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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية
 والصالة والسالم على خري خلقه      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي توحد باحلمد لنفسه،         

 .وخامت رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
 إخواين احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وكل          ،أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة   

 منا ومنكم صيامه وقيامه     عاٍم وأنتم خبري، ها حنن نلتقي جمدداً بعد انقضاء شهر الصوم املبارك تقبل اهللا              
ة احلب  يثنيناوأعاده علينا وعليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ها حنن نلتقي جمدداً لتجمعنا مرة أخرى               

والوفاء مواصلة ركضها يف هذه الدار العامرة، دار العلم والثقافة واألدب، ويسرنا مجيعاً يف هذه الليلة                
 هو معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري املدير العام              كبرياً أن نكرم سوياً مفكراً وأدبياً     

وعلى بركة اهللا نبدأ هذه اللقاء املبارك بتالوة        )  إيسسكو(للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة      
 .آيات من الذكر احلكيم

ور عبد العزيز    أيها السادة بدايةً هذه نبذة موجزة عن السرية الذاتية ملعايل الدكت           :عريف احلفل 
 ). إيسسكو(بن عثمان التوجيري املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 

  ))السرية الذاتية(( 
 . للميالد٣/٤/١٩٥٠ولد معاليه بالرياض باململكة العربية السعودية يف  -
يوس يف اللغة اإلجنليزية    التحق بكلية التربية جبامعة امللك سعود وحصل منها على درجة البكالور             -

 .م بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف١٩٧٤والتاريخ عام 
م، حيث حصل على درجة     ١٩٧٥ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية ملواصلة دراساته العليا عام            -

م من جامعة   ١٩٨١م، ودرجة الدكتوراه يف املناهج عام        ١٩٧٧املاجستري يف اللسانيات عام      
 ).أوريكون(

 .م، وترأس عدة جلان أكادميية ا١٩٨٢عني أستاذاً مساعداً بكلية التربية جبامعة امللك سعود عام  -



عني مشرفاً على مركز التأليف والترمجة والنشر، ومركز الكتب الدراسية جبامعة امللك سعود عام                 -
 .م١٩٨٤

/١٥/٩والعلوم والثقافة، وباشر عمله ا يف       عني مديراً عاماً مساعداً يف الثقافة باملنظمة اإلسالمية للتربية            -
 .م١٩٨٥

كتب العديد من الدراسات التربوية والبحوث الثقافية والفكرية والعلمية ونشر طائفة من املقاالت                -
 .يف كربيات الصحف العربية

ام للمنظمة  انتخب باإلمجاع مديراً عاماً للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة من قبل املؤمتر الع              -
 .م مبدينة الرباط٣٠/١١/١٩٩١ـ ٢٨يف دورته الرابعة املنعقدة يف الفترة ما بني 

جدد انتخابه باإلمجاع مديراً عاماً للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة من ِقبل املؤمتر العام                  -
 .مبدينة دمشقم ٣٠/١١/١٩٩٤ـ ٢٧للمنظمة يف دورته اخلامسة املنعقدة يف الفترة ما بني 

الثقافة لفترتني جديدتني مدة    وجدد انتخابه باإلمجاع مديراً عاماً للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم            -
كل واحدة منهما ثالث سنوات من ِقبل املؤمتر العام للمنظمة يف دورته السادسة املنعقدة يف الفترة                 

 .م مبدينة الرياض٨/١٢/١٩٩٧ـ ٦ما بني 
 . أُمناء بعض اجلامعات اإلسالمية عام احتاد جامعات العامل اإلسالمي وعضو جملِسمعاليه أمني -
اململكة األردنية  )  عمان(كما هو عضو امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية مؤسسة آل البيت              -

 .اهلامشية
 اإلسالم اليوم   عضو اهليئة االستشارية ملوسوعة احلضارة العربية اإلسالمية، املدير املسؤول لة             -

 .اإلسالمية األكادميية اليت تصدر باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية ولة اجلامعة
مر االحتادية اإلسالمية سنة    حاصل على وسام درجة قائد من نيشان اهلالل األخضر من مجهورية القُ             -

 .م١٩٩٢
 .م١٩٩٨لعربية سنة وحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة من مجهورية مصر ا -
 

