعي أو باألصح مناقشة موضوع عن توجهات الثقافة يف اململكة                 

 .لعربية السعودية، أو ما هي الثقافة؟ يف أحد الربامج اإلذاعيةا
 صندوق األديب أبشرك أنه أخذ طريقه إىل املسؤولني، وهناك متابعة من نادي الشرقية، وأنتم               -

 أن يصل الرد    - إن شاء اهللا     - األمور إذا ارتفعت ال نستطيع أن نصل إليها، ولكن أرجو            تعرفون أنَّ 
 سبة لنص القصيدة  ا بالن قريباً، أم  ..أحب أن أكون مستمعاً،     - يف الواقع    - نص واحد، ولكين     فلدي 

 . فإذا كان هناك وقت فيما بعد فسألقيه عليكم إن شاء اهللا
 

  ))مداخلة الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
 :مث حتدث الدكتور عبد اهللا املعطاين رئيس قسم األدب جبامعة امللك عبد العزيز جبدة فقال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني -
 كما تفضل   -إذا أردت أن تكسر عنق رجل فامدحه يف وجهه، ولعل االثنينية            :   تقول العرب  -

 هي مداخالت علمية، إضافة إىل هذا اإلطراء وهذا التكرمي، وهذه احلفاوة اليت             -األستاذ عبد املقصود    
إنين لو استقدمت من أمري ما استدبرت ملا اخترت أن أكون خمتصاً يف             ..  ساتذة، ولألسف تفضل ا األ  

النقد األديب، ملاذا؟ ألن هذا االختصاص موضوع إحراج، إما أن متدح وإما أن تقول غري ذلك؛                   
اإلنسان، راً، وحب الثناء طبيعة     صقَزاً وم ربيهوى الثناء م  ..  واإلنسان بطبيعته مفطور على حب املدح     

 أو  - أن أي مداخلة     - أو من يتيقن     -إالَّ أن هناك من املوضوعيني ومن العلماء ومن األدباء من يعتقد            
ألقى .   هي ليست مدحاً بقدر ما هي مداخلة علمية، قد تفيد احلاضر أو قد تفيد السامع                -أي نقاش   

 :ومن ضمنها بيت يقول.. أحد الشعراء قصيدة



ــط   ــذي خ ــامل إالَّ الَّ ــالقلموال ع  ب
. 

ــز     ــيس ملعج ــيا فل ــن الدن ــنح ع ت
. 

 

-   تنح عن  :  (وكيف تقول أيها الفىت؟ قال أقول     :  ما يفعل مفعل مع فاعل؟ قال     :   فقال له صيب
 .قال واهللا لقد طلبها عمك ليايل فلم جيدها) الدنيا فليس لعاجز

-        ثي ملن خيتص يف النقد األديب، ألنه سوف يفقد          من هذا املنطلق سوف تكون مداخليت وأنا أر
اوة والتكرمي أكثر مما    ـمون له من احلف   قد وقد ي  -الناس، إما أن ميدحهم وينال رضاهم وإعجام         

 .سد عليهح وإما أن يقول احلق ويصبح يف موضع ال ي-يستحق 
عر األستاذ العبيد، وأخص بالذكر املختص يف النقد األديب وهو           لعلي أداخل من حتدث عن ش      -

وإمنا هو شعر عادي، وإن حتدث      ..  الدكتور العفيفي، فما مسعته من النصوص مل أستطع أن أجد فيه شيئاً           
عن مناسبات تارخيية فهو شعر جيعل الناقد حيتار كيف حياور هذا النص؛ ولعل النصوص اليت سوف                  

 .العبيد أمجل وأحسن من هذا النص، أو من هذه النصوص اليت استمعنا إليهايأتينا ا األستاذ 
 وهناك من خلط كثرياً حينما حتدث عن الشعر، فقال الرومانسية والتاريخ والكالسيكية               -

اجلديدة، وهذه مصطلحات هلا مدلوالا، وأعجزت كثرياً من النقاد وال أدري ما املقصود بالتاريخ؟               
ية يستبصر ا الناقد يف تفسري النص، ولكن أن يكون هذا النص تارخيياً وخيرج عن               هناك سياقات تارخي  

 إىل أن الناقد ال بد أن ينظر إىل النص من حيث            أنا أعتقد أن يف هذا شيئاً من التجاوز، إضافةً        ..  أدبيته
اد املسلمون مع   لغته، فاللغة هي اليت أعجزت النقاد وما زالوا منذ نشأة النقد األديب حينما تعامل النق               

النصوص القرآنية املبدعة أو املعجزة؛ وبعد ذلك انطلقت النظريات النقدية وحتدثوا عن لغة النص                
 :حديثاً مجيالً، تستطيع من خالله أن تتذوق هذا النص، فحينما مثالً يقول بشار بن برد

 ثعالــبهي محــرطَّــوبالشــوك واخلَ
. 

ىـف باحلص ـل يزح ـ كجنح اللي  وجيش 
. 

تطالعـــنا والطـــل مل جيـــر ذائـــبه
                                                            . 

هاـدر أم ـي خ ـه والشمس ف  ــغدون ل  
. 

 

 : إىل أن يقول-
وأســيافنا لــيلٌ ــاوى كواكــبه   

. 

ــنا    ــوق رؤوس ــنقع ف ــثار ال ــأن م ك
. 

 

 هذه لغة مجيلة لغة عمالقة، حينما أحتدث أنا عن هذا النص ال أحتدث عنه من حيث تارخييته أو                   -
ث كالسيكيته، أو رومانتيكيته، وأدخل يف متاهات ومصطلحات ال قبل هلا؛ وإمنا أحتدث عن                من حي 

لغته الراقية والرائعة، اليت حينما أعرضها يشدو هلا السامع وتطرب هلا اآلذان؛ وشكراً لكم والسالم                
 .عليكم



 : ورد احملتفى به على كلمة الدكتور املعطاين فقال-
هذه :   على هذه اللفتة الكرمية يف التوجيه ألمهية النقد؛ يف الواقع             شكراً للدكتور املعطاين   -

القصيدة هي إحدى القصائد اليت اختارا جلنة شكِّلت من رابطة األدب اإلسالمي العاملية، ونشرت يف               
جمموعة خمتارات شعرية ألعضاء رابطة األدب اإلسالمية العاملية فيها من مصر، وسوريا، والعراق،               

وتصوري أن أمهية النقد تنطلق من مبادىء أساسية ومذاهب         ..  جلزائر، ومراكش، وغريها  وتونس، وا 
 .أيضاً، وحنن نؤرخ لألدب، مبناهجه املختلفة قدميها وحديثها

أعتقد ليس يف هذا غضاضة، كل      ..   فإذا حتدث بعض الباحثني وأشاروا إىل تعيني مذهب بعينه         -
ن يكون مدار البحث، وقد ختتلف وجهات النظر يف نقد          ما هنالك أن النص األجود هو الَّذي جيب أ        

وهو "  يا أمة احلق  "  :ديوان..  النص األديب بني أديب وآخر، واألستاذ العفيفي أنا أعطيته الديوان كامالً          
 الَّذي اختار هذا النص، وال أدري عما إذا كان له تعليق يف هذا املوضوع؟ 

 

  ))ر املعطا�يتعليق الدكتور العفيفي على كلمة الدكتو(( 
 :وعلق الدكتور العفيفي على كلمة الدكتور املعطاين فقال

 بكل احملبة وبكل سرور كما قال أخونا الدكتور املعطاين هناك مذاهب ومذاهب ال حصر هلا،                -
لكن الرومانسية مذهب مفروغ منه، والكالسيكية مذهب مفروغ منه، التاريخ عندما تسمع قصيدة              

إا تاريخ  :   احلوادث يف وادي النيل، ماذا نقول عنها؟ ال ميكن إالَّ أن تقول             تتحدث أبياا عن كبار   
إا قصيدة  :  ملصر؛ وعندما تسمع قصيدة العمرية حلافظ ماذا تقول عنها؟ ال ميكن إالَّ أن تقول عنها               

تاريخ لعمر بن اخلطاب؛ كذلك عندما قلت عن قصيدة حوار مع التاريخ إن الشاعر حتدث يف القصيدة                 
 عن القدس وعن ضياع القدس، ماذا       - أيضاً   -ن هوالكو وعن غزواته لإلسالم وللمسلمني، وحتدث        ع

تقول عن هذا إالَّ أا فعالً من صلب التاريخ؟ هل لدينا تاريخ أكثر من القدس يا أخي؟ هل لدينا تاريخ                    
 أكثر من ضياع لبنان؟ هل لدينا تاريخ أكثر من أفغانستان وما جيري فيها؟

إن هناك نقاطاً ال يتسع الوقت لشرحها، فإذا أراد الدكتور أن أضرب له أمثلة مبا               :  قلت وقد   -
 فنحن عرفنا الرومانسية قبل أن      - كمذهب غريب وكمذهب عريب أيضاً       -يقال يف صميم الرومانسية     

يعرفها الغربيون، ولكن حنن العرب لدينا إحساس بالضعف، وإحساس بالتخلف، إحساس جيعلنا حنمل              
بل هو أمر ال    ..  وماتنا احلديثة وننسبها للغرب، كي جند عند بعض الناس سوقاً لكالمنا، هذا شيء            مفه

أؤمن به إطالقاً، فكالمنا حقيقة فيه رومانسية، وفيه إبداعية، وفيه جري وراء الطبيعة، وفيه جري وراء                
 .احلب، وفيه نوع من العزلة



عندما نأيت إىل الكالسيكية    ..  هلي إىل اليوم   هذا هو املذهب الرومانسي، مليء من العصر اجلا        -
وهو "  فجر األمة العربية  "  :مبعىن احملافظة ومبعىن التقليد صحيح، فالشيخ العبيد عنده حمافظة، ويف ديوانه          

فيه رومانسية مبعىن الكلمة، فقد تكلم عن احلب بكل مقاييسه، وتكلم            "  فجر حياته هو  "..  يف احلقيقة 
 ..إىل آخره.. و.. و.. وتكلم عن اهلروب من الناس ومن أدران احلياةعن الطبيعة بكل أبعادها، 

 وهذا هو معىن مفهوم كلمة الرومانسية، ومفهوم كلمة احملافظة، ومفهوم كلمة حىت الرمزية               -
             ي أتيت بكل هذه األشياء    أيضاً لديه، وحىت السريالية، ولو أين مل أعثر لديه على السريالية، ولكن ..

 .اهد فيها، ولكن نظراً لضيق الوقت فقد فضلت أن أعطي احملتفى به فرصتهولدي أكثر من ش
فإن لدي مئة صفحة عن دراسة شعر الشيخ العبيد، وال ميكن أن يتخيل إنسان               :   وكما قلت  -

أن ناقداً يقوم بدراسة ديوان شاعر ال يتطرق إىل جانب اللفظ، وإىل جانب املعاين، وإىل جانب األفكار                 
 إىل جانب اإليقاع الشعري، إىل جانب املعاين،        - إذا كانت لديه     -جانب املوثقة عنده    اجلديدة، وإىل   

إذا أتيحت يل فرصة    :  إىل جانب اخليال، إىل جانب الصورة، كل هذا موجود يف هذه الدراسة؛ وقلت             
  بواسطة النادي األديب؛ وستكون يا أخي      - إن شاء اهللا     - أو على األقل سأحاول نشرها       - مستقبالً   -

العزيز أول من سيهدى إليه نسخة، وساعتها أحب أن أمسع رأيك الصريح عندما تقرأ وهل هناك فعالً                  
 .تاريخ أو ليس هناك تاريخ؟

ما هي أدبيات البترول؟ البترول     ..  أدبيات البترول :   ونقول - مثالً   - عندما نتحدث اآلن     -
 سيوحي لنا ذلك؟ ال بد أن هذا سيوحي         خلق موجة تطور يف هذا البلد املضياف الكرمي، ولكن ما الَّذي          

يل مبنظور يف الناحية االجتماعية، ويف الناحية االقتصادية، ويف الناحية الشكلية، ويف الناحية كذا                 
حينئذ ميكنين أن أربط بني التاريخ وبني الشعر وأربط بني االجتماع وبني الشعر؛              ..  إىل آخره ..  وكذا

.. دوح، وأربط بني الرثاء وبني امليت، وبني كذا وبني كذا          كما أربط بني املدح وبني الشخص املم       
 لألمة  - فعالً   -فعندما أربط بني شاعر وبني التاريخ فال بد أن يكون هناك منظور تارخيي، حدث ووقع                

فلديه أربع قصائد   ..  أستشهد بقصيدة واحدة، وإالَّ   :  اإلسالمية أو لألمة العربية على األقل، فأنا قلت       
 التقل عن كربى حوادث النيل، عن عمرية حافظ، عن أمحدية عبد             - فعالً   -تاريخ  أخر يف صميم ال   

 ..املطلب
 من مبدئه إىل منتهاه، وأظنه معايل        ويف احلجاز هنا شاعر عمل ملحمة عن حياة الرسول            -

وكلها ..  األستاذ حسني عرب، وقد تناول غزوات الرسول من بدر إىل أحد إىل فتح مكة، إىل آخرها                
تارخيية وال أدري هل تسرب إىل قلب األستاذ عبد اهللا املعطاين شيء من االقتناع أم ما زال                  حوادث  

:  وشكراً للدكتورين  - إن شاء اهللا     -؟ إذاً فلينتظر حىت نوافيه ذه الدراسة عند طباعتها          !!حيمل شيئاً 
 . الدكتور القحطاين والدكتور عبد اهللا املعطاين



  ))حممد علي جوزو مفيت جبل لبنانكلمة مساحة الشيخ الدكتور (( 
 :مث أعطيت الكلمة لسماحة مفيت جبل لبنان الشيخ الدكتور حممد علي جوزو فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني،                -

 :ن، أما بعدوالتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدي
 فقد أسعدين أن أشارك يف هذه الليلة الطيبة املباركة مع أخوة كرام، من أدباء وشعراء                   -

            ر هذا الَّذي أراه يف اململكة      وأساتذة، ميثلون الوجه األديب هلذا البلد الطيب، والَّذي يهمين هو أن أقد
ة، وأي بلد أوىل من هذا البلد من         هو تكرمي للكلم   - أو تكرمي الشاعر     -اليوم، ذلك أن تكرمي األديب      

تكرمي الكلمة، ألن الكلمة كانت حياته كانت تارخيه، كانت حضارته، هذه الكلمة اليت أنزهلا اهللا على                
 كشجرة طيبة أصلها ثابت      كلمة طيبةً  أمل تر كيف ضرب اهللا مثالً     :   فغريت وجه العامل   قلب حممد   

 صدق  ا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون      وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن ر        
 .اهللا العظيم
 . هذه الشجرة الضاربة اجلذور يف األرض القوية تؤيت أكلها كل حني بإذن را-
 وها حنن نعيش مع أديب عصامي كون نفسه بنفسه، وهذا عمل كبري ال شك أنه يستحق منا                  -

 عرب عن نفس صاحبه، وعرب عن املعاين اليت تعتلج يف           التقدير والتكرمي، ومهما قيل يف شعره فهو شعر       
 .نفسه ويف صدره، ولقد أثارين ما حتدث يف شعره عن لبنان

 لبنان هذا البلد املنسي عند العرب، لبنان يا أخي مل يشهد حرباً أهلية كما يظن الناس، بل                    -
احلرب على أرضنا كان    شهد لبنان حرباً عن العرب مجيعاً، هي حرب مع إسرائيل؛ حنن عندما نشبت               

ذلك بسبب ترحيبنا واستقبالنا للثورة الفلسطينية إىل أرضنا؛ أردنا أن نقف إىل جانب هذه القضية                 
قضية األمة، وانطلقنا بكل ما عندنا من إميان ومن صدق، نقف وراء هذه القضية، وجناهد مع                ..  الكربى

ن دخلت عوامل كثرية يف إفساد األمر، هذه        إخواننا بكل ما استطعنا وبكل ما لدينا، وكانت النتيجة، أ         
ألن بعض الدول العربية أرادت أن      ..  العوامل منها العريب ومنها األجنيب؛ ولقد كان الفساد العريب أكثر         

فتاجرت ا على حسابنا، وعلى حساب شعبنا، وعلى حساب الشعب           ..  تتاجر بالقضية الفلسطينية  
اء، حنن ضحية ومل نكن يوماً ما لنتقاتل فيما بيننا، لوال هذا            الفلسطيين، وعلى حساب األمة العربية مجع     

التدخل اخلارجي الَّذي أفسد كل شيء يف لبنان، وضاعت القضية الفلسطينية على يد بعض العرب                 
 .أكثر مما ضاعت على يد إسرائيل



أريد أن أكرر تقديري لصاحب هذه الدار الَّذي دعانا اليوم لنشارك يف هذه               :   يا أخويت  -
 ألنه أحب األدب واألدباء والشعر       - بارك اهللا به      -ملناسبة الطيبة، الشيخ عبد املقصود خوجه        ا

والشعراء، وأحب العلم وأهله، فكانت هذه االثنينية اليت أشارك فيها ألول مرة، وكم سعدت وأنا                 
     دبية الثقافية يف   ه املناسبة الطيبة، وسعدت أيضاً بأن أرى هذه النهضة األ         ذأشارك هؤالء األخوة الكرام

 .اململكة
-           نة واضحة شاركت منذ مدة يف مهرجان اجلنادريضة بي ة، ولقد أعجبين من الشعب      هناك

 هذا اإلقبال على الندوات الفكرية املنفتحة، اليت دار احلوار فيها           - من شبابه من أساتذته      -السعودي  
   ؛ ولقد شاركت يف أكثر من مناسبة        رأة، ونوقشت قضايا األمة بإخالص متناهٍ      بكل صدق وبكل ج

 .ورأيت هذه النهضة متتد وتتسع، فبورك للمملكة ضتها هذه
 

بلد القرآن، القرآن الَّذي تأدبنا مجيعاً على تأديته، والَّذي تعلمنا مجيعاً            ..   فهذا بلد اإلسالم   -
ل التاريخ وأن    أن حنو   الستطعنا - كما جيب    -لغتنا وفصاحتنا وعلمنا من خالل آياته اليت لو تدبرناها          

نغري التاريخ كما غريه أسالفنا الَّذين محلوا القرآن يف قلوم، ومحلوا السيوف يف أيديهم، وجاهدوا يف                 
 . عربياً لعلكم تعقلونإنا أنزلناه قرآناً: اهللا خري جهاده

 

الميني الَّذين  لغة العرب اليت كرمنا اهللا ا، وعلينا أن نكرم األدباء اإلس           ..   هذه لغة القرآن   -
حيملون يف قلوم آداب اللغة العربية اإلسالمية، وأن نكرم كل إنسان عمل من أجل إعالء كلمة اهللا يف                  

ويف غري هذا البلد، إن التكرمي لإلنسان يف حياته شيء عظيم، ولذلك حيلو لألديب أن يرى                ..  هذا البلد 
يب خدم أمته وقدم هلا شيئاً يستحق عليه          أنه أد  - أيضاً   -أثر عمله بني الناس وحيلو له أن يسمع          

 .التقدير
 

 فشكراً للذي هيأ لنا هذه الليلة الطيبة، وشكراً للمحتفى به الَّذي أمسعنا، ولذلك أريد أن                  -
أكرر تقديري له، ألنه تذكر لبنان وكتب كتاباً عن بريوت، وأرجو أن يكون قد زار بريوت، وأن تعود                  

ضيافاً يستقبل أهل هذا البلد بالتكرمي والتقدير، وأن يعود األمن            بريوت إىل سابق عهدها، بلداً م      
واالستقرار إىل لبنان، وأن يكون لبنان امليدان الثقايف الَّذي عرفناه من قبل، والَّذي حيبه كل عريب حيب                 

 . األدب وأهله؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ))سؤال الدكتور غازي زين عوض ا((  
تور غازي زين عوض اهللا سؤاالً إىل الضيف الكرمي يسأله فيه عن رأيه يف                ووجه الدك 

 التعددية الفكرية، وهل يعتربها ظاهرة ثقافية صحية؟



 

 :فأجاب احملتفى به قائالً
يف الواقع التعددية قضية واضحة يف أدبنا العريب، الَّذي يتتلمذ على            :   شكراً للسائل الكرمي   -

ولكن أنا ما ذنيب    ..   بوضوح؛ نعم التخصص نراه اليوم يف األدب ويف غريه         أدبنا العريب يرى هذا األمر    
.. إذا تتلمذت على رجال ترى التعددية يف أفكارهم واضحة، جنده شاعراً، وجنده كاتباً، وجنده مؤرخاً               

 يف األدب العريب املعاصر ليست جديدة، وكوا ظاهرة صحية أو غري              - أيضاً   -هذه املوسوعية   
د أن اإلنسان إذا مل ير يف نفسه القدرة والكفاءة على املمارسة، ال يستطيع أن يعدد                  أعتق..  صحية

 .القضايا الفكرية واملناهج الفكرية
 باألخوة يف الفندق، ومل أكن أعلم ماذا سيقولون، وأكدت           - أيها األحبة    - قبل اجتماعنا    -

 عما يريد أن يتكلم به؛ كي نبعد عن         واهللا إن كل واحد منا مسؤول أمام اهللا       ..  امسعوا:  عليهم وقلت هلم  
 أننا قبل أن نصل إىل      - املدح ذبح لإلنسان واحلقيقة      إنَّ..  اامالت مثل ما قال األخ الكرمي املعطاين      

هنا مسعنا من األخوة أن الَّذين حيضرون هذه الندوة ال بد أن يكون فيهم من يتكلم عن الشخص من                    
 .بهواقع إنتاجه األديب، ومن واقع ما كت

 أعتقد أن التعددية إذا كنت تقصد ا املوسوعية يف الفكر، فهذا يتوقف على قدرة اإلنسان                 -
وهل ميلك الشعر؟ وهل ميلك البحث العلمي؟ وهل ميلك كتابة املقالة؟ فإذا رجعنا إىل أدبنا العريب                  

مية يف آن واحد؛    وجدنا دالئل كثرية ونصوصاً كثرية من أناس ميارسون الشعر والبحث والثقافة اإلسال           
أعتقد أن هناك شخصاً ميثل مدرسة يف هذا االجتاه وكلكم تعرفونه إنه األستاذ عباس حممود العقاد                  

مل يتخرج من جامعة، ولكن التعددية يف فكره واضحة؛ فهو شاعر وهو باحث، وهو كاتب،               )  رمحه اهللا (
إذا أراد أن يكون مؤرخاً، ال بد أن   أقول ال بد أن ميلك صاحب التعددية األدوات جبدارة، ف         ..  إىل آخره 

يدرس هذه القضية؛ وإذا أراد أن يكون كاتباً فعليه أن يدرس املقالة يف مقدماا ويف نتائجها ويف                    
 . وشكراً.. أسلوا، وأن ميلك من الثروة اللغوية ما يؤهله ألن يكون كاتباً، إىل آخره

 

  ))تعقيب من الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
 الدكتور عبد اهللا املعطاين على إجابة األستاذ العبيد على سؤال الدكتور غازي زين        مث عقب 
 :عوض اهللا فقال

 أخرى، ولكين آثرت جانب      حتدث الدكتور العفيفي حديثاً كأنه حيفزين إىل أن أحتدث مرةً           -
 العودة  الصمت لكي ال تشتعل معركة نقدية يصعب إطفاؤها هذه الليلة؛ ولكن الَّذي حفزين أكثر إىل               

وإمنا أقصد من   ..  إىل احلديث هو األستاذ العبيد، فأنا أستميحه عذراً مل أقصد املدح من قبل القائلني              



قبلي أنا؛ فأنا مل آت هنا ألمدح وإمنا أتيت ألداخل مداخلة علمية، أو أسأل أو أطرح نقاشاً، وأما املدح                   
ال ضري يف هذا، وقد     ..  مة حممد على ضالل   ال جتتمع أ  :  واإلشادة ممن يعرفون األستاذ العبيد؛ وللعلم     

ل داخلت ما طرح، فنحن مل نسمع بعد        قَُأليستحق أكثر؛ وكذلك النماذج اإلبداعية اليت انتقدا، أو فَ        
أنا مل أقصد   ..  ما وعدنا به األستاذ العبيد، ولكل متذوق ولكل ناقد وجهة نظر معينة؛ والعفو ألستاذنا              

 . اآلخرين وإمنا قصدت نفسي وشكراً
 

  ))ختام األمسية(( 
 :واختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقوله

 شكراً جزيالً لضيفنا الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، الَّذي أتاح لنا فرصة لقائه هذه                 -
الليلة، واالستماع إليه، والتعرف عليه عن قرب، ومن خالل ما قيل عنه من خالل ما قدمه األساتذة                  

 على حضورهم وعلى ما     - أيضاً   - الَّذين سامهوا معنا يف هذه الليلة يف االحتفاء به؛ نشكرهم            األدباء،
ثنينية األسبوع القادم   ا يف   - بإذن اهللا    - على حضوركم، وسوف نلتقي      - أيضاً   -قدموه، ونشكركم   

 . جواً آخر من االحتفاء والتكرمي- أيضاً -مع معايل األستاذ حسني عرب، لنعيش 
م صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لضيف هذه الليلة مث          أن ينفض عقد احلضور قد     وقبل   -

توجه اجلميع إىل موائد طعام العشاء شاكرين صاحب الدارة على حسن ضيافته وعلى ما قدمه هلم من                  
خري مث ودعوه داعني اهللا أن جيزيه       .  موائد دمسة أدبية وثقافية تفوق موائد الطعام الغنية مبا لذ وطاب           

 .اجلزاء على ما قدم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ عزيز ضياء

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ أمحد حممد مجال
- ٦ .هللا القرشيكلمة سعادة األستاذ حسن عبد ا
- ٧ .كلمة سعادة األستاذ حامد مطاوع
- ٨ .قصيدة الشاعر املكي علي أيب العال
- ٩ .كلمة سعادة األستاذ عبد اهللا اجلفري
-١٠ .قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب

-١١ .قصيدة سعادة األستاذ مصطفى زقزوق
-١٢ .كلمة احملتفى به معايل األستاذ حسني عرب

-١٣ .باب احلوارفتح 
-١٤ .حيىي السماوي وأبيات من الشعر

-١٥ .إضافة من الدكتور غازي زين عوض اهللا
-١٦ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية فقال افتتح
  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..ى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وصلّ احلمد هللا رب العاملني-
السالم عليكم ورمحة اهللا    ..   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، حضرات األخوة احلضور        -

 نرحب بضيفنا   - مجيعاً   -وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري؛ وباسم صاحب االثنينية وبامسكم            
 .هـ١٣٣٨األستاذ حسني عرب املولود يف مكة املكرمة عام الَّذي حنتفي به هذه الليلة، معايل 

هـ، ١٣٥٦د العلمي السعودي يف الثاين من رجب        ـن املعه ـ التحق باملدارس احلكومية، وخترج م     -
 .وكان ترتيبه الثاين

هـ؛ ويف نفس التاريخ    ١٣٦٠هـ إىل رجب    ١٣٥٦ عمل حمرراً جبريدة صوت احلجاز من رجب         -
 .أم القرى أثناء غياب رئيس حتريرهاكان يقوم بتحرير جريدة 

 .هـ تعني مديراً ملكتب إدارة السيارات احلكومية مبكة املكرمة١٣٦١ يف أول عام -
 .هـ التحق بوظيفة يف ديوان نائب جاللة امللك١٣٦٥ يف رجب -
 .هـ عني مساعداً لرئيس شعبة الشؤون اخلارجية واملالية بالديوان١٣٦٧ ويف عام -
 نقل إىل وزارة الداخلية مديراً لشعبة املشاريع العامة، مث سكرترياً عاماً للوزارة،             هـ١٣٧٠ يف عام    -

مث مستشاراً مث مديراً عاماً مساعداً، مث مديراً عاماً وقائماً بعمل وكيل الوزارة بالنيابة، استقال يف                  
 .هـ ألسباب صحية١٣٨٠رجب 

هـ؛ طلب  ١٣٨٣ إنشائها يف رجب     هـ عني وزيراً لوزارة احلج واألوقاف حني      ١٣٨١ يف شوال    -
 .إعفاءه من الوزارة بسبب ضعف صحته وأجيب طلبه

 أثناء عمله الوظيفي واإلداري واملايل، عمل وشارك يف وضع كثري من األنظمة التأسيسية واإلدارية                -
 .واملالية، وشؤون األجانب واإلقامة، واألحوال املدنية



كان يشارك بنشر شعره ومقاالته األدبية يف       ..  لمي السعودي  أثناء الدراسة االبتدائية مث املعهد الع      -
جريدة صوت  :  االت اخلطية اليت كان يصدرها الطالب، مث يف الصحف واالت السعودية، مثل           

 ..احلجاز، وأم القرى، وجملة املنهل، وغريها
 .هـ١٣٥٤ فاز باجلائزة األوىل يف مسابقة نشيد الطريان -
 .هـ١٣٥٨يف مسابقة نشيد اجلندي  فاز باجلائزة األوىل -
 .هـ١٣٦٣ فاز باجلائزة األوىل يف املسابقة الشعرية هليئة اإلذاعة الربيطانية -
ة الشباب  ـة لرعاي ـ فاز باجلائزة األوىل يف مسابقة نشيد الشباب السعودي من الرئاسة العام              -

 .هـ١٣٩٣
 .هـ١٣٩٤ملنعقد يف مكة املكرمة عام ن مؤمتر األدباء السعوديني اـ حصل على امليدالية الذهبية م-
 .هـ١٤٠٧ حصل على درع النادي الثقايف األديب مبكة املكرمة عام -
 . شارك يف مؤمترات وندوات أدبية وشعرية يف الداخل واخلارج-
 حصل على وسام وشهادة القمة العاشرة لس التعاون اخلليجي املنعقد يف عمان يف مسقط عام                  -

 .هـ١٤١٠
 .هـ١٤١٠ درع وشهادة الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف عام  حصل على-
 .هـ١٤١٠ حصل على درع نادي الفروسية يف مكة املكرمة يف عام -
 .هـ١٤١٠ حصل على درع جمسم باب الكعبة املشرفة من نادي الوحدة يف عام -
 . ترمجت بعض قصائده املنشورة إىل األملانية واإلجنليزية-
 .هـ١٤٠٥رية يف جزأين عام  أصدر جمموعته الشع-

 بضيفنا هذه الليلة، معايل األستاذ حسني عرب، والسالم         - أخرى    مرةً - بامسكم مجيعاً نرحب     -
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية فقال

سيدنا ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد اخللق أمجعني            -
 .حممد، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها األخوة األحبة-
، وليس غريباً أن     ليس غريباً أن جنتمع اليوم لتكرمي أحد رواد الشعر واألدب يف بالدنا احلبيبة             -

هـ، وحنن اليوم   ١٤٠٣نتشرف بتكرميه للمرة الثانية من هذا امللتقى، فقد سبق أن سعدنا بلقائه عام               



أسعد بتكرمي معاليه؛ فدائماً لدى أستاذنا ما هو جديد وجدير بالعناية، وعلى مدى العشر سنوات اليت                 
 أبدعتها شاعرية معاليه، مضيفاً هلا روافد       ال شك أن هناك العديد من القصائد اليت       ..  فصلت بني احلفلني  

 .تغذي حبر شعره اجلزل
ر  إننا إذ نتشرف اليوم بتكرمي معايل األستاذ حسني عرب، فإمنا نسعى حثيثاً ملواكبة عطائه الثَّ                -

يف جمال الكلمة اليت عرف كيف يوظفها من أجل خدمة بالده يف خمتلف احملافل، وها هي أرض الكنانة                   
 قد كرمته ومنحته وسام اجلمهورية من الطبقة األوىل للعلوم والفنون،           - أقال اهللا عثرا     -مصر العزيزة   

وهو اجلدير بكل تكرمي وحفاوة؛ إن مكانة معايل األستاذ حسني عرب ال حتتاج إىل تنويه، فقد فرض                  
الرجل وجوده وكلمته على الساحة منذ وقت طويل؛ وأي حديث عنه لن يفيه حقه من العرفان                   

تدور عميقاً يف الوجدان، وتستطيع أن      ..  لتقدير، ذلك ألن إبداعاته وموسيقى حرفه وجرس كلماته       وا
تعطي مدلوالت أبعد مما حيس ا بقية الناس، شأنه يف ذلك شأن الشعراء املبدعني الَّذين يصوغون لنا                  

         لتجلي يف األحاسيس املرهفة    ته مكامن ا  احلياة حلناً مجيالً، يغرس األمل يف النفوس، وجيلل ببهائه ونوراني
 .اليت تتذوق مجال اللهفة وتنهل من طيب نبعها

ية من ال منل مساعه     ِعفالوقت ميضي وما أمجل أن نقضي هذه السويعات يف م         ..   ال أطيل عليكم   -
 .والتحدث إليه

ثنني القادم مبعايل األخ الدكتور منصور التركي،        يسعدنا أن حنتفي أمسية اال    :   أيها األحبة  -
 مع أطيب أمنيايت لكم بقضاء سهرة ممتعة، والسالم عليكم ورمحة           - بإذن اهللا    -نتعرف عليه عن كثب     و

 . اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألديب الكبري األستاذ عزيز ضياء فقال

صحبه أمجعني،   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله و              -
 :وبعد

 فإن حتديد الكلمة بفترة اخلمس دقائق فيه نوع من احلصار ملن يريد أن يتكلم، وأن يفي                    -
 إذا أطلت أو فاطلبوا مين الصمت وأنا مستعد لذلك؛          األستاذ حسني عرب حقه من التكرمي، فمعذرةً      

 :يقول" النفس املغتربة" :ستاذ حسني عرب بعنوانيف قصيدة لأل
ــياة ــدارشــؤم احل ــل وال ــؤس األه  وب

. 

ــه   ــىن مث أخرسـ ــزار تغـ ــا اهلـ أنـ
. 

ــدوِح أوكــاري ــني ال ــه وغــادرت ب ب
                                                            . 

ــاً ه  ــتبدالً عوض ــي ال مس ــرت روض ج
. 



ومــا النعــيم ســوى إدالجــة الســاري
. 

ــرب  ــياة ســوى أشــجان مغت ــا احل فم
. 

ــرار  ــت بأح ــمائر واحنط ــود الض )١(س
. 

ــية  ــداء معل ــزت األع ــا ب ــل هل وي
. 

ــرثار ــا تــــرديد ثــ ويف معاملهــ
. 

صـوت النهـى يف رباهـا خافـت وهن          
. 

منـــــتحب يف بـــــأس زآر بور
                                                            . 

فــإن شــكوت فشــكوى ضــيغم أنــف 
. 

 

إن األستاذ حسني عرب    :   تلك الكلمة راق يل أن أبدأ ا هذا احلديث، مث أحب أن أقول              -
أو موعته الكاملة لألستاذ الدكتور عبد اهللا الغذَّامي، وأنا          ..  قدمة لديوانه حرص على أن تكون امل    

 .قرأا
 

 املقدمة بقلم   -بتشديد الذال أم بترك التشديد؟      ..   وال أدري أيهما أصح    - الغذَّامي أحياناً    -
مى بالشعر  الدكتور الغذَّامي تضيء ساحة من مسرية حذرة بالنسبة لألستاذ مع الشعر احلر أو ما يس               

 هو من طالئع أو من قادة املنادين أو املناضلني          - أو الغذَّامي    -احلداثي، ألننا نعلم أن الدكتور الغذَّامي       
يف سبيل الشعر احلداثي، وله الكثري مما يسمع ويقرأ وينتفع به أيضاً، وال أظن األستاذ حسني عرب كان                  

امي ذّن له شوقاً أو توقاً، أو عالقة ما بالشعر احلداثي؛ وللغ          حريصاً على أن يقدمه األستاذ الغذَّامي إالَّ أل       
وال أدري هل هناك شعر دون معاين، الفرق الَّذي يذكره الغذَّامي بني             "  أصحاب شعر املعاين  "  :مقولة

شعر أيام الشباب، وشعر األستاذ الَّذي تلبس حبكمة الكهولة وعقالنيتها؟ يقول إا مفعمة باملعاين                
  د تالد وعز                 ومشوبة ًاجس حزين، بعثه الواقع األليم لألمة ومثاالً على خيبة أمل الشاعر شعراً نعيا

 :؛ يقولمفقود، ويذكر له الغذَّامي بيتاً من الشعر أقف عنده وتقفون عنده طويالً
ر وقـــنطارامـــن أن تـــباع بديـــن

                         .                                    

ــناً  ــى مث ــى يف النه ــنفس أعل ــيمة ال وق
. 

 

وال غرابة يف أن يسمو شاعرنا فوق كل تصنيف، فهو من بلدة هي األم               :   مث يقول الغذَّامي   -
 .اتهلكل املدائن، هي احلاوية للتأريخ وألجياله وللتراث بكل توجيه

 

 أفهم من كلمة الغذَّامي، أن الشاعر كان يسكن يف شعب عامر، ولكن من ذكريايت                   -
الشخصية، أننا كنا نسكن يف ريع من ريوع مكة؛ أظنه كان يسمى ريع املالئكة، ريع مغازل، وكنت                  
أدخل من باب الزواج وأرى األستاذ حسني خارجاً، وكان أصغر مين سناً وكنت موظفاً، فأنا أذهب                 

 أو ال أدري إىل ماذا؟..  وهو يذهب إىل عمله أو مدرسته- أو يف هذا املكان -ىل بييت يف هذا الريع إ

                                           
 : ديوان الشاعر وإمنا البيت املثبت بالديوان هو هذا البيت غري موجود يف)1(

ــرار ــت بأحـــ ــتريبني واحنطـــ باملســـ
. 

ــت  ــناس وارتفعـ ــثت بالـ ــا عبـ ــا وحيهـ يـ
. 

 



كان ضنيناً بتقدير الشعراء من     )  رمحه اهللا ( مث يهمين جداً أن أذكِّر املستمعني بأن محزة شحاتة           -
وبعد فإن من   "  :يهاحوله، وكان حريصاً على أالَّ يعطي الكثريين أكثر من حقهم؛ وله كلمة يقول ف               

من ال يفخر احلجاز وحده م      )  رمحه اهللا (شعراء هذه اموعة اليت ألّفها األستاذ عبد السالم الساسي          
أي أنه وضعه يف نفس     "  السرحان، والعواد، والقنديل، وحسني عرب    :  ويتيه، بل كل بلد عريب، وهم     

ومنهم مستحق الرثاء ومستوجب    "  :حاتةالصف الَّذي فيه السرحان، والعواد، وقنديل؛ مث يقول محزة ش         
التعزير، حىت يعلن التوبة ممن رفع عقريته مبثل هذا اهلراء الَّذي ظنه شعراً ، فأفسد به أو كاد جو هذه                     
اموعة الرقيق حىت أوشك أن يتحول به إىل جو مظاهرة من املظاهرات اليت يغلب عليها عنصر                   

ألستاذ الشيخ حممد سرور الصبان، فهي جريرة من جرائر          وغفر اهللا يل ولسعادة ا    "  الرعاع والدمهاء 
فتحت هذه الشقوق   "  :مث يقول "  الشعراء الثالثة "  :تقدميه للشعراء الثالثة، جمموعة الساسي كان امسها      

 ".والغريان ليخرج منها من خرج من الشعراء
ق بالعملة الرديئة    ولنا أن نتصور من خيرج من الشقوق والغريان، تكثرياً للعدد أو إغراقاً للسو             -

على الطريقة الشائعة، واهللا من وراء القصد وهو الغفور الرحيم؛ أعين أن رأي محزة يف األستاذ حسني                  
عرب مبكراً كان، أنه الشاعر الَّذي يستحق أن يقف إىل جانب الشعراء الَّذين ذكرهم، واآلن هناك ما                 

بأن ينسب إىل األستاذ وأنه ال ينسى له        قد يكون ليس ضرورياً أن يسمع، ولكنه مما أجد أنه جدير             
 :٦٧حزيران سنة " النكبة" :القصيدة بعنوان

ــرى واهجــر الكــأس فقــد طــال الس
. 

ودع الــــناي وخــــلِّ الوتــــرا 
. 

ــرى   ــى بالك ــان ترض ــادت األجف ع
                                                            . 

ــاين وال   ــبق أجفـ ــرى يطـ ال الكـ
. 

وأعادوهــــا فماتــــوا ســــكرا
. 

قـــرع الكأســـا أنـــاس فانتشـــوا 
. 

ــرا  ــا واختمـ ــام ـ ــنما هـ حيـ
. 

رب مخــــر أعطــــبت شــــارا 
. 

ــدرا   ــتعيد اخلـ ــطبحنا نسـ واصـ
. 

ــي   ــكارى ال نعـ ــنا سـ ــد بتـ لقـ
. 

ــرا  ــالً مندثــ ــنا طلــ غادرتــ
                                                            . 

ــة    ــى قارعـ ــن علـ ــإذا حنـ فـ
. 

وصـــحونا ففقـــدنا العســـكرا  
. 

لديـــنا عســـكركـــان يف اللـــيل  
. 

واســتباحوا احلكــم ــباً وقــرى   
. 

 نــبهة ت ــاتـــركوا اجلـ عـــى حظهـ
. 

ــرا ــد املندحــ ــتحدى القائــ يــ
. 

ــد    ــوم قائـ ــل يـ ــركـ  منتصـ
. 

رمبـــا حتصـــي احلصـــى واملَـــدرا
                                                            . 

انقالبــــــات إذا أحصــــــيتها 
. 

ــا ظ  ــر ممـ ــى أكثـ ــراواختفـ هـ
. 

ــى    ــا اختف ــنها م ــر م ــب الظاه غل
. 

غالـــياً وافتضـــحت مـــا اســـتترا
. 

دمـــرت أرضـــاً وغالـــت وطـــنا 
. 



 "القائد" :يذكر من يعنيه ا بعنوان مث لألستاذ قصيدة مل -
ــ ــف ال يـــ رد؟أم عاصـــ

. 

ــتبد  ــاحم مســــ أجــــ
. 

حيـــدوه بـــرق ورعـــد؟  
. 

  ــبطر ــل مســـ أم جحفـــ
. 

ــتجد؟  ــرامها يســـ ضـــ
. 

 لألمـــــاينأم شـــــعلةٌ 
. 

وخلفـــــه اجلـــــند أســـــد؟ أم عبقـــــري ـــــادى
. 

صـــــدق عـــــزم وجـــــد يف أصـــــغريه إذا قـــــال
. 

رايــــــةٌ وفــــــرند 
. 

ــال  ــه إذا صـــ ويف يديـــ
. 

أســــها يســــتمدمــــن ب
. 

ومــــلء بــــرديه نفــــس 
. 

وعــــــزمها ال حيــــــد
. 

ــبارى  ــوحها ال يـــ طمـــ
. 

*    *    * 

ــباح  ــه كالصـــ أعالمـــ
. 

يــــا للغــــالب تــــبدت 
. 

مـــــدجج بالســـــالح 
. 

ــيه   ــادى إلــ ــد ــ وقــ
. 

علـــى الـــدِم املســـتباح  
. 

ــو   ــر خيطـ ــى إىل النصـ مشـ
. 

ــرياح  ــر الــ ــر مــ ميــ
. 

يصـــول صـــولة لـــيث   
. 

ــنة األرواح وفتـــــــــ
. 

الـــيوم جمـــد الضـــحايا   
. 

ــنجاح  ــال الـــ ويف جمـــ
. 

ــاح  ــرض للكفـــ يف معـــ
. 

ــرماح  ــالل الـــ يف ظـــ
. 

ــتال    ــنفوس وختـ ــيا الـ حتـ
. 

*    *    * 

ــرام ــار ضــــ وللغمــــ
. 

ــريئاً    ــار جـ ــاض الغمـ خـ
. 

ــام  ــبار غمــــ والغــــ
. 

وصـــاح والـــبأس ينصـــب؟ 
. 

الـــوفاء؟ أيـــن الـــذمام  
. 

أيــــن الفضــــيلة؟ أيــــن 
. 

يــــا للضــــعيف يضــــام
. 

ــردى  ــة تــ ــا للعدالــ يــ
. 

ــدام ــياة صــــ واحلــــ
. 

ــباس   ــبأس بالـ ــادم الـ وصـ
. 

وانقـــض وهـــو رجـــام  
. 

ــواظ؟   ــو شـ ــاب وهـ فانسـ
. 

ــام  ــيه حســـ يف راحتـــ
. 

وددت أن فــــــــــؤادي 
. 

ويســــــتبيه احلمــــــام
. 

ــادي   ــاب األعـ ــري رقـ يفـ
. 

*    *    * 



ــال  ــال النضـــ ويف جمـــ
. 

ــرع   ــاليف مشـــ للنصـــ
. 

ــال ــيالق األبطــــ فــــ
. 

رتتـــــدافعت واكْفَهـــــ 
. 

أخــــتال بــــني النــــبال
. 

يـــا ليـــتين كـــنت فـــيهم 
. 

تقـــــودين للمعـــــايل؟ 
. 

 فــــيها بــــنفٍسأجــــود 
. 

 

 : وله قصائد كثرية يطول الوقت إذا حاولت قراءة بعضها؛ مثالً يقول-
ــواء   ــنور أس ــنها يف ال ــىت ولك )١(ش

. 

ــبغةً    ــاً وأص ــناس أخالق ــدت بال زه
. 

ه حــرباءبــادي املهابــة يف بــردي  
. 

وأنكــرت نظــرايت كــل حمتشــم    
. 

 ــن ــاء لك ــاء  بامل ــلَّه امل ــيب ض  قل
                                                            . 

ــذري أ   ــكت فع ــإن س ــِرقف ــين ش ن
. 

ــداء  ــتفحل ال ــه واس ــداة ب ــل اهل ض
. 

ــزق   ــامل نـ ــته يف عـ ــته حيلـ أعيـ
. 

وال العدالــــة يف ناديــــه مشــــاء
. 

ــ  ــال النه ــترعف ــناس مش ــرعه لل ى ش
. 

شــؤم الــرعاة وأدواهــا األطــباء   
. 

ــها   ــن دار تقمص ــيالك ع ــرف خ فاص
. 

ــاء   ــرت رمض ــل إن أنك ــاعم الظ ون
                                                            . 

ــه   ــيت ب ــيم إن رض ــري نع ــح اهلج لف
. 

ســـيان مـــنهن ســـراء وضـــراء
. 

ــرت   ــت وإن قص ــوادث إن طال إن احل
. 

 

 : اليت تستوقف القارىء، يقول مث تأيت هذه األبيات اجلميلة جداً-
ــناء   ــيه أبـ ــا جينـ ــوالدين مبـ للـ

. 

لــعلــو كــان يف صــفحة الــتكوين مطَّ 
. 

ــواء  ــون األم حـ ــأ أن تكـ ومل تشـ
                                                            . 

ــاً   ــون أب ــوماً أن يك ــاء آدم ي ــا ش م
. 

ــاء؟   ــدار إرج ــورد األق ــا ت ــل مل وه
. 

ــل   ــري إىل أجـ ــدر جيـ ــنه قـ لكـ
. 

.ويــا جنــوم اســطعي فــاألرض ظلمــاء
. 

ــدى   ــةً وه ــتجييب رمح ــاء اس ــيا مس ف
. 

 

 وأعتذر عن اإلطالة اليت أحسست أا حماولة إلنصاف األستاذ ولتقديره شاعراً عبقرياً، كان               -
ه منذ زمن طويل، ولكنه الكسل والشيخوخة أوالً، مث كثرة ما يصلين من دواوين              ينبغي أن أفرغ لشعر   

الشعراء اليت ينبغي أن تقرأ وأن تدرس وأن حتلل؛ ويؤسفين أن احلياة يف أيامنا تضيق بالنقد الصريح                   
أن فكيكة والبد من يوم يأيت يتاح يل        :  وتضيق بالكلمة اليت ينبغي أن تقال؛ وهلذا مللمت عباءيت وقلت         
 . أقول فيه ما أريد أن أقول؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .٣٠ين من اموعة الكاملة له، صفحة وردت بالد الثا" لفح اهلجرية: "هذه األبيات من قصيدة للمحتفى به عنواا )١(



  ))كلمة الدكتور راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى(( 
مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور راشد بن راجح، مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي               

 :الثقايف مبكة املكرمة فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
سيدنا ونبينا حممد،   ..   هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني          احلمد -

 ..وعلى آله وصحبه أمجعني
أشكر لسعادة األستاذ الفاضل صاحب االثنينية الزميل العزيز، الشيخ عبد           :   بادئ ذي بدء   -

 - وجوه اتمع، وأسأل اهللا      املقصود خوجه على إتاحة مثل هذه اللقاءات الثقافية األدبية الرائعة مع           
إنه على كل شيء قدير، مث أريد أن أقول كلمة خمتصرة            ..   أن يوفقه لصاحل العمل    -تبارك وتعاىل   

حسب توجيه سعادة مقدم هذه األمسية، فأستاذنا الكبري عزيز ضياء مل يترك لنا جماالً للحديث، وقد                 
 : عرب الرائية اجلميلة، اليت منها قصيدة األستاذ حسنيسرد علينا أبياتاً مجيلة وخباصٍة

ــبا  ــوي بصـ ــراريبفأنطـ ايت وأسـ
                                                            . 

ــأ   ــا خط ــي هل ــال ألف ــي ف ــوم نفس أل
. 

 

ل فكر وأدب جم، ورجل ثقافة واسعة واطالع على كثري من            األستاذ حسني عرب عرفته رج     -
وليس األدب فقط، فهو حيدثك يف جمال الدراسات الشرعية واإلسالمية، وكأنه متخصص              ..  العلوم

فيها، وحيدثك عن التاريخ وكأنه من املؤرخني، وحيدثك عن العلوم بشكل عام والثقافة وميادين خمتلفة؛               
فهو معروف لدى اجلميع شيباً     ..   عليها، أما األدب بشقيه الشعري والنثري      فال تظنه إالَّ خبرياً مطلعاً    

وشباناً، وكنا عندما كنا أيام الطلب ندرس يف الطائف ويف مكة املكرمة، كنا نقرأ للشيخ واألستاذ                  
وكلها جيد، ونتبارى يف حفظ بعض األبيات، وكان وفقه اهللا          ..  حسني عرب الكثري من جيد قصائده     

 .وصاحب منهج، ومن رجاالت الشعر العموديصاحب فكرة 
ام ـ يف ع  - فيما أذكر    - األستاذ حسني عرب عرفته أول مرة يف مرتله، عندما اجتمعنا              -
هـ اللجنة التأسيسية إلنشاء نادي مكة الثقايف؛ يتحدث إىل احلاضرين مرحباً وموضحاً أمهية              ١٣٩٤

ن رجال الفكر والثقافة واألدب يف بالدنا احلبيبة؛        إنشاء ناٍد ثقايف أديب يف مكة املكرمة، ومعه كوكبة م         
بال شك أعرفه قبل ذلك عن طريق السماع، ولكن يف تلك األمسية كانت جلسة أعطتين فكرة جيدة                  

 .عن هذا الرجل
 

 األستاذ حسني عرب غين عن التعريف، فهو رجل دولة، وصحب النشأة اإلدارية يف اململكة                -
 .العربية السعودية



 نائباً عن والده جاللة امللك      - أعين امللك فيصل     -ائب جاللة امللك عبد العزيز       عمل مع ن   -
 .عبد العزيز

 . مث عمل يف وزارة الداخلية، وأسهم كثرياً يف وضع كثري من القواعد واملواد لنظام الداخلية-
  وزيراً للحج  - ذكرها أخونا الكرمي الَّذي قدم هذه األمسية          - وعمل يف ميادين خمتلفة       -

مة، وهو نائب رئيس اللجنة     ة املكر واألوقاف؛ عضواً يف الكثري، ورئيساً لكثري من اللجان اخلريية يف مكَّ          
ة اخلريية جلمع التربعات للبوسنة واهلرسك ولغريها من اللجان اخلريية، فجمعية الرب اخلريية يف مكَّ                

مةاملكر. 
 .على جلامعة أم القرى عدة سنوات وتشرفنا به يف جامعة أم القرى عضواً يف الس األ-
 يف كثري من اآلراء واملقترحات والتوجيهات، اليت كانت حمل التقدير من            - وفقه اهللا    - وأفاد   -

جامعة أم القرى؛ والزلنا حنضر كثرياً من جمالسه الثقافية واألدبية والفكرية، ونستفيد من تلك االس                
 .الكثري والكثري

ي عدد كبري ممن رمبا يتحدثون حديثاً يعطي أحسن مما أعطيت عن هذا              ال أريد أن أطيل، فأمام     -
 أن ميد يف عمره، وأن يوفقه       - تبارك وتعاىل    -الرجل، الَّذي نعتربه رجل فكر وأدب وثقافة؛ نسأل اهللا          

ً ،          ..  ملا حيبه ويرضاه، وأن جيمعنا دائماً على اخلري واحملبة          إنه على كل شيء قدير؛ وشكراً لكم مجيعا
 . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوال

 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد حممد مجال فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 : حنمد اهللا تبارك وتعاىل، ونصلي ونسلم على نبينا سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه؛ وبعد-
ي يف هذا االجتماع املبارك ويف هذه الدار العامرة،           الشك أا فرصة سعيدة جداً أن نلتق        -

لصاحبها أخينا حبيبنا األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي أكرر شكري له ألنه يتيح ذه االجتماعات                
يف تكرمي رجال العلم واألدب والتربية واإلدارة من داخل اململكة وخارجها، يهيئ لنا فرص اللقاء                 

 .لوقت يعطي هؤالء الرجال حقوقهم من التكرمي والتعريفؤالء الرجال، ويف ذات ا
 أما حديثي عن أستاذي األستاذ حسني عرب، فيبدأ من بداية حيايت األدبية عندما كنت خالل                -

: دراسيت االبتدائية يف املدرسة العزيزية بالشامية، وكان األستاذ حسني رئيساً أو مديراً لتحرير جريدة              
تعريف عليه والتقائي به، وزياريت له يف مكتب اجلريدة وتقدميي له بعض             من هنا بدأ    )  صوت احلجاز (

إنتاجي األديب االبتدائي، فكان يتلطف ويشجعين وينشر يل بعض أشعاري يف جريدة صوت احلجاز؛               



أحتفظ له ذا احلق وأدين له ذا الفضل منذ ذلك التاريخ، ألن كل أديب هو أشد ذكراً البتداء حياته                   
 . أي أمر آخراألدبية من

 

 فاألستاذ حسني عرب عرفته من ذلك التاريخ أديباً وصحفياً كبرياً منذ املرحلة االبتدائية،                -
واستمر هذا التشجيع منه يل وألمثايل من طالب األدب وطالب العلم؛ مث عشنا فترة احلرب العاملية                  

ذياع كانت نادرة وكان هو مسؤوالً       ألن أجهزة امل   -الثانية، أيضاً كنا نزوره يف بيته نستمع إىل األخبار          
نذهب إليه ليالً نستمع عنده     ..  وبعض األصدقاء )  رمحه اهللا ( فكنا نذهب أنا وأخي صاحل       -عن اجلريدة   

 .إىل أخبار احلرب العاملية الثانية
 

إىل أن شاء   )  رمحه اهللا ( بعد ذلك استمرت الصداقة واحملبة واملودة بيين وبينه وبني أخي صاحل             -
أن أرافقه يف وزارة الداخلية؛ كان يوم ذاك سكرترياً للديوان العام لوزارة الداخلية،             )  بارك وتعاىل ت(اهللا  

 أشبه ما تكون    - يوم ذاك    -وكنت أنا مديراً لشؤون اجلنسية واجلوازات فيها، وكانت وزارة الداخلية           
ارة املعارف ووزارة   مبجلس الوزراء، ألن كل إدارات الدولة تتبع وزارة الداخلية قبل أن تنشأ وز              
 .الصحة، والوزارات األخرى؛ كانت وزارة الداخلية تقوم مبهمة جملس الوزراء فعالً

 

 عرفت األستاذ حسني عرب يف وزارة الداخلية إدارياً حكيماً ودقيق املالحظة ودقيق التدبري               -
ديب، وإمنا نريد   والتفكري يف إدارة العمل؛ ال نريد أن نقصر احلديث على األستاذ حسني كشاعر وكأ              

ه ميتاز بإدارة دقيقة وبتفكري إداري حكيم، وكم كنت أمتىن أن يستمر يف              إىل أن  - أيضاً   -أن نتحدث   
اعتذر لظروف صحية واستقال منها ومل ميض فيها عاماً كامالً؛          :  وزارة احلج واألوقاف، ولكنه كما قال     

ً ، ومل تتح فرصة االجتماع به إالَّ          أن أنتقل أنا إىل جملس الشورى      - بعد ذلك    -مث شاء القدر      عضوا
أن ألتقي  )   وجلّ عز(كزائر يف بيته أو يف اجتماع أديب أو زيارة خاصة، لكنين من حسن حظي شاء اهللا                 

أن تستمر تلمذيت   )  عز وجل (به قبل بضع سنني رفيقاً يف جملس األوقاف مبكة، وهذا فضل كبري من اهللا               
 .يب كبري وكشاعر عظيم، وكإداري دقيق كما أسلفتألستاذي حسني عرب، ورفقيت له كأد

 

 وأضيف فقرة أخرى من حديثي عن األستاذ حسني عرب أنه زِهد يف االنتشار األديب، فهو ال                 -
 أن ميدنا شهرياً بقصيدة من روائعه       - أو أدعو أو أرجو      -ميتعنا بكثري من قصائده الدفينة، وأنا أقترح        

 تعليقاته السياسية وتعليقاته األدبية، فهو خبري فيها يف          - أيضاً   -له  يف إحدى صحفنا؛ أمتىن أن أقرأ       
صحفنا، لذلك أشري إىل زهده االنتشاري أو انتشاره األديب، متمنياً أن ينتشر بعض االنتشار فكرياً                 
بشعره ونثره وفكره بصفة عامة، وأمتىن له أن ميد اهللا يف عمره، وأن ميده بالصحة والعافية، وأن يستمر                  

 .ينا علماً من أعالم أدبنا، أو عميداً من عمداء فكرنا األديبف



 وأكرر شكري لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على ما يتفضل به دائماً، من إتاحة هذه                 -
الفرصة االجتماعية األدبية الفكرية؛ واحلمد هللا أخرياً، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد،                 

 .  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر املبدع األستاذ حسن عبد اهللا القرشي فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 مل أحظ مبعرفة أن صديقي األستاذ الكبري معايل األستاذ حسني عرب سيكرم يف هذا              :   ساديت -

املنتدى الرائع إالَّ قبل حضوري بقليل، وقد أحرجت اآلن بأن من سبقين طرق كل ما ينبغي أن يطرق                   
         فله الرأي الكرمي يف     )١("يد سلفت ودين مستحق   "من أسباب القول؛ ولألستاذ حسني عرب علي ،

 .شعري املتواضع
ذ حسني، الَّذي هو يف     فإن القلم ليعجز عن تصوير شاعرنا الفحل معايل األستا        :   ويف احلقيقة  -

 صناجة شبه جزيرة العرب بقريضه الرائع، وعطائه اخلصب، وخلقه العظيم، وفكره             - اليوم   -رأيي  
 يف  -فأبدع وأجاد، فإنه    ..   إضافة ألنه طرق كل أبواب الشعر العريب       - بال شك    -، وهو   ..اخلالق
نفوس شبابنا الواعي، ومن     كصنوه مصطفى صادق الرافعي أمري شعر األناشيد اليت رسخت يف            -رأي  

 :الَّذي يقول فيه األستاذ حسني" نشيد اجلندية" :- كما سبق القول -أبرزها 
آن أن يغشـــى صـــدانا األممـــا  

. 

ــى    ــبال احلم ــر أش ــنود النص ــا ج ي
. 

وانشــدوا اــد وحــيوا العلمــا   
                                                            . 

ــما   ــرياً والسـ ــؤوا األرض زئـ فاملـ
. 

 

 إىل آخر هذا النشيد املبدع، ولست أملك حتية هلذا الشاعر العبقري يف هذه العجالة إالَّ أن                  -
خوان من قصيدته املبدعة الرائعة، اليت نشرها الدكتور طه حسني يف جملة              ورد بعض ما ذكره اإلِ    أ

 :حيث يقول األستاذ حسني" النفس املغتربة" :الكاتب املصري بعنوان
ــار؟   ــيداء مقف ــراه يف ب ــل مس أم ض

. 

ال استصبح الساري  ـاري الليل ه  ـا س ـي 
. 

ــاري  ــايل وأفك ــيأس آم ــتهدف ال واس
                                                            . 

ــي  ــى حــيب ومقتبل ــاظ عل قضــى احلف
. 

                                           
 : هذه العبارة هي عجز بيت من قصيدة الشاعر أمحد شوقي واليت مطلعها)1(

ــق ــا دمشــ ــف يــ ــع ال يكفكــ ودمــ
. 

 قــردى أر ــبا بــ ــن صــ ــالم مــ ســ
. 

 :وأما البيت فهو
ــن   ــلفت وديــ ــد ســ ــتحقيــ  مســ

. 

 ـــــرولألوطـــــان يف دم كـــــل ح
. 

 



ــثا ريولســت أطــرب مــن حلــين وقي
. 

يتـري وهاجس ـن شع ـفلست أعجب م   
. 

نفســي رهيــنة أحــباس وأغمــار   
. 

 يف نفســي ومــا بــرحتينذابــت أمــا 
. 

ــربيق وإ  ــايف ال ــثاري ض ــالل كإك ق
. 

ــلٍ   ــبو إىل أم ــي وال أص ــي كأمس يوم
. 

نفســي مبســتقبل كــاآلل غــرار   
                                                            . 

ــت   ــم مترس ــدعتوك ــالألواء واخن ب
. 

ــار   ــبال وإدبـ ــني إقـ ــرحناً بـ مـ
. 

ــباً    ــداً لغ ــيايت جاه ــل ح ــئمت ظ س
. 

ــاري  ــتجليت أوط ــرحت إذا اس وال ف
. 

ــاحنة   ــالت س ــى إف ــفت عل ــا أس وم
. 

ــبائع الشــاري ــيها ال ــاوم ف ــوناً وس ه
. 

وقـــد بكـــيت إلنســـانية نفقـــت 
. 

ــدار ــل وال ــؤس األه ــياة وب شــؤم احل
                                                            . 

ــه   ــىن مث أخرسـ ــزار تغـ ــا اهلـ أنـ
. 

ــدوح أوكــاري ــني ال ــه وغــادرت ب ب
. 

ــاً   ــتبدالً عوض ــي ال مس ــرت روض هج
. 

ــار   ــيابات وأقف ــنا يف غ ــرب ب واض
. 

ــبه   ــذين يف غياه ــيل خ ــاري الل ــا س ي
. 

ومــا النعــيم ســوى إدالجــة الســاري
. 

ــرب  ــياة ســوى أشــجان مغت ــا احل فم
. 

ــنظار  ــف م ــراءى خل ــنون ت ــن الظ م
                                                            . 

ومــا الســعادة يف رأيــي ســوى شــبح 
. 

ــراري  ــبابايت وأسـ ــوي بصـ فأنطـ
. 

ــأ   ــا خط  ــى ــال ألف ــوم نفســي ف أل
. 

  ــو ــركة ج ــواض مع ــفارخ اب أس
. 

كـــأنين وحـــيايت حـــني أبصـــرها 
. 

ورب منـــــتحب يف بـــــأس زآر
. 

فــإن شــكوت فشــكوى ضــيغم أنــف 
. 

مـــن أن تـــباع بديـــناٍر وقـــنطار
                                                            . 

ــى  ــى يف النه ــنفس أغل ــيمة ال ــناًوق  مث
. 

 

 :  إىل أن خيتمها بقوله-
ــدت مل أتنظَّــ  ــار وج ــوف إعس ر خ

. 

ســـعيت مل أدخـــر ســـعياً لـــنافلٍة 
. 

ــع ــثأر؟ل ــوب بال ــن املطل ــي فم ى دم
                                                            . 

ــة   ــي ِبجارم ــا كف ــيت وم ــد قض وق
. 

 

 افتاً أو ضعفاً    - أبداً   - ليس فيه غري اجليد، فال جتد فيه         - يف رأيي    - وشعر األستاذ حسني     -
 هو صياد أول للجوائز الثقافية؛ وكان األستاذ        - كما علمتم    -واألستاذ حسني   مهما أطال القول؛    

 .حسني سرحان يسميه دعابة صاحب احلظ الكيماوي العجيب
 

 هذا هو األستاذ الكبري معايل األستاذ حسني عرب، الَّذي هو جدير بكل تكرمي قَمني بكل                  -
 .متجيد، حقيق بكل اعتزاز، وشكراً

 

 . رمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم و-



  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب األستاذ حامد حسن مطاوع فقال

نبينا حممد، وعلى آله    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني           -
 ..وصحبه أمجعني

تشرف الرجال املخلصني    لقد مسعتم عن مكانة وسرية األستاذ حسني عرب، وهي صفحات             -
لقيادم وبالدهم وجمتمعهم، ما سأقوله إمنا هو خمتصر من دراسة تشتمل على أهم وأبرز ركائز شخصية                

إنه ميتاز بالقدرة على اإلجناز وباإلمكانات املتاحة، ومرد ذلك إىل سهولة التكيف بني              :  حسني عرب 
 - ال يستطاع، ولكنه حيسن التصرف مبا يستطيع         الفكر وإدارة ممارسة احلركة، مما جيعله ال ينظر إىل ما         

 ويعرف كيف يذلل الصعاب     -وتلك خصيصة واقعية جتعل من يتحلى ا ال يتواىن عن العمل الدؤوب             
 .والعقبات
 أذكر ذلك عندما وضع يف ظرف معني ليتحمل أعباء إصدار جريدة صوت احلجاز، وقد                 -

..  عندما بدأت العمل يف جريدة البالد السعودية       عرفت ذلك من جمموعتها واطلعت عليها فيما بعد،       
 ذلك بنفسه، كما أذكر عندما توىل وزارة احلج          حوهي امتداد لصوت احلجاز، وأترك له فرصة شر        

فبدأ تأسيسها وإدارا من غرفة يف فندق اليمامة بالرياض، ألنه كان أول وزير لتلك                ..  واألوقاف
 .الوزارة ومل يكن هلا مبىن وال جهاز

فهو شاعر كبري وناثر قدير، استحق التقدير       :  ذه حملة عن إدارته الوظيفية، أما مكانته األدبية        ه -
فعندما بىن داراً يف طلعة     :  حملياً وخليجياً، ويف كل الوطن العريب، ومكانته االجتماعية أذكر حملة عنها           

 اإلنشاء والتملك أن    الفلق أتاه عمدة القرارة ومعه بعض أعيان أهل احمللة، ورجوه أن يذكر يف صك              
 ليذكر يف حجة التملك أن      - ومعه كذلك بعض أعيان احمللة       -بيته يقع يف حملتهم، وأتاه عمدة النقا        

 أو  -داره يف النقا؛ وكل منهم يريد أن يكون دار حسني عرب يف حملتهم؛ وكان أهل احمللة وعمدا                   
ان يف حارم، وهذا تقليد يتوارث يعرفه        يتباهون باملرموقني الناني من السك     -أهل احلارة وشيخها    
 بعض أبيات لألستاذ عزيز ضياء من قصيدة ألقاها         - باالستطراد   -فإنين أذكر   ..  املكيون؛ ومبناسبة النقا  

مة بالتيار الكهربائي من    ة املكر يف السبعينات اهلجرية، يف حفل تشغيل حمطة التوليد يف التنعيم لتزويد مكَّ           
 :هرباء قال فيهاالشركة السعودية للك

ه مطـــرقاــــوهـــش احلطـــيم ل
. 

ــنطقا     ــم أن ي ــد ه ــر ق ــو احلج ه
. 

ــرقا؟   ــى مش ــدو الدج ــيل يغ أيف الل
                                                 .            

ــول املطــاف     ــجت محــائم ح وض
. 

 يضـــيء الصـــفا والـــنقا؟اًســـناء
. 

تــرى مــا الَّــذي قــد أحــال الظــالم 
. 



ــيقا   ــنا شـ ــرون هـ ــا تـ وال مـ
. 

ــرباء    ــم ال الكه ــزم ال العل ــو الع ه
. 

 

فان التيار  :   وإنين أرى حفالً شيقاً يعرف أقدار الرجال، ولذلك فإنين سأديل بشهادة للتاريخ             -
 بتشجيع قيادتنا   مة واملبين على خطة علمية مدروسة، كان بفضل من اهللا مث          ة املكر الكهربائي املنظم ملكَّ  

 .وعلي وأمحد أمد اهللا يف حياما) يرمحه اهللا(إبراهيم : وعزم آل اجلفايل، وهم
 

 ألن احلديث عن حسني عرب جيعل الذكريات تنثال واملعلومات تنهال           - باالستطراد   - أقول   -
 وهلا  -  أعطين فرصة ألحتول إىل سطور يف صفحات التاريخ       :  على الذهن يف تزاحم، ولسان حاهلا يقول      

 فإن هناك معلومات عن مراحل حمفوظة يف الصدور ومل تتحول بعد إىل التدوين، ورب               -احلق يف ذلك    
وملاذا؟ وهو سؤال طبيعي ورمبا وجويب ولعل جوابه بأن خطوات التطور املتالحقة هي األخرى              ..  سائل

 تتعارض مع التدوين ليكون     جديرة باملتابعة، وقد يقفز تعقيب وهو أن املتابعة ال متنع من التسجيل وال             
وإمنا تعدد املسارات كما هو يف الطرق السريعة الرحيبة،         ..  كاألحباب كل يف طريق، وال أعين الفراق      

 :ورمبا هذا االستنتاج كطوق يكاد أن يكون حمكماً، ولكن له منفذاً واحداً وهو كما يقول املثل الشعيب                
 ".كل مطرود ملحوق"

ويف الوقت فسحة واتساع، كما ال أريد أن أستفيض وأسترسل            وال أريد أن أضيق اخلناق       -
وأضجركم بتطوير يضيق اال على من يستحقه، ولذلك فإنين أقتدي بالكاتب الشعيب بن حسن                 

ختمها الرمحن وعلمي وسالمتكم    :  نكتفي اليوم ذا القدر ونقف عند هذا احلد، ونقول          :  ألقول
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا السالم

 

  ))قصيدة الشاعر املكي األستاذ علي أبي العال ((
 :مث ألقى الشاعر األستاذ علي أبو العال قصيدته فقال

 :أقدم هذه القصيدة.. خوان الكثري عن حياة أستاذنا العظيم من غري تطويل، فقد قدم اِإل-
ــب  ــراً ونسـ ــنكس اآلداب فخـ مـ

. 

ــر   ــر العـ ــه فخـ ــرموه إنـ بكـ
. 

ــألدب   ــناه لـ ــد بـ ــها جمـ كلـ
                                                            . 

واســـألوا الـــتاريخ عـــن أيامـــه 
. 

ــب ــر حمتســ ــب ووزيــ وأديــ
. 

ــاعر   ــباه شـ ــر صـ ــو يف فجـ هـ
. 

دائمــاً تلقـــاه حـــىت يف الكـــرب 
. 

ــوفا   ــن الـ ــه ابـ ــو يف أعمالـ وهـ
. 

ــب  ــان أو طلـ ــعاب أو أمـ يف صـ
. 

ــده   ــن يقصـ ــايل ملـ ــبذل الغـ يـ
. 

ــب    ــن ذه ــنار م ــيل م ــو للج وه
                                                            . 

ــنا   ــر لـ ــنا فخـ ــا بينـ ــه مـ إنـ
. 



ــرتب؟  ــى ال ــعر أو أعل ــاين الش يف مغ
. 

واســألوه كــيف أمضــى عهــده    
. 

ــب   ــيف مل يغ ــع حص ــو يف اجلم وه
. 

ــزار مطــرب     ــروض ه ــو يف ال فه
. 

ــرب  ــرط الط ــن ف ــامع م ــذ الس تأخ
. 

ــث ل  ــم أحاديـ ــكـ ــيقةــ ه شـ
. 

ســندس الــتاريخ مــن فــيض الســحب
                                              .               

ــات ل  ــوروايــ ــرزهاـــ ه طــ
. 

حلـــوة تـــردى بأقـــوال العـــرب
. 

لـــيس يف جملســـه إالَّ الـــرؤى   
. 

بأديـــب المـــع مـــثل الشـــهب
. 

ــنا   ــر لـ ــر والفخـ ــرمته مصـ كـ
. 

ــب ــي يف النســـ ذي والء أملعـــ
. 

ــص   ــعودي أيب خملــــ بســــ
. 

ــيا ل ــو يف الدن ــوه ــبـ ــر حي ه ذك
   .                                                          

ــنه   ــا حيسـ ــان مـ ــيمة اإلنسـ قـ
. 

يعــرب األجــيال يف ثــوب قشــب   
. 

وهـــو يف الـــتاريخ بـــاق ذكـــره 
. 

ــه ــني إنـ ــربحلسـ ــر العـ  فخـ
. 

ــرة   ــرحة غامــ ــنا يف فــ كلــ
. 

 .  وشكراً، والسالم عليكم-
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا جفري(( 
 :مث ألقى األستاذ عبد اهللا جفري كلمة ذه املناسبة قال فيها

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
مة ة املكر لشاعرنا املكي الكبري حسني عرب تأتيكم مكَّ      :   أيها األخوة يف أمسية التكرمي هذه      -

بفلذة كبدها، اعتزازاً وفخاراً بسجل حيفل جبهاد العقل وبإبداع الشعر األصيل، الَّذي يعيدنا إىل                 
ضيء اليوم من حمرابه الَّذي     ي..  الشعراء التأسيسيني يف جزيرتنا العربية؛ وشاعرنا الَّذي حنتفي به الليلة         

خالصة جيل الرواد الَّذين غرسوا يف عقولنا املعرفة، وشذبوا بعطاءام            ..  أشاع منه احلب للناس   
 .نفوسنا، متحوا من بني ضلوعهم أنغام اهلوى والوجد واإلشادة باإلنسان

 . وحسني عرب ذا التمييز يف تاريخ عطائه األديب-
 - شفاه اهللا    -تة، والعواد، والسرحان، والفقي، وحممود عارف       محزة شحا :   جيله من الرواد   -

والزخمشري، وحسن عبد اهللا القرشي، الَّذين يلح علينا عطاؤهم أن نسائل نقادنا ودارسي أدبنا                 
أين الدراسات اليت تقدم عطاءات هؤالء وإبداعام لألجيال اجلديدة،            :  املتخصصني األكادمييني 

ية؟ هل حناول إحصاء عدد الدراسات عن شعر هؤالء الرواد ومشوارهم           ولدارسي أدب اجلزيرة العرب   
األديب، يف كتب تثري مكتبتنا الوطنية وتعرف القارىء والدارس العرىب بثرواتنا األدبية قبل ثرواتنا                
النفطية، وهي الثروة اإلنسانية األمثن واألمسى؟ هناك دراسات عن القصة القصرية، وأغلب الَّذين                



ا من الدارسني ألدبنا يف اخلارج من أشقائنا العرب، ولو أين أالحظ يف هذه األمسية غياب                كتبوها كانو 
 .أصوات احلداثة يف تكرمي هذا الرمز الرائد، أفال حيدث هذا الغياب تساؤالً؟

فإن ..   مل جند هلا ذكراً، وبالتايل     - خاصة هؤالء الرواد     - إن الدراسات عن الشعر والشعراء       -
 أسبوعياً يطرح أمساء رموز من كتابنا        اًنة حبق أن جتري صحيفة مثل عكاظ استفتاء         املالحظة احملز 

 فنصدم بأن جيل الشباب جيهل      - من جيل الرواد مثل الشاعر الكبري حسني عرب           خاصةً -وشعرائنا  
أمساءهم؛ فما بالنا وهو جيهل إبداعام وجهاد فكرهم؟ فهل حنن مقصرون إعالمياً حنو رموز العلم                 

 هلؤالء الرموز   - املرئي واملسموع     خاصةً -ب والفن واإلبداع؟ وهل مة جتاهل اإلعالم          واألد
هي مة صحيحة ال بد من إلزامها ذه املسؤولية اليت          ..  والرواد؛ وأيضاً للمواهب الصاعدة والباهرة    

رض وتارخيها  تعتين باإلنسان أوالً، وبقيمته من منطلق العناية بوعي اإلنسان وبانتمائه ألدب هذه األ              
 . مقصرة حنو إصدار أعماهلم ودراسات عنها- أيضاً -ومميزاا؟ وهل النوادي األدبية 

-  م، تركيزاً على القيمة عقالً                حنن نثمن متاماً أن والة األمر يضعون اإلنسان يف أعلى اهتماما
 اإلنسانيني؛ وضيف   وعلى العطاء من هذا العقل، لذلك بقي هذا الوطن ولوداً للمميزين بالعطاء من             

 خالصة جليل الرموز والرواد،     - كما قلت    -أمسيتنا الليلة أستاذي الشاعر الكبري حسني عرب، هو         
وجبانبه أساتذتنا ومعلمونا وعلى رأسهم عزيز ضياء، واألستاذ أمحد حممد مجال، واألستاذ حسن                

وز، ونبادر إىل نشر أدم     القرشي، واألستاذ حامد مطاوع، ومطلوب أن حنافظ على تراث هؤالء الرم          
 . وشعرهم وإبداعام؛ وشكراً

 

  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 منه يف االحتفاء مبعايل الشيخ       مشاركةً -مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية         

 : فقال-حسني عرب 
مد، وعلى آله    بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني سيدنا حم              -

 :وصحبه أمجعني؛ أما بعد
 .. فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
بل رائد من رواد الشعر يف بالدنا؛ وما قيل عنه ليس عندي ما             ..   ضيف هذه الليلة شاعر كبري     -

أزيد عليه، ولكن يل شرف أن أشارك يف هذا االحتفاء بقصيدة، لن تصل إىل املستوى الَّذي أود أن                    
 :ولكنها جهد املقل.. هتصل إلي

وســـلمت يل حلمـــاً وعمـــرا  
. 

ــبيت   ــداِك حبيــ ــلمت يــ ســ
. 



ــريا  ــزيت خــ ــربتها فجــ أكــ
                                                         .    

ــيت    ــريت الــ ــرقت ثرثــ أحــ
. 

قلـــبت ربـــاح األمـــس خســـرا
. 

أنقـــــذتين مـــــنها فقـــــد 
. 

الشــــعر قافــــية وحبــــرا  
. 

ــرهت   ــويت إين كــ ــا حلــ يــ
. 

ــدرا  ــزاً وصــ ــتها عجــ وعفــ
. 

وهجـــــرت أوزان اخللـــــيل  
. 

ــرا  ــعراً ونثــ ــي شــ عواطفــ
                                       .                      

وفككـــت مـــن عـــبث الـــنحاة 
. 

ــرى  ــنقد ذكـ ــا للـ ــدوا ـ وجـ
. 

وفــــتحت أبــــيايت فمــــا   
. 

مـــوزوناً وذاك الشـــعر حـــرا  
. 

وســــئمت هــــذا النثــــر   
. 

ــرى  ــحى وتعــ ــرة تضــ زمــ
. 

ــبات إالَّ  ــبق يف احللــــ مل يــــ
. 

وذقـــــته حلـــــواً ومـــــرا
                 .                                            

ــريض   ــت القــ ــم تعلقــ ولكــ
. 

ــذراً ودرا  ــبيت شــ ــن خيــ مــ
. 

ــه    ــي بــ ــت أحالمــ ورمســ
. 

ســــراته تغــــتال جهــــرا  
. 

وتـــــركته ملـــــا رأيـــــت 
. 

ــرى   ــاً بأخــ ــة كفــ وندامــ
. 

وخــــرجت أصــــفع حســــرة 
. 

ــربى   ــاد كــ ــزمية للضــ هــ
         .                                                    

الشــــعر يف عصــــر اخلمــــول 
. 

ــوه املاضــــــي وأزرى وشــــ
. 

ــثاء    ــد بالغــ ــى وأزبــ أرغــ
. 

ــيه أدرى  ــا ملقــ ــى ومــ يلقــ
. 

ــا  ــدري مبـ ــال نـ ــغي فـ نصـ
. 

ــرا  ــراييفو وكســــ يف ســــ
. 

مل يشـــِف هـــذا الشـــعر جـــرحاً 
. 

ــرا ــتعذيب قســ ــوت والــ املــ
                                                            . 

ســـيق الشـــباب إىل ســـجون   
. 

ــربا  ــتلن صـ ــها وقـ ــوة أهلـ نسـ
. 

ــاف    ــاة عفــ ــزا الطغــ وغــ
. 

يســــقون يف احلانــــات مخــــرا
. 

ــبحوا   ــيوخ فأصــ ــا الشــ أمــ
. 

ــرا   ــرب كفــ ــا الصــ بغايــ
. 

وبــــراءة األطفــــال ترضــــعها 
. 

ــه وال أر ــراأمحلُــ ــه ذكــ ويــ
                                                            . 

ــ  ــِن اهللاأَِوســـــ ام ديـــــ
. 

وأيب علـــى الطـــرقات يفـــرى  
. 

وأقـــــــول إين مســـــــلم 
. 

ــرا  ــني وقــ ــأن يف األذنــ كــ
. 

وأخــــي يصــــيح وال أجــــيب 
. 

ــرى  ــني يل ويســ ــلَّت ميــ شــ
. 

  ــذنب ــاهللا إين مـــــ تـــــ
. 

ــهرا  ــيلمٍة وصــ ــا مســ أخــ
                                                            . 

قالــــوا احلضــــارة أن أكــــون 
. 

ــرى  ــاً وتشــ ــراميت خبســ كــ
. 

ــن ال  ــباعومــ ــماحة أن تــ ســ
. 



وقاتلــــي خيــــتال كــــربا  
. 

ــوت   ــة أن أمــ ــن العدالــ ومــ
. 

ــالد شــــ  ــدي إىل اجلــ كرايــ
. 

ــد   ــع أن أمــ ــن التواضــ ومــ
. 

واملـــوت أجـــدر يب وأحـــرى  
                                                            . 

  ــز ــاهللا إين عاجـــــ تـــــ
. 

وســـلمت يل حلمـــاً وعمـــرا  
. 

ــبيت   ــداِك حبيــ ــلمت يــ ســ
. 

تارخيــــــــاً وقــــــــدرا
. 

أنـــت الـــيت ســـطرت لألجـــيال 
. 

ــرا    ــرمحن ثَـ ــن الـ ــوراً مـ نـ
. 

ا مكــــة الغــــراء يــــايــــ 
. 

تســــتزيد رضــــاً وبــــرا  
                                                            . 

ـــوي القلـــوب إىل رحابـــك   
. 

وابــــن العــــاص عمــــرا  
. 

ــبت   ــاروق أجنـ ــنورين والفـ ذا الـ
. 

ــرى  ــدل تتــ ــدى والعــ اهلــ
. 

ــباً محلــــت رســــاالت  وكتائــ
. 

ــقرا  ــاد صـــــ ولألجمـــــ
. 

ــاداً   ــام أجمــ ــنعت لأليــ وصــ
. 

ــمخرا  ــبك مشــ ــام ركــ زمــ
                                                            . 

   ــار ــاد الفخـ ــيت قـ ــِت الـ أنـ
. 

ــرا  ــذاً وعطـ ــوع شـ ــيم تضـ شـ
. 

ــرعت   ــراك ترعــ ــى ثــ وعلــ
. 

ــرا  ــاق زهــ ــن يف اآلفــ خيفقــ
. 

صـــــارت ـــــا راياتـــــنا 
. 

ــراً   ــى كـ ــري العلـ ــراخـ  وفـ
. 

هـــــذا فـــــتاك بشـــــعره 
. 

ــرا  ــم فكـ ــاض العلـ ــري ريـ تثـ
                                                            . 

مــــن دوحــــة ملــــا تــــزل 
. 

ــعر بكـــرا    ــتاةَ الشـ ــه فـ لـ
. 

ــيانُ   ــاعراً زف البــ ــا شــ يــ
. 

ــحرا  ــيس ســ ــة ومتــ طالقــ
. 

ــدت ل  ــولـ ــيضــ ــرراً تفـ ه غـ
. 

ــرا   ــنجم قصـ ــام الـ ــوق هـ فـ
. 

ــالةــــوبـــنت ل  ه كـــف األصـ
. 

ــرا  ــات غــ ــبح الكلمــ وتســ
                                                            . 

و الـــبحوره تشـــدـمـــن حـــول 
. 

يف صـــفحة اإلبـــداع صـــفرا   
. 

ــبحت   ــائد أصــ ــا للقصــ مــ
. 

ــريى  ــرة وحـــــ مبعثـــــ
. 

ــرفها    ــم وأحــ ــياا صــ أبــ
. 

ــرا  ــاء فجـ ــن الظمـ ــقت مـ شـ
. 

ونقاطُهــــا غلــــف فمــــا   
. 

ــرى    ــى وتض ــروب لظ ــورى احل ت
                                                    .         

ــا  ــنة ـــ ــعر ألســـ الشـــ
. 

ــكرى   ــر ســ ــيايل النصــ لــ
. 

ــه     ــيت ب ــاً تب ــزت حلم ــم أجن ك
. 

ــرا  ــاً وهجــ ــيحت إفْكــ وتقــ
. 

ــبت أ   ــإذا خــ ــواؤهفــ ضــ
. 

ــربا  ــيان قــ ــه النســ يف مهمــ
. 

ه أربابــــهـــــحفــــرت ل 
. 



ــدرا  ــةً وقــ ــعر مرتلــ يف الشــ
                                 .                            

ــحب اُألىل   ــاعراً صــ ــا شــ يــ
. 

ــذرا   ــواً وهــ ــريره لغــ صــ
. 

ــاء   ــي وجــ ــانين قلمــ إن خــ
. 

مـــا بينـــنا مـــداً وجـــزرا   
. 

ــوى    ــر اهلــ ــتان يف حبــ شــ
. 

ــرا  ــةً وفقــ ــك خممصــ مل يشــ
. 

ــرف   ــعرك متــ ــيطان شــ شــ
. 

ــربا  ــر صـ ــيايل العمـ ــوي لـ يطـ
          .                                                   

ــرب   ــعري متــ ــرين شــ وقــ
. 

إن يل ســــــبباً وعــــــذرا 
. 

ــبداوة  ــإذا نــــزحت إىل الــ فــ
. 

 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-
 

  ))قصيدة الشاعر مصطفى زقزوق(( 
 :مث ألقى الشاعر املكي األستاذ مصطفى زقزوق القصيدة التالية فقال

 .ساديت األعزاء السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. بسم اهللا الرمحن الرحيم
يب هذه ترنيمة حب يف ليلة تكرمي األستاذ الكرمي عبد املقصود حممد سعيد خوجه ملعايل األد                

 :الكبري األستاذ حسني عرب، لعلها جتد فرصة االستماع مع أحسن التقدير واحلب فأقول
ــرفاين   ــيب وع ــن ح ــر ع ــي تعب لك

. 

ــاين    ــرديد أحل ــاعري ت ــا ش ــيك ي إل
. 

جتــدد األمــس يف آيــات حتــنان   
                                                            . 

ــة    ــل بارق ــه يف ك ــؤادي ب ــي ف حيك
. 

فأســـتظل ـــا يف ســـر إنســـان
. 

ــة   ــس وارف ــول األن ــت حق ــام كان أي
. 

ــزان  ــين بأحـ ــري معـ ــأنين غـ كـ
. 

ــداً  ــام ال أشــتكي عــنف اجلــوى أب أي
. 

ــيان    ــٍر ونس ــى هج ــان عل وال ره
. 

ــذلين   ــباب خي ــن األح ــاء م ــال جف ف
. 

ــواين    ــني إخ ــريب ب ــت أين غ وخل
                                                            . 

وت ألشجاين ـدى ص ـرت ص ـواليوم ص  
. 

ــن دان   ــاص وم ــن ق ــة م ــال إجاب ف
. 

ــو مــن األحــباب أســأهلم  وكــنت أدن
. 

تضــيء يف القلــب مــن صــدق وإميــان
. 

ــباهجه  ــت م ــذي كان ــزمان الَّ ــن ال ع
. 

و حلـــريانفكلـــهم حائـــر يشـــك
. 

ــاعرهم   ــن مش ــراب ع ــأم يف اغت ك
. 

ــتمان ــم طـــي كـ ــية رسـ إالَّ بقـ
                                                            . 

ــد ذا  ــافصــورة احلــب ق ــت مالحمه ب
. 

فانشــقت األرض عــن حقــد وأضــغان
. 

ــرم    ــد أودى بزه ــر ق ــا الده كأمن
. 

ــاين  ــحكها وأبك ــتجارب أض ــول ال ه
. 

ــذي  ــها ه ــراب يف نقائض ــياة س  احل
. 

ــياين    ــبوح أع ــا وال ــاقت بآالمه ض
. 

ــفر   ــى س ــت عل ــيت بات وإن نفســي ال
. 



ــذالن   ــاق وخ ــة إره ــوى خساس س
                                                            . 

ــقها   ــيا فأعش ــن الدن ــذت م ــاذا أخ م
. 

ــان   ــر وإحس ــن طه ــنازلت ع إذاً ت
. 

اً فاغتررت ا  ـا طموح ـت فيه ـو كن ـل 
. 

ــان    ــري ورحي ــن أزاه ــة م ــا باق ي
. 

ــه    ــرمياً يف خالئق ــا ك ــاعراً ي ــا ش ي
. 

زيــف التــزلف يف ظلــم وــتان   
. 

يــا ناصــعاً يف ضــمري ال خيالطــه    
. 

ــدوان   ــذعن لع ــجاياك مل ت ــىت س ح
                                                            . 

ــواطفه    ــفى يف ع ــى وأص ــت أنق فأن
. 

ــل يف آن  ــيك الفض ــناس ف ــدح ال ومي
. 

و هدى ـاس فيك الصمت وه   ـكم يكرب الن   
. 

وإنــك الفــذ يف قــوس وأوطــان   
. 

فإنـــك الـــبدر يف علـــيائه ألقـــا 
. 

ــذا   ــنك فه ــو م ــاينفالعف ــدر إمك ق
. 

ــرائده   ــعري ف ــن ش ــر م ــت أنث حاول
. 

بكــل صــارحة يف كــل وجــدان   
                                                            . 

مهنــئةهــذي أســاريره جــاءت    
. 

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الشيخ حسني عرب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ حسني عرب فقال

ى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله        احلمد هللا رب العاملني، وصلّ    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..وصحبه أمجعني

جل بدون تواضع من هذه احلفاوة واالستقبال الَّذي أحطتموين به، وأعتقد            أخ:   أيها السادة  -
جازماً أن هناك كثرياً من األساتذة العلماء واألدباء، والشعراء الَّذين يستحقون التكرمي ذا الوسام                
الَّذي شرفت حبمله، وأعتقد جازماً أنين لست املقصود بالذات بالتكرمي يف محل هذا الوسام، وإمنا                  

ملقصود مجيع املثقفني والشعراء، والعلماء يف بالدنا هذه، ورمبا كان املقصود تكرمي عائلة من هذا                  ا
بل بالتأكيد أن هذه العائلة ليست األفضل، فهناك من هم أفضل            ..  الرعيل، وقد تكون هذه العائلة    

إن من اجلائز   "  :لوأحق وأجدر بالتكرمي، ولكن هناك قاعدة علمية أو فقهية رمبا يعرفها األساتذة تقو             
 .وهذا هو الواقع" تقدمي املفضول مع وجود األفضل

أعتقد أنين ال أستطيع أن أفيها حق        ..   الكلمات اليت تفضل ا األساتذة األدباء والشعراء        -
الشكر هلم خصوصاً ولكم عموماً، حيث تفضلتم باحلضور يف هذه الليلة اليت طوقتم فيها عنقي                  

لت أشعر بالعجز عن تقدمي الشكر لكم مجيعاً، ولألساتذة األدباء الَّذين           بفضلكم وحسن ظنكم، وكما ق    
تكلموا يف هذا احلفل خصوصاً، وأقدر كل التقدير حفاوة أستاذنا وأخينا األستاذ عبد املقصود خوجه،               
الَّذي أىب إالَّ أن يشمل اجلميع حبسن أخالقه وكرمه وضيافته، وأجدين مستعداً لإلجابة على بعض                  



 بعجزي عن تغطية األسئلة مجيعها إالَّ إذا شاء اهللا، ولكم           - رمبا   -ة اليت توجه إيلَّ، مع التأكيد       األسئل
 . الشكر

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض اهللا باب احلوار بالسؤال التايل

ءت  هل يوافق معاليكم أن يستخدم اجلراح مبضعه يف تشريح نصوصكم الشعرية، وإذا جا              -
 اإلجابة بالرفض فما هو املربر لذلك؟

 

 : فرد معايل الضيف قائالً-
 إنين أمتىن ألي ناقد أن يستعمل مبضع اجلراح لكل ما نشرته، وسأكون شاكراً جداً كل ما                  -

يقال من نقد بناء، وسوف أستفيد منه بطبيعة احلال، وسوف أقدره حق تقدير، وأرجو أن يكون ذلك                  
 .عاجالً غري آجل؛ شكراً

 : ويوجه األستاذ أمني عبد السالم الوصايب رئيس حترير جملة القبس هذا السؤال-
 ذكرت يف إحدى لقاءاتك األدبية أن شعراء القصيدة العمودية شعراء مستقلون، ومستوى              -

شعرهم يفوق شعراء الرواد، ماذا تعين مبفهوم االستقاللية يف حني أننا جند الشعراء الرواد هم أكثر                  
  وحرصاً على القصيدة العامودية؟اهتماماً

 

 : فأجاب معايل الشيخ حسني عرب قائالً-
 أعتقد جازماً بأنين مل أحتدث ذا النص وال أذكر أنه نشر عين شيء من هذا، فالقصيدة                    -

العامودية احلاضرة تدين بالفضل الكبري جليل الرواد، وكيف أشك يف الرواد وهم األساتذة واملوجهون،              
 . من الشعراء اآلخرين- أنا وغريي -الكبري، ومن معينهم وفضلهم لت وفيهم اخلري 

 : مث يوجه األستاذ فؤاد عنقاوي إىل احملتفى به السؤال التايل-
 معايل األستاذ حسني عرب املرأة احتلت مساحة واسعة يف عيون الشعر والدرر من القصائد،               -

ما جتود به القرحية من شعر مل ينشر، فهل لنا أن           غري أننا ال نلحظ إعطاءها أي مساحة يف قصائدك، أو           
 نسمع ما قيل فيها وعنها؟

 

 : فأجاب معاليه قائالً-
ويف هذا الباب يندرج شعر الغزل والوصل       "  أحلان"  : عنوانه - أو باب    - يف ديواين فصل     -

 . جدوالشوق واحلب، أرجو أن يعاد النظر يف قراءته وإعطائه ما يستحق من تصحيح ومن نقد إذا و



  ))الدكتور زاهد، زهدي وأبيات من الشعر(( 
 :ويوجه الدكتور زاهد زهدي األبيات التالية إىل احملتفى به يف ليلة تكرميه وهي

اآلخــذات مــن البــيان نواصــيا   
. 

ــيا   أ  ــبدعات قواف ــيك امل ــربت ف ك
. 

ــيا يف ال ــتحيل أغانـ ــامعني فيسـ سـ
                                                            . 

أكــربت فــيك الشــعر يــنفث ســحره 
. 

ــؤثَّ  ــد املـ ــاكياأين أرى اـ ل شـ
. 

ــاكيا   ــتك ش ــد مسع ــبت وق ــى عج أن
. 

ــاريا  ــواكب س ــني الك ــا ب ــتظل م س
. 

ــا     ــك جنمه ــدار أن ــذي ال ــد هل جم
. 

ــا   ــون اهلادي ــبك أن تك ــيل وحس ل
. 

ــداة إذا دجــا     ــم اهل ــبدعون ه فامل
. 

 

 :ويرد عليها معايل الضيف بقوله
شاعر كبري مقتدر، ومن سوء حظي وحظ اآلخرين، أننا مل يسبق أن             ..   الدكتور زاهد زهدي   -

مساعنا وإمتاعنا مبثل هذا    تشرفنا بسماع أو قراءة هذا الشاعر العظيم، ولنا أن نعتب عليه يف عدم إ               
 .الشعر، وأشكره على تقديره، وأرجو أن نستمع للكثري والكثري من هذا الشعر اإلبداعي العظيم

 

 :وقدم األستاذ عبد اهللا إبراهيم رجب السؤال اآليت
 سيدي معايل األستاذ حسني عرب، وأنت تدخل عامل الصحافة منذ جريدة صوت احلجاز                -

بري من املعرفة واألدب، ولقد وجدت لكم عدة موضوعات يف العدد الواحد،            البالد اآلن لك رصيد ك    
منها راصد وعريب فيما أذكر، ليتكم حتدثون احلضور عن بعض رموز التواقيع             ..  ولكن بتواقيع خمتلفة  

 .وأشكركم سلفاً" أنا" :عزيز ضياء، وكان له توقيع: لكم وجليلكم، كاألستاذ
 : حسني عرب على هذا السؤال بقوله وأجاب احملتفى به معايل الشيخ-
 الواقع إنين اضطررت يف بعض احلاالت أن أوقع بتواقيع خمتلفة، ليست الرغبة يف اللهث وال                 -

احلرص على مصادرة ما ينشره اآلخرون، ولكنين يف ظرف من الظروف وجدت نفسي مكلفاً بتحرير                
 التحرير األستاذ حسني خزندار،     جريدة صوت احلجاز، وكان رئيس حتريرها أمحد السباعي وسكرتري        

أُبعدا عن وظيفتيهما لسبب من األسباب وظلت اجلريدة بدون حمرر، وكنت أنشر يف صوت احلجاز                
مقاالت ينشرها يل رئيس التحرير وسكرتري التحرير، وكنت موظفاً يف شركة الطبع والنشر، ففوجئت              

ة الطبع والنشر اليت تصدر جريدة صوت        الَّذي كان رئيساً لشرك    -مبعايل الشيخ حممد سرور الصبان      
 األستاذ الشيخ معتوق حسنني عما صنعنا بالعدد القادم؟ وكان السيد           - أو يسأل    - يطلب   -احلجاز  

 .معتوق حسنني حماسباً وأمني صندوق بشركة الطبع والنشر وكنت حمرراً يف الشركة إدارياً



.. ر الصبان، فألقى علي السؤال     فاستدعاين السيد معتوق حسنني إلجابة الشيخ حممد سرو         -
فأجبته أننا مل نؤمر بتحرير اجلريدة، وأنت تعلم أن احملرر ورئيس التحرير، وسكرتري التحرير أبعدوا عن                
عملهم، فسألين هل تستطيع أن تصدر اجلريدة؟ فأجبته حبماس الشباب باإلجياب، فأمرين بإصدارها على              

 .ذج الصفحاتأن تعرض عليه قبل نشرها يف األسواق منا
 وحني راجعت أدراج سكرتري التحرير ورئيس التحرير مل أجد فيها مقاالت، وكانت اجلريدة               -

 تقوم على املقاالت األدبية والقصائد واملقاالت السياسية، واألخبار العادية؛ مل            - يف ذلك الوقت     -
خبار واألهرام والصحف   يكن هلا وكاالت أنباء أو إذاعات متدنا ا، وإمنا كنا نستمدها من صحف األ             

 ..السورية، وغريها
 حني حبثت عن املقاالت والقصائد والبحوث اليت تنشر بالعدد املقبل مل أجد شيئاً ، والظاهر أن                 -

بانتظار أن يكون هناك رئيس حترير مسؤول أو سكرتري حترير، أو ألسباب              ..  األدباء مل يبعثوا شيئاً   
االفتتاحية بامسي، ومقال اجتماعي بإمضاء     ..  الت اجلريدة كلها  أخرى، فلم يكن مين إالَّ أن كتبت مقا       

، وأخذت اجلريدة وذهبت ا إىل      ..ع، وقصيدة بإمضاء آخر، ومقال اجتماعي بإمضاء مطلع        .  هـ
: من هذا؟ قلت  :  أنا، وقال :  معايل الشيخ حممد سرور الصبان، واطلع على الربوفة وسأل من هذا؟ قلت           

أنا كغريه قلت مل أجد مقاالت ومل أجد قصائد، ولعل اإلخوان الشعراء             :  ومن هذا؟ قلت  :  أنا؛ وقال 
واألدباء رأوا أن من األفضل االنتظار ليعرفوا مواقع خطوهم فيما تأيت به األيام املقبلة؛ فقال وأنت أمل                  

 .ولكنين أمرت فأمترت وكتبت ما استطعت واهللا احلافظ.. تفكر هذا التفكري؟ قلت بلى فكرت
" حيررها خنبة من الشبان   "  :كتبته وظلت اجلريدة ألكثر من سنتني يكتب عليها         فأجاز ما    -

والنخبة من الشبان مع األسف كانت تتمثل يف شخصي الضعيف، إالَّ أننا استطعنا أن نتألف الَّذين                  
تراجعوا عن النشر، مث استمرت اجلريدة يف طريقها املعتاد، مث قدر اهللا أالَّ أقع يف أي حمظور أو أي                     

 .سؤولية، أو أي شيء يستدعي السؤال واملؤاخذة؛ وشكراًم
 : وتقدم األستاذ مصطفى عطار بالسؤال التايل-
 هل بإمكان أستاذنا الكبري أن حيدثنا عن التجربة الشعرية اليت متخضت عنها ملحمتكم عن                -

  بيت؟٥٠٠ - كما أذكر -، اليت بلغت ٦٧نكبة عام 
 : فرد معاليه قائالً-
انت النكبة قد أثرت يف مجيع الناس بدون استثناء، وأنا واحد من الناس الَّذين               ك ٦٧ يف عام    -

تأثروا مبا حل بأربع دول عربية من هزمية يف ساعات أو أيام أمام العدو الصهريين املغتصب، ويف عام                   
 لترمجة شعوري مبا حصل إىل قصيدة طويلة مساها           سافرت إىل بريوت، وكان عندي وقت كافٍ        ٦٨

 . حزيران٥اس ملحمة وأنا مسيتها قصيدة مبناسبة املناسبة اليت ال تسر وهي مناسبة بعض الن



 وكثري من التأثر باهلزمية يرجع إىل أنين قبل سنوات من هذه اهلزمية زرت القدس والضفة                   -
 ودعوين أكون   -الغربية واجلوالن، وتفقدت أماكن حصينة فيها ودفاعات مقاومة حبيث يستحيل             

دت يف قمم   ـيستحيل احتالل اجلوالن ولو كانت أمريكا يف إسرائيل، ألين شاه            كان   -صرحياً  
 - وكنت أجتول فيها بالسيارة مع أحد األصدقاء اللبنانيني أو السوريني قبل احلادثة                -والن  ـاجل

وجدت أن القالع املقامة يف اجلوالن مسك السقف للقلعة الواحدة متر مسلح، وأن ماسورة املدفع تدور                
نب القلعة وجوانب اجلدار، وكان جبانب املاسورة منظار مكرب، وظللت أنظر من املنظار وأدير               يف جوا 

ماسورة املدفع على كل زوايا إسرائيل، فشاهدت اللد، والرملة، وتل أبيب، ومطار بن غوريون،                 
حرك وحيفا، ويافا كأا بساط حتت اجلبل، حبيث تستطيع املدافع أن تضرب أي طيارة لو أرادت أن تت                

 آالف ويف   ٣من مطاراا، وكانت املسافة يف االرتفاع بني مواقع إسرائيل وبني قمم اجلوالن تصل إىل                
ت لَّ قد احت  - مع األسف    - متر، ومل يكن هناك طريق معبد الحتالل اجلوالن ولكنها           ٢٥٠٠بعضها  

 .بدون حرب
طارات املصرية، واحتالل    وهذه من املآسي اليت دفعتين هي ومعركة سيناء املؤسفة، وضرب امل           -

 وكانت مأساة تدمي القلوب، والزلنا      -مرتفعات اجلوالن، واحتالل القدس والضفة الغربية يف ستة أيام          
 جعلين أنظم هذه القصيدة     -نعاين من آثارها حىت اآلن، وال أدري إىل مىت هذه احلوادث املؤملة املبكية              

لبعض اآلخر؛ ولكين أديت ما استطعت أداءه من         اليت رمبا استحسنها البعض ورمبا مل يستحسنها ا        
 .شعور، وعربت عنه يف هذه القصيدة اليت ذكرها األستاذ مصطفى عطار؛ وشكراً

 

 : ووجه الدكتور سهيل قاضي سؤاله التايل إىل معايل الضيف حسني عرب فقال-
وماً اللقاء بك   مة، وإنه مما يسعدنا د    ة املكر  معايل الشيخ حسني عرب، أنت جنم ساطع يف مكَّ         -

 يف دارك العامرة، فهل خيصص لنا معاليكم جزءاً من وقتكم لنستزيد منكم علماً وأدباً؟
 : فأجاب معاليه بقوله-
إنه ليسرين ويسعدين أن أستقبل كل      .   شكراً للدكتور سهيل وكل من يتفضل بتشريفي بالزيارة        -

 .أخ عزيز، وأعده أنه صاحب الدار وأنا الضيف
 

 :تاذ عدنان حممد حسن فقي بالسؤال التايل وتقدم األس-
 ذكر األديب عبد اهللا اجلفري أن االستطالع الَّذي نشر يف عكاظ عن شخصكم الكرمي ترجم                -

وأعين ا الصحافة   ..  واقع الشباب املبتعد جداً عن الثقافة؛ أين إذاً يكمن اخللل؟ هل يف وسائل اإلعالم             
  واألدباء يف أبراجهم العاجية جعلهم يف عزلة عن اتمع؟والتلفاز بالذات؟ أم أن تقوقع الكتاب



 : وجاءت إجابة معاليه على هذا السؤال كما يلي-
فيما اطلعت عليه من استفسارات يف جريدة عكاظ عن األدباء والعلماء مل خيصين              :   احلقيقة -

تاذ حممد حسن فقي،    األستاذ محد اجلاسر، واألس   :  بالذات، ولكنه خص كثرياً من األساتذة أذكر منهم       
 مع أم ملء السمع والبصر بشعرهم        -وآخرين منهم من جيهلهم الكثري من القراء ومن الناشئة            

 -وحبوثهم اليت تنشر دائماً يف االت ويف الصحف، ويف خمتلف وسائل النقل واإلذاعة والتلفازات 
وهي ..  م هناك أنشطة أخرى استبدت بأوقات الشباب وفراغه         - مع األسف    - لكن   -

الرياضة، وأنا ال أعارض يف إشغال الشباب مبختلف أنواع الرياضة، ألا خدمة وطنية تستغرق أوقات               
الشباب املثقف وغري املثقف، لالستفادة مبا يفيدهم بدنياً وصحياً وأخالقياً، بدل أن يتسكعوا يف                 

وحبذا لو تبنت األندية الرياضية     الطرقات، وأن يزاولوا بعض اهلوايات اليت تأباها هلم ونضن عليهم ا،            
    ا بعض الكت ليتعرف إليهم من مل يعرفهم، وأن يشاركوا يف         ..  اب واألدباء والشعراء  أمسيات يقوم

لقاءات الفكر والعلم واألدب لعلهم يستفيدون ويفيدون؛ وهذا االقتراح على ما أتصور قامت به بعض               
فحبذا لو  ..   الرياضيون، لكنها كانت أمسيات نادرة     األندية، وأقامت أمسيات ثقافية وحضرها األبناء     

 .وضعت ضمن مناهج األندية الرياضية
أننا ال ننتظر من مجيع الشباب والناشئة أن يهتموا بالعلم          :   وكلمة أريد أن أقوهلا صرحية، وهي      -
 ولكن هناك اجتاهات أخرى ذهنية ونفسية، رمبا مل جتعل بعض             - وإن كنا نتمىن ذلك       -واألدب  

ر؛ وال نستطيع أن نلوم من مل يعرف األدباء والشعراء، ألن           خباب يهتمون بالثقافة ويهتمون بقضايا أُ     الش
   اب واألدباء الَّذين ميلؤون مساحات كبرية يف الصحف احمللية، هؤالء ال بد            املوجودين من الناشئة الكت

 رواداً، وهم اآلن    - شاء اهللا     إن -أم يعرفون الرواد من العلماء واألدباء، وسيكونون يف املستقبل           
يسريون على جادة صحيحة فيما ينشرون وما يتبادلون من آراء وأحباث ومالحظات على ما ينشر،                 
وعلى ما تقوم به األجهزه احلكومية واألهلية من نشاطات، وآراؤهم ومالحظتهم منشورة ومعروفة،              

يف يوم من األيام من محلة رايات الفكر         يعترب مبشراً بأن يكونوا      - إن شاء اهللا     -وهؤالء مستقبلهم   
 .- إن شاء اهللا -والثقافة والعلم واألدب 

 : ووجه األستاذ أمحد مغريب إىل معايل الضيف سؤاله التايل-
 مبناسبة احلديث عن الرياضة، حتدث السادة األفاضل عن الكثري من مزايا وحماسن معايل                 -

ذي لعبه معاليه يف احلركة الرياضية، فهو أحد روادها          الضيف؛ غري أنه سها عليهم الدور الكبري الَّ        
منذ أن شارك يف تأثيث النادي األهلي مبكة؛ مث مسؤوليته املباشرة عن إدارة الشؤون الرياضية               ..  األول

لوزارة الداخلية عقب استقالة مسو األمري عبد اهللا الفيصل؛ مث مشواره الطويل مع نادي الوحدة وحىت                 
 اليوم؟



 :الشيخ حسني عرب على ذلك بقوله رد معايل -
 . شكراً لألستاذ أمحد مغريب، ويبدو أنه يتابع متابعة دقيقة تاريخ الرياضة-
، وكانت الرياضة قائمة يف مكة، وكان هناك عدة          ٥١ أو   ٥٠ الواقع أنين نشأت يف عام        -

علموها يف بالدهم،   ت..  أندية، وأعتقد أن الَّذين أدخلوا الرياضة باململكة بعض الطالب األندونيسيني          
إما يف بيوت بعض املشايخ وإما      ..   يبعثون بأوالدهم لإلقامة يف مكة     - وغريهم   -وكان األندونيسيون   

يف بيوت مستقلة، ليدرسوا العلم يف املسجد احلرام ويف مدرسة الفالح، واملدارس احلكومية؛ ومن                
 نادياً يف   ١٥ أكثر من    -ا أذكر    فيم -هؤالء نشأت فكرة الرياضة ويف مقدمتها كرة القدم؛ وتأسست          

؛ وهذه األندية كانت    BBCمكة يف ذلك الوقت، منها النادي األهلي، ومنها مالهي احلجاز ومنها             
ختص بعض األجناس من إخواننا األندونيسيني؛ فكان للفادن ناٍد والفلمبان ناٍد، وللماليو ناٍد،                 

هلي يف مكة، الَّذي كان جيمع بعض الشباب        ولآلخرين أندية أخرى، وكان من ضمن األندية النادي األ        
القادرين يف ذلك الوقت على مزاولة الرياضة، وكنت أنا ومجعاً من زمالئي يف سن الثانية عشرة أو                   

 . نتدرب جبانب النادي األهلي- يف ذلك الوقت -العاشرة 
سيني من مكة    واستمر احلال إىل أن جاءت احلرب العاملية، واستقدمت هولندا رعاياها األندوني           -

إىل بالدهم بسبب احلرب، وتوقفت الرياضة مدة احلرب مث عادت بعد احلرب العاملية؛ وكانت عدة                 
فرق خمتلفة يف مكة، وكان صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا الفيصل معاون نائب جاللة امللك،                  

ليت يرأسها مسوه فكلفين     موظفاً يف وزارة الداخلية ا     - إذ ذاك    -فكان يشملهم بعطفه وعنايته، وكنت      
 .برعاية النشاط الرياضي

 من تأسيس قسم خاص بالرياضة، واستقدام مدربني        - يف ذلك الوقت     - قمت مبا استطعت     -
وتعيني مبالغ يف امليزانية لإلنفاق منها؛ مث استمرت الرياضة إىل أن أصبحت اآلن كما تروا، ال تقتصر                 

شطة الرياضية، ويسرنا مجيعاً أن تكون أندية اململكة يف مقدمة           على كرة القدم وإمنا تناولت مجيع األن      
األندية اليت حتظى بالعناية من حكومة خادم احلرمني الشريفني، وأصبحت اآلن يف مصاف الدول اليت                
سبقتنا يف هذا اال مبئات السنني؛ وهذا فضل حيمد ألصحاب الفضل، ونرجو أن تكون وأن تستمر يف                 

تثبت للعامل أننا نستطيع أن ننافس يف اللعب كما ننافس يف اجلد، ويف اجلامعات، ويف               ازدهار وتقدم حىت    
 .، وشكراً..العلم، ويف األدب، ويف الشعر

 

 : ووجه سؤال من األستاذ أمحد حممد علي نصه-
- ن رأي أديبنا الكبري األستاذ حسني عرب يف الشعر احلداثي؛ هل           - صراحة   - أن نعرف    حب 

 .ومن احلرب على لغة الضاد كما نسمع؟ وشكراً.. ع أم هو من اهلذيان يف هذا الزمانهو شعر مبد



 : وأجاب على هذا السؤال معاليه باإلجابة التالية-
 لعل كثرياً يعرفون رأي يف شعر احلداثة، ورمبا حضر أستاذنا األستاذ عزيز ضياء موقفاً يل يف                  -

احلداثة، وجرى النقاش حبضور األمري سطام بن عبد         الرياض مع بعض اإلخوان الَّذين يدافعون عن         
 مل نعد له إعداداً، ألا كانت مقابلة حتية ألمري الرياض مبناسبة            - لألسف   -العزيز، لكن ذلك النقاش     

 .إقامة مهرجان الشعر يف اخلليج العريب
من إن شعر احلداثة موجه توجيهاً أقل ما يقال عنه إنه غري صحي، و              :   ولقد سبق أن قلت    -

املفارقات أنين أبدي هذا الرأي بينما زعيم احلداثيني الدكتور عبد اهللا الغذَّامي هو الَّذي قدم ديواين؛                 
ولإلحاطة أنين مل يسبق يل أن تشرفت بالتعرف بالدكتور عبد اهللا الغذَّامي، ولكن الديوان كان لدى                  

فرحبت به وزارين يف    ..  زوريناألستاذ عبد اهللا رجب وهو أطلعه عليه مصادفة، فتفضل وطلب أن ي            
وسررت لذلك، ألنين مل تربطين سابق صلة بالدكتور عبد اهللا          ..  الدار، وعرض أن يكتب مقدمة الديوان     

 - لئال تطغى فكرة ااملة      - أو األساتذة    -الغذَّامي، وكنت ال أريد أن يكتب املقدمة أحد األصدقاء          
لغذَّامي، واستطلع رأيي يف اليوت والشاعر أدونيس،        على الكاتب؛ فرحبت باألستاذ ا     -أو حسن الظن    

 مل  - مع شكري وتقديري له وملصداقية أفكاره وآرائه         -فأوضحت له رأيي صراحة، ولكنه      ..  وغريهم
 .يتغري موقفه؛ فقدم الديوان مبا رآه جديراً بالتقدمي، ونشرت مقدمته وكان له فضل الطلب

ادة منه، ألن للدكتور الغذَّامي اطالعات كثرية يف         هذا وكان يل شرف التعرف إليه واالستف       -
 . الشعر العريب ويف األدب العريب، وليس خمتصاً فقط باجلانب احلداثي من الشعر؛ وشكراً

 

  ))حييى السماوي وأبيات من الشعر(( 
مث بعث الشاعر العراقي األستاذ حيىي السماوي بعدة أبيات شعرية مهداة إىل احملتفى قرأها               

 :اذ عدنان صعيدي تتضمن سؤاالً فقالاألست
ومــا عــرفوا أن املــريض عــراقيا   

. 

ــة    ــراق مريض ــى يف الع ــون ليل يقول
. 

ــيا   ــنة باك ــى أوبثي ــب ليل ــى ح عل
                       .                                      

بكـيت علـى شـعب العـراق ومل أكن          
. 

ب العراق مواسيا؟  ـن شع ـت ع ـفهل قل 
. 

ــة    ــنفوس وراح ــب لل ــعر ط ويف الش
. 

 

 :يل احملتفى به قائالً فأجاب معا-
 من مكاسب هذه الليلة أن أتعرف إىل شاعرين كبريين عراقيني، األستاذ السماوي سبق أن                -

قرأت ديوانه قبل سنوات وأعجبت به، والزلت أطالع بإعجاب ما ينشره يف جرائدنا احمللية، مما نعتربه                 
 .إضافة عظيمة إىل موروثنا الشعري والثقايف



ث العراق، فقد سبق أن نشرت رمبا عدة قصائد يف الرياض ويف عكاظ،               أما بالنسبة ألحدا   -
وهي من القصائد اليت نشرت بعد صدور الديوان، وألا نشرت فال أريد أن أقرأ شيئاً منها،                ..  وغريمها

 .وما عليكم إالَّ أن تتفضلوا باالطالع عليها
 : وتقدم األستاذ عزيز ضياء بالسؤال التايل-
أحرص على أن أمسع إجابته من األستاذ حسني عرب، هو استقباله للمقدمة              السؤال الَّذي    -

اليت كتبها األستاذ الغذَّامي لديوانه وترحيبه ا، وهو يعلم أن الغذَّامي من قادة الشعر احلداثي ومن                  
              ذَّامي؟ املدافعني عنه والراغبني يف انتشاره؛ فهل أعترب هذا تناقضاً بني األستاذ حسني عرب واألستاذ الغ

 وما رأي األستاذ حسني عرب يف الشعر احلداثي؟
 بطلب كتابة املقدمة،     بالزيارة، وأفضل علي    الدكتور الغذَّامي أفضل علي     أنا سبق أن قلت إنَّ     -

وكان هذا شرفاً كبرياً أعتز به من مثل الدكتور الغذَّامي، ورحبت بكتابة مقدمته ألين أعرف أن شعري                 
افية، وأن الدكتور الغذَّامي من الدعاة إىل حتديث الشعر واتباع مذاهب أخرى؛             منضبط بالوزن والق  

 بشيء من نقد وتوجيه ولكنه مل يفعل        - أو رأيي    -سررت بتقدميه وكنت أنتظر منه أن يصادم فكريت         
 ذلك، واكتفى باالقتناع مبوقفي من الشعر احلداثي واكتفيت باالقتناع برأيه يف الشعر احلداثي، واحلمد             

 .هللا على وقوف كل منا عند رأيه
 : وكرر األستاذ عزيز ضياء سؤاله بقوله-
  ما رأيك صراحة يف الشعر احلداثي؟-
 : فأجاب احملتفى به قائالً-
 أعتقد أن األستاذ عزيز ضياء رمبا نسي املقابلة اليت حصلت يف الرياض، وكان حيضرها حينما                -

 كرمياً كعادم، وكان معي أخوة من السعوديني واخلليجيني،         سألين مسو األمري سطام واستقبلين استقباالً     
ومن ضمنهم الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، والدكتور عبد الرزاق أو عبد الواحد عبد الرزاق على ما                 

أنا أعرف رأيك يف الشعر احلر، ولكن أريد أن أمسعه ويسمعه             :  قال يل ..  أظن، سألين مسو األمري   
وكم يعرف هذا الرأي فلماذا تطلبون أن أعيد إلقاءه على اآلخرين؟ قال            ما دام مس  :  اآلخرون؛ فأجبت 
الشعر :   قلت - حبضور كثري من األساتذة أو الدكاترة الَّذين أحترمهم وأجلهم            -أريد هذا؛ فقلت    

 إنه شعر منثور،    - أوالً   -العريب معروف من قدمي الزمان، اآلن أوجد ما يسمى بالشعر احلر، قالوا عنه              
خرجوا عن املعقول إىل غري     ..  ا عنه إنه شعر حر، مث قالوا إنه شعر تفعيلة، مث مسوه شعراً حداثياً              مث قالو 

املعقول، مث مسوه قصيدة النثر، وكل هذا ال يثبت أمام الشعر الصحيح، ألنه إذا اختلفنا مع اآلخرين يف                  
ال يوجد بني   رأي من االراء فيجب التحكيم، والتحكيم يكون إما للنص وإما للشخص، وحيث                

جمموعة من يستطيع أن حيكم على الشعر، وإما أن يعترب شعراً حداثياً وإما أن يعترب شعراً موروثاً فنرجع                  



هل هو  ..  الشعر الَّذي ذكر يف القرآن والَّذي حتدث عنه القرآن، والَّذي عناه القرآن           :  إىل النص؛ فقلت  
 عامودي الَّذي كان العرب يقولونه وال يزالون؟هذا الشعر الَّذي نقرأه اآلن، أم هو الشعر املقفى ال

إن العرب من إعجام بالشعر مسوا القرآن       :   وكان هناك تساؤل من بعض املوجودين، قالوا       -
هم يعرفون  ..  بل هو شاعر يتربص به ريب املنون؛ فأجبت هذا منطق جديل من قريش             :  شعراً، وقالوا 

 بأنه جمنون؛   ي  القرآن شعراً، ألم اموا النب    وال ميكن أن يسمى     ..  الشعر والعرب تعرف الشعر   
فلو اعتمدنا قوالً من أقواهلم جلاز لنا أن نعتمد مجيع التهم اليت            ..  وبأنه كاذب؛ وبأنه ساحر، وبأنه شاعر     

تنسب إىل النيب مع أن القرآن يقول  :وما هو بشاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. 
موجوداً آنذاك، أما ما مسي شعراً اآلن، فهذا فيه جتاوز كثري؛ أما رأيي              هذا الشعر الَّذي كان      -

 موزوناً فينبغي أن يعترب شعراً، وإذا كان نثراً فلم ال           إذا كان هذا الشعر مقفّى    :  الصريح الَّذي قلته مراراً   
 كثري من   نسميه نثراً؟ أليس املفروض يف النثر أن يكون مجيالً؟ هناك بعض األساليب النثرية، صاغها              

يكاد ..  األدباء منهم اجلاحظ، ومصطفى صادق الرافعي، والزيات، واألستاذ عزيز ضياء، وآخرون            
نثرهم يتجاوز كثرياً من الشعر املنظوم واملقروء، ولكن االدعاء بأن هذا شعر فيه غرض لتهدمي البنية                 

ة ودمي التفاسري، ودمي    العربية املتعارف عليها وليس املقصود دمي الشعر فقط، ولكن دمي اللغ            
املوروثات كلها، ألن أدونيس يف كتابه الثابت واملتحول يدعو إىل نبذ كل قدمي وإىل عدم االعتراف                  
بكل ما هو موروث، وإىل أشياء أخرى ال ميكن موافقته عليها وال على من يذهبون مذهبه، الَّذين                    

 دعا إىل استعمال العامية؛ ومنهم من دعا إىل          حاربوا اللغة وال يزالون حياربوا حىت اآلن؛ منهم من         
الكتابة باحلرف الالتيين؛ ومنهم من دعا إىل نبذ اللغة العربية بالكلية واستعمال اللغات األجنبية؛                 

وهو سعيد عقل الَّذي أصدر ديواناً باللغة اللبنانية العامية مكتوباً باحلرف             ..  ونضرب مثالً بأحدهم  
 شعر عريب مكتوب بالالتينية من الشمال إىل اليمني، وال يكاد قارئه            -دعي   كما ي  -الالتيين، وهو شعر    

 .يفهم منه حرفاً
 هذه بعض احملاوالت القائمة اآلن حملاربة اللغة وحماربة الشعر، أما حماربة املوروثات من الدين                -

 واآلراء، اليت   والسنة، والتاريخ فهذا معروف لدى اجلميع، ولكن اهللا قدير على رد كل هذه اهلجمات             
ال أدري هل يصدر عنها أصحاا عن علم أو عن جهل؟ فمنهم من يريد التهدمي، ومنهم الَّذين                     

 .يسايرون كل ناعق وجيرون وراء كل صاحب رأي، ال يدرون خطأ كان أو صواباً
، فأرجوكم املعذرة، وأرجو املعذرة ممن      اًًلكن احلديث جير بعضه بعض    ..   لعلي قد أطلت عليكم    -

 .  ير رأيي هذا يف احلداثة وأصحاامل



 ))إضافة الدكتور غازي زين عوض ا((  
 على كالم معايل الشيخ     - أو باألصح علَّق     -وحتدث الدكتور غازي زين عوض اهللا        

 :حسني عرب عن احلداثة فقال
 التناقض ظهر اآلن عند الشاعر حسني عرب ففي البداية قبل أن يستخدم اجلراح مبضعه يف                 -

ريح نصه، رحب به ورحب بالتشرحيية أو التفكيكية وما التفكيكية والتشرحيية، إالَّ من أدوات منهج               تش
 الَّذي يستخدمها الدكتور الغذَّامي يف دراسته التعددية للنصوص األدبية؛ وتفكيك النص              -احلداثة  

: النقاد األوائل، مثل  وتشرحيه مسي اآلن يف األدب احلديث تفكيكاً وتشرحياً، ولكنه كان معروفاً عند              
اجلاحظ، والباقالين، وعبد القاهر اجلرجاين الَّذين كانوا يتناولون الشعر ويتناولون األثر األديب بنفس              

التفكيك والتشريح، مث يوردون مصادر اخلطأ ومرائي الصواب يف هذا، ولعل من أغرب من               :  العملية
ا حسان بن ثابت يف اجلاهلية يلقي قصيدة على         كان ينقد الشعر يف اجلاهلية اخلنساء، حينما وقف سيدن        

على بيت من األبيات اليت قاهلا، وذلك البيت          )١( فاعترضت اخلنساء  - وهو النابغة الذبياين     -احملكم  
 :هو

ــا   ــدة دم ــن جن ــرن م ــيافنا يقط وأس
                                                  .           

ىـي الضح ـن ف ـر يلمع ـلنا اجلفنات الغ   
. 

 

.. إنك مجعت السيف على أسياف وكان ينبغي أن جتمعه على سيوف          :   فاعترضت عليه وقالت   -
 يلمعن يف الضحى، وكان جيب    :  وقلت"  اجلفان"  :لنا اجلفنات وكان ينبغي أن تقول     :  وهو أجدر، وقلت  

أن تقول يلمعن يف الدجى؛ فصححت كل هذه وصوب النابغة الذبياين رأيها؛ فاحتد حسان بن ثابت                 
 .أنا أشعر منك ومنها: وقال له

 فالتشريح والتفكيك يف النقد كان موجوداً عند العرب وكانوا يتبادرون إىل نقد الشاعر،                -
 يف بعض القصائد كثرياً من الردود من        والتهاجي الَّذي كان قائماً بني الفرزدق وجرير واألخطل تناول        

 . بعضهم على بعض مما يطعن يف شاعرية اآلخر، وكان لكل منهم وجهة نظر؛ وشكراً
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية فقال

اب نشكر معايل الضيف األستاذ حسني عرب، ونشكر األساتذة األدباء والكت            :   ختاماً -
ونود أن نعلن يف اية هذا      .  يني الَّذين سامهوا يف الترحيب بضيفنا، ونشكر لكم حضوركم         والصحف

                                           
 .، وهو من تأليف األستاذ حممد أمحد جاد املوىل١٦صفحة " قصص العرب"هذه القصة و ردت برواية أخرى يف اجلزء األول من  )١(



القصة "  : حواراً أدبياً بعنوان   اللقاء أن نادي مكة األديب الثقايف يقيم غداً بعد صالة العشاء مباشرةً             
 األديب مبكة يرحب    يشارك فيها عدد من األدباء السعوديني؛ والنادي الثقايف       "  والرواية وربطهما بالبيئة  

 إن  -ثنني القادم    بضيفنا يف أمسية اال    - أيضاً   -مبشاركة األخوة احلضور والدعوة عامة؛ ونذكركم       
والسالم عليكم ورمحة   .   وهو معايل الدكتور منصور التركي مدير جامعة امللك سعود سابقاً          -شاء اهللا   

 .اهللا وبركاته
ذه املناسبة إىل احملتفى به، وكذلك قدم الفنان خالد          مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية        -

خضر لوحة فنية هدية منه للمحتفى به؛ مث توجه املدعوون إىل موائد طعام العشاء شاكرين داعني اهللا أن                  
م ويقدم أجراً حسناًجيزي صاحب االثنينية خري اجلزاء وأن يثيبه على ما قد. 

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .قصيدة شعرية لسعادة الدكتور سعد الغامدي
- ٤ .كلمة سعادة الدكتور عبد الرمحن األنصاري
- ٥ .كلمة سعادة الدكتور سعد العرايب احلارثي

- ٦ .عادة الدكتور أسعد عبدهكلمة س
- ٧ .كلمة سعادة الدكتور خمتار بلول

- ٨ .كلمة سعادة الدكتور أنور عبد ايد
- ٩ .كلمة سعادة الدكتور فاحل الفاحل

-١٠ .تعليق فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين
-١١ .كلمة سعادة الشاعر حسن عبد اهللا القرشي

-١٢ .ن الصابوينقصيدة الشاعر حممد ضياء الدي
-١٣ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

-١٤ .كلمة احملتفى به معايل الدكتور منصور التركي
-١٥ .فتح باب احلوار
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ي األمسية فقالاألستاذ عدنان صعيد افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .ى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني احلمد هللا رب العاملني، وصلّ-
وأسعد اهللا  ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :  حضرات السادة احلضور  ..   أصحاب املعايل  -

 .أوقاتكم بكل خري
 -ور منصور إبراهيم التركي، الَّذي يسرنا        ـ الدكت  معكم نرحب بضيفنا هلذه الليلة معايل       -

 أن حنتفي به هذه الليلة مع صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، ويف البداية هذه نبذة                 -مجيعاً  
 :خمتصرة عن ضيفنا

 .هـ يف املدينة املنورة١٣٦٢ منصور إبراهيم التركي من مواليد عام -
 .هـ١٣٨٣يف االقتصاد عام بكالوريوس :  املؤهالت الدراسية-
 .هـ١٣٨٧ ماجستري يف االقتصاد عام -
 .هـ١٣٩٠ يف االقتصاد عام ة دكتورا-
 .هـ١٣٨٩ دراسة خاصة يف إدارة اجلامعات عام -
 .هـ١٣٩٤ دراسة يف إدارة التسويق يف معهد التسويق الدويل يف كامربدج أمريكا -

 

 :الوظائف -
 .هـ١٣٨٤ض  معيد يف قسم االقتصاد جبامعة الريا-
 .هـ١٣٩١ أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد جامعة الرياض -
 .هـ١٣٩٤هـ إىل عام ١٣٩٢ وكيل كلية التجارة جامعة الرياض من عام -
 .هـ١٣٩٤هـ إىل ١٣٩٣ مستشار اقتصادي وزارة املالية واالقتصاد الوطين من -
 .هـ١٤٠٣هـ إىل ١٣٩٤ منسق التعاون السعودي األمريكي االقتصادي من -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل ١٣٩٤ وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين للشؤون االقتصادية من -



 .هـ١٤١١هـ إىل ١٣٩٩ مث مديراً جلامعة امللك سعود من عام -
 

 :اللجان والعضوية -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٣ عضو اللجنة الفنية للمجلس األعلى للبترول من عام -
 .هـ١٣٩٦قتصاد العريب جامعة الدول العربية عام  عضو جلنة وضع استراتيجية اال-
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٦ حمافظ مناوب صندوق النقد الدويل من عام -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٥ حمافظ مناوب املصرف العريب للتنمية يف إفريقيا من عام -

 

 :جمالس إدارة
 .هـ١٤٠١هـ إىل عام ١٣٩٦  رئيس جملس إدارة الشركة السعودية املصرية للتعمري من عام-
 .هـ١٤٠٠هـ إىل ١٣٩٨ رئيس جملس إدارة شركة النقل البحري من -
 . رئيس جلنة متويل املقاولني-
 . نائب رئيس إدارة شركة الفنادق-
 .هـ١٣٩٨هـ إىل عام ١٣٩٥ عضو جملس إدارة شركة سايك من عام -
 .يةج عضو الصندوق السعودي للتنمية املساعدات اخلار-
 .هـ١٣٩٤جملس إدارة مؤسسة بترومني عام  عضو -
 .بية وأفريقية، وآسيويةو حصل على عدة أومسة من دول أور-
م من  ١٩٨٣واختري رجل التعليم لعام     .   فخرية من جامعات أمريكية    ة وحصل على عدة دكتورا    -

 .إحدى اجلامعات األمريكية
 .م من جامعة كلورادو احلكومية١٩٩٠ اختري اخلريج املميز لعام -
 .هـ١٣٩٤ قام بترمجة كتاب يف االقتصاد يف عام -
 .هـ١٣٩٥ قام بنشر كتاب يف االقتصاد يف عام -
 . كما نشر عدة مقاالت اقتصادية يف جماالت متخصصة-

 

 وبصحبه الكرام الَّذين رافقوه يف حضوره       - أيضاً   - أخرى نكرر الترحيب بضيفنا وبكم        مرةً -
 . هذه الليلة

  ))تاذ عبد املقصود خوجهكلمة احملتفي األس(( 
 :مث ألقى األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة ترحيبية بضيفه فقال

 ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-



اإلخوة ..  وآله وصحبه الغر امليامني   ..   والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد         -
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: األكارم

 أمجل ترحيب يف هذه األمسية الطيبة، بضيفنا الكبري معايل األخ            -   مجيعاً - أرحب بامسكم    -
ثنينيتنا هذه،  االدكتور منصور إبراهيم التركي، وبصحبه الكرام الَّذين جتشموا عناء السفر وشرفوا              

 . التحية والتقدير- مجيعاً -فلهم ولكم 
 هذه الكلمة، إالَّ أنه      رجل أكادميي رغم حساسية البعض جتاه      - كما تعلمون    - ضيفنا الكبري    -

مل يكن يوماً حيمل اجلانب الَّذي يثري احلساسية من الشخص األكادميي الَّذي ترمسه خميلتنا، فقد دخل                  
 - كما تفضل وسرد علينا األستاذ عدنان صعيدي         -معترك العمل االجتماعي مبعناه الواسع، وشارك       

سع وثقافته املميزة، وجتربته الثرية يف اال        يف كثري من النشاطات اهلامة، اليت أفادت من علمه الوا          
 .االقتصادي

 إننا حنتفي هذه األمسية بشخص عشق علم االقتصاد منذ بواكري الدراسة اجلامعية، مث واصل                -
التحصيل والدرس واملثابرة يف طلب واحد من أكثر العلوم تطوراً يف العامل، حاصالً على أعلى املؤهالت                

 .ى املراتب العلميةالعلمية، ومتبوئاً أعل
 

 إن علم االقتصاد الَّذي وضع أسسه جون كيرت يف أواخر القرن املاضي قد تغري متاماً، فقد                   -
توسع منظور العامل هلذا اجلزء اخلطري يف العلوم اإلنسانية، وأصبح أداة فعالة لتطوير وضة كثري من                  

جيابية الالزمة، فكان ما نشهده من تطور       األمم، اليت أدركت أمهيته وتعاملت مع مقدماته ونتائجه باإل        
 -إن علم االقتصاد    :  مثري يف خمتلف النواحي اليت يقف خلفها علم االقتصاد؛ لعلي ال أبالغ إذا قلت              

ألنه باختصار يدخل يف أدق تفاصيل احلياة، كما يشمل          !   تبىن عليه أي ضة سليمة     -وهو األساس   
ويهمين يف هذه العجالة أن     .   العمل والعالقات الدولية   أكرب وأعظم االستراتيجيات اليت توجه مسار     

كادمييني؛ ألأشيد ذا الرجل األكادميي، الَّذي انفتح على اتمع ومل ينغلق يف برج عاجي كعادة بعض ا               
 وال شك أن احلوار مع معاليه سيكون مثمراً، وله نتائجه اإلجيابية على املدى القريب والبعيد، فلنثرِ                 

 .ن معرفته وعلمه الغزير، ومن االقتصاد ونظرياتهأمسيتنا هذه م
 

ماند، الَّذي له    إىل لقاء جديد مع األستاذ فرانسوا اال       - بإذن اهللا    - سننتقل األسبوع القادم     -
دور مشكور يف املد اإلسالمي وتصحيح النظرة الغربية اخلاطئة عن اإلسالم، اليت شكلتها بعض العناصر               

من زيارته للمملكة كضيف على جممع الفقه اإلسالمي، وننتهز فرصة اللقاء           املوتورة؛ رأينا أن نستفيد     
 .به، وسندعو بعضاً من أساتذة اجلامعات للمشاركة واحلوار مع هذا الضيف الكبري



 الفنان السابق كايت إستفيرت، الَّذي شرح اهللا صدره لإلسالم          - أيضاً   - معنا يف هذه األمسية      -
 كان عضواً يف ما يسمى      - كما تعلمون    -و يف زيارة للمملكة، وهو      ويسمى اليوم يوسف إسالم؛ فه    
 . وأهالً وسهالً ومرحباً به، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. فرقة البيتلز، وها هو معنا حنييه

 

  ))قصيدة شعرية للدكتور سعد الغامدي(( 
 قصيدة شعرية   - مدير عام الشركة املتحدة للتقسيط       -مث ألقى الدكتور سعد الغامدي      

 : مبعايل الدكتور منصور التركي فقالاًاحتفاء
-            كما يكن   -   شكراً جزيالً، ويسرين أن أكون ضمن احملتفني مبعايل الدكتور منصور، الَّذي أكن 

 . الكثري من الود واحلب والتقدير-له زمالؤه يف اجلامعة وطالبه حينما كنا طالباً 
الهلا قيمة هذا الوفاء وأثره يف النفس، وتقديراً هلذه            ويف هذه املناسبة اليت رأيت من خ         -

ثنينيات اليت يكرم فيها الَّذين قدموا هلذا البلد وموع اإلنسانية الكثري من اخلري، كانت هذه                  اال
 ألف قدم هذا الصباح؛ وأحب أن أبدأ باملقدمة اليت كتبتها أثناء ما كانت               ٣١اخلواطر على ارتفاع    

 .تسمحوا يل بذلكاخلواطر تتوارد ول
 ألف قدم يف فضاء رحيب، كنت       ٣١ صباح هذا اليوم والطائر العمالق حيلق بنا على ارتفاع           -

 أحلق على ارتفاع أعلى ويف فضاء أرحب، أستعرض ذلك املعىن اإلنساين الرفيع             - يف الوقت نفسه     -
املشاعر ويلهب الوجدان،   العريق عرب العصور اإلنسانية واملساحات اجلغرافية؛ الوفاء الَّذي يستجيش           

حمة، ويف املعارف العامة النخوة     وحيرك يف العاطفة أمسى جوانبها؛ فهو يف احلب القمة ويف الصداقة اللُّ            
والشيمة؛ وال أحسب إالَّ أن للوفاء مستويات ودرجات منها ما يلزم الناس كافة، وأعين م من عناهم                 

وأوفوا بالعهد إن العهد    :   ويف قوله  ين آمنوا أوفوا بالعقود   يا أيها الَّذ  :  القرآن الكرمي يف قوله تعاىل    
 . ومنها ماال يلزم الكل، ولكنه يلزم أهل النفوس الكبرية واهلمم العاليةكان مسئوال

وهي قد فارقت الفانية إىل الباقية؛      )  رضي اهللا عنها  ( كان باراً بصواحب خدجية       فمحمد   -
اليت مل تكن ترى املوت سبباً النقطاع صلة الرب واخلري،           )  لسالمعليه الصالة وا  (ولكنها نفسه الكبرية    

 هذا اليوم عن هذه الصفة يف عامل األحياء واحلياة، ناهيك عن عامل األموات              - أو كثرياً منا     -وما أبعدنا   
 .واملمات
 مث كأيب بكر وعمر ومها يتفقدان ذريات ااهدين يف سبيل اهللا، وقد شغلتهم عن أهليهم                  -
ئهم فريضة نشر دين اهللا وإعالنه يف األرض؛ كأين ما يرمسان ملن يأيت بعدمها طريقاً بيناً؛ ويعليان                  وأبنا

 .معلماً واضحاً للوفاء يف صورة من صوره



ومن أهل الكتاب من إن تأمنه      :   ومل يكن السموأل اليهودي الَّذي يصدق فيه قول اهللا تعاىل          -
 . مثناً هلذا املعىن الرفيع- فلذة كبده -درة يف الوفاء، ويقدم ابنه  إالَّ أحد النماذج احلية النابقنطار

 إا صورة كما قلت كانت تستجيش األحاسيس وحترك الوجدان؛ مث نأيت إىل صورة من صور                -
   ها إنزال أهل الفضل منازهلم وإكرام من بذلوا ساعة واحدة ملصلحة األمة، وال              الوفاء سامقة شاخمة، إن

الً إن مل تكن تربطنا م رابطة أو جتمعنا م عالقة، أو تقوم بيننا وبينهم معرفة إالَّ                   أقول سنوات طوا  
جعلناكم شعوباً وقبائل   و):  سبحانه وتعاىل (ال اهللا   ـرابطة اخلري وعالقة الرب، ومعرفة النسب؛ ق       

 .لتعارفوا
ــالم   ــيعك األح ــدفء رب ــت ل ورن

. 

