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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..وعلى آله وأصحابه أمجعني.. وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد..  احلمد هللا رب العاملني-
 :حضرات السادة احلضور.. أصحاب الفضيلة..  أصحاب املعايل-
 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 أن حنظى   - إن شاء اهللا     - يف هذا امللتقى الفكري والَّذي نأمل        - جمدداً   - أهالً ومرحباً بكم     -

كتاب اهللا الكرمي يرتلها فضيلة الشيخ      نستفتح بآيات من    ..   بكل ما يفيد؛ يف بداية لقائنا      - دائماً   -فيه  
 . مصطفى الرهوان

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
         ر له من آي الذكر احلكيم، أعطيت       بعد أن تال فضيلة الشيخ مصطفى الرهوان ما تيس

 :الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال
 .والصالة والسالم على أشرف املرسلني.. د هللا رب العاملنيواحلم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
باسم مجعكم الكرمي يسعدين أن أرحب أمجل       ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أيها األحبة  -

إن ضيفنا األستاذ الكرمي أمحد الشيباين ليس بغريب على هذه          .  ترحيب بضيفنا الكبري يف هذه األمسية     
غريبة عليه، فقد شرفنا عدة مرات بصحبته واالستنارة بآرائه؛ غري أن مشاغله             وال هي بال  ..  االثنينية

 .الكثرية حرمتنا وقتاً طويالً من االستمتاع بصحبته الطيبة
 أستاذنا الكبري أمحد الشيباين، عرفته الصحف منذ وقت طويل، كأحد املفكرين الكبار اجلادين              -

ته الساحة الثقافية كمبدع ساهم بنصيب وافر يف دفع          واحلادبني على الكلمة األمينة الصادقة، وعرف     
احلركة األدبية ومال إىل اجلانب الفلسفي يف دراساته؛ وهو ما تفتقر إليه املكتبة العربية؛ فجاءت مؤلفاته                

 .القيمة يف الوقت املالئم لتمأل فراغاً عريضاً واضحاً للعيان



يباين، يف معاجلة القضايا الفكرية األدبية       إنين ال أريد أن أستفيض وأطنب يف ج األستاذ الش          -
 سواء اليت قام بتأليفها أو بترمجتها إىل        -اليت تعترض سبيل معظم املثقفني املعاصرين؛ فكل من قرأ كتبه           

 يستطيع أن يستشف املهارة اليت تتسم ا سالسة أفكاره، والترابط املوضوعي لوحدة املادة               -العربية  
 .باجتهاد القارئ أو مصادرة لوجهة نظره اليت قد ختتلف معه من حيث املبدأاليت يعاجلها، دون إخالل 

 وأحب أن أنوه وأشيد مبا أشارت إليه بعض الصحف املهتمة بقضايا األدب عامة وما يدور يف                 -
أعتقد أنه جيد وبناء يف مسار االثنينية، وهو التقليل         ..  هذه األمسيات خاصة، حيث ورد فيها اقتراح      

 الوقت للمحتفى به     عنها أصالً؛ ونعطي جلّ    طراء اليت جند هؤالء األفاضل يف غىن       من كلمات اإل  
ليحدثنا عن جتربته، ويلي ذلك حوار مستفيض بني احملتفى به واحلضور، مما يشكل إضافة جيدة للهدف                

 . بهمن إقامة االثنينية، وال يتعارض مع جوهرها باعتبارها كلمة شكر وعرفان وتقدير إلسهامات احملتفى
 وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم، لنسعد بلقاء شيق مع األستاذ            - أيها األحبة    - أشكركم   -

الكبري حسن صرييف، الَّذي سيحضر من املدينة املنورة خصيصاً ليمتعنا بشعره وأدبه؛ والسالم عليكم               
 . ورمحة اهللا وبركاته

 

 ))كلمة سعادة األستاذ أمني العبد ا((  
 - مدير عام مؤسسة البالد الصحفية       -لكلمة لسعادة األستاذ أمني العبد اهللا       مث أعطيت ا  

 :فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
أيها اإلخوة يف   ..  أيها اإلخوة يف املصري املشترك والتطلع الدائم له       ..   أيها اإلخوة يف العقيدة    -

 ..سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال: أيها اإلخوة يف اإلسالم..  عريق وعظيم وكبرياالنتماء ملاٍض
 بأن احلديث عن األستاذ الكبري أمحد الشيباين حديث شاق وعسري وإن             - سلفاً   - أعترف   -

كان ممتعاً أيضاً؛ ذلك أن األستاذ الشيباين متعدد اجلوانب املضيئة يف شخصيته تعدداً يبعث على التأمل                
 ليس أستاذاً كبرياً فحسب، ولكنه      -الكثريون   هو كما يعتقد     -وعلى التفكري؛ واألستاذ الشيباين     

 مستوى فكري يسبق مستوى الفيلسوف، والفيلسوف كما نعلم         - كما نعلم مجيعاً     -واملفكر  ..  مفكر
 .مجيعاً هو املفكر الَّذي يستطيع أن يضع نظريات متكاملة يف فن من الفنون

حتدث مع فيلسوف إيطايل عن      وأذكر أن األستاذ أنيس منصور يف كتابه عن العقاد، ذكر أنه             -
وحاول أنيس أن يقنع الفيلسوف اإليطايل أن العقاد        )  عليه رمحة اهللا  (األستاذ الكبري عباس حممود العقاد      

 وهو  -فيلسوف، ولكن الفيلسوف اإليطايل طالبه بنظرية متكاملة للعقاد؛ ومل يستطع األستاذ أنيس              



قدم نظرية متكاملة عن العقاد جتعل منه فيلسوفاً غري           أن ي  -الَّذي يعرف العقاد أكثر مما يعرفه غريه         
 .نظريته يف اجلمال

 أقول هذا ألؤكد أن وصف األستاذ الكبري أمحد الشيباين باملفكر هو تقييم لفكره، ولكل ما                 -
؛ وأحسب أنه ما من أحد تابع إنتاج هذا املفكر          - إن شاء اهللا     -قدمه فكره عرب سنوات حياته املديدة       

أن املفكر الشيباين وقد عرف     ..  ، ومما يدعو إىل اإلعجاب    ..امتأل إعجاباً به وتقديراً له وإكباراً     إالَّ وقد   
الفلسفة كما عرفها الفالسفة؛ وأحاط إحاطة كاملة بكل العقائد واألفكار اإلنسانية احلديثة والقدمية،              

حن مل نقرأ ألمحد الشيباين ما      لكنه مع هذا كله بقي يف موقعه صامداً وفياً لعقيدته وألمته ولتارخيه؛ فن             
قرأناه لكثريين من األساتذة الكبار أو من املفكرين يف عاملنا العريب واإلسالمي، من احنرافات ومن                  
خمالفات ومناقضات لإلسالم؛ وتلك ميزة ال حيظى ا إالَّ نفر قليل من املفكرين يف هذا العصر، وذلك                  

ود بقوا وبالظروف احمليطة ا كثرياً من املفكرين إىل متاهات          أن التيارات املضادة لإلسالم وللمثالية تق     
 .ال اية هلا
 املفكر الَّذي يقف صامداً يف وجه هذه التيارات واألعاصري فال يناقض دينه وال حقائق أمته                 -

وتارخيها، يؤكد ذا أصالة فكره وعمق تفكريه، وقدرته على االستقراء واالستنتاج؛ ولعل ضيفنا هذه               
 الَّذي  -ليلة مثل فريد وكرمي يف هذا اال؛ وأذكر أنه كتب يف فترة اإلعصار القومي الثوري العريب                 ال

 أقصد عاملنا العريب لوال أن وقف أولئك الَّذين صدقوا          -كاد أن يعصف بكل شيء يف هذا العامل الطيب          
خالق العربية، وكان يف     كتب يف ذلك الوقت كتاباً عن األخالق الثورية واأل          -ما عاهدوا اهللا عليه     

 . مثالً لاللتزام ومثالً للوفاء ألمته ولتارخيها وملستقبلها- أقصد حياته الفكرية -حياته كلها 
 وكلنا مجيعاً نذكر املقاالت الرائعة العظيمة اليت كتبها يف فترة غزو الكويت، فقد كانت عبارة                -

ع وحنو املستقبل، ولعله كتب عن صدام       عن كتب كانت متثل فكراً عميقا ونظرات صائبة حنو الواق          
 .حسني ما مل يكتبه أحد من قبل، وأحسب أنه من الصعب أن يكتب أحد غريه بعده أفضل مما كتب

 

 إن احلديث عن املفكر الشيباين كما قلت شاق وعسري، ألن اجلوانب املشرقة يف شخصيته                 -
 شخصه لوقفت وقفة طويلة أمام       متعددة وكثرية؛ فلو أنين أردت أن أحتدث عن جانب املترجم يف            

 .الكتب اليت ترمجها؛ ولو أنين وقفت أمام الكتب اليت ألفها لوقفت أمامها أيضاً وقفة طويلة
 

 إنين ال أريد أن أطيل ألنين أعرف الشيباين منذ فترة طويلة، وقد تعمق اإلعجاب به يف نفسي                  -
دخلوا معه يف حوار جاد؛ وهي ال شك         ومأل شغافها، وأنتم تريدون أن تسألوه وأن تناقشوه، وأن ت          

فرصة لنا مجيعاً لكي نسأل عن القضايا املتعددة والصعبة يف الفلسفة مثالً؛ إنين أمتىن أن نقضي مع املفكر                  
 . الكبري أمحد الشيباين أمسية فكرية رائعة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 : القصيدة التالية- منه يف االحتفاء بالضيف  مشاركةً-خ أبو تراب الظاهري مث ألقى الشي

وتشــوق نغيــتها وتلــك شــناط   
. 