 :من األعمال الفكرية والثقافية اليت صدرت ملعاليه
 . كتاب احلوار من أجل التعايش باللغة العربية-١
 . اإلسالمي يف ثالثة أجزاء بالعربية واإلجنليزية والفرنسية كتاب يف البناء احلضاري للعامل-٢

 

 :أما الدراسات
 .بالعربية واإلجنليزية والفرنسية) ملستقبلأوضاع العامل اإلسالمي واستراتيجية ا (-١



بالعربية واإلجنليزية  )  يف تنميتها يف العامل اإلسالمي    )  اإليسسكو(العلوم االجتماعية ودور      (-٢
 .والفرنسية

 .بالعربية واإلجنليزية والفرنسية) املرأة يف نظر اإلسالم ومكانتها يف اتمع اإلسالمي (-٣
 .بالعربية واإلجنليزية والفرنسية) ة يف اإلسالمحقوق اإلنسان االقتصادي (-٤
بالعربية )  ومستقبل العامل اإلسالمي يف آفاقه التربوية والعلمية والثقافية         )  إيسسكو(الـ    (-٥

 .واإلجنليزية والفرنسية
 . بالعربية واإلجنليزية والفرنسية- )جنوح األطفال ـ القضية واحللول (-٦
 .بالعربية واإلجنليزية والفرنسية والروسية)  إسالميالتنمية الثقافية من منظوٍر (-٧
 .بالعربية واإلجنليزية والفرنسية) األمة اإلسالمية يف مواجهة التحدي احلضاري (-٨

 . مرة أخرى وبامسكم مجيعاً نرحب مبعاليه وصحبه الكرام
 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
داً يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم         بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا مح       

على خري خلقك عبِدك ورسولك وصفيك سيدنا وقدوتنا وحبيبنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى               
 .آله وصحبه أمجعني

 السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته، أرحب جبمعكم الكرمي أمجل ترحيب،             :األساتذة األكارم 
 جمدداً بعد أن من اهللا سبحانه وتعاىل علينا بصيام وقيام شهر رمضان املبارك،               وكم يسعدين أن نلتقي   

ونسأل اهللا أن جيعلنا من املقبولني ومن عتقائه، كما أهنئكم بعيد الفطر املبارك راجياً املوىل عز وجلّ أن                  
جو من مجعكم الكرمي أن     يعيده على اجلميع وعلى األمة اإلسالمية باليمِن واخلِري والنصر والتمكني، وأر          

نبتهل إىل املوىل عز وجلّ أن يتغمد فقيد األمة اإلسـالمية مساحة العالمة الشيخ أبو احلسن علي احلسن                 
الندوي بواسع رمحته، فقد رزئت األمة اإلسالمية بفقده اجللل وهو كما تعلمون أنه كان علماً ومؤسساً                

 حول العامل، كما كانت مؤلفاته وحماضراته القيمة هلا         أو من املؤسسني لكثري من املؤسسات اإلسالمية      
 بتكرميه يف مستهل موسم عام ألف        صداها دائماً يف أي حمفل، وقد شرفَِت االثنينية كما تعلمونَ           

وقد عرفنا فيه العاِلم الفاضلَ ااهد      .  م٦/١/١٩٨٥ املوافق   ١٥/٤/١٤٠٥وأربعمائة ومخسة بتاريخ    
وامتازت .   اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة على ج السلف الصاحل رمحهم اهللا          حبٍق يف سبيل إعالء كلمة    

شخصيته الفذة بكل صفات الداعية الورع املتمكن من علمه الذي تزينه دماثة خلقه فلم يعرف عنه                  
طوال حياته إال ابتسامة احمليا وغض الصوت، وقد هيأ يل حسن حظي أن أتعرف عليه منذ ما يزيد عن                    

رٍن تقريباً عندما كان يتفضل علينا عند قدومه مكة املكرمة باإلقامة يف دارة جدي لوالديت                 نصف ق 



السيد أمحد حافظ ومن بعده خايل املرحوم السيد حممود حافظ، مما هيأ يل يف شرخ الِصبا أمجل جلساته                  
 زيارما إىل   واللقاءات اليت كانت جتمع أفاضل العلماء كما سعدت عندما كان اجلد واخلال بصحبته يف             