 صــنيعك األيــام طــربت حلســن  
. 

ــام  ــت األنسـ ــيك وطابـ يف راحتـ
                                                            . 

    دىوتألــق الســحر املعطــر والــن
. 

ــفو ــرام  تص ــفوها اإلك ــع ص  ويوس
. 

وتســابقت مهــج إلــيك كــرمية    
. 

ــو ــالم هـ ــكينة وسـ ــة وسـ رمحـ
. 

ــم    ــنك باس ــن جبي ــبح م ــل ص وأط
. 

ا اإلجلـــام وأذهـــبســـأمصـــو 
. 

يســقي الــنفوس وقــد طــوى أنفاســها 
. 

ــزام   ــت األق ــوال وطال ــوى الط وه
                                                            . 

 غــرر وأمخــد نــورها  وتــراجعت 
. 

يدنــيك إن بعــدت بــك األيــام   
. 

  ــز ــوفاء وع ــز ال ــذيع ــد الَّ  أن جت
. 

ــام ــندها أنغـ ظـــل وتطـــرب عـ
. 

ــ  ــياهلا  مل ي ــيب ح ــل يط ــن خل بق م
. 

خلقـــاً ولكـــن صـــنعة وكـــالم
. 

ــائم   ــناس ود قـ ــني الـ ــبق بـ مل يـ
. 

ــام  ــه األرقـ ــنطق دونـ ــيا فتـ يعـ
     .                                                        

ــر  ــر ومتاجــ ــبق إالَّ تاجــ مل يــ
. 

ــام  ــدها األرحـ ــت يف مهـ وتقطعـ
. 

ــمائر    ــياة ض ــراض احل ــيعت كأع ب
. 

ــأ ــام أوىل بـ ــن أنـ ــمو ـ ن يسـ
. 

ــباً    ــياة مواه ــص احل ــبت رخ وتناه
. 

ــام    ــوفاق مح ــنف ال ــيل يف ك واغت
. 

ــبل     ــبة بل ــنت احمل ــع يف ف ــم ري ك
. 

ــوهلني ســهام   و ــوت طــيوف امل ط
                                                            . 

ــمة   ــداقة بس ــد الص ــئت بع ــم أطف ك
. 

ــام   ــوال واألعمـ ــر األخـ وتناكـ
. 

افـــرت بعـــد املـــودة أنفـــسوتن 
. 

ــتام  ــى أي ــض األس ــى غض ــثا عل وج
. 

ــا   ــتت مجعه ــر وش ــيعت أس ــم ض ك
. 

ــام  ــحى أوهـ ــر داج والضـ والفجـ
. 

ــ  ــوحش  إن غ ــالم م ــيا ظ بت فالدن
. 

ويفـــر حتـــت ضـــيائها اإلظـــالم
                                                            . 

  ــد ــرم ال ــثل الشــمس ختت جاوتطــل م
. 

كمـــاماألوتعـــيد نشـــوة شـــرا 
. 

ــربا    ــنهله ال ــيث ت ــثل الغ ــيء م وجت
. 

وعلـــى جبيـــنك فـــرحة ووئـــام
. 

ــوطة   ــواكب مبسـ ــيك مـ يف راحتـ
. 



أفضــى إلــيك بــوجدها اإلهلــام   
. 

ــرة    ــس ح ــل نف ــوك ك ــري حن وتط
. 

وكأــــا يف شــــاطئيك غمــــام
                                                            . 

ــ  ــواكب فكأـ ــيك كـ ا يف مقلتـ
. 

وجـــرت تـــنافس مثـــة األقـــالم
. 

ــائدي   ــوفاء قص ــك ال ــيت يف فل أمض
. 

ــدام  ــوهلا األقـ ــتابع حـ ــاً تـ قبسـ
. 

ــدوت أُو  ــه غ ــذرا أعالم ــعل يف ال ش
. 

واحلســن تطفــىء نــوره األيــام   
. 

ــيبة   ــراء قش ــل الث ــرى حل ــوي الث يط
. 

ــالم ــيمه األعـ ــوفاء تقـ هـــذا الـ
                                                            . 

ــد    ــىن واح ــناس مع ــني ال ــل ب ويظ
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة الدكتور عبد الرمحن األ�صاري(( 
داب جبامعة   عميد كلية اآل   -  مث أعطيت الكلمة لألستاذ الدكتور عبد الرمحن األنصاري        

 : فقال-امللك سعود بالرياض 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .والصالة والسالم على رسول اهللا..  احلمد هللا-
 أبدأ بالشكر اجلزيل لصاحب هذه املكرمة، الَّذي حياول أن تظل وحتفر يف قلوب الناس مظهراً                -

 .من مظاهر التقدير، ومظهراً من مظاهر الوفاء
 إننا عندما نكرم معايل األستاذ منصور التركي، فإمنا نكرم رجالً من رجال التعليم إىل جانب                 -
 من رجال االقتصاد؛ هذه القصيدة اليت قدمها الزميل الدكتور سعد حتتاج إىل شرح؛ وأنا                 أنه رجلٌ 

 قدره؛ ويف    علي أن أشرح وال أستطيع أن أيف هذا النص         - بعد أن قرأ النص      -كعميد لكلية اآلداب    
 .اعتقادي أن ما جاء يف هذه القصيدة هو تشريح جيد لشخصية الدكتور منصور التركي

 عرفت الدكتور منصور التركي قبل أن يأخذ الدكتوراة؛ ولكن كانت معرفة خفيفة وعامة،               -
 أن أعرف الدكتور منصور عن قرب، رافقته يف         - أتاح يل    -وأتاح تعيينه مديراً جلامعة امللك سعود       

رحالته داخل اململكة ويف خارج اململكة؛ ووجدت أنه الرجل السهل املمتنع، تشعر أن الدكتور                 
منصوراً معك، وتشعر يف نفس الوقت أن هناك حاجزاً يستطيع يف أي وقت أن يستعمله، فتشعر أنه                  

 .ليس معك
 

وي إىل أبعد    الدكتور منصور شخصية مرنة إىل أبعد احلدود، عندما يريد أن يكون مرناً، وهو ق              -
احلدود عندما يريد أن يكون قوياً؛ الدكتور منصور شخصية قيادية من الطراز األول، بابه مفتوح وهذه                
صفة ال تعجب الكثري، ولكنين أشعر أن هذه الصفة أسقطت احلواجز بني أعضاء هيئة التدريس وبني                 



ر أن الدكتور منصور هو خري من       املواطنيني، وبني الدكتور منصور، كل يف اتمع العريب السعودي يشع         
ينجده يف أزمته بعد اهللا، إذا ما أراد أن يدخل ابنه أو ابنته اجلامعة؛ وهذه ميزة مل يتحل ا أحد يف                        

 .جامعة امللك سعود على األقل
 

 وأنا عاصرته يف جامعة امللك سعود مع مدرائها األربعة بل اخلمسة، وعرفت منه حبه ألن                  -
 ميارس ما يريده يف اجلامعة، تأيت إليه مبقترح فيقول على بركة اهللا، مث يتركك                يعطي للمرء فرصة لكي   

تعمل ما تشاء، لكن اخليوط يف يده يستطيع أن يشدها عندما يرى أن األمر على غري ما يريد، أو ليس                    
 .كما حيب أن يكون

 

 حوله،  - مجيعاً   - كثري من الناس رقصوا حول الدكتور منصور، وكان يرى هؤالء الناس              -
وبقي من بقي وذهب من ذهب، وبقي منصور هو رجل املواقف، والرجل الَّذي ميسك بزمام األمور يف                 
جامعة من أعرق اجلامعات، ويف جامعة ضخمة بطالا، وأساتذا، واجتاهاا، وأفكارها، وكل ما فيها               

 هو ذلك الرجل    كان هو رجل املوقف؛ وأعتقد أن الدكتور منصور       ..  من صراعات داخلية وخارجية   
 يف تلك الفترة اليت جاء فيها، رجل اقتصاد من الطراز األول، جاء يف مرحلة                 - حقيقة   -املناسب  

كانت فيها األموال تزجى بشكل مناسب، جاء هذا الرجل لكي ينتشل جامعة امللك سعود من وقفة                 
       كانت فيها، وبىن هلا صرحاً شاخماً نعتالرجل الثاين يف تأسيس وتدعيم      به؛ هذا الرجل الَّذي يعترب        ز

جامعة امللك سعود بعد األوائل الثالثة؛ ويف مقدمتهم معايل الشيخ ناصر املنقور، مث معايل الدكتور عبد                
       العزيز اخلويطر، مث معايل الدكتور عبد العزيز الفد    اء احلقيقي الَّذي أرسى بناء     ا؛ هؤالء بنوا ولكن البن

 .منصور التركيجامعة امللك سعود هو الدكتور 
 

 الدكتور منصور التركي استطاع أن يبين الثقة يف عضو هيئة التدريس، الثقة بنفسه، الدفاع                -
عن جامعته، جعل هناك أياماً حمددة ملقابلة طالب اجلامعة؛ وجعل هناك أياماً حمددة ملقابلة أعضاء هيئة                 

بالتايل زاد البذل وزاد العطاء، ومنت      التدريس؛ وشعر الناس بأن هذا املدير ما هو إالَّ واحد منهم، و            
               رة أقسام  اجلامعة، ومنت األقسام، وارتفع عدد أقسام جامعة امللك سعود يف عهده إىل أكثر من مئة وعش

يف جامعة امللك سعود؛ اتسعت الفروع يف أا ويف القصيم، منت ومشخت، ووضعت اخلطط لبناء هذه                 
شياء جتعلنا نشعر أن الدكتور منصور كان قمة يف عمله، كان           اجلامعات يف هاتني املنطقتني؛ كل هذه األ      

ويبدو أا نظرة   ..  قمة يف عطائه، كان قمة يف بذله، وكان قمة يف حبه للناس مجيعاً، طلب منا أن خنتصر                
 . أريد ا إالَّ نضيع الوقت يف قيل وقال- أيضاً -اقتصادية 

 

 . قاهلا الدكتور سعد الغامدي، وشكراً أرجو أن تكون هذه الكلمة بعض شروح لألبيات اليت-



  ))كلمة الدكتور سعد العرابي احلارثي(( 
 : فقال- عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود -مث حتدث الدكتور سعد العرايب احلارثي 

 ..والصالة والسالم على رسول اهللا..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
عد أن سبقين أخونا وزميلنا سعد الغامدي ذه          يف الواقع ما أدري ماذا ميكن أن أقول، ب          -

القصيدة اجلميلة والرائعة، والصحيحة يف الوصف ويف املعىن؛ مث ما قاله أستاذنا اجلليل الدكتور عبد                 
معىن القيادة  ..  الرمحن األنصاري؟ لكنين سأتكلم عن جانب بسيط جداً، هو عن القيادة الناجحة             

 .ملقولة سعادة الدكتور عبد الرمحن األنصاريتطرق إىل هذه ا: الناجحة، واحلقيقة
أن القيادة الناجحة هي تلك اليت تستطيع أن تستثري ملكات العاملني، يف أي جهاز               :   يف رأي  -

أو قطاع عام، أو خاص، وقد استطاع الدكتور منصور التركي أن يستثري ملكات العاملني يف جامعة                 
يني؛ وإذا كانت جامعة امللك سعود تأسست قبل أن         امللك سعود، من أعضاء هيئة التدريس ومن إدار       

يأيت هلا الدكتور منصور التركي بسنوات، فإنين أعتقد أن املؤرخ الَّذي سوف يؤرخ هلذه اجلامعة،                  
سوف يعترب السنوات اليت أمضاها الدكتور منصور التركي هي قمة اإلجناز وقمة العطاء، قد يكون                 

 من خالل   - على األقل    -كثر، لكننا   أ إضافات   -إن شاء اهللا      - أشياء تكون    - يف املستقبل    -هناك  
 مبعايل الدكتور منصور، أعتقد بأن جامعة امللك سعود تبوأت          - وهي ليست طويلة يف الواقع       -معرفيت  

املكانة الكبرية، اليت استطاعت أن حتققها يف الساحة األكادميية ويف ساحة العطاء العلمي، بفضل من اهللا                
 كما قال   - أن جيعل    - فعالً   -قائد اجلامعة، الَّذي استطاع     ..  مث بقدرة هذا القائد   )  ىلسبحانه وتعا (

 . جيعل كل العاملني يف تلك اجلامعة يعملون وكأم مدراء-الدكتور عبد الرمحن األنصاري 
 وأنا عملت يف هذا اجلانب      - كما أعتقد    - لقد كان كل شخص يف جامعة امللك سعود           -

ل ـ كان ك  - يعين مدرساً، وأيضاً عملت مسؤوالً فيها         -استه للجامعة، عملت    اإلعالمي إبان رئ  
 كما أعتقد، يفكر بأنه هو فعالً مدير اجلامعة، وحنن أخرياً نعتب عليه بأنه أرهقنا تعباً يف تلك                  -شخص  

 : ساعة يف اليوم، لكنه ذهب وتركنا، فعلى أية حال أقول          ١٦األيام، جعلنا كلنا نعمل ما ال يقل عن         
شكراً للدكتور منصور، وهو جدير بكل إكرام يف مثل هذه الليلة اليت تفضل فيها سعادة الشيخ عبد                  

 .املقصود، وأحسن االختيار بتكرمي الدكتور منصور
أعتقد أن الدكتور منصور اآلن ليس مديري، ولكنين أقوهلا بكل صدق وبعيداً عن التزلف، أو                

تكرمي وبأكثر من تكرمي، ويف أماكن متعددة يف هذه البالد،           إنه جدير مبثل هذا ال     -عن أغراض ذاتية    
 جلامعة امللك سعود خترج العشرات، بل املئات من الَّذين يتبوؤون            - أو إدارته    -ففي خالل رئاسته    

 .اآلن مراكز قيادية يف أماكن كثرية



جزيالً شكراً جزيالً على ما بذلته وقدمته جلامعة امللك سعود، وشكراً             :   الدكتور منصور  -
 . للشيخ عبد املقصود يف حسن اختياره، وشكراً لكم مجيعاً

 

  ))كلمة الدكتور أسعد عبده(( 
 :مث حتدث الدكتور أسعد عبده مشاركة منه ذه املناسبة فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
،  ماذا أقول بعد شاعر وأستاذ قدير وصحفي؟ إالَّ أن أبدأ بشكر الشيخ عبد املقصود خوجه                -

الَّذي مجعنا اليوم لتكرمي معايل الدكتور منصور التركي؛ وهناك الكثري مما ميكن أن يقال عن معايل                   
 أن كل ما ميكن أن يقال، ميكن أن يلخص يف أن األستاذ             - أعتقد   -الدكتور منصور التركي، ولكن     

ية أيضاً، ومن خالل    الدكتور منصور التركي ليس بارعاً يف االقتصاد فقط، وإمنا يف العالقات اإلنسان            
 .براعته يف العالقات اإلنسانية، سواء مع من تعامل معهم يف داخل اجلامعة أو يف خارج اجلامعة

 حقق الكثري جداً للجامعة ومن مث هلذه البالد، فهو إنسان لديه مقدرة واضحة كبرية جداً يف                  -
ي يريد أن حيققه؛ هو رجل ذو حزم        القدرة على التعامل مع من يتعامل معه، ملصلحة العمل واهلدف الَّذ          

وعزم؛ يف احلقيقة أنه أجنز أشياء كثرية يف اجلامعة، من أبرزها لآلخرين يف خارج اجلامعة ولنا، هي                    
إن مباين اجلامعة كان ميكن أن تنجز يف ذلك         :  تأسيس مباين اجلامعة يف وقت قياسي، كان لو قيل لنا          

 . يف العالقات اإلنسانية، استطاع أن حيقق هذاالوقت ملا صدقنا، ولكن حبزمه وعزمه وبراعته
 هناك الكثري جداً غري مباين اجلامعة أجنزها الدكتور منصور التركي، رمبا ال يعلم إالَّ من هم يف                  -

داخل اجلامعة، أنشأ الكثري من املراكز العلمية، وأنا كان يل شرف العمل حتت إشرافه يف إنشاء أحد                  
زل يف اجلامعة اليت بنيت نواته وبنيت نواة الشبكة الوطنية لرصد الزالزل            هذه املراكز، هو مرصد الزال    

يف اململكة، يف عهد معايل الدكتور منصور التركي؛ وهناك مراكز علمية أخرى لدراسة الصحراء                 
 ..وللترمجة، وألشياء أخرى كثرية

 الفائقة ملعايل    أخرى على القدرة    ال أريد أن أطيل حسب ما طلب منا، لكن أريد أن أركز مرةً             -
الدكتور منصور التركي يف عالقاته اإلنسانية، ومن خالل ذلك حقق الكثري للجامعة وللمجتمع،                

 .وشكراً جزيالً

  ))كلمة الدكتور خمتار بلول(( 
 أحد أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك       - أيضاً   -مث أعطيت الكلمة للدكتور خمتار بلول       

 : فقال-سعود 



 ..والصالة والسالم على نبينا حممد .. ن الرحيم بسم اهللا الرمح-
احلقيقة أحب أن أشكر سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي؛ وهذا               :   أوالً -

إن كل واحد فينا يرى     :  التكرمي يتجسد لنا مجيعاً حقيقة يف شخصية الدكتور منصور، وأحب أن أقول           
 ال يوجد هناك اتفاق على      - كعلم يف االقتصاد     -نصور  ميزة معينة يف الدكتور منصور؛ فالدكتور م      

تعريف واحد إذ كل واحد يستطيع أن يعرف هذا العلم من زاوية معينة، ويكون تعريفه صحيحاً                   
وصادقاً؛ فالدكتور منصور له أكثر من تعريف، وعموماً أمهية الرجال يف أي جمتمع تقاس حباجة شعوم                

اتمع إليهم؛ أما العظماء فتقاس عظمتهم بفائدم إىل من كانوا يف            إليهم، أمهية الرجال تقاس حباجة      
 . الدكتور منصور كان رجالً مهماً ورجالً عظيماً يف نفس الوقت؛ وشكراً. حاجتهم

 

  ))كلمة الدكتور أ�ور عبد ايد(( 
 : فقال- وكيل وزارة الصحة -مث حتدث الدكتور أنور عبد ايد 

 ..حيم بسم اهللا الرمحن الر-
وعلى آله  ..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد       ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 ..وصحبه أمجعني
 أريد أن أكرر شكري لألستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه على تكرمي الدكتور منصور                 -

          االحترام،  له كثرياً من التقدير و      التركي، وأشكر لكم يف الواقع مشاركتكم يف تكرمي شخص نكن
 .واحلب

 :معرفيت به:  أريد أن أحتدث عن الدكتور منصور التركي يف إطار ثالث نقاط؛ النقطة األوىل-
 من  - تقريباً   - الدكتور منصور التركي وبعض اجلالسني على هذه املائدة، خترجوا كلهم              -

خترج منها كثري من    مدرسة طيبة يف املدينة، وكانت املدرسة الوحيدة اليت          :  مدرسة ثانوية واحدة هي   
شباب املدينة املنورة؛ ومعرفيت املباشرة به متت عندما خترجت من كلية التجارة، كانت كلية االقتصاد                
والعلوم اإلدارية تسمى كلية التجارة، وتعينت معيداً وأتى الدكتور منصور التركي، وكان ثالث                

تور يوسف نعمة اهللا والدكتور      سعودي حصل على الدكتوراة يف االقتصاد، سبقه إىل الكلية الدك           
حمسون جالل؛ وكانت تلك السنة هي السنة األوىل اليت يعني فيها سعودي عميداً لكلية العلوم اإلدارية                

 .وهو الدكتور غازي القصييب، وتعني الدكتور منصور التركي وكيالً للكلية" كلية التجارة"
إضافة إىل كوم معيدين، وذلك       وأراد الدكتور غازي أن يشغل املعيدين بأشياء مفيدة            -

 أن كلفت   - طبعاً   -بتكليفهم بأعمال إدارية، فكان من حظي ومن سوء حظ الدكتور منصور التركي             
ومل يكن هذا صحيحاً بالنسبة     ..  بأن أكون سكرترياً له، وعادة يكون السكرتري أكثر تنظيماً من الرئيس          



حيان عندما كان يطلب مين بعض األوراق من تأخري         إيلَّ، وعاىن الدكتور منصور التركي يف كثري من األ        
مث ذهبنا يف البعثة، وأصبح الدكتور وكيل وزارة املالية وأصبح           ..  يف البحث عن امللفات، وإىل آخره     

 وكان مديراً للجامعة، وقضيت بعضاً من الوقت يف اجلامعة          -مديراً للجامعة؛ وعندما عدت من البعثة       
أنين تعرفت عليه أستاذاً ورئيساً إدارياً، ومديراً للجامعة، كنت عضو            أستطيع أن أدعي     -أعمل معه   

 .هيئة تدريس فيها
 اجلانب اآلخر يف شخصية الدكتور منصور التركي، اليت أعتقد أا جديرة بالتقدير، وحنن                -

ن، جديرون بأن نقدر من يقدرها، إنه رجل وظيفة عامة، والرجال الَّذين يتولون الوظائف العامة كثريو              
والَّذين ينجحون فيها قليلون، اعتماداً على معايري النجاح اليت تستخدم، لكن يكفي الرجل أن مير يف                 
قناة الوظيفة العامة يف ظروف مثرية من تاريخ الوطن، عندما كان وكيل وزارة املالية كانت الطفرة يف                  

امعي، ويكفي للشخص أن يتوىل     قمتها، وعند أتى إىل اجلامعة كانت اجلامعة تعيش طفرة إنشاء احلرم اجل           
 .مثل هذه الوظائف، مث خيرج منها نظيف السمعة عفيف اليد، نظيف اللسان، وهذا اختبار صعب

-  قيم الرجال إذا أردنا أن نقيمهم؟ نقيمهم عندما يتعرضون ملواطن اخللل فال خيتلون؛               كيف ن
 رجل اجتاز هذا االختبار     -معه  والدكتور منصور التركي ليست هذه شهاديت وإمنا شهادة من عملوا           

بنجاح كبري عندما كان مديراً للجامعة، وكثري منكم يعرفون أن اجلامعة من أصعب املؤسسات يف                  
اإلدارة، ألنك ال تدير موظفني وإمنا تدير زمالء، وإدارة الزمالء واألصدقاء من أصعب األمور، والدعاء               

 ."أعدائي فأنا كفيل ماللهم أعين على أصدقائي وزمالئي أما ": املشهود
 ليس بالعمل السهل، لكن     - وأنا كنت منهم     - من املعروف أن إدارة أعضاء هيئة التدريس         -

 -كان الدكتور منصور التركي يفتح مكتبه ويفتح قلبه، ويفتح عقله للنقاش، وكما ذكر الدكتور                 
تأيت له بفكرة يقذفك عليها،      عبد الرمحن األنصاري والدكتور سعد احلارثي، عندما         -أستاذنا الدكتور   

أي يأمرك بتطبيقها حىت ال تستطرد يف الكالم النظري عنها؛ فكان دميقراطياً يف إدارته مع احلزم الالزم                 
 .الَّذي ال يؤدي إىل التسيب

 :ال أريد أن أطيل، لكنين أختتم باإلشارة إىل النقطة الثالثة، وهي:  يف الواقع-
منصور التركي؛ رجل متواضع يف غري ذلة، بسيط يف غري            األخالقيات الشخصية للدكتور     -

سذاجة، حيتفظ بصداقاته القدمية؛ والدكتور منصور التركي يف تقلبه يف املناصب كلها ال زال عنده                 
ال يعين يفتقدهم دائماً؛ رجل حيب مواطن صباه، وهو أكثرنا زيارة للمدينة             ..  أصدقاء احلارة القدامى  

لألسف لسنا هناك كما    ..   كل أسبوعني نصادفه هناك؛ إذا كنا هناك       -باً   تقري -املنورة، كل أسبوع    
يسعى باخلري، يستخدم جاهه    :  جيب أن نكون؛ يعني عند امللمات وهذه من جتارب شخصية، ومما أمسع            

ومعرفته بالناس خلدمة الضعفاء، ويبادر إىل قبول وساطة الضعيف أكثر من وساطة النافذ والقوي؛                



 من وساطات الدكتور منصور التركي، سواء عند استخدامه جلاهه لدى اآلخرين             وهذه معروفة لكثري  
 أن يضمن   - الَّذي ليس له سند      -من معارفه، أو عندما كان مديراً للجامعة، يستطيع الشخص احملتاج           

 .إذا جاز هذا القول.. دعمه أكثر من وساطة الوجهاء
ور منصور التركي كان رجالً كبرياً وعندما        إذا مجعنا هذه األمور كلها، فسوف نعلم أن الدكت         -

توىل الكرسي الكبري مأل هذا الكرسي، ليس جبسمه فقط وإمنا بأخالقه وبفكره؛ ومل يتعرض ملعضلة                 
 .الرجل الصغري يف الكرسي الكبري الَّذي كثرياً ما نالحظها

اناً يكرم فيه    وأنا أعتقد أن منتدى يكرم الدكتور منصور التركي جدير بأن يشاد به، وأن زم               -
أمثال الدكتور منصور التركي من الرجال الوطنيني العاملني املخلصني، هو زمان يبعث على التفاؤل؛               
وأرجو من اهللا أن يكثر من أمثال الدكتور منصور التركي، ألنه قدوة حسنة صاحلة لنا مجيعاً؛ وأن يكثر                  

 على التفاؤل،   - أيضاً   - هذا يبعث    من أمثال من يكرمون الدكتور منصور التركي ألنه ما يف شك أن           
يف أن الرجال املخلصني العاملني حىت عندما يتركون الوظيفة جيدون التكرمي الالئق م، ويف الواقع إنه                
لشيء يثلج الصدر أن نكون يف هذا احملفل الَّذي يكرم فيه أمثال الدكتور منصور التركي ويكرم فيه                  

 قدوة حسنة ومثاالً صاحلاً نقتدي به       - مجيعاً   - أن جيعله لنا     الدكتور منصور التركي؛ وأرجو من اهللا     
 . مجيعاً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور فاحل الفاحل(( 
 : فقال- عميد كلية الطب جبامعة امللك سعود -مث أعطيت الكلمة للدكتور فاحل الفاحل 

 ..ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 الشيخ عبد املقصود خوجه لدعوتنا للمشاركة يف تكرمي هذا الرجل هذه             - أوالً   - أشكر   -

 احملاسب، وحتدث رجل التاريخ الدكتور األنصاري،       - أيضاً   -حينما حتدث الشاعر و   :  الليلة، واحلقيقة 
أن تنتظروا مين وصفات طبية      إالَّ   - كطبيب   -مث حتدث رجل اإلعالم، وحتدث االقتصاديون، مل يبق يل          

وهو ..  بوصف الدكتور منصور التركي، لكن هناك جمال حلسن حظي مل يتحدث فيه املتحدثون قبلي              
اال الصحي، وإجنازات معايل الدكتور منصور التركي يف هذا اال، حينما جاء معايل الدكتور جلامعة               

باين وتأثيثاً، ولكن هناك مشكلة كبرية وهي       م..  امللك سعود، كان مستشفى امللك يوشك على االنتهاء       
 - فقط   -هـ؟ يف ذلك الوقت كان هناك       ١٤٠٢ سريراً يف عام     ٨٧٠كيف ميكن تشغيل مستشفى     

مستشفى امللك فيصل التخصصي الَّذي يدار بإدارة جيدة؛ وكان هناك حتد كبري يتمثل يف كيفية إدارة                
ور منصور هذا التحدي، وأصر على أن تشغل اجلامعة          اجلامعة هلذا املرفق الكبري، وقبل معايل الدكت       

كيف ميكن بالذات   ..   على خوف ووجس   - احلقيقة   -بقدراا الذاتية هذا املرفق الكبري؛ وكنا        



بالعقليات اإلدارية املعهودة وبالروتني احلكومي، أن نشغل مستشفى ذه الضخامة؟ ولكن بعقليته              
ه جمموعة من الشباب، وقدر يل أن أكون أحدهم، كنت يف ذلك            احلقيقة اإلجيابية، استطاع أن جيمع حول     

 . وكيالً لكلية الطب، مث بعدها عميداً لكلية الطب، مث أخرياً وكيالً للجامعة-الوقت 
 أقول قدر لنا أن نشغل مستشفى امللك خالد اجلامعي، وحينما ترك معايل الدكتور منصور                 -

تشفى امللك عبد العزيز، وجبانب أربع كليات صحية         سريراً جبانب مس   ٦٥٠كان هذا املستشفى يضم     
كلية الطب يف أا، وكلية لطب األسنان تعترب الرائدة يف الشرق األوسط يف الرياض، وكلية                :  أخرى

الصيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية؛ هذا املرفق الكبري، هذا القطاع الصحي مل يكن ممكناً أن ينجح                
أن إدارة أعضاء هيئة التدريس تعترب      :  وشجاعة؛ وكما ذكر الدكتور اجلربيت    بدون وجود قيادة حكيمة     

أن الدكتور جنح يف إدارة الفئتني، فئة أعضاء هيئة التدريس          :  من أصعب األمور، ولكين أريد أن أضيف      
 .، وهم أصعب من أن يداروا يف اإلدارة؛ وجنح يف هذااءواألطب

أخرى ملعايل الدكتور، واليت سأذكرها على شكل       دعوين فقط أشيد ببعض من صفات       :   وأخرياً -
كانت لديه عقلية إدارية إجيابية، ذلك أن يف اإلدارة هنا صنفني على األقل، أوهلما              :  أوالً:  وصفات طبية 

الصنف اإلجيايب الَّذي حياول أن ينفذ القوانني وجيد املسارات حلل املشاكل؛ وهناك الفئة األخرى من                
ثون عن السلبيات لكي يعقدوا؛ الدكتور منصور كان من الصنف األول، كان             اإلداريني، الَّذين يبح  

 .اإلجيايب الَّذي يبحث دائماً عن حل املشاكل
 الوفاء ملن يثق م ويقلدهم مناصب؛ كان إذا اختار أحدهم           - احلقيقة   -كانت  :   الصفة الثانية  -

ين، تلك صفة مهمة يف اإلدارة،       يقف وراءه وحيميه من نفسه ومن اآلخر       - أيضاً   -لقيادة أي مرفق    
 .جعلت كثرياً من مرافق اجلامعة تنجح ذا األسلوب

هي إحدى الصفات املشهورة، أن معايل الدكتور كان أشد الناس كرهاً للغيبة            :   الصفة الثالثة  -
 والنميمة، ويف اإلدارة يوجد من يفتح مكتبه وأذنيه ليسمع ما يقال عن هذا وذاك؛ وكان معايل الدكتور                

 .مشهوداً بأنه ال يستمع ملثل هذا
كان بشوشاً وخلوقاً     : هذه الصفات الثالث اليت أتذكرها يف هذه العجالة؛ وآخرها وأمهها           -

لكل من دخل مكتبه؛ وأذكر أننا عايشناه يف وقت الرخاء ويف الشدة، وحينما خفت البنود ومل نستطع                 
 خيرج راضياً،   - حىت إن مل حيل الدكتور مشكلته        -أن نلمس تغيرياً يف تعامله معنا؛ كل من أتى ملكتبه           

 .وكان هذا نتيجة ألسلوب التعامل الَّذي كان يعاملنا به الدكتور
 أخرى للشيخ عبد املقصود الختياره معايل الدكتور          شكراً للدكتور منصور، وشكراً مرةً      -

 . ليكرم يف هذه الليلة، والسالم عليكم



  ))لصابو�يتعليق فضيلة الشيخ حممد علي ا(( 
 :مث حتدث الشيخ حممد علي الصابوين فقال

؛ ..املبعوث رمحة للعاملني  ..  ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا حممد      ..   حنمده تبارك وتعاىل   -
 :وبعد

 شرف اإلنسان بشرف الرسالة اليت حيملها، وأنا وإن كنت لست من أهل االقتصاد، ولكن                -
ابطة التربية والتعليم، ورابطة العلم؛ وهذه الرابطة اليت شرف         تربطين باألخ الدكتور منصور التركي ر     

: اىلـاهللا ا اإلنسان وأعلن يف كتابه العظيم، وجعلها قبل خلق اإلنسان نعمة من اهللا عليه ا؛ قال تع                  
      الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان       ومن املعلوم أن اخللق يتقدم على العلم   :  واهللا خلقكم

 فاألصل أن يقال الرمحن خلق اإلنسان علمه القرآن          جكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً      وأخر
 إذا قلنا إن اآلية     - أيها األخوة    -علمه البيان، لكن اهللا لفت أنظارنا إىل قدر العلم؛ ولعلكم تستغربون            

        تكن يف أهل العلم      العزة واجلالل على أهل العلم، مل       الكرمية اليت جاء فيها الثناء العاطر من رب 
 ولكنها نزلت يف علماء الكون، يف علماء الطبيعة، يف          - وإن كانوا يدخلون ضمنها      -الشرعي الديين   

 ..علماء اجليولوجيا، يف علماء االقتصاد، ويف علماء النبات، وهكذا
إمنا :  ىل هذه اآلية الكرمية اليت يقرؤها املؤمن وينبغي أن يتدبرها ويتلو ما قبلها، وهي قوله تعا               -

 من الَّذين يعرفون عظمة اهللا وجالله؛ إم أهل العلم؛ هل هم علماء               خيشى اهللا من عباده العلماء    
 حنن باملعية ندخل، ولكن اآلية وردت يف هؤالء         - إن شاء اهللا     -الشريعة والدين؟ نعم يدخلون فيها      

لقه ومصنوعاته؛ ولنرجع إىل أول اآلية      العلماء الَّذين حبثوا يف الكون وعرفوا آثار عظمة اهللا، من آثار خ           
: هـدبر معاني ـأمرنا أن نقرأ القرآن ونت    )   وجلَّ عز(الكرمية لتفهموها وتبصروها، واقرؤوها بتدبر؛ فاهللا       

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباباللهم اجعلنا من أويل األلباب . 
أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به           :   سورة فاطر  يف)   وجلّ عز( امسعوا قول اهللا     -

 إشارة إىل علم النبات وما خيرج من األرض، مما أكرم اهللا به اإلنسان عن طريق                 مثرات خمتلفاً ألواا  
ومن األرض جدد بيض ومحر خمتلف ألواا       :  نزول املطر؛ ومن اجلبال علم اجليولوجيا وطبقات األرض       

 أي حجارة سوداء وحجارة بيضاء، وأنواع مما خلق اهللا من هذه األحجار والصخور               وغرابيب سود 
ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من            :  اليت يراها اإلنسان، مث قال    

ه اهللا   إذن هذه اآلية الكرمية هي اليت تربط بني أسرة العلم، وهذا العلم أعظم كرت أعطا               عباده العلماء 
)(لإلنسان، ولو كان هناك شيء أفضل منه ألمر اهللا          )   وجلّ عزرسوله أن يطلب املزيد منه    )   وجلّ عز :



 زدين علماً  وقل رب             ًزدين :  ، وإمنا قال  .. مل يقل زدين جاهاً، أو زدين ملكاً، أو زدين عظمة، أو كيانا
 :علماً؛ والشاعر العريب يقول

ــياء  ــم أح ــل العل ــى وأه ــناس موت ال
                                                            . 

ــداً    ــه أب ــياً ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

و  فنحن حنتفل وحنتفي باألخ الدكتور منصور التركي، ألنه حفظ لنا جزءاً كبرياً من ديننا وه                -
علم االقتصاد، بذل جهداً ملعرفته، واهللا جعله قوام حياة البشر، وحذرنا أن نترك املال يف أيدي السفهاء                 

 ما قال أمواهلم؛ الفقهاء     وال تأتوا السفهاء أموالكم   :  يعبثون به، فهو ليس ماهلم إمنا هو مال األمة         
حر فيه؟ ألنه لو ترك حراً ألنفقه يف        ملاذا حنجر عليه، ماله وهو      ..  يقولون حيجر على السفيه وهو ماله     

وال تأتوا السفهاء   :  جعل املال لألمة، أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً        )   وجلّ عز(شهواته، لكن اهللا    
ما أفاء اهللا على    :  يقول)  تبارك وتعاىل ( أي قوام حياتكم باملال، واهللا       أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً     

كي ال  :   مث قال  له وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل       رسوله من أهل القرى فل    
 . حىت ال ينحصر املال يف طبقة معينة من املترفني، يبذرون املاليكون دولة بني األغنياء منكم

 هذا املال لألمة جيب أن حيفظ، واألمة ينبغي أن تراقب، فجزاه اهللا خري اجلزاء، وأحب أن                   -
يف االقتصاد وإن كنت قد بلغت من الكرب عتيا، لكن يستطيع اإلنسان أن يتعلم، ونسأل                أتتلمذ عليه   

إمنا :  اهللا أن يكثر من أمثاله، ممن خيدمون دينهم عن طريق هذه العلوم اليت أشارت إليها اآلية الكرمية                 
 .خيشى اهللا من عباده العلماء

ين، ومن الشعراء، ومن أهل االقتصاد،       نسأل اهللا أن يوفقه وأمثاله من األدباء، ومن املفكر          -
به، واحلمد هللا رب    )  عز وجل (، ليقوموا خبدمة هذا الدين العظيم، الَّذي أكرمنا اهللا          ..ومن أهل الطب  

 . العاملني

  ))كلمة الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر األستاذ حسن عبد اهللا القرشي حيث قال

 ..الرحيم بسم اهللا الرمحن -
احلديث عن مرب فاضل وشخصية     ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أيها السادة األكارم   -

 حديث شائق وحمبب، كما أن جمال القول        - كالصديق الكرمي معايل الدكتور منصور التركي        -حمببة  
 .فيه ذو سعة، وقد ملس هذه النواحي من سبقين وتفضل من كرام اإلخوان

ر التركي خبلقه العايل، ومبادئه السامية، وعلمه الغزير، وهو أحد األعالم الشاخمة يف              إن الدكتو  -
، وكل أولئك قد أهله لينال أعلى درجات التشريف اجلامعي، وهو الوصول إىل منصب مدير                ..بالدنا

 شرفنا الدكتور التركي بزيارة علمية، فكان     ..  جامعة امللك سعود؛ وحينما كنت أعمل يف موريتانيا        



موضع الصفوة من مثقفي وعلماء تلك البالد، مبا ملسوه فيه من علم ودماثة، وفطنة، وقد أدهشهم                  
كان الدكتور التركي   ..  بشخصيته الرائعة، ومتنوا لو طال مكثه بني ظهرانيهم؛ وأثناء عمله باجلامعة           

حب األساتذة  مثال األكادميي الالمع واإلداري احملنك، وقد أيسر للجامعة أميا يسر؛ وكان موضع               
 . وكل العاملني ا، وال زال ذكره هناك عامراً بالتقدير حمفوفاً باإلكبار- كما شهدم -والطالب 
 وإذا كان قد ترك العمل هناك، فإن آثاره الطيبة وأعماله النبيلة باقية أبداً، تشهد له وتدل                   -

يف ا، كما صدرت عن اجلامعة      عليه؛ ومن هذه األعمال أن حظيت اجلامعة بتوسيع دائرة العمل الثقا           
موسوعة كربى ضمت العديد من شعراء اخلليج العريب، مترمجة أشعارهم إىل اللغة اإلجنليزية بأقالم                
صفوة من املتصلني واملتضلعني باللغة اإلجنليزية، وتعد هذه املوسوعة مرجعاً هاماً كان موضع حفاوة                

ل الشعر العريب إىل الباحثني والدارسني األوروبيني        مجيع املشتغلني بالفكر، وكانت نقلة رائعة إليصا       
 .وسواهم؛ ولقد ترك إدارة اجلامعة مودعاً من اجلميع باإلعزاز والتكرمي

 وحتضرين هلذه املناسبة بيتان قاهلما الشاعر الكبري حافظ إبراهيم للدكتور طه حسني، حينما               -
 :ترك اجلامعة املصرية جامعة القاهرة

ــنا  ــارك الـ ــن آثـ ــدك مـ فعةبعـ
                                                            . 

ــى     ــا والنه ــرت دار احلج ــد أقف ق
. 

ــة  ــها جامعـ ــر كلـ ــير مصـ صـ
. 

وأخصـــبت أرجـــاء مصـــر مبـــن 
. 

 

 ما زالت حتفل باألفذاذ من      - مع افتقادها للدكتور التركي      - على أن جامعة امللك سعود       -
النماذج العليا من إخوان وزمالء الدكتور، من األساتذة الفضالء األعالم، وإذا كان االختصاص األول              

 عصب احلياة؛ وهناك    - بال شك    - االقتصاد هو    ملعايل الدكتور منصور التركي هو االقتصاد، فإن       
شاعر داعب اجلامعيني املصريني بأبيات أشار فيها إىل القيمة الكربى لالقتصاد قبل أي اختصاص؛ فهو                

 :يقول
ــب   ــغوف باخلط ــب ش ــب الط طال

. 

ــب   ــو للعج ــر يدع ــا يف مص ــل م ك
. 

ــبار األدب  ــي بأخـــ والزراعـــ
                                                            . 

واحلقوقــــي بتدلــــيل الدمــــى 
. 

ــتب   ــداء الكـ ــنو اآلداب أعـ وبـ
. 

ــة   ــنا ساسـ ــر فيـ ــنو األزهـ وبـ
. 

ــبب   ــري س ــن غ ــدين م ــاد ال يف عم
. 

ــات    ــات غاديـ ــواين رائحـ والغـ
. 

ــرب  ــن ح ــدر اب ــى ق ــة اهللا عل )١(رمح
. 

ــدة  ــوة واحــ ــونا خطــ وخطــ
. 

 وفق اهللا دكتورنا العزيز لكل عمل صاحل نافع، ونفع به وبأدبه وعلمه الوطن؛ والسالم عليكم                -
 . ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .ابن حرب يعين به االقتصادي املصري طلعت حرب )١(



  ))قصيدة الشاعر الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 : الصابوين قصيدة ذه املناسبة جاء فيهامث ألقى الشيخ حممد ضياء الدين

 

فهذه :  واملدعو له اإلسالم ورجاله؛ وبعد    ..  واملصلى عليه حممد وآله   ..   احملمود اهللا جل جالله    -
 :حتية شعرية إىل معايل الدكتور منصور التركي

ــم   ــالص والعظ ــب واإلخ ــية احل حت
. 

ـ     ــور عاطـ ــا منص ــك ي ــية ل رةحت
. 

ــرم   ــياء والك ــد والعل ــي إىل ا يفض
                                                            . 

ــرة   ــم مفخ ــم إن العل ــي العل ــا راع ي
. 

مت فـــيه إىل القمـــمبعـــامل فســـ
. 

العلــم نــور وكــم مــن أمــه ضــت 
. 

ــيم   ــة الق ــيه قم ــى وف ــى وأغل أحل
. 

ــال     ــثمار ف ــا ال ــرة أم ــذوره م ج
. 

ك مرتلــة العلــياء والشــمم  وتلــ
. 

ــره    ــت تفخ ــيء أن ــن ش ــم أمث العل
. 

ــدم ــل كالع ــا اجله ــال أم ــم كامل والعل
                                                           .  

ــنا   ــرباس ألمتـ ــذ نـ ــامل الفـ والعـ
. 

ــيم   ــن الق ــاٍل م ــب خ ــدع خائ وم
. 

ــه     ــرياض ب ــزهو ال ــل ت ــم عام ك
. 

ــنور العلــم فهــو عــم ــنور ب مــن مل ي
. 

آمــنت بــالعلم يهــدي كــل ذي بصــر 
. 

ــتنم   ــياء فاسـ ــذه ذروة العلـ فهـ
. 

قــد قلــدتك اللــيايل حســن جوهــرها 
. 

مــن املكــارم مــا نســمو علــى األمــم
                                                            . 

اـه ولن ـن أخالق ـرب م ـس الغ ـقد أفل  
. 

يســعى لتكــرمي أهــل الفضــل والقلــم
. 

والشــيخ مقصــود قــد راقــت مشائلــه 
. 

ــنعم    ــال وال ــاحب اإلفض ــه ص فإن
. 

عــرفته فعــرفت الفضــل شــيمته    
. 

ــم    ــي ذي اهلم ــد الترك ــة القائ م
. 

ــزمان ــ    ــى ال ــة باه ــي جامع افح
. 

ــم  ــدى األم ــى ل ــودك ال ختف ويف جه
                                                            . 

ــلفت   ــرة س ــدها يف فت ــنت رائ ــد ك ق
. 

 العلــم والقلــم  وجنمــة يف مســاء 
. 

يــا درة يف جــبني الدهــر المعــة    
. 

ــم    ــل والكل ــوئالً للفض ــتم م ال زل
. 

ــركم    ــيب عنص ــيا ط ــياكم اهللا ح ح
. 

عة اخللـــق واآلداب والشـــممبـــرو
. 

يــا جملســاً ضــم فــيه صــفوة كــرمت 
. 

ــمم   ــالق والش ــذ ذو األخ ــامل الف الع
                                                         .    

ــيوم منصــوراً وحــق ل  هـــكــرمتم ال
. 

ــجم    ــري منس ــعر غ ــىن لش وأي مع
. 

خــذه مــن القلــب رقــراقاً ومنســجماً 
. 

ــرم   ــتاب اهللا يف احل ــى ك ــا دام يتل م
. 

ــرته    ــه وعت ــى ط ــه عل ــلى اإلل ص
. 

 



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
مث أعطيت الكلمة لألديب والكاتب املعروف األستاذ عبد الفتاح أيب مدين، رئيس النادي             

 :األديب الثقايف جبدة فقال
 ..م بسم اهللا الرمحن الرحي-
ونصلي ..  احلمد هللا محد الشاكرين   ..   قل إن هدى اهللا هو اهلدى وأمرنا لنسلم لرب العاملني           -

ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين؛      ..  وعلى آله وأصحابه  ..  ونسلم على رمحة اهللا للعاملني سيدنا حممد       
 :وبعد

 ال بامسها، لالحتفاء    ما ترك األوائل لألواخر شيئاً؛ نلتقي يف ليلة تعرف بومسها         :   العرب قالت  -
برجل أهل وأهالً للتكرمي؛ وذلك أنه شغل مراكز يف وزارة املالية ويف غريها، مث مديراً جلامعة امللك                   

 لنماذج من الرجال يف     اًسعود أكرب جامعاتنا وأقدمها، وأكرب كثافة طالبية وهيئة تدريس، وأكثر احتواء          
 وأوسع  -فة املتعددة اجلوانب يف خمتلف فنون املعرفة         املتميزين بعمق املعارف والثقا    -هيئة التدريس،   

مساحة لألعمال اإلدارية، وأكثر انتظاماً يف براجمها واستقالليتها، وأقل مشاكل يف القياس إىل آفاقها               
                 ضة عريضة، ومسعة ومكانة علمية يف عاملنا العريبا، وما حققته من جنح وتطور والواسعة ومعطيا

 .با وأمريكاوواء العديد من العلماء يف خمتلف التخصصات، وكذلك أورالَّذي حقق هلا احت
 فهي صرح علمي مرموق ومتميز، وبعيد الصوت يف وسط جامعات العامل العريب؛ وال أذهب                -

بعيداً إذا قلت إا سبقت غريها يف جنحها وتطورها، وقد سبقها غريها زمناً ولكن العربة ال تقاس على                   
حقق من رقي علمي ونتائج، من خالل اخلرجيني واألهداف اليت رمست لتوصل إىل              الزمن، وإمنا مبا يت   

 .الطموح حنو غاية ال يسعى إليها إالَّ اجلادون املخلصون، الصادقون الطاحمون
 الدكتور منصور التركي ميثل هذه األبعاد اجلوهرية، لذلك ارتقى جبامعة امللك سعود وقفز ا               -

 هذا   وجد -جل جاد، وطموح، وشجاع، وخملص، ولوال توفيق اهللا          قفزات رائدة طموحة، ألنه ر    
 ملا حتقق هلذه اجلامعة ما وصلت إليه، واألعمال الناجحة وراءها بعد            -الرجل النموذجي الَّذي ال يهاب      

صاحب قرار، وال يتخذ القرار إالَّ شجاع واع بصري ال يأبه باملعوقات واملعطالت،             )  عز وجلّ (عون اهللا   
وهذا حق، ألننا نرى مؤسسات خمتلفة بعضها مزدهر         "  املكان باملكني "  :بطات، والعرب تقول  واملث

ومتميز ومتفوق، حقق األحالم واآلمال؛ وأخرى يكتنفها اخلمول ويعشش فيها، وال تستفيد من                
 إمكاناا وما يتاح هلا، وفيها قدرات ولكنها معطلة، ألن قياداا اثاقلت إىل األرض، فال تسعى إىل                 

 .احلراك وال تعمل، وبالتايل ال تنجح وال تريد أن يعمل غريها



يف )  رمحه اهللا ( وأنا أرد تلك املقولة النهضوية، اليت قاهلا عميد األدب العريب الدكتور طه حسني               -
إىل الَّذين يعملون وإىل الَّذين ال يعملون ويسوؤهم أن يعمل غريهم؛ هذا القصور             :  مقدمة أحد كتبه قال   

 تقصري، هذه النماذج اليت تشغل مراكز قيادية يف بعض املؤسسات، ويفضي ذلك إىل التعطيل               يؤدي إىل 
والتأخري واخلمول، ولعل بعض مرد ذلك احلرص وفقدان الشجاعة للبقاء على الكرسي وقتاً أطول؛               

ينقص؛ أن أجل البقاء حمدد يف صحيفة اإلنسان مع رزقه وأجله وماله، وما عليه ال يزيد وال                 :  ويف ظين 
 .عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال) سبحانه(ألن كل شيء عند اهللا مبقدار، وهو 

 إذن ال يؤيت اخلوف وال احلرص شيئاً إذا كانا يقودان إىل اجلمود والتقصري يف النهوض                   -
حيقق بالواجب والتطلع والرقي، واملعايل يف اإلجناز املتفق الَّذي حيسب لفاعله، فاإلنسان حيسب له ما                

من عمله وتطوير، ويؤدي ذلك إىل نتائج إجيابية تنفع البالد، وما وجد يف هذا املركز إال ليحقق ما ينفع                   
ويؤدي إىل الرقي، وهو ال ينفق على ما حيقق من جيبه وال مين على ما ينتج، ألنه يؤدي واجباً أنيط به                      

 .عنه إىل غريه من القادرين فأوىل به أن يتخلى أداؤه، فينبغي أن يكون أهالً لذلك، وإالَّ
 وحيسب على اإلنسان تقصريه، ومخوله، ومجوده، وتقاعسه، وتسويفه، وتعطيله، ويف احلديث             -

ويف "  إن اهللا حيب من أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه         "  :النبوي الشريف قال من ال ينطق عن اهلوى         
اذ توفيق احلكيم عند دخوله مع       يوم استقبل صديقه األست    -معىن ما ذهبت إليه قال الدكتور طه         

تعبري "  الصديق األستاذ توفيق احلكيم حسب الناس لك وحسبوا عليك        "  : قال له  -اللغة العربية مبصر    
 .جممل بليغ وواضح وصريح

 إنين أشارك يف هذا االحتفاء بالترحيب برجل من خصاله احلميدة الشجاعة؛ واختاذ القرار                -
لي مركزه الَّذي يوجد فيه؛ فهو يدرك أن بعنقه أمانة ينبغي أن يؤديها كما              والطموح إىل املعايل؛ ألنه مي    

ملنصب؛ وال جينح إىل هذا املسلك السوي الشجاع إالَّ ذو نفس كبرية،            اجيب، وإذا مل يستطع ختلى عن       
ا فيها مشم وإباء، وحرص على العمل؛ الَّذي يوصل إىل الرقي والنهضة احلضارية، ألنه دور القادرين؛ أم               

 :النقص فهو عيب يف حقهم كما قال أبو الطيب
كــنقص القــادرين علــى الــتمام   

                                                            . 

ــباً   ــناس عيـ ــيوب الـ ومل أر يف عـ
. 

 

تفاء برجل يستحق منا التقدير والوفاء، لقاء ما أدى وأجنز وحقق، وقد ركزت              أنا سعيد باالح   -
على جامعة امللك سعود ألا صرح علمي يفخر به، ومناط قياس الرؤية احلضارية، والرقي العقلي عند                
الشعوب املتقدمة؛ وهي تزيد تقدم الشعوب وتطورها، من خالل مؤسساا العلمية، وفكرها، وضتها             

 .ة، واستقاللية اقتصادها احلر، مث زراعتها ومواصالا وحياا العامة املختلفةالعلمي



 أرحب مع أخي املفضال الَّذي حيتفي بالرجال ويقدرهم، ويسعى إليهم أن يقبلوا مشكورين               -
هذا االحتفاء، تقديراً جلهودهم وما عملوا ويعملون؛ إنه جلهد مشكور من احملتفي الكرمي باحملتفى م                

رام، يف زمن عز فيه اللقاء، وندر فيه االعتراف باجلميل، وقل فيه الوفاء، وذابت فيه املروءة،                   الك
نفسي نفسي، ألننا يف آخر الزمان؛ غري أن احلياة ال تعدم            :  واحنصر فيه املعروف، ولسان حال الناس     

األدب العايل، الَّذي به    اخلري وإن قل، فالعاطفة يف أمتنا تشع يف النفوس الكبار اليت أودع فيها خالقها                
 .ترتقي وتسمو وتعرف، ألنه خلق الكبار

 أرحب مع أخي عبد املقصود بالدكتور منصور التركي، وأرحب به كذلك مع هذا اجلمع                 -
، سعداء ذا اللقاء على نغم املوج يف أريج احلب،          ..الكرمي يف جدة اهلواء، واجلمال، واحلب، واحللم      

له على فضله ومنه، نسأله جلت قدرته مزيد السداد، ونسأله العفو والعافية؛            والوفاء، واإليثار؛ فحمداً    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور منصور الرتكي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور منصور التركي فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..أيها احلفل الكرمي.. إخواين األفاضل.. صود خوجه سعادة األستاذ عبد املق-
 يف  - جيد نفسه يف موقع ال يستطيع أن يعرب عما يدور يف نفسه، وأنا                - أحياناً   - اإلنسان   -
إنين ال :   أجد نفسي يف هذا املوقع، ألنين مسعت من اإلطراء ومن الكلمات ما أستطيع أن أقول               -الواقع  

ذ عبد املقصود خوجه على إعطائه هذه الفرصة لكي أقابل هذا اجلمع             أستحقه إطالقاً؛ فشكراً لألستا   
 ألن أحضر هذا احلفل الَّذي أكرم       - أيضاً   -الكبري، من رجاالت الفكر واألدباء، والعلماء؛ ودعويت        

فيه؛ والواقع أن تكرميي هو ليس تكرمياً ملنصور التركي، وإمنا هو تكرمي لكل منسويب جامعة امللك                  
لوا معي عندما تشرفت بإدارة هذه اجلامعة؛ فلوال وجود رجال أكفاء مميزين يف اجلامعة               سعود، ممن عم  

 . ملا استطعت أن أقوم مبا طلب مين، وأن أقوم به بالنسبة للجامعة- يف ذلك الوقت -
 سواء كانوا هنا معنا اآلن أم هم يف أماكن          - من جامعة امللك سعود      - مجيعاً   - فباسم إخواين    -
 بالشكر والتقدير على هذه الليلة الكرمية، وعلى هذا اإلطراء من             - مجيعاً   -تقدم لكم    أ -خمتلفة  

اإلخوان الَّذين تكلموا يف حق جامعة امللك سعود، ممن ال ينتسبون جلامعة امللك سعود، ومساحة الشيخ                
 فاضالً   أن أدرس عاملاً   - يا مساحة الشيخ     -يطلب أن يتتلمذ على تلميذ يف علم االقتصاد، فكيف يل           

كنت أتوق وأمتىن رؤيته، وأمتىن أن أتعرف به؟ وهو من حسن حظي جيلس جبانيب، فقد قرأت كتبه                   
 .وأنا معجب جداً بشخصية مساحة الشيخ" يف تفسري القرآن" :ودائماً أرجع إىل كتابه



 ال أحب اخلطابة، والوقت قد ال يسمح بأن أتكلم كثرياً؛ يف             - شخصياً   - يف الواقع إنين     -
 أن أعود إىل جامعة امللك سعود أو أي         - أبداً   -أين عندما كنت يف وزارة املالية مل خيطر يف بايل           :  واقعال

جامعة، أو أعود إىل حقل التعليم؛ وإمنا كنت أتوقع أن أستمر يف عملي يف حقلي، وهو حقل االقتصاد؛                  
.. ين قد تركت حقل التدريس     تركتها وأنا ظانٌّ أ    - يف هذا الوقت     -ألنين عندما تركت جامعة الرياض      

ي؛ وكنت يف إجازة عيد األضحى، وإذا بأحد اإلخوان يتصل يب            ملواحلقل األكادميي إىل احلقل الع    
حوايل الساعة الثالثة صباحاً، وأخربين أين عينت مديراً جلامعة امللك سعود، وكنت أظن أنه ميزح أو أن                 

 .ه بذلك اخلربأحداً من اإلخوة يف اململكة العربية السعودية أبلغ
 وجلست يف لندن عدة أيام أحاول أن أمسع، لعلي أمسع تأكيد اخلرب من بعض من يأيت من                    -

اململكة العربية السعودية؛ ولكن كان ذلك الوقت هو وقت احلج، فلم يسمع باخلرب، ومل أجد شخصاً                 
ضحى، وعندما كنت   يؤكد يل أنين قد تركت وزارة املالية؛ ولكن رغبت يف أن أعود بعد إجازة عيد األ               

يف الطائرة عندما تصفحت جريدة اجلزيرة، وإذا يب أجد مقاالً وصوريت يف جريدة اجلزيرة، وخرب بأنين                 
 . جامعة الرياض- يف ذلك الوقت -عينت مديراً جلامعة امللك سعود؛ وهي كانت 

 عن العقبات    وصلت إىل اجلامعة وأنا ال أعرف كثرياً عن مشاكل اجلامعة، وال عن املباين، وال              -
 يف موقف صعب، ألنين ال أعرف كيف أبدأ ألنين مل أهيأ ومل             - يف الواقع    -اليت تواجه اجلامعة؛ وكنت     

أخرب، ومل أستشر يف إسناد هذا املنصب يل، ولكين توكلت على اهللا وبدأت أعمل؛ ومن حسن حظي                  
ى املشاكل والعقبات يف    أنين وجدت أخوة أصدقاء يف اجلامعة، شاركوين يف أن حناول أن نتغلب عل              

اجلامعة، ووجدت أن هناك حلماً يف اجلامعة، وهو أن يكون لنا مباين متكاملة يف اجلامعة، ألن املباين                   
 . كانت مباين كلياا متناثرة يف أحناء خمتلفة يف مدينة الرياض- يف ذلك الوقت -بالنسبة للجامعة 

الواقع إننا عندما كنا    ..  ا يف وقت قصري    وبدأنا يف التفاوض، والدكتور أسعد عبده ذكر بأ         -
نفاوض املقاول، وذكرنا له أا جيب أن تنتهي املباين كلها يف أربعني شهراً؛ ظن املقاول أننا نسخر معه                   
وأننا نستهزىء بقدراته؛ ولكين طلبت منه أن يعترب أن هذا القرار هو ما جيب أن يتخذه وجيب أن                    

 .ينفذه
ت مباين اجلامعة كلها يف أربعني شهراً ومت انتقال الكليات إىل املباين               وفعالً وهللا احلمد نفذ    -

 .اجلديدة متاماً حسب املوعد احملدد وبدأت الدراسة يف تلك السنة حسب موعدها احملدد
 اختالفاً كلياً عن إدارة     - يف الواقع    - إدارا ختتلف    - كما ذكر بعض اإلخوان      - اجلامعة   -

 جئت من وزارة املالية، وكنت عندما أقرر شيئاً يعترب           - ذلك الوقت     يف -أي جهاز حكومي؛ وأنا     
القرار نافذاً، وعلى اإلخوة املوظفني يف وزارة املالية أن ينفذوا ما أقرره إالَّ إذا وجد ما خيالف ذلك                    

 بعد  نظاماً؛ أما يف اجلامعة فال يوجد هذا الشيء، ال يستطيع مدير اجلامعة أن يقرر شيئاً إطالقاً إالَّ                   



التشاور مع هيئة التدريس، وجمالس الكليات، وجمالس األقسام، وجمالس اجلامعة؛ فال يستطيع مدير               
 أن يقرر شيئاً إالَّ بعد التشاور مع االس املتخصصة يف اجلامعة؛ وكانت بالنسبة              - يف الواقع    -اجلامعة  

 - والقرار الَّذي جيب أن ينفذ        وهي أن أكون صاحب القرار األخري      -يل نقلة كبرية من وزارة املالية       
إىل موقع آخر ال أستطيع أن أملي عليه قراراً إطالقاً، إالَّ بعد أن يوافق وتوافق عليه االس املتخصصة،                  
بدءاً مبجلس القسم إىل جملس الكلية، مث جملس اجلامعة؛ وكثري مما طبق يف األمور األكادميية قد ال                    

 بالنسبة جلامعة امللك سعود، ولكن كان ذلك ما ميكن أن نصل            - أو أطمح له     -يتناسب مع ما أراه     
 .إليه من خالل مناقشاتنا يف جملس اجلامعة، أو جمالس الكليات، وجمالس األقسام

إن ما حقق يف جامعة امللك سعود مل يكن حسب ما كنت أمتىن أن حيصل يف                 :   فلألمانة أقول  -
ولنفسح اال لإلخوة الراغبني يف توجيه أسئلة       جامعة امللك سعود، إذ كان طموحي أكثر من ذلك           

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح الدكتور صالح الدين املنجد باب احلوار بالسؤال التايل قائالً

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 - دائماً   -ن املؤرخني أحبث    أرجو أن توضحوا يل أمراً يشغل بايل؛ باعتباري م        :   األخ الدكتور  -

 أو لبياض   ؟ هل ألن أصلكم من األتراك      ؟عن األمساء، وكنت أتساءل ملاذا مسيت أسرتكم بالتركي        
 وجوهكم ومجالكم، وحسن هيئتكم كاألتراك؟

 : أجاب احملتفى به على السؤال بقوله-
ي، فسميت العائلة    إىل جدنا يف السابق ترك     - فيما أظن    -إن االسم العائلي يرجع     :   يف الواقع  -
آل تركي، واستمرت بذلك ليس ألن اللون أو األصل من تركيا؛ وحنن عائلة التركي ترجع إىل                :  بعائلة

 .قبيلة بين خالد
 : مث وجه الدكتور غازي زين عوض اهللا سؤاالً جاء فيه قوله-
 املتكلمني،   أن أكون من بني املتحدثني أو      - مبناسبة تكرميكم    - بودي يف هذه الليلة املباركة       -

ولكنين خشيت أن أحفر الذاكرة وأرتد ا إىل سنوات طويلة من مرحلة الصبا، وابن حارة التاجوري،                
وأكشف فيها العمر احلقيقي لكل منا، ومعاليكم يكربين بسنتني إن مل يكن أكثر؛ كما أنين آثرت أالَّ                  

ة، وسأكتفي فقط بتوجيه السؤال     أكشف عن معاليكم رمز الفتوة اليت كنتم متثلوا يف شخصية الطفول          
هل هناك معيار اقتصادي يتم من خالله حتديد عالوة اإلصدار، عند طرح أسهم البنوك                 :..  التايل

عندما أصدر بنك   :  لالكتتاب العام لزيادة رأس املال التجاري وامتصاص السيولة؟ فعلى سبيل املثال           



 رياالً، بينما كانت عالوة اإلصدار يف        ٢٥٠القاهرة أسهمه لالكتتاب العام، كانت عالوة اإلصدار         
 رياالً، يف حني أن الوضع املايل والقيمة السوقية ألسهم بنك           ١٥٠طرح بنك اجلزيرة أسهمه لالكتتاب      
 .اجلزيرة أفضل بكثري من بنك القاهرة

 : أجاب الدكتور منصور التركي قائالً-
مل أتابع أي إصدارات ألي بنك من        ال أتعامل يف أسهم البنوك إطالقاً، و       - يف الواقع    - أنا   -

البنوك اليت أصدرت أسهمها مؤخراً، ولكن عالوة اإلصدار من حيث املبدأ هلا عالقة مبوقف الشركة،                
إذا كانت أصول شركة من     :  وموقف املؤسسة املايل، واحتياطاا وديوا املعدومة؛ فعلى سبيل املثال         

اول أن تزيد بقدر اإلمكان من عالوة اإلصدار؛        الشركات قوية وأرادت أن تصدر أسهماً جديدة، حت       
ودائماً عالوة اإلصدار ليست حمددة عددياً بشيء ما، وإمنا يتم االتفاق بني املسؤولني يف تلك الشركة                 

 . مع وزارة التجارة، فيما يتعلق بعالوة اإلصدار- سواء كانت شركة أو بنك -
ه يف تقوية احتياطاا، وبعض الشركات       بعض الشركات تأخذ عالوة اإلصدار لكي تستفيد من        -

تأخذ عالوة اإلصدار وتسدد ا ديوا املعدومة؛ لكن ال تستطيع أي شركة يف اململكة العربية                   
السعودية أن حتدد مبفردها عالوة اإلصدار، إالَّ بعد االتفاق مع وزارة التجارة، ووزارة التجارة بعد                 

شركة، تتفق مع الشركة يف حتديد عالوة اإلصدار؛ هذا من           النظر يف املركز املايل للشركة وأصول ال      
 .واهللا ما تابعتها وال أعرف عنها شيئاً.. حيث املبدأ؛ لكن البنوك كبنوك

 : سؤاالً قال فيه- عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى - ووجه الدكتور سهيل قاضي -
لوطن العزيز، هل كنت مطمئناً     بصفتكم أحد كبار رواد التعليم العايل يف ا        :   معايل الدكتور  -

على مسرية التعليم العايل عندما ودعت جامعة امللك سعود؟ وهل من نصٍح تقدمه ألقرانك ممن                   
 يتبوؤون قيادة التعليم العايل، بعد جتربة طويلة يف هذا املضمار؟

 : ورد معايل الدكتور منصور التركي على هذا السؤال بقوله-
من املؤمنني بأن مدير اجلامعة جيب أن يبقى مديراً للجامعة لفترة              - شخصياً   -أنا  :   الواقع -

معينة، ال تزيد عن مثان سنني، وأنا عندما تركت اجلامعة مل أتركها ألن هناك خلالً يف التعليم العايل يف                    
اجلامعة أو يف جامعة أخرى، وإمنا تركتها ألين أؤمن بأن الوقت حان ألن يأخذ شخص آخر يف إدارة                   

 .ة، ويأيت دم جديد إىل اجلامعةاجلامع
 التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية يسري سرياً جيداً ، لكن ال أستطيع أن أقول إنه يسري                  -

كما ينبغي أن يسري، مبعىن أن التعليم العايل يف الوقت احلاضر حيتاج إىل نظرة أخرى من أصحاب                    
 من املناهج والنظم، واللوائح املتعلقة بالتعليم العايل،         القرارات، وأنا أعرف أم اآلن يراجعون كثرياً      

 نوقش نظام اجلامعات املوحد، ونظام اجلامعات        - قبل أن أترك اجلامعة      -وعندما كنت يف اجلامعة     



 - يف الواقع    -املوحد إذا صدر فسيحل كثرياً من األمور الشكلية واإلجرائية يف اجلامعات، ويسهل              
 .مؤسسات التعليم العايلالتنسيق بني اجلامعات و

 فيه خلل اآلن، لكنه حيتاج إىل إعادة نظر يف بعض أمور؛ وحيتاج عضو هيئة التدريس،                    -
ومنسوبو التعليم العايل إىل إعادة نظر يف أمورهم املالية واملعيشية؛ وأظن اإلخوة من أعضاء التدريس                

ى احلكومة أن تعيد النظر يف املرتبات       يشاركونين الرأي، بأم كانوا يتوقعون مين أن أقول إنه جيب عل          
وحوافز عضو هيئة التدريس يف اجلامعات، كحضور املؤمترات، وتشجيع البحوث، وإثراء املكتبات يف              

 .اجلامعات
 : مث قدم أحد احلضور السؤال التايل-
عندما كنت مديراً للجامعة عقدت اجلامعة ندوة علمية عن املغاالة يف تكلفة             :   معايل الدكتور  -

املشاريع، وقد دعا إىل هذه الندوة كبار املسؤولني يف ذلك احلني من مشروعات التجهيزات األساسية                
  يف إخفاء احلقيقة؛ فما هو دور اجلامعة يف هذا؟- يومها -يف البالد؛ ومن املؤسف أن هؤالء قد بادروا 

 : وأجاب معايل الضيف على السؤال بقوله-
ة هلا دور يف أن تناقش، وأن توصل إىل املسؤولني بعض             أي جامع  - يف الواقع    - اجلامعة   -

احللول املقترحة من هيئة نقاش، أو أي حبث علمي يتم يف اجلامعة؛ اجلامعة ال تستطيع أن تقرر، وإمنا                    
 أن تظهر بعض املشاكل، سواء كانت مشاكل إجرائية أو مشاكل مالية، مثالً             - فقط   -اجلامعة تستطيع   

 املالية واللوائح التنظيمية بالنسبة ملشاريع احلكومة، طبعاً حنن نعرف أن هناك             إعادة النظر يف اللوائح   
مغاالة من الشركات، ولكن أعتقد أن هناك سبباً رئيساً يف مغاالة الشركات يف بعض املشاريع                   
احلكومية، ويرجع ذلك إىل وجود بعض اللوائح املالية، مثالً الئحة املناقصات، والئحة املشتريات                

فيها بعض الغموض، الَّذي ال يستطيع صاحب الشركة املتقدمة للعطاء أن يكون ضامناً               ..  ميةاحلكو
 .لشيء معني، فبالتايل حياول أن يكون يف موقع، يكون على األقل حيقق بعض الربح، فبالتايل يغايل فيه

دت  يف جامعة امللك سعود، حنن حاولنا أن نظهر بعض هذه النقاط من خالل الندوة اليت عق                 -
 توصيات كلها إىل اجلهات الرمسية، لعل السائل يتذكر أن كثرياً من            - يف الواقع    -يف اجلامعة، ورفعت    

 بعد انتهاء تلك الندوة     - حسب علمي    -منسويب وزارة املالية شاركوا يف تلك الندوة، ووزارة املالية          
 أن  - ما يف شك     -كن  ناقشت تلك التوصيات اليت رفعت من اجلامعة اليت توصلت إليها الندوة، ل            

املسؤول عن املدرسة أو املسؤول عن املشروع له دور كبري يف ختفيض هذه املغاالة من عدة جوانب،                  
أن تكون مواصفات املشروع واضحة، وضمانات املقاول تكون واضحة، وعناصر املشروع             :  أمهها

 أريد أن أذكره، ولكن     جيب أن تكون واضحة؛ أنا أعطي مثاالً فقط، وهذا املثال يف الواقع كنت ال              



 مما  - يف الواقع    -جيب أن أذكره، ولكن أرجو أن ال يؤخذ علي أنين أمتدح نفسي، ولكن هو مثال                 
 .عاصرته يف جامعة امللك سعود بالنسبة ملشروع اجلامعة

 عندما عينت مديراً للجامعة وبدأنا مناقشة املقاولني يف املشروع، وجدت أن أخفض سعر                -
 ألف مليون ريال، ولكن عندما بدأنا نناقش         ١٥، كانت قيمة املشروع أكثر من        "معةاجلا"املشروع  

 مليون اليت وضعوها    ٢٥٠٠معهم املشروع، أول شيء أصررت عليه لكي نبدأ النقاش معهم أن حنذف             
فقط الختالف العمالت، وذكرت هلم يف ذلك الوقت، وأصررت على حذف املبلغ حىت أعلن املقاول                

 .حلذفموافقته على ا
 مليون،  ٧٠٠ بليوناً و  ١٥ مث بدأنا يف مناقشة املشروع كمشروع للبناء، وهو كما ذكرت             -

 مدة عام؛ ووقعنا املشروع معهم خبمسة       - يف الواقع    -ناقشناها معهم، وأخذت املناقشة والتفاوض      
 ال   آالف مليون من املشروع؛ طبعاً     ١٠ مليون، أي أننا استطعنا احلصول على ختفيض         ٧٠٠باليني و 

إن املشروع كان هو هو نفسه بذات املواصفات يف السابق، ولكنين أؤكد أن ما               :  أستطيع أن أقول  
 يف  -حذفناه من املشروع مل يكن شيئاً رئيساً، وكلكم تشاهدون اجلامعة اآلن واملباين، وقد نفذت                 

 . ألف مليون١٠ على أحسن وجه، ونفذت بتكلفة أقل مما قدرت مبا يعادل -الواقع 
وأعود إىل أن املسؤول عن املشروع كان له دور كبري يف حماولة القضاء على املغاالة، وأيضاً                   -

جيب على اجلهات احلكومية أن تكون لوائحها املالية واضحة متاماً، ألن املقاول جيب أن يكون يف موقع                 
 أن ما ذكرته    آمن بالنسبة للخسارة والربح؛ وأرجو أن أكون أعطيت السؤال حقه من اإلجابة؛ وأؤكد            

 .بالنسبة للجامعة ال أريد منه أن أبني ما قمت به، ولكنين أحببت أن أذكر ذلك املثال يف هذا املوضوع
 : ووجه الدكتور حسن سندي السؤال التايل-
نرى يف الغرب وأمريكا معظم الرجال الناجحني، يتفرغون يف وقت ما يف             :   معايل الدكتور  -

 وأسباب وعوامل جناحهم، واليت تكون قدوة ونرباساً للذين يف أول             حيام لكتابة سريم الذاتية   
 الطريق، ويتطلعون جلذوة تضيء نوراً من أمثالكم؛ فهل تفكرون يف ذلك؟

 : وأجاب معايل الضيف قائالً-
 أحاول  - يف الواقع    - يف ذلك؛ لكنين     - إطالقاً   - من أنا حىت أكتب مذكرايت؛ أنا مل أفكر          -

الكتب، وأحد هذه الكتب عن الرفاه االقتصادي يف اإلسالم؛ وأعتقد أنين سأكون            اآلن أن أؤلف بعض     
 أجنح يف إخراجه يف خالل عام؛ أما فيما         - إن شاء اهللا     -أول شخص يكتب يف هذا املوضوع؛ ولعلي        

 .يتعلق مبذكرات عن حيايت الذاتية؛ فال أتصور أنين أفكر فيها إطالقاً
 :ب الغامدي السؤال التايل وقدم الصحفي األستاذ صاحل متع-



 هناك ختصصات سواء يف جامعتكم أو اجلامعات السعودية األخرى، وهذه التخصصات جتد              -
أو يف احلصول على عمل؛ واحلديث عن اخلرجيات اجلامعيات أكثر           ..  لدى حامليها عقبة يف الوصول    

 مرارة؛ فلماذا يا معايل الدكتور مل تدرسوا هذه الظاهرة بعناية؟
 :دف قائالً مث أر-
هل الشهادات اجلامعية لدى جامعاتنا السبع مقبولة لدى اجلامعات العاملية          :   وهناك سؤال آخر   -

 األخرى خارج اململكة؟
 : وأجاب معايل الدكتور منصور التركي بقوله-
 . مث نعود للفقرة األوىل- أوالً - أجيب على الفقرة الثانية -
ت أو الكليات يف اململكة العربية السعودية معترف ا          مجيع الشهادات اليت تعطى من اجلامعا      -

يف مجيع أحناء العامل، وأية طالبة وأي طالب يتخرج من إحدى اجلامعات السعودية يستطيع أن يلتحق بأية              
جامعة مميزة يف أي بلد ما؛ لعلكم تعرفون أن اجلامعة ترسل معيدين يف كل التخصصات، وكل                    

ها إىل جامعات مميزة، وال تسمح ملعيديها أن يذهبوا إىل أي جامعة              اجلامعات السعودية ترسل معيدي   
خيتارها املعيد، وإمنا اجلامعة تضع قائمة باجلامعات اليت يستطيع املعيد أن يكاتبها ويلتحق ا؛ فبالتايل                 

 .ياتليست فقط معترفاً ا، وإمنا اجلامعات الكربى تقبل شهاداتنا اجلامعية سواء من اجلامعة أو من الكل
بالنسبة لعدم وجود الوظائف ودور اجلامعة؛ حنن يف اجلامعة         :   بالنسبة للشق األول من السؤال     -

 وهو أن اجلامعات مل     - وأعين بذلك جامعة امللك سعود، وأظن ذلك ينطبق على اجلامعات األخرى             -
 حتاول  -قع   يف الوا  -تعط يف يوم من األيام أية معلومة عن احتياجات اململكة؛ وكانت اجلامعات               

جمتهدة أن تتلمس احتياجات البلد؛ فنحن نسمع عن خطة معينة بالنسبة للتعليم، ولكن مل نبلغ بأن                  
 . من االقتصاديني- كذا -اململكة حتتاج عدداً ما من اإلعالميني، أو عدد 

 يف السنوات األخرية وقبل أن أترك اجلامعة بعام، بدأت احلكومة تراسلنا فيما يتعلق                  -
لكي تنفذها،  ..  ات اململكة، ولو كان لدى اجلامعة خطة من قبل احلكومة مرسلة للجامعات            باحتياج

لكان األمر أسهل بكثري مما هو حاصل يف الوقت احلاضر، من وجود خرجيني وعدم وجود وظائف هلم؛                 
 ال  أما ما هو احلل اآلن، فالواقع أن كثرياً من اخلرجيني ال جيدون وظائف، وكذلك كثري من اخلرجيات                 

جيدن وظائف، هذه ليست مشكلة اجلامعة وإمنا هي مشكلة وزارة املالية، وديوان املوظفني، والوزارات              
األخرى، فوزارة املالية تستطيع أن توجد وظائف حىت لو كانت وظائف مؤقتة لفترة معينة، حبيث أا                 

دار كبري بالنسبة   تشغل بعض اخلرجيني من اجلامعات لكي ال جيلسوا عاطلني؛ ويف الواقع ذلك إه               
 .لطاقات هذا البلد



 بعض التخصصات يف اجلامعات ال يوجد مقابلها مسمى يف وزارة املالية يف ميزانية الدولة،                 -
كمثال، وأظن الدكتور سعد احلارثي يعرف ذلك واحلضور من الصحفيني واإلعالميني؛ مل نر يف ميزانية               

 جند كثرياً من خرجيي قسم اإلعالم ال يوظفون لعدم          الدولة يف إحدى الوزارات وظيفة إعالمي، فبالتايل      
وجود وظيفة بسمى إعالمي، مع العلم أننا يف أمس احلاجة إىل إعالميني يف الوقت احلاضر؛ فهذه                   
مشكلة مسمى وليست مشكلة وظيفة، وزارة املالية جيب أن توجد وظائف مبسمى إعالمي، وال بد أن                

 .ملسميات األخرى؛ وشكراًينطبق ذلك على بعض الوظائف األخرى وا
إبراهيم علي الوزير يقول    :   ووجه سؤال من الكاتب واملفكر اإلسالمي الكبري، معايل الشيخ          -

 :فيه
 مبا لديكم من خربات اقتصادية عالية، هل ميكن النهوض االقتصادي ألي بلد عريب أو                  -

ل ميكن ملفكري علماء االقتصاد أن      إسالمي، يف ظل األسواق احملاصرة بالتجزيئية واإلقليمية الضيقة؟ وه        
بية ويعمقوا وعي األمة ذه احلقيقة؛ خاصة أمام التكتالت االقتصادية العاملية، مثل السوق األور               

 املشتركة، وأخرياً أمام مشروع السوق األمريكية على سعتها مع املكسيك وكندا؟
 : وأجاب معاليه قائالً-
 من الصعب حتقيقه    - يف الوقت احلاضر     -، ولكن عملياً     نظرياً، يعترب حتقيق هذا األمر سهالً      -

 سنة أو أكثر كان     ١٥لوجود بعض االختالفات السياسية يف الدول العربية واإلسالمية، منذ حوايل            
 على مستوى اجلامعة العربية، وهو إنشاء سوق        - وقد اشتركت فيه من حسن حظي        -هناك نقاش   

 هو أن حناول أن نوجد نوعاً من التكتل العريب أمام           -قت   يف ذلك الو   -عربية مشتركة؛ وكان هدفنا     
 .التكتالت االقتصادية العاملية، اليت كنا نسمع عنها يف ذلك الوقت

 الواقع االقتصادي اآلن بالنسبة للعامل العريب واإلسالمي، حيتم علينا أن نتكتل، وجيب علينا أن               -
 نوعاً من التقارب والتجارة الدولية فيما       -قل   على األ  -جنتمع ونوجد نوعاً من السوق املشتركة أو        

بني الدول اإلسالمية والدول العربية؛ أعتقد أن السنوات القادمة ستكون أصعب بكثري على العرب               
وعلى الدول اإلسالمية مما هو اآلن؛ ألن عامل االقتصاد اآلن هو عامل تكتل وعامل حتزب، فيجب علينا أن                  

 .ن أن نتكتل اآل- جاهدين -حناول 
 كمجلس التعاون اخلليجي، وما     - طبعاً التكتالت األخرية اليت هي موجودة يف العامل العريب            -

 هي نوع من التكتالت     -كان يسمى بالس العريب، وما كان يسمى باالس األخرى املغرب العريب            
 إلجياد نوع من    - أيضاً   -يف طريقها إىل تكتل أكرب وأمشل، ومنظمة العامل اإلسالمي عندها التفكري             

التكتل اإلسالمي؛ وأتذكر أننا منذ فترة ناقشنا اتفاقية حرية تبادل التجارة واألموال بني الدول                  
 لكنا يف موقف أفضل بكثري مما حنن فيه اآلن، أمام           - كما كتبت    -اإلسالمية، ولو طبقت تلك االتفاقية      



اآلن أن نصدق مع أنفسنا ومع بعضنا،        بية أو التكتالت األمريكية؛ فكل ما نتمناه         والتكتالت األور 
 فكرة التعاون اإلسالمي والتعاون العريب، وننمي أن التعاون العريب          - أمام اجلميع    -وحناول أن ننمي    

واإلسالمي هو يف صاحل العامل اإلسالمي والعامل العريب؛ وأننا بدون هذا التعاون سنكون يف موقف صعب                
 . موقفاً صعباً جداً- بالنسبة لالقتصاد -ن موقفنا جداً، وسنفشل وسنخسر، وبالتايل سيكو

 : وسأل الدكتور منصور بن كدسه الضيف السؤال التايل-
هل تعتقد أن بيئة اجلامعات يف اململكة تسمح مبيالد علماء يف خمتلف               :   معايل الدكتور  -

والفلك، وغري ذلك   التخصصات التطبيقية، حبيث يصبح لدينا علماء يف الكيمياء، والفيزياء، والذرة،            
 وأعين علماء على مستوى العامل؟ وكيف ميكن أن تنتج اجلامعات ذلك؟.. من العلوم
 : األستاذ عبد اهللا رجب سؤاالً يقول فيه- أيضاً - وحول هذه النقطة وجه -
 هل ميكن جلامعاتنا أن تنشئ جيالً خيوض معركة العلوم التقنية يف تطوراا املستقبلية، يف حماولة                -

 العتماد على الذات يف كثري من التخصصات العلمية؟ل
 : وأجاب معايل الضيف على سؤايل الدكتور منصور بن كدسه، واألستاذ عبد اهللا رجب بقوله-
 الفيزياء والصيدلة كأمثلة يف جامعة امللك سعود، سجلوا ا بعض اإلجنازات العلمية؛ األمر               -

 لكي تتبىن هذا اإلجناز العلمي من اجلامعة وتنفذه، هذا ما نفتقد            حيتاج إىل جهة تنفيذية بالنسبة للمملكة،     
إما أن يبحث يف موضوع علمي ليس له        :  إليه يف الوقت احلاضر، ألن األستاذ يف اجلامعة أمامه طريقان         

 .عالقة باألمور التطبيقية، أو أنه يبحث يف علوم هلا جانب تطبيقي
 كمثال  - من أعضاء التدريس يف جامعة امللك سعود          بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كثري     -

 حياولون أن ينفذوا أحباثهم على العلوم النظرية ليست التطبيقية، ألن التطبيقية بالنسبة هلم يصعب                 -
 يف  -عملها يف الوقت احلاضر، ألن األمور التطبيقية حتتاج إىل فترة كبرية يف اإلعداد، وهذا ليس نقصاً                 

ة التدريس يف اجلامعات السعودية، وليس نقصاً يف اإلحصاءات أو املعلومات،             يف عضو هيئ   -الواقع  
ولكن املعلومات واإلحصاءات حتتاج إىل وقت طويل، حىت يستطيع الباحث أن يطبق نظريته على ما                
ميكن تطبيقه يف البلد كاململكة العربية السعودية؛ يعين العامل الكيميائي، والعامل الفيزيائي، والعامل                 

، حيتاج كل منهم إىل فترة طويلة من االختبارات التطبيقية حىت حيصل على نتيجة              ..صيديل، والزراعي ال
إن نظريته تنطبق على ما يتم يف اململكة العربية السعودية؛ فتجد أعضاء هيئة             :  معينة، يستطيع أن يقول   

 حيث البحث وأسرع يف      يتجه إىل االجتاهات النظرية، ألا أسهل من       - يف الواقع    -التدريس أكثرهم   
عملها؛ طبعاً ال يفوتين أن أذكر أن الدكتور صاحل أعرف مين يف هذا، إن أكثر أحباث الطب يف كلية                    

 تطبيق على املشاكل الصحية يف      - يف الواقع    -طب جامعة امللك سعود كلها تطبيقية، ألا كلها          



يذية لتنفيذ هذه األحباث ال ميكن أن       إنه بدون جهة تنف   :  اململكة العربية السعودية، لكن أرجع وأقول     
 .نرى علماء باملعىن الصحيح

 إين أعتقد أن السائل يرغب يف أن يرى العامل السعودي الَّذي يبحث وينشر نظريته؛ هذا األمر                 -
حيتاج إىل جهة أخرى لتنفيذها؛ صحيح أن هناك مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا،                  

 أن تكون جهة تنفيذية هلذه األحباث، ولكن حىت اآلن هذه اجلهة التنفيذية ما              واألساس من اإلجادة هو   
قامت بالدور املرجو منها يف ما يتعلق بتنفيذ األحباث، فكثري من األحباث اليت تعمل يف اجلامعات متول                  

لرف من جهات معينة يف اململكة وباألخص مدينة امللك عبد العزيز، جتد هذه األحباث أا توضع على ا                
 بتنفيذ هذه   - أو أي جهة أخرى تنفيذية       -وال تنفذ إطالقاً، فإذا ما قامت مدينة امللك عبد العزيز            

األحباث، فإننا نستطيع أن جند العامل السعودي الَّذي يستطيع أن يظهر إنتاجه؛ ليس ذلك فحسب، بل                 
 .سنحصل على عدد كبري من العلماء

 األحباث نظرة جدية، فالتمويل يف العامل اآلخر أكثره         جيب أن ننظر إىل متويل    :   من ناحية أخرى   -
 مل جند جتاوباً من شركاتنا أو       - مع األسف الشديد     -يأيت من شركات ومن مصانع وصناعات، وهنا        

مؤسساتنا العلمية وإمنا نعتمد فقط يف متويل أحباثنا على اجلهات احلكومية، فلعل هذه فرصة أن أُذكِّر ا                 
قتصادية والصناعية والشركات، أن تنظر بعني االعتبار إىل هذه األحباث ومتوهلا،           أصحاب املؤسسات اال  

ألا هي اجلهة اليت تستطيع أن تنفذ ما يعمله عضو هيئة التدريس يف اجلامعة، وتستفيد بالتأكيد من هذا                  
 .اإلجناز الَّذي يتم من قبل عضو هيئة التدريس

 : يقول فيه- من هيئة األمر باملعروف يف جدة - ووجه سؤال من األستاذ سليمان بن علو -
 ..والسالم عليكم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 باعتبار معاليكم أحد األقطاب      فاسأل به خبرياً  :  قال تعاىل ..   أحييكم بتحية اإلسالم    -
دة ولكم خربتكم يف جمال االقتصاد، فهل لنا من معاليكم توجيه كرمي يف كيفية االستفا               ..  التربويني

  وقتاً وعلماً وحالة اجتماعية؟- يف وطننا احلبيب -االقتصادية من وسائل اإلعالم بأنواعها 
 : وأجاب معاليه قائالً-
 أن وسائل   - ما يف ذلك شك      -، طبعاً   .. فيما يتعلق بالتوعية وقتاً وعلماً، وحالة اجتماعية       -

 هنا يف اململكة العربية السعودية ميكن يف        اإلعالم هلا دور كبري يف التوعية االقتصادية يف أي بلد، وحنن          
أمس احلاجة إىل هذه التوعية اإلعالمية، لكي نبعد عن االستهالك الَّذي يصرف يف غري حمله يف كثري من                  

  قلل مدخرات البلد، وبالتايل يقلل االستثمارات، وأمتىن من وسائل اإلعالم أن تركز على              األمور، مما ي
 االستهالك، والتباهي بكثرة اإلنفاق البغيض؛ أمتىن أن تنمي وسائل            هذه النقطة وأن حتارب فكرة     

 ال ميكن أن    - كما هو معروف     -اإلعالم فينا احلافز على االدخار وعلى االستثمار، ألنه بدون ادخار           



يكون هناك استثمار؛ فوسائل اإلعالم عليها دور كبري يف أن تنمي فينا فكرة االدخار، وبالتايل فكرة                 
 .راالستثما
 : ووجه األستاذ سعد سليمان السؤال التايل-
 لقد برز االقتصاد اإلسالمي كعلم له مؤسساته املصرفية واملالية املختلفة، ورغم ذلك مازالت              -

ريب فلماذا مل يتم استيعاب االقتصاد      غ تدرس االقتصاد التقليدي ال    - حسب علمي    -املناهج العلمية   
 اإلسالمي ضمن املناهج الدراسية؟

 :أجاب احملتفى به على السؤال بقوله و-
 واهللا إن ما قاله األخ صحيح إىل حد ما، ولكن كثري من االقتصاديني يعتقدون أن ليس هناك                   -

خالف بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقليدي، ألم ال يعتربون أن هناك شيئاً امسه اقتصاد                 
ه هو كتاب يف    اد اإلسالمي؛ وأول كتاب ترمجت    إسالمي؛ أنا شخصياً من املؤمنني بوجود هذا االقتص        

هـ؛ وكان ذلك الكتاب يدرس يف كثري من        ١٣٩٤الترمجة االقتصادية يف اإلسالم، وكان ذلك يف عام         
 يدرسون االقتصاد اإلسالمي كموضوع،     - حىت اآلن    -اجلامعات العربية، ويف جامعة امللك سعود        
 .ولكن ليس كنظرية اقتصادية باملعىن الصحيح

 لكي  - غري موجود، وهذا يف الواقع يتطلب         - مع األسف    - واملفهوم الشامل لالقتصاد     -
 أن نكثر يف التأليف     -ندرس االقتصاد اإلسالمي كمفهوم شامل لالقتصاد يف جامعاتنا ويف كلياتنا             

لالقتصاد اإلسالمي، إذا مل نستطع أن نؤلف فعلى األقل نترجم بعض الكتب، ألن هناك كتباً كثرية                  
تبت يف باكستان ويف اهلند عن االقتصاد اإلسالمي، فما علينا إالَّ أن نقوم بترمجتها، وتكون نواة لذلك                 ك

 يسمى مركز االقتصاد    - يف الواقع    -يف بعض اجلامعات العربية كجامعة األزهر، هناك مركز كبري           
جامعة أم درمان   اإلسالمي، ويدرس مواد االقتصاد وكل ما له عالقة باإلسالم كذلك؛ أعرف أن يف               

قسماً لالقتصاد اإلسالمي، يدرس االقتصاد اإلسالمي مبفهومه العام؛ فإذن اإلمكانية العلمية موجودة،             
 .وما علينا إالَّ أن نزيد يف تأليفنا، وإذا مل نستطع أن نؤلف فعلى األقل أن نترجم بعض الكتب

كلية عن االقتصاد اإلسالمي،     من املؤمنني بأن االقتصاد التقليدي خيتلف        - شخصياً   - فأنا   -
 كما هو   -وأن النظرية االقتصادية التقليدية ختتلف عن النظرية االقتصادية يف اإلسالم؛ ألن النظرية              

 تبىن على افتراضات وعلى وقائع؛ لكن اإلسالم ال يوجد هناك افتراضات، هناك يف اإلسالم               -معروف  
فهي أصالً نظرية احلقيقة االقتصادية يف اإلسالم،       ..  ئقحقائق، فبالتايل النظرية اإلسالمية تبىن على حقا      

 إن كثرياً من االقتصاديني العرب أو اإلسالميني على األقل ال يعترفون            - كما قلت    -فهناك فرق، لكن    
 إىل توعية فيما يتعلق     - يف الواقع    -بأن هناك فرقاً بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقليدي، حنتاج          

 إقامة ندوات ملناقشة هذا املوضوع، لكي       - أو كل اجلامعات     -رمبا تتبىن بعض اجلامعات     ذا األمر، و  



هل هناك فعالً نظرية اقتصادية إسالمية؟ فأنا من املؤمنني بأن هناك نظرية اقتصادية              :  حتاول أن تعرف  
 . إسالمية

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده اليما�ي(( 
 التركي على أسئلة احلاضرين، أعطيت الكلمة ملعايل         بعد أن رد معايل الدكتور منصور      

 :الدكتور حممد عبده مياين فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وعلى آله  ..  وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد       ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 ..وصحبه أمجعني
ضياف الصديق األستاذ عبد املقصود     ولكين أشكر ألخي امل   "  ال عطر بعد عروس   "  : كما يقال  -

 كالفعل املتعدي يف اللغة يفتح      - بعض األحيان    -خوجه، الَّذي يفتح دائماً بيته وقلبه للناس، بل يصبح          
قلوب الناس للناس، فجزاه اهللا كل خري، وأنتهز هذه الفرصة ألرحب بالصديق الكرمي األستاذ املريب                

التركي؛ والَّذي أشعر بسعادة وأنا ألتقي به الليلة، وذه          واملفكر الصديق، معايل الدكتور منصور       
الصفوة الطيبة من رجال الفكر، ورجال العلم واألدب؛ الَّذين غابوا عنا لفترات طويلة وافتقدناهم يف                

 .زمحة العمل املتواصل؛ وكم هو مجيل أن نلتقي م الليلة يف هذه املناسبة الطيبة
 إن فاتين   - اليت آسف    -جابته للدعوة؛ وإعطاءنا الفرصة      أشكر ألخي الدكتور منصور است     -

اللقاء من أوله، فقد كنت يف اجتماعات اإلغاثة فحالت دون حضوري مبكراً، ولو أن ما طرح وما                   
ألقي الضوء عليه من موضوعات جادة وحرجة يف حياتنا، أشعرين بأن أمثاله من الرجال ميكن أن                   

رائهم النرية وبنظرام الثاقبة، وبنقدهم من وقت آلخر ملسريتنا حىت           يف املسامهة بآ   - دائماً   -يستمروا  
تستطيع أن تقوم هذه املسرية، لعلنا نوفق أن نضع أيدينا يف أيدي الدولة، ونتعاون حىت نصل ذا                    

 .- إن شاء اهللا تعاىل -الركب إىل بر األمان 
 . جيمعنا دائماً على كل خري أشكر لكم إعطائي الفرصة، وأعتز ذا اللقاء، وأسأل اهللا أن-
 ويسعدين أن أقدم لكم أخي األستاذ يوسف إسالم وهو من اإلخوة الَّذين يعملون يف الدعوة                 -

با ويف بريطانيا على وجه اخلصوص؛ وله مسامهات ممتازة يف قضايا التعليم بصورة خاصة، وقد                ويف أور 
نا تعاون بني مؤسساتنا اإلسالمية     اجتمعت به أكثر من مرة، واشتركت معه يف بعض املؤسسات، ول           

وبني مؤسساته اليت تقوم بالدعوة؛ وهو رجل يعمل يف جمال الدعوة بكل صراحة وبكل إميان، وبكل                 
 مثل هؤالء اإلخوة تكون هلم آراؤهم وأفكارهم،         - كما نعرف دائماً     -التضحية املمكنة؛ ولكن    

هذا ما أوقعه يف كثري من املشاكل يف بعض          هم عند احلوار والنقاش، و    واستقالهلم؛ وحنن حنترم آراءَ   



 أعرف صدق الرجل، وأعرف إخالصه، وأعرف أنه        - حقيقة   -احلوارات اليت متت يف املاضي؛ إمنا أنا        
من الَّذين عملوا يف جمال الدعوة بوعي ومبسؤولية، وبتضحيات كبرية، ضحى فيها بعمله وبالكثري؛ وقد               

ف كل هذا من    وظَّ.  با، وكانت أشرطته تسمع يف كل مكان      وركان من أكرب الفنانني واملطربني يف أو      
 .أجل خدمة الدعوة اإلسالمية، وظل جياهد، وظل يكافح، ومل جيامل على حساب الدعوة

 وفرصة طيبة أن يكون معنا الليلة، ولكنه حتدث يف وريقة كتبها اإلخوان؛ هنا يقول فيها بكل                 -
 :وضوح

بأين ..  ، ولكين شعرت أن من واجيب أن أشارككم           إين حضرت الليلة وسعدت ذا اللقاء      -
با، من ذبح   وحضرت لقضية مهمة جداً، وهي قضية لفت نظر اإلخوان هنا إىل ما جيري يف أور                 

أن العملية أصبحت   :  للمسلمني بصورة وحشية، وخاصة يف جمال البوسنة واهلرسك؛ كما تالحظون          
اً وأملاً، ويعانون من كل هذه القسوة، وكل هذا         عمليه إبادة كاملة، وأن اجلميع يتضورون جوعاً وفقر       

األمل، الَّذي يستوجب أن نتذكرهم يف مناسبة كهذه، وأن حنرص على أن مند أيدينا إليهم ولو بالقليل،                  
فقليل دائم خري من كثري منقطع؛ ولكم أن تساعدوا بكل ما تستطيعون، وعلى أقل من أن نتذكرهم يف                  

 .ةون به من حمنهذه الليلة، وأن نتذكر ما مير
 .  وشكراً لألخ يوسف إسالم-

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 يف اية لقائنا هذه الليلة، نكرر الشكر اجلزيل لضيفنا الَّذي احتفينا به هذه الليلة، معايل                   -
اتذة الدكاترة الَّذين سامهوا يف االحتفاء به        لألس - أيضاً   -الدكتور منصور التركي؛ وأن أكرر الشكر       

 - أن نلتقي    - إن شاء اهللا     - لكم هذا احلضور، ونسأل اهللا       - أيضاً   -من خالل كلمام؛ ونشكر     
 . على خري والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-دائماً 

لفنان األستاذ   مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه اللوحة التذكارية لضيف هذه الليلة، وقدم ا             -
خالد خضر هدية تذكارية ذه املناسبة للضيف، مث توجه اجلميع إىل موائد طعام العشاء رافعني أكفهم                 
إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزي صاحب هذا املنتدى أجراً حسناً على هذه السنة احلميدة اليت سنها يف                   

 .هذا الزمن الَّذي استشرى به داء العقوق واجلحود والنكران

• • • 







 احملتوى
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- ٦ .فتح باب احلوار
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .. خري حضرات السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم بكل-
 القدير   أخرى يف هذا امللتقى الثقايف الفكري األديب، ونسأل اهللا العلي           أهالً ومرحباً بكم مرةً    -

 ..أن جيمعنا دائماً على حمبته وعلى رضاه
 يف أمسيتنا هذه الليلة املشرقة يسرنا مجيعاً أن حنتفي بشاعر مبدع وضيف عزيز، هو األستاذ                 -

 .م١٩٤٩ من مواليد مدينة السماوة عام الشاعر حيىي عباس عبود السماوي،
ي طرق التدريس عام    ـ حاصل على شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية والدبلوم العايل ف           -
 .م١٩٧٣
 مارس التدريس والصحافة وفصل منها بعد تعليمات القصر اجلمهوري يف بغداد، بوجوب               -

 رضوخه تعرض للفصل الكيدي، والنقل      تبعيث الصحافة واملؤسسات التربوية والتعليمية، وبسبب عدم      
 .الوظيفي يف مؤسسات خارج اختصاصه األكادميي

 . مثل وظيفة بائع طوابع يف مديرية بريد املثىن، ووظيفة حمصل يف مديرية بلدية السماوة-
 تعرض لالعتقال مرات عديدة ودخل أكثر من سجن ومعتقل، بعد أن رفض االنضمام إىل                 -

كة يف متجيد الطاغية صدام، مؤثراً الفصل الوظيفي والسجن على الوجاهة           حزب البعث، ورفض املشار   
 .املبتذلة والترف املستعار

 قصائد يف زمن السيب والبكاء عام       -م  ١٩٧٠عيناك دنيا عام    :   أصدر ااميع الشعرية التالية    -
 .م١٩٧٦ مراسيم اخلروج من اجلسد عام -م ١٩٧١
قبل أن تتحول هذه    ..  ة الصحفيني، احتاد األدباء العراقيني     عضو يف كل من نقابة املعلمني، نقاب       -

املؤسسات الثقافية واملهنية إىل منظمات حزبية وخمابراتية، أخذت على عاتقها مهمة اغتيال احلرف               
 .الشريف وتدفني املعرفة، خدمة لتعاليم ميشيل عفلق وابنه غري الشرعي صدام حسني



م قتاالً وتوجيهاً، قبل أن تقمع      ١٩٩١لشعبية يف آذار     كان له شرف املسامهة يف االنتفاضة ا       -
 . ضار طيلة أسبوعبوحشية من قبل دبابات احلرس اجلمهوري وسرايا احلرس اخلاص بعد قتاٍل

 دخل اململكة العربية السعودية ضيفاً على حكومة خادم احلرمني الشريفني، خالصاً من بطش              -
 .وإرهاب النظام الديكتاتوري احلاكم يف بغداد

يتناول "  حتت اهر "  : جمموعتان شعريتان وكتاب نثري، ودراسة سياسية بعنوان       - حالياً   - له   -
 .فيه جرائم صدام على ضوء مبادئ العهد الدويل حلقوق اإلنسان

 .  وبامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الكرمي، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))وجهكلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خ(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

سيدنا حممد، وعلى آله    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني          -
 .وصحبه الكرام الطاهرين

حبمد اهللا ينعقد مشل االثنينية هذه األمسية الطيبة، بعد أن أدى هطول األمطار              :   أيها األحبة  -
 وصول كثري من روادها األسبوع املاضي، مما حدا بنا إىل اختصار وقائعها على أمل أن                الغزيرة إىل عدم  

 .نتشرف يف املستقبل بتكرمي الدكتور فرنسيس آالن، الَّذي سعد البعض بلقاء قصري معه
 يطيب يل أن أرحب بكم وبامسكم مجيعاً أمجل ترحيب باألخ األستاذ الشاعر العراقي حيىي                 -

اعر اإلنسان الَّذي عرفناه منذ فترة ليست بالقصرية، حيمل وطنه يف حدقات عيونه             السماوي، هذا الش  
وبني دفاتر شعره املكتوب بالدموع والدم، دواته قلبه النابض وحربه دم مل يتخثر على أعتاب احلكام،                 

 .ويراعه مهة ال تعرف الكلل وامللل
-         تقلب على  األستاذ الشاعر حيىي السماوي كان بإمكانه أن ي   مس، قْ الرياش والديباج والد

بشرط أن يرتدي حلة اخلنوع ويكتب شعراً بال شوق، كان بإمكانه أن يعيش مرفهاً وينال ما يشتهي                  
لو باع الرجل ضمريه وقلمه، ومسح أعتاب        :  دون إبطاء، بشرط أن يكتب شعراً ساقطاً؛ باختصار        

جد الوقت أصالً ليصل صوته خارج قنوات       حاكم بغداد ملا جلس بيننا اليوم نكرمه وحنتفي به، وملا و           
 .البعث

 بيننا اليوم رجل حنترمه ونقدره، ألنه مثال لكثري من القيم األصيلة اليت نفخر ا؛ إنه ببساطة                  -
حافظ على شرف الكلمة عندما فرشها البعض على أعتاب املزادات، وأخضعوها للمساومة والعرض              

يقه عرب الصخور رغم الزبانية والتعذيب؛ إنه من جيل          والطلب؛ مل يأبه بوعد أو وعيد، بل شق طر         
 .العطاء املستجيش ضراوة ومصادمة، ويكفيه ذلك فخراً



 لعل األستاذ السماوي حيدثنا الليلة عن جانب مما عاىن ومما القى، رد أنه رفض تبعيث                   -
مه ويرضى باملهانة والذل    احلكمة اليت محل شرف االنتماء إليها؛ مل خين األمانة ومل يرتو يف ركن جيتر آال              

على أيدي شرذمة مل تر إالَّ رأيها فانزرعت بربيق مل يزل خيطف أبصارها دون أن تدري الدرب الطويل،                  
وهو بيننا اآلن يعاين من آثار الرفض والبعد عن الوطن، ويتذوق مرارة الصرب على املكاره؛ نسأل اهللا                  

ذين محلوا مهوم الوطن فوق مهومهم، حىت يتالشى الفارق         أن يرد غربته وغربة سائر الَّ     )  سبحانه وتعاىل (
 :بني الشخص والوطن؛ فتلك نفوس كبار، قال الشاعر

تعـــبت يف مـــرادها األجســـام  
. 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

 

، وعلى أن نلتقي بكم االثنينية القادمة على شرف معايل األخ            أيها األحبة، أرجو لكم وقتاً طيباً      -
 . الدكتور عبد اهللا بن بيه؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 بالشاعر العراقي   اً احتفاء -مث ألقى الشاعر األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية            

 : فقال-األستاذ السماوي 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما                -

 .بعد
الشك أنكم تعلمون أكثر مما أعلم من أن العراق كان يف           ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

نا أجيال تقرأ هذا    فترة زمنية يضج بالشعراء الكبار، والَّذين تتلمذنا على شعرهم والزلنا وسيأيت من بعد            
 - هو األستاذ حيىي     -ولذلك ففي هذه الليلة ويف االحتفاء بشاعر عراقي         ..  الشعر؛ والعراق أم الشعر   

تصورت أن الشعر العراقي قد محل حقائبه وجاء مهروالً إىل هنا ليحتفي معنا بالشاعر العراقي؛ فماذا                 
 :قال الشعر العراقي للمحتفى به

ــعيٍد وســ    ــن س ــي م ــر احل عدأقف
. 

ــدي    ــتك وحـ ــين إذا أتيـ ال تلمـ
. 

ــا"مث  علــى الرصــافة بعــدي  " ياب
                                                            . 

ــر     ــحب للمقاب ــل الص ــ"رح "اياب
. 

ــدي    ــيفي وزن ــعلي وس ــاً مش رافع
. 

ــوقاً   ــماوة ش ــن الس ــعى م ــئت أس ج
. 

ــبهيت مالمـــح عـــبد وعلـــى جـ
. 

رحـــامالً يف يـــدي شـــهادة حـــ 
. 

ــردي  ــي وب ــراح كأس ــى واجل واألس
. 

ــزين   ــاق ح ــيك آف ــوي إل ــئت أط ج
. 

ــدي    ــبار ج ــوى وأخ ــديت يف اهل ج
                     .                                        

ــايا    ــن وص ــاً م ــئت أروي مقاطع ج
. 

ــد    ــرام وأس ــن الك ــيد م ــني ص ب
. 

ــيها   ــرم فـ ــيلة تكـ ــئت يف لـ جـ
. 



ــد    ــيارى و ــد احل ــهب ترش يش
. 

ختصـــب العمـــر رمحـــة وأمانـــاً 
. 

للمــــيامني بالســــنا املســــتمد
. 

ــوىب    ــتمدت فط ــة اس ــنا مك ــن س م
. 

دمل جتــــىء قــــومها بإصــــٍر وإ
                                                            . 

ــاً   ــياة كفاحـ ــق احلـ ــة تعشـ أمـ
. 

وبــــنت بالــــيقني أروع ســــد
. 

لغــٍد شــيدت ولألمــس صــانت    
. 

ــد   ــزر ومـ ــري جـ ــنداها بغـ فـ
. 

إن يكـــن للـــبحور مـــد وجـــزر 
. 

  ــد ــري ح ــن غ ــاء م ــرمدي العط س
. 

ــرح    ــري ص ــرى غ ــت ال ت ــن ميم أي
. 

ينتمـــي للحجـــاز فخـــراً وجنـــِد
                                                            . 

ــريا   ــه الثـ ــبلت يديـ ــامقاً قـ سـ
. 

؟ديـا الَّذي لك أه   ـوزي فم ـن كن ـم
. 

ــواً     ــتك خل ــنوى أتي ــيق ال ــا رف ي
. 

ــدِ  ــيٍد وحقـ ــهام كـ ــا سـ أنكأـ
. 

ــكاوى     ــت إالَّ ش ــيما محل ــيس ف ل
. 

ــى   ــاف حبل ــيايل العج ــهِدوالل  بس
. 

مل يــزل للشــجون ملهــى بقلــيب    
. 

ــدي  ــمت رع ــرقه ويص ــي ب ــن دم م
                                                            . 

ــوت وخيــ    ــن مت ــى ول ــوف أبق بوس
. 

ــتبدِ  ــربة املســ ــات حبــ نازفــ
. 

كـــم تغنـــيت بـــالعال ودمائـــي 
. 

أعشــق النصــر يف دورب الــتحدي  
. 

ـ     لْباًأحتــدى العــذاب والظلــم صـ
. 

ــردِ  ــن بـ ــازك وابـ ــيب ونـ وحبـ
. 

يف مسائـــي أبـــو العـــالء وبـــدر 
. 

غرســـوا يف القلـــوب فلِّـــي ووردي
                 .                                            

محلـــوا رايـــيت تضـــوع مشـــوخاً 
. 

فـــئة تـــرتدي اهلـــوان وتـــردي
. 

ــنا     ــا زال في ــرافدين م ــىت ال ــا ف ي
. 

ـ    ديســرقت خلســة قــالدة عقـ
. 

بعـــض أتـــباعها جـــياع الـــنوايا 
. 

أتـــرتى وأحكمـــت مث قـــيدي  
. 

ــريعاً     ــيف ص ــى الرص ــركتين عل ت
. 

نصـــبوا مـــة اخلـــيانة ضـــدي
                                                            . 

ــو    ــب أدع ــيدين للح ــطت ال إن بس
. 

ــردِ   ــوماً لف ــياة ي ــيب احل ــي تط ك
. 

ومـــن العـــار أن منـــوت مجـــيعاً 
. 

ــوغدِ   ــيم لـ ــدادنا العظـ إرثَ أجـ
. 

ومـــن العـــار أن نبـــيع بـــبخس 
. 

ــتعدي    ــروب ال ــدامها ض ــت أق حت
. 

ــتهاوى    ــولةً تـ ــعب صـ إن للشـ
. 

ــاِت ودي ــيحىي أزف آيـــ ولـــ
                                                            . 

ــيا  ــنايا ليحـ ــهوة املـ ــي صـ ميتطـ
. 

ــاٍد و   ــر يف جه ــارق الفك ــِدغ جه
. 

ــىن   ــناح معـ ــق اجلـ ــر خافـ طائـ
. 

ــر  ــح اجل ــا تفض ــوق م ــبدياف ح وت
. 

  ــوت ــزن ص ــرافدين للح ــىت ال ــا ف ي
. 

عـــِدرها ســـكينة وأطفـــأت حـــ
. 

 كلمـــا أيقظـــته ذكـــرى عـــبوس
. 



ــهدِ  ــن ســالف وش ــم الصــب م يف ف
                                                            . 

ــذاق     ــى م ــود أحل ــاب الوع اًورض
. 

ــدي    ــاين ويس ــر باألم ــزرع العم ي
. 

ــروباً   ــغوفاً طـ ــه شـ ــى بـ يتلهـ
. 

 ــد ــل وصـ ــاءها لوصـ ــا شـ كمـ
. 

وكــأن احلــياة إحــدى جــواريه    
. 

ــدي  ــركض جي ــنقذ وال ال ــوىن م ال ال
. 

ــوباً   ــزمان غضـ ــر الـ ــإذا زجمـ فـ
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))حتية الشاعر حممد سعيد بابصيل(( 
 :اعر األستاذ حممد سعيد بابصيل قصيدة شعرية، قدم هلا بالكلمة املوجزة التاليةمث ألقى الش

 ورمحة اهللا وبركاته، وأصلي على النيب املختار، وأصحابه         - ساديت الكرام    - السالم عليكم    -
 :وآله السادة األطهار؛ وبعد

ية، وروحه   فقد سعدت مبعرفة صديقي السماوي والتصقت روحي به وبشعره وبأخالقه السام           -
 .املرفرفة الصافية

لقد رافقت إخواناً عراقيني حينما كنت أدرس بكلية دار العلوم، وكم احتفلنا             :   أيها السادة  -
 .بأدباء وشعراء منهم يف رابطة األدب احلديث بالقاهرة، وأشهد أم يف قمة الوفاء واإلخاء والوالء

 حنو الصديق العزيز أهديها على خجل       هذه أبيات من الشعر فاضت ا مشاعري      :   أيها األحبة  -
 ":حتية وفاء" :أمام عطائه الثر، عنواا

ــراق  ــال يف أرض العـــ وصـــ
. 

ــرفاق     ــز الـ ــاعراً بـ ــا شـ يـ
. 

ــنفاق وكشــــفت طاغــــية الــ
     .                                                        

جــــددت أحــــالم الشــــعوب 
. 

ــباق  ــوت إىل الطــ ــد مســ قــ
. 

ــك    ــىي بأنـ ــا حيـ ــيك يـ يكفـ
. 

ــراق  ــك املـ ــن دمـ ــنور مـ بالـ
. 

وجلـــوت ظلمـــاء الســـجون   
. 

ثائــــراً زمــــر الشــــقاق  
. 

وطفقـــت ترمـــي بالصـــواعق   
. 

ــرفاق  ــناق الــ ــي أعــ بالبغــ
                                                            . 

ــوت   ــد هـ ــل قـ ــم باملقاصـ كـ
. 

ــذاق؟  ــو املـ ــرارنا حلـ ــا أحـ يـ
. 

مـــــن قـــــال إن احلـــــق 
. 

ــوفاق ال ــيه الــ ــياء حيمــ عمــ
. 

ــوة  احلـــــق فـــــوق القـــ
. 

مبكــــره حــــبل اخلــــناق  
. 

واهللا أكــــــرب ال حيــــــيق   
. 

ــاق   ــن ـ ــوطاً مـ ــاك شـ كفـ
                                                            . 

هللا طاغـــــــية العـــــــراق 
. 

ــراق  ــخ للفــ ــداً سترضــ غــ
. 

ــيل     ــزم الذلـ ــا القـ ــا أيهـ يـ
. 



ــالق؟  ــن خـ ــثلك مـ ــل ملـ وهـ
. 

ــيء    ــر القَِمـ ــبة الدهـ ــا سـ يـ
. 

ــاق   ــاق وال يطــ ــا يطــ مبــ
. 

ــراق   ــوية العــ ــت ألــ أرهقــ
. 

ــاً  ــاق  دمـ ــىت أفـ ــرى حـ جـ
                                                            . 

ومــــألت خضــــر الــــرافدين 
. 

ــاً دهـــاق واشـــرا غـــداً كأسـ
. 

مللـــــم ســـــيوف البغـــــي 
. 

ــبار واق  ــن اجلـ ــا مـ ــيس هلـ لـ
. 

ــأس   ــوم الكــ ــرع مســ واكــ
. 

مــــا هلــــا أبــــداً فــــواق
. 

ــازي   ــم باملخــ ــتظل حتكــ ســ
. 

ــباق   ــتبق الســ ــوم يســ يــ
                                                            . 

ــدك    ــرار عهـ ــحل األحـ وسيسـ
. 

ــناق   ــوم العــ ــوحه يــ طمــ
. 

ــود   ــريويعــ ــعب األســ للشــ
. 

ــاق   ــن إبـ ــنجو مـ ــيس تـ ولـ
. 

ــرام  ــروءات الكــ ــت مــ أبقــ
. 

الشـــعب املكـــبل يف العـــراق  
. 

ــا    ــريقك أيهــ ــر يف طــ ســ
. 

مـــــربئني مـــــن الـــــنفاق
                                                            . 

وأرح ضــــــمائر شــــــاعرين 
. 

ــاق  ــا حمـ ــيس هلـ ــت ولـ مشخـ
. 

ــة     ــد ضـ ــنت قائـ ــد كـ قـ
. 

 .  والسالم عليكم-
 

  ))كلمة احملتفى به الشاعر حييى السماوي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر املبدع األستاذ حيىي عباس عبود السماوي فقال

اخللق واملرسلني، الصادق   بعد أفضل الصالة والسالم على سيد       ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .. السالم عليكم أيها الطيبوناألمني حممد 

 بدءاً سأعترف بشيء سأفترض وجود شيء آخر؛ االعتراف هو أنين حاولت منذ أيام أن أمجع                -
ى يل أن أقوهلا إن كنت مثقوب        ولكن أن ..  النهر بكوزي فلم أستطع؛ أريد أن أقول كلمة شكر          

عن حب أهل يل إذا كانت الكلمات أكرب من حنجريت؟ أسأل اهللا أالَّ              احلنجرة؟ وكيف يل أن أعرب      
 .أكون يف حلم اآلن

 لقد عاىف شعري الشيخ األديب، ولقد بات فضله ملمحاً كخضرة عينيه؛ وأقسم باهللا أنين                 -
أشكر الشيخ الكرمي األديب باسم ثالثة ماليني مشرد         :  أصغر من أن أعرب عن شكري، ولذا سأقول        

سم أخوايت احملصنات يف وطن غري حمصن، باسم الشرف املستباح، وباسم وطن كان يشبه               عراقي، وبا 
قصيدة شعر فأصبح يشبه تابوتاً، وإين أخجل ألنين مل أستطع أن أسأل تلك السيدة الطيبة اليت ولدتين                  
فيما كانت قد ولدتين على ظهر هودج؛ وأنين كنت مربوطاً إىل رمحها بسوط شرطي وليس حببل                   



؛ وإال فلماذا أصبح وجهي شارعاً تتمشى عليه صفعات بعث بغداد؟ وملاذا كتب علي أن أعيش                مشيمة
 .التشرد يف وقت مل أكن أعرف فيه موس احلالقة

 سأبتدر شيئاً أيها الطيبون، سأفترض أنكم صبورون وستتحملون مين هذا الشوق الَّذي أزعم              -
في أمام مشاكسة عيين لو أساءتا العالقة مع         أنه شعر، بيد أين سأطلب منكم بتوسل أن تغفروا ضع          

روحي، وإذا حدث وأمطرت مساء عيين فليس بكاء ال واهللا، إمنا ألنين اعتدت طيلة جيلني أالَّ أبكي؛                  
 أن الَّذي يبكي جيلب اللذة للجالد، فلذا كنت أكابر وأضحك مع أن قوس              - يف العراق    -فقد عرفنا   

تين عيناي فإن حيب لكم لن خيون، أعاهدكم على أن أحبكم           النار يلتف حول عنقي، وإذا حدث وخان      
الدين والوطن؛ فأنا ال أمسح     :  كل احلب باستثناء شيئني سأحبكم أكثر من أشياء كثرية، باستثناء شيئني          

 .أخشى أن ختونين الكلمات. حلبيب أن يصل هاتني الصفتني
 

 )١( )) على مشارف مكة(( 
ــباا    ــر ل ــد يف ــؤادك ق ــك ف أمس

. 

قــف يــا ابــن دجلــة الح نــور قــباا 
. 

ــاا  ــن أعش ــرحيك م ــى ج ــر عل وانث
                                                            . 

راًـاكة ش ـن دجل ـا اب ـوأطل سجودك ي   
. 

بــاألمس كــنت خطــبت غــري خطاــا
. 

ــا    ــرك رمب ــر ثغ ــاء الذك ــل مب واغس
. 

دمـت الـدروب علـيك بعـض شواا        
. 

ن دجلــة واســتحم فــرمباقــف يــا ابــ 
. 

مــن مــثلها الــرمحن قــد أوصــى ــا
. 

ــيمة   ــي عظ ــرمحن فه ــا ال  ــى أوص
. 

ــراا   ــوق ت ــيت اهللا ف ــان ب ــا ك م
                                                            . 

رىـى الث ـالد عل ـر الب ـن خي ـلو مل تك   
. 

ــا  ــو ركا ــاعون حن ــعى الس ــا س ومل
. 

وملــا اصــطفاها اهللا قــبلة خلقــه    
. 

باحلـــق والتوحـــيد مـــن أعـــراا
. 

ــالً   ــربية مرس ــري ال ــطفى خ ــا اص ومل
. 

ــا  ــم ـ ــاً أال أنعـ ــها تاجـ وبأهلـ
. 

ــنها    ــود بدي ــى رأس اخلل ــت عل وقف
. 

ــاا  ــزمها زالل رضـ ــأن زمـ وكـ
                                                            . 

فكأــا صــوت الــزمان وثغــره    
. 

ــحاا  ــر س ــق قط ــول احل ــى حق وعل
. 

ســـجيلها بـــاق علـــى أعـــدائها 
. 

ــراا    ــن أت ــن م ــبة أي ــناك طي وه
. 

 ا خـــري التـــرائب ذا مـــىنأتـــرا
. 

اواألرض يف األخـــرى ألعـــدهلا ـــ
. 

ــة    ــيق بكف ــيت العت ــع الب ــو يوض ل
. 

ــاا   ــن أنس ــنت م ــاز فك درب احلج
                                                            . 

بصـــرتينمحــداً لـــك اللـــهم إذ أ  
. 
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أهديها إىل كرمي األدب، وهو أديب الكرم الشيخ عبد         "  يا غابة الفضل  "  : وهذه قصيدة عنواا   -
 .املقصود خوجه

 )١( )) يا غابة الفضل(( 
أن أمشــس اللــيل رغــم اهلــم والكمــد

. 

عــند ذي نكــدكفــى بفضــلك نــوراً  
. 

ــدي  ــود نـ ــى كاخللـ أراده اهللا يبقـ
                                                            . 

ــن    ــل يف وط ــق الظ ــديا وري ــا ن وي
. 

ــض ــن بع ــده م ــعر أنض ــذا الش ــلك ه ــد   فض ــري منتض ــيع غ ــنذ رب ــان م وك
. 

ــا ــن مكارمه ــقي م ــل تس ــة الفض ــا غاب ــد  ي ــر إىل ول ــن أب ح ــها م غراس
. 

ــرغد   ــك بال ــول النس ــته حق فبارك
. 

اً شــع مــن نســكأنــزلتين مــنك قلــب 
. 

محــل اجلــبال وغابــات الــندى بــيدي
                                                            . 

مهـــالً فديـــتك إين غـــري مقـــتدر 
. 

أين أخــيط قمــيص النفــي يف جلــد    ئيب ضــجرت مــين وأضــجرين  حقــا
. 

ألعـــنة؟ فأعـــيش النفـــي لألبـــد
. 

ــرعيت   ــر أش ــل البح ــبت وم ــل تع أج
. 

ــدي   ــرات ص ــييب كالف ــاء إن قل بامل
. 

ــدين   ــاء يعم ــن م ــث ع ــان أحب عطش
. 

ــد    ــد مل يع ــيب بع ــنورس قل ــا ل فم
                                                            . 

كــل الفــوارس قــد عــادت لســاحلها 
. 

ــر مل أرد    ــديد القه ــيح ص ــري ق وغ
. 

لـن عس ـي م ـاث البغ ـض بغ ـيرود بع  
. 

ــرد    ــر ح ــر مقف ــري بئ ــي غ قوافل
. 

ــا و   ــواعريي فم ــول ن ــلتأدور ح ص
. 

وحــول شــرفة أهلــي ســيف مرتصــد
. 

ــنافذيت     ــرب ل ــر مل يق ــثاقل الفج ت
. 

ــردي  ــريان فابت ــا ن ــراق وي ــني الع ب
            .                                                 

ــباً   ــن هل ــي ك ــيايل النف ــيد ل ــيا جل ف
. 

خــبت هــناك أال بــاهللا فاتقــدي   
. 

ــنة   ــنديل أزم ــوء يف ق ــهقة الض ــا ش ي
. 

ديـن جس ـاب احلزن م  ـي وينهش ن  سيف
. 

أنـــا الغـــريق بأمواهـــي ميـــزقين 
. 

وعــربد الــوجد كالطــوفان يف كــبدي؟
. 

ــي   ــوق يف مقل ــر الش ــتح زه ــن تف مل
. 

دي؟ـن عض ـد م ـذا البع ـتعيى ويوهن ه  
                                                            . 

ــفيت   ــياه العشــق إن ش ــبت م ــن وه مل
. 

علـى الـدروب وصـحراء مـن الكمد        
. 

ــرافدين دم     ــول ال ــني حق ــيين وب ب
. 

ممـــن أحـــب وال ليلـــي مببـــتعد
. 

  ــرب ــام ال خ ــام الع ــض حط ــام وبع ع
. 

ــنار يف  ــت ال ــرديوإن فضــحت رأي ب
. 

ــوجد أحــرقين  ــإن كــتمت هلــيب ال ف
. 
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ــد  ــالم يف نكـ ــرقين األحـ إالَّ وتطـ
                                                            . 

ــيب ألحال  ــيخ قل ــرقتأن ــا ط ــي وم م
. 

ــدي  ــلء ي ــر م ــاد العم ــولة ورم كه
. 

ــفع يل   ــيف تش ــبايب ك ــام ش ــيا حط ف
. 

عيــناه مــن ســهر حقــالن مــن رمــد
. 

ــيل   ــف وق ــين دن ــين أن ــيل ع ــا ق م
. 

ــرؤد  ــة الـ ــدائن ال رحيانـ راح املـ
. 

ــؤرقه   ــنون يـ ــين جمـ ــيل عـ وقـ
. 

حبـــاره دمعـــه ال مـــوجة الـــزبد
    .                                                         

ــرعة    ــندباد دون أشـ ــين سـ وأنـ
. 

يب الســنون أتــاين طائــر الســعد   
. 

ــت   ــالً إذا ركض ــبين طف ــنت أحس وك
. 

ن سود ـاء م ـى برديت البيض  ـل عل ـوه
. 

ــية؟     ــي أمعص ــبش أيام ــت أن جلس
. 

ــد    ــرم مفتس ــوبقة أو ج ــناي م عي
. 

ــرفت     ــا ع ــراناً فم ــألتك غف إىن س
. 

جــذراً بظلمــة كهــف مــرعب صــلد
                                                            . 

ــاً   ــر منغرس ــيع العم ــنذ رب ــنت م وك
. 

ســوى حقــول جــراحات بــال ضــمد
. 

ــيت    ــي وال أب ــال طفل ــرجت ف وإذ خ
. 

جنمـاً مـن الطـني يف سـقف بـال وتد           
. 

-  ن سغب ـ م -وكان شكل رغيف اخلبز      
. 

دـن عم ـاب ع ـان ثديك ملا غ   ـا خ ـم
. 

ــد   ــن ول ــاه ع ــا أم ــو ي ــألتك العف س
. 

ن كبدي ـين وم ـن عي ـون جرحك م  ـفل
                                                            . 

ــفحاً مث  ــية صـ ــا تقـ ــذرةويـ  معـ
. 

أىب ولــــيدك كفــــراناً مبعــــتقد
. 

جــار اللــئام ومــا جــار الــزمان وقــد 
. 

ــدي   ــة ول ــدر أيب يف رق ــمي لص ض
. 

ــيا دوار  ــرب  ف ــوق مغت ــين ش س م
. 

ــواحد األحــد    ــرياض ال ــي ب تنعم
. 

ــبة    ــل قاط ــبور األه ــالم ق ــك الس ل
. 

ــدي   ــرب يف بل ــك أرض الق ــداة ميل غ
.                                                             

ــده   ــيت أحس ــات امل ــىت رف ــاد ح أك
. 

ســيفني قــد شــهقا جــيلني يف جســدي
. 

ــه  ــنت ب ــا فت ــين مل ــد يل وط أَع
. 

ــرد  ــنهل الغ ــى وامل ــع املرجت ــد م وع
. 

أجالــد الــروح يــا روح اصــربي فلــنا 
. 

إلــيهم بعــد حــني دارة الصــمد   
. 

ــتجمعنا     ــنا س ــوا ع ــن رحل وإن م
. 

ــنخمد   ــري م ــري غ ــوز ومج وال العج
                                                            . 

ــال أخــت لتســجره   ــوجاق ف جــىن ال
. 

ــد  ــع احلس ــحى موض ــرد أض أن املش
. 

وأعجــب العجــب املفضــوح يف وطــين 
. 

ــدد   ــال ع ــبان ب ــرع ذئ ــب ومت كل
. 

ــرائبها    ــوي يف خ ــة يع ــركت دجل ت
. 

ــدي   ــذاب غ ــو الع ــبقين حن إالَّ ويس
. 

ــرداً     ــطآا غ ــت إىل ش ــا جلس فم
. 

ــيت  ــبحة"فل ــد)١("ص ــبل ومل تل  مل حت
                                                            . 

ــرابع    ــوماً يف م ــرجس ي ــض ال هامتخ
. 
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ــد  ــزون لألب ــن احمل ــؤال ع ــنك الس م
. 

ــرفين   ــرف ش ــري احل ــرمي عش ــيا ك ف
. 

ــدي ــي شــكر ويف خل شــكر ويف خافق
. 

ــري  ــب عش ــا أدي ــيوي ــود يف مقل  اجل
. 

ــد   ــم أج ــريف فل ــذلين ح ــىي وخي تع
. 

أبــا الفضــائل عــذراً إن قافــييت    
. 

ــترح يف داره وزد  ــيم اسـ ــا نعـ ويـ
 .                                                            

فـــيا مســـرة كـــوين زاده أبـــداً 
. 

ــدي  ــباكه احتش ــى ش ــوم عل ــا جن وي
. 

ــته   ــتحم يف روض مقل ــياء اس ــا ض وي
. 

يف مقلـــيت وال قلـــيب مبنـــتكد  
. 

ــوراً مل يعــ   ــلك ن ــى بفض ــدكف د رم
. 

 

 ".الوصية" : وهذه قصيدة أخرى عنواا-

  )١( )) الوصية(( 
ــداقيا   ــوفاء ص ــاف وال ــري عف فمه

. 

ــرانيا   ــرات ق ــني الف ــى ط ــدت عل عق
. 

ــراقيا    ــريض ع ــوا أن امل ــا علم وم
                                                            . 

ــة    ــراق مريض ــى يف الع ــون ليل يقول
. 

ــيا   ــنة باك ــى أو بثي ــر ليل ــى هج عل
. 

بكــيت علــى أهــل العــراق ومل أكــن 
. 

دى إسالميا ـن ه ـى م ـت أحل ـا ذق ـفم
. 

ــياة مجــيعها     ــذاذات احل ــرفت ل ع
. 

ــاحيا   ــوح أض ــتان الطم ــي وبس مائ
. 

ــوليت   ــفوح كه ــا س ــبايب ي ــذرت ش ن
. 

إذا راودت درب النهــــى أقدامــــيا
                       .                                      

ــردين    ــمري ي ــبالً يف الض ــقى اهللا ح س
. 

ــابيا   ــان مص ــرماين وه ــد زال ح فق
. 

ــرها    ــس فج ــالم أمش ــة اإلس إذا أم
. 

ــل اجل ــى ك ــب عل ــياوه ــات عوات ه
. 

ــوغد"أرى   ــاره " ال ــد ن ــداد أوق يف بغ
. 

ــنجم اســتطاب مســائيا صــباحي وال ال
. 

تناســل ظلــم يف العــراق فمــا ازدهــى 
. 

ــا    ــقيق وجاري ــي والش ــناء عم وأب
                                                            . 

ــيت   ــيت أروم ــال ب ــىت غ ــاول ح تط
. 

غســلت ذنــويب حــني أصــبح عاصــيا
. 

ــا    ــنوع ورمب ــر اخل ــم أم ــيت هل عص
. 

علــى رغــم نــاب اجلــوع يف أحشــائيا
. 

رفضـــت نعـــيم املـــارقني تعففـــاً 
. 

ورغــم جراحــي مــا كــتمت صــداحيا
. 

ــالعي    ــت أض ــنريان حت ــحك وال فأض
. 

ــراميا   ــريع غـ ــم أين صـ ألومههـ
                                                            . 

ــرافةٌ   ــي خ ــثاي وه ــى أن ــي عل وأبك
. 

ــوازيا    ــات غ ــيك الفاجع ــر عل تك
. 

ــويعة     ــل س ــيب أك ــا قل ــك اهللا ي ل
. 

ــيا   ــخني دمائ ــي ال س ــيرتف روح س
. 

ــه   ــري فإن ــان األخ ــرح إن ك ــو اجل ه
. 
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ــيا  ــن أعوام ــربين م ــر أو ش ــن العم م
. 

ــثالة     ــري ح ــام غ ــت األي ــا أبق وم
. 

ــديب وأضــالعي فأصــبح بالــيا   
                           .                                  

ــزلته    ــاد غ ــوب اجله ــا ث ــك اهللا ي ل
. 

أهــىيء مــن عــامني زاد ركابــيا   
. 

وداعـــاً عـــراق الطيـــبني فـــإنين 
. 

ــن أزور بالديـــ   ــرف أين لـ اوأعـ
. 

ــالده   ــن األرض دون ب ــيمة اب ــا ق وم
. 

ــباحيا  ــثمت ص ــالَّ ل ــل ه ــى عج عل
. 

فــيا مشــس نصــف العمــر آن هــروا 
. 

ــو شــذاب م ــيا ع ــيش تالق ــن يع ٍق ل
                                                            . 

ــين   ــراق أذل ــىي يف الع ــت حي ــا أخ وي
. 

ــيا   ــاف مشال ــدري أخ ــا ت ــإين كم ف
. 

ا رب يســـر للـــيمني كـــتااويـــ 
. 

ــيا  ــريف حيات ــاد اخل ــد س ــي وق ربيع
. 

ــه    ــاك فإن ــن رض ــرايب م ــب ت ورط
. 

ــيا   ــود رفاق ــري والعه ــت س وأودع
. 

نقشــت علــى جــذع الــزمان وصــييت 
. 

ــيا   ــاز رفات ــري احلج ــوا غ ــال تودع ف
                                                            . 

ــريها    ــان مس ــدباء ح ــة احل إذا اآلل
. 

ــيا   ــوا بطماح ــريد فارفق ــاح ش طم
. 

فقـــرب مبكـــة أو بطيـــبة والثـــرى 
. 

ــيا  ــى ومعاص ــرب نه ــنت مل أق وإن ك
. 

يطهـــرين هـــذا التـــراب ومـــاؤه 
. 

