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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 .الرمحن احلارثي يفتتح احلفلعريف احلفل الدكتور عبد 
العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني         بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب      
احلقيقة شرفين األستاذ عبد املقصود خوجه اليوم          ..سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني       

ائماً هذا الوجيه على إقامتها وتطريز مساءات جدة        ألكون مقدماً هلذه األمسية التكرميية، اليت عودنا د       
ا، فمرحباً بكم يف هذه األمسية ويف هذا التواصل، ضيفنا احملتفى به يف هذه الليلة هو األستاذ                     

 .فنقدم ترمجةً لضيفنا هلذه الليلة) االثنينية(الصحفي األديب نبيل خوري، وكما تعودت 
 جاء إىل بريوت للدراسة اجلامعية فيها بعد        - عربيةً    أعادها اهللا  -فهو من مواليد مدينة القدس      

م، حيمل  ١٩٥٤ نكبة فلسطني وأستقر فيها ليعمل بالصحافة منذ ما يقارب األربعني عاماً أي منذ              
 .اجلنسية اللبنانية منذ اخلمسينات

حىت أسس جملة   )  احلوادث(يف مطلع حياته الصحفية مث انتقل إىل          )  دار الصياد (عمل يف   
وكانت من أهم وأكرب االت     ..  م١٩٨٩ م إىل ١٩٧٦اليت صدرت من باريس بني أعوام       )  بلاملستق(

العربية وأكثرها تأثرياً، متيزت باستقالليتها ومواقفها العربية والوطنية اليت مل تساوم وكتب فيها كبار               
ائل من كبار   الصحفيني العرب، ومل حيدث يف تاريخ أية جملة عربية أسبوعية أن استقطبت هذا الكم اهل               

الكتاب لبنانياً، ضيفنا كان شهايب الرتعة، واالجتاه، وكان مقرباً جداً من الرئيس شهاب الذي عينه                 
مديراً يف إذاعة لبنان الرمسية، وهي اإلذاعة اليت لعبت دوراً كبرياً يف السياسة اللبنانية أيام فؤاد شهاب                 

 .م واستقال يوم انتهاء فؤاد شهاب١٩٦٤ -م ١٩٥٨
م وكانت الة   ١٩٦٠)  احلسناء(نا أسس ورأس حترير عدة جمالت يف لبنان، أسس جملة            ضيف

 .العربية النسائية األوىل
 .م١٩٧٥ -م ١٩٦٩يوم كانت أكرب جملة سياسية عربية ) احلوادث(رئيس حترير 

 .م١٩٨٩ -م ١٩٧٦) املستقبل(صاحب ورئيس حترير 
ة واملقالة السياسية، بعض هذه الكتب خاصةً        كتاباً بني الرواية والقصة القصري     ١٤كتب ونشر   

م اللتني  ١٩٦٨)  حارة النصارى (  م و ١٩٥٧)  املصباح األزرق (الروايات كانت األكثر مبيعاً ومنها      



م، وشبه سرية   ١٩٩٢)  والغربتان..  (م١٩٦٧كتبهما عن سقوط القدس بعد أن حضر وعاش هزمية           
 .م١٩٩٤صدرت يف ) أوراق الشتاء(ذاتية بعنوان 
. ، كتب الرأي، طبعت مرتني    )املقاالت الغاضبة (حيات املستقبل مجعها يف كتاب حيمل عنوان        افتتا

هو اآلن معلق سياسي يف إذاعة الشرق، يكتب ويذيع تعليقاً يومياً هو عبارة عن رأي وهو من أشهر                   
مية وصاحب  واجرأ التعليقات اإلذاعية العربية، وهو أيضاً كاتب إفتتاحية جريدة النهار اللبنانية اليو            

 )..نبيل خوري حياور(برنامج حوار تلفزيوين حيمل اسم 
مرحباً بضيفنا الكرمي، ومرحباً بكم يف هذه األمسية، وكما درجت االثنينية فلصاحبها الوجيه               

 : األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه كلمة ذه املناسبة
 

  ))كلمة صاحب االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
هللا، والصالةُاحلمد وصحِب اهللا، وعلى آلِه على رسوِل والسالم ه ومناألساتذة األحبة .االه و: 
اهللا وبركاته عليكم ورمحةُالسالم : 

يطيب يل أن أرحب بكم أمجلَ ترحيب، وأُحيي باِمسكُم جميعاً ضيفَنا العزيز األستاذ الكبري نبيل                
وضيف األمسية ليس ِبغريب عن     )..  االثنينية( ِخصيصاً تلبيةً لدعوِة     خوري، الذي حضر ِمن باريس    

، ليقف شاخماً يف    )الصياد واحلوادث واملستقبل  (ساحة الكلمة، حيثُ صالَ وجالَ يف ساحاِت جمالِت          
سر عاِلم الصحافة، وِمن بناة أهرام هذه االت الكبرية، وقد حق له أنَ يفْخر ذا اإلجناز الذي كَ                  

غريات الكثرية اليت   بعد أنْ كانت حِبيسةَ قَنوات ضيقة مل تستوِعب املُت         ..  الطَوق عن تداول الكَلمة   
طَرأت على الساحِة السياسية والِفكِْرية، واألرضيِة اليت تقف عليها بؤراً وصلْت مرحلة الغلَيان يف بعض               

ذين الزما  ثَّرت ِفيهم ِبقَدٍر يزيد أو ينقُص حسب املَد واجلَزر اللّ         البلدان العربية، وتأثرت ِبمن حولَها وأَ     
 .كُلَّ حالة

   اهِ وكما أن ِلكُِل تلٍة هامٍة ٍيف مسريِة حياِتنا             اريٍخ شحراِهداً علَى مش ربعتالليلَة ي فإنّ ضيف ،د
بقَى يف الِنهايِة صاِحب مواقف ثابتةَ ومبدئَية يف دعِمه         ه ي  ومهما ِقيلَ عن اُألستاذ نبيل خوري، فإن       ،العربية

   تها يف احملاِفل الدولية، وهي كلمةٌ كما             الكاِمل للقضايا اليت قالتفيها اململكةُ العربيةُ السعوديةُ كلم 
عِمها كَ               تعاسٍة متأنية، وبالتايل فإن موقف األستاذ نبيل يف دعد ِدرا ال تأِتي إالّ بنده    نَ لَ اوه، ألنِرربا يم ه

 .يقف على أرضيٍة صلبِة ِمن األقواِل واألفعالْ
 ِمن أساسياِت التصِدي للشهادِة حولَ أي مرحلٍة ِمن          ،إنّ التجرد ِمن اهلوى، والغرِض واملرضِ     

ب القضيِة لطرح وجهِة نظِره     اليت تعني صاح  )  النواِبض(ويلزم ِتلك األساسياِت بعض     ..  مراِحلْ التاريخ 
ورؤيته لألموِر بتجرٍد يِصلُ إىل حد التخاصِم مع النفس، حىت ال متيلَ كُلّ امليل، أو تسرف يف تصوراٍت                  



            ِن النعنها، فتكون العاقبةُ أن يسقُطَ يف أعي احلقائق بعض الوهم إحنساِر مصداقيِته،   اِس بسببِ قد حيِجب 
سِفردها           وترصا اليت يذِّي مرئياِته حولَ القضايغويعملُ على   ، وحيللها ، األقنعةُ عن الوجه احلقيقي الذي ي 
فإذا حالَفَه التوفيق، ونهى    ..  الصِة حتليالِته ونظرياِته   على خ  اًيه الرأي العاِم حنو غاياِتها بناء      وتوجِ ،توِثيقها

جاِل الذين يستحقونَ التخليد يف ذاِكرِة الشعوب، أما إذا تواطأ           فسيكونُ يف ِسفِْر الر    ،النفس عِن اهلَوى  
 وسعى من أجِل الوصوِل إىل مرضاِة ذاتِه ِبغِض النظِر عن العواقب، فإنّ منقَلَبه                 ،مع أطماِع نفِسه  

 .سيكونُ وخيماً دونَ ريب
ستمع إىل  ن  وأحسب أن األستاذ نبيل خوري قد دخلَ هذا املعترك الصعب وليس لنا إال أن               

 املصاِعب واملتاِعب، جنى ِخالَهلا الْشهد، وأحياناً       ِةنه مما سريويِه لنا عرب سنواٍت أمضاها يف مِ         شذَراٍت
خرطَ القَتاد وذاق العلقم، عِلم بواطن األموِر وجمرياِت األحداث، وأعتقد أن هذه الرؤيةَ قد أعانته                 

م أَنها طَغت على بقية عطاِئه، ألن دائرةَ الضوِء دائماً تجِذب عنصر            كثرياً ككاتب وأديب وقاص، رغ    
 . اإلنارِة بعد ذلك حسب اهتماِم القارئ، واجلو املُسيطِر على الساحةاملقالِة السياسية، وختتلف درجاِت

لة السياِسية، حِري بنا أن     إنّ أديباً نشر أربعةَ عشر كتاباً يف فَِن الرواية، والِقصة القصرية، واملقا           
ه، وما يستحق أن نسمعه، خاصة أن املُحاور الواِعي، اجلرىء، مثل ضيِفنا الكبري             نكَرمه، فلديِه ما يقولَ   

قد أصبح عملةً صعبةً يف هذه األيام اليت استشرت فيها أُِمية بعض املُثقفني، ومل تعد رؤيتهم قادرةً على                   
ِة يف الوقِت الذي جند العالَم من حوِلنا قد درس وحلّل وخطّطَ لصناع            ..  رينوفهم بكثِ جتاوز أطراِف أ  

ومواكَبِة أهِم األحداث، وبالتايل فَعلينا أن نِعي الدور الذي يِجب أَنْ يقُوم به املُثقف يف هذه املرحلِة                   
 يبقَى اإلعالم مبا لديه من هالٍة وأضواء،         احلِرجة من حياِتنا السياِسية حيثُ تتناقض املواقف، وحيثُ        

فارضاً سطْوته على مجمِل إبداع     ..  وسيطرٍة على مجرياِت األحداث، وتأثري قوي على الرأي العام         
الكاتب، فَنراه دائماً بالصورِة اليت تلَقَّت أكبر ِقسٍط من الضوء، ومن واِجِبنا أَنْ نسعى الكتشاِف                  

ُألخرى، وأَتطَلّع إىل أن تكونَ هذه األمسيةُ خطْوةً يف هذا الطريق، وآمل أن تعقُبها أمسيات                اجلوانب ا 
 أوجه العطاِء   نأخرى إلعادِة اكتشاِف الكثري من مبِدِعينا يف جماالِت الصحافَة والِطِب والتقِنية وغِريها مِ            