ــاط    ــيها أمنـ ــيدة وشـ زف القصـ
. 

ه بعـــرق املاجـــدين نـــياطــــول
                                                            . 

ــدا    ــد غ ــد ق ــيباين أمح ــيد بالش فتش
. 

ــالط  ــن سـ ــبها وهـ ــنت مثعـ يسـ
. 

ه جتمهـــر بينـــناــــوالتهنـــئات ل 
. 

ــاط    ــه إقح ــا ب ــدر وم ــرع ي ض
. 

وافعــومت مــنها القعــاب كأــا    
. 

ــطاط    ــيان ش ــواب وللب ــق الص نط
. 

ــه   ــن ب ــنن م ــى تف ــيان عل ــده الب ش
. 

ــباط  ــؤرخ مضـ ــل ومـ ــو قائـ هـ
                                                            . 

مل يــدر يف تكــرمي أحصــف مــا الَّــذي 
. 

والشــــعر يف آذاــــا أقــــراط
. 

حـــىت أتـــته القافـــيات عرائســـاً 
. 

ــاط  ــنه ربـ ــب مـ ــا للحـ وكأمنـ
. 

فكأنــه للشــعب نــبع ســرورهم    
. 

ه الـــثقافة ســـنة وصـــراطــــول
. 

ــال   ــتعف الع ــرفات وان ــا إىل الش ومس
. 

ــتلقطاً ول ــمـ ــواطــ ــا أشـ ه ـ
                                                            . 

يطــوي قــراديد املعــارف عاتــدا    
. 

وإذا أقــــام فللعلــــوم بســــاط
. 

ــيفه   ــل س ــاض فاض ــزألَّ أف ــإذا اح ف
. 

ــول ــاط ـ ــيس كش ــي الوط ه إذا مح
. 

ــول  ــولة ـ ــد ص ــيجاء نق ــدى ه ه ل
. 

وكأـــا يف األمنـــالت ســـياط  
. 

ويالعــب األقــالم وهــي بواتــر    
. 

ــراط   ــه إف ــا ب ــتدحت فم ــا ام مهم
                                                   .          

ــنطقاً     ــني مم ــا األدب الرص ــا أيه ي
. 

ــاط   ــنعوت نش ــذي ال ــعر يف ه للش
. 

ــا     ــناء وإمن ــن الث ــين ع ــت الغ أن
. 

ــالط  ــن وال أغـ ــه دهـ ــول بـ قـ
. 

ــيس يف   ــفك ل ــالن وص ــمع اخل فليس
. 

يف حنـــره العقـــيان واألمســـاط  
. 

نظمــته خاطــريت فجــاء قريضــه    
. 

ورنـــا إلـــيه الطـــرس واخلطـــاط
                                                            . 

ــاده     ــمع يف إنش ــيه الس ــغى إل أص
. 

يف يـــوم خـــوجه مالـــه مغمـــاط
. 

ــاً  ــية خملصـ ضـــمنته مـــين التحـ
. 

ــراط   ــرعهم أش ــرجال وش ــنن ال س
. 

ــك يف    ــوفاء وتل ــدالئل لل ــي ال وه
. 

 

  ))كلمة األستاذ إياد أمني مد�ي(( 
 : فقال- مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية -مث أعطيت الكلمة لألستاذ إياد مدين 

 .والصالة والسالم على رسول اهللا.. واحلمد هللا.. بسم اهللا الرمحن الرحيم -



 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أساتذيت وإخواين-
 أستميحكم عذراً أنين سأقرأ من وريقة، حيث ال أحسن ارجتال أستاذي األستاذ أمني العبد                -

 .اهللا، وال فصاحة أستاذنا األستاذ أيب تراب
قبل فترة قصرية وقفت يف هذا املكان، ولعل من األدق أن أقول جلست يف هذا                :  ع يف الواق  -

املكان ألشارك يف الترحيب بالروائي الكبري األستاذ الطيب صاحل؛ وها أنا أشارك يف الترحيب بأستاذي               
 ثنينيةااألستاذ أمحد الشيباين؛ ولو استمرت األمور على هذا املنوال سأصبح من الكورس الثابت يف                 

ومن أصحاب املقاعد الدائمة؛ لكن يف الواقع األستاذ أبو حممد سعيد له أسلوب             ..  األستاذ عبد املقصود  
ال يقاوم يف الدعوة للمشاركة بالترحيب بضيوف االثنينية، وأياً كان أسلوب األستاذ عبد املقصود                

 أن أرفضه أو أقاومه،     ألستاذ أمحد الشيباين حقيقة أمر ال أملك      اكرمي  توحسن ظنه، فإن املشاركة يف      
 ذاك املفكر الفحل والقمة العلمية الشاهقة والباحث اجللد املثقف احلق، والشخصية             - أوالً   -فهو  

اإلجتماعية والسياسية؛ اليت شاهدت عن كثب وعاصرت بعضاً من األحداث األساسية اليت شكلت              
 ال يلومه أحد على ما هو العامل        معامل العامل العريب الَّذي نعرفه اآلن؛ ونقول شاهدت ال شاركت حىت           

 . واحنسارالعريب عليه اآلن من ترٍد
حطت مبرافئهم    وأإن الَّذين أتيحت هلم فرص االستماع إىل األستاذ الشيباين           :   ويف الواقع  -

واحدة من دعواته النادرة، تبهرهم مشول وعمق معرفة الرجل بأحداث العامل العريب املعاصرة على                 
، وبتفاصيل خلفيات الرجال الَّذين شاركوا يف صنعها، وهو يف هذا اال               مستوى معظم أقطاره  

موسوعي حبق؛ لكن معظمنا عرف األستاذ الشيباين أول ما عرف عرب ما ترمجه من كتب عن اللغتني                   
 -الشهري قصة الفلسفة، والَّذي يعد      "  وودل ديورنت "  :األملانية واإلجنليزية، فهو الَّذي ترجم كتاب     

 أفضل مدخل لدراسة الفلسفة الغربية، كتبه        - عاماً   ٦٠ صدوره أول ما صدر قبل حنو         بالرغم من 
 - أيضاً   -ديورنت بأسلوب يصل إىل ذهن املتلقي حديث العهد بدهاليز الفلسفة ودروا، كما يضيف              

 إىل معرفة الباحث املتخصص يف هذا اال؛ وبالرغم من أنه كتاب يقدم ألهم فالسفة الغرب وأعماهلم               
تكاد جتعل من املواضيع اجلافة الثقيلة      ..  من أرسطو وحىت وليم جيمس؛ إالَّ أنه كتب بتوقد وسالسة          

 أيضاً  - التمكن من اللغتني؛ ولكن      طمواضيع خفيفة الظل؛ لذا فإن ترمجة كتاب مثل هذا ال تتطلب فق           
 .ها ومذاهبها وأصوهلا االطالع الكامل واملعرفة التامة بتاريخ الفلسفة الغربية، والتعمق يف مدارس-

 وجناح األستاذ الشيباين الفائق يف هذه الترمجة دليل ناصع على ملكته يف كل هذا، وهي امللكة                 -
نقد "  إمياين ويل كيلند  "  : أخرى يف ترمجته لكتاب الفيلسوف األملاين األشهر        اليت أظهرها األستاذ مرةً   

.. بية من أكثر الفالسفة صعوبة على الفهم      العقل ارد؛ وكان كما هو معروف لدارسي الفلسفة الغر        



إن آخر ما تقرؤه لتفهم فلسفة       :  خاصة فيما كتبه هو؛ هلذا ذهبت املقولة الشهرية لويل ديورنت           
 .نفسه" كانت" :هي كتب" كانت"

عن احنسار احلضارة الغربية،    "  شبنجلر"  : كما ترجم األستاذ الشيباين كتاب الفيلسوف األملاين       -
ة عكاظ للكتابة والنشر أن كانت الناشر لكتابني هامني من آخر ما ترمجه األستاذ              وكان من حظ مؤسس   
للباحث "  تاريخ احلضارة "  :لرولني استرنبلج، وكتاب  "  تاريخ احلضارة الغربية  "  :الشيباين، ومها كتاب  

 .االجتماعي الروسي األصل األمريكي اجلنسية ترمي سوركني
ها األستاذ الشيباين عن اخلط الَّذي مجع وجيمع اختياراته          ولعل يف هذه األمسية فرصة حيدثنا في       -

؟ وكيف حظي باهتمامه    "كانت وشبنجلر "  : بني كتاب  - مثالً   -للكتب اليت ترمجها؛ فما هي العالقة       
 -دون اآلخرين من الفالسفة الَّذين درسهم وعرفهم؟ وما الَّذي جعله يهتم بقضايا الفلسفة والفالسفة               

 األقرب لقضايا احلياة العامة؟ وهو الرجل -أساساً 
 أما أولئك الَّذين مل يتعرفوا على األستاذ أمحد الشيباين من خالل ما ترمجه من كتب، فقد                   -

تعرفوا عليه من خالل ما ينشره من مقاالت يف الصحافة السعودية؛ وهذه املقاالت يف نظري تنقسم إىل                 
ة؛ فيما ينشره عن الفلسفات املادية واملاركسية       قسم يعد امتداداً الهتمامات األستاذ الفلسفي     :  قسمني

منها على وجه اخلصوص، واألسباب الذاتية واملوضوعية لتراجعها واحنسارها، وتفكك أوصاهلا؛ وهو             
حىت يف أغىن   ..  يف هذه املقاالت وما كتبه عن فلسفة التاريخ، وما بشر به من عودة لإلميان والتوحيد               

