




 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل الشيخ حسني عرب

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ حممد احلساين
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ زهري حممد مجيل كتيب

- ٦ .واحدكلمة سعادة األستاذ حممد عبد ال
- ٧ .قصيدة سعادة األستاذ حممد سعيد بابصيل

- ٨ .كلمة سعادة األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري
- ٩ .كلمة احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع

-١٠ .فتح باب احلوار
-١١ .كلمة الدكتور عبد اهللا مناع

-١٢ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))اح كلمة  اإلفتت(( 

 :احلفل األستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى                 -

 .آله وأصحابه أمجعني
 أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها اإلخوة األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد             -
 يف هذا امللتقى املبارك إن شاء اهللا،         - جمدداً   -وأهالً وسهالً ومرحباً بكم     ..  تكم بكل خري  اهللا أوقا 

والَّذي نسعد فيه هذه الليلة باالحتفاء بضيف االثنينية سعادة األستاذ حامد حسن مطاوع، األديب                
هو هـ، و ١٣٤٧والكاتب الصحفي املعروف، وهو من رجاالت مكة املكرمة واملولودين فيها عام              

هـ، وتلقَّى دورة لدراسة االقتصاد وإدارة األعمال         ١٣٦٥خريج مدرسة حتضري البعثات عام        
 .والشؤون احملاسبية

 .هـ١٣٦٧ عمل مساعداً لرئيس شعبة باملديرية العامة للحج بوزارة املالية سابقاً عام -
ام ـسابقاً ع  أما بالنسبة للعمل الصحفي، فقد بدأ أميناً لصندوق جريدة البالد السعودية                -

 .هـ، مث حماسباً أيضاً يف نفس اجلريدة١٣٧٢
 كذلك عمل مديراً إلدارة جريدة البالد بعد الدمج، ومديراً إلدارة جريدة الندوة واملسؤول عن               -

 .هـ١٣٨٤هـ إىل عام ١٣٨٣التحرير ا يف عهد املؤسسات من عام 
 .هـ١٤٠٦هـ إىل عام ١٣٨٤ رئس حترير جريدة الندوة من عام -
 عضو يف جملس إدارة الشركة السعودية للكهرباء مبكة املكرمة والطائف ألربع دورات، حىت               -

 .هـ١٤٠٢قيام الشركة املوحدة عام 
 .هـ١٤١٣ عضو الس البلدي مبكة املكرمة سابقاً حىت عام -
 .هـ١٣٧٣ عضو مؤسس جبمعية الرب مبكة املكرمة منذ عام -
 .هـ وحىت اآلن١٣٨٣نذ عام  عضو مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم م-
 .هـ١٤١٤ عضو جملس منطقة مكة املكرمة منذ عام -
 . حاز على وسام بدرجة قائد من امللك احلسن الثاين ملك املغرب-



 . متزوج وله ثالثة أبناء وأربع بنات-
 نرحب بضيفنا يف هذه الليلة، ويف البداية هذه كلمة ترحيب وتقدير              - مجيعاً   - وبامسكم   -

 . ثنينية األستاذ عبد املقصود خوجهلصاحب اال
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة رحب فيها بضيفه وباحلضور، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ِري خلقك،   أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خ             -

ك وحبيبكم أنبيائك، صفيسيدنا حممٍد، وعلى آله وصحبه. وخات. 
 : أيها األحبة-
استضافَته منذُ وقت   )  االثنينيةُ( رجلُ صحافٍة وإعالٍم كبري، حاولت       - هذه األمسية    - بيننا   -

ِه؛ إنَّ األستاذَ الكبري    طويل، ولكن الظروف مل تتهيأ لنسعد بلقائه من خالل أمسيٍة خاصٍة تعقد على شرفِ             
 يعترب من األساتذة الَّذين قامت على       - الَّذي نتشرف باالحتفاء به هذه الليلةَ        -حامد حسن مطاوع    

 .عاِتِقِهم النهضةُ الصحافيةُ يف بالدنا، وترمجةُ حياِتِه اليت استمعتم إليها قبلَ قليل تشري إىل ذلك
النتقائيِة يف كتاباِتِه، فهو ال خيتار إالَّ املواضيع ذات الصلِة            إنَّ األستاذ حامد مطاوع ميتاز با      -

باملواطن ومهوِمِه، وإنْ حتدث يف شأٍن دويلٍّ فال بد أن تكون له صلةٌ وثيقةٌ مبجريات احلياِة وانعكاساا                  
           الفريد ولعل املتتبع لكتاباِت األستاِذ حامد مطاوع يالحظُ األسلوب ،على الشأِن الداخلي   هالَّذي ينتهج 

                   ا يف قالٍب أديبها، أياً كان، مث يصيغيف حتريِر مقاالِته، فهو يأخذُ املادةَ الصحفيةَ بكل أمانٍة من مصدِره
؛ وقد يبدو غريباً للوهلِة األوىل أن يتطرق كاتب، عن            ..رفيع، ويطرزها باألبياِت الشعريِة املناسبة    

واألغرب أنَّ السياق ال يرفُض هذا،      !!   مثالً، ويورد أبياتاً من الشعر     السياسة األمريكية، أو عن الطاقة    
بل إنك جتد متسعاً ومتنفساً ألبيات الشعِر، وكأا ِقيلَت أساساً عن السياسة األمريكية أو غريها من                  

    الفارِق الزمين ا   وتلك حاسةٌ أدبيةٌ ارتفعت بالقيمِة التحليلية ال       ..  املواضيِع احلِديثة رغم يت امتازت
 .كتابات األستاِذ الكبري، إىل درجٍة أكسبته طابعاً مميزاً أصبح معروفاً ِبِه، وخبصائِصِه وبصماِتِه الذاتية

-   لألستاذ حامد مطاوع    "  شيٌء من احلصاد  "  : والَّذي يقرأ كتاب-      الَّذي مجع بني دفَّتيه بعض 
 يستطيع أن يقرأَها من     -هـ  ١٤٠١هـ إىل   ١٣٩٩مقاالته اليت نشرت يف الصحف خالل األعوام        

 ويقنع مبضمونه؛ وزاوية القارئ احلصيِف الَّذي       زاويِة القارئ العادي الَّذي يتناولُ اخلرب     ..  ثالِث زوايا 
يقرأ اخلرب، مث يقرأ ما بني السطوِر ليستنِبطُ بعض األفكار، ويربط بني كثري من احلقائِق والوقائع،                   

  خمن ز املقاالت؛ والزاويِة أو املنظور الثالث للقراءة            ويستِفيد ا معظم ُهو ..  ِم املعلوماِت اليت حتفل



املنظور األديب، ألنَّ مقاالِت األستاذ حامد مطاوع ما هي إالَّ قطع أدبيةٌ رائعة، تشد القارئ إىل نسيجها                 
 . وافٍر وإملاٍم كامٍل مبجرياِت األموراملتناِسِق وألواِنها البهيِة، وعمِقها الَّذي يدلُ على اطالٍع

 تبقى كلمةٌ عن أصالِة هذا األستاِذ الَّذي زرع جذوره يف أرِض مكةَ الطاهرة، ونهلَ من معِني                  -
علماِئها وأدباِئها، ومل يغفل حباستِه الصحافيِة كلماا احلارة، وعباراا املأثورة اليت متثلُ بعداً اجتماعياً               

فَعمد إليها أيضاً، ومنها استقى حكمةَ األجياِل اليت ِصيغت يف كلماٍت           ..  ارياً ال يستهانُ به   وموروثاً حض 
، ونسج من كل ذلك أسلوبه اخلاص الَّذي متيزت به كتاباته الشيقة؛ وقد كان يكتب زاويةً يف                 ..قالئل

يتناولُ فيها الكثري من املواِضيع     )  ابن حسن :  (حتت اسم )  الندوة(ثُم يف جريدة    )  البالِد السعودية (جريدة  
االجتماعيِة بلهجِة ابِن البلِد األصيل، ويعبر باللهجِة احلجازيِة عما يعتلج يف نفِسِه ونفوِس القراء، وقد                

 .نالت تلك الكتابات استحسانَ اجلميِع، وتركت بصماِتها على صحافِة تلك اِحلقْبة
 مقاالً، عادةً ما يرجع إىل عدِة مصاِدر علميٍة         د مطاوع عندما يكتب    وأحسب أنَّ األستاذَ حام    -

موثوقة قبل أن يدفَع مبقاِله إىل املطبعة، فهو حريص على توخي الدقِة والصدِق واألمانِة، بقدر ما هو                   
؛ فهنيئاً  ..حدحريص على الصياغَِة األدبيِة الرفيعِة، اليت تنتظم مقاالِتِه وكتاباِتِه يف خيٍط ذهيب وا               

                االطالِع، راجح األفِق، واسع العبارِة، رحب داً، وهنيئاً لنا به كاتباً رصيناً، حلوجدللصحافِة به رائداً م
فهو أن يِزيد من عطاِئِه ويتِحفَنا بروائعه اليت ال تمل، واليت ستبقى             ..  ، وإن كان لنا من رجاءٍ     ..الذهِن

 احملليِة  رحلٍة هامٍة يف حياِتنا السياسيِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة، على املستوياتِ        لألجياِل تارخياً وتوثيقاً مل   
 .واإلقليميِة والعاملية

 على تلبيِة هذه الدعوِة، مع أطيب أمنيايت        - أيها األحبة    - شكراً لضيِفنا الكبري ولكم مجيعاً       -
 .لكم بقضاِء أطيِب األوقاِت وأمتِعها

 

 سعادة األستاذ املُريب حممود رداوي، الَّذي عمل يف حقِل          - بإذن اهللا    -مة   ضيف األمسية القاد   -
التدريِس واجلهاِد ضد املستعمِر الفرنسي، مث تفرغ للكتابة، وقد كانت آخر كتِبِه عن معايل الوالِد                 

وقد شرفت  )  ةعبد اهللا بلخري شاعر األصالِة واملالِحِم العربيِة واإلسالمي       :  (الشيخ عبد اهللا بلخري بعنوان    
هـ، آمالً أن نسعد بكم لالحتفاِء به وتكرميِه من خالِل االثنينية القاِدمة مبشيئِة              ١٤١١بنشره يف عام    

 .اهللا
 

إنه ليسعدنا أن نلتقي واإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل، وكلُ من          :   وكما تعودت أن نقول    -
 .بل إننا نسعد جبميِع من يشرفنا حبضورهثنينية، هلم تعاملٌ مع الكلمة، منوهاً أنْ ال دعوة لال

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))كلمة معايل الشيخ حسني عرب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ حسني عرب، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 كنت أود أن أكون آخر املتحدثني عن صديقي وزميلي األستاذ حامد مطاوع، ألين وجدت                -

 لديهم ما ليس لدي عن      ..موعة فضيلة الشيخ الصابوين، وسعادة األستاذ احلساين، وآخرين        يف ا ،
الضيف احملتفى به، فيكون يل النصيب األوفر يف االستفادة من كلمام ومعانيهم عن األستاذ الزميل                
حامد مطاوع، ولكن قدري أن أكون أول املتكلمني، فأستعني اهللا على ذلك، وإن قصرت فأرجو                  

 .املعذرة منكم ومن سعادة األستاذ املطاوع، وإن فاتين شيء فأعتمد عليكم لتصححوه
 األستاذ حامد مطاوع صديقي منذ ما يقرب من أربعني عاماً، سأحتدث عن األستاذ حامد                 -

 .األديب والكاتب، وسأحتدث عن األستاذ حامد الرجل صاحب املواقف، وسوف أوجز ما استطعت
 أو كتابات األستاذ حامد مطاوع منذ ما يزيد عن ثالثني عاماً، حيث                كلنا قرأنا تعليقات   -

هذه الزاوية كانت تتمتع بإقبال كبري من القراء،        "  املنبع واملصب "  :كانت له زاوية خاصة حتت عنوان     
ألنه إذا تناول موضوعاً يستطيع أن يفيه حقه من البحث والعمق واألداء؛ مث قدر له أن يكون رئيس                   

