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فأثرت أمسياتنا بضوئها   "  ةاالثنيني"كواكب سطعت على بيادرنا يف هذا املوسم من لقاءات            
وحضور "  االثنينية"فقد كانت االستجابة الكرمية لدعوة      ..  نا من نورها زاداً ورواًء وألقاً     وأقتبس..  الباهر

 العطاء اليت امتدت فروع     هذه الكوكبة املميزة من العلماء واألدباء والشعراء نوراً على نور، يف مسرية           
 .الذي يسعدين أن أضعه بني أيديكم) اخلامسة عشر(شجرا وتفتحت أكمام زهورها ذا اجلزء 

الذي سارت عليه يف خطواا السابقة، كان التنويع يف ألوان الطيف هو             "  االثنينية"وعلى ج   
فاحتضنت بكل احلب العلماء، واألدباء، والشعراء، والصحافيني        ..   املشترك يف معظم لقاءاا    القاسم

 .وغريهم من املبدعني الذين تركوا من آثارهم وبصمام نقشاً نعتز به طويالً
 استمرت مخسة أسابيع بدون      واملتتبع هلذه األمسيات، يالحظ انقطاعاً يف تواترها، بعد أن          

 وبذلك طوت وقتاً عزيزاً علينا مجيعاً       - لظروف صحية    -  مث علِّقت أمسياا ملدة ستة أسابيع     ..  انقطاع
كرواد لالثنينية، كنا نتمىن أن منضيه يف معية بعض األساتذة  األفاضل، ونستفيد من علمهم وفضلهم،                 
ونتحاور معهم يف خمتلف الشؤون والشجون، وخنرج يف كل األحوال سواء اتفقنا أو اختلفنا حبصيلة                

ة، اليت جتد منا كل تقدير وعناية، ونأمل أن تشكل يف املستقبل قاعدة بيانات،              وافرة من املعلومات القيم   
وخلفية غنية، ملن يريد أن يطلع ويدرس وحيلل طبيعة الطرح األديب والفكري الذي تداولناه يف هذا                  

 .اجلزء من العامل العريب، عند مثالة القرن العشرين للميالد
 اصلة املشوار، فكانت لنا وقفات وذكريات مع أساطني       وحبمد اهللا يأت الظروف مرة أخرى ملو      

رجال محلوا رسالة الكلمة مشعالً جيوبون به األرض، نذروا أنفسهم          ..  البيان والعلم والصحافة والشعر   
للعطاء، وأدركوا ببصريم الثاقبة أن بناء التواصل احلقيقي ال يكتمل إال باللقاءات الفعلية اليت جتمع                

احد، حيث تتصافح األيدي، ويتم تبادل وجهات النظر، وتطرح األسئلة واألجوبة           الناس على صعيد و   
ثة من تطور   عرب حوارات بناءة، ال أتصور أن تتشكل بأي أسلوب آخر رغم ما أحتفتنا به التقنية احلدي                

إال أن تلك التقنيات وقفت عاجزة يف اجياد الطريقة اليت ميكن أن حتل حمل              ..  مضطرد وامكانات هائلة  
 .اللقاءات امليدانية املباشرة بني املبدع واملتلقي

 



وإنين ألرجو أن يساهم نشر هذه الفعاليات يف نقل صورة شبه كاملة عما دار فيها، أقول شبه                  
كاملة ألن حرارة اللقيا لن تتكرر رغم الدقة يف نقل الكلمة والصورة، وما يدور يف خلد القارئ الكرمي                  

ار احلميم الذي متت فيه     ريقها إىل الطرح والتداول يف ذات اإلط       من تساؤالت بالتأكيد لن جتد ط      
قد تتوفر ظروف أخرى مشاة، ورمبا أفضل، ولكنها لن تكون مطابقة ملا حدث يف هذه                ..  اللقاءات

اللقاءات بالتحديد، ألا غالباً ما تأيت نسيج وحدها، بدون ترتيب مسبق، أو إخراج يرسم احلركات                
لتفاتات، ومعظم الكلمات تأيت عفو اخلاطر، وجتد مكاا من القلب إىل القلب،             والسكنات وزوايا اال  

طر أو  وتلمس أوتاراً يشعر ا اتمع الذي قد ينربي أحد أفراده ليطرح ما يعتمل يف نفسه من خوا                  
فيستجمع األخري خرباته وعلمه ليقول رأيه الذي قد جيد القبول            ..  "االثنينية"أسئلة على ضيف    

تحسان، أو يبقى رأياً له كل التقدير واالحترام يف مجيع األحوال بغض النظر عن اختالف                  واالس
 .وجهات النظر اليت ال تفسد للود قضية

وكم سعدنا يف هذه اللقاءات بتنوع املعارف وتشابك حلقات التواصل اليت نأمل أن تصب كلها               
ل نبع قطرة، فتشكلت إىل حد ما رؤية        يف ر الثقافة العريض، فقد أخذنا من كل بستان زهرة، ومن ك           

 أن يبثوا احلضور شجوم واخلطوط      - مبشارم املختلفة    -، واستطاع الضيوف األكارم     "بانارومية"
العريضة اليت تؤطر توجهام الفكرية والثقافية والفنية، ذلك أن اإلبداع ال ينطلق من فراغ وامنا هو                 

ة يرغب املبدع يف إيصاهلا ألبعد مدى ممكن، وكلما كان           اإلشعاع الذي يأتلق من خالله رسالة معين       
وقد مزج فرسان هذه األمسيات     ..  در النور واإلهلام وحالوة الرحيق    األلق زاهياً اجنذب املتلقي حنو مص     

أمجل أنواع الرحيق مباء الزهر وألوان الطيف حىت نقف عن كثب على رسالتهم اليت حيملوا بكل                  
ومما زاد يف متعة التناول احلوارات املفتوحة اليت تتم بعد كلمة           ..  ية واإلسالمية احلب والود ألمتهم العرب   

احملتفى به، حيث تستثري بعض األسئلة خميلة الضيف الكرمي فتشكل إجابته إضافة قيمة ملوضوع احلوار                
 .ولألمسية بصفة عامة

اليت جتمع صفوة كبار    وال يفوتين أن أشري إىل تواصل األجيال الذي يتم من خالل هذه اللقاءات              
العلماء األجالء، ومن هلم باع طويل يف مشوار عطائهم اإلبداعي، مع جمموعة من شداة األدب، وبعض                
الشباب املتطلعني إىل تكملة مسريم العلمية والعملية، على هدى من مصابيح هؤالء األفاضل الذين               

لزمن، أو تؤثر فيها     اليت لن ميحها ا    ضحوا بوقتهم وجهدهم وراحتهم من أجل امتاعنا بتلك اللحظات        
 .آمالً أن جتدوا يف الصفحات التالية بعض ما تتطلعون إليه من فائدة ومتعة.. رياح التغيري



أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ما قدمه ضيوفنا األكارم وما بذلوه من جهد يف سبيل هذا                   
الثقافة والعلم واألدب خري اجلزاء، وأن جيعل       التواصل اخلري يف ميزان حسنام، وأن جيزيهم عنا وعن          

وأسأله عز وجل أن يسدد     ..  صحائفهم يف عليني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم              
 .خطانا ملواصلة أداء هذه الرسالة، وما توفيقي إال باهللا

  . 

 .م١٩٩٩  ديسمرب٩ -هـ ١٤٢٠رمضان غرة 
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 حفل التكريم
  ))كلمة اإلفتتاح(( 

 املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة احلمد هللا عدد خلِقه          فتتح صاحب االثنينية الشيخ عبد    ا
 .ورضى نفِسه، والصالةُ والسالم على نيب الرمحة، سيِدنا حممٍد وعلى آلِه وصحِبه وسلم

 :األحبةُ األفاضل
ريتها م يف موِعدها املقرر، لتواِصلَ مس     السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته، وأُهنئكُم بانعقاِد إثنينيِتكُ       

بكُم ولَكُم ومعكُم، ويف مستهلِّ مشواِرنا هلذا العام، نرحب بضيف أمسيِتنا معايل أستاِذنا الكبري                 
١٤٠٣ولعلَّ بعضكُم يذكُر أنَّ االثنينية قد أشعلَت أُوىل مشعاِتها عام            ...  الشاعر، حسني علي عرب   

 بيِنهم معايل أستاِذنا حسني     ن مِ كرمي، وكانَ هـ، لتحتفي بالرعيِل اَألوِل من رجاالِت هذا البلِد ال         
ومل يأِت االحتفاُء به جمدداً بعد مخسةَ عشر عاماً من فراغ، فخالل هذه السنواِت كان معاليه                 ...  عرب

ب الرسالة، فلم تمر مناسبةٌ دونَ أن يدِلي فيها بدلِوِه خاصةً املناسباِت             مثاالً للشاعِر واألديِب صاحِ   
الغزو العراقي اهلَمِجي   ر  ليت هزت وجدانَ العالَِم العريب واإلسالمي، وعلى سبيِل املثاِل ال احلص          العظيمةَ ا 

 واهلرسك، ومذحبةُ    التطهري العرقي يف البوسنةِ    يفلدولِة الكويِت الشقيقة، وجرميةُ القرِن العشرين متمثِّلةً        
ان الشقيِق، كلُّ هِذه املصائِب اليت يندى هلا اجلبني          ـقانا البشعةُ اليت ارتكبها اليهود يف جنوِب لبن        

ويهتز هلا الوجدان، تركت بصماا الواضحة على أستاِذنا الكبري، وال شك أنه قد تفاعلَ معها شعراً                 
 ...ونثراً عرب كثٍري من الصحِف واالت

ام ـا منذ ع  ـلِة اليت نشره  إنَّ شاعريةَ معايل أستاِذنا حسني عرب، مل تتوقف بأعماِله الكام           
ذلك أنَّ السنواِت الالحقةَ قد محلت يف جعبِتها الكثري من األحداث، ومألت ساحتنا               ..  هـ١٤٠٦

بإفرازاا املتنوعة، منها ما تِشيب من هوله الولدان، ومنها ما يلقي بصيص ضوٍء على خطا مسريِتنا يف                  
 . دون حياٍء أو وازٍع من ضمريعاِمل التناقضاِت والكيِل مبكيالَيِن

ولست بصدِد التحدث عن شاعريِة ضيِفنا الكبري، فبيننا من هو أقدر ِمني على شق حباِب تلك                 
               ِني أستطيعأن الروائع، والغوِص بني آلِلئها وشعاِبها املتنوعِة بكلِّ ألواِن الطيِف اليت اشتملت عليها، غري

 فمثل إبداعاِت شيِخنا جديرةٌ بالعنايِة       ]كتاب االثنينية [جلديد ضمن   تأكيد رغبيت يف نشِر عطائه ا      



واالهتماِم ألَّا قادرةٌ بذاِتها على كتابِة اخللود لنبِضها الذي ال ينفَك عن نبِض الشارع، وملحمِة                  
 .الوجدان، اللذين يشكالن امللهم اَألولَ لشاعريِة ضيِفنا الكبري

ري إىل الدوِر الكبِري الذي يقوم به ضيفُنا جتاه جمتمِعه، وريادِتِه يف             وال أُضيف جديداً عندما أش    
احملافِل الرياضيِة واألدبية، وعمِلِه كرجل دولٍة خاللَ مرحلٍة هامٍة يف تارِخينا املعاصر، وليس مبستغرٍب               

 من موقِعِه كأديٍب    فقد نذَر نفسه خلدمِة وطِنِه ومواطنيه      .  تتويج كلِّ ذلك بوساِم امللِك عبد العزيز       
وشاعٍر متفرد، خاض الكثري من التجارِب الناضجِة ليخرج لنا أعماالً تتزين باحلكمِة والرصانة، جامعاً               

باإلضافِة إىل مواقعه الوظيفيِة املتعددِة يف خدمِة وطِنِه من بدايِة           .  الشيوخ  بني عنفواِن الشباِب ورزانةِ   
 .سلَِّمها إىل أعلى ِقمٍة هلا

 ضيفَنا الكبري مِقلٌّ يف حديثِه، وممن يؤِمن بأن أصعب أنواِع احلديِث هو                 فإنَّ وكما تعلمونَ 
احلديثُ عن النفس، ولذلك أتوقَّع أن ال يذكُر الكثري عن سريته الذاتيِة وذكرياِته وجتارِبِه يف هذا اللقاء،                 

 أسئلتهم حمددةً وواضحةً حىت     كونَوعليه آمل من األخوة األفاضل الذين سيشاركون يف احلوار أن ت           
 اإلمكان، تلقي الضوَء على مسريِتِه املوفَّقَِة يف عالَِم           من إجابات معاليه حلقاٍت متكاملةً قدر       تتشكَّلَ

ذلك أَنَّ مثلَ هذا التراِث جدير أن       .  الشعِر واألدِب وحياِته العمليِة احلافلِة بالعطاِء والذكرياِت العطرة       
التطلُِّع                ي هلم روح ِكسعق لدى أبناِئنا انتماءهم هلذا التراِب الطاهر، ويمعِصلَ إىل األجياِل القادمة، وي

 .حنو الغِد األمجل، رغم اإلمكاناِت املتواضعِة يف بداياِت ضتنا املباركة
احملاضر بكليِة اآلداِب   مرةً أُخرى أحيي ضيفَنا الكبري، وأُحيي األخ الدكتور شوقي رياض أمحد             

 ليساهم معنا يف أمسية     التابعة للرئاسِة العامِة لتعليِم البنات، حيثُ جتشم مشقَّةَ احلضور من الرياضِ           
الوفاِء هذه، ولألخ الدكتور شوقي الكثري الذي يود سرده عن شعر معايل الضيِف الكبري، ولكن طبيعة                

يمةُ النشر ضمن   ِعد بأنْ تِجد دراسته القَ    ع يف كلمِته، ولكين أَ    تيح له التوس  أحاديِث االثنينية أخشى أالَّ ت    
ها حسب رؤيِة الكاتب، وحبذَا أن تكونَ مقرونةً مع          مبشيئة اهللا عندما تكتمل عناصر     ]كتاب االثنينية [

عد بن حسني، أستاِذ ورئيِس     كما أُرحب باألِخ األستاذ الدكتور حممد بن س       .  إبداعاِت ضيِفنا اجلديدة  
 اإلسالمية، الذي بادر مشكوراً باحلضوِر       سعودِ  بنِ قسم اللغِة العربيِة بكليِة اآلداِب جبامعِة اإلماِم حممدِ       
  .ريةـمن الرياِض أيضاً ليسعدنا مبشاركِتِه رغم أعباِئه الكب

 مجعكَم الكرمي على إحياِء أمسيِة      فشكراً هلما على فضلِهما وجتاِوِبهما غِري املستغرب، كما أُحيي        
 .الوفاِء اليت شرفتموها لتليق مبكانِة ضيِفنا احملتفى به

 ضيفَنا القادم سعادةُ الدكتور أنور ماجد عشقي األديب املعروف، فأهالً            ويسعدين تذكريكم أنَّ  
 . بلِد العطاءوسهالً ومرحباً بكم لتكِرِميه واالحتفاِء بِه كواحٍد من دعاماِت العطاِء يف

 . أشكر لكم حسن إصغاِئكم، متمنياً لكم حلظاٍت ماتعةً مع فقراِت حفِْلنا وذكرياِت ضيِفنا الكبري



  ))السرية الذاتية ملعايل الشيخ حسني علي عرب(( 
 هجرية وتلقى تعليمه ا، وخترج من املعهد العلمي السعودي           ١٣٣٨ولد معاليه مبكة املكرمة عام        •

 . هجرية١٣٥٦ عام
م القرى بالنيابة عن رئيِس حتريرها مدةَ غياِبه         احلجاز حمرراً وقام بتحرير جريدة أُ      ألتحق جبريدِة صوتِ    •

 . هجرية١٣٦٠مث استقال من جريدِة صوت احلجاز عام .  هجرية١٣٥٨عام 
 ١/٧/١٣٦٥ هجرية إىل    ١/١/١٣٦١تعني مديراً ملكتب إدارة السيارات احلكومية من الفترة             •

 .هجرية
 . هجرية١٩٧٠نقل إىل ديوان نائب جاللة امللك معاوناً ملدير شعبة الشؤون املالية واخلارجية إىل عام  •
نقل إىل وزارة الداخلية سكرترياً عاماً مث مستشاراً إدارياً مث مديراً عاماً مث قائماً بأعمال وكالة الوزارة                   •

 . هجرية حيث استقال منها١٣٨٠إىل رجب عام 
 هجرية حيث استقال منها     ١٣٨٣ إىل رجب عام     ١٣٨١تعني وزيراً للحج واألوقاف يف شوال عام          •

 .ألسباب صحية
 األنظمة اإلدارية واملالية ويف إنشاِء القراراِت ذات         قام أثناء أعماِله احلكومية أو شارك يف وضعِ          •

 .العالقة وباملشاركة يف اللجان واملؤمترات اخلاصة بذِلك
 . بعض األندية واملؤسسات األدبية والثقافية والصحفيةعضو يف  •
 

 كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي (( 
  ))وزير اإلعالم األسبق

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وأصلي وأسلم على سيدنا ورسولنا وعلى آل بيته الطيبني                 -
 :الطاهرين وبعد

 على املسامهة يف هذه الليلة الطيبة ولكن أكرمين         فمعذرة إين ال أكاد ألقط أنفاسي، فقد حرصت       
اهللا بزيارة املدينة املنورة هذا املساء، وحرصت جاهداً على أن أعود واحلمد هللا على أن أكرمين فأحلق                  

 .بالركب
معايل أستاذنا الشيخ الشاعر األديب اإلنسان األستاذ حسني عرب، أشعر يف هذه اللحظات               

هم مع هذا اجلمع يف الترحيب بك، ويف إبداء شعورنا بالتقدير واالحترام            بسعادة غامرة ذلك أين سأسا    
واإلجالل لتلك املسرية الطويلة لرجل من رجاالت هذه البالد، ال نكرم فيه الليلة الشاعر حسني عرب                



وال األديب حسني عرب، وال اإلنسان حسني عرب، وال املواطن حسني عرب فحسب وإمنا نكرم فيك                
 هذه األمة نعتز بك ألنك قدوة حسنة مبا قدمت ومبا آثرت، وبأدبك اجلم مع كل من                  رمزاً من رموز  

 .ات مشرقة من تاريخ طيب مباركححتدثت معه، أو عمل معك إمنا يرى صف
إن سعاديت    إنين واهللا أخجل أنين مل أعد العدة للحديث، لكين أرحب بك بكل تقدير وأقول               

الحتفاء بكم يف الرياض، وأرى جبواري نقاداً من نقاد األدب          كانت غامرة وأنا أشترك معك يف مناسبة ا       
معنا الليلة بصورة شعرت معها بأين أعتز         والشعر يتحدثون عن حسني عرب، ومنهم من هو موجود         

 .ذا الشعر، وأعتز ذا األدب ألين أعتز ذا اإلنسان حسني عرب
عك يف هذه اللحظات، مع هذه الصفوة       إنين يا سيدي الليلة حرصت جاهداً يعلم اهللا أن أكون م          

املباركة من اإلخوة الذين حرصوا على أن يكونوا يف هذه املناسبة الطيبة، نلتقي بك ونشد على يديك                  
 .مهنئني ومقدرين وشاكرين وصادقني فيما نقول بأننا نعتز بك، حسني عرب رمز من رموز هذه األمة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  سعادة الدكتور شوقي رياض أمحد كلمة(( 
  ))لتعليم البنات بالرياض أستاذ بكلية اآلداب التابعة للرئاسة العامة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحد اهللا الذي مجعنا يف هذه الليلة الكرمية املباركة لتكرمي رمز من                   -
 وما هو بعيد عن     - أن اقترحت    رموز هذه األمة العربية، وقد سبق يف تكرميه يف حفل نادي مكة الثقايف            

 أن يلقَّب هذا الشاعر العظيم بشاعر األمة العربية، باملعهد العلمي تقيم الدولة مسابقة مبناسبة               -الواقع  
عودة الطيارين الذين كانوا مبتعثني يف اخلمسينات، فيتقدم هو بنشيد يف استحياء وكان األستاذ أمحد                

ن كل ما لديكم، فألقى نشيداً يعرب عن سرور الوطن بأبنائه،            السباعي يف اللجنة فيقول هلم دعوكم م      
 .ألقى ذا النشيد وهو طالب ما يزال باملعهد العلمي

الوطنية والروح احلماسية اليت تم بشؤون هذه األمة اإلسالمية منت معه نشأت معه وهو صغري               
ه، ولذلك وجدت من أهم اجتاهات      فاستمر هذا التيار احلماسي القوي، استمر نابضاً يف ِشعره طيلة حيات          

شعره االجتاه القومي مع أن استخدام القومي كان أمراً عليه حتفظ، ولكين رأيت أن العروبة ال ميكن                  
بأي حال أن تنفصل عن اإلسالم، ماثل يف كل قصائده، يف كل مناسبة إسالمية له قصيدة وقصائد، يف                   

اليت جاءت من كل حدب وصوب لتليب نداء اهللا         احلجيج تقرأ قصيدته فتحس بنبض حمٍب هلذه اجلموع         
حبج بيته، حتس إحساساً دافقاً عارماً نابعاً من أعماق القلب، إذا حتدث عن رمضان، عن عيد،                  عز وجل 

حتس نبضاً إسالمياً نابعاً من قلب عاش حياته يف هذه البيئة اإلسالمية ويف هذه البقعة املباركة، ساعده                  



باجته القوية فال جتد يف بيت من أبياته لفظة قلقة أو قافية ضعيفة، تنبض                على ذلك بيانه الناصع، دي    
األشعار باملوسيقى الداخلية فكأنه يذكرين بالبحتري يف ديباجته الناصعة، وبشوقي أيضاً فيما عرف عنه              
من بيان ناصع، حىت يف شعره الوجداين جتد االمتداد اإلسالمي موجوداً يف كل قصيدة، إذا قال يف                   

زل عرفت أن هذا غزالً إسالمياً، هو غزل يف حدود ما أتاحه لنا الدين القومي، الدين اإلسالمي مل                    الغ
مينع عنا أن نقول يف أي باب من األبواب، مل مينع عنا أن نتغزل باملرأة ألن املرأة جزء من كياننا، ولكن                     

 أو مقذع، أما العواطف     الدين اإلسالمي حرص على أن نسمو بالعواطف، فال وي ا إىل شعر فاحش            
السامية الكرمية فهذه قد مسعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومسعها الصحابة وأجازوها، فهو يف شعره                

 .هذا يترسم اخلُطى اإلسالمية ومع ذلك حتس يف هذا الشعر نبضاً حقيقياً
 تعرضت هلذا   ملا سئل عن هذا الشعر هل هو عن جتربة حقيقية؟ أجاب إجابة ذكية، الدارسة اليت              

املوضوع استنتجت أن هذا الشعر ال يعرب عن جتربة حقيقية، ولكين أخالفها يف ذلك، فهي حني سألت                  
إا حماكاة  :  الشاعر الكبري عن حقيقة هذه القصائد الوجدانية الغزلية أجاا إجابة ذكية فقال هلا               

 ليس له جتارب يف احلب، معاناة       ن يريد أن يقول إن هذا الشاعر      ـيعين حماكاة إجابة ترضي م    .  ومعاناة
إجابة تؤكد أنه صاحب جتربة، وإذا حتدث عن احلب ترددت يف شعره أصداء غزلنا العفيف بكل معانيه                 

فاإلجتاه إسالمي  ...  السامية، قد يرصد يف قصيدة غزلية حواراً، ينتهي هذا احلوار مبوقف إسالمي طيب            
مية معينة وإمنا كل ما ينبض به قلبه ووجدانه         وليس هنالك قصائد ختص موضوعات إسال     ...  بكل جانب 

إسالمياً أن تذكر كلمة إسالم، وإمنا الروح         يتنفس من وجدان إسالمي، ليس شرطاً أن يكون الشعر         
 .اإلسالمية تتخلل األبيات وتنبض يف كل معىن

مسعته من أهم ما أبرز هذه الروح اإلسالمية، تلك القضايا القومية اليت حتدث عنها، فأعظم شعر                
عن قضية فلسطني والفدائيني يف شعره، ولذلك ملا كلفت بأن أختار نصوصاً لطالب الثانوية يف مصر                 
تدرس لكل الطالب يف املرحلة الثانوية وكان موضع االختيار شعر احلماسة، فاخترت للمتنيب ولشعراء              

ب الثانوية اخترت   احلماسة على مدى العصور، مث جئت فاخترت كما يف هذا الكتاب املقرر على طال              
أبياتاً له من قصيدة طويلة أو ملحمة عن الفدائيني، حتس من شعره أنه يعيش نبض األمة العربية كلها،                   

 .واألمة اإلسالمية كلها
ال أظن مسلماً يعتز بإسالمه إال وتأثر مبا حيدث يف فلسطني كما نتأثر مبا حيدث إلخواننا املسلمني                 

ذا حتدث عن الفدائي فإنه يعيش بني هؤالء الفدائيني يف فلسطني، يفعل ما             يف أي بقعة من بقاع العامل، فإ      
يفعلون ويتدرب معهم، يقوم بالعمليات الفدائية معهم، الشاعر حيمل بني جنبيه موهبة فذة قادرة على                
أن تصوغ كل هذه املعاين وحتس بكل هذه األحداث وتعيش معها ويف ثناياها، من هنا ليس غريباً أن                   

يه لقب شاعر األمة العربية ألنه فعالً أحس بقضاياها إحساساً نابعاً من القلب، إحساساً يقوم                نطلق عل 



 أو قضية متس اإلسالم ومتس العروبة، فنحن إذا كنا           على مسؤولية املسلم وشعوره جتاه كل حدث      
 عن قضاياها   نكرم هذا الشاعر العظيم فإمنا نكرم فيه رمزاً نابضاً لألمة العربية واإلسالمية معرباً               

املعاصرة، لسان حق ينطق بكل ما جييش يف صدورنا مجيعاً فهو ال يعرب عن وجدانه هو فحسب وإمنا                    
يعرب عن وجدان األمة كلها وهو حقيق بذلك جدير بذلك ولعل هذه احلماسة النابضة واإلحساس                 

، وعادة مناصب الوزارة    القوي بقضايا األمة العربية هو الذي جر به إىل ميدان السياسة ليختار وزيراً             
 .هي مناصب سياسية يف الدرجة األوىل

والدولة، وأي دولة، عندما ختتار شخصاً ليكون وزيراً يف أي جانب أو يف أي وزارة فإمنا هذا                  
منصب سياسي قبل أي شيء، فاهتمامه بقضايا األمة أهله ليكون الئقاً بذلك املنصب السياسي، وإن                

 املناصب يرى فيها انشغاالً ورمبا تبعده عن كثري مما يريد أن يسجله ويقوله              كان هو يف ذاته عزوفاً عن     
لنا وله قصيدة رائعة يربر فيها اعتزاله للوزارة وما عاناه من جهود كانت تكلفه الكثري، فالشاعر حني                  
 يقدم لنا نبض قلبه ووجدانه، ونبض أمته إمنا يسلك الطريق القومي خللود شعره على األجيال، فنحن                 
حني نذكر شعرنا اجلاهلي ونضعه يف مرتبة فنية عالية، هناك حقيقة ال تغيب عنا أن ذلك الشعر مل يكن                    
يعرب عن وجدان الشاعر ذاته فحسب، وإمنا كان يعرب عن وجدان القبيلة، وبالتايل وجدان األمة العربية                

ب عصره، وحني بدأ    وهلذا خلد، ومع ذلك فشاعرنا له جانبه الذايت وهو يف ذلك مل يتخلف عن رك               
ينظم الشعر كانت هناك مدارس قد سبقت إىل الشعر احلديث الذي اتصل بالغرب وبالثقافة الغربية،                

وظهرت مع مدرسة الديوان عند العقاد      ...  وكان الشعراء الرومانسيون هم الذين يقودون هذه املوجة       
مجه يف السياق العريب ونقول     وشكري واملازين إرهاصات هذا املذهب الرومانسي الذي نستطيع أن نتر         

 .إنه املذهب الوجداين الذي يعرب فيه الشاعر عن وجدانه وذاته
فهو مل يغب عن      حني نقرأ شعره الوجداين حنس بأنه كان على صلة ؤالء الشعراء وبأشعارهم،           

عصره ومل يتخلف عن ركب األدب يف طلعاته املتقدمة، ويف الوقت نفسه هو حافظ لنا على قيمنا                   
سالمية وعلى املعاين اإلسالمية اليت تتجدد عنده يف كل موضوع يطرقه فهو إذن إذا وافضنا لن                  اإل

وأنا مضطر ألن أختصر الكلمة، وأن أكتفي ذه اإلملامة السريعة وأكرر حتييت            ...  نستطيع أن نوفيه حقه   
 .اإلسالملشاعرنا العظيم، وأكرر تكرمينا له تكرمياً خالداً يتجدد دائماً وأحييه بتحية 

إذا مسح الوقت نقول بعض قصائد احملتفى به، نسيت أن أقول إنين كنت مع سعادة الفريق حيىي                  
حسني عرب ومحلين أمانة أن       املعلمي قبل أن آيت أمس، فأعطاين قصيدة كان قد قاهلا يف شاعرنا العظيم            

 .أبلغكم وأبلغ الشاعر العظيم حتياته وتكرميه معنا هلذا الشاعر العظيم
 . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوال



 :وخنتتم هذه الكلمات املباركة بقصيدة لشاعرنا العراقي الكبري الدكتور زاهد زهدي
 

  ))فتى الشعراء(( 
/٢١/٥ثنني  االكتبها مبناسبة االحتفال الذي أقيم يف قصر الشيخ عبد املقصود خوجة مساء               "
 الكبري األستاذ حسني عرب مبناسبة تقليده وسام        حتفاء مبعايل الشاعر  ا،  ٢٢/٩/١٩٩٧ املوافق   ١٤١٨

 . هذا وقد خص الشاعر ملحق املدينة بقصيدته،"امللك عبد العزيز
 

ــا  ــت خطاه ــا وهفَ ــيـك زمـامه إل
. 

ــى  ــبـٍة تـناه ـــعض موه أعـــرين ب
. 

ــناهـا  يف س ــرح ــي مت ــاالً وهـ مجـ
. 

ــوايف   ــب القـ  ًــة ــبين ومـض وهـ
. 

ــذاها  ــواحاً ش ــاِس فـ ـــن األنـف  .           م

ــاً    ــناك نبض ــا أغ ــِرمين، ومـ وأكـ
. 

ـَه ليعــبـق يف فضــاهـا    .           فـتــنفح

ــيدي    ــى قص ــر عـل ــرها أن مت ومـ
. 

ــتغاها  ـــن ابـ ــى مل ــت املبتغـ فأنـ
. 

ــا   ــر املع ــيدي إىل ِبـك ــذْ بـ ينوخـ
. 

ــا ــه ظماه ــئـني بـ  .                    نفـــوس الـظام

ــروي   ـــايف ت ــبـع الص ــت املن وأنـ
. 

ــا  ـــك مث تـاه ــولَ يف ريـاِض تـج
. 

ـــين أن أقـــولَ فـــإنَّ فكـــري  أع
. 

ـــفاهـا   ــبك الش ــابق أن خيـاط يس
. 

ــِتن ا  ــد فُ ــواًوقـ ــانُ وراح زهـ للس
. 

ــراهـا  ــا اعت ــها ممـ ــارج بـعض  .           خمـ

فـــال عـجــب إذا الكلمــات ألغــت 
. 

*  *  *  *  *  * 

ــا  ــو لظاهـ ــرةً يذك ـــعري مجـ بش
. 

  ــدح ــنـك تق ــروٍح م ــدين بـ وأِجنـ
. 

ــراهـا   ـــريي ال يـ ــدها وغ  .           أكـاب

تـــأجج فـــي احلشــا لــذعاً خفــيـاً 
. 

ــاً  ــرها آه ــثُ حـ ــا... وأنـف فآهـ            . 

ــقـى  ــٍد وأش ــى بـع ــيها عـل أُعاـن
. 

ــا  ــروٍه دهاهـ ــبت مبك ــد نـك وقـ
. 

ــي    ــدي وأهـل ــز أن أرى بـل عـزي
. 

ــتالهـا  ــر اب ـــِل بالش ــيم األص لـئ
. 

م يف مصــــائرها دعــــيحتــــكَّ 
. 

ــطفاها  ــي اص ــراِت للبغ ـــن النـك  .           م

ــاً   ــنـائعه لصوص ـــن ص ـــلَّطَ م وس
. 

ــاها  ـــن رض ــٍث ال ع ــي عـاب بـكف
. 

ــا   ــدر رمـاه ــى قَـ ـــالدي واألس ب
. 

ــا   ــن أتاه ــئِة م ــرتكب اخلـطي ومـ
. 

ــيومـــا أمث  ــى مـــا تالق ـــت لتلق
. 

وبـالــثاراِت يـهــتف شـــاطئاها  
. 

ــاٍغ  ــيظُ ط ــٍة والـغ ــوم بـدجل يـع
. 



ـــفِّتاها   ــتـراحت ض ــريقاً واس غـ
. 

         هلـكانـت قـد طوت فـلـو عـقلـت
. 

ــت ــرف مـن ــري الطَّ ــاكس هك ِحماهـ
. 

فــيهـا حــزينبـــالدي، كـــلُّ مــا  
. 

ــرتقاهـاــــمـنابـــر كــن دوم اً م
. 

ـاـراِء فــيهـبـــالدي، لــيس للشــع 
. 

ــراها  ــر يف ثَ ـــهم مقابـ ــيـس ل فل
. 

ــنايـا   ــربتهـا امل ــت بغ ــإن حكم فـ
. 

مـاليـــني بـمقـــربٍة ســواهـا  
. 

ــلوا   ــف(س ــيس) جن ــراق ول ــيهاالع  ف
. 

بتـــربتهـا، ولكــــن يف ســــماها
. 

ــات    ــدوا رف ـــن جت ــراٍت(فل )أىب ف
. 

ــراهـا   ــى س ــوم علـ وآالف تـح
. 

ــيها  ـــوقـاً إل ــه ش ـُ ــوم روح تحـ
. 

*  *  *  *  *  * 

ــواهـا  ــنـم ه ــبهـا فأغ ــالدك ح ب
. 

د وهبــتـك كــرتاًفــىت الشــعـراِء قــ 
. 

ــباها  ــك واجـت ــري ربـ ــنوف اخل ص
. 

ــباها   ــٍد ح ــعديـك يف بـل ــا س ويـ
. 

ــا  ــهـا تـقاه ــنـاس حيمل ـــج ال حت
. 

ــيه   ــتـاً إلـ ـــهـا بي ــام بأرض أقـ
. 

ــ  ه ــنـه ــتلهمـت م ــه فاس داهـالـ                . 

ـــ   ــرمها ب ــد(وأك ــى) أمح أوح ــوم ي
. 

ــا  ــوراً عطاهـ ــِر موف ــل الفكـ ألهـ
. 

ــراهـا  ــداً ت ــا أبـ ــرام أهـلُهـ كـ
. 

ــا  ــدراً وجاهـ ــتهـم ق يم ــنـح ومت
. 

ــنهـمتضـــم لصـــدرها األ  حــياء م
. 

تضــمـك يــا ابــن ِجلــدِتها يــداهـا
. 

ــيهـاتســامى ال  شــعـر ممـلكـــةً إل
. 

وحــــىت اآلن مل تــــربح فــــتاها
. 

ــيها  زهـــت حــني اصــطفتك فــىت إل
.  

*  *  *  *  *  * 

ــا   ــر تاله ـــترها فـج ــزق س ومـ
. 

فـــىت الشــعراء مـــا كــرت لـــياٍل 
. 

وأجــــيالٌ تـعاقَـــب يف مــــداها
. 

ـــنياً   ــا س ـــين ـ ــبِت الس وأعـق
. 

 .           علــى طــوِل املـــدى حــياً صـــداها

ــوايف  ـــن القـ ــدات م ــلّ اخلال تـظ
. 

ــداها  ــدو س ــبدر أن يـغ ــو ال ويـهف
. 

ــتها صـــفاًء  تـضــاهي الشــمس حلم
. 

ــا  ــيات ذُراهــ ــٍة عـل بـــأومس
. 

 مــن صـدور األهـل فخراً       شـح تـو 
. 

ــواها  ــدت لـ ــِه عق ـــاماً بـأمس وس
. 

ــنهـا   ــحت ع شإذا و ــب ـــال عج ف
. 

ــز(إىل  ــبد العزيـ ــى) عـ إذا تبـاهـ
. 

ــابا   ــِه انتس ــب حـامل ـــام حس وس
. 

 



 كلمة الدكتور حممود زيين (( 
  ))ى مبكة املكرمةاألستاذ جبامعة أم القر

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني                -
 .سيدنا ونبينا حممد وعلى آله الطيبني وعلى صحابته الغر امليامني

 

شاعرنا إنه ملا يسرين أن أكون مشاركاً يف تكرمي         :  أيها اإلخوة سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته      
وأديبنا معايل األستاذ حسني عرب يف إثنينية األديب األستاذ عبد املقصود خوجة، وامسحوا يل قبل أن                 
أحتدث عن شعر هذا الشاعر، أود أن أقف هنيهة عند حياته ونشأته اليت لو أطلنا الوقوف عندها بقراءة                  

مرة، بفضل اهللا ومنه، هذا الشاعر حسني بن      متأنية لعرفنا الشيء الكثري املستتر يف ثنايا حياا األدبية العا         
ربه عرب، ابن من أبناء مكة البارين من اهللا عليه بالنشأة الكرمية يف رحاب مكة                 علي بن حسن بن عبد    

املكرمة، وهو عريب األرومة من بيت علم وخلق وأدب، جده حسن عرب كان من أئمة وخطباء                   
 وهو رضيع فقده لوالدته خرياً كثرياً ونبوغاً يف          خلفه اهللا أاملسجد احلرام، وحسبه ذلك من فضل،        

األدب والشعر، فتفتقت شاعريته منذ الصغر يف التحضريية قبل االبتدائية الفالحية، وأصبح شاعراً               
مبدعاً آنذاك يف املعهد العلمي السعودي، وقد أنشأ هذا املعهد الذي له فضل كثري بعد اهللا على كثري                   

 .لماء واملفكرين ذا البلد الكرميمن األدباء والشعراء والع
 

الشعر، وهذا  وقد تتلمذ شاعرنا على شيوخ األدب يف مكة املكرمة ولكنه بز شيوخه يف عامل                 
 العربية بال جدال بل هو يف نظرنا فذ         الذي حنتفل به مع صاحب االثنينية حفظهم اهللا هو من كبار شعراء           

ر حرفة وصناعة، بل وهب الشعر واألدب ونابغة         يف الشاعرية يف عصرنا احلاضر، مل يتخذ من الشع         
ومواهبه يف إنشاء الشعر دون إفراط يف الثناء عليه، كيف            تدرك يف شعره مدى قدراته العجيبة وملكاته      

 :ال وهو الذي يقول
ســـرفاً وال يدنـــون مـــنه كفافـــا

. 

يــتالحق الشــعراء فـــي آثــاره 
. 

 

 .وهو شاعر متمكن أمكن على حد تعبري املناطقة
ــحر  ــعر ســ ــعر فالشــ بالشــ

. 

ـــىن     ــو تغـ ــاعر لـ ــن شـ مـ
. 

ــرب   ــاب تــ ــا انسـ ــأن مـ كـ
. 

ــاين  ــنه املعــ ــاب مـــ تنســ
. 

ـ   ــي عســـ ــره وهــ رألمـــ
. 

ــوايف  ــتجيب القـــــ وتســــ
. 



نته، وليس غريباً أن    اوواضح أن لثقافته العربية واإلسالمية الواسعة أكرب األثر يف أصالة شعره ومت           
ة وفقهية وعلمية   يسميه بعض النقاد الشاعر األديب، والفقيه العامل، فثقافته ال حصر هلا ما بني تارخيي              

وأدبية وفنية وسياسية، وهذا ما جعل لشعره مذاقاً خاصاً ونكهة أدبية رائعة، هذا الشاعر كان قد أشاد                 
 .بشاعريته الشاعر الراحل محزة شحاتة رمحه اهللا

حسني عرب من األعالم البارزين بل هو رمز من رموز الثقافة والفكر واألدب القالئل يف عصرنا                
ر إىل ذلك معايل األستاذ الدكتور حممد عبده مياين حفظه اهللا، وله شهرة واسعة يف عامل                احلاضر كما أشا  

األدب يف عصرنا احلديث على مدار سبعة عقود تربع على عرش الشعر، شاعراً متميزاً مبدعاً مفكراً                 
د هللا، ودليل ذلك    عاشقاً للكلمة الطيبة حمباً هلا متمكناً من لغة الضاد والبيان حىت يف عقده الثامن واحلم              

 :رائعته اليت كرم ا األدباء يف اجلنادرية
فســـما شـــادياً وأبـــدع حلــــنا

. 

طائـــر املهـــرجان بالشـــعر غـــىن 
. 

 

 السعوديني،  لألدباءلقد كرم يف العرب نفسه فكرم قومه حملياً وعاملياً، كُرم يف املؤمتر األول              
الثالثة، ويكاد يكون هذا الشاعر فريد      يف مسقط رأسه، ويف االثنينية املباركة ثالث مرات، هذه املرة           

يف تكرمي، مل ينله قرناؤه، واالثنينية كما أراد هلا األستاذ عبد املقصود خوجة االبن البار بأبيه األديب                  
والثقافة    ومصدراً ثراً لألدب واألدباء    الشهري حممد سعيد عبد املقصود خوجة غدت معلماً حضارياً         

 .والفكر يف عاملنا العريب، واحتلت مكاناً مل ينله املؤمتر األول لألدباء السعوديني
وتزامن هذا التكرمي حملياً مع التكرمي العاملي فمنحته مصر أعظم وسام عندها وهو وسام النيل يف                

ام املنصرم يف اجلنادرية هلذا الشاعر الفذ، شاعر الوطن         العلوم والفنون، أما التكرمي العاملي فكان يف الع       
والكيان، فاستحق وسام امللك عبد العزيز، مؤسس الكيان، وهو الوسام الذي مل مينح إال إىل املتميزين                 
واملبدعني والفائقني، كرم يف ندوة النخيل بالرياض، وكرمته جامعته اليت كان مستشاراً فيها، بل كان                

امعتها وهو الذي سعى ضمن من سعى إىل تأسيس جامعة أم القرى، ووفت اجلامعة               عضواً يف جملس ج   
يف العام املاضي بواجبها حنوه وكرمته، وكذلك كرمه األدباء والشعراء مبكة، واحتفل نادي الوحدة يف               

ور مكة املكرمة بتكرميه وهو الذي أعطى هلذا النادي الشيء الكثري من جهده ووفائه، ووىف معايل الدكت               
حممد عبده مياين ابن مكة البار مع رفاقه أبناء مكة الربرة فكرموه قبل أن يقفل العام اهلجري املنصرم                   
مودعاً، وكان قد كرمه يف الرياض األستاذ حممد بن سعد بن حسني يف ندوة النخيل، واليوم نشهد هذه                  

 يكرم هذا الشاعر العبقري     التظاهرة وهذا التكرمي الكرمي من األستاذ عبد املقصود خوجة، وكيف ال           
ضخماً   حسني عرب هذا التكرمي النادر يف حمافل األدباء والشعراء وقد قدم للشعر والشعراء ديواناً               

أربت أبياته على أربعة آالف، يف بيان شعري رائع وفكر أصيل وأدب جم، وقد أفىن شبابه يف التغين                   



ذا الديوان العبقرية الشعرية اليت رسم ا       ـ يف ه  رـبقيمنا وأصالتنا وثوابتنا ووطننا ومقدساتنا، وسط     
 .معامل هذا البلد وآثاره ورسالته ومثله وحضارته وريادته

ولئن شغل احملتفى به الباحثني والنقاد بشعره خاصة وبأدبه عامة فقد شغلت به قبل ثالثني حوالً                 
يف بريطانيا حاولت يف خطتها أن      وبأقرانه من شعراء هذا البلد الكرمي حماوالً تقدمي أطروحة للدكتوراه           

أؤرخ وأقدم دراسة نقدية أعرف ا عن شعر وإبداعات أدبائنا يف هذا البلد الكرمي يف فترة معينة حمددة                  
بيد أنه حيل بيين وبني ما متنيت، ورمبا كانت العقبة الكربى اليت واجهتين آنذاك أن املادة مل تكن                     

وانه الكامل وأعماله الشعرية إال قبل ثالثة عشر عاماً، ولئن          متيسرة وحىت من شاعرنا الذي مل خيرج دي       
مل يتيسر يل يف رساليت للدكتوراه فإن أدب هذا العامل مع معاصريه له بريق خاص أستمر يف جذب                     
اهتمامات النقاد ومؤرخي األدب، فشغلوا أنفسهم به، وعنيت به يف ما ناقشت قبل سنتني أو تزيد                  

القرى بكلية اللغة العربية عن االجتاه اإلبتداعي يف الشعر السعودي املعاصر           رسالة علمية يف جامعة أم      
للباحث حممد حبييب، وكان احملتفى به العرب قد شغل حيزاً كبرياً يف تلك الرسالة يف األدب والنقد من                  

ن وال تستطيع هذه الدقائق أ    .  جامعة أم القرى، وعين به عدد غري قليل من الباحثني يف رسائل علمية             
تبلغ الغاية يف هذه األمسية لترسم صورة كاملة عن شاعرية األديب والفيلسوف الفقيه واملفكر حسني               
عرب، فجوانب إبداعاته متعددة مضيئة يف شاعريته وأدبه وإن مل أدرك هذه الغاية فيكفي أن أبني أنه                  

ات متعمقة متأنية،   حلَّق يف عامل الشعر وأجاد، فيما درست على عجل ديوانه الذي حيتاج إىل دراس               
ه ووشاه وجعله   ووقفت عند جانب أدركت من خالل قراءايت لشعره أنه صبغ ِشعره ولونه به وحالّ              

رمز الدائرة الذي تشع منه إبداعاته يف مجيع ااالت واالجتاهات حىت ليخيل ملن يقرأ شعره أنه ذو                   
جتاهاً ال ثاين له، أبدع فيه شعره        اجتاهات متعددة وليس ذلك كذلك، ولكنه اختار مذهباً واحداً وا          

االجتاه اإلسالمي، ولست مع من ذهب يف جعل شعر األستاذ حسني عرب يدور حول                  والتزم به وهو  
وإميانه العميق باالجتاه     القومية، فمفهوم القومية لدى شاعرنا إمنا هو ينطلق من إحساسه الوجداين            

 :اإلسالمي، انظروا إىل قوله
 

ــنفحات ــية ال ــدة قدس ــاحوح  واألوض
. 

ــرمق   ـــاد تـ ـــعوب الض ــإذا ش فـ
. 

ـــالح  ــدى وص ــى ه ــيـاا جمـل وب
. 

ــدا اِحلجــا  ــتـقوى ودي نرباســـها ال
. 

 

فليس هو الشعر القومي باملفهوم الذي كانت توحيه القومية آنذاك يف وقتها فيقول مدافعاً عن                
 :سوريا

ــها م   ــداد وبأس ــى الس ــرفجمل تج
. 

ــيبها     ــاد وِش ــرموا اجله ــباا ض ش
. 

ـــف   ــد يوس ــجلها ااه ــراء س غ
. 

ــحيفة    ــداء ص ــن الف ــلون م يف ميس
. 



وكذلك شعره عن العدوان الثالثي على مصر يتضح فيه االجتاه اإلسالمي، وال وجود للقومية               
 :فيه

ــد  ــد العــدي ــد بع ــادى العدي وـ
. 

ــادي   ــاء األع ــن دم ــت األرض م غص
. 

ــيد  ــاد الــعت ــنادون للــجه يـت
. 

ــيب وا  ــرج الِش ــوعاًخـ ــباب مج لش
. 

 

 .وإمنا هي أُخوة إسالمية حمضة. فالعروبة عنده ليست قومية
ــف   ــب مدن ــروعة وقـل ــس مـ نف

. 

شــعب العــروبة يــوم جلجــل خطــبها 
. 

ــيف  ـــريح الن ــق الص ــوده احلـ ويق
. 

ــىن    ــنازع وامل ــوحـده امل ـــن ت وط
. 

ــم ــنـدف يس ــزار وخ ــتده نـ و مبح
. 

ــيـه كـــل حمســـب  ــة ف ــأىب املذل ي
. 

ويســــود باإلميـــان ال يـــتـخوف
. 

ــتقوى ويصــدع بالنـه  ــتال بال ىـــخي
. 

 

ويظهر القاموس اإلسالمي يف شعره أينما اجتهت يف هذا الديوان، يتحدث عن أصحاب الثورات              
 :السابقة يقول

ــون ــن يك ــرىل ــا يـفت ــد إفـك ا 
. 

ــنـا    ــد ب ــاعون للمـج ــا الس أيهـ
. 

ــرا   ــوا املنك ــي وجاف ــركوا البغ وات
. 

ــا    ـــن إمثـه ــكم م ــرروا أنفس حـ
. 

ــرى   ــنا الـقهق ـــن رجـع ــإذا حن ف
. 

ــونا الن  ــد رج ــن ثـــوراتكمصــق ر م
. 

ــرا  ــنا الوطـ ــداء مـ ــغ األعـ بـل
. 

ــا    ــيزى ـ ـــمة ض ـــمتنا قس قس
. 

 

 :وميتلئ ديوانه حباً بفلسطني، باملسجد األقصى أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني
ــربى   ــىت ان ــى ح ــؤادكم بك ــن ف م

. 

 يـــا فلســـطني ســــالماً وأســـى
. 

ــرا    ــيها النـظ ــع عل ــب الدم حج
. 

مـــن عــيون أصــبحت دامعــة    
. 

ــرى    ــواريها الثـ ــو يـ ــىت لـ ح
. 

ــك    ــة ب ــزل خفاق ــوب مل ت ــن قل ،م
. 

ــزرع وي  ــبت ال ــرا ين ــى الثم ـرع
. 

ــيا  ــياك احل ــدس ح ــيـع الق ــا رب ي
. 

 

  :ويقول عن باكيات القدس
ــد  ــق األوحـ ـــارعة للخـالـ ضـ

. 

ــه  ــنـارات بـآفاقـ ــي املـ تبكــ
. 

أو كصــالح الــدين مــن مــنجد   
. 

ألــيس كالفــاروق مـــن مــنقد    
. 

ــد    ــة مستأس ــي نفخـ ــر فـ كاهل
. 

ـــه  ــرائيل يف أرضـ ــبث إسـ تـعـ
. 

 



 :أدب القرآن الكرمي ونظرته لليهود والصهاينةوينظر الشاعر نظرة تستوحي فكرها من 
ــنفس مــن فضــل ومــن أدب جمــرد ال

.                                         

. 

مـا كــان صـهيون إال فاتكـاً شرساً          
. 

ــب  ــتوكة احلـج ــة مه ــه أَمـ وأُمـ
. 

ان نســـبتهأبـوه فــي شـيعة الشـيط     
. 

علـيه كفـاه مـن نصـب ومـن نصب          
. 

وديـــنه كـــل ديــنار قــد اجــتمعت 
. 

 .           خــوفا علــيه مــن اإلفــالت واهلـــرب

ــاً  ــثمه آنـ ــل يـل ــرمقـهيـظ  ويـ
. 

ــر أب ــد اختصــت بش ــاملـني ق  .           يف الع

ــة   ــــر طائف ــنـوه ش ــؤالء ب وهـ
. 

 

ني الذين تآمر عليهم اليهود فطردوهم من طرابلس        يويبكي مبرارة املسلم على إخوانه الفلسطين     
 :لبنان وشردوهم يقول

ـــم عـــني وال عـــزى مبـــأمتكم ف
. 

كــم ختــرجون ومــا بكــت خلــروجكم 
. 

ــتـكلم ـــريكم ي ــون وغـ  .           وحتـارب

كـم تصـمدون ولـيس يصـمد غريكم 
. 

 .           وكـــأن مـــن يدعــى أصــم وأبكــم

ــاب صــراخكم  ــم تصــرخون وال جي ك
. 

ــم دم  ــراق هل ــيـكم ال يـ ــنو أب وبـ
. 

كـــم تقــتلون وكــم تــراق دمــاؤكم 
. 

 

 أخرى أحب أن أنبه إليها بأن هذا الشاعر الكرمي مل يكن شاعراً رومانسياً، بل كان ذا                  وناحية
اجتاه وجداين خالص مرتبط باجتاه إسالمي، فليس صحيحاً ما ذهب إليه كثري من الباحثني من أن طبيعة                 

مر الذي  العصر نفسه وما اتسم به من قلق واضطراب نظراً لتحكم املادة يف سلوك الناس وتصرفام األ               
خاصة ثابتة ثبوت   "  العرب"أدى إىل تزعزع الكثري من القيم واملثل العليا، فإن القيم واملثل عند شاعرنا              

اجلبال الرواسي مبشيئة اهللا، فلم يفقد االتصال االجتماعي بني أبناء اتمع الواحد كما يزعم هؤالء                 
ند بعض الباحثني من تزعزع الكثري من       الباحثون، وال نستطيع أن نفهم هذه التناقضات يف األحكام ع         

القيم واملثل عند شاعرنا، وإم يسعون إىل حتقيق املثل العليا والقيم السامية بالتعمق يف هذا االجتاه                  
الرومانسي، فهذا تناقض واضح يف األحكام، وليس صحيحاً كذلك ما يقال عن شاعرنا من أنه أخذ                 

وأؤكد بأن شاعرنا ذو اجتاه إسالمي وذو       ...  ب الرومانسي يعاجل مشاكل هكذا، وذا أكتفي عن اجلان      
اجتاه وجداين إنساين حمض ال عالقة له بالرومانسية وبالتمرد على القيم كما يزعم غري قليل من                    

 .الباحثني، واهللا أسأل له مزيداً من العطاء ومزيداً من الصحة وأن يكرم دائماً وأبداً
 .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

يا معايل األستاذ الكل اآلن يتوق إىل        ...  حنن يف انتظار األسئلة اليت تصلنا ملعايل ضيفنا          -
 : االستماع إىل معاليكم



  ))كلمة احملتفى به معايل الشيخ حسني علي عرب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله                    -

بدون تواضع أقول هلذا احلفل إنين خجلٌ خجالً شديداً مما أضفي علي من ثناء أعتقد               ...  وصحبه أمجعني 
إخوان من مصر مثل الدكتور       أنه صادر عن عاطفة، وعن حسن ظن، ويسرين أن يشارك يف هذا احلفل            

شوقي رياض أمحد، ومن العراق الدكتور زاهد حممد زهدي، والدكتور حممد عبده والدكتور حممود                
 ويسرين أن يكون بيننا يف هذه الليلة األستاذ الكبري الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، واألستاذ                 زيين،

الدكتور عبد العزيز شرف، وسبق يل اللقاء ما ومها ممن ال جيهل مكانتهما شاركا باحلضور واستمتعنا                
 :الشاعرببعض كلمات طيبة اليت أعتقد جازماً أا كثرية علي ولكن ماذا أفعل يقول 

ــيد    ــا يص ــراش م ــدري خ ــا ي فم
. 

تكاثــرت الظــباء علــى خــراش 
. 

 

أنا ما أستطيع اآلن أن أرد على كل واحد منهم، وكل واحد منهم هو من هو مكانة وعلماً                    
وشرفاً ونبوغاً، ولكن أحسن اعتذار أقدمه بني يديهم وأشكر األساتذة احلاضرين الذين شاركونا هذا               

 .اع حبضورهم ومشاركتهم، والعجز يف هذه احلالة أصدق من االدعاء باإلجابة على ما قيلاالجتم
 ،،،وشكراً جزيالً

 

  ))األسئلة املوجهة إىل معايل الضيف الكريم وإجاباته عليها(( 
شكراً لكم يا معايل األستاذ الشاعر واألسئلة اليت وردتنا من اجلمهور الكرمي احلاضرين،               -

ما هو أطرف موقف مر     :  من املهندس احملامي هاين إبراهيم زهران يقول ملعاليكم       السؤال األول   
 .عليكم عندما كنتم أول وزير للحج واألوقاف وما هو أصعب موقف أيضاً

أصعب موقف جوت به يف وزارة احلج واألوقاف أن الوزارة شكلت يف شوال وقد كانت نية                 
وة اليت تأيت من مصر، ملا حصل من مصر من ادعاء وإام            مبيتة عند جاللة امللك سعود بعدم قبول الكس       

وأكاذيب من بعض األشخاص، كلفت بإجناز الكسوة يف هذه املدة، وهي مدة شهر، األمر غري مستحيل                
جداً، املادة موجودة األشخاص موجودون للعمل لكن الزمن له أثر، ال ميكن بأي حال من األحوال أن                 

كسى ا الكعبة، وحاولت االستعانة جباللة امللك فيصل رمحة اهللا عليه           توجد كسوة يف شهر زمان، كي ت      
ال :  يف أن يؤجل هذا املوضوع، أو توضع الكسوة بدون وضع اسم أحد الزعماء عليها، فقال يل                  

تدخلين يف مشاكلك، اضطررنا إىل إجياد الكسوة، كيف؟ سبق أن حصل خالف بني امللك عبد العزيز                 
مل وبعد احلج أمر امللك عبد العزيز بصنع الكسوة يف مكة، وذهب أحد                أيام احمل  ٤٣ومصر عام   



األساتذة وجلب العمال لصناعة الكسوة، وكان يف الوقت متسع، من أول السنة وأصبحت تصنع يف                
مكة ولكن بعد عودة العالقات السياسية مع مصر استمر وصوهلا من مصر، وكانت مع األسف كسوة                

، "القصب"، ولوا باهت وحىت الكتابة عليها بالنحاس وليست بالذهب           شوهاء وتتفتق من أدىن ملسة    
وجدنا كسوتني حاضرتني من ذلك التاريخ لكنها مر عليها الزمن وأصبحت يف حجم ورقة السجارة                

 بالذهب  فقد طليناها وركبناها أما املقصبات    ال تتحمل، لكن هذا ما ميكن عمله، فأخذناها          …  
ن رفعناها باعتبار الكعبة حمرمة يف ذلك الوقت ولئال تلمسها يد           ـدد، ولك ـد احمل ـ يف املوع  وركباا

إنسان، وبعد احلج أرسلت أحد األصدقاء إىل باكستان واهلند ليتقاول على عمل كسوتني، شرط أن                
تصلنا يف ظرف شهر واحد وا أربعة واجهات للكعبة، فذهب الشخص وهو الشيخ عبد اهللا كعكي                 

ربين من اهلند أن املطلوب حرير من اليابان، فأجبته اذهب إىل اليابان وآم باحلرير،              رمحة اهللا عليه، وأخ   
فذهب وجاءهم باحلرير وعمل اتفاق معهم أنه بعد شهر تصلنا واجهة من الكسوة، وبالفعل أتت بعد                 
شهر واجهة من الكسوة يف آخر حمرم وأول صفر فلبسناها وكنا قد عملنا املقصبات يف هذا التاريخ                  
واستطعنا يف هذه املدة املوجزة أن نصنع كسوة حقيقية شريفة، ال يتغري لوا وال يتشقق أوصاهلا وها                  

املوقف كان صعباً ولكن أعاننا اهللا عليه واحلمد هللا          ...  أنتم تروا اآلن مثلما يركبوا مثلما يرتعوا      
 .رب العاملني

راً العديد من األدباء والشعراء      فقد عاملنا العريب مؤخ   :  األستاذ علي املنقري يقول     -
سيؤثر ذلك على الساحة األدبية     .  واملفكرين املتميزين مثل اجلواهري وغريه رمحهم اهللا، فهل        

 والفكرية العربية؟
هو ما يف شك أن العامل العريب أصيب بنكبات، اليت تسمى انقالبات، أو ثورات، هذه النكبات                 

لعراق أو يف سوريا أو يف ليبيا أو يف السودان من وجود نوابغ             حرمت العامل العريب سواء يف مصر أو يف ا        
يف الطب واألدب واملوسيقى ويف أي شيء آخر، نضرب مثالً األزهر، كان جامعة علمية لعلوم القرآن                
واللغة العربية والنحو والصرف والبالغة واحلديث وكل ما يتعلق ذا ومع األسف أضافوا إليه كلية                

، وكلية طب، ليكون جامعة علمانية، واألزهر منذ حممود شلتوت ومن سبقه مل              تربية، وكلية هندسة  
يربز لنا عاملاً من هذا النوع مثل الشيخ اخلضر حسني ومثل الشيخ شلتوت، والشيخ أبو زهرة                    

 وا، عبد الوهاب والسنباطي،   ـن توف ـ املوهوبي مجيع املوسيقيني ،  كذلك ما وجدنا موسيقيني   وآخرين،  
 انتهوا ومل خيلف غريهم، كذلك احلال يف سوريا، كذلك          -افظ، واملوجي وبليغ محدي     وعبد احلليم ح  

احلال يف العراق، يف ليبيا، يف السودان، يف كل مكان، أصيبت البالد العربية بنكبات لو أصيبت ا أي                  
 صربها  أمة المنحت من الوجود، ولكن اهللا قدر هلذه األمة أن تعاين وأن تكابد وإن شاء اهللا سيكون يف                 



فرج قريب بأن يسترشد الضالون ويهتدي املهتدون إىل ما فيه خري األمة العربية واإلسالمية وصالحها                
 .إن شاء اهللا، وشكراً

لكم ملحمة شعرية عن اجلوالن فنرجو أن تعرفونا        :  األستاذ حممد منصور الشامي يقول      -
 .عن هذه امللحمة

ياا الدكتور حممود زيين، وامللحمة هذه كانت عن        امللحمة موجودة يف الديوان، وقد قرأ بعض أب       
 وكان أحد األصدقاء السوريني معي فأخذين       ٦٧جتربة شخصية فقد سافرت إىل لبنان مث إىل سوريا قبل           

 متر، وكانت هناك قالع موجودة من أيام شكري القوتلي          ٢٥٠٠إىل اجلوالن فوجدت هضبة مرتفعة      
قنابل، ومدفع القلعة تدور ماسورته بدوران كامل وله         مسك سقف القلعة متر مسلح كي يتحمل ال        

منظار، فأمسكت املاسورة واطلعت على املنظار ووجدت أن حيفا ويافا وتل أبيب ومطار بنقوريون                
حبيث أنه لو كانت أمريكا يف مكان إسرائيل ال تستطيع أن حتتل             ...  مثل علب الكربيت أمامنا     كلها

مهما قلت هي ازامات بال     ...  لكن مع األسف، ال أعرف    ...  اًاجلوالن ألنه ليس هناك طريق إطالق     
 .معركة، وخيانات وإن أنكروها، هذا قدر األمة ولكن إن شاء اهللا ربنا يهبنا ما أفسدوه إن شاء اهللا

التجربة  الدكتور حممد حمسن يقول هل يغلب على شعركم الفطرة واملوهبة اليت تكرس              -
از هذا التعبري، أو    ـراح إذا ج  ـل ومبضع اجل  ـإحكام العق   أم يغلب عليه    الشعورية احملضة، 

مبعىن آخر هل تغلب عليه الصنعة وتغلب احلنكة على دفء التجربة الشعرية وإىل أي االجتاهني                
 يكتب اخللود للقصيدة؟

املهم يف القصيدة أن تكون صادرة عن صدق نفسي وعاطفي من الشاعر، ال بأس أن تكون                  
 الشعر العريب   العريب حىت يف  أو واقعية أو شيئاً من هذا، كلها حبور يف الشعر           رومانسية أو كالسيكية    

 هذا، فاملطلوب من كل شاعر أن يعاجل كل فن من فنون الشعر بأسلوبه سواء رومانسياً                القدمي موجود 
 أن يكون كذلك فإنه     من هذا القبيل، إذا استطاع الشاعر      شيئاً   أو واقعياً أو حربياً أو عملياً أو      

 . يكوندي واجبه كأحسن مايؤ
الشعر كما يعرف اإلخوان الدكاترة كلهم موهبة قبل أن يكون صنعة، فالشاعر يولد شاعراً،               
منذ نعومة أظفاره وحيس حباجته للتغين بالشعر، أنا شخصياً كنت أسكن ِشعب عامر وفتحت عيين على                

 يف بيوم أو يف ليايل يف        سكان ِشعب عامر وهم من ثقيف وسليم وغريها، وكانوا يتعاطون الشعر           
الفرعي واحلدري وارور وااسي وكل هذه مسعتها بأنغامها وكتبتها وأنا مل أكن أستطيع الكتابة،                
وقرأت الشعر وأنا ال أحسن فهم معناه ولكن اجلرس الشعري واملوسيقى الشعرية كانت تدفعين إىل أن                



ت خمتلف األساليب يف ديواين سواء كان هذا صحيحاً         أرتبط ارتباطاً كامالً بالشعر وال أدعي أنين جاوز       
 .أو خطأ أتركه للنقاد

نظمتم أشعاراً عن فلسطني والقدس واحلرم القدسي       :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول      -
 وأبطال احلجارة، هل كان نظمكم هلذه األشعار من وحي زيارتكم لفلسطني أم بعيداً عنها؟

حىت أننا ذهبنا لبيت     كثرية،   عرف القدس وأرحيا وبيت حلم، وأماكن     م، أ ٦٧زرت فلسطني فعالً قبل     
 املسيح وهنا الصخرة املطهرة اليت ولد فيها،        حلم وكان فيه كنيسة، وذكر يل القس الذي ا أن هذا مولد           

ولكن حني خرجت وجدت منطقة جبلية ووجدا غرب القدس، ووجدا ال يطلع فيها النخل، وقلت               
ع مولد املسيح، قال إذاً ماذا؟ قلت القرآن يشري إىل أن السيدة مرمي انتبذت من               للقس ليس هذا موض   

 القدس، وبعدين وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلي             قأهلها مكاناً شرقياً، شر   
 واشريب وقري عيناً، هنا اجلو بارد والنخيل ما يطلع واألرض جبلية، قال يف رواية أن السيد املسيح                  
عليه السالم ولد يف أرحيا، قلت نعم هي أرحيا بالفعل، هناك مولد املسيح، ألا شرق القدس، مث فيها                   

 .خنيل
 :احملامي حممد الشنقيطي يقول -

ي عرب؟ ـن عل ـا اب ـر ي ـأتنظم حر الشع  
. 

ــن األدب  ــديك ع ــن رأي ل ــألتك ع س
. 

 الشعر له   ي ولكن يأىب قلمي أن يطاوعين ألنه يف رأي        حاولت أن أنظم الشعر احلر وشعر التفعيلة،      
مقاييس معروفة منذ العهد اجلاهلي، وهي القافية والوزن، هذه عرفها الشعراء قبل اخلليل الفراهيدي،               

... وهكذا...  اخلليل مل يوجد أوزاناً وإمنا مسى هذه األوزان، مساها الطويل، البسيط، اخلفيف، السريع             
 .ما طاوعتين يدي ألقول... ستطعت أن أنظم شعراً حراًلكن أنا شخصياً ما ا

أبيات من شعرك ترد    ...  أعقب على حضرتك يف هذا املوضوع     :  شوقي رياض أمحد  .  د  -
 ..على هذا

ــر   ــعر ح ــيـه ش ــر وف ـــري حـ غ
. 

ــعر    ــعر ش ــاحيب أيف الش ــال يل ص ق
. 

ـ  هن مــد وجــزر ذو حبـــور فــ
. 

ــن   ــعر ف ــا الش ـــال وإمن ــت ك قـل
. 

 ــر ــيه حجـ ـــتبد ويف قـوافـ مسـ
. 

ــيد     ــون ق ــه يقـول ــال يف وزن قـ
. 

ـــحر  ــيه سـ ــر ويف قـوافـ وأسـ
. 

ــاع     ــال وإيق ــه مج ــت يف وزنـ قل
. 

ــر ــاحة غــ ـــفهم الـفصـ وال يـ
. 

ــحى    ــة اهللا يف الفص ــعر آي ــا الش إمن
. 

ــر   ــالم وعـج ــن الك ــات م غمغم
. 

ــنـه الدعــ   ــذي ظ ــعراًوالـ يون ش
. 

 .هذه إجابة على السؤال



كان لكم دور هام ورأي سديد يف شأن العفو عن سجناء احلقوق اخلاصة، فما هو تعليق                -
 .السائل األستاذ خالد أسعد... معاليكم

املعتاد أن ترفع قوائم املساجني عندما كنا نعمل يف وزارة الداخلية مع امللك فيصل رمحة اهللا                  
 نعمل يف رمضان وعندنا كشوف شهرية للمساجني، فالسجن، كالدكان، أناس يدخلوا              عليه، كنا 

وأناس خيرجون، ومن الصعب حلظة العيد أن تكون إمكانية لكل سجني، فعندنا حوايل مخسني سجيناً،                
فنأخذ آخر اإلحصاءات ونعمل بياناً فيه اسم السجني وقضيته إىل أين انتهت وماذا حكم عليه وماذا                 

 مدة احلكم وماذا بقي منها وبالتايل يسهل معرفة من يستحقون العفو ليصدر العفو عنهم، اآلن                سبق من 
هناك طريقة قد تكون أسهل، بالنسبة للحق العام واحلق اخلاص، احلق اخلاص ما يف شك أنه حق لطرف                  

يه يف  آخر، فله احلق يف أن يطالب أو يسامح واحلكومة تستجيب لصاحب احلق يف حقه، إمنا هي تعف                 
 .حقها إمنا صاحب احلق ال ميكن مصادرة حقه

ال غبار على شاعريتكم الفذة ولكن هل       :  األستاذ سعيد اخلوتاين مراسل املسلمون يقول       -
 تأثرمت بالشعراء السابقني؟

بشعراء أمثال أمرئ   الشاعر عادة يكون تأثر مبن سبقه من الشعراء، وقائمة الشعر العريب مليئة              
 شعراء عظماء جداً مثل املتنيب وأبو فراس        ويف العصر العباسي الثاين كان هناك     ...  حلاضر وقتنا ا  القيس إىل 

 معينة من   اجتمع يف فترة    كثري، كل هذا الشعر   احلمداين، والبحتري وأبو متام وأبو نواس وآخرين         
ق، ما  الشعر اجلاهلي والشعر املنظوم سواء يف السابق أو الالح          رأتـشعراء عمالقة جداً، وقرأم وق    

يف شك أن فترة العصر العباسي الثاين أجنبت شعراء من أعظم الشعراء العرب سواء يف اجلاهلية أو يف                   
 .العصر األخري

استمعنا اآلن للمقابل العريب لكلمة رومانسي وهي        :   األستاذ حممد الشناوي يقول     -
 قدر على التحديد؟وجدانية كما مسعنا رأياً آخر ينفي هذه السمة، نأمل مساع رأيكم فأنتم األ

الرومانسية يف الصياغة والوجدان يف التعبري، يف املعىن، وذا ال يكون تناقض بني هذا وهذا،                 
الشريف الرضي كان أمري احلج العراقي سنوياً، فمرة حصل بينه وبني اخلليفة سوء تفاهم               :  نذكر مثالً 

 : سنة فأنشأ قصيدة يقول فيهافأرسل غريه ألمارة احلج، واشتاق الشريف الرضي للحج كما كان كل
أســائله مــىت أعـدو بسـكان مجعي        

. 

عــلــى بـــايب ركـــب احلـجــاز 
. 

ــي ــباه إال بـــدمعـ وال تـــكتـ
. 

وأوروبـا يل حـديث مـن سـكن اجلزء          
. 

ـــمعي  ــديار بس ــي أرى الــ فـلعل
. 

ــيين   ــديار بـع ــاتين أن أرى الــ فـ
. 



باعد عنها  "هذا الشعر يف غاية الرومانسية ويف غاية الوجدان ولكنه يف قصيدة أخرى يقول                
 .فأعطى كل موضوع حقه من التعبري ومن املعاين اليت يستحقها" وأنت مطوق

 يا معايل األستاذ األسئلة كثرية ورمبا تكون بعضها متشاة ولكن هنا سؤال يفرض نفسه               -
غدا ذكرى اليوم الوطين للمملكة فحبذا لو تعرفنا ...  طبعاً من ابنكم وحمدثكمخاصة وهو األخري

 .على موقف واحد لكم مع امللك عبد العزيز يرمحه اهللا
ال أرتقي    اً يعين، ـا كنت موظف  ـبصراحة يف عهد امللك عبد العزيز كنت طالباً يف املدرسة، فم          

بد العزيز فما كنت أحضر جمالس امللك عبد العزيز إال          س امللك ع  لملقابلة امللك عبد العزيز، وإن كان جم      
أنين قابلته مرة أو مرتني وسلمت عليه، امللك عبد العزيز، ال حيتاج إىل أن أتكلم عنه تكلم عنه من هم                    

إجياد هذه الدولة الواسعة الكبرية من اخلليج الفارسي إىل البحر            أعظم مين، وآثاره باقية حىت اآلن يف      
مال إىل اجلنوب، احنبكت كلها يف بوتقة واحدة سواء يف الوظائف، أو يف االستثمار، أو               األمحر، من الش  

 يف  ..يف اجلهاد وكل شيء، اآلن عندنا شعراء من جيزان ومن اجلوف وعندنا أدباء من كل مكان                  
 لكن إتاحة الفرصة لكل من يريد الظهور عليه أن يثابر، ولقد            ..الوقت السابق ما كان هؤالء موجودين     

أصبحنا حبمد اهللا يف موقف رمبا حنسد عليه، وإين أذكر قبل ثالثني عاماً، الذي يريد أن يعمل عملية                    
زائدة دودية أو لوزات يذهب إىل مصر، اآلن عندنا فريق من أطباء القلب يقوده الدكتور حسان رفه                  

عمليات ومنها إىل   انطلق من السعودية إىل اليمن فأجرى آالف العمليات وإىل السودان فأجرى آالف ال            
مصر واسكندرية، ومصر فيها من هم فيها وأجرى آالف العمليات، هذا ليس شيئاً قليالً، شيء كبري                 

وأصبح عندنا مستشفيات ومشايف وكل شيء، نسأل اهللا أن يهبنا شكر النعمة وأن يدميها علينا               ...  جداً
 . وأن يعم اجلميع خبريه وبركته إن شاء اهللا

 :ا أبيات تتحدث عن هذا البلد الكرميهن: شوقي رياض. د-
ــد   ــاء ورش ــى إبـ ــت عـل تـالق

. 

ــربى    ــة ك ــد وممـلك ــد واحـ بـل
. 

ــد   ــامن أس ــى مـك ــت عـل قـام
. 

مـن حـدود الشـآم حـىت ربـا جنران           
. 

ــتد   ــدى مم ــى امل ــاض عـل ذات مـ
. 

ــالد     ــيج ب ــر إىل اخلل ـــن البح وم
. 

ــبل وورد   ــل ش ــن ك ــواري م للض
. 

ــاد    ــي مه ــرجال فـه ــرت بال عـم
. 

ــتعدي ــتفه يف الـ ــدى وحـ إن تـعـ
. 

ــناالً    ــنهـا م ــدو م ــنال الـع ال يـ
. 

 

وشاعرنا العظيم كان يف كل     )  النشيد الوطين :  (حببتم أذكر نشيد الوطنية وهذا ختام طيب      وإذا أ 
 :األناشيد يكتسح، كل ما يعلنوا مسابقة يف أناشيد هو يأخذ اجلائزة

ــا   ــنا العـلم ــونا ورفـع ــد مس قـ
. 

ــما    ــو الس ــمس يف ج ــبني الش يف ج
. 



وبـــه نفــدي وـــدي األممــا   
. 

ــه    ــتهدي ب ـــالم نس ــنـا اإلس دين
. 

ــديار    ــى ال ــا أغـل ــعودية يـ الس
. 

ــان     ــبذل اإلحس ــان ون ــز باإلمي نعت
. 

ــ ــا أقـطارهــ ــد اهللا هلــ اوحــ
. 

أنـــت للـــدين وللدنــيا مــنار    
. 

ــل ــدن الفض ــدل ومع ــة الع ممـلك
. 

ــعار   ــى ش ــا أمس ــيت هل ــا الـب ومسـ
. 

ــا   ــى األدبـ ـــعلم وترع ــر ال تنثـ
. 

ضـــــة شـــاملــة كامـلـــة 
. 

ــربـا   ــي الع ــدين وحتم ــر ال تنـص
. 

وقـــــوى رادعــــة مــانعـــة 
. 

 .           عـلــى مــــدى الـــزمـــان

ــة اإلنســـــان  فــــي خــدمـ
. 

ــر   ــيـه النـاظ ــرنو إل ــد يـ وغـ
. 

حـاضـــر زاه ومــــاض زاهــــر 
. 

ــامر   ـــىن الس ــد وغ ــرد اـ غـ
. 

ــنا    ــنا ب ــا زل ــنا ومـ ــذا كـ هـك
. 

ــرق الفــــجــــروأشـــــ
. 

وابتــــســــم الـــدهــــر 
. 

 

  ))ختام احلفل(( 
شكراً للدكتور شوقي وشكراً لكم يا معايل الشاعر على تفضلكم باحلضور وشكراً لصحبكم              

 املقصود  اآلن يقوم سعادة األستاذ عبد    ..  الكرام وشكراً جلميع احلضور الذين شرفوا هذه األمسية        
ونود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة        ..  خوجة بتقدمي لوحة االثنينية ملعايل ضيفه الكبري      

 .مبشيئة اهللا هو سعادة الدكتور أنور ماجد عشقي األديب املعروف والدعوة عامة للجميع
 ضيفه حسني   قدم األستاذ عبد املقصود خوجة لوحة من الفنان خالد خضر هدية تذكارية ملعايل             

 .عرب
شكراً لكم يا معايل الشاعر وشكراً لألخوة احلضور وشكراً لكل من شرفنا وإىل أن نلتقي إن                 

أستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا      ...  شاء اهللا يف االثنينية القادمة والدكتور أنور ماجد عشقي        
 .وبركاته

* * * 







 احملتوى
- ١ .كلمة افتتاح احلفل من صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كلمة لفضيلة األستاذ عثمان الصاحل

- ٤ .كلمة لسعادة األستاذ أمني عبد اهللا قرقوري
- ٥ .قصيدة شعرية من فضيلة الشيخ ضياء الدين النقشبندي

- ٦ .للشاعر املبدع األستاذ أمحد سامل باعطبكلمة 
- ٧ .كلمة لسعادة الدكتور الشاعر زاهد زهدي

- ٨ .أسئلة موجهة للضيف الكرمي
- ٩ .إعالن من نادي مكة الثقايف

-١٠ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :ةإفتتح سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلم
احلمد هللا الذي بنعمِتِه تِتم الصاحلات، والصالةُ والسالم على نِبي اخلريات، سيدنا حممٍد وعلى               

 .آِلِه وصحِبِه الكرام
 :األحبةُ األفاضل

 .السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته
حب أمجلَ ترحيٍب   وأر.  أُرحب باِمسكُم مجيعاً بضيِفنا الكرمي، الدكتوِر اللواء أنور ماجد عشقي          

بأصحاِب الفضيلِة والسعادِة الشيِخ املربي الفاضل، عثمانَ بن ناصِر الصاحل، والشيِخ ضياِء الديِن                
 :ولسانُ حاِلِهم يقول. نقشبندي، والدكتوِر طالل ماجد عشقي

عـــند األديـــب قـــرابةُ األرحـــاِم
. 

  ــر ــرابةُ اآلداِب تقْصـ ــاوقَـ  دوِنهـ
. 

 

لالحتفاِء   فقد تكبدوا مشكورين مأجورين مشاق السفِر من الرياض، ليكَرمونا ذا اللقاءِ             
                 الكثريين يف جماالِت العطاِء الفكري الونَ تقديرني بالدكتوِر أنور عشقي، كواحٍد من أدباِئنا الذين

ملوضوِعي َألهم القضايا الشائكِة اليت تشغلُ الرأي العام، ويديل فيها ِبدلِوه، دون             والثقايف، والطرِح ا  
تردٍد أو وجل، بعد أن يعملَ فكره بعمٍق وحصافٍة تؤهالِنه لتأطِري مواضيعِه، والولوِج فيها واخلروِج منها                

ن طرٍح مِفيد، ورؤيٍة ثاقبٍة لطبيعِة القضايا       بنفٍَس واحد، يتيح للمتلقِّي أقصى فائدٍة ممكنة، مما يقدمه م          
 .اليت يعاجلها بصٍرب وتؤده

وكمعظِم أبناِء طيبةَ الطيبة، عرج يف      .  ففي أرٍض ذاِت خنٍل بني حرتِني وطئَت قدما ضيِفنا الثَّرى         
روحه الشفافةُ مبزيٍج   وارتشف من معِني علماِئِه األفاضل، وتشبعت       .  صغِرِه على احلرِم النبوي الشريف    

من العلوِم واملعارِف الشرعية، وغِريها ضمن مسريِتِه التعليميِة األوىل، سيما وأَنه سليلُ بيِت علٍم وأدٍب               
وفضل، فسار على ِج سلِفِه الصاحل، حتى وجد يف ِسلِْك العسكريِة النموذج لالنضباِط يف السلوِك                

ومل متنعه مسؤوليات العمِل من التطلِع إىل       .   الشوط، حىت تقاعد برتبِة ِلواء     واألداء، فسار فيه إىل آخرِ    
فلم يكُن  .  آفاِق الدراساِت العليا، وتلك ِشيم الرجاِل الذين ال يأون مبقارعِة الصعاِب يف سبيِل العلياء             



د واالجتهاد حىت أحرز أعلى     حليف الوسائِد يف يوٍم من األيام، بل عِرف عنه دميومةُ املثابرة، واجل             
 .الشهاداِت العلمية

ومل يكتِف ضيفُنا باإلتكاِء على الدرجِة العلمية، بل واصلَ العطاَء النابع من عشِقِه القدِمي للكلمة،               
هذا و.  مستنرياً خبلفيِتِه الثقافيِة الواسعة، مما أَهله ليصنف اثنني وعشرين مؤلَّفاً يف خمتلِف ضروِب املعرفة             

عطاٌء ال يتسىن إالَّ ملن آمن بقضايا أمِتِه املصريية، وعِمل جاهداً على أن يلِْقي الضوَء عليها، من منطلِق                   
 األسِس الكفيلة، بإجياِد احللوِل الناجعة، واملشاركِة يف احلواِر البناِء الذي            املشاركِة الفاعلِة لوضعِ  

 ملا نتطلع إليه بشأِن ربِط احلياِة العمليِة باألفكاِر والرؤى           الكياِن احلبيب، وصوالً    يقوده مفكرو هذا  
 .العلمية

ومشاركات ضيِفنا الكبِري يف الصحافِة ال تخفَى على أحد، فقد شارك ِبجهٍد مقَدٍر يف طرِح كثٍري                
قافية، اليت يقيمها يف جدة،     الث)  أحديته(وباإلضافِة إىل ذلك فإنَّ     .  من القضايا اليت تهم الوطن واملواطنني     

شكَّلَت عنصر جذٍب لكثٍري من رواِد الثقافِة والفكِر يف هذه املدينِة اليت تعشق السهر، على ضفاِف أمجِل                 
وقد وجدت أمسيات جدةَ يف مرتلِه الرحب، أى        .  األحاديث، وتكتحلُ شعراً، وتبترد نثراً أدبياً رقراقاً      

ا يف رونِقها عرائس لكلِّ حميب العلِم والفكر، وجتلَّت يف كَرِمِه جذور اَألرومِة الطيبة، اليت               احللل اليت يزفُّه  
 .ينتمي إليها، وظلَّ مضرباً للمثل يف ماثة خلُِقِه وتواضِعِه اجلم، وعلِمِه الغزير

شخِصِه كلَّ الطاحمني   إن االثنينية حني حتتفي بضيِفها الكبري، الدكتور أنور عشقي إنما تحيي يف              
إىل العلياء، الضاربني بالصغاِئر عرض احلائط، والثابتني على املبادِئ واألسِس اليت اختطوها بأظفارهم،              

 .على صخر احلياِة وألوائها
سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبهم على ما        .  مرةً أخرى أرحب بضيِفنا املاجد، وصحِبِه األفاضل      

... وأن جيعلَ هلم يف كلِّ خطوٍة قطعوها إلينا حسنة، واحلسنةُ ِبعشِر أمثاِلها           .  ه من تواصٍل خير   أكرمونا ب 
وملثِل ذلك  ...  وحيثُما حلُّوا أهالً  .  فهنيئاً هلم احلب الذي يطوق أعناقَهم، أينما وطئَت أقدامهم سهالً          

 .فليتنافس املتنافسون
. رس أُمسيِتنا القادمة سعادةُ األِخ األديِب الدكتور عصام خوقري         سيكونُ فا .  األحبةُ األفاضل 

مع أمنيايت لكم بقضاِء أمسيٍة مجيلٍة مع       .  وعلى أَمِل أنْ نسعد جمدداً بلقاِئِه يف ِظالِل الود واإلخاِء واحملبة          
 .ضيِفنا الكرمي

 "�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به"
 .ن أنور عشقي دكتور أنور بن ماجد ب:اإلسم

 .هـ باملدينة املنورة١٣٦٢ :تاريخ الوالدة



 ).مستشار( اللجنة اخلاصة مبجلس الوزراء :العمل
 . سعودي:اجلنسية

 

 :احلياة الوظيفية
 .هـ١٣٧٨ خترج ضابطاً برتبة مالزم ثاين من الكلية احلربية عام -١
 .هـ١٣٨٠ت عام  عمل مع قوة السالم التابعة للجامعة العربية بني العراق والكوي-٢
 .هـ١٣٩٥ تقلب يف الوحدات العسكرية وعمل مديراً ملستشفى القوات املسلحة بتبوك عام -٣
ه اهللا يف مؤمتر القمة العريب باملغرب عام         ـ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمح        -٤

 .هـ١٣٨٨
اليزيا عام  ه اهللا يف زيارته ألندونيسيا وم      ـ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمح         -٥

 .هـ١٣٨٩
 .هـ١٣٩٠ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمحه اهللا ملؤمتر القمة العريب بالقاهرة -٦
 .هـ١٣٩٧ عمل مساعداً لقائد قوة الردع السعودية يف لبنان عام -٧
 .هـ١٣٩٩ أسس نادي ضباط القوات املسلحة بالرياض وعني مديراً له عام -٨
 . هـ١٣٩٩ يف الواليات املتحدة يف رمضان  ابتعث لدراسة الدكتوراه-٩
هـ حىت  ١٤٠٣ عمل مستشاراً للسفري السعودي بواشنطن األمري بندر بن سلطان من عام             -  ١٠

 .هـ١٤٠٥عام 
 .هـ إىل يومنا هذا١٤٠٥ عمل مستشاراً باللجنة اخلاصة مبجلس الوزراء من عام -١١
رغ بالعمل يف اللجنة اخلاصة مبجلس      هـ ليتف ١٤٠٨ وصل إىل رتبة لواء ركن مث تقاعد عام          -١٢

 .الوزراء
 

 :الشهادات العلمية
 .هـ١٣٧٨ بكالوريوس علوم عسكرية من كلية امللك عبد العزيز احلربية عام -١
 . دورات عسكرية حصل على مثاين-٢
 .هـ١٣٩٥ حصل على ليسانس حقوق من جامعة بريوت العربية عام -٣
 .هـ١٣٩٩رية من كلية القادة واألركان عام  حصل على املاجستري يف العلوم العسك-٤
 .هـ١٤٠٠ حصل على دراسة التأهيل للدكتوراه من معهد مونتريه للدراسات الدولية عام -٥
 .هـ١٤٠٣ حصل على الدكتوراه من جامعة جولدن جيت بكاليفورنيا عام -٦



 وهـ  ١٤٠٣ام  ـن ع ـ حصل على دورتني يف األقمار الصناعية والكمبيوتر يف واشنط           -٧
 .هـ١٤٠٥

 

 :احملاضرات
 ).إيران تارخيها واستراتيجيتها(حماضرة يف كلية األركان عن ) أ
 ).نظرات يف القانون الدويل(حماضرة يف كلية امللك عبد العزيز احلربية ) ب
مقارنة بني الشريعة   (حماضرة يف معهد اللغات العسكرية األمريكي مبدينة مونتريه كاليفورنيا           )  ج

 ).تور األمريكياإلسالمية والدس
 ).باملركز اإلسالمي بواشنطن(حماضرة عن البعث اإلسالمي باملركز اإلسالمي ) د

 .مثاين حماضرات بوزارة الداخلية عن مكافحة الشيوعية) هـ
 ).املتغريات على الساحة الدولية(حماضرة يف رابطة العامل اإلسالمي بالرياض بعنوان ) و
 ).النظام العاملي اجلديد( عن حماضرة بكلية القيادة واألركان) ز
املنظومة االستراتيجية يف عهد    (بكلية القيادة واألركان حتت عنوان      .  طرح نظرية استراتيجية  )  ح

 .وحصل على درع الكلية) النبوة وإسقاطات العصر
 

  ))مؤلفات الدكتور أ�ور ماجد عشقي((  
 

 الرقم انـ البي مالحظات
   

-١ االستراتيجي ل السعودي يف امليزانالبترو مل تطبع رسالة ماجستري
-٢ فن احلرب يف األزمنة القدمية مل تطبع

-٣ الشريعة اإلسالمية والدستور األمريكي باللغة العربية مل يطبع
-٤ الشريعة اإلسالمية والدستور األمريكي مطبوع باللغة اإلجنليزية

 بواشنطن ويوزع بالدوالر لصاحل املركز اإلسالمي 
-٥ إيران يف امليزان االستراتيجي مل ينشرحبث 

-٦ لبنان واحلرب األهلية حبث مل ينشر
-٧ أضواء على الفكر الصويف دراسة مل تنشر

-٨ دراسة حتليلية مقارنة للدستور األمريكي  رسالة الدكتوراه مل تنشر
خاص باللغة   ،    جملدات توزيع    ٧ -٩  املتحدةاالتفاقيات بني إسرائيل والواليات



 اإلجنليزية
 -١٠ اإلسالم ومقتضيات العصر كتاب مطبوع ومنشور
-١١ قضايا يف الفكر والسياسة لألسواق مطبوع وسيرتل قريباً

-١٢ األلعاب الرياضية وأثرها يف الفكر احلضاري مطبوع وسيكون يف األسواق قريباً
-١٣ القيم االستراتيجية يف معركة أحد  األسواق مطبوع وسيكون قريباً يف

-١٤ تأصيل املفاهيم املعاصرة حتت الطبع
-١٥ كلمات للتأمل مطبوع ومنشور
-١٦ الشريعية اإلسالمية قراءة بروح العصر  مطبوع ومنشور

-١٧ بني احلديبية وروح العصر... املفاوضات حتت الطبع
-١٨ بناء القيم... املدينة يف عهد النبوة حتت الطبع
-١٩ السوق والتجارة... هد النبوةاملدينة يف ع حتت الطبع
-٢٠ .البناء واالقتصاد... املدينة يف عهد النبوة حتت الطبع
-٢١ القيم الفكرية يف اهلجرة النبوية حتت الطبع
 خالفة أيب بكر الصديق يف فكر ابن تيمية            حتت الطبع

 .السياسي
٢٢-

 

  )) كلمة فضيلة املربي الكبري الشيخ األستاذ عثمان الصاحل(( 
الواقع أن كلمة أستاذنا وأخينا وشيخنا عبد املقصود         ...   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

خوجة كلمة بليغة عربت عن اجلميع، وعن أحاديث اجلميع، وعن مشاعر اجلميع، لكن ما سأقوله                 
 ..كلمة قصرية جداً

واين أدباء بالدنا الغالية،    أديبنا الكبري ومفكرنا املواطن الوجيه عبد املقصود خوجة أصدقائي وإخ         
وعي العامل يلتقي مع فهم املواطن يف دولتنا العظيمة اململكة العربية السعودية ميثل هذا منتدى األستاذ                 
عبد املقصود خوجة، الذي ال زال ومل يزل يكرم األديب والشاعر والوزير، فقد أحيا املربد وعكاظ                 

يبارى وال جيارى، شرف حنظى ونفوز به مجيعاً، العاِلم         رف شـرف ال يداىن، وال      ـوذا انة، فهذا أش   
واإلداري واملُجد والنابه والبارز، فشكراً وتقديراً ألديبنا وابن أديبنا والدك، إنك يا عبد املقصود خوجة               
أحييت لألدب جماالً وسوقاً وأحييت للنوادي العربية وآداا جماالً، وللمسلمني ميداناً يتجلى فيه ويربز              

ابغ والعبقري والنابه مثل الدكتور أنور عشقي، املؤرخ واألديب الذي عرفناه أديباً قي نادييه يف جدة                الن



والرياض، والفاضل احملترم املعروف الذي له يد طوىل على األدباء واملفكرين واحملاضرين يف بيته                 
 .السعيد

 ستة أبيات لشاعر    أنا لست بشاعر وأيضاً الشعر صعب سلُّمه لكين انتقيت مخسة أبيات أو             
 :بوحي هذه املناسبة فقال

ــورا  ــداقة أن ــقي الص ــربت عش أكـ
. 

مـن قــبل أشـكر مــن مسـا وتدكتــرا  
. 

ــنورا   ـــا مت ــوغل دارس ــيـها تـ ف
. 

ــد    ــرية أمح ــتاريخ س ــدين وال يف الـ
. 

ــدرا   ــوم تـص ــوجة بالعل ــر خ بقص
. 

ــدة    ــامخ يف ج ــناء بش ــك اهلـ ولـ
. 

ــدرا   ــيب مق ــبحت اخلط ــه أص ولدي
. 

أوالك يف نـاديــه حقــك كـــامال   
. 

ـــطرا   ــال وس ــل ن ــرماً للفض ومكَ
. 

ــا خــوجة ملــك القلــوب  ــِرماً ي مـكَ
. 

ــربا    ــنها ع ــك ع ــالعلم يف نـادي ب
. 

ــة     ــيم بنهض ــد العظ ــة الفه يف دول
. 

ــرا   ــب مفك ــنت األدي ــوطين ك يف م
. 

ــبجال   ــرمي م ــنت الك ــوطين ك يف مـ
. 

ــه ــرا  يف عـلم ــل وأمه ــى أج  أمس
. 

أكـــرمت كـــل معلـــم أو ســـابق 
. 

 

الواقع أكرر مرة ثانية أن كلمة األستاذ عبد املقصود كلمة طيبة جيب أن حيفظها كل إنسان ألا                 
 .وشكراً...  والتربيةمتثل البلد وأدب البلد وأدباء هذا البلد، جدة مصدر من مصادر العلم

 

 كلمة لسعادة األستاذ السيد أمني عبد ا القرقوري ((  
  ))مدير عام مؤسسة البالد للصحافة والنشر

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
العقيدة الصامدة ااهدة املكافحة اليت تواجه أعىت التحديات يف هذا           ..  أيها اإلخوة يف العقيدة   

 القوى اليت تعمل جاهدة على تدمري اإلسالم وعلى إيقاف مسرية أمته اإلسالمية حنو               العصر من خمتلف  
أيها اإلخوة يف هذه العقيدة، اإلخوة يف االنتماء هلذا الوطن           ...  الوحدة وحنو التقدم وحنو االزدهار    

عداء ورغم  املتطلعني إىل مستقبل مشرق لعقيدتنا اليت سينصرها اهللا تعاىل رغم كل األ           ...  الكرمي املقدس 
كل التحديات، أحييكم حتية طيبة، وأود أن أؤكد لكم أنين سأحتدث إليكم بالصدق وحده، وسأحتدث               
إليكم بتجرد كامل للحقيقة دون أية جماملة، ودون تأثر بالعالقة الشخصية الوطيدة اليت ربطتين ليس                

لقد كان السيد   .  اجد عشقي بالدكتور أنور عشقي، بل كانت البداية مع والده املريب الكبري السيد م            
ماجد عشقي مديراً ملدرسة ابتدائية يف املدينة املنورة حني كان مدير املدرسة يف تلك الفترة ميثل عميد                  



فكان الناس  ...  وكان بالنسبة جلميع رجال التعليم يف املدينة يتميز بشخصية ذات مهابة خاصة           ...  كلية
ستفادة منه وأنا يف بداية مرحليت احلياتية الوظيفية        حني بدأت أتصل به وأحرص على زيارته وعلى اال        

حني بدأت مدرساً يف مدرسة دار األيتام يف املدينة، كان الناس يعجبون ويدهشون هلذا الفىت الذي جيرؤ                 
ذلك ألنه كان شخصية    ...  على زيارة السيد ماجد عشقي، وعلى اجللوس إليه، وعلى التحدث معه           

ديب الكبري عزيز ضياء وصفه يف مذكراته بأنه رجل أرستقراطي، ولقد          ذات مهابة خاصة، وأذكر أن األ     
أصاب يف هذا الوصف ألنه من أسرة عريقة كرمية، من أعرق األسر يف املدينة، وقد كان أحد رجال                   
هذه األسرة وهو السيد الشيخ عبد العزيز عشقي مستشاراً لدى أحد اخللفاء العثمانيني، كما كان                 

الدكتور أنور رئيساً لبلدية املدينة يف وقت كان فيه هذا املنصب ميثل أمهية                 السيد أنور عشقي جد   
كربى وال يسند إال لشخصية ذات وزن عظيم وكبري، ومل يكن وجيهاً فحسب ولكنه كان مثقفاً وكان                 

 .شاعراً
أقول برغم هذا كله فأنا ال أتأثر بعالقيت الشخصية بالرجل الكرمي والكبري السيد ماجد عشقي                

ه اهللا، الذي كان من شخصيات املدينة املرموقة بعلمه وخلقه وسلوكه، ولكين سأحتدث عن جنم                 رمح
ولقد اعترفت لكم أن بداية إعجايب بالدكتور أنور عشقي رمبا          ..  هذه األمسية كما قلت باحلق وحده     

جد عشقي،  كان فيها جانب من عامل الوراثة إن جاز التعبري، ألنين كنت من املعجبني بوالده السيد ما               
ولكين حني جلست إىل الدكتور أنور عشقي يف أمسية من أمسياته بعد غيبة طويلة عنه فوجئت أنين                   
أمام شخصية جديدة وأمام شخصية مثرية، وأمام عقل يستحق االحترام ويستحق التقدير، لقد فاجأين               

عة، وبقدرته على   ليس يف خلقه فحسب، ولكن بثقافته الواس      ...  الدكتور أنور عشقي بأنه كبري كبري     
االستنتاج واالستقراء، وبقدرته على تقدمي معلوماته يف نفس الوقت الذي نتحدث فيه، لقد فوجئت به               
حني يتحدث يف التاريخ يذكر األمساء والتواريخ واملدن وكأنه قد فرغ من مراجعتها لوقته، وفوجئت                

علماء يف بعض املسائل الدقيقة اليت      بأن هذا الرجل الذي درس العلوم العسكرية يف البداية يتحدث كال          
كان يتحدث فيها علماء الكالم يف السابق، بل ويقدم مناذج من احلوارات العميقة والدقيقة اليت كانت                

االسم لوحده  ...  هكذا بدون دكتور  ...  تدور بني كبار العلماء، وجدت نفسي مشدوداً ألنور عشقي        
وكان عندما نتحدث   ...  ي وكأين مع أستاذ كبري    يكفي، وجدت نفسي أزداد إعجاباً به، ووجدت نفس       

يف بعض املواضيع يبعث إيل مبا يؤيد الطرح الذي مت يف األحدية أو يف أي جملس آخر، ولقد ذكرت                     
إعجايب هذا للكثريين ممن كانوا ال حيضرون األحدية، وممن كانوا ال يعرفون الدكتور أنور معرفة                  

 .حقيقية
وال ينكره أحد ألن احلقيقة     ...  قع يلمسه ويعرفه الكثريون   فحديثي عنه إمنا هو صورة من وا       

الواقع أنين حني أحتدث عن الدكتور السيد أنور بن ماجد عشقي إمنا             ..  الواضحة كالشمس ال تنكر   



أحتدث عن املثل الذي ميكن أن أقدمه ويقدمه أي مسلم لآلخرين بأنه صورة للمسلم كما أرادها اهللا                  
ر ماجد عشقي خلقه القرآن يقتدي بقدر اإلمكان وبأقصى ما يستطيع من             للمسلم، إنين أعتقد أن أنو    

، وهو جيمع بني العلم والعمل فال خيتلف تفكريه عن سلوكه، سلوكه هو سلوك              طاقة بسيد املرسلني    
املسلم الذي نواجه به اآلخرين يف هذا العصر، ما أكثر الذين ينتقدون املفكرين اإلسالميني ألم                  

ولكن الدكتور أنور عشقي من نوع ال خيتلف        ..  ألم خيتلفون يف سلوكهم عن شعارام     متطرفون، أو   
ألنه كما قلت املثل الذي نقدمه للمسلم يف هذا          ..  قوله عن عمله وال خيتلف سلوكه عن شعاراته        

 .العصر
مما يلفت النظر ويدعو لإلعجاب والتقدير هلذه الشخصية الكرمية، شخصية الدكتور أنور               

نه برغم ثقافته الواسعة، وبرغم معرفته باللغات األجنبية وإطاللته الدائمة على الفكر املعاصر              عشقي، أ 
إال أنه مل يتأثر كغريه بالفكر الغريب، ظل صامداً يف خندق اإلسالم يرفع رايته، ويدافع عنه ويوضح                   

أخطائه، هذا املثل   أولئك الذين يلهثون خلف الغرب بترهاته ومغالطاته و        ...  حقائقه ألولئك الغافلني  
نادر، لقد بلينا بكثري من املفكرين الذين ختلوا عن حقيقة اإلسالم حني تبنوا األفكار الغربية ولقد كتب                 

، األمر اآلن جتاوز    "حصوننا مهددة من الداخل   "الدكتور حممد حممد حسني رمحه اهللا كتاباً بعنوان          
 الذين يزعمون أم إسالميون يقولون       التهديد، لقد أصبحت احلصون حمتلة، أصبح بعض املفكرين        

أقواالً ينسبوا إىل اإلسالم وهي بعيدة عنه، ولعل مما يثري احلرية والدهشة واالستغراب أن جند بعض                 
الذين يكتبون عن اإلسالم كتابات ختالف عقيدته، يقدموا على أا هي اإلسالم كما حصل من                  

.. دكتور أنور ليس من هذا النوع الذي جرفه تيار الغرب         ال  ..الدكتور نصر أبو زيد يف كتاباته وغريه      
ودرس هذه الثقافة بكل أنواعها وجماالا ولكنه كما قلت ظل واقفاً              لقد عرف الغرب وعرف ثقافته    

 . حتت راية حممد
حنن يف هذا العصر يف أمس احلاجة إىل        ..  حنن يف هذا العصر نبحث عن رجل مثل أنور عشقي          

ذلك ألن التأثري الغريب أصبح قوياً وكاسحاً ويف حاجة إىل أفكار وإىل رجال               ..  مفكر كأنور عشقي  
مفكرين كي يدافعوا عن اإلسالم وينافحون عنه وينقضون أباطيل خصومهم، الدكتور أنور ميثل هذه               

 .الصورة
إننا يف فترة عصيبة وأعتقد أن اإلسالم برغم التحديات الكربى اليت واجهها يف تارخيه ومنها                 

دي التتاري والتحدي الصلييب مل يواجه قط يف تارخيه الطويل املليء باجلهاد والثبات حتديات مثل                التح
هذه التحديات اليت تواجهه اآلن، اليت حولت بعض رجاله وأبناء أمته إىل أحصنة طروادية للثقافة                  

ها ما يؤيد عقيدته    الغربية ولذلك حني جند مفكراً كالدكتور أنور عشقي يعرف الثقافة الغربية ويأخذ من            
جتده يرد  .  ويرد على من خيالف هذه العقيدة، جنده يليب حاجة الشعب املسلم، حاجة األمة اإلسالمية              



يف هذا  ...  على تطلعات كثرية وعلى األسئلة احلائرة يلقيها الشباب هنا وهناك يبحثون عن إجابة عنها             
عتربون أن الكاتب اجلزائري حممد     اإلطار لعل من املدهش كما قلت عن نصر أبو زيد إن البعض ي              

أركون وهو شبه نصراين يف هذا الوقت يف الواقع يعتربونه مفكراً إسالمياً، ويعتربون الطرح الذي                 
يقدمه وينشره طرحاً إسالمياً، هذه األخطاء وهذه املغالطات حتتاج إىل مواجهة ألن كثرياً من الشباب ال                

 فالن واألستاذ فالن هو مناقضة صرحية لإلسالم وهو هدم          يعرفون أن هذا الطرح الذي يقدمه الدكتور      
 .هلذا الدين وحماولة للقضاء عليه

لعلنا مجيعاً نعرف أن الغرب يف صراعه مع اإلسالم وهو صراع ليس جديداً فقد نبهنا اهللا سبحانه                 
 إن التعبري هنا واضح     استطَاعواوالَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم إِن          وتعاىل فقال   

ومعجز، القتال ليس من أجل االستيالء على الثروات وعلى املواقع اجلغرافية، وال املمرات املائية،                
ولَن ترضى عنك   :  القتال من أجل أن يردوا املسلم عن دينه، ويف اآلية األخرى يقول سبحانه وتعاىل              

 واآلخرون يقولون غري هذا، يقولون إنه ال يوجد هناك غزو، إن            تتِبع ِملَّتهم اليهود والَ النصارى حتى     
الغزو هو فرع من هذه املعركة املستمرة، وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم، بكل                   
 الوسائل، وحنن نستعرض بداية النهضة، أو احلركة اليت يسموا النهضة، جند أن للنصرانية والصليبية              
ممثلة يف بعض رجاهلا ومفكريها الدور األكرب يف نشر أفكار الغرب، ومنها القومية واإلشتراكية، وقد                
جاءت نصوص كثرية ذكر بعضها األستاذان عمر فروخ يف كتابة تفسر االستعمار الغريب، وذكر البعض               

ل الكتب العربية يف هذا     اآلخر الدكتور حممد البهي العامل األزهري الكبري يف كتابه الذي اعتربه من أفض            
 تواجه العامل   ، إم يدركون أن القوة الوحيدة اليت       "التفكري اإلسالمي وصلته باالستعمار الغريب    "العصر  

إم ال يهتمون باحلضارة البوذية واحلضارة الصينية، يهتمون         ...  الغريب ودد حضارته هي اإلسالم    
 .نه القوة الوحيدةباإلسالم ألنه قوة خالقة مبدعة، ألم يعرفون أ

ومن األدلة املختلفة أن االستعمار عندما غزا العامل اإلسالمي بدأ يطرح أفكاراً مزعومة، بعض               
هذه األفكار حول إصالح اللغة العربية، وحول اختصار األحرف العربية، السؤال الكبري الذي يطرح               

ون يف اللغة الصينية، ويف لغات الشرق       على الغربيني يف هذا اال ملاذا تفكرون يف لغة العرب وال تفكر           
 حاجزاً بني املسلم وبني لغته      األحرف؟ ملاذا؟ إم يريدون أن يضعوا     األقصى اليت توجد فيها مئات      

وقد عملوا حني غزوا العامل اإلسالمي على إنشاء املدارس واجلامعات،            ...  وتراثه  هـوقرآنه وتارخي 
 قد أسستها اإلرسالية التبشريية األمريكية، وقد ذكر أكثر من          ولعلنا نعرف مجيعاً أن اجلامعة األمريكية     

مؤلف أن اجلامعة األمريكية كانت تدرس التوراة من ضمن الدروس اليت تقدمها لطالا، وقد ذكر                 
من قادة القومية العربية هم من خرجيي اجلامعة األمريكية،            %  ٩٠أن  "  لعبة األمم "مؤلف كتاب   

ألحبة ولكن أريد أن أنقل إليكم كلمة قاهلا وزير خارجية إيران يف عام              احلديث طويل أيها اإلخوة ا    



م بعد اهلزمية املنكرة اليت حاقت بالعرب، قال يف كلمة ألقاها يف جامعة بريستون يف اية عام                  ١٩٦٧
إن بعض الزعماء العرب بدأوا يبحثون عن نسبهم اإلسالمي وجيب أن حناول إغراءهم              :  " قال ١٩٦٧

هذه حقيقة من احلقائق    "...  م القومي ألن نسبهم اإلسالمي خطر علينا وعلى احلضارة        للتمسك بنسبه 
اليت جتعلنا نكرب مفكراً يدركها كالدكتور أنور عشقي، إن الدكتور أنور عشقي يف رأيي وكما قلت                  
 بكل الصدق وبتجرد للحقيقة دون غريها هو من الصفوة القليلة اجلديرة بالتكرمي اليت مت تكرميها يف                
هذه االثنينية، وهو جدير بكل تكرمي وكل إكبار وكل تقدير، وأدعو اهللا تبارك أن يوفقه ويبارك يف                   
جهوده حىت يتم رسالته وحىت يقدم لنا ولشبابنا ولشاباتنا اإلجابات املقنعة عن األسئلة احلائرة اليت                 

 .يبحثون عن إجابات هلا
 .صاحب االثنينيةوشكراً ل.. وشكراً لكم.. وفقه اهللا ووفقنا مجيعاً

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة من فضيلة الشيخ ضياء الدين النقشبندي((  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني رب                -

 .اشرح يل صدري ويسر يل أمري وأحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل
الشيخ عبد املقصود خوجة حفظه اهللا، صاحب السيادة اللواء الركن الدكتور           صاحب الفضيلة   

أنا موافق على كل ما قاله املتحدثون ولكن أضيف على كلمام لو              ..  الشيخ أنور ماجد عشقي   
وما قلت هذا بدافع العاطفة إمنا      .  تسمحوا يل كلمة واحدة وأقول عنه بأنه الشيخ أنور ماجد عشقي           

ن خربة وعن دراسة هلذا اإلنسان ملدة تقارب الثالث سنوات، مل أغب عن ندوته إال               قلت هذا الكالم ع   
مرتني، مرة فوجئت بضيوف من سوريا التقيت م عند باب بييت، ومرة منذ شهرين أو أكثر غبت عن                  
ندوته بسبب املرض الذي جعلين من زوار مستشفى امللك عبد العزيز رمحه اهللا يف الرياض، وإذا غبت                  

هذا اإلنسان الذي عرفته وأحببته حباً هللا ويف اهللا،         ...   كما يكتب األستاذ عن تلميذه أنه غائب       يكتب
قلت إنه الشيخ أنور لثقيت بعلمه وبتفقهه يف الدين ولصالحه وتقواه وأنا مسؤول عن كالمي هذا عند                  

فلما أبلغين  ..  .اهللا واهللا أعلم، أنا ال أعلم الغيب، ولكن أقول عما رأيت ومسعت عن خربة ويقني                 
باحلضور والدعوة هلذه احلفلة التكرميية جزى اهللا صاحبها ألف خري وصحة وعافية، كنت بعني واحدة                
مبعىن وضعت على عيين ضماداً بسبب املرض بعد خروجي من املستشفى، وكتبت قصيديت هذه كلها                

يها السادة حياكم اهللا ولوال أنكم      امسحوا يل أ  بعني واحدة، أما اآلن فاحلمد والشكر هللا سأقرؤها بالعينني،          
 وألول مرة أسافر    من الرياض   وأنا جئت مع فضيلة الشيخ أنور      املكان   حتبون هذين الرجلني ملا جئتم إىل هذا      



الشكر "وكنت ممنوعاً صحياً من السفر، أقول يف قصيديت اليت عنواا                املستشفى بعد خروجي من  
 :املُكِرم وإىل الرجل املُكرموهي طبعاً موجهة إىل صاحب احلفل " اجلميل

اللواء .  واملفكر الواعي .  واألديب الشاعر .  الكاتب املؤلف .  تهدى هذه القصيدةُ إىل األخ يف اهللا      
 :حتت عنوان. حفظه اهللا. أنور ماجد عشقي: الركن الدكتور

 ]َأبو ماِجٍد[
 

ــلُ ــا قَاِئ ــا أن ِم مــو ــرام القَ ــاكُم ِك فَه
. 

ــدالَِئلُ  ــِريِض ال ــي يف القَ ــت ِبقَوِل تجلَّ
. 

وغَـنت ِبِشـعِري ِفـي الـرياِض البالَِبلُ        
. 

أَصــاخت ِلقَوِلــي ِفــي الصــباِح يمامــةٌ 
. 

ــ سولٌ مــي خ ــت امهاِهلُوــو ص اتجر
. 

ــها  ــقَات ِبحمل ــيلٌ باِس ــت نِخ اسمو
. 

فِ  ــكَم زتـا اه تساِبلُ  ـي البنس رضاِن خ
. 

ــاِئِدي  اِت قَصــي ــرام الناِج ــزت ِك هو
. 

*   *   * 
كَمــا يجمــع الــورد اجلَِمــيلَ اخلَماِئــلُ

. 

 ــت عمجوت تــد جٍد أَنجــن ــآم ِب ِرئَ
. 

عــيونٌ لَهــا كَالنيــراِن كَــواِحلُ   
. 

 قَتــد اٍل وحــو ــناٍق ِط ِبأَع تــد فَم
. 

كَمـا يسـأَلُ الـركْبانَ ِفـي الِبيِد ساِئلُ         
. 

مروجها] الـرياضِ [تسـاِئلُ يـوماً ِفـي 
. 

لُــد فَاعِ ـي اخلَيراِت الَ ب   ـِومن يسع ف  
. 

 ــزع ــذَا الَّــِذي قَــد؟أَهلَهــِل قَــوبالِفع 
. 

*   *   * 
ــلُ ــرماِت اجلَالَِئ ــي املَكْ ــه ِف ــزى لَ عتو

. 

   مــه الش ــه اً ِإنــن ــت يِقي ــور"فَقُلْ أَن"
. 

 ــر ــيف ذُو املُ ــِريف عِف ــلُظَ وَءِة عاِق
. 

 بــب حــاِء م ــي اللِّقَ ــيلٌ ِف ــِرمي نِب كَ
. 

*   *   * 
ــلُ قَابت ورــع وِري والشــع ِري شـــع فَِش

. 

فَــيا أَنــور العينــيِن هـــاك قَـِصــيديت 
. 

ويغشــاك دومــاً ِفــي احلَــِديثَ الــتفَاِئلُ
. 

 ــد ــِة رائـ ــني ِباملَهابـ ــت قَمـ َألنـ
. 

ــلُ ــراً ِللْمســرِة نــاِق وأَفْـــرجت ثَغ
. 

فَأَطْلَقــت وجهــاً ِبالبـشاشــِة داِئـمــاً 
. 

فَجـود الفَتـى ِمـثْلُ السـحاِب هواِطلُ
. 

فَمـا كَـانَ قَوِلـي ِفـي الثَّـناِء مجاِمالً 
. 

لُـِِض الشمائ ـي القَِري ـي فِ ـفَجرت يراعِ 
. 

ِجــبولَِكــن شــكِْري ِفــي صــِنيِعك وا 
. 

ومـــا ينِكـــر املَعـــروف ِإالَّ اَألراِذلُ
. 

 مــر ــيلَ مكَ ــلَ اجلَم ــظُ الِفع ــن يحفَ فَم
. 

لُـد باطِ ـن بع ـِِه م ـِذي يحِكي ـوكُلُّ الَّ 
. 

 ــر ــِرمي ِإالَّ مكَاِب ــد التكْ حجــا ي مو
. 

ــاِدلُ  عــيل ي ــي اجلَِم ــالً ِف ِفع ــكُر وأَش
. 

إذْ أَزف تِحيِتـــي" َألنـــور ِعشـــِقي" 
. 



ــبادلُ   اِة تــي ــي احلَ ــاٍء ِف ِإخ ــر يوخ
. 

 ــلَت أَصت ــي ــا أُخ ــٍن ي ــوةُ ِدي أُخ
. 

*   *   * 
ــلُ   ــنجوِم تماِث ـــٍل كَال ةُ أَصــِرمي كَ

. 

مـا أَنت ِإالَّ جمانةُ"  أَبـا مـاِجدٍ " 
. 

كَـما يجمع اَألزهار ِفي الروِض فَاِضلُ       
. 

جـمعت ِكـرام الناِس ِفي كُلِّ ندوٍة 
. 

خـِطيب فَِقيــه ِللـشِريعِة حـاِملُ     
. 

 ـفَكِّروم ـاِعرش أَِديـب و ِفـيِهم
. 

أَِريبــاً نـِجيباً يـرتِضيِه التـواصلُ     
. 

     ِلسجى موح"ِقيٍة"  الِعشلْدكُلِّ ب ِمن
. 

وقَــلْباً كَـِبرياً ِللضـيوِف يـقَاِبلُ      
. 

ِة وِاسعاًفَتـحت لَهـم بـاب الضيافَ      
. 

فَـحب الَِّذي يأِْتيك ِبالصـدِق حاِصلُ      
. 

 ِهمـبوح ِلِصنيِع املُخمِبـج تـِعدس
. 

تـصِفي ِلـِشعٍر قَـد شـدته عناِدلُ      ِل
. 

 فَـراٍش ِفـي الرِبيِع تجمعتِكـمثِْل 
. 

*   *   * 
ا هـو واِصلُ  ـَا ترجو وم  ـَوأَعـطَاك م 

. 

رعـاك ِإلـه الكَـوِن يومـاً ِبـلُطِْفِه 
. 

هناك التعاملُ مـدى العمِر يحلُو ِفـي       
. 

وأَعـطَاك ربـي ِفـي احلَياِة سعادةً 
. 

يـصدق قَـوِلي ِفي القَِصيِد اَألفَاِضلُ       
. 

لَك احلُب واِإلخالَص والعهد والوفَا 
. 

 

 :ياضالر
 : ومجيل اإلحترام من الشاعر. وجليل التقدير. مع وافر التحية

 .الشيخ، ضياء الدين الِعزي النقشبندي
 

  ))كلمة لسعادة الشاعر املعروف أمحد سامل باعطب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله               

 .وصحبه أمجعني
 . بعدأما

فيا أيها السادة احلضور، إنَّ احلب مفتاح القلوب، بل هو طريق تآلفها، ومىت تآلفت توثقت                 
عرى التعاون بينها، وبالتعاون تتحقق الوحدة، والوحدة أساس القوة، والقوة بوابة النصر، وبالنصر               

السالم حتية أهل اجلنة يف     ترتفع رايات العدل والطمأنينة واحلرية واألمن والسالم وهو ما كنا نبغي، و            
أال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم       :  ( إىل نشره حيث قال    اجلنة، وهو ما أرشدنا رسول اهللا       

 .فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته) أفشوا السالم بينكم



والذي خبثَ ال   والبلد الطيب خيرج نباته بإذِن ربه،       :  "قال اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز      
 ".خيرج إال نكداً

وطيبة الطيبة اليت ينتسب إليها ضيف هذه االثنينية سعادة اللواء الدكتور أنور بن ماجد عشقي                
 .وال يطعم أهله إال طيباً وال يسقيهم إال طيباً. بلد طيب خيرج نباته طيباً، وال حيتضن إال طيباً

انَ كما تأرز احليةُ إىل جحرها، أنبتت من أحشائها جنوماً          وطيبة الطيبة أرض ميمونة يأرز إليها اإلمي      
وكواكب وشهباً مألت اآلفاق نوراً، ومحلت ألويةَ اإلسالِم قروناً وعصوراً، وغزت القلوب قبل                

وما زالت أنظار املسلمني وقلوبهم فو إىل مسجِد النيب ا الذي            .  األبدان، وطهرت النفوس باإلميان   
دشم إىل الصالة فيه كتطلعها إىل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد                  تإليه الرحال، وتتطلع أفئد 

 .األقصى
وحنن يف هذه الليلة املتألقة ذه الوجوه النرية، ويف ضيافة صاِحب االثنينية سعادة الشيخ الفاضل               

الشيَء الكثري يف سبيل تكرِمي الرموز      عبِد املقصوِد حممد سعيد خوجة الذي يبذلُ من جهِدِه ووقِتِه وماِلِه            
الوضاءِة والقمم الشاخمِة الذين يتركون بصماِت أعماِلهم املميزةَ ناطقةً بتفرِدهم وإخالِصهم يف خدمِة              
وطِنهم، وتفانيهم يف أن يسجلوا أمساَءهم يف سجِل التاريِخ اخلالد، سواء كان هؤالء املكرمون من أبناِء                

ِه، وهو بعمِلِه هذا يرسم لنا لوحةً فنيةً كلَّ إثنني حيتفلُ فيه بتكرِمي علٍَم من                 هذا الوطن أو من غري    
اَألعالم، يستخدم إلخراجها إخراجاً رائعاً كلَّ الوسائل املاديِة واملعنوية، يهدف من وراء ذلك إىل أنْ                

فة العقول الظمأى اليت يكاد     يدِخلَ املتعةَ والسرور، ويشبع الرغبات املتطلعة إىل املعرفة، ويطفئ هل           
الغليل يقلها جوى، وال ينسى من عطفه احلنون، صرخات البطون، فيسكنها مبا لذَّ وطاب من الطعام                 

 .والشراب بعد أن يكتفوا مبا حيصلون عليه من فاكهٍة وأعناب من رياض اآلداب
            ةٌ ال يتخلَّقإن تكرمي العاملني أو باألصح الشخصيات البارزِة ِسم     ا إال عظماُء الرجال، وعبد

 .إن شاء اهللا. املقصود خوجة أَحد أولئك
أحشائها، وربته  أما ضيف هذه االثنينيِة فهو كوكب من الكواكب اليت أخرجتها طيبة الطيبة من              

ووظَّف قلبه وعقلَه يف حقوِل       ، وطموحاته يف آفاقها تسبق عمره،     وترعرع فوق تراا    بني أحضاا، 
 .تعددة، واستطاع بذلك التوظيِف املتزن أن حيقق ما كانَ حيلُم بهاحلياة امل

معرفيت باللواء الدكتور أنور عشقي ليست عميقة اجلذور فلم جتمعنا حجرةٌ دراسية يف مدرسٍة أو               
معهد، ومل جنث على الركب نفترش احلُصر يف حلقٍة من حلقات الدراسة باملسجد النبوي أمام شيخ أو                 

إن .  يوخ الذين نذروا أنفسهم لتعليم طالب العلم جماناً، ومل نقف معاً صفاً يف جبهة القتال              أكثر، من الش  
معرفيت به ال تتجاوز ثالث سنوات ومنذ اليوم األول الذي هاتفين فيه ودعاين حلضور ندوته األحدية                 

ملة املالمح  جبدة وبادرت تلبيةً لدعوته باحلضور، ومنذ الليلة األوىل تشكلت يف خميليت صورته كا               



فلمست فيه شخصية تأسر السامع، وينساب حديثه رقراقاً إىل أعماق املتلقي، ويطوف يف حبور العلم                
وفنونه على سفينة من املعرفة واإلدراك، وملست فيه حزمه يف إدارة ندوته فال يسمح لزمامها أن ينفلت                 

حس وأشعر أنه يف قرارة نفسه يلبس       من يديه، وهو وإن مل يكن البساً بزته العسكرية يف ندوته لكنين أ            
الزي العسكري يف الباطن ألنه حازم يشهر سالح حزمه جبدية تامة ال يسمح ألحد أن يعبث بالنظام أو                  

ال حيِرم  .  يعكر صفو األمسية واحلزم ليس نقيصةً ولكنه صفة حممودة حيتاج إليها وهو مع حزمه الشديد              
والدكتور يدهش حضور ندوته    .  وضوع الذي يطرح للنقاش   من احلديث والتعبري عن رأيه يف امل      .  أحداً

بذاكرته القوية اليت تسعفه باخلوض يف أي موضوع يتم عرضه للنقاش مؤيداً أو مفنداً متكئاً على أدلٍة                  
 .وبراهني قويٍة علميٍة وشرعيٍة وفنية

ين أصبح مريداً من    إن الدكتور أسرين بدماثة خلقه وسحر بيانه ولكنين أقول إنه جعل          :  أنا ال أقول  
 .مريديه لعلِمِه وفضله وخلقه

فأنا من هذا     إننا حنبك يا فـالن   :  ، قد أوصانا أن نقول ملن حنبه      وإذا كان رسولنا الكرمي     
ويف اخلتام هذه مخسة أشطر من جمزوء حبر        .  املكان أقول للواء الدكتور أنور عشقي إين أحبك هللا ويف اهللا          

 .اتث
يكـلُّ الـبداياِت تشـقِ   

. 
إالَّ بــداياِت عشــقي 

. 
حملْـن آيـاِت صــدقي  

. 
منمـــنماٍت بشـــوقي

. 
ــقي  ــبلَ عش ــوٍر ق ألن

. 
 .وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا 

 

 كلمة لسعادة الدكتور الشاعر العراقي زاهد زهدي (( 
  ))وأبيات شعرية هبذه املناسبة

 أبيات ال أدري إن كانت تستحق أن حتملين إىل هذا املنرب املوقر، غري أين أقول قبل                  ةهذه بضع 
اً من الناس   ذلك إنين مرة وأنا أجتول يف قرية سياحية يف إحدى البلدان األوروبية الحظت عدداً كبري               

جيتمعون حول متثال نصفي لشاعر، وقربت منهم فرأيت حتت التمثال مكتوباً أنت تقف يف هذا املكان                 
تتنفس اهلواء الذي تنفسه يف اليوم الفالين هذا الشاعر العظيم تذكرت ذلك وأنا أستمع إىل سرية                   



وأتردد أحياناً على نفس    الدكتور عشقي، وعرفت أنين كنت أعيش معه يف نفس املدينة أعين واشنطن             
الدائرة اليت يعمل فيها ألمور تتصل بعالج ولدي الشهيد رمحه اهللا ورحم موتاكم، الذي كان يعاجل                  

وإذ عرفت ذلك تناولت القلم وكتبت أبياتاً سبقين         ..  حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا      
 :قلت.. بقافيتها شاعرنا األستاذ أمحد سامل

 

عور صـــدقيأزجـــي إلـــيك شـــ
. 

ــقي  ــن عش ــا اب ــور ي ــي أن أأخ
. 

حـللـــت بـــــه حبـــــق
. 

ـــليب  ــاً قـ ــتك مـالكـ إين رأيـ
. 

وبــــغري مــــا دٍق وطــــرق
. 

ـــ  ــتحمه عـــــنوةلـ م تـقـ
. 

ــرفق ـــليب بـــ ــباً قـ مـداعـ
. 

لــــكن كـمـــا مـــر النســـيم 
. 

ــقي ــو لعشـ ــرو أن يهفـ ال غــ
. 

ــق  ــندي عاشـ ــب عــ والقـلـ
. 

 .  والسالم عليكم
 

  ))أسئلة موجهة للضيف الكريم احملتفى به(( 
كيف استطاع سعادتكم املواءمة بني ما كنتم والزلتم         :   السائل األستاذ علي املنقري يقول     -

تشغلونه من مهام وظيفية حتتاج إىل جهد غري عادي، وما قمتم به من تأليف وكتابة يف شىت ااالت،                   
نها والسياسية والقانونية والتارخيية والعسكرية والرياضية، واليت حتتاج إىل التفرغ والبحث            الشرعية م 
 .واتقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه املستفيض؟
غازي الزين عوض اهللا طبعاً غين عن التعريف يسأل كيف نوفق بني النظرية             .   سعادة د  -

الية يف االقتصاد احلر؟ وهل هناك تقارب أو تباعد بينهما من           االقتصادية اإلسالمية والنظرية الرأمس   
 .ناحية اآللية والفلسفية واأليدلوجية؟ نريد أن نقف على ذلك

أوالً جيب علينا أن نفهم اإلسالم الصحيح، اإلسالم منهج متكامل ال ينفصل االقتصاد فيه، عن                
لرأمسالية وسواها، فاإلسالم يف اقتصاده     السياسة، وال السياسة عن العقيدة، وهلذا اإلسالم مميز عن ا          

 .مرتبط ارتباطاً كامالً بالعقيدة، فإذا أردنا أن نفهم اإلسالم جيب أال نسقطه على العصر
حبكم معرفتكم العميقة للغرب وخاصة أمريكا واهتمامكم       :   األستاذ سعيد اخلوتاين يقول    -

بإجياز عن كيفية التوفيق بني القول      بالشأن اإلسالمي العاملي أود تكرمكم إللقاء بعض األضواء         
عن كراهية الغرب لإلسالم مع أن هذا الغرب يف الوقت نفسه يتيح الفرصة للمسلمني لنشر                 

 دينهم وممارسته بأسهل بكثري مما حيدث يف بعض بالد املسلمني؟



احلقيقة بالنسبة هلذا املوضوع أن اخلطأ ليس هو من الغرب، حنن نعرف أن الغرب جيري وراء                 
 .صاحله، لكن العيب فينا حنن لو أفهمناهم اإلسالم الصحيح ألحبوا اإلسالمم

تعليقاً على ما سرده كل من األستاذين عبد املقصود خوجة           :   األخ خالد أسعد يقول    -
وأمني قرقوري عن سريتكم ومسريتكم إىل جوار الفيصل امللك العظيم رمحه اهللا، هل تتوقعون               

 دخول األمة يف القرن اجلديد؟انعقاد قمة عربية مصريية قبل 
حنن لسنا يف حاجة إىل وحدة عربية، لكن يف حاجة إىل هدف مشترك، األمة العربية واإلسالمية مل                 

أهدافها ومل حتدد منطلقاا، فلهذا نعيش يف       تكتشف هويتها إىل اآلن، أو مل حتدد هويتها إىل اآلن، ومل حتدد             
 . زن الوزمن ضائع ويف مرحلة من مراحل انعدام

بناء على إطالعكم الواسع يف الثقافة والشعر واألدب          :   األخ أمري صبحي يقول     -
والشريعة ما هو يف نظركم خطر العلمانية والفكر الغريب على البلد املسلم؛ على فكره وأدبه                 

 ودينه واستقرار هويته؟
جة إىل تقوية   طبعاً ال شك أن خطر العلمانية عظيم، وخطر أعداء اإلسالم عظيم، ولكننا يف حا              

 .حصوننا، إذا حنن وفرنا املناعة الذاتية من التقوى ومن العمل الصاحل وفهم ديننا ال خناف لومة الئم
أرجو التكرم باحلديث عن أثر العسكرية ثقافة يف احلياة واخلربات          :  حممد حداد يقول  .   د -

كم الفكري اإلسالمي   امليدانية مع جاللة امللك فيصل رمحه اهللا، والنشأة املدنية على تكوين            
 .وعطائكم الثقايف املتميز

ثنني فقد وفقه اهللا، ومن مل      االالعسكرية انضباط واحلياة املدنية اتساع يف اآلفاق، فمن مجع بني            
 .ثنني فإن يف كتاب اهللا وسنة نبيه ما يشفع له وما يعينه على ذلكاالجيمع بني 
ليهود يف فلسطني جنراالت كبار     ملاذا ظهر يف دولة ا    :   األستاذ خالد السواح يقول    -

 استطاعوا أن يقدموا لقومهم عدداً من االنتصارات اهلامة يف حني مل يظهر يف العرب مثل هؤالء؟
احلقيقة هؤالء يقومون بدور، كانوا يقومون بدور لصاحل االستعمار مث انتقلوا الستراتيجية أخرى             

ض الدول الكربى، وأخرياً بدأوا يف مرحلة       هي منع الشيوعية من الدخول اإلسالمي العريب لصاحل بع         
جديدة هي املعروفة اآلن بالصراع االقتصادي، والقاعدة أو االستراتيجية اجلديدة من يسيطر على               
مركز األرض يسيطر على األرض مجيعها، فهم يريدون أن يسيطروا على مركز األرض، فهؤالء جاؤوا               

متدينني، لكنهم علمانيون، هؤالء جاؤوا ليقوموا بدور،       ليقوموا بدور، اجلنراالت اإلسرائيليني ليسوا      
قال يف اية القرن املاضي هناك شعوب يف الشرق األوسط هلا           "  كامل بدمنارت "والدليل على ذلك أن     



كل مقومات الوحدة والتقدم، فمىت ما احتدت فستشكل خطراً يهدد مصاحل الغرب، وال بد من وجود                
 .وهذا يعين أن إسرائيل جاءت لتؤدي دوراً.  عن غراحاجز بشري يفصل شرق هذه الشعوب

وقد انتهى مسلسل العالقات الفلسطينية اليهودية إىل       :   سؤال أمحد عبد اهللا غريب يقول      -
هذا املشهد الدرامي، حبكم خربتكم العسكرية واالستراتيجية، ما هو السيناريو املتوقع لفصول             

 املسرحية القادمة؟
ناك من يستطيع أن جيزم بأي رؤية مستقبلية يف هذا اجلو، لكن حينما               احلقيقة ال أعتقد أن ه    

التقيت مع أحد اليهود يف أمريكا قلت له إنكم اآلن حصرمت أنفسكم يف فلسطني إن آجالً أو عاجالً                   
سنملك السالح النووي كما ملكتموه، فإذا تراشقنا بالقنابل قنبلتني تنهيكم ومائيت قنبلة ال تؤثر علينا،               

ة من إثنني إما حتملوا أمتعتكم على أكتافكم وترحلون، أو ختضعون لنداء السالم العادل، فخرج               فواحد
فهؤالء ال تغتروا فهم مرحلة     .  أنا معك حيث ما تقول يف السالم      )  بيت ماقروسكي (الرجل يقول ل    

ة وأرجو أن تعودوا إىل نظرية االستطراق احلضاري، حىت لو سار السالم سوف يذوبون يف احلضار                
 .العربية اإلسالمية

 نظرية املؤامرة   كعسكري وأكادميي ومفكر أال ترى معي أن      :   األخ عمرو العامري يقول    -
اليت ذكرها األستاذ القرقوري ويذكرها آخرون مبالغ فيها وأن األمر ال يعدو أن يكون جزء من                

م العشوائية بأن   معه يف األحكا  ضعف عام مير به املسلمون وأن اللوم يقع عليهم فقط؟ وهل تتفق             
 ؟... إخلهذا نصراين وهذا كافر وذلك أفضل كتاب عريب

انظروا إىل خارطة اجلزيرة العربية، من نظر إىل خارطة اجلزيرة العربية           ..  دعوين أقول أمراً واحداً   
اليمن، عمان، اإلمارات، قطر،    :  يكفيه ذلك، لو نظرنا إىل اخلريطة العربية لوجدنا أن هناك عدة دول            

فلهذا الغرب عمل هذه التقسيمات، ألنه يف       ..  هذه كلها ال تستطيع أن تتصل بالعامل إال براً        ..  نالبحري
اليوم الذي يصل العامل اإلسالمي إىل البحار املفتوحة وقتها سينهض العامل اإلسالمي وستظهر احلضارة               

 مناهج وأنا أتفق    لكنهم خيشون على أنفسهم من املنهج اإلسالمي، فاحلرب اآلن هي حرب          ..  اإلسالمية
 .مع أستاذنا الشيخ األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري

 مىت ستقومون بطبع ما نشرمتوه عن اهلجرة واملصطفى         :   األستاذ منصور عطار يقول    -
 واملدينة املنورة؟

اآلن طبعاً هذه الكتب أكاد أقول إا طبعت، ولكنها حتت التصحيح، وأنا أصححها، ولكن مع               
والثاين بعض اإلخوان يقولون أكتب لنا مقالة وهذه تؤخر العملية لكن أعدكم إن شاء              األسف كل يوم    

 .اهللا خالل شهرين تكون هذه الكتب صدرت



كما تعلمون سيادتكم أن األمة العربية متتلك العديد من  :   األستاذ عجالن الشهري يقول    -
التصاقكم بالعديد من   مقومات السيادة مبا فيها من ثروات وقيادات فكرية وعسكرية وحبكم            

املواقف يف ظل الصراع العريب اإلسرائيلي نرجو اإلجابة على هذا السؤال بكل صدق وهو ما                
سبب التفوق اإلسرائيلي املتنامي يوماً بعد يوم وبالتايل ما سر التراجع العريب املتنامي يوماً بعد                 

 يوم؟
 وحدة الكلمة وحدة اهلدف هذا      أوالً هم يد واحدة وحنن مفككون ال أقصد التوزيع اجلغرايف،          

منعدم عندنا، وأيضاً ال يعين هذا أن املستقبل مظلم، أقول وهللا احلمد إن اإلسالم اآلن حيظى بيقظة                   
عظيمة وسوف يصل املسلمون بإذن اهللا إىل ما يصبون إليه ومع كل يوم تتحول األمور وتكون أفضل،                 

كانوا يستعمرون العرب كانوا مسلمني حتت قيادات       وأذكركم باحلرب العاملية األوىل والثانية، الذين       
إجنليزية وفرنسية، واآلن وهللا احلمد الفرق كبري، اآلن لو نظرنا إىل أمريكا لوجدنا اإلسالم انتشر، لو                 
نظرنا إىل أوروبا اإلسالم منتشر، لكن باقي مسؤوليتنا حنن يف هذه الديار املقدسة، جيب أن نبلغ                   

 .مانة، وجيب أن نعلم الناس أمور دينهم وأال خيرجوا عن أصوهلم الصحيحةالرسالة، وجيب أن نؤدي األ
للويب   نعلم أنه من أحالمكم وآمالكم تكوين لويب عريب مضاد         :  حممد حسن يقول  .   د -

 .حدثنا عن اخلطوات واإلرهاصات يف هذا املوضوع.. الصهيوين يف الغرب وخاصة يف أمريكا
القومية :  اللويب العريب يف أمريكا، لكن علينا أن نفرق بني اثنني         بدأ  ..  احلقيقة أريد أن أقول شيئاً    

والقومية العربية مبفهومها العلماين، من حيمل الراية يف هذه األيام هم             ..  العربية مبفهومها اإلسالمي  
القوميون العرب مبفهومهم العلماين، هلذا فإن كل ما جاءنا من نكبات هي بسببهم لكن لو أننا أخذنا                  

ية العربية اليت نادى ا امللك عبد العزيز مبفهومها اإلسالمي وهو ما اتفق فيه مع علماء سوريا يف                  بالقوم
املاضي وعلماء املسلمني واستطاع أن يدعم حترير هذه الدول لكنا وهللا احلمد خبري لكن القومية                  

لهم ينادون بتحرير   مبفهومها العلماين مدسوسة بيننا واآلن انظروا إىل القدس فهي شاهدة على ذلك، ك            
القدس العربية وال يقولون بتحرير القدس اإلسالمية، لو قالوا حترير القدس اإلسالمية لنهض ماليني من               

 .السود يف أمريكا ولضغطوا على احلكومة األمريكية وفصلوا بني إسرائيل وأمريكا
من :  ل هذا سؤال أجاب سعادتكم عليه لكن أكرره، للمحاسب حممد أمحد أبو زيد يقو             -

هم األفراد الذين ميكن االعتماد عليهم يف نشر اإلسالم ونصر اإلسالم يف هذا الوقت بالذات                
 .الذي نعيشه؟ أقصد التفرقة بني العرب

كل مسلم على ثغر من ثغور اإلسالم       :  (اإلسالم كل مسلم مكلف ذا الشيء، قال الرسول         
 ).فاهللا اهللا أن يؤيت اإلسالم من ِقبِلِه



أود لو مسحتم أن تفسروا لنا فحوى الرسالة اهلامة من          :  ألستاذ حممد عبد الواحد    سؤال ل  -
أجل السالم اليت محلها سيدي صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز للبابا يوحنا                

 .بولس يف زيارته لروما وللعامل أمجع
 .ال أعلم أكثر مما نشر

 :إلعالن شكراً لسعادة ضيفنا وأود أن أقرأ هذا ا-
 

  ))إعالن من �ادي مكة الثقايف األدبي(( 
محد .  يسر نادي مكة الثقايف األديب دعوتكم حلضور األمسية الشعرية اليت سيحييها كل من د              

الزايدي من مكة املكرمة، األستاذ حسني النجمي من منطقة أا، األستاذ حسن الزهراين من منطقة                 
 جامعة أم القرى وذلك مساء غد الثالثاء عقب صالة           يفي  حامد الربيع .  الباحة، ويدير األمسية د   

 .العشاء مباشرة مبقر النادي حبي العزيزية والدعوة عامة للجميع
 

  ))ختام احلفل(( 
نود تذكري حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة هو األديب والقاص الدكتور عصام خوقري،               

 .فأهالً ومرحباً بكم لالحتفاء به
 االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة بتقدمي لوحة االثنينية لضيف هذه             اآلن يقوم صاحب  

ثنني االوإىل اللقاء يف أمسية     ..  األمسية، وكذلك لوحة مهداة من سعادة األستاذ الفنان خالد خضر          
 .القادم أستودعكم اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

**** 







 احملتوى
- ١ .كلمة افتتاح حفل من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .السرية الذاتية للضيف الكرمي
- ٣ .كلمة لسعادة األستاذ الكبري عبد اهللا بغدادي
- ٤ .كلمة لسعادة األستاذ الدكتور عبد اهللا مناع
- ٥ .تعليق لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٦ .ب الدكتور عبد احملسن القحطاينكلمة لسعادة األدي
- ٧ .كلمة احملتفى به ضيف االثنينية
- ٨ .أسئلة موجهة للضيف الكرمي

- ٩ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 .الكلمة اليت افتتح ا سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل
 والصالة والسالم على خِري خلقه وخامت رسله سيدنا         احلمد هللا مستوجب احلمِد والشكِر والثناءِ     

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أحبيت األساتذة األفاضل

بامسكم مجيعاً أرحب أمجل ترحيب بضيف أمسيتنا سعادة         ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
ة االثنينية اليت   األخ األديب القاص الدكتور عصام خوقري الذي تفضل مشكوراً واستجاب كعهده لدعو           

ينتمي إليها قلباً وقالباً كقطب من كبار أقطاا، وأحد روادها األوائل، رغم أن ظروف عمله قد جتعله                  
د عأحياناً ينقطع عنا زمناً يقصر ويطول حيناً، إن ضيفنا الكبري مكان ترحيب وحفاوة قبل أن يقتعد مق                 

ثري من أمسياتنا اليت أفادت كثرياً من مداخالته        املُكرم يف هذه األمسية، فقد كان دائم املشاركة يف ك          
 .ومالحظاته وتعليقاته

إن ضيفنا الذي ختصص يف طب األسنان وجد يف األدب ضالته اليت أفرغ فيها مكنون نفسه                  
التواقة إىل مجاليات اللغة، شأنه يف ذلك شأن كثري من األطباء الذين اجتهوا إىل األدب والفكر جبانب                  

مثال األخوة الدكاترة عبد اهللا مناع، وحممد علي البار، ومصطفى حممود، ويوسف             ختصصهم املهين، أ  
وليس يف ذلك غرابة ألن بذرة اإلبداع عندما تنمو ال يعنيها إن كان حاملها أديباً                ..  إدريس، وغريهم 

 .مطبوعاً، أم متمرداً على اإلطار الذي أوجدته فيه ظروف احلياة والتخصصات املهنية
نا إىل كتابة الرواية، واملسرحية، واملقاالت األدبية يف الصحف اليومية، ولعلكم            وقد اجته ضيف  

الحظتم اخليط الرفيع الذي يربط معظم أعماله األدبية، متمثالً يف متسكه بالتراث احلجازي األصيل يف               
أو جريانه  هلجة اخلطاب، حىت ليخيل إىل القارئ الذي ينتمي إىل هذه املنطقة أنه جيلس إىل أحد أصدقائه                 

حيدثه مبا يف نفسه، ويفصح عما يدور خبلده، ويتجاذب معه أطراف احلديث كأي صديقني ربطت                  
يأخذك معه إىل املرتل، وإىل الشارع، وإىل مكان العمل، ويف كل احلاالت            ..  بينهما أواصر احملبة والبوح   

ليت تعطي صورة كاملة ملا يدور      يعطيك انطباعاً بأنك تصحبه مبا يصوره لك عرب كلماته القليلة املعربة وا           



حولك، فال يترك مناسبة إال ويلج من خالهلا لرسم الصور التراثية سواء تلك املتعلقة باألمثال الدارجة                
أو نوع املالبس أو الطعام، وغريها من عناصر احلياة اليت تشكل يف جمموعها اإلرث الثقايف حمليط                   

احي يف رواياته ومسرحياته اليت ال ختلو أيضاً من أبيات          الكاتب، وقد أبدع كثرياً يف تصوير هذه النو       
الشعر املناسبة اليت يوردها يسراً ال قهراً، فتأيت يف مكاا وكأا قد صيغت للتو من أجل هذا املوضوع                  

 .أو ذاك
وذه املناسبة أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لشركة امة للعالقات العامة والتسويق اليت أفردت              

هذه البالد، فجاءت يف ثوب أنيق          أبناء  لنشر كثري من إبداعات    "الكتاب العريب السعودي  "سلسلة  
وطبعة جذابة، ولعل الفضل يعود إليها يف اقتنائي بعض أعمال ضيفنا الكبري، وحسناً فعلت امة                  
 بإصدار تلك السلسلة اليت أوقفت متويلها لألسف ألسباب ال ختفى على اجلميع، آملني أن يعود ذلك                
املشروع للساحة إلثراء العطاء، واملسامهة يف دعم الكتاب العريب السعودي، وهي القادرة على ذلك               

 .مبشيئة اهللا
تتلخص يف  "  السعد وعد "وهناك نقطة ال بد من اإلشارة إليها، وقد أملح إليها ضيفنا ملسرحية              

توقفت طباعة الكتب لقناعة    أمهية وجود عناصر مساعدة تدفع بالعمل اإلبداعي إىل دائرة الضوء، فإذا            
بينما الكتاب يف تصوري أقل     ..  تامة بأا ال تساوي تكلفتها، أي أا باملنطق التجاري عمل خاسر           

الوسائط تكلفة لربط املتلقي باملبدع، فماذا سيكون شأن بقية الوسائط مثل املسرح والتلفزيون                 
 كما أن املسرح ما زال حيبو، وينهض مث         -ة   رغم أن األخرية خارج دائرة اهتماماتنا احلالي       -والسينما  

غري ..  يكبو، أما التلفزيون فقد أصبح سيد املوقف واملسؤول األول عن نشر الوعي والثقافة يف بالدنا               
أن هناك شبكة من العناصر املتداخلة اليت جتعل العمل اإلبداعي مرئياً على الشاشة الصغرية، فهنالك                

كل هذه العناصر جيب    ..  ثلون، والكادر الفين بشموليته وتعدد مهامه     كاتب السيناريو، واملخرج، واملم   
أن تتوفر قبل أن تعطي الضوء األخضر للعمل اإلبداعي لكي يرى النور يف شكل مسلسل أو رواية                   

وهذا اجلهد حيتاج إىل استثمارات هائلة توفرت لدى بعض الفضائيات ولكن تأيت إشكالية              ..  متكاملة
د الفاصل بني اإلمهال واإلار، وكم من أعمال تافهة وجدت طريقها إىل              رغبة اجلمهور لتضع احل   

التنفيذ حبجة رغبة اجلمهور، بينما بقيت أعمال أخرى مفيدة خارج املنافسة يف حني أا قد تشكل بداية                 
وتسويقه، للثقافة التلفزيونية كما ينبغي أن تكون، ويف مفترق الطرق بني العزوف عن الكتاب وطباعته               

جيتر آماله وآالمه، قد       العربية لألعمال اجلادة املفيدة، يبقى املبدع      جتاهل التلفزيون أو الفضائيات   و
إىل صرير القلم على الورق يف ضوء الفجر، مث يودع عصري مهجته أدراج               يبث الشكوى لدفاتره، حين   

 الكبري يف قوله    وأضم صويت لصوت ضيفنا   ..  مكتبه، حىت يأيت من يفجر هذه القضية بصورة حامسة         
وملن شاء أن يعترب هذه دعوة مفتوحة خللق كوادر ذات قُدرات علمية وتقنية للقيام ذه املهمة،                   "



وأركز كثرياً كثرياً على صفيت العلم والتقنية دون صفة االجتهاد قبل أن تصبح احملاوالت الوليدة يف                 
م، وال تزال   ١٩٨٠هـ املوافق   ١٤٠٠هذا الطرح املستنري قدمه ضيفنا منذ عام         "  عداد املوؤدات 

ترى هل سيطول االنتظار؟ أما آن هلذا       ..  الرصاصة يف جيبه ألكثر من سبعة عشر عاماً يف انتظار جودو          
الفارس أن يترجل؟ أسئلة كثرية متداخلة أترك لكم أيها األحبة مهمة تداوهلا وتدارسها يف هذا اللقاء،                 

 احنيازها إىل جانب املبدعني يف هذه البالد الطاهرة، وتتبىن          ولعل صحافتنا العزيزة تتناول القفاز وتعلن     
 .األمر قبل فوات األوان

 

نرحب مرة أخرى بضيفنا الكبري، آمالً أن تقضوا معه أمجل اللحظات متمتعني بفنه وأدبه وحس               
الطرافة والبهجة اليت يشيعها يف من حوله، وأحب أن أذكركم أن ضيف أمسيتنا القادمة سعادة األخ                 

فأهالً ومرحباً بكم لالحتفاء به     ..  لشاعر حممد التهامي، املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية        ا
 .واالستزادة من فضله وعلمه

 .والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته
 

  ))السرية الذاتية لسعادة ضيفنا الدكتور عصام خوقري (( 
 .م١٩٢٧هـ املوافق ١٣٤٦ ولد مبكة املكرمة عام -
 . تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها-
 ابتعث إىل القاهرة والتحق بكلية الطب بالقصر العيين حيث حتصل على بكالوريوس طب وجراحة                -

 .األسنان
 . واصل دراساته العليا يف لندن يف أمراض اللثة حيث خترج من جامعة لندن-
املستشفى املركزي باملدينة املنورة فالشؤون      عمل بعد عودته بالصحة املدرسية مبكة املكرمة مث ب           -

 .الصحية باملدينة أيضاً مث بالصحة املدرسية يف جدة
 . يعترب من أملع الكتاب الذين عرفتهم الصحافة السعودية-
 . تتميز كتاباته بالعبارة الساخرة والصور الكاريكاتورية املؤثرة-
السعد :  "لة االجتماعية وله عدة مؤلفات منها      واملقا..   كتب القصة الطويلة والقصرية واملسرحية      -

و "  الدوامة"، و   "أنا وزوجيت "، و "زغروطة بعد منتصف الليل   "، و   "يف الليل ملا خلي   "، و   "وعد
 .باإلضافة إىل عشرات املقاالت والبحوث". السنيورة"



 كلمة لسعادة األستاذ املربي الفاضل الكبري (( 
  ))األستاذ عبد ا بغدادي

 :ليلة القصيدة الفصامية الفصحاء وأقول...  من هذه الليلة الكبريةموأشد على أيديكأحييكم 
 

وعكـــاظَ يف اِإلطْـــراِب واإلنشـــاد
. 