يتها، يظهر كمفكر وعامل وكمؤرخ ظليع متمكن؛ وال يصيب هذه            املدارس الفكرية إيغاالً يف ماد     
 .املقاالت شيء سوى عدم نشرها يف جريدة عكاظ

 فيتدفق كتدفق سيل هادر يرغي ويزبد، ويندفع يف وادٍ        :   أما القسم اآلخر من مقاالت األستاذ      -
 األدباء والشعراء   ال خيرج عنه؛ وأقصد هنا مقاالت مثل مقاالت أستاذنا حول احلداثة، وحول بعض من             

والنقاد الَّذين حاولوا أن خيرجوا عن املألوف، ويكسروا طوق الركود والسكون يف حركتنا األدبية                
والثقافية؛ وال ميلك أحد بطبيعة احلال أن حيجر على األستاذ الشيباين رأيه يف قضايا اختالفية مثل هذا،                 

 أن أشعر بشيء من الدهشة وأنا أراه يسكت عن          حىت ولو كان رأياً حاداً حامساً، ولكنين ال أملك إالَّ         
 لكن  - أو اإلطار اليت كتبت فيه        -استخدام هذه املقاالت، أو فقرات منها خارج سياق قضاياها           

 هو  - الَّذي ال نعرفه والَّذي ال نراه ال فيما ترجم من كتب أو نشر من مقاالت                  -األستاذ الشيباين   
 عربياً يتشكل منذ احلرب العاملية الثانية وحىت حرب اخلليج، وهذا           الشيباين الَّذي راقب عن قرب عاملاً     

، هو ما يأمل الكثريون أن يروه       ..املخزون من املعرفة، والتجارب، واالحتكاك، والتأمل، واالستنتاج      
مطبوعاً يف صورة كتاب أو عدة كتب، تروي لنا ال قصة الفلسفة هذه املرة ولكن قصة العامل العريب؛                   



 بتارخيها السياسي   - إن هو مل يسهم يف تعريفها        -والً عن تقصي معرفة أجيال عربية تتشكل        وأراه مسؤ 
 .املعاصر

 له  - كما تفضل األستاذ أمني      - أستميحكم عذراً إن أطلت، ولكن ضيف االثنينية الليلة           -
لة يف  جوانب كثرية، يطول احلديث عنها حىت ولو كان خمتصراً موجزاً، فنحن أمام واحد من قلة قلي                

عاملنا العريب، أولئك الَّذين مجعوا املعرفة املوسوعية، واحلضور اإلجتماعي، والتأثري الثقايف، واملشاركة يف             
، والسالم  ..احلياة العامة بطوهلا وعرضها، مع كرم اخللق ودماثة الطبع، والوفاء ألصدقائه وتالميذه             

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الدينكلمة األستاذ حممد صالح (( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب اإلسالمي األستاذ حممد صالح الدين فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة الكرام-
 لن أضيف جديداً ملا قيل عن أستاذنا الكبري األستاذ أمحد الشيباين، بعد هذه الكلمات الضافية                -

بد املقصود خوجه، ومن أستاذنا األستاذ أمني العبد اهللا، ومن أخينا الكبري األستاذ إياد               من األستاذ ع  
 .مدين

 يف الواقع حتية من قارئ يستفيد كثرياً من كتابات أستاذنا وكتبه، وهو واجب أشكر األستاذ                 -
 .ايقكم للتعبري عنه يف إجياز أرجو أالَّ يض- الليلة -عبد املقصود خوجه أن أتاح يل الفرصة 

 -   عادةً -تفتنت األمم الضعيفة املهزومة     ..   يف حلظات التدهور وااليار، ويف مراحل اهلزمية       -
 أيضاً  -باألمم القوية القاهرة الغالبة، وتنبهر بكل ما يأتيها من هذه األمم من تقاليد وعادات، وتتلقى                 

ترى هذه األمم الضعيفة    ، ولرمبا   .. ما ينسب إىل هذه األمم من مناهج وثقافات         -بدون متحيص   
 .املهزومة يف مناهج وسبل حياة األمم الغالبة السبيل األوحد للنجاة، ورمبا للنهضة واخلالص

 حدث هذا ألمتنا العربية اإلسالمية بعد سقوط خالفة آل عثمان، وفقد نفر قليل من بين قومنا                 -
 بصر العقل واهتزت يف قلوم هوية       فقدوا استقاللية الفكر وملكة النقد، فقدوا     ..  يف خضم هذه اهلزمية   

األمة، وافتتنوا افتتاناً عظيماً بثقافة الغرب وحضارة الغرب؛ ولرمبا زاد من افتتنان هذا النفر القليل                 
حلضارة الغرب وثقافة الغرب قلة حصيلتهم من تراث األمة وانصرافهم عن علوم الدين، وإن كان                 

، وعلى الرغم من أن ظروفاً كثرية       ..انتكاس العقل بعضهم قد أويت من ضعف النفس ومرض القلب، و        
 قد وضع بعض هؤالء املفتونني بثقافة       - يف طليعتها احلكم االستعماري يف كثري من ديار املسلمني            -



 يف مقدمة الثقوف من املفكرين، فإن اجلسم         - رمبا   -الغرب وحضارته يف دائرة الضوء، وجعلهم        
 .، يدفع عدوان املعتدين، ويفند افتتنان املفتونني جممله سليماً معاىفًالثقايف والكيان الفكري لألمة ظل يف

فإن أستاذنا األستاذ أمحد الشيباين يأيت يف طليعة هذه العقول الكبرية            ..   حني نذكر هذا كله    -
النرية، اليت تصدت يف الدفاع عن موازين األمة، واليت نذرت نفسها وقلمها لتبني لكثري من أنصاف                  

 - يف احلقيقة    -أغرار الفكر عوار الثقافة الغربية، وفشل املناهج يف الغرب؛ واألستاذ الشيباين            املثقفني و 
هو نسيج وحده يف هذه النخبة اليت تصدت للدفاع عن ثقافة األمة وذاتية األمة، فقد اقتحم األستاذ                  

 قلب علومها ومفتاح     من أعقد أبواا، ومما يعترب     - منذ مطلع شبابه     -الشيباين عامل الثقافة الغربية     
 - يف احلقيقة    -أالَّ وهو الفلسفة؛ وهذه البداية بالفلسفة الغربية ألستاذنا الشيباين أعطته            ..  مناهجها

 .إملاماً دقيقاً واسعاً بفكر الغرب ومبناهجه، ومبداخله وخمارجه
 - يف احلقيقة    -   إننا حني نشارك أستاذنا األستاذ عبد املقصود يف تكرمي األستاذ الشيباين، فإننا            -

نكرم العقل الكبري، واملوضوعية الدقيقة؛ والبحث اجلاد، والدفاع عن ذاتية األمة واملنافحة عن                 
أصالتها؛ أكرر التحية ألستاذنا الكبري حتية قارئ وتلميذ؛ وأدعو له بإضطراد التوفيق؛ والسالم عليكم               

 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))يبا�يكلمة احملتفى به األستاذ أمحد الش(( 
 :مث حتدث احملتفى به فقال

-   ينبغي أن أحدثكم؟ بادئ ذي بدء أود أن أشكر األساتذة مبا غمروين فيه من                 ال أعرف عم 
 حممد  - أيضاً   -لطف وكرم، وخباصة األستاذ أمني العبد اهللا، واألخ العزيز إياد مدين، وصديقي العزيز              

 هو أنين لست بشاعر،     -بل التصاقاً باحلقيقة    ..  ضع وأقوهلا بعيداً عن كل توا     -صالح الدين، واحلق    
، ولذلك حاولت لفترة ثالثة أشهر أن       ..ذاك املفكر ..  ولست بناقد، ولست بفيلسوف، ولست مبفكر     

 أؤجل دعوة األخ العزيز عبد املقصود خوجه، فما أدري عن أي شيء أحدثكم؟
حداث اليت عصفت يف العامل العريب،       أريد فقط فيما يتعلق مبا أورده األستاذ إياد مدين، وهو األ           -

وإن من قرأ بعض مقااليت يلمس أنين كنت شديد اهلجوم على العلمانية، وآخر             ..  لقد شاهدت بعضها  
إن هناك العلمانية احلسية اليت تنتهي باملرء إىل اإلحلاد، وهناك العلمانية احلديثة اليت              :  مقالني يل قلت  

 تسري يف ج العلمانية احلديثة، فعلمانية نيوتن        - حالياً   -ن العلوم   إ:  تنتهي باإلنسان إىل اإلميان، وقلت    
اارت وانتهت، وأطلت علينا    ..  بصورة خاصة، والعلمانية اليت بلغت أوجها يف القرن التاسع عشر          

وهي علمانية ماكس بالنج، علمانية أينشتني، علمانية هاينت برج، علمانية نيس             ..  علمانية جديدة 
 .بوردو



 أن العامل يتشكل على صورة العقل، وأن العقل مل يعد            - أخرياً   -لعلمانية اليت أقرت     هذه ا  -
 والعلوم  -يتشكل على صورة العامل كما قيل حىت القرن التاسع عشر؛ واحلق أن اإلنسانية تسري اآلن                 

ورة عجيبة؛  رجل يعرب عن إميانه بص    :  طاً سريعة حنو اإلميان باهللا، خذوا أينشتني مثالً        خب -بصورة خاصة   
إحدامها نظرية النسبية العامة    :  ، وستعرفون عنهما نظريتني هامتني يف العامل       ..وخذوا ماكس بالنج  