 الندوة، فكان خري شخص يتوىل رئاستها لفترة من الزمن، استطاع من خالهلا أن يرسي                حترير جريدة 
مفاهيم عامة فاضلة يف رسالة الصحافة والثقافة، بالنسبة للمتلقي واملؤدي والعالقة بينهما، واستطاع أن              

 استفادوا من   يتحفنا بفريق شامل من الكتاب والصحفيني واألدباء، الَّذين تتلمذوا على يديه، والَّذين            
رئاسته هلم، والَّذين كان هلم الشرف يف أن يكونوا من الرعيل الَّذي استفاد من رئاسته للتحرير، ومن                  

 .مزاملته هلم ومصاحبته وأدائه
 يف كتابات األستاذ حامد الشمول، والعمق والرزانة اليت ال تشتط وال جتنح وال تبعثر فيها                  -

؛ ويف  ..ة من كل الوجوه اليت يتناوهلا يف املوضوع الَّذي يتناوله          التركيز، وفيها األداء، وفيها الصح    
حديثه مع الناس قليل احلديث، قليل الكلمات، ويتميز باإلجياز واإلعجاز يف احلديث، فهو يويف                 
املوضوع حقه من غري إطالة مملة، ويستطيع السامع إليه أن يستفيد منه وأن يفهم أكثر مما يستطيع أن                   

 .ع الَّذي حتدث عنه صفحات طواالًيقرأ عن املوضو
 ويف مواقفه على طيلة خربته، ميثل الرجل املسلم املؤمن الصادق املتعقل، الَّذي ال يتغري، وال                 -

؛ ليس له اختيار خاص يف الناس،       ..، ناصح، عاقل، صادق، ال يشتط     ..يغدر، وال خيون، وال يكذب    
يتعامل معه، يتعامل معه بدقة وإخالص      وليس له عزوف خاص عن بعض الناس، ولكنه صديق كل من            

 ..وتفاٍن، وكثري من الفضائل اليت رمبا حتتاج إىل من حيصيها إىل مؤلف أو كتاب أو شيء من هذا القبيل



 لو أردت أن أستطرد فيما قال وما كتب، ومواقفه يف بعض املسائل اليت كانت جتمعنا فيها                   -
ه كان ميثل الرجل احلقيقي فيما يقوله، وما يفعله،         إن:  ولكن حسيب أن أقول   ..  مؤسسة الندوة، ألطلت  

وما يؤديه، وما يلتزم به من حقائق أصيلة جتعله حمل النظر والتقدير من املزاملني له، ومن القارئني له،                   
ومن املتعاملني معه، ومن املتتلمذين عليه، الَّذين ال يزالون حىت اآلن يقدرونه حق تقدير، ويعترفون                 

 .ورمبا أنا كنت واحداً منهمبفضل أستاذيته، 
رمبا كان فيما قلته شيء من التقصري، ولكين ال أريد أن أطيل ألنَّ الطاولة               :   وعلى كل حال   -

 .مزدمحة بفريق من األساتذة والعلماء واألدباء، سأترك هلم فرصة ملا سوف يتحدثون عنه
 .  وشكراً-

 

  ))كلمة األستاذ حممد احلسا�ي(( 
 :ادة األستاذ حممد أمحد احلساين، فقالمث أعطيت الكلمة لسع

.. بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني                -
 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها احلفل الكرمي-
 - يف آخر حلظة      - خوجه دعوته يل      أشكر ألخي الوجيه األستاذ عبد املقصود      :   بداية -

 ضمن قالئل   -للمشاركة بكلمة يف هذه املناسبة الطيبة، اليت حنتفي ا برجل كرمي وأستاذ جيل يستحق               
؛ وكان يف نييت املشاركة يف احلديث عن احملتفى به بال دعوة،            .. مثل هذه احلفاوة والتكرمي    -من الرجال   

 ما ظللنا نشعر به منذ أن بدأت عالقتنا ذا الصالون األديب             ألين أعترب نفسي من أهل البيت، أو هذا       
 .الرفيع، الَّذي أصبح من املعامل الثقافية ملدينة جدة، فلما تلقيت الدعوة أصبح الواجب فرضاً

 أيها احلفل الكرمي عندما أمسكت القلم ألكتب هذه الكلمات، وجدت أمامي شريطاً من                -
فت من خالهلا األستاذ حامد مطاوع عرب تعامل وثيق استمر عشرين           الصور والذكريات النبيلة اليت عر    

عاماً، ورأيت أن أختار من هذه الصور ما جيسد اجلانب اإلنساين لديه، ألنين توقعت أن يتحدث غريي                 
عن جوانب أخرى تتصل باألستاذ مطاوع صحفياً وكاتباً وصاحب فكر سياسي عميق؛ وألن اجلانب               

األكثر نبالً وخلوداً يف النفس، على أنين يف معرض حديثي ذا اجلانب جيب             اإلنساين عند الرجال هو     
أن أمر على عالقيت الشخصية به كرئيس حترير لصحيفة يومية، عملت ا حمرراً متعاوناً حتت رئاسته                 
مدة تزيد على عشر سنوات، تعلمت خالهلا الكثري من فنون وأسرار هذه املهنة اخلطرية؛ لقد كان حامد                 

 : أحد الَّذين ينطبق عليهم قول الشاعر- وال زال -طاوع م
ــات  ــناس حاج ــده لل ــى ي ــى عل قْضت

                                                            . 

لـن بني الورى رج   ـق م ـل اخلل ـوأفض 
. 



 فقد كان من أصحاب الشفاعات احلسنة، يوظف عالقاته مع والة األمر واملسؤولني خلدمة من               -
حوله، ومن يطرق بابه من أصحاب احلاجات، حىت أنَّ مكتبه يف اجلريدة كان يتحول كل مساء إىل                   

احلسنة،  خطاباته النبيلة احلاملة لشفاعاته      - بيد الشكر    -مكتب خدمات للمحتاجني، الَّذين يستلمون      
وهم متفائلون بنجاح مساعيهم وأن التوفيق سوف يكون حليفهم، ألن صاحب الشفاعة ال يريد منهم               

 وال شكوراً، وكنا نرى الفرح يشع من عينيه عندما يبلغه أن حاجة من سعى إليه قد انقضت،                   اًجزاء
 .احلمد هللا رب العاملني: ويهتف قائالً

ات يوم وانفجر أمامه باكياً، ألنَّ ابنته البالغة من العمر           وأذكر أن مواطناً رقيق احلال جاءه ذ       -
ستة عشر عاماً قد أصيبت بتليف يف الكبد، وأنَّ عملية زراعة كبد هلا يف أمريكا تكلف نصف مليون                   
ريال، وأنَّ األطباء قد حددوا هلا موعداً ال يزيد عن عدة أشهر لتدارك حالتها، وإالَّ أصبح بقاؤها على                  

أمراً غري ممكن من الناحية العلمية، يومها رأيت الرجل الكبري وقد اغرورقت عيناه بالدموع،              قيد احلياة   
مث أخذ امللف اخلاص بالفتاة من والدها ووعده خرياً، وقد علمت فيما بعد أنه أخذ امللف معه خالل                    

فقة مسوه   ووجد هناك فرصة ألخذ موا     - كان موفداً هلا     -رحلة صحفية مع مسو ويل العهد ألسبانيا        
لعالج الفتاة على حساب الدولة، وملا عاد رأيت البشر يطفح به وجهه وبشرين مبا جرى، وطلب مين                  

 .إبالغ والد الفتاة أن يعدها للسفر مع مرافق، وهكذا كان
 أنَّ شاباً سعودياً يف مقتبل العمر أُصيب بشلل نصفي يف حادث سيارة، فكتب                 وعلم مرةً  -

 حيمل مبلغاً   - باسم الشاب    -يار الَّذين يثق فيهم ويثقون فيه، فوصله شيك          خطاباً مؤثراً ألحد األخ   
حمترماً من املال قل أن جيود به إالَّ كرمي واثق من شفاعة الشفيع، فأخذ الشيك يف ليلته وأصر على أن                     

 يف  يعود الشاب يف مرتله الواقع فوق أحد جبال مكة العتية اليت ال تصلها السيارات، حىت أنَّ زميالً                  
إما بعد بلوغ السيارة أقصى مسافة ممكنة صعدا اجلبل مشياً ملدة           :  اجلريدة رافقه قال لنا يف اليوم التايل      

 .تزيد عن نصف ساعة، حىت يدخل الفرحة على قلب ذلك الشاب املسكني
 

 وكان بعض الضعفاء من الناس العاملني يف اجلريدة أو يف احلي الَّذي يسكن فيه األستاذ،                  -
ذكروين مبناسبة فالن فإنه أحق من غريه باملشاركة؛         :   دعوته إىل أفراحهم، فيقول ملن حوله       يسرهم

وكنت معه ذات يوم حنضر مناسبة زفاف ألحد املستخدمني باجلريدة، يسكن مع أسرته بالدور السادس               
، وكان يفعل   والزواج يف السطوح وليس يف العمارة مصعد، ونبهته لذلك فأىب إالَّ املشاركة مع اإلجهاد             

ذلك مع إحساس منه باالرتياح، حىت أنه بقي يف ذلك احلفل يسامر أهل املناسبة، وكلما نظرت يف                   
 .يا حساين هؤالء هم الَّذين يستحقون أن نفرح هلم، وندخل السرور إىل أنفسهم: ساعيت تبسم وقال يل



إنسانياً راقياً، فقد جربناه     أما يف تعامله مع مرؤوسيه وزمالئه يف اجلريدة، فقد كان تعامالً               -
واختلفنا معه يف الرأي، فلم حيدث أن احتد علينا أو مزق أوراقنا كما نسمع عن أن غريه يفعل؛ وكان                   
يسره فتح حوار مع الكُتاب املتعاونني مع اجلريدة إلجياد قناعة مشتركة حول ما ينشر وما ال ينشر،                   

لي وسياسي مميز، واستطاعت أن تستقطب أبرز       لذلك ظلت جريدة الندوة يف عهده صحيفة رأي حم         
الكُتاب املكيني، على الرغم من أنَّ إدارا مل تكن تقدم للكُتاب إالَّ دراهم معدودة، مقابل ما يكتبون                  
إذا ما قورن األمر مبا تقدمه الصحف األخرى، مما أكسب اجلريدة يف عهده آالف القراء احملترمني، حىت                 

منها يف عهده ما يزيد على مخسني ألف نسخة برجيع ال يزيد عن عشرين يف املائة؛                بلغ املطبوع اليومي    
 العهد  - حبق   -وهذه حقائق ميكن مراجعتها مع شركات التوزيع؛ وبذلك تعترب فترة رئاسته للندوة              

الذهيب هلذه اجلريدة، وكان املأمول أن يواصل من أتى بعده البناء، ولكن ذلك مل حيصل لألسف                   
 .الشديد

 

 كان من مزايا األستاذ مطاوع حرصه على مصاحل من يعملون معه، والتزامه حبمايتهم، والذود               -
، فإذا حدث أن كاتباً حمرراً كتب موضوعاً أدى إىل مساءلته من            ..عنهم، وعدم تعريضهم ملا يسوؤهم    

حرف إن رئيس التحرير هو املسؤول عن كل         :  جهة معينة، فإنه يقف رجالً ليقول للجهة السائلة        
منشور، مث جيري اتصاالته لينهي األمر بلباقة وكياسة، وإذا رأى الكاتب الَّذي جرت املساءلة حول                 

 .موضوعه قد ارتج عليه، ربت على كتفيه حبنان وهون األمر وطمأنه
 

 وهكذا كانت مجيع املواقف متر بسالم، جيعل من يتعامل معه واثقاً أنه يتعامل مع رجل مسؤول                 -
ليس مع جبان رعديد غري قمني بتحمل مسؤولية الكرسي الَّذي جيلس عليه؛ وظلت الندوة يف               وحمترم، و 