ــبابيا   ــرقت ش ــىت ه ــبا ح ــياه الص م
. 

ــقيته   ــمري س ــل الض ــا حق ــك اهللا ي ل
. 

ــيا  ــزيد مثانـ ــلت تـ وزوج إذا صـ
                                 .                            

ــورس    ــفورتان ون ــا عص ــك اهللا ي ل
. 

ــرمانيا   ــي وال ح ــا جرح ــا راعه وم
. 

ــغارها  ــرمي ص ــر الك ــىء بالذك وضت
. 

ــي  ــند الغصــون أقاح ــتمس ع ــال تل اف
. 

ــذوره   ــرطيب ج ــن ال ــد الغص إذا فق
. 

رخ راثيا ـريد يص ـحزن والتش ـوى ال ـس
. 

دـم أج ـي فل ـي عل ـن يبك ـتذكرت م  
. 

ســالم وأدري لــن تــرد ســالميا   
                                                            . 

ــنائمني علــى األســى  ســالم عــراق ال
. 

ــابيا  ــيس تص ــواً ول ــوع ال هل ــن اجل م
. 

ســالم علــى األطفــال حــيث تقافــزوا 
. 

ــيا  ــرحيل جواب ــد ال ــي بع ــن ترجت ول
. 

ــييت   ــرد حت ــن ت ــن ل ــى م ــالم عل س
. 

أقامســـه عـــند الصـــالة دعائـــيا
. 

ــوقدي    ــرغيف مب ــح ال ــار إذا ش وج
. 

وحســب متاعــي مــن دعــاء صــحابيا
                                                            . 

سـالم علـى الشـيخ األديـب وصحبه         
. 

 . وشكراً-
 . كتبت يف طائرة)١("رحلة بني فضاءين" : أخشى أالَّ أكون قد أرهقتكم؟ هنالك قصيدة باسم-

ــي  ــريد يف دروب تأملـ ــا شـ وأنـ
. 

ــثل    ــالم األم ــيت بالس ــت وح وقف
. 
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ــليه ـــطــيف ل ــبل توس أرخــيت ح
                                                            . 

ــودين  ــريات يقـ ــدو وراء الذكـ أعـ
. 

ــلي   ــاء تفض ــرب الفض ــاريت ع ــا ج ي
. 

ــت أتســ   ــرح قال ــت م باًمح يل؟ فقل
. 

ــزلِ  ــديث مبع ــة احل ــن مطارح ــو ع ه
. 

ــرد     ــاعر متش ــب ش ــت جبان جلس
. 

ــي  ــد كل ــفار أمح ــوى أس ــرداً س ف
 .                                                            

ــياله    ــاء خ ــق يف فض ــان حلّ ــد ك ق
. 

ــفرجلِ    ــر س ــذاء وعط ــندى بأش ت
. 

ــن حــوهلا  ــف ســحابة م جلســت وأل
. 

ــبلِ فأ ــثغة بلـ ــتوناً بلـ ــت مفـ فقـ
. 

ــي الطــيب حــني حتــدثت  نفضــت عل
. 

ــلِ  ــه مل يقفـ ــزام فإنـ ــذا احلـ هـ
. 

ــدي   ــت ملقع ــو ربط ــاء ل ــت رج قال
. 

ــزمة فـــال تتوجلـــي أقفـــال أحـ
                                                            . 

ــدارنا  ــا غـــريت أقـ فأجبـــتها مـ
. 

ــن مضــاغ احلــنظِل ــيها م رضــعت بن
. 

ةـف مدين ـن أل ـا اب ـت؟ أن ـمن أين أن   
. 

ــنهلِ   ــن م ــيس يل م ــري ول ــار تس ن
. 

ــى    ــافليت عل ــول ق ــد اه ــا الغ وأن
. 

يف كـــأس مائـــدة الغـــد املتـــبدِل
. 

ــومه    ــالط ي ــيوم خ ــزاج ال ــا م وأن
. 

ــثملِ  ــنه مل يــ ــرها لكــ يف قعــ
                                                            . 

ــثالة     ــو ح ــام فه ــه األي ــثت ب عب
. 

وأتـــيت أمجعهـــا غـــداة تكهلـــي
. 

ال طفوليت ـى الرم ـت عل ـن سكب ـأنا م  
. 

ــي؟   ــيحة حممل ــري املل ــري وال يغ تغ
. 

مـــاذا ســـأمجع والبقـــية مل تعـــد 
. 

جنـــم التشـــرد ســـاطعاً مل يأفـــِل
. 

ــزل    ــني ومل ي ــوس األربع ــت مش أفلَ
. 

ــدويل   ــبابة ج ــي والص ــهد حقل فالس
              .                                               

أنــا مــن وريــد القهــر بعــض نــزيفه 
. 

ــدِل أهلـــي ولكـــن املـــىن مل تعـ
. 

ــأهلكم  ــريب ف ال لســت بالضــيف الغ
. 

ــنت ــي وك ــتقبليحقل ــنت يل مس  ظن
. 

ــيت ويل   ــيما مضــى ب ــان يل ف ــد ك ق
. 

ــرتيل   ــي م ــل وجرح ــزن يل أه فاحل
. 

ال تســأليين عــن مســار ســفينيت    
. 

ــأيل   ــي فاس ــرايب واحتراق ــن اغت وع
                                                            . 

ــهشجونووى  ـي السؤال عن اهل   ـفدع 
. 

ــذللِ  ــع وتـ ــداف بأدمـ ــز يـ خبـ
. 

ــن   ــئت وع ــيت فق ــناديل ال ــن الق وع
. 

طافــوا علــى أعناقــنا بالفيصــلِ   
. 

ط الورى ـن سق ـر ع ـوعن اغتيال الفج   
. 

عــاراً ونصــر معطــل مســتفحلِ   
. 

ــبت   ــة أجن ــبطوالت الرخيص ــن ال وع
. 

مــن قــال إن الدهــر لــيس كمــنجِل؟
                                                            . 

ــه   ــبل أوان ــرس ق ــزمان الغ ــد ال حص
. 

وت اقبلِ ـا م ـت ي ـدى نادي ـري الص ـغ
. 

ناديـــت أحـــبايب فلمـــا مل جيـــب 
. 

ــطلي   ــة يص ــار املذل ــى ن ــعباً عل ش
. 

ــؤاد   ــارك اهللا الفـ ــالال بـ  إذا سـ
. 



ــزيل    ــدي مغ ــوايب وزن ــيش أث فاخل
. 

قايضــت بالوبــر احلريــر تــرفعا    
. 

زمــر الــدعاة علــى املــوائد مــن عــِل
       .                                                      

ــاقطت   ــان تس ــري زم ــوت يف بئ ومس
. 

لــو كــان بــني ضــلوعه قلــب خلــي
. 

ــىت    ــل الف ــا ذب ــاك اهللا م ــا رع ال ي
. 

ــ ــيب األولِ وال ــيت احلب ــن ب بعد ع
. 

ــين األســى     ــاك اهللا أذبل ــا رع ال ي
. 

ــي   ــارق موئل ــرحال وأن أف ــد ال ش
. 

ــة    ــت حلكم ــري فارتأي ــت ده قايض
. 

مـــنديلك الـــوردي غـــري مـــبلِل
                                                            . 

ــرة    ــان كزه ــيك ك ــا يبك ــتاه م أخ
. 

فتنفســت روحــي عــبري قــرنفلِ   
. 

ــا    ــت زفريه ــبين رحق ــرت وأحس زف
. 

عــن صــبح وجهــك للشــريد املــثكِل
. 

أخـتاه قــد كشــف الصــباح لتكشــفي  
. 

ــنهلِ  ــض امل ــوء غ ــري الض ــبح ط ص
. 

كشـفت لترشـف قهـوة فـإذا الدجى         
. 

ونســيم غابــات وشــقرة ســنبلِ   
                                                            . 

ــوثة     ــر أن  ــيه ــيض عل ــه يف وج
. 

ــي   ــاح املخمل ــرحه الوش ــاد جي ويك
. 

وجــه كمــرآة الصــباح نعـــومة    
. 

ــدلِ  ــناع املس ــت الق ــن حت ــيب م للط
. 

ــاً    ــم دورق ــه فحط ــبري ب ــج الع ض
. 

ــلِ   ــراف ال كاألمنـ ــية األطـ مشعـ
. 

وتــراقص الفــنجان بــني أصــابع    
. 

ــلِ   ــي فأمجـ ــبخل علـ زدين وال تـ
                                  .                           

ــة     ــيف حلظ ــذا املض ــا ه ــاهللا ي ب
. 

إن كـــنت يف فـــنجاا ستصـــب يل
. 

ــة   ــرب دل ــدي سأش ــض ي ــن أخ ال ل
. 

أعــوامها العشــرون ملــا تكمــلِ   
. 

ــي   ــل يف دم ــاً تناس ــا عرس ــناء ي حس
. 

ــوِل ــرؤى والقلــب عــف املق عــف ال
. 

ــين     ــك إن ــنديل وجه ــي ق ال تطفئ
. 

ــي  ــف تأمل ــي وكه ــت أحداق ؟ودخل
                                                            . 

ــيعة  ــاي وهــي من ــتحمت رب كــيف اق
. 

ــتحملِ    ــيف مل ي ــال فك ــن اجلم وم
. 

اهلــوىبــاألمس حصــنت الفــؤاد مــن  
. 

ــزيل   ــان تغ ــٍر لس ــن ده ــويت م وط
. 

ــيت   ــرفة مقل ــيب وش ــى قل ــتم األس خ
. 

ــلي  ــان وأوص ــو األم ــا حن  ــذي فخ
. 

ــرعيت   ــناء أش ــرها حس ــة حب  حبيس
. 

ــلِ  ــاحك املسترسـ ــه كوشـ بظالمـ
                                                            . 

وأنــر طريقــي يــا فــنار فإنــه     
. 

ــون  ــزف اللح ــي ع ــثغة ال تبخل  بل
. 

ــلي   ــديث وواص ــثك باحل ــدي حدي ش
. 

فكأنـــه أعطـــى إشـــارة مقتلـــي
. 

ــنا    ــت هبوط ــيف آن وق ــتف املض ه
. 

ــنا ــيف امل ــيت يل؟ك ــا أبق ــت م م وأن
. 

ــرة   ــت حبس ــوت؟ قل ــت أراك غف قال
. 

ــزيل  ــيلة فان ــا مج ــك ي ــى وداع أخش
                                                            . 

قت أجفــاين علــيك ألنــين   أطــب  
. 



أوراق عمـــري يف كـــتاب ترحلـــي
. 

ــوى    ــزم س ــبها ومل أح ــزمت حقائ ح
. 

وأنـــا رجعـــت إىل رمـــاد ختيلـــي
. 

ــيمها    ــي بنع ــيلة تزده ــت اجلم مض
. 

 

 .، عنواا١٩٩١ آذار ٢٧ وهذه قصيدة عن حادثة يوم -

 )١(  ))الشهيد(( 
ــبا  ــبت صـ ــا أحبـ ــد كمـ فاخلـ

. 

ــا    ــداً ودربـ ــت غـ ــدٍم رمسـ بـ
. 

ــا ــعبا وكـ ــواك صـ ــند سـ ن عـ
                                                            . 

ســـهل الـــرحيل علـــى خطـــاك 
. 

ــا  ــيا -هلـ ــع الدنـ ــبا- مـ  مصـ
. 

ونشــــرف لدجلــــة أن تكــــ 
. 

ــرىب  ــور قــ ــود جســ واخللــ
. 

ــك   ــني شخصـ ــا بـ ــا مـ فكأمنـ
. 

اقـــــال للصـــــاحني تـــــب
. 

ــهادة    ــف الشـ ــاً عـ ــا نائمـ يـ
. 

ــبا   ــفون خنــ ــر يرتشــ العمــ
                                                            . 

ــيف   ــى رصــ ــواقفني علــ للــ
. 

ــبدت ربـــ   ــت عـ ــت أنـ اوأنـ
. 

عــــبدوا الــــدراهم والنســــاء 
. 

ــربا  ــرميهم زاداً وشــــ كــــ
. 

أرخصـــت عمـــرك يـــوم شـــح 
. 

ــدبا   ــاف نـ ــاة خيـ ــن الطغـ مـ
. 

ــوتك و   ــش مــ ــينمل ختــ الغــ
. 

ــربا  ــيوم تــ ــزلت الــ وال نــ
                                                            . 

مــا مــت يــا ابــن الــرافدين     
. 

ــبا  ــدر األرض قلــ ــه بصــ لــ
. 

ــد   ــراقك"جسـ ــطفاك".. عـ فاصـ
. 

ـ     دباوغـــــدوت يف مقـــــل العـــــراقيني أجفانـــــاً وهــــ
. 

وأغـــــىن الـــــناس حـــــبا
. 

ــال    ــراء يف مـ ــر الفقـ ــا أفقـ يـ
. 

أن علــــوت البغــــي كعــــبا شــــرف لــــنعلك يــــوم شــــنقك
                                                            . 

ــبا؟ فمــــن أذاق املــــوت رعــ
. 

ــيت    ــا فـ ــوتك يـ ــبت مـ أرعـ
. 

وصــــارت األقمــــار صــــحبا
. 

قـــدكان صـــحبك ســـامريك   
. 

ابـــــــتعاداً زدت قـــــــربا
. 

هــــذا اخللــــود فكلمــــا زدت 
. 

ــتىب؟  ــض عـ ــندي بعـ ــإن عـ فـ
                                                            . 

ــت    ــال جلسـ ــيدي هـ ــا سـ يـ
. 

ــا  ــي دبـ ــزمان علـ ــش الـ وحـ
. 

إين أردتـــــــــــــك يل إذا 
. 

ــبا  ــتاٍن وزغــ ــتات بســ شــ
. 

ــم   ــيدي أن تلــ ــدت قــ عاهــ
. 
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ـ    ــن حــ ــرفت هلـ ــا عـ بادمـ
. 

ــوايت   ــقيقاِت اللــ ــن للشــ مــ
. 

فاســـتبقت الصـــحب غلـــبا؟  
                                                            . 

ــدك     ــنت عه ــل خ ــيدي ه ــا س ي
. 

ــبا   ــان ذنــ ــبح اإلميــ وأصــ
. 

يـــا ســـيدي طغـــت الكـــروب 
. 

ــبا   ــيوم رحـ ــبل الـ ــان قـ وكـ
. 

ــيه   ــى بنـ ــراق علـ ــاق العـ ضـ
. 

ــربا   ــرقاً وغــ ــئٌ شــ مالجــ
. 

ــيع   ــدار اجلمــ ــدري كأقــ قــ
. 

ومــــن رأى األحــــالم جتــــىب؟
                                                            . 

ــراق  ــرفاً يــ ــن ذا رأى شــ مــ
. 

ــ ــبا حرائــ ــى وعــ راً فطغــ
. 

ــعوب   ــن الشــ ــرد أراد مــ فــ
. 

ــربا  ــار حــ ــعل األــ ونشــ
. 

خســـىء الصـــفيق غـــداً نعـــود 
. 

ــنا ــرجال وخنلـــ ــأىب الـــ ــيـــ ــأىبأىب  يـــ ــن اهللا يـــ وديـــ
. 

ــوطن املد  ــبح الــ ــن يصــ ــلــ ــبا مــ ــون ــ ــيمة ويكــ ر خــ
                                                            . 

ــتتبا   ــاىف واســ ــين تعــ وطــ
. 

اجلــــــوع يشــــــبعين إذا  
. 

ــن يســـ   ــي لـ ــراق روحـ باعـ
. 

ــذل   ــيما ال يــــ وأذل كــــ
. 

 ــب ــني تسـ ــيت حـ ــرز أخـ ىوحـ
. 

ــبكو   ــيت الـ ــرط طفلـ ــو قـ رهـ
. 

ــبا   ــيل حنــ ــى وأطــ ين التقــ
                                                            . 

ــو   ــني يدعـ ــلى حـ ــو املصـ وهـ
. 

وكـــنت يف النكـــبات صـــلبا  
. 

ــني   ــم األربعــ ــربي حبجــ صــ
. 

مــــا يل أحشــــم كربيائــــي أدعــــي بالصــــرب كــــذبا؟     
. 

ــرئبا  ــي مشــ ــوخ جرحــ بكــ
. 

مللمـــت روحـــي واســـترحت   
. 

ــىب   ــت عقـ ــراق وقلـ ــا عـ يـ
                                                            . 

وفرشـــت أحداقـــي لطـــيفك   
. 

ــبا    ــيك ثقـ ــد علـ ــي أمـ كـ
. 

ونبشـــت باألهـــداب ســـوراً   
. 

فــــأراك والشــــعب احملاصــــر باملشــــانق كــــيف هــــبا     
. 

 ــب ــا تصـــ ــربه ملـــ ىبقـــ
. 

ــا  ــور يـ ــجن العصـ ــاجداً سـ سـ
. 

ومــــوقظاً يف القحــــط عشــــبا
                                                            . 

ــا   ــرغيفيــ ــئاً دفء الــ دافــ
. 

وأغـــــىن الـــــناس حـــــبا
. 

ــر   ــر الفقـ ــا أفقـ ــاليـ اء يف مـ
. 

وصـــرت مـــنذ شـــنقت شـــعبا
. 

ــياة   ــرداً يف احلـ ــنت فـ ــد كـ قـ
. 

ــوبا   ــوء ثـ ــيوط الضـ ــن خـ مـ
. 

فانـــزع قميصـــك قـــد نســـجنا 
. 

ــبا ــيوم قطــ ــدوت الــ وإن غــ
                                                            . 

ــوت  ــداً إن مســ ــيك جمــ يكفــ
. 



ــتحبا  ــريك مســ ــام غــ وصــ
. 

ــوب   ــليت هللا الوجــــ صــــ
. 

 

اليت قَامستين اجلوع   "  إىل زوجيت "  : أما القصيدة التالية فهي مهداة إىل امرأة أشقيتها كثرياً           -
 ..)١(واحلزن والتشهد، إا قصيدة االختيار

ــزن واألرق  ــاد احل ــيين رم ــل ع وكح
. 

ــق    ــياُء واألل ــهما األف ــناك كحل عي
. 

ــفق   ــطآنك الش ــى ش ــتريح عل ويس
                                                            . 

وللنعــيم علــى ــريك أشــرعة     
. 

إالَّ مـــراىفء لـــيل عافـــه الغســـق
. 

ولــيس مــن شــاطىٍء يهفــو ألشــرعيت 
. 

ــق ــا رياشــي فصــخر الصــرب والقل أم
. 

ــة    ــربك فاجع ــدفء مل تق ــك ال رياش
. 

ــورق؟   ــالم وال ــرب واألق ــتاعه احل م
. 

ــفر   و  ــذي س ــعى ل ــقة تس أي عاش
. 

ــرق   ــيه حتت ــى عين ــن لظ ــه م أهداب
                           .                                  

مطـــارد يتســـلى يف حدائقــــه   
. 

ــو ل ــا حيل ــناة فم ــع اجل ــم ــقـ ه رم
. 

ــرف  ــى ت ــوت يف عــيش عل ــبادل امل ي
. 

ــر   ــار والغ ــنده اإلحب ــوى ع ق؟أن اهل
. 

مــاذا يــزينك يف حــب خالئقــه    
. 

وقـد عشـقت ولكـن ال كمـا عشقوا         
. 

لقــد شــربت ولكــن ال كمــا شــربوا 
. 

ــدار ا  ــر وراء ج ــق فج ــزن يأتل حل
                                                            . 

ــي    ــر ويف مقل  ــفيت ــى ش ــا عل من
. 

ــرق   ــنريان واحل ــهث ال ــي تل ويف دم
 ـ.

لـن عس ـن م ـى ري ـت عل ا ارتوي ـوم 
. 

ــق   ــر وأنطل ــع يف س ــرب الدم وأش
. 

شـذي عط ـاري ل ـر أشج ـفكنت أعص  
. 

مــن األنــام إذا الظلمــاء تنعــتق   
. 

وأحلــب الضــوء مــن عــيين ملنطفــىٍء 
. 

ــرقوا   ــا س ــٍد ال كم ــت جبه أين أكل
                                                            . 

وأخبـــز الـــتنب يل زاداً ويل شـــرف 
. 

ــرق   ــاقت يب الط ــيم وإن ض ــد اللئ ي
. 

ــافحيت   ــن مص ــري م ــي خ ــع كف فقط
. 

ــرق   ــة اخل ــامين يف ظلم ــىت إذا س ح
. 

وكــنت ذات ميــني غــري حانــثة    
. 

ــق   ــزع يب العش ــهاد ومل جي ــن الس م
. 

ــنة    ــيلها س ــوراً ل ــقت ده ــد عش لق
. 

دربــاً وال قــادين للــزيف مرتلــق   
                           .                                  

ــرة    ــري طاه ــو غ ــرفت خلط ــا ع وم
. 

وجنمـــة بـــدخان الظلـــم ختتـــنق
. 

فـن خس ـاص م ـاٍف ش ـورب خنل ضف   
. 

ــدق  ــواا احل ــيت أل ــد نس ــىت لق ح
. 

ــدٍ   ــمس غ ــد لش ــا يب وج ــهد أن مس
. 

ــرق   ــطآنه الغ ــي ش ــرحيل مع أن ال
. 

فأرســلت دمعهــا حنــوي وقــد عــرفت 
. 

ــم ال ــرك نع ــبقخــذين لفق عشــق والع
                                                            . 

ــت بــربك رفقــاً يف مكابــريت     قال
. 
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ــق  ــي األف ــىت ينجل ــيفك ح ــل س وس
. 

ــذرك   ــد ج ــداًفَم ــرى وت ــم الث يف حل
. 

ــدام"إين  ــق " بص ــر ال أث ــول العم ط
. 

ــؤرقين    ــوف ي ــك يب خ ــايل كحال ح
. 

 

 .)١("أنا والصبابة توأمان" : أما خامتة املطاف فقصيدة عنواا-
يـــــا للســـــؤال املـــــرهق

. 

ــق؟  أعشــــــقت أم مل تعشــــ
. 

ــي   ــا بقـ ــباب ومـ ــى الشـ علـ
                                                            . 

ــفت   ــا أسـ ــيت ومـ ــل ابتلـ أجـ
. 

ــي  ــرئيه وحدقــ ــي اقــ وجهــ
. 

ــر يف   ــتاب العمــ ــذا كــ هــ
. 

ذوى بــــــوهج متزقــــــي 
. 

ــيامسني    ــر الــ ــترين زهــ ســ
. 

علـــــى بقايـــــا رونقـــــي
. 

ــ  ــديءوختثُّــ ــزمن الصــ ر الــ
. 

ــي  ــيه فأرفقــــ ــيت عباءتــــ ــريف مبقلــــ ــزع اخلــــ نــــ
                                             .                

ــتأنق؟   ــبا املــ ــن الصــ وعــ
. 

ــوى   ــن اهلـ ــؤال عـ ــيم السـ فـ
. 

ــر ــي   مجــ ــزال بأعرقــ ــا يــ ــايف مــ ــم ارجتــ ــوى رغــ  اهلــ
. 

أن األربعـــــني مبفرقـــــي مـــــا زلـــــت أصـــــبو رغـــــم
                                                            . 

العشـــــق أـــــاري وأشـــــرعة الـــــرحيل وزورقـــــي    
. 

فلمـــــن عصـــــافريي حتلـــــق يف الفضـــــاء املطلـــــق    
. 

ــق؟  ــنريان إن مل أعشـــــ ــباءة الـــــ ــديت عـــــ ومل ارتـــــ
. 

ــتدفق؟  ــراته املــــ دون فــــ
                                                            . 

ــر   ــتمال اجلمــ ــيف احــ كــ
. 

حقـــل الشـــوك روضـــة زنـــبق
. 

ــقت   ــني عشــ ــت حــ وجعلــ
. 

بــــذات رحــــم مشــــفق  
. 

ــوأمان    ــبابة تــ ــا والصــ أنــ
. 

ــناء يف الـــزمن ا لنقـــييـــا حسـ
. 

ــيلني    ــوى جــ ــت اهلــ عشــ
. 

ــتق   ــف معـ ــي لرشـ ــاد فمـ قـ
                                                            . 

ــني    ــيب حــ ــمت قلــ خاصــ
. 

حنــــو مطمحــــه التقــــي  
. 

وتبعـــــته ملـــــا تســـــامى 
. 

ــبني ــح جـــ ــقت ملـــ ــدق فعشـــ ــل مغـــ ــالح حبقـــ فـــ
. 

ــق  ــرش املفســ ــدوس عــ تــ
. 

ــاة   ــدام احلفــ ــقت أقــ وعشــ
. 

ــل   ــقت دربــــاً ال يضــ ــريد املهــــرق   وعشــ خطــــا الشــ
                                                            . 
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إىل الصــــــباح املؤنــــــق 
. 

ــركام   ــن الــ ــني مــ والناهضــ
. 

ــبق ــيل مطـــ ــالم لـــ ظـــ
. 

ــراق   ــن العــ ــني عــ والنافضــ
. 

بـــــريق فضـــــة مفرقـــــي
. 

وحلمــــت كاألطفــــال رغــــم 
. 

ــرق  ــرب وملشـــــ ملغـــــ
                                                            . 

ــيال   ــتاً يف اخلــ ــيت بيــ فبنــ
. 

ــق   ــيوف األمحــ ــى ســ علــ
. 

ــرير  ــاز الضــ ــرت عكــ فنصــ
. 

ــفق؟  ــدي مل يشــــ إذا غــــ
. 

ــيد    ــاذا يفــ ــفقي مــ ال تشــ
. 

الـــــــرافدين تعشـــــــقي
. 

ــم    ــرايف حبجــ ــقي خــ عشــ
. 

ــقي؟  ــو الشـ ــتبيح هـ ــد اسـ وقـ
                                                            . 

ــوى   ــقي أم اهلــ ــا الشــ أأنــ
. 

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 : غازي زين عوض اهللا احلوار بتوجيه السؤال التايل إىل احملتفى به قائالًافتتح الدكتور

الَّذي يرأسه الدكتاتور املستبد    ..   باعتبار أنك أحد املعارضني السياسيني لنظام احلكم يف العراق         -
صدام حسني، هل ترى أن الكم اهلائل من اجلبهات املعارضة لنظام احلكم، اليت تعيش يف اخلارج واليت                 

 جبهة ظاهرة صحية ختدم املصلحة السياسية العراقية، يف حال غياب هذا             ١٠٠بلغ عددها أكثر من     ي
هل سيكون تعددياً أو نظام احلزب      ..  النظام املستبد واستبداله بنظام آخر؟ وما هو شكل هذا النظام          

 الواحد؟
 : وأجاب احملتفى به بقوله-
عارضني عاطلني عن العمل، ألم       أعتقد أن سقوط صدام حسني سيجعل الكثري من امل           -

سيضطرون لغلق دكاكينهم األيدولوجية وغلق املزادات العلنية اليت تساوم باسم العراق؛ العراق رأى              
 حزباً كيف سيكون؟ حنن يف العراق نؤمن أنه ال ميكن           ٥٠الضيم من حزب واحد، فإذا ما تسلط عليه         

حيدث التغيري عرب مؤمتر يف فندق من فنادق        أن حتدث ثورة مسلحة عن طريق الفاكس، وال ميكن أن            
التغيري يف العراق حيدث إذا ما ختلى كل حزب عن مكاسبه             ..  الدرجة اخلامسة أو النجوم اخلمسة    

 .احلزبية، أو إذا ما أرادوا أن يؤجلوا طروحام اليت متزق صدر الوطن
وعة دويالت، والشعب يف     الوضع اإلقليمي ال يريد أرخبيالً دولياً يف الوطن العراقي أو جمم            -

 .الداخل يريد ذلك إذا مل يسع البعض ألن جيعل العراق عبارة عن جمموعة دول يف أرخبيل



 العراق أو العراقيون يريدون نظاماً يؤمن باهللا ورسوله وبالعدل االجتماعي، ويؤمن باحلق               -
هجم أو ليجعل شعوباً    اإلهلي، ويؤمن حبسن اجلوار وعدم التدخل، وبأن اإلنسان وجد ليتعاون ال لي            

 .أخرى حتت مظلته عنوة كما حدث يف نظام صدام
 العراقيون يريدون وحدة جغرافية ووحدة شعبية، ألن الظلم الصدامي مل يوزع على العراقيني              -

حبسب العرق أو القومية، لقد مشل اجلميع دون استثناء؛ ولذا فإن احلل األمثل لعراق نظيف من العنف                 
يدولوجي، هو عراق يؤمن بالدميقراطية بالتعددية باحلرية، يؤمن قبل كل شيء باهللا            السياسي والعنف األ  

إن اإلسالم دين   :  ، أن يكون اإلسالم دستوراً فعالً؛ حنن اآلن يف العراق املادة السابعة تقول             ..ورسوله
القسم وأيدينا على   الدولة الرمسي، ولكن أقسم باهللا العظيم يف مديرية أمن حمافظة املثىن، واهللا لقد أدينا               

القرآن وكان القرآن يسحل كهربائياً؛ هل مثة نظام سياسي يكون الدين الرمسي له اإلسالم وجيعل                 
 .القرآن الكرمي أداة تعذيب

 كان بودي أن أقول شيئاً عن االنتفاضة اآلذارية يف الداخل اليت مل يقم ا حزب معني وال                    -
تسمى إذاعة صوت الشعب العراقي؛     ..   ما نسمعه من إذاعة    قومية معينة؛ ومع ذلك كنا نسري حتت تأثري       

يعين مل يكن هناك شيء امسه معارضة؛ أنا شخصياً بالرغم من كوين عشت العنف السياسي بالداخل إالَّ                 
أنين كنت أعتقد أن املعارضني هم جتار األيدولوجيات؛ ما حفز الشعب يف الداخل ليست األحزاب                 

وهو اإلعالم املوجه والغضب    ..   اخلارجي، وإمنا حفزه ما يوصل إىل الشعب       املعارضة أو النظام السياسي   
 .يف الداخل
 : السؤال التايل إىل احملتفى به فقال- دون أن يذكر امسه - مث وجه أحد احلضور -
 أنت شاعر، وسؤايل ضمن هذه الشاعرية بعيداً عن السياسة؛ قصيدة النثر أين تأيت عنك؟                 -

 اً من الغزل؟؟ونود أن نسمع منك مزيد
 : أجاب احملتفى به على سؤال السائل بقوله-
-       اب العرائض شعراء، ألن ما يكتبونه شعراً إذا كان اإلطالق           أخشى أن جييء زمن نعترب فيه كت

وأنه توجد قصيدة امسها قصيدة النثر؛ فذلك يعين أنه سيجيء يوم تعترب              ..  بأن كل نثر هو شعر     
 هي قصائد جيدة، أنا شخصياً ضد هذا        -اب العرائض يف باب احملاكم      ت اليت يكتبها كُ   -ض  ـالعرائ

املصطلح؛ هنالك نثر فين مجيل ممكن أن نقول النثر الفين املركز، أما أن نعطيه مسة قصيدة فذا أعتربه                   
إن النثر يقل عن    :   خصوصيته؛ من قال   - أيضاً   -جرمية يف حق األدب أو حبق النثر نفسه، ألن النثر له            

 . هنالك نثر مجيل أرفع من شعر كثري..الشعر
 : مث وجه األستاذ علي الشامي إىل احملتفى به السؤال التايل-



 الشاعر احلزين واألسد اجلريح األستاذ حيىي السماوي، ما هي يف رأي سيادتكم األسباب اليت               -
 بأكرب طاغية   اًتهاء، وان ..أدت بالذات يف عراقنا احلبيب ومن قدمي الزمان، عرب احلجاج وغريه من الطغاة            

 صدام، إىل منو وترعرع أمثاهلم يف عراقنا احلبيب؟.. يف عصرنا
 : فرد األستاذ حيىي السماوي على سؤال السائل بقوله-
يبدو أن العراق منذ البدء كان مزرعة خصبة لرجال األمن واملخابرات، ال             :   أنا أحياناً أقول   -

لكل حي يف مدينة هنالك منظمة خمابراتية؛        :  كاآليتيوجد مكان يف العراق خيلو من نظام معني وهو           
وظيفتها أن ترصد ما يدور يف داخل البيوت التابعة هلذا احلي؛ القمع يف العراق ليس وراثة؛ أنا أعتقد                   
أن االنفالت األخالقي عند من يأيت إىل السلطة هو السبب يف ذلك؛ أي ماذا ميكن أن ترجو من رجل                    

اغتيال معلمه جميد الكردي؟ ويف عمر الواحدة والعشرين قتل شرطياً يف           يف عمر السادسة عشرة حاول      
            أ له أن ميارس دور اجلرمية،      بغداد؟ وكان يضع مسدسه لإلجيار فالسطو املسلح الَّذي قام به صدام هي

فأنا مل أعش يف داخل ذلك العصر وال        ..  ألنه رجل ال يتقن غري اجلرمية؛ أما بالنسبة إىل احلجاج الثقفي          
 .عرف السبب؛ أنا أعتقد أن احلجاج بن يوسف الثقفي يبدو تلميذاً بسيطاً جتاه صدامأ

 : مث ورد سؤال من األستاذ فؤاد عنقاوي يقول-
 عاش حزب البعث وعاش فترة طويلة وهو يدعي العروبة ولكنه يتاجر ا؛ فهل واكب الشعر                -

، إن يف قصائدكم اليت قرأناها ومسعناها الليلة        يف العراق هذه املسرية مفنداً اجتاهات احلزب ووقفته علناً        
صيحة مدوية، فمن من إخوانكم الشعراء صرخ مثلكم صرخة األمل؟ وهل يف اإلمكان أن نسمع شيئاً                 

 من ذلك؟
 : أجاب احملتفى به على سؤال األستاذ فؤاد عنقاوي قائالً-
مثقوب الذاكرة نادراً   :  ت سىيء الذاكرة، أو كما قل      ال أحفظ شيئاً لشعراء آخرين، أنا رجلٌ       -

ما أحفظ شيئاً، قد يكون بفعل الشيخوخة، وقد يكون بفعل شيء آخر حدث يف العراق؛ إمنا أقول                   
األدباء املعروضون لإلجيار أي    :  الشعر يف العراق أو األدب يف العراق على ثالثة أنواع، النوع األول            

 .املرتزقة بالضبط
 . مل تصلنا قصائدهم للداخل ألسباب كثرية إالَّ ما ندرشعراء املنفى، وأولئك:  النوع الثاين-
الشعراء الَّذين يعيشون النفي يف داخل الوطن، وهذا القسم أعنف من             :   والنوع الثالث  -
 .االثنني

أولئك ليسوا بشعراء ومل    ..   هنالك شعراء كثريون، وأقسم أن ما مسعتم به أو قرأمتوه سابقاً            -
 . احلرف العراقي النظيف ال يسمح له بأن يصل حافة إعالنية معينةميثلوا شرف احلرف العراقي، ألن



 منذ ولد نظام صدام أو منذ جاء حزب البعث؛ أنا           - أساساً   - الشعر املعارض للنظام موجود      -
 فلنتفق على   -كيف ميكن ملثقف الشعر أو الرجل املثقف أو لنقل الرجل املتعلم            :  أقول لكم شيئاً مهماً   

 :كن ملتعلم أن يسمع شاعر احلزب الرمسي شفيق الكمايل وهو يقول كيف مي-هذا الشيء 
اهللا علــــى الــــبعث قطعــــناها

                                                            . 

ــد   ــتدت يــــ واهللا إذا امــــ
. 

 

الم وعضو القيادتني القطرية والقومية ومسؤول املكتب اخلارجي يف القيادة القومية،            وزير إع  -
 يقول هذا البيت وعلى منرب أو على منشد؛ هل تتوقع أن هنالك من استطاع أن يقول له صه؟

 فإذاً الشعر املسموع يف العراق أو الشعر الرمسي ال ميثل الوجه الناصع أو شرف احلرف                   -
ال أحفظ نصوصاً كثرية ألن شعراء العراق كلهم خارج العراق، يعين لو أذكر لكم               العراقي؛ لألسف   

بدءاً من اجلواهري ومروراً بسعدي يوسف، بدينار السامرائي، خبالد ياسني، بنبيل ياسني، حبميد خاقاين،              
 .، أدباء كثريون جداً خارج العراق من كل األجيال.بعبد احلميد الصائح، حبسن ناصر

أرجو أن تدلوا بدلوكم يف الطرح األيدلوجي       ":  ستاذ خالد عبد الرمحن سؤاالً يقول      ووجه األ  -
اليت تبنته تيارات فكرية ذات توجه إسالمي؛ ترى أال فرق بني العروبة والقومية العربية واإلسالم                  

 "والسالم؟
 : وأجاب احملتفى به قائالً-
 وكفى اإلنسان متسكه حببل اهللا،      يعاًواعتصموا حببل اهللا مج   :   أنا أمشي على وجه ما قال اهللا       -

، أعتقد لو أن هناك متسكاً صحيحاً بالدين          ..وكل هذه املصطلحات  ..  العروبة والقومية واألممية  
 .اإلسالمي ملا وجدت هذه املسميات أساساً، فأنا أؤمن حببل اهللا قبل األشياء األخرى

 : وسأل األستاذ حممود إلياس السؤال التايل-
ض إن شاعريتك صنعتها األحداث، ولقد مسعنا أنك قبل ذلك أصدرت دواوين فهل              يقول البع  -

 أعدت تعريفنا ا؟ وماذا عن األدب النووي؟ وهل كتبت شعر احلداثة وقمت مبعارضتها وانتقادها؟
 : ورد األستاذ حيىي السماوي قائالً-
 . يف املرحلة الثانويةوهو أول دواويين، وطبع وأنا طالب" عيناك دنيا" : الدواوين السابقة-
 .طبع وأنا يف املرحلة اجلامعية" قصائد يف زمن السيب والبكاء" : الديوان الثاين-
وطبع وأنا أعمل بالتدريس؛ ولكن     "  مراسيم اخلروج من اجلسد   "  : أما الديوان الثالث فهو    -

دة من كل   ينتقي قصي "  سالماً أيها الوطن  "  :هنالك ديوان قد يكون البعض قد حصل على امسه وهو          
شاعر على مستوى الوطن العريب، وال أعرف قد يكون هناك خلل ألنين فوجئت أن إحدى قصائدي                 

 .موجودة ضمن اموعة



 فما فوق كنت    ١٩٧٨ أما املطبوعات اليت أصدرا أنا بالذات فثالث، غري أنين منذ عام               -
سماوي أو بتوقيع أسد على اعتبار      باسم مستعار، وأحياناً أنشر باسم أسد ال      ..  أنشر باسم فىت الرافدين   

أن احلرف األخري من كل اسم من امسي الثالثي يكون كلمة أسد؛ وأنشر بأمساء مستعارة ألن النظام ال                  
 .يسمح بقصيدة خارج مواصفاته وخارج املطابق احلزبية اليت تؤيد املواصفات املسبقة

بالنسبة .   خارج البحور أو العروض    - إطالقاً   - أما اإلجابة على السؤال الثاين فأنا مل أكتب          -
يل، ال أتشرف بأن أكون شاعراً بقدر تشريف بأن أكون إنساناً مؤمناً؛ أنا أنظر إىل اللغة العربية بكل                    
إجالل وبكل احترام، وأخشى من أن أسيء مع أن لدي استعداداً أن أسيء إىل طفلي على أن ال أسيء                   

ف ميكنين أن أصون لغة القرآن إذا كنت أكتب ذه           فكي..  إىل احلرف العريب، فإذا مل أكن كذلك       
 . احلداثية؟ أنا ال أجترأ على أن أغرس بيدي خنجراً يف القصيدة

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية املوجزة فقال

ة، الشاعر األستاذ حيىي     ختاماً بامسكم مجيعاً نتوجه بالشكر اجلزيل للمحتفى به هذه الليل            -
 - أيضاً   -السماوي على إتاحة هذه الفرصة لاللتقاء به ومساع شعره، ومعايشته أيضاً؛ ونشكر                

 لنحتفي مجيعاً بفضيلة    - إن شاء اهللا     -حضوركم ومجعكم الكرمي، وندعوكم حلضور االثنينية القادمة        
هالدكتور عبد اهللا بن بي. 

كما قدم الفنان خالد      . التذكارية لضيفه األستاذ حيىي السماوي      مث قدم صاحب االثنينية اللوحة     -
 . انصرف اجلميع إىل موائد طعام العشاءخضر لوحة تذكارية إىل الضيف؛ بعدئٍذ

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٤ .قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري

- ٥ .كلمة معايل األستاذ عبد العزيز الرفاعي
- ٦ . نوركلمة األستاذ عبد اهللا

- ٧ .كلمة الدكتور طالل حممد سلطان
- ٨ .كلمة الدكتور حممد األهدل
- ٩ .كلمة الدكتور حامد الرفاعي

-١٠ .كلمة الدكتور عبد احملسن القحطاين
-١١ .كلمة احملتفى به معايل الدكتور عبد اهللا بن بيه

-١٢ .فتح باب احلوار
-١٣ .ختام األمسية

• • •



 كريمحفل الت
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني بافقيه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الَّذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً-
 ..وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على سيدنا حممد-
 ..ة اهللا تعاىل وبركاتهالسالم عليكم ورمح:  أيها احلفل الكرمي-
 أن حنتشد الليلة حول علم نشتم فيه أريج تراثنا وعبق تارخينا، وأصالة               كم هو رائع ومجيلٌ    -

عبد اهللا الشيخ   :  علمائنا الَّذين كانوا منارات وضاءة يف جبني الدهر؛ ذلكم هو معايل الشيخ الدكتور             
سامهة رائعة وملموسة يف خدمة إسالمنا، ويف        حمفوظ بن بيه، أحد علمائنا األفاضل الَّذين سامهوا م         

خدمة تراثنا، ويف خدمة لغتنا؛ وكم هو مفرح أن نعيد إىل أذهاننا جمالس العلم واألدب والفكر، اليت ما                  
 .انفكت تطالعنا من بني صفحات حضارة اإلسالم الرائعة

فسهم خلدمة الثقافة    يف هذه االثنينية اليت يرعاها أحد الرجال العصاميني، الَّذين نذروا أن             -
 مجيعاً  -واألدب، األستاذ عبد املقصود خوجه، والَّذي ال حيب املديح ولكن هذا هو واقع احلال، نلتف                

 شيوخاً وشباباً، أساتذة وطالباً يف حفل يرعاه القلب وفو إليه النفوس، مع فضيلة الشيخ عبد اهللا                  -
 .ود هذا الرجل الَّذي حنتفل الليلة بهتعرف جبه.. بن بيه؛ واآلن سوف نلقي كلمة تعريفية

 . بعد امليالد١٩٣٥ ولد يف والية احلوضر الشرقي مبوريتانيا سنة -
 درس العلوم الشرعية واللغوية يف مدرسة والده الشيخ احملفوظ، الَّذي كان من أئمة العلم،                -

 بن حممد فال؛ وكان الشيخ      وكان يتناوب رئاسة مؤمتر العلماء املوريتانيني كافة، مع نظريه القاضي حممد          
 .احملفوظ زيادة على تدريس العلم من أشهر القضاة يف بلده

 وقد حصل على العاملية يف الرابعة والعشرين، حيث مسع من والده ومجلة من العلماء اآلخرين                -
، وأصوله  - على مذهب اإلمام مالك      -طرفاً من كل العلوم؛ القرآن وعلومه، والنحو، واللغة، والفقه          

وقد انتدب يف أول دفعة من شباب العلماء للدراسة          .  وقواعده، ومصطلح احلديث، وعلوم البالغة    
 . بعد امليالد١٩٦٠بكلية احلقوق بتونس، بعد االستقالل الوطين سنة 



 وقد استدعي قبل انتهاء الدراسة فيها، لتويل وظائف قضائية منها مدير الشئون القضائية                -
دير احملكمة العليا؛ وقد كانت احملاكم بعد االستقالل يف السنوات األوىل يشغلها            بوزارة العدل، مث نائباً مل    

الفرنسيون؛ مث عني مفوضاً للشئون الدينية يف رئاسة اجلمهورية؛ مث وزيراً للتعليم األساسي والشئون                
عايل والتعليم  يشرف على وزارات التعليم ال    ..  الدينية؛ مث وزيراً للعدل؛ مث وزيراً أعلى للمصادر البشرية        

 .األساسي والفين، وتكوين األطر الوظيفية العالية؛ مث عني وزيراً لقطاع التوجيه الوطين
 كما شغل حقائب وزارات الثقافة؛ والشباب والرياضة، والثقافة، واإلعالم، واملواصالت،             -

 حلزب الشعب   والشئون الدينية، واملنظمات احلزبية والنقابات، ومنظمات النساء والشباب، وأميناً          
 .احلاكم

 . أشرف على جلنة تطبيق الشريعة وعلى اللجنة الوطنية إلصالح التعليم-
 حيمل معايل الشيخ بن بيه وسام امللك عبد العزيز من الدرجة املمتازة، قلده إياه امللك فيصل                  -

 .خالل زيارته ملوريتانيا) رمحه اهللا تعاىل(بن عبد العزيز 
 .ؤمترات الدولية العربية واإلسالمية، واألفريقية شارك يف كثري من امل-
 . بعد امليالد١٩٨٢ يعمل أستاذاً جبامعة امللك عبد العزيز بوظيفة أستاذ منذ عام -
 يف هذه اجلامعة أكثر من عشر مواد ختصصية، منها على سبيل               - حىت اآلن    - يدرس   -
ية، وعلوم البالغة، والنظريات     التفسري واألصول، والقواعد الفقهية، والقواعد النحو      :  اخلصوص

 ..الفقهية، وغري ذلك
 وهو عضو برابطة العامل اإلسالمي؛ وعضو يف اهليئة العليا لإلعجاز العلمي، كما أنه خبري يف                 -

 .امع الفقهي، وقدم إليه دراسات متعددة؛ له حبوث ودراسات يف فروع متنوعة من العلوم
توخى فيه  "  ف األقوال يف مسائل معامالت األموال     توضيح أوجه اختال  :  " أصدر أخرياً كتاب   -

 .أسلوباً معيناً يف معاجلة هذه القضايا
 معايل الشيخ ميثل طريقة علمائنا األفاضل الكبار، الَّذين كانوا منارات اهلدى واحلضارة يف               إنَّ -

 .تارخينا اإلسالمي الوضيء
 . د خوجه كلمة ترحيبيةلراعي هذا احلفل األستاذ عبد املقصو:  أيها احلفل الكرمي-

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
باً بضيفه احملتفى به واحلضور املشاركني يف          مرح -أعطيت الكلمة للمحتفي فقال      

 :-االحتفاء



سيدنا ..  والصالة والسالم على سيد املرسلني وقائد الغر احملجلني       ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..وعلى آله وصحبه أمجعني.. مدوحبيبنا حم
عبد اهللا الشيخ   :  يسعدين أن نلتقي يف هذا احلفل لتكرمي معايل الدكتور الشيخ          :   أيها األحبة  -

حمفوظ بن بيه؛ هذا الرجل الَّذي قد ال يعرفه الكثريون، والَّذي ائتمناه على فلذات أكبادنا وعماد                  
مة  وحىت اآلن؛ هذا العالَّ    ١٩٨٢د العزيز منذ عام     مستقبلنا، حيث يعمل أستاذاً يف جامعة امللك عب        

يذكرين بالرعيل األول من السلف الصاحل، الَّذين وهبوا العمر كله للعلم وال شيء غريه؛ فقد رضع                 
معاليه العلم يف بيت عماده العلم، وبه زكا حىت صار نرباساً يف املغرب العريب، ففي الوقت الَّذي مل                    

الستعمار الفرنسي، وبالرغم من حماوالته املستميتة لطمس هوية الشعوب         يوجد تعريب نظامي يف ظل ا     
 ض شاب من بيت الشيخ بن بيه، ونبع يف رياض العلم وبني               - ومن بينها الشعب املوريتاين       -

 اليت تسمى   -؛ حىت استقام عوده وحصل على شهادة العاملية           ِهرياحينه، وارتوى من منري جداولِ     
 ضمن صفوف التعليم النظامي احلديث      -ه  نربعة وعشرون عاماً؛ أي أن من يف سِ        وعمره أ  -الدكتوراة  

 . ال يكون قد أكمل السنوات الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس-
 ولعل هذه ميزة يتجاهلها البعض، بالنسبة ملن بدؤوا وواصلوا هذا النوع من التعليم األهلي؛                -

مار، وكان ميثل جانباً من الروح الوطنية اليت انتظمت البالد،           الَّذي كان شوكة صلبة يف حلق االستع      
               بقة واليت رزئت باالستعمار؛ وصار التعليم األهلي جنباً إىل جنب مع حركات التحرر واالنعتاق من ر

 .االستعمار البغيض
: نوان إن معايل الشيخ الَّذي حنتفي به هذه األمسية، يذكرنا بالعلماء املوسوعيني، كتب كتاباً بع              -

يف مخس وتسعني صفحة، واستقى     "  توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال         "
 كتاباً من أمهات كتب الفكر؛ أي تركيز وقوة احتمال، وسعة ذاكرة؛ تلك اليت متيز                ٧٤مصادره من   

 أمل أن نلتقي    ا هذا الرجل الَّذي قل نظراؤه؛ أمتىن لكم أمسية ممتعة مع هذه الشخصية الفذة، على               
األسبوع القادم مع سعادة الشيخ هاشم دفتردار املدين؛ وأتطلع إىل لقائكم وأنتم خبري، والسالم عليكم               

 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين حيث قال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وأصلي وأسلم على سيدنا    ..  الَّذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم       ..  احلمد هللا رب العاملني     -
 :وبعد)  وجلعز(خري من تعلم وأصدق من أعلم هللا .. حممد



 يف هذه الدار الطيبة؛ وشكراً      - هذه الليلة    - أخرى    فنحمد اهللا على أن جيتمع الشمل مرةً       -
 على هذه الفرصة الطيبة اليت يتيحها لنا بني وقت وآخر، لنلتقي ذه             ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه    

الصفوة الكرمية من األدباء واملثقفني، والعلماء؛ وشكراً لكم تشاركوننا هذه األمسية لالحتفاء ذا               
 منه  الرجل الفقيه ااهد، العامل؛ الَّذي أسعدين جداً أن ألتقي به وأن أشاركه يف كثري من لقاءات، ألتعلم                

 .الكثري
 ومن مسع حديث مقدم الربنامج الليلة، يظن أن الشيخ يدب دبيباً، ولكنه رجل يعاين                   -

 - الليلة   -الشيخوخة، ويصر على إبراز تلك الطاقة املتفجرة يف نفسه باخلري والعطاء؛ وأنا سعيد جداً               
 - سعدت   -رة خاصة    بصو - معنا، ولكن    - مجيعاً   -أن نكرم مثل هذا العامل اجلليل، ويسرين أنكم         

عبد اهللا نور، الَّذي جاء حيمل دفء الرياض         :   بأن يكون معنا األخ الكرمي األديب األستاذ        -الليلة  
إلينا؛ وسعدت أن يشاهد يف هذه األمسية بالذات، ويلتقي ذا العامل الكرمي واألديب اجلليل أستاذنا                

 .عبد اهللا بن بيه: الشيخ
-      أننا كنا عندما نتحدث حنن      - احلقيقة   -ه مناسبات ولقاءات، ولكن      يل مع معايل الشيخ بن بي 

 نلتفت إىل ماضي العلم يف طليطلة، يف مسرقند، يف          - وبالذات يف جمال تطور العلوم       -يف جمال العلوم    
بغداد وإىل املراصد العظيمة اليت متت هنا وهناك؛ فإذا ما حتدثنا عن املراكز اليت حفظت اللغة، واألدب                 

اليت ..  ، التفتنا إىل شنقيط، إىل متبكتو، إىل زجنبار، إىل هذه املناطق           ..ر، والرواية، إىل غري ذلك    والشع
أن )  سبحانه وتعاىل ( بعمق وعبق ذلك التاريخ ايد، الَّذي شاء اهللا           - فعالً   -عندما زرا أحسست    

 -صورة عامة    ب -نتخلف، ونتأخر، ونضيع، ونفرط، ولكين عندما زرت شنقيط وزرت موريتانيا             
فلقد كان : أحسست أن هؤالء الناس حفظوا مبا حفظوا وحافظوا مبا حفظوا؛ أما أم حافظوا مبا حفظوا             

حفظهم لتلك الروايات العديدة وإقباهلم على حفظ احلديث ورواياته، فرصة حلفظ أبنائهم أن يتخطفوا              
وريتانيا، وبكل أسف تركز    من حوهلم؛ وقليل من يعرفون أن هناك هجمات تنصريية خطرية جتتاح م            

على كثري من املدن اإلسالمية العريقة، حىت أنك لترتعد خوفاً وأنت ترى كثرياً من هؤالء يتجولون يف                  
، طبعاً بدعوى العلم، وبدعوى أخذ العلم، وبدعوى الطب،          ..حرية داخل مناطق شنقيط، وغريها    

 ..وبدعوى اإلعانة، إىل غري ذلك مما نعرف من أساليب
 شاء اهللا أن حيفظ هؤالء األبناء مبا حفظوا من هذا التراث العظيم، وكذلك حافظوا هم                 ولكن -

خالل األدب الَّذي تأدبوه من آداب السرية النبوية وسري الصحابة؛ جتد أن الواحد منهم يروي آالف                 
يقبل ..  األبيات، حىت أنك متشي بني شاعر وشاعر يف موريتانيا، الكل يقرض الشعر، الكل حيب اللغة               

 وإن أخذت يف كثري من      -عليها، فتحس بأنك يف تلك البيئة النظيفة الناس، اليت تعيش على الفطرة              
 لكنك حتس أنك تشاهد الفطرة بعينها، تالحظ        -..  مراحل حياا من آداب اللغة الفرنسية، وغريها      



) سبحانه وتعاىل   (الصدق، تالحظ القدرة على التعامل مع آداب اللغة ومع علوم الشريعة؛ فأسأل اهللا             
 وأن جيزي أمثال هذا العامل اجلليل كل خري؛ فقد          - مجيعاً   -أن حيميهم وحيمي أبناءهم، وأن حيمي أبناءنا        

 الكثري من املفاهيم اليت سامهت يف تنبيه        - وكذلك يف وزارة العدل      -رسخ أيام عمله يف وزارة التعليم       
 .م قضية أساسية حلفظ هؤالء األبناءالناس إىل هذه املخاطر، وإدراك أن قضية التعلي

 

 وأنا ال أخفي سراً أننا وإن كنا شاهدنا ما شاهدنا عندهم، وتأملنا ملا يصيب موريتانيا؛ إالَّ أننا                   -
 أصبحت القضية يف عقر دارنا، وأصبح اخلليج مسرحاً لكثري من هجمات التنصري اليت              - بكل أسف    -

ا يف شكل مدارس توسعوا ا، ويف شكل كنائس ما كانوا            جتري بني ظهرانينا؛ وبكل أسف أمام أعينن      
وإمنا يف الوقت الَّذي نالحظ فيه هذه املالحظات نشد على            )١("ولكن كلنا يف اهلم شرق    "حيلمون ا؛   

أمثال هؤالء الرجال، الَّذين عندما أتتهم الفرصة رسخوا هذه القيم وعملوا من أجلها؛ كما أعتز جبهود                
 بن بيه، على ما حرص فيه من مجع الكلمة ووحدة الصف يف كثري من اللقاءات                 معايل الشيخ عبد اهللا   

، ..اليت قام ا، واليت شاهدا بنفسي يف قضايا األفغان، ويف قضايا احتاد اجلمهوريات اإلسالمية، وغريها           
حرص الرجل املؤمن الَّذي حيرص على أن جيمع الكلمة، ويوحد الصف، ويعمل يف صمت وصرب                  

 على موائد اخلري؛ والسالم     - دائماً   - وإميان؛ فجزاه اهللا خري اجلزاء، وأسأل اهللا أن جيمعنا            وصدق
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :مث ألقى فضيلة الشيخ أيب تراب الظاهري قصيدة شعرية احتفاء مبعايل الشيخ بن بيه فقال

 : يف حفل تكرمي العامل اجلليل عبد اهللا بن بيه هذه أبيات أشارك ا-
ــيا   ــيل احملـ ــل جلـ ــامل فاضـ عـ

. 

ــيا    ــن ب ــريض ب ــا الق ــا أيه ــي ي ح
. 

ــريا   ــاً كالثـ ــنه أجنمـ ــت مـ ملعـ
                .                                             

ــدراً    ــن ص ــوم تقط ــيه العل ــي ف ح
. 

ــيا   ــرى تلـ ــتون تتـ ــته املـ أللـ
. 

ــظ    ــوة حفـ ــرانه بقـ ــاق أقـ فـ
. 

طــــياوإىل الــــيوم ال ينــــيخ امل
. 

ــبقاً    ــرز س ــيث أح ــد ح ــذل اجله ب
. 

ــيا ــرين ذكــ ــبدو للناظــ مث يــ
. 

ــاً    ــل عويص ــي حي ــيل ك ــهر الل يس
. 

 كمـــيافارهـــاً ماهـــراً حصـــيفاً
                                                            . 

ــباً    ــيهاً لبيـ ــاً نبـ ــناً حاذقـ فطـ
. 

ــياً  ــراهم جثـ ــرها تـ ــى ـ فعلـ
. 

دروســـاًيـــنهل الطالـــبون مـــنه  
. 

                                           
 :هذا عجز بيت ألمحد شوقي وصدره )١(

ــرق   ــم شــ ــنا يف اهلــ ــن كلــ ولكــ
. 

ــتلفون داراً   ــن خمـــ ــحت وحنـــ نصـــ
. 

 



ــيا   ــاهم كاحلمـ ــرى يف حجـ وسـ
. 

ــنه     ــوامض م ــى الغ ــث جل رب حب
. 

ــيا   ــاً جن ــاب قطف ــاً وط ــاب ذوق ط
. 

ــثمار ن  ــادلُ الـ ــه هـ ــريروضـ ظـ
. 

واســـع الشـــأو واخلطـــا أملعـــيا
                                                            . 

يــا بــن خــوجه كــرمت حــرباً كــبرياً 
. 

ـ   حاب حفــيافلقــد كــنت بالصـ
. 

ــيف     ــثل ض ــة م ــل ملدح ــت أه أن
. 

ســـنة صـــرت قطـــبها املرضـــيا
. 

ــدنٌ  ــايل دي ــب املع ــو كس ــيك وه  ف
. 

ــالم ــور إوسـ ــى احلضـ ــيا علـ تـ
. 

ــزاء   ــري جـ ــه خـ ــزاك اإللـ فجـ
. 

 

  ))كلمة معايل األستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
عمر اء الدين األمريي، كلمة كتبها معايل الشيخ عبد         :  وألقى أحد أبناء الشاعر الكبري    

ه من احلضور لظروفه الصحية، فقد كلف أحد أبناء الشاعر اإلسالمي العزيز الرفاعي، ولعدم متكن  
 :الكبري عمر اء الدين األمريي بقراءة الكلمة نيابة عنه فقال

وقد كرمين سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه أن أتكلم بأحرف           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .فشكراً هلما معاً.. أستاذنا الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وهذا تكرمي وتشريف

هذا الرجل املضياف الَّذي يبذل بسخاء من       :  حتية للعالمة ابن بيه؛ أيها السادة     :   أيها السادة  -
إنه :  ثنني؛ الشيخ عبد املقصود خوجه أخشى إن قلت       اذات نفسه وماله، ليجمع مشل األدباء مساء كل         

 معشر ضيوف   -ملق؛ ولكن من حقه علينا      فنان أن يتهمين بعضهم باإلطراء، وأعوذ باهللا من اإلطراء املت         
  أن نعطيه حقه من الشكر والثناء؛ ولكن ملاذا هو فنان؟-االثنينية 
ليس الفن يف الرسم، والتشكيل، والشعر، والنثر، واملسرح؛ بل يشمل احلياة كلها؛            :   يف نظري  -

 حيمل روحاً عبقة من      مىت وجد الفنان الَّذي يستطيع أن ينفرد بالقدرة على العطاء املتميز، الَّذي             
اإلحساس اإلنساين؛ وذا املعيار أضع أخي عبد املقصود يف عداد الفنانني، ألنه جييد تقدير الرجال                 

 كيف استطاع أن    بدرجة متميزة مع ذلك اإلحساس اإلنساين العبق؛ أليس هذا فناً من الفنون؟ وإالَّ             
عبد اهللا بن   :  يلة العالمة الفقيه األديب الشيخ     أعين فض  -يلتقط هذه اجلوهرة النادرة اليت يكرمها اليوم        

 ؟-بيه حفظه اهللا 
-    رجل يؤثر التواضع إىل درجة االنزواء يف األعماق، حبيث ال           - اليوم   -م   إن هذا الرجل املكر 

مثل أخي الشيخ عبد املقصود، الَّذي جاء يقدمه إىل مجهور االثنينية،           ..  يصل إليه إالَّ غواص ماهر فنان     
هذا اجلمهور إليه؛ وأحسب أن من بني مجهور احلاضرين عدداً ال يعرفون شيئاً كافياً عن هذه                 ويقدم  

 .اجلوهرة؛ جوهرة هذا املساء



إمام، وهو أديب شاعر من بلد املليون شاعر، ويف بلده           ..  الشيخ ابن بيه، فقيه متميز وحافظ     
 هل الوصول إىل درجة التميز إالَّ      األول موريتانيا يكثر الزحام على احلب والشعر والفقه، فال يس           

إن السباق بني مهرة العدائني هو حمك التميز، فال يفوز فيه إالَّ             :  لصاحب موهبة متميزة؛ مبعىن آخر    
 .العداء املاهر؛ وهذا ما حققه الشيخ ابن بيه مبواهبه املتعددة

 

فقد :  ه اخللقي  هذه كلمة موجزة عن جانبه الفكري، إذ ال يتسع الظرف لإلطالة؛ أما جانب               -
 فقد وهبه اهللا ثروة من      وهو بعض خلقه الرضي، وإالَّ    ..  أحملت إليه إملاحة عابرة، حينما ذكرت تواضعه      

 .مكارم األخالق يهنأ عليها؛ فليباركها اهللا
 

نا مِتق عالَّ وهي أخالق جتعله نعم القدوة لطالبه يف جامعة امللك عبد العزيز، ومع كل تعلُّ                
ه، فإنه واسع األفق يدرك ما يلم ذا العصر العجيب من مالبسات، فال يقف أفقه               بالتراث، ومعايشته ل  
   ق من الثقافة والفكر، وقد استطاع بكل مميزاته ومواهبه أن يكون حمل التقدير               الواسع عند حد ضي

املبكر، فوصل إىل درجة الوزارات يف بلده، ولكنه استطاع أن ينسى هذه احلقيقة، وأحسبه حياول أن                 
 إالَّ ذاك الفقيه املتواضع احلي الَّذي يهب        ه وحتت عمامتهِ  ِتبعل الناس أن ينسوها أيضاً، فال جتد يف ج        جي

 .الناس احلب، وهل أعظم من أن يستطيع املرء أن يهب الناس احلب
 

    ل ال يصل إىل ما أرجو من إيفائك حقك من الثناء ولكنه حياول أن              ِجأيها الشيخ هذا اإلجياز الع
 . ليك باقة من التحية الصادقة مين ومن عاريف فضلك ونبلك مع أمجل احلب وشكراً لكميقدم إ

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ حممد علي الصابوين فقال

ه  بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنت               -
 .واهتدى ديه إىل يوم الدين

 

؟ كيف ال نرفع    ) وجلَّ عز(م علماءنا وقد كرمهم اهللا      كيف ال نكر  :   أيها األخوة األفاضل   -
يرفع اهللا الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم        :  قدرهم وقد رفع اهللا قدرهم وأعلى مرتلتهم حني قال        

 ؟درجات
 

لعظماء والكرباء، حىت وال من األثرياء واألمراء؛ إمنا ناهلا أهل            هذه املرتلة مل ينلها أحد من ا       -
 يف حديث مرسل يرويه عن رسول اهللا        )  رمحه هللا (العلم، والعلم كما حيدثنا اإلمام احلسن البصري        



 اإلمام حسن البصري حيث     ومعروف أن املرسل هو الَّذي سقط منه الصحايب؛ فاحلديث يرويه مباشرةً          
فذلك حجة اهللا على    ..  فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان     ..  علم يف القلب  :  انالعلم علم :  "يقول

 ".ابن آدم
 

علماء شريعة ودين، وهم الَّذين يبلغون       :   وقد قسم لنا القرآن الكرمي العلماء إىل صنفني         -
 مع  رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحداً إالَّ اهللا؛ وعلماء شهرة وسلطة يسريون يف ركاب احلكام               

هلم أشنع وأقبح األمثلة؛ بل شبههم مبا مل يشبه به أحداً من             )   وجلَّ عز(أهوائهم، وهؤالء ضرب اهللا     
، شبههم بالكلب الَّذي إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛           ..العصاة ارمني، من الزناة أو السراق     

: اىلـ إىل أن يقول سبحانه وتع     ياتناواتل عليهم نبأ الَّذي آتيناه آ     :  ذلك ألنه اختذ الدين مطية للدنيا     
         فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث     واملثل الثاين مثل له باحلمار   :  كمثل احلمار

 .حيمل أسفاراً
 

 وأول من تسجر به نار جهنم، ليس هم قطاع الطريق وال الزناة، أو الفسقة املرتكبني للكبائر؛                 -
 ثالثة، منهم عامل مل ينتفع بعلمه،       -   كما أخرب الصادق املصدوق      - جهنم   إمنا أول من تسجر به نار     

 .قرأ القرآن ودرس الدين، لكن ليكون مطية له إىل الدنيا، فنال اخلزي والعذاب والنكال يف اآلخرة
 

، ..إنه رجل موسوعة، رجل فاضل    ..   أما احملتفى به فضيلة شيخنا العالمة، فأقول كلمة هي حبق          -
يف شنقيط؛ العلماء كلهم حيفظون املتون      ..  ا فهذا دأب إخوتنا العلماء األفاضل يف موريتانيا       وال تعجبو 

والشروح واألشعار، جتد الواحد يف كل مادة حبراً دافقاً وشيخنا يف قمة هؤالء العلماء األعالم؛ فنسأل                
يف اهللا لومة الئم؛ يقول     اهللا أن يبارك لنا يف حياته، وأن يكثر من أمثاله ممن جيهرون باحلق وال خيشون                 

يقول يوم  )   وجلَّ عز(إن اهللا   ):  "عليه الصالة والسالم  ( يف هؤالء العلماء العاملني، يقول       املصطفى  
لذلك فإن اإلنسان   "  إين مل أضع علمي فيكم ألعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم         :  يا معشر العلماء  :  القيامة

 . مرتبته ومرتلته عظيمة عند اهللار اإلميان؛ فإنَّالَّذي ينقذ األمة من الظالم، وخيرجها إىل نو
 

أنت أكرب أم   :  قيل له ..  سأل اهللا أن يبارك لنا يف علمائنا األعالم؛ وقد سئل بعض الصحابة            ن  -
هو أكرب مين وأنا ولدت قبله؛ ملا عرفت سنه أنا          :   فقال جواباً رائعاً أنا أقوله ألخي؛ قال       رسول اهللا   

 .فبيين وبينه مخس سنوات.. ينولدت قبله، ولكنه أكرب م
 

 اللهم بارك لنا يف علمائنا األعالم، واجعلهم مشارق نور وهداية لإلنسانية؛ وأكتفي ذا                -
 .القدر، والسالم عليكم ورمحة اهللا



  ))كلمة األستاذ عبد ا �ور (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا نور فقال

وعلى آله  ..  ة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد       والصال..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 :وصحبه أمجعني؛ أما بعد

 احلمد هللا الَّذي مد يف أجلي حىت رأيت هذه الوجوه الرضية احلبيبة الكرمية، ومسعت هذا                  -
 .النمري العذب من قرائح العقول وما ختتلج به الصدور

، وأنا على صلة وبر بوالده األديب         كثرياً ما مسعت عن أخي وحبييب عبد املقصود خوجه          -
وتتلمذت عليه يف مكة؛ وكثرياً ما مسعت عن هذا اجلهبذ العظيم عبد اهللا بن              )  رمحه اهللا (العالمة الشاعر   

ينعم على بعض عباده مبكرمات عظيمة جلَّى، هذا         )  سبحانه وتعاىل (إن اهللا   ..  بيه؛ وأكرر شكري هللا   
 الرجال والعلماء هم على خلق أيب رضي، وعلى صوت خفيض هادئ            النفر البقية من النفس؛ البقية من     

ولو شاؤوا ألنفسهم أن تكون الكلمة منهم آمرة لكانت، وأن يكون الصوت جهوراً عالياً لكان؛                ب كي
عندما يفرح اإلنسان بلقاء عبد اهللا بن بيه،        .  احة العلماء األحباب  ولكنها مساحة الرجال الكرماء؛ ومس    

حممد بن خمتار الشنقيطي، عبد الرمحن      :   ممن درسونا أبناء شنقيط، مثل     - أيضاً   - العظماء   يتذكر أولئك 
 .األفريقي، حممد األمني الشنقيطي يف املدينة املنورة

 أتذكر وأنا طالب يف معهد الرياض العلمي، حينما كان يدرسنا حممد خمتار الشنقيطي، أذكر                -
ن نقول طرفة بن العبد من بكر بن وائل، ال بد أن حنفظ             حصة له عن طرفة بن العبد؛ كان ال يرضى أ         

بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن                       
أن نقف عند الريب؛ ال بد أن نرفع النسب إىل          ..  ، ال يرضى حينما حيدثنا عن مالك بن الريب        ..عدنان

 إجبارياً؛ كان إذا جاء حبصة يف التاريخ يدرس النحو، وإذا درس يف             أقصى ما ميكن، وهذا احلفظ كان     
.. ، مل تكن هذه العلوم جمزأة ومكسرة مثل ما حنن اآلن، كانت متماسكة             ..الفقه يسأل يف قضايا اللغة    

، هذا اجليل العظيم    ..فهم يف احلساب يسألون عن قواعد النحو، يف اهلندسة يسألون عن قواعد الصرف            
ب حينما نكرمه أن نعود إىل أصول التعليم القدمي، وأن نعود إىل املناهج القدمية ونستلهمها               هو الَّذي جي  

 .ونفهمها، لنصل إىل تكرمي أنفسنا، لنصل إىل هذا املستوى العظيم، إىل هذه املقاصد الكبرية النبيلة
أشكر أخي  فهناك من هم أكثر مين معرفة ذه املواضيع، لكين أريد أن             ..   ال أريد أن أطيل    -

 الدكتور حممد عبده مياين،      -وحبييب عبد املقصود خوجه، وأشكر أستاذي رائد اإلعالم احلديث            
أبا تراب الظاهري، وأشكركم على هذه احلفاوة       :  مة القدير الكبري   أستاذي العالَّ  - أيضاً   -وأشكر  

 . وهذا اللقاء اخلاطف، والسالم عليكم ورمحة اهللا



  ))ود سلطانكلمة الدكتور طالل حمم(( 
 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب،       -مث حتدث الدكتور طالل حممود سلطان       

 : فقال-جامعة امللك عبد العزيز 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه ومن وااله.. والصالة والسالم على رسول اهللا..  احلمد هللا-
 واليوم نرى تطبيقاً فعلياً هلذا احلديث الَّذي أفصح به          "هلمأنزلوا الناس مناز  ":   يقول املعصوم    -
 ونشكر لصاحب هذه احلفلة، وهلذه املكرمة الشيخ عبد املقصود خوجه بإنزال هذا العامل               املعصوم  

 .الكبري هذه املرتلة، اليت جيب أن يرتل فيها كل عامل له جمال وباع طويل، وفارس يف هذا امليدان
بن بيه، هو سليل أسرة عريقة يف العلم وعريقة يف اإلصالح، وخدمة اتمع؛              فشيخنا عبد اهللا     -

كان له باع يف خدمة أبناء وطنه يف بلده، فال يستغرب أن يكون              )  رمحه اهللا (فوالده الشيخ بن حمفوظ     
 عالوة على أنه عامل أديب أصويل، فهو نظارة من الدرجة           - أيضاً   -هذا الشبل من ذاك األسد؛ وضيفنا       

األوىل، ومناقش من الدرجة الرفيعة يف احلوار العلمي القائم على األسس العلمية املتينة؛ فله صوالت                
وجوالت مع النصرانية واملسيحية واليهودية يف املناقشة معهم، يف أقواهلم ضد اإلسالم، أو احلوار                 

 .العلمي اهلادئ
 وال سيما بني أبنائه الطلبة وبني        وفضيلته يتمتع يف جامعة امللك عبد العزيز مبكانة مرموقة،          -

زمالئه؛ والطلبة يتهافتون إىل دروسه تلك الدروس اليت تعيد إىل الذاكرة حلقات العلم أو حلق العلم؛                 
 نراها يف   - اليوم   - هذه احللق اليت افتقدناها وكادت أن متوت، ولكننا          كما أفصح عنها املعصوم     

لشيخ عبد اهللا بن بيه؛ حيث أنه يف درسه يعرض املسألة            جامعة امللك عبد العزيز، وعلى يد فضيلة ا        
ويعرض الشواهد واألدلة، وما يناسب تلك املسألة من الشواهد واألدلة، والقواطع، والرباهني حول              

 .هذه املسألة
إن لفضيلته اليد الطوىل يف اجلهاد األفغاين، وتقريب         :   أنا ال أريد أن أطيل، ولكن أقول        -

 أوالً  -الشكر، ولنا منه الشكر، وهللا      )  تبارك وتعاىل (لزعماء ااهدين؛ فله من اهللا      وجهات النظر بني ا   
 أن هذه الكلمات اليت قيلت يف فضيلته إمنا هي من باب            - علم اليقني    - الشكر؛ وأنا أعلم     -وأخرياً  

خذ بلبابه   علم اليقني أن هذه الكلمات لن تأ       - أيضاً يف نفس الوقت      -إنزال العلماء منازهلم، وأعلم     
أن يكون  )  تبارك وتعاىل ( وأرجو من اهللا     - إن شاء اهللا تبارك وتعاىل       -ولن يأخذ العجب به بفضيلته      

وأن تباركه املالئكة املسبحة بقدسه؛ سبحانك اللهم        )  تبارك وتعاىل (جملسنا هذا جملساً يباركه احلق       
 . وحبمدك واحلمد هللا رب العاملني



 ) )كلمة الدكتور أمحد األهدل(( 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد       -مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور أمحد األهدل        

 : فقال-العزيز 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد-
 حينما كنت رئيساً    -يخ   مهما قلت من عبارات ثناء هلذا الشيخ، فإين لن أويف حقه، فالش             -

 هو أكثر األعضاء الَّذين كانت تأتيهم خطابات موجهة من جامعات داخل اململكة             -لقسم الدراسات   
وخارج اململكة لإلشراف عليها؛ لقد تكلم اإلخوان عنه كالماً كله يف أمور الدنيا، ونسوا شيئاً واحداً                

فقادوا أنفسهم إىل طاعة اهللا، والشيخ      "  بأنفسهمإن الشيخ ممن ظفروا     :  "أال وهو كما قال أحد العارفني     
إنه حبر يف العلم باملقارنة بينه وبني علماء اليوم يف بالدنا ويف بالد العامل اإلسالمي، إمنا                :  كما قال الزمالء  
لو سألت أحداً منهم لرجع إىل كتاب أو إىل مسألة، أو إىل شيخ آخر، بينما هو حجة                 ..  هم دعاة للعلم  

باد إن  إنه من أزهد الزهاد ومن أكرب الع      :  ختالطي معه؛ ولو مسح يل أن أقول له هذه العبارة         يف الفتوى با  
صح يل القول؛ فهو يف بيته ال تراه إالَّ بني كتاب يقرؤه أو يسجد شاكراً هللا؛ أو ذاكراً ألنعمه؛ الشيخ                     

مع كبار العلماء يف اململكة؛ مل      كان من العلماء األوائل الَّذين نادوا بنظرية االعتدال يف الفقه اإلسالمي،            
 .يشأ أن تظهر هذه النظرية يف اتمع، ولكن ما زالت تتقدم ببطء

 اجلانب الَّذي جعلين أتكلم عنه، هو أنين عرفت الشيخ شاعراً وأديباً ومفكراً، وتكرمي الشيخ               -
 أيضاً  -العلم  األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، هو تكرمي لرجال األدب لرجال الفكر لرجال               

 . لرجال الدولة يف شخص الشيخ عبد اهللا بن بيه-
 حدث بيين وبني الشيخ موقف طريف، ذلك أنين أسأت إليه يف يوم من األيام، فقابل إساءيت                  -

بالعفو، مث قابل تلك اإلساءة بتواضع العلماء؛ أتيت إىل مكتبه وكنت يف تلك الفترة رئيساً للقسم،                  
أو باألحرى أعطيته هذه الورقة؛ فإذا مسح يل أن أقرأها لكي أمسعكم شعر             ..  ووضعت ورقة على مكتبه   

أستاذي :  الشيخ عبد اهللا بن بيه، ولتعلموا الفرق بني شعر تلميذه وشعره؛ أقول فيها بعد أن قلت له                 
 :الفاضل وشيخي اجلليل؛ أقول فيها وأعتذر منه عما حدث بيين وبينه

ــناين  ــوع ج ــطع يف رب ــمس تس والش
. 

الـــبدر يشـــرق دائمـــاً بكـــياين 
. 

حــىت بــدا القمــران ينخســفان   
                                                            . 

ــي   ــرى يف داخل ــد ج ــيئاً ق ــن ش لك
. 

ــزاين؟   ــكم أح ــتبني لشخص ــي تس ك
. 

ىـا عس ـول وم ـد أق ـاذا ق ـيا شيخ م   
. 

ــاين  ــا ويعـ ــغول ـ ــبال مشـ الـ
. 

ــؤادي     ــت ويف ف ــد رحل ــةفلق عل
. 



ــي ــنن علـ ــتفامـ ــوك اهلـ ان بعفـ
. 

و شـــيخي مـــنةفـــلكـــن يل يف ع 
. 

ــانِ  ــدى األزم ــى م ــنك عل الفضــل م
                  .                                           

  ــرفت ــد ع ــا ق ــراً أن ــاً متبح ك عامل
. 

ــجاين  ــل أش ــبل ال تط ــيخ فاق ــا ش ي
. 

ــذره   ــيب ع ــن حب ــبل م ــنت تق إن ك
. 

ــا  ــين ف ــذنب م ــيانِ وال ــل ب ق ك
. 

ــارم    ــت رب مك ــذرت فأن ــإذا ع ف
. 

ــانِ   ــدارج اإلحسـ ــي ملـ ال أرتقـ
. 

مـت شعورك ـد جرح ـن ق ـا أنا م  ـوأن 
. 

 ســكناكم تكــون أمــاين؟  فلعــل
                                                            . 

    ــكنتم ــنه س ــب م ــنكم يف القل لك
. 

ــاين   ــول لس ــا يق ــبق م ــل يس فالفع
. 

ــكم   اهللا  ــن لشخص ــم أك ــم ك  يعل
. 

ــتفاين  ــيب املـ ــر قلـ ــب يغمـ احلـ
. 

    فاصــفح إمــام اخلــري إين شــاعر
. 

ــناين     ــواه ب ــد ح ــع ق ــدم ودم ب
. 

 القصــيدة قــد كتــبت حــروفهاهــذي 
. 

 

 وألقيت القصيدة وذهبت إىل مكتيب ويف غمرة األوراق، ومل ميِض من الوقت غري مخس دقائق                -
 إذا بالشيخ يدخل مبتسماً علي ويعطيين هذه الورقة يرد علي فيها؛              - أو عشر دقائق باألحرى      -

 الفرق  ايكم لتدركوا قوة شعره الَّذي يفصح عن شخصيته؛ يقول فيها لترو            أحببت أن أقرأها عل   
 :الشاسع بيين وبينه

ــوان   ــزمان ودرة األكـ ــني الـ عـ
. 

ــدناين   ــنيب الع ــى ال ــه عل ــلى اإلل ص
. 

ــاين  ــريح يف أوطـ ــع التجـ أن أمسـ
                                                            . 

ــأننا    ــن ش ــن م ــرم مل يك ــلِّ املك خ
. 

ــوان    ــدة الرض ــاز وبل ــطر احلج ش
. 

ــتوجهاً     ــارماً م ــنها ص ــدوت ع فغ
. 

كانــوا مجــيعاً يف اهلــدى إخــواين   
. 

ــة   ــادة وأئمـ ــيها سـ ــيت فـ ألفـ
. 

وتفضـــلوا باملـــدح والعـــرفان  
. 

ــرماً   ــنة وتكـ ــوين مـ ــد قدمـ قـ
. 

ــان   ــل وذي إحس ــذي فض ــالً ل فض
                                                            . 

رىـن ي ـن أجدر م  ـقد كنت أحسبكم م    
. 

 ــنيب ــثل الـ ــنان مـ ــد عيـ  حممـ
. 

ــا رأت     ــام وم ــري األن ــى إىل خ تنم
. 

يف دوحـــة فيـــنانة األغصـــان  
. 

ــدت    ــا ورق ش ــيه اهللا م ــلَّى عل ص
. 

ــيدان  ــبة املـ ــي حلـ ــو الـ فهـ
. 

مـــن ذاك منبـــته ومغـــرس نـــبعه 
. 

يف جـــيد أهـــل العلـــم واإلميـــان
                                                            . 

ــنه واجـــب ومقـــدس  احلـــق مـ
. 

ــناين  ــحيح ج ــابت يف الص ــا أص مهم
. 

فجــــروحه معفــــوة وكلــــومه 
. 

ــالن  ــواين وال الكسـ ــف بالـ مل ألـ
. 

ــىت   ــا فـ ــن وده إن رام ودي يـ عـ
. 

ــنواين   ــوان يف عـ ــب لإلخـ واحلـ
. 

والعفـــو مـــين شـــيمة وخلـــيقة 
. 



ومـــودة يف الســـر واإلعـــالن  
                             .                                

ــة    ــويف بشاش ــل ال ــن اخل ــيب م حس
. 

جاهـــاً مـــن اخلـــالن واألقـــران
. 

ال املـــال أبغـــيه وال أنـــا ســـائل 
. 

ــتان  ــولة التهـ ــة موصـ ــن دميـ مـ
. 

فالشـــعر أهديـــه إلـــيكم درة   
. 

فاقـــبل حتيتـــنا مـــدى األزمـــان
. 

ــالنا     ــبل وص ــا ال رث ح  ــانعم ف
. 

 

  ))فاعيكلمة الدكتور حامد الر(( 
 األستاذ بكلية العلوم جامعة امللك عبد -مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حامد الرفاعي 

 : فقال-العزيز 
 ..والصالة والسالم على رسول اهللا.. احلمد هللا..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
  هذه السنة   ألخي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أن سن         - أوالً   - الشكر والتقدير    -

 أن أشرف يف هذه     - ثانياً   -احلسنة يف تكرمي وتوثيق مفاخر أعالمنا يف تارخينا املعاصر؛ ويسعدين             
 وتكرمياً باألخ احلبيب معايل الشيخ عبد اهللا        اًاألمسية الطيبة املباركة، أن أكون أحد املتحدثني احتفاء       

اسي البارع، الشخصية اإلسالمية    ولد الشيخ حمفوظ بن بيه، العامل اجلليل، السياسي املتمرس، الدبلوم          
 .كفاءة وممارسة يف ميادين احلياة.. املتكاملة
 كان يل شرف التعرف على معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه يف جملس أخينا الدكتور عبد اهللا                    -
منذ ثالثة عشر عاماً، وتوثقت الصلة وكانت لقاءات، وكانت مدارسات، وكانت           )  حفظه اهللا (نصيف  

ية وثقافية، ومشاركات ميدانية على الساحة األفغانيه، وعلى عداها من الساحات             مشاركات فكر 
 .با، ويف كثري من بلدان العامل العريب واإلسالمي والعامليواإلسالمية يف إفريقيا ويف أسيا ويف أور

 الشيخ عبد اهللا بن بيه يف هذه الدقائق الصغرية القليلة، جيد اإلنسان نفسه مضغوطاً كل                   -
معايل الشيخ عبد   :  غط أن يتحدث عن هذه املوسوعة يف هذه الدقائق اخلمس، ولكن أقول باختصار            الض

اهللا بن بيه العامل الَّذي يعيش زمانه، فهو يعيش حاضر أمته ومهوم هذا احلاضر، ولكن بإحاطة دقيقة                   
 الرؤى اليت ميكن    واعية ملاضيها التليد، مع نظرة متبصرة ملستقبلها كيف يكون هذا املستقبل؟ وما هي             

أن نورثها ألجيال أمتنا ليستهدوا الطريق يف حاضرهم ومستقبلهم؟ فهو الفقيه املتمكن من الفقه؛ ولكن               
 .هذا الفقيه عرفته متميزاً بشيء قلما أجده عند أقرانه وأمثاله من العلماء

لى إحاطة كبرية    الشيخ عبد اهللا بن بيه، رغم أنه حجة يف املذهب املالكي؛ إالَّ أنك تراه ع                 -
ودقيقة بكل مذاهب الفقه اإلسالمي؛ وإذا جلست معه تعاجل قضية من قضايا العامل اإلسالمي، ال تكاد                

 هلذه املصلحة من خالل     حتس أن هذا الرجل يتحدث مبذهبية، إنه ينحاز ملصلحة األمة، ويبحث عن حلٍّ            



 تارخينا املعاصر؛ ولألسف إن كثرياً من       تراثنا الفقهي املتكامل؛ وهذه القضية قلما جتدها عند عامل يف          
علمائنا حجزوا أنفسهم يف جدران مذهبيتهم، أو حىت يف جدران فرع مدرسي من فروع مذهبية، فكان                

 .هذا الشتات الَّذي ترون على الساحة اإلسالمية
) تعاىل( الشيخ عبد اهللا بن بيه بدبلوماسيته الرائعة وسياسته املتمرسة، كان دائماً بفضل اهللا                -

وقد رافقته يف كثري من األسفار، وشاركته مشاركة متواضعة يف كثري من املسامهات يف قضايا العامل                  
 .اإلسالمي، فكنت أراه الرجل الَّذي إذا حتدث أصغى إليه اجلميع، ألنه يتحدث من القلب إىل القلوب

-         حدثت األزمة السياسية بني السنغال وموريتانيا، فلم ي نحه إلقليميته      الشيخ   زعبد اهللا بن بي
وعشريته، بل احناز إلسالميته، وقدم الدراسات، وقدم املقترحات، وأهاب باملؤسسات، وانعقدت ندوة            

والتقى يف تلك الندوة علماء موريتانيا وعلماء       "  ة اإلخوة اإلسالمية  وند:  "كبرية يف غينيا حتت عنوان    
؛ مث حتدث الشيخ عبد اهللا بن بيه يف تلك اجللسة التارخيية            السنغال، ممثلني للرئيسني السنغايل واملوريتاين    

 شأن كثري من القضايا اهلامة؛ وكان ذلك اللقاء هو الرسالة           - لألسف   -اليت مل يتحدث عنها إعالمنا      
اليت تلقاها الرئيسان املوريتاين والسنغايل، ولتنتهي األزمة بشهور قليلة كادت أن تعصف بالبلدين، أو               

عصف بإفريقيا كلها، ألن كثرياً من اجلهات كانت تلعب بأوراقها، وتلعب باألسباب              كادت أن ت  
، أن  ..اإلقليمية والعرقية والطائفية يف ذلك الوقت؛ ولكن كان هلذا الشيخ؛ بتحرك هادئ متزن خملص             

أن  وألمثاله من العلماء أن أى أزمة كبرية، كادت           - بفضل اهللا تعاىل     -أى هذه األزمة، وكان له      
برفقة ..  يف أفغانستان كنت كذلك برفقته     .  تكون فتنة من الفنت اليت نواجهها يف تارخينا املعاصر          

متواضعة، وأؤكد على كلمة املتواضعة ألنين متدرب إىل جنبه وإىل جنب نشاطه، وقدراته، وكفاءاته؛               
فغانية، وكان   أن استفدت كثرياً، طرح طروحات كثرية على الساحة األ          - بفضل اهللا تعاىل     -وكان  

      يف نظرية   - أو بدأ فضيلة الشيخ وحنن إىل جانبه          - فبدأنا   كل مرة يقدم هلم أطروحة ونظرية وحال 
 طرح  - وبعد أن تعب وتعبنا إىل جانبه مضى          -التوحيد، ونظرية احتاد، ونظرية التنسيق؛ مث أخرياً         

عنده؛ ومع ذلك مل حنصل على شيء،       نظرية تنظيم اخلالفة، وهذه النظرية هلا تفصيالا، وهلا فلسفتها          
 .ألن هناك أسباباً تعرفوا مجيعاً، أو أن الوقت ال حيتمل إىل التفصيل فيها

 يف املرحلة األخرية طرحت يف موريتانيا قضية انتخابات رئاسة اجلمهورية، وجاءت وفود رمسية              -
 الرئاسة املوريتانية، ولكن    ووفود شعبية، تطلب من معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه أن يترشح ملنصب              

أنا ملوريتانيا،  :  الشيخ بطريقته ومبنهجيته احناز ملوريتانيا، ومل يقبل أبداً أن يدخل هذا املعترك، وقال              
وبالفعل مرت االنتخابات وبقي الشيخ عبد اهللا بن بيه ملوريتانيا، وبيته هو السفارة غري املعلنة                   

تانيا إالَّ ويزور بيت الشيخ، وال مير عامل وال مير وجيه إالَّ ويؤم              للموريتانيني، ال مير رجل مسئول مبوري     
 .بيت الشيخ، حىت أن كثرياً من الشخصيات األفريقية كان هذا شأا مع فضيلة الشيخ



 وكنت أمتىن أن يكون عندي وقت ألطرح بعض اجلوانب اليت ملستها واقتبستها وتعلمتها يف                -
 الَّذي كان يعتاد    -بطرفة صغرية يف إحدى أسفاري بصحبة الشيخ        مدرسة معايل الشيخ، وأختم حديثي      

 فكنا يف الدرجة األوىل،     -أن يسافر بدون استعداد متميز للسفر، وحيتذي يف قدميه الزحافة املوريتانية            
رمسي واجلهات  الوأثناء نزول الطائرة يبدو أن هذه الزحافة انزلقت فدخلت حتت املقاعد، والوفد               

 رآين والدكتور عبد اهللا نصيف أحبث حتت املقاعد، فقال عم تبحث؟ فقلت له حذاء                 الرمسية تنتظر؛ 
 فبدأ يبحث حتت    - وهو اجلوال املتمرس يف البحث       -الشيخ؛ الدكتور عبد اهللا وضع الشنطة من يده         

حنىن املقاعد، فوجد الزحافة قد انزلقت إىل آخر مقعد، فانتزع احلذاء تكرمياً للشيخ عبد اهللا بن بيه وا                 
عفواً :  معايل الدكتور عبد اهللا نصيف حتت قدم الشيخ فوضع احلذاء؛ فقال الشيخ عبد اهللا بن بيه                 

إنه يشرفين أن أكون خادماً      :  بقوله)  حفظه اهللا (أستغفر اهللا، فريد معايل الدكتور عبد اهللا نصيف           
 .وأنت على رأس هؤالء العلماء.. للعلماء

 

تاً أكثر ألحتدث عن الكثري الكثري؛ والسالم عليكم         قْى و طَع شكراً لكم، وكنت أمتىن أن أُ       -
 . ورمحة اهللا

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 األستاذ جبامعة امللك عبد -مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن فراج القحطاين          

 : فقال-العزيز، وهي الكلمة اخلتامية 
 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 

 .. ورمحة اهللا وبركاته- أيها احلاضرون - السالم عليكم -
 

إنين :   كم أنا سعيد هذه الليلة أن أكون يف الركب مع احملتفني بالشيخ عبد اهللا بن بيه، وأقول                 -
أعطاه درجة فوق العلم وهي     )  سبحانه وتعاىل (حمظوظ هذه الليلة وهو حمظوظ ثالث مرات، ألن اهللا           

 على اجتالب العلم واجلثي على      - ثالثة   - تليها وهي املوهبة، مث وطن نفسه         احلكمة، مث أعطاه اليت   
 وهي ليست ورقة مكتوبة، وإمنا شهادة مشافهة، مبثل         - كما مسعتم    -الركب، حىت نال شهادته العالية      

ما كان يشافه به آخذ احلديث؛ فكان ال يكتفي بأن يقرأه يف كتاب، وإمنا يرحل إىل الشيخ ليستمع منه                   
 إالَّ النص   حلديث مرسالً ومتواتراً بالرواية؛ وكنت أظن أنه ال يوجد نص شفهي مسع حىت رسول اهللا                ا

القرآين، فإذا يب أكتشف أن احلديث الشريف وصل إلينا مشافهة بالرواية وليس بالكتابة؛ وهذا هو ما                
 .كان يفعله الشيخ عبد اهللا بن بيه



ا نبعان من الداخل، مث حصن نفسه بأخذ العلم؛ وكنت           رجل أعطاه اهللا احلكمة واملوهبة ومه      -
أعجب هلذا الرجل ألنه ال حيفظ املعلومة وإمنا حيسن توظيفها، ولعل الدكتور حامد جاء على قضية                  

 .أسباب االختالف، وكيف كان لشيخنا موقف من ذلك
 -اك   آنذ - قبل عشر سنوات خلت، كنت وكيالً لكلية اآلداب، وذهبت إىل مدير اجلامعة               -

الدكتور عبد اهللا نصيف، وكان بشخصيته وهدوئه يطرح القضية تقرب تبعد عن اهلزل وال تالمس                 
من :  إن رجالً قادماً من موريتانيا سنتعاقد معه؛ قلت       :  اجلد، فينتزع منك اإلجابة بأسهل ما يكون؛ فقال       

كان :   عن سريته، فقال   ع ذا االسم؛ أخربين   الشيخ عبد اهللا بن بيه؛ وكان أول مرة أمس         :  هو؟ قال 
أال تعتقد يا دكتور عبد اهللا أن مكوث الرجل يف دهاليز اإلدارة ويف             :  وزيراً؛ فقلت ببساطيت وصراحيت   

 :األوراق الرمسية، تبعده عن فصاحة الكتاب والتعمق يف بطون الكتب؟ وتذكرت محاقيت وقول الشاعر
وال تذمـــنهجـــريب مـــن غـــري ت

. 

 امـــرأ حـــىت جتـــربهال متـــدحن 
. 

 

 وإمنا أردت أن خنتار ألبنائنا الرجل الكفء، وعدو         - آنذاك   - ولكن ال أريد أن أمدح أو أذم         -
 .اإلنسان اجلهل بالشيء فكنت أجهل ذلك

 

ات قليلة وإذا بالرجل يقدم إيلَّ يف        فقال أنا أعرف الرجل؛ فقلت أنت الَّذي تعرفه؟ وبعد ساع          -
مكتيب عريب السحنة بثياب نقلتين إىل قرون بعيدة؛ هذا الرجل العريب مشمت فيه أجدادنا وأجداد                  
أجدادنا، وعلماءنا األوائل؛ وتذكرت حينما قال األستاذ عبد اهللا نور، حينما كنا جنثو على الركب                 

تانيون مخسة عشر جزءاً؛ كنا نأخذها بالتهجي، يقرؤون املنت         ونقرأ القاعدة البغدادية، اليت حفظها املوري     
 .مث احلاشية مث التوريكة

 

إنه يف وطنه، غري أنه ما زال       :   وجاء إىل قسم الدراسات اإلسالمية رجالً يصح يل أن أقول عنه           -
 حيتاج إىل جس نبضه، وقسم الدراسات اإلسالمية واألقسام العلمية تضع لقاءات ودوريات ومناقشات            

ازددت شوقاً ألن أسرب أغوار     ..   وإذا بالرجل يف حماضرة يقول، فيلتهم كل شيء؛ قلت سبحان اهللا           -
                ومية، والبالغة هذا الرجل، ليس يف الفقه املالكي، بل يف اللغة، يف متون اللغة، ألفية ابن مالك، اآلجر .

 .يزة احلقيقيةفوجدته مل يكن حافظاً فقط وإمنا حيسن مىت يوظف املعلومة؛ وهذه هي امل
 

 مث رأيته بعد سنتني يف حماضرة املسلم رجاء جارودي، فجاء املترجم وأصبح يترجم ترمجة                 -
        امسح يل ألنين   :  ة، ويستأذن املترجم ويقول له    سطحية، وإذا بالشيخ يقوم من مقعده مسرعاً ويعلو املنص

وىل الترمجة وكأنه يقول للدكتور     ال أريد أن أترجم، وإمنا أريد أن أصل إىل أغوار فكر الرجل؛ فأخذ يت             
 .أنا الَّذي أنقل فكرك من لغتك األصلية إىل اللغة العربية: رجاء جارودي



 هذا هو عبد اهللا بن بيه، مث قبل شهر وهو يشتغل على موضوع، قد ال أقول يفجر فيه قضية،                    -
 أو  - شاء اهللا     إن -وإمنا يضع خصومة بني علماء اللغة والفقهاء؛ وهذه ستكون موضوع حماضرة              

 .كتاب
 أشم فيه    ال أريد أن أطيل عليكم، فأنا سعيد هذه الليلة بأن أمثل أمامكم ألتكلم عن رجلٍ                -

 . رائحتنا، وأجد فيه أرومتنا، فبارك اهللا فيه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور عبد ا بن بيه(( 
 الشيخ عبد اهللا بن بيه      - عالمة العلم وخادم اإلسالم      -ضيف االثنينية   مث أعطيت الكلمة ل   

 :فقال
والصالة والسالم  ..  واحلمد هللا على ما ستر    ..  احلمد هللا على ما أظهر    ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 .وعلى آله وصحبه.. على سيدنا حممد
 - مجيعاً   -شكراً لكم     :ساطةفال أعرف من أين أبدأ؟ فسأقول بب      ..   إخواين غمرمتوين بالثناء   -

كل بامسه وصاحل ومسه؛ إذا مسحتم يل سأتوجه إىل أخينا الشيخ عبد املقصود خوجه، ألضيف شهادة إىل                 
 وقوالً على قول، ميكن حقيقة أن يقول املرء مع أيب           - إذا صح هذا اجلمع      -شهادات، وثناء إىل إثنيه     

 :متام
ــذواهب  ــور ال ــنه يف العص ــك م ِحياض

. 

رتـا ق ـاه م ـر أفن ـفلو كان يفىن الشع    
. 

ــحائب   ــبت بس ــنه أعق ــحائب م س
                                                            . 

ــت   ــول إذا انقض ــوب العق ــنه ص ولك
. 

 

 -ما هو اجلودي؟ الشيخ الصابوين خبري ذه األشياء؛ وأنا          ..   سأحكي قصة أنتم هنا كاجلودي     -
 أعتذر ألنين أتكلم أمام هؤالء القوم، رغم ما أوصلوين إليه من اإلطراء، وسأحتدث عن ذلك                 -حقيقة  
 .بعد قليل
 واختلف  واستوت على اجلودي  :  ورد يف القرآن الكرمي   سأقول  ..  هو جبل :   اجلودي -

إن اجلبال أوحى اهللا إليها أن سفينة       :  يقول جماهد ..  العلماء هل هو جبل بعينه أو هو كل جبل؟ القصة         
نوح سترسو على أحدها، فتشاخمت اجلبال وتطاولت لتنجو من الغرق؛ وحىت ال تطفو السفينة عليها،                

 .رفعه اهللا)  وعالجلّ( فنجاه اهللا من الغرق وهكذا كل من تواضع هللا أما اجلودي فتطامن للسفينة
 تلك قصة اجلودي قد تكون صحيحة وقد ال تكون كذلك؛ ولكن الصحيح هو احلديث الَّذي                -

ما نقصت صدقة من مال وما ازداد عبد بعفو إالَّ عيسى، وما تواضع             ":   قال أن النيب   :  يرويه مسلم 
 . "اهللاأحد هللا إالَّ رفعه 



ي خادم  مأنتم يف هذا البلد متواضعون مجيعاً؛ ملك اململكة العربية السعودية س            :   إخواين -
احلرمني ليس شاهنشاه، وقد كان ميكن أن يتسمى بتلك األمساء؛ وجهاء هذا البلد ورجاله يستقبلون                

 .العلماء ويتواضعون هلم؛ أرجو أن يكون ذلك سبباً لنجاتكم من كل غرق
مشائل ..   هي إن الوفاء والسماحة والرب   :  ال أجد الكلمات، فسأقول   :  شيخ عبد املقصود   أخي ال  -

 :حممودة، ولقد تكون أوىل من ممدوح امرئ القيس، وامرؤ القيس ال ميدح كثرياً وإمنا قال هذه األبيات
ومـن خالــه ومـن يــزيد ومـن حشــر   

. 

ــيه مش    ــن أب ــيه م ــب ف ــلوحتس ائ
. 

ونائـــل ذا إذا نـــاداه ويـــا مســـر
                                                            . 

ــاء ذا    ــر ذا ووفـ ــة ذا وبـ مساحـ
. 

 

احلميدة جعلتين أقبل وأنزل على طلبكم، بعد أن اعتذرت وتعذرت وتعثرت،             هذه الصفات    -
 .ليس رداً للكرامة وإمنا ألسباب هي عندي مقنعة

هو أن  :  ال أجد يف نفسي استحقاقاً ألن أكرم؛ والسبب الثاين        ..  إين ال أستحق  :   السبب األول  -
بس مالبس الشهرة يف وقت من      ال أقول من اكتوى بنريان الشهرة يف وقت من األوقات، ولكن من ل             

 - ال أقارن نفسي بكلينتون      -يف أن يعيش مع خصوصيته؛ قبل أيام        ..  األوقات، جيد لذة يف اخلصوصية    
قبل أيام يقال إنه كان يدخن فالحظوا عليه ذلك، فكان متأسفاً جداً ألنه خرج من خصوصيته هذا                   

رياً، وأذكر منها قصة واحدة، وسأعفيكم      الرئيس؛ أنا أحفظ من هذه القصص اليت تتعلق باخلصوصية كث         
 .من السياسة يف املداخالت

 لس الوزراء، وما كان من الرئيس إالَّ أن          - قد تكون خفيفة     - جئت ذات مرة مبالبس      -
بية؛ وأحد  وأرسل تعميماً ألعضاء احلكومة، يطلب منهم أن يأتوا مبالبس رمسية اليت هي املالبس األور              

ب فالن الَّذي جاء مبالبس النوم؛ إن اإلنسان إذا كان منظوراً إليه فإنه جيد                هذا بسب :  الوزراء قال 
صعوبة يف احلياة، وهو حيتاج أن يعيش يف خصوصيته، أن يعيش يف خاصة نفسه يف اخلويصة؛ هذه                    
حقيقة السبب الثاين، أما السبب الثالث فهو سبب صحي، حيث أسكن مشروع األمري فواز وهو بعيد                

هذه هي األسباب، ولكن نزلت ألن      .  والسمر قد ينال من قويت ومن قواي يف سين هذه         جداً، والسهر   
 :مشائل الرجل طلبت، وقد يسأل اإلنسان وهو يعطي

ــائله  ــت س ــذي أن ــيه الَّ ــك تعط كأن
. 

ــتهلالً   ــته مـ ــا جئـ ــراه إذا مـ تـ
. 

 عن معاجليت للقرارات الفقهية اليت تصدر       - إذا شئتم    -فسأقدم حتية وسأحتدث بعد ذلك      هلذا   
 إذا شئتم   -كيف تعاجل؟ وسأقول بعد ذلك كلمة أخرى عن موريتانيا وأدا وثقافتها             ..  عن اامع 

 وسأعفيكم من السياسة وأقول مع األدب املوريتاين، وهو موجود اآلن يف املدينة املنورة،                 -ذلك  
 :وبقيت له سنتان عن املئة ويف غاية ضعفه، ولكنه ما زال إىل اآلن يقول الشعر أقول معه



وارم هلــا احلــبل علــى الغــارب   
. 

خــــلِّ السياســــة إىل جانــــب 
. 

كــن ثالــث املغلــوب والغالــب   
                                                            . 

ــباً  ــوباً وال غالــ ال تــــك مغلــ
. 

 

سأحاول أن تكون شبه شعر، لقد فضحنا أخونا الدكتور أمحد األهدل حينما قرأ شعراً              ..   حتية -
 :اً هنا أمامكم، وأنا لست شاعراً ولكين أفهم الشعريف املزاح وليس شعراً جاد

ــباء   ــبة وخـ ــاد قـ ــىن زيـ فمغـ
. 

ه الشـــعراُءأســـوق عكـــاظ أمـــ 
. 

تداعـــى بـــه الســـمار واألدبـــاء
                  .                                           

ــرمك    ــن آل ب ــور م ــربع املعم أم امل
. 

وأوجـــز إبـــداعاً بـــه احلكمـــاء
. 

تســاجل فــيه القائلــون فأطنــبوا    
. 

اء والفقهـــاء؟تـــبارى بـــه القـــر
. 

ــك   ــول مال ــن ح ــراء م ــة الغ أم احللق
. 

ــباء وأنـــت بـــه والنخـــبة النجـ
. 

هـر رياض ـي وخض ـرك السام ـأجل قص  
. 

 عــاله عــالء مالــي )١(أيب عمــرو
                                                            . 

ــيخِ    ــمعي وشـ ــرنا باألصـ ِهيذكـ
. 

ــرو  ــه ف ــن لف ــاء)٤(وم ــا وكس  )٥(
. 

رواـني أبص ـبالعراق  )٣(شـ وخف )٢(وعمرو 
. 

يــرومون مقصــوداً ســناه ســناء   
. 

ــده األىل   ــيمون يقص ــرك امل ــا قص وه
. 

وشـــعر وأكـــل مشـــتهى وثـــناء
. 

ــرية     ــه وس ــهود فق ــك املش مبجلس
. 

جـــزاؤك ذكـــر طـــيب ودعـــاء
                                                            . 

ــا    ــام فإمن ــني األن ــالً ب ــش مفض فع
. 

 

 وثناء على االثنينية، وهو قول على قول؛ ففي هذه           - وكما قلت    -هذه مسامهة يف الثناء     
 .بلة العلماء والشعراء واألدباءاالثنينية من بني األثانني الكثرية، اليت هي ِق

ذه اامع هي    سيكون عن كيفية معاجلة املسائل يف اامع الفقهية؟ ه         - كما قلت    - حديثي   -
جمامع أنشئت حديثاً، وبعضها متفرع من منظمة املؤمتر اإلسالمي وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة               
املؤمتر اإلسالمي، وبعضها تابع لرابطة العامل اإلسالمي وامع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي؛ هذه              

امل وصيغ التبادل يف العامل الَّذي نعيشه ختتلف كثرياً عما          اامع أنشئت ملعاجلة القضايا املعاصرة، فالتع     
 .كانت عليه يف العصر القدمي؛ ولذلك البد من معاجلة جديدة هلذه القضايا

                                           
 .ن عمار التميميأيب عمرو بن العالء هو زبان ب )١(
 .عمرو هو سيبويه و امسه عمرو بن عثمان بن قنرب )٢(
سعيد بن مسعدة وأما      ايد وأما األوسط فهو     احلميد بن عبد    خفش أي األخفش األكرب واألوسط واألصغر فأما األكرب فهو عبد            )٣(

 .األصغر فهو علي بن سليمان
 .فرو أي الفراء وهو حيىي بن زياد )٤(
 .ي الكسائي وهو علي بن محزةكساء أ )٥(



 ترد هذه املسائل على اامع الفقهية، فتسلك سبيالً قد يطول أو يقصر، طبقاً لطبيعة املسألة                 -
هي مرحلة التشخيص، واملرحلة الثانية هي      :  املرحلة األوىل :  نياملعروضة؛ أمام امع متر مبرحلتني أساسيت     

 .مرحلة املعاجلة الفقهية
 مرحلة التشخيص مرحلة أساسية، فكثري من الفقهاء ال يعلمون وال يعرفون البيئة اليت ولدت               -

ا إجيار  بومسائل اقتصادية اإلجيار املنتهي بالتمليك، هذه مسألة وردت يف أور          :  فيها هذه املسائل؛ مثالً   
 بتمليك؛ فصاحب هذا العقد يؤجر باسم اإلجيار ولكنه يف احلقيقة هو بيع؛ لذلك مساه بعض الفقهاء                 منتٍه

 .القانونيني باإلجيار السائر للبيع
-   قَ فالفقيه عندما تدإىل التعرف على بيئة هذا العقد،       - أوالً   - إليه هذه القضية؛ فإنه حيتاج       م 

وكيف ولد؟ وكيف تطور؟ مبعىن أنه عليه أن يدرس األوضاع           ..   هذا العقد  على البيئة اليت ولد فيها    
القانونية والتطور التارخيي هلذا العقد، ليصل إىل حقيقته وإىل تكييفه تكييفاً صحيحاً ليحكم عليه؛                 
واحلكم على شيء فرع عن تصوره، ومن أجل ذلك فهو مضطر إىل الرجوع إىل بطون كتب القانون،                  

اء القانون؛ للتعرف على هذا العقد ال بد أن يرجع إليه وحيلله إىل عناصره األوىل، حىت                وإىل أقوال فقه  
 .يصدر عليه حكماً؛ ألن احلكم على شيء هو فرع عن تصوره

أن املوت هو موت القلب،     :   كمسألة موت جزء الدماغ، الفقيه تلقى      - مثالً   - مسائل طبية    -
ويلة، واستماع إىل األطباء ليصل يف النهاية إىل أن موت          ولكن القلب ما زال ينبض حيتاج إىل دراسة ط        

 .كموت القلب، وأن القلب قد ينبض والشخص ميت.. الدماغ هي موتة أخرى
 هذه أمثلة على املسائل اليت يعاجلها الفقيه، واليت تبدأ مبرحلة التشخيص، وهذه املرحلة قد                 -

الَّذي يقدمه له رجال االقتصاد أو رجال        تطول وقد تقصر، ألن الفقيه قد ال يفهم أبداً التشخيص            
، ألن معلوماته اليت تلقاها كلها ال توافق العناصر اليت تقدم إليه؛ فمرحلة                ..القانون، أو األطباء  

التشخيص هي مرحلة هامة جداً يف إصدار القرارات لتكون صحيحة وسليمة، ولذلك فإن كثرياً من                
قهي أو بني جممع وجممع آخر، ترجع إىل مرحلة التشخيص،          اخلالف الَّذي ينشأ بني العلماء يف جممع ف       

ألن بعض العلماء مل يستوعب هذه املرحلة استيعاباً كافياً، وبالتايل أصدر حكماً على شيء ال يعرفه وال                 
 .حييط به علماً

 

 هذه املرحلة هي مرحلة هامة جداً، ولذلك يف هذه املسائل احتجنا إىل دراسات ومناقشات                -
االختصاصيني وبني العلماء، وبني الفقهاء؛ لنصل يف النهاية إىل تكييف العقد أو تكييف               كثيفة بني   

احلادثة، أو تكييف الواقعة وتشخيصها؛ حىت نستطيع أن نعاجلها فقهياً، ألنه قبل هذا التكييف ال                  
 .نستطيع معاجلتها فقهياً؛ هذه هي املرحلة األوىل



ية؛ الفقيه يضع أمامه الواقعة عقداً أو واقعة، أو حادثة             املرحلة الثانية تبدأ باملعاجلة الفقه      -
لعناصرها اليت تلقاها من الفئة اليت طرحت املوضوع، فهو إما جيدها منصوصة يف كتاب وسنة، ونادراً                 

 أنه ال جيدها حينئذ إالَّ بعد أن مير جبملة          - يف الغالب    -ما جيدها منصوصة، ألا حادثة جديدة؛ وبالتايل        
هل يوجد أصل مثمن معني، كما يقول       ..  ل حسب ترتيب األدلة؛ فأوالً ينظر مييناً ويساراً        من املراح 

؟ هل هذه املسألة هلا أصل      "إن القياس ال يقع إالَّ إىل شيء معني له امسه          :  "مشس الدين السمرقندي  
ة لريدها إىل هذا األصل وليقيسها عليه؟ وهل شروط القياس متوفرة لوجود حكم وأصل، وبوجود عل               

جامعة؟ فإذا توفرت هذه الشروط وزالت املوانع، حبيث ال يكون األصل خمصوصاً حبكم، وال يكون                
 قد تكون املسألة جديدة متاماً وال يوجد هلا         - وال أطيل عليكم بالتعريفات املختلفة       -األصل منقوضاً   

 كما هو   -صاحل املرسلة   الفقيه سريجع إىل املصاحل املرسلة؛ وامل     :  مثيل حىت تقاس عليه، يف هذه احلالة      
 هي نتاج مالكي؛ املالكية هم القائلون ذه املصاحل بقوة، وإن كان الفقهاء اآلخرون عملوا               -معروف  

ا دون أن يعترفوا بأم قالوا ا، ألم يعملون باملناسبة املطلقة اليت ليست مقيدة، بدون ذكر مناسبة                  
 .حل املرسلةخاصة، بدون ذكر اعتبار؛ وهذا هو مبدأ املصا

ئٍذ فإن الفقيه يلجأ إىل املصاحل املرسلة، فإن عليه أن يقوم بضبط كامل ملسار قضيته، حبيث                ن حي -
 إىل أن هذه القضية مندرجة يف مقصد من         - ثانياً   -يطمئن أنه ال يوجد نص يف النازلة، وحيث يطمئن          

لي؛ وهذه املقاصد هي اليت تقوم      املقصد الضروري، واملقصد احلاج، واملقصد التكمي     :  املقاصد الثالثة 
إن املصاحل املرسلة ال بد أن تكون يف         :  عندما يقول ..  عليها الشريعة، وخصوصاً املقصد الضروري    

 .خدمة املقصد الضروري فقط، وال ميكن أن نتوسع ا خلدمة املقاصد األخرى
) رضي اهللا عنه  (صديق   املصاحل املرسلة يف أصلها هي متفاوتة تفاوتاً كامالً، كتفاوت تعيني ال            -

لعمر، وهدم جدار البيت الَّذي يضايق املسجد املضايق للطريق؛ كل هذا يدخل يف املصاحل املرسلة اليت                
اختص ا املالكية وكان يعمل ا الصحابة؛ ولكن ترون مدى التباين بني األفراد اليت تدخل يف جنس                  

 يتناول القضية تناوالً صحيحاً، ألن املصاحل املرسلة ال         املصاحل املرسلة، فعلى الفقيه أن يكون دقيقاً، وأن       
أي يف املنطقة العفو؛ إذا وجد نص صريح حيكم بالتحرمي أو باإلباحة، فإن              ..  شأن هلا إالَّ يف الفراغ    

 .املصاحل املرسلة ال شأن هلا ذا، وهلذا فإن على الفقيه أن يكون بصرياً جداً بالتعامل مع هذه املرحلة
 املناسب املرسل، وهو الَّذي تقوم عليه املصاحل املرسلة، فحينئٍذ ينشأ            - أيضاً   -د   قد ال جي   -

من :  " هو نتاج حنفي أيضاً، حىت أن الشافعي قال          - كما نعرف    -االستحسان، واالستحسان   
والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأمحد، قالوا باالستحسان، مع تفاوت كبري بني           "  استحسن فقد شرع  

فيما يتعلق باالستحسان؛ فقد عرفوه بأنه العدول باملسألة عن نظائرها لدليل أقوى، وهذا               مفاهيمهم  



املضمون ال خيتلف فيه معهم الشافعي، ولكنه ميتنع من تسميته استحساناً، وإن كان الشافعي وقع منه                 
 .كلمة استحسن يف ثالثني درمهاً للمتعة يف متعة النساء

يدل على عبقرية الفقيه، وعلى كفاءته يف التعامل مع           االستحسان هو جمال خصب جداً،        -
 من نص، يرد النص عاماً، فيستثين الفقيه من هذا          اًالقضايا املتجددة؛ ألن االستحسان قد يكون استثناء      

 على عرف، وهذا أمر يف غاية األمهية؛ مثال ذلك ما وقع يف امع               اً على مصلحة أو بناء    اًالنص بناء 
 ا عقد االستصناع؛ قلنا باجلواز من باب االستحسان؛ ما هو عقد االستصناع؟الفقهي مما قدم إلين

 أنت قد تشتري أو قد تطلب من مصنع أن يصنع لك كذا من اآلالت، جيش مثالً يطلب                    -
واألصل ..  فالثمن والزمن غائبان  ..  صناعة دبابات أو يطلب مالبس عسكرية، هو ال يدفع الثمن اآلن          

   والسلم الَّذي أجازه يدفع     "ال تبع ما ليس عندك    ":   يقول )ى اهللا عليه وسلم   صلّ(  والنهاية ال جيوز؛ النيب 
 من البيع باألجل؛ استثنينا هذه املسألة       - أيضاً   -فيه الثمن مقدماً؛ إذن هذا ليس من السلم، وليس           

بيعة  على االستحسان الَّذي هو استثناء ملصلحة أو استثناء لعرف، بناء على بيعة كانت تسمى                  اًبناء
رمحه اهللا  (تشتري من عنده حىت ينتهي الشهر؛ ومالك         ..  املدينة، أن تشتري من دائم العمل كخباز       

 .إا بيعة وليمة: قال ذه البيعة وقال) تعاىل
 إذن االستحسان قد يوفر جماالً واسعاً للفقهاء للتعامل مع القضايا املتجددة، فهو استثناء                 -

ضع للمقصد؛ مبعىن أنك ستستثنيه من هذا النص، ولكن يف نفس             ولكنه استثناء دقيق، البد أن خي      
: الوقت تنظر إىل مقصد عام لتتعامل مع النص من خالل املقصد؛ مثل ذلك ما قاله مالك وأبو حنيفة                  

مع أن  ".  من أن الشرفاء إذا كانوا فقراء ومل جيدوا من بيت املال ما يكفيهم، فإن الصدقة تدفع هلم                  "
ال حيل حملمد وال آلل حممد منها شيء":  يقول)ليه وسلمى اهللا عصلّ( النيب". 

إن احملافظة  :   كيف استثنوا من هذا النص؟ كيف خصصوا هذا اآلن؟ خصصوه مبقصد وقالوا             -
أصل الشريعة؛ احملافظة على سد خلتهم، أو للمحافظة على سد خلة غريهم؛ وبالتايل نبيح هلم من هذا                  

 . على مقصد عاماًالنص اخلاص بناء
 فاالستحسان هو تعامل بني النص اخلاص واملقصد العام؛ وحني حيسن الفقيه هذا التعامل، فإنه               -

 يتماثل القرار للخروج، أو يولد قرار امع الَّذي         قد جيد حلوالً لكثري من املشاكل اليت تعترضه؛ حينئذٍ        
ج القرار حبيثيات سليمة    جيب أن مير مبجموع هذه املراحل، أن يغربل لينتهي إىل غربلة صحيحة، وليخر            

 .ميكن أن يواجه ا الناس
 إخواين تكلمت عن هذا باختصار شديد ولكنه موضوع مهم، ومعاجليت ملسائل اخلالف                -

، دائماً أحاول أن أطبق هذه املنهجية يف        ..وتوضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل معامالت األموال       
 .تعاملي مع القضايا، وقد ال أجنح يف تطبيقها



 ابن خلدون وضع مقدمته، وهي مقدمة جيدة جداً يف التعامل مع التاريخ، إالَّ أنه يف كتاب                   -
سرداً تارخيياً، بينما هو وعد يف      ..  العرب مل يطبق هذه املنهجية؛ ففي كتاب العرب وجدنا منهجية أخرى           

أقول هذا رمبا، ولكن    املقدمة بتحليل تارخيي، ولكن هذا التحليل مل يولد يف كتاب العرب؛ إذن أنا قد                
 أن أبلغه وأوصله إىل أولئك الَّذين قد يطبقونه؛ هذا باختصار شديد، فإذا               - على األقل    -أحاول  

 .كانت هناك أسئلة، فأنا مستعد لإلجابة عليها يف هذا املوضوع أو غريه
بالد شنقيط،  ، موريتانيا كانت معروفة يف املشرق ب      .. فيما يتعلق مبوريتانيا والثقافة املوريتانية     -

 هجرية، حينما افتتح حفيد عروة ما بني         ١١٥وهذه البالد دخلها اإلسالم على وجه التحديد سنة          
ولكن "  فتوح البلدان :  "سوس والسودان، وهو موقع موريتانيا احلايل؛ كما يقوله البالذري يف كتابه           

.. ياة حىت القرن اخلامس اهلجري    الدين استمر ديناً قبلياً؛ القبائل تطوع الدين لرتعتها ولطريقتها يف احل          
 - كما يقول أخونا أبو فيصل        -بداية القرن اخلامس اهلجري، حني حتالف السلطان وأهل الربهان           

حتالف أمري من القبائل اليت ينتمي إليها من املرابطني مع الفقيه عبد اهللا بن ياسني الفاصويل، الَّذي جاء                   
يت بعد أن سافر األمري إىل احلج واصطحب معه هذا الفقيه،            من املغرب هلذا القرار؛ طلبوا منه أن يأ        

ة، وبدأ اجلهاد يف هذه املرحلة، بدأ اجلهاد وتوحد املغرب           بدأت دولة قائمة على الكتاب والسن      وحينئٍذ
 وانتشر العلم يف ربوع موريتانيا، إالَّ أا        - يف تلك املرحلة     -وموريتانيا واألندلس حتت حكم املرابطني      

بعد مئة عام تقريباً، فرجعت القبائل بإماراا وتقاليدها اليت جتعل           ..  إىل سريا األوىل بعد فترة    عادت  
 .، ال يتجاوزها كثرياً- أو يف زاوية معينة -اإلسالم يف حجم معني 

ام ناصر  ـ واستمر هذا الشأن حىت القرن احلادي عشر، حني قامت حماولة من طرف اإلم               -
 فجاهد القبائل وفتح أجزاء كبرية من السنغال، ووىل         -بائل يف غرب البالد      وهو من تلك الق    -الدين  

عليها بعض األمراء، وجاهد القبائل، ودامت حربه معهم سجاالً؛ ولكن القبائل العربية غلبت وتغلبت،              
 .وسلكت إىل سريا األوىل يف التناحر إىل فترة متأخرة جداً

، كان يؤدب الشعراء إذا قالوا غزالً؛ شاعر قال بيتني          هذا اإلمام ناصر الدين   ..   يف هذا الوقت   -
ولكنهم انتقموا منه بعد ذلك فقالوا كثرياً من الشعر الَّذي يتضمن الغزل ويتضمن              :  من الغزل أدبه  

البكاء على األطالل، وكانت أشعارهم تتضمن مالمح ومعامل القصيدة النجدية، يركب الناقة أو اجلمل              
لعاذلة ويندد ا، يشهر بغراب البني، وإن كان الغراب ال دخل له بانتقال الناس           ليصل إىل حمبوبته؛ يذم ا    

 اً وضياء اًمن مكان إىل مكان، يصل إىل املمدوح فيصفه بأنه كاألسد الغضنفر وكالبحر، أو كالبدر سناء              
 ..إىل آخر املعاين اليت تعرفوا مجيعاً

عليه رضوان  (اين، بعد أن ذهب ذلك اإلمام        هذه كانت حالة القصيد املوريتاين والشعر املوريت       -
ى اهللا  صلّ(مات شهيداً يف املعارك الَّذي كان شديداً جداً ضد الغزل، مع أن الغزل ثبت أن النيب                  )  اهللا



 أنشدت بني   )ى اهللا عليه وسلم   صلّ(   أو كما روي عن البيهقي يف السنن الكربى أن النيب          )عليه وسلم 
 :كر فيها عن سعاديديه قصيدة كعب، وتعرفون ما ذ

ــبول  ــق خمـ ــرها مل يلـ ــيم إثـ متـ
. 

ــبول   ــيوم مت ــيب ال ــعاد فقل ــت س بان
. 

ــول إ ــرف مكح ــيض الط ــن غض الَّ أغ
                                          .                   

ــنوا   ــبني إذ ظع ــداة ال ــعاد غ ــا س وم
. 

ــول   ــنها وال ط ــر م ــتكى قص ال يش
. 

هـــيفاء مقـــبلة عجـــزاء مدبـــرة 
. 

 

ى اهللا عليه   صلّ(ك فال غزل؛ ومع ذلك فلم ينهه النيب         أعتقد أن هذا هو الغزل، إن مل يكن كذل        
 . وحىت بعض أكابر الصحابة)وسلم

جاء )  رضي اهللا عنه  (النعمان بن بشري    .   أقول هذا الكالم حىت نستفيد بأنه ال بأس من ذلك           -
يوماً إىل قوم، وكان رجالً ينشدهم قصيدة لقيس بن اخلطيم، وتكلم يف هذه القصيدة عن أمه عمرة،                  

ال متسكوا؛ فقـال بعضهم    :  قال هلم ..  نعمان بن بشري صحايب وابن صحايب، فأمسك القوم ملا دخل         ال
 :ماذا قال؟ قال: هذه قصيدة لقيس بن اخلطيم؛ قال

ــا  ــيب أرداــ ــح بالطــ تنضــ
. 

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـاء 
. 

 

 .أنشدوا القصيدة.. ال بأس ذا: النعمانفقال 
ذه األمور  .  كانوا يتساحمون يف الشعر، وال بأس عندهم      )  رضوان اهللا عليهم  (الصحابة  :   إذن -

 ..إذا مل يكن تشهرياً مبحصنة أو قذفاً هلا، وحنو ذلك من األمور
 يف  -حد شعرائهم    املوريتانيون إذن كانوا يقولون الشعر يف شىت صنوفه وشىت أنواعه؛ حاول أ            -

 أن يطلب من الشعراء ميثاقاً جديداً، يتخلون فيه         -آخر القرن الثاين عشر وبداية القرن الثالث عشر         
 :عن الشعر القدمي عن املقاصد القدمية؛ قال

ــد مل يســمع    ــاه ملقص ــدي حج يه
. 

يـن لوذع ـل م ـر الشعراء ه  ـا معش ـي 
. 

ــع؟  ــن مطم ــوارد م ــيد ل ــر القص حب
                                                            . 

هــل غــادرت هــل غــادر الشــعراء يف 
. 

ــعِ  ــني اَألربـ ــزوار بـ ــة الـ ووقفـ
. 

ى الديار ـار عل ـع العي ـن خل ـذار م ـفح 
. 

وتــردد الزفــرات بــني األضــلع   
. 

ــاا   ــربات يف عرصـ ــردد العـ وتـ
. 

ــهب  ــوة الص ــرع والقه ــأس مت ا بك
. 

والقيــنة الشــنبا جتــاذب مزهــراً    
. 

ــيه موضــع أصــبع  ــا ف ــدا م حــىت غ
                                                            . 

ــ  ــذا ق ــيع ه ــورىـــد تداولفجم ه ال
. 

 

 اخلروج بشيء جديد، بل إن قصائد       - أيضاً   -حاول أن يطلب منهم ذلك، ولكنه هو مل يستطع          
 كانت  -مع املستعمرين   ..   ما عدا تلك اليت كان حيض فيها على احلرب مع الفرنسيني           -هذا الشاعر   



النسق املوروث من تاريخ قدمي من القصيدة نفسها؛ إالَّ أن هذا             كلها على النسق الرتيب، وذلك       
 :الشاعر حض على املقاومة وقال قصيدته اليت مطلعها

ــارا  ــف املهـ ــثاهلا تقـ ــى أمـ علـ
. 

رويــــدك إنــــين شــــبهت داراً 
. 

ــارا  ــبه أنـ ــتل أحسـ ــذاك الـ فـ
                                                            . 

تأمـــل صـــاِح هاتـــيك الـــروايب 
. 

علــــيان وذا خــــط الشــــقارا
. 

ــا   ــا ذواتـ ــرملتان مهـ ــاِن الـ وتـ
. 

 

 :إىل أن يقول الشاعر
ايفــك األســر أو حيمــي الــذمار   

. 

ولـــو يف املســـلمني الـــيوم حـــراً 
. 

ــغارا   ــه الصـ ــرون بـ أراد الكافـ
        .                                                     

ــا    ــوه ملـ ــنهم ومحـ ــوا ديـ لفكـ
. 

ــارى   ــوص وللنصـ ــرياً للصـ أسـ
. 

محــاة الــدين إن الــدين أضــحى    
. 

ـ وإالَّ ــبق الســ ــبدارا يسـ يف الـ
. 

ــتموه   ــوه دركــ ــئن بادرمتــ لــ
. 

 
 

فحض هذا الشاعر كغريه من الشعراء الَّذين حضوا على املقاومة، وباجلملة فإن الشعراء                 
 واحلمد هللا الَّذي ال حيمد      -ديث ظهر منا    املوريتانيني ال خيرجون عن هذه الدائرة؛ إالَّ أنه يف العصر احل          

 بعض شعراء احلداثة؛ وهلم سهم طيب جداً يف هذا اال، واحد منهم أنشد                -على مكروه سواه    
قصيدة ألدونيس؛ أدونيس زارهم هناك يباركهم، فأتاه أحد الشباب وأنشده قصيدة بالغ فيها مبا هو                

د، ولكن ال بد أن تقول شعراً ال تفهمه حىت تصل           هذا جي :  معروف عنهم من الرمزية، فقال أدونيس     
 .إىل قمة املباركة، وأعتقد أنه ال هو وال أدونيس يفهمون ما قاله الشاب وما يقول أدونيس نفسه

 

 وختاماً ليست لدي أقوال أخرى أمليها على حضراتكم، وإمنا لدي مسامهات من خالهلا،                -
 تشغل بالكم، أو اليت تلم بأذهانكم يف هذا العصر           أرجو أن أوفق إىل الوصول إىل بعض األمور اليت         

 . الَّذي نعيشه

  ))فتح باب احلوار(( 
 :تقدم الدكتور غازي زين عوض اهللا بسؤال هذا نصه

 ما هو مفهومكم ملا يسمى بالنظام العاملي اجلديد، الَّذي خرج بعد سقوط املاركسية والشيوعية               -
كويت، الَّذي فشل إىل حد كبري أن حيتوي القضايا املأساوية اليت            باحلرب الباردة بعد حترير ال     اًوانتهاء

با، وغريها من الدول اآلسيوية واألفريقية، اليت تلعب فيها احلمالت          وتعيشها األقليات املسلمة يف أور    
با وغريها؟ وما رأيكم يف الدور املتخاذل        والصليبية دوراً كبرياً يف تصفية اإلسالم واملسلمني يف أور         



ي تقفه هيئة األمم املتحدة، اليت بيدها مفتاح هذا النظام بعد الواليات املتحدة، يف قتل املسلمني يف                  الَّذ
 البوسنة واهلرسك، ويف بورما، وكشمري، ويف فلسطني احملتلة؟

 وأخرياً أال تتفق معي بأن ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد، رغم ذلك كله فيما آلت إليه حالة                  -
أو مل يكن هذا النظام هو الَّذي محى الصربيني، ووقف معهم يف             ..  مة من قتل وتعذيب   األقليات املسل 

با، ويف الشرق، ويف الغرب؛ هل      واإلبادة اجلماعية ملسلمي البوسنة واهلرسك، وكل مسلم يعيش يف أور         
د آن األوان أن يكون اجلهاد اإلسالمي املقدس هو املنقذ لتلك األقليات املسلمة، وهو الَّذي يعي                 

كرامتها وحقوقها واحملافظة على أوطاا، من األفعى املسلطة عليها من الصليبيني، وغريهم من األديان               
 األخرى؟
 : فرد معايل الضيف قائالً-
لن أتكلم يف السياسة؛ فها أنتم تردوا جذعة وتعودون إىل          :   وقلت - يف البداية    - أنا حذرت    -

 .السياسة، من أبواب رمبا تكون واسعة
حلقيقة أن عنوان العامل اجلديد كان موضوعاً لندوات حىت يف أسبانيا، كان معي حضرة األخ                ا -

 .إنه مفهوم غائم: أبو فيصل، حتدث عن هذا، قبل ذلك حتدثنا عن النظام العاملي اجلديد؛ فاحلقيقة
ل ال يوجد نظام جديد، هذه هي مشكلة كبرية، من كثرة ما قرأت حو            ..   النظام العاملي اجلديد   -

إنه مفهوم ال يزال غائماً؛ فإذا كان املراد من أن نظاماً عاملياً جديداً قد حدث، هو                :  ذلك املوضوع أقول  
القطب الثاين يف املعادلة سقط والالعب الثاين سلم        ..  أن القطب الثاين يف املعادلة سقط، فهذا صحيح       

 خنجره اجليورجي، وكان يف      للالعب اآلخر، وبالتايل، ملا وزير اخلارجية األسبق شيفرنادزة نزع          
ها قد نزعت سالحي وكان ينتظر اآلخر       :  مفاوضات مع وزير اخلارجية األمريكي، وقدمه إليه وقال        

نزع سالحه، غري أن اآلخر أحيط علماً ومل يرتع سالحه؛ وعرف أن اخلصم سلم واستسلم فهذا                   
 .صحيح

ى االستقطاب؛ أصبح القطب     وقد انعكس األمر على املنظمات الدولية، اليت كانت تقوم عل           -
 أصبح حيرك هذه املنظمات، بدون أن       - الَّذي أراد إشغال الفراغ فوراً وبدون اون         -الواحد اآلخر   

يغري شيئاً يف األنظمة اليت تقوم عليها هذه املنظمات؛ وبالتايل هناك مستوى بنيوي، وهناك مستوى                 
تويات الثالث جيب أن نراجعها، وحنن       هذه املس  - ثالث مستويات    -قيمي، وهناك مستوى مصلحي     

 .نتحدث عن النظام القدمي والنظام اجلديد
 مستوى البنية ما زال كما هو منظمة األمم املتحدة، الدول اليت تتمتع حبق الفيتو ما زالت                   -

وهذه ما زالت كما    ..  تتمتع حبق النقض؛ املنظمة ما زالت تتخذ قرارات بالتدخل العسكري، وغريها           



أن نعترف بأن الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية، أصبحت أقوى يف هذه املنظمة مما              هي؛ ميكن   
 .كانت عليه؛ ميكن أن مترر كثرياً من القرارات بدون خشية، وهذا هو الشرع اجلديد

 يبقى بعد ذلك أن نتعامل مع شيئني مع املصاحل ومع القيم، يف النظام العاملي اجلديد؛ بعض                   -
 يكتبون عن القيم، كالفوكاياما؛ هذا األمريكي الَّذي كتب اية التاريخ باللغة الفرنسية؛ كتب              املفكرين

عن القيم، وشعر أن النظام العاملي اجلديد هو انتصار للقيم، قيم الدميقراطية، قيم الليربالية التعددية؛                 
 الشعب بأغلبية؛ والليربالية تكون     هي أن حيكم  :  وهو يفرق طبعاً بني الدميقراطية والليربالية؛ الدميقراطية      

باالقتصاد وتكون يف االجتماع، ويف العالقات اإلنسانية؛ وبالتايل تبىن عليها حقوق اإلنسان؛ فهو يعترب              
 .أن هذا كان انتصاراً للقيم

هو مستوى املصاحل، مبعىن أن نتعامل مع هذه املصاحل اليت حترك النظام العاملي             :   املستوى الثاين  -
 املسلمني يف واقعهم احلايل، ال قدرة هلم على جمرد التعامل، للتفرق،            مع األسف، وأقوهلا حبق إنَّ    اجلديد  

فهم تفرقوا أيادي سبأ كما يقول املثل؛ فهم متفرقون ال يستطيعون التعامل مع املصاحل، ألن من الالزم                 
ل مع املصاحل، وأن تقدم له      إذا أردت أن تتعامل مع من يقوم على هذا النظام العاملي اجلديد، أن تتعام              

 وأن تأخذ ما تريده من املصاحل، أي أن يكون هناك أخذ             - أيضاً   -مجلة من املصاحل، وتكون كفواً      
وعطاء؛ إذا مل يوجد هذا األخذ والعطاء بني غالبية املتلقني، ال ميكن للنظام اإلسالمي أن يواجه هذا                   

أن نقدم قيمنا؛ قد تعجبون إذا      ..  ج إىل أن نشرح قيمنا    حنن حنتا .  النظام العاملي على مستوى القيم أيضاً     
إن الدار عندهم   :  "ويقول.."  إن املسلمني هم قوة أيدلوجية متزمتة، إىل آخره        :  "كان نيكسون يقول  

ال ميكن أبداً أن    :  "كما يقول "  داران دار إسالم ودار حرب، وإن األوىل جيب أن تتغلب على الثانية            
.. وهذه هي الدار الثالثة نص عليها مجيع العلماء        "  أن عندنا دار عهد   نعاجل معهم القضايا وننسى      

، عندنا دار إسالم ودار حرب ودار عهد أيضاً؛ وهذا مهم جداً، وهذا على مستوى               ..املاوردي، وغريه 
 .القمة

 هذا ليس ترفاً فكرياً وأكادميياً، وإمنا هو رجل صنع القرارات، وما زال إىل اآلن له دخل يف                   -
قرارات، إذا كانت نظرته إىل اإلسالم معنا أننا مل نبلغ، فعلينا أن نقوم بتبليغ املبادىء اإلسالمية                صنع ال 

 .اليت هي مبادىء رفيعة جداً، واليت وحدها ميكن أن تنقذ العامل مما هو فيه
 

 اإلسالم يقوم على التكافل على التضامن، أي يقوم على القيم السامية اليت ستنقذ العامل من                 -
خدرات، ستنقذ من األثرة واألنانية؛ كل هذا جيب أن نقدمه للناس مشروحاً من أصوله اإلسالمية،                امل

يهفو ويلتمس نظاماً عاملياً    .  إن اإلسالم يقدم لكم نظاماً جديداً، والعامل اآلن       :  حىت نعذر من أنذر، ونقول    
 .وعلى مستوى املصاحل:  على مستوى القيم، وإن قلت- فعالً -جديداً 



كمفاوضات ..  ذن على مستوى املصاحل جيب أن يتكىء املسلمون، ليتقدموا يف مفاوضات            إ -
اجلات وغريها من التجمعات الدولية؛ فكتالت دولية يتقدمون إليها بأوراق ميكن أن يتعاملوا معها مبا                

قيم اليت   ال حنسدكم على ال    - يف احلقيقة    -حنن  :  خيص القيم؛ علينا أن نقدم قيمنا للعامل حىت نقول هلم         
عندكم، فعندنا أرقى من هذه القيم، اليت لو اعتنقتموها ألمكن لكم أن تنقذوا العامل مما هو فيه، من                    

 .التدهور، ومن االختالل، واألنانية
 يعترف بأنه وجد    - قائدهم   - األمريكان ملا جاؤوا يف حرب اخلليج، اعترف شوارسكوف           -

إن اجلنود حتسن أداؤهم، ألم ال يشربون اخلمر؛ معىن         :  قولجمتمعاً أرقى من اتمع الَّذي هو فيه، وي       
حنن نقبل ونأخذ ونعطي،    ..  هذا أن هذه حضارة راقية بالنسبة للحضارة اليت هم عليها؛ جيب أن نتعامل            

 .ونتعامل مع هذه احلضارة
لمة،  هو اجلهاد بالك   - أوالً   -اجلهاد إذا توفرت أرضيته، ال شك أن اجلهاد         ..   بالنسبة للجهاد  -

اجلهاد بالكلمة هو مرحلة كربى من مراحل اجلهاد، ألا مرحلة ال تتوقف            ..  وجاهدهم به جهاداً كبرياً   
سبحانه (وال تنتهي، احلرب تتوقف، احلرب هي لغة من لغات اجلهاد، وهي وسيلة من وسائله؛ واهللا                  

 فهو ال   -يف معناه العام      - فهي تضع أوزارها؛ أما اجلهاد        أوزارها حىت تضع احلرب  :  يقول)  وتعاىل
 .يضع أوزاره

 علينا أن حناول أن نثري ما يف علمنا، ما يف تراثنا، ما يف تارخينا من قوة، حىت نستجمع قوانا،                     -
 ميكن للجهاد أن يأخذ أبعاداً متعددة، هذه األبعاد قد          حىت نكون على مستوى من املستويات؛ وحينئذٍ      

): سبحانه وتعاىل (ال اهللا   ـ ما قد يستعمل سالحاً؛ ق     -قوقهم   إذا أنكرت على املسلمني ح     -يكون منها   
م ظلموا وأن اهللا على نصرهم لقدير        نَ للَّ أُِذالَّذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إالَّ        *ذين يقاتلون بأ 

 .أن يقولوا ربنا اهللا
إالَّ أن يقاتلوا؛   هؤالء أخرجوا من ديارهم مل يبق هلم        :  برر هذا القتال؛ قال   )  جلَّ وعال ( فاملوىل   -

 : لو جتمعوا لو- أيضاً -فاملسلمون 
ــا   ــوادك قائم ــبت س ــتب ث ــا مع )أب

. 