إنَّ "والنسبية اخلاصة آلينشتني؛ واألخرى نظرية الكوانتم وهوالكم لـ ماكس بالنج ويقول فيها                
 ".معطيات العلم اآلن تتعانق والعقائد الدينية وسواها

فعلينا ..   أن نستعيد وحدتنا وأن نستعيد كياننا      - حنن األمة العربية     - قدر لنا     لذلك أعتقد إذا   -
 تلك األيدلوجية   - من القرآن الكرمي      وخباصةٍ -أن نستمسك باإلسالم، وأن نستخرج من اإلسالم         

إن الدين هللا والوطن    :  اليت حتدد لنا النظام الَّذي ينبغي أن نتبعه؛ هناك كثريون من الناس يقولون              
جميع؛ وجيب أن ال منزج الدين بالنظام؛ هذا قول ينطبق على املسيحية؛ فإذا جردت اإلسالم من                  لل

 . مل يعد هناك إسالم- أيضاً -مفهوم النظام 
 - فإذا أردنا     هي الدولة اليت أنشأها الرسول       - كما نعرف    - وأول دولة إسالمية قامت      -

إن كل أمة ذات حضارة ال ميكن أن        .  ك برسالتنا  أن نستعيد قوتنا وزخومنا، علينا أن نستمس       -حقاً  
 - اآلن   -فالرسالة جد هامة، خذوا معظم األيدلوجيات       ..  تتصف باألمة احلضارية إذا مل تكن هلا رسالة       

لقد انتهى  :  هذا الياباين، ويقول  "  فكوياما"اارت، وكان آخر إيدلوجية اارت هي املاركسية؛ وجاءنا         
 مل  - حىت اآلن    - الليربالية هي احلل والنهاية؛ ولكن األيدلوجية الليربالية         التاريخ وأصبحت األيدلوجية  

 .تستطع أن حتل ال املشاكل يف الواليات املتحدة وال املشاكل يف بريطانيا، وال املشاكل يف أي بلد آخر
أن :   هو - املباشر   - وإذا تأملنا ملاذا سقطت كافة األيدلوجيات؟ نرى أن سبب سقوطها             -
مهامجة :  لَّذي يربطها باإلميان باهللا مل يكن له وجود ولقد انقطع؛ واحلق أن أول شيء أقوله هو                اخليط ا 

با على عصر التنوير    و خلقت رد فعل يف أور     - كما نعلم    -احلداثة اليت تذهب بنا إىل اإلحلاد، احلداثة        
ءت الرومانتيكية،  ومكوناته، أي على العقل احلسي الَّذي ال ميكن أن يبلغ باإلنسان اإلميان، وجا               

وجاءت احلركة الرمزية لتفتح باب اإلميان واسعاً، مث استعادت املادية سلطتها وصولتها؛ ويف القرن                
أن العلم احلسي يعين العلم السابق آلينشتني السابق هلايسن برج           :  التاسع عشر أصبح هناك عقيدة    

 الرومانسية والرومانتيكية والرمزية    أنَّفماذا كان؟ كان    ..  السابق لسريبور هو الَّذي حيل املشاكل كلها      
 حملها الربنسيه، وهي مذهب مادي يف األدب؛ وحل حملهما املذهب الواقعي             ضمرت واختفت وحلّ  

 .أيضاً
..  ماركس ليميز اشتراكيته عن غري االشتراكيات      - مثالً   - ولكن حىت إذا أخذنا ماركس       -

 األفراد العسكريني   عد احلرب العاملية الثانية، وخاصةً    مساها االشتراكية العلمية، ومن املؤسف أننا حنن ب       



 اجتهت حنو العلمانية ذات االجتاه األعمى،       - ولنسمها سوريا والعراق ومصر      -يف بعض البلدان العربية     
 -فقد خرج االحتاد السوفييت من احلرب منتصراً وأنشأ تلك الدولة الكربى، وجعل كل العامل تنظر إليه                 

 . بأعني مبهورة؛ وظنوا أن املاركسية هي اليت كانت السبب يف انتصار االحتاد-الث  العامل الثخاصةً
 اليت يف الواقع كانت حركات هوجاء وكان         - فكانت االنقالبات العسكرية والثورات       -

 أرادت أن تعطل اليقظة اإلسالمية يف األمة العربية، فكانت سلسلة انقالبات يف              -حمركها أياٍد أجنبية    
كان االنقالب يف مصر، وكان االنقالب يف ليبيا، وكان االنقالب يف اجلزائر، وكان االنقالب              سوريا، و 

 سنة تعود روسيا لتكفر بكل ما       ٧٥الثورة بعد   ..  يف العراق؛ ولننظر إىل الثورات، الثورة يف روسيا        
تبدأ من  إن أطول الطرق إىل الرأمسالية هي االشتراكية،         :  جاءت به املاركسية، حىت ليقول أحدهم      
 .االشتراكية وتنتهي إىل الرأمسالية بالذات

 يستعيد رشده وبدأ يتحسس طريقه، وذلك ألنه بدأ         - واحلمد هللا    - فالعامل العريب اآلن بدأ      -
يستعيد رسالته احلضارية املمثلة يف الواقع يف اإلسالم؛ حنن ليست لنا أي رسالة سوى اإلسالم؛                   

باإلضافة إىل أشياء أخرى،    ..   يف الديانتني اليهودية واملسيحية     أخذ أفضل ما   - يف الواقع    -واإلسالم  
 أن نستعيد قوتنا وأن نستعيد فاعليتنا يف هذا العصر          - حقاً   - إذا أردنا    - يا إخواين    -فنحن يف الواقع    

اجلديد، الَّذي يتجه فيه العامل حنو إقامة نظام عاملي جديد، صدقوين إن ما يتحدثون عنه يف الغرب عن                   
 . عاملي جديد ليس حقيقة إطالقاً ومل يقم حىت اآلن نظام عاملي جديدنظام

 هناك نظام يقوم على قطب إحيادي بعد أن كانت هناك قطبية ثنائية، فإذا كان العامل اآلن                   -
 ألن كافة األيدلوجيات اليت انبثقت من الفلسفة املادية قد            -مبسيس احلاجة إىل أيدلوجية جديدة       

 يف  - والعامل عندما يقول إنه يبحث اآلن عن نظام عاملي جديد            -ا املاركسية   سقطت كلها وكان آخره   
 ال ميكن أن يصل إىل هذه       - كما نعلم    - هو يبحث عن أيدلوجية جديدة، والعامل الغريب          -الواقع  

األيدلوجية، ألن هناك فقط منبعاً واحداً هو اإلسالم ميكنه إجياد أيدلوجية جديدة، ولكن ملاذا سقطت                
وجية الغرب؟ ألا تعاملت فقط مع جسد اإلنسان ومل تتعامل مع روحه، أما اإلسالم فجاء وأخذ                 أيدل

يوفق بني نوازع اجلسد وأشواق الروح؛ من هنا أنا برأي أن اإلسالم هو الدين الوحيد القادر على                   
اجة اآلن إىل ذاك    تزويد العامل بأيدلوجية جيدة حتل كل املشاكل؛ اإلسالم مثل القماش الرائع املمتاز؛ حب            

 .اخلياط الَّذي يفصل منه بدلة على جسد األمة
- فأنا اجتهت إىل الفلسفة دون أن أدري ملاذا؟         - أو بأعمايل الفكرية     -ا فيما يتعلق بنشاطايت      أم 

 أن أترجم أفضل الكتب املئة، حيث اختصروا أفضل         - يف الواقع    -هل هو ميل أو فطرة؟ وحاولت       
 والتاريخ إىل مئة كتاب ومنها كان نقد العقل ارد ومنها كان تدهور الغرب              كتب صدرت يف احلضارة   



 إذا أردت أن أفهم     - دائماً   -أو تدهور احلضارة الغربية، لذلك أنا أقدمت على ترمجتها وكانت خطيت            
 .شيئاً أو أقرأ شيئاً كنت أقدم على ترمجته

عاصري اليت عصفت يف العامل العريب واليت        أنا من الَّذين عانوا هذه األ      - ال أكتمكم    - والواقع   -
لقد كنت من الَّذين عرفوا بأن      :  بدأت بانقالب حسين الزعيم، واآلن أستطيع أن أقول لكم شيئاً، وهو          

حسين الزعيم يريد أن يقوم باالنقالب، وكنت يف ذلك الوقت عضواً عامالً يف حزب فيصل حسن                  
وأنذرناه وحذرناه؛ فلم   )  رمحه اهللا ( إىل شكري القوتلي     وذهبنا"  احلزب التعاوين االشتراكي  "  :املسمى

يستجب شكري القوتلي لشيء بسيط، كان رئيس ديوانه امسه حمسن برازي، وحمسن برازي كان                
كردياً وحسين الزعيم كردياً، وكانت العاصفة أو العنصرية الكردية جعلت حمسن برازي حيمي حسين              

 . بافتعال جرم ضد حسين الزعيمالزعيم؛ وأخرياً وجدنا أالَّ سبيل إالَّ
 وكان حسين الزعيم إبان وزارة مجيل مردم، حني أعلنت األحكام العرفية ويتوىل وظيفة القائد               -

وهو احلاكم العسكري، واعتقل عدداً من الناس وكنت من مجلة الَّذين اعتقلوا؛ فقام             ..  العام يف اجليش  
ناول شخصه، فكلف حسين الزعيم إبراهيم احلسيين       فيصل علي وألقى خطاباً عنيفاً ضد حسين الزعيم ت        

 واختار إبراهيم احلسيين أخاه     - بأن يراقب مكتب فيصل علي       -وكان يومها مدير الشرطة العسكرية      
عصام احلسيين مبراقبة هذا املكتب؛ فجاء فيصل علي وأتى بقنبلة، واتفق مع بعض أعضاء احلزب على                 