 مدرسة راقية خترج منها     - ذلك العهد الطيب الَّذي امتد ما يزيد على العشرين عاماً            -عهد رئاسته هلا    
من أملع  العشرات، الَّذين أصبح بعضهم رؤساء حترير يف الصحف واالت احمللية، وبعضهم اآلخر               

الكُتاب الصحفيني والكُتاب البارزين، الَّذين يواصلون اليوم عطاءهم باقتدار عرب صحف وجمالت              
، ولذلك فإنَّ تاريخ الصحافة السعودية سيظل يذكر اسم رجل امسه حامد مطاوع، ألنه رجل                ..البالد

يف كل مناسبة يرد فيها امسه الكرمي،       ال ينسى، فلم يزل أبناؤه األوفياء الَّذين تعلموا منه يذكرونه باخلري            
، أما هو فلن يضريه تنكر أو       ..فذلك لؤم ال منلك إزاءه إال احلوقلة      ..  وإن تناساه بعضهم أو تنكر له     

تناٍس، فقد سجل امسه مضيئاً يف عقول جيل كامل، وقد سعدنا أن كنا بعض ذلك اجليل، وعندما تذكر                  
عضهم وجهه يف السماء متذكراً البدر الَّذي فقدته تلك          الندوة يتذكر الناس األستاذ، ورمبا قلب ب       

 .الصحيفة الذاوية
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  شكراً للمحتفي وللجميع على هذا اإلصغاء-



  ))كلمة األستاذ زهري حممد مجيل كتيب(( 
 :مث حتدث األستاذ زهري حممد مجيل كتيب، فقال

 .لى سيدي وحبييب حممد  احلمد هللا والصالة والسالم ع-
إمنا هو تقدير ملن يستحق من رجل        )..  حامد مطاوع ..  ( إن التكرمي الليلة ألستاذي اجلليل     -

 .يعرف أقدار الرجال
 نشكر الوجيه األستاذ املثقف عبد املقصود خوجه، الَّذي أتاح لنا فرصة املشاركة يف تكرمي                -

ثري يف مدرسته اليت عرفت مبكارم األخالق؛       رجل صاحب فضل علي، وعملت معه، وتعلمت منه الك        
 .ولكن مل نسمعه شيئاً من هذا الَّذي نقوله اآلن أمامه، وإمنا نقول عنه ما يستحقه يف غيابه

 وتتلخص كلميت يف وصف جريدة الندوة يف عهده، وكذلك حماولة وصف فكره السياسي                -
 .واالجتماعي بعبارات خمتصرة ودقيقة ومفيدة

صاحب مدرسة فنية متميزة يف الصحافة       ..  ظاهرة فكرية سياسية  ..  اوع إن حامد مط    -
 .ومن واضعي أصوله وأسسه.. مهندس املقال الصحايف احلديث.. السعودية، إنه

ال مرفوضاً، ال متلك إالَّ أن      ..  يف عامل الصحافة مقبوالً   ..  صوت جديد عال  ..   إن املطاوع  -
 .تكون معه كمتلٍَّق

ال مشاكساً، وغري متحول يف مبادئه؛ ومقاالته تعرب عن مواقف رجولية؛           ، و  فلم يكن تصادمياً   -
واتفق معه من اتفقوا، ولكنه يف األخري نال احترام وتقدير اجلميع؛ كل هذه             ..  اختلف معه من اختلفوا   

كان ..  األبعاد وغريها تؤكد أن املطاوع شكَّل مدرسة يف الصحافة السعودية، ويف الفكر والثقافة               
 .اصفة من املعلوماتاملطاوع ع
 . إن تأثري شديد ذا الرجل الكبري، بآرائه، بل مبنهجه يف الكتابة-
 إن املطاوع معلم االلتزام يف أدب الصحافة، هلذا فهو كاتب مميز، وال بد أن أشري إىل أن                    -

رؤية، مقاالت املطاوع السياسية كانت تنطلق من خلفية علمية وثقافية، متتاز بسعة االطالع، ووضوح ال             
؛ كما أا تالحق احلوادث مبتابعة يقظة دقيقة تصل إىل استنتاج اجتهادي؛ كثرياً ما                ..وصفاء الرأي 

يكون صحيح التوقع وجيعل املتلقي ملماً باملوضوع الَّذي تناوله من املقدمة، مث إىل دروب التسري،                  
 .املعاشةووصوالً إىل النتيجة، وما يترتب عليها من منطلقات تأخذ طابع الوقائع 

 

 كانت الندوة يف عهده القناة النظيفة اليت من خالهلا يأخذ صوت املواطن طريقه إىل املسؤولني،                -
وكثرية هي القضايا اليت استطاعت فيها الندوة أن تشرح ما تقتضيه املصلحة بني املواطن واملسؤول،                



ي، وعندما تشري إىل مشكل     ألن الندوة عندما كانت تطرح قضية، فإا تطرح جبانبها الرأي اإلصالح           
 .فإا ترفق به احلل املقترح، وكثرياً ما أخذ به يف إجراءات احللول بأروقة القرار

 وكانت الندوة يف طريقة معاجلتها للمشاكل واقتراح احللول، تستقطب جبهة عريضة من               -
كانت تتبع أسلوب   املفاهيم اليت يسري خط بياا من نقطة النخبة وإىل أصغر شرحية يف االستيعاب، و              

 :اللهجة الدارجة دفني
 .أا ختاطب األغلبية الكربى من شرائح اتمع:  األول-
فهو االرتقاء بالدارجة إىل مستويات تضيق الفرق بني الدارجة والفصحى،          :   أما اهلدف الثاين   -

املراقب ..  (وكانت بذلك تقوم مبهمة شاقة تستحق عليها التقدير، وكان ذلك ممثالً يف مقاالت                
ـ )..  املتنقل إنه اجلالس بيننا املطاوع، كما كان اجلهاز العامل يف الندوة يف           )..  ابن حسن ..  (واملوقعة ب

عهده يعمل كفريق عمل، يعرف كل فرد صالحيته ومسؤوليته بإخاء وتعاون، ولذلك كان إنتاج                 
 .الندوة جبهاز صغري يؤدي أعماالً كبرية

بتعاد كلياً عن املهاترات اليت تنغمس يف املثالب، لقد أثبت            لقد متيزت الندوة يف عهده باال       -
منهج املطاوع أن قيمة الصحافة هو توظيفها خلدمة اتمع، ومن هنا وجب على الصحافة أن تتجه إىل                 

 .الناس
 . إن املطاوع جعل الندوة سلّماً من سالمل القيم-
 إذا كانت وتراً مشدوداً بني اتمع        وأكد املطاوع يل أن الصحافة ال تبلغ قيمتها العليا إالَّ           -

 .واجلريدة، وهذا يبعد الضمري احلاقد الَّذي يوظف الصحافة خلدماته اخلاصة
 لقد استطاعت الندوة يف عهده أن تنجح يف حتقيق ثقافة الصحافة اليت تستطيع الوصول إىل                 -

 كل أدوات الصحافة،    كل الناس ومهومهم؛ لقد ظلت الندوة أكثر من ربع قرن هي جريدة تعرب عن              
 .لقد سلك ا املطاوع منهجاً جديداً يف الصحافة السعودية

 لقد كسبت الندوة الرهان يف أن تكون جريدة حضارية مهمة يف حتقيق طموحاتنا ككُتاب                 -
وقراء؛ هذا الرجل علمين أن الصحافة هي تعبري حقيقي من أخالق الرجولة احلقة، ألن املطاوع مل ينظر                 

 . زاوية الدكان الَّذي يبيع منها كل شيءللصحافة من
 ومن أجل أن يؤثر الصحفي والكاتب واألديب تأثرياً صادقاً، جيب أن يكون جزءاً حياً من                 -
 .وهذا ما صنعه املطاوع، حني احترم عقل القارئ وشرفه الفكري والثقايف فلم يستخف به.. األخالق
خدمة ..  أمانة الصحافة ..  ت املطاوع أن ختدم   يف ذا ..  هندسة املعاين الراقية  ..   لقد استطاعت  -

شريفة، ألنه مل يفصل شرف الصحافة عن شرف الكلمة، وهذا ما مكنه يف الدفاع عن وجهات النظر                  
االجتماعية والوطنية دفاع الشرفاء العقالء؛ لقد أثبت منهج املطاوع الصحايف أن الصحافة ليست ترفاً،              



قدر ما هي أمانة ومسؤولية إنسانية كبرية، وتصبح جزءاً من حياة           وال جتارة، وال دكاناً، وال سخافة، ب      
 .األمة ومستقبلها

إنه إذا كُتب تاريخ الصحافة السعودية املعاصرة بصدق وأمانة، فإن حامد            :   ويف اخلتام أقول   -
 . مطاوع سوف حيتل فصالً متوهجاً يف صفحات هذا التاريخ

 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد الواحد(( 
 :طيت الكلمة للكاتب الصحفي األستاذ حممد عبد الواحدمث أع

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 هذا حظي مرةً أخرى أن آيت بعد زهري كتيب، وهو رجل صاحب مؤلفات كثرية ويتعب على                  -

إننا معشر الصحفيني مل تكن أيامنا كلها خرياً ومل تكن          :  ود أن أقول  كالمه، وأنا مل أحضر كلمة، ولكين أ      
اختارها ..  كلها شراً، الصحافة بكل متاعبها وآالمها، وبكل أحزاا وأشجاا، وبكل خريها وشرها            

أستاذنا حامد مطاوع برضاه واختياره، مل جيربه أحد على ذلك وشاء له حظه أن ينال من أمريها،                    
ح اخلفي حلامد مطاوع يكمن يف جوانب أخرى، غري اليت أشار إليها األستاذ احلساين               وأعتقد أن الكفا  

واألستاذ زهري، كفاح حامد مطاوع كان يف حماولته إصدار جريدة على مدى عشرين عاماً من ال شيء،                 
مل يكن لديه مطابع على مستوى تقين متقدم، ومل تواكب الندوة صحافة اململكة العربية السعودية يف                  
كل تطوراا التقنية والطباعية، ومع هذا صمد حامد مطاوع صمود األبطال إىل أن تركها واحلمد هللا؛                

 .لقد ارتاح ورمبا أراح
 وأستاذي الكبري حامد مطاوع مل أتشرف بالعمل معه كصحفي، ولكنه كان إدارياً يف جريدة                -

 - منذ فترة طويلة جداً       -طاوع  البالد وكنت أعمل ا حمرراً مبتدئاً؛ عندما بدأت أتابع حامد م            
الحظت أنه شديد العناية حبرفه، هو يكتب شيئاً كالصدق وذلك ما مييزه عن غريه؛ إن واقعيته جتعله                  
يرصد مواضيعه بكامريا بالغة الدقة ومن الزوايا األربع؛ واألستاذ حامد شديد الثقة بنفسه، حىت عندما               

كلنا عشنا أيامنا الصحفية    :  ق، وكما قلت يف السابق     بالغ العناد يف احل    - أيضاً   -خيطىء، وأحسبه   
خبريها وشرها، ولكن األستاذ حامد استطاع أن يبقى رئيساً للتحرير عشرين عاماً، وهذا يكفي وهذا                
يؤكد مبلغ حذره حىت وإن المس الواقع؛ فال أعتقد أن صحفياً يبقى رئيساً للتحرير عشرين عاماً هو                  

 .ناجح يف كل احلاالت
األستاذ حامد مل يبتعد، فهو ال زال يتحفنا مبقاالته السياسية املمتعة، وحىت وإن              :  العموم على   -

ترك الندوة؛ وال أريد أن أفعل كما فعل غريي وأنال ممن جاء بعده، فلكل منهم اجتهاده ولكل منهم                   



هناك؛ ولعل  إن هذا الس قد علمين األدب، فال أشطح هنا وال أزحف            :  جناحاته املميزة، واحلق أشهد   
. من أفاضل هذا املنرب األستاذ أمني العبد اهللا، الَّذي هو قدوة حسنة لنا يف لفظه ويف حرفه ويف كالمه                   

الرجل الكرمي، والَّذي تعرفونه جيداً وال حيتاج إىل         ..  ثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه    ااملطلوب من   
ت يف الثناء، ينبغي أن نقول للمحسن        تزكييت، املفروض يف هذه االثنينية أالَّ تتحول إىل موشحا          

 اليت نعتقد مجيعاً    -ثنينيتنا هذه   ا أن نقول للمسيء أسأت، وإالَّ حتولت        - أيضاً   -أحسنت، ولكن ينبغي    
 . إىل ليلة تزليف وطبل ومزمار، وهذا ما ال جيوز-أننا كلنا مشاركون فيها 

ن، وله الكثري من النجاحات بال       إن يف حامد مطاوع الكثري الكثري من اخلري، بال جدل كإنسا           -
، من منا ال خيطىء؟ هلذا أستغرب حماولة        ..شأنه شأننا ..   الكثري من اهلفوات   - أيضاً   -جدل، ولكن له    

.. وال أقول إالَّ خرياً، فدعوين أقف هنا حىت ال أستمر وأقول غري ذلك            ..  أن أتعلم األدب من هذا املنرب     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  )) شعرية للشاعر حممد سعيد بابصيلقصيدة(( 
 :مث ألقى األستاذ حممد سعيد بابصيل قصيدة ذه املناسبة، فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 :واألديب الصحفي، األستاذ حامد مطاوع.. هذه حتية مودة للصحفي األديب:  ساديت الكرام-

 ــع ــبِعِه متواضــ ــي يف طــ أملعــ
. 