ــول ل(  ــأق ــيحيت ـ ــنه نص ــن م ه وأي
. 

 

 هذه  كما قال أبو طالب؛ إذن فاملسلمون عليهم أن يثبتوا سوادهم، عليهم أن يكفوا عن                
اخلالفات، فإن أكرب انتصار ألعداء املسلمني هو أم جعلوهم خيوضون حرباً اختار األعداء ميداا،                

 .حرباً خاسرة بكل املعايري مهما كان املنتصر؛ شكراً
 : مث وجه األستاذ عبد احلميد الدرهلي سؤاالً يقول فيه-
  ما معىن موريتانيا، وملاذا ال يتفق على تسميتها بشنقيط؟-



 : وأجاب الدكتور عبد اهللا بن بيه-
" مور:  "- أو املسلم    - موريتانيا هذه كلمة قدمية جداً، وكان األسبان يسمون العريب              -

أي العريب  )  إسبارودو املورو :  (فموريتانيا كأا بالد املور، وهذا املور جتده مكتوباً يف غرناطة، يف عبارة           
لك غرناطة حينما خرج منها تنفس الصعداء، فموريتانيا        م"  امللك الصغري "  :املسلم، ويقصدون بذلك  

وإا كانت  ..  موريتانيا معناها البالد اخلضراء   :  جاءت من هنا؛ على أن بعض إخواننا يف املغرب يقولون         
 - إن شاء اهللا     -بالداً خضراء، وهي لغة بربرية، ولكين ال أرى ذلك، وأرى ما ذكرته وهو الصحيح                

ة اإلسالمية املوريتانية، واإلسالم إذ أُدخل يف شيء أصلحه؛ وشنقيط اسم            وهي اآلن تسمى اجلمهوري   
مدينة وهلا تاريخ، واملوريتانيون يتنافسون كثرياً، فإذا مسيت دولتهم باسم إحدى املدن يقول اآلخرون               

 .ملاذا ال تسمى الدولة باسم مدينتنا؛ فينشأ بني املدن نوع من الغمط
 : قائالً- رئيس حترير جملة بلقيس -م الوصايب  وسأل األستاذ أمني عبد السال-
 لقد مسعنا وعرفنا عنك الكثري من االجتاهات الفكرية والثقافية، واألدبية؛ كل هذه التوجهات              -

ما هي أبرز اخلصائص األدبية والفكرية       :  تنصب يف خدمة اإلسالم والتاريخ العريب؛ السؤال هنا         
 ق العريب؟املشتركة بني أدب املغرب العريب واملشر

 : وأجاب معاليه على السؤال بقوله-
إنه ليس منا، ألن له أسناناً وقال       :  إن الطيور قالت  :   يوجد طائر صغري امسه الوطواط يقال      -

 ..السباع ليس منا ألنه يطري
 وقد وجه إيلَّ سؤال يف األدب، وأنا لست من الفقهاء واألدباء؛ ما يتعلق باخلصائص املشتركة                -

ب عريب، وكل اخلصائص تقرب بني األدب يف املشرق واألدب يف املغرب، ألن اجلذور              فهذا األدب أد  
التارخيية هي واحدة، مث إن اجلذور احلاضرة والروافد احلاضرة لألدب هي روافد واحدة؛ كثري من                 
األدباء قرؤوا ألدباء الغرب لشكسبري أو لفيكتور هوجو، بالنسبة لنا يف مشال إفريقيا قرأنا لفيكتور                 

 فالروافد هي نفس الروافد؛ الروافد اجلديدة واحلديثة        - مثالً   -هوجو وال مرتني، واألدباء الفرنسيني      
هي نفس الروافد، وأيضاً األصول القدمية واملنابع القدمية هي نفس املنابع، فما دامت املنابع هي نفس                 

بني، مع تباينات قليلة يف     املنابع والروافد هي نفس الروافد، أعتقد أن كل اخلصائص تقرب بني األد            
 .الصياغة بالنسبة ألدباء املغرب، وبالنسبة ألدباء املشرق

 : وسأل فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين قائالً-
): رضي اهللا عنه  ( ورد يف كالم فضيلتكم قول اإلمام الشافعي           -: فضيلة شيخنا اجلليل   -

اد اإلمام الشافعي، هل يريد به نكاح املتعة        استحسن يف املتعة ثالثني درمهاً؛ رجاء التكرم بتوضيح مر        
     ة، وهي عقد الزواج بامرأة إىل أسبوع أو أسبوعني أو شهر أو             اليت يبيحها الشيعة وحيرمها أهل السن



شهرين، أم هي اليت وردت يف القرآن الكرمي حول تكرمي املطلقة بعون مايل، ختفيفاً لوقع أمل الفراق؛                   
 . أرجو التوضيح؟ وشكراً وسرحوهن سراحاً مجيالًمتعون: قال اهللا تعاىل به

 : ورد معايل الضيف على سؤال فضيلة الشيخ الصابوين بقوله-
ال )  رضي اهللا عنه  ( بالنسبة هلذه املسألة فاألمر واضح جداً، فاملعىن الثاين هو املراد؛ الشافعي              -

فمتعوهن :  ملتعة للمطلقة يقول باالستحسان، ولكنه يعين سبق لسانه قلمه، وقال استحسن يف ا             
 ليخفف عنها وطأة الطالق؛     - كمتعة   - واستحسن ثالثني درمهاً أن تعطى هلا        وسرحوهن سراحاً مجيالً  

إن االستحسان هنا مبعىن االستحباب، وليس مبعىن االستحسان الَّذي          :  ولكن أصحاب الشافعي قالوا   
مني على املصحف، وهذا استحسان ألصل هذا       يقول به األحناف واملالكية، مع أن الشافعي قال بالي         
 وورد يف القرآن    أقسموا باهللا جهد أميام   :  اليمني، هو ميني باهللا فقط؛ هذا الَّذي ورد يف القرآن          

 فالشافعي قال باليمني على املصحف وهذا        فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادما      :  الكرمي
من استحسن فقد   :   قد ندد به تنديداً شديداً، حىت قال       استحسان، فهو وقع يف االستحسان وإن كان      

 . شرع
 : وقدم األستاذ خالد عبد الرمحن حممد علي سؤاالً يقول فيه-
 أرجو أن حتدثونا قليالً عن املصطلح الَّذي راج هذه األيام بني التيارات الفكرية اإلسالمية،                -

  وهل هناك إسالم سياسي؟"اإلسالم السياسي": وهو املصطلح
 : فأجاب معاليه قائالً-
 : ال مشاتة يف االصطالح-

ــيء الــزنابري    ــل ق ــت فق وإن نقم
. 

ــه   ــنحل متدح ــاب ال ــذا لع ــول ه تق
. 

 

" حلماميغين ا :  "واآلخر يقول "  يبكي احلمام :  "، واآلخر يقول  "ينوح احلمام :  "وهذا عاشق يقول  
. أعتقد بأن اإلسالم السياسي عبارة عن تطلعات لبعض شرائح اتمع،         .  كل واحد ينظر إليه من زاوية     

) سبحانه وتعاىل (هذه التطلعات يف بعض األحيان تكون حبسن نية، مبعىن أا ال تطلب إالَّ وجه اهللا                  
ىن الوصول إىل السلطة بشكل     وتريد حضور اإلسالم يف احلياة؛ ويف بعض األحيان قد تكون األرضية مبع           

أو بآخر؛ وهذا له معىن آخر، فالسياسة هي من اإلسالم واإلسالم هو دين ودولة، وهذا أصل يف                    
اإلسالم؛ وقد ألف العلماء يف السياسة الشرعية يف شرح اإلسالم البن تيمية، فالسياسة ليست كلمة                

   كل واحد حيمل شحنة إحساسية، وال ميكن أن         هلا معاين كثرية، وهذه املعاين       غريبة عن اإلسالم، ولكن
 .أحتدث عنها يف هذه العجالة

 : مث وجه سؤال من األستاذ غياث عبد الباقي جاء فيه قوله-



إنكم من العلماء األفاضل واحلكماء الصادقني، وتتمتعون        :   فضيلة الشيخ عبد اهللا بن بيه       -
ريه يف اتمع اإلسالمي؛ فهل من كلمة توجهها         له دوره وتأث   - يا سيدي    -بالنظرة السديدة؛ واإلعالم    

 لرجال اإلعالم والفكر واألدب، ومعنا منهم جمموعة كربى؟
 : وأجاب فضيلته-
 يا أخي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا له؛ أعوذ باهللا من الشيطان                     -
 :أتوجه هلم بالصدق أيا أيها الَّذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني: الرجيم

بــيت يقــال إذا أنشــدته صــدقا   
. 

وإن أحســن بــيت أنــت قائلـــه    
. 

 

فعلى اإلعالميني أن يتصفوا بصفة الصدق وبسمة احلق، فهذه الصفة يف غاية األمهية؛ أعتقد أنه                
سيغريون جمرى حياة األمة، إذا تعاملوا بصدق مع القضايا، وأدركوا أن            إذا اتصف به اإلعالميون ف    

اإلعالم أمانة، وأن من وكلت إليه أمانة فعليه أن يؤديها؛ فالكلمة أمانة، فيجب أن نعرف ذلك ونعترف                 
 .به

 : وسأل األستاذ حممد عبد الواحد قائالً-
يف احلديث عن هؤالء األدباء      تطرقتم إىل موضوع احلداثة، وكنا نود أن تتوسع معاليكم             -

م اهللا  كر(احلداثيني والَّذين ال يفهمون بعضهم؛ فكيف يتسىن لنا أن نفهمهم؟ لقد قال اإلمام علي                 
أو هو قول قريب إىل هذا املعىن؛ فهل احلداثيون خياطبون الناس            "  خاطبوا الناس مبا يفهمون   ):  "وجهه

فما هي قواعد وأصول هذه اللغة      :  غة جديدة؟ إذن  بلغة مفهومة وسليمة، أو تعتقدون أم يأتون بل        
 .اجلديدة؟ وشكراً

 : ورد معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه قائالً-
 أنا أعتقد ما أعرف من شكل التعريف أنين لست حداثياً ولست حدثاً، وبالتايل هذه القواعد                -

إن :   املهم الَّذي أريد أن أقوله     فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون      :  اليت يرجعون إليها ال أعرفها    
احلداثة جيب أن جنردها من الشحنة الدينية وأن نبعدها عن هذا، إذا دخلت يف املعترك الديين هذا شيء                  

 -صعب، ولكن إذا اعترب أا تعبريات وتوجهات يف اخلطاب، أو ذوق عند بعض الناس، فهذا أمر                   
 . له معيار آخر-أيضاً 

لغة العربية مقننة وهلا أصول، وهلا طرق تسري معها عن طريق احلقيقة             أرى أن ال  :   بالنسبة يل  -
وااز، هذا ااز قد يكون استعارة وقد يكون كناية على القول بأن الكناية نوع من ااز؛ والقول                   

بأا بني احلقيقة وااز؛ فتتدرج اللغة والكلمة املفردة من أصل إىل فرع وهذا التدرج منضبط                :  اآلخر
قواعد، وبالتايل لنتعامل مع هذه اللغة جيب أن نفهم ونتعامل مع هذه الطرق؛ هذا هو األصل عندنا يف                  ب



التعامل مع اللغة العربية، إذا خرجنا عن هذا اال فنحن مل نعد نفهم شيئاً وال حنكم على شيء إذا مل                     
 .نفهمه، احلكم على شيء عبارة عن تصورنا

ا نفهم ومبا يفهمون، وذلك أجدر وأوىل أن يقع التفاهم بني             أمنيتنا أن يتكلم كل أناس مب       -
اجلميع؛ ولكن إذا اختار شخص بأن يتكلم بلغة ال يفهمها اآلخرون، فهذا شأنه، بشرط أن ال يكون                  

 فاألمر ال يعود خاصاً به، إذا كان يف هذا          ذلك عدواناً على الدين وعلى ما يتعلق باملقدسات، وحينئذٍ        
تعامل عدوان على املقدسات؛ أما إذا كان منحصراً يف نطاق جمموعته أو حلقته اليت               الكالم ويف هذا ال   

 .يدور فيها، أو فلكه الَّذي يدور فيه؛ فهذا أمره الَّذي يرجع إليه
أن اللغة العربية هلا قوانني وضوابط حتكم مسرية كلماا، فالكلمة تنطلق لتصل            :   الَّذي أعرفه  -

ة؛ فنحن نعرف إذا كانت حقيقة، أو إذا كانت جمازاً، أو إذا كانت               إىل مكان معني يف حدود معين      
فلغة أمر إذا مجعناها على     ..   األلفاظ - أيضاً   -حبسب القرائن وحبسب    ..  استعارة، أو إذا كانت كناية    

أوامر تكون مبعىن معني، وإذا مجعناها على أمور تكون مبعىن آخر؛ فنحن نعرف احلقيقة وااز بالنظر إىل                 
مة نفسها، وبالنظر كذلك إىل القرائن اليت تلتف بالكلمة؛ اللغة العربية هي لغة حساسة، ألا لغة                 الكل

     ا السن ا القرآن ووردت ة النبوية، ولذلك فهي حساسة قريبة من املقدسات، ولكين مع ذلك ال            نزل
وبواحاً، حىت أستطيع أن أوجه     أم أحداً ااماً قد ال أجد عليه دليالً، ال بد أن يكون االام واضحاً                

إليه التهمة؛ أنصح بالتعامل مع اللغة العربية تعامالً عاقالً ، تعامالً يف حدود الضوابط اليت تتميز ا هذه                  
 . فسيجد ذلك املتعامل أا لغة واسعة وفسيحة، وأا ليست ضيقة أبداًاللغة؛ وحينئٍذ

 : ووجه الفنان خالد خضر السؤال التايل-
 كالغناء، والرسم،   - من فضيلتكم التفضل بشرح وجهة نظركم بالنسبة للفنون             أرجو -

  من وجهة الدين وأقوال العلماء؟-والتصوير الفوتوغرايف 
 : وأجاب معاليه قائالً-
 . هذا حيتاج إىل كتاب، يا أخي كلفتين شططاً-
نه الغناء باآلالت   النصب، ومنه احلداء، ومنه غناء بالطبل، وم       :   الغناء أنواعه منوعة، منه     -

، فكل صنف منها يأخذ حكماً من األحكام ليست للصنف اآلخر،           ..األخرى، ومنه غناء الرجل يف بيته     
 .والفقهاء يعرفون ذلك

 يف مواطن منه اختالفاً شديداً، والغناء كما تعرفون منه ما هو             - أيضاً   - واختلف الفقهاء    -
ديث كثرية وهناك أقوال للعلماء وردت يف تفسري        مقبول تارة وما هو مرفوض تارة أخرى، هناك أحا        

هذه األحاديث ويف تصحيحها، واملهم إن املعازف أمجع مجهور العلماء على منعها أما بالنسبة للطبل                 
:  وقالت فليس ممنوعاً خصوصاً يف األعياد ويف الوالئم، كما ثبت يف احلديث أن امرأة جاءت للنيب                 



فالغناء مسألة فيها كالم كثري للعلماء       )  أويف بنذرك :  (ف فقال نذرت إذا ردك اهللا أن أضرب بالد       
للشوكاين باب األحاديث املتعلقة بالغناء فسيجد      "  نيل األوطار "األوائل وبإمكان السائل أن يرجع إىل       

بغيته حيث يذكر املؤلف أقوال كثري من العلماء حول املوضوع أما أنا فمنهجي أالَّ أفرض رأياً وإمنا                   
أما فيما يتعلق بالرسم فمنه ما هو جتريدي        .   العلماء بكاملها وهذا موقفي يف هذه املسألة       أذكر أقوال 

ومنه غري ذلك ومثله التصوير فمنه التصوير الفوتوغرايف الَّذي نراه وهو حبس الظل ومنه غري ذلك                  
 .وقد ألف كثري من العلماء كتباً يف ذلك وهم أهل للفتوى وميكن الرجوع إىل كتبهم

 : الدكتور اسطنبويل سؤاالً جاء فيهمث وجه
فضيلة الفقيه العالمة، من املالحظ أن إحدى الصحف تصدر وحتمل يف أعلى صفحتها األوىل                

. البسملة ويف نفس الوقت فإا تنشر يومياً معلومات عن أسعار الفائدة املتداولة يف العديد من الدول                
 هل تعتقدون معاليكم أن هذا العمل مناسب؟

 :ايل الضيف قائالًوأجاب مع
 ال أستطيع أن أقول ألحد أالَّ يكتب البسملة وال أستطيع أن أقول له أالَّ يذكر الربا أو حنو                    -

 :ذلك فهذه أمور أردها إىل السائل وأقول له
 . ليس املسؤول عنها بأعلم من السائل

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ حسني بافقيه األمسية بالكلمة التالية

-           اية حفلنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد اهللا بن بي الَّذي استمتعنا بوجوده معنا، واستفدنا      ه يف 
كثرياً من علمه الزاخر الَّذي أعادنا إىل صورة رائعة قلما تتكرر، إىل صورة من تراثنا اخلالد، إىل علمائنا                  

هو الشيخ هاشم دفتردار املدين والسالم      ونود أن نذكركم بضيف االثنينية القادم إن شاء اهللا و         .  األفذاذ
مث قدم احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه إىل ضيفه لوحة االثنينية ذكرى             .  عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

 .هلذه املناسبة الطيبة
وبعد ذلك انصرف اجلميع إىل موائد طعام العشاء شاكرين للمحتفي حسن صنيعه وللضيف ما               

 .فة داعني اهللا أن ينفعهم مبا علموا وأن يثيب احملسنني خرياًأفاض به عليهم من علم ومعر

• • • 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 : أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، السادة احلضور-
 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري..  ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم-
 - مجيعاً   - يف لقاء جديد من لقاءات االثنينية، واليت نسعد فيها           - مجيعاً   - أهالً ومرحباً بكم     -

 .- إن شاء اهللا -باالجتماع مع هذا اجلمع الطيب ونستمع إىل الكلمة الطيبة 
وشيخ من علمائنا البارزين، وهو الشيخ هاشم حممد         ويف هذه الليلة نسعد مجيعاً باستضافة عامل         -

م؛ وقد نشأ باملدينة النبوية وأخذ ا علومه        ١٩٠٩، املولود يف املدينة املنورة عام       ..سعيد دفتردار املدين  
 .األولية؛ مث ارحتل إىل مصر ودخل اجلامع األزهر وحصل على شهادته العاملية

 .، وأسس ما يزيد على ثالثني مدرسة يف املدينة املنورة عني معتمداً للمعارف باملدينة املنورة-
 عمل بالقضاء يف بريوت، وهو ميارس كتابة املقاالت الدينية واألدبية، وينشرها مبجليت احلج               -
 .واملنهل

 مجع بني العلم واألدب، فهو عامل ديين قدير وأديب ناثر ممتاز، له عدة مؤلفات تربو على                   -
 حقائق العلم بني    - هواتف   - علم دراسة األديان     -إعجاز قلب القرآن    :  امن أمهه )  العشرين مؤلفاً (

 . أعالم تاريخ املغرب العريب-اإلميان واإلحلاد 
 بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا هذه الليلة؛ وهذه يف البداية كلمة ترحيبية لألستاذ عبد املقصود                -

 . خوجه صاحب االثنينية

  )) املقصود خوجهكلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد(( 
مث ألقى املستضيف سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه كلمة رحب فيها بضيفه واحلضور              

 :فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-



 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن وااله..  والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا-
 : أيها األحبة-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
دين أن أحيي بامسكم مجيعاً يف هذه األمسية الطيبة املشرقة بنور العلم، أحد رجاالته الَّذين                يسع -

صالوا وجالوا وجاهدوا يف سبيله حق اجلهاد، وعرفت املطابع ودور النشر امسه الكبري، وانتاجه                 
 التركي املتعلق   فمن هذا االسم  ..  ، أحيي أستاذنا الكبري الشيخ هاشم حممد سعيد دفتردار املدين         ..الغزير

بالدفاتر والكتب، يصلنا قبس من حب احملتفى به بالكتب والدرس والتحصيل، ولكل من امسه نصيب                
كما يقال؛ فقد قضى ضيفنا شطراً كبرياً من عمره جاثياً على الركب يف حلقات العلم، حىت وعته أذنه                  

 .-بإذن اهللا-امالً خريي الدنيا واآلخرة الواعية ومتثله عقله احلصيف؛ مث أكرمنا به علماً رصيناً نافعاً ش
 لقد ظل أستاذنا الكبري مثل النحلة يف دأبه ونشاطه، يرشف من كل بستان علماً، ويهضم كل                 -

ذلك بذهن وقاد، وقرحية مستنرية، مث يضيف إليه من حتليالته واستنباطاته الشيء الكثري، ويتحفنا به                 
 .بالنور املبنيعلماً متكامالً يثري العقول ويفعم الصدور 

 ولعل أكثر ما جيذب القارىء يف كتابات أستاذنا الكبري ما يتعلق بعلوم القرآن الكرمي،                  -
واالستفادة من العلوم التطبيقية يف فهم حقائق الكون وأسراره؛ والشك أن األسلوب العلمي الَّذي                

جزات العلم نصب أعني    ينتهجه أستاذنا الكبري يف وضع احلقائق العلمية يف خدمة الدعوة، ووضع من            
فالدين اإلسالمي الَّذي   ..  الدعاة إىل الدين احلنيف، يعترب من أفضل األساليب واملناهج على اإلطالق           

 ومرختص، ونسعى النتشاره والذود عن حياضه، ال ميكن أن نصل بالدعوة            نضحي يف سبيله بكل غالٍ    
    سديد، الَّذي يأخذ حقائق العلم وإجنازاته بفهم         إالَّ باملنهج العلمي ال    إليه إىل املستوى الالئق واملرجو

ووعي عميقني، بعيداً عن العصبية والدمياجوجية اليت تورث السخرية والرثاء حلال من يتخبط يف                 
شراكها تاركاً جمال العلم الرحب الَّذي خصنا اهللا به، لذوي املذاهب الباطلة يرفعوا وميجدوا حبقائقه               

وارتياد آفاقه، بينما تقبع طائفة منا معشر املسلمني تلهث خلف سفاسف           ويسعون الستكشاف اهول    
 .األمور

 إنين سعيد جداً هذه األمسية باالحتفاء ذا العلم البارز، الَّذي أضاف الكثري حلياتنا الفكرية                -
خلري والثقافية؛ فجزاه اهللا عنا وعن اإلسالم كل خري، ومتعه بالصحة والعافية ليواصل مسرية العطاء وا               

 بل كل   -أن ينفعنا بعلمه، وجيعل كل كلمة        )  سبحانه وتعاىل (لصاحل اإلسالم واملسلمني؛ سائالً اهللا      
 . يف سبيل الدعوة يف ميزان حسناته إنه مسيع جميب-حرف كتبه 

 باألستاذ القاص الكبري الطيب صاحل، الَّذي سيزور        - مبشيئة اهللا    - وسنحتفي األسبوع القادم     -
 . بدعوة من النادي األديب يف جدة؛ فإىل امللتقى وأنتم خبرياململكة قريباً

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة معايل الدكتور رضا عبيد(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني-
 : أيها اإلخوة الكرام األحبة-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ وبعد-
ثنينيته يف داره العامرة صفوة الرجال        أن يدعو ال   هوجخ لقد عودنا الشيخ عبد املقصود        -

يد دفتردار؛ علم وعامل جليل من خرية العلماء        لتكرميهم؛ وضيف الليلة فضيلة الشيخ هاشم حممد سع       
األبرار، الَّذين وهبوا حيام هللا ولرسوله ولنصرة دينه؛ فنجده ينفق عمره كله من أجل الرسالة اليت                  
آمن ا ويناضل بقلمه، بعصارة فكره ونتاج علمه الغزير؛ ولذلك أثرى شيخنا الفاضل املكتبة                  

 اليت تربو على    -دة، وكلها تدعو إىل العقيدة السليمة؛ ومن مؤلفاته         اإلسالمية مبقاالته ومؤلفاته العدي   
وأحببت يف هذه الليلة أن أسلط الضوء على        "  علم دراسة األديان  "  : كتابه املعروف  -العشرين مؤلفاً   

 .ف ملا له من أمهية خاصة، ألنه يكشف عن وحدة العقيدة يف األديان السماويةهذا املؤلَّ
ا العلم وظيفة أساسية، وهي إزاحة ما تراكم حول نصوص وحي اهللا يف               فقد جعل الشيخ هلذ    -

الديانات قبل اإلسالم من حتريف وتأويل وزيادة ونقصان؛ وقد عكف شيخنا اجلليل على وضع أصول               
هذا العلم وقواعده ألسباب إنسانية كرمية تدعم احملبة للجميع، وتصون الكرامة للجميع كما قال يف                

؛ ولقد عايش شيخنا بنفسه ما فعلته الفنت العمياء من خراب ودمار، ولذلك وضع                تقدميه هلذا العلم  
 دراسة علمية حمضة ليست مبنية على انتصار ملة على ملة، وال حقد             - كافة   -األسس لدراسة األديان    

، ويقدم فيها احلل اليقني الكاشف لكل األباطيل املدسوسة يف األديان             ..فيها وال أنانية وال حماباة     
قدمياً وحديثاً؛ وكان من الطبيعي أن تعتمد هذه الدراسة القيمة على            ..  لسماوية ويف مذاهبها وحنلها   ا

 .شواهد من القرآن ايد، الَّذي وردت فيه بينة الصحف األوىل املرتلة
 : أيها اإلخوة الكرام-
 -لم دراسة األديان     ع - إن البشرية املعاصرة يف أشد احلاجة ملثل هذا العامل اجلليل وهلذا العلم              -

علها تتخلص من عصبياا وأحقادها وتتخلص من صراعاا العنصرية، وتثوب إىل رشدها، وتؤمن بأن              
 .إالهها وخالقها إله واحد هو رب العاملني

أن جيزي ضيفنا الليلة الشيخ هاشم حممد سعيد دفتردار خري            )  سبحانه وتعاىل ( أسأل اهللا    -
ي يف سبيل نشر العقيدة الصافية والتوحيد اخلالص؛ وأن ينعم على صاحب            اجلزاء، على هذا اجلهد العلم    



هذه الدار بالصحة والعافية، وأن يوفقه لكل خري، وأن جيعل تكرميه للعلماء وتقديرهم واالعتراف                
 .بفضلهم يف ميزان حسناته

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة فضيلة الشيخ عثمان الصاحل(( 
  مشاركةً-رأ األستاذ عدنان صعيدي الكلمة اليت بعث ا فضيلة الشيخ عثمان الصاحل   مث ق 

 : فقال-منه يف االحتفاء بالشيخ هاشم حممد سعيد دفتردار 

  ))كلمة وفاء(( 
، .. أديب وطالب علم ومتفان يف دينه ونشر فضائله         - األستاذ هاشم حممد سعيد دفتردار        -

 علينا بكتابات لطيفة ترتاح هلا النفس ويطرب هلا املسلم؛ ومن             غاب عنا فترة طويلة ولكنه خرج      
كتاب يف حوايل مثانني صفحة،     "  معجزات السبع املثاين فاحتة الكتاب ورفعة مكانتها يف الصالة        "  :مؤلفاته

إن "  :قدم له الشيخ حممد رشيد راغب القباين مفيت اجلمهورية اللبنانية وأثىن على هذه الرسالة وقال               
 ".وفق فيما ذهب إليه من قول وعمل ويف مجلة ما ألفأستاذنا 
 كما أن مقدمة املؤلف للطبعة الرابعة حتدث فيها عن نعمة اهللا عليه النتشارها وما فيها من                   -
، والقرآن كله معجز؛ كما أن هذه الرسالة عبارة عن حماضرة هادفة وجيدة شرحاً وتفصيالً                 ..فوائد

 .املقصود للمسلم تنويراً وللمتعبد هدىواستنتاجاً واستنباطاً؛ واإلمجال 
علق عليه  "  ال شرك وال وثنية يف اإلسالم     "  : وأضاف إىل كتبه كتاباً آخر يناهز املائة صفحة عن         -

إا مهوى أفئدة   "  :الشيخ خليل الدين مفيت البقاع وأثىن على اململكة العربية السعودية اليت قال عنها             
إنه من علماء اململكة    "  : وقال -هاشم    -وأثىن على الشيخ    "  ءاملسلمني ومهبط الوحي ومنطلق العلما    

 ".الَّذين منهم التوجيه واإلفادة يف العقيدة واإلرشاد
 كما أن املؤلف مبقدمته الضافية أبان نواحي الشرك واالحنراف عن العقيدة، وأبان احلجة                -

احا ينري البصائر ويهدي    البيضاء، وحتدث يف الكتاب عن أنواع املعتقدات اإلميانية وأوضحها إيض           
احلائر، ويرشد الضال؛ وطرق يف حديثه وتفصيالته ما يف التماثيل والصور املنحوتة من أضرار وأا                 

كفر مع العلم وكفر مع اجلهل؛ وأبان       :  أشار إىل أن الكفر نوعان    ..  سبب العبادة، وكما فصل هذا    
 :الدليل باآليات واألحاديث وقال

؟فكــيف كيفــية اجلــبار بالقــدم   
. 

ــدركها   ــرء ي ــيس امل ــرء ل ــية امل كيف
. 

ــم؟  ــتحدث النس ــه مس ــيف يدرك فك
                                                            . 

ــو   ــأ األك ــذي أنش ــو الَّ ــتدعاًه ان مب
. 



وعلي مل يقل بيتاً    )  رضي اهللا عنه  (إن قائل هذين البيتني هو اإلمام علي بن أيب طالب            :   وقال -
واحداً وكل ما يقال عنه مردود ومكذوب عليه؛ وكل ما يقال يف هذا الصدد أن له رجزاً ال يتجاوز                    

 .يقل شيئاً منه إالَّ حكماً وخطباً بليغةالثالثة أبيات وما عداه مل 
العبادة الصحيحة ال بد هلا من التوجه الصحيح إىل اهللا          :   كما أن املؤلف كان صرحياً يف قوله       -

                 اهللا  بدون واسطة؛ كما أشار إىل احلج وكيف كان قبل اإلسالم وعمار بيت اهللا احلرام؛ وأشار إىل نيب 
 من رجم الشياطني يف مىن؛ مث        ورمجهم يف مىن، وحكمته     .  .إبراهيم وأعمال شياطني اجلن الكفرة    

       والكتاب حبق كتاب   )  عليهما السالم ( اهللا إبراهيم وإمساعيل     أفاض يف ذكر احلج ومناسكه بعد سيدنا نيب
 .مفيد للمسلم املؤمن؛ الَّذي حيب دينه ورسول ربه حممد بن عبد اهللا 

) العامل وعلم دراسة األديان   :  (كتاب مجيل ..  ين وثالث كتب الشيخ الفاضل هاشم دفتردار املد       -
كتاب جليل يقع يف حوايل أربعني ومائيت صفحة حسنة الطباعة أنيقة اإلخراج، بدأه بأمساء اهللا احلسىن                 

 امسا، وأهداه إىل كل مسلم يدعو إىل اعتناق دين خامت الرسل وسيد األنبياء واملرسلني حممد                 ٩٩الـ  
    ه اهللا                وأتبع اإلهداء ببيان هادفيفيد بأمهية الكتاب وما ينحوه؛ مث حبث املثل األعلى الَّذي سن 
وقال عن الثقافة األساسية واحلديثة مبا يشفي ويكفي؛ وحتدث عن العلم وحقائقه يف              )  سبحانه وتعاىل (

صفحات موثقة، وعن الفكر، والعلم، والعقيدة، وعن ضالالت املالحدة وأباطيلهم؛ وعن املعجزات             
وإنزال القرآن ايد؛ وعن الرؤية بني      ..  خامت الرسل :  ن املعجزتني اللتني حتققتا، واللتني مها     وع..  مجلة

معصية آدم  :  البصر والبصرية، وعن اجلن وأم يتشكلون باألشكال احلسنة والسيئة، وعن املعصية            
دعون؛ مث أفاض يف    وعن املالحدة واملاديني، وعن اخلرافات اليت يوردها املنحرفون واملبت        )  عليه السالم (

 وأا ثالث وصفها مجيعاً ودلل على ما يقول، وحتدث عن الظواهر            - موائد املعرفة    -حديث جليل عن    
 .وختمها حبديث مستفيض واسع عن تباين سنن اهللا الكونية.. يف أبعاد الفضاء؛ وعن الثقافة امللونة

-     اً، كل موضوع به من      ، وحيتوي على أكثر من ستني موضوع        والكتاب مجيل طبعاً ومعىن
 .التفصيل واإليضاح ما هو للمؤمن ضياء وللمسلم جالء

 واحلقيقة أن مواضيعه فيها اخلوض يف أمور مهمة يصعب على املتوسط يف معلوماته أن يعيها                 -
 مهم للمسلم واملؤمن ولكل من حيب ويسعى         -   على كلٍ  -بسهولة ويفهمها بيسر، ولكن الكتاب      

، من مؤلف عرف بسداد فهمه وكفاءة علمه وحبه للبحث واالستطالع يف             للتعمق يف دينه وعقيدته   
 :علوم الشريعة واألدب، وهذه أبيات نظمتها هلذه املناسبة أرجو قبوهلا

ــثا   ــد راد خب ــرىء ق ــى ام ــرد عل ت
. 

ــم(  ــثاً ) أهاش ــوقت حب ــألت ال ــد م ق
. 

ــن ل  ــك م ــويهل ــثا ـ ــنويه نك ه ي
                                                            . 

- واهللا واق -لــــيهدم دينــــنا   
. 

ــثا  ــبان حـ ــت للشـ ــد دونـ وقـ
. 

ــومفك  ــناياها علــ تــــبك يف ثــ
. 



ــس  ــردار -وأن ال مي ــا دفت ــا- ي  رث
. 

تـــريد هلـــم صـــراطاً مســـتقيماً 
. 

ــدين اهللا  ــال  -ل ــن ق ــثا- أو م  غ
. 

لكـــي يتجنـــبوا قـــول املعـــادي 
. 

ــثا مهـــا يل يف احلجـــى للـــود بـ
                                                            . 

ــدايا    ــاب وللهـ ــكراً للخطـ وشـ
. 

 

  ))كلمة األستاذ �بيه عبد القدوس األ�صاري(( 
لة ـ صاحب ورئيس حترير جم    -مث أعطيت الكلمة لألستاذ نبيه عبد القدوس األنصاري          

 : فقال-املنهل 
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :فأنا سعيد ذه املناسبة ألمرين..  وبعد-
 :ىل سعاديت األو-
ثنينيته ا لكوا تأيت يف نطاق ما تعودناه من األخ الفاضل األستاذ عبد املقصود خوجه يف                   -

 ألكون من أهل اخلطاب املتحدث إليكم عن بعض فضائل          - تلقائياً   -اخلالدة به، واليت توجهت إليه      
 . فضيلة األستاذ هاشم دفتردار-ضيف هذا املساء 

ابق هلذه املنصة لينثر فوح حبه وشذى شغفه ذا األديب           يتس - غفر اهللا له     - كأين بوالدي    -
وأوفر ..  ، فيأيت مبا قد ال يأيت به اآلخرون؛ ذلك ألنه أكثر اندماجاً به            ..وهذا العامل األديب  ..  احلصيف

ترحاالً معه، سواء ما كان منها يف نطاق حميطنا الفكري واملعريف، أو يف ساحات عاملنا العريب ااور؛                  
للتعريف )  معاً(مة مشرئبة تشهد له بالسبق واإلبداع؛ وأحيلكم يف ذلك إىل ما استمعناه               وكلها قائ 

 .املضغوط الَّذي قدمه عزيزنا عريف هذا احلفل عن شيخنا الفاضل هذا
 

 : السعادة الثانية-
 جاءت تتهادىء جذىل تومىء يف إكبار لذلك الرمز وتتواصل مع عطائه؛ فاالبن عبد املقصود               -

ثنينية ا بسعادته الدائمة، وبشاشته املعهودة على حمياه يف كل لقاء نِحن إليه، ويف كل                 -اً   أيض -هو  
) رمحه اهللا ( جنده وقد استشعر حس نبض والده         -حيققها ويبدعها جتاه هؤالء وأولئك الغر األماثل         

 .واستلهم إيقاعات عطاءاته الفكرية الفاعلة، اليت كان أحد السابقني يف بنائها
 

يسعدين أن أشري وأشيد بتلك     )  والشيء بالشيء يذكر  ( وتأكيداً هلذه األدوار يف أمسى معانيها        -
     ة األدبية الفاعلة اليت هيأها والدنا األستاذ حممد سعيد خوجه للمنهل يف عز صباه واملتمثلة يف              اِملن

حلكومة اليت كانت حتت    مبطابع ا "  املنهل"طبع جملتنا   )  وملدة غري قصرية  ..  وعلى مسؤوليته (استضافته  



إمرته وإدارته مبكة املكرمة آنذاك؛ وتشجيعه ودعمه امليمون النتقال الة من املدينة املنورة إىل مكة                 
 .املكرمة

 يف املشاركات السخية، والتشجيع الويف      - أيضاً   - كما أشري وأشيد مبوروث األبناء املتمثل        -
جهظلين به عزيزي األخ عبد املقصود خوالَّذي ي. 

لألسرة )  املدين( وأعود للفاضل شيخنا األستاذ هاشم دفتردار املدين؛ ترى ماذا أضافت كلمة             -
 !!..الدفتردارية؟

 الواقع إما بتعريفهما اازي، ومصطلح واقعهما البياين صنوان ال يفترقان يف هذا املقام؛ فمن               -
  الطيبة من ذلك املدين اجلدير ما؟والقضاء مبوجبه يف أرض طيبة) الضبط(أوىل مبسك زمام الدفتر 

 وهكذا كانت الصفة منطبقة متاماً على املوصوف من أجداده وتتناقل بظرفها من سالف اآلباء               -
 على أن يلحق    يصر)  لبنان(نة لشخصيته يف    كوف األبناء؛ لقد كان يف أرض هجرته األوىل املُ         إىل خالِ 

بل لعله  :  ا عنده يريد ا تأكيد ذاتيته اخلاصة أمام شيعته وأنصاره         رِتهكأنه بفضلها وأَثَ  )  املدين(بلقبه صفة   
أرادها صفة تتبع املوصوف الَّذي اشتاق لوطنه وافتقد عشريته؛ أو لعلها شيء بني هذا وذاك، فأرسلها                

 ف للكلمة واملفرز   وظِّماً يتميز به، واكتسبها لتتصدر أحاسيسه البيانية وأسلوبه الوفاقي املُ          لَلتكون ع
ادع إىل سبيِل ربك باحلكمِة واملوعظِة احلسنِة وجادهلم باليت هي          :  لدالالت، مستهدياً باآلية الكرمية   ل

الَّذي يستقي منه شيخنا    )  النبع الصايف (  و)  البحر الكامل )..  (السياق الرباين :  ( وهذا هو  أحسن
 ).وزرقة البحر.. اديوخضرة الو.. مهس النسيم: (لكتابته وإبداعاته، ويتحسس مناهجه من خالل

- فافيذهب ج دبكُثُ يف األرضءاً،فأما الزموأما ما ينفع الناس فَي ...صدق اهللا العظيم . 
ذلكم :  ، ولكن يف احملصلة بقية من حديث أحسب أنه ال يطول          ترص ومعذرة إذا أطلت أو قَ     -

 -، والشكر والتقدير    ..واإلنصاتهو الشكر والتقدير لكم على هذه االسة واملؤانسة واالجتماع           
 إن شاء   - ألخي األستاذ عبد املقصود الَّذي ميتعنا أسبوعياً ذه االثنينية يف دارته العامرة به                -كذلك  

 .  وشكراً ولقاء جديد بكم-اهللا 
 

  ))كلمة الدكتور حممد أمحد محدون(( 
 : فقال-بنات جبدة  األستاذ يف كلية ال-مث أعطيت الكلمة للدكتور حممد أمحد محدون 

 : أيها احلفل الكرمي-
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
، وقد استوقفين يف معرفيت به وصليت مبؤلفاته أمران،         .. امليزات العلمية للضيف احملتفى به كثرية      -
علم أصبح  ل سعادة مدير اجلامعة باإلشارة إليه؛ وهو        اهتمامه بعلم دراسة األديان، والَّذي تفض     :  أوهلما



اآلن من أهم العلوم الضرورية يف عاملنا العريب ملا نواجهه من مواجهات ثقافية وحضارية؛ وقليل جداً                 
أو امليزة األخرى اليت    ..  واألمر الثاين .  أولئك الَّذين اهتموا ذا العلم حىت اآلن إذا قيس بأمهيته           

ميان يف كتبه وأحاديثه؛ ويف هذه النقطة        هو صلة العلم واإل    - وما أكثر ميزات احملتفى به       -استوقفتين  
ط بني العلم واإلميانأقصر حديثي، وقد أشار إليها سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه من أنه رب. 

 : أيها اإلخوة-
-              أولئك الَّذين حاولوا الربط بني اإلميان والعلم، ولكن القليل جداً هم الَّذين ن كثري حا منحى  و

 أود أن أسجل له قيمته ومنهجه يف        ى به سعادة الشيخ هاشم دفتردار املدين؛ وهو منحى        هذا العامل احملتف  
    يهتم من العلم بفلسفته ال بظواهرها، مببادئه ال مبعطياته، بآفاقه املترامية            هذه األمسية الكرمية؛ إنه منحى 

" الظواهر" حتليل   ، فكم من هؤالء العلماء واملفكرين من سعى إىل        ..ال مبا يتضمنه من معارف حمدودة     
شفت  من إميان؛ فإذا ما اكت     - أو جرعات    -  آخذاً من ذلك كله جرعةً    "  ملعارفها"العلمية، واستشرف   

  ويف اإلعجاز واإلجناز دليل جديد يدفع إىل       ..  رعت وسيلة، كان يف الكشف واالختراع     حقيقة، أو اخت
 التسليم بقدرة القادر على كل      اإلميان، ويعلن عن عجز اإلنسان عن إدراك احلقائق كلها، ومن مث            

 .شيء، العامل بكل األسرار
 ذلك منهج ال غبار عليه، ولكنه جيد بغيته، وينشد ضالته يف الظواهر واملعطيات واملعارف؛                 -
إىل "  املعارف"إىل مبادئها، و    "  املعطيات"إىل فلسفتها، و    "  الظواهر" يتخطى   - كما قلت    -شيخنا  

 .يت توحي ااآلفاق العلمية املترامية ال
 : أمسعه يقول-
أمل تشاهد العلماء احلضاريني سواء أكانوا من الباحثني عن أسرار ذوات كائنات السماء، أو                "-

من الباحثني عن أسرار ذوات كائنات األرض، يعلنون أم مل حيط علمهم احلديث الكشاف بكل                  
     يف اآلفاق، وتوايل   ..  فضاء املترامية غم من تتابع رصد حمطات ال     مدهشات التكوين هناك وهنا، على الر

 !!.إطالق الصواريخ واملكاكيك للمزيد من كشفها
 ..". ومع ذلك، فالبحث العلمي مستمر، والكفر واإلحلاد مستمر إىل جانب عقيدة اإلميان-
 : مث يقول-
 .وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون:  وهذا من معجزات اآلية الكرمية-
اجلزئية "و  "  املعطى"و  "  الظاهرة" ال جيد يف     - وبعد استدالله باآلية الكرمية      -هنا   كأين به    -
، سواء  ..ه، إنه يدعونا إىل التفكري يف تكوين العوامل كافة         بغيته؛ إنه ينشد ما وراء هذا كلِّ       "  املعرفية

    كاألرواح ..  لصةنة من الذرات والعناصر، أو من أكوان الطاقات اخلا        أكانت من األكوان املادية املكو
 ".علم يقيين" :ص من تفكرينا إىل، لنخلُ..العاقلة وطاقات املغناطيس والضوء، وما إليها



 بعلم اهللا وبإرادته وقدرته وسلطانه وتصريفه         ةٌمسري"  طاقية"أو  "  مادية"إن األكوان كافة     
 .وهيمنته

واالنبهار "  الظاهرة"  :ياً أثر  يف لقاء العلم واإلميان عند كثري ممن حاولوا الربط بينهما، يبدو جل            -
 . جبزئيات فيزيائيةواالندهاش املعريفِّ" املعطيات" :ا، وتأثري
 والتأمل يف   يلِّ يبدو أثر النظر الكُ    - عند الشيخ الدفتردار املدين      - يف لقاء العلم واإلميان      -

قل انظروا ماذا يف    ..   كافة -"اتالطاقي"  : أو -، والروحيات   ..العوامل كافة، والفيزيائيات كافة   
 :، وبدهي أن النظر املراد هنا هو      .. اجلزء األول من اآلية الكرمية املشار إليها       ...السموات واألرض   

 ال جيعل الناظر    - هكذا يذهب الشيخ هاشم      -ال النظر البصري، ألن النظر البصري       "  النظر العلمي "
 .يعلم عجائب تكوين ما هو كائن يف السموات واألرض

 : احلضور الكرام أيها-
ولئن كنت قد انتهزت    !!   كم من معاجلات ثاقبة البصر والبصرية يف أعمال الضيف احملتفى به           -

فإمنا هي زهرة يف    )  هي لقاء العلم واإلميان   (هذه الفرصة لتكرميه ألعرب عن تقديري له يف واحدة منها            
 . اليت دعا إليها يف كتاباتهعطرها الروح، وألواا احلب والتسامح واإلنسانية.. باقة من نتاجه

فلك التحية والتقدير أيها األستاذ الفاضل على ما قدمت، ولكم التحية والشكر على ما               ...  -
 . منحتموين من فرصة احلديث إليكم؛ والسالم

 

  ))كلمة الدكتور عاصم محدان(( 
لعزيز  عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد ا       -مث أعطيت الكلمة للدكتور عاصم محدان       

 : فقال-جبدة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  على عبدك ونبيك األمي صلَّ اللهم.. 
- ِط خيب ي طُخ ن  ث حيدث، ومؤذِّ  ب، وحمد-      من فوق منائر املسجد األنور ص بكلمات  -ته  و 

 اإلميان يترن م، ومِشند  -  يف د ى الليل بِ  جعليه صلوات اهللا وسالمه   (يا املصطفى   جاس  (- ي ر الكون  طِّع
، تلك  ..ويسكب يف أذن هذا الوجود ذلك احلب العطري الَّذي تتغذى به النفوس وتعيش على نسماته              

 أو مدفنه، ومنها بعثه ونشوره؛ ويف تلك         هي بيئة املدينة اليت أكرمها اهللا بأن تكون مهاجر نبيه            
ان، وعلي بن أيب طالب،     فَّ بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن ع         املدرسة النبوية خترج أبو   

وزيد بن حارثة، وبالل بن أيب رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي الَّذي قال رسول اهلدى يف                 
 ).رضوان اهللا عليهم مجيعاً(سلمان منا أهل البيت : حقه



ر ينابيعه   متاع الدنيا، لينهلوا من علم فج      ن يأيت الناس إىل األرض احملبوبة يرضون بالقليل مِ         -
ن املصلحني والعلماء يف العصور     ن قبيل الصدف أن يكون عدد كبري مِ       ، وإنه ليس مِ   رسول اهلدى   

   املاضية واحلاضرة قد مر       ا، جلسوا بني سواري مسجدها، وتنسوا بساحاوا عبري اإلميان من بني     م
 أمثال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وشاه ويل اهللا           نحون مِ ، مصل ..ضرحيه األعظم وروضته الفيحاء   

الدهلوي، وعبد احلميد بن باديس، وحممود التركزي الشنقيطي، وعبد احلميد بدوي، واملنتصر               
، هؤالء وغريهم جاؤوا يطلبون السند العايل يف احلديث عند إبراهيم الكردي الكورايت وابنه               ..الكتاين

ة السندي، وسليمان الكردي، وعبد اهللا بن سيف، بل إن املسجد يف هذا              أيب الطيب، وعند حممد حيا    
العصر الزاهر شهد أكرب انطالقة يف تاريخ الفكر واألدب، حممد احلركان، وضياء الدين بن رجب،                 

 رمحهم  - وأسعد طرابروين    - اهللا يف عمره      مريب األجيال أمد   -والسادة آل املدين، وأمني السيد أمحد       
 كانوا املريدين يف حلقة الشيخ أيب الطيب األنصاري، والد الدكتور عبد الرمحن                 -  اهللا أمجعني 

            دان علي وعثمان حافظ   األنصاري؛ وأنا أسأله من هذا املنرب أين ذهب يا أستاذنا تراث أبيك؟ والسي ..
 إذا حبثت عنهما فسوف جتدمها يف حلقة الشيخ صاحل التونسي، وابن الطيب وعبد الرمحن التونسي،               

كان ربيباً وتلميذاً يف حضرة     )  رمحه اهللا ( وحممد حسني زيدان     - أطال اهللا يف عمره      -وأخيهم مكي   
 .الشيخ عبد القادر شليب، وغريهم من العلماء

 يف هذه األجواء العلمية نشأ شيخنا هاشم دفتردار، وأخوه حممد سعيد الَّذي كان معتمداً                 -
فيناالن منها  ..  جان على علوم الشريعة   ن يف علم التاريخ، ويعر    للتعليم يف املدينة؛ يقوالن الشعر ويؤلفا     

ماً وحضر د  أست -يف املدينة، كنت    )  رمحه اهللا (نصيباً وافراً؛ ويوم كنت أجلس إىل الشيخ جعفر فقيه           
 فهما قد دونا جانباً مهماً عن املدينة يف كتاما عن تاريخ             - أمد اهللا يف عمره      -صورة الشيخ هاشم    

كنوز طيبة الطيبة وعندما    :  النبوي وتوسعته؛ وال بد أن أذكر أن لشيخنا الدفتردار كتاباً امسه           املسجد  
رأيت الشيخ هاشم ألول مرة يف رحاب البيت احلرام، علمت أن الرجل الَّذي كان يكتب مقاالته يف                  

 : أسرار سورة  االت اإلسالمية هو ذلك العارف الَّذي فتح اهللا عليه، فكتب كتاباً جيمع بني دفتيه               
 .قلب القرآن، كما أن كتاباته يف علم األديان تدل على سعة أفقه وتعدد مصادر معرفته" يس"

حيفظه ويستجلي أسراره ويستنطق عربه وهو يزهد يف الشهرة         ..  ر على كتاب اهللا    من توفَّ   إنَّ -
سب إىل أسرة العلم والفضل      مل يكونوا أهالً هلا؛ هو الرجل الَّذي ينت        اليت يتطلع إليها البعض، حىت وإنْ     

فجده حيىي دفتردار أحد وجهاء املدينة الَّذين حضروا افتتاح سكة حديد            "  آل الدفتردار "يف املدينة   
 .وما أكثر الَّذين يرفعهم تواضعهم.. احلجاز وضيفنا الليلة هاشم دفتردار رائد متواضع

 . ى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلّ-



  ))مة الدكتور الشيخ محزة بكر خشيمكل(( 
 يف االحتفاء بضيف     نيابة عن والده مشاركةً    -مث ألقى الدكتور بكر محزة خشيم كلمة         

 : فقال-االثنينية 
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم

سيدنا حممد، وعلى آله    ..   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني           -
 .وصحبه أمجعني

 : السادة األفاضل أيها احلفل الكرمي أيها-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ومغفرته ومرضاته، وبعد-
 يطيب يل مبناسبة هذا احلفل الكرمي، الَّذي يقيمه سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه على                  -

 تربط  شرف صاحب الفضل األديب واملؤلف لكثري من الكتب الدينية، الشيخ هاشم الدفتردار الَّذي             
بيين وبينه صداقة متينة ألكثر من نصف قرن؛ تعرفت عليه يف مدينة بريوت حيث كان يقيم فيها                    

 .آنذاك
 

هـ السفر إىل بريوت لعمل جتاري، حيث كنت آنذاك ممتهن التجارة،           ١٣٦٧ قدر يل يف عام      -
منه أن يعرفين   وطلبت  )  رمحه اهللا (وعندما قررت السفر إىل بريوت اتصلت بالشيخ جعفر إبراهيم فقيه           

على عدة شخصيات كان من بينهم فضيلة الشيخ         )  رمحه اهللا (على بعض الشخصيات هناك، فدلين       
إنه إمام وخطيب   :  قيل يل ..  هاشم دفتردار؛ وعندما وصلت إىل بريوت وسألت عن الشيخ هاشم           

جدته مسجد يف البسطة، فذهبت يوم اجلمعة للصالة يف ذلك املسجد، وقابلت فيه الشيخ هاشم، فو                
كله مودة وحمبة وأمانة وكأنه     ..  شخصاً قل مثله يف األدب وحسن األخالق، فاستقبلين استقباالً حاراً          
 .يعرفين منذ زمن طويل، وتألفت بيين وبينه صداقة كبرية منذ ذلك احلني

 

 وعندما حل شهر رمضان املبارك، كنت يومياً أتناول طعام اإلفطار معه يف داره العامرة، وقد                 -
فجزاه اهللا خرياً، وقد أهداين كثرياً من       ..  ت على كامل أسرته ايدة، وأصبحت كأين واحد منهم        تعرف

 حىت يومنا هذا، وكان بودي أن أحظى وأسعد بلقائه          - واحلمد هللا    -مؤلفاته القيمة، ودامت صداقتنا     
مل ميكين  ولقاء الشيخ صاحب هذا احلفل الكبري أللقي كلميت هذه على مسامعكم، ولكن سوء حظي                

 .من ذلك نظراً لتوعكي بعض الشيء؛ أرجو لكم وقتاً طيباً يليق بالسعادة واملودة
 

 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 .  وحتية لكم من املدينة املنورة-



  ))كلمة الدكتور غريب مجعة(( 
 :مث ألقى الطبيب الدكتور غريب مجعة الكلمة التالية فقال

 .. الرحيم بسم اهللا الرمحن-
-          احلمد هللا رفيع الدرجات، واسع الرمحات، القائل يف م م كتابه كَح  :    اهللا الَّذين آمنوا فَعري

، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء         ]١١اادلة  [ِمنكُم والَّذين أوتوا الِعلْم درجات     
 .ومعلم العلماء، وعلى آله وصحبه الربرة األتقياء

 : السادة أيها-
-              دقيق ..  كلَ يطيب يل ويسعدين أن أحتدث أمامكم، ولكن احلديث أمام العلماء صعب املس

 إذا كان املتحدث ليس من العلماء وال من اخلطباء، وكان احلديث عن أستاذ جليل قرأ                 املأخذ، خاصةً 
 تعقَ و  باملعذرة إنْ  ق معاً؛ لذلك أبسط يدي إليكم      عنه وتعلم على يديه العلم واخلُلُ      له املتحدث وأخذَ  

 مقبول؛ وإذا كان احلديث عن مؤلفات الشيخ اجلليل قد أسند إيلَّ            راِم الكِ دن عِ والعذر..  بعض األخطاء 
عيهعلى الرغم من بضاعيت املزجاة، فهذا فضل أرجتيه وشرف ال أد. 

-         واحلقيقة أن الشيخ ضرب بسهم وافر على مدى ع ن جمال تدريساً   ه املديد املبارك يف أكثر م     ِرم
ضيلٍة وحرباً  فَ وإزهاقاً لباطل، نصرةً لِ     وتعليماً، إحقاقاً حلقٍ   اً وإرشاداً، إفتاء  ، دعوةً ةًابطَ وخ وتأليفاً، كتابةً 
 ..على رذيلة

 

 : أما بالنسبة ملؤلفاته القيمة فهي-
 :يف جمال الدراسات القرآنية له ثالثة كتب هي:  أوالً-

 .فسري للجزء الثالثني من القرآن الكرميوهو ت..  التفسري القريب-١
 ).سورة يس( معجزات قلب القرآن -٢
 . معجزات فاحتة الكتاب-٣
 وعلى الرغم من علو سنه ورقة عظمه، فإنه ال يزال ينقب عن كنوز القرآن الثمينة الدفينة،                   -
: ن عطاء اهللا  ـم للناس ما يفتح اهللا له من تلك الكنوز؛ وعطاء القرآن ال حدود له ألنه                جِرخيِل
ًظُوراحم كبطاُء روما كانَ ع] ٢٠اإلسراء[. 

 

 :يف جمال العقائد واألديان له مثانية كتب هي:  ثانياً-
 . دين إبراهيم-١
 . العامل وعلم دراسة األديان-٢



 . علم دراسة األديان-٣
 . حقائق العلم بني اإلحلاد واإلميان-٤
 . ال شرك وال وثنية يف اإلسالم-٥
 . قصة العقيدة اإلسالمية-٦
 . ال جديد حتت الشمس-٧
 . اإلسالم واملسيحية يف لبنان-٨
 . وهذه الكتب الثالثة األخرية باالشتراك مع فضيلة الشيخ حممد الزعيب-

 

 :يف جمال اللغة واألدب له أربعة كتب هي: ثالثاً -
 ).ويقع يف جزأين كبريين( طالئع الفكر واألدب -١
 . نوابغ الكلم-٢
 . أطياف-٣
 . هواتف-٤

 

 :يف جمال التاريخ واالجتماع والسياسة له مثانية كتب هي: رابعاً -
 . تاريخ أعالم املغرب العريب-١
 ).باالشتراك مع الشيخ الزعيب( املرأة يف السياسة واالجتماع -٢
 . حقوق املرأة يف العلم والوحي-٣
 . ذكريات طيبة-٤
 . دستور إصالح اإلسالم السياسي-٥
 . إصالح اإلسالم االقتصادي-٦
 ).بعناية الشيخ جعفر الفقيه يرمحه اهللا( توسعة احلرم النبوي الشريف -٧
 وقد قام الشيخ واألستاذ البنداق بترمجته إىل        -تأليف املطران نوار أندريه     ( حممد هبة السماء     -٨

 ).العربية
 

 :يف جمال القصة والرواية له روايتان مها: خامساً -
 .احلرب السلم و-١
 . إىل غرناطة-٢

 
 



 : له حتت الطبع أربعة كتب هي:سادساً -
 ).وقد مت طبعه يف بريوت ومل يوزع بعد( قواعد النحو العريب احلديث -١
 . تليد وطريف-٢
 . الرسائل-٣
 ).خمطوط ويقع يف جزأين( تعليم الدراسة اإلسالمية لألطفال -٤

 

ج؛ ونسأل اهللا   ر وال ح  ِرحث عن الب  دحتوياا فَ  هذه عناوين مؤلفات شيخنا اجلليل، أما عن حم        -
من واسع فضله أن ييسر إخراج مثيالا املخطوطة لترى النور وينتفع ا الناس، وأن جيعل هذه اآلثار                  

  املباركة علماً ينفَتع     نبه خالصاً لوجهه الكرمي ي ش  ر وال يى، وأن تكون يف صحائف حسنات الشيخ       طو
 كيلَ ع مو الي كِسفْنى بِ فَ كَ كتابأ كِ رقِْا:  د العلماء بدماء الشهداء، ويقال فيه لكل إنسان       يوم يوزن مدا  

يباِسح] ١٤اإلسراء[. 
 : أيها السادة-

 فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن          إن توقري العلماء وتكرميهم من أدب رسول اهللا         
ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف       ":   قال رسول اهللا     :قال)  رضي اهللا عنهم أمجعني   (أبيه عن جده    

إن من إجالل   ":  قال رسول اهللا    :  قال)  رضي اهللا عنه  ( عن أيب موسى     - أيضاً   - وروى   "رينابشرف ك 
 إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان               - تعاىل   -اهللا  

 ."املقسط
 تكرمي العلماء ال يكون إال من كرمي، وإن شيخنا الوجيه عبد املقصود خوجه الَّذي                لذلك فإن  -

رمي وابن كرمي، فحسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحداً؛ وإن وجود مثله يف               كَأقام حفل التكرمي هذا لَ    
 لَض الفَ فِرعما ي نِإ:  وصدق من قال  ..  هذه النهضة العربية السعودية اإلسالمية احلديثة ليس أمراً عجباً        

ووه ذَاِسمن الن. 
 . معلم الناس اخلري ومكرم العلماء األميى اهللا وسلم على سيدنا حممد النيب وصلَّ-
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  ))كلمة األستاذ �ادر صالح الدين(( 
 : فقال- منه يف هذا االحتفاء  مشاركةً-مث حتدث األستاذ نادر صالح الدين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :السادة األفاضل



 األديب الثقايف األصيل مبناسبة      بأن جتد هلا مكاناً بني الشداة، ويف هذا اللقاءِ          اليت أشرف  والكلمةُ
 من رواد    ورائدٍ  فذٍّ  أريبٍ  عاملٍ  عجلى عن مالمح من إسهاماتِ      إملاحةٍ نا، هي جمرد  تكرمي شيخنا وأستاذِ  

الة ..  نا هاشم دفتردار املدين يف املنهل     نا الفاضل وأستاذِ   شيخِ  من إسهاماتِ  المح، م .. واألدب الفكِر
 .السعودية األوىل

-     أستاذِ  وأؤمن إمياناً كامالً بأن حق         نا علينا وعلى األجيال من قبلنا، تعجز الكلمات وتقص ر 
 . شامخ عظيٍمرة أمام طوٍد، فهي قاِص..طب عن إيفائهاخلُ

 يراعه على صفحاا    داِد فيها من مِ   رثَ، ن .. طويلةٌ لشيخ هاشم مع املنهل رحلةٌ     وألستاذنا ا  -
يف الفكر  ..  ى، فأستاذنا صال يف ميادين شت     .. وتعليمٍ  وأدب وعلمٍ  ا فكرٍ أزهاراً زاهرة، راحت تفوح شذَ    

 وسأكتفي بعرض  .. ذلك من الفنون    حافة والسياسة، واألماكن والبلدان، وغريِ     واألدب، والص ، 
منوذجني من كتابات أستاذنا يف املنهل، نقف من خالهلما على جانب من جوانب الشخصية الفكرية                 

 .الرائدة الفذة، املتعددة
فهو النموذج القصصي، وأستاذنا وجل باب فن القصة يف املنهل، فكتب قصصاً             :   أما األول  -
 وهو إذ يكتب تلك القصة العربية       ،..بطلها سهل بن مالك الفزاري    "  من أبناء اجلزيرة العربية   "  :بعنوان

والسلسة ..  ال يكتفي مبجرد سرد أحداث تارخيية، بل منها نتعلم اللغة الفصحى          ..  املستمدة من التاريخ  
السليمة من غري ابتذال، اجلزلة يف غري ضعف وال وهن، بأسلوب رقيق رشيق؛ وفيها ينثر القيم العربية                  

وقيمه األصيلة، مما يدلنا داللة واضحة على رؤية الكاتباً وافتخاراً بالعريباألصيلة، ونتلمس عز . 
واليت أراد منها أن تكون قصة توجيهية        "  باقل يف االختبار  "  : وهناك القصة الفنية، كقصة    -

تعليمية، تبني عاقبة عدم االكتراث واإلمهال؛ كما أن هناك األقاصيص الواقعية، اليت جاءت إحداها                
قصوصة، وجهها إىل أحد الوجهاء األكرمني يف طيبة الطيبة حني حل عليه            مبثابة رسالة أدبية يف شكل أ     

 خبلق اإلسالم، حريص على أن يتعلم األجيال القيم         ضيفاً؛ ومنها نقف على أخالق عريب أصيل، متخلقٍ       
 .واملثل األصيلة

 ".. للحقيقة اليت ملستها بكل حواسيكتبت ما رضيت عنه دون مبالغة ودون غمٍط" :يقول فيها
 وهل يكون   وال تبخسوا الناس أشياءهم   ):   وعز جلّ(ألين مؤمن بقول اهللا     :  يقول فيها أيضاً  و

  من زنيم؟البخس إالَّ
 .جبانب إلباسه ألقاصيصه أسلوباً أدبياً رشيقاً..  هذا-
-                ن املالمح، فلم يكن نقده نقداً هداماً  ويف النقد األديب ألستاذ األجيال طريق واضح املعامل بي

 من علمه وقدراته، وبأخالق عامل       واثقٍ ، وبعلمِ حامل فيه على من ينقده، بل كان ينقد يف أدب جم           يت
 .علِّم بل يتعلمال ي.. حىت يبدو وكأنه هو الَّذي يتعلم ممن ينقده.. فاضل



رمحه (ديوان الكاظمي شرح الشيخ عبد القدوس األنصاري        )  حصاد العيد :  ( ونلحظ ذلك يف   -
 ).اهللا

نا عبد القدوس   يقه على أبيات الكاظمي نتلمس رؤيته الفنية الواعية؛ وعن شرح أستاذِ           ففي تعل  -
 :يقول) رمحه اهللا(األنصاري 

-"                ح هو  وكلما حاولت أن أتناول فصالً من مؤلفاته بالتوضيح، ألفيته قد كفاين ذلك مبا وض
، وإملام عريض، وسعة اطالع     هذا إضافة إىل ما نقف عليه يف نقد أستاذنا هاشم من ثقافة واسعة            "  وأبان

، مما يشهد بأستاذيته؛ وما قلناه يف ذاك نقوله عن دراسته املستفيضة يف املنهل               ..على األدب والتراث  
هـ؛ وعما كتب عن ملحمة     ١٣٩٨عن شاعرية شاعر العروبة حممد حسن فقي، واليت نشرت يف حمرم            

 .هـ١٣٨٨" طوفان النور" :الشاعر فارس السعدي
 سريعة لبعض ما نشره يف املنهل، والكلمات عاجزة قاصرة أمام باعه الطويل يف                تلك إملامة  -

 . الفكر واألدب، وعطاء أستاذنا ما يزال مستمراً، أدام اهللا عليه الصحة، وجعله لنا ولألجيال ذخراً
 

  ))كلمة األستاذ حممد سليم الشرباتي(( 
 :قالمث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ حممد سليم الشربايت ف

  من أئمة اللغة العربية وخزانة علم متنقلة، وجماهد        إمام..   فضيلة الشيخ حممد هاشم دفتردار     -
أمضى عمره يف الدعوة إىل اهللا، ويف بيان إعجاز كالم اهللا بأسلوب العصر احلديث؛ وقد مجعتين به                   

قم بنا لزيارة   :  ظروف طيبة، فقبل أكثر من ثالثني سنة كنت يف زيارة صديق يل يف بريوت، فقال يل                
أو أحياه اهللا من قربه؟ وفهمت إشارته، فقد كان يعين بصهيب            :  صهيب الرومي؛ فقلت له ضاحكاً    

   وشاخ يف طاعة ربه، حىت لو كانت املعاصي مباحةً         الرومي رجالً نشأ وشب    قبل عليها؛ فهكذا    له مل ي
وصف النيب صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه":  صهيباً الرومي بقوله". 

 وقمنا لزيارة الشيخ هاشم الدفتردار، الَّذي وصفه صديقي بصهيب؛ مث توطدت الصداقة بيننا              -
على مر السنني، وربطتين تقواه ودينه به إىل أن كان اليوم الَّذي أخربين فيه مبا عزم عليه من مغادرة                     

) هللا وسالمه عليه  صلوات ا (لبنان، بعد أن قضى يف ربوعه عشرات السنني، ليعود إىل رحاب املصطفى             
            فهو ابن املدينة املنورة البار، وخطيب املسجد النبوي الشريف الَّذي وصفه النيب   ومنربي (:   بقوله

 .)على ترعة من ترع اجلنة
 وليس املنرب اخلشيب القائم يف املسجد النبوي هو وحده على الترعة، بل إن الدعوة إىل اهللا                   -

 على ترع اجلنة؛ وقد وقف صديقنا وشيخنا        - أيضاً   -الَّذي يقف   وإىل شريعة رسوله هي املنرب الفعلي       
اجلليل الشيخ هاشم دفتردار على هذه املنابر، حىت أصبحت جزءاً منه وأصبح جزءاً منها؛ لقد أدار                  



أزهر لبنان سنني طويلة وخرج طالبه يف أزهر لبنان، ويف مساجد لبنان يدعون إىل اهللا واإلسالم؛ وكان                 
 املفيت  - أيضاً   - وكان من طالبه     - تغمده اهللا برمحته     -فيت الراحل الشيخ حسن خالد      منهم مساحة امل  

      د اهللا خطاه، وأعانه على ما نذر نفسه إليه؛ بل إن كثرياً من             احلايل مساحة الشيخ حممد رشيد القباين، سد
وشيخهم يف الدين،   علماء لبنان ورجاهلا كانوا وما زالوا يعتربون الشيخ هاشم دفتردار إمامهم بالتقوى             

وسابقهم يف األدب ولغة القرآن الكرمي، اليت نذر الشيخ هاشم نفسه من أجلها طول حياته تعلماً                   
يبها، ومل  وتعليماً؛ فقد كان جليساً ألمري الشعراء أمحد شوقي، ومن كان جليساً ألمارة الشعر مل يفته طِ                

قهاخيل من عب. 
وإين ألحسده عليه، واحلسد جائز     "   قلب القرآن  معجزة"  : وحسيب من مؤلفاته سفره اجلليل     -

    يف هذا املوطن لقول النيب    :"    رجل آتاه اهللا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل         :  ال حسد إالَّ على اثنتني
 وقد عمل الشيخ هاشم يف إبراز        "والنهار، ورجل أعطاه اهللا ماالً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار           

 .أسلوب العصر، ولكل عصر أسلوبه وطرق إقناعهمعجزات القرآن الكرمي ب
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الضيف فضيلة الشيخ هاشم دفرتدار(( 
 : فقال- عنه  نيابةً-مث ألقى األستاذ أمين هاشم دفتردار ابن احملتفى به كلمة والده 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..الصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف األنبياء واملرسلني احلمد هللا رب العاملني، و-
 : أيها احلفل الكرمي-

 ..السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته
 . كله هللا احلمد هللا الَّذي بيده الفضل يؤتيه من يشاء من عباده، والفضلُ-
  مكانةٍ شرِف وأ  والصالة والسالم على سيد اخللق، الَّذي شرفه اهللا بأعظم فضل وأعلى درجةٍ            -

ِحرا العاملني؛ قال تعاىلم  :وما أرسلناك إالَّ رمحة للعاملني. 
والفضالء يف هذا   .   رمحة هلم  ه العاملني ويكونُ   فضلُ  وال أسبغ ممن يعم     أعظم وال أجلّ    وال فضلَ  -

       امليدان يتفاوتون يف الدرجات، فمن كان أسعى وأجدمن  الُ وأخلق بإسباغ فضله على سواه، فإنه ين       ر 
 . ونفسه للفضل واخلريِه من ماِلد ويرصلُ ويبذُ ما بذلَِر اهللا بقدرضواِن

 هذه كلمة البد منها، ألن الوجيه الفاضل السيد عبد املقصود حممد سعيد خوجه، قد أجرى                 -
ما  وما كان من قبل و     -ته الكثري الكثري، وما اجتماعنا يف هذه الليلة           من الفضل على يديه يف أم      اُهللا

 .-إن شاء اهللا- عظيمة من الفضل، تضيء وتضيء يف كل حني وتعلو وتعلو  إالَّ منارةً-يكون من بعد 



 ألن ذكرى هذه الليايل سيظل خالداً على مدى التاريخ وأجره عند اهللا كبري، أما أنا يف هذا                   -
 :املوقف فال يسعين إالَّ أن أقول ما قاله أمري الشعراء يوم احتفلوا به

ــنحوين  ــمـ ــا مل أُعاِنـ ــزاء مـ هجـ
. 

ــدقٍ   ــواِن ص ــداً إلخ ــى ي ــت أنس لس
. 

ــأنِ   ــباهِة شـ ــو إىل نـ ــا أمسـ هأنـ
                                                            . 

 ســـامي البـــيان نـــبه شـــاينرب 
. 

ــواِء ِعــ   ــظ يف س ــرى احل ــو ج ناِنهل
. 

ــيادين أوىل    ــبِق واملـ ــان بالسـ كـ
. 

وأذاعــوا اجلمــيلَ مــن إحســاِنه   
. 

ــندي  ــروا يـــد اهللا عـ ــا أظهـ إمنـ
. 

 

 ذو الفضل العظيم، وما هذه األمسية املباركة         أجل هو فضل اهللا يؤتيه من يشاء من عباده واهللاُ          -
إالَّ رمزِه سلف هلا من بواعث الرقي وتوارِثٍة حضاري تعاوين، ال يكون إالَّ يف أموأجماد؛   أجماد 

فما بالنا اليوم، وحنن يف ضة عربيٍة إسالميٍة مباركة، جاءت مثاالً ومرياثاً لسلٍف مبارٍك عظيم،                
 والشيُء من معِدِنِه ال يستغرب؟

 مينحهم  أنْ)   وعز جلَّ(اها، وأسأل اهللا    أكرر شكري لصاحب هذه الدعوة وملن لب      :   ويف اخلتام  -
 .رة املباركة، سعادة اإلميان واحلق واخلري واهلدية اخليما حيبون، وأن يسعدهم السعاد

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-

  ))فتح باب احلوار(( 
السادة احلضور، فكان أول السائلني هو األستاذ       ومث أعلن فتح باب احلوار بني احملتفى به         

 :عبد احلميد الدرهلي حيث كان سؤاله
-          ا العامل العريب واإلسالمي من انقسام وصراعات         يف هذه الفترة احلرجة اليت مير
كيف تتصورون مستقبل هذا العامل؟ أو هل من ادي أن توجد يف وطننا مؤسسة                ..  مئوهزا

للدراسات االستراتيجية، توضح املنهج القدمي ملسار سياسي جديد، يتالءم مع التطورات              
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟

 :فى به قائالً فأجاب فضيلة احملت-
وباألحرى من  ..   نسأل اهللا أن يلهمنا احلق والسداد واحلكمة يف اإلجابة، ألن اإلنسان ضعيف            -

 .أطال اهللا أعماركم.. احلمد اهللا) ٨٧(بلغ يف سنه بعد الثمانني أو أكثر 
ل اهللا   ونسأ  حىت يغريوا ما بأنفسهم    ر ما بقومٍ  إن اهللا ال يغي   ):  تعاىل( أقول يكفينا قول اهللا      -

 .أن يلهم كل واحد منا أن يغري ما يف نفسه، وحينئٍذ جنتمع اجتماعاً واحداً يف ميدان واحد) تعاىل(
 : مث قدم الدكتور غازي زين عوض اهللا سؤاالً يقول فيه-



  كيف نستطيع أن نوفق بني األصالة واملعاصرة يف ما يسمى بأزمة الفكر العريب؟-
 :بقوله وأجاب فضيلته على هذا السؤال -
 يشهد اهللا ليس هنالك أزمة، ولكن هذه األزمة نشأت من أنفسنا ومن احنرافاتنا               -:   يا أخي  -

 .عن جادة القرآن ايد؛ فلو سلكنا طريق الصراط املستقيم ملا حصل شيء من ذلك
 : ووجه األستاذ عثمان مليباري إىل سعادة الدكتور عاصم محدان السؤال التايل-
 معتمد  - أيضاً   -خ حممد سعيد دفتردار وهو أخو احملتفى به والَّذي كان            لقد ورد ذكر الشي    -

الَّذي طبع عام   )   أجزاء ٤(ي املدينة املنورة؛ وهو صاحب كتاب تاريخ األدب العريب            ـاملعارف ف 
هـ؛ ولكن للشيخ حممد سعيد دفتردار تراجم ممتعة كانت تنشر يف جملة املنهل وجريدة املدينة                ١٣٩٢

اً له ذكريات يف التعليم والقضاء؛ ليت الدكتور عاصم يسارع يف مجعها يف كتاب، علماً                املنورة؛ وأيض 
أن الشيخ عبد املقصود خوجه لن يتأخر عن طبعه ونشره وتوزيعه جماناً ألمثال الَّذين حيضرون االثنينية                 

 . املكرمةيف كل أسبوع؟ وذه املناسبة فإىل الشيخ هاشم وإىل الدكتور عاصم عاطر التحية من مكة
 :ورد الدكتور عاصم محدان قائالً

أنا سعيد بسماع هذه املالحظة من أستاذنا، ولكين أحب أن أبني للتاريخ والذكرى أن              :   أوالً -
األستاذ عبد القدوس األنصاري كان من أقرب الناس للشيخ أيب الطيب األنصاري يف املدينة املنورة،                

يد مدين؛ وقد جلست إىل الشيخ عبد القدوس األنصاري          للشيخ عب  - أيضاً   -وكان جليساً وصديقاً    
مرات عديدة، وكان يتطلع إىل أن يطبع كتايب األستاذين حممد سعيد دفتردار والسيد عبيد مدين، عن                 

أن كتاب األستاذ حممد سعيد دفتردار عن املدينة املنورة يف عدة            ..  تاريخ املدينة املنورة؛ وكما علمت    
 .منها ألعالم املدينة، وخصص بعض أجزائه للحياة االجتماعيةجملدات، لعله خصص جزأين 

 -وطرح اهللا الربكة يف ابنه وأحفاده       )  رمحه اهللا ( وكما أخربين الشيخ عبد القدوس يف حياته         -
إنه اطلع على كتاب السيد عبيد، وهو ما يسمى مبعلمة تاريخ املدينة املنورة، وقد حتدثت مع صديقي                  

من مناسبة لطبع هذا الكتاب؛ فاملادة العلمية موجودة وما على صاحب هذا             الدكتور غازي ويف أكثر     
املنتدى العلمي احلبيب الشيخ عبد املقصود خوجه إالَّ االتصال بأبناء األستاذ حممد سعيد دفتردار،                
وأبناء الشيخ عبيد مدين؛ فاملؤلفات موجودة والكتب موجودة، وما كتبه األستاذ حممد سعيد دفتردار               

 . لة املنهل هو ما ضمنه كتابه عن املدينة املنورة؛ وشكراًيف جم
 

  ))تعليق من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
ق سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه على ما جاء يف رد الدكتور عاصم محدان على                وعلّ

 :سؤال األستاذ عثمان مليباري فقال



لة سنتني، وأردت أن يكون عمالً ال قوالً؛ فقد          ذه املناسبة أود أن أزف إليكم خرباً كتمته طي         -
أعين معايل األستاذ الفاضل الصديق احلبيب عبد العزيز        ..  أنشأنا:  ثنينية، وعندما أقول  أنشأنا صندوقاً لال  

الرفاعي، والشيخ احلاج حممد علي دولة صاحب دار القلم، والَّذي قام بطبع اجلزء األول من االثنينية؛                
 مت طبع جزأين منها وفسحا، وبإذن اهللا سيصالن يف          - بفضل اهللا    - أن أشري إىل أنه      وذه املناسبة أحب  

 .غضون األسبوعني القادمني ويوزعان على رواد االثنينية؛ كما أن هناك جزأين آخرين حتت الطبع
 الصندوق خصصنا له مليون ريال، والغرض األساسي من إنشائه أن هناك من األدباء ممن                 -

 متكنهم الظروف من طبع ما ألفوه وكتبوه؛ أو أن بيننا اآلن أدباء أفذاذاً، ولكن مل                   رحلوا عنا ومل  
يتعاملوا مع املادة كما تعاملوا مع الكلمة؛ فنجد أن كثرياً مما ألفوه وكتبوه حبيس األدراج؛ وعندما                  

موعة الكاملة  ألنين أردت أن يكون عمالً ال قوالً؛ بدأنا وطبعنا ا         ..  أقول مل أفصح عن هذا املشروع     
 إن  -للشاعر الكبري األستاذ أمحد الشامي، وقد انتهت طباعة اموعة يف ثالثة أجزاء وفسحت؛ وأيضاً               

 .- بإذن اهللا - ستوزع يف غضون األسبوعني القادمني -شاء اهللا 
وهو آخر  ..   كما حنن بصدد طبع اموعة الكاملة للشاعر املهجري األستاذ زكي قنصل             -

؛ فوجئنا عند زيارته العام املاضي بأن لألستاذ قنصل ستة عشر ديواناً من الشعر، قد                 شعراء املهجر 
سبحانه (ال أعلم؛ وهناك مشاريع أخرى هلذا الصندوق، أسأل اهللا           ..  تكون يف أربعة أجزاء أو ثالثة     

 ألساتذة  أن ينفعنا بعلم هؤالء األفذاذ، ويسعدين إذا استطاع أحدكم أن ميدنا بأي من املؤلفات             )  وتعاىل
من اململكة أو خارج اململكة، تعترب مؤلفام إضافة لألدب، أو للعلم، فسنكون بذلك جداً سعداء                 
لطبعها؛ وأحب أن أوضح أن االتفاق بيننا وبني أصحاب هذه املؤلفات ليس لنا إالَّ رؤوس أموالنا، هذا                 

 .ف أو لورثتهإما للمؤل.. إذا عادت للصندوق رؤوس األموال؛ أما البقية فلهم كاملة
 . وشكراً جزيالً-
 : وقدم األستاذ سليمان بن علو سؤاالً يقول فيه-
  هل لعب األطفال تعد من ذوات األرواح؟-
 : وأجاب فضيلته على ذلك بقوله-
 ذات الروح هي اليت تكون ممثلة فيها مجيع أعضاء احلي؛ أما هذه فال تعد من ذوات األرواح؛                  -
 الطابة املنفوخة ليس فيها شيء يعد من ذوات األرواح، ولكن الَّذي كره إذا              القربة املنفوخة أو  :  فمثالً

توافرت مجيع أعضاء الكائن احلي وأصبحت حمالً إللفات النظر ومتثيالً ملا أوجده اهللا؛ هذا هو الكالم                 
 .الَّذي تكلموا فيه

 : مث وجه األستاذ علوي لول سؤاالً جاء فيه-



ة يف من مل يقرأ بفاحتة الكتاب يف الصالة؟ فهل من مل يدرك               هناك أقوال عدة ونصوص كثري     -
 اإلمام إالَّ يف الركعة دون أن يقرأ فاحتة الكتاب تعد له ركعة أو ال؟ وما هو القول الفصل؟

 : وأجاب فضيلته على السؤال بقوله-
 .الفاحتةأنه إذا ركع وحلق الركوع فقد حلق الصالة، وناب عنه اإلمام يف قراءة :  القول الفصل-
 : وقدم األستاذ يعقوب إسحاق السؤال التايل-
أرغب يف نشر خمطوطاتكم املكتوبة لألطفال حول تعليمهم العقيدة          :   سعادة األستاذ هاشم   -

 اإلسالمية فما رأيكم؟
 : ورد احملتفى به على ذلك قائالً-
ابطة األدبية  عضو الر ..   واهللا يا سيدي هذا كتاب أنا كلفت به سعادة الدكتور غريب مجعة             -

إن شاء اهللا سأضع له مقدمة وأسلمه إىل سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود وكل ما                :  العليا؛ وقال يل  
 .  ال يل- إن شاء اهللا -غله ملصلحة املسلمني 

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

، ..فيها باالحتفاء بفضيلة الشيخ هاشم بن سعيد دفتردار املدين         يف ختام ليلتنا هذه اليت سعدنا        -
يقدم األستاذ عبد املقصود خوجه لوحة تذكارية ذه املناسبة للمحتفى به، كما يقدم األستاذ عبد اهللا                 
نور اموعة الكاملة ملقاالت الشيخ دفتردار، وهي مصورة من االت الشهرية السعودية، أعدها               

 .صل للبحوث والدراسات اإلسالمية، وأشرف عليها األستاذ عبد اهللا نورمركز امللك في
 سنسعد بلقائكم من خالل االستضافة واالحتفاء        - إن شاء اهللا     -ثنني القادم    بالنسبة لال  -

 .  أن نسعد مجيعاً بااللتقاء بكم- إن شاء اهللا -باألديب الطيب صاحل؛ نرجو 
 

  ))دفرتداركلمة تعقيبية من السيد حممد هاشم (( 
ه املدعوين إىل موائد الطعام قال احملتفى بهوقبل أن ينفض عقد األمسية بتوج: 

 على السري على األقدام دون أن أحتاج إىل من            إذا متكنت وأصبحت قادراً    - إن شاء اهللا     -
ميسكين مييناً ومشاالً سأحضر برأسي، ال بقدمي؛ ألن السيد عبد املقصود خوجه هو أهل لكل خري؛                  

فهو مقصود لكل خري والَّذي قصده هو اهللا ووفقه إليه؛ وهذه الفكرة اجلديدة             ..  ويكفي من هذا االسم   



يف طبع الكتب ستأيت بالعجب العجاب، وستخرج للناس مؤلفات مدفونة، وستكون هلا بعثاً جديداً                
 . كبري- إن شاء اهللا -عظيماً خالداً، وسيكون هلا ذكر 

خضر لوحة تذكارية للضيف؛ وختم الشيخ عبد املقصود خوجه          مث قدم الفنان املصور خالد       
 :األمسية بالعبارة التالية

أننا سعدنا الليلة بتشريف أستاذنا الكبري الدكتور مصطفى الشكعة الَّذي           :   فاتين أن أذكر   -
ماً نشعر  آنسنا يف هذه األمسية؛ فأهالً وسهالً ومرحباً دائماً به يف مدينة جدة ويف هذه االثنينية، وبه دائ                

 .بكل السعادة وبكل الفخر وبكل االعتزاز
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ إياد مدين

- ٤ .كلمة الدكتور عبد اهللا املعطاين
- ٥ .كلمة األستاذ مشعل السديري

- ٦ .كلمة األستاذ عبد اهللا نور
- ٧ .اذ حممد علي قدسكلمة األست

- ٨ .كلمة الشريف منصور بن سلطان
- ٩ .قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب

-١٠ .أبيات للشاعر زاهد زهدي
-١١ .كلمة احملتفى به األستاذ الطيب صاحل

-١٢ .فتح باب احلوار
-١٣ .كلمة اخلتام

• • •



 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :نان صعيدي األمسية بالكلمة التاليةافتتح األستاذ عد
 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ أما             احلمد هللا رب العاملني، وصلّ     -

 :بعد
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  حضرات السادة احلضور-
اً مراراً وتكراراً يف هذا امللتقى الطيب؛ والَّذي         أسعد اهللا أوقاتكم بكل خري؛ ومرحباً بكم جمدد        -

 برجل طيب هو األستاذ الطيب صاحل، ومن خالل بعض           - أيضاً   -يسرنا فيه هذه الليلة أن نلتقي       
 حناول أن نقول عن حياته شيئاً ليس مفصالً وال كثرياً، لنترك هذا احلديث              - أو السطور    -الكلمات  

 . ما نلتقي به يف هذه األمسيةالَّذي سوف يديل به أو يقوله عند
 

 .  ضيفنا من مواليد منطقة مروة يف مشال السودان-
 .  تعلم يف جامعة اخلرطوم وجامعة لندن-
 عمل يف جمال اإلعالم والثقافة يف السودان وهيئة اإلذاعة الربيطانية وقطر ومنظمة األمم املتحدة               -

 ". اليونسكو"للتربية والثقافة والعلوم 
 .  إقليمياً للمنظمة يف دول اخلليج كان ممثالً-
 .  يعمل اآلن مستشاراً للمنظمة يف جمال تعليم الكبار وحمو االمية-
" موسم اهلجرة إىل الشمال   "  رواية؛"  عرس الزين "  جمموعة قصصية؛ "  دومة ولد جاين  "  : نشر له  -

 . رواية؛ وترمجت أعماله إىل عدة لغات" مريود" رواية؛" ضوء البيت" رواية؛
 

 وبامسكم مجيعاً نرحب به ضيفاً على هذه األمسية الطيبة، وهذه البداية كلمة ترحيب وتقدير                -
 .  لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه



  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث احملتفي مرحباً بضيفه وباحلضور قائالً

صالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه الكرام          وال..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..الطاهرين
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة األحبة-
 يطيب يل أن أرحب بامسكم مجيعاً أمجل ترحيب يف هذه األمسية الندية، بأديب بارز أعطى                  -

مام القارىء؛ إنه األستاذ القاص الكبري      الكلمة املموسقة حقها من العناية، فتجلت كأا صور جمسمة أ         
الطيب صاحل؛ الَّذي انصهرت يف بوتقة إبداعه حضارة أرض املليون ميل مربع، بكل ما فيها من تنوع                  

 ..صارخ مياثل املناخ املتعدد األجواء، وأعراقها املتباينة، وأارها املنتشرة، وأرضها البكر املعطاء
 يف جمتمعه اخلاص، وخرج لنا بصورة أخاذة بديعة ذات            األستاذ الطيب صاحل غاص عميقاً     -

حدوثة أو  ألوان وأصوات، وأبعاد ثالثة؛ إن فن الرواية والقصة القصرية عند الطيب صاحل ليس جمرد أُ               
حكاية تسري وفق الضوابط النمطية، اليت أقرها أو فرضها النقاد لتنظري هذا النوع من األدب الرفيع؛                 

خذ قطعة من الواقع بكل أبعادها الزمنية واملكانية ليضعها بأمانة على الورق؛             ولكنه يتعدى ذلك إىل أ    
وعند مطالعة أي من كتبه تضيء الصفحات ومتوج باحلركة والكلمات واحلياة بكل تفاصيلها الدقيقة؛               

ب وذلك هو اإلبداع احلقيقي الَّذي نفتقده كثرياً هذه األيام؛ ورغم اللغة الدارجة اليت استخدمها الطي               
صاحل بكثرة يف كتبه، إالَّ أن املفهوم العام لغري القارىء احمللي يف السودان يبقى قوياً وواضحاً؛ فبالغة                  
اللهجات قد يكون هلا وقع أعظم من أي طريقة أخرى لنقل الصورة كما هي، بدون إضافات وبدون                  

 . مساحيق جتميل
رقى ملستوى التاريخ أو التوثيق      ي - لدى الطيب صاحل     - فالواقع الَّذي حافظت عليه القصة       -

االجتماعي ملرحلة معينة يف حياة املنطقة اليت تناولتها كتبه إذا جاز التعبري؛ كما أن أسلوبه املرح                   
أنتج هذا  ..  وعباراته السلسة اليت صهرت خلفيته الثقافية الواسعة، واإلرث احلضاري الَّذي يستند إليه           

منه؛ وال شك أن الطيب صاحل مقل يف عطائه، ولعل ظروفاً خاصة            العطاء اجلميل الَّذي نأمل االستزادة      
فمهما كان القدمي مجيالً وجذاباً إالَّ أن       ..   إىل قراءة اجلديد   - دائماً   -أدت إىل ذلك، غري أننا نطمع       

االستزادة من اجلديد تبقى مطلباً ملحاً، فاأليام تدور واحلياة تتجدد وتريد من يسرب غورها ويسجلها                
 .  حية تضج باحلركة، وتنقل القارىء إىل آفاقها عرب األجيال- أبداً -رق، لتبقى على الو
وهي ..   ختاماً أحسب األستاذ الطيب صاحل أراد أن ينقل لنا رسالة حمددة عن طريق كتبه                -

موقع الريف يف اتمع؛ وحيث أن األستاذ له إملام كامل بأدواته؛ فال بد أن يستغل هذا اإلملام لتعميق                   



ه الرسالة حىت تصل للجميع، ويف ذات الوقت تنويع املضامني لنهضة اتمع بكامله، واالنطالق حنو               هذ
 . التنمية اليت هي خامتة املطاف وهدف كل عمل

 ترحيبنا به ملا يستحقه من حفاوة وتكرمي         - من هذا البلد املضياف      - أكرر لضيفنا الكرمي     -
 - دائماً   -ل األدب، حيث ترك بصماته الواضحة مؤكداً أنه         جدير ما، وذلك ملكانته املميزة يف جما      

مكان حب وتقدير ومكانة خاصة يف قلوب عشاق الكلمة الصادقة اجلميلة؛ أمتىن للجميع وقتاً ممتعاً مع                
ضيفنا الكبري، وعلى أمل أن نلتقي يف االثنينية القادمة باألستاذ الدكتور علي شلش؛ والسالم عليكم                

 .. تهورمحة اهللا وبركا
 

  ))كلمة األستاذ إياد مد�ي(( 
 : فقال- مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية -مث أعطيت الكلمة لألستاذ إياد أمني مدين 

 .  بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أساتذيت وزمالئي-
 لالستماع إىل حماورة األستاذ الطيب صاحل ال إىل االستماع إىل            -يعاً   مج - لقد جئتم وجئنا     -

مطوالت ومقدمات إنشائية، قد تصيبكم بامللل وتدفع ضيفنا إىل التثاؤب، وتصرف األمسية عن حمورها              
الرئيس وعن سببها ومربرها؛ هلذا فسأخرج عن تقليد أصبح من تقاليد االثنينية الراسخة، وهو اإلطناب               

 . ديث واإلطالة يف تعديد مناقب الضيف واملضيفيف احل
ثنينيته غدت  ا فمضيفنا غين عن التعريف، فهو رجل أعمال المع ووجه اجتماعي ساطع، و              -

معلماً من معامل النشاط الثقايف واألديب واالجتماعي يف مدينة جدة؛ وإن كان منا من جيهل شيئاً من ذلك                  
ذهب، وال ندري أكان هو صاحب السبق يف محله أم سبقه           ه اخلشيب امل  نفليس هناك من ال يعرف بسطو     

إىل ذرا  "  موسم اهلجرة إىل الشمال   "  :يف ذلك من تعرفونه وأعرفه؛ أما الضيف فقد هاجر امسه مع روايته           
كثريون منا مسعوا بالطيب    .   أم ال  - أيضاً   -الشهرة والصيت، وال ندري إن كان صاحب الصيت غنياً          

 أي  -كتب عنه الناقد املصري األستاذ رجاء النقاش قبل سنوات طوال يقول            صاحل أول ما مسعوا، حني      
 مل أصدق عيين وأنا ألتهم سطور الطيب صاحل، وأتنقل بني شخصياته النارية العنيفة النابضة                -النقاش  

 باحلياة، وأتابع مواقفه احلارة املتفجرة، وبناءه الفين األصيل اجلديد على الرواية والقصة العربية؛ مل               
 -"موسم اهلجرة إىل الشمال   "أتصور أنين أقرأ أعماالً كتبها فنان عريب شاب، ومل أتصور أن روايته               

 قد أخذتين إىل مرتفعات عالية من اخليال الفين والروائي العظيم، وأطربين            -الناضجة الفذة فكراً وفناً     
 . طرباً حقيقياً مبا فيها من غزارة شعرية رائعة



 إنه كاتب سوداين مل أمسع عنه ومل أقرأ له          - تساءل وقتها األستاذ النقاش       فمن هو هذا الفنان؟    -
شيئاً من قبل، وامسه الطيب صاحل، كل ما عرفته عن هذا الفنان أنه من مواليد كذا؛ وأنه خترج يف                     

 . إحدى اجلامعات اإلجنليزية
موسم اهلجرة إىل   "إن كثريين شاركوا األستاذ النقاش رأيه وهم يقرؤون         :   وال أبالغ إن قلت    -
لعلهم رأوا يف أبطال الطيب صاحل ويف       "  دومة ولد جاين  ":  و"  عرس الزين ":  و"  بندر شاه ":  ، و "الشمال

يف كل مكان حضارة غربية م به وتقهقه يف          .  مآسيهم ذلك التناقض الَّذي حييط بكل منا، وحياصره       
ه أم متسخه؟ وتراثاً حيمله على      وجهه؛ وال ندري أتضحك منه أو عليه؟ أتدعوه أم تأسره؟ أترتفع ب            

كتفيه حياول جاهداً أن ميكنوه من فهمه؟ أم هو جرعة دواء وإكسري بائع سيحوله يف حلظة هائلة من                    
حال إىل حال؟ أم هو خارطة بناء لن تتحول إىل واقع مشهور إالَّ بعد الفهم والتفكري، والتدبري                     

 كبطل موسم اهلجرة    -من أراد اهللا له سعادة اجلهالء        إالَّ   -والتنظيم، والعمل واإلنشاء؟ يعيش معظمنا      
إىل الشمال، حىت ولو كنا قابعني يف أقصى أركان اجلنوب ليعيش كما عاش، مع نظريات كيرت وتوين                  
بالنهار وبالليل يواصل احلرب بالقوس والسيف والرمح كما كتب طيبنا الصاحل، ولكن مالنا وما                 

سنوات مضت، يعسر عدها على طالب املرحلة االبتدائية لكثرا         لروايات الطيب صاحل فقد كتبها قبل       
وطوهلا؛ لعلها بيضة الديك؟ أو لعله قال كل ما عنده كروائي؟ أو لعل اهلم العام قد شغله وهو الرجل                    

 الَّذي تقلد املناصب، وأتيحت له فرص العمل الثقايف يف اخلليج ويف املنظمات الدولية؟
ن نسمع منه عن حصيد جتاربه ورؤى آفاقه، عله حيدثنا عما عايشه             ويف هذه األمسية نتوق أل     -

كسوداين شاب عاش يف الشمال، وعن مأزقه احلضاري منذ ذلك العهد البعيد؟ أو لعله حيدثنا عن                  
السودان الَّذي يعرفه والَّذي مل نعد على يقني من أننا نعرفه؟ وهل سودان السماحة واالنفتاح، وسلة                 

تظر وهم عريب آخر نسجناه كما نسجنا وننسج غريه من خيوط العنكبوت؟ أو لعله              القمح والطعام املن  
حيدثنا عن اخلليج الَّذي عمل به وهل هو صدفة جيولوجيني؟ وهل ثقافته ثقافة صنعتها آمال النفط أم                  
أنه غري ذلك؟ أو لعله حيدثنا عن خمتار أمبو ويونسكاهو؟ وهل راح ضحية صراعه من أجل عامل ثقايف                   

ثر عدالً وإنصافاً وتكافؤاً واتزاناً؟ أم أنه كان من املشعوذين وأصحاب الفودو الَّذين أضاعوا الوقت               أك
 والفرص وكادوا أن يضيعوا اليونكسو أيضاً؟

حدثنا كما حدثنا بندرشاه حني قال طلعت املئذنة وأنا أبكي ال            :   أيها الطيب وأيها الصاحل    -
ر؟ حديث اآلذان يا إخوان طلع الصوت ما هو صويت صوت           أعرف ملاذا؟ هل من احلزن أم من السرو       

مليان باألحزان، ناديت فوق البيوت ناديت للسواقي والشجر، ناديت للرمال والقبور والغياب               
، ناديت اهللا أكرب اهللا أكرب وأنا       ..واحلضور، ناديت للضالني واملهزومني واملكسورين للصاحني والنائمني      



لى الَّذي لقيته أم على الَّذي راح مين؟ حدثنا أيها العزيز عن ذلك الَّذي              أبكي وأنوح، ما أدري أبكي ع     
 .  لقيته وذلك الَّذي راح منك، ولعله راح منا أيضاً؟ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
امعة امللك عبد العزيز  عضو هيئة التدريس جب-مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا املعطاين      

 : فقال-جبدة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني-
 قد يكون يل اعتراض على تنظيم إعطاء الكلمات، ألن هناك من هو أقدر مين وأكرب مين،                   -

ا يؤزم موقفي أكثر أنين     وأعلم مين؛ فيا ليت أين أصبحت يف مكاين احلقيقي الَّذي أضع نفسي فيه، ومم              
أعقب األستاذ إياد الَّذي أعد ورقة مدجبة بأسلوب رفيع للحديث عن ضيفنا العزيز، ما كنت مهيأ ألن                 
أحتدث يف هذه الليلة إالَّ أن األستاذ عبد املقصود أمرين أمراً ومل أستطع أن أرد هذا االمر؛ فدعوين                    

 . أحتدث عن ثقافة األديب
 كان األستاذ الطيب أديباً مبدعاً، كان جيود بأشعار املتنيب ويترمن ا، وكأنه               ففي ليلة البارحة   -

يتمثلها ويتحدث عن التراث حديثاً فيه فكر وفيه عمق، وفيه متثل، وهذا جعلين أؤمن بأن روايات                  
زت الطيب صاحل مل تنشأ من فراغ وإمنا هي الثقافة العميقة والفكر املتميز، والشخصية األدبية اليت بر                

ألن أجدادنا األوائل قد حتدثوا عنه،       ..  من خالل هذه األعمال اإلبداعية؛ وهذا ليس جديداً علينا         
وأقرب مثال على هذا ابن طباطبا، وقد وضحت هذا ألستاذنا الطيب صاحل يف ليلة البارحة على                   

 . العشاء
-              ِعرت وأُ  ويف تصوري أن األستاذ الطيب غين عن أن أمدحه أو أشيد به؛ فقد حضت يف أدبه   د

ويف رواياته كثري من الرسائل العلمية اجلادة من أكادمييني، وإن كان هذا ال يرضيه كثرياً، ولكين أقول                 
أين حينما كنت أدرس يف جامعة إكسترا يف بريطانيا كان هناك اثنان حيضران يف أدب الطيب صاحل،                  

طيب صاحل أو روايات الطيب صاحل،      ولعلي ذكرت له أحدمها وهو الدكتور الزاكي، وأدب الدكتور ال         
 . وهو دكتور ألنه حيمل دكتوراة أو إنه أكرب من دكتور

 يف الواقع أدبه أثار إشكاالً كبرياً، وحاول النقاد أن يقارنوا بينه وبني كثري من الروائيني                   -
 يف ليلة   الغربيني، وقالوا إن فترة وجوده يف لندن كان هلا أثر خصب على ثقافته وعلى روايته؛ ولكنه                

البارحة حاول أن يصفع هؤالء الباحثني صفعة قوية، حينما بني أنه جزء من بيئته وأنه لبنة يف كيانه،                    
 وهذا ما   -وأنه نبتة كبرية أو صغرية يف حقل من حقول السودان العزيز؛ ويف تصوري أن الطيب صاحل                 



ه، مما جعله يكون صادقاً مع نفسه        أن إبداعه كان صورة حقيقية لبيئت      -أشار إليه األستاذ عبد املقصود      
 . وصادقاً مع متلقيه، وصادقاً مع التاريخ

 وحينما نقارن بني النماذج اإلبداعية اليت جاد ا الطيب صاحل، وبني الشعر اجلاهلي الَّذي                 -
حيضرنا ويشكلنا ونشكله، جند أن هذا الشعر كان صادقاً يف تعامله مع بيئته مع األشياء الصغرية                   

ة، ولذلك ال يشك أحد يف أن النموذج اإلبداعي اجلاهلي تألق يف روعته ويف لغته، ويف تناوله                  والكبري
هلذه البيئة واألشياء احمليطة إىل يومنا هذا؛ وأستجر من ليلة البارحة براعة األستاذ الطيب صاحل يف بعده                 

وائية؛ ويف الواقع أن الرجل     عن اخلطابية املباشرة، حينما طلب منه نادي جدة األديب أن حيكي جتربته الر            
كان خملصاً يف حماضرته أميا إخالص، ولكن الَّذي جعل كثرياً من الضبابية حتوم حول هذه احملاضرة أنه مل                  
يكن مباشراً ومل يكن خطابياً، ومل يكن ساذجاً يف عرضه جلهوده وآلرائه ولتجربته؛ إمنا حاول أن                   

أيب العالء املعري، وأيب نواس، ومن خالل ذلك احلقل         يعرضها من خالل ذلك الشعر اجلميل للمتنيب و       
املتميز يف البيئة السودانية ومن خالل الشعر الشعيب الَّذي ترمن به وغرد به ليلة البارحة، وختم هذه                   

إنين قد تأثرت ذه املعطيات وذه املقومات، وأنا أرى         :  احملاضرة بآية من القرآن الكرمي؛ وكأنه يقول      
 .  لتجربته الروائية وقال كل ما يريده ولكن بطريقة غري مباشرةأنه كان خملصاً

 أن الطيب صاحل كان ساخراً      - ولعل غريي قد اكتشفه يف ليلة البارحة         - مما اكتشفته أيضاً     -
سخرية قربت إليه الناس، سخرية جعلته يتعامل مع األشياء تعامالً واضحاً، جمرداً دون أن يكون هناك                 

 أعيد النظر يف    - أو جعلين    - هناك شيء من اإلعداد املسبق، وهذا دعاين          تكلف، ودون أن يكون   
قراءة رواية الطيب صاحل، ولعلي سوف أكتشف كثرياً من إمياءاته ومن نصوصه الغائبة اليت كان ليلة                 
البارحة يشري إليها بإصبع خفي، أو بإصبع يراه الناس، فعند الطيب صاحل نصوص غائبة وإمياءات رمزية                

 ثانية سوف أستشف، أو لعلي أجد        لو قرأا مرةً   - وقد قرأا    -، أتصور أنين لو قرأت رواياته       مغرقة
 . آفاقاً أرحب يف هذه النصوص

 أو ليس هنا    - املالحظة األخرية، ولعلي أرى أن الوقت ال يتسع ألكثر من ذلك، وليست هنا               -
ذا الضيف؛ أقول بأن املبدع سوف يكون        مكان الدراسات النقدية اجلادة، وإمنا هو احتفاء         -املكان  

مبدعاً وسوف يبقى مبدعاً، وسوف يبقى سيداً للنقد والنقاد إن أرادوا وإن مل يريدوا؛ ولنا مثل يف املربد                  
الَّذي كان قد بلغ به اعتداده لنفسه؛ أنه إذا رد سالماً إىل الناس يرده بطرف خفي أو زة رأسه؛ ولكن                    

إن هذه الليلة ليلة إكرام     :  ال بد أن نكرم املبدعني؛ وأقول     :  له سعياً ويقول  حينما يأيت البحتري يقوم     
 أو حاول أن يسقط املقياس      -املبدعني، ولعل الدكتور منذر العياشي يف ليلة البارحة حينما حتدث            

التمسها له الطيب صاحل؛    ..   كان له مندوحة من العذر يف ذلك       -اخللقي على روايات الطيب صاحل      
إن التعبري قد يكون قد خان الدكتور منذر العياشي يف املباشرة اليت ترفع عنها األستاذ                :  ولولكننا نق 



الطيب صاحل، أو حاول أن خيفيها؛ فاألستاذ الطيب صاحل سوف يبقى مبدعاً، وسوف نكرمه ألنه                  
م عليكم  أكرمنا بإبداعه، ولنا أن حنتفي به ونقدره أهالً هلذا اإلبداع أينما حل وحيثما كان؛ والسال                

 .  ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ مشعل السديري(( 
 :مث حتدث الكاتب املبدع األستاذ مشعل السديري فقال

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا: أيها اإلخوة..  أيها األخ الطيب صاحل-
ا إن الشعر هو ديوان العرب وهذ     :   أنا لست بناقد ولكين قارئ وكاتب شبه متقاعد؛ يقولون         -

صحيح؛ العرب مل يعرفوا الرواية وال القصة يف تارخيهم؛ كل ما عرفوه هو شيء من الترمجات من فارس                  
واهلند إىل أن وصلوا إىل ألف ليلة وليلة؛ والواقع أن رسالة الغفران أليب العالء املعري كانت هي                    

 مثل  -با استفادوا   ودباء أور إن أ :  صة ولكنها كانت إرهاصة؛ يقال    البداية، ولو أا ال متثل رواية وال قِ       
 يف الكوميديا اإلهلية كما تأثروا بألف ليلة وليلة؛ وبتطلعام وخياالم حنو الشرق بكل ما فيه                -دانيت  

 . من خزعبالت
 أردت أن أصل بسردي هذا خطوة خطوة إىل فارسنا يف هذه الليلة؛ مر وقت طويل إىل أن                   -

 جمرد نقل رديء إىل دونكي شوتا؛ والشيء املضحك أن          وصلنا إىل حديث ابن هشام للمويلحي؛ وكان      
 كان متأثراً فيه بسريفنتس الَّذي كتب دونكي شوتا؛ وتأثر حبياة العرب              - املويلحي   -الَّذي كتبه   

وإشكاليام، وأمناطهم على حنو معني يف اجلزائر أو يف األندلس سابقاً؛ بعد ذلك يقال إن زينب اليت                   
انت هي البداية احلقيقية ملولد الرواية؛ وأنا أرى أن هذا مولد متعسر أو              كتبها حممد حسنني هيكل ك    

خاطىء؛ ألن هيكل يف رواياته كان مقتبساً رديئاً أيضاً؛ وظلت كذلك إىل أن وصلت احلرب العاملية                 
 . الثانية، فكانت البداية احلقيقية للرواية والقصة عموماً

:  مهمني، منهم توفيق احلكيم، ومنهم     -خاص   أو أش  - وهنا أستطيع أن أذكر ثالثة فرسان        -
توفيق .  جنيب حمفوظ، ولنترك جنيب حمفوظ جانباً ونتكلم عن توفيق احلكيم          :  يوسف إدريس، ومنهم  

احلكيم درس القانون وأراد أن يكون فناناً وتزىي بزي الفنانني، وألف يف هذا اال عودة الروح؛                   
 -يستطيع أن ميشي يف هذا اال، ألن الرواية والشعر          وسرعان ما رجع على عقبيه ألنه عرف أنه ال          

 ليس فيها حل وسط، إما جيد وإما رديء؛ إذا كان هناك وسط يف                -خصوصاً يف فنون اإلبداع     
فالوسط والرديء كالمها إىل صندوق الزبالة؛ الشعر والقصة أو الرواية ال تقبل احللول                ..  الشعر

ىل املسرحية الروائية أو الرواية املسرحية وبدأ يكتب يف هذا          الوسط؛ توفيق احلكيم عرف حجمه فاجته إ      
 يف الفلسفة؛ وكانت بسيطة جداً      - مثالً   - التعادلية   - منها   -اال، ومع األسف أنه طرق عدة أشياء        



 وغريه  - مثل ما يسمونه مسرح العبث       -وساذجة حجماً وموضوعاً؛ وحىت يف حال اإلبداع الطليعي         
؛ وكتب عودة الوعي يف وقت وصل فيه من العمر حداً كبرياً؛ وكأنين أتذكر               كتب يا طالع الشجرة   

عودة الشيخ إىل صباه، على كل رمحه اهللا أسهم إسهامات ال بأس ا، ولكن يف جمال الرواية والقصة له                   
 . شأن آخر
 كان  - بالنسبة جلائزة نوبل     - يوسف إدريس كان نزقاً يف حياته وموقفه من جنيب حمفوظ             -

يظل جنيب حمفوظ علماً والواقع أنه علم ومؤثر، استطاع واستحق أن يأخذ جائزة نوبل عن                .  وفاًمعر
 . جدارة ما بعدها جدارة

حينما كتب الياطر؛   "  حنا مينا "  : بعد هؤالء أتى عدة أشخاص نذكر منهم أربعة أشخاص          -
؛ "مدن امللح "؛ وعبد الرمحن منيف حينما كتب        "رجال يف الشمس  "وغسان كنفاين، حينما كتب      

؛ لنترك حنا مينا ألن جه خيتلف عن ج الثالثة          "موسم اهلجرة إىل الشمال   "والطيب صاحل حينما كتب     
 الطيب صاحل بزهم مجيعاً ألنه كتب روايته، وآسف أنا           اآلخرين، ولكن جبميع املقاييس أنا أقول إنَّ       

ب القصة الطويلة وال يعترب ما كتبه       أسحب كلمة روايته ألا يف الواقع ما هي رواية، الطيب صاحل كت           
موسم اهلجرة إىل   "الطيب صاحل روايات؛ قد أكون خمطئاً واهللا أعلم؛ الطيب صاحل حينما خرجت قصته              

 يف حاجة ألم كانوا يعيشون منعطفاً خطرياً، وليس         - فعالً   -أتت يف وقتها، وكان العرب      "  الشمال
 .  إىل الشمال بالذاتهناك مثقف جاد إالَّ وأثرت فيه موسم اهلجرة

 نتعجب؛ أنا أشبهه    - فعالً   - على كٍل الطيب صاحل يف قصة موسم اهلجرة إىل الشمال جيعلنا             -
بالربكان اهلادئ رغم أين ال أعرف الطيب صاحل ومل أره إالَّ مرة واحدة يف حيايت يف فندق بالرياض                    

تكلم وبدون أن أؤشر، كان سالماً      بالصدفة التقيته يف الصالة، فسلمت عليه دون أن أفتح فمي أو أ            
 كان أبكم؛ هذه الليلة هي أول مرة أراه وأحتدث معه؛ أنا أحببت الطيب صاحل               - أيضاً   -أبكم ورده   

 هذا الرجل العجيب الَّذي ال يشبه أي منوذج، أو          - مثالً   -من مناذجه اليت يكتب فيها، سواء الزين        
ذي بكى وأبكانا، أو كأيب الطيب املتنيب الَّذي أقترح         مصطفى سعيد، أو ذي الرمة الشاعر املعروف الَّ       

 . أن تصفقوا معي له
 الطيب صاحل يف موسم اهلجرة إىل الشمال آسف مصطفى سعيد عشق ثالث نساء كلهن                 -

انتحرن وتزوج الرابعة وقتلها، وسجن وترك بريطانيا ورجع إىل السودان وتزوج حسنة بنت حممود               
صل فيضان وحاول أن ينقذ أهل قريته فغرق ومل تظهر جثته؛ والطيب             ويقال إا متثل السودان، وح    

صاحل أراد أن يغرقه يف طني أرضه لكي يكون مساداً هلا أيضاً؛ أصبحت حسنة بنت حممود أرملة وأراد                   
أهلها أن جيربوها على أن تتزوج ود الريس كان عجوزاً متهالكاً، فرفضت فقتلته وانتحرت؛ كم                  

 . - واهللا أعلم -ر، وغرق أكثر من ستة أو سبعة أشخاص شخص قتل وكم شخص انتح



إن األرض مهمة؛ وفسر البعض أن      :   يف هذه البوتقة العجيبة أراد أن يقول لنا الطيب صاحل           -
الطيب صاحل ينتقد احلضارة الغربية، أنا ال أعتقد ذلك ألنه لوال احلضارة الغربية ملا ظهرت موسم                   

ة الغربية ملا وجد بيننا الطيب صاحل املتعلم املثقف الَّذي نفخر به، وملا             اهلجرة إىل الشمال، ولوال احلضار    
 -وجد هذا امليكروفون ألتكلم فيه، وملا وجدت هذه اآلالت اليت تسجل؛ احلضارة الغربية هلا مزاياها                

  ولكن الطيب صاحل ال أعتقد أنه رافض للحضارة الغربية؛ عموما عرس           - أيضاً   - وهلا سلبياا    -طبعاً  
الزين كانت ختتلف، أنا أعتربها مبالغة، كانت رحلة الشمال هجرة إىل اخلارج، ورحلة الزين إىل                  

 . الداخل
ال أريد أن أطيل وأتكلم عنها؛ أيضاً أنا آسف أخذت من وقتكم كثرياً، ولو أن الواحد من                    أنا -

 أطلت وهذه جمرد حتية      أخرى إذا  أجل الطيب صاحل مستعد ليتكلم بقدر ما يستطيع؛ عموماً أعتذر مرةً          
 .  للرجل الَّذي متنيت أن أقابله؛ وشكراً

 
 

  ))كلمه األستاذ عبد ا �ور(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألديب والكاتب الصحفي األستاذ عبد اهللا نور فقال

 .  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ن ذهب حيتاج   الفن نسيج دقيق مبين على عروق م      ..   أنا يف الواقع ما أعددت كلمة وفوجئت       -

إىل إعداد وإىل دقة، ألن العمل الدقيق مثل أعمال الطيب صاحل ال يصلح فيها االرجتال، ألن الطيب                  
صاحل يف شخوصه ال يتعامل مع أشخاص مهمني، بل مع أبطال ذوي تركيب نفسي معقد، شخوصه من                 

حضارات تتالقح وتتناوش   أبناء العوائل املهاجرة من الشخصيات املركبة واملتناحرة، يف نفس الوقت من            
مع بعض؛ هذا التشابك الرهيب املرعب بني جمموعة من القيم االقتصادية والسياسية والثقافية                 
واالجتماعية، وحماولة كل قيمة أن متسك بتالبيب القيمة األخرى يف حماولة وأدها أو سحقها، وحماولة                

، ومن هذا التشابك    ..مله وجروحه وقروحه  القيمة الثقافية واالجتماعية، وحماولة البطل اخلالص من دما       
الشخصيات عند الطيب صاحل شخصيات تبدو مثل       ..  السيئ يف هذه القيم اليت حتاول وأد اإلنسان        

 شخصيات كالبحر   - أيضاً   -، ولكنها   ..البحر هادئة وذات مالمح مغرية كاألنثى تدعو إىل مالطفتها        
 . يف أعماقها املوت واألهوال

 

-   حفي مبا قاله أستاذنا إياد مدين والدكتور املعطاين؛ وأستاذنا مشعل السديري؛ وليس             إنين جلد 
يل شيء أستطيع أن أضيفه إالَّ جمرد التأكيد والتأكيد على أمهية أبطال الطيب صاحل؛ بأم أبطال                   

 .  خيتلفون اختالفاً كبرياً عما ورثناه وألفناه يف الرواية العربية؛ وشكراً جزيالً



  ))ألستاذ فؤاد عنقاويكلمة ا(( 
 مسامهة منه يف االحتفاء بالضيف الطيب      -مث حتدث القاص والكاتب األستاذ فؤاد عنقاوي        

 : فقال-صاحل 
 .  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 كنت أتوقع أن أشترك يف احلوار فقط، ولذلك أعددت بعض األسئلة، لكين أعتقد أن ما جاء                 -

نها كلمة ترحيب بأديب وأستاذ كبري؛ وأرجو أن أقدم هذه األسئلة           يف حديث اإلخوان فيه الكفاية، ولك     
ملذيع احلفل ليطرحها يف احلوار، بعد أن نسمع من األستاذ الطيب صاحل ما تعودنا أن نسمع من ضيفنا                   

 .احملتفى به؛ وشكراً لكم مجيعاً
 

  ))كلمة األستاذ حممد علي قدس(( 
 : فقال-نادي الثقايف األديب جبدة  سكرتري ال-مث حتدث األستاذ حممد علي قدس 

 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
أقف للمرة الثانية وقفة كرمية مع ضيفنا الكبري الطيب يف هذه الدار العامرة املضيافة، حيث أىب                 

يستحقه، فباألمس كنا يف النادي     األستاذ الفاضل عبد املقصود خوجه إالَّ أن يكرمه التكرمي الَّذي             
األديب مع األستاذ الطيب صاحل يف حوار عفوي شائق، فقد كان الطيب صاحل يتحدث إىل مجهوره حميب                 
أدبه وإبداعه، ببساطته املعهودة وأسلوبه املستظرف املاتع؛ ومل يتحدث األستاذ الطيب عن جتربته مع               

بطريقة خمتلفة، وأسلوب مغاير، يف ومضات خاطفة،        اإلبداع بطريقة مباشرة أو معتادة، وإمنا حتدث         
إمياءات ملاحة التقطنا منها املؤثرات اليت تأثر ا الطيب يف حياته وانعكست على إبداعه وأسلوبه حني                و

يذكر أدب السودان الشقيق؛ فإن االسم الَّذي يتبادر إىل أذهاننا هو الروائي املبدع األستاذ الطيب؛                
أدباء السودان سوى هذا املبدع الَّذي أمتعنا بإبداعه، وال جند مثاالً ملا أبدعه              فنحن حبق ال نعرف من      

 . وخرج عن رداء أدب السودان إالَّ أعمال الطيب صاحل القصصية الشهرية
 - وحنن يف طريقنا إىل الفندق حيث يقيم ساعة وصوله           - وقد ذكرت ألستاذي الطيب صاحل       -

و "  عرس الزين " وإشراقاً رواية موسم اهلجرة إىل الشمال كمريود و          أن هناك أعماالً كثرية تفوق إبداعاً     
، ولكن شهرة املوسم طغت على تلك األعمال رغم مجاهلا، وهي أعمال             ..وغريها"  دومة واد حامد  "

 . اكتسب منها الطيب شهرة عربية واكتسب األدب السوداين شهرة وذيوعاً
لرواية العربية تأخذ حضورها املتألق واملتميز من         من الروايات اليت تأثرنا ا إذا قلنا إن ا          -

إبداعات أثرت الساحة األدبية العربية من خالل أعمال تأثرنا ا لنجيب حمفوظ، ويوسف السباعي،               



فإن ذلك  ..  وإحسان عبد القدوس، وعبد السالم العجيلي، وتوفيق احلكيم، وحنا مينا، وغريهم             
اليت هي مسة من مسات الرواية العربية، وما حتقق هلا من            احلضور يأتلق حبضور روايات الطيب صاحل       

 ماكسيم  -تطوير وجناح على يد روادها يف العصر احلديث؛ ولئن صدقنا مقولة الكاتب الروسي                 
لقد خرجنا مجيعاً من حتت معطف جوجول؛ فصدقين يا سيدي لكي           :   املشهورة اليت قال فيها    -جوركي  

قد خرجنا مجيعاً من حتت عباءة أمحد السباعي الَّذي أعطى           :  ولأعرفك بقصتنا السعودية أننا هنا نق     
 . للقصة السعودية مساا وخصوصياا املوسومة ا

حنتفي   )١( حللت أيها املبدع الطيب أهالً ونزلت بيننا ويف قلوبنا عزيزاً كرمياً، وحنن يف العروس              -
ذ اخلوجه حرصه الدائم على تكرمي      بك ونسعد ويتوقنا شوق إليك وإىل حديثك ال حيد، وأشكر األستا          

 .  األعالم من أدباء العربية ومفكريها؛ وأشكر هذا اجلمع الكرمي؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الشريف منصور بن سلطان(( 
 :مث اختتمت الكلمات بكلمة الشريف منصور بن سلطان جاء فيها قوله

ال، ولكن دعوين أخرج عن املألوف قبل كل شيء وقبل أن            ما ترك املتحدثون قبلي يل شيئاً يق       -
أهنئ سعادة األستاذ عبد    ..  ، وأنا ال أجيد النثر    ..أتلو سطوري اليت كتبتها، وبعد هؤالء اجلهابذة الكبار       

املقصود على تكرميه لألدباء، وأندب حظ النادي فيما يتهم به من هذا املكان؛ ومبناسبة وجود سعادة                 
 أقول إنين أرفع أمسى آيات االعتزاز لكل من اعتقد أن هناك            - مدير عام عكاظ     -  األستاذ إياد مدين  

عناصر تبيت لذلك؛ إن كان ذلك فهي عناصر دخيلة ال تعرف قدراً لألدب وال لألدباء؛ إمنا كل ما                   
يسعون إليه هو التسلق على أكتاف العظماء ليناهلم نصيب من الشهرة أو إثارة البلبلة، وتعكري صفو                 

، ومنهم من ينتمي إىل جريدة عكاظ، فهم بعيدون كل البعد عن األمانة الصحفية ألم حيرفون                 ..ودال
 . ويصرفون كيفما شاؤوا، بغية أغراضهم وطموحام الفاشلة املتردية

 من هنا يف هذه الليلة أعتذر لسعادة األديب الكبري الدكتور مصطفى الشكعة، وأدعو أستاذنا               -
كلميت يف كثري من األحيان أكابر نفسي وأجلمها عن         .  قة فيما هو مسئول أوالً عنه     إياد أن يدرك احلقي   

احلديث يف كثري من املناسبات، وبالذات يف هذه االثنينيات املضيئة اجلميلة جبمال وجه صاحبها                  
اإلنساين الَّذي هو غين عن الثناء، مضيئة بنجومها احملتفى م، وذلك ملربرات عدة أوهلا يف قول                   

 :شاعرال
ــرارا  ــالم م ــى الك ــدمت عل ــم ن ولك

. 

ــرة   ــكويت م ــى س ــدمت عل ــا إن ن م
. 

                                           
 .يقصد ا مدينة جدة عروس البحر األمحر: العروس )١(



 فكثري منا لو راجع نفسه يف ضياع الوقت وقول ما ال يفيد وال يضيف؛ ثانياً احلق يف احلديث                   -
، ملن هم هلم احلق يف احلديث لنستفيد         ..أكثر بياناً، وأطول جتربة   كرب سناً، وأعلى مقاماً، و    أملن هم   

 :ونستزيد، لكين هذه الليلة أستميحكم العذر وأخشى من اإلساءتني لقول الشاعر
ــاء فمـــن جهـــتني ال جهـــة أسـ

. 

ــى     ــنه ينه ــا ع ــىت م ــاء الف إذا ج
. 

 .  فأرجو املعذرة-
 األستاذ الكبري الطيب صاحل له من امسه األول أوفر احلظ، وأما الصالح فاهللا أعلم به؛ عرفته                  -

من خالل ما قرأته له أو ما قرأت عنه، فتوجست أن هذا الرجل من الَّذين مارسوا السياسة أو صقلتهم                   
 تصلبت يف   -ق ليلة البارحة يف النادي        وحب -عالم أو أبرزم ميليشيات الشللية؛ لكين        وسائل اإل 

مقعدي ال حراك وأنا أتابع تلميحاته وإمياءاته الربيئة، وقدراته التصويرية؛ أترقب سحنته العربية األصيلة              
 وقالعاً عتيقة، وأسلحة متطورة،     حباراً وجباالً ..  أطوف بوجهه الكبري الَّذي رأيت فيه خارطة عظيمة        

 وحىت رأيت فيه أشياء غامضة كمثلث برمودا، رسم الزمان على وجهه             جناناً وارفة، وغابات كثيفة،   
 :جناها عليه عقله الكبري؛ ويقول الفرزدق.. مهوماً كثرية

ــة كــيف يبصــر ومــن مل يكــن ذا مقل
. 

ــومه    ــت مه ــرء قل ــل امل ــل عق إذا ق
. 

 

ثبت ليلة البارحة قمة اإلبداع عندما دعوناه ليصف لنا شيئاً فأتى بالشيء نفسه، ليلة                فقد أ  -
البارحة أنا ال أمسيها حماضرة أو مسامرة، أو شيئاً من هذا القبيل؛ إمنا هو حضور إبداعي كبري جمسد،                   

حل يشبه مسرحية عظيمة تكشف حجاب اهلزل يف اجلد، وتنصب فنار اجلد باهلزل، بطلها الطيب صا               
 :الَّذي عشنا معه عدة ساعات دون كلل أو ملل، تشهد بإبداعه وعبقريته يقول الشاعر

فكلُّـــنا بـــك مســـرور ومغتـــبط
. 

 خصصت ا  افـك أوص ـت في ـتكامل 
. 

ــعةٌ  ــنفس واس ــط وال ــوجه منبس  وال
                                                            . 

 ماحنــةٌ والكــفالســن ضــاحكةٌ  
. 

 

، ولكنين يبت كثرياً    .. كان بودي أن أعرب عن مشاعري حيال هذا العمالق يف بعض أبيات             -
 مقاله ومقامه؟ وبالتايل عامل الزمن أدركين إالَّ ذه السطور املوجزة نثراً املستعارة               ماذا أقول له يف   

 :شعراً؛ وأعتذر له بقول الشاعر
وخطــــي والــــبالغة والبــــيان

. 

ــتوراً   ــي فـ ــت يف لفظـ إذا أحسسـ
. 

ــاع  ــدار إيقـ ــزمانعلـــى مقـ الـ
                                                            . 

فـــال تعجـــب هلـــذا إن رقصـــي 
. 

 عمق   أشكره وأشكركم؛ وأطالبه معكم هذه الليلة أن يتحفنا بذكرياته اجلميلة اليت ال ختلو عن              -
التفكري ودقة التعبري، ومجيل التصوير بأسلوبه العذب الَّذي ينتزع االبتسامة من القلب لنسعد مجيعاً؛               

 .  أكرره وأستميحكم العذر والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 :مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب القصيدة التالية فقال

 :والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد.. هللا الرمحن الرحيم بسم ا-
 .. فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 ":الوفاء يف زمن العقوق" : مشاركيت هذه الليلة يف االحتفاء بالطيب صاحل قصيدة عنواا-

ــيئان  ــاحتنا مضـــ بســـ
. 

ــنارانِ   ــل مــ ــنار بــ مــ
. 

مهــــا تــــاريخ إنســــان
. 

مهــــا قلــــب وذاكــــرة 
. 

ــدان   ــا اجلديـ ــوف ـ يطـ
. 

عطاؤمهـــــا قـــــناديلٌ  
. 

وذاب جلــــيد حــــرماين 
. 

ــيهما ف   ــم فـ جـــريتبسـ
. 

ــجاين   ــبء أشـ ــنوء بعـ يـ
. 

ــي   ــرعاً ليلـ ــرول مسـ وهـ
. 

مـــن أهـــوى وعـــنواين  
. 

مــــناران مهــــا عــــنوان 
. 

ــاداين ــريات قـــ إىل اخلـــ
. 

ــاءا   ــافليتأضـــ درب قـــ
. 

ــعودي ــوداينســـ  وســـ
. 

ربـــــيعان خصـــــيبان  
. 

ــرفاين  ــبوع عـــ وذا ينـــ
. 

ــري    ــندى يسـ ــذا بالـ فهـ
. 

ــعاري وأوزاين بأشــــــــ
. 

مـــا جـــئت فاتـــنيت  إذا  
. 

ــيظَ ــكت غـ ــزاينوتسـ  أحـ
. 

ــرين   ــائلين فتأســـ تســـ
. 

ــنهاين   ــوق تـ ــرط الشـ لفـ
. 

ــبها   ــرين فأحســـ وتأمـــ
. 

ــنان ــر بتحــــ معطــــ
. 

ــو  ــوى تقـ ــة نشـ ل مسـ
. 

ــاين  ــل أجفـ ــل كحـ وتغسـ
. 

ــيالً   ــزورين لـــ أراك تـــ
. 

وأغنـــــية بأحضـــــاين 
. 

وتكـــتب قصـــة بكـــراً   
. 

ــاين  ــيه رمــ ــون فــ تلــ
. 

ــيو  ــدخل روض أحالمــ تــ
. 

ــاين  ــريين ورحيـــ ونســـ
. 

ــاطفيت   ــتق ورد عـــ تفـــ
. 

ــايل وأرداين بأذيـــــــــ
. 

 ــرك الز ــري عطـ ــيويسـ اكـ
. 

آذاينويصـــــمت بـــــوح 
. 

ــدها    ــيت يـ ــط مهجـ فتبسـ
. 

ــرياين  ــبض شـ ــتف نـ ويهـ
. 

ــرباً  ــي طـــ أراك فأنتشـــ
. 

مـــن اآلهـــات تلقــــاين  
. 

وأنــــت بكــــل ثائــــرٍة 
. 



ــواين   ــوم إخـ ــأت كلـ نكـ
. 

ــرايب    ــول أتـ ــرت فضـ أثـ
. 

بـــــتعذييب وأغـــــراين 
. 

ــي؟     ــا حلم ــراك ي ــن أغ فم
. 

فقلــــت هلــــا بــــريق الســــحر يف عينــــيك أغــــواين
. 

لــــو تــــدرين ســــوداين
. 

ــا   ــناء أنـ ــب ياحسـ يف احلـ
. 

ــثاين  ــولدي الـ ــهادة مـ شـ
. 

ويف صــــفحات تارخيــــي  
. 

ــرهاين   ــفتيك بـ ــي شـ ففـ
. 

ــيالدي    ــرت مـ ــإن أنكـ فـ
. 

أهازجيـــــي وأحلـــــاين 
. 

ــى    ــيهما أحلـ ــبت علـ كتـ
. 

ــيمان ــري هــ ــوماً غــ يــ
. 

ــب   ــرين دروب احلــ ومل تــ
. 

ومهــــت بــــأم درمــــان
. 

رضـــعت احلـــب يف كَســـالَ 
. 

ــوائي  ــزين أضـ ــزايل الـ غـ
. 

ــرية  ويف مـــــروى وعطـــ
. 

ــقاين  ــكرين وأشـــ فأســـ
. 

وأشـــــقاين بــــــراحته  
. 

ــلوان   ــرت بسـ ــا ظفـ ومـ
. 

فمـــا رويـــت بـــه نفســـي 
. 

مـــن حـــب ألوطـــاين؟  
. 

ــيت     ــذي أبق ــا الَّ ــت م فقال
. 

بــــال جــــزر وشــــطآن
. 

أحتســــبين بــــال مــــوج 
. 

ــ ــلَّنوأحضـ ــوفان كـ  طـ
. 

أقــــبل كــــل عاصــــفة 
. 

مـــــزادات خللقـــــاين 
. 

وأفــــتح ألــــف نافــــذة 
. 

مـــا أشـــجاك أشـــجاين  
. 

فقلـــت هلـــا معـــاذ اهللا   
. 

علــــى ظلــــم وــــتان
. 

فـــال تســـتعبدي قلـــيب   
. 

ــيانِ  ــبس وذبـــ إىل عـــ
. 

ــرى    ــنا الذك ــعى ب ــد تس فق
. 

ــركان  ــاء بـــ إىل أحشـــ
. 

ــنا  ــنا محاقتــــ فتلقيــــ
. 

يســـيل بـــه الـــدم القـــاين
. 

ــاً   ــهدي عرسـ ــايل واشـ تعـ
. 

علـــى عمـــر وعـــثمان  
. 

ــة  ــيه أرملــ ــول فــ تولــ
. 

مقــــــرحة وعيــــــنان
. 

هلــا كــبد مــن الشــكوى    
. 

ــاين  ــركبيت وقفطـــ ومـــ
. 

ــريت   ــف حنجـ ــور زيـ تصـ
. 

وتســـأل أيـــن إميـــاين؟  
. 

ــي   ــورى مشمـ ــد يف الـ تناشـ
. 

 عـــاِنوشـــهقة مـــثخنٍ 
. 

ــوم   ــوت مكلـ ــول بصـ تقـ
. 



القـــوم إذ ناديـــت والـــداين
. 

لقـــد أمسعـــت قاصـــي   
. 

س ومـــن جـــاِنمـــن إنـــ
. 

ولكـــــن اُألىل أبصـــــرت 
. 

بـــال حـــس ووجـــدانِ  
. 

ــيلٌ  ــمةمتاثــــ  جمســــ
. 

ــرعاين  ــغريايت وتـــ صـــ
. 

ــي    ــوكة حتمـ ــا يل شـ فمـ
. 

ــ ــرياينوال اجلـــ ريان جـــ
. 

 أهلـــيفـــال أهلـــي هـــم 
. 

ــنعاين ــتاريخ يــــ للــــ
. 

ــعور    ــامل املسـ ــاف العـ أخـ
. 

ــان  ــل بإحســـ ومل حتمـــ
. 

ــاعركم   ــت مشـ ــإن عقمـ فـ
. 

بــــــراءا لشــــــيطان
. 

ــمائركم   ــت ضــ وإن باعــ
. 

ــواين  ــاذب الـ ــوع الكـ دمـ
. 

وإن نــــزفت حماجــــركم  
. 

وشــــج جــــبني بلقــــاين
. 

ــراييفو   ــقطت ســ وإن ســ
. 

ــثماين   ــربي وجـ ــى قـ علـ
. 

ــوا    ــبكوا وال تقفـ ــال تـ فـ
. 

ــلواين   ــري سـ ــي التنصـ ففـ
. 

ــدي   ــى فقـ ــوا علـ وال تأسـ
. 

ــاين  ــرعتم بأكفـــ وأســـ
. 

لقـــد باركـــتمو مـــويت   
. 

وأنـــتم رمـــز خـــذالين  
. 

ــالدي    ــوط جـ ــتم سـ فأنـ
. 