 .بض على عصام احلسيين وغريه؛ وقولوا إنه هو الَّذي ألقى القنبلةأنه حاملا تسمعون االنفجار ألقوا الق
 وألقى فيصل قنبلة على املكتب وألقي القبض على عصام احلسيين؛ وأحضر احلسيين وكان               -

موظفاً عند أخيه إبراهيم احلسيين، رفض شكري القوتلي اعتقال حسين الزعيم أو تقدميه للمحاكمة،               
مة بني سوريا وإسرائيل؛ وذهب حسين الزعيم إىل شكري ونفى كل مة            ألن حالة احلرب ال تزال قائ     

وصدقه؛ ولكن مل ميض أكثر من شهرين حىت قام حسين الزعيم بانقالبه؛ وكان احملرض                 ..  انقالب
 . الجئاً- حالياً -األساسي على هذا االنقالب أكرم احلوراين الَّذي يعيش يف العراق 

 من الناس، ولقد هربت مع الَّذين هربوا إىل شرق األردن،            وقام حسين الزعيم باعتقال كثري     -
واعتقل فيصل علي وانتظرت حىت قام سامي احلناوي بانقالبه على حسين الزعيم وقتله، وتعاون مع                

وجرى ..  سامي احلناوي السوريون القوميون، ألن حسين الزعيم قام بتسليم أنطون سعادة إىل لبنان             
 باعتقال حسين الزعيم ضابطان مرموقان يف سالح املدرعات، أحدمها           إعدام أنطون سعادة؛ وقد قام    

 .فضل اهللا منصور: أمني أبو عساف، واآلخر امسه: امسه
 وبعد ذلك أخذت االنقالبات تتواىل؛ فكان كل انقالب يولد انقالباً والواقع أن العسكريني               -

 فصل الدين عن الدولة؛ وأنا أذكر أنين        كانوا من أنصاف املثقفني، وكانوا من العلمانيني الَّذين يريدون        
كان أديب الشيشكلي هو رئيس األركان، وكان فيه واحد امسه هاشم             ..  حضرت يوماً اجتماعاً  



األتاسي، وكانت اجلمعية التأسيسية السورية تريد أن تضع دستوراً، وكان اخلالف شديداً بني اجليش               
ة اإلسالم؛ اجليش كان حياول بكل ما ميلك على         على نص دين الدول   )  يرمحه اهللا (وبني هاشم األتاسي    

إلغاء هذه املادة وعلى عدم القبول ذا الشيء؛ ويف الواقع أن احلركة العلمانية اليت متحورت حول                  
 انكشفت كما هي وهو هزميتنا املشهورة واملعروفة،         ٦٧ يف سنة    ٦٧العسكريني امتدت إىل سنة      

مجاهري األمة العربية على أنه ال تستطيع أن تعيش يف           وانكشفت كل األيدلوجيات الفارغة، وملست      
 بالصحوة  - اآلن   -ما يسمونه   .  ، فعادت إىل منابعها األوىل وهي اإلسالم، وهذا        ..فراغ روحي 

 . اإلسالمية، وهذا ما أحببت أن أوضحه لكم
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 عبد احلميد الدرهلي قال     مث فتح باب احلوار بني احملتفى به واجلمهور بسؤال قدمه األستاذ          

 :فيه
 ما هي توقعاتكم ملستقبل املنطقة بعد إبرام معاهدة الصلح؟ هل ستخلو الساحة العربية                 -

اإلسرائيلية كي تسيطر على املال واالقتصاد العريب، ملا لكم من خربة ومعرفة يف األصول التكنولوجية                
 مع رفقائكم من أجل قيام تكتالت اقتصادية        والعالقات الدولية؟ وهل بوسعكم أن توجهوا العامل العريب       

تعمل بإخالص وختطط من أجل العمل املشترك عريب عريب الستقالل أمواهلم وموارد بالدهم املائية                
 واملعدنية، تتحاشى سيطرة التقنية اليهودية العاملية؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 العرب؛ وذلك ألا لن تتخلى عن        باعتقادي أن إسرائيل لن تذهب إىل إبرام صلح شامل مع          -

 يعين  -باستثناء غزة، غزة منطقة ضيقة وعدد سكاا خميف جداً          ..  ذرة تراب من البلدان اليت احتلتها     
 أما إسرائيل فال تستمد قوا من ذاتيتها وال حىت من الواليات املتحدة األمريكية               -ا كثافة سكانية    

عرب ومن ضعفهم؛ فأنا واثق عندما جتتمع كلمة األمة العربية          وأصدقائها، بل تستمد قوا من تشتت ال      
ستزول إسرائيل وتكون مثل نبتة     ..   لن يبقى إلسرائيل وجود    وتتمحور حول عقيدا اإلسالمية؛ فعندئذٍ    

 .صغرية حتت شجرة باسقة حتجب عنها الشمس
 وضعف   دولة ال مستقبل هلا، مستقبلها مرهون بضعف العرب         - يف الواقع    - فإسرائيل   -

 دوماً  -العرب مرهون بتشتت كلمتهم وتوزعها؛ وإذا راجعنا التاريخ اإلسرائيلي جند أن اليهود كانوا              
 : يعيشون ضد قوانني التاريخ؛ وأعتقد أن أحسن من كتب نقداً لليهود هو كارل ماركس يف كتابه                 -
 - كما قلت    -، ألنه   فال إسرائيل وال اليهودية العاملية هلم ذلك املستقبل        "  نقد عجيب لليهودية  "



ويف الوقت الَّذي تقضي فيه الدولة العربية على عوامل ضعفها          .  إسرائيل تستمد من ضعف العرب قوا     
 .فلن يعود إلسرائيل قيمة أو وجود

 

 :مث وجه الدكتور حممود الشهايب السؤال التايل
 احلضارة ككل   يرى شبنجلر أن هذه   :  ما هو آت  "  ربيةغتدهور احلضارة ال  "  : قلتم يف كتابكم   -

كائن هلا طفولتها وشباا ونضوجها وكهولتها وشيخوختها، وأا متوت عندما حتقق روحها مجيع                
إمكاناا الباطنية على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول؛ وأن احلضارة عندما               

تحول إىل مدينة،   حتقق هذه األمور تسترتف إمكانات روحها يف جتسيد هذه اإلجنازات، تتخشب وت             
وأخرياً تتجاوز املدينة إىل االحنالل والفناء؛ ومل أستطع أن أملح رأياً خاصاً لسيادتكم حول هذه القضية؛                

 أن تدهور احلضارة الغربية سيجر معه       ١٧فهل تذهبون مذهبه وهو قد رأى كما ذكرمت يف الصفحة            
روح حضارة جديدة قادمة؛ السؤال هل      حتماً تدهور احلضارة اإلنسانية؟ ولكنه عاد ليؤكد أن هناك           

  أخرى؟هناك ظواهر تشري إىل ميالد حضارة عربية إسالمية تقود العامل مرةً
 :وأجاب األستاذ الشيباين على السؤال بقوله

البعد الالهويت وهو الَّذي اعتمده توينيب، والبعد امليتافيزيقي الَّذي         :   يف التاريخ عدة أبعاد، منها     -
لبعد البيولوجي الَّذي اعتمده اسبنجلر، وأعين البعد البيولوجي أن كل حضارة هلا             اعتمده هيجل، وا  

.. ، ال شك أن احلضارة العربية حاملا أفلست وانتهت         ..شباا وصباها ورجولتها وشيخوختها وهكذا    
        القضية هو ربط اإلنسان بالكون؛      اًنعم حققت معجزات يف التكنولوجيا، ولكن ليست فقط تكنولوجي ،

هذا الكوكب يدور حول مشس، هو جنم ال        ..   حنن مشكلتنا أننا نعيش على كوكب      - مثالً   - اآلن   حىت
يأبه له من مئة ألف مليون مشس، يف جمرتنا هذه مئة ألف مليون مشس، ومن أعجب األشياء أننا سجناء                    

نوات ضوئية   س ٤يف هذا الكوكب، حنن حباجة إىل اإلفالت من جاذبية األرض، أقرب جنم إلينا يبعد عنا                
عرفنا أننا إذا سرنا ال نستطيع أن       .   ترليون ميل تقريباً، وإذا    ٥,٨والسنة الضوئية باعتقادي تساوي     

 - كما يقول العامل الدامنركي رومير       -نتجاوز سرعة الضوء يف أي حال من األحوال، وسرعة الضوء           
نستطيع أن نبلغها، ألننا إذا      كم يف الثانية، فنحن ال نستطيع إطالقاً أن نتجاوزها وال             ٣٠٠٠٠٠هي  

من %  ٨٧بلغنا سرعة الضوء أصبح اسم الَّذي حنن فيه كبرياً إىل ماال اية؛ ولكن إذا سرنا بسرعة                  
 ١٠٠٠سرعة الضوء أمضينا عشر سنوات بسفرتنا وعدنا إىل األرض؛ ويكون قد مضى على األرض                

فنحن فيهم غرباء، وإذا رجعنا إىل      ..   نعرفهم سنة متاماً، فسنجد أن الَّذين يعيشون عليها أناس غري من         
الثقوب السوداء اليت يقال عنها إا هي مقابر للنجوم وقوة جاذبيتها فظيعة، والضوء ال يستطيع أن                  

 آالف مليون مشس، والعلماء     ٥ ثقب أسود يعادل     ٨٩، يقال إن يف ارة األهلينيكية رقم        ..ينفذ منها 