 ــرمي ــاكر أيب كــ ــد، شــ حامــ
. 

صــــانعاً للــــروائع وعهــــدناه
                                                            . 

ــباً   ــباً وأديـ ــرفناه كاتـ ــد عـ قـ
. 

- وهـو ضائع     -نصـرةَ احلـق دائمـاً
. 

ــي    ــق يبغ ــر احل ــبؤس ينص ــع ال يدف
. 

  ــع ــالَه التواض ــد ع ــم، فق ذاك وه
. 

  ــه ــبعض أنـ ــم الـ ــتعاٍلزعـ  مـ
. 

 ــع ــاٍن ورابـ ــو ثَـ ــاد فهـ وإذا عـ
. 

أولٌ ثالــــثٌ إذا نــــالَ ســــبقاً 
. 

كــلَّ مــا هــو رائــع.. لَــك بــاألمِس
.                                                             

 بفـــنِه قـــد قـــرأنايـــا حِفـــياً 
. 

  ــع ــد الذرائـ ــته ِبسـ ــو تبينـ لـ
. 

ــاقٍ   ــنك بــ ــهد اُهللا أَنَّ فَــ شــ
. 

 ــارع ــيٍت وش ــل ب ــت يف ك ــد جتل ق
. 

حفــظ اُهللا عــنك آيــاِت صــدقٍ    
. 

  ــع ــا واملطامـ ــاحِة الرضـ ويف سـ
. 

    ذاك يف القلــِم احلــر تــنيبقــد ت
. 

   آبــداِت الــبدائع تمــثلما ِشــد
                                                            . 

ــى    نبــى أو ت نأو ب ــاد ــن ش ــن م أي
. 

ــرغم ق ــى ب ــعســوف يبق صــِف املداف
. 

     حــق أقــالم هــتنكــلُّ جمــٍد ب
. 

   ــع ــدوا املقام حت ــد ــيني قَ ــن أَِب م
. 

ــياً   ــونَ أبـ ــئت أن تكـ ــإذا شـ فـ
. 



ــيئاً ــب ش ه ..ــع ــى اام ــوق أعل وف
. 

   ــر ال ت ــنت ــثما ك ــق حي ــل احل فق
. 

وأنـــت للخـــري جامـــع.. أميـــناً
                                         .                    

وابــق للخــري واملــودِة والقربــى    
. 

ــيِب   ــيب إىل احلبـ ــاوع"بقلـ "املطـ
. 

ــديها     ــب أه ــن احل ــثةٌ م ــذه نف ه
. 

 

  ))قرقوريكلمة السيد أمني عبد ا ال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ السيد أمني عبد اهللا القرقوري، فقال

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 محد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله           - تبارك وتعاىل    - أمحد اهللا    -

 :وصحابته ومن آمن برسالته واهتدى ديه؛ وبعد
سأحتدث هذا املساء، بل كنت أعتقد أنين سأستمع وأطيل االستماع           فما كنت أحسب أنين      -

إىل كلمات كنت أتوقع فيها الصدق، وأتوقع فيها اجلمال، وأتوقع فيها صورة ماٍض يستحق اإلشادة                
ويستحق اإلعجاب؛ ولكن صديق احلرف الباحث عن لفظ الكلمة األستاذ حممد عبد الواحد، أىب إالَّ                

 أود أن أستمتع باالستماع إىل الكلمات اجلميلة، وأعترف أن الكلمات اليت            أن جيعلين أحتدث، وكنت   
.. مسعتها كانت رائعة، وكانت صادقة، وكانت معربة عن واقع نذكره مجيعاً ونعتز به مجيعاً؛ ودون ريب               

فإن تكرمي الكلمة وتكرمي صانع الكلمة من واجباتنا يف هذا العصر، الَّذي أصبحت الكلمة فيه تعمل                 
، ولذلك  ..ق العمل، أقوى التأثري يف حياة الناس، ويف أفكارهم، ويف اجتاهام، ويف رسم مستقبلهم             أعم

فإنَّ الَّذين يسهمون يف جمال الكلمة يستحقون أن نتوقف أمام كلمام، وأمام جهادهم، وأمام حركتهم               
 .يف هذه احلياة

ى، ولقد كانت الكلمة منذ      لقد أصبحت الكلمة يف هذا الزمن ذات تأثري قوي وبعيد املد            -
عرف اإلنسان قيمة الكلمة هي اجلسر الَّذي عربت اإلنسانية عليه حنو احلضارة واخللود، ولقد امتألت               
بعض صفحات التاريخ بآثار أمم دمرت وانتصرت وغزت، ولكنها مرت كالعواصف اهلوجاء، مل تترك              

كن األمم اليت عرفت قيمة الكلمة، واليت آمنت        ، ول ..أثراً يف حياة الناس وال يف ثقافام وال يف آماهلم         
، هذه األمم هي اليت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتركت آثارها يف             ..باحلق الَّذي تعرب عنه الكلمة    

حياة الناس ويف أفكارهم، جيالً إثر جيل، وأحسب أن الكلمة العربية كانت من أكثر الكلمات املؤثرة                
 كانت السباقة   - وبعض األمم األخرى     -كرة الشائعة تذهب إىل أنَّ اليونان       يف تاريخ العامل، ومع أن الف     

 -إىل تغيري معامل تاريخ اإلنسانية، ولكن حبثاً كتبه األستاذ الكبري عباس حممود العقاد أثبت أنَّ للعرب                  
شرقة يف   إسهام رائع وفعال يف تاريخ اإلنسانية؛ مث جاءت املرحلة امل           -يف تارخيهم البعيد قبل اإلسالم      



تاريخ الكلمة العربية حني محلت فكر اإلسالم ورسالة اإلسالم ودعوة اإلسالم، فأصبحت الكلمة                
، فأخذت وضعاً أحسب أنه وضع      ..ممزوجة بوحي السماء متأثرة ذا الوحي، عاملة على حتقيق أهدافه         

 يسهمون يف صناعة الكلمة     فإنَّ الَّذين :  فريد ال مثيل له يف تاريخ الفكر اإلنساين كله، من أجل ذلك            
 .خليقون بأن نقدر إسهامهم وبأن نستعرض هذا اإلسهام

 ولقد حتدث إخوة أعزاء عن األستاذ حامد مطاوع، حتدثوا عن اجلانب اإلنساين، وحتدثوا عن               -
اجلانب العملي، ولكنهم مل يتوقفوا طويالً أو قليالً أمام اجلانب الثقايف يف حياة حامد مطاوع؛ لقد فاجأ                  
حامد مطاوع القراء واملثقفني حني اقتحم دنيا الثقافة مبقاالت رصينة عميقة، تدل على قراءة واسعة،                

، وكانت مقاالته اليت ينشرها يف      ..وعلى فهم عميق، وعلى استقراء واستنباط حلقائق متنوعة مما قرأ          
ة، جيد فيها القارئ    صحيفة عكاظ تلخص يف بعض األحيان أفكاراً، وكتباً، واجتاهات سياسية واجتماعي          

 إىل جانب الزوايا اإلنسانية اليت أشار       -تلخيصاً لقراءات عميقة وواسعة ودقيقة؛ فهو من هذه الزاوية          
 خليق بتقديرنا وإعجابنا، وعسى أن جيد األستاذ حامد          -إليها الكاتب األستاذ حممد أمحد احلساين        

فإنها تستحق أن تقدم للمكتبة العربية        يف كتاب،    - أخرياً   -فرصة لتقدمي املقاالت اليت كتبها       
 .السعودية
 إنين كواحد من الذين قرؤوا حامد مطاوع يف مقاالته العلمية، يتمنون أن يعود كاتباً ملتزماً                 -

كما كان يف فترة ماضية، ويرجون أن يستمر جه الَّذي عرفوه عنه، ففيه إسهام وإثراء للفكر، وفيه                  
 .كل التوفيق.. يطه من هنا وهناك؛ أمتىن لألستاذ حامد مطاوع التوفيقإضاءة يف عامل أصبح الظالم حي

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع(( 
مث حتدث احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع، فشكر احملتفي واحلضور والَّذين حتدثوا              

 :عنه، فقال
نبينا ورسولنا  ..  لرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني         بسم اهللا ا   -

 .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 لقد أضفى علي اإلخوة كثرياً من الفضل، سأظل أعترف به كجميل مدى احلياة؛ إنين أشكر                 -

 أحيي هذه الدار اليت يلتقي      فإنين أود أن  ..  احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، وذه املناسبة       
 :فيها خنبة من أهل الفكر والكرام الكاتبني، وأهل الرأي واملثقفني، فأقول

ــزمان   ــاحبك الـ ــدر بصـ وال يغـ
. 

ــزن    ــدخلك حـ ــا دار ال يـ أال يـ
. 



إذا مــا ضــاق بالضــيف املكــان   
                                                            . 

ــيف    ــل ض ــت لك ــدار أن ــنعم ال ف
. 