ــاوةً  ــام نق ــروبِة كاملق الـع تــي بـ
. 

ــياد   ــب ِلج ــو ملع ــواكب هـ لـكَ
. 

ــ  نهـــو م تبِلمــع كــارٍم هـــو مطْل
. 

 

تتفجر األنغام من جنباته، هو رجل عريب من        ..  ولعل األخطل الصغري أمري الشعراء بعد شوقي      
االثنينية الغراء يف لياليها الزهراء، على الروايب       "وبيت  "..  بيت مقام ومشاد للشعر واألدب    "بيت عروبة   

هذه ليليت وحلم   :  وفيها..  حةٌ لألدب فيحاء، ومخيلةٌ للحب غَناء     وا..  اخلضراء، وفوق التالل العفراء   
يتيه ا  ..  ومن هذه الليلة الكبرية والقصيدة العصامية العصماء       ..  حيايت بني ماض من الزمان وآت      

     زها النور واحلب، وعال فيها الوفاء، من حبيب األدباء والبلغاء          األدب واألديب صباح مساء، فلقد طر
النهى، منرب  ثنيين ومنربه العايل شامخ الذرى، باذخ        االصاحب هذا البيت    ..  بد املقصود ع"  اخلوجة"

 ..واخللق واإلبداع احلضاري.. النسق العايل والطراز الرائع من الشعر واألدب
الفكري "  ثنييناال"نصب يف امللتقى    "  منرياً عذباً رقراقاً  "االثنينية شالالت تنحدر وجداول تنساب      

راً يتدفق رواًء وخضرة وحياةً، ومشساً تدفئ العقول باملعرفة أحبها          " األديب العاشق للكلمة     األديب هلذا 
وعايشها مع والده األديب طيب اهللا ثراه وقد        ..  منذ كان برعم ورد وفىت طري عمر ونضري شباب         

 وشخصياً أحببته ما    ..استطال وجتذر وتعمق حبه من صالونه األديب املاتع، حببه صاحبه كما حيب احلب            
عايشته طيلة عمر االثنينية ومدة ريعاا وشباا وعزها وجمدها          ..  كففت ولوصاله وقربه ما قطعت    
ومن احلب لدى صاحب االثنينية ووفائه الغالب لكل حمبيه جتلو           ..  وفخرها ويف زمن السنني اخلوايل    

 ديب األملعي والقصصي الرائع صاحب     انة بالوفاء ولضيفه من هذه الليلة الكبرية الطبيب األ         صورة ري
وإبداعةٌ .  العلم البارع لن يكف أبداً عن الدفِْق والعطاء من عامل األدب القصصي له فيه صولةٌ وجولةٌ                

 من هذا امليدان ويتجه بأدبه      سابغات رافالت   تندت فيه حسناوات جياد،   حلوةٌ متأنقةٌ متألقةٌ وقد     
رواد يف الوطن العريب من أمثال من عاجلوها وأحسنوا          وينحو به منحى كبار القصاص ال       يـالقصص

طه حسني، سالمة، وحممد تيمور، حممود طاهر       :  صناعتها وعرفوا تأثريها ووقعها يف الساحة األدبية وهم       
الشني، مصطفى املنفلوطي، إبراهيم املازين، توفيق احلكيم، حممود تيمور، إبراهيم املصري، يوسف              

وأخرياً القصصي املسرحي التلفزيوين البارع     ..  د احلميد السحار، حيىي حقي    السباعي، سعيد العريان، عب   
يف األدب والذي حقق بقصصه املتألقة النجومية والعوملة وقد          "  نوبل"جنيب حمفوظ احلائز على جائزة      



                ا إىل رحاب الفن القصصي البارع واملسرح العاملي الرائد، وكون الدكتور عصام خوقري طبيب أخذ
يبسم ثغره عن جمانِة الشنِب     ..   اللسان  عامل طب األسنان، فقد ازدهى أدبه القصصي سبطُ         المع يف 

عاشق متطلع إىل حسن غامس ألنه أساس صحة اإلنسان قلمه          ..  ويلمع كخد الورد من شفة الضحى     
ق تلُف األمل احلاين وتدفع غمة      بعطر، ما خطَّ به إال وفاء وما قَطَر مداده إال حباً كأنّ قلِمهِ ذراع العاشِ              

وقل أن  ..  ثنني أدباً قصصياً شهياً وطباً عبقرياً ندياً       االزج  عشق الطب واستهواه األدب وم    ..  القلب
ورحاب الفن  ..  جيتمع اإلثنان يف إنسان إال صاحب املوهبة تأخذ بصاحبها إىل عامل اإلار واإليداع              

سرية عطرة وسنبلة طائبة مثقلة باجلىن املذهب        "..  م خوقري فعصا..  "واألصالة واملعاصرة ..  األصيل
 ..وألالء من الذكر اجلميل والعطاء اجلزيل، ووهج من احلب العميق

جعل حماسن األخالق له سرية وتطيب بطيبها، صحبته زمن الدرس والتحصيل بدار البعثات               
تعليم مكة املكرمة وكنت مؤسسها     ورافقين العمل مديراً للوحدة الصحية مبنطقة       ..  السعودية بالقاهرة 

اً على  أخذ علم الطب ندي   ..  ومديرها وقد توثقت صليت به ما انقطعت والوصال والقرب ما توقف أبداً           
 من طيب الطيوب     ينشر قصصه جيتين  ..  أعالمه وجناه شهياً من أطرافه وابتغى طرف احلكمة         

 ..واألطياب
فق بضاعة أهل العلـم من السوق       هم واألدب، وين  ا احلكمة وليشرق اِهلمةَ، ويزيد من الف       

الكاسدة، ويوقظ العيون الناعسة، ويبلُّ الشن املُتفَضف، ويندى الطني املترشف، ويذلل قَعودا الصرب،              
 ..وحيج راحلة األمل ويحلى مر اليأس

حديثه شهي ونقاشه   ..  نانفصيح اللسان، باهر البيان، سبطُ الكالم، حلو الكتابة، طويل العِ           
، ومعرفةٌ، ووفاٌء بالنثر والسجع، وتباعد من         سهلٌ شجى من خطرات العقل، لفظٌ عذب، ومأخذٌ       

التكلف اجلايف، وبقارب من التلطف اخلاص مالك لزمام القصة، يوفيها حقها من احلبكة والدراية،                
 .ويجود بأعذب األحلان، وأشجى األنغام... ويؤثر ويتأثر، ويجوَد املعىن واملبىن، ويرقرق املعىن

 

 كلمة لسعادة األستاذ الدكتور األديب والكاتب املعروف (( 
  ))عبد ا مناع. د

يسعدين أن أشارك يف هذه     ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا مساءكم بكل خري          -
 هو الدكتور عصام خوقري، وحىت هذه        االثنينية اليت جتتمع لالحتفاء بأديب طبيب أو بطبيب أديب         

اللحظة مل أكن أعلم أن الدكتور قد أوغل يف رحلة العمر إىل هذا احلد ألنين علمت اليوم أنه أى                     
٥٣، شيء أقرب من     ٥٨ م أو    ١٩٦٠ م وكنت أعتقد أنه أاها يف        ١٩٥٣دراسته يف الطب يف عام      



 م وجدت أمامي جنماً يف الساحة        ١٩٦٣  عندما أيت دراسيت يف جامعة اإلسكندرية يف عام        .  ...
عصام، واحلقيقة أنه كان أيضاً جنماً اجتماعياً ميتاز برشاقة العبارة، وخبفة الدم              .  وكاتباً وطبيباً هو د   

وأيضاً اجلدية فيما يكتب، وقد أحدثت بعض مقاالته دوياً وضجيجاً كبرياً وأظنها هي اليت أبعدته عن                 
وفكره من عامل الطب نقلة أبدية ويترك عامل الطب إىل عامل الصحافة،             أن يكون صحفياً وينتقل بقلمه      

واجتهوا إىل األدب،      الذين تركوا الطب   أولئك األطباء "  أتذكر"وأنا يف طريقي إىل االثنينية الليلة كنت        
وأبدع وأشجى وأمتع، وكانوا يف مواقعهم األدبية رمبا أمجل           احلقيقة وجدت أم كثر وأن معظمهم برز      

ري من مواقعهم الطبية، أصبحوا أساتذة بل ومعلمني، أذكر مثالً على سبيل املثال شاليكوف أستاذ                بكث
القصة القصرية ومعلمها، نذكر الدكتور يوسف إدريس املعلم الثاين للقصة القصرية بال جدال، نذكر               

مود وجتلياته  الشاعر العظيم إبراهيم ناجي ورومانسياته وليايل القاهرة، ونذكر الدكتور مصطفى حم            
العلمية األدبية وتأمالته بني العلم واحلياة، بني األدب والعلم، ونذكر أيضاً الكاتب الربيطاين سومرست              
موم وقصصه، نذكر من قبل زكي أبو شادي، كان السؤال الذي يراودين مل كل هذا العدد من األطباء                  

مسة يف هذا األمر لكين أعتقد أن هؤالء        ترك املهنة واجته إىل األدب وال أدعي أين وصلت إىل إجابة حا           
األطباء كانت روحهم أكرب من حيز املكان الذي وجدوا أنفسهم فيه يف عامل العيادة، يف عامل املستشفى،                 
وأم حاولوا أن خيرجوا من حصار املكان معربين عن ذوام على أحسن مستوى ورمبا أيضاً كان أحد                 

 . لآلخرين إننا لسنا أطباء فقط إمنا حنن أدباء حقيقيونأسباب بروزهم أم أرادوا أن يقولوا
عصام صاحب أسلوب متميز رشيق العبارة كما قلت وهو أيضاً كشخص ميتلك خفة دم،               .  د

وإذا كانوا يقولون يف تعريف طب األسنان أنه هو الذي يأخذ لقمته من فم مريضه، فهي أكثر ما ينطبق                   
ويأخذها بالنكتة، ولكنه يأخذها يف كل األحوال، يأخذ         على الدكتور عصام، هو يأخذها بالضحكة        

عصام بعد أزمته مع الصحافة تفرغ للكتابة األدبية تفرغاً تاماً، وقدم أعماالً             .  لقمته من فم مريضه، د    
مجيلة ولو كانت هناك حركة مسرحية، ولو كانت هناك ضة درامية إذاعية لتحولت كل أعماله إىل                 

 يوجد مسرح، فقدإلذاعة أو يف التلفزيون، أو يف املسرح ولكن بكل أسف ال           أعمال درامية، سواء يف ا    
 أمحد السباعي أن ينشئه ولكنه مات دونه، ومل يتحقق احللم، وماتت             حاول شيخنا الكبري وأستاذنا   

فكرة املسرح إال من حماوالت صغرية حمدودة ال تستمر أبداً، تبدأ حيناً وتتوقف شهوراً وحكم على                  
 يكون، لو كان هناك مسرح لتحولت أعمال الدكتور عصام إىل مسرحيات مجيعها يف                املسرح بأال 
ولو أن هذا حدث خللق جيالً آخر من كتاب املسرح ومن املخرجني ومن املتخصصني يف                ..  اعتقادي

اإلضاءة ويف الصوت، كان أصبحت لدينا كوادر عديدة يف عامل املسرح، لكن بكل أسف عدم وجود                 
 . على أعمال ولكن قضى أيضاً على خلق أجيال جديدة من كتاب املسرحاملسرح قضى ليس



عصام كان جنماً يف احلياة األدبية      .  م وجدت أن د   ٦٣كما ذكرت إين عندما عدت يف عام         
واحلياة الصحفية وكان أيضاً زعيماً للعزاب، وعلى حياء تقدمنا بطلب العضوية يف نادي العزاب وبعد               

ست سنوات، ترك الزعيم نادي العزوبية وشغر املكان ألجد نفسي مرشحاً           حني، بعد أربع أو مخس أو       
لرئاسة نادي العزوبية، ولكن أيضاً بعد حني تركنا النادي ويبدو أن النادي قد انتهى بتحول أو انضمام                 
آخر رؤسائه إىل عامل املتزوجني، كان ميكن للدكتور عصام كما قلت أن يكون صحفياً ولكن األزمة                 

 يف أعقاب مقاله العظيم اجلميل الذي كان تعليقاً على البيان الوزاري الشهري هو الذي                 اليت حدثت 
أوقف مسرية الدكتور يف الصحافة، وجعلته يتأمل ويتأىن وأنا أعتقد أنه فعل بنفسه خرياً، وفعل بقلمه                 

 .خرياً فخسرنا صحفياً ولكننا كسبنا أديباً ممتعاً ومجيالً وأعماالً أدبية مجيلة
 . لكم وشكراً الجتماعكمشكراً

 

  ))تعليق طريف لسعادة عبد املقصود خوجة((  
-          عصام خوقري  .  اع يصر على أن د     أيها األساتذة األكارم أظن الحظتم أكثر من مرة الدكتور من

. .. عدت اخل  عندماأنا  ..   الدكتور عصام خوقري كان كاتباً كبرياً      .. عدت عندماأنا  ..  كان جنماً المعاً  
 مسخبعشر سنني،   ب يفهمكم أنه أقل منه      يريد أن  صنو الدكتور عصام خوقري،      ه قلت أن  ألنين  هذا كله 
 .الرسالة وصلت يا معايل الدكتور..  سنة، عشرين سنةعشرة

 

 :األستاذ حسان كتوعه
 مسك اخلتام لسعادة األديب املعروف واألستاذ جبامعة امللك عبد العزيز جبدة والناقد املعروف              -

 : احملسن القحطاينالدكتور عبد
 

  ))عبد احملسن القحطا�ي. كلمة سعادة األديب األستاذ د(( 
فقد وضعين  ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم السالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته أما بعد            

وأظن أنين لست املسك اآلن ألن احملتفى به مل يتحدث          ..  األخ حسان يف حرج شديد عندما قال املسك       
وما عساي أن أقول يف ليلة يكرم فيها أديب وقاص وروائي ال ميكن ألي راصد للحركة                   .  .بعد

إذا وزعت إىل   .  القصصية والروائية يف اململكة العربية السعودية، إال أن جيعله من أصحاب مراحلها            
 أن  مراحل، ومن غري شك أنه وخنبة معه من القصاصني والروائيني كانوا وما زالوا هواة، ولست أزعم                

القصة وأن الرواية أخذت مكاناً سامقاً كما أخذه الشعر، ولذلك أسباب يعرفها من يكابد كلمة القصة                
وحبكة الرواية، ولكين حني أحتدث عن الدكتور عصام خوقري فأجده يف رواياته ومل أقرؤها مجيعاً ولكن                



ري من النقاد، أنصفه فيها     فقد تناوهلا كث  "  السنيورة"  آخر رواية قرأا له هي السكـر املـر، أمـا        
االجتماعيون واختلف حوله النقاد والسبب يف ذلك أيها اإلخوة أن الرواية اختلف حوهلا النقاد ألن                
فريقاً منهم يقول إنه ال شكل هلا، وكيف أتعامل معها، والفريق اآلخر يقول إا حبكة ومعروف أن                   

ال يستطيع أن يقننه، ألنه جاء بقانونه        الفن صعب اإلمساك به، متمرد على الناقد حيس به ولكن             
 .ونظامه

 وإمنا اخلصومة اليت تبين     - ال أقول اخلصومة اليت دم       -هذه هي طبيعة الفن وستبقى اخلصومة       
احلوار "  السكر املر "بني النقاد وبني الروائيني والقصاص وحىت الشعراء أنفسهم، الذي لفت نظري يف             

تكونوا قرأمتوها كقراءيت هلا، وهي من الروايات القليلة جداً، اليت          وامسحوا يل أيها اإلخوة وأرجو أن       
بطلها امرأة، راوية، والبطل كما هو معروف حيتاج إىل شخصية مضادة له، هذه الشخصية املضادة إما                
أن تكون من داخلة نفسه فيكون هناك صراع داخلي ضمن اإلنسان ونفسه، أو يكون شخصاً آخر،                 

 واحداً وإمنا بطالن حىت البطلة أخذت الدور من رواية ألنه أراد أن يفسح هلا                هنا املراد ليس شخصاً   
اال وأن تكون بطلة يف كل الرواية فكانت الراوية ورغم أن الراوي هو الذي يتحكم يف مسري                    
احلدث، وكما تعرفون فإن السرد إما أن يكون سرداً استطرادياً وإما أن يكون سرداً تقطيعاً إن صح                  

تعبري أما سرداً متوالياً والسرد القطعي كما تعرفون أيها اإلخوة هو أن ننتقل من مشهد إىل مشهد                 هذا ال 
آخر، وال ضري أن يستعمل الراوي أحد هذه األجناس الثالثة وإن كان بعض النقاد يعتقد أن السرد هو                  

تقيد بزمن يعيقه أو مبكان     النقطة الضعيفة يف احلبكة ألن الراوي يريد أن يطري جبناحيه مع الرواية وأال ي             
 .حيد من حركته

استرسلت يف  الراوية إمسها رجوة وبطل آخر امسه فارس والبطل الثاين فالح وامسحوا يل إن                
يغشى   اجلامعة الدكتور الذي   أستاذ   احلديث مع هذه القصة، البطلة أرادت هذا الفارس الرجل املشهور         

ا منه ألنه يعرف سريته فكأنه أحس، اختاروا          صوالت وجوالت، حذرها والده    املنتديات ويكون له  
لنطفكم فإن العرق دساس، وال أريد أن أقف عند هذه القصة طويالً فاحلدث كبري، ولكن القصة محلت                 
هلجتني خمتلفتني حمليتني هلجة جدة وهلجة السراة، وكثري من القصص العاملية مل تأخذ عامليتها إال من                  

ي قابع يف خصوصيته ولكنه عاملي يف قوته وقدرته وأصوله، فهو            خصوصيتها وحمليتها، الشعر اجلاهل   
حملي صحراوي ميثل القبيلة والفرد ومع ذلك انطلق إنطالقة كبرية، أخذ قوته من خصوصيته وحمليته                

جدة ليس غريباً عليها وله احلق أن حيكمها ألنه ترىب فيها، ويتحدث اللهجة سليقة ال               ...  فأحكم اللهجة 
لسراة جيب أن يتقمص الشخصية ويدرس اللهجات لكي يكتب هذه الكلمة، املهم يف              اكتساباً، لكن ا  

هذه القصة اليت أخذت يف السرد املتوايل أن البطلة ظلت من أول سطر إىل آخر سطر هي السيدة،                    
وكانت القضية قضية إسقاط بني األنثى وبني الذكر، بني حواء وبني آدم، حىت أا تناديه بآدم فبعد أن                  



ا الصرب طريقاً طويالً أرسلت قصة مستها الطاووس، ال أريد أن أحتدث كثرياً عن احلبكة ولكين                 بلغ  
أما ..  أقول إن من قرأ القصة يكون مشدوداً إليها، هنا معادلة بني هلجتني حمليتني وبني منطقتني صغريتني               

 .السنيورة فهي بني عاملني خمتلفني
حوا إن كانت كلميت ليست مدحاً يف الدكتور عصام          مرة أخرى أنا سعيد ذا االجتماع وامس      

خوقري فهو قمني به ولكين قلت كلمة أرجو أن أضع منها إضاءات على هذا العمل الروائي الذي أقول                  
 . إنه حمفوف باملخاطر، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 

  ))كلمة احملتفى به (( 
يحكم العذر أن أتكلم على طريقة البساط         يا حضرات اإلخوان امسحوا يل أوالً أن أستم         -

األمحدي يعين ما أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى ال لعجز ولكن أنا أميل إىل أن يكون البساط                   
 .فمعذرة إن جتاوزت أو قصرت.. أمحدي بيننا كلنا

كلميت ليست كلمة باملعىن املفهوم ولكن حبيت أذكر أو أوضح لكم ظروف حضوري إىل هذا                
أين أنا يف واقع األمر أشواقه أكرب مين شوية، أو شويتني، أخونا يف اهللا األستاذ عبد املقصود                   املركز  

أرسل يل أنه يرشحين ألكون حمل تكرمي، ويف واقع األمر أصبت بشبه حالة ذهول، فأمسكت بالقلم                 
س قدموا  وقلت له أعتذر عن هذا الكالم ليه؟ لسبب عندي أنا أجده ألن عملية التكرمي دي ميكن لنا                 

أكثر مما قدمت، أنا ما قدمت شيء، بضع روايات طويلة، بضع مسامهات يف الصحافة، يف اجلانب                  
الثقايف واجلانب االجتماعي يعين الكمية اليت قدمتها من ناحية الكم قليلة، لكن إصراره وجدت أنه                 

 خشيت من   خشيت على نفسي أن ميلكها شيء من الغرور بعد التكرمي،         ..  يلبسين ثوب فضفاض علي   
تضخم حالة األنا، الدكتور عبد اهللا مناع يصر أين جتاوزا، اجلانب اآلخر أين لو أسلمت نفسي هلذا                  

 يدوشين، خيليين خفيف شوية، معذرة للتعبريات البلدي هذه لكن أنا أحب            -بالبلدي-الشعور يعين قد    
ملقصود عنده قدرة على اإلقناع     البلدي، حاولت كثري أين أعتذر لكن بسم اهللا ما شاء اهللا األخ عبد ا              

حىت لو كنت أنا غري مقتنع، وقدرته على اإلقناع، وضعفي أمامه قلت له إنت أكرمتين وكرمتين خارج                 
نسيج االثنينية ال أنكر هذا، لكن أن يضعين يف هذا املوقف أمام صفوة من الناس أصحاب الرأي                    

أختم الدردشة هذه أقول لكم هاؤم اقرأوا       والفكر وخيليين أخاف من غري املتوقع ولكن زي ما يعين            
 .كتايب وال تشددوا حسايب
 .والسالم عليكم



  ))األسئلة املوجهة للضيف الكريم(( 
من األسئلة اليت وردتنا لسعادتكم يا دكتور، مبضع اجلراح وقلم األديب أيهما كان                -

د أبو بكر خوقري    األطوع لكم يف حياتكم العملية، وهل هناك صلة قرابة تربطكم بالشيخ حمم            
 العامل املكي؟

يعين أنا  .  نبدأ من األخري، رمحة اهللا عليه الشيخ أبو بكر يعترب جدي، ابن عم جدي عبد الوهاب               
أما حكاية مبضع اجلراح وقلم الكاتب ميكن بالنسبة يل باعتباري طبيب أسنان            ..  أنتمي إىل هذه الساللة   

يبقى أعاجل الناحية السنية فيه، هذه الرابطة، إمنا ما          وأنا كطبيب ما دام القلم له سن        ..  القلم له سن  
أعتقد أنه استعصى على مبضع اجلراح موش تفاخراً ولكن ألين درست وأخذت األمور خطوة خطوة                
عن علم فربنا سبحانه وتعاىل هو الذي وفقين والذين وقعوا حتت املبضع مل يتأملوا كثرياً على ما أظن                    

 .هاؤم اقرأوا كتابية.. بالنسبة للقلم زي ما قلت لكم
أزمة عصام خوقري يف الصحافة أو مع الصحافة        :  سؤال من األستاذ فؤاد عنقاوي يقول       -

       عصام نفسه  .  اع فهل لنا أن نسمع من سعادة د       حتدث عنها سعادة الدكتور الفاضل عبد اهللا من
 عن تلكم األزمة وما عادت عليه من انعكاسات؟

كل ما يعلم يقال، ومما حفظناه أيضاً من األمثال البلدي يقول لك            فيما حفظناه من األقوال أن ما       
.. خلي الطابق مستور، فلو مسحت يا أخ فؤاد، خلي الطابق مستور، خشية أن ينكشف املستور                 

 .احلدق يفهم.. معذرة
ما أهم الرسائل اليت حاولتم توجيهها      :  األستاذ سعيد اخلوتاين مراسل املسلمون يقول       -

م القصصية بإجياز، وهل كان حلياتكم مبصر أثناء دراستكم تأثري على عطائكم              لقراء إبداعاتك 
 القصصي؟ 

ال أعتقد أن تواجدي أو وجودي يف مصر له تأثري مباشر أو غري مباشر على عطائي القصصي                   
 إذا  –ألنه يف الفترة دي كنت متفرغ فقط للدراسة العلمية، والدراسة العلمية جافة وصعبة إمنا عطائي                

 الفضل فيه أوالً وأخرياً للمناهـج الدراسية اليت كانت تعطى لنا يف فترة               –أن هناك عطاء    صح  
كان كم هائل كبري من     .  التحصيل يف االبتدائي ويف الثانوي، مل يكن هناك عندنا مرحلة متوسطة            

جمموعة النظم  مفردات اللغة العربية كنا يف االبتدائية وأوائل الثانوية ندرس يف األدب العريب كتاب امسه               
والنثر، كانت لكبار الكتاب والشعراء املعاصرين املناخ األديب والثقايف والتعليمي كان يصر على                
اجلانب اللغوي، أو جانب اللغة العربية، فكان عندي خمزون ال بأس به من الثقافة واألدب العريب، لعلم                 

آلن الطالب لو جنح يف املتوسطة وأخذ       اإلخوان هي مفارقة لطيفة جداً بينما كان وما هو اآلن، يعين ا            



شهادا يأخذ إذا أكرمه والده يشتروا له سيارة وينطلق ا، أنا ملا أخذت الشهادة االبتدائية وابتدينا                 
فترة اإلجازة الصيفية ثالثة أو أربعة شهور والدي رمحة اهللا عليه جاب يل هدية وفرحت ا وإذا ا                    

حفظها يف األربعة شهور، وقسم يل األربعة شهور على املعلقات           كتاب املعلقات العشر، وعلي أن أ      
هذا هو املناخ والبيئة    ..  العشر، قلت له أنا أذكر يف كتاب امسه املعلقات السبع عشان أسقط ثالثة              

الثقافية اليت أعطتين خمزوناً ال بأس به ساعدين على أن أمارس القصة جبانب أين كنت كثرياً ما أقرأ                    
كتاب وصغار الكتاب أيضاً، ما أشوف قصة إال وأقرأها، فهذا الفضل حقيقة يعود              القصص لكبار ال  

هلذه العوامل، وعامل مهم دفعين ألسلوب القصة وهو الكتاب الكرمي، القرآن، بصراحة يعين أعطاين               
                 ر احلل  قدرة على احلوار يعين أعتقد أين حلد ما جنحت يف شد القارئ حبيث أقدم املشكلة ويبتدي يدو

وهكذا، وعشان نضرب مثل بسيط يف قصة العبد الصاحل وسيدنا موسى عندما ركبوا يف السفينة               ..  هأي
خرقها قال أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر، يعين ما دام مساكني من أوىل أننا حنافظ هلم                   

ذ كل سفينة   عليها، فأردت أن أعيبها، كيف هذا؟ فأعطى املربر بعد كـدا، وكان وراءهم ملك يأخ              
 .هذه النقطة وهذا األسلوب احلواري الذي يشد القارىء تعلمت أمثاله من القرآن الكرمي.. غصبا

يقول الدكتور يوسف حسن نوفل يف كتابه القصة        :  سؤال من األستاذ خالد أسعد يقول       -
فنية، العربية إن طبيعة الفن القصصي أن يعمد القاص إىل طريقة تعبريية تفرضها عليه الرؤية ال               

 فنيه تفيده   ةفيلجأ إىل النجوى الداخلية واالستبطان وهو ما يعرف باملنالوج الداخلي، وتلك أدا           
يف استبطان الشخصية والتعرف على جوانبها وما يعتمل يف داخلها من مشاعر، وما تضمره من               

األطر أسرار وعندما يكتب الدكتور عصام خوقري وهو القاص العريب الكبري قدراً ومتيزاً هذه                
التعبريية اليت يعاجل ا فنه القصصي الرائع فهل يلجأ إىل عرض احلدث وتصويره من خالل                  
ارتباطه باألشخاص سرياً مع األحداث يف مراحل منوها وصوالً إىل الذروة يف التعقيد، أم أنه يلجأ                

 .إىل استكناه أغوارها وإحياءاا والصور الواقعية اليت يراها هو من خلف شخوصه
بصراحة أنا يف كتابيت القصة مل أدرس فقه القصة ومكوناا إمنا            ..  دا كالم كبري علي   ..  ذرةمع

وجدت عندي يف نفسي حاجات أريد أن أنقلها من شرحية ألخرى من شرائح اتمع، مث عندي                   
املخزون أو احملصول اللغوي فأنا أعرب وأبين ما أردت، هذا هو مفهومي لكتابة القصة، أضع اهليكل                  
العظمي أو البنائي أوالً، مث تفاصيل القصة، مث أخلق الشخصيات فيها، وبعدين أضع كل شخصية تتكلم                
بالذي يدور يف نفسي داخل هذا احلدث، هذا هو الذي عندي والذي ما أزال أمارسه وال أدعي أين                   

 .درست فقه القصة وأدب القصة



دبية بقصصك الرائعة هل جيد     لقد أثريت حبق الساحة األ    :  األستاذ عيسى عنقاوي يقول     -
 .القاص والروائي جهداً كبرياً يف القصة القصرية أو يف الرواية الطويلة مع إجياز الفرق

املعاناة موجودة سواء يف القصة القصرية أو الرواية الطويلة، البداية ميكن أن تكون أكثر معاناة                
قصصني وضع اخلامتة أو القفلة للقصة      لكن أشد معاناة يعانيها القاص كما أتصور، وكما قال أكثر ال           

حبيث أا تكون منطقية وبعيدة عن االفتعال، يف الرواية املعاناة طبعاً حتكون أكثر ألن الرواية فيها                  
حركة يف البعد الزمين والبعد املكاين، ويف تعدد الشخصيات أيضاً، ميكن تعتربوه شيء من املغاالة لو                 

 الرواية، يعيش مشاعر أبطال الرواية، وأضرب هلذا مثالً، أذكر          قلت إن الكاتب يعيش القصة أو يعيش      
أين يف إحدى روايايت افتعلت خصومة بني عريسني يف الليل، وبعدين ما قدرت أكمل، تعبت وغلبين                  
النوم، إيش رأيكم كنت أتقلب ودائماً ما قادر أنام الحظت كأنه صوت يكلمين يقول إنت حتنام                  

ثة صباحاً  لثاالاصمني هل هذا املعقول؟ وجدت نفسي أقوم فعالً الساعة           وترتاح وتارك العروسني متخ   
وافتعلت الصلح بينهم، دخلتهم غرفة النوم، ورحت أنا لوحدي، هذا جزء من املعاناة اليت فيها حقيقة                

 .الكاتب يعيش فعالً معاناة أبطال الرواية
بعة الراثة والساعة   لثاالاعة  نت رايح حيصحوك الس   إنتظر من اليوم و   إ:  تعليق عبد املقصود خوجة   

 .مسة حىت تصلح بني العروسنيااخلوالساعة 
 الدكتور حممد حمسن يقول ما رأيكم يف القصة القصرية جداً؟ مث ما رأيكم يف القصة                  -

 الشعرية أو القصيدة اُألقصوصية؟
صورة القصة القصرية جداً أعتقد أن فيها شيئاً كثرياً من الصعوبة، عشان أحط املراقب يف ال                

القصة عبارة عن عمود واحد يطلع يف الصفحة، هذا ما أتصوره خبصوص القصة القصرية جداً، أنا                  
مارست القصة القصرية، بس موش جداً أحياناً هلا ذيول وحاجة زي كدا وأالقي فيها متعة حبيث أنه                  

أخرة حرصت أن   يسهل علي أو أي كاتب للقصة القصرية أنه يعطي للقارئ، أنا يف قصصي القصرية املت              
أساعد القارئ عشـان يبتسم، خصوصاً إذا كان زي حاالتنا يف آخر الليل ميسك الكتاب عشان                 
جيلب النوم، فجعلت القصة يف هذه اموعات كلها خفيفة ونوع من الفنتازيا، فإذا كان السؤال هو                 

 .أيها أشد؟ فكما يقول املثل اإلجنليزي اإلجادة وليدة املمارسة
ما :  عبد اهللا يقول من خالل جتربتكم اإلبداعية يف القصة والصحافة يقول            األخ سعد    -

 رأيكم يف احلداثة يف الرواية والقصة القصرية بالذات؟
أنا كان يل رأي يف احلداثة من زمان، ويعين الدكتور عبد اهللا الغذامي كان يل معه مالمة                 ..  شوف

روبا نقله إخوانا الذين درسوا هناك، مل يفهم مبعناه         لكن أنا أرى احلداثة نسق أديب جديد ورد إلينا من أو          



الذي وضع من أجله فكثريين افتكروا أنه من السهل جداً أنك تقول أي حاجة وتقول دا حداثة وأنا                   
 .بكلم جيل الغد فقلت إنه إذا صح هذا املفهوم فهي نوع من االيدز الفكري

وقري، من أين أنت؟ وهل احملتفى الرجاء شرح كلمة خ   :  األخ عبد الرمحن أبو صاحل يقول       -
 به يف األصل من بلد غري السعودية؟

هذا صحيح، أنا لست من ساللة عربية، إن كان أراد السائل هذا السؤال، املنطقة هذه، منطقة                 
يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا ِإنَّ     :  احلجاز هي منطقة هجرة أو هجرات، وربنا سبحانه وتعاىل قال يف كتابه            

 فإذا صعب عليكم أن تعبدوين يف أرضكم يف بالدكم حتت أي ظرف من              ى واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدونِ   أَرِض
هذه قصة  ..   يبقى هنا  )أو مل منكن هلم حرماً آمناً      (:  طيب نروح فني؟ قال   .  الظروف هاجروا منها  

فما أقدر أعطيك   ..   مكة سالليت، هنا يف أرض احلجاز ميكن يل أكثر من ثالثني أو أربعني جد مدفونني يف              
واألرض (..  وهذا يكفي جداً  ..  التفاصيل أو احلقيقة ألي ساللة إمنا يكفي أين فعالً من ساللة آدم             

 :بعدين مهيار الديلمي الشاعر الفارسي كان بيقول.. )وضعها لألنام
ــرب   ــن العـ ــرس ودي ــؤدد الف س

. 

ــرافه     ــن أط ــد م ــت ا ــد مجع ق
. 

 

 أكون قد أجبت على هذا السؤال وأرجو أال يتضايق صاحب السؤال من نوعية                فعسى أن 
 .اإلجابة

كونكم من األدباء ورجال القصة هل لكم مسامهات         :  األخ غياث عبد الباقي يقول      -
قصصية وأدبية تتناول القضايا العربية مثل قضية فلسطني أو القدس أو البوسنة واهلرسك وغريها              

 ية هامة؟من أحداث إسالمية عرب
أعترف أين مل أطرق هذا اال إن كان يف البوسنة أو اهلرسك أو اهلند والسند وبالد تركب                   
األفيال ألين علشان أتعرض أو أتقدم يف هذا اال جيب أن أكون على دراية كاملة أو عندي قاعدة                    

 إين ال أشرك به شيئاً،      عريضة من الفكر اإلسالمي، أنا ما عندي من اإلسالم هو ما قد يرضى به اهللا عين               
فلهذا أن  ..  أؤدي املطلوب أو املفروض، ميكن أين ال أقوم به خري قيام ولكن خرياً من عدم القيام                 

أتصدى لقضايا إسالمية قد يعين قصور إمكانييت تعرضين ملؤاخذات هلا أول وليس هلا آخر واسألوا من                
 .كان قبلي
شارة الدكتور املناع ماذا كنت ترى يف العزوبية        انطالقاً من إ  :   األستاذ متيم احلكيم يقول    -

 حني كنت رئيساً لنادي العزوبية وماذا ترى فيها اآلن؟
رمبا هذا آخر جواب أو أحسن جواب يا أستاذ متيم، وأنا عارف إنت             ..  ليت الشباب يعود يوماً   

احلقيقة لقيت جتاوب   احلقيقة إن قيام مجعية العزاب املتحدة يف اململكة أنا وضعت أسسها، و           ..  قصدك أيه 



كبري من العزاب كان اهلدف منها حتسني حالة العازب، بياكل يف املطعم ياخذ هدومه يغسلها عند                  
الغسال، يتشعبط يف األتوبيس هذه كانت ميكن من مجلة أشياء لكن راحة البال من ناحية عدم الدوشة                 

 :ونق الستات والثرثرة، ولكن زي ما قال الشاعر
ــيه     ــر يق ــه ب ــيس ل ــرفل وال حب

. 

إذا حـــم القضـــاء علـــى امـــرئ 
. 

 

عبد العزيز مدرس، لنا    .  كانت مجعية العزاب منتشرة، لنا مندوب يف الرياض وكان ميثلها د            
مندوب يف جدة واملدينة وأخذنا نضع هلا أسس على أساس نوع من الفكاهة يف الصحافة وختدم                   

) اخلية(حني ما حم القضاء ثالثة من رؤسائها كنت أنا أحدهم املؤسس سقطوا يف              أغراضنا ولكن فعالً    
 أو القفص الذي قالوا عنه ذهيب بعدما دخلناه ال لقيناه ال ذهيب وال حيزنون، معاي انتو وال أل؟

طرح الشيخ عبد املقصود خوجة إشكالية رغبة اجلمهور         :  األخ سعد سليمان يقول     -
ع واملتلقي، ما موقفكم جتاه هذه املسألة وكيف اخلروج من           دبني املب كعقبة يف طريق التواصل     

 دائرا؟
إنه كان هذا نوع من املالمة ختها على الكوادر         ..  أنا فهمت ما قاله األخ عبد املقصود غري كدا        

أو اإلدارات الفنية يف التلفزيون عموما والفضائيات ليس يف السعودية فقط، هم يقولوا هذه احلاجات                
إمنا اجلماعة حياولوا   ..  فهة هذا اجلمهور يريد هذا، وماذا يريد اجلمهور؟ هل عملوا إحصائية؟ ال            التا

 .خيتصروا يف املصاريف ويبالغوا يف املردود، هنا اإلشكالية
من خالل سريتكم الذاتية ورد من      :  األستاذ عدنان فقي حمامي ومستشار قانوين يقول        -

 جرة الزوجات، فهل املوضوع عن جتربة حقيقية أم ماذا؟خالهلا كتبكم اليت مل تنشر ككتاب ه
زي ما قلت من شويتني إين أردت يف قصصي القصرية وعندي منها اآلن جمموعتني مل تنشر بعد                  
بسبب األزمة اليت أشار إليها األخ عبد املقصود، أزمة النشر والطباعة، هجرة الزوجات زي ما يف                  

الطعم عشان يقرأ وإذا قرأها أنا حرصت أن تكون من النوع           ي  عنوان آخر وعدة عناوين جتذب القارئ ز      
 اخلفيفة حىت إذا انتهى من      بالعريب والكوميدي   املسرح الفالس أو الفنتازيا    أدب   اخلفيف زي ما بسموه   

آخر سطر تكون وضعت على شفتيه ابتسامة بعد التقلص الرهيب الذي نعيشه اآلن يف                  قراءا عند 
نت احلاجة إىل ابتسامة أو ضحكة أو نكتة خصوصاً قبل النوم عشان نتفادى             مشوارنا اليومي فلهذا كا   

 .أقل ما فيها يعين.. الكوابيس
عندما تبادرون  :   األستاذ نبيل عبد السالم خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة يقول           -

تعلة لديكم يف الشروع هلندسة القصة ماذا يتبادر يف ذهنكم لتكوين بناء القصة؟ هل األحداث املف        
 تسبق الشخصيات أو العكس أو كالمها معاً؟



أنا ملا أضع هيكل القصة أبتدي أختار الشخص املناسب للحوار أو للحدث املناسب ما عندي                
خصوصاً يف القصص القصرية شخصيتني أو ثالثة أو أربعة مما هي مشكلة أشيل من دا واحط لدا، هذا                  

ود مرسوم عندي فأنا أرى أن هذا يصلح لكذا فأنا أضع             الوضع يف القصة إمنا أساساً اهليكل موج       
 .الشخصية مث أحدث على لساا اللي بدي أقوله

ما توقعاتك ملستقبل احلركة األدبية والفنية يف ظل التحفظ         :  األخ شرف الدباغ يقول     -
 هل سيكون احلال تراجع، سكون،      ٢٠٠٠القائم وهل ترى أنه يف املستقبل القريب أي بعد عام           

 إنفراج؟أم 
الواقع أنا ما فهمت كلمة التحفظ اليت       ..  وأفتح الرمل ..  واهللا أنا ما عارف وإال أضرب البخت      

ذكرها األخ شرف يف السؤال ما هو املقصود بالتحفظ؟ أنا ميكن يل سنوات طويلة عديدة يف الكتابة يف                  
ما دام  ..  فهوم التحفظ فما هو م  ..  الصحافة ويف القصة وال أزال يعين أجد التحفظ مرغم أخاك ال بطل           

مفهوم التحفظ موجود، علينا أن نتعامل معه، نرجع ملهارة صاحب العمل، كيف يسري على حد املوس                 
 .بدون ما جيرح رجله، هذه قدرة قد تكون خاصة، ال أعتقد أكثر من كدا

هل أدى فرض املعلقات العشر عليكم إىل نفوركم من الشعر          :  األخ معتز الرسالن يقول     -
 م أي أيادي شعرية؟وهل لك

 بالعكس حفظ املعلقات العشر واحلقيقة الذي        .. ما أعرف أيادي   ..أيادي؟ أنا أعرف أبيات   
 دي أعطتين زي ما قلت رصيد من اللغة فما أبعدتين عن             ..حفظته سبع وأنا غالطت أبوي يف ثالثة       

هللا أين ما استمريت  يل حماوالت يف عهد الشباب كانت يل حماوالت شعرية وأمحد ا            الشعر بالعكس كانت  
فيها ألنه رمبا أراد اهللا بالشعر والشعراء خرياً إنه ما أكون واحد منهم ويف فترة الشباب وفترة التحصيل                  

 وفعالً ضللت وقلت شعر خشيت أن يؤاخذين اهللا فيه فحرمت على            ..فكار اإلنسان مل تنضج بعد    أكان  
 .نفسي أن أقوله بعد كدا

يف ظل وجود واقع جديد يسمى العوملة السياسية         :  ولالسيد أبو بكر العيدروس يق      -
واالجتماعية واألدبية وتتمثل يف صورة جديدة وخطرية تسمى االنترنت، كيف ترى معايشة              

 األدب والفن العريب على خارطة األدب العاملي؟
أنا شايف أنه يف مداخلة أو إلزام بإدخال األدب العريب مع األدب الغريب، هي أمة لكم دينكم                  

 هلم نوع من الثقافة الغربية فرضتها قرون أو سنوات عديدة جداً من الثورات الفكرية من                 ..ويل دين 
 إحنا احلمد هللا حىت اآلن ال يزال كتاب اهللا بيننا           ..عدم وجود الرابط أو ضعف الرابطة العقائدية عندهم       

كلمة التحفظ موجودة،   حيكمنا بقدر اإلمكان وميكن اللي قاله األخ شرف قبل شوية حكاية التحفظ،              



نتاجي أنا عشان أجعله يقال عنه عاملي أقوم أفرط يف ما عندي            إ لكن أن أجعل     ..التحفظ دا هنا ينفعنا   
 . حنن ثقافتني خمتلفتني فلكم دينكم ويل دين.. ال..عشان أساير ما عندهم

 

  ))تعليق من صاحب االثنينية(( 
احللو يف اآلخر، وباعتبار األخ أسامة السباعي كل        السؤال األخري أو األسئلة األخرية، باعتبار         -
 : السؤال األول.. سنة قادمة٥٠٠ سنة جيينا منه سؤال فأمامي ثالثة أسئلة سأطرحها مجيعاً عن ٥٠٠

إىل أي حد تأثرت برواد القصة أو الرواية يف بالدنا أمثال األساتذة عبد القدوس                   -
 .]هذا السؤال األول[مد دمنهوري؟ األنصاري، أمحد السباعي، حممد علي مغريب، حا

الواقع أين أنا زي ما قلت قرأت لكل أو معظم رواد القصة سواء عندنا أو من اجلوار ولكن ليس                   
 خلق  ..نوعاً من التفاخر أو التباهي أين أقول مل أتأثر م، لكن أمحد اهللا ربنا أعطاين قدرة على أن أبني                   

 يف النسق القصصي أو مشروع القصة بصراحة وليست جماملة           أكثر ما تأثرت به    ..اإلنسان علمه البيان  
 .أو استرضاء لبعض املشاعر كان القرآن الكرمي

ما نوع الشبه أو االختالف يف خصائص القصة بني أولئك الرواد             :  السؤال الثاين   -
 والقصاصني احملدثني؟

انب اليت نلتقي    واجلو ...  ٤  ،٣،  ٢،  ١ق هي   رمن الصعب أين أحدد أو أقول إنه جوانب الفوا        
إمنا خايف على وجه العموم     ..   أوالً ألين زي ما قلت لست موسوعة وال عندي         ....٤،  ٣،  ٢،  ١فيها  

 شوف عادة وأنت أعلم باحلكاية دي كل كاتب له خصوصيته أو له              ..جتي على وجهي أنا لوحدي    
 ..و مضبوط  يكون حدسك ه   %٨٠ أو   ٧٠طابع يظهره حبيث أنك ملا تقرأ قصة تقول هذه قصة فالن            

 . كويس يا أسامة..  مع األسف الذين قرأت هلم كان قبل ظهور الكمبيوتر...فما أقدر أمل مبن قرأت هلم
هل ميكن أن تصف لنا خصائص القصة عند عصام خوقري على           :  السؤال الثالث واألخري    -

 ضوء الشروط األدبية لنقاد القصة احلديثة؟
 .. أنا عندي القصة ما أريد أن أقول فأقول         ..بصراحة خلينا كدا    ..دام فيها شروط بطَّلنا     ما

حسب يعين موجودايت أو خمزوين الثقايف ومدى استجابيت للمشاعر أو للشرحية اليت أخذا من اتمع                
 فأقول أنا ما عندي فيما لدي فإذا قبلها القارئ فبها ونعم، وإن ردها نقول سعيكم                  ..عشان أكوا 

 الدكتور عبد احملسن لسه كان بيقول النقاد أوشكو أن           ..خطا النقاد مشكور، إمنا ماذا لدي وعلى      
 ..خيتلفوا فيما بينهم عن الرواية الواحدة أو القصة الواحدة، فتدخلين يف معركة معاهم أنا موش قد كدا                

 .السالح املعاي زي اللي يف جيبك



  ))ختام احلفل(( 
نا ال منلك يف اية هذا احلفل املبارك يف         نعتذر لبعض اإلخوة عن األسئلة، فاحلقيقة الوقت دامه         -

هذا اللقاء الطيب إال أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة ضيفنا الدكتور عصام خوقري، طبيب األسنان،               
 .والكاتب، والقصصي املعروف، وجلميع من شرف هذه االثنينية وأضاء هذه الدار

دية تذكارية لسعادة ضيفه الدكتور     اآلن يقدم الشيخ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية ه         
 ونود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم هو سعادة            ..عصام خوقري وهي لوحة االثنينية    

األستاذ الشاعر حممد التهامي املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية، والدعوة عامة طبعاً كما              
حة لسعادة ضيف هذه األمسية نيابة عن الفنان خالد           يقدم الشيخ عبد املقصود خوجة لو       ..تعلمون
 .خضر

أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة واإلخوة احلضور إىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة               
 .مع الشاعر حممد التهامي ضيف االثنينية القادمة، أستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

**** 







 احملتوى
- ١ .كلمة افتتاح حفل التكرمي لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كملة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين

- ٤ .كلمة سعادة القنصل املصري األستاذ حممد السيد عباس
- ٥ .كلمة فضيلة الشيخ حممد بدر الدين

- ٦ .دكتور حممد بن مريسي احلارثيكلمة سعادة ال
- ٧ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين
- ٨ .كلمة سعادة الدكتور صابر عبد الدائم

- ٩ ].بالفاكس[كلمة سعادة األستاذ راضي صدوق 
-١٠ .كلمة سعادة ضيف االثنينية احملتفى به

-١١ .األسئلة املوجهة للضيف الكرمي
-١٢ ].يقرأُها الضيف الكرمي[ا الشاعر املصري الراحل حممود غنيم آخر أبيات قاهل

-١٣ .دعوتان
-١٤ .تعقيب لصاحب االثنينية سعادة عبد املقصود خوجه

-١٥ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة الضافية
حلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على خري من تعلّم                  ا  -

 .وأعلم باهللا عز وجل
 :األساتذة األحبة

  يطيب يل أن أحي بامسكم ضيفا األستاذ الشاعر حممد التهامي          ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 شاكرين جتاوبه لتشريفنا يف هذه األمسية لنسعد         -املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية     -

 .باالستماع ملشواره مع الشعر واألدب والثقافة
لقد اصطخب الشعر يف نفس ضيفنا منذ بواكري حياته، ومارسه عشقاً قدمياً يتيه به يف أودية                  

ه واجبات  عبقر، فغرد مبختلف أغراض الشعر وإن اتسم إىل حد كبري بامليول اإلسالمية، وما أملته علي               
الذود عن حياضها مدافعاً وجماهداً بقلمه يف عامل احتلت فيه الكلمة مكاا الثابت واملتطور، يف الوقت                 

 .الذي اهتز فيه عرشها بكل أسف يف عاملنا العريب
لقد سعدت بالتعرف عن كثب إىل ضيفنا عندما جاء زائراً ومشاركاً يف أحد مهرجانات                  

 ففضله موصول، وتواصله    ،ثنينية اليت تزامن عقدها يف ذلك التاريخ        وتفضل بزيارة اال   ..اجلنادرية
 .مشكور

فيما يتعلق بشاعرية ضيفنا، فإنين أترك اال له لكي حيدثكم مبا جتيش به نفسه، ولكن حتضرين                 
شاعر جيري وال   :  يف هذه املناسبة ما تقوله العرب عن الشعراء وتصنيفهم، إذ جيعلون االشعراء أربعة             

 ..)ه، وشاعر خيوض وسط املعمعة، وشاعر ال تشتهي أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه               يجرى مع 
وأحسب أن ضيفنا من الطراز األول الذي جيري وال يجرى معه، فهو برهافة حسه، والتصاقه بالناس،                
 ميثل كافة شرائح اتمع وألوان طيفه، ويشعر بنبضه، ويهضم آمال الناس وآالمهم، مث يصوغها عمالً               
إبداعياً يتمثل من خالله تلك األمواج املتالطمة من األحاسيس اإلنسانية اخلفية، وآالم البوح، وتباريح              



اجلوى، اليت ال يستطيع أن يسرب أغوارها السحيقة غري الشاعر املتمكن من أدواته، القادر على إيصال                 
 .صوته لآلخرين

هلا عن كثري من املواقف اإلنسانية،       ومبا أن ضيفنا ميتلك حنجرته اخلاصة اليت عبر من خال           
واستطاع أن يترك بصماٍت واضحة يف واحة الشعر العريب املعاصر، خاصة يف االني اإلسالمي والعريب،               
باإلضافة إىل الشعر الوطين، ومبا أن احلديث عن الشعر الوطين، ومبا أن احلديث عن الشعر ال حيلو إال                   

 فإنين أجد أن ما أقوله لن       .. سيما إذا تدفقت من مصدرها األصلي      باالستماع إىل ينابيع الشعر ذاا    
يشكل إضافة تذكر بالنسبة لفيء شعر ضيفنا، وعليه أعترب نفسي مستمعاً أكثر مين متكلماً، فالكالم يف                

 .حضرة الشعر يأيت يف إطار
بالعلى مضر كوضع السيف يف موضع الندى      

. 

ــ  ــع ال ــيفنووض ــع الس دى يف موض
. 

وال بد يف هذه العجالة من اإلشادة باملسامهات الكبرية اليت قدمها الضيف الكبري تمعه احمللي                
..  واخلدمات اجلليلة اليت قدمها جلامعة الدول العربية من موقعه كمستشار إعالمي للجامعة            ..واإلقليمي

اهرات العطاء الفكري على امتداد      ونشكره اهتماماته املتميزة باملنديات األدبية والثقافية وكل تظ         
فالشعر ليس اهلم الوحيد لضيفنا، بل هو يتمثل واحداً من أوجه عطائه الذي مل ينقطع               ..  الساحة العربية 

ووسيلة فاعلة يعرب ا عن وهج األحاسيس اليت تنتابه جتاه مشاكل              ..  خلدمة اإلسالم واملسلمني  
غريها من دول األقليات اإلسالمية، وقد تكون لديه رؤيته         اتمعات اإلسالمية اليت عاصرها يف أوروبا و      

اخلاصة حنو الفعاليات اإلسالمية املختلفة اليت دف مجيعاً خلدمة أهداف سامية ولكن قد يعوزها                 
التنسيق وتبديد املوارد املالية على قلتها يف كثري من النشاطات اليت لو توحدت ألدت إىل جناحات بارزة                 

 واإلغاثة، ونشر الدعوة، ومعاجلة مشاكل األقليات اإلسالمية        ، يف اخلدمة اإلنسانية   على أكثر من صعيد   
متطلعني إىل أن نسمع من ضيفنا جانباً من هذه األفكار البناءة علّها              ..  املسائل ذات الصلة  وغريها من   

 .فد ال غىن عنها يف مسار ترسيخ وبلورة العمل اإلسالمي يف العامل كلهاتصب مجيعاً كرو
رجو لكم أيها األحبة أمسية ماتعة حتت وارف ظالل الشعر الندية، والفكر البناء متطلعاً معكم                أ

إىل االحتفاء يف أمسيتنا القادمة بشاعر آخر من أرض جند، فارس الكلمة املموسقة، الشاعر املبدع                 
 . فإىل لقاء قريب وأنتم خبري).. مسافر(األستاذ أمحد صاحل الصاحل الذي اشتهر بلقب 

  ))السرية الذاتية لسعادة املستشار حممد التهامي(( 
 .م وهوايته الشعر منذ صغره١٩٤٧درس القانون وخترج من كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية سنة  -
 .اشتغل باحملاماة والصحافة واإلعالم، شارك يف إنشاء جريدة اجلمهورية وعمل مديراً للتحرير -



 فرئيساً ملكتب اجلامعة العربية يف أسبانيا، فمستشاراً         -  ول العربية عمل مديراً لإلعالم جبامعة الد      -
 .للجامعة

عضو االس القومية املتخصصة وعضو جملس إدارة احتاد الكتاب، وسكرتري عام مجعية األدباء،                 -
 .وعضو جلنة الثقافة باحتاد اإلذاعة والتلفزيون وجلنة التعريف باإلسالم بالس اإلسالمي األعلى

 .عضو جملس إدارة مجعية الشبان املسلمني ورابطة األدب اإلسالمي ورئيس حترير جملة رسالة اإلسالم -
دماء "،  "يا إهلي "،  "أنا مسلم "،  "أشواق عربية "،  "أغنيات لعشاق الوطن  "  :له مخسة دواوين هي     -

 ."العروبة على جدران الكويت
 ." العاشقنيأغاين"، "نسائم األرض املقدسة" :وله ديوانان حتت الطبع

 جامعة الشعوب اإلسالمية والعربية ملاذا وكيف؟: من مؤلفاته -
 ).حتت الطبع(عودة اإلمام النورسي 

 يف البالد العربية واخلارج وله قصائد عديدة تدرس يف          اً ومهرجان اًشارك يف أكثر من عشرين مؤمتر       -
 .مدارس البالد العربية

 .م١٩٥٦عركة بور سعيد حصل على امليدالية الذهبية للشعر يف م -
 .م١٩٦٢حصل على جائزة الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب يف الشعر القومي عام  -
 .م١٩٩١حصل على جائزة الدولة التقديرية يف الشعر عام  -
 .حيمل وسام العلوم والفنون من الدرجة األوىل -
 .حيمل وساماً برتبة فارس من احلكومة اإلسبانية -
 

 ايل الدكتور الشيخ حممد عبده ميا�ي كلمة ملع((
  ))املفكر والكاتب اإلسالمي املعروف ووزير اإلعالم األسبق

 من مقدم   اء وأفاض علينا هذا اللقب    بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اللق           -
لشعر سيطر علي   ولكن جو ا    ..الربنامج، فلم يكتف بالدكتور بل أضاف الشيخ وكأنه رآين أدب دبيباً          

احلقيقة أا مناسبة طيبة نشكر أخي أبا حممد          ..فال أملك إال أن أصرب على ما يقوله يف هذه األمسية           
سعيد األستاذ عبد املقصود خوجة الذي يتيح لنا بني وقت وأخر مثل هذه اللقاءات الطيبة نلتقي فيها                  

ن أرض الكنانة، من مصر احلبيبة،       بصفوة من األدباء واملفكرين والعلماء، وخاصة كهذه الليلة م          
وشاعرنا وضيفنا الليلة الصديق األديب الشاعر األستاذ حممد التهامي، رجل يشعرين وأنا أتتبع احلديث              

، إننا نتعلم دائماً أن اإلنسان قد يولد على الفطرة ولكنه ما يلبث             "يولد اإلنسان على الفطرة   "الشريف  



ل ظل على الفطرة، يتحدث يف الشعر بالفطرة، ويكتب بفطرة،          أن يغادرها بعد طفولته، لكن هذا الرج      
وحيب بفطرة، حتس فيه األصالة والصدق وأنا من الذين يرتاحون لسماع شعره ألين أحس بأن هذا                  
الرجل ال انفصام عنده بني العروبة واإلسالم، يعترب العروبة والعرب وطناً حقيقياً لإلسالم ومناخاً وبيئة               

عوة، أحس بأنه رجل حيس ذا التكامل تقرأ شعره فال ترى فيه إال هذا العمق                 نشأت فيها هذه الد   
 .البعيد وهذه األصالة املتميزة

أيضاً مما مييز أستاذنا األديب الشاعر األستاذ حممد التهامي أنه ال يتتبع وال يتبع الغاوين وال يتبعه                 
 ومسو تعامله مع الناس فمن يسري معه أو         وال يتتبعه الغاوون، ألنه أيضاً شاعر يفرض نفسه خبلقه وأدبه         

يتتبعه البد أن يكون من أؤلئك الذين يرتاحون إىل األدب الرفيع وإىل النفس الطيبة وإىل التعامل الكرمي                 
 .يف مثل هذا اإلنسان

وعمق حبنا  جـل،  جلست إليه وقرأت ما يكتب واستمعت إىل شعره فازددت حباً هلذا الر             
 أن نلتقي به اليوم وتشاركونا إن شاء اهللا وتستمعوا إىل هذا الشعر األصيل إىل               للكنانة العزيزة وما أمجل   

رجل حرص وهو يقول الشعر أن يلتزم بأصوله ومبادئه وقوانينه حىت وإن غير يف املعاين وحلّق يف كثري                  
 ..لتهاميمن اآلفاق إال أنك تظل تشعر جبزالة الشعر الذي يلقيه أستاذنا األديب األستاذ الشاعر حممد ا               

 وأشكر مرة أخرى لكل الذين سامهوا معنا الليلة يف احلضور            ،إنين أرحب به الليلة من أعماق قليب       
 .والترحيب ذا الشاعر اإلنسان الصديق األستاذ حممد التهامي

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة سعادة القنصل املصري األستاذ حممد السيد عباس(( 
 الرمحن الرحيمبسم ا 
 .األخ الكرمي األستاذ، عبد املقصود خوجة
 .شاعرنا العزيز األستاذ العزيز حممد التهامي

 ...أيها احلفل الكرمي
 ،سعادة كبرية وغامرة أشعر ا وأنا أحتدث إليكم يف مناسبة عزيزة وهي تكرمي األستاذ الشاعر               

 .حممد التهامي
ضل ألصحابه فإنه ليسرين أن أعرب من كل قليب عن          وإذا كان من الضروري واملهم أن ينسب الف       

الشكر والتقدير لألخ األستاذ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية والذي استطاع حبق أن جيعل هذا                
املنتدى عالمة بارزة من عالمات احلياة الثقافية واألدبية ليس فقط يف اململكة العربية السعودية، وإمنا يف                



أن يستمر هذا     اهللا العلي القدير    الشكر وصادق التقدير داعياً     أتقدم بعميق العامل العريب، فإليه    
 الثقايف وأن تدوم االثنينية حمفالً أدبياً وثقافياً هلا يف القلوب ويف العقول مكانتها                 والتفاعل التواصل
 .املتميزة

ق التعبري وقوة   أما شاعرنا احملتفى به هذه الليلة فهو واحد من شعرائنا املبدعني واملعروفني بصد             
 .شاعر مرهف احلس.. الكلمة، وخييل إليك من أول لقاء معه أنك تعرفه منذ سنوات وسنوات

 ليسعدنا باملزيد واجلديد من أشعاره كي يضيف إىل رصيده          ،أدعو اهللا له بدوام الصحة والسعادة     
 .الغايل يف قلوبنا ما نعتز به دائماً ويسعد به حمبوه

 . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة لفضيلة الشيخ حممد بدر الدين(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمده ونستعينه ونصلّي ونسلّم على خامت أنبيائه ورسله ونستفتح                -

 .بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري
قي يوم أن أخربين معايل الدكتور مياين       أيها األحبة ال أستطيع أن أعرب عن تلك اهلزة اليت أخذتين من أعما            

بأن هذه الليلة سيكون فيها الصديق احلبيب والشاعر األديب والرفيق الذي عشنا معاً حياة الشعر                
 ندور فيها معاً بني مدن أقاليم وندوات القاهرة، ال تكاد           ،والشعراء واألدب واألدباء يف مصر عقوداً     

ندوة هنا أو ندوة هناك، وكانوا يضيفون علينا من األلقاب ما           متضي ليلة أو ليلتان دون أن تكون لنا         
ن عاماً مل أحضر    يأستحيي أن أذكره، وانقطعت تلك األيام منذ جئت إىل اململكة منذ ست وعشر             

فيها ندوة يف القاهرة ومل ألتق فيها باألخ احلبيب األستاذ الشاعر حممد التهامي فكأمنا أعاد يل                   
الشباب ورياحني املاضي، وأجماد أيام        وجئت أتنسم روح   ،ت ذا النبأ  الشباب من جديد عندما علم    

جتمعنا رابطة شعراء العروبة، وكان أيامها يقدم         ضياء القاهرة، ..  كنا فيها كما عرب بعض الشعراء     
ندواا الشاعر املرحوم خالد اجلرنوسي، ونتتابع على املنرب يف ندوات الشبان املسلمني، وقاعة                

ناجي، والقاعات الثقافية يف القاهرة كلها ويذكر أخي التهامي ليايل قضيناها يف              الغوري وقاعة   
الزقازيق وهلا طرائف، وليايل قضيناها يف شبني الكوم وهلا طرائف، استعدت ذلك املاضي كله عندما               

ألكثر من ربع   هزين هذا اخلرب فلما جئت كدت أنا وإياه أن منثل دور عاشقني باعدت بينهما األيام                 
، يقول به واجب الشيخوخة    ال   رن، مث التقينا فجأة فكاد هو وكدت أنا أن يأخذنا طرب اللقاء إىل ما              ق

 . الفراقوهدوء تلك الكربة من السن بعد ربع قرن أو أكثر من
الشاعر التهامي كان معروف النربة واضح الوجهة، ثابت اخلطوة، يذكر وأذكر معه يوم كنا معاً               

الحتاد القومي يف جامعة القاهرة ويوم حضر معها أيامها نائب رئيس             م يف مؤمتر ا   ١٩٥٩يف عام   



اجلمهورية وألقى هو وألقيت أنا قصيدتني يف موضوع واحد، وكنا املتحدثني الوحيدين معه وكيف                
اهتزت مجاهري القاعة مبا جرى وما كان، أذكر معه قصائده الرائعة عن الوحدة وعن قضايا اإلسالم،                 

ر الثوار الذي كان كثرياً ما يسجل يف بييت وتأيت أجهزة اإلذاعة إىل البيت، وكان               أذكر معه برنامج شع   
أذكر معنا الشاعر   ..  هو أحد جنومه وأبطاله العظام، وظل حوايل عامني يذاع يومياً صباحاً ومساء             

، إبراهيم عيسى أمد اهللا يف عمره، وأذكر معنا الشاعر حممد العزب، وأذكر معنا الشاعر حممود اجلرف               
وأذكر معنا الشاعر حممود جرب شاعر آل البيت، وكيف كنا نقدم هذه الربامج وهذه النشاطات وكيف                
كنا أحياناً يف شهر رمضان نسافر إىل األقاليم قبيل العصر وقد نصل عند الفطور أو بعده، نقوم للناس                   

حياناً مع الفجر أو    بعد التراويح نسمعهم حىت يكاد يأيت وقت السحور فننصرف إىل القاهرة ونصلها أ            
قوياً متوثباً     ولكنه يذهب إليه نشيطاً    ، ساعة الفجر، ويذهب كل منا بعدها إىل عمله ومل ينم من الليل          قبيل  

ألن ما كنا فيه كنا نقوم به من القلب، كنا نقوم به ألننا حنس بأننا نؤدي دوراً كان جيب علينا أن                        
هة فتية مالوا إىل أفكار ال حنبها ومذاهب ال نرتضيها،          نقومه، وأذكر معه تلك املواقف الرائعة يف مواج       

وكيف كنا يف كل ندوة يقوم واحد منا فيوجه إليهم سهاماً من الشعر ليصون روح هذا الشعر اإلميانية                  
اإلسالمية وقد كانوا كما مساهم عباس العقاد يف تلك األيام قرامزة، يذكر هذا ويذكر أولئك الذين                  

يوم  ما،   ف كانوا يتخاذلون من حولنا وال يستطيعون أن يقفوا معنا، وأذكره يوماً            سهامنا وكي نوجه إليهم   
 :كنا يف مقام وقال هو وقال آخرون وهو حيفظ ما قال وأذكر مما كان يف ذلك اليوم

 

ي وال ديين  ـن عرف ـف م ـا الزي ـدعين فم 
. 

ــوازيين     ــد م ــربك ال تفس ــين ب دع
. 

وحــي تلقــنييف جهــا أو تكــن مــن 
. 

دعــين إىل فطــرة مل تعــد شــائبة    
. 

بــنت الظــالم ومــن نســج الشــياطني
. 

ــتائجه   ــت ن ــن إن كان ــيمة الف ــا ق م
. 

موهــــبة مل يهــــد يــــوما  
. 

ــر  ــيم احلـ ــاحيب والنعـ ــا صـ يـ
. 

ــون  ــري مأمـ ــيه غـ ــيل إلـ وال ميـ
. 

يســـري إلـــيه مـــن بـــه مشـــم 
. 

مــربأ الكــأس مل خيلــط مبظــنون   
. 

ــه   ــت أل ــي عش ــنه رحيق ــلين فم س
. 

ــاكني ــواء املسـ ــاراً بأهـ  .           وال اجتـ

ةــر صعلك ـت الشع ـيا صاحيب ما عرف    
. 

 .           لكـــنت يف قمـــة مـــا ناهلـــا دوين

واـل الذي سلك  ـه مث ـت ب ـو سلك ـول 
. 

ــون  ــرى اهل ــو يف ث ــة تعل ــي القمام ه
. 

لكــنين عفــت مــا حــازوه مــن قمــم 
. 

يطـــن يف غفلـــة أو تـــيه مفـــتون
. 

ــاعته     ــاب يف وض ــيها ذب ــم عل وه
. 

 



 .ا نترابط به ونتواصى به ونتآخى عليه ونرحتل يف كل مكان من أجلهوحددت منهجنا الذي كن
صــادق احلـــس ال هلـــو اـــانني 

. 

الشــعر عـــندي إميـــان وعاطفـــة  
. 

ــياطني   ــي الش ــن اهللا ال وح ــور م ن
. 

ــا    ــيض ــات يف ــندي آي ــعر ع والش
. 

ــني    ــامل الط ــن ع ــعثت م ــزعة ش مل
. 

ــ  ــاعرنا م ــيب يف مش ــل ن ــي ك ن وح
. 

ــيين  ــرب تله ــا الغ ــن بقاي ــنة م ال لك
. 

يف لفظـــة حـــرة آباؤهـــا عـــرب 
. 

نـن دي ـان م ـوة أو ك  ـإن كان من صب   
. 

ــاطفيت    ــيا بع ــا حي ــل م ــي ك وواقع
. 

مـن صـولة احلـق ال يف خدمـة الــدون    
. 

ــندي أن  ــن ع ــة الف ــاًوآي ــرى وجه ي 
. 

ــيين  ــي وتلح ــوقها وح ــن ف أصــب م
. 

ــئذنة  جعلــت مــن شــعري املفطــور م
. 

والــنور مــلء هــتافايت وتــدويين   
. 

ــالم    ــرة اإلظ ــت يف غم ــدهمأوقم نش
. 

ــيعوين ــبوا أط ــركب أن ه وصــحت بال
. 

ــة    ــياء مظلم ــر يف عل ــت بالفج نادي
. 

ــبوين ــى مل جيي ــنوم غرق ــناس يف ال يل وال
. 

ــرجع  فمــا مسعــت ســوى األصــداء ت
. 

والـريح تعصـف مــن حـويل وتطــويين   
. 

فمــا يئســت ومــا ــنهت مــن أملــي 
. 

ــيين    ــن رياح ــذاها م ــزال ش وال ي
. 

ــبة   ــي دائ ــويل وه وتنشــر الشــوك ح
. 

 

 وإمنا ألقيت هذه ألذكره بعض ما قال كي يتحفنا به ليتضح جه الذي حتدث عنه                ومن هذا كثري  
 .املتحدثون

وعدوة .  أيها األحباب، والشعر يف العدوتني عدوة اجلانب العريب الشرقي من البحر األمحر             
اجلانب الغريب من البحر األمحر إمنا هو كما يقولون تفاحة وقسمت نصفني، كما أن التغريات                   

لوجية جعلت هذا األخدود العظيم املمتد الذي صنع البحر األمحر باعدت ما بني العدوتني                 اجليو
ولكنهما يف األصل كانتا ملتئمتني، والفكر ما زال ملتئماً والوجدان ما زال واحداً واللغة ما زالت هي                 

إن وجدنا يف   هي، األصالة هنا واألصالة هناك، والصدق هنا والصدق هناك، والشعر هنا والشعر هناك،              
لو وضعت هذا وهذا يف ميزان       ..  مصر التهامي واملاحي وفالن وفالن جند هنا الفقي وعواد وغريه          

الذوق العايل ستحس أن الفطرة هنا هي الفطرة هناك وأن اهلاجس هنا هو اهلاجس هناك، وأن املعاين                  
لعايل الذي ترىب به شاعر من      الرائعة اليت يقوهلا شاعر ترىب بلبان القرآن يف تراب مصر هو هو النغم ا              

 هنا وجتد   جتد النربة اإلسالمية    وأنغامه وآياته وأحاديثه،  اجلزيرة، ترىب يف حضن الوحي وعلى آثاره        
د الفطرة العربية هنا والفطرة العربية هناك، جتد اجلزالة والقوة اليت ال حتبس             ـالنربة اإلسالمية هناك، جت   

جتد بنياناً  ..  ية اليت ال ميكن أبداً أن تطفئ قوة اجلزالة وال عظمتها           الرقة وال متيتها وجتد الرقة والشفاف     
راسخاً من الفكر والفن يتقدم هنا ويتقدم هناك كأمنا مها جناحا طائر هو الشعر أو الفن حيلق ميد                     



جناحيه هنا على هذه الضفة وهذه الضفة فيجمع الشقيقني أو األخوين أو الشيء الذي امتد هنا وامتد                 
أنا ال أحب أن أطيل ولكين أحب أن أحيي هذا احلشد            ..   تفرق على مدى األيام والدهور     هنا وما 

املوجود ببعض أبيات كتبتها وأنا يف الطريق من القاعة الداخلية إىل هنا أحيي فيها صاحب هذه االثنينية                 
واحلب هلذه  وروادها وضيفنا، أبيات عجلة قد ال يكون فيها النربة العالية للشعر، ولكن فيها الصدق                

 .االثنينية رائدها وضيفها
 

يف أفـــــق صــــاف كلجــــني
. 

ثــــننياالفعـجــــباً لــــبـدور  
. 

يف الفــــن هــــنا قـــرة عـــني
. 

يف دار اخلـــــوجة تلمحهـــــا  
. 

ــني  ـــال مـ ــعر بـ ــاج للشـ تــ
. 

مجـعتــــنا اللــــيلة بتـهامــــي 
. 

ــدين ــن عقـ ــى مـ ــادت تنسـ  .           كـ

جـــــددنا فــــيـها أيـامــــاً 
. 

والضــــيف وأهـــــل الفــــنني
. 

يــــا حـــــيا اهللا كـواكــــبها 
. 

ثــــننياالدومـــــاً يف يـــــوم 
. 

واخلــــوجة اجلامــــع صــــفوا 
. 

 

دعين بربك ال تفسد موازيين       ..وهو الشاعر ..  أما حتييت ألخي التهامي فهي أبيات بعنوان الشاعر       
 : أن نسمعه ولكين أقول ملن حنب أن نسمعوجهناها ملن ال حنب

وســابق الــنجم يف آفاقهــا تــيها   
. 

يف روضــة الشــعر حــوم خالــداً فــيها 
. 

ــيها  ــواق داع ــب األش ــا أهل ــوالك م ل
. 

ــالً    ــا مث ــن يف أعطافه ــظ احلس وأيق
. 

ــيها ــاالً يف مغانـ ــت مجـ  .           وال أحسـ

ــئدة   ــروض أف ــردت لل ــا غ ــوالك م ل
. 

لشــاعر فمضــى بالشــعر حيــيها   
. 

ــنحت   ــة س ــني إال ومض ــنة الع ــا فت م
. 

ــيها  ــن جمال ــروح إال م ــبحة ال ــا س م
. 

ــاعره   ــن مش ــب إال م ــوعة احل ــا ل م
. 

ــيها ــاق خاف ــن اآلف ــف م  .           ويستش

ــه   والشــاعر احلــق إحســاس يضــئ ل
. 

ــيها   ــم يف قواف ــوب ونغ ــيت القل م
. 

ــا   ــزهواً وأحــي فاعــزف حلــونك م
. 

ــيها  ــد خواب ــرب مل تفس ــوائب الغ ش
. 

وصـــبها أكؤســـاً صـــرفاً مـــربأة 
. 

 

 سبحانه وتعاىل أن ميتعنا مبا نسمع       أشكر اهللا تعاىل أن أتيح يل أن أحيي الصديق العزيز وأسأل اهللا           
 .منه وما يعرضه علينا والسالم عليكم ورمحة اهللا



 كلمة لسعادة الدكتور حممد بن مريسي احلارثي ((
  )) مبكة املكرمة من هيئة التدريس وأستاذ اللغة العربية يف جامعة أم القرى

 

مد سعيد خوجة، معايل أستاذي     بسم اهللا الرمحن الرحيم، سعادة الشيخ عبد املقصود بن حم            -
األستاذ الدكتور حممد عبده مياين، ضيفنا الكرمي، أيها احلفل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وال                

 .ولكن الوفاء والتكرمي موصول لضيف هذه االثنينية املباركة.. عطر بعد عروس كما يقولون
 

وعهـدي ــا عـين كـــثرياً صــدودها  
. 

ــيـدهاأملـــت ودو  ــة ب ـــن ام ين م
. 

ــيدها  ــتاها وج ــنها مـقل ــيب مـ وللظ
. 

ــا   ـــنة وجـهه ــبـدر س ــية لل مجـال
. 

وهــل لــي قـلـب غـريه فأزيدها        
. 

اـب ملكه ـود والقل ـد ال ـسرت تستزي  
. 

 

ة العربية ويف أقدس بطاحها،     هذه األبيات لتهامي عاش قبل ألف سنة مما تعدون على أرض اجلزير           
بطاح مكة املكرمة، يلتقي يف هذا النفس الشعري البياين العريب بتهامي عصري حاك مثل هذا الوشي                 

 .وزاد عليه رقة فوق رقة
 

عندما دعيت لكي أحتدث عن ضيف هذه االثنينية حرت يف كيف أزور كالماً يفي ذه املكانة                 
كر والكلمة اهلادفة والنغمة املاتعة، الشاعر حممد التهامي شاعر         اليت جتمع كوكبة كبرية من أصحاب الف      

يعد امتداداً لشعراء البيان العريب من شوقي إىل حافظ إىل غريمها من الذين قالوا شعراً يستند إىل                    
مرجعيتنا األدبية يف مشاكلة ذوق العريب وغريه من شعراء البيان وجدوا شيئاً غري يسري من اجلحد                  

ساحتنا األدبية والنقدية ألم ميثلون كما يرى كثري من الدارسني ميثلون القاعدة الشعبية              والنكران يف   
يف شعر املناسبات الذي نال هو اآلخر شيئاً غري قليل من نقدات حتاول أن تزعزع الثقة بالبيانية العربية                  

 .احب الكلمة اهلادفةالناصعة وبصفاء املرجعية اإلسالمية اليت ينطلق منها األديب املسلم امللتزم ص
 

حنن نعيش يف حركتنا الفكرية واألدبية مرحلة متزيق نسق املرجعية العربية يف بعديها             :  أيها األخوة 
الفكري واألديب حىت شوش هذا التمزيق على الذائقة العربية اليت تراكمت على مر األيام والسنني                 

أ علينا من حتوالت مدنية جديدة، فأصبحنا       وتأصلت يف الوجدان العريب تأصالً مل تطوعه كما قلت ما طر          
نصنف الشعر وفق عالمات ليست من الشعر يف شيء، فنقول هذا الشاعر إتباعي ونقول هذا الشاعر                 
إبتداعي ورمبا كان اإلتباعي تلميذاً لإلبتداعي، فمزقنا ذه النظرة هذا النسق الشعري الذي أشار إليه                

عر هو الشعر هنا يف اجلزيرة ويف أي موطن من مواطنه يف عاملنا             فضيلة الشيخ بدر الدين عندما قال الش      



العريب ألنه ينتمي إىل مرجعية فكرية واحدة وينتمي إىل لغة واحدة هلا قيمها وقوانينها املعيارية وما بعد                  
 .املعيارية

شاعر هذه األمسية قد مر بتحوالت اجتماعية وسياسية واقتصادية أمد اهللا يف              :  أيها األخوة 
ه، بدأ حياته الشعرية يف فترة هيجان القومية العربية مث الدعوة الدينية مث النظرة الواسعة، نظرة                  عمر

اإلنسان إىل الكون الفسيح واالنتماء إىل الدين اإلسالمي، شاعرنا فيما اختلست من بعض أبياته قد تأثر                
 :ذه التحوالت، أنظر إليه يف قوله

 
 

ــرب   ــها ع ــدار أرض ــيهود ب ــا لل م
. 

ــذب     ــه ك ــنوه كل ــذي زي إن الـ
. 

 

هذه األبيات قيلت يف مرحلة بعيدة من مراحل حياة الشاعر، ماذا لو نظم هذه القصيدة اآلن                  
وهو ينظر إىل مدينة كبرية ا أربعمائة يهودي ومائة وأربعون ألفاً من الفلسطينيني ويضيقون على                  

 :يف بعده الوطين األفريقيأنظر إليه .. الكثرة يف سبيل رفاهية القلة
 

افـــتحوا الـــباب وإال حطمـــه  
. 

مـــارد األدغـــال ألقـــى قمقمـــه 
. 

 

 :أنظر إىل بعده اإلسالمي
ــلم   ــا مس ــها أنـ ــيقة كل ــا احلق فأن

. 

ــتقدم    ــن ي ــق م ــي احل ــال داع إن ق
. 

 

تكرميه تكرمي للشعر، تكرمي للنسق العريب      بامسكم أحي هذا الشاعر الذي يكرم هذه الليلة، ويف          
يف مرجعياته اليت ينتمي إليها فهو شاعر أقل ما يوصف بأنه ملتزم منتمي ألننا نعيش فترة االحتراف                   
الفكري وفترة االحتراف الفين الذي قد يتمرد على االنتماء االلتزامي الذي يستند إليه اإلنسان، لقد                

ور حممد عبده مياين احمليط الشعري الذي سار يف فلكه شاعر هذه             خلص أستاذنا معايل األستاذ الدكت    
األمسية، فقد مجع يف شعره بني العروبة واإلسالم كما أشار معاليه، وال تعارض بني العروبة واإلسالم                 
ألن العرب أعزهم اهللا سبحانه وتعاىل باإلسالم، ولن تقوم هلم قائمة إال باإلسالم، وهو شاعر الفطرة                 

تكلف قواه الغريزية وال االكتسابية يف قسر مواد شعره وهو شاعر ملتزم، هذه الصفات اليت                ألنه ال ي  
حممد عبده مياين هي حقيقة واقعة يف شعر ضيفنا، لذلك فهو قمني ذا االحتفاء الذي               .  شهد ا معايل د   

 .د خوجةتشرفونه هذه الليلة، ويقدمه وفاء لشعرنا العريب سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعي
 

 .شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة لسعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين(( 
 :تكرمي الشاعر األستاذ حممد التهامي

وله أثره يف اتمع أو صفوته،      .  فإن هذا التكرمي له أثره يف نفس األديب، ألنه قيمة يقدم إىل قيمة            
اليت تقدر األديب وحتترمه، وتعين به، ألنه مشعلٌ يضئ بفكره           ..  ةأو قل لدى ذوي احلس من النخب      

 .!طريق السائرين
وكانت القبيلة حني يولد    .  والتكرمي للشاعر والكاتب، الذي حيترم نفسه وحيترم قلمه وجمتمعه         

فيها شاعر، ترتفع رؤوسها، وتفاخر مبا نالت، وحتقق هلا من جمد، ألن شاعرها سيكون لسان حاهلا،                  
غنى بأجمادها ومفاخرها، ويذود عن حياضها، وصوتها الذي يرتفع، ليحمي كياا من أن ينال مبكروه،               يت

مث أصبح الشاعر صوت األمة عرب املسار        .  وختشاها القبائل اليت ليس هلا لسان حيميها ويدافع عنها         
مبقاييس ..  د أن يعيش  احلضاري، لكن الشاعر امللتزم جيوع ويعرى، ألنه أدركته حرفة األدب، فإذا أرا           

، وال سبيل له إىل ذلك إال أن يداجى ويتملق ويضعف            "خبزاً حافياً "احلد األدىن من العيش، ليأكل      
 !.ويتداىن، وأوشك أن أقول يذل، عند من ال يقدره، ويقدر فنه الرفيع 

صوت فكيف يعلو   .!  وبعيداً عن التحفظ، فإنه مل يعد اليوم للشاعر صوت، ومل يعد للشعر قيمة             
 الشاعر؟ وكيف يصبح للشعر مجهور، وقراء ومتذوقون وأنصار وأمة تغار عليه؟

نعشق اللهو  "  :ألنا أصبحنا .  عند الشعراء ايدين  .  إننا أصبحنا مشغولني عن هذا الفن الرفيع      
كما يقول حافظ إبراهيم رمحه اهللا، فكسدت سوق الشعر، ألنه فقد متذوقيه               ".  ووى الطربـا 
 .وانصرفت األذن العربية عنه، فقد أصبح بضاعة مزجاة. يه من ذوي احلس املرهفومقدريه وعاشق

. كثري منا مضوا إىل الفضائيات ومغرياا وحمافلها، وكثري شغلوا بالدنيا ومهومها واملال والترحال            
حىت .  وفسدت األذواق بالرخيص من الذي هو أدىن من القول والعبث، مما يعرض وينداح على الساحة              

ناء، بعد عن اجلميل من إيقاع القول إىل رخيصه، وبدالً من االرتفاع بأذواق األمة، كان اهلبوط                  الغ
. بتلك األذواق، مما يكال ويقدم ويعرض بال حساب، ليتلقف بنهم وجري وراءه، ألنه رخيص ومتدنٍ              

 .وترك مجالُ الفصحى وبليغُ الشعر الغنائي املاتع، ترك ألنه قيمة، إىل الالقيمة
ألن األدىن فُضل على الذي هو خري، واحملطات ال تتذوق وال تبايل، وال تريد أن حتسن االختيار،                 

 .ولكنها تفضل اهلبوط ألنه أيسر من االرتفاع إىل العلو
إن الذين يعلنون تراجع الشعر القوي، يغفلون وينسون أنه أصبح سلعة كاسدة، ألن الناس                

راغهم، فلم يعد للشاعر صوت، ومل يبق للشعر قيمة، فكيف يعلو           انصرفوا عنه إىل هلوهم وشهوام وف     



ورحم اهللا زمناً، كان فيه املتنيب شاغل       .  صوت الشاعر، ليمأل األمساع، ويهز املشاعر، ويثري اجلوارح       
 :الناس، بل شاغل الدنيا، حىت قال

  ــر ــق ج ــهر اخلل ــمويس اها وخيتص
. 

ــواردها   ــن ش ــوين ع ــلء جف ــام م أن
. 

 

ومبناسبة الذكرى األلفية للمتنيب، ألقى الشاعر أجمد الطرابلسي قصيدة رائعة من روح املتنيب،              
 :بدأها بقوله

وحـــياة بعـــد الـــردى وخلـــود
. 

هكـــذا اـــد مهــــة وصـــعود 
. 

 

مذكراً له مبكانة املتنيب العالية ودوره الذي ال        )  سيف الدولة (العربية يومئٍذ،   وخياطب غرة األمة    
شرع املتنيب يف الترحال إىل كافور      يبارى، ألن صوته يدفع باجليوش املسلمة إىل القتال واملوت، وحني            

 :األخشيدي، وقال قصيدته قبل الوداع، اليت مطلعها
ــقم  ــنده س ــايل ع ــمي وح ــن جبس وم

. 

ــبم و  ــبه ش ـــن قـل ــباه مم احـــر قل
. 

 

 :حىت قال، ولعله بيت القصيد كما يقال
لــيحدثـن مبــن ودعــتهم نــدم   

. 

ــنا    ــن ميامن ــمرياً ع ــركنا ض ــئن ت ل
. 

 

باجليش إىل الشجاعة   لقد ندم سيف الدولة، ألنه فقد الصوت الذي كان يدفع           :  ويقول املؤرخون 
 .والبسالة واملوت

 :قال الدكتور أجمد الطرابلسي، خماطباً سيف الدولة
 ــيـد ــرك التخل ــى لـذك ــب أنـ

 ـ.

ـ ـت لوال أب  ـدان أن ـن مح ـا ب ـي  و الطي
. 

ــيد  ــزمان تـب ــع الـ ــا مـ والعـطاي
. 

ــزافـا  ــا جـ ــته العطايـ ــت أولـي أن
. 

 .           للـحــرب ضـــجة وبــنـودح و

أنـــت لــواله مـــا رأيــناك يف الســا 
. 

 

، ألنه مل يقل ما     "وهو مليم "أين اليوم موقع الشاعر ايد امللتزم احملافظ؟ إنه يف العراء           :  وأتساءل
 :ورحم اهللا املتنيب القائل. يريد الناس، أو مل يؤبه لشعره وفنه

ــلَّ جمــدهو ــن ق ــيا مل ال مـــال يف الدن
. 

ـ ـي الدنيا مل  ـفـال جمد ف    هـلَّ مال ـن ق
. 

ــنفس وجــده  .           وقصــر عمــا تشــتهي ال

ــه   ـــن زاد مهّ ــق اهللا م ــب خل وأتعـ
. 

 

         قاد  لقد اختلطت اليوم األوراق بالتعبري احلديث، حيث ترتفع بعضأن الرواية  ..   أصوات الن
وأقول إن هذا حمال، فاألذن العربية باقية وستبقى إن شاء         .  أزاحت الشعر من طريقها، وتصدرت مكانته     



وهو إيقاع عال، تعشقه النفوس الكبار والعقول       .  اهللا عاشقة هلذا الفن الرفيع، ألنه مرجع يف العربية         
 .ويرضيها، ومطرب يف مساعه وقراءته وترديده

 :ال عجب أن يقول املتنيب، وهو يعي ما يقولو
ــمم   ــه ص ــن ب ــايت م ــت كلم وأمسع

. 

ــى إىل أديب    ــر األعم ــذي نظ ــا ال أن
. 

 

واألذن العربية، لن تفقد حاستها ورهافتها، ولن جتنح إىل العجمة والطالسم واأللغاز، ولن                
ولن تحل الرواية حمل النشيد، الذي يهز       .  ت وألفت وانطبع فيها، وراثة وتذوقاً وحساً      تتحول عما ورث  

فسد الزمان، غري أن الذي فسد هم أهل        :  ويقولون.  األمساع، يف الفخر والشجاعة والرثاء والوصف     
 .الزمان أنفسهم

 :وقالوا قدمياً
ومـــا لــزماننا عــيب ســوانـا   

. 

نانعـــيب زمـانـــنا والعـــيب فيـــ 
. 

 

األستاذ حممد التهامي، من بقية جيل الكبار، لعل يف مقدمتهم علي اجلارم             ..  إن الشاعر املُجيد  
من ..  وحممود غنيم وأبو ريشة واجلواهري ومن إليهم، الذين يذودون عن اللغة العربية، وحيمون ذمارها             

عليهم "لغة الكتاب العزيز الدوائر،     عاديات اهلجمات الشرسة، من العامية ودعاا، الذين يتربصون ب         
 ."دائرة السوء

 

مع صاحب هذه الدار، الذي     ..  وإين سعيت إىل ساح شاعرنا الكبري، مشاركاً يف الترحيب به          
. يقدر الرجال والعلماء واألدباء وحيتفي م، ويسعى إليهم يف زمن جحود، وأهله كنود، بلغة بين مالك               

: ميل، إدراكاً منه بواجب ختلّى عنه القادرون، وعده أبو الطيب          يعمل األستاذ عبد املقصود هذا اجل     
 .يف نقص القادرين) عيباً(
 

وإين كذلك أعتذر إىل شاعرنا الكبري، مبا أملمت من تصور عن الشعر والشعراء، وإمهاهلما يف هذا                
ا مثلُ هذه   الوقت العسري الصعب، فلست أجنح إىل أن أنكأ اجلراح، ولكنها خواطر تنثال، حني تتاح هل              

 إا  -إن التشجي يبعث الشجى     :  املناسبة العزيزة، يف تكرمي شاعر، وتقدير أديب؛ وأمامي مقولة         
وأردد جمدداً قول أمري الشعراء رمحه      .  حني يقدر هلا أن تتنفس، فتفضي مبا يعتمل فيها        ..  مشاعر تتزاحم 

 :اهللا
ــرجال  ــرجالُ وزن الـ ــيم الـ ويقـ

. 

ــرا    ــدر الـك ــا يق ــرميإمنـ م كـ
. 

 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة لسعادة الدكتور صابر عبد الدائم (( 
مةعضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى مبكة املكر((  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني والصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف املرسلني وخامت                -
 :النبيني وبعد

وإن هذه الليلة هي ليلة عرس وليلة فرح إذ أنين أعد نفسي            ..  هللا عليكم ورمحته وبركاته   فسالم ا 
ابناً كبرياً ألستاذي األستاذ الشاعر حممد التهامي، وإن كان هو يعدين أخاً أصغر له وهذه فرصة يوم أن                  

لتهامي وما زال صوته     وكان األستاذ حممد ا    -جامعة األزهر -كنا طالباً يف اجلامعة يف كلية اللغة العربية         
قوياً يهز القلوب قبل األيدي، والطالب باآلالف يف قاعة اإلمام حممد عبده وهو ينشدهم القصائد                 

مساعيل والشاعر حممد اجليار والشاعر عبد اهللا مشس الدين والشاعر          إالطوال مع الشاعر حممود حسن      
، والتهامي ما زال صوته األعلى وما       األستاذ حممد بدر الدين وما إىل ذلك من هذه الكوكبة الكبرية           

 :زال صوته األقوى يف عامل الشعر العريب الرصني وكأنين أستعيد قول شوقي حينما يقول
ــزانه ــي أحـ ــزاء فـ ــان الع وكـ

. 

كــان شــعر الغــناءة يف فــرح الشــرق 
. 

 

ألمة، القضايا الوطنية، القضايا االجتماعية،     فهكذا شعر أستاذنا حممد التهامي هو يف قضايا ا         
القضايا السياسية، وما زالت صورة الشعر العريب الواضحة الرصينة إن مل نقل الكالسيكية باملعىن                 
احلديث، فهذا حمبب إىل مجاهري الشعب العريب وما زالت التجارب احلديثة يف طور النمو ويف طور                  

ما زالت صورة الشعر العريب الواضح الرصني الذي يبتعد           .. بعد التكوين ومل تتغلغل إىل شرايني األمة     
عن التغليف وعن التمويه وعن الترميز وعن استلهام األساطري القدمية اآلشورية أو الفينيقية أو الكلدانية               

أو األساطري األجنبية، ما زال شعر األستاذ حممد التهامي كما سنسمع ونسعد به هذه                 ةـأو اليوناني 
 :و كما يقول شوقيالليلة ه

ــزانه   ــي أح ــزاء فـ ــان الـع وكـ
. 

كــان شــعر الغــناءة يف فــرح الشــرق 
. 

 

وإنين عندما أخربين أخي الدكتور حممد احلارثي بأن األستاذ حممد التهامي قادم هذه الليلة إىل                 
 :ي باألدباء وهو كما يقول املتنيبهذه الدار العامرة إىل مرتل األستاذ األديب الذي حيتف

ــارم  ــرام املك ــدر الك ــى ق ــأيت عل وت
. 

علـى قـدر أهـل العـزم تـأيت العزائم           
. 

 

فهذه مكارم جليلة وهذه خدمات جلى يهديها األستاذ عبد املقصود خوجة إىل كبار األدباء                
 : أستاذنا األستاذ حممد التهامي وأنا أقول له على لسان أيب متامواألعالم يف هذه املدينة العامرة يأيت



ــد ــواد احلاس ــت يف س ــاء حل بيض
. 

ــة   ــدك نعم ــياض جم ــوق ب ــت ف ألبس
. 

ــرائد ــام ال ــي أمـ ــها الراع يف روض
. 

ــتدي    ــر أن يغ ــيس مبنـك ــناء ل غـ
. 

ــت ع ــاهدإال وأنـ ــدل ش ــيه أع ل
. 

مـــا أدعــي لــك جانــباً مــن ســؤدد 
. 

 

مرحباً بك يا ضيفنا الكبري، ومرحباً بك يا شاعرنا الكبري، ومرحباً بك أيضاً بني أحبابك من أبناء                 
عنا لكي  اجلزيرة وأبناء مصر وعلى رأسهم السفري والقنصل والسادة املستشارين إم إذ أتوا إليك م              

يرحبوا بك ولكي حيتفوا بك فأنت أهل كل حفاوة، وأهل كل ترحيب وما زلنا يف شوق ننتظر منك                   
الغناء يف فرح الشرق وال ننتظر أبداً العزاء يف األحزان، فنسأل اهللا أن تنجاب أحزان األمة العربية                   

أن سأل احلق سبحانه وتعاىل     واإلسالمية حىت تعود ألمتنا قوا وشوكتها، وحىت يعود لنا عزنا وجمدنا ن           
 .آمني يا رب العاملني.. ترجع هذه األيام وأن تعود للعروبة واإلسالم األفراح واألجماد

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))فاكس من سعادة األستاذ راضي صدوق(( 
ديب أيها السادة الكرام، ورد إىل االثنينية فاكس من سعادة األستاذ راضي صدوق األ                 -

 : فيها ضيف هذه االثنينية الشاعر الكبري األستاذ حممد التهامي يقوليوالشاعر املعروف، بكلمٍة حيي
 ١٢ثنني  االالعامرة، اليوم   "  ةاالثنيني"قرأت اليوم يف إحدى الصحف احمللية أنكم ستكرمون يف           

دت بذلك غاية السعادة    مجادى اآلخرة سعادة الشاعر الكبري الصديق األستاذ حممد التهامي، لقد سع           
وكنت أمتنى لو أنّ ظروف عملي ومشاغلي تسعفين َألتشرف باملشاركة يف االحتفاء، يف معيتكم وإىل                

         قة     ..  جانبكم، بالشاعر الكبري والصديق العزيز، فهو أهلٌ للتكرمي ِبحفاألستاذ حممد التهامي من البقي
، واملنافحني عن القصيدة العربية املوروثة خبصائصها        الباقية اخلالصة من سدنة الشعر العريب األصيل       

الراسخة القابلة للتطور الطبيعي التلقائي النابع من داخل الذات العربية استجابةً لضرورات التطور اليت              
 .إنين أهنئكم على هذا االختيار املوفق. هي من سنة الوجود واملوجودات كما فَطَرها اهللا عز وجلّ

واألصدقاء الذين ينعمون اآلن يف رحاب ندوتكم العامرة، وحتيايت           "  لإلخوة" و   حتيايت لكم 
راجياً أن تنوب هذه الكلمات     ...  للصديق الشاعر الكبري األستاذ حممد التهامي مع نئيت بتكرميكم إياه         
 ..عن وجودي شخصياً بينكم للمشاركة بواجب الترحيب والتكرمي

 
 .هـ١١/٦/١٤١٨الرياض 

 .قراضي صدو



  ))كلمة الضيف الكريم سعادة املستشار حممد التهامي(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -

سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية الكرمي، سعادة الدكتور حممد عبده مياين،               
بد سعادة السفري حممد عباس، فضيلة الشيخ حممد بدر الدين، سيادة الدكتور احلارثي، األستاذ الكبري ع              

الفتاح أبو مدين، الدكتور صابر عبد الدائم، مث طيف األستاذ راضي صدوق الذي أكاد أراه حاضراً                 
 .معنا، أيها السادة األجالء، السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا الذي قيض يل هذا اللقاء الكرمي يف هذا املكان الكرمي مع صفوة من كبار الكرماء                   
معني، وصدقوين أيها السادة، أن هذه املكرمة جتاوزت أحالمي وفاقت كل ما كان تتسع              متحدثني ومست 

له طاقيت البشرية من أمل لكنها نفحة رضاء مساوية قيضت ذلك الرجل الكبري سعادة الشيخ عبد                   
تهم املقصود خوجة ليدعوين إىل االثنينية اجلليلة، وقيضت هذه الباقة الرائعة من األساتذة والعلماء، قيض             

وماذا !!  يل ليقدموين مث قيضت أيضاً هذه الصفوة ليستمعوا إيلَّ فماذا يكون منتهى احللم إن مل يكن هذا                
 .تكون غاية السعادة إن مل تكن هذه، فحمداً لك يا رب ألف محد

 عصيب بالنسبة   -كما مسعنا اآلن من الكثريين    -إنه مما يضاعف هذه املكرمة أا تأيت يف وقت           
ولذلك وجب علينا أن نضاعف الشكر لإلثنينية اليت هي تاج املنتديات األدبية            ..   األصيل للشعر العريب 

يف كل البالد العربية واإلسالمية، ملاذا؟ ألا كما نرى ونسمع ونلمس تشق طريقها شاخمة ثابتة القدمني                
باً نثراً وشعراً، وميزا    منذ نشأا، واضعة بصماا املضيئة يف طريق الثقافة العربية واإلسالمية علماً وأد           

أا ختتار وأا حتسن االختيار، وأن اهللا سبحانه وتعاىل معها دائماً يوفقها يف اختيارها، مث هي بعد أن                    
عنصراً فعاالً ومؤثراً     ختتار تبذل كل ما تستطيع من ذات نفسها ليصبح ذلك اإلبداع الثقايف الذي تتبناه             

 فهي تبحث عن البذرة وتغرسها، وترعاها، حىت تصبح شجرة، مث هي            كبرياً يف احلركة الثقافية العامة،    
الثمرة، تفعل كل ذلك بصدق وإتقان، وحرص وتفاٍن، ومتابعة          تتابع هذه الشجرة وتتوالها حىت تؤيت        

العمل بعيداً عن كثرة الدعاية واإلعالن، ألا تعرف أن النجاح نفسه هو أحسن دعاية                 وكل مهها أن ينجح   
 .وإعالن

باً لإلطالة ألين تشرفت بائ شاعراً، ولكن امسحوا يل يف كليمات أن أجتزئ جبانب واحد                وجتن
ملعىن كبري ملسته فيما تلقيته من مراسالت وإهداءات من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة، وهو أن                 

ذا األداء  هذا الرجل يؤمن إمياناً كبرياً جداً برسالة االثنينية ويؤدي أعماهلا كفرض واجب، مث إن ه                
ينطلق يف جو من احلب العميق الصادق هلذا العمل، فكل حرف يكتبه حتس فيه بكثري من االعتزاز                   
واإلميان والرغبة الشديدة يف حتقيق اهلدف، وهو بإميانه هذا وحبه وتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل له قادر                  



ته يدرك حقيقة أنه لو عاش حتت أي        على التأثري يف الناس لتحقيق رسالة االثنينية، وإن املتأمل يف شخصي          
رعاها اهللا  ..  ظرف من الظروف ويف أي زمان أو أي مكان ألنشأ االثنينية ورعاها حىت حتقق أهدافها               

 .ورعاه معها
أما السادة الكبار الكرام الذين تفضلوا بتقدميي فما أظنين مستطيع أبداً أبداً أن أكافئهم بعض ما                

 أن يقبلوا عجزي عن التعبري عن شكرهم حىت يتيحوا الفرصة            وأرجو..  يستحقون من شكر وإكبار   
لبعض ما ميكن أن ألقيه من شعر، ولكن الذي لفت نظري أن هناك قضايا يف التقدمي على جانب كبري                    
من األمهية أثريت، األستاذ احلارثي قال عن الشاعر إنه عاش واضطرب يف حياته مع موجات القومية                 

ليها، وشرح ذلك يا سيدي أا الفطرة اليت حتدث عنها الدكتور اليماين، إن             والوطنية واإلسالمية وما إ   
الوطنية والعروبة واإلسالم شيء واحد ودوائر تدور كلها حول بعضها اآلخر، ال تتناقض وال تتقاطع                
وال تضطرب وال حتيد، إمنا ميسكها اإلميان والذي يدعو الضطراب العالقة بني هذه الدوائر هو إنسان                 

 اإلميان، والشاعر مل يضطرب مع موجات القومية العربية، ولكنه سبقها ألن الشاعر والفنان                ناقص
حبدسه وموهبته يرى البعيد، ويسبق الزمن ويصور اخليال ويدنيه للواقع وحيبب الناس فيه، مث يدفعهم                

ءاً يف دساتري الدول    إىل احلركة لتحقيقه، الشاعر قال يف القومية العربية قبل أن تصبح القومية العربية جز             
م كنا صبياناً نزور البالد العربية يف وفد جلمعية الشبان املسلمني، ويف حلب               ١٩٥٠العربية يف عام    

 :م مطلعها١٩٥٠األستاذ سامي الكيايل أمني املكتبة أقام لنا حفلة، وكانت قصيديت فيه سنة 
ــا ــنا األرب ــزمام فـقــد أبلغت ألـــق ال

. 

 أبلغتـنا حلباً   يـا حـادي الـركب قـد 
. 

ــربا  ــها ط ــبل أرض ــيها وق ــنح إل فأج
. 

ــنا    ــزت جواحن ــا ه ــذي مـعامله هـ
. 

ــنـا عــربا  .                               طــيات أرضــك أجــداداً ل

يــا دار إنـــا بــنوك مــنذ مــا محلــت 
. 

 

هو الشاعر الذي قام عندما أعلنت الوحدة العربية بني سوريا ومصر ونشر يومها أن دهاقنة                 
 :اليهود يف إسرائيل بدأوا حيزمون أمتعتهم كان مطلع قصيديت يف العيد األول للوحدة

ونســــعد مـــــرة أخـــــرى
. 

ــر  ــر النـصـ ــوا نـذكـ تعـالـ
. 

فقــــد طابـــت لـــنا الذكـــرى
. 

ونـــــرجع ذكـــــره الغــــايل 
. 

وأطـلعــــنا لــــنـا فـجــــرا
. 

ونـذكـــر حـيـــنما ثــــرنا   
. 

وصــــرنا الدولـــة الكــــربى  
. 

ــيا   ــنا الدنـ ــحت لـ ــني صـ وحـ
. 

 

القضية الثانية اليت أثارها األستاذ عبد الفتاح أبو مدين معركة الشعر، أنا قلت وقلت اآلن مما                 
الوقت يذكر بكثري جداً من االعتداد، ويشكر بكثري جداً من الصدق والعمق لإلثنينية أا اختارت هذا                



 م من الدولة على اجلائزة التقديرية     ١٩٩١سنة  بالذات لتكرمي هذا الشعر، هذا الشعر الذي حصل         
 على األدب والشعر تكاد تنحسر عنه اآلن األضواء وحياربه الكثريون من املفتونني، والذين              من الدولة 

 يف نفس الكلمة ويف     جيرون وراء املكاسب، ويتغافل عنه األعالم ولكن كما قال األستاذ عبد الفتاح            
 .آخرها إن هذه غاشية ستنحسر، وأن النصر للصدق، وأن الصدق يف الشعر األصيل

القصيدة اليت أثارها الدكتور بدر الدين أرد عليها بنماذج من الشعر الذي ألقي، ألنه حنن حينما                
عره كما قال هو    كنا شباباً وكنا نتبادل ونتجاذب الشعر يف الندوات ويف غري الندوات قلت أنا يف ش               

 :اليوم يل
يــــا شــــاعراً ال يـــبـارى  

.                            . 

كالــــريح شــــعرك ثــــار 
. 

يســــري كهمــــس العــــذارى
. 

ـــيماً   ــان نســـ إن رق كــــ
. 

جتـــــري ـــــز الـــــديارا
. 

ــاً  ــان رياحــ ــد كـــ أو جـــ
. 

اكاهلـــــوج يرمــــي الشــــرار
. 

أو ثـــــار كـــــان انطالقــــاً 
. 

ــارا ــوراً ونــ ــنت نـــ وكـــ
. 

مجـعــــت كـــــل املعـــــاين 
. 

 

أما قصيدته األخرى فسيأيت دورها الحقاً، وال أطيل عليكم فلن ألقي قصائد كاملة وإمنا سألقي                
 .أجزاء من قصائد وأستميحكم عذراً حىت نكسب الوقت

 :هذه قصيدة قيلت يف أول زيارة يل للمملكة بعد انقطاع طويل جداً.. يف روعة امللتقى
ــد مشــ  ـــلم بـع ــتـحققواحل يبه ي

. 

ــتدفق    ـــىن تـ ـــين أن امل ــد راع ق
. 

ــورق ــنني وت ـــقام الس ــزيح أس فـت
. 

يســقي جفــاف الــروح بــني جواحنــي 
. 

ــوق ــه تتش ــري هلـفات ــي خـاط فـ
. 

مـن فجـر هـذا العمـر وهـي رهـينة           
. 

ــبـداً ــقك ــن وتلص ــبد حت  إىل كـ
. 

حـــىت أهــاب ــا اللقــاء فأســرعت 
. 

ــرق ــرورها يترق ــع س ــرى بدم وجـ
. 

ــندى   ــع ال ــد مل ــيا وق وتـصــاحل الدن
. 

ــتعـلق ــا ت ــاً ــ ــرد أنفـاس لتـ
. 

ــريب تــ   ــق الق ــف لألفـ رودهوختـ
. 

ــبق يف ــوح ويع ــية يفـ ــل نـاح ك
. 

ــرى   ــد س ــرار وق ــس الع ــزها نف ويه
. 

ــنطق ــبوح وي ــدها ي ــرمل يف ي والـ
. 

ــرها    ــوقظ س ــبان ت ـــالمس الكث وت
. 

ــتق ــمخ ومع ــزمان مض ــف الـ خـل
. 

 املكــنون مــن أجمــادهحيـكــي عـــن 
. 

 

يكفي من هذه القصيدة هذا املطلع، وأقف عنده ألقول كلمة قصرية، يبدو احلنني والشوق                 
فتعاالً ولكنها الفطرة الكامنة اليت سقتها البيئة، أنا كان         ا ال أفتعل أي شيء      -وأقسم باهللا -والتعلق وأنا   



.. ، ولكنه كان مغرماً بالقراءة إىل حد كبري جداً         والدي رمحه اهللا شيخاً يقرأ ويعمل يف زراعة األرض         
كان يقرأ، وكانت بضاعته الكتاب الكرمي ودالئل اخلريات والسرية وبعض كتب التراث، وأنا أجنبين               
والدي وهو شيخ كبري، وحينما كنت طفالً صغرياً يف الكتاب ال أكاد أقرأ ضعف بصره، وكان حيملين                 

ي الليل أغلبه أقرأ له وهو يسمع، وكان من أهم ما يشغف به سرية              محالً مبختلف الوسائل على أن أقض     
عنترة بن شداد، وكان حيتفظ ا يف مخسني جزء، وكانت حتتوي على شعر عنترة كله وشعر عمرو بن                   
الورد، وكان يرغمين على أن أقرأه له مرة ومرتني وثالثة وأربعة ومخسة حىت عشت بكل كياين وكل                  

 محيمة جداً ولصيقة جداً كنت أعيش مع عنتر، ومع شيبوب ومع ابن               عذرية طفوليت عشت حياة   
الورد، ومع شداد بن القراد، ومع دريد بن الصمة، ومع كل هؤالء األبطال كنت أعايشهم وأختيلهم                 
أهلي، وأعيش بينهم فلما شببت عن الطوق وقلت هذا الشعر ال أقوله اآلن للناس الذين يعيشون،                  

 .قيقة الكامنة يف نفسيولكن أقوله تعبرياً للح
من قصيدة يل طلب مين أحد السادة احلاضرين اآلن قبل أن جنلس أن ألقيها وهذه القصيدة أناال                 
أسأم أبداً من إلقائها وأكررها يف كثري من األماكن ألين أعدها عبادة، أعد قول الشعر يف هذا املوضوع                  

وثاين القبلتني، القدس الذي يواجه اآلن حتت       عبادة ألا مناجاة للقدس الشريف، القدس ثالث احلرمني         
 .أبصار وأمساع مليار مسلم يواجه حمنة اهلدم

 

  ))األسئلة اليت وجهت للضيف الكريم(( 
من خالل عملكم   :  األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين يقول            -

ط اإلعالمي يف خدمة    كمستشار إعالمي يف جامعة الدول العربية أرجو إلقاء الضوء على النشا           
 قضية العرب األوىل القدس الشريف، وشكراً؟

يا سيدي العزيز منظمة اجلامعة العربية هي منظمة عربية تضم الدول العربية، وتنظم نشاطها على               
أساس السياسة اليت تتفق عليها الدول العربية، ليست األمانة العامة للجامعة العربية وال اجلامعة العربية               

قلة حىت حتاسب، إمنا هي عمل مجاعي عريب يتحرك يف نطاق القدر املشترك املتاح الذي تتفق                 ذاتاً مست 
ملاذا؟ ألن ميثاق الدول العربية املوضوع اآلن والذي نرجو ونأمل تعديله يف            ..  عليه مجيع الدول العربية   

أغلبية وأقلية والذي   املستقبل أن قرارات الدول العربية ال تلزم إال من يوافق عليها، يعين ليست هناك               
أنا تركت العمل يف اجلامعة العربية      ..  يوافق هو الذي يلتزم والذي ال يوافق ال يلتزم، ويعين هذه ثغرة           

م إىل  ١٩٧٣ن  ـمنذ مدة طويلة، كنت رئيس بعثة اجلامعة العربية ومكتبها اإلعالمي يف مدريد م              
حلكومة اإلسبانية يف وقتها، وكان فرانكو      يف هذه الفترة بالذات ما عملته أنا وأعتز به أن ا          ..  م١٩٨٠



ما زال موجوداً، كانت يف الصف العريب، مل تكن تناصر إسرائيل، وكان العمل اإلعالمي السياسي عمالً                
ميسوراً جداً هناك، ولذلك وفقنا اهللا إىل أن نتجه يف توثيق الصالت بني اتمع اإلسباين واتمع                   

قايف الذي يربط الشعبني وكان له نتائج كثرية منها مؤمتر أوصى بأن             العريب، معتمدين على التراث الث    
تصفى كتب الدراسة يف املدارس من احلملة على العرب واإلسالم، ووافقت احلكومة اإلسبانية ووافقت              

أقوى الكنائس يف العامل، تكاد تكون أقوى من كنيسة روما ذاا، وافقوا            الكنيسة اإلسبانية وهي من     
 رار وروجعت الكتب، ووجد فيها أشياء عجيبة جداً يعلموا يف املدارس عن              الق  على هذا 

بشكل عام    اإلسالم والعرب، وأنا أعترب أن هذا العمل يعترب وحيسب للجامعة العربية، إمنا القضية              
 .واإلعالم العريب يف نطاق اجلامعة العربية يواجه معركة يف منتهى الشراسة والقوة ونتيجتها ما نراه

أنت شاعر عريب تدعو للوحدة العربية وتطالب باحملافظة        :  ستاذ عثمان مليباري يقول   األ  -
على املثل والقيم العليا، نشرت عقب أزمة اخلليج قصيدة عنواا الكويت واليت كانت تعرب عن               

نأمل منكم قراءة بعض أبيات من هذه القصيدة خاصة وأن          ..  جراح األمة العربية واإلسالمية معاً    
 اتذة اجلامعة املصرية شن هجوماً عليك على إثر اطالعه على هذه القصيدة؟أحد أس

 كنا كشعراء عرب حينما قيل لنا إن العرب حياربون يف            .. املوقف يف الكويت   ..امسع يا سيدي  
اخلليج غري العرب كنا بالفطرة مع العرب، وكنا نساعد الصف العريب، إىل أن حدثت الكارثة وهاجم                 

ض، يف احلقيقة يعين أنا ال أعدو ما أؤمن به إذا قلت إن إحساسي بالفجيعة فعالً                  العرب بعضهم البع  
جاوز طاقيت كإنسان ألين مل أكن أتصور أبداً أن حيدث هذا، حنن من طفولتنا نغين للعرب، ونغين                    

ع ويتنمر  للوحدة العربية ونعمل يف إطار اجلامعة العربية والعامل كله يتطور تطوراً عنيفاً جداً جداً، ويتجم              
وينظر هلذه املنطقة اليت تعترب أهم مناطق العامل، هذه املنطقة بالذات ألن كل العامل يعيش عليها                    
باالختصار الشديد، فنفاجأ بأن العقد العريب ينفرط، أفاجأ أنا بأن مشروع الوحدة العربية الذي مشى                

مني والشمال، تأيت دولة عربية     خطوة وخطوتني رجع انتكس، مث بدأنا نناضل جلمع الصف العريب من الي           
تضرب دولة عربية أخرى، جاءين الشعر يف وقتها مهامجة للمعتدي الذي كنت معه قبل ذلك، املسألة                 
ليست مسألة شخص إمنا مسألة موقف، كان هذا املوقف ينسجم مع موقفنا، فكنا معه وعندما تضاد                 

تأخذ عليه فهم أحرار، ولكن أنا يف أعماقي        معنا انقلبنا عليه، كل الناس تأخذ يف هذا على الشاعر ما            
موقن ذا ومؤمن به، إن هذه اجلرمية اليت حدثت كانت تستدعي أن حنارب ونعادي املتسبب فيها،                  

؟ "مني الكويت "حصلت املعركة وانتهت بالشكل الذي نعرفه، مث كُتب يل أن أزور الكويت،              ..  طيب
ء وال ناساً، مع احترامي ألي كوييت، أصغر كوييت إىل          الكويت بالنسبة يل ليست أرضاً أو مساء وال ما        

، الكويت هي قطعة من القلب العريب،       )حاجة تانية خالص غري كذا    (الكويت  األمري، أحترمهم مجيعاً، إمنا     
كدا كانش    إن ما ..  واحد حااليت حيس أنه يودع الدنيا     ...  (املشروع العريب، الكويت حبة عيين     من   هي جزء 



 - الكويت يف املسألة دي      فأنا ملا رحت  ..   يبقى كل بالدنا انتهت، كل العملناه انتهى        ...يبقى خلصت بأة  
 : لكن مطلعها-) آسف ألن القصيدة موش معاي كنت قرأا لك

ــئت ــواقي وج ــيك أش ــت إل محـل
. 

ــتويـت    ــا اك ــدي مل ــد جتل وبـعـ
. 

ــيت ــا بن ــأين م ـــردنـي، ك وش
. 

ــي    ــان عش ــر القرص ــندك بعث وعـ
. 

 

وإزاي )  بأة محلوا، ليه كدا؟   (وكانت قصيدة يف منتهى العمق وحادة جداً، وعملوا عليها هناك            
تقول إنك عايز تبوس الكويت وتبوس أرض الكويت؟ إزاي؟ تقول كدا؟ وبدأوا حيملوا علي، قلت                

لفاجعة العربية ستجدوا إن هذا الكالم أقل من أي كالم          عندما تصلون إىل عمق إحساسي بالعروبة وبا      
 .ممكن أن يقال يف الكويت

األدب األسالمي حماصر فأكثرية وسائل اإلعالم املرئية        :  األخ أمحد عبد اهللا يقول       -
واملسموعة واملقروءة، االت، الصحف، الكتب، بيد من يقف يف وجه هذا األدب الراقي وهم              

ة لإلسالم والعروبة كذلك فهل من سبيل للخروج من هذا احلصار؟ وهل            حيملون توجهات معادي  
 .تقع بعض املسؤولية على عاتق رجال األدب اإلسالمي؟ وشكراً

مسلم خملص يف   أنا يعجبين السؤال وأنا أقول له إن هذه هي املعركة اليت خنوضها، وواجب كل               
ي جتاه هذه املعركة يف قصيدة      ـ أنا سجلت موقف   -وآسف لقول أنا  -وأنا كشاعر   موقعه أن يقف    

ولعلها تقول يف شيء من الرد على السؤال والرد على الدكتور بدر الدين، لعلك مل تعرف أن هناك                   
 :شاعراً كبرياً يف مصر كان على فراش املوت تقريباً وقال قصيدة آخر ما قاله من الشعر قال

ــي ــني قوم ــمي ب ــييعي وهض و تض
. 

ــيمي  إىل  ــي وض ــتكي ظلم ــن أش  م
. 

ــيم ــوٍد غن ــوا مبـحم ــا مسعـ ومـ
. 

ــكوكـو    ــوٍد ش ــتفوا حملم ــد ه لـق
. 

 

وبعد حممود غنيم رحل كثريون يف مصر ويف غري          ..  هذه آخر أبيات قاهلا الشاعر حممود غنيم      
 :رحيل شاعر.. اء الكبار األصالءمصر من الشعر

وقـضـــى ولــــم يـــبلغ مـــناه
.                                                  

ــياة    ــيف احلــ ــي تـكالـ وفــ
. 

ــاه ــى عصـ ــاح أن ألقــ وأرتــ
. 

ــه    ــويالً ظـلمـ ـــكا طــ وشـ
. 

ــتهاه ــت مشـ ــكتت وكـانـ سـ
. 

كـــم دعـــوة عـــن شــعره 
. 

ــداه ــبـلغ مــ ـــى ومل يـ مضـ
. 

ــد    ــر املـديـ ــا العـمـ وكـأمنـ
. 

ـــاه ــايل قضـ ـــعره الغــ بشـ
. 

ــيء    ــعر املضـ ـــاحة الشـ يف سـ
. 

ــداه ـــنعت يــ ــذي صـ بالــ
. 

ــد مـــبـهور املشـــاعر    وأرتــ
. 



ــداه ــعدها صـــــ ــيا   ويســـــ ــأل الدنــ ــرقباً أن ميــ متــ
. 

 قـــلـــــب وعـــــــاهوال
. 

فـــإذا بــــه وكــــأن ال عقـــل 
. 

والذ بالصــــــمت الــــــرواه
. 

ــرون   ــيه النـاشـ ــى عـلـ غـطـ
. 

ـ     أذن ولــــم تـــنـطق شـــفاه ــمع بـــ ـــوه مل تـسـ هحبسـ
. 

حممـــول علـــى كــــف الـــدعاه
. 

ــان    ــا كـــ ـــن مهـمـ والفـ
. 

كــيف يعطــر الدنـــيا شــذاه؟
. 

فاملســــــك إن حتبســــــه  
. 

ــنجمه رآه؟ ــاع مـ ـــن يف قـ مـ
. 

وهــــو املــــاس..  واملـــــاس.                       

ــاه ــز تـــ ـــن التــمييـ عـ
. 

ودعـاتـــنا للشـــعر عقلهمـــو   
. 

املعـــذب مـــا ســيفقده نــؤاه
. 

ــى ال  ــوا عــلـ ــيلفـرضـ ـكـ
. 

ــيــه أذاه ــا فـ ــر مـــ لنـشـ
. 

وكـــــــأم مـســـــتأجرون 
. 

 ســـــــواهال شـــــــيئاً
. 

يــتخريون الغــث كـــل الغــث 
. 

ــيـاه ــداء احلـ ــل أعــ وكـــ
. 

وميـجــــدون الــــتـــافهني  
. 

ــه ــنا إلـــ ــبني لـــ اجلــالـ
. 

املــنــــتمني لــــغرينــــا  
. 

ــواه ــنا حـــ ــأم فـيـ وكــ
. 

والعــابـــــثني بـــعقلـــــنا 
. 

ــياه ــى الشـ ــذئاب عــلـ كالــ
. 

ــب    ــى املكاسـ ــبني علـ والـواثـ
. 

ــاه ــته أخـــ ــى فـريسـ إلـــ
. 

ــر  ــل جيــ ــراهم كـــ فتــــ
. 

ــراه ـــن السـ ــبحون مـ ويـصـ
. 

ــبون   ــبـادئ ينـهـ ـــم املـ باسـ
. 

ــاه ـــم القضـ ــكوت هـ وإن شـ
. 

الــكاتــــبون الـشــــاعرون  
. 

ــاه ـــهم عـصـ ــان كلــ كــ
. 

ــبـادئ   ــتكمت إىل املـ ــو احـ ولـ
. 

ــنواه ـــفظ الــ ــلهم لـ بـفضـ
. 

وقـضــى الـــيمني مـــع اليســـار  
. 

ــواه ـــعهم قــ ــزيد مجــ ليــ
. 

ــهم    ــع مشــلـ ــر جتـمـ زمــ
. 

                      وبعـضــــهم ضــــلت خطــــاه

ــيبء    ــده اخلـ ــبعض مـقصـ للــ
. 

ــداه ــروبته ِعــ ــى عــ عــلـ
. 

ـــعني    ــزم يـ ـــكن حـــ لـ
. 

إن ضـــــــاعت لُــغـــــاه؟
. 

مــــاذا يجمـــع صـــفنا العـــريب 
. 

كـــــره القـــــدمي أو ازدراه؟
. 

ــدنا    ــال إنَّ جـديـ ـــن قــ مـ
. 

ــاه ــه إال حمـــ ــــطراً بــ سـ
. 

ومـشـــى علـــيه ومل يــــدع   
. 



ــياه ــيــه احلـــ ــبت فـ تـوثـ
. 

ــدمي   ــو القــ ــد هــ إن اجلـديـ
. 

واخلصــــــوبة والــــنــواه
. 

ـــقاية   ــرعاية والسـ ــنه الــ مــ
. 

ــاه ـــدق واجتـــ ــي صـ فـــ
. 

ــد    ــناة ا ــا ب ــبعت خط ــو اتـ ول
. 

ــاه ــدميهم أبــ ــو قــ يـــدعـ
. 

ــدهم   ــوجدت أن جــديــ لـــ
. 

ــتغاه ــوحـد مـــبــ تـــــ
. 

ــل  ــنـان يف كــ ــتوحد اإلثـ يــ
. 

ــــداه ــذا سـ ـــن هـــ ومـ
. 

ــته   ـــن ذاك حلمـ ــيجهم مـ فنـسـ
. 

ــداه ــــبل اهلــ ــبت سـ تـنكـ
. 

وإذا انـطالقــــات اجلـديــــد   
. 

ــنـجاه ـــط الـ ــه إىل شـ يـدفعـ
. 

ــه  ــدمي لــديــ ــأن الـقـ كــ
. 

ــاه ــنـا جتـ ــوق عــاملـ فــفـ
. 

أمـــا لـديــنا يـــا صـــديق    
. 

ــتاه ــها عـــ كــثـــر فـوارسـ
. 

ــارك   ــبار معــ ــيـــه غــ فـ
. 

ــاه ــارتنا لـظـ ــوى حـضـ فـكـ
. 

ــا  ـــعل نــارهـ ــد أشـ احلــقـ
. 

ــاه ــغ إال رمــ ـــن نــابـ مــ
. 

ــدع  ـــراراً مل يـــ ــي شـ تـرمـ
. 

ــناه ــع اجل ــربئ مـ ــتلط الـ خيـ
. 

ــيل   ــذا اللـــ ــنح هــ وجبـــ
. 

ــتهاه ــتداه ومــنــ مبــــبــ
. 

ــريق   ــدم الطـ ــيع يف القــ ويـضـ
. 

ــاه ــر باحلـصـ ــادرة اجلـواهـ نــ
. 

ــيع   ـــالم نـبـ ــدى الظـ ولـــ
. 

ــواه ــراوي طـ ـــف الـ ــو أنص ل
. 

ــيت    ـــعر مــ ــذاع شـ ويـــ
. 

ــياه ــزائنه حــ ــدى خـــ لـــ
. 

ويـظــل شـــعرك يــا صــديق    
. 

 

يكاد املتحدثون هذه الليلة أن يتفقوا بأن األدب العريب         :  األخ عجالن الشهري يقول     -
وط خميف، ويف ذلك ما يشكل خطورة ختشى نتائجها على مجيع األصعدة   شعراً وفكراً ونثراً يف هب    

هل من مبشرات نسمعها من سعادتكم؟ وهل من خطط وبرامج للمستقبل من أهل األدب                
 والفكر أم أن الرموز من أمثالكم ال مسح اهللا قد وصلوا إىل مرحلة اليأس والرضى بالواقع املر؟

وإحساسك هذا  حه هو أن املعركة قائمة، واملعركة شديدة         ما قيل اآلن وما حاولت أن أشر       أوالً
 الشعور احلي واإلحساس النابض     الذي يتجلى بالسؤال وإحساس بعض املعقبني إمنا هو دليل على         

الذي حيس مرارة جراح املعركة، ولكن أظننا اتفقنا على أن النصر آت ال ريب فيه سواء كان سريعاً أو                  
 جماله ويف ميدانه يعمل ما يستطيع وليس كل ما يدور يف هذه املعارك              غري سريع، وكما قلت كل منا يف      

 .ينشر ويعرف، ولكننا نناضل وعزاؤنا إمياننا وأن اهللا معنا



صرخة حواء  :  السؤال من الكاتب خالد أسعد إىل شاعرنا الكبري مقاماً وقدراً ومكانة             -
وهي أول ريادة للقصيدة يف فكر عندما قتل ولدها أخاه كانت الرواية والقصيدة األوىل للشعوب         

كل الشعوب، فهل ولدت القصيدة صارخة باكية لتبقى رمزاً الحتجاج الشعراء يف سبيلهم               
لتحقيق روافد املدينة الفاضلة؟ أو اتمع الفاضل؟ إن جاز التعبري، أم لشاعر القومية العربية                

 ملتنوعة؟واإلسالمية الكبري رؤية خاصة تنبع من وجدانه الفياض وجتاربه ا
شكراً على صياغة السؤال، سؤال مصاغ يف منتهى الفن، الشعر والقصيدة كما ورد هي تعبري                
عن جتربة معاشة، إما عاشها الشاعر فعالً واكتوى ا، إما مسع عنها أو قرأ مث تواتر السماع والقراءة                   

برياً عن التجارب   حىت تكون يف أعماق الشاعر ركاماً كبرياً من حصاد التجارب، وتصبح صرخته تع             
املتراكمة يف أعماقه، وأنا بالنسبة يل القاعدة العامة التجارب ليست كلها لون واحد، وال نوع واحد،                 
والتعبري الصادق يعرب عن التجربة أياً كانت، لكن صدقين أنا أميل إىل تبين رأيك، ملاذا؟ ألن الشاعر                  

ه، وسيظل حيمل هذه اهلموم ويتطلع إىل        املوهوب فعالً حيمل مهوم العصر، مهوم اإلنسان وقضايا         
املستقبل واخلالص منها، ويبدو أا ال ختلص، وسيظل على قلقه ويستمر يف صرخاته، هل تعتقد أن                  

هو موجود،  ..  الدنيا كلها بأحاسيسها وجتارا خالية من األفراح وخالية ممن يغين عن السعادة فيها؟ ال             
لذي حيمل مهوم البشر، وحيلم باخلالص، هو الذي سيظل          لكن اجلانب العام واألكثر هو الشاعر ا       

 قصرت فعالً يف هذه الليلة أن أفيه بعض         الكبري الذي   أستاذي اجلليل يصرخ، وأنا اآلن طلب مين      
 اليماين ولعله يعذرين حقيقة ألين لو قضيت الليل أحتدث عنه ملا وفيته احلق فعالً، وحسيب                حقه الدكتور 

فقال ..  م تليفونياً السيد السفري حممد عباس باألمس وأقول له أنا كنت مع فالن            أن أقول له إين وأنا أكلِّ     
قلت له ليه؟ قال إنت حتس وأنت تكلمه إن         .  يل على الفور باللهجة املصرية يا أخي الراجل دا غريب         

يعين الصدق واحلساسية كلها من األعماق لذلك أنا أستأذنه         ..  كل كلمة خترج من فمه جزء من قلبه       
قة قبل األبيات اليت طلبها وهي أبيات عزيزة علي جداً، أن أقول أبيات البين ألنه أنا ابين الوحيد،                   دقي

ليست حمتاجاً أن أقول إين أحبه، وقد طلبته اليوم تليفونياً وطلبت منه أن يكلمين فلم يكلمين، فأثار يف                  
البيتنا آباء ونقدر هذا    نفسي ذكرى أول قصيدة قلتها حينما كان طفالً صغرياً، وأنا عارف أن غ               

 :اإلحساس، قلت
ــنـم ــرك ال تـ ــق طُـهـ وحـــ

. 

ـــين   ــا ب ــك يـ ــادم لـ ــا قـ أنـ
. 

فـمـــك الـشـــهي إذا ابتســــم
. 

ـــن  ــاك مـ ــرمن أبـــ ال حتـــ
. 

ــة  ــي هلــف ـــمفـ ض ــيدي  بـ
. 

ـــمها   ــك أضـ ــواك تـلـ حــلـ
. 

ـــطرم ــنيب تضـ ــة جبـــ خـافقـ
. 

ــل   ــيــك وكــ ــــعى إلـ أسـ
. 



ميـــــأل الـدنـــيـــا نغــــم
. 

ــــى صـــيـاحكفلعـــــلين ألق 
. 

ــم ــل ه ــى كـ ــم، أنس ــى اهل وأنس
. 

فـــأطــري مـــــن فــرحـــي 
. 

ـــن األمل ـــبعت مـ ـــم شـ وكـ
. 

    ــقيت ــم ش ــبت وك ـــلكم تـع ف
. 

راح وتـلتـــئمتـــــرتاح اجلــــ
. 

ــو  ــداك احلــلـ ــى ِنـــ وعـلـ
. 

ـــلم ــز احلــ ـــم عـــ وكــ
. 

ــه     ــت ب ــباً حـلم ــتين حـ عـلم
. 

ــنـدم ـــب إال الـ ـــم أصـ ولــ
. 

ــيت عـمـــري  ــيهقــضـ  أبـتغـ
. 

وكـــم.. وكـــم صـــربت وكـــم
. 

ــذاب  ــن الع ــيه م ــت ف ـــم ذقـ ك
. 

إن احلــــــــب وهـــــــم
. 

    ــت ــت وقل ــىت يئس ــته ح :وتبـع
. 

لكَـــــِلموتــلـــثغ فـــــي ا
. 

ــوين  ــيـك تدع ــتمعت إل ـــم اس ث
. 

وإذا بــأبلـــغ مـــــن نــــظم
. 

فــــــإذا بــأبلـــغ نـاثــــر 
. 

ـــلم ــتب الق ــا كـ ــت مـ وفُـق
. 

 ــاوزت ــان جـ ــق اللس ــا نـط  مـ
. 

ــم ــد تكل ــؤادك قـ ـــكن فـ ول
. 

ــي   ـــن عــ ــــكت عــ وسـ
. 

ـــم ــل ف ـــن كــ ــى م ـه
 ـ.

ــتـ  ــديث املـشـ فــفـــي احلــ
. 

ــاب ا  ــنـع وهـ ـــن ص ــنـعمم ل
. 

ــة  ــنــدك آيـــ ــب عـ واحلــ
. 

فــردوســـه األعـلـــى نـســـم
. 

ــه  ــن فردوس ــرمحن م ـــن ال ــيـه م ف
. 

حـكايـــات الـــنـهار املنـصـــرم
. 

ــ  ــروح حتــكـ ــيوتــ ي لـــ
. 

الشـــــــهي املبتــــســــم
. 

ــك   ــات يف فـمـ ــر الكلمـ وتـعثـ
. 

ــنغم؟ ــا ال ــيايت م ــا ح ــدري يـ أتـ
. 

نـــــغم عــلـــى ســـــمعي 
. 

ـ  ــــتريح وتنســـ ــجموتســ
. 

ــرؤوس   ــه الـ ــدور لـ ـــيء تـ ش
. 

عــلـــى املـســــري املنـــتـظم
. 

وــــم ال تقـــــوى خـطـــاك 
. 

حتـــــيد عـــــنه وتـصـــطدم
. 

ــر با  ــاثوتــــروح تــعثـ ألثــ
. 

تـــــدوس فـــيـــه بـالقـــدم
. 

ــري    ــي تس ـــليب كـ ــت ق وفـرش
. 

ـــم ــه أل ــدت لــ ــا وجـ ملــ
. 

ــت   ــو فـعل ــك لـ ـــمت أنـ أقس
. 

 

القصيدة اليت شرفين األستاذ اجلليل بطلبها تدور حول شخصية          ..  ن القصيدة طبعاً هذا جزء م   
عربية إسالمية من وجهة نظري مثالية، أعدها مثالً أعلى يف كل ما ميكن أن يصل إليه إنسان مكافح،                   
هي شخصية سيدنا اإلمام احلسني بن علي رضي اهللا عنه، هو رجل آمن حبق مث أصر على أن حيصل                     



نقص أدائه، فلم يقعده هذا عن طلب احلق، بل خرج يف نفر ليواجه جحفالً وكانت                على احلق، مع    
النهاية معروفة، وحاول الكثريون، إثناءه ولكنه مل يرجع، هو مل يرجع حلكمة، لكي يظل مثالً                    
للمكافحني الذين يرون أمام أعينهم كيف يضيع حقهم وينامون، قلت يف مشهد اإلمام احلسني                  

 :بالقاهرة
 هــل صــم احلجــارة تشــرقيــا قــرب

. 

ــتدفق     ــرق ي ــولك مش ــنور ح الـ
. 