 .اإلنساِني
وأُحب ..  منياً للجميِع أطيب األوقاِت مع ضيِفنا الكبري      أشكُر تلطُفُكم بتشريِف هذه األمسية، مت     

أَنْ أشري إىل أَنَ ضيف األمسيِة القادمة سعادةُ األستاذ الدكتور زهري أمحد السباعي، عضو جملس                  
 يف ااالِت الصحيِة والصحفيِة، واملؤلفاِت الطبية،         واملتنوعةَ الشورى، وصاِحب املشاركاِت الواسعةَ   

 ِشعراً ونثراً، ولِكنها تبقى يف إطاِر       ويف أمسيِته خروج عن وترية االحتفاِء بالكلمِة املُجنحةِ       ..البيئة  وصحِة
 .وهو ما سعت إليه اثنينيتكُم باستمرار، وباهللا التوفيق.. االحتفاِء باملبدِعني يف أي مجال

 : ناسبة األستاذ الشاعر املبدع حيىي السماوي له كلمة ذه امل-



  ))كلمة الشاعر حييى السماوي(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، بعد الصالة والسالم على أشرف اخللق واألنبياء الصادق األمني                -

 :السالم عليكم أيها األحبة.. حممد وعلى آله وصحبه
يف زمن ميشي باملقلوب، زمن توضع فيه القبعة يف القدمني، وحيناً اخلف على الرأس، زمن ما                  
عدت أُميز فيه بني اخلف والعمامة، يف مثل هذا الزمن كان على املرء يف كثري من األحيان أن يتدىل من                    

 ..قدميه مثل وطواط أو أن يقف على يديه كي يبصر العامل واألشياء
األشياء اليت فقدت عذريتها يف ظل اخلوذة والدبابة والسوط واملشنقة واحنسار املئذنة اليت                

 ..رمة كالعملِة املزورةأضحت تراتيلها حم
أحسب أن الضباب كان سيمأل األحداق وأن الصدأ سيغسل وجوه املرايا فما يعود لألشياِء                
بريقها، لوال أن جنوداً شرفاء للحقيقة ظلوا متماسكني متاماً مثلما يتماسك العطر بالوردِة، هؤالء كان                

 أراد هلا املارقون أن تغرس يف وحل اخلطيئة         هلم الفضل يف ملء حياتنا بالزهور، زهور احلقيقة أعين، اليت         
حني شهر  )  نبيل خوري (أو أن ترضع من ثدي التدجني، من هؤالء كما أعرف أيها األحبة األستاذ                

لوجي، وأحسبه قد انتصر    وغصن زيتون وحبة زعتر، فحارب الضالل الفكري والسياسي والعهر األيد         
 ..أو إن احلقيقة قد انتصرت له

أيها األحبة بأن قاموساً ضخماً من األمساِء العاملة يف جمال احلرف قد أسهموا يف               لعلكم تعلمون   
صنع نريون بغداد، إن قاموساً ضخماً من اإلعالميني والصحفيني قد صنعوا إمرباطور القصر اجلمهوري              

ملائدة يف بغداد، هذه األمساء كانت تتساقط يف صحون العسل املر اليت وضعتها وزارة إعالم بغداد على ا                
الصحفية العربية، لكن األستاذ نبيل وتلك فضيلته األوىل علي وسواي ممن اضطهدوا مل جيعل من القنبلة                
برتقالة، ومن اجلرمية رمحةً فلم يبع أوراقه وأقالمه يف وقت باع فيه الكثريون أناملهم وضمائرهم، ولعله                

وثنية اجلديدة يف بغداد، والذي ال لبس فيه        كان من بني أول الذين صرخوا يف وجه الرببرية العراقية وال          
 ..هو أن مهسة اإلميان كانت وستبقى أقوى من دوي القنابل وأزيز الطلقات املخاتلة

أو هذا ما أثبته األستاذ نبيل خوري حني إنتصر ألكواخ فالحي األهوار يف اجلنوب وبيادر                  
املصرفية لوزارة إعالم مجهورية    فالحي كردستان، ال لرخام القصر اجلمهوري ببغداد أو الشيكات            

 ..املشانق العراقية
قد ال أملك احلق يف أن أستعري حناجر اآلخرين بيد أن يل احلق كله يف أن أستعري آخر صرخة                    
أطلقتها مرمي الناعم تلك القروية اليت مل تتربج واليت كانت حتمل لنا باخلطوط األوىل من القتال البيض                  

فت إىل عريسها الشهادة يوم فجرت دبابة، ولكن أشاوس بغداد حفروا            املسلوق واخلبز، تلك اليت ز    



بطنها باحلراب ومن مث بلطوا ا الشارع، آنذاك مل يبق من مرمي الناعم غري صرخة كانت وستبقى أكثر                  
ثباتاً يف ذاكريت من أصابعي يف راحة يدي، ولرمبا ستبقى أكثر ثباتاً يف الوجدان العراقي من ثبات دجلة                  

 ..اتوالفر
يومها انتزعنا من صرفة دبابة بعضاً من عباءا         ..  اهللا اكرب :  آنذاك أطلقت آخر صرخة فقالت    

اهللا ..  أستعري صرخة مرمي  ..  هنا ترقد عباءة مرمي الناعم    :  السوداء مثل ليل العراق ويف ركن منسي كتبنا       
 ..اكرب

.. أشكر نبيل خوري  :  ولأق..  باسم مرمي الناعم، وباسم عباءا املدفونة يف السماوة        :  وأقول
طوىب للكلمة اخلرية وللحرف الوضيء وطوىب هلما بك يا أبن القدس فكما أن فلسطني من غري                :  وأقول

 .القدس ليست فلسطيناً فإن الصحافة من غري احلقيقة ليست صحافة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. شكراً لكم

 عنه، فأرجو أن يسمح     قد أرسلها لنا تقرأ نيابةً     لألديب الصحفي األستاذ علي العمري كلمة و       -
 :لنا إن مل تكن بنفس الشعور الذي سيقوله

أستاذنا الكبري املطاوع كما تعلمون كان دائماً يوقع مقاالته البلدية          :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
باعتبار ترا يا أستاذ عمري حنن تركنا كلمتك لألخري         ..  ، فهي للتوضيح  )ابن حسن (اجلميلة حتت اسم    

 . احللو لآلخر
 

  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 ..سالم على الضيف وعلى املضيف وعليكم مجيعاً.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ضيفنا الليلة من أولئك الذين مشوا طويالً على األشواك حىت أدمنت أقدامهم عليه، وألفت                
يم يتزامل مع العزم الذي جيعل صاحبه يقبل         معاناته وتعودت التعايش معه بإصرار غالب، وتصم       
 .التحدي ويتفوق عليه باملداورة والسجال والصرب اجلميل

جه نسيج من الليربالية املعتدلة، اليت تبعد صاحبها عن التحجر والتزمت واالنغالق من جهة،               
 حيكم الفكر    من االندفاع املتطرف، وجتعل العقالنية هي الناظم الذي         ومن األخرى تكون له وقايةً    

 .وحيدد التصرف
واالعتدال ال يفرض بقمع وال ترغيم وال إرهاب ولكنه خياطب الصفاء الذهين ويتحاور مع                

 .األفكار حىت الوصول إىل االقتناع وتكرمي الرأي عندما يكون هناك تباين أو اختالف
 ).بلاملستق(مث إصداره لة ) احلوادث( و) الصياد(وتكرمينا له من خالل عمله يف 



ولذلك قصة تروى، فقد كانت بريوت يف اخلمسينات والستينات وإىل أن بدأت املصادمات               
وكانت ملتقى  )  تشن وتزن، وتضحك كل سن    ( كانت بريوت كما يقول املثل الدارج        ٧٥الدموية سنة   

ية السياسات العربية فاملتفق منها يسمع صداه يف بريوت واملختلف منها يتخذ منها ساحةً للصراع وتسو              
 .احلسابات

ومن أجل ذلك فقد كنا ممن يتردد عليها إما بالزيارة أو اإلستراحة فيها عند العودة من أية سفرة                  
خارج العامل العريب ويف كل األحوال من أجل متابعة توجهات السياسات العربية، وكان األستاذ عبد اهللا               

ان مكتبه ملتقى لرجال الصحافة ومن      امللحوق هو امللحق الصحايف يف السفارة السعودية يف بريوت، وك         
الطبيعي كنت أزوره كلما أتيت إىل بريوت، ويف إحدى الزيارات لقيت من بني ضيوفه األستاذ صاحل                 

" التابالين"األسعد الذي تربطين به صداقة من خالل العمل، فقد كان مديراً للعالقات العامة لشركة                
 اال الصحفي السعودي، وبعد انتهاء الزيارة        وحبكم عمله فقد كانت له عالقات مع العاملني يف         
إنين ذاهب إىل دار الصياد لزيارة األستاذ سعيد        :  خرجنا واألستاذ صاحل األسعد، وقبل أن أودعه قال يل        

 . للتعارف، فذهبنا معاًأجعلها فرصةً: فرحية ورجاين أن أذهب معه، فاخربته بأنين ال أعرف فرحية، فقال
ة وجدنا أعداداً من جملة الصياد يوم صدورها فأخذت عدداً، واخذ             ويف مكتب األستاذ فرحي   

األستاذ األسعد عدداً آخر، وأول ما يطالعك يف أية جملة افتتاحيتها، فقرأا، ووجدا هجوماً قوياً                 
مركزاً على نوري السعيد، فقد كانت نريان اإلعالم مفتوحة بينه وبني عبد الناصر من أجل حلف                  

 انتهيت من قراءة االفتتاحية علقت عليها بأن اهلجوم قد جتاوز حدود اإلختالف يف                بغداد، وبعد أن  
لعل هناك إلتباساً   :  إنه يهاجم عبد الناصر وليس نوري السعيد، فقلت       :  الرأي، فقال يل األستاذ األسعد    

 .ما
ولكين وجدت أن العدد واحد من الغالف والتاريخ ورقم تسلسل الصدور وبقية مواد العدد ما               
عدا اإلفتتاحية فإا خمتلفة يف العددين، فأخذ األستاذ األسعد العددين وفحصهما وأتضح أن هناك طبعة               
خاصة تذهب إىل بغداد ذات اإلفتتاحية اليت اجم عبد الناصر، وأخرى تذهب إىل القاهرة وهي ذات                