 

 ومن خالل ما كتبته من مقاالت يف الصحافة منذ أن كنت يف البالد السعودية، مث البالد، مث                   -
كاتباً متعاوناً بعكاظ، اخترت مقاالً واحداً أريد أن أقرأه اآلن، ألنه يتصل حبياتنا كلها تقريباً،               الندوة، مث   

واحلديث عن البترول يتطلب احلديث عن أرامكو؛ املقال        "  البترول"  :وأعين بذلك بعد إرادة اهللا، هو     
كنا نعاجل مشاكلنا   يصور مرحلة زمنية يظهر فيها الفرق بني ما كنا وبني ما أصبحنا عليه، وكيف                 

هـ، سأقرؤه اآلن   ١٣٨٢ صفر عام    ٧؛ املقال كتبته يف جريدة البالد يف يوم         ..بعقالنية وإنصاف وعدل  
: أحدمها نريد استعادة احلقوق املهدورة، والثاين     :  وقد أتيت بالعدد ملن أراد أن يستوثق؛ للمقال عنوانان        

اوضات بني احلكومة العربية السعودية وبني      ال شيء لنا وألرامكو كل شيء؛ وقد كتب مبناسبة بدء مف          
 ..هـ١٣٨٢ صفر عام ١٩أرامكو يوم 

هـ هو اليوم الَّذي ستبدأ فيه املفاوضات بني احلكومة           ١٣٨٢ صفر   ١٩ سيكون يوم    -
وأرامكو، وإن كان مل يعرف بعد بالتحديد شيء عن جدول األعمال، وذلك إذا نظرنا للموضوع من                 

لكل مفاوضات حتصل بني طرفني، ولكن إذا نظرنا من ناحية العموم والشمول            الناحية التقليدية بالنسبة    
فإنَّ جدول األعمال معروف وواضح، وهو استعادة حقوقنا املهدورة لدى أرامكو، نستعيدها يبة               

 .السيادة وجبالل احلق
م عندما حصلت على االمتياز     ١٩٣٣هـ املوافق سنة    ١٣٥٢ تارخينا مع أرامكو بدأ بعام        -
م، بعد أن   ١٩٣٦ة استاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وهي اليت ضمت إليها شركة تكساس سنة              شرك

حصلت األوىل من الثانية على مبالغ طائلة يف مقابل إشراكها يف االمتياز، وكانت نصيب احلكومة                 
العربية السعودية ال شيء، وأخذت هاتان الشركتان توسعان رقعة االمتياز، مث مددتا مدته ست                 

م انضمت إليهما   ١٩٤٦ات، وكان نصيب احلكومة من هاتني العمليتني ال شيء؛ ويف ديسمرب عام             سنو
شركتا نيوجرسي وسوكوين فاكوم، بعد أن دفعتا مبالغ ضخمة للشركتني األوليني، وكان نصيب                
احلكومة ال شيء؛ ويدل هذا على أنَّ املفاوض السعودي يف ذلك الوقت قد فعل كل ذلك حتت وطأة                   

، أو حتت الضغط امللح الصارخ إىل املال، أو ألنَّ الظروف االقتصادية وما يرتبط ا من سياسة                  اليأس
 .واستراتيجية يف ذلك الوقت كانت تلوح بالقبول

 ولكن جيب أن نعترف بأن املفاوض السعودي كذلك مل يكن مبستوى األحداث، ومل تكن                 -
تفاصيل بالنسبة لعقود امتياز الزيت، وهكذا بدأت       خربته وأبعاده لتصل إىل مستوى اإلملام بتفاصيل ال       

 مطالب معينة   ٥٨سلسلة الغنب والتالعب باملقدرات، وعلى سبيل املثال فقد طلبت أرامكو يف عام               
وربطت استجابتها وعدمها بالتهديد، وفعالً هددت بتخفيض اإلنتاج إىل النصف دفعة واحدة، يف               



 يف حدود اإلنتاج الكامل املقدر، ولكن حتطمت مطالبها على          الوقت الَّذي كنا قد سحبنا فيه كمبياالت      
صخرة صالبتنا، ومل تعد أرامكو تذكر تلك املطالب، ولكنا نذكر وال ننسى هلذا هذه احلادثة وهذا                  

 .املوقف
 وال أريد اآلن أن أناقش أو أحتدث عن جزئيات، ولكن أحب أن أذكر خطوطاً عريضة                   -

، وواردات الزيت يف    ٨٢ وال يزال مستمراً إىل عام        ٥٢منذ عام   كربهان على الضياع الَّذي بدأ       
 :ميزانية كل من السنوات اآلتية هي كما يلي

 ريال يف ميزانية عام     ٤٧٠,٣٤٤,٥٠٠  ، و ٧٩/٨٠ريال يف ميزانية عام       ٣١٣,٠٠٠,٢٧١  -
ط ، وبلغ جمموع ما اشترته أملانيا الغربية فق       ٨١/٨٢ ريال يف ميزانية     ٥٦٤,٣٩١,٠٠٠  ، و ٨٠/٨١

مارك، وهذا الرقم من إحصائية املؤسسة        ٤٦٣,٥٠٠,٢٧١،  ٥٩من الزيت العريب السعودي يف عام       
 املوافق عام   ٧٩/٨٠األملانية للشرق امبورج، واملبلغ يزيد عن كل ميزانية وارد البترول يف عام               

سيبلغ رقمها؟  م، هذا ما اشترته أملانيا الغربية فقط، فماذا عن بقية مشتريات دول العامل؟ وكم                ١٩٥٩
ال شك إا أرقام ضخمة مذهلة، تذهب إىل أمريكا لتخلق فيها اتمع املوسر، ولتجعل من الواليات                 
املتحدة دولة الرفاهية؛ واالمتياز يتضمن التنقيب، واحلفر، واإلنتاج، والتكرير، والتسويق، ومعاجلة             

 اململكة يف مجيع العمليات داخل      الغاز الطبيعي، ورعاية موظفي وعمال الشركة، واحلفاظ على حقوق        
 الشركة؛ فماذا عملت أرامكو؟

فإا مل تقم بواجبها التام حنوه، ويربهن ذلك أا ال تستخدم سوى حفارة              :   بالنسبة للتنقيب  -
واحدة يف املنطقة املغمورة، وثالث حفارات برية، بينما فرتويال استخدمت ثالثاً وأربعني حفارة كما                

، مع أنَّ رقعة    ٦١ حفارة كما جاء يف إحصائية عام        ٧٦، واستخدمت ليبيا    ٦٠م  جاء يف إحصائية عا   
امتياز كل من الدولتني أقل من الرقعة اليت تتمتع ا أرامكو، واالهتمام بالتنقيب واحلفر للبحث عن                 

إا حتافظ على معدل اإلنتاج، وهذا      :  مصادر جديدة للزيت لزيادة اإلنتاج، ولكن منطق أرامكو يقول        
ؤدي إىل احملافظة على مستوى السعر الَّذي حيدده قانون العرض والطلب، واإلحصائيات تدل على أنَّ               ي

احتياج العامل للبترول سيزيد إىل حوايل الضعف يف خالل العشر السنوات القادمة، وهذا جيعل حجة                
ملقابلة بالتصدير  احملافظة على معدل اإلنتاج والسعر أشبه حبديث خرافة، ألن زيادة اإلنتاج مضمون ا             

واالستهالك، ما دام أنَّ الطلب على الزيت يف ازدياد، وأرامكو ال تريد أن تكلف نفسها عناء التنقيب                 
 .وحفر آبار جديدة، مكتفية مبعدل اإلنتاج الضخم لآلبار اليت مت حفرها

بئر يف منطقة    برميل يومياً، بينما معدل إنتاج ال      ٤,٤٠٠ فمعدل إنتاج البئر يف الواليات املتحدة        -
 برميل يومياً، وبالنظر إىل الرقمني جند أن أرامكو ستؤمن زيادة الطلب             ٦,٨٠٠امتياز أرامكو حوايل    

على حساب طاقة اآلبار باالغتراف منها، بطريقة من ال يهمه إال الربح العاجل وأما مستقبل احلقول                 



دة اليت حنصل منها على العوائد،      واآلبار، فذلك شيء مل حيسب له حساب، واإلنتاج هو العملية الوحي          
فذلك أرباحه للشركات األم أو لألمهات األربع، أو الشركات األربع          ..  وأما التكرير والنقل والتسويق   

اليت متلك أرامكو، ومصفاة رأس تنورة على الرغم من أن الَّذي يكرر فيها جزء أقل من البسيط بالنسبة                  
 يف بعض األحيان كميات مكررة إىل اآلبار لتتهرب من ضرائب           ملعدل اإلنتاج الضخم، فإنَّ أرامكو تعيد     

 .التكرير
فقد كونت الشركات األربع اليت متلك أرامكو شركة مستقلة ومستها            ..   وبالنسبة للنقل  -

 عقدت اتفاقية التابالين مع     ٤٧ يوليو سنة    ١١هـ املوافق   ١٣٦٦ شعبان سنة    ٢٢تابالين، ويف   
ذا االمتياز، حبجة أنه عقد أصالً من أجل زيادة تصريف الزيت            احلكومة بدون أن يدفع أي مبلغ هل       

م، وطوله  ١٩٥٠ بوصة، وبدأ تشغيله يف أواخر سنة        ٣١  -  ٣٠العريب السعودي، وقد بين اخلط بقطر       
 مليون دوالر تقريباً، وطاقته      ٢٠٠ ميالً، بلغت تكاليف بنائه       ١٠٩٩من بقيق إىل صيدا بلبنان       

ميل فقط، لئال تدفع ضريبة      بر ٢٥٥,٠٠٠ى   أرامكو ال تنقل سو     برميل يومياً، ولكن   ٤٧٠,٠٠٠
 .دخل عن الفرق، مع أن النقل بكامل الطاقة ينقص التكاليف

 وقد قامت أرامكو بلعبة وجدت من جييزها أو مل جتد من يكتشفها، فقد اشترت أرامكو جزءاً                 -
الر، وبذلك أصبح صايف اخلط      مليون دو  ٥٠ من بقيق إىل القيصومة مببلغ        اًمن خط التابالين ابتداء   

 عند توقيع اتفاقية    ١٩٥٠ مليون دوالر، وأقدمت على الشراء بدون إذن من احلكومة، ويف عام             ١٥٠
ضريبة الدخل ذكرت فيها موافقة احلكومة السعودية ألرامكو، على أن تقوم بقياس الزيت وتسليمه               

صومة بدل أن يكون من بقيق،       لشركة التابالين يف القيصومة، وبذلك أصبح بدء اخلط من القي           
وخصمت قيمة شراء اجلزء املذكور من الدخل، وضاعت على احلكومة جزء من ضريبة الدخل كان                
جيب على أرامكو أن تدفعها، كما أضاع رسم مرور دائم على اململكة على اجلزء من بقيق إىل                     

دوالر للربميل الواحد     ١,٤٣مة  القيصومة، باإلضافة إىل هذا فهي حتاسبنا على ما ينقل يف األنابيب بقي           
دوالر يف ميناء الزهراين بصيدا بلبنان، وندفع         ٢,٤١يف القيصومة، بينما هذا الربميل نفسه يباع بـ         

 دوالر، وأما التسويق فال نعلم عنه شيئاً، أين يباع          ١,٤٣الضريبة على جمموع املباع على أساس السعر        
 يزيد عن   ٥٩ي أدريه أنَّ املباع على أملانيا الغربية يف عام          وكل الَّذ ..  الزيت؟ وعلى من يباع؟ ال ندري     

ـ       مارك، هذا إذا احتسبنا أنَّ الريال ال ينقص عن          ١٥١,٢٩١,٠٠٠  كل وارداتنا من عوائد البترول ب
.. املارك، وأنَّ املارك ال يزيد على الريال، أما املباع على غري أملانيا الغربية فعلمه عند الشركات األم                 

 . سنة٣٣بة يف ذاك الوقت كان املارك يساوي رياالً، هذا الكالم قبل وباملناس
 اً والغاز الطبيعي كيف تعاجله أرامكو؟ إا حترقه، وهذا كل معاجلتها له، حترقه ليذهب هباء                -

متاماً كما تذهب حقوقنا للضياع، وجملس إدارة أرامكو الَّذي جيتمع مرتني يف العام هو عبارة عن تقليد                 



 جلنة تنفيذية مركزية مكونة من عضو من كل شركة من             - فعالً   - الَّذي يدير أرامكو     فقط، فإنَّ 
الشركات األم ورئيس جملس إدارة أرامكو، وبالالسلكي واملراسالت تدار األعمال من املكتب               
الرئيسي بنيويورك ال من الظهران، مث نأيت وندفع نصف تكاليف مكتب نيويورك؛ أي أنَّ اململكة ال                  

ك وال حىت شكالً يف إدارة أرامكو، يف الوقت الَّذي كان جيب أن يكون من حق عضو جملس                    تشتر
اإلدارة السعودي أن يتمتع بكامل احلقوق واالمتيازات، اليت ختول له حق فحص مجيع احلسابات                 

لى والسجالت املتعلقة بعمليات وأعمال الشركة؛ وألنَّ االتفاقية مل تكفل حقوقنا كما جيب ومل حتتو ع               
 مع  -االحتماالت املتوقعة، وكما هو طبيعي فال بد من نشوء مشاكل، وفعالً حدثت مشاكل، ولكنها               

ىت اآلن معلقة وازدادت تعقيداً مبرور الزمن؛ منها تعديل األسعار إىل ما قبل              ـت ح ـ ظل -األسف  
غري املستغلة   واملسامهة يف رأس مال الشركة، وأن تكون الشركة متكاملة وتتخلى عن املناطق              ٥٩/٦٠