 

  ))دعوتان(( 
األسئلة كثرية رمبا بعضها واألكثر متشابه وكنا نتمىن أن نستمر أكثر ولكن اجلو، وال أقصد                  -

لى ضيفنا، شكراً لسعادة ضيفنا على هذا        اجلو الشعري، وإمنا الرطوبة الزائدة، فال أريد أن نثقل ع          
التفضل وهذا احلضور، وبني يدي دعوة من األستاذ سليمان بن عواض الزايدي مدير عام التعليم                 

تستضيف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي           :  مبنطقة مكة املكرمة تقول   
 لقاء تربوي مع أبنائه طالب املنطقة اإلدارية وتكرمي          األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية يف        

١٤/٦/١٤١٨هـ يف الساعة الثامنة من مساء يوم األربعاء         ١٤١٧الطالب املتفوقني للعام الدراسي     
هـ يسعدنا ذه املناسبة الكرمية دعوتكم حلضور هذا اللقاء التارخيي الذي يعكس اهتمام حكومة خادم               

 . البلد املعطاء، استجابتكم دعم لنا وتشجيع لألبناءاحلرمني الشريفني بشباب هذا
 الرجاء التلطف بقبول دعوة طعام العشاء بعد اللقاء بصالة الطعام بفندق                  :ملحوظة
 .اإلنتركونتننتال

هذه دعوة أخرى من نادي مكة الثقايف األديب الذي يسره دعوتكم حلضور احملاضرة القيمة                 -
بن علي احلارثي األستاذ بقسم احلضارة جبامعة أم القرى عنوان           اليت سيلقيها سعادة الدكتور ناصر       

       وذلك مساء غد الثالثاء بعد صالة العشاء مبقر        مة  احملاضرة أضواء على اآلثار اإلسالمية يف مكة املكر
 . وشكراًالنادي بالعزيزية والدعوة عامة للجميع

 

  ))تعقيب(( 
 الكبري الذي أمتعنا بأبياته وشعره اجلزل املعطاء        شكراً بامسكم مجيعاً يف ختام ندوتنا هذه لضيفنا       

وأعادنا إىل أجواء كنا نفتقر إليها كثرياً فأحيا ذه األمسية حبرارا حرارة اإلميان يف قلوبنا، متعه اهللا                  
بالصحة والعافية، وكما يسعدين أن أرحب بسعادة السفري إبراهيم عوف األمني العام املساعد ملنظمة               

المي الذي شرفنا هذه األمسية ألول مرة كما نسعد بعد أمد طويل بلقاء املفكر والكاتب                املؤمتر اإلس 



األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو مدير عام مركز األحباث والدراسات اإلسالمية والفنون              
مجيعاً خبري،  باستامبول، فأهالً وسهالً ومرحباً ما وبكم مجيعاً وإىل لقائنا القادم إن شاء اهللا وأنتم                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))ختام احلفل(( 
 نذكر بأن ضيف االثنينية القادم إن شاء اهللا الشاعر األستاذ أمحد صاحل املشهور بلقب                  -

اآلن يقوم  ..  ، وكما يذكر دائماً الشيخ عبد املقصود الدعوة عامة وليست خمصصة ألحد             )مسافر(
حب االثنينية بتقدمي هدية تذكارية لضيفه الكبري الشاعر حممد التهامي،          الشيخ عبد املقصود خوجة صا    

 .عبارة عن لوحة االثنينية، كما يقدم سعادته لوحة تذكارية من الفنان خالد خضر
 شكراً لكل من شرفنا     شكراً لكم يا سعادة الضيف، شكراً لصحبكم الكرام من أصحاب السعادة،          

الشاعر األستاذ أمحد صاحل الصاحل،      شاء اهللا مع ضيف االثنينية القادمة        يف هذه احملاضرة، إىل أن نلتقي إن      
 . وبركاتهنستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا

**** 







 احملتوى
- ١ .كلمة افتتاح احلفل من األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه
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- ٩ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 .إفتتح سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة
صالة والسالم على خري خلقه، صفيه وحبيبه سيدنا حممد         احلمد هللا الذي وهبنا نعمة احلمد، وال      

 .وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين
 :األساتذة األحبة

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يسعدين أن أحيي بامسكم ضيف أمسيتنا األستاذ الشاعر أمحد              
ة الشيخ عثمان بن    ، والشكر موصول ألستاذنا الكبري فضيل     )مسافر(صاحل الصاحل الذي أشتهر بلقب      

ناصر الصاحل الذي غمرنا بفضله ولطفه، وآثرنا على نفسه من خالل تعليق أمسيته يف الرياض لكي                  
 .ميتعنا بوجوده وحلو حديثه، فلهما منا الثناء العاطر والشكر الوافر

إن ضيفنا الكبري شاعر مطبوع على حب الكلمة، وتطويعها مبا حتمله من موسيقى ومضامني                
الرتعة إذا جاز التعبري،    "  نزاري"شاعر  توظيفها خلدمة الغرض الشعري الذي يعاجله، سيما وأنه         عميقة، و 

فقد هضم الشعر املوزون املقفى وأبدع      ..  أصلية طَبعٍة   ولكنه ليس مقلداً أو مستنسخاً نسخاً شائهاً عن       
فصم عن الواقع املعاش،    الشعر احلر فقفز فيه قفزات كبرية مل تن          مث وجد يف نفسه ميالً لتجربة      ..فيه

والتجربة الذاتية، لذلك جاءت قصائده يف كل احلاالت ذات عبق أصيل، تنسل كلماا من وجدانه                
 .وتالمس شغاف القلب مباشرة دون وسيط

عرب آماد الزمان واملكان اختذ من الشعر جمدافني ملركبه املضطرب وسط            )  املسافر(إن شاعرنا   
وليس له متكأ يف ذات الوقت غري الشعر الذي أصبح زاده يف             ..   القوية أمواج احلياة العاتية ورياحها   

فظلت نفسه مضطربة قلقة جتاه ما اعتربه خبزاً يومياً من مشاكل ومصائب موجهة حنو              ..  رحلة األهوال 
األمة، تأىب إال أن تتناوشه سهامها من كل جانب، ولعل اللقب الذي حيمله شاعرنا مسروراً به غري معرب                  

لق واحلرية اليت تنتابه كلما حزبته األمور فريحتل منها وإليها يف مناورات قد تطول وتقصر،                 عن الق 
ولكنها يف كل األحوال تصادمية الشكل دامية األطراف، وبالرغم من ذلك فهو شاعر رقيق مرهف                

أل اإلحساس، يذوب عشقاً يف اجلمال بكل صوره وأشكاله، يهوى الطبيعة، يسافر يف عيون الصبايا، مي               



رئتيه بعبق العرار، وخضرة األودية، وامتداداا املغروسة يف نفسه حىت أن عوامل التجريف املتنوعة مل                
 .تستطع أن تنال منها أو ترتع جذورها من شرايني القلب الذي صار يف حجم الوطن

 كما تعلمون أيها األحبة فإن ضيفنا الكبري ينحدر من بيت علم وفضل، فوالده عليه رمحة اهللا                 
كان من أعيان مدينة عنيزة، وما املركز الكبري الذي أقيم فيها ختليداً لذكراه العطرة إال إشارة من ذلك                  
اتمع املتآخي ملدى الوفاء الذي يكنه أبناؤه للفقيد الذي اعتربه اجلميع والداً هلم، ذلك أن مهَّه رمحه                  

 وقد عاش كبرياً ومات كبرياً وترك البنه الذي         اهللا كان عاماً ومل يتقوقع يف حمارة الذات ونرجسية األنا،         
 .حنتفي به الليلة أمجل الذكريات

حوله، متمسكاً  هكذا جند ضيفنا منسجماً مع قاعدته الصلبة، متجاوباً مع تطلعات الناس من             
ده بالقيم الرفيعة واملُثل العليا، وكونه نزاري اللون مل جيعله يقلب ظهر ان وينبت عن جذوره، إمنا جن                 

ليس عن ضعف يف    ..  منطلقاً يف فضاءات رحبة من العطاء املتمرد على القوالب الشعرية اخلليلية            
األدوات ولكن حباً يف التجديد الذي يأخذ باألمجل، ويرتشف رحيقاً مميزاً من كل زهرة، ليفرزه يف                  

 .النهاية عسالً سائغاً للشاربني
اً من الدارسني تناولوا هذا الشعر بالدراسة       وبالرغم من أن ضيفنا مقل يف شعره، غري أن كثري          

.. والتحليل نظراً ملا يتمتع به من خصوبة وصدق يف التناول وبالتايل أصبح عالمة مميزة يف شعرنا املعاصر                
أشكر لكم متابعتكم، متمنياً لكم أمسية جمنحة يف آفاق الشعر، وأستميحكم عذراً يف تعليق االثنينية                 

لإلنعقاد حمتفية بالصحفي الكبري األستاذ خالد القشطيين، وسنوافيكم بإذن         لظرف طارئ، تعود بزواله     
 .اهللا بتاريخ تواصلنا وانعقادها

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 السرية الذاتية لسعادة ضيفنا الشاعر(( 
  )))مسافر(األستاذ أمحد بن صاحل الصاحل 

هـ وتعلّم يف مدارسها    ١٣٦٢ية السعودية عام    ولد يف مدينة عنيزة بالقصيم يف اململكة العرب        
حىت السنة األوىل ثانوي مث أكمل دراسته الثانوية يف الرياض حصل على بكالوريوس يف التاريخ من                  

 . اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-جامعة 
 أى أربع دورات يف جمال اإلدارة والتخطيط يف معهد اإلدارة العامة بالرياض تتراوح مدةُ كلِّ               

موظفاً بوزارة العمل والشؤون    هـ  ١٣٨٣دورة من ستة شهور إىل شهر ونصف، عمل منذ عام             
 . وكالة الضمان االجتماعي وال زال كذلك–االجتماعية 



: أصدر ثالث دواوين شعرية باللغة العربية الفصحى ولديه جمموعات شعرية صدر فيها ديوان             
الت السعودية دراسات عن دواوينه وبعض      ، كما نشرت الصحف وا    "عيناك يتجلى فيهما الوطن   "

قصائده اليت مل تنشر يف دواوين كذلك تناول شعره عدد من أدباء وكتاب اململكة أو من دوٍل عربيٍة                   
 :ومن هذه املؤلفات اليت تناولت شعره

 . صالح الدين يف الشعر السعودي املعاصر للدكتور، صاحل جواد الطعمة- ١
 .ر السعودي املعاصر للدكتور، حممود رمادي احلب والغزل يف الشع- ٢
 .للدكتور، يوسف حسن نوفل) رؤية داخلية( يف األدب السعودي - ٣
 . متابعات أدبية للدكتور، حممد صاحل الشنطي- ٤
 . يف الشعر املعاصر يف اململكة العربية السعودية للدكتور، عبد اهللا احلامد- ٥
 . أمحد كمال زكي شعراء السعودية املعاصرون للدكتور،- ٦
 . من أعالم الشعر السعودي للدكتور، بدوي طبانة- ٧
 .لألستاذ، عبد اهللا سامل احلميد) اجلزء الثاين( شعراء من اجلزيرة العربية - ٨
 لعدد من األساتذة    - ماجستري ودكتوراه    - كان شعره موضوعاً لعدد من الرسائل اجلامعية         -  ٩

 .السعوديني
 .يعسعد الباز.  ثقافة الصحراء د- ١٠
 .لطيفة بنت عبد العزيز املخضوب.  القص الشعري يف اإلبداع السعودي املعاصر د- ١١
 . توظيف الذات يف الشعر السعودي املعاصر أشجان هندي- ١٢

 

 :املؤلفات واإلجنازات
 . عن دار املريخ يف الرياض"عندما يسقط العراف" ديوان - ١
 .لنادي األديب يف الرياض عن ا"قصائد يف زمن السفر" ديوان - ٢
 . عن دار العلوم يف الرياض"انتفضي أيتها املليحة" ديوان - ٣
 ).أحدمها حتت الطبع لدى دار العلوم للنشر والتوزيع يف الرياض( ديوانان خمطوطان - ٤
 شارك يف عدٍد من األمسيات الشعرية، يف عدد من مدن اململكة العربية السعودية ويف اجلزائر                -  ٥

 .يت وِمصر وبريطانياوالكو
 . يف عدد من الصحف واالت السعوديةه نشر الكثري من قصائد- ٦
 . حرر بعض الزوايا يف الصحف واالت السعودية- ٧



 طبع له املهرجان الثقايف يف اجلنادرية ثالث قصائد أُلقيت يف املهرجان ضمن جمموعة من                 -  ٨
 . شعراء أمسية شعريٍة مشتركة

 

  املربي الكبري واألديبكلمة لسعادة(( 
  ))عثمان بن �اصر الصاحل 

أيها اإلخوة األعزاء، أيها األدباء النبالء، واهللا لقد تغلغلت         :  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -
كلمة أستاذنا عبد املقصود يف ضمريي، ورسخت يف ذهين وأصبحت كلمات كأا الدر النضيد يف                 

الها، وما أمجلها وإين ألغبط ابين واألستاذ اجلليل واألديب الفاضل          عقود على الغانيات، كلمات ما أح     
 واإلخاء والتواضع وعن    أستاذنا عبد املقصود واليت تعرب عن الوفاء      أمحد مسافر ذه الكلمات اليت فاه ا        

 .إعزاز األدب واألديب
 .وجمرب حمترمأخي عبد املقصود خوجة، أيها األجالء احملترمون من كل أديب كرمي ومريب قدير 

ورياضــه مــن حســنها خضــراء   
. 

ــواء    ــوم ل ــن العل ــيه م ــاٍد عـل نـ
. 

مشـلــته مــنـه ســحابة وطفــاء   
. 

ــوجة مبـكــارم     ــراها خ ــى ث وعل
. 

ســخاءفضـــل وأنعـــام ــا و  
. 

ــه  ــنه ومشالـ ــوجة لـيميـ ــا خـ يـ
. 

ــوجهاء ــاء والـ ــرتـاده العـظمـ يـ
. 

ــوجة    ــناقب خ ــن م ــدة م ــاٍد جب نـ
. 

ــاء   ــا العلم ــد راده ــاحات جم يف س
. 

ــعراء   ــاء والشـ ــرم األدبــ ويـكـ
. 

مــــن أي قـطـــر راده الـــبلـغاء
. 

مــن كــل مــن هــو يف القــيادة نابــغ 
. 

ــاء    ــال وبق ــبات يف الع ــه ثـ ولـ
. 

ــزل    ــر مل ي ــر ذك ــوجة يف الفك وخل
. 

ــاء  ــموس مس ــدراً والش ـــم ب ــا ض م
. 

ــبجالً    ــد م ــنـاء بع ــيل واألب للـج
. 

 

إن املكرم شاب، عفواً، كهل يلبس ثوب املعرفة ثوباً قشيباً، وال يعرف أنه يلبسه بل يتجاهله                  
نا من قول جميد وأدب رشيد وفكر قومي وذهن صاٍف ملؤه           تواضعاً وحيس السامع والعامل مبا عليه مكرم      

اإلبداع، وأمحد يفهم ذلك عن نفسه وإبداعه بكل ذوق رفيع وفهم واسع ولكنه يتواضع، والتواضع                
 .مسة للعلماء وصفة للواعني

ــداع  ــرة اإلب ــيان وفك ـــوغ الـب ص
. 

ــجاً   ــدع نـاس ــني أب ــيع ح ذوق رفـ
. 

ــدا  ـــم واإلبــ ــرم راعللعل ع أك
. 

ــنا  ــى هاه ــحى وأمس ــوجة أض ــا خ ي
. 



أيها اإلخوة، إن منتدى األستاذ خوجة معشوق وعاشق، فمعشوق ألنه منتدى يضم من املثقفني               
الذين هم من خنبة البالد وزهراا الناضرة الذين نضروا البالد، وعاشق ملا نسمع فيه من تغريد الشعراء                 

وال العلماء واخلطباء الذين يتلون ما أبدعوا مما لديهم من بالغ القول وعميق الشعر               واألدباء ومن أق  
 ولد يف خضمه، فوالد     مبحر يف جماالت األدب     وأمحد الصاحل مسافر  وصادق احلكمة ورائد الفكر،     

شاعر، والعمالق تربوي وأديب الشيخ صاحل الناصر الصاحل مسافر الذي خلده أقطاب              األديب العمالق 
زة ورجاالا يف نادي ابن صاحل الذي شهرته بالقصيم جامعة والبالد عامة، كان أمحد رفيق كتابه،                 عني

مطالعاته وقراءاته من أمهات الكتب وخمتاراا يف الشعر والنثر واملعاين، ومن بينها األدب اجلاهلي                
وظاته، ولشوقي  وأدب اإلسالم ومنها كتب اجلاحظ وما الفرزدق وجرير إال من بعض مطالعاته وحمف             

 .وحافظ والرافعي وغريهم أثر يف دراسته
إن أديبنا مدرسة أدبية وعبد املقصود مبنتداه احتضن الكثري والكثري جداً من قادة العلم واألدب               
والنبل والفضل من عاملنا السعودي وغريه من األدب عاملياً، فمنتداه عاشق ومعشوق كما قلت، أمحد                

ل، ومثقف بال هاالت، ومطلع بال تاج ومقدمات، ال حيب االدعاء وال             الصاحل مسافر أديب بال طبو    
شعره ليس مصنوعاً ولكنكم ستسمعونه مطبوعاً ومنسجماً لفظاً ومعىن ومبىن، إن            ..  التكلف والتصنع 

أمحد الصاحل مسافر يلبس تاج املعرفة وال يتظاهر به تواضعاً عرف به وحيس الناس به والسامعون وإن                  
 عن نفسه مقدرة وذوقاً رفيعاً ولكن النبل والفضل والوعي الذي كون منه هذه امليزة                كان أمحد يعرف  

اليت كسبها أديبنا وابن أديبنا األستاذ اجلليل عبد املقصود خوجة فعرضها بناديه هذا وال يزال ومل يزل                 
يكم ورمحة اهللا   والسالم عل ..  هذا النادي منطلقاً لألدب والشعر والثقافة فشكراً له مث شكراً مث شكراً            

 .وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ الشاعر الكبري أمحد سامل باعطب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيِدنا وحبيِبنا حممٍد خاتِم               

 .األنبياِء واملرسلني، وعلى آلِه وصحبِه أمجعني
 :أيها السادةُ األفاضل 

أما بعد، فحديثي عن ضيف هذه الليلة أو عروِس هذه            .  محة اهللا وبركاته   عليكم ور  السالم
   دهشتكم، لكنين أستسمحكم عذراً قبل أن أطرق باب احلديث عن             مقاطعهِ االثنينية رمبا تثري بعض 

 .الضيف أن أدغدغ آذانكم بشيء من الشعر الوجداين وليس بالضرورة أن يكون من شعري
 :قال الشاعر العريب 

  رائحةُ اهلوىللشعِر



أبداً عجيب ولدى احلساِن حديثُه 
وى القلوب يسري كما 

دبيب ويف العظاِم له 
 يا شاِعري

 ما كان ظَن الشعِر يف ليِل اهلَوى
أبداً خييب 

 

 ــذُوب ــه الكَ أعذَب ــعر ــون الش أن يك
. 

ــا  ــِه وحاش ــرد بأعذِب ــاعري غ ــا ش ي
. 

 

 مبدع،   فنانٍ  شعرية متفتحة، ورمستها ريشةُ     ها موهبةٌ  كلماتِ تيات الشعرية صاغَ  هذه األب 
واستخرج مدادها من زهور فاتنة ندية زكية خبريمبشاتل الزهور، ومواطن العطور زراعي . 

 أمحد صاحل    هذه الصفات هو ضيف هذه االثنينية الشاعر       هذا الشخص الذي اجتمعت فيه كلُّ     
تأتلق ا السطور، وبعث ا إىل      .   حروفها مشاعل من نور     أدبية راقيةٍ  ا صدر رسالةٍ  الصاحل، وقد زين    

شخصي الضعيف رداً على رسالة بعثتها إليه ألتمس فيها منه أن يزودين ببعض دواوينه وقد فعل                   
ا مشكوراً، على أنين ما زلت حىت اآلن ال أعلم ماذا يقصد من هذه األبيات األربعة، هل يتغزل يب فيه                   

 عذوبة متشي    املتدفقةِ  الرقيقةِ  بالكلماتِ - يغويين   وهو أمجل مين؟ أم يا ترى يريد أن يغريين ولن أقولَ          
   ا مرحبة مستقبلة             اهلويين وهي تنساب عرب الشرايني إىل القلوب فتحركها، فإذا هي تعزف أمجل أحلا

 .رياً يف دائرة الضوء صغتستعجلين ألركض مع الراكضني للمزامحة على احتالل مكان ولو كانَ
    ه، على هذه األبيات     يف كلتا احلالتني أو كال احلالني شاكراً له فضلَ          وعلى أية حال فأنا سعيد

 .والكلمات اليت تلتها وزين ا رسالته، واليت ال تقل روعة عن األبيات
               ا إال عن   إن عالقيت بالضيف بدأت قبل اثين عشر عاماً تقريباً برسالتني ومل تثمر رغم طول مد

لقاءين وهذا ثالثهما، وأول هذه اللقاءات مت صدفة يف غرفة مدير مدرسة متوسطة جئت ملناقشته يف                  
موضوع له صلة بانتقال أحد أبنائه إىل املرحلة الثانوية، وقد حملت عند دخويل الغرفة رجالً عليه سيماء                 

دير املدرسة تارة وأخرى إىل     الوقار، وقد يكون للخجل يف هذا الوقار نصيب فهو يوزع نظره إىل م             
األرض ومل يلق باالً للداخلني إىل الغرفة واخلارجني منها، كان ذلك الرجل جيلس على أريكة وثرية                  

، سلمت على اجلميع عند دخويل بتحية        "الطفرة"بالقرب من مكتب مدير املدرسة، كان ذلك أيام          
يت مث التفت إىل ذلك الرجل الذي جيلس        اإلسالم واجتهت إىل املدير ملصافحته فهش وبش وقام ملصافح        

هذا الشاعر أمحد صاحل    :  فقال يل .  هل تعرف هذا الرجل مشرياً إليه فأجبته بالنفي       :  بالقرب منه وقال يل   
   هل تعرف  :  ه وأثنيت على شعره مث وجه املدير سؤاله إىل الضيف وقال له           الصاحل فأسرعت إليه وصافحت



هذا الشاعر أمحد سامل باعطب فقام      :   هذا اليوم مناسبة فقال له املدير      مل جتمعين به قبل   :  هذا الرجل فقال  
يِدِه بربودة شديدة تنبئ عن خلخلة يف التيار النفسي          ملصافحيت ثانية لكنين شعرت عند معانقة يدي لِ        

دماً عنده ولعله تذكر األبيات اليت توج ا رسالته وأرسلها إيل بل كرمين ا فنظر إيل وقال يف نفسه نا                   
دم هذا اللقاء أكثر من ربع ساعة، مث فرقت بيننا ظروف            ـمل ي "  أن تسمع باملعيدي خري من أن تراه      "

احلياة ومل جنتمع إال قبل شهرين إذ ضمتنا أمسية شعرية دعانا نادي الطائف األديب إلحيائها جزى اهللا                  
ا نذوب من حرارته الشديدة     إدارته خرياً حيث هيأت أسباب هذا اللقاء وكان لقاء حاراً جداً كدن            

                   ومين وننشر من هذا الذوبان يف الفندق الذي مجع بيننا رائحة ذكية عطرية شذية ندية، منه البخور
 .جذوة النار أو العكس

ــيا  ــن أالَّ تـالق ــلَّ الظ ــنان كـ يـظ
. 

ــدما    ــتيتني بع ــع اهللا الش ــد جيم وقـ
. 

 

طاب من   و ما تناولنا فيها مناقشة مواضيع مجة وقلنا فيها مما لذْ         واستمر لقاؤنا الثاين ليلتني بيوميه    
فاكهة اآلداب ما تتراقص له القلوب، وتف به األلباب، ومن الآللئ واجلواهر ما تستضيء به                   

وسكبنا يف ليلتينا ويومينا من نفائس الكالم ما سددنا به ديون السنوات السابقة، وأبقينا                .  البصائر
خماً ميكننا الرجوع إليه يف مقتبل األيام إن شاء اهللا إذا مد اهللا عمرينا وأدام اهللا لباس                 خبزائنها رصيداً ض  
 .الصحة والعافية

ويف هذا اللقاء أقول مطمئناً إنين عرفت الشاعر أمحد الصاحل معرفة تامة، قرأته سرية ذاتية،                 
 عامل اإلبداع، وأتوقعه هذه الليلة      وسلوكاً، ومعاملة، فأبصرته دمية تفيض باخلري، وجنماً وضاء يسبح يف         

سينهمر غيثاً على ساحة األدب شعراً مسحاً يسيل رقة حيمل يف طياته معاين ال يصل إليها إال من وهبه                    
ولقد تبينت أنين أشترك معه يف أكثر من        .  اهللا قدرة وتوفيقاً يستطيع من خالهلما أن خيتار منها اجلياد          

 . السعي احلثيث للوصول إىل منصة الشهرة عرب مسارح األضواءصفة ولعل أمهها عند كل منا هي عدم
إن األخ أمحد الصاحل جدير بالتكرمي، ألنه ميثل شرحية طيبة من الشعراء القالئل الذين يولون                 
أعماهلم الشعرية عناية خاصة، فال يغوصون يف الغموض، وال يعمدون إىل التكلف، وال مييلون إىل                 

 . اه الذوق السليماستخدام سقط القول مما يأب
     شديدة أشد أملاً من      من الشعر اإلخواين جاءت بعد معاناةٍ      وقبل أن أختتم كلميت، هذه أبيات 

 .معاناة امرأٍة حبلى ساعة خماضها إذا تعسر وضع محلها
ــبدع ــاعر  مـ ــت وش ــثري أن  يف الن

. 

 ــاِعر ــبض املش ــى ون ــيب النه ــا رب ي
. 

ــه  ــتغىن ب ــر تـ ــرؤى واخلواط  الـ
. 

ــدو    ــولَ بـش ــر العق ــبلٌ يـأِس بـل
. 

أنــت مــن أجــِل حــيه العمــر ســاهر
. 

ــياً    ــتوِن غـن ــق بالف ـــك األف روض
. 



ــر  ــطياد اجلواه ــوص الص ــن الغ حتس
. 

  ــبري ــت خ ــيل أنـ ــور اخلـل يف حبـ
. 

ــاءُ  ــا تـش ــنقل كـم ــافرفـت  وس
. 

ولــــك األرض جــــنةً مصـــطفاةً 
. 

ضــوؤه الشــعر مشــرق الــوجه ســافر
. 

ــاً    ــرحِب جنم ــياِلك ال ــق يف خ وأنطل
. 

اســـم مـــن تـبتغــيه فيــنا مســافر
. 

ــوا   ــنك أجاب ــيع عـ ــألت اجلم إن س
. 

ــوا   ــه فـقال ــا حـال ــافر: إنـم مس
. 

ــه فـمــا قــط خيفــى  قـلــت أدرى ب
. 

ــر  ــنور زاه ــراِت بال ــدار اـ يف مـ
. 

ــى   ــأنه يتـجلَّ ــت ش ــت أدركـ قـل
. 

*    * 
ــمائر   ــن الض ــا تك ــاوزت مـ وجتـ

. 

ــي  ــت التنائ ـــديقي إذا أطـل ــا ص ي
. 

ــر  ــريد احلناج ـــن ب ــاميت ع وتـس
. 

ـــاِب    ــن رض ــربأت م ــيوتـ التالق
. 

ـــكن قـــادراً فلســت بقـــادر إن ت
. 

ــطباراً   ــنك اص ــيق عـ ــرانا نـط أتـ
. 

 

         ه فهو عروس هذه االثنينية وأشكر احملتفي        رِسويف اخلتام أهنئ الشاعر أمحد الصاحل يف ليلة ع
ض العلم واألدب   سعادة الشيخ الفاضل عبد املقصود خوجة الذي يقدم لنا كلَّ إثنني روضة من ريا              

مثقلة بينعها جنين من مثارها ما ينفعنا يف دنيانا وأخرانا إن شاء اهللا، وشكراً ندياً باحلب واالعتذار للسادة                  
 .احلضور على حتملهم مشقة االستماع هلذه الثرثرة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 رسالة من الشاعرة عزة رشاد (( 
  ))اتقرأ �يابة عنه

 عزة رشاد بعثت برسالة مبناسبة تكرمي سعادة ضيفنا بدأت            ةها السادة األخت الشاعر   أي  -
 :رسالتها بالشكر والثناء لصاحب االثنينية والذي طلب أال أذكر هذه املقدمة، وتقول

وإن ي ألنتهز   الكلمةِ أبداً يف فضاءِ  "  املسافر" املبدع   اعِر فرصة تكرمي الش  ع بر ج ناحطرِة الفِ ي 
  احلدودِ  غازية، خلف   سفرٍ  تذكرةَ  من الكلمةٍِ   جيعلَ حة، والذي استطاع أنْ    ان لواعية، والكلمةِ ا

 عشرين عاماً   منذُ)  عندما يسقطُ العراف  ( األول   ِه ألتقي بديوانِ   أنْ ، وهلذا استطعت   للمملكةِ اجلغرافيِة
   باإلسكندرية، وأنا يف الصف    سعودي دون أن     أقرؤه لشاعرٍ  عٍر ش ل ديوانِ  األول الثانوي وكان أو 

أعرف        جنسية هذا الشاعر العتبار أن األدب عموماً أدب   وقد أُ .   إنساين عريبذا الديوانِ  عجبت   حىت 
ه بالشراءِ  أنمن مصرويف الشخصي   ين اقتنيت   .ألقي كثرياً من قصائده يف احلفالت واألمسيات         وكنت 

وإن كنت ال أعرف أمحد الصاحل شخصياً       .  عندما كنت باجلامعة  الثقافية اليت كانت تقيمها كلية احلقوق       



ها  مل أكن قد دخلت     كائناً أثريياً محلين على جناحيه إىل فضاءاتٍ       ِه ديوانِ  من خاللِ   الشاعر ين عرفت  أن إالَّ
 وكيف   تسري من اِحلبِر على السطور      أنْ  قبلَ  من العروقِ  ضتنب   الكلمةَ  أنَّ  منه كيف  فتعلمت..  من قبلُ 

 ).قراءةٌ يف يوِم الغفران(حيفر اإلنسان آماله وأحالمه وآمال ومهوم أمته بني األضالع فتراه يقول يف قصيدته 
 سقطَ الغفرانُ يف التيه

 قهر وِذلِّه.. ويف أعيِنهم
هذا الزحف أعالمى.. مد 

 )بارليِف(واد ِحمى 
 حصونُ البغي حولَه.. واندكّت

 يمِة السوداِءمن ليايل اخل
الثأَر عن طوِق اهلزميةْ.. شب 
 على جرح شهيد.. نبت النصر

*   *   * 
 واحلياة،  ِة واحلري  احلب  أنشودةَ  األبدي يعزف  ِهواجلدير بالذكر أن املسافر وهو يف رحلة سفرِ        

ِهِد يف قصائِ  فتحس   فال تدري ما إذا    )  هشاًمد( الذي يضفي على القلب إحساساً        الوجدانية صوت الناي
كان حلنًهشدواً أم ش ناً وأنيناًج. 

 فقد عب عن فَ  ر الشاعر وجتربةِ ِهِحر  احلس، وإمنا املرأةُ    املرأة، ليس املرأةِ    من خاللِ  ِهزِن ح  الشعر  
 ):وللشعِر امتداد.. للزمِن بقيةٌ(فتراه يقول يف قصيدته .  الروحواإلهلام، املرأةُ

 .اجس صوتكيوِفض حنوي ه
 هذا السارب بني رسيِس الروح

 روفيِض حنايا الصد.. وملء السمع
 اآلن.. كم أنِت

 قصيديت العصماء
ومنفتح األشعاِر لدي 

 .وِمرثاة العمر
 

 سيدة   واحلياة، هي ملهمة الشعراء فيناجى الشاعر      هي الروح ..   هي اِخلصب والنماء    املرأةَ وألنَّ
 أمالً أن تكون    .دهقصاِئ  العذبة، وفتنة   ِه ألفاظِ  وتفكريه، وموردِ  ِه السحر واجلمال يف منطقِ    عثةَ، با ِهإهلاِم



، ه، وتزدهي ا روح   ه ا قصائد   امتداداً تنبض  ِهون لشعرِ ـها عليه، لتك   بأمطارِ  طلَ  كي  خرافيةً غيمةً
 :هلذا يقول..  ا ربابةٌ تضج بالغناءولتظلَ

ثرى لُغيحديثُِك يت 
 أَحلَى ما يكتبه العشاق.. يمنحين

 حفياً للعشاق
 ال تبتئسي باألشواق.. أماٍن
 فانطلقي حيثُ يشاُء القول.. أماٍن

اِخلصب أعيدي زمن 
هذا الغيث املغداق مواسم 

*   *   * 
    له حبيث يستقبلُ       واملعروف أنَّ أمحد الصاحل شاعر رقيق، يثق بإهلامه مستسلم     اليت تنب روالصمن  ع 

          لقَها عن طريق الشعور هلذا جتد الصورِد يف قصائِ  وجدانه وال حياول خ ه ليس  فهو على  ..   فيها تكلف
 الشعورية   غري  معاً والداللةُ   واملدركات  فيها احلواس   اليت تتراسلُ   بالصورِ بعج السريياليني م  عادِة
لصخاليةٌ ِهِرو   انتفضي أيتها  (و)  قصائد يف زمن السفر   (يبدو ذلك من ديوانيه     ة والتكلف و   من الصنع

 ).املليحة
ولكن هذا لضيق الزمن املسموح     )  املسافر( حديثي عن     من حبارِ   يف حبرٍ   هو قطرةٌ  ه ما قلت  وإن كانَ 

. وغابة من التهاين القلبية من هذا اليوم املؤرخ       ..  لذا أقدم ألف ر اعتذار للشاعر     .  يل فيه باحلديث عنه   
..  له ولإلخوة احلضور وهي    وإين ألغتنم هذه املناسبة ألفاجئ الشاعر دييت عسى أن تكون سارةً            

     باكورةُ إنتاجه الشعري، أول قصيدة نشرت      يف اجلامعة قصيدة     للشاعر أمحد صاحل الصاحل وهو طالب 
 .هـ١٣٨٦ لسنة ١٣٢ مبجلة اليمامة العدد واليت نشرت) موئد البعد(بعنوان 

 ))البعدمو ئد((  
 :قالت

ــيب ــذِّب  .. ولقل ــت مع ــكِني أن املس
. 

ــذْ   ــك مــ ــدري بأنــ ِنبأال تــ
. 

  بــت عــيت ال ت ــى ال ــوردةُ اخلَجلَ وال
. 

لَـك الصـدر احلـنونُ األرحب      .. وأَنـا  
. 

ــتِعبى يــا ماهلــو ــوه وتــرى هــواك
. 

صــغريةً ِبــك تعجــب..  رِحمــتهــالَّ 
. 

*   *   * 
املُصــاب ــويف اهلــوى وه ققلــيب حتــر           . 

ذابـى الع ـكف..  اِهـن الشف ـيا مهسةً بي   
. 



اإليــاب ــزــبعد إنْ ع يــا ملِهمــي يف ال
. 

ذَابـا شهدي املُ  ـم أَنس ي  ـا لَ ـأن..  وأنا 
. 

ابـالَ الغي ـد ط ـن ترعاك ق  ـ مب –ِرفْقاً  
. 

ابـك مشاعري دونَ الشب   ـ في تـْصدق 
. 

 وأكتفي ذا املقطع من القصيدة لطوهلا
 وأشكركم على حسن االستماع
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اً لالستماع لفارس االثنينية سعادة الشاعر أمحد بن صاحل         اآلن أيها السادة الكرام نتوق مجيع       -
 ): مسافر(الصاحل 

  ))كلمة احملتفى به ضيف االثنينية(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا وقدوتنا حممد بن                  -

 .عبد اهللا وعلى آله وصحبه
 األمسيات الكرمية وجة أيها األحباب رواد هذه       سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خ       

   ال أدري كيف سأحتدث الليلة بعدما مسعت منوضيوفها الكرام
الكالم واإلطراء الذي أنا أقل منه بكثري، وأرجو أن أكون بعضه، فمعذرة إذا جاء ما سأقرأ من                  

 .القصائد أقل مما توقعون كثرياً فهذا جهد املقل
 .                               وحبــــبك وحـــدك قـــد مثلـــوا

أحـــباب نــديك قــد وصـــلوا    
. 

نــــدوات أنــــت هلـــا األمـــل
. 

والقـلــــب إلــــيك تتـــــيمه 
. 

بســــراة الفكـــر وقـــد لـــوا
. 

أشـــرعت هلــــم قلــــباً فـــإذا 
. 

 .                 بــــرحيق العلـــم فـــال خطـــل

عانقـــت ســـجايا قـــد شـــرفت 
. 

صـــبـحاً فاللـــيل ـــا شــــعل
. 

ــياٍل  ــاولــ  أنـــت نســـجت هلـ
. 

ــثـل ــه امل ــار ب ــد س ـــلم قـ ع
. 

عـــبد املقصـــود ألنـــت هــــنا 
. 

ــل  ــوعه اجلمـ ــذبت بـتضـ عــ
. 

ــرف  ـــدرته حــ ــيأ سـ يـتفـ
. 

 .                               بالفـكـــر فـطـــاب احملـــتفل

ــرقة   ــوالً مـشـ ــت عـقـ آلفــ
. 

ـفـــو وإلـــيـك هلـــم ســـبل
. 

ــئدة    ــولك أفـ ــبابك حــ أحــ
. 

ذلويـلـــذ العــــني فـــال عـــ
. 

يســـمو يف الســـمع لكـــم خـــرب 
. 

 

يف هذه الليلة اليت أتشرف أن أكون فيها بني خنبة من رجال الفكر واألدب ووجوه األحباب أبدأ                 
القه ورفيع  حديثي خبالص الشكر والتقدير لسعادة األديب الوجيه الشيخ عبد املقصود الذي بكرمي أخ            



مشائله شرفين بأن أكون يف زمرة صفوة من رجال الفكر واألدب شرفوا بتكرميه هلم، وسعدوا بالسمر                 
معه، ومعكم يف أمسيات ندية عامرة بالفكر النري والكلمة العذبة واهلمسة الرقيقة، واخليال املبدع، زاده               

 .لكل خرياهللا شرفاً وتكرمياً وألبسه الصحة والعافية ووفقه دائماً 
أيها السادة األفاضل، اهلم الذي حيمله الشاعر هو املعني الذي يغترف منه، والبحر الذي يعوم                
فيه ويصارع أمواجه ليقدم املعاناة اليت يعيشها مع الوطن، واحلبيبة، ومع احلياة كلها وبدون تلك اهلموم                

 .ة احلبيبة ورائحة الوطنال يتألق الشاعر وال تصدق املعاناة إذ جيد الشاعر يف القصيدة نكه
 

 حيب أنا وطن أهيم به
 وفاتنيت وطن

 جلدي تضاريس وأشجار وحيب
 ليس يبليه الزمن

 هذا أنا وحبيبيت روحان نسكن
 يف بدن

 واألرض حنن النبتة األوىل
 ا وهي احلبيبة والكفن

 

ت هذا الوله وأشعلت    واألرض اليت علمتنا أن نعشقها هي اليت أزهرت حباً وشعراً يف لغتنا وزاد            
 ..فينا هذا اهلوى

 يا حبة الرمل اليت علقت
 بأهداب العيون

 زرعت يف هديب الشجن
 أحسست دفء األهل فيك

 ألست شيئاً نادراً مين
 خضالً.. وحقالً ممرعاً

  يف مفاوزها ألحبايب دمنوأرضاً
 نام اهلوى يف اجلفن

 مأخوذا بفتنتك اليت غىن هلا
  الزمنواحتفل.. العشاق



وقبل أن أقدمها   أيها األحباب ال أريد أن أطيل عليكم احلديث ألقدم لكم مناذج من قصائدي               
 سابقاً أنين أقل بكثري مما جاء يف أشكر كل من حتدثوا، وكما ذكرت 

 :القصيدة األوىل للزمن بقية وللشعر امتداد.. ثنائهم
 ما هذا الكمد املمتد مبا أوتيت

 من األقوال
  من األفعالوما أعربت

 وما عريت من األمساء
 هل آن هلذا احلزن بأن يقتل يف

 عينيك اإلغراء
 هل حقاً إين جالد حمترف

 وبأنك فوق النطع ممزقة األشالء
 هل حقاً أنك يف لغيت غزل ال

 حيمل معىن العشق
 وال صدق النبالء؟

 استغفرك اللهم إذا كانت من
 أشربت العشق املتوقد بني

 ع تكون يقيناً قاتليتاألضال
 أن رصاصة نزقي اخترقت قلب
 العصفورة نتف منها الزغب

 هذا البهتان الساطع يا.. املترف
 ملهميت

 كم أنت بقليب لغة ال يفهمها
 أحد أبداً إال أنت

 كم أنت حنني ملتهب ينفذ ناراً
 حىت رئيت

 شيء ما يستثمر سغيب
 يقتحب الوحشة سيديت
 ليلحىت انفض سواد ال



 وهاجر صوتك يف ذاكريت
 كم أنت السلطانة بني حبيبات

 الشعر
 املستثناة إذا دامهين كيد

 احلسناوات وأوغل يف جسدي
 هذا املكر

 كم أنت املنتفذة يف خلجات
 وفوق حدود النهي.. هواي

 وفوق حدود األمر
 يوجس حنوي هاجس صوتك
 هذا السارب بني رثيث الروح

 وملء السمع
  حنايا الصدرو فيض

  العصماءكم أنت اآلن قصيديتَ
ومفتتح األشعار لدي 

 ومرثاة العمر
 ال تثريب، حديثك يثري لغيت
 مينحين أحلى ما يكتبه العشاق

 حفياً للعشاق
 ال تثريب عليك

 أمان ال تبتئسي باألشواق
 أمان فانطلقي حيث يشاء القول

 أعيدي زمن اخلصب
 اقمواسم هذا الغيث املغد

 هذا أنت األرض العطشى
 بني ثنايا الغيم

 مساؤك تغزل ثوب الشمس
 يعانف وجهك شبق الغيث



 يضاحك ثغرك هذا الشفق
 باألمس الدمعة دامهين منها

 ودق
 باألمس احلزن متلكين

 حىت ابتل القلب كعصفور
 دامهه الغرق

 باألمس استعشى الكون أمامي
 حاصرين

 انفلتت من قدمي الطرق
  أعرف من أين أجيءال

قوال من أين أتاين الفَر 
 إين بأوار احلزن املتخم باملأساة

 سأحترق
 إين يف زمحة أشواقي طفل نزق

 إين أرسلت مباهج مومسنا
 املورق حىت انثال بكل نواحي

 األرض العبق
 إين أشعلتك قافية

 ال تشبهها كل قوايف الشعر
 األوىل

 مهما غىن العشاق لنا
 ما صدقوامه

 وطين املتسع األمداء بعينيك
 أماين، زوادة سفري، مائي

 ظل حيايت
 مهما األرض تباعد فيها

 هذا األفق
 هذا مدك ينساب إىل رمل



 شواطئ فرحي
 ق هذا املدركيف سيبلغ زو

 حدودي القاصية األحناء
 وكيف احللم سيقترب

 هذا بعض القول
قوبعض القول بقليب فُر 

 
 فت الشاعر فكانت يدها تصلح من شأا الت-

 سلمت أصابعك النواعم
 واليدان

 و اخلامت املاسي يف تلك البنان
 و اللفتة الغراء

 واجلور الذي خلف النقاب
 يشيع يف الدنيا افتتان

 عينان تكتحالن من ر الدجى
 فتزيد أنس احلاضرين املقلتان

 يف نظرة خفق الفؤاد
 ال تطيشوأرسلت عيناك سهماً 

 ا سنان
 ويداك نبهت اهلوى من بعد ما
 جفت ينابيع اهلوى وعفى املكان

 تلك األنامل ما ألذ نعيمها
 لوال احلياء لضمها قاص ودان

 رقص املساء على خطاك
 فأورقت تلك الطريق
 وأزهرت قبل األوان
 و تلفتت مهج إليك

 كأمنا تلقي إليك بأمرها



 ترجو األمان
 ا عبق العراري.. يا أنت

 وطيبه وقت العشي
 قحوانأويا أضاميم 

 يا نفح روضات اخلزامى
 كلما ضحك الربيع بنجد

 واخضلت جنان
 من أنت يا طيف املساء
 من الذي أغراك بالغادين

 من إنس وجان
 سلمت خطاك فلقد جلبت يل

 اهلوى
 من بعدما خسر اهلوى

 أحلى رهان
 ال تنكأي اجلرح القدمي

  جرح أخاف عليه من جورفإنين
 الزمان

 

 .ويف البأساء تورقني: القصيدة التالية -
 تستفتحني بواطن األشياء
 بالغزل اجلميل وبالعيون

 الناعسات
 تلقني هذا األمر بني ضراوة
 األهداب يف خدر الليايل

 املترفات
 واآلن، ما أبقيت من عطش

 اهلوى
 أو لست أنت اآلن يف هذا اهلوى



 وأحلى األمنياتأغلى 
 تأتني مشساً يف دمي
 برداً على كبدي

 معادلة التفاضل بني موت أو
 حياة

 بيين وبينك مولد الشعر
 كالغيث اهلتون

 له على هذا الثرى لون النعيم
 وللقصائد لون تلك األمسيات

 فبأي لون تكتبني قصيدة
 وبأيها تأتني إحدى املعجزات

 ومىت ابتدأت النبض عرب
 ئديقصا

 إين أحسك يف الوريد
 ويف اخلاليا

 بني وسوسة احلروف
 ويف تفاصيل القصيدة
 ويف معاين املفردات

 بيين وبينك سيف يف دمي
 وأنا أقبل حده البتار
 أمحده بأدبار الصالة

 آمنت أنك شاهد العصر الذي
 عرى اخلطيئة يف القلوب

 ومس أفئدة العصاة
 إين أحسك ذلك الشيء الذي

 ب الفراق حالوة األشواقوه
  ذلك العبق الزكييإعط

 لكل تلك الذكريات



 آمنت أنك هذه األرض اليت
 آويتها ومنحتها حب الغرام

 وكنت يف إدماا حاوي احلواة
آمنت أن احلب ألقانا صريعي 

 سطوة
 حىت إذا أخذ اهلوى منا جتلدنا

 تغشتنا الغزاة
 واآلن ال أدنيك من كأسي

 اك طيبتان يف شفيتو ال شفت
 ماتت لذة القبل

 انتهى عصر الفتوحات
 استبد بنا زمان املفجعات

 اآلن ليلى العامرية قد تسراها
 اليهود

 وجيش هوالكو أذاب خزائن
 األسرار يف ر الفرات

 آمنت أن ترابك املغسول
 بالدم وبالدموع

 املكتسي باحلزن واملأساة
 قربان الشتات
 ر متكأيوبأن مهك صا
 إذا طاب األسى

 وإذا طربت جييء إحدى
 األغنيات

 آمنت أنك حتسنني قراءة الليل
 املقيم على الثغور

 وحتسنني قراءة األفكار يف
 صمت اللغات



 و متارسني الشعر يف وجه الردى
 و تنافحني اإلمث مهما األرض
 أدمتها اجلراح الراعفات
 يا أيها القلب الثري حبزنه

  الضر الذي تتوجسنيقد مسين
 فجئت يف كفين إليك

 غداً تنازعين إليك املبكيات
 إين سكنت احلزن فيك
 فأوقدي نار الِقرى

 يضوي إليك اخلريون
 يفيء حنوك مثقلون ببأسهم
 أسياف عزم ز الراسيات

 تأوي إليك سكينيت
 آوي إىل ركن شديد
 مردته الصافنات

 آمنت أنك تنبتني وتورقني
 ا ربت واهتزت األرضإذ

 السخية
 طال يا أغلى احلبيبات الترقب

 وانتهى فصل البيات
 آمنت أن مجيع من يتنبأون

 بنا قد انتظروا غداً
 قومي إىل اجلمع العظيم وعانقي

 تسامقي.. عشم اجلموع
 إين أضمك ملء ما يف خافقي

 من اهلوى
 وبكل ما تعطي الشفاه الطيبات

 اجلرائرآمنت أنك ما تلبست 



 واألمور املبهمات
 حقت لك العتيب.. فاستعتيب

 بدونك ال يكون النبض منتظماً
 وال حىت تطيب بنا احلياة

 

  ))األسئلة املوجهة لضيف االثنينية الشاعر املبدع(( 
لقد ارتويت من جذور حضارة إسالمية عميقة       :  سؤال من الكاتب خالد أسعد يقول       -

اثات تارخيية عريقة، وهذا هو أنت وذلك هو رداؤك أيها الشاعر            وترعرعت يف بالد مملؤة بتر    
املسافر، ومبا أن العامل على مشارف القرن احلادي والعشرين يعيش وضعية جديدة قامتة متاماً                
تتمثل يف التحدي املتزايد الذي يسببه العلم وتطبيقاته على األخالق والضمري األخالقي ومبا أن               

ول للعلم منذ األزل ويف ظل محى احلداثة العلمية وتطبيقاا وما دهاها            الشعر كان هو التطبيق األ    
من لعبة متارس علينا هل يستطيع الشعر والشاعر وحده أن يقدم لنا حلوالً شعرية حتمل أجيالنا                 
بعيداً وجتعلها يف منأى عن ممارسات اإلباحية الفوضوية اليت حتاصرنا فضائياً مرئياً وبثاً صوتياً                

حفياً أم أن للشعر والشاعر دور املشارك مع اآلخر رجل البيت ورجل املسجد ورجل              ونشراً ص 
 العلم ورجل اإلعالم وصوالً لصياغة استراتيجية مشتركة تأيت باحلل؟

أنا أشكر ألخي السائل وبالنسبة لسؤاله، الشاعر ليس مطالباً بأن يضع حلوالً، الشاعر يعري               
، احللول يقدمها املخططون ومن هم يف الواجهة من رجال            اجلرح ويكشف أبعاد املأساة املوجودة     

السياسة والصحافة واالجتماع واالقتصاد، أما الشاعر فهو يعري اجلرح حىت يكون واضحاً بعد إزالة               
 .اخلبث عنه يكون اجلرح طرياً واضحاً ال يلتبس على ذي عني وبصرية

يقف الشاعر أمحد   :  يقولاألخ أمني عبد السالم الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس              -
الصاحل مسافراً بني حمورين أو اجتاهني هو اجتاه الشعر احلر أو الشعر العمودي، هل نعترب اجتاهكم                

 حنو الشعر احلر حتوالً أدبياً وجتربة جديدة أم أا إيقاعات وحتمية الواقع يف العصر اجلديد؟
وآخر قصائد كتبتها كانت    ..  هانبالنسبة للقصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة عندي كفرسي ر       

عمودية، لكن املعاناة اليت يعيشها الشاعر هي اليت تفرض عليه األسلوب الشعري الذي يكتب به،                 
دائماً القصائد الوطنية يكون جمال اإلبداع فيها شعر التفعيلة، الشعر احلر يكون جماالً أرحب وأوسع                

 .موديللشاعر ببسط معاناته وجتليتها أكثر من الشعر الع



بصفتكم شاعراً وأديباً كيف ترون احلركة النقدية على        :  األستاذ غياث عبد الباقي يقول      -
 الساحة الثقافية السعودية وهل متارس دورها املطلوب؟

من النقاد من يكتب    ..   أين أستطيع أن أقيمها     الساحة النقدية ليست مستوى واحداً حبيثُ      
يس من حقي كشاعر أن أقيمها لئال تؤخذ كمأخذ من النقد            مبوضوعية ومن يأخذ به اهلوى جانباً ول      

 .علينا
السفر كما ورد قطعة من العذاب، هل كان السفر         :  األستاذ عبد ايد الزهراء يقول      -

 واإلحبار يف عامل القوايف لدى الشاعر املسافر عذاباً أم أن العذاب هنا القلب إىل عذوبة؟
 هناك شعر، والسفر كذلك معاناة، السفر فيه وداع ولقاء،          بدون معاناة ال يكون   ..  الشعر معاناة 

 .وانتظار وشوق وتعب ونصب، وكذلك عامل الشعر يعيش كل هذه العواطف، وكل هذه املشاعر
مبا أنكم من أهل عنيزة الكرام، هل هناك تاريخ يعرف ذه           :  األخ حممد أمحد سيد يقول      -

 نيزة وبريدة؟املدينة العريقة وما أسباب التباين بني أهل ع
كتب التاريخ اليت كتبت عن املدن ال أذكر من أمسائها شيئاً، أما ما بني عنيزة وبريدة ما بينهما                   
إال حبايب وإخوان، وما يكون بني أي مدينتني متجاورتني بينهم طموح يقتضي كل مدينة أن تكون                  

 .ملشاعر واحدةالسباقة إىل حتقيق الطموح، يعين هم يتبارون يف الطموح ولكن القلوب وا
 قال الرحالة أمني الرحياين يف أحد كتبه عنيزة باريس جند، وأنت يا سيدي أحد شعراء                 -

السؤال من األستاذ   ..  عنيزة فماذا قلت عن هذه املدينة من الشعر العمودي أو من الشعر احلر             
 عثمان حممد مليباري؟

ري موجود قصيدة عن عنيزة وأعتقد      املقام ال يتسع ألقرأ ما قلت يف عنيزة ولكن يف الديوان األخ           
 .أن األستاذ عبد املقصود وزع منه نسخاً فمن أراد فليطلع

ما هي الثوابت اليت أثّرت عليكم يف شعركم وأدبكم وهل          :   األستاذ علي املنقري يقول    -
 لقب مسافر له مناسبة معينة أم أنه اختيار شخصي ميثل قصائدك انحة؟

 قراءايت يف بدايات الشعر اجلاهلي والعهد األموي والعباسي           بالنسبة ملساري الشعري طبعاً   
والشعر احلديث طبعاً، السفر قد يكون له تأثري يف فترات من حيايت، كانت عائليت يف القصيم وأنا يف                   

 .الرياض، أيضاً رحلة الشعر هي رحلة معاناة وسفر
ركته فلم تضع عالمة    بدأت نزارياً يف فجر شاعريتك مث ت      :  األستاذ أمحد العرفج يقول     -

 حادة يف زاوية الشعر احلديث بل جاءت اريج احلداثة فصرت مسافراً بال مالمح آمل رأيك؟
 .هذا رأي األستاذ أمحد، وطبعاً هو حر يف رأيه وال يل اعتراض عليه وهو أدرى مبا تكلم به



ست لتجربة  كنت أحد األمساء اهلامة واملضيئة اليت أس      :  األستاذ أمحد عايل فقيه يقول      -
القصيدة السعودية احلديثة كيف ترى هلذه التجربة اليوم، واليت تزامنت بداياا مع صدور                

وهل سقط عراف القصيدة فعالً، وكيف هو فضاء الشعر     )  عندما يسقط العراف  (ديوانكم املتميز   
 كما يراه مسافر؟

ة اليت تكون هي اليت     أنا راٍض عن جتربيت يف الشعر، وأعتقد أنين حىت اآلن مل أكتب القصيد              
أما بالنسبة لفضاء الشعر، فزمالئي     ..  أنشدها حىت تكون هي القصيدة اليت أشري إليها من بني قصائدي          

الشعراء السعوديني، كل يوم يتقدم للساحة شاعر جديد، والشباب فيهم شعراء متميزون أما العراف               
 .ط العراف أم الفممكن استقراء الواقع العريب ملعرفة هل سق.. فهل سقط أم ال

هل كانت دراستكم للتاريخ واتباعكم لدورات اإلدارة        :  األستاذ معتز رسالن يقول     -
والتخطيط مبا حتمله من هذه املواضيع من جفاف ومجود ناتج عن اختياركم احملض، وكيف                 

 استطعتم املوافقة النفسية بني نفس الشاعر اليت بني جنبيكم وبني دراستكم؟
ستلهام التراث يف شعري، خاصة التراث اإلسالمي والتاريخ هو         اه كثرياً يف    التاريخ استفدت من  

 .حبر زاخر ملن أراد أن يغترف منه سواء يف الشعر أو األدب، التاريخ هو رصيد لكل مثقف
 :األخ عامر رسالن يقول -

تـــعلم الشـــعر للعـشــاق ألـــوانا
. 

قــل يل بــربك هــل يف احلــب مدرســة 
. 

ــا ع ــيوم وهلان ــراه ال ــبا أم ت ــد الص ه
. 

ــنة   ــرق لفات ــد مل يط ــب أمحـ أم قـل
. 

ــا ــته اآلن ــد أول عـشــق عـش بـعه
. 

فقـــل بـــربك شــعراً كــنت تكتــبه 
. 

 .هذا ما يقال.. هذا سر -
فتخر ا عرب   ملاذا ال يكتب شاعرنا الفاضل معلقة أو قصيدة طويلة ن         :  أنور احلارثي يقول    -

 الزمان واملكان يف احلب والغزل الطاهر العفيف؟
 .بعدما تعدينا سن الغزل ميكن.. يف املستقبل

 ما رأي شاعرنا يف مضامني شعر نزار قباين؟: األخ عبد اهللا الغامدي طالب علم يقول -
امللتهبة نزار كغريه من الشعراء العرب كتب القصيدة العاطفية العذبة وكتب القصيدة الوطنية              

 .وهو عالمة من عالمات الشعر العريب البارزة واهلامة
من خالل كلمة صاحب االثنينية     :  األستاذ عدنان فقي حمامي ومستشار قانوين يقول         -

العامرة أخونا األستاذ عبد املقصود خوجة املوجهة لكم طبعاً وردت عبارة أن الضيف نزاري                



وا لنا مشكورين عالقتكم بالشاعر نزار قباين شفاه        الرتعة إذا جاز التعبري، فهل لكم أن توضح       
 اهللا؟

عالقيت بالشاعر نزار من دواوينه فقط وبدايايت فعالً كانت فيها نزعة نزارية، ألين كنت أقرأ                 
شعره ومتأثر بشعر الشاعر الكبري نزار قباين، ونزار له تأثري على قاع كبري من الشعراء العرب الذين                  

 .جاؤوا بعده
يقال بأنك  :  ديب يقول ألنبيل خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف ا         األستاذ    -

متهم بأنك معظم شعرك ذايت بعيداً عن التفاعل بقضايا األمة أو بقضاياها االجتماعية فماذا تقول               
 أنت؟

أو حىت  "  عندما يسقط العراف  "أو  "  انتفضي أيتها املليحة  "أنا أقول شاهدي شعري، من قرأ        
 .حيكم بنفسه" عيناك يتجلى فيهما الوطن"األخري الديوان 
بعد أن مسعت بعض    :  السؤال األخري الذي وردنا من األستاذ عيسى عنقاوي يقول           -

 شعركم هل يل أن أطلق عليه الصاحليات؟
 . الشعر ال خيضع للتسميات العائلية

  ))عقيب من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجةت(( 
أرحب باألستاذ حممد نعيم بربر من لبنان الشقيق، واألستاذ بربر           يسعدين يف هذه األمسية أن      

قدم له الشاعر الكبري    "  مواسم الشعر "شاعر وصلتنا هذه األمسية نسخة من ديوانه األوىل باسم            
النقطة األخرى ذكر األستاذ أمحد الصاحل ديوانه       .  املعروف جورج جرداق، فأهالً وسهالً ومرحباً به       

ن نسخة واحدة سأحتفظ ا وأعدكم إن شاء اهللا يف األمسيات القادمة أن               األخري وصلين حىت اآل   
نوزع، ديوانه كاملتبع، وكما تعرفون دائماً ديوان أو أكثر من دواوين الشاعر لكي نتعرف على شعره،                

 .وعلى نتاجه وبالطبع األفضلية آلخر ديوان
 من باقات شعره القوية املعاين،      أشكر لضيفنا الكرمي ما تفضل به علينا يف هذه األمسية العطرة           

اجلميلة العطاء، املتينة العبارة، ونتمىن أن نلتقي به مراراً، والشكر موصوالً ألستاذنا اإلنسان الكبري                
فضيلة الشيخ عثمان الصاحل الذي دائماً يتفضل علينا بنفحاته العطرة وهذه نفحة من نفحاته، فبيت                 

.. علم وللفضل فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكل آل الصاحل         صاحل لل ..  الصاحل صاحل ولكن صاحل جداً    
 وإمنا إن شاء اهللا      - ال أقصد االثنينية القادمة       -وشكراً لكم وإىل أن نلتقي يف األمسية القادمة           

 . سنعلمكم ا واليت سيكون ضيفها األستاذ الكاتب املعروف خالد القشطيين



  ))ختام احلفل(( 
 يف اية هذه االثنينية إال أن نشكر احلضور مجيعاً ونشكر الشيخ            إذن ال منلك  :  عريف احلفل   -

عثمان الصاحل وسعادة ضيفنا فارس االثنينية، واآلن يقوم الشيخ عبد املقصود خوجة بتقدمي هدية                 
تذكارية لسعادة ضيفه عبارة عن لوحة االثنينية، كما يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة بتقدمي                 

شكراً لسعادة ضيفنا، شكراً جلميع احلضور، إىل أن نلتقي إن          .  ن الفنان خالد خضر   لوحة كذلك هدية م   
 .شاء اهللا يف أمسية قادمة سيعلن عنها مسبقاً أستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

**** 







 احملتوى
- ١ .كلمة افتتاح التكرمي لسعادة صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كلمة لسعادة الشاعر الكبري حسن عبد اهللا القرشي

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور عبد اهللا املعطاين
- ٥ .كلمة لسعادة الدكتور زاهد زهدي

- ٦ .حملتفى به ضيف االثنينيةكلمة ا
- ٧ .أسئلة موجهة للضيف احملتفى به

- ٨ .تعقيب لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٩ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 .كلمة صاحب الدار العامرة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة
والصالة والسالم على خري خلقه وخامت رسله،       ..  إلخاءاحلمد هللا الذي مجعنا على احلب والود وا       

 . حبيبنا وقدوتنا النيب األمي حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
وإذ نعود  ..  أرحب بكم أمجل ترحيب بعد انقطاع طويل فرضته ظروف قاهرة         ..  األحبة األفاضل 

مجل ترحيب بالصحفي   اليوم هلذا امللتقى الذي يزدهي بوجوهكم النرية، يسعدين أن أرحب بامسكم أ            
وهو غين عن التعريف مبا له من مشاركات متواصلة تصب          ..  والكاتب الكبري األستاذ خالد القشطيين    

ذلك أن  ..  ، بالترويح عنها ساعة بعد ساعة     يف جمال عزيز علينا وعلى قلوبنا اليت أمرنا رسول اهللا           
م قلوبنا مما يعتور طريقها ويتغشاها خالل       عناء احلياة ومهومها اليومية جتعلنا أكثر ما نكون حاجة لترمي         

 .مسرية ال يتوقف نبضها على كر األيام والشهور والسنني
الشرق "إن كتابات األستاذ القشطيين اليت نعرف طرفاً منها من خالل عموده اليومي يف جريدة               

ادلة بني األدباء   ، متتاز بالسخرية الالذعة اليت تعتمد على مصدر نادر جداً وهو الرسائل املتب             "األوسط
والشعراء، وغالباً ما تكون هذه الرسائل ذات صبغة شخصية، لذلك يندر أن يطلع عليها أي إنسان                 
دون أن تكون له عالقات صداقة وثيقة ؤالء األساتذة األفاضل، فهذه الرسائل عادة ما تتسم بالظرف                

 جبانب املتعة الفنية والفكرية الراقية      فهي"..  خفة الدم "واملعاين الضاحكة الساخرة والدعابة اهلادفة و       
خفيف ممزوج  اليت تنطوي عليها، تدعوك أيضاً إىل ابتسام خفيف أو عريض قد يتحول أحياناً إىل ضحك                

 على جانب كبري من مالحة التعبريات       وكلها مواضيع حتتوي  ..  بعواطف شىت من السخرية واحلزن واملرارة     
صوير، وسعة آفاق اخليال مع أدب جم امتاز به كُتاب هذه            ورقتها، ورقي العاطفة وصدقها ودقة الت     

 .الرسائل الشعرية اليت تفيض بالعذوبة
وكما تعلمون فإن هذا اللون من األدب ليس جديداً وإمنا جنده كثرياً بني آداب صفوة الشعراء                 

سفة والتشاؤم  السابقني وعلى رأسهم أبو العالء املعري الذي إذا نظرنا إىل شعره، جبانب احلكمة والفل              
اليت امتاز ا، جنده يزخر ذه الآللئ اليت متتزج فيها النظرة اإلنسانية برقة اإلحساس ورهافة العاطفة                 

وحىت عندما جتنح إىل اهلجاء جنده مبطناً بروح الدعابة وعدم قطع وشائج الود واإلخاء              ..  ونبل املقصد 



" صباح اخلري "ما كتبه من خالل عموده املوسوم       وقد تفضل األستاذ القشطيين جبمع نتاج       ..  بني الطرفني 
كتاب [بطباعته ضمن سلسلة    "  االثنينية"وقد تشرفت   "  الشعراء يف إخوانيام  "يف كتاب بعنوان    

 . وسريى النور قريباً مبشيئة اهللا]االثنينية
ولألستاذ القشطيين رأيه اخلاص يف الكتابة الساخرة حيث يرى أا حتتاج إىل جو مناسب من                 

قبول ألن التراكمات السياسية اليت تعم الساحة العربية قد جتعل من قبول الكتابة الساخرة نوعاً من                 ال
الترف غري املستحب يف كثري من األحيان نظراً للظروف اليت تشعل حساسية الناس جتاه العمل األديب                 

عن ذلك ضمن مقابلة    الذي جيعل السخرية جماالً للتنفيس عن النفس ومهومها، وقد عرب ضيفنا الكبري              
ق ـهـ املواف ٩/١/١٤١٨خ  ـ وتاري ١١١١م  ـا رق ـي عدده ـف"  إقرأ"صحفية أجرا معه جملة     

 .م١٥/٥/١٩٩٧
والكتابة األدبية باللون الساخر يف نظر أديبنا األستاذ القشطيين تقع يف دائرة املوهبة اليت حتتاج                

اً وقلماً يستطيع أن ميارس الكتابة      ك ورق ـإىل صقل قبل أن يقدم عليها الكاتب، فليس كل من أمس           
وهي فن رفيع وخطري شأا يف ذلك شأن        ..  الساخرة دون أن ينجو من عقابيلها أو ما يترتب عليها          

ولذلك يالحظ أن عدد الكتاب الساخرين يكاد يكون حمدوداً يف جمموعة ال            ..  الفنون األدبية األخرى  
لوفري يف كتاب الصحف مبختلف ختصصام ونبوغهم       بالرغم من العدد ا   ..  تتجاوز أصابع اليد الواحدة   

يف جماالت كتابام، ولكن مبجرد التحول حنو السخرية األدبية والسياسية يتحول الكاتب إىل مبتدئ يف               
 .جمال ال يستطيع اإلمساك بزمامه إال عرب ممارسات طويلة شاقة

الذي مل يبخل علينا بوقته وجهده،      إنين سعيد أيها األحبة ذا اللقاء الذي جيمعنا بضيفنا الكبري           
فغادر مدينة الضباب حيدوه حب التعرف إليكم عن كثب، ولنستفيد من حماورته وتبادل األفكار                 
واآلراء معه، واضعني يف االعتبار أن الكاتب الساخر هو يف احلقيقة موسوعة أدبية وسياسية مبا له من                  

        ا من تداعيات وخلفيات قد ال تكون متاحة لكل         إملام كامل مبجريات األحداث املعاصرة وما حييط
شخص، باإلضافة إىل مسامهاته اليت تذكر فتشكر يف كثري من الصحف اهلامة، ومؤلفاته القيمة اليت تدل                

وهو حبكم وجوده يف وسط العمل الصحفي يعلم الكثري عن اخلفايا           ..  على ثقافة واسعة وإطالع كبري    
 . جانب منها يف هذا اللقاءواألسرار اليت نأمل أن يطلعنا على

ضيف أمسيتنا القادمة سيكون فضيلة الشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، عضو هيئة              
التدريس جبامعة دمشق، وهو من العلماء األفاضل الذين جاهدوا خري جهاد يف سبيل نشر العلم والعمل                

وإىل لقاء قريب وأنتم خبري     ..  علمه وفضله به، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا به على اخلري وينفعنا ب           
 .لنحتفي مجيعاً بفضيلته

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))جا�ب من السرية الذاتية لضيف االثنينية (( 
 . خالد القشطيين:االسم -
 . م١٩٢٩ولد يف الكرخ من بغداد عام  -
ه الذي عرف منذ نعومة أظفاره بذكاء       كان والده معلماً، ويعود له الفضل األكرب يف تثقيف ولد            -

 .متميز يف املدرسة
 .م١٩٥٢م، ويف معهد الفنون اجلميلة قسم الرسم عام ١٩٥٣خترج يف كلية احلقوق عام  -
م حيث  ١٩٥٣نال بعثة حكومية لدراسة الرسم والتصميم املسرحي يف بريطانيا، فرحل إىل لندن يف                -

 .م١٩٥٧درس هاتني املادتني حىت 
 . العراق لتدريس كلتا املادتني يف معهد الفنون اجلميلةعاد إىل -
م ١٩٥٩م بعد خيبة شعوره بالثورة، التحق باإلذاعة الربيطانية يف اية عام            ١٩٥٩غادر العراق عام      -

 .م، عندما استقال وتفرغ للكتابة والترمجة١٩٦٤بقي ا حىت 
 فله مسامهات كثرية يف الشؤون السياسية       دراسته املزدوجة أعطته ازدواجية يف اهتماماته الفكرية        -

و "  فلسطني عرب العصور  "و"  احلكم غياباً "حيث نشر عدة كتب باللغتني اإلنكليزية والعربية منها          
والكتاب األخري هو دعوة لنبذ العنف واعتماد الالعنف يف العمل السياسي، جيعله             "  حنو الالعنف "

 .ق األوسطرائداً من رواد هذا االجتاه السياسي يف الشر
وعلى اجلانب الثاين، قدم مسامهات كثرية يف ميادين األدب والفن وله فيهما عدة كتب يف اللغتني                   -

نقطة عبور  "وله بعض املسرحيات يف اللغتني أيضاً منها        "  الساقطة املتمردة "العربية واإلنكليزية، منها    
اليت مثلت  "  حتت ظالل البطالة  "ية و   ومها مسرحيتان نشرتا باللغة اإلنكليز    "  الربميل"و  "  جسر اللنيب 

 .م١٩٥٩يف بغداد عام 
مهوم "متاز أسلوبه بالسخرية والفكاهة فنشرت له عدة جمموعات من مقاالته يف هذا امليدان منها                 ا -

، نشر أيضاً عدة قصص قصرية      "صباح اخلري "و  "  سجل الفكاهة العربية  "و  "  عامل ضاحك "و  "  مغترب
اشتهر يف السنوات األخرية بزاويته     ..  على مزيج من املرارة والفكاهة    متيزت بنفس األسلوب القائم     

 ".أبيض وأسود"مث " صباح اخلري"واملعروفة باسم " الشرق األوسط"الساخرة يف صحيفة 
 .له أيضاً عدة ترمجات لكتب سياسية خمتلفة -
ت من بغداد القدمية    حكايا"م رواية باللغة االنكليزية باسم      ١٩٩٧صدرت له يف بريطانيا يف نوفمرب         -

من شارع الرشيد إىل اكسفورد     "تلي ذلك صدور جمموعة قصص باللغة العربية باسم         "   أنا وجديت  -
 ".  حكايات للضحك والبكاء-استريت 



 كلمة لسعادة األستاذ الشاعر الكبري (( 
  ))حسن عبد ا القرشي

 :بسم اهللا الرمحن الرحيم، السادة األماجد، أيها احلفل الكرمي -
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

تربطين بالصديق األديب الكبري الصحفي الشهري والوطين املعلم خالد القشطيين روابط حمبة              
وثيقة، حمفوفة باإلعزاز والتقدير مضمخة بروح اإلخاء والوفاء، وقد كانت لنا اجتماعات يف لندن                

انات وملتقيات أدبية وشعرية مع مجهرة األدباء       وجدة وبغداد والقاهرة وغريها، كما حضرنا معاً مهرج       
والشعراء حافلة بنوافح الفكر والثقافة، واألستاذ القشطيين ِحديث بارع، حاضر النكتة، جاهز التعليق،             
ويعد من الفريق الذي يطلق عليه جواهر الصالونات، وأنيس اجلليس، كما أنه أحد محاة التراث، وأحد                

ومن طرف  ات،  ـون من الشعر العريب األصيل مئات القصائد واملقطوع         حيفظ الرواد املثقفني الذي  
 أبيض وأسود يف اجلريدة املميزة      األدب العريب الرائع من الكالم، وعمود األستاذ القشطيين الذي عنوانه          

عمود مقروء حافل دائماً بالطرائف الراقية وبشقائق النوادر اليت تثري كل قارئ             "  الشرق األوسط "
ه، وبالتعليقات السياسية الذكية الواعية احلكيمة وباحلضور الفكري الباهر واجلريء            وتلذه وتسعد 

 .وباآلراء السديدة املفيدة النافعة
 املقصود خوجة مع صفوة     فإذا كرم الصديق القشطيين يف اثنينية الصديق الطُلعة النابه األستاذ عبد           

تمجيد كما أن االثنينية قد أصبحت إحدى        الذين كرموا فيها فإنه قمني ذا التكرمي وحقيق ذا ال          
الركائز الثقافية املرموقة يف بلدنا احلبيب، وال شك أن األستاذ الكبري خالد القشطيين جدير كل اجلدارة                

 .بأن يكرم وأن ينطبق عليه قويل
كالـــنـدى كالــــربيع كـــاألوراد

. 

ــبالد    ــيا لل ــر كاحلـ ــه الفـك نـاب
. 

ــؤاد  ــي الف ــوغالً فـ ــب مـ كاحلـ
. 

ــئ  ــنغم الداف ــباح كال ــعاع الص كش
. 

ــاد    ــة وجه ـــن مهـ ــيض م وفـ
. 

ــجاياه  ــحر س ــا بس ــري مسـ عـبق
. 

ــتاد   ـــن عـ ــه م ـــم يف وفاض وك
. 

ــل  ــن الفع ــرمي م ــدى الك وأيب أهـ
. 

ــماد  ــاملىن، كالضـ ــر، كـ وكالعطـ
. 

ــيل  قــد مســا كالشــهاب يف غســق الل
. 

رب رأي فــــي قبضـــة األصـــفاد
. 

ــراً   ــر حـ ــرأي يف املهاج ــق ال أطـل
. 

ــاد    ــامل وق ـــن عـ ــيــا مـ دن
. 

ــا اهللا   ــن عطاي ــة م ــر نفح ــل الفك رج
. 

ــاد ــيال يف كــل ن فـــي ضــمري األج
. 

ــتهادى  ــر ت ـــن مـفاخ ــرع م مش
. 



ــواد   ــر اجلـ ــر ذخـ ــخياً والعم س
. 

ــر  ــب العم ــالً وهـ ــرموه مناض كـ
. 

ــناحـاً  ــداد ج ــة األج ـــن دوحـ م
. 

ــيا   ــثل العل ــعلة امل ــنـه ش ــوا م واقبس
. 

هـــو إرث األجمـــاد للــــرواد  
. 

ــراب   ــب س ــظ األدي ــوا ح ال تـقول
. 

 

ختاماً، شكراً التاحة هذه الفرصة اليت سعدت فيها بلقائكم ومرحى للمكرم واملكرم، والسالم              
 . اتهعليكم ورمحة اهللا وبرك

 كلمة سعادة الدكتور عبد ا املعطا�ي (( 
  ))أستاذ اللغة العربية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، لعلي سأستعري املتنيب من صاحب املتنيب األستاذ حسن عبد اهللا                   -
 :القرشي وأقول

ــزحام  ــن ال ــت م ــيف وصــلت أن فك
. 

ــنت   ــل ب ــندي كـ ــر ع ــنت الده أب
. 

ــهام ــيوف وال السـ ــان للسـ مـكـ
. 

ــيه     ــبق فـ ــرحاً مل ي ــرحت جمـ ج
. 

 

لعل يف هذا ما يعذرين إذا مل أقم بواجيب جتاه هذا األستاذ الكبري يف كلميت فحمى املتنيب قد أملت                   
 نفسي للحديث وأطرح ما أطرح وأبقي ما أبقي من          أهيئاالثنينية قط إال وحاولت أن      يب، ما أتيت إىل     
ثنينة يف نظري هي إشكالية كإشكالية النقد يف تعريفه، فالنقد عند العرب هل هو علم               االهذه الفكر ألن    

.. أم ذوق ولذلك قالوا هو العلم الذي يفسح جماالً للذوق وهو الذوق الذي يفسح جماالً للعلم                  
ة هي دار تكرمي ويف بعض األحيان املداخالت العلمية واملناقشات تأخذ شيئاً من التجريح أو                يثنيناالف

اجلرأة، والتجريح ينايف متاماً التكرمي، ليس هذا مقدمة لشيء وإمنا هي خاطرة فقلتها أريد أن أقف عند                 
ية إذا كانت هناك مسرحيات،     األستاذ خالد يف جنس أديب رائع وأعترف أنين مل أقرأ ما كتب باإلجنليز            

ويف هذه الليلة عرفنا جانباً آخر من اجلوانب املعرفية يف هذا األديب والكاتب وهذه من فضائل االثنينية                 
 .اليت ختتار الرجال وختتار األدباء الذين يستحقون أن يكونوا يف هذا املكان

ا العريب خاصة من الناقدين     السخرية يف تصوري أنه جنس أديب رائع، ومل يعط ما يستحق يف أدبن            
أو من الباحثني احملدثني، طبعاً بدأت السخرية إذا أردنا أن نضرب أمثلة مثالً باجلاحظ يف أسلوبه وبعد                  
ذلك بأيب العالء املعري كما تفضل األستاذ عبد املقصود يف رسالة الغفران وقد كون أكثر دقة يف                    

 رسالة التوابع والزوابع يف األندلس، أما       عند ابن شهيد يف   السخرية من شعره، وكذلك وجدت      
 يسخرون من احلياة ومن الناس ومن الواقع فهم كثر، وحدث وال حرج من أيب               الشعراء الذين كانوا  



دالمة إىل غريه، يف الواقع أن األستاذ خالد حينما امتطى صهوة هذا اجلنس، يف تصوري أنه ال ميكن أن                   
خرية هي حتويل املعرفة املمتعة إىل معرفة واعية دقيقة وبالتايل          يتأتى لكل أديب أو لكل شاعر ألن الس       

يستطيع هذا الساخر من األدباء أن يقول أشياء كثرية من خالل هذا اجلنس املتميز، بل أنه قد ال يفهم                   
يف عصره، فهناك كثري من الشعراء ومن األدباء الذين كتبوا ذا األسلوب فُهموا فيما بعد، وهو جنس                 

 احلضارات املتعددة وليست احلضارة العربية أو يف اللغة العربية فقط أو يف التراث العريب،                موجود يف 
وإمنا هو موجود يف كثري من احلضارات واللغات واآلداب العاملية ويستطيع من خالله الكاتب أو                  

الشرق "الشاعر أن يوصل رسائله بطريقة ممتعة وبطريقة واعية، كل ما أقرأ عمود األستاذ خالد يف                  
.. حياة وموت، إمنا قال أبيض وأسود     :  وما أدري لعله مل يرد أن يقول      "  أبيض وأسود "وهو  "  األوسط

كل ما أقرأ هذا األسلوب الرائع، هذا العطاء املتدفق من خالل املتعة أتذكر قول أستاذنا الكبري رمحة                  
ء العرب الذين عاشوا يف     اهللا عليه عاشق األندلس وباحثها الدكتور حسني مؤنس حينما حتدث عن أدبا           

سبانيا وقال هناك زرعت أشجار عربية يف أرض أوروبية فلعل الدكتور خالد من هذه األشجار بل أنه                  أ
خنلة باسقة أتت من بالد العرب لتعيش يف بالد الغرب طبعاً، ولكنها تعطي عطاء مميزاً ومتدفقاً كما يف                   

زنادهم وقدحت فيهم اإلخالص والوفاء لقضايا      احلال بالنسبة لكثري من الكتاب الذين حكت الغربة          
 .األمة العربية واإلسالمية

أحييك يا سيدي باسم مثقفي وأدباء جدة هذه البلدة اليت تضرب يف جذور احلضارة العربية بل                 
إا اليت أسست احلضارة العربية أدباً وفكراً وشعراً وموسيقى منذ عهد بعيد، أهالً وسهالً بك وشكراً                 

 . والسالم عليكم. بد املقصود أن أتاح يل هذه الفرصةلألستاذ ع
 

  ))الشاعر الكبري زاهد زهديكلمة (( 
مسك اخلتام، ال أعرف هل هو قصيدة أم كلمة، دعونا نستمع إليه ونعرف بعد ذلك،                 -

 :لسعادة الدكتور الشاعر الكبري زاهد زهدي
أمسية مجيلة يف هذه االثنينية اليت       أيها األصدقاء األعزاء أحييكم مجيعاً، وأمتىن أن تقضوا            -

أصبحت معلماً هاماً من معامل هذه املدينة الطيبة، وذه املناسبة وأنا ألتقي بصديقي وأخي األستاذ خالد                
القشطيين، وحنن ال ننقطع عن بعضنا إن مل تكن مزاورة فمراسلة وإال فمهاتفة، أود أن أشكر الشيخ                  

 فترة وأخرى وبني آونة وأخرى لكتاب العراق وشعرائه وأدبائه          عبد املقصود خوجة على ما يتيحه بني      
ومفكريه الذين حاصرهم الطغيان داخل بالدهم وحتاصرهم الظروف الشاذة يف اخلارج إال يف بعض                

 .البلدان ومنها هذا البلد املضياف



إال لعله كان من اخلري يل أن أكون آخر املتكلمني وهذا الذي حدث فقد أطنب اجلميع يف مدحه                  
 .أين سأحاول هجاءه بعض الشيء، لن أقول شعراً إمنا هي كلمة كتبتها يوم أمس

 

)١( 

من مجيل املصادفات وحنن حنتفل بتكرمي الصديق خالد القشطيين، أين تسلمت يوم أمس فقط                
فوجدت على صفحتها األخرية كلمة     )  ارشة(نسخة من جريدة عراقية ساخرة تصدر يف لندن تدعى          

 حكايات عن   TALES FROM OLD BAGHDADاسبة صدور كتابه باللغة اإلجنليزية      عن خالد ملن  
 .بغداد القدمية

 

خلالد القشطيين أسلوب حكوايت يف الكتابة، حىت يف مقاالته السياسية، وقد           :  يقول صاحب املقال  
القصص جعل ذلك الكثري من القراء يتسائلون ملاذا ال ينصرف خالد كلياً إىل كتابة احلكايات وتأليف                 

 .والروايات بدالً من هذه املقاالت اجلدية اليت ال جتلب له غري الشتائم
 

قد استجاب أخرياً هلذه النصيحة ونشر أول       )  خالد(يبدو أن   :  مث يضيف الكاتب إىل ذلك قوله     
 ). أنا وجديت-حكايات من بغداد القدمية (رواياته بعنوان 

 :يقول الكاتب أيضاً
 

األول لكي خيلص     :ت أول رواية له باللغة اإلجنليزية؟ قال لذلك سببان        سألنا القشطيين ملاذا صدر   
 .من الرقيب العريب

بودي أن أحشر هنا تعليقاً عابراً هو أن خالد خمطئ بالطبع إذ يعتقد أن الرقيب العريب لديه                    
لتسجيل ابك جهاز ا  جالوقت الكايف ملراقبته مع أنك لو حاولت أن تطلب أحد هؤالء الرقباء تليفونياً أل             

 . آسف إن مجيع الرقباء مشغولون اآلن كما هم دائماً
 

السبب الثاين وهو مهم أن خالداً يعترف بعجزه عن حل مشكلة احلوار باللغة العربية وأن من                 
السخف كما يقول أن جيعل فالحة عراقية من األهواز تتكلم لغة سيبوية كما أن تسجيل احلوار باللغة                  

 يثري مشاكل يف الكتابة والقراءة والفهم بني القراء غري           -للهجة العامية    أفضل أن يقول ا    -العامية  
 .العراقيني

 

هنا يثري خالد موضوعاً حيوياً وهاماً بودي لو تطرق إليه باألمثلة عندما حيني الوقت بعد قليل                  
ن يكتبون  ليتحدث إلينا وهل لديه مشروع حلل هذه اإلشكالية اليت م كثرياً غري قليل من الشعراء الذي               

 .بالفصحى والعامية



)٢( 

للقشطيين خالد مؤلفات عديدة، أقرا إىل نفسي حىت اآلن الكتاب الذي حيوي يومياته يف                 
جبريدة الشرق األوسط، وذلك قبل أن يسلموا هذا العمود          ):  صباح اخلري (العمود الذي حيمل اسم     

على يسار الصفحة   )  أبيض وأسود (عمود   مسري عطا اهللا وحييلوا القشطيين إىل        /للكاتب املرموق السيد  
 .قبل األخرية

وذلك لسببني،  الواقع أم إذ فعلوا ذلك مل ينصفوا خالد القشطيين إن مل يكونوا قد ظلموه،                
 الصفحة األخرية إىل يسار أختها       إىل أخرى، وإمنا أيضاً من ميني      يتم من صفحة    أن النقل مل    أوهلما

 اليسار مع أنه كان يسارياً أيام شبابه مث أستقر ميينياً مع دخوله               ما قبل األخرية أي أم أعادوه إىل       
مرحلة الكهولة بعد أن أصبح اليسار ال يسمن وال يغين من جوع وصار اقتصاد السوق شعاراً للكثري                  

 .من أصحاب اليسار
أما السبب الثاين فهو حشره يف عمود أبيض وأسود مع أن الرجل بطبيعته ال يستطيع أن يكون                  

لونني يف الوقت ذاته مع أين أعرف أن القشطيين ميتلك شيئاً ليس بالقليل من الصفات الثعلبية وأنا                  ذا  
 :أذكر أبياتاً يل نشرها يف عموده قلت فيها

ــن   ــق اب ــهم أطل ــطة(وأي س ــب) قش مل يص
. 

بـوف العج ـمت صن ـه ض ـو الذي جعبت  ـوه
. 

ــثعلب   ــر ال ــيث ومك ــجاعة الل ــة ش حاوي
. 

 

وكانت هذه األبيات جزء حوار شعري بيين وبني املرحوم الشاعر كاظم الطباطبائي من                 
 :أركنساس بالواليات املتحدة حيث قال يل كاظم

كـــــــرية يف امللعــــــب
. 

فــــــال تـــــدع خلالـــــد 
. 

يوقعــــــنا يف مـقلــــــب
. 

ألنـــــــه يـــــــروم أن  
. 

ــوليب ــوب اللــ ــو اللعــ هــ
. 

ــل  ــب بـ ــو الالعـ ــا هـ فمـ
. 

 .           وبـعـــــد يـــــوم خيـــــتىب

يـــــنفخ يـــــومـاً كـــــرة 
. 

)٣( 

الد القشطيين أقام معي أو أقمت معه صداقة من نوع خاص قوامها الشعر وإن مل يقله واألدب                 خ
وقد بلغ األمر أن الكثري من األصدقاء كانوا يسألونين عن السبب إذا غاب امسي              .  الساخر وإن مل أدعه   

 .عن عموده فترة طويلة



ال الكاتب  به خالد جيد فيه     ال شك أن أسلوبه الساخر قد شدين إليه، غري أن املتتبع ملا يكت              
 اجلرأة يف أحيان كثرية     الساخر فحسب، بل والناقد االجتماعي املتعمق، وكل ذلك يف إطار من           

وإطار من التحفظ واحلذر الشديد يف بعض األحيان وإىل حد االنزالق أحياناً فيما يشبه التزلف واملدح                
ىل أن خالداً إمنا ينافقهم بعض األحيان ألنه ال         لبعض الناس غري أين أود هنا أن أنبه هؤالء املمدوحني إ          

حيب املديح وال جييده، بل إنه يعتقد أن أحداً ال يستحق ذلك، وإذا مدح أحداً فهو نوع من النفاق                     
األبيض على غرار ما نسميه الكذبة البيضاء اليت صرنا نسمعها طيلة العام من معظم الناس وليس من                  

 .بعضهم ويف األول من أبريل فقط
ال أريد أن أطيل عليكم فإين أخشى أن أنزلق إىل املدح والتزلف خلالد القشطيين، مع أنه ال خيل                  

 . وبيننا النطق مثل الشهد واحلال. عنده يعطيين وال مال
ختاماً، بودي أن أقول لألخ الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجة أكرمك اهللا وأحسن لك العافية،               

 من أبناء هذا الوطن املنكوب الذي يتكالب عليه الطغاة من أبنائه أوالً             إذ تذكر بني آونة وأخرى واحداً     
 . مث طغاة العصر ممن يتربعون على عرش هذا العامل املضطرب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به ضيف احلفل(( 
 بعد كلمة األخ زاهد     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،             -

متناعه عن املدح، أحياناً أحاول أن أمدح بعض الناس وأتردد بسبب سخرييت، ألم رمبا يتصورون                او
أنين أسخر منهم وال أمدحهم، وهلذا يف كثري من األحيان أحتاشى ذلك خوفاً من إساءة التفسري، ولكن                 

ء أن يبدأ بالفضل وأهل الفضل ويشكر       امسحوا يل أريد أن أقول شيئاً من كل قليب، فمن واجب املر            
أهل الفضل ومن أجدر به من عزيزنا الشيخ عبد املقصود خوجة، وال أقول هذا من باب ااملة أو رد                   
اجلميل، فقد قلتها يف مناسبات سابقة على صفحات اجلرائد، فضله على األدب واألدباء والعلماء فضل               

ما أحوجنا يف بالدنا العربية ألمثال سعادة الشيخ، ما         :  اتكبري، وامسحوا يل أن أكرر ما قلته منذ سنو        
أن التقيته قبل سنتني حىت امتلكين بصراحة وقاره، ولطف كالمه وجهد عواطفه، أطال اهللا عمره                  

 .وأعطاه الصحة يف نفسه وأهله وذويه
هذا املديح  امسحوا يل ثانياً أن أشكر اإلخوان على كل هذا املديح والتقدير باستثناء زاهد وسأمثن               

والتقدير تثميناً عالياً ألنين يف الواقع غري معتاد على مدح الناس يل، جل ما أتلقاه منهم هو القدح                     
 وإذا كان   -بعد قليل تسمعون  -والشتائم، وهلذا فعندما أحتاج إىل مدح لنفسي أقوم أنا مبدح نفسي             

، تأخرت عليه نصف ساعة،     الدكتور زاهد مدحين بشيء يف كلمته هذه فقد شتمين من قبل يف لندن             
أنت يا خالد العمر كله يف لندن       :  وعندما وصلت إليه وجدته نظم قصيدة طويلة هجاء على تأخري قال          



أريد أثبت لك أن دماء     ..  هلذا تأخرت عليك يا أبو عمار     :  قلت..  وإىل اآلن ما تعلمت أخالق اإلجنليز     
 .العروبة ما زالت جتري يف عروقي

ها من والدي رمحه اهللا تفرع عنها كل ما يف حيايت، هذه الصفة هي                فهناك صفة ورثت  ..  وبعد
اإلفراط يف احلساسية كلفتين كثرياً من الناحية الصحية والناحية الفكرية، أترك الناحية الصحية جانباً،               
هذا موضوع للدكتور، وأركز على اجلانب الفكري جعلتين هذه احلساسية أحتسس بصورة عميقة               

ن موسيقى وأدب ومسرح، وأوبرا وفنون، تشكيلية هلذا درست الرسم واملسرح             األعمال الفنية م  
وكتبت كثرياً يف شؤون الفن واألدب، باإلضافة لدراسة القانون والقضاء، الحظت أيضاً يف صباي أنين               
كنت أتأثر كثرياً من األفالم والروايات واألغاين احلزينة، أتذكر أنين بعد مشاهديت لفيلم قيس وليلى                

يت لعدة أيام أعاين من حزن وكآبة مستمرة، قررت إثر ذلك حتاشي كل شيء حزين أفالماً أو أغانياً                  بق
أو روايات، مل أفهم ملاذا يقرأ اإلنسان رواية جتعله يبكي، هكذا كرهت بصورة خاصة أغاين فريد                   

اردي األطرش وأم كلثوم، بدالً من ذلك توجهت حنو كل ما هو مضحك، شاريل شابلن، ولوريل وه                
 قد اختذت قراراً استراتيجياً من الناحية       مؤخراً أنين   الطريف أن أكتشف  وتوفيق احلكيم وأمثاهلم، من     

الصحية، إنين أعاين اآلن من ضغط الدم، وقرأت مؤخراً أن الضحك والفكاهة خيفضان الضغط، كأين                
عانون من ضغط الدم،    بذلك قد احتطت لألمر منذ صباي، وهذا شيء أقوله لفائدة اإلخوان الذين قد ي             

 .أكثروا من الضحك والفكاهة، بعبارة أخرى اقرأوا مقااليت واشتروا كتيب
 

يف مرحلة الدراسة الثانوية درسين األدب العريب معلم نصحنا بأن نركز على تعلم اللغة اإلجنليزية               
س ريبة من مدر  كتاب واحد تقرأونه باإلجنليزية يساوي مائة كتاب بالعربية، وهي نصيحة غ          :  كان يقول 

أدب عريب، ولكنين اعتمدت نصيحته فقرأت باإلجنليزية مسرحية جبماليون للكاتب الساخر برنارد شو،             
        فربنارد شو كما تعلمون فيلسوف اجتماعي جاد،        ومن غريه، تركت هذه املسرحية أثراً كبرياً علي ،

ما أريد، أسلوب ملتزم    هذا  :  ولكنه كان يعرب عن آرائه بأسلوب فكه ظريف وساخر، قلت لنفسي           
وأفكار جادة ولكن بطريقة هزلية مؤنسة ال ترفع ضغط الدم، هذا هو أسلويب الذي مساه البعض                   

 .بالضاحك الباكي
 

قط :  قلت هلم   أمن الناصرة يأيت نيب؟ أمن العراق بلد العنف يأيت الظرف؟          :  كثرياً ما قالوا عين   
 أخدم يف جيوش صدام، وال أنا من فدائيي صدام،          قط ورب الكعبة مل   :  ماذا؟ قلت :  قالوا.  ورب الكعبة 

إذا كان صدام قد خرج من العراق فقد خرج من العراق أيضاً إمام الظرف               ..  وال من أشبال صدام   
إذا كنت  .  هؤالء أجدادي فأتوين مبثلهم   ..  العريب أبو عثمان اجلاحظ، وإمام الدعابة الشعرية أبو نواس        

أيضاً على اجلاحظ وهكذا إذا تسمحوا يل، قد مجعت اد من           قد تعلمت على برنارد شو فقد تأدبت        



أطرافه هزل الغرب وظرف العرب، ولكن تسألونين اآلن ما هي أفكارك يا خالد؟ إذا كان البعض                  
وكله صحيح، إذا   ..  وصفين بالضاحك الباكي فهناك آخرون وصفوين باملتقلب واملتلون وعدمي املبدأ          

 الفقر  أكرب من مناظر    فإنين شعرت مبعاناة  ببت يل كل تلك املعاناة      كانت الروايات التراجيدية قد س    
واملرض والشقاء اليت وجدت شعبنا العراقي يعيش فيها، كان بإمكاين أن أحتاشى األفالم والروايات                
احلزينة فال أقرؤها ولكن كيف أحتاشى مناظر الشقاء الذي عاشه الناس من حويل يوماً بعد يوم، هناك                  

 مررت ا على هذا الصعيد وخلدت يف ذهين إىل اليوم منها حكاية زميلي يف كلية                   مناظر ووقائع 
احلقوق حنون عبد، رمحه اهللا، انقطع عن الدراسة لعدة أيام ومل نسأل عن غيابه حىت اكتشفنا أنه قبع يف                   

كلها بيته من احلاجة، مث مات من اجلوع، فجمعنا تربعات ألمه املفجوعة، كنت أشقى ذه الوقائع، و                
مربوطة باحلساسية اليت ولدت ا، وكانت وقائع ال أستطيع معاجلتها بالضحك، يا ليتنا نستطيع إطعام                
اجلائع بالدغدغة، وكساء العريان بالسخرية، من حينها جعلت هديف الوحيد هو أن أرى هؤالء التعساء               

ت عليها عندما اكتشفت ما     جيدون ما يقيم أودهم، هكذا انضممت للحركة االشتراكية الثورية مث انقلب          
فعلته يف أوروبا الشرقية، حتمست لثورة عبد الكرمي قاسم مث رحت أندد ا بعد أن وجدا تغرق                    
العراق بالدماء واملآسي، وقفت ضد البعثيني يف العراق وهامجت نظامهم يف الصحف الربيطانية ولكين               

للعراقيني الرخاء وكل تلك التشريعات     انقلبت وأيدته عندما وجدت صدام حسني يف السبعينات حيقق          
االجتماعية لصاحل الضعفاء، مث عدت فانقلبت عليه بعد أن زج شعبنا يف مغامراته الدموية وجره إىل ما                  

كال ليس يل مبدأ، ولكن يل هم واحد يف احلياة، هو أن أرى الفقري جيد لقمة العيش،                  ..  هو عليه اآلن  
ابنها يف حروب وثورات رعناء، كل ما يساعد على ذلك أنا            واملريض جرعة الدواء، واألم ال تفقد       

معه، وكل ما يسيء إليه أنا ضده، أنا الدميقراطي الذي أيد الدكتاتور صدام حسني، واالشتراكي الذي                
دعا لفك التأميم وإائه، والوطين الذي دعا لوضع العراق والصومال حتت الوصاية الدولية، والتقدمي              

افظة، والتحرري الذي عارض إعطاء االستقالل لكثري من الدول اإلفريقية، احلرية           الذي أيد األنظمة احمل   
واالستقالل، العزة والكرامة، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، كلها بالنسبة يل أمور ثانوية وهي كذلك              

لنقطة حياته وحياة أوالده، وهذه هي ا       مبقاييس الفقري بالنسبة لرغيف اخلبز وحبة األسربين وأمنه على        
النقطة إىل ركن      وماله وعرضه، جترين هذه    على حياته أمن اإلنسان   :  األخرية اليت أقف عندها وهي    
 بالالعنف وهو أيضاً يقوم على حساسييت ضد الشقاء واملعاناة وسفك            آخر من تفكريي وهو اإلميان    

 هذا  وقد تأثرت يف  أحداً ميوت من أجل أي أحد، يكفيهم ما هم عليه من شقاء وعذاب،               الدماء، ال أريد    
على جمتمعنا مع     بأفكار غاندي وأسلوبه، وتظهر آثاره يف كثري من كتابايت، اإلرهاب والعنف لعنة حلت              

 .  اللعنةاألسف مؤخراً وعلينا مجيعاً أيها السادة واجب الوقوف ضد هذه



  ))أسئلة موجهة للضيف الكريم(( 
ريس جبامعة امللك عبد العزيز بكلية      غازي الزين عوض اهللا عضو هيئة التد      .  سؤال من د    -

: حبكم أنكم أحد املبدعني يف أعمدة الصحافة العربية املهاجرة، سؤايل          :  اآلداب، قسم اإلعالم  
كيف تستطيع الصحافة العربية املهاجرة أن توفق بني حرية الرأي الصحفي وبني االلتزام وفق                

 النظريات السياسية العربية؟
 وأقول ليس يف بالدنا العربية فقط وليس بالنسبة للصحفيني           هذه حمنة يواجهها كل صحفي،    

العرب فقط، هذه حمنة يواجهها يف احلقيقة كل الكتاب يف العامل مبا فيهم كتاب الغرب، أنا جلست مع                  
كتاب إجنليز وأمسع كالمهم ملا أجلس معهم، ثاين يوم يف الصحيفة أراهم يكتبون شيئاً آخر، ضد                   

ها كل صحفي وحياول أن جيد وسيلة للوصول إىل حلول وسط أو للتوفيق             ضمريهم، فهذه معركة جيا   
بني شيء وشيء آخر بني احلرية وبني االلتزام، واحلرية طبعاً هي شيء نسيب أيضاً، حىت الغرب برغم                  
كل الفلتان املوجود فيه هنالك أشياء ال يستطيعون أن جيرأوا عليها من ذلك مثالً انتقاد اليهود، ما يف                   

 . يف الغرب يتجرأ على انتقاد اليهودصحفي
يرى الرئيس    :سؤال من األستاذ عدنان حممد حسن فقي، حمامي ومستشار قانوين يقول            -

نكسون رئيس الواليات املتحدة األمريكية األسبق أن من حق الصحافة أن ختترق حواجز                
 املعلومات الشخصية وغري الشخصية وتعمل من خالل امليكرسكوب وليس من خالل               

التلسكوب لكي حتقق قصب السبق فما رأيكم يف هذه النظرية حول مدى مساحة احلرية اليت                
 مسح ا الرئيس نكسون للصحافة بوجه عام؟

هذه أيضاً مشكلة خالفية أخرى، دائماً جيري فيها النقاش يف هذه األيام خاصة يف الصحافة                 
خلاصة فمن واجب الصحفي أن      الغربية من حيث التطفل على حريات األفراد وعلى أسرارهم ا           

يكتشف األسرار اخلاصة لرجل الدولة خاصة إذا كانت تتعلق بسالمة البالد، وخري البالد وكل ما                 
يتعلق باستراتيجيتها، وسلوكها، لكنه بعني الوقت أحياناً يتجاوز هذا احلد ويدخل إىل احلياة الشخصية              

 نقطة أيضاً خالفية هناك من يقول إن هذا تعدي          للرجل مثالً حياته الغرامية وحياته مع عشيقاته، هذه       
على األمور الشخصية لإلنسان، ولكن هناك أيضاً من يقول ليس فيها تعدي ألن الوزير املسؤول الذي                
يقضي وقته بني عشيقاته ليس بالوزير الذي جيب أن يؤمتن على وطن، واحلقيقة الكشف عن أسرار                  

 وخدمة األمة، هذا موضوع فيه نزاعات وخالفات ما زالت          تفسخ وزير هو أيضاً جزء من خدمة الدولة       
 .جارية يف الغرب



ما هي العقبات اليت تقف يف تكوين كيان عريب قادر : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول   -
 على مواجهة إسرائيل؟

 هذه هي املشكلة اليت نعيشها منذ أن ولدنا، كيف نستطيع أن جنابه هذا العدو اللئيم، كيف متكن                
أن يتغلب علينا؟ مبقدرته، بنهوضه، كفاءاته وذكائه، فنحن إذا كنا نريد أن جناه احلقيقة جيب أن نرتفع                 
إىل هذا املستوى، وهو برفع مستوى ثقافة شعوبنا ومستوى ثقافة علمائنا واطالعهم ودراستهم، يعين               

 .هذا موضوع حضاري، النهوض مبستوى حضارتنا للمستوى الذي تعيشه هذه الفئة
 

ما هي قصة حفنة التراب اليت كادت أن حتول دون            :   األستاذ رفقي الطيب يقول     -
مغادرتك ملطار بغداد بعد اية إحدى دورات مهرجان املربد الشهري يف أواخر السبعينات                

 امليالدية؟
 اإلنسان  احلكايات،هذه حكاية ظريفة لزميل يف لندن، هلا أساس من الصحة، وهي مثل كل                

ن احلياة ويطورها، هذا عمل األديب، أصل احلكاية أن زميلنا داود الزبيدي يف لندن، كنت               يأخذ نتفة م  
أنا مغادر إىل العراق، فقلت له يا داود أنا رايح إىل بغداد تريدين أجيب لك أي شيء أو حاجة من                      

إبشر، قلت له   ..  أقول لك جيب يل حفنة تراب حىت ملا أموت هنا بلندن يدفنوها معي            :  بغداد؟ قال يل  
غادرت لندن ورحت إىل بغداد وأجنزت أعمايل وجاءت الليلة األخرية وتذكرت كلمة             .  أجيب لك 

داود الذي طلب مين حفنة تراب، فخرجت من الفندق، أوالً حول الفندق كلها مبلطة فما فيها تراب،                 
ماين كان  اضطريت أمشي إىل شارع أبو نواس وهو مقابل قصر الرئيس، اآلن ممنوع املرور، لكن يف ز                

من املمكن متر، طيب هذا تراب ولكن هناك قصر الرئيس وقاعد يراقب هذا اجلانب، أول ما أنزل                   
يدي يفتكرون رايح أطري صاروخ عليهم، تعوذت من الشيطان ومشيت، بعدين وصلت منطقة أخرى               

يضاً وشفت جنود وشرطة وناس واقفني، أريد أمد يدي على التراب أمحل حفنة من عنده، لكن قلت أ                 
سيشتبهون يب ويظنون الظنون برجل حيمل حفنة تراب بكيس، مث غادرت وصارت حمنة وذهبت إىل                 
أماكن ليس فيها ناس ولكن التراب به وساخة وقذارة وقلت هل هذا منوذج التربة العراقية؟ وساخة                 

ة وحطيتها  آخذها إىل لندن؟ وعشت املشكلة إىل أن حليتها باألخري وأتيت املكان الذي أخذت منه حفن              
بكيس وعندما رجعت إىل الفندق فكرت مبشكلة أخرى كيف أخرج من مطار بغداد؟ ويسألوين                 
ويفتشون أغراضي وإذا وجدوا الكيس كيف أثبت هلم أا حفنة تراب لصديق يف لندن، ال أحد سوف                 

كانت وثاين يوم   .  يصدقين، لكن حصل أن وضعتها يف جييب وعربت ا ووصلت لألستاذ داود الزبيدي            
 .هذه القصة



قامتكم الطويلة وجسمكم النحيل وأفكاركم التقدمية       :  األخ أمين السيد سامل يقول      -
وأسلوبكم الساخر وصلعتكم العبقرية، وسكناكم يف عاصمة الضباب، يرشحونكم للقب جورج           

رين برنارد شو العرب، هل تقبل اللقب؟ وهل تأثرت فعالً ذا املفكر؟ ومبن تأثرت بغريه من املفك
 يف الشرق والغرب؟

األسلوب،   متهن هذا أمن حيث التأثري ذكرت يف كلميت أنه هو الذي أثر علي حبيث جعلين                
تأثرت به كثرياً وقرأت معظم مسرحياته وما يكتبه والنكات اليت قيلت عنه، زمالء كثري مبا فيهم                   

 برنارد شو العرب،    األستاذ هشام حافظ أحد ناشري الشرق األوسط أشار يل وقال خالد القشطيين            
وهذا اللقب بعض الناس يستعملونه، بالنسبة للشرق تأثرت باجلاحظ الذي أعتربه أعظم كاتب فكه               

وأمتىن على كل من مل يقرأ اجلاحظ أن يقرأ كتاباته فهي            .  ساخر ظهر يف القرون الوسطى شرقاً وغرباً      
 .الكتاب اإلجنليزرائعة، وتأثرت بتوفيق احلكيم من املعاصرين، وهناك شلة أخرى من 

أشم يف األزمة األخرية بني الواليات املتحدة والعراق        :  األخ أشرف السيد سامل يقول      -
رائحة مسرحية معدة مسبقاً دف ضخ مزيد من الدم إلطالة بقاء النظام الصدامي خاصة بعد                

 وتعاطفاً  وصول نظام معتدل للحكم يف إيران، وقد استفاد صدام من هذه األحداث تأييداً شعبياً             
عربياً وحياداً دولياً وزيادة يف مقدار ما سيتم ضخه من نفط، كما استفادت أمريكا تغطية إعالمية                
على فشلها يف مؤمتر الدوحة ومربراً لوجود عسكري كبري يف اخلليج وقد عاد كل شيء على                 

 .حاله قبل التمثيلية، وشكراً
تأييد الذي يلقاه صدام يف أوساط عربية       من ناحية أريد أن أشري إىل بعض ال       ..  سؤاله طويل   -

وأوساط إسالمية، أنا كنت يف كواالالمبور وفوجئت عندما القيت تصاويره يف األماكن العامة واخلاصة              
ويظهر أن له استحساناً كبرياً يف ماليزيا، وأيضاً مثل ما مسعنا بعض اإلخوان يف فلسطني تظاهروا تأييداً                 

ن يعتقدون  يو جتين كبري على الشعب العراقي، اإلخوان مبا فيهم الفلسطين         هذا أعتربه فيه  ..  له وما يقول  
إن صدام حسني عنده األسلحة اجلرثومية وغريها وغريها ميكن يف يوم من األيام يستعملهما ضد                  

هذه األسلحة ليست مصنوعة إلسرائيل وال ألي       ..  إسرائيل، أنا أعطيت رأي يف جمال آخر وقلت ال         
صنوعة لالستعمال الداخلي، إذا قدر ألي جنرال أن يزحف بفرقته على بغداد            عدوان خارجي، هذه م   

 أنه سيلعب   الفلسطينيني يفتكرون   أمسع من اإلخوان    فينضرب ذه األسلحة، وهلذا حقيقة يسوءين أن      
 مليون يعانون من أوضاع     ٢٢يف الوقت الذي يتركون شعباً بكامله       ..   مصريهم وحيررهم اخل   دوراً يف 
 .لتعاسة، هذا فيه شيء من الظلم وعدم االهتمام مبعاناة الشعب العراقييف منتهى ا



بالنسبة لألزمة األخرية فيها تكهنات كثرية من اليت أجراها أحد اإلخوان يف لندن قال هذه دائماً                
من أساليب صدام، كل ما يصاب بأزمة خيلق أزمة أخرى حياول حيل ا األزمة السابقة وهذه أزمة                   

ات سابقة، وقيل إا جمرد مسرحية أمريكية، يعين فيها آراء خمتلفة لكل إنسان باحلقيقة               أخرى حلل أزم  
رأيي اخلاص أنا ال أؤمن بأا من ترتيب األمريكان وأعتقد أن هذا الرجل بني حني وحني تصري                  ..  رأيه

 .ناً ما ينجحبارقة عنده يف ذهنه أن يفعل شيئاً ويقدم على هذا الشيء أحياناً ينجح يف إقدامه وأحيا
بعد أزمة اخلليج أصبحنا ال نعرف عن احلركة األدبية يف          :  األستاذ عثمان مليباري يقول     -

العراق، فلم نسمع عن أديب عراقي نبغ ومل نقرأ عن ديوان شعر ظهر يف العراق، ويسعدنا أن                  
دباء نسمع ما لديكم عن أخبار وأنباء عن نشاط األدباء الذين يعيشون داخل العراق، وعن األ               

 .العراقيني املغتربني يف املدن األوروبية مع الشكر
هذا أيضاً جزء من هذه احملنة اليت يعيشها الشعب العراقي، وهذا شيء أحب أن أنبه ألطاره، إن                 
هذا البلد املعطاء الذي كان أمل الشعوب العربية يف أن يساهم ويعمل ويعطي اآلن هذا األمل تقريباً                  

 املثقفني والعلماء واخلرباء الذين نشأوا يف العراق كلهم تركوا العراق، اآلن،            تبدد وسبب تبدده هو أن    
ومن بقي يفتش يف طريق للخروج وأكثرهم اآلن موجودين يف لندن وباريس ونيوزيلنده وفنلندا، أنا                
أستلم بني حني وحني رسالة من عراقي مسكني يف قرية نائية من فنلندا هذا الجئ واملنظمة الدولية                   

ع الالجئني ومنهم هذا وزعوه وحطوه على فنلندا وقعد يف هذه القرية ال يشوف عريب فيها،                   توز
فاملثقفني ..  والعزاء الوحيد بني حني وحني يكتب يل رسالة للجريدة وأنا أجاوبه عليها من باب العزاء               

جديد الظروف جيل     حملهم حتت هذه  العراقيني تشردوا والشيء املؤسف أنه مل يظهر ولن يظهر يف            
 والكليات، وكلها تقوم على أساسات حزبية وأساسات         يف املدارس  ألن الدراسة اآلن كلها منحرفة    

غري علمية، التقيت مرة بأحد أساتذة معهد الفنون اجلميلة فسألته كيف الوضع اآلن قال يل ال تسأل                  
 عندهم املوهبة ما تقدر      هذه موهبة إذا ما    - خاصة يف الفنون     -عن الوضع ألنه زمان يف زماننا ملا خنتار         

تعمل شيء، قال اآلن جيونا ناس كلهم مرشحني من احلزب، تقبل فالن وفالن وفالن لفرع الرسم،                  
وال حىت  ..  فالن وفالن وفالن لفرع املوسيقى، يقول وال عندهم أي استعداد موسيقي وال فين وال اخل              

ون شهادة يتعينون معلمني، فقال ما يف أي        إهتمام، كل ما يف األمر جيون رباً من اجلندية وبعدين يأخذ          
 .أمل جليل جديد من الفنانني بالعراق، وهذا شيء منتهي

بعدين أريد أن أشري إىل شيء، كثري من الناس ما منتبهني إليه، باحلقيقة رمبا كان من باب مدح                   
 اإلجنليزية خلبري   الذات أيضاً، تقريباً أنا الشخص الوحيد الذي انتبهت له نتيجة قراءيت لكتاب باللغة             

ألين اعتربته  "  بالشرق األوسط " أنا كتبت عنه نقداً كبرياً       Food For thoughtسم الكتاب   إبالتغذية،  
كتاباً خطرياً، هذا يربط بني التغذية وبني الذكاء، يف الغرب اآلن حياولون أن يرفعوا مستوى ذكاء                  



عون مستوى ذكاؤهم،   فمعينة حىت ير  الطفل والشباب حبسن التغذية وأحياناً يعطوهم فيتامينات          
والكتاب يقول إن ذكاءنا حنن كلنا يتوقف على املرحلة اليت كنا فيها يف بطن أمهاتنا واألشهر األوىل من                  

 سنة ما ينفع، أكل ما يعجبك،       ة مخس عشر  ،والدتنا، الدماغ يتكون يف تلك املرحلة، بعد عشر سنني        
ها األم خالل مرحلة احلمل وخالل األشهر األوىل من          الدماغ تكون، ويتوقف على املواد اليت تأكل       

والدة الطفل كما نعلم اآلن األمهات العراقيات كلهن اآلن يف جماعة، واألطفال بعد يف جماعة أتعس،                 
فمعناها التغذية ألدمغتهم أصبحت مهدودة، معناها حيكون عندنا جيل يف العراق أخشى أن أقول من                

 .املتبلدين عقلياً
كمواطن عراقي عريب مسلم ورجل صحافة وسياسة       :  غياث عبد الباقي يقول   األستاذ    -

 كيف ترى السبيل خلروج العراق احلبيب من الوضع املأساوي الرهيب الذي يتخبط فيه؟
هذا هو السؤال الذي يشغل بال اجلميع، مع األسف، املعارضة العراقية ما قامت بدور يوحي                

مؤسف، وأنا يف لندن وأعرف ما جيري، وضعها مؤسف وال           بالثقة أو جيمع الكلمة، وضعها مشتت و      
نتوقع منها أي دور، الشعب العراقي اآلن يف حالة ايار، وما عنده اهلمة، والتسلط العسكري عليه                  
وفكرة االنتفاضة تقريباً منتفية، والناس اآلخرين يرجون من األمريكان أن حيلوا املشكلة ويضعون حداً              

 .ا تكهنات والعلم هللاهلذا النظام، وهذه كله
عارضت الكثرة الكاثرة من مثقفي العرب التطبيع مع إسرائيل : األخ حممد منصور يقول    -

 ما هو موقف األستاذ القشطيين من هذا األمر؟
وكتبت باستمرار يف هذا املوضوع ألن أسلحتنا مثل ما أنا قلت            .  أنا ضد التطبيع مائة باملائة    

ى قوة إسرائيل، وعندنا سالح سالحني ما زال يف أيدينا نقدر              حمدودة، ومستوانا ليس يف مستو     
نستعملها، ومنها مسألة التطبيع ألن إسرائيل تريد أن تقتحم العامل العريب، تأخذ كل أسواق العامل                  
العريب، والسيطرة على املنطقة، والتطبيع سيكون بدون مثن ألن إسرائيل مل تعد تعطي الفلسطينيني شيئاً،               

 .ا استسالم إلسرائيل بدون مثن ومسألة مؤسفةواحلقيقة هذ
ختتلف أساليب تناول   :  األستاذ أمني عبد السالم الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس يقول           -

القضايا العامة يف حياتنا من خالل الوسائل اإلعالمية املختلفة، لكننا نالحظ أن الكتابات                
بلها بشكل خيتلف متاماً عن بقية الكتابات       الساخرة هي األكثر تأثرياً على مستوى املتلقي ويتق        

 الصحفية األخرى هل تنصح بتحويل كتاباتنا إىل السخرية حىت يفهمنا الناس؟
اإلخوان تكلموا يف هذا املوضوع، السخرية أيضاً مثل املوسيقى والرسم، باحلقيقة هلا موهبة               

ذه هلا نوع خاص من     كتب سخرية، ه  توليست لكل إنسان، كثري من الناس يسألوين كيف تقدر،           



التركيبة العقلية طبعاً يساعد عليها قراءة اآلداب الساخرة مثل ما قلت اجلاحظ وأبو نواس واحلكايات               
العربية والكتب الكالسيكية الفكاهية العربية مث األدب الغريب الفكاهي والساخر، وهذه تساعد على              

ية ما هي احلل األوىل واألخري ملشاكل       صقل امللكة وشحذها، طبعاً هذا شيء ال أوصي به ألن السخر          
 .اتمع الثقافية، هي جزء بسيط من العملية، طبعاً األجزاء األساسية هي العلوم واألدب والتكنولوجيا

كتبت بالعربية يف   :  األستاذ سامي السراج، رجل مسرح عراقي مقيم يف جدة يقول            -
فت إليها، اآلن وأنت منذ أكثر من ثالثني املسرح والسياسة واالقتصاد فأفدت املكتبة العربية وأض

عاماً يف بريطانيا ما الذي أضفته للثقافة العربية من الثقافة اإلجنليزية وما الذي أضفت به الثقافة                 
 اإلجنليزية من الثقافة العربية عدا كتابك األخري الذي نتمىن أن تترمجه بنفسك إىل العربية؟

 الغريب هذا شيء مهم جداً أرجو أن أشري له، األوروبيني            بالنسبة للمسامهة الفكرية يف اتمع    
كناس عندهم أدب وعندهم حضارة ومسرح وكل شيء، هلم احترام للشعوب اليت هلا مثل هذا                  
اإلنتاج، فلم يسمعون بكاتب عراقي أو كاتب سعودي يكتب شيئاً باللغة اإلجنليزية وهو شيء مجيل                

جبون بالكاتب فقط، وإمنا يعجبون باألمة اليت أخرجته، هذا شيء          وممتع ويقرأوه، يتمتعون به فإم ال يع      
مفيد بالنسبة لنا، وحصل هذا، لدى صدور كتايب باإلجنليزية كانت أمسية وتكلمت فيها، وكان                 

جنليز وكانت هناك سيدة على املنصة تكلمت وقالت إن هذا الكتاب يساعدنا على تذوق               إحاضرين  
 خاصة وحنن يف الغرب ننظر إىل اإلسالم واملسلمني بأم ناس وحشيني            الفكر العريب والفكر اإلسالمي،   

... وإرهابيني ولكن اآلن أمامنا كتاب يدل على أن املسلم إنسان حضاري وسلمي وعنده تفكري آخر               
 .وهذا شيء خيدم رسالة اإلسالم واملسلمني والعرب

 مل أساهم به مسامهة كبرية      من ناحية أخرى بالنسبة لنقل التراث اإلجنليزي والعريب هذا شيء          
 .وأعترف بذلك ألين ما توليت أعمال ترمجة يف هذا املوضوع

أبيض (اتصف عمودك   :  األخ خالد أسعد كاتب صحفي يف جريدة االقتصادية يقول           -
يف الشرق األوسط بالسخرية والنقد الالذع فهل المتالكك هلذه األدوات اليت تعد من             )  وأسود

ليت تطوعها وتسخرها حبنكة وبراعة تصب يف مؤاساة القارئ العريب          مداميك العمل الصحفي وا   
يف أزمته املزمنة مع بعض األنظمة اليت أبتلي ا، أم أنك توظف تلك األدوات بأبيضها وأسودها                

 ضحاك املواطن العريب لدرجة القهقهة كي يتنفس وتلمس قليالً من أعمال السياسية؟إدف 
اع القارئ العريب يف حمنته ومهومه وحيق له شوية يتنفس ويقرأ            ، هي فيها إمت   انن صحيح االطرف

شيء ظريف جيلب له البسمة، وبعني الوقت أرجو عرب الفكاهة والسخرية أن أوجه األنظار إىل العيوب                



يف اإلهداء لرواييت اإلجنليزية، أهديتها كما قلت للشعب العراقي مبا           ..  اليت يعاين منها جمتمعنا العريب    
 .سامة على شفتيه، وهذا الكتاب لعله يعطيه مربراً لشيء من االبتساميبعث االبت
ما رأيكم باألدب الساخر الذي كان ميتاز به األديب الراحل           :  األخ معن مرعي يقول     -

 سعيد تقي الدين؟
 .آسف ما قرأت له شيئاً وأعتذر عن هذه الثغرة

بية يف السنوات األخرية    ال شك أن ما أحاط باملنطقة العر      :  األخ عجالن الشهري يقول     -
حبكم اتصالكم  :  يعترب نكبة كربى ال يعلم الكثري مىت ستكون اية هذه النكبة، سؤايل هو               

بالسياسة يف الشرق والغرب ما سبب هذه النكبة من جانب ومن جانب آخر هل تلوح يف األفق                 
 بوادر اية هلا؟

نعيشها هذا  ه النكبة اليت    هذا موضوع طويل كتبت عنه كتباً باحلقيقة، وما هو سبب هذ            
 أنا أحاول أحياناً أحذر اإلخوان من ويل النكبة، يف احلقيقة أشري فأقول إن               موضوع طويل باحلقيقة  

ات خاصة الوحدة العربية وطن واحد وأمة عربية واحدة         يات واألربعين يطموحاتنا كانت كبرية بالثالثين   
 .تنا كانت كبرية جداًمن احمليط إىل اخلليج، وثرواتنا وضاتنا، طموحا

أشري إىل فشل طموحاتنا الكبرية، مثالً أن نتوحد كأمة واحدة من احمليط إىل اخلليج وأن فلسطني                
ستكون دولة عربية وطموحات للحياة الدميقراطية واالشتراكية أيضاً اليت تبشر باختفاء الفقر واجلهل،             

ان عندما يكون شاب يطمح أنه يكون كذا        ولكن بعدين هذه طموحات كثرية ما نقدر حنققها مثل اإلنس         
وكذا، فتراجعنا عنها، ولو شوية نكون واقعيني ونقارن نفسنا ببقية الشعوب األسيوية واإلفريقية يعين               
حنن ليس جزء من أوروبا، حنن جزء من إفريقيا وآسيا، ملا نقارن نفسنا م نشوف نفسنا يف كثري من                    

ني العرب واملهاجرين العرب يف بريطانيا ولكن التفتوا إىل سلوك          املرات يف لندن نشكو من سلوك املواطن      
اآلخرين املوجودين، يطلع العرب أنبياء بالنسبة لآلخرين، فنهضتنا ال بأس ا، اآلن اململكة، مثالً قارن               

هذا كله وض   ..  بني الثالثينات واآلن خذ مدينة جدة مثالً وحتماً سعادة الشيخ يتذكرها ملا كانت             
 .ن طموحاتنا كانت كبرية فأصبحنا نشعر بنكسة ونكبةلكن حن

يف كتاب رسائل السياب يقدم ماجد السامرائي صورة         :  األخ أمحد عايل فقيها يقول      -
رائعة مضيئة عن أدب الرسائل يف العراق واملتبادلة بني السياب وجربا ابراهيم جربا والشواف               

 وبرع يف أدب الرسائل يف بالد الرافدين؟من هم أبرز من كتب : وبعض أدباء لبنان، السؤال هو
 .ال أدري، آسف أيضاً ما عندي جواب



هل كان أستاذك الذي قال لك إن قراءة كتاب باللغة            :  األخ أمحد العناين يقول     -
اإلجنليزية يساوي مائة كتاب باللغة العربية على صدق يف تلك املقولة؟ وما فلسفة ذلك من خالل 

 ك الفترة؟حياتك يف اجنلترا خالل تل
احلقيقة أحياناً أقرأ بعض الكتب العربية أقول إن كتاب باإلجنليزي يسوى ألف واحد بالعريب،               
يعين قبل كم يوم كنت أقرأ رواية لسيدة عراقية وأنا حاولت أن أقرأ الرواية ألين وعدا أن أكتب نقداً                   

 وكان عذاب بالنسبة يل     عنها وهي زميلة وفاضلة وتعبانة على نفسها وبعدين وصلت نصف الرواية           
االستمرار بقراءا وباألخري رميتها وقلت خلها تزعل علي، يعين أحياناً ملا تشوف أدب من هذا النوع                 

 من قمم   ة قم ايعين تتعجب، لكن عندما جتيء إىل أدبنا الكالسيكي مثل ما أشرت إىل اجلاحظ فهذ               
 .الفكر، هذا شيء آخر

ألخرية أصبح أدباء ومثقفو بغداد يبيعون كتبهم       يف اآلونة ا  :  األخ زاهر كساب يقول     -
املوجودة يف مكتبام اخلاصة ألجل لقمة العيش وهذه أزمة من أكرب األزمات الثقافية يف العامل،                

 هل هناك حل ملأساة تترية جديدة؟
أنا أقول لك شيء أهم من هذا، الكتب األدبية تعوض لكن ننتقل إىل ميدان الطب الذي هو                   

ة فأحد األطباء العراقيني العاملني يف بريطانيا أخربين قال إن األطباء العراقيني اآلن يف العراق         ميدان للحيا 
 .عايشني يف عصر الظلمات ألن كتبهم اليت قرأوها كلها ترجع إىل األربعينات واخلمسينات

تة أشهر   بعد س  اً معين اًأحد تالمذة الطب يف بريطانيا وهو شاب عراقي قال بدأنا السنة نقرأ كتاب            
من قراءتنا هلذا الكتاب جاء األستاذ وقال لنا أنسو ذاك الكتاب، كل ما فيه من نظريات فندت،                    

وا اآلن هذا الكتاب اجلديد، ألن التقدم العلمي اآلن أصبح شيء فظيع يف ميدان الطب خاصة،                 ؤفأقر
 يعيشون يف عهد    االكتشافات كل يوم شيء جديد، فزميلي الدكتور العراقي قال األطباء العراقيني            

الظلمات، وهو اقترح لألطباء العراقيني املوجودين يف بريطانيا وهم باملئات اآلن، وأينما تروح يف                 
مستشفى يف طبيب عراقي، قال التربع للعراق بأن نشتري كتب حديثة طبية ونبعثها للعراق حىت                  

لكتاب يبيعون كتبهم هذا شيء     يقرأها األطباء املوجودين هناك ويعرفون ما هو التطور، أما قولك إن ا           
 .سهل، هذا أدب لكن العلم اآلن أصبح ينهار

إذا كان سعادة الكاتب    :   مقيم يف جدة يقول     فلسطيين ،األخ حممد عبد اللطيف حممود      -
القشطيين مستاء من تعبري الشعب الفلسطيين عن تعاطفه مع شقيقه الشعب العراقي فهل سعادته              

ستخدام القوة العسكرية ضد ا اية السعودية والكويت لعدم تأييدمه مستاء كذلك من اململكة العرب    
 العراق؟



هذا سؤال أوالً مغلوط من أساسه، بالنسبة للكويت احلقيقة التصرحيات اليت صدرت كانت غري              
كاملة، وما أريد أن أدخل بالنص األصلي الذي صدر من الكويت، بالنسبة للسعوديني ال أستطيع أن                 

 جتاه العراقيني كالشعب السعودي، وأنا أقول لكم شيء، بني حني وحني، واألخ             أحيي شعب على مهته   
زاهد اليوم كان يكلمين عنه، قال العراقيني زعالنني عليك أنك دائماً تضحك على العراقيني وتشتم                
العراقيني، هذا ضمن أدب الفكاهة، لكنهم اآلن يف وضعية حساسة فأي نكتة عنهم يزعلون منها، بني                 

واحلني أروي أشياء فيها تنكيت على العراق والعراقيني، يا ساديت تأتيين الرسائل واالنتقادات من              احلني  
فأنا أملس عواطفهم جتاه الشعب     !  اإلخوان السعوديني، كيف تقول هذا على شعب العراق يا أخي          

يني مع   مثال بسيط من تعاطف اإلخوان السعود      االعراقي، وهذه اجللسة مثل ما تفضل األخ زاهد، هذ        
الشعب العراقي، ومثقفي الشعب العراقي، هذا شيء غري وارد ائياً، الشيء الذي انتقد به اإلخوان                

ويأيت وحيرر فلسطني كما    .  الفلسطينيني هو أم يتصورون أن صدام راح يكون عنتر العبسي اجلديد           
 .ذايقول من اليهود، وهذا كالم فاضي وهم يضللون نفسهم إذا ميشون وراء الوهم ه

مع تقديرنا الكبري لشخصكم الكرمي، وإعجابنا بأفكاركم        :  األخ أمحد حوارنة يقول     -
. النرية، نريد أن نقول بأن غالبية الفلسطينيني سابقاً واآلن ال يؤيدون صدام حبال من األحوال               

 .نرجو من سيادتكم عدم التعميم
ت مظاهرة بالضفة الغربية    أنا أشرت إىل مظاهرة ظهرت، ما أشرت إىل كل الفلسطينيني، شاهد          

طبعاً الفلسطينيني املطلعني على    .  .شالوا فيها تصاوير صدام وهتفوا حبياة صدام، هذه يف األيام األخرية          
األوضاع، والزمالء الذين معي باجلريدة، والذين ألتقي م يف لندن كلهم قلوم تدمي على ما جيري                 

 .لشعب العراق
مع تقديرنا وترحيبنا باألستاذ فإين أحب أن أسأل        :  ولاألستاذ املريب مصطفى عطار يق      -

سعادتكم وخاصة أنتم مقيمون يف الغرب، أال ترون هناك دوراً ينتظركم يف نصرة القضايا العربية               
 ومواجهة السيطرة الصهيونية على اإلعالم الغريب وخاصة أن الكثري يكتب باللغات األجنبية؟

كن مع األسف السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم        هذا موضوع وارد ويناقش باستمرار، ول     
والنشر يف الغرب كله فظيعة، وأنا طبعاً أعاين منها ونشرت كتاباً باللغة اإلجنليزية ولكن العرب نشروه                

 احلكم غياباً، ترجم إىل العريب، إنه الغرب حكم على فلسطني               Verdict in absentiaمسيته  
مع كالمهم، والغياب إم ال يسمحون للعرب أن يعطوا رأيهم،            والفلسطينيني غياباً دون أن يس     

يسمعون رأي اليهود لكن الرأي العريب مكبوت، ما يطلق، فأنا كتبت كتب ألف ا على الناشرين                  
اإلجنليز من واحد إىل واحد لكن يف كل مكان أجد رئيس حترير أو حمرر يهودي ويقولوا يل هذه دعاية                   



عاية، ولكن هم عندما ينشرون دعاية صهيونية ما يسموا دعاية، يعين هذه             حنن نعتربها، وما ننشر د    
 .مشكلة

جري معك يف   أستاذ خالد متارس السخرية وأذكر أنه يف لقاء أُ        :  األخ أمحد العرفج يقول     -
اليمامة قلت أفضل مقااليت كتبتها يف احلمام، ونلمس احلزن حني نرى ليلى املريضة يف العراق أهو 

  أنتج السخرية أم السخرية اليت أنتجت احلزن؟احلزن الذي
النفس، أن  هو احلزن باحلقيقة الذي ينتج السخرية، وهذه عملية نفسية معروفة يف علم              ..  ال

 بالفكاهة والتنكيت، وهلذا    أحياناً األشخاص احلزن يستويل عليهم إىل درجة كبرية فينفسون عنه          
ألن هذا هو الشيء الوحيد اإلنسان ميكن يعمله        تصادفون نكات والسخرية تكثر حتت ضغط اإلرهاب        

ألجل أن يرفه عن نفسه، وباحلقيقة أن احلزن هو الذي ينتج السخرية وهذا شيء أعرفه من جتربيت                   
 .اخلاصة

الصحافة العربية املهاجرة كان عذر      :  األديب والقاص الدكتور عصام خوقري يقول        -
ستطاعت هذه الصحافة املهاجرة أن تتحدث       هل ا  - حسناً   -اهلجرة االبتعاد عن مقص الرقيب      

 Speaking myمبا يف قلوب اجلماهري العربية يف الداخل، نعم أم ال؟ وملاذا؟ أو كما يقول القائل                

heart؟ 
فهي على األقل استفادت    ..  ثنني بنعم وال  االوإمنا ب ..  يف بعض األسئلة اليت ال جتاوب بنعم أم ال        

صادر ولكن من ناحية الرقابة ما استفادت بشيء، ألن سوقها ليس يف            الصحافة العربية على األقل من امل     
بريطانيا وإمنا يف البالد العربية، باحلقيقية ميكن الرقابة تكون أصعب عليها، ألنه ملا تصدر جملة يف سوريا                 
الكاتب يفكر فقط بالرقيت السوري والسوق السورية، لكن ملا تصدر مطبوعة يف لندن الزم يفكر                 

عشرين دولة عربية وبثالثة وعشرين رقيب أي واحد منهم راح يزعل عليه؟ ومن هذه الناحية                بثالثة و 
 . ما حلت املشكلة

  ))تعقيب سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة(( 
ختتم أمسيتنا هذه أحب أن أرحب بزميلنا       أهذا سؤالنا األخري وقبل أن      :  عبد املقصود خوجة    -

 صبيحي املستشار وامللحق اإلعالمي السابق يف سفارتنا يف لندن،           القدمي سعادة الدكتور األستاذ حممد    
الذي خدم وطنه وإعالمنا خدمة جلى، وها هو اآلن يعود بيننا فأهالً وسهالً ومرحباً به، ويا خري مقدم،                  
 واالثنينية يقتعد فيها مقعداً حمجوزاً له دائماً وأبداً فهذا زميل صبا وزميل وظيفة يوم كنت أنا وإياه يف                  

 .وطبعاً كالم العاقل ينقص النص.. الدولة، قصة مخسني سنة يعين موش أكثر من كدا



يف ختام هذه األمسية أكرر الشكر بامسكم وبامسي لسعادة ضيفنا الكرمي على ما أمتعنا به، وعلى                
ء اهللا  ما تفضل به علينا، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبه الثواب األعم واألمشل وأن نلتقي به إن شا                  

 . مرات قادمة وكثرية، وأترك املايكرفون لزميلي األستاذ كتوعه ليختتم هذه األمسية
 

  ))ختام احلفل(( 
 نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو األستاذ الدكتور الشيخ حممد سعيد               -

عبد املقصود الدعوة عامة    طبعاً كما يقول الشيخ     ..  رمضان البوطي، عضو هيئة التدريس جبامعة دمشق      
 .وليست خمصصة ألحد

واآلن يقوم سعادته بإهداء ضيفه الكرمي لوحة االثنينية هدية تذكارية ذه املناسبة، كما يقوم                
 .الشيخ عبد املقصود بإهداء لوحة مقدمة من الفنان خالد خضر هدية تذكارية

ثنني اال أن نلقاكم إن شاء اهللا       شكراً لسعادة ضيفنا، شكراً لكل من أثرى هذه االثنينية، وإىل          
 .نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. املقبل

* * * 
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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح الشيخ عبد املقصود خوجة حفل التكرمي ذه الكلمة
احلمد   علينا بنعمة العلمِ    هللا الذي أنعم  وفض    ق، والصالةُ ن خلَ لنا على كثري مم على عبدهِ   والسالم  

ه خِريونبيأمجعني وصحبِهشر، وعلى آلِه الب . 
 : األكارماألحبةُ
عليكم ورمحةُ السالمه اهللا وبركات: 
يل أن أُ   يطيب العالّ  بفضيلةِ  ترحيبٍ  بامسكم مجيعاً أمجلَ   رحب    د سعيد  مة الدكتور الشيخ حمم

   املباركة إن شاءَ    به يف هذه األمسيةِ    ف باالحتفاءِ رمضان البوطي، الذي نتشر    اهللا، كما نرح بصاحبيه  ب 
 جتشموا مجيعاً    الشيخ عبد الرزاق دياب حيثُ       وفضيلةِ د سلـيم بعيوين   الشيخ حمم  الكرميني فضيلةِ 

مشاق الس   والبِ  على اخلريِ   الطاهرة لنتواصلَ   الفيحاء إىل هذه الرحابِ    فر من دمشق العلمِ  ويف طريقِ  ر  
على هنا الصاحل سلِفِيد. 

 مةَنا العالّ إن شيخ  الذي نسع يف جمتمعهِ   بارزةً  عالمةً لُ به هذه األمسية ميثِّ     باالحتفاءِ د   فقد آثر ، 
  التعقيد، واقتدى يف ذلك     بالغةِ ه وتعاىل يف ظروفِ    إىل اهللا سبحان    الدعوةِ  طريق  واختار  واجلهاد العملَ
نا احملتفى   شيخِ  إىل مسريةِ  وعندما نظرت ..   اهللا  رمحةُ  رمضان البوطي عليهِ   الَّ م  الشيخِ  العاملِ  الفقيهِ بوالدِه

 به، وجدته ي ترسم   الذي اختطَّ  معامل الطريق   ه له والد ه، وبالر   غم من أن احتكاكي نا  بشيخِ  الشخصي
   معايشِة عن   احملتفى به ال يزيد ِهه عن والدِ   منكم له، إال أن قراءيت لكتابِ       الكثريين أفسح ت  واسعاً  يل الطريق  

 .ة والعامِةه اخلاصاِت حي تفاصيِل أدق أظافره حىت أعرف عنه بعض نعومِة منذُهقَلكي أراِف
نا احملتفَ وشيخ  من العلماءِ   كثريٍ ه شأنُ ى به، شأن   األفاضل، يصع على املرءِ  ب   عنه   احلديثَ  أن يبتسر 
 اخرِةه الز  من حياتِ   على مالمح  ِفساعدن يف التعر  هنا وهناك قد ي      حمطاتٍ  قالئل، ولكن  يف صفحاتٍ 

..  اهللا تعاىل  لها عمالً خالصاً لوجهِ    يف جمم  ه على أن تكون حيات    رِص واحلِ هِد والز  اجلم  والتواضعِ بالعطاِء
  فقد كانت طفولتالشظفِ  تريا، امتداداً حلياةِ   من أعمالِ   )بوطان( يف جزيرة    ه   اليت عاش  منذُ ها األكراد  

 من تلك ..   الصعبة ِك املسال  ذاتِ ، والتضاريسِ  الباردةِ ، واألصقاعِ بِةجِد املُ  البقاعِ  السنني يف تلك   آالِف



 نتتكو..  رهم إخوته الصبيان يف صغ    ومن واقع موتِ  ..   رعي الغنم  ومن ممارسةِ ..  ة القاسية  احلاد الطبيعِة
ها، ها كل حني بإذن رب    لَكُ أُ ي لتؤتِ  ومتابعةٍ  إىل صقلٍ   فقط يف حاجةٍ   كانت..   املالمح  حمددةِ  شخصيةٍ معاملُ

تفي بأقل املتطلبات الالزمة للتحصيل والدرس، وأقصى ما يطمح إليه            )نبوطا( يف بادية    ومل تكن احلياةُ  
     ِهشاب يف تلك الفترة أن ميترفةً حِ ن  ِد يدوية تعليه دخالً متواضعاً، وتتوزع أدوار حياته ما بني طلب          ر 

             الرزق ومراعاة احتياجات األسرة، ويبقى طلب العلم يف آخر القائمة، أمالً يداعب اً ، بعيد  النفوس
 ؟ من سبيلْفهل إىل وصوٍل..  ال ائي يف أفٍق تومضكنجمٍة

 

 رمضان البوطي    مالّ  الشيخ  الزاهد ممن هذه البيئة اليت حاولت رمسها بكلمات قالئل انطلق العالِ         
 هلم مغامرة كبرية يف     لُ كانت هذه الرحلة متثِّ    ..ه الصغرية عرب احلدود التركية إىل أرض الشام        بأسرِت

إا هجرة حنو النور، وحنو     ..  رق واحليوانات املتوحشة وغريها من اهلوام      بقطاع الطُ  ج تع أرض قاحلة 
 طريق الرزق احلالل بعفوية سمأرض الشام بدأ الشيخ الكبري يتلَويف  ..  موئل العلم ومهد احلضارات   

 تقوى  ولكن..  هاجيد احلق سبحانه وتعاىل، مل ميارس التجارة من قبل، وليس له مهنة ي            تامة حترسه رعايةُ  
.. ومنهم ابنه حممد سعيد الذي كان يف بواكري طفولته         ..   نفسه وتفيض على من حوله     اهللا كانت متألُ  

وحفر اجلليلُ  الشيخ      ه مالحم العطاء والصرب على املكارِ      يف صخر الغربة بأظافره أروع  .. ب ومل يتكس
 القوم ووجهاء اتمع، بل     ليِةام وعِ كَّ للوصول إىل احلُ   ماًلَّخذه س  الطريق، أو يت   ببذل علمه على قارعةِ   

تب اليت مل يكن جييد غريها أو يتعامل مع          الكُ  بتجارةِ لَ احلياة من أوسع أبوابه، فعمِ     ل معترك  أن يدخ  رآثَ
 ها األكراد املهاجرون يف   حب الكتب النادرة اليت ي     من املناطق حيملُ    الكثري  جيوب فكانَ..  شيء سواها 

من أجل حياة    ار    ليلَ كافحوي..  ها املتواضع ينفق على أسرته الصغرية     تلك املناطق، ومن دخلِ   
 .رثُ كَ أوكرمية قوامها العيش احلالل، راضياً مبا قسمه اهللا له من رزق قلَّ

 

              ويف تلك األثناء مل يتوقف عن التدريس يف األوقات اليت جيد فيها مسعاً من الوقت لذلك،    ت
 رويداً مسع العلماء بالشيخ الذي يعمل بالتجارة مث جيلس يف حلقات الدرس، وكان ذلك شيئاً                 ورويداً

 عن نصائحهم،   ه رمحه اهللا كان يف غىن      ه عن هذا الطريق، لكن    هم حاولوا إثناءَ  ولعلَّ..  غريباً عليهم 
ومتسيف الكسب من كَ     مببدئهِ ك د  نِف يده ليقاً لريفع من شأن جمتمعه     وجاهد جهاداً موفَّ  ..   على عياله  ق
ويطريقَحارب العادات الضارة والفنت املاحقة اليت كانت تعترض ه .. 
 

    مشدين"ى احلارة اجلديدة، تقع يف أعلى ساحة        وأنشأ مسجداً يف منطقة تسم  " وكانت تعوكراً  د 
تاِةلع رمنيوقاعِ  ا   تمع، وتعرا طفى عليه الصالةُ   باملص ه أبو هلبٍ   لبعض ما كان يفعلُ    ض  ه  السالم، لكن



   كافح ونافح حىت انبثق سنني، ومتَّ   املسجد بعد بضعِ    نور  ت توسعت األعدادِ  الستيعابِ  مراتٍ ةَه عد  
 .عِر، الو، النقيني وطلبة العلم الذين بدءوا يتوافدون على ذلك الشيخ الزاهد، التقي من املصلّالكبريِة

 

ل  من العلم وحيص   لَ إىل األزهر الشريف لينه    نا الكرمي، وارحتلَ  شأ ضيفُ  الصاحلة ن  يف هذه البيئةِ  
 الوقت، وقد كان له ما أراد، ولكنه عندما عاد إىل             يف ذلك   الشبابِ م كلِّ لُح..  على شهادة العاملية  

     موطنه فخوراً بشهادته فوجئ بوالده يرفض انضمام          ى ه إىل سلك التدريس يف الوقت الذي كان يتمن
..  على تلك الدرجة العلمية اليت تؤهله لكسب مادي كبري مبقاييس ذلك الزمان             لَإنسان أن حيص  كل  
العلم ليس جماالً للتكسب، وإمنا العلم جهاد         املريب القدير كان يهدف إىل تعليم ابنه الناشئ أنَّ          ولكن 

جر، متأكداً من أن العلم     ض ويف غري     والده عن قناعةٍ    لرغبةِ  الشاب فانصاع..  ودعوة لوجه اهللا تعاىل   
 الذي حازه   ووسيلةٌ  إمنا هو سالح  إىل اهللا وليس جمرد أسلوب من أساليب كسب العيش          ِب للتقر  ..

 م ذلك الدرس األخري مسح له مبمارسة التدريس، ومن ثَ          ابنه قد استوعب    إىل أنَّ   الشيخ وعندما اطمأنَّ 
  اإلذاعيةِ  والدولية، واملسامهاتِ  ِةتماعات اإلقليمي املشاركة يف كثري من احملافل والندوات واالج        

  مجاحِ  الدين، وكبحِ  والتلفازية والصحفية، وغريها من النشاطات اليت ال غىن عنها للذود عن حياضِ            
 .املتهورين

 

وبعد أي  مل تتح يل الظروف أن     ..   جليلٍ  فهذه مالمح يسرية من مشواري مع عاملٍ        ..ةها األحب
 عرب صفحات كتابه عن      الركض عليه عن كثب، واجللوس إليه واألخذ منه، ولكن        أتشرف بالتعرف   

  عليها، فألسنةُ   الثناءُ نين حبمد اهللا من تلمس بعض جوانب شخصيته اليت ذاع صيتها وعم            والده مكَّ 
 وحيفظه سنداً   هسائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به وبعلمِ       ..  ، وال نزكي على اهللا أحداً      احلق  أقالم اخللِق

 مشعل العلم مضيئاً بأيدي أبناء هذا        ه الطيبة املباركة، وأن يستمر    ِتريإلخوانه، وأن جيعل اخلري يف ذُ      
البيت الذي مل يِخدأهلُر هاهللا هي العليا كلمِةسعاً يف جعِل و . 

 

 اليت تسبق قنديل    ين يف هذه األيام والليايل الطيبة وامتداداا الطاهرة،         سعدي..  أيها األحبة 
أن    وجلَّ عز  راجياً املوىل الشهور، أن أزجي إليكم أمجل التهاين بقرب حلول شهر رمضان املبارك،             

يعيدهواخلِريمِن عليكم وعلى مجيع املسلمني بالي ميم الع.. 
 

    غٍلوألننا مجيعاً سنكون يف ش   يف ذلك الشهر املبارك، فإن االثنينيةَ       مبا هو أهم  تِج حت  سوفمؤقتاً  ب 
 مبشيئة   املباركِ طِر الفِ  عيدِ ِةطلَنا األفاضل وعلمائنا األكارم بعد ع     اِدو ر نا يف تكرميِ   مشوار على أن نواصلَ  

 . وأنتم خبري عاٍموكلُّ.. اهللا
عليكم ورمحةُوالسالم ه اهللا وبركات . 