وهذا ال ميكن مبقاييسنا احلالية، ألننا ال        ..  ا استطعنا أن نتجاوزه   إن هذا الثقب األسود إذ    :  يقولون
 . سينتهي بنا إىل أكوان أخرىنستطيع أن نبلغ سرعة الضوء، فعندئٍذ

وهو التعامل مع الكون؛ وأصبح     ..   فاإلنسانية على هذا الكوكب جتابه حتدياً جديداً كل اجلدة         -
ولكي يتعامل مع هذا الكون جيب أن يكون هناك         طموح اإلنسان أكرب من أن تستوعبه هذه الكرة،          

روحانية قادرة على التعامل مع الكون، ألنه حىت اآلن ثبت على أن كل أيدلوجية تفتقر إىل روحانية ال                  
ميكن أن تعيش؛ وكل نظام ال يعيش حبمى الدين ال ميكن أن يبقى؛ فاألمة العربية إذا استطاعت أن                    

 واستطاعت أن خترج إىل العامل بنظام عاملي        - ويزخر بكل الفوائد      واإلسالم غين  -تستفيد من اإلسالم    
فهي ستحل املشكلة، ومن يدري قد يكون انطالق هذا احلل نوعاً من االنطالق حنو حل                  ..  جديد

 جتابه حتديات خميفة، وعليها أن      - يف الواقع    - اليوم   - أو فاإلنسانية    -مشاكلنا مع الكون؛ فجيلنا     
وترد عليها، وال ميكن أن تستطيع الرد على هذه التحديات إالَّ باإلميان باهللا               تقبل هذه التحديات    

 .وبدينه
 

 :وتال األستاذ عدنان صعيدي سؤاالً من األستاذ حممد احلسون قال فيه
 ما هو تعليقكم عن مقولة املفكر األمريكي برنارد لويس، يف وصفه ملستقبل الشرق األوسط                -

انتشار مد أصويل سيهدد كافة الدول العربية اليت تعثرت نظمها يف فترة ما بعد              بايار القومية العربية، و   
 االستقالل؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 رداً على برنارد لويس ونشر هذا الرد يف جريدة الرياض،            - أنا   -لقد كتبت   :   أول شيء  -

 - كما نعلم    -لويس  ومن املؤسف أن الَّذي نشر مقال برنارد لويس هو الشرق األوسط؛ وبرنارد              
 - اآلن   -يهودي وحتول إىل الصهيونية بعدما هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ والصهيونية العاملية             

إخافة الغري من خطر سواها؛ واحلقيقة أنه بعد ايار الشيوعية قامت بتخويف             باليت اعتادت أن تعيش     
لعريب ما عاد له وجود والقومية العربية ما عاد هلا          إن العامل ا  "  :البشر من اإلسالم؛ برنارد لويس يقول     

 مل يعد هلا    - باملفهوم العلماين الَّذي عرفناه بعد احلرب العاملية الثانية           -نعم القومية العربية    "  وجود
وجود؛ وأصبحت اآلن العروبة وليس العربية، العروبة املستندة إىل اإلسالم هي اليت ستعمل وسيكون               

 .هلا كل وجود
دسنت السياسي الربيطاين الشهري يف أيام امللكة فكتوريا مسك القرآن ورفعه يف جملس                جال -

فماذا حدث؟ القرآن أخذ    "  أقول لكم بعد مئة سنة لن يكون هلذا الكتاب أي وجود           "  :العموم، وقال 
 .يزداد اآلن استطراداً وأخذ الناس يزدادون يف التمحور حوله



تحدثون عن األصولية، بعض املسلمني يستخدمون كلمة         وإنين ألتعجب من أولئك الَّذين ي       -
األصولية ليصفوا ا التطرف، فاإلسالم منهم براء، فاإلسالم مل ينتشر بالسيف وال باحلرب؛ فالكاتب               

 :وجوستاف لوبان قال  "  إن اإلسالم جاء وبىن جمتمعاً أقامه على اإلنسانية       "  :اإلسباين فالس كيفي قال   
فأنا واثق أن األصولية هي اإلميان احلقيقي        "  الفاحتني وأعدل احلاكمني  لقد كان املسلمون أرأف      "

 .واإلسالم الصحيح، وليس هناك مسلم أصلي ومسلم تقليد
 

 :ووجه األستاذ فؤاد عنقاوي سؤاالً قال فيه
 إذا حتدثتم عن أرسطو أفاض اللسان، وإذا كتبتم عن ديكارت وجوته غاص القلم يف                   -

 هل املنبع الَّذي يصب يف الفلسفة احلديثة الغربية كان البن سينا             - دوماً   -األعماق؛ ولكين أتساءل    
 .وابن رشد والفارايب، أم أا مزيج من الشرق والغرب

 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
 يؤسفين أن أقول إن العرب مل يوجد هلم فالسفة من علمائهم، وإمنا كانوا ناقلي فلسفة ومل                   -

 نقل فلسفة اليونان بأمانة وأصبح األستاذ املرجع فيها؛         - يف الواقع    -لسفة؛ وابن رشد    يكونوا مؤلفي ف  
 حاول أن ميزج شيئاً من الفلسفة الفارسية؛ فالفرس هلم نظريات مع             - ما يف ذلك شك      -  ءابن سينا 

ف من  إن هناك فيلسوفاً عربياً، ألن الفيلسو     :  الفلسفات اليت نقلت عن اليونانية، وال جيوز أن نقول         
املعروف أن تكون له نظرية يف الكون ونظرية يف األخالق ونظرية يف السياسة، وطبعاً نظرية يف اتمع؛                 

 كانوا مترمجي   - يف الواقع    -ويف رأيي مثل مقال األخ عن العقاد، أن مجيع من ذكرهم األخ فؤاد هم               
 .فلسفة وناقلي أفكار فلسفية

 

 :ض اهللا قال فيهأعقب ذلك سؤال من الدكتور غازي زين عو
 تتعدد املناهج العلمية يف دراستنا للنقد األديب؛ وأحد هذه املناهج املغترب تفكيكي أو تشرحيي               -

فهل الَّذي ال يدرس الظاهرة األدبية ككل، بل يعمد إىل جتزئتها باحثاً عن مكوناا منقباً عن مظاهرها،                 
وافق مع بيئتنا األدبية وتراثنا الثقايف يف كل         معتمداً على منهج استقرائي؛ ميكن اعتبار منهجه هذا يت         

 مناحي احلياة؟
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 أنا أعتقد أن الفلسفة واألدب كناية عن قضايا تركيبية وليست قضايا حتليلية، ولذلك أعتقد                -
  هو قاتل لتلك النظرية وإفقادها احلياة؛       - يف الواقع    -أن أي تشريح ألي نوع من نظرية أدبية          

 على جسد ميت وما يف ذلك       - دوماً   - على جسد حي وإمنا حيدث       - حالياً   -التشريح ال حيدث    



إن هذا العمل هو إفالس الفلسفة األدبية األوروبية، الَّذي أخرج لنا البنيوية والتشرحيية،                .  شك
 ..وسوامها
اهب كفرت   هناك مذ   فال أعتقد أنَّ   - ولنأخذ البنيوية    - وأما رأيي يف املذاهب األدبية        -

وخاصة البنيوية، وموت اإلنسان هو موت التاريخ، وأعتقد        ..  باإلنسان واحتقرته مثل املذاهب األدبية    
أن األدب كالفلسفة قضية تركيبية وليست قضية حتليلية؛ وأعين بالقضية التركيبية هو عندما تكون                

ذلك تشوهها، وتقضي   عندك صورة كاملة متكاملة، فإذا حاولت أن تشرحها وتقطع أجزاءها فإنك ب            
 .على مفهوم الصورة ومعناها ومغزاها

 :وسأل األستاذ عبد اهللا اددي قائالً
 يدعي الكثريون أن عملية املوازنة بني اإلسالم كأيدلوجية وبني سواه من التوجهات الفكرية               -
كم أن توضحوا    عملية ممكنة، وأنتم من أوائل من رفضوا هذا االدعاء؛ هل ل           - كاحلداثة مثالً    -الضالة  

 لنا سقوط مثل هذا االدعاء؟
 :فأجاب األستاذ أمحد الشيباين على سؤال السائل بقوله

 األيدلوجية اإلسالمية هي جزء من اإلسالم لكنها ليست كل اإلسالم، ألن اإلسالم كما قلنا                -
ن فكل حي هو حديث؛ ولك    ..  دين ونظام؛ ليس يل أي اعتراض على احلديث واحلداثة         ..  دين ودنيا 

إن احلداثة يف   :  اعتراضنا أن تفضي بنا احلداثة إىل اإلحلاد وهذا ما حدث؛ مثالً خذ حداثتنا اليوم؛ قلنا               
 كانت نوعاً من العودة إىل اإلميان، فإذا أخذ الرومانتيكية والرمزية والعودة إىل              - يف الواقع    -با  وأور

ضربت الرومانتيكية؛ وجاءت احلداثة    أحيطت بغموض كثري؛ مث جاءت الرومانسية والواقعية و       ..  اإلميان
 وهو املكون العقالين احلسي     -فأخذت كثرياً من مكونات العصر الكالسيكي       ..  اليت ولدت من بعدها   

 زعيم احلداثيني   - مثالً   - ومزجته بالغموض؛ وحاولت أن تقدمه لنا حداثة؛ وقام حداثيون كأدونيس            -
ن أدونيس خيفض كل مالنا من تراث، ويعترب اخلارجني         اليوم، عندما نقرأ كلمة الثابت واملتحول جتد أ       

:  املبدعني واددين، وقسم الناس إىل متبع ومبتدع، املتبع        - يف الواقع    -على اإلميان وعلى التراث هم      
 عندما صعدت الصحوة    - اآلن   -هو الرجعي الَّذي ال يقوم إىل غريه، ولذلك رأينا أن احلداثة              