املدينة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم، حيث السفر إليها مترع بالغبطة واملسرة لزيارة                
إللقاء    يزورها اليت كان   دراسيت يف دمشق  وأسعدين احلظ بلقائه إبان        ،  مسجد رسول اهللا  

رأس اجتماعات رابطة   عندما ت   واملراكز الثقافية السورية، كما شرفت بلقائه       حماضراٍت يف اجلامعة  
 .م٢٤/١٢/١٩٩٦ املوافق   ١٤/٨/١٤١٧األدب اإلسالمي اليت شرفت باستضافتها يف درايت بتاريخ         

داً عظيماً يكفيه فخراً لو مل ينجز غري كتابه الذي تِرِجم           فبفقده خسر العامل اإلسالمي علَماً بارزاً وجماهِ      
والذي هز الدينا بضخامة معانيه وِعظَِم مراميه رغم        )  ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني    (إىل عدة لغات    
 .قلة صفحاته

والد )  عبد اهللا عبده مياين   (مث انداحت دائرة احلزن لتنفطر قلوبنا بوفاة الوالد الشيخ الفاضل            
معايل األخ الدكتور حممد عبده مياين حيث شرفت مبعرفة الفقيد الغايل أيضاً منذ ما يزيد عن نصف                   

ره اخلير لدارة جدي لوالديت السيد أمحد حافظ رمحهما اهللا مجيعاً وكانت تغمرنا               قرن، فسعدنا جبوا  
صغاراً بشاشته الدائمة ونسعد بوجه من تلك الوجوه النرية اليت كانت تتردد معه على الدارة وتنثر فيه                 

تور عبق علمها وفضلها، وتضيء جنباا بقناديل اخلري والربكة، ومن خالله عرفت معايل أخي الدك               
 كيف ال؟   ، كان مثاالً حيتذى بالرب بالوالدين     - بإذنه تعاىل    -حممد عبده مياين الذي أُشِهد اهللا شهادة حق         

ِه  اهللا ثراه ليتفرغ للعناية بوالدي      استقالته من الوزارة يف عهد املغفور له امللك خالد طيب          دموهو الذي قَ  
 من امللك القدوة إال أنْ أمر بنقل والديه إىل           واإلشراف على عالجهما يف بداية مرضهما فما كان        

املستشفى التخصصي بالرياض وعندما ذهبت مسلِّماً وجدت معاليه يف مكتب يعج بالعمل واحلركة               
فظننت أنه يعمل وزيراً للصحة بالنيابة ، ولكين علمت فيما بعد بأمر امللك بتحويل مكتب وزير                   

بن البار واجبه جتاه وطنِه ووالديِه يف ذات الوقت، فكان موقفاً            اإلعالم أيضاً إىل املستشفى ليؤدي اإل     
كبرياً من امللك الراحل العظيم جتاه مواطن عِرف سلم األسبقيات وهو يف قمة املسؤولية فأقره على                  

 .ذلك وأيده
ه بيننا رد   وعندما رحبت بوالدنا العم عبد اهللا متمنياً له طيب اإلقامة والشفاء العاجل لنسعد بلقائ             

يا إبين إن مكاين هو مكة املكرمة وأسأل اهللا أن جيعلين من املتأدبني فيها، فغمرتين كلماته                 :  علي قائالً 
بقشعريرة اهتز هلا جسدي الضعيف، وكأن هاتفاً صب كلماته يف أذين صبا هللا رجال أيننا منهم فإذا                   

 أن جيعله من املتأدبني فيها فأنى حنن        كان الراكع، الساجد، العاكف، الطائف بالبيت العتيق يسأل اهللا        
منهم، حقاً هللا رجال رمحهم اهللا وتغشاهم برمحته، وكم تأثرت بقول أخي معايل الدكتور حممد عبده مياين                 

آمنت اآلن أن الكبار أيضاً يصبحون يتامى، ففجر بعبارته كوماً من األمل الذي أمحله دائماً               :  عندما عزيته 



باليتم يلف وجداين منذ صغري وال أشك سيبقى مالزماً يل حىت قربي، وحبمد اهللا               بني جواحني شعوراً    
أن لنا األسوة يف سيد اخللق صلوات اهللا وسالمه عليه، رمحك اهللا رمحة األبرار أيها العم اجلليل وأهلم                   