 :وقال له باللهجة اللبنانية   اإلفتتاحية اليت اجم نوري السعيد، فالتفت األستاذ األسعد إىل سعيد فرحية            
وهذه من األمور السهلة ويعرفها     !)  ما بتغري يف العدد سوى اإلفتتاحية؟     ..  سعيد شو هيدا ما تستحي    (

واحد، واستئناف الطبع   )  بالك(العاملون يف اال الصحايف إذ يتم ذلك بتوقيف آالت الطبع مث تغيري              
: ولكن كان جواب فرحية مبتسماً بسخرية وقال      ..  فيخرج العدد بافتتاحية أخرى ذلك من حيث التنفيذ       

وبعد أن انتهت الزيارة خرجنا من عنده         "..  لكن اللي ما بيستحوا اللي بيدفعوا      ..  أنا أستحي "
واستنتجت ملاذا ترك نبيل اخلوري دار الصياد، ليس من أجل هذا املوضوع بالتحديد ولكن ألن ج                 

ويف ذلك الوقت كان صاحبها     )  احلوادث(وانتقل إىل   ..  الدار خيتلف مع مقاييس ضيفنا نبيل اخلوري      



ورئيس حتريرها هو سليم اللوزي، وقد كان مقاوالً لتنفيذ الرغبات على استحياء يف مواطن وبدونه يف                
 .أحيان أخرى

والرغبة ليست دائمة مراعية للمصلحة ألن الرغبات تستبيح مكاييل واقية تكون األهواء يف               
 ".ال عدل عند من غلب عليه اهلوى"ذا جيعلها ال ترعى التذمم إذ معظمها هي املعيار، وه

وأسوأ صورة هلذه الرغائب تلك اليت در مصاحل صاحبها وجتعله ال يبايل بالتورط واملرتلقات               
والتوحل وتتراءى له وكأا من صفات النصر واملكسب وهي يف حقيقتها زوائف وخياالت تداعب                

 . اية األمر عن أكوام الرمادأوهاماً ال ختتلف كثرياً، يف
 )..احلوادث(وعندها عرفت واستنتجت ملاذا ترك نبيل اخلوري العمل يف 

، بلبنان  ٥٨يف مصادمات سنة    ..  والسياق جيعلنا نضيف معلومةً متممةً لدار الصياد واحلوادث       
يا له مكتباً   احترقت دار الصياد وهاجر فرحية إىل القاهرة فرحب به األخوان مصطفى وعلي أمني وأعط             

يف دار أخبار اليوم وذلك قبل أن يبطش ما عبد الناصر وأصبح فرحية من كتاب اليوميات يف جريدة                   
اليومية حىت انتهت املصادمات يف بريوت وهدأت األحوال وانتهت فترة رئاسة كميل مشعون             )  األخبار(

دار (من قصر القبة إلعادة بناء      وبدأت فترة رئاسة فؤاد شهاب، فعاد فرحية إىل بريوت ومعه ما يكفيه             
اليومية اليت كانت تنشر مقال     )  األنوار(ومعهما جريدة   )  الصياد والشبكة (وعودة صدور جمليت    )  الصياد

حممد حسنني هيكل األسبوعي يف نفس اليوم الذي ينشر يف جريدة االهرام القاهرية، وقد كان ذلك                 
 ).بصراحة(يوم اجلمعة من كل أسبوع، وعنوانه 

..  وامتد أجلها  ٧٥ احلوادث فقد هاجر ا سليم اللوزي عندما استفحلت حوادث سنة             وأما
ويف إحدى زياراته للبنان أصابته رصاصة قناص فخر صريعاً          ..  هاجر ا إىل لندن وصدرت من هناك      

 ..وفارق احلياة
تلك مسألة ليس جماهلا    ..  والسؤال هو هل كانت تلك الرصاصة مقصودة أم بطريق اخلطأ؟           

 ..مث اشتراها صاحب البريق ملحم كرم.. واستمرت احلوادث يف الصدور.. آلنا
وهذا االستطراد باختصار من مذكراتنا الصحافية اليت مل تطبع، وفيما يبدو لن تطبع قريباً ألن                

 .امتداداا مل تنته بعد، ونتائجها مل ترتبط مبقدماا واملراحل بينهما موصولة
استطاع أن يضيف للصحافة العربية، ولو من        )  املستقبل(ري جملة   وعندما أصدر األستاذ اخلو   

املهجر مطبوعةً ذات ج ووزن، ولذلك فإننا نكرمه الليلة ليعرف أننا نكرم من يستحق التكرمي وهو يف                 
 .هذه احلياة الدنيا، قبل أن يذهب ويف حلقِه غصة ومرارة من بين قومه

 ".األكل فاضل"لل لواصلت حىت يقال وأراين قد أطلت عليكم ولوال خشييت من امل



وقبل أن أنتهي من كلميت أحيي صديقي األستاذ عبد املقصود، ببيتني من الشعر قلتهما يف                  
 : من ترديدمها ومهاكلمات سابقة وال أملُّ

ــزمان   ــاحبك الـ ــدر بصـ وال يغـ
. 

ــزن    ــدخلك حـ ــا دار ال يـ أال يـ
. 

إذا مــا ضــاق بالضــيف املكــان   
                                                            . 

ــيفٍ    ــل ض ــت لك ــدار أن ــنعم ال ف
. 

 

) ابن حسن (وعلى طريقة   ..  ونقول ختمها الرمحن  ونكتفي ذا القدر، ونقف عند هذا احلد،         
نقول لكم هيا خليناكم بعافية، وتصبحوا ومتسوا على خري وإىل أن نلتقي بكم إن شاء اهللا يف األسبوع                   

وعليكم ورمحة اهللا السالم،    ..  القادم نقول لكم يف أمان اهللا، وعلمي وسالمتكم ويدي وما نقلت ساملة           
 . برعايتهواهللا حيفظكم مجيعاً ويتوالكم

 :  واآلن إليكم هذه الكلمة من سعادة األستاذ علي حممد العمري-
 

  ))كلمة األستاذ علي حممد العمري(( 
مسقط رأسه،  )  القدس(كان من املفروض أن يكون حديثنا عن ضيف الليلة هو احلديث عن               

لقدس، وال نريد   ولكننا يف حفل احتفاء مبولود ا     ..  وأول تراب مس جلده، ويا له من تراب طاهر زكي         
خاصة، وأن جمرد ذكر القدس رمبا جعل أعيننا تفيض بالعربات فدعونا من كل ذلك يف               ..  أن نقلبه مأمتاً  

 .هذه املناسبة على األقل
 .حدد أهدافه لنفسه منذ بواكري شبابه) نبيل خوري(األستاذ الكبري ) االثنينية(ضيف .. ضيفنا

 .األدب الروائي* 
 .وع، واملقروءاإلعالم بشقيه املسم* 

تعاطى الصراع مع الكلمة حىت النت له       !!  وقد حفر طريقه إىل مستقبله بشبابه، وأظافره، وأنيابه       
 . يف اإلعالم أم يف األدباًوأطاعته سواء

وقد شاهد، وعاصر الكثري جداً من      ..   حىت اخترق صميمها   - عرب الصحافة    -وتعاطى السياسة   
 .األحداث الضخام

 .، وهو جيثم على معظم أحناء العامل العريب، واإلسالميعايش عصر االستعمار
.. وعايش التطلعات للخالص منه، وعايش نكبة فلسطني منذ وعد من ال ميلك ملن ال يستحق               

 ).وعد بلفور(أقصد 
 . مث غري ذلك من النكبات مع غريه ممن طحن من أبناء األمة٦٧مث .. وطحنه العدوان الثالثي



يغمسه يف دم قلبه مث يكتب، ويكتب إىل أن أصبح          ..  لك غري قلمه  كل ذلك، وغريه، وهو ال مي     
 .كاتباً مرموقاً، ولكن مع زيادة يف جراح قلبه كل ما زاد يف اإلرتقاء بنضال الكلمة

به، وحمبتنا له، كل ذلك وغريه جمرد اعتراف بسيط          )  االثنينية(ومن مث فإن تكرميه، وإحتفاء       
 .مبكانته املرموقة

بل نريده أن يسمعنا، ولو ببعض شهادته       )..  بوس حلى (أن جيعل حفاوتنا به جمرد      ولكين ال أريده    
 .للتاريخ فهو أحد شهود كبار خاضوا غمار األحداث املتالحقة

 .أحداث ضخام جسام
 .مث يعرج بنا إىل احلديث عن األدب، وظالله الوارفة حيث هو أيضاً أحد فرسانه

 .ال لنتكلم.. جئنا لنسمع
ثنينية وقد أشار صاحبها الوجيه عبد املقصود فإن كلمة األستاذ علي العمري              كما درجت اال   -

 . كانت هي مسك اخلتام، فكلمتنا لضيفنا احملتفى به األستاذ نبيل خوري فليتفضل
 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ �بيل خوري(( 
وحيىي السماوي   الصديق األعز الشيخ عبد املقصود، الزمالء األعزاء األساتذة حامد مطاوع             -

خطر يل أن أستأذن الصديق الشيخ عبد املقصود خوجه يف أن أغري            ..  وعلي العمري، أيها احلفل الكرمي    
إىل أربعني  )  الصحافة(موضوع كالمي يف هذه األمسية الكرمية، من أربعني عاماً يف بالط السلطة الرابعة              

ق خوفاً من أن يرفض ألن شبابه الناضر        عاماً يف صداقة الشيخ عبد املقصود، مل أستأذن الشيخ الصدي         
 ..الدائم ال يوحي بصداقة عمرها أربعون عاماً

 ).أنا ما أعرفك من أربعني سنة إطالقا: الشيخ عبد املقصود مقاطعاً(
على كل حال إن شهادة الصديق عبد املقصود اليت تفضل ا اآلن جمروحة كما يقال ألن فيها                  

اً كما فعل من حتدث عين من اإلخوة نشكر له وللزمالء هذه العاطفة              من العاطفة أكثر من الواقع متام     
اليت تعودناها منه ومنهم، ونشكر الشيخ عبد املقصود على الدعوة اليت تفضل بتوجيهها إيلَّ ألكون                 

 .ضيف هذه االثنينية راجياً أن أكون عند حسن ظنه وحسن ظنكم
 

 !مع الصحافة.. جتربيت
 - اخلطأ الشائع    فضالً استعمالَ  أحتدث فيها عن جتربيت مع الصحافة، م        األوىل اليت  هذه هي املرةُ  

 . ألا ثقيلة على األذن-أي كلمة صحافة عن كلمة ِصحافة 
كتب عنهاالصكتب ويحافة ت ..وال يحاضا ممارسةٌرقبل أن تكون نظرية عنها، أل . 