 .   والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))أبيات للشاعر زاهد حممد زهدي(( 
 الدكتور زاهد زهدي أنشد أبياتاً ترحيبية بالضيف فقال قبل إلقائها 

ي كيف أقدم لكم هذه األبيات القليلة املرجتلة اليت بعثت ا إىل             لست أدر ..   السالم عليكم  -
 وقد استمعنا تواً إىل هذه القصيدة الرائعة لصديقنا األستاذ الشاعر باعطب، إا أبيات               املنصة، خاصةً 

 :ترحيب مهداة للضيف مرجتلة أقول فيها
ويف فكـــرك الـــنري املخصـــب  

. 

ــتعب  تفر  ــك املـ ــت يف وجهـ سـ
. 

ــوكب  ــوأما كــ ــا تــ كأمــ
                                                            . 

ــالظالم   ــة بــ ــناك هازئــ وعيــ
. 

ــامل   ــري إىل عــ ــبتشــ أرحــ
. 

هـتـــدور املطـــامح مـــن حـــول 
. 

ــتيب    ــه ختـ ــياة بـ ــوم احلـ مهـ
. 

ــق    ــبض يف خافـ ــغيت للنـ وأصـ
. 

ــر يب   ــه مـ ــر طائفـ ــن العمـ مـ
. 

فأحسســــت أين أرى مشــــهداً  
. 



ــيب  ــاحل الطـ ــع الصـ ــيل مـ مجـ
                                                            . 

ــوعد  ــى مــ وأيقــــنت أين علــ
. 

 

  ))كلمة احملتفى به الطيب صاحل(( 
 :مث أعطيت الكلمة للضيف الطيب الصاحل فقال

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 حتت هذه السماء اجلميلة الرحيمة ويف هذه الدار اجلميلة املتحضرة اليت يتضح أا بنيت                 -

ويف هذا الطقس الَّذي مل أعرف مثله ال يف الشرق وال يف الغرب يف اعتداله؛ فكنت أحب                 بذوق رفيع،   
   اهلم بكل هذا الثناء الَّذي كيل يل؛ يقول الناس دائماً إن فالناً أغرق بالثناء؛ أنتم                  أن ال يزداد علي 

 . ئاً باحلبأنا قتلت قتالً يف هذا املساء، قتالً متحضراً طبعاً وقتالً ملي.. قتلتموين قتالً
ال بد يل أن أشكر معايل الشيخ عبد املقصود خوجه على أنه ظن أن شخصي الضعيف                :   وأوالً -
.  ملا مسعت عنه من احتفائه بأهل األدب والفكر والثقافة؛         - أيضاً   -كل هذا االهتمام، وأشكره     يستحق  

 العامل العريب لشيء مجيل     إن رجالً كعبد املقصود جيد من وقته وطاقته أن يعتين بأهل الفكر واألدب يف              
حقيقة يف العامل العريب بالذات، ألن املفكر واألديب والشاعر خملوق يف اية األمر ضعيف مهما قيل                  
عنه، وإىل حد كبري تكفيه الكلمة الطيبة؛ ولقد مسعت أكثر من كلمة طيبة، وأنا أحس يف هذا اجلو                    

 . مبحبة شديدة يف كل ما قيل عين، وأنا ال أستحقه
..  هذه أول مرة يف حيايت أمسع قصائد شعر تقال يف شخصي الضعيف، وهي قصائد مجيلة                 -

صدقوين أنين أمتىن ذلك ألنه ليس تواضعاً مزيفاً        …  وأشكر الَّذين قالوها؛ وأنا حني أقول إين ال أستحق          
أقوله؛ بل هو إحساس صادق، وإنين ألدهش حني يطلب مين الناس أن أحتدث ألين ال أجد شيئاً جديداً                  

لقد كتبت أشياء لكن ال أحس بأن يل حكمة أمتاز ا عن بقية خلق اهللا، وقد عشت يف بيئة يف قرية من                      
أبناء عمي  ..  أخوايل..  أعمامي..  قرى مشال السودان، كنت أظن كل الناس أكثر حكمة مين، أهلي           

وأنا أتعلم هذا التعليم    الَّذين ننتمي إىل بيئة زراعية وجزء من أهلي رجال دين وعلم، ظللت أحس هذا               
املدين، ففي كل زيارة ألهلي أشعر واهللا أن أي مزارع يف هذا البلد أكثر حكمة مين، ولذلك ظللت                    

 . أسري يف الدنيا ذا اإلحساس
كنت أعمل يف وزارة اإلعالم السودانية،      "  موسم اهلجرة إىل الشمال   "  : أذكر حني صدرت   -

 -يا أخي   :  ، فحني عدت إىل املرتل قال يل      ..املذياع عن الرواية  فجاء عم من أعمامي لزيارتنا ومسع يف        
:  ما هي احلكاية اليت مسعت بعض اإلخوة يتحدثون عنها، وقد قالوا يف بعض ما قالوا               -إن شاء اهللا خري     

إن هناك رجالً قتل زوجته وآخر أدخلوه السجن، فما هي املشكلة؟ أصبحت             :  إن الطيب صاحل قال   



 مليء بالغرور   - طبعاً   -ه مشكلة؛ فكان كل ما أعتقد أنين أصبحت شيئاً واإلنسان           الرواية بالنسبة إلي  
 . أتذكر الناس الَّذين جئت منهم. وال أبرىء نفسي.. واخليالء
 أنا أشكر كل اإلخوة الَّذين تفضلوا بإكرامي بكالمهم اجلميل عين، وهو كالم خملص أنا أقبله                -

د صاحب الدار املستضيف، وأمتىن له مزيداً من اخلري           على أنه خملص ومليء باحلب، أشكر السي       
والنعمة، ومزيداً من الدعم لألدب واألدباء والفكر واملفكرين؛ وأشكر صديقي األستاذ إياد الَّذي               

ذكر كثرياً حني   عمل ال ي  )  جوا البيت :  (أعجبين بكلماته اليت وضع فيها يده على مجلة مفتاح يف عمل          
وعش البايتات اجلوى، هو الفىت الَّذي حيمي العشرية،        :  ه سعيد عش البايتات   قال على لسان واحد امس    

 . وهو شخصية ال ينطبق عليها الوصف فتحول إىل مؤذن، وكان صوته قبيحاً فأصبح مؤذناً
 فقال  ... ولعلي وضعت شيئاً من نفسي فيه ألنين ال أمحل مؤهالت وبقيت كاتباً؛ سبحان اهللا               -

ا إخوان طلع الصوت ما هو صويت، صوت مآلن باألحزان، وناديت للغياب              ي:  ملا طلع املئذنة قال   
ومن الغريب أن   ..  واحلضور، للمهزومني واملكسورين، للصاحني والسكرانني، للمسلمني والنصارى       

 .  من املشاكل"موسم اهلجرة"هذه الرواية مل تسبب يل ما سببت يل رواية 
انفتح الباب ومشينا، وأنا أشكره على      ..  اليقظة وقد كنت يف أزمة فنية، ملا وصلت إىل هذه            -

كلمته اجلميلة احملبة، وقد سألين أسئلة كثرية لعلي أجد الوقت الكايف خالل هذه األمسية اليت أتوقع أا                 
 . ستكون كالماً يف كالم

 وأحب أتكلم عن أمحد خمتار إمبو صديقي وابين، أظن أستطيع أن أمسيه ابين حبكم السن، أنا                  -
اسبة جاوزت الستني بقليل وأظن أنكم يف املناسبات ال تتحدثون عن أعمار األشخاص الَّذين                 باملن

 . جتاوزوا اخلمسني
 وأشكر الدكتور املعطاين على ما تفضل به حنوي، وذه املناسبة أنا مل أغضب من الدكتور                  -

ه مل يقل إالَّ ما يراه      منذر العياشي ألين ظننت أنين فهمت ما يقصد، فهو مل يرد سوءاً لكن أعتقد أن                
وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا        :  ولقد التزمت الصمت امتثاالً لقول اهللا تعاىل       .  صحيحاً،

 . أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني
 ولعل الدكتور أراد أن ميتحن سعة صدري، وأرجو أالَّ أكون فشلت يف االمتحان ألين مل                   -
الشيء الثاين هو حمق إىل حد ما حبكم وجهة النظر، حبكم الزاوية اليت ينظر فيها إىل األدب أن                  أغضب،  

يفعل ما فعل؛ على أي حال أنا متأكد بأنه مل يرد سوءاً ومل ينو شراً، وعلى أي حال فقد اعتمرت                       
 . واحلمد هللا وليس يف نفسي أي شر



 اليت كانت مليئة باحلب، وقال فيها مجلة         وأنا أشكر األخ مشغل السديري على كلمته اجلميلة        -
أنه يغرق يف طني أرضه كي يكون مساداً هلا؛ هذا أمجل مما كتبته؛ يا ليتين كنت                  :  أعجبتين عندما قال  

 . إا مجلة مجيلة جداً.. عرفتها قبل
عر وأنا حمب للش..  قابلته يف الرياض العام املاضي     - أيضاً   - وهذا الشاب املتوهج عبد اهللا نور        -

حقيقة؛ إذا أحببت الشعر أحاول أن أحفظه وأرويه؛ وأحب الناس الَّذين حيتفون بالشعر، وعندي من                
معايريي يف الناس إذا تعرفت إىل شخص ووجدت أنه غري حمب للشعر فأنزل صحبته؛ حىت النساء إذا مل                  

 . ئدة وال خرياً فأبتعد عنها وما أظن فيها فا- سواء أكانت أوروبية أو عربية -تكن حمبة للشعر 
 وكذلك أشكر األخ فؤاد عنقاوي، وأشكر األخ حممد علي قدس الَّذي أغدق علي كثرياً من                -

اللطف والعطف منذ أن حللت هذه البالد، وأشكر األخ الشريف منصور بن سلطان، والشاعر أمحد                
ا مقتول يف دار    أمحد باعطب قصيدته توحي بأنه تعرف على عرس الزين؛ الزين كان يقول أن            ..  باعطب
أخونا أمحد باعطب يظهر عليه أنه مقتول يف أم درمان الصراحة وأشكره على قصيدته اجلميلة؛               ..  فالن

 . مث األبيات اجلميلة من الدكتور زاهد زهدي
أكيد أنه يثلج صدر الكاتب واألديب واملفكر؛ ألنه العملية اليت تتم يف             ..   مثل هذا االحتفاء   -

 هذا يزيل الوحشة، حىت النقد أنا أؤمن بأن النقد جيب أن يقوم على احلب                فمثل..  عزلة ويف وحشة  
، ويعجبين جداً يف التراث العريب      ..وعلى احملبة، ألين أؤمن بأنه ال يوجد نقد موضوعي باملعىن املطلق           

يب  بوضوح إىل شاعر؛ يعين احنياز أيب العالء إىل أيب الط          - ينحازون   -الشعر واألدباء الَّذين يتحيزون     
       كذلك البد كل إنسان حيب شيئاً وحيب أن ينوه به            شيء مؤثر غاية التأثري؛ واحنياز ابن جين للمتنيب 

وينقل هذا احلب إىل بقية خلق اهللا، وطبعاً كلمة احملبة كلمة تبدو مكرورة ومعادة، ولكن أحس بأنه                   
م يب العمر أحس بأين ال أدري،   جيب أن نصر عليها؛ أنا خييفين الناس الواثقون من آرائهم أنا وكلما يتقد            

 . ولذلك ملا أقابل أناساً متأكدين وواثقني من آرائهم أخاف
 سألت مرة صديقاً سودانياً كان عضو اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي السوداين بعد                -

ا ي:   قلت له  -انقالب حماولة انقالب هاشم العطاء، وكان وزيراً وانتهى به األمر أنه خرج من الوزارة               
أخي هل خطر يف بالك الكالم أنكم قد تكونون خمطئني؟ قال أبداً إطالقاً فإذا كان هناك شخص واثق                   
إىل هذه الدرجة من مجيع عناصر الزمان واملكان واالحتماالت، فإين أرى يف ذلك منتهى الغرابة، وعلى                

هذا نرى آراء تصطرع    ذلك يكون هدفنا أن يفين بعضنا بعضاً وتسود فئة على فئات أخرى؛ وإىل يومنا               
كل رأي يريد أن يكون هو السائد، وكان األجدر بنا أن نبحث عن وسائل للتعرف والتعايش بعضنا                  
مع بعض، ولذلك أنا أدعو باستمرار برغم أن هذه الدعوة تقتضي مين رمبا نوعاً من الكمال الشخصي                 

 . الَّذي أفتقده



الطاهر ولد الرواس، الطاهر    :  يه رجل امسه  وهو عمل أحبه ف   "  مريود"ويف أحد أعمايل وأقصد به      
إن اهللا يغفر   ":  ولد الرواس هذا ال يهتم بالصالة، ولكنه كان رجالً فاضالً يف سلوكه ويف طاقته، ويقول              

يأيت الناس يوم   :   ولكنه قاهلا لجة عامية حيث قال       ،"الذنوب مجيعاً إذا أتاه عبده ال يشرك به شيئاً         
م وحججهم وركوعهم وسجودهم، أقول يا ذا اجلالل واجلربوت عبدك          القيامة شايلني صالم وزكا   

الطاهر ولد الرواس ولد حواء بنت العرييب، يقف بني يدي جاللك ما عنده شيء يضعه يف ميزان                    
 لذلك ال   "يغفر له ويساحمه  )  سبحانه وتعاىل (، ولعل اهللا    عدلك سوى حمبتك وحمبة رسولك حممد        

ومل تعذيب بعضنا بعضنا؟ وأقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم،              ندري مل التزمت ومل التشدد       
 .  وأشكركم على احتفائكم يب وعلى حسن ظنكم يب

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 

 :افتتح الدكتور غازي زين عوض اهللا باب احلوار بالسؤال التايل
ب، وأين   كيف يستطيع األديب الروائي أن يوفق بني احلرية وااللتزام يف نظرية األد              -

 موقعك اجلغرايف من هذه اخلارطة؟
 أنا باملناسبة يا إخوان لو أذنتم يل أن أقترح عليكم أن البعض هنا أساتذة أجالء، وليس من                   -

الضروري أن أتوىل الرد على كل األسئلة، وأرى أن توزع األسئلة على أويل املعرفة كالدكتور الشكعة                
 . خصصني لإلجابة عليهامثالً، فبعض األسئلة صعبة وحتتاج إىل مت

وهو كيف يوفق األديب بني احلرية وااللتزام؟ أظن         ..   والسؤال الَّذي قدمه الدكتور غازي     -
حكاية االلتزام حتتاج إىل إجابة من شخص ذي مقدرة يف حتليل قضية االلتزام كيف جاءت إىل العامل                   

األربعينات أو اخلمسينات بعد احلرب     العريب، أعتقد أن هذه القضية عرفت طريقها إىل عاملنا العريب يف            
العاملية، وحسب علمي فإا جاءت على أيدي بعض العلماء الفرنسيني؛ وعلى وجه التحديد جان بول               

وكان ..  وكان وجودياً ..  وكان شيوعياً ..  سارتر الَّذي كانت له آراء متناقضة، فقد كان كاثوليكياً         
ألشياء فاخترع حكاية االلتزام؛ بعدئٍذ قام إخواننا اللبنانيون        فرنسياً، فأراد أن جيد خمرجاً يربط بني هذه ا        

بترمجة أعمال سارتر يف بريوت حتدثوا عن االلتزام، حىت صدعوا رؤوسنا بقضية االلتزام سنوات عديدة               
ألا قضية ال منا حقيقة؛ فنحن لنا مشاكل ولكنها نابعة من منطق فلسفي وفكري ووجودي، ختتلف                 

 . هذه القضية، وميكن أن نطلق عليها املسئولية مثالًكثرياً عن معىن 
 .  يف واقع األمر أنا مل أشعر أن هناك تناقضاً بني هذا وذاك إىل اآلن-



 : وتقدم األستاذ عثمان مليباري بسؤاله التايل-
 يا سيدي سررنا من كالمك الرصني وحديثك املمتع، وبصفتك أحد األدباء السودانيني             -

اب القصة يف السودان احلبيب،     تنود معرفة رأيك يف كُ    ..  ملشهورين يف العامل العريب   ومن الروائيني ا  
معاوية حممد نور، والطيب زروق، وعيسى اجللو، عثمان علي نور، علي امللك،            :  وهم األساتذة 

 والزبري علي، ولك عاطر التحية؟
 : فأجاب احملتفى به بقوله-
. معاوية حممد نور وعلي امللك    :  ثة من هؤالء ومها    أنا هنا ميكن أن أحتدث عن اثنني أو ثال          -

معاوية حممد نور كان من نوابغ السودانيني، تعلم يف كلية غردون أيام اإلجنليز، وكان من معاصري                  
الَّذي أصبح رئيساً للوزارة؛ وكان شاعراً جميداً، وكان حمباً للغة          )  رمحه اهللا (وأنداد حممد أمحد حمجوب     

 هذه اللغة؛ اإلجنليز لسبب ما مل يرسلوه إىل أكسفورد أو كمربدج وهذا شيء                اإلجنليزية ونابغة يف  
غريب، ألن املستعمرين مفروض أن حيببوا الناس يف ثقافتهم، لكنهم مل يفعلوا شيئاً من هذا القبيل لذلك                 
تركوه يذهب لبريوت ويدرس على حساب أهله يف اجلامعة األمريكية يف بريوت؛ ودرس اللغة                  

 مث ذهب إىل مصر وعاش فيها واتصل بالعقاد؛ وكان يكتب مقاالت حقيقة حني يقرأ بعضها                 اإلجنليزية
 -هذه األيام جنده ما يزال متقدماً على زمانه، العقاد أشاد به إشادة كبرية، وعاد إىل السودان ومات                   

يئة  يف ظروف مأساوية، هذا الرجل مات وعمره اثنان وثالثون عاماً؛ وكانت حياته مل                -مسكيناً  
 . بعناصر املأساة وإىل اآلن مل جيد حقه من التقدير الكايف حىت من السودان

يف جامعة  "  بروفيسور  "صديقي تويف منذ شهر؛ علي امللك كان أستاذاً       )  رمحه اهللا ( علي امللك    -
اخلرطوم، وكان يكتب املقالة والقصة؛ وكان من أكثر الناس علماً باحلياة السودانية ومبدينة أم درمان                
اليت نشأ فيها؛ ويعرف كل األجواء الغناء والشعر القومي؛ موته خسارة كبرية جداً؛ وأنا أضمر له                  

 . احتراماً كبرياً وأترحم على فقده
 

 : وتقدم الدكتور حممد محدون بسؤال يقول فيه-
 يف دومة ود حامد انتهينا مع الطيب صاحل إىل أن املكان متسع جداً يتسع للضريح                  -

، بعد هذه السنوات واألحداث، هل ال يزال املكان متسعاً جداً؛ وهل    ..طة والباخرة والدومة واحمل 
 كثر بيننا األوالد الغرباء أم ال نزال غرباء؟

 : فأجاب األستاذ الطيب صاحل قائالً-
 هذا سؤال مجيل جداً، هذه القصة باملناسبة قصة أحبها ألين كتبتها يف ساعة صفاء عام ستني،                  -

 يف شهر رمضان، وكنت أكتبها وأنا صائم طبعاً؛ وكتبتها ببساطة شديدة وإحساس              وكنت عند أهلي  



بدون أية كلفة، والنتيجة اليت توصلت إليها أن املكان يتسع لكل شيء للباخرة والضريح وماكينة                 
نا نريد  ، مل أجد يف حيايت إىل اآلن شيئاً جيعلين أغريه، وأنا أظن أن من مشاكلنا يف العامل العريب أن                   ..املاء

املكان يتسع لشيء واحد لكن ومن البديهيات أن املكان الواسع البد أن يتسع ألشياء متنوعة، خالفاً ملا                 
يريده البعض من ضرورة احتواء املكان على حاجة واحدة؛ وأعتقد أن مهمة األدب والفكر والفن يف                 

 . طة جيب أن تؤكد هذه الفكرة البسي- بالنسبة للعامل العريب -هذا العصر 
 

 : وتوجه األستاذ نادر صالح الدين من جملة املنهل بسؤال يقول فيه-
 اإلبداع قد يستكني ولكنه ال ينتهي، وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن متاعب احلياة قد                 -

حرمتنا من الروائي األديب الطيب صاحل؛ نتمىن أن يكون هذا احلرمان من إبداعاته مؤقتاً وأن                
 الطريق؟يسعدنا بإبداع جديد يف 

 : فأجاب احملتفى به على سؤال السائل بقوله-
 . - إن شاء اهللا -

 

 : وتقدم األستاذ إبراهيم علي الوزير بسؤال يدور حول املوضوع نفسه فقال-
 حيث وصل اإلنسان إىل - يف هذا الزمن الصعب الفاجع الَّذي مير به العرب واملسلمون    -

 هل سنشهد قصة تصور هذا الواقع       -وحي باملوت   متزق وكراهية وضياع، وشبه غيبوبة تكاد ت      
 ووسائل اخلروج من ظلماته، بريشتك املبدعة اخلالقة املضيئة للطريق؟

 : فأجاب احملتفى به قائالً-
حقيقة أنا ال أظن أن       : هذا السؤال يعطيين الفرصة لكي أقول كلمتني عن دور الرواية العربية           -

كر وال يف اإلبداع؛ هناك جمموعة من الناس يشتعلون كل          هناك شخصاً سوف يضيء الطريق ال يف الف       
واحد يضيء مساحة صغرية، والرواية العربية يتساءل الناس عنها هل هي عاملية أم غري عاملية، أنا أرى                  

اب كل واحد فيهم بدأ يستكشف      ت الرواية العربية عاملية جبميع املقاييس، وهناك جمموعة من الكُ          أنَّ
ذه األمور إذا اجتمعت بعضها إىل بعض سيكون هلا دور فعال ورمبا النقد، يساهم              قضية أو مشكلة، فه   

 ففي سوريا جند أخانا حنا مينا، يعمل بشكل جيد، يف مصر عدد من األساتذة، كأستاذنا                  - أيضاً   -
، ويف املغرب هناك    ..وكثريون)  رمحه اهللا (جنيب حمفوظ، وأستاذنا اجلليل حيىي حقي، ويوسف إدريس          

لذلك علينا  )  رمحه اهللا (رمحن منيف، ويف تونس كاتب أعتربه كاتباً كبرياً جداً امسه البشري خريف             عبد ال 
أن نترك التيار يشتعل يف كل بلد عريب حىت يضيء الطريق للجميع، لكن ترك القضية على عاتق                    

 . شخص واحد ونطلب منه أن يضيء القضية فهذا مستحيل



ما هي أسس وركائز الرواية احلديثة      :  قول فيه  وتوجه السيد عيسى عنقاوي بسؤال ي      -
 اليوم؟

هذا سؤال جيد، طاملا وجد يف السؤال أسس وركائز فهذا من شأن              :   فأجاب احملتفى به   -
 فهم الَّذين تدفع هلم الدول رواتب لكي يتحدثوا عن األسس           - أصلحهم اهللا    -الدكاترة األكادمييني   

 . ألوه عن األسس والركائزوالركائز، فهنا الدكتور منذر العياشي فاس
 

 : وتقدم األستاذ رفقي الطيب بسؤاله اآليت-
 ماذا فعل العسكر بأهل السودان الطيبني؟ إنين أسألك بعيداً عن املقولة املشروحة بعدم              -

من مل يهتم بأمر    :  التدخل يف شؤون اآلخرين، فنحن أمة واحدة ورسول اإلسالم العظيم يقول           
  فأنا أطلب منك اجلواب؟املسلمني فليس منهم؛ ولذا

 : وأجاب الطيب صاحل قائالً-
 هذا سؤال مجيل؛ وبالفعل فكل مسلم وكل رجل يف األمة العربية اإلسالمية مسؤول عن                 -

لكن الواقع يقول غري هذا، فلو أبدى       ..  إخوانه، فاملسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاً، املسلم للمسلم       
يا أخي ماذا تعرف عن شؤون املغرب؟ أما أنا فمن          :  غريب قائالً رجل شرقي رأياً يف شأن مغريب لقام امل       

ناحية املبدأ وحبكم تكويين الفكري ال آمل خرياً كثرياً من العسكر يف احلكم؟ هم ناس فضالء وطيبون؛                 
ليست املشكلة هنا دائماً، ولكن تكمن يف أننا نبعث بعض أبنائنا إىل دول شرقية وغربية ال تدين                    

 منهم أن يتلقوا تعاليمهم هناك، ويف عودم حياولون أن يطبقوا ما تلقوه من علوم                 باإلسالم ونطلب 
عسكرية ينطبق على البلدان اليت ابتعثوا إليها؛ لكن العلوم اليت تعلموها غري صاحلة التطبيق يف بالدنا                 

يف حني كان   يف عصرنا احلاضر يسعى الواحد جاهداً ليتوىل السلطة ليأمر وينهى            ..  العربية واإلسالمية 
عندما يطلب من أحدهم اخلليفة أن يستعمله قاضياً أو أمرياً على منطقة،            )  رضوان اهللا عليهم  (الصحابة  

يشرد الرجل ويهرب وينجو جبلده، ألم يعلمون أن املسؤولية عظيمة وال يستطيع أن يتحملهما كل                
 ؛ وإننا لنطلب من اهللا       من هباملسلمني وأن جينبهم شرور     أن يصلح أوضاع  )  سبحانه وتعاىل ( ودب 

 . أنفسهم وسيئات أعماهلم
 

 : وقدم األستاذ أمني عبد السالم الوصايب سؤاالً قال فيه-
 متثل الرواية جنساً أدبياً رفيعاً ومهماً، ألن الرواية أصبحت يف الوقت احلاضر تنافس                -

احلاضر معظمها حتمل   األعمال الشعرية، ومن هنا فإن النماذج الروائية اليت نقرؤها يف الوقت             
طابع الرمزية، يصعب على القارىء فهمها واستيعاب مضموا؛ والسؤال ما مدى اقتراب               



 بالواقع يف الوقت الَّذي تعترب الرواية نسجاً خيالياً أكثر منها            - بصفة عامة    -الرواية العربية   
  واقعياً؟نسجاً

 : وأجاب األستاذ الطيب صاحل قائالً-
ؤال ممتاز؛ من جهة أخرى فهو سؤال خيص الدكاترة ولكن ال بأس من               س - أيضاً   - وهذا   -

اخلوض يف هذا البحث، ألن قضية الواقع واخليال والعامل املتخيل قضية كبرية يف األدب؛ فهناك أناس                 
يقولون ال يوجد واقع أصالً، ألن الرواية عامل مفتعل ولكن توجد هلا صلة من نوع غريب بالواقع؛ ولقد                  

 وهو شاعر   -يقول أبو نواس    "  مريود"  :وكتبتها يف مقدمة  )  غفر اهللا له  (يات للحسن بن هاين     أعجبتين أب 
 :-كبري وهذا هو الَّذي يهمنا 

ــيان ــنوين مكـــذب للعـ مـــن ظـ
. 

ــاين    ــا أتـ ــل مـ ــري أين قائـ غـ
. 

ـ   عــاين ى املتواحــد يف اللفــظ شـ
                                                            . 

ــيٍء  ــذ نفســـي بتألـــيف شـ آخـ
. 

ــان  ــى املكـ ــت معمـ ــته رمـ رمـ
. 

 يف الـــوهم حـــىت إذا مـــاقـــائم 
. 

 

 ليس هناك أبلغ يف رأيي من هذه األبيات يف التصوير، أبو نواس يف حكاية فيها ما يشبه الرمز                   -
 :قال

وتلــتف روحــي طــيب رائحــة الدنــيا
. 

أديـرا علـي الكـأس تنكشـف البلوى         
. 

 

 : إىل أن يقول-
ــريِ  ــر اهلج ــنها ح ــىوحاض  إذا يحم

. 

ــاءُ   ــوها امل ــار أب ــرم أمعق ــا والك ه
. 

عــراقية املغــزى شــآمية املنشــى   
                  .                                           

ــرى    ــلمة القُ ــاب مس ــودية االنس يه
. 

ــنار الــيت عــندهم تكــوى لبغضــتها ال
. 

ــنها   ــل دي ــت أهـ ــد فارق ــية ق جموس
. 

 

األستاذ نبيل عبد السالم خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب              وتقدم   -
 :يقول فيهبسؤال 
 عندما نبدأ يف كتابة قصة فما الَّذي يدعوك للكتابة والدة احلدث أم وجود الشخصية أم                -

 مها معاً؟ وما مدى ارتباط كل من احلدث والشخصية؟
 : وأجاب الضيف على السؤال قائالً-
ذه حكاية عويصة جداً، وعلى أية حال فإن جتربيت ليست كتجارب غريي من الناس،                  ه -

فالشيء عندي يستمر معي مدة طويلة جداً أحداثاً وأفكاراً وافتراضات أحياناً، مث جيتمع بعضها إىل                 
: بعض، ولكين أحاول أن أنتظر إىل أن تتحول األحداث إىل مما يشبه األحالم، ولذلك أنا دائماً أقول                 



إنين ال أصور الواقع وال أعرف ما هو الواقع، ألن الواقع معقد إىل درجة أن اإلنسان حىت من الناحية                    
 . احلسابية البحتة يستطيع أن يهمله

 

 : وقدم السؤال األخري األستاذ عبد احلميد الدرهلي حيث قال فيه-
ودية بأسعد اهللا أوقاتكم     يبدأ املذيع يف اإلذاعة املرئية واملسموعة يف اململكة العربية السع          -

مقبول أم يتالءم مع أسعد اهللا أوقاتكم؟ وأنتم لكم باع طويل           "  بكل خري "بكل خري؛ هل املراد يف      
يف اإلعالم واملذياع، هل تبدون رأيكم حيال ذلك مع توجيه النصيحة لتصحيح هذه العبارة إن                

 أمكن؟
 : فأجاب األستاذ الطيب صاحل على السؤال بقوله-
 .  أنا أجدها عبارة مجيلة، إالَّ إذا اعترض اللغويون عليها؛ فاخلري زيادة يف السعادة واهللا -

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 على كل حال كان وقتناً ممتعاً بصحبتكم واالستماع إليكم، واستضافتكم هذه الليلة؛ وأيضاً               -
ضور الطيب؛ ويف اية هذه االثنينية يسر صاحبها أن يقدم اللوحة التذكارية لضيفنا               سعدنا ذا احل  

الكبري الطيب صاحل؛ وهناك لوحة أخرى من الفنان خالد خضر ذه املناسبة؛ وال ننسى أن نذكركم                 
 - إن شاء اهللا     -بأن ضيف االثنينية القادمة هو الدكتور علي شلش؛ وإىل أن نلقاكم على خري                 

 .وا مجيعاً إىل مائدة العشاءوتفضل

• • • 







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة الدكتور عبد احملسن القحطاين
- ٤ .كلمة الدكتور حممد أمحد محدون

- ٥ .كلمة احملتفى به سعادة الدكتور علي شلش
- ٦ .فتح باب احلوار

- ٧ .ام األمسيةخت

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .وعلى آله وأصحابه أمجعني.. ى اهللا وسلم على سيدنا حممدوصلَّ..  احلمد هللا رب العاملني-
 .أسعد اهللا أوقاتكم بكل خري.. ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم :  حضرات السادة احلضور-
 أهالً وسهالً ومرحباً بكم يف هذا اللقاء املتجدد، والَّذي نرجو أن خنرج منه بالفائدة املرجوة،                 -

 .حيث يسعدنا أن نلتقي مع ضيفنا سعادة الدكتور علي شلش
 : وفيما يلي أقدم له نبذة خمتصرة-
ها فارس كور بشمال دلتا النيل؛ غادرها بعد مولده بعامني،            هو من مواليد مدينة صغرية امس      -

 .وتنقل يف بعض مدن مصر مع أبيه املوظف احلكومي
 مث حط الرحال بقرية أبيه يف غرب الدلتا، حيث عاش مع األسرة حىت سن اخلامسة عشرة ويف                  -

 .باملدينة القريبةتلك القرية تعلم يف البيت تعليماً خصوصياً أهله لدخول املدرسة االبتدائية 
 أيضاً  - مث تلقى تعليمه الثانوي موزعاً بني مدينيت دمنهور واإلسكندرية، ويف اإلسكندرية تلقى              -

 . بعض تعليمه اجلامعي، مث انتقل إىل القاهرة، حيث أكمل تعليمه وعمل بالصحافة والتعليم اجلامعي-
 .هرة نال ليسانس وماجستري ودكتوراة يف الصحافة من جامعة القا-
 كما نال دبلوماً يف كتاب السيناريو من معهد السيناريو الَّذي أنشئ بالقاهرة يف أوائل                  -
 .الستينات
 . كما نال شهادة الزمالة الفخرية يف اآلداب من جامعة إيوا األمريكية-
م، وساهم بالكتابة يف الكثري من االت         ١٩٥٧ اشتغل يف الصحافة األدبية منذ عام          -

فضالً عن االت اإلجنليزية واألمريكية، وتنوع نشاطه األديب بني النقد، والقصة            ..  يةوالصحف العرب 
 .القصرية، والرواية، والترمجة، والتحقيق، والتاريخ

 .- أيضاً - شارك يف مؤمترات وندوات أدبية عربية وأجنبية، وحاضر جبامعات عربية وأجنبية -
 . استراليا كما ساهم يف قارات العامل مجيعاً ما عدا-



 كتاباً يف القصة، والرواية،      ٤٠، ألَّف وترجم حنو      .. وتنوعت اهتماماته األدبية والفكرية     -
 .واألدب، والنقد، واملسرح، والسينما، والرحالت، والتراجم، والتاريخ، والتحقيق

 . متفرغاً للقراءة والكتاب والبحث١٩٧٩ يعيش يف لندن منذ عام -
علي شلش؛ وهذه يف البداية كلمة لصاحب       :  نا هذه الليلة الدكتور    بامسكم مجيعاً نرحب بضيف    -

 . االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه
 

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث ألقى املستضيف سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه كلمة رحب فيها بضيفه واجلمهور              

 :فقال
 : على أشرف املرسلنيوالصالة والسالم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
باحلب كله نرحب بأستاذنا الكبري الدكتور      ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أيها األحبة  -

.  ضيفاً على النادي األديب جبدة، ومل يبخل علينا مبتعة صحبته خالل هذه األمسية             علي شلش، الَّذي حلّ   
 النقاد؛ وهو امتداد لقبة النابغة الذبياين؛        من كبار  - كما هو معروف لدينا مجيعاً       -الدكتور علي شلش    

 .اليت كانت تضرب يف سوق عكاظ من كل عام لتقييم عطاء الشعراء
 وإذا كان الشعر هو ديوان العرب، فإن القصة مل جتد مكاا املالئم إالَّ بعد نزول القرآن                   -

ت الرئيسية يف األدب العريب؛     الكرمي الَّذي ذكر القصص يف كثري من املواقع؛ وبالتايل صارت من التيارا           
اب والنقاد والقراء على حد سواء؛ وبناء على التوسع الَّذي طرأ من خمتلف دروب                تواهتم ا الكُ  

 معروف  - كما تعرفون    -اآلداب والفنون، كان البد من بروز مدارس النقد املتعددة؛ والنقد لغة             
نة، واحلياد، والرتاهة، والدقة، والكياسة،      بإظهار العيوب واحملاسن، إنه ميزان دقيق يتطلب األما         

واللباقة، وكثري من املهارات اليت يتمتع ا أستاذنا الكبري الدكتور علي شلش، وإسهاماته خري شاهد                
 .على ذلك
 إن تأثري النقد قد ال يظهر يف التو واحلني بل قد يتأخر بعض الوقت، يطول أو يقصر مبقدار                    -

ك جند أن بعض األعمال ال يتفاعل معها املتلقي إالَّ بعد أن يتناوهلا النقاد               مصداقية ومهارة الناقد، لذل   
املرة تلو األخرى؛ مث تظهر فجأة ويتداوهلا اخلاصة والعامة، وتظهر حماسنها ومفاهيمها اليت ال يستطيع                

 .سرب غورها إالَّ ذوو البصائر النافذة
الً، كان البد للناقد أن ميتطي الصحافة        ومبا أن الصحف أكثر انتشاراً من الكتاب وأسرع تداو         -

حىت يصل إىل املتلقي، ويعرض عليه ما يرى أنه هام ويستحق العناية؛ من هنا كانت أمهية الناقد املخلص                  



األمني، فهو مهزة الوصل اليت ال غىن عنها بني املبدع واملتلقي، ويكفيه فخراً هذا الدور املميز لنحتفي                  
 . من بني أعالم الفكر واألدببه ونضعه يف املكان الالئق

ثنينيتنا الليلة  اهـ، من أن    ٨/٦/١٤١٣ لقد قرأت ما نشر يف ملحق األربعاء املاضي بتاريخ            -
ستكون على شرف الزميلني الدكتور عبد اهللا مناع، واألستاذ عبد اهللا خياط؛ ومما ال شك فيه إنه                    

 يف أي جمال كان؛ وسعاديت أكرب       -ين   أو بني أي أخو    -تسعدين أي مبادرة لرأد الصدع بني األخوين        
عندما يكون هذا الصلح بني زمالء الكلمة؛ إن سعادتنا باالحتفاء بضيفنا الكبري الدكتور علي شلش                

 الَّذي هو نفسه    -والتزامنا بربنامج االثنينية، حال دون ذلك؛ واألهم إن غياب غراب هذا الصلح              
 .-بإذن اهللا-قي األمر عمالً يرجتى حتقيقه بعوده احلميد  سيب-غراب اخلرب الَّذي نشر يف ملحق األربعاء

أكرر الترحيب بالضيف الكرمي، ويسعدنا أن حنتفي االثنينية القادمة بسعادة األستاذ            :   ختاماً -
 ..الكبري أمحد الشيباين؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كرب قدر من الوقت، لذلك     علي شلش؛ أحب أن يكون للحوار أ      :   ضيفنا هذه الليلة الدكتور    -
 . مت اختصار عدد الكلمات؛ وسوف يتاح الوقت الكايف للحوار، ونرجو منذ اللحظة بعث األسئلة

 

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 عميد القبول والتسجيل جبامعة     -مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين         

 :ل فقا-امللك عبد العزيز جبدة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .. ورمحة اهللا وبركاته- أيها احلاضرون - السالم عليكم -
 أيها اإلخوة   - كم مرة يزج يب يف هذا املقام، ومل أعلم إالَّ بعد أن اختذت مكاين جالساً معكم                  -

 عن أستاذ    وإذا بالشيخ عبد املقصود خوجه يطلب مين أن أمثل أمامكم حماكماً مبا سأقول ومتحدثاً               -
قدير، ذلك الفىت الفارسكوري القروي الَّذي تعلم الكلمة من أفواه أهله قبل أن يدلف إىل مدرسة                  

إنه فالح الكلمة أو    :  نظامية؛ ورددت يف ذهين مقولة أمني اخلويل حينما قال لتلميذه مصطفى ناصف            
القرية، تلك الفاكهة اليت     أن الدكتور علي شلش هو فاكهة        - هذه الليلة    -فالح القرية؛ وإذا يب أرى      

حينما شبت ضاق ا رحب القرية وتفكريها فدلف إىل املدينة؛ مث أخذ رواحاً وجيئة بني دمنهور                   
 .واإلسكندرية، واستقر به املقام يف القاهرة تلك املدينة اليت وي إليها أعني الكتاب والشعراء، واألدباء

افظ على اإلسالم وعلى لغة اإلسالم يف بلد الغربة،          رسالته أن حي    وبعد ذلك رأى لزاماً عليه أنَّ      -
واستأجر من املهجريني الَّذين قاموا برحالت قدمية ذلك الدور، غري أن املهجريني أجربم الفاقة على                
ذلك، أما هو فأجربته املسؤولية وااللتزام، ورأى أن رسالته جيب أن يصبح له صوت يسمع من هناك؛                  



 فأخذ  - والصحافة كما تعرفون حمفوفة باملزالق واملخاطر        -د الصحافة    امتشق جوا  ؟وكيف كان ذلك  
ينشر تعاليم اإلسالم هناك باستقبال مع من يستمع وليس بفجاجة وهروب مما يقول؛ فكان يقنع                  

 بعض كتاباته، فوجدت أن     - أو قرأت    -املستمع إىل ما يقول؛ مث استمعت إليه البارحة بعد أن مسعت            
احلاضر واملستقبل، فإذا هو يرد مستقبلها على ماضيها، وإذا هو يستنطق املاضي             لغته متثل املاضي و   

 .البعيد
 وليس أدل على ذلك من أنه استطاع أن يدرس عن كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة،                   -

كتابات أفضت به إىل أن يسرب أغوار الرواية، وهي ال أقول لغة املترفني إمنا صنعة املوسرين؛ مث بدأ                    
ب يف ذلك اال التنقيب اجليد، وإن كنا بالبارحة نشفق من أن يسحب البساط من الشعر عندما                  ينق
أما بعد اإلسالم فكأنه أراد أن يدغدغ عاطفة الرواية          "  إن الشعر ديوان العرب قبل اإلسالم     "  :قال

 وإمنا أصحاب   فيجعلها هي ديوان العرب؛ وبيننا وبينه نظر يف تلك املسألة، ال أقصد بيننا املتكلمني               
الشعر الَّذين أرى اليوم وجوهاً كثرية منهم، ولكن ال ألومه على هذه الوجهة ألنه تذوق لذة يف                    
الرواية؛ ومل نكن قد وصلنا إليها بعد، وأعدكم أنين من هذه الليلة سأقرأ روايات كثرية لعلي أجد من                   

 .املتعة ما وجدها األستاذ الدكتور علي شلش
دكتور علي شلش وأنا املفاجأ ذه الكلمة؟ ولكين أقول له على الرحب             ماذا سأحتدث عن ال    -

والسعة، فقد أعطيتنا باألمس احملاضرة وستكملها يف هذه الدار العامرة باحلوار واملناقشة، وأهالً ومرحباً              
:  لكم بك وهنيئاً لنا حنن أبناء اجلزيرة ذه احلركة الطيبة، اليت تؤلف القلوب وجتمع الكلمة؛ وال أقول               

قال إذا رأيت كلمة    :  إنين تذكرت قولة أحد أجدادنا حينما متىن أن تكون رقبته رقبة بعري؛ فقالوا ملاذا              
 .فيها نتوء سحبتها قبل أن أنطقها؛ أمتىن ذلك ألننا نريد الكلمة اليت تبين وتدفع لألمام

عودية يف جدة، ويف     نقول لألستاذ الدكتور أهالً ومرحباً بك يف دارك يف اململكة العربية الس             -
 الشيخ عبد املقصود خوجه؛     - صديق اجلميع الَّذي أضفى علينا هذا احلب والتقدير           -دار صديقنا   

فامسح يل إن قصرت أو أصبحت أفكاري متفرقة؛ ولكم مين الشكر على حسن االستماع، والسالم                
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة الدكتور حممد محدون(( 
 : فقال- األستاذ بكلية البنات يف جدة -تور حممد محدون مث حتدث الدك

 ..وبسم اهللا الرمحن الرحيم..  السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته-
 احملتفى به األستاذ الدكتور علي شلش ناقد معجب ودارس للرواية، ومن هذا املنطلق أجد أن                -

يستوقف النظر يف نتاجه هو ما عرب عنه هو          هي أن أبرز ما      - اليت أود أن أقوهلا عنه       -الكلمة املوجزة   



أكثر من مرة، وذلك أن مقصده من كتابته هو إثارة التساؤالت ورسم عالمات االستفهام، أكثر من                 
 أن القضية اليت أثارها صديقي األستاذ       - متاماً   -إجابات على تلك التساؤالت املطروحة، وأنا واثق        

 .الدكتور القحطاين تدخل يف هذا اإلطار
 ما طرحه الدكتور شلش هو تساؤل أكثر منه إجابة، وهو تساؤل مشروع، ونادر جداً يف                  -

عاملنا هذا النوع من العلماء الَّذي ميلكون قدراً كبرياً من الوعي مبضمون القضايا األدبية والنقدية                  
دالء فيها  املطروحة، ومع ذلك يصرون على ترك الباب مفتوحاً ملن يريدون الولوج يف تلك القضايا واإل              

بدلوهم، فليس من السهل االدعاء مبلكية الكلمة األخرية يف موضوع ما، بل ال جيوز ما ميكن ادعاء                   
 .ملكية الكلمة بالتعريف، إذ أن أقصى ما يطمح إليه املفكر هو أن ميلك كلمة

 أنه بسبب نقده لبعض أعمال أصدقاء له،        - يف بعض كتاباته     - لقد ذكر األستاذ علي شلش       -
 وهو  -أدرك هؤالء إصراره على أن ما ميلكه الناقد هو كلمة، ولذلك كان ما وددت أن أمحده له                  فقد  

 هو قدرته على الفصل بني الكاتب وأدائه        -احملتفى به هنا من خالل قراءيت املتواضعة لبعض أعماله           
ه للعمل،  الفين، فاألداء ملك للجميع مبجرد صدوره؛ أما الكاتب فيظل شخصاً مبعزل عن أي نقد وج               

وسعة الصدر لنقد اإلبداع مسة حضارية أكد عليها احملتفى به مادام اإلبداع والنقد متالزمني، ومادام                
 .املبدع والناقد يف سفينة احلضارة معاً

 أذكر هذه النبذة املوجزة يف ترحييب به، وأشكركم على حسن االستماع وعلى ما أحتتم يل من                 -
 .  وبركاتهفرصة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور علي شلش(( 
 :مث أعطيت الكلمة اآلن لسعادة األستاذ الدكتور علي شلش فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
إنين عاجز عن شكركم    :  أرجوكم أن تصدقوين إذا قلت لكم      ..  مساء اخلري :   أيها اإلخوة  -

ه األمسية على تكرميي؛ وقد درجت على شيء        مجيعاً، وعلى رأسكم صاحب هذه الندوة وصاحب هذ       
، رمبا تعرفون أن النقاد يكرمون األدباء ويكرمون املبدعني، ولكن ال نعرف عن ناقد كُرم؟                ..غري هذا 

 يف  - مشاغبيت ال تكرميي، فأنا      - دائماً   -وأنا استغربت أن وجهت إيلَّ دعوة لتكرميي، وأنا أنتظر           
ن شكركم على هذه الندوة، اليت أحببت أن تكون نوعاً من اللقاء احلر              عاجز أوالً وأخرياً ع    -احلقيقة  

 صاحب هذه الندوة، مث أشكر األخوين اللذين تفضال وجتشما           - أوالً   -بني فكر وفكر؛ وأنا أشكر      
 .عبء احلديث عين



 أن أذكر واقعة صغرية، فأنا مدين مبعرفيت هذه لبعض كتابات األخ املبدع             - أيضاً   - وأحب   -
 عنها يف   بِتاذ عبد اهللا جفري، أنا مل أكن أعرف االثنينية وإمنا مسعت عنها من كتاباا وما كُ                 األست

 .  أخرى وأترك لكم الكالم ال يلبا، فأشكركم مرةًوالصحافة اليت تعيش يف أور
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح األستاذ عبد اهللا اجلفري احلوار بالسؤال التايل

استفهام هو أحدث كتبك؟ إذاً فإذا مسحت لنا يف طرح عالمة استفهام              هل كتابك عالمات     -
ما هو يف رأيك أهم     ..  عليك الليلة؛ ونقول لك خبلفياتك الثقافية األبعد عن تاريخ الصحافة العربية           

سؤال ميكن أن نطرحه على واقع الصحافة العربية، ليجيب عليه سدنة اإلعالم العريب ورؤساء التحرير               
 املعاصرون؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 حالياً  -إن السؤال املهم    :   هذا سؤال جيد وصعب، صعب أن أجيب عليه، ولكين أكاد أقول           -

  يف نظرنا إىل هذه الصحافة املغتربة هو ملاذا توجد هذه الصحافة املغتربة بعيداً عن أرض الوطن؟-
با، وملاذا تصر على أن     و أعتقد أن هذا السؤال هو السؤال األساسي، ملاذا ظهرت يف أور             -

با؟ أنا تصوري الشخصي هو أن توجد الصحافة العربية داخل الوطن العريب، وإذا               وتوجد يف أور  
وجدت صحافة عربية خارج وطن العرب فألن يف غري وطن العرب عرباً يعيشون وحيتاجون إىل العلم                 

با وكما حدث يف    و أور  إىل االتصال بعضهم بالبعض، هذا حادث يف        - أيضاً   -بوطنهم، وحيتاجون   
أمريكا على أيدي املهجريني يف أواخر القرن املاضي وأوائل هذا القرن، ولكن املشكلة أن ما نواجهه                 

 عما كان يف أمريكا قبل      - متاماً   -با منذ سبعينات هذا القرن ظاهرة خمتلفة        ومن صحافة عربية يف أور    
ملاذا هذه الظاهرة وإىل أين     :  لى نفسي هذا بنحو نصف قرن أو أكثر؛ وأنا مازلت أطرح السؤال ع           

 . يف طرح السؤال والبحث عن جواب- مجيعاً -تقودنا أيضاً؟ وأرجو أن تشاركوين 
 

 :مث تقدم الدكتور غازي زين عوض اهللا بالسؤال التايل
 أين موقع الوسطية يف ظل انقسام الفكر العريب بني ثقافتني، إحدامها تتعصب للتراث العريب                -

 ألخرى تتعصب للتغريب نسبة للغرب؟األصيل، وا
 :فرد الدكتور علي شلش قائالً

كل من شاء   ..   أنا ال أخاف من هذه التعصبات وال أعتقد أا جيب أن ختيفنا، فليتعصب               -
      و يف تعصبه،    التعصب ألي فكرة كانت مادام هو جاديف عرض ما يتعصب له ألن الفكر يطارح         جاد 



أن نوجد للفكر طابعاً، وال أن نضع للفكر صيغة واحدة على             الفكر، وال نستطيع على اإلطالق       
هو أن تتفتح منه زهرات كثرية وأن نشتم        ..  اإلطالق، إمنا حيوية الفكر وعظمة الفكر يف وقت واحد        

رحيق هذه الزهرات املختلفة يف وقت واحد؛ فأنا شخصياً ال أسعى وراء وسطية هلؤالء املختلفني، وإمنا                
لصدق عند هؤالء املختلفني، نريد من كل خمتلف أن يكون جاداً يف خالفه وأن               أسعى وراء اجلدية وا   

 يف هذا اخلالف، حىت يكون لنا منه يف النهاية شيء من املستقبل، ألننا نبحث                - أيضاً   -يكون صادقاً   
 .عن املستقبل ال نبحث عن املاضي أو احلاضر وحده؛ وأشكركم

 

ه سؤال من األستاذ عبد احلميد مث والدرهلي هوج: 
 أرى أن أبناء األمة العربية واإلسالمية يف حاجة إىل حتديد قضاياهم الكربى لنبحث هلا عن                  -

حل، حيث أن أهم مشكالم وأخطرها وأكثرها حاجة إىل حل هي افتقاد أمتنا إىل وحدا أمة ووطنا،                 
يت حتول دون هذه    فكيف ميكن أن تتحقق هذه الوحدة؟ وما هو احلل ملشكلة الفرقة والتشرذم ال              

الوحدة، مع مشكلة ضياع اهلوية ومشكلة فرقة األمة، وتشرذم الوطن مع قضايا الوطنية أو مشاكلنا                
الوطنية ويف مقدمتها قضية فلسطني، واملشكلة االقتصادية كواحدة من مشكالت أمتنا الرئيسية، وهي              

 مشكلة بالغة التعقيد وجتمع أغرب املتناقضات؛ وشكراً؟
 :تفى به على سؤال السائل بقولهوأجاب احمل

 هذا بيت القصيد أو مربط الفرس كما كان األجداد يقولون؛ والواقع أن السؤال متشعب                -
ورمبا ليالت كثرية للكالم، ولكن لست أدري ملاذا نطرح هذه          ..  جداً جداً، وحيتاج إىل جواب شامل     

و، ولسنا أول أمة وال آخر أمة متر باهلزمية،         األسئلة املدينة للنفس دائماً؟ حنن ندين أنفسنا على هذا النح         
ورمبا مر كثري من األمم بأزمات كثرية، ومازالت أمم كثرية متر ذه األزمات، فنحن لسنا وحدنا يف                   

النهضات واألزمات والسقوط؛ كل ما أريده      ..  االيار، أو يف السقوط، أو يف اهلزمية، أو يف أي تكون          
، صحيح أن اهلزمية كانت عسكرية      ١٩٦٧ا نعاين هزمية كربى منذ عام       يف هذا اجلانب بالذات، هو أنن     

أُبيدت فيها قوتنا العسكرية إبادة شبه تامة، ولكن اهلزمية العسكرية ما كانت إالَّ رأس جبل اجلليد،                  
فتحت هذه اهلزمية هزائم أخرى أدت إليها هزائم الروح؛ وهذه اهلزائم بدأت يف وطننا على يد األنظمة                 

 - مجيعاً   - وكان هلذه األنظمة العسكرية منذ أوائل اخلمسينات، حنن نذكر           - يف احلقيقة    -ة  العسكري
أن االنقالبات العسكرية بدأت يف سوريا يف أوائل اخلمسينات، مث تالحقت بعد ذلك حىت عمت                  

ذكرنا بداية  املغرب واملشرق، ومنذ بدايتها وحنن نعاين من اهلزمية الروحية واهلزمية النفسية؛ ألننا إذا ت              
اخلمسينات فيجب أن نتذكر أننا ألقينا حبمولتنا من األحالم على هؤالء الناس، الَّذين فاجئونا ذات                 

 بانقالب يف وطن معني من األوطان العربية، وأسلمناهم كل ما عندنا من              - أو ذات مساء     -صباح  



نهم البعض وتركونا وحدنا    طموحات ورغبات، فإذا م خيونون األمانة ويسحقوننا معهم، ورمبا فر م           
 .ننسحق

 كما نعرف؛ وال ميكن     ١٩٦٧ فهذه كانت البداية، مث جاءت اهلزمية املتوجة هلذا كله عام             -
، رمبا سنقضي هذا اجليل كله حىت يأيت جيل         ..تعويض اهلزمية يف يوم واحد وال يف سنة، وال يف سنوات          

جيل اهلزمية هذا فسيبقى    :  اخلارج؛ أما جيلنا  آخر فيغري من طابع اهلزمية املسيطر علينا من الداخل و          
 .شاعراً باهلزمية، وسيبقى مهزوماً حىت يأيت اجليل القادم الَّذي أطمح إليه

 نغمة يائسة أو متشائمة، ولكنين أقوهلا خملصاً وطاحماً يف جيل آخر            - يف احلقيقة    - ليست هذه    -
 أدينا  - على األقل    -نا، أما حنن فأعتقد أننا      يأيت مبسؤولية أكرب وبقدرة على اجلهاد أكرب مما كان عند         

بعض واجبنا، أدينا بعض الواجب بأننا تركنا لبعض أفرادنا أن يعرب عنا، وتركنا هلم القيادة حىت خانوا                  
 الَّذي نعيش فيه؛ فاملوضوع كبري ال حيتاج        - أو شبه الدمار     -قضايانا، وحىت أسلمونا إىل هذا الدمار       

 - أيضاً   - أن نفكر فيه؛ جيب      - مجيعاً   - موضوع يستحق منا     - كما قلت    -  إىل ليلة واحدة، ولكنه   
 . دون كره ودون عصبية لشيء دون آخر، سوى عصبية الوطن والقيم واملبادئ والدين

 

 :ويعلق األستاذ عبد احلميد الدرهلي على إجابة الدكتور شلش بقوله
 أو رمبا   - أن ما حيدث     -من الناس    وقد يرى أيضاً كثري      - امسح يل يا دكتور إذا كنت ترى         -

 لن يكون إالَّ بعد هذا اجليل، فهل ما حيدث اآلن من دعوة وحث للهمم                 -سوف حيدث من تغيري     
  منثوراً؟اًسيذهب هباء

 :وأجاب الدكتور شلش بقوله
 - منثوراً على اإلطالق، فعندما سقطت األندلس، وحنن نتذكر           اً ال أعتقد أنه سيذهب هباء     -

 يف احلقيقة   -ن األندلسيني يف غمرة هزميتهم الساحقة أمام جيوش الفرجنة أو النصارى، هؤالء              أ -مجيعاً  
 استنجدوا بكل مسلم آخر عرب مضيق جبل طارق، استنجدوا باملماليك يف مصر، واستنجدوا                 -

عف وهذا أض ..  بالعثمانيني فلم جيدوا من أي منهما جندة، مل يأم أي شيء من أي مسلم إالَّ الدعوات                
 .اإلميان

فقد محلها املهاجرون من األندلس إىل مشال أفريقيا واملغرب؛ وقد عاشوا وانتشروا            :   أما احلقيقة  -
على طول الساحل الشمايل حىت وصلوا إىل تركيا؛ فهؤالء الَّذين ارتبطت حيام باهلزمية ظلوا يف                  

 اآلن للفلسطينيني بالعودة إىل      كما حنلم  -إما بالعودة إىل أرض األندلس      ..  مواقعهم اجلديدة حيلمون  
 أو باالنتصار على هزميتهم وتعويض ما فام من نقص، ولكن الَّذي قاساه األندلسيون              -أرض فلسطني   

هو أن اهلزمية مل تكن مفاجئة، ومل يكن طرد املسلمني من األندلس مفاجأة، وإمنا أدت إليه عوامل من                   



ه العوامل استمرت قروناً يف التفاعل حىت انتهت بتلك         داخل املسلمني ومن داخل العرب املقيمني؛ وهذ      
اهلزمية اليت حفظناها يف كتب التاريخ؛ فإذا مل نع اهلزمية جيداً، وإذا مل نع أن للهزمية عوامل وأسباباً                    

 .كثرية سبقتها، لن نستطيع حلها أو التغلب عليها
هو أننا سريعون أو متسرعون؛      فهذا ما كان األندلسيون يفتقدونه، وما نفتقده اآلن يف جيلنا            -

لعلي أقول هذه الكلمة يف الوصول إىل حل؛ وحلول األمم والشعوب ليست ذه السهولة وال بتلك                 
 يف احلكم عليها؛    - أيضاً   -البساطة، البد أن نفكر طويالً وعميقاً يف كل هذه األمور، وال نتسرع              

.. لى األقل بعض األمل، ومادام فيها بعض أمل       وأنا مستبشر خرياً ذه األمة، ألن فيها ع       ..  سيأيت جيل 
فتأكدوا أن جيالً قريباً سيأيت وسيظهر وسيعوضنا عن ما فاتنا، أو سيعوضنا عن هزميتنا اليت نتحدث                  

 .عنها
 :وقدم األستاذ حممد منصور الشامي السؤال التايل

روايات العربية   من ال   أرجو من سيادة األستاذ علي شلش أن يرشح للقارئ العريب أمساء عددٍ            -
 املتفوقة اليت تنفع القارئ وتفيده؟

 :وأجاب احملتفى به على السؤال بقوله
 الرواية العربية عمرها نصف قرن تقريباً، وبالرغم من أننا مل جنرا إالَّ حديثاً يف تطورها                   -

             ا الذاتية،  األورويب األخري، فقد ثبت من هذه التجربة أن عندنا خامات ومواهب كفيلة بتطوير إمكانا
با، والتطور الَّذي حدث يف     وإىل درجة حسدها عليها أصحاب هذا الفن أو الَّذين طوروه قبلنا يف أور             

هذا الفن الروائي مل يستغرق طويالً، وإمنا استغرق ما نسميه مرحلة الطفولة، وقد انتهت تلك املرحلة                 
حني أصدر الكاتب الدكتور حممد حسنني       أو قبلها بعام واحد،      ١٩١٤ببداية احلرب العاملية األوىل سنة      

هيكل رواية زينب فختم ا مرحلة وبدأ ا مرحلة أخرى، ختم ا مرحلة الطفولة وبدأ ا مرحلة                   
 -املراهقة، مث استمرت املراحل التطويرية حىت وصلنا إىل مرحلة النضج؛ وبدأت مرحلة نضج الرواية                

 .بكاتبنيم، بدأت مبحاولتني أو ١٩٣٩ سنة -يف الواقع 
 ولكن كاتبني   - كما لكل شيء على أي حال        - للرواية   - يف الواقع    - عندنا كتاب كثريون     -

 اللذان أدخال الرواية العربية مرحلة      يعلى التحديد أحدمها لبناين واآلخر مصري، هذان مها يف رأي          
حمفوظ الَّذي نال جائزة    جنيب  :  النضج؛ األول توفيق يوسف عياد اللبناين الَّذي تويف مؤخراً، والثاين هو          

 أن جيعال من    - على قلة إنتاج األول توفيق يوسف عياد         - يف احلقيقة    -نوبل؛ الكاتبان معاً استطاعا     
 استطاعا  - تقريباً إىل أن أصدر جنيب حمفوظ ثالثيته يف أوائل اخلمسينات            ٣٩ من   -حقبة األربعينات   

ا فن مقتبس أو فن منقول عن غرينا؛ لكن هذين الكاتبني           إ:  أن جيعال الرواية فناً عربياً بعد أن كنا نقول        
 .جعالها فناً عربياً ذا أسلوب عريب وشخصيات عربية، وموضوعات عربية



 وحني تسألين اليوم عن روايات أرشحها للقراءة، فال أتصور أن املسألة تأيت ذا الشكل، ألن                -
 يتباينون من وقت آلخر إن مل       - أيضاً   -األذواق ختتلف والثقافات والشخصيات ختتلف؛ والكُتاب        

هل ترشح رواية مثل الصيب األعرج أو الرغيف لتوفيق يوسف عياد؟           :  يتباينوا دائماً؛ فإذا سألتين اليوم    
    أقول لك آه؛ لكن رما ال تعجبك هاتان الروايتان؛ ولو قلت يل أريد شيئاً من جنيب حمفوظ؟ لرشحت              ب

ال إنين أريد أن أقرأ     :  زقاق املدق، مث الثالثية؛ رمبا ختتلف معي وتقول        القاهرة اجلديدة، و   - مثالً   -لك  
 .اللص والكالب، أو الطريق؛ أو حىت ملحمة احلرافيش

 ورجل مثل جنيب حمفوظ أنتج أكثر من أربعني رواية، فماذا ترشح منهم؟ لو تِرك يل األمر                   -
قصر الشوق،  :  ية، وهي ثالثة أجزاء   شخصياً لتصفية كاتب مثل جنيب حمفوظ، فأنا سأصفيه يف الثالث          

والسكرية، وبني القصرين؛ هذه الروايات الثالث تشكل يف احلقيقة مفصالً من املفاصل اليت ارتكز                
عليها جسد الرواية العربية، أي أن الثالثية رواية مفصلية بغريها يتوقف اجلسد الروائي العريب عن                 

جنيب حمفوظ ختم مرحلة املراهقة وأدخل الرواية       ألن  ..  املشي واحلركة؛ ظهرت بعدها مفاصل أخرى     
مع توفيق يوسف عياد مرحلة النضج، وحدث عن اخلاصيتني اللتني ذكرما شيء مهم جداً، وهو أنه                 
فتح الباب للرواية العربية كي تنتشر يف املغرب واملشرق معاً، بعد أن كانت الرواية العربية تكاد تكون                 

لبنان وسوريا؛ فالنضج الَّذي حققه جنيب      :  ر وبلدين آخرين يف الشام    مص:  وقفاً على بلدين أو ثالثة    
اب من مجيع أوطان العرب من املشرق إىل املغرب،          تحمفوظ يف الرواية العربية فتح الباب أمام الكُ        

 ال أعلم شيئاً    -وبذلك انتشرت الرواية وأصبحت عندنا رواية عربية يف املغرب، يف اجلزائر، يف تونس              
، حىت دويالت   .. حىت اآلن يف الصومال، يف مصر، يف السودان، يف ليبيا، يف كل األقطار             -انيا  عن موريت 

 .اخلليج الصغرية أصبح فيها روايات، وتطبع ا روايات
 فضل كبري ملرحلة النضج الروائي العريب، أن تصبح الرواية كما حدث            - يف احلقيقة    - هذا   -

، وإمنا ما زالت    ثقفني واألدباء؛ ليس معىن هذا أا شيء مسلٍّ       يف أخريات القرن املاضي هوساً عند امل      
 .الرواية العربية حتمل على كاهلها مسؤولية ضخمة والتزاماً كبرياً

 عن الوطن العريب والرواية العربية، وأرشح       - أي شاملة    - لو أتيح يل أن أقوم جبولة بانورامية         -
إن هناك  :  صيب األعرج لتوفيق يوسف عياد؛ لقلت لكم      شيئاً آخر غري ثالثية جنيب حمفوظ وال رواية ال        

بعض الروايات اجلزائرية املمتازة وأرشح لكم كاتباً مثل عبد احلميد بن هدوقة؛ هذا كاتب جزائري                
رشيد :  الطاهر وطار، مث كاتب جزائري ثالث هو      :   يليه كاتب جزائري آخر هو     - يف احلقيقة    -ممتاز  

أمحد إبراهيم الفقيه،   :   يف القاهرة هو   - حالياً   -ة أجزاء لكاتب لييب     بوجدة، وهناك رواية جيدة من ثالث     
 رواية جيدة جداً بالرغم من بعض املآخذ عليها، وال يوجد شيء بال مأخذ، على               - يف احلقيقة    -وهذه  

ويف .  إن احلسنات يذهنب السيئات   :  أية حال، واملأخذ ال يعين شيئاً خطرياً يف النهاية ما دامت يف إطار             



 سنجد جيالً بأكمله من الشباب يكتب الرواية، وإذا رشحت منه أعماالً أو بعض أعمال هذا                  مصر
 - أنا   - من بعض مآخذي     - أيضاً   -اجليل، لوجدت جلمال الغيطاين رواية الزيين بركات، بالرغم          

إبراهيم أصالن؛ هؤالء الكتاب    :   هو - حالياً   -الشخصية عليها، وخريي شليب، وكاتب آخر مريض        
 ينتظر على أيديهم الكثري بالنسبة للرواية العربية؛ إذا مررنا بعد ذلك بالسودان             - يف احلقيقة    -الثة  الث

فسنجد الطيب صاحل، وأنتم تعرفونه مجيعاً، وأنتقل من السودان إىل املشرق، فسنجد من الشام يف                 
جند منطقة اخلليج والعراق    تاب، ويف لبنان ثالثة أو أربعة، مث         على األقل ثالثة كُ    - يف الواقع    -سوريا  

 يف اململكة العربية السعودية، صحيح الرواية احلقيقة مل تنضج           - أيضاً   -ودويالت اخلليج؛ سنجد    
 وهو  -النضج الكايف، غري أن هناك حماوالت كثرية قرأت بعضها، ومنها حماوالت األستاذ جفري                

اجة يف الرواية اإلمكانات والدأب     ، وأهم ح  .. تنم على دراية كافية وإمكانيات خصبة      -موجود معنا   
واالستمرار، ألنه ليس برواية واحدة يعد الروائي روائياً، وليس كل ربع قرن رواية يعد الروائي روائياً؛                

 .أيضاً البد من الدأب املتواصل واالستمرار على اإلنتاج الروائي
اية ليست من الشباب على      مالحظة أخرى أنا استقيتها من تاريخ الرواية العاملية، وهي أن الرو           -

 سنجد أن أفضل الروايات اليت أنتجوها        - حالياً   -اإلطالق، وإذا جئنا ألفضل الروائيني يف العامل         
    من هذا أن الرواية فن عويص وصعب، ومركب حيتاج إىل خربة عالية             كتبوها بعد سن األربعني، وأقصد 

 اخلربة ال ميكن أن تتم يف مرحلة الشباب، لكن           بفن الرواية ذاته؛ فهذه    - أيضاً   -باحلياة وخربة عالية    
الَّذي يتم يف مرحلة الشباب التمرينات اليت توصل إىل النضج واجلودة العالية، وبعد ذلك يستقر                  

 .اإلنسان ويصبح مبدعاً ناضجاً
 . هذه إملامة سريعة، أرجو أالَّ أكون قد أثقلت عليكم ا-

 

 :فيهمث وجه األستاذ مصطفى عطار سؤاالً قال 
علي :   بعد الترحيب املتكرر بسيادة أستاذ النقد الكبري يف بالدنا العربية، األستاذ الدكتور              -

هل كتب سريته الذاتية يف مؤلف مستقل، فمبدع مثله وناقد متفرد يف              :  شلش أرجو أن نعلم منه    
فكر الساحة، وصاحب صالت وثيقة بكبار مفكري مصر العظيمة، ال شك عنده الكثري مما يثري ال                

 ويبهج النفس، وميتع الوجدان؟
 :وأجاب الدكتور شلش على السؤال قائالً

-     الليلة قبل أن آيت إىل هذه املنصة، ومع احترامي الشديد هلذا              ه إيلَّ  واهللا هذا سؤال وج 
السؤال، أنا يف رأيي الشخصي جداً عن السرية الذاتية، أعتقد أا تعبري غري حقيقي؛ كيف تكتب                   

ة؟ كيف تعود فتتذكر كل دقائق حياتك؟ هل اإلنسان الفرد العاجز الضعيف هذا                سريتك الذاتي 



؟ أنا ال أعتقد يف     كمبيوتر يستطيع أن يتذكر كل ما عن له، وحدث له يف املاضي البعيد والقريب معاً               
 .هذا على اإلطالق

 سريته،   ذات مرة قرأت سرية ذاتية مل يصدر منها إالَّ جزء واحد، ومات صاحبها دون أن يتم                -
الكلمات، فيتذكر أشياء منذ سن اخلامسة، طيب إذا        :  وهو الكاتب الفرنسي جان بول سارتر؛ عنواا      

كيف يتذكر باقي الوقائع؟ من املستحيل أننا نتذكر بالتفصيالت الدقيقة، إالَّ           ..  تذكر واقعة من الوقائع   
سرية أو هي السرية ذاا؛ فأنا مل       فتصبح هذه اليوميات إما مادة ال     .  إذا كنا نكتب يوميات يوماً بيوم     

أكتب يوميات يوماً بيوم وال فعلت شيئاً من هذا، ولذلك أنا أعتقد أن أفضل طريقة لتسجيل التجارب                 
إن السرية الذاتية عملية صعبة،     :  هو تسجيلها على سبيل تسجيل الذكريات، أنا أريد أن أقول من هذا           

ض هذه الفصول، وأرجو أن يتيسر يل أن أمجعها         ولكين فكرت فيها وكتبت بعض فصوهلا ونشرت بع       
 .أو أمتها

 :ووجه األستاذ حممد عبد الكرمي البدوي السؤال التايل
كما أود اإلشارة   )  رمحه اهللا ( أرجو التكرم ببيان أفضل روايات القاص الكبري علي أمحد باكثري            -

 ستاذ حممد عبد الكرمي البدوي؟إىل أفضل رواية يف األدب الغريب املترجم للعربية من وجهة نظركم، األ
 :ورد الدكتور علي شلش بقوله

إذا أردت أن تصطاد مسكاً     :   أنا يعجبين يف هذه األسئلة أا ضخمة جداً، وهناك قول شهري            -
كبرياً فاستعد له بسنارة ضخمة؛ وأنا ليست عندي سنارة ضخمة لكي أصطاد جواباً هلذه األسئلة                 

 .الضخمة
يف احلقيقة فهي من    "  واإسالماه"  : أمحد باكثري فأفضل رواية له هي        بالنسبة لألستاذ علي   -

الروايات اجليدة، وهي جزء من تيار الرواية التارخيية الَّذي بدأ مع الرواية العربية منذ سنتها الثانية؛ أما                 
ألنين  أفضل رواية مترمجة إىل العربية هي كذا،         أفضل رواية ترمجت إىل العربية فمن الصعب أن أقول إنَّ         

إن من أجود أو من أفضل الروايات اليت ترمجت         :   ولكين أقول  - يف احلقيقة    -ال أحب أفعل التفضيل،     
إىل العربية هي روايات ديستوفسكي الروسي، ورواية احلرب والسالم لزميله توليستوي وبعض               

ينات  لكن بعض الروايات ترمجت يف اخلمس       - يف احلقيقة    -روايات بلزاك، وهي مل تترجم كلها        
ونشرت يف روايات اهلالل، وكذلك يعين روايات للكاتب الفائز جبائزة نوبل جابريل جارسني ماركيس              
الكولوميب، ألنه قريب منا، من العامل الثالث مثلنا؛ هو صحيح خلق له مصطلحاً ظنه الناس يف الغرب                  

سحرية هو مصطلح غريب    وهو ليس جديداً علينا باملرة وال على غرينا؛ مصطلح الواقعية ال          .  أنه جديد 
 ألنه يف بعض رواياته جتد أشياء خرافية حتدث من حيث ال تدري وال حتتسب؛ فهذه                 - يف احلقيقة    -

الواقعية السحرية حنن من أوائل آبائها احلقيقيني، وعندنا أكرب عمل عريب دليل على هذا؛ صحيح إنه                 



ألف ليلة وليلة؛ ألف ليلة وليلة      ولكن التأليف العريب دخله وسيطر عليه وهو         %  ١٠٠ليس عربياً   
 .مليئة بتلك الواقعية املسماة بالسحرية، فبالرغم من هذا فهو عنده روايات جيدة جداً

 يف احلقيقة أنا قرأت حىت اآلن له أربع روايات على األقل جيدة جداً، ومنها أقصر رواية كتبها                  -
 يف الرواية رجل خاض غمار حرب أهلية        العقيد رتبة يف اجليش، والعقيد    "  ال أحد يكتب للعقيد   "  :وهي

يف كولومبيا يف نفس بلد الكاتب، وخرج من احلرب األهلية عاطالً ليس عنده مال وال عيال، وابنه                   
الوحيد مات وترك له ديكاً؛ يف أمريكا اجلنوبية وكولومبيا بالذات يتسابقون مثل اإلسبان على مصارعة               

 كل ثروته يف احلياة ديكاً كان يعده للدخول يف مسابقات           الديكة بدل مصارعة الثريان؛ فالولد كانت     
مصارعة الديكة؛ فخلف هذا الديك لألب واألم العجوز، والرجل هذا الكولونيل املتقاعد ينتظر بعد               

 .تقاعده راتباً تقاعدياً يأتيه من الدولة
طاباً؛ ومن   غري أن األيام متر وال يأتيه أي شيء فال أحد يكتب للعقيد وال أحد يرسل له خ                   -

ذهب العقيد إىل مكتب الربيد احمللي لكي يتلقى خرباً عن هذا الراتب الَّذي مل يأت                :  الطريف يف هذه  
على اإلطالق، فوجد طبيب القرية ووجد حتت إبطه جمموعة من الصحف األجنبية اليت تأيت إىل                   

الية؛ فطلب أن يطلع على     هذه صحف إجنليزية وفرنسية وإيط    :  ما هذا كله؟ فقال له    :  كولومبيا؛ فقال له  
بعض هذه اإلضمامة اليت يتأبطها، فأعطى له بعضها وتصفح بعضها؛ فالحظ هذا الشيخ العجوز                 
مالحظة غريبة، الحظ أن أخبار بلده كولومبيا موجودة يف كل الصحف اليت قرأها بينما هي غري                   

 أم يكتبون عنا وحنن     ما دام :  موجودة يف صحف بلده، فكان له تعليق طريف وجهه للطبيب قال فيه           
 .نذهب لنعيش يف بلدهم ويأتون ليعيشوا يف بالدنا؟.. نكتب عن بلدهم؛ فلماذا ال نتبادل املواقع

 .هذا تصوير دقيق حلال العامل الثالث، عرب عنه العقيد تعبرياً فنياً وراقياً جداً:  يف الواقع-
 .تباً أو رسالة وانتهت الرواية على هذا الشكل، دون أن يتسلم العقيد را-

 

مث قرأ األستاذ عدنان صعيدي السؤال الَّذي تقدم به األستاذ أمني عبد السالم الوصايب                -
 : والَّذي جاء فيه- رئيس حترير جملة بلقيس اليمنية -

اء أو املتلقني لألدب بشكل عام جيهل أوجه العالقة بني األسطورة             ر الزال الكثري من القُ     -
 بالتايل أين تضع حكاية ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة يف السياق األديب؟واحلكاية والرواية؛ و

  وهل النقد األديب استطاع أن يواكب كافة األعمال الروائية يف نظركم؟-
 :وأجاب الدكتور علي شلش على السؤال بقوله

ذات  يتبع ما قبله سؤال صعب وطويل سلَّمه؛ وعلى كل حال ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة بال                -
مها أشهر عملني قصصيني عربيني موروثني، بالرغم من أن أصوهلما غري عربية؛ وال بأس أن تكون                   



األصول غري عربية، هذه املسألة ال تضرينا وال تشعرنا بالنقص على اإلطالق؛ ألن ما حدث يف واقع                  
وليلة؛ ملاذا اآلن   األمر كان أكثر تفوقاً من األصل اهلندي لكليلة ودمنة واألصل الفارسي أللف ليلة               

يعين ألف ليلة، فجاء العرب     "  هزار أنسان "  :بالنسبة أللف ليلة وليلة األصل الفارسي صحيح امسه        
وقالوا ألف ليلة وليلة؛ أضافوا ليلة كثَّر اهللا خريهم، ألم يتفاءلون بالرقم املفرد الَّذي يأيت بعد الرقم                  

..  لكن اإلضافة األخطر حصلت يف مصر       املصمت مثل األلف؛ وهذه إضافة مهمة جداً وخطرية،        
حصلت يف هؤالء احلرافيش احلكائني املسامرين، الَّذين ينتشرون على املقاهي يف مصر يف قرون                 
السيطرة اململوكية والعثمانية، ملا فضوا غلهم وإحساسهم بالظلم الشديد يف صورة هذه املسامرات اليت              

 . وليلةكتبوها وأضافوها إىل األصل األصلي أللف ليلة
 أن اإلضافة   - متاماً   -حني تقرؤون النسخة املصرية من ألف ليلة وليلة، نشعر           :   يف احلقيقة  -

العربية لألصل الفارسي إضافة مبدعة مل يساوها ذاك األصل املفقود حىت اآلن، ألننا ال ندري أين ذهب                 
 .ذلك األصل الفارسي؟ لكن قيل عنه ووصلنا ما فيه

ا كان له أصل هندي كما يقول بعض املستشرقني، الَّذين مل يستطيعوا             فإذ:   أما كليلة ودمنة   -
 فاألخطر  - كما يزعمون    -حىت اآلن إقناعنا بأن له أصالً هندياً، إذا حدث هذا وظهر له أصل هندي               

من هذا كله أن النسخة اليت نتداوهلا واليت نقلها اهلنود عن ابن املقفع، هي نسخة ابن املقفع، وهي                    
املقفع نفسه؛ وأنا أتصور أنه أُعدم بسبب كليلة ودمنة، وأنه مل ينفذ املثل العريب القدمي                  إبداع ابن   
 مل جيعل لسانه حيفظ عنقه، أطلق لسانه        - احلقيقة   -فهو  "  ال جتعل لسانك يأيت على عنقك     "  :املشهور

الفيلسوف،  أضاف إىل األصل اهلندي حلكايات بشليم امللك و        - يف الواقع    -فراح عنقه؛ فابن املقفع     
وأسلوب ابن املقفع عاٍل جداً عن األصل اهلندي الَّذي يزعمون أن له وجوداً مستقالً، لكن األخطر من                 
هذا وذاك تأثري هذين العملني يف األدب العاملي، أما تأثريهم يف األدب العريب فمحدود جداً، ومل يبدأ إالَّ                  

لة تعترب مواطناً من الدرجة الثانية يف دولة         مؤخراً جداً، طوال القرون املاضية كانت ألف ليلة ولي         
األدب، واقرؤوا املسعودي على سبيل املثال جتدونه يصرف النظر عنه، ألنه يعتربه سقط املتاع،                 

 فبدأ التأثر بألف ليلة     - وأعين األوروبيني    -احملدثون اكتشفوا ألف ليلة وليلة من تقدير اآلخرين هلا           
 بنجيب حمفوظ، وباملناسبة    اً من توفيق احلكيم وطه حسني، وانتهاء      اءاً ابتد .. من الثالثينات  اًوليلة ابتداء 

جنيب حمفوظ له كتاب كامل رواية كاملة مقتبسة أو مستوحاة من ألف ليلة وليلة؛ وهذه الرواية مل تنل                  
 . حىت اآلن، وهي رواية حقيقة- أيضاً -حقها 

 

ألف ليلة وليلة وكليلة    ..  ين العملني  أخذوا هذ  - أو األوربيون وغريهم أيضاً      - فالغربيون   -
ودمنة، واستفادوا ما إىل أبعد درجات االستفادة، ووضعوا هلما موسيقى، فهناك سيمفونيات موضوعة             



تاب بأم ما   على ألف ليلة وليلة ووضعوا مسرحيات عن ألف ليلة وليلة وروايات كثرية، واعترفوا ككُ             
 كما أوضحت باألمس    -ليلة وليلة، بل إن أحدهم وهو مساروثوم        كتبوا روايام إالَّ بعد أن قرؤوا ألف        

 متىن يف آخر حياته لو تعلم العربية على كرب لكي يقرأ كتاب ألف ليلة وليلة يف لغتها األصلية؛ على                     -
 .اً يف تراثنامِه مدعحسناً ما فعلنا يف النهاية، يعين أننا انتبهنا لشيء ي.. أي حال

 

 -السؤال اخلاص باألسطورة واحلكاية واخلرافة، فلنبدأ من هذين الكتابني            أما اإلجابة عن     -
 ألن فيهما احلكاية واألسطورة واخلرافة، فالثالث جمتمعة يف هذين الكتابني ألف ليلة وليلة                -أيضاً  

وكليلة ودمنة فيهما أساطري، أساطري معناها أن اإلنسان عندما يعجز عن تفسري ظاهرة من الظواهر                 
شيئاً عنها، ويرد هذا الشيء إىل قوة غيبية أو قوة غري منظورة أصالً؛ قبل أن تعرف األديان                   خيتلق  

املشهورة املعروفة عرفت األساطري، فجاءت األديان حاربت األساطري وهذا هو تاريخ األسطورة،              
م من  واألسطورة موجودة يف كل اتمعات البدائية اليت مل يصلها دين من األديان، وال وصلها عل                

العلوم؛ مثل بعض مناطق يف أفريقيا، أو يف األهايل األصليني يف استراليا، واألهايل األصليني ألمريكا، أو                
 .اهلنود احلمر

 

 أما اخلرافة فلها يف تراثنا العريب معىن خمتلف، حنن نعرف أن حديث اخلرافة غري حديث                   -
 .قريب من معاين األسطورة مبعىن - أيضاً -احلقيقة، وأن اخلرافة هي االختالق، وهي 

 

 أما احلكاية فلها أنواع شىت أو خمتلفات، وكثرية، فمنها احلكاية الشعبية، واحلكاية الوعظية،               -
، هذا مثل له حكاية وال ميكن فهم املثل دون أن           "رجع خبفي حنني  "  :واحلكاية القائمة على املثل كحكاية    

وهي قصة السيد حنني الَّذي خرج مث عاد خبفيه ومل يعد           فهم حمدثك القصة األصلية اليت احتواها املثل؛        ت
 .)١(مبغنمه، أو مبا كان يطمح إليه

 

 اليت ندرجها اليوم يف علم الفولكلور ويف النشاط          - فهذه األنواع األدبية القدمية العريقة        -
ه  من أمهات اآلداب؛ يعين ال يوجد أدب إالَّ استعان يف أول              هذه أنواع تعد   -الشعيب للشعوب   

باألساطري واحلكايات واخلرافات؛ وحىت اآلن يستعري األدباء من هذه األساطري واخلرافات واحلكايات             
أشياء كثرية؛ أمهها الدالالت الرمزية اليت حتتويها األسطورة؛ من حق أي كاتب مبدع أن يأخذ                   

 الرمز الَّذي حيتوي إحدى     األسطورة، وأن يغري ما شاء له أن يغري يف الداللة النهائية اليت دف إليها، أو              
شخصياا؛ فنحن من الناحية األدبية لسنا ضد األساطري وال احلكايات، وال هذا كله ما دام أي مصدر                 

 .خارج على األدب ولكنه خيدم األدب فهو حق أديب
                                           

 .القصة يف كتب األدب تشري إىل األعرايب الَّذي وقع ضحية دهاء ومكر حنني األسكايف خالفاً ملا ذكره الدكتور )١(



 :ووجه سؤال من األستاذ عثمان مليباري جاء فيه
داخل جملة الشرق األوسط اليت     "  دبيف حدود األ  "  : كنت أقرأ لك مقاالت نقدية حتت عنوان       -

 متهيداً لطرح سؤال، وهو تصدر يف خليجنا جمالت ثقافية           تصدر كل أربعاء، تلك مقدمة قصرية جداً      
املنهل، والة العربية، واحلرس الوطين، والفيصل السعودية، واملنتدى اإلماراتية، وجملة            :  أدبية مثل 

ت حققت وظائفها احلقيقية من حيث املضمون واإلخراج؛ مثل         العريب، والبيادر الكويتية؛ هل هذه اال     
ما حققت جملة الرسالة وأخواا الثقافة والكاتب؟ آمل اإلجابة بصراحة، ولكن يف حدود األدب مع                

 .عاطر التحية
 :وأجاب الدكتور علي شلش على السؤال بقوله

الَّ إذا انتهت هذه الظاهرة،      الواقع إننا ال نستطيع احلكم على شيء أو على جملة أو ظاهرة إ              -
حنن اآلن حنكم على رسالة الزيات ألا انتهت وتوقفت، كيف حنكم على جملة املنهل وهي عامرة                   

 أن يكون   - يف احلقيقة    -ومعمرة ومل تتوقف؟ وكيف حنكم على أي جملة وهي مل تتوقف؟ من الصعب              
دبية؛ الوظيفة األوىل حيددها ويعينها     إن هناك وظيفتني للمجلة األ    :  احلكم موضوعياً؛ لذلك حنن نقول    

مؤرخو األدب ودارسوه؛ والوظيفة األخرى حيددها حمرر الة أو ناشرها؛ فإذا تكلمت عن الوظيفة               
 ما تكون برناجماً طويالً طموحاً يف        اليت حيددها حمرر الة وصاحبها أو ناشرها، فهذه الوظيفة عادةً          

ج يف أول أعداد الة كافتتاحية، كما حدث مع الزيات يف الرسالة؛             ما يظهر هذا الربنام    العادة، وعادةً 
 ..، وغريه وغريه٣٩، وافتتاحية جملة الثقافة سنة ٣٣افتتاحية الرسالة سنة 

 فانظر تلق لو قرأت االفتتاحية جتدها برناجماً تشابه خطبة العرش عندنا يف الربملان املصري أيام                -
 - يف الواقع    -م برناجمها للسنوات القادمة أو للسنة القادمة، وهو          زمان؛ أما احلكومة اجلديدة فتقد    

برنامج مليء بالطموح وأحياناً الطموح املستعصي على التحقيق، ولكن حنن نقول يعين أفلح إن                 
 .أفلح احملرر إن صدق يف كل ما كتب من برناجمه أو حميطه.. صدق

 

 أمر بالشوارع بعض شوارع لندن      -يقة   يف احلق  - واالت اليت جندها اآلن جمالت كثرية         -
العربية؛ وأرى منصات الصحف واالت العربية فأصاب حبرية شديدة ماذا آخذ؟ وماذا أترك؟ فهذا               
العدد الضخم من االت من يقرؤه وإىل أن يذهب وماذا يعمل؟ كم تدور بذهين أسئلة مثل هذا؛ وكم                  

راز األول، وإالَّ ما كان هذا العدد الكبري من االت          يدور بذهين تفاؤل عجيب بأننا أمة قارئة من الط        
 ناء مثل لندن؛ ولكن بعد قليل تصاب باإلحباط ألنك إذا فتحت جملة فلن جتد                 ميثل أمامي يف بلدٍ   

 ال ميكن للمجلة الواحدة أو      - أيضاً   -مطمحك على الدوام مع ذلك بالنسبة للمجالت والصحف          
 .ال ميكن.. مود أو أول سطر إىل آخر سطرالصحيفة الواحدة أن تقرأ من أول ع



 هناك حادثة ظريفة حدثت يل، ذهبت ذات مرة لزيارة قريتنا بعد غياب طويل وأنا أشتغل                  -
 - وكأنه جاء ليجري يل امتحاناً متحفزاً جداً         -بالصحافة؛ فجاءين أحد شيوخ القرية ويف يده صحيفة         

كم سنة لك وأنت    :  وما هو؟ قال يل   :   قلت له  اجلس أود أن أسألك سؤاالً؛    :  وأول ما رآين قال يل    
هل تستطيع أن ختربين عن رقم عدد اليوم من          :   سنوات، قال يل   ٨حوايل  :  تعمل بالصحافة؟ قلت له   

 أن أعرف رقم    - أيضاً   -هل من مسؤولييت    :  جريدة األهرام؟ فحرت جواباً واهللا العظيم وقلت له        
في، فهل من املعقول أن الصحفي ال يعرف رقم العدد          أمل تقل إنك صح   :  العدد اليومي املتغري؟ قال يل    

اليومي؟ فالناس يف قريتنا والقرى ااورة يقرؤون الصحف من رقم العدد إىل عبارة طبع يف مطبعة كذا،                 
وهي العبارة اليت تأيت يف اية الصفحة األخرية، فقلت له لوجود فراغ لديك، فأنت تقرأ الصحيفة من                  

واألمر اآلن خيتلف عن ذي قبل، فأنا أشتري الة رمبا قرأت االفتتاحية ومقالة أو               بدايتها إىل ايتها،    
 ..مقالتني، أو قصة أو قصيدة، مث ألقيت بالة، أو على األقل أجلت قراءا لدورة أخرى، وهكذا

 وسائل اإلعالم العصرية وأنا ال أقول       - أيضاً   -، وهذه هي    .. وهذه هي الصحافة واالت    -
لكالم كنوع من التربير لبعض القصور املوجود يف االت والصحف العربية، ال عليهم وال جناح               هذا ا 

حيط بكل ما يكتبون    لكن فليستمروا ألننا يف النهاية لن نستطيع أن نقرأ وأن ن           ..  عليهم، فليقصروا 
 .وينشرون

 

 :مث قدم األستاذ حيىي السماوي السؤال التايل
 املنادية إىل إجياد نظام أمن عريب أو نظام اقتصادي عريب، غري أننا مل               كثرياً ما نسمع بالدعوات    -

نسمع بدعوة إلجياد نظام أمن ثقايف، ويف وقت تعرف فيه أن اخلراب الروحي الناتج عن غياب نظام                  
أالَّ يعتقد  :  أمن ثقايف عريب، هو أكثر دماراً من اخلراب اجلسدي الَّذي أضعف األمة العربية؛ والسؤال              

ذنا الدكتور أنه آن األوان لوضع نظرية أمن ثقايف جنباً إىل جنب مع نظام األمن العريب؟ ولكم                   أستا
 .الشكر؛ األستاذ حيىي السماوي

 

 :وأجاب الدكتور شلش على ذلك بقوله
 أعيب على ثقافتنا    - احلقيقة   - مع تقديري الشخصي للسؤال وصاحب السؤال، فأنا           -

شئها كل يوم، كل يوم يطلع لنا مصطلح جديد، مث نستخرج من             املعاصرة كثرة املصطلحات اليت تن    
هذه املصطلحات الكثرية مصطلحات خاصة بكل قبيلة من قبائلنا الثقافية، قبيلة األدباء وقبيلة الشعراء،              

ال اية؛ فهل هناك أمن ثقايف أصالً؟ األمن هو األمن العام الَّذي حيفظه اتمع على                 إىل ما ..  وهلم جرا 
ن أجل أفراده، هذا هو األمن؛ فإذا اختلف مدلول األمن فمعىن ذلك انتهاء هذا األمن األصلي؛                نفسه م 

 . أخرىعندئذ نبحث عن أمن آخر نسميه ثقافياً مرة وطبياً مرةً



 أنا ال أرى حاجة إىل إجياد أمن ثقايف، مث ماذا نريد من األمن الثقايف، لكي نسعى إىل إجياده؟                    -
غى على أحد وال يقبل من مثقف آخر أن يطغى عليه، فال حاجة بنا إىل                   فاملثقف احلقيقي ال يط   

احلقيقة فال  ..  املصطلحات اازية الكثرية هذه، ولنطالب باملصطلحات األصلية؛ حنن رب من احلقيقة          
 هناك أمن ثقايف يف داخلنا، وحنن أحرص على أمننا          - فيا سيدي    -يوجد أمن عريب، أما األمن الثقايف       

 من أي شيء آخر، أما األمن احلقيقي الَّذي ال حنرص عليه وال حنرص على وجوده فهو األمن                   الثقايف
العريب العام؛ الَّذي جيمع هذه األمة العريضة الطويلة حتت مظلة واحدة واقية حنميها من األخطار،                  

قي الَّذي  حنذرها من النكبات والكوارث، حنفظ عليها كرامتها وكرامة أفرادها، هذا هو األمن احلقي             
 .نطمح إليه

 

 :مث جاء السؤال من األستاذ حممد عبد الواحد
إن :   ذكرت يوم أمس أن ديوان العرب ليس الشعر وإمنا هو الرواية، ولكنك عدت لتقول               -

م يف مدينة حلب؛ إذاً مباذا ميكن       ١٨٧٠، وبالتحديد يف عام     الرواية حديثة ومل يعرفها العرب إالَّ قريباً      
عريب املزدهر يف عهد األمويني والعباسيني؟ هل خلت هذه احلقبة من الشعر               أن نسمي األدب ال   

 والقصص، وال سيما وقد أشرت أن اإلسالم قد ألغى الشعر كديوان للعرب؟
 :وأجاب الدكتور على ذلك قائالً

أن اإلسالم مل يلغ الشعر ومل يصدر قراراً بإلغاء الشعر، بل بالعكس أنا قلت إنه أتاح                :   احلقيقة -
لشعراء أن يعربوا عن أنفسهم ال أن يعربوا عن قبائلهم وتعصبام القبلية القدمية؛ هذا هو عمل                   ل

اإلسالم مع الشعراء؛ ومع هذا فظل الشعر حياً ومزدهراً حىت اليوم؛ ولكن املالحظ لدارسي الشعر                 
ذي علم الشعراء أن     أن النموذج اجلاهلي الَّ    - وها أنا مرة أخرى أعود إىل هذه القضية          -العريب القدمي   

الشعر سجل العرب وديوام، هذا النموذج اجلاهلي ظل مضطرداً وحياً حىت أربعينات هذا القرن؛                
كان الشعراء حىت أربعينات هذا القرن، طبعاً فيه شعراء جددوا كثرياً، لكن الطبع العام؛ وأنا أذكر هنا                 

م؛ وأثارت ثائرة جمموعة خصوم     ١٩٣٩سنة  جمموعة مقاالت نشرها األستاذ أمحد أمني يف جملة الثقافة          
أو الدكتور زكي مبارك؛ وحول القضية الدكتور زكي مبارك إىل           ..  له على رأسهم جمموعة دكاترة    
 .مسألة شخصية حبتة يف النهاية

 كانت للشعراء أن تدعوا ذلك النموذج       - باختصار   -أن دعوة أمحد أمني     :   املهم يف القضية   -
ذج اجلاهلي خيص اجلاهليني وحدهم، وال خيص الشعراء املعاصرين؛ وكان           اجلاهلي، ألن ذلك النمو   

يدعو الشعراء املعاصرين إىل أن يبحثوا عن عصرهم ويعربوا عن هذا العصر؛ فإذن النموذج اجلاهلي                
 لألسف  -بالرغم من أن اإلسالم عادى اجلاهليني، لكن النموذج اجلاهلي ظل مسيطراً عند املسلمني               



سيطراً يف الشعر؛ أما إن الشعر نفسه ازدهر يف العصر اإلسالمي، فاإلسالم مل يكن                وظل م  -الشديد  
ضد الشعر، ومل يقل بشيء يعادي الشعر حبد ذاته، وإمنا خص من كذب الشعراء ومن كذب الصور؛                  
فالَّذي حدث عندما متددت الدولة العربية وانتشرت من اجلزيرة إىل األمصار، بدأت الدولة تأخذ شكل               

لة احلقيقي؛ ولكن أي نوع من الدولة؟ الدولة األوتوقراطية اليت حيكمها فرد واحد وتتسع،                 الدو
 .ويدخلها العديد من األجناس والشعوب؛ ولذلك ازدهر الشعر يف بالط اخللفاء

 كيف تسمون الشعر الَّذي ازدهر يف بالط اخللفاء سجالً للعرب؟ حىت املتنيب، هل تعتقدون                -
الَّذي أجنبته العربية، هل كان يعرب عن العرب حني كتب كل شعره؟ أبداً، كان               أن هذا الشاعر الفذ     

 .، ولكنه مل يعرب عن العرب..يعرب عن املتنيب عن نفسه عن طموحاته، عن تطلعاته، عن كل هذه األشياء
إن الشعر مل يعد ديوان العرب بظهور اإلسالم الَّذي أصبح ديوان العرب            :   فهذا هو مقصدي   -
، والنثر منذ البداية وحنن نعرف أن العصر اجلاهلي مل يكن به نثر إالَّ ما مسي سجع الكهان؛                    هو النثر 

وبعد اإلسالم بدأ النثر يكون له دور؛ بدأ تدرجيياً باخلطابة يف املساجد، مث برقع اخلطابة يف الديوانية                   
 ملا تقرؤه كله تالقي فيه      واإلخوانية يف الدواوين، وبني األصدقاء، مث كتب املسامرات وكتاب األغاين،         

نثراً، اإلمتاع واملؤانسة، والبيان والتبيني، البخالء للجاحظ؛ كل هذا نثر أديب عظيم جداً وفيه صور                 
قصصية؛ فهذا كله تراث قصصي لكنه ظهر وسجل يف وقت قريب متأخر؛ هناك بشكل مواز تراث                 

احلكايات الشعبية اليت ما زالت تتداول       شعيب، متثل يف السري الشعبية، ومتثل يف         - أيضاً   -آخر قصصي   
 .حىت اآلن شفاهة

 طبعاً كل هذا التراث يف رأي الشخصي أنه هو أبو الرواية العربية األصلية، ألن الَّذي حدث                 -
با حدث أننا تصرفنا يف الكلمة واملصطلح؛ فحني نقرأ الروايات          وأننا عندما أخذنا كلمة الرواية من أور      

 ستجد  -  ١٨٩٥ لغاية   ١٨٦٥ أي من    -  ١٩لعقود الثالثة األخرية من القرن      العربية األوىل خالل ا   
كل الروايات تستعني جبميع وسائل القص والسرد، ورسم الشخصيات، وإدارة احلوادث املوجودة يف              
السري الشعبية وألف ليلة وليلة؛ إن امليالد األصلي والنشأة األصلية للرواية العربية، فقد كانت يف                 

العريب املدون القدمي، والتراث الشعيب غري املدون الَّذي متثله السري الشعبية؛ فلهذا كله              حضن التراث   
 مل يعد ديوان العرب، وإمنا أصبح ديوان الشاعر املفرد، وكل شاعر مسؤول             - فعالً   -إن الشعر   :  أقول

مسؤوالً عن   ليسوا مسؤولني عن ديوان الشعر وال الشاعر نفسه          - مجيعاً   -عن ديوانه؛ ولكن العرب     
أن الرواية هي آخر منط من أمناط النثر        :  العرب، إالَّ بقدر ما حيسن إليهم؛ هذه ناحية، الناحية األخرى         

 .العريب تطور يف اآلونة األخرية
 تقدماً عظيماً، ألن هناك دالئل كثرية على هذا يف الوقت احلايل،             - مبشيئة اهللا    - أنا أتوقع    -

ريب العاجل، يف بدايات القرن القادم، وستصبح الرواية العربية هي          وسوف تصبح ديوان العرب يف الق     



ديوان العرب احلقيقي، ألا بدأت تسجل كل شيء يف حياة العرب؛ حنن نعرف أن الرواية بطبيعتها فن                 
موضوعي يبحث عن املوضوعية يف حياة البشر، والبشر يف عالقام باتمع ويف عالقتهم ببعضهم                

 .البعض
 

 :ستاذ عيسى عنقاوي السؤال التايلوقدم األ
  مىت يتقبل األديب النقد بنفس الروح اليت يتقبل ا املديح؟-

 :وأجاب احملتفى به قائالً
، مبعىن عندما تتم تربيتنا بطريقة      - أي طبعنا    - أعتقد بالثقافة، يوم تكون ثقافتنا الداخلية         -

 عنه وأن جيد إلينا سبيالً، ستتغري األمور،         أن يعرب  - أو الرأي اآلخر     -سليمة، نسمح للرأي املخالف     
ألن مشكلة النقد هو أن تربيتنا ال تقبل الشريك وال تقبل اخلالف، وال تقبل إالَّ الطاعة العمياء، وعندنا                  

، األب ال يرضى من     ..مظاهر كثرية هلذه التربية ستجدوا يف احلياة اليومية ويف البيوت، ويف كل شيء            
.. األخ حيب أخاه أن يعترض على رأيه، ولكن النقد ما هو جمرد خالف وال اعتراض              ابنه أن يناقشه وال     

 .النقد هو مناقشة؛ غري أن معناه األصلي يف ذهن الناس هو البحث عن العيوب؛ وهذا ليس صحيحاً
هو فن مناقشة الكتابات وطرق التعبري عن اآلراء، وأنا شخصياً أمسيه النص            :   باختصار فالنقد  -
لنص األصلي؛ وتراثنا مليء ذه األشياء املضيئة وال نعمل ا على اإلطالق، يوم نعمل ذه                املوازي ل 

 .األشياء املسكوت عنها، سوف يتغري شأننا ويتغري شأن النقد، ويرقى النقد أيضاً
 

 :وقدم األستاذ غياث عبد الباقي سؤاالً جاء فيه قوله
 الفكري، الَّذي تتعرض له األمة العربية منذ         نريد رأيكم كناقد ومفكر عريب يف موضوع الغزو        -

إن هذا ليس غزواً فكرياً بل تبادالً ثقافياً؛ فهل حقاً هذا االدعاء؟ وإن مل               :  فترة طويلة؛ البعض يقول   
 يكن كذلك فما العمل للوقوف يف وجه الغزو الفكري؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
هناك تبادل لآلراء، فلسنا أنداداً حىت نتبادل         واهللا يا سيدي أنا ال أقول إنه تبادل، فليس            -

إن حضارم  :   غزو، ولكن أقول   - أيضاً   - يكون بني أنداد، وال أقول إنه        - دائماً   -الرأي؛ التبادل   
.. هذه حضارة ساحقة ومسيطرة، ومهيمنة على العامل، وما حنن إالَّ رعايا هذه احلضارة شئنا أم مل نشأ                 

 مستهلكون هلذه احلضارة اليت مل نساهم فيها، إالَّ يف الزمن املاضي            -أخرياً   أوالً و  -مهما فعلنا، فنحن    
إما أن نساهم يف هذه احلضارة وهذه الثقافة جبدية وبعدم خوف على              :  العتيق؛ فعندنا أحد أمرين   

اإلطالق، وبثقة متناهية أيضاً؛ وإما أن نسكت فنهزم أكثر مما حنن مهزومون؛ وأنا أتصور أنه ال خوف                  
 .نا مما يسمى غزواً فكرياً إذا كان داخلنا مستوياً وناضجاً وواثقاً من نفسهعلي



ماذا خناف وملاذا خناف؟ هم ينتجون هذه األشياء ليعيشوا         ..   املأساة عندنا هي عدم ثقة بالنفس      -
فنحن كمشترين لنا حق     ..  ا، مث يعرضوها للبيع ألم يبيعون كل شيء؛ فما داموا يتاجرون             

لى أن رفضنا للسلع أو شراءنا هلا ال يغري من األمر شيئاً، إمنا الَّذي يغري كثرياً هو ما                    االعتراض؛ ع 
 بداخلنا؛ فلنصألنفسنا حىت نرفع عدم الثقة الَّذي يعشش بداخل كثري منا، وأالَّ حنس باخلوف واخلطر               ح 

ذا هو  من أي شيء؛ وبذلك نستطيع أن نتسلح وأن نصون أنفسنا عن السقوط وعن التردي، وه                
 .األساس

 

 :مث قرأ سؤال للشاعر األستاذ مصطفى زقزوق موجه إىل احملتفى به قول
 الشعر ديوان العرب وهو عنوان حضارم وسجل حوادثهم؛ فكيف نسمح للرواية أن تسلبه              -

مكانته وتستهني بقدره، لتحتل الصدارة يف تاريخ أمة هلا أجماد عريقة؟ وهل يعين ذلك موت الشعر كما                 
 يقال؟

 :وأجاب الدكتور علي شلش قائالً
هل ..  واألمور تسري على هواها؛ الشعر العريب الَّذي نعنيه       ..  كيف نشرع لألمور  :   يا سيدي  -

هو الشعر العريب القدمي اجلاهلي، أم الشعر العريب احلايل يف القرن العشرين؟ حنن حديثنا عن األخري،                  
نستعرض الشعر العريب يف اخلمسني سنة األخرية،       ففي النصف األخري من هذا القرن العشرين، تعالوا         

هل رأيتم شاعراً من الشعراء العرب يعرب عن العرب يف كل شعره؟ وهل نستطيع أن جنمع شعر العرب                  
ال؛ فإذن الشعر مل يعد فعالً ديوان     :  إن هذا الشعر هو سجل العرب؟ أقول لكم       :  يف اخلمسني سنة فنقول   

 .العرب
لكن حناول ندقق فيه وندرس مظاهره، سنجد الكثري من الدالئل             رمبا صدمنا بالتعبري، و     -

والقرائن على ما أقول؛ وليس فيما أقول أي طعن يف الشعر العريب؛ وال إقالل من قيمته أو شأنه؛ وإمنا                   
هي جمرد فكرة تطوف بذهين منذ سنوات، وما زالت تشتعل بذهين كتساؤل إىل أن أقتنع بالعكس،                  

أن الشعر العريب انتهى بظهور اإلسالم، وأن املوجود منذ ظهور اإلسالم هو الشعر             فحىت اآلن أنا مقتنع ب    
 .ديوان الشاعر، والدليل على ذلك الشعر يف اخلمسني سنة األخرية

 

 :ووجه األستاذ أمحد عايل فقيه سؤاالً يقول
 عرب دراسات هامة صدرت عن دار رياض الريس يف لندن، قرأنا الدكتور علي شلش حمققاً                 -

ألوراق جمهولة مل تنشر من قبل، للشيخ مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد عبده؛ ملاذا ال ترى صفحات                 
 جمهولة أخرى للشيخ حممد رشيد رضا؟



 :فأجاب احملتفى به قائالً
 ليس عنده شيء جمهول، ألن جملة املنار تولت نشر          - يف الواقع    - الشيخ حممد رشيد رضا      -

هو له  :  د قبل أن ميوت، وقد ظل يكتب إىل وفاته، هذه ناحية؛ ناحية أخرى            كل تراث الشيخ حممد رشي    
بعض املراسالت اخلاصة مع األصدقاء، مثل األمري شكيب أرسالن، فالشيخ رشيد؛ يف الواقع ال                 
 أستطيع أن أقول أن له تراثاً خمتفياً أو تراثاً جمهوالً؛ أما الَّذي كان تراثاً جمهوالً فهو الشيخ مجال الدين                   

     أن أعمل يف هذا امليدان لكي أخرج جملداً آخر لألفغاين وجملداً ثالثاً             األفغاين وحممد عبده، وما زال علي 
باللغة الفارسية، ألن األفغاين الَّذي قدم إلينا والَّذي طبع ونشر منذ سنوات العروة الوثقى ليس هو                  

 . املعلوماألفغاين احلقيقي باملرة، وإمنا اهول من األفغاين أكثر من
 واجلزء الَّذي أخرجته يف لندن منذ سنوات ال يضم إالَّ ما أماله األفغاين باللغة العربية، بقي                  -

بية، وبعد ذلك جزء آخر ملا أماله األفغاين باللغة العربية أو الفارسية، مث ترجم إىل إحدى اللغات األور                 
 األملانية؛ طبعاً هو ال يعرف الفرنسية وال        فجمعت له أشياء ترمجت إىل الفرنسية، وإىل اإلجنليزية، وإىل        

         ملي، ألنه كان جييد اللغتني فينقل الناقل       اإلجنليزية وال األملانية، وإمنا كان عن طريق العربية والفارسية ي
اجلزء الثالث واألخري من    .  با فترة و ينقل النص إىل اللغة األجنبية، ألنه عاش يف أور         - أو اململى عليه     -

ني يف اللغة الفارسية القدمية     صر عليه وحدي، ولذلك سأحاول أن أشترك مع بعض املختص         تراثه ال أقد  
بالذات، ولكين مل أستطع احلصول عليه كله بعد، ألن هناك ست مقاالت ما زالت يف إيران، والقطيعة                  

م أن  بيننا وبني إيران حالت بيين وبني احلصول على املقاالت الست املذكورة، وأرجو يف يوم من األيا                
 .أحصل عليها فأترمجها

 

 :ووجه فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين سؤاالً يقول فيه
 مل أستطع أن أهضم ثناءكم العاطر على األديب الروائي جنيب حمفوظ، مع أن له كثرياً من                   -

اإلسفاف وامليوعة، واالحنالل اخللقي الَّذي هوى بكثري من شبابنا إىل التفلت من األخالق الفاضلة                
 .سالمية؛ فما هي نظرة سيادتكم إىل هذه األمور املخلة باآلداب؟ وشكراًاإل

 :وأجاب احملتفى به على ذلك بقوله
 املخلّ باآلداب له عقاب تتوىل الدولة تنفيذه وليس من مسؤولييت كناقد، ألنين لست جهة                 -

ظري، وإن الفكر   إن فكرك خاطئ يف ن    :  أمن ولست شرطياً، وإمنا أنا رجل مشتغل باألفكار، أقول له         
: الَّذي أراه هو كذا، إن أراد أن يأخذ به فأهالً وسهالً، وإن مل يرد فأهالً وسهالً؛ ولكن دعين أقل لك                    

إن ما كتبه جنيب حمفوظ يف هذا املعىن أو ما تأخذ عليه يف هذا اخلصوص ال يتساوى مع ما نتحدث عنه                     
فلماذا خناف من األدب أو من بعض األشياء اليت         مما يسمى بالغزو الثقايف، فإذا كنا من الداخل حمصنني          



أال توجد حسنات وسيئات، فإذا كانت احلسنات       :  تدخل يف دائرة األدب؟ مث هناك سؤال آخر أسأله        
يذهنب السيئات فلماذا ال نقبل أن يكون لنجيب حمفوظ سيئات وعنده حسنات، ورمبا تكون حسناته                

 أكثر من سيئاته؟
 

ه سؤال من الشرمث ويف منصور جاء فيهج: 
 هل الرواية أو القصة قادرة على القيام بدور الشعر؟ فهل تندب املوسيقى عشيقها الَّذي ال                 -

 ترقص إالَّ على إيقاعه ويأيت يوم تغين فيه الرواية؟
 :ورد الدكتور علي شلش قائالً

ام، وما األوبرا أو     عظيم، التعبري ظريف ومجيل؛ واهللا يا سيدي رمبا تغىن الرواية يف يوم من األي              -
السيمفونية إالَّ رواية مسموعة؛ فأنت حني تستمع إىل سيمفونية لبيتهوفن هي رواية ولكنها رواية                 

وهي ..  مكتوبة يف شكل رموز ال نفهمها إالَّ إذا ختصصنا فيها          ..  مسموعة يف احلقيقة؛ ليست مكتوبة    
لخصات باللغات األخرى غري العربية     النوتة املوسيقية، ولكنها يف النهاية هي رواية، وتوجد كتب م          

 أن بيتهوفن وغريه من     - فعالً   -لألوبرات والسيمفونيات مجيعها، فلو قرأنا هذه الكتب سنشعر          
املوسيقيني قد ألفوا روايات لكنهم ألفوها بالنغم، وأنا معك وأنتظر اليوم الَّذي تتحول فيه الرواية إىل                 

 .نغم
 

 :بسؤال قال فيهوتقدم األستاذ صاحل متعب الغامدي 
 ظهر هنا جيل من النقاد عندما نقرأ ما يكتبون جنده كالماً أجوف مع وجود ظاهرة من خالل                  -

 - دون ما يكتب     - للنقد واخلروج عن اإلمجاع، مث نقدهم للكاتب          ما يكتبون، أن نقدهم ليس إالَّ     
  إىل التجريح، فما هي نصيحتكم ملثل هؤالء؟- أحياناً -يصل 

 :ائالًوأجاب الضيف ق
 نصيحيت أالَّ يوقفوا نقدهم بل أن يستمروا يف النقد، فنحن ال خناف من اجلراحني وال من                   -

الشتامني، فمن أراد أن يشتم فليشتم ما دام يف حدود الرأي اآلخر، ولكن سيأيت عليه يوم سيندم على                  
 .ما فعل حني تزداد ثقافته

 

 :يز وقال فيهالسؤال قبل األخري تقدم به الدكتور سامي عبد العز
 ملاذا االكتئاب هو السمة الغالبة على أدبنا شعراً كان أو نثراً، أو رواية؟ وكأننا يف حاجة إىل                   -

 واقع؟وهل لذلك جذور .. جرعة اكتئاب
 :وأجاب الدكتور علي شلش على سؤال الدكتور سامي بقوله



إذا كانت الكآبة،   "  د باملاء فسر املاء بعد اجله   "  : حنن نتساءل كما تساءل القدماء الَّذين قالوا       -
والضيق، والغم، والكوارث جزء من واقعنا، فلماذا نعترض على أن يكون الغم خاصية من خواص                 

 إذا رأيتم هذا، ألن هذا      - أيضاً   -أدبنا؟ هذا شيء طبيعي وال ختشوه وال ترتعجوا، وال تتشاءموا            
لكنين أخشى املزيف الَّذي يأيت فيقدم يل       فأهالً وسهالً، و  ..  صدق، وما دام يف حدود الصدق يف التعبري       

 يف حالة عزاء، فلنتقبل العزاء إىل       - اآلن   -شيئاً كاذباً أو مضحكاً، يف وقت أنا فيه أحق بالعزاء، حنن            
 .أن متر اجلنازة أو ينتهي املأمت

 

 :وقدم السؤال األخري حممد عبد الواحد وقال فيه
ص امسه أمحد، وإمنا صوت الينابيع األصيلة       إن صوت املتنيب ليس صوت شخ     :   هناك من يقول   -

 يف جمتمعه، إنه صوت أمة بكاملها؛ فكيف تقول إن املتنيب ال يعرب إالَّ عن نفسه؟
 :ورد احملتفى به قائالً

 أنا أطلب احلقيقة وال أقصد ظلم املتنيب؛ ولكن مشكليت الوحيدة أنين ال أحفظ، فلو كنت من                 -
ره الَّذي ختجل كعريب أن تسمعه وأن تقرأه؛ هذه ناحية خالفية،            احلفظة أللقيت عليك الكثري من شع     

إن املتنيب كان يعرب يف     :  هذه قضية أخرى، فأنا لست املتنيب؛ ولكين أقول       ..  لكن أن خنتلف أو ال خنتلف     
األساس عن نفسه ال عن العرب، فلم جينده أحد ليدافع عن العرب، ومل يكن للقبيلة يف العصر الَّذي                   

فقد كانت األمور أكرب من القبائل وأكرب من        .  تنيب ذلك الشأن الَّذي كان هلا يف اجلاهلية       ظهر فيه امل  
الدولة الصغرية، كانت الدولة مترامية األطراف تربطها العقيدة الواحدة ويربطها الوالء هلذه العقيدة؛              

 من  - أيضاً   -فأنا  هذا عصر املتنيب، لكن عصر اجلاهلية شيء خمتلف متاماً، فإن كنت من عشاق املتنيب               
 .عشاق املتنيب بال شك

 

  ))ختام األمسية (( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 احلقيقة يا دكتور هناك الكثري الراغبون يف التعليق على حوار ومناقشات هذه الليلة، نظراً                 -
عد أن يكون التعليق اعتباراً من االثنينية القادمة        لقيمتها العالية الثقافية، ولكن نظراً لضيق الوقت فإننا ن        

 بعد طرح األسئلة؛ أما اآلن فنختتم هذه االثنينية مبا تعود عليه صاحب االثنينية؛                - إن شاء اهللا     -
 إن شاء اهللا    - على احلضور، ونتمىن أن نلتقي       - مجيعاً   -بتقدمي اللوحة التذكارية للضيف؛ ونشكركم      

 .إىل امللتقى وحتية لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته يف األسبوع القادم، و-

• • • 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وعلى آله وأصحابه أمجعني.. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد..  احلمد هللا رب العاملني-
 :حضرات السادة احلضور.. أصحاب الفضيلة..  أصحاب املعايل-
 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 أن حنظى   - إن شاء اهللا     - يف هذا امللتقى الفكري والَّذي نأمل        - جمدداً   - أهالً ومرحباً بكم     -

كتاب اهللا الكرمي يرتلها فضيلة الشيخ      نستفتح بآيات من    ..   بكل ما يفيد؛ يف بداية لقائنا      - دائماً   -فيه  
 . مصطفى الرهوان

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
         ر له من آي الذكر احلكيم، أعطيت       بعد أن تال فضيلة الشيخ مصطفى الرهوان ما تيس

 :الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال
 .والصالة والسالم على أشرف املرسلني.. د هللا رب العاملنيواحلم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
باسم مجعكم الكرمي يسعدين أن أرحب أمجل       ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أيها األحبة  -

إن ضيفنا األستاذ الكرمي أمحد الشيباين ليس بغريب على هذه          .  ترحيب بضيفنا الكبري يف هذه األمسية     
غريبة عليه، فقد شرفنا عدة مرات بصحبته واالستنارة بآرائه؛ غري أن مشاغله             وال هي بال  ..  االثنينية

 .الكثرية حرمتنا وقتاً طويالً من االستمتاع بصحبته الطيبة
 أستاذنا الكبري أمحد الشيباين، عرفته الصحف منذ وقت طويل، كأحد املفكرين الكبار اجلادين              -

ته الساحة الثقافية كمبدع ساهم بنصيب وافر يف دفع          واحلادبني على الكلمة األمينة الصادقة، وعرف     
احلركة األدبية ومال إىل اجلانب الفلسفي يف دراساته؛ وهو ما تفتقر إليه املكتبة العربية؛ فجاءت مؤلفاته                

 .القيمة يف الوقت املالئم لتمأل فراغاً عريضاً واضحاً للعيان



يباين، يف معاجلة القضايا الفكرية األدبية       إنين ال أريد أن أستفيض وأطنب يف ج األستاذ الش          -
 سواء اليت قام بتأليفها أو بترمجتها إىل        -اليت تعترض سبيل معظم املثقفني املعاصرين؛ فكل من قرأ كتبه           

 يستطيع أن يستشف املهارة اليت تتسم ا سالسة أفكاره، والترابط املوضوعي لوحدة املادة               -العربية  
 .باجتهاد القارئ أو مصادرة لوجهة نظره اليت قد ختتلف معه من حيث املبدأاليت يعاجلها، دون إخالل 

 وأحب أن أنوه وأشيد مبا أشارت إليه بعض الصحف املهتمة بقضايا األدب عامة وما يدور يف                 -
أعتقد أنه جيد وبناء يف مسار االثنينية، وهو التقليل         ..  هذه األمسيات خاصة، حيث ورد فيها اقتراح      

 الوقت للمحتفى به     عنها أصالً؛ ونعطي جلّ    طراء اليت جند هؤالء األفاضل يف غىن       من كلمات اإل  
ليحدثنا عن جتربته، ويلي ذلك حوار مستفيض بني احملتفى به واحلضور، مما يشكل إضافة جيدة للهدف                

 . بهمن إقامة االثنينية، وال يتعارض مع جوهرها باعتبارها كلمة شكر وعرفان وتقدير إلسهامات احملتفى
 وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم، لنسعد بلقاء شيق مع األستاذ            - أيها األحبة    - أشكركم   -

الكبري حسن صرييف، الَّذي سيحضر من املدينة املنورة خصيصاً ليمتعنا بشعره وأدبه؛ والسالم عليكم               
 . ورمحة اهللا وبركاته

 

 ))كلمة سعادة األستاذ أمني العبد ا((  
 - مدير عام مؤسسة البالد الصحفية       -لكلمة لسعادة األستاذ أمني العبد اهللا       مث أعطيت ا  

 :فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
أيها اإلخوة يف   ..  أيها اإلخوة يف املصري املشترك والتطلع الدائم له       ..   أيها اإلخوة يف العقيدة    -

 ..سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال: أيها اإلخوة يف اإلسالم..  عريق وعظيم وكبرياالنتماء ملاٍض
 بأن احلديث عن األستاذ الكبري أمحد الشيباين حديث شاق وعسري وإن             - سلفاً   - أعترف   -

كان ممتعاً أيضاً؛ ذلك أن األستاذ الشيباين متعدد اجلوانب املضيئة يف شخصيته تعدداً يبعث على التأمل                
 ليس أستاذاً كبرياً فحسب، ولكنه      -الكثريون   هو كما يعتقد     -وعلى التفكري؛ واألستاذ الشيباين     

 مستوى فكري يسبق مستوى الفيلسوف، والفيلسوف كما نعلم         - كما نعلم مجيعاً     -واملفكر  ..  مفكر
 .مجيعاً هو املفكر الَّذي يستطيع أن يضع نظريات متكاملة يف فن من الفنون

حتدث مع فيلسوف إيطايل عن      وأذكر أن األستاذ أنيس منصور يف كتابه عن العقاد، ذكر أنه             -
وحاول أنيس أن يقنع الفيلسوف اإليطايل أن العقاد        )  عليه رمحة اهللا  (األستاذ الكبري عباس حممود العقاد      

 وهو  -فيلسوف، ولكن الفيلسوف اإليطايل طالبه بنظرية متكاملة للعقاد؛ ومل يستطع األستاذ أنيس              



قدم نظرية متكاملة عن العقاد جتعل منه فيلسوفاً غري           أن ي  -الَّذي يعرف العقاد أكثر مما يعرفه غريه         
 .نظريته يف اجلمال

 أقول هذا ألؤكد أن وصف األستاذ الكبري أمحد الشيباين باملفكر هو تقييم لفكره، ولكل ما                 -
؛ وأحسب أنه ما من أحد تابع إنتاج هذا املفكر          - إن شاء اهللا     -قدمه فكره عرب سنوات حياته املديدة       

أن املفكر الشيباين وقد عرف     ..  ، ومما يدعو إىل اإلعجاب    ..امتأل إعجاباً به وتقديراً له وإكباراً     إالَّ وقد   
الفلسفة كما عرفها الفالسفة؛ وأحاط إحاطة كاملة بكل العقائد واألفكار اإلنسانية احلديثة والقدمية،              

حن مل نقرأ ألمحد الشيباين ما      لكنه مع هذا كله بقي يف موقعه صامداً وفياً لعقيدته وألمته ولتارخيه؛ فن             
قرأناه لكثريين من األساتذة الكبار أو من املفكرين يف عاملنا العريب واإلسالمي، من احنرافات ومن                  
خمالفات ومناقضات لإلسالم؛ وتلك ميزة ال حيظى ا إالَّ نفر قليل من املفكرين يف هذا العصر، وذلك                  

ود بقوا وبالظروف احمليطة ا كثرياً من املفكرين إىل متاهات          أن التيارات املضادة لإلسالم وللمثالية تق     
 .ال اية هلا
 املفكر الَّذي يقف صامداً يف وجه هذه التيارات واألعاصري فال يناقض دينه وال حقائق أمته                 -

وتارخيها، يؤكد ذا أصالة فكره وعمق تفكريه، وقدرته على االستقراء واالستنتاج؛ ولعل ضيفنا هذه               
 الَّذي  -ليلة مثل فريد وكرمي يف هذا اال؛ وأذكر أنه كتب يف فترة اإلعصار القومي الثوري العريب                 ال

 أقصد عاملنا العريب لوال أن وقف أولئك الَّذين صدقوا          -كاد أن يعصف بكل شيء يف هذا العامل الطيب          
خالق العربية، وكان يف     كتب يف ذلك الوقت كتاباً عن األخالق الثورية واأل          -ما عاهدوا اهللا عليه     

 . مثالً لاللتزام ومثالً للوفاء ألمته ولتارخيها وملستقبلها- أقصد حياته الفكرية -حياته كلها 
 وكلنا مجيعاً نذكر املقاالت الرائعة العظيمة اليت كتبها يف فترة غزو الكويت، فقد كانت عبارة                -

ع وحنو املستقبل، ولعله كتب عن صدام       عن كتب كانت متثل فكراً عميقا ونظرات صائبة حنو الواق          
 .حسني ما مل يكتبه أحد من قبل، وأحسب أنه من الصعب أن يكتب أحد غريه بعده أفضل مما كتب

 

 إن احلديث عن املفكر الشيباين كما قلت شاق وعسري، ألن اجلوانب املشرقة يف شخصيته                 -
 شخصه لوقفت وقفة طويلة أمام       متعددة وكثرية؛ فلو أنين أردت أن أحتدث عن جانب املترجم يف            

 .الكتب اليت ترمجها؛ ولو أنين وقفت أمام الكتب اليت ألفها لوقفت أمامها أيضاً وقفة طويلة
 

 إنين ال أريد أن أطيل ألنين أعرف الشيباين منذ فترة طويلة، وقد تعمق اإلعجاب به يف نفسي                  -
دخلوا معه يف حوار جاد؛ وهي ال شك         ومأل شغافها، وأنتم تريدون أن تسألوه وأن تناقشوه، وأن ت          

فرصة لنا مجيعاً لكي نسأل عن القضايا املتعددة والصعبة يف الفلسفة مثالً؛ إنين أمتىن أن نقضي مع املفكر                  
 . الكبري أمحد الشيباين أمسية فكرية رائعة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 : القصيدة التالية- منه يف االحتفاء بالضيف  مشاركةً-خ أبو تراب الظاهري مث ألقى الشي

وتشــوق نغيــتها وتلــك شــناط   
. 

ــاط    ــيها أمنـ ــيدة وشـ زف القصـ
. 

ه بعـــرق املاجـــدين نـــياطــــول
                                                            . 

ــدا    ــد غ ــد ق ــيباين أمح ــيد بالش فتش
. 

ــالط  ــن سـ ــبها وهـ ــنت مثعـ يسـ
. 

ه جتمهـــر بينـــناــــوالتهنـــئات ل 
. 

ــاط    ــه إقح ــا ب ــدر وم ــرع ي ض
. 

وافعــومت مــنها القعــاب كأــا    
. 

ــطاط    ــيان ش ــواب وللب ــق الص نط
. 

ــه   ــن ب ــنن م ــى تف ــيان عل ــده الب ش
. 

ــباط  ــؤرخ مضـ ــل ومـ ــو قائـ هـ
                                                            . 

مل يــدر يف تكــرمي أحصــف مــا الَّــذي 
. 

والشــــعر يف آذاــــا أقــــراط
. 

حـــىت أتـــته القافـــيات عرائســـاً 
. 

ــاط  ــنه ربـ ــب مـ ــا للحـ وكأمنـ
. 

فكأنــه للشــعب نــبع ســرورهم    
. 

ه الـــثقافة ســـنة وصـــراطــــول
. 

ــال   ــتعف الع ــرفات وان ــا إىل الش ومس
. 

ــتلقطاً ول ــمـ ــواطــ ــا أشـ ه ـ
                                                            . 

يطــوي قــراديد املعــارف عاتــدا    
. 

وإذا أقــــام فللعلــــوم بســــاط
. 

ــيفه   ــل س ــاض فاض ــزألَّ أف ــإذا اح ف
. 

ــول ــاط ـ ــيس كش ــي الوط ه إذا مح
. 

ــول  ــولة ـ ــد ص ــيجاء نق ــدى ه ه ل
. 

وكأـــا يف األمنـــالت ســـياط  
. 

ويالعــب األقــالم وهــي بواتــر    
. 

ــراط   ــه إف ــا ب ــتدحت فم ــا ام مهم
                                                   .          

ــنطقاً     ــني مم ــا األدب الرص ــا أيه ي
. 

ــاط   ــنعوت نش ــذي ال ــعر يف ه للش
. 

ــا     ــناء وإمن ــن الث ــين ع ــت الغ أن
. 

ــالط  ــن وال أغـ ــه دهـ ــول بـ قـ
. 

ــيس يف   ــفك ل ــالن وص ــمع اخل فليس
. 

يف حنـــره العقـــيان واألمســـاط  
. 

نظمــته خاطــريت فجــاء قريضــه    
. 

ورنـــا إلـــيه الطـــرس واخلطـــاط
                                                            . 

ــاده     ــمع يف إنش ــيه الس ــغى إل أص
. 

يف يـــوم خـــوجه مالـــه مغمـــاط
. 

ــاً  ــية خملصـ ضـــمنته مـــين التحـ
. 

ــراط   ــرعهم أش ــرجال وش ــنن ال س
. 

ــك يف    ــوفاء وتل ــدالئل لل ــي ال وه
. 