مل يبق هلا وجود، ألا مزجت غموض الرومانتيكية والرمزية مع مادية            اإلسالمية اخنفضت احلداثة و   
 . عجيب- يف الواقع -فجاء خليط .. الكالسيكية، مع حسية القرن التاسع عشر

 :وتوجه األستاذ هشام عبد الرمحن بدوي بسؤال قال فيه
مزيد من اخلوف    نلمح يف واقعنا العريب الَّذي عاد إليه منذ سنة ونصف تقريباً ما يدعو إىل                  -

على مستقبل السنوات القريبة القادمة؛ ونرجو توضيح تصوركم املستقبلي لألمة العربية اإلسالمية              
 بإجياز؟



 :وأجاب احملتفى به على السؤال قائالً
 متفائل به؛ تصور األمة العربية من معركة صفني         - أنا   - إن األمة العربية يف خري واملستقبل        -

ىل قيصرية بيزنطية على يد معاوية، وعندما طغت مطامح الدنيا على هذه األمة،             عندما حتولت اخلالفة إ   
ومن مث عندما حتولت اخلالفة إىل كسراوية يف العصور العباسية، وعندما جاءت الشعوبية والباطنية                

 سنة، واليوم تشهد    ١٣٠٠الشعوبية لضرب العنصر العريب والباطنية لضرب اإلسالم؛ وهذا منذ            
ة العربية من جديد، هذا االنبعاث فيه كثري من اخلروج على مقتضيات العقل، ولكين واثق               انبعاث األم 

 .من أنه ال خوف على األمة العربية إذا استمسكت بدينها
 

 :مث سأل األستاذ حممد منصور الشامي الضيف قائالً
طر تفوق   حنو الصلح مع اليهود، وهذا الصلح وراءه خما         - حالياً   - تتجه السياسة العربية     -

 خماطر احلرب مع هذا العدو؛ وأرجو أن نسمع رأي األستاذ الكبري أمحد الشيباين يف هذا األمر اجللل؟
 :وأجاب الضيف قائالً

 موقفنا مع إسرائيل مضحك؛ كنا من قبل نقول لن جنلس مع اليهود على طاولة واحدة ولن                  -
وفد اإلسرائيلي؛ وقلنا من قبل إننا      نتحادث معهم؛ ولكن بعض الوفود العربية جلست وتفاوضت مع ال         

سنلقي ا يف البحر ولن نفاوضها، واآلن نسعى للمفاوضة واملصاحلة معها؛ حنن ال نشك أن إسرائيل                 
هي مرتكز للرأمسالية الصهيونية العاملية، وبقاؤنا يف حالة من التخلف يعين إبقاءها سوقاً هلا ولسواها؛                

فعلينا .  أحالمها إذا استطعنا أن نقضي على عامل الضعف فينا        ولكننا نستطيع أن نفوت على إسرائيل       
أن نبين البنية التحتية للوحدة أما إذا بقينا على هذه احلال فال أعرف إىل أين النهاية؟ ويف رأيي أن على                    
العرب أن يتغلبوا على عوامل الضعف، وعامل الضعف األساسي هو االنقسام؛ وقضية الوحدة ينبغي               

اقتصاد عريب إذا أمكن حرية االنتقال      ..  البنية التحتية للوحدة، وهي سوق عربية واحدة      أن تؤجل لنبين    
 . فذلك هو األفضل- يف البداية -بني األشخاص ورؤوس األموال؛ إذا استطعنا أن نبين هذا الشيء 

 

 :وقدم فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين السؤال التايل
 ما يسمى بالشعر احلداثي، هل هو جتديد ملسرية          أحب أن أمسع رأيكم الصريح الواضح حول       -

شعرنا العريب وابتكار لرفع مكانة الشعر، أم هو غارة على لغة الضاد لغة القرآن، بقصد إبعاد شبابنا                  
عن فهم كتاب اهللا الَّذي كان الشعر العريب األصيل هو األساس لفهم آيات كتاب اهللا ايد، كما قال                  

" دوا دواوين شعر العرب فإن فيها تفسرياً لكتاب ربكم        تعه"  ):ضي اهللا عنه  ر(الفاروق عمر بن اخلطاب     
 أرجو التكرم من سيادتكم ببيان رأيكم الصريح حول الشعر احلداثي احملدث، مع أطيب التحية؟

 



 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
جديد وهو أنك    أنا شخصياً ال أستسيغ احلداثة وشعرها، ولكن يف الشعر احلداثي شيء               -

تستطيع أن تقرأه من فوق لتحت ومن حتت لفوق، وتستطيع أن تسقط منه سطرين أو ثالثة أو أربعة أو                   
             ال  - أيضاً   -ه هو   سطراً واحداً؛ أنا حاولت أن أفهم قصائد أدونيس لكنين ما استطعت؛ يف اعتقادي أن 

وما ..   حتذف ما تشاء مىت تشاء      ميزته أنك تقرؤه بالطول وبالعرض     - كما قلت    -يفهم معناها، لكن    
 عرف الشعر؛ فبحور الشعر هي أوتار النفس العربية اليت تطرب هلا؛ لقد وقعت بيدي قصيدة                هكذا ي

حداثية المرأة ال أدري أكانت أم ال تزال آنسة؟ فإذا كانت آنسة فأنصحها بالزواج بسرعة؛ لقد                  
ا؛ وقد كتبت عنها مقاالً ولكن يبدو أن        حاولت أن تسربل قصيدا بالغموض فإذا بفرويد يرتاع منه        

 .رئيس حترير الصحيفة رمحها فما نشرها؛ أنا ال أستطيع أن أفهم الشعر احلداثي
 

 :مث قدم األستاذ أمني عبد السالم الوصايب السؤال التايل
 هل البنيوية وما مياثلها من التشرحيية والسملوجية والتفكيكية واألستوبية مذاهب نقدية أو              -

عية؟ وهل تتعامل مع النص األديب مثلما تتعامل معه املدارس األخرى كالسريالية والرومانتيكية؟              إبدا
 وباعتبار األستاذ أمحد الشيباين أحد الفالسفة يف وطننا العريب ما هي نظريتكم الفلسفية لألدب العريب؟

 :وأجاب األستاذ الشيباين فقال
ء صيين بل نترك للشعر عفويته؛ فكلمة شعر          يف رأيي أنه جيب أالَّ نسجن األدب يف حذا          -

جاءت من الشعور وليس للعقول ارتباط بالشعر؛ والفردوميوسية ال تلقي باالً إىل العقل؛ احلركة                 
 ثورة كلية على العقل؛ وعلى هذا خذ البنيوية ال وجود لإلنسان فيها وال              - يف الواقع    -الرومانتيكية  

ا بعض مالحظات عجيبة، فالبنيوية وأمثاهلا اتكالية يف املذاهب          قيمة لإلنسان إطالقاً؛ ولقد كتبت عنه     
 .األدبية مل يكتب هلا االستمرار؛ فالبنيوية عاشت عشر سنوات فقط

 

 :وسأل األستاذ عبد اإلله جدع قائالً
 أال تتفقون معي يا سيدي أننا نعيش زمنا خيطط فيه الغرب لنا ختطيطاً غري تقليدي؛ ختلص فيه                   -

 روح احلرب أو الفرقة اإلقليمية واحلزبية؛ وبعضنا أخذ حيقق           ستعماره املباشر إىل بثّ   من حربه أو ا   
إن املستقبل ينذر بالدمار إن مل تفطن       :  وبكل براعة أهداف الغرب معتمداً على حتليالت؟ ولعلنا نقول        

 رأيكم؟األمة إىل خطر ما يروج له من أفكار تستعدي العريب على العريب واملسلم على املسلم؛ فما 
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 ال شك أن الغرب ما كان يوماً ما صديقاً لألمة العربية ولن يكون صديقاً لألمة العربية، وال                   -
ميكن أن ننتظر أي خري من الغرب؛ ولكن علينا أن نفهم شيئاً أساسياً هو أن كل قوة ال تنبع من ذاتنا                      



اس، لذلك علينا أن نبين قوتنا الذاتية، اخلطوة األوىل         كعرب مسلمني لن يكون مردودها خرياً على الن       
القضاء على االنقسام يف العامل العريب، فال جدوى ترجتى من هذا االنقسام القائم يف العامل               :  يف بنائها هي  

، مؤهل  ..العريب، إن علينا أن نبين البنية التحتية للوحدة، فالعامل العريب بثرواته ومساحته وعدد سكانه              
 .ال أقول دولة عظمى، ولكن أقول دولة كربى على األقل. .ليكون

 

 :وتقدم األستاذ أمحد عائل فقيه بسؤال قال فيه
 بالرغم من العمق املعريف والفلسفي، إالَّ أن األستاذ أمحد الشيباين حياول أن يوظف معرفته أو                 -

هو خطاب علمي أكثر    فلسفته لتمرير قناعته الشخصية، مما جعله يتحول إىل خطاب شخصي أكثر مما              
حيادية ومنهجية؛ مث ما يلبث هذا اخلطاب أن يصبح خطاباً سلطاوياً، وهذا ما جيعل هجومه على احلداثة                 

 يفتقد العلمية اليت ذكرا آنفاً؛ هل ميكن أن نسمع منه غري هذا اخلطاب؟
 

 :وأجاب األستاذ الشيباين قائالً
 مدرسة تنتمي وانتماؤك هذا فيه كثري من املكابرة          يا أخي فقيه أنا أعرفك متاماً، أعرف إىل أي         -