       سمى مبالحظاتٍ   ما ميكن    ومع ذلك، ولذلك، ففي هذه األمسية الكرمية دونتحول جتربيت   أن ي 
 حافة، وليس حماضرةً  مع الص     كثرية، لعل من أمهها عنصر الوقت        متكاملة عن هذه التجربة، واألسباب 

اململة..  باإلطالِةالذي ال يسمح. 
 : قسمانالصحافةُ
 .أو ما يسمى باألسلوب.. الشكل

 .أو احملتوى.. واملضمون
ه، إنه متاماً كصوِت فريوز،     مِلكَه أو ال ت   من اهللا، فإما أن متِلكَ      هو أوالً هبةٌ  :  الشكل أو األسلوب  

    ِهيأو موسيقى عبد الوهاب، تنم طَ وتور   تألقاً مع اخلربة   ه، ومع الزمن يزداد   . نضوجاً مع   يصبح أكثر 
 .موهبة.. الوقت، ولكنه يف األصِل واألساس

ن مل يمهبه اهللا، سبحانيبحث عن مهنٍة أخرىفل.. بةه وتعاىل، هذه املوه. 
 .شيُء آخر: املضمون

  الطريق إىل املضمون، واملتابعةُ    اجلامعة قد تعطيك بدايةَ   .  املضمون ثقافة، دراسة، قراءة ومتابعة    
 .هي اليت تعطي لك بقية الطريق، ولكن اجلَامعة ال متلك أن تعطيك األسلوب

 له  صحفياً ناجحاً، أو على األقل تضمن     ج   يف العامل، وبالتحديد كليات اإلعالم تخر      ال جامعةٌ 
 .النجاح

 . الطريق، أما بقية الطريق فيأيت مع املمارسة هي بدايةُ-ما قلنا  كَ-اجلامعةُ 
واألهمالصحافة من ذلك، األهم من األسلوِب واملضمون، هو حب . 

 الفِن منها إىل    وليس حمباً فقط، هلذه املهنة، اليت كانت وستبقى أقرب إىل          ..  إن مل تكن عاشقاً   
ها بدون حب هلاالصناعة، إن ممارست ..شبه اإلغتصابحب مع فتاٍة عابرة، أو ليلةَت . 

املستمر، الذي ال ينتهي إال ليبدأ، فالصحافة               عد ذلك كلهِ  وب يأيت العمل، العملُ الدؤوب ،
كل يوم، وعليك أن تكونَ هناك قبل أن تشرق كالشمس تشرقتغيب أن، وبعد . 

 الشيخوخةُ إىل حيب هلا، وال إىل         ما يزيد عن األربعني عاماً، وأنا أعيش معها، ومل تزحفِ           منذ
 .عملي املستمر الدؤوِب يف دروا

 يف ما هو األمجل، عيونُ امرأة، أم مانشيت مجيلة، أم مقال؟) الصحفي احلقيقي(يحار الصحفي 
يوم، أو كلَ أسبوع، ويبقى األساس دائماً،        ذلك اإلبداع الذي يتجدد كلَ       ال متعةَ تضاهي متعةَ   

 .ك قبل أن تبحث يف التفوِق على اآلخرينأن تتفوق على نفِس
 من عشرِة صحفيني    س، كان يكتب فيها أسبوعياً أكثر      يمن بار )  املستقبل(يوم كنت أصدر    

 .وكتاب من أكرب وأشهر كتاب العامل العريب



، ناصر  )ه وأعاده إلينا  أعاد اهللا إليه عافيت   (اء الدين   أمحد  :  وهم مع حفِظ األلقاب واملقامات    
الدين النشاشييب، نزار قباين، حممد املاغوط، املرحوم رشدي املعلوف وابنه أمني املعلوف، رياض جنيب               

والداعي لكم بطول   ..  الريس، مسري عطا هللا، سليم نصار، إبراهيم سالمة، فؤاد مطر، أسعد حيدر             
 والغلط، كما يقالالعمر، ما عدا السهو. 

فقد كانت بالنسبة لَهم أشبه بساحِة وغى،       )  املستقبل(يف حياة هؤالء مل يبدعوا كما أبدعوا يف          
 .بالقلم.. يتبارزونَ فيها أسبوعياً

 .أخالق: والصحافة، قبل كل شيء
 .ِقلةُ األخالق يف هذه املهنة، تلغي األسلوب واملضمونَ والتفوق والثقافة

ا هي اليت حتدد ماذا تكتب، وماذا ال تكتب، تتعرض لكرامات الناس أو ال                األخالق وحده 
 .تتعرض، تغلب شهوةَ اإلثارة أو ال تغلب، تقولُ احلقيقة كما هي أو تشوه هذه احلقيقة

 .خربة: والصحافة يف النهاية
 الطريِق،  دخل إىل الصحافة يف األعوام األخرية جيلٌ جديد وبأعداٍد كبرية، منهم من سقطَ على              

 .ومنهم من مل يزل مستمراً
، وهو يتابع وحبرص كبري على تنميِة املضمون،         )األسلوب(بعض هؤالء لديه موهبة الشكل       

 إىل قضيتني أساسيتني، مها     - وحباجة ماسة    -ويحب الصحافة، وأخالقُه ال غبار عليها، لكنه حباجة          
 .والصرب.. اِخلربةُ: حتديداً

 اخلربةُ يف املعاهد والكلياِت واجلامعات، إن أستاذَها الوحيد            طبعاً يبيع ا   ال أحد سخلربة، وال تدر
 .هو الوقت، والزمن.. وجامعتها الوحيدة

، ولذلك  "اخللفية"يكتب أحدهم خرباً أو حتقيقاً، األسلوب جيد واملضمونُ جيد، ولكن ينقصه             
 .ويفتقد الذاكرة.. ن كاتبه ال ميلك املاضيط املاضي باحلاضر، أليبقى خرباً أو حتقيقاً ناقصاً ال يرِب

    أن تكتب بنوري              فأنت ال تستطيع معتخرباً أو حتقيقاً متكامالً عن العراق مثالً إذا مل تكن قد س 
السعيد، وال عن سوريا إذا مل تكن قد قرأت عن شكري القوتلي، وال عن التمديد للرئيس إلياس                    

امللك عبد  :  ومن هذا اجليل من يعرف تاريخ     ..  ري ورياض الصلح  اهلراوي إذا مل تكن تعرف بشارة اخلو      
         رايب، أو امللك فاروق، أو حىت مجال عبد الناصر         العزيز، أو امللك فيصل، أو عن سعد زغلول، وع ..

 .إىل آخر القائمةو
 .فقصته قصة.. أما الصرب

 .إىل عامل الصحافة بعد يوم واحد من إنضماِمه باختصار يريد هذا اجليل أن يكتب افتتاحيةَ



أذكر                  أحد يف زاوية مهجورة، ال يكاد يشعر وأحرر أنين قضيت أكثر من عامني وأنا أترجم 
 .درجة.. لم درجةً أعوام أخرى شعر البعض بوجودي ولكنين كنت أطلع السبوجودي، وثالثِة

 .لهاٍل بكاِموعندما نشر امسي يف الة بعد أكثَر من مخسِة أعوام، مل أمن ثالث ليا
املهنة، ونصرب كنا نتعلمعلينا، كنا أشبه بالطبخِة " عليها وتصرب "طبخعلى نار هادئةاليت ت . 

 .يف خالل دقائق" امليكروويف"أو " بالربيستو"أما اليوم، فالصحفي يريد أن يطبخ 
 .يريد أن يوقع، حىت قبل أن يكتب

يسمى بالرؤيا، وبالنظرِة املستقبلية، أي أن ال يكتفي         حيتاج الصحفي إىل ما     ..  وأخرياً ال آخراً  
 . ما حدث على املستقبل ما حدث، بل أن يستشف تأثريبتحليِل

 حدث  كأن يتوقع من خالل األحداث تغيرياً ما سيحدث يف منطقٍة ما، أو تطوراً سيطرأ نتيجةَ               
 .ما

 ..سقوطَ شاه إيران قبل سبعِة أشهر" املستقبل"توقعت 
 ..الل اسرائيل للبنان قبل مثانية أشهروتوقعت إحت

          دة على معلوماِت معروفة وأخرى     ليس من باب التنبؤ، ولكن من باب قراءِة األحداث املستن
 .خاصة

 .نأيت اآلن إىل سؤال كبري وهام
حافةٌ عربية؟هل هناك ص 

ولٌ عربيةٌ  واجلواب السريع هو، مع األسف، ال يوجد صحافةٌ عربيةٌ باملعىن اجلامع، فكما هناك د             
   املشترك، وال حىت الِعداء إلسرائيل            متعددة مل يستطع التاريخ أن ..  ، أو التراثُ، أو اللغة، أو املصري

 !.ال صحافةٌ عربية واحدة.. جيمعها، فهناك صحافة عربيةٌ متعددة
 ولكنها  PAN ARABجرت حماوالت كثرية، خاصة يف صحافة املهجر إلصدار صحافة عربية           

مع اإلعتذار الشديد للعودة إىل     (ت لتسقطَ يف احمللية، ولعل أجنح حماولٍة يف هذا الصدد            لألسف عاد 
 .، واليت قد يكون أحد أسباِب هزميتها هو جناح هذه احملاولة)املستقبل(كانت حماولةَ ) ذكِر املستقبل

لوضع العريب هو   كان احلدث هو الذي حيدد هويةَ الغالف، واخلرب هو الذي حيدد مواد العدد، وا             
 .الذي حيدد مضمونَ املقاالت

أن تنقل النبض العريب، واخلرب     )  سواء أخطأت أو أصابت   (عربياً، جتتهد   "  املستقبل"كان إنتماء   
القارئ العريب، مبعىن أنه يهمللصحِف احملليِة العريب، وتترك طلقعليها اإلهتمام باألخبار احمللية كما ت . 