 

  ))كلمة األستاذ إياد أمني مد�ي(( 
 : فقال- مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية -مث أعطيت الكلمة لألستاذ إياد مدين 

 .والصالة والسالم على رسول اهللا.. واحلمد هللا.. بسم اهللا الرمحن الرحيم -



 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أساتذيت وإخواين-
 أستميحكم عذراً أنين سأقرأ من وريقة، حيث ال أحسن ارجتال أستاذي األستاذ أمني العبد                -

 .اهللا، وال فصاحة أستاذنا األستاذ أيب تراب
قبل فترة قصرية وقفت يف هذا املكان، ولعل من األدق أن أقول جلست يف هذا                :  ع يف الواق  -

املكان ألشارك يف الترحيب بالروائي الكبري األستاذ الطيب صاحل؛ وها أنا أشارك يف الترحيب بأستاذي               
 ثنينيةااألستاذ أمحد الشيباين؛ ولو استمرت األمور على هذا املنوال سأصبح من الكورس الثابت يف                 

ومن أصحاب املقاعد الدائمة؛ لكن يف الواقع األستاذ أبو حممد سعيد له أسلوب             ..  األستاذ عبد املقصود  
ال يقاوم يف الدعوة للمشاركة بالترحيب بضيوف االثنينية، وأياً كان أسلوب األستاذ عبد املقصود                

 أن أرفضه أو أقاومه،     ألستاذ أمحد الشيباين حقيقة أمر ال أملك      اكرمي  توحسن ظنه، فإن املشاركة يف      
 ذاك املفكر الفحل والقمة العلمية الشاهقة والباحث اجللد املثقف احلق، والشخصية             - أوالً   -فهو  

اإلجتماعية والسياسية؛ اليت شاهدت عن كثب وعاصرت بعضاً من األحداث األساسية اليت شكلت              
 ال يلومه أحد على ما هو العامل        معامل العامل العريب الَّذي نعرفه اآلن؛ ونقول شاهدت ال شاركت حىت           

 . واحنسارالعريب عليه اآلن من ترٍد
حطت مبرافئهم    وأإن الَّذين أتيحت هلم فرص االستماع إىل األستاذ الشيباين           :   ويف الواقع  -

واحدة من دعواته النادرة، تبهرهم مشول وعمق معرفة الرجل بأحداث العامل العريب املعاصرة على                 
، وبتفاصيل خلفيات الرجال الَّذين شاركوا يف صنعها، وهو يف هذا اال               مستوى معظم أقطاره  

موسوعي حبق؛ لكن معظمنا عرف األستاذ الشيباين أول ما عرف عرب ما ترمجه من كتب عن اللغتني                   
 -الشهري قصة الفلسفة، والَّذي يعد      "  وودل ديورنت "  :األملانية واإلجنليزية، فهو الَّذي ترجم كتاب     

 أفضل مدخل لدراسة الفلسفة الغربية، كتبه        - عاماً   ٦٠ صدوره أول ما صدر قبل حنو         بالرغم من 
 - أيضاً   -ديورنت بأسلوب يصل إىل ذهن املتلقي حديث العهد بدهاليز الفلسفة ودروا، كما يضيف              

 إىل معرفة الباحث املتخصص يف هذا اال؛ وبالرغم من أنه كتاب يقدم ألهم فالسفة الغرب وأعماهلم               
تكاد جتعل من املواضيع اجلافة الثقيلة      ..  من أرسطو وحىت وليم جيمس؛ إالَّ أنه كتب بتوقد وسالسة          

 أيضاً  - التمكن من اللغتني؛ ولكن      طمواضيع خفيفة الظل؛ لذا فإن ترمجة كتاب مثل هذا ال تتطلب فق           
 .ها ومذاهبها وأصوهلا االطالع الكامل واملعرفة التامة بتاريخ الفلسفة الغربية، والتعمق يف مدارس-

 وجناح األستاذ الشيباين الفائق يف هذه الترمجة دليل ناصع على ملكته يف كل هذا، وهي امللكة                 -
نقد "  إمياين ويل كيلند  "  : أخرى يف ترمجته لكتاب الفيلسوف األملاين األشهر        اليت أظهرها األستاذ مرةً   

.. بية من أكثر الفالسفة صعوبة على الفهم      العقل ارد؛ وكان كما هو معروف لدارسي الفلسفة الغر        



إن آخر ما تقرؤه لتفهم فلسفة       :  خاصة فيما كتبه هو؛ هلذا ذهبت املقولة الشهرية لويل ديورنت           
 .نفسه" كانت" :هي كتب" كانت"

عن احنسار احلضارة الغربية،    "  شبنجلر"  : كما ترجم األستاذ الشيباين كتاب الفيلسوف األملاين       -
ة عكاظ للكتابة والنشر أن كانت الناشر لكتابني هامني من آخر ما ترمجه األستاذ              وكان من حظ مؤسس   
للباحث "  تاريخ احلضارة "  :لرولني استرنبلج، وكتاب  "  تاريخ احلضارة الغربية  "  :الشيباين، ومها كتاب  

 .االجتماعي الروسي األصل األمريكي اجلنسية ترمي سوركني
ها األستاذ الشيباين عن اخلط الَّذي مجع وجيمع اختياراته          ولعل يف هذه األمسية فرصة حيدثنا في       -

؟ وكيف حظي باهتمامه    "كانت وشبنجلر "  : بني كتاب  - مثالً   -للكتب اليت ترمجها؛ فما هي العالقة       
 -دون اآلخرين من الفالسفة الَّذين درسهم وعرفهم؟ وما الَّذي جعله يهتم بقضايا الفلسفة والفالسفة               

 األقرب لقضايا احلياة العامة؟ وهو الرجل -أساساً 
 أما أولئك الَّذين مل يتعرفوا على األستاذ أمحد الشيباين من خالل ما ترمجه من كتب، فقد                   -

تعرفوا عليه من خالل ما ينشره من مقاالت يف الصحافة السعودية؛ وهذه املقاالت يف نظري تنقسم إىل                 
ة؛ فيما ينشره عن الفلسفات املادية واملاركسية       قسم يعد امتداداً الهتمامات األستاذ الفلسفي     :  قسمني

منها على وجه اخلصوص، واألسباب الذاتية واملوضوعية لتراجعها واحنسارها، وتفكك أوصاهلا؛ وهو             
حىت يف أغىن   ..  يف هذه املقاالت وما كتبه عن فلسفة التاريخ، وما بشر به من عودة لإلميان والتوحيد               

يتها، يظهر كمفكر وعامل وكمؤرخ ظليع متمكن؛ وال يصيب هذه            املدارس الفكرية إيغاالً يف ماد     
 .املقاالت شيء سوى عدم نشرها يف جريدة عكاظ

 فيتدفق كتدفق سيل هادر يرغي ويزبد، ويندفع يف وادٍ        :   أما القسم اآلخر من مقاالت األستاذ      -
 األدباء والشعراء   ال خيرج عنه؛ وأقصد هنا مقاالت مثل مقاالت أستاذنا حول احلداثة، وحول بعض من             

والنقاد الَّذين حاولوا أن خيرجوا عن املألوف، ويكسروا طوق الركود والسكون يف حركتنا األدبية                
والثقافية؛ وال ميلك أحد بطبيعة احلال أن حيجر على األستاذ الشيباين رأيه يف قضايا اختالفية مثل هذا،                 

 أن أشعر بشيء من الدهشة وأنا أراه يسكت عن          حىت ولو كان رأياً حاداً حامساً، ولكنين ال أملك إالَّ         
 لكن  - أو اإلطار اليت كتبت فيه        -استخدام هذه املقاالت، أو فقرات منها خارج سياق قضاياها           

 هو  - الَّذي ال نعرفه والَّذي ال نراه ال فيما ترجم من كتب أو نشر من مقاالت                  -األستاذ الشيباين   
 عربياً يتشكل منذ احلرب العاملية الثانية وحىت حرب اخلليج، وهذا           الشيباين الَّذي راقب عن قرب عاملاً     

، هو ما يأمل الكثريون أن يروه       ..املخزون من املعرفة، والتجارب، واالحتكاك، والتأمل، واالستنتاج      
مطبوعاً يف صورة كتاب أو عدة كتب، تروي لنا ال قصة الفلسفة هذه املرة ولكن قصة العامل العريب؛                   



 بتارخيها السياسي   - إن هو مل يسهم يف تعريفها        -والً عن تقصي معرفة أجيال عربية تتشكل        وأراه مسؤ 
 .املعاصر

 له  - كما تفضل األستاذ أمني      - أستميحكم عذراً إن أطلت، ولكن ضيف االثنينية الليلة           -
لة يف  جوانب كثرية، يطول احلديث عنها حىت ولو كان خمتصراً موجزاً، فنحن أمام واحد من قلة قلي                

عاملنا العريب، أولئك الَّذين مجعوا املعرفة املوسوعية، واحلضور اإلجتماعي، والتأثري الثقايف، واملشاركة يف             
، والسالم  ..احلياة العامة بطوهلا وعرضها، مع كرم اخللق ودماثة الطبع، والوفاء ألصدقائه وتالميذه             

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الدينكلمة األستاذ حممد صالح (( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب اإلسالمي األستاذ حممد صالح الدين فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة الكرام-
 لن أضيف جديداً ملا قيل عن أستاذنا الكبري األستاذ أمحد الشيباين، بعد هذه الكلمات الضافية                -

بد املقصود خوجه، ومن أستاذنا األستاذ أمني العبد اهللا، ومن أخينا الكبري األستاذ إياد               من األستاذ ع  
 .مدين

 يف الواقع حتية من قارئ يستفيد كثرياً من كتابات أستاذنا وكتبه، وهو واجب أشكر األستاذ                 -
 .ايقكم للتعبري عنه يف إجياز أرجو أالَّ يض- الليلة -عبد املقصود خوجه أن أتاح يل الفرصة 

 -   عادةً -تفتنت األمم الضعيفة املهزومة     ..   يف حلظات التدهور وااليار، ويف مراحل اهلزمية       -
 أيضاً  -باألمم القوية القاهرة الغالبة، وتنبهر بكل ما يأتيها من هذه األمم من تقاليد وعادات، وتتلقى                 

ترى هذه األمم الضعيفة    ، ولرمبا   .. ما ينسب إىل هذه األمم من مناهج وثقافات         -بدون متحيص   
 .املهزومة يف مناهج وسبل حياة األمم الغالبة السبيل األوحد للنجاة، ورمبا للنهضة واخلالص

 حدث هذا ألمتنا العربية اإلسالمية بعد سقوط خالفة آل عثمان، وفقد نفر قليل من بين قومنا                 -
 بصر العقل واهتزت يف قلوم هوية       فقدوا استقاللية الفكر وملكة النقد، فقدوا     ..  يف خضم هذه اهلزمية   

األمة، وافتتنوا افتتاناً عظيماً بثقافة الغرب وحضارة الغرب؛ ولرمبا زاد من افتتنان هذا النفر القليل                 
حلضارة الغرب وثقافة الغرب قلة حصيلتهم من تراث األمة وانصرافهم عن علوم الدين، وإن كان                 

، وعلى الرغم من أن ظروفاً كثرية       ..انتكاس العقل بعضهم قد أويت من ضعف النفس ومرض القلب، و        
 قد وضع بعض هؤالء املفتونني بثقافة       - يف طليعتها احلكم االستعماري يف كثري من ديار املسلمني            -



 يف مقدمة الثقوف من املفكرين، فإن اجلسم         - رمبا   -الغرب وحضارته يف دائرة الضوء، وجعلهم        
 .، يدفع عدوان املعتدين، ويفند افتتنان املفتونني جممله سليماً معاىفًالثقايف والكيان الفكري لألمة ظل يف

فإن أستاذنا األستاذ أمحد الشيباين يأيت يف طليعة هذه العقول الكبرية            ..   حني نذكر هذا كله    -
النرية، اليت تصدت يف الدفاع عن موازين األمة، واليت نذرت نفسها وقلمها لتبني لكثري من أنصاف                  

 - يف احلقيقة    -أغرار الفكر عوار الثقافة الغربية، وفشل املناهج يف الغرب؛ واألستاذ الشيباين            املثقفني و 
هو نسيج وحده يف هذه النخبة اليت تصدت للدفاع عن ثقافة األمة وذاتية األمة، فقد اقتحم األستاذ                  

 قلب علومها ومفتاح     من أعقد أبواا، ومما يعترب     - منذ مطلع شبابه     -الشيباين عامل الثقافة الغربية     
 - يف احلقيقة    -أالَّ وهو الفلسفة؛ وهذه البداية بالفلسفة الغربية ألستاذنا الشيباين أعطته            ..  مناهجها

 .إملاماً دقيقاً واسعاً بفكر الغرب ومبناهجه، ومبداخله وخمارجه
 - يف احلقيقة    -   إننا حني نشارك أستاذنا األستاذ عبد املقصود يف تكرمي األستاذ الشيباين، فإننا            -

نكرم العقل الكبري، واملوضوعية الدقيقة؛ والبحث اجلاد، والدفاع عن ذاتية األمة واملنافحة عن                 
أصالتها؛ أكرر التحية ألستاذنا الكبري حتية قارئ وتلميذ؛ وأدعو له بإضطراد التوفيق؛ والسالم عليكم               

 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))يبا�يكلمة احملتفى به األستاذ أمحد الش(( 
 :مث حتدث احملتفى به فقال

-   ينبغي أن أحدثكم؟ بادئ ذي بدء أود أن أشكر األساتذة مبا غمروين فيه من                 ال أعرف عم 
 حممد  - أيضاً   -لطف وكرم، وخباصة األستاذ أمني العبد اهللا، واألخ العزيز إياد مدين، وصديقي العزيز              

 هو أنين لست بشاعر،     -بل التصاقاً باحلقيقة    ..  ضع وأقوهلا بعيداً عن كل توا     -صالح الدين، واحلق    
، ولذلك حاولت لفترة ثالثة أشهر أن       ..ذاك املفكر ..  ولست بناقد، ولست بفيلسوف، ولست مبفكر     

 أؤجل دعوة األخ العزيز عبد املقصود خوجه، فما أدري عن أي شيء أحدثكم؟
حداث اليت عصفت يف العامل العريب،       أريد فقط فيما يتعلق مبا أورده األستاذ إياد مدين، وهو األ           -

وإن من قرأ بعض مقااليت يلمس أنين كنت شديد اهلجوم على العلمانية، وآخر             ..  لقد شاهدت بعضها  
إن هناك العلمانية احلسية اليت تنتهي باملرء إىل اإلحلاد، وهناك العلمانية احلديثة اليت              :  مقالني يل قلت  

 تسري يف ج العلمانية احلديثة، فعلمانية نيوتن        - حالياً   -ن العلوم   إ:  تنتهي باإلنسان إىل اإلميان، وقلت    
اارت وانتهت، وأطلت علينا    ..  بصورة خاصة، والعلمانية اليت بلغت أوجها يف القرن التاسع عشر          

وهي علمانية ماكس بالنج، علمانية أينشتني، علمانية هاينت برج، علمانية نيس             ..  علمانية جديدة 
 .بوردو



 أن العامل يتشكل على صورة العقل، وأن العقل مل يعد            - أخرياً   -لعلمانية اليت أقرت     هذه ا  -
 والعلوم  -يتشكل على صورة العامل كما قيل حىت القرن التاسع عشر؛ واحلق أن اإلنسانية تسري اآلن                 

ورة عجيبة؛  رجل يعرب عن إميانه بص    :  طاً سريعة حنو اإلميان باهللا، خذوا أينشتني مثالً        خب -بصورة خاصة   
إحدامها نظرية النسبية العامة    :  ، وستعرفون عنهما نظريتني هامتني يف العامل       ..وخذوا ماكس بالنج  

إنَّ "والنسبية اخلاصة آلينشتني؛ واألخرى نظرية الكوانتم وهوالكم لـ ماكس بالنج ويقول فيها                
 ".معطيات العلم اآلن تتعانق والعقائد الدينية وسواها

فعلينا ..   أن نستعيد وحدتنا وأن نستعيد كياننا      - حنن األمة العربية     - قدر لنا     لذلك أعتقد إذا   -
 تلك األيدلوجية   - من القرآن الكرمي      وخباصةٍ -أن نستمسك باإلسالم، وأن نستخرج من اإلسالم         

إن الدين هللا والوطن    :  اليت حتدد لنا النظام الَّذي ينبغي أن نتبعه؛ هناك كثريون من الناس يقولون              
جميع؛ وجيب أن ال منزج الدين بالنظام؛ هذا قول ينطبق على املسيحية؛ فإذا جردت اإلسالم من                  لل

 . مل يعد هناك إسالم- أيضاً -مفهوم النظام 
 - فإذا أردنا     هي الدولة اليت أنشأها الرسول       - كما نعرف    - وأول دولة إسالمية قامت      -

إن كل أمة ذات حضارة ال ميكن أن        .  ك برسالتنا  أن نستعيد قوتنا وزخومنا، علينا أن نستمس       -حقاً  
 - اآلن   -فالرسالة جد هامة، خذوا معظم األيدلوجيات       ..  تتصف باألمة احلضارية إذا مل تكن هلا رسالة       

لقد انتهى  :  هذا الياباين، ويقول  "  فكوياما"اارت، وكان آخر إيدلوجية اارت هي املاركسية؛ وجاءنا         
 مل  - حىت اآلن    - الليربالية هي احلل والنهاية؛ ولكن األيدلوجية الليربالية         التاريخ وأصبحت األيدلوجية  

 .تستطع أن حتل ال املشاكل يف الواليات املتحدة وال املشاكل يف بريطانيا، وال املشاكل يف أي بلد آخر
أن :   هو - املباشر   - وإذا تأملنا ملاذا سقطت كافة األيدلوجيات؟ نرى أن سبب سقوطها             -
مهامجة :  لَّذي يربطها باإلميان باهللا مل يكن له وجود ولقد انقطع؛ واحلق أن أول شيء أقوله هو                اخليط ا 

با على عصر التنوير    و خلقت رد فعل يف أور     - كما نعلم    -احلداثة اليت تذهب بنا إىل اإلحلاد، احلداثة        
ءت الرومانتيكية،  ومكوناته، أي على العقل احلسي الَّذي ال ميكن أن يبلغ باإلنسان اإلميان، وجا               

وجاءت احلركة الرمزية لتفتح باب اإلميان واسعاً، مث استعادت املادية سلطتها وصولتها؛ ويف القرن                
أن العلم احلسي يعين العلم السابق آلينشتني السابق هلايسن برج           :  التاسع عشر أصبح هناك عقيدة    

 الرومانسية والرومانتيكية والرمزية    أنَّفماذا كان؟ كان    ..  السابق لسريبور هو الَّذي حيل املشاكل كلها      
 حملها الربنسيه، وهي مذهب مادي يف األدب؛ وحل حملهما املذهب الواقعي             ضمرت واختفت وحلّ  

 .أيضاً
..  ماركس ليميز اشتراكيته عن غري االشتراكيات      - مثالً   - ولكن حىت إذا أخذنا ماركس       -

 األفراد العسكريني   عد احلرب العاملية الثانية، وخاصةً    مساها االشتراكية العلمية، ومن املؤسف أننا حنن ب       



 اجتهت حنو العلمانية ذات االجتاه األعمى،       - ولنسمها سوريا والعراق ومصر      -يف بعض البلدان العربية     
 -فقد خرج االحتاد السوفييت من احلرب منتصراً وأنشأ تلك الدولة الكربى، وجعل كل العامل تنظر إليه                 

 . بأعني مبهورة؛ وظنوا أن املاركسية هي اليت كانت السبب يف انتصار االحتاد-الث  العامل الثخاصةً
 اليت يف الواقع كانت حركات هوجاء وكان         - فكانت االنقالبات العسكرية والثورات       -

 أرادت أن تعطل اليقظة اإلسالمية يف األمة العربية، فكانت سلسلة انقالبات يف              -حمركها أياٍد أجنبية    
كان االنقالب يف مصر، وكان االنقالب يف ليبيا، وكان االنقالب يف اجلزائر، وكان االنقالب              سوريا، و 

 سنة تعود روسيا لتكفر بكل ما       ٧٥الثورة بعد   ..  يف العراق؛ ولننظر إىل الثورات، الثورة يف روسيا        
تبدأ من  إن أطول الطرق إىل الرأمسالية هي االشتراكية،         :  جاءت به املاركسية، حىت ليقول أحدهم      
 .االشتراكية وتنتهي إىل الرأمسالية بالذات

 يستعيد رشده وبدأ يتحسس طريقه، وذلك ألنه بدأ         - واحلمد هللا    - فالعامل العريب اآلن بدأ      -
يستعيد رسالته احلضارية املمثلة يف الواقع يف اإلسالم؛ حنن ليست لنا أي رسالة سوى اإلسالم؛                   

باإلضافة إىل أشياء أخرى،    ..   يف الديانتني اليهودية واملسيحية     أخذ أفضل ما   - يف الواقع    -واإلسالم  
 أن نستعيد قوتنا وأن نستعيد فاعليتنا يف هذا العصر          - حقاً   - إذا أردنا    - يا إخواين    -فنحن يف الواقع    

اجلديد، الَّذي يتجه فيه العامل حنو إقامة نظام عاملي جديد، صدقوين إن ما يتحدثون عنه يف الغرب عن                   
 . عاملي جديد ليس حقيقة إطالقاً ومل يقم حىت اآلن نظام عاملي جديدنظام

 هناك نظام يقوم على قطب إحيادي بعد أن كانت هناك قطبية ثنائية، فإذا كان العامل اآلن                   -
 ألن كافة األيدلوجيات اليت انبثقت من الفلسفة املادية قد            -مبسيس احلاجة إىل أيدلوجية جديدة       

 يف  - والعامل عندما يقول إنه يبحث اآلن عن نظام عاملي جديد            -ا املاركسية   سقطت كلها وكان آخره   
 ال ميكن أن يصل إىل هذه       - كما نعلم    - هو يبحث عن أيدلوجية جديدة، والعامل الغريب          -الواقع  

األيدلوجية، ألن هناك فقط منبعاً واحداً هو اإلسالم ميكنه إجياد أيدلوجية جديدة، ولكن ملاذا سقطت                
وجية الغرب؟ ألا تعاملت فقط مع جسد اإلنسان ومل تتعامل مع روحه، أما اإلسالم فجاء وأخذ                 أيدل

يوفق بني نوازع اجلسد وأشواق الروح؛ من هنا أنا برأي أن اإلسالم هو الدين الوحيد القادر على                   
اجة اآلن إىل ذاك    تزويد العامل بأيدلوجية جيدة حتل كل املشاكل؛ اإلسالم مثل القماش الرائع املمتاز؛ حب            

 .اخلياط الَّذي يفصل منه بدلة على جسد األمة
- فأنا اجتهت إىل الفلسفة دون أن أدري ملاذا؟         - أو بأعمايل الفكرية     -ا فيما يتعلق بنشاطايت      أم 

 أن أترجم أفضل الكتب املئة، حيث اختصروا أفضل         - يف الواقع    -هل هو ميل أو فطرة؟ وحاولت       
 والتاريخ إىل مئة كتاب ومنها كان نقد العقل ارد ومنها كان تدهور الغرب              كتب صدرت يف احلضارة   



 إذا أردت أن أفهم     - دائماً   -أو تدهور احلضارة الغربية، لذلك أنا أقدمت على ترمجتها وكانت خطيت            
 .شيئاً أو أقرأ شيئاً كنت أقدم على ترمجته

عاصري اليت عصفت يف العامل العريب واليت        أنا من الَّذين عانوا هذه األ      - ال أكتمكم    - والواقع   -
لقد كنت من الَّذين عرفوا بأن      :  بدأت بانقالب حسين الزعيم، واآلن أستطيع أن أقول لكم شيئاً، وهو          

حسين الزعيم يريد أن يقوم باالنقالب، وكنت يف ذلك الوقت عضواً عامالً يف حزب فيصل حسن                  
وأنذرناه وحذرناه؛ فلم   )  رمحه اهللا ( إىل شكري القوتلي     وذهبنا"  احلزب التعاوين االشتراكي  "  :املسمى

يستجب شكري القوتلي لشيء بسيط، كان رئيس ديوانه امسه حمسن برازي، وحمسن برازي كان                
كردياً وحسين الزعيم كردياً، وكانت العاصفة أو العنصرية الكردية جعلت حمسن برازي حيمي حسين              

 . بافتعال جرم ضد حسين الزعيمالزعيم؛ وأخرياً وجدنا أالَّ سبيل إالَّ
 وكان حسين الزعيم إبان وزارة مجيل مردم، حني أعلنت األحكام العرفية ويتوىل وظيفة القائد               -

وهو احلاكم العسكري، واعتقل عدداً من الناس وكنت من مجلة الَّذين اعتقلوا؛ فقام             ..  العام يف اجليش  
ناول شخصه، فكلف حسين الزعيم إبراهيم احلسيين       فيصل علي وألقى خطاباً عنيفاً ضد حسين الزعيم ت        

 واختار إبراهيم احلسيين أخاه     - بأن يراقب مكتب فيصل علي       -وكان يومها مدير الشرطة العسكرية      
عصام احلسيين مبراقبة هذا املكتب؛ فجاء فيصل علي وأتى بقنبلة، واتفق مع بعض أعضاء احلزب على                 

 .بض على عصام احلسيين وغريه؛ وقولوا إنه هو الَّذي ألقى القنبلةأنه حاملا تسمعون االنفجار ألقوا الق
 وألقى فيصل قنبلة على املكتب وألقي القبض على عصام احلسيين؛ وأحضر احلسيين وكان               -

موظفاً عند أخيه إبراهيم احلسيين، رفض شكري القوتلي اعتقال حسين الزعيم أو تقدميه للمحاكمة،               
مة بني سوريا وإسرائيل؛ وذهب حسين الزعيم إىل شكري ونفى كل مة            ألن حالة احلرب ال تزال قائ     

وصدقه؛ ولكن مل ميض أكثر من شهرين حىت قام حسين الزعيم بانقالبه؛ وكان احملرض                 ..  انقالب
 . الجئاً- حالياً -األساسي على هذا االنقالب أكرم احلوراين الَّذي يعيش يف العراق 

 من الناس، ولقد هربت مع الَّذين هربوا إىل شرق األردن،            وقام حسين الزعيم باعتقال كثري     -
واعتقل فيصل علي وانتظرت حىت قام سامي احلناوي بانقالبه على حسين الزعيم وقتله، وتعاون مع                

وجرى ..  سامي احلناوي السوريون القوميون، ألن حسين الزعيم قام بتسليم أنطون سعادة إىل لبنان             
 باعتقال حسين الزعيم ضابطان مرموقان يف سالح املدرعات، أحدمها           إعدام أنطون سعادة؛ وقد قام    

 .فضل اهللا منصور: أمني أبو عساف، واآلخر امسه: امسه
 وبعد ذلك أخذت االنقالبات تتواىل؛ فكان كل انقالب يولد انقالباً والواقع أن العسكريني               -

 فصل الدين عن الدولة؛ وأنا أذكر أنين        كانوا من أنصاف املثقفني، وكانوا من العلمانيني الَّذين يريدون        
كان أديب الشيشكلي هو رئيس األركان، وكان فيه واحد امسه هاشم             ..  حضرت يوماً اجتماعاً  



األتاسي، وكانت اجلمعية التأسيسية السورية تريد أن تضع دستوراً، وكان اخلالف شديداً بني اجليش               
ة اإلسالم؛ اجليش كان حياول بكل ما ميلك على         على نص دين الدول   )  يرمحه اهللا (وبني هاشم األتاسي    

إلغاء هذه املادة وعلى عدم القبول ذا الشيء؛ ويف الواقع أن احلركة العلمانية اليت متحورت حول                  
 انكشفت كما هي وهو هزميتنا املشهورة واملعروفة،         ٦٧ يف سنة    ٦٧العسكريني امتدت إىل سنة      

مجاهري األمة العربية على أنه ال تستطيع أن تعيش يف           وانكشفت كل األيدلوجيات الفارغة، وملست      
 بالصحوة  - اآلن   -ما يسمونه   .  ، فعادت إىل منابعها األوىل وهي اإلسالم، وهذا        ..فراغ روحي 

 . اإلسالمية، وهذا ما أحببت أن أوضحه لكم
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 عبد احلميد الدرهلي قال     مث فتح باب احلوار بني احملتفى به واجلمهور بسؤال قدمه األستاذ          

 :فيه
 ما هي توقعاتكم ملستقبل املنطقة بعد إبرام معاهدة الصلح؟ هل ستخلو الساحة العربية                 -

اإلسرائيلية كي تسيطر على املال واالقتصاد العريب، ملا لكم من خربة ومعرفة يف األصول التكنولوجية                
 مع رفقائكم من أجل قيام تكتالت اقتصادية        والعالقات الدولية؟ وهل بوسعكم أن توجهوا العامل العريب       

تعمل بإخالص وختطط من أجل العمل املشترك عريب عريب الستقالل أمواهلم وموارد بالدهم املائية                
 واملعدنية، تتحاشى سيطرة التقنية اليهودية العاملية؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 العرب؛ وذلك ألا لن تتخلى عن        باعتقادي أن إسرائيل لن تذهب إىل إبرام صلح شامل مع          -

 يعين  -باستثناء غزة، غزة منطقة ضيقة وعدد سكاا خميف جداً          ..  ذرة تراب من البلدان اليت احتلتها     
 أما إسرائيل فال تستمد قوا من ذاتيتها وال حىت من الواليات املتحدة األمريكية               -ا كثافة سكانية    

عرب ومن ضعفهم؛ فأنا واثق عندما جتتمع كلمة األمة العربية          وأصدقائها، بل تستمد قوا من تشتت ال      
ستزول إسرائيل وتكون مثل نبتة     ..   لن يبقى إلسرائيل وجود    وتتمحور حول عقيدا اإلسالمية؛ فعندئذٍ    

 .صغرية حتت شجرة باسقة حتجب عنها الشمس
 وضعف   دولة ال مستقبل هلا، مستقبلها مرهون بضعف العرب         - يف الواقع    - فإسرائيل   -

 دوماً  -العرب مرهون بتشتت كلمتهم وتوزعها؛ وإذا راجعنا التاريخ اإلسرائيلي جند أن اليهود كانوا              
 : يعيشون ضد قوانني التاريخ؛ وأعتقد أن أحسن من كتب نقداً لليهود هو كارل ماركس يف كتابه                 -
 - كما قلت    -، ألنه   فال إسرائيل وال اليهودية العاملية هلم ذلك املستقبل        "  نقد عجيب لليهودية  "



ويف الوقت الَّذي تقضي فيه الدولة العربية على عوامل ضعفها          .  إسرائيل تستمد من ضعف العرب قوا     
 .فلن يعود إلسرائيل قيمة أو وجود

 

 :مث وجه الدكتور حممود الشهايب السؤال التايل
 احلضارة ككل   يرى شبنجلر أن هذه   :  ما هو آت  "  ربيةغتدهور احلضارة ال  "  : قلتم يف كتابكم   -

كائن هلا طفولتها وشباا ونضوجها وكهولتها وشيخوختها، وأا متوت عندما حتقق روحها مجيع                
إمكاناا الباطنية على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول؛ وأن احلضارة عندما               

تحول إىل مدينة،   حتقق هذه األمور تسترتف إمكانات روحها يف جتسيد هذه اإلجنازات، تتخشب وت             
وأخرياً تتجاوز املدينة إىل االحنالل والفناء؛ ومل أستطع أن أملح رأياً خاصاً لسيادتكم حول هذه القضية؛                

 أن تدهور احلضارة الغربية سيجر معه       ١٧فهل تذهبون مذهبه وهو قد رأى كما ذكرمت يف الصفحة            
روح حضارة جديدة قادمة؛ السؤال هل      حتماً تدهور احلضارة اإلنسانية؟ ولكنه عاد ليؤكد أن هناك           

  أخرى؟هناك ظواهر تشري إىل ميالد حضارة عربية إسالمية تقود العامل مرةً
 :وأجاب األستاذ الشيباين على السؤال بقوله

البعد الالهويت وهو الَّذي اعتمده توينيب، والبعد امليتافيزيقي الَّذي         :   يف التاريخ عدة أبعاد، منها     -
لبعد البيولوجي الَّذي اعتمده اسبنجلر، وأعين البعد البيولوجي أن كل حضارة هلا             اعتمده هيجل، وا  

.. ، ال شك أن احلضارة العربية حاملا أفلست وانتهت         ..شباا وصباها ورجولتها وشيخوختها وهكذا    
        القضية هو ربط اإلنسان بالكون؛      اًنعم حققت معجزات يف التكنولوجيا، ولكن ليست فقط تكنولوجي ،

هذا الكوكب يدور حول مشس، هو جنم ال        ..   حنن مشكلتنا أننا نعيش على كوكب      - مثالً   - اآلن   حىت
يأبه له من مئة ألف مليون مشس، يف جمرتنا هذه مئة ألف مليون مشس، ومن أعجب األشياء أننا سجناء                    

نوات ضوئية   س ٤يف هذا الكوكب، حنن حباجة إىل اإلفالت من جاذبية األرض، أقرب جنم إلينا يبعد عنا                
عرفنا أننا إذا سرنا ال نستطيع أن       .   ترليون ميل تقريباً، وإذا    ٥,٨والسنة الضوئية باعتقادي تساوي     

 - كما يقول العامل الدامنركي رومير       -نتجاوز سرعة الضوء يف أي حال من األحوال، وسرعة الضوء           
نستطيع أن نبلغها، ألننا إذا      كم يف الثانية، فنحن ال نستطيع إطالقاً أن نتجاوزها وال             ٣٠٠٠٠٠هي  

من %  ٨٧بلغنا سرعة الضوء أصبح اسم الَّذي حنن فيه كبرياً إىل ماال اية؛ ولكن إذا سرنا بسرعة                  
 ١٠٠٠سرعة الضوء أمضينا عشر سنوات بسفرتنا وعدنا إىل األرض؛ ويكون قد مضى على األرض                

فنحن فيهم غرباء، وإذا رجعنا إىل      ..   نعرفهم سنة متاماً، فسنجد أن الَّذين يعيشون عليها أناس غري من         
الثقوب السوداء اليت يقال عنها إا هي مقابر للنجوم وقوة جاذبيتها فظيعة، والضوء ال يستطيع أن                  

 آالف مليون مشس، والعلماء     ٥ ثقب أسود يعادل     ٨٩، يقال إن يف ارة األهلينيكية رقم        ..ينفذ منها 



وهذا ال ميكن مبقاييسنا احلالية، ألننا ال        ..  ا استطعنا أن نتجاوزه   إن هذا الثقب األسود إذ    :  يقولون
 . سينتهي بنا إىل أكوان أخرىنستطيع أن نبلغ سرعة الضوء، فعندئٍذ

وهو التعامل مع الكون؛ وأصبح     ..   فاإلنسانية على هذا الكوكب جتابه حتدياً جديداً كل اجلدة         -
ولكي يتعامل مع هذا الكون جيب أن يكون هناك         طموح اإلنسان أكرب من أن تستوعبه هذه الكرة،          

روحانية قادرة على التعامل مع الكون، ألنه حىت اآلن ثبت على أن كل أيدلوجية تفتقر إىل روحانية ال                  
ميكن أن تعيش؛ وكل نظام ال يعيش حبمى الدين ال ميكن أن يبقى؛ فاألمة العربية إذا استطاعت أن                    

 واستطاعت أن خترج إىل العامل بنظام عاملي        - ويزخر بكل الفوائد      واإلسالم غين  -تستفيد من اإلسالم    
فهي ستحل املشكلة، ومن يدري قد يكون انطالق هذا احلل نوعاً من االنطالق حنو حل                  ..  جديد

 جتابه حتديات خميفة، وعليها أن      - يف الواقع    - اليوم   - أو فاإلنسانية    -مشاكلنا مع الكون؛ فجيلنا     
وترد عليها، وال ميكن أن تستطيع الرد على هذه التحديات إالَّ باإلميان باهللا               تقبل هذه التحديات    

 .وبدينه
 

 :وتال األستاذ عدنان صعيدي سؤاالً من األستاذ حممد احلسون قال فيه
 ما هو تعليقكم عن مقولة املفكر األمريكي برنارد لويس، يف وصفه ملستقبل الشرق األوسط                -

انتشار مد أصويل سيهدد كافة الدول العربية اليت تعثرت نظمها يف فترة ما بعد              بايار القومية العربية، و   
 االستقالل؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 رداً على برنارد لويس ونشر هذا الرد يف جريدة الرياض،            - أنا   -لقد كتبت   :   أول شيء  -

 - كما نعلم    -لويس  ومن املؤسف أن الَّذي نشر مقال برنارد لويس هو الشرق األوسط؛ وبرنارد              
 - اآلن   -يهودي وحتول إىل الصهيونية بعدما هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ والصهيونية العاملية             

إخافة الغري من خطر سواها؛ واحلقيقة أنه بعد ايار الشيوعية قامت بتخويف             باليت اعتادت أن تعيش     
لعريب ما عاد له وجود والقومية العربية ما عاد هلا          إن العامل ا  "  :البشر من اإلسالم؛ برنارد لويس يقول     

 مل يعد هلا    - باملفهوم العلماين الَّذي عرفناه بعد احلرب العاملية الثانية           -نعم القومية العربية    "  وجود
وجود؛ وأصبحت اآلن العروبة وليس العربية، العروبة املستندة إىل اإلسالم هي اليت ستعمل وسيكون               

 .هلا كل وجود
دسنت السياسي الربيطاين الشهري يف أيام امللكة فكتوريا مسك القرآن ورفعه يف جملس                جال -

فماذا حدث؟ القرآن أخذ    "  أقول لكم بعد مئة سنة لن يكون هلذا الكتاب أي وجود           "  :العموم، وقال 
 .يزداد اآلن استطراداً وأخذ الناس يزدادون يف التمحور حوله



تحدثون عن األصولية، بعض املسلمني يستخدمون كلمة         وإنين ألتعجب من أولئك الَّذين ي       -
األصولية ليصفوا ا التطرف، فاإلسالم منهم براء، فاإلسالم مل ينتشر بالسيف وال باحلرب؛ فالكاتب               

 :وجوستاف لوبان قال  "  إن اإلسالم جاء وبىن جمتمعاً أقامه على اإلنسانية       "  :اإلسباين فالس كيفي قال   
فأنا واثق أن األصولية هي اإلميان احلقيقي        "  الفاحتني وأعدل احلاكمني  لقد كان املسلمون أرأف      "

 .واإلسالم الصحيح، وليس هناك مسلم أصلي ومسلم تقليد
 

 :ووجه األستاذ فؤاد عنقاوي سؤاالً قال فيه
 إذا حتدثتم عن أرسطو أفاض اللسان، وإذا كتبتم عن ديكارت وجوته غاص القلم يف                   -

 هل املنبع الَّذي يصب يف الفلسفة احلديثة الغربية كان البن سينا             - دوماً   -األعماق؛ ولكين أتساءل    
 .وابن رشد والفارايب، أم أا مزيج من الشرق والغرب

 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
 يؤسفين أن أقول إن العرب مل يوجد هلم فالسفة من علمائهم، وإمنا كانوا ناقلي فلسفة ومل                   -

 نقل فلسفة اليونان بأمانة وأصبح األستاذ املرجع فيها؛         - يف الواقع    -لسفة؛ وابن رشد    يكونوا مؤلفي ف  
 حاول أن ميزج شيئاً من الفلسفة الفارسية؛ فالفرس هلم نظريات مع             - ما يف ذلك شك      -  ءابن سينا 

ف من  إن هناك فيلسوفاً عربياً، ألن الفيلسو     :  الفلسفات اليت نقلت عن اليونانية، وال جيوز أن نقول         
املعروف أن تكون له نظرية يف الكون ونظرية يف األخالق ونظرية يف السياسة، وطبعاً نظرية يف اتمع؛                 

 كانوا مترمجي   - يف الواقع    -ويف رأيي مثل مقال األخ عن العقاد، أن مجيع من ذكرهم األخ فؤاد هم               
 .فلسفة وناقلي أفكار فلسفية

 

 :ض اهللا قال فيهأعقب ذلك سؤال من الدكتور غازي زين عو
 تتعدد املناهج العلمية يف دراستنا للنقد األديب؛ وأحد هذه املناهج املغترب تفكيكي أو تشرحيي               -

فهل الَّذي ال يدرس الظاهرة األدبية ككل، بل يعمد إىل جتزئتها باحثاً عن مكوناا منقباً عن مظاهرها،                 
وافق مع بيئتنا األدبية وتراثنا الثقايف يف كل         معتمداً على منهج استقرائي؛ ميكن اعتبار منهجه هذا يت         

 مناحي احلياة؟
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 أنا أعتقد أن الفلسفة واألدب كناية عن قضايا تركيبية وليست قضايا حتليلية، ولذلك أعتقد                -
  هو قاتل لتلك النظرية وإفقادها احلياة؛       - يف الواقع    -أن أي تشريح ألي نوع من نظرية أدبية          

 على جسد ميت وما يف ذلك       - دوماً   - على جسد حي وإمنا حيدث       - حالياً   -التشريح ال حيدث    



إن هذا العمل هو إفالس الفلسفة األدبية األوروبية، الَّذي أخرج لنا البنيوية والتشرحيية،                .  شك
 ..وسوامها
اهب كفرت   هناك مذ   فال أعتقد أنَّ   - ولنأخذ البنيوية    - وأما رأيي يف املذاهب األدبية        -

وخاصة البنيوية، وموت اإلنسان هو موت التاريخ، وأعتقد        ..  باإلنسان واحتقرته مثل املذاهب األدبية    
أن األدب كالفلسفة قضية تركيبية وليست قضية حتليلية؛ وأعين بالقضية التركيبية هو عندما تكون                

ذلك تشوهها، وتقضي   عندك صورة كاملة متكاملة، فإذا حاولت أن تشرحها وتقطع أجزاءها فإنك ب            
 .على مفهوم الصورة ومعناها ومغزاها

 :وسأل األستاذ عبد اهللا اددي قائالً
 يدعي الكثريون أن عملية املوازنة بني اإلسالم كأيدلوجية وبني سواه من التوجهات الفكرية               -
كم أن توضحوا    عملية ممكنة، وأنتم من أوائل من رفضوا هذا االدعاء؛ هل ل           - كاحلداثة مثالً    -الضالة  

 لنا سقوط مثل هذا االدعاء؟
 :فأجاب األستاذ أمحد الشيباين على سؤال السائل بقوله

 األيدلوجية اإلسالمية هي جزء من اإلسالم لكنها ليست كل اإلسالم، ألن اإلسالم كما قلنا                -
ن فكل حي هو حديث؛ ولك    ..  دين ونظام؛ ليس يل أي اعتراض على احلديث واحلداثة         ..  دين ودنيا 

إن احلداثة يف   :  اعتراضنا أن تفضي بنا احلداثة إىل اإلحلاد وهذا ما حدث؛ مثالً خذ حداثتنا اليوم؛ قلنا               
 كانت نوعاً من العودة إىل اإلميان، فإذا أخذ الرومانتيكية والرمزية والعودة إىل              - يف الواقع    -با  وأور

ضربت الرومانتيكية؛ وجاءت احلداثة    أحيطت بغموض كثري؛ مث جاءت الرومانسية والواقعية و       ..  اإلميان
 وهو املكون العقالين احلسي     -فأخذت كثرياً من مكونات العصر الكالسيكي       ..  اليت ولدت من بعدها   

 زعيم احلداثيني   - مثالً   - ومزجته بالغموض؛ وحاولت أن تقدمه لنا حداثة؛ وقام حداثيون كأدونيس            -
ن أدونيس خيفض كل مالنا من تراث، ويعترب اخلارجني         اليوم، عندما نقرأ كلمة الثابت واملتحول جتد أ       

:  املبدعني واددين، وقسم الناس إىل متبع ومبتدع، املتبع        - يف الواقع    -على اإلميان وعلى التراث هم      
 عندما صعدت الصحوة    - اآلن   -هو الرجعي الَّذي ال يقوم إىل غريه، ولذلك رأينا أن احلداثة              

مل يبق هلا وجود، ألا مزجت غموض الرومانتيكية والرمزية مع مادية            اإلسالمية اخنفضت احلداثة و   
 . عجيب- يف الواقع -فجاء خليط .. الكالسيكية، مع حسية القرن التاسع عشر

 :وتوجه األستاذ هشام عبد الرمحن بدوي بسؤال قال فيه
مزيد من اخلوف    نلمح يف واقعنا العريب الَّذي عاد إليه منذ سنة ونصف تقريباً ما يدعو إىل                  -

على مستقبل السنوات القريبة القادمة؛ ونرجو توضيح تصوركم املستقبلي لألمة العربية اإلسالمية              
 بإجياز؟



 :وأجاب احملتفى به على السؤال قائالً
 متفائل به؛ تصور األمة العربية من معركة صفني         - أنا   - إن األمة العربية يف خري واملستقبل        -

ىل قيصرية بيزنطية على يد معاوية، وعندما طغت مطامح الدنيا على هذه األمة،             عندما حتولت اخلالفة إ   
ومن مث عندما حتولت اخلالفة إىل كسراوية يف العصور العباسية، وعندما جاءت الشعوبية والباطنية                

 سنة، واليوم تشهد    ١٣٠٠الشعوبية لضرب العنصر العريب والباطنية لضرب اإلسالم؛ وهذا منذ            
ة العربية من جديد، هذا االنبعاث فيه كثري من اخلروج على مقتضيات العقل، ولكين واثق               انبعاث األم 

 .من أنه ال خوف على األمة العربية إذا استمسكت بدينها
 

 :مث سأل األستاذ حممد منصور الشامي الضيف قائالً
طر تفوق   حنو الصلح مع اليهود، وهذا الصلح وراءه خما         - حالياً   - تتجه السياسة العربية     -

 خماطر احلرب مع هذا العدو؛ وأرجو أن نسمع رأي األستاذ الكبري أمحد الشيباين يف هذا األمر اجللل؟
 :وأجاب الضيف قائالً

 موقفنا مع إسرائيل مضحك؛ كنا من قبل نقول لن جنلس مع اليهود على طاولة واحدة ولن                  -
وفد اإلسرائيلي؛ وقلنا من قبل إننا      نتحادث معهم؛ ولكن بعض الوفود العربية جلست وتفاوضت مع ال         

سنلقي ا يف البحر ولن نفاوضها، واآلن نسعى للمفاوضة واملصاحلة معها؛ حنن ال نشك أن إسرائيل                 
هي مرتكز للرأمسالية الصهيونية العاملية، وبقاؤنا يف حالة من التخلف يعين إبقاءها سوقاً هلا ولسواها؛                

فعلينا .  أحالمها إذا استطعنا أن نقضي على عامل الضعف فينا        ولكننا نستطيع أن نفوت على إسرائيل       
أن نبين البنية التحتية للوحدة أما إذا بقينا على هذه احلال فال أعرف إىل أين النهاية؟ ويف رأيي أن على                    
العرب أن يتغلبوا على عوامل الضعف، وعامل الضعف األساسي هو االنقسام؛ وقضية الوحدة ينبغي               

اقتصاد عريب إذا أمكن حرية االنتقال      ..  البنية التحتية للوحدة، وهي سوق عربية واحدة      أن تؤجل لنبين    
 . فذلك هو األفضل- يف البداية -بني األشخاص ورؤوس األموال؛ إذا استطعنا أن نبين هذا الشيء 

 

 :وقدم فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين السؤال التايل
 ما يسمى بالشعر احلداثي، هل هو جتديد ملسرية          أحب أن أمسع رأيكم الصريح الواضح حول       -

شعرنا العريب وابتكار لرفع مكانة الشعر، أم هو غارة على لغة الضاد لغة القرآن، بقصد إبعاد شبابنا                  
عن فهم كتاب اهللا الَّذي كان الشعر العريب األصيل هو األساس لفهم آيات كتاب اهللا ايد، كما قال                  

" دوا دواوين شعر العرب فإن فيها تفسرياً لكتاب ربكم        تعه"  ):ضي اهللا عنه  ر(الفاروق عمر بن اخلطاب     
 أرجو التكرم من سيادتكم ببيان رأيكم الصريح حول الشعر احلداثي احملدث، مع أطيب التحية؟

 



 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
جديد وهو أنك    أنا شخصياً ال أستسيغ احلداثة وشعرها، ولكن يف الشعر احلداثي شيء               -

تستطيع أن تقرأه من فوق لتحت ومن حتت لفوق، وتستطيع أن تسقط منه سطرين أو ثالثة أو أربعة أو                   
             ال  - أيضاً   -ه هو   سطراً واحداً؛ أنا حاولت أن أفهم قصائد أدونيس لكنين ما استطعت؛ يف اعتقادي أن 

وما ..   حتذف ما تشاء مىت تشاء      ميزته أنك تقرؤه بالطول وبالعرض     - كما قلت    -يفهم معناها، لكن    
 عرف الشعر؛ فبحور الشعر هي أوتار النفس العربية اليت تطرب هلا؛ لقد وقعت بيدي قصيدة                هكذا ي

حداثية المرأة ال أدري أكانت أم ال تزال آنسة؟ فإذا كانت آنسة فأنصحها بالزواج بسرعة؛ لقد                  
ا؛ وقد كتبت عنها مقاالً ولكن يبدو أن        حاولت أن تسربل قصيدا بالغموض فإذا بفرويد يرتاع منه        

 .رئيس حترير الصحيفة رمحها فما نشرها؛ أنا ال أستطيع أن أفهم الشعر احلداثي
 

 :مث قدم األستاذ أمني عبد السالم الوصايب السؤال التايل
 هل البنيوية وما مياثلها من التشرحيية والسملوجية والتفكيكية واألستوبية مذاهب نقدية أو              -

عية؟ وهل تتعامل مع النص األديب مثلما تتعامل معه املدارس األخرى كالسريالية والرومانتيكية؟              إبدا
 وباعتبار األستاذ أمحد الشيباين أحد الفالسفة يف وطننا العريب ما هي نظريتكم الفلسفية لألدب العريب؟

 :وأجاب األستاذ الشيباين فقال
ء صيين بل نترك للشعر عفويته؛ فكلمة شعر          يف رأيي أنه جيب أالَّ نسجن األدب يف حذا          -

جاءت من الشعور وليس للعقول ارتباط بالشعر؛ والفردوميوسية ال تلقي باالً إىل العقل؛ احلركة                 
 ثورة كلية على العقل؛ وعلى هذا خذ البنيوية ال وجود لإلنسان فيها وال              - يف الواقع    -الرومانتيكية  

ا بعض مالحظات عجيبة، فالبنيوية وأمثاهلا اتكالية يف املذاهب          قيمة لإلنسان إطالقاً؛ ولقد كتبت عنه     
 .األدبية مل يكتب هلا االستمرار؛ فالبنيوية عاشت عشر سنوات فقط

 

 :وسأل األستاذ عبد اإلله جدع قائالً
 أال تتفقون معي يا سيدي أننا نعيش زمنا خيطط فيه الغرب لنا ختطيطاً غري تقليدي؛ ختلص فيه                   -

 روح احلرب أو الفرقة اإلقليمية واحلزبية؛ وبعضنا أخذ حيقق           ستعماره املباشر إىل بثّ   من حربه أو ا   
إن املستقبل ينذر بالدمار إن مل تفطن       :  وبكل براعة أهداف الغرب معتمداً على حتليالت؟ ولعلنا نقول        

 رأيكم؟األمة إىل خطر ما يروج له من أفكار تستعدي العريب على العريب واملسلم على املسلم؛ فما 
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 ال شك أن الغرب ما كان يوماً ما صديقاً لألمة العربية ولن يكون صديقاً لألمة العربية، وال                   -
ميكن أن ننتظر أي خري من الغرب؛ ولكن علينا أن نفهم شيئاً أساسياً هو أن كل قوة ال تنبع من ذاتنا                      



اس، لذلك علينا أن نبين قوتنا الذاتية، اخلطوة األوىل         كعرب مسلمني لن يكون مردودها خرياً على الن       
القضاء على االنقسام يف العامل العريب، فال جدوى ترجتى من هذا االنقسام القائم يف العامل               :  يف بنائها هي  

، مؤهل  ..العريب، إن علينا أن نبين البنية التحتية للوحدة، فالعامل العريب بثرواته ومساحته وعدد سكانه              
 .ال أقول دولة عظمى، ولكن أقول دولة كربى على األقل. .ليكون

 

 :وتقدم األستاذ أمحد عائل فقيه بسؤال قال فيه
 بالرغم من العمق املعريف والفلسفي، إالَّ أن األستاذ أمحد الشيباين حياول أن يوظف معرفته أو                 -

هو خطاب علمي أكثر    فلسفته لتمرير قناعته الشخصية، مما جعله يتحول إىل خطاب شخصي أكثر مما              
حيادية ومنهجية؛ مث ما يلبث هذا اخلطاب أن يصبح خطاباً سلطاوياً، وهذا ما جيعل هجومه على احلداثة                 

 يفتقد العلمية اليت ذكرا آنفاً؛ هل ميكن أن نسمع منه غري هذا اخلطاب؟
 

 :وأجاب األستاذ الشيباين قائالً
 مدرسة تنتمي وانتماؤك هذا فيه كثري من املكابرة          يا أخي فقيه أنا أعرفك متاماً، أعرف إىل أي         -

فليس عندي  .  أكثر من القناعة؛ أنا شخصياً ما عندي أي واقع شخصي، لقد بلغت من السن عتياً                
 أن أنتقل من غرفة نومي إىل مكتيب،        - اآلن   -، وكل طموحي    ..طموح يف شهرة أو مال أو منصب      

كل طموحي؛ وما هنالك شيء يدعوين ألحتامل على        إياد مدين؛ هذا    :  وأن أزور بعض أصدقائي، مثل    
اآلخرين وليس يل هدف شخصي أو فائدة شخصية جتعلين أمحل على احلداثة، فأنا ال أرفض احلداثة إالَّ                 
إذا اصطدمت بديين أو مست روحانية أميت، أو حاولت أن تنشر الضباب أمام رؤيا قادة األمة                    

واملتحول حيمل يف طياته الشتيمة للعرب والشتيمة لإلسالم؛        ومجاهريها؛ وأكثر الشعر احلداثي الثابت      
 لشيخ احلداثيني أدونيس؛ وأنا حينما تصديت        - ثالثة أجزاء    -وليقرأ كل منكم الثابت واملتحول       

للحداثيني إمنا تصديت عن إميان وقناعة، وبعد دراسة وحماكمة وجدانية وعقلية، دون أن أسعى إىل                 
 أن  - إذا أرادت    - بأن يف استطاعة األمة العربية       - مؤمناً   -ن أدافع   حتقيق هدف أو غاية، وسوى أ     

تبعث من جديد؛ فليس من سبيل أمامها إالَّ العودة إىل منابعها األوىل وهي اإلسالم، وما تبقى فال ضري                   
ة، فليس مهماً؛ إمنا املهم أالَّ متس هذه القوة الديناميكية الرائع         .  سواء كتبت الشعر بالطول أو بالعرض     

 .وهو اإلسالم.. اليت توظف عليها كل آمالنا
 

 :وسأل األستاذ حممد سعيد بابصيل سؤاالً قال فيه
 ملاذا تتهاوى الثورات وتسرع إىل      - أقصد الثورات العربية احمليطة بنا       - لكل الثورات فكر     -

 احلضيض لتدفن نفسها ضياعاً، ومهما قصر أو طال عمرها؟



 :وأجاب األستاذ الشيباين قائالً
 يف الواقع ليس هلا فكر، وإمنا تقوم وترفع شعار حل مشاكل اتمع؛ ولكن إىل أين تنتهي إىل                   -

 - مثالً   -ألا حركة انفعالية مهمتها اهلدم؛ فأدونيس       ..  حل مشاكل قوادها وثوارها؟ لذلك لن تبقى      
اهلدم جيب أن   ولكن املنهج السليم هو قبل أن تقدم على          "  كل شاعر مبدع هو شاعر هدام     "  :يقول

يكون لديك املخطط للبناء، ولتكن لديك الدراسة هلذا البناء؛ لقد كانت الثورات يف عاملنا العريب عامل                
تعطيل للموكب العريب وللركب العريب، ولألمة العربية؛ لنترك للزهور أن تتفتح لنترك لإلنسان أن                

 كارل ماركس؛ حنن يف حاجة للطاقات       يعمل، حنن يف هذه املرحلة يف حاجة آلدم مسيث ولسنا حباجة إىل           
 .البشرية املوجودة يف عاملنا اإلسالمي والعريب أن تعطي وتبىن

 

 :وتقدم األستاذ ممدوح عزب بسؤال قال فيه
 يف بعض   - ما رأي سيادتكم يف أن بعض املفكرين يعزون ما متر به األمة العربية من ضعف                  -
ا، ويف شخصية شعوا؛ بينما البعض اآلخر يعترب أن هذا           أنه نتيجة لعيوب فيها ويف تكوينه      -األوقات  

الضعف ناشئ من تدبري الغرب، وأن كل مشكلة عربية سببها هدف غريب، أو مطمع استعماري من                  
 تدبري الغرب؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
  أن أي مشكلة أو ضربة نتلقاها قبل أن نفتش عن أسباا داخلنا نفتش             - حنن   - نعم مشكلتنا    -

عن أسباا خارجنا؛ أنا واثق أن الشعوب العربية يف حالة سليمة كلياً، ولكن ظروفاً معينة ال تترك هلا                   
أن متارس عملها، نعم فال تترك هلا حرية ممارسة عملها؛ وليس يف الشعوب العربية عيب أبداً، والعريب                  

حىت يف الدولة األموية أخذت بوادر      من بعد ايار الدولة األموية مل يعد له وجود يف الدولة العباسية،              
الفنت تتغلغل يف كيان األمة العربية، فظهر التعصب العشائري؛ وعندما ضعف أو احنسر اإلسالم من                 
الساحة وعادت العشائرية، استطاع غري العرب أن يتولوا زمام األمور وراح العرب ضحية كلمة حق                

ال فرق بني   "  : العرب حينما كانوا يطلقون عبارة     أريد ا باطل، وهي ما كان يردده الطامعون يف حكم         
وما ذلك إالَّ ختطيط مبيت للقضاء على العرب، والدليل أن تلك األجناس            "  عريب وعجمي إالَّ بالتقوى   

مل تندمج يف األمة العربية، بل ظلت متمسكة بلغاا وتقاليدها وأعرافها؛ فالشعوب العربية ليس فيها                
 .ن حياول غزوهاعيب، وإمنا العيب يصيبها مم

 

 :وقدم األستاذ صاحل متعب الغامدي سؤاالً قال فيه
اب احلداثة كتبوا ما كتبوا للهروب من الواقع؛ والبحث عن البعيد من األفكار                ت هل كُ  -
 الغريبة؟



 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
رون بتراث أمتهم، إم    اب احلداثة كتبوا بغية الشهرة فأخذوا يشه       ت يف رأيي أن معظم كُ      -

يكتبون عن قناعة وليست قضية هروب؛ إنه شيء جديد ولكل جديد طراوة، ولقد أرادوا أن يظهروا                 
 .أن عندهم جديداً

 
 

 :السؤال األخري قدمه الدكتور حممود حسن زيين من جامعة أم القرى قال فيه
قوط الشيوعية، أن بروز القوة      يرى بعض املتطفلني على الفكر والفلسفة يف عاملنا العريب بعد س           -

اإلسالمية الكربى غري ممكن؛ ويزعمون أن سلطان الثقافة احلديثة يف الغرب واالتصاالت ستتيح                
 للضعف الشديد للعقلية    - يف زعمهم    -للتعددية الفكرية العلمانية فرصة السيادة املستقبلة، نظراً         

 فما رأي مفكرنا وفيلسوفنا األستاذ أمحد       -ة   ويقصدون اإلسالمية واختفاء اهلوية اإلسالمي     -العربية  
 الشيباين؟

 

 :وأجاب احملتفى به على سؤال السائل بقوله
 فيما يتعلق بتجسد القوة اإلسالمية الكربى، فبحكم التاريخ وحبكم الفراغ العقائدي ستتجسد             -

نقسامات أو عوامل   حتماً، وجتسدها ما فيه شك، أنا برأيي يبدأ بانطالقة رائعة يف حال القضاء على اال               
 ستتجسد القوة   الضعف يف األمة العربية، وعندما نقضي على عوامل الضعف يف األمة العربية، عندئذٍ             

العلمانية ..   وجود - اآلن   -اإلسالمية الكربى؛ أما فيما يتعلق بالتعددية العلمانية؛ فالعلمانية مل يعد هلا            
ر؛ أما إذا كنا نفهم بالتعددية هو وجود التيارات          احلسية اليت فهمناها وعرفناها يف القرن التاسع عش       

ليست املتضاربة بل املتحاورة، فهذا سيتم دون أن يكون هناك استناد إىل علمانية؛ سيكون هناك استناد                
 .إىل الهوتية دينية، وهذا ممكن أيضاً

 

نتهى إىل   تاوميب، هذا الرجل الَّذي أفىن حياته على دراسة تاريخ البشرية، وا            - مثالً   - خذ   -
القول باإلميان باهللا، وانتهى إىل القول بأن احلضارة الغربية ال ميكن إالَّ أن تنتهي وتسقط إالَّ بشرط                   
واحد؛ وهو األخالقية الدينية اليت تستطيع أن تنقذها من السقوط ومن الرهبة؛ هذا ما قاله تاوميب،                  

علينا أن نبدأ بالتغلب على عوامل       إن   - برأيي   -فليس من شك أن الطريق وعر وصعب أمامنا، ولكن          
 لن تكون هناك قوة تستطيع أن تقف حائالً بني          الضعف داخل أمتنا، فإذا استطعنا التغلب عليها عندئذٍ       

 . جتسد القوة اإلسالمية وبني النظام العاملي، وما علينا إالَّ أن نقضي على االنقسام



  ))ختام األمسية(( 
 :ام األمسية بقولهمث أعلن األستاذ عدنان صعيدي خت

 لقد استمتعنا ذا احلوار وسعدنا بضيفنا الكبري الَّذي استمعنا إليه واجتمعنا به هذه الليلة،                 -
ثنينية جديدة حنتفي فيها بالشاعر الكبري      اوأملنا كبري إن شاء اهللا يف االلتقاء بكم يف األسبوع القادم مع             

 .األديب األستاذ حسن صرييف
ينية اللوحة التذكارية لضيفه األستاذ أمحد الشيباين، كما قدم املصور خالد            مث قدم صاحب االثن    -

 .خضر هدية تذكارية ذه املناسبة؛ مث انصرف اجلميع إىل موائد طعام العشاء

• • • 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ألمسية بالكلمة التاليةاألستاذ عدنان صعيدي ا افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وأسعد اهللا أوقاتكم..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 أن خنرج منه    - بإذن اهللا    - يف هذا امللتقى الثقايف، والَّذي نرجو        - جمدداً   - أهالً ومرحباً بكم     -

بنا وشاعرنا األستاذ حسن مصطفى صرييف،       بالفائدة املرجوة؛ وليلتنا هذه نسعد فيها باالحتفاء بأدي        
 .هـ١٣٣٦املولود باملدينة املنورة يف عام 

 

 . قرأ القرآن يف كُتاب العريفي بن سامل والشيخ بشري، وأبنائه بعده-
 . التحق مبدرسة العلوم الشرعية، مث املدرسة االبتدائية-
 . انتقل إىل املسجد النبوي وطلب العلم فيه-
 .ائع جواهر عمل صائغاً وب-
حممد عامل أفغاين، وأمحد    :  واشترك يف مجاعة هواة التمثيل، ومنهم     .   أسس نادي أحد الرياضي    -

 .رضا حوحو
 ساهم مع حممد هاشم رشيد، وعبد الرحيم أيب بكر، والدكتور حممد عيد خطراوي، وعبد                 -

وانتخب أميناً  الرمحن الشبل، وهاشم حافظ، وعبد الرمحن رفة يف تأسيس أسرة الوادي املبارك،             
 .هلا

 . عضو النادي األديب-
 مندوب الس اإلداري يف أمانة املدينة       - حالياً   - انتخب نائباً للرئيس يف إدارة احلج ويشغل         -

 .املنورة
 

 بالشاعر األديب األستاذ حسن صرييف؛ يف البداية كلمة         - هذه الليلة    - وبامسكم مجيعاً نرحب     -
 . تاذ عبد املقصود خوجهترحيبية لصاحب االثنينية األس



  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب الدارة الَّذي رحب بضيفه إذ قال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني..  احلمد هللا رب العاملني-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة الكرام-
 هنالك قامات تتسامى ومتد ظالهلا ومثار عطائها اخلري، لتتعدى حميطها الضيق إىل آفاق رحبة،                -

فينعم بفيئها القاصي والداين؛ وضيفنا الليلة من تلك القامات الباسقة األستاذ الكبري الشاعر حسن                
ني والشعراء؛ فعبق شذاه    مصطفى صرييف، الَّذي عرفته املدينة املنورة وهي موئل العلم والعلماء واملبدع          

برباها العطرة، وانتقل أرجيه مع النسيم يف كل اجتاه، وعم القرى والبوادي واحلضر، فأهالً وسهالً                 
 .ومرحباً به بني حمبيه من أهل الكلمة

 أستاذنا الصرييف شاعر مطبوع، يرسل الشعر على سجيته فيهزك هزاً، وأستاذنا الصرييف ال               -
القوايف، وإمنا تأتيه من تلقاء نفسها طائعة خمتارة؛ وقد أتته باحلب والدرس             يتصنع الشعر وال يتقنص     

والتحصيل الَّذي وهب له جل عمره؛ فانقادت له القوايف وأسلمته زمامها؛ وكشأن شعراء املدينة متيز                
.. واخلصب..  شاعرنا الكبري حسن الصرييف بشعره الغزل الطروب، وال غرو فهو من أرض النور              

، ولوال تلك التربة الطاهرة ملا سعدنا بلقاء هذا األديب، الَّذي           ..والنقاء..  والطهر..  لتراحموا..  واحلب
ى دعوة االثنينية، وقاد سيارته بنفسه لنحظى بشرف التحدث إليه واالستماع إىل             بتفضل مشكوراً ولَ  

 .درره وفرائده، اليت طاملا اشتقنا إليها
 للدعوة، وجتشمه مشاق السفر من أجل هذا اللقاء؛          فله الشكر أجزله على كرمه واستجابته      -

األساتذة الكرام الَّذين حضروا من املدينة املنورة، خصيصاً ملشاركتنا هذا           ..  والشكر موصول لإلخوة  
فإنين أرجو من اإلخوة األساتذة     ..  احلفل وهذا التكرمي الَّذي القى أهله، ونظراً لكثرة حميب ضيفنا الكبري          

در اإلمكان بالدقائق اخلمس املخصصة لكل كلمة، حىت نتيح أكرب قدر ممكن من               األفاضل التقيد بق  
الوقت لضيفنا ليحدثنا عن نفسه وعن جتربته يف عامل الكلمة وكذلك لنتيح أكرب قدر من الوقت للحوار                 

 .مع احملتفى به
 وكافة  -أن يكأل ضيفنا    )  سبحانه وتعاىل ( ختاماً أشكر لكم تشريف هذا امللتقى، سائالً اهللا           -
: رة هو  بتكرمي رجل من رجاالت املدينة املنو      - بإذن اهللا    - برعايته وستسعد االثنينية القادمة      -احلضور  

الشاعر األستاذ الدكتور حممد العيد اخلطراوي؛ وإىل لقاء وأنتم خبري، والسالم عليكم ورمحة اهللا                 
 . وبركاته



  ))كلمة األستاذ حممد هاشم رشيد(( 
 - رئيس النادي األديب يف املدينة املنورة        - لألستاذ حممد هاشم رشيد      مث أعطيت الكلمة  

 :فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .وعلى آله وصحبه أمجعني.. والصالة والسالم على سيدنا حممد..  احلمد هللا رب العاملني-
ة النرية؛ إن جمرد    ما أمجل اللقيا يف مثل هذا املكان ومع هذه الوجوه الطيب          :   أيها اإلخوة األحبة   -

اللقاء بأرباب الفكر وأصحاب البيان متعة ما بعدها متعة، إا تالقح العقول وازدهار األفئدة                   
وتكرمي شاعر من الشعراء    ..  والوجدانات؛ فما بالكم أيها اإلخوة إذا كان هذا اللقاء يف حفل تكرمي            

 .شعرية واألدبية يف طيبة الطيبةاملرموقني، الَّذين كان هلم دورهم املتميز يف مسرية احلركة ال
األستاذ حسن صرييف، وال يفوتين إطالقاً      :   إنين وأنا أبدأ هذه الكلمة ألرحب بشاعرنا الكبري        -

أن أرحب وأن أحيي، وأن أمد يد احلب والصداقة والعرفان باجلميل لألستاذ عبد املقصود خوجه،                 
الفئة املوهوبة منهم   ..  ل غري الرجال؛ إن الناس    الَّذي عرف أقدار الرجال، وحتماً ال يعرف أقدار الرجا        

هي اليت تعرف املوهوبني، أما أولئك الَّذين حياولون طمس املواهب وحياولون وأدها فهم أبعد الناس عن                
املوهبة، وأبعد الناس عن النتاج الفكري واألديب؛ على أي حال هذه مقدمة كان ال بد يل أن أتطرق                   

 .ستاذ حسن مصطفى الصرييفإليها، ألبدأ احلديث عن األ
 أديب متميز من أدباء طيبة الطيبة، كان من         - يف الواقع    - األستاذ حسن مصطفى الصرييف      -

 اً لقاء - يف الواقع    - أن أتعرف عليه يف بداية حيايت األدبية، وكان لقاؤنا           - يف الواقع    -حسن طالعي   
 أن أنشر   – دائماً   –ري، وكنت أحاول    يستلفت النظر؛ كنت يف بداية حيايت األدبية أجنب عن نشر شع          

        أن أنشر شعري وأن أنشره بامسي الصريح؛         بدون توقيع، ولكن الكثريين من أصدقائي أصروا علي 
 أمام  - بعد أن نشرت املنهل قصيديت       -وكانت أول قصيدة يل يف املنهل، كنت ماراً يف تلك الليلة             

اذ حسن صرييف، وفوجئت به وهو يقفز من الدكان         الدكان أو أمام املكتب الَّذي كان يقيم فيه األست        
ليحتضنين وليبارك يل هذه اخلطوة اجلريئة، وامتدت الصلة بيننا عمراً طويالً من أروع األعمار اليت                 

 .يعيشها اإلنسان
 من أبناء املدينة املنورة الربرة وله اجتاهات كثرية ومتعددة؛           - يف الواقع    - األستاذ الصرييف    -

اب الَّذين يضعون الكلمة يف     ت من الكُ  - أيضاً   - هو   -ب كونه من الشعراء األفذاذ       إىل جان  -فهو  
موضعها الصحيح، والَّذين حتس يف أسلوم أنه أسلوب متميز بالدقة والوضوح، وعدم اإلسفاف؛ وهو              

 له اهتمامات متعددة وقد تستغربون ذلك؛ فله اهتمامات يف الطب، واهتمامات            - إىل جانب ذلك     -



الكيمياء، كما أنه من أمهر الصاغة يف املدينة املنورة؛ وكل ذلك مل مينعه من أن يكون شاعراً كبرياً                   يف  
 وشاعراً جميداً 

 وادي العقيق من أروع أودية املدينة ومن أمجلها، عشنا معه ومع األستاذ الصرييف ومع فئة                  -
 ليايل العمر، وعاش معنا العقيق مع الكثري        خمتارة، وأكرر فئة خمتارة من أبناء طيبة الطيبة، عشنا معه أمجل          

 .من القصائد الوجدانية، ومع كثري من التحليقات الفنية يف أجواء احلب والفن واجلمال
 أن أحتدث عن بعض هذه الذكريات، فما أروع هذه الذكريات، ما            - يف الواقع    - كنت أود    -

 - أو بعد منتصف الليل      –الليل  أروع أن جند جمموعة صغرية من الشبان وهم يسريون يف منتصف             
 - يف ذلك الوقت أي قبل حوايل ثالثني أو أربعني سنة            -على شاطئ صخري جمهول ال يربطه بالعمران        

ال يربطه أي رابط بالعمران؛ ومع ذلك فهم يسريون على ضوء القمر وعلى حواف هذا الشاطئ                   
 .ل الباهراجلميل؛ لينتقلوا من منطقة إىل منطقة وليستمتعوا ذا اجلما

 كثرياً ما كنا أنا والصديق الصرييف، واألستاذ حممد عامر رميح، والدكتور اخلطراوي،                 -
كثرياً ما كنا نتجول    ..  واألستاذ حممد صاحل، واألستاذ عبد العزيز الربيع، وكثريون جداً من أبناء املدينة           

ا يف قلوبنا من أشواق وما يف        أمام العقيق، وكثرياً ما كنا نبث أشجاننا وأشواقنا وأحالمنا، ونبث م           
 .نفوسنا من حنني

 أن أحتدث عن هذه الذكريات، لكين أفضل أن أرجئ احلديث عن            - يف الواقع    - كنت أمتىن    -
هذه الذكريات لنستمع إىل بقية اإلخوة، الَّذين سريحبون باألستاذ الصرييف والَّذين سيتحدثون عنه،               

اذ األديب األستاذ عبد املقصود خوجه من أروع ومن          أريد أن أؤكد بأن األست     - مع ذلك    -ولكين  
أندر املثل اليت عرفتها من الرجال؛ ذلك أنه رجل حيس بقيمة الكلمة وحيس بقيمة العظمة، ولن حيس                  
بقيمة الكلمة ولن حيس بقيمة العظمة إالَّ إنسان موهوب؛ أتيحت له القدرة على أن يعرب بالكلمة                   

 .أن يكون ذا شخصية متميزة متفردةاملوحية، وأتيحت له الفرصة على 
 .  أعتذر أيها اإلخوة ألترك اال لآلخرين، وشكراً جزيالً-

 

  ))كلمة الدكتور عاصم محدان(( 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز        -مث أعطيت الكلمة للدكتور عاصم محدان       

 : فقال-جبدة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .وعلى آله وصحبه أمجعني.. ف املرسلني سيدنا حممد والسالم على أشر-



 الشيخ عبد املقصود    - حمب األدب واألدباء     - إن هذه املناسبة اليت فاجأين فيها الصديق          -
خوجه؛ بأن أشارك بكلمة ترحيبية ذا الشاعر املبدع، الَّذي يعترب من رواد الكلمة الشاعرة يف املدينة                 

شيد، وعبد الرمحن رفة، وحممد العيد اخلطراوي، وعبد السالم هاشم           املنورة، مثله مثل حممد هاشم ر     
 ، نشأنا يف املدينة نسمع هؤالء يقولون الشعر، ولكن كيف نسمع هذا الشعر؟..حافظ، وغريهم

 كان هذا الشعر ينشد من قبل املنشدين أصحاب األصوات احلسنة؛ وهلذا استقر هذا الشعر                -
نت صغرياً أمسع السيد حسني هاشم رمحة اهللا عليه ينشد هذا الشعر؛            يف أعماقنا وعشناه بوجداناتنا؛ ك    

 : يف قباءواإلنشاد يف املدينة املنورة رديف للشعر، أومل يستقبل األنصار رسول اهلدى 
مــــن ثنــــيات الــــوداع

. 

ــنا  ــبدر عليــ ــع الــ طلــ
. 

مــــــا دعــــــا هللا داع
. 

ــنا    ــكر عليـ ــب الشـ وجـ
. 

 

 والنابغة عندما جاء يف العصر اجلاهلي ليسمع األوس واخلزرج شعره، عندما وجدوا أن هناك               -
إقواء يف شعره مل يرتضوا أن يقولوا له ذلك صراحة، بل أنشدوا شعر النابغة، وعندما أنشدوا ذلك                   

 وخرج النابغة من املدينة وامسه ميأل جزيرة العرب صيتاً؛ وذا يعترب الشعر             الشعر ظهر اإلقواء يف شعره    
 .رديفاً لإلنشاد يف املدينة املنورة

 وهو العارف اخلبري، وأنا أعد نفسي طالباً مريداً عند          - وإذا كان األستاذ حممد هاشم رشيد        -
ي ساهم يف إثراء احلركة الشعرية       قد حتدث عن الشاعر الصرييف األديب، الَّذ       -هذه النخبة املتميزة    

 صاحب نكتة   - أيضاً   -إن الشاعر الصرييف    :  واألدبية يف املدينة املنورة؛ فإنه ال يفوتين هنا أن أقول          
طريفة تتجلى يف شعره االجتماعي؛ ولعلي قرأت له قصيدة يف ديوانه يتحدث فيها عن سيارته؛ وهذه                 

اب الشعر االجتماعي؛ قصيدته عن املدينة املنورة تتحدث        القصيدة من الشعر الَّذي ميكن أن ندرجه يف ب        
عن نفسها، قصيدة تربز لنا الشاعر الصرييف، وتلك الثقافة الدينية اليت تلقاها يف املسجد النبوي                  

 .الشريف
 وال غرو أن يكون الناس طلبة علم يف ذلك املسجد؛ مث خيرجون إىل منتديات األدب فيقولون                 -

وعندما اعترض عليه خليفة رسول اهللا      .  حسان بن ثابت يف مسجد رسول اهللا        الشعر؛ أمل يقل الشعر     
لقد قلت الشعر يف هذا املسجد وفيه من هو خري           :  قال له حسان  )  رضي اهللا عنه  (عمر بن اخلطاب    

الشعر اهلادف الكلمة الطيبة ال تنفصل عن معطيات فكرنا اإلسالمي          .  منك، يعين بذلك رسول اهللا      
 . فنحن نرحب اليوم برائد متواضع هو األستاذ حسن الصرييفوالعريب، وهلذا

أرجو من األستاذ الصرييف أن حيدثنا      :   ال أريد اإلكثار عليكم، ولكنين أصر على مسألة واحدة         -
  اللَّذان  عن رفاق دربه عن رفاق مسريته، عن حممد عامل األفغاين، وأمحد رضا حوحو، هذان الرائدان               



 نشأة فن القصة يف بالدنا؛ أيضاً أريد أن أمسع منه عن ماجد احلسيين، وأن                كان هلما فضل الريادة يف    
 هذه رموز مضيئة نشأت يف بلد رسول اهللا          ..  ، هذه أمساء  ...أمسع منه عن حممد العامر الرميح      
 ضياؤها إىل العاملني اإلسالمي والعريب، والفضل يف ذلك         - أيضاً   -وأضاءت يف جزيرة العرب وخرج      

 .ك املسجد وتلك الروضة؛ وذلك الضريح املبارك الَّذي يضيء بأنوار املصطفى يعود إىل ذل
 اليوم حنن نعيش هذا العبق التارخيي، ونعيش هذه النفحات اليت يقف اإلنسان مبهوراً أمامها؛               -

إننا نقف عاجزين صامتني أمام تلك األنوار؛ وما أروع ذلك النور وما أمجل ذلك الضياء، وأهالً بك يا                  
عر طيبة، ويا ذلك الرائد الَّذي أصفه بأنه رائد متواضع، وأقول ما أكثر الَّذين رفعهم تواضعهم؛                  شا
 . وعلى آله وصحبه وسلم.. ى اهللا على سيدنا وموالنا حممدوصلَّ

 

  ))كلمة اللواء حممد �يازي(( 
 :مث حتدث اللواء حممد نيازي مراد مشاركاً يف تلك املناسبة بالكلمة التالية

 ..م اهللا الرمحن الرحيم بس-
احلقيقة أود أن أتكلم عن حياة      ..  والصالة والسالم على نبينا حممد      ..   احلمد هللا رب العاملني    -

شاعرنا وأديبنا األستاذ حسن صرييف، ويشرفين أن أتكلم إنه ملن دواعي سروري واغتباطي أن يكون يل                
لشاعر حسن صرييف، الَّذي أستميحه عذراً      شرف إلقاء كلمة موجزة عن شاعرنا وأديبنا األخ الصديق ا         

ألنين مل أكن ضليعاً يف علم النحو وال قواعده؛ ولكن أشعر باالعتزاز             ..  وأستميحكم إذا حلنت لغوياً   
والفخر ألين أتكلم أمام هذه النخبة املباركة من رجال الفكر واألدب والشعر، ليستمعوا إىل ما أستطيع                

تفى به؛ كما أجد لزاماً علي تقدمي الشكر واالمتنان لصاحب الدعوة           قوله عن حياة أديبنا وشاعرنا احمل     
الشيخ عبد املقصود خوجه؛ الَّذي أحب أهل العلم فأحبوه وجعل هذه األمسيات تكرمياً هلم، ملا قدموه                

 .ويقدمونه من أدب وشعر، ينهل منه جيل احلاضر وأجياله القادمة تذكرهم وختلد ذكراهم
يطيب يل أن أذكر ترمجة موجزة عن حياة األديب والشاعر الشيخ حسن            :  ام أيها السادة الكر   -

 .، ملؤلفه األستاذ أمحد أمني مرشد"طيبة وذكريات األحبة"مصطفى صرييف من كتاب 
 ولد الشيخ حسن مصطفى بن صادق الصرييف باملدينة املنورة، يف ليلة مثان من شهر رمضان                 -

اء املدينة املنورة املتميز بشعر صادق، يعرب عما حوله          هـ، وهو شاعر من شعر    ١٣٣٦املبارك عام   
بأسلوب شيق وسهل الوصول واحلفظ عند السماع له؛ بدأت حياته األدبية قبل البلوغ، واستفاد                
وتتلمذ على الشاعر املدين عمر بري والشاعر حممود شويل، كان لدعم السيدين علي وعثمان حافظ                

 يف نشر   - أيضاً   -دينة املنورة بعد صدورها؛ ولة املنهل دور        دور يف نشر نتاجه األول يف جريدة امل       
 : ولدت أوىل قصائده اليت كان مطلعها١٣٥٨إبداعات الصرييف ومساجالته الشعرية؛ يف عام 



ــيا   ــتباح دمائ ــيف اس ــفا ك ــوا أس ف
. 

حــدا حــادي التشــتيت بــيين وبيــنهم 
. 

ــابيا    ــبعض حس ــوماً ب ــته ي إذا قس
                                                            . 

ــدر  ــة   أمل ي ــون غص ــوت أه أن امل
. 

 

 النفوس، لعدم اعتماده على الفصحى وحماوالته         وميتاز الصرييف بشعر اجتماعي حمبب إىل       -
إدخال الكلمات العامية، اليت تعترب مفتاحاً لفتح اآلذان اليت أغلقت وتعطلت طبالا عن االهتزاز، إالَّ                
عند مساعها ملا ألفته واعتادت عليه؛ فال تزال كلمات الصرييف اليت تغنت بالفاغية زهرة شجرة احلناء                 

 :رياتمرسومة يف أرشيف الذك
ــيلة   ــر اخلمـ ــرت زهـ عطـ

. 

ــيلة   ــا مجـ ــية يـ ــا فاغـ يـ
. 

مخســــني قــــيلة ولــــيلة
. 

أبغـــي أقـــيل يف ظلـــك   
. 

 

 : وال تزال كلمات هذه األغنية اجلميلة على كل لسان-
ــوا  ــيبوين وراحــ ســ

. 

ســافروا ومــا ودعــوا   
. 

ــراحه  ــوي جبــ أنكــ
. 

ســــيبوين للــــنوى  
. 

 

 : ويف وصفه للشيشة-
مــين القــوام برعشــة اخلجــالن   

. 

قــبلت مبســمهما فهــز زفريهــا    
. 

نمـــن عطـــر كلكـــتا وباكســـتا
                                                            . 

ــه     ــاح أرجي ــيب ص ــت بالط وتنفس
. 

 

 : أما السيارة فلها يف حياة الصرييف شعر حمب ومعاتب، مث كاره هلا حيث يقول-
ــن  ــرات مـ ــا كفـ ــنائمنيهلـ  الـ

. 

وعــــندي ســــيارة إمنــــا   
. 

وخيدشـــها الـــورد والـــيامسني  
                                                            . 

ــها  ــريح إن مســ ــزقها الــ ميــ
. 

ــني  ــية وأربعــ ــوديل مثانــ مــ
. 

علـــى أـــا يف خـــريف الصـــبا 
. 

ــنني  ــاين سـ ــيت يف مثـ ــا لقـ ومـ
. 

ــا     ــناء احلف ــن ع ــتكت م ــا اش ومل
. 

ــركبني  ــدي اهللا إذ تـ ــت امحـ وقلـ
. 

ــأا  ــيها وخســ ــت علــ تفَلْــ
. 

 

تغور عيناه  "  اللي يف قلبه على لسانه    "  : فهو صادق واضح صريح يف شعره، وينطبق عليه املثل         -
شعراً أو يطلع على كتاب خالل يومه، ويغضب لسانه عليه إن مل حيركه حبروف كلمات                 إن مل يقرأ    

الشعر، وخيذله جسده بأطرافه إن مل تتحرك واصفة ملا يقول؛ فهو رجل مثقف اطلع خالل حياته على                  
؛ خصصت دولة   ١٣٨٠آالف الكتب، فكان إنتاج آالف القصائد الطويلة منها والقصرية يف عام              

اإلسالم وحدة عاملية عن الشاعر حممد إقبال         "  :ئزة كربى ألحد املواضيع الثالثة     الباكستان جا 



وشارك الشاعر الصرييف بقصيدة عن اإلسالم وحدة عاملية، ونال ذه القصيدة اجلائزة              "  الباكستان
 :األوىل؛ يقول يف قصيدته

ــم  ــرباس يف الظلـ ــة اهللا كالنـ هدايـ
. 

ــور  ــرم  ن ــحراء واحل ــق يف الص  تأل
. 

ــم   ــبح لألم ــوء الص ــبلج ض ــىت ت ح
                                                            . 

ــعته     ــيا أش ــل يف الدن ــا زال يرس م
. 

 

دموع "  : يشارك بشعره يف كل حدث على املستوى الداخلي واخلارجي، فقد وصف يف ديوانه             -
دولة مصر وحرب بورسعيد، ووصف اجلزائر ومعاناة شعبها لالستعمار، ووصف حريقاً مبكة،            "  وكربياء

 .، فلم يترك شاردة وال واردة من األحداث إالَّ حكاها شعراً..وحتدث عن فلسطني وشعبها
" شعراء من أرض عبقر   "  : كتب عنه الدكتور حممد عيد اخلطراوي يف اجلزء األول من كتاب            -

النادي ...  فأورد بعضاً من شعره لالجتماع الوجداين؛ وهو من أوائل املؤسسني ألسرة الوادي املبارك             
س له يف   األديب حالياً؛ والشيخ حسن صرييف مؤسس نادي أحد باملدينة املنورة يف اخلمسينات، وأول رئي             

 .؛ وله دور هام يف مجعية الثقافة والفنون يف املدينة١٣٦٥عام 
 

 : حياته العلمية والوظيفية-
 . التحق مبدرسة العلوم الشرعية، مث املدرسة االبتدائية-١
 . انتقل إىل املسجد النبوي وطلب العلم فيه-٢
 . عمل صائغاً وجواهرجياً-٣
حممد عامل أفغاين، وأمحد    :  اعة هواة التمثيل، ومنهم   واشترك يف مج  .   أسس نادي أحد الرياضي    -٤

 .رضا حوحو
: ، واألساتذة األدباء والشعراء   - رمحه اهللا    - ساهم مع األديب الشاعر عبد العزيز الربيع          -٥

حممد هاشم رشيد، وعبد الرحيم أيب بكر، وحممد عيد خطراوي، وعبد الرمحن الشبل، وعبد               
 .ة يف تأسيس أسرة الوادي املبارك، وانتخب أميناً هلاالسالم هاشم حافظ، وعبد الرمحن رف

 . عضو مؤسس يف النادي األديب-٦
 ".رمحه اهللا" وانتخب نائباً للرئيس عبد العزيز الربيع -٧
 . عضو الس اإلداري باملدينة املنورة لعدد من الدورات-٨
 .اعة اشتغل بالتحرير يف جريدة املدينة، حمرراً باب ساعة مع جملة اإلذ-٩
 . بدأ احلياة الوظيفية مفتشاً يف إدارة احلج-١٠
 مث بدأ عمله يف األمن العام شرطة املدينة املنورة كاتب ضبط ومدقق حسابات، ومدعياً                 -١١

 .عاماً



 كانت املعرفة والزمالة بيين وبينه يف شرطة املدينة املنورة عندما كنت مديراً هلا، إذ كان ال زال                   -
 . األخ والصديق والزميل، فال أنسى له فضل النصح واإلرشاديعمل ا آنذاك؛ فنعم

 . حالياً مندوب الس اإلداري يف أمانة املدينة املنورة-١٢
 

-    أيها السادة الفضالء     -أشكركم  :   عليه بالصحة ويزيده عطاء؛ مث يف اخلتام        أسأل اهللا أن مين - 
 ثانية على هذه األمسية      داعي مرةً على حضوركم ومشاركتكم هذه املناسبة السعيدة، وأشكر ال         

اجلميلة، اليت جيتمع فيها أدباؤنا وشعراؤنا لتكرمي رجل من رجال األدب والشعر يف هذه البالد الزاهرة،              
والَّذي ولد يف طيبة الطيبة ويف شهر مبارك، جعله اهللا ابناً باراً صاحلاً ألنه ولد يف بلدة مباركة ويف شهر                    

ادق، ولكل شخص من امسه نصيب، وهللا العزة ولرسوله واملؤمنني؛           مبارك، وامسه حسن مصطفى ص    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 - رئيس النادي األديب الثقايف جبدة       -مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين          

 :فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وأصلي وأسلم على خريتك من     ..   كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك        أمحدك ريب  -

 :وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ وبعد.. خلقك سيدنا حممد
 كرب علي أالَّ أقول كلمة يف صديقي العزيز وأنا أحضر يوم تكرميه، ولن أسلك الطريق الَّذي                  -

دة ومنفرجة إن صح هذا التعبري، فقد       سلكه املتحدثون قبلي واخلطباء، ولكنين سأحتدث من زوايا حا         
 :- أو أقول -مجعنا زمان مبناسبة الزمان نقول 

وجــاء زمــان بــنا يلعــب   
. 

ــه   ــنا بـ ــان لعبـ ــر زمـ ومـ
. 

 

 األستاذ..   فقد عشت يف الفترة األوىل من حيايت يف املدينة املنورة مع هؤالء الصحب الكرام               -
األستاذ حممد هاشم رشيد؛    )  اهللا يرمحه (األستاذ حممد عامر رميح     )  رمحه اهللا (الصرييف، األستاذ الربيع    

وكنا نلتقي أياماً كثرية ونذهب إىل قهوة الطوال يف عدوة سائرين على األقدام، جنلس على كراسي                  
يت السيول عند سفح جبل     الشريط ونقرأ الشعر، ونتداول األحاديث؛ وكنا نقيل حينما تأيت األمطار وتأ          

أحد أو يف احلقول، وغري هذه األماكن اجلميلة الرائعة يف ذلك العهد؛ وكنا نأخذ معنا أدوات تسليتنا؛                 
وعرفت صديقي األستاذ حسن صرييف عن كثب مع اإلخوة الكرام اآلخرين وهو ينظم الشعر، وكنت               



ته ألنين مل أجد يف نفسي ما أبلغ به هذا الفن           أتأثر به وأتأثر باألستاذ الرشيد يف نظم الشعر، ولكنين ترك         
 .العايل الراقي

لعل يف مناسبة من املناسبات كان األستاذ الدكتور مصطفى ناصف مع             :   األستاذ الصرييف  -
              وإذا  األستاذ الدكتور محادي صمود يف جدة يف بعض التكرمي، وكانا يتحدثان عن األدب وعن املتنيب ،

 فهذا وجه فقر؛ مبعىن أن األدب ال         دعنا من املتنيب  :  حلمادي صمود باألستاذ مصطفى ناصف يقول     
يوصل إىل الغىن أو ال يرفع من قيمة صاحبه إىل القيمة املعنوية؛ ولذلك فالصديق األستاذ الصرييف نظم                  
الشعر مث انصرف عن األدب وحتول عنه ليعمل حمامياً، مث عمل وكيالً عن بعض أهل العقارات                    

 .واألموال
حياة صديقي شيء من الفوضى وإن كانت الفوضى تكون مالزمة لكثري من األدباء؛                ويف   -

فلذلك مل يركز الصديق الصرييف على األدب وعلى الشعر يف حياته احلافلة الطويلة، ولكن كان يأخذ                 
الشعر كوسيلة للتسلية أحياناً وكجمال على اعتبار أن الشعر متنفس، ويف الواقع أن صاحبنا شاعر                 

 يف  -وكان يشاركنا   ..  انشغل عن الشعر بالرياضة وبالكرة وبالوظيفة وباحملاماة، وبأعمال شىت        ولكنه  
؛ ١٣٧٩هـ؛ مث يف الرائد يف عام       ١٣٧٧ يف جريدة األضواء حينما أنشأناها يف عام          -ذلك العهد   

وكان األستاذ الصرييف من أوىف الناس ومن أخلصهم؛ ومن أحب الناس ألصدقائه، ومن له صلة به                  
 .يسأل ويفتش؛ ولكن حينما أدركه الكرب وجب علينا أن نسأل عنه

 وقد احتفينا به يف النادي األديب يف العام املاضي، وال أريد أن أطيل فاحلديث عن الذكريات                  -
حيتاج إىل تسجيل وحيتاج إىل تركيز، وحيتاج إىل ضبط؛ واالرجتال ال يوصل إىل ما أريد أن أقوله؛ وال                   

 -ناسبة إالَّ أن أشكر صديقي الكرمي األستاذ عبد املقصود على احتفائه ذا الرجل               يسعين يف هذه امل   
 األستاذ حسن صرييف، كما احتفى بغريه وسيحتفي بآخرين؛ شاكراً له هذا             -الَّذي يستحق التقدير    

نسى؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالفضل الَّذي ال ي . 
 

 ) )قصيدة األستاذ حييى السماوي(( 
 يساهم ا يف االحتفاء     -مث ألقى الشاعر العراقي املعروف األستاذ حيىي السماوي قصيدة          

 : فقال-باألستاذ حسن صرييف 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-

 

وعلى أهله  ..   بعد أفضل الصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني حممد الصادق األمني            -
 ..حبةالسالم عليكم أيها األ.. وصحبه أمجعني



كيف وجدت  :   أول أمس سألين صديقي وأستاذي الشاعر العراقي الكبري بلندي احليدري           -
أما البحر األمحر فهو ذلك األنيس العاشق، الَّذي ارمتى على          :  جدة وماذا تقصد بالبحار الثالث؟ قلت     

 .قدمي جدة احلافيتني ليغسلهما، وأما األخضر فبحر اخلوجه؛ وأما األسود فحزين أنا
ال أعرف ذلك؟ ولكين    ..   إن كانت القصيدة حتمل ترحيباً أو حباً       - أيها األحبة    - أعرف    ال -

كتبتها وأنا مقتنع بأنين حاولت أن أكون قدر املستطاع نقياً كالسيف حلظة جترده، فقد أحببتكم                  
 :وأحببت أن أساهم قدر استطاعيت املتواضعة

أيكـــون قـــبل لقائـــنا الـــتوديع؟
. 

ــروع    ــنه ش ــان م ــرحيل وح أزف ال
. 

أطـــوي فصـــوالً كلـــهن ربـــيع
                                                            . 

ــنين    ــيميت وأظـ ــأطوي خـ إين سـ
. 

ــبوع ــق حـــويل الينـ ــنا تدفـ وهـ
. 

ذيـاح نواف ـرف الصب ـا ع ـهن  اـأنا ه  
. 

ــيع   ــان رض ــع األم ــب م ــيت وش ب
. 

ــرد    ــول تش ــد ط ــوطن بع ــنا ت وه
. 

ــروع  ــرور م ــرف الس ــوك واغت بالش
. 

وهـــنا تـــنعم بالـــدمقس خمـــرج 
. 

ــوع   ــرحيل رج ــد ال ــن بع ــز م ويع
                                             .                

ــريقين    ــوف ي ــدرب س ــأن ال أدري ب
. 

ــيع   ــريب يض ــبح الق ــيجف والص س
. 

ــوليت  ــني كهــ أدري وأدري أنَّ طــ
. 

ــزوع   ــريق ج ــا ط ــين ي ــب م والقل
. 

ــئة   ــموس بطيـ ــن الشـ أدري ولكـ
. 

ــوع   ــوى موج ــي فاهل ــفتاي كأس ش
. 

ــت     ــقني وأمثل ــاين العاش ــت أم ثكل
. 

ضـــوءاً وليلـــى مقلـــيت دمـــوع
                                                            . 

ــل ل  ــك ــه ـ ــكن هدب ــياله تس ه ل
. 

ــوع   ــؤاد خض ــين الف ــه م ــه لَ وج
. 

ــيت   ــيل حــط مبقل ــاألمس نصــف الل ب
. 

عــذب املقــبل كالــنعاس وديــع   
. 

ــا   ــان اللم ــرس ري ــثوب الع ــرف ك ت
. 

ــجوع  ــوه مس ــيف فخط ــص الرص رق
. 

نغــم خطــاه علــى الــدروب إذا مشــى 
. 

ــوع   ــريد مش ــا ش ــنك ي ــت أني قال
                                                            . 

ــائع؟    ــتديت لض ــيف اه ــألتها ك فس
. 

ــع  ــبدع وبديـ ــى مـ ــا وليلـ فأنـ
. 

ــئها    ــن دف ــالءة م ــي م ــت عل ورم
. 

ــيع  ــنه من ــت ع ــتواك وأن ــيف اح ك
. 

قالــت عــرفتك واملشــيب علــى نــوى 
. 

زبــد الســنني مبفرقــي موجــوع   
. 

ــا    ــة إمن ــا أنيس ــيباً ي ــان ش ــا ك م
. 

ــزيع   ــناي ه ــا م ــبحاً ي ــري ص ويص
                                                            . 

ــة    ــبح فض ــيخ يص ــني يش ــرب ح الك
. 

ــبوع   ــائدي مط ــوى كقص ــا يف اهل أن
. 

ــيعيت    ــك طب ــزويق تل ــن الت ال أحس
. 

حتـــبو وال حلمـــي إلـــيه رجـــوع
. 

ــاد    ــرب وس ــيالي ق ــت ال ل يتوض
. 

ــروع  ــبة وفـ ــذر حمـ ــبع وجـ نـ
. 

فأتــيت مجعكــم احلكــي ويل بــه    
. 



ــيع   ــان رج ــيد إىل اللس ــإذا القص ف
                    .                                         

ــيفه   ــرمي وضـ ــوالً بالكـ وأردت قـ
. 

فكــبا أمــام ســطوره املوضــوع   
. 

يــا شــعر مــا ســر احلــروف تعثــرت 
. 

ـ    ريعومضــى فغــادر مسطــه التصـ
. 

ــه   ــل عروض ــي ك ــض القصــيد عل نف
. 

ــليع   ــيه ض ــو ف ــتب وه ــود يك باجل
. 

باحلــرب نكــتب شــعرنا وصــفينا    
. 

وت ربــوعبــدل القصــيد مــن الســك
                                                            . 

عــذراً إذا صــمت القصــيد وأفصــحت 
. 

ــي صــدى صــميت ل ــرجيعـــنطق ه ت
. 

ــرمي    ــا ك ــراخ ي ــميت ص ــاص  وإمن
. 

ــوع   ــريق خش ــبل الط ــوقين ق ويس
. 

ــوقاً   ــغري تش ــل أص ــئت أمح ــد ج ق
. 

ــاً ــوع  كفّ ــىت املفج ــافحها الف  يص
. 

ــن   ــاً م ــا قادم ــد يلي ــبة م  أرض طي
. 

بتـــراب طيـــبة واملـــزار ولـــوع
                                                            . 

ــين   ــك إن ــراب درب ــي ت ــض عل وانف
. 

ــ ــوع  قل ــوم قل ــن اهلم ــيه م باً عل
. 

ــإنَّ يل  ــو رجعــت ف ــفيعي ل واخــرب ش
. 

ــفيع   ــالل ش ــدرب الض ــتل وال للق
. 

ــنا    ــوئام وبعض ــفيعي لل ــا ش ــن ي م
. 

فـــوق املصـــلي ســـيفه مـــرفوع
. 

ــنا     ــى وإمام ــفيعي للتق ــا ش ــن ي م
. 

ــوع    ــنا مقط ــد يوم ــن غ ــنا وع ع
                                                           .  

ــنا    ــياة وأمس ــفيعي للح ــا ش ــن ي م
. 

باســم العقــيدة تشــتري وتبــيع   
. 

مــن يــا شــفيعي والسياســة أصــبحت 
. 

ــوع    ــذاب وج ــوط الع ــنا س وأمام
. 

ــورنا   ــف ظه ــناقوس خل ــيف وال الس
. 

وشــهيدة حتــت القــباب مجــوع   
. 

كــبت املــآذن فالقــباب شــهيدة    
. 

ــريع    ــني ي ــاء ح ــريق امل ــي ح يطف
                                                            . 

ــذي    ــا الَّ ــريق فم ــئ احل ــاء ينطف بامل
. 

ـ صــمم ل  ه دون الســـماع دروعــ
. 

ــوتنا    ــع ص ــتبكي فيلس ــي ونس نبك
. 

ــذوع ــنافق وجــ ــربية ومــ عــ
. 

ــياله   ــرم أفـ ــوم أشـ ــل يـ يف كـ
. 

وأمـــام نـــدي أرنـــب مفـــزوع
. 

ــى أهلــي وجــاري وإخــويت  ــيس عل ت
. 

ــروع    ــدوه مص ــبل ع ــعب ق فالش
                                                            . 

ــومه    ــيد قـ ــريع إذا تسـ إن الصـ
. 

مبـــياه أكـــواب النهـــى مـــنقوع
. 

    ــوب ــالة وث ــنا الص ــؤم ب ــد ي هوغ
. 

ــروع  ــة وفـ ــوم بدعـ ــل يـ وبكـ
. 

يف كـــل يـــوم تســـتجد فريضـــة 
. 

ــزيع  ــنهار هـ ــإذا الـ ــراقنا فـ بعـ
. 

ــجد  ا  ــبة مس ــت ق ــم حت ــر حيك لدي
. 

ديـــنارنا واملـــوبقات ضـــروع  
                                                            . 

ــنا   ــيد ودين ــارون الرش ــر ه ــن عص م
. 

زق فمـــن مثـــل يكـــون ركـــوع
. 

مــن عصــر هــارون الرشــيد وكــوزنا 
. 



ــيع  ــه ووضـ ــدو بـ ــتك حيـ متهـ
. 

مــن عصــر هــارون الرشــيد ومــوطين 
. 

لــــوعة وجــــدارنا خملــــوعخم
. 

ــنا   ــيد وباب ــارون الرش ــر ه ــن عص م
. 

ــبوع  ــنا ينــ ــا حلقولــ فكأــ
                                                            . 

ا هــذي احلــرائق تزدهــيمــا حنــن مــ 
. 

ــنوع ــرد ممـ ــنه ومشـ وعلـــى ابـ
. 

فــتح الفــرات لطــارئني ضــفافه    
. 

ــطوع    ــالل س ــيف الض ــيله س وبل
. 

قصــور مجــيعها بصــباحه  عــتم ال 
. 

ه بصــومال اجلــياع جنــيع  ـــول
. 

ــق    ــرات معل ــل الف ــى خن ــي عل رأس
. 

ــيع   ــول رض ــع الوح ــرب ويرتض ص
      .                                                       

وهــناك أخــيت يســتبيح عفافهــا    
. 

لــيل قصــارى جهــده التشــييع   
. 

ــبحها    ــيع ص ــراييفو وش ــت س ذحب
. 

 فإنــه املســموع غــري الرصــاص 
. 

ــامع  ــامل التتـــري لـــيس بسـ العـ
. 

فـــيها البـــنادق معـــزف ومذيـــع
. 

ــيت    ــات ال ــرنا يف اإلذاع ــد انتص لق
. 

ا التصـــفيق والتلمـــيع مـــيدا
                                                            . 

ــيت    ــات ال ــرنا يف اخلطاب ــد انتص وق
. 

فتنفســت عــبق اخلمــور ربــوع   
. 

ــد   ــوى  لق ــاكني اهل ــرنا يف دك انتص
. 

ــوع  ــتواه هج ــا اح ــريداً م ــذر ش فاع
. 

ــد خــان الشــرود قصــيديت  ــذراً فق ع
. 

ــيع  ــرات مض ــى الف ــل عل ــىت يط فم
. 

ــل الــبحور عــربا بقصــائدي     ك
. 

ــلوع  ــا محلـــت ضـ ــا ممـ أوتادهـ
                                                            . 

ي خيمة ـن جفون ـة م ـن طيب ـا ب ـلك ي  
. 

 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))قصيدة الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 :مث ألقى شاعر طيبة الشيخ ضياء الدين الصابوين القصيدة التالية

ــراب   ــقني شـ ــرامكم للعاشـ وغـ
. 

ــباب     ــتم األح ــبة أن ــل طي ــا أه ي
. 

ومجــــيع زوار املديــــنة طابــــوا
                                                            . 

ــثكم  ــائلكم ورق حديـ ــت مشـ طابـ
. 

ومــىن الـــروح أن تـــنال رضـــاه 
. 

ــواه   ــرام إالَّ هـ ــيب الغـ ــل قلـ مـ
. 

ــوا   ــيها وتاه ــاق ف ــىن العش ــم تغ ك
. 

ــؤادي    ــراح فـ ــبة مـ ــا طيـ إـ
. 

أتـــراين عهـــد الصـــفا أنســـاه؟
. 

كـــيف أنســـى أيامـــنا يف قـــباء 
. 

ــين رواه   ــناد عـ ــحيح اإلسـ وصـ
                                                            . 

ــثاً    ــحى حدي ــوب أض ــبها يف القل ح
. 



ــاه؟     ــن رب ــلع وأي ــين س ــن م أي
. 

ــوايل     ــن الع ــربان أي ــين ق ــن م أي
. 

ــواه     ــار ج ــرت ث ــا ذك ــإذا م ف
. 

ــا  ــد  م ــب وق ــيب يف القل ــنا والوج ل
. 

ــواه ــراء رف هــــ ِء الزهــــ
. 

وفـــؤادي كلمـــا عللـــوه بلقـــا 
. 

أي حســـن يشـــع مـــن مغـــناه؟
                                         .                    

ــال    ــى وأي مجـ ــحر أحلـ أي سـ
. 

ــداه  ــي فـ ــاملني روحـ ــة للعـ رمحـ
. 

ــيب    ــل نـ ــة أجـ ــل يف طابـ حـ
. 

مســـجد أســـس احلبـــيب بـــناه
. 

ــيها    ــنيب وفـ ــر الـ ــباء بئـ يف قـ
. 

ــبها أواه  ــن يف حــــ حســــ
. 

ــنها     ــرب م ــواد والق ــعدوا بالس س
. 

ــاه  ــلء هلـ ــنني مـ ــيذوب احلـ فـ
                                                            . 

ــتغىن  ــها يــ ــاعر يف رياضــ شــ
. 

عبقـــري اإليقـــاع مـــا أشـــجاه
. 

طاملـــا أســـكر الـــرياض بلحـــن 
. 

ــاج  ــم هـ ــناهوكـ ــجى مبـ الشـ
. 

ــيه  ــياله ومعانــ ــبدع يف خــ مــ
. 

ــواه  ــنني يف جنــ ــنا احلــ وملســ
. 

ــباً   ــاعراً وأديـ ــدناه شـ ــد عهـ قـ
. 

ــيب  ــبة وطـ ــرى طيـ ــراهلثـ  ثـ
                                                            . 

ــياً   ــاً ووفـ ــرفناه خملصـ ــد عـ قـ
. 

ــواه   ــم يه ــباب ك ــدن الش ــو خ فه
. 

ــن  ــال يف كـــل فـ وحيـــب اجلمـ
. 

ــاه   ــا أمسـ ــنون مـ ــيد الفـ وجيـ
. 

صـــرييف يـــدري مـــواطن نقـــد 
. 

ــاه ــلوع لظـ ــيوري بـــني الضـ لـ
. 

ــنفس   ــف بال ــبوب يعص ــنني املش واحل
. 

ــكناه  ــبه ســ ــواها يف قلــ وهــ
                                                            . 

ــواها    ــبها وهــ ــتغىن حبــ يــ
. 

ــناه   ــم س ــود ع ــور الوج ــيث ن ح
. 

ــه    ــام يف روض ط ــال يل املق ــم ح ك
. 

طـــيب املكـــرمات جـــم نـــداه
. 

ــل    ــاحب فض ــود ص ــبد املقص إن ع
. 

ــذاه  ــن شـ ــنفحة مـ ــوين بـ عللـ
. 

ــيب     ــاً بقل ــرام رفق ــيل الغ ــا أُه ي
. 

ــداه مــن شــذى الــورد جــال فــيه ن
                                                            . 

ــهى   ــؤاد وأش ــى الف ــدى عل ــي أن ه
. 

ــياه    ــج ض ــي وه ــا أخ ــاقين ي ش
. 

علـــالين بلحظـــة مـــن وصـــال 
. 

ــراه  ــت يف ذكـ ــد مثلـ ــا قـ طاملـ
. 

ــاً     ــفاء دهاق ــأس الص ــقياين ك واس
. 

ــواله  ــثاريت لـ ــا فاضـــت قيـ ومـ
. 

ــب     ــيت باحل ــا تغن ــواله م ــا ل أن
. 

ــاه    ــض آس ــبوب بع ــنني املش واحل
                                          .                   

يف فــؤادي اللهــيف نــار تلظــى    
. 

فالســـعيد الســـعيد مـــن يهـــواه
. 

ه فـــيهـفاعـــذر العاشـــق املـــول 
. 

مـــا تغـــىن الوجـــود يف ذكـــراه
. 

صـــلِّ ريب علـــى حبيـــبك طـــه 
. 

 



  ))أبيات شعرية للشاعر حممد سعيد بابصيل(( 
مث ألقى األستاذ عدنان صعيدي عدة أبيات شعرية من نظم الشاعر األستاذ حممد سعيد عبد               

 : حسن صرييف واألبيات هيالرمحن بابصيل، تعبرياً عن مشاعر احلب جتاه األستاذ
ــرجال    ــيه ال ــل ف ــد ق ــال ق يف جم

. 

أجديــــد يقــــال أو ال يقــــال 
. 

الشــعر وحــويل أئمــة ال تطــال   
                                          .                   

هـــل ملثلـــي أن يرتقـــي ســـاحة 
. 

ــال   ــنه اـ ــل مـ ــارزاً ال ميـ بـ
. 

ــنا   ــناك فيـ ــد رأيـ ــئاً أن قـ فهنيـ
. 

ــيال    ــه األج ــادت ب ــباً س ــا حبي ي
. 

ــب     ــنا حب ــئت في ــا ش ــتحدث م ف
. 

ــرحال  ــد الـ ــاحه تشـ ــإىل سـ فـ
. 

ــوايف   ــد القـ ــيد نقـ ــرييف جيـ صـ
. 

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ حسن صرييف(( 
 :ت الكلمة للمحتفى به األديب والشاعر األستاذ حسن مصطفى صرييف فقالمث أعطي

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
.. وصلى اهللا على عبده ونبيه سيدنا وموالنا حممد       ..   احلمد هللا الَّذي علم اإلنسان ما مل يعلم        -

 ..وعلى آله وسلم
ا تفي الشيخ عبد املقصود      إنين اآلن ال أجد الكلمات اليت ميكن أن ترضيين وتقنعين، بأ             -

 .وتفيكم حقكم من الشكر والتقدير؛ فأنا أعجز من أن أجد هذه الكلمات
 

 يف هذا التكرمي املبارك كنت أحس بغصة مضى عليها ما يقرب من األربعني عاماً، ألين الليلة                  -
 سنة تقريباً   أخذت جرعة املاء اليت دفعت تلك الغصة وأزالتها؛ قدر اهللا وساعدين احلظ قبل أربعني               

   لغت بأنين الناجح أو الفائز، وهنا يف جدة وزعوا رقاع الدعوة لتكرميي،              وفزت مبسابقة دولية، وب
األستاذ حممد  :  ومع الصديق العزيز واألخ الويف    )  رمحه اهللا (وتشاورت مع صديقي السيد علي حافظ       

بناء بلدي ولو يف مقهى ومل      هاشم رشيد؛ فاعتذرت عن قبول الدعوة، كنت أمتىن أن يكون التكرمي من أ            
ولعلها ..  أجد ذلك التكرمي؛ وقد كان فوزي على مستوى العامل العريب، وكانت هذه الغصة تالزمين              

 .اليوم أخذت جرعة املاء اليت دفعت تلك الغصة، اليت كانت تالزمين طوال هذه املدة
 

) سبحانه وتعاىل (اهللا   أكرر شكري وجزيل امتناين ملضيفنا الشيخ عبد املقصود خوجه؛ وأسأل            -
أن ميده بالعون ليكرر مثل هذه اللقاءات ويتحمل مشقتها، وأشكر إخواين الَّذين تكلموا عين واحداً                



األستاذ حممد هاشم رشيد، واالبن البار عاصم محدان الَّذي طلب مين أن أمسعكم قصيديت عن               ..  واحداً
 .املدينة املنورة

وصديقي حممد هاشم رشيد، نقفز من هضبة إىل هضبة يف           أنا أذكر أنين يف يوم كنت مع أخي          -
عن مصر  )  رمحه اهللا (جبل السلع، ونشرف على ميدان معركة اخلندق؛ ومسعنا قصيدة حافظ إبراهيم             

تتحدث عن نفسها، ويف ذلك الوقت كنا نسمى من املخضرمني الَّذين رافقوا الشعراء القدامى،                 
إن املدينة أحق مبثل هذه القصيدة؛      :  األيام، أذكر أنين قلت له    وعاصروا الشعراء احملدثني بالنسبة لتلك      

ال تزيد عن كوا معارضات     )  رمحه اهللا (وكان نظام املعارضة موجوداً، فكل القصائد اليت قاهلا شوقي           
، وأيضا نفس قصيدة حافظ إبراهيم هي معارضة لقصيدة غريها،          ..لقصائد من أمثال ج الربدة، وغريها     

 :قلت فيها" أجماد املدينة" :فنظمت قصيديت
كــيف شــع اهلــدى علــى كــل جنــد

. 

وقــف الــناس ينظــرون مــناري    
. 

ــد  ــل جمـ ــود يف كـ ــز اخللـ ورمـ
                                          .                   

أنـــا دار اإلميـــان واملـــثل العلـــيا 
. 

لــن تــرى الــنور هــذه األرض بعــدي
. 

أنـــا إن بـــدد الـــزمان شـــعاعي 
. 

ــد   ــري حلـ ــام يف خـ ــري األنـ خبـ
. 

أنـــا خـــري الـــبقاع كـــرمين اهللا 
. 

مث أودعـــته حشاشـــة كـــبدي  
. 

ــدر   ــب صـ ــته بأرحـ ــا قابلـ أنـ
. 

ــدِ    جــيس مب ــراب ل ــاً كالس خادع
                                                            . 

أنـــا ال أمـــأل الـــبالد ضـــجيجاً 
. 

وســيبين اجلديــد ال بــد زنــدي   
. 

ــثرياً    ــنعت ك ــى ص ــيما مض ــا ف أن
. 

ــبد ــان يل كأطـــوع عـ لقـــد كـ
. 

ــباهون   ــه يتـ ــذي بـ ــري الَّـ األثـ
. 

نصــرت معشــري بأكــرم جــند   
. 

وجــيوش الســماء يف يــوم بــدر    
. 

ــتحدي   ــدي بال ــل قاص ــزقت مش م
                                                            . 

ــرياح بِســـلْعٍ    ــري والـ واألعاصـ
. 

ــتحدي  ــذا ال ــد ه ــرأس بع ــرفع ال ي
. 

ــن ذا    ــرت فم ــذي ذك ــذا الَّ ــا ه أن
. 

ال أبـــايل وقـــد وفـــيت بعهـــدي
. 

إن أكـــن عـــاقين البـــنون فـــإين 
. 

ــد   ــقر جن ــدها ص ــر بع ــرب الكس ج
. 

أو أكــن حطــم الــبغاة جناحــي    
. 

ــد   ــفح أح ــياة يف س ــبع احل ــاد ن ع
                                                            . 

ــثري إىل أن    ــنع الكـ ــزل يصـ مل يـ
. 

مـــبعداً عـــن حـــنان أم وجـــدي
. 

فـــإذا بالشـــباب يســـعى حثيـــثاً 
. 

بعــد حــني بــه جيــدد بــردي    
. 

ــيأيت    ــان ل ــيث ك ــم ح ــنهل العل ي
. 

إنـــه يســـمع الـــدعاء ويهـــدي
. 

ــاهم    ــواب خطـ ــدد اهللا للصـ سـ
. 

 



 معذرة ضاع مين كثري من أبياا، وهذا الَّذي استذكرته واستطعت أن أنقله إليكم؛ واستجابة               -
 ولعله من روادنا    -الزميل حممد عامل أفغاين     :   أحدثكم عن رائدين من روادنا مها      لطلب االبن عاصم أن   

 يف جملة املنهل عندما     - أو كاتباً    -أمحد رضا حوحو، فقد كان حمرراً       :   أما الثاين  -يف كتابة القصة    
احد منا  كانت تصدر يف املدينة ويرأس حتريرها الشيخ عبد القدوس األنصاري رمحهم اهللا مجيعاً؛ كان الو              

يف تلك الفترة ال يعرف ماذا يصنع، فهو يريد أن يغين، ويريد أن يكون موسيقياً، ويريد أن يكون                    
كاتباً، وحياول نظم الشعر، وتتنازعه جمموعة من األغراض الفنية حىت ييسر اهللا له من يفهم اجتاه رغبته،                 

ي؛ أما إذا ظل يتخبط بني اجلميع       فريشده إىل الطريق اليت توصله إليها لناحية واحدة من هذه النواح           
ألنه لن يستطيع أن    "   صنع يبيت جائعاً   ٩من حيفظ   "  :فالنتيجة أن يطبق عليه املثل الفرنسي الَّذي يقول       

ينجز واحدة؛ ولقد ظل األخ أمحد رضا حوحو يشاركنا أعمالنا الفنية، وقضينا معه فترة طويلة إىل أن                  
 .قامت الثورة اجلزائرية وذهب إىل هناك

كان كاتباً وقصصياً، قد التحق بوزارة اخلارجية كموظف يف         )  رمحه اهللا ( أما حممد عامل أفغاين      -
وزارة اخلارجية، مث تعرض لقصة حب عاطفية ال يعرفها إالَّ القليلون وأنا منهم جعلته ميرض نفسانياً،                 

نجاح الَّذي يعيد حممد عامل     ومبا أين ممن هلم إملام بسيط بعلم النفس فقد حاولت معاجلته ولكين مل أجنح ال              
إىل حالته األوىل، وإمنا جنحت يف معاجلة أسباب اإلصابة وتشخيصها ومعرفة مسبباا وظل حتت العالج               

 .حىت استعاد صحته واستعاد ذاكرته، حىت انتقل إىل جوار ربه وكان من هواة التمثيل وكتابة القصة
مل هذه الكلمة من معىن بوهيمي، أنا ال أقصد          أما األخ ماجد احلسيين، فهو إنسان فنان، مبا حت         -

      ه إنسان حيب أن يتعامل مع احلياة على بساطتها بدون تعقيد،            الناحية السيئة يف بوهيمي، وإمنا أعين أن
 مالزم مكتبته، كتبه بقربه وقد أعد هلا غرفة قريبة من باب الدار، وأكثر               - اهللا يشفيه    -وهو اآلن   

 .ي متحركأوقاته جيلس هناك على كرس
 أما األستاذ حممد العامر الرميح، فهو أحد أعضاء الشلة اليت ال تنسى؛ وما كنت أظن أن حممد                  -

العامر الرميح سوف يصل يف يوم ما إىل أن يكتب الشعر أو يقول الشعر، عندما اختلط يب يف البداية                    
 وكان حياول االتصال    وهو صغري؛ وإن كان أخونا األستاذ هاشم يعرف حممد العامر قبل معرفيت له،             

بكل أديب بارز يف العامل العريب، حبيث كونت له صداقات تفوق ما خيطر على بال أي واحد منا مع                     
 باإلضافة إىل األدباء املوجودين يف اململكة؛ مث متكن         - العامل العريب خارج اململكة      -أدباء العامل اخلارجي    

فارة السعودية يف لبنان ممثالً ثقافياً، أو ملحقاً         أكثر من إحكام هذه الصلة عندما كان يعمل يف الس          
شاباً اختطفه املوت من بني أيدينا، وكان كرمي        )  رمحه اهللا (صحفياً، أو شيئاً من هذا القبيل؛ لقد مات         

إذا ذهبنا إليه حيتار ماذا يفعل من أجلنا، يف إحدى زياراته لنا احتفلنا به يف املدينة وكرمناه،                  ..  النفس



إن هذه القصيدة   :   وألقيتها واعتذرنا له عن أننا مل نكرمه من قبل؛ فالكلمة اليت قاهلا             ونظمت قصيدة 
 .أغلى عنده من كل ما مسع ويعتربها أغلى شيء؛ رمحه اهللا لقد كان إنساناً طيباً

، فأخاف أن يغضب علي األخ هاشم رشيد، لقد كان حممد كامل              خوجة أما حممد كامل     -
ولقد تعرض ألزمة   "  جنار ما حيب جنار   "  :لكن ينطبق عليه املثل العامي الَّذي يقول       إنساناً عبقرياً، و   ةخوج

عاطفية؛ ولكنه تغلب عليها أيضاً؛ واآلن هو طيب واحلمد هللا، وإن كان قليل اخلروج من مرتله،                   
 .له كل اخلري) سبحانه وتعاىل(ونسأل اهللا 

وكان االثنان يعمالن معاً يف     )  اهللارمحه  ( أما أستاذنا خالد رجب، صديق عبد السالم العمري          -
    زل أنشئ باملدينة قبل حوايل مثانني سنة، وهو نزل عظيم به ثالمثائة ومخسون             فندق التيسري؛ وهو أول ن

 :كيف؟ قال نظمت: إن األمور ستتحسن معي؛ فقلت له: وذات يوم جاءين خالد رجب وقال. نافذة
وعــودت نفســي قــيام الغلــس   

                                                            . 

شـــــكوت إىل اهللا داء الفلـــــس 
. 

 

 وعندما أنشئت مدرسة الالسلكي، كتب خالد رجب طلب االلتحاق إليها بأسلوب راق               -
على مستوى من املعرفة فقبله؛ فتوجه من املدينة إىل مكة،           أعجب رئيس اإلدارة؛ فقد كان إنساناً        

: إن جسمك صغري، فأجاب بسرعة    :  أنا خالد رجب، فقال له الرئيس     :  وعندما دخل على الرئيس قال    
يا سيدي ملاذا مل تضعوا مواصفات لألجسام عندما وضعتم شروط املسابقة؟ فأعجب حبضور ذهنه وقرر               

 .ة السفرة اليت ما عاد بعدها من حوايل مخسني سنةقبوله؛ اشتغل مث سافر من املدين
كان والده مدرساً وهو درس يف املدينة       )  رمحه اهللا ( عبد العزيز الربيع     - أيضاً   - ومن الرواد    -

وعني مدرساً، مث سافر إىل مصر إلكمال دراسته اجلامعية؛ كان والدي يعرف أباه، وأول لقاء التقيت به                 
الً بني جدة ومكة يف مهمة احلصول على تصريح لنادي رياضي، كان ذلك             أتذكره متاماً، إذ كنت متنق    

وذات مساء قابلين وبصحبته عبد العزيز الرفاعي، ومت التعاون بيننا منذ الساعة             .   سنة ٤٠قبل حوايل   
األوىل، أنا وهو وعبد العزيز الرفاعي؛ مث جاء املدينة وعمل كمفتش، وبدأت الصداقة تأخذ طوراً أكرب                

األستاذ حممد هاشم رشيد، عبد العزيز      :  وكنا يف ذلك الوقت شلة مكونة من      ..  وتعاوناً أكثر وأعمق،  
ألن املدينة تصدر فيها جريدة املدينة؛      ..  الربيع، عبد السالم هاشم حافظ؛ وبدأنا نفكر يف إصدار جملة         

أدبية؛ وتوالت  فعقدنا االجتماعات الدورية يف كل ليلة يف مرتل أحدنا؛ كذلك فكرنا يف إنشاء رابطة                
 بفكرة أسرة الوادي املبارك؛ أسرة الوادي املبارك استمرت          – أو جاءت    –االجتماعات حىت أمثرت    

 . سنة٢٠حوايل 
 لقد رأينا يف األستاذ عبد العزيز الربيع إنساناً فيه كثري من جوانب العظمة، وال نربئه من                   -

ياً على حتمله بعض الصعوبات اليت قد تسيء        األخطاء؛ وقد تويف وهو يف قمة جمده، وهذا اد كان مبن          



 سنة،  ٢٠إليه شخصياً، ولكنه كان يتحملها يف سبيل اآلخرين؛ ولقد خدم العلم يف املدينة أكثر من                  
وبدأ العمل مدير إلدارة التعليم باملدينة وهي ال تضم أكثر من مدرستني أو ثالث وتويف واملدينة ا أكثر                  

 من جمموعة من الرجال األفذاذ الَّذين سامهوا جبهودهم وتضحيام          لقد كان واحداً  .   مدرسة ٢٠٠من  
يف خدمة بالدهم، حىت بلغت ما بلغته اآلن؛ وكان املسؤولون يدفعوم إىل حتقيق الغايات بأقل                   
اإلمكانيات، حىت من اهللا علينا باخلري الكثري وارتفع البنيان إىل أعلى حىت رآه القاصي والداين؛ إن عبد                 

ز الربيع واحد من ألوف الرجال الَّذين وجد املسؤولون عندما بدأت عجلة العمل تدور، أم                 العزي
قادرون على السري به على الطريق القومي بإتقان، وال يهم الواحد منهم أن ميوت يف سبيل بلده وهو ال                   

يف التعليم مث   ميلك يف صندوقه ألف ريال أو ألفي ريال، كعبد العزيز الربيع الَّذي قضى عشرين سنة                 
 .مات ومل يترك بيتاً للسكن

 ولقد تعرض االبن البار عاصم محدان إىل موضوع ذي أمهية، وهو أن إنشاد الشعر كان                   -
رديف الشعر يف تلك الفترة؛ وأنا أؤيد بدوري ما ذهب إليه الدكتور عاصم؛ فالَّذين كانوا يتغنون                  

ت أن املنشدين ميرنون آذان الناس على تطور        بالشعر كانوا حيسنون أكثر من حسنة، ومن تلك احلسنا        
 وهو يعرف   -الشعر مبوسيقاه احلقيقية حىت تألف اآلذان هذه املوسيقى؛ فعندما يقرأ املنشد قصيدة               

 فإنه يعطيها حقها، وبذلك يعلم املتلقني والسامعني سالمة نطق كلمات أبياا،              -القراءة والكتابة   
 . بالقراءة والكتابة، فإنه يسيء إىل الشعرخبالف من مل يكن عنده خلفيات سابقة

 على أن هناك بعض األخطاء اليت يرتكبها بعض املثقفني يف حق الشعر، ويف اعتقادي أن                   -
حيث حترم بعض الصحف نشر قصائد        ..معظمها ناتج عن غري قصد، ويف ذلك ما تقوم به الصحافة           

 هذه الصحيفة من قراءة تلك القصيدة       سبق نشرها يف صحف أخرى، ألا بذلك حترم جمموعة من قراء          
 . صباح كل يوم- بصفة دائمة -اليت سبق نشرها يف صحيفة غري صحيفتهم، اليت تعودوا قراءا 

 وبعض وسائل اإلعالم حترص على نشر كثري من الشعر؛ الشعر العامي يفوق بكثري مما تنشره                -
 .من الشعر العريب الفصيح

م الشعر النبطي إالَّ أنين ال أقيل إىل نظمه، إالَّ إذا أردت أن               ومع أين من الَّذين حيسنون نظ      -
 .أستخدمه خلدمة بالدي

 

 سنة كانت املدينة يف حالة معيشية سيئة جداً جداً، وصادف أن زار              ٥٠ فمثالً قبل حوايل     -
راب الَّذي  ا اخل سما لَ وملَّ)  يرمحهما اهللا ( الشاعر أمحد قنديل ومحزة شحاتة       - يف تلك احلقبة     -املدينة  

تعاين منه بعض احملالت؛ فطلبا منا أن نتقدم إىل املسؤولني ليمدوا يد العون واملساعدة إلصالح ما ميكن                 
 :وهذه بعض أبياا) اهللا يرمحه(إصالحه؛ فاعتذرت وأعددت قصيدة رفعتها إىل مقام امللك عبد العزيز 



ــب   ــيد ويلع ــري الول ــواقها جي بأس
. 

ــندب   ــنة ي ــواِل املدي ــثل أح ــى م عل
. 

ــرام وينضــب  ــرزق احل ــا ال  يضــيق
                                                            . 

يضـيق ـا الـرزق احلـالل وأوشكت         
. 

 

نظرة للمدينة حلالتها   )  رمحه اهللا ( وتعرضت فيها إىل حالة املدينة طالباً فيها من عبد العزيز              -
فطلب مين اإلخوان أن أرحب به      )  رمحه اهللا (وألوضاعها؛ وجاء بعد ستة أشهر ويل العهد امللك سعود          

 :بقصيدة نبطية، فنظمت هذه القصيدة
 يف رجــوعشــوافين امســه قــابالً  

. 

د املصحات ـي ي ـت ف ـا عدي ـأمس العش  
. 

ــوع    ــدون رج ــا ي ــنفعين وم ــا ي م
                                                            . 

ــه يع  ــوم إن ــويات ي ــر م ــيين قواري ط
. 

ــربيع  ــف ال ــر بوص ــياة ميط ــثل احل م
. 

وم خريات ـك الي ـدي ل ـع عن ـقال استم  
. 

ــيع   ــيد اجلم ــيد س ــد والس ــو فه أب
. 

ــنجادات    ــويل ال ــرفنا ط ــر مش باك
. 

 

 : إىل أن قلت-
ــيع  ــر الرض ــثل عم ــى م ــراً تقض عم

                                                            . 

اتـد ذي الَّذي ف   ـا سي ـد ي ـيا بو فه   
. 

ــوع  ــرقت بالطل ــبة وأش ــنت طي وعاي
                                                            . 

)١(والــيوم يــوم إنــك وردت اجلمــاوات 
. 

ــم  ــن التبس ــطوع زي ــدر الس ــن ب زي
. 

يـا زيـن قـربك زيـن غفـر اخلطيات           
. 

تكــوى بعلــم ولعلمــك مســوع   
                                                            . 

ــري يف كفــ   ــرارات اخل ــارك ش ك ون
. 

 

 لقد أخرجنا سياق احلديث من موضوع الشعر النبطي، الَّذي أصبحنا نسمع من اإلذاعة منه                -
أكثر مما نسمعه من الشعر العريب الفصيح؛ كالشعر الرصني الَّذي أنشده شاعرنا األستاذ العراقي حيىي                

 منه، كذلك األستاذ ضياء الدين الصابوين، والشاعر األستاذ حممد سعيد             السماوي وأحتفنا بقصيدة  
 .بابصيل

 

أصبحت من النادر أن تسمع مثل هذه املوسيقى، فقدت اخلربة املوروثة           ..   هذه األذن العربية   -
واملكتسبة عند العريب من مساع هذا النوع؛ على أن هناك بعض اإلذاعات العربية اليت تذاع من دول                  

 حيرص املسؤولون ا على أن ختتتم إذاعاا بقراءة نص أو نصني شعريني             - بل هي مسلمة     -بية  غري عر 
من أحسن ما نظم من الشعر العريب، حىت يستميلوا وجيذبوا أكرب عدد من املستمعني املثقفني من                   

م اهللا من   ويزيده..  العرب؛ وليت القائمني باإلذاعات العربية يلتفتون إىل القيام مبثل هذه احلسنات            
 . الشعر العريب اليوم يف حمنة، ندعو اهللا أن يرفع عنه األذى ويعافيه مما يعاين. فضله

                                           
 .ل مشهورة تطل على العقيقهي جبا: اجلماوات )١(



 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح باب احلوار بسؤال من الدكتور حممود الشهايب قال فيه

اص  نرى بيئة املدينة أنتجت كثرياً من الشعراء أما بيئة مكة فيندر فيها ذلك؛ فهل لكم رأي خ                 -
          اهلائل من الشعراء، وهل هذه اخلصائص       حول خصائص بيئة املدينة اليت تسببت يف إنتاج هذا الكم 

 تفتقر إليها بيئة مكة؟
 :فأجاب احملتفى به قائالً

 بيئة مكة ال تفتقر إىل الشعراء فهي غنية بأبنائها؛ ولكن أود أن أذكركم وأنتم أعلم مين أن                   -
عندما قدموا املدينة كان كل بيت      "  :ال أتذكر القائل؛ قال   ..  و غريها أ)  رضي اهللا عنها  (السيدة عائشة   

وهذا القول يعطي الداللة على الكثرة فقط، واملدينة        ".  من بيوت األنصار فيه رجل أو أكثر يقول الشعر        
أرض خصبة وذات مياه جارية، واملاء واخلضرة من األسباب اليت حترك املشاعر وتثري الوجدان، وتلهب               

 واد غري زرع، جلبت إليها املياه من أماكن بعيدة لشدة           - حرسها اهللا ومحاها     -؛ بينما مكة    العواطف
 .معاناة سكاا، لكنها مل تعش فقرية أدبياً أو علمياً، أو شعرياً

 

 :مث تقدم األستاذ عثمان مليباري بسؤال قال فيه
 :فيها األبيات التاليةقلت " يا ليل" :قصيدة ماتعة عنواا" دموع وكربياء" : يف ديوانك-

ــرى  ــف أحـ ــين بالعطـ وإنـ
. 

ــاق     ــزفُك ال يط ــيل ع ــا ل ي
. 

ــربا   ــوت ص ــم امل ــتات طع أق
. 

ــارحاً   ــومك سـ ــى جنـ أرعـ
. 

لـــيل صـــربا؟ عيشـــيت يـــا مـــاذا جنـــيت لكـــي مترمـــر
. 

ــرا  ــب قهـ ــم ذاك أهـ ورغـ
. 

ــرير  ألقـــي جبســـمي يف السـ
. 

ــرا  ــراً مث عشـ ــاً وعشـ مخسـ
. 

ــرى   ــتف للكـ ــود أهـ وأعـ
. 

ــذرا ــن نــ ــبيت وأكــ ملــ
. 

ــد مـــ   ــئوأَعـ رتبيت وأطفـ
. 

ملاذا تتعمد استخدام الكلمات العامية يف شعرك العريب          :   وسؤايل أيها الصديق الفاضل     -
 الفصيح؟

 :وأجاب احملتفى به على السؤال قائالً
 هذا شيء عانيت من أجله كثرياً، إخواين يف النادي األديب استطعت أن أقنع بعضهم؛ أما                  -

خدام بعض الكلمات العامية فهذا يرجع يا سيدي إىل أن اللغة العامية اليت نتحدث ا               إصراري على است  
أننا حنن الَّذين منلك حق استخدامها من عدمه؛ وأنا أعتقد          ..  هي يف مجلتها كلمات عربية؛ كل ما هنالك       



عليه الصالة    (يب أن هذه العامية املتداولة بيننا اآلن هي نفس العامية اليت كانت يف عهد الن              - شخصياً   -
ولوال أن التاريخ أبقى لنا بعض اجلمل اليت وجدت الشجاعة الكاملة عند بعض الرجال                )  والسالم

 .املؤرخني وأثبتوها، ملا عرفنا هذا
 

أن سيدنا عمر بن اخلطاب قال هذه الكلمة كما أن           :   فمثالً كلمة إيش، فقد روى التاريخ      -
 تناقلتها األجيال ولوال ذلك ملا عرفنا كلمة إيش وأا كانت            مام مالك بن أنس قاهلا يف املسجد مث       اِإل

 ولقد علمنا أجدادنا    - قبل ألف ومائيت سنة      -مستعملة من ألف ومائيت سنة، ولو مل أجد يف الشعر            
ما مال قط؛   :  أي ما سال قط؛ وأما ملقط؛ فمعناه      :  فما معنامها؟ معىن سلقط   ..  سلقط ملقط :  كلميت

شيء، وعلى العموم، فإن الكلمات العامية ليست إالَّ كلمات عربية فصيحة            أي  :  وأما أيش فمعناها  
 ..حرفت، لذلك أحببت أن أخاطب من أحب بلغة يفهمين ا وأفهمه ا من غري الرجوع إىل القواعد

 

 :مث وجه األستاذ طارق حريدي سؤاله بقوله
 . هل درستم على يدي الشيخ حممد احلافظ-

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 . الشيخ حممد احلافظ من زمالئي أنا ما درست عليه، ولكين أعطيته وأخذت منه-

 

 :مث تقدم األستاذ حممد صاحل البلهشي بسؤال قال فيه
 حبذا لو حتدث األستاذ حسن صرييف عن العادات الطيبة اليت متتاز ا املدينة املنورة دون                  -

 غريها، ليتحف ا احلضور؟
 

 : أجاب احملتفى به قائالًواستجابة لطلب السائل
 إن العادات الطيبة عند أهل طيبة كثرية، وأحسن العادات عندهم كانت عادة املعايدة، وعادة               -

فقد اختذ الناس أسلوباً فريداً يف زيارة بعضهم ونئتهم يف          :  املواساة يف الوفاة والزواج؛ أما عادة املعايدة      
يتعني على كل شخص أن يزور أقاربه، وال جيدر         :  ليوم األول ا:  العيد، وذلك بتقسيم أيام العيد إىل أيام      

 .أن يعود إىل بيته بعد صالة العيد إالَّ بعد أن ينهي زيارته لكل أقربائه ومن جتمعه به صلة القرىب
 

 وخصصوا اليوم الثاين حمللة الساحة اليت دخلت يف توسعة املسجد النبوي، واليوم الثالث حمللة               -
واليوم الرابع للحارة وتوابعها؛ واليوم اخلامس ملن هم خارج املدينة يف البساتني لكننا             املناخة وتوابعها؛   

يف عصرنا نقضنا هذه العادة وجعلنا العيد ثالثة أيام ال غري، وعلى اإلنسان يف اليوم الرابع أن يباشر                    
 .عمله



عد ثالثة أيام يعترب     والعادة الطيبة األخرى هي عادة العزاء يف املصيبة ثالثة أيام، والعزاء ب              -
جتديداً للمصيبة، ومن حضر تشييع اجلنازة كفاه العزاء يف املقربة بعد الدفن، ومن مل حيضر الدفن فقد                  

 .قرر أهل املدينة أن يكون العزاء ثالثة أيام، منها يومان للرجال، واليوم الثالث للنساء
ه وال خيتلط ا، وال ينفرد ا ولو مت          أما العادة الثالثة تتعلق بالزواج؛ فاخلاطب ال يرى خمطوبت         -

عقد القران، إالَّ بعد أن يتم حفل الزفاف، ويف تلك الليلة يؤجل انفراده ا إىل أن تتمم مراسيم                     
 خيلي األهل البيت للعروسني ملدة أسبوع، وخالل هذا األسبوع يلد احلب الَّذي كان               بعدئٍذ..  الزفاف

وأرجو عذري فالوقت   .   ذلك وقد أحب الواحد منهما اآلخر      جنيناً ويترعرع، وخيرج العروسان بعد    
 .متأخر؛ وشكراً يا سيدي

 

 :وسأل الدكتور حممود حسن زيين الضيف قائالً
- رف شاعر طيبة الطيبة حسن صرييف بالنواحي األدبية واألحباث املتعددة يف شعره، وأن                ع

طاملا رمست طبيعتها يف شعره الكثري،      املدينة حظيت يف شعره باحملبة، والود، والوضوح، واإلخالص؛ و        
 أنه من مدرسة محزة شحاتة يف النقد االجتماعي الشعري، وله قصائد              - عند النقاد    -وعرف عنه   

 أن يسمعنا شيئاً من شعره      - وحنن حنتفل به اليوم يف عروس البحر          -كثرية؛ فهل بإمكان شاعرنا     
راوح السقفية، اليت علقت مبسجد خامت       الطريف؛ وخاصة ما سطرته يراعته يف شعره عن حادثة امل          

  من تلك الالمية اللطيفة؟ فهل مسعنا أبياتاًالنبيني واملرسلني سيد اخللق سيدنا حممد 
 :فقال األستاذ حسن صرييف جميباً وملبياً طلب الدكتور حممود زيين

ربين السيد  شاعر كبري وناثر عظيم، وحمام قدير؛ فقد أخ       )  رمحه اهللا (محزة شحاتة   ..   أنا معك  -
 للمقاضاة نيابة عنه، فطلب منه      عثمان حافظ أن محزة شحاتة كانت له يف مصر قضية، فاتصل مبحامٍ            

لكن .  مبلغاً كبرياً؛ فاشترى نظام احملاكمات وذهب إىل احملكمة وباشر قضيته بنفسه كأحسن ما يكون              
أما قصيدة  ).  محه اهللا ر(محزة شحاتة ليس من مدرستنا، فمدرستنا قبل مدرسة محزة شحاتة مبراحل              

املراوح، فسبب نظمها أن أحد الفضالء تربع ا للمسجد النبوي فتم تركيبها يف سقف احلرم؛ لكن مل                 
يستطع أحد أن يقوم بتشغيلها، وظلت على هذه احلال ستة أشهر؛ فتمخضت هذه القضية عن مولد                 

 :هذه القصيدة اليت اقتطف منها األبيات التالية
ــرب   ــو ان ــري ل ــاذا يض ــيالم مت قل

. 

ــي    ــريف حترك ــرم الش ــراوح احل أم
. 

ــيال  ــفيت غل ــا ش ــرؤوس وم ــوق ال ف
                                                            . 

ــي ت   ــوك لك ــل علق ــنة ه ــي زي ظل
. 

ودياـــا عـــرقاً يســـيل ســـيوال
. 

ــرت     ــيايب أحب ــرت إىل ث ــا نظ أو م
. 

ــويال  ــني طـ ــتجاب فتمرضـ أن يسـ
. 

ــيب ل  ــت قل ــيةعلل ــو خش ــت أدع س
. 

 



مث قرأ األستاذ عدنان صعيدي السؤال ما قبل األخري املقدم من األستاذ حممد اجلنيد من                
 :جامعة امللك عبد العزيز قال فيه

 هل هناك قصائد غزلية قلتها أو نظمتها، وهل باإلمكان إلقاء أول قصيدة قلتها؟ وماذا قال                 -
 . النقاد؟ أو ماذا قال عنها الَّذين مسعوها منك عند إلقائهاعنها

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 :أمسعكم بعض أبياا..  أول قصيدة قلتها-

ــ ــيا؟ وفَ ــتباح دمائ ــيف اس ــفا ك ا أس
. 

حــدا حــادي التشــتيت بــيين وبيــنهم 
. 

ــابيا؟    ــبعض مص ــوماً ب ــته ي إذا قس
                                                            . 

ــة     ــون غص ــوت أه ــدر أن امل أمل ي
. 

ــيا    ــد أعان ــا ق ــرقيت مل ــيك ل عل
. 

ــي   ــض تفجع ــدرين بع ــو ت ــاطم ل أف
. 

ــرائيا    ــيت ل ــا رئ ــي م ــوال ندائ فل
. 

ىـد اختف ـى فقويل ق  ـدت أخف ـد ك ـلق 
. 

ــيا   ــتجيب ندائ ــن يس ــي أرى م لعل
. 

هـق باب ـن ش ـرت آوي الدار م   ـلقد ص  
. 

ــيا  ــز رد مناغ ــباب يف الدهلي ــى ال عل
                                                            . 

ــد    ــام وق ــين إالَّ احلم ــا راع ــدافم ب
. 

ا؟ـرى البيت خاوي  ـي ت ـت أنس ـهل أن 
. 

ــن اللحــم جســمه   ــا اخلــايل م أال أيه
. 

تــرى شـــبحي أو إن أردت خيالـــيا 
. 

لـــت نعـــم إين كـــذلك رمبـــافق 
. 

حمققـــة مـــن ذا يكـــون املـــناديا
. 

ــرة   ــو الصــوت رددت نظ ــت حن إذا أت
. 

فمــايل أراك الــيوم تنكــر حالــيا   
                                                            . 

ــانيب   ــرتل ج ــنت أدرى يب وت ــد ك لق
. 

ــبابيا؟  ــر شـ ــايل وزهـ ــنة آمـ جبـ
. 

لعلــك حــىت أنــت صــرت كفاجعــي 
. 

يســـمونه نـــوماً ونومـــي نائـــيا؟
. 

فهــل زورة لــو يف املــنام وأيــنما    
. 

ِفــي شــاكيا؟جــناحك كــي أغــدو إللْ
. 

ــرتين    ــال أع ــدار ه ــام ال ــا مح أال ي
. 

ــيا    ــون وقاض ــماً يك ــه خص وأجعل
                                                            . 

ه هجــراً ميــزق مهجــيتـــسأشــكو ل 
. 

 . هذه أول قصيدة قلتها-
 

 :صطفى زقزوق السؤال األخري وقالووجه الشاعر م
 أين كانت توضع معلقات الشعر العريب؟ وهل لنا أن نتذكر أسواق عكاظ وذي قار وانة                 -

وااز؟ فهل حيق للوعي الراهن أن يعترف بأهلية مكة املكرمة لعطاءات كبرية من شعرائها يف عصورها                
وأن ..  إجابته وافية على سؤال الدكتور الشهايب     املختلفة إىل اآلن؟ فكيف لألستاذ الصرييف أالَّ تكون         

 ها األفذاذ؟ملكة شعراَء



 :فأجاب األستاذ حسن صرييف قائالً
 أرجو أالَّ يظلمين األستاذ فأنا ضربت لنسبة عدد شعراء املدينة إىل سكاا وعدد شعراء مكة                 -

 قلت إن يف كل بيت يف       إىل سكاا؛ ولكنين مل أتعرض ألحد منهم من حيث اجلودة واإلبداع؛ غري أين            
املدينة يوجد شاعر أو أكثر بينما تفتقر مكة إىل هذه اخلصلة؛ وأكدت ذلك بقول أم املؤمنني السيدة                  

إا جاءت إىل املدينة وكان كل بيت من بيوت األنصار يف املدينة            "  :حيث قالت )  رضي اهللا عنها  (عائشة  
ن شعراء املدينة؛ ومعناه أن يف املدينة كثرة         وهذا ال يعين أن شعراء مكة أقل مقدرة م         "  يقول الشعر 

عددية من الشعراء؛ وأرجو أالَّ يفسر قويل هذا بأكثر مما حيتويه من معىن، ومعذرة لألخ الشاعر املكي                  
 . مصطفى زقزوق

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 أن نليب مطلب األخ     - أيضاً   -وسررنا ذه األمسية؛ وكنا نتمىن      يف احلقيقة أسعدتنا    :   أستاذنا -
وقد أزف أوان الرحيل؛    ..  ، إالَّ أن ضيق الوقت مل يسعفنا       ..الدكتور عاصم محدان، ومطالب أخرى    

وعلينا أن خنتتم هذه األمسية مذكرين بأن ضيف االثنينية القادمة هو األخ الشاعر األديب الدكتور                 
 . فأهالً وسهالً حبضوركم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهحممد عيد اخلطراوي؛

األستاذ حسن مصطفى   :   مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه لوحة تذكارية لضيف هذه الليلة           -
صرييف، مث انصرف اجلميع لتناول طعام العشاء، وألسنتهم وقلوم تلهج بالشكر والتقدير لصاحب               

اللتقاء وسن هذه البادرة احلسنة املتمثلة يف تكرمي األدباء والشعراء            الدارة، الَّذي هيأ هلم فرصة ا      
والعلماء؛ ورجال الفن والصحافة؛ مث انصرفوا بعد تناول طعام العشاء داعني اهللا أن مينحهم الصحة                 

ثنني القادم يف مهرجان أديب جديد عليهم بالعافية، ليلتقوا مساء االومين. 