 .ودفع أجور عن املناطق املستثمرة
 ألف ميل مربع،    ٤٤٠,٠٠٠   وذه املناسبة أرجو أن يعلم القارئ أن رقعة االمتياز كانت           -

ميل مربع، يقع جزء منها يف الشمال بالقرب من احلدود              ١٤٠,٠٠٠تركت منها أرامكو حوايل   
وحمميات عدن، وهي مناطق ال يؤمل وجود       األردنية، ويقع بعضها باجلنوب بالقرب من حدود اليمن         

 الزيت فيها ومن أجل ذلك تركتها أرامكو، وبذلك أصبحت منطقة االمتياز اليت تتمتع ا أرامكو                
وهو حقل السفانية، وفيها أكرب     ..   ميل مربع، فيها أكرب حقل للزيت يف املناطق املغمورة          ٣٠٠,٠٠٠

 تدفع أجوراً ملناطق االمتياز، مع أنَّ أكثر شركات          حقل بري يف العامل وهو حقل الغوار، وأرامكو ال         
 كلم أو   ١٠٠ دوالر لكل    ٧٠٠٠ دوالر و  ٢٨٠الزيت يف العامل تدفع أجرة لرقعة االمتياز تتراوح بني          

 .هكتار مربع، حسب الغزارة وحجم اإلنتاج
 كانت له   فإنَّ االستمرار يف االستعراض سيطول حتماً، ألنَّ له بداية ولست متأكداً إن           :   وبعد -

اية، فنكتفي مبا ذكر لنترك اال للمفاوض السعودي الَّذي يعرف كل هذا وأكثر من هذا، ويعرف                 
كذلك أنَّ الغرض من وجود احلكومات هو خدمة مصاحل أهلها، يتطلب أن يكون من حقها التحلل من                 

حت متعارضة تعارضاً حقيقياً    التزاماا الواردة يف عقود االمتياز، أو ختطيها يف ظروف معينة إذا ما أصب            
مع خري مصاحل أفراده، وال توجد أي اتفاقية أو أية أنظمة ذات أمهية يف عامل البترول عمرت مدة طويلة                   

 .ومل تتعرض للتغري أو للتبديل أكثر من مرة، رغم ما كانت تتضمنه من نصوص حتظر ذلك
م واإلجالل والتنفيذ إذا كانت تضمن       هذا ما تقوله القوانني، فإنَّ عقود االمتياز حمل االحترا         -

 االمتياز جيب أن يلغى باسم      مصاحل األمة، وأما إذا أهدرا فهي حرب على ورق؛ وبصراحة ووضوح فإنَّ           
املصلحة العامة، ألنه أصبح يتعارض تعارضاً أساسياً مع خري ومصاحل األمة، وينظم عقد امتياز جديد                

ن تكون أرامكو إما شركة متكاملة، أو ننظم عقد امتياز مع كل            يضمن املصاحل واحلقوق، على أساس أ     



شركة من الشركات األم على حدة، وحندد هلا منطقة امتياز تستثمرها على أالَّ تكتسب غري صفة                  
 .اخلدمة العامة

 لقد اخترت هذا املوضوع ومسعتم كيف كنا مع أرامكو، واليوم ومن قبل سنوات أصبحت                -
من األلف إىل الياء، كان ذلك وضعنا يف ذلك الوقت، وبدأت قيادتنا باحلل              أرامكو شركة سعودية    

السليم العقالين الَّذي يوصل إىل أحسن النتائج، كثفت البعوث إىل اخلارج للتخصص يف صناعة                 
البترول، مث أنشأت كلية البترول واملعادن اليت أصبحت اآلن جامعة، وخرجت كوادر يف مجيع                  

 يكون االنتقال وئيداً وعاقالً ورشيداً، يضمن املصلحة وال يؤثر على              صناعات الزيت ألجل أن    
االستثمار؛ وبالتدريج أصبحنا اآلن منلك أرامكو، وحىت إن رأيتم بعض األمريكان يشتغلون فيها فهم ال               
خيرجون عن كوم موظفني، ينطبق عليهم نظام التوظيف وليس نظام االمتياز، ومتلكتها احلكومة ولكن              

 عاقل مل يؤثر على اإلنتاج ومل يؤثر على مسعة االمتياز يف بالدنا؛ وأرجو أن أمسع األسئلة إن                    بأسلوب
 . كانت هناك أسئلة ألجاوب عليها

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :وفتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء يقول فيه

 ؟ هناك أدباء وعلماء من مكة املكرمة تأثرمت م فمن هم-
 :وأجاب احملتفى به قائالً

الشيخ حسن مشاط، الشيخ عيسى رواس، الشيخ       "  اهللا يرمحه "  : كلهم مسبوقون اآلن بكلمة    -
عمر محدان، السيد علوي مالكي، السيد أمني كتيب، هؤالء كانوا يف املسجد احلرام يشكلون جامعة                

رام، ألنه املكان الوحيد الَّذي به      وحلقام متثل كليات؛ يف ذلك الوقت كنا صغاراً نذاكر باملسجد احل          
كهرباء، وكان يدفعنا الفضول إىل اجللوس جبانب احللقات، مل نكن يف البداية نفهم شيئاً مما يقال،                   
ولكننا نرى أمة من الناس جمتمعني، فبدافع الفضول كنا جنلس أو نقف لنشاهد ذلك اجلمع، وذات مرة                 

حلقة الدرس، وكان يدرس عند باب الدريبة بالقرب من         دعاين الشيخ عيسى رواس بعد أن انتهى من         
تعال يا ولد، مايل    :  باب السالم الكبري، إذ كان هنا مكيون يعرفون هذا املوقع؛ فاستدعاين، وقال يل             

فقال .  أراك تقف تارة مث متشي مل ال تقعد وتستفيد؟ فقلت له أنا صغري يف املدرسة ال أعي ما يقال هنا                    
مث "  األجرومية يف النحو  "  : واشتر منه كتاباً صغرياً امسه     - اهللا يرمحه    -صمد فدا   إذهب إىل دكان عبد ال    

مث ذهبت إىل خايل وقصصت     "  األجرومية"ال أملك من النقود ما ميكنين من شراء         :  عد إيلَّ به؛ فقلت له    
واهللا :  ما الَّذي دفعك إىل الذهاب إىل حلقته؟ فقلت له        :  عليه ما دار بيين وبني عيسى رواس؛ فقال يل        

اذهب واشتر األجرومية؛ لقد كان الريال      :  هذا ما حصل، فما كان من خايل إالَّ أن ناولين رياالً وقال           



يف تلك األيام يكفي األسرة، فذهبت واشتريت األجرومية وعدت إىل الشيخ عيسى وأريته الكتاب،               
 غداً احضر مصطحباً    :اقعد، واقرأ؛ فقرأت له بعض سطور من األجرومية وشرحها يل وقال يل            :  فقال

 .دفتراً صغرياً لتلخص فيه وتكتب ما مل تستطع فهمه
 وحضرت اليوم الثاين ومعي الدفتر وقد دونت به ما مل أفهمه، مث واصلت اجللوس يف حلقته                  -

 : أمرين بشراء كتاب امسه    أدرس وأخلص يف الدفتر الَّذي معي إىل أن انتهيت من األجرومية، عندئذٍ            
عليك :  ، فاشتريت الكتاب، وبدأت فيه إىل أن انتهيت منه، مث قال          "لى األجرومية شرح ابن احلاج ع   "

فاشتريته وواصلت الدراسة؛ وقد سببت يل الدراسة اخلاصة         "  شرح ابن عقيل  "  :بشراء كتاب امسه  
الذي كان يقوم بتدريسنا مادة النحو،      )  اهللا يرمحه (باملسجد احلرام موقفاً حرجاً مع الشيخ علي جعفر         

 ملا هو مثبت يف كتاب النحو الواضح، ففي االختبار النهائي لتلك السنة ورد سؤال عويص يتضمن                 وفقاً
إعراب اسم حملّى بأل جاء بعد اسم إشارة، فكتبت يف ظهر الورقة بيتاً من واقع حفظي من دراسيت                    

 :باملسجد احلرام هو
بعــد إشــارة فقــل فــيه بــدل    

. 

 أتـــاك اســـم معـــرف بـــألوإن 
. 

 

 على ضوء هذا البيت؛ ويف اليوم الثاين استدعاين          - موضوع السؤال    - وأعربت الكلمة    -
 .لقد وجد يف ظهر ورقتك أنك كاتب: األستاذ علي جعفر باعتباره أستاذ املادة، وقال يل

ــدل  ــيه ب ــل ف ــارة فق ــم إش ــد اس بع
. 

وإن أتـــاك اســـم معـــرف بـــأل 
. 

 

وخشيت أن يتسبب   .   فمن لَقَّنك هذا الكالم؟ فشرحت لألستاذ احلقيقة من ألفها إىل يائها            -
 .استمر يف دراساتك هذه: ذلك يف رسويب، لكنه طمأنين وهدأ من روعي وقال يل

الَّذين كانوا يف   )  يرمحهم اهللا (ن دروسنا يف املسجد واتصالنا بالعلماء األفاضل         وهذه صورة م   -
 .ذاك الوقت يدرسون يف املسجد احلرام

 

 :وورد سؤال من األستاذ غياث عبد الباقي يقول فيه
 أنت كرائد صحايف، وكاتب ذي عمق سياسي، وذي فكر إسالمي صادق، نريد رأيكم يف ما                -

 .ة واهلرسك؟ جزاكم اهللا خرياًجيري على ساحة البوسن
 

 :فأجاب األستاذ حامد بقوله
 ما جيري يف البوسنة واهلرسك يعزى إىل قصور املسلمني عن الوقوف جبانب إخوم كما                  -

 كما يقف   -ينبغي، ولو عرف الصرب أنَّ هؤالء املسلمني هلم رديف كبري يناصرهم ويقف جبانبهم                



شكلة؛ هذا ملخص رأيي، أما التفاصيل فيمكن أن تأخذ          ملا حصلت هذه امل    -الغرب جبانب الصرب    
 .الليلة كلها وليلة آتية ولن خنلص منها

 

 :وسأل األديب الشاعر الدكتور زاهد حممد زهدي قائالً
 أسأل سؤاالً يتعلق بالناحية الفنية للصحافة كما أشهدها يف هذه البالد الطيبة، أالحظ أنَّ                 -

ر من نشر الصور يف صفحاا، حىت أني رصدت ملرات عديدة وجود             الصحافة السعودية تفرط وبإكثا   
أكثر من صورة لشخص ما يف ذات العدد من اجلريدة، ما هو رأي األستاذ حامد يف هذه الظاهرة، وهل                   
هي من مقتضيات العمل الصحفي احلديث؟ وأخرياً لألستاذ حامد سؤايل من جديد مطروحاً ذين                

 :البيتني من الشعر
ــفحا ــوما  ص ــن رس ــد ازدمح ا وق

. 

ــحافة أن أرى  ــب للصــ إين ألعجــ
. 

ــبحت   ــا أصـ ــبوما"أين أراهـ "ألـ
                                                            . 

ــىت ألح  ــريدةً ح ــت ج ــو رأي ــب ل س
. 