 كان هناك خالف بني كتاب العدد الواحد، حول تقييم حدٍث            - نقل دائماً     إن مل  -وكثرياً  
 .والرأي املضاد، تاركني للقارئ أن يقرأ، وحيكم، ويقرر.. معني، فكان ينشر الرأي



لألخبار )  كما هو احلال يف كثري من االت      (هل يعين هذا أن املستقبل كانت أشبه بصالة عرض          
 واألحداث بدوِن رأي؟

 .دائماً رأي، وكان هلا دائماً موقف" للمستقبِل"عكس، كان على ال
 س الذي وقفته ضد زيارة الرئيس املصري أنور السادات إىل القدس،              الشرِ والدليل، املوقف

 .وضد محِصلِة هذه الزيارة، أي اتفاق كامب دافيد
 من القول أن االعتراض     ، وإن كان هذا ال مينع     ولسنا هنا يف جماِل احلكِم على الزيارة، واإلتفاقِ       

 االتفاق ملا جترأت اسرائيل على      لكعلى الزيارة وعلى االتفاق كان يف محِله، فلوال هذه الزيارة وذَ           
 . أوسلواحتالل لبنان، وملا جترأ ياسر عرفات على توقيِع

 ى  الرمحة عل   احلرب، أطلقت رصاصةَ    اخلطأ ال تربر اخلطأ، فيوم خرجت مصر من معادلةِ         إن نتائج
 اإلسرائيلي، فاضطررنا أن نقبلَ ما كان ال ميكن القبولُ به، وانتهينا إىل القبول                -الصراِع العريب   

 .بشرعيِة الدولة العربية
               كملةًنعتذر على هذه املداخلة السياسية يف كالم على الصحافة، ولكنها كانت ضرورةً م ..

 .للموضوع
 .نعود إىل الصحافة

 كانت التجربةَ األخرية يف حماولِة إصدار صحافة عربية؟" ملستقبلا"هل يعين هذا الكالم أن 
 .ال: اجلواب

 حىت اآلن   -فاحملاوالت ما زالت قائمة، وخاصة يف املَهجر، وإن كان ذلك ال مينع من القول إا                
 . صحافة عربية مبالمح حملية-

 . مل يعد موجوداً، أصبح هو اآلخر حملياPAN ARABًحىت اإلعالنُ العريب 
 

والقارىء، يكاد يصبح محلياً، مبعىن أن إهتماماِته تزداد كل يوم باحملليات، وأخبار البلد،                
ربياً كلَ يوموتتقلص ع. 

 

أين هي األيام اليت كان القارئ العريب يعرف عن أخبار مصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، ومعظم               
 . بلِده وزعاماِت بلدها يعرف عن أخباِرالدول العربية وزعماء هذه الدول العربية، أكثر مم

 

 .وكان الصحفي العريب، يعرف عن شؤوِن ومهوِم العرب، ِبقدر ما يعرف عن شؤوِن ومهوم بالده
 

وصحافِة ..  واحلديثُ عن الصحافة، يقودنا تلقائياً للحديث عن صحافتني حمددتني، صحافِة مصر          
 .لبنان



 وبني صحفيي مصر، حىت أُِممت الصحافة، فتحولت        كان هناك إهتمام عريب يف صحافِة مصر،      
من منطلق حملي   )  إذا تعاطت (أو بقدرة قرار التأميم إىل صحف حملية، تتعاطى الشأنَ العريب           .  بقدرة قادر 

 .حبت
أما لبنان، حيث انتقلَ مركز الصحافِة العربية بعد مصر، فنستطيع أن خنتصر ما حدث بالقول أنه                

اللبنانية بال استثناء، تقرأ جميع ما حيدثُ يف العاِمل العريب، صحافة لبنان حىت يف                إذا قرأت كلَ الصحفِ   
 . عربية صادرة من بريوت الدوِل العربيِة يف بريوت، ومل تكن صحافةَأياِم ِعِزها، كانت صحافةَ

ا من  وكان ميكن أن يستمر احلالُ على ما هو عليه، وأن تبقى الدولُ العربية تصدر صحافَِته                
لبنان، لوال احلرب، اليت كان من نتائجها وآثارها أن اضطرت هذه الدول إىل إصدار صِحفها من                  

قنياِت إصداِر الصحف يف     من اخلربِة اللبنانية ومن التطوِر املذهل الذي طرأ على ت          خارِج لبنانَ، مستفيدةً  
حف واالت، مما مل يعرفه القارئ      املتدفق يف إصدار الص   )  إذا صح التعبري  (العامل، فكان هذا الشاللُ     

 .العريب من قبل
 .الصحافةُ العربية اليوم، تقف أمام حتٍد كبري، إن مل نقل حتٍد مستحيل

حىت سنوات قليلة، كان اخلرب الوحيد الذي يصل إىل القارئ هو اخلرب الذي تنشره الصحيفة أو                
 .لرمسيالة، يضاف إليه خرب اإلذاعِة الرمسية أو التلفزيون ا

اليوم، وأمام هذا الغزِو من احملطاِت الفضائية، حيث اخلرب يصبح يف فعِل املاضي بعد دقائق،                 
وحيث املشاهد املستمع يعرف يف كثري من األحيان من األخبار أكثر مما يعرف الصحفي، بسبب تنقله                 

 .الدائم بني حمطٍة وأخرى
  اليوم التايل، أو األسبوع املقبل؟يف..  من جديدماذا تستطيع الصحافة أن تقدم للقارِئ
ها، ولن تفقد بريقَها، ولكن هذا ال مينع من أن القارئ لن            صحيح أن الكلمةَ املكتوبة مل تفقد بريقَ      

 شرحت له أبعاد    - وقد يكونُ هذا األهم      -يشترى جريدةً إال إذا قدمت له، إما ما ال يعِرفُه أو              
أن تقدم له ما ال يستطيع اإلعالم املرئي أو املَسموع          ..  وليس أخرياً واسباب وخلفيات ما يعرفه، وثالثاً      

املتعددة بأقالٍم متعددة، وآراٍء متعددة: ه، وحتديداًأن يقدم املفصلة، أو املقاالت الدراسات. 
 .مما يعين عودةً إىل صحافة الرأي، بعد أن كانت صحافةُ اخلرب قد قضت عليها

 أيها احلفل الكرمي،
 .كن األمةُ العربية حباجة إىل صحافِتها مثل حاجِتها هذه األياممل ت

 .إن الشعب العريب هذه األيام يف حالِة ضياٍع تام
إنه يراقب بدوِن أن يشارك ايةَ عصٍر ووالدةَ عصر، إن تارخياً جديداً يصنع له، ويصر صانعوه                 

 .على إلغاء ذاكرِته



فمن أقل واجباِتها هذه األيام أن تعرب عن         )  ما يقال ك(وإذا كانت الصحافةُ هي صوت الناس       
 ).بال رأي(رأي الناس فيما حيدث، على األقل كي ال يقال إن الناس كانوا 

يف فترة من الفترات حتولت الصحافة العربية من أداِة تضامٍن وتآزٍر ووحدة بني األمة العربية                 
 .أداة تفرقة.. إىل

    مستقبالً م حافة            اليوم، وحنن نواجهكل عريب من اِحمليِط إىل اخلليج، على الص مصري شتركاً ميس
أوالً، أن تعيد إىل األمة حلمتها اليت متزقت، وقرارها املوحد بعد أن تبعثر، وإرادتها يف إستجماِع كِل                  

 .قدراِتها لتواجه املستقبلَ املظلم الظاملَ الذي يرسم لنا
       عيدحافة ثانياً، أن تالنهوض من           على الص ها الضائعة بنفِسها، كي تستطيعإىل هذه األمة ثقت

الوضع الذي وصلت إليه، فبهذه الثقة وحدها يصبح ما حنن فيه كَبوةً نستطيع أن نقف بعدها،                    
 .ونستأنف املسرية، على أن ال نكبو من جديد

 .وبدون هذه الثقة يصبح ما حنن فيه سقطةً ائيةً ال وقوف بعدها
م األمانةَ إىل جيل جديد، وهي أمانةٌ مل تكن يف يوٍم من األيام صعبةً              لَنا الصحفي يكاد يسلّ   إن جي 

 .وقاسيةً مثلَ هذِه األيام
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :  قبل أن نبدأ بتوجيه األسئلة إىل ضيفنا الكرمي لألستاذ سليمان منر تعليق فليتفضل-
 

  ))مان منركلمة تعليق لألستاذ سلي(( 
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

رمبا تكون شهاديت يف األستاذ نبيل خوري جمروحةً ألنين أعتربه أستاذاً يل عملت معه يف مدرسة                 
، ولكين تعرفت عليه    )احلوادث(لقد عرفت األستاذ نبيل خوري منذ أن كان يكتب يف جملة            )  املستقبل(

م، يف جملة املستقبل تعلمنا شيئاً      ١٩٨٩م حىت عام    ١٩٧٨عام  حينما عملت معه يف جملة املستقبل        
املوقف من العدو   :  أساسياً أن املهم هو احلقيقة وحرية التعبري عن الرأي، ضمن شرطني أساسيني مها             

اإلسرائيلي والثاين هو عدم الدخول يف دوامة اخلالفات العربية، كنا نصطدم أحياناً مع األستاذ نبيل                 
ن أروي خاصة للزميل األديب العراقي العريب هذه احلكاية عندما كانت احلرب             خوري فيه، وأود أ   

مشتعلة بني العراق وإيران كان لألستاذ نبيل خوري رأي متحفظ جتاه صدام حسني، وكنت أنا واحداً                
أن تقف موقفاً أكثر تأييداً للعراق وجتاه صدام حسني على           )  املستقبل(من أشخاص يريدون من جملة      

 .اننا بأن العرق بلد عريب وخيوض حرباً ضد بلد غري عريبأساس إمي



وكان لألستاذ نبيل خوري رأي يقول أنه ليس ضد العراق ولكنه ال يريد أن تصبح جملة املستقبل                 
منرباً للتطبيل والتزمري لنظام بغداد مثل بقية الصحف واالت العربية يف ذلك الوقت، وكنت أعارضه               

م وقابلت وزير اإلعالم العراقي لطيف مصيف       ١٩٨٤فرت إىل بغداد عام     يف ذلك الرأي، إىل أن سا     
جاسم يف حينها، وسألته عن سبب عدم مساح النظام العراقي بتوزيع جملة املستقبل يف العراق فقال يل                  

أعطين أمثلةً حىت أؤيدك يف الرأي أو        :  إن جملة املستقبل تقف مع النظام السوري فقلت له         :  الوزير
 أن جملة املستقبل أثارت ضجةً حول        -وكان ذلك يف حينها      :  اين مثالً قال يل    أعارضك، فأعط 

إن جملة املستقبل هلا موقف     :  التهديدات اإلسرائيلية لسوريا بسبب حتريك سوريا للصواريخ، فقلت له        
مبدئي جتاه العدو اإلسرائيلي، وجملة املستقبل مع أي شخص ومع أي دولة هلا عداء مع إسرائيل، وهذا                 

إن سوريا  :  فقال يل الوزير العراقي   !  ف مبدئي وإسرائيل دد سوريا فكيف ال تريدنا أن نقف معها؟          موق
حىت ولو كانت أزمة داخلية يف سوريا،       :  تفتعل هذه الضجة ألن هناك أزمة داخلية يف سوريا، فقلت له          