  ))بذة من السرية الذاتية للمحتفى به�(( 
تربية علمية  مة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي،         ضيلة شيخنا العالّ  كانت النشأة األوىل لف      •

 معهد التوجيه اإلسالمي الذي     ووجدانية تلقاها من والده املرحوم الشيخ مال رمضان البوطي، ومن          
 .كان يرعاه ويديره املرحوم الشيخ حسن حبنكة امليداين

ريعة، وخترج منها مث حصل على دبلوم       م إىل األزهر فالتحق بكلية الش     ١٩٥٣توجه بعدها يف عام       •
 .التربية من كلية اللغة العربية يف جامعة األزهر

•  عم، وأوفد إىل جامعة األزهر للحصول على       ١٩٦٠ن معيداً يف كلية الشريعة جبامعة دمشق عام          ي
 م عاد إىل جامعة دمشق حامالً املؤهل اجلامعي متخصصاً بفلسفة         ١٩٦٥شهادة الدكتوراه، ويف عام     
 .الشريعة اإلسالمية وأصوهلا

 .م عميداً لكلية الشريعة لعدة سنوات١٩٧٦عني يف عام  •
يشغل اآلن وظيفة رئيس قسم العقائد واألديان جبامعة دمشق، كما أنه عضو يف امع امللكي لبحوث                  •

 .احلضارة اإلسالمية يف األردن
 وعقائدها، والدفاع عن حقائق اإلسالم،       مؤلفاً يف الشريعة اإلسالمية وأصوهلا     ٥٠  -  ٤٠له ما بني      •

 .ويف اآلداب واالجتماع
 . اشترك يف مؤمترات كثرية شىت دولية وإسالمية وإقليمية •
 

 مة صاحب املعايل الدكتور حممد عبده ميا�ي كل(( 
  ))املفكر والكاتب اإلسالمي املعروف

عث إلينا خري األنام عليه أفضل      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا باإلسالم، وب           -
 .الصالة والسالم وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين

حنمد اهللا على هذه الليلة الطيبة املباركة، واليت تأيت مسك اخلتام لإلثنينية يف هذا املوسم وأي                  
لة ختام أفضل من هذا اخلتام لرجل من أهل العلم واخلري والفكر واألدب، وينطبق علينا يف هذه اللي                  

فهذا أخي األستاذ عبد املقصود خوجة وفقه اهللا لعقد هذه االجتماعات تأسياً              )ذرية بعضها من بعض   (
بوالده األديب الراحل تغمده اهللا برمحته، وهذا رجل فضل وعلم نستقبله الليلة، شيخنا الدكتور حممد                

، الذي فرح به رسول اهللا      ثنني، اليوم   االومىت؟ يف هذا اليوم املبارك، يف يوم         سعيد رمضان البوطي،    
، شعبان شهري، فيه     هذا يوم ولدت فيه، ويف هذا الشهر، شعبان، الذي مساه رسول اهللا                وقال



 ويف  وسلِّموا تسِليماً  أيها الَِّذين َآمنوا صلُّوا علَيِه       آِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي ي    إنَّ اَهللا ومالَ  أنزلت اآلية   
 . فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاهاشهر حتولت القبلة، أكرمه اهللا، هذا ال

فاحلمد هللا على هذا االجتماع الطيب املبارك، مع رجل من رجال العلم، أنا من الرجال الذين                 
علموا [، مث كتايب    ]علموا أوالدكم حمبة رسول اهللا    [تتبعوا سريته ألنين عندما بدأت أكتب أول كتيب         

 وجدت يف فقه السرية الذي أكرمه اهللا بتأليفه خري قائد وخري معني،             ]حب آل بيت رسول اهللا    أوالدكم  
فجزاه اهللا خري اجلزاء، لكن ما استرعى انتباهي يف مسرية شيخنا اجلليل الدكتور حممد سعيد رمضان                 

حلوار البوطي أنه رجل ثبت على احلق، ففي خضم الصراع الذي قد يكون البعض منكم تابعه، أيام ا                 
نفس الوقت   اجلاد والصراع الشجاع مع املالحدة ومع الشيوعيني، كان جريئاً وصرحياً وحكيماً يف            

ولكنه مل جيامل أبداً، ويف ذلك الوقت كان من يصارع هؤالء يعترب كمن يضع رقبته يف يد السياف،                    
يا، ثبت الدكتور حممد    لكنه ثبت، وعندما فر من فر وهم يف مجلتهم من املعذورين، أيام الباليا والرزا              

سعيد رمضان البوطي، وأدى األمانة وعاجل حبكمة وموعظة حسنة قضايا أساسية وجوهرية فجزاه اهللا               
 .خري اجلزاء

إننا أيها اإلخوة عندما نكرم الليلة هذا األستاذ الدكتور اإلنسان فإننا نلتفت إىل توجيهات                 
ِإمنَّاَ   :قديرهم وخصهم رم سبحانه وتعاىل بقوله      الذي أمرنا بإكرام مثل هؤالء العلماء وت         املصطفى

 يعلمنا أن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم،        وهذا رسول اهللا      يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه العلَماءُ    
منا فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم، قضايا جوهرية يطرحها املصطفى ليعلّ               ويقول  

 هؤالء الناس، هذا الرجل الذي فرحنا مبقدمه، ألنه تاريخ مشرق وعمل صاحل،               الواجب حنو أمثال  
وصلنا ما وصلنا من كتبه وحرصنا على البعض ونسأل اهللا أن يكون يف جميئه هذا ما يسر لنا أن حنصل                    
على البقية الباقية منها لكنين أقول كلمة حق، إن هذا الرجل الذي تتلمذ على والده وعلى أصدقاء                   

 وعلى زمالء والده أمثال املرحوم الشيخ حسن حبنكة امليداين، ومن يعرف تاريخ هذا الرجل                 والده
يعرف ماذا يعين هذا التاريخ املشرق الذي نستقبل اليوم رجالً من رجاالته، إن الشيخ حممد سعيد                  

و رمضان البوطي حرص يف شجاعة على أن يبدي رأيه دون جماملة حىت لبعض من يعتز م كأصدقاء أ                  
كإخوة أو كزمالء، كان صرحياً واضحاً يبدي رأيه يف غري تردد وهذه صفة من صفات الذين يدافعون                  
يف احلق وكما علمه والده، يف السرية ذكرت، أنه قال له اسأل اهللا يا بين أن حيسن نيتك، وأن يوفقك                     

ملك يف كنس الشوارع    لو كنت أعلم أن يف ع     :  إىل القصد إىل اهللا، وواهللا لو كنت أعلم، أبوه يقول له          
رجال إن شاء اهللا ممن صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه.  إليهما حيقق هذا ملا ترددت حلظة يف أن أدفعك. 



بلقاء رجل من   احلمد هللا على هذه الليلة الطيبة املباركة، نستقطب ونستقدم ونتشرف فيها              
 يبارك يف عمره ويف علمه وأن       رجال األمة، من أعالمها، من مفكريها، من علمائها، ونسأل اهللا أن          

ينفعنا مبثل آدابه وأعماله وأن يوفق من مل يطلع على هذه األعمال أن يبادر لالطالع عليها، تتنفس فيها                  
عبري السرية النبوية، ففي فقه السرية تشعر، أنك مع رجل حيب هذه السرية ويتفنن يف عرضها بأمانة                  

م أن أتكلم إال دقيقة أو حنوها ولكين اليوم أمام حبر           وصدق وتوثيق صحيح، إنين ما تعودت كما عرفت       
زاخر متالطم األمواج، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك فيه ويف علمه وأن جيمعنا به دائماً على اخلري                   

 .إنه على كل شيء قدير
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة لفضيلة املفكر اإلسالمي املعروف(( 
  ))علي الصابو�ي الشيخ حممد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمده تعاىل ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا وحبيبنا حممد                  -
 :وبعد.. وعلى آله وصحبه أمجعني

 

          ث عن فضيلة األخ احملتفى به الدكتور حممد        أرى من واجب الوفاء علي يف هذه الليلة أن أحتد
ر عن احلضور ألنه جاءتين زائرة ثقيلة الظل هي اليت          سعيد رمضان البوطي وإن كنت قبل أيام سأعتذ       
 :زارت املتنيب وبقيت معه أياماً وأنشد فيه أشعاراً

ـــظالم ــزور إال يف الـ ــيس تــ فلـ
. 

ــياء  ــا حـ ــأن ـ ــريت ك وزائـ
. 

فعافـــتها وباتـــت يف عظامـــي  
. 

ــايا  ــارف واحلش ــا املط ــت هل فرش
. 

مـــراقـبة املشــــوق املـســـتهام
. 

ــوق    ــري ش ــن غ ــتها م ــب وقـ أراق
. 

ــام ــرب العظـ ــاك يف الكـ إذا ألقـ
. 

ــدها وال   ــدق وع ــر ويص ــدق ش ص
. 

 

أصابتين قريب منها هي أنف العنس اليت تسموا األنفلونزا، وطحنتين طحناً، ولكن جاءين اخلرب              
به هذا األسبوع فضيلة الدكتور،     من أخينا احملتفي األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجة بأن احملتفى             

 . الرجلنيو علىفقلت سأذهب ولو حبواً على األقدام أ
 

األخ الكرمي الذي حنتفي به اليوم رجل من نوابغ الرجال وعلم من األعالم البارزين الذين تتطلع                
              فتقد البدر، إنه   إليهم األمة كلما أحاط وخيم عليها الظالم، تترقب انبثاق النور، ويف الليلة الظلماء ي



الها جبهده وجهاده، وجتشمه املصاعب     رجل علم وفقه وفلسفة وأدب نال أرفع املراتب العلمية وأع          
واملتاعب دون كلل وال ملل، حتدوه عزمية صادقة تتمثل بني عينيه حكمة القائلة وما أبدعها من حكمة                 

مل يكن فضيلته ليحصل درر العلم ونفائسه لو أن         "  ومن يتهيب صعود اجلبال يعش أبد الدهر بني احلفر        "
ملعاهد واجلامعات اليت تسمى بالشهادات فيكون اإلنسان معه        كتفت ذه الوريقات اليت متنحها ا     انفسه  

الشهادة الورقة، والعلم عند اهللا، ولكنه رجل مكافح ومناضل، أخذ علومه من املنابع الصافية تلقاها                
على أيدي شيوخ أجالء، ل من حبر علومهم ما يشفي غليله، كان الواحد منهم موسوعة يف شىت                   

كنا من هذه الطبقة رجاالً نفتقدهم اليوم، إنه رجل عصامي بكل معىن              العلوم واملعارف، وقد أدر   
الكلمة، نفاخر به ونفخر، رجل علم وخلق وأدب، إذا حتدث يف العلوم الشرعية واحلكم، خلته حجة                 
اإلسالم الغزايل، وإذا تكلم يف األدب حسبته املنفلوطي أو الرافعي، وإذا استمعت إليه يف الفلسفة خيل                

رسطو أو أفالطون، وباختصار وإجياز بيان أنه عامل فنان، إذا كتب أبدع، وإذا حتدث أقنع،                إليك أنه أ  
وإذا ضرب أوجع، ال أقصد أنه مالكم مثل حممد علي كالي، وإمنا يضرب باحلجة رأس الباطل                   

 .)بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق(فيشدخه، 
 

منهج (م بعض كلمات عن أدبه يف هذا الكتاب          وأكتفي ذا القدر، كنت أحب أن أمسعك       
لكم الفارق بني احلضارة    و لكن لضيق الوقت أقتصر ذا وأذكر           )احلاضرة اإلنسانية يف القرآن   

 اإلسالمية يف هذه األبيات اليت قاهلا صديق له وأخ معه كان يف               احلضارة  وبني  األوروبية الغربية، 
 :قصيدة جاء يف ضمنها هذه األبيات الروائعالدراسة الشيخ حممد محوي رمحه اهللا، قال 

ــاين ــيء ث ــم ش ــيء واحلك ــدين ش ال
. 

ــوا    ــميم فقال ــدين يف الص ــوا الـ قال
. 

هــتف الكــل عــاش حكــم الغـــواين
. 

لــو يكــون التشــريع حـــكم غــواين 
. 

ــان   ــى األجف ــوه عـل ـــوا حنـ ملش
. 

و رأوا ديـنــنا يـــليب هـــواهم  أ 
. 

ــوان ــل ه ــى لك ــلتها الفوض أوص
. 

ــا      ــوامل مل ــرج الع ــرى أخ ــن ت م
. 

نـــري الـــوجه مســـعد اإلنســـان
. 

ــنوك عصــراً   ــه عصــر العشــرين ظ إي
. 

ــت اإل  ــذ جعل ــيوان م ــان كاحل نس
. 

لســت نــوراً، بــل أنــت نــار وظلــم 
. 

 

هذا الفارق بني حضارة اإلسالم اليت ذكرها هنا وكأنه أديب من الطراز األول، جزاه اهللا خرياً،                
سعاه وجزاكم اهللا خرياً على     حقيقة يف كتابته يبدع، ويف حجته يقنع، فجزاه اهللا كل خري وشكر م              

تكرميه ونسأل اهللا أن جيعل يف هذه األمة من أمثال هذا العامل الفاضل من نرفع رؤوسنا م إنه مسيع                     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. جميب الدعاء، واحلمد هللا رب العاملني



  ))تعليق(( 
تحدثني التفضل باختصار كلمام ألن     األساتذة األكارم، أرجو من امل    :  عبد املقصود خوجة    -

لدينا العديد من الراغبني يف التحدث عن شيخنا ولنتيح الفرصة ألكرب عدد منهم أرجو أن يتقيد كل                  
منهم مبا ال يزيد عن مخس دقائق، وأرجو أن نتكلم يف جوهر املوضوع، شاكراً ومقدراً هلم مجيعاً                    

 . وشكراً.. تفضلهم باملشاركة

 الشيخ عبد ا بن بيه وزير العدل والتعليم السابق يف كلمه فضيلة (( 
  ))موريتا�يا، وأستاذ الشريعة اإلسالمية يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه،                  -
 .ئة من ليايل الشيخ عبد املقصود خوجةإخواين يف احلقيقة أردت أن أديل بدلوي يف هذه الليلة املضي

كان آخر لقاء يل بسماحة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطى يف بالط امللك احلسن الثاين يف                 
رمضان املاضي، والليلة نلتقيه يف حدائق قصر أخينا الفاضل الشيخ عبد املقصود خوجة، نشكر للشيخ               

حقاً إنه يشبه هذا البلد، وقد قال املثل العريب ما           عبد املقصود هذا العمل العظيم الفريد من نوعه، و         
أشبه حجل التالل بألوان صخرها، فهو يشبه حقاً هذا البلد، البلد األمني الذي هو بلد نسيج وحده                  
بتراكماته التارخيية، وإنسانه وجغرافيته وما فيه من األماكن املقدسة، يف هذه الليلة املباركة حنتفي بعلم                

من حتصيل  بعامل من العلماء وفاضل من الفضالء، إن سجله احلافل جعل ذكر فضائله             من أعالم العلم و   
حمصول احلاصل، فهو قد ورث العلم عن والده والزهد والورع، وكما أخربين بعض اإلخوان إن والده                  

 :رمحه اهللا تعاىل كان غزير الدمعة، شجي النشيج، فال غرو إذاً
ــنخل  ــتها الـ ــرس إال يف منابـ وتغـ

. 

ــيجه     ــي إال وش ــبت اخلط ــل ين فه
. 

 

إذاً هذا الفرع من ذلك األصل، الذي لفت انتباهنا وشد اهتمامنا هو أسلوب الدعوة الذي                 
انتهجه احملتفى به هو أسلوب يرمي إىل التبشري وإىل الدعوة باحلسىن وهذا أسلوب ال شك أصيل،                  

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي        أدع إىل سبيل    (فديننا يدعو إىل الدعوة باحلسىن       
 جعل إطالة الصالة من       والنيب..  يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا     :   يقول    والنيب )أحسن

 فما  - ملا أطال الصالة يف القوم       -التنفري كما يف احلديث املتفق عليه، وقال ملعاذ أفتان أنت يا معاذ              
 كان ال جيابه أحداً، بل يقول ما بال أقوام، فال يعني الناس،              والنيب   ظنك مبن يرتكب أفظع اجلرائم،    



فهذا األسلوب الوسطي أعتقد أنه أسلوب مهم وناجح وعلينا أن نركز عليه يف حياتنا، أعتقد أن املنهج                 
 .الوسطي هو وحده الذي سيبقى يف بالد العامل اإلسالمي

اآلخر الذي يريد أن خيلع ثياب التاريخ، ويريد        إن التطرف والغلو يف الدين والتطرف يف اجلانب         
أن جيعل التاريخ بني قوسني، ويريد لألمة أن تنسلخ من تارخيها ومن دينها وحضارا كل أولئك، وكل                 
ذلك النوع من التطرف ستتجاوزه األمة، جيب أن نركز على هذه الدعوة وأن جنعلها جمال هذه الليلة                  

غمط أحداً حقه، ال نتجىن على غري اجلناة، بل نقول ما بال أقوام،             وأن نتحدث حول هذه الدعوة، ال ن      
وحناول أن نتحدث عن األمة من منطلق املنهج الوسطي الذي هو املنهج اإلجيايب والذي كان دعوة                  

لوال إشكالية الدقائق اخلمس لذكرت ما كان عمر رضي اهللا عنه يفعله عندما أرسل إىل ذلك                ..  السلف
 )ق(مناً للخمر يف بالدكم الشام، أرسل إليه رسالة هي عبارة عن أوىل سورة               الشخص الذي كان مد   

فتاب هذا الرجل، هذا أسلوب احلكيم، أبو حنيفة رضي اهللا عنه وأنتم تعلمون قصته مع ذلك املدمن                  
حني ذهب إىل الشرطة    ..  أيضاً الذي كان يغين، أضاعوين وأي فىت أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر            

أترانا أضعناك يا فىت؟ هذا األسلوب احملبب إىل النفوس جيب          :  مري ليطلق سراحه ويقول   وذهب إىل األ  
أن نركز عليه وأن حناول أن نضم اجلميع إىل ركبه وإىل هذه الرفقة املباركة اليت تدعو إىل اهللا باحلكمة                    

وز، نرجو أن نكون مع     ، ذلك ال جي   واملوعظة احلسنة، ال نربئ أحداً ال حناول أبداً أن نبغي العيب للرباءِ           
 .هذا األسلوب احلكيم يف هذه الليلة، وأقتصر على هذا الكالم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

شكراً لشيخنا عبد اهللا بن بيه لتقيده بالوقت وأرجو أن يتبع األساتذة             :  عبد املقصود خوجة    -
 . اآلخرون ما اتبعه شيخنا الفاضل

 

  عبد ا القرقوري كلمة سعادة األستاذ أمني(( 
  ))مدير عام مؤسسة البالد الصحفية والكاتب املعروف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم                 -
 . وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته ومن آمن برسالته وأهتدى ديهيصل

إلنتماء للماضي العريق اخلالد ماضي اإلسالم وحضارته وتارخيه يف         أيها اإلخوة يف العقيدة، يف ا     
مواجهة التحديات احلاضرة اليت حتاول التشكيك يف اإلسالم وعقيدته والفصل بني الدين والشريعة،              
وبني احلياة والدين، واملتطلعني للمستقبل القادم هلذه العقيدة الصامدة، السالم عليكم ورمحة اهللا                

 :وبركاته



شك فإننا نكرم اليوم عاملاً جليالً خليقاً بالتكرمي جديراً باإلكبار قميناً بالثقة يف خلقه ويف                دون  
علمه، وحني نتحدث عن العلماء إمنا نتحدث عن اإلسالم كله، حني نتحدث عن أي عامل من علماء                  

ه، عن  اإلسالم العاملني فنحن نتحدث عن اإلسالم وعقيدته وشريعته وأحكامه، عن حضارته وتارخي             
جهاده وعن قدرته على مواجهة التحديات، ذلك ألن العامل املسلم العامل هو الذي يصنع احلضارة،                
وهو الذي يصنع ثبات األمة وهو الذي جيند قدراا وطاقاا ملواجهة العدوان، وقد جتلى هذا يف بعض                  

ن تيمية، ولن ينسى أحد     املواقف احلامسة يف تارخينا اإلسالمي لن ينسى أحد مواقف شيخ اإلسالم اب            
مواقف العز بن عبد السالم، ولن ينسى أحد أيضاً مواقف شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، ولن                  
ينسى أحد مواقف العلماء يف كل بلد من بلدان اإلسالم إم هم الذين محوا هذه األمة وهم الذين                    

 الفكر اليت شنها الغرب واليت شنها       حفظوا هلا تراثها وشخصيتها ومعنويتها وهم الذين قاوموا غزوات        
ولن   (،)وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا         (أعداء اإلسالم يف كل مكان،      

 إن الذي صنع هذا اد وأزكى روح املقاومة          )ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم        
، واختذوه قدوة ومثالً    ين اقتدوا بسنة رسول اهللا      والثبات يف نفوس األمة إمنا هم العلماء، إمنا هم الذ         

أعلى، ولذلك كان العامل يف كل عصر ويف كل مكان هو امللجأ الذي يلجأ إليه الباحث عن احلقيقة                    
ويلجأ إليه احلائر بل ويلجأ إليه املظلوم، إن احلديث عن العلم والعلماء وأثرهم يف تاريخ اإلسالم                   

وحنن مجيعاً نعرف   .  عن هذا العامل اجلليل أيضاً حديث طويل ومجيل       وحضارته حديث طويل، واحلديث     
جوانب مضيئة من تارخيه احلافل واجلميل، وهذه الليلة أريد أن أرصد ظاهرة جتلت يف هذه االثنينية،                 
وجتلت يف كل مكان أتيح فيه للمسلم أن يعرب عن رأيه وأن يظهر مشاعره إنين أحضر هذه االثنينية                    

ي اآلخرون أننا ما شهدنا قط احتفاء واحتفاالً بأحد من املكرمني كما نراه ونشهده               وأشهد ويشهد مع  
يف تكرمي العلماء، وما زلت أذكر األمسية اليت كرم فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ مال                 

اً لعقيدته  خاطر، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فقد كان اجلمع كثيفاً ورائعاً يؤكد أن املسلم ال يزال وفي                
حني يبحث عن العلم، وحني يبحث عن العلماء، وهذه الظاهرة أثبتت أن املسلم ويفٌّ لعقيدته وشريعته                
حىت يف الدول اليت أمضت أكثر من عقد أو جمموعة عقود وهي تنشر أفكاراً هدامة كاالشتراكية                   

 يف هذه النقابات أو غريها      وغريها، حينما أتيحت الفرصة للمسلم أن يعرب عن رأيه يف جمال االنتخابات           
اكتسح اإلسالميون يف عمق الدول اإلشتراكية االنتخابات وفازوا باألغلبية يف كل مكان، هذا الوفاء               
هو الذي جيعلنا نثق يف أن مستقبل اإلسالم سيكون بعون اهللا مشرقاً، نسأل اهللا تعاىل أن حيقق آمالنا                    

 .جهنيمجيعاً وأن يبقي لنا العلماء دائماً قادة ومو
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



وختام هذا كلمة طيبة لألستاذ الدكتور عبد اللطيف توفيق الصباغ، أستاذ الدراسات               -
 :اإلسالمية بكلية اآلداب جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

  ))بسم ا الرمحن الرحيم(( 
ه  واآلخرة، والصالة والسالم على نبي     احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وله احلمد يف األوىل         

  وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد، ورسوله حممد 
فإن هذه األمسية السعيدة أمسية طيبة مباركة إن شاء اهللا، ألا أمسية تكرمي للعلم وأهله،                  

رم واملكرم، وأكرم باحملتفي    وأمسية تقدير وعرفان ملن يستحق التقدير والتكرمي والعرفان، فأكرم باملك          
قل بفضل اهللا وبرمحته، فبذلك فليفرحوا،      "واحملتفى به، فال يعرف الفضل ألهل الفضل إال ذوو الفضل،           

 ضتها   األمة ورواد فكرها ودعاةِ     من تكرمي علماءِ   وأي تكرمي أوىل وأجدر   .  "هو خري مما جيمعون   
 ا، وحواخلري والفالح يف الدنيا    .  معارج التقدم والفضيلة   ركبها وقافلتها السائرة حنو       داِةوصحو

 واآلخرة؟
لقد عز علي أن تكون هذه األمسية احتفاالً بتكرمي أخينا األستاذ الدكتور             :  أيها اإلخوة الكرام  

      يف تكرميه واالحتفاء به وبيان فضله وأثره احلميد يف هذه األمة،            حممد سعيد رمضان البوطى مث ال أشارك 
 نذ مخسة وثالثني عاماً أخاً كرمياً وزميالً صادقاً مستقيماً، وكاتباً بارعاً، وأديباً حملقاً،               ه م فلقد عرفت

وداعية موفقاً، ومعلماً ناجحاً خملصاً، وصديقاً وفياً، وخليالً طيب العشرة، خفيف الظل، مهذب                
 تكون املشاركة   الكالم، شفاف النفس، رقيق احلاشية، مزدحم املعلومات، فياض املشاعر والروح، أفال          

يف تكرمي هذا األستاذ اجلليل واجباً من واجبات الوفاء بل تكرمياً لنفسي عندما أحشرها وأنسبها إىل                 
 !زمرة العلماء واألدباء؟ وأنى يل ذلك

حقاً إن تكرمي أخينا العزيز فضيلة األستاذ الدكتور سعيد هو تكرمي للعلم والعلماء كلهم،                  -
 اهللا على بصرية وحكمة واستنارة، وتكرمي لألدب واألدباء، وتكرمي لاللتزام           وتكرمي للدعوة والدعاة إىل   

بقضايا األمة ومشكالا الفكرية واالجتماعية واحلضارية، وتكرمي للعقل واحلكمة واالتزان واالعتدال،           
 .وتكرمي للجهد واإلنتاج يف جمال الفكر والدين والتربية واالجتماع واحلضارة

املكرم بالعلم والفقه واألصول، ونصفه بأنه العامل الفقيه األصويل باعتبار            فهل نذكر أخانا     -
ختصصه العلمي واألكادميي، وهو صاحب الكتاب املرجع عن املصلحة وضوابطها يف الشريعة                
اإلسالمية، وهو صاحب كتاب مباحث الكتاب والسنة يف أصول الفقه، وصاحب كتاب مسألة حتديد               

ي، وهو كتاب رائد يف موضوعه، وهو الذي خاض يف كثري من مسائل الفقه               النسل يف الفقه اإلسالم   
واألصول وكثري من مشكالت احلياة االقتصادية واالجتماعية املعاصرة بعقلية فقهية مرنة ومتبصرة              



بعيدة عن ال مذهبية سطحية منحلة أو متحللة، ولكنها يف الوقت نفسه بعيدة من العصبية املذهبية                   
 وتعطيل طاقة التجديد واالجتهاد مع متكن تام ومعرفة عميقة ودقيقة بأدلة األحكام              واجلمود الفقهي 

ونصوص الشريعة ومقاصدها، األمر الذي جعل منه مرجعاً موثوقاً يف كثري من مسائل الفقه املعاصر،                
سواء على املستوى الفردي أو على املستوى املؤسسايت يف املؤمترات واامع والندوات الفقهية                

 !لعلمية؟ا
أم أننا نصفه بالكاتب األديب، الذي متيز بأسلوبه الرائق وعبارته اجلميلة ومفرداته املتناغمة                -

وصوره احلية وبراعته يف االستهالل، سواء يف إنتاجه العلمي والفقهي واألصويل أو يف إنتاجه التربوي                
 أن األستاذ الدكتور سعيد صاحب      واحلضاري، أو يف إنتاجه األديب اخلالص؟ لعل كثرياً فعالً يعرفون          

ذائقة شعرية ونثرية أدبية رائعة، وأنه منغمس يف فنون األدب ومظاهره إىل درجة كبرية، وهذا سر مجال                 
وسهولة الكتابة عنده، وحديثه له من ذلك نصيب كبري، أمل نقرأ منذ أكثر من ثالثني سنة كتابه األويل                   

راقية ورائعة لقصة احلب العذري الفريد الذي كان بني          وهي صياغة عربية أدبية     "  مم وزين "الفذّ  
عاشقني كرديني رقيقني، أين منهما روميو وجوليت، فسالت منا الدموع على الوجنات وغلبتنا شهقة               

 .اللوعة وحنن نقرأ عبارات وكلمات كتبت مباء العني ودم القلب وذوب العاطفة
دحك مبا ليس فيك، فقد خيشى عند ذلك أن         أخي الكرمي، لن أبالغ يف املدح والثناء، ولن أم          -

يكون كالمي نوعاً من ااملة أو االستهواء واالنفعال، وقد خيشى كذلك أن أذمك مبا ليس فيك،                  
وأعيذ نفسي أن أكون من هؤالء أو أولئك، بل أنت يا أخي غين عن املبالغة واإلطراء الكاذب، وإنين                   

وجل، أنين ال أقصم بذلك ظهرك، وأن فيك حبمد اهللا من           متيقن، ملعرفيت بك وبتواضعك وتذلك هللا عز        
ما وهبك اهللا تعاىل من احملامد واملناقب ما يغين عن اصطناع املديح وتكلفه أو التهويل فيه، رغم أن                    
املقام مقام إعزاز وعرفان وتكرمي، وكم يكثر اإلطناب، يف مثل هذه املناسبات، يف ذكر احملاسن واحملامد                

 !إلمالل واالبتذالحىت يبلغ درجة ا
ولن يفوتين أن أذكرك بصفة املفسر املتبحر يف علوم التفسري والقرآن، وال أزال أذكر طريقتك                
البارعة يف بيان إعجاز القرآن ومصدره اإلهلي من الناحيتني البيانية والنفسية، وقدرتك الفائقة على                

 .تصوير ذلك واإلقناع به
اهلا وروادها األوائل يف بالد الشام على الصعيد النظري         سالمية فأنت من رج    وأما التربية اإل   -

سالمية التأصيلي وعلى الصعيد العملي التطبيقي، وكم كان كتابك املبكر عن جتربتك يف التربية اإل               
 .مناراً ومنهجاً للكثريين ممن جاؤوا بعدك



جع مهمة ملن    وال تزال دروسك وكتبك يف فقه السرية النبوية ويف علم العقيدة وتأسيسها مرا             -
ويعمق حمبته له واقتداءه به، وملن أراد أن يصل إىل احلقيقة اليقينية              أراد أن ينهل من سرية املصطفى       

 .الكربى أو إىل كربى اليقينات الكونية يف هذا الوجود وهي وجود اخلالق وعبودية املخلوق
 والرد عليها مبنطق     املختلفة احلديثة وتياراا   وإن أنس فلن أنسى إطالعك على الفلسفة         -

وهدوء عظيمني يدالن على عمق الفهم والثقة بالنفس وباحلق الذي أنت عليه، لقد كان كتابك يف                  
ال الدراسات اإلسالمية الفلسفية احلديثة، وكذلك      فتحاً يف جم    )الدياليكتكية(نقض أوهام املادية اجلدلية     

ريني واملتغربني حول مذاهب التطور     كتبك األخرى عن مشكالم ومشكالتنا وحماورة اخلصوم الفك        
واحلرية واملادية والتحرر النسوي إلثبات أن اإلسالم هو مالذ كل اتمعات اإلنسانية وأن فيه احللول                
الناجعة لكثري من مشكالت احلضارة املعاصرة، وأن سعادة املرأة وكرامتها تكمنان يف لطائف التشريع               

 .يبالرباين بعيداً عن طغيان النظام الغر
أما والدك اجلليل يرمحه اهللا، فقد كان والدنا مجيعاً نأوي إليه ونتفيأ ظالله، وكان رمحه اهللا                    -

وأكرم مثواه مدرستك األوىل ومدرستك الثانية واملستمرة حىت وفاته، أمل جتد يف تربيته وعلمه وحاله                
ق؟ وكأين مبدرسة   ويسموقاله وتوجيهاته الصائبة خري تربة تنشأ فيها وتترعرع ويقوى عودك فيها              

              لتها الشيخ سعيد النورسي الفكرية والتربوية ختصب هذه التربة وتردفها بالصقل والرعاية، كما أص
قتها مدرسة الشيخ حسن حنبكة امليداين رمحه اهللا تعاىل، إىل جانب مدارس فكرية ودعوية                  وعم

ة على ذكاء فطري وموهبة فذة      وإصالحية التقت كلها لتكوين شخصية األستاذ املكرم وصقلها معتمد        
 :ومهة ال تعرف الضعف والكلل على حد قول اإلمام الشافعي الذي تنسب إليه

ــرا    ــة كف ــرى املذل ــر ت ــس ح نف
. 

يســـمهـــيت هـمـــة امللـــوك ونف 
. 

 

 وليس معىن كالمنا السابق أننا نوافقك وال خنالفك يف كل كبرية وصغرية، ويف كل نقطة                  -
جزئية يف منهجك وطريقتك وأسلوبك وآرائك العلمية والنتائج اليت تتوصل إليها بعد طول حبث                و

        دعليه إال صاحب الروضة السعيدة        وعناء اجتهاد، فليس منا إال من رد ور     وإين ألقدر فيك ،
 وليس   وآراءهم، وحتترم استقاللية اآلخرين ومنهجيتهم   استقاللية الفكر والتحليل، وأعتقد أنك تقدر       

يفيدك أن خيتلف الناس معك، ولكن الذي يضريك ويضرينا معك أن يتخذ بعض الناس من االختالف                 
 .يف الرأي ذريعة للتحدي أو التشدد أو االام بالباطل

-     ون كثريون يف اجلزائر عندما كانت أحاديثك ودروسك توافق هواهم وما            لقد كان لك حمب
هوام بعيدة عن منهج احلق واإلستقامة، وهو املنهج الذي          يرغبون، أما عندما أصبحت أهواؤهم وش     

تتبناه وتدعو إليه، انفضوا عنك ومن حولك وانصرفوا، فما زادك ذلك إال يقيناً باستقامة منهجك                 



ودعوتك وما زادك ذلك عند العلماء واحلكماء إال تقديراً وإجالالً، فالعامل جممعه جيري يف طريق احلق                 
إن للعلم سلطة، وهي سلطة تفرض نفسها بقوة العلم         .  جياري أهواء الذين ال يعلمون    ثابتاً راسخاً، وال    

يؤيت احلكمة من يشاء ومن     (وعمقه وبإخالص العمل وصدق اللهجة وباحلكمة واالتزان واالعتدال          
، ولقد أحسنت متثيل هذا السلطة عندما عرفت معناها ومسؤوليتها          )يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً     

 :دهاوحدو
 علم بدون غرور أو تعاٍل

 ودعوة بدون فظاظة أو غلظة
 وتعليم بدون تقعر أو تعقيد

حش أو إسفاف بدون فُوأدب 
 .ونصيحة بدون خداع وال تشهري

 

     كربل إن حضورك حفل تكرميك، أيها األخ العزيز، يف هذا          !  م؟ بلى أفال يستحق كل ذلك أن ي
 هلذا اجلمع الكرمي وهلذه االثنينية والقائمني عليها، واحلمد هللا           البلد الطيب الكرمي هو حبد ذاته تكرمي      

 .الذي بنعمته تتم العطاءات
مة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطى كل هذه الوجوه الطيبة          صاحب الفضيلة شيخنا العالّ     -

 : أتت من أماكن بعيدة لتصافحك بعيوا يف يوم تكرميك، فماذا تقول والكلمة لفضيلتكم
 

 ))مة الدكتور حممد سعيد رمضانكلمة احملتفى به العال((  
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا جبميع حمامده كلها ما علمت منها وما مل أعلم، على مجيع                    -

نعمه وآالئه كلها ما علمت منها وما مل أعلم، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أال جيعل يف ما قد أصغيت إليه                    
يل يف ديين وأسأله سبحانه وتعاىل أال جيعل من هذا الذي مسعته سكراً أو سبباً                 من مدح وثناء فتنة     

لنسيان ذل عبودييت هللا سبحانه وتعاىل ومنتهى ضعفي وعجزي وأنا أدرى الناس ما، وسبحان من                 
يستر عن عباده مجيعاً قبائح عبد أحبه، وينثر وينشر كالعبق دقائق وجزئيات ما قد يوفقه اهللا سبحانه                  

عاىل إليه من خري، وعندما أقول سبحان من يكرم ذا من أحب، أذكر نفسي وأذكركم بأن حمبة اهللا                  وت
يا أيها الذين آمنوا من     [عز وجل للعبد أسبق من حمبة العبد هللا أمل نقرأ يف هذا قول اهللا سبحانه تعاىل                  

هللا عز وجل للعبد هللا سبحانه       فالفضل يف حمبة ا    ]يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه         
 ..وتعاىل وليس الفضل يف ذلك لعمل جناه العبد أو لتوفيق ابتدعه العبد

 :وبعد



فأنا أغبط وأهنئ أخي مساحة العامل األديب الشيخ عبد املقصود خوجة على حبه وعشقه للعلم                
ي مل يكل ومل ميل من      املقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل، هذا احلب الذي جتسد يف هذا السعي الطويل الذ              

التسيار يف سبيله، وأنا على يقني أن إنساناً يبذل وقته وإمكاناته وداره يف سبيل العلم وقد يتجسد العلم                  
وهل العلم  ..  يف علماء وال شك أن عمالً من هذا ال يستمر بل ال ينبع إال من حب هللا سبحانه وتعاىل                   

الرب؟ أنا أهنئه وأغبطه على هذا النهج الذي انتهجه         أيها األخوة إال السلم الذي يرقى به العبد إىل           
          ا العلم ينبوعاً ال ينقطع، وساقية تستمر        وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل من هذه السقيا اليت يكر م

وتستمر، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتوج عمله هذا وعمل األخوة اندين معه يف هذا النهج أن                   
 .يتوج ذلك بالقبول

أما أنا فأصدقكم إذ أقول إنين أعود إىل نفسي وقد حشرت بني قائمة املكرمني منذ سنوات إىل                  
هذا اليوم، أجدين خجالً من اهللا سبحانه وتعاىل فأنا أدرى الناس أيها األخوة بضعفي وتقصريي يف جنب                 

ن صغرياً وضئيالً وأسأل    اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل ينشر وينثر من اخلري عبقاً وإن كا             
اهللا عز وجل أن يبقي علي كنف ستره يف هذه الدنيا وأن جيعل منه رواقاً ال يبتعد عين إذا قام الناس                       

 .غداً لرب العاملني
أيها األخوة حمرج جداً بالنسبة إيل أن أتكلم عن نفسي وال أظن أين وقفت مثل هذا املوقف                   

ل أظن أن يف هذا مضيعة لوقتكم رمبا، ولكن قد يأخذ            ألحتدث ألخوة فضالء أمثالكم عن نفسي، ب       
اإلنسان العربة من كل شيء، فالجته حبديثي، وأرجو أن يكون مقتضباً، وجهة جتعلنا نقطف من هذا                  

      احلديث مثار العربة مجيعاً، أيها األخوة ربكما قد مسعتم على يد والدي أوالً مث الشيخ حسن حبنكة            يت 
 أحب أن أقف بكم على عقدة العالقة اليت سرت بني والدي وبني الشيخ حسن بل                امليداين ثانياً ولكين  

على مفصل الصلة اليت جعلتين أنتقل من ظل تربية والدي إىل ظل الشيخ حسن حبنكة امليداين، يف يوم                  
من األيام مل أكن قد جتاوزت السادسة عشرة من عمري، أمسك بيدي ومضى يب إىل حيث ال أعلم                    

لطريق يا بين لو علمت أن الطريق إىل اهللا عز وجل يكمن يف كسح القمامة من الطريق،                  وقال يل يف ا   
جلعلت منك زباالً، ولكين نظرت فوجدت أن السبيل الوحيدة املوصلة إىل اهللا عز وجل هو العلم، وها                 

 من هذا   أنذا أجته بك إىل هذا النهج فهل تعدين أن تتعلم ما يقربك إىل اهللا ويعرفك عليه دون أن جتعل                   
ومل أكن قد ذقت بعد طعم الدنيا،       ..  أعدك:  العلم مطية لدنيا عاجلة، أو لعرض من الدنيا قليل؟ قلت له          

وال طعم املال، وال الوظائف، قلت أنا أعدك، وسرت على هذا النهج أيها األخوة، وال واهللا مل يكن                    
 مزية ميزت ا أو إىل قوة إرادة         الفضل يف االستقامة اليت أكرمين اهللا ا على هذا النهج عائداً إىل            

 .أكرمت ا ولكنه التوفيق اهلابط من عند اهللا سبحانه وتعاىل



كان توجهي بادئ ذي بدء حنو األدب ولعلكم مسعتم ما يدل على هذا، تعشقت األدب أيها                  
، األخوة، ولكن األدب مل جينح يب عن ج االستقامة قط، ال يف فكر غرسته يف ذهين، وال يف سلوك                    

بشكل من األشكال، ولكين فيما بعد عرفت احلكمة الربانية من هذا الشيء الذي وجه اهللا سبحانه                  
وتعاىل فؤادي إليه، ما هي إال فترة حىت حتولت من األدب إىل دين اهللا عز وجلّ واجتهت هذه الوجهة                    

 اهللا عز وجل شاء يل      حبماسة منقطعة النظري فعالً، والتفت إىل الوراء فيما كان حيب لألدب؟ وعرفت أن            
أن أسخر األدب مطية لدين اهللا عز وجل، عرفت أن اهللا عز وجل شاء أن أجعل من اللغة جسراً                      
أخاطب به الناس، وأحاور به العقول وقد عرفت أن بضاعة األدب إن استخدمت لدين اهللا عز وجل                  

صاصي كما قد عرفتم،    أمثرت مثرات عظيمة ورائعة، وأمحد اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك، كان اخت             
اختصاصي الدقيق كما يقولون، يف أصول الشريعة اإلسالمية، ويف فقهها أيضاً، وسرت أشواطاً يف هذا               
الطريق من حيث الكتابة والتأليف وما إىل ذلك ولكين رأيت أيها األخوة أن دين اهللا سبحانه وتعاىل                  

ملذاهب واألفكار الوافدة، متمثلة يف      حيارب بسالح مما يسمى بالعلم احلديث، الفلسفة املادية، ا          
الفلسفات املادية املتنوعة، متمثلة يف الفلسفة الوجودية، والعلمانية وبريقها الكاذب، يف املذاهب               

 .العلمية والفكرية كنظريات التطور وحنو ذلك، فاجتهت إىل خدمة دين اهللا عز وجلّ من هذا اجلانب
 له صلة بالدين ال وثيقة أو غري وثيقة، كان أستاذاً            وإذا جاز يل أن أشكر إنساناً ما أظن أن         

للتاريخ، إذا جاز يل أن أشكره لشكرته واهللا أعلم وأسأل اهللا أن يكون قد هداه، أشكره ألنه دفعين إىل                   
هذا الذي سأقوله لكم، كنت قد التقيت معه يف جملس خاص، ومسعته يتحدث عن الوجودية ويصف                 

لوجودية كالم باطل وأا فلسفة شائنة ختالف دين اهللا سبحانه وتعاىل،           مدى إعجابه ا، وقلت له إن ا      
فنظر إيل من عٍل وقال يل ماذا تعرف من الوجودية؟ كأمنا هذه الكلمة أيقظتين من سبات، قلت له ال                    

كل ما أعلمه أا باطل من القول، وأنا أعترف بأن يقيين هذا ال يصلح أداة نقاش بيين                     أعلم شيئاً، 
وصمت وقطعت حبل احلديث، دفعتين هذه احملاورة إىل أن أمشر عن ساعد اجلد، عكفت على                وبينك،  

دراسة الوجودية، املذهب الوجودي كما لو كنت والعياذ باهللا وجودياً، مث عكفت على دراسة                  
الفلسفية املادية املاركسية وبعمق كما لو كنت أريد أن أتبىن هذه الفلسفة وغصت يف أعماق نظريات                 

 من الالمركية إىل الداروينية إىل الداروينية احلديثة، ودرست العلمانية وتارخيها وما إىل               ور بدءً التط
ذلك، ذلك ألنين رأيت أيها األخوة أن دين اهللا عز وجل حيارب بسهام من هذه األباطيل وأنا إن مل                     

اإلسالم، وأنا يف هذا    أكن بصرياً ذه األباطيل ال أستطيع أن أحطم هذه السهام قبل أن تصل إىل كبد                
مع شيخ اإلسالم ابن تيمية ولكن يف تطبيقه الفعلي ال يف كالمه النظري، لقد أثبت أن الفلسفة هراء ما                   
ينبغي أن تتصيد يقني اإلنسان املسلم وعقائده لكنه مىت وصل إىل هذه احلقيقة عندما أدرك سراا من                  

 :ا وحنن نعلم يف هذا قول الشاعرشراا وعندما درس هذه الفلسفة وتبني فعالً باطله



ــيه   ـــكن لتوقــ ــر لــ للشــ
. 

ــر ال  ــرفت الـشــــ عـــــ
. 

ــيـه    ــع فـ ــري يقـ ــن اخلـ مـ
. 

ــر  ــرف الشــ ــن ال يعــ فمــ
. 

 

إلنسان الضعيف ولكنه توفيق من اهللا عز وجل وفقين ألقف          وأمحد اهللا عز وجل أن وفقين وأنا ا       
أنين أحب أن أقول هنا بني قوسني أيها        ..  على ثغرات شىت أحرس من خالهلا دين اهللا سبحانه وتعاىل          

األخوة كلمة، اإلسالم اآلن حيارب وال تعين هذه الكلمة أن اإلسالم مغلوب، أما أنه حيارب فنعم وأما                  
 جنداً من ااهدين، ومن الواقفني يف       يئ عندما نقول إنه حيارب فينبغي أن         ولكن..  أنه مغلوب فال  

خندق الدفاع عن دين اهللا عز وجل، الفقه هو امليزان الذي ينبغي أن يأه مجيعاً للمجتمع اإلسالمي                   
غي أن  املنشود ال شك يف هذا ولكن قبل أن يتحقق اتمع اإلنساين املنشود ينبغي أن نعبد الطريق، ينب                 

يء الساحة والواحة، ولن تتهيأ الساحة مطهرة إال إذا عرفنا مثل هذه األفكار الباطلة وصربنا على                 
 .دراستها ومعرفة أا باطلة فعالً

  شاءَ أيها السادة، قدر        فهم به، ينبغي أن نرفع الرأس به عالياً،        ه اهللا إىل الدعاة إىل دين اهللا، وشر
أل عن التاريخ بوسعه أن يرفع الرأس عالياً وهو يعتذر قائالً إنين ال               عندما يكون الرجل طبيباً فيس    

أختصص يف التاريخ وإذا سئل عن الفلسفة بوسعه أن يعتذر ويقول إنين لست متخصصاً يف الفلسفة ولن                 
كذلكم املهندس، كذلكم السياسي، كذلكم املختص بعلم النفس أو االجتماع، فإذا           ..  يضيمه هذا أبداً  

داعي إىل اهللا عز وجل، الذي محل نفسه مهمة الدفاع عن دين اهللا عز وجل والدعوة إىل اهللا                  جاء دور ال  
عز وجل، إذا جاء من يسأله عن مسألة تارخيية ال يعذر أبداً أن يقول إنين رجل دين ولست متخصصاً                    

 جاء من   بالتاريخ، إن سئل عن مسألة فلسفية ال يعذر أبداً أن قال أنا غري متخصص يف الفلسفة، إن                  
يسأله عن شيء من التاريخ الطبيعي وقال يا أخي أنا لست متخصصاً يف التاريخ الطبيعي ال يكون                   
معذوراً، إن جاء من يسأله يف مسألة عن علم االجتماع أو علم احلياة أو أي علم من هذه العلوم                      

خصصاً يف شيء من    اجلديدة ال يعذر إطالقاً إن قال إنين متخصص بالفقه والدعوة إىل اهللا ولست مت              
هذا، ما السبب؟ السبب أن دين اهللا عز وجل يتصل بكل هذه املعارف فاإلسالم هو دين احلياة،                    
اإلسالم حيكم على الفلسفة وحيكم على علم النفس، واإلسالم حيكم على علم االجتماع، واإلسالم هو               

 اختصاصاً دقيقاً واحداً إىل جانب      علم احلياة، ورمبا قال قائل وفيم أمحل كل هذا؟ والناس ال حيملون إال            
 .هذا قدر اإلنسان املسلم الذي سار يف طريق الدعوة إىل اهللا عز وجل: أقول!! ثقافة عامة

منهجي أيها األخوة هو    ..  وأخرياً فلعلكم تتساءلون عن منهجي يف خدمة دين اهللا إن وفقت هلذا           
ن اهللا عز وجل، وأتصور أن اإلنسان إذا مل         أوالً التركيز على قاعدة تسمى قاعدة سلم األولويات يف دي         

جيعل من هذا السلم مقياساً يف طريق سريه إىل اهللا رمبا تعرض ألنواع كثرية من التيه، سلم األولويات                   



يضعين أمام العقيدة أوالً، مث أمام الضروريات من شريعة اهللا وأحكامه السلوكية ثانياً، مث أمام احلاجيات                
ينيات رابعاً، ال أخاصم يف سبيل أمور حتسينية قبل أن أرسخ جذع األمور احلاجية،              ثالثاً، مث أمام التحس   

وال أخاصم يف أمر حاجي قبل أن أضمن أن دعائم األمور الضرورية قد ترسخت وهكذا، النقطة الثانية                 
ئق اليت أسلكها أيها األخوة يف هذا املنهج هي الدعوة إىل اهللا عز وجل بسائق من الشفقة واحلب، بسا                  

من الغرية على عباد اهللا مجيعاً وهذا يكلف الداعي إىل اهللا أن يطهر قلبه من الشحناء والبغضاء واحلقد                   
لعباد اهللا مجيعاً، الداعي إىل اهللا طبيب أيها األخوة، طبيب، أرأيتم إىل طبيب يعاجل مريضاً، ال سيما                   

نسان املريض أخذ يلكم، وأخذ يتحرك،      الطبيب املختص باألمور العصبية، يعاجل إنساناً مريضاً، هذا اإل        
وأخذ يؤذي حبركاته أو بلسانه، لو أن هذا الطبيب حتول فانتصر لنفسه، وأصبح يسدد بدل اللكمة                  
الواحدة لكمات، وبدالً من الكلمة كلمات، فمن األفضل له أن يبحث عن وظيفة أخرى، هي األنانية                

 كنت أدعي أنين طبيب وأعاهد اهللا أن أكون طبيباً           اليت ينتصر هذا اإلنسان من خالهلا لنفسه، أنا إن        
ينبغي أن أعاهد اهللا أن أضحي بكراميت وبذاتييت وبكل ما يعود إىل شخصي أنا يف سبيل االنتصار إىل                   
دين اهللا عز وجل، ورأس مال الداعي إىل اهللا أو العامل بدين اهللا عز وجل قلب ال يعرف حقداً، قلب                     

ين اهللا ومن مث ال بد أن يفيض عطفاً وشفقة على عباد اهللا سبحانه وتعاىل،                فاض حباً هللا، وإخالصاً لد    
هذا هو النهج الذي أرجو أن جيمع اهللا سبحانه وتعاىل الدعاة يف هذا العصر إليه، أنا ممن يؤمن أن العمل                    

ج اإلسالمي ينبغي أن يتالقى على طريق واحد، وما ينبغي أن تتفرق م السبل أبداً، ذلك ألن النه                  
 .واحد والغاية واحدة فاملبتدأ واحد واملنتهى واحد ففيما تتعدد الطرق؟ ال سيما يف هذا العصر

ال أريد أن أطيل، ولعلي قد أطلت، مرة أخرى أمحد اهللا سبحانه وتعاىل أن كرمين ذا الس                  
األخوة الذي دعاين إليه فضيلة الشيخ العامل األديب عبد املقصود خوجة، وأسعدين برؤية هؤالء                 

وباإلصغاء إىل هذه الكلمات اليت أعلم يقيناً أنين لست أهالً هلا لكنين أسأل اهللا أن جيعلين يوماً ما أهالً                   
 . واحلمد هللا رب العاملني.. هلا
 

  ))األسئلة املوجهة لفضيلة ضيف االثنينية الكريم(( 
تقبل اإلسالمي  ما هو تصور فضيلتكم حول املس     :  سؤال من األخ أمين السيد سامل يقول        -

 لتركيا يف ضوء ما نشهده اآلن؟
أنا أستطيع أن أقول جواباً عاماً ال عن واقع تركيا وحدها بل عن العامل كله لو سئلت ما هو                     
تصورك عن مستقبل اإلسالم بالنسبة للعامل لقلت أنا ال أملك أن أضع تصوراً جييب عن هذا السؤال                  

 ]سيبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهار      [ احلديث الصحيح    ، إذ قال يف   بعد بشارة سيدنا رسول اهللا      



إن اهللا زوى يل األرض فأراين مشارقها       [وعندما قال يف احلديث اآلخر الذي رواه مسلم يف صحيحه            
، ليس درمهاً وال ديناراً      وحنن نعلم أن ملك رسول اهللا        ]ومغارا وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها       

 به إمنا هو هذا الدين الذي توجنا اهللا سبحانه وتعاىل به، وإذا كان هذا هو                 ولكن ملكه الذي ابتعث   
اجلواب العام فمسألة تركيا جزئية من جزئيات هذا األمر الكلي، انظر يا سيدي إىل ماضي تركيا منذ                  

ة أن غرست فيها العلمانية بإشراف بريطانيا، انظر إىل اخلط البياين منذ ذلك اليوم جتد اجلواب بالنسب                
 ومن قرأ   ..للمستقبل الذي ننتظره، على الرغم من كل الوسائل اليت حشدت من أجل خنق اإلسالم              

بنود اتفاقية لوزان أو معاهدة لوزان عرف هذا الشيء الذي أقول على الرغم من ذلك كله فإن اخلط                   
ه الظاهرة؟ كما أن    البياين أجته إىل هذا اليوم اجتاهاً صاعداً ملصلحة دين اهللا عز وجل، أال تالحظون هذ              

اخلط البياين منذ ذلك اليوم حترر من أسباب االختناق وعوامله واجته صاعداً فلسوف يبقى بإذن اهللا                  
 .صاعداً

 

أنتم من رواد الصحوة اإلسالمية اليت عمت : السؤال األخري من شرف السيد سامل يقول      -
ت؟ وأن املد اإلسالمي يشهد     العامل منذ ربع قرن من الزمان هل ترون أن هذه الصحوة قد تالش            

 احنساراً؟
   لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الصحوة اإلسالمية مل ولن تسري يف طريق              الصحوة اإلسالمية مل تتالش 

معبدة دون من حياول أن يقضي عليها، الصورة الدقيقة اليت ينبغي أن نتبينها هي أن هناك صراعاً بني                   
 إىل خنقها، هناك عوامل كثرية لسحق هذه الصحوة،          هذه الصحوة احلقيقية وبني من يسعى جاهداً       

ومظاهر هذه اخلطط كثرية جداً يضيق هذا الوقت عن اإلشارة إليها فضالً عن تفصيل القول فيهـا، إن                 
رأينا أن هنالك ما يدل على أن هذه الصحوة مل تبلغ مداها املنشود الذي كنا حنلم به فليس ذلك ألن                     

ما مدى التفاعل   :  و تالشت، ولكن ألن هناك خططاً تتربص ا، السؤال        الصحوة قد اختنقت أو ماتت أ     
القائم بني هذه اخلطط وبني الصحوة؟ أعتقد أن الصحوة يف خطر والذي ينجي هذه الصحوة من اخلطر                 
وجود مرشدين خملصني لدين اهللا عز وجل يصفون السبيل الذي يسلكه اإلسالميون اليوم من                  

اهرة فإن الصحوة تتغلب وأن اخلطط اليت ترمي إىل إفساد هذه الصحوة            الشوائب، إذا وجدت هذه الظ    
هي اليت تتالشى، وأحب أن ألفت نظر األخ السائل إىل أن الغرب فيه من الصحوة ما نراه يف العامل                     
اإلسالمي أيضاً، ولكننا قد نذهل عن الصحوة اإلسالمية يف الغرب باخلطط املاكرة اليت ينسجها ساسة               

الم حيارب من قبل قادة الغرب وساسته، لكن دعك من الساسة وانظر إىل الشارع يف                 الغرب، اإلس 
الغرب، جتد أن الرجل الغريب يلتفت إىل اإلسالم ويهوى دراسته كما مل يلتفت إليه قبل هذا العصر                   

اهللا، أبداً، وهنالك جدلية قائمة بني عداوة القمة الغربية لإلسالم وبني إقبال الشارع الغريب إىل دين                  



كلما ازداد الساسة الغربيون عنفاً يف كيدهم لإلسالم كلما ازداد رجل الشارع يف الغرب إقباالً على                 
 .واهللا غالب على أمره.. اإلسالم ورغبة يف دراسته

 

لقد : هذان سؤاالن متشاان تقريباً من األخ حممد منري واألستاذ عدنان حممد حسن فقي    -
اإلسالم ومن مفهومكم من خالل كتابكم اجلهاد كيف ميكن         أصبحت كلمة اإلرهاب موصومة ب    

 .وبينوا لنا ذلك مشكورين؟.. لنا أن نوفق بني ذلك
حقيقة اإلسالم ينعت باإلرهاب وحنن اليوم ينبغي أن نتبني األمور بدقة وينبغي أن نستعني على                

ب يف العامل منبعه ليس     ذلك بعقالنية دقيقة وأن نبعد العواطف قليالً عن طريق الفكر والعقل، اإلرها            
اإلسالم، اإلرهاب يف العامل منبعه أولئك الذين يكيدون لإلسالم وأكرب شاهد على هذا أننا إذا دققنا                  
فلسوف جند أن الذين يصنعون اإلرهاب حىت اإلسالمي إن جاز التعبري، الذين يصنعون هذا اإلرهاب                

ا، أولئك الذين يصبغون دين اهللا ظلماً أو        هم الغربيون، وأنا على بينة من هذا ولدي وثائق تثبت هذ           
املسلمني ظلماً باإلرهاب هم الذين يصنعون هذا اإلرهاب ويبعثونه إىل هنا وهناك من أجل أن يلبسوا                 

 قرأت فيما قرأت وثيقة صدرت من جملس األمن القومي األمريكي            ..العمل اإلسالمي ثوب اإلرهاب   
طويل عن خطورة اإلسالم على الغرب مث تتحدث         م جاء يف هذه الوثيقة كالم        ١٩٩٢نشرت عام   

الوثيقة عن الوسائل اليت ينبغي أن تتخذ لفض خطر هذا اإلسالم، كان من بني الوسائل، كما تقول                   
الوثيقة، ضرورة تأليب املسلمني بعضهم على بعض، ضرورة إثارة التناقضات بني املسلمني، هذا الذي               

جري اإلرهاب يف اتمعات اإلسالمية، فهم الذين يفعلون هذا،          تقوله الوثيقة ما هي ترمجته؟ ترمجته تف      
وإذا عرفنا ذلك فإننا نعلم أن دين اهللا سبحانه وتعاىل سيتغلب على اإلرهاب الذي نتهم به، ودين اهللا                   
عز وجل دين رمحة ودين مرمحة وسلم ولكن دين عدالة أيضاً ودين تفوق، املسلم ال يهون وال يذل وال                   

 .ئ الرأس ألي خدعةميكن أن يطأط
 

فضيلة الشيخ أال تعتقد وحنن باجتاه العوملة سيصاحب        :  األخ علي حممد الشهري يقول      -
ذلك ازدهار لفكرنا وحضارتنا املعنوية لنسهم يف إسعاد العامل خاصة وأم قطعوا شوطاً كبرياً يف               

 .اإلسالمية؟االهتمام باإلنسان ورقيه وحقوقه وهذا يف حد ذاته من أهم مقاصد الشريعة 
كلمة العوملة ينبغي أن نالحظ شرطاً أساسياً ملصداقيتها الواقعية، العوملة عبارة عن مصدر مأخوذ              
من العامل، أي التفاعل الذي ينبغي أن يتم ملصلحة اإلنسانية بني العامل كله، أليست هذه هي ترمجة                    

العامل أمجع، ما ينبغي أن ينقسم العامل إىل        العوملة؟ إذا كان األمر كذلك، ينبغي أن تكون قيادة العوملة بيد            
أي عوملة هذه؟ هذه الظاهرة أبعد ما تكون عن العوملة، هذا الشرط            ..  قائد حيكم وإىل حمكومني يقادون    

العوملة فعالً حتقق هذا الذي يقوله هذا األخ املتفائل فيما لو كان            ..  الذي أحتدث عنه غري موجود اآلن     



يف هذه العوملة، عندما يكون للعامل اإلسالمي دور فعال يف هذه العوملة              للعامل اإلسالمي دور فعال      
فلسوف تذوب فقاقيع اخلداع باسم العوملة ولسوف يعيننا احلق الذي يتفيأ ظالله الغرب والشرق معاً،               
ولكن هل سيتمكن العامل اإلسالمي من القيام بدوره يف هذا الصدد؟ أنا أحب أن أكون متفائالً، ولقد                  

 تفاؤيل على أعقاب مؤمتر القمة اإلسالمي الذي الحقنا وقائعه وكلماته منذ أيام، وأصغيت إىل                ازداد
صدى أو انعكاسات هذا املؤمتر لدى مشاعر الساسة الغربيني وال أقول رجل الشارع يف الغرب فرأيت                

 .وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن حيقق ظننا هذا.. من ختوفهم ما زادين تفاؤالً
 
 

نريد أن نسمع رأيكم كعامل مسلم عن حكم الصلح مع دولة           :   حممد منصور يقول   األخ  -
 اليهود يف فلسطني وعن تطبيع العالقات معها؟

أنا ال أقول رأيي عن حكم اهللا يف هذا األمر فيما كتبت أكثر من مرة وفيما قلت وفيما أذيع                     
 تعالوا نعد إىل الوثيقة اليت اكتتبها       أوالً يف الشكل قبل املضمون    ..  ولعل أخي حيب أن أؤكد شيئاً مسعه      

طبعاً بعد بعثة   ..  نعم..   يوم استقر به املقام يف املدينة املنورة ويوم أنشأ أول دولة إسالمية            رسول اهللا   
أحد بنود هذه الوثيقة    ..  رسول اهللا وإال فاإلسالم عمره بدأ منذ آدم على نبينا عليه الصالة والسالم             

 طبعاً معىن هذا    ..، ال يسامل مسلم مسلماً دون مسلم إال على سواء بينهم          سلم املسلمني واحدة  :  يقول
البند أنه ال جيوز لدولة إسالمية أن تصاحل عدواً إال بعد أن جتتمع كلمة املسلمني مجيعاً على هذا الصلح،                   

ما مثانية وأربعني بنداً، أما في    هذا أول شرط مل يوجد وهذا شرط ينص عليه الدستور الذي يتكون من              
تبدوان متناقضتني ولكن بينهما منتهى        يتعلق باملضمون ففي القرآن آيتان أيضاً أيها األخوة قد          

 ويف اآلية   )فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون      (االنسجام يف إحدى اآليتني يقول اهللا عز وجل         
 اآلية األوىل حيذرنا ويف      قد يقول قائل يف    )وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا       (األخرى يقول   

اآلية األخرى يدعونا فكيف هذا؟ الحظوا أنه يقول فال نوا وتدعوا إىل السلم أي ال تكونوا ضعفاء                  
حبيث يدعوكم الضعف إىل أن تطرقوا باب السلم وعدوكم يقف يف املرتبة األعلى ذلك ألن هذا السلم                 

 يف اآلية األخرى ماذا يقول؟ فإن جنحوا للسلم          لن يكون حمققاً للعدالة اليت ينبغي أن نتفيأ ظالهلا،         
فاجنح هلا وتوكل على اهللا، ولن يطرق العدو باب السلم إال بعد أن يكون هو املهني ويكون املسلمون                  
هم األقوياء، فانظروا كم هنالك من التناسق بني اآليتني، أنا أكتفي بأن أقول هذا ما ينبغي أن نفعل،                   

ليا فإننا نستطيع أن نضمن حقنا واستعادة أرضنا ومن مث فإن السلم هو               عندما نكون يف املرتبة الع    
 .أعتقد أن هذا اجلواب كاٍف وتفصيله يف كثري مما قد كتبت.. األصل

 



هنالك :  غازي الزين عوض اهللا عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز يقول            .  د  -
تجاوزات اليت خرجت عن النظام     لغط واختالفات بني املؤرخني وكتاب السرية حول بعض ال         

إىل أي مدى ميكن كشف الغطاء عن بعض        :  اإلسالمي يف خالفة سيدنا عثمان بن عفان، سؤال       
 هذه اخلالفات، وما مدى رد الفعل على حياة املسلمني بعد هذه اخلالفة؟

كنت أمتىن أن يضع األخ السائل مزيداً من النقاط على مزيد من احلروف يف سؤاله هذا ولكن                  
لعلي ال أخطئ إن فهمت أنه يريد ما أم به سيدنا عثمان على السنة بعض املتحدثني ويف أقالم بعض                    
الكاتبني من أنه حتيز إىل بعض من أقاربه فعزل ونصب ومن مث استشرت أسباب الفتنة ومن مث اندلعت                   

 كل شيء أن أكون     أنا أيها األخوة أحب قبل    ..  الفتنة واندلع وقودها، لعل هذا ما يريد أن يسأل عنه         
 وما ينبغي أن أحرك لساين بقالة السوء إال ضمن نطاق أصغي إىل دين              أديباً مع اهللا ومع رسول اهللا       

اهللا عز وجل فأجده ميكنين من أن أنطق ذه القالة، لو كنت يف عصر عثمان واألمر جيري ومل يصبح يف                    
ي آنذاك يفيد ألن األمر ناجز وليس داخالً        ملف التاريخ القاصي عنا إذاً ألدليت برأيي، ذلك ألن الرأ         

يف خمزن التاريخ ورمبا ذكرت رأي يف املوضوع ولو رأيت سيدنا عثمان لرمبا ناقشته يف أمر من األمور،                  
ولكن أما وقد آل األمر إىل خمزن التاريخ ومل يعد للكالم أي تأثري يف تغيري أمر أو تعديل مسألة ما فائدة                     

 أقل ما فيه أنين أقول شيئاً ال يعنيين، وأقل ما يف األمر أنين أخالف قول اهللا                 أن أطيل لساين يف موضوع    
تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون مث أين أنا من قول                     (

، يوم دعا الصحابة إىل جتهيز جيش العسرة وجاء سيدنا عثمان جير ما جير من أموال، أين                 رسول اهللا   
 أين أنا من قول سيدنا رسول اهللا        ]ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم      [  أنا من قول سيدنا رسول اهللا       

يوم توفيت زوجته األوىل فزوجه رسول اهللا من بنته الثانية، ماتت بنت رسول اهللا الثانية فقال له رسول                  
قالة سوء يف حق من قال فيه       ، أال أطيل لساين ب    )و اهللا يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها         (اهللا  

وأرجو ..  هذا الذي أجلم لساين عن اخلوض يف أمر ال طائل منه          ..  هذا الكالم؟ معاذ اهللا     رسول اهللا   
وأما إن كان يسأل األخ عن احلروب       ..  أن يلجم لسان كل أخ مسلم أيضاً عن هذا األمر أيها األخوة           

 ال يتسع ولكن أرجو أن يعود يف هذا إىل كالم         اليت اشتعل أوارها فيما بعد فهنالك جواب آخر والوقت        
 .]هذه مشكالم[مفصل ذكرته يف كتاب 

 

كيف تفسر غياب الفهم الصحيح لروح األديان وأهدافها        :  السائل علي املنقري يقول     -
 الكربى؟



هو مساكم املسلمني من قبل     (أنا لست ممن يقول هنالك أديان هنالك شرائع مساوية ودين واحد،            
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى                 (،  )ويف هذا 

 وهل بعث الرسل واألنبياء يا أخي       )تتفرقوا فيه وال  (..  الدين ال األديان  ..  )وعيسى أن أقيموا الدين   
 حقيقة  عقيدة التوحيد؟ هل بعث هؤالء الرسل واألنبياء إال ليؤكدوا           السائل إال بعقيدة واحدة هي    

" األديان"، اآلفة اليت حلقت مما يسميه األخ السائل          واحدة كان خامتة املؤكدين هلا سيدنا حممد         
كلمة األديان هذه ملا حتولت العقيدة الواحدة إىل عقائد شىت وملا تقول املتقولون على الرسل واألنبياء ما                 

 ليوحدهم وليجمع مشلهم وأعتقد أن      مل يقولوه تفرق عباد اهللا عز وجل يف طرائق شىت وقد جاء الدين             
خري عالج هلذا هي الدعوة إىل دين اهللا عز وجل بالنهج الذي ذكرته اآلن، حاور يا أخي الذين                     
تصورت عقوهلم صوراً خاطئة لعقائد اإلسالم أو للعقائد الدينية، حاورهم، واستعن يف حوارك هلم                

 ذابت مث ذابت مث ذابت وصححت املسألة إن          باملنهج العلمي واإلخالص لدين اهللا جتد أن هذه اآلفة         
 .شاء اهللا

 

نعرف أن القرآن الكرمي كتاب دين وعبادة ولكنك يف         :  ستاذ عثمان مليباري يقول    األ -
كتابك فهم احلضارة اإلسالمية يف القرآن تقول إن القرآن محل الناس مجيعاً بناء احلضارة، ترى ما                

 هي عناصر احلضارة؟
ارة اإلنسانية يف القرآن، هذا سؤال حيرجين جداً ألنين لو أجبت عنه ينبغي             مسه منهج احلض  اكتايب  

أن ألقي حماضرة حتتاج إىل ساعة تامة لو اختصرت، أليس خرياً من هذا يا أخي أن أحيلك إىل كتايب                     
الذي تسألين عنه؟ الواقع أنا أجبت عن هذا يف كتاب وليس يف مقالة ولكين أقول لك قبل أن تقرأ،                     

تاب ترجم حبمد اهللا إىل اللغة الفرنسية وهدى اهللا عز وجل عليه بعض الغربيني من فرنسيني                  هذا الك 
وغريهم وأيقنوا فعالً أن كتاب اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي حيمل مفتاح احلضارة اإلنسانية السليمة،                

لخيصاً غري  فما عليك إال أن تعود إىل هذا الكتاب، ذلك ألنين لست قادراً على أن أخلص الكالم ت                  
 .خمل، أخشى أن يكون خمالً فيفسد تلخيصي ما ينبغي أن تفهمه مين

 

أنتشر يف اآلونة األخرية داء االنتقاص من       :  األخ حممد عبد الرحيم بن حممد علي يقول         -
علماء املذاهب الفقهية ال سيما األموات منهم ونرغب من فضيلة الشيخ إبداء نصيحته ألولئك              

 وغريهم؟
ينتشر اآلن، ويف كل عصر توجد آفات متنوعة تتربص بالدين بطريقة أو بأخرى              هذا شيء مل    

وأقول هلذا األخ السائل إن كان هناك أناس ينتقصون علماء الشريعة اإلسالمية ال سيما املوتى منهم                 



فليطمئن إىل أن يف جمتمعاتنا اإلسالمية كثريين من العلماء الذين يتأدبون مع علماء هذه الشريعة                  
 ويقيمون من جهودهم حراساً لسمعة هؤالء العلماء،        لالمية ال سيما الذين رحلوا إىل اهللا عز وج        اإلس

ن ألسنة  وال تتصور أن عاملاً استقام على دين اهللا وأخلص هللا سبحانه وتعاىل ال تتصور أن اهللا يمكِّ                   
 منهم بشكل من األشكال     الظاملني من هذا العامل أبداً، قد تطوف قالة السوء م ولكنها لن تعلق بواحد             

 .بل لسوف جتد أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل هؤالء العلماء العاملني املخلصني يف كالءته ومحاه
 

فقه "العظيم    لقد عرفتكم عرب كتابكم   :  األخ سعيد اخلوتاين مراسل جريدة املسلمون يقول        -
االستدالل بالروايات   االحتجاج و  وهنا أود السؤال عن أمر يتعلق بذلك وهو مدى صحة         "  السرية

 التارخيية املبثوثة يف كتب التاريخ يف جمال التشريع اإلسالمي؟
كتب التاريخ متنوعة، أضرب مثالً بالبداية والنهاية البن كثري، ابن كثري حمدث، وأنا أعترب ابن                

ل كثري حجة فيما يروي فهو مؤرخ ويف الوقت ذاته حمدث، فإذا كنت تسألين عن مؤرخ كابن كثري أقو                 
 يف تفسريه أو يف تارخيه لكنه       لك إن هذا اإلنسان حجة يف ما ينقل، كثرياً ما يروي أحاديث ضعيفة إنْ             

ذو نفس طويل، وما ينبغي أن نستعجل، تابع مث اصرب جتد أنه فيما بعد يعقب على هذه األحاديث اليت                    
: اعتمده لكن دعين أقول لك     بالتضعيف أو باإلبطال أو بالتصحيح وحنو ذلك، هذا العامل أنا            يذكرها إنْ 

ما عالقة التاريخ بالتشريع؟ مثالً الطربي، مثالً ابن خلدون، ما أظن الباحث يف الشريعة اإلسالمية                 
مصادر الشريعة اإلسالمية خمتلفة    ..  حياول أن يبحث عن حكم شرعي يف كتاب من كتب التاريخ إطالقاً           

 يوم من األيام احتجت أن أتبني حكم اهللا يف أمر           ومنفصلة ومستقلة عن مصادر التاريخ وما أظن أنين يف        
 . من األمور من خالل ابن خلدون أو مقدمة ابن خلدون أو تارخيه

 

  ))تعليق وتوجيه(( 
كما تالحظون أن فضيلة الشيخ قد رد كثرياً بقوله ارجعوا إىل كتيب والوقت              :  عريف احلفل   -

نرجو :  و لألخ حممد نزار هاشم السيد يقول      احلقيقة هناك سؤال أخري بني يدي، وه      ...  كما تعرفون 
توضيح مبدأ الغاية تربر الوسيلة الذي وضعه ميكافيللي ألن بعض الناس يظن أن هذا املبدأ ميكن                   

رفض أخذ أمانات قريش الذين طردوه        استخدامه للوصول إىل حكم اإلسالم، علماً بأن الرسول         
إن اهللا يأمركم أن    (ن هذه وسيلة ختالف مبدأ اإلسالم       من بالده بل كلف علياً رضي اهللا عنه بأدائها أل         

 .)تؤدوا األماناِت إىل أهلها
قاعدة الغاية تربر الوسيلة ليست باطلة دائماً وليست صحيحة دائماً، ينبغي أن حناكم هذه                 
القاعدة إىل القانون الذي ذكرته اآلن وهو قانون سلم األولويات، فإذا كانت الغاية تقف يف مستوى                 



وريات والوسيلة تقف يف مستوى احلاجيات، فأنا أضحي باحلاجيات يف سبيل الضروريات اليت هي              الضر
الغاية، أجل، أبرر عندئذ الوسيلة يف سبيل الغاية، وأما إن كانت الغاية أمراً من األمور التحسينية                   

 أبداً أن أبرر الغاية     والسبيل إليها التضحية من األمور احلاجية أو الضرورية فهنا ينبغي أن أقول ال جيوز             
من أجل الوسيلة، املهم أن هناك جانباً هاماً جداً إن مسيته فلسفة الشريعة اإلسالمية فهي تسمية                    
صحيحة، إن مسيته سلم األولويات يف الشريعة اإلسالمية فهي تسمية صحيحة، إن مسيته شبكة املصاحل                

 أن حناكم هذا القانون إىل هذه القاعدة،         وكيفية ترتيبها يف الشريعة اإلسالمية فاالسم صحيح ينبغي        
وطبعاً هذا الكالم طويل الذيل، وهو املوضوع الذي يطوف حول حبثي يف ضوابط املصلحة يف الشريعة                

 .اإلسالمية الذي كان أساس شهاديت العاملية
 

انتشرت اليوم بني صفوف طالب العلم ظاهرة تصنيف         :  األخ حممود هاشم الوراق     -
تدع فيخلع بعضهم ألقاب البدعة على من خيالفهم يف بعض اآلراء االجتهادية بأنه  الناس وهجر املب  

 مبتدع، وينهون عن قراءة كتبه، فما رأيكم يف هذه الظاهرة؟
أنا أقول هنا كلمة ألزمت نفسي ا يف يوم من األيام وأحب أن يلزم كل أخ مسلم خملص هللا                     

نه، وظهر بني عاملني أو قل بني عامل ومتعلم أو طاليب علم،            أيضاً نفسه ا، عندما جند أن خالفاً قد ذر قر         
أحدمها يرى أن هذه املسألة بدعة واآلخر يرى أ ا ليست ببدعة، ننظر فإن وجدنا أن هذه املسألة                    
داخلة يف قائمة املسائل االجتهادية فينبغي لكل من الطرفني أن يفسح يف صدره مكاناً واسعاً للرأي                  

 .الجتهادي إال ذاك الذي يقبل أكثر من رأي واحد؟اآلخر، وهل األمر ا
أكثر املسائل اليت نضيق على أنفسنا أيها األخوة سبيل الفهم هلا إىل درجة أننا نتخاصم بسبب                 
هذا التضييق من األمور االجتهادية، وإذا عرفنا ذلك فاعتقد أننا نظلم الدين عندما نسيء إىل إخواننا                 

إذا رأينا أن هذه املسألة ليست خاضعة لالجتهاد واملسائل اخلاضعة           الذين خالفونا يف الرأي ولكن       
لالجتهاد منفكة ومستقلة ومعروفة، إذا عرفنا ذلك فينبغي لنا مجيعاً أن خنضع للحق وينبغي لنا مجيعاً أن                 
نعترف به وال داعي إطالقاً للخالف يف أمر ليس من األمور االجتهادية وحنن هنا ينبغي أن نعلم أن                    

كل بدعة  :  ة مبعناها االصطالحي ال اللغوي ال تكون إال ضاللة، وهكذا قال رسول اهللا                البدع
ولكن ما هي البدعة؟ أطال العلماء كثرياً يف بيان معناها ويف تفسريها، إذا تبينا معىن البدعة                 ..  ضاللة

لوا ال هذه   فلسوف جند أن الصحابة اختلفوا يف كثري من األمور منهم من قال هذه بدعة واآلخرون قا                
 . ليست بدعة، وما أفسد خالفهم وداً سارياً فيما بينهم بشكل من األشكال



  ))تعقيب لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجة(( 
احلقيقة األسئلة كثرية، ولضيق الوقت أعتذر لألخوة الكرام الذين مل يسمعوا أسئلتهم وبالتايل               -

اسم هذا اجلمع الكرمي وبامسي أرفع إىل مساحة شيخنا          متنا عليها، للسبب الذي أسلفت، وب     إجابة عالّ 
اجلليل الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي الذي تفضل علينا يف هذه األمسية بكرمي فضله ومساحة                 

 مبا عطر أمسيتنا، وزادنا فضالً على فضل، وكرماً على كرم، فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيه                  علمِه
ه، فقد كانت هذه الليلة ختام مسك ألمسيات االثنينية هلذا الشهر املبارك،            عنا خري اجلزاء وأن ينفع ب     

فأعيد التهنئة إليكم بقدوم شهر رمضان املبارك، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيننا على صيامه وقيامه،                 
 .وأن جيمعنا بكم إن شاء اهللا بعد رمضان وأنتم مجيعاً خبري

أن االثنينية ليست هلا دعوة فالقلوب مفتوحة والصدور         أحب أن أوضح يف اية أمسيتنا هذه         
مفتوحة واألبواب مفتوحة جلميع من يتعامل مع الكلمة وشعارنا دائماً من يشرفنا يكرمنا، يؤسفين أن                
أوضح أنين ال ألتفت إىل أي سؤال يأتيين باسم مستعار، فالسؤال الذي جيب أن يوجه من األساتذة                   

ضح، وهلم علي أال أحجب السؤال إذا كان موضوعياً أما األسئلة اليت            احلضور جيب أن يكون باسم وا     
 .هي للتجريح أو التقريع كما وردتين اليوم أسئلة كثرية وحجبتها وسأحجب أي سؤال مثل هذا

إن االثنينية قامت على احملبة، واحلب، والتآلف، والتكرمي، وهنا ليس جمال ألي كان أن خيتلف                
 كان يف أمر من األمور اليت حتكمها آداب اإلسالم، وحتكمها آداب االس،              معنا وخنتلف معه إال إذا    

وبالذات األمور اليت تتعلق    ..  فأهالً وسهالً ومرحباً، أما غري ذلك فهو مرفوض مرفوض مرفوض           
بالسياسة، جملسنا جملس أدب وعلم وفضل، فأهالً وسهالً بكل من يتقيد بذلك وما عدا ذلك فإنين                  

 .آسف
وكررت كثرياً أن البيجر واجلوال أرجو أال يأيت به أحد إىل هنا ألنه بصراحة يؤذينا،               كما أرجو   

هذه أمسيات للتوثيق، رغم أنين أشرت عدة مرات وأعلمت وأوضحت إال أن بعض اإلخوان يطلقون               
هذه األجهزة وهي تسيء إىل املكرفونات وإىل التسجيل وال أستطيع أن أعيد هذه األمسية ألن                   

 .نتهوا جلوساً واحتفاء بوجودنا مجيعاً وبعد ذلك ال نستطيع أن نعدل ما تعطلأشخاصها ي
كما أنين أود أن أوضح للجميع أن السادة األساتذة الذين يودون أن يتحدثوا عن احملتفى به                  
يشرفنا ذلك منهم كثرياً ألن هذه الكلمات تثري هذه األمسيات ولكن أرجو أن نكون موضوعيني،                

ت دراسة عن احملتفى به، وإمنا هي إضافة، من لديه أن يقول كلمة مل تقل ومل تعرف                 فالكلمات هي ليس  
عن احملتفى به فأهالً وسهالً ومرحباً، أما أن يشرح لنا ما ورد يف كتبه وعن منهجه وكتاباته فمشكوراً                   

ادة هذا االجتاه ولكن هذا شيء معروف وحنن كما ترون نوجز يف البدء عن احملتفى به ما يعرف الس                   



احلضور بالشخصية احملتفى ا وما يرشد اآلخرين الغري عارفني لإلطالع على كتبه ودراساته فلذلك                
وأرجو كذلك  ..  أرجو أن تكون الكلمات إضافة أو مواقف ال نعرفها ألن هذا يفيدنا جداً يف التوثيق               

ب الكلمة يف نفس    أن من لديه كلمة أن يتفضل باالتصال قبل األمسية ضمن األسبوع وال حيرجنا بطل             
حمبو الشيخ كثريون، وكلهم أرادوا     ..  الليلة ألن هناك قائمة، يعين الليلة حجبت كثرياً من الكلمات          

الكالم ولو أعطيت الكلمات ملن طلبوا الكلمة ملا كان للشيخ الليلة وال كلمة واحدة، فعذراً وبالذات                
 الشيخ حسن   اجلليل وأستاذي أيضاً  لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرمحن حبنكة ابن أستاذ شيخنا            

حبنكة، ألنه مل يستطع احلضور وكانت الكلمات أيضاً كثرية ولكن أعد اجلميع، ألن هناك قصائد أتتين                
 .وكلمات أتتين أن أقدمها لفضيلة شيخنا الكرمي

 . فشكراً لكم مجيعاً وأترك املايكرفون لزميلي
 

  ))ختام احلفل(( 
على شرف    :لدعوة من الشيخ الشاعر الكبري علي أبو العال يقول        احلقيقة أود أن أقرأ هذه ا       -

سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجة يتشرف صالون أبو العال األديب مبكة أن يدعوكم حلفل                
افتتاح الصالون مبكة مبحلة الرصيفة أمام مقر حجاج الدول العربية سابقاً مساء يوم اجلمعة التاسع عشر                

هـ الساعة الثامنة بعد صالة العشاء وللمشاركة يف استماع للمحات عن           ١٤١٨لعام  من شهر شعبان    
 .الشعر احلجازي اليت تضمنها برنامج األمسية مع غريه ولكم الشكر سلفاً بتكرميكم

شكراً هلذا اجلمع الكبري، احلقيقة الذي طرز هذه احلديقة وهذا القصر بوجوههم الطيبة، شكراً               
ة الكبري، شكراً للجميع، واآلن يقوم الشيخ عبد املقصود خوجة بتقدمي لوحة              ملفضيلة شيخنا العالّ  

 كما يقدم الشيخ عبد املقصود خوجة لوحة من الفنان          ..تذكارية عبارة عن لوحة االثنينية لفضيلة ضيفنا      
إىل أن نلتقي إن شاء اهللا عقب شهر رمضان بلغنا اهللا إياه،             ..  .شكراً للسادة احلضور  ..  خالد خضر 

 .تودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهأس
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 حفل التكريم
 إفتتاح احلفلعبد ا مناع يتوىل .  سعادة د(( 

  ))�يابة عن صاحب االثنينية
 :كلمة سعادة الدكتور عبد اهللا مناع
 :السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

أسعد اهللا مساءكم بكل خري، شاءت الظروف أن أتوىل تقدمي هذه االثنينية اليت حتتفي وحتتفل                 
اسية، ابن حبر اخلليج وابن البحر       باألستاذ الدكتور بكر عبد اهللا بكر، رجل العلم ورجل الدبلوم           

األبيض، فالشيخ عبد املقصود تأثرت صحته هذا اليوم كثرياً نتيجة متابعته للحالة الصحية لوالدته اليت               
تعاين منذ أسابيع وقد شرفين وكلفين وهو تكليف وتشريف يسعدين على املقام الشخصي، فقد عرفت               

ديدة وكنت دائماً أحد حضور حفالت التخرج يف         معايل الدكتور بكر عبد اهللا بكر منذ سنوات ع         
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالظهران، وكنت دائماً بعد أن ينتهي احلفل يضمنا مرتل الدكتور                

 .بكر عبد اهللا بكر يف أحاديث حول احلفل واجلامعة والطلبة واألساتذة
تتجدد كل عام     كنها عالقة كانت  العالقة اليت تربطين بالدكتور ليست عالقة مستمرة ووثيقة ول        

هلذه اجلامعة، تقديراً مين       وكنت أحرص كل احلرص على حضور تلك االحتفاالت تقديراً مين            
 .ملستوياا، تقديراً مين ألساتذا وتقديراً مين لطلبتها املتفوقني بني طلبة جامعاتنا

لبحر أيضاً، انتقل من    شاءت الظروف أن ينتقل الدكتور نقلة دبلوماسية واسعة ولكنها على ا           
سلك التعليم إىل السلك الدبلوماسي وبدأ حياة أخرى جديدة وأعتقد أنه كان حمظوظاً يف هذه                   
السفارة، يف املكان له إطاللة حضارية وواسعة وعريضة على أوروبا وحضارة البحر األبيض املتوسط               

أصحاب علم، وأصحاب ثقافة    واملكان حيتله ويعيش فيه كوكبة من التوانسة الكرام أصحاب أخالق و          
ومعرفة وأعتقد أن الدكتور كان حمظوظاً يف هذه السفارة من خالل املكان ومن خالل اإلطاللة                   
احلضارية يف تلك املنطقة، ولن أطيل يف هذه املقدمة ولكن أقول مرحباً مبعايل الدكتور بكر بن عبد اهللا                   

حباً باحلضور مجيعاً متمنياً أن منضي ليلة مجيلة وسعيدة          به يف هذه الليلة من ليايل االثنينية، مر        بكر وأهالً 
 .مع الدكتور



 .والسالم عليكم.. شاكراً ومقدراً
أيها اإلخوة األديب والكاتب املعروف ورئيس نادي جدة األديب األستاذ عبد الفتاح أبو مدين                -

 .ةيتفضل بإلقاء كلمة ترحيبية نيابة عن الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب االثنيني
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على خري خلق اهللا سيدنا ونبينا حممد                   -

 :وعلى آله وصحبه ومن أهتدى ديه إىل يوم الدين وبعد
حني دعيت إىل هذه املناسبة يف تكرمي معايل الدكتور بكر عبد اهللا بكر زورت يف نفسي كالماً                  

وحبضور هذا اجلمع الكرمي الذي جاء ليشارك يف االحتفاء برجل            قررت أن ألقيه بني يدي معاليه        
يستحق أن حيتفى به يف مهرجان كبري، ومن الكلمات اليت كتبت أن معايل الدكتور بكر رجل جاد،                   

هو طابع هذه األمة اليت انتصرت على نفسها أوالً مث             رغم أنين أعرف هذا اجلد من بعيد وهذا اجلد         
 معاركها الطويلة بني احلق والباطل، وقلت مما قلت إن شباناً يف الثامن              انتصرت على أعدائها خالل   

عشرة كانوا يقودون اجليوش لفتح الصني والسند وضربت مثالً بأكثر من واحد منهم أسامة بن زيد                 
، أبو قتيبة الباهلي، ضربت أمثاالً باألمة اجلادة ومنها هذا الرجل الذي             الذي جهز جيشه النيب     

يوم وكنت من احلراص على االلتقاء به يف تونس ومل نلتق يف بالدنا ولكن أرجو اهللا أن                   حنتفي به ال  
 .يعينين

وحني طلب إيل أن ألقي كلمة احملتفي لظروفه القاهرة اليت جعلته يتأخر، فألغيت كلميت ألؤدي                
 :واجبه

  ))كلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه (( 
 )تلقى �يابة عنه(
 ه الرحيم الرمحنم اللَّبس

  وأعلم ملَّع ت ن م  على خريِ   والسالم ، والصالةُ م اإلنسان ما مل يعلم    احلمد هللا الذي علم بالقلم، علَّ     
وعلى آله وصحبه أمجعني وجل، سيدنا وحبيبنا ونبينا حممٍدباهللا عز ، . 

األكارمةُاألحب : 
اهللا وبركاته عليكم ورمحةُالسالم : 

ه  أن يعيد   وجلَّ طر املبارك، راجياً املوىل عز     الفِ ها عيد  اخلري اليت كان ختام     البدء مبواسمِ  أهنئكم يف 
 واخلريِ مِنعليكم بالي  اإلسالميةِ ات، وعلى األمةِ   واملسر   جِ  وقد التأمت راح دت صفوفُ ها وتوح ها لتؤدي 

رسالٍةها يف نشِرأمانت لن ي خرِم العاملُج نها احلكيم هدِيبدوِنطه  ختب. 



فقد ..   ميعاد ألِف  ن مِ  خري  صدفةٍ بر:   القائلِ  على لقاء هذه األمسية كلمةُ     تنطبق:   األحبة األخوةُ
سعسنوات الستضافة معايل األستاذ الدكتور بكر بن عبد اهللا بن بكر، املدير                إثنينيتكم منذ عدةِ   ت 

سفري خادم احلرمني الشريفني لدى تونس، كنت أستبقه        السابق جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن، و      
ر االعتذار، وهو   ه يكر ر اخللفيات اليت جتعلُ    وأقد وأنا أعلم ..  باألعذار تترى بالدعوة تلو األخرى فيسبقين     

 .ها األفاضل لالستزادة من علمه وفضلهاِد روِع هذه االثنينية لشخصه الكرمي وتطلّ حببعلى يقٍني
 احملطات البارزة، واملنعطفات الرئيسية يف      س فإن كل واحد منكم يستطيع أن يتلم       وكما تعلمون، 

         ا، وأهلته لتسن أعلى املناصب العملية واإلدارية والتربوية منذ       ِمحياة معاليه من واقع األوليات اليت متيز 
 البترول،  فهو أول مهندس بترول سعودي يف أرامكو، وأول موظف سعودي يف كلية            ..  بواكري شبابه 

وأول مدير جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ولن أتوقف عند كل حمطة ومنعطف، فال أمجل من أن                  
               جاه خمتلف  تأيت تلك السياحة املتأنية من احملتفى به لتوسيع مداركنا، وزيادة حصيلة علمنا مبواقفه ت

الصعاب اليت واجهها ليشقالدراسي والعملي التفوِق طريق . 
وتعودوا بعني اخليال فيما يسمى بالـ       ..  غمضوا أعينكم للحظات  كنكم أيها األحبة أن ت     ومي

FLASH BACK        ١٣٧٩ وصعوداً إىل الطائف املأنوس يف عام من ذلك الشاب الذي     هـ، لنقترب 
تضطرب بني جنبيه نفس ليست كبقية الشباب الذين أكملوا دراستهم الثانوية يف تلك البلدة الصغرية                

دوء بني أحضان اجلبال الشاهقة، لنراه يعقد العزم ليتوجه إىل الواليات املتحدة األمريكية يف               النائمة  
تلك السن   نفس تواقة   أي..   كربى ، وغريه من أقرانه يظن أن رحلة إىل جدة أو الرياض تعين مغامرةً            ِةالغض 

      للمعايل تلك اليت كانت تدفعه سعياً ويدفع ياً يف تلك السن ا    ها حتدمن الشبابِ  ِةلغض  الطري  موٍح طُ ؟ أي 
  ذاك الذي قفز  جاد والوهاد يف وقتٍ    النِ  به عرب  املادية على ما تعلمون من تواضع        كانت اإلمكانيات 

وحمدودي ة؟ ولكن الفؤاد  املتشر ب ي مل يقبل إال بعبور األجواء وصوالً إىل العامل اجلديد من أجل             بالتحد
 .ه غريالعلم وال شيَء

  اخلطرةِ ويف تلك السن     وما ال يعلمون،     ه، وأكرب منه سناً، فيما يعلمون     ، حيث يفكر كثريون غري
الً شهادة البكالريوس    حامِ  ليعود لَه منه ما ن    داره، ولَ  ِرقْ يف ع   العلمِ  على غزوِ  ه الفوالذي  عزم دوطَّ

 تشري إىل صراع    ل، وبدايةٌ  تغري بالتأم  إا سريةٌ ..   البترول بعد ثالث سنوات فقط ال غري       يف هندسةِ 
 مستمر بنمِ  ال يعرف االكتفاءَ   ٍمه ن   فَ العلم، وما أشرمِ ه ن ن ٍمه  وما أكرب ،ه  طلٍع من ت  لَ، وما أنبمِ ه تفكريٍ ن  

جلهةِ هداه  فيها قُ  لَ اليت ينبغي أن يبذُ    ِص التخص  صارى ج  حتت إشرافِ   اخلري يف بلدهِ   هده، لتكون ينابيع  
هم من أمر    ا رويداً رويداً عن أصحاب العيون اخلضر الذين مل ولن يعني            الصحراء، واالبتعاد   أبناءِ عيوِن
 .ها نائمني إذا كان أهلُ شيٌءالبالِد



وحني وضع         مداركهِ  قدميه بصالبة على أرض الواقع العملي، توسعت آفاق     ليبصر ما ال ي ِصبر 
ه من أقرانه، فكرس مزيداً      غري    من اجلهد للدراسة بشقيها العلمي التطبيقي  وسار يف ذلك     والنظري ،

اية الشوط غري عابئ بالألواء والن االجتاه إىليف سبيل خدمة وطنه ومواطنيهِبص . 
 اهلامة  ةُ النوعي  املنعطفات اليت استحوذت على اهتمام ضيفنا الكبري النقلةُ         من أعم  ويف تصوري أنَّ  

 وال بد ..  ل واملعادن وحتويلها إىل جامعة على املستوى العاملي املعروف للجامعات الدولية          يف كلية البترو  
من وقفة شكر وثناء وعرفان يف سياق هذا احلديث عن علمني كبريين وطودين بارزين كان هلما أعظم                 

ين ناظر، وزيرا   األثر يف هذه النقلة، ومها معايل الشيخ أمحد زكي مياين، ومعايل األستاذ هشام حميي الد               
ذه  النهوض    يف ىلَّع املُ حد والقَ  السبقِ  والسابق، فقد كان هلما قصب      والثروة املعدنية األسبق  البترول  

 . للدخول يف تفاصيلهاجلامعة املتميزة إذ منحاها من جهدمها ما نعرفه مجيعاً وال حاجةَ
ليواصل جهاده يف   الدبلوماسي،  أما التحول األخري يف مسار معايل الضيف الكرمي إىل السلك            

وسحباً من    مكسباً للدبلوماسية،   دون شك   احملافل الدولية، فيعد    رفع اسم اململكة عالياً يف خمتلف     
اكتسبها معاليه من خالل عمله السابق، وعالقاته          وبالتأكيد فإن اخلربة اليت    رصيد التعليم اجلامعي،  

 اململكة  للقيام بدور هام يف ترسيخ عالقات       لكة تؤهله وخارج املم   الوطيدة مبختلف الفعاليات داخل   
 .والصديقة يف العاملني العريب والغريب مع الدول الشقيقة

ها  متاماً يف أن   أمتىن لكم وقتاً طيباً مع ضيفنا الكبري، وذكرياته املاتعة اليت أثق           ..   األفاضل األحبةُ
ل نرباساً للجيلِ  شكِّت  للشباب الطموح الذي يستطيع أن      واته كنموذجٍ  به ويهتدي خبط    الصاعد يستنري 

 الشاب يف    مستقبلَ لُكِّش الرؤية اليت ت    وضوحِ  وعدمِ  اإلمكانياتِ حغم ش ب على املصاعب ر   يتغلَّ
 . امليالديةاخلمسينياِت

              ام وكم يسعدين أن نلتقي جمدداً األسبوع القادم لنحتفي بالصحفي الكبري األستاذ جهاد بس
 من لندن خصيصاً لاللتقاء بكم على ضفاف احملبة،         رالذي سيحض "  احلياة  "رير جريدةِ اخلازن، رئيس حت  

 . واألسرار وتكتنفه الغموض باملتغرياِت يضج يف عاِمل واألدبيِة الصحفيِةوليلقي الضوء على جتربتِه
 .نا اجلليلعلينا عاملُيها لِق اليت سي الذهِباِترذَ شِةي مبِعٍةعأطيب أمنيايت لكم بقضاء أمسية ماِت

عليكم ورمحةُوالسالم ه اهللا وبركات. 

  ))�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
 . بكر بن عبد اهللا بن بكر/ الدكتور:االسم

 .هـ١٣٥٩ :تاريخ امليالد
 .  اململكة العربية السعودية/ مدينة الطائف:مكان امليالد



 .يفني بتونس سفري خادم احلرمني الشر:الوظيفة احلالية
 . متزوج وله ابنتني ومخسة أوالد:احلالة االجتماعية

 

 :نبذة من حياته العلمية والعملية
 .تلقى علومه حىت اية املرحلة الثانوية مبدينة الطائف •
م ١٩٦٠ كلية اهلندسة عام     /ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث التحق جبامعة تكساس          •

 .م١٩٦٣وريوس يف هندسة البترول عام وحصل على شهادة البكال
عمل إثر عودته يف شركة الزيت العربية األمريكية كمهندس بترول وكان أول مهندس بترول                 •

 .سعودي يف أرامكو
 والثروة املعدنية   انتقل إىل كلية البترول واملعادن آنذاك بناء على طلب من معايل وزير البترول                •

ن وكيالً هلا   ملعادن ووضع اخلطة التعليمية واإلدارية هلا مث عي       ليساهم يف تأسيس كلية البترول وا     
 .وكان أول موظف سعودي يف الكلية. م١٩٦٥يف منتصف عام 

قبل منحة علمية من جامعة ستالفورد األمريكية لدراسة إدارة األعمال حيث حصل على شهادة                •
 املاجستري يف االقتصاد    م كما حصل أيضاً على شهادة     ١٩٦٧املاجستري يف إدارة األعمال عام      

 .والتنمية من نفس اجلامعة وقام بتدريس مادة اإلحصاء لطالا
•  ن إثر عودته مساعداً حملافظ بترومني، مث عاد إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث حصل على               عي

شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام م وختصص يف كيفية تطبيق العلوم التقنية               
ملمتدة على اآلالت احلاسبة على مشاكل التنظيم واإلدارة العصرية كما درس أساليب ونظم              ا

 .التعليم العايل يف نفس اجلامعة
•  ر عدداً من النظريات يف علم اإلدارة، واختربت تلك النظريات يف عدة شركات أمريكية               طو

نظريات اإلدارة منذ    خمتلف   العالقة بني "حيث استعملها كأساس لرسالة الدكتوراه اليت حبثت يف         
 ".بداياا احلديثة إىل الوقت احلاضر وبني درجات النمو االقتصادي

درس علمي اإلحصاء واإلدارة أثناء وجوده يف جامعيت ستانفورد وجنوب كاليفورنيا، كما دعى               •
 .لعضوية عدد من اجلمعيات العلمية

ترول واملعادن التعليمية واإلدارية وقدم     نتخب بعد عودته من أمريكا لدراسة أوضاع كلية الب          اُ •
 .التقرير وطلب منه تنفيذه بلتقريراً متكامالً إلعادة تنظيم الكلية وتعديل اجتاهاا األكادميية وقُ

 .ن عميداً لكلية البترول واملعادنهـ عي٢١/٣/١٣٩١بتاريخ  •



جلامعة البترول  هـ بتعيينه مديراً    ١٣/٩/١٣٩٦ وتاريخ   ١/٢٣٦مي برقم   اصدر األمر الس    •
 .واملعادن وهو ذا أول مدير هلا

 .مي بتعيينه سفرياً خلادم احلرمني الشريفني لدى اجلمهورية التونسيةاصدر األمر الس •
له حبوث وكتب عديدة يف علوم اإلدارة واالقتصاد وهندسة البترول وباللغتني العربية                  •

 .واإلجنليزية
 .ضو يف جمالس سعودية وخليجية وعامليةعضو يف عدد من اجلمعيات العلمية وع •
هـ بتعيني معاليه عضواً مبجلس     ٣/١٢/١٤١٥ وتاريخ   ١/٨١صدر األمر امللكي الكرمي رقم        •

 . سنوات٣اخلدمة املدنية ملدة 
 ).عضو بالس األعلى جبامعة امللك سعود سابقاً (•
 ).عضو بالس األعلى جبامعة امللك فيصل سابقاً (•
 ).س األعلى جبامعة امللك عبد العزيز سابقاًعضو بال (•
 ). سنة١٤عضو بالس األعلى للجامعة اإلسالمية ملدة  (•
 .عضو مبجلس أمناء جامعة قطر •
 .عضو مبجلس أمناء جامعة البحرين •
 ).كندا(عضو باملنظمة العاملية للعلوم والتكنولوجيا واإلمناء  •
 ).ابقاًس(عضو مبجلس احتاد اجلامعات العربية  •
 ).للمهندسني(عضو باجلمعية اإلدارية األمريكية  •
 . اليابان-عضو مبجلس جامعة األمم املتحدة يف طوكيو  •
 ).م١٩٩٠سنة ( جامعة األمم املتحدة باليابان -رئيس جلنة املالية وامليزانية  •
 .عضو جملس إدارة معهد التدريب والبحث يف األمم املتحدة، نيويورك •
 . إدارة كلية فارجينيا التقنية بأمريكاعضو جملس •
 .عضو مبركز حبوث إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية •

 
 :املنشورات

كتب وحبوث عديدة يف علوم اإلدارة واالقتصاد وهندسة البترول باللغتني العربية واالجنليزية،               •
هندسة "نوانه  وع)  م١٩٩٦(وقد نشر آخر كتاب له باللغة اإلجنليزية للعام املاضي              

 ."واقتصاديات البترول
 



 :النشاطات األخرى
اعة والتصدير واألدب العريب خاصة     رالتفكري االستراتيجي مبا يف ذلك العلوم املستقبلية والز          •

 .للشعر والتاريخ اإلسالمي خاصة السرية النبوية املطهرة
 

 :اهلوايات
 .املشي والسباحة والسياحة •

 

 حل بن عبد ا باخريبة كلمة سعادة الدكتور صا(( 
  ))وكيل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
معايل احملتفى به األخ األستاذ الدكتور بكر، الضيوف األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا                 

 :وبركاته
ديث اجليد  اعذروين إذا كنت ال أحسن احلديث جيداً وصوغ الكالم ألنين مهندس والكتابة واحل            

جيداً على أي حال، وأرجو املعذرة إذا كنت مل         ليست من صفات املهندس اجليد وأرجو أن أكون مهندساً          
على السجية واعذروين إذا حلنت كثرياً وخاصة إذا كان بني            الكالم   أعد كلمة ولكن امسحوا يل أن ألقي      

مل باعطب وإن كنت جمهزاً يدي كالعادة        املدرسة االبتدائية األستاذ أمحد سا     يف   احلضور أستاذي يف اللغة   
 .لعلقة خفيفة

بالنسبة يل هناك الكثري مما ميكن أن أقوله ولكن تعلمنا من هذا الرجل احملتفى به الكثري فهو أستاذ                  
للكثري منا وامسحوا يل أن أذكر لكم بعض األمثلة، أوهلا أننا تعلمنا منه أن نعمل كفريق عمل دائماً                    

ت بني األعضاء وبالتايل فقد تركت مهمة احلديث لزميلي سعادة الدكتور خضر            مهما كانت االختالفا  
بن عليان القرشي وهو على أي حال أجدر مين باحلديث وقول الكالم املناسب، وتعلمنا من الدكتور                 
بكر أيضاً حتديد اهلدف وااللتزام به، وإجياد الطرق املناسبة لتحقيقه فمثالً مل أكن أعرف عن احلفل هذا                 

تصلنا باخلطوط ورغم أن لنا من نعرفه هناك         اال صباح اليوم، وعندما عرفت عنه قررنا أن حنضر و          إ
ولكن ليست لنا واسطة، وقيل لنا املقاعد حمجوزة ولكن تذكرنا الدرس الذي علمنا له الدكتور بكر                 

النظام الدكتور  لتحديد اهلدف وإجياد الوسيلة املناسبة لتحقيقه، يف جهات أخرى، يقولون دائماً تقيد ب             
بكر كان يقول لنا حدد اهلدف وجد الوسيلة النظامية لتحقيقه، وتعلمنا منه بدعة وله بدع كثرية أرجو                 
أن يأجره اهللا عليها، وهو االلتزام بالوقت، البدعة اليت ابتدعها هي العمل من الساعة السابعة والنصف                



دة يف اململكة اليت تلتزم ذا الدوام، فعملنا إىل         صباحاً إىل الرابعة عصراً وحنن املؤسسة احلكومية الوحي       
 .الرابعة، وأرجو أن يغفر لنا هذا الدكتور بكر، مث توجهنا بعد ذلك بقليل إىل املطار لنلحق بالطائرة

الدكتور بكر،  هناك كثري من األمور وأظن سيطول حديثي إذا أردت أن أقول ما تعلمناه من                
نفخر ا ليس فقط على       لدولة يف إنشاء أحد صروح العلم اليت        ليكون أداة ا   لقد وفقه اهللا    ولكن

مستوى منطقتنا يف املنطقة الشرقية وال على مستوى اململكة، ولكن على مستوى العاملني العريب                 
واإلسالمي، تنقلت بني عدة مناصب يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن كان أحدها عميد كلية                 

ا إىل تقومي برامج اهلندسة يف اجلامعة وجاءنا فريق من الواليات املتحدة             اهلندسة، يف ذلك الوقت سعين    
األمريكية يضم أشخاصاً من أعظم املهندسني والعلماء من عمداء كليات اهلندسة ومن أساتذة اهلندسة               
وأحدهم هو رئيس جملس عمداء اهلندسة يف أمريكا وقوموا مجيع برامج اهلندسة وأحدهم هو رئيس                 

اهلندسة يف أمريكا وقوموا مجيع برامج اهلندسة سواء يف كلية اهلندسة أو الكليات األخرى              جملس عمداء   
وشهدوا بأن برامج اهلندسة يف اجلامعة تضاهي مثيالا يف أحسن اجلامعات األمريكية، وبعد ذلك قومنا               

امعات أيضاً برامج كلية العلوم وقومتها جامعة كاليفورنيا فرع بريتلي وهي تعد من أفضل اجل                 
واخلرب اجلديد بالنسبة ملعايل    ..  األمريكية، وقالوا عن كلية العلوم وبراجمها مثل ما قالوا عن اهلندسة           

 .الدكتور بكر أننا أيضاً قومنا معهد البحوث يف اجلامعة وجاءت النتائج مماثلة
ذكر يأيت الرجال ويذهبون ولكن تظل األعمال اخلرية الصحيحة اجليدة للزمن وهي عمل باقي ي             

ملعايل الدكتور بكر على مدى األزمان وعلى مدى األجيال، عندما أتنقل يف اململكة وعندما أسافر أقابل                
كثرياً من خرجيي اجلامعة، مع السن أصبحت الذاكرة ليست كما جيب فأنسى أحياناً الوجوه ويف كل                 

جامعة امللك فهد     ي بفخر خرجي  ناألوقات أنسى األمساء ولكنهم يذكرون ويأتون ويسلمون ويشعرو        
للبترول واملعادن ويذكرون الرجل الذي فعالً عمل على إرساء قواعدها ونقلها من جمرد معهد صغري،                
كلية، مل يكن أحد يلقي هلا باالً كثرياً إىل مؤسسة ذات مكانة ومسعة علمية يفخر ا كل من ينتسب                     

املسؤولني فيها أرى الدكتور منصور     إليها، وأرى اآلن بني احلضور على األقل عدداً من خرجييها أو             
 املعمارية  والدكتور عبد اهللا خباري أستاذ يف اهلندسة      ناظر وهو أمني عام سابق، وعميد كلية اهلندسة         

 الكثري وأينما ننظر نرى بني املسؤولني     والدكتور طارق منصوري وهو أيضاً أستاذ سابق يف اهلندسة،        
ثر مما جيب وهذه إحدى صفات األساتذة إذا أعطيته فرصة          أعتقد أنين حتدثت أك   ..  اجلامعة  من خرجيي 

 . للحديث ال يكاد ينتهي
      ل به من هذه الدعوة الكرمية لتكرمي أحد أبناء هذا          أشكر لسعادة األستاذ عبد املقصود ما تفض

البلد الذين يستحقون التقدير، لقد درجنا يف العامل العريب واإلسالمي على أن نكرم الناس بعد ممام                  
ولكن هذه سنة محيدة استنت هنا يف هذه االثنينية لتكرمي األشخاص وهم يف عنفوان شبام ليستمتعوا                 



بالتكرمي، وطبعاً هذا فيه شيء من النفاق فأرجو املعذرة، وهذا النفاق لن يفيدين كثرياً، رمبا كان يفيدين                 
 .قبل أربع أو مخس سنوات لكن اآلن لن يفيدين كثرياً

... سعيد باملشاركة يف االحتفاء مبعايل الزميل الدكتور بكر بن عبد اهللا بن بكر             شكراً لكم وأنا    
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))تعليق للدكتور عبد ا مناع(( 
اليوم يف هذه األمسية هو يوم الدكاترة واألساتذة، وليست أمسيتنا حنن، إمنا هي أمسية أولئك                 -

ء والدكاترة الذين أحاطو بالدكتور بكر بن عبد اهللا بكر طوال سنوات عمله يف              النفر واألساتذة والعلما  
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ولكن اعتربوا هذا تدخل أو تداخل بسيط صغري ألنه كان يسألين                 
 الدكتور عن برنامج احلفل وماذا سيتم، أخربته أن األمر ببساطة أننا سنبدأ بالقرآن الكرمي مث بكلمة                 
للشيخ عبد املقصود يرحب فيها بك ونظراً ألن الشيخ عبد املقصود ليس موجوداً فسأتوىل أنا بعض                 
الكلمات واألستاذ عبد الفتاح أبو مدين أكثر الكلمات وبعدين يتحدث أصدقاؤك وزمالؤك مث ينتقل               

 مث تعطى   احلديث إليك لتحكي لنا جتربتك العلمية وسنوات عمرك اليت أمضيتها يف جامعة البترول،              
الفرصة للحضور أن يسألوك، نسينا يف هذا السياق أن نذكر أن هناك شيئاً بعد كلمة الشيخ عبد                    

               ل املقصود وهو السرية الذاتية والعلمية ملعايل الدكتور بكر عبد اهللا بكر، نشكر األخ حسان الذي تفض
 .بقراءا

 الكلمة لسعادة الدكتور خضر بن عليان القرشي (( 
  ))لتعليم مبحافظة جدةمدير عام ا

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله                 -
 .وصحبه وسلم

معايل الزميل الصديق األخ األستاذ الدكتور بكر، اإلخوة الزمالء احلضور الكرام، كنت افتراضاً             
دثين صديقي األخ عبد املقصود خوجه أن ضيف        أن أكون خارج اململكة هذه الليلة ولكن عندما ح         

االثنينية األب املريب الدكتور بكر ألغيت ارتباطايت وحرصت أن أتشرف باحلضور هذه الليلة مث طلب                
مين أن أكون أحد املتحدثني فكان جوايب أن هذا أمر يشرفين أن أحتدث عن بعض جتاريب وخربيت مع                   

لت أن أزور كلمة يف نفسي كما فعل الزميل أبو مدين فإذا يب             الدكتور بكر يف عملي يف اجلامعة مث حاو       
أجد لألفكار واخلواطر تنهال علي كالسيل وإذا يب أمام مسألة عويصة حتتاج إىل كتاب فقررت أن ألقي                 
 .بوريقايت جانباً وأن أحتدث إليكم شفاهة هذه الليلة عن بعض جوانب قد ال يعرفها إال امللتصقني مبعاليه



يث يل مع الدكتور عبد العزيز الدخيل عندما عني مديراً للجامعة، كيف ترى               كان أول حد  
عملك اجلديد؟ وكيف ترى التحدي الذي تواجهه؟ قال باختصار إنين أتيت بعد بكر، أتى بعد بكر                  
ألنه بىن مؤسسة شاخمة رسخت دعائم التميز اعترف ا الصديق والعدو، القريب والبعيد، فكان هذا                

 .ا احلايلحتدياً ملديره
وهو يسوس     النقائض يف إدارته لتلك اجلامعة، خالل ربع قرن         كان معايل الدكتور جيمع بني    

اجلامعة ويقودها إىل بر األمان تتجاذا الرياح من كل جانب لكنه جنا ا وجنا مبن فيها إىل بر األمان                     
 .وأسس جامعة راسخة ال زها العواصف

 احلفاظ على املستوى والتنافس مع أرقى اجلامعات يف العامل          كانت اجلامعة من أهدافها األساسية    
ولكن واقع طالبنا فرض على نظام اجلامعة أن يفصل العديد من هؤالء الطالب الذين مل يصلوا إىل                   
املستوى األكادميي املطلوب وكنت يف تلك األيام مسؤوالً يف شؤون الطالب عن الطالب وكانت                

قبل األكادمييني بفصل هؤالء الطالب ألم مل يصلوا احلد املطلوب من            القرارات ترفع إىل معاليه من      
التميز األكادميي الذي ترغبه اجلامعة، كان بإنسانيته اليت قد ال يعرفها الكثري من احلضور يشفق على                 
هؤالء الطالب وكنت أحدثه قائالً إن هذا قرار اجلامعة وأن هذا هو النظام وهؤالء هم األكادمييون                  

 على أن هؤالء الطالب ال يبقون يف اجلامعة، فكان يقول يل شيل أوراقك، ورسوب هؤالء                  يصرون
الطالب هو رسوب للجامعة، وفشل هؤالء الطالب هو فشل اجلامعة، كثفوا اإلرشاد كثفوا التوجيه،               

كنا أنقلوا الطالب النقلة االجتماعية الالزمة حىت يتمكنوا من التخرج دون املساس بالنوعية وبالفعل               
نراجع أنفسنا ووجدت نفسي يف تلك األيام أن الدكتور بكر عاطفي أكثر من الالزم وأن هذه                    
القرارات ستؤدي إىل اخنفاض املستوى، وبعد سنوات من التجربة وجدت أن نظرته كانت أعمق وأمشل               

لد وأينما  وأن الطالب خترجوا دون املساس باملستوى األكادميي وهم اآلن حيتلون مناصب قيادية يف الب             
 .وجدوه قبلوا رأسه، هذه اإلنسانية، هذه القيادة، وجدا لصيقة مبعايل الدكتور بكر

             أيها اإلخوة النجاح ال بد له من أعداء وال بد له من حاد، فنجاح اجلامعة اليت يتربع على      س
انت فائقة،  رأسها األخ الزميل الدكتور بكر ال بد أنه ال خيلو من حسد، فإنسانيته حىت مع خصومه ك                 

ال يصلحون أن     اللجان املختصة، إن هؤالء   أذكر مرة أن جمموعة من الزمالء اختلفوا معه وكان قرار           
من احليثيات وغريها، ولكنه كان يرفض توصيات اللجان           اجلامعة، وكان بيده أن يستفيد     يكونوا يف 

مالء فادعوا هلم، وفعالً بعضهم     واالس، إن هؤالء زمالؤنا، ونسأل اهللا هلم اهلداية، ومهما يكن فهم ز           
أصبح صديقاً محيماً ملعاليه، هذه اإلنسانية وهذه املواقف النبيلة ال تنتج إال من رجل كبري، ترفع عن                   
سفاسف األمور وعن صغائر األمور وكان مهه قيادة اجلامعة واخلروج ا إىل مصاف اجلامعات املتقدمة               

 .دون النظر إىل األمور الداخلية الصغرية



تستغربون أن مدرسة الدكتور بكر مدرسة مل تقتصر على اجلامعة، فكل الذين خرجوا من اجلامعة               
أساتذة سواء يف القطاع اخلاص أو يف القطاع العام، متيزوا وأجنزوا وتركوا بصمات يف املؤسسات اليت                 

 .هللا بن بكرعملوا فيها، وأنا أكاد أجزم أن هذا التميز كان نتيجة ملخرجات مدرسة بكر بن عبد ا
سأحتدث عن نفسي شخصياً إذا كنت حققت يف جدة شيئاً من اإلجناز فأنا أجريه ملدرسة بكر،                 
علمنا الكثري يف حسن التعامل يف اإلدارة يف االنضباط يف االلتزام يف حتقيق األهداف بأقصر الطرق                  

تف على األنظمة   وأسهلها وأن األساس هو الغاية جيب أن تربر بأساليب نظامية، وعلمنا كيف نل               
 .وليست خمالفات كما يقال، ولكنها هي براعة يف إجياد خمارج نظامية ملا يعترض املؤسسة

هناك جانب آخر يف معاليه قد ال يعرفه الكثري، هذا الرجل أحب اجلامعة حباً كدنا جنزم حنن                   
نجزاا أو مبستواها أو    املقربني إليه إنه قدمه على أسرته وأوالده، أحبها لدرجة أنه ال يقبل املساس مب              

بأسسها مهما تنازل عن بعض األمور اجلانبية إال أنه مل ميس جوهر اجلامعة مهما واجه من ضغوط، حبه                  
اجلامعة زرع يف منسوبيها حب اجلامعة، ال أبالغ أيها اإلخوة إذا قلت لكم أكاد أجزم أن ليس هناك                   

عتها ال العامل وال الطالب وال املوظف وال        شخص من منسويب اجلامعة ينال من اجلامعة هذه أو من مس          
املؤسسات قد ميدح     األستاذ، هذا االنتماء هلذه املؤسسة مل يكن حصيلة جهد بسيط، بينما جتد يف بعض             

من هو على رأس املؤسسة، املدير أو الوزير، إمنا املؤسسة قد يقدح فيها، إمنا جامعة امللك فهد للبترول                  
 والكل منتمي إليها حىت لو اختلفوا مع رئيسها، ومع من يقودها، زرع              واملعادن الكل مل يقدح فيها    

االنتماء تعلمناه من معايل الدكتور بكر، بإمكانكم أيها اإلخوة تنظرون يف خمرجات جامعة امللك فهد                
للبترول واملعادن، هذا وزير الصناعة األخ الدكتور هاشم مياين، هذا وزير الدولة الدكتور عبد العزيز                

نع، هذا وزير الربق الدكتور علي اجلهين هؤالء اإلخوة أمامكم الدكتور صاحل الدكتور منصور                املا
يف الدكتور خالد بن بكر جمروحة، إمنا       ناظر، اإلخوان الذين قد ال حتضرين أمساؤهم، قد تكون شهاديت           

علمنا منها الكثري  فما هو إال نتيجة ملدرسة إدارية فريدة ت كل هذه حقيقة ال أشك أنه حصل متيز هلؤالء        
 .وسنتعلم منها الكثري إن شاء اهللا

احلقيقة الذي يعرف الدكتور بكر أيضاً أنه ال يستغرب كيف اختاره ويل األمر ليكون سفرياً،                
فالنقلة تكاد تكون منطقية فهو حماور من الطراز األول، مقنع من الطراز األول، مثقف ثقافة عربية                  

احلقيقة حظيت به كرجل سعودي ميثل اململكة العربية السعودية وميثل          أصيلة من الطراز األول، فتونس      
 .خادم احلرمني يف تلك البالد الطيبة من وطننا الغايل

أيها اإلخوة هذه كلمات أحببت أن أرويها لكم من واقع جتربة وخربة لصيقة مبعاليه آثرا على                 
راً لصديقي األستاذ عبد املقصود على      وشك..  كتابة مقال أو كتاب منمق باأللفاظ أا كلمات صادقة        



هذه الليلة الطيبة، وشكراً لإلخوان الذين أشرفوا على إخراج هذه األمسية ونتمىن لألخ الدكتور بكر               
 .دوام النجاح

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة لسعادة الدكتور عبد ا املعطا�ي عضو هيئة التدريس (( 
  ))يز جبدةجبامعة امللك عبد العز

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد                -
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

رأيت امتعاضاً وعدم ارتياح على وجه أستاذنا األستاذ حامد مطاوع حينما أشار الدكتور صاحل              
دته للغة ويف الواقع فإن علماء السلف واخللف من         باخريبه إىل أن جناح، أو ربط جناح املهندس بعدم إجا         

أمثال ابن سينا والرازي والكندي كل هؤالء كانوا فرسان يف اللغة وكانوا أيضاً هم الذين أسسوا البنية                 
احلقيقية لعلمنا التجرييب، واحلديث يطول ولكين ال أدري ملاذا رميت ذه، حينما طلب األستاذ عبد                

أحتدث عن معايل األستاذ الكبري الدكتور بكر عبد اهللا بكر أجبت حاالً ولو مل                أن   املقصود خوجه إيلَّ  
يطلب مين لسألته احلديث ودعوين أنتقل قليالً إىل جانب آخر أو وجه آخر من هذا التكرمي ولعل                   
األستاذ عبد املقصود خوجه كان سبباً يف هذا الوجه حينما سألين سؤاالً مباشراً وأنا من سكان الطائف                 

 النسب واملنشأ واألصل ولكن سألين األستاذ ما        و ممن عاش يف الطائف فترة طويلة وإن كنت مكي          أ
أريد أن يكون هلذا التكرمي وجه آخر هل تعرف عمدة احمللة اليت عاش فيها أو صديقاً ليس من                      

 ولكن يبدو    أو علي العبادي،   أستعني ببعض اإلخوة ومنهم األستاذ نايف العصيمي      األكادمييني فحاولت أن    
 . الوقت مل يكن يساعد أن يأتوا ليتحدثوا عن تلك اجلوانب الشخصية اليت حنن حباجة إليهاأن

ولو أردت أن أحتدث عن الطائف لقلت إن هذه املدينة مدينة قدمية صافية مدينة مجيلة وأهلها                  
ومن يعرف  أمجل ويبدو أن نفسية أهلها قد اكتسبت هذا الصفاء وهذا اجلمال من خالل الطبيعة                  

وال يستثين من هذا من يقيم فيها وتعلقهم          الطائف أو عاش فيها قدمياً يعرف أن أهل الطائف أهل مجال          
باألدب واخللق اليت كانت مسة أهايل الطائف املعروفة وكل منهم يعرف اآلخر حضرهم وبدوهم حىت                

 إال يف الطائف، فالطائف قد      أن يف كل مدينة من املدن جتد أن لغة أهل املدينة ختتلف عن لغة البادية               
امتزجت مدنيته ببداوته بلغته وأصبحوا يتكلمون لغة قريبة من بعضها وال أقصد البعيدين جداً من                 
الطائف ولكن أقصد القرى ااورة هلا، وقد يصححين من يرى خالف ذلك، والدكتور بكر اكتسب                



ر بكر أو غريه من هؤالء الذين شكلتهم         جداً يف تصوري يف حياة الدكتو      هذا املرتكز الذي أراه مهماً    
 .البيئة

إضافة إىل شيء آخر وهو أن الشيخ عبد اهللا بكر رمحه اهللا كان من أهايل الطائف املعدودين                   
الذين حيلون املشاكل ويفزعون للناس ويكرمون اآلخرين ومسي حي بأكمله بامسه، وبالتايل فإن الدكتور              

 كثرياً من هذا الصفاء ومن هذا اخللق ومن هذه اجلرأة ومن هذه             بكر بن عبد اهللا بكر ال بد أنه اكتسب        
القوة ومن هذه الشهامة اليت حتدث عنها الدكتور خضر من خالل والده، ألن لكل والد أثر واضح                   
على ابنه وكنا نسمع بكوكبة مثل خضر القرشي والعرايب واملرزوقي وسعد احلميدين وغريهم، كنا                

لدكتور بكر، وأنا شخصياً وغريي كثريين كنا ال نعتقد أن هناك دكترة غري             ندرس يف الثانوية ونسمع با    
الطب وكنا نعتقد أن الدكتور بكر طبيب إىل أن انكشفت احلجب والسجف أمامنا فيما بعد ولكن بقي                
اسم الدكتور بكر يرن يف أذهاننا وكأنه مثل كبري، وال أدعي أنين لصيق له يف نشأته ألن فارق السن                    

ن حينما قابلت الدكتور بكر عن طريق الدكتور خضر يف الظهران قبل أكثر من عشرين سنة                كبري ولك 
كنت أختيل هذا املثال الذي رأيناه يف الصغر كبرياً وإذا به أكرب وإذا به ينشأ من خالل هذه البيئة                      

ل، واملعطيات الصادقة األمينة اليت جعلته يصدق يف عمله ويصدق مع زمالئه وينجح يف هذا العم                 
وقد يكون    أصقاع الدنيا بأسرها  وتصبح جامعة امللك فهد للبترول واملعادن جامعة يفتخر ا يف             

ارتكز عليها الدكتور بكر عبد اهللا بكر وإن هذا            إىل تلك البيئة الصغرية الطائف اليت      الفضل يعود 
 .تالنجاح امتد إىل سفارة اململكة العربية السعودية يف تونس من خالل هذه املرتكزا

على أية حال سوف يبقى الدكتور بكر عبد اهللا بكر غمامة تظل جامعة البترول واملعادن وأقترح                
أن إذا مل يكن فعالً حقق هذا االقتراح وليس هذا من باب ااملة ألنين مل أعمل يف جامعة البترول                     

 يف اجلامعة أن يطلقوا     واملعادن ومل يرأسين الدكتور بكر يف يوم من األيام ولكين أقترح على املسؤولني             
 .على أكرب قاعة فيها اسم معايل الدكتور بكر عبد اهللا بكر

 .والسالم عليكم
 

  ))بكر عبد ا بكر. كلمة احملتفى به ضيف االثنينية د(( 
بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اإلخوة الزمالء واألصدقاء احلضور السالم عليكم               -

 :ورمحة اهللا وبركاته
أود أن أبدأ بتقدمي شكري اجلزيل للصديق العزيز والزميل الكرمي واألخ الويف الشيخ عبد                 
املقصود خوجه على تشريفي وتكرميي هذه الليلة وقد قال يف كلمته أنه حاول أن جيذبين إىل إثنينيته منذ                  

ليل على ذلك أن    سنوات عديدة وأنين كنت أجد األعذار، ويعلم اهللا أا كانت أعذاراً حقيقية وأكرب د             



هذه االثنينية مل يكن خمططاً هلا ومل تكن يف جدول أعمايل وقد فوجئت بعد وصويل من تونس يوم                     
األربعاء املاضي ووجودي يف مزرعيت بالطائف بسعادة الشيخ عبد املقصود خياطبين بالتلفون بعد ساعتني              

قال يل  :  جازية العظيمة اجلميلة  فسألته كيف عرفت أنين هنا؟ فقال بلهجته احل       ..  من وصويل من تونس   
املهم أنه دعاين للعشاء ليلة السبت املاضية وقبلت العشاء ألن االثنينية مل تكن لتبدأ إال               ..  الطري األخضر 

من األسبوع القادم ولكين بعد أن قبلت الدعوة أتضح أن إخويت يف الطائف نظموا ارتباطاً يل مع وفد                   
اضطررت أن أعتذر عن العشاء فقبل عذري ولكن قال مقابل قبول            زائراً يل، و    من سويسرا زائر، وكان   

 جيب أن تأيت لإلثنينية وقلت له ولكن الوقت ضيق فقال وال يهمك، اترك هذا يل، وفعالً كان                    العذر
ثنني ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أال يكون معنا بالرغم من حرصه على             االاليوم يوم مجعة االثنينية يوم      

وتوفيقه إن شاء اهللا يف الدين والدنيا        ض والدته وتأثره مبرضها وهذا يدل على رضاه          ذلك بسبب مر  
 . واآلخرة، فنرجو له إن شاء اهللا ولوالدته الشفاء العاجل

وأكرر شكري له وتقديري أيضاً، مث أعرف أن الوقت قد مضى جزء كبري منه وأن هناك كثري                  
أكثر من ذلك، كان بودي أن أعلق على كل كلمة          من اإلخوان الذين رمبا حان وقت عشائهم ورمبا         

قيلت ملا فيها من الوفاء والثناء والشكر الذي يف الواقع ال أستحقه وأجد نفسي دونه ولكن اال ال                   
ب حمبته الشخصية يل وتأثره مبا مسع عين        يسمح ويكفي أن أقول إن من تكلم يعلم اهللا شعرت أنه غلَّ            

دون مما مسعتم عين وأنين رجل ينطلق باألمانة من الفطرة والطبيعة وال             على احلقيقة، يف احلقيقة أنين      
أحاول أن أكون كذا أو كذا وال أظن أنين كما ذكر خاصة زمالئي السابقني الذين أعتقد جازماً أن                   

 .شهادم مطعون فيها ألم حيبوين أكثر مما أحبهم، فشكراً للجميع
 معي األخ عبد املقصود خوجه وقلت له ما هو املطلوب           وأنتقل اآلن هلذه االثنينية، حينما حتدث     

مين، قال فقط هو حوار ثقايف علمي إلثراء اجللسة بتجربتك وخربتك يف جمال التعليم العايل ورمبا غريه                 
مما ختتاره أنت ونعتقد أنه إن شاء اهللا ستكون كاملتوقع وفوق املتوقع، مث أين اليوم فقط علمت أنه جرت                   

) اهلوليداي إن (احملتفي به بعض الشيء فأعددت بعض رؤوس األقالم على ورقة فندق            العادة أن يقول    
حيث أقيم، ولكنها يف الواقع ليست حماضرة وليست كلمة ولكنها توجه ملا أعتقد أا األشياء اليت                  

إذا تتالءم وهذه االثنينية الكرمية ولتكون موضع احلوار مبعىن أين سأثري بعض النقاط وأترك تفصيالا                
 .أراد أحد أن يسمع عنها إىل وقت األسئلة

وامتالك ناصية  كان واستمر ملدة طويلة هي يف كيفية احلصول          .  أوالً أعتقد أن جمال خربيت    
لتفوق العامل الغريب وخاصة      التكنلوجيا أو التقنية ألين كنت وال أزال أعتقد أن السبب األول            

نية وأن السبب األول لتخلف واملسلمني هو عدم قدرة         أمريكا على واملسلمني هو امتالكهم لناصية التق      
الدول اإلسالمية واملسلمني عامة على امتالك التقنية، ولكن ما هي التقنية؟ هناك كثري من احملاوالت                 



لتعريفها ومن الذين حاولوا تعريف التقنية أنا شخصياً، ألين كتبت الكثري عن التقنية وكيفية امتالك                 
لتعريف الذي اقترحته وطرحته يف أدبيات التقنية هو أن التقنية تعين القدرة على             ناصيتها وهلم جرا، وا   

وحينما نقول بالبضائع واخلدمات    .  إنتاج البضائع واخلدمات بأقل التكاليف وأعلى املستويات املمكنة       
م، نعين يف املقام األول الصناعة وأيضاً اخلدمات هي صناعة يف الوقت احلاضر مبا فيها خدمات اإلعال                

فهذه التقنية كما عرفتها وال زلت أعتقد أن هذا هو التعريف الذي استخدمه، ومت تبين هذا التعريف يف                  
الغالب وهو التعريف املقبول اآلن للتقنية، لكن كيف نتملك ناصية التقنية؟ يف رأيي أن امتالك ناصية                 

ال أرى أنه من املمكن أن نبدأ من        التقنية يتكون من عدة مراحل، املرحلة األوىل هو عملية النقل، يعين            
نقطة الصفر مث نتطور حىت نصل إىل ما هو موجود اليوم التساع اهلوة يف املعرفة بني املاضي واحلاضر                   
واألفضل أن نبدأ أو حناول أن نبدأ من حيث انتهى اآلخرون يف التقنيات اليت تالئم وضع البلد الذي                   

ميز فيها وأن ينافس فيها، يعين من املستحيل أن تفكر قطر مثالً            حياول أن ميتلك التقنية واليت ميكن أن يت       
 .يف صناعة الطائرات مهما كانت مثالً، أو أن تفكر إحدى الدول اإلفريقية يف الطاقة النووية

يعين كل بلد خيتار التقنية اليت تالئم وضعه والقاعدة الرئيسية هي إمكانية أن ينافس ويتفوق رمبا                
يف التقنية املختارة سواء كانت إنتاج البضائع، أو إنتاج اخلدمات، ولكن النقل حىت              يف السوق العاملية    

لو جنح البلد الذي يود أن ميتلك ناصية التقنية القيام به ما هو إال املرحلة األوىل ألن التقنية، خاصة                     
ال متغري جداً   التقنية يف كثري من ااالت، ومنها جمال البتروكيماويات الذي نتميز فيه اآلن هو جم               

 آالف  ٤ اليت تبيع اململكة منها اآلن حبوايل        مثالً بصناعة البتروكيماويات  ومتطور جداً وألضرب لكم     
تصدير كل سنة وهو مبلغ هائل إذا تعرفوا أن صادرات مصر كلها من كل شيء ال                    مليون دوالر 

 ٤ يف السنة أكثر من      يتعدى اثنني ونصف بليون دوالر يف السنة، حنن البتروكيماويات نصدر منها           
ني دوالر، لكن صناعة البتروكيماويات ليست أكثر من أوعية مثل الكور أو املستطيالت اليت تروا               يبال

يف الصور حتتوي على املادة اخلام اليت غالباً ما تكون غازاً أو مادة كربونية حتت الضغط واحلرارة                    
رى مرغوب فيها مثل صورة البالستيك، عادة       تتحول اجلزئيات اهليدروكربونية من صورة إىل صورة أخ       

ويتم التفاعل عن طريق حوافز كيماوية، لو كفاءة احلافز الكيمائي تزيد معىن هذا أنك تستطيع أن تنتج                 
 .كمية أكرب من املنتج بنفس املرافق وبنفس التكاليف، يعين بتكاليف أقل

افسني يتقدمون، وهم سوف يتقدمون،     إذا وقفنا عند اخلط املوجود اآلن وبدأ العامل الغريب واملن          
فنحن سنتخلف، إذن ال بد من أن يكون هناك أكثر من نقل التقنية، ال بد أن يكون هناك أوالً توطني                     
للتقنية كمرحلة ثانية بعد النقل، والتوطني يعين أن تدرب الرجال الذين يستطيعون تشغيل وصيانة تلك               

 ودخائلها معرفة دقيقة عالية حبيث متكن من االنتقال إىل مرحلة           التقنية املنقولة وأن يتعرفوا على أسرارها     



ثالثة وهي مرحلة التطوير، أي ال ميكن للتقنية أن تنجح إذا مل يكن البلد قادراً على تطوير هذه التقنية                    
 .حبيث أن اإلنتاج أو املنتج منها يبقى منافساً يف السوق العاملي

ال بالبحث العلمي احمللي، قد تسمح دولة على نقل التقنية          التطوير يف رأيي أنا ال ميكن أن يتم إ        
لكن ال تسمح أي دولة بالعامل بأخذ تقنية جديدة أو تطوير جديد مهما              ..  من عندها مقابل رسوم إخل    

 .كان، حىت لو أعطيتهم ذهب الدنيا بل حيرصون عليه حرصهم على أسرار الذرة أو أكثر
مرحلة الثالثة اليت هي مرحلة تطوير التقنية املنقولة         إذن ال بد من البحث العلمي للوصول لل        

 التطوير حبيث يكون هناك   واملوطنة، واملرحلة الرابعة واألخرية وهي القدرة على االستمرارية على           
أين ..  والقدرة على املنافسة يف السوق العاملية       جديدة،منتجات    استمرارية إلنتاج املنتج ورمبا إضافة    

يتم؟ باختصار إذا فكرمت فيما قلته باختصار وإجياز جتدون أن كل هذه املراحل             حنن من هذا كله وكيف      
حتتاج إىل الرجال والنساء املؤهلني واملؤهالت على أعلى مستويات حىت يستطيعوا أن يشغلوا وأن                
يصونوا وأن يوطنوا مث أن يقوموا بالبحث وأن يؤسسوا املؤسسات ويشغلوا املؤسسات اليت تقوم ذه                

ات، عمليات التعليم والتدريب والتعليم املتواصل والبحث العلمي، وما هي هذه املؤسسات؟ هي             العملي
اجلامعات والتعليم العايل، وليس اجلامعات فقط، هي أي مؤسسة تقوم بالتعليم العايل، بافتراض أن                

وأقول لكم  التعليم دون العايل موجود وجيد يف البلد، فهو التعليم العايل ومؤسسات البحث العلمي،               
وقد ال أكون مبالغاً أن السبب يف تأخر العامل العريب ورمبا العامل اإلسالمي يف اللحاق بركب التنمية                   
والتقنية واستمرار اعتمادنا على غرينا خاصة على أعداء احلضارة العربية واإلسالمية يف هذا اال                

طلوب، ومثل بسيط خذوا اليابان املثل      احليوي هو عدم جناحنا يف بناء مؤسسات حبثية على املستوى امل          
العظيم األول لقد اقتبسوا التنمية اقتباساً مبدئياً مث نقلوها وعندما فطن الغرب ملا يقومون به حاربوا                  
اليابان ولكن اليابان متكنت بوسائل مشروعة وغري مشروعة، أنا برأيي مشروعة، أم يستمروا يف النقل               

ث، ومن زار طوكيو يعرف     وانوا يؤسسون اجلامعات ومعاهد البح    واالقتباس ولكن يف نفس الوقت ك     
ث العظيمة، معهد لكل فن ولكل منتج واآلن اليابان على          ومعاهد البح من  أن حول طوكيو عشرات     

وشك أن تنتهي من بناء مخسني معهد حبوث متخصصة حىت يستمر التطوير وحىت يستمر التطور، املثل                 
، وسترون أن كوريا خطوة خطوة فعلت مثل اليابان، وحييط بسيئول           الثاين كوريا، زوروا سيئول اآلن    

اآلن أكثر من ثالثني معهد حبث علمي، وعندما نقول حبث علمي ال نعين مثل ما هو موجود يف كثري من                    
اجلامعات العربية لألسف البحث العلمي أن الباحث يبحث يف موضوع قد ال يكون له عالقة بالبلد                  

ترقي األستاذ     األحباث ونشر الكتب ألن نظامنا التعليمي لألسف يقول أن         رالذي هو فيه بغرض نش    
وتقدمه يعتمد على ما ينشر يف الدوريات املعترف ا عاملياً يعين يف اخلارج، يعين حنن نشجع اآلن                    
أساتذتنا، وأنا ال أقول اململكة العربية السعودية فقط، ولكن العامل العريب كله، نشجع أساتذتنا أن                 



كزوا يف حبوثهم على مشاكل خارجية م الناشرين واملسيطرين على ااالت العلمية يف الدول                 ير
اخلارجية حىت يقبلوها وينشروها وبالتايل فإن هذا الرجل العامل يستطيع أن يترقى من مرتبة إىل مرتبة،                 

رة آالف باحث،   وألضرب مثالً املعهد القومي للبحوث يف مصر يف يوم من األيام كان فيه حوايل عش               
وكان يطلع مبئات الكتب وآالف األوراق العلمية ولكين مل أمسع أنه طلع منه وال منتج واحد، يعين                   
بضاعة يف اليد، ألن التوجه األساسي خطأ، فإن هناك ثغرة فظيعة وكبرية يف مؤسسات التعليم العايل يف                 

ه املؤسسات أنشئت يف ظل      جامعات الدول العربية واإلسالمية ومعاهد البحوث، ألن معظم هذ          
االستعمار الغريب واقتبس النموذج الغريب ما يف شك أن أم العرب يف التقدم احلديث كانت مصر، ما                  
أحد ينكر هذا إم تقدموا، واألخوة املصريني عرب ومسلمني حقيقيني ما خبلوا أبداً مبا يعرفون، ونقلوه                

 سعودية هو الدكتور عبد الوهاب عزام باشا ومل         حىت أم نقلوا للمملكة، حيث كان مدير أول جامعة        
يبخل فنقل جتربة مصر هو وزمالؤه لنا بدون تردد ولكن األساس أن مصر نقلت هذه التجربة أو هذا                   
النموذج من أين؟ من اجلامعة األوروبية كما كان مطبق يف إجنلترا، نفس الشيء بالنسبة لدول مشال                  

نسي وهذه النماذج ليست مالئمة وال متطابقة مع احتياجات البلد           إفريقيا العربية تبنوا النموذج الفر    
وظروف البلد يف رأيي، وهذا من أسباب التخلف اهلائل يف حلاقنا بركب التكنولوجيا يف العامل العريب                 
واإلسالمي هو عدم وجود أو عدم جناحنا حىت اآلن يف إنشاء مؤسسات تعليمية وحبثية على املستوى                 

ءم وأوضاعنا وحبيث تساعدنا على الوصول لألهداف، ومثل ما قلت لكم البحوث يف             العايل حبيث تتال  
 .اجلامعات العربية معظمها موجه للبحث والنشر فقط وليس إلنتاج البضائع واخلدمات

ذه اخللفية اقترب زمالئي وأنا زميل معهم من فكرة إنشاء جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،               
 عندما أقول حددنا ال أعين نفسي ولكن أعين         -دفاً، قلنا إن غرض هذه اجلامعة       وحددنا يف البداية ه   

 حددنا  -كل من شارك يف هذا اال، وزمالئي املوجودين الليلة هلم ما يف شك مشاركات كبرية جداً                 
ية  مسيناه هدف التميز، وقلنا هذه اجلامعة اليت كلفت بتخريج من يدير الصناعة البترولية واملعدن               هدفاً

هذا كان هدف أساسي ويشغلها يف اململكة العربية السعودية جيب أن تكون قادرة على ختريج من                  
يستطيع أن يقوم بالعمل بنفس املستوى الذي يقوم به األمريكيون واألوروبيون يف ذلك الوقت، والذين               

عة متميزة  ما زال كثري منهم موجودين حىت اآلن، فإذا أردت أن تصل إىل هذا فيجب أن تبين جام                  
معادلة للجامعات الغربية أو أحسن ما تبنيها ألنك إذا بدأت خترج ناس أقل من املستوى املطلوب                  
فالنتيجة أن تكاليف التشغيل سوف ترتفع وهذا يعين اخنفاض دخل البلد، فهل هذه ميزة أو عيب؟ هل                 

ع األجانب من أن تعود     رم وهذا عيب ورمبا من األفضل أن تظل م        رم؟ أنا أقول هذا غُ    نم أو غُ  هذا غُ 
وتتردى، فإن أصرينا على التميز، وفعالً عملنا بكل قوتنا للوصول إىل مرحلة التميز وكما قال زمالئي                
ضمن األشياء اليت اعتمدناها اعتمدنا على التقومي الدوري، كل سنة مث كل سنتني مث كل مخس سنوات                 



 وتقوم جامعة امللك فهد للبترول واملعادن       من قبل هيئات متخصصة يف التقومي األكادميي يف أمريكا،         
بنفس املعايري اليت تقوم ا اجلامعات األمريكية وهم الذين مينحون أو ميتنعون عن االعتراف بشهادات                
اجلامعة يف أمريكا، حنن نتحدث عن جهات خبرية وحمايدة وقبلوا أن يقيمونا ولكن بصفة غري رمسية                  

 ٩٥ أو   ٩٤عايري وبنفس الناس وكان آخر تقرير هلم قدموه يف عام           وإمنا بصفة شبه ودية لكن بنفس امل      
مث !  وأذكر الكلمات وأرجو اإلخوان أن يصححوين إذا أخطأت، يف أول امللخص التنفيذي كاتبني انينا             

واملعادن اآلن تقارن     وجامعة امللك فهد للبترول   قالوا لقد وصلتم إىل التميز الذي كنتم تنشدون،         
 .يا هلا من شهادة، احلقيقة.. الواليات املتحدة األمريكية ا هو موجود يفبراجمها بأفضل م

ويعلم اهللا أنين ال أقول هذا حباً يف الدعاية، ولكن أقوهلا تشجيعاً لكل من يعمل يف حقل التعليم                  
 العايل للتوجه حنو التميز وأنه بإمكاننا الوصول إليه إذا استطعنا استخدام أدواته، وأضرب مثالً آخر،               
هذه مدينة جدة، اآلن مدينة جدة يضرب ا املثل يف التجارة ويف الرواج االقتصادي ويف التنافس                  
العظيم والشريف يف البيع والشراء حبيث أصبحت جنة للتسوق وأيضاً جنة للسياحة، ضرتنا حنن أهل                

أهل الطائف  الطائف، حىت أهل الطائف يف املواسم يأتون إىل جدة لقضاء اإلجازة، من كان يصدق أن                
يأتون يف الصيف لريتاحوا يف جدة؟ إذن أحرزت جدة ومتكنت من الوصول إىل مستوى ما كان خيطر                  
ببال أحد ولو تقارا ببعض العواصم العربية اليت سبقتنا جتدها اآلن سباقة، وهذا يعين أنه كان هناك                   

ميم جاء من كافة السكان ألين أذكر       إىل مستوى عاٍل ورمبا التص    تصميم من فئة قيادية للوصول ذه املدينة        
 اجلامعة، وبنوا جامعة امللك عبد العزيز، فإذا كانت هذه الرغبة يف التميز موجودة               أهل جدة بدأوا هم   

 .تؤيد هذا الكالم) جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ومدينة جدة(سنصل بإذن اهللا، وهذين مثلني 
أوالً احلقيقة عندما     ة من الوصول إىل ما وصلت إليه؟      لكن ما هي أهم املالمح اليت مكنت اجلامع       

بدأنا التأسيس الذي استغرق مخس وعشرين إىل ثالثني سنة اقتربنا من املوضوع، موضوع بناء اجلامعة                
أو الكلية يف البداية بقلب وصدر مفتوح، ورمبا ألننا ما كنا خرباء ولكن كنا متفتحني واضطررنا                   

رباء ولكن كنا نناقشهم مناقشة غري العارف، ونستعمل عقولنا فبدأنا            لالستعانة باخلرباء وجلب اخل   
بتطوير النموذج، ما هو النموذج للجامعة؟ هل هو النموذج األورويب؟ أو النموذج األمريكي أو العريب               

املوجز أننا بدأنا أوالً باقتباس األفضل من أي مكان مهما          ..  السائد يف ذلك الوقت وهو املصري؟ إخل      
اقتبسنا من النموذج األورويب    ون النظر لألصل أو املوطن، وبدون حساسية، باختصار أوالً           كان بد 
النخبة، أي ال يدخل اجلامعة إال النخبة من            جمتمع النخبة وفكرة اجلامعة األوروبية قائمة على        فكرة

 الطالب واجلميع يعيشون يف جمتمع خنبة، إىل اآلن موجودة يف اكسفورد وكامربيدج وكان يف                 
السوربون، ففكرة النخبة بانتقاء املؤهلني وليس السماح لكل املؤهلني، االنتقاء من املؤهلني وانتقاء               
أعضاء التدريس من كل العامل وإىل اآلن جتد مندويب اجلامعة جيوبون العامل حبثاً عن األساتذة املتميزين                  