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .قصيدة للمحتفى به يثين فيها على احملتفي ويشكره على حسن صنيعه

- ٤ .تعقيب من احملتفي على قصيدة احملتفى به
- ٥ .ملسديكلمة معايل الدكتور عبد السالم ا
- ٦ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٧ .كلمة الدكتور عبد احملسن القحطاين

- ٨ .كلمة الدكتور نايف الدعيس
- ٩ .قصيدة الشاعر حممد سعيد بابصيل
-١٠ .قصيدة الشاعر أمحد سامل باعطب

-١١ .كلمة احملتفى به الدكتور حممد عيد اخلطراوي
-١٢ .فتح باب احلوار

-١٣ .تعليق األستاذ عبد اهللا نور
-١٤ .شيء من شعر احملتفى به

-١٥ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقراءة نبذة خمتصرة من السرية الذاتية للمحتفى به              افتتح
 :فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :االثنينية أمجل ترحيب، ويسرين أن أقدم نبذة موجزة عن سريته نرحب بضيف هذه -

ليسانس يف الشريعة   :  حياته العلمية .  هـ١٣٥٠عام  :  الدكتور حممد عيد اخلطراوي املولد    :  االسم  •
 .هـ١٣٧٤من جامعة الزيتونة بتونس عام 

 هـ ١٣٧٩اض عام ن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريـبكالوريوس يف اللغة العربية م •
 .هـ١٣٨٣بكالوريوس يف التاريخ من جامعة امللك سعود بالرياض عام  •
 .هـ١٣٩٥ماجستري يف األدب والنقد من كلية اللغة العربية اجلامعة األزهرية بالقاهرة عام  •
 .هـ١٤٠٠ يف األدب والنقد من اجلامعة األزهرية عام ةدكتورا •
مل مدرساً مبدرسة العلوم الشرعية االبتدائية باملدينة املنورة عام          ع:  العمل الوظيفي :  احلياة العملية   •

 .هـ١٣٧٥
 .هـ١٣٧٩هـ حىت عام ١٣٧٦مث مدرساً مبعهد امع العلمي الثانوي ملدة ثالث سنوات من عام  •
 .هـ١٣٨٢مث مدرساً بالقسم العايل مبعهد إمام الدعوة بالرياض ملدة ثالث سنوات حىت عام  •
 .هـ١٣٨٣بكلية الشريعة بالرياض ملدة سنة واحدة حىت عام عمل مدرساً  •
التحق بوزارة املعارف مدرساً للغة العربية مبدرسة طيبة الثانوية باملدينة املنورة، اليت تدرج يف سلكها                  •

هـ، إىل وكيل للمدرسة عام     ١٣٨٦هـ إىل مدرس أول عام       ١٣٨٣الوظيفي من مدرس عام     
  .هـ١٣٩١

كل إليه تأسيس وإدارة مدرسة قباء الثانوية باملدينة املنورة؛ وظل يعمل فيها             هـ أو ١٣٩٤ويف عام     •
 أستاذاً مساعداً بكلية اللغة العربية باجلامعة       ةهـ إذ عني بعد حصوله على الدكتورا      ١٤٠٠حىت عام   

ام ـهـ حىت ع  ١٤٠٠ن عام   ـاإلسالمية باملدينة املنورة، مث وكيالً لعمارة شؤون املكتبات ا م          
 .هـ١٤٠٢



ام ـذ ع ـمث انتقل أستاذاً مساعداً بكلية التربية فرع جامعة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة من                 •
 .هـ إىل اآلن١٤٠٢

عمل يف أثناء هذه املدة رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية التربية ألكثر من ست                  •
 .سنوات، وحصل على درجة أستاذ مشارك

 :ال العلمية واألدبية املطبوعةاألعم •
 .هـ، صدر عن دار الفكر بدمشق١٣٨١عام " الرائد يف علم الفرائض "-
دراسة موعة من الشعراء السعوديني وهو جزءان، طبع اجلزء األول          "  شعراء من وادي عبقر     "-

 .هـ، من منشورات نادي املدينة األديب١٣٩٩هـ، واجلزء الثاين عام ١٣٩٨سنة 
هـ، صدر عن مؤسسة    ١٤٠٠دراسة عام   "  رب يف اجلاهلية بني األوس واخلزرج      شعر احل   "-

 .علوم القرآن يف بريوت
دراسة عام  "  املدينة املنورة يف العصر اجلاهلي احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية            "-

 .هـ، صدر عن مكتبة التراث باملدينة املنورة١٤٠٠
هـ، دار التراث باملدينة    ١٤٠٤دراسة عام   "  صر اجلاهلي احلياة األدبية   املدينة املنورة يف الع     "-

 .املنورة
دراسة عام  "  املدينة املنورة يف صدر اإلسالم أيضاً احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية             "-

 .هـ عن دار التراث باملدينة١٤٠٤
 .هـ، دار التراث باملدينة١٤٠٤ دراسة عام" املدينة املنورة يف صدر اإلسالم احلياة األدبية "-
هـ، دار التراث   ١٤١١عام  "  مدرسة العلوم الشرعية باملدينة املنورة واملوقع التارخيي الرائد         "-

 .باملدينة
 :التحقيقات •

هـ، عن دار   ١٤٠٠باالشتراك مع زميل عام     "   للحافظ ابن كثري   الفصول يف سرية الرسول       "-
 .مؤسسة علوم القرآن بدمشق

هـ، ١٤٠٣للحافظ أيب القاسم علي بن بلبان املقدسي        "  اصد السنية يف األحاديث اإلهلية    املق  "-
 .دار التراث ودار ابن كثري

 .دار التراث باملدينة" عارف حكمت حياته ومآثره "-
 .هـ، دار التراث١٤٠٥عام " ديوان حممد أمني الزللي "-
 .هـ١٤٠٦من دار التراث عام " ديوان عمر إبراهيم الربي "-



هـ، من دار   ١٤٠٧عام  "  السرور بني العلمني يف مفاخرة احلرمني لنور الدين الزرندي            "-
 .التراث

هـ، دار  ١٤٠٩عام  "  املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي للحافظ السخاوي           "-
 .التراث باملدينة

 .هـ١٤٠٩عام " املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي للحافظ السيوطي "-
 .هـ، من دار التراث باملدينة١٤٠٩عام " ديوان إبراهيم اإلسكويب "-
 .هـ، من دار التراث باملدينة١٤١١عام " ديوان فتح اهللا بن النحاس "-
عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري للحافظ أيب الفتح حممد بن حممد بن سيد الناس                  "-

 .، دار التراث ودار ابن كثريهـ١٤١٣ باالشتراك مع زميل، عام "اليعمري
 :الدواوين الشعرية •

هـ، شاركت يف طباعته    ١٣٩٤ملحمة شعرية يف حياة امللك عبد العزيز عام         "  أجماد الرياض   "-
 .دارة امللك عبد العزيز

 .هـ، من إصدارات نادي املدينة األديب١٣٩٧عام " غناء اجلرح "-
 .ت نادي املدينة املنورة األديبهـ، من إصدارا١٣٩٧عام " مهسات يف أذن الليل "-
 .هـ، من إصدارات نادي املدينة األديب١٤١٠عام " حروف يف دفتر األشواق "-
 .هـ، من إصدارات نادي املدينة األديب١٤١١عام " تفاصيل يف خارطة الطقس "-

 :املشاركات واألنشطة •
ي املدينة املنورة   عضو مؤسس لناد  .  هـ١٣٨٥ عضو أسرة الوادي املبارك األدبية منذ عام          -

 .األديب وحالياً نائباً لرئيسه
 . رئيس اللجنة الثقافية بفرع اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون باملدينة املنورة-
 . عضو جلنة تقومي األنشطة الثقافية باملدينة املنورة-
هـ، ملدة ثالث   ١٤٠٢ عضو أسرة اللغة العربية لتطوير املناهج بوزارة املعارف منذ عام               -

 .سنوات
 عضو اللجنة املركزية للحفاظ على اآلثار باملدينة املنورة، برئاسة صاحب السمو امللكي األمري               -

 .عبد ايد بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة
 رئيس حترير إصدارة جامعة امللك عبد العزيز العلوم التربوية كلية التربية، فرع جامعة امللك                 -

 .عبد العزيز باملدينة املنورة



 شارك يف مؤمتر األدباء السعوديني األول؛ املقام يف مكة املكرمة حتت رعاية جامعة امللك عبد                 -
 .هـ١٣٩٤العزيز عام 

 املشاركة يف مؤمتر مناهج ما دون املرحلة اجلامعية املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، املقامة               -
 .هـ١٤٠٥جامعة اإلمام عام بالرياض حتت رعاية 

 .هـ١٤٠٥ املشاركة يف ندوة األدب اإلسالمي، املقامة حتت رعاية جامعة اإلمام بالرياض عام -
 املشاركة يف مهرجان الشعر العريب األول يف دول اخلليج، املقام يف الرياض حتت رعاية الرئاسة                -

 .هـ١٤٠٨العامة لرعاية الشباب عام 
 .هـ١٤٠٦رش باألردن عضواً يف الوفد الرمسي املمثل للمملكة عام  املشاركة يف مهرجان ج-
كل املؤمترات السنوية لرؤساء وممثلي األندية األدبية        ..  هـ١٤٠٩ ملتقى أا الثقايف عام       -

 .والثقافية باململكة
 و"  بني شاعرين "و  "  كلمات وأنغام "و  "  رجال الثقافة "  :إعداد وتقدمي برامج تلفزيونية عديدة منها       •

 .أناشيد تليفزيونية لألطفال ومسرحيات صغرية" رحلة يف كتاب"
 ".عقود اجلمان"و " شاعر أرض عبقر" :برامج إذاعية عديدة منها •
 الرياض  - املدينة   -عكاظ  :  مشاركات كتابية مسامرة يف بعض الصحف اليومية ويف االت، مثل           •

 - املنهل   - احلرس الوطين    -العربية   الة   - الفيصل   - البالد   - الشرق األوسط    - الندوة   -
 .القافلة

 .حماضرات وأمسيات شعرية وندوات يف خمتلف األندية األدبية •
 

 بامسكم مجيعاً نرحب دائماً وأبداً يف هذه األمسية بضيفنا سعادة الدكتور حممد العيد اخلطراوي               -
  . حبوار ساخن ومفيد- إن شاء اهللا أيضاً -ونرجو أن نسعد هذه الليلة 

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .. واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها األحبة-
نا هذه األمسية الندية لالحتفاء باألستاذ الدكتور الشاعر حممد العيد اخلطراوي،             جيتمع مشل  -

الَّذي عرفناه عرب مشاركاته املتواصلة يف اجلامعة واألندية األدبية، وغريها من املنتديات اليت حتتفي                 



 يف جمال   باألدب ورواده وأعالمه؛ ومن املعروف أن الدكتور الشاعر حممد العيد اخلطراوي له عطاء ثر             
األدب واللغة العربية والتعليم، وله مواقف مشهورة سعى من خالهلا إىل طرح آرائه، اليت قد يتفق أو                  

 .خيتلف معه اآلخرون جتاهها
 لكنه ظل وفياً ملبادئه وأفكاره وآرائه، حياور اجلميع بروح العامل ومن منطلق احلرص على                 -

فهو عندما  "  اختالف الرأي ال يفسد للود قضية     "  :ملأثورةاملصلحة املرجوة، واضعاً نصب عينيه املقولة ا      
حياور ال يشتط وال يؤذي بالقول اجلارح، وال يتعدى حدود اللياقة كما يفعل البعض؛ وذلك ليس                  

 أعلى املراتب التعليمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة         - جبدارة   -، فهو قد تسنم      ..مبستغرب عليه 
اململكة العربية السعودية مبا هلا من مكانة مرموقة بني اجلامعات اإلسالمية؛             رة، اليت تعترب أزر      املنو

 .واألعداد الكبرية اليت تزخر ا من الطالب الَّذين يفدون من خمتلف دول العامل اإلسالمي
حري بنا أن حنتفي به ونكرمه ألنه أهل هلذا التكرمي وأكثر؛           ..   فرجل هذه مكانته وهذا خلقه     -

ل وعلم وتواصل جيسد ما ينادي به كثري من املثقفني بشأن الترابط املطلوب بني اجلامعة                ملا له من فض   
واتمع؛ فله الشكر على تفضله باحلضور إلمتاعنا ذه األمسية اليت تتالقى فيها األفكار؛ والشكر                

 - مجيعاً   -  لألساتذة األفاضل الَّذين تكرموا وجتشموا عناء السفر لنسعد بوجودهم بيننا؛ والشكر لكم           
على حسن متابعتكم، ويسعدين أن يكون ضيف االثنينية القادمة فضيلة األستاذ الدكتور أمحد عمر                
هاشم، نائب رئيس جامعة األزهر لشؤون التعليم والطالب؛ فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم؛ ويسعدين               

السالم املسدي ضيف النادي    قبل أن أختتم كلميت الترحيب بالضيف الكرمي معايل املفكر الدكتور عبد            
 . األديب جبدة؛ طابت أوقاتكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة احملتفى به الدكتور حممد عيد اخلطراوي(( 
بعد انتهاء احملتفي من كلمته طلب احملتفى به أن يلقي عدة أبيات يشكر فيها مستضيفه                 

 :فق على طلبه فقالوفو
احلقيقة قد أكون بالفعل قد كسرت      ..  بسم اهللا ..  وبعد..  ة اهللا وبركاته   السالم عليكم ورمح   -

الطابع املتبع يف هذه االثنينية املباركة، وطلبت أن أبدأ بإلقاء هذه األبيات ألا يف احلقيقة طوال الطريق                 
 فلذلك   ألقوهلا وألنثرها بني يديكم؛    - أول فرصة    -وأنا أمحلها قبل أن أمحل حقيبيت، ألغتنم الفرصة         

 :ال بد أن أقوهلا فامسحوا يل.. كانت تقلقين
  ــــنغوتــــرمن مبدحــــه وت

. 

ــنا   ــا شــعر ع ــبد املقصــود ي حــي ع
. 

وحـــباه األخـــالق روضـــاً أَغَـــنا
            .                                                 

صــاغه اهللا مــن كــرمي الســجايا    
. 



ختــذ الشــهب يف الســماء جمــنا   
. 

ــوح إىل أن    ــه الطمـ ــامى بـ وتسـ
. 

ــار  ــالً سـ ــناأمـ ــدائن حلـ يف املـ
. 

وـــادى علـــى رفـــيف األمـــاين 
. 

ــنا   ــاً وف ــحاب علم ــا يف الص أن زك
. 

ــ   ــوافل ملَّـ ــه القـ ــدت بامسـ اوشـ
. 

ه يف مســـالك العلـــم أغـــىنظـــن
                                                            . 

ــداً   ــي جهـ ــيهما ملثلـ ــى فـ ورعـ
. 

ــنا ــؤون نفســـي أمـ أخـــويت ميلـ
. 

ــن    ــا م ــويل  أن ــيت وح ــبة أت طي
. 

ــىن   ــه أتغـ ــا بـ ــريايت ومـ ذكـ
. 

ــي   ــيهم أناجـ ــي وفـ ــم أنتخـ ـ
. 

أنـــا مـــن حـــبه أتـــيه وأهـــنا
. 

قيقبـــني ســـبط وصـــاحب وشـــ 
. 

 ــن ــا شــعر ع ــبد املقصــود ي ــي ع اح
                                                            . 

ــي     ــكر مثل ــون بالش ــهم يلهج كل
. 

ــياً ولل ــنا حامتــ ــارم ســ مكــ
. 

  ا واألخــالَءمــنح الصــحبــبح 
. 

ــنا   ــر جـ ــبه وآخـ ــام يف حـ هـ
. 

ــول   ــتقت ح ــب ـفال ــوب فقل ه القل
. 

 

  :في الشيخ عبد املقصود خوجه على ذلك بقوله فرد احملت-
 سيدي الدكتور اخلطراوي مع شكري الكبري وتقديري العظيم هلذه األبيات، إالَّ أنين أكثر من               -

 اجعلين يف   اللهم"  :عاجز بالكلمات ألعرب عما جييش يف نفسي، وليس يل يف موقف كهذا إالَّ أن أقول               
وأرجو من مجعكم الكرمي أن يتجاوز عن هذا الثناء الَّذي           "  رياًعني نفسي صغرياً ويف عني اآلخرين كب      

 عما تفضل به؛ والعذر     - أستاذنا اخلطراوي    -أجده أكثر مما أستحق ومما جيب؛ فله الشكر والتقدير          
 . منكم مجيعاً والسالم عليكم

 

  ))كلمة الدكتور عبد السالم املسدي(( 
 : املسدي فقالمث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور عبد السالم

 ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ماذا أقول يف دقائق مخس؟ لتكن حتية وشهادة؛ أما التحية فإليكم حضرات السادة احلضور                -

 الكرام وإىل أهل هذا البيت املعمور، وإىل هذا األخ العزيز احملتفى به الدكتور حممد العيد اخلطراوي؛                
 وكان له شرف حضورها أكثر      - مناسبة االثنينية    -وهي حتية تنبثق من وجدان من عايش هذه املناسبة          

ال أريد أن أستطرد حىت ال أخدش كرامة صاحب البيت بتواضعه؛           ..  من مرة، وأغدق عليه فيها بتكرمي     
 البلد وعايش   أما الشهادة فهي تنطلق من شرف حصل للفقري لرمحة ربه املاثل أمامكم؛ بأن عرف هذا               

تب له أن عاش فيه فترة عزيزة عليه مثَّل فيها بلده لدى هذا البلد العزيز؛ والشهادة تأيت من أن                   أهله وكُ 



 ما  - يف مقوماا الفكرية والثقافية      -  هذا العبد الفقري كان قد ظن أنه عرف من مشائل هذه اململكة            
ها إىل أن خصوصيتها الكربى وميزا الوامسة       كان يغين عن املزيد؛ فلما عاشرها وعاشر أهلها فطن يوم         

تأيت من هذا النسيج الثقايف، الَّذي ميثل امسنتاً مسلحاً بني أنسجة أبنيتها الفكرية، والَّذي يترقى إىل أن                  
 .ينطلق من هذه اللقاءات وهذه الندوات، وهذه املنتديات اخلاصة من بينها االثنينية العزيزة

 -إن اللبنة األوىل يف جسور البنية الثقافية        :  ق بأضعف اإلميان إذ يقول     ولعل الشاهد احملايد ينط    -
 يف سيل من    - مجيعاً   - تأيت من هذه اجلداول اليت قد تبدو منعزلة منفردة، ولكنها تصب             -يف اململكة   

 أشهد أنين مل أر جنساً يف سائر ربوع وطننا العريب          ..  البناء الثقايف يشد بعضه بعضاً، فيتكون معماراً      
ثنينية وألهلها ولروادها،   ثنينية يف ذاا وطوىب لال    العزيز؛ ولذلك فحباً وكرامة أهالً وسهالً، طوىب لال       

 . لبنة من لبنات هذا املعمار الثقايف الفكري الرائد يف هذه الربوع العزيزة؛ وشكراً إلصغائكم
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 - رئيس النادي األديب الثقايف جبدة       -د الفتاح أيب مدين     مث أعطيت الكلمة لألستاذ عب    

 :فقال
ي وأسلم على سيد األولني      احلمد هللا محد الشاكرين، وأصلّ     ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 :سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ وبعد.. واآلخرين
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
خلطراوي يف يوم تكرميك أشعر بفرحة غامرة ألنك خليق ذا           صديقي الدكتور حممد العيد ا     -

االحتفاء وحقيق ذا التقدير، وجدير ذا التكرمي؛ فأنت قد عشت الشظف واختذت بالصرب طريقاً حتفه               
األشواق إىل النجح؛ وأنت مل تضجر ومل تتراجع عن هدفك حنو الرقي عرب جسور املعرفة، الَّذي مل يكن                  

ممهداً سهالً، ولكنه كان صعباً وعسرياً؛ غري أن العسر أمام مهم الرجال يتحول إىل يسر               حمفوفاً بالورود   
 :بعون اهللا وتوفيقه؛ ذلك أنك تتخذ من قول الشاعر

ــاِبرِ    ــال إال ِلص ــادت اآلم ــا انق فم
                                                       .      

ــىن    ــعب أو أدرك امل ــهلن الص ألستس
. 

 

 سبيالً إىل حتقيق أحالمك وكلنا حاملون ولكن احللم وحده ال يوصل إىل الرقي واحلياة الكرمية؛                -
 :وإمنا الطموح املتشح بالعزمية سبيل النفوس الكبار اليت عناها أبو الطيب بقوله

دها األجســـامتعـــبت يف مـــرا 
                                                            . 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــبارا   
. 

 بكدحهم وجلدهم    واحلياة ال يبلغ شأوها جبدارة إالَّ الطاحمون، ألم مل يرقوا إىل أجمادها إالَّ              -
 ملنهاج الصدق واخلصال احلميدة، وتلك احملامد من مكارم          وصربهم؛ اعتماداً على اهللا املعني واتباعاً     



األخالق اليت حيبها اهللا ورسوله؛ ولوال أنين أوثر اإلجياز ألترك لغريي احلديث إليك وعنك يف ليلتك                  
الدكتور طه حسني مع توفيق احلكيم، يوم       هذه والليايل قليلة، الصطنعت يف احلديث عنك ما اصطنع          

 .استقبله يف جممع اللغة العربية مبصر
 ومثل هذا احلديث فيه متعة وارتياض يف مصاحبة احلياة اليت يرتد يف آخر الشوق فيها مذاقها                 -

الشهي؛ وقد كان مراً أيام الكدح واجلد والعناء؛ وتلك قمة املتعة ذا اجلهد واألمل، والسهر الطويل؛                 
يتنفس املرء كما يتنفس الصبح ويشرق يوم جديد يف حياة الكادحني، مليء بالوجد واألمل والطموح                

 .والصرب واملصابرة يف الشدائد، وحيمد القوم السرى وأنت أحد أولئك يف صبح أملح وضاء
 وال أريد أن يأخذين االستطراد فأنسى أن جبانيب من هو أكثر إتقاناً للحديث عنك وإليك يف                  -

واملرفأ ذلك امليناء   "  مرافئ األمل "  :لتك هذه؛ ولكين سأتراجع عن االستئذان أن أقرأ شيئاً من ديوان          لي
       ى أي كلَّ وتعب وفتر، فتعبك خيطو          تقف عليه السفينة اليت أدركها األين، وكلمة اَألينن جاءت من و

ا التعبري؛ فهو يهيم يف     حنو أمل شاعر حيلم ويرسم ويوشي كلماته برؤى عبقة يف حلم احللم إن صح هذ              
اجلمال وكون اهللا الفسيح خبياله وأحالمه وآماله؛ فهنيئاً لك وللشعراء احلاملني ألم سعداء هلذا السبح               

 . عن وعثاء احلياة وأثقاهلا، وتروحياً للقلوب ساعة وساعة- وقتاً ما -الطويل، بعيداً 
أمامك وسيطلب إليك وسيطلب     ال أريد أن أقرأ يف شعرك مرافئ األمل؛ ولكن الديوان              -

 .أحباؤك وضيفك يف هذه الليلة أن حتدثهم عن هذه املرافئ؛ وبني يدي قصائد إن شئت قدمتها إليك
 نشكر اهللا هلذا اجلمع الكرمي وهلذه الدار العامرة؛ أما أدبك وشعرك فهو للدارسني والباحثني؛               -

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))بد احملسن القحطا�يكلمة الدكتور ع(( 
 عميد القبول والتسجيل جبامعة امللك      -مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احملسن القحطاين        

 : فقال-عبد العزيز جبدة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :أيها احلاضرون..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 الصديق الزميل الدكتور حممد العيد       عن - أو السرية الذاتية     - حينما استمعنا إىل الترمجة      -

اخلطراوي، عرفنا أنه يأخذ من األدب روحه، ومن الشريعة أسها، ومن النقد انطباعاته حيناً وثنايا أطر                
 .أحياناً أخرى، ومن التربية مسلكها، ومن التاريخ عبقه

قف أمامه   رجل استمعت إليه حماضراً فكنت أناقشه يف بعض ما يطرح، غري أنين هذه الليلة أ                -
وأركز عليها أنه رجل    ..  وهو املكرم فما عساي أن أقول يف ليلة تكرميه؟ لعلكم قرأمت يف سريته الذاتية             



 كل هذه االجتاهات حىت فرق دمه بينها، فكل منها يدعيه وهو يريد أن يستويل               - أو درس    -ختصص  
 .عليها مجيعاً

 خيلص للمدينة فألف هلا وحوهلا       رجل بدأ بالتأليف يف الفرائض، مث أخلص للمدينة ومن مل           -
مكاناً وزماناً؛ غري أن حنينه إىل األدب جعله يسعى لشعرائها فينبشهم عن النسيان، كمحمد أمني                  

، مث إذا هو بأخرى يتخصص للمدينة اجتماعاً وأدباً؛ ها           ..الزللي، والربي، واألسكويب، وغريهم كثري    
عبقر كان وادياً لكنه وضعه أرض اجلزيرة العربية؛        هو ذا خيلص للمدينة مث قبل ذلك حينما جاء إىل            

كان يف إحدى مؤلفاته يسميه بوادي عبقر، وأظن أنه تراجع عن هذه التسمية فجعلها أرض عبقر؛ مث                  
 ليس من املدينة وحدها وإمنا من       - أو من هذه األرض      -رأيت أن األمساء اليت جاءت من هذا الوادي         

 .شرقها على غرا، ومشاهلا على جنواأطراف اململكة العربية السعودية 
إن هؤالء أجيالكم هؤالء آباؤكم      :   هذا ما صنعه ألدبائنا وكأنه يقول ألبنائنا يف الثانوية           -

فانظروا ماذا يصنعون؟ قرأت كتاباته يف وادي عبقر قبل عشرين عاماً، مث جئت إىل بعض دواوينه                   
 -حروف يف دفتر األشواق      "  :وين الديوانني الشعرية، ولعلي أقف عند ديوانني وانظروا حىت عنا        

فوجدت أنه يضرب وتره على سبعة أحبر أو ستة أحبر، وما استطاع أن              "  وتفاصيل يف خارطة الطقس   
ال ..  يغادرها ألا أسرته؛ وكنت أخاف أالَّ جيلدها بسوط الناقد، وفعالً جلدها بسوط الناقد فبعضها              

 .أقول وئد يف مهدها وإمنا غري فيها وبدل
 حديثي عن الدكتور حممد العيد اخلطراوي يطول؛ غري أن اخلمس الدقائق جتلدين كذلك؛                -

فقد عشت معه يف السفر ويف احلل والترحال؛ والدكتور اخلطراوي           ..  ولقد كان يف ذهين شيء كثري     
 بأن  حتس يف معتقل من حبوثه بأنه إنسان يدور قلبه حول املدينة املنورة تارخياً وحباً، ورواء؛ وحتس                 

الدكتور اخلطراوي يف الوقت نفسه خملص لألدب عامة وخملص للجزيرة العربية؛ وخملص لإلسالم؛               
ذلك أن اجتاهاته ليست اجتاهات حمصورة يف زاوية معينة، ولكنها متتد لتشمل العامل اإلسالمي ولتشمل                

 .كل الثقافات وكل اآلداب، وكل العلوم
 كل ما أملكه ألتيح لكم      - ليلة الدكتور اخلطراوي     -ة  يف الواقع يف هذه الليل    :   أيها اإلخوة  -

إنك يا  :   هو أن أمد يدي ألصافحه حبرارة، وأقول له         -الفرصة لالستمتاع أكثر بأحاديثه وبشعره       
صديقي جدير بكل هذا التقدير وبكل هذا االحترام، لقد كتبت لنا وللتاريخ ما يرفع رؤوسنا وما حيقق                 

والتقدم؛ شكراً لك، شكراً لألستاذ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً لكم           لنا الكثري من عوامل النهوض      
مجيعاً، وذلك ألننا حضرنا لنستمع إىل الدكتور خطراوي؛ وأشعر أن من واجيب أن أترك امليكروفون                

 .. ليتحدث إليكم ولتستمعوا إليه؛ شكراً جزيالً



  ))كلمة الدكتور �ايف الدعيس(( 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد       -ور نايف الدعيس    مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكت    

 : فقال-العزيز باملدينة املنورة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان                -

 .إىل يوم الدين
إلطناب، ولكن األلتزام باملوعد على قدر       فأنا أود ا  ..   إن كان بعض اإلخوة اختار اإلجياز       -

 ال سيما وقد جئنا من بالد بعيدة وفرحنا ذا امللتقى اجلميل، الَّذي أسعدنا كل               - إن شاء اهللا     -طاقتنا  
السعادة وأتاح لنا فرصة االطالع على هذا الس؛ الَّذي يسهم إسهاماً كبرياً يف عجلة الفكر ودفعها                 

 .وعجلة األدب واإلسراع ا
 - حفظه اهللا وبارك فيه      - وحتية حب وإعجاب لفارس املنتديات األستاذ عبد املقصود خوجه           -

 .حتية حب وتقدير أسديها إليكم مجيعاً معشر اإلخوة احلضور
 والدكتور اخلطراوي معروف ال ينكر وعلم ال خيفى، قد عرفته معلماً مربياً تتلمذت عليه،                 -

وناقداً بارعاً غري ذي مدرسة؛ وحنوياً متمكناً ترصد فيه خطاه؛ ترجم           وأديبا شاعراً أتذوق شعره وأدبه؛      
ذو أدب وعلم جم، خاض حبار التحقيق، وأبدع يف الشعر          ..  وأعماله تفصح عن ذاته   ..  عن ذاته بأعماله  

، تظهر خلجات نفسه من خالل      ..واألدب، ثقافته تفيض شرايعها ويتلون بتلوا، ويصطبغ بصبغتها        
 :يته متشددة بكل نفس ونبض؛ يقولفكره وشعره؛ حر

ــباه  ــور وال اجلـ ــين الظهـ حنـ
. 

ــوف ال   ــر سـ ــم املخاطـ رغـ
. 

بعــــزمِة القــــوم األبــــاه
. 

ــريع    ــذلَّ املـ ــنقاوم الـ سـ
. 

 

 :إسالمية وإنسانية؛ امسعوه معي وهو يقول فهو يصدر من خالل قيم عربية أبية و-
هـــي ذكَّـــرتنا بالـــرحم  

. 

مـــا أمجـــل األعـــياد إن   
. 

 

 : وامسعوا أيضاً-
ــر    ــلَّ الزعت ــا ت ــمودك ي بص

. 

ــون بـــرمته    ــين الكـ ويغـ
. 

 

، وصدق جتربة، ومسو     بشرف الفحوى وبراعة األسلوب، فاجتمع عنده أثر عاطفةٍ         متتاز أعماله  -
 :فكرة، ومجال أسلوب، تدبر قوله



كآهــــة بــــني الشــــفاه
. 

ــجون   ــرنا الشـ ــاه تعصـ ربـ
. 

ــاة ــئدة الطغــــ كأفــــ
. 

وتلوكــنا األحــداث حاقــدة   
. 

 

 : وأعجب ما ترى الدكتور اخلطراوي وهو مستكني لصروف احلياة يقول-
ــبحار ــنة الـ ــنت قرصـ ولعـ

. 

ــدار  ــن أمل الصـ ــزقت مـ مـ
.           . 

ــن ال ي ــي اُألوارواللعـــ طفـــ
. 

          . 

 

 : وشخصه احلقيقي يعرب عنه بقوله-
ــباب  ــرق الض ــرثان أخت ــراعي الغ بش

. 

ــباب   ــر يف العــ ــأظل أخمُــ ســ
. 

وعلـــى فمـــي يلقـــى العـــذاب
                         .                                    

وتـــزيد مـــن عزمـــي الصـــعاب 
. 

ــراب  ــن تـ ــا مـ ــقتها أنـ وعشـ
. 

أنشــودةً صــممتها مــن مهجــيت    
. 

ــراب   ــط اخل ــور يف الش ــر املوت الثائ
. 

 مـــن ذاك التـــراب وخلقـــت 
. 

ــراب   ــبون التــ ــوا حيــ كانــ
. 

ــحاب   ــدي والصـــ وأيب وجـــ
. 

ــراب  ــذا كالتـ ــِل هـ ــن أجـ مـ
                                                            . 

ــت   ــز يل إن مل أمــــ ال عــــ
. 

 

 يرى يف عزة نفسه صرحاً      - أو أرهقته السنون     - وهو وإن كثر عثاره وأوغل طول عمره          -
 :متجدداً؛ وأمسعه وأنا يف خامتة املطاف

ــثار  ــم العـ ــبات جـ ــيداً فـ وحـ
. 

ــدرب    ــه ال ــيل أرهق ــواد األص واجل
. 

ــار مـــنه مـــر الســـنني واألعصـ
                                                            . 

رميه فلـــيس يـــنقص قـــدراًأكـــ 
. 

 

 أن يكون لنا لقاءات أخرى يف       - أيضاً   - هذا وأشكر لكم إن أطلت دقيقة زيادة، وأرجو           -
 فهو حقيق وجدير بتلك     هذا الس الكرمي، وأن يكون لنا لقاء بفارس هذا املنتدى مبدينة رسول اهللا              

رة، كما هو أهل لتكرمي الناس يف هذا البلد؛ أرجو أن يتقبل هذه             رمي يف املدينة املنو   الزيارة وبذلك التك  
 . الدعوة مين أمامكم ألين قد دعوته مراراً، وأرجو أن يستجيب اآلن؛ وشكراً

 

  ))قصيدة شعرية للشاعر حممد سعيد بابصيل(( 
 :لتاليةمث ألقى الشاعر األستاذ حممد سعيد عبد الرمحن بابصيل القصيدة ا

وعانقــت باحلــب جــيداً فجــيدا   
. 

ــباباً عنـــيداً  خطـــرت بـــبايل شـ
. 

ــودا    ــباً حق ــبط قل ــميت بالغ وأص
                                                      .       

وطــــوقت بالشــــكر أعناقــــنا 
. 



وبالـــود أهـــدى إليـــنا الـــورودا
. 

فـــأهالً مبـــن جـــاد باملكـــرمات 
. 

غــداة التقيــنا عســى أن يــزيدا   
. 

ســــبقنا وجئــــنا إىل الصــــرييف 
. 

ــيدا    ــيداً فع ــعر ع ــه الش ــود ب يس
. 

ــزيد   ــالً يف املـ ــنا أمـ ــق لـ فحقـ
. 

ــعودا   ــور الس ــيع احلض ــق جلم سو
                                                            . 

وغـــن الصـــبا لعكـــاظ اهلـــوى 
. 

ــريدا  ــباً فـ ــاً رطيـ ــه غضـ وديـ
. 

ــال   ــى اجلم ــت ترع ــا زل ــود م أمقص
. 

جتـــاوز حـــىت ختطـــى احلـــدودا
. 

فأثنيــــنك العاطــــر املســــتدمي 
. 

ــيدا  ــباً عم ــحب قل ــعلت يف الص وأش
. 

ــا  ــاً فعامـ ــرؤياك عامـ ــعدنا بـ سـ
. 

أرق فأخلـــق بـــه أن يســـودا   
                                                            . 

ــبايا    ــبالت الص ــن ق ــعر م ــو الش ه
. 

ــودا    ــدي اخلل  ــعر ــيا إىل الش فه
. 

عجــبت مــن الشــعر يهــدي اجلمــال 
. 

ــيدا   ــنا ولـ ــركناه فيـ ــا تـ فإنـ
. 

ــباب   ــذا الش ــر ه ــل عص ــونا نط دع
. 

ــعيدا   ــون سـ ــق أكـ ــإين حبـ فـ
. 

وباحلــــب فلــــتخط أقدامــــنا 
. 

 

  ))قصيدة شعرية لالستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 :مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية ذه املناسبة فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :صحبه أمجعني؛ أما بعد والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله و-
 .. فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 ":طيبة الطيبة" : هذه قصيدة أو حتية شعرية مهداة إىل ابن طيبة وإخوته، عنواا-

ــناديين   ــداين ي ــدغ وج ــري يدغ يس
. 

ــرياحني     ــي وال ــر النوام ــم عط أش
. 

ــراييين   ــى يف شـ ــها تتمشـ أنفاسـ
                                                            . 

ــرة   ــناع معطـ ــة نعـ ــك باقـ وتلـ
. 

ــتالوين   ــرقي ال ــل ش ــن الف ــد م عق
. 

ــوا   ــذراء لـ ــمة عـ ــذه نسـ وهـ
. 

ــزكيين   ــيب ي ــنور يف قل ــكب ال ويس
. 

ــامرين    ــابيح يسـ ــريق مصـ وذا بـ
. 

ــدين ــأرز ال ــه مــن م مــن جــاء حيمل
. 

ــرفه    ــنجار أع ــين ال ــوق ب ــذا خل ه
. 

ــرويين  ــوريين وي ــب ي ــن احل ــبع م ن
                                                            . 

ــفري   ــي ويف س ــبة يف حل ــياب طي أط
. 

*    *    * 

ــاتني   ــر البس ــا خض ــتقي روحه وتس
. 

ــاغرة     ــتها األرض ص ــنة قبل ــا ج ي
. 

ــيين   ــاً فيبك ــوجد ملحاح ــوقظ ال وي
. 

ــي فيؤن   ــيفك الزاك ــزورين ط ــيني س
. 



ــيين؟   ــعري وتلح ــهميت ش ــت مل وأن
                                                            . 

ــا   ــنان دمعهم ــذرف العي ــيف ال ت وك
. 

 غــري ممــنون وأســكرتين بفضــل 
. 

كــم لــيلة يف العــوايل نادمــت ســهري 
. 

ــاء  ــيالً وم ــالً ظل ــنوناًظ ــري مس  غ
. 

 ــحىوكــم تفــيأت يف وادي العقــيق ض
. 

ــقيين   ــي ويس ــيمأل أقداح ــغي ف أص
. 

ــابريي إىل   ــزمت أض ــم ح ــدوك  أح
. 

ــاطني   ــف أس ــف غطاري ــيض األك ب
. 

ــطعت   ــه س ــار ب ــة أقم ــروي حكاي ي
. 

ــرباهني   ــرهان ال ــب ب ــادق احل فص
. 

هـــناك تـــربز أشـــواقي هويـــتها 
. 

*    *    * 

مصــونة مــن محاقــات الــرباكني   
                                             .                

ــرقة   ــون مش ــبني الك ــرة يف ج ــا غ ي
. 

غيـــثاً وأكـــرمها قـــرىب بياســـني
. 

ــا   ــان هلـ ــه فكـ ــا طـ اهللا أودعهـ
. 

ــاتني  ــى الفس ــدت أغل ــنت وارت وازي
                                                            . 

ــنه    ــبواً لتحض ــعت ح ــل س ــا أط مل
. 

ــيين  ــب يغن ــروب احل ــن ض ــبه ع وح
. 

ــي     ــا عمل  ــو ــربة أجل ــبه ق فح
. 

ــيين   ــول اهللا يكف ــب رس ــيب فح قل
. 

لــن يســتجيب إىل هلــو وتســلية    
. 

ــيامني  ــدادي امل ــوكب أج ــرت م ذك
. 

ــجده   ــراب مسـ ــيت إىل حمـ إذا أتـ
. 

وبــني ســاع بنصــر اهللا مأمــون    
                                                            . 

ــب   ــر اهللا حمتس ــاع لنص ــني س ــا ب م
. 

ــيت ومتكــــني ــؤزرين بتثبــ مــ
. 

ــة     ــم ثق  ــمو ــة تس ــم رمح حتفه
. 

ــيين  ــزوة يف اهللا تدم ــن غ ــوركت م ب
. 

ن طرب ـجرح م ـرح تغىن ال  ـإن سال ج   
. 

*    *    * 

ته زيـــف القـــواننييغـــتال حـــرم
. 

ــن   ــئت يف زم ــق إين ج ــيد اخلل ــا س ي
. 

مــن احلماقـــة يستســـقى بليـــنني 
                                                            . 

ت بــه األشــجار يف وطــنتعــرعصــر  
. 

ــياطني  ــأحالم الشـ ــوت فـ وإن غفـ
. 

ــاً    ــى قلق ــوالين األس ــحوت ت إذا ص
. 

ــاكني   ــواه املس ــيأس أف ــة ال يف قبض
. 

وإن بعـــثت والئـــي للتـــراب ذوت 
. 

وقـــد تـــأبط قامـــوس الـــثعابني
. 

ــنت    ــو ف ــواري أخ ــلق أس ــم تس وك
. 

ــون   ــن مظغ ــثمان ب ــاللة ع ــا س وي
                                                            . 

ــرمة    ــاد عك ــا أحف ــنفث ي ــيت ي يب
. 

حتطمــت يف تــل أبــيب وبكــني   
. 

نامـوا علـى الضـيم إن السـلم مركبة          
. 

ــدواوين  ــا والـ ــنايا احلكايـ إالَّ حـ
. 

هـــالســلم أصــبح ومهــاً ال وجــود ل 
. 

*    *    * 

ــني   ــدة الص ــىت س ــرة ح ــن اجلزي م
. 

ــبةَ  ــا طي ــناي ــنوان رحلت ــا ع  اخلــري ي
. 



ــني   ــدر وحط ــنا ب ــن س ــروفها م ح
                                                            . 

ــة    ــتاريخ ملحم ــبهة ال ــبِت يف ج كت
. 

حمـــزونبناظـــر مـــثخن بالدمـــع 
. 

أظــلُّ أقـــرأ يف شــوق مقاطعهـــا   
. 

ــطني  ــترتى يف فلسـ ــري يـ وحاضـ
. 

ــين    ــتىب تالحق ــس بالع ــوافل األم ق
. 

نـى صاٍب وغسلي  ـي عل ـورضت نفس 
. 

قـد بعـت للصـمت مرياثـي بـال مثن           
. 

ــون  ــن ه ــن ذل وم ــزمية م ــأس اهل ك
                                                            . 

ــرعتين  ــتها وجـ ــراييفو مبحنـ  سـ
. 

وأســـفح العمـــر مـــن دون إىل دون
. 

ــييت    ــاألحالم ناص ــل ب ــرحت أغس ف
. 

للشـــر حيـــرثها أتـــباع نـــريون؟
. 

ــل أ  ــزرعة ه ــادي م ــامل امل ــبح الع ص
. 

هــذا العــداء لترعــى حــب صــهيون؟
                                                            . 

ــبنا   ــيا تناص ــدن الدن ــدت م ــل غ وه
. 

ني؟ـن ت ـمر وم ـن ت ـمألى احلواصل م  
. 

ــت  ــيت رحل ــك العصــافري ال ــن تل وأي
. 

 ــو ــاطفيت يف ال ــج ع ــنيِلحووه  والط
.ْ 

ــرميت     ــار مك ــناقريها أزه ــت م ألق
. 

ــوازين  ــدل امل ــن ع ــيطة م ــيه البس ف
. 

ــاجن حــرمت  هــذي قضــية عصــر م
. 

ــن  ــال دي ــيا ب ــال دن ــنوايا ف ــيض ال ب
                           .                                  

إن تنصـروا اهللا ينصــركم فـإن صــدئت   
. 

 .  والسالم عليكم-
 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور حممد العيد اخلطراوي(( 
 :مث جاء دور احملتفى به ليلقي كلمته فقال

.. ، وال أجد الكلمات اليت تسعفين يف هذا املوقف         قبل كل شيء أود أن أتقدم بالشكر جزيالً        -
 من أسد   شبلٌ:  الكلمات اليت أستطيع أن أقدمها لسعادة األستاذ عبد املقصود، فأنا ال أستطيع أن أقول             

األسد من األسد؛ فهو ابن األستاذ حممد سعيد الَّذي أسهم يف خدمة الثقافة واألدب يف                :  ولكنين أقول 
؛ وال تستطيع أي دراسة تؤرخ لألدب يف هذا البلد أن تتجاوز عمله الَّذي قام               هذا البلد الطيب املبارك   

به معه األستاذ عبد اهللا بلخري يف وحي الصحراء، حيث مجع مادة طيبة من إنتاج وإبداعات األدباء يف                   
ذلك العصر ويف ذلك اجليل، وترجم ألولئك األدباء ذلك العمل؛ قد ننظر إليه اآلن على أنه عمل                   

 وسهل، ولكنه إن نظرنا إليه يف ظروفه ووضعناه يف سياقه الثقايف جنده عمالً جديراً بالوقوف                  عادي
 .عنده وجديراً بالتقدير، وأن يوضع موضع التقدير كما قلت

 اليت جتلت يف كتاب باإلبداعات األدبية يف ذلك         - مث حنن ال نستغرب أن تستمر تلك احلفاوة          -
.. بأسلوب آخر عند األستاذ عبد املقصود يف تكرميه لألدباء           أن تستمر تلك احلفاوة       -اجليل  



والعلماء؛ واليت قلت يف لقاء آخر كان يل يف هذه االثنينية يف تكرمي األستاذ عبد اهللا                   ..  واملفكرين
 .عسيالن
يف احلقيقة هذه االثنينية اليت تعد حبق امتداداً لتلك البداية وعامالً من عوامل               :   كما قلت  -

ألا متتد إىل رجال األدب والفكر      ..  ة األدبية، ليست يف اململكة العربية السعودية وحدها       تنشيط احلرك 
 تكرمياً  - أيضاً   -بل إىل العامل اإلسالمي، حيث حضرت يف مناسبات         ..  والثقافة يف اململكة ويف خارجها    

 يقف عند تكرمي أبناء     وهذا جيعلنا نقف طويالً عند هذا العمل الَّذي ال        ..  للمفكرين من العامل اإلسالمي   
مدينة، وال عند تكرمي أبناء وطن، وال عند تكرمي أبناء جنس، وال تكرمي أبناء عقيدة، بل يكون لكل                   

 يعتز عندما   - وأنا واحد من هؤالء      - جهد كبري، جيعل كل شخص        - يف احلقيقة    -أولئك وهذا   
البهجة؛ وأن هذا الرجل قدم ما مل       ينتظمه هذا التكرمي، ال ليغتر وجيتر وإمنا حيس بشيء من الفرحة و            

 .أو يف هذا اال، أعين جمال الفكر والعلم واألدب.. تستطع مؤسسات أخرى أن تقدمه هلذا اال
 أخرى، وأشكر مجيع الزمالء واألخوة الَّذين امتدحوين حبسن أخالقهم، وذكروا             أشكره مرةً  -

 لطواياهم ودواخلهم وحبهم، وعني الرضا       بعض الصفات اليت هي يف حقيقتها انعكاس       - ونسبوا   -يل  
 .  وألتزم بالوقت أيضاً؛ وشكراً- مجيعاً -أشكرهم .. عن كل عيب كليلة

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :مث افتتح باب احلوار بسؤال من الدكتور غازي زين عوض اهللا قال فيه

خارطة هذه املناهج،    تعددت املناهج النقدية اليت تم بالدراسات األدبية، فأين موقعك من             -
حبكم أنك أحد النقاد األكادمييني الدارسني لألدب العريب، وأحد املبدعني يف نظم الشعر العريب؛ فأنت                

 الناقد واملبدع؟: وجهان لعملة واحدة
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 . قيمةأي ذو.. أمحد اهللا على أنين يف نظره عملة:  صديقي الدكتور غازي حيسن الظن يفّ؛ أوالً-
أنا وغريي من النقاد إن أرادوا يفّ وجهة نظري، وأنا اآلن أجلس هذه اجللسة بني فحول                :   ثانياً -

النقد الدكتور املسدي، واألستاذ الشيباين، والدكتور القحطاين، والدكتور املعطاين، فماذا أصنع              
، وبذلك أجدين   ..هموغريهم ممن مل أذكر ولكنهم مذكورون؟ والدكتور مريس احلارثي ها هنا وغري            

 مضطر أن   - مع ذلك    - كأمنا أراد أن يورطين، ولكين       - يف احلقيقة    -حمرجاً جداً؛ والدكتور غازي     
 أراد لعمله أن يكون ذا قيمة يف جماله؛ ال أعتقد أنه جمرب أن ينتمي                - أي ناقد    -إن كل ناقد    :  أقول

 لكن يف إمكانه أن يستفيد من       -ظري   هذا من وجهة ن    -ملنهج معني وأن حيصر نفسه يف زاوية معينة         
 ليست على نسق واحد؛ كما أن البشر        - فيما يبدو يل     -كل املناهج؛ وأيضاً طبيعة النصوص األدبية       



وهي من احلياة مبكان ليست ذات طبيعة        ..  ليسوا كلهم بطبيعة واحدة، فكذلك النصوص األدبية       
فاملهم أن جتد   .  قد ال ينفع مع نص آخر     واحدة؛ أعين أن بعض النصوص قد ينفع فيها هذا املنهج و           

املفتاح املالئم للنص، وأن تكون بقدر اإلمكان مستوعباً هلذه املناهج، مستفيداً من كل الثقافات املتاحة               
لك؛ حىت يف جماالت العلم اخلالص أنت تستعمل كل الثقافات؛ كل ما متلكه من فروع الثقافة يف                    

 .قتصار على منهج جمدياً يف هذه الناحيةاستكشاف هذا النص؛ فلذلك ال أعتقد اال
 

 :مث سأل األستاذ عبد اهللا اددي قائالً
 لقد ادعى أحد احلداثيني أن االعتزاز باللغة العربية يعترب من املزايدات الشعرية الَّذي مل يعد                 -

دعائه ووصفه؛  مقبوالً يف الدرس األديب؛ كما أنه وصف اللغة العربية باللغة امليتة؛ فما هو رأيكم يف ا                
 وهل لزعمه من حقيقة؟

 :ورد الدكتور اخلطراوي قائالً
ال مؤاخذة مع تقديري لألستاذ عبد اهللا؛ السؤال يف اجلانب العلمي قائم على مقولة                :   أوالً -

حتتاج إىل شيء من املراجعة، فهذا الكالم غري موثق التوثيق الَّذي جيعلين أتصدى ملناقشته املناقشة                  
 .لغة العريب هي وجوده نفسه. تقد أن عربياً ينظر إىل لغته ذا املنظاراجلادة، وال أع

 لعلنا يف كثري من األحيان نكون يف حاجة ألن نعطي أنفسنا الفرصة للفهم األفضل،                    -
 على مقولة عمر بن اخلطاب      اًوالستنطاق ما نقرأ استنطاقاً صحيحاً، وأن حنسن الظن يف اآلخرين بناء           

 ". حتمل كالم أخيك على الشر ما دمت جتد له حممالً على اخلريال" ):رضي اهللا عنه(
 

يد حممد حبحب جاء فيهمث وه سؤال من األستاذ عبد اج: 
 باعتبار الدكتور اخلطراوي أحد أعضاء احملافظة على آثار املدينة املنورة؛ ما هي اخلطوات                -

 حملافظة على آثار مكة املكرمة أيضاً؟العملية اليت قمت ا باختصار يف هذا السبيل، ويف سبيل ا
ال وه سؤال من الشيخ حممد علي الصابوين للمحتفى به جاء فيهويف نفس اج: 

-         رة باعتبار أنكم عضو يف احلفاظ على اآلثار، مع          ما هي اآلثار اليت حافظتم عليها يف املدينة املنو
 عة الغراء يعتربون ذلك إحياء للمآثر اجلاهلية؟أن بعض املتزمتني الَّذين ال يفقهون بعض أسرار الشري

 :أجاب الدكتور اخلطراوي قائالً
 بالنسبة لآلثار أو هلذه اللجنة املركزية اليت أنشئت يف املدينة برئاسة صاحب السمو امللكي                 -

      يد أمري منطقة املدينة املنومة، ، هذه اللجنة اجتمعت مع مسوه ووضعت اخلطة الالز         ..رةاألمري عبد ا
وبعد نقاش طويل اعتمدت هذه اخلطة بعد جلسات متعددة، وتوىل أمني املدينة منصب نائب لسموه،                
وعقدت اجتماعات دورية وما زالت إىل اآلن مستمرة، النظرة اليت انطلقت منها هذه اللجنة                  



      الدولة، ممثلة يف    رة من تطوير هذا االجتاه الَّذي اجتهت إليه       واستوجبت إنشاءها، ما متر به املدينة املنو 
 :خادم احلرمني الشريفني ومسو نائبه ويل عهده األمني، استدعت هذه الظروف أن ينشأ سؤال

 

  إىل أي مدى يتم هذا التطوير وهذه اإلزالة، وهل هناك آثار؟-
 فاخلطوة األوىل كانت التثبت تارخيياً من مواقع هذه اآلثار، فإذا ثبت تارخيياً وهذا بالطبع ال بد                 -

 . حبوث علمية تثبت هذامن
 

أو قسمت إىل فروع، فمثالً اجلبال واألودية       ..   أقصد أرجع مرة ثانية فأقول كونت جلان فرعية        -
واحلرار هلا جلنة، ومعامل اآلثار الدينية جلنة، واملوضوع الدقيق جداً أشار إليه فضيلة الشيخ الصابوين هو                

 هذا أثر إسالمي أو أن له صلة بالدين، هذا           -الً   مث -ما يتصل بالناحية الدينية، فال شك أن تقول          
 . فال بد أن نتثبت منه متام التثبت، ألن له عالقة بالدين- أيضاً -وحده دين 

 

 بتفسري آية أو تفسري حديث أو       - مثالً   - أنا ال أشك يف أن اآلثار اإلسالمية بعضها له عالقة            -
 ورمبا لفهم مقصود    - مثالً   - حديث    أو شرح  - أيضاً   -شرح حديث، كلمة تفسري مبعىن شرح        

ولكن السؤال  ..  الشريعة من ذلك؛ ولكن ليست كل اآلثار يف اجلانب اآلخر حقيقة؛ وأنا ال آيت جبديد              
 أن أناساً بالغوا يف تصديق أي أثر ومل يتأكدوا التأكد الالزم؛            - أيضاً   -املثري فيه بعض اإلثارة ال شك       

ثار وهي ليست من اآلثار، فاملوضوع إذاً علمي واجلهود جادة          وألسباب خمتلفة اعتمدت أشياء من اآل     
 - أيضاً   -أن يبلغنا يف هذا املوضوع حسن القصد، والَّذي         )  تبارك وتعاىل (وبكل موضوعية، وأسأل اهللا     

يهمين أن أشري إليه أن مسو األمري عبد ايد مهتم جداً جداً مبواقع الغزوات بالذات، خصوصاً الغزوات                 
 عالقة باملدينة مثل غزوة أحد وغزوة األحزاب، واليت حدثت قريبة من املدينة مثل غزوة محراء                 اليت هلا 

فاملقصود التثبت من مواقعها، ويئتها التهيئة التارخيية الشرعية لزوار املدينة           ..  األسد، وما أشبه ذلك   
 .املنورة؛ وشكراً

 
 

 :مث وجه األستاذ عثمان مليباري سؤاله قائالً
مل مل تذكر إبراهيم أمني فودة، وعبد اهللا بلخري، وعبيد مدين، وحسني            ..  أنه سؤال حرج   يبدو   -

 عرب، وإبراهيم عالف، ومصطفى زقزوق، وأمحد سامل          نيسرحان، وحممد سعيد اخلنيزي، وحس     
شعراء من  "  :، مل مل تذكر هؤالء الشعراء يف كتابك       ..باعطب، وغازي القصييب، وأمحد خليل عبد اجلبار      

مع أم يتمتعون بالقدرة واملوهبة، ويتصفون بالتفرد واالبتكار؟ ضع هؤالء الشعراء يا             "  قرأرض عب 
 سيدي يف أرضك أرض عبقر؟



 :أجاب الدكتور اخلطراوي قائالً
 كان عبارة عن برنامج     - كما نبهت يف مقدمة اجلزء األول        - أوالً هذا الكتاب يف أساسه       -
 هنا أمهس يف أذن الزميل الدكتور األستاذ عبد احملسن           مدة الربنامج نصف ساعة؛ ولعلي    ..  إذاعي

إنين بالفعل ال أدعي أن يكون      :  القحطاين، الَّذي أشار بعض اإلشارات اخلفية حول هذا الكتاب؛ وأقول         
مرجعاً يف نقد األدب السعودي، وذلك لعدم مشوليته اليت أشار إليها األستاذ عثمان مليباري؛ هذا من                 

أنه ليس فيه ذلك التعمق الَّذي كان يطمح إليه أو يبحث عنه الدكتور              :   األخرى ومن الناحية ..  ناحية
عبد احملسن القحطاين؛ ذلك أن هذا الكتاب يف أساسه كان برناجماً إذاعياً له مواصفاته اخلاصة واخلاصة                

 له أو قد    جداً، واليت هي علينا أن ننفذها، ألن ما يقال يف اإلذاعة غري الَّذي يقال يف كتاب، ال يسمح                  
 .ال يكون من املناسب أن يقال يف مذياع

 تناولته مثل األستاذ السرحان     - بالفعل   - وهكذا أجد نفسي معذوراً باإلضافة إىل أن بعضهم          -
كما أذكر؛ ذاكريت على العموم شاخت قليالً، وإن كنت أنا دائماً عند هذا أقسم مييناً بأنين رجل                    

شاب يشيب، وأرجو من األستاذ عثمان املعذرة،        ..   شاب شاب، كل واحد يفهمها على كيفه؛ أنا       
فبعض الَّذين ذكرت يف شعره تفرد على أين رمبا أقول إنين ال ينبغي أن أجازف بكلميت التفرد واالبتكار                  

 أن يكون هلم    - وبعضهم من الرواد     -ألما كلمتان كبريتان، وإن كنت ال أنكر على زمالئي الشعراء           
 .وشكراً. تكاربعض التفرد وبعض االب

 

 :ووجه األستاذ عدنان فقي سؤاالً يقول فيه
 نريدك أن حتدثنا عن األستاذ عبد العزيز الربيع، وقد كنتم معه يف حياته الوظيفية يف التعليم                  -

 .ويف أسرة الوادي املبارك
 :فأجاب احملتفى به بقوله

 . رمحه اهللا-
 

 :ووجه األستاذ عبد احلميد الدرهلي سؤاالً يقول فيه
رةـت الثم ـا دام ـن حوهلا م  ـوالناس م 

. 

ــجرة    ــبال كالش ــن اإلق ــرء يف زم امل
. 

ــربة    ــر والغ ــي احل ــوها تقاس وخلف
                                              .               

ــوا    ــها رحل ــنها محل ــىت إذا راح ع ح
. 

وهل له مغزى؟ وهل هذا احلال       ..   يف هذا القول   - دام فضلكم    -ما رأيكم   :   السؤال -
املوصوف كان سائداً يف الزمن الغابر؟ وكيف ميكن تالفيه من واقعنا السياسي واالجتماعي يف زمننا                 

 ولكم الشكر؟.. قع حياتنا، إما كحرب أو كعرب أصحاب أجمادووا



 :وأجاب الدكتور اخلطراوي على هذا السؤال املتشعب بقوله
 يبدو  - وأنا رجل أتلقى بعيوين أكثر مما أتلقى بسمعي          - حسب فهمي هلذه القراءة السريعة       -

تلقون بآذام، لكن مع ذلك لعلي      يل أننا نفعل هكذا ألن أجدادنا يف العصر اجلاهلي هم الَّذين كانوا ي            
 .أكون ألتقط بعض الشيء

 

 الزميل يشكو من زمن الغدر، هذا الزمن الرديء الَّذي تتمثل فيه أخالقيات سيئة، غدر يف                 -
العالقات الشخصية، ويف العالقات الدولية، ويف العالقات اإلنسانية، وكلنا نبكي هذا الوضع؛ وأعتقد             

 - يف اعتقادي    -وال ختتلف   ..  الغدر من شيم النفوس، واملأساة مستمرة     أن الظلم من شيم النفوس، و     
 .وإالَّ فهي موجودة.. إالَّ باختالف جماتها والتعامل معها فقط

 

 :مث سأل األستاذ علي حسون قائالً
 ملاذا ابتعدت عن النشر مؤخراً واكتفيت باإلنتاج البحثي فقط؟ فهل هذا موقف جتاه                  -
 الصحافة؟

 :تور اخلطراوي قائالًوأجاب الدك
 يف احلقيقة أنا أتعامل وأنشر أحياناً بعض القصائد، وأحياناً بعض اجلرائد اليت تستكتبين، مثل                -

.. إن أستاذ اجلامعة  :  الرياض وعكاظ؛ وأعترف أنين مقل ومثقل بكثري من الواجبات التعليمية، حقيقة           
 :وال أعتذر لنفسي بل لكل إخواين

ــن ي  ــبابة إالَّ مـ ــيهاوال الصـ عانـ
. 

ــده    ــن يكاب ــوق إالَّ م ــرف الش ال يع
. 

 

 حقيقة هذا العمل مرهق جداً ويأكل وقت اإلنسان؛ كل ما أمتناه أن يكون ذا أثر طيب وذا                   -
 تضيع مع   - أحياناً   - االختبارات لكنها     يف - أحياناً   - ألن النتائج وإن ظهرت      - إن شاء اهللا     -نتائج  

 .البهارات
 

ه سؤال من الدكتور عثمان الغزايل قال فيهمث وج: 
أن القرآن  :   مسعنا من أحد الباحثني أن الشعر الن يف صدر اإلسالم بسبب أمور كثرية، منها               -

لعكس متاماً، فهو يرى    الكرمي بألفاظه السهلة ظهر أثره يف الشعراء، ويف الوقت نفسه هناك فريق يرى ا             
 أن الشعر ما ضعف فما رأي سعادتكم؟
 :ورد احملتفى به على السائل بقوله

إن الشعر إذا دخل يف اخلري الن        :   قدمية جداً، وأمسع الَّذي قال      - طبعاً   - هذه القضية    -
 عصر صدر اإلسالم، حىت غري األصمعي قالوا      ..   بالنسبة للحكم على العصر    - طبعاً   -وضعف، وغريه   



 يف  - يف حاجة    - ومثل هذا احلكم     -مثل هذا القول ووصفوه بأنه عصر ضعف بني قوتني؛ هذه املقولة            
 إىل مناقشة وحوار طويل لتحديد اخلري وحتديد الليونة؛ وال أعتقد أن يف اإلمكان إجابة سريعة                -احلقيقة  

اً؛ إالَّ أنين أستطيع أن     أن تثبت يف موضوع كبري؛ خاصة وقد خاض فيه كثري من الكاتبني حديثاً وقدمي              
إنه أي عصر صدر اإلسالم مثَّل قيماً جديدة ختتلف كثرياً عن القيم اليت كانت سائدة؛ وكان ال                 :  أقول

بد من فترة انتقالية والوصول إىل مرحلة متثل تلك الفترة، ومن املعقول جداً أن ختتلف الوسائل الفنية                  
فذلك شيء  ..  املعقول؛ وأما موضوع أحتقق هذا أم مل يتحقق       والقوى الفكرية والتعبريية، هذا بالفعل هو       

إنه ال ينبغي أن حناكم عصراً إالَّ مبقاييسه املستمدة منه، وأالَّ نقتحم عليه              :  آخر؛ الَّذي أريد أن أقوله    
 .مبقاييس مستمدة من العصر اجلاهلي أو من عصر بين أمية

 

 :ي يقول فيهوسؤال للشاعر األستاذ حيىي السما
إن الرواية ستكون من ديوان العرب وإا ستسحب البساط من          :  حت مؤخراً آراء تقول    طُر -

حتت قدمي الشعر؛ أال يرى سعادة الدكتور أن يف مثل هذه اآلراء ما يتناىف وحقيقة أن علم التاريخ                    
سيكون هو سجل وديوان العرب وليس الشعر أو الرواية؛ وأن الشعر سيستمر طاملا استمر احلزن أو                 

رح اإلنسانيان؛ وأن الرواية ستبقى هي األخرى طاملا بقيت هناك معضالت إنسانية أو أسئلة تتطلب               الف
 حلوالً؟

 

 :وأجاب الدكتور اخلطراوي قائالً
 هذا السؤال أن املوضوع ليس بني        الشاعر الكبري األستاذ السماوي يعلم قبل أن يوجه إيلّ          -

 أيضاً من املوضوعات اليت     -دب؛ وأيضاً هذا حقيقة     الشعر والرواية فقط؛ وإمنا هو بني العلم واأل        
 أن  - إطالقاً   - هم من هذا العامل، لن يستطيعوا        - أيضاً   -طرحت، ويبدو يل أن اإلنسانية والعرب       

يعيشوا باألدب وحده وال بالعلم وحده، بل العلم واألدب جناحان لطائر واحد والشعر مرتبط                 
 . شاعراً- أيضاً -ت سيكون  آخر عريب ميوبوجدانام، وأعتقد أنَّ

 

 ولكن دورها ال يزال يف اعتقادي يف كثري من          - هلا دورها    - والرواية هلا ما يف ذلك شك        -
البيئات العربية ملا يصل بعد إىل درجة مكانة الصدارة، وإن كان الَّذي يزاحم الشعر هو القصة القصرية                 

 -أنا قرأت مثل ما قرأ هذه املقولة اليت أشار إليها             و -وإمنا الَّذين اجتهوا هذا االجتاه      :  فيما يبدو يل  
يرون أن الرواية فيها اال األرحب واألوسع، ألن تضمن فيها جتاربنا، وجتارب جتاربنا الذاتية، وجتاربنا               

 .العامة، والتجارب الشعورية واإلنسانية العامة واخلاصة



 :مث تقدم الدكتور حممد زايد يوسف بسؤال قال فيه
 أن الشعراء يف املدينة أكثر عدداً       -ثنينيته األسبوع املاضي    ا يف   -األستاذ حسن صرييف     ذكر   -

 ما مدى صحة هذا الرأي املنسوب لألستاذ العزيز          من الشعراء يف مكة املكرمة يف زمن الرسول          
 حسن صرييف؟

 :وأجاب الدكتور اخلطراوي قائالً
ليس راجعاً للعدد والكم بل يرجع فيه        هذا املوضوع علمي خالص ما يف ذلك شك؛ املقياس           -

 تكون هناك ظروف تدعو لتجمع أو لوجود جنس أديب معني؛            عادةً:  هذه واحدة؛ ثانياً  ..  إىل الكيف 
 كون عدداً كبرياً ينوف     - يف احلقيقة    -والَّذي أحصيته من شعراء األوس واخلزرج يف العصر اجلاهلي          

 شعراؤها قليلون، نبه الباحثون القدماء إىل هذا؛        -   وهذا من قدمي   -عن عشرين شاعراً بينما يف مكة       
حممد مسلم  :  وشعراؤهم باملقاييس القدمية مل يكن منهم شعراء فحول، بل كان شعرهم ذا لني ظاهر مثل              

 .اجلمحي
 اليت سارت بني املعسكر اإلسالمي ومعسكر الشرك يف         - أو النقائض    - ويف احلروب الشعرية     -

 اهللا بن رواحة، وكعب بن مالك على شعراء الشرك رد أم كانوا               مكة، مل ينتصر حسان، وعبد    
 باملوازنات اهلادئة واملوضوعية    - أيضاً   - وإمنا   - واملسلمون يف تكاثر واملشركون يف قلة        -مسلمني  

يف اجلانب الفين اخلالص، عندما نوازن بني        ..   انتصاراً يف اجلانب الفين    - أيضاً   -جداً سوف جند    
نقيضة، بني نقيضة ابن زبعره مع حسان وإن جاءت بعض احلكايات من األغاين بعد أن                 النقيضة وال 

والفائدة اليت تعود علينا من هذه اإلجابة رمبا شيء واحد، وهو أن لغة األدب اجلاهلي               .  أسلم ابن زبعره  
 .لغة أدبية مشتركة؛ وشكراً

 

 :ووجه الشاعر األستاذ مصطفى زقزوق السؤال التايل
وقتنا احلاضر مل يتجاوز شعرنا حدوده اإلقليمية؟ فأقام يف كل منطقة من بالدنا العزيزة               ملاذا يف    -

 اهتماماً كثرياً،   - يف صحفنا كلها     -يف أحضان االغترار مزاعم التفوق، حىت إننا تم بشعر غرينا            
 وننسى كل تلك العطاءات املتميزة؟

 :هوأجاب احملتفى به على سؤال األستاذ مصطفى زقزوق بقول
 أي أن أدا يكون مكتوباً بلغتها املكتوبة        - أعتقد أن الصحيفة أصبحت إما أن تكون مكتوبة          -

 وبالتايل نكون قد غادرنا منطقة اإلقليمية وهذه احلساسية؛ فاعتزازنا بغض النظر عن صدقه أو                  -
يغرينا باستنقاص ما   انطالقه من احلماسة اخلالصة اعتزازنا مبا عندنا، ال ينبغي بأي حال من األحوال أن               



عند اآلخرين أو يصم آذاننا؛ أو يغلق أعيننا عن االستفادة مبا عند اآلخرين؛ ألنين ال أستطيع أن أعيش                  
 . بعالقات رأسية وأنسى عالقايت األفقية

 

  ))تعليق األستاذ عبد ا �ور(( 
 :ألمسية فقالمث أتيحت الفرصة لسعادة األديب الكاتب األستاذ عبد اهللا نور ليعلق على ا

حلاجـــة متـــبول الفـــؤاد كئـــيب
. 

ــرب   ــروا بيثـ ــيت اهللا مـ أزوار بـ
. 

 خــدود أو بشــق جــيوب  ِمطْــلَِب
                                               .              

إذا مـــا مـــررمت يثـــرباً فابـــدؤوا 
. 

ــيب   ــات جل ــٍب يف احلادث ــى جلَ عل
. 

وقولـوا هلـم يـا أهـل يثـرب أسعدوا           
. 

ــعوب  ــبال ش ــن ح ــناً م ــب ره تنش
. 

  ــوى ــا ه ــراق أخ ــركنا يف الع ــا ت فإن
. 

ســوى ظَــنهم مــن مخطــىٍء ومصــيب
. 

ــبه     ــداوين ط ــيا امل ــقم أع ــه س ب
. 

يبوإن حنـــن ناديـــنا فغـــري جمـــ
                                                            . 

ــيه جمــ    ــاء يف ف ــرنا امل ــا عص هإذا م
. 

ــب    ــل أدي ــنون ك ــن تع ــيعلم م ل
. 

ــر   ــنادوا يب ص ــذوين ف ــيهخ احاً بنس
. 

ــوب  ــاة لعـ ــوٍد كاملهـ ــنة خـ أميـ
. 

ــأتكم   ــوا ذاك تـ ــإنكم إن تفعلـ فـ
. 

ــوب  ــر ذات خط ــنات الده ــأت وب ن
. 

ــيها   ــز عل ــاعزي ــري أ ــا وعــت غ م
. 

ــييب  ــون طبـ ــو تعلمـ ــا لـ أال إـ
                                                            . 

ــة    ــرعةً يف زجاج ــنها ج ــذوا يل م خ
. 

ــ ــب وق ــل أدي ــيل ك ــن العل د حيس
. 

ه؟ـا الَّذي جئتم ب   ـي م ـال أهل ـفإن ق  
. 

لتشـــفيه مـــن داء بـــه وذنـــوب
. 

ــناه مــن مــاء زمــزم  فقولــوا هلــم جئ
. 

هلــا يف نواحــي الصــدر وجــس دبــيب
. 

ــة    ــتم يب حشاش ــإن أدرك ــريوا ف وس
. 

ــيب    ــري مث ــرش خ ــبكم ذو الع يثي
                                          .                   

ن مصيبيت ـي أُِفق م  ـى وجه ـوا عل ـفرش 
. 

وبـــيين بـــيوم للمـــنون صـــعيب
. 

 ــتم ــنكم وإن أن ــيل بي ــد ح ــتم وق  جئ
. 

قتــيل كعــاب ال قتــيل حــروب   
. 

واـن املاء واندب  ـى قربي م  ـوا عل ـفرش 
. 

 

 هذه الوقفة اخلطراوية اليت ال أدري كيف مرقت من غياهب الغيب، بفعل هذا الفنان الشاعر                -
العدسة املعاصرة، اليت ينظر فيها اإلنسان      العامل اخلطراوي، ذكرين ذه الصلة اليت تصل االبن بأبيه ذه           

املعاصر إىل تارخيه القدمي؛ تلكم األبيات للعباس بن األحنف الشاعر األموي الشاعر العباسي؛ الَّذي                
.. عاصر أمري املؤمنني هارون الرشيد؛ وكان هارون فيما يظن جيله ويقدره، حىت لقد قيل إنه ذات يوم                 

: ي بالناس، فلما قدمت إليه اجلنازات واحدة واحدة سأل عنها فقيل          يوم وفاة العباس وكان هارون يصل     



يا أمري  :  فصلى عليه؛ فلما انصرفوا سألوا هارون      ..  قربوه إيلَّ :  تلك هناك جنازة العباس، فقال هلم      
املؤمنني ملاذا أنت بدأت بالعباس قبل غريه؟ قال نعم ألن هذا الشاعر ال ميدح وال يذم، وإذا مدح أو ذم                    

 .سب يف شعره مدحاً وال ذماًال يتك
 هذه الروح اخلطراوية هي اليت خطرت يف ذهين، وأنا أحضر يف حفل تكرمي شاعرنا وحبيبنا                 -

اخلطراوي، اخلطراوي شاعر ال ميدح وال يذم، وإذا مدح أو ذم ال يتكسب بشعره؛ اخلطراوي ال                   
ل عمل يؤديه شعراً كان     يتكسب يف علمه؛ اخلطراوي ال يتكسب يف فنه؛ اخلطراوي ال يتكسب يف ك             

أو نثراً؛ مث هذه الروح اخلطراوية لسيد اخلطراويني شيخنا وحبيبنا وأديبنا عبد املقصود خوجه؛ هللا                 
 من هم اخلطراويون؟.. ، أعرف منا باخلطراويني كيف يكرمهم..إنه أعرف منا بالرجال.. دره

اربون؛ واخلطراوي هو الَّذي     اخلطراويون هم الَّذين يفجعون الناس يف الليل جسارة حينما حي          -
، ويف كلمات من جند نسمي      ..خيطر على بالك وأنت يف حاجة إليه؛ فإذا هو الربيع والندى والسماء            

الشجاع اخلاطر؛ ليس ألنه خيطر على الذهن فقط، بل ألنه يأتيك مبكرمة وأنت يف ضيق فإذا هو خاطر؛                  
يطر اليت ينتمي إليها الدكتور عبد العزيز اخلويطر؛       مث منلح هذا اخلاطر فنسميه خويطر؛ وهناك عائلة اخلو        

ها هو اآلن خطراوي دخل علينا يف هذه األمسية؛ إنين ال أجد شيئاً أكرمه فيه أو أقوله سوى أن أذكر                    
بأن هذا الرجل العظيم تكرميه ليس لعلمه فقط وال للغته فقط وال لشعره فقط، بل ملواقفه خلطراويته؛                  

 لسيد اخلطراويني شيخنا وحبيبنا وصديقنا      -م عدد ما خلق اهللا وعدد ما مل خيلق          وأخرياً سالم سالم سال   
 . ؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-عبد املقصود حممد سعيد خوجه 

 

  ))شيء من شعر احملتفى به(( 
" دفتر االشواق "  :مث قرأ الدكتور حممد العيد اخلطراوي شيئاً من شعره، مبتدئاً من ديوانه            

 ":الغيمة املسافرة" :آخر قصيدة بعنوانوهي 
ــر  ــول املطـ ــد هطـ ــيمٍة بعـ كغـ

. 

ــر   ــنيت يف خفـ ــا فاتـ ــبلِت يـ أقـ
. 

مــــزرورٍة أطــــرافها بالقمــــر
                                .                             

ــواا    ــية ألــ ــراقة زاهــ رقــ
. 

ــر  ــة بالوتــ ــحورة هائمــ مســ
. 

ــية    ــوى أغنـ ــاب يف دن اهلـ تنسـ
. 

ــ ــيق خبـ ــيا رحـ ــمربقـ ئت للسـ
. 

كأمنــا القطــر الَّــذي يف وجههــا    
. 

ــري  ــي وامـ ــكيب يف خافقـ وانسـ
. 

تقدمــي ال جتزعـــي مـــن ظمئـــي  
. 

ــكر  ــن سـ ــة مـ ــرعة كقطعـ أشـ
                                                            . 

ــال     ــاً ب ــي نبض ــرب دم ــري ع وأحب
. 

ــور    ــع الص ــاً بدي ــري حلم يف ناظ
. 

ــي   ــي واختبئـ ــافري يف داخلـ وسـ
. 



ــدر  ــكونة باخلــ ــة مســ ناعمــ
. 

وانطلقـــي يف عاملـــي بشـــائرا   
. 

ســــحائباً يف غريهــــا مل متطــــر
. 

وذرذري هـــــواك يف بـــــيادري 
. 

ــعر ــبكاً يف الشـ أو فاغرســـيين مشـ
                                                            . 

ــيك رؤى   ــوق هدبـ ــيين فـ مث امحلـ
. 

بعـــد وال أمعـــنت عـــند النظـــر
. 

ــرأمها  ــيك مل أقــ ــريب عينــ وقــ
. 

ــر ــري املنتثــ ــتعيت يف عمــ أمــ
. 

أريـــد أن أنســـج مـــن هـــدما 
. 

ــر ــوعد املنتظــ ــراكيب للمــ مــ
. 

أريـــد أن أصـــنع مـــن عمقهمـــا 
. 

ــر    ــط األحب ــركض وس ــارب ي كق
                                                            . 

ــوجهما    ــرق يف مـ ــد أن أغـ أريـ
. 

رقصــــيدة حــــروفها مل تســــط
. 

ــقهما    ــتب يف عشـ ــد أن أكـ أريـ
. 

 

 ":الصلب على باب ذهيب" : القصيدة األخرية من ديوان مرافئ األمل، وعنواا-
صلبت تك الذهيبنعلى باب ج 

 وماتت أناشيدي احلاملة
اوت على قدميك 

 وراحت هباء
 تساقطت األحرف الظامئة

 ومسرى النجوم.. على عتبات الغيوم
 وطيفُك حيتل كل املدارات

 يف رفرٍف من ضياء
 تدلَّى الوعود على جانبيه
 مضرجةً، وميوت الوفاء
 ويف مدخل اجلنة الوارفة

 رأيتك متعنني يف موكب من خطايا
 ليامسنيتبعثرها الريح حولك كا

 أحقاً متاألِت
 وقّعِت يا ظاملة
 قراراً بشنقي

 وصليب على باب بيتك؟
 أحقاً فعلِت؟



 إذاً ال جتييب
 !فإين أشفق أن أكرهك

*    *    * 
 ومتَّت مراسم دفين بصمت

 وشيعتم آِخري بدخان الوالئم واحلفالت
 مددمت موائدكم فوق شلوي

 وأخفيتم نبأ املوت
 قاءما عرف األصد

 وما حضر الناس يومي
 وال قرؤوه على صفحات اجلرائد

 ضمن التعازي اليت
 تعج ا صفحة الوفيات

 ولست بعرياً أنا قد يذَكَّى
 وال ذرةً من تراب الطريق املمهِد للسابلة
 وال دودة يف احلقول تراوغ حرب املبيدات

 إين بكل املقاييس إنسان
*    *    * 

مس جنم احملافل باألوقد كنت 
 مرمى شباك احلسان

 ومطمح أحالمك الدافئة
 وكنت املفوض بامسك منذ التقينا
 ووارث أجماد كل ربابنة العشق

 وحارس فوديك
 "بوادي بغيٍض يا بثني سباب وأول ما ساق املودة بيننا"

 وألبستين ذات يوم وساماً
 ورشحتين الجتياز احلدود

 وحلمي معي
 وحرييت.. وشعري



 .!وملّكتين كل شيء
 فأين البيادر؟

 أين املواسم ملء يديك؟
 ومن للربيع حبفنة ماء؟

 أتدرين ما فعل القحط باحلي سيديت
 وما خلفته يداك على اخلارطة؟

 أتدرين؟
 "ما نالقي من بالء وعناء          ليت للرباق عيناً فترى"

 ورغم احلصار سأكتب ترمجة حليايت
  املتمزقامش دفترك
 أنثر بني يديك

 دليل انتمائي إليك
 وأكتب أنك بالصيف يا حلويت

 أضعِت اللنب
 فعشنا مجيعاً ببحر الشجن

 .  وشكراً لكم-
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 -وي؛ وشكراً حلضوركم ونسعد      شكراً جزيالً لضيفنا هذه الليلة الدكتور حممد العيد اخلطرا         -
 بلقاء آخر يف األسبوع القادم، مع ضيف االثنينية فضيلة األستاذ الدكتور أمحد عمر                -إن شاء اهللا    

نائب رئيس جامعة األزهر لشؤون التعليم والطالب يف مصر؛ ويف اية هذا اللقاء يقدم                 ..  هاشم
خلطراوي؛ ويقدم األستاذ املصور خالد خضر      صاحب االثنينية اللوحة التذكارية للدكتور حممد العيد ا       

 .للمحتفى به لوحة تذكارية ذه املناسبة
 . ويف النهاية مرةً أخرى شكراً لكم ومرحباً بكم إىل طعام العشاء-
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية للمحتفى بهكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ أمني العبد اهللا
- ٤ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٥ .كلمة سعادة الدكتور حامد الرفاعي

- ٦ .مان الغزايلكلمة سعادة الدكتور عث
- ٧ .قصيدة األستاذ حممد سعيد بابصيل

- ٨ .تعليق األستاذ عبد اهللا نور
- ٩ .كلمة احملتفى به سعادة الدكتور أمحد عمر هاشم

-١٠ .فتح باب احلوار
-١١ .تعليق فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين

-١٢ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 )) كلمة  اإلفتتاح(( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وأسعد اهللا  ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أصحاب الفضيلة حضرات السادة احلضور     -

 .أوقاتكم بكل خري
ذه الليلة أن نسعد     أهالً ومرحباً بكم جمدداً يف لقائنا األسبوعي هذا اليوم، والَّذي يسرنا يف ه              -

مجيعاً بلقاء األستاذ الدكتور أمحد عمر هاشم؛ نائب رئيس جامعة األزهر لشؤون التعليم والطالب،                
 : للميالد؛ وقد تدرج علمياً على النحو التايل١٩٤١املولود عام 

م كلية أصول الدين بالقاهرة؛ املاجستري يف احلديث وعلومه عام          ١٩٦٧ اإلجازة العاملية سنة     -
م بتقدير ممتاز مع    ١٩٧٣ يف احلديث وعلومه عام      ةم كلية أصول الدين بالقاهرة؛ الدكتورا     ١٩٦٩

 .مرتبة الشرف األوىل كلية أصول الدين بالقاهرة
 

 :أما الوظائف اليت تدرج فيها
 .م١٩٦٩ معيد بقسم احلديث بكلية أصول الدين من اخلامس عشر من الشهر السابع عام -
 .م١٩٧٢ من الشهر العاشر عام  مدرس مساعد من اخلامس-
 .م١٩٧٢ مدرس من احلادي والثالثني من الشهر اخلامس عام -
ام ـرئيس قسم احلديث ع   .  م١٩٧٨ أستاذ مساعد من السابع من الشهر السادس عام            -

 .م١٩٨٢
 .م١٩٨٧ عميد كلية أصول الدين بالزقازيق عام -
ن األول من الشهر السابع عام        مث نائب رئيس جامعة األزهر لشؤون التعليم والطالب م           -

 .م؛ وما زال يشغل هذا املنصب حىت هذا التاريخ١٩٨٩



 جاءت  - أيضاً   - بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا هذه الليلة؛ وأحسب أن هذه النسمات العليلة             -
مرحبة بضيفنا الكبري هذه الليلة؛ ويف البداية آيات بينات نبدأ ا ليلتنا يقرؤها الشيخ مصطفى                   

 . نالرهوا
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
وبعد أن تال الشيخ الرهوان ما تيسر من آي الكتاب املبني أعطيت الكلمة لصاحب                 

 :االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي على                -

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بالود نلتقي وعلى طريق الكلمة           :  أيها األحبة الكرام  .  ري خلقك خ
الصادقة املشرقة يلتئم مشلنا يف هذه األمسية لنسعد بتكرمي أستاذنا الدكتور أمحد عمر هاشم الَّذي                 

  لنفيد من علمه الغزير     ى دعوتنا، وقدم من أرض الكنانة إىل رحاب األراضي الطاهرة         تفضل مشكوراً فلب 
إن األستاذ الدكتور أمحد عمر هاشم مثال للعامل العابد العامل، فعلمه قد            .  ونظرته الثاقبة وفكره املستنري   

انتشر وذاع صيته، وأصبح واحداً من املصادر املوثوقة اليت يرجع إليها طلبة العلم والباحثون عن                  
خلُطا، ويعيق التحرك السريع وسط متغريات عاملنا        احلقيقة وسط ضبابيات الواقع الَّذي بات يثقل ا        

 .الراكد أبداً حنو اجلديد يف شوق ال ائي
 تعلمون أيها األحبة يسر الرواية وصعوبة الفكر واالجتهاد، فبعض العلماء األفاضل يبزون               -

عدا ذلك  أقرام يف الرواية واحلفظ، وسرعة اإلتيان بالسند، والدليل القطعي؛ لكنهم يتأخرون يف ما               
وهو جم األمهية؛ والقليل منهم يرتاد الصعاب ويرقى أعلى درجات العطاء العلمي بالتصدي ملشكالت              
الفكر واالجتهاد؛ وأحسب أن أستاذنا الدكتور أمحد عمر هاشم من هذه القلة اليت انفتحت على                  

عائقاً أمام  معطيات العصر، مبنظور يالئم ما استجد من أحداث وتطورات ال يشكل الشرع احلنيف                
دراستها؛ ولكن ضبابية التناول قد تشكل حجر العثرة الوحيدة جتاه الفكر الشرعي املستنري الَّذي ال                
خيالف األصول؛ ولكن يتطلع إىل استخراج الواقع املعيشي مبا لدينا من تراث فكري أصيل وثري، قاد                

ادر حبول اهللا مث اجتهاد العلماء       العامل من جاهلية القرون الوسطى إىل نور العلم واليقني؛ وهو الق            
 على القيام بنفس الدور الَّذي حنن أحوج ما نكون إليه يف هذه الفترة              - أمثال ضيفنا الكبري     -األفاضل  

 .بالذات من حياتنا العربية
هذه األمسية هي األخرية من االثنينية ملومسنا هذا، وعلى أمل أن نلتقي جمدداً              :   أيها األحبة  -

ثنني السابع عشر من شعبان املوافق الثامن من فرباير، لنحتفي            عد عطلة الربيع يوم اال    مبشيئة اهللا ب  
بالدكتور مصطفى املعمر، وهو أول سعودي شارك يف بعثة علمية الرتياد جماهل القطب اجلنويب؛ فحق                



 علينا أن نلتقي به وأن نكرمه، وأتطلع أن تساعدونا حبضوركم، وختربوا اإلخوان اآلخرين عن هذه                
 . األمسية بالذات؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ أمني العبد ا مدير عام مؤسسة البالد الصحفية(( 
 :مث حتدث األستاذ أمني العبد اهللا فقال

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
لم على سيد   اللهم صل وس  ..   اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك          -

 : وبعدخلقك عبدك ورسولك حممد 
.. أيها السائرون خلف احلكمة   ..  أيها الباحثون عن احلقيقة   ..  على طريق املعرفة  :   أيها اإلخوة  -

 سعداء ذا اللقاء الَّذي نكرم فيه علماً من أعالم الفكر اإلسالمي ورجالً من               - مجيعاً   -أحسب أننا   
 .لبارز وله مواقفه اليت نعرفها ونعتز ا، ونقدرها كل التقديررجال الدعوة اإلسالمية، له دوره ا

 ما من أحد يف هذا البلد الطيب املبارك إالَّ ويذكر هلذا الرجل الطيب الكرمي الشجاع مواقفه                 -
الكبرية والشجاعة، اليت جعلته يقف معنا يف خندق واحد يف أيام عصيبة مرت بنا، وحقق اهللا لنا فيها                   

 نشعر بأن له علينا أكثر      - مجيعاً   - نذكر له ذلك، وحنن      - مجيعاً   -حنن  .  قوته وفضله النصر بقدرته و  
ولكن ألنه  ..  من حق وهو خليق ذا التكرمي وقمني ذا اإلكبار، ليس ألنه وقف معنا يف خندق واحد               

 رجل من رجال الدعوة وعلم من أعالم الفكر، وصاحب مواقف شجاعة متعددة؛ إننا نكرم فيه العامل                
واخلطيب والداعية، وأحس أننا ال نكرمه وإمنا نكرم فيه أجياالً من علمائنا ودعاتنا، أولئك الَّذين                  

، نكرم يف شخصه رواد العلم ودعاة       ..حفلت م مسرية الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها وإىل ما شاء اهللا          
 .الثقافة وزعماء اإلصالح

ين يف الوطن اإلسالمي هو رمز اإلصالح وهو رمز          ولعلي ال آيت جبديد إذا قلت إن العامل الدي         -
الكفاح، وهو الَّذي يتصدى حلل املشكالت ولتوعية األمة ألداء واجبها، حني نستعرض تارخينا القدمي               
واحلديث جند العلماء األعالم قادة معارك؛ فكلنا يعرف أن ابن تيمية كان من أبطال اجلهاد ضد التتار؛                 

 السالم سلطان العلماء كان بطل معركة عني جالوت؛ وكلنا نعرف أن             وكلنا نعرف أن العز بن عبد     
، إنه موكب عظيم ورائع من هؤالء العلماء الَّذين تصدوا للباطل،            ..أسد بن الفرات هو فاتح صقلية     

 .والَّذين خدموا هذا الشعب وأدوا واجبهم حنوه خري أداء
هم الَّذين  ..  اإلسالمي هم من العلماء    وحىت يف عصرنا احلاضر جند أن قادة الكفاح يف العامل             -

قاوموا االستعمار، ولعل يف مقدمتهم الشيخ سعيد شامل بطل القوقاز، الَّذي ظل يقاتل روسيا القيصرية               
مع أبنائه ما يقرب من أربعني سنة؛ وهناك ااهدون اآلخرون يف العامل العريب ويف اهلند، ويف أقطار                   



، كلهم من العلماء يف تلك األيام العصيبة واملريرة والقاسية، مل           ..ريأخرى من هذا الوطن اإلسالمي الكب     
جند يف ميادين الكفاح شيوعياً واحداً ومل جند علمانياً واحداً، ومل جند أحداً من هؤالء الَّذين يزعمون                   
 اآلن أم صنعوا ضتنا؛ كنا جند فقط اإلسالميني يف ميادين املعارك قادة ومعلمني، ومدربني؛ تلك                

 .صفحة من صفحات الفخر اليت نعتز ا ونذكرها لعلمائنا عرب تارخينا كله
 مث إننا نكرم يف شخص ضيفنا الكرمي بلده وبلدنا مصر العزيزة، مصر األزهر، مصر اليت                   -

أعطاها األزهر يف العامل اإلسالمي مكانة ال تضاهيها مكانة بعد مكانة احلرمني الشريفني؛ مصر هلا تاريخ                
 تاريخ عظيم ال ينسى؛ يكفي أا تصدت للخطر الَّذي داهم العامل اإلسالمي يف مرحلتني من                 يذكر هلا 

مت التيار املغويل يف عني جالوت،       طاملراحل احلامسة يف التاريخ؛ كانت هي الدولة الوحيدة اليت ح           
ي غري  وكانت هي اليت حطمت التيار الصلييب يف حطني؛ وكانت هي اليت قادت الكفاح البطويل الَّذ               

 .جمرى التاريخ يف هذا الوطن
 إننا نكرم يف هذا املساء رجالً جديراً بالتكرمي يف أكثر من جمال؛ مرحباً به يف هذه الندوة                    -
يف هذه االثنينية الرائدة، وله منا الشكر والتقدير واإلكبار؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا                ..  الكرمية
 . وبركاته

 

  ))ده ميا�يكلمة معايل الدكتور حممد عب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين حيث قال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وعلى آل  )  عليه أفضل الصالة والسالم   (وأصلي وأسلم على سيدنا رسول اهللا       ..   واحلمد هللا  -

ه مواصلة  أشكر ألخي األستاذ عبد املقصود خوج      .  وصحابته الكرام الربرة  ..  بيته الطيبني الطاهرين  
إتاحة هذه الفرصة الطيبة، لاللتقاء ذه الصفوة الكرمية من رجال العلم والفكر واألدب؛ وأعتز أن                 

الدكتور أمحد عمر هاشم، ويعلم     :  أساهم الليلة بكلمة قصرية أحيي فيها جهود أخي وصديقي اجلليل          
ها أخي األستاذ عبد املقصود     اهللا أين اقتطعت هذا الوقت اقتطاعاً من ظروف خاصة متر يب الليلة، يعرف            

خوجه؛ ولكين آثرت أن أكون هنا للحظات؛ فمعذرة إن مل أستطع أن أعرب كل التعبري عما أشعر به جتاه                  
 .هذه املناسبة وجتاه هذا الرجل

 ولكن أخي الدكتور يقدم علينا من مصر، ولكن اهلوى مصر كلما ميمنا حنو الكنانة شعرنا                  -
 دون شك   -االرتياح؛ ننهل هناك من مناهل اخلري والنبع الصايف؛ وكان هلم           بالوفاء واإلخاء والصفاء و   

-                   فضل كبري يف تعليمنا صغاراً؛ والدور الكبري الَّذي لعبته مصر يف تعليم هذه البالد دور ال ي نى؛ س
 ويف  وأن يستمر هذا الوفاء؛ فاستمروا يف مواقفهم النبيلة       ..  ولكنهم وكأم آثروا أن يستمر هذا العطاء      



عطائهم الكبري حنونا؛ واحلمد هللا أن بدأنا نتواصل ونتصل، وحناول ما استطعنا إىل ذلك سبيالً أن نرد                  
ونشعرهم بأننا ثقة بكل العطاء الَّذي متتعنا       ..  بعض ذلك اجلميل، فنلتقي مبثل هؤالء الرجال لنكرمهم       

 .به
لنحو الَّذي يسمح مبناخ يتيح     أن ظلت هذه العالقات على هذا ا      )  سبحانه وتعاىل ( ونشكر اهللا    -

 لكل ما فيه اخلري؛ وأشكر ألخي        - مجيعاً   -أسأل أن يوفقنا    )  سبحانه وتعاىل (هذا التواصل؛ واهللا    
الدكتور أمحد عمر هاشم، وأشكر يف شخصه األزهر الشريف لكل املواقف النبيلة اليت رأيتها بنفسي،                

 هناك يف كل مناسبة ويف كل مكان، بعطائه وبرجاله          وأنا أجتول يف مناطق األقليات املسلمة وأجد األزهر       
ومبواقفه النبيلة؛ وقد رأيت بعض أساتذة األزهر يف مناطق نائية يف أفريقيا؛ وعندما جتولت يف االحتاد                  

 إن  -أن جيعله عطاء مستمراً دائماً      )  سبحانه وتعاىل (الَّذي أسأل اهللا    ..  السوفييت شعرت بذلك العطاء   
 .-شاء اهللا تعاىل 

 أكرر شكري واعتذاري عن هذه الكلمة املرجتلة الصغرية، ولكين أسأل اهللا أن يكون يل                  -
 وأثناء وجوده هنا؛ وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب           - إن شاء اهللا     -نصيب يف لقائي به يف النادي        

 . ى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنيالعاملني، وصلَّ
 

  ))د الرفاعيكلمة الدكتور حام(( 
 عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد       -مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حامد الرفاعي        

 : فقال-العزيز جبدة 
 - أيها األحبة    -السالم عليكم   ..  والصالة والسالم على رسول اهللا    ..  واحلمد هللا ..   بسم اهللا  -

 أن أكون مسامهاً يف هذا امللتقى       - يف ذلك     واحلمد هللا تعاىل   -يف هذا امللتقى الطيب املبارك، ويسعدين       
الطيب املبارك الكرمي، يف بيت رجل كرمي نذر نفسه وإمكاناته خلدمة العلم والعلماء، ولتأصيل وتوثيق                

أن يدمي هذا اخلري وأن يبارك فيه،       )  سبحانه وتعاىل (رمزية هذه األمة ثقافياً وفكرياً وتراثياً؛ أسأل اهللا          
 .- بإذن اهللا تعاىل -نجاح الدائم والتطور النافع املفيد وأن حيشد له أسباب ال

 األخ الكرمي األستاذ الدكتور أمحد عمر هاشم، نائب رئيس جامعة األزهر العامل الفقيه املفكر؛               -
عرفته وتشرفت بأخوته وصداقته يف ميادين العمل اإلسالمي املتكررة، فعرفته عاملاً فقيهاً مفكراً ذا رؤية               

 .زمانه فمازج بني علمه وبني ميادين هذا الزمانمتبصرة؛ عرف 
 سألته كيف أحوال مصر؟ نعيش قلقني       - وبعد التحية الشخصية     - عندما التقيت به اليوم      -

اليوم على مصر؛ إن مصر اليوم مستهدفة؛ إا تعاين اضطراباً ثقافياً كبرياً، مصر ثقل هذه األمة ومرتكز                 
منها السياسي؛ أمنها االقتصادي؛ ومن هنا كان التركيز يف أوائل هذا           أمنها الثقايف؛ أمنها االجتماعي؛ أ    



أن حيمي مصر وأن    )  سبحانه وتعاىل (القرن على مصر، إذا ضعفت مصر ضعفت هذه األمة؛ أرجو اهللا            
 .يبقيها ثقالً هلذه األمة يف كل مقوماا احليوية الفكرية والثقافية والعلمية

أحببته ملواقفه الفذة اجلريئة اليت كانت تكلفه الكثري؛ وأرجو          الدكتور أمحد عمر هاشم عرفته و      -
أن حيميه وأن حيفظه من مضاعفات تلك املواقف عند أعداء هذه األمة؛ لقد أشار              )  سبحانه وتعاىل (اهللا  

أخي األستاذ أمني العبد اهللا إىل موقفه اجلريء الكبري يف أزمة اخلليج؛ وأنا أعرف أن هذا املوقف له                    
 . يقدر على التضحية بني يديها إالَّ أولو العزم والثبات واألصالة من الرجالتكاليف ال
احلديث عن األخ األستاذ الدكتور أمحد عمر هاشم، األستاذ املفكر الفقيه، نائب            :   أيها اإلخوة  -

رئيس جامعة األزهر وعضو جملس الشعب املصري، ورئيس اللجنة الدينية يف جملس الشعب املصري؛               
 اليوم تواجه حتدياً كبرياً هو حتدي هذه األمة بأكملها؛ امسحوا يل أن أضع               - أحسبها   -نة  وهذه اللج 

بني يدي األخ الدكتور أمحد عمر هاشم بعض حملات أزمة هذه األمة، لعله من خالل حديثي أن يعطيها                   
 .حقها من التوضيح والترشيد والبيان

 راغبة كل الرغبة أن تتعامل مع إسالمها،        -   بفضل اهللا تعاىل   -إن أمتنا اليوم    :   أيها األحباب  -
ولكنها تواجه بني يدي هذه الرغبة أزمة كبرية، أبرز ما فيها التناقض الثقايف الكبري اخلطري الَّذي                   
تصطرع بني يديه أجيال أمتنا، والتناقض الكبري يف منهجية التعامل مع اإلسالم، والتناقض الكبري بني                

 األمة اليوم تعيش هذا الصراع وهذا التناقض الَّذي يهدد أمنها، ولكي             فقه األفراد وفقه الدولة، إن    
يعود هلا استقرارها وثباا ال بد أن تنفر فئة منها لتنهي هذا التناقض املنهجي يف التعامل مع اإلسالم؛                   
هذا التناقض اخلطري بني فقه األفراد وفقه الدولة الَّذي هو منبع كل صراع وكل تآكل من داخل هذه                   

 .األمة
 هذه كلمات أوجزها ذه التعابري املوجزة جداً وأرجو من أخي األستاذ أمحد عمر هاشم أن                 -

 حديث ترشيد وتوضيح وتصحيح؛ وشكراً      - إن شاء اهللا     -يتناوهلا يف حديثه مشكوراً، لعله يكون       
 املباركة، ويكرمنا    مبثل هذه امللتقيات الطيبة    - دائماً   -ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه الَّذي يتحفنا        

مبثل هذه امللتقيات الثرِة يف عطائها الثقايف والفكري، وأرحب بامسكم مجيعاً أو أكرر ترحييب مبصر عرب                 
 . أخي األستاذ أمحد عمر هاشم، وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عثمان الغزايل(( 
 مسامهة منه يف االحتفاء بالدكتور أمحد عمر         -مان الغزايل   مث حتدث سعادة الدكتور عث    

 : فقال-هاشم 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-



 حتية حب متجدد ووفاء ال ينفد، حنييكم بتحية أعبق من عطر األزهار وأنغم              - مجيعاً   - حنييكم   -
ء؛ إىل أصحاب الصدق    إىل من صاروا يف قلوبنا يف السويدا      ..  من شدو األطيار، وأذكى من عبري األزهار      

 . ورمحته وبركاته- مجيعاً -فسالم اهللا عليكم .. والوفاء
 يف هذه الليلة املباركة حنتفي بأستاذنا العزيز واألخ الكرمي الَّذي يسعدين ويشرفين أنين                 -

فأحسبه خملصاً صادقاً تقياً    )  تعاىل(تتلمذت على يديه ونلت منه الكثري والكثري؛ ال أزكيه على اهللا              
عاً، وال نزكيه على اهللا؛ ويكفي يف هذه الكليمات القالئل أن أستعرض بعضاً من مؤلفاته اليت مألت                 ور

 فمنها ما هو حمقق ومنها ما هو مؤلف؛ فأستاذنا قام بتحقيق عديد             - مجيعاً   -املكتبة اإلسالمية نفخر ا     
الَّذي بدأه  "  اإلمام أمحد مسند  "  :وتكملة حتقيق "  الكفاية للخطيب البغدادي  "  :من الكتب، حقق كتاب   

يف مخسة جملدات؛ وله    "  صحيح مسلم "  : وشرح - عليه من اهللا سحائب الرمحة       -املرحوم أمحد شاكر    
 .أن ينفع بعلمه الكثري والكثري) عز وجلَّ(، ونسأل اهللا ..يف ذلك أشياء وأشياء

 دافع عنها دفاعاً    ة فقد  موقفه من السن   - أيها اإلخوة واألعزاء     - وأيضاً ال خيفى عليكم       -
و ".  ة وعلومها كتاب السن "  :مستميتاً يف سبيل احلق ورفعته؛ وأسهم يف ذلك امليدان بكتب عديدة منها           

وأشياء كثرية ال داعي لسردها اآلن، ألن املقام مقام تكرمي له،            "  دعائم املسلم "و  "  شخصية املسلم "
 يف كلماته ويف كتبه ويف      - دائماً   -ل اإلخالص   قبل أن أي كلميت هذه أن جيع      )  عز وجلَّ (وأسأل اهللا   

اإلخالص سر بيين وبني    :  قال)  عز وجلَّ (حديثه، فال جيد املرء منا جزاء على عمله إالَّ اإلخالص واهللا            
 .عبدي، ال أعطيه إالَّ لقلب من أحبه من عبادي

بن أيب طالب    حيضرين شيء طريف عنه لإلمام علي        - أيها اإلخوة األعزاء     - وهذا اإلخالص    -
 رأى يف   -)  رضي اهللا عنه وأرضاه   ( وهو يف خالفة عمر بن اخلطاب        -عندما رأى   )  كرم اهللا وجهه  (

 وبعدما انتهى من الصالة خرج بباب املسجد فوجد جارية أعطته           املنام أنه يصلي خلف رسول اهللا       
       حممد   طبقاً فيه متر؛ فدخل به على احلبيب النيب     رة وأعطاه إياها؛ قال اإلمام      فأخذ احلبيب املصطفى مت

زدين يا رسول اهللا؛ لكين استيقظت من نومي فما زادين رسول           :  علي فلما أحسست حبلو مذاقها قلت     
 فذهب وذهب ليصلي الفجر بعدما انتهى من الصالة خرج فوجد عند باب املسجد جارية معها                اهللا  

مر بن اخلطاب؛ فتوجه مسرعاً وأخذه      خذ هذا الطبق وأعطه أمري املؤمنني ع       :  طبق من متر، قالت له    
كرم اهللا  (بن اخلطاب؛ وإذ بعمر بن اخلطاب يأخذ مترة ويضعها يف فم علي بن أيب طالب                  وأعطاه لعمر 
لو :  زدين يا أمري املؤمنني، فرد عليه قائالً      :  فلما أحسست حبلو مذاقها، قلت له     :  فقال علي )  تعاىل وجهه 

 إذا  خالص الَّذي يأيت يف كل عمل فيعطيه الرفعة والقوة، وخاصةً         زادك رسول اهللا حممد لزدناك؛ إنه اإل      
 :كان ألهل العلم

ــتهدى أِدالء   ــن اس ــدى مل ــى اهل عل
. 

   ــم ــم إ ــل العل ــر إالَّ أله ــا الفخ م
. 



ــياء  ــم أح ــل العل ــى وأه ــناس موت ال
                                                            . 

ــداً    ــه أب ــيا ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

نسمات :  " حنسب فيه اإلخالص كله، وال أجدين إالَّ أنه كما تعلمون له ديوان شعري مساه                -
 :أهديه به تلك األبيات..  أشياء عظيمة وجليلة، ولعلكم تقرؤواله فيه" اإلميان

فدعــه وال تكثــر علــيه التأســفا   
. 

ــاً    ــاك إالَّ تكلفـ ــرء ال يلقـ إذا املـ
. 

ويف القلــب صــرب للحبــيب ولــو جفــا
                                                            . 

ففــي الــناس إقــبال ويف التــرك راحــة 
. 

وال كـل مـن صـافيته لـك قـد صفا           
. 

ــبه   ــواك قل ــاه يه ــن تلق ــل م ــال ك ف
. 

فـــال خـــري يف ود جيـــيء تكلفـــا
. 

ــيعة    ــوداد طب ــفو ال ــن ص إذا مل يك
. 

ــا    ــودة باجلف ــد امل ــن بع ــاه م ويلق
. 

وال خــري يف خــل خيــون خلــيله    
. 

ــاألمس يف خفــا ويظهــر ســراً كــان ب
                                                            . 

ــده    ــادم عه ــد تق ــاً ق ــر عيش وينك
. 

ــفا  ــوعد منص ــدق ال ــديق ويفّ يص ص
. 

ــا    ــن ــيا إذا مل يك ــى الدن ــالم عل س
. 

 

أن جيعله يف   )  عز وجلَّ ( شكر اهللا لكم مجيعاً، وشكراً لصاحب هذه االثنينية، ونسأل اهللا              -
قرب وملسنا فيه دماثة الطبع وذكاء       فلقد عرفناه عن     - إن شاء اهللا تعاىل      -صحيفة حسناته ويف ميزانه     

اخللق، ونقاء السريرة؛ شكر اهللا لكم مجيعاً، وأستودعكم اهللا الَّذي ال تضيع ودائعه، والسالم عليكم                
 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))قصيدة األستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
 :فيهامث ألقى األستاذ الشاعر حممد سعيد بابصيل قصيدة شعرية ذه املناسبة قال 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ وبعد..  والصالة والسالم على سيد اخللق داعية احلق-
 فهذه حتية وفاء وفاء مهداة للعامل العامل من ال خياف يف اهللا لومة الئم، السيد الدكتور أمحد                   -
 :عمر هاشم

ــنانه  ــكن الكـ ــن سـ ــري مـ وخـ
. 

يــا خــري مــن قــدم احلجــاز     
. 

ــه   ــز األمانـ ــا رمـ ــدماك يـ قـ
                                                            . 

ــوطن    ــرم مــ ــت بأكــ حلــ
. 

تقــــى وامــــأل ِدنانــــه  بال
. 

ــرد    ــنا فغــ ــرفت ندوتــ شــ
. 

ومــــن رأيــــتهم عــــيانه  
. 

واســــق الكــــرام احلاضــــرين 
. 

ــانه ــان صــ ــالم واإلميــ اإلســ
. 

ــاغها    ــنانه صـ ــن الكـ ــا ابـ يـ
. 



ــه   ــرس بالفطانــ ــن متــ ومــ
                                                            . 

ـ    ــن تزيــ ــا مـ ــالىيـ  بالكمـ
. 

ــانه ــرقة مصــ ــان مشــ األوطــ
. 

دامـــــت بعـــــزك عـــــزة 
. 

يقــــود يف رفــــق عــــنانه  
. 

ــالم    ــية الســ ــالً بداعــ أهــ
. 

ــه ومل ــربح مكانـــــ  يـــــ
. 

ــدنا  ــور مرشــ ــر املعمــ األزهــ
. 

مبجلــــس وتــــال بـــــيانه  
                                                            . 

ــل علــى الوجــود      ــا مــن أط ي
. 

فكــــنت فيــــنا تــــرمجانه  
. 

ــت   ــق أنـ ــار احلـ ــرمت نـ أضـ
. 

العــــراق ومــــن أعانــــه  
. 

ــوت    ــنات طاغـ ــبت باللعـ وأصـ
. 

ــه  ــنا خرتوانــ ــت عــ وأزحــ
. 

تـــــباً قطعـــــت لســـــانه 
. 

ــيانه   ــت كــ ــبالغة دكــ بــ
                                                            . 

ــر    ــفت ســ ــرورهوكشــ غــ
. 

ــتهانه   ــي امـ ــن يبغـ ــق مـ باحلـ
. 

ــد    ــدين حممــ ــدع بــ فاصــ
. 

بــــين فــــالن أو فالنـــــه  
. 

ــني    ــالم بـ ــز اإلسـ ــل ميـ هـ
. 

ــيانه  ــن اخلـ ــرئت مـ ــرب بـ صـ
. 

ــهداء يف    ــورة الشــ ــا ثــ يــ
. 

لقـــــد عـــــزت مكانـــــه
                                                            . 

ــاه   ــرار ربــ ــنة األحــ البوســ
. 

ــانه  ــبت حسـ ــهم وسـ يف أعراضـ
. 

ــرب   ــالب الصــ ــت كــ ولغــ
. 

ــتحانه   ــازوا امــ ــد جــ وقــ
. 

ــبون نعـــيم أُ  ــراهمهـــم يطلـ خـ
. 

ــه وال تــــدع للصــــرب خانــ
. 

فاصــــبب بــــراكني العــــذاب 
. 

ــوجلانه ــك صـــــ جباهـــــ
                                    .                         

ال يغلـــنب صـــليبهم فـــاطمس   
. 

ــنانه  ــع جــ ــبلدين مث اخلــ الــ
. 

ــي   ــروعك طاغــ ــزل بــ زلــ
. 

ملــــن يــــرجو احتضــــانه  
. 

هــــذا أوان النصــــر فاكتــــبه 
. 

ســــحائباً يف كــــل آنــــه  
. 

وأفـــض علـــى روح الشـــهيد   
. 

يـــــا فلســـــطني املهانـــــه
             .                                                

ــك   ــدس املالئــ ــا قــ أواه يــ
. 

ــه  ــنهم طحانــ ــني يطحــ حــ
. 

ــرك   ــز نصـ ــيهود وعـ تعـــس الـ
. 

ــنانه  ــزت كــ ــر واعتــ النصــ
. 

ــيوف  ــتدت ســ ــبعهدنا امــ فــ
. 

ــأنه   ــنه شـ ــى مـ ــدى وأعلـ هـ
. 

ــالل   ــزة واجلــــ رب املعــــ
. 

هـــــو خـــــادم احلـــــرمني طـــــبق يف شـــــريعته قـــــرانه
. 

والصـــحب مـــن رضـــعوا لـــبانه
. 

ــدى   ــى اهلـ ــه علـ ــلى اإللـ صـ
. 



ــانه ــربائيل صــــ ورب جــــ
. 

ــني    ــربيل األمــ ــاه جــ زكــ
. 

مجالـــــه وهـــــدى بـــــيانه
. 

يـــا خـــري مـــن صـــاغ اإللـــه 
. 

ــه   ــون زانـ ــا يف الكـ ــل مـ كـ
                                                            . 

علـــى شـــفيعكيـــا رب صـــلِّ  
. 

ــمانه  ــنا الضـ ــون لـ ــلة تكـ صـ
. 

ــي   ــد نرجتـــ ــا بأمحـــ إنـــ
. 

بكـــــل دانـــــية مدانـــــه
. 

ــريض   ــد العــ ــنة اخللــ يف جــ
. 

ــه  ــة زمانــ ــالم طاويــ اإلســ
. 

يــــةافانصــــر حبــــولك ر  
. 

ــه؟   ــن إعانـ ــل مـ ــبيت هـ جعـ
                                                       .      

ــويب    ــألت ذنـ ــد مـ ــاه قـ ربـ
. 

 .  والسالم عليكم-
 

  ))تعليق األستاذ عبد ا �ور(( 
 :مث علق األديب الكاتب املعروف عبد اهللا نور فقال

 ..أستغفر اهللا.. أستغفر اهللا..  أستغفر اهللا-
ــاه  ــني ألقـ ــنايت حـ ــا حسـ فإـ

. 

ــتكم  ــتغفر اهللا إالَّ يف حمبـــ أســـ
. 

ــه اهللا   ــى ب ــا يعص ــل م ــب أمج احل
                                                            . 

ــية    ــب معص ــأن احل ــتم ب ــئن زعم ل
. 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد-
 إن السيد األديب األريب املفضال عبد املقصود خوجه رجل طروب رغوب حبب مكة وأهل               -

؛ غري أن سيدي عبد املقصود قد أسرف على          وال يالم، فكلنا حنب مكة وأهل مكة وال نالم         ..  مكة
نفسه يف حب مكة، حىت ليوشك أن يغشى عليه حينما تذكر؛ وهو طروب يف حبه هذا، ورغوب يف                   
تكرمي الناس الَّذين حيبون مكة، ورغوب يف حب الَّذين حيبون املدينة املنورة، ورغوب يف حب الَّذين                  

به باحلب فيفيض إىل املدينة املنورة واملسجد األقصى؛        حيبون املسجد األقصى، فإن من حيب مكة ميأل قل        
 . بين أو سيبىن- مجيعاً -بل إىل كل مسجد يف اإلسالم 

 ليس بدعاً بعد أن احتفل بالكثريين من أحبابه؛ أن نراه اليوم حيتفل بفضيلة الشيخ أمحد عمر                  -
 قرأ الكثري الكثري من     -ضكم   أو لعل بع   -هاشم، الشيخ األديب األريب العامل الشاعر؛ فلعلكم مجيعاً         

كتب الشيخ وهي تزيد على أربعة وعشرين كتاباً فيما أعرف؛ ولعل بعضكم قرأ بعضاً منها أو لعلكم                  
 حب هذا   - فيما قرأمت    - ولعلكم قرأمت    ؟ أو بعضاً منها   - مجيعاً   - قرأ مقاالته    - أو لعل بعضكم     -



رأمت أن جل ما كتبه الشيخ الضعيف كان          بل لعلكم ق   ؟الشيخ للمساجد الثالثة واألراضي املقدسة    
 منافحة عن املساجد الثالثة واألراضي املقدسة؟

 وإين قبل يومني كنت يف الرياض؛ فوجدت من زمالئه وطلبته وإخوانه وأحبابه من حيبه حب                 -
قد ذاق طعم الفقر مث ناله؛ ووجدت من يقتين الكثري من كتب الشيخ؛ ولكنهم حيال                ..  الشحيح ماله 

ه ال حييطون ا كاملة، فأصبت بعدوى سيدي الشيخ عبد املقصود خوجه، ووفقين اهللا إىل القيام                 مقاالت
بفهرسة وتصوير مجيع مقاالت الشيخ يف هذا الد الَّذي ترونه اآلن؛ وهي مقاالت نادرة وهامة                  

 .وأساسية للباحثني والدارسني، والعلماء
عداين حببه ملكة واملدينة واألراضي املقدسة؛      إن سيدي عبد املقصود خوجه قد أ      :   كنت قد قلت   -

 جبميع ما كتبه الكاتبون والباحثون والدارسون عن مكة           - أو فهرست    -فقمت بإعداد كشاف    
واملدينة املنورة وبيت املقدس، وقد جعلت للمخطوطات فهرساً مستقالً، وملكة فهرساً مستقالً؛ وكذلك             

وإنين باسم كل احملبني أرجو أن يقبل شيخنا أمحد عمر          صنعت ببيت املقدس ومجيع األراضي املقدسة؛       
هاشم هذا الفهرست ملقاالته هدية رمزية مين، وليس يل أي فضل يف ذلك؛ فإمنا فعلته من عدوى سيدي                  
الشيخ عبد املقصود؛ فأرجو أن يقبل سيدي عبد املقصود الفهارس الكاملة لألراضي املقدسة املخطوط              

ة واملدينة املنورة وبيت املقدس؛ أرجو أن يقبل ذلك هدية رمزية مين               منها واملطبوع، ملكة املكرم   
 .متواضعة
يا أهل األراضي املقدسة،    :  يا أهل مكة ويا أهل املدينة ويا أهل القدس الشريف، أنتم          :   وأنتم -

يف  ملاذا ال تتجهون     ؟ملاذا جتفلون عن اقتحام الدراسات عن هذه املساجد الثالثة        :  يا أيها احملبون  :  أنتم
 أو املاجستري عن هذه املساجد الثالثة، وسترون يف البيانات اليت أعطيتها              ةدراساتكم عن الدكتورا  

 لسيدي عبد املقصود كثرياً من املخطوطات اهولة واليت تركت دون حتقيق؟ 
 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور أمحد عمر هاشم(( 
 :المث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور أمحد عمر هاشم فق

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وعلى آله  ..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد       ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 ..وصحبه أمجعني
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة واألحباب-
 ومن  -اللقاء   من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا؛ وأجدين عاجزاً كل العجز عن أن أيف هذا                   -

 أن أفيه حقه من الشكر؛ ولكين سأكل شكر الرجل املفضال الَّذي أعتربه             -تسبب فيه ومن مجعنا إليه      



شخصية نادرة من الشخصيات اإلسالمية والعربية األستاذ عبد املقصود خوجه، فمثل هذه الشخصيات             
، ال جتود   ..هذه الشخصيات اليت حترص على مجع الشمل وعلى التضارب الفكري والثقايف، وتنميه مثل            

 .ا األعصر إالَّ على فترات نادرة
 وهذا اللقاء الكرمي الَّذي غمرتين فيه السعادة ذه الوجوه املشرقة، وذه الكلمات الصادقة               -

، أنا شخصياً ال أستطيع     ..املؤمنة، وذه القصائد واملفاجآت اليت التقيت فيها مع مقاالت وحبوث           
 كتبتها على فترات ويف صحف وجمالت متناثرة، مفاجآت هذه الليلة والكلمات             الوصول إليها ألنين  

سبحانه (، خملصاً فيه لريب     .. صادقاً من أعماقي   اًاليت ال أستطيع أن أفيكم الشكر؛ أكل ذلك كله دعاء         
 .أن جيزيكم عين وعن اإلسالم خري اجلزاء) وتعاىل

 فلست ممن مياري يف القول، وأمقت       -ث   وأصدقكم احلدي  - إن الرسالة اليت أستشعرها اآلن       -
 وأقسم لكم بريب إنين ألشعر اآلن بشعور من احلب الصادق لكم، الَّذي دعانا إليه ديننا                -الَّذين ميارون   

إن من عباد اهللا أناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم            ):  صلوات اهللا وسالمه عليه   (احلنيف ورسولنا   
قيل يا رسول اهللا من هم؛ وما عالمتهم؛ لعلنا حنبهم           )  عز وجلَّ ( اهللا   األنبياء والشهداء ملكام من   

ونقتدي م؛ قال قوم حتابوا يف اهللا على غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوا، واهللا إن وجوههم لنور                   
): تعاىل(وإم على منابر من نور، ال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا حزن الناس مث تال قول اهللا                  

إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون. 
 إن عظمة هذه الليلة اليت مجعت مع رائدها املفضال كوكبة من العلماء الكرام واألدباء                  -
، هذه الليلة اليت تترجم معىن احلب الَّذي فهمناه من ديننا حق الفهم؛ إذا كان يوم القيامة                  ..األفاضل

أين املتحابون يفّ؟ أين املتجالسون يفّ؟ أين املتزاورون يفّ؟ اليوم أظلهم بظلي            :   من قبل العرش   نادى منادٍ 
 .واليوم ال ظل إالَّ ظلي

إن االثنينية تلك األمسية الدينية األدبية الرائدة حتمل هذا احلب وحتمل هذا              :   أيها السادة  -
 كما حتدث   -وقت  االقتراب، وحنن يف أمس احلاجة إىل مثل هذه اللقاءات وهذه الشخصيات، يف               

، .. يف وقت استهدف أعداؤنا فيه أمتنا، وعلماءنا، ودعاتنا؛ ومفكرينا، وكتابنا، وأدباءنا           -بعض أحبابنا   
وحاولوا اختراق أهم احلصون اليت تتمثل يف الدعاة واملفكرين؛ حاولوا اختراقها ال عن طريق تلويث                

إنا :  له)  تعاىل(لقرآن مصون بصيانة اهللا     الفكر أو تغريبه، فال ميكن أن يغرب فكر إسالمي صحيح، وا          
 ولكنهم حياولون هذا االختراق عن طريق تفتيت الوحدة اليت جتمعنا           حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون     

واإلخوة اليت تربطنا، فنثروا بذور هذه الفرقة يف خالفات حاولوا أن يتصيدوا بعضها من اجتهادات                 
قع ملصلحة الدين؛ وال ميكن أن تؤخذ على سلفنا وال على أئمتنا تلك             بعض فقهائنا وأئمتنا، وهي يف الوا     

اخلالفات بل بالعكس، كما أشار ذلك اإلمام مالك حني طالبه اخلليفة بأن يقصد إىل أواسط العلم، وأن                 



أقصد إىل أواسط العلم؛ فلما     :  يدع رخص ابن عباس، وشدائد ابن عمر، وشواذ ابن مسعود، وقال           
 .وه ووافقوه، وأراد أن يلزم كل األمصار بهؤطَّواملوطأ وعرضه على علماء عصره فَدون كتابه القيم 

 يف ذلك ثقة بعلمه؛ لكن       كان له ذلك، لفرح ألنَّ     - أو كتابنا    - ولو أن واحداً من مفكرينا       -
ال :   حني عرض عليه اخلليفة أن يلزم كل األمصار برأيه وكتابه قال           - إمام دار اهلجرة     -اإلمام اجلليل   
 انتشروا يف األمصار وعند هؤالء ما ليس عند هؤالء وإن            إن أصحاب رسول اهللا     :  يا أمري املؤمنني  

إن اختالف العلماء رمحة اهللا ذه      :  هؤالء لديهم من العلم واالجتهاد ما حنترمه؛ مث قال باحلرف الواحد          
 يصادم نصاً من كتاب اهللا      األمة؛ كل يرى ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد وجه اهللا ما دام مل               

   ة رسول اهللا    وال حديثاً من سن             ذا أالَّ تأخذ الفرقة اليت ذا حياول جتميع الصف، وحياول وكان 
حاول أعداء اإلسالم قدمياً وحياولون حديثاً أن يضخموا هذه اخلالفات اليت ال قيمة هلا أو ال أثر هلا                    

 .ما هي سنة أو ال أو بني ما هو أوىل أو خالف األوىلمبعىن أصح، وإمنا هي ال تعدو أن تكون بني 
 حنن نقول إن حماولة أعدائنا أن خيترقوا هذا الصف، ألن تفريق الدعاة والعلماء واملفكرين                 -

) تعاىل(والكتاب أمر له خطره، يؤثر على األمة وعلى كياا وعلى عقيدا؛ ومن أجل ذلك نرى أن اهللا                  
 أن يكون أكثر األمم تابعاً يوم القيامة؛ ما من األنبياء نيب إالَّ             اء رسولنا    واحد رج  قد مجعنا على كتابٍ   

أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر إمنا كان الَّذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إيل؛ فأرجو أن أكون                    
 واألدباء  هذا الدستور السماوي اخلالد، الَّذي أعجز الفصحاء والبلغاء        .  أكثرهم تابعاً يوم القيامة   

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن     :  والشعراء واإلنس واجلن أن يأتوا مبثله أو بعشر سور مثله، أو بسورة           
 .على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

 وإن  إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر،        "  : يسمعه من خيالفه يف القدمي فيقول      -
وما هو بقول بشر ويسمعه اجلن فيتأثر به، وينطلق مردداً يف            "  أسفله ملغدق، وإنه يعلو ما يعلى عليه      

 يتأثر به اإلنس ويتأثر     إنا مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا             :  اآلفاق
رك التعصب املمقوت، حىت قال أحد      به اجلن ويتأثر به غري املسلم؛ عدوه يتأثر به حني ينصف حني يت             

 مل تعرف   - يعين يف صحراء     -لو وجد هذا القرآن يف فالة       :  املستشرقني حني أنصف يف حبثه يف القرآن      
 .من جاء به لعلمنا أنه من عند اهللا

 حنن أمام هذا الدستور السماوي الَّذي يوحدنا، والَّذي يتأثر به اإلنس، ويتأثر به اجلن ويتأثر                 -
، أليس يف احلديث الصحيح من حديث أسيد بن حضري ما           ..حني ينصف، بل يتأثر به احليوان     به عدوه   

حني تلي القرآن جالت فرسه فلما سكت سكتت؛ فكلما عاد للقراءة عادت وكلما سكت                :  معناه
، حىت خاف على ولده حيىي؛ وملا نظر إىل السماء ووجد أمثال الظلل فيها أمثال املصابيح،                  ..سكتت

 قرأت البارحة القرآن فجالت فرسي فسكت فسكتت، فخرجت فنظرت للسماء           ل اهللا   وسأل رسو 



 فقال تلك مالئكة اهللا نزلت تتسمع       ؟فوجدت أمثال الظلل فيها أمثال املصابيح؛ فما تلك يا رسول اهللا          
 .لتالوة القرآن؛ ولو ظللت تقرأ لظلت املالئكة حىت يراها الناس يف الصباح

، إذن  ..اإلنس، يف اجلن، يف عدوه حني ينصف وال يتعصب، يف احليوان           هذا تأثري القرآن يف      -
حنن أمام احلق، وحيث تأكدنا أنه احلق ملاذا خنتلف؟ أعداؤنا يتجمعون حول باطلهم ويريدون ضرب                
عقيدتنا يف مقتل، وحنن نتفرق على أمور منتهاها يدور بني ما هو أوىل أو خالف األوىل؛ ونبدد أوقاتنا                   

دود،  نبدد الوقت يف خالفات ور      - املفروض أن نستثمرها يف خدمة أمتنا وعقيدتنا          اليت كان من  
أما كان األوىل أن نعمل متوحدين      .  ومطاحنات ومعارك كالمية على صفحات اجلرائد؛ وكتب تكتب       

واعتصموا حببل اهللا   :  وخندم هذا الدين، وهذه األمة اليت هي يف أمس احلاجة إىل اعتصامنا حببل اهللا              
 .عاً وال تفرقوامجي

 الفرقة يف الفكر خطرية، هي االغتراب، وهي االستهداف والتجاوب مع العدو الَّذي مل جيد                -
فوضع الدخيل  ..  بداً يف أن يضرب هذه األمة يف قرآا، ألن اهللا تكفل به وحاول أن يضرا يف احلديث                

إنَّ علينا مجعه وقرآنه فإذا     ..  ضاًواملكذوب وما استطاع؛ ألن الَّذي حفظ القرآن حفظ بيان القرآن أي          
 تكفل حبفظ البيان، ولذلك قيض اهللا للسنة رجاالً أمناء نقشوها            قرأناه فاتبع قرآنه مث إنَّ علينا بيانه      

على صفحات قلوم األمينة وصدورهم الواعية؛ من أجل ذلك نرى أنه قد قيض هلا من أسباب التوثيق                 
 البشر، حىت استحدثوا علماً يزنون به كل خرب جاء عن سيدنا رسول             ما مل حيدث له نظري أبداً يف تاريخ       

 .اهللا 
، ال بد أن نعاجل أسباب هذه       .. إذن حنن أمام حرصنا على هذه األمة وعقيدا وفكرها وتراثها          -

الفرقة وهذه اخلالفات، وأالَّ نبدد األوقات يف مثل هذه اخلالفات وتلك الردود، أو حماولة أن يقف                  
اة أو املفكرين موقف املدافع عن دينه، وحياول أن يرد الشبهات عن دينه، وكأن الدين وقف                بعض الدع 

إن تعدد الزوجات وإن املرياث ومرياث املرأة، وإن كل هذا حق رضوا            :  موقف املتهم؛ ونريد أن نقول    
 .الدينفقد خرج من حظرية ) تعاىل(أم أبوا؛ هذا نطق به الكتاب العزيز، ومن مل يأخذ بكتاب اهللا 

 نعم ال بد أن نكافح وال بد أن نرد، وال بد أن ندافع؛ ولكن ال أن نقف موقف املتهم الَّذي                      -
يدافع كأن دينه متهم وكأن قضاياه مشكوك فيها، كأنه يريد أن يدافع عنا؛ ال نريد أن نتجاوز هذه                    

                  ذه الرسالة، ألن اهللا    املرحلة وأن نقدم الدين، وأن نعرضه عرضاً سليماً يف أمة ال بد من أن تقوم
كلفها ا وأوجب ذلك عليها وجوباً عينياً، حيث أنزل القرآن بلغتها العربية فكان عليها واجباً أن                  
تبلغه إىل كل األرض، فإن مل تفعل تكون قد خانت أمانة السماء اليت أفضت بالسر اإلهلي إليها بلغتها                   

 بعضنا بعضاً، وكم أسفت وحزنت حني كنت         وبلساا العريب، بدل أن يفتت بعضنا بعضاً ويناقض        



ألتقي يف مؤمترات عاملية كربى تدرس وتبحث؛ وتعاجل مشاكل كربى ومصريية؛ والَّذين جاؤوا ليقدموا              
 اإلسالم خيتلفون مع أنفسهم، ملاذا؟ حنن يف أمس احلاجة ألن نتوحد؟

ملسلمون اختلفوا يف بيت    ا:   راقين وأعجبين هذا املوقف الَّذي وقفه أحد الدعاة حني قالوا له            -
يقول :   فقالوا ؟وماذا قال بعضهم  :   قالوا يف صالة التراويح؛ قال     ؟ اختلفوا فيم:  اهللا يف شهر رمضان، قال    

، واختلفوا حىت   ...البعض ال تصح إالَّ عشرين ركعة، والبعض اآلخر يقول ال تصح إالَّ مثاين ركعات              
 يغلق املسجد اآلن، وأالَّ تصلى التراويح، فمهما         الفتوى أن :  كادت تقع الفتنة وأن يتضاربوا؛ فقال     

 .عظمت فال تعدو أن تكون نافلة، ووحدة املسلمني فريضة، وال خري يف نافلة تصد عن فريضة اهللا
 حنن يف أمس احلاجة إىل أن نتجاوز مرحلة اخلالفات مع أنفسنا، كفانا األمة تتصدع وتتعثر                 -

 حاول أن يضخمها عدونا وحاول أن يبذر بذورها بني           خطاها وتتلعثم بسبب هذه اخلالفات، اليت      
 يف كل بقاع العامل؛ حاول أن يبذر بذور هذه الفرقة بني فصائل               - اليوم   -فصائل الشباب املسلم    

الشباب املسلم، ليختلفوا على أنظمتهم وحكومام ودعام وعلمائهم، وتظهر مصطلحات جديدة             
 اليت تتنامى فكرياً وثقافياً؛ وجتمع األمة       -ه امللتقيات الواعية    تطفو على سطح احلياة؛ فكان على مثل هذ       

 كان عليها أن توحد هذه اجلهود وأن تصحح هذه املفاهيم، ألا يف مثل هذا اللقاء                -على كلمة احلق    
 ميكن أن تشرق املفاهيم وأن يتم       - الَّذي يأيت يف جو من احلب والود واألخوة وال نرى فيه عصبية              -

 .ااالقتناع 
 ميكن أن تعرض ا هذه املفاهيم الصحية اليت أقرها ديننا، ال بل دعا إليها وأوجبها؛ ويف                    -

 : يف الفنت من حديث حذيفة حني قال       ...احلديث الَّذي رواه اإلمام البخاري واإلمام مسلم، وغريمها       
 فقلت يا رسول     عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين؛         كان الناس يسألون رسول اهللا      "

وهل :  ؛ قلت "نعم":  اهللا إنا كنا أهل جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؛ قال                
قوم يهدون بغري هدى تعرف     ":   قال ؟وما دخنه :  ؛ قلت "نعم وفيه دخن  ":   قال ؟بعد ذلك الشر من خري    

ة على أبواب جهنم من أجام إليها       نعم، دعا ":   قال ؟فهل بعد ذلك اخلري من شر     :  ؛ قلت "منهم وتنكر 
فما :  ؛ قلت "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    ":  قال.  يا رسول اهللا صفهم لنا    :  ؛ قلت "قذفوه فيها 

فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟       :  ؛ فقلت "تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم   ":  تأمرين إن أدركين ذلك؛ قال    
 ".أصل شجرة، حىت يأتيك املوت وأنت على ذلكاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض ب": قال

 

 فهو جينبه أن يذوب مع واحدة من تلك الفرق أو اجلماعات، وعليه أن               صدق رسول اهللا     -
 الدين  - أبداً   - على باطل حبال من األحوال؛ ال يقر         - أبداً   -يلزم مجاعة املسلمني، ألن اهللا لن جيمعها        

 .أن ينشروها يف صفوفنا ويف صفوف مفكرينا؛ أو دعاتناهذه الفرقة، اليت حياول أعداء أمتنا 



 وإن هذا اللقاء الكرمي الَّذي أسعد فيه كل السعادة ليمثل هذه الصورة املشرقة ألمتنا، وديننا،                -
، هؤالء الَّذين أشرف وأسعد م، والَّذين شرفت وسعدت بالسماع          ..ودعوتنا، وفكرنا، وتراثنا، وأدبنا   

وبذام اخلاشعة، اليت أستشعر فيها صدق قلوم يتجاوب مع صدق قليب، ضارعني            إىل كلمام املؤمنة    
 على احلق وعلى اخلري، وأن يكتب النصر ألمتنا اإلسالمية          - دائماً   -أن جيمعنا   )  عز وجلَّ (إىل املوىل   

ولألقليات يف كل شرب من أرض األمة؛ واهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ والسالم                   
 . ليكم ورمحة اهللا وبركاتهع

  ))فتح باب احلوار(( 
مث فتح باب احلوار بسؤالني حيمالن معىن واحداً، أحدمها من األستاذ حممد منصور الشامي،              

 .وأما السؤال الثاين فموجه من األستاذ حممد عبد اهللا الراشد
لسطني احملتلة، وهذا    قال السائل األول يف سؤاله يتجه العرب حنو الصلح مع دولة اليهود يف ف              -

الصلح فيه من األخطار ما يتجاوز منازلة هذا العدو؛ أرجو من سيادة الدكتور توضيح رأي الدين يف                  
 هذا الصلح؟

ما رأيكم بالصلح ومعاهدة السالم مع الدولة اليهودية يف ضوء          :   أما سؤال السائل الثاين فهو     -
 األخطار املتوقعة؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 .. اهللا الرمحن الرحيم بسم-
 فيما يتعلق ذين السؤالني وأنا أجيب عليهما من الوجهة الدينية فقط، بصفيت أنين واحد من                 -
 وإىل وصايا الدين فيما يتعلق بغري املسلمني،         يف الواقع الَّذي ينظر إىل معامالت رسول اهللا          -العلماء  

ناصبوا :  اب؛ فهم على قسمني؛ القسم األول     أو كانوا غري أهل كت    ..  سواء كانوا يهوداً أو نصارى    
املسلمني العداوة واحلرب، وخياف املسلمون منهم اخليانة والغدر ألم على أهبة ذلك، ومجاعة ليسوا               

 .إالَّ أهل ذمة أو أن هلم عقد أمانة، أو أم حماربون ولكن وضعوا السالح وطالبوا باهلدنة
 أو  - القسم األول    -لى احلكم الشرعي فيما أفهمه       وأنا أتكلم بصفة عامة ع     - القسم األول    -

 معهم الصلح؛ إالَّ إذا كان هذا       - أبداً   - هؤالء ال يصح     -الَّذين يناصبون املسلمني العداوة واحلرب      
الصلح فيه إسكات للحرب ونشر لسالم، وإعادة احلق إىل أهله؛ أما إذا خاف منهم املسلمون فالقرآن                

 اآلية صرحية يف ذلك، لكن إذا       فن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء       إما ختا :  قال تعاىل .  واضح
ال ينهاكم اهللا عن الَّذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل           :  كان هناك عهد أمان فاألمر خيتلف؛ قال تعاىل        