ة املستقبل تقول إن    إن جمل :  ولكن إسرائيل دد سوريا فنحن مع سوريا، فاحتد وأعطاين مثالً آخر وقال           
أمني حزب البعث السوري هناك تصفه بأنه أمني عام حزب البعث فقلت له وتصف أيضاً عبد ايد                  

 ..الرافعي بأنه أمني عام منظمة حزب البعث الذي هو تابع للعراق
املهم خرجت من هذا اللقاء وأنا مقتنع برأي األستاذ نبيل خوري أن النظام العراقي ليس نظاماً                 

 ..احلقيقة قومياً ويهدف إىل املصلحة القوميةيف 
على كل حال كان مسموحاً لنا يف جملة املستقبل أن نعرب عن رأينا حىت لو كان هذا الرأي خيالف                   
رأي صاحبها ورئيس حتريرها األستاذ نبيل خوري، كان مسموحاً أن نعرب عما نريد، وكما ذكرت كان                

باء العرب يكتبون فيها، ولكن كانت لنبيل خوري وصية         هناك معظم كبار الكتاب والصحفيني واألد     
واحدة وهي أننا ال نريد لة املستقبل أن تكون منرباً هلذا البلد أو لذاك البلد، وال نريدها أيضاً أن                     
تكون منرباً للخالفات العربية، ومن هنا كانت جملة املستقبل مدرسة صحفية ولألسف ألا مل ترد أن                 

 .النظام أو ذاك النظام انتهت بالفشلتكون بوقاً هلذا 
  ،،،وشكراً

 

  ))مداخلة من الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
أستأذن الزميل الدكتور عبد الرمحن احلارثي يف سؤال ولو أعتقد          :   الشيخ عبد املقصود خوجه    -

على كٍل سألقي   .  أن من كتبه استعار االسم ألن السؤال موجه من الدكتور حممد حمسن، وال بأس               
 ويثبت  - السؤال سأقرؤه كما هو بأخطائه       -كل يوم مير    :  السؤال يقول ..  بالسؤال ألن يل تعليقاً عليه    

بعد نظر الرئيس السادات يف زيارته للقدس وتوقيع معاهدة السالم، بدليل أن كل الدول العربية تسعى                



سرائيل على سائر    يف ظل تفوق إ    اآلن للسالم والذي حتقق بالسالم مل يكن ليتحقق باحلرب خاصةً          
الدول العربية، وهذه لألسف حقيقة واقعة، إذن فالرئيس السادات كان األكثر شجاعةً واألبعد نظراً،               
وهو الذي بدأ وأعطى إشارة البدء ملسرية السالم، وليس هو الذي أطفأ جذوة احلرب كما ذكرمت فما                  

 .تعليق سعادتكم
 

 الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
  ))هتتم بالشؤون األدبية فقط) نيةاالثني(مؤكدًا أن 

كما ذكرت مراراً، وأريد أن أذكر يف هذه األمسية، إن االثنينية خيصها             :  الشيخ عبد املقصود  
وتم بالشؤون األدبية وليست طرفاً إطالقاً يف األمور السياسية، وأود أن أضيف أن كل رئيس نستطيع                

وقد يكون العكس، لذلك سؤال     .   الرأي وال نوافق عليه    أن نطبق عليه املقولة اليت تقول إننا حنترم هذا        
كهذا أو كما قال األستاذ نبيل خوري ليس بالضرورة أنا أو أنتم موافقون على ما قاله أو ضد ما قاله،                    

 .فلكل منا رأيه وهلذا تبقى اإلجابة على سؤال كهذا ليست ذات موضوع لدينا يف االثنينية
  ،،،وشكراً لكم

 

  ))طرح أسئلة احلضور واحملتفى به يرد عليهاعريف احلفل ي(( 
بصفتكم أديباً وصحفياً كيف ترون اهلرولة      :  نبدأ بطرح األسئلة اليت وصلتنا منكم     :  عريف احلفل 

والركض يف الساحة العربية للحصول على جائزة نوبل العاملية لآلداب ومنهم أدونيس وأمثاله، وكما               
غياث عبد  .  (نرجو إبداء رأيكم يف هذا املوضوع     .  واقف سياسية نعلم فإن هذه اجلائزة تمنح مكافأةً مل      

 ).الباقي
ظلم األستاذ األديب جنيب    ..   أوالً عندي إعتراض بأن جائزة نوبل تعطى ملواقف سياسية           -

حمفوظ ذه التهمة وهو أديب كبري قبل أن يسمع هو بنوبل فهو أستاذ كبري، وأُعطي جائزة نوبل عن                   
أعطيت له ألسباب سياسية، تكمن فيها عقدة نقص عربية كأننا ال نستأهل هذه              استحقاق ومقولة أا    

أما ..  اجلائزة وكأن أديباً عربياً من وزن جنيب حمفوظ كان جيب أن يؤيد إتفاقاً سياسياً لكي يأخذ اجلائزة                
ثر ما حنن   بالنسبة هلرولة أدونيس فأنا ال أملك عنها خرباً، يعين هو اشترك يف ندوة يف إسبانيا مث من ك                  

نريد أي ضحية استلموه لألستاذ أدونيس وذبح كما مل يذبح أحد من             )  حنكي بالدارجي (أكلنا ضرباً   
ال أعرف حقيقة إذا كان أدونيس      ..  أدونيس خائن ..  قبل فشغله ما أحد بقي عنده رأي إال أدونيس         



 يريد جائزة نوبل أن يسعى      خائناً أم ليس خائناً لكن أيضاً يوجد ظلم بالنسبة له ومن حقه إذا كان فعالً              
 .إليها

إذا صحت مقولة إن الصحافة السلطة الرابعة فبماذا        :  غازي الزين عوض اهللا   .   سؤال من د   -
 تفسرون وظيفة أول رائد يف الصحافة يف اتمع النامي وفق إطار النظرية السياسية؟

 سلطتها حىت اآلن يف العامل       يعين حنن كل الذي حاولنا نقوله وبلباقة، أن هذه الصحافة مل متارس            -
العريب، طبعاً قلنا ال يوجد صحافة عربية حملية وكذا، ولكن احلقيقة أن هذه السلطة الرابعة مل متارس                   
بعد، مبعىن أن تكون الصحافة هي الرقيب وهي احملاسب، جرت حماوالت ومقاالت وكذا، ولكن إىل                

 . فقط السياسةاآلن ال توجد عندنا أو بأي دولة نامية الصحافة وليس
حنن منارس بالصحافة الفن املمكن وميكن الصحافة اليت هاجرت وحنن منها، جترأت أكثر من                
الالزم ألا نسيت نفسها ونسيت اجلو العريب وميكن كتبنا أكثر من غرينا أما بعد سنوات من العيش                  

ريب والدول النامية مل متارس ما      بأوروبا وجو احلرية ميكن كتبنا أكثر من غرينا، أما الصحافة يف العامل الع            
 .يسمى السلطة الرابعة حىت اآلن

كيف ترى أن على العرب واملسلمني أن يتصرفوا        :   سؤال من االستاذ حممد منصور الشامي      -
  تاماً؟اًحيال سياسة اليهود يف الرغبة باالحتفاظ مبدينة القدس كاملةً وإلغاء وجود الغري إلغاء

 كثرياً، ولكن أعتقد أن أظافر العرب السياسية أو الضغط            يا سيدي كتبت عن املوضوع      -
السياسي العريب الذي كان ميكن أن منارسه سواء كان على الغرب أو امريكا أصبح خيف كثرياً، إمنا ال                  

اخلطر اآلن ليس فقط إسرائيل، إن أمريكا ستنقل سفارا للقدس وبالتايل           .  يزال لدينا القدرة االقتصادية   
. حلم اإلسرائيلي واخلوف أن حتذو دول غربية أخرى كربى حذو سفارة أمريكا              تعطي شرعية لل  

وحسب املعلومات اليت أملكها أن هناك وعد غريب من أكثر من دولة إلسرائيل أنه عندما تنقل السفارة                 
 ..األمريكية حنن سوف نتبعها

ك هذا السالح، ولو إىل     العامل كله صار فيه سالح اقتصادي وأنا أعتقد أننا ما زلنا إىل حد ما منل              
حد التلويح مبقاطعة دولة اقتصادياً وحىت كلمة مقاطعة كبرية، يعين يا سيدي، الدولة اليت ستنقل                  
سفارا للقدس ما نشتري منها، وهذا أقل واجب هو أن نتصدى اقتصادياً هلذه الدول اليت تتصرف                 

ول املتهافتة على العامل العريب لتوقيع      كأنا ال منلك أي قدرة، اآلن السالح االقتصادي مبعىن هذه الد           
 .الصفقات، ألا يف مأزق اقتصادي جيب أن تعاقب ذا السالح

 الصحافة املهاجرة سدت حيزاً من الفراغ يف وقت ما، ولكنها حتت ظروف الرقابة والتدجني               -
             ا مللء الفراغ   املستمرين وسعياً وراء املعلن، حتولت إىل صحافة سواح فقط، كيف ترون إمكانية عود

 .جمدداً بعد استمرائها للكراسي الوثرية؟ السؤال موجه من األستاذ سعد سليمان حممد



) املستقبل(أنا أقدر أحكي باسم      ..   سيدي أنا لست ناطقاً رمسياً باسم الصحافة املهاجرة          -
كبرية املستقبل لو أرادت الكراسي الوثرية، وأرادت أن ختضع للرقيب، كانت ال تزال تصدر، قصة                

بس كانت ال تزال تصدر يعين، ثانياً الرقيب إذا كنت تصدر من اخلارج، أنا أقول لك شيئاً، حنن كنا                    
 ١٧ و ٤ دولة عربية، كنا دائماً نعمل حسابنا أننا سنغضب           ٢١دائماً نعترب أنه ال ميكن أن ترضي         

صول إىل أي سوق عريب،     يقبلوا، إذا كنت تصدر من العامل العريب عندما متنع من الصدور متنع من الو              
احلرية اليت منحت لصحافة املهجر كانت حرية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من القراء ولو يف أسابيع                  
معينة ما توصل بعدين اقنعنا، إذا تسميهم األنظمة، أننا حنن ال نكتب مقاالً حلساب أحد، لنفرض هامجنا                 

تنا ليس ألنه يوجد من يدفع لنا، بعدين حنن حددنا           نظاماً عربياً معيناً، اقتنعوا بأننا كنا نكتب قناع        
اهلدف، ما هي القضية العربية؟ ضد مني حنن؟ يعين كان يصري تغيري وزاري يف بلد عريب، ال نكتب عنه                    