امعة األوروبية هو فكرة اتمع     وإعداد كل ما هو الزم جلذم، الشيء الثاين الذي اقتبسناه من اجل            
األكادميي، والثالثة هي فكرة احلرية األكادميية وميكن أن أشرحها لكم فجامعة امللك فهد للبترول                
واملعادن متكنت من تطبيق فكرة احلرية األكادميية مبعانيها احلقيقية وأظن حىت هذا الوقت هي سائدة                 

مدة من اجلامعات األمريكية، ونظام الساعات املعتمدة هو        وموجودة واقتبسنا أيضاً نظام الساعات املعت     
نظام يسمح ويعطي مرونة يف التعليم، وحيقق دفعة للمثابرة واالجتهاد من قبل الطالب ويساعد على                

إذا أحب  والتحكم يف مرافق اجلامعة وأيضاً ميكن من استغالل املكان والزمان ومها العنصران املهمان،               
مث اقتبسنا من اجلامعات األمريكية إعطاء       ..  ذا ميكن أن يسألين فيما بعد      أحد أن يعرف تفاصيل ه    

الطالب حرية اختيار التخصص وأيضاً اختيار بعض مكونات الربنامج الدراسي، لكن أهم ما اقتبسنا               
من اجلامعات األمريكية وأرجو أن تسمعوا هذا بدقة هي الفكرة أن اجلامعة جيب أن تعد املتعلم قبل أن                  

جزء للتثقيف والتعليم ويليه جزء للتخصص بعكس اجلامعات        :  تخصص، فاملنهج يصبح جزأين   تعد امل 
األوروبية، حىت اآلن اجلامعات األوروبية إذا التحق ا الواحد يبدأ يدرس التخصص الذي التحق به،                

ة يف علوم   جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ال، يدرس ليتثقف ينال قسطاً وافراً أو جيداً من الثقاف                
 .عامة مث بعد ذلك يتخصص

أيضاً من النموذج األمريكي اقتبسنا فكرة دميوقراطية التعليم، مبعىن أننا نقبل يف اجلامعة من هو                
األفضل بغض النظر عن من هو وابن من هو، والدولة أعطتنا احلرية يف هذا وفعالً دخول جامعة امللك                   

 .فهد للبترول واملعادن لألفضل
ارات غري مسبوقة،   ـقتباسات كان هناك الكثري من االبتكارات وأوجزها يف ابتك         بعد هذه اال  

وأرجو االنتباه هلا، أوالً أنشأنا سنة إعدادية قبل املرحلة اجلامعية ومجيع الطالب يقبلون يف املرحلة                  
العامة وبني  اإلعدادية وليس يف اجلامعة ألننا وجدنا أن هناك ثغرة يف التأهيل بني املتخرجني من الثانوية                

القبول يف الدراسات اجلامعية باملستوى املطلوب فأنشأنا سنة إعدادية لسد هذه الثغرة يف التحصيل،               
وأيضاً لتربية الطالب على اكتساب قدرات جيدة ملواصلة التعليم من أمهها مثاالً القدرة على تنظيم                 

طلب من الطالب أن يدرس وأن      الوقت، والقدرة على العمل اجلاد والطويل، يف السنة اإلعدادية ن          
ساعة يف اليوم فعالً، يعين يأتون سبع ساعات متواصلة للمحاضرات مث ال             ١٤ و ١٣يبحث وأن يعمل    

أيضاً حاولنا أن نعلم    .   أو أكثر من الساعات ومن مل يستطع ال يبقى، خيرج           ٥ أو   ٤بد أن يشتغلوا    
نفسهم فقط وأن يتجنبوا الغش، وتدرجيياً      الطالب أن يثقوا يف أنفسهم ويف قدرام وأن يعتمدوا على أ          

جتد أن الطالب يف البداية يغشوا ولكن ما إن تنتهي السنة اإلعدادية إال ويعطوا االختبار وهم جبانب                  
بعض ويتركهم األستاذ لوحدهم وال تسمع مهساً وال غمزاً ويركزوا فقط، شيء ال يصدق، النقلة اليت                



ن اجلامعة من سد الثغرات وأيضاً      ديد يف السنة اإلعدادية مكّ    حتدث يف خالل سنة، هذا االبتكار اجل       
 .ن الطالب وأعطاهم وقتاً للتعرف على اجلامعة قبل أن يتخصصوا يف أي شيءأضاف شيئاً جديداً مكّ

الشيء الثاين الذي ابتكرته اجلامعة هو ما أمسيناه يوم املهنة، وهو عبارة عن أسبوع يعقد كل                  
 الطالب  ة حيث يأخذ كل جزء مكاناً خمصصاً له، يف البداية كان كذا، ويأيت             سنة، وتأيت أقسام اجلامع   

 على التخصصات وحياوروا األساتذة يف كيف يتخصصوا وبعدها         نميرون على هذه األقسام، ويتعرفو    و
خيتاروا التخصص، وأيضاً يوم املهنة يدعو شركات ومؤسسات من خمتلف أحناء اململكة وتتنافس يف                

الطالب اجلديد يستفيد من هؤالء     وك، ويعرضوا فرص التوظيف املتاحة اآلن يف السوق،         ايء إىل هنا  
إجياد فرصة له     يف اختيار التخصص الذي يالئم السوق، الطالب الذي على وشك التخرج يستفيد من            

 للعمل، وعادة ال ينتهي هذا األسبوع إال وأكثر من مثانني يف املائة من املتخرجني وجدوا العمل الذي                 
 .يريدون

االبتكار الثالث أننا أعطينا الطالب احلرية الكاملة، ليس فقط احلرية املوجودة يف أمريكا بل أكثر               
منها الختيار ختصصه، وتغيري هذا التخصص بعد اختياره ليغري من ختصص ألخر، أو من كلية ألخرى                 

يه وإرشاد، وهذا جزء من     دون أي شرط وبتسهيل وتيسري إال إذا كان اختياره فعالً شاذاً فهناك توج             
احلرية األكادميية اليت قلت إننا تبنيناها، هناك حرية أكادميية للطالب الختيار التخصص وتغيريه بدون               

كذلك يستطيع الطالب حلد كبري اختيار أوقات دراسته وخيتار مدرسيه وخيتار           .  أي عراقيل وبكل تيسري   
 .حىت مكان التدريس حلد كبري

 اقتبسنا فكرة اتمع األكادميي من اجلامعة األوروبية، لكن مضينا قدماً أكثر            االبتكار الرابع حنن  
وقلنا ال بد أن يسكن كل طالب وكل أستاذ يف املدينة اجلامعية، ممنوع على الطالب حىت الطالب الذين                  

 كلم من الظهران أن يعيش خارج املدينة اجلامعية، ال بد أن يعيشوا يف داخل                 ١٠أهلهم على بعد    
جلامعة وبالتايل حىت من مل يرد جيد نفسه حيتك باستمرار مع األساتذة والطالب يف النوادي يف املطاعم                  ا

يف مرافق اجلامعة املختلفة وهذا إثراء كبري جداً يف عملية التعليم، وخربة عظيمة للطالب أن جيلس                  
 . دويتغدى مع أستاذه، أو يلعب كرة مع زمالء من مناطق أخرى، إذن هذا شيء جدي

خامساً ابتكرت اجلامعة شيئاً غري مسبوقة عليه أا جعلت مجيع املرافق اجلامعية مشتركة يعين ما               
يف مبىن لكلية أو قسم حىت املكاتب تتغري، كل املرافق ختصص حسب إعداد الطالب الذين يلتحقون                 

 ات العربية تلقى  يف اجلامع   بعكس ما هو موجود   بالقسم، إذا كرب العدد كربت املساحة املعطاة هلم،         
ومزدمحة وال تستطيع هذه الكلية أن تستعمل مباين تلك، هنا جند              كلية خالية قاعاا وكلية مكتظة    

التناقض، طبعاً هذه فيها الكثري من التوفري، وأيضاً فيها كثري من االندماج واالحتكاك بني خمتلف                  
 اجلامعة عرب مدة طويلة ومبشاركة      التخصصات، يف النهاية أعتقد أن هذا النموذج الذي مت تطويره يف           



ناس كثري ال أتردد أبداً يف أن أقول إنه منوذج ناجح ومن أدلة جناحه أن اخلرجيني يف هذه اجلامعة وحىت                    
وقت قريب كان يأتيهم أكثر من ثالثة عروض لكل واحد للعمل وأن املوظفني يتهافتون عليهم ويعطون                

ات األخرى، حىت اجلامعات اخلارجية وهذه حقيقة، ورجال        تقريباً ضعف رواتب املتخرجني من اجلامع     
األعمال املوجودين هنا يعرفون هذا، أن خريج جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يسعى إليه وجيتذب                
ويعطى راتباً يعادل إن مل يزد عن ضعف ما يعطى لغريه، وأيضاً يف هذا الوقت الذي كثر فيه اخلرجيون                    

 . اخلرجيني اخلونسمع عن البطالة بني
حسب علمي ال يوجد أي خريج من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عاطل عن العمل إال إذا                 

 له رغبات خاصة مل تتحقق، كأن جيد وظيفة يف بلد معني، أو يف منطقة معينة، أو من هذه                       تكان
 جامعة امللك فهد    األنواع، واحلاجة الثانية تؤكد جناح اجلامعة يف هذا هي البحوث، وباملناسبة يف             

للبترول واملعادن كان هناك ابتكارات جديدة يف حقل التعليم والتنظيم أيضاً، كان هناك ابتكارات                
جديدة يف حقل البحوث، كان هناك ثالثة أنواع من البحوث الرئيسية اليت جتري يف اجلامعة، أوالً                  

حبوث تطبيقية هدفها حل املشاكل اليت      البحوث األساسية اليت هدفها النشر اليت قلنا عنها، ولكن هناك           
تواجه الصناعة واخلدمات يف اململكة، وهناك معهد كامل فيه مئات العاملني سواء متفرغني أو بوقت                
جزئي يف اجلامعة مهمته األساسية هي البحوث التعاقدية يعين مببالغ، يعين يقوم ببحث يدفع تكاليفه                 

له قيمة وإال فال أحد يدفع فلوساً فيه، وهذا املعهد ناجح            املستفيد منه، وهذا يؤكد فعالً أن البحث         
جداً، احلقيقة قد تالحظون أين مل أذكر أمساء من شارك ومن قاد هذه املسرية هلذه اجلامعة اليت وصلت                   
حبمد اهللا إىل ما وصلت إليه ألم كثر، هذه األمساء وبعضهم انتقل إىل رمحة اهللا مثل معايل الشيخ حسن                   

حمتدم ذكر األمساء ليس من قبيل التقليل من قيمة من           ...  وبعضهم أنتقل من وظيفة إخل    آل الشيخ،   
شارك ولكن حىت أنا ال أعتقد أين أستطيع أن أحصرهم بسرعة وعلى عجالة، ويكفي أن أقول إن هناك                  

 .كثرياً ممن شارك يف هذه املسرية وأنا أعتقد أين ممن شاركوا ولكن هناك من شارك أكثر مين
يع الشكر والتقدير وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبهم على ما عملوا وأرجو أن                 فللجم

تستمر اجلامعة على نفس املنوال وأن تبقى متطورة ومتقدمة وقد قلت لزمالئي بعد أن استلمت عملي                 
 اجلديد، بعد أن مسعت أم حياولون احملافظة على املستوى الذي وصلت إليه اجلامعة، قلت هلم إذا                 
حاولتم فقط احملافظة على املستوى فسوف تتخلفون، حاولوا دائماً أن ترفعوا من املستوى ألن                  
املستويات العاملية ليست باقية على ما هي عليه، تسمعون عن األمريكان يقولون عن األسلحة اجلديدة                

ر على محل   مثل صاروخ تاماهوك يف السبع سنوات املاضية تغري وتطور فعالً وأصبح أذكى وأصبح أقد             
كمية أكرب من املتفجرات، هذا مثل عن تقدم املستويات، إذن على هذه اجلامعة الناجحة، وجامعاتنا                 

 .كلها، أال ترضى باحملافظة على املستوى الذي وصلت إليه ولكن جيب أن تستمر يف التطور



 هذا احلفل،   هذا يف احلقيقة موجز عن ما أعتقد أنه يالئم ما دعيت أو ما كرمت ألجل إبرازه يف                
وأرجو أن أكون قد وفقت يف إبراز رؤوس األقالم والعناوين وإن كنت أعلم علم اليقني أين قد قلت                   
أشياء ال يفهمها إال املتخصص، فإن مل يفهمها غري املتخصصني فهم معذورون ألن الوقت ضيق وال                  

 .أستطيع أن أفصل أكثر من ذلك ولكن على استعداد إلجابة أي أسئلة
الذين شرفوين     واألخوة على مييين ويساري    لألخ عبد املقصود خوجه     ام أكرر شكري  يف اخلت 

باحلديث عن ما مسوه إجنازايت، وأعتقد أم أعطوين أكثر مما أستحق كما أشكر مجيع الذين حضروا                  
هذه للمشاركة يف هذه األمسية وإنين واثق أنين سأتعلم رمبا أكثر مما ستتعلمون من احلوار ومن اللقاء يف                  

 .االثنينية املباركة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))األسئلة املوجهة للضيف الكريم(( 
ماذا عن دور معهد البترول الفرنسي يف باريس يف مسرية          :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي     -

ة؟ وله  الكلية، هل أدارها األخ الدكتور صاحل أمبا بنجاح مما ميزها عن سائر اجلامعات السعودي              
 سؤال آخر هل مستوى تعليم خرجييها أرقى من مستوى أقرام باجلامعات األخرى؟ 

أوالً اجلامعة كما قلت حاولت أن تقتبس وأن تستعني باخلربات األجنبية، ومن اخلربات اليت                
استعنا ا خربة معهد البترول الفرنسي، وهو معهد عريق ومشهور، وكانوا يعملون معنا ولكين بأمانة                

أنا عميداً، ومنذ أن جئت اتضح يل أم يف الواقع           .  واحلق يقال وكان التعاون موجوداً قبل ما أصري       
شحيحني، وخبيلني وال يودون أن يفيدونا بأي شيء يذكر، كانوا حياولون أن يصلوا إىل وزارة البترول                 

ولية وأهم شركات أو    والثروة املعدنية ألن اجلامعة كانت حتتهم، وكان املعهد تنبثق منه شركات بتر            
كسراب وإيراب ما انبثقت وما زالت جزءاً من هذا املعهد، فهذا املعهد مل يقدم لنا يف الواقع الكثري،                   

 .ولكن استفدنا منه على أي حال
األخ الدكتور صاحل أمبا كان هو العميد األول للكلية، بالرغم مما ذكر يف السرية الذاتية من أين                 

صاحل أمبا قبل تسعة شهور، ومعايل      .  الً ألين توظفت يف الكلية قبل جميء د       أول موظف سعودي وهذا فع    
مياين يف ذلك الوقت أول ما خترجت كمهندس عينت           وزير البترول والثروة املعدنية الشيخ أمحد زكي      

يف وزارة البترول وكان مجيع املهندسني أخوة من عرب الشمال باألمانة يعين فلسطينيني، ولآلسف مل                
بترحاب بل بالعكس كنت أجد نفوراً وركنت إىل جانب، كنت ال يستعان يب، وطلبوا مين قراءة                قابل  أُ

التقارير القدمية لشركة أرامكو فطلبت من معايل الشيخ أمحد زكي مياين االنتقال إىل أرامكو، وبعد                 



ان يتكلم هذا   حماولة طويلة معه وافق بشرط أن أعود إىل الوزارة عندما حتتاجين الوزارة، واحلقيقة ك              
ألنه كانت فكرة كلية البترول واملعادن أُقرت ولكن مل يصدر النظام يف ذلك الوقت، وفعالً بعد أن                   
صدر النظام اتصل يب معايل الشيخ أمحد زكي مياين يف أرامكو وطلب مين ايء، وقال اآلن حان الوقت                

حسيب اهللا عليه كان راتيب حوايل      وكنت أول موظف فيها فعالً، و     ...  إنك ترجع ألنه عندنا كلية إخل     
 ريال، ولكين كنت سعيداً، وكنت ساكن يف بيت ممتاز فسكنت يف            ١٢٠٠ ريال أعطاين راتب     ٣٠٠٠

صاحل أمبا ملا   .  غرفة يف فرع وزارة البترول يف الدمام، كان مكتيب هو مكان نومي، وما يف شك أن د                 
شك أنه كان له دور طيب، وعندما عينت         جاء بالدكتوراه عني عميداً وعملت معه وكيالً، وما يف           

 طالباً ومل يتخرج أحد من الكلية يف ذلك الوقت أبداً، أما مستوى               ٢٥٤عميداً كان عدد الطالب     
اخلرجيني فأنا قلت، ويعلم اهللا أين أقوهلا بكل إخالص أن مستواهم متميز بدليل افت املوظفني عليهم                 

د، وباملناسبة األخ عبد احلميد من الذين سامهوا يف اجلامعة ما           والرواتب العالية، وشكراً لألخ عبد احلمي     
 .يف شك ألنه كان يشتغل يف وزارة البترول

 

يف فترة إدارة معاليكم جلامعة امللك فهد       :  بني يدي سؤاالن متشاان يف املضمون، األول        -
 ،جلزيرة العربية للبترول واملعادن اكتشف الفريق العلمي جبامعتكم املخزون املائي الكبري يف ا            

ورمبا .   الصراع حول املياه وأزمات املياه      قرن والسؤال اآلخر يقول القرن القادم سوف يكون      
 مياه يفوق    سبق ملعاليكم أن صرحتم قبل عام ونيف بوجود خمزون من املياه أو ر             ،حروب املياه 

ويف بعض وسائل    يف الصحف     ونقاشاً قرأنا تعقيباً ،  يف ضخامته وحجمه كميات مياه ر النيل      
اإلعالم تقليالً من إمكانية االستفادة من املياه املخزونة ألا مياه حتتاج إىل جهود كبرية، السؤال               

 األول من األخ علي حممد الشهري؟ 
أوالً أود أن أوضح للتاريخ، امللك فهد سلمه اهللا وأيده وأسبغ عليه نعمه، وهو الرجل الفذ                  

لى النقلة العظيمة اليت انتقلتها اململكة يف فترة زمنية وجيزة، وهو            والقائد، وهو الرجل الذي عمل ع     
الذي راهن على اململكة وصرف باليني الباليني مثلما صرف باليني الباليني على احلرمني الشريفني أمام               
معارضة أنا أعرفها، معارضة من كثري، خاصة أنه أيام بناء احلرمني الشريفني كانت أزمة البترول، شرفين             
مرة بالعشاء يف بيته، وهو يف احلقيقة شرفين مرتني بالعشاء يف بيته، وأثناء العشاء كان سيلتقي لقاء مع                   
الطالب فسألين عن موضوع املياه، كما أرسلنا له تقريراً، فذكرت له، ووجهين أن أطرح سؤاالً عن                 

جيه سامي، أي تصور واحد     املياه، وقال سأحيله لك وأنت قل احلقيقة، فأنا هنا قلت يف الواقع حتت تو             
حتت توجيه سامي ماذا يقول؟ يقول كالم حقيقي وال ما يقوله؟ فعالً حنن بأعلى وأدق ما هو معروف يف                   
العلم احلديث الكالم الذي قلته متحفظ وليس زائداً، أنا قلت إن هناك مياهاً جوفية يف اململكة تعادل                  



 عام، ولكين قلت    ٦٣٧يف الواقع الرقم احلقيقي      عام، و  ٥٠٠ما جيري بعد السد العايل يف مصر ملدة         
 عام حتفظاً، هذا رقم مذهل ولكن هذه هي احلقيقة، هذا الرقم وصله العلماء الباحثون يف اجلامعة                 ٥٠٠

ولكن ليس اجلامعة هي اليت اكتشفته فقط، أجزاء منه اكتشفت بواسطة بيوت خربة عاملية عملت                 
وضع هذه املعلومات مع بعض وأبرزها إال اجلامعة، بعد ما           لوزارة الزراعة قبلنا، لكن ما قط أحد         

 بيوت عاملية   ةوضعنا كل األشياء هذه يف ملف واحد، استدعينا وأرسلنا هذه الدراسات ألعظم مخس             
اجلوفية، وكلهم أشاد ذه الدراسة وأيدها وهذا موثق وموجود ومن أراد أن يطلع             خربة يف املياه    

ناس توهم    "املتعلمني"   يف هذه األرقام وأنا كنت أمسع حىت بعض        يكعليه مطبوع، املهم كثر التشك    
متخرجني كانوا يتفكهون ويقولون مياه كذا كذا، وحىت بدأ ناس يف اام اجلامعة بأا وراء تبديد املياه،                 
الذي مل يعرفوه أنه بعد التصريح هذا كان هناك تقرير جاهز رفع للمقام السامي وفيه حتديد الكميات،                 

فيه حتديد وسائل االستخراج، وفيه حتديد خطة كاملة الستعمال هذه املياه، وكنا يف ذلك الوقت ضد                و
استعمال املياه كما كانت تستخدم يف ري احلبوب والقمح وما زال هذا موثقاً، هذه املياه موجودة                  

 لالستخراج  كلها ولكنها ليست كلها قابلة لالستخراج بالتقنيات املوجودة ولكنها قد تكون قابلة             
مستقبالً، حنن قلنا هذا املوجود، القابل لالستخراج بالتقنيات احلديثة وبتحفظ يكفي حاجات اململكة              

 سنة، هذا أيضاً موجود يف التقرير، املهم أن هذه هي قصة املياه، قبل حوايل شهرين                 ٣٠٠ألكثر من   
خوة  جملس الشورى بعض اإل    املقام السامي طلب من جملس الشورى أن يبحث األمن املائي، واستدعى          

من اجلامعة وعلى رأسهم مدير اجلامعة احلايل لسؤاهلم عن الدراسات وعن األرقام اليت مسعوها، وقال يل                
 من األعضاء متشككني، ألم مسعوا كالماً يناقض متاماً قبل ما جييء ما             %٩٥الزمالء ملا جلسنا وجدنا     

سات وطلعوا هلم الوثائق وبينوا هلم احلقائق قالوا خرجنا         قيل من قبل اجلامعة، لكن بعد أن شرحوا الدرا        
 من أعضاء جملس الشورى مقتنعني، على كل حال هناك رجل مهم يف             ٩٠٥وحنن واثقون أن أكثر من      

ث السابق وهو اآلن بعيد عن       والدكتور عبد اهللا الدباغ، مدير معهد البح       هذه الدراسة هو    
الكالم به وسؤاله، أو االتصال بأي مطبوعة وستجدوا          وظيفة أخرى ميكنكم االتصال       اجلامعة يف 

حقيقي ومبين على أسس علمية صحيحة، ما يف ر، املياه اجلوفية عادة تأيت يف طبقات مسامية، يعين        
 أيضاً بعض املصاعب املوجودة يف      أقول لكم باختصار خذ قطعة كبرية من اإلسفنج، وهذا يفسر          

 . كان جفت بعض اآلبارالقصيم ويقولوا لو يف هذا املياه ما
مبص مثل حق     لو تأخذ قطعة كبرية من اإلسفنج وتغرقها باملياه مث تنقلها وهي مليئة باملياه وتأيت              

الببسي وتغرزه يف وسط هذا مث متص، ايش تشوف؟ جيف املوضع الذي متص منه ألن انتقال املياه عرب                   
 الشيء الذي تشفطه، فيجف، هذا يسمونه       هذه املسام إىل مكان احلفرة أو البئر أو املص أقل من كمية           

جفاف موضعي وهذا الذي حيدث يف القصيم، ألم يضخوا أكثر مما يأيت يف املسام، ألا ليست أر                  



جارية، إال يف النادر بعض العيون اجلارية يف مناطق الصخور الربكانية يف الطائف أما يف املناطق الكربى                 
واألردن أيضاً مياهها مسامية، فهذه هي طريقة املياه كما           sandstone or Limestoneيف اململكة إما    
 .هي موجودة

 

معايل الدكتور أربع أسئلة كلها تنصب حول جامعة امللك فهد للبترول واملعادن هذا                -
مستوى وكفاءة جامعة   األخ عجالن الشهري يقول ملاذا مل تكن بقية اجلامعات يف اململكة على             

  هلا؟ اداً فضالً عن متيز خرجييها ونظرة الغريامللك فهد تنظيماً وإعد
سؤال آخر من األخ حممد عبد الواحد يقول ترى ملاذا مل يصنع من كان يف اجلامعة مثل                   -

ما صنعتم وحيققوا مثل ما حققتم من منجزات هامة ومتميزة يف جمال التعليم العايل، األخ حممد                 
امعات األخرى هل هناك دعم خاص ال حتظى به         الفايدي يقول ملاذا متيزت جامعة البترول عن اجل       

اجلامعات األخرى؟ أما األخ علي اد فيقول حنن فخورون مبا أجنزمت من أعمال جليلة نأمل أن                 
 تعطونا نصيحة ملن يسريون على نفس خطاكم؟ 

أوالً ملاذا ال تكون اجلامعات األخرى مثل جامعة البترول أو حىت أحسن منها أعتقد من األسباب                
الرئيسية كما قلت إنه النموذج األساسي الذي اقتبس، والذي ورثه من أتى كان منوذجاً يف رأيي بكل                 
إخالص أقوهلا ما هو جيد، يعين منوذج جامعة امللك سعود الذي بدأت به، بدأت بنموذج مقتبس من                  

خوة يف  تهاد اإل  للبيئة، ألن هذا كان أقصى اج      بصرف النظر عن مالءمته   مصر اليت اقتبسته من بريطانيا      
أظن يف ذلك الوقت مل يكن هناك دكتور سعودي واحد، فإذن ال نلوم املوجودين، ولكن                 ذلك الوقت، 

الظروف هي اليت خلقت هذا الوضع، وبالرغم من هذا ال أظن أن اجلامعات السعودية رديئة مبعىن                  
ذه اجلامعات، ولكن   متميزين من ه  الرداءة، أبداً بالعكس هناك جمهودات كبرية وخترج ناس كثري           

 . اهللاأعتقد أنه ممكن تصري أحسن وستكون أحسن بإذن
ملاذا ال يعمل البقية مثلي مرة أخرى أرجو عدم التركيز على الشخص واإلجابة األوىل تكفي،                
هل هناك دعم خاص حتظى به، أقول لكم عن أمور رمبا ال تعرفوها، أقل ميزانية يف اململكة تعطى جلامعة                   

بترول واملعادن، هل تعرفون هذا؟ مع أا إىل وقت قريب كانت اجلامعة الوحيدة اليت فيها               امللك فهد لل  
مدينة جامعية وتقدم مساكن لكل هيئة التدريس، إال يف دعم ما حد يعرفه احلقيقة امللك فهد اهللا يسلمه                  

 وكنت أجترأ   كان وال زال مهتماً جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن، وكان هناك دعم معنوي كبري               
وأجلأ إىل حضرته الكرمية حينما تدهلم األمور، وسبق طلبنا عوناً وعرض األمر على جملس الوزراء الذي                
شكل جلنة وزارية وكان ميوهلا عدم املوافقة على ترسية املشروع ألنه يف ذلك الوقت كانت أول                   

تماً بعدم إضافة تضخم    سنوات الطفرة وكان وزير التخطيط يف ذلك الوقت األستاذ هشام ناظر مه            



وكان وزير املالية أيضاً ضد الصرف، كل وزراء املالية ما حيبوا الصرف، وكان عضو اللجنة الثالث                  
ثنني، روح أقنع واحد منهم، يف هذا الظرف املظلم ذهبت إىل            إ  االشيخ حسن قال يل أنا واحد ومه      

لعهد، وأقتنع على طول ملا شرحت له       خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا وهو كان يف ذلك الوقت ويل ا           
األمر وقال يكون خري وفعالً يف خالل أسبوع صدر قرار جملس الوزراء بترسية املشروع وأمر باعتماد                 
املبلغ، ولوال هذه اخلطوة من خادم احلرمني الشريفني يف ذلك الوقت كان ميكن ما تبىن املدينة اجلامعية                 

 وما كان يف إمكانية جنتذب أساتذة متميزين        ن التميز ما حتقق   موكان ميكن جمتمع النخبة الذي مكننا       
من بناء مساكن ممتازة، ونوادي لألساتذة، وحىت لزوجام وأطفاهلم ومدارس،            ألن هذه اخلطوة مكنتنا   

هذا ما أذكره للتاريخ ومل أذكره أثناء احلديث، ألين أعلم أن امللك فهد حيفظه اهللا أمسى وأعلى من أن                    
اياه هذه املنة، أو هذه امليزة، احلقيقة الدعم اخلاص الذي كان موجوداً كان من امللك                 أضيف إىل مز  

فهد، وأعتقد أن هذا الدعم موجود للجامعات األخرى لكن رمبا لسبب أو آلخر نتمكن حنن بطريقة                 
أقدر أسرع من الباقني فهو رجل التعليم األول وبالتايل فإن الدعم ليس خاصاً للجامعة ولكن رمبا كنا                  

 .على الوصول بسرعة
أعتقد أن القصد يف كل اجلامعات، وأنا زميل         ...  هل من نصيحة ملن يسري على خطاكم اخل        

وأعتقد أن املوجودين أقدر مين ما يف شك ولكن أكتفي بالقول أنه كما قلت يف البداية أن ال ترضى                    
ات حاول وجاهد دائماً أن     بأن تكون أقل من أفضل شيء، وحىت إن مل تتمكن ومل تكن عندك اإلمكاني             

تصل لألفضل، ولكين أود أن أقول بكل إخالص وأمانة أن اجلامعات اآلن خاصة جامعة امللك عبد                  
وهناك ..  العزيز وجامعة امللك سعود مكتظة بالطالب بشكل كبري جداً، وجامعة أم القرى أيضاً               

اب هذه األعداد اهلائلة واليت أمتىن      رمبا أولويات اجلامعات اآلن يف اململكة هي كيفية استيع        ..  أولويات
 .أن يتمكنوا من التغلب عليها وأن ينطلقوا يف جمال التطوير والتقدم

 

فتحت بعض األقسام يف اجلامعات مثل كلية علوم         :  األخ عبد الرزاق الغامدي يقول      -
األرض وغريها وقد فوجئ كثري من خرجيي هذه الكليات بعدم توفر فرص وظيفية للخرجيني                

 اذا فتحت يف األساس؟ فلم
أنا من الناس الذين يؤمنون بأن التدريب والتعليم يف اجلامعات جيب أن يكون             ..  هذا سؤال ممتاز  

موجهاً للتنمية، للسوق، يعين التعليم لغرض التعليم لست ضده، لكين مائة يف املائة مع التعليم لغرض                 
  جامعة امللك فهد للبترول واملعادن من      يفاملشاركة يف عملية التنمية ووجود وظائف، أنا وزمالئي          

وفوجئنا عندما بدأ يتخرج الطالب أنه ما يف سوق هلم،             زمان منارس هذا، مثالً فتحنا قسماً للتعدين      
بينما كان املفروض يكون هناك سوق، تأخرت عملية التعدين، فأغلقنا القسم وألغيناه، جامعة امللك               



ين، وأنا أقول إذا كان هناك أقسام أو كليات ليس خلرجييها           فهد للبترول واملعادن ليس فيها قسم تعد      
سوق أن يتبنوا ما تعمله جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وهي ترك احلرية التامة للطالب يف تغيري                   

 من طالب اهلندسة    %٨٠  -  ٧٠التخصص، حنن عندنا يف وقت من األوقات اهلندسة املدنية كانت            
 وبالتايل كلها انكمشت، أترك الطالب خيتار وهو أحسن من خيتار،            %١٠فيها، مث تدىن العدد إىل       

وأحسن من يعرف السوق أحسن من اجلامعة، وهو يعرف أكثر ويهتم أكثر، فجوايب أن يترك للطالب                
قدر اإلمكان حرية االنتقال من ختصص لتخصص، ولكن ال بد أن يكون هناك تنظيمات معينة إلجناز                 

 .ولكين أرجو أن تتحقق يف املستقبلهذا وقد ال تكون موجودة 
 

أوالدنا وبناتنا الذين يستعدون للتخرج من املدارس        :  األستاذ يعقوب إسحاق يقول     -
الثانوية إم مقبلون على مستقبل غامض وخاصة بعد رفع نسبة الدرجات لدخول اجلامعات،              

 ماذا تقول هلم وماذا تقول ألولياء أمورهم؟ 
 لعدم دخول اجلامعة أم لعدم وجود وظائف بعد التخرج؟ أنا أعتقد             أوالً هل املستقبل الغامض   

فكرة أنه يف بطالة يف اململكة فكرة غريبة، أجد أنه غريب جداً أن تكون هناك بطالة يف بلد يعمل فيه                     
 ماليني أجنيب، ويعمل فيه مئات اآلالف من خرجيي اجلامعات األجانب، كيف يصري يف بطالة                ٦حوايل  

يني من األجانب يستغلون، قد يكون السبب عدم مناسبة تأهيل اخلرجيني إما يف                وحنن عندنا مال  
التخصص أو حيث املستوى، وأنا أضرب مثالً، يقولون هناك بطالة يف خرجيي التاريخ، طيب، لو يف                  
بطالة ليش حنن نرغم الطالب على دخول قسم التاريخ والبقاء فيه، جيب أن يغلق أو يسمح للطالب                  

مشكلة ليست جديدة لكنها    املشكلة الثانية عدم القبول يف اجلامعات هي        ..  إىل أقسام أخرى  باالنتقال  
١،٥ويف تونس   %  ١كثر ويف أوروبا    أأو    %٤رمبا زادت ألن باململكة أعلى نسبة منو يف العامل، حوايل           

 ٢٤عدد سكان اململكة يتضاعف كل حوايل       %  ٢،٥مثالً، مصر اليت يضرب ا املثل يف النمو         %  
 مليون نسمة، هذا يعين أن املرافق العامة يف         ٤٠سنة، يف حياة معظمنا سنرى سكان اململكة يقترب من          

اململكة وليس التعليم فقط جيب أن تتوسع بسرعة حىت تستوعب هذه األعداد الكبرية جداً، وأعتقد أن                
أكد أنه على أعلى    الدولة على علم ذا وأم يعملون جبد وأمانة وال أود أن أروي كثرياً لكن مت                

 ..املستويات يعملون املشكلة وخيططون حللها حالً جذرياً خاصة البنية التحتية مثل الكهرباء اخل
 

أرجو اإلفادة عن نقلكم من ميدان التعليم اجلامعي إىل         :   يقول يعاألخ حممد علي السر     -
 السلك الدبلوماسي؟ 

ألين كنت أستاذاً يف اجلامعة وعندما جئت       احلقيقة كانت نقلة من وظيفة أستاذ إىل وظيفة تلميذ          
للحياة الدبلوماسية صرت تلميذاً، ال أعرف فيها شيئاً باملرة، فكان علي أن أتعلم املهنة اجلديدة وفعالً                 



كعادة كل أستاذ قلت أحسن شيء أروح للمراجع، ورحت للمراجع وقرأت عن الدبلوماسية واحلياة               
قرأ كالماً عاماً، حىت حاولت أن أعرف تعريف الدبلوماسية ما           ولكين وجدت أين أ   ..  الدبلوماسية إخل 

وطورت التعريف اخلاص يب، قلت الدبلوماسية هي القدرة         ..  ما وجدت تعريفاً مقنعاً   ..  األمانةبهو؟  
على إقامة العالقات االجتماعية والشخصية مع الشخصيات املؤثرة يف البلد الذي ميثل فيه الدبلوماسي              

حتقيق املطلوب منه خاصة يف جمال زيادة وتنمية العالقات التجارية والثقافية              بلده حىت يستطيع     
هذا التعريف الذي وصلت إليه، وأذكر أن األمري سعود الفيصل، وهو           .  وحل املشاكل ..  والسياسية اخل 

باملناسبة رجل فذ، وتعرفوه وقد زاملته عندما كان عضواً يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن                   
املهم ملا زرته بعد أن ذهبت إىل تونس بعد شهرين           .  ت طويلة عندما كان وكيل وزارة البترول      لسنوا

  جلسنا نتكلم عن التجربة وقلت له بالنسبة         شهرين تعال نتكلم،    حيث قال يل بعد    تقريباً  
للدبلوماسية ما وجدت حالً مث جترأت وعملت هذه الصياغة حىت أكون على هدى وأحدد اهلدف، أنا                 

، %٣٠٠التعريف قال يل أنا أوافقك      تحديد اهلدف مث أعمل الوسائل لتحقيق اهلدف، ملا قلت له           أؤمن ب 
 طالب ولكين أعتقد أين بدأت أخترج من مرحلة الطالب اآلن،           وعليه انتقلت من مرحلة أستاذ إىل مرحلة      

 .وما وصلت مرحلة أستاذية
 

علموا مثالً كان هناك توجه سليب يف       خوة يف تونس ميكن ي    أعتقد وهللا احلمد أنه متكنا اآلن واإل      
وسائل اإلعالم التونسية حنو اململكة، كان ال ختلو الصحافة التونسية من مهز وملز وغمز يف اململكة                  
ورموزها برغم املعونات الكثرية اليت تقدمها اململكة وقد اقتربنا من هذه املشكلة بافتراض أن هناك                 

، وجهل بدور اململكة احلقيقي، ومبا يقوم به رموز اململكة حنو           سوء فهم، جهل مبا تقدمه اململكة لتونس      
العاملني اإلسالمي والعريب وعملنا برناجماً تعليمياً تثقيفياً لرجال اإلعالم منها زيارات قاموا ا للمملكة               
 وزيارات مرتبة ترتيباً تاماً وبعيدة عن وسائل اإلعالم، وزاروا صرحاً مثل جامعة امللك فهد للبترول                

 .واملعادن واليت خيرج منها الزائر بتمام الرضا
 

وأقول لكم مثالً جورج بوش عندما كان نائب رئيس الواليات املتحدة األمريكية كان يف زيارة                
للمملكة وكان عنده موعد مع امللك فهد سلمه اهللا وكان امللك فهد يف املنطقة الشرقية وانشغل وجاء                 

زور اجلامعة حىت ال ينتظر وفعالً زار اجلامعة، وهذا شيء مثبت يف             توجيه لنا باستضافته للغداء وأن ي     
  أن الذي يستطيع أن يبين     صاحل باخريبه اآلن، بعدما رأى اجلامعة كتب      .  الذي يرأسه د  دفاتر معهد البحوث    

هذه املؤسسة ال ميكن أن يصنف بأنه دولة نامية، صحيح، فيعين جممل الكالم أنه من املمكن الوصول                  
 .ف كبرية جداً إذا أخلصنا النية، رغم العوائق كلها اليت تواجهناإىل أهدا



ابنكم خريج جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، عقب        :  األخ رأفت حممود زيين يقول      -
 إجراءات  عندما بدأت خترجي رغبت يف إكمال دراسيت يف إحدى جامعات اململكة احلبيبة             

 واملنهجية بني   يةاإلدارية والتنظيم   اإلجراءاتوالتسجيل فوجئت بالبون الشاسع يف        القبول
تلك اجلامعة وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ولكن تلك األنظمة كانت تشهد تغريات               
وتعديالت جوهرية لتشابه مثيالا يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ولكن بعد سنوات               

، وعدم تبادل اخلربات بني اجلامعات طوال، كنت وال زلت أتساءل عن سبب وجود هذه الفجوة        
بان تواجدكم باجلامعة وهل كان لكم حماوالت لتسويق خربة اجلامعة          اوهل الحظتم هذا الشيء     

 يف العديد من ااالت لشقيقاا من اجلامعات، ولكم جزيل الشكر؟ 
عادن سبقنا  أوالً أقول ورمبا ال أحد يصدق، يف جمال التسجيل يف جامعة امللك فهد للبترول وامل               

، كان يف بعض اجلامعات األمريكية فيها ولكن معظم         )أتوماتيكية العمل (اجلامعات األمريكية يف األمتتة     
اجلامعات ما كان فيها، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن سبقت هذه اجلامعات، اآلن حسب علمي،                

د للبترول واملعادن يأخذ يوم واحد      وقبل أن أخترج صار هذا الشيء، أوالً التسجيل يف جامعة امللك فه           
فقط، بينما يأخذ أسابيع يف بعض اجلامعات العربية ويأخذ أياماً عديدة يف اجلامعات األمريكية، صحيح               
العدد أقل عندنا لكن ما هو السبب يف العدد، السبب األساسي إداري، بالنسبة للعملية، اآلن يف                   

تلفون ألنه يقدر يشوف على الكمبيوتر كل األقسام         اجلامعة يستطيع الطالب أن يسجل من بيته بال        
مفتوحة ويشوف األساتذة ويستطيع أن يسجل وهذا أقصى ما وصل له نظام اإلدارة والتسجيل، يف                
اجلامعات العاملية موجود لدينا وغري موجود يف بعض اجلامعات األمريكية فإذا كان غري موجود كما                 

 ليس دليالً على ختلف ولكن اإلخوة القائمني على التسجيل           يقول االبن يف اجلامعات السعودية فهذا     
 .عندنا جزاهم اهللا خرياً سبقوا غريهم

مسألة نقل خربة اجلامعة أعتقد الذي أحل على نقل خربة اجلامعة إليها هي جامعتان جامعة                  
البحرين بعد أن استأذنت    البحرين وجامعة قطر، جامعة البحرين من إصرارهم كلفين ويل عهد             

كتبت نظام جامعة البحرين، وطبقوه كما         البحرين وأنا الذي   أين أمتمت نظام جامعة     اءت املوافقة وج
كتبته بدون أي حتوير وأعتقد أن جامعة البحرين اآلن ماشية يف مسرية متميزة، بالنسبة جلامعة قطر فقد                 

من اجلامعات  دعوين وجلست سنوات طويلة عضو جملس األمناء هناك، وكانوا يستعينون خبربتنا، و             
السعودية جامعة امللك عبد العزيز، احلقيقة حاولت وحنن نقلنا هلا الكثري من األشياء اليت نعرفها وال                  
أعتقد أن جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف املاضي أو احلاضر وال أستطيع أن أتكلم باسم الزمالء                  

 أم مستعدين ليشاركوا اخلربة وينقلوها،      مع أم زمالئي وإخواين املوجودين اآلن ولكن الذي أعرفه        



ومشاركة اخلربة باملناسبة عن طريقني وليس طريق واحد، أنا متأكد أنه يف جامعة أم القرى وجامعة                  
امللك عبد العزيز وجامعة امللك سعود أشياء تستفيد منها جامعة امللك فهد للبترول واملعادن لو تنفتح                 

 .القنوات ويتم التبادل
 

حتية طيبة لك من والد ألبنائه الذين خترجوا        :  ذ الدكتور حممود حسن زيين يقول     األستا  -
من جامعتنا الفريدة وموجودين يف هذه االثنينية املباركة، وأمتىن منكم أن تسلطوا الضوء على               

ث العلمية وما هي أهم املشروعات العلمية اليت         ومنتجكم العلمي الفريد يف نوعه معهد البح       
 دول األجنبية قبل أن تفيد منها اململكة؟ ولكم خالص الشكر؟ أفادت منها ال

معهد البحوث هو جتربة فريدة ليس يف اململكة العربية السعودية، ولكن يف العامل العريب كله، فهو                
حسب علمي أول معهد حبوث تعاقدي، يعين معهد البحوث مرغم أن يتوجه حنو ليس البحث التطبيقية                

قية املطلوبة يف البيئة احمللية، ما يف شركة أو مؤسسة تدفع فلوس للمعهد إال              فقط ولكن البحوث التطبي   
وهي ستستفيد من البحث، وعمله طبعاً ال ينحصر يف البحوث التعاقدية بل هناك حبوث أساسية كثرية                 
تطويرية حىت تصل إىل مرحلة اإلنتاجية مثل ما الواحد يؤسس شركة ميضي سنوات يف التأسيس إىل أن                 

من هذه البحوث األساسية اليت وصلت واستفادت       .  ىل مرحلة اإلنتاج التجاري، فهذه موجودة     يصل إ 
دعين ألقي خلفية ألنه كان عميداً        منها اجلامعات العاملية هذا الدكتور صاحل باخريبة يدري عنه ولكن         

يماوية، تذكروا  لكلية اهلندسة وقبلها كان األمني العام، كما قلت لكم يف البتروكيماويات، احلوافز الك            
يف البداية قلت الصناعة البتروكيماوية تعتمد على احلافز الكيميائي، أو احملفزات الكيماوية اليت تسارع              
بالتفاعل وبالتايل يزيد اإلنتاج من نفس املرافق وبنفس القوى العاملة، يعين يقلل تكاليف اإلنتاج، فبدأنا               

 الذي حييط به الغرب هذه احلافزات اليت يبيعوها         برنامج منذ أحد عشر سنة هدفه كسر ستار الظالم        
لسابك مباليني الدوالرات ويأتون ا يف صناديق ومينعوا موظفي سابك إىل اآلن من أم حىت ميسكوها،                
هم بنفسهم يضعوها يف أماكن خمصصة ومتفقني مع سابك ما حد يوصل هلا، بعد ما تنتهي مدة                     

ي هذه الصناديق املظلمة السوداء إيش فيها؟ اقتربنا من هذا            صالحيتها يأخذوا ويأتوا بغريها، فف     
املوضوع ومن األشياء اليت كان امللك فهد اهللا يسلمه ويشفيه، يكرمين ا أن كانت يل عادة أقدم له                   
اسم أو امسني كل سنة، نطلب فيهم جتنيس بعض العلماء وكان اهللا يطول عمره يتجاوب، فكان عندنا                  

حليم سيد علي رأيت فيه شيئاً فريداً أخوه مثالً عامل كبري يف أمريكا             .  ستاين، امسه د  عامل فريد متميز باك   
وأعطوه اجلنسية األمريكية، فطلبت له اجلنسية، وجاءت وقلت له مقابل اجلنسية هذا املشروع، تكسر              

امعة احلاجز هذا وفعالً بدأ جبدية وبسرية يشتغل وبدأنا نصل إىل نتائج جيدة، وقبل خروجي من اجل                 
طلبت من املقام السامي أن نزور اليابان، اليابانيني أيضاً كان عندهم توجه حنو هذا املوضوع، واليابانيني                



من الناس الذين جيب أن يأخذوا قبل أن يعطوا، وبعد أن رأوا الذي عندنا متكنا من توقيع اتفاقية تعطي                   
 بدون أي مقابل من عندنا على هيئة         مبوجبها اليابان ملعهد البحوث عشرات املاليني من الدوالرات        

ليشاركوا معنا يف حبث موضوع احلافزات الكيماوية واآلن موجود يف معهد            ..  أساتذة ومعدات إخل  
البحوث بعض العلماء اليابانيني الذين يعملون جنباً إىل جنب مع العلماء السعوديني وبدون مقابل على               

هم، وحسب     حنن حنتاجه أكثر مما حيتاجون     الذياملنتج العظيم     حساب حكومام للوصول إىل هذا    
علمي وأنا متابع املوضوع حنن اآلن على وشك الوصول أو وصلنا معرفة كيفية إنتاج هذه احملفزات أو                 

 .بعضها وما عندي شك إذا وصلنا إليه ستستفيد اليابان وسنستفيد حنن بالتأكيد منه
      ونتيجة هذا التعريب أقيمت شركة       ب كمبيوتر، اجلامعة عندنا،    مثل ثاين أن أول من عر 

الكمبيوتر السعودية موجودة يف جدة ويرأسها رجل ثقة، وأنتجوا الكمبيوتر العريب املعرب ولكن                
 إىل نفس النتيجة وبدأوا يعربوا وتفوقوا يف الواقع واملصنع ال زال مير              IBMسرعان ما وصلت الـ     

لبحوث يف اململكة ليس فقط حبوث املياه       بظروف صعبة شوية، وإذن هناك أشياء ملموسة خرجت من ا         
ولكن حبوث أخرى، اململكة مثلها مثل أي دولة يف العامل تستورد أجهزة األمان من الدول اخلارجية                  

الرسائل جيب أن تكون مشفرة، تعرفوا من       ..  مثالً يف السفارات واالستخبارات والديوان امللكي إخل      
م أن اإلسرائيليني استطاعوا أن يفكوا شفرة        ٦٧ حرب   أسباب اهلزمية الكبرية اليت حلت بالعرب يف       

اجليش املصري يف سيناء، وبدأوا على نفس الشفرة يرسلوا رسائل ملختلف الوحدات حبيث صارت                
بعض الوحدات املصرية تضرب وحدات مصرية أخرى ويروح هلم أوامر انسحبوا واجليش اإلسرائيلي             

 جندي مقابل عشرات اآلالف، فاجلامعة       ٢٠٠ حوايل   يتقدم، واحتلوا سيناء كلها ومل خيسروا غري       
متكنت من تطوير اتصاالت مؤمنة تعادل أو تفوق ما هو موجود لدى حلف األطلسي وأكثر بكثري مما                  

نتقلت بكاملها  اهو متقدم، وكنا نستورده من العامل الغريب وبأقل من عشر التكاليف مث بعد هذا التطوير                
بية يف اخلرج وتنتج ومنها اآلن يف سفاراتنا ما نسميه جهاز األمني وطبعاً             هذه الصناعة إىل املصانع احلر    

هذا ما هو سر، والعامل الذي نتعامل معه يعرف أن اململكة تنتج هذه األجهزة، هذا أيضاً نتيجة للبحوث                  
 .العلمية وطلع أيضاً من معهد البحوث

 

يكم راضي عن ميزانيات    احلقيقة نفس املوضوع لكن يضيف هل معال      :  األخ حممد الفال    -
 اإلنفاق على البحث العلمي؟ 

إذا أي باحث أو مدير جامعة يقول لك هو راضي عن الشيء الذي يأتيه عشان يتطور فأعزله،                  
الزم دائماً حياول يأخذ أكثر ويتطور أكثر ويتقدم أكثر، ما يف شك ولكن يف الظروف اليت منر ا                     

الذي متر به ال زالت تعتمد حلد كبري على البترول، وكما ترون            وتعرفون أن اململكة رغم التطور الكبري       



البترول طالع نازل واآلن دخله يف مستوى منخفض جداً ففي هذه الظروف أعتقد أن امليزانيات                  
املخصصة للتعليم بصفة عامة يف اململكة كبرية جداً جداً، وأعتقد إذا كان هناك بعض القصور يكون                 

وجيب أن يتكيفوا قدر اإلمكان، كما أن القطاع اخلاص جيب أن حيل بعض              العبء يقع على العاملني،     
املشكلة كما أشار إىل ذلك زميلي الدكتور خضر القرشي، طبعاً أخي احلبيب األخ حممد صالح الدين                
مسعين أقول يف حماضرة إنه من الغريب أن البنوك األجنبية واليت هي احلقيقة مسعودة اآلن حتصل على                  

 يف كل سنة يطلعوا رأس ماهلم وعمرك ما مسعت عن بنك             %١٠٠ وعوائدها قد تكون     أرباح عجيبة 
يعطي اجلامعة وغريها يعين إىل مىت نكون خجولني إىل هذه الدرجة ما نقول للشركات واملؤسسات                 

آن األوان أن   اخلاصة والراحبة منها على وجه اخلصوص نقول هلا أيضاً عليكم مسؤولية، أعتقد أنه قد                
يستطيع أن يشارك يف املشاريع      الذي   اخلاص وال أعين إرهاق القطاع اخلاص ولكن القطاع اخلاص        القطاع  

 وأعتقد أيضاً أنه قد آن األوان لوضع حوافز هلم هلذا            اخلريية وباخلري يف البلد أن يتوجه إىل هذا التوجه        
 .العمل واحلوافز اليت ميكن عملها كثرية

 

د أن تعريب العلوم ميكن أن يسهم يف        تقأي مدى تع  إىل  :  الدكتور زهري السباعي يقول     -
 توطني التقنية وتنميتها؟

أنصار تعريب  الدكتور زهري السباعي رجل خبري وصديق وحبيب، وهذا سؤال ملغم ألنه من              
 التعريب يف رأيي يعتمد على وجود األساتذة، أكثر مما يعتمد على أي عامل آخر،                الطب، أنا أعتقد  

ليني أو العرب، وإذا توفر هؤالء فإن التعليم باللغة العربية أفضل مبراحل ومبئات              األساتذة والعلماء احمل  
املرات من التدريس باللغة األجنبية، يف جمال الطب بالذات أنا قرأت املقاالت اليت كتبها األخ الدكتور،                

كبري من   وجزء   ..أنا عندي بنت يف االمتياز يف الطب هذه السنة وعندي فكرة عن برامج الطب إخل               
جناح الطبيب يعتمد على قدرته على فهم املريض والوصول إىل أعماقه والتعامل معه على األقل على                 
نطاق األخذ والعطاء، وإذا كان الطبيب خلفيته كلها لغة إجنليزية قد ال يستطيع إجناز هذا الشيء،                  

عتقد أنه متوفر إىل حد كبري      فاملستوى نفسه يف العالج يكون أقل، هلذا أنا أؤيد البدء بتعريب الطب وأ            
أساتذة يف هذا اال، لكين ال زلت أعتقد أنه ال توجد أعداد كافية يف جماالت أخرى خاصة التقنية                    
املتغرية واملتطورة يف العامل العريب، مثالً اهلندسة اإللكترونية وهندسة البتروكيماويات، أو غريها هذه               

يف نستمر يف الوقت احلاضر، التطور والبقاء مع العامل فيها،           متغرية باستمرار وال أعلم إذا عربناها ك      
لكن يف الوقت الذي نستطيع أن نطور فيه معاهد حبوث جيدة وأعداداً كافية من األساتذة فأنا مع                   

 .التعريب



القدرة املالية العظيمة للمملكة العربية السعودية كانت من        :  األخ عبد اهللا خوجه يقول      -
كنتنا من نقل وشراء التكنولوجيا من دول متقدمة، كيف ترون إمكانية            أقوى األسباب اليت م   

احملافظة على هذه القوة املالية وزيادا إن أمكن وحىت ال نقع يف مشاكل مالية ضخمة مثل تلك                  
 اليت حتدث يف دول أخرى؟ 

اليت مثالً بليبيا   أوالً املبالغ املالية الضخمة هي عامل ضروري ولكن ليس كاٍف، وأنا أضرب              
 يف الواقع، العراق أغىن من      عندها مبالغ ضخمة جداً هل طورت؟ روحوا شوفوا، العراق أغىن منا           

 ١٣٠ أو   ١٢٠ بليون برميل، عندهم أكثر من       ٣٠اململكة ألنه عنده بترول يف حقل جمنون وحده          
والتنمية؟ ال  هل وجه إىل الصناعة     ..  باإلضافة إىل الزراعة إخل     بليون يعين حوايل نصف ما عند اململكة      

وجهت إىل احلرب، يعين ال يكفي املبالغ وأعتقد أن القيادة الصاحلة هي ضرورية، وأعتقد أن من حسن                 
حظ اململكة أا حظيت ذا، القيادة الصاحلة اليت وجهت التنمية، ووجهت القطاع اخلاص وشجعته               

قم ال تقللوه، تعرفوا أن     وضخت مبالغ لالستثمار، دعين أقول لكم حاجة، رقم مذهل هذا احلقيقة ر            
 آالف مليون دوالر؟ تعرفوا أن مصر       ٦اآلن دخل اململكة من القطاع الصناعي غري البترويل جتاوز           

إضافة ..   بليون؟ فإذن هذا جناح    ٢,٥كلها، كل إنتاجها الزراعي والصناعي من تصديرها مل يزد عن            
نا تقلبات سعر البترول، اآلن البترول بـ       مصادر دخل ال تتأثر بتقلبات البترول، حنن األزمات اليت جتي         

 أو أكثر فإذن الفرق هذا معناه عجز، إذن هناك           ١٤ وامليزانية ما أدري إذا عملت على أساس          ١٢
قطاع خاص ناجح جداً يف اململكة، والدولة تشجعه ورجال القطاع اخلاص يشهدون بذلك، وأنا من                

 وهناك تسهيالت كبرية تعطى هلم وأعتقد أا يف         الذين استفادوا من الفرص، فهناك قروض بدون فوائد       
 .حملها وأنا متفائل جداً أنه إن شاء اهللا الثغرات اليت تصري يف اإليرادات سوف تنكمش مع الزمن

 

كنا نود أن خنتم األسئلة املوجهة ملعاليكم ولكن هبط علينا سؤال من تونس من األخ                  -
كلمات يسرية عن التقنية يف تونس ومدى تطورها        حسن ابن البشري يقول رجاء أن حتدثونا ولو ب        

 مقارنة بسائر الدول املغاربية ولكم الشكر؟ 
تحدث فقط عن التنمية، متوسط دخل الفرد التونسي كان قبل حوايل سنتني ألفي دوالر                 ن

 ألنه ارتفعت قيمة الدوالر بالنسبة للدينار، لكن متوسط دخل الرجل يف             ١٨٠٠للشخص اآلن صار    
كثر من النصف، متوسط دخل الذي يف اجلزائر نفس الشيء متوسط دخل الذي             أف هذا أو    املغرب نص 

كثر دول املغرب العريب تقدماً يف التنمية       أيف ليبيا أكثر بكثري لكن يف الواقع تونس أنا يف رأيي هي اآلن              
رى، ويرى  وألضرب لكم مثالً اآلن، اإلنسان يذهب إىل اجلنوب التونسي ويرى الق            أو يف حياة الناس،   

أنابيب املياه وأسالك الكهرباء ممتدة للقرى الصغرية النائية واخلدمات األساسية وطرق اإلسفلت               



وعندما يعرب إىل ليبيا احلدود تنعدم هذه، بينما ليبيا دولة بترولية وهذه غري بترولية، فعالً تونس أعتقد                  
، ونتمىن هلا إن شاء اهللا دوام التقدم وأود         أا من ناحية التنمية قد تكون أكثر دول املغرب العريب تقدماً          

أن أبشر األخ التونسي أن السفارة السعودية تزيد كثرياً واليوم بعد الظهر اجتمعت مع األخ الدكتور                 
عبد اهللا باسودان رئيس شركة النمر البترولية السعودية، وهذا شيء مفخرة اآلن يف شركة بترول                 

لف أحناء العامل، يف أمريكا اجلنوبية ويف اجلمهوريات السوفيتية ويف          سعودية تقوم بأعمال البترول يف خمت     
وهي اآلن على وشك بدء احلفر يف منطقة تونسية ليبية وحسب ما رأيت من                ..  البالد العربية إخل  

املعلومات السرية أعتقد أم بإذن اهللا سيجدوا بتروالً، وبالتايل سيزيد دخل تونس من هذه الناحية، قد                
 .كثرياً لكن يف حتسن وهذه إن شاء اهللا بشرى نشاركها وحنتفل ا قريباًال يكون 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))تعقيب من الدكتور عبد ا مناع(( 
قبل أن نتوجه ملعايل الدكتور بكر عبد اهللا بكر بالشكر اجلزيل على هذه              :  عبد اهللا مناع  .  د  -

ها، قبل أن نتوجه بالشكر لكل احلضور على حضورهم وقبل أن            الليلة املختلفة يف نوعيتها ويف طرح     
خنتتم الليلة بأمنية بالشفاء لوالدة الشيخ عبد املقصود خوجه أقول إن هناك مالحظة صغرية خنتتم ا،                 
الحظت أن يف جمموعة األسئلة اليت قدمت للدكتور بكر أا كانت يف معظمها أسئلة علمية وأكادميية                 

  عن سؤال الدكتور حول اجلوانب السياسية وأنا  احد دبلوماسي، لقد حترج احلضور    وومن بينها سؤال    
بتطفلي املعتاد سألت الدكتور ما هي أخبار تونس؟ وما هي أخبار الرئيس احلبيب بورقيبة؟ فقال يل إن                  
التوانسة يتندرون بأن احلبيب بورقيبة مريض ومتر به أيام وهو ال يدري ومتر به أيام يسترد بعض                    

عافية، فعندما استرد بعض العافية ذات مرة سئل ما رأيه فيما جيري؟ فقال أبداً أنا أمتىن أن ميتد يب                     ال
 .العمر حىت أرى اجلمهورية الثالثة

شكراً ملعايل الدكتور مرة أخرى وشكراً للحضور على حضورهم، ورمبا أطلنا ولكن ليعذرنا               
إلطالة، شكراً مرة أخرى والسالم عليكم ورمحة       احلضور فإن الليلة كانت ممتعة وكانت تستحق هذه ا        

 .اهللا وبركاته

  ))ختام احلفل(( 
نود أن نوجه عنايتكم بأنه مبشيئة اهللا سيلقي معايل الدكتور أمحد زكي مياين              :  عريف احلفل   -

حماضرة عن تاريخ مكة قبل اإلسالم بعد غد األربعاء مبكة املكرمة باستراحة الشيخ علي أبو العال بعد                  
 . ة العشاء حبي الرصيفة والدعوة عامة للجميعصال



شكراً ملعايل ضيفنا الكرمي على هذا التشريف وقبول هذه الدعوة واآلن يقوم الدكتور عبد اهللا                
مناع نيابة عن الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية بتقدمي هدية تذكارية ملعاليه عبارة عن لوحة                

 .االثنينية
كم الكرام شكراً لإلخوة احلضور إىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية              شكراً ملعاليكم ولصحب  

إىل أن  ..  القادمة ونذكر ا تكرمي سعادة الصحفي األستاذ جهاد اخلازن رئيس حترير جريدة احلياة              
 .نلقاكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته







 احملتوى
- ١ .كلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٤ .كلمة سعادة الدكتور عبد اهللا مناع

- ٥ .كلمة سعادة الدكتور هاشم عبده هاشم
- ٦ .كلمة سعادة األستاذ قينان الغامدي

- ٧ .كلمة احملتفى به ضيف االثنينية
- ٨ .األسئلة املوجهة لضيف االثنينية

- ٩ .تعليق لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
-١٠ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :الكلمة اليت افتتح ا احلفل سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة
احلمد   احلمد، والصالةُ  م علينا بنعمةِ   هللا الذي أنع  ه، وخامتِ  خلقِ  على خريِ   والسالم ر ِلس نا ِده، سي

 . أمجعني وصحبِهحممد، وعلى آلِه
   لمٍ  لتكرميِ ةُنلتقي اليوم أيها األحبع   طاملا عرفتم الدهشة  ه الصحفية، وعواملِ   إبداعاتِ  من خاللِ  وه 

 ق لنفسهِ  األستاذ جهاد اخلازن ش    نا الكبري ضيفُ..  ةيِرخ، وس كاهةًكراً، وحتليالً، وفُ  اليت ينقلنا إليها فِ   
 طريقاً حنتالصربِ  بأظافرِ ه   على ص املستحيل ِرخ   ..بالعملَ وتشر  مالِة حىت الثُ   الصحفي وأحس ،به أوشك  
هاية قرن،   ملن يتطلعون إىل هذه املهنة من منطلق االحتراف الذي يليق بن              احلي موذج الن أن يكونَ 

 .واستشراف آخر
 هلٍة و ِلولفت انتباهي إليه من أو    ..   من ثالثني سنة   أكثر  لقد عرفت األستاذ جهاد اخلازن منذُ     

ه ودأْ إصراربه  مٍل على ع م ز، فلم يتقافَ  ميكما يفعلُ  ز  قُ    البعض رخومل ت ،إىل القِ   الوصولِ  يف سبيلِ  واه ة م
اليت ال أشكيف أنه ي بتوؤواقتدارداًرٍةها عن ج . 
 مدحا أو تزلُّفاً ال مسح اهللا،        ذلك ، وليس "يزمارالكا  "ري بشخصيةِ  يف تصو   ميتاز نا الكبري ضيفُ

ة ملا كانت عليه    املالحظة اليومي   ، ومبوجب  املشاهدةِ  األرقام، وحبيثياتِ  ها مبنطقِ  إثبات  ميكن ولكنها حقيقةٌ 
 هرميها  ِة مبا كانت عليه قبل أن يتربع على سد          ها اآلن، مقارنةً   حترير اليت يرأس "  احلياة  "جريدةُ

التحريري يذكرونَ وال شك أن بعض األساتذةِ    ..   واإلداري  الدور  البارز   الذي قام على "  احلياةُ" به   ت
 يدي مؤس   م وما تاله  ١٩٤٦ة عام   سيها األستاذ كامل مرو  .. مث التدهوالكبري الذي حاق     ر  ا إثر 
م، ١٩٨٨ حتريرها عام     األستاذ جهاد اخلازن إىل رئاسةِ      وصولِ  تدرجيي بعد  ، وما تبع ذلك من منو     رحيلِه

 ِهِل، وتعام  الصحفي رك العملِ  الطويلة يف معت   ِه وخربتِ  شخصيتهِ  تقريباً، وانعكاسِ   سنواتٍ  عشرِ أي قبلَ 
احلضاري  مع احملر واملتعاونني، والقُ  رين ،لشيُءاء، ا ر  ضتها بعد كَ     الذي أد ها بعد  ، وصحوتِ بوٍةى إىل

ن         تلقائيةٍ  بصورةٍ عاس طويل، وبالتأكيد ما كان هلذا التطور أن يتم    لو مل يتمت نا الكبري مبالمحِ   ضيفُ ع 
ِةالشخصيالكارزمية"ة  القيادي." 



ه يف عِ  غم من تقلُّبِ  وبالرِةد عملِه   سنواتِ  خاللَ  رفيعةٍ  صحفيةٍ  وظائف ل، إال أن النجاح    ِص املت
 حِف الص  من أكثرِ  دِةه املتعد ِتا مهار  بفضلِ صبحلت"  احلياة"األكرب يف تصوري قد واكب ضة جريدة         

 ةَة ميزان، فإننا سنرى الكفَّ    فَّ يف كَ   من صفاتٍ  موإذا وضعنا كل ما تقد    ..   انتشاراً على نطاق العامل    العربيِة
 الً أل قَ ثِ األخرى أكثر نه وضع  القارئ  عقلِ  فيها احترام   ..امليزةَ  جازماً أنَّ  وأعتقد    الكربى اليت راهن  
ل فيها وال    صارمة، ال تناز    سياسةٍ هاِجتنا من   عه تنب  جريدتِ  مصداقيةِ  جهاد اخلازن لكسبِ   عليها األستاذُ 

 د ،هوادةالبيئةِ  املشاعر وعناصرِ  ِم إىل احترا   األول باإلضافةِ   عقل القارئ يف املقامِ      إىل احترامِ  ف  
معها الصحفيةلُاالجتماعية اليت تتفاع . 

  الصحافة، وكثرياً ما ارتطمت    اِدو من ر   الكثري ِت أربكَ  الصعبةُ  والتوازنات  الدقيقةُ هذه املعادلةُ 
ا     هم بصخورٍ مسريت لَ هلمال ِقب   .. وكم ضاعت ج هود حِ ِةدى لقلَّ هم س هم وخِ ِتكَنم يف رب ِإدارة  
اإلحباِرمات، ومعرفِةاألز بني التفاعالت اليت قد ت نجأو تعليق كلمٍة عن كلِّم . 

دراته أكادمييا   نفسه وقُ   لتطويرِ  الكبري هبنا الكرمي ح   ا ضيفُ   من أهم الصفات اليت ميتاز      ولعلَّ
 لذلك  -العمر وريعان الشباب      قتبِلستأنساً بأنه ما زال يف م      م -فلم يتوقف عن طلب العلم      ..  ومهنياً

        اإلطالع   كفاءته املهنية عن طريقِ     على تطويرِ  لَِمقرر الدخول يف برنامج الدكتوراه، ويف ذات الوقت ع 
  ِهالدائم على أوج ِر التطو   يف أمهات الص    حف العاملية، غري مٍرِكن انبهار ا وتطلُّ  ه عإىل حالتهم    للوصولِ ه 

 . وصناعة الصحافة التقنيِةِم ركضاً يف عالَ وقضيناهالراهنة لو توقفوا قرناً
وال شك أن أكثر األساتذة احلضور يوافقين على أن أمجل ما يف ضيفنا الكبري أنه جعلنا نقرأ                   

من الصفحة األخرية، وبتركيز خاص على زاويتها اليسرى، اليت شعر بأا تستشرف             "  احلياة"جريدة  
 مبعلومة قد    صباحٍ ها كلَّ نا من خاللِ  ، وعمل جاهداً على أن يتحفَ     "آذان و عيونٌ"العيون واآلذان فأمساها    

ال تكون جديدة كل اِجلدة، أو مفيدة كل الفائدة، ولكنها بالتأكيد، ويف كل األحوال، غنية بالنكهة                 
يت  سحائب االكتئاب ال   غمقهقهون ر  يبتسمون أو ي   وكم جعل قُراَءه  ..  اخلالصة اليت ال يعرفها إالَّه    

تكتنف كثري من القُ    مشاعر      تستحِ  ظاهرةً لُمثِّراء حىت أصبح الشخص املبتسم ي ق  الدراسة، ورس ذلك  خ 
 أدب، ومن فرط حبنا لألدب، الذي فضلناه على العلم يف           ةُ بدون سبب قلَّ   كِح الض  بأنَّ ارج الد القولَ

م األستاذ جهاد   قُة الشكيمة، ولو مل ي    مقولة أخرى، أصبح تقطيب اجلبني مؤشراً على األمهية، وقو         
امة احلزن السرمدي لكفاه فخراً واعتزازاً بأنه من القالئل          إلخراجنا من دو    اخلارقةِ ِهاخلازن إال جبهودِ  

  احلزن، بينما يسعى آخرون بكل أسف لتفجري رؤوس البشر، ومصادرة            حصونِ الذين استطاعوا تفجري 
 .البسمة من شفاه األطفال والصبايا

   ومن املآثر اليت تمناصبه املتعددة     لضيفنا الكبري أنه مل يستغلُ     حسب -      لم  منذ أن كان يف أول الس
  تومل ي  -ه  حىت وصل ِقم غمس قلم طْ قَ ه ملآرب  ة، أو لتصفية     شخصي ومل يدخل يف  ..  ةحسابات فردي 



مهيأة له ليصولَ    هاترات مع اآلخرين، يف الوقت الذي كانت الساحةُ       م     ِةاقَ وجيول، ولكنه آثر بكل إشر 
فهنيئاً له  ..  قلمه أن يظل أميناً ووفياً ألصول مهنته، شريفاً يف تناوله ملختلف القضايا دون غمز أو ملز                

 أن  ِفر احلَ اِقش وع ِة الصحافَ هذا الرقي والتميز يف عامل اهتزت فيه كثري من القيم، وكم أمتىن على شداةِ             
 .دوا مبسريته الناصعةيسريوا على دربه، ويقت

  السفر من مدينة الضبابِ    بد مشاق كَمسكم مجيعاً أيها األحبة أرحب جمدداً بضيفنا الكبري الذي ت         اب
سِعليدن   ذا اللقاء ر ابرنامجِ  ازدحامِ غم  ع لِهم  .. فله الشفتِة على هذه اللَّ    اجلزيلُ كر  ِل الكرمية، والتواص 
متع ونستفيد مجيعاً من اإلمكانيات املتعددة لضيفنا الكبري، ونستقرئ معه شواهد            ، أمالً أن نست   ِرياخلَ

الغيوِمطَاحلاضر، وآفاق املستقبل، وس اليت ت خيهذه املنطقة على مساِءم . 
ضيف         ان مشسي باشا   أمسيتنا القادم سيكون مبشيئة اهللا الدكتور حس  ..والكاتب  الطبيب ،

 منكم وإليكم وليس هلا       الدعوةَ لوقائي والعالجي، وكما تعلمون فإنَّ     املعروف يف جماالت الطب ا     
بطاقاتأو رقاع ت وزعلى البعِضع ونَ در، فأهالً، فأهالً وسهالً ومرحباً بكم اآلخ. 

أثناء توقف االثنينية انتقل إىل رمحة اهللا زميل ويف من روادها من أخواتنا اليمنيني املكافحني يف عامل                 
الصحافة وأعين به األستاذ أمني الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس فاللَّهم تغمده برمحتك وأنزل              الكلمة و 

 ..عليه شآبيب غفرانك واجعله مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))�بذة خمتصرة من السرية الذاتية لسعادة ضيفنا فارس االثنينية (( 
ولد يف بريوت ونشأ فيها، وتشمل دراسته       ،  "احلياة"األستاذ جهاد بسام اخلازن، رئيس حترير        

 .بكالوريوس علوم سياسية من اجلامعة األمريكية يف بريوت
ماجستري أدب عريب من اجلامعة األمريكية يف بريوت، برنامج دكتوراه يف تاريخ الشرق األوسط              

 .يف جامعة جورجتاون، واشنطن
 .١٩٦٩ - ١٩٦٣رراً ورئيس نوبة، وكالة رويتر، يف بريوت عمل حم

 .١٩٧٦ - ١٩٦٨يف بريوت " الديلي ستار"رئيس حترير 
 .١٩٧٧ - ١٩٧٦يف جدة " عرب نيوز"رئيس حترير 

 .١٩٨٦ - ١٩٧٨  يف لندن" الشرق األوسط"رئيس حترير مث كاتباً يف 
 .م إىل اليو١٩٨٨" احلياة"رئيس جملس اإلدارة مث رئيس حترير 

. وله كتابان آخران يضمان جمموعة مقاالت     "  النهار"أسهم السيد اخلازن بثالثة كتب يف ملف        
 ".الوسط"اآلن وزاوية أسبوعية يف شقيقتها " احلياة"يكتب زاوية يومية يف 



أجرى السيد اخلازن خالل سنوات عمله مقابالت تفوق احلصر مع زعماء عرب وعامليني،                
 حسني، وامللك احلسن الثاين، والسلطان قابوس، والرئيس مبارك والشيخ          امللك فيصل، وامللك  :  بينهم

عيسى ابن سلمان، والسيد ياسر عرفات ورئيس وزراء اهلند راو ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت                
تاتشر، ورئيس وزراء بريطانيا جون ميجور وتوين بلري والشيخ زايد بن سلطات والشيخ محد بن خليفة                

 .ابدين بن عليوالرئيس زين الع
ويلقي السيد اخلازن عدة حماضرات كل سنة، يف مواضيع إعالمية وسياسية، وقد حاضر يف                
جامعات هارفرد واكسفورد وكامربدج وجورجتاون ولندن، ويف القمة االقتصادية يف الدار البيضاء،             

 .واملؤمتر االقتصادي يف دافوس، وغريها
 .والسيد اخلازن متزوج وله ولد وبنتان

 .  أخرى وبأمسكم مجيعاً نرحب بسعادته وصحبه الكراممرة
 

 كلمة معايل الكاتب الكبري، الكاتب اإلسالمي املعروف،(( 
  ))معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اللقاء، وبامسي وباسم أسرة االثنينية                  -
ز بكتابته، ونعتز بلقائه الليلة، أخي األستاذ جهاد بسام اخلازن وأشكر           نرحب بالكاتب األستاذ الذي نعت    

ألخي األستاذ عبد املقصود خوجة وأعتب يف نفس الوقت، أشكر له أن هيأ هلذا اللقاء، وأعتب عليه                  
أن فاجأنا به، وكم كنت أمتىن أن أظل كل هذه الليلة أستمع إىل احلوارات واملناقشات حول مشوار                  

 جهاد اخلازن إال أين بكل أسف قد ارتبطت مبوعدين آخرين دون علم إال من أيام قالئل                  أخي األستاذ 
 .ذه الدعوة الكرمية

األستاذ جهاد اخلازن يبدو أنه من الرجال الذين ولدوا ويف فمهم قلم ال ملعقة من ذهب وال                   
متابعة ما يكتب   فضة، وبطبيعة دراسته ونشأته استطاع أن يكون ذلك الرجل الذي حيرص الناس على              

ألنه يكتب بعمق وموضوعية وأمانة، ويف وسط صحفي بالذات يف العامل العريب مزج الناس بني الصدق                
والكذب لكنا ما جربنا على هذا الرجل كذباً وقد عاصرته بالذات يف فترة عملي يف وزارة اإلعالم                   

وإمنا هو من مؤسسي الشرق     وهو مل يشارك يف حترير الشرق األوسط ومل يرأس حترير الشرق األوسط             
 .األوسط وأنا أشهد هلذا الرجل بذلك

لقد كنا نفكر يف تلك اللحظات كيف نبدأ بصحيفة متثل فكر هذه البالد ولكنها تكون هلا                   
االنطالقات اإلعالمية، ومن عصا الدكتور عبد العزيز خوجة عفا اهللا عنه، فشاء اهللا أن يكون هذا                  



مشرقة نعتز ا حىت اليوم، وأنا يف احلقيقة كنت كلما أقترب من أخي             الرجل الذي جنح أن يقدم صورة       
األستاذ جهاد اخلازن أشعر يف جمال الصحافة بالذات أين أتعلم من هذا الرجل دقته يف البحث، وحرصه                 
على أن يكتب مبوضوعية ومن مصادر موثوقة وأال يستهني بعقلية القارئ الذي يكتب إليه وحياوره، بل                

قدم له الرأي الصحيح ويف موضوعية ويف أمانة وصدق، ومضت مسرية الصحافة كما تعلمون              حيترمه وي 
وكنا بعملنا يف اإلعالم ممن خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً، عسى اهللا أن يتوب علينا، وكان يف رأيي أن                   

فية أو غريها   هذا الرجل من العمل الصاحل الذي نعتز به ألنه أثرى الصحافة، وعاجل األمور سواء الصح              
حبكمة ووعي ومسؤولية، إنين أشعر بسعادة غامرة أن أشارك الليلة باالحتفاء والتقدير ألخي األستاذ               
جهاد اخلازن ومثل هذه املناسبات فرصة للناس ككل يف مثل هذه العطاءات أن تعرف أا، وبالذات                 

صفقوا معي لألستاذ جهاد    الكتاب خلفهم أعني تبصر، وآذان تسمع، مث أيدي تصفق هلم أو عليهم،              
 . اخلازن

  ))كلمة لسعادة الدكتور والكاتب واألديب املعروف عبد ا مناع(( 
السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم مجيعاً بكل خري، يسعدين أن                  -

لليلة اليت أعتقد أا    أرحب باألستاذ الصحفي، والكاتب املاتع، والساخر واجلميل جهاد اخلازن يف هذه ا           
 .قد تكون من أمجل الليايل يف حياتنا الصحفية

جريدة احلياة جريدة مراحل ومرت بعدة مراحل طويلة، وإذا كنت أختلف معها يف مراحلها                
احلياة من لندن قال يل أحد      ويف البدء عندما صدرت     ..  األوىل فإنين أتفق معها يف مراحلها األخرية      

وتفضل .  يصح إال أن تقرأها، ال بد أن تقرأها         ال:  قال.  ، قلت له مل أقرأها بعد     ةقرأت احليا الزمالء هل   
مشكوراً وتابع إرساهلا إيلَّ بانتظام ولكين يف اليوم الثالث هاتفته قائالً أرجو أن توقف عين صحيفة                  

، فال يبقى يل    أعجبتين كثرياً ولكنها تضيع وقيت كثرياً     .  ملاذا؟ أَألا مل تعجبك؟ قلت له ال      :  قال.  احلياة
من الليل إال سويعة أنام فيها، ألنه يف احلقيقة احلياة، حياة جهاد اخلازن، احلياة من لندن صحيفة غنية                   
ومشبعة وعميقة وذات مالمح ونفس عريب متميز ولذلك ال أقول تأخذ بعض الوقت وإمنا تأخذ كل                 

 . إىل ساعة أخرى ليستكمل قراءاالوقت بل إن بعضاً من قرائها يدعون صفحات منها إىل يوم آخر أو
وقبل أن تصدر   "  احلياة"األستاذ جهاد جتمعنا به زمالة قلم، وصداقة فكر، وقبل أن يكتب يف              

برئاسة حتريره ما كنت أقرأ له، قد ال يسعد األستاذ جهاد هذا، ولكين مل أكن أقرأ له عندما                   "  احلياة"
جريدة "، لكنين تابعت قراءته يف      "عرب نيوز "  كان يكتب يف الشرق األوسط، أو عندما كان يكتب يف         

حممد عبده مياين عن ذلك مبا      .  عندما أخذت تصدر من لندن، ال أقول إنه قد حتدث معايل د            "  احلياة
ا إيغنيين ويكفيين ولكين أحتدث هنا عن الصحيفة، صحيفة احلياة غنية إىل حد يقول بعض الناس عنها                 



صصة وأنه ال يصح أن تكون الصحيفة اليومية ذا الثقل            أثقل من صحيفة وأكرب من جملة متخ       
املوضوعي، وذا التوسع، وذا العمق، ولكنين أختلف معهم وأقول إن هذا هو متيز صحيفة احلياة بني                

 .الصحف العربية األخرى اليت تصدر يف خارج اململكة أو يف داخل أوروبا
ن ألا تقدم تفاصيل ال تقدمها الصحافة العربية        كنت دائماً وأبداً أستمتع بقراءة اهلريالد تربيو      

التربيون كانت دائماً أكرب من     عن أحداث عربية حنن نعرفها ونعيشها ولكن التفاصيل اليت تقدمها            
 وعندما صدرت احلياة من لندن وأخذت        التفاصيل اليت تقدمها أي صحيفة عربية يف أي مكان،         

 .قيقةأتابعها وجدا تغنيين عن هريالد تربيون ح
يقولون إن الصحافة ليست مهنة كسائر املهن بل هي أكثر من مهنة وهي ليست صناعة بل                  
طبيعة من طبع املوهبة وأا شيء بني الفن والعبادة، ويقولون إن القراء ميارسون عملية انتخاب يومية                 

بار والترويح عن   بني رؤساء التحرير الختيار أصلحهم عنده وحتقيقاً لرغباته يف املعرفة ومتابعة األخ             
 .النفس، يف هذه الليلة نريد أن نسأل األستاذ جهاد أين هو من هاتني النقطتني

بعد هذه السنني من الصدور يف لندن، هل         "  احلياة"نقطة أخرى وأخرية ما الذي استطاعته        
ا الناس؟  استطاعت أن تقدم للعامل اآلخر، للعامل املتقدم، صحافة حية حقيقية يقبل عليها الناس ويتابعه              

إنين اسأل وأنا أعرف أن الكثري من مصادر املعلومات ومراكز املعلومات ومراكز الدراسات تعتمد على               
 .صحيفة احلياة كمصدر أساسي ورئيسي صحفي تستقي منه املعلومات األساسية والرئيسية ألعماهلا

د بتجربته وبقصة أيامه    يسعدين يف هذه الليلة أن أشارك ذه الكلمة وأرجو أن ميتعنا األستاذ جها            
 . وما قبلها، وشكراً، والسالم عليكم" احلياة"مع 

 

 كلمة لسعادة األديب الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس حترير(( 
  )) جريدة عكاظ ومديرها العام وعضو جملس الشورى

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 اللقاء كنت أمين نفسي بأن أكون يف        عندما تفضل أخي األستاذ عبد املقصود بدعويت إىل هذا         

موضع املستمع واملتابع لتجربة أخي وزميلي األستاذ جهاد اخلازن، ومل أكن ألهىيء نفسي ألكون يف                
موقع املتحدث، فأنا ال أجيد حديثاً كهذا كما عرفين البعض، لكنين وأمام هذا املوقف الذي يتحدث                 

بنفس التجربة، فإنه ال بد وأن أشري إىل أن الصحافة يف هذا            فيه زميل عن زميل يعيش نفس املعاناة، ومير         
جييدون هذه الصناعة قليلون وال سيما يف اتمع العريب فالصحافة إحساس بأمة،              العصر صناعة وأن من   

وجمتمع، وإدراك للعديد من األبعاد اليت حتيط بالكلمة اليت توجه للقارئ يف اليوم التايل، والتمييز بني                 



رى يرتبط إىل حد كبري بالقدر الذي ختتار فيه الصحيفة لنفسها هوية ومنهجاً وال شك أن                صحيفة وأخ 
أخي وزميلي األستاذ جهاد اخلازن من بني صحفيني قالئل امتهنوا العمل الصحفي وأدركوا كل أبعاده               

تصلون ذه املهنة   علماً وجتربة وممارسة، وهو رمبا أكثر إدراكاً للكثري من اخلفايا اليت ال حييط ا إال امل                
حبكم طبيعة املمارسة اليومية املتغرية اليت تفرض على من ميتهن هذا العمل أن يعيش معها حلظة بلحظة                  

الزميلة "  احلياة"حيس مبا حوله ومن حوله ويعطي الناس بقدر ما يفكر وخيطط هلذه املهنة، وال شك أن                  
 يتفق مع طبيعة توجهات وفكر أخي وزميلي         اليت ظهرت إىل هذا امليدان قد اختارت طريقاً ومنهجاً         

 .األستاذ جهاد اخلازن وهو فكر نعرفه مجيعاً بكل أبعاده السياسية والثقافية وغريها
ال شك أن ما مييز احلياة كصحيفة هو رصانتها والتزامها مبنهج مهين، ذلك أا اختارت أن                  

 الذي وضعت نفسها فيه كسبت وخسرت       ختاطب الصفوة، ختاطب قارئاً عربياً حمدداً وهي ذا اإلطار        
يف آن معاً، كسبت هذه الصفوة مبا تقدمه هلم من طروحات متوازنة تركز على اجلوانب الثقافية وشيء                 
من السياسة ولكنها يف الواقع ولعل أخي وزميلي جهاد يشاركين الرأي، وقد تكون ميزة، ظلت تتعامل                

 تصوري على األقل مبعىن أا تظل مطالبة بأن          والصحافة عمل مجاهريي يف   ..  يف إطار هذه الصفوة   
تتعامل مع اتمع بكل فئاته مع املثقفني ومع املتخصصني ومع العامة، لكن أن يكون للصحيفة منهج                 

ن كانت هذه الوجهة وهذا املنهج بعيداً عن مهوم         إوهدف ووجهة فذلك شيء ينبغي أن حنترمه حىت و        
 عنه أخي األستاذ عبد املقصود خوجة يف الواقع نعم نشعر به             القارئ البسيط، فاالحترام الذي حتدث    

 وهي وفية هلذه    سياساا وأهدافها   نفسها وحتترم منهجها وحتترم   مجيعاً جتاه صحيفة احلياة فهي حتترم       
 . األهداف، قد خنتلف معها كثرياً أو قليالً، ولكنها وفية ملا اختارته ومضت إليه وعملت على السري فيه

ه األيام ليس بالقارئ الذي كنا نعرفه منذ عشر أو عشرين عاماً، القارئ اآلن يف موقع                القارئ هذ 
الذي حياسب الصحيفة حلظة بلحظة، فهو على درجة من الوعي واإلدراك، ووعي القارئ هو الذي                 
أصبح يسهم بشكل أو بآخر يف حتديد مسارات الصحيفة قرباً منه أو بعداً عنه ولعل أخي وزميلي                   

 جهاد يثرينا يف هذا املساء عندما يتحدث عن عالقة احلياة بالقارئ ومستويات القراء املتلقني                األستاذ
ومعدالت التوزيع اليت يعكسها هذا التفاعل بني الصحيفة والقارئ فهي كصحيفة مميزة ال بد وأن هلا                 

املعلومات رصيداً كبرياً من القراء ولكننا ال نعلم ولذلك فنحن يف موقع املتسائل عن كل هذه                    
واخلربات والتجارب اليت ستفيدنا حنن زمالء املهنة وتعطينا الكثري من املؤشرات حنو طبيعة املعاناة اليت                

 .تعيشها صحيفة تصدر يف لندن أو تصدر يف أي موضع من الوطن العريب
 .وشكراً جزيالً



 كلمة يف االحتفاء    احلقيقة طلب بعض حميب سعادة ضيفنا األستاذ جهاد اخلازن املشاركة بإلقاء            -
به ولكن لضيق الوقت وحىت نترك الفرصة للحوار الذي يلي كلمة سعادة ضيفنا نعتذر وإن شاء اهللا يف                  

 . فرص قادمة

 الكلمة األخرية لسعادة الكاتب واألديب األستاذ قينان الغامدي(( 
  ))رئيس حترير جريدة البالد

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
صحفية   مع قامة  األستاذ عبد املقصود خوجة على إتاحته ملثل هذه الفرصة           طبعاً أنا أشكر أوالً   

حظكم أن كلميت تأيت بعد أن        اخلازن، ومن سوء حظي وحسن       سامقة هو األستاذ جهاد    عربية
تفضل أساتذيت الكبار أصحاب اخلربة الكبرية والثقافة الواسعة بأن حتدثوا عن ضيفنا وعن مالحظام               

 .بته وحول صحيفة احلياةوتساؤالم حول جتر
لذلك أستأذنكم وأستأذن ضيفنا الفاضل أن أهاذره بطريقته اليت اعتدنا حنن قراءه أن يهاذرنا ا               

 األستاذ عبد املقصود خوجة ضرورة       ، عندما طلب إيل   "عيون وآذان "كل يوم يف زاويته املتألقة       
ن املعلومات عن الضيف الكبري، ألين      املشاركة وأبو حممد سعيد طلباته أوامر، فضلت أن أتزود بشيء م          

فتحت عيين على الدنيا أو القراءة ومتابعة الصحافة واألستاذ جهاد اخلازن رئيس حترير وكاتب ملء                
السمع والبصر ففضلت أن أتزود بشيء من املعلومات عنه فطلبت من مكتبه يف لندن تزويدي بسرية                 

ن أول ما لفت نظري فيها أا خالية من تاريخ ميالده،           ذاتية فجاءتين السرية الذاتية اليت مسعتموها فكا      
ولكنها تشري إىل أن األستاذ جهاد بدأ جهاده الصحايف من أربعني سنة، وألنه بدأ هذه الرحلة الطويلة                  
مع وكالة أنباء عاملية حمترمة هي رويترز قلت يف نفسي إا لن تقبل أن يعمل فيها إال من بلغ سن                       

 .سن النضج هو أواخر الثالثينات وبداية األربعينيات وعليكم حساب العمرالنضج، وكما نعلم أن 
سألت أحد زمالئي ولن أقول امسه لألستاذ جهاد حىت ال حياسبه ملاذا مل تتضمن السرية تاريخ                  
ميالد األستاذ فقال إنه أحد األسرار املهنية لصحيفة احلياة، وإذا استطاع فريق التفتيش الدويل أن                 

 .قصور الرئاسية يف العراق سنبلغكم بعمر األستاذيعرف عدد ال
يل احلقيقة مالحظات بسيطة وعابرة أرجو أن يتسع هلا صدر األستاذ، أوهلا أنا أغبطه على هذه                 
الروح املرحة اليت يقابل ا قراءه يومياً، رغم أنه وكما يقول يواجه اثنني وعشرين رقيباً يف الوطن                   

يومياً وعدو مستتر يستخدم الرسائل املفخخة        هـنتنياهو الذي يصارع  العريب إضافة إىل عدو ظاهر هو       
ووزارة داخلية صارمة عنده يف البيت قال عنها ذات مرة أا إذا كانت معه فإنه يتحول إىل فصيلة                    



فأنا أغبطه على هذه الروح املرحة وأسأله كيف يستطيع التوفيق بني كل هذه املعاناة وبني هذه                ..  أخرى
يت يطعم ا مقاالته حىت وهو يتحدث عن إسرائيل وهي تعصف برقاب الفلسطينيني يف                 الدعابة ال 
 فلسطني؟

النقطة األخرى أشيع عن األستاذ جهاد اخلازن أنه قال إنه استغرق سنة ونيف أو ما يقارب                  
السنتني حىت أوصل صحيفة احلياة إىل ما كانت عليه قبل سنة تقريباً وهو موعد هذا التصريح بينما                   

عتماد األلوان يف   احلظ أنا كقارئ متابع أن احلياة بني وقت وآخر تتغري ولعل التغيري الذي الحظناه هو                ا
صفحاا رغم أنين كقارئ ويبدو أنين مل آلفه شعرت أنه هز من صورا قليالً غري أا اليوم صدرت                    

ستمر وال ميكن لرئيس    بدون ألوان ورمبا فقط ألا طبعة اخلليج، وأنا أتصور أن الصحافة جتريب م              
 .حترير أن يقول اآلن صحيفيت استقرت وال حتتاج مزيداً

النقطة األخرى هناك تساؤل قد حيرج البعض من طرحه ولكين أغتنم رحابة صدر األستاذ                 
ودعابته وأقول له إن هناك إحساساً يف أوساط االنتلجنسيا السعودية أو املثقفني السعوديني أن صحيفة               

 يظهر فيها كاتب من اململكة العربية السعودية حىت خيتفي وأضرب أمثلة على ذلك برضا               احلياة ما يكاد  
فاتنة أمني شاكر، وأخرياً أخينا األستاذ عبد اهللا اجلفري          .  عبد اهللا مناع، ود   .  الري، تركي احلمد، د   

 .ة األخرية املميزةحالذي هو مثار تساؤل خالل هذا األسبوع رغم أنه كان من عالمات الصف
طبعاً رحلة األستاذ جهاد الصحافية أو جهاده الصحايف ومكانته املرموقة ليست مكان شك وحنن              

 الدعائم  منثل إضافة ونستفيد من   رمبا أو أنا وجيلي نعترب من تالميذ تالميذه يف هذه املهنة اليت نتطلع أن               
ليعتها ومنارها الزاهي الذي    متثل احلياة اليوم ط     اليت أرساها هو وأمثاله يف بالط الصحافة العربية اليت         

يتطلع إليه القارئ العريب يف كل مكان، وإن كنت أتفق مع أستاذي الدكتور هاشم يف أن الثقل الكبري                   
الذي تتميز به احلياة قد يصرف كثرياً من القراء عن متابعتها ألن قارئ الصحيفة اليومية حيتاج إىل                   

املوضوعات املطولة اليت تعترب مسة من مسات احلياة اليوم          املعلومة السريعة واملقالة اخلفيفة والبعد عن        
 .واليت حيتاج رجل مثل الدكتور عبد اهللا مناع أن يسهر ليله كله من أجل أن يقرأها

 . شكراً لكم، والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ جهاد اخلازن(( 
ة سعادة األستاذ   أصحاب املعايل والسعادة اإلخوة احلضور الكلمة اآلن لفارس االثنيني           -

 :جهاد بسام اخلازن
 .بسم اهللا والسالم عليكم مجعياً -



أخي األستاذ عبد املقصود واإلخوة اآلخرون كالوا يل من املديح ما ال أستحقه، هذا النوع من                 
املديح ال يستحقه األحياء، اعتقدت أين مت، مث فكرت أن احملتفى به شخص آخر، وأن أخي عبد                   

وري هنا قال إنين أنا احملتفى به، على كل حال ما قيل هو فوق حقي ودون                 املقصود حىت يضمن حض   
 .فضل اإلخوان

سأحاول أن أغطي جماالت كثرية من عملي الصحفي ولكن أريد يف الوقت نفسه أن أترك وقتاً                 
 ما  كافياً للرد على األسئلة، لذلك أبدأ بعملي الصحايف، كان هناك ما يكفي عنه يف النبذة اليت بدأنا ا                 

 يف حزيران   ٥٨ سنة وسأكون    ٥٧م فيكون عمري اآلن     ٢٤/٦/١٩٤٠أزيد عليه هو أنين ولدت يف       
عادة الدبلوماسي هو من يذكر     .   حزيران إذا أحد أحب أن يرسل يل هدية مثالً         ٢٤وأرجو أن تتذكروا    

 .يوم الوالدة وينسى السنة، وأرجو أن تكونوا كلكم دبلوماسيني
 يف ذهين أن أعمل يف الصحافة، كان يف ذهين أال أدرس علوم، مل               عندما دخلت اجلامعة مل يكن    

أكن مؤهالً لدراسة العلوم مع أن عمي كان عميد كلية اهلندسة يف اجلامعة األمريكية، الدكتور فؤاد                 
اخلازن، حاولت ولكن فشلت وحتولت إىل العلوم السياسية رد أا ال تضم أي مادة علمية، وعندما                 

دب العريب يف املاجستري كان أيضاً من األسباب الرئيسية أال يكون هناك أي مادة علمية،               انتقلت إىل األ  
 Major & Minorكانت دراسيت يف املاجستري على الطريقة األمريكية هناك مادة أساسية ومادة ثانوية             

بعاً قبل  كانت دراسيت األساسية األدب العريب ودراسيت الثانوية هي الدراسات اإلسالمية، كان هذا ط             
 إىل  ٦٨ثورة النفط ومل يكن له عالقة بأي تطور الحق كانت هواية ورغبة شخصية مين كان هذا حوايل                  

 وأنا يف اجلامعة كنت ال أعرف ماذا سأفعل عندما أخترج، ولكن كنت حباجة إىل مصروف                 ٧٥حوايل  
ال يل إنه يعمل يف     جيب، وكنت أعرف صحافياً يف بريوت، بريوت كانت كما تعرفون يف تلك األيام، ق             

رويترز وقال يل يوماً أم يبحثون عن مترجم، كنت دائماً أفضل أقراين يف اللغات العربية واإلجنليزية،                 
 سنة، وجنحت يف االمتحان وكانت هذه بداية        ٢٢ذهبت إىل رويترز وقلت أجرب حظي وكان عمري         

سمونه رئيس نوبة، طبعاً قائد نوبة      املشوار الصحايف، عملت سنة مترمجاً، سنة حمرراً مث أصبحت ما ي           
٦٣بدون عسكر، كان معي مترجم أو حمرر، كانت جتربة غنية مر علي فيها اغتيال الرئيس كندي سنة                  

 كان هناك سقوط خرتشوف، كنت رئيس       ٦٥ أعتقد كانت القنبلة النووية الصينية، سنة        ٦٤، سنة   
 كانت ليست ساعات، أذكر أنين       عندما وقعت حرب حزيران، النوبة     ١٩٦٥ حزيران   ٥النوبة يف   

قضيت يف املكتب ستة أيام، كلنا بقينا يف املكتب حىت استقال الرئيس عبد الناصر مث عاد عن استقالته،                  
طبعاً يف حني احلدث أنت تم مبتابعته بأن خترج بأفضل خرب بأن تنهي يومك على سالم ولكن عندما                   

 . كنت جزءاً من تاريخ املنطقة ومن تاريخ شعبكأتكلم عنه بعد عشرين أو ثالثني سنة تشعر بأنك



عندما اغتيل مؤسسها األستاذ كامل مروة، كان       "  احلياة"م كنت يف    ١٩٦٦)  مايو( أيار   ١٦يف  
صحافياً فذاً ال أستطيع أن أمدحه مبا يكفي والواقع أنه عندما اغتيل مل نسمع صوت الرصاص ألن                   

اتل باهلاتف وكسر زجاج كبري على الشرفة فسمعنا        املسدس كان جمهزاً بكامت صوت، ولكنه ضرب الق       
صوت كسر الزجاج، طبعاً طفنا بالبناية نفتش عن أثر الصوت وأخرياً فتحت أنا وشخص امسه حممد                 
املالح أبو مصطفى ال يزال يعمل معي يف احلياة اآلن يف لندن، فتحنا الباب مع بقية املوظفني كان مروة                   

ن مات يف تلك اللحظة أم ال ولكن كان لونه حتول إىل داكن ألن               ملقى على ظهره، ال أعرف إذا كا      
، أقول هذا ألقول إنين     "احلياة"وكان ما كان من أمر      .   أصابته يف قلبه   - رصاصة واحدة    -الرصاصة  

وزميلي وصديقي مصطفى املالح محل كامل مروة بني يديه ال أزال أذكر املشهد كما أراكم اليوم، كان                 
هذا احلادث باإلضافة   .  يص كامل مروة على قميص حممد أنزله لسيارة اإلسعاف        هناك بقعة دم من قم    

 .كأا ملكي، وآل مروة كأم أصحايب" احلياة"إىل عالقيت بآل مروة كلهم تركت يل عالقة مع 
، كنت رئيس حترير    "احلياة" عندما كنت يف احلياة مل أكن رئيس حترير          -أتوقف قليالً ألعود إىل     

ندما كنت يف اململكة العربية السعودية كنت رئيس حترير عرب نيوز، عملت باإلجنليزية              ع -ديلي ستار   
يف الوطن العريب وعندما ذهبت إىل بريطانيا عملت بالعربية، ال أدري إذا كان هلذا مغزى، حدث يف                  

ر  أن تعرفت على السيدين هشام وحممد علي حافظ، كانوا طلبوا من الديلي ستار أن تتوىل أم                ٧٥سنة  
 ذهبت  ٧٦عرب نيوز يف بداية صدورها االتفاق مل يتم ولكن كانت فرصة لكي أتعرف عليهما، سنة                 

إىل لندن وجاء السيد هشام وأتصل يب، لقيته يف فندق باك لني هلتون، وعرض علي أن أتسلم رئاسة                   
، جئت معه   حترير عرب نيوز يف جدة، قال يل ال تعطيين جواباً اآلن تعال معي إىل جدة وشوف املوضوع                

إىل جدة ونزلت يف أوتيل كندرة كان من أهم الفنادق يف البلد، لكن مل يعجبين الوضع، أنتم اآلن يف                    
مجيلة، عندكم الكورنيش عندكم البحر، املباين اجلديدة، املاء، الكهرباء،             جدة مدينة عظيمة مدينة   

دينة تنتهي عند املطار القدمي      مل تكن موجودة يف كل البلد، كانت امل         ٧٥التلفون، هذه كلها يف سنة      
أنا فوجئت مبنظر   ..  ودوار امللك فهد مل يكن دواراً كانت تقف عليه محري وعربيات جيروا ماء للبيوت              

جدة يف تلك األيام لكن هشام أخذين معه بالدرجة األوىل يف الطائرة وأنزلين يف فيال بالكندرة وخجلت                 
يزوج بنته يغلي مهرها عملت عليه ما اعتقدت أنه شروط          منه أقول ما عايز شغل وعلى طريقة املا بدو          

معقدة جداً، ونظر حممد شام وهشام مبحمد شو تقول يا خوي شو تقول يا خوي قالوا على بركة اهللا،                   
على بركة اهللا إيه؟ قالوا وافقنا، طبعاً كانت فرصة طيبة يل، كان االتفاق لسنتني ما كنت حابب أشتغل                  

 هشام طلع مبشروع الشرق األوسط يف لندن وهو املسؤول عن اللون األخضر،             أكثر من سنتني، السيد   
أنا اللون األخضر قاومته يف البداية ولكن هو أصر عليه وهو رئيس جملس اإلدارة، رحت على لندن                  
اتفقت مع املوظفني وأكثرهم أعرفه من بريوت حبكم جتربيت يف بريوت، كانت جتربيت يف بريوت                  



و "  النهار"دة باإلجنليزية، ما كنت أعرف زمالء كثري باللغة العربية إال من زمالئي يف              باإلجنليزية ويف ج  
 .حيث عملت" احلياة"

أتوقف ألرد لسؤال لألستاذ الغامدي عن عملي أعتقد أين عملت يف الصحافة سبعني سنة إذ                 
ر والديلي  يف رويت ..   سنة لكن كنت باستمرار أعمل يف مكانني معاً        ٣٥ هذه   ٦٣ أو   ٦٢بدأت سنة   

ستار، والنهار، يف الديلي ستار واحلياة، يف الشرق األوسط والة، يف احلياة والوسط، فأنا أعترب أين                  
عملت سبعني سنة وأنه حان الوقت أن أتقاعد أرجو أن أترك العمل قبل أن أبلغ الستني ألنه يف حسايب                   

 . سنة١٣٠أكون قد بلغت 
األوسط باإلضافة إىل   دن، كان أفضل ما حققت الشرق       املهم اتفقت مع املوظفني، عملت يف لن      

هناك طباعة باألقمار الصناعية إال       جديدة أن الطباعة باألقمار الصناعية، مل تكن         أا كانت فكرة  
داخل الواليات املتحدة، مل يكن هناك خارج الواليات املتحدة، مل يكن هناك من بلد لبلد، كنا يف                    

ع الطباعة باألقمار الصناعية، أنا عقلي على عداء مع التكنولوجيا          الشرق األوسط أول من بدأ مشرو     
إمنا بعد هذا اإلجناز الذي أعتربه تكنولوجيا، وعندما بدأنا احلياة يف لندن كنا أيضاً أول جريدة بدأت                  

 طباعة على الكمبيوتر، حنن عملنا ما يسمونه السوفت وير، وحنن نطوره             %١٠٠الطباعة بالكمبيوتر   
 ١٩٨٨ا شركة وكل الصحافة العربية تستعمل السوفت وير الذي طورته احلياة يف لندن سنة               اآلن عندن 

الواقع أننا مل نعرف أن هذا النظام سيعمل وأذكر أنين ذهبت يف لندن لزيارة فؤاد نصر رئيس جملس                    
ا وهو خريج كامربيدج، عرضت عليه أنا ومجيل مروة م        .  اإلدارة السابق لشركة طريان الشرق األوسط     

عندنا وسألناه هل تعتقد أن هذا سيعمل؟ فحصه ودرسه وأخذه على غرفة الكمبيوتر اليت عنده ويف                  
 ".احلياة"النهاية قال أعتقد أنه سيعمل، وكانت أسعد عبارة مسعتها حىت صدور 

ألن "  احلياة"ميكن كانت خطوة متقدمة يف الصحافة العربية، ال أريد أن أحتدث عن               "  احلياة"
عندما تلقينا  "  احلياة"ا عنها فوق ما تستحق، ولكن كانت عندنا فرصة لنعرف قيمة              الزمالء حكو 

الرسائل املفخخة يف مطلع السنة املاضية، فوجئت أن كل اجلرائد العاملية، نيويورك تاميز والواشنطن                
 كل  بوست، اهلريالد تربيون، الورلد ستريت جورنال، اللوس اجنلوس تاميز، يف صفحاا األوىل، طبعاً             

 يف الوقت نفسه    ..هذا موجود، ذكرت أن احلياة أهم جريدة عربية وأا أكثر اجلرائد العربية مصداقية            
ال تطمح أن تكون    "  احلياة"قد تكون احلياة مهمة جداً وقد تكون مسموعة يف العامل اخلارجي ولكن              

ي قارئ، القارئ يف جدة سيقرأ      اجلريدة األوىل يف أي بلد عريب، احلياة أملها أن تكون اجلريدة الثانية أل            
عكاظ مث احلياة، يف الرياض سيقرأ الرياض مث احلياة، يف بريوت سيقرأ النهار مث احلياة، ال ميكن للحياة                   

 .أن تنافس أي جريدة عربية يف بلدها



طبعاً هناك فارق أيضاً بني احلياة والشرق األوسط، ففي احلياة مسو األمري خالد بن سلطان الذي                
اهتمامه باحلياة، كنت اعتدت أن أزوره يف مكتبه يف وزارة الدفاع القدمية، أنا آيت من أمريكا                 فوجئت ب 

وأحدثه عن السياسة األمريكية، هو صديق قدمي ونتناقش يف السياسة األمريكية ألنه عمل ماجستري                
يع أن  علوم عسكرية وماجستري علوم سياسية من أمريكا، ومرة ضمن احلديث قلت له من ضمن املشار              

مجيل مروة جاءين على لندن لنفكر يف إعادة إصدار احلياة، أهتم باألمر ودخل يف البداية شريكاً مث                   
استأجرنا الرخصة ملدة عشرين سنة، بعد ست سنوات اشترى مسو األمري خالد الرخصة، واحلياة اآلن                

لده، وأن يدافع عن بلده     ملك له كاملة، طبعاً مسو األمري خالد من العائلة احلاكمة يهمه أن يروج لب              
لكن بطريقة ذكية، بطريقة غري مباشرة، حىت ال نرهق القراء، هناك جرائد سعودية قادرة على أن تدافع                 
عن بلدها، حناول أن نعاجل األوضاع بطريقة غري مباشرة وب لنجدة السعودية ليس كل يوم ولكن                 

وهلا بكل صراحة هو سبب جناح احلياة، لو مل         عندما يكون هناك حاجة، مسو األمري خالد هو يف الواقع أق          
يكن ذا العناد يف الدفاع عنها وذه اجلرأة يف إخراجها ويف استمرارها ويف محايتنا عندما نقع يف                    

 .مشاكل ملا كانت احلياة ذه القوة
أريد أن أنتقل من احلياة إىل جزء يهمكم كثرياً، كنت أمتىن لو كان الدكتور حممد عبده مياين                   
معنا، أريد أن أتكلم عن الصحافة بعد أن حتدثت عن جتربيت يف احلياة والشرق األوسط أريد أن أحتدث                  
عن الصحافة العربية بشكل عام، وخصوصاً من منطلق الرقابة ألا هي تعكس ما نعاين منه، الصحافة                 

ل، ميكن ألنه أحب إىل     أبدأ باحلديث عن املا   ..  نقص يف املال ونقص يف احلرية     :  العربية تعاين من نقصني   
أعطيكم مثالً، دخول الصحافية العاملية كلها، اإلعالم العاملي كله،         ..  ولكن ألنه احلديث قصري   ..  قليب

 العربية من احمليط   بليون دوالر، دخول كل الصحافة       ٣٧٠ أو   ٣٦٠كان دخله السنة املاضية حوايل      
 من  %١دوالر، حنن أقل من ثلث        بليون  ١,٧ كل اإلعالم العريب تلفزيون وجرائد كان        إىل اخلليج، 

الصحافة العاملية، ال ميكن إال أن نطمح إىل أن نكون أكرب من هذا احلجم، حنن جرائد دول نامية،                     
جرائد حتتاج إىل كثري لتلحق بركب الصحافة العاملية، أعتقد أنه حلقنا بالركب يف جمال التكنولوجيا                 

نفسها، اإلنفاق على الصحافة للفرد يف الدول العربية يف          ولكن مل نلحق بالركب بعد يف جمال املهنة          
 أعتقد أن هذا رمبا يف اإلمارات أو يف الكويت، يف اململكة العربية             ٨٠أفضل الدول العربية ال يتجاوز      

 للفرد،  ٥٠٠، ويف سويسرا    ٢٠٠ للفرد الواحد، يف إسرائيل       ١٧ إىل   ١٦السعودية ال يتجاوز    
 ٢٠، إذا أخذنا حداً وسطاً للدول العربية كلها       ١٥كة العربية السعودية    فاق الفرد يف اململ   نتصوروا إ 

 بليون،  ١,١ بليون ويف إسرائيل وحدها      ١,٧، قلت إن دخول اإلعالم العريب كله        ٢٠٠ويف إسرائيل   
إسرائيل خبمسة ماليني نسمة تعادل ثلثي الوطن العريب كله، فالصحافة العربية فقرية، ال تصدقوا م                

 نسمعها، كل مرتبات الصحافيني وهذه درستها وليست أرقاماً من رأسي، يف اجلرائد                الثراء اليت 



 ٥السعودية أقل من مرتبات مقدمي نشرة أخبار املساء يف الشبكات األمريكية الذين منهم من يتقاضى                
 جانب  واآلن نصل إىل  ..   ماليني يف السنة أجراً، هذا اجلانب املايل       ٩ماليني يف السنة وأعالهم يتقاضى      

احلرية، احلرية نسبية، ال توجد حرية يف أي بلد، حتدثت عن القدرة املالية لإلسرائيليني هناك رقابة رهيبة                 
هناك رقابة شؤون النفط، ممنوع أن تذكر الصحافة         .  يف إسرائيل، هناك رقابة على األمور العسكرية       

بة على احلدود بالنسبة ملا حيدث يف       اإلسرائيلية دخول ناقلة إىل ميناء حيفا أو خروجها منه، هناك رقا           
احلدود فإسرائيل ليست حرة كما يدعون، وليست الدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط إطالقاً               
ولكن يف نفس الوقت هناك حرية يف إسرائيل أكثر مما عندنا، يف العامل كله حرية أكثر مما عندنا، حنن يف                    

ألننا حمتاجون ألن نبيع يف املنطقة العربية        .  ربية وقريبون علاحلياة يف لندن، حنن بعيدون عن املنطقة ا        
ولذلك ال نستطيع أن خنرج من بلدنا وجلدنا، جيب يف كل يوم نراعي حساسية كل الدول، عندنا كل                  

 مرة، قد مننع يف     ١٥٠جنمعه كل سنة، مننع يف السنة يف الدول العربية جمتمعة حوايل               يوم ملف للمنع  
 مرات، ويف قطر واإلمارات مرة أو       ٥ مرة ويف السعودية     ١٦نع يف األردن    تونس مخسني مرة قد من    

دة جداً لو كان هناك خرب واحد مينع لكنا ألغيناه، خلينا حنكي باألخبار             قمرتني، مشكلة املنع والرقابة مع    
ئر الباقية، إمنا كل بلد عريب عنده خصوصياته، وعنده حساسياته، يف املغرب عندك بلوساريو، يف اجلزا               

اإلرهاب، يف تونس املنظمات اإلرهابية، ليبيا ال نبيع فيها بسبب مشاكلنا مع النظام هناك ألن النظام                 
نفسه مشكلة، يف مصر والسودان هناك مشكلة حاليب، يف اململكة العربية السعودية هناك أمور كثرية               

لدينية، حىت بالد مثل    من النسوان وسائقي النسوان وخصوصاً جيب أن نكون حذرين جداً يف األمور ا            
اإلمارات مل تكن هناك مشاكل إطالقاً مث جاءت قضية بنك االعتماد والتجارة، يف بنك االعتماد                  
والتجارة كان يرد اسم مسو الشيخ زايد، فجأة صرنا مننع يف اإلمارات، بني قطر والبحرين يف خالف                  

لة، ولو جتاهلنا هذه األمور نطلع      على اجلزر، يف الكويت مشكلة العراق، يعين يف كل بلد عريب مشك            
مثل ماء بطارية السيارة، مكررة ولكن بال طعم وال رائحة وال لون، الشطارة أنك تصل إىل حافة                    
اهلاوية بدون أن تقع فيها، أحياناً نقع، الوقوع أن متنع يوماً واحداً، مفيد للجريدة، يثبت مصداقية                  

 وغريه، إمنا املنع الطويل األجل يضرها اقتصادياً، طبعاً املنع          اجلريدة وأنك لست تابعاً هلذا النظام أو ذاك       
يف اململكة أخطر كثرياً من املنع يف السودان، يف حمبة للسودان وحمبة للمملكة كلنا عرب إمنا لو منعت                   
يف السودان أوفر فلوس ألن العملة السودانية ماهلا قيمة، إمنا إذا منعت يف اململكة ختسر إعالنات من                  

 إىل مائة دوالر يف اليوم باإلضافة إىل مبيعاتك، فيجب أن تكون حذراً، السنة املاضية منعنا مرتني                 مخسني
متعاقبتني يف اململكة أعتقد مرة بسبب مقابلة مع أسامة بن الدن ومرة بسبب مقابلة مع وزير النفط                   

 ع أنا الذي أقرر املنع ألنإذا كان يف منالعراقي، مث منعنا مرة ثالثة، غضبت ومجعت احملررين وقلت هلم       
يف غضون ذلك جاءت السكرترية وأعطتين برقية املنع،           متفقني على ذلك،   هذا قرار اقتصادي، وحنن   



طلع السبب أنا الذي كتبته، فأنا رغم كل معرفيت باململكة العربية السعودية كتبت مقاالً اعتقدت أنه                 
ي يل مدة مل أذكر عنه شيء، إمنا الذي حصل           جيد، كان فيه إشارة خلادم احلرمني الشريفني، كان بق         

 شخصاً صنعوا العامل يف هذا القرن ووجدت أن امللك فهد ورد امسه ثالث              ٦٧كتبت جملة أمريكية عن     
مرات كملك وكرئيس دولة وكبليونري، أنا كتبت املقال ألرضي امللك فهد ألين مل أكتب عنه من مدة                  

ذكره أحد بصفة بليونري، ورغم كل معرفيت باململكة غلطت         طويلة، يف حني أن امللك فهد ال حيب أن ي         
وكانت النتيجة منعت اجلريدة، أحرجت مع الزمالء الذين جئت أوخبهم بسبب املنع وكانت النتيجة أن               
املنع بسبيب أنا، طبعاً بعدين سألت وعرفت أنه كان األفضل أن أجتنب هذا، أقول حىت عندما تقصد                   

 مع خادم احلرمني الشريفني     Credit صداقة جديدة أو تكسب بعض       تعمل عمل طيب أنك تكسب يعين     
طلعت الشغلة أزعجته، يف بلدان صعبة مثل تونس، احلرب الدائرة على ما يعتقدونه اجلماعات                  
املتطرفة، لو حنن كتبنا عن مؤمتر إسالمي يف روما مينعوا اجلريدة يف تونس، يا أخي ماله عالقة فيكم،                    

النتيجة إننا مننع يف تونس أكثر من أي بلد عريب ثاين،            !!  إلسالمية يف أوروبا  هذا مؤمتر للجماعات ا   
امللك حسني مندفع يف عملية السالم، منعت نستعمل كلمة اهلرولة ألم حساسني لكلمة اهلرولة، وكل               
ا ما حنكي عن اندفاع األردن بالنسبة لعملية السالم مننع يف األردن، يف الشهرين األخريين ميكن منعن                

حوايل عشرين مرة يف األردن ولكن هذه قضية أساسية ال ميكن تتجاهلها وليست قضية عارضة أو                  
قضية خالف نقايب أو قضية معلمني مدرسة أضربوا، هذه القضية العربية األساسية اليت حنكي فيها                  

رقابة،  على ما أذكر وال يزال ما حصل مثله وأظرف قضية مع ال            ٩١اليوم، طبعاً أطرف منه حصل سنة       
ـ    م كان اخلرب الرئيسي يف احلياة      ١٩٩١ ديسمرب   ٢٣ نشرنا خرباً يف احلياة يف       ٩١حصلت يف آخر ال

املكتب   إحباط حماولة انقالبية يف ليبيا تاله اعتقال عشرات العسكريني، ثاين يوم وصلت            يقول  
اجلريدة يف  الصباح وجدت فاكس من مكتبنا يف القاهرة ومعه صورة لعدد اجلريدة، بالقي أنه عدد                 

١٩٩٢ذلك اليوم الصدر تبعه يقول اإلمارات تطلب من الوزارات تقليص مصروفاا يف ميزانية عام                
م، من أين جاء اخلرب؟ اكتشفت أن الرقيب املصري يظهر أنه عنده تعليمات ما يهامجوا ليبيا، شاف                   

حتار شو يعمل؟ دار فتش باحلياة      ، فا "احلياة"احلياة وفيها خرب عن ليبيا، يظهر أنه ما عنده تعليمات مينع            
لقي بالصفحة االقتصادية خرب بنفس احلجم شال الصفحة األوىل عندنا ووضع اخلرب من الصفحة                 
االقتصادية، حطه اخلرب املناشيت حقنا وحط أذكر إعالن حمل اخلرب الشاله من هذي وحرر اجلريدة                 

غلت طول الليل أنقذ لك اجلريدة،      اتصلت فيه أقول له يا أخي كيف تعمل هيك؟ قال أنا اشت            !!  هو
قلت له أنت ما انقذتنا أنت دلت اجلريدة، تصور جريدة يف الصفحة األوىل عن اجتماع لس وزراء                 

 اجليش املوحد إعطاء ظهره إليران وطغيان أعمال قمة الكويت،          - جملس التعاون اخلليجي     -التعاون  
جنوب السودان، وإحنا ما اخترنا صدر      خالف غورباتشوف ويلتسن، حرب يف مقديشو، حرب يف          



األوىل إال أنه تقليص بعض الوزارات مصروفها يف اإلمارات، فأنا قلت للرقيب سأرفع عليه دعوى،                 
فهو مسكني صدم، يقول سهرت طول الليل أنقذ لك جريدتك وتكافئين هيك؟ عقل الرقيب مثل                 

 الناس، أنه الناس سوف يعتقدوا أنه       مصر هو عمل معي خدمة وما كان يعرف أننا فضحنا بني          ..  عقلنا
إذا كان يف هامش هلذه القصة اهللا يرمحه الدكتور فايز بدر كان من قراء احلياة اخلطريين                  ..  يف قصة 

 Gaveقرأ بني السطور ويظهر أنه كان بالقاهرة ورجع للمملكة وتلفن يل وقال يل أنا               ويعترب حاله سيد من     

up        اخللفية وأن   له    نشرته؟ هل يف مشكلة باإلمارات، فلما حكيت       أنا سلمت، شو قصة هذا اخلرب الذي
 .الرقيب غري اجلريدة قال احلمد هللا ارحتت، افتكرت أنه يف حاجة ما أعرفها

 قارئ باململكة طبعاً الزم أختتم بشكل إجيايب، موش كل معاركنا مع الرقابة خاسرة، أخطر               
 باكشف سر بس أنا بدي أحكي        إذا كنت  قارئ باتصور أنه مسو األمري سلمان، وما بعرف         وأذكى

 كان  - احلرب األهلية    -قصة حصلت معه كأذكى قارئ يف اململكة، بعد ما انتهت احلرب يف اليمن               
مسوه على ما أعتقد يف ماربيا، فأتصل يف يوم قال يل احلياة فاتت اليوم على اململكة؟ قلت له بتصور                     

فاتت وقبل نصف ساعة كنت حبكي مع مكتبنا ولو         فاتت، قال يل أكيد فاتت على اململكة؟ قلت له           
قال يل قريت خرب اليمن؟     ..  منعت كان أول شيء يقولوه يل، قال يل أنت قريت اجلريدة؟ قلت له قرأا             

.. اقرأهم..  قال يل اقرأ التتمة تبعه آخر فقرتني يف آخر الصفحة السادسة          ..  قلت له قريته، يعين بعضه    
الضباط اهلاربني من جنوب اليمن موجودين يف قواعد حول اليمن، قال يل            بقول يف التتمة أنه     ..  قريتهم

قال ال  ..  يعين إيش حول اليمن؟ يعين إحنا حاطينهم عندنا عم بتقولوا، قلت واهللا يا سيدي بركي بعمان               
إنت عم تقول عندنا، بعدين يف اسم شخص إنه هو الذي مجعهم، قال تعرف مني هذا؟                 ..  موش بعمان 

رف مني هو، امسه ما حيضرين اآلن، قال هو امللحق العسكري السعودي يف صنعاء، كيف               قلت له ما بع   
 عشان  -الرقيب مشاها؟ قلت واهللا يا سيدي موش كل الناس يقرأوا مثلك، يعين إنت أمري الرياض                 

طبعاً .  كان املفروض تقرأ بس العنوان وبس فقرتني ثالثة شو خالك تقرأ اخلرب آلخره             -أخفف املوضوع   
 كان غضبان قلت له أرجوك ما حد يعرف غريك يعين خلي هذا السر بيين وبينك، وقعدت على                    هو

 علينا  النهار، والرقيب ما شاف اخلرب واجلريدة فاتت، وطبعاً األمري سلمان غضب ورضي            أعصايب طول   
 .وغفر لنا، لكن دائماً يف اململكة أكثر واحد يقرأ وأدق واحد يف القراءة هو مسوه

 . ما أكون أطلت، وأترك الكالم لإلخوان كلهمأرجو أين 

  ))األسئلة املوجهة لضيف االثنينية (( 
 سؤال من األستاذ يعقوب إسحاق      - كان اهللا يف عونك      -جمموعة أسئلة كبرية وردتنا       -
 ؟"احلياة"ملاذا أوقفتم النشر للكتاب السعوديني يف جريدة : يقول



كتاب سعوديني، أمتىن ذلك بصدق، اليوم بعد الظهر        مل نوقف النشر، أمتىن لو أن عندنا عشرة         
كنت مع مسو األمري خالد بن سلطان، كنا نبحث يف بعض األمساء السعودية، وقال إنه سيحاول أن                   

السنة املاضية اتصلت شخصياً بكتاب سعوديني معروفني       ..  يساعدنا بنفسه وأنه سيتصل ببعض الكتاب     
 ما أعتقد بعشرة، وأعتقد أنه مل يتجاوب معي أكثر من            من أصدقائي من الذين أعرفهم اتصلت على      

واحد، نسعى باستمرار لكتاب سعوديني، ليس لكتاب سعوديني فقط وإمنا كتاب من اخلليج أيضاً                
حناول جهدنا أن جند كتاباً من اخلليج، عندنا كاتب أو اثنني من اخلليج كله وأنا أعتقد أننا حباجة إىل                    

كتاباً يف مصر ولبنان، ولكن مصر أن يكون عندنا كتاب من كل الدول              أكثر، دائماً أسهل أن جتد      
باعة يف املغرب، يهمنا جداً أن يكون عندنا         طالعربية، من املغرب أيضاً، حنن يف السنة املاضية لغينا ال          

كتاب أكثر من املغرب، هذا عمل دائم، أمتىن من أخينا األستاذ عبد املقصود أن يساعدنا، وأي اقتراح                 
بل به، ال حاجة إىل الكتاب العظام، والكتاب الكبار املعروفني، نتمىن أن يكون عندنا كتاب                  سنق

 .طريق املستقبل" احلياة"وتسهل هلم " احلياة"يشتهرون يف 
 

مىت يرفع احلصار عن تغييب     :  سؤال من األستاذ خالد أسعد من جريدة االقتصادية يقول          -
 الصحافيني يف بعض الدول العربية واخلليجية؟اجلمعيات والبيوتات وصناديق محاية دعم 

بصدق ال أعرف اجلواب، ليس عندي جواب له، ال أتابع هذا املوضوع، حنن يف لندن حتت                  
 .القانون اإلجنليزي وهو مرهق مبا فيه الكفاية

 

هل من شك يف أن العرب وأهلنا يف فلسطني دفعوا          :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول      -
وختاذهلم وخالفام  عون فاتورة ضياع فلسطني وبيت املقدس جراء ضعفهم           وما زالوا يدف  

من قرارات عربية عالوة على        بعضهم البعض وعدم تنفيذ ما التزموا به       املستمرة واالعتداء على  
االنقالبات العسكرية وكثري وكثري كثري، ما هي رؤيتكم ملستقبل األمة العربية؟ هل يستمر هكذا              

 يف االستقالل واالستقرار أمام كربياء وفحولة إسرائيل؟ وبعد إذ نبكي على             احلال ويضيع أملها  
 األطالل؟

أمتىن لو كان عندي جواباً مفرحاً ولكن يبدو أن اهلاوية العربية من دون قعر كلما اعتقدنا                   
احلضيض وليس من نزول بعده نكتشف أن هناك حضيضاً آخر، الوضع العريب اليوم بالذات يف هذه                 

مل مير علي   ..  م٦٣  -  ٦٢ن أسوأ ما مر علي يف حيايت الصحفية، وأنا يف الصحافة من سنة               األيام م 
إطالقاً وضعاً أسوأ من هذا، حىت عندما يقبل العراق كل الشروط املفروضة عليه تقول الواليات                  

 من  املتحدة إننا نسعى ملصاحلنا، نوع من الغطرسة والقوة، الفلسطينيني مثل بقية العرب، وهل أنا إال               



غزية إن غوت غويت؟ اخلالفات موجودة يف كل الدول العربية، لو أن هذه الدول تتفق ال يغلبها أحد،                  
ولكن جتربيت أنا مع الدول العربية أا يف خالف مستمر وال سبب عندي منطقياً أن أتوقع أن يتغري هذا                   

 .رمبا يسوء ولكن ال أعرف كيف يسوء أكثر.. الوضع يف املستقبل القريب
 

مت توقيع اتفاق هذا اليوم يف بغداد بني العراق واألمم املتحدة           :  األخ أمحد أمسري يقول     -
ما هي رؤيتكم كصحفي عاصر قضايا املنطقة يف مستقبل         :  أعلن عنه يف وسائل اإلعالم، السؤال     

العراق واملنطقة بصفة عامة مث هل سيكون هلذه االتفاقية أثر مباشر على القضية األم قضية                  
 ني؟فلسط

كنت أمتىن لو أنين أجاوب غداً ألن األمني العام كويف عنان سينقل ما عنده للدول اخلمسة دائمة                 
العضوية يف جملس األمن غداً، كل العامل رحب باالتفاق إال الواليات املتحدة حتفظت وقالت إا تريد أن              

شكلة اليت حنن فيها،     وهذا ينبئك كثري عن امل     حتفظت إسرائيل تنتظر لترى نصوص االتفاق وكذلك      
دمر العراق ودمر ما بقي من التضامن العريب، دمر الفضية الفلسطينية، ال أدافع               الرئيس صدام حسني  

عنه البتة ولكن باملقابل الواليات املتحدة ليست بريئة متاماً، وأعتقد أا ختدم أهداف إسرائيل يف املنطقة                
 . فضة وهذا ما ندفع مثنه كلناألن الرئيس صدام حسني أعطاها رأسه على طبق من

 

من منطلق مفهوم العدو أال ترى أننا كأمة        :  املهندس احملامي هاين إبراهيم زهران يقول       -
 الصهيونية األمريكية الداعم دعماً تاماً هلذا الكيان الصهيوين         ١إسالمية وعربية أمام عدو رقم      

 اللقيط؟
يهود، كشعب كامل فيه ناس صاحلون وفيه       ال أريد أن أتكلم عن اليهود ك      ..  بكلمة واحدة نعم  

ـ ناس أردياء ولكن أنا أنظر إىل       كما نظرنا مجيعاً على ما أعتقد، هناك وزيرة اخلارجية مادلني           CNN   ال
أولربايت، وزير الدفاع وليام كوهني، ورئيس جملس األمن القومي ساندي بريجر، أولربايت تقول أا مل               

ضية، وليام كوهني يقول إن أبوه اعتنق املسيحية، بريجر أفضلهم هو            تعرف أا يهودية حىت السنة املا     
من أفضلهم من مجاعة السالم اآلن، مؤيد لقيام دولة فلسطينية يف احلال، يف الوقت نفسه كل املسؤولني                 
عن عملية السالم بني فلسطني وإسرائيل من اليهود األمريكيني، أرجع وأقول إنين ال أم اليهود                  

 يف  %١٠٠، كيف صاروا    %٢إطالقاً، لكن اليهود األمريكيني يف الواليات املتحدة هم          األمريكيني  
مراكز صنع القرار بالنسبة للعامل العريب؟ طبعاً هم جنحوا ألم متضامنون متكافلون يدافعون عن                 

 .مصاحلهم وحنن فشلنا ألننا تفرقنا فذهبت رحينا حىت ال أقول أكثر من ذلك



مهنة الصحافة مهنة املتاعب، والشهرة لدى أستاذي        :  ن يقول األخ عبد اهللا ترمجا     -
الفاضل، سؤايل أرجو اإلجابة عليه بكل صراحة ووضوح وهو ماذا أعطتك مهنة املتاعب وماذا              

 أعطيتها؟
ليس عندي سبب للشكوى، عندنا مثل ببالد الشام مثلما          )  ضحك(أعطتين سيارة مرسيدس    

وزع العقول كل حدا رضا بنصيبه، وملا وزع األرزاق ما حدا رضا            ملا ربنا   :  عندكم يف اململكة هنا يقول    
بنصيبه، أنا رضيت بنصييب وما عندي شكوى، دخلت بالصحافة كما قلت بالصدفة، مل أتوقف عن                 
العمل يوماً، مل أتقدم بطلب للعمل يوماً، زميل صحفيني كبار يف وكالة رويترز، زميل مجيل مروة وهو                  

لف معه، جاءين إىل لندن لنعيد إصدار احلياة، حىت عندما كنت يف الطائرة              مثل األخ، حىت عندما اخت    
عندما توقفت احلياة لنفاد الورق يف بريوت أيام احلياة األصلية والديلي ستاز، وجدت يف الطائرة الزميل                

 EVENTS  املرحوم سليم اللوزي، عرض علي أن أرأس جريدة باإلجنليزية يصدرها يف لندن امسها              
املتحدة إال أن السيد هشام جاء، ومل أتعطل         بالعربية، ولكن فضلت أن أذهب إىل الواليات         احلوادث  

 .يوماً، ليس عندي سبب للشكوى واحلمد هللا
 

الدكتور غازي الزين عوض اهللا، األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز كلية اآلداب قسم                -
ا هي مساحة احلرية اليت تتمتع ا       أود أن أدخل يف سؤايل مباشرة، دون مقدمة، م        :  اإلعالم يقول 

 جريدة احلياة يف نشر موادها الصحافية واإلعالمية وفق النظرية السياسية يف عاملنا العريب؟
رمبا أجبت عن بعض السؤال عندما حتدثت عن الرقابة، عندنا مساحة حرية كاملة ولكن أنت ال                

تايل، ننشر ما نريد ولكن نريد أن نصل إىل         تستعمل هذه احلرية إذا كانت تغلق لك اجلريدة يف اليوم ال          
كل دولة عربية، هناك صحف عربية يف اخلارج، هذه ممنوعة يف الدول العربية تستطيع أن تنشر ما تريد                  
عندها مساحة حرية أكثر من احلياة، ولكن النتيجة أن قراءها حمدودون جداً، يقرأها العرب املسافرون               

أو ثالثة آالف عدد، إذا أنت أردت أن تبيع مائة ألف أو مائيت ألف               إىل أوروبا، اجلريدة تبيع ألفني      
أن تلتزم     أكثر وجيب أن تصل إىل هذه الدول العربية ولكن للوصول إليها جيب              طموحك يكون 

بقوانينها، أرجع فأقول إننا منارس حريتنا مع بعض الدول أكثر من دول أخرى، الدول اليت لك مصاحل                 
، مصر واململكة العربية السعودية، لبنان، البحرين، جيب أن تكون حذراً فيها،             فيها، عندنا مطابع فيها   

لكن لو منعت يف تونس مش مصيبة كبرية، لو منعت يف اليمن أو السودان أوفر فلوس على اجلريدة،                   
وبالتايل ال أقول إن الرقيب اليمين أو السوداين أشد من الرقيب السعودي، ولكين أكثر حذراً مع                  

السعودي أو البحريين مما مع الرقيب السوداين، فهناك مساحة حرية جيدة ولكن جيب أن                الرقيب  
نستعملها حبكمة، ألنك ما تقدر تستعملها على طريقة أنا ما بشوف أنا ضراب السيوف، يومني ثالثة                 



، تريد  أربعة مث جتد أنك ال تبيع إال لنفسك وللعاملني معك، تريد أن تصل إىل أكرب عدد ممكن من القراء                  
 .أن تكون هناك معادلة ال تفقد كثرياً من حريتك وال تفقد كثرياً من قرائك، أرجو أن نكون وفقنا

 

هل يستطيع زعماء دولة اليهود إسرائيل وقادا أن         :  األخ عماد الدين حممد يقول      -
 يتخلوا عن العدوان الساكن يف أنفسهم ويعيشوا حياة السلم مع العرب؟

لواقع بدأت آمل بذلك وأتوقعه مع حكومة العمل، ولكن جاءت حكومة           نأمل ذلك، كنت يف ا    
ليكود احلالية، أعتقد أا حكومة ميينية متطرفة عنصرية كارهة للعرب، أعتقد أا ال تريد أي اتفاق                  
سلمي ال مع الفلسطينيني وال مع غريهم، أعتقد أا تريد أن تفرض نوعاً من اهليمنة االقتصادية على                  

 .إذا مل يغري اإلسرائيليون هذه احلكومة فستكون كارثة على املنطقة إن عاجالً أو آجالًمنطقتنا و
 

 هل تفهمون أشعار أدونيس اليت تنشروا له؟: األخ حممد منصور الشامي يقول -
أنا ال أفهمها، أنا دراسيت أدبية، كانت أكثرها يف األدب األندلسي عند أفضل أساتذة األدب                

الدكتور إحسان عباس، اهللا يطول عمره وهو اآلن متقاعد يف األردن، كان أستاذي              العريب األحياء،   
يف األدب الكالسيكي، ميكن أنا دقة قدمية، من          عندما يغيب األستاذ الدكتور حممد جنم، فأنا دراسيت       

 ال أستسيغ الشعر احلديث وغالباً ما أهاذر الدكتور غازي           اًديناصورات الثقافة العربية، أنا شخصي    
القصييب يف األمر ولكن يبدو هلذا الشعر قراء، تستغربون عدد القصائد اليت نتلقاها من مثل هؤالء                  
الشعراء، غريت مرة رئيس قسم الثقافة، ألين تضايقت من الشعر احلديث ومن الثقافة احلديثة ولكن                

ون دميقراطياً ما   رئيس القسم الذي خلفه كان مثله ومل يطرأ تغيري، ولكن أنا كرئيس حترير جيب أن أك                
أمكن ذلك وأن أترك اجلريدة للقراء وليس ملا أحب أو أكره، ولذلك هناك أدونيس وله قراء كثريون                  
صدقوين، ندواته وأمسياته الشعرية مألى، رمبا هذه مثل ثياب اإلمرباطور، القصة القدمية والشعر                

صنعان ثياباً ال يراها إال األذكياء،      احلديث، القصة خرافة عن حمتالني جاء إلمرباطور وقاال له إما ي           
فطلب منهم سترة، وجاءا له بدون سترة، طبعاً مل جيرؤ على أن يقول إنه مل ير شيئاً حىت ال يكون غري                      
ذكي، فطلع يف املوكب بدون ثياب والناس ما جترأ أحد يقول اإلمرباطور من غري ثياب حىت ال يكونوا                  

يف النهاية كان هناك ولد صغري، نزل اإلمرباطور وصار الولد          غري أذكياء، ومشى موكب اإلمرباطور و     
يصرخ لوالده إن اإلمرباطور من دون ثياب، الولد الذي جنبه صرخ، وصرخ الناس كلهم إن                   

فيمكن الشعر احلديث على طريقة أنه ما حدا        ..  اإلمرباطور من دون ثياب، وكمشوا النصابني كلهم      
 . يعتربوه أنه متخلف أو أنه ما بفهم، اهللا أعلمبعترف إنه ما حيب الشعر احلديث وإال

كيف نستطيع أن   :  األستاذ عدنان حممد حسن فقي، حمامي ومستشار قانوين، يسأل قائالً           -
 نوفق بني احلرية اإلبداعية للصحافة وبني االلتزام بنظرية املسؤولية االجتماعية وشكراً؟



ت حمافظة، من دول أغلبها غري دميقراطي على        حناول وال نعتقد أننا ننجح دائماً، حنن من جمتمعا        
ال ننتهي يف السجن، أو ال      األقل حنن يف بلد نستطيع أن نتكلم ما نريد، قد ال ترضى الدولة ولكن                

خمتلفة من بلد عريب إىل آخر، ونستطيع أن          ولكن يف النهاية هناك درجات من احلرية      إىل القتل،     ننتهي
جاته يف بلد مثل اململكة ومثل مصر مثالً، مثل لبنان، أكثر مما نتعامل             نتعامل مع املستعمل العريب ومع حا     

املوضوع خيتلف من بلد آلخر وال أستطيع تفصيل كل بلد          ..  مع دول مثل العراق أو ليبيا، أو غريها       
 .أعتقد بصراحة أننا مل حنقق جناحاً كثرياً، وأرجو أن يتغري الوضع يف املستقبل

 

رأي سعادتكم الشخصي يف موقف العراق مع األمم        :   يقول األخ أبو ياسر هاين صاحل      -
 املتحدة، ويف النهاية أمتىن لكم إقامة سعيدة؟

النظام العراقي مذنب، يعين كانت مصيبة دخوله الكويت غري مربرة إطالقاً، فتح أبواب الشر               
ع شعب  على مصراعيها على املنطقة وعلى شعب العراق، حنن عندما نتضامن مع العراق نتضامن م               

العراق وليس مع هذا النظام، هناك دول تتآمر علينا فعالً، ولكن احلنكة واحلكمة تقضي أال نسمح هلا                  
يف تآمرها، الرئيس صدام حسني مكن هذه الدول أن تنجح يف تآمرها ليس على العراق فقط وإمنا على                  

 عن قتل مليون إنسان     سوريا ولبنان واململكة وكل الدول العربية، الرئيس صدام حسني وحده مسؤول          
كثر من ترليون دوالر، رمبا إذا كان هناك من درس واحد جيب أن نطلع              أيف اخلليج العريب وعن خسارة      

به من هذه املواجهة هو أنه ال جيوز أن يكون شخص واحد فقط مسؤوالً عن مقدرات أمة بكاملها،                    
، حىت نتجنب مثل هذه     جيب أن يكون هناك مشاورة وجيب أن يكون هناك قرار ألكثر من شخص              

الكارثة، هذه الكارثة ال أستطيع أن أشرحها بتعبري أو كلمات سياسية من النوع الذي نستعمله كل                 
يوم، أنا واألخوة الزمالء على هذه املائدة، هذه كارثة توراتية من نوع الفيضان ومن نوع الزلزال ومن                 

 .نوع الطاعون الذي كنا نسمع عنه
 

ملؤلفه الدكتور حممد   )  أيام عطاء حسني  (يف كتاب   :  ور يقول األخ حممد سعيد منص     -
الدسوقي حذر طه حسني أساتذة اجلامعات من أن ينصرفوا لقراءة اجلرائد واالت وأحسب أن              

كان حتذير طه حسني الذي ورد        لكان له رأي حسن ا، السؤال ملاذا      "  احلياة"طه حسني لو رأى     
 يف الكتاب املذكور؟

وقت احلاضر هلم مثل مهنة الشعراء يتبعهم الغاوون، فيمكن هذا حتذير األستاذ            الصحافيون يف ال  
طه حسني مع خليفته األزهرية، الصحافة العربية تقدمت يف الواقع، هناك مهنة أكثر فيها، نتمىن أن                  

 ولكن الصحافة ال جيوز أن نظلمها        ،تتقدم أكثر وأكثر، نتمىن أن تواكب باملهنة التقدم التكنولوجي         
رياً، هي مرآة هلذه األمة وهلذه الشعوب، هي حرة أو مقيدة بقدر ما هذه الشعوب حرة أو مقيدة،                   كث



هي مرآة هلذه الشعوب وال ميكن أن جنردها عنها لنقول إن هذه الصحافة عظيمة أو غري عظيمة أو                    
 .نقارا بصحافة سويسرا مثالً، حنن موش سويسريني وبالتايل صحافتنا موش سويسرية

 

قرأت كثرياً عن فضائح كلنتون األخرية وكنتم قد أشرمت إىل          :  خ حممد العقاد يقول   األ  -
 احتمال وجود مؤامرة حقيقية ضد الرجل، ترى ما هي اخلالصة اليت وصلتم إليها؟

ن كلنا حنسد كلنتون على جزء من الفضائح بس موش على نشرها، الواقع إن مثالً املواجهة                كمي
بل انفجار فضيحة مع مونيكا لوينسكي، هذه ليست هلا عالقة بتلك إمنا             األخرية مع العراق بدأت ق    

جاءت املشكلة مع العراق لتخدمه، ولتغطي على فضيحته مع مونيكا لوينسكي، أعتقد أن التغطية                
ستكون ألجل حمدود ألن هذه القضايا يف احملاكم وستنتهي بكشف حقيقة العالقة بني الطرفني، من                 

مثل الواليات املتحدة أن الرئيس ليس أقوى من السلطات األخرى يف البالد،             أسباب قوة دميقراطية    
هناك ثالث سلطات حقيقية وسلطة رابعة هي الصحافة، حنن يف بالدنا ال ميكن للصحافة أن تكون                  
سلطة رابعة ألن السلطات الثالثة السابقة هلا متداخلة ورمبا كانت سلطة واحدة، لذلك أعتقد أن هناك                

 .قية وليس هلا عالقة بأمر العراق ولكن أمر العراق أخفاها إىل حنيفضيحة أخال
 

 ستطيع أفكار الصحفي أن تعيش طويالً؟تهل : األخ حممد أنور منصور يقول -
الصحافة يومية كامسها، الكتاب الذين يكتبون، أو املقاالت اليت تكتب وتعيش طويالً معدودة              

مع يف الكتب ولكن أكثر الصحافة اليومية من يوم ليوم،          وعادة ما كنا ندرسها يف كليات الصحافة جت       
ـ           ،صحيفة أمس مثل تقومي السنة املاضية       DEAD   ال قيمة هلا، أنت يف سباق مع عنصر الوقت مع ال

LINEرة على املدى الطويل إال فيما نذرث لذلك ال ميكن أن تكون مؤ. 
 