وإن أحد من   :   وقال تعاىل  خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطني           
 .ني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنهاملشرك

 اإلسالم يف هذا يريد أن يضع وأن يعرض العرض السمح؛ الَّذي كان بسببه دخل كثريون                  -
اإلسالم طواعية واعتنقوه عن حب، بعد أن عادوا اإلسالم ملا رأوا مساحته على هذا النحو؛ دخلوا يف                  

خوف من هؤالء فانبذ إليهم على سواء؛ لكن إذا كان هؤالء قد طلبوا             دين اهللا أفواجاً، فإذا كان هناك       
 ؟إن اإلسالم دعاته هواة حرب    :   أبداً ال؛ من قال    ؟هل حنن هواة حرب   ..  صلحاً فمرحباً بالصلح  

من الَّذي كان هناك وقتها؟     ..  حينما هاجر من مكة إىل املدينة     )  عليه الصالة والسالم  (بالعكس الرسول   
  املشركني وأهل الكتاب؟ أمل يعقد معهم تلك املعاهدة؟أمل تكن هناك من

 اإلسالم يقر من يريد أن يدخل يف السالم ويف األمان، حىت وإن خالفه يف الدين؛ ال حيمل                    -
ال إكراه يف الدين قد تبني      :  اإلسالم سيفاً يضرب به رقاب الناس، ألنه مل ينتشر بالسيف؛ قال تعاىل            

  الرشد من الغي   حىت مع أعدى أعدائنا فعلينا أن نقبل، ولكن          - أو بالصلح    -لسالم   فإذا قيل با 
عقد )  عليه الصالة والسالم  (بشروط أن يعود احلق إىل أصحابه، أن تكون بنوده صحيحة؛ الرسول             

صلح احلديبية، وهناك معامالت يف اإلسالم كثرية، لكن األمور ال تكون مناورات خلف الكواليس وال               
 ومواربة؛ لكن إذا كان األمر حقيقة وإذا كانت املضامني واحملاذير، وكل               تكون أشياء فيها نفاق   

، فاإلسالم ال مينع أن تسكت احلرب وأن يعيش الناس يف أمان، وأن يقوم املسلمون             ..الضوابط موجودة 
بنشر دينهم احلقيقي، الَّذي لو عرضوه عرضاً حقيقياً بسماحته بصورته املشرقة للذين ناصبوه العداء               

 .ولدينا أمثلة.. وا يف هذا الدينلدخل
 أن آتيكم من تراثنا ومن تارخينا اإلسالمي ومن نصوص          - لو طالت يب الليلة      - أنا أستطيع    -
ملاذا؟ ألن اإلسالم   ..  أن كثرياً من أعدى أعداء اإلسالم انقلبوا إىل أكرب أصدقائه واملنافحني عنه           ..  كثرية

.. تزمت فيه، وال تعصب فيه؛ عرض عليهم عرضاً مسحاً        عرض عليهم عرضاً صحيحاً ال تشدد فيه وال         
إن :   يأيت إىل مثامة بن أسد يعرض عليه اإلسالم فريفض مرة ومرة ومرة، ويقول             حىت كان رسول اهللا     

 .تقتل تقتل زاداً وإن تنعم تنعم على شاكر، وتسأل ما مل تعط، وبعد ذلك يقول فكوا سراحه وأسره
داوة باألمس بعد أن أطلق سراحه، فإذا به يغتسل ويأيت واملاء             هذا الرجل الَّذي ناصبه الع     -

 من وجهك فأصبح أحب الوجوه إيلَّ؛ وما كان         اعلم يا حممد ما كان من وجه أبغض إيلّ        :  يقطر، ويقول 
، وما كان من دين أبغض إيلَّ من دينك فأصبح           من بلد أبغض إيلّ من بلدك فأصبح أحب البالد إيلّ          

 .؛ فأنا أشهد أن ال آله إالَّ اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللادينك أحب األديان إيلّ
 ودخل العدو اللدود يف اإلسالم؛ أين هذا العرض بدالً من أن نقف، وأن نقول، وأن نتعصب،                 -

، واهللا هناك مواثيق دولية، هناك عهود، هناك مباحثات، هناك فقهاء، هناك            ..وأن نتشنج، وأن نتحامل   



ى مائدة واحدة، واإلسالم ال ميانع أبداً، لكن أن يعود احلق أوالً إىل أهله، أن                ، فليجلسوا عل  ..ساسة
 .، إذا مت ذلك فاإلسالم ال ميانع يف الصلح..يأخذ حبقوق الَّذين هضموا وأخرجوا من ديارهم

 

مث قدم األستاذ غياث عبد الباقي والدكتور غازي زين عوض اهللا سؤالني يسريان يف فلك                
 : األولواحد قال السؤال

الفكر :   يف الفترة األخرية أصبحنا نقرأ يف وسائل اإلعالم العربية مصطلحات جديدة؛ مثل              -
، فهل  ..اإلسالمي املستنري، واملفكر اإلسالمي املستنري، واإلسالم الوسط والوسطية، واإلسالم السمح          

 لإلسالم عدة اجتاهات؟ وهل هناك إسالم مظلم وإسالم مستنري؟
 : غازي فيقولأما سؤال الدكتور

 كيف نوفق بني االلتزام الَّذي يدعو إىل الوسطية يف اإلسالم، وبني اخلروج عن هذه الوسطية                 -
بالتطرف الراديكايل، الَّذي تقوم به بعض الفئات املسلمة اليت ال تؤمن ذه الوسطية، يتنحون ا جانباً                

 إىل التزمت وإىل التشدد يف كل مناحي احلياة؟
 :أمحد عمر هاشم قائالًوأجاب الدكتور 

فهذه ليست مصطلحات نعتنقها وال     ..  فيما يتعلق باألول  ..   شكراً لصاحيب السؤالني الكرميني    -
 ا، هي تعبريات ال أكثر وهي مفاهيم ال أقل؛ فإذا نظرت إىل كلمة الفكر املستنري، أو                   يلزمنا أحد 

ملدلوالت اليت تكشف عن بعض      ، هي تعبريات يريدون أن يقربوا ا هذه ا          ..الوسط، أو السمح  
احلقائق؛ وهناك من كتابنا األفاضل الَّذين حياولون أن يقولوا فالن مفكر مستنري؛ أي أنه رجل يتعامل                 

 .مع الواقع ومع احلق، ويكشف وينري أغوار بعض القضايا وبعض املشكالت
ي هو من تصدير    قضية التطرف أو الغلو أو الدخول يف مضمار هذا الفكر، الَّذ           ..   يف الواقع  -

، ال ميكن أن    ..غرينا وليس نبت أمتنا وال بالدنا العربية، اليت هي مهبط الوحي واليت ا األزهر كمصر              
يكون النبت الشرعي هلذه األوطان هذا الغلو وال هذا اإلرهاب، وال هذا العدوان أبداً؛ اإلسالم مل                  

: سالم واضح والقرآن خاطب رسول اهللا       يعرف وال ميكن أن يقر مثل هذا الفكر أبداً؛ ألن منهج اإل           
          إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن عاُد     واخلليفة قال للرجل الَّذي 

بعث اهللا من هو أفضل منك إىل من هو أسوأ مين؛ بعث من هو أفضل                ..  ارفق يا رجل  "  :تشدد عليه 
فقوال له قوالً   :  فرعون، الَّذي ادعى األلوهية فقال    موسى وهارون إىل من هو أسوأ مين وهو         ..  منك

 .ليناً لعله يتذكر أو خيشى
 ال ميكن أن يقر اإلسالم هذه الصورة اليت نرى بعض شبابنا أو بعض الَّذين حياولون غرية على                  -

ل الَّذي  الدين أن ينسابوا مع هذا الفكر أبداً؛ ال يقر اإلسالم إرهاباً وال تطرفاً إطالقاً؛ اإلسالم جيع                 



ال يبيح اإلسالم لك احلدود وال يقيمها إالَّ السلطان أو ويل           ..  حيارب أو يقتل أخاه حىت ولو كان عاصياً       
يقول فيه  ..  األمر، حىت ولو كان غري مسلم؛ واحلديث الصحيح الَّذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه              

  النيب:  "      الرجل الصاحل والفاجر، ألن     انظر يضرب برها  "  ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها 
 .فجوره على نفسه وحسابه على اهللا

 نعم لنا أن نأمر باملعروف وأن ننهى عن املنكر، وأن نقاوم املنكر باليد إذا كانت لنا والية                    -
عليه، وباللسان إذا عجزنا، وبالقلب إن مل نستطع باملرحلتني السابقتني؛ لكن ليس لنا أن نضرب ليس                 

ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ال يتحاشى من          "  :س لنا أن جنرح يف عباد اهللا      لنا أن نقاتل، لي   
اإلسالم يريد من معاملة اإلنسان املسلم أن       "  مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده، فليس مين ولست منه         

 .يكون يف فكره ملتزماً بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا 
 

 :وقدم األستاذ عدنان فقي السؤال التايل
 اآلن وبعد أن انتهت احلرب الباردة وزال خطر الشيوعية، ماذا تتوقع من دول الغرب                  -

 االستعمارية حيال العامل الثالث؟
 :وأجاب الدكتور أمحد عمر هاشم بقوله

بعد أن اارت الشيوعية مل يبق      :   ال أريد أن أقول وأن أردد ما قاله أحدهم من املسؤولني            -
أريد أن أقف موقف املنافح فقط؛ ولكنين أريد أن يكون ألمتنا اإلسالمية موقف             أمامنا إالَّ اإلسالم؛ وال     

تتوحد فيه، ال لتدافع عن نفسها بل لتنشر دين اهللا يف األرض؛ ويوم أن تتوحد ستكون أكرب قوة ضاربة                   
كثري على ظهر األرض؛ وال ميكن ألعدائها أن حييكوا هلا املؤامرات؛ ولكن من احملزن أن جتد الفرقة بني                  

من الدول، وبني كثري من األفراد، وبني كثري من اجلماعات، وبني كثري من الكتاب، وبني كثري من                   
إذا اارت الشيوعية من الَّذين يستهدفه الغرب؟ ال        :  ، من هنا كان الواجب علينا أن نقول       ..املفكرين

آن األوان لنا أن نتخطى هذه      حنن الَّذين   :  نريد أن نقول حنن الَّذين يستهدفنا الغرب، ملاذا ال نقول          
ملاذا؟ هذا ما   ..  احلواجز وأن ننشر دين اهللا يف األرض، وأن يكون اإلسالم هو القوة الضاربة املنتشرة              

 .أرجوه وهذا ما أدعو إليه
 

 :وتقدم األستاذ حممد رضوان بسؤال قال فيه
  إن حلق الذقن والشارب غري مستحب؟- حفظكم اهللا - يقولون -

 :ى به قائالًفأجاب احملتف
 أن  - وهذا هو الَّذي نتكلم عنه نتشاغل بأشياء هامشية، حاول عدونا وجنح فيما حاول                 -

ة، اجعلها  ما هو أوىل، وما هو خالف األوىل، اجعلها سن         :  يشغلنا بأشياء هامشية، منتهاها يدور بني     



 أقل املعاصي؛ جيب    فما..  ذا كانت معصية اإلنسان هي هذه العادة       وإ ، حىت ..فريضة، اجعلها معصية  
علينا أن ال نشتغل باملظهر بل علينا أن نشتغل باملخرب، أريد إذا أعفيت حلييت أن أكون قواماً لليل، فهي                   
سنة أهم، أن أكون حامالً قلباً عظيماً كشيوخنا األجالء الَّذين نسعد م الليلة، حنسبهم واهللا                   

 .وال نزكي على اهللا أحداً.. حسيبهم
يست هذه، القضية أخطر من هذا، والعبارة ليست يف هذه اللحية وحدها؛ أنا               لكن القضية ل   -

ها هو مظهر اإلسالم أكمله بعد أن أكملت املخرب وأقمت          :  أنظر وأنا أريد أن أعفي حلييت أنين أقول       
احذروا فهذه هي   :  الليل، وفعلت كل األشياء؛ مع احترامنا وتوقرينا هلذه اخلصلة العظيمة فإننا نقول            

 بني العلماء وبني الدعاة، وبني الشباب؛ ويريدون أن          - الفتنة اليت حياولون ا إحداث الفرقة         بذور
يشغلوا األمة ذه األمور الفرعية عن كربى قضاياهم؛ ال تفكروا إالَّ يف اللحية ال تفكروا إالَّ يف                    

البوسنة واهلرسك، ال   ، وانشغلوا ا؛ ال تشغلوا أنفسكم ب       ..السوق، ال تفكروا إالَّ يف هذه األمور       
 .تشغلوا أنفسكم بفلسطني، ال تشغلوا أنفسكم بالقضايا الكربى اليت تناديكم

بلى حىت  ..  إنه ال خيرج أحداً من اإلسالم تقصريه يف اللحية        :   حنن حنترم هذا كله ولكن نقول      -
بهتان؛ ورمبا كانت نافلة    له إالَّ اهللا ال يصح أبداً أن يرميه ب        إومن قال ال    ..  أو يف أي فريضة، ألن اإلسالم     

إن من عبادي من ال يصلح      "  :عنها عبده، يريد ا أن جينبه شراً كبرياً       )  تعاىل(ينصرف أو يصرف اهللا     
إميانه إالَّ الغىن ولو افتقر لفسد حاله، وإن من عبادي من ال يصلح إميانه إالَّ الفقر ولو اغتىن لفسد                     

 الصحة ولو مرض لفسد حاله، وإن من عبادي من ال            حاله، وإن من عبادي من ال يصلح إميانه إالَّ         
     لفسد حاله، وإن من عبادي من أريد أن أصرفه عن نافلة من النوافل               يصلح إميانه إالَّ املرض ولو صح 

 ".إين عليم خبري.. كي ال يدخله الغرور ا؛ إين أدبر أمر عبادي لعلمي مبا يف قلوم
 

 :حملتفى به سؤاالً قال فيهمث سأل األستاذ عبد احلميد الدرهلي ا
 واليت سادت اتمع    - هل استطاعت املبادئ األخالقية اليت تقوم عليها الدميقراطية الربملانية           -

 أن تؤثر فيه إىل حد السيطرة على الرتعة         -الغريب، ونقلته من امللكية املطلقة إىل الدميقراطية الربملانية         
 خلاصة؛ وهل تطور الغرب من جراء ذلك أخالقياً؟نزعة املصلحة االقتصادية ا.. الرأمسالية

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 إذا كانت قد أُخذت يف الفكر       - كدعاة وعلماء الشورى يف اإلسالم       - الَّذي نعرفه حنن     -

فلتأخذ؛ لكننا ال نقر حني نتحدث عن       ..  احلديث أو الفكر العريب كلمة أجنبية أو اصطالح للدميقراطية        
اطي أو إذا أمسيناه مبسماه احلقيقي وهو الشورى يف اإلسالم؛ فالشورى يف اإلسالم ال                احلكم الدميقر 

 إالَّ أن يكون    - أبداً   -ميكن أبداً أن تتصادم مع أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي؛ أو تربوي؛ وال ميكن               



وأمرهم   ،وشاورهم يف األمر  :  - اليت هي فريضة يف اإلسالم       -فيها الدواء الناجح، ألن الشورى      
 هي اليت تصلح ا اتمعات، واألمم، واحلكومات، واألفراد؛ فال ميكن حبال من                شورى بينهم 

األحوال إذا كان هذا يف أيدلوجيات الغرب فليس عندنا حنن، حنن لنا نظامنا ومنهجنا، وإذا أطلقنا                  
نينها، وأحكامها اليت   أو حتدث البعض ا، فإن للشورى مبدأها وقوا        ..  عليها اسم الدميقراطية متشياً   

 .أقرها اإلسالم
 

 - مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب         -وسأل األستاذ نبيل عبد السالم خياط       
 :قائالً

 ولو أن املوضوع رمبا تطرق فضيلتكم إليه من خالل كلمتكم أو اإلجابة على بعض األسئلة،                 -
 اليت يشهدها العامل    -ك؛ صحبت الصحوة اإلسالمية     رمبا لديكم زيادة يف ذل    ..  لكن ال مانع من ذكره    

 موجات من التطرف والغلو يف الدين؛ استغلها بعض أعداء اإلسالم يف تشويه صورة العامل               -اإلسالمي  
اإلسالمي؛ كيف يرى فضيلتكم الوسائل اليت ميكن ا توجيه احلماس الديين لدى الشباب ليكون يف                

 خدمة الصحوة اإلسالمية؟
 :دكتور أمحد عمر هاشم على سؤال السائل بقولهوأجاب ال

أن هذه  :   نعم هذا السؤال له صلة ببعض املسائل اليت تناولتها، لكنه أشار إىل نقطة هامة وهي               -
 بل إا تشوه صورة اإلسالم لدى غري         -الظاهرة ال أقول تشوه أصحاا وال الَّذين يتعاملون معها           

ال أهذا هو الدين؟ أهو دين إرهاب؟ أهو دين دموي؟ أهو دين             املسلمني ويف اتمعات األخرى؛ فيق    
يفعل مع من خيالف يف الرأي مثل ذلك؟ هل هذا الشكل فقط؟ واإلسالم بريء من هذا اخلروج عن                   

يريد اهللا بكم     ما جعل عليكم يف الدين من حرج      :  فيه)  تعاىل(حقائق الدين السمح الَّذي قال اهللا       
 أما عن الوسائل اليت تتخذ لعالج ذلك، ففي الواقع ال بد من تبصري                اليسر وال يريد بكم العسر    

الشباب وتبصري األمة يف كل قطاعاا ويف كل مراحلها حبقائق الدين الصحيح؛ فال يؤخذ إالَّ عن                   
 .علمائه املتخصصني فيه

 

 أن اإلسالم أصبح يؤخذ من كل إنسان، وأصبح كل إنسان            - اليوم   - مشكلة املشاكل    -
 مفكراً إسالمياً وداعياً إسالمياً؛ هذه مشكلة املشاكل اليوم، والقرآن          - أو يسميه الناس     -نفسه  يسمي  

 فهذا هو الَّذي جىن على األمة،        فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون       :  الكرمي صريح يف ذلك   
 ال حتدث هذه    لذلك فأنا أدعو وأحل وأؤكد يف الدعوة إىل الرجوع إىل أهل العلم وأهل التخصص، حىت              

 .التيارات الفكرية اليت ختالف اإلسالم شكالً وموضوعاً
 :وتقدم األستاذ حممود أبو عيشة بسؤال قال فيه



 شرط من شروط اإلميان، وحب آل البيت وأولياء اهللا الصاحلني؛ أرجو من              حب الرسول    -
من أحب قوماً   ":   قال فضيلتكم توضيح موقف اإلسالم من زيارم وحبهم، وقد علمنا أن رسول اهللا             

 ".حشر معهم يوم القيامة
 :وأجاب احملتفى به قائالً

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب      ":   عنصر من عناصر اإلميان    حمبة سيدنا رسول اهللا     :   نعم -
 . حديث صحيح"إليه من والده وولده والناس أمجعني

ب إليه من والده    ال يؤمن أحدكم حىت أكون أح     ":   أظن ليس هناك تصريح أوضح من هذا       -
يا رسول اهللا ألنت أحب إيلّ من كل شيء إالَّ نفسي؛ فقال             :   وحني قال عمر   "وولده والناس أمجعني  

فإنه اآلن واهللا ألنت    :  ال، والَّذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر            :  النيب  
 انك وصح يقينك، فمحبة رسول اهللا       ، أي كمل إمي   "اآلن يا عمر  :     من نفسي، فقال النيب    أحب إيلَّ 

 مطلوب؛ وقد وضحت يف بداية حديثي       - أيضاً   -عنصر من عناصر اإلميان وحمبة الصاحلني، وهذا أمر         
 يف أحاديث احلب يف اهللا ما يؤكد هذه احلقيقة؛ واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض                - أيضاً   -

 .وزيارم عبادة
إن زيارتك ألخيك املسلم إذا مل      :  إلجابة، بل أن أوجز وأوضح     ال أريد أن أطيل معكم يف ا       -

 ).سبحانه وتعاىل(تكن ملصلحة بل يف اهللا؛ فهي عبادة تنال عليها ثوابا من اهللا 
 

 :وسأل األستاذ عثمان مليباري السؤال التايل
  ما هو منهج اإلسالم يف اآلداب والفنون؟-

 :ورد عليه الدكتور احملتفى به قائالً
 اإلسالم يف اآلداب والفنون هو منهجه يف كل الفكر والثقافة، والعلم؛ فهو يدعو إىل                 منهج -

لكن كيف يكون يف الفنون؟ إن      ..  الرشد وإىل احلق، وإىل اهلداية؛ رمبا يكون ذلك واضحاً يف اآلداب          
ها، أو  معظم الفنون تكون للترويح عن النفس وللتسلية، فال ميكن أن يتأتى يف الفنون ذلك أو يف أغلب                 

والشعراء يتبعهم  :  أعمها هذه احلقيقة اليت نقوهلا يف اآلداب، والشعر معروف تارخيه والقرآن حني قال            
إالَّ الَّذين  :   استثىن بعد ذلك بقوله    الغاوون أمل تر أم يف كل واد يهيمون وأم يقولون ما ال يفعلون            

حاً له أمهيته بل ضروريته؛ فهو ضروري        فكان الشعر وكان األدب ميثل سال      آمنوا وعملوا الصاحلات  
إن بعض الفنون تكون للتسلية والترويح عن       :  جداً ليكافح الفكر بالفكر والشعر بالشعر؛ وهكذا قلت       

  داخالً يف ذلك؟- مثالً -النفس؛ فهل يكون مثل هذه الفنون من موسيقى أو غناء، أو حنوها 



أبو حامد الغزايل يف    :  ر حجة اإلسالم   أعتقد أن األمر ليس على عمومه، ألن ذلك كما ذك           -
جزءاً خاصاً عن السماع، وعن بعض هذه الفنون من         "  إحياء علوم الدين  "كتابه القيم الَّذي خص فيه      

موسيقى وغناء، وجعل هلا عوارض أربعة منها ما يتصل باملتكلم أو املغين، ومنها ما يتصل باملستمع،                  
صل باآللة املصاحبة ألهل الفن؛ انظروا منذ مىت كتب يف هذه           ومنها ما يتصل بالكالم نفسه، ومنها ما يت       

 .املسائل اليت تستحدث اآلن وتتطور
 امرأة أو حىت رجالً، ولكن له من الصوت          - أو يسمع    -إذا كان الَّذي يتكلم     :   فيقول -

 تغين أو تتكلم    أو اليت ..  املتكسر املائع الَّذي يثري ويؤثر فيكون حراماً مهما كان الكالم؛ فإذا كان الَّذي            
فيه أوصاف اون فيكون حمرماً،     وال يؤثر فننظر إىل الكالم نفسه، فإذا كان الكالم حراماً فيه تشبيب             

.. حىت وإن مل يكن الصوت مؤثراً؛ فإن مل يكن ال املتحدث مثرياً وال الكالم حمرماً؛ بأن كان وطنياً                   
كان بالنسبة له   ..   هلذا الصوت يتأثر لعواطفه اخلاصة     ، ولكن الَّذي يستمع   ..تربوياً..  أخالقياً..  اجتماعياً

 ال يؤثر والَّذي يستمع ال يتأثر، والكالم الَّذي يغىن          - أو يقيم هذا الفن      -حمرماً؛ فإن كان الَّذي يغين      
حمرماً، وكانت اآللة اليت تصحب ذلك مما يصحب أهل اخلنا والفجور من اآلالت اليت تلهي؛ أما إذا مل                  

العوارض؛ بأن كان ال يؤثر والَّذي يستمع ال يتأثر، والكالم ليس حمرماً، وليست اآللة               يكن فيه هذه    
 .اليت تصحب أهل اخلنا، فإنه يكون مباحاً

وحداء أجنش وتأثر احليوان بصوته، حىت كادت        :   وال أدل على ذلك من حديث البخاري        -
 ".ك رفقاً بالقواريريا أجنش رويد" :اهلوادج اليت حتمل النساء أن تقع من صوته؛ فقال

مزمارة الشيطان يف بيت    :   وحديث اجلاريتني اللتني كانتا تغنيان، ور أبو بكر ابنته وقال            -
دعهما يا أبا بكر إن لكل      :   فقال فلما غفل غمزما فخرجتا فالتفت رسول اهللا        "  :رسول اهللا، تقول  

 ".ة؛ إين بعثت باحلنيفية السمحةقوم عيداً؛ أو إن هذا اليوم عيدنا لتعلم يهود أن يف ديننا فسح
 أما أي خمالفة يف الصوت أو يف الَّذي يسمع، أو يف الكالم الَّذي يغىن، أو يف اآللة اليت                      -

 .نرفضها ونرفض كل من خيالف تعاليم اإلسالم.. نرفضها.. تصحب أهل اخلنا فنرفضها
 عنقاوي، ومصطفى    مث وجهت ثالثة أسئلة تدور حول اإلرهاب والتطرف من األساتذة فؤاد            -

هل املتطرفون هم يف حقيقتهم رجال دين ودعاة خري؟ وإذن كيف           :  عطار، وحممود خضر؛ تدور حول    
 ميكن التغلب على هذه الظاهرة ومواجهتها؟

 :وأجاب فضيلة الشيخ الدكتور أمحد عمر هاشم على ذلك بقوله
 إرهاب وعدوان،   حىت ال نظلم الناس، منهم من هم دعاة        ..   هم يف الواقع بعضهم كذلك     -

وبرجموا برجمة خاصة خبيوط أمنية حتركهم وأموال تتدفق عليهم، ومنهم أناس غرر م وفهموا دينهم                
نعوذ باهللا من ذلك؛ وحنن نقول هلؤالء        ..  على غري حقيقته، وصور هلم اإلسالم وكأنه دين دموي         



ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه     :  ولما كان اإلسالم إرهاباً وال دموياً أبداً؛ اإلسالم قرآنه يق         :  وأولئك
 .جهنم خالداً فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 

 اخللود يف النار ملن خرج عن حظرية اإلسالم، أىب اهللا أن جيعل لقاتل املؤمن توبة، اإلسالم ال                   -
 من هدم بنيانه، النفس هلا مكانتها       فالنفس هلا حرمة وهلا مرتلة، فهي بنيان اهللا وملعون        ..  يبيح قتل النفس  

:  أن يعتدي على نفس إنسان أبداً      - مهما كانت األحوال     -وغرية اهللا عليها كبرية جداً؛ ال حيل ألحد         
       وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إالَّ باحلق      هذا احلق يوضحه قوله :  "      ال حيل دم امرئ مسلم يشهد

النفس بالنفس والثيب الزاين، والتارك لدين      :  ل اهللا إالَّ بإحدى ثالث    أن ال آله إالَّ اهللا وأن حممداً رسو       
 .وليس لنا وال ألفراد األمة ولكن لويل األمر، لكيال تكون احلياة فوضى" اهللا املفارق للجماعة

 -وهو يطوف بالكعبة    )  عليه الصالة والسالم  ( ال يبيح اإلسالم ترويع النفس؛ الرسول         -
..  فيقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك؛ وما أطيبك وما أطيب رحيك             -ا  وللكعبة حرمتها ومرتلته  

واملؤمن أعظم حرمة عند اهللا منك، دمه وماله وعرضه؛ هذه حرمة النفس، وليس القتل حمرماً فحسب،                
ال يشر أحدكم إىل أخيه بالسالح      "):  عليه الصالة والسالم  (بل جمرد أن حتمل السالح؛ قال الرسول        

 جمرد اإلشارة حبديدة حىت ولو كان       "الشيطان يرتع يف يده فيقع يف حفرة من النار        فإنه ال يدري لعل     
أخاه الشقيق؛ ويقول من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت ولو كان أخاه ألبيه وأمه؛ بل                    

جمرد الترويع حىت ولو كان على سبيل املزاح؛ أخفى أحدهم حذاء أخيه فلما روع                ..  أكثر من هذا  
 فكيف بترويع املسلم؟: كنت أمزح معه؛ قال: عاتبه رسول اهللا على فعلته قالو

 انظروا إىل أي مدى حيرص اإلسالم على تأمني اإلنسان وعلى أمانه، وعلى عدم ترويعه                  -
لو نظرت إىل إنسان نظرة     ..  ، بل لو كان ذلك على صورة املزاح، بل لو كان جمرد نظرة             ..وختويفه

هذا هو  "  من نظر إىل أخيه نظرة ختيفه ا أخافه اهللا يوم القيامة          "  : فيها؛ يقول احلديث   ختيفه ا أو فيها ما    
الدين، هذا هو اإلسالم؛ فتقول بعد ذلك إرهاب أو ترويع؛ ال ميكن أن يكون ذلك نبت أمتنا وال                    

 .عقيدتنا، وال تراثنا
 

 :السؤال األخري قدمه األستاذ حممد عبد الواحد قال فيه
فحالقة الذقن حرام   ..  ، ومثله كثريون من الشباب يفهمون اإلسالم على حنو آخر          يل أخ أصغر   -

ومشاهدة التليفزيون حرام، وقراءة االت اليت فيها صور النساء حرام؛ وال يتحدثون إالَّ يف مثل هذه                
 ، ماذا نقول هلؤالء؟..األمور، وقد احنرفوا عن قضاياهم الكربى

 :لى سؤال السائل بقولهوأجاب الدكتور أمحد عمر هاشم ع



إنين أرحب بغريتكم على دينكم، وذا التمسك ذه األشياء، من أراد أن يقوم             :   أقول هلؤالء  -
؛ حنن ال خنتلف مع أحد يريد أن يلزم نفسه حىت           الليل كله فليقم، ومن أراد أن يأيت بكل النوافل فليأتِ         

) سبحانه وتعاىل (يه والَّذي اختاره اهللا     وإن خالف يف ذلك، املنهج الصحيح السوي السمح ال حرج ف           
ألحب الصحابة، وحني أراد بعض الصحابة أن يلزم نفسه مبا مل يلزمه اهللا، ومل يقبل رخصة رسول اهللا                   

     يا ليتين أخذت برخصة رسول اهللا        :   مث تقدمت به السن، قال    زيدوا من  :   ومع هذا نقول هلم
حقيقته؛ راجعوه وخذوا أحكامه عن أهل الذكر وليس        العبادات والنوافل، ولكن افهموا دينكم على       

 . عن أي أحد آخر

  ))تعليق لفضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي (( 
يف ختام األمسية، وقبل أن يسدل الستار على اية فصلها األخري طلب الشيخ حممد علي               

 :الصابوين مدة دقيقتني للتعليق؛ فأعطيت له الكلمة فقال
 ..الرحيم بسم اهللا الرمحن -
 لست خطيباً أهلب املشاعر، وال شاعراً أتقن املديح والثناء؛ وال أديباً أدبج الدرر والآلىلء                 -

             ذا اللقاء الطي ب؛ الَّذي نرجو أن    ألخينا الدكتور أمحد عمر هاشم؛ فقد أسعدنا يف هذه الليلة املباركة
 . قد استوعبناه وأخذنا منه ما يكفينا- مجيعاً -نكون 

 

أن شخصاً  ..  اسبة ذكر بعض األمور اليت هي ليست حقيقة من فرائض دين اهللا؛ أذكر قصة              مبن -
وجد شخصاً يضجع آخر ليذحبه فوقف يصيح فيه اتق اهللا اتق اهللا أتذحبه وأنت توجه وجهه إىل غري                    

 .القبلة
إىل غري  ال يستنكر القتل والذبح وإمنا يستنكر توجيه القاتل وجه املقتول           ..   فاعجبوا ملثل هذا   -

القبلة؛ وهذا الَّذي نستشعره يف هذه األيام، فمن يدعون أم دعاة لإلسالم يسيئون إىل اإلسالم أكثر مما                 
حيسنون؛ ولكن الواقع أنه ينبغي علينا أن ننبه إىل أن سكوت العلماء وتقصريهم يف إظهار وجه احلق،                  

اذا ال جيهر املسلم العامل بالدعوة إىل اهللا        هو الَّذي مكن ألمثال هؤالء أن يتطفلوا على العلم والدين، مل          
 واإلخالص لدينه، وملاذا يداهن احلاكم أو يسايره؟ وهو يرى أن األمور تسري على غري هداية اهللا؟

 ال بد لنا أن حناسب أنفسنا وليس العلماء وحدهم هم املسؤولون، وليس العامل املتعمم هو                  -
، كلهم  ..حفي األديب، الشاعر الكاتب، العامل الشرعي      املسؤول، العامل الشرعي هو املسؤول، الص      

هذا الدين أمانة أيها اإلخوة، عندما خنون األمانة فنمدح من ال يستحق            )  عز وجلَّ (مسؤولون عند اهللا    
املدح؛ أو نصفق ملن جيرح اإلسالم، وإذا وقف منافق يقول إلنسان يده ملطخة بدماء املسلمني يا حامي                 

 .الم؛ فإنه بذلك جيرح املسلمنيالعروبة وناصر اإلس



أن ينقذنا من هذه الضالالت، وخيرجنا من هذه الظلمات، وجيعلنا ممن           )  عز وجلَّ ( نسأل اهللا    -
حيسن القول والعمل؛ وأخونا فضيلة الدكتور هو شيخ قبل أن يكون دكتوراً، هو شيخ يف علمه وشاب                 

 جزاه اهللا   -؛ فالرجل جاهد وكافح وناضل      يف سنه، وليس من الواجب علينا أن ننقص اإلنسان قدره         
 ولكن هناك بعض أمور نعتب عليه فيها تساهل فيها، له موقف آخر حناسبه عليه؛ أما اآلن                   -خرياً  

فنصفح عنه ألنه ضيف عندنا وعزيز وغال علينا؛ وقد سعدت بلقائه يف جامعة أم القرى عدة سنوات،                 
ى اهللا على سيدنا     عمري إحدى عشرة سنة فقط؛ وصلّ       من - كما فهمت    -كان زميالً لنا وبيين وبينه      

 . حممد وعلى آله

  ))وختام األمسية شعر (( 
وقبل أن يطلق مذيع األمسية صافرة اخلتام، ألقى الشيخ ضياء الدين الصابوين عدة أبيات              

 :شعرية حتية للمحتفى به هي
ــر   وَأل ــد جدي ــرمي ج ــت يف التك ن

. 

ــجية    ــيك س ــل ف ــم والفض ــا هاش ي
. 

ــور  ــبق زه ــو ع ــيم احلل ــكر النس ش
                                                            . 

إين ألشـــكركم علـــى إخالصـــكم 
. 

وملســـت فـــيك حـــرارة التعـــبري
. 

ــداً     ــياة جماه ــرفتك يف احل ــد ع فلق
. 

ــر   ــياب غدي ــاعر كانس ــذي املش ه
. 

ــدغاً  ــوب مدغ ينســاب لفظــك يف القل
. 

إذ كــنت لإلســالم خــري نصــري   
. 

ــبة     ــع رت ــرمي أرف ــت بالتك ــد نل ق
. 

ــعور    ــح ش ــق نف ــناء احل ــذا الث ه
                                                  .           

 وإنـــك للقلـــوب مســـرةٌرعمـــ 
. 

يــزري بشــعر فــرزدق وجريــر   
. 

ــبة   ــاعر طي ــب ش ــذا احل ــديك ه يه
. 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :ة بالكلمة التاليةمث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسي

 نذكركم أن هذه    - إن شاء اهللا     - شكراً لكم مجيعاً، وشكراً لفضيلة الضيف؛ وإىل أن نلتقي           -
 بعد إجازة نصف العام     - حبول اهللا تعاىل     -ثنينية بالنسبة هلذا املوسم، وإىل أن نعود ثانية          اهي آخر   
 .شكراً لكم: الدراسي
رية لضيفه، ولوحة أخرى قدمها الفنان املصور خالد          مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكا      -

 .خضر للمحتفى به

• • • 







 احملتوى
- ١ . مع نبذة من السرية الذاتية لكل من احملتفى ماكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل أمني مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغين

- ٤ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٥ .كلمة الدكتور زاهر نواف

- ٦ .تفى به األول الدكتور مصطفى بن عمر هادي معمركلمة احمل
- ٧ .كلمة احملتفى به الثاين الدكتور إبراهيم عبد احلميد عامل

- ٨ .فتح باب احلوار
- ٩ .تعليق الدكتور سامي رحيم الدين ورد الدكتور مصطفى معمر عليه

-١٠ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني بافقيه األمسية بالكلمة التالية فتتحا
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على سيدنا حممد-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها احلفل الكرمي-
 على قلوبنا، كان     فما أطيب أن نلتقي هذا املساء، وكلنا شوق وتوق لرؤية شخصني عزيزين            -

هلما من املسامهة الفعالة يف األوساط العلمية العاملية، ما حتدثت به الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة،                
وضربا مثالً عالياً على أن هذه األرض اليت تعودنا على مدى التاريخ، أن خترج الرجال، ما زالت أرضاً                  

 واليت جعلت منا فخورين     -ك هلما تلك اجلهود اخلرية       يف كافة ااالت املختلفة؛ وحنن إذ نبار       اًمعطاء
 فإننا ندعو اهللا أن يوفقهما لكل ما فيه خري          -ومعتزين بكل إجناز، من شأنه أن يعلي قيمة العلم والعلماء           

 .بالدنا وديننا
ثنني ا ويف هذه االثنينية منط عجيب، فهذه االثنينية ال تقتصر على أسلوب معني، إذ أا ما بني                  -

 آخر تشمل كافة ااالت، ما بني جمال أديب، وجمال يف العلوم الشرعية، وجمال خيتص بالعلوم                   إىل
، وهذا منط مجيل إذ أن االثنينية تشمل اإلبداع بكافة فنونه وكافة جماالته، وكما تعودنا يف                  ..والتقنية

 . بن عمر هادي معمرثنينية فإننا سوف نقدم ترمجتني لضيفينا الكرميني؛ نبدأ بالدكتور مصطفىاكل 
 .هـ١٣٦٩ فهو من مواليد مدينة الدمام -
 .متزوج:  احلالة االجتماعية-
 فلسفة يف علم البحار، معهد إستربس       ةعلوم حبار، الدرجة العلمية دكتورا    :   التخصص العلمي  -

 .م١٩٨٥علوم البحار جامعة كاليفورنيا سنة 
الكيمائية، كلية علوم البحار جامعة امللك      أستاذ مساعد بقسم علوم البحار      :   الوظيفة احلالية  -

هـ عني معيداً يف كلية علوم البحار قسم علوم          ١٣٩٥التدرج الوظيفي سنة    .  عبد العزيز 
 .البحار يف ذلك الوقت

 .هـ ابتعث للواليات املتحدة األمرييكية للتحضري للدراسات العليا١٣٩٦ يف سنة -



ية علوم البحار، بعدها شغل منصب وكيل كلية        هـ عني أستاذاً مساعداً يف كل     ١٤٠٥ ويف سنة    -
هـ عني عضواً يف جملس كلية علوم البحار ملدة          ١٤١١ويف عام   .  علوم البحار ملدة سنتني   

 .سنتني
م وحىت  ١٩٧٩ جماالت االهتمام العلمي بالنسبة للدكتور مصطفى معمر يف الفترة من عام               -

 .اآلن
لغرض البحث العلمي يف البحر األمحر، واحمليط        شارك يف أكثر من ثالثني بعثة ورحلة حبرية،           -

 .اهلندي، واحمليط اهلادي، واحمليط األطلسي
 رشح من قبل كلية علوم البحار، للمشاركة يف الفريق العلمي السعودي للبعثة االستكشافية               -

 .م١٩٨٩العلمية ملنطقة القطب اجلنويب سنة 
 .لمية، ذات العالقة بعلوم البحار والبيئة له العديد من املشاركات واملؤمترات والندوات الع-
 يعد باحثاً رئيساً لعدد من األحباث املدعمة من قبل جامعة امللك عبد العزيز، وله العديد من                   -

 .التقارير العلمية، وبعض األحباث املنشورة ذات العالقة باهتمامه يف علوم البحار والبيئة
حملاضرات الثقافية، واملقاالت ذات العالقة باملنطقة       له مسامهات متعددة يف خدمة اتمع، مثل ا        -

القطبية املتجمدة اجلنوبية، وظاهرة تسخني الكرة األرضية بسبب زيادة ثاين أكسيد الكربون يف             
 .الغالف اجلوي، اليت مت نشرها يف الصحف واالت احمللية

 

 - الشبيكة   -اليد مكة املكرمة     أما بالنسبة لضيفنا الدكتور إبراهيم عبد احلميد عامل، فهو من مو            -
 .هـ٢٢/١/١٣٧٠زقاق احلفرة بتاريخ 

 . أى تعليمه قبل اجلامعي يف السعودية االبتدائية، والرمحانية املتوسطة والعزيزة الثانوية-
ة ـ حصل على بكالوريوس علوم يف الكيمياء من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن سن                -

 .م١٩٧٥
 .م١٩٨٠يلية من جامعة واشنطن سنة  وماجستري كيمياء حتل-
 .م١٩٨٣ كيمياء حتليلية من جامعة واشنطن عام ة دكتورا-
 . وعمل أستاذاً مشاركاً يف قسم الكيمياء جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن-
 . مث شغل مدير برنامج احملافظة على البيئة مبعهد البحوث جامعة امللك فهد للبترول واملعادن-
علق باألعمال االستشارية فقد باشر عمل االستشارة مبصلحة األرصاد، ومحاية البيئة،             وفيما يت  -

والدفاع املدين، واهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها، وشركة ماس ملعاجلة املخالفات،             
 .وشركة اخلليج للخدمات البيئية



لمية يف االت العلمية احملكمة      وبالنسبة للنشرات العلمية فهناك مثة بضع وأربعون نشرة ع          -
 .واملؤمترات العلمية؛ جمال البحوث يف الكمياء التحليلية والبيئة

 عن البيئة والكيمياء    - حملياً ودولياً    - وقد قدم الدكتور إبراهيم عامل العديد من احملاضرات           -
 التلوث أثناء   التحليلية، وعن القطب اجلنويب، والقطب الشمايل، وعن استخدام العلوم ملكافحة         

أزمة اخلليج؛ ولقد متت دعوته من قبل املؤسسات العلمية يف كل من الواليات املتحدة                  
 .األمريكية، وبريطانيا، وأملانيا، وهولندا، والبحرين، وديب، إضافة إىل استراليا

اجلامعة فقد قام بقيادة رحالت حبرية إىل اخلليج العريب ملعهد البحوث ب          :   وبالنسبة ألعماله احلقلية   -
 .م١٩٨٧ م و١٩٨٥عام 

 . وشارك يف بعثة القطب الشمايل-
 وقام بعملية التنسيق مع العلماء أثناء أزمة اخلليج ملكافحة التلوث من بقعة الزيت وحرائق آبار                -

 .النفط
 . وكان قائد الفريق اخلليجي على سفينة األحباث اليابانية-
 .الثقافة العامة وقام بتنسيق وختطيط حممية اجلبيل لألحباث و-
 . وكمستشار للهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها-
 . وأعد دراسة على النفايات اخلطرة يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن-
 . ودراسة حلصر النفايات اخلطرة يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن-
 . ودراسة حلصر النفايات اخلطرة يف اململكة-
 .إدارة ومعاجلة النفايات اخلطرة و-
ووضع برناجماً تدريبياً لسيارات مكافحة الطوارئ يف الدمام         .   وإدارة ومعاجلة النفايات الطبية    -

 .للدفاع املدين
م عن تنمية الصحاري،    ١٩٩٢جائزة أمري الكويت لعام     :   أما بالنسبة للجوائز اليت رشح هلا       -

 من اإلدارة األمريكية للبحار واهلواء، واملركز        وجاء الترشيح من جامعة واشنطن، ومساندة     
 .انكفورت يف أملانيارالوطين لدراسات اجلو، وبلدية اهليك يف هولندا، ومعهد إستربج من ف

 وجائزة كتالينا بأسبانيا يف جمال البيئة، مت الترشيح من قبل قسم الكيمياء جامعة امللك فهد                  -
 .للبترول واملعادن

هود، ونتمىن أن يزداد علماؤنا، وأن تكون بالدنا يف مقدمة البالد يف مجيع              وحنن نبارك هذه اجل    -
 . ااالت



  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه (( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 

والصالة ..  احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك        ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .والسالم على خري خلقك

 

أرحب بكم وبضيفينا الكرميني    ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     :   أيها اإلخوة الكرام   -
وصحبهما األفاضل أمجل ترحيب؛ ويطيب يل أن حنتفي من خالل هذه األمسية الطيبة باألخوين،                 

حلميد عامل؛ اللَّذين استمعتم    إبراهيم عبد ا  :  مصطفى بن عمر معمر؛ واألستاذ الدكتور     :  األستاذ الدكتور 
 .عن ترمجة موجزة عن حياما

 

 إن عشق البحر منذ الصغر يكاد يكون القاسم املشترك بني األستاذين العاملني، حيث ولد                 -
الدكتور مصطفى معمر ونشأ يف مدينة الدمام، حاضرة املنطقة الشرقية اليت احتضنها اخلليج العريب                

، فعشق البحر مع األنفاس وتغلغل يف الوجدان؛ وولد الدكتور إبراهيم            وعلى سواحله الرملية اجلميلة   
 أمواجه  - أيضاً   -عامل ونشأ يف مكة املكرمة؛ اليت ال تبعد كثرياً عن ساحل البحر األمحر، وأحب                 

الزرقاء وما حوته من حياة فطرية؛ وترجم كالمها احلب إجياباً، فذهب زبده جفاء، ومكث ما ينفع                  
 .الناس يف األرض

 

 ومن الطريف أن ضيفنا الَّذي نشأ يف مكة وتأثر بالساحل الغريب، يعمل اآلن يف املنطقة                   -
الشرقية على ضفاف اخلليج العريب، والَّذي نشأ على ضفاف اخلليج يف الدمام يعمل اآلن يف املنطقة                  

 جامعاتنا املتعددة،   الغربية على ساحل البحر األمحر؛ وهذا االنصهار يف بؤرة الوطنية يعود الفضل فيه إىل             
 .- حبمد اهللا -اليت اضطلعت بدور كبري يف النهضة الشاملة اليت نعيشها اليوم 

 

ستكون أمسيتنا هذه مسك اخلتام هلذا املوسم، الَّذي تشرفنا فيه بلقاء خنبة من              :   أيها األحبة  -
 الصورة والصوت   العلماء، واملفكرين، واألدباء، والشعراء، وهي ختتلف بعض الشيء العتمادها على          

يف آن واحد، لتنقلكم بصدق إىل األجواء احلقيقية اليت متت فيها هذه الرحالت العلمية؛ وعلى أمل أن                 
 .نلتقي يف مومسنا القادم وكل عام وأنتم خبري

 

 يسعدين أن أرحب بالزميل الصديق األستاذ أمحد اجلار اهللا الَّذي يشاركنا هذه األمسية، وهو                -
 . سة ورئيس حتريرها؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهصاحب جريدة السيا



  ))كلمة معايل أمني مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغين(( 
 :مث حتدث معايل أمني مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغين فقال

 ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال:  أيها اإلخوة األعزاء-
 لقد جئت مستمعاً وليس متحدثاً، ولكن كرم األخ األستاذ عبد املقصود خوجه وطلبه                 -

احلديث عن هذه املناسبة السعيدة، ويسعدين أن أنوه إىل أن يف هذا العهد امليمون خلادم احلرمني                   
عطاء على إفراز قمم علمية شاخمة، كانت        دأبت بالدنا امل   - أيده اهللا    -الشريفني، رائد العلم والتعليم     

هلا إسهامات وإجنازات علمية هامة يف األرض ويف الفضاء، ووضعت بذلك اململكة العربية السعودية               
 .ها يف مركز عاملي مرموق يف جماالت البحث العلميوعلماَء

د ودعمه للعلم    ويف هذه الليلة املباركة يسرين حضور هذا اللقاء، الَّذي يستضيفه بكرمه املعهو            -
واألدب األستاذ الكرمي عبد املقصود خوجه، تكرمياً للعاملني القديرين، وتكرمياً ألول سعوديني، وأول              

 إىل أبعد نقطة على سطح الكرة األرضية، يف ظروف مناخية قاسية،             - أو وصال    -مسلمني يصالن   
 .وقوة الرياحووسط خماطر ومشاق مجة، وعرب أسوأ حبار العامل من ناحية شدة املوج 

 هذه الرحلة العلمية اهلامة ماليني الناس يف أحناء العامل، وال شك أن             - أيها اإلخوة    - لقد تابع    -
هذا اإلجناز قد سبقه اجلهد الكبري واملضين، لإلعداد للربامج العلمية والتدريبية واألحباث البيئية؛ وكان              

علم مملكتنا  "  ال إله إالَّ اهللا حممد رسول اهللا      "  :ةهدف هذين العاملني اجلليلني هو هدف رائد، هو رفع راي         
احلبيبة يف تلك البقاع ترسيخاً هلذا اإلجناز اهلام؛ فأهالً ما وأنا يف شوق لالستماع ملا حققاه من إجناز                   

 . هام؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : فقال- رئيس النادي األديب جبدة -عبد الفتاح أيب مدين مث أعطيت الكلمة لألستاذ 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وعلى ..  خرين نبينا حممد  والصالة والسالم على سيد األولني واآل     ..   احلمد هللا محد الشاكرين    -

 :ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين؛ وبعد.. آله وأصحابه
 كلمة عابرة ترحيبية بضيف حيتفى به، يف مناسبة من           يف مثل هذه املناسبة، يقف أحدنا ليلقي       -

املناسبات، ليشكر احملتفي ويشيد ذا الضيف؛ وأنا حني أقول ضيفاً أعين الضيوف، ألن القرآن مسى                



الضيوف ضيفاً، ولن جتدوا دراسة تربط بني العلم واألدب، وإمنا هي كلمة عابرة أشارك ا يف هذه                   
 .بعاملني كرميني من رجاالتنااملناسبة الغالية، لالحتفاء 

 أقول لألمة العربية واإلسالمية إسهاماا يف العلوم واحلضارة، واالكتشافات يف خمتلف الفنون،             -
يوم كانت أمة مهيبة انتشر إسالمها من الصني إىل األندلس، بإمياا برا، وجهادها، وقوة إرادا،                 

 مفاخرها، وهي أمة شجاعة رخصت احلياة يف أعينها،         وكانت انتصاراا على الكفر الطامع الغازي من      
فكانت هلا الصدارة والنصر والعزة، ألا مؤمنة أن الباقي ما يدخر وجيعل هلا امساً وعنواناً؛ صدق املتنيب                 

 :يف قوله
)١(لعـــددنا أضـــلنا الشـــجعانا  

. 

ــنا  ــدوم حلي ــيا ت ــت الدن ــو كان ول
. 

 

، تداعت عليها األمم، ألا     .. ويوم تقاعست األمة، ونامت، وركنت إىل احلياة، وإىل الدعة          -
 .، وآثرت السالمة.اثاقلت إىل األرض، فتخلفت وسكنت

 وإذا كنا الليلة حنتفي برجلني شجاعني وصال إىل القطب اجلنويب، ويف هذه الرحلة وأمثاهلا                 -
ن مغامرة ال يقدم عليها إالَّ شجاع ال يهاب وال خياف، فإن هذه الرحلة اجلليدية تذكرين برحلة                 شيء م 

ابن بطوطة قبل حنو ستة قرون، فطاف بأصقاع اليابسة بتلك الوسائل البدائية؛ ولقي من األخطار                  
باً عمره  والعناء ما فصله يف كتابه الشهري؛ ربع قرن يطوف باألرض، فهو قد خرج من بلدة طنجة شا                 

مثاين عشرة سنة، وعاد إليها وقد غزاه الشيب؛ وكان هدفه من السفر أن حيج البيت احلرام، مث يعود                   
إىل وطنه؛ غري أن أحاديث من قابل وجالس شجعه على تلك املغامرة املثمرة، فوصل الصني وسيربيا،                 

، يف أخطارها ومفاجآا     أحسن تصوير  وعاش على اجلليد والثلج، وصور تلك املغامرة النادرة يومئذٍ         
 .وغرائبها
 عاملان مها األوالن يف االنطالق إىل احمليط املتجمد         - أو قبل اليوم     - مث ينطلق من بالدنا اليوم       -

 على املغامرة   - بعون اهللا    -اجلنويب من وطننا العزيز الكرمي، فيسجالن يف التاريخ أن أمتنا قادرة              
دها من جديد؛ وهي أمة ليست مترددة وال هيابة، وإمنا هي           وركوب األخطار، واالكتشافات؛ لتعيد جم    

 .أمة جادة ألا متلك اإلرادة والشجاعة؛ واأليدي
 

 واالحتفاء بالدكتورين مصطفى معمر وإبراهيم عامل بطلي الرحلة القطبية، احتفاء بالعلم               -
جحة، وفرحت ذا   والعلماء؛ وقد شاهدت يف العام املاضي يف مهرجان اجلنادرية معرض الرحلة النا            

النجح وما حتقق فيه للعاملني الفاضلني من توفيق اهللا وعونه جنباً إىل جنب، مع من سبقنا إىل ريادة احمليط                   
                                           

 :أعتقد أن صحة البيت )١(
لعــــــددنا أضــــــلََّنا الشــــــجعانا

. 

 ــي ــى حلــ ــياة تبقــ ــو أن احلــ ولــ
. 

 



املتجمد اجلنويب؛ وأثبتنا للعامل أن أمتنا قادرة على الوصول إىل ما يشبه اهول، بالعلم والشجاعة، وقوة                
رحلة مماثلة إىل القطب املتجمد الشمايل، الَّذي كان حيتجزه          اإلرادة؛ وإنين أتطلع لبعض علمائنا إىل        

االحتاد السوفييت حقبة من الزمن؛ ولعل تفتت ذلك االحتاد يدفع إىل ختلي روسيا عن ذلك السياج                  
املضروب على احمليط، واحتكاره كضرب من السيطرة واألنانية، والشموخ بالقوة يف دائرة تقاسم العامل              

 .غريب، غري أن لكل أجل كتاباً ولكل سافرة حجاباًبني معسكرين شرقي و
إبراهيم عامل على ما حققاه، فرفعا      :  مصطفى معمر، والدكتور  :   أهنئ العاملني اجلليلني، الدكتور    -

أننا أمة قادرة إذا أرادت أن حتقق ما تصبو إليه؛ ألا أمة هلا تاريخ                :  رؤوسنا أمام العامل، ليؤكدا له    
لك وسائل القوة واإلرادة والشجاعة؛ وتلك قوام احلياة وسبلها بعد اإلميان            مشرق وضاء، أمة حية مت    

 .باهللا
 لذلك؛   فتحية خالصة لعاملينا الفاضلني، ونئة صادقة على ما حققا من جنح وتفوق، ألما أهلٌ              -

 . حقق اهللا آمالنا وأعاننا، وسدد على اخلري خطانا؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))ة الدكتور زهري �وابكلم(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور زهري نواب فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني-
أيها احلضور  ..   وعلى آله وصحبه   نبينا حممد   ..   ونصلي ونسلم على سيد املرسلني وخامتهم      -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: الكرمي

كتور مصطفى معمر، وسعادة الدكتور إبراهيم عامل،         طلب مين أن أقدم لكم سعادة الد         -
فوجدا فرصة لكي أقف أمام هذا العدد الكبري من أشهر وأبرز رجاالت البلد؛ وأود أن أبدأ بنبذة                   

 .قصرية عن الوضع العلمي
تواجه الكرة األرضية كارثة حمققة من جراء انتشار التلوث يف أرجائها            :   أيها اإلخوة الكرام   -

بسبب النفايات الكربونية اليت أطلقتها املصانع يف املئة سنة األخرية يف           .  ة، براً وجواً وحبراً   بصورة رهيب 
األجواء العليا، ونقلتها األجواء بدورها إىل الرب والبحر؛ كانت األمطار متنح اإلنسان املاء الصاحل                 

على البحريات واألار   للشرب والزراعة، فأصبحت األمطار ملوثة باألدخنة الكربونية، طل األمطار          
مشبعة بالنترات والفوسفات والكربون، وتنتقل منها إىل مياه الزراعة والشرب فتفسدها وتسممها؛              

 طبقة تشكل   -كم من فوق سطح األرض      ٢٥ على ارتفاع حوايل     -كذلك تنتشر يف الغالف اجلوي      
ا األكسجينية الثالثية، هذه    طبقة األوزون، اليت تتكون ذرا    :  درعا واقياً للحياة فوق األرض، تسمى     

الطبقة مهددة بالتلوث الصناعي الناجم عن أكاسيد الكلور والفلور؛ وقد أظهرت الدراسات أن                



تضاؤل طبقة األوزون سوف يؤدي إىل اخنفاض يف إنتاج الغذاء على اليابسة، كما أن العوالق النباتية يف                 
 .البحار ستتأثر بازدياد نسبة األشعة فوق البنفسجية

 -ال أريد أن أخيفكم ذا احلديث، ولكين فقط أردت أن أؤكد لضيفي الشرف              :   أيها اإلخوة  -
 أننا نقدر علمهما، ونقدر     -ثنينيته املشهورة   االلذين حيتفي ما سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه يف          

لعاملني ما بذال من جهد يف البحوث؛ وحىت ال نطيل عليكم أرى أن الوقت قد حان لندع احلديث ل                   
 . الفاضلني؛ وشكراً لكم

 

  ))كلمة احملتفى به األول الدكتور مصطفى معمر(( 
 : فقال- ليلقي الضوء على مشروعه العلمي -مث أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى معمر 

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .والصالة والسالم على رسول اهللا..  واحلمد هللا-
سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على لفتته الكرمية كاملعتاد؛         أود أتوجه بالشكر ل   :   احلقيقة -

وأتوجه بالشكر للزمالء واألخوة الَّذين غبطونا بكلمام؛ وسأحاول اخلروج عن إطار الفصول               
 مللت هذا األسلوب، وأرغب أن تكون هذه األمسية         - يف احلقيقة    -الدراسية بقدر اإلمكان؛ ألنين     

ف معاً، لذلك سنضطر إىل ختفيض اإلضاءة لكي نستمتع مع بعض بعرض              نوعاً من الترفيه والتثقي   
 .الشرائح اليت سأقوم بعرضها

 يف البداية كانت توجد بعض املشاكل البيئية، اليت ألقى سعادة الدكتور زهري نواب الضوء                 -
امل على بعض منها، مث ازدادت شدة تفاقم هذه املشاكل البيئية، حىت رأى كثري من العلماء يف الع                   

ضرورة احملافظة على البيئة، وأخذ املبادرة بأن يكون هناك شبه احتاد دويل للدعوة للمحافظة على البيئة،                
 بصفة  –يكون نوعاً ما بعيداً عن نطاق النهج املعروف؛ وهدفنا لفت انتباه أبناء هذه الكرة األرضية                 

 .حملافظة على البيئة إىل أمهية ا–عامة من مشرقها إىل مغرا ومن مشاهلا إىل جنوا 
 واختريت قارة أنتاكتيكا لكوا القارة احملايدة مبعىن الكلمة، حيث ال تنتمي ال سياسياً وال                 -

جغرافياً إىل أي دولة أو إىل أي نظام، بل كانت ملتقى هلؤالء العلماء، ومنها تبدأ دعوم بأمهية احملافظة                  
لشباب والبالغني بصفة عامة، لذلك اختريت قارة أنتاكتيكا        على البيئة، للفت انتباه األطفال يف العامل، وا       

 سنة على توقيع    ٣٠ تكمل مضي    ١٩٨٩م، انطالقاً هلذه البعثة؛ وذلك ألن اية عام          ١٩٨٩عام  
اتفاقية حياد قارة أنتاكتيكا، ورغبة من العلماء يف أن جتدد هذه االتفاقية، واإلصرار على أن يبقى يف                   

 . واحدة على األقل، ننظر إليها كعلماء على أا منطقة ال تزال بكراًهذه الكرة األرضية منطقة



 فمن هنا جاء اختيار هذا التاريخ؛ أيضاً وبالفعل مع اية البعثة، عرفنا أن اإلتفاقية الدولية                  -
جددت ملدة مخسني سنة قادمة، وكان ذلك بإصرار شعوب العامل اليت تعاطفت مع املستشكفني                  

قسم :   جابوا قارة أنتاكتيكا يف هذه الرحلة؛ الفريق الدويل قسم بصفة عامة إىل قسمني             والعلماء، الَّذين 
كانت وظيفته األساسية أن جيتاز قارة أنتاكتيكا من أحد أطرافها، من الطرف املتاخم ألمريكا اجلنوبية                

مع إىل الطرف اآلخر املتاخم ألستراليا؛ وفريق علمي آخر مهمته االلتفاف حول أنتاكتيكا، جل                
الدراسات ذات العالقة بالبيئة البحرية، حىت يكون هناك تنسيق بني الدراستني اللتني أجريتا على                 

 يف  -اليابسة وعلى البحر، وكنت بصحبة الدكتور إبراهيم عامل يف الفريق الَّذي جاب القارة؛ والتقينا                
 .ه مع بقية الزمالء يف قلب القارة، وسوف نتكلم عن هذا يف حين-نفس الوقت 

 السفينة اليت استخدمت الجتياز القارة القطبية، عبارة عن سفينة شراعية مصممة من                 -
األلومنيوم، اجلزء الغاطس ضحل جداً جداً، وتصميمها يشبه الشكل البيضاوي، أي نصف بيضة؛ وهلذا              

نواحي  أي وصلنا إىل منطقة وقفل عليها الثلج من مجيع ال          -التصميم هدف هو أنه إذا احنبست السفينة        
 أخرى وشم    يعطي هذا التصميم هلا فرصة أن ترتلق إىل أعلى بسبب وزا الثقيل؛ فهي ترجع مرةً                -

اجلليد، وتأخذ مسارها، فهي سفينة أحباث مبعىن الكلمة، نقوم بإجراء التحورات والتعديالت، وإدخال             
به قبل انطالقنا يف    بعض التجهيزات لتتالءم مع أغراض علوم البحار، وهذا الشيء أول ما بدأنا               

 .الرحلة
ومررنا خالل هذه الرحلة مبضائق ماجالن      "  بونتونس" الرحلة بدأت من أمريكا اجلنوبية شيلي        -

 شيء مجيل جداً جداً، حيث ترى فيها الطبيعة على          - وهي بصفة عامة     -املشهورة، ومنطقة بتاجونيا    
ضرة، يف حني جتد على الشاطئ اآلخر       وجهني نقيضني، حيث جتد يف بعض املناطق الشواطئ تغطيها اخل         

األار اجلليدية أو الزالجات؛ ويف بعض املناطق توجد شبه حبريات، بسبب ارتفاع مستوى سطح                 
األرض على سطح املاء، واملد واجلزر يف املنطقة يعترب مبستويات وليس كما نراه هنا يف حدود املتر                   

 .شائع جداً نراه هناك، فالثالجات واألار اجلليدية شيء ..ونصف املتر
 

 - يف أقصى الطرف من أمريكا اجلنوبية        - بعد خروجنا من مضائق ماجالن ومنطقة بتاجونيا         -
وصلنا ما يسمى برأس القرن، وقد أبت املدينة هناك إالَّ أن تودعنا وداعاً حاراً، حبيث اجتمع مجيع                   

 ثالثة أشخاص فقط؛ مث خرجنا من       سكاا لوداعنا قبل أن ندخل إىل رأس القرن، وكان جمموع السكان          
منطقة رأس القرن، ويف اجتاهنا إىل القارة القطبية اجلنوبية عن طريق ممر الدريك، وهو من املمرات                  
البحرية واملالحة فيه خطرة، حيث ب عليه عواصف وتيارات حبرية، وترتفع به األمواج البحرية علواً               

 .املمر بدون أي عقبات اجتزنا - وهللا احلمد -، غري أننا ..خميفاً



 املنطقة مجيلة جداً جداً، وهي منطقة يتميز فيها الليل والنهار نوعاً ما، ونستطيع فيها رؤية تأثري                 -
اخنفاض السحب يف هذه املنطقة، حيث أن هذه املنطقة متطرفة جداً، والضغط منخفض فيها جداً،                 

 .فالسحب والغيوم تكون قريبة من سطح البحر بدرجة كبرية
الشيء الَّذي يلفت االنتباه أن قمم اجلبال ال يوجد عليها جليد، وهو أمر غري مألوف يف                    -

املناطق اليت نعرفها، وهو أمر يثري التساؤل؛ فكيف تكون منطقة جليدية هي بالفعل من أشد املناطق                  
وجد على قممها   جفافاً يف العامل، وميكن أا أكثر جفافاً من الصحراء اليت نعيش فيها هنا ومع ذلك ال ي                

جليد؟ لذلك فإن اجلليد الَّذي يرتل يكون سائباً جداً، فأقل نسمة هواء تؤدي إىل تذريته، وبفعل                   
اجلاذبية يترسب ويتراكم يف املناطق املنخفظة، ويبدأ النمو إىل أعلى، أي يتراكم من حتت إىل أعلى؛ مثل                 

        م كثريو العشق       طلقوا  هذه املناظر تغري إخواننا األدباء والشعراء، بأن يأعنة خياهلم لوصفها، أل
 .للمناظر هذه

 - بالفعل   - املنطقة القطبية اجلنوبية هامة جداً للكرة األرضية، بسبب وجودها اجلغرايف وهلا              -
ظروف بيئية قاسية جداً جداً، فدرجة حرارا منخفضة، والواحد ال يطيق أن يعيش فيها ويتذمر مثل                 

خط االستواء، نتيجة ارتفاع درجة احلرارة؛ لكن الشيء هذا ال بد            تذمر أي شخص يزور منطقة يف       
عز (منه، إذ جيب أن يكون هناك منطقة ساخنة جداً جداً ومنطقة باردة جداً جداً، وهذا إبداع اخلالق                   

حىت يوفر هلذه األرض امليكنة الدائمة لتحريك وتقليب اهلواء ولتحريك وتقليب املاء، ولوال               )  وجلَّ
 .التطرف يف املنطقة االستوائية ويف املنطقة القطبية، فلن يكون هناك أي حياة على األرضوجود هذا 

 فسبحان اخلالق ويف طرق القارة القطبية نقدر منيز الشروق والغروب وإن كان الشروق                -
دية والغروب سويعات؛ ويف البحر أو احمليط بالقارة القطبية اجلنوبية تكثر الكتل اجلليدية واجلبال اجللي              

 أخرى على   اليت تتكون نتيجة انفصاهلا؛ والدورة املائية يف منطقتنا تتم عن طريق تبخر املاء، ويسقط مرةً              
شكل أمطار؛ فإذا سقط أو ترسبت هذه املياه املتبخرة يف مناطق باردة ومتجمدة، فهي تسقط على                  

ا؛ خاصة حني تبدأ درجة     شكل جليد؛ واجلليد مصريه يوماً ما أن ينفصل عن املنطقة اليت يتراكم فيه             
 أخرى إىل البحر ويذوب، ويأخذ دورته مرةً أخرى؛ وتكتمل           احلرارة ترتفع نسبياً، حىت يعود مرةً      

 .الدورة املائية ذه الطريقة
 تنفصل اجلبال اجلليدية على شكل مسطحات مستوية، وحني جتري الكتل اجلليدية بواسطة              -

 درجات احلرارة   – هنا   –، تبدأ عوامل التعرية عليها، وهي        التيارات املائية إىل مناطق دافئة نسبياً      
والرياح، وتؤدي إىل صهرها شيئاً فشيئاً، وخالل عملية الصهر فإا تتشكل وتأخذ أشكاالً مجالية جداً؛               
ويظهر تأثري التيارات املائية يف عملية حفر الكهوف، عن طريق لطم األمواج للكتلة اجلليدية يف اجتاه                 

 - نوعاً ما    - إىل فتح قناة؛ ويف نفس الوقت فإن اجتاه الرياح الدافئة            - يف النهاية    -يؤدي  واحد، مما   



يؤدي إىل عملية إذابة اجلليد شيئاً فشيئاً، ويأخذ شكالً مجالياً؛ وتستمر العملية إىل أن يعود اجلليد كما                  
 . أخرى ماءكان مرةً
 بسبب ما يسمى بزحزحة الصفائح        وتتم عملية انغالق الكتل اجلليدية عن القارة األم،          -

 -األرضية أو حترك الصفائح األرضية، وهو شيء موجود يف املنطقة القطبية؛ حيث أن القشرة األرضية                
 غري مستقرة ويف حركة مستمرة، وتنقسم إىل مسطحات، واملسطحات هذه تنقسم إىل              -بصفة عامة   

 اجتاهات وبسرعة خمتلفة عن     ، وبسبب حترك هذه املسطحات يف     ..مسطحات أصغر فأصغر، وهكذا   
بعضها البعض، يؤدي إىل انغالقها؛ فاجلليد املتراكم على قارة أنتاكتيكا مصريه يف النهاية إىل أن ينفصل                

 ما هي إالَّ    - أو الثالجات    -عن القارة، ويعود مرة أخرى إىل حالته األوىل؛ وجريان األار اجلليلة             
 . أخرىب على القارة إىل البحر مرةًإحدى الطرق إلفراغ اجلليد، الَّذي ترس

 معلومة خمتلفة من    ١٣ والقياسات البحرية اليت قمنا ا يف هذه املنطقة، كانت عبارة عن               -
كيميائية وفيزيائية، باستخدام جهاز له القدرة على أن يرسل معلومات مستمرة، من سطح البحر إىل                

؛ "احلاسوب"تروين، وختزن يف الكمبيوتر      متر، وترسل املعلومات عن طريق العصب اإللك       ٢٥٠٠عمق  
يف نفس الوقت زود هذا اجلهاز بزجاجات خاصة جلميع العينات املائية، لغرض التحليل الكيميائي                

 .إلجراء الدراسات
 مل ننعم يف كل األوقات ونسعد ببحر هادئ، بل إننا حينما دخلنا إىل املنطقة القطبية واجهنا                  -

 من جتمد سطح البحر، وحيث إن السفينة مصممة بطريقة، متكنها من املرور             املسطحات اجلليدية الناجتة  
 ليست كاسحة   - بالفعل   -كاسحة جليد؛ وهي    :  يف املسطحات املتجمدة اخلفيفة، فنقدر نسميها هنا      

 سم كان بإمكاننا أننا     ٥٠ سم أو    ٣٠جليد، لكنها استخدمت ككاسحة جليد، فأي شيء مسكه          
 .نتجاوزه
على مد البصر مغطاة باجلليد، وليس هناك أي ممر مائي، فلزمنا أن نصنع                كانت املنطقة    -

ألنفسنا ممراً مائياً؛ ويف هذه احلالة تستخدم حمركات السفينة لتعطي قوة دفع السفينة، معتمدين على                 
األشرعة والرياح كطاقة لتسيريها، لكن يف املناطق اليت يوجد ا جليد فإن السفينة كانت مزودة                  

 حصان، حبيث يعطي هلا قوة دفع، لترتلق فوق الكتلة اجلليدية مع وزا               ٣٥٠ي قوة دفع    مبحرك ذ 
 .الثقيل، وتبدأ شمه وتفتح لنفسها طريقاً

 . وبعد اجتياز وشم اجلليد، نفتح ألنفسنا طريقاً للعبور، من خالل هذا اجلليد-
 على شواطئها أو أطرافها؛ فاملنطقة       الكتلة القطبية اجلنوبية؛ قارة بالفطرة ال يوجد فيها حياة إالَّ          -

احمليطة بالقارة القطبية اجلنوبية الشاطئية والبحرية، فيها زخوم كبرية جداً من الكائنات احلية، لكن إذا                
توغلنا إىل الداخل فال حياة إطالقاً، وحني نتكلم عن قارة أنتاكتيكا على طول، خيطر يف بالنا طائر                   



، كما أن هناك بطريقاً     "جنتو"والثاين  "  أديل"  :ور البطريق، أحدمها يسمى   البطريق، وهناك نوعان من طي    
 .يطلق عليه نطاط الصخور

 املنطقة القطبية املتجمدة اجلنوبية، ختتلف عن لفظ القارة القطبية املتجمدة اجلنوبية، فحني               -
ة األم؛ لكن حني نقول     القار..  نقول القارة القطبية املتجمدة اجلنوبية، فنحن نعين بذلك قارة أنتاكتيكا         

املنطقة القطبية املتجمدة اجلنوبية، فهذا كل ما هو داخل منطقة احليد القطيب؛ منطقة احليد القطيب تفصل                
احمليط املتجمد اجلنويب عن بقية احمليطات األخرى اليت حتيط به، ويوجد يف داخل هذه املنطقة قارة                   

األخرى واملتطرفة منها يف حدود، نعين باملتطرفة مشاالً        أنتاكتيكا اليت هي القارة القطبية، وبعض اجلزر        
أي اليت تكون متامخة ملنطقة احليد بذاا، وتكون درجة احلرارة فيها أدفأ مما هي عليه يف العمق، ودرجة                  

 .احلرارة هذه تساعد على منو بعض احلشائش
طريق املكروين؛  البطريق امللكي، وما يسمى بالب     :   وتوجد أنواع أخرى من البطريق؛ منها       -

وطيور البطريق يطلق عليها لفظ طيور، لكنها ال تطري فجسمها ثقيل جداً وكبري مقارنة حبجم جناحها،                
عوضها عن مقدرة الطريان مبقدرة السباحة، ويساعدها يف ذلك أرجلها اليت           )  سبحانه وتعاىل (إالَّ أن اهللا    

يف، فالبطاريق جتيد السباحة، وبعض منها      تشبه أرجل الطيور البحرية، وتقوم األجنحة بعملية التجد        
 . كلم حىت جيد غذاءه٨٠ و٦٠ متر، وبعض منها يسبح مسافة ١٠٠ يغوص إىل أعماق تصل إىل

الطيور الصغرية  :   والبطاريق بصفة عامة ميكن أن نقسمها إىل قسمني رئيسني، القسم األول            -
لبطريق امللكي من الطيور الكبرية احلجم،      الطيور الكبرية، وا  :  احلجم واملتوسطة احلجم، والقسم الثاين    

          حضانة البيضة ملدة مخسة     بينما جنتو وأديل ومكروين، فهذه من صغرية احلجم، وتضع بيضتني، وتستمر 
 الذكر واألنثى   -أسابيع تقريباً، حيث يفقس فرخني صغريين، ويف خالل عشرة أسابيع يتناوب األبوان             

ذي يصطادانه من البحر، إىل أن يكربا؛ ويف خالل هذه املدة يبدأ             على تغذيتهما عن طريق الغذاء الَّ      -
 بتغيري ريشه، وريشه يف هذه احلالة عبارة عن زغب أو وبر مثل             – أو الفرخ الصغري     –البطريق الصغري   

ريش الطائر  ..  وبر الصوف، حىت يقيه درجة احلرارة املنخفضة؛ ويتغري هذا الوبر ليتكون بدالً عنه              
 ملساعدته على الوقاية من درجة احلرارة       - أيضاً   - بعض الوبر    - يف نفس الوقت     -ه  البالغ، ويتخلل 

املنخفضة، هذا باإلضافة إىل كمية الدهن اليت توجد حتت طبقة اجللد، طيور البطريق هلا عشق كبري جداً                 
 .خلقها عارية لتتحمل درجة احلرارة) سبحانه وتعاىل(للجليد، واهللا 

مالبس صنعت خصيصاً للبعثة، مزودة بلدائن راقية يف التكنولوجيا، ومع           لقد محلنا يف رحلتنا      -
 فإننا ظللنا نرتعد من الربد؛ يف حني أن هذا الطائر يستمتع            - ورغم ما لبسناه من مالبس صوفية        -هذا  

 فهي حتب أو تفضل أن      - نوعاً ما    -فوق اجلليد؛ أما الطيور اليت تعيش يف اجلزر املتطرفة والدافئة            
عشاشها يف مناطق خاصة، فبطريق نطاط الصخور ينط أعلى الصخور وأعلى اجلبال، حىت يصنع              تصنع  



أعشاشه يف مناطق بعيدة؛ أما طيور البطريق امللكي، فطائر يعترب كبري احلجم بالنسبة للبطاريق السابقة،               
خالل فترة  ، ويف   ..والبطريق امللكي كبقية البطاريق أحادي الزواج، فال يعرف عنها تعدد الزوجات           

الزواج يكون هناك غزل طويل بني الذكر واألنثى، وتصدر عنها أصوات وترانيم تشبه هديل احلمام أو                
 . أسابيع تقريبا٦ًهديل القمارى، وعادة ما تضع البطاريق بيضها فوق عشاش حىت حيتضنه الذكر 

كن أن تقسمها إىل قسمني      واموعة الثانية من البيئة الفطرية يف هذه املنطقة الفقمة، والفقمة مي           -
فقمة حقيقية زعنفية األرجل، ومسيت بزعنفية األرجل ألن هلا القدرة أن تستخدم              :  رئيسني، أحدمها 

الزعانف كأطراف وتقف عليها، ويقال هلا فقمة فرائية؛ وهناك نوع آخر من الفقمة يقال فيل القطب                 
رائية مسيت بفقمة فرائية، لوجود الفرو      الفُوالفقمة  .  اجلنويب، ومسي كذلك ألن أنفه يشبه خرطوم الفيل       

اجلميل، ولذلك كانت مستهدفة من قبل اإلنسان يف القرن التاسع عشر، وأبيدت منها مئات األلوف                
 .لغرض التجارة جبلودها وفروها

 

 وإذا كانت البطاريق ال متيل إىل تعدد الزوجات، فإن فيل القطب اجلنويب البالغ يضم حواليه                 -
 أنثى، ويف فترة الثبات تغري الطبقة اخلارجية من اجللد، ويف فترة التزاوج تشب                ٣٠  ما يقارب من  

معارك كبرية جداً بني الذكور البالغة، وحياول كل ذكر أن يستحوذ على أكرب عدد ممكن من اإلناث،                  
 .وطرد الذكور الضعاف من املنطقة

 

إىل خارج الدائرة القطبية؛ بينما      منطقة انتشار الفقمة واسعة فهي من أطراف القارة القطبية            -
البطاريق ال توجد إالَّ يف نصف الكرة اجلنويب فقط، وال يوجد بطاريق بالفطرة يف النصف الشمايل من                  

 إىل ذلك فإن بطاريق الفقمة من الثدييات، وفارق احلجم بني األنثى والذكر كبري              الكرة األرضية، إضافةً  
 .رهاجداً، فالذكر يساوي ثالث إناث مع صغا

 

 هناك نوع آخر من الفقمة يسمى بالفقمة النمرية، وهذه من أشرس أنواع الفقمة يف املنطقة؛                 -
والفقمة النمرية حتب باستمرار أن تسترخي فوق املسطحات اجلليدية، وتقوم باقتناص الفرص للهجوم              

 .واالنقضاض على البطاريق اليت ترتل إىل املاء لتتغذى عليها
 

سان رغم بعد هذه املنطقة وعدم مناسبتها للتعايش فيها، إالَّ أنه استطاع أن              اإلن:   يف احلقيقة  -
 فإن بعض الفئات اليت وصلت إليها عجلت على تدمري املنطقة           - لألسف الشديد    -يصل إليها، ولكن    

 والقضاء على بطاريقها، الستخالص     - وال سيما يف أواخر القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر            -
ها؛ وكذلك احليتان مل تسلم يف تلك املنطقة، من عبث اإلنسان، ووجدنا منطقة تعترب مقربة                الزيت من 

 .للحيتان، وهي ليست مقربة طبيعية، ولكن نتيجة استغالهلا من قبل اإلنسان



 من الطيور األخرى اجلميلة يف املنطقة، طائر الكرمورون ذو العيون الزرقاء، هذه أحد الطيور               -
راخها بإدخال رؤوسها بأكمله إىل أجواف حواصل أحد األبوين، اللتقاط الغذاء الَّذي            البالغة وتتغذى ف  
 .مت ختزينه من البحر

 طائر النورس؛ كما استمتعنا مبشاهدة احلوت القاتل يف          - كذلك   - ومن الطيور اجلميلة     -
 ٤ل وزنه إىل    املنطقة، وهذا احلوت مسي باحلوت القاتل، ألنه يهاجم فيل القطب اجلنويب، الَّذي يص              

 . أطنان، وبسهولة يتغلب عليه ويلتهمه٨أطنان، بينما احلوت القاتل يصل وزنه إىل 
 أما طائر النورس، فمن الطيور اليت تشتهر بأجنحتها الكبرية، وتزور املنطقة لفرصة التزاوج               -

 .وتربية الفراخ
بارة عن مزيج من     بالنسبة للغطاء اخلضري يف القارة؛ فهناك ما يسمى باألشن، واألشن ع             -

الطحالب والفطريات؛ واألعشاب اليت تسمح فيها درجة احلرارة بنموها يف داخل منطقة اجلليد، وهي              
 .عبارة عن أعشاب دنيئة جداً، ما هي أعشاب متطورة، وال تعترب من النباتات احلقيقية

صور أنك واقف    إن داخل القارة صحراء، فأينما تذهب جتد مسطحاً ال اية له، وميكنك أن تت              -
 متر، أي أنك واقف فوق قالب من        ٤٥٠٠ آالف إىل    ٤  – تقريباً   –على منطقة؛ مسك اجلليد فيها      

 ال ختتلف كلياً عن الصحراء املألوفة لنا يف         - يف احلقيقة    - متر؛ وهذه الصحراء     ٤٥٠٠الثلج مسكه   
 .منطقتنا، كصحراء النفوذ أو صحراء الدهناء

 

خدام الزحافات اجلليدية، حتمل املؤن ومعدات التخييم، وبالنسبة          والجتياز املنطقة، مت است    -
للمستكشفني استخدمت زحافات األرجل والزحافات اجلليدية، جترها كالب اهلسكي املشهورة، وال            
تزال هذه وسيلة االنتقال يف املنطقة القطبية الشمالية يف منطقة آالسكا؛ يف داخل القارة من منطقة خط                 

مل أكن أختيل أن هناك صخوراً أو جباالً عادية ال يغطيها اجلليد، غري أننا فوجئنا                  جنوباً،   ٨٠عرض  
بوجودها ويرجع ذلك إىل أن هذه الكتلة الصخرية انتقلت من موقعها بعيداً عن اجلبل األصلي،                  

        ار اجلليدية أو الثالجات، ورمبا تكون حماليل محضية تساعد على عملية التعرية        بواسطة زحف األ
تفتت يف الصخور، لكن نتيجة لدرجة احلرارة املتفاوتة بني الشتاء والصيف يكون هناك متدد                  وال

وانكماش، وتنفجر الصخور نتيجة هذا العمل، ونتيجة انفجارها تكون حادة؛ وبالطريقة هذه تتم                
 .التعرية يف القارة القطبية اجلنوبية

 

باألخاديد؛ واألخاديد هي عملية    :   مما كنا خنشاه عند اجتياز هذه املنطقة وجود ما يسمى            -
انفصال الكتل اجلليدية عن بعضها البعض؛ كذلك خناف جتمد األطراف، وهذه حقيقة من احلاجات                

 .اليت جيب أن ينتبه إليها اإلنسان، حىت ال يتعرض خلطرها يف املنطقة املتجمدة بصفة عامة



س هنالك مشكلة، ولكن يف      طاملا تشعر بالربد فأنت خبري ولي       ؟عملية التجمد كيف تتم   و  -
الوقت الَّذي ال تشعر فيه بالربد، فمعناه أن هناك مشكلة حاصلة، ألن شعورك بالربد يعطي دليالً على                  
سريان الدم يف جسدك، لكن إذا مل تشعر بالربودة، فمعناه أن هذا اجلزء فقد حاسة اإلحساس؛ وأكثر                  

 .فيه الرياح شديدةما حتدث عملية جتمد األطراف، يف الوقت الَّذي تكون 
 

 املنطقة اليت زرناها مجيلة بيضاء، ومجاهلا يف الظواهر اليت توجد ا بشكل مجايل؛ فالبلورات                 -
اجلليدية اليت تتساقط وهي ناضجة كبرية احلجم، تؤدي إىل انعكاس الشمس عليها، مما حياكي لعبة                 

واحد يقف وخييل له أنه واقف      وما شابه ذلك، فال   ..  املرايات، حبيث تنعكس كل مرآة على األخرى      
وحوله مشس يف كل االجتاهات املختلفة، نتيجة انعكاس الشمس على البلورات اجلليدية الكبرية احلجم              

 .الناضجة
 

 إىل شعورنا    تلك من أمجل اللحظات اليت قضيناها بصحبة الدكتور إبراهيم عامل هناك، إضافةً             -
ا إىل هذه اململكة، يكفينا اعتزازنا بأننا سجدنا هناك شكراً هللا،           بأننا أول املسلمني يف العامل، الَّذين وصلو      

الَّذي وفقنا ومكننا من الوصول إىل هذه املنطقة، ورفعنا كفنا ضارعني إىل اهللا أن يعيننا على القيام                   
 .برحلة أخرى

 

حت  ويتبعها رحالت عديدة من أبنائنا ومن الشباب، وأنا متأكد أن أي زميل من زمالئنا لو أتي                -
وحنمد اهللا أنه من علينا بنعمة اإلسالم، وحنمد اهللا أن          .  له الفرصة سيبادر إىل القيام ا، والفرصة ال تزال        

من علينا حبكومة راشدة، وبنعمة وفضل كبريين؛ أتاح لنا الفرصة بأن جنوب خمتلف امليادين العلمية؛                
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))إبراهيم عامل وهو احملتفى به الثا�يكلمة الدكتور (( 
 :مث جاء دور الدكتور إبراهيم عامل ليلقي كلمته فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 

 شكراً لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً ملعايل صديقنا وأخينا الدكتور خالد عبد               -
رحلة القطب  ..  ء على هذه الرحلة   الغين؛ وشكراً لزميلي الدكتور مصطفى معمر الَّذي ألقى الضو         

اجلنويب، وأعطاها حقها، وأعفاين من مسؤولية ال أستطيع أن أقوم بالدور الَّذي قام به يف هذا العرض                  
  لبعثة القطب اجلنويب، وخاصةً    - باملناسبة   -الشيق؛ وشكراً للحضور، وشكراً جلريدة عكاظ ملتابعتها        

 .األخ حممد اهلتار



أن البعثة للقطب اجلنويب هلا أهداف كثرية، ونتمىن أن نقوم ببناء            ال شك   :   وعلى أي حال   -
حمطة يف القطب اجلنويب، ملا لذلك من أمهية، وما يتبع ذلك من ختطيط للمستقبل، يفيد اململكة العربية                  

 .السعودية والعامل اإلسالمي عامة
لة للقطب الشمايل،    لرح - أيضاً   - كان بداية انطالقة     - احلقيقة   - بالنسبة للقطب اجلنويب     -

وبعد عودتنا إىل اململكة العربية السعودية جاءتنا دعوة للمشاركة يف رحلة القطب الشمايل، وسوف               
 إىل بعض األمور املهمة من الناحية العلمية، اليت نستطيع أن نقوم ا داخل               نستعرضها بسرعة، إضافةً  

لناتج عنها، وما إىل ذلك من شرائح        بالدنا، مثل مكافحة بقعة الزيت، وحرائق النفط، والتلوث ا         
 إن شاء   -م الشيء الكثري    ـسريعة، سوف نتعرض هلا خالل الدقائق القادمة، ولن نستغرق من وقتك          

 .-اهللا 
  املهمة، بالنسبة للقطب اجلنويب إنه حيتوي على       - أيضاً   -ور  ـ أحب أن أشري إىل بعض األم      -

ياه العذبة يف العامل؛ والنقطة اليت هي القطب        من امل %  ٧٥من اجلليد يف العامل، وحيتوي على       %  ٩٠
اجلنويب اجلغرايف، هي النقطة اليت تدور حوهلا األرض؛ أي إذا وقفت يف ذلك املكان، فاألرض تدور                  
حولك، وإذا درت حول نفسك فأنت تدور حول العامل، تلك هي النقطة اليت متر فيها مجيع خطوط                   

ليت ال توجد أي نقطة جنوا، فجميع النقاط مشاهلا؛            وهي النقطة ا   - أي خطوط الطول      -العامل  
 .وباملناسبة
نا حياتنا بدراسة اللغة العربية وانتهينا باللغة اإلجنليزية، فأرجو من إخواننا األدباء أن              أ حنن بد  -

 .يساحمونا إذا رفعنا املفعول به أو نصبنا الفاعل، وأحب أن أستعرض معكم رحلة القطب الشمايل
 

شائع يف اجلغرافيا، وهو أن القطب اجلنويب حميط وأن الشمايل حميط؛ فاحلقيقة أن               هناك خطأ    -
م، حسب اجلو؛   ٥٠م إىل   ٢٠الشمايل هو حميط متجمد، أي حبر وعليه صفائح جليدية، يبلغ مسكها من             

 كم، ويبلغ مسك اجلليد فيها يف       ٤٠٠٠ كم وعرضها    ٦٠٠٠أما القطب اجلنويب فهو قارة يبلغ طوهلا        
م حتت الصفر، وسرعة الرياح فيها      ٨٩ آالف متر؛ وبلغت أدىن درجة حرارة         ٧ماكن إىل   بعض األ 
 . ساعة/ كم٣٠٠املسجلة 

 

ل رحلة القطب الشمايل متت بدعوة من جمموعة دولية، ومثّ         :   وأحب أن أنتقل إىل الشرائح     -
أملانيا، ومن اململكة   هذه اموعة علماء من االحتاد السوفييت، ومن الواليات املتحدة األمريكية، ومن             

العربية السعودية، وسويسرا، وفرنسا، وحوايل مثان دول؛ وبدأت الرحلة من االحتاد السوفييت يف مدينة              
؛ ومتت الرحلة على سفينة ذرية، ختتلف       -  ٧٠ وكتب عنها الكثري يف خط عرض        -امسها مورمسك   

 .سفينة الشراعيةكثرياً عن الرحلة اليت قمنا فيها مع الدكتور مصطفى معمر يف ال



 متراً، وارتفاعها حوايل   ١٧٠ يبلغ طوهلا    - أو كاسحة اجلليد الذرية      - السفينة الذرية هذه     -
 متراً، وتعمل بالطاقة الذرية، ولو كانت تعمل بالطاقة االعتيادية ملا أمكن الوصول إىل القطب                 ٧٠

اد السوفييت، أي قبل أن تنفصل      الشمايل؛ وتعترب أول رحلة يشارك فيها العامل احلر قبل انكسار االحت           
روسيا وتتكون الدويالت املوجودة حالياً، فكانت أول رحلة عاملية يشارك فيها علماء وصحفيون من               
خارج الدول الشيوعية يف ذلك الوقت، وكانت بداية لالنفتاح إىل العامل اخلارجي؛ وغرفة القيادة يف                

سفينة القطبية اليت سافرنا عليها إىل القطب اجلنويب،        هذه الكاسحة اجلليدية حبجم سفينة األحباث، أو ال       
 .كما شرح الدكتور مصطفى

 يف بداية الرحلة تبادلنا التذكارات مع قائد السفينة، وهذه السفينة دشنها الرئيس                  -
جورباتشوف قبل االنطالقة بعدة شهور، ووضعنا علم اململكة العربية السعودية يف غرفة الضيوف؛               

 ومسيكة وشم اجلليد، كما يهشم اإلنسان قشر البيض؛          - كما ذكرنا    - حجمها   السفينة كبرية يف  
وفيها فقاعات هوائية تسمح باملرونة، أو بنوع من اللزوجة بني السفينة والطبقات اجلليدية اليت                  
تكتسحها؛ ويف هذه الرحلة مل نعان ما عانيناه يف رحلتنا إىل القطب اجلنويب، ويف هذه الرحلة شاهدنا                  

 أمتار؛ وهي تتهشم    ٦ أمتار إىل    ٤ من   - يف بعض األحيان     -ثري من املسطحات اليت يبلغ مسكها       الك
 .صوتاً مزعجاً، هو صوت االنكسارات املتتالية.. حتت ضغط السفينة، ونسمع صوتاً مستمراً

 والعجيب يف هذه السفينة، على الرغم من أا سفينة ذرية، إالَّ أن اإلشعاع الَّذي يصل إىل                  -
كاب السفينة وداخل السفينة حسب القياسات، أقل من اإلشعاع الَّذي حيصل عليه اإلنسان يف                 ر

األماكن العادية املبنية من اخلراسانة؛ وسيلة االنتقال من خارج السفينة إىل اجلزر كانت طائرة                  
تخدم هذه  اهلليكوبتر؛ يف حني كنا نستخدم القارب املطاطي يف سفينة األحباث يف القطب اجلنويب؛ وتس             

 .السفن يف االحتاد السوفييت يف فتح الطريق لقوافل املؤن للمناطق الشمالية
 يف املناطق الشمالية توجد حمطات لالحتاد السوفييت، وهناك هدف جتاري بفتح املمر الشمايل               -

يق الشرقي من ناحية اليابان، وكان هذا من أهداف الرحلة هذه لتعريف العامل بوجود إمكانية فتح الطر               
با عن طريق مشال االحتاد السوفييت، أو عن طريق          ولليابان، حبيث تستطيع تصدير بضائعها إىل أور       

القطب املتجمد الشمايل؛ وهنالك العديد من املناظر اجلميلة، وكانوا يستخدمون األقمار الصناعية              
ما الطائرة اهلليكوبتر   لتحديد أسهل الطرق اليت تستطيع أن ختترقها السفينة بواسطة األقمار الصناعية؛ أ           

 .فكانت تستخدم لرؤية الطريق يف املقدمة
 وعندما كنا نرتل يف اجلزر، كان الواحد حيمل أسلحة كمسدس وسبب محل األسلحة يف                 -

القطب الشمايل، هو وجود الدب القطيب الشمايل متقلب املزاج، والَّذي يستطيع أن يفتك باإلنسان،               
 .ت حلماية ركاب السفينةفكانوا دوماً حيملون معهم مسدسا



 يتحدثون كثرياً   - يف هذه الرحلة     - وكما تشاهدون هنالك الكثري من الثلوج، وكان الروس          -
عن إمكانية نقل اجلليد من القطب الشمايل إىل اململكة العربية السعودية؛ بدالً من نقله من القطب                  

ل اجلليدية يف القطب اجلنويب تفوق كثرياً       إن اجلبا :  اجلنويب إىل اململكة العربية السعودية، ولكن حقيقة      
اجلبال اجلليدية املوجودة يف القطب الشمايل، وبعض البحريات املائية املوجودة هناك تستطع أن متشي               

 .عليها، ويوجد ا ماء عذب صاحل للشرب
 ويف أثناء رحلتنا إىل القطب الشمايل حصل الغزو للكويت لسوء احلظ، وأعتقد أن رحلتنا مل                 -

 أغسطس وهو تاريخ بداية غزو      ٢لق نصيبها من التغطية اإلعالمية هلذا السبب؛ وكان ذلك يف يوم             ت
الكويت، وكانت عائليت يف الظهران، وكنت متجهاً إىل القطب الشمايل؛ وكانت تأتينا األخبار من                

 الَّذي كان يترمجها     اليت تترمجها الفئة الروسية إىل قائد السفينة، الَّذي يتحدث إىل األملاين،            سوكالة تا 
 .باللغة اإلجنليزية ليخربين ا وأنا أحتدث العربية؛ فكانت األخبار تأيت بشكل صعب

 وصلنا إىل القطب الشمايل؛     ١٩٨٩ أغسطس   ٨ ففي يوم    - واحلمد هللا    - وعلى أي حال     -
.. وطالقطب الشمايل هو عكس القطب اجلنويب؛ إذ هو النقطة اليت تدور حوهلا األرض، ومجيع اخلط               

خطوط الطول متر فيها؛ ووصلنا إىل هذا املكان بواسطة السفينة كاسحة اجلليد، أما بالنسبة للجنويب ال                
اهللا ..  م؛ واحلمد هللا  ٧٠٠٠م إىل   ٤٠٠٠ أن ختترق جليداً مسكه      - بطبيعة احلال    -تستطيع السفينة   

 .أكرمين بالصالة على القطبني ورفعت األعالم
نويب عندما صورونا، كنت أتضايق من آلة التصوير، ولكن يف           يف القطب اجل  :   ويف احلقيقة  -

الواليات املتحدة وضعوا صوريت وصور الدكتور مصطفى يف مركز العلوم، وكان شيئاً جيداً ميثل                 
 - واحلمد هللا    -املسلمني، فعندما ذهبت إىل القطب الشمايل أخذت السجادة واللبس السعودي             

ك اللحظات ألقى القائد كلمة أذيعت على اهلواء مباشرة موجهة          وصلينا على القطب الشمايل؛ ويف تل     
إىل مجيع الدول األوروبية؛ وأقيم هناك احتفال كبري عزف فيه النشيد الوطين السعودي، ومل أمحل يف                 
رحليت تلك شريط النشيد الوطين، ألن الوقت الَّذي متت فيه الرحلة كان سريعاً، مل ميكنين فيه أخذ                   

رحلة، ومل أكن أعلم أنين يف حاجة إىل شريط النشيد الوطين، وأذكر أنين وقفت أردد               كافة متطلبات ال  
 لقد قمنا بالشيء الكثري من األمور       ؟رددي للمجد والعلياء، وال أعلم هل قلتها صحيحة أم ال          :  قائالً

 . احملكمة وقد مت نشرها يف االت العلمية- واحلمد هللا -العلمية يف القطب اجلنويب والقطب الشمايل 
 ويف رحلتنا هذه كنا منر بالكثري من اجلزر اليت مل يعطها االحتاد السوفييت حقها من الناحية                   -

البيئية، فهنالك الكثري من األعمال غري الالئقة، كإلقاء النفايات، أو املخلفات، أو عدم التصرف يف                 
تنا هي سفينة ذرية، إالَّ أا تقف       النفايات املوجودة يف احملطات؛ وعلى الرغم من أن السفينة اليت أقل           

بسبب اجلليد وترجع إىل اخللف وتنطلق مرة أخرى لتكسري اجلليد حبركة لولبية؛ ويف اليوم الَّذي مت فيه                 



احتفال كبري، أخذ اخلتم الَّذي استخدم يف القطب الشمايل كشعار للقطب الشمايل، ووضعوه يف                 
لروس بصفة دائمة يف رحالم للمناطق الشمالية؛ وهنالك        هذا احتفال يقيمه ا   :  قارورة وألقوها وقالوا  

العديد من املناظر اجلميلة اليت شاهدناها يف القطب الشمايل، وتشابه نوعاً ما كما هو موجود يف القطب                 
اجلنويب، فهنالك بعض املناطق املهجورة؛ وقد تبني أن احملطة الروسية اليت أقامها االحتاد السوفييت لقياس               

 .والقياسات اجلوية غري صاحلة، لذلك بدأ يعمل على إنشاء حمطة ثانيةاألرصاد 
 فالفكرة من القيام ذه الرحالت هو إيضاح أن االستثمار يف العلم والعلوم يعطي بغض النظر                -

عن التكلفة املادية مفهومية ومقدرة أكرب على حتليل البيئة حوله، ويف القطب الشمايل رأينا جزيرة                 
تنطلق منها البعثات إىل القطب الشمايل تزجلاً أثناء فصل الشتاء، ويف جزيرة نونا الكثري من               نونا،  :  امسها
 .الطيور

 

 لقد قلت يف بداية حديثي إنه أثناء رحلة القطب الشمايل حصل الغزو على الكويت، وأحب                 -
د عودتنا من    عن التعاون الدويل العلمي ملعاجلة تلوث اخلليج؛ فبع        - ببعض املعلومات    -أن أشارككم   

القطب الشمايل وقيام حرب اخلليج، حصل تلوث مياه اخلليج؛ فكانت فرصة جيدة للمشاركة الدولية              
العلمية، فشاركنا علمياً ودولياً، وأعتقد أن اال للمشاركة الدولية والتعاون بني العلماء له الكثري من               

ث بقعة الزيت وتلوث اخلليج؛ فرصة      ااالت؛ وأحسن مثال كان يف بقعة الزيت لقد كانت فرصة تلو          
جيدة لتطبيق العلوم يف مكافحة التلوث وخلدمة اإلنسانية، وهذا كان من أهداف البعثتني، ونستطيع أن               

 .نقوم بالكثري حملياً
 

جى، لقد كان التأثري    ومنطقة املسلمية ودوحة الد   )  أبو علي ( لقد احنصر الزيت بني جزيرة        -
اخلليج، وكثري من الطيور نفقت، وكثري من النباتات هلكت، مث انتقلنا من            والضرر كبريين على منطقة     

بقع الزيت إىل حرائق الكويت، وكان املعهد يقوم بالكثري من الدراسات للنظر يف التلوث؛ إن                   
البحريات اليت تغطت بالنريان، والليل الَّذي أصبح اراً والنهار الَّذي أصبح ليالً يف الكويت ساق                 

يفة من الدخان، قامت مصلحة األرصاد ومحاية البيئة بدراسات مستمرة، وحضر الكثري من              سحابة كث 
 لدراسة الوضع ومساعدتنا، وكانت فرصة      -با ومن اليابان    و من الواليات املتحدة ومن أور     -العلماء  

ما جيدة للعمل معهم؛ واستخدمنا فيها األقمار الصناعية، والنمذجة الرياضية، ومعامل الكيمياء، و             
 .نعرفه عن اجليولوجيا

 

 إن فرص العمل مع اتمع الدويل يف الناحية العلمية ال يتوقف عند هذا احلد، بل هنالك                   -
العديد من السفن اليت قامت بدراسة للخليج على مدى تلوثه، وكانوا جيمعون عينات من العوالق                 



مثل اجلهاز الَّذي   ..  ثها، وعينات من املياه   اهلوائية والبحرية اهلائمة، والكثري من األمساك ملتابعة مدى تلو        
استخدمه الدكتور مصطفى يف القطب اجلنويب ملتابعة التلوث؛ على أي حال لقد كانت هذه الرحلة                 
فرصة طيبة ملشاركة اليابان معنا يف الناحية العلمية، وللعلماء السعوديني؛ وهنالك العديد من الفرص               

جلامعات املختلفة املشاركة يف اال العلمي، سواء كان يف القطبني أو           لعلمائنا السعوديني، وإلخواننا يف ا    
يف الفضاء، أو حىت حملياً؛ وذا أختتم هذا اجلزء من احملاضرة، وأرجو أن تساحمونا إذا أطلنا عليكم؛                  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))فتح باب احلوار(( 
ما، فتح للحضور باب احلوار واملناقشة، بدأ عريف        بعد أن قدم احملتفى ما تفاصيل رحلتيه      

 :احلفل احلوار بالسؤال التايل
من جليد العامل، وهو حيتوي     %  ٩٠ مبا أن املنطقة املتجمدة اجلنوبية يوجد عليها ما يقارب            -

 .على ماء عذب، فلماذا ال نستفيد منه
 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على السؤال بقوله

إن ارتفاعها فوق     :اجلبال اجلليدية اليت وقفنا عندها وعلقنا عليها بقولنا       إن أحد   :   لقد قلت  -
 مغموره، وعلى هذا فإن     ٤/٥ احلجم الكلي، حيث أن      ١/٥ متراً، وهذا ميثل     ٦٠سطح البحر تقريباً    

 متراً، فإذا أردنا االستفادة منه وهذه فكرة قدمية جداً كان لصاحب السمو             ٢٤٠مسك املغمور يساوي    
م، علماً أن هذا اجلبل الَّذي وقفنا       ٢٤٠حممد الفيصل ريادا، لكنها مل تنفذ بسبب إىل         :  ألمريامللكي ا 

عليه يعترب جبالً صغرياً، وهناك جبال أكرب منه، فإذا أردنا أن نقطره من املنطقة القطبية اجلنوبية حىت                   
دنا إدخاله البحر األمحر من يصل إىل منطقتنا، فإنه جيب أن يكون أكرب بكثري من هذا احلجم، لكن إذا أر              

اجلنوب، فإن باب املندب ضيق وعمقه ضحل، والعمق يصل يف بعض املناطق، مثل منطقة امسها حنش،                
 كذلك إذا أردنا أن     ؟مرر جبالً ذا احلجم   م، فكيف نستطيع أن ن    ٧٥ إىل   - تقريباً   -يصل فيها العمق    

ق، ويعترب شريان الطاقة الدويل؛ لذلك فإن       ندخله عن طريق اخلليج العريب، فإن مضيق هرمز مضيق ضي         
 يف  -إدخاله يعين قفل املضيق يف وجه سفن العامل، وهذا أمر صعب، وهذه أسباب عدم االستفادة                  

 . من هذه املياه، وشكراً-الوقت احلاضر 
 

 :مث وجه األستاذ أمحد العناين السؤال التايل
 ي للقطبني؟ هل شعر الدكتوران العاملان بقوة اجلذب املغناطيس-

 :وأجيب على سؤاله من قبل الدكتور إبراهيم عامل مبا يلي



 -ال يشعر اإلنسان بفرق يف اجلاذبية يف أي مكان على الكرة األرضية، ولكن هنالك               :   احلقيقة -
حنن بني القطب اجلنويب اجلغرايف، والقطب اجلنويب       :   شيء مهم ذكره األخ، بالنسبة للجاذبية      -أيضاً  

ارة، والقطب اجلنويب املغناطيسي؛ القطب اجلنويب اجلغرايف هو النقطة اليت تدور حوهلا              الَّذي هو الق  
األرض؛ القطب اجلنويب العرف العام، فهو القارة القطبية أنتاكتيكا، والقطب اجلنويب املغناطيسي هو               

ناطيسي هو  النقطة اليت تقف عليها إبرة املغناطيس املؤشرة على اجلنوب، وإذاً فالقطب الشمايل املغ              
النقطة اليت تقف عليها إبرة البوصلة يف القطب الشمايل؛ القطب الشمايل املغناطيسي، القطب اجلنويب               
املغناطيسي متحركان ويتحركان بصورة مستمرة، حسب حترك كتلة احلديد املنصهر داخل الكرة              

 .األرضية
 . فهذه حقيقة علمية، أعتقد األخ الكرمي أعطانا فرصة نشرحها-

 

 :وجه املهندس أمحد باحداد من مسارك سؤاالً قال فيهمث 
 لقد شرحتم صعوبة الرحلة واملعاناة فهل ما نشاهده من أفالم علمية أو أفالم أخرى عن الناس                 -

الَّذين يعيشون هناك؛ يتم تصويره هناك، أم يتم يف مناطق أقل حرارة من تلك الدرجة املوجودة يف                   
 القطبني؟

 :عمر على السؤال قائالًوأجاب الدكتور مصطفى م
 . سأحدثكم عن أمر غريب حدث يل، خالل الرحلة عانيت منها شخصياً-

 

 جنوباً، ويف نفس موقع القطب اجلنويب، ويف        ٨٠ لقد كنت أعاين من مشكلة يف خط عرض          -
، ما كنت أستطيع النوم وأنا مرتد كامل مالبس نومي، فقد كنت أعرق كثرياً إىل                 ٩٠خط عرض   
 رغم أين كنت أستخدم القليل من املالبس وأنزع بقية املالبس، بينما بعض الزمالء كانوا               درجة كبرية، 

يستخدمون املالبس الثقيلة، وهذا يرجع إىل امليتابالزما اخلاصة بالشخص نفسه، فحكاية األفالم اليت              
ودة، لكن بإمكان    خالية من املعاناة، فإا ال تنفي وجود املعاناة، فاملعاناة موج           - أو رأيتها    -تراها  

 .اإلنسان أن يتغلب عليها عن طريق تكييفه يف امللبس
 

 سؤاالً قال   - رئيس حترير جريدة السياسة الكويتية       -ووجه سعادة األستاذ أمحد اجلار اهللا       
 :فيه

 إن أهل البادية يقولون اضربوه باملوت يقنع بالسخونة، والدكتور زهري ضربنا باملوت عندما               -
هل البيئة  :   مل تؤكدوا لنا   - وأعين الدكتور مصطفى والدكتور إبراهيم       - ملوثة، وأنتم    بيئة العامل :  قال

 خبري أم أا فعالً ملوثة، مثلما قال الدكتور زهري؟



 :فأجاب الدكتور إبراهيم عامل
 ال شك أن هنالك تغرياً يف البيئة، والبيئة ختتلف حسب األنشطة اإلنسانية، وتأثري اإلنسان                 -

 سليب إىل اآلن، وال شك أن هذا الكوكب هو الكوكب الوحيد الَّذي نعرفه ونعيش عليه؛                 على البيئة 
اآلن هنالك دفعة قوية يف اململكة العربية السعودية ويف العامل للتوعية البيئية، اليت تبدأ من املرتل إىل                   

ديدة على بيئتنا؛ وال    وجوابنا أنه مما ال شك فيه أن ثقب األوزون واألمطار احلمضية كلها أمور ج             .  القرب
شك أن هنالك تغيرياً، وجيب أن حنافظ على هذا الكوكب، فهو الكوكب الوحيد املوجود واملتوفر                 

 . لدينا

  ))إضافة من الدكتور مصطفى معمر(( 
مث طلب الدكتور مصطفى معمر أن يضيف معلومات أخرى إىل ما أجاب به الدكتور                

 :إبراهيم عامل فقال
 أن يرى أن كل األنشطة الصناعية واألنشطة البشرية، موجودة معظمها            قد يستغرب الواحد   -

يف النصف الكرة الشمايل، وجغرافية منطقة أنتاكتيكا بعيدة جداً عن أي نشاط إنساين، إالَّ أن التأثري                 
الضار للبيئة وصل هلا رغم عدم وجود مصانع ا، مما يؤكد أن البيئة متكاملة أينما كانت، فإن أي                    

 . يف التوازن البيئي مهما كان يؤثر على املنطقة ككل فيما بعد؛ شكراًاختالل
 

 :وقدم األستاذ عبد احلفيظ التركستاين السؤال التايل
  هل وجدمت هناك أي بقايا للحفريات يف القارة املتجمدة اجلنوبية، أثناء الرحلة العلمية؟-

 :فأجاب الدكتور مصطفى معمر على السؤال بقوله
أثر للتنقيب، وال أعتقد أنه قد متَّ بالفعل تنقيب هنالك، ألن من الشروط املوجودة يف                مل نر أي     -

م، أنه ال تستخدم هذه القارة ألي       ١٩٦١معاهدة حياد املنطقة القطبية اجلنوبية، اليت وقعت يف عام           
 رمبا كان هناك شيء من هذا القبيل فقد          ١٩٦١غرض اقتصادي وتكون مرتوعة السالح، قبل عام         

ن الرحالة والبحارة أكثر مههم كيفية احلصول على وقود حيث كانوا يستخدمون وقود االستصباح              كا
 كانت مؤهلة لقيام اكتشافات حبثاً عن       - جغرافياً ومناخياً    -من زيوت احليونات، والبيئة حبد ذاا        

 . الفضة وعن الذهب، كما حدث يف جبال أمريكا الشمالية أول ما دخلها املستكشفون
 

  ))إضافة الدكتور زهري �واف ((
 :مث أضاف الدكتور زهري نواف على إجابة الدكتور مصطفى معمر قائالً



 أعتقد بالنسبة لسؤال األخ عبد احلفيظ عن وجود حفريات، أعتقد أنه يقصد بذلك بقايا                 -
ذه األحياء القدمية، كآثار يف الصخور لالستدالل على عمرها الزمين، وعلى دراسة طريقة تكوين ه               

الصخور، كنوع من الدراسات العلمية؛ وال أعتقد أن ذلك جيرنا إىل عملية استغالل اقتصادي هلذه                 
 :املنطقة، وعلى ضوء ذلك فإين أسأل الدكتورين الفاضلني

 أمل تتمكن البعثة من أخذ عينات من الصخور، عينات سطحية ليس من الضرورة أن تكون                 -
ة ملعرفة أنواع الصخور الرسوبية والربكانية والنارية،        بأجهزة حفر لألعماق، ولكن عينات سطحي      

 ومعرفة مدى عمرها الزمين، وطريقة تكوا، وآثار ذلك على دراسة الكرة األرضية مشولياً؟
 :وأجاب على السؤال الدكتور إبراهيم عامل قائالً

سيطة عن القطب   إنين أختصص وأمحل مؤهالً علمياً يف مادة الكيمياء، لكن مبعرفيت الب          :   احلقيقة -
أما .  اجلنويب، فإنه توجد حفريات تثبت أن القطب اجلنويب جزء من اجلندوانا اليت هي أمريكا اجلنوبية               

بالنسبة للصخور، فقد أحضرت من مجيع احملطات اليت توقفنا فيها صخوراً من القطب اجلنويب حبكم أين                
يه الرغبة يف احلصول عليها     كيميائي، وأحضرا للجيولوجيني وهي موجودة لدي، وأي شخص لد         

ودراستها فال مانع لدي من تلبية طلبه، وأرجو أن توضع يف مكان يستفيد منه العامة مثل مركز العلوم                  
للشيخ صاحل كامل مثالً، وهنالك العديد من النباتات اليت أحضرا، وحىت مالبسي الشخصية فأنا                

 . لثقافة العامةمستعد أن أتركها يف مدينة جدة لعرضها، واستخدامها ل
 

  ))تعليق الدكتور سامي رحيم الدين(( 
إن لدي مالحظة تتعلق بتصحيح للمعلومات، فإن أول        :  مث قال الدكتور سامي رحيم الدين     

رجل مسلم عريب ذهب إىل القطب اجلنويب كان الدكتور سيد زكريا السيد، وهناك منطقة يف                
 :دوليةالقطب اجلنويب ما زالت حتمل امسه يف اخلرائط ال

 :وعلق الدكتور مصطفى معمر قائالً
 أنا أحب أن أعلق على هذا املوضوع؛ أتذكر أن الدكتور سيد حينما كنت معيداً يف قسم                   -

 يف تلك   -علوم البحار يف جامعة امللك عبد العزيز قبل أن تكون كلية، أتى إىل الكلية وعرض علينا                  
ني يل أنه التف حول قارة أنتاكتيكا من الناحية           صوراً عن رحلته، ولسؤايل له شخصياً، تب        -الفترة  

املعاكسة للجهة اليت كنا فيها لكنه مل يدخل إىل قلب القارة، ومل يصل إىل املوقع اجلغرايف للقطب                    
اجلنويب، وهذا الشيء يف إمكان أي شخص أن يقوم به؛ فهناك رحالت كثرية متوفرة وتصل إىل                   

ا تصل إىل حواف القارة فقط؛ لكنه مل يسبق أن قامت رحلة            أنتاكتيكا يف رحالت سياحية كثرية، لكنه     



علمية استكشافية تضم سبع دول، فهذه الرحلة اليت قمنا ا تعترب أول رحلة يف التاريخ كله؛ جتتمع                  
سبع دول يف رحلة علمية استكشافية، ذات هدف نبيل بعيد عن األيدلوجيات، ولكن جتمعت كلها                 

مي وحب احملافظة على البيئة، واختريت اململكة العربية السعودية          على مبدأ واحد، هو البحث العل      
للمشاركة يف هذه البعثة، وكان الغرض الَّذي حدده املنظمون للرحلة أن تكون الرحلة بالفعل رحلة                

 .عاملية منوذجية دون غريها
ودية،  كان اتمع العريب واإلسالمي غائبني غري موجودين، واختريت اململكة العربية السع             -

 -حبيث أا دولة عربية رائدة ودولة إسالمية رائدة؛ ولقد سألنا من كان يف قاعدة سكاب أنداملسون                 
 عما إذا زار املنطقة رجل مسلم قبلنا؛ فكانت إجابتهم            -وهي القاعدة األمريكية للبحث العلمي       

 .بالنفي؛ وشكراً
 

وجهاً للدكتور مصطفى معمر  سؤاالً م- من بنك اجلزيرة -ووجه األستاذ حممد علي حممد  
 :قال فيه

 لقد ذكرمت أنكم يف الرحلة التقيتم بسكان منطقة كان عددهم ثالثة أشخاص من الشباب،                -
 سكاناً أم مستكشفني أم دارسني؟ وما هي دوافع         - فعال   -فهل لكم أن تفسروا لنا ذلك؟ وهل كانوا         

 وجودهم؟
 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على سؤال السائل قائالً

 املنطقة املقصودة منطقة رأس القرن، هذه عبارة عن صخور فقط ال غري، ليس فيها نبات وال                  -
ماء؛ وبالفعل كان جمموع السكان لتلك املنطقة ثالثة أشخاص، وهم الَّذين استطعنا رؤيتهم وهم يتبعون               

تبعية هذه  شيلي؛ وهم عبارة عن جنود من سالح احلدود، وكان وجودهم على أساس احملافظة على                 
املنطقة لشيلي؛ ألن عدم وجود حرس هناك رمبا جعل املنطقة عرضة الحتالهلا من قبل دولة أخرى؛                  
وكان كل املوجود عندهم هو جهاز اتصال، وجزاهم اهللا خرياً فقد استضافونا ورحبوا بنا، وقضينا                 

 .معهم يوماً ممتعاً، وجتولنا باملنطقة وشربنا القهوة معهم
 

ه سؤالمث ومن املهندس عبد اهللا القرشي إىل الدكتور إبراهيم جاء فيه قولهج : 
 لقد ذكرمت أن القطب الشمايل عبارة عن حميط، بينما اتضح وجود بعض املناطق اجلبلية اليت                 -

 كيف يفسر هذا األمر؟: ختللت مسطحات الثلج، السؤال هو
 :وأجاب الدكتور إبراهيم عامل قائالً

عن القطب الشمايل، فالقطب الشمايل مغطى تغطية كاملة باملياه، فبعد            أعتذر مل أقدم الكثري      -
 إذا وجدت اجلبال، فهي عبارة عن جزر يف أماكن خمتلفة، يف القطب الشمايل توجد                ٧٠خط عرض   



 متراً حسب مساكة اجلليد؛ فأرجو      ٦٠ إىل   ٢٠مث مياه، وتغطيها طبقة يبلغ مسكها من        ..  أرض يف القاع  
 ال األخ؟أن أكون أجبت عن سؤ

 

 :وتبع ذلك سؤال من األستاذ حممد اهلتار يقول فيه
 مىت تظهر نتائج األحباث والدراسات اليت أجريت يف القارة القطبية؟ وما أسباب التركيز                -

اإلعالمي من قبل اللجنة املنظمة للبعثة فقط على الفريق املتزجل، وجتاهل الفريق اآلخر على منت سفينة                 
 ميثل اململكة؟والَّذي .. االستكشاف

 :وقد أجاب الدكتور مصطفى معمر على السائل حممد اهلتار قائالً
 

 ال أجد حرجاً يف اإلجابة على هذا السؤال، إمنا احلرج أن الواحد منا يسوؤه أن نكون                    -
باستمرار مستهدفني كأمة عربية، كأمة إسالمية مستهدفني، واألستاذ حممد اهلتار كواحد من رجال               

ع أن يفهم نفسية زمالئه من رجال اإلعالم األجنيب، ويعفينا من اإلجابة يف هذا                  اإلعالم يستطي 
 .املوضوع

 

 أما بالنسبة للبحوث العلمية اليت قمنا ا يف هذه الرحلة فال نريد للفكر أن يشطح كثرياً فيها                  -
ع ذلك الكم اهلائل    ألن هذه الرحلة هي األوىل، والفترة اليت قضيناها فيها مل تكن بالفترة الكافية لتجمي             

من البحث العلمي الَّذي ينشده الباحث إلجراء دراسات أصولية، واألحباث ذات العالقة بالبيئة وعلوم              
 ما تكون أحباثاً تراكمية، يعين ال يكفي أن تذهب ألخذ املعلومة لفصل واحد، مث تبدأ حتدد                 البحار، عادةً 

هناك مثابرة ومتابعة جلمع البيانات من منطقة إىل        فيها مصري املنطقة من هذه البيانات، جيب أن يكون          
 لوجود حمطة أحباث    - كعلماء سعوديني    -منطقة حىت تكتمل الصورة، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة           

 إن عندنا بنك    - بالفعل   -لرتورها من وقت آلخر، لتعزيز البيانات اليت مت رصدها، حىت نقول              
 .مة وأمهية عامليةمعلومات نقدر منه أن خنرج أحباثاً ذات قي

 
 

 :وعلق الدكتور إبراهيم عامل قائالً
 بالنسبة لألحباث العلمية، احلقيقة قمنا يف جامعة امللك فهد جبمع الكثري من املعلومات، مجع                 -

عينات من التربة والصخور والنباتات واملياه، وبعض العينات البيولوجية، ومت حتليلها عضوياً وغري               
 اإلنسان على البيئة يف املنطقة القطبية، وقد نشر جزء منها وما زال هناك               عضوي، لتحديد مدى تأثري   

الكثري للنشر، ومل يعطلنا عن هذا النشر إالَّ أزمة اخلليج، وانشغالنا باألعمال اليت ما زالت متراكمة                  
مية علينا من أزمة اخلليج؛ ولكن توجد املعلومات الكثرية الكافية على األقل للخروج بسبع نشرات عل              



 وهذا وعد؛ أما بالنسبة للناحية اإلعالمية، فصحيح أن الغرب متحامل علينا يف              ...يف جمالت حمكمة  
 يف كثري من األحيان نفتقر إىل        - كمواطنني وكمخططني    -تشويه أعمالنا، ويعود ذلك إىل أننا        

سيق إعالمي  صحيح ذهبنا كعلماء، ولكن مل يكن هناك تن        ..  التخطيط؛ فعندما ذهبنا إىل هذه الرحلة     
حبيث نستطيع املتابعة املستمرة؛ فكنا حنن العلماء وكنا طاليب العلم؛ وال أدعي أين عامل وصحفي وحبار،                
فهذا عبء كبري ال أستطيع أن أقوم به على أكمل وجه؛ فإذا خططنا وجب التمرين مث التطبيق، فنتمىن                  

 .طريقة جيدة خمططة وتتبع التمرين، مث تطبق ب- دائماً -أن تكون أعمالنا 
 

 :ووجه األستاذ مشعل احلارثي سؤاالً يقول فيه
 ما أسباب عدم القيام بالدراسات حول االستشعار عن بعد؟ والظواهر الطبيعية بالقارة                -
 القطبية؟

 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على سؤال السائل بقوله
 فهناك أدلة على وجود     بل على العكس،  ..   ليس هناك ما يثبت عدم القيام مبثل هذه الدراسات         -

مثل هذه الدراسات، وأقرب مثال إلينا هو ثقب األوزون، فالعلماء قد حتدثوا عن مشكلة األوزون منذ                
اية السبعينات، وذلك نتيجة لدراسات وإحصاءات مكتبية وخمربية، ومل يقتنع العلماء املعارضون               

نطقة بواسطة األقمار الصناعية عن طريق      م، بعدما مت تصوير امل    ١٩٨٥لفكرة ثقب األوزون إالَّ يف عام       
  كفريق  -عد، وأثبتوا وجود ثقب األوزون يف املنطقة القطبية اجلنوبية؛ بالنسبة لنا              االستشعار عن ب 
عد يف تلك الرحلة يعود إىل أن اإلمكانات          فإن عدم استخدامنا االستشعار عن ب       -علمي سعودي   

 .املطلوبة مل تكن متوفرة عندنا
 

 :تاذ عبد اهللا عبد السالم السؤال التايلووجه األس
 هل أثر حتويل مسار السفينة إىل ميناء ولنكوتن، بدالً من مريين على الربنامج اخلاص بكم؟                  -

 وهل قمتم بأي أعمال أو دراسات يف جزيرة القرن؟
 :وأجاب على السؤال الدكتور إبراهيم عامل فقال

 ليست  - كما ذكر الدكتور مصطفى      -برت، وهي   السفينة غريت اجتاهها إىل ميناء هو     :   أوالً -
 كاسحة جليد، بسبب وجود الكثري من اجلليد الَّذي مينع وصوهلا إىل مريين، ومريين               - يف احلقيقة    -

ومل حيصل هذا   ..  ليست ميناء ولكنها حمطة روسية، كان من املفروض أن نلتقط أفراد الفريق املتزجل             
 .الشيء



 بأي أعمال علمية يف جزيرة القرن، فإن اجلواب عليه أنين مل أقم              أما بقية السؤال حول قيامنا     -
شخصياً بأي عمل علمي يف تلك اجلزيرة، ألا جزء من شيلي، ومل تكن حىت يف داخل جمال الدائرة                    

 .القطبية
 

 :مث وجه احملاسب حممد شحاتة سؤاالً للدكتور مصطفى معمر، السؤال يقول فيه
 ما هي العالقة اليت تروا بني اجلبال        إنا كل شيء خلقناه بقدر    :  )سبحانه وتعاىل ( يقول اهللا    -

 احلجرية املوجودة على األرض، وبني اجلبال اجلليدية اليت رأيتموها؟
 :أجاب الدكتور مصطفى معمر قائالً

 خييل يل أن يف اإلخوة احلضور من هو أفقه مين، ويستطيع أن يرشدنا إىل اجلواب الصحيح،                  -
أي "  إن من عالمات الساعة الطوفان    "  : على حديث قدسي مبا معناه     - أو اطلعت    -رأت  وأعتقد أنين ق  

       يأيت قبل قيام الساعة طوفان عظيم يِرغق     بعملية تسخني الكرة األرضية       الصحراء، وحنن اآلن منر 
 سطح  وارتفاع درجة احلرارة، إىل أن يكون باإلمكان إذابة اجلبال اجلليدية، فيؤدي إىل ارتفاع مستوى             

 . البحر وحدوث الطوفان، ومن مث غرق الصحراء، وساعتها ال أدري ما حيدث
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ حسني بافقيه األمسية بالكلمة التالية

 شكراً للدكتورين املكرمني، وعذراً للزمالء األساتذة الَّذين بعثوا بأسئلتهم، ولضيق الوقت مل              -
 يف مومسنا   - إن شاء اهللا     -شكراً لإلخوان احلضور مجيعاً، وعلى أمل أن نلتقي         نتمكن من تقدميها، و   

لعلكم الحظتم أن لوحة االثنينية غابت يف هذه         :   خبري، وهنا مالحظة صغرية    - مجيعاً   -القادم وأنتم   
مع تقديرنا  ..   أن تصل للمكرمني   - إن شاء اهللا     -األمسية، وما غابت إالَّ لعذر قاهر، وعلى أمل          

 .كامل؛ وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال

• • • 





 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: االثنينية[

الدآتور عبد المحسن القحطاني يلقي آلمته، السفير إبراهيم المنصور قنصل : من اليمين
 دولة الكويت في جدة، األستاذ نزيه عاشور قنصل جمهورية لبنان في جدة

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: االثنينية[

 الحصين رئيس تحرير جريدة المدينة السابق، األستاذ الصحفي عبد اهللا: من اليمين
األستاذ السيد أمين عبد اهللا القرقوري مدير عام مؤسسة البالد للصحافة والنشر، األستاذ 

 عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األدبي بجدة
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: االثنينية[

اذ عبد الرحمن العبيد، سماحة مفتي جبل األستاذ عبد المقصود خوجه، األست: من اليمين
 لبنان الشيخ الدآتور محمد علي جوزو

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ عبد الرحمن العبيد، سماحة مفتي جبل : من اليمين
 لبنان الشيخ الدآتور محمد علي الجوزو

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: نيةاالثني[

 سماحة مفتي جبل لبنان الشيخ الدآتور محمد علي الجوزو يلقي آلمته في الحفل
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٦: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم لوحة االثنينية للضيف الكريم األستاذ عبد الرحمن 
 العبيد

*    *    * 



 
 ]١٠:  الجزء،١٢٧: االثنينية[

األستاذ الصحفي حامد مطاوع، معالي الدآتور راشد الراجح مدير جامعة أم : من اليمين
 )رحمه اهللا(القرى، األستاذ أحمد محمد جمال 

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٧: االثنينية[

األستاذ عدنان صعيدي اإلذاعي المعروف وعريف الحفل، األستاذ عبد : من اليمين
ود خوجه، معالي الشيخ حسين عرب، األستاذ الكبير عزيز ضياء، فضيلة الشيخ المقص

 محمد علي الصابوني، األستاذ علي أبو العال، السفير حسن عبد اهللا القرشي
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٧: االثنينية[

 األستاذ علي أبو العال يلقي آلمته
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٧: االثنينية[

 يتابعان الحفل - المحتفى به -األستاذ عبد المقصود خوجه ومعالي األستاذ حسين عرب 
 بابتسامة

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٧: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه وسماحة الشيخ الدآتور محمد الحبيب بلخوجه رئيس مجمه 
 الفقه اإلسالمي في طريقهما إلى الحفل

  **    *   



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٧: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم الهدية التذآارية لمعالي األستاذ حسين عرب
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

معالي الدآتور محمد عبده يماني يخاطب الحفل، األستاذ عدنان صعيدي، : من اليمين
 خوجهاألستاذ عبد المقصود 

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، معالي الدآتور منصور الترآي، فضيلة الشيخ : من اليمين
 محمد علي الصابوني، السفير حسن عبد اهللا القرشي

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

 اره بعض األساتذة الحضورالدآتور فالح الفالح يخاطب الحفل وبجو
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

جانب من المنصة الرئيسية، في الوسط الدآتور عبد الرحمن األنصاري، وعن يمينه 
 الدآتور صالح الدين المنجد

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

، السفير حسن عبد اهللا القرشي، ثم فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني: من اليمين
 األستاذ عبد الفتاح أبو مدين يتوسط اثنين من ضيوف الحفل

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٨: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يسلم اللوحة التذآارية للمحتفى به معالي الدآتور منصور 
 الترآي
*    *    * 



 
 ]١٠: جزء، ال١٢٩: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ يحيى السماوي، معالي األستاذ علي : من اليمين
 الوزير
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٩: االثنينية[

 األستاذ الشاعر أحمد سالم باعطب يخاطب الحفل
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٩: االثنينية[

رحمه (ى الوزير، إبراهيم الوزير، عبد العزيز الرفاعي أصحاب المعالي عل: من اليمين
 )اهللا

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٢٩: االثنينية[

الدآتور غازي الزين عوض اهللا أستاذ اإلعالم بجامعة الملك عبد العزيز، : من اليمين
 فاألستاذ يحيى السماوي

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٢٩: االثنينية[

السفير أحمد البيومي الغمراوي قنصل عام جمهورية مصر العربية بجدة، : ينمن اليم
فاألستاذ ضياء الدين الصابوني شاعر طيبة، والدآتور غازي الزين عوض اهللا، ثم 

 الشاعر األستاذ يحيى السماوي
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٠: االثنينية[

ي الدآتور عبد اهللا بن بيه، معالي الدآتور األستاذ عبد المقصود خوجه، معال: من اليمين
 محمد عبده يماني، فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٠: االثنينية[

فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، السفير حسن عبد اهللا القرشي، الدآتور : من اليمين
 حامد الرفاعي

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٠: االثنينية[

األستاذ الصحفي محمد عبد الواحد، األستاذ األديب عبد اهللا نور، أحد : من اليمين
 األساتذة الحضور، األستاذ أبو تراب الظاهري

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٠: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم الهدية الرمزية لمعالي الدآتور عبد اهللا بن بيه
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣١: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يتابع حديث فضيلة الشيخ هاشم دفتردار المدني بابتسامة
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣١: االثنينية[

األستاذ عبد اهللا نور، األستاذ نبيه بن عبد القدوس األنصاري صاحب : من اليمين
 لة المنهل يلقي آلمته، الدآتور عاصم حمدانورئيس تحرير مج

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣١: االثنينية[

األستاذ نبيه بن عبد القدوس األنصاري، الدآتور بكر خشيم، الدآتور محمد : من اليمين
 زايد يوسف

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣١: االثنينية[

ار المدني، معالي الدآتور رضا عبيد، أحد األساتذة فضيلة الشيخ هاشم دفترد: من اليمين
 الحضور، األستاذ ضياء الدين الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣١: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم لوحة االثنينية التذآارية لضيف األمسية فضيلة الشيخ 
 هاشم دفتردار المدني

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٢: نيةاالثني[

األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ الطيب صالح، الدآتور مصطفى : من اليمين
 الشكعة، معالي األستاذ إبراهيم الوزير

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٢: االثنينية[

هللا األستاذ السيد أمين عبد اهللا القرقوري، السفير فؤاد مفتي، الدآتور عبد ا: من اليمين
المعطاني المدرس بجامعة الملك عبد العزيز يخاطب الحفل، األستاذ محمد علي قدس 

 أمين سر النادي األدبي بجدة
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٢: االثنينية[

األستاذ السيد إياد مدني يخاطب الحفل، األستاذ عبد اهللا نور، األستاذ الصحفي حامد 
 مطاوع
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٢: ثنينيةاال[

األستاذ الشاعر أحمد سالم باعطب يخاطب الحفل، األستاذ محمد سعيد طيب، األستاذ 
 السيد إياد مدني، األستاذ عبد اهللا نور

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٢: االثنينية[

 الحاألستاذ عبد المقصود خوجه يقدم لوحة االثنينية للمحتفى به األستاذ الطيب ص
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٣: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه واألستاذ علي شلش في حديث جانبي قبل الحفل
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٣: االثنينية[

األستاذ السيد عبد اهللا الجفري، الدآتور عبد المحسن القحطاني، السفير : من اليمين
 مراوي القنصل المصري بجدةأحمد البيومي الغ

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٣: االثنينية[

األستاذ عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ علي شلش، : من اليمين
 الشيخ محمد علي الصابوني، معالي األستاذ إبراهيم الوزير

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٣: االثنينية[

 د المقصود خوجه واألستاذ علي شلش وخلفهما اللوحة التذآاريةاألستاذ عب
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٤: االثنينية[

األستاذ عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ أحمد : من اليمين
 الشيباني، فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٤: االثنينية[

األستاذ السيد أمين عبد اهللا القرقوري، األستاذ محمد صالح الدين، األستاذ : من اليمين
 السيد إياد مدني

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٤: االثنينية[

أحد ضيوف الحفل، ثم الشيخ المقرئ مصطفى الرهوان، ثم األستاذ غالب أبو : من اليمين
 ةالفرج مدير اإلعالم الداخلي بجد

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٤: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم اللوحة التذآارية لضيف األمسية األستاذ أحمد 
 الشيباني

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٥: االثنينية[

األستاذ محمد هاشم رشيد رئيس النادي األدبي بالمدينة المنورة واألستاذ عبد المقصود 
 خوجه في حديث جانبي

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٥: االثنينية[

العالمة الدآتور صالح الدين المنجد، معالي األستاذين أحمد الشامي وإبراهيم : من اليمين
 الوزير في حديث جانبي باسم

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٥: االثنينية[

ب الحفل، األستاذ عبد اهللا بوقس وآيل وزارة األستاذ يحيى السماوي يخاط: من اليمين
 الحج بجدة، األستاذ خالد الكيالني قنصل لبنان بجدة

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٥: االثنينية[

األستاذ ضياء الدين الصابوني، األستاذ عبد الفتاح أبو مدين يلقي آلمته، : من اليمين
 األستاذ مصطفى عطار

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٥: ثنينيةاال[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم اللوحة التذآارية للمحتفى به األستاذ حسن صيرفي
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٦: االثنينية[

أحد ضيوف الحفل، األستاذ محمد هاشم رشيد رئيس النادي األدبي بالمدينة : من اليمين
 الم المسدي سفير تونس سابقا بالرياضالمنورة، معالي الدآتور عبد الس

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٦: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، األستاذ مصطفى عطار، األستاذ أمين عبد اهللا : من اليمين
القرقوري، الدآتور عبد المحسن القحطاني عميد القبول والطالب بجامعة الملك عبد 

 العزيز
    *    ** 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٦: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين يلقي آلمته، األستاذ مصطفى عطار، األستاذ : من اليمين
 أمين عبد اهللا القرقوري

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٦: االثنينية[

يد عبد المخرج التلفزيوني عبد اهللا رواس، األستاذ علي حسون، األستاذ الس: من اليمين
 اهللا الجفري

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٦: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يسلم الهدية التذآارية للمحتفى به الدآتور محمد العيد 
 الخطراوي

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

حديث جانبي قبل األستاذ عبد المقصود خوجه واألستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم في 
 الحفل

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

 األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم يخاطب الحفل
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

معالي الدآتور محمد عبده يماني يخاطب الحفل وبجانبه السفير أحمد البيومي الغمراوي 
 قنصل مصر بجدة

 *    **    



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

 معالي الدآتور محمود سفر، فاألستاذ محمد سعيد بابصيل: من اليمين
*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، األستاذ أبو تراب الظاهري، الدآتور : من اليمين
 مين عبد اهللا القرقوريصالح الدين المنجد، األستاذ السيد أ

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٧: االثنينية[

معالي الدآتور محمود سفر يصافح المحتفى به الدآتور أحمد عمر هاشم بعد أن تسلم 
 الهدية التذآارية من األستاذ عبد المقصود خوجه

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

 اهللا الحصين، األستاذ عزت مفتي وآيل وزارة اإلعالم بجدة، األستاذ عبد: من اليمين
 )رحمه اهللا(الدآتور حامد الرفاعي، معالي األستاذ عبد العزيز الرفاعي 

*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

األستاذ حسين بافقيه، الدآتور إبراهيم عالم، األستاذ عبد المقصود خوجه، : من اليمين
 لدآتور خالد عبد الغني أمين مدينة جدةمعالي ا

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

 الدآتور عصام خوقير، األستاذ عبد اهللا بوقس، األستاذ عبد الفتاح أبو مدين: من اليمين
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

المقصود خوجه، معالي الدآتور خالد عبد الدآتور إبراهيم عالم، األستاذ عبد : من اليمين
 الغني يخاطب الحفل، الدآتور مصطفى معمر

*    *    * 

 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

األستاذ عبد اهللا بوقس، األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األدبي : من اليمين
ئيس تحرير جريدة السياسة بجدة يخاطب الحفل، األستاذ أحمد عبد العزيز الجار اهللا ر

 الكويتية
*    *    * 



 
 ]١٠: ، الجزء١٣٨: االثنينية[

الدآتور إبراهيم عالم، األستاذ عبد المقصود خوجه، معالي الدآتور خالد عبد : من اليمين
 الغني أمين مدينة جدة، الدآتور مصطفى معمر يخاطب الحفل

*    *    * 
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