 

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 الصورة من ركائز الصحافة احلديثة، الصورة واخلرب واالستطالع الصحفي الَّذي يسمى               -

فياً الروبرتاج والتعليق والرأي، ولكن مبقدار، فإذا زادت الصورة عن احليز املتعارف عليه فنياً وصح              
 .فهو خطأ حيتاج إىل تصحيح

 

 :وسأل الفنان عيسى صاحل عنقاوي قائالً
إنَّ الصورة تغين عن ألف     :   الصورة الفوتوغرافية عامل مهم يف اخلرب والتعليق الصحفي، ويقال         -

 كلمة، وهذا ليس تقليالً للكلمة بل تظل هي صاحبة املوقف، أين تقف صحافتنا من هذه املقولة؟
 

 :امد مطاوع على السؤال بقولهورد األستاذ ح
 كما قلت الصور هلا دور كبري يف التعريف باحلدث وما نشرت من أجله، ولكن ال يستقيم هلا                  -

أمر إالَّ بالشرح، صحيح إنَّ الشرح للصورة خيفف من كثرة السطور، ولكن ال بد منه حىت تصبح                   
 .الصورة معربة عما نشرت من أجله

 

 :ري قال فيهوسؤال من األستاذ علي املنق
الصحفية، :   املتتبع لكتاباتك ومقاالتك جيد أنَّ سعادتكم جييد العديد من الفنون األدبية منها             -

والشعرية، والسياسية، فكيف استطاع سعادتكم اجلمع بني هذه الفنون اليت قلما جند شخصاً جامعاً هلا               
 ومبدعاً، وأي هذه الفنون أقرب إىل نفسك؟



 :ستاذ املطاوع قائالًوأجاب ضيف االثنينية األ
ليس فيها ما هو غري     ..   أما كيف استطعت؟ فأعانين اهللا على ذلك، ولكن كلها حمببة إىل النفس            -

حبيب، ولكن توظيف األسلوب يف التحليل الصحفي هو الَّذي يقربه من األذهان ويضمن استمرار                
 .املتابعة

 
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول فيه
 يالحظ قراء الصحف احمللية خاصة والعربية عامة اخنفاض مستوى الصحف يف مجيع ااالت،              -

ويعمل الكثريون يف تصحفها بسرعة، إذ يستشعرون وكأم اطلعوا عليها وعرفوا مضموا حبذافريه،              
دية هل باإلمكان معاجلة هذه الظاهرة السيئة واحلالة املتردية اليت نزلت بالصحف السعو             :  ونسألك

واألخرى العربية، وكيف ميكن إعادة النشوى والروح املتدفقة حيوية للصحافة وللمنرب احلر، كما               
 كانت عليه يف السنوات العشرين املاضية؟

 

 :وأجاب األستاذ حامد مطاوع على سؤال السائل بقوله
إمنا ، ولو قال بعض الصحف لوافقته،       "كل الصحف "  :ال أوافق على التعميم بالقول    :   أوالً -

االكتفاء بالعناوين وببعض القراءات السريعة ال يعين أنَّ الصحف اخنفض مستواها، وإمنا هناك عدة                
قنوات نافست الصحف على الوصول إىل املتلقي، مثل التلفاز واإلذاعة، ألن التلفاز يف حينه يعطيك                

الصحف طبعاً تتجاوزها،   األخبار مصورة وعليها شرح وعليها توضيح، فإذا رأيتها يف اليوم الثاين يف              
 .تقرأ العنوان وتبحث عن غريها

 
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد السميع حممد راضي قال فيه
  أن يقوم بدوره املنشود يف خدمة قضايا األمة؟- بشكل عام - كيف ميكن لإلعالم العريب -

 

 :فقال األستاذ مطاوع جميباً على سؤال السائل ما يلي
 . وعقالنية املعاجلةأوالً بالصدق، وبعمق

 

 :غازي زين عوض اهللا فقال. كما سأل د
 يشاع أنَّ مثة فكرة يتداوهلا بعض الناس عن دمج بعض الصحف السعودية، وأن ذلك سيكون                -

سبباً يف غياب بعض الصحف وظهور البعض اآلخر هل يف رأيكم أنَّ نظام الدمج سيكون يف صاحل                   
 الصحافة واتمع؟



 :مطاوع قائالًفرد األستاذ حامد 
هـ حيث اندجمت البالد    ١٣٧٨ هل حصل هذا رمسياً؟ مث هناك سابقة للدمج يف عام               -

السعودية مع عرفات والندوة مع حراء، ولألمر سابقة إن حصل، ولكنين ال أعتقد على ما يشاع وأبين                 
 فهل الدكتور متأكد من هذه املعلومة؟.. عليه رأي

 

 :ب فقالوسأل األستاذ عبد اهللا إبراهيم رج
 أذكر لكم تلك الزاوية اليت كانت تطل على القارئني مرة يف األسبوع وهي حتمل توقيع ابن                  -

ماذا بقي من موضوعات وكلمات تلك      :  حسن، وكان املضمون يعالَج باللهجة احمللية احلجازية، وسؤايل       
 الزاوية ليضمها كتاب وحيفظ شتاا من الضياع؟

 :فرد احملتفى به قائالً
ي عام  ـهـ يف جريدة البالد السعودية، إىل أن مت الدمج ف         ١٣٧٧ب هذا كان من عام       البا -
هـ، فتوقف مث بدأ يف جريدة الندوة، لكن ال أدري هل اموعة تساوي كتاب أو ال، ألين ما                   ١٣٧٨

 .فكرت يف هذا، وأشكر األستاذ رجب ألنه نبهين حلاجة سأعمل من أجلها
 

 :ي احملامي واملستشار القانوين يقول فيهوورد سؤال من األستاذ عدنان فق
 سؤايل لكم عن صحافة األفراد ودور صحافة املؤسسات، لكل منهم مسات وخصائص تتميز               -

 ا، فهل لسعادتكم عقد مقارنة بينهما؟
 :ورد الضيف قائالً

 هذا أمر ممكن، لكنه صعب يف الوقت احلاضر، واملقارنة تصلح يف حبث واستقصاء كتايب                  -
 .رب القطوليس ع

 

 :وساهم الدكتور عبد اهللا مناع بسؤال جاء فيه
 عزيزي األستاذ حامد، كأنك أردت أن تقول بقراءتك هلذا املقال، أن هذه هي حياتك يف                  -

فهل أردت ذلك؟ إن كنت أردت ذلك فقد اختصرت حياتك الصحفية الطويلة             ..  الصحافة أو معها  
 إضاءات أوسع حول حياتك الصحفية؟أشد اختصار، أرجو أن أمسع إضافاتك مبا يعطي 

 :وأجاب األستاذ املطاوع قائالً
 اختياري هلذا املقال ألنه كما قلت يتصل حبياتنا بكاملها، اآلن دوالب احلياة كلها يسري بإرادة                -

اهللا، مث بدخلنا من البترول هذا شيء جيب أن نعترف به، يف ذلك احلني كان هذا املرفق يف أيٍد مستثمرة                    
 كله يدار بأيد سعودية، ألنه يف ذلك الوقت مل تكن هناك كوادر سعودية معدة إلدارة هذا                   ومل يكن 



املرفق، مث للمقارنة بني كيف كنا يف ذلك احلني وكيف أصبحنا اليوم ندير هذا املرفق بكفاءة، وحولنا                  
مثمرة كان فيها   االمتياز إىل ملكية متلكها البلد، ويديرها أبناء البلد؛ الفترة ليست طويلة، ولكنها               

 اليت  -اجلدية، وكان فيها اإلخالص، وكان فيها العقل الكبري الَّذي يستطيع أن حيول كل السلبيات                
 إىل جناحات، وهذا الَّذي حصل ومن أجل ذلك اخترت هذا املقال، ألنه يعطي                -كانت موجودة   

 .الصورة اليت أردت أن أوضحها لألخوة املوجودين الكرام
 

 :ستاذ عبد الرزاق الغامدي، جاء فيهوورد سؤال من األ
 أرجو تعريف الصحافة بإجياز، وما هو تفسريك لبعض الصحف اليت ترفق نشر املقاالت النقدية               -
 البناءة؟

 :ورد احملتفى به مبا يلي
ال ميكن أن يرفضه أحد إالَّ إذا مل يكن مهيأ للدور القيادي يف              ..   النقد البناء ال يرفضه أحد     -

 إن من حق رئيس التحرير أن يرفض ما يأتيه بدون إبداء األسباب، ولكن ال ينبغي أن                الصحافة، صحيح 
يستعمل هذا احلق، أنا شخصياً ما كنت أستعمله، إذا أتاين ما يستحق النشر وكان خيتلف معي يف                   
الرأي فال أرفضه، وال أسد الباب يف وجهه، ألنه ليس شرطاً أن يكون رأي القائم على اجلريدة هو                    

، لكن للنقد مقاييس، أالَّ خيرج عنها، وأالَّ        ..أي الصحيح، بل قد يأتيه الرأي الصحيح من اخلارج         الر
يكون صوراً للتشهري أو التجريح، هذا الَّذي يرفَض حىت لو كانت الفكرة صحيحة وسليمة، وجيب أن                

 .شتم وليس نقداًفهذا .. يكون بأسلوب مهذب، أما النيل من اآلخرين، والشتم، والتجريح، والتشهري
 

 :وورد سؤال من األستاذ بكري كبة يقول فيه
 هم من رواد األدب،     - وأقصد جيلكم    - املالحظ أنَّ كل من عمل يف الصحافة منذ بدايتها           -

هل يعتقد أستاذنا الفاضل أن العمل الصحفي       :  واليوم أصبح للصحافة دراساا وختصصاا؛ والسؤال     
 بل الصحافة السعودية يف عهد التخصصات؟حرفة أم هواية؟ وكيف ترى مستق

 :وأجاب سعادة الضيف قائالً
 الصحافة صناعة متكاملة، تستخدم فيها الفكر، والثقافة، والتخصص الصحفي، ولكل هذا             -

 .آلياته، وصحافة بدون آليات حديثة ال تستطيع أن تؤدي واجبها، وال أن تقوم مبسؤوليتها
 

 :الًوسأل الدكتور حممود حسن زيين قائ
 عاش سعادتكم حياة الصحفيني يف هذا البلد الكرمي، حيث صحافة األفراد وصحافة                 -

املؤسسات، وقد كانت صحافة األفراد تتسم بطابع الصحافة األدبية يف جمملها، بيد أننا ننظر إىل                  



 فنراها قد توشحت بوشاحات متعددة وصبغت بأصبغة شىت، مل تنل الثقافة احلظ              - اآلن   -الصحافة  
وىل منها؛ فما سر ذلك يف رأيكم، وكيف السبيل إىل إجياد صحافة أدبية ثقافية تشبع العقول، وتشبع                 األ

 م املتعطشني إىل ذلك من شباب هذا البلد وشيوخه ومفكريه؟
 :فرد الضيف قائالً

 الصحافة األدبية كانت من صلب صحافة األمس، أما اآلن أصبحت املالحق األدبية هي                -
اج األديب يف هذه املرحلة، فارتفاعها واخنفاضها يتصل مبستوى األدباء أنفسهم؛ صحيح إننا             امللتقى لإلنت 

ال نرى اآلن من األمساء اليت تثري األدب كثرياً يف املالحق األدبية وكل ما نراه أكثره عالة على                     
 ن النشر؟السابق، وال أدري هل هذا يعود إىل عدم وجود أدباء على مستوى النشر أم أم ال يريدو

 

هذا سؤال من األستاذ حممد عبد الواحد، وهو السؤال الوحيد الَّذي ميكنين أن أقدمه لك               
 :يقول

  كم عدد الكُتاب الَّذين يكذبون يف العامل العريب؟-
 :ورد األستاذ حامد مطاوع قائالً

 . ليس لدي إحصائية-
 

 :وسأل األستاذ جمدي مكي يقول
هـ، واليت شارك يف الكتابة فيها      ١٣٤٧، اليت أنشئت عام      اطلعت مؤخراً على جملة احلج     -

ومن ضمن كتاا األستاذ عبد الوهاب الدهلوي، حيث        )  حفظه اهللا ورعاه  (األستاذ الكبري حسني عرب     
ولألسف مل أقف على ترمجة     ".  هؤالء الَّذين استفدت من مؤلفام    "  :كتب مثانية عشر مقاالً بعنوان    

تاذ مطاوع أو األستاذ حسني عرب بشيء عنه؟ ومن علماء مكة حممد              للدهلوي، فهل يفيدنا األس   
" الرجال الَّذين تعرفت عليهم   "  :سلطان املعصومي اخلوجندي، وله يف جملة احلج سلسلة مقاالت بعنوان         

ال ختلو من فائدة بالتعريف بكثري من أعالم احلجاز، وكذلك أرجو تعريفنا ذا الكاتب اخلوجندي،                 
 .لشكرولكم منا جزيل ا

 :ورد األستاذ حامد على السائل بقوله
 . إن معايل األستاذ حسني عرب هو أقدر مين على هذه اإلجابة-

 

 :وتفضل معايل الشيخ حسني عرب، فقال
ــالِ  ــيوم صـ ــرها الـ ــين حبـ ولكـ

. 