 تعرضت له خالل    هل لنا أن نعرف أصعب وأظرف موقف      :  األخ حسني البار يقول     -
 حياتك العملية؟

 سبتمرب  ١٧  -  ١٦السؤال فاجأين، هناك مواقف صعبة كثرية، مرة كنت يف جنوب لبنان،              
وجدت .  م كنت يف مرجعيون أزور ناس وفجأة احتل اإلسرائيليون املنطقة كلها          ٧٣  -  ٧٢أعتقد سنة   

ني خمتبئ يف خمزن حىت ذهبوا،      نفسي وراء اخلطوط اإلسرائيلية وأنا أكتب كل يوم وأشتمهم، وبقيت يوم          
م ميدانياً كنت يف األغوار، كنت يف معركة        ٦٧يومني كاملني فعالً كنت يف خمزن، طبعاً غطيت حرب          

 .الكرامة بالصدفة وشاهدا مع صاحفي إجنليزي كان يعمل معنا رويترز
ن يف آخر   مل أشهد كثرياً من حرب لبنان، تركت لبنان صدفة إىل لندن ومل أعد، ذهبت إىل لند                

 سنة ومل أعد، طبعاً حصل      ٢٣ أو   ٢٢ م يف تصوري أين سأقضي أسبوعاً إجازة وها قد مضت            ٧٥سنة  



ني كثريين اكتشفت من    يمرة عند والدة بنيت البكر كنت يف املستشفى ووجدت مسؤولني فلسطين            
وكتبنا خرب،  األطباء أن الدكتور جورج حبش أصيب بنوبة قلبية، كانت النوبة األوىل، فبلغت اجلريدة              

ويف اليوم الثالث اعتقلوين حبجة أن هذا سر حريب وكيف عرفت به؟ قلت هلم كنت معكم بالغرفة حنن                  
.. تسريب أخبار    املهم اعتقدوا أنه   ..ورد وانتهى األمر   يوم رحنا زرناه وبعثنا له       جريان معكم، ثاين  

خيرج وأن يذهب إىل    ال ميكن للصحايف الناجح أن يكون صحفي ناجح وهو يف مكتبه، جيب أن                 
اخلارج، حىت اليوم أذهب وأجري مقابالت صحفية ولكن اآلن عندما أصبحت رئيس حترير مل أعد                 
أستطيع التعرض إىل اخلطر كثرياً، كانت تقع مشاكل يف القرن اإلفريقي أو يف العراق أو يف غريه،                   

 .يابة عينعندي من الصحفيني الشبان الذين يذهبون إىل هناك ويضحون بأنفسهم بالن
 

كصحفي متميز كيف يرى    :  األخ أمحد عايل فقيهي كاتب وصحفي جبريدة عكاظ يقول          -
األستاذ جهاد اخلازن الصحافة السعودية على مستوى األداء املهين وعلى مستوى الطرح               
السياسي والثقايف بصدق بالغ، وحبيادية مطلقة، وأنا أضيف أيضاً خاصة أن معنا أساتذة الصحافة              

 من الوجوه الصحفية؟وكوكبة 
بصدق كامل بتحفظ الصحافة العربية تقدمت يف السنوات اليت عرفتها ا، أعتقد أنه ال يوجد                
أخ هنا يعارضين إذا قلت إن الصحافة اليوم أفضل منها كثرياً من بداية السبعينيات ويف السبعينيات                  

تكنولوجي وتقدمت أيضاً يف جمال     هي مثل الصحافة العربية األخرى تقدمت كثرياً يف اال ال          .  كلها
املهنة، إذا كان من مشكلة أالحظها بسهولة يف الصحافة السعودية أا صحافة حملية جداً، اليوم أهم                 
خرب كان االتفاق املبدئي بني كويف عنان والنظام العراقي، الحظت أن هناك أخباراً حملية فوق هذا                  

د يف الصحافة اللبنانية أو املصرية كان جيب أن يكون خرب كويف            مثالً وأعتق "  احلياة"اخلرب، بالنسبة إيل يف     
 .عنان قبل أي خرب آخر، لكن الصحافة السعودية ال تزال حملية أكثر منها صحافة عربية عامة

 

أرجو من األستاذ جهاد اخلازن أن يفيدنا وهو         :  األستاذ املريب مصطفى عطّار يقول      -
الع واملتابع لإلعالم الغريب املقروء واملسموع واملشاهد،       الصحفي العريق الواسع االنتشار واالط    

ويف الساحة الغربية     أليس هناك وسيلة ملواجهة متيز اإلعالم الغريب بأسلوم وطرائقهم           
 واألمريكية؟

هناك وسيلة واحدة، مافيش وسيلتني، يعين بقدر ما هناك حرية بقدر ما ستتحسن هذه الصحافة،               
ودة احلرية، أرجع فأقول ال توجد حرية مطلقة يف أي بلد، إسرائيل هذه              ولكن الصحافة العربية حمد   

كثر الدول دميقراطية والدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط ليست دميقراطية بتاتاً،            أالزعومة بأا   



ملتاح ولكن هناك وسيلة يف التعامل مع األخبار، صحافتنا مقيدة باحلرية، مقيدة باملال املمنوح هلا، باملال ا               
هلا؛ ولذلك سيكون تقدمها بطيئاً، هي صحافة دول نامية، بعضها دول متخلفة حىت اآلن، ولذلك                 
جندها يف هذا الوضع، آمل أن تتحسن، نرى حتسناً يف بعض الدول حبكم القدرة فيها ولكن هنا بعض                   

بات دول أخرى مل تتحسن صحافتها ورمبا رجعت إىل الوراء يف بعض الدول اليت تعرضت النقال                 
 .عسكرية وإىل ضغوط على اتمع املدين احمللي

 

هل يل أن أسألك هل للصحافة ضمري؟ وهل         :  األخ حممد سعد عبد الرمحن يقول        -
للصحفيني رؤى ومساند يتحصنون وراءها عندما ينتقدون أو يقارعون دون أن جيد مناوئوهم ما              

 يستطيعون الرد عليهم، ما رأيكم؟
ك، وجيب أن يكون الصحافيون كذلك، ولكن طبعاً هناك           جيب أن تكون الصحافة كذل     

صحافيون ممتازون بأي مستوى وبأي تقدير وهناك صحافيون زمالء لنا ال يشرفون مهنة الصحافة، مهم               
جداً يف هذه املهنة أن يلتزم اإلنسان باملوضوعية واألخالق، رد أن عندي زاوية يف اجلريدة ال يعين                  

اً ويساراً، ال جيوز أن نستضعف الناس، ال جيوز أن اجم الناس الذين ال                هذا أن أهاجم الناس ميين    
إذا هامجنا أحداً أو انتقدناه جيب أن نعطيهم حقهم يف النشر، حقهم يف              ..  يستطيعون أن يردوا علينا   

النشر جيب أن يكون مضموناً لنقطة أن ال مينع اجلريدة أو يضر باجلريدة ولكن جيب أن يعطي القارئ                   
 .يف الرد، وأن ال نستعمل الزاوية كسالح نشهره يف وجه الناسحقه 

 

من تلميذ سعادتك هل يثري اجليل القادم أي خماوف         :  األخ عبد اهللا حممد العمودي يقول       -
على توزيع جريدة احلياة خاصة يف ظل الفضائيات وضعف املنافسة بني الصحف والفضائيات اليت 

 ة الكاتبة اإللكترونية والكمبيوتر؟إن جاز يل التشبيه هي كمنافسة اآلل
أعتقد أن الفضائيات العربية أضرت حىت اآلن باالت ولكن ليس باجلرائد، هذا منتظر حصل               
قبل عشرين سنة، دائماً حنن متخلفني عن بقية العامل عشرين سنة، حصل قبل عشرين سنة يف الواليات                  

ميز ونيوزويك تضررت وهبط توزيعها،      املتحدة عندما بدأت الفضائيات، تضررت جمالت كربى تا        
ك بالنهاية مؤسسات هائلة واستطاعت يف النهاية أن تتعامل مع التلفزيون، دخلت            يوزولكن تاميز ونيو  

 من مؤسسات عامة كبرية، رمبا حيصل هذا عندنا، رمبا          يف التلفزيون واشترت حصة فيه وأصبحت جزءً      
األمريكية واألوروبية أنا أعتقد ميكن التعايش بني       تتأثر الصحف كخطوة تالية ولكن أعتقد بالتجربة         

 .الفضائيات وبني اجلرائد واالت



الصحافة الغربية تعتمد نشر مانشيت أهم األخبار       :  األخ الصحفي عمر الضواحي يقول      -
من دون اعتبار لنوعيته سياسي أو خالفه، ملاذا تعتمد الصحافة العربية على تصدير األخبار                 

صفحات األوىل وما رأيك يف عملية تسييس القارئ العريب وماذا جىن من ذلك يف              السياسية يف ال  
 إطار التنمية؟

جيب أن يعكس مانشيت الصفحة األوىل أهم خرب ذلك اليوم، ال أعتقد أن هناك طريقة أخرى                 
للصدور بصحافة حديثة حتترم القارئ، بعض الصحف حملي يف الدول العربية، ومه األخبار احمللية،                

عضها صحافة ملتزمة، صحافة معارضة، صحافة أحزاب، صحافة نقابات، فهذه وجدت لغرض، ليس             ب
 تنشر خرباً عن احلزب الذي متثله وال تنشر خرباً عن           حمدد وبالتايل قد  لغرض صحايف عام وإمنا لغرض      

ريدة مساحة  املتحدة والعراق، جيب أن تكون األخبار األهم فاألقل أمهية وأن تعطي اجل             اتفاق بني األمم  
كاملة لكل ما تعتقد أنه أخبار مهمة، شعار نيويورك تاميز هو كل األخبار اليت تصلح للنشر، أعتقد أنه                   

 .شعار ميكن أن يكون عاماً لكل الصحف يف الشرق والغرب
 

ما سبب انتهاء العالقة بينكم وبني أخيكم وبني آل حافظ يف           :  األخ حممد مسفر يقول     -
 الشرق األوسط؟

كر األخ على هذا السؤال، أخي األستاذ عبد املقصود بعث يل فيديو عن إثنينية حكى فيها                أنا شا 
السيد هشام حافظ، فوجئت فيها قال حاجتني ثالثة لقيتهم غريبني، قال إنه أنا تركت العمل على ما                  
أذكر بفضيحة أخالقية، وأنه الشرق األوسط عملت صحفيني كثري، طموحي أن يكون عندي فضيحة               

 ).يضحك(قية أخال
ــديـد   ــيـه ش ــالً عل ــبها كه فمطل

. 

ــاً    ــائح يافع ــته الفض ــرء أعي إذا املـ
. 

 

أذكر أن السيد هشام    .  ..يعين طموحايت شيء وقدرايت شيء ثاين، أنا أجنب من أن يكون عندي            
 بعض ولن   ميكن أخطأ بيين وبني شخص ثاين، هشام أكل يف بييت وأكلت يف بيته والعوائل بيعرفوا                

تسمعوا مين كلمة سيئة واحدة عنه، لذلك أقول أنه أخطأ، بعد أن حدث ذلك حتدثت مع مسو األمري                   
سلمان زعل من األمر وتدخل املصلحون، كل ما أقوله أخينا هشام موش كبري بالعمر ومل يبلغ السبعني                 

 هنا ورقة، جبتها    بعد ومفروض أن تكون ذاكرته أفضل من ذلك، قال إم طلعوين من الشغل، عندي              
معي خصوصي، سأعطيها يف النهاية ألخي األستاذ عبد املقصود، أنا استقلت من عند السيد هشام                 
ألطلع باحلياة، ألن احلياة عزيزة علي، أنا تربيت يف احلياة، رغم حمبيت للشرق األوسط، فأنا أسست                  

غريي، عرفان نظام الدين،    الشرق األوسط، كل موظفي الشرق األوسط أنا عينتهم، مل يعينهم أحد             



 القدس  رئيس حترير   الباري عطوان الذي هو اآلن    نائب رئيس حترير، عادل أمحد مدير حترير، عبد          
وأول موظف يف الشرق األوسط كان عبد الباري عطوان، قلت له             كان يكتب زاوية يف جريدة املدينة،     

له يا أخي ما سألتين عن املرتب وال        إحنا عايزين نعمل جريدة يف لندن جتي معاي؟ قال يل باجي، قلت             
ة؟ قال يل أي شيء أحسن من القعدة وأنا عازب جبدة، بس كدة استفاد هو اآلن رئيس حترير                   نعن امله 

طبعاً يف الوقت نفسه أنا تربيت يف احلياة، أول فلوس شفتها حبيايت كانت من               .  جريدة قوية يف لندن   
املكتب، قعدت سنتني ثالثة مع السيدة سلمى مروة يف          الديلي ستار، ملا اغتيل كامل مروة أنا كنت ب         

مكتبه لدرجة أن دمه نشف على السجادة كانت مثل غرفة رعب وأنا موجود فيها، يعين احلياة بالنسبة                 
يل كانت اهتمامي األول واألخري وملا مجيل مروة اقترح علي أن نصدر احلياة قررت أن أستقيل،                   

شام وأخي بسام، وما عندي نسخة، كتبتها خبط يدي، ولكن          فقدمت استقاليت هلشام خالل خالف ه     
إشارة إىل رسالتك املوجهة للناشرين هشام      :  (احلمد هللا عندي هنا رسالة من سعود علي حافظ يقول          

م بطلب املوافقة على تركك العمل مبطبوعات الشركة السعودية         ١/١١/٨٦وحممد علي حافظ بتاريخ     
اإلشارة ملدة اإلنذار اليت ينص عليها العقد املوقع بيننا ومدته ستة            لألحباث والتسويق، وتأييدك لذلك ب    

م أرجو اإلحاطة مبوافقتنا على     ٨٧أشهر، وعلى أن يكون تركك العمل يف آخر شهر نيسان أبريل             
 ...).مع الشكر.. ذلك

 

بني ما أنا استقلت وبني ما هشام وحممد قبلوا استقاليت يف شهرين كاملني، طبعاً مضت أربعة                  
هور وأنا قبل ما أستقيل استأذنت مسو األمري سلمان، وما كان حابب أن أستقيل ولكن قال إذا أنت                   ش

عايز تطلع باحلياة واألمري سلمان حبب احلياة فال مانع وأنا على هذا األساس استقلت، أنا متأكد أن                   
باحلياة، أنا  السيد هشام حكى عن شخص ثاين وما بعرف شو حصل، يف الوقت نفسه أنا ما كنت حمرر                  

أسست الشرق األوسط لوحدي، السيد هشام وحممد كانوا مسؤولني عن اجلوانب املالية واإلدارية،              
املسؤول األول    يسمح للسيد جهاد اخلازن     (...وعندي هنا قرار إداري راح أقرأ جزء منه ألنه صفحة         

اآلن املدير العام لكل    عن التحرير واحملرر لكل مطبوعات الشركة السعودية لألحباث والتسويق فهو            
مطبوعات ومنشورات الشركة السعودية لألحباث والتسويق يف جدة ولندن باإلضافة إىل عمله كرئيس             
لتحرير جريدة الشرق األوسط اليومية، يقوم السيد جهاد اخلازن مبهامه من تاريخ استالمه هذا القرار،               

برضو ..  وهذا هو عندي مع الترمجة اإلجنليزية     )  وعلى كل احملررين التعامل معه ويترجم القرار لإلجنليزية       
بقول أنا واألخ هشام بيننا خبز وملح وال ميكن أن أقول عنه كلمة سيئة بس أقول إنه ميكن نسي أو                     
أخطأ الوضع أنه ما كان أمامي إال أن أترك الشرق األوسط ألعمل يف احلياة ألن احلياة جريديت األصلية                  

 .قة عائلة ما أقدر أخلص منهاوألن عالقيت يف بيت مروة عال



  ))تعليق(( 
يل هنا تعليق صغري وتوضيح على إثر أمسية تكرمي األستاذ السيد           :   الشيخ عبد املقصود خوجه    -

هشام حافظ أتصل يب األستاذ جهاد اخلازن على ما يذكر متاماً وطلب مين إيضاح ملا مت فأنا آثرت أن                    
عينيه ألين ال أريد أن يكون لكالمي تأويل وباعتبار أن            يكون اإليضاح إرسال الفيديو إليه لريى ب       

االثنينية ليس لديها شيء حتت الطاولة، كل ما لدينا على الطاولة، حبيت أن أوضح أي أنين مل أقم                    
 ..وشكراً.. بإرسال الفيديو من عنديايت متربعاً وإمنا ألنه سئلت هذا السؤال من األستاذ جهاد اخلازن

 .فعالً نعم: زناألستاذ جهاد اخلا -
تقول دائماً يف عمودك دائماً أنك فقري يف نفس الوقت           :  األستاذ حممد الفايدي يقول     -

كيف ميكن حل هذه املعادلة؟ مث هل تعتقد أن انفتاح األبواب           ..  الذي تتحدث فيه من مدينة كان     
 ا؟لك وقفلها يف وجه صحفيني آخرين نتيجة لقدرتكم الصحفية أم ألشياء أخرى تتميزون 

أنا أقول إين فقري لرد العني، خوفاً من احلسد، لست فقرياً واحلمد هللا وال ميكن أن                  )  ضحك(
أعمل لسمو األمري خالد بن سلطان وأكون فقرياً، مل أكن فقرياً يوماً بصراحة، عندما كنت يف اجلامعة                  

ما قلت رداً على    جنحت يف أن أدخل وكاله رويترز كان مرتيب مرتب إجنليزي عايل، عملت يف عملني ك              
سؤال سابق، كان باستمرار عندي مرتبني يف وقت واحد، كان عندي يف بريوت بيت على البحر وطبعاً                 
بيت السكن وكان عندي بيت يف اجلبل، ملا انتقلت للندن حىت أنا دائماً أشكر حظي احلسن وأشكر                  

 رحبت ستني ألف لرية     ١٩٧٦ريب أنه حىت مرة يف بريوت رحبت اجلائزة الكربى يف اليانصيب سنة               
اجلائزة الكربى يف اليانصيب، كنت يف النهار وكنت أعمل مع واحدة أمريكية كانت هي نائبة قنصل                 

فصارت )  هي حتكي عريب  (ثنني نعمل نشرة مع غسان تويين فقلت هلا رحبت يانصيب           االبالسفارة وكنا   
ت ستشاركين وهم   كان.   قلت هلا موش أنت رحبيت أنا رحبت حلايل         We Won We Wonتصرخ  

 .يشاركونا يف كل شيء واحلمد هللا
القارئ عنده نزعات سادية لو قلت أنا غين وأنا بروح على كان وعلى سان تروبيه وعلى سان                  
موريتز وبعضها أسافر بالدرجة األوىل ميكن يستاء ولكن إذا قلت أنا فقري والناس ورأي والدائنني                 

 .نطلق بس أل احلمد هللامطالبين ميكن يرتاح معي أكثر فمن هذا امل
األسئلة كثرية ولكن احلقيقة آثرنا أن يكون هذا السؤال األخري حىت نرحيك فقد أتعبناك                -
أال تقر اإلتفاقية اليت متت بني العراق وبني أمني عام األمم املتحدة وماذا تتوقعون من                 ..  كثرياً

ا بذلك االتفاق خاصة إذا ما      اتمع الدويل كردة فعل يف حالة اعتراض أو عدم اعتراف أمريك           



علمنا أن اخلالف هو بعدم التزام العراق بتنفيذ قرارات األمم املتحدة وليس االلتزام بقرارات               
 أمريكا؟

ليست الواليات املتحدة على حق أبداً، ولكن املقابر مليئة بأصحاب احلقوق، حنن اليوم يف عصر               
، هم بدأوا ينتقدون االتفاق قبل أن يروه، مؤشر على          اهليمنة األمريكية، بل يف عصر الغطرسة األمريكية      

ما سيحدث غداً، الواليات املتحدة تقول إن االتفاق ال يكفيها تريد أن تدافع عن مصاحلها، يبدو أن                  
مصاحل الواليات املتحدة هي تدمري بلد عريب قوي وكبري، من املؤسف أن رئيس هذا البلد هو الذي                   

ني أن يستطيعوا أن يقفوا هذا املوقف، النظام العراقي مذنب، النظام            سهل على أعداء العرب واملسلم    
العراقي ارتكب جرمية العصر يف دخول الكويت ويف كل التبعات اليت حصلت بعد ذلك، أقول هذا                 
بدون أي حتفظ، فقط أزيد أن الواليات املتحدة يف اجلانب اآلخر مذنبة أيضاً، موقف الواليات املتحدة                

مربر ال ميكن أن يستمر اضطهاد هذا الشعب، العراقيني شعب عريب راقي، تصوروا بعد              من العراق غري    
كل ما حصل يف العراق أصلحوا مصايف النفط يف العراق بقدرة ذاتية، مل يكن هذا مستطاعاً يف أي بلد                   

لبوابة عريب آخر، ال يف اململكة وال يف مصر وال يف اجلزائر، أصلحوا حمطات الكهرباء، هذا البلد هو ا                  
الشرقية للعامل العريب هو محايتنا الوحيدة، فتحوا الباب على مصراعيه رمبا تقسم العراق غداً إذا بقي                  
الوضع على حاله، أمتىن أن أرى ذهاب الرئيس صدام حسني، أمتىن أن يكون هناك تغيري من قلب                    

يذ خمططات إسرائيلية ضد    النظام، حىت يبقى البلد كما هو، ولكن حنن يف عصر الغطرسة األمريكية، تنف            
 . العرب واملسلمني خارج املشرق العريب، واملغرب العريب، يف العامل كله

  ))ختام احلفل (( 
رمبا يطول احلوار مع سعادتكم ولكن أتعبناكم كما أشار سعادة الشيخ عبد املقصود وال منلك يف                

 اخلازن رئيس حترير    األستاذ جهاد دة  اية هذه االثنينية الشيقة بكم وأنت فارسها إال أن نتقدم لسعا          
 .عام واجلميع خبري إن شاء اهللا واحلضور بالشكر والتقدير، وكل" احلياة"جريدة 

نود أن نوجه عناية األخوة احلضور بأن االثنينية القادمة مبشيئة اهللا ستكون مع سعادة الدكتور                
 .حسان مشسي باشا والدعوة عامة للجميع

كما .  قصود خوجة بإهداء ضيفه الكرمي لوحة االثنينية هدية تذكارية         اآلن يقوم الشيخ عبد امل    
يقدم سعادته هدية من الفنان خالد خضر لسعادة ضيف االثنينية، شكراً لسعادتكم وشكراً للحضور               

والسالم عليكم ورمحة اهللا    ..  ثنينية الوفاء واحلب نستودعكم اهللا    اوإىل أن نلتقي إن شاء اهللا جمدداً يف         
 .وبركاته

**** 
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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة
احلكمة، وجعل يف القرآن شفاء ملا يف       احلمد هللا الذي أنزل مع كل داء دواء، وعلَّمنا الكتاب و          

 .والصالة والسالم على خري خلقه، صفيه وحبيبه، سيدنا حممد وعلى اله وصحبه الطاهرين.. الصدور
 :األحبة األفاضل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
             يسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً بضيفنا الكرمي الطبيب حسان مشسي باشا، الذي نسعميه  بتكر د

     من خالل االثنينية ملا قد مه ويقدممن جهود طيبة إلثراء املكتبة العربية بكثري من املؤلفات اليت             ه 
وقد درجت االثنينية كما تعلمون على تكرمي كثري من املبدعني يف            ..  استمعتم إىل سردها قبل قليل    

عراء واألدباء واملفكرين   يتوقف تواصلها على خنبة من الش      خمتلف جماالت العطاء اإلنساين، ومل       
 من املبدعني يف جماالت الدعوة       إىل كثري  تنبع منها لتصلَ    فحسب، بل جتاوزت كلمة الشكر اليت     

ويأيت تكرمي ضيف األمسية ضمن هذا اإلطار الذي ال          ..  واهلندسة، والطب، واالقتصاد   اإلسالمية،
قضيواسعاًي . 

ن وقفوا حيام ملهنة الطب، باللَّمسات اإلنسانية       ميتاز ضيف أمسيتنا، شأنه يف ذلك شأن كثري مم        
احلانية يف معظم معامالته، وباعتبار أن املهنة متلي على ممارسها التحلِّي بالقيم اجلميلة والتمسك ا،                 
وجيب أن ميتد هذا التوجه خالل فترة الدوام الرمسي وما تفترضه تقاليد املهنة، غري أن البعض سرعان ما                  

ومثل أولئك كُثُر والعياذ    ..  ان آخر متاماً، فيضع ِقناعاً لريتدي غريه لكل مناسبة وحادث         يتحول إىل إنس  
 .باهللا، تشاهدوم يف خمتلف الناس من حوهلم غري آسفني

 فقد عرفه أصدقاؤه واملتعاملون معه حىت إذا مل تربطهم          - وال أُزكّي على اهللا أحداً       -أما ضيفنا   
هر ما يضمر، متفانياً يف عمله ألقصى درجة ممكنة، يضع مهَّه كله يف              به صلة خاصة، حمباً للخري، يظ     

      ى السرعاية مرضاه، والعمل على إسعادهم بشتكيف ال وهو القائل     ..  ِلب"    لقيها الطبيبالكلمة الطيبة ي



يف وجه مريض بائس صدقةٌ وأي صدقة، وإن استطعت أن ترسم على وجه مريض يائس بسمة أمل،                  
 ." من ثغور اإلسالم، وألن ختلص هللا عملك فأنت يف أعلى مراتب اإلميانكنت على ثغر

وباإلضافة إىل ذلك فهو قارئ جيد، يدرك متاماً أمهية الدور الذي يلعبه الكتاب يف حياة األمة                  
وأثره، ومل يكتف بالقراءة واملتابعة فحسب، بل أكرمه اهللا بفضله فألف عشرات الكتب اليت أصبحت                

قاعد لُشكِّت     بصرب وجلد شديدين على تقريب املعاين املعقدة وشرحها         لَِمة للمكتبة الطبية املرتلية، وع 
 فهمها يف متناول معظم الناس         جتعلُ ٍةبسطَّبطريقة م -         ة املرتل إىل القارئ العادي الذي يمن رب ى عن

 أنه قد جنح إىل حد كبري       وأعتقد..  باحلصول على املعلومة اردة دون الدخول يف تفاصيل ال مه كثرياً          
وتوزيعه   التحديات اليت تقابل نشر كتاب واحد     يف وجه خمتلف      هذه املهمة الصعبة، وصمد   يف  

فضالً عن نشر وتوزيع ثالثني كتاباً يف مواضيع حمددة قد ال تستهوي كل الناس، ولكنها جنحت يف أن                   
 .تدخل أكثر البيوت وتساهم يف رفع الوعي الصحي بأسلوب سهل وممتع

وال شك أن الروح األدبية اليت يتمتع ا ضيف األمسية قد منحته زاداً ووقوداً مكَّنه من اجتياز                 
ذلك أن كثرياً من األفكار واملعاين موجود يف رؤوس البشر ولكن صياغة تلك األفكار               ..  عقبة النص 

، باإلضافة إىل   ها املمارسة واحلب للعمل   لُبأسلوب سلس وتوصيلها لآلخرين تتطلب موهبة خاصة تصقُ       
 ومرة أخرى أعتقد أن الدكتور حسان مشسي باشا قد متكّن         ..  اإلصرار على بلوغ الغاية مهما كان األمر      

من اختراق هذه العقبة الكبرية، وكل من قرأ كتبه أو جزء منها سيدرك ذلك ويقدرهِه قدِر حق. 
وقد توغَّل فيه لريبط بني الطب       "  واألدباء..  والدواء، بني األطباء  ..  الداء"ومن أطرف كتبه    

وقد "..  معاذ اهللا فما كان الطب واألدب يوماً على خالف        "  : بقوله واألدب، منكراً الفصل بينهما أصالً    
مجع يف هذا الكتاب العديد من القصائد وعيون الشعر ذات الصلة مبوضوعه، فجاء إضافة طيبة للمكتبة                

 .العربية
 استجابته، متمنياً للجميع أمسيةً زاخرةً باملتعة والفائدة،         أشكر ضيفنا الكرمي جمدداً على كرمي     
الصحفي واألديب والشاعر املعروف الدكتور حمي الدين       :  متطلعاً إىل لقائكم مع ضيف االثنينية القادم      

 .فمرحباً بكم لالحتفاء به واإلحبار معه من خالل جتربته يف عامل الكلمة.. الالذقاين
 .  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
 . حسان بن وصفي مشسي باشا: االسم-
 .م١٩٥١ محص : مكان وتاريخ الوالدة-
 . درس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف مدارس محص-



 .، وكان من اخلمسة األوائل يف كلية الطب١٩٧٥ درس الطب يف جامعة حلب، وخترج عام -
، ونال املركز   ١٩٧٨ى شهادة الدراسات العليا يف األمراض الباطنية من جامعة دمشق عام             حصل عل  -

اعتالل "كما نال درجة الشرف األوىل يف الرسالة اليت أعدها بعنوان             .  األول يف تلك الشهادة   
 ".العضلة القلبية

شر سنوات،   سافر بعدها إىل بريطانيا للتخصص حيث مكث يف لندن ومانشستر وبرستون زهاء ع              -
ختصص خالهلا بأمراض القلب، وعمل زميالً باحثاً يف أمراض القلب يف مشايف جامعة مانشستر ملدة               

 .ثالث سنوات
 وشهادة عضوية الكلية    ١٩٨١ نال شهادة عضوية الكلية امللكية لألطباء الداخليني يف بريطانيا عام            -

 .١٩٨٧امللكية لألطباء الداخليني يف أيرلندا عام 
 ليعمل كاستشاري ألمراض القلب يف مستشفى امللك        ١٩٨٨ىل اململكة العربية السعودية عام       قدم إ  -

فهد للقوات املسلحة جبدة، فرئيساً لقسم القلب، فرئيساً لقسم العناية املركزة ألكثر من سبع                 
 .سنوات

طباء يف غالسجو،    زميالً للكلية امللكية لألطباء يف لندن وزميالً للكلية امللكية لأل          ١٩٩٥ انتخب عام    -
 .وزميالً للكلية امللكية لألطباء يف أيرلندا

 . أنتخب أيضاً زميالً للكلية األمريكية ألطباء القلب-
 

 : االس واهليئات-
 . وحىت اآلن١٩٩٥ عضو جملس إدارة مجعية أمراض القلب السعودية منذ عام -
 . عضو مجعية أمراض القلب الربيطانية-
 .ية ألمراض األوعية الدموية زميل اجلمعية العامل-
 . عضو اجلمعية األمريكية ألطباء العناية املركزة-
 . عضو مجعية التغذية الربيطانية-
 . عضو اجلمعية الربيطانية ألمراض الصدر-
 . عضو اجلمعية الربيطانية ألمراض الغذاء-
 Saudi Medical Journal, Journal of  : مستشار محكَّم لدى عدد من االت الطبية مثل        -

Saudi Heart Association Anuals of saudi Medicineوغريها . 
 

 :شارك يف العديد من املؤمترات والندوات منها : املؤمترات والندوات-
 . مؤمترات مجعية أمراض القلب السعودية- ١



 . مؤمترات مجعية أمراض القلب الربيطانية- ٢
 .شرايني مؤمترات اجلمعية األوروبية لتصلب ال- ٣
 . مؤمترات مجعية أمراض القلب املصرية- ٤
 . مؤمتر أطباء التخدير والعناية املركزة يف العامل العريب بدمشق- ٥
 . جدة- املؤمتر العاملي ملرض السكري - ٦
 . جدة- مؤمتر مجعية التخدير والعناية املركزة السعودية - ٧
 . بريوت- مؤمتر أطباء القلب لدول البحر املتوسط - ٨
 . الرياض-املستشفى العسكري .  ندوة األخالقيات الطبية األوىل- ٩
 . الدار البيضاء- الندوة الطبية الفقهية التاسعة - ١٠
 . جدة- مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي العاشر - ١١

هذا إضافة إىل املشاركة يف العديد من املؤمترات الدولية ألمراض القلب يف الواليات املتحدة                
وترأس .   كما ألقى العديد من احملاضرات يف ندوات طبية حملية يف اململكة العربية السعودية              .وأوروبا

 .العديد من اجللسات العلمية يف مؤمترات وندوات أمراض القلب
 

 :ألف ثالثني كتاباً، ثالثة منها يف أمراض القلب باللغة اإلجنليزية هي : املؤلفات-
١ - Hope Heartcare Handbook. 
٢ - Handbook of Coronary Care. 
٣ - Patient`s Guidelines to Heart Disease. 

 

 :وسبعة وعشرين كتاباً باللغة العربية وهي
 . وصايا طبيب- ١
 . بني األطباء واألدباء.. الداء والدواء- ٢
 . كيف تقي نفسك من أمراض القلب- ٣
 . الدهون والكولسترول والقلب- ٤
 . ارتفاع ضغط الدم- ٥
 ). عبد اهللا عشميقباالشتراك مع الدكتور( دليلك إىل عمليات القلب اجلراحية - ٦
 . دليلك إىل القنطرة القلبية- ٧
 . كيف تتخلص من الصداع- ٨
 . الدليل الطيب والفقهي للمريض يف شهر الصيام- ٩



 . كيف تتخلص من اإلمساك- ١٠
 هل هو الدواء السحري؟..  امليالتونني- ١١
 .بني الطب والقرآن.. ون زيت الزيت- ١٢
 . األسرار الطبية احلديثة يف السمك واحلوت- ١٣
 .فوائدها وأضرارها..  القهوة والشاي- ١٤
 . القشرة والصلع والشيب واحلناء- ١٥
 . قبسات من الطب النبوي واألدلة العلمية احلديثة- ١٦
 .بني الطب والقرآن:  النوم واألرق واألحالم- ١٧
 .تمر واملاءال:  األسودان- ١٨
 . أسرار الثوم والبصل يف الطب احلديث- ١٩
 . معجزة االستشفاء بالعسل والغذاء امللكي- ٢٠
 . الشفاء باحلبة السوداء بني اإلعجاز النبوي والطب احلديث- ٢١
 . أطباء الغرب حيذرون من شرب اخلمر- ٢٢
 . الرضاعة من لنب األم- ٢٣
 . حذار حذار من هذه الكتب- ٢٤
 .رار اخلتان تتجلى يف الطب احلديث أس- ٢٥
 . كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان- ٢٦
 . قلبك بني الصحة واملرض- ٢٧

هذا إضافة إىل أكثر من مخسني حبثاً طبياً، يف أمراض القلب نشر يف االت الطبية األمريكية                  
 .كما نشر له مئات املقاالت يف االت والصحف العربية. واألوروبية

  لسماحة الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجة كلمة(( 
  ))رئيس جممع الفقه اإلسالمي

بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، سيدي                 -
معايل الشيخ عبد املقصود خوجة، سيدي معايل الدكتور حسان مشسي باشا، أيها األخوة الكرام، قبل                

أمحد لكم اهللا على ما هيأ ويهيئ لنا يف كل مناسبة من لقاء كرمي حيقق لنا التوصل إىل                  كل شيء أريد أن     
لبنة وقضية تتمثل أساساً يف التعارف الكرمي الذي حيصل بني الناس، وأمحد اهللا أن كان هذا التعارف                   



  جيتمعون خوته الذي إلكل واحد منا االعتزاز ب      يرضي اهللا سبحانه وتعاىل وفيما حيقق     والتقارب فيما   
إليه وإين وأنا أشهد هذا اجلمع الكرمي ألتصور جمتمعاً من الفسيفساء فيه من كل اختصاص، ومن كل                  
اجتاه فيه اخلطيب وفيه الداعية وكذلك العامل والكاتب وكذلك الشاعر والصحايف، وكذلك الفقيه               

ملراد من هذا كله أن هذه      لألبدان واهلندسة للبنيان، وا   الفقه لألديان والطب    :  والطبيب، وقدمياً قيل  
 إذا اجتمعت والتقت يف حظرية من احلظائر ومكان من األماكن فإا            الطاقات املتنوعة املختلفة املبدعة   

ترفع من قدر ذلك الس ومن تلك اجلماعة ويؤها للعطاء الكبري الذي نطمع يف حتقيقه والزيادة                  
 .عليه

ة معايل الدكتور حسان ألن هذا قد وأفانا به          ال أراين يف حاجة إىل احلديث عن شيء من ترمج          
سعاة األخ الكرمي الذي قدم هلذا احلديث مث هذه الرسالة إن شئتم اليت بني أيدينا وفيها قائمة طويلة ملا                    
كتبه وملا يعده يف األيام القادمة بإذن اهللا، ولكين أريد فقط أن أشري إىل أن عالقيت ذا األستاذ هي                     

ألنه ليس يف حاجة إيل بقدر ما أنا يف حاجة إليه فأنا أتطلع وأحرص وأحب أن أكون                  عالقة متينة جداً    
دائماً قريباً منه ولو كان هو يف غىن عين، وهذا املعىن هو الذي دفعتين إليه حاليت الصحية فأنا أتردد                     

يباً وذا خلق كرمي،    عليه وهو يبالغ يف التحفي والرب يب، ومل أر من هذا إال خرياً فوجدت طبيباً وعاملاً وأد                
           تمعة يف معايل الدكتور حسان باشا هي اليت فرضت عليأن أنظر إىل جوانب خمتلفة منها       هذه املعاين ا 

أن حاجيت إليه مل تقف عند العالج، بل أنا مهتم بالبحث واملشاركة يف الدراسات املختلفة فأطمع دائماً                 
 أحتاج إليها فيما أريد حبثه وقد متكنت مرات كثرية          أن أجد عند األساتذة وعند الشيوخ املصادر اليت       

من استعارة بعض املراجع من الدكتور، مث إين اختلطت به يف ساحتني أو ثالث من ساحات البحث                   
جيدة يقدمها  العلمي، أوىل هذه الساحات جممع الفقه اإلسالمي فكان جزاه اهللا خرياً يقوم بدراسات               

أخي الكرمي األستاذ الكبري      شأنكل مرة، شأنه يف هذا        مع يف يف املواضيع املطروحة على دورة ا     
معه يف منظمة الصحة اإلسالمية العاملية         هذا لقاءايت  حممد علي البار، مث أضيف إىل       معايل الدكتور 

املوجودة بالكويت وذلك يف الندوات اليت يعقدها امع معها لتحقيق هذه األهداف وهي دراسة                 
 يعىن املسلمون ا ويريدون إجياد احللول هلا والنظر يف النواحي الشرعية املتعلقة              املشاكل الصحية اليت  

األمر الثالث هو هذا اإلنتاج الذي ال أريد أن أحتدث عنه بالتفصيل فقد             ..  ا إن كانت حالالً أو حراماً     
مي الذي ال   أغنتنا الورقة عن ذلك ولكين أريد أن أشري إىل جانبني، اجلانب األول األكادميي العل                

يستطيع كثري منا أن يتبينه على حقيقته أو يتصور أبعاده ألنه مكتوب إما باللغة اإلجنليزية أو ما فيه من                    
اختصاص جزئي دقيق ال نقدر على مسايرته فيه أو االطالع عليه ويكفينا من ذلك االستفادة من                   

 .فضله



يربط بني اتمع الذي يعيش فيه      أما املوضوع الثاين فهو الذي جعل الدكتور حسان مشسي باشا           
وبني العمل الذي يقوم به، فهو طبيب يف القلب ال شك، ولكنه جبانب ذلك طبيب متطوع يف الطب                   

 كثرت رسائله   عموماً ألنه يتناول كل القضايا اليت يعىن ا اتمع اإلسالمي الذي يعيش فيه ومن مثَّ               
 أخرى ألنه يربط هذه الرسائل مرة بالقرآن الكرمي         اليت تسمى رسائل توعية للصحة العمومية ومن جهة       

" قبسات من الطب النبوي   "ويأيت باألدلة الكثرية يف تأكيد هذه املعاين ومرة بالسنة النبوية يف كتاب              
ومرة أخرى مبحاولة التقريب بني اآلراء الطبية اإلسالمية وإجياد األدلة العلمية احلديثة عليها، وهل أنا                

أحتدث عن هذا الطبيب أو عن مهنة الطب؟ ما هو الطب؟ إذا رجعنا إىل الشيخ                 بعد هذا أقدر أن     
الطب علم تعرف منه أحوال البدن من جهة ما يصح ويزول عنه            :  الرئيس علي بن سينا وجدناه يقول     
 .لتحتفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة

ب ظواهرها هو   فهذا املعىن الذي يكشف عن جانبني احلفظ على الصحة والعالج يف حاالت ذها            
مرة يقولون هذا طبيب لكن اجلانب        الوظيفة األساسية للطبيب، لكن الناس عندما أرخوا لألطباء كانوا        

عملي فقط، األستاذ الدكتور حسان باشا تناول          الذي يبحثه نظري حبت، واآلخر يقول هو جانب        
عنا إليه من صاحب هذا البيت      اجلانبني العملي التطبيقي والنظري العلمي، وأؤكد على املعىن الذي استم         

العامر حني ربط هذا العلم احلكمي، مع أنه كنا يف املاضي ال نسمي الطب طباً، نسميه حكمة، هذه                    
احلكمة اليت أناهلا اهللا عبده وصفيه حسان باشا، هي متمثلة يف مجلة من العقائد، ألن الطب هو الوحيد                   

ى معاين التوحيد عند املؤمن وجمال إقامة الربهان         من بني كثري من العلوم الذي يستطيع أن يؤكد عل          
واألدلة على العقيدة الصحيحة من خالل علم الطب متيسر أكثر من تيسره بالنسبة لفنون أخرى،                 
ولذلك جند األطباء قدمياً من الرعيل األول من املسلمني يوصون الباحثني يف الطب والدارسني له                  

مانة، وهذه األمانة هي اليت تتمثل أوالً يف اعتقاد الطبيب أن لكل             واملباشرين ملهنته بوجوب التزام األ    
مكون خملوق خالقاً مكوناً، وذا االعتبار فهو ال يستطيع أن يتصرف تصرفاً طائشاً مع املريض ولكنه                 
حيافظ على هذه األمانة اليت أودعها اهللا بني يديه لريعاها حق رعايتها، ثانياً نرى أن االنطالق من هذه                   
العقيدة السمحة يدفع الطبيب إىل أن تكون عالقته باهللا عالقة غري عادية، عالقة احلب لإلله الكرمي                  
الوهاب الرزاق الذي تفضل عليه ذا التميز على كثري من الناس وهو حببه هللا حباً صادقاً تكون                    

وشتان ما بني احلب    استجابته للحب بني املرضى واملتداوين على يديه حباً اختيارياً ال اضطرارياً،              
االختياري واحلب االضطراري، أما املنطلقات اليت جندها لألطباء يف ممارسة الطب واليت أوصى ا                

 دفع الضرر عن اتمع اإلسالمي يعين أن يسخر الطبيب نفسه            علماء الطب اإلسالميون فهي أوالً    
نياً أداء واجب األخوة يف اهللا ألولئك       خلدمة جمتمعة تسخرياً حيقق به هذه الفائدة املطلوبة املرجوة، ثا          

املرضى وعلى هذا األساس يكون ختفيف اآلالم بالنسبة للمرضى والبسمة اليت أشار إليها معايل الشيخ،               



 ينبغي أن ننظر هنا إىل املرضى بصورة        املرضى ولكن ثالثاً الرمحة اإلنسانية ألنه جاء رمحة ألولئك         
ا هو رمحة للناس مجيعاً، ألن اهللا بعثه ليكون منجداً هلؤالء الناس            مسلم إمن   عامة ال فرق بني مسلم وغري     

الذين ال جيدون طريقاً للخلوص مما هم فيه، وهكذا فإين أعتقد وأعتقد تشاركونين أن املعاين اليت                   
ذكرناها منغرسة متاماً عند أخينا وصديقنا معايل الدكتور حسان باشا، منغرسة يف أصول ثالثة ال بد من                 

اجلانب العقدي واجلانب العلمي الطيب، واجلانب اخللقي اإلسالمي، فهو يف عالجه             :  ا هي مراعا
للمرضى ال يعاجل األبدان فقط كما قال ابن سينا، وهو اجلانب األول وإمنا يعاجل األبدان واألرواح مبا                  

 :يقدمه من خري وما يصدر عنه من عطاء ولذلك فإين أتوجه إليه بالتقدير والشكر وأقول
       د إال حيث ما نلتأطول من ا 

. 

ومـا بلغت كف امرئ متناوالً        
. 

وال أطنبوا إال الذي فيك أفضل        
. 

وال يبلغ املهدون حنوك مدحـة        
. 

 .وشكراً لكم

  ))كلمة لسعادة العالمة الدكتور صالح الدين املنجد(( 
ا احلفل الكرمي يسعدين جداً أن أشارك بكلمة قصرية يف االحتفال           بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيه      -

اع، وإنسان مؤمن، خير، ومتواضع هو الدكتور حسان مشسي         بصديق عزيز، وطبيب متفوق وأديب ملّ     
باشا، وأبدأ كلميت بالشكر اجلزيل للصديق الكبري الشيخ عبد املقصود خوجة لتخصيصه يوماً يف                 

سان، احملسن، الذي طاملا عمل يف صمت ليشفي القلوب من أسقامها والعقول            إثنينيته لتكرمي الدكتور ح   
من أوهامها فهو فريد يف مجعه علم الطب ونشره وتيسري فهمه للعامة واخلاصة، ففي كتاب كيف تقي                  

ينعكس    يف زماننا املضطرب الذي    القلب املنتشرة   من أمراض القلب أحسن يف وصف أمراض      نفسك  
لب اإلنسان فيولد تصلب الشرايني والذحبة الصدرية وجلطة القلب، أمراض           مومه وضغوطه على ق   

 األجر مرتني   خميفة أبعدها اهللا عنا مجيعاً فدلنا الدكتور مشسي باشا على طرق جتنبها والوقاية منها جبين               
أجر من شفى من املرض، وأجر من تعلم الوقاية من خالل كتبه، ومؤلفات الدكتور حسان دليل واضح                 

ري لسعادة اإلنسان، وطرق موضوعه يف األمراض وقد ألف عن الكولسترول وعن القلب وعن              وضرو
التداوي بالثوم والبصل وعن األسرار اليت يف السمك واحلوت وعن القهوة والشاي واألرق وعن                
األحالم بني الطب والقرآن، وعن معجزة االستشفاء بالعسل، وعن فوائد احلبة السوداء وبلغت مؤلفاته              

 . يزيد على مخسة وعشرين مؤلفاًما
ليس الدكتور حسان طبيباً يف الطب فقط، بل هو أديب أيضاً حيب األدب ويتذوقه ويقرأ روائعه                
حىت قال عشقت األدب قبل أن أختذ الطب خليالً، وتفيأت ظالله قبل أن يتملكين سلطان الطب                   

ه والفلك والتاريخ، مجع ثقافة عامة      ويستبد يب حب العلماء، فقرأ يف األدب والتفسري واحلديث والفق         



وقال مل أفارق الكتاب يف ليل وال ار، وكتب أكثر من مخسة وعشرين كتاباً وصفها فقال هي قطع مين                   
تنبض مبا خيفق به قليب، ولعله من األطباء النوادر الذين مجعوا بني الطب واألدب والعلم وكتابه الداء                  

وأي كلميت بالتنويه   ..   من الروائع اليت جيب أن يقرأها كل إنسان        والدواء بني األطباء واألدباء رائعة    
بتواضع الرجل وإنسانيته وتفانيه يف عمله واالبتسامة ال تفارق وجهه، والكلمة الطيبة لسانه واإلميان               
قلبه، فالشكر اجلزيل له إلمتاعنا حبديثه والشكر األوفر للشيخ عبد املقصود الذي هيأ لنا هذا اللقاء                 

 .يب والسالم عليكم مجيعاًالط

  ))كلمة لسعادة الدكتور حممد علي البار(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هللا الذي جعل احملبة من أعظم عرى اإلميان، والصالة والسالم على                  -

اللهم اجعلنا  ..  املتحابون على منابر من نور يغبطهم األنبياء      :  حبيبه املصطفى وآله ومن اجتىب، والقائل     
 .تحابني فيك، واملتبادلني واملتآخني فيكمن امل

 :أصحاب السماحة والسعادة، أيها احلفل الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد
فصاحب هذا احلفل الشيخ الكرمي الفاضل الشيخ عبد املقصود خوجة رجل قد آتاه اهللا علماً                

، وقد مجع اهللا من ذلك ما تقر به         )األخالقفالناس ذا حظه علم وذا مال وذاك مكارم         (وماالً وخلقاً،   
العيون، وأما احملتفى به فهو األخ احلبيب والصديق الويف األستاذ الدكتور حسان مشسي باشا فقد حباه                
اهللا علماً مجعاً وأدباً غزيراً وخلقاً عالياً رفيعاً، فهو من أعالم الطب يف فنه وختصصه يف أمراض القلب                   

 الشهادات يف الكليات امللكية يف لندن وجالسقو ادنربة وخطبت وده            وقد حصل بذلك على أعلى    
الكليات الطبية واجلمعيات املتخصصة يف أمراض القلب فأصبح من أعضائها البارزين ونشرت أحباثه              
العلمية يف أشهر االت الطبية يف العامل وما إن متكن من فنه ذاك وبرع فيه وأصبح يشار إليه بالبنان                    

فسه مبا كانت واه منذ الصبا الباكر، والسن اليافع، من إطالع على اآلداب والعلوم                حىت أخذ ن  
الشرعية ورأى العامة بعيدة عن الطب، فما يكتب فيه بلغة الضاد قليل وإن كتب شيء فهو إما عويص                  

ل إن  الفهم عسري اهلضم، مستغلق بلغة ال تكاد تقرأ أو أنه سطحي ال يكاد جياوز القشرة إال قليالً ب                   
اليت ال  كثرياً مما كتب ويكتب يف هذا اال قد أكل الدهر عليه وشرب وجتاوزته األحباث الطبية                   

الطيب فأبدع وأجاد      النبوي والتثقيف  يف ميدان الطب    تتوقف، فانتهض نفسه ووجل ميدان التأليف     
ه مبعجزة االستشفاء   ومأل املكتبة العربية بعد أن كانت تعاين من نقص ظاهر يف هذا امليدان، وبدأ كتب               

بالعسل والغذاء امللكي حقائق وبراهني وعلى كثرة ما كتب حول العسل وفوائده إال أن أغلب ما كتب               
مكرر ومتداول ينقل األول عن األخر دون إضافات جادة إال القليل فجاء هذا الكتاب جيمع األحباث                 

ية ويهضمها كما ضم النحلة الرحيق مث حتيله        العلمية الرصينة املنشورة يف االت العلمية والطبية العامل       



إىل عسل مصفى عذباً سهالً ميسراً، وجعل ثبت املراجع يف آخر الكتاب ملن أراد التفصيل العلمي                  
الدقيق ومل يترك الباحث الفاضل اجلوانب التارخيية بل أمل ا إملاماً سريعاً غري خمل، وأعطى البحث حقه                 

ى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون مث              وأوح:  يف تفسري قوله تعاىل   
 كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذلالً خيرج من بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس                

 .وحتدث عن هذا الشفاء للناس
يه هل هو شفاء لكل األمراض؟ ولكل الناس يف كل األزمة واألوقات؟ أم هو كما ذهب إل                  

احملققون من العلماء وهو أنه شفاء لكثري من الناس من كثري من األمراض؟ واستعرض كذلك األحاديث                
النبوية الشريفة الواردة يف العسل وما ذكره العلماء األعالم فيها وخاصة حديث مداواة املبطون                 

ملبطون بالعسل مث   وردودهم على ابن خلدون ومن حنا حنوه الذين أنكروا مداواة ا          "  املصاب باإلسهال "
ذكر ما جاءت به األحباث الطبية احلديثة يف مداواة اإلسهال وفوائد العسل فيه، مث انتقل بعد ذلك إىل                   

الشفاء باحلبة السوداء بني اإلعجاز النبوي والطب        "احلبة السوداء حبة الربكة وأظهر كتابه القيم         
 الكتب الصادرة يف هذا املوضوع كثرية غثة        وكان كتابه حبق معلماً يف هذا امليدان فقد كانت        "  احلديث

رثة، ال تغين وال تسمن من جوع، وليس فيها أي حبث علمي رصني، فجاء هذا الكتاب لينقل التأليف                   
 من أحباث حول هذه احلبة      إىل ما يتم وجيري     من كتب األقدمني  عن احلبة السوداء من جمرد النقل       

راسة متأنية وأتى على ما نشر عنها من أحباث يف االت           وفوائدها الطبية فدرسها د     اليت كثرت بركتها  
الطبية ورسائل املاجستري واملؤمترات الطبية واختصر تلك األحباث وقدمها يف ثوا القشيب السهل               

، احلاثة على التداوي    املمتنع ووضع ثبت املراجع ملن أراد املزيد وحقق بذلك حديث رسول اهللا              
يها كما يف صحيح البخاري أن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء، إال أنه                باحلبة السوداء اليت جاء ف    

نبه إىل ما قاله اإلمام ابن حجر العسقالين يف فتح الباري أنه من العام الذي يراد به اخلاص أي أنه شفاء                     
 من كل داء يقبل التداوي باحلبة السوداء كما حققه العلماء األعالم من أمثال ابن حجر العسقالين                 
وابن القيم واإلمام النووي، مث جاء بعدها كتاب قبسات من الطب النبوي واألدلة العلمية احلديثة جيمع                
ثروة من أحاديث املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه يف الطب الوقائي والعالجي حتدث يف أول                  

ره املوىل يف   الكتاب عن الدهون والكولسترول وأضرارها ولكنه انتقل بعدها مباشرة إىل دهن خاص ذك            
كتابه العزيز ينبت من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار،                   
وشجرة من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني، فإذا هذا الدهن يداوي أمراض الدهون وذكر                

ما جاءت يف األحباث احلديثة     املؤلف األحاديث الواردة يف الزيتون مث ذكر تركيبه، وفوائده الطبية ك           
وكان هذا البحث املوجز حافزاً لبحث مفصل للزيتون بني الطب والقرآن يف كتاب مستقل بعد ذاك،                 
وانتقل املصنف من الزيتون إىل السمك وفوائده العديدة يف الوقاية من أمراض القلب وضغط الدم                 



ل كذلك كان للسمك كتاب مستقل      وااللتهابات الرئوية واجللدية وكما كان للزيتون كتاب مستق        
وانتقل املصنف إىل السمنة وأخطارها وكيف حذرنا منها املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله،               
ومنها إىل احلنة وأحاديث املصطفى فيها مع األحباث العلمية الرصينة احلديثة فيها، ومن احلناء إىل الصرب                

ويشرحها مث يأيت    منها يأيت باألحاديث النبوية الشريفة       ومن الصرب إىل اخلل والسنا ويف كل واحدة        
للعامة دون عسر وال عناء وال         غري خمل ويبسطها   فيوجزها إجيازاً   باألحباث الطبية احلديثة املوثقة   

مشقة وهكذا انتقل من السناء إىل الزجنبيل والكافور وغريه والتني حىت الفول والعدس واحلمص                 
ها العديدة يف الوقاية من أمراض القلب والبول السكري وسرطان القولون، مث            والفاصوليا، أحتفنا بفوائد  

، يف الغضب واحلمى واخلتان واخلمر وأمراض اخلنا والزنا يوضح            انتقل إىل أحاديث املصطفى     
إعجاز أحاديث املصطفى يف القضاء على عشرات األمراض بأحاديث قليلة حمدودة أوجزت القول               

أسعدت البشرية إن هي اتبعتها واستنارت بنورها، وحتول هذا الكتاب اجلامع            وأصابت كبد احلقيقة و   
 .الفذ إىل جمموعة كبرية ممتعة من الكتب أغنت املكتبة العربية وأثرا يف هذا اال

قد بارك اهللا يف وقت مؤلفنا ويف علمه فأحتف املكتبة حبوايل ثالثني كتاباً كلها بإذن اهللا يف ميزان                   
تتميز مجيعاً بالنصح للمسلمني ولكافة القراء والدين النصيحة قلنا ملن يا رسول اهللا قال هللا               حسناته فهي   

ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم فقد نصح املؤلف هللا وأخلص العبادة له، وأخلص احلب لرسوله،               
علوم الطب  وأوضح شيئاً من أسرار أقواله يف اال الطيب، ونصح للمسلمني عامة مبا قدمه هلم من                  

متتزج بعلوم القرآن واحلديث يف كتب تتميز بسهولة العبارة وعمق الفكرة مع ذكر احلقائق العلمية                 
املوثقة ملصادرها العديدة دون تقعر وال تطويل وملن أراد املزيد فقائمة املراجع يف آخر كل كتاب طويلة                 

درر منها كما استخرج واهللا     طويلة تدعو أصحاب اهلمم إىل الغوص فيها كما غاص، والستخراج ال           
 .يتواله ويرعاه وميده بعونه

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة لسعادة الشيخ عبد ا بوقس مستشار معايل وزير احلج(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا                 -

 : أمجعني وبعدحممد وعلى آله وصحابته
أشكر ألخي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجة استضافته لشخصية علمية فذة كالدكتور حسان             
مشسي باشا، ولست يف حاجة ألن أذكر اختصاصاته فقد كفاين أخي الدكتور حممد علي البار استعراضاً                

ن مؤلفات عديدة يف    شامالً ووافياً لكافة املؤلفات وما قام به سعادة الدكتور حسان مشسي باشا م              
 .جماالت متنوعة يف الطب



الدكتور حسان مشسي باشا طبيب ماهر يشخص الداء بدقة، ويصف العالج السليم، يبهرك               
بسعة صدره ومبحياه الطلق وحبسن اإلصغاء ملرضاه وابتسامة ال تفارق شفتيه، إنه حبق طبيب اإلنسانية                

 أحد مرضاه الذي شاءت عناية اهللا أن يكون هو          بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين، يل الشرف أنين         
املشرف على عالجي وتتبع حاليت الصحية منذ أكثر من سبع سنوات، مجع بيين وبينه حب العلم                   
واألدب وال غرابة يف هذا، فإن مؤلفاته يف جمال الطب تربو على الثالثني مؤلفاً وتعترب موسوعة طبية جتد                  

ن ألوان املعرفة الطبية بأسلوب سهل وبيان ساحر أخاذ أو كما يقال             فيها املتعة لكل ما خيطر ببالك م      
أسلوب السهل املمتنع، ونادراً ما ختلو أحباثه من االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية                
الشريفة ذات الصلة بالبحث وقد سعدنا يف جملة احلج بوزارة احلج بالعديد من مقاالته الشائقة كواحد                

 .لة البارزين ممن هلم قراء يتابعون كل ما يكتبه من مقاالت وأحباثمن كتاب ا
وما يعزز ثقافته   الدكتور حسان إىل جانب مهارته الطبية عاشق لفنون األدب والعلم واملعرفة             

من الطرائف للعلماء والشعراء       األدباء، كتاب حافل بالكثري    بني األطباء   الواسعة كتابه الداء والدواء   
أمراضاً شىت فهو كتاب طيب نفيس يشعرك بالبهجة والسعادة وحتس مبتعة وأنت تنتقل من               ممن عانوا   

موضوع ألخر دون أن تشعر بأي ملل أو ضيق حىت تنهي قراءة آخر موضوع فيه وكأين بك جتوب يف                   
 .حديقة غناء مألى بأعذب الثمار وأزهار تبهج الروح والنفس

سي باشا ال ميل وكفاه فخراً أنه الطبيب األملعي         احلديث عن ضيف االثنينية بروفسور حسان مش      
والعامل املفكر الذي أثرى املكتبة العربية واإلسالمية بكتبه العلمية النفيسة يف جمال الطب، وغرس يف                 
قلوب مرضاه وأصدقائه احلب اخلالص والوفاء النادر، متعه اهللا بالصحة والعافية وأكثر من أمثاله                 

ودينهم، وشكراً ألخي األستاذ عبد املقصود خوجة الذي أتاح لنا املشاركة            األطباء املخلصني لعلمهم    
 .يف هذه االثنينية يف االحتفاء بطبيبنا وأديبنا الدكتور حسان مشسي باشا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الكلمة األخرية لسعادة الشاعر الدكتور زاهد زهدي(( 
كم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم ذه الليلة املباركة،          أيها األخوة األحباء السالم علي      -

يتيحها لنا من جديد األخ الكرمي عبد املقصود خوجة مبا يقدمه لنا من هذه الوجوه الكرمية لرجال                   
يتوزعون على اختالف التخصصات واملواهب وشىت جماالت املعرفة وهو حبد ذاته أمر مثري لالهتمام                

زادة من إبداعات هؤالء الرجال املرموقني، فألف شكر وشكر لسعادة األخ الشيخ             ويدعو إىل االست  
 .عبد املقصود وألف هال وهال بأخينا وحبيبنا الدكتور حسان



الدكتور حسان    واآلن ال بد يل من تربير إقحام نفسي على هذا املنرب الليلة لإلسهام يف تكرمي              
اخلصال شهدا يف الدكتور حسان أوهلا صلة األدب        ويل يف ذلك ثالثة من األسباب تتصل بثالث من          

 :والشعر اليت تشدين إليه إذ هو من الشغوفني يف هذا اال قارئاً وباحثاً ومبدعاً أيضاً ويف هذا أقول
وذلك احلرف خمصوصاً لدى العرب     

. 

بيين وبينك حـب الشعر واألدب      
. 

ما كـان يل أيهم قـرىب أخ وأب       
. 

وإن يل إخـوة أهل القـريض وإن       
. 

آخـى ـا بني قـلبينا بـال نسب     
. 

وقـد يـكون أخاً من قـال قافية       
. 

 

أما اخلصلة الثانية اليت تشدين إىل األخ الدكتور حسان فهي كونه أحد أطباء القلب املرموقني                 
على هذه املنصة فقد صار الدكتور      يف هذه اخلصلة، أناس غريي كثريون       ويبدو أنه يشاركين يف عالقيت به       

 سراً إذ أقول إين أضع بني يديه ويف مستشفاه الذي            حسان اليوم طبيب املنصة وحنن مرضاه، فال أذيع        
يعمل فيه قليب بكل ما يتعلق بأوجاعه ونبضاته والكثري من أسراره أيضاً وما أدراك ما قلوب الشعراء،                  

 :أقولويف هذا 
      عصفت بساحته عواصف قُلَّب

. 

يا أيها اآلسي وقـليب مـتعب        
. 

رفـقاً وأنت له الطبيب األقرب      
. 

هللا كـفك إذ متس جـراحه         
. 

الوجه الرضي وبسمة ال تغرب       
. 

الـطب ليس هـو الدواء وإمنا       
. 

والوجـه منه عابس ومقطب       
. 

وألنت حسان وغريك من يرى        
. 

من ربك الوهاب إذ هي توهب        
. 

ولـتلك مكرمة وفضلى نعمة       
. 

 

أما اخلصلة الثالثة فإا أكرب من الشعر والطب معاً، تلك هي األخالق العالية وطيبة القلب                  
 :لق العايل، ويف هذا أقولومساحة الوجه مما يتميز به أخونا الدكتور حسان صاحب اخلُ

بالطب واآلداب نـعم املقرن      
. 

صـاحب اخللق الكرمي قرنته        
. 

لو أنـه باخلـلق ليس يـزين       
. 

ما كـان أيهما جديراً بالثناء         
. 

إذ كان ذا خلق ونعم املؤمن         
. 

واهللا قـد أثـىن على مبعوثه         
. 

بعثت بـه وا اخلليقة آمنوا        
. 

بالوحي واخللق العظيم رسالة        
. 

 

أخرياً ال يصح يل أن أنتهي من كلميت دون أن أنوه باهلدية الكرمية اليت قدمها يل أخي الدكتور                   
ع عليه من إسهامات    والذي سجل فيه الكثري مما يستحق اإلطال      "  الداء والدواء "حسان وأعين ا كتابه     

األدباء والشعراء يف عامل الطب دون أن تكون هلم بالطب عالقة معرفة وعلم، وقد أورد لنا أمثلة كثرية                  



ال أريد استعراض بعضها أمامكم بل أريد اإلضافة إليها إغناء هلا واستزادة يف املتعة ففي جمال زرع                   
 : اجلواهري رمحه اهللا إذ يقولاألعضاء مثالً أنقل لكم قول الشاعر الراحل حممد مهدي

على احملـال من األمور         
. 

قد انتصر الطبيب      :  قالوا 
. 

وشـد أقفاص الصدور        
. 

زرع اجلماجم والقلوب         
. 

رايـة النـصر األخـري       
. 

فأجـبتهم مـىت سترفع         
. 

العـاريات عـن الضمري       
. 

زرع الضمائر يف النفوس          
. 

 

وأذهب بعد ذلك إىل ألف عام قبل اجلواهري وحتديداً إىل أيب العالء املعري الذي يستحق يف                  
نظري أن تسجل بامسه هو نظرية برايل يف قراءة املكفوفني وليس باسم الفرنسي لويس برايل، ذلك أن                 

 :با العالء قال قبل أكثر من ألف سنة يف إحدى لزومياتهأ
سـطوراً عاد كاتبها بطمس       

. 

لـقد طال العناء وكم نعاين         
. 

ه الصـحف يـقرؤها بلمس    ـلدي
. 

ىـوام أعم  ـم األق  ـكأن منج   
. 

 !أليست هذه طريقة برايل بالقراءة؟
 

وأخرياً أعود مرة أخرى للوراء ألكثر من مخسمائة سنة قبل عهد املعري حيث الشاعر املخضرم               
 يعرفها كل األطباء املعاصرين وهي       علمية ة الذي أشار إىل حقيقة    يف اجلاهلية واإلسالم لبيب بن ربيع     

داللة لون األظافر واألصابع على حالة املريض احملتضر واستحالة اللون بعد وفاته، وهو ما شهدته                 
بنفسي وشرحه يل أحد األطباء يف الواليات املتحدة فقلت له سبحان اهللا إن هذا الذي تشرحه يل اآلن                  

 عام أعين بذلك قول لبيب بن ربيعة يف رثائه النعمان بن            ١٥٠٠حد شعرائنا منذ حوايل     قد أشار إليه أ   
 :املنذر عندما قال

دويهية تـصفر مـنها األنامل       
. 

وكل أناس سوف تدخل بينهم         
. 

 

 :يهية هي املوت، وذلك من قصيدته اليت يقول فيهاالدو
وكـل نـعيم ال حمـالة زائل       

. 

أال كل شيء ما خـال اهللا باطل         
. 

وخمـتبطات كـالسعايل أرامل     
. 

ليبكي على النعمان شرب وقينة        
. 

رية إسهاماً متواضعاً يف تكرمي أخي وصاحيب الدكتور حسان مشسي باشا           كانت هذه املداخلة القص   
متمنياً له التوفيق والنجاح املتواصل يف ميدان الشعر واألدب كما يف جمال الطب، وشكراً إلصغائكم                

 .وعذراً إذا أثقلت
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



ن أرادوا احلديث واملشاركة يف تكرمي       أيها األخوة األفاضل مرة أخرى نعتذر لإلخوة الذي          -
سعادة ضيفنا هذه الليلة ونتمىن عليهم أن يشعروا االثنينية مرة أخرى حىت يتم جدولة وترتيب وقت                 

 .االثنينية
برجاء تفضل ملن يود أن يلقي كلمة يف االثنينية أن يتفضل بإشعارنا من             :  عبد املقصود خوجة    -

م ال يأيت وهو على املنصة ويأتينا يف يوم االثنينية ويطلب الكلمة،             يوم غد أو على القليل قبل أربعة أيا       
 .فالقضية طبعاً باألولوية ولكم الشكر

أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، األخوة احلضور، حميب االثنينية، الكلمة اآلن لفارس إثنيثية              -
 :هذا األسبوع سعادة الدكتور حسان بن وصفي مشسي باشا

  ))ه ضيف االثنينيةكلمة احملتفى ب(( 
أحييكم :  بسم اهللا الرمحن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد               -

 :بتحية اإلسالم وحتية اإلسالم السالم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
لست أدري كيف أشكر سعادة األخ األكرب األديب الفاضل املفضال الشيخ عبد املقصود                

عوته الكرمية يل هلذه األمسية املباركة، هذا الرجل الذي سن سنة حسنة يف هذا البلد                 خوجة على د  
الطيب ندر أمثاهلا يف عاملنا العريب واإلسالمي فجزاه اهللا عن من أفاد واستفاد يف هذه االثنينية املباركة                  

ا جييش يف النفس    إىل يوم الدين خري جزاء، واللسان يعجز والكلمات ترجتف وال جتد وسيلة للتعبري عم             
               من مشاعر التقدير هلذه الكلمات اليت مسعتموها، ولتلك املشاعر النبيلة والكلمات الفياضة اليت من 
علي ا هؤالء األساتذة الكرام الذين هم حبق أساتذيت يف مدرسة احلياة، وأي مدرسة أعظم من مدرسة                 

وستروا عيويب وأفاضوا علي ما ال أستحق منه إال         احلياة؟ هؤالء نظروا إيل مجيعاً بعني احملبة وعني الرضا          
 :الرتر اليسري واهللا سبحانه وتعاىل هو خري الساترين وكما يقول الشاعر
ــ ــوحاأن اخلطايـ  ال تفــ

. 

ــنـا   ـــن اهللا بــ أحسـ
. 

ـــني ــوح ب ــيه تف  ثـوب
. 

ــنا    ــتور مـ ــإذا املس فـ
. 

 

واهللا إين كنت أيب أن أجلس يف هذا املكان فمن أنا حىت أجلس على هذا الكرسي الذي طاملا                  
اء وأساتذة أجالء، صدقوين يا إخويت ما أنا إال طبيب عادي             جلس عليه كبار العلماء وعظيم األدب      

أخلص هللا عمله فوفقه اهللا، كان الرجل من الصاحلني إذا مدح قال اللهم اغفر يل ما ال يعلمون وال                     
 .تؤاخذين مبا يقولون واجعلين فوق ما يظنون، اللهم آمني، اللهم آمني

 حياته وقد تأخذ به إىل طرق معينة، والوقفة         وال بد يف حياة اإلنسان من وقفات فقد تغري جمرى         
األوىل اليت أريد أن أحدثكم عنها أنين نشأت يف بيت ليس فيه كتاب سوى كتاب اهللا، كان والدي                    



رمحه اهللا تاجراً وكان يريدين أن أكون تاجراً مثله، كيف ال والتاجر الصدوق حيشر يوم القيامة مع                   
 التجارة ولكن حيب للعلم كان أعظم، كان علي أن أذهب            النبيني والصديقني والشهداء، كنت أحب    

إىل حمل والدي خالل فترة الصيف مذ كنت يف العاشرة من عمري وكنت أحتني الفرصة للقراءة ما بني                  
زبون وآخر، كان علي أن أجلس يف دكان والدي منذ السابعة صباحاً وحىت السادسة مساًء ومع ذلك                 

ن حيل املساء   أأقرأ مئات الكتب وأنا يف دكان والدي رمحه اهللا، وما           فقد استطعت بفضل اهللا تعاىل أن       
حىت أهرع إىل بائع كتب يف بلدتنا كانت دكانه صغرية جداً وكنت أقف هناك أقرأ الكتب حىت                    

وهكذا اختذت القراءة يل منهجاً وديدن حياة، ويف ذلك تذكري للشباب أن يغتنموا              ..  العاشرة مساء 
فهي من أخصب سنوات احلياة وأكثرها فسحة لنهل املزيد من الثقافة، كنت             تلك الفرصة من العمر     

أنفق جل ما يعطيين والدي رمحه اهللا من مصروف اجليب يف شراء الكتب، كنت أحصل على مخس                   
لريات سورية يف األسبوع يف تلك األيام، أنفق منها أربع لريات ونصف على الكتب وأصرف نصف                 

ت بإنشاء مكتبة يف البيت وأنا يف الثانية عشرة من عمري، وكنت أخفي             لرية خالل أسبوع كامل، بدأ    
 أصل إىل   لكم وكنت أتسلق الرفوف حىت    الكتب يف خزانة احلائط يف أعلى الرفوف كما ذكرت           

اجلاحظ وكيف مات حتت الكتب وكنت حقيقة أخشى أن           رـالكتب ويف كل مرة أفعل ذلك أتذك      
وما إن بلغت اخلامسة عشرة من عمري حىت حفظت أكثر من            أكون اجلاحظ الثاين ولكن اهللا سلم،       

أربعة آالف حديث، ومخسة آالف بيت من الشعر وعدداً من أجزاء القرآن الكرمي بفضل اهللا تعاىل،                 
 .وكتبت وقتها عشرات املقاالت

حني كنت يف اخلامسة عشرة من عمري كتبت لنفسي ما يسمى بروتوكوالت احلياة، كان                 
 بعنوان رضا اهللا والوالدين، وكان الربوتوكول الثاين بعنوان إسعاد اآلخرين، وحني             الربوتوكول األول 

وصلت إىل آخر املرحلة الثانوية حرت يف أمري أشد حرية ماذا أدرس يف اجلامعة؟ أدرس اآلداب؟                  
واألدب حمبب إىل نفسي وقد ملك علي جوارحي ووجداين أم أدرس العلوم؟ وكان وقتها صعود                  

ومن القمر وعلوم الذرة تشده اآلفاق، أم أدرس الطب؟ وقد هزتين آية يف القرآن الكرمي               اإلنسان إىل   
 فكان حلمي أن أرسم على مريض بائس بسمة أمل بالشفاء، أرى             أَحياها فَكأَنما أَحيا الناس جِميعاً    

ه املشاهد تدفعين إىل أن     املريض يدخل بيته سليماً معاىف بعد أن غادره يف حلظة هلع وخوف، كانت هذ             
فإذا كنتم  ..  أدرس الطب وفيه أحقق الربوتوكول الثاين من بروتوكوالت احلياة وهو إسعاد اآلخرين            

ترونين يا إخواين اليوم جالساً على هذا الكرسي فبفضل من اهللا أوالً وبرضى الوالدين ثانياً وبدعوات                 
عدت بعد ذلك عن اللغة العربية مدة تسعة عشر          املرضى يل ثالثاً، واحلقيقة أنه ولآلسف الشديد ابت        

عاماً، فدراسيت للطب كانت باللغة اإلجنليزية مث دخلت الدراسات العليا وكنت أقضي الساعات                
الطوال أقرأ باللغة اإلجنليزية آالف الصفحات من كتب الطب ومن مث أضاف سفري إىل بريطانيا بعداً                 



ية يف أمراض القلب باللغة اإلجنليزية، ومن مث كان هناك يف            آخر عن اللغة العربية فكانت أحباثي الطب      
 األدب، إىل الكتابة باللغة العربية ولكين كنت        العربية، إىل نفسي حنني دافق للعودة إىل جذور اللغة        

العربية بعد هذا البعد الطويل عنها، فكنت أعطي زوجيت ما أكتب فتصحح              أيب جداً الكتابة باللغة   
بدأت ..   أخرى، وكان هديف دوماً أن تصل املعلومة العلمية إىل القارئ مبسطة واضحة            ارة وتعدل تارة  ت

مجعت فيه آيات وأحاديث    "  غيث الرمحن من فيض السنة والقرآن     "م بكتاب بعنوان    ١٩٨٧الكتابة عام   
خيرج من بطوا   وحكماً وأشعاراً حتت مواضيع حمددة، وكان يف ذلك الكتاب فصل عن آية العسل               

 وهنا كانت الوقفة الثانية فقد زارين صديق كرمي أحترم رأيه            تلف ألوانه فيه شفاء للناس    شراب خم 
وعلمه وسألين عما أكتب فأخربته فقال مل ال تكتب كتاباً علمياً يف املواضيع اليت وردت يف الطب                   

 كانت تلك نقطة حتول يف    ..  النبوي على غرار ما تكتب من أحباث علمية موثقة يف أمراض القلب             
حيايت، فجمعت األحاديث اليت وردت يف الطب النبوي وبدأت يومها بإجراء مسح على احلاسوب                

 وحىت وقتها يف املواضيع اليت وردت ا        ١٩٦٦لكل ما ورد يف االت العلمية اليت صدرت منذ عام           
 م أستعمل فيها العسل يف    ١٩٨٥األحاديث النبوية الصحيحة، استوقفتين آنذاك دراسة نشرت عام          

 طفالً مصاباً بإسهال نتيجة التهاب املعدة واألمعاء، عوجل نصفهم باحملاليل املعتادة وعوجل              ١٦٩عالج  
نصفهم األخر بنفس احمللول مضافاً إليه العسل فشفي الذين عوجلوا بالعسل يف وقت أقصر، فتذكرت                

، اسقه    ، عندما جاءه رجل فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول اهللا            حديث رسول اهللا    
عسالً، فسقاه، مث جاءه فقال إين سقيته عسالً فلم يزده إال استطالقاً، وهكذا حىت جاء يف الرابعة فقال                  

وهذا ما يذكرنا باملضادات احليوية اليت      .  ، صدق اهللا وكذب بطن أخيك، فسقاه فربأ       رسول اهللا   
 ويقول إن التهاب اللوزات مل      تعطى يف الطب احلديث فال ميكن ملريض أن يأخذ حبة من البنسلني مثالً            

يشف عنده، إنه حيتاج إىل جرعات متكررة ويف أوقات حمددة ويف دراسة أخرى نشرت يف الة                   
 مريضاً مصاباً باجلروح أو     ٥٩م أستعمل فيها العسل الطبيعي يف عالج        ١٩٨٨الربيطانية للجراحة عام    

 من هؤالء بعد عالج مكثف       %٨٠عند  القروح وكان العالج املعتاد باملضادات احليوية قد فشل          
ومديد، فأظهرت الدراسة اختفاء اجلراثيم متاماً بعد أسبوع واحد من العالج بالعسل مث شفيت تلك                 

 .اجلروح شفاء تاماً وتوالت الدراسات ونشر عدد منها خالل السنني املاضية

فإنه من شجرة   ، استوقفين كثرياً، حديث كلوا الزيت وادهنوا به         حديث آخر لرسول اهللا     
مباركة، والطريف أن موسوعة مارتن ديل الصيدالنية الشهرية قسمت استعماالت زيت الزيتون إىل              

" كلوا الزيت "قسمني وكأا تتبع ما جاء يف احلديث الشريف، االستعمال الداخلي عن طريق الفم،              
انت كل الكتب   م ك ١٩٨٦فحىت عام   "  وادهنوا به "واالستعمال اخلارجي عن طريق اجللد كالدهون       



الطبية األمريكية واإلنكليزية تذكر أن زيت الزيتون مادة دهنية ينبغي على املصاب بارتفاع كولسترول              
الدم جتنبها واالبتعاد عنها وأن زيت الزيتون يزيد أو على األقل ال ينقص الكولسترول، ولكن يف ذلك                 

سة وكانت تلك هي الدراسة األوىل      العام نشر طبيب شهري من أمريكا يدعى استيف قراندي، نشر درا          
يف تاريخ الطب أثبتت أن زيت الزيتون خيفض كولسترول الدم وال يزيده أبداً وليس هذا فحسب بل                  

كولسترول :  إنه ال خيفض الكولسترول املفيد، وهنا ال بد من إيضاح بسيط فكولسترول الدم نوعان              
 يؤدي إىل الذحبة الصدرية وجلطة القلب،       ضار يترسب على جدران الشرايني فيضيقها ويصلبها مما قد        

ونوع مفيد وهو يكنس الشرايني من الكولسترول املترسب على الشرايني، وكلما ارتفع هذا النوع من               
وقل احتمال حدوث جلطة يف القلب، واحلقيقة أن األمريكيني اآلن يغبطون سكان             ..  الدم كان أفضل  

شمل اخلضروات والفواكه وخاصة استعمال زيت      حوض البحر األبيض املتوسط على غذائهم الذي ي       
سكان حوض البحر   عام، فقد الحظ الباحثون قلة حدوث مرض شرايني القلب عند            طالزيتون يف ال  

الدول السبع تبني أن سكان جزيرة         ويف دراسة تسمى دراسة    وأوروبا،  املتوسط، باملقارنة مع أمريكا   
كان هذه اجلزيرة أقل الناس يف العامل إصابة مبرض         صغرية يف البحر املتوسط تدعى جزيرة كريت كان س        

 من السعرات احلرارية عندهم كانت      %٤٤شرايني القلب، واحلقيقة اليت أذهلت الباحثني آنذاك أن         
 .تأيت من زيت الزيتون

يا علي كل الثوم ولوال     "  حديث آخر استوقفين أيضاً كثرياً، احلديث الذي يقول فيه الرسول           
 وكلنا يعلم أحاديث النهي عن دخول املسجد آلكل الثوم والبصل ولكن هذا             " ألكلته أنين أناجي امللك  

احلديث حديث جليل يف موضوعه، واحلقيقة أن االهتمام قد تركز خالل العقدين املاضيني على الثوم                
وفوائده ونشر أكثر من ألف حبث ومقال باللغة اإلجنليزية عنه خالل عشرين عاماً، وقد تأكد للعلماء                 
أن الثوم خيفض كولسترول الدم ويزيد من سيولة الدم وخيفض من ضغط الدم، وال تنتهي قصة الثوم                  
عند هذا احلد، بل تذهب إىل أبعد من هذا فللثوم أيضاً خواص مضادة للجراثيم والطريف أن يف الثوم                   

ا العلماء بأا مادة    مادة تسمى إاللني، هذه املادة خاملة عاطلة ال عمل هلا وال رائحة وال فائدة ويشبهه              
ميتة ولكن مبجرد أن يسحن الثوم أو يقطع إىل قطع تتحول هذه املادة وخالل ثوان فقط بفضل مخرية                   
تدعى اللينيز إىل مادة فعالة جداً تسمى الليسني، هذه املادة األخرية هي اليت تنقص الكوليسترول                  

خترج احلي من امليت    (يف القرآن الكرمي    وحتارب اجلراثيم وتعطي فوائد الثوم، وهذا ما يذكرين بآية           
 فاملادة اخلاملة واخلمرية موجودتان يف الثوم حيجز بينهما حاجز فال تؤثر اخلمرية             )وخترج امليت من احلي   

.. حديث آخر فإن كان ال بد آكليهما فأميتومها طبخاً          ..  على املادة اخلاملة إال عند سحق الثوم       
املان أحدمها مسلم يدعى سليم أمحد واألخر أمريكي امسه          م اكتشف ع  ١٩٨٤واحلقيقة أنه يف عام     

 ال تتحرر إال أثناء طبخ      هذه املادة   إالجوين يف الثوم  إيريك بلوك، اكتشف هذان العاملان مادة تسمى        



آخر يف صحيح البخاري مل يذكره ابن القيم أو البغدادي أو الذهيب يف               الثوم، فأميتومها طبخاً، حديث   
أول طعام أهل اجلنة زيادة كبد      "وي هذا احلديث يقول فيه عليه الصالة والسالم         كتبهم عن الطب النب   

 أي القطعة الزائدة من كبد احلوت، فماذا يف كبد احلوت؟ حنن نعلم أن كل ما يف صيدليات                   "احلوت
العامل من حبوب وعبوات زيت السمك إمنا تأيت من كبد احلوت ومنذ أوائل اخلمسينات الحظ الدكتور                

 أن أمراض شرايني القلب يندر حدوثها عند سكان اإلسكيمو وغذاؤهم األساسي هو السمك               سنكلري
واحلوت، ومن هنا انطلقت الدراسات لتؤكد الفوائد العديدة لزيت السمك فهو ينقص اللسريدات              
وهي إحدى دهون الدم كما يقلل من جتلط الدم وخيفض الضغط وأذكر أننا حني كنا أطفاالً قبل أكثر                  

بعني سنة كنا نصطف يف طوابري يف املدرسة ونعطي ملعقة من زيت السمك يف كل صباح، كان                  من أر 
 .الذي يقي من الكساح" د"سبب ذلك أن زيت السمك به مادة أو فيتامني 

أما احلديث عن احلبة السوداء فحديث طويل وال أريد أن أخوض فيه فقد أثبتت الدراسات                 
 ...شط جهاز املناعة ويثبط منو اجلراثيم إخلاألولية أن يف احلبة السوداء ما ين

بقي أن أقول كلمة صغرية عن ماء زمزم، أيضاً هذا احلديث استوقفين كثرياً، حديث رسول اهللا                 
   واحلقيقة أن جمموع    "خري املاء على وجه األرض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم             "، يقول 

 ملجم يف اللتر الواحد، يف حني ال تتجاوز كمية          ٢٠٠٠األمالح الذائبة يف ماء زمزم تصل إىل حوايل         
 ملجم يف   ٢٥٠األمالح الذائبة حىت يف مياه مكة املكرمة واليت بالقرب من مياه زمزم ال تتجاوز مقدار                

  أيضاً مياه زمزم مياه عسرة     فتخيلوا كم الفرق بني ماء زمزم واملياه املعدنية األخرى،        اللتر الواحد،   
 إن املياه العسرة أفضل بالنسبة للقلب، وشيء ثالث يف مياه زمزم أا مياه                وهناك أدلة علمية تقول   

لتر من البيكربونات يف حني ال تزيد كمية البيكربونات يف مياه أفيان            /   ملجم ٣٦٣غازية فتحتوي على    
لتر، ال أريد أن أطيل عليكم يف هذه املواضيع ولكن أريد أن أتيح اال               /   ملجم ٣٥٧الشهرية على   

 .ائلني إذا أرادوا أن يتفضلوا باألسئلةللس
مرة أخرى أشكر معايل ومساحة األساتذة الفضالء الذين حتدثوا عين هذه األمسية املباركة وأخص              

 .بالشكر سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة فجزاه اهللا عنا مجيعاً خري جزاء
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))ينية الكريماألسئلة املوجهة لضيف االثن(( 
نرجو من سعادتكم أن تتكرموا     :  السؤال األول من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول         -

بشرح أمهية الفحص الطيب قبل الزواج وإسداء النصح للناس حيث اتضح أن زيادة عدد املعوقني               
 .واملقعدين واملشوهني يف ازدياد بسبب إمهاهلم الفحص الطيب وشكراً



سائل الكرمي واحلقيقة هذا موضوع مهم جداً فهناك اآلن ال شك أمراض وراثية             شكراً يا أيها ال   
تنتقل عن طريق الزواج من األقارب، ليس هذا فحسب حىت من األباعد وال شك أن هناك أمهية كربى                  
إلجراء فحص طيب للزوجني ملعرفة ما إذا كانت هناك بعض األمراض اليت ميكن أن يزداد حدوثها أكثر                 

اوج هذان الشخصان، احلقيقة إن هناك باألصل ميكن احلصول على القصة املرضية ألمراض              إذا ما تز  
عائلية من خالل أسئلة بسيطة يسأهلا الطبيب هلذين الزوجني أو العازمني على الزواج وتستطيع أيضاً                
 بإجراء بعض الفحوص الدموية تبيان ما إذا كانت هناك بعض األمراض اخلفية اليت ميكن أن تظهر،                 
واحلقيقة أن الزواج من األقارب ال شك أنه منتشر يف هذه البقعة من العامل ال يستطيع املرء أن مينع هذه                    
الظاهرة أو حيذر منها لكن ال شك أن هناك ضرورة ماسة للتعرف على ما إذا كانت هناك أمراض                    

أو حصول إصابات   وراثية لدى هذه العائلة أو تلك وميكن خالل ذلك تفادياً حدوث مشاكل فيما بعد               
أو عاهات وأمراض خلقية وراثية حتدث عند هؤالء األبناء الذين ال جناية هلم وال ذنب فالواقع إن                   

 .فحص الزوجني أمر مستحب وضروري جداً ذه األيام
لكم إسهامات يف جمال الطب اإلسالمي واإلعجاز       :  سؤال من األخ أشرف السيد سامل       -

الجتهاد يف هذه القضايا وليد محاس إسالمي وعاطفة دينية أم أن           العلمي يف الكتاب والسنة فهل ا     
هناك منهجاً علمياً موضوعياً يثبت سبق النصوص الشرعية إىل بعض احلقائق العلمية اليت مل                 

 تكتشف إال مؤخراً؟
شكراً يا سيدي الكرمي، احلقيقة ال أريد أن أقول إن هناك محاساً وعاطفة دينية هي اليت تقود إىل                  

ابة أو إىل إقحام تلك األحاديث النبوية أو اآليات القرآنية بالعلم أو الطب، رمبا البعض فعل ذلك،                 الكت
ولكن احلقيقة أن ذلك قد يأيت مبردود سيئ فال نستطيع أن نعرض القرآن الكرمي أو األحاديث النبوية                  

 أقل، الكتب العلمية    الصحيحة إىل معطيات العلم، فالعلم يتغري واألحباث العلمية تتغري كل سنة أو             
الطبية تنشر أو تطبع كل عام ولألسف أننا نرمي بالكتاب الذي يف السنة السابقة جانباً ونأخذ بالكتاب                 
اجلديد وال نستطيع أن نقول إننا نسعى إىل أن نقحم هذه األحاديث النبوية يف الطب احلديث إمنا                    

لنبوية الشريفة اليت وردت يف كتب الطب       الفكرة هي أن يورد اإلنسان أو ينبه إىل تلك األحاديث ا           
العلم من جديد ومبا يف حديث العلم مما يفيد الناس ومما النبوي وهناك الكثري منها ويذكر الناس مبا يف        

لدى عامة الناس، فهناك ما ذكر أخي الكرمي الدكتور حممد علي البار من               يثري املعرفة والثقافة الطبية   
لدون مثالً، وذكره إنه من قبيل طب العجائز وأنه من باب اخلربة             جم على الطب النبوي كابن خ     

هذا يف احلق إجحاف كبري يف حق الطب النبوي وال ينبغي أن يكون ولكن يف احلقيقة                ..  الشخصية إخل 
ال شك أن هناك أحاديث كثرية يف موضوع الطب النبوي وكما ذكرت لكم بعض هذه األحاديث اآلن                

ن ما جاء يف تلك األحاديث النبوية صحيح ومثال ذلك زيت الزيتون              أتى العلم احلديث يثبت أ     



م مل يكن أحد يدري أن زيت الزيتون خيفض الكوليسترول وأنه غذاء             ١٩٧٦وذكرت أنه حىت عام     
مفيد جداً وأن اآلن كما ذكرت لكم مييز يف االت العلمية بأنه غذاء حوض البحر األبيض املتوسط                  

وع أحياناً نرى مقاالً حديثاً يتحدث عن فوائد غذاء حوض البحر األبيض             فكل شهر تقريباً وكل أسب    
املتوسط وأهم ما يف ذلك الغذاء هو أن سكان حوض البحر األبيض املتوسط يعتمد كثري منهم يف تناول                  

 .أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك وشكراً مرة أخرى.. الدهون على استعمال زيت الزيتون

، فقال  سم ذراع الشاه أثر يف قلب سيدنا رسول اهللا          :  حجار يقول األخ عبد الرمحن      -
 هذا أوان انقطاع اري، هل لك أن تشرح لنا ذلك األثر، أثر السم على القلب ولو بعد حني؟

ال شك أن هناك بعض األدوية اليت حتدث تأثريات مسية على القلب، هناك مواد عديدة أبسط                 
س مادة تدعى إالمبترتيلني وهو دواء يعطى مضاداً لالكتئاب هذا الدواء           املواد اليت يعرفها كثري من النا     

وقد رأيت حالة يف اجنلترا     "  جلطة يف القلب  "إذا أخذ بكمية كبرية فإنه يسبب احتشاء يف العضلة القلبية           
 حبة من ذلك الدواء دفعة      ٢٠ سنة فقط حدث لديها جلطة يف القلب بسبب تناول           ٢٢ملريضة عمرها   

  وكانت أول حالة   ١٩٨٨ مدسن عام    بوست قراديويت   جملة تدعى   نشرت هذا يف    واحدة وقد 
تنشر يف األدب الطيب، هناك مواد ميكن إذا أخذت جبرعات كبرية، أن تسبب تأثريات ضارة على                  
القلب مثال آخر مادة الديتكسني وهو الدواء الذي يأخذه املرضى املصابون بضعف عضلة القلب هذا               

ادير تزيد عن اجلرعات احملددة ميكن أن يسبب تسمماً يدعى التسمم بالديتكسني             الدواء إذا أخذ مبق   
وهذا احلقيقة تسمم خطري جداً ومميت فلذلك حنرص كثرياً أن املريض الذي يتناول مثل هذه األدوية                 
ينبغي أن يتابعه الطبيب كل حني وجيري له الفحص الدموي ملعايرة مستوى الديتكسني أو غريه من                  

 فالسموم كثرية واألدوية     األخرى يف الدم فاألمر ليس بسيطاً وهذا يذكرنا حبديث الرسول            األدوية
كثرية وال شك أن يف كثري من األدوية الداء والدواء إذا ما أخذ جبرعات تزيد عن اجلرعات احملددة أو                   

 .اليت حددها الطبيب
 لشرعية يف االستنساخ؟أرجو أن تعطونا رأيكم من الناحية الطبية وا:  أمني صبحي يقول-

احلقيقة االستنساخ موضوع حساس جداً والواقع أن فضيلة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة من              
أكثر الناس دراية به والدكتور حممد علي البار وقد حبث موضوع االستنساخ حبثاً فائضاً يف الندوة                  

واحلقيقة استغرق البحث مدة    م  ١٩٨٧الطبية الفقهية اليت عقدت يف الدار البيضاء يف شهر يونيو عام            
يومني وكان هناك جمموعة من األطباء والفقهاء وخرجت بالنهاية توصيات حمددة لتلك الندوة مث حبث                
املوضوع مرة أخرى يف دورة امع الفقهي العاشرة اليت عقدت أيضاً يف أواخر شهر يونيو على ما                   

مع الفقهي اإلسالمي هذه التوصيات     أذكر يف العام املاضي يف جدة، وخرجت هناك توصيات من ا           



إلنسان يف الوقت احلايل أو فيما      نشرت وباختصار شديد أقول إن استنساخ البشر حمرم وال ميكن            
 احليوان مبا يفيد اإلنسان فهو أمر ال بأس به           أو  يأيت من الزمن أن يقبل به، أما استنساخ النبات         
 .وشكراً.. يه أي اعتداء على حرمة اإلنسانشريطة أن يكون ضمن ضوابط ومعايري حمددة وليس ف

هناك كثري من األطباء ينتمون لعامل األدب هل هناك عالقة          :  الدكتور حممد حمسن يقول     -
 ما بني الطب واألدب؟ وهل هذه العالقة عالقة تآزر أم تضاد؟

ا بصدد كتابة   نعم يا سيدي الكرمي هناك كثري من األدباء األطباء أو من األطباء األدباء والواقع أن              
كتاب بعنوان األطباء األدباء، كتبت أكثر من مئة صفحة منه حىت اآلن، هناك كثري من األدباء مثل                   
الدكتور إبراهيم ناجي والدكتور أمحد زكي أبو شادي وكثريون من األطباء الذين كتبوا يف األدب                 

ك تضاد بني الطب واألدب وقد      وكانوا من الشعراء أو األدباء الذين كتبوا نثراً، يف الواقع ليس هنا            
ذكرت ذلك يف مقدمة كتايب الداء والدواء والواقع أن األديب يرصد مشاعر اإلنسان من خالل منظار                
خاص والطبيب أيضاً يرصد مشاعر اإلنسان وأحاسيسه يف نقطة من نقاط الضعف البشري، يف حلظة                

كانت هناك لدى الطبيب نفس مشرقة      ضعف عندما يأتيه الطبيب فلذلك يلتقي األديب والطبيب طاملا          
وشفافة ونفس إنسانية، قد ال يستطيع أن يعرب عنها بقصيدة أو بقطعة أدبية ولكن ال شك أن كثرياً من                   
األدباء يتحلون بتلك اخلصائص وفيهم تلك اللمسة الروحية أو اللمسة األدبية اليت تستشف من خالهلا               

 .فة، ال أريد أن أطيل كما ذكر مقدم احلفل، وشكراًالكثري من تفسري الظواهر اإلنسانية املختل
  جداً يف جمال الطب؟ متميزاًهل قدم األطباء اليهود عطاًء: حممد منصور الشامي يقول -

عملت يف  ال شك أن اليهود قدموا الكثري جداً، نعم قدموا يف جمال الطب، واحلقيقة أين                  
وأستغرب كيف قبلوين     ى من اليهود،   كان معظم األطباء يف ذلك املستشف       مستشفى مبانشستر 

عندهم، فالواقع أن ثالثة أطباء من أصل أربعة من اللجنة احملكمة اليت كانت ترجي املقابلة الختيار                  
الطبيب يف ذلك املنصب كانوا من اليهود، واحلقيقة ما عرفت ذلك إال مؤخراً لكن شاءت إرادة اهللا أن                  

مدة مخس سنوات، هناك يف الواقع نقطة هامة موضوع          يقبلونا هناك وأن أعمل يف ذلك املستشفى         
امليالتونني يف الواقع قد تستغربون اآلن أن أكثر األحباث اليت جتري اآلن يف العامل وتنشر، تنشر من قبل                  
األطباء اليهود، وذلك عندما اكتشف األطباء أن امليالتونني ميكن أن يزيد أو يطيل من العمر عند                   

 الواقع استقطب اهتمام اليهود وتعلمون أن اليهود حريصون على احلياة             الفئران فذلك البحث يف   
 هناك ال شك بعض األطباء املشهورين من اليهود لكن بالنسبة            "ولتجدم أحرص الناس على حياة    "

جلمعية أمراض القلب السعودية وأنا عضو يف جملس اإلدارة حريصون على أن ال نأيت مبتحدث يهودي                
مراض القلب السعودية، هذا عهد أخذناه على عاتقنا فهناك كثري من األطباء الكرام              إىل مؤمتر مجعية أ   



وهم ليسوا من اليهود وقد يكونوا بال شك أفضل منهم فلذلك استمرينا على هذا العهد ومل خنل به                    
 .أبداً

مالحظيت النشاطات املختلفة اليت قمتم ا باإلضافة إىل         :  الدكتور بسام حممد يقول     -
الطيب الذي يأخذ منكم وقتاً طويالً فكيف استطعتم تنظيم وقتكم حبيث يستوعب كل              عملكم  

 هذه النشاطات؟
كنت أتوقع مثل هذا السؤال، واحلقيقة سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، احلمد هللا رب العاملني،                

شك أن  ذلك فضل من اهللا ال شك، والربكة يف الوقت يف الواقع بركة من اهللا سبحانه وتعاىل، ال                     
اإلنسان عليه أن ينظم وقته، كثريون من الناس يقولون ليس لنا وقت نقرأ وال حىت جريدة أو جملة أو                    

وقته   يستطيع أن جيد يف     إذا استطاع أن يستغل ولو عشر دقائق       الواقع أن اإلنسان     ...كتاب إخل 
، فأتاحت يل    علي أكرمين اهللا سبحانه وتعاىل بزوجة صاحلة، كان هلا فضل كبري            الكثري، يف الواقع  

فرصة كبرية بأن أعطتين الوقت الكثري لكي أتفرغ للقراءة والكتابة، والنقطة األخرى اليت من اهللا ا                 
علي وأعتربها نعمة كربى أنين أستطيع الكتابة والقراءة والتلفاز أو املذياع يف أعلى صوت فال يهمين                 

جيري حويل، فهذه نعمة كبرية، فأنا يف وسط عائليت         ولكين مىت استغرقت بالقراءة والكتابة فال أدري ما         
مع زوجيت وأوالدي وأنا أكتب وقد تعجبون ليس لدي طاولة يف البيت، وليس لدي مكتب أكتب                  

وأنا وسط  ...  عليه، وليست لدي غرفة خاصة أكتب فيها إمنا أكتب كل هذه الكتب واملقاالت إخل              
 .لى كل حالاملعمعة كما يقولون فاحلمد هللا رب العاملني ع

األستاذ املريب مصطفى عطار احلقيقة سؤاله مشابه لسؤال سابق ولكن رمبا يكون                 -
كيف استطعتم أن تصلوا إىل هذا التمازج اللصيق بني الطب واألدب            :  لسعادتكم إضافة يقول  

 رغم ما عرف عن دراسات الطب وخاصة يف الدراسات التخصصية العليا يف اجلامعات األجنبية؟
 ).قال تعلي(

لدينا يف السعودية أطباء حصلوا على شهادات عليا        :  األستاذ املريب عثمان مليباري يقول      -
يف خمتلف التخصصات وأنتم عشتم مع هؤالء األطباء فترة من الزمن كزميل ورئيس هلم لذلك                
نود منكم احلديث عن األطباء السعوديني املبدعني يف إجراء العمليات اجلراحية وتشخيص               

 األمراض؟
شكراً سيدي الكرمي، يف الواقع هناك من األطباء السعوديني أناس بال شك وصلوا مرحلة                 
اإلبداع، أذكر مثال بسيط يف جراحة القلب يف الواقع اآلن أطباء سعوديون من أشهر األطباء يف بالد                  

يف  و يف البحث العلمي،    كثري منهم من الذين يتفانون    حوض البحر األبيض املتوسط بال شك، وهناك        



علمية على مستوى عاملي بال شك، وتلك احلقيقة، واضحة يف              العمل املهين، وينتجون إنتاجات   
 .املؤمترات الطبية املختلفة اليت تعقد يف هذا البلد الطيب، ال أريد أن أطيل مرة أخرى، وشكراً

 :الدكتور عبد اهللا أبو الفضل احلسيين يقول -
خربنا عن القلب الذي أضناه حبه

. 

يا طـبيب الـقلب يـا حسان       
. 

إذا مــا أعــوج دربــه      
. 

وعـن القلب الذي يشغله الران       
. 

إن أصـــفـاه ربــــه
. 

وعـن اململوء باإلميان واألنوار       
. 

فــي األمــر غــيب    أم   
. 

أهــو املــخبوء بالـتامور      
. 

كر يف القرآن   هذا سؤال صعب بال شك، يا سيدي الكرمي ال أحد يعلم أين هو القلب الذي ذُ                
بالضبط، اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف القرآن الكرمي القلوب اليت يف الصدور، ولكن يف نفس الوقت كان                 

فالواقع ال شك أن القلب هو خمزن أسرار كثرية         ..  ب وكأنه العقل، لقوم يعقلون اخل     يتحدث عن القل  
وهو ترمجان ملا جيري يف العقل وترمجان لكل األحاسيس واالنفعاالت، اإلنسان قد يرى شخصاً حيبه                 
 فيهفو قلبه ويشتد به اخلفقان وهذا أيضاً عبارة عن ترمجان ملا جيري يف النفس من مشاعر، واحلقيقة                  
موضوع النفس والعقل والقلب موضوع صعب جداً جداً وال يستطيع اإلنسان يف تلك العجالة أن                 
يبحث فيه ولكين خصصت له حبثاً يف كتاب قادم بعنوان القلب وأمراض القلب بني الصحة واملرض                 

 .فخصصت فصالً طويالً أحتدث فيه عن القلب والعقل والنفس فال أريد أن أطيل مرة أخرى
 للتخلص من الوزن الزائد هل املشي أفضل أم الركض؟: ربي حممد البشري يقولاألخ ص -

فقط املصابني     تنصح كل الناس وليس    ال شك اآلن أن التوصيات الطبية احلديثة      ..  هذا مجيل 
 من الرياضة، الرياضة البدنية بال شك مفيدة         يءمبرض يف القلب أو غريه تنصح كل الناس بعمل ش          

الوزن وتنقص من الكوليسترول وختفض ضغط الدم وحتسن وظيفة اجلسم           لإلنسان فهي ختفف من     
وال يشترط أن تكون تلك الرياضة شديدة أو عنيفة كاجلري العنيف، ال، بل على العكس من                 ...  اخل

ذلك، فاملشي السريع يكفي متاماً، واآلن التوصيات العلمية تقول للناس العاديني بأن ميشوا ثالث إىل                
واحلقيقة نتذكر يف ذلك    سبوع مدة عشرين إىل ثالثني دقيقة فقط وهذا يكفي للقلب،           أربع مرات يف األ   

، ميشي وكأنه ينحط من صبب، فكانت        يف كتابه زاد املعاد كان رسول اهللا         قول ابن القيم اجلوزي   
مشية سريعة، فيها اجلالل والوقار، ولكن ليس فيها التكاسل والتراخي الذي              مشية رسول اهللا    

ا كثري من مشياتنا لألسف يف هذا العصر وال شك أن املشي السريع أو على األقل املشي املتزن                  تتميز  
الرياضات العنيفة قد ال ينصح ا كلعبة إالسكواش خاصة مل يلعب تلك            ..  واحلازم مفيد جداً لإلنسان   

..  إىل مشاكل  اللعبة من قبل ألن اإلنسان قد ينسى نفسه أثناء اللعب أو املباريات وقد يؤدي ذلك                



واحلقيقة هناك يف األدب الطيب حاالت حدث فيها وفاة أثناء لعبة إالسكواش عند طبيب جراح أمريكي                
 سنة فقط، ال شك إذا كان اإلنسان معتاداً على ذلك فال بأس أما إذا مل يكن معتاداً عليها                    ٣٥عمره  

نصح مرضاي عندما يصابوا جبلطة يف      ينبغي دوماً التدرج يف كل أمر، التدرج يف الرياضة وأنا دائماً أ            
 كلم  ٢القلب أو أي مريض آخر أن يتدرج يف الرياضة فال يسري يف اليوم األول بعد خروجه إىل البيت                   

 متر، مث يزيد ذلك يومياً بالتدريج إىل أن يصل إىل ما ميشي به اإلنسان يف                ٢٠٠ متر أو    ١٠٠مثالً، ال،   
 . الرحالتاأليام العادية وكأنه يترته يف رحلة من

ال خيفى ما لعادة التدخني من أضرار وتأثري كبري على          :  األستاذ عبد ايد الزهراء يقول      -
وال يعانون حسب     القلب والشرايني ما هو تفسري الطب ألناس يدخنون بشراهة ولزمن طويل           

 الظاهر على األقل من أمراض أو أعراض بل جند رمبا الكثري من هؤالء قد عاشوا زمناً طويالً                  
 وعمراً مديداً؟

نعم يا سيدي الكرمي، الواقع أن التدخني بال شك ضار لإلنسان، وما نراه من حاالت شاذة أو                  
قليلة أو فردية ال يؤخذ به وال يعتد به، فأضرار التدخني ال تشمل أو ال تؤثر على القلب فحسب بل                     

فإذا رأينا أناساً يدخنون    ..  عدة إخل متتد إىل الرئتني وتسبب التهاب القصبات وسرطان اجللد واملريء وامل         
وال يصابون بأي من هذه األمراض أو مرض القلب على األقل فليس معىن هذا أن نشجع اآلخرين                   

الدكتور حممد علي البار له باع طويل يف موضوع التدخني وكتب العديد من الكتب               ..  على التدخني 
، واحلقيقة أننا يومياً نرى أناساً يدخلون قسم        حول املوضوع، احلقيقة قصة التدخني قصة مؤملة جداً جداً        

العناية القلبية وهم يف الثالثينات أو األربعينات من العمر وليس هلم ذنب سوى أم كانوا من املدخنني،                 
بقية العوامل املهيأة ملرض شرايني القلب كانت شبه خمتفية عندهم سوى أم كانوا مدخنني، فالعربة يف                

 .احلاالت الفردية إمنا تؤخذ بالعموم، ويف ذلك كفاية، وشكراًحكام ال تؤخذ باأل
ما هي أسباب الصفراء الفسيولوجية اليت يولد ا املولود         :  األخ أمحد عبد الرازق يقول      -

 وما هي النسبة املطمئنة واملسموح ا؟
ي هناك ال شك يرقان وليدي فزيولوجي حيدث عند كثري من الوليد دون أن يكون ذا سبب مرض                

ولكن هناك بعض األعراض اليت تتظاهر بالريقان عند الوليدين فهذه احلالة ينبغي أن تعرض فوراً على                 
... طبيب األطفال فهو الذي يستطيع أن مييز فيما إذا كانت هناك أسباب خلقية وراثية أو تشوهات إخل                

 معينة، وليس هناك    ميكن تالفيها وميكن عالجها وبعض هذه احلاالت تعاجل جبرعات صغرية من أدوية            
  الفحوص الطبية على   جراء تلك إفيما إذا كان ذلك الريقان طبيعياً أو فزيولوجياً إال ب         طريقة للتعرف   



الطفل وإجراء بعض املعايرات املخربية ويف ذلك بال شك فرصة كبرية للتخلص من ذلك املرض إذا                 
 .كان هناك مرض خلف تلك الظاهرة، ظاهرة الريقان

كيف ترون أطباء يف عامل اليوم حولوا أمانة        :  تور حممود حسن زيين يقول    األستاذ الدك   -
الطب إىل جتارة بالقلوب واألرواح سيطرت عليهم شركات الدواء ووصفوا أدوية ألطفال أبرياء             
أثرت يف قلوم مبا تركت فيها من مسوم وهي أدوية كثرية نذكر منها بولرمني وغريه أرجو توجيه                 

  األطباء والشركات الدوائية؟نصيحة ألمثال أولئك
شكراً يا سيدي الكرمي، احلقيقة النقطة اليت ملستها نقطة مؤملة جداً وموجعة وهذه النقطة يف                 
الواقع ال تقتصر على هذا البلد أو ذاك البلد فهي نقطة تنتشر يف العامل أمجع، ال أقول أا واسعة                      

.. ، سواء كان يف أمريكا أو أوروبا أو أي بلد آخر          االنتشار ولكن هناك حاالت من أطباء ال خيافون اهللا        
ال يكون  أفاحلقيقة الطب مسؤولية كبرية وإذا مل يستطع اإلنسان أن يدرك تلك املسؤولية فمن األوىل به                

طبيباً، وأؤكد على نقطة يف اجنلترا يف الواقع عندما خيتارون األطباء أو الطالب الذين ينجحون يف                  
لون أتوماتيكياً يف كلية الطب، جتري لكل طالب ينوي دراسة الطب مقابلة قد              الثانوية العامة ال يدخ   

تستمر ساعة أو ساعتني، األطباء الذين جيرون تلك املقابلة يستعرضون مع هذا الطالب ليس األمور                 
العلمية فال يتوقعون من الطالب أن يعرف الطب وهو مل يدخل كلية الطب ولكنهم يريدون أن يعلموا                  

 كان هذا اإلنسان سيكون طبيباً ذا خلق وعلم أم أنه فقط إنسان يتعلم الطب للناحية املادية                  فيما إذا 
 سؤال يسأل كثري من هذه األسئلة ذلك الطالب الذي           ٢٠٠وغري ذلك، لدي كتاب فيه أكثر من         

ينوي أن  ينوي دخول كلية الطب، وتستشف من خالل إجابة الطالب فيما إذا كان حقاً هذا اإلنسان                 
 .رس الطب ليتفاىن يف عمله، ليكون طبيباً خملصاً أم أنه يأخذها كمهنة من املهنيد

ال شك أن نصيحيت هلؤالء األطباء الذين ال خيافون اهللا وهم أرجو من اهللا أن يكونوا نادرين                   
ف أمام  جداً، نصيحيت هلم بأن يتقوا اهللا فاملسؤولية كبرية واهللا، واهللا إين ألتصبب عرقاً أحياناً حينما أق                

مريض وال أعرف ماذا سيصيب ذلك املريض من مرض أو حينما أكتب دواء أو أشعر بأين قد أخطئ                   
بشيء ولو واحد باملليون ميكن أن يتضرر منه ذلك املريض ويف كثري من احلاالت اتصلت باملرضى                  

ن أترك هذا   ألعيدهم إىل العيادة لكي أنبههم إىل أشياء معينة، أجري هلم فحصاً دموياً وال أريد أ                 
الفحص ملدة ثالثة أشهر حىت يأيت املريض للعيادة فإن ضمريي يؤنبين وال يقبل ذلك ولكين أرى نتيجة                  
فحص الدم يف نفس اليوم أو يف اليوم التايل وإذا كانت هناك تلك النتيجة غري طبيعية أمسك اهلاتف                   

ملرات وهذا من فضل اهللا سبحانه      وأتصل بذلك املريض، واحلمد هللا رب العاملني أنين فعلت ذلك مئات ا           
وتعاىل، فالواقع أرجو من األطباء مجيعاً وكثري منهم يف هذه الساحة املباركة وأنا أعلم أم من خرية                   



األطباء والوجوه املشرقة تبدو على حمياهم بال شك ولكن حديثي لألطباء اآلخرين، لبعض األطباء كما               
م ال يتقون اهللا متاماً يف عالجهم هلؤالء املرضى، وشكراًذكرت، الذين ميكن أن يؤدي عالجهم أو أ. 

بالنسبة لدواء بولرمني الدواء الذي للسعال ومضاد اهلستامني إذا كان هذا هو الدواء مضادات              
اهلستامني عادة أدوية سليمة يف املعتاد ال تسبب تشوهات طاملا أعطيت جبرعات حمددة فاحلقيقة هناك                

منها تناول الطفل ما دون سن معينة، أضرب مثالً على ذلك دواء لإلسهال ال              بعض األدوية اليت حيذر     
يعطى لألطفال دون سن الرابعة مثالً، فدواء البولرمني عادة ليس معروفاً عنه أنه يسبب تشوهات                 
خلقية لكن إذا كنا ننظر إذا كان الدواء رمبا أعطي للحامل فهناك بعض األدوية اليت تسبب تشوهات                  

كتاب دستور األدوية     Rich National Formulary:   ما أعطيت للحامل، يف كتاب      خلقية إذا 
فصل كامل وطويل عن تأثري كل دواء         الربيطاين الشهري الذي يتخذه كل طبيب منا دستوراً له هناك         

على احلمل وعما إذا كان هذا الدواء يعطى يف األسابيع الستة األوىل من احلمل واليت تشتد فيها أو                    
يها حدوث التشوهات اخللقية أم ال ويف بقية احلمل أيضاً، وهناك أدوية حمددة بال شك ينبغي                 يكثر ف 

جتنبها متاماً وأبسط هذه األدوية وإمنا أقول األدواء هو التدخني، التدخني بالنسبة للحامل يؤدي يف كثري                
ت، الكحول، اخلمر   من احلاالت إيل تشوهات يف اجلنني ويؤدي إىل والدة أجنة صغار أو بعض التشوها             

أيضاً مشوه للجنني سواء أعطي يف األسابيع األوىل أم فيما بعد، فهناك كما ذكرت عدد من األدوية                  
 .اليت ميكن أن تسبب تلك التشوهات عند اجلنني

ما رأيك يف املعاجلة عن طريق الليزر لطب القلب          :  املهندس عماد أمحد مرزوق يقول      -
 لبية بدالً من العملية اجلراحية، وهل هذه العمليات ناجحة؟وانسداد األوردة والشرايني الق

شكراً يا سيدي الكرمي، الليزر الواقع يف أمراض القلب قسمان، هناك الليزر يستخدم لفتح                
شريان مسدود من شرايني القلب، إذا سد الشريان جبلطة يف القلب أو سد خبثرة فيمكن استعمال أشعة                 

الشريان املسدود ومن مث توسيع ذلك الشريان بالبالون، هذا استعمال          الليزر يف إحداث فتحة يف ذلك       
حمدد، وهناك استعمال آخر لليزر، يطبق الليزر على عضلة القلب نفسها وحتدث فوهات داخل عضلة               
القلب، فوهات صغرية جداً، وبالتايل يهييء ذلك إىل حدوث وصالت بني الشرايني الصغرية داخل                

 .ليف عضلة القلبعضلة القلب لتزيد من تو
بقي أن أقول ما هي فوائد كل من تلك الوسيلتني، الوسيلة األوىل التوسيع بالليزر للشريان                 

مسدوداً متاماً، إلحداث فوهة يف     يستعمل كما ذكرت يف حاالت حمددة جداً وفيها يكون الشريان            
ون بعد أشعة الليزر مل     ولكن نتائج التوسيع بالبال     نفق ومن مث يدخل القسطار لعمل توسيع بالبالون،       

يكن مرضياً جداً فقد عادت نسبة حدوث تضيق الشريان عما عليه يف التوسيع بالبالون العادي، إمنا                 
ذكرت أن هناك بعض احلاالت اليت ما زالت جتري ا تلك الوسيلة، املوضوع اآلخر موضوع الليزر                 



 جتري يف الواليات املتحدة األمريكية      زال يف طور البحث وهناك أحباث        يف الواقع ما   العضلة القلب هذ  
احلاالت اليت ينصح ا يف ذلك العالج هي احلاالت اليت ال تتحسن أو ليس هلا طريقة                  ..  عليه حالياً 

لتوصل شرايني القلب، ما زالت عملية وصل شرايني القلب هي العملية املثلى هلؤالء املرضى الذين                 
ا تلك العملية فما زالت حمصورة عند أولئك الناس الذين          يصابون بعدة تضييقات يف شرايني القلب، أم      

ال ميكن إجراء عملية وصل شرايني القلب عندهم وقد يكون ذلك مالذاً هلم ولكن نتائج تلك العملية                  
ما زالت حماطة بشيء من الشكوك وبالتايل حتتاج إىل دراسات كبرية حىت يستطيع األطباء تقرير ما إذ                  

 . أم الكانت هذه العملية فعالة
هل يؤثر تناول زيت    :  سؤال من األخ فيصل بن بازل الوجيه وهو السؤال األخري يقول            -

 الزيتون وزيت كبد احلوت على مريض السكر؟
زيت الزيتون، يف الواقع التوصيات األخرية للجمعية األمريكية ألطباء السكر توصي بأن يكون              

قع أن زيت الزيتون ال يرفع سكر الدم أبداً إمنا زيت           زيت الزيتون هو أكثر الزيوت اعتماداً عليه، والوا       
الزيتون هناك بعض األحباث اليت تذكر أنه من الزيوت املفيدة جداً هلؤالء املرضى وخاصة أن كثرياً من                 
مرضى السكر مصابني بارتفاع دهون الدم وزيت الزيتون كما ذكرت خيفض كوليسترول الدم وليس              

   ار وبالتايل يزيد عن وزنه ويفاقم من             كثر اإلنسان من  معىن هذا أن ي مرض  زيت الزيتون ويأخذه ليل
جيدة بأنه خيفض      لزيت السمك أيضاً له تأثريات      بالطبع، بالنسبة   غري مستحب   السكر، هذا أمر  

الدهون الثالثية واليت يصاب ا كثري من مرضى السكر، فإذن زيت الزيتون وزيت السمك كالمها                 
 ملرضى السكر طاملا أما أخذا مبقادير حمددة وأن زيت الزيتون أخذ بدالً من                زيتان نافعان بإذن اهللا   

 .أو الدهون األخرى كاملارجرين وغريه.. الدهون احليوانية األخرى كالسمن البلدي إخل
 

  ))ختام احلفل(( 
 انتهت ذا األسئلة اليت وردت لضيفنا وإن كانت هناك أسئلة مكررة وحىت خنتصر الوقت                -

وردت ملنصة االثنينية قصيدة مدح لسعادة ضيفنا ولكن حنن سنسلمها لسعادة            ..  ينا بواحد منها  اكتف
 .الضيف يداً بيد ونعتذر عن قراءا

وإذا كانت هناك قصيدة نتمىن أن تأتينا مبكراً حىت نستطيع قراءا ومراجعتها كذلك، نود أن                
و الصحفي واألديب والشاعر املعروف الدكتور      نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا ه        

 .حمي الدين الالذقاين
لنا رجاء أيضاً وهو احلضور مبكراً لإلثنينية ومبشيئة اهللا اعتباراً من االثنينية القادمة سنحاول أن                
نبدأ مبكراً وهو الساعة الثامنة والنصف حىت ال نضيق على ضيفنا ونقول له نرجوك ال تطيل ويف نفس                  



ناك بعض اإلخوة الذين يسكنون يف مكة املكرمة وبعضهم يسكنون يف أماكن بعيدة وحيتاجون              الوقت ه 
 .إىل وقت للرجوع مرة أخرى حملل إقامام

ال نستطيع يف اية هذه االثنينية الشيقة ذه الوجوه الطيبة إال أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة                
ا ونتمىن له إن شاء اهللا مزيداً من التوفيق والنجاح          ضيفنا سعادة الدكتور حسان بن مشسي وصفي باش       

 .ومديداً من العمر إن شاء اهللا
اآلن يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية بإهداء ضيفه الكرمي لوحة االثنينية              

 .هدية تذكارية
.. اكما يهدي سعادته لوحة من الفنان خالد خضر لسعادة ضيفنا الدكتور حسان مشسي باش               

شكراً لإلخوة احلضور، شكراً هلذا اجلمع املبارك وإىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة                    
 .نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته







 احملتوى
- ١ .كلمة صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كلمة لسعادة األستاذ الطبيب عصام خوقري
- ٤ .قصيدة شعرية للشاعر ضياء الدين الصابوين

- ٥ .كلمة احملتفى به سعادة الضيف الكرمي
- ٦ .ةاألسئلة املوجهة لضيف االثنيني
- ٧ .قصائد شعرية من احملتفى به

- ٨ .تعقيب لألستاذ الشيخ عبد املقصود خوجة
- ٩ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :الكلمة اليت افتتح ا سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل
 .خلقك اهلادي األمنيأمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وأصلي على خري 

 األساتذة األكارم
 :السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

يطيب يل أن أرحب بامسكم مجيعاً بسعادة األخ الدكتور حمي الدين الالذقاين الكاتب والشاعر               
وليمنحنا فرصة هذا     املعروف لدى اجلميع الذي تفضل مشكوراً بتكرمينا باالستجابة لدعوة االثنينية          

 .اء الذي تطلعنا إليه بشوق كبرياللق
ضيفنا أيها األحبة شاعر وكاتب وقبل ذلك مثقف نعتز مبشاركته وتفاعله مع مهوم أمته عرب                 

يف "  طواحني الكالم "ولعلَّ أهم النوافذ اليت يطل ا علينا زاويته         ..  مؤلفاته الشعرية وكتاباته الصحفية   
لعمود اليومي، فهو خماض وأي خماض ال يعرفه إال          جريدة الشرق األوسط يومياً، وما أدراك ما هو ا         

ذوي العلم، إن خيمة الوطن اليت يستظل ضيفنا يف حله وترحاله جعلت قلمه يرتبط ارتباطاً وثيقاً                   
هذه األمة، وبالرغم من تواصل إقامته يف لندن لسنوات طوال إال أنه بقي على                 بتراث وآمال وآالم  

ليخرج    الواسعة أبواا على مصارعها    فتحت ثقافته   عريب الكبري، ممتزجاً بتراب ومهوم وطنه ال    العهد  
منها حنو العامل الفسيح ال جير أثقاالً وال أوتاداً، كما حرضته على الكتابة يف كل موضوع تطرق إليه                    
بسالسة فائقة فلم يقف قلمه على ختصص تضيق به نفسه اليت ال تطيق األغالل، أو كتابات مستهلكة                  

 .ا كل من ليس له مهة تؤهله الرتياد آفاق اجلديد املثرييقبع حتت مظلته
إن العامل يعج بآالف الصور واملشاكل واألفكار واخلواطر اليت تستدعي الكتابة حوهلا وخماطبة              
عقل املتلقي واملسامهة يف معاجلة كثري من املنغصات بإدراك منفتح وروح مرحة، جترح وال تدمي، تشري                

ء، تتوخى النقد البناء وتعف عن اهلدم واملهاترات، إن معرفيت بضيفنا             بطرف خفي وال ختدش احليا    
الكرمي رمبا مثل كثري من األساتذة احلضور جاءت من خالل كتاباته الناضجة يف جريدة الشرق األوسط                

  السياسية والرياضية اليت قتلها    الواسعة واملتنوعة وعدم حرصه على الكتابة يف الشؤون        وشدين إليه بثقافته    



من كل حبر    يتناول   فما كان منه إال أن أحبر حبرية تامة بني مئات املواضيع الثقافية           ..  حبثاً وتغطية ونقداً  ريه  غ
 .قطرة، ومن كل بستان زهرة، فيتحف قراءه، مبا يعود عليهم باملتعة والفائدة

رمه وهو  ضيفنا أيها األحبة من الذين قد نتفق معهم أو خنتلف، ولكنك ال متلك إال أن حتبه وحتت                 
يتعمد أن يعطي القارئ مساحة واسعة لالتفاق أو االختالف، فال يثقل كاهله باملواعظ وال يكبله مبا                  
جيب وما ال جيب، وما جيوز وما ال جيوز، وغريها من العبارات اليت تؤطر بعض الكتابات، فيجد املتلقي                  

حلديدية فيكون املسكني أمام أمرين     نفسه رهينة كاتب ال يترك له جماالً للتفكري أو اهلروب من قبضته ا             
أحالمها مر إما أن يرضخ لتلك األفكار ويبتلعها مرغماً، أو يطوي الصحيفة دوء وخيتلف مع الكاتب                

دام متسك الكاتب بآرائه قطع أواصر الود ونقاط التالقي بني الطرفني، ويا هلا            سراً أو جهراً، ال يهم، ما     
 .من معادلة صعبة

 ضيفنا يدرك أا ليست جادة متاماً كلها، وبعضها قد ال يعنيه كثرياً ولكن                 واملتتبع ملقاالت 
شطرها األكرب يلمس أوتاراً مرهفة يف جسد األمة العربية واإلسالمية ومن أمهها موضوع املرأة ونظرة                

ت  غري ذا  وهي ال تفهم    يعرف غري لغة املتعة   العامل الغريب هلا كجارية يف بالط الرجل الشرقي الذي ال           
واملغلوطة واملخالفة لكل الوقائع املعاصرة ما زالت تعيش يف            اللغة، بكل أسف هذه الصورة الباهتة     

أذهان بعض النساء والرجال يف العامل اإلسالمي فضالً عن العامل الغريب الذي يكرسها وحيافظ عليها،                
 متخصصة وميزانيات   واخلروج من هذا املأزق يتطلب بالتأكيد جهوداً حثيثة مدعومة مبراكز ثقافية            

سخية لضخ مزيد من املطبوعات والنشرات واألفالم ووسائل اإلعالم التربوي واجلماهريي لتخطي              
هذه العتبة اليت جتاوزها الزمن فعالً، ولكن البعض ما زال يستمرئ ظالهلا القامتة وحياول أن يعيد                   

اإلسالمية يف معاجلة هذه املشكلة ذات      التاريخ إىل الوراء وال شك أن هناك تفاوتاً بني الدول العربية و           
األمهية البالغة ألا متس نصف اتمع ورمبا أكثر ألن املرأة غالباً ما تكون صاحبة القرار الفعلي يف                   
معظم األحيان وترك الرجل يثرثر حول مشكلة الشرق األوسط وسبل إحالل السالم يف نيكاراغوا                

 .ل ممازحاًوجزر الفلبني كما حيلو للبعض منا أن يقو
ويف تصوري أن ضيفنا الكبري له ما يقوله اليوم جتاه كثري من القضايا االجتماعية والثقافية وله                  
رؤيته الثاقبة وروحه املرحة اليت تؤهله لالستحواذ على أفكار وانتباه حمبيه، ومن ناحية أخرى فإنين                 

ضيفنا وقد يكون التقصري مين أو      أعترف بأن مكتبيت قبل دقائق كانت ال تضم عمالً واحداً من أعمال             
من القنوات املسؤولة عن توزيع الكتاب يف الوطن العريب وما أكثرها، وهذه واحدة من القضايا امللحة                

قلت قبل دقائق أن مكتبيت ال تضم أي كتاب من مكتبة           ...  واليت حتتاج إىل وقفة جادة لوجود منفذ هلا       
لفاته فكأن له الفضل ويل الشرف بأن تضم مكتبيت          األستاذ ألنه تفضل مشكوراً ومحل إيل بعض مؤ        

 .كتب ضيفنا الكرمي هذه األمسية



ضيفنا من الكرم ألنين متأكد سيتحفنا هذه الليلة بنماذج مما يف جعبته شعراً ونثراً ويفتح لنا كوة                 
 .نطل من خالهلا على عامله السحري اجلميل

شعر األدب والنقد متطلعاً إىل لقاء يتجدد       أطيب أمنيايت لكم بأمسية ماتعة يف رحاب الثقافة وال        
 وسهالً ومرحباً   إن شاء اهللا األسبوع القادم مع األستاذ الشاعر اإلسالمي الكبري مصطفى عكرمة، فأهالً            

 .بكم لالحتفاء به وبصحبه الكرام، وطابت أمسيتكم
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الكريم السرية الذاتية لضيف االثنينية(( 
 .م١١/٤/١٩٥١ - سوريا -مواليد قرية سرمدا  -
 .شاعر وناقد وكاتب مسرحي -
 .دكتوراه يف اآلداب -
 .يعمل كاتباً متفرغاً يف الصحافة، وأستاذاً زائراً يف بعض اجلامعات العربية والعاملية أحياناً -
ة يف بلدان خمتلفة،    عمل حمرراً ومديراً للتحرير وكاتب زاوية ثقافية يف عدة صحف وجمالت عربي              -

 .١٩٨١واستقر يف لندن منذ عام 
 .قام بتأسيس املركز الدويل للمخطوطات العربية يف العاصمة الربيطانية -
) طواحني الكالم (يرأس حالياً القسم الثقايف يف جريدة الشرق األوسط الدولية، ويكتب فيها زاويته               -

 .اليت تنقلت بني عدة صحف يف الوطن العريب واملهجر
 .شارك يف عشرات املؤمترات اإلعالمية والثقافية يف خمتلف دول العامل -
 .م١٩٩٥م ومبيدالية األليكسمو الذهبية للشعر عام ١٩٩٤فاز جبائزة أفضل كاتب مقال عام  -
 .ترمجت بعض أعماله إىل اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية، واإليطالية -
 

 :األعمال الشعرية واملسرحية
 .أيوبانتحار  -
 .أغنية خارج السرب -
 .من كان حزيناً فليتبعين -
 ).مسرحية. (احلمام ال حيب الفودكا -

 

 :الدراسات النقدية واإلعالمية
 .دراسة يف أدب القرامطة/ ثالثية احللم القرمطي -



 .مشاغبات ثقافية معاصرة/ عكس التيار -
 .الصورة واخليال يف الشعر العريب احلديث -
 .بوياإلعالم التر -
 ".اجلاحظ واحلالج والتوحيدي" :مدخل إىل عوامل/ آباء احلداثة العربية -

 

 :حتت الطبع
 .الشعر وروح املكان -
 ".النظام الثقايف العريب " -
 ). خمتارات شعرية باللغة اإلجنليزية(ومضة فرح  -

 

  ))كلمة لسعادة األديب والطبيب الدكتور عصام خوقري(( 
يف احلقيقة ما عندي ليس     ..  ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته مجيعاً       بسم اهللا الرمحن الرحيم   

كلمة مبعناها ومبا هو متعارف عليه يف هذه املواقف، أخشى أن تكون مقولة كلمة ال تفي مبا عندي إذ مل                    
أكن قد هيأت لذلك شيئاً ولكن حينما عرفت أن ضيفنا هو سيادة الدكتور وجدت نفسي ال إرادياً                   

 من عنه تلقيت كثرياً من املعرفة، هذه ليست مداهنة له ولكن أعتقد أنه تشريف يل أن                   أسعى ألرى 
..  نبع صايف  كانت هذه من    أي مصدر من مصادر العلم واملعرفة خاصة إذا       أتزود معرفة وعلم من     

أال    إن احلب ال يأيت انتقائياً، وال ينبع من فراغ ورمبا كان تقصريي             -كما يقولون -أقول    أردت أن 
فعلته عن أمري،     االعتذار بأين ما    ولكن أقدم   عن عمد مين     وما كان ذلك   يف نتاجه   ابع الضيف أت

غري أن متابعيت ملا جاء يف طواحني الكالم أمسكين أن أضل إىل الطاحونة احلمراء، ففتحت يل طواحني                  
اداً من ثقافات   الكالم نوافذ وأبواباً، ألتلقى منها ثقافات ومعلومات وال أظن أنه يعيبين أن أتلقى ز               

 وحني تأيت هذه الزيادة من ريادة        ،رب ِزدِني ِعلْماً  ومعلومات وإمنا ذلك تطبيق لإلرشاد الكرمي        
كريادة ضيفنا الكرمي فهي مناء للعقل وللمشاعر، ال أملك إال أن أطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف                   

 .ومعذرة إن مل أطل أو إن أطلت..  وضيفنا الكبريالعمر للجميع لرتداد من العلم واملعرفة من رائدنا
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة لسعادة اإلعالمي املعروف الدكتور حممد أمحد صبيحي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدي وحبييب حممد                 

رمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، الواقع قد          اهلادي األمني، أيها األخوة السالم عليكم و      



تكون شهاديت جمروحة حينما أحتدث عن أستاذي وزميلي يف لندن ملدة عشر سنوات الدكتور حممى                 
الدين الالذقاين، حرصنا دائماً أن نستضيفه عندنا يف أمسياتنا يف لندن وكما أمسيتها حينما وصلت إىل                 

ب العثور عليه نظراً لكثرة حمبيه والداعني له، فحينما نتصل به يف يوم من               فيصع"  عكاظ لندن "لندن  
األيام، نستقر على أن نقدم أمسية ثقافية ونتمىن أن يكون هو واحداً من فرساا جنده قد خطبه الكثري                   
وخطفوه منا ولذلك كنا جند صعوبة يف أن حنظى بأستاذنا حىت متكنا يف يوم وبعد ألي أن نستضيفه يف                    

وكانت ..  أمسية من أمسياتنا اليت يرعاها الشاعر واألديب معايل الدكتور غازي عبد الرمحن القصييب             
" بلند احليدري " الشاعر الراحل    يف لندن كانت عن   آخر أمسية قدمها مع عدد من زمالئه وإخوانه،          

نا وذكرنا مبا قدمه    هذا العلم، يف الثقافة، يف األدب، يف الشعر، فأبكا          وكان أستاذنا كعادته موسوعة يف    
شاعرنا األستاذ بلند احليدري، رمحه اهللا، وكانت أمسية من أمجل األمسيات اليت قضيناها يف لندن أو يف                 
عكاظ لندن، والواقع مل أكن مهيأ للتحدث عن أستاذي الدكتور حمي الدين ولكن طُلب إيل أن أحتدث                 

جوه اخلرية ولكن عندما يقال حتدث عن       وأنا بطبيعيت خجل من أن أحتدث أمام هذا اجلمع وهذه الو           
أستاذك وحتدث عن عالّمة من هؤالء الفطاحل فإنين مل ولن أستطيع أن أتردد فليعذرين إخواين وزمالئي                
وأنا لست من القادرين على أن يعطي أستاذنا الكرمي حقه من التقدير والوصف وما جيب أن يكون له،                  

أستاذنا وحبيبنا الدكتور حمي الدين دائماً مكان النفس        فمعذرة إن قصرت وأرجو املعذرة ولكن يظل        
ومكان القلب ومكان التقدير واالحترام ويكفي ما قدمه يف هذه األمسية أستاذنا الفاضل ومضيفنا                

 .دائماً األستاذ عبد املقصود خوجة، جزاه اهللا عنا خري اجلزاء
 . والسالم عليكم.. شكراً ألستاذنا ومرحباً بضيفنا

  ))شعريةقصيدة (( 
 :وكعادة الشاعر الشيخ ضياء الدين الصابوين يتحفنا هذه الليلة بقصيدة فليتفضل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد                
 :للشاعر املوهوب حميي الدين أزجي إليه حتييت وسالمي.. إمام املتقني وقائد الغر احملجلني

ـــالمـي ــيـيت وس ــيه حت ــي إل أزج
. 

ــديـن   ــىي ال ــوب حم ــاعر املوهـ للش
. 

مــن معشــر بــيـض الوجــوه كـــرام
. 

ــإـم    ـــيوف ف ــب بالض أين أرحـ
. 

ــام ـــاندين عظـ ـــادة متس ــن س م
. 

ــي   ـــني أويل النهـ ــوم خملص ــالً بق أه
. 

ــرام   ـــل واإلك ــل الفض ــت أه وألن
. 

ـــرة   ــوب مس ــك للقلـ ــود أن مقص
. 

قــد نلــت بالتكـــرمي خيـــر وســام
. 

ــى  ــراً بالعلـ ــالً جديـ ــرمتم رج ك
. 

ــيام   ــرحـة وه ــي ف ــنـا فـ وقلوب
. 

ــرة   ــف ث ـــارك والعواطـ ــنا نش جئ
. 



ــام  ــن الش ــرمي الب ــة التكـ يف حفلـ
. 

ــاركاً   ــون مش ــر أن أك ــي ألفخـ إنـ
. 

ــالم ـــالـة األق ــاد رس ــن اجلهـ وم
. 

ـ    ةإن احلــياة أمـانـــة ورســـال
. 

ــام  ــلـيـل واأله ــى التض ــمو عل تس
. 

ن الصــحافـة مهــنـة ورســـالة  إ 
. 

ــام  ــدة اإلهل ــنـا وقــ ــثـري فيـ لت
. 

إن الصــحافة يف مجـــال مســـوها   
. 

ــيـام   ــاإلخـالص أي ه ــيم بـ وأه
. 

 وجهـــدهمإين أحـــب املخلصــــني 
. 

ــزميـة الضـــرغـام   ــة وعـ يف مه
. 

ــرأة    ــة وبـجـ ــاملـني بـهمـ الع
. 

ـــالم  ــى اإلس ـــن محـ ــدين ع الذائ
. 

ــزة   ــي عـ ــيـاتـهم فـ ــبني ح الواه
. 

ـــالم  ــة اإلس ــرف رايـ ــىت ترفـ وم
. 

فمــىت يفــيق اــد مـــن غفـالنـــه 
. 

ــامو ــدل اهللا فـــي األحكـ ــود ع يس
. 

ومـىت يعـود احلــق أبلــج واضــحـاً    
. 

مــن كــل صــعلوك ومـــن صـــدام
. 

ــنـائه  أحيـــارب اإلســـالم مـــن أب
. 

ـــالم  ـــرعـة الع ــون لش اهلـادمـ
. 

ــى الســالم زعـانـــف  ــدون عل احلاق
. 

ــة احلك  ـــن طغمـ ــدها م ــاموأش ـ
. 

ــيبـة   ــة ومص ــوم آفـ ــل قـ ولكـ
. 

ــزام  ـــرار واألقـ ــن األش ــنت م طع
. 

حســرتاه علـــى املـــروءة أـــا وا 
. 

ـــام  ــرة وخص ــدون جري ــرحت ب ج
. 

ــا وا  ــيلـة أـ ــتاه علـــى الفض دمع
. 

مــن كــل دجـــال ومـــن هـــدام
. 

ــودوا إىل ا  ــنكم ع ــوا دي ــالم وامح إلس
. 

ــام   ــيـعـة األرحـ ــنـاء قط إن الف
. 

رحــامكـم وتــوحدوا أال تقطعــوا  
. 

فنعــيش فـــي أمــن وجـــو ســـالم
. 

هـل عـودة ترجــى لـمـاٍض مزهرٍ         
. 

ــنـاً حبمـــام ـــم الســـالم مبط باس
. 

ــيت   ـــي أم ـــم تقـاس ــرب ك اهللا اكـ
. 

ــيفوز بالنعمـــى مـــدى األعـــوام ل
. 

فأنــر طــريق الشـــعب وابعــث جمــده 
. 

ـــالم  ــة اإلس ــا أمـ ــي يـ فتحركـ
. 

ــوفهـم  النصــر لإلســـالم رغـــم أن
. 

 

 ".ثورة الغضب"هذه مقدمة للقصيدة وعنواا 
ــب  ــيب الـغض ــنـا هلـ ــرت في فج

. 

ــ  ــك مأس ــريبتل ــود العـ اة الـوجـ
. 

قــد هــدى العـــامل عـــرب احلـقــب
. 

ــذي   ـــالمـي الـ ــنت بـإس ــا آم أن
. 

وأباهــــي بـانتســــابـي للـــنيب
. 

ــراً   ــه مفتـخ ــز بــ ــا أعـتـ أنـ
. 

ــرب   ـــرق أو للمغـ ـــن للش مل تل
. 

ــنـا قـــ   ـــالم ك ـــن بـاإلس وةحن
. 

ــب  ــج القض ــرب وه ــا يف الـح دو
. 

ــة   ـــدنـا دولـ ــرآن ش ــن بالقـ حن
. 



ــوق هـــام الشـــهب ــد مشــينا ف ق
. 

ــنـا    ــزنـا إميـانـ ــوم عـ ــن ق حن
. 

فحكمــنـاه بـــخري الكـــتـب  
. 

حنــن مــن قــد خضــع الكــون لــنـا 
. 

خــري نـيب  قـد قبسـنا الـنور عـن         
. 

ــد   ــتـاب خالـ ــق ك ــنـا احلـ دين
. 

هــل رأيــتم مــثـل فــتـح العـــرب
. 

ــا   ـــن أجمـادنـ ــتاريخ ع ــلوا ال فس
. 

ــا مـــن نســـل كـــرام جنـــب أن
. 

ــة    ــايل دوحـ ــتـين للمعـ قـدمـ
. 

ــنـوب  ـــم ال ــر رغ ــتحدى الكفـ ت
. 

ــنـ  ــد أقم ـــاخمـةقـ ــة ش ا دولـ
. 

ــتعـب ــوىن والـ ــزئنـا بالــ هــ
. 

ومألنـــا األرض عــــدالً وســــىن 
. 

ــذب  ــيص الك ــق رخ ـــح الـح فض
. 

ــد   ـــاؤون فقـ ــا يش ــيقولـوا مـ فل
. 

ــرب  ـــب خـ ــر ض ــنا جحـ ودخل
. 

ــيـوم   ــنـا ال ــدنـامـال أضــعنـا جم
. 

ــرب  ــاغ مغـ ــل بـ ــنـا كـ واتبع
. 

ــه   ــل بـ ــديـن مل حنفـ ــرنا ال وهج
. 

ــرب  ــوم غــ ـــني قـ ــيـم ب كاليت
. 

ــه   ــرآن يف أحكـامــ ــإذا القـ فـ
. 

قـد عـال السـيـل فقــاع احلبـب        
. 

وإذا حنـــن غـــثــاء تـافـــه   
. 

نعــاين مــن جحــيـم الكـــربكــم 
. 

ــعبهـا    ــا أص ــروح ومـ ــربة ال غـ
. 

قطعــوا مـــا بينــنـا مـــن ســبـب
. 

ــنـا   ـــن دين ــا ع ــوا إبعـادن حاولـ
. 

ــنـوب ــتـدام الـ ــند اح ــعتها ع قص
. 

ــى    ــي علـ ــم البـغـ ــداعت أم وت
. 

كــل حــزب مــن صـــنيع الـــدبب
. 

ــزقـاً   ــل مـ ــرقـاً بـ ـــمونا ف قس
. 

ــتـدب  ــيد االج ــالم ك ــى اإلس ورع
. 

ــبـة   ـــن نك ــنـا م ــت ب ــم حل ولك
. 

ــرب  ـــمري العـ ــات ض ــد مـ فلقـ
. 

ــنـا    ـــي حول ــبـايل بـاملـآس ال ن
. 

وأنـســـنـا باخلـــنـا واللعــــب
. 

ـــامـق    ــز س ــد عـ ــونا بعـ وغف
. 

ــب   ـــود داء الكلـ ــدهـا األس حق
. 

حكمتـــنـا حفــنـة حـاقـــدة   
. 

ــثعلـب  ــر ال ــذل ومكـ ــة الـ رايـ
. 

ــ  ــنـادوغـ ــى رايـات ــو عل ت تعلـ
. 

ــب   ــيـاب العجـ ــتـهـادى يف ث ي
. 

ــدا    ــاداً وغـ ــاث يف األرض فس عـ
. 

دومنــــا خـلــــٍق وروح األدب 
. 

ـــقوإذا حنـــن ثـــيـاب خـلَ  
. 

ـــيب  ــد وغ ــل وغـ ــنـا كـ وأتبع
. 

ــرمـة   ــنـا ح ــديـن في ــد لل مل تعـ
. 

ــب  ـــن ذهـ ــبودهـم م ــدا مع وغ
. 

ــروا  ــومـاً كفـ ــدي اهللا ق ــيف يه ك
. 

ربومـــالذ اخلـائـــف املضــط  
. 

يــا بــين اإلســالم يــا حصــن العـــال 
. 



ــرتـب  ــى ال ــبلـغ أمسـ ــبـهـا ن ف
. 

هــل لكــم مـــن عـــودة صـــادقة 
. 

ــب  ــل احلـط ــوف حبمـ ــو موص فه
. 

كــل مــن شــكك يف ـــج اهلـــدى 
. 

ويـعـــز اهللا ديــــن العـــرب  
. 

ـــر   ـــرى بنص ــم البش ــللك  عاجـ
. 