فليس عندي  .  أكثر من القناعة؛ أنا شخصياً ما عندي أي واقع شخصي، لقد بلغت من السن عتياً                
 أن أنتقل من غرفة نومي إىل مكتيب،        - اآلن   -، وكل طموحي    ..طموح يف شهرة أو مال أو منصب      

كل طموحي؛ وما هنالك شيء يدعوين ألحتامل على        إياد مدين؛ هذا    :  وأن أزور بعض أصدقائي، مثل    
اآلخرين وليس يل هدف شخصي أو فائدة شخصية جتعلين أمحل على احلداثة، فأنا ال أرفض احلداثة إالَّ                 
إذا اصطدمت بديين أو مست روحانية أميت، أو حاولت أن تنشر الضباب أمام رؤيا قادة األمة                    

واملتحول حيمل يف طياته الشتيمة للعرب والشتيمة لإلسالم؛        ومجاهريها؛ وأكثر الشعر احلداثي الثابت      
 لشيخ احلداثيني أدونيس؛ وأنا حينما تصديت        - ثالثة أجزاء    -وليقرأ كل منكم الثابت واملتحول       

للحداثيني إمنا تصديت عن إميان وقناعة، وبعد دراسة وحماكمة وجدانية وعقلية، دون أن أسعى إىل                 
 أن  - إذا أرادت    - بأن يف استطاعة األمة العربية       - مؤمناً   -ن أدافع   حتقيق هدف أو غاية، وسوى أ     

تبعث من جديد؛ فليس من سبيل أمامها إالَّ العودة إىل منابعها األوىل وهي اإلسالم، وما تبقى فال ضري                   
ة، فليس مهماً؛ إمنا املهم أالَّ متس هذه القوة الديناميكية الرائع         .  سواء كتبت الشعر بالطول أو بالعرض     

 .وهو اإلسالم.. اليت توظف عليها كل آمالنا
 

 :وسأل األستاذ حممد سعيد بابصيل سؤاالً قال فيه
 ملاذا تتهاوى الثورات وتسرع إىل      - أقصد الثورات العربية احمليطة بنا       - لكل الثورات فكر     -

 احلضيض لتدفن نفسها ضياعاً، ومهما قصر أو طال عمرها؟



 :وأجاب األستاذ الشيباين قائالً
 يف الواقع ليس هلا فكر، وإمنا تقوم وترفع شعار حل مشاكل اتمع؛ ولكن إىل أين تنتهي إىل                   -

 - مثالً   -ألا حركة انفعالية مهمتها اهلدم؛ فأدونيس       ..  حل مشاكل قوادها وثوارها؟ لذلك لن تبقى      
اهلدم جيب أن   ولكن املنهج السليم هو قبل أن تقدم على          "  كل شاعر مبدع هو شاعر هدام     "  :يقول

يكون لديك املخطط للبناء، ولتكن لديك الدراسة هلذا البناء؛ لقد كانت الثورات يف عاملنا العريب عامل                
تعطيل للموكب العريب وللركب العريب، ولألمة العربية؛ لنترك للزهور أن تتفتح لنترك لإلنسان أن                

 كارل ماركس؛ حنن يف حاجة للطاقات       يعمل، حنن يف هذه املرحلة يف حاجة آلدم مسيث ولسنا حباجة إىل           
 .البشرية املوجودة يف عاملنا اإلسالمي والعريب أن تعطي وتبىن

 

 :وتقدم األستاذ ممدوح عزب بسؤال قال فيه
 يف بعض   - ما رأي سيادتكم يف أن بعض املفكرين يعزون ما متر به األمة العربية من ضعف                  -
ا، ويف شخصية شعوا؛ بينما البعض اآلخر يعترب أن هذا           أنه نتيجة لعيوب فيها ويف تكوينه      -األوقات  

الضعف ناشئ من تدبري الغرب، وأن كل مشكلة عربية سببها هدف غريب، أو مطمع استعماري من                  
 تدبري الغرب؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
  أن أي مشكلة أو ضربة نتلقاها قبل أن نفتش عن أسباا داخلنا نفتش             - حنن   - نعم مشكلتنا    -

عن أسباا خارجنا؛ أنا واثق أن الشعوب العربية يف حالة سليمة كلياً، ولكن ظروفاً معينة ال تترك هلا                   
أن متارس عملها، نعم فال تترك هلا حرية ممارسة عملها؛ وليس يف الشعوب العربية عيب أبداً، والعريب                  

حىت يف الدولة األموية أخذت بوادر      من بعد ايار الدولة األموية مل يعد له وجود يف الدولة العباسية،              
الفنت تتغلغل يف كيان األمة العربية، فظهر التعصب العشائري؛ وعندما ضعف أو احنسر اإلسالم من                 
الساحة وعادت العشائرية، استطاع غري العرب أن يتولوا زمام األمور وراح العرب ضحية كلمة حق                

ال فرق بني   "  : العرب حينما كانوا يطلقون عبارة     أريد ا باطل، وهي ما كان يردده الطامعون يف حكم         
وما ذلك إالَّ ختطيط مبيت للقضاء على العرب، والدليل أن تلك األجناس            "  عريب وعجمي إالَّ بالتقوى   

مل تندمج يف األمة العربية، بل ظلت متمسكة بلغاا وتقاليدها وأعرافها؛ فالشعوب العربية ليس فيها                
 .ن حياول غزوهاعيب، وإمنا العيب يصيبها مم

 

 :وقدم األستاذ صاحل متعب الغامدي سؤاالً قال فيه
اب احلداثة كتبوا ما كتبوا للهروب من الواقع؛ والبحث عن البعيد من األفكار                ت هل كُ  -
 الغريبة؟



 :وأجاب األستاذ أمحد الشيباين قائالً
رون بتراث أمتهم، إم    اب احلداثة كتبوا بغية الشهرة فأخذوا يشه       ت يف رأيي أن معظم كُ      -

يكتبون عن قناعة وليست قضية هروب؛ إنه شيء جديد ولكل جديد طراوة، ولقد أرادوا أن يظهروا                 
 .أن عندهم جديداً

 
 

 :السؤال األخري قدمه الدكتور حممود حسن زيين من جامعة أم القرى قال فيه
قوط الشيوعية، أن بروز القوة      يرى بعض املتطفلني على الفكر والفلسفة يف عاملنا العريب بعد س           -

اإلسالمية الكربى غري ممكن؛ ويزعمون أن سلطان الثقافة احلديثة يف الغرب واالتصاالت ستتيح                
 للضعف الشديد للعقلية    - يف زعمهم    -للتعددية الفكرية العلمانية فرصة السيادة املستقبلة، نظراً         

 فما رأي مفكرنا وفيلسوفنا األستاذ أمحد       -ة   ويقصدون اإلسالمية واختفاء اهلوية اإلسالمي     -العربية  
 الشيباين؟

 

 :وأجاب احملتفى به على سؤال السائل بقوله
 فيما يتعلق بتجسد القوة اإلسالمية الكربى، فبحكم التاريخ وحبكم الفراغ العقائدي ستتجسد             -

نقسامات أو عوامل   حتماً، وجتسدها ما فيه شك، أنا برأيي يبدأ بانطالقة رائعة يف حال القضاء على اال               
 ستتجسد القوة   الضعف يف األمة العربية، وعندما نقضي على عوامل الضعف يف األمة العربية، عندئذٍ             

العلمانية ..   وجود - اآلن   -اإلسالمية الكربى؛ أما فيما يتعلق بالتعددية العلمانية؛ فالعلمانية مل يعد هلا            
ر؛ أما إذا كنا نفهم بالتعددية هو وجود التيارات          احلسية اليت فهمناها وعرفناها يف القرن التاسع عش       

ليست املتضاربة بل املتحاورة، فهذا سيتم دون أن يكون هناك استناد إىل علمانية؛ سيكون هناك استناد                
 .إىل الهوتية دينية، وهذا ممكن أيضاً

 

نتهى إىل   تاوميب، هذا الرجل الَّذي أفىن حياته على دراسة تاريخ البشرية، وا            - مثالً   - خذ   -
القول باإلميان باهللا، وانتهى إىل القول بأن احلضارة الغربية ال ميكن إالَّ أن تنتهي وتسقط إالَّ بشرط                   
واحد؛ وهو األخالقية الدينية اليت تستطيع أن تنقذها من السقوط ومن الرهبة؛ هذا ما قاله تاوميب،                  

علينا أن نبدأ بالتغلب على عوامل       إن   - برأيي   -فليس من شك أن الطريق وعر وصعب أمامنا، ولكن          
 لن تكون هناك قوة تستطيع أن تقف حائالً بني          الضعف داخل أمتنا، فإذا استطعنا التغلب عليها عندئذٍ       

 . جتسد القوة اإلسالمية وبني النظام العاملي، وما علينا إالَّ أن نقضي على االنقسام



  ))ختام األمسية(( 
 :ام األمسية بقولهمث أعلن األستاذ عدنان صعيدي خت

 لقد استمتعنا ذا احلوار وسعدنا بضيفنا الكبري الَّذي استمعنا إليه واجتمعنا به هذه الليلة،                 -
ثنينية جديدة حنتفي فيها بالشاعر الكبري      اوأملنا كبري إن شاء اهللا يف االلتقاء بكم يف األسبوع القادم مع             

 .األديب األستاذ حسن صرييف
ينية اللوحة التذكارية لضيفه األستاذ أمحد الشيباين، كما قدم املصور خالد            مث قدم صاحب االثن    -

 .خضر هدية تذكارية ذه املناسبة؛ مث انصرف اجلميع إىل موائد طعام العشاء
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