القضية العربية الكربى صراعنا مع     .  فقط، ال بل نتناوله ونعتربه خرباً حملياً، إمنا القضية مع إسرائيل           
 .ليت حددناهااسرائيل، هذه القصص ا

هذه الصحافة جيب أن تتناول قضايا عربية كبرية إىل أن شعرنا أننا ال نستطيع االستمرار، وأن                 
أغلقت بقرار فردي مين يف ليلة كان علينا إما أن نغلق أو أن منيل إىل نظام معني ميول                     )  املستقبل(

أغلقنا :   املكتب قلنا هلم   العمل، أو أن نستمر بضعف معني الساعة السابعة صباحاً جاء الشباب إىل             
اإلفتتاحية اليت كتبتها يف آخر عدد يف        ..  وكتبنا إفتتاحية ودعنا العامل وما صدرت ثاين يوم        ..  الة

أما الصحافة العربية املهاجرة األخرى فما أستطيع        ..  مل تكن مقررة قبل يومني فما دجنا       )  املستقبل(
 .الكالم عليها

 ما رأي سعادتكم يف كتابة الرواية واملقال السياسي معاً؟ أيهما            األستاذ علي املنقري يتساءل    -
 أقرب وآمن إىل نفس سعادتكم وملاذا؟

 هو بالنهاية، حىت أضيف إليك يف التعليق اإلذاعي، هنا يوجد شيء أنت تريد أن تقوله قد                   -
زي كتايب  يصلح املقال السياسي وإذا أردت التوسع تصلح القصة القصرية وإذا كان املوضوع كبري               

عن سقوط القدس فال ميكن أن تكتبه إال برواية، يعين هو نفس الكالم الذي تقوله                )  حارة النصارى (
أنت تستطيع أن تقوله إما مقال سياسي أو برأي إذاعي أو بالرواية، طبعاً حلم كل كاتب أن يستطيع                   

ن تتاح لكتابة الرواية ألنه     أن يتفرغ لكتابة الرواية وأن ال يالحق األحداث لكن أنا أرى أن الفرصة ل              
يوجد أحداث كثرية، يعين أنا ال أعرف ماذا حصل للعامل؟؟ إذا أردت أن تكون صحفياً وأديباً يف                    

 .الوقت احلايل فإن الصحافة ستأخذ كل وقتك
ميجد العرب من ساسة ومفكرين، احلضارة أو        :   سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي       -

 وال تباكوا على املصري الرديء الذي صارت إليه األجماد وهجرة العقول              التراث العربيني، وتناسوا  



والكفاءات إىل الغرب وتردي وسائل اإلعالم املختلفة، هل نتفاءل يف بزوغ ضة عربية حديثة ثقافية                
وإعالمية واقتصادية مقرونة بوعي مجاهريي، حتيي األجماد مع دخول العامل إىل القرن احلادي والعشرين               

 . يتأتى للعرب حتقيق هذه األمنية وشكراًوكيف
 ولكن أعرف أن كثرياً من      اً سيدي، رغم الصورة السوداء اليت تظلل املنطقة، ال أملك إحصاء          -

شبابنا خاصة الذين يدرسون يف اخلارج يدخلون إىل العصر ويدرسون دراسات وتقنيات معينة وصاروا              
أنا على املدى الطويل لست متشائماً، يف إحصاء لألمم          من هذا العصر، ميكن الكمية قليلة، إمنا         اًجزء

 مليوناً، هذا من ناحية العدد ويتبعه        ٥٦٥م سيكون عدد العرب      ٢٠١٠املتحدة يقول يف سنة      
 ..إحصائيات عن اجلامعيني ودراسام اخل

يع ها مج ما هي إسرائيل؟ إسرائيل إذا غداً صاحلَ      ..  فعلى املستقبل البعيد أنا قناعتين حنو األحسن      
إن :  العرب ووقعت فماذا سيحدث؟ إسرائيل بدأ اخلوف من مشاركتنا اإلقتصادية، طيب، يقول برييز            

 مليار؟ أقصى شيء ميكن إلسرائيل أن تكون        ١٨٠ مليار، طيب إذا صار      ٩٠مدخوهلا القومي يف السنة     
رية، مثل ديب   إذا مل تكن دولة حماربة بعد أن فقدت األمل يف توسيع حدودها، أن تصبح دولة سوبر ث                 

 ما أعتقد   !مثالً، يصري عندها أموال زيادة، إمنا ما هو دور إسرائيل يف املنطقة؟ السيطرة على اقتصادنا               
 .أن شبابنا ذا الغباء يف املستقبل املنظور حالتنا جداً سيئة، ويف املستقبل البعيد أنا لست متشائماً

ود أن نستمع إىل حتليل شامل حول        بداية ن :   هذا سؤال يتبعه سؤال آخر يف نفس املعىن         -
مستقبل منطقة الشرق األوسط يف ضوء املتغريات واملستجدات اليت أملت باملنطقة بداية من عملية                 
السالم ومروراً بقرار الكوجنرس األمريكي بنقل السفارة األمريكية للقدس العربية، خصوصاً وأن               

ما هي تصوراتكم   :  والسؤال اآلخر .  أبو زيد السري  السائل السيد     . باغتيال رابني  اًمولدكم ا وانتهاء  
 .عبد اهللا الشهري. املستقبلية ملنطقة الشرق األوسط وملا يسمى مبسرية السالم بعد اغتيال القاتل لرابني

بعد اغتيال رابني بده مسحة وقف يف ما يسمى         :  أوالً..   هذا يستغرق ساعتني ولكن سأختصر     -
در غداً استبدلت دبلوماسية األمن اليت كان رابني مصراً عليها،            باملسرية السلمية إمنا يف ما سيص      

ستستبدل بالدبلوماسية االقتصادية يعين األولويات تبع برييز ستكون أولويات املشاركة االقتصادية أو             
كالم ألنه  :  مسها هيمنة أكثر من األمن الذي كان هاجس رابني، حىت اآلن بدأ اجليش اإلسرائيلي يقول              

لن ينجح يف االنتخابات وكذلك ألنه ليس خريج املدرسة تبع رابني األمن له األولوية،               هذا ضعيف و  
ممن يتكلم عن القدس    %  ٩٩ أنه   - صرت شاعر    -على صعيد القدس    ..  هذا على صعيد رابني   

أنا أقول أنه ما صار قرار      ..  يتكلموا عنها بالعاطفة فقط، وأنه بلد لنا فيه تراث ديين من غري معرفة             
م إىل اآلن؟ أنا أتصور أن إسرائيل ستأيت لياسر عرفات          ١٩٦٧ ماذا حدث يف القدس من سنة        .كوجنرس

القدس هلا ثالثة مواضيع تبحث، اجلغرافيا والتاريخ        ..  وتقول له أننا نريد نفاوض فعالً حول القدس        



القدس من  %  ٩٥   إىل اآلن هي فعالً    ٦٧والدين، إذا كانت جغرافياً فالقدس اليت بنتها إسرائيل من           
 ٦٧متلكها، سوف تقول لياسر عرفات، وحنكي باجلغرافيا ما هي القدس العربية اليت إحتليناها سنة                 

لنبحث يف مستقبلها ها هي اليت أخذناها من العرب؟ أخذنا البلد القدمية، ما يسمى بالقدس الشرقية                 
مسلمني ومسيحيني  :  ثةحبجم مونتكارلو، وأخذنا أحياء عربية جماورة، هذا إذا دينياً فمقسم إىل ثال             

ويهود أنت حتكم على الثلث ما بتحكي على يهود وال مسيحيني أقصى ما ميكن أن تعطيه إسرائيل لو                   
أرادت أن تتنازل جغرافياً ولياسر عرفات مساحة كيلو متر أو إثنني كيلو متر هذه القدس اليت نتكلم                  

 ..عنها
من الدخل الذي   %  ٥٠أخراً جداً، يقال إن     لقد أمهلنا القدس كثرياً واحلديث عنها اآلن جاء مت        

جاء إلسرائيل وضع يف القدس تالحظ يف املستعمرات عندهم بيت خشب كذا، القدس حجر وبناء                 
بحث نكون قد فقدناها اآلن حىت لو صار        توبنية حتتية وكهرباء هؤالء كانوا يبنون العاصمة حىت عندما          

كي بامسي، أنا نبيل خوري اخلطر الكبري الذي صار         طبعاً أنا حب  ..  مفاوضة ومفاوضة حقيقية وصار ضغط    
وكذلك حنن كعرب غري واعني له، خروج العنصر املسيحي من القدس، هذا العنصر الذي كان من                  
املمكن أن يكون نصري هذا بره وما بقوا يهتموا، ويهتموا أنه تصبح مزاراً سياحياً وبقى استفردوا                   

بتكمل مسرية السالم إمنا لن تكون ائية، سيحصل توقيع         .  .األساتذة، أما مصري السالم وكذا فقصة     
 .بس ما أعتقد ائية ألنه سالم ظامل.. وبداية تطبيع وسيحصل اخل

 يف فترة صدورها من عام        سؤال يقول ما هو سبب توقف جملة املستقبل اليت بدأت قويةً             -
مرحلة؟ السائل طلعت   م، هل ألسباب مالية أم أسباب أخرى أم هي فترة            ١٩٨٩م حىت عام    ١٩٧٦
 .عطار

) املستقبل..  ( يا سيدي إذا كان السائل يفهم بالشؤون املالية نقول له ماذا حصل باملستقبل              -
م يومها كان يف طفرة إقتصادية بالعامل العريب        ١٩٨٣كانت حتاول أن تكون مستقلة عرب إرادا الشرعية         

 مليون  ٥٠ ماليني دوالر، أي     ٥ما قيمته   دخل إىل املستقبل إعالنات، والفاتورة كانت بالدوالر،         
 ماليني فرنك،   ١٠فرنك، عندما أقفلت كان يوجد ركود يف العامل العريب، دخلنا مليونني دوالر يعين               

 مليون فرنك، احلل أن تبيع جزءاً من الة لنظام عريب           ٤٠مبداخيل هذه املؤسسة الشرعية صار هبوط       
وأنا قلت يعين يل شخصياً وللمجلة، أنا أستطيع أن أقول           أنظمة حاضرة، أن ترن،      ١٠وكان يوجد   