 .. كانت تلكم أيها األخوة مسك اخلتام للكلمات املشاركة يف االحتفاء بسعادة ضيفنا الكرمي
 

 كلمة سعادة الضيف الكريم الشاعر الكبري(( 
  ))الدكتور حميى الدين الالذقا�ي

لمة قبيلة  كتشف فجأة أن للك   أبسم اهللا الرمحن الرحيم، بني النخيل واملاء وهذه القلوب احملبة            
على  القارات وجيمع القلوبوأن لك إخوة مل تلدهم أمك وأن ذلك احلرف يسافر عرب األصقاع ويعرب              

ال يفسد للود قضية لكنه يعمق فينا الوعي            احملبة والوئام مع ذلك القبول باالختالف الذي        كثري من 
ن يعتقد أنه وصل إىل اجلواب      ويدفعنا للمزيد من تأمل ذواتنا فما حنن مع الكتابة إال رحلة سؤال كل م             

فوراً يعود إىل بدارة الدائرة ليعيد السؤال من جديد، حني خاطبين أخي الشيخ عبد املقصود خوجة                  
بشأن لقاء هذه الوجوه الطيبة أحببت الفكرة منذ البداية وأثنيت على وجود فئة ما تزال تعتقد أن                   

 يف أوقات يأس وأوقات تفاؤل، يف أوقات اليأس          للكلمة دورها يف هذه احلياة، تعرفون مجيعاً أننا منر         
نقول كل هذا الكالم يذهب هباء، ويف أوقات التفاؤل ومع أمثال هذه املبادرات والرسائل الكثرية                 

يراودين اإلحساس بأن هذه    ..  اليت أتلقاها من صحب كرام تعرفت على وجوههم هذه الليلة فقط            
اً لوجه، أن تتحاور وحتاول أن تبلور وجهة نظر ما ميكن            القبيلة اليت تتشكل حتتاج إىل أن تلتقي وجه       

االتفاق حوهلا ولكننا ورغم هذه املسافات حناول أن نزيح حاجزاً بعد آخر فتنبت مئات احلواجز وهذه                
احلواجز ال يقيمها اآلخرون لكننا نقيمها حنن، جمرد أن ختف الرغبة يف اللقاء ويف تبادل األفكار واحلوار                 

ر صغرية وينتهي ذلك العامل الفسيح من احملبة، فليأذن يل أخي الشيخ عبد املقصود                ننعزل داخل جز  
خوجة، أن ال أثين من األعماق فقط على ترتيب هذه اللقاءات ولكن أؤكد بأا ضرورة للقارئ                   
والكاتب معاً، ضرورة للمتلقي واملرسل، وضرورة د الكلمة، فمن ال يعرف القارئ الذي يتوجه إليه               

 كلمة يف صحراء، وحينما يلتقي ذا القارئ وجهاً لوجه تنبت مئات األسئلة وعشرات األجوبة                يلقي
ومتتلك البوصلة أن تتجه للوجهة الصحيحة بدل ذلك التوهان واإلخوة النحاة يفضلون التيه ولكن                

جام يف  اآلن بدأنا نترخص ونتبسط كثرياً يف ذلك فاملعذرة، كانوا سابقاً يقولون من عاشر بعض األع               
ت لسانه العجمة، حنن اآلن نعيش مع األعجام ومع الروم والفرجنة ومع خليط              طبغداد والبصرة، خال  

من لغات وأشكال وحناول قدر اإلمكان أن حنافظ على هذا اللسان العريب وهذا التراث العريب وهذه                 



 نتجه إىل هذه    لبالد،إىل هذه ا    كل هذه احملاوالت نتجه   وحنن دائماً يف    .  الفصاحة والبيان العربيني  
املكان، والولع باملكان قادين إىل مشروع كتاب امسه الشعر وروح              األمكنة، كان عندي ولع ذا    

املكان، أثناء البحث والتقصي أردت أن أعرف ماذا تبقى من أزمنة شعراء كثر يف اجلاهلية واإلسالم،                 
، ذهبت إىل وادي فاطمة، وأنا أتقصى       أتيت إىل هذه البالد، ذهبت إىل الطائف، ذهبت إىل وادي نعمان          

أثر عمر بن أيب ربيعة، أتقصى ما تبقى من العرجي، أتقصى ما تبقى من ذلك الشعر اجلميل، الذي                    
حفظناه صغاراً، وماذا بقي من روح تلك األمكنة اليت عاش فيها أولئك الشعراء الكبار، هذه الرحلة                 

عتمد بن عباد، ماذا بقي من والدة وابن زيدون،           محلتين أيضاً إىل األندلس ألرى ماذا بقي من امل          
وباحلدس املباشر حاولت أن أحدد عندما كنت يف قرطبة، قلت هذا البيت لعل والدة كانت تعيش فيه،                 
وبعد مراجعة جمموعة من الوثائق تبني يل فعالً أن آل اخلليفة األموي كانوا يقيمون يف الشارع نفسه يف                  

ا احلادث بالذات، وهذا الكتاب بالذات، أن أشري إىل أننا دائماً نتبع            ذلك املكان، قصدت من ذكر هذ     
تلك البوصلة الروحية اليت دينا يف كافة خطواتنا، بعض األمور ال جتد وثائقها لكن احلدس يكفي،                  
واحلدس يف أغلب املواقع بالنسبة للكاتب هو الشيء األساسي لبلورة أي فكرة، رمبا البعض يعلم إين                 

 ضاعوا بني الصحافة والعامل األكادميي، أقصد إىل مجع األكادمييني فيقولون هذا صحايف أصابه              من الذين 
التسطح، أعود إىل مجاعة الصحافة يقولون هذا أكادميي متقعر، وأنا بني عمق األكادمييني وبني بساطة                

ببتها، ألنك لو نظرت    الصحافة ورشاقة أسلوا أعجبتين هذه املفارقة، كنت أستاء منها يف البداية مث أح            
إىل كل ما جيمع اآلن يف النقد األديب مثالً ستجد أنه مل ينضج ومل يوزع جيداً ومل ينتشر بني القراء ألنه                      

افتقد إىل رشاقة األسلوب الصحايف وافتقد إىل تعمق األكادمييني ونظرم           :  افتقد إىل هذين العنصرين   
عله مفهوماً وحمبوباً عند قاعدة عريضة من القراء، إذا         العميقة اليت حتدد كل شيء وتقننه وحتاول أن جت        

آن أليب حنيفة   "كان يل جتربة وكان املطلوب أن أحتدث عن هذه التجربة فآمل أال يقول البعض يف سره                 
املراحل اليت    ألين سأتبع ما أحببت، سأطرح األسئلة على نفسي أوالً، وأشارك معكم أهم           "  أن ميد رجله  

فأنا حىت اآلن أمام نفسي     .  اً حقيقياً وكبرياً وجعلتين من أنا إن كنت شيئاً حىت اآلن          اعتقد أثرت يب تأثر   
أصحو على عشرات املشاريع واألحالم اهضة وأنام على عشرات املشاريع اليت مل تنفذ، وأفتح                 
 أدراجي على عشرات الكتب اليت مل تكتمل ويب كل ما بكم من قلق وحرية، وحماولة للفهم لكن أحياناً                 
تصيبين نوبات من اإلحساس بالذات، حسناً أيها الفىت لقد أجنزت كذا وكذا وكذا، مث أنظر إىل ما مل                   

 .ينجز فأجد أين مل أجنز إال القليل وهذا ما يضعين يف ورطة دائمة
من األسئلة الكربى يف حيايت هذا السؤال االغترايب الذي يواجهين يف كل مكان، مرة كنت يف                 

ألقيت حماضرة يف جامعة تيزيوز وهذا قبل األحداث طبعاً، يف بداية التسعينات، أتى يل              اجلزائر وبعد أن    
مذيع من التلفزيون متحمس لتسجيل على اهلواء ليذاع الربنامج مباشرة، أتاين بسؤال واآلن أيها                 



الشاعر املغترب مىت تعود إىل أرض الوطن؟ أنا نظرت يف املذيع ورأيت محاس الشباب، وكان يتوقع                  
جواباً واحداً أن أقول له إين مللت من الغربة ومن برودة االغتراب وإين أتطلع إىل يوم قريب أعود فيه                   
إىل الوطن، لكنين مل أقل ذلك، ألن هذه القناعة مل تعد تتوفر داخلي، ولقد تعودت أن أقول ما أحس أنه                    

اإلجنليزي هو شديد   ال أعتقد أن الطقس إن كنت تعتقد أن الطقس           :  الصدق، قلت ببساطة آنذاك   
الربودة، فالربودة عادة تكون يف القلوب، وال أظن أن االغتراب مسألة هلا اية، هناك نوع من البشر                  
كالبدو أنا أعتقد أننا أصحاب الصحافة هذه األيام مثل البدو املعاصرين، عندنا توق للرحلة، عندنا توق                

 مكان ولكن ليس اجلواب هنا، اجلواب        لالكتشاف، عندنا توق للبحث، وال نستطيع أن نستقر يف         
األكرب أن داخلي اآلن يتشكل موضوع كائن كوين، ال أستطيع اآلن أن أقول إين أحب هذا املكان                   
بالذات، يعين مثالً أنا مسقط رأسي سرمدا من األماكن اليت أتعلق ا حىت الولع، لكنين أستطيع أن                   

ويحن   هلا أرواح حتب وتناغى وتشتهي    دن كالبشر   أتعصب إىل مدن كثرية حضرت ا وأحببتها، فامل       
أستطيع أن أقول إين أحب مكاناً وأحداً، أنا اآلن فعالً             اللحظات أين ال   حلظة من   اكتشفت يف   إليها،

 ال أريد أن    -أحب أكثر من مكان، يعين إذا كانت سوريا هي األم اليت ولدت، فإن النضج احلقيقي يل                 
هجر وحتديداً يف املهجر الربيطاين، وال أجد غضاضة اآلن من القول            قد حصل يف امل    -أقول بكل أسف    

أن هناك أم أرضعت وأن هناك أم ربت وأستطيع اآلن أن أحب أكثر من مكان، إذا طلبت مين التوازن                   
أيهما أكثر؟ ال أستطيع اإلجابة ألين أعتقد يف حلظة من اللحظات حينما نكون لوحدنا أمام مرايانا فإن                  

ن الصراحة حنتاجها أن نقول هل هذا اإلنسان الذي توصل إىل جواب ومل يعد يفرق بني                 أكرب نسبة م  
وطن ومنفى يستحق االحترام؟ إذا قلت لنفسك نعم هذا الرجل يستحق االحترام معىن ذلك أنه سؤال                

 .جديل وحقيقي وإنساين وكوين ويستحق أن تواصل البحث لنوع من هذه األسئلة
 فعالً كان يف املهجر الربيطاين كما قلت، وهناك تبدأ بالتعرف على             االنصهار احلقيقي لتجربيت  

 تكتشف أن أيام رينان     -عامل جديد تكتشف إن جمموعة املستشرقني الذين كان هلم ذلك النفوذ              
 االستشراق كان هو الذي حيرك اجليوش، والثقافة كانت هي اليت حترك السياسة،             -ودوساس ودوزى   

 جمموعة من املستشرقني املساكني، مل يعد ذلك الشرق الذي يدور باألذهان هو             لكن اآلن يف تلك البالد    
ما يدور يف أذهام، ومل تعد السياسة خاضعة للثقافة كما كان األمر يف القرن الثامن عشر، ومل يعد                    

تواجه هلؤالء تلك االهتمامات األكادميية الفقهية اللغوية املوسعة، جتد أن الصور قد اختلفت كلياً وأنك               
عاملاً جديداً فيه نقيض ما كنت تتصور عن تلك العوامل، وأنا أتعصب لعبارة لقرامشي يقول فيها إن                   

 .نقطة اإلتقان النقدي تبدأ بالتطور حني يعي اإلنسان حجمه احلقيقي ومسؤولياته عن العامل احمليط
تشف أن أكثر   أمام هذه األجوبة اليت ال يقدمها لك الغرب اجلديد تكتشف صورة جديدة وتك             

 تكتشف  جديد،  إىل فهم   حيتاج منك من غرب وأكثر من شرق هناك وأن هذا الشرق وهذا الغرب             



يتوقع ذات يوم أن يلتحم جناحا اإلنسانية يف رواية           مثالً الذي كان    أن كبلنج خيتفي ويظهر فلوبري    
كنا نظن أن الغرب    شهرية له هي بيفارو بيكوشيه، تكتشف أيضاً أن ذلك العامل الومهي الساحر الذي               

 الصدمات  - دعوين أقول    -أقامه عن شرقنا مل يكن يقصد به الشرق العريب بالتحديد، فمجموعة هذه             
جتعلك أمام سؤال أخطر من السؤال الذي سبقه وهو هل حنن باجتاه مرحلة جديدة تذوب فيها الفوارق                 

نعتقد أا موجودة يف مكان ما؟      فعالً بني الثقافات وتذوب فيها كل هذه احلدود واألسوار اليت كنا             
أيضاً هذا من األسئلة اليت تشغل البال وال أعتقد أن اإلجابة عنها بسيطة، فمن السهل أن تقول حنن                    
أمام ثقافة كونية، لكن هذه الثقافة الكونية هل ستزيد من كثافة اهلوية احمللية أم ستلغيها؟ بعضنا يتسرع                 

غي اهلوية احمللية، ولكين أعتقد أا ستزيد، عفواً لكلمة أنا، أنا من            يف اجلواب ويقول الثقافة الكونية ستل     
الذين يعتقدون أن الثقافة الكونية ستزيد من الشعور باهلوية احمللية وسيكون لكل الثقافات اإلقليمية                

 ..انتعاشة أخرى يف ظل ثقافة إنسانية تستطيع أن توحد وأن تقبل ألا تضع التعددية يف قمة األولويات                
حينما يكون هناك تعددية، حينما يكون هناك اعتراف باآلخر لن يكون هناك خطر من اإللغاء، لن                  
يكون هناك خطر من احملو، لن يكون هناك خطر من قوة غامشة تقول لك أنت لست موجوداً، حينما                   

 .يكون هناك مناخ تعددية تعرف أن كل شيء ميكن أن يبقى
ة النوازع البشرية، جمموعة الطبائع، كل شيء ميكن أن يكون          الثقافة، األقليات، العقائد، جمموع   

حممياً وبصورة فعلية يف إطار تعددي، إمنا اإلطار الواحدي هو الذي يرعب، لذلك دائماً واحدية يف                  
السماء وتعددية على األرض هو من األجوبة اليت بدأت تقنعين إىل حد كبري، ألنك مع اكتشاف                   

رب، مع املعايشة، تتعلم عادات جديدة، حتس أن كل ما نشأت عليه من             اآلخر، مع التعرف عليه من ق     
عادات فيها تسلط وفيها فردية وفيها نزعة عنيفة ختتفي بالتدريج وتبدأ تدرك أن هذا اآلخر الذي                  

لن   خيتلف معي هو يف الواقع يزيد من رصيدي ويعرفين بنفسي بشكل أفضل، إذا بدأنا باامالت                
كن مبجرد أن يبدأ النقد سوف أكتشف اآلخر بشكل أفضل وسوف أكتشف             نتوقف حىت الصباح ول   
 .نفسي بشكل أفضل أيضاً

يف بالدنا دائماً     ..من األسئلة اليت وردت يف طريقي يف هذه التجارب سؤال املثقف والسلطة            
آلة جتارب مهملة مثالً، أمهلنا فكرة املثقف املستقل، منذ ابن خلدون وإىل اآلن املثقف آلة السلطة و                 

السلطان حسب تعبري ابن خلدون، لكننا أمهلنا قبل ابن خلدون جتربة رائعة مثل جتربة اجلاحظ، اجلاحظ                
أتى به كما تدرون مجيعاً ومجيعكم أساتذة يف التراث، أتى به املأمون إىل الديوان، سلمه ديوان الكتاب،                 

شروعه الفكري املستقل، حيتفظ    مكث يف ذلك الديوان ثالثة أيام فقط مث غادر إىل غري رجعة ليؤسس م             
مبساحة بينه وبني املأمون، بينه وبني الدولة، هناك مواقف للمعارضة وهناك مواقف للموافقة، مل يستسلم               
بالكامل ومل يعارض بالكامل وهذا املشروع الفكري العريب املستقل نستطيع أن نستوحي منه الكثري فلم               



ق تطور الفكر العريب ويف إطار تطور الفكر النقدي لكننا          تكن هذه التجربة من فراغ إمنا أتت يف سيا        
دائماً مل الرجوع إىل هذه القضايا ونقفز إىل االسترياد لعلي داخلي منذ زمن كنت أتعامل خارج                  

جمرد أن لوح لك    ..  إطار كل معريف سياسي ألين من الذين يعتقدون استقالل الثقافة استقاللية كاملة            
 يف رأسك األفكار، يفقد احلياد املعريف ذلك        ط عليك األمور، ختتل   ط املعز ختتل  أحد بسيف املعز أو بذهب    

الزخم الذي جيعل منك كاتباً متألقاً حيلق يف آفاق أخرى، هذه االستقاللية بدأت كما نقول أعض عليها                 
دود، بالنواجذ، أعرف متاماً أنك ال تستطيع أن حتصل عليها كاملة يف عامل عريب معقد الظروف معقد احل                

أعرف أنك صحيح تكتب يف منطقة بعيدة عن الوطن العريب لكن ال تستطيع أن ترضي كل األذواق                  
وال كل الرقباء، إمنا بقدر اإلمكان ومع مرور الوقت تبدأ بإنتاج خطاب معريف يداعب هؤالء الرقباء،                 

كل مباشر   يكتب بش  وتكتشف أن الذي  يقفز من فوق هؤالء الرقباء، حىت األسلوب يبدأ بالتغري،           
يكتب بطريقة رمزية، بطريقة متقنة، بطريقة جتيد زرع           الوهج كذاك الذي    ليس له ذلك    وصريح

األفكار وجتيد اللمح ولكنها ال توغل يف الكثري من التوضيح وتترك املساحة للقارئ، بكل أسف                  
قدم إليه  الصحافة العربية يف فترة من الفترات تعاملت مع القارئ العريب وكأن كل شيء جيب أن ي                 

جاهزاً، وكأنه ينتظر احلل لتقول له هذه املشكلة وهذا احلل وما عليك إال التنفيذ، هذه عقلية خترب                  
الكتابة، خترب التلقي، خترب الود الذي أصالً ينشأ بني قارئ وكاتب وحيتاج بني فترة وأخرى إىل من                  

ئمة جيب أن يوجد من يوقظها ومن       خيرج تلك النار اليت هي حتت الرماد، ألن كل أسئلة تنام هي نار نا             
 .حيركها ومن يدفعها يف مسارات صحيحة

آباء "من األسئلة أيضاً اليت أرقتين سؤال احلداثة، هذا السؤال والذي خصصت له كتايب األخري               
أغاظين كثرياً، كنت بالغرب وعلى إطالع على التيارات الفكرية بالغرب وأدري أن             "  احلداثة العربية 

 للحداثة ال يتعلق بالشعر وحده، هو كاملشروع احلداثي العريب الذي حتقق أثناء الدولة              املشروع الغريب 
العباسية، أثناء أيام املأمون، وإىل القرن السادس اهلجري، هو حداثة جمتمع، حداثة تطور فكري،                 
ا مؤسسة كاملة تتحرك على كافة األصعدة، لكننا كنا نقصرها على الشعر فقط، ومن ذلك املوقع إذ                

كنت تراقب وترى وتشهد جناية حقيقية حتتاج إىل من يصححها، حتتاج إىل من يبلور حمتواها اجلديد                 
حتتاج إىل من يقول إنه ما من نظرية نقدية ميكن أن تولد خارج الرحم التراثي، حتتاج أن تقول إنه ما من                    

يف أيام حممد عبده واألفغاين     حداثة أدبية ميكن أن تولد بعيداً عن حداثة اجتماعية، هذه األسئلة طرحت             
وطه حسني لكن حداثة اتمع يف ذلك الوقت مل تكن كحداثة أيامنا فضاعت أسئلة كثرية وأجوبة                  

م كنت أرمي باحلقيقة إىل غرض ال خيفى على          ١٩٩٨ إصدار هذا الكتاب عام       تأكثر، وحني وقَّ  
 وبعد انقضاء نصف قرن على ذلك       م، اآلن ١٩٤٧اللبيب، أول بيان للحداثة العربية انطلق يف بريوت         

العباسي، لذا أردت إن    البيان جند أنفسنا أن فهمنا للحداثة يقل كثرياً عما كان يفهمه اآلباء يف العصر               



خمتلف وباجتاه خمتلف ويريد أن يعيد هلذه          األمور من منظور   اجلديد يفهم   أن اجليل العريب    أقول ببساطة 
عالً هم أسسوها وغرسوها إىل أن أينعت، أعدا إىل اجلاحظ، أعدا           احلداثة العربية آباء التراث الذين ف     

إىل أيب حيان التوحيدي، أعدا إىل احلالج، وإىل جمموعة من كبار الذين أسهموا يف وضع بنية حقيقية                  
فكرية متطورة أمهلنا االستفادة منها لذا وصل حالنا إىل ما وصل إليه، وإن شاء اهللا هذا املشروع سوف                  

 مبقاربة أسطورية للشعر اجلاهلي تقدم له قراءة خمتلفة من خالل الفهم األسطوري للمنطقة وما                يكمل
 .كان فيها من أساطري

ال أريد أن أطيل عليكم فاألسئلة كثرية، واألجوبة أقل، إمنا خالل هذه الرحلة الطويلة واملتشعبة               
 إىل البالد العربية، إىل مصر       بني السياسة والصحافة واألدب تذكرت ذات مرة أن اليابان أرسلت          

حتديداً، يف القرن الثامن عشر، أرسلت وفداً لتستفيد من التنوير العريب الذي كان موجوداً آنذاك، عاد                
 !الوفد وعادت البعثة اليابانية وأخذت ما استطاعت أن تأخذه، وانظروا أين هي اليابان اآلن وأين حنن؟               

إمنا نفتقر إليه هو التراكم، دائماً احلضارات ال تبىن بطوب           هذه املقارنة أردت من خالهلا أن أقول         
جاهز، هناك حالة من التراكم، جيل يبين وجيل آخر يكمل البناء، حنن كلما جاءت أمة لعنت األمة                   

يكتمل عندنا أي كتاب وال يكتمل      اليت سبقتها وبدأت من جديد لذا ال يكتمل عندنا أي مشروع وال              
..  فكرة من هنا، كلمة من هناك، قضية من ذلك االجتاه           جمموعة من التهابيش،   عندنا أي تيار فكري، جند    

فال يقوم ذلك البنيان احلضاري، وال يخلق ذلك التراكم الذي ال ميكن أن تقوم حضارة بدونه على                   
 .اإلطالق

.. يبقى السؤال الذي يطرح علي دائماً وأنا أحياناً أريد أن أستبق األمور وأطرحه على نفسي                
لك الضياع بني الشعر والنثر، الكتابة يف الصحافة والكتابة اليومية حتديداً والكتابة لفترات طويلة                ذ

جتعل الناثر يطغى على الشاعر، الشعر عزيز وقليل الزيارات ويأيت يف العام مرة واحدة، ومرات ال يأيت،                 
ا أقول عن نفسي أحياناً     كثرياً، إذا كان زهري صاحب حوليات فرمب      أنا فعالً من املقلني، ال أكتب       

كل أربع سنوات أصدر جمموعة أو أقل من جمموعة وبقصائد قليلة، فعالً              ..  كبيسيات  أنا صاحب 
تطغى شخصية الناثر على شخصية الشاعر لكن ال أستطيع أن أقل بأن هذا الوضع يزعجين لكين أرى                 

عصر القادم سوف يترسخ من خالهلا      أيضاً أمهية النثر، أرى زهو اجلملة النثرية وأرى أيضاً أن فنون ال            
فن العمود الصحفي كواحد من أبرز الفنون، الناس لن يكون عندها وقت للكتب الكبرية وال                   
للموسوعات وال هلذه الروايات املطولة، ومن هذا املنطلق حاولت بقدر اإلمكان أن أجعل من كتابة                 

، أحياناً قراءة ثالثة أشهر ترتهلا يف ثالث        العمود الصحفي فناً يتعب أحياناً لكنه ممتع يف كل األحوال          
مجل، عملية صعبة، إمنا ملن اعتاد عليها وملن اعتاد التعامل ذه الطريقة يعرف أن هناك قارئاً يستحق                  
اجلهد وأن هناك عقالً جيب أن حتترمه وأن هناك جمموعة من اخلواطر واألحاسيس املرهفة اليت حتتاج                  



لينا حالياً خصوصاً يف بريطانيا وفرنسا، تيار أدب املهجر اجلديد،           منك إىل جهد مضاعف، يطلقون ع     
وأنا أسأل نفسي فعالً هل هناك اآلن تيار أدب مهجر، هل هناك أدب مهجري جديد يذكر جبربان                   

ألن هذا األدب الذي يكتب حالياً      ..  وباملهاجرين األوائل إىل أمريكا الشمالية واجلنوبية؟ وغالباً أقول ال        
تلف كثرياً عما يكتب يف الوطن العريب إال من حيث مساحة احلرية اليت ميارسها من يقيم                  هناك ال خي  

هناك، هذه الفواصل مل تعد موجودة، معاناة جربان وميخائيل نعيمة قبل العودة إىل الوطن ال جندها حنن،                 
عنا يف حجر نومنا،    حنن يف قلب الوطن العريب، نأيت إىل الوطن العريب كثرياً الفضائيات العربية تسهر م              

تذهب إىل اجوان رود فتحاول البحث عن إجنليزي وليس عن عريب ألم كلهم عرب، هذه األجواء ال                 
جتعل من فكرة احلديث عن أدب مهجري جديد فكرة جادة إىل حد كبري، فهو أدب جيب أن يصنف يف                   

ما يكتب هنا ويقال هنا     إطار األدب العريب دون حاجة إىل هذه التسميات اجلديدة ألنه ال خيتلف ع             
 .فعالً

امسحوا يل أن أختم بالشكر اجلزيل ملن أتاح يل هذه الفرصة آليت إىل هذه األرض الطيبة                    
 وأكثر  أذهانكم أكثر وأصارحكم مبا يدور يف ذهين من أسئلة ال أجد جواباً هلا، وأعتقد أن ما يدور يف                 

تالميذ على دروب املعرفة، وشكراً       نامريدين، كل   وال يوجد   ال يوجد أساتذة    وعلى دروب املعرفة  
ألخي الشيخ عبد املقصود خوجة، الذي جعلنا نشارك هذا النسيم العليل الذي يهب بيننا اليوم حممالً                 
مبحبة سأقدرها كثرياً وأمحلها معي وحني أحتاج يف ديار االغتراب إىل دفء ويأيت من يسألين عن برودة                 

 .  فشكراً لكم هذا املساء، وكل مساء..االغتراب سأجد هذا الدفء بني ضلوعي
 
 

  ))الكريم األسئلة املوجهة لضيف االثنينية(( 
ملاذا هذا الصمت املطبق من بعض       :  سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول         -

 مليار  ٨٥٠القيادات إزاء هروب وهجرة العقول املبدعة واخلرية والصحافة واألحوال الكارثية           
 لإلسالم والعرب والعمالة - وال زالت - الدول اليت كانت معادية وحاقدة دوالر االصطياف إىل

الفلسطينية واألردنية واللبنانية اليت تعمل يف إسرائيل يف البناء واخلدمات وتنمية الصناعة               
والزراعة على ممتلكام اليت اغتصبها منهم أعداؤهم اليهود، هذه احلالة الغريبة هل تعترب خيانة               

 لعربية ؟ هل من عالج هلا وكيف ؟لألوطان ا
 

هجرة العقول العربية ال أستطيع أن أعتربها حالة كارثية، هناك أمور حتمية وأغلب هذه                  
الكفاءات حسب علمي وحسب معرفيت وحسب احتكاكي عندها رغبة يف العودة عندما يتوفر املناخ،              



ضعوا قنبلة يف جامع لندن، يف جامع       مىت يتوفر ذلك املناخ هذه علمها عند ريب، مرة صار هناك عندما و            
رجين، كنت أكتب لة تصدر يف اليونان فطلبوا مين أن أسأل ماذا حدث هناك ؟ فذهبت وسألت إمام                  
جامع رجين عمن وضع القنبلة، قال علمها عند ريب، فعالً حالة مىت يتوفر مناخ لعودة األدمغة املهاجرة                  

ؤسسات اخلاصة على حد سواء، قليل من املعرفة يدفعنا إىل          حيتاج إىل جهد مجاعي من احلكومات ومن امل       
االعتقاد أن كل هذه العقول املهاجرة كان ميكن أن تكون هنا وكان ميكن أن تفيد هذه البالد وأكثر                   

ب وال ذراع الترحيب فاضطرت إىل أن تكون هناك إىل          ـدار الترحي ـمن قطر عريب لكن مل يفتح هلا ج       
 .حني

 

ة هذا سؤال أنا شخصياً ال أعرف جوابه، ال أفهم بإدارة األعمال وال بترتيب              فيما يتعلق بالعمال  
األعمال ولكين أدرك أن الوطن العريب حيتاج إىل حالة من التكامل وهذا التكامل ختربه السياسات، إذا                
وجدت نوايا للتقريب بني هذا القطر أو ذاك فيمكن أن حتل مشاكل العمالة يف مصر ويف فلسطني ويف                   

السؤال ليس مىت حتل مشاكل العمالة ؟ لكن مىت ينشأ املناخ العريب احلقيقي الذي               ...  ردن وسوريا األ
يساعد على حل مجيع هذه املشاكل ؟ أنا ال أحب ألفاظ اخليانات، العماالت وهذه األمور، أظن أننا                  

لة املوجودة حالياً ختلق    جتاوزنا املرحلة الشعارية يف السياسة العربية، ليس باإلمكان أفضل مما كان، احلا           
 ميكن أن حتل بعض هذه      - وهو على األبواب     -كوة من األمل إىل أن املناخ القادم يف القرن القادم رمبا            

املشاكل، ال حيل أي مشكلة أن تتهم فالناً باخليانة أو العمالة أو تعطيه هذه األلقاب، قبل القفز إىل                    
هل كنا فعالً نقوم بواجباتنا كما جيب، يف املنطقة العربية          إطالق هذه األلقاب للنظر إىل أنفسنا ونقول        

نشأت حالة من االتكالية دائماً نتوقع كل شيء من الدولة وكل شيء من اجلهات الرمسية وكل شيء،                  
القطاع اخلاص كان يستطيع أن يفعل الكثري ألزمة العمالة الفلسطينية لكنه بفترة من الفترات أيضاً هو                

 صار مشبع بكل ما جد عليه من ظروف جديدة مل يكن مستعداً هلا، فهذا سؤال                 صار مشبع مبشاكله،  
ال تستطيع أن جتيب عليه ندوة أدبية وال أعتقد أن هذه األمسية من فلسفتها أن توجد حلوالً ألزمات                   

 كما فهمت إطار خنبة فكرية حتاول أن تبلور جمموعة من احللول النظرية أما               العمالة العربية، االثنينية  
 . التنفيذ فهو ليس بيدي وال بيد الشيخ عبد املقصود إمنا نتركه للزمن وللوقت

 

  ))تعقيب وإضافة من صاحب االثنينية (( 
ندوة أدبية ال دخل هلا إطالقاً ال يف          أضيف إىل ما تفضلتم به أن االثنينية      :  عبد املقصود خوجة    •

 إذا كانت أدبية فهي للطرح وهي للنقاش        -مناقشة األمور السياسية وال بوضع حلوهلا وال األزمات         
 .وكلٌ ميسر ملا خلق له وما عدا ذلك ليست من مسؤولية االثنينية

 



 األخ سليم حممد احلاِج يقول من هم شعراء العربية الذين تأثرت م قدمياً وحديثاً؟ -
ديد لنقول   نبدأ من طرفة، إىل عروة بن الورد، إىل املعري، وإذا كان ال بد من حت                 ..العشرات

تأثرت بأصحاب االجتاه الكوين، األدب الكوين عند مجيع األمم اإلنساين موجود لكن يف العربية قليل،                
عندنا أدب دم، أدب عنف، أدب فقر، أدب مديح، أنا كان يلفت نظري األديب اإلنساين، توقفت                  

توقفتم مجيعاً عند هذه    عند كونية طرفة، توقفت عند هذا الزخم اإلنساين يف شعر املعري، توقفت كما              
القدرة على احلب عند عمرو بن أيب ربيعة، إذا كان ال بد من ذكر شعراء عالمات فهم هؤالء، لكن                    
من اجلدد ال أستطيع أن أذكر أكثر من نزار قباين فهو فعالً أستاذ اجليل الذي تفتحت مراهقتنا على                    

 اللغة، ليست تلك املرأة اليت يتغزل ا،         قصائده الغزلية والذي قلدناه كثرياً، وحاولنا أن حنب تلك         
ولكن تلك اللغة األنيقة املوحية اليت تقول الكثري يف إحياءات وإمياءات ظريفة، هذا عن الشعر احلديث،                
أما الشعر العاملي وال أعتقد أن السؤال قد سأله لكن تربع من عندي، فقد كان األقرب إىل نفسي                    

 .ومن الذين قرأم بود عميق أيضاً ازرابونت" كفايف"كندرية الشاعر اليوناين الذي عاش يف اإلس
هل تفهمون أشعار أدونيس اليت تنشرها له الصحف         :  األخ خالد حممد علي يقول      -

 واالت ؟
أنا احلقيقة سألت الشيخ عبد املقصود ألين كنت أحاول إراحتكم، يعين األسئلة كثرية وال أحب               

 اإلمكان أن أختصر، آباء احلداثة العربية كما أعتقد أن آباء احلداثة            أن أطيل ولكنها مجيلة وأحاول قدر     
النثرية اجلاحظ والتوحيدي واحلالب، آباء احلداثة الشعرية هم يف الشعر اجلاهلي وحتديداً طرفة وامرؤ              

ستسيغه، أنا من   أالقيس وعروة بن الورد، ال تسألين عن بقية أصحاب املعلقات ألن الكثري منها ال                 
 مل يستطيعوا حىت اآلن أن يستسيغوا قصيدة احلارث بن حلزة بعض آباء احلداثة الشعرية أيضاً                  الذين

ميكن العثور عليهم يف أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاين اهلجري، مع فطاحل األخطل وجرير                 
آلن أن نعيدها إىل    هؤالء ميكن أن يكونوا هم اآلباء احلقيقيني للحداثة العربية اليت حناول ا           ...  والفرزدق

 .جذورها التراثية
 ...آذنتنا ببينها أمساء

لقد سطر التاريخ جرائم القرامطة يف      :  األخ عبد احلفيظ حممد أمني تركستاين يقول         -
 أين األدب يف تاريخ القرامطة ؟... صفحات سوداء

 سنوات من عمري يف دراسة أدب القرامطة،        ١٠هذا السؤال كان صاحبه يدري أين صرفت        
من الكتب اليت عملت عليها مبتعة، يف سنوات الشباب، بعض           "  ثالثية احللم القرمطي  "ذا الكتاب   ه

البشر يتعجلون احلصول على شهادة علمية، وبعض البشر يستمتعون بالبحث، فأنا كنت أستمتع                
د بالبحث عن تلك الوثائق اخلفية، هذا البحث محلين إىل اهلند والسند والبحرين وكمربيدج واكسفور              



حبثاً عن كلمة أو شيء من هذه الوثائق اليت حميت بكل أسف، مشكلة القرامطة يف التاريخ العريب أم                   
فرقة من الشيعة الغالية، لكن ما قاموا به جعل فئة كبرية خترجهم عن اإلسالم كلية، وبالتايل فكافة ما                   

 بعشرات  الرابع اهلجري تعج  كتبوه وما قالوه مت حموه، وليسوا هم وحدهم فقد كانت بغداد يف القرن              
احلركات السرية، حركة الشلمغاين، حركة نصر الطائر، جمموعة احلركات اليت نشأت حول احلالج يف              
سجن اخلليفة املقتدر، عالقة احلالج بأم اخلليفة املقتدر، يعين دور يشبه فعالً دور راسبوتني يف بالط                  

، تكتشف تارخياً عربياً آخر، تكتشف تراثاً        القياصرة، هذه احلركات اليت للبحث خلفها جانب مثري        
 .آخر، تكتشف أن أهم شعراء العربية مثالً املتنيب واحلالج كانوا من هذه الفئة

املعروف للجميع أن أغلب ما قاله من يقول أن املتنيب سجن الدعائه النبوة قصة ليست صحيحة                
 أيضاً سجن بتهمة أنه أحد دعام،       واألصح ألنه انتمى لقرامطة محص يف فترة من الفترات، احلالج          

وعندما يكون يف العربية هذه األمساء الكبرية اليت تورطت ذات يوم مع حركات سرية فأنت جيب أن                  
تقيس الزمن على زمنه، ال تنظر إليه مبنظور هذه األيام، ولكن يف تلك األيام ستدرك أا كانت حركة                   

.. تفتح اال أمام كافة التيارات اجلديدة لتنضوي حتتها       هلا وزا السياسي الكبري وكانت حركة جريئة        
ما حصل بعد ذلك قلب كل تلك األمور، بدأ التشويه وبدأ اجلانب اإلجيايب أو جانب العدالة                    
االجتماعية الذي طرحته تلك احلركات يضيع وظهر وجه آخر لتلك احلركات عندما حتاول اكتشافه               

ثر من ذلك جتد أنك أمام جمموعة من القطع املشوهة، وأنا يف             بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ أو أك       
هذا الكتاب قلت أحياناً كتابة تاريخ هؤالء اجلماعة مثل الباحث يف اآلثار جيد لوحة كاملة ولكنه ال                  
يستطيع أن يؤلفها كاملة فهناك بعض النواقص اليت حياول إكماهلا باخليال، ألن املتوفر من الوثائق ال                 

لكن السؤال عن أدب هؤالء كان مؤثر ال أظن ذلك ألن انتماء املتنيب إليهم كان                .  لكيساعد على ذ  
لفترة قصرية مث انقلب عليهم وقصته معروفة ال أحب أن أطيل فيها، ومل يكن هناك شعراء كبار غريه                   

معقولة وغري احلالج داخل هذه احلركة، األبيات القليلة اليت بقيت مما قاله بعض شعرائهم تدل على أا                 
ر تاريخ األدب العريبولكنها مل تشكل تياراً أدبياً مهما يستحق أن نقول أنه غي. 

 األخ حممود حسني ما رأيكم يف الدعوة اليت ينادي ا الكتاب العرب            السؤال التايل من    -
 ويدعونا ا إىل التطبيع مع اليهود يف فلسطني ؟

الثقايف، إسرائيل تريد التطبيع االقتصادي، لكننا      دعوة مشبوهة ومدانة، إسرائيل ال تريد التطبيع        
دائماً نطرح قضايا غري واردة عند اآلخرين، إسرائيل غري معنية إطالقاً بالتطبيع الثقايف وال أظن أا                  
طرحته، حنن نطرحه ونتناقش حوله وخنتلف حوله وتظهر بيننا تيارات حتاول أن تلتف على الكثري من                 

التطبيع مع اإلسرائيليني خيدم أي هدف سياسي وال أعتقد أم يريدونه أصالً،            خالله، لكن ال أعتقد أن      
وأعتقد أن هذا السؤال مضيعة للوقت، فالبالد العربية والتيارات األدبية يف الوطن العريب وكما شاهدا               



 ال  وعرفتها من احتكاك مباشر ترفض هذا االجتاه كلياً ألن هذا الصحيح وهذا هو االجتاه اإلنساين،                
ميكن ألي بشر أن يقبل الظلم ويشاهد أرضه حمتلة وأن يشاهد أشقاء له يذحبون، مث جيلس يف طاولة                    
واحدة مع مغتصبيهم، هذه مسألة ال جتوز يف العرف اإلنساين، والعرف األديب، والعرف األديب هو                 

 .عرف إنساين عميق بالدرجة األوىل
 

تتار يف العامل عندما ألقى املغول الكتب يف        ما مدى تأثري حركة ال    :  األخ علي صاحل يقول     -
 ر دجلة، وهل للشعب التتري املسلم كتب إسالمية يف عامل الثقافة اإلسالمية؟

 

اهتمامي باملخطوطات قادين إىل بعض املناطق يف مجهوريات االحتاد السوفييت القدمية، هناك بعض             
 إىل هذا الشعب املسلم وإبداعاته ولكن        وفيها إشارات "  باكو"املخطوطات فعالً وحتديداً خمطوطات     

بكل أسف أنا اآلن يف مرحلة انتقالية، ومل يتسن يل الوقت لالطالع ذه املخطوطات كاملة ولكين أعد                 
ن شاء اهللا عندما تتوفر يل فرصة باالطالع على معظمها أن أعلن ذلك وأن يكون ذلك مكتوباً ليكون                  إ

 .اجلواب متوفراً للجميع
 

حنن نرى أن دعوة الغرب إىل التعددية الفكرية وتنوع          :   السيد سامل يقول   األخ أمين   -
الثقافات شعارات جوفاء، فهم ال يقبلون سوى بفرض سيطرم الثقافية على اآلخرين من منطلق              
الرسالة السامية للرجل األبيض لتمدين العامل، بصفتكم مثقف عريب تعيشون يف الغرب ما مدى               

 ه الشعارات؟استشعاركم ملصداقية هذ
 

 كما سبق أن قلت عن املستشرقني أم مساكني          -أنا أعتقد عكس السؤال متاماً، اال اآلن         
 هم حالياً يبحثون عنا ويتقربون منا ويقولون تعالوا نعقد أمسيات عربية أيضاً، أدب               -فعالً مساكني   

لثقافة اهلندية وهناك هيئات تقدم     األقليات يف أكثر من مكان يعطى اهتماماً متنامياً وهناك هيئات تنمي ا           
الثقافة الصينية، أعتقد أين قد أوافق السائل على شيء واحد وهو أننا أسرفنا يف االعتماد على الثقافات                 
الغربية وعلينا أن ننتبه إىل الثقافات الشرقية القريبة منا والغنية حتديداً وأقصد ا الثقافة اهلندية والثقافة                

قافتان غنيتان فعالً، وحىت املستقبل السياسي اآلن يف تلك املناطق يشكل حموراً هاماً             الصينية، فهاتان الث  
جيب أن نقترب منه، الشعارات الغربية ليست جوفاء كلها، ولكن االعتماد عليها سيجعلنا حنن أيضاً                

 تشجع  نقدم أنفسنا بشكل أجوف، املظلة الغربية فعالً تقبل بعض التعددية وتقبل أكثر من أدب وفعالً               
أكثر من تيار وال حتكم على األمور من كل هذا البعد ولو كنت يف قلب الصورة رمبا كان رأيك خمتلفاً                    

 .متاماً



لقد دخل الشعر العريب احلديث رحلة أفرغت الشعر كما         :  سؤال من معن مرعي يقول      -
ان لوقفة حامسة   نعرفه من خالل تارخيه ايد عرب العصور من مضامينه شكالً ومعىن، أما آن األو             

 تصون التراث وتنطلق منه للتجديد احلقيقي ليبقى الشعر ديوان العرب؟
عندما نذكر مأساة   الشعر يعيش تراجعاً يف كافة أحناء العامل وليس يف العامل العريب وحده، دائماً               

سرح، علم غريه، اآلن زامحه امل       أمة مل يعد عندها    ديوان أمة أو علم     أن الشعر مل يعد     الشعر ننسى 
زامحته الرواية، زامحته القصة القصرية، مث جاء التلفزيون وكل هذه الفنون أخذت مساحات كانت                
متروكة للشعر، وحينما نقيم الشعر جيب أن ننظر إىل هذه املساحات اليت سرقت منه أيضاً، أنا ال أعتقد                  

 حفالت عامة، الشعر    أن الشعر يف كل دهوره كان شعر منصات وال كان شعراً خطابياً، وال كان شعر              
دائماً إنساين ومحيم وهو مكتوب لنخبة خاصة إلنسان حيتاج إىل بعض الدفء، كتاب صغري حتمله معك                
إىل غرفة نومك تغازل به من حتب، تطرح فيه قضية كونية أما هذا الشعر الذي نسميه باجلماهريي                   

 .فليفقد شعبيته، فلن خيسر الشعر شيئاً إمنا اليت ستخسر السياسة
نسمع ونقرأ دائماً عن أزمة الفكر وأزمة الثقافة وأزمة السينما : األخ سعد سليمان يقول    -

حىت صرنا نصحو ونغفو على هذه األزمات، فهل األمر كذلك من           ...  وأزمة النص املسرحي إخل   
 واقع رؤيتكم الثقافية أم أا صور تشاؤمية أكثر من الالزم؟

يب اآلن حلد ما لك أن تعده حسب موقعك يف حالة مقبولة،            الرواية العربية مزدهرة، الشعر العر    
اآلن جمموعة تيارات وكافة النوافذ مفتوحة، سوف تصل يف مرحلة من املراحل حينما تقبل بالذائقة                 
اجلديدة وبالشعر اجلديد ستكون القضية قد حسمت، أنا أعتقد دائماً الذائقة العربية هي ذائقة                  

اجلديد حتتاج إىل وقت، الذائقة مثل اجليش املهزوم يتراجع عن خط            كالسيكية حىت تتحول إىل قبول      
الدفاع األول إىل خط الدفاع الثاين قبل أن يرفع راية االستسالم وتسود ذائقة جديدة، هذه أمور جتري                 
ببطء وحتتانية وتأخذ فترة طويلة من الزمن، فال نستبق األمور، الذائقة اجلديدة قادمة وهذه الذائقة                 

لكثري من األمور لصاحل شعر حيوي وحي وتتواجد فيه كافة التيارات، التفعيلة والقصيدة               ستحسم ا 
املسرح حيتاج ملناخ سياسي حر       أما املسرح فهو بأزمة حقيقية ألن     ..  احلرة والقصيدة الفراهيدية أيضاً   

 .وحقيقي وهذا املناخ غري متوفر يف الكثري من أقطار الوطن العريب
ما بني عبد القاهر اجلرجاين الناقد العريب اخلالد وكتاباته          :  يقولالدكتور حممد حمسن      -

النقدية السباقة لعصره واملواكبة للحداثة وما بني الكتاب احملدثني وعلى سبيل املثال جون كوين              
الناقد الفرنسي والعامل الشهري صاحب كتاب بناء لغة الشعر هل ترون فروقاً واضحة رغم الزمن               

 بني الناقدين؟الطويل الذي يفصل 



أنا ال أرى هذه الفروق وقد سبق يل ودعوت إىل إحياء هذا التيار وإىل نشوء نظرية نقدية عربية                  
من خالل املنجز العريب النقدي ومن خالل البالغة العربية وقلت حتديداً وهذا الكالم مكتوب وميكن                

يشكل أرضية صاحلة لنظرية نقدية     أن ما أجنزه عبد القاهر وما أكمله القرطاجين حازم           ...  العودة إليه 
ودائماً نترجم النظريات الغربية بعد انتهاء      "  اهلبش"لكننا بكل أسف كما قلت قبل قليل حنب         ..  عربية

صالحيتها، ال نستورد فقط معلبات منتهية الصالحية إمنا نستورد نظريات منتهية الصالحية، نسعى               
ب، هذا ما خرب كل نقدنا احلديث، نعم نقدنا القدمي          وراء التفكيكية والبنيوية بعد أن انتهت يف الغر       

 .يصلح كأرضية لتطوير نظرية عربية
لقد طحنتنا األحداث املفجعة، النكبة مع      :  فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يسأل قائالً        -

إسرائيل اليت يسموا الصلح مع إسرائيل فهل ترون أننا سنخرج من الطاحونة ساملني دون أن                
رائيل بوعودها الكاذبة يف الرغبة يف الصلح مع علمنا أن اليهود ليس هلم وعود هل                تطحننا إس 

 أنتم متفائلون أم متشائمون مع السلم املوعود؟
حنن دائماً نستعجل األمور، هذا صراع أجيال، صراع قرون،         )  املتشائم(أنا مع مبدأ أميل حبيب      

 ظلوا  نتذكر نتيجتها نتذكر أم أيضاً    كن حينما   التجربة الصليبية يف الوطن العريب معروفة نتيجتها، ل       
باجتاه صحيح، هذا الصراع ال ميكن حسمه بني ليلة           عدة قرون يف هذه البالد إىل أن حسمت األمور        

وضحاها، وال رمبا يف حياة جيلنا وال اجليل الذي يأيت بعده، لكن كل جيل حياول أن يبقي اجلذوة                     
، حياول أن يعطي اجليل الذي يأيت بعده جمموعة مؤشرات للحياة            مشتعلة، حياول أن يبقي اجلمر موقداً     

وللرفض ملواصلة مسرية التحدي، والسؤال هو هل حنن نعطي اجليل الذي أتى بعدنا أو الذي سيأيت                  
بعدنا القدوة احلسنة ليواصل مسرية الرفض هذه أم أننا حنبطه وخنربه وندفعه دفعاً إىل اليأس؟ أنا يف هذه                  

ت من الذين يتشاءمون وال أعتقد بأننا نعطي القدوة احلسنة وضياع القضية لن يكون                النقطة بالذا 
باستيالء اليهود علينا ولكن بتخريب اجليل الذي يأيت بعدنا وانتهاك قيم احلرية والكرامة والكربياء اليت               

 .متتهن اآلن يف أكثر من مكان وبأيدي عربية أكثر مما هي بأيٍد أجنبية
 الصحافة يف بالد املهجر إىل أين وصلت؟ :  يقولاألخ ميان صايف -

 )...ضحك(وصلت إىل مدغشقر 
الصحافة يف بالد املهجر ضرورية حيوية أثبتت األيام ألا فعالً تقوم بدور جيد، لكن عندنا                 
مشكلة صغرية فيها اآلن، عندنا مشكلة اآلن يف الرقابات اليت جتدها يف الوطن العريب، يعين يف بعض                  

تفتح على الفضائيات العربية فتجد النهد نفسه، موش         "  د"جند من الصعب نكتب كلمة       البالد  
اآلن صراع الصحافة العربية املهاجرة هو مع الفضائيات وكيف يستطيع           )  ضحك(مكتوب، موجود   

الكاتب اجلديد أن يأخذ أكرب مساحة من احلرية ال أقول توازي ما تأخذه مذيعة الفضائية الفالنية لكن                  



 ويريد كاتباً متوثباً لكنه يعرف أحياناً       حيافظ على ذلك اخلط واخليط مع قارئ يريد كاتباً جريئاً          كي  
بعجز هذا الكاتب عن اجتياز جمموعة من احلدود فإذا اجتازت صحافة املهجر هذا احلاجز واستطاعت               

 .أن تروض الرقيب العريب فمستقبلها خبري إن شاء اهللا
-      بني احلالج واجلاحظ والتوحيدي ما هي القواسم       :  يد يقول األخ عبد احلميد عبد ا

املشتركة بني هذه األمساء أو ما هي نظرتكم إىل هؤالء من خالل كتابكم الذي مل نطلع عليه وهو                  
 ؟"مدخل إىل عوامل احلالج"

والذي جيمع بني هؤالء هو األصوات احلرة احلقيقية يف الثقافة          "  آباء احلداثة العربية  "الكتاب هو   
العربية وال جيمع بينهم فقط املوقف السياسي لكن أيضاً حداثة النص، يعين احلداثة ال ترتبط بالزمن،                 
احلداثة ترتبط بقدرة النص على احلياة، جيمع بني هؤالء مجيعاً أن النص اجلاحظي النص التوحيدي                  

لموا، قصيدة  د الذين ظُ  والنص احلالجي من النصوص القابلة للحياة إىل أبد اآلبدين واحلالج حتديداً أح           
النثر العربية اليت حياولون إعادا إىل فرنسا وإىل الشعر الفرنسي جتدها عن احلالج يف الطواسني، جتدها                
عند جمموعة من الشعراء العرب الذين عاصروه، لكن بكل أسف وكما قلت يف هذه السهرة أكثر من                 

 سهل وعادي نستورده حىت نستر بعض        مرة حنن مل ذلك اجلانب اجلميل ونقفز فوراً إىل شيء           
 .عوراتنا

أعجبين واستوقفين من الدكتور الشاعر ارتباطه وعشقه       :  األخ عبد ايد الزهراء يقول      -
للمكان، أال ترون أن اإلنسان العريب حباجة اليوم للرجوع إىل تلك األماكن التارخيية القدمية                

 الستنشاق عبريها واستكشافها من جديد؟
ة، كل العصور مرت عليها، هي      ثيعة عن املكان، أنا من قرية فيها آثار رومانية وحِ         يف قصة سري  

على احلدود السورية التركية يف الشمال، قريبة من جبل أرارات املوقع الذي هبط فيه قارب نوح عليه                 
م السالم، اآلثار نعيش بينها وننام عليها، بعض بيوتنا مغارات رومانية، ذهبت إىل بريطانيا وجد                

 عام فيسورونه وجيعلون له نافذة فبدأت أحكي مع جرياين قلت هلم مثالً حنن              ١٠٠يكتشفون أثراً عمره    
هلا    حط Wall paper يف مغارة رومانية فيها رسوم ومل تعجبه الرسوم فاشترى            كان يعيش عندنا جار   

 فحكاية املكان   ..ولكنها قصة واقعية، فعالً أين الدولة وأين الناس        ..  فلم يصدقوا )  ضحك  (!ورق
ليست ذلك العبق، حكاية املكان هي قدرة ذلك املكان على العيش يف الروح العربية، أنا أحببت هذه                  
األمكنة، أحببت جند واحلجاز من الشعر العريب أحببتها حينما كنت طالباً باالبتدائية يف قرية نائية يف                  

اآلن ال أريد أن أكرر زيارا ثانية، ال أريد         آخر حدود العامل، لكن أعرب على كثري من األمكنة العربية           
أن أراها مرة أخرى، فاملخزون الروحي للمكان إن مل نعرف كيف حنافظ عليه فسوف يضيع هذا                   



ايت عن عبق املكان ال خيدم املكان كثرياً، إمنا روح املكان احلقيقية مبا ينهض فيه               راملكان، احلديث الشعا  
افظ على اإلبداعات احلرة هلذه األمكنة فستظل حمبوبة إن شاء اهللا إىل            من إبداع حر، فإذا استطعنا أن حن      

 .أبد اآلبدين
بعض أفراد األمة أغراهم تذوق الشعر الشعيب         :  األخ علي حممد الشهري يقول       -

وممارسته، ما هي من وجهة نظركم الوسائل املناسبة لعودة األمة إىل الفصحى وآداا؟ وهل تعتقد               
  أصابت الثقافة الساكسونية والفرانكفونية؟أن مثل هذه العدوى

بالنسبة للفصحى قادرة على العيش إذا      ..  أنا واهللا العظيم بدأت أشفق عليكم من الربد واجلوع        
عرفنا كيف جندد هذه الفصحى، الشعر الشعيب أنا أتعامل معه كما أتعامل مع الشعر املترجم، أحياناً                 

 كل إنسان حر يرتاح أو ال       -ناً ال يعجبين، لكن يثري غيظي       بعض أنواع الشعر املترجم يعجبين، وأحيا     
 هذا الكم اهلائل من الشعر الذي يكتب يف مواقع األعشى ومواقع زهري ومواقع عمر               -يرتاح لظاهرة   

بن أيب ربيعة ومواقع العرجي، من هذه األمكنة خرجت عيون الشعر العريب واآلن املنطقة اليت خرج                  
 منها ريا حينما يأتيين شعرها بطريقة أخرى ال أفهمه أحس بغربة حقيقية،             منها الصم القشريي وخرجت   

كذا، خالص انتهى املوضوع، فكأنه     أحبث عن مترجم، الدكتور صبيحي يقول يل هذه الكلمة تعين            
الناس ال أقول حيتاج إىل فقط فهم، لكن حيتاج إىل              الشعر مع  طبيعي بالنسبة يل، تواصل     صار شعر 

لوعي املشترك رمبا كان باإلطار احمللي اإلقليمي متواجد مع الشعر الشعيب، لكن مع             وعي مشترك، هذا ا   
 .الذين ال يفهمون هذه اللغة هذا الوعي املشترك غري متواجد بكل أسف

بعت ذكرت فيما سبق أنك أصبحت حتن إىل أكثر من مكان مث ات: األخ أمحد راشد يقول -
ك، البيئة الغربية، وكونك مفكر وأديب صريح تؤمن         ذلك أنك تأثرت كثرياً بالبيئة اليت حول       

بأمهية النقد، أال تظن أنك من خالل ابتعادك عن الوطن أصبحت متيل بشدة إىل الغرب وتكتب                
بأسلوب املستشرقني، ال بأسلوب عريب قح، وهل كان هلذا التغرب أي تأثري يف مبادئك وقناعاتك  

 اليت تربيت عليها؟
 أنا أحياناً حىت شكلي ذه اللحية الضخمة صار زي شكل               املالحظة فيها وجهة نظر،    

 Do You speakاملستشرقني، نزلت عند إخواننا يف مصر رفضوا حيكو معي بالعريب، دائماً أول كلمتني             

English                  خالص حتكي معه باإلجنليزي ترتاح، العيش يف الغرب ال يعين أنك فعالً ملزم بقبول منظومة
ت عندك الشجاعة ألن تقول ما بداخلك ستكتشف أنك ستختنق إذا عشت             الغرب الفكرية، إذا كان   

يف الوطن العريب ألن ما تستطيع التصريح به ال يعادل ربع ما يدور يف ذهنك، فأحياناً خيارك ليس                    
الوطن أو املنفى لكن بني احلرية والعبودية وتقول لعله يف فترة ما يف حلظة ما هذا الوطن سيكون مثل                    



ن وستكون احلرية مزدهرة يف أكثر من مكان تستطيع أن جتد فيه تلك التسهيالت املعرفية               أوطان اآلخري 
بالغرب ضرورة، اآلن ال أعتقد أن الصحفي يستطيع أن يعيش يف رأس            اليت جتدها يف الغرب، مث أن اإلقامة        

املهنية تياجاته   حاجة إىل مدينة فيها وسائل معلومات، فيها ربط فيها مصادر فيها ما يليب اح               اخليمة، يف 
 أنا كل هذه اإلقامة يف      بالدرجة األوىل، أما إىل من تنتمي، أكثر فهذا سؤال يؤرقك أنت وحدك، وطاملا             

يقيمون يف الوطن العريب فمعىن ذلك أنين مل        الغرب واشتغل على التراث العريب أكثر من كثريين من الذين           
 .أغترب متاماً وإمنا الذين يقيمون هم الذين اغتربوا

ما هي األشياء احملببة للنفس واليت ترغب اإلنسان بالقراءة          :  األخ هادي صاحل يقول     -
 وهل هناك قواعد للقراءة وأوقات خمصصة؟

العملية عملية تربية، مثالً ابنيت صغرية يف مدرسة بريطانية، منذ أن كانت يف السنة الرابعة                  
ذا الكتاب قد ال تقرؤه قد ال تفتحه قد ال تدري           يلزموا يومياً أن تذهب إىل املكتبة وتستعري كتاباً، ه        

ما فيه لكنهم يعودوا على أن يصبح الكتاب حاجة يومية، اآلن ابنيت الصغرية تقرأ أكثر مين، حنن                   
مجاعة الصحافة أحياناً نقرأ بالتهابيش، سطرين، سطر بالوسط، كلمة الغالف األخري، ما يف وقت ألكثر               

ىل تربية ومران، وحبذا لو نظامنا التربوي يهتم ذا اجلانب ويغرس            من ذلك، صحبة الكتاب حتتاج إ     
حب الكتاب يف نفوس الناشئة ألن الكتاب فعالً يف خطر وأنا من الذين خيافون على مستقبل هذا                    

 .الكتاب، ليس من التكنولوجيا فقط، ولكن من الفضائيات
  اجلواهري رمحه اهللا؟ماذا تقول يف الشاعر الراحل: األخ عبد اهللا السعدين يقول -

ال أريد أن أقول كما يقال يف كالم اإلنشاء آخر العمالقة، فالعمالقة يولدون يف كل العصور                  
لكين أتعامل معه كما أتعامل مع الشعراء اجلاهليني، أنا تقديري أن اجلواهري شاعر جاهلي، وهناك                 

دم طلبوا مين أن ألقي كلمة عنه فقالوا        ندوة يف معهد العامل العريب ستقام يف آخر شهر أبريل نيسان القا           
ماذا سيكون عنوان كلمتك ؟ فقلت هلم سأتكلم عن أصداء الشهوانية اجلاهلية يف قصائد اجلواهري                

 .الغزلية، فأنا أرى اجلواهري من شعراء اجلاهلية
ذكرت يف إطار سردك التعددية، أود أن أسأل        :  الفنان التشكيلي عبد اهللا العقيلي يقول       -

تقصد بالتعددية؟ هل هي تعددية األوطان أم التعددية الثقافية أم التعددية احلزبية كما يقال               ماذا  
 يف الغرب؟ وهل تؤمن بأن الثقافة ليست وحدة واحدة؟

التعددية كما أفهما تشمل كل شيء، تشمل الفكر، السياسة، الثقافة، تشمل ذلك اإلحساس              
ك تقبل مببدأ احملو، وذلك يعين أن يسود الصوت الواحد،          باآلخر، حينما ال تقبل التعددية معىن ذلك أن       

أن يسود التيار الواحد والسيف الواحد وهذه أخطر حالة على اتمعات أن يسود فيها صوت وحيد                 



فقط مهما كان الصوت اجلميل ميأل اآلذان، لذلك الدرس احلقيقي لإلنسان هو درس الطبيعة ويف                  
األلوان وكثري من الروائح ودون هذه التعددية لن تعجبنا الطبيعة لو           الطبيعة كثري من الطعوم وكثري من       
 .كانت بلون واحد ورائحة واحدة

 ما هو املراد بكتابكم انتحار أيوب؟ ومن هذه الشخصية؟: األخ سعيد عبد اهللا يقول -
هذا ديوان شعري وأردت أن أشري من خالله إىل نفاد الصرب العريب، حينما يصل أيوب نفسه                  

تحار يعين ذلك أنه مل يبق هناك ذرة واحدة، نشر الديوان يف الثمانينات ومنذ ذلك الوقت يبدو أن                  لالن
 .صربنا ازداد يف الوطن العريب، كنت يف ذلك الوقت متحمساً أكثر

اتضح يل من خالل حديثكم أن للغربة أثراً يف تغري أو            :  األخ عجالن الشهري يقول     -
أن جتوالكم يف العامل أدى إىل معرفتكم الواضحة حبقيقة ما هو عليه تبدل قناعاتكم حنو اآلخر مبعىن 

 اإلنسان على أي أرض كان، ترى ما هي حقيقة مشاعر اإلنسان يف الغرب حنو إنسان العروبة؟
العنصرية موجودة، الظلم موجود، هناك عبارة ملؤلف سويسري كتب كتاب امسه أسالفنا العرب             

 عام آخر لتنظر حبياد إىل مسألة الوجود العريب يف أوروبا، يعين إىل              يقول فيه أن أوروبا حتتاج أللف     
وجودهم يف إسبانيا وجنوب إيطاليا وجنوب فرنسا، ال أريد أن أنفي عنهم مسات التعصب لكنهم                  

حتكمنا األهواء، وأعتقد أم يتفوقون علينا ألم حياولون           تعودوا أن يروضوا أهواءهم، وتعودنا أن     
واء فلو حاولنا أن نروض أهواءنا أيضاً وأن نقلل من العنصرية داخل ذواتنا لكان               ترويض تلك األه  

 .العامل أمجل لنا وهلم بالتأكيد
احلقيقة األسئلة كثرية ولكن كما أشار سعادة ضيفنا الربد واجلوع جيعالنا خنتصر األسئلة         -

وجهتم نقداً شديداً   "  واءطواحني اهل "يف  :  بالسؤال األخري من األستاذ غياب عبد الباقي يقول فيه        
الحتاد األدباء العرب ولرئيسه الدكتور علي عقال عرسان رغم مواقفهم الطيبة ضد التطبيع               
الثقايف مع أعداء أمة العرب اليهود، بل وجدنا منكم دفاعاً عن أحد هؤالء السائرين بالتطبيع مع                

 العدو وهو أدونيس، فهل حتدثونا عن وجهة نظركم حنو ذلك؟
ط موقفي من احتاد الكتاب بقضية التطبيع، أنا ضد أي احتاد بأي شكل باستثناء ذلك                 ال أرب 

االحتاد الذي يقوم بأهداف مهنية حبتة، فأنا إىل اآلن لست عضواً يف احتاد الصحفيني وال عضواً يف احتاد                  
ال معىن هلا، إذا    الكتاب وال عضواً يف احتاد الشعراء وال عضواً يف احتاد املسرحيني، أعتقد أا جتمعات               

قام احتاد ليخدم أهداف أعضائه املهنية، يزيد من مساحة التعبري، ينظر خلف أمورهم املعيشية، حياول أن                
يدافع عن حقوقهم أمام الغري، هذه أهداف ميكن الدفاع عنها، لكن كل هذه املؤسسات تعينها                   

 طلب من مجيع الكتاب أن       ويف قصة قصرية حلنا مينا، حني      -احلكومات وتصرف عليها احلكومات     



 أنا ال أعتقد أنه يوجد      -يقدموا شهادة حسن سلوك لالنتساب لالحتاد مجيعاً قدموا شهادة حسن سلوك            
كاتب بدون زلة، بدون جنحة، بدون حماولة للرفض، بدون مخسة أيام سجن، بدون شجار مع شرطي،                

هؤالء اموعة عملوا احتاد الكتاب     ..  إذا كنت كاتباً فيجب أن تكون حياتك مليئة بشيء من احليوية          
بدأوا يتوارثون امتيازاته دون أن حيققوا للكاتب العريب حىت اآلن أي مردود، لو زادت مساحة حرية                 

الرقيب   التعبري نقول هلم شكراً، لو زاد نشر الكتاب العريب نقول هلم شكراً، لو فتحت احلدود وألغي                
 ماذا يفعلون منذ نصف قرن؟ تأيت اآلن لتقول يل شجعين           إذاًمن أمام الكتاب العريب نقول هلم شكراً،        

ألين أقاوم التطبيع، كل الناس تقاوم التطبيع، ال أحد مع التطبيع الثقايف وال أحد يريد هذا التطبيع                   
 .الثقايف

الدفاع عن أدونيس ليس ألنه قال بالتطبيع الثقايف، هو مل يقل به أصالً، الدفاع عنه ألنه فُصل                  
تماع إىل رأيه، اليوم مسعت أن أدونيس عضو يف االحتاد سقط من عيين، كنت فاكر الشغلة                 دون االس 

أكرب من االحتاد، إمنا يف فترة من الفترات يبدو كان يعيش يف سوريا أو كان يريد أن يستفيد من شقة أو                     
 .شيء فأصبح عضواً يف هذا االحتاد وانتهت القضية

تهت املشكلة، لو قالوا له تعال ودافع عن رأيك ملا أثرنا           يوم يعطيك احلق أن تدافع عن رأيك ان       
املشكلة من أساسها لكن أن يفصل غيابياً دون أن يسمع رأيه هذا كالم يكون يف أنظمة تعسفية ويف                   

األدب ال يقوم إال على احلرية، احلرية اليت تؤمن ا          ..  مؤسسات استبدادية وال يكون بني أهل األدب      
 تؤمن ا لآلخر، إن مل تفعل ومل تدفع األمور جتاه ترسيخ هذه احلريات فأنت ال                  لذاتك واحلرية اليت  

 . تفعل شيئاً وال تستحق نعمة االنتماء إىل هذا الكون النبيل الذي نسميه الكون األديب
 .ننا ببعض ما جادت به قرحيتكاذآليتنا نشنف  :عريف احلفل

  ))قصائد شعرية(( 
 ).ضحك(دة األستاذ الصابوين تكون مصيبة أمسعكم شعر تفعيلة بعد قصي -
 .بالعكس، هذا الصوت اآلخر: عبد املقصود خوجة -
 .إمياناً بتدعيم التعددية، معي قصيدة واحدة -
 حرمه تسمع الندوة    آسف اضطريت أقول يف غري الزوجية ألن السيدة       )  مقاطعاً(عبد املقصود خوجة      -

 .كون كلنا برة، فحبيت أحفظ له خط الرجعة سيكون يف النتيجة هو وزوجته ونكلها فطبعاً
 ":يف كوكب املسرة"القصيدة بعنوان .. مع مالحظة أين أسرفت يف التعددية -

 لبهجة عينيك مجيع النجوم تضيء
 وكل الطيور تغين



 تطلني عاماً جديداً وعاما قدمياً وعاماً سيأيت
 متسكني الزمان بأجنحته

 واملكان من أي وال
 باأللفةترشني الكون 

 وتغرسني أشجار الغبطة يف ممالك عمري
 يا سيدة حبور الشعر
 ومليكة النثر وحميطاته

 حبك حيرر روحي ومجالك يلجم لساين
 بوحي فرح البحريات

 وحبك سرب جبع أبيض
 رحيله شوق األرض للشمس

 وشدوه موسقة األفالك
 حبك سرب ميام حنون

 يوصل الغيمات الصغريات ألمهاا
 عود نشوان اجلناحوي

 ويعابث أمواج حبوري.. يرعى حشائش هلفيت
 أدعو زمنك عهدي السعيد
 وحببك أتيه على األباطرة

 وحلن املتآلف واملزدهي... معك أكون املنتهى
 وذروة ألق التكوين... معك ضمري الكون أكون

 حمارة يف قاع حميط
 قصيدة يف دفتر شعر
 فضة يف وشاح بدوية

 يف ربيعغابة لوز 
 عوداً يف حضن زرياب
 ومرحاً يف عيين سنجاب

 معك أصري خدين السعادات
 وتصري األرض ملكي



 والغبطة تلد نفسها... احلب ينافس ذاته
 وما يشبهك إال حيب

 ملرآك عذوبة اغتسال ليل يف فجر
 وعصفور يف ر

رة يف ملكوت املسرةوصداح قُب 
 تقبلني والدنيا يف ركابك تأيت

 فيغوص خنجر يف الروح.. وترفعني للوداع يداً
 وتلف أقواس قزحها حتت إبطها ومتضي.. وتكتئب البحار

 يف غيابك تضيق األرض
 تنكر خطوي الدروب وختاصمين األقداح واملرايا

 وحني حتاصرين اخليبات
 وأطلب اللجوء إىل عينيك.. أغلق بايب علينا

 ياتوفتيت مسك الذكر.. ومع عبقك وخبورك
 أمتدد بأمان شاسع الفتنة بني رسائلك وموسيقاك

 مهدهداً ذعر موجة حاصرها اليباس
 فأجفلت الجئة إىل حضن أبيها

 ومسراك سهل أُقحوان.. مرقاك قافلة أنوثة
 وغبوقاً صاخباً فوق سغيب.. تشرقني حنطة ونبيذاً

 تطلني عاماً جديداً وعاماً قدمياً وعاماً سيأيت
  باالنتظارتنعشني مضرجاً

 ومسجياً بفراديس احملبة
 ختلع مرارا األيام.. تطلني فتذوب اهلموم

 وتصاحلين الساعات والثواين
 والدهر يسترد كدره.. الليايل ختلع حلكتها

 أخلي الناس أليامها.. لعينيك أحمو إمث التقاومي
 مسيك جمرة املسراتأُ

 وبعشقك أبدأ زمين



  ))قصود خوجةتعقيب لألستاذ عبد امل(( 
سأترك اخلتام كالعادة للزميل األستاذ كتوعه ولكن قبل ذلك، الليلة لدينا مفاجأة سارة،                 -

يعرف الكثريون منكم األستاذ طه صاحل صبان، تعرفونه كفنان تشكيلي كبري، أحب أن أقدمه لكم هذه                
ينة جدة وغريها من خالل     األمسية كإنسان، وكإنسان كبري، تعاملت معه، وتعامل معه كثري من فناين مد           

بيت الفنانني التشكيليني، عرفناه سنوات امتداد لظل حمبة وأخوة وعطاء، دعيت يف إحدى أمسيات                
رمضان الكرمي املاضي ألتشرف الفتتاح معرض مل أكن أعرف أنه سيكرم من خالله األستاذ الصبان                 

داياها تعبرياً عن شكرها لأليام     وقد عز علي ذلك، فرأيت امتدت األيدي نئه وتصافحه وتقدم ه            
الطيبة اليت قضاها معهم وقضوها معه وكنت خايل الوفاض إال من كلمات عربت ا عن مكنون نفسي                 

 ومن  ومن بعض الفنانني    اهلدايا من بني التشكيليني   وما أمحله له من تقدير واعتزاز وإعزاز رأيت          
ثال مؤسسة اخلطوط السعودية، البنك     أذكر منها على سبيل امل      مؤسسات من خارج الوسط الفين    

ذكرى وتكرمياً لأليام الطبية اليت       األهلي التجاري، فوعدت يف تلك األمسية أن أقدم له لوحة االثنينية          
 خالل دفئها اجلميل    عمل من خالهلا يف بيت التشكيليني الفنيني فأعطى وأكرم وكرم، فهذه األمسية من             

 أقدم اللوحة التذكارية لضيفنا الدكتور الالذقاين أن أقدم          وعلى شاطئ أمسيتنا هذه يسعدين بعد أن       
 . لألستاذ الصبان وهي بامسي وبامسكم مجيعاً لوحة االثنينية

  ))ختام احلفل(( 
القادم مبشيئة اهللا     وقبل اخلتام أيها األخوة أود أن نذكركم بأن ضيف االثنينية         :   عريف احلفل  -

 .فى عكرمةهو الشاعر اإلسالمي الكبري األستاذ مصط
هذا األسبوع الدكتور حميي الدين الالذقايت واآلن يقوم           لسعادة ضيفنا فارس االثنينية     شكراً

كما يقدم الفنان التشكيلي طه صبان لوحة       ..  لسعادته  الشيخ عبد املقصود خوجة، بتقدمي لوحة االثنينية      
 .تذكارية هدية منه لسعادة ضيفنا الكرمي
 . لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجةوهدية أخرى من الفنان طه صبان

للفنان التشكيلي األستاذ طه صبان، اآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة قبلها                شكراً
ويقدم الشيخ عبد   ..  لوحة للفنان خالد خضر مقدمة للدكتور حميي الدين الالذقاين هدية تذكارية            

الفنان خالد  .  هدية تذكارية   حة االثنينية املقصود خوجة أيضاً للفنان التشكيلي األستاذ طه صبان لو         
 .خضر كذلك يهدي لألستاذ طه صبان هدية تذكارية



نلقاكم إن شاء      لكم على هذا احلضور، شكراً هلذه الوجوه الطيبة، إىل أن          أيها األخوة شكراً  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. اهللا يف إثنينية األسبوع القادم أستودعكم اهللا

*** 







 احملتوى
- ١ .كلمة صاحب االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجة

- ٢ .السرية الذاتية لسعادة احملتفى به
- ٣ .كلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين

- ٤ .كلمة لسعادة األستاذ الشاعر عبد القادر حممد احلصين
- ٥ .كلمة لسعادة األستاذ أمني عبد اهللا قرقوري

- ٦ .تفى به األستاذ مصطفى عكرمة حممد عدنانكلمة احمل
- ٧ .تعليق لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٨ .تكملة كلمة احملتفى به
- ٩ .أسئلة موجهة لسعادة الضيف الكرمي

-١٠ .تعقيب لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
-١١ .كلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين

-١٢ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :بد املقصود خوجةعلكلمة اليت افتتح ا احلفل صاحب االثنينية سعادة األستاذ ا -
 ،محدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك              أ

 .وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :ألحبة األكارما
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
سعد اثنينيتكم هذه األمسية بتكرمي شاعر وأديب كبري له موقعه يف خارطة الشعر العريب                 ت

 ،"الثنينيةا"ابة لدعوة   جاملعاصر، يشرفنا أن نستضيف األستاذ مصطفى عكرمة، الذي تفضل باالست          
 األخوان األستاذ الشاعر عبد القادر حممد اِحلصِني،         لفيحاء، يرافقه امشق  دوتكبد مشاق السفر من     

، والدكتور  )األسبوع األديب (مني حترير جريدة    أورية، و سرئيس مجعية الشعر يف احتاد الكتاب العرب يف         
ربية السورية، واملدرس يف كلية التربية،       ت يف وزارة ال   كنعان، مدير املناهج التعليمية   أمحد علي   

 .رب، فمرحباً م بني أهلهم وحمبيهم وعاريف فضلهموعضو احتاد الكتاب الع
اعرنا الكبري عاش حياته مثل سائر أقرانه، يف كثري من البالد العربية، أولئك الذين رأوا النور                 ش

ثابرة وطلب العلم، كانت احلياة     يف أواسط هذا القرن، حيث متيزت حيام بصفة عامة باجلد وامل            
 كبري يف تلك احلقبة، وكان الكتاب يشكِّلُ احلب الكبري ألبناء ذلك             االجتماعية متقاربة األمناط حلد   

اجليل، فهو الصديق، واجلليس، واملعلم، واألنيس، مل تبلغ التقنية أبعد من املذياع الذي كان وقفاً على                 
بعض املدن، كما أن رتابة احلياة االجتماعية، وتقارب          و ِعلْيِة القوم وخاصتهم، يف كثري من القرى       

ستويات الثقافية جعلت الناس يشكِّلُونَ وحدة متماسكة، ذات منظور واحد جتاه شىت القضايا،                امل
وبالتايل تقاربت األفكار بني الصغار والكبار، حىت جتد الصغري أكثر نضجاً من سنه بكثري، ليست هناك                

ملتوارثة، من جتاوز مثل    مة، لقد مكَّنت حياة القرية، والقيم اإلنسانية ا       روطفولة مدللة وأخرى معذبة حم    
 .هذه الفوارق، فانصهر الكل يف بوتقة العطاء واالرتقاء باحلس، وشفافية النفس، وحب املعرفة



 تلك البيئة الريفية عاش ضيفنا طفولته النقية الربيئة، وتشبع جبمال الطبيعة اخلالَّب، الذي مييز               يف
رساً جل وقته، للعلم والتأمل والتفاعل مع قضايا        نشأ عصامياً معتمداً على نفسه، مك     فلالذقية،   ا منطقة

وطنه وأمته، فجاء عطاؤه جزالً، نضراً، خضالً، ألنه من تراث عريق، وجمد تليد، ومناخ معتدل، وتربية                
 .صاحلة
أساسية، يف جممل     ذا التيار الذي سرى يف عروق ضيفنا الكبري، جعله يتعاطى الشعر كقضية            ه

نَّ من أهم ما قد     إ"احة العالمة الكبري الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي،         حياته، فجاء كما قال عنه مس     
 وهكذا  ،"سرين فيه، استخدامه الشعر تعبرياً عن املعاين اإلنسانية، والقيم األخالقية، واملبادئ اإلسالمية           

ذات  سالحاً ينافح به عن اإلسالم، ويغرس يف فل        ننرى أيها األحبة، أن شاعرنا قد وظف الشعر ليكو        
األكباد، حب مكارم األخالق، وحب العقيدة املنسجمة مع الفطرة، واإلدراك السليم ملختلف األمور،             

 .واملسائل اليت تعترض مسرية احلياة يف مسارا املتنوعة
ثري من اآلراء   كنَّ عامل الطفل مبا يكتنفه من وضوح وغموض، يظل الساحة الكربى لتنافس               إ

هذا املخلوق الغض الصغري، واكتسابه إىل جانبها منذ نعومة أظافره           واألفكار، لتستحوذ على رضى     
حىت ينشأ ناشئ على رضى هذا املخلوق الغض الصغري، واكتسابه إىل جانبها منذ نعومة أظافره حىت                 

ل، حتفز كل وسائل اإلعالم     تظينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، تلك نظرية كانت، وس             
طفل، واألخذ بيده إىل غاياا ومراميها البعيدة، ونشهد اآلن يف صحفنا احمللية، ما يشبه               القتحام عامل ال  

"صرخة أو حشرجة بشأن العناية مبا يقدم للطفل، وأكثره كما نعلم يسري وفق سياق ووترية ما تقدمه                  

ا وقيمنا وتراثنا   مني ختتلف اختالفاً جذرياً عن مفاهيمن     ااألمريكية، بكل ما حتمله من مض       "الت ديزين و
وحضارتنا اإلسالمية، بل أا حتمل يف كثري من ثناياها عنصرية بغيضة، تسئ إىل العرب واملسلمني ما                 
وجدت لذلك سبيالً، لدرجة أن إخواننا باجلمعية العربية األمريكية ملكافحة التمييز العنصري، يكرسون             

ألفالم الكرتونيه املوجهة لألطفال، بغرض      من وقتهم، ملتابعة ووقف وشجب هذه ا       بهجزءاً ال يستهان    
 .زرع كراهية اإلسالم والعرب يف عقوهلم الغضة

مبا أن ضيفنا كاتب وشاعر مرموق يف جمال أدب الطفل، وله دراسات يف هذا الشأن، فقد يؤيد                 و
فة ة الدول العربية مثاالً، لتعىن بثقا     عوجهة نظري يف ضرورة إجياد هيئة عربية موحدة، حتت مظلة جام           

الطفل العريب، وحتصينه ضد التيارات اليت تسعى الجتذابه بعيداً عن الفطرة اليت ولد عليها، وأحسب                
أن املشروع يستحق الرعاية والعناية، من ِقبِل األجهزة الرمسية، والقطاع اخلاص على حد سواء، ألنه                

من أن هناك عشرات    غم  وبالر  لعقود طويلة،   عالم الغريب، إلا  مبيناً يف عامل احتكره   ميثل فتحاً   
املؤلفات اليت تم بأدب الطفل، وثقافته إال أا ما زالت على حافة العدم، ألا مل تطور نفسها وصوالً                   
إىل مدارك الطفل ووجدانه واالستحواذ على عقله ولُبِه مبزج املعلومة بالفن، وابتداع السبل الكفيلة               



ود، فإذا كان معظم الكبار لألسف، ال جيد الكتاب طريقاً إىل           ابعة، حىت يصل التأثري املنش    تجبذبه حنو امل  
أيديهم، فكيف نتوخى من الطفل أن يعكُف على قراءة ما يكتب له مهما كان مبهرجاً بالرسوم                   
 واأللوان، فالشاشة الصغرية أصبحت سيدة املوقف، بال منازع، والسبيل األمثل يف تصوري يتلخص يف             

وسائل التعليم والتربية، عن طريق التلفاز والفيديو، والكمبيوتر واالنترنت،          إجياد هيئة خمتصة بإنتاج     
ويستحسن أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، حىت ال يتسع اخلرق على الراِئق، وجند أنفسنا متخلفني عن                 

 .األخذ باألسباب الركب بقرون طويلة، ويكفينا ما حنن فيه من ابتالءات متعددة بسبب ترددنا يف
لقرن القادم سيكون متفرداً ومدهشاً يف تناوله لكل شيء تقريباً، والطفل سيكون يف قلب               ن ا إ

املعمعة، إنه موسم النظام العاملي اجلديد، بعد أن تبلور وتأطَّر وظهرت أنيابه وخمالبه، وأختم حديثي مبا                 
، إن املستقبل وهو ليس     ساساً بالبعيد واآليت  ألينا أن نفكر    ع":قالته األستاذة الدكتورة سلمى اجليوسي    

مستقبلنا حنن بل مستقبل أحفادنا ومستقبل العامل، سوف يقود الفن واألدب والفلسفة والفكر والعلوم              
 ."إىل ملتقى عظيم يتم فيه التواصل والتبادل على حنو مل يشهد مثله قط

ضي سريعاً، وكل   ت العقل، فالوقت مي   وذن علينا أيها األحبة أن نفتح أعيننا وآذاننا جيداً لص          إ
يوم، بل كل ساعة وحلظة، تمثل خطوة يف طريق الربح أو اخلسارة، البقاء أو الفناء، وال أعين الفناء                    

 .العدمي، ولكن الفناء يف األخر، والت حني مندم
على   سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يهيئ هلذه األمة أمر رشد يصلح أحواهلا، وينري طريقها، ويسدد              أ
 .ري مسارهاطريق اخل

 

يها األحبة، ضيف إثنينية األسبوع القادم هو معايل األستاذ يوسف بن أمحد الشرباوي، وزير                أ
لشقيقة، وهو أديب وفلكي معروف، فأهالً وسهالً ومرحباً         البحرين  االتنمية والصناعة السابق بدولة     

 .بكم لالحتفاء به واالستزادة من فضله وعلمه
 . وبركاتهم ورمحة اهللاكالسالم عليو

 

يف اخلتام تسعد هذه األمسية بلقاء ضيفني كرميني تعرفهما االثنينية وروادها األستاذ حيىي                و
سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيد غربته إلينا ساملاً كما مسعت منه            نستراليا، و االسماوي املغترب مؤقتاً يف     

الذي سبق تكرميه يف هذه االثنينية،      الربادعي    بعدما يقرب من سنة، ونرحب باألستاذ الدكتور خالد        
الشاعر املعروف لديكم، وكما دائماً أردد ال دعوة وال رقاع توزع يف االثنينية فأهالً وسهالً ومرحباً                 

 .بكم مجيعاً
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو



  ))لليلة االثنينيةا فل حضيف للذاتية السريةا(( 
 . سوري اجلنسية-حممد عدنان ستاذ مصطفى ِعكرمة بن ألا: السم ا-
 .م١٩٤٣منطقة احلفة واليت تعرف مبنطقة صالح الدين عام  "ابناب"ولد يف قرية : لوالدة ا-
م، ومنذ  ١٩٦٢رج منها عام    ختلالذقية و ارس االبتدائية واإلعدادية يف احلَفَّةْ والثانوية الصناعية يف         د  -

م ١٩٩٥قي موظفاً حىت اية عام      بدمشق و بيوين   اإلرسال التلفز  ذلك احلني يعمل خبرياً فنياً يف     
 .م٣/٥/١٩٩٦انت استقالته يف كمشق ودحيث انتقل إىل برامج األطفال يف تلفزيون 

 .م مبهمة تلفزيونية١٩٦٥م إىل أواسط ١٩٦٤ اية عام يفريطانيا بوفد إىل أ -
ة، إال أنه ومنذ عقدين     ف األغراض الشعري  لم، وكتب الكثري يف خمت    ١٩٥٨دأ كتابة الشعر منذ عام      ب  -

 وشعر األطفال الذي يصب أيضاً يف هذا        -مل يكتب إال الشعر الديين املوظف للصحوة اإلسالمية         
 .اال

شر العديد من الدراسات األدبية القائمة على الِقيم عند عدد من كبار الشعراء، وأجنز دراسة                 ن  -
ودراسة حتليلية عن العبث    دداً رائداً،    ريشة بصفته جم   ومطولة عن الشاعر الكبري املرحوم عمر أب       

 .واالستهتار يف شعر نزار قباين، ودراسة عن الشاعر القروي
از باجلائزة األوىل يف مسابقة املسرح املدرسي يف وزارة التربية السورية، مبسرحية جند الكرامة                ف  -

 .م١٩٧٢الشعرية سنة 
 :بعت له دار الفكر السورية ثالثة دواوينط -

اململكة بم وقد سبق تعميمه على مجيع مكتبات وزارة املعارف            ١٩٧٩سالم سنة   فىت اإل   -١
 .م١٩٨٠هـ املوافق ١٤٠٠ام عالعربية السعودية 

 .وكل قصيدة منه مستوحاة من آية كرمية "ىت ترضىح"ديوان  -٢
فتح يا  ا"امج  نم، وهو من بعض األغنيات اليت كتبها لرب       ١٩٨٣عام    "مجل ما غىن األطفال   أ"  -٣

 .التلفزيوين "ممسس
 . قصة شعرية مصورة١٢م سلسلة مكتبة الطفل العريب الشعرية وتتكون من ١٩٧٨بع يف سنة ط -
 

 :من مؤلفاته أيضاًو -
 .١٩٨٦ و١٩٨٥طبعتني  "قظةي"يوان د -



 .م٩٧ و٩٦ و١٩٩٣ثالث طبعات  "يحةص"يوان د -
 .م١٩٩٣عام  "حباب اهللاأ"يوان د -
 .م١٩٩٦عام  "نا وأيبأ"يوان د -
 .م١٩٩٦عام  "ن دفتر احلياةم"تاب ك -
 .م١٩٨٦عام  "ذور وفروعج"تاب ك -
 .لديه الكثري من املخطوطات الشعرية والنثرية منها ما هو للطفل املسلم ولفتيان اإلسالم و-

 .شر يف أهم االت السورية والعربية شعراً ودراسات خمتلفةن -
 .ارك يف العديد من املهرجانات العربيةش -
 حلقة من برنامج تربوي لألطفال أذيع على        ٥٠٠عدداً من املسلسالت اإلذاعية الطويلة، و       تبك  -

 ٣٠ حلقة من برنامج تسبيح شاعر إلذاعة الرياض، و         ١٥٠ أعوام من إذاعة جدة، و     ١٠امتداد  
 .حلقة مستقلة لربنامج دروب النور مت بثه من إذاعة طرابلس وجتري ترمجته إىل عدة لغات

-  مستفيضة عن الرسول الكرمي       دراسةعد اآلن   ي         ست له عدة نصوص يفريف أدب النصارى، ود 
 .املناهج التعليمية يف عدة أقطار ويف مجيع املراحل حىت اجلامعية

ضو احتاد الكتاب العرب، ومقرر مجعية أدب األطفال فيها لدورتني متتاليتني، عضو رابطة األدب               ع  -
 .اإلسالمي العاملية

  مد عبده ميا�ي حملدكتور املعايل ااحب صلمةك(( 
  ))لكبري اإلسالمي الكاتبا

األنام عليه أفضل   سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد اهللا الذي أكرمنا باإلسالم وبعث إلينا خري             ب  -
باً ومرح  عهم الغاونَ ِبلشعراُء يت او ذا الكتاب يعلمنا     الصالة والسالم، وأنزل إلينا القرآن وأكرمنا     

بأخي األستاذ األديب الشاعر األستاذ مصطفى عكرمة، وهذه الصفوة من أدباء الليلة وبالذات األستاذ              
عبد القادر احلصين الذي شرفنا الليلة واإلخوة الذين نعتز م األستاذ حيىي السماوي، والدكتور خالد               

مسي وباسم االثنينية وباسم األستاذ      أريد أن أرحب أوالً با     الربادعي، وهذه الصفوة الكرمية، واحلقيقة أين     
عبد املقصود ذا الشاعر الذي هو بيننا الليلة ويف نفس الوقت أرحب به باسم رابطة األدب اإلسالمي                 

 .فأنا عضو يف الرابطة وهو عضو ويشرفين أن أحييه باسم رابطة األدب اإلسالمي
درك عظم هذه املسؤولية    ي  عهم الغاونَ لشعراُء يتبِ او  لي شاعر عندما يتذكر قول اهللا عز وج       أ

، الذي ال ينطق عن اهلوى      وعظم من يتبعونه ومن يتتبعون هذا الشاعر، ولكن سبحان اهللا الرسول            



أن هو إال وحي يوحي، يعلمنا كيف تم بصفوة من الشعراء رفعهم وكرمهم ورفع درجام وحرص                 
لشعراُء يتِبعهم  اوفال نصبح أمة تقطف املسألة من السطح        الستماع إليهم وكأننا نقرأ بقية اآلية       اعلى  
ِإالَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا    .  وأَنهم يقُولُونَ ما ال يفْعلُونَ     .  أَلَم تر أَنهم ِفي كُلِّ واٍد يِهيمونَ       .  الغاونَ

 يف القاعدة حيترم تلك الصفوة اليت تلتزم ذا         سألة ترينا أن هذا الوصف يف احملصلة      م ....الصاِلحاِت
األدب اإلسالمي يف كل شيء، وكل شيء يف احلياة ما مل يسري بطريقة كرمية حيتقر أياً كان شأنه، الشعر                   

الليلة ذه  ت  يقول قوالً حمترماً، وأنا يف احلقيقة سعد      حيترم عندما يدخل يف جماالت حمترمة، وعندما        
األستاذ عبد املقصود خوجة على غري عادته يف تطويل مقدماته، ولكنه            طرحها  املقدمة الطويلة اليت    

كأنه أراد أن يلفت النظر إىل أمهية املوضوع الذي حنن بصدده، فهذا شاعر يتحدث بلغة خمتلفة فيها                   
شئة ويعلم األطفال، ويلتصق ذه الفئة لسنوات       نا، يعلم ال  حب هللا عز وجل، فيها حب لرسول اهللا         

 تابعناه يف اإلذاعة، قرأنا دواوينه، قرأنا مداخالته، إذن فهذا اللون من األدب حمبب إىل النفس                 طويلة،
نا ه  قَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ       لَّألنه يأخذ بيد الناشئة ويقرا من السرية النبوية العطرة          

عت يف متاهات الكرتون، ويف متاهات األفالم       فرح هلذه القدوة وهذه األسوة، ألن هذه الناشئة ضا         ن
ولكنها أشياء من العبث أن نقول أننا نستطيع أن مننعها عن أطفالنا، ومن العبث أن نقول أننا سنشوش                  

يات كما ذكر أخي    دعليها، اليوم أنت تتكلم عن مائة قناة ومخسة آالف قمر حيوم حولنا، حنن أمام حت               
 أن نعلّم أوالدنا كيف يتعلمون، ومن هذا كيف، حيبوا رسول اهللا             األستاذ عبد املقصود خوجة، ال بد     

         وكيف يكون هلم القدوة ألن النص األساسي ،َولَ   أسوا الروا اَهللا وأَِطيعِطيع  ،   َولسِطِع الرن يم
 املسألة كلها حمورها خلف هذا       ،كُنتم تِحبونَ اَهللا فَاتِبعوِين يحِببكُم اهللاُ        قْل ِإن   ،فَقَد أَطَاع اهللاَ  

 .احلبيب، هذا القدوة احلسنة الذي أرسل إلينا والذي ال بد أن نعض على سنته بالنواجذ
 هعندما يأيت شاعر يتلبس ذا احلب، بل إنه ذكرين بأستاذنا الشيخ السيد حممد أمني كتيب تغمد               ف

ستاذ مصطفى عكرمة يف الفترة      وقف على املصطفى مدحي وإنشادي، وكان األ       :  اهللا برمحته، قال  
األخرية عكف على هذا اللون من األدب، وهذا اللون من الشعر قربه إىل الناس فأحبوه يف أشكال                   

 خذخمتلفة، يف مسرحيات ويف مقطوعات، هذه الصور اجلميلة مهما قل جهده فيها، لو أن كل منا أ                  
إىل  املشرقة وحنن أحوج ما نكون        نقرب تلك الصور   نستطيع أن   هذه اجلوانب ألدرك أننا   جبانب من   

وغريها، والذي  والفيلم    الشعرية واألدبية، والقصة    تقدمي األسوة والقدوة هلم يف أشكاهلا املختلفة      
األوىل، حتس أنه ة اللغة يف املرحلأعجبين يف شعر أخي األستاذ مصطفى هو أنه يتكلم كرجل يدرك فقه             

الشعر الرصني مث أنه يتنازل إىل مستوى لطيف جداً            وعلى عمق للغة    اللغة توظيفاً سليماً،    يوظف
تشعر أن الشعر ينساب إليك فتدرك أن الطفل أو الشاب سيقبل هذا اللون من القصيد بقبول حسن،                  

 .هذا اللون الذي كنا وال زلنا حنتاج إليه



ا م هذه الصورة خصوصاً أن األخ عبد املقصود أزعجين كثرياً عندم           دنا احلقيقة سعيد بأنه يق    أ
ذكر القرن القادم، ومهوم القرن القادم، وواهللا من فينا من يدرك ما سيأيت به القرن القادم؟ قد ال ينام                    

أخرياً )  لبول كندي (حىت أين قرأت    ..  الليل إذا كان من املنظرين أو من يفكرون يف مستقبل األمة           
 العامل اإلسالمي وال أعرف     ستعداد للقرن احلادى والعشرين، يف معرض حديثه يقول أنين أتابع         الكتاب ا 

ملاذا كل هذه الباليا اليت فيه، أحسب أنه ليس العامل اإلسالمي الذي سادنا وقدم تلك احلضارة املشرقة،                 
فيه باألطفال، ألن   ا  ال بد أم فرطوا فيما لديهم، رجل أجنيب يقول كأننا فرطنا، وأول تفريط بدأن               

ا خنوفه من الغرب، فأصبحت القضية كلها خوف         ضياع الطفل وارتباكه وخوفه، حىت أننا أصبحن       
يربكنا ويقلل من قدرتنا يف التفاعل مع احلياة، فيأيت شاعر كمصطفى عكرمة يبث هذه اللحظات                  

 :ائد اليت عشنا عليهاقصاجلميلة وهذه املقطوعات اللطيفة، ويعيدنا إىل تلك الذكرى العطرة وتلك ال
كل هول من األهوال مقتحـمل

. 

و احلبيب الذي ترجى شفاعتهه 
. 

يرجع اجلار منه غـري حمتـرمو
. 

اشاه أن حيرم الراجي مودتـهح 
. 

 

شنا على ذلك القصيد اجلميل فيأيت هذا الشاعر ليحيي تلك الذكرى وحييي تلك اللغة وتكون               ع
 .له مقدرة على العطاء وصرب على العطاء

 معكم وأشعر برغبة صادقة يف أن أحيي مهة أخي الكرمي األستاذ الشاعر              ك أين أشترك  شال  و
املدارس الشعرية واألدبية على    مصطفى عكرمة وإن شاء اهللا أن يبارك يف جهوده وأن يوفقنا يف تبين               

ة رحلة القادمملهذا اجليل الذي حناول أن نبنيه، واهذا اللون، فال نستهني ا ألن هلا آثارها اإلجيابية يف  
اليت حنن بصددها مبا فيها من قفزات كبرية تكنولوجية وعوملة ال نعرف أبعادها ولكن نسأل اهللا أن                   
يعيننا وأن يلطف بنا وأن يوفق شاعرنا الكرمي إىل مزيد من هذا العطاء، واهللا من وراء القصد، والسالم                  

 .عليكم ورمحة اهللا

  بد القادر حممد احلصين، عاذتألس الشاعر للمةك(( 
  ))دمشق بألدبي األسبوع اريدة جرير حتأمنيو  لعرب الكتاب احتاد ا يفلشعر اعيه مجئيسر

سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني               ب
 :وبعد

رمة، للشاعر األستاذ مصطفى عك     طمح هذه الدراسة إىل أن تلقي الضوء على التجربة الشعرية         ت
وهي جتربة شعرية تستحق الدراسة الواسعة واملعمقة، األمر الذي قد ال تستطيع هذه الدراسة أن تنهض                
به وضاً كامالً، ألن خوف عدم إيفاء التجربة حقها ال حيرمنا من شرف مقاربتها اجلادة، ال سيما إذا                   



ها سريورا الزمنية املديدة نسبياً     لي أمهيتها اعتبارات من    مت كانت على درجة من األمهية، وجتربة شاعرنا      
على مدى أربعة عقود من الزمن، واحلضور الفعال على ساحة اإلبداع الشعري، وتطورها الواضح عرب               

 .مراحلها، وما تطرحه من قيم إنسانية نبيلة
دباء يسرين أيها األخوة    العامرة باألدب واأل    "الثنينيةا" هذا اللقاء الثقايف املبارك يف رحاب         يف

األكارم أن أتنازل من جتربة الشاعر احملتفى به املراحل اليت كونت أبرز معامله وأن أعرض املضامني                  
  أن تعكس األسلوب على     حتاول  نظرةواألساليب اليت سادت كل مرحلة من هذه املراحل يف            

ه الل دراسيت ومعايشيت هلذ خ املراحل يف خط واضح لتطورها، فمن     ترابط هذه   املضمون وأن تستجلي  
مرحلة الشاعر املتلمس، مرحلة الشاعر     :  التجربة الشعرية أجدين مطمئناً إىل تقسيمها إىل ثالث مراحل        

 .املتأله، مث مرحلة الشاعر صاحب الرسالة
يف هذه املرحلة املبكرة بل يف مطلعها حصراً نتعرف إىل الشاعر مصطفى              :  لشاعر امللتمس ا

سل الشعر من قرحية متمكنة من فن القول تضارع الشعراء           كياً تقليدياً نظاماً ير   يعكرمة شاعراً كالس  
الكالسيكيني يف الديباجة احملكمة، والسبك، واملعجم الشعري اجلزل، ويف ركوب البحور الشعرية              
الضخمة، وإطالق القوايف الرنانة الفخمة اليت متأل الفم وتدوي يف أرجاء السماء، هذا مع غلبة                   

مني الشاعر ورجوح ألسلوب التعبري املباشر مع مسحة إنسانية          الشعر التقليدية على مضا   ض  ألغرا
تفيض من قلب مؤمن، ولعل من رائع شعر شاعرنا الذي ينتمي إىل الربهة األوىل من مرحلة الشعر                   

 :، اليت يقول منها)ظمأ(املتلمس قصيدته 
أيقظ أحـالم احليـاة وطيبـاو

. 

ددت له كفي فغـاب وغيبـام 
. 

جاب ا الدنيا وأدىن وقربـاو
. 

طاف بروحي يف عـوامل حبـهو 
. 

لى مجرها القدسي قلـيب تقلبـاع
. 

كا يل ويب مما يعانيـه صـبوةش 
. 

ىل ثغره احلاين فـؤادي تسـرباإ
. 

ددت له كفي وعـرب أنامـليم 
. 

لى ما سقينا وأعذبـاا كان أح   م
. 

ددت له كفي فروته وارتـوتم 
. 

لكنما قلبان يف الكـف ذوبـاو
. 

 ثغرهركف كفي ال وال الثغ     ال ال ف 
. 

 

ت هذه االنطالقة عند شاعرنا عن إجادة النظم إال أا منت من جهة أخرى على أا ترزح حتت                  من
تكتفي بذلك،  ثقافة الكتب وهيمنة التراث احملفوظ، ولكن هيهات لنفس متفتحة على احلياة والفن أن               

 تنداح يف   من الشعر وإذا بنا نسمع نغمة رومانسية        هكذا راحت جتربة شاعرنا تتطلع إىل ألوان أخرى       
بعض نصوصها، رومانسية مأنوسة تتفتح فيها املشاعر واألحاسيس على عامل الطبيعة ومجال الوجود               

س الشعري جند   متشحة بأسى شفيف يرشح من خالل ذكريات حب صادق، يف هذه الربهة من التلم              



ر قد حلت حمل البحور الضخمة الصخابة وأن اللغة          حوأن جداول الشعر الصغرية املنمنة وجمازئ الب      
الشعرية قد مالت إيل شيء من اهلمس واإلحياء وقصرت اجلملة الشعرية وساد هدوء يف التعبري حييلنا                 

طع يف القصيدة لوحات    على اكتشاف مجاليات الصمت املبثوث بني املعاين والصور، وباتت املقا           
حساسة قلقة، وبني مناظر طبيعية تتلمس النفس الشاعرة          س  تشكيلية تتماوج فيها املعاين بني نف      

أصداءها فيها، مل يقم شاعرنا طويالً يف هذه الربهة الرومانسية فهي على الرغم من شفافيتها وعذوبتها مل                 
ىل برهة ثالثة هي أقدر على التعبري عن مواقفه         تشبع وعيه االجتماعي وحياته املوارة بالنشاط فانتقل إ       

انسجاماً مع حيويته الفياضة ومقدرته على املواجهة، مواجهة النفس، ومواجهة اآلخر،            ر  ورؤاه وأكث 
من أبرز مالمح القصيدة لدى شاعرنا يف هذه الربهة          ..  كأن ذلك يف ظل املدرسة الكالسيكية احملدثة      

ية املتسلسلة حمل السرد املباشر، ووض النص على عنصر           عمق التحليل النفسي، وحلول املشهد     
راما، وأخذ الضربة املفاجئة دورها يف استقالب الشعر وتعدد األصوات داخل القصيدة ومن شعر               لدا

وهي واحدة من أبرز قصائدها، فيها يعري الشاعر النفس             "ن تراه م"هذه املرحلة اختار قصيدة      
ا يف محى شهواا وعلى حافة اقتراف اخلطيئةويكشف عن تداعيا: 

ــرييو ــاره تفكــ ــن ذا أثــ مــ
. 

ــناديينو  ــراه يـ ــن تـ ــت، مـ تلفـ
. 

ظـــين وهاجســـات شـــعوريب
. 

ــمتو  ــى الص ــغياً ومض ــمرت مص تس
. 

ــرييو ــالم مسـ ــت يف الظـ تابعـ
. 

ــاحللمو  ــف ب ــنون تعص ــنت الظ لع
. 

ــريييف ــي طــ ــا هلمــ  مسعهــ
. 

ــتفا  ــك أن أه ــا وأُوش ــتحث اخلط س
. 

ــورو ــتر وسـ ــف سـ ــي بألـ أهلـ
. 

ـ   د أمــنت الـرقيب والعــاذل الواشــيق
. 

ــ ــروريع ــس س ــا حت ــيوين فم ن ع
. 

ــاو  ــىت أن ــري ح ــتمت أم ــن ك م
. 

قــد الحــت مــن وراء الســتورف
. 

وشــك القلــب أن يطــري مــن الصــدرأ 
. 

ــوريو ــات فجــــ جائعــــ
. 

تـراءت كمـا اشـتهتها اشتهاءايت فيهاو 
. 

ــنورو يطفـــو علـــى شـــفيف الـ
. 

ــ  ــيبق ــبح اآلن بالط ــدن يس دها الل
. 

ـ و ء يف الــزمان غــروريامــا شـ
. 

ــئتحل  ــا ش ــي م ــوع كف ــات وط ظ
. 

بثـــــنا عمـــــر الدهـــــورل
. 

ظات ومـا أشـد علـى النفس الثواينحل 
. 

ــرييو ــاره تفكــ ــن ذا أثــ مــ
. 

ــناديينو  ــراه يـ ــن تـ ــت مـ تلفـ
. 

قلــــيب يف حلمــــه املخمــــورو
. 

ــويبو  ــمي يف ثـ ــت أن جسـ حتسسـ
. 

عــد يب قــبل افتضــاح األمــورو
. 

ــدرال  ــن الص ــؤاد م ــا الف ــر أيه  تط
. 

ــمريف ــب صــوت الض ــا قل ــنادي ي امل
. 

 الســور والســتور تعــرتمدهــ 
. 



مذاهب أدبية متعددة   كذا تتكامل دائرة هذه املرحلة، مرحلة الشاعر املتلمس بعد طواف يف             ه
دام حوايل العقدين من الزمن، أجنز الشاعر خالهلما بلورة صوت شعري، صوت حافظ على اللغة حنواً                

 يف داخل تركيب البيت الشعري الواحد دينامية عالية بسبب من            روصرفاً وسالمة تركيب، لكنه أثا    
يف قصائده موسيقى داخلية تولد     التصرف املتفنن بأساليب اإلنشاء وحافظ على أوزان الشعر لكنه بث           

مناخاً نفسياً يوصل مراد النص إىل رعشات الفؤاد قبل أن توصله األفكار إىل العقول يف بعض األحيان                 
مري املتألق بأشعاره للسمو مرحلة جديدة تسلم النفس فيها وجداا خالصاً هللا             لضوأسس عرب صوت ا   

 .تعاىل يف واحة من واحات اإلميان
أعين تلك املرحلة من عمر التجربة الشعرية اليت كان موضوع اإلميان هو            :  املتألهرحلة الشاعر   م

لقلب، وجمالها اجلوارح، واإلميان    ااملوضوع األول بالنسبة إىل شاعرنا، اإلميان مبا هو عقيدة مستقرها            
يف كون  نورها معامل الطريق أمام اإلنسان      الوجدان، ويضيء   مبا هو شعلة متوقدة يف الروح تذكي هليب         

بديع يف تكوينه، معجز يف ظواهره، يصعب على املرء أن جيوس يف فيايف أمدائه املترامية وأن يواجه                   
يف شجرة إسالمه أزهار اإلميان وما مل تنعقد أزهار إميانه على           ح  هجري أسئلته الوجودية الكاوية ما مل تتفت      

) تسبيح شاعر ( الشعرية حىت ترضى     مثار اإلحسان فإذا هو يف ظالل كأا ظالل القرآن، يف جمموعته           
م نتعرف إىل مصطفى عكرمة شاعراً مؤمناً اجتمعت مهومه يف هم           ١٩٨٣الصادرة يف طبعتها األوىل عام      

ه إىل رؤية واحدة وتوجه يف كله إىل إله واحد فاطر السموات واألرض، يف هذه                ؤاواحد، وازدلفت ر  
طيب األنداء، ويسلمنا التسبيح إىل حبار من        اموعة نرفع أكف الدعاء ونتنسم من عبري الذكرى          

امني ضاآلالء واألمساء ويضعنا على عتبة حمبة اهللا تعاىل اليت هي رجاء الرجاء، يف وقفة أكثر حتليالً مع امل                 
أتوقف يف إجياز شديد عند مستويات التأمل حيث ينطلق التأمل يف هذه اموعة من سجون النفس                  

عاين اإلميانية احملمولة على دالالت من أسرار الطبيعة وعاملي النبات واحليوان           اإلنسانية واطمئناا إىل امل   
 ورمسه طريقاً إىل اكتشاف الفطرة      اتوصوالً إىل التفكر الذي أدرجه الدين اإلسالمي احلنيف يف العباد         

ن املكان  اليت فطر اهللا عليها الكائنات وأقف عند الوجدان الديين مشرياً إىل بعدين بارزين فيه، وجدا               
رفات، ويوم بدر، ونقرأ يف اإلطار الثاين قصائد        عكة، و مووجدان الزمان فنقرأ يف اإلطار األوىل قصائد        

در وسواها من القصائد، ومن وحدة الوجدان يف هذه النصوص           قليلة اإلسراء وشهر الصيام وليلة ال     
شاء اهللا تعاىل أن يكون خطاا      اإلميانية ينعطف الزمان على املكان يف مندمج إمياين مؤسس على عقيدة            

احلضاري يف رسالة مساوية مسحاء هي رسالة اإلسالم وأقف أخرياً عند مفصلة مراجعة الذات ومساءلتها               
 :"نا من أناأ"بته اموعة غري قصيدة من قصائدها فأشري إىل قصيدة  حوحماسبتها الذي

 

ــايبو جــدائهم ح ــن أع ــرت م اخت
. 

 أبـــوايبغلقـــت دون أحـــبيت أ 
. 



ــرابو ــن األغ ــا م ــحبت أخالط ص
. 

بعـدت حـىت ضـاع يف بعـدي املدىو 
. 

ي ال يــرق غــدا ألي عــتابكــ
. 

ــبلهاو  ــيب قـ ــريات وأدت قلـ الذكـ
. 

ــياب ــل األط ــذا وتوس ــوح الش   ن
. 

ــامل  ــداة وأدـ ــنها غـ ــنين عـ  يثـ
. 

جعلــت مــنها أكؤســا لشــرايبو
. 

حــرقت قافلــة الــرجاء بأهلــهاأ 
. 

ــابر ــرافة األنســ ــن خــ هــ
. 

ــأظلأ  ــل س ــي وه ــن قوم ــي وم هل
. 

وقفــت مــنهم وقفــة املــرتابو
. 

ــمق   ــرىب ــر الق ــل أواص ــت ك طع
. 

ــ ــر ع ــل م ــاب ك ــم حلس ايبن حقه
. 

ــدهمو  ــاهلم ألص ــق م ــيت أُنف مض
. 

رجـــاؤهم يف الدهـــر رد صـــوايبو
. 

ــواكــ  م ذكــروين مشــفقني وكــم عف
. 

ــ ــايبشـ ــام ورغـ ــني رغـ تان بـ
. 

ــ  ــبوه يلم ــا رغ ــبباً مل ــادروا س ا غ
. 

وهـــم أصـــحايب.. هـــم أهلـــيو
. 

اتــوا عطاشــاً واملــياه غزيــرة عــنديم 
. 

ــوايبأ ــر رد ج ــا عص ــا ي ــن أن ــا م ن
. 

نـا مـن أنـا؟ يـا ليت أعـلم مـن أناأ 
. 

وؤودة بــيدي ســتدرك مــا يبمــ
. 

ــلأ  ــوا وه ــا عف ــن أن ــا ذكــريايت م ن
. 

ـ  يس يل أهـل فقـد قُـتلوا على أعتايبل
. 

ــأ  ــواًن ــلُ عف ــا أه ــا ي ــن أن ا م
. 

ارتــد يلــهب ِشــقويت وعــذايبو
. 

ـ   ن ذا أرجـي؟ ضـاع يف حلقـي الصدام
. 

كــيف الســعي، كــيف أيــايب؟ف
. 

سعـى وال قـدم وال درب وال صحـبأ 
. 

يدين أصـــبحتا بـــال أعصـــاببـــ
. 

ــو وأيــ أر  ــين ــن تلمس ــني أي ن الع
. 

ــايبو ــل مص ــيق مح ــبال تط ــل اجل ه
. 

ــ  ــوراًم ــس تص ــا أح ــيق مل ن ذا يط
. 

من ترى عوين غـداً لألخـذ باألسبـابف
. 

نــا مــن أنــا مهــال علمــتأ 
. 

ــبابف ــل واألح ــل األه ــاع ك أض
. 

ــيع ربــ   أ  ــوق ض ــك املخل ــا ذل هن
. 

 

فضى إىل دائرة اإلميان ودائرة اإلميان أفضت إىل السؤال عن مصري            أكذا نرى أن التلمس      ه
اإلنسان ومصري األمة ولكنه سؤال الواثق املطمئن، أما على صعيد األسلوب فقد اطمأنت التجربة                

قصيدة وبنائها واحنازت   شكل ال الشعرية إىل التعبري السهل املباشر وكفت عن البحث على صعيد            
 .والفكري الذي صار جوهر هذه التجربةالروحي  حوىلفإىل ا احنيازاً واضحاً

يف املرحلة األخرية تبلغ جتربة الشاعر أوج نضجها، تتكامل الرؤيا            :  لشاعر صاحب رسالة  ا
              موع وتتسع  وتنفتح دائرة اهلم اإلنساين فإذا هي جتربة يتماهى فيها اخلاص بالعام وتذوب الذات يف ا

وأين كان ويصري ألحداث األمة وآالمها أصداؤها املدوية يف           فسحة اخلطاب لتشمل اإلنسان أيا كان     



شعر الشاعر بل تصري مهه األول وهاجسه األعمق وشاغله وحمور اهتماماته يف هذه املرحلة يتنبه شاعرنا                
 قصائد وأناشيد طبع اجلزء األول      إىل فتيان األمة الذين هم أملها وعدا ملستقبلها فيخصهم بسلسلة          

م وال يزال الشاعر فيما أعلم يكرس       ١٩٨٠ وعممته وزارة املعارف السعودية عام       م١٩٧٩منها عام   
اهتماماً كبرياً هلذا الشأن اخلطري اهتماماً يكاد ينفرد به، ويف هذه املرحلة تتضح دوائر اهتمام الشاعر،                 

، فدائرة اإلنسانية   ية، فدائرة أمته العربية، فدائرة أمته اإلسالم      دائرة بعد أخرى، دائرة بلده، فدائرة وطنه      
مجعاء، ولكل دائرة من هذه الدوائر قصائدها يف إنتاج الشاعر على مدى العقدين األخريين من جتربته،                
ولعل من اجلدير بالذكر أن دوائر انتماء الشاعر ختتلف يف أقطارها ولكنها تتحد يف مركزها يفضي                  

وحد وانسجام وترابط التزام وهذه رؤية       ت عضها األخر فال تعارض بني هذه االنتماءات بل       بعضها إىل ب  
موحدة حنن يف أمس احلاجة إليها يف مرحلة يرصد فيها العدو أية بادرة من بوادر التقارب بيننا ليحول                   

 .دون حتققها وتتداعى فيها علينا األمم كما تتداعى األكلة إىل قصعتها
مل واألمل معاً، أمل ما حييق      ليل ينطلق صوت الشاعر مصطفى عكرمة حممالً باأل       ن هذا الليل األ   م

باألمة من أخطار، وأمل اإلميان باهللا تعاىل فيهز النفوس السادرة يف ضالهلا، ويستنفر ما يف روح األمة                  
 ال لتنقذ نفسها فحسب بل لتنقذ البشرية من        من إرث العزة والكرامة لتستعيد دورها احلضاري،         

لظالم ما زالت ناصية النهار القادم معقودة بفجر         ا  فعلى الرغم من طغيان هذا     شية القوة الغامشة،  وح
وهي واحدة من عشرات القصائد اليت حنا ا شاعرنا هذا             "عري وقومي ش"اإلسالم يقول يف قصيدة     

 :املنحى
ــرجمو ــون املتــ ــا يعانــ ملــ

. 

ــهق  ــعري روحــ ــي بشــ ومــ
. 

ــومك ــوا يقــ ــا اعوجــ لمــ
. 

عســـــــا إن مل أجـــــــدهت 
. 

ــزموب ــاد أجــ ــرنا ألكــ نصــ
. 

نـــــا للجهـــــاد وهبـــــتهأ 
. 

ــ ــمفــ ــر سيبســ بعده فجــ
. 

 ضـــري مـــن حجـــب الظـــالمال 
. 

ــنظمي ــيا املــ ــون للدنــ كــ
. 

ــيفف  ــرع احلنـ ــه الشـ ــر بـ جـ
. 

ــلمم ــري مس ــو غ ــن ه ــلمة وم س
. 

ــ  ــناسســـ ــيه الـــ يان فـــ
. 

ــ ــملـــ ــه خمصـــ يس بـــ
. 

ــناسب  ــوس ال ــربى يس ــرمحة الك ال
. 

ــان أ ــا اإلنســ ــد.. يهــ مأقــ
. 

إلـــــيه أقـــــدم مطمئـــــناًف 
. 

غلـــب كـــل طاغـــوت ويهـــزمي
. 

ــ  ــوفهـ ــن سـ ــده مـ و وحـ
. 

ــؤقلمك ــك مل تــ ــا أردتــ مــ
. 

ا شـــعر حســـبك أن تكـــونيـــ 
. 

ــلال ــرذم..  متــــ وال تشــــ
. 

ــق األف  ــالةابـ ــى الرسـ ــني علـ مـ
. 



ذا أغفلــت يــوماً شــأن مســلمإ
. 

 كــــنت يــــا شــــعريال 
. 

ــمف ــأين أن أمللـــــ شـــــ
. 

ن كـــان شـــأن ســـواي بعثـــرةإ 
. 

ــمإن ــف يقســ ــن ألــ  يكــ
. 

ــ  ــوحدمــ ــرين أين املــ ا ضــ
. 

ــرمأ ــنا وأكــ ــم بوحدتــ نعــ
. 

ــلمف  ــيار مسـ ــا امللـ ــا، أنـ أنـ
. 

 

 هذا األفق من التجربة الشعرية نلحظ على الصعيد الفين استقرار التجربة على مالمح فنية                 يف
املعرب عن دراما األرض     باتت مالزمة ملعظم قصائده أبرز هذه املالمح النفس الطويل امللحمي              

 املعجم الشعري اجلزل واجلملة الشعرية       املوجه، واخلطاب  واملباشرة  خ، التقريرية يواإلنسان والتار 
القرآن الكرمي ونصوص احلديث الشريف، منو الفكرة       الصلدة معىن ومبىن، التناص الغزير مع آيات        

اإلحلاح على موضوعات جمددة يف      الصورة واحنسار اخليال، تكرار األفكار واملعاين و        على حساب 
لواحدة ويف القصائد املتعددة وهذا أمر قد يكون له مربره إذ ما يطرحه الشاعر يف هذه                   ا القصيدة

 .املرحلة هو مما يسكن أعماقه وال يربحها
يها اإلخوة األكارم، أستميحكم وأستميح الشاعر عذراً إن كنت مل أوف التجربة حقها علماً أن               أ

ينشر، وأجد لزاماً علي قبل أن أختم حديثي          ره هو أقل بكثري مما نتمىن له خملصني أن        ما نشر من شع   
إليكم أن أعرض ألمرين أوهلما اإلشارة إىل جتربة الشاعر على صعيد شعر األطفال والفتيان، فشاعرنا                

ية التربوية يف   علم يف هذا الباب وأشعاره جتد مكاا الالئق يف املناهج املدرسية ويف األعمال التلفزيون              
جو أن يكون يف دراسة الباحث الدكتور أمحد كنعان الذي مل يستطع أن              أرعدد من األقطار العربية     

يصل ليشاركنا هذا اليوم يف االثنينية ما يغطي هذا اجلانب، إن ما أجنزته هذه التجربة حىت اآلن ليس                   
الة اليت تضطلع ا ولكن الفن      باألمر القليل، إن على صعيد الصوت الشعري، أو من حيث شرف الرس           

وماذا بعد؟  :  وقف يف مرحلة بالغاً ما بلغت أمهيتها، والسؤال الدائم الذي يطرحه علينا هو             لتال يقبل ا  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أجل وماذا بعد أيها الشاعر ايد مصطفى عكرمة

 

  ))قوريرمني عبد ا الق أألستاذاكلمة (( 
 قوريرمني عبد اهللا الق    أ ألستاذ ا ملعروف ا ألديب ا سعادة ل لمة ك لكلمات ا هذ ه  مسك -

 :النشر ولصحافة للبالد اؤسسة مام عديرم
 :الم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهس -
خوة العقيدة اخلالدة، عشاق احلرف املضيء، الباحثني عن احلقيقة، أحييكم حتية التقدير هلذه               إ

 اًوحنن اليوم جنتمع لنكرم مبدع    حلرف والفكرة اليت تغري واقع اإلنسان،       املشاعر الفياضة حنو الكلمة وا    



أم الكاتب؟ هو     نكرم يف املبدع الشاعر    السؤال هل    جديراً باإلعجاب، ولكن    خليقاً بالتكرمي 
باإلكبار، ولكننا يف هذا العصر املضطرب باألفكار املتضادة         وهو كناثر خليق     جدير بالتقدير،   كشاعر

بدع الذي  املركات اليت توجه لإلسالم واألمة اإلسالمية نبحث عن الشاعر والكاتب و            واملليء باحل 
يؤكد بكلماته وفاءه للعقيدة اخلالدة وإحساسه باخلطر الداهم الذي يواجه أمتنا اإلسالمية ألجل ذلك               

ليار أعترب أن اجلانب األكثر إشراقاً يف شخصية الكاتب والشاعر هو اجلانب الذي جعله يقول أنا امل                 
عله يوظف طاقاته اإلبداعية عرب      ج مسلم، اجلانب األكثر إشراقاً واجلدير بالتكرمي واإلكبار هو الذي         

عقدين من الزمان للعقيدة وحدها، فقدمياً كان النقاد واألدباء يتساءلون الفن للفن أم للحياة، األدب                
جمدها وقوا وازدهارها، حني    لألدب أم للحياة؟ قد يكون هذا يف زمن الترف حني تكون األمة يف عز               

قبلها القريب والبعيد، ولكن يف عهد األخطار اليت تضع         ستتكون يف منأى عن األخطار وعن التهديد مل       
األمة أمام التهديد املتواصل فال مكان للفن للفن، وال حمل لألدب لألدب، وإمنا جيب أن توظف كل                  

 أجل دعم مسرية هذه األمة حنو مستقبل مشرق         الطاقات اإلبداعية من أجل الدفاع عن العقيدة، ومن       
 .مزدهر
واجه أشرس معارك التاريخ، لقد بدأت هذه املعركة منذ انطلقت الدعوة            تلنا نعلم أن أمتنا     ك

ا زالت حمتدمة وستظل حمتدمة ما بقي اإلنسان وبقيت األديان،           مكة املكرمة، و  ماإلسالمية يف بطاح    

هم تنويريني  سعض الذين يسمون أنف   ب  تى يردوكُم عن ِديِنكُم إِن استطَاعوا     الَ يزالُونَ يقَِتلُونكُم ح   و
يعتقدون أنه ال مكان للغزو الفكري، وأن الغرب ال يهتم باإلسالم وال باملسلمني ليكيد هلم، وليصنع                 

ن ترضى  لَو  املؤامرات، ولكن اإلسالم كشف عن حقيقة املعركة املستمرة بيننا وبني أعدائنا حني قال            
 يقل حىت يستولوا على املمرات اإلستراتيجية يف العامل         مل  همتعنك اليهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّ      

وستظل هذه املعركة ما بقي اإلنسان        تى تتِبع ِملَّتهم  ح:  اإلسالمي وال على منابع النفط ولكن قال      
من   طاقاته كلها   نكرم ونكرب املبدع الذي يوظف    ن األخرى، ولذلك فإننا     وبقي اإلسالم واألديا  

مصري، إا معركة طويلة، حتتم على كل مسلم قادر أن يكون له دور             ، إا معركة     وحده ماإلسال  أجل
و أن كل مسلم    لنت على ثغرة من ثغور اإلسالم فال يؤتني من ِقبلك،            أ،  فيها وكما قال الرسول     

ع األعداء أن يتسربوا    ااحلديث واعترب نفسه حارساً على ثغرة من ثغور اإلسالم ملا استط          شعر مبعىن هذا    
 .إىل حصوننا
 ولكننا وصلنا   ،صوننا مهددة من الداخل   ح"تب الدكتور حممد حممد حسني رمحه اهللا كتاب          ك

اتلنا واآلن  اآلن إىل مرحلة نقول فيها حصوننا حمتلة من الداخل، كان العدو غريباً عنا، كان الغرب يق                
صوننا، من أبناء جلدتنا، ممن يظنون أم من أمتنا ومن          حأصبح املقاتل العنيد الذي يقابلنا يف أرضنا ويف         

يظنون وحدهم الذين ميلكون الرؤية الصاحلة ملستقبل هذه األمة، وهم يف الواقع يسريون حتت راية                 



لطويلة حتتاج إىل كل اإلبداع وإىل كل        أعداء اإلسالم وحيققوا أهدافه بالنيابة عنه، هذه املعركة ا          
 .بدع يف هذا العامل اإلسالميملالطاقات اليت ميلكها ا

لعلنا نزداد إمياناً إلدراك الغرب لقوة اإلسالم وألثره يف صد العدوان حني نقرأ يف حماضرة                 و
ن اإلسالم  م، بعنوا ١٩٥٥للمؤرخ الربيطاين توينيب، احملاضرة القيمة اليت ألقاها يف جاكرتا يف عام              

أن الغرب تأخر حوايل قرنني من الزمان عن الغزو           والغرب واملستقبل، لقد قرر توينيب يف هذه احملاضرة       
اإلسالمي بسبب ذكريات بطوالت ااهدين املسلمني واندحارات الغرب يف معارك النضال الفاصلة،             

 معركة بالصحيفة واملقالة    وحني طالت املعركة حوهلا الغرب إىل معركة بالكلمة، معركة باملدرسة،           
قق يف هذا اال انتصاراً كبرياً، ولكن هذا االنتصار وهو ميثل            ح واإلذاعة، وجيب أن نعترف أن الغرب     

التحدي الكبري لإلسالم أيقظ يف ضمري العامل اإلسالمي روح االستجابة للتحدي، ووقف العامل                 
 .ليواجهوا هذا التحدي الكبرياإلسالمي، وقف املسلمون الصادقون برغم ضعف إمكانام 

ن والوضع الذي كان قبل مخسني أو سبعني سنة حني مل يكن            حني نقارن بني وضع املسلمني اآل     و
هناك وعي إسالمي، كما هو اليوم، ندرك أن التحدي الكبري أيقظ الضمري اإلسالمي وأيقظ روح                 

ن حقائق الواقع تدل على أن الغرب       اجلهاد اإلسالمي، والبعض يتساءل ملاذا يهتم الغرب باإلسالم؟ ولك        
تباعها يزيدون على املسلمني كالبوذية وغريها ولكن الغرب ال يهتم وال            وأويف العامل ديانات متنوعة     

يتحامل إال على املسلمني، وآية ذلك أننا جند الغرب عندما استعمر بعض الدول اإلسالمية أو أكثرها                 
شئة، وحاول أن يقصي اللغة العربية عن مكاا حبجة          عمل على تشويه صورة اإلسالم يف نفوس النا        

جة أا صعبة يف كتابتها، وطرحت أفكار لكتابتها باألحرف الالتينية، وأفكار أخرى              وحبإصالحها،  
باستعمال اللغات العامية لتنقطع الصالت اليت تربط بني األقطار العربية ولتنقطع بالتايل صلة القارئ               

درك أن   ي  من هذا اجلهد بذل للغة أخرى غري العربية، ملاذا؟ ألن الغرب            بتراثه كله، وال يوجد شيء    
التحدي الوحيد الذي يواجه حضارته وجربوته وطغيانه هو اإلسالم دون غريه من الديانات وهذا                

لواليات االكالم حتدث به مفكرون كثريون ومل يقتصر األمر على املفكرين، فنجد الساسة، فهذا رئيس               
زعماء يوقظون يف   لحيذر العامل من اخلطر اإلسالمي، وغريه من الساسة وا           "كسونن"  ألسبقااملتحدة  

الغرب روحه الصليبية القدمية، ولعلي أذكر هنا كلمة مل أكن أتصور أن تصدر عن كاتب مل يكن يف يوم                   
تب مقالة  من األيام من املتعاطفني مع اإلسالم ال مع الفكرة اإلسالمية، إنه األستاذ لطفي اخلويل، لقد ك               

ه الصليبية، من أجل ذلك فنحن نريد من         ادذكر فيها أن الغرب يتصرف حنو العامل اإلسالمي بأحق         
املبدعني أن يكونوا كهذا املبدع الذي نكرمه هذا املساء، يكرس طاقاته خلدمة العقيدة ولتنشئة الناشئة                

 .على عقيدة اإلسالم وعلى الوفاء هلا وعلى اإلميان ا كل اإلميان



أكثرهم من  م ناقداً إسالمياً،    هلعلي أضيف شيئاً وهو أن النقاد يف العامل العريب قل أن جتد بين             و
بالكتاب اإلسالميني والشعراء    ولذلك فال جند اهتماماً منهم       واليساريني  ومن العلمانيني   املسيحيني

ير الصادق هلذا الشاعر    إنين أعرب عن اإلكبار الكامل والتقد     ..  اإلسالميني مهما كانوا رائعني ومبدعني    
وأفكاره وكل الكتب اليت كتبها وأن جيد الصدى الطيب لدى          ه  املخلص لعقيدته وأمتىن أن تنتشر دواوين     

 .ومعذرة إن أطلت.. القارئني
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

 

  ))كلمة فارس االثنينية األستاذ مصطفى عكرمة(( 
 ارس ف سعادة ل آلن ا لكلمة ا حلضور، ا ألخوة ا السعادة، و املعايل و لفضيلة ا صحابأ  -

 :صطفى عكرمة بن حممد عدنان مألستاذ االثنينيةا
 : اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاتهمسب -
حلمد هللا الذي أهلم وعلم، والصالة والسالم على النيب األبر األرحم، الذي ما نطق عن هوى،                 ا

وقد جعل الرشاد وقفاً على هذه اللغة اليت ال ميكن لنا أن نتفاعل مع كتاب اهللا                 والذي قال فيما قال     
ينما سأله أحد الصحابة رضوان اهللا على       ح)  رشدوا أخاكم أ:  (ال إذا تعلمنا أبعادها فقال    إسبحانه وتعاىل   

 ).رشدوا أخاكمأ: (صحابته مجيعاً فقال
 

 :يها األحبةأ
ضيلة العالّمة الشيخ عبد املقصود الذي حنن يف رحابه الطيبة،          اهللا أين مدين لكم مجيعاً وخباصة لف      و

نين وقفت يف موقف هو أشد رهبة على نفسي من هذا           أولكل من حتدث ولكل من حضر فأنا من أظن          
 .املوقف، إعذروين إن مل أطل الكالم فسأكتفي جبلدكم شعراً

 أن يثيب صاحبها خري الثواب،      مسحوا يل أن أحيي هذه االثنينية اليت نسأل اهللا سبحانه وتعاىل           ا
 :"لتقى االثنينيةم"فهي بادرة طيبة وسنة حممودة، املقطوعة األوىل بعنوان 

 

  ))بد املقصود خوجة عسعادة لعليقت(( 
ا سيدي جزاك اهللا خرياً، لقد ألبستين ثوباً فضفاضاً، فاللّهم أغفر يل ما ال يعلمون واجعلين خرياً                 ي

 أعني الناس كبرياً ويف عني نفسي صغرياً، هذا امللتقى يزدان ويفضل              مما يظنون، اللّهم اجعلين يف     
م وذا اجلمع الطيب من رجال العلم والفضل، وما أنا إال تلميذ يف حمراب العلم                كباألكابر من أمثال  

أجثو على الركب ألل من فيض علمكم وفضلكم فجزاكم اهللا عين خرياً، وجزاكم اهللا خرياً عن هذه                 



قاء، لل وعن هذا اجلمع فبدونكم مل يكن هذا اللقاء وال ميكن أن يتم، فبكم ومنكم وإليكم هذا ا                 االثنينية
 .أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي وأن يتقبل منا ومنكم صاحل األعمال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 

 :مصطفى عكرمة
 

يق منذ أشهر وقد ألقيت قصيدة طويلة سأختار لكم بعض           لشقاملغرب  ايها األحباب كنت يف     أ
 :أبياا ألا حتمل مهوم املسلمني

 

 احلقيقة لو بقيت أنشدكم حىت الصباح لن أحس إال أنين مل أقل إال القليل، لكنين ال أدري                    يف
ك ستة  ماذا أختار لكم، قصائدي أغلبها طويلة وما أظن الوقت يتسع إللقاء بعض القصائد الطويلة، هنا              

 :أبيات مبثابة دعاء امسحوا يل أن ألقيها عليكم
 مـن حبـمد العـاملني تـفردايا

. 

ا واهـب اإلنسان أسباب اهلدىي 
. 

يهـا رجـاء العمر جـاء جمسداف
. 

 عـند بـابك يا إهلي دعـوةيل 
. 

يكون بابك دون سؤيل موصدا؟أ
. 

نت الذي ما خـاب عندك سائلأ 
. 

و أن تضـن وقـد أتيتك جمهداأ
. 

يهـات تنساين وإن أك نـاسياًه 
. 

يـرد عـندك من أتاك موِحداً؟أ
. 

بحمدك اللـهم عشت مـوحداف 
. 

و حلـظة دعـين أشاهد أمحـدال
. 

ؤايل كـذاتك واحـد فبحقهاس 
. 

 

 :صيدة قصرية بعنوان سطو سنبلةق
ا بـني أعشاب تـنامت مـهملةم

. 

لقـت يـد الـرمحن حـبة سنبلةأ 
. 

عـلت بـفطرا عــليه السنبلةو
. 

حفت رقاب العشب تفترش الثـرىز 
. 

ـملهحيمبـا تعـود رأسـها أن      و
. 

ـغدت فـريدة حسـنها بشموخهاف 
. 

ا كـان أقـرب ما أتـاه وأسهلهم
. 

أتـي القطيع فلـم يـغادر عشبةو 
. 

ــكون فيهـا للبصـائر أمـثلةيل
. 

تناثرت حـبات تـلك السـنبلةو 
. 

ـقالً متـاوج باجلنـا مـا أمجلهح
. 

صـحا الـربيع فأصبحت حبااو 
. 

اخلـاسر املسكني مـن قد أمهلهو
. 

 ـرعت إليـه الناس تـدرك سرهه
. 

عـلى نبات احلـقل كـل فضلهو
. 

ـ ف   كـرتاً أعادت زرعـههـرأت ب
. 

قـع اخلـطا وشقاء تلك املرحلةو
. 

لعشب أفـناه القـطيع وكم شكاا 
. 



دعـا اللبيب لـكي يراه ويعقلهو
. 

بحان مـن يف الـزرع أودع سرهس 
. 

إين اجتهدت لكي أكون السنبلة        
. 

 

  :ها بشيء من التواصلء قصة زواج، أعذروين رمبا تكون منشورة ولكن أحس يف إلقاناكه
بشـــر بـــين ظِفـــرت باملـــتعلمةأ

. 

ــهج  ــه ل ــد قائل ــد اجله ــه بع اءت
. 

ــومهو ــا أق ــنه م ــا حس ــوامها ي ق
. 

ــ  ــنةشـ ــرتني منمـ قراء دون العشـ
. 

ــ ــس ــهبحان م ــال ومتم ــاغ اجلم ن ص
. 

ــرئم  ــا رأت عــني ام يســون أمجــل م
. 

ــن  و  ــت ــتان غف ــندمة الوجن الع
. 

يــنان ضــاحكتان مــا أحالمهــاع 
. 

ــزيد ســحر احلســن وهــي مهــندمةل ي
. 

ــ  ــنهام ــاعف حس ــياج ض ا أروع املك
. 

ــتخمة   و ــل دار م ــنفائس ك ــن ال م
. 

اران يف أرقـــى الشـــوارع عـــندهاد 
. 

ــ ــهك ــي أن ختدم ــومك ترجت رباء ق
. 

ــهأ  ــت مقام ــو علم ــوها ل ــا أب م
. 

ــتمةو ــتلك التم ــيت أدرى ب ــا ال أن
. 

ــتمتو  ــرادي مت ــرفت م ــذ ع األم م
. 

ــرمحةو ــل املـ ــين أهـ ــت بـ أنـ
. 

مىن فؤادي أنـت أدرى بالـذي يرجـوو 
. 

ــتمهو ــئت يل أن خت ــا إن ش  ــبل أق
. 

ــرهف  ــىن عم ــا مت ــهى م ــتم بأش أخ
. 

ــ ــة؟ه ــل حمطم ــينك أن أظ ل يرض
. 

ــ  ــامتام ــدتك ص ــا عه ا يل أراك كم
. 

و قصــــرت كانــــت ملهمــــةأ
. 

مـاه شـوقي ال حيـد لـزوجة إن هنتأ 
. 

كفــي وكــيف وقــد علمــت مــتممةت
. 

ــون، ال م  ــفااتيس ــل ص ــل أق كم
. 

ــ ــرمةج ــياة املك ــنا ح ــيد ل يل يع
. 

ــوىأ  ــي س ــا أمل ــل، وم ــاه يل أم م
. 

ــنعمةأ ــون مـ ــناها أن تكـ دىن مـ
. 

ــوم  ــزليس ــيم ومل ت ــت للنع ن عاش
. 

ــ ــلمةمـ ــان إال يف زواج املسـ ا كـ
. 

ــيتأ  ــرجو أم ــو وت ــا أرج ــاه م م
. 

 

 :أنا وحفيدتاي، سلم اهللا أوالدكم مجيعاً وأنبتهم نباتاً طيباً هذه قصيدة من نوع آخر،و
بحان مــن باحلســن خصــهماســ

. 

ــاا  ــال ومسـ ــا عـ ــوتان مهـ حللـ
. 

ــدومهماأ غلـــى علـــى قلـــيب قـ
. 

ــ  ــاقـ ــوأمني ومـ ــاين تـ د جاءتـ
. 

يهات تلقـــى العـــني شـــبههماهـــ
. 

ــبههمات  ــن شــ ــاان وأيــ تشــ
. 

ــ ــثلهمامـ ــبهما ومـ ــثل حـ ا مـ
. 

نقـــى وأصـــفى احلـــب حـــبهماأ 
. 

ا أقصـــر الســـاعات عـــندمهامـــ
. 

ــددينا  ــنهما جيــ ــيش بيــ لعــ
. 



غــم الشــقاء الكــون مبتســمار
. 

ن تبســــما يل بســــمتني بــــداإ 
. 

ــاانـــيع ت ضـــعف شـــكاا أملـ
. 

ــاًو  ــدامها أملــ ــت إحــ إن بكــ
. 

ــ ــدمهاتــ ــن جــ تدافعان حلضــ
. 

ــا أحالمهــــا ومهــــاهللا   مــ
. 

فــــرقت بيــــنهما يهات أنهــــ
. 

م حــرت يف التفــريق بيــنهماكــ 
. 

ــمهماو ــي أضــ ــزقان كــ تزقــ
. 

تســــــابقان إيل فــــــرحت 
. 

ــ ــاج ــناك مس ــت ه ــال وزه نت ع
. 

إذا محلــت مســا قبــيل عــالفــ 
. 

ــندماال  بـــد مـــن أن أظهـــر الـ
. 

ــا و  ــدةإذا أنــ ــبلت واحــ قــ
. 

رعت لتســـبقها ولـــو قـــدماهـــ
. 

إذا هـــتفت عـــال رأيـــت مســـاو 
. 

ــد   و ــود أقلـ ــا تـ ــنماامسـ لغـ
. 

ــريتو  ــر حنجـ ــن اهلـ ــال تظـ عـ
. 

ــنغماو ــدع الـ ــم أبـ ــتغفوا كـ لـ
. 

أطــــري عصــــفوراً لتبتســــماو 
. 

ــيعهما  ال ــد إال أن أطـ ــد ال بـ  بـ
. 

ــ  ــداًمـ ــته أبـ ــاءتاه كنـ ا شـ
. 

ــرمهاو ــيذ أمــ ــد يف تنفــ أجــ
. 

ــاأ  ــا مـ ــوري كُلَّهـ ــى أمـ نسـ
. 

د يل حبفظهمـــا وهـــديهماجـــ
. 

ــار  ــا مــن جــدت يل م ــاه ي ــاه رب ب
. 

ــو ــالبكـ ــا أنعمـــت زد هلمـ  مـ
. 

علــى التقــى كــن ريب عــوماو 
. 

ســـيب بـــأين صـــرت جـــدمهاح
. 

ــقم  ــنهما رهـ ــاين مـ ــا أتـ همـ
. 

 

  ))لكريم الضيف اسعادة لملوجهة األسئلةا(( 
ؤمن الصادق ضمري األمة وصوا الواعي ومما ال        الشاعر امل :  ن األخ غياث الشريقي   م  -

رأيكم يف شعراء ينتسبون ألمة التوحيد        شك فيه أن هلذا الشاعر دوره اهلام يف إيقاظ األمة فما           
 ولكنهم أبواق ألعداء اإلسالم وأعداء للعروبة واألخالق؟

 اإلعالم الذي روج هلم،     ىل اهللا املشتكى وال حول وال قوة إال باهللا، ال نلوم هؤالء بقدر ما نلوم              إ
 . اليت حتيط ذه األمةةنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يهيئ هلذه األمة إعالماً واعياً يدرك حجم املأسا

أحب أن أسألكم عن الشاعر أدونيس هل قدم للقراء         :  ألخ حممد منصور الشامي يقول    ا  -
 شعراً له قيمة وهل تشاركوين بأن شعره ال يفهم؟

 ليس سهل اإلجابة عليه مبا تيسر ولكن أريد أن أسأل السائل اسم هذا الشاعر؟               ؤال يف احلقيقة  س
فأسألكم باهللا من كان ميلك هذا االسم اجلميل كيف         ..  د علي سعيد  من يعرف اسم هذا الشاعر؟ أمح     



هذا الرجل  .  يقبل أن يكون امسه أدونيس؟ حينما يعود امسه إىل عريب أو مسلم نستطيع أن نرد عليك                
طموحاته أن يكون من الفائزين جبائزة نوبل فسخر كل فكره وهو بال شك موهوب ومثقف،                رمبا من   

وإمنا خالص  .   خالص اإلنسانية وليس خالصنا فحسب     سنن الرسول   ن  حنن نرى أن يف سنة م      
اإلنسانية مجيعاً، وأعدى أعداء هذا الرجل هو كل ثابت يف تارخينا، ومن الثوابت طبعاً القرآن والسنة،                

لعقل  ا  تريد مين أن أجيب أكثر أيها األخ السائل؟ إنسان تنكر المسه واللّهم ثبت علينا نعمة                 فماذا
والدين، أما فيما كتبه إنسان من هذا النوع ما أظنه يكتب يل ولكم، يكتب ملن يرضون عنه، أراحنا اهللا                   

ند حدهم ملا كان هلم     من تعامل اإلعالم مع هؤالء النفر من الناس الذين لو أوقفوا يف بداية طريقهم ع               
، إعالمنا الذي روج هلم قبل أن       بةهذا الدور، وإعالمنا هو املسؤول ومعذرة إن كنت قاسياً يف اإلجا           

 .يروج هلم إعالم العدو
نرى أن الشعر اإلسالمي انسحب إىل ميدان املناسبات        :  ألخ أشرف السيد سامل يقول    ا  -

 ال القليل فما قولك؟فقط وترك ساحة القضايا الكربى يف حياة األمة إ
 مجيعاً إىل الصواب    ايس من اإلنصاف أن أجيب عن غريي، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يردن            ل  -

 أستطيع  ال.  للهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع       ا:  وأن يأخذ بأيدينا وأن نتذكر دائماً قول الرسول         
على احلق الذي أرجو أن أكون أهالً       أن أجيب عن غريي أما أنا فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتين              

 .ىلاألقول فيه مما آتاين اهللا سبحانه وتع
ألستاذ عبد احلميد الدرهلي يف سطر وربع هل من حكمة تقودك يف احلياة وما الذي                ا  -

 يشغلك يف املسألة الثقافية؟

ال  وقد قلته قبل قليل، اللهم أين أعوذ بك من علم             ا حيرك تفكريي دائماً قول الرسول       م
 القرآن الكرمي علم إهلي يؤتيه اهللا سبحانه         اوالشعر أيها األحباب كما هو معلوم يف نص كتابن         .  ينفع

 . وكما يقول شاعر قدمي،ما علمناه الشعرو: وتعاىل من يشاء قال اهللا تعاىل
ـن املـأل األعلى إىل املأل األدىنم

. 

طرى الشعر بعد الوحي أكرم هاب      أ 
. 