ــم اهللا  ــا علـ ــن محاـ مل أكـــن مـ
. 



إن السؤال عن العلماء، والشعراء، واألدباء السابقني واملوجودين، الَّذين مروا بأم            :   الواقع -
، سؤال حيتاج إىل إحصائيات كثرية، ألن أم القرى ملتقى احلجاج ومنهم العلماء، ومنهم                ..)١(القرى

ثرية؛ فنحن تعرفنا بكثري من     الشعراء، ومنهم الَّذين يقيمون، والَّذين يرحلون، والَّذين يعودون أحياناً ك         
فهذا ..  العلماء، واألدباء، والشعراء؛ وحفظنا عنهم واستفدنا منهم، ولكن السؤال عن أشخاص معينني           

حيتاج إىل أن هؤالء األشخاص كان هلم قدم صدق يف املهنة الصحفية الثقافية، وهؤالء معروفون ألم                 
ملدارس اخلاصة، وألفت عنهم مؤلفات، وكتبت عنهم       زاولوا التدريس والتعليم يف املسجد احلرام ويف ا       
 .كتابات، ومجع هلم تصانيف، ونشرت وهي موجودة

أعرفه جيداً، وكان رجالً عاملاً فقيهاً ذا مست ووقار،          )  رمحة اهللا عليه  ( فاألستاذ املعصومي    -
ر للديانات  وكثرياً ما يتردد على القضاة والعلماء ويتناقش معهم، وأذكر أنه انتدب مرةً إىل مؤمت                

املختلفة، وكان موفقاً يف اإلجابة باعتباره منتدباً عن البالد السعودية، وعن علمائها، وعن معتقداا،               
وعن كل ما يسأله الناس عنه؛ وكان هو وفضيلة الشيخ سعد وقاص، والشيخ صاحل العشماوي،                  

أصبحوا من أهل البالد،    ممن زاولوا التدريس وهلم احتكاك بالناس واستوطنوا، و        ..  وغريهم كثريون 
وهلم ورثة، وذرية، وتالميذ، وعالقات عامة؛ وخاصةً، هذا ما أستطيع أن أقوله عن شخصني يسأل                 
عنهما األستاذ، أما سوامها فرمبا طال البحث لو أردنا حصرهم أو إحصاءهم، ورمبا كان جماله يف                   

 .اًوشكر! اجلريدة أو الة أوسع للشرح والتدليل، واالستفادة كذلك
 

 :وورد سؤال من األستاذ عجالن أمحد الشهري يقول فيه
 مالحظيت هي بنت الساعة، فقد قرأت لنا موضوعاً خاصاً بالبترول وأرامكو كتبته عام                 -
هـ، فما مناسبة هذا االختيار، سيما وأننا كنا نعتقد أنكم ستتحدثون عن حياتكم اخلاصة                ١٣٨٢

 والعامة يف اال الصحفي؟
 

 : الضيف قائالًوأجاب سعادة
وهو املقارنة بني حياتنا بكاملها وبني خطوات التنمية اليت حققناها،            :   لقد قلت السبب   -

وخطوات التطور اليت استطعنا أن ننجزها، كل هذا بقدرتنا على أن ندير هذا املرفق من الثروة بأيدي                  
 أريد أن أكرره، وهم أقدر      شبابنا؛ وأما احلديث عن احلياة الصحفية، فقد حتدث عنه اإلخوة قبلي، وال           

 .مين على شرحه، وقد شرحوه مبا لست أستطيع أن أشرحه

                                           
ومل يذكر معايل الشيخ حسني عرب تعريفاً باألستاذ         "  احلج:  "سائل ذكر جلريدة أم القرى، وإمنا ورد ذكر جملة         مل يِرد يف سؤال ال     )١(

عبدالوهاب دهلوي، وهو أحد العاملني اللَّذين طلب السائل ترمجة لكل منهما، واكتفى معاليه بترمجة خمتصرة لفضيلة الشيخ حممد                    
 .سلطان املعصومي



 :ومن األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية ورد السؤال التايل
 عاماً، فحسبت من لغته التحليلية وأسلوبه التوثيقي        ٣٣ استمعت إىل مقالك الَّذي نشرته منذ        -

وكالة أنباء حمترمة، وهذا يستدعي باملناسبة سؤاالً عما قد يالحظ اآلن من             كأين أستمع إىل تقرير تبثه      
 أن صحافتنا العربية اآلن قد قويت عضالا يف الشكل، لكنها تراجعت يف املضمون فما رأيكم؟

 :وأجاب األستاذ املطاوع قائالً
من سبعة شهور بني     املقال هذا ال أكتمكم أنين بذلت جهداً كبرياً ملدة تزيد على حوايل أكثر               -

أرامكو ووزارة البترول، مث إحصائية هامبورج، واستطعت أن أحصل على اإلحصائيات اليت تؤدي إىل              
اهلدف، وهو أننا مل نكن حنصل من هذه الثروة إالَّ على جزء بسيط، وكانت شركات االمتياز هي اليت                   

باء، فللظرف حكمة وللمناسبة    حتصل على الغنيمة؛ وأما إن جاء على شكل تقرير تبثه وكاالت األن            
 .مقتضيات

 

 :وحول نفس املوضوع سأل األستاذ حممد الغامدي يقول
هـ، ورغم سعودا   ١٤١٥هـ ومل تتحدث عن أرامكو عام       ١٣٨٢ حتدثت عن أرامكو عام      -

 هل تعتقد أن القرار أصبح مستقالً اآلن؟
 :وأجاب الضيف بقوله

 .ع بأيٍد سعودية، وهذا ما أردنا أن نصل إليه نعم لقد أصبح القرار مستقالً، ألنه صن-
 

 :وورد سؤال من األستاذ مصطفى عطار يقول فيه
أن حيدثنا عن  ..   هل بإمكان أستاذنا الصحفي الصديق، ورئيس التحرير الناجح لسنوات طويلة          -

 وأعرف مالمح رئيس حترير ناجح ومتميز؟.. بعض متاعب رئيس التحرير، ليعرف اإلخوة احلاضرون
 :جاب سعادة األستاذ املطاوع قائالًوأ
ألن حياة رئيس التحرير إذا أراد أن يكون معتنياً           ..   احلديث عن املتاعب ليس له حد       -

 . بصحيفته، فإن حياته كلها متاعب
 

  ))كلمة ما قبل اخلتام(( 
 :قبل ختام اللقاء أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ حسني عرب، فقال

إن يف ثقافته الشمول    :   الزميل حامد مطاوع، فقلت فيما قلت       سبق أن حتدثت عن األستاذ     -
، يف زمن قل أن توجد هذه       ..والعمق، ويف مواقفه الرجولة والصدق، ويف تعامله مع الناس اإلباء والوفاء          



الصفات جمتمعة أو متفرقة يف كثري من الناس؛ وإذا كانت هذه كلمة اخلتام، فإين أشكر الضيف العزيز،                 
 . الكرمي، وأشكركم مجيعاً، وإىل امللتقىوأشكر املضيف 

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :مث أُعطيت الكلمة اليت اعتربت مسك اخلتام لسعادة الدكتور عبد اهللا مناع، فقال

 مل يقدر يل أن أشارك يف هذه األمسية لالحتفاء باألستاذ حامد مطاوع منذ بدايتها، وبالتأكيد                 -
لكن هناك أمراً ظل يشاغلين، هل حتدث أحد احلاضرين عن اجلانب املرح أو خفة               قد فاتين الكثري، و   

 .الظل عند األستاذ حامد مطاوع؟ إذا مل يتحدث أحد عن هذا فأذنوا يل أن أحتدث عنه يف كلمات قليلة
 وهو  - من خالل جتربيت يف العمل الصحفي وقد تزامنت يف فتراٍت مع األستاذ حامد مطاوع                -

 أو من حيث ال     - كنت أراه على البعد كثري الصمت قليل الكالم، يريد أن يعطي              -يعاً  أستاذ لنا مج  
 صورة من صور اهليبة، حىت أن الكثريين يعتقدون أن األستاذ حامد ال يضحك أبداً، لكنين                  -يريد  

جاهدت يف اختراق هذا الستار عرب سنوات طويلة، حىت مجعتنا الظروف يف رحالت خارج اململكة،                
ربت من األستاذ حامد كثرياً، وكنت أحاول يف أن أكتشف هذا اجلانب يف شخصه إن كان                   واقت

 اكتشفت  - من جانيب وهو طبعاً ال يعلم        -موجوداً أو غري موجود؛ وأذكر أنه يف خالل هذه احملاوالت           
لف أنَّ األستاذ حامد مطاوع على درجة من خفة الدم غري معقولة، ولكن األستاذ حامد يضع نفسه خ                 

 :صورة جادة وصارمة، وهناك قصص ال أستطيع أن أرويها، ولكن هناك قصة أرويها
 أنَّ أحد   - وقد كنا يف إحدى مناطق اخلليج         -أن األستاذ حامد روى يل       :   القصة هي  -

، وأنَّ املذيع تقدم منه يسأله سؤاالً        اإلذاعيني تقدم من أحد الشيوخ يف اخلليج يطلب حديثاً إذاعياً          
 فكان هذا يعين أنه ال يستطيع أنْ يقول شيئاً، فصمت طويالً وانتظر املذيع اإلجابة على السؤال،                 حمدداً،

 .وشكراً.. ولكن أخانا هذا يف النهاية سوى خووووو
 

 أنا ال أعتقد أين ضحكت على قفشة أو نكتة بأكثر ما ضحكت على هذه، حىت أين سألت                    -
فاألستاذ حامد احلقيقة فيه جوانب من      ..  راد أحد أن يكتبها   األستاذ حامد وكيف تكتب خووووو؟ إذا أ      

خفة الدم، كما قلنا فهناك قصص ال تقال، لكن أردت أن أشري إىل أنَّ األستاذ حامد خيفي خلف هذه                    
اجلدية إنساناً فيه الكثري من املرح وخفة الظل، وأيضاً شخصية فنان؛ فقد ال يعلم كثريون أنَّ األستاذ                  

فن أكثر من مستمع، فهو ليس مستمعاً فقط، وهذا شيء بارز من األسئلة اليت حظرها               حامد يتعاطى ال  
 . والسالم عليكم.. األستاذ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً



  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

مطاوع، وحنن يف اية هذه الليلة       شكراً لكم مجيعاً، وشكراً لضيفنا سعادة األستاذ حامد حسن           -
 عن تقديرنا حلضوركم، وأيضاً نعلن عن اسم ضيفنا يف االثنينية           - مجيعاً   -املتألقة نود أن نعرب لكم      

القادمة، وهو األستاذ حممود رداوي؛ وأيضاً هذه مناسبة أن نقدم لكم دعوة مقدمة من اجلمعية العربية                 
حتت رعاية أمني مدينة جدة افتتاح املعرض اجلماعي الثاين           السعودية للثقافة والفنون، حيث يتم       

 بصالة  اًهـ الساعة الثامنة مساء   ٨/٧/١٤١٥للمصورين الفوتوغرافيني، وذلك مساء السبت املوافق       
 من اجلمعية العربية السعودية للثقافة      - كما ذكرت    -غالريي بيت التشكيليني جبدة، والدعوة مقدمة       

 .والفنون
الثنينية يف اية اللقاء اللوحة التذكارية للضيف األستاذ حامد حسن مطاوع،            مث قدم صاحب ا    -

 .كما قدم أيضاً املصور الفنان خالد خضر هدية عبارة عن لوحة للضيف ذه املناسبة
 . وشكراً لكم مجيعاً وإىل امللتقى إن شاء اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
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