اليوم عيب حيكي الواحد، أنا مل أكتب مقاالً واحداً يف حيايت ندمان عليه أو أعتذر عنه، ألنين كاتبه                    
تتبهدل وتصبح نشرة من    )  واملستقبل(بقناعيت، كان ممكن تأتيين إفتتاحية من سفارة وأنا أوقعها وتنشر           

جل أن تبقى فكان القرار بقفلها، وبعدها تضايقت ومرضت وبعرف عبد املقصود              أجل املال ومن أ   
 .ولكن أنا مبسوط ذا القرار الصائب بإغالق الة



  )) عبد املقصود خوجهشيخرد عليه اليمداخلة من أحد احلضور و(( 
 أيش عملك؟:  عبد احلميد الدرهلي-
تفقنا جيب أن يكون مكتوباً وإال أصبحت       أستاذ درهلي، السؤال كما ا    :   الشيخ عبد املقصود   -

 .فوضى، إذا عندك سؤال أكتبه
 
 

  ))احملتفى به مقاطعًا(( 
عملي صحفي أكتب يف جريدة النهار، أكتب تعليقاً إذاعياً يومياً وأعمل           :   نبيل خوري مقاطعاً   -

ة فهذه املقاالت إذا    ماذا تريد زيادة؟ ألف مقال بالسن     ..  برناجماً تلفزيونياً ساعتني بالشهر، وأؤلف كتب     
حسبتهم بني التعليق واملقاالت، ألف، يعين ثالث مقاالت بالنهار، وآخذ عليهم فلوس، وآخذ فلوس               
غالية كثرية، ومقاليت تذهب من الفاكس إىل املطبعة، ممنوع تغري فاصلة، ويعرف ذلك كل الناس، يف                 

هلم، إتفاق بسيط، من عندي إىل      حال تغيري فاصلة يتوقف الفاكس، وال أذهب، وأتوقف عن الكتابة            
 .املطبعة، يوم تعتذر هذه املؤسسات عن قبول رأيي، أتوقف، وسأجد مؤسسات أخرى

 

 مذيع احلفل مؤكداً على وجوب أن تكون األسئلة مكتوبة ورداً على السائل
رجاء  احلقيقة أشار األستاذ عبد املقصود إىل أن االثنينية درجت على توجيه األسئلة كتابياً، فال              -

توجيه أي سؤال، إما أن يكتب أو يطلب الكلمة، وكنا قد حتدثنا أثناء سرد السرية                 يف  ممن يرغب   
 .الذاتية لضيفنا الكرمي عن عمله احلايل وأوضحنا ذلك

 

كيف تكذبون الصهاينة بالنسبة الدعائهم بأن القدس       :  السؤال من املهندس عبد الوهاب بترجي     
 يف القدس طلبوا من سيدنا عمر رضي اهللا عنه أن مينع اليهود من               يهودية، وكما نعلم بأن املسيحيني    

 .دخول القدس بعد أن أصبحت حتت حكم الدولة اإلسالمية
 

يقرأ اإلنسايكلوبيديا الربيطانية   :   الذي يهتم بقضية القدس الليلة عليه أن يرجع، إىل موضوعني          -
يوم، املؤسف أن هذه الطبعة طبعت سنة       من أجل ما يربك نفسه، ففيها تاريخ القدس من مطلعه إىل ال            

 سطر كاتبة ما ستفعل إسرائيل بالقدس وهو ما فعلته اليوم،             ٣٠م بصفحتها األخرية بآخر     ١٩٨٧
م واضح أن أحداً مل يقرأه،      ٨٧اإلنسايكلوبيديا الربيطانية موجود طبعة     ..  ٤،  ٣،  ٢،  ١خمطط إسرائيل   

 .خمطط إسرائيل الذي نفذته مبوسوعة بريطانية كربى



ما هو مدى إستقاللية الكتاب اللبنانيني      :   السؤال موجه من عبد احلكيم جريفي شاعر سوري        -
عن اإلجتاهات السياسية واألحزاب اللبنانية املتضاربة األهداف واملصاحل، خاصة كتاب الصحف العربية            

 اليت تصدر من اخلارج؟
وكنت رئيس  )  املستقبل( كذلك كل صحفي هو الذي جياوب عن نفسه، أنا عندما أصدرت              -

 يعين أنا ال أتناول بالنقد أو       ، أنا ال أتناول أي زميل أو زميلة بأي كتابة، عيب           حترير صحف كثريةٍ  
التجريح أو القول إن فالن تبع، ألنين لست أنا الذي حيكم، يف النهاية يوجد قارئ حيكم، اآلن يف                    

 يف طيبني وفاسدين، يف متابعني ويف عقالء يعين،         كتاب، كما يف أي مهنة ثانية، يف أطباء وحمامني وكذا،         
ليه نريد أن نستثين، أنا قلت يف الكلمة اليت قلتها أا األخالق، وإذا مل توجد األخالق، كل شيء                    

 .األخالق مسألة مهمة.. بيصري للبيع والشراء
  ال شك أن الكلمة والكتابة موقف وهدف ساٍم ومنطلق للوصول للحقيقة وترمجة واضحة               -

للواقع، لكننا جند يف معظم الكتابات افتقارها للطرح احلقيقي وتفتقر إىل اخللفية والرؤيا املوضوعية                
مل األحداث والتطورات، هل هذا يعين أن هناك غياب فكري للتفاعل مع هذه التطورات اهلامة، أو                

رد متاهات ال اية    هو أسري ذلك اخلوف الذي يسيطر على بعض األفكار اليت تعترب صحافة الرأي جم              
 .من أمني عبد الوهاب الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس. هلا

 يا سيدي أنا أعتقد أنه هذا ال ينطبق على مجيع كتابات الرأي، يوجد مقاالت جبميع الصحف                 -
ويف مجيع البالد العربية، هناك مقاالت جيدة ومقاالت ممتازة ملفكرين دخلوا على الساحة بيكتبوا بشكل               

..  جداً، على األقل يومياً تقرأ مقال أو مقالني جيدين جداً فيهم تفكري، حرام يقال إنه ما بقي يف                   جيد
أنا أعتقد أن الصورة حقيقية، حىت يف آخر سنة أو سنتني زادت جرعة اجلرأة، ملا رجعت إىل                    ..  ال

.. ها اخلوف  سنة قالوا يل ماذا حدث يف بريوت ما هو رأيك، قلت هلم راح عن               ١٢بريوت بعد غياب    
كان يف البلد خمطوف وخايف، رجعت اجلرأة، اآلن تقرأ يف الصحافة فترى أن النبض قد رجع إليها                   

فحرام أن يقال إن كل املقاالت هي بال حمتوى وبال مضمون وبال            .  وكذلك يف الصحافة العربية األخرى    
 .هناك زمالء كبار ومهمني وبيكتبوا.. حرام.. رؤية

أال يرى سيادتكم أن الصحافة العربية كانت        :  عجالن الشهري يقول   السؤال من األستاذ     -
شريكاً فيما حصل من أزمات عربية، هل هناك من يؤجج هذا الدور اخلبيث الذي ال خيدم حبال قضايا                  

 العرب األساسية واملصريية؟
لكن إىل حد بعيد كثري،     ..   إىل حد بعيد   ؟ العربية - إا كانت مسؤولة عن اخلالفات العربية        -

م فأنا  ٦٧مرة قالوا إنه اإلعالم العريب، كنا يف ندوة، ركزوا على أنه اإلعالم العريب مسؤوالً عن هزمية                  
وهل لو كان اإلعالم العريب جيداً كنا انتصرنا يف         :  قلت!!  طلبت الكالم وسألت سؤاالً ما أحد أجاب      



 أذهب وأحضر أي مؤمتر     ، اإلعالم جزء، وليس هو املسؤول، التمزق العريب واخلالف العريب،          ٦٧
للدول العربية أو جملس اجلامعة العربية، وهؤالء ليسوا إعالميني الذين جاؤوا هؤالء مسؤولني وانظر               

 .يعين هو مرآة بالنهاية قد يعكس، لكن ليس اإلعالم لوحده مسؤول.. ماذا حيدث يف الداخل
كيف حنرك الضمري العاملي     سؤالنا األخري على ما أعتقد، ما هي توقعاتكم ملستقبل القدس و            -

هلذه القضية العادلة يف الوقت الذي يذبح فيه أبناؤه ذبح اخلراف على مرأى ومسمع من العامل الذي                  
من ..  يتشدق بالعدالة وهل يكون ألصحاب القدس مجعية للرفق م على غرار مجعيات الرفق باحليوان             

 ).ي الصفاإمام مسجد وخطيب مسجد السالم حب(الشيخ حممد شرف الدين 
 يا سيدي ميكن تكون اخلطوة األوىل عشان ما ندعي أننا منلك احلل يوجد كمية هائلة من                   -

الناس داخل القدس كانوا منسيني مبعىن بتوصل مساعدات كذا، جيب أوالً وأخرياً مساعدة هؤالء                
 قد نستطيع أن    الناس على الصمود والبقاء بالقدس وعدم التخلي عنها، يعين هذا إذا سرنا ذا الطريق             

 من اهلوية العربية بالقدس، هؤالء الناس جيب أن متد هلم يد املساعدة فوراً لكن                اًنبقي اهلوية أو جزء   
ليس مثل ما حيدث بكل شيء وبكل ااالت ويف فترة من الفترات ما كان بيوصل شيء، هذه اخلطوة                  

وروبياً مثل ما حكينا والثالثة أن نربط قضية        األوىل، اخلطوة الثانية أن مننع اللي صار أمريكياً أنه يصري أ          
السالم كلها لكن هذا يكون قرار عريب وليس قرار أبو عمار بقضية القدس أال يترك أمر املفاوضة                   
النهائية والقرار النهائي ملفاوض واحد، جيب أن يكون القرار عريب ذه القضية، وبعدما يصري احلل                 

منع الغرب من أن يكرب     :  مساعدة القدس على الصمود، ثانياً    :  يسلموه إياها، فهذه هي اخلطوات أوالً     
 . أن يؤخذ قرار عريب وليس قرار لكل مفاوض عريب: حكاية اإلعتراف ا كعاصمة وثالثاً

 

  ))عريف احلفل يعلن إختتام هذه األمسية اجلميلة(( 
اجلميلة، ونذكر بأن    أيها األخوة األحبة نشكر لكم مشاركتنا هذه األمسية الربيعية الغربية             -

اآلن يقدم صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد        .  ضيف االثنينية القادم هو الدكتور زهري السباعي       
املقصود خوجه هدية االثنينية لضيفنا الكرمي الذي نشكره مرة ومرات على تفضله مبشاركتنا يف هذه                

 .شكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. األمسية

• • • 


	Index