 

 سبحانه وتعاىل   جدير مبن آتاهم اهللا سبحانه وتعاىل هذه املوهبة أن حيافظوا عليها وأن حيمدوا اهللا             ف
أن أتاهم إياها وأال خيرجوا ا عما أمر وى، وصدقوين أن يف شرعنا ويف أدبنا اإلسالمي ويف قرآننا ما                   

يه أدب جديد وال حديث لكننا غفلنا عن كتاب         ميكن أن ميدنا بأدب رائع جداً، جديد، ال ميكن أن يواز          
قصيدة كنت أستلهم من اآليات واألحاديث        ٢٠٠اهللا كمنبع من منابع اإلهلام، صدقوين كتبت حوايل         

الشريفة وأحس بعامل جديد، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أال أكون مبالغاً وال أزكي نفسي على اهللا، هناك                  



 فيها من   ية من آيات القرآن الكرمي أو سنة من أحاديث الرسول           كنوز هائلة جداً توحيها كلمة أو آ      
 .وصف لإلبداع، فكيف نتركها إىل ما هو أدىن؟ أسأل اهللا أن يثبتنا على احلق ياألنباء ما ال

يف موقف كهذا هل لكم تفضالً أن تذكروا لنا آية كرمية أهلمتكم            :  بد املقصود خوجة  ع  -
 قصيدة تكون مثاالً؟

مةٌ َألوالَ تنِكحوا املُشِركَاِت حتى يؤِمن و      قبل قليل إىل قصيدة طالب زواج،         استمعتم..  عمن
مؤِمنةٌ خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم وال تنِكحوا املُشِرِكني حتى يؤِمنوا ولَعبد مؤِمن خير ِمن مشِرٍك                 

 كُمبجأَع ولَو  ..  اج تندرج كلها حتت ولو أعجبكم ولو أعجبتكم وأيضاً يلتقي هذا           فقصيدة طالب زو
وإذا كنت تريد املزيد يا سيدي فعلي أن أعود         .   فاظفر بذات الدين تربت يداك     مع قول رسول اهللا     

 .إىل احملفظة ألا مألى واحلمد هللا ذه األدلة
 وماذا أفدت من كل     ألخ عبد اهللا أمحد يقول من ِمن الشعراء الكبار الذي أفدت منهم           ا  -
 منهم؟
يف بداية مرحليت األوىل مل يكن هناك من الكتب إال          .  هلم   بد لإلنسان أن يستفيد دائماً ممن يقرأ       ال

سرية عنتر، فأخذت شيئاً مما ذكره أخي األستاذ عبد القادر من املعاين الصاخبة والقوايف الرنانة، مث                  
، كنت تأثرت قليالً ببدوي اجلبل وهلجته احللوة          تدرجنا قليالً أصبحنا نستطيع أن نتابع القصيدة       

داً بصديقي املرحوم عمر أبو ريشة إال أنين كنت كثري النقاش وحيتدم النقاش بيين               ج املشرقة، مث تأثرت  
وبينه رمحه اهللا وال أضع نفسي يف مصافه وإمنا كنت آخذ عليه جانب التفريط يف العقيدة، واهتمامه                   

 أال  ىلأن يوظف القصيدة دائماً، هذا ما كنت آخذه وأسأل اهللا سبحانه وتعا           دائماً يف التصوير من غري      
جيعل كالمي غيبة له، وهو بني يدي اهللا، أعجبت ذا الرجل وأخذت منه وحدة املوضوع، وحدة                  

م ١٩٧٢، نشرت سنة    )من تراه (القصيدة، الصورة، كما مسعتم من أخي األستاذ عبد القادر قصيدة            
ر املتالحقة  صووهذه ال .  عمر أبو ريشة إال أنين كما علمتم وظفت القصيدة باألخري         وكنت متأثرا جداً ب   

 .اجلميلة، وظفتها لصحو الضمري
 

املنادي يا قلب صوت الضمريف
. 

دم السور والستور تعـرته 
. 

 قرأت متأخراً شعر أبو العتاهية وأعتز وأفتخر بأنين أفدت وأخذت من رقة شعره وجزالته                ماك
 له ومسعت   تهناك أيضاً األستاذ عبد الرمحن صاحل العشماوي الذي أقف أمامه باحترام وإجالل، قرأ             

ن جزاه اهللا من شاعر مؤم    فلرياض  ابعض األشرطة وكان يكتب أيضاً برنامج تسبيح شاعر لإلذاعة يف           
ستقبلنا عدد من   امشق  دخري اجلزاء، وأعذروين إذا غابت عين بعض األمساء من اإلخوة الكرام، يف               
 .عراء جيدينشالشعراء كان منهم صاحل الزهراين وحممد سعيد الدبل فيما أعلم والعثيمني و



 نرجو التكرم بإيضاح بعض خصائص أدب األطفال الناجح؟: ألخ حممد عقاد يقولا -
ل كثري، أدب الطفل جيب أن يكون منطلقاً من حياة الطفل ومعاناة الطفل ويصاغ              ذا حبث طوي  ه

 بيته  يفبلغة سليمة وبتعبري رقيق وبطريقة يستطيع الطفل أن يتقبلها، أذكر هنا أخي أبو أمحد أمسعين مرة                 
لغة، ابنته عمرها سنتني فقط تنشد األناشيد اليت كتبتها، سنتني فقط، فهذا أعتقد أنه من خصائص ال                 

تسهيل اللغة واختيار الوزن املناسب والفكرة اليت تروق األهل حىت يقدموها ألطفاهلم، عوامل مشتركة              
 األحباب، واهللا كتبت يف     التدخل يف إجناح شعر األطفال وليس باألمر السهل أن تكتب قصيدة لألطف           

ة طفل فترة طويلة من     ليلة واحدة أربعة قصائد، تسبيح شاعر من آي القرآن الكرمي، وأقف عند قصيد            
الزمن ألقدمها بشكل مقبول واحلمد هللا أن األطفال دائماً يتجاوبون معي فيما أكتب وحضرت                 

 .مؤمترات كثرية فوجدت االستحسان وهذا توفيق من رب العاملني
 ستاذ املريب عثمان مليباري يقول هل الفلسفة تفسد الشعر؟ألا -
 الشعر وجدان، والفلسفة شيء حيتاج إىل كثري من            بد أن تؤثر سلبياً على الشعر، بينما        ال

التعقيد، ما حنتاج يف الشعر إىل الفلسفة، عندنا من الوضوح والقدرة على التعبري ما يغنينا عن الفلسفة                  
 .نفلسف الشعر ما أظن هذه خصائص الشعر وما حتسه فلسفة، أما أن

المي الذي صاحب ما    يتهم البعض الشعر اإلس   :  ألخ عبد اهللا فراج الشهري يقول     ا  -
نسميه الصحوة بأنه شعر محاسي قاد إىل العنف الذي تنتهجه بعض اجلماعات اليت تنسب نفسها               

  يف نظره؟ةإىل اإلسالم، كيف ينظر شاعرنا إىل هذه املقولة وما نصيبها من احلقيق
اي ولكن  ملسلمون دائماً وأبداً متهمون عند أعدائهم، أنا ال أدافع عن سواي وال أجادل عن سو              ا

لألسف املسلمون حماصرون وبطبيعة احلال أدم حماصر، كيف يكون أدباً إذا مل حيمل الغضب وحيمل                
له قل قوالً ناعماً وال قوالً لينا وال          ما قال .  عكملقدس  اقل وروح   :   قال حلسان  العنف، الرسول   
 .قل قوالً صرحياً واضحاً يفل قوهلم ويرد عليه: قال غازهلم، قال

أوزان الشعر معروفة ومشهورة، هل ميكن      :  اذ أمحد عبد اهلادي املهندس يقول     ألستا  -
 لإضافة أوزان جديدة إليها وخاصة أنين علمت أنك أضفت حبراً جديداً أمسيته حبر الصفا، فه               

 لكم أن تعرفونا على هذا البحر اجلديد؟
 منتظراً يف الطريق    نتكدة،  جيف    "لةا"حملاولة كانت متواضعة وأخذت بعض الصدى يف جملة         ا

آلة ركوب توصلين إىل البيت ويف حلظة من اللحظات حسيت أنه يف شيء يتحرك يف داخلي قرأت                   
 وهي أوىل السبع املثاين إال      ا آية كرمية  أيء رائع جداً، بغض النظر عن       ش"  حلمد هللا رب العاملني   ا"

 هللا رب العاملني، احلمد هللا رب        مرات عديدة، احلمد  أنين أحسست هلا وقعاً رائعاً مجيالً، فأعدا         



العاملني، فهزين هذا اإليقاع، أرجو أن تعذروين أنا ال أريد أن أقول هنا أن أُنزل القرآن ملرتبة الشعر،                   
 أستغفر اهللا، لكن ما املانع أن يكون لنا اقتباس مجيل ونقدم للناس شيئاً مجيالً                ،أستغفر اهللا، أستغفر اهللا   

 : األصول ميكن أن نقدم وجنتهد فأنا ماشي يف الطريق أقولفلغتنا ليست قاصرة حىت يف
 - أمسيته فوراً حبر الصفا -ر الصفا حب

أنين نـلت حـظ األقـدميناك
. 

ـر الصـفا خـصين درا مثيناحب 
. 

ـن حسن إيقاعه يف الغافلينـاع
. 

 الفـراهيدي أمسىفجبت كي ع 
. 

ـكان أغرى مجـوع املبحرينـال
. 

حسب لو أنـه نـال اهتمامـاًأ 
. 

يقاع حبر الصفا لـو تشعرونـاإ
. 

مسـلماً إال ويتلـوـلن تـر    ف 
. 

قـع حبيب يهــز السامعيناو
. 

ـل مثـل فاحتة السبع املثـاينه 
. 

 مصطفى يا مبدعيناىـه اهتد ل
. 

ستفعلن فاعـل فعلـن فعلولنم 
. 

وجه هـادئ يدعو السفيناـمف
. 

أحبـروا فيـه طــوعا آمنيناف 
. 

حلــمد هللا رب العــامليناا
. 

ـد كنت يف نقله بـراً أمـيناق 
. 

 

كتوبة يف الباص وأنا راكب يف       م"  هللا نور السموات واألرض   ا" كنت اقرأ سبحان اهللا آية        مث
 .الباص كمان وقعت يف نفسي، فسميتها حبر الرضى

ستــفعلن فـاعل فعـلم
. 

ر الرضى وزنه سائغ عذبحب 
. 

ال نوال الرضى منه ال يرضيأ
. 

هللا نـور السموات واألرضا 
. 

 

 قصيدة ومنه   ١٨لى أن أكمل ولكين ما أكملت أما حبر الصفا فقط كتبت عليه حوايل                 ع
م دما أدري جتربة يكتب هلا النجاح أو ع        .  لى حبر الصفا  عمشق  دابتهاالت ينشدها املنشدون يف      

 .نرجو منكم الدعاء.. النجاح
دب والنقد جبامعة أم القرى وعضو رابطة       ألستاذ الدكتور حممود حسن زيين أستاذ األ      ا  -

يرى بعض رموز الثقافة الغربية مثل وليام       :  األدب اإلسالمي العاملية له سؤال يقول يف مقدمته        
صرف يشمل الدين ألن    لبليك أن الدين شريعة الفن العظيمة، ويرى توماس هريدي أن األدب ا           

دية فيعترف بأن الدين أصل احلضارة، وأما الشعر والدين يتماسان، أما هيجل فيلسوف اجلدلية املا
تولستوي الروسي فعنده أن جاك روسو الفرنسي واإلجنيل كان هلما أعظم األثر يف حياته،                 

قفني إذا ذكر   ثملصلحة من يغيب اإلسالم عن أدب املسلمني حىت بلغ األمر بعض امل            :  السؤال



إذا هم يستبشرون، أو ليس يف      الدين عن معرض األدب امشأزت قلوم وإذا ذكر غري اإلسالم           
 تأسيس األدب على الدين عود إىل ينبوع الرؤية األوىل يف هذا الكون؟

ا ال شك فيه أن السؤال حيمل اجلواب يف السطرين األخريين بارك اهللا يف أخينا الكرمي الذي                  مم
أمتىن لو كان   السؤال وأجاب عليه، ال شك أن العودة إىل الينابيع هي األصل يف كل شيء و                توجه ذا 

يف هذا املوضوع لكنها طويلة وأخشى على         "لنذيرا"الوقت مناسباً ألجيب شعراً، يل قصيدة بعنوان         
قادر لرمبا وجد فيها األخ إجابة أوسع وأمتىن أن أحيل الرد إىل أخي األستاذ الشاعر عبد ا                 .  وقتكم

 .احلصين فرمبا يزيد قليالً على هذا املوضوع
م اهللا الرمحن الرحيم، صحيح أن الشعر والدين عرب عصور الشعر             بس:  بد القادر احلصين  ع

يلتقيان يف عناصر متعددة وقد عرب كثري من األدباء سواء كانوا من الشعراء أو من الروائيني عن هذه                   
األدب، ولألمانة أنين ال أعرف ناقداً عربياً واحداً قد نفى مثل            والصلة العميقة والكبرية ما بني الدين       

 كأدباء مسلمني أنه يسيء إىل اإلسالم وإذا كان مثة من           أن نشعر   يدعو إىل القة أو قد كتب مبا      هذه الع 
يعتقد ذلك فأنا أرغب يف أن أعرف وأتعرف فيما إذا كان هناك نقاد عرب يكتبون مثل هذا الشيء،                   

 ما يتعلق   شترك فيها األدب والدين عناصر كثرية جداً منها ما يتعلق باألسلوب ومنها             ي العناصر اليت 
باملضمون، أما ما يتعلق باألسلوب فكثري جداً جداً، وهنا أريد أن ألفت االنتباه إىل أمر قد يكون من                   

ملقوالت وااملناسب أن نذكره يف هذا املقام، وهو أنه ليس فقط الشعر اإلسالمي الذي يطرح القضايا                 
 من القرآن الكرمي والسنة النبوية ومن       اإلسالمية وإمنا الشعر الذي يستلهم األساليب العربية اليت تنهل        

اللغة العربية األصيلة إمنا هو تعبري أيضاً غري مباشر عن الشعر اإلسالمي وإذا نفيناه من دائرة الشعر                   
سالمي شعر واسع وميكن أن نتلمسه لدى       إلاإلسالمي فإننا نكون قد خسرنا خسارة كبرية ألن الشعر ا         

. من الشعراء اإلسالميني، تكشف أساليبهم أم شعراء إسالميون       شعراء كثريين قد نكون ال نظن أم        
أما إذا أردنا تناول قضايا معينة تطرح بشكل مباشر مهوم املسلمني فهذا أمر خيتص به بعض الشعراء                  

 .وشكراً.. دون سواهم
ر يف حفل تكرميه يف االثنينية قال فضيلة العالّمة الدكتو     :   الزهراء يقول  دألستاذ عبد اي  ا  -

حممد سعيد رمضان البوطي ما معناه أن استخدام األدب وتسخريه يف الدعوة إىل اهللا يف جتربته                 
 الشخصية أمثر مثاراً عجيبة، هل نطمع من شاعرنا مصطفى عكرمة أن حيدثنا عن بعض مثار جتربته؟

 به وأرجو   يبة أليست مثرة من أطيب الثمار ملا كتبته، واهللا إا لشيء كبري أعتز            طذه األمسية ال  ه
ململكة ام عمم على مجيع مدارس      ١٩٧٩ديواين األول الذي طبع سنة      ..  أن يكون حمركاً ودافعاً يل    

 هكميات كبرية، فوجئت يف دعوة كرمية وجهها يل معايل الدكتور حممد عبده مياين يف بيته املضياف أن                 ب
 وحىت اجلامعة ما دخلتها،     تتبع كل ما قلت وأنا إنسان كما علمتم ال أمحل الشهادات وال الدكتوراه             



م أن  ١٩٧٨ال حاجاً يف سنة     إ  لسعوديةل أكن حضرت    ملو  لسعوديةاإعالمي كبري من    فأن أجد اهتمام    
 هنا يف أمر    ا حلقة لتربية الطفل املسلم يف العقيدة ومعروف اهتمام إخوتن          ٥٠٠ وأكتب   يعمم أديب 

نصوص موجودة من شعري وليس يل      وجدت حوايل سبعة    فليمن  اذهبت إىل   .  العقيدة، هذه مثار طيبة   
قال هناك  فلعراق  اعلم بذلك مدروسة حىت يف قصيدة مدروسة من تسع صفحات، جاء وفد من                

ام ظ سنة حطوا يل سبعة نصوص، اآلن يف الن        ١٢ن  ملبنان  بجمموعة نصوص لك موجودة يف الدراسة،       
 يقفون على األبواب،    التربوي السوري وضعوا يل مخسة نصوص وأنا لست من أهل احلظوة، وال ممن             

ضعت يل نصوص وهذا من فضل اهللا سبحانه وتعاىل، أنا مل أذهب إىل أحد، وهذه مثار                  ولكويت  ايف  
هذه األمة خدمة     طيبة، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جينبين الغرور وأن يأخذ بأيدينا ملا نأخذ به أجيال               

 .وشكراً.. طيبة تبقى آثارها ولتعيد هذه األمة ألجمادها
لقد لتم من أار الكالسيكية وسربمت أغوار التأمل وتقيأمت         :  لدكتور حممد حمسن يقول   ا  -

ثرة اإلميان، أليست للحداثة جانب من إبداعكم، وهل تتحمل القصيدة احلديثة األغراض التأملية             
 ساب من أشعاركم؟نواإلميانية اليت ت

لق لعوامل جديدة من اإلبداع، ال      تتحمل جبدارة، تتحمل وحتمل وميكن أن تنط       ..  عم، تتحمل ن
يوجد هناك ما مينع، ليس هناك مانع يف أن تتحمل القصيدة كل اإلبداعات يف شىت ااالت، ولكن                   

قصيدة ال تكتب   لالعملية وقف، ليست القصيدة هي املسؤولة، الشاعر هو الذي يكتب القصيدة، ا             
ولديه القدرة الكافية أقول لك مىت يكتبها،       نفسها، أعطين الشاعر الذي يستوعب بثقافته مهوم اإلبداع         

 .يكتبها بساعات قليلة يكتب القصيدة فيما إذا كان معبأ لكتابتها وامتلك أدواته الفنية
 

هو من األخ   وحلقيقة األسئلة كثرية ولكن نكتفي بالسؤال األخري نظراً لضيق الوقت            ا  -
ضيلة شيخنا علي الطنطاوي شفاه     شعر منثور أو نثر مشعور كما يسميه ف       :  أنس الصابوين يقول  

اهللا، لكن فحواه وموضوعه خيدم األخالق والفضيلة ويدعو للمكرمات وإىل املعايل فما هو موقف              
 شاعرنا من هذا اللون األديب؟

بت قصيدة على وزن التفعيلة وكأن املرحوم       تنا من أربعني سنة كتبت الشعر، يف يوم من األيام ك          أ
ك شطرها، قلت له أتركها هكذا وعندما نشرا يف ديواين أمسيتها خواطر            عمر أبو ريشة يقول يل أرجو     

موزونة ومل أمسها شعراً، علماً إذا مسيت شعراً فهي من أرق وأمجل وأعمق ما كتبت، موجودة يف ديواين                  
وا  املنثور وال املنثور املشعور وال حيزنون، أجدادنا رمحهم اهللا وضع          رلكنين ال أقبل بتسمية الشع      "قظةي"

 .وصفاً للقصيدة أنا ال أحيد عما قاله األقدمون ألم أعلم منا ذا األمر



  ))بد املقصود خوجة ععادة سن معقيبت(( 
ك آسف حلجبها،   لصلتين أسئلة كثرية كالعادة أسئلة تصفية احلسابات هي خارج الدائرة لذ           و

كرمة هذه األمسية اجلميلة اليت     وأكتفي باألسئلة اليت وردت وأشكر ألستاذنا الكبري األستاذ مصطفى ع         
سنظل كثرياً نذكرها بكثري من التقدير واالحترام والتبجيل، الكاتب عادة موقف وليس صاحب موقف              

ألستاذ احلصين على تفضله بالدراسة      ل فقط، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميده بتوفيقه وعونه، وشكراً         
ى شعر أستاذنا أستاذ عكرمة وشكراً على أسئلتكم مجيعاً         الوضيئة املضيئة اليت ألقت كثرياً من الضوء عل       

والشكر الوفري ألستاذنا األستاذ عكرمة على ما تفضل به وأضاء أسئلتكم بإجاباته النرية الساطعة، وإىل               
 .ىن لكم أطيب األمنياتمتلقائنا يف االثنينية القادمة أ

 

 :واصل األستاذ مصطفى عكرمةي
قصيدة ..   عن قصيدة وهي من القصائد اليت قد يكون فيها رد           ستميحكم أن أقدم هدية عبارة    أ

 وقصيدة أخرى ..  يترك أثراً عنواا يقظة، وهي مطبوعة ولكن التواصل اللفظي أو السماعي قد             
 بعض اإلجابة العملية على بعض األسئلة اليت        لعل فيها و وهي قصيدة قصرية جداً      عنواا أم الشهيد  

كتبت يف أقل من ساعة، لكن كنت ممتلئاً يف مادا، قلت يف غرفة             صدقوين أن هذه القصيدة     .  طرحت
 :الشهداء كان اللقاء

فـي يسـابقهـا أسـاهـاهل
. 

هبت تسـائـل عـن فتاهـاذ 
. 

لشـوق حتـرقهـا لظـاهـاا
. 

ألسـى أضنـاهـا ونــارا 
. 

ــمـي مـقـلـتـاهـا
. 

تكـاد لـوال عـزة اإلميـانو 
. 

ـ  حي سـاح املـســرياـث لل
. 

األمـس ودعـهـا وهــبب 
. 

كتب بالـدم النصـر الكبـرياي
. 

تـعـاهــدا أن ســوفو 
. 

أســـريام أنـه أمـسـى      أ
. 

تــراه وفـــى نــذرهأ 
. 

ـيـطـمئن اآلن قــلــيبل
. 

الـت ســأسـأل مـن أراهق 
. 

ـــالــت إي وربــيق
. 

الفـىت املغـوار  الوا أتـعـنني ق 
. 

ن وجـهـك عنــه ينــيبإ
. 

ـالــوا رأينــاه بوجهـكق 
. 

اسـتـبشـرت ختتـال كـرباف
. 

صـــدرهأت اجلــراح ب    ر 
. 

نـين وفــيــت نــذراأ
. 

انت جـراح الصـدر تـفك 
. 

ـا أم لألعــداء ظـهــراي
. 

نــي وربــك لــم أدرإ 
. 



تـقـاكـم فـي اخلـلودـلم
. 

ـحـنـت تقبـله فـقـالواف 
. 

لـكـربى تـألأل يف اخلـدودا
. 

ـالـت ودمـعـة الفرحـةق 
. 

ــأنــين أم الشــهـيدب
. 

سـيب إذا ذكــر الشـهيدح 
. 

 

 :قطوعة صغرية أرجو أن خنتم ا وعنواا يقظة كما قلتم
أعذريين فقد نسـيت الغرامـاو

. 

ـن جفونـك األحـالملمي ع مل 
. 

أن أريـح األالم واأليـامـاو
. 

الًـن يل أن أريـح قـلـيب قلي      آ 
. 

شبع الشـوق يف العيـون هياماأ
. 

نِت حلمي وكنت فارس حلمك 
. 

نت أعـدو وأمحـل األقداماك
. 

 األقـدام حـيناً وحيناـلتينمح 
. 

تـشهى األحـالم فيه املـقامات
. 

ـل درب عـربته فـاض ظالًك 
. 

كـم سقيت األيام لكن مداماو
. 

ـم سقتين األيـام لكن صديداًك 
. 

دهــا اهلــوى أنــغامار
. 

ول قليبإنـكسار السـهام ح   و 
. 

ـم متنيت أن تـظل جـساماك
. 

اخلطوب الـيت تلهت جبسميو 
. 

كـأين أســابق اآلثـامـاو
. 

كذا كنت يف مدى التيه أعـدوه 
. 

ـوم أنـكرت يف اهلـوى اآلالماي
. 

ـا شكوت اآلالم لـكن شكتينم 
. 

ـ أ  نسـيت الكـالمادعـين فق
. 

ا ارتعاش الرجاء فـي شفة اجلرحي 
. 

ب جـرح قـد أعجز األقالمار
. 

أرو عـين فأنت يا جرح أدرىو 
. 

م تـرى كـنت أعبد األصناما؟أ
. 

ـبدتين األصنام يا ويـح عمريع 
. 

يـقظ السهد يف اجلـفون وناماأ
. 

يـها اجلـرح يـا بقيـة عـمٍرأ 
. 

وم أيقظت فـي دمي اإلسالمـاي
. 

ـم يـعد للـسهاد ظـل جبفينل 
. 

 .م ورمحة اهللاكالسالم عليو

  ))بد احملسن القحطا�ي علدكتور للمةك(( 
الدكتور عبد احملسن القحطاين عرفناه من أساتذتنا الكبار معلماً،         :  بد املقصود خوجة  ع  -

 :كاتباً، ناقداً، له كلمة، فليتفضل

 سم اهللا الرمحن الرحيمب

 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأما بعدا



علمية ليس إال   صول حلضور األستاذ مصطفى عكرمة، والذي أثارين هو قضية           والشكر م ف
لعروض وحبر الصفا، فأردت أن أعلق أو أديل بدلوي يف هذه القضية، وكما               فيما يتصل بدراسة ا   

تعرفون أيها األخوة، أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، عقلية رياضية فذة، هذه العقلية قامت على حمورين                
حمور الدائرة العروضية، وعلى حمور تتبع الشعر العريب، ليس من طبيعة اخلليل أنه قرأ كل                ى  اثنني، عل 

لقصائد العربية، وإمنا بالضرورة أنه قرأ مطالعها، فالقصيدة اليت جاءت اآلن على حبر الصفا يوجد أكثر                ا
برص، أوىل  األمن ثالثة عشر نصاً جاهلياً كتبت وقيل أا مكسورة ولعل أشهرها قصيدة عبيد بن                 

 :، وهياملذهبات، وعاشر املعلقات، وأشهر قصيدة لعبيد، قالوا إا كلمة ارجتلها عبيد
القرطبية فالذَنـوبف

. 

قفز من أهله ملحودأ 
. 

ذات فرقني فالقليبف
. 

راكـس فثعيلبـاتف 
. 

 

بعضهم أوهلا إىل أا من سبعة حبور شعرية، إذن هذه القصائد الدوائر العروضية تستوعبها                و
أيها الشعراء قولوا   :  اً، فوضع اخلليل بن أمحد البحور املهملة والبحور اليت وجد عليها شعراً وقال             عمجي

ا جاء على اللغة    ما تشاؤون، أما السقف األعلى فهو هذه الدوائر، وهذا فعله كذلك يف اللغة، حينم              
نها وإمنا أقول لكم     م العربية، فقال إن كل كلمة ثالثية تكون من ست صور، أنا ال أقول ماذا استمعت              

   بذ   - بذه   - هبذ   -ذهب  :  صورها، فمثالً كلمة ذَه -   هناك ما هو مستعمل منها      - هذب   - ذبه 
 إما أن تأيت على جمزوء البسيط       وما هو غري مستعمل، وهذا ما صنعه يف شعره، القصيدة اليت جئت ا،            

 اخلليل بن أمحد، ولن خترج عن       رةبآخر فعل أو تأيت على مستفعلن فاعلن مستفعالت وتأيت عرب دائ           
 .دوائر اخلليل بن أمحد الفراهيدي

حببت أن أقول هذه الكلمة، وكما تعرف أيها األخ الكرمي أن العروض جمال جدل، وعليكم                أ
 .وشكراً.. روضيني أن تصنفوا ما تقولونالشعراء أن تقولوا وعلى الع

 
 

  ))حلفل اتامخ(( 
نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو معايل األستاذ               يها اإلخوة نود أن   أ

لشقيقة، وكما ذكر صاحب    البحرين  ايوسف بن أمحد الشرياوي، وزير التنمية والصناعة السابق بدولة          
 وليست خمصصة ألحد، مرة أخرى وبامسكم مجيعاً نشكر احملتفى به سعادة             االثنينية بأن الدعوة عامة   

شاعر الكبري األستاذ مصطفى عكرمة وصحبه الكرام، وشكراً لكم على هذا التشريف              لاألديب وا 
 .وهذا احلضور



آلن يقوم الشيخ عبد املقصود خوجة وكما عود ضيوف االثنينية احملتفى م بإهداء لوحة                 ا
 .عن لوحة االثنينية هدية منه لضيفه الكرميتذكارية عبارة 

 .وجة هدية من الفنان خالد خضر لسعادة ضيفه الكرميخما يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود ك
حقيقة كانت  ..  بالتايل يقدم سعادة احملتفى به هدية للمحتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة           و

.. قي جمدداً يف االثنيثية القادمة نستودعكم اهللا       إىل أن نلت  ..  أمسية سعيدة ومتألقة بشاعرنا الكبري     
 .وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا

*** 







 احملتوى
- ١ .كلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
- ٣ .كلمة ملعايل الشيخ حممد العوضي

- ٤ .كلمة لسعادة الشيخ حممد أمحد صبحي
- ٥ .كلمة احملتفى به معايل األستاذ يوسف الشرياوي

- ٦ .ود خوجةتعقيب لسعادة الشيخ عبد املقص
- ٧ .كلمة لسعادة السفري حممد السيد عباس سفري مصر باململكة
- ٨ .استكمال لكلمة الضيف الكرمي سعادة الشيخ الشرياوي

- ٩ .تعقيب لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
-١٠ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 
 :مسية بالكلمة التاليةافتتح الشيخ عبد املقصود خوجة األ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

كرم، وتوالت آالؤه فيما نعلم وما ال نعلم، والصالة والسالم على خري             أاحلمد هللا الذي أنعم و    
 .خلقه، وخامت أنبيائه، سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني

 :األساتذة األكارم
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

رة اخلليج اليت يربطنا ا     مسيتنا أيها األحبة من أرض دلْمون، من بالد املليون خنلة، من د           ضيف أ 
ر، ضيفنا من بالد طرفَةَ بن العبد، الذي رفع صوته وهو يف شرخ الشباب              ججسر احلب قبل جسر احلَ    

 من الزمان،   قبل اإلسالم، وما زال صداه يتردد يف آذاننا ووجداننا بعد أكثر من مخسة عشر قرناً                
واستمر يف عنفوانه عرب الصحارى والبحار ليستقر يف وجدان بعض األوروبيني الذين عرفوا متيز                 

 .صاحب تلك احلنجرة
 يف برناجمه املزدحم،    ةًوإن ضيفنا الكبري معايل األستاذ يوسف بن أمحد الشرياوي، عندما فتح كُ            

وجتشرغم الظرف الصحي الذي مي      مشاق السفر من دولة البحرين الشقيقة،      م به، أسأل اهللا سبحانه     ر 
وتعاىل أن يمن عليه مبوفور الصحة والعافية، كان حيدوه احلب الذي جتذَّر يف وجدان أهل البحرين منذ                 
القدم، وهو ذات احلب الذي دفعهم ليكونوا رواد أعايل البحار، يف وقت مل يعرف العامل إال أقل القليل                  

، إنه حب الناس، وحب نشر العلم يف أصقاع املعمورة، لذلك كثرياً ما نرى ضيفنا                 يف فنون املالحة  
علمه الكبري، جيوب أطراف املعمورة، حماضراً يف أكرب جامعات العامل ومراكز الثقافة والفكر، باذالً                

 . جيلوأدبه وفضله من أجل األهداف السامية، اليت توارثها أهل البحرين جيالً بعد
ندما ترحب وحتتفي مبعايل األستاذ الشرياوي، إمنا حتتفي مبثقف كبري عرك احلياة،              واالثنينية ع 

  وأعطى الثقافة بعها العملي، وهذه نقطة على درجة كبرية من األمهية، ألن بعضاً من املثقفني، بكل               د
 أسف، ينظر للثقافة على أا ترف فكري، فيحشو ذهنه مبا تيسر من معلومات شىت، حيتفظ ا                   



الستخدامها عند الضرورة، يف الوقت الذي جتد تصرفاته ومعامالته يف الواقع العملي ال متُت إىل عناصر                
 .ثقافته من قريب أو بعيد

ضيفنا أيها األحبة من الرعيل األول، الذي عرف قيمة الكتاب، وحالوة الظَّفَر باملعلومة،                
ىت ختدم أكرب عدد من الناس، وجتعل حيام        وتوظيف تلك املعلومات بعد إخضاعها للظروف البيئية، ح       

أكثر متعة وفائدة، ومن هذا املنطلق اجته يف بداية حياته العملية، حنو سلك التعليم، وهو من أهم جماالت                  
التنمية البشرية، اليت متثل الوقود احلقيقي، ألي تنمية أخرى، ومن مث انتقل إىل حقل شؤون التنمية يف                  

 .دياً وحضارياً واجتماعياًمعناها الواسع، اقتصا
والتنمية ذا املعىن الكبري، تعين استمرارية تفاعل كل معطيات اتمع، ليتقدم يف منظومة متكاملة              
حنو األفضل، فال تكون هناك تنمية اقتصادية على حساب تنمية ثقافية، وال تنمية صحية على حساب                 

ط، ويأيت دور الثقافة العملية احلقيقية، لترتيب        تنمية أمنية، وهكذا تتداخل الدوائر، وتتقاطع اخلطو       
 .األوليات والتوازنات الالزمة، مبا يعود باخلري على اتمع بكل فئاته

وقد حرص ضيفنا الكبري على اتباع ج علمي ثابت يف حواره مع اآلخر، بعقل متفتح، وصدر                 
 يف غاية الروعة واجلمال، فالعربية      رحب، وأسلوب أخاذ، وآراء بناءة، وكل ذلك مؤطَّر بلغتني عامليتني         

جبمالياا الفريدة، قد استحوذت على وجدانه، وأما اإلجنليزية فقد أبدع فيها وخلَب الباب املتلَقِّني يف                
 .كثري من املنتديات، واحملاضرات اليت أقامها يف كُبريات العواصم الناطقة باإلجنليزية

بعلم الفلك، ولعل ذلك يعود إىل التاريخ القدمي لدولة البحرين،          وضيفنا الكبري أيضاً من املهتمني      
اليت خرج منها رواد البحار األوائل، مهتدين بالنجوم اليت أودع احلق سبحانه وتعاىل فيها أسرار                  

 الْبر والْبحِر قَد    وهو الَِّذي جعلَ لَكُم النجوم ِلتهتدوا ِبها ِفي ظُلُماتِ        االجتاهات، ِمصداقَاً لقوله تعاىل     
، ولعل العامل اإلسالمي يفيد من هذه اهلواية العلمية الرفيعة، يف سبيل              فَصلْنا اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ   

توحيد رؤية مطالع الشهور القمرية، ليكون صيامنا موحداً، وإفطارنا جمسداً لروح األلفة والتالقي على              
 وقد  ،يف إطار ينسجم مع التوحيد الذي هو هدف وغاية كل العبادات           مائدة واحدة، وكل شعائرنا     

جعل اهللا سبحانه وتعاىل آياته واضحة يف اآلفاق لكل صاحب بصر وبصرية، فهو القائل يف محكم                  
ا أَنْ تدِرك   الَ الشمس ينبِغي لَه     سبحانه وتعاىل    وقال سنِريِهم آياِتنا ِفي اآلفَاِق وِفي أَنفُِسِهم     الترتيل  

الْشمس والْقَمر  ، ونبهنا جلَّت قدرته، بقوله      الْقَمر والَ الَّليلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ         
، كل هذه اآليات    انظُرواْ ماذَا ِفي السمواِت واَألرضِ    ، ولفت نظرنا بكرمه وفضله يف قوله        ِبحسباٍن
 وغريها تستدعي إعمال العقل والفكر، لالستفادة من أقصى إمكانيات العقل البشري، خلدمة              الكرمية

الدين والدنيا، وتيسري شؤون احلياة دون استثناء، وما أكثر منجزات العلم اليت استفدنا منها يف الرب                  



بة للرؤيا بالعني   والبحر، ولكن عندما يأيت موضوع توحيد الرؤيا فلكياً تظهر لنا بعض األفكار املتعص             
 .اردة، وكأنَّ العلم ضاق عند هذه النقطة بالتحديد، رغم ما أوضحته ونبهت إليه اآليات السابقة

             أستميحكم العذر أيها األحبه، هلذا اإلسهاب، ولكن أمهية املوضوع دفعتين عنلإلطالة،  ةًو 
اً وفضالً، مبا يلقي املزيد من الضوء       وأحسب أن ضيفنا الكبري لديه الكثري، الذي سيفيدنا به أدباً وعلم          

على هذه املسائل وغريها، مما يهم عاملنا العريب واإلسالمي، فأهالً وسهالً ومرحباً به، بني أخوة يكنون له                 
 .كل الود والتقدير واحملبة

 األساتذة األفاضل، هذه أمسيتنا األخرية، ومسك اخلتام ملوسم سعدنا من خالله باستضافة ثُلَّة من             
خيار العلماء واألدباء واملفكرين، سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيهم عنا خري اجلزاء، وجيعل ما قدموا                 

 .من فضل يف ميزان حسنام، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم
ي هو  وقبل أن أختتم كلميت معنا يف هذه األمسية سعادة األخ السفري حممد السيد عباس الذ                

قنصل مصر والذي سعدنا بصحبته سنوات طوال فكان حقيقة سفرياً ليس ككل السفراء، سفري كلمة               
وسفري حمبة وسفري تواصل، سفرياً مبعىن الكلمة، عرفناه أخاً حبيباً، وهو للصدفة يغادرنا للبحرين يف                 

 ضيفنا وأستاذنا يوسف بن      الشقيقة باحتفائنا مبعايل   اعتماده هلذه الدولة  هذه األمسية وكأنه يقدم أوراق      
فهنيئاً هلم به ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون اخللف كخري سلف وله أطيب متنياتنا                 أمحد الشرياوي 

وحبنا وتقديرنا على ما قدم لنا قبل أن يقدم ملصر فنحن دولتان شقيقتان نعتز ذا احلب ولكن دائماً                   
ل رجاالت كسعادة السفري، فال أقول إن خسارتنا         جيب أن تؤطر هذه األمور وال تؤطر إال من خال          

كبرية ألن اليمني تعطي الشمال وكلنا جسد واحد فله أطيب التمنيات منا مجيعاً وكل التقدير، وال                  
ولكن فقدت  ..  أدري ملاذا تتداعى يف هذه األمسية ال أقول كلمات احلزن ألننا نتمىن لسفرينا التوفيق              

من أعالمها والداً لنا مجيعاً، محامة من محامات البيت احلرام راكعاً ساجداً            مكة يف أسبوعها املنصرم علماً      
عاكفاً عرفته كأب وعرفته مكة كرجل خري وعطاء، فقدت عمدة من عمدها وفقدنا به عماداً كبرياً                  
كرجل خري ورجل عطاء ورجل تقوى فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله مع النبيني والصديقني                  

صاحلني وحسن أولئك رفيقاً، ذلك هو العم حممد سفر السفياين، ذلك الرجل الكبري قيمة              والشهداء وال 
 .رمحة اهللا عليك يا عم حممد رمحة األبرار والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. وقامة

 .وعلى أمل أن نلتقي بإذن اهللا بعد العطلة وأنتم خبري
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الذاتية ملعايل ضيفنا يوسف بن أمحد الشرياويالسرية (( 
 .م١٩٢٧ مارس ١٠ من مواليد احملرق، البحرين : تاريخ امليالد-



 .متزوج من الدكتورة مي إبراهيم العريض ولديه ست بنات: احلالة االجتماعية -
 

 :املؤهالت الدراسية
 .الشهادة االبتدائية، البحرين •
 .الشهادة الثانوية، البحرين •
 .م١٩٥٠حاصل على بكلوريوس من اجلامعة األمريكية يف بريوت سنة  •
 .م١٩٥٥م وحىت ١٩٥٣التحق بالتعليم العايل يف جالسكو يف بريطانيا من العام  •

 

 :املسؤوليات الوظيفية
 .مدرس ونائب مدير ملدرسة البحرين الثانوية: ١٩٥٣ - ١٩٥٠ -
 .تعليم عايل من بريطانيا: ١٩٥٥ - ١٩٥٣ -
 . دائرة التعليم-مساعد مدير التعليم : ١٩٥٧ - ١٩٥٥ -
 .سكرتري الس اإلداري بالدولة ومساعد ملستشار احلكومة: ١٩٧٠ - ١٩٥٦ -
 .مدير شؤون النفط: ١٩٧٠ - ١٩٦٣ -
 . بوزارة املالية-مدير ملكتب التنمية : ١٩٧٠ - ١٩٦٧ -
 .رئيس دائرة التنمية واخلدمات اهلندسية: ١٩٧١ - ١٩٧٠ -
 .وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء بالوكالة: ١٩٩٢ - ١٩٨٢ -
 .وزير التنمية والصناعة: ١٩٩٥ - ١٩٧٥ -

 

 :مسؤوليات أخرى
 ).بابكو(رئيس جملس إدارة شركة البحرين  •
 ).البا(رئيس جملس إدارة شركة أملنيوم البحرين  •
 ).بنوكو(رئيس جملس إدارة شركة نفط البحرين الوطنية  •
 .لس إدارة شركة طريان اخلليجعضو يف جم •
 .نائب رئيس وعضو يف جملس أمناء جامعة البحرين •
 .عضو شرف يف جملس أمناء اجلامعة األمريكية يف بريوت •
 . عضو يف املركز العاملي للدراسات االستراتيجية يف واشنطن •



  ))كلمة معايل الشيخ حممد العوضي(( 
 يعرف معايل شيخنا حممد العوضي أنه كان وزيراً         والكل،  كلمة ملعايل الشيخ حممد العوضي    

 :للتجارة والصناعة ومن أوائل وزرائنا الذين قدموا هلذا الكيان الشيء الكثري
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على من أرسله رمحة                   -

رام الذين بينهم رجال الفكر ورجال املعرفة ولكين        للعاملني، أيها السادة الكرام، أين أنا من السادة الك        
سأدلو بدلوي بقدر مستطاعي، أيها الراعي لالثنينية، يا معايل الضيف الكرمي يوسف أمحد الشرياوي ويا               
ضيوف االثنينية األماجد كما أنا سعيد إذ أستطيع القول بأين عاصرت الشيخ الوقور اجلليل عبد                  

ئه، كنت يف ربيع العمر مع أحد أقربائي وامتد اللقاء السعيد مع             املقصود خوجة اجلد وسعدت بلقا    
اإلبن األستاذ الكبري حممد سعيد عبد املقصود خوجة الذي اختذت منه أستاذاً يل استفدت من علمه                  

 هو الود   ها..  من حتتها األار  جتري  الواسع وأدبه الرفيع رمحهما اهللا رمحة األبرار وأسكنهما جنات           
حفيد الشيخ اجلليل وابن األستاذ الكبري راعي          الفاضل عبد املقصود حممد سعيد خوجة      يتصل باألستاذ 

هذه االثنينية املباركة والذي يعطيها من ذات نفسه ومن كرم يده ويصح يل القول أن أقول أن ذاك                    
 الشبل من ذاك األسد وذه املناسبة فإن كلمة خوجة هي فارسية األصل ومعناها األستاذ الربوفسور               
أي أستاذ اجلامعة ويكتبها الفرس خواجا وينطقوا خاجة أما األتراك فأخذوها من الفرس وحينما كانوا               
يكتبون باألحرف العربية كانوا يكتبوا خوجة أما حينما حتولت الكتابة إىل الالتينية صاروا يكتبوا                

HUCAا جيفاإلخوان األتراك ينطقون اخلاء هاء وسي اإلجنليزية ينطقو . 
أقول لوال هذه االثنينية املباركة أىن يل أن ألتقي بضيفها الكرمي معايل األستاذ يوسف الشرياوي                
الذي أمحل له يف قرارة نفسي كل حمبة وكل احترام، بل لوالها أىن يل أن ألتقي هذه الوجوه املشرقة،                    

ثالثني عاماً ويف كل زيارة     لقد دأبت على زيارة البلد الشقيق البحرين الفينة بعد الفينة منذ أكثر من               
نطباعات عن جمتمعها الراقي وعن كرم الضيافة ويأيت ضيفنا الكرمي معايل             أغادرها حامالً أحسن اال   

األستاذ الشرياوي بني الطليعة من هذا اتمع العظيم الذي نال من الثقافة واملعرفة والتجربة والعمل                
العريب السعودي بروابط أخوية قوية ومتينة جتعل من         املخلص اجلاد القدر الكبري وجيتمع مع اتمع         

اتمعني أسرة واحدة، وضيفنا الكرمي عمل على ترسيخ وتوثيق هذه الروابط يف كل مناسبة ويف كل                 
مناصبه الوزارية اليت تسنمها حينما كان ينشر العلم وخيدمه، وقد كان يل شرف التعامل مع معاليه يف                  

 للتجارة والصناعة، وذه املناسبة لقد تشرفت باختياري الوزير املرافق           هذا اال حينما كنت وزيراً    
لصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته للمملكة بصحبة صاحب السمو الشيخ               



خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وعدد من رجاالت دولته األماجد يف السبعينات امليالدية وكأن هلذه                
 . سعيد قي نفسي ال سبيل إىل نسيانه طول حيايتاملناسبة أثر

م كِرختاماً فإين أكرر التحية لراعي االثنينية وملعايل ضيفها ولسائر الضيوف وأقول حيا اهللا املُ               
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. م وحيا اهللا اجلميعركَواملُ

 

  ))فكلمة لسعادة الدكتور حممد أمحد صبيحي اإلعالمي املعرو(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا                 -

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
صاحب املعايل أيها اإلخوة احلضور الواقع كان حضوري اليوم بالصدفة وحالفين احلظ أن أحضر              

ضي ألنين خلعت سن العقل، وأمحد اهللا أنين        هذه األمسية حيث أنين مل أمتكن من احلضور األسبوع املا         
خلعته بعد أن تقاعدت من العمل وإال لصار املوضوع بشكل ثاين، مل أعلم عن احملاضرة إال بالصدفة                   

ن كان هناك مكان يل فأرجو أن       إوحرصت كل احلرص أن آيت ألقول ولو كلمة فطلبت من أستاذي             
 . بعض إخواين وشجعوين على ذلكتسمحوا يل ولو بدقيقة أو دقيقتني وأسعفين بذلك

أود يف البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجة على                
استضافته ألستاذنا الكبري صاحب املعايل يوسف الشرياوي وزير الصناعة السابق يف دولة البحرين               

اقتناص هؤالء الرواد ليقدموا لنا ويف كل       الشقيقة، مث أغبط سعادته على قدرته اخلارقة واملتميزة يف           
فمنذ .  أسبوع جرعة علمية وثقافية ودينية نتغذى ا ونستفيد منها وننمي ا معارفنا العلمية واألدبية              

عوديت إىل البلد الطيب تشرفت حبضور العديد من احملاضرات القيمة اليت دعا إليها شيخنا وأستاذنا عبد                
ار فضويل ودهشيت هو كيف استطاع سعادته أن يقدم لنا على هذه             املقصود خوجة، ولكن الذي أث    

املائدة العلمية وعلى أسابيع عديدة ما عجزنا حنن يف عكاظ لندن أن نقدمه أو حنصل عليه يف أعوام                    
فقد قدم لنا الكاتب الصحفي األستاذ خالد القشطيين، واألستاذ جهاد اخلازن، والدكتور حمي              ..  عدة

لدكتور حسان مشسي باشا وغريهم كثري من رواد العلم واألدب، وها هو اليوم               الدين الالذقاين وا  
يكرمنا سعادته مبعايل أستاذنا الفاضل والقدير يوسف الشرياوي وهو علم من علماء الفكر واألدب                

كار اهتماماته اخلاصة واجلادة واملستمرة بقضايا اتمع والتعليم والتنمية، واملتتبع ألف            واملعرفة وملعاليه 
معاليه وطروحاته ال بد أن يتوقف عندها بعض الوقت، يقلبها ويتفحصها، فمعاليه ذو خربة ودراية                 

 الذي جيعلنا ننبهر    روعلم واسع وميلك قدرات وجتارب وشغف وحب لكثري من اهتماماتنا احلياتية األم           
 إمنا هو ابن حلظته ووقته      أمام طروحاته وتطلعاته حىت ليخيل إلينا وحنن نستمع إىل حماضراته أن ما يقوله            

ومعرب عما يف وجداننا وأنفسنا مجيعاً وهو ما يؤكد قول معاليه أنين أكتب يف أوراقي شيئاً وأقول شيئاً                   



آخر، فهو يفاجئنا دائماً يف حماضراته بأفكار وطروحات جديدة وآنية مل يسبقه إليها أحد وهذا ما حدث                 
ل بلندن وحضرها عدد كبري من املسؤولني الربيطانيني         يف حماضرته اليت ألقاها يف صالة اجلولد هو        

والسفراء العرب واملقيمني يف لندن وكانت عن الشرق آسيوية بدالً من الشرق أوسطية، ومفاجأته                
    ا يف املركز اإلعالمي بلندن حتت رعاية معايل الدكتور غازي عبد             األخرى يف حماضراته اليت تكر م علينا

األوىل بعنوان دول اخلليج من صيد اللؤلؤ إىل عصر البتروكيماويات، والثانية           الرمحن القصييب، وكانت    
بعنوان دول اخلليج والقرن احلادي والعشرين وهكذا نرى أن أفكار وطروحات أستاذنا الكبري جتعل               
القارئ واملستمع ميعن النظر ويكثر من البحث والتقصي واجلدل والنقاش واألخذ والرد حىت يستطيع               

ر أفكار معاليه ويفهمهما بكل جالء ووضوح، فأستاذنا الشرياوي عميق يف فكره، عميق يف                أن يبلو 
طروحاته، عميق يف طموحاته وتطلعاته عمق مياه خليجنا العريب وهي يف نفس الوقت صافية صفاء                 

 .مسائنا ونقية نقاء قلوبنا املعربة عن حبنا له وتقديرنا
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة ضيف االثنينية معايل األستاذ يوسف بن أمحد الشرياوي( (
يسرين ويشرفين أن أكون متحدث هذه الليلة       ..  بسم اهللا واحلمد هللا والصالة على رسول اهللا         -

أو هذه االثنينية وأود أن أبدأ بأنين حني تركت الفندق إىل هذه القاعة مل أفهم بالضبط ما هو املطلوب                    
ا سوف جنتمع وسوف نتحدث وسوف تسأل، سألت هذا         نصود ما هو املقصود قال إن     فسألنا عبد املق  

السؤال قبل مدة فأرسل يل مثانية من األجزاء اليت طبعها ووجدت يعين صفوة من رجال العلم واألدب                 
وأساتذة التاريخ والعلوم يكرمون يف مثل هذه املناسبة وأنا ال أود أن أجحد ما وهبين اهللا من مقدرة                    

ين من ظروف ألقوم ذا الدور، ولكين أعتقد أنين ال أرقى ملستوى الشعراء واألدباء الذين رحبت                ووهب
م هذه الدارة، حىت اجللوس على هذه الطاولة، مل يكن يف ذهين إال بعض أفكار أريد أن أستعرضها                   

كم، ولكن ما سوف أعرضه عليكم اآلن مالحظات على ما مسعت، بعض أفكار أود أن أعرضها علي                
 .وسوف أستمع إىل األسئلة

أنا مدين للكلمات الطيبة اليت مسعتها من معايل الشيخ حممد واألخ عبد املقصود ومن اإلطراء                
 . الذي حصلته ذه املناسبة

  ))مداخلة عارضة(( 
يا سيدي أنت سوف حترمين هذه الليلة فضالً كبرياً أنت ما            )  مقاطعاً  ( عبد املقصود خوجه   -

لناس الذين يشرقون ويغربون علماً وأدباً وفلكاً وحتلق بني السماء واألرض، وأنت مطالب             شاء اهللا من ا   



اليوم أمام هذا اجلمع الكبري بتفضلك علينا مما وهبك اهللا، وال تؤطر األمر ونترك املايكرفون بني يديك                 
 .وأمامك وكلنا آذان صاغية إليك

شيء كلمة خوجة اخلاء واحلاء تغري      أول  ..   أرجو من عريف احلفل أال أقاطع       :الشرياوي  -
باللغة العربية وأنا أستاذ قدير عميق عدا عن الكيمياء يف أصول الكلمات العربية، األصل هي احلجا                 
وهي احلكمة فال بد أن املقصود بعد سنوات طويلة من األدباء واألئمة واحملدثني حولت كلمة احلجا                 

 . تريدونهفهذا للتحقيق إن كنتم... العقل إىل خوجا إخل
 هذا استنباط يشرف وسأضيفه بكرة على اإلسم، من بكرة ما يف              :عبد املقصود خوجة    -

جاخوجه يف ح. 
 املالحظة الثانية أن هذه االثنينية تتعدى حجمها ألن العرب يف حضارم كانوا              :الشرياوي  -

 من حماضرام ومن    يدونون كل شيء، األمايل هو ما يسجله الطالب إمالء من أساتذم عندما ينتهون            
كل شيء كان يدون ولكننا فتحنا أعيننا فأصبحنا ال ندون بالرغم من وجود ما               ..  شرحهم قصص إخل  

هو أقدر من الكتابة الطويلة عند أولئك العلماء، املهم يف هذه االثنينية هو التدوين وهو املستقبل، كثري                 
ء واألدباء كانت سوف تضيع لوال أا       من القصص كثري من احلوادث كثري من خربة العلماء والشعرا         

اليوم عندنا موجودة، أنا ما أتكلم عن الفيديو والشورت هاند أنا أتكلم أن هناك كتاب يصدر قريب                  
من احلادثة يدون ما هو موجود، فلعبد املقصود وعلى جهده أعظم الشكر فقط ليس حلضور حماضرين                

جل وأعتقد أن له تأثرياً كبرياً بالنسبة         يتكلمون يأخذون ويعطون ولكن هذا الشيء يدون ويس         
للمستقبل فله الشكر منا مجيعاً مما حدث يف املاضي وما سوف حيدث يف املستقبل وأود أن أؤكد شكري                  

 .وتقديري احلقيقة للشيخ عبد املقصود عن هذا الشيء
 الذي ولدت فيه  الشيخ حممد يشاركين يف شيء واحد، جيلي أنا مع أنه صار خطأ يف الشهر                

واألجيال الالحقة، عندما ولدت      على األجيال السابقة  له ميزة     السنة أعتقد   خطأ يف   لكن ما يف  
ها، مفاهيم تقريباً القرن احلادي عشر      تأنا كانت اجلزيرة العربية تقريباً مبقدراا، بنظرا لألمور، بأقضي        

أبناء جيلي إال أن يكرب ويبلغ      امليالدي، نعيش قبل ألف سنة، نفس القيم، ومل يكن املطلوب مين أنا ومن              
ويتزوج فيخلف فيعمل مبا هو موجود، فأنا شفت املرحلة األوىل من حيايت وشفت النهضة العلمية اليت                
طرأت وأوجدت الثروة وتالها التطور الصناعي الكبري الذي حدث لنا، هذه هلا مضاعفات كثرية ليس               

فيجب أن يدون تاريخ تلك     ..  تأثري فكري تقريباً  فقط سياسية، يف نفسانية، يف سيكولوجية، وأيضاً يف         
الفترة من أواخر العشرينات إىل الوقت احلايل، وإذا مل يدون ما مر ينا فيه فسوف يضيع علينا، وأنا                    

 .أحاول اآلن أن أكتب هذا الشيء



النقطة األوىل اليت أريد أن أقول لكم عنها اآلن أنه لو طلبين واحد أن أخرب يف قصة واحدة هذه                   
 سنني  ٥ سنة من حيايت قصرية يف التاريخ طويلة بالنسبة للمرء، كأن عمري             ٧٨الفترة اليت هي تقريباً     

وذهبت إىل ميناء املنامة كان أكرب ميناء موجود يف اخلليج يف ذلك الوقت وكان فيه غاطس حوايل                   
رين مل جتد وسيلة    مترين وفيه فرضة وكان من أحسن املوانئ املوجودة يف اخلليج، شركة النفط يف البح              

لترتيل معدات احلفر إال أن تفتح اآلالت قطعة قطعة فتحوا الدواليب فتحوا العجالت فتحوا كل قطعة                
يف اآلالت ألنه مل توجد يف ذلك الوقت طريقة لنقلها من الباخرة إىل الفرضة ونقلها بالسيارة إىل مكان                  

 نرتل شيء وزنه ربع طن إال بقوة عضالت         احلفر، هذا كان مستوانا التقين يف ذلك الوقت عاجزين أن         
اإلنسان ومقدرة اإلنسان، ما كان يف روافع ما كان يف ناقالت ما كان يف شيء، واهللا كمل احلياة                     

 ٧٠  -  ٦٠" قدم   ٢٠٠وقفت أيضاً أمام وضع القطعة الوسطى يف جسر امللك فهد، قطعة طوهلا حوايل              
فوالذ، وجاءت رافعة وشالتها من ظهر صندل        ووزا ألف ومخسمائة طن، من الكنكريت وال       "  متر

على اجلسر يف      وتضعها  طن ١٥٠٠ قليلة متكنت هذه الرافعة من نقل        ساعات  وركبتها، املهم أنه خالل   
 رطل األوىل واألطنان الكبرية هو الذي       ٣٠٠  -  ٢٠٠يوم واحد يف حركة واحدة، فالفجوة بني إىل         
 .ة، هذا أيضاً له مضاعفاتحدث لنا يف اخلليج خالل األربعني سنة املاضي

أود أن أعلق اآلن على بعض ما قيل بسرعة وعندي ثالثة أو أربعة آراء سوف أطرحها لكم                   
وأفتح املناقشة، أول شيء حديث عن طرفة بن العبد وعن دملون وعن البحرين، يف هذه اجلزيرة عندنا                  

ثلون احليوية والصبا والرغبة يف     ملحمة قلقامش، وعندنا طرفة بن العبد كلهم ميثلون الفتوة، كلهم مي           
أنا شخصياً ال أعتقد    ....  التغيري، يعين حركة تؤدي باإلنسان بإطار من البطولة إىل أن يسافر ويغامر إخل            

أن طرفة بن العبد من أطرافنا أنا أعتقد أنه من املنطقة هذه كلها، لكن عندنا يف دملون يف البحرين هذه                     
لع إىل تغيري وضعه، أو يغري جمتمعه، فهذا تعريف لطرفة بن العبد على             النظرة إىل الشاب املتحمس املتط    

 .أرض دملون وأرض اخللود
 كطالب كنت أقرأ يف علم      - علم الفلك    -املالحظة الثانية اليت أريد أن أحتدث عنها بسرعة          

 اليوم  أثر اإلسالم واملسلمني يف دراسة علم الفلك، احلضارة الغربية         :  الفلك، لكن الذي هزين شيئان    
باكتشافاا وأجهزا يعين صغرت الدور الذي صار يف ألف سنة تقريباً عندما مالت أوروبا إىل النهضة                
احلديثة، ما كان يف علم يف ذلك الوقت إال يف العامل اإلسالمي، مل يكتب كتاب من القرن التاسع إىل                     

قدر أجزم أنه مل تعط جائزة نوبل       القرن اخلامس عشر إال بلغة عربية وألستاذ مسلم أو ألستاذ عريب وأ           
 جنمة  %٤٧ إال لعامل مسلم أو عامل عريب، اليوم يف مخسني جنمة رئيسية تقريباً               - من ناحية خيالية     -

أمساءها عربية، أيضاً كلمة فيجا هي كلمة يونانية ولكن أصلها عريب تعين النسر، الطري معروف، سهيل                
ية ولكنها هي يف الواقع كلمة آخر النهر، النهر ميتد           مني يفكر أا كلمة عرب     ACANARمعروف، بس   



يف األمساء العربية يف علم املالحة العريب أيضاً يف علم            من برج اجلوزاء تقريباً إىل سهيل، فصرت أحبث       
الفلك اإلسالمي، الشعور عند الغرب أن املسلمني ترمجوا شوية من اليونان وأضافوا شوية بعض                 

املأمون أرسل  :   أكثر من هذا وأهم من هذا كله، أعطيكم بعض أمثلة           اجلداول، هذا صحيح، لكن يف    
مجاعة يف الصحراء مسع يف جتربة يونانية أن األرض كروية، لكن القضية يف ذلك الوقت كانت كم                   
حجم هذه الكرة، فأرسل فريقاً يف الصحراء السورية العراقية وظل ثالث سنوات يقيسون يومياً إىل أن                

اوية القطب الشمايل عندما تتجه من الشمال إىل اجلنوب، حسبوا الزاوية، حسبوا             وجدوا فرقاً يف ز   
 ٨٠٠املسافة، وجدوا رقم يقول أن قطر الكرة األرضية يفرق عن األرقام احلقيقية احلالية حبوايل                  

 .%٢ كلم، أقل من ٨٠٠كيلومتر، يعين من أربعني ألف كيلومتر الفرق هو 
وقاس الزاوية من بني اخلط املستقيم وخط األفق ووجد أن هذه            البريوين صعد إىل جبال مهاليا      

الزاوية رياضياً تعادل زاوية مسافته إىل وسط األرض، أيضاً حسب املسافة، أيضاً وصل لنفس النتيجة،               
 ميل؟ يعين هذا جيب     ٨٠٠٠ سنة كوملبوس خيطئ يف      ٦٠٠م، كيف بعد    ١٠٤٨كيف حدث هذا سنة     

رب وجدوا كروية األرض يف ذلك الوقت يف القرن احلادي عشر،            أن حيقق فيه وأن ينظر فيه، الع       
البريوين وجد أن كسوف الشمس ينتقل من املغرب إىل املشرق، عرف هذا الشيء، ثبت ساعة زوالية                 
يف مشهد، وهو يف جبال مهاليا وهم عارفني املسافة، ثبت الساعة عند الزوال، وجد أن الكرة هي                   

 وهذه علوم رياضية    !! درجات يف كروية األرض    ٨ خطأ    درجة، يعين  ٣٦٠ درجة وليست    ٣٥٢
 .أساسية

وحيب أن يوحد، أقول له أيام      ...  م عن الرؤية بالنظر إخل    األخ عبد املقصود تكلم عن اهلالل، تكلّ      
كون الرؤية حمسوبة نظرياً بعلم احلساب جيلد ألنه كذاب،         تاملأمون كل من يشهد برؤية اهلالل دون أن         

املؤمنني أن يف الليلة الفالنية أن القمر سريتفع كذا            د إال عندما يقول العامل ألمري     ال يقبل شهادة واح   
العجيب )   درجة ١٢ درجات أو    ٦(درجة حىت ميكن رؤيته واختلف علماء املسلمني على هذه الدرجة           

ا  درجات، ابن ميمون العامل الفلكي اليهودي اإلسالمي قال ي         ٦أن أكثر العلماء قالوا جيب أن يرتفع        
 سنة  ٨٠٠بس تصوروا كيف احنط العلم العريب خالل تقريباً          ....   درجة للتأكد  ١٢مجاعة اعتمدوا   

 .كيف تأخرنا اآلن وهذا كله موجود ومسجل
اآلن أعطيكم ثالث أو أربع أفكار ولن أشرق أو أغرب، سأعطيكم بعض أفكاري أنا ملخصة                

ه اجلزيرة، إذا مل يكن سياسياً ال حول وال         وسوف أفتح احلوار، أوالً إن كل تفكريي كان يف احتاد هذ          
قتصادياً، ثقافياً تقريباً متحدة، اآلن نفس الشعور نفس النظرة لألمور بالنسبة           اقوة إال باهللا على األقل      

لألنظمة كلها، كنت أحاول كل جهدي عن طريق املشاريع املشتركة، عن طريق اخلدمات املشتركة               
هذه اجلزيرة، حنن أقل سكان من أن تصري عندنا هذه التعددية            عن طريق التشريع كله هو أن تتحد         



املوجودة، يف عامل يتجه إىل العوملة وإىل اقتصاديات احلجم حنن أصغر من أن ننافس استهالكاً أي دولة                  
يف أي حمل، ال ميكن أن تنشئ صناعة وتعيش على كذا عدد من السكان، ال بد من حجم كايف، ال                      

ت، مهما قلتم عنها، هي نصف مليون نسمة، تقريباً حي شربا بالقاهرة أكثر              ميكن للبحرين مهما كرب   
من نصف مليون نسمة، ال بد هلذه اجلزيرة أن تتحد اقتصادياً حىت تكون صناعتها متوحدة، حىت تكون                 

 .أسواقها منفتحة على بعضها بعض حىت تكون مقبولة يف القرن احلادي والعشرين
 ومتت خطوات ولكن لألسف عوامل من هنا، عوامل من هناك،            أملنا كثري يف جملس التعاون،    

 .حدت من تطوره، إن شاء اهللا هذه العقبات تزول باملستقبل
الصناعة اخلليجية اليوم صناعة    ..  الصناعة:   املالحظة الثانية اليت أريد أن أذكرها هذه الليلة        

تنتشر، من املواد األساسية      سوف و  وفروعها إن شاء اهللا تكرب     ثابت،  ثابتة، جذعها   مستقرة، وجذورها 
إىل املواد اإلنتاجية وأيضاً للمستهلك نفسه، اخلطوات اليت متت يف اجلبيل ويف ينبع خطوات طيبة                  
مدروسة نتأمل خبريها وعطائها، لكن مع األسف جذورها مع احلضارة الغربية، لو ننقطع اليوم عن                 

ب أن ننقل ليست التكنولوجيا وليست       الغرب سوف جتف اجلذور، حنن اآلن علينا كما بدأ الغر           
الصناعة، جيب أن ننقل أيضاً العلم، العلم لنفسه، لألسف مل نتمكن من نقل العلم واملعرفة األساسية،                 
حنن كمسلمني تأخرنا يف القرن الرابع والقرن اخلامس اهلجري ألنه بسبب خالفات بني بعضنا قررنا أال                

ك علم، بدون علم لن تكون هناك تكنولوجي وبدون           نفكر، بدون تفكري ال ميكن أن يكون هنا        
تكنولوجي لن تكون هناك صناعة، واجبنا اآلن وواجب اجليل القادم أن يرجع إىل العلم واملعرفة                  

 .األساسية
أمريكا سوف تسود العامل ألا تصرف اثنني بليون دوالر للعلم اجلديد، أنا ال أقول املبلغ ولكن                

: العلوم واملعرفة يف ميزانية أي دولة عربية، شيء يزعج، أعطيكم مثل           أنظر إىل كم نصرف حنن على       
رحت إىل النرويج ملشاهدة صناعة األملنيوم، وجدت لديهم خمتربات خاصة يصرفون عليها كذا مليون               
دوالر فقط لتحسني الصناعة، هل يف منتجات جديدة ميكن أن يستفاد منها؟ هل ميكن أن يوفر التيار                  

حباثهم، ومع ذلك رحت إىل مصنع من مصانعهم، حىت املصنع نفسه قسم من تقاليدهم              الكهربائي؟ كل أ  
 مصنع فقط يغذي    ! ألف دوالر  ٦٠٠أن تكون يف وحدة للبحث العلمي، كم تصرفون؟ قالوا نصرف           

 ألف دوالر، وحنن صناعة     ٥٠املختربات ولكن مع ذلك عندهم مبلغ، نسأل مجاعتنا كم تصرفون قالوا            
يج نفسه، هذه هي النقطة األساسية، كل جذور الصناعة هذه سوف جتف إذا انقطعنا               أساسية يف اخلل  

عن مواردها األساسية، أعتقد أنه جيب أن تدرس العلوم وأن تتطور أقسام البحث والدراسات يف مناهج                
 .التعليم يف القرن القادم إن شاء اهللا



وللبيت رب حيميه أنا ال أخاف منها لكن        اللغة العربية لغة القرآن     :  النقطة الثانية اللغة العربية   
أجد أن اللغة العربية أيضاً تواجه حتدياً حضارياً، تواجه الكمبيوتر وتواجه العوملة، سوف نوثق الزواج                
وسوف ندرس القرآن وسوف نتمسك بعقيدتنا ما يف خالف على ذلك كله، لكن تدرجيياً تواجه اللغة                 

عرفة كلها اآلن تدار باللغة اإلجنليزية يف العامل، فأنا ودي أن تم            العربية ضغط الكمبيوتر االنترنت، وامل    
أيضاً باللغة العربية حىت كتابتها حىت لو نرجع حروف العلة هلا، أطفالنا سوف يفقدون اهتمامهم تدرجياً                
ذه اللغة، أنا ال أحتدث عن اللغة كأسلوب لالتصال، اللغة العربية منشأها الصحراء، مل يكن عند                  

ر ومن أجل أن ينحت ومن      عريب يف ذلك الوقت طريقة لتعرب عن نفسه كأن ينتقل من أجل أن يصو              ال
أجل أن يبين، ما كانت هذه العلوم موجودة، فصب يف لغته كل تصوره وكل مشاعره وأحاسيسه يف                  

ية وإذا أردت   اللغة العربية إذا أردت الفن جتده يف اللغة العربية، وإذا أردت احلكمة جتدها يف اللغة العرب               
الصور واملعاين كلها صببناها يف اللغة العربية، فاللغة العربية ليست لغة مكاملة وعندنا جمال للتعبري ليس                
لنا إال هذه اللغة، وأرجو من اجليل القادم أال يفقد هذه اللغة وال بد من نظرة وال أدري هل تتطور هذه                     

 إىل اللغة األصلية ما هي من تلك اللغة، لكن أريد أن            حروف العلة تعاد  ...  اللغة كتابة حروفاً ال أفهم    
العرب ما خافوا من تغيري اللغة العربية وال خافوا من تغيري           ..  تكون اللغة العربية لغة حية هي لغة القرآن       

اخلط العريب كانوا ينحتون اخلط الكويف وعقب ذلك وجدوا شيئاً امسه ورق، مصنع للورق موجود يف                 
ة ما نقلوا وأعطوا أوامر وجابوا أوراق، شالوا املصنع برمته وجابوه إىل مشهد إىل               إحدى املدن الصيني  

بغداد، أصبحوا يصنعون الورق، أدركوا األمهية، وشوف الفكر اإلسالمي يف ذلك الوقت، حلوا قضية              
الورق أرادوا أن يعرفوا كيف ميكن أن تكتب، مل تبق قصبة مل تبق وسيلة يف كل هذه احلضارة إال                      

 زهرة أو أي نبتة فيها مداد يف        الكتابة، مل تبق  وها إذا كانت تصلح للكتابة، بعد أن حلوا مسألة          جرب
حىت حصلوا على املداد وعلى القلم والورقة متاماً أشياء مكملة            الواسعة إال جربوها    مرباطوريةهذه اإل 

للورق يف بغداد   لبعضها البعض، يف الوقت الذي كانت أوروبا ال تعرف كيف تكتب كان يف مصنعني                
من أكرب املصانع املوجودة يف أيام الرشيد، القرقشيندي يكتب يقول حق املصريني أحسن أنواع الورق               
البغدادي الذي يكتب به القرآن، والنوع الثاين هو احلموي الشامي وكذا كذا، أما الذي يأيت من                  

 الورق الذي يأيت من الغرب ألنه       الغرب فهو رث بايل قليل البقاء، وأنا أقول للمصريني أال يستعملوا           
 .قليل البخت قليل البقاء، يعين هذا نوع من التكنولوجي

يف رأيي أنا قلق على اللغة العربية، قلق على اللغة العربية، جيب أال تبقى اللغة العربية فقط لغة                   
 .القرآن ولغة الدين ولغة الزواج، جيب إعادة النظر يف هذا املوضوع

القتصادية ونظريت للعوملة والشرق أوسطية تكلمت عنها أكثر من مرة ولن            أعتقد أن أفكاري ا   
 . وشكراً.. أطول ولذلك أنا سوف لن أسترسل أكثر من الالزم، وإذا كان يف أسئلة أو شيء أنا حاضر



  ))تعقيب لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجة(( 
تديرها ناحية جتد هلا ألواناً، أقدر      أنت رجل كاملاسة، كلما     ..  قبل األسئلة :  عبد املقصود خوجة    -

أقول غري األلوان اليت تراها من الزاوية السابقة، فما شاء اهللا دائماً تستطيع أن تشطح مييناً ومشاالً وحىت                  
.. إذا حتدثت يف حماضرة عن العوملة بعد ساعة أخرى أنا متأكد أنك تتكلم عن العوملة يف مواضيع أخرى                 

 -دراكاً لتخزين املعلومة وتوظيفها، وهذه موهبة، وحنن الليلة سنسترتفك           ربنا سبحانه وتعاىل حباك إ    
 أحب نسمع منك عن العوملة وعن الشرق أوسطية وعن األشياء السياسية واألشياء             -آسف عن التعبري    

شاء اهللا تعترب   األمنية ألين أعرف أن هذا الفكر وهذا الدماغ من األدمغة الكبرية، وهذه الليلة إن                 
وببساطة، فكالمك يصل إىل       حنتاج إليها،  تتكلم بعقالنية وبنورانية    نسمع منك ألنك     وحنب مباركة،

قلوبنا بكثري من البساطة فأرجوك باسم اموعة أن تتكلم وحنن لك مجيعاً مستمعون، أما إذا كنت حتب                 
 :أن تتوسع من خالل األسئلة فتفضل

لقد حققتم بنجاح بفضل    :  لالسؤال األول من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقو           -
محاسكم املتقد التنمية الشاملة يف البحرين الشقيق، كما كنتم تنسقون وتتشاورون مع معايل               
الشيخ هشام ناظر وزير التخطيط سيما وأنكم شاركتموه مساعيه احلثيثة لقيام التكامل                

 التعاون فأرجو   االقتصادي مع جمموعة دول اخلليج وفق الدراسة اليت وضعها ووافق عليها جملس           
أن تفيدونا ما السبب وما هي العقبات واملعيقات اليت حالت دون حتقيق هذه األمنية وإذا كان                 
أخذ قادة دول اخلليج يف احلسبان املتغريات اليت حتدث بسرعة يف العامل الراقي هل حيققون مع                 

قتصادي والسوق  إيران جارم قيام التكتل االقتصادي املنشود الذي ينبعث منه التكتل اال            
 املشتركة، واملنطقة التجارية احلرة إضافة إىل العمل املشترك الثقايف والتقين واألمين؟

 ٢٣ بند،   ٢٤أنا اشتركت يف توقيع االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون، االتفاقية فيها             
 طبقت ألصبحنا ال    بند هي خطوات، لو طبقت هذه االتفاقية وهي وقعت من قبل الرؤساء القادة، لو              

نفكر هل حكمنا اآلن موحد أو إقليمي أو فدرايل أو أي شيء سوف تتم الوحدة بطريقة ما بني دول                    
 مادة لتركيز التعاون االقتصادي املنشود،      ١٦الس، مل ينفذ منها إال ست مواد، وأمامنا اآلن حوايل           

جئ وقررت أن حتارب ووضعت      مليون ال  ٢٠ عندها   ٤٨حنن جيب أال نستعجل أيضاً، أوروبا سنة         
 سنة حىت وضعوا إتفاقية روما، وبعدها       ١٥اتفاقية للصلب واحلديد والفحم، وقرروا أال يتحاربوا، مث         

منا، وعندهم    منا وأشطر منا وأذكى منا وأعلم        يربطون بعضهم ببعض، وهم أحسن     خطوة خطوة 
على مادة واحدة، وظلوا إىل اآلن      املقدرة وأيضاً اقتصادهم متطور، وليس مثل اقتصادنا الذي يعتمد           

وأنا لست باملتشائم كثرياً أنه مل ينفذ إال ست خطوات ولكين أيضاً أحس             …  يتكلمون عن الوحدة إخل     



ميكن بتأثري العمر أنه يف كثري من هذه اخلطوات ميكن أن تتم لوال التعطيل اإلداري والضغط من موظف                  
طل كذا ويعطل كذا، وأريد أن أقول يف هذا اال           صغري يف مجارك البحرين أو آخر يف الكويت يع         

خطوات مباركة ولكنها غري كافية وجيب أن نستعجل بسبب العامل، نرجع إىل التكتالت اليت أشار إليها                
 ال أتكلم عن اللغة أو االنتماء أو         -صاحب السؤال وأريد أن أقول لكم بصراحة جيب أن خنشى            

كن أي أمل اآلن يف شيء امسه كتلة اقتصادية عربية جيب أن              ول -اهلوية، حنن عرب ولسنا خليجيني      
 .ننساه اآلن

 من الدخل القومي من ليبيا إىل اجلزائر إىل موريتانيا أصبح مرتبط بأوروبا، حنن              %٦٤هذا رأيي،   
يف اجلزيرة العربية أصبحنا نعود إىل احمليط اهلندي الذي كنا فيه، حىت طردنا االستعمار، كان احمليط                  

 حبرية هندية عربية إفريقية إىل القرن اخلامس عشر جاء الربتغال ودمروا كل مدينة وكل ميناء                 اهلندي
من ساحل إفريقيا إىل اهلند إىل البحرين، اآلن اهلند استقلت، وهناك جنوب إفريقيا، وهناك مقومات                 

رح من أجل   انفتاح، أعتقد أن اجلزيرة العربية، ما عليكم من الشرق أوسطية وكذا كذا هذا كله يط               
اللغة العربية أو العامل العريب، هذا ما يهمين يف هذا السياق، اآلن العالقة مع اهلند وإفريقيا سوف تزداد،                  
اهلند عندها االستهالك، إفريقيا عندها ثروات طبيعية وعندنا الطاقة، وجنوب إفريقيا أصبحت اآلن               

يتطورون تطوراً إىل دولة متوسطة ألصبح        - اهللا يهديهم    -مقبولة، الذي حيريين مصر، لو مصر اليوم        
 مليون الذين عندهم    ٦٠ـاإلنتاج املصري أكرب من حاجة األمة العربية، سوف تتجه إىل أوروبا، يعين ال            

لو دخلهم يصل إىل ألف أو ألفني دوالر فإنه لن ميكن لألمة العربية إمكانيات مصر، وجيب أن تذهب                   
واهلوية واألواصر اليت     كز على العامل العريب اليوم على االنتماء      مصر إىل أوروبا، الذي أعنيه جيب أن نر       

تربطنا مع بعض مثلما أوروبا مربوطة ببعض وكما أم أوروبيون فنحن عرب ولكن جيب أن نفرق بني                 
 .االقتصاد وبني السياسة وبني العوامل الثقافية

 عن الكتلة السوفيتية بغض     السؤال عن إيران جيد، أنا أعتقد أن الكتلة اآلسيوية اليت انفصلت           
النظر عن جورجيا وجورستانو األنبوب الفالين والسياسات يف أمريكا، كانت هذه املنطقة كلها تتجه               
إىل اجلنوب، ألن أقرب حميط بالنسبة هلا هو احمليط اهلندي والبحر العريب، تارخيياً تأيت البضائع من                   

 إىل صحار، تصل إىل البحرين تصل إىل البصرة         أواسط الصني تصل هذه املنطقة، تصل إىل سرياف تصل        
أو إىل طريق احلرير إىل البحر األبيض املتوسط، يف رأيي أن هذه املنطقة مع إيران سوف تتجه جنوباً إىل                   
اخلليج العريب وإىل البحر اهلندي عندما تكون قوة اقتصادية، وأمهيتها سوف تكرب وهي هذه اموعة                

خلليج ستجعل املنطقة أكثر أمهية، إيران اآلن يف ثورة، الثورة تريد جيل جيلني             اإلسالمية وأيضاً جمموعة ا   
أو ثالثة مث يهدأون كما هدأ املصريون، وتأيت أشياء أهم من التغيري وأهم من الكالم الفارغ هو إنتاج                   



اإلنسان وقيمة اإلنسان ومركز اإلنسان االقتصادي، أعتقد إيران هدأوا اآلن شوية قليل وسوف                
 .ودون إىل التعاونيع

لقد أضاءت مدينة البحرين حني أرسل هلا       :  فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يسأل       -
أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ليأيت جبزية أهلها ورجع إىل املدينة                رسول اهلدى حممد    

بة الكرام فما   ، بني ااهدين من الصحا    املنورة وقد محل معه املال الوفري ليقسمه رسول اهللا          
     ل أحوال أمتنا حيث أصبحنا ندفع اجلزية إىل أمريكا ودول الغرب           السبب يف نظر معاليكم إىل تبد

 بعد أن كنا سادة الدنيا حنكمها ونسريها بعدالة اإلسالم؟
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم، نوعية اإلنسان تغريت ونظرته لألمور تغريت،                  

ن طلبوا الدجى وخرجوا من مكة واملدينة املنورة حىت عجزوا عن صحراء الصني، وهزموا              اجلماعة الذي 
على ر اللوار يف قلب فرنسا، الذي دفعهم اإلميان، العقيدة اإليثار على بعضهم بعض، وأيضاً قيمتهم                 

ا قوتني قوة   يف هذا الكون، هذا هو الذي جيب أن ننظر إليه، أنا دائماً أقول أن اجلزيرة العربية حصل هل                 
اإلسالم واإلميان وقوة النفط اآلن، هذه القوة سنحوهلا طبعاً بأنفسنا وأرواحنا إىل قوة للحضارة                 

 .اإلنسانية أو نستمتع لفترة مرحية، اإلجابة باختصار أن نرجع إىل أنفسنا
ما هي آمالكم يف حتقيق حلم املسلمني والعرب يف حتقيق          :  سؤال من حممد إبراهيم يقول      -

 وق العربية املشتركة وإىل أي مدى وصلت الفكرة؟الس
 .أعتقد أجبت على سؤال مشابه سابقاً

نسمع عن التكامل العريب االقتصادي منذ زمن بعيد فلماذا هذا التأخري؟            :   محزة أمحد  -
 نرجو رؤيتكم عن هذا املوضوع؟

ادية العربية،  هذا أيضاً تضمنت اإلجابة عليه فيما سبق، أنا حضرت مؤمترات التنمية االقتص             
 أو عشرين سنة مل أجد عند أي وزير أو أي إداري نظرة ترفعية أو انعزالية، الكل يريد                    ١٥حوايل  

 .يتوحد فعالً، وهذا شعوري لكن املقومات غري موجودة اليوم يف العامل العريب ألسباب شرحتها لكم
لصناعة مبنطقة  حبكم ارتباطكم الوثيق بقضايا التنمية وا     :  األخ عجالن الشهري يقول     -

ني املهمني يف عامل    باخلليج العريب هل ترون أن هناك مؤشرات تبشر مبستقبل مشرق يف هذين اجلان            
 اليوم التنمية والصناعة؟

أنا أعتقد أن النفط يف اجلزيرة العربية، نافذة النفط يف احلضارة اإلنسانية اليت فتحت منذ حوايل                 
د ما دام النفط موجوداً فلدينا أمل أن حنول هذه الثروة إىل            مخسني سنة سوف تبقى مخسني سنة، أنا أعتق       

علم وتكنولوجيا وصناعة، أمامنا وقت لكي نبين أنفسنا ونعلم أنفسنا ونتطور، أي كالم إن هذه اآلبار                



سوف جتف وحنن نرجع للصحراء كالم ما أقبله وإن شاء اهللا ما يصري، لكن جيب أن نذهب إىل العلم                    
 أن تكون صناعتنا مبنية على النفط نفسه، حنن عندنا جمال وارتفاع األسعار                وإىل املعرفة، وجيب  

واخنفاضها هذه ظاهرة يومية يف تذبذب يف األسعار ولكن سوف نكون مهمني للحضارة اإلنسانية                
فما دام أن هذه    .  ١٥الفرق أن برميل الزيت اليوم      .  كمصدر للطاقة حىت أعتقد منتصف القرن القادم      

بني أنواع الطاقة سوف تبقى احلاجة موجودة إىل النفط، يوماً ما سوف يقل النفط يف                 اهلوة موجودة   
 .العامل مثل اخلشب، وسوف ترتفع أسعاره ألنه سيكون شحيحاً وميكن أن تطور طاقات بديلة

لقد شاهدمت النقلة احلضارية    :  سعادة الدكتور إبراهيم عامل وكيل حمافظة جدة له سؤال          -
 سبب النفط ومنو االقتصاد ما هي الرؤية لديكم لسبعني عاماً من اآلن؟من سيء إىل أحسن ب

أريد أن أقول لكم شيء واحد، أوروبا مل تنهض ألا حصلت فحم وحديد، وبنت النهضة                  
الصناعية، أوروبا ضت ألن فكرها تغري، ونظرا إىل العلم تغريت، نظرا إىل القيم تغريت، قبل أن                 

ا اآلن نكتفي بأن نأيت بالغرب وما عندهم نشتريه وندفع قيمته وبدون أن نفككه              تتقدم صناعياً، إذا كن   
 .وبدون أن نتطور عقلياً فأعتقد بعد سبعني سنة سوف نرجع مثلما كنا من قبل

ما منشأ اهتمامكم بعلم الفلك وهل هنالك علم لألبراج          :  األخ سعيد اخلوتاين يقول     -
  نظركم؟مرتبط به ومدى مصداقية علم األبراج يف

الفلك استهواين كعلم، اهتمامي اآلن أنه كيف كان العرب مهتمني ذا العلم، وطوروه إىل علم               
وكيف اآلن أصبحنا متخلفني من هذه الناحية؟ خنتلف يف أعيادنا، خنتلف يف صومنا، املصيبة أن اإلسالم                

 ونصوم يف شهر معني، وحنج      يف أركانه األساسية أمرنا أن نصلي يف أوقات معينة، ونتجه إىل جهة معينة            
يف شهر معني، أمرنا أن نعرف الوقت وأمرنا أن نعرف االجتاه، أول مئة سنة من اإلسالم كان املسلمون                  
ال يعرفون كيف يتجهون إىل مكة، اضطروا أن يطوروا علم املثلثات الكروية اليوناين حىت أصبحت كل                

ف بس تعرف خط الطول والعرض ألي مدينة إال          مدينة يف العامل اإلسالمي هلا قبلة معينة ما يف خال          
 دقيقة وأخطأ   ٤٨ يوماً ومخس ساعات و    ٣٦٥وتدرك أين حملها بالنسبة ملكة، هذا العامل حسب السنة          

 العامل مل يدرك هذه األرقام إال مؤخراً يف القرن التاسع عشر، هو أخذ كل اجلداول البابلية                  ..يف ثانيتني 
 أحس حبسرة وأنا أقرأ علم الفلك،        ..ية القدمية وحصل على حسابه    وكل اجلداول اليونانية واملصر   

 سنة يقول له جداول بطليموس      ١٠٥٠ من قبل حوايل     ١٠٤٢البريوين كتب كتاب إىل ابن سينا سنة        
 هل تعتقد أن األرض هي اليت       - البيورين يسأل    -غلط، كل ما جاء فيها فيه خلل هل من املعقول            

ابن سينا يقول له بإمكان اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل الشمس           ..  املاًتدور حول الشمس؟ عامل يسأل ع     
هذا كالم يف القرن الذي سبق جاليلو       ..  تدور حول األرض أو األرض تدور حول الشمس جلت قدرته         

بستمائة سنة وأعدمته الكنيسة، أنا اآلن اهتمامي أنه آن الوقت اآلن لكي أطلع تقومي أمسيه تقومي                   



 أن يبحث هذا املوضوع على ضوء العلم احلديث وباإلضافة إىل اآليات اليت ذكرها              الشرياوي، وبودي 
عبد املقصود هنالك آيات كثرية تتحدث عن الكون، عن حركة النجوم، كله يف القرآن الكرمي، ومل                 
مينع القرآن مثلما منعت الكنيسة، على اإلنسان أن يتعلم، لكن حنن اآلن أصبحنا نقيد أنفسنا بقيود                  

 .ا معىن، من هنا ينبع اهتمامي ذا املوضوعماهل
معاليك رجل دولة وتنمية وتصنيع وفكر فكيف ترون        :  األخ غياث عبد الباقي يقول      -

الوضع االقتصادي الصناعي يف الوطن العريب وهل وصل إىل مرحلة ترضى عنها أنت بالذات،               
 وكيف ترى الطريق للخروج من هذا التخلف الصناعي؟

سـي وال عـنك راضيا     وال أنـا عـن نف     
. 

اـس خافي ـت النف ـأريك الرضا لو أخف     
. 

 

 وطموحي ونظريت أكرب مما حتقق، ما مت خالل العشرين سنة املاضية يف               احلقيقة أنا غري راضٍ   
اجلزيرة العربية يشري إىل أننا عملنا غلطات كثرية وأعتقد أنه باإلمكانيات املوجودة عملنا ما هو                  

 .ع لكن ألين من أبناء هذا اجليل فتحتاج إىل حكم من بعدي عن هذا املوضوعمستطا
يف واحد من كتبه    :  األستاذ أمحد عايل فقيها كاتب وصحفي يف جريدة عكاظ يقول            -

املعروفة كتب الدكتور غازي القصييب قائالً إىل يوسف الشرياوي الذي مل يعرف عنه رأياً                 
 لك؟هل أنت كذ.. متواضعاً على اإلطالق

القصييب له شرياويات كثرية يتكلم عنها دائماً وعالقتنا محيمة قوية ال يؤثر عليها شيء، هو                 
يضحك علي أنا أضحك عليه، ويندد يب وأنا ما أقصر يف حقه، هو يعين أنين أبدي الرأي، يقول بعض                    

ام، قال ال إذا تعتمد     األحيان رأيك ال يستند على منطق، أقول له املعرفة ال تأيت باملنطق وقد تأيت باإلهل               
 .على أفكارك فأنت من املرجفني

إذا رجونا معاليكم مبا آتاكم اهللا من فضل         :  األستاذ األديب مصطفى عكرمة يقول      -
وموقع فاعلني أن تولوا شيئاً من ذلك األدب أطفال هذه األمة توحيداً وتعميماً أال تعتقد معاليكم                

طري جداً، خطري، وكل منا مسؤول أمام اهللا واألجيال         أن ذلك سيكون مفيداً؟ فاألمر كما نعلم خ       
 مع صادق التحية؟.. أن يقدم شيئا مما آتاه اهللا لوقف هذه املخاطر احمليقة على أقل اعتبار

. إذا أنا بكتب شيء بالنسبة يل يف السن فسيكون ما أشعر بأين حرمت منه وهو أن أصري معلماً                  
يس التنمية الصناعية، وكما قلت لكم أنا يهمين فكر اإلنسان أنا           وأتوىل التربية والتعليم يف البحرين، ل     

أعتقد أن مصيبتنا اآلن أننا مل جند طريقة يف كل العصور األوىل من اإلسالم طريقة لدرس التراث إال عن                   
طريق احلفظ واالستظهار، وبدون احلفظ واالستظهار ال ميكن أن تبقى للمجتمع االستدامة املوجودة فيه              

 ميكن أن تنقل القيم، لكن اليوم العلم أعطانا بديالً عن احلفظ واالستظهار، أعطانا الكتابة                 اآلن، ال 



والكمبيوتر فأعتقد جيب أن يدخل يف برامج التعليم أن تدرب الطفل على أن يفكر، هذه هلا خماطر                   
حنن .   خطري جداً  جندها يف أمريكا اليوم، أيضاً احلرية املطلقة لإلنسان على كيفه بدون روادع اجتماعية            

من اإلميان ندرك متاسك نظرة اإلنسان إىل الكون ولألهل والعائلة كقسم من تراثنا ما مينع الشطط                  
الكبري يف أي تفكري لكن جيب أن يعطى الطفل يف مرحلة من مراحل تدريبه أن يفكر لنفسه ويتعود على                   

 .إصالح تفكريه
ل البحرين من النفط وماذا أعدت      ما هي نسبة دخ   :  األخ عبد الرزاق الغامدي يقول      -

 كبديل للنفط بعد نفاده وما نصيحتك لدول اخلليج بالنسبة للمستقبل بعد نفاد النفط؟
 من اإليراد القومي    %٢٠ال أريد أن أدخل يف ميزانية تلك الدولة أو تلك، النفط اآلن حوايل               

 على التجارة أيضاً، السؤال     للبحرين ألن نسبته قليلة تعتمد على اخلدمات والصناعة وأيضاً نعتمد          
أجبته عندما قلت هل ميكن أن حنول هذه الثروة املوجودة عندنا إىل علم وإىل تقنية، اليابان ال يوجد                   
فيها مواد خام يا مجاعة، واليابان اليوم من أغىن دول العامل، إحنا نشتري املواد اخلام األملنيوم حبوايل                   

وأيضاً العمالة، والعوامل اليت تؤثر فيه، وسعره يف العامل         )  طاقة( دوالر، نضع عليه غاز      ٥٠٠  -  ٤٠٠
والفرق    دوالر للطن الواحد،   ١٨,٠٠٠ دوالر، األملنيوم املوجود يف الكمبيوتر حواىل        ١٥٠٠حوايل  

 إذا اكتفينا بوضع الطاقة يف األملنيوم بنربح أكيد          .. دوالر هو عقل اإلنسان    ١٨,٠٠٠ و ١٥٠٠بني  
 دوالر وتبيعه حبوايل    ٢٠٠البتروكيماويات يكلفك حوايل    ..  والر وتبيعه بألف   د ٨٠٠ألنه مثالً يكلفك    

 دوالر سوف حيوله إىل دواء      ٦٠٠ دوالر، لكن هل الذي يشتري منك أنت بـ          ٥٠٠ مثالً أو    ٦٠٠
وتشتري عقب اجلرام بكذا دوالر، والفرق هو العلم احلديث، هذا الذي أتكلم عنه أقول جيب أال                  

وىل من التصنيع البدائي وهو أن حنول الغاز إىل مواد أولية، ال بد أن حنول الغاز إىل                  نكتفي باملرحلة األ  
مواد أولية مثل ما مت يف اجلبيل والبحرين وننتقل إىل املرحلة الثانية وحنول هذه املواد بالتجربة إىل مواد                   

 .يستهلكها اإلنسان وهناك هي الفائدة املضافة يف الناحية الصناعية
يسعدنا جداً لقاؤنا بكم وحديثكم إلينا يف هذه األمسية         :  ل شيخ إبراهيم يقول   األخ غدي   -

االثنينية ونود أن نستفيد من خرباتكم العالية خاصة وكنتم وزيراً للصناعة ملعرفة أمهية قطاع                
الصناعة يف إقتصاد دول اخلليج العريب وما هي طبيعة هذه الصناعة وهل تعتمد أيضاً على                  

كيماوية وبالتايل تعتمد على تصدير البترول ومشتقاته وما هي أمهية تنومي              الصناعات البترو 
 الصناعة؟

أعتقد أين أجبت هذا السؤال ولكن أكرر أن برميل النفط عندما يكرر يضاف له كذا دوالر،                 
عندما حتوله إىل منتوجات تضاف له كذا دوالر، عندما تسحب أنت الكريوسني وتعمل منه أشياء ثانية                



 وتعمله حافظ خل تبيع الطن بسبعمائة، كل        ١٢ه كذا دوالر، عندما تأخذ النفتا الربميل بـ         تعمل في 
خطوة والثانية تقود إىل تقدم تكنولوجي تقدم علمي تقدم صناعي تضيف قيمة أعلى ملا يستعمل                  

إىل الكساء، الذي يؤملين أن العامل العريب كله اليوم مشترك يف شيئني، حيتاج إىل الغذاء وحيتاج              ..  اإلنسان
وحنن عندما صار معنا املال نتكلم مع شيخ زكي واألخ هشام وربعنا يف املنطقة يا مجاعة وين سلة اخلبز؟                   

 .قالوا السودان، وين السودان اآلن، ميت من اجلوع
كيف ترى مستقبل الصناعة يف دول اخلليج يف عصر          :  األستاذ يعقوب إسحاق يقول     -

 ؟"اجلات"
اجلات وال من منظمة التجارة العاملية، هذه أسلحة يف يد القوي، إذا أنت              أنا غري مرتاح ال من      

رفعت مثالً األملنيوم مائتني أو ثالمثائة يف الطن، لكن بكرة يطلع لك دواء ويبيعه بكذا دوالر، الذي                   
أعنيه ما دام الغرب متقدم صناعياً يف البحث العلمي، يف اإلنتاج، فإن كل املنظمات اليت تسعى لفتح                  
احلدود وإلغاء القيود كذا كذا كذا هي اهلدف منه فتح جمال للقوي لكي يكون أقوى، هل أقول                    

 من إنتاج العامل؟ أنا يف رأيي بالنسبة هلذه املنظمات          %٩٠ننسحب؟ كيف نطلع حنن من مؤسسة فيها        
إذا تأخذ  ..  جيب من اآلن أن نأخذ حصتنا العادلة عن طريق التصنيع، بتبيعوين أهالً وسهالً اشتروا مين              

حنن عجزنا أن نفاوض أوروبا مخسة عشر سنة ألن         ...  األمور بالطريقة املاشية سوف نغلب على أمرنا      
لكل مادة حنن نبيعها ثالثة آالف مادة، أقول لو حتطوا ضرائب مجركية أنا أحط ضرائب مجركية، بس                  

ضرائب مجركية أضر   هم حطوا ضرائب على األملنيوم هل أنا أقدر أحطها على ثالثة آالف سلعة                
هم يبيعوك الطائرات والطائرات فيها بترول ويبيعوك الكمبيوتر        !  املستهلك عندي، وهم ما عليهم منك     

وهو فيه بترول، الذي أعنيه أم أقوى منا وأكثر مقدرة أن يستفيدوا منا من أنفسنا حنن، حنن ضعاف                   
 .مشتتني وما عندنا قاعدة صناعية

هل لنا أن حنظى حبديث بإجياز عن وجهة نظركم يف           :  اراألستاذ املريب مصطفى عط     -
 التعليم العايل لدينا مقارنة مبا رأيتموه يف جامعات الغرب دراسة وإسهاماً يف مؤسساته ونشاطه؟

 بليون دوالر على البحث العلمي وأشك أن العامل العريب برمته يصرف            ٣٥٠العامل يصرف حوايل    
 !!.لغأكثر من مليونني دوالر من هذا املب

ماذا يسمى العامل أو املوظف أو الطبيب بعمالة أجنبية         :  األستاذ سعيد أبو طالب يقول      -
 وملاذا ال تسمى عمالة عربية؟

 .أنا مل أفهم السؤال



العمالة اليت تأتينا من دول عربية فرضاً من مصر إىل البحرين فرضاً :  عبد املقصود خوجة    -
ة واألخ يسأل ملاذا ال نسميها عمالة عربية؟ أي ملاذا          من دمشق إىل السعودية تسمى عمالة أجنبي      

 .يسمى هذا العريب يف البلد العريب أجنيي
 .هذه قضية غري مهمة
 .هذا موضوع لفظي يف رأي األستاذ الشرياوي وغري مهم عنده: عبد املقصود خوجة

ة اآلسيوية  بس تعليق واحد بسيط جيب أال يقول لنا أحد يف اخلليج استبدلوا العمال             :  الشرياوي
بعمالة عربية ألنه لو وصلت دول اخلليج العمالة العربية املطلوبة ألصبحت تونس فقرية واملغرب فقرياً                

 حنن ما   ٣، و ٢، و ١، إذ أن    ١ والعامل غري املدرب رقم      ١٠ومصر فقرية، يعين لو قسمنا الطبيب رقم        
حرفة متقنة من الدرجة الرابعة إىل      نتكلم عنهم أنا ما أعترب هذه عمالة أنا أعين اإلنسان الذي عنده              

السابعة قبل التحصيل وهم الفنيني كلهم، هذا العدد غري موجود يف العامل العريب وظلم أن تسحب هذه                 
اموعة من مصر أو من تونس ألا سوف تضعف أيضاً مصر ألنه ال يوجد هنالك العدد الكايف حيث                  

خرج اهلند فيها بليون نسمة ت    ..   كوريا وكذا من اهلند    يقول البعض ملاذا يف كذا من الفلبني، وكذا من        
 دكتوراه يف السنة فأرجو أال يفتح هذا املوضوع، حنن بإمكاننا أن نستغين من العمالة                  ٩٥٠٠٠٠

األجنبية باملعىن املفهوم واالستعاضة عنها بعمالة عربية ألا غري موجودة، عندما ترجع للنوعية                 
 .ف سوريا ولبنان ومصر وتونس إذا امتصينا العشرة ماليني منهمأنا أعتقد سوف نضع.. املوجودة
هل يقتصر استخدام اللغة العربية يف رأيكم على األمور الدينية           :  الدكتور حممد حمسن    -

كالزواج فقط أم تستطيع اللغة العربية أن تستوعب العلوم احلديثة كالطب والكمبيوتر، مبعىن              
 ة؟آخر هل تؤيدون تعريب العلوم احلديث

أنا ال أريد أن أعرب العلوم، أنا أريد العرب أنفسهم يقوموا ذه العلوم، وبالتايل ال حيتاجون إىل                 
لغة، اللغة العربية طلعت من جمتمع صحراوي بدوي، كل التعابري موجودة يف حبر ضيق عندما انفجرت                

الطبيعية والعلوم الفلسفية، بإمكان    على العامل يف القرن الثاين مل تعجز عن جماراة العلوم اإلنسانية، العلوم             
ختراع االلغة العربية أن تطور نفسها مقابل أن يطور العرب أنفسهم، ال ميكن عامل باخلارج عنده                   

إجنليزي يقدمه لنا باسم عريب هذا ال بد أن يتم من أنفسنا وأنا أشعر خبوف على اللغة العربية وال يعين                     
 .ين ال أريد اللغة العربيةأذلك 

لقد تفضلتم وأعلنتم أن اللغة العربية انطلقت من الصحراء مع          :  خ معن مرعي يقول   األ  -
العلم كما يقال أن هذه اللغة إحدى مشتقات اللغة اآلرامية، واآلراميون مل يسكنوا الصحراء                

 فهال تكرمتم بالتوضيح؟



رم ذات العماد   أنا لست بعامل لغات وما أدري، يقال أن اللغات السامية والعربية، القرآن يقول إ             
والسريانية هي كل اللغات املوجودة يف املنطقة، لكن التعابري اليت طلعت إىل بغداد وإىل دمشق وإىل                  

هي من جمتمع يف      القاهرة وإىل غرناطة هي التعابري اليت محلها العرب بكتام وحديث الرسول              
نانية واحلضارة الفارسية واحلضارة    اجلزيرة العربية، واللغة العربية مل تعجز عن امتصاص احلضارة اليو          

 .اهلندية وذلك يعين أن اللغة العربية كان عندها املقدرة على أن تتطور ومتتص، هذه هي وجهة نظري
هناك نظرية تقول بأن منطقة اخلليج أقرب إىل القارة اهلندية          :  األستاذ حممد الفال يقول     -

  املساء؟من املغرب العريب هل لكم إضاءة هذا املوضوع يف هذا
يا سيدي حنن حنتاج إىل أربع رحالت إضافية يومياً ما بني اهلند واخلليج، بينما طريان اخلليج                  
وضع رحلة ثالثه إىل املغرب واضطروا يسحبوها، ما يف حركة يف معاملة ما يف انتقال بينما املغرب                   

 للمصريني أعطونا حق     رحلة يف اليوم، كل ساعة يف رحلة، بينما حنن عجزنا نقول           ١٤وأوروبا عندهم   
 من النشاط   %٦نزول عندكم حىت حنصل كم ركاب، ما عندك احلركة الالزمة، قلت لكم أن                 

وإىل اآلن مل متد أنابيب الغاز من       .   مع أوروبا  %٦٤االقتصادي موجود غرب شرق، واملغرب حوايل       
 . نردية أردنا أو ملجسر صار مع املغرب وأوروبا تعترب البحر املتوسط أصبح حبرية أوروبليبيا وال 
األستاذ أمني صبحي يقول ما هي اخلطوات العملية احلالية واملستقبلية املقترحة لبناء قوة               -

 علمية وثقافية وتكنولوجية يف أرض اخلليج ملواجهة التحديات اليت تواجهها البالد؟
م، كنت يف   ١٩٤١ماذا يقول التاريخ؟ أنا اشتركت يف أول تعداد يصري يف اجلزيرة العربية سنة              

الثانوية وحطوا لنا رئيس واحد موظف يف اجلوازات يعرف عريب وأنا أدخل البيوت، عمري يف ذلك                 
من األب لإلبن، وكأن أول تعداد       "  الفريج" سنة، أطق الباب ألنا أعرف احلي         ١٤الوقت حوايل   

ضة علمية   كانت يف    ٤١للسكان، يا سيدي البحرين كانت متقدمة على اجلزيرة العربية يف سنة              
 ٢,٥ من حيسن القراءة والكتابة يف هذا اتمع املتطور قبل مخسني سنة             %٢,٥دراسية، سجلنا األمية    

 ماليني طالب يف املدارس يدرسون      ٤ أو   ٣ معهد عايل يف اجلزيرة العربية، عندنا حوايل         ١٣فاليوم عندنا   
قاصراً ألنه هذا حدنا وعندما أقول أريد       فالذي حققته اجلزيرة يف هذه األربعني سنة أنا أعتقد أنه ليس            

 من  %٢,٥ هذه احلادثة    واحد منصف يذكر  أن أطور فال ميكن أن أطلب املزيد، لكن ال شك أي             
ة ضئيلة جداً ألن الصحة العامة جعلتهم        متعلم ونسبة أمي    %٩٩اليوم البحرين فيها    !!  املتعلمني

واملهم كل بنت وكل ولد يف سن       ..  يف القرى يعيشون شوية أطول وهم من اجليل الذي ما تعلم وكلهم           
وهذا شيء يشرف بالنسبة للحكم وللنظام املوجود       ..  الدراسة يف اجلزيرة العربية هو يف مدرسة اليوم       

مث تبقى النوعية وهذه كما ذكرت حتتاج إىل جهد مثل اجلهد الذي أتى يف فتح املدارس                   ..  عندنا



 سنة اليوم   ٤٠د، هناك أشياء كثرية ما كانت مقبولة قبل         والتعليم، وال تنسون كلميت عن اجليل الرائ      
أنا ما أتكلم ضرائب ورسوم اخل أنا أقول تبين أفكار جديدة وأفكار حديثة على أي جمتمع جيب                 .  مقبولة

 .أن يكون باحلسىن وجيب أن يكون باإلقناع والتطور، وهذا هو املطلوب اآلن
ط الذي تطلع إليه مشعون برييز، ما        الشرق األوس :  األخ حممد منصور الشامي يقول      -

 رأيكم فيه؟
 .بعده..كالم فارغ

يعلم معاليكم قضية شح املياه اليت تعاين منها دول         :  من األخ عبد الرمحن الغامدي يقول       -
 الشرق األوسط فما احللول املستقبلية هلذه القضية؟

 معونة كبرية من الغرب     ى الصناعة اإلسرائيلية متخلفة جداً وحتصل عل      ..هناك شيء أحب أن أقوله    
ولوال هذه املعونة ملا عاشت ال ميكن ألفكار برييز أن تأيت ويقول عندي سوق يف اجلزيرة العربية                    
والشرق األوسط مبليون نسمة، ال ميكن أن ينافس ألن أصالً الصناعة اإلسرائيلية مكلفة وعايشة بالقوة               

ويض يأيت من أمريكا ويأيت من أوروبا ولذلك        ألنه يف مساعدة ودعم، منتجات غالية ينتجوا ويف تع         
 .قلت كالم فارغ

أنا ساعات أتعجب، لو مل نعرف الطريق إىل عبادة اهللا لعبدنا            :  وأرجع اآلن إىل موضوع املياه    
يف   وحيتقرونه ويصرفونه، لكن العرب مبجرد أن حيصلوا على مصدر ماء يهينونه، ويذلونه             ..  املاء

شيء ديين بالنسبة للماء الطاهر والطهور        ستغالهلا، وال يوجد  الو أنه أحسن     العربية مياه كافية     اجلزيرة
ستعماله فلماذا نسترتف املاء الذي عندنا؟ أنا أخرب عندما كنت صغرياً عندما حيفر             اأن يكرر املاء ويعاد     

غاض  قدم وكل هذا     ٣٠ قدم، يف البحرين يرتفع حلوايل       ٤٠بئر ارتوازي يف الظهران يرتفع املاء حوايل        
كثر من الالزم، فأنا أعتقد جيب أن يوضع للماء قيمة مثل الكهرباء، أنا ما أقول أمنع املاء                 أألننا نصرف   

 .عن اإلنسان لكن أقول أعطيك كذا لتر من املاء جماناً لكن فوق هذه ال تلعب فيه
لنيل تندفع  توجد مياه كثرية، يف السودان مثالً ويف هذه احلقيقة أعطف كثري على املصريني مياه ا              

 باليني الباليني من األمتار املكعبة      - ما أعرف إيش امسها      -من املرتفعات الوسطى إىل منطقة السودان       
تنتشر وتضيع يف جنوب السودان، لو أن السودان اهللا هداهم مع املصريني واملصريني حياولون هذا                 

فاملاء .  كفي ملائيت مليون نسمة   الشيء بعمل شق قناة لتوفر إىل مصر وإىل السودان ماء لزراعة قمح ي             
ستعماله هو الذي يعمل لنا مشاكل مع العامل اخلارجي، أما املياه العربية تأيت من               اموجود ولكن سوء    

 -  ٢٠٠عندنا غاز يكفي حوايل     .  موارد خمتلفة وتأيت من بلدان أخرى فيجب أال خناف من هذا الشيء           
يرة العربية واحملالت البعيدة، فالقضية هي سوء توزيع         سنة وميكننا أيضاً أن نكرر مياه البحر للجز        ٣٠٠

 .وسوء استعمال، لكن لو سألوين عن األولوية فأقول املاء أهم شيء



كانت النهضة العلمية يف القرن التاسع عشر قبل أن          :  األخ حممد أمان الزول يقول      -
طى املظلمة ولكن   تكون ثورة علمية فقد كانت ثورة على الكنيسة اليت استبدت يف العصور الوس            

يف ديننا احلنيف الذي شجع على العلم بدليل عظمة علماء الكون املسلمني األوائل فهل يكون                
الرجوع الديين ملفهوم الدين الشامل ومفهوم االستخالف يف األرض بكل ما يشمل من عمارا               

هتمام  أن اال  يف األرض دون إغفال مجيع اجلوانب، ما رأيكم يف ذلك؟ أال تظن              وإقامة دين اهللا  
 الديين أقتصر على جوانب حمددة؟

أوالً ال أريد أن أجر نفسي إىل هذا املوضوع ليس خوفاً من الرأي ولكن يف رأيي أن هذا خارج                   
 يف فرق، اإلسالم مل خيلق كنيسة مبعىن أن جمموعة          ..ختصاصي، أنا شخصياً أريد دراسة هلذا املوضوع      ا

 ويفصلون بالطريقة اليت يروها، ثورة الناس       .. وحيللون إخل  من رجال دين موجودين يف مؤسسة حيرمون      
يف أوروبا على الكنيسة جاءت يف وقت الحق حيث أتت املسيحية بأفكار تقدمية وليربالية وإنسانية                 
وتأمر مبا تأمر به األديان السماوية، يف رأيي أن الكنيسة امتدت جذورها من اخلالف الرببري املوجود                 

يكل طويل عريض حتكم يف الناس ألف سنة، فثار الناس على هذا الشيء، حنن ال                يف أوروبا وعملوا ه   
توجد عندنا كنيسة باملعىن املفهوم، يف اإلسالم ال عندنا رهبنة وال عندنا رجال دين، عندنا رجال علم                  

لقرون مل العريب يف ا   اوأئمة مساجد وقضاة ميارسون الشرع كقانون حيكم مبا أنزل اهللا، لذلك مل يعاين الع             
الوسطى مثلما عانت أوروبا من الكنيسة، تركوا حكم الكون هللا سبحانه وتعاىل ومل يعارضوا يف العلم،                
ما أود قوله ميكن لإلسالم أن جيدد نفسه مبفاهيم حديثة دون أن يصطدم بكنيسة كما حدث يف أوروبا                  

 .عفلذلك أي شيء يتغري للناس يصري ممكن، وهذه هي وجهة نظري يف هذا املوضو
األستاذ حسني فؤاد سندي أستاذ علوم الكمبيوتر املساعد ومستشار وزير التخطيط              -
كنا نتوقع للبحرين ضة اقتصادية وصناعية وتنموية رائدة يف منطقة اخلليج ويشار إليها              :  يقول

ننا إبالبنان ملا عرف عن الشعب البحريين من ثقافة عالية ونسبة أمية منخفضة، فما الذي حصل؟                
 ديب تقود املنطقة تقنياً واقتصادياً وهذا يسرنا مجيعاً ولكن ملاذا تنازلت البحرين عن هذا                 نرى

 الدور؟
 ولكن لو خريت بني     ..قلت من قبل ال أريد أن أزج يف خصوصيات معينة ألي جمتمع اخل              

تمع  ما هو ا   ..البحرين كما هي مع أن يف أشياء كثرية حدت من تطورها وبني ديب الخترت البحرين              
 من سكانه غريبني عن املنطقة؟ ما هو هذا اإلنتاج كله، ديب يف نظري ميناء آسيوي، ال                 %٩٣الذي فيه   

أكثر وال أقل خيدم القارة اهلندية وخيدم إيران، لكن ال أود أن يكون يف البالد العربية نسبة عالية من                    
ان، صحيح حنن جلبنا عمالة      وهذا شيء ال يتمناه اإلنس     %٧األجانب إىل هذه الدرجة، أبناء البلد        



وافدة لكن تأخذ اجلزيرة العربية مبا هي عليه باحلاجة للنهضة السريعة املتطورة كم األجانب املوجودين               
...  فقط وهذا كثري على أي جمتمع، اآلن نقول ديب انفتحت وديب صارت إخل               %٤٠،  ٣٠،  ٢٠

كن ال أريد أن تصري البحرين مثل ديب يف         وليساحموين أنا ال أريد أن أهاجم أحداً أو أتعدى على أحد ول           
 .هذه النسبة العالية من األجانب فيها

يا سيدي األسئلة كثرية ونعتذر عن عدم قراءة بعضها لتشابه األسئلة، معايل االقتصادي الكبري               
 .األستاذ أمحد عبد اللطيف يود إعطاءه فرصة إللقاء سؤال على املالحظة األوىل ملعايل ضيفنا

سؤايل له خلفية تارخيية وهي أنين كنت يف        :  سأدخل مباشرة بالسؤال  ...  سيديشكراً يا   
بعض املقابالت اليت يعقدها معايل الشيخ يوسف الشرياوي مستمعاً منذ أوائل السبعينات،               
يتحدث عن طموحاته وآماله يف التقارب االقتصادي واملايل بني دول اخلليج، ال شك أنه خالل                

الشيخ يوسف يقف موقف الذي يقيم اإلجنازات اليت متت وهي كثرية،            هذه املدة الطويلة كان     
ما هي اإلجراءات اليت من املمكن كنا نفعلها ومل نفعلها حىت هذه اللحظة، لضيق              :  ائل نفسه يسو

الوقت أريد أن أسأل الشيخ يوسف لو كان له أن يقيم التجربة على مدى العشرين سنة املاضية                 
مع السياسة املالية وال واحدة  لواجب أن تكون السياسة البتروليةكان من اهل كان يعتقد أنه   

األول من السؤال، ألنه من وقت ألخر          أن يفصال كما هو احلال يف هذا الوقت، هذا اجلزء          جيب
. قد نرى السياستني تبعدان وال تلتقيان يف نقطة واحدة تؤدي نتائجهما إىل إجيابية نستفيد منها               

السياسة البترولية كان من املمكن أو كان من الواجب أن نضمها مع               السؤال األول هل يرى أن    
 السياسة املالية؟

اجلزء الثاين من السؤال حنن وصلنا إىل ما وصلنا إليه وحنن يف دول اخلليج أكرب مصدر للبترول                  
اً، وأكرب منتج، لدينا من اإلحتياطيات الكثري، ومع ذلك ليس لدينا أي تأثري يف تسعري املادة إطالق                  

واألسباب يعرفها اجلميع فهي كثرية ألن السوق املالية أصبح هلا تأثري كبري وألن اإلحتياطيات واملخزون               
له تأثري، وألن سياسية املستهلك يف الدول الصناعية هلا تأثري أيضاً، إذاً هل يرى الشيخ يوسف أنه كان                  

أن تكون املؤسسة اليت حتافظ على      من املمكن أو من املمكن اآلن أن مؤسسة أوبك اليت يفترض فيها              
مصلحة املنتج وأصبحت معدومة الفائدة اآلن هل يرى أنه ال بد أن نفكر جدياً يف دول اخلليج يف                    

 .إنشاء مؤسسة مماثلة؟ وشكراً
يا سيدي هذا سؤال عميق وحيتاج إىل خلفية ال أعتقد أين أقدر أفيه حقه، إن شرحت طولت،                  

هذا السؤال، املالحظة األوىل ال بد من محاية صناعة البترول من            وإن اختصرت لن أيف بالغرض من       
العوامل االصطناعية والسياسية اليت تؤثر على وزير املالية يف أي بلد خليجي، وزير املالية عنده قائمة                 



 مئة فقط، فيضطر أن حيجز وحيجب ويقلل، أي هجوم اليوم على            ١٥٠ ويريد أن يعمل الـ      ١٥٠بـ  
وم يف اخلليج دائماً فحواه أن املالية ال تفهم وغريه من الكالم الذي نسمعه هذه األيام،                 وزير املالية الي  

ولكن وزير املالية عنده حجم كبري جيب أن يصغره، أي األولويات؟ يف ضغوط كثرية، فأنا أرى أن                   
ارية ونواحي  صناعة الزيت جيب أن تبعد ائياً عن أي تأثري من وزراء املالية الذين مهم النواحي التج                

كيف يتم هذا؟ أنا أعتقد أن على الدولة أن تعود لضريبة الدخل وتقول             ...  املدفوعات واالقتصادية اخل  
نضع عليكم ضريبة كذا ونأخذها وستضمن لكم هذه           ألرامكو وكل بنك وكل شركة حنن سوف       

مثل أي  .  مستقبلترفعوا رواتبكم، ختلون مؤسساتكم متشي، وأيضاً للتطوير لل        :  الضريبة ثالثة أشياء  
املقدرة على الصرف، املقدرة على      :  ضريبة دخل على أي مؤسسة يف أوروبا، تعطيه ثالثة أشياء           

 .االستبدال واملقدرة على التطور
حنن عندما أممنا الزيت يف اجلزيرة العربية جيب أن يعاد النظر يف املوضوع، أنا أندفعت مع الكل                  

ر مالية مصدر دخل مثل اجلمارك، مثل رسوم السكن، مثل           لكن أصبح اليوم الزيت بالنسبة ألي وزي      
أي رسوم ثانية، يرتفع وينخفض، يف رأيي أنا جيب أن نعود إىل عطاء صراع االستغالل التام وأن نضع                  

بالنسبة لألوبك حنن أصابنا ضرر عظيم يف اخلليج ألن الكل ضحك علينا، أصبحنا             .  عليها ضريبة دخل  
SWING PRODUCER   العامل، فرتويال وغريها شجعونا على التملك وبعدين ردوا فتحوا           ما حيتاج له 

بلدهم على العامل، أصبح العامل يستثمر والفلوس عندهم وزاد إنتاجهم، فأنا أعتقد أن أوبك جيب أن                  
 من خمزون العامل    %٦٥تبقى منظمة للمعلومات وتبادهلا وجيب أال تزج يف األسعار أو احلجر، حنن عندنا              

عتباراً للغري يف التخفيض وعلى أمل أن        ا من حاجة العامل، ملاذا ألننا نضع         %٢٥وايل  وننتج فقط ح  
ننافس يف سلعة عندنا املقدرة أن ننافس وال علينا من الغري يكفي أن أوبك حققت أهدافها، أوبك                   

ن ال يستطيع أن يستغلها، أخذنا حقوقنا وانتهت         اأنشئت ألن يف حقوق شرعية للدول املنتجة ك        
ة، هذا رأيي الشخصي، فيجب أال نعتمد على أوبك، وجيب أن حنول صناعة الزيت من القطاع                 القضي

 . العام إىل القطاع اخلاص ونستعمل الضريبة للدخل ونترك الصناعة تقوم نفسها بنفسها وتدبر حاهلا
 

 كلمة لسعادة السفري حممد السيد عباس قنصل (( 
  ))مصر الشقيقة يف اململكة

ن الرحيم، احلقيقة أنا حضرت لكي أستمع فقط ومل يكن يف ذهين أا آخر أمسية               بسم اهللا الرمح  
 أليام احلج املباركة وكل عام وأنتم خبري، وأحب أن أنتهز الفرصة لكي             ستعداداًايف ختام املوسم الثقايف     

وات أحيي االثنينية األستاذ واألخ الصديق األديب عبد املقصود خوجة وأنا شخصياً طوال الثالث سن              



ونصف اليت قضيتها يف جدة سعدت واستمتعت بأمسيات رائعة ولقاءات فكرية متنوعة لنا منها                 
الكثري، واستفدنا منها الكثري وأضافت إىل معلوماتنا ما نعتز به باستمرار، وأنتهز هذه الفرصة لكي                 

راز األول مشهود به    أهنئه على هذا اجلهد الرائع الذي بفضله أصبحت االثنينية حمفالً ثقافياً من الط             
فشكراً لألستاذ  ...  على مستوى العامل العريب ويؤمه الكثري من أدبائنا ومفكرينا من كافة األقطار العربية            

عبد املقصود خوجة وشكراً خاصاً ملا تفضل به من كلمات يف شخصي أعتز ا دائماً وأدعو اهللا أن                    
ملتواضع يف تنمية وتوطيد أواصر احملبة والود بني        يوفقين أيضاً يف موقعي اجلديد إىل أن أساهم جبهدي ا         

الشعب املصري والبحريين مثلما حاولت أن أقوم به طوال السنوات اليت قضيتها بني إخواين وأصدقائي               
وأهلي الذين مل أشعر يوماً واحداً أنين غريباً بينهم ويعلم اهللا أن هذا الكالم من قليب وصادق فيه وإن                    

وم أيضاً، ومن حسن حظي أن أكون يف البحرين قريباً أيضاً من إخواين يف السعودية               شاء اهللا أمتىن أن يد    
فشكراً لألخ والصديق   .  لكي يدوم التواصل وتتبادل الزيارات باستمرار طوال فترة خدميت القادمة          

 .األستاذ عبد املقصود خوجة
 

 تفضل به من آراء     النقطة الثانية ليسمح يل ضيفنا العزيز أن أبدي بعض املالحظات على ما             
والتكامل االقتصادي  ونقاط، احلقيقة الصورة اليت عرضها معاليكم عن الوضع االقتصادي العريب             

إمكانيات التكامل غري موجودة،       وإمكانيات هذا التكامل صورة مقلقة، ذكرمت معاليكم أن         العريب
من املؤكد أن لكم رؤية ثاقبة      احلقيقة بعد فترة عمل وخربة من موقع املسؤولية الكبري الذي تقلدمتوه             

ولديكم من املعلومات الكثري والكثري ولكن لتأذنوا يل أن أشري لبعض املالحظات وبعض املعلومات                
واليت أثق أن الكثري من حضراتكم على دراية وعلم ا، التكامل االقتصادي العريب يف تقديري مقوماته                

وكما ..   وإمنا كيف  - فقط وليست مسألة كم       ليس عدد  -مصر بثقلها السكاين    ..  وعوامله متوفرة 
 جامعة كل جامعة لديها عدد ما ما شاء اهللا          ١٢تعلمون فإن نسبة التعليم اجلامعي يف مصر عالية، لدينا          

من الكليات، التعليم الثانوي حوايل نصف مليون كل سنة ورمبا أكثر، التعليم اإلعدادي أو املتوسط                
مية احلمد هللا عندنا قاعدة متينة وواسعة ومتنوعة، فتعداد سكان مصر           أكثر من هذا بكثري، القاعدة العل     

كيف من الناحية العلمية والثقافية، وهناك اآلالف من العلماء           ..  ليس عدد فقط وإمنا كيف أيضاً      
املصريني يف الواليات املتحدة ويف أوروبا يقودوا مشعل النهضة واحلضارة يف تلك البالد مثلما يقودون               

هذا العنصر يف تقديري عنصر هام جداً جداً متوفر يف مصر             ..  الد العربية ويف مصر ذاا    به يف الب  
 .وحتتاجه البالد العربية وبالفعل تستفيد منه البالد العربية يف املاضي ويف احلاضر

 

 مليون، والسوق املصري    ٦١ مليون، النهاردا احنا     ٦٠السوق املصري الضخم الذي يربو على       
 وإمنا أيضاً عرب، يذهبون إىل مصر صيفاً وشتاًء للتسوق يف مصر، سوق ضخم جداً               ليس فقط مصريني  



تتوفر لديه قوة شرائية قوية وعالية فهذا السوق ميثل مصدر وجمال لتصريف املنتجات العربية وأقول                 
العربية وليس املصرية فقط، ودون استطراد ودون الدخول يف تفاصيل حىت ال آخذ الوقت الطويل من                

 األمسية، أريد فقط أن أشري إىل جزئية بسيطة جداً على حسب علمي ومن موقعي هنا أقدر أقول                   هذه
وأؤكد هذا الكالم على سبيل املثال أن التجارة بني مصر واململكة العربية السعودية ارتفعت خالل                 

 من  للتشاؤم، الصورة جيدة واحلمد هللا      اخلمس سنوات األخرية إىل مخسة أضعاف، فالصورة ال تدعو         
 وصل حجم التبادل التجاري بني مصر والسعودية        ٩٧رد هذا النمو التجاري، عام      سنة إىل أخرى يطَّ   

 ٤٠٠ اقتربت من اثنني مليار ريال سعودي، كانت من مخس سنني ال تتجاوز               - وهذه أرقام رمسية     -
وليس هذا  ..   هلا مليون، نستورد من السعودية البتروكيماويات يف املقام األول وغريها وغريها ونصدر          

فقط بني مصر والسعودية وإمنا بني مصر والعديد من البالد العربية األخرى، حجم التجارة البينية بني                 
 وكما تفضل معايل ضيفنا الكرمي وأشار إىل أن         - وهذا كان مصدر قلق وال زال طبعاً         -البالد العربية   

 مع أوروبا، طبعاً هذا مصدر       %٦٥بية  حجم التبادل التجاري بالنسبة إىل دول مشال إفريقيا العر         
، %٨ واآلن وصل    %٤شكوى لنا مجيعاً أن حجم التجارة البينية حمدود، كان يف بداية التسعينات              

صحيح خنطو خبطواط حمدودة ولكن املسرية ماشية يف الطريق السليم، مناطق التجارة احلرة اليت تعمل                
 إليها أيضاً بنوع من التشاؤم، احلقيقة أنا أجد مؤشرات          اآلن كنواة للسوق العربية املشتركة، واليت تنظر      

 ولكن هناك مؤشرات إجيابية ال      %١٠٠أمامي تدعو إىل التفاؤل وال أريد أن أقول الصورة مشرقة            
جيب أن تضيع وسط الظالم وأرجو مع االستمرار أن يكون التفاؤل هو دليلنا وليأذن يل معايل الضيف                 

 .يف هذه املالحظة
 

الثانية وفيها أتفق مع معايل ضيفنا الكرمي خاصة بقلقه بالنسبة للغة العربية وهذه                املالحظة  
مالحظة أشاركه فيها الرأي متاماً وأنا أشعر مبا تواجهه اللغة العربية من خطر يتهددها بالفعل من شيوع                 
ا واتساع يستخدم من مصطلحات وألفاظ أجنبية يف حياتنا اليومية حىت أصبح ذلك من عالمات م                

يستخدمه البعض كعالمة من عالمات الرقي والتحضر، يستخدم عبارة باللغة اإلجنليزية كدليل على               
ثقافته وقربه من احلضارة الغربية، وهذا نقطة قلق بالفعل أشارك معايل الضيف فيها وأشاركه أيضاً يف                 

وإن هذه الكلمات   القلق الكامن وراء هذا وأا املسألة ليست جمرد كلمات نرددها وإمنا ما وراء                
هذا جمرد سطح     أو التقنية احلديثة،    عريب فقط أو أعرب الكمبيوتر      العربة ليست جمرد أن أتكلم    

وقشرة، وإمنا ما وراء السطح أو القشرة هو العلم والتكنولوجيا، أين حنن مما جيري يف العامل؟ أين حنن مما                   
ق مستمر وهنا يكمن الداء، وأتفق مع       جيري من تطوير تكنولوجي مستمر يوماً بعد يوم؟ هنالك تالح         

  .معايل الضيف يف هذه املالحظة
 



نقطة أخرية أستأذن أيضاً معايل الضيف يف إبدائها فيما أشار فيه معاليه إىل معاناة العامل العريب من                 
 ألننا كنا نعاين من هذه املشكلة،       - وأتكلم عن مصر     -أزمة الغذاء والكساء، احلقيقة حنن كنا بالفعل        

لكن أستطيع أن أقول إننا اآلن بالنسبة للغذاء نصدر واحلمد هللا، ونصدر إىل دول اخلليج ونصدر إىل                 و
أوروبا غذاء مبختلف أنواعه ونصدر الكساء وأحد املشاكل اليت نواجهها أن عندنا منتجات يف املالبس               

 .ةبكميات كبرية جداً ونواجه منافسة شديدة جداً يف تصريفها يف األسواق األجنبي
وشكراً إلتاحة الفرصة يل إلبداء هذه املالحظات، ومرة أخرى أهنئ صاحب االثنينية ذا اجلهد              
املتواصل وأرجو أن تتاح لنا يف املستقبل فرص أن نواصل النهل من هذا املنبع ومن هذا املورد بكل                    

 . التوفيق بإذن اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 
 

 الكريم ستكمال وتعقيب من الضيف ا(( 
  ))معايل األستاذ يوسف الشرياوي

أنا ال أختلف مع ما قاله السفري، اليوم وضعنا أحسن من أمس وإن شاء اهللا بكرة يصري أحسن،                   
لكن جيب أن ننظر إىل األمور كما هي، العامل العريب يا مجاعة فقري، إسبانيا دولة متخلفة أوروبياً، وأملانيا                  

 االقتصاد اإلسباين حىت يرفعوا من مستواها حىت تصري دولة أوروبية،           وفرنسا يضخون أمواالً هائلة يف    
 مليون نسمة يعادل الدخل القومي لألمة العربية كلها، دخل العامل           ٣٥الدخل القومي يف إسبانيا حوايل      

إنتاجنا القومي يعادل      مليون نسمة  ٢٥٠ فنحن اآلن كلنا نعترب      دخل إسبانيا، العريب كله يعادل    
متخلفة مثل إسبانيا، عندما نتكلم عن البحث العلمي وعن اجلامعات املوجودة، أنا ما أنكر              دولة    إنتاج

هذا الشيء بل أريد أن أورد بعض األرقام املفيدة، فنلندا دولة مشالية متخلفة تعتمد على األخشاب،                 
ملادة كيف  صناعة اخلشب، ينفقون سنوياً ضعف ما تنفقه األمة العربية من البحث العلمي علشان هذه ا              

حيصلوها؟ كيف يطوروها؟ كيف استعماهلا؟ كيف يقنعوا العامل يستعمل اخلشب بدالً من البالستيك؟              
 ماليني نسمة ضعف ما تصرفه األمة العربية على البحث           ٥تصرف هذه الدولة الفقرية اليت سكاا        

 .العلمي بكل إمكانياتنا
 

 بليون دوالر،   ٢٠٠ستثمار االقتصادي   م أنفق العامل يف اال     ١٩٩٦الرقم الثاين أذكره سنة      
 بليون، ال تمون باألشياء هذه وهي ظاهرة تعديل يف األشياء           ١٠٥حصلت جنوب شرق آسيا على      

وستتعدل جنوب شرق آسيا، نصف املبلغ أنفقه العامل الذي عنده مال على جنوب شرق آسيا، حصلت                
 ٣٠ بليون من هذا املبلغ،      ٢٠داء على    بليون دوالر، حصلت إفريقيا السو     ٣٠أمريكا اجلنوبية على    



 من  %١ بليون، يعين أقل من      ٢,٥بليون صرف على أوروبا الشرقية وروسيا، والعامل العريب حصل هل           
املقدرة على امتصاص االستثمار، أنا أتكلم هذا الشيء وليس براحة ولكن غصباً عين ألن هذا هو                  

روا عشرة شيء طيب وحسن وجيب أن يشجع، ال          واقعنا اآلن، أما أنه اثنني صاروا أربعة وستة صا         
ميكن أن تقيم وحدة اقتصادية مقوماا غري موجودة، أوروبا اآلن مخسني سنة وعندها شبكة كلها                  
مرتبطة بعضها ببعض سكك حديد ونقل ري ونقل حبري، حنن ما عندنا األشياء دي كلها، الذي أريد                 

 وهناك حتسن موجود لكن جيب أن ننظر إىل أنفسنا، اآلن           أقوله أنا إن اآلمال موجودة، النيات موجودة،      
لكن !  ستني مليون الدخل القومي يف إسرائيل يعادل الدخل القومي يف مصر، هذه مخسة ماليني وهذه              

املستقبل حتسن أوضاعنا لكن علينا       جيب أن يبىن، األمل يف      مركز منخفض   املصري بدأ من    القطاع
 .ا ألن هذه هي الطريقة الوحيدة أن نصلح روحناأن جنابه احلقيقة كما هي تبدو لن

  ،،،،،وشكراً
 

  ))تعقيب لصاحب االثنينية(( 
شكراً لضيفنا الكرمي على ما أمتعنا به وبالتأكيد أتعبناه ألن هذه األمسية من األمسيات اليت                 

النسبة ملا  طالت لكن ما أشك أنه كنا مستمتعني ذا احلوار الشيق، فالشكر له أصالة ووكالة، وأحب ب               
أشار إليه سعادة السفري أن أوضح أن االثنينية مل تقم على شخصي الضعيف، لوال العلماء األفاضل،                  
ومن تفضلوا علينا بقبوهلم الدعوة وأمتعونا بفضلهم وعلمهم وأفكارهم وآرائهم وطرحهم، ولوال              

من احلضور مع ضيف كل     مشاركة األساتذة الكبار بكلمام ومداخالم ولوال هذا احلوار الذي يتم           
أمسية ملا كانت هذه احلصيلة، فعبد املقصود خوجة مل تقم االثنينية به، إمنا قامت بفضلكم مجيعاً وبفضل                 
من تفضلوا علينا بتكرمينا وتشريفنا وتغذيتنا بآرائهم وأفكارهم، واالثنينية تعود منكم وإليكم ومعكم              

أل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً          وبكم وما أنا إال واحد منكم اجلهود مشتركة وأس         
لوجهه وخلدمة األوطان العربية مجيعاً والكلمة كما نقول دائماً ليس هلا حدود وليس هلا وطن ونسأل                 
اهللا سبحانه وتعاىل أن نعود بعد العطلة وأنتم مجيعاً خبري، باعتبار أن موسم احلج أصبح قريباً فأطيب                   

 . وإىل أن نلتقي وأنتم خبري.. لكم أطيب التقدير واالحترام واحملبةمتنياتنا، وعيد سعيد و
 

  ))ختام احلفل(( 
مرة أخرى نشكر ضيفنا معايل األستاذ يوسف أمحد الشرياوي واآلن يقوم سعادة الشيخ عبد                
املقصود خوجة بإهداء ضيفه الكرمي لوحة تذكارية هي لوحة االثنينية اليت تعود سعادته أن يقدمها إىل                 



كما يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة لوحة مهداة من الفنان خالد خضر ملعايل              ..  ضيف االثنينية 
 .الضيف الكرمي

أيها السادة، أيها األخوة حميب االثنينية، إىل أن نلتقي إن شاء اهللا جمدداً عقب اإلجازة أو العطلة                  
 .دعكم اهللاأمتىن لكم أياماً سعيدة وأوقاتاً مفرحة إىل أن نلقاكم أستو

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 





 
 ]١٥: ، الجزء١٩٥: االثنينية[

من اليمن معالي الشيخ إبراهيم الوزير، فسماحة العالمة الحبيب بلخوجه، فمعالي األستاذ 
 حسين عرب، فالشيخ عبد المقصود خوجه

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٥: االثنينية[

ألستاذ حسين من اليمين األستاذ غالب خياط، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فمعالي ا
 عرب، فابنه وليد حسين عرب

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٥: االثنينية[

من اليمين معالي الشيخ إبراهيم الوزير، فاألستاذ مصطفى عطار،  فالدآتور شوقي 
رياض، فمعالي الدآتور محمد عبده يماني، فاألستاذ حامد مطاوع، فاألستاذ حسان 

خوجه، فاألستاذ حسين عرب، فسماحة الحبيب بلخوجه، آتوعة، فالشيخ عبد المقصود 
 فالقنصل التونسي األستاذ قاسم صالح

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٥: االثنينية[

من اليمين الدآتور شوقي رياض، فمعالي الدآتور محمد عبده يماني، فاألستاذ حامد 
 مطاوع
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٦: االثنينية[

 اليمين األستاذ آامل خجا، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فالشيخ عثمان الصالح، من
 فالدآتور اللواء أنور عشقي

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٦: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور اللواء أنور عشقي، فالشيخ عثمان 
 الصالح
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٦: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور اللواء أنور عشقي
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٦: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم الدآتور اللواء أنور ماجد عشقي لوحة 
 االثنينية

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٦: االثنينية[

يمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالشيخ عثمان الصالح، فالدآتور اللواء أنور من ال
 عشقي
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

 من اليمين اإلبن محمد سعيد عبد المقصود خوجه، مع والده الشيخ عبد المقصود خوجه
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

 شيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور عصام خوقير، فالدآتور عبد اهللا مناعمن اليمين ال
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، مع الدآتور عصام خوقير
*    *    * 



 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

تاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود من اليمين معالي األستاذ محمد العوضي، فاألس
خوجه، فالدآتور عصام خوقير، فالشيخ محمد علي الصابوني، فالدآتور عبد اهللا مناع، 

 فمعالي الشيخ إبراهيم الوزير، فالشيخ محمد ضياء الدين الصابوني
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

دآتور عصام خوقير، فالشيخ محمد علي من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فال
 الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٧: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم الدآتور عصام خوقير هدية االثنينية
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٨: االثنينية[

 فالشيخ بسام محمد البسام، من اليمين القنصل المصري األستاذ محمد السيد عباس،
 فالمستشار األستاذ محمد التهامي

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٨: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالقنصل المصري األستاذ محمد السيد عباس، 
 فالمستشار األستاذ محمد التهامي، فمعالي األستاذ محمد العوضي

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٨: ثنينيةاال[

من اليمين معالي الدآتور محمد عبده يماني، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد 
 المقصود خوجه، فالمستشار األستاذ محمد التهامي

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٨: االثنينية[

مي لوحة من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم المستشار األستاذ محمد التها
 االثنينية

*    *    * 

 ]١٥: ، الجزء١٩٨: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالمستشار األستاذ محمد التهامي
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٩: االثنينية[

من اليمين الشيخ عثمان الصالح، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ أحمد صالح 
 الصالح
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء١٩٩: االثنينية[

من اليمين الشيخ عثمان الصالح، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ أحمد صالح 
 الصالح، فالمهندس محمد سعيد عبد المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٩: االثنينية[

ان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود من اليمين األستاذ أحمد سالم باعطب، فاألستاذ حس
 خوجه، فاألستاذ أحمد صالح الصالح، فالشيخ عثمان الصالح

*    *    * 

 ]١٥: ، الجزء١٩٩: االثنينية[

من اليمين األستاذ أحمد سالم باعطب، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود 
 خوجه، فاألستاذ أحمد صالح الصالح، فالشيخ عثمان الصالح

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء١٩٩: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، وهو يسلم لوحة االثنينية لألستاذ أحمد صالح 
 الصالح
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٠: االثنينية[

األستاذ خالد القشطيني يحيي ضيوف الحفل ويظهر في مقدم الصورة الشيخ عبد 
 المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٠: االثنينية[

من اليمين األستاذ خالد القشطيني، فاألستاذ علي أبو العال، فاالستاذ حسن القرشي، 
 فالشيخ عبد المقصود خوجه

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٠: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، مع األستاذ خالد القشطيني
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٠: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ خالد القشطيني، فالدآتور زاهد زهدي
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٠: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه يسلم األستاذ خالد القشطيني لوحة االثنينية
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠١: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالشيخ الدآتور محمد سعيد رمضان البوطي
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠١: االثنينية[

من اليمين معالي الدآتور محمد عبده يماني وزير اإلعالم األسبق، فالشيخ عبد المقصود 
  المسدخوجه، فالشيخ الدآتور محمد سعيد رمضان البوطي، فالشيخ وصفي

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠١: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فالشيخ الدآتور محمد سعيد رمضان البوطي، 
 فمعالي الشيخ عبد اهللا بن بيه، فالشيخ وصفي المسد

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، فاألستاذ حسان من اليمين معالي الدآتور سهيل قاضي، ف
آتوعة، فالدآتور عبد اهللا مناع، فمعالي األستاذ الدآتور بكر بن عبد اهللا بن بكر، 

فالدآتور خضر القرشي، فمعالي الدآتور خالد بن عبد اهللا بن بكر، فمعالي الشيخ إبراهيم 
 الوزير
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

من اليمين معالي الدآتور خالد بن عبد اهللا بن بكر، فمعالي الشيخ إبراهيم الوزير، 
 فالدآتور صالح بن عبد اهللا باخريبه

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

من اليمين األستاذ علي أبو العال، فاألستاذ مصطفى زقزوق، فاألستاذ حامد مطاوع، 
 طاني، فاألستاذ مصطفى عطار، فمعالي الدآتور عبد اهللا بن بيهفالدآتور عبد اهللا المع

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

من اليمين الدآتور عبد اهللا المعطاني، فاألستاذ مصطفى عطار، فمعالي الدآتور عبد اهللا 
بد الفتاح بن بيه، فاألستاذ عبد اهللا الحصين، فمعالي الدآتور سهيل قاضي، فاألستاذ ع

 أبو مدين
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

 جانب من الحضور
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٢: االثنينية[

من اليمين الدآتور عبد اهللا مناع، يسلم معالي الدآتور بكر بن عبد اهللا بن بكر لوحة 
 االثنينية نيابة عن الشيخ عبد المقصود خوجه

 *    **    

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٣: االثنينية[

من اليمين األستاذ أمين القرقوري، يليه الدآتور صالح الدين المنجد، فالدآتور محمد 
 سعد بن حسين

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٣: االثنينية[

من اليمين الدآتور محمد الصبيحي، فاألستاذ نبيه األنصاري، فالدآتور هاشم عبده 
فالدآتور عبد اهللا مناع، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود خوجه، هاشم، 

فاألستاذ جهاد الخازن، فمعالي الدآتور محمد عبده يماني، فاألستاذ أمين القرقوري، 
 فالدآتور صالح الدين المنجد

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٣: االثنينية[

 جهاد الخازنالشيخ عبد المقصود خوجه، مع األستاذ 
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٣: االثنينية[

من اليمين األستاذ عبد الحميد الدرهلي، فالدآتور غازي الزين عوض اهللا، فاألستاذ 
 عدنان فقي، فاألستاذ عبد اهللا رواس

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٣: االثنينية[

  الخازن لوحة االثنينيةالشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم األستاذ جهاد
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٤: االثنينية[

من اليمين سماحة الحبيب بلخوجه، فالدآتور صالح الدين المنجد، فالشيخ عبد المقصود 
خوجه، فاألستاذ عبد اهللا بوقس، فالدآتور حسان شمسي باشا، فالشيخ ضياء الدين 

 الصابوني
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٤: االثنينية[

من اليمين الدآتور حسان شمسي باشا، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فسماحة الحبيب 
 بلخوجه
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٤: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، مع الدآتور حسان شمسي باشا
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٤: االثنينية[

اذ عبد اهللا بوقس، فالدآتور صالح الدين المنجد، فاألستاذ قاسم صالح من اليمين األست
القنصل العام لتونس، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور 

حسان شمسي باشا، فسماحة الحبيب بلخوجه، فاألستاذ محمد علي الصابوني، فالدآتور 
 بوني، فالدآتور زاهد زهديمحمد الصبيحي، فالشيخ محمد ضياء الدين الصا

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٤: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم الدآتور حسان شمسي باشا لوحة االثنينية
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

ي من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، بينما يحيي الدآتور محيي الدين الالذقان
 الدآتور محمد الصبيحي، فاألستاذ عصام مرزا، فالبروفسور عبد الحليم رضوي

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

 من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، مع الدآتور محيي الدين الالذقاني
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

ة، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور محيي الدين من اليمين األستاذ حسان آتوع
 الالذقاني، فالشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

 من اليمين األستاذ حسام خاشقجي، مع الدآتور عصام خوقير
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

ر، فاألستاذ طه الصبان، فالبروفسور الدآتور عبد الحليم من اليمين الدآتور عصام خوقي
رضوي، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود خوجه، فالدآتور محيي الدين 

الالذقاني، فالشيخ محمد علي الصابوني، فالدآتور محمد الصبيحي، فالشيخ محمد ضياء 
 الدين الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٥: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم الدآتور محيي الدين الالذقاني لوحة االثنينية
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ مصطفى عكرمة، فاألستاذ أحمد مالئكة، 
 فمعالي األستاذ محمد العوضي، فالشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، مع األستاذ مصطفى عكرمة
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، مع ابنه إيالف عبد المقصود خوجه
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

 عبد المقصود خوجه، فاألستاذ مصطفى عكرمة، فمعالي الدآتور محمد من اليمين الشيخ
 عبده يماني، فالشيخ محمد علي الصابوني، فاألستاذ أمين القرقوري

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

من اليمين األستاذ علي أبو العال، فالشاعر األستاذ خالد محيي الدين البرادعي، فاألستاذ 
القادر محمد الخصي، فاألستاذ حسان آتوعة، فالشيخ عبد المقصود خوجه، عبد 

فاألستاذ مصطفى عكرمة، فالشيخ محمد علي الصابوني، فاألستاذ أمين القرقوري، 
 فالشيخ محمد ضياء الدين الصابوني، فمعالي األستاذ محمد العوضي

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

 قصود خوجه، يتسلم لوحة هدية من األستاذ مصطفى عكرمةالشيخ عبد الم
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٦: االثنينية[

 الشيخ عبد المقصود خوجه، يسلم األستاذ مصطفى عكرمة لوحة االثنينية
*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٧: االثنينية[

وسف الشيراوي وهو يحيي من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فمعالي األستاذ ي
 بعض ضيوف الحفل

*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٧: االثنينية[

من اليمين الشيخ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ عدنان فقي، فمعالي األستاذ يوسف 
 الشيراوي، فالشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٧: االثنينية[

 خوجه يحيي األستاذ يوسف الشيراوي بعد تسليمه لوحة االثنينيةالشيخ عبد المقصود 
*    *    * 

 
 ]١٥: ، الجزء٢٠٧: االثنينية[

 معالي األستاذ يوسف الشيراوي، فالشيخ محمد علي الصابوني
*    *    * 
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