 .أهلك وذويك الرضى حبكم القضاء، وأنزلك منازل األخيار األبرار يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
وأستميح ضيفنا الكبري معذرة هلذا االستطراد الذي أماله توارد األحزان فما كنت قادراً على               

 .جتاوز عتبات األمل إال باالعتماد على رحابة صدوركم مجيعاً وأرحيية ضيفنا الكبري
أيها األخ الفاضل اجلليل يطيب يل أن أحييك باسم هذا اجلمع فارساً هلذه األمسية، مجعكم يعرف             

 التوجيري، مدير عام املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم        بن عثمان   عبد العزيز   العلَم الدكتور ا  هذ
والذي قَِدم مشكوراً من مقر املنظمة باملغرب ليشرفنا يف         )  إيسسكو(اختصاراً باسم     والثقافة املعروفة 

ا أرحب باألساتذة الضيوف الكرام     مستهل الفصل الثاين لالثنينية ذا اللقاء الذي تطلعنا إليه كثرياً، كم          
اإلخوة الدكتور أمحد بن عثمان التوجيري عضو جملس الشورى، والدكتور ناصر املهوس مدير عام                

الدكتور توفيق القصري مدير    وشركة عسري بالرياض، األستاذ طارق القصيب رئيس شركة دلة بالرياض،           
دوا مشاق السفِر ملشاركتنا هذه     حلضور وتكب عام مكتب اآلفاق املتحدة لالستشارات، الذين تفضلوا با       

األمسية الطيبة لتكرمي علٍَم وطين نعتز بتسنمه إدارة منظمة عاملية تعمل يف أرقى احلقول وأشرفها، حقل                
 .التربية والعلوم والثقافة ضمن اإلطار اإلسالمي

يت تعمل يف بيئات    و يأيت تكرمي ضيفنا الكبري من منطلق حرصنا على تقدير الكفاءات الوطنية ال            
عاملية ذات معايري شديدة الصرامة ومنافَسٍة حادة تستقطب اهتمامات كثري من الدول اليت تسعى لرفع               
امسها بني كوكبة دول العامل، الذي يتطلع دوماً للرقي والتقدم العملي والثقايف والتقين، وعندما يتبوأ أي                

: أوهلما:  غم املنافسة الشرسة، فإن ذلك يدل على أمرين       إنساٍن موقعاً متميزاً يف هذه املنظمات الدولية ر       
الكفاءة العلمية واخلربة الدولية اليت يتمتع ا بني        :  مكانة الدولة اليت يتشرف باالنتساب إليها، وثانيهما      

 املناصب احلساسة مكان لغري هذين الشرطني للفوز بشرف خدمة            هسائر منافسيه إذ ليس يف هذ      
 . العامل، خاصة يف زمٍن اندلعت فيه حضارةُ العوملِة لتصبغ كل ما حوهلاقطاعات كبرية على نطاق

إن ضيفنا الكرمي كما تعلمون من بيت علٍم وفضل وقد سعدت بالتعرف عليه عن كثب إبان                  
زيارٍة سعيت إليها للمملكة املغربية، ورغم قصر الفترة إال أا كانت كافية لتؤكد انطباعي القوي عن                 

مته يف ااالت العديدة اليت يطلع ا عرب إدارته هلذه املنظمة اهلامة، وهو يدافع عن                الرجل ومشوخ قا  
عقيدة وإميان عن املهام اجلليلة امللقاة على عاتقه، وكما تعلمون فإن اإلنسان أكثر ما يدافع عندما                  

 اليت نأمل أن    يتلبس مهامه عن عقيدة وهذا من أهم مميزات الدكتور عبد العزيز التوجيري، تلك املهام              
حيدثنا عنها، ويلقي مزيداً من الضوء حول نشاطاا وأهدافها وما حققته من أعمال ومنجزات خلدمة                
األمة اإلسالمية، وعندما يكون احلديث عن التربية والعلوم والثقافة فأعتقد أنه أقرب ما يكون ببحر بال                



لثالث تشكل دائرة معارف كاملة     ساحل ويصعب تأطريه يف نطاق حمدود إذ أن أي من هذه الشعب ا             
اطها املباشر أو غري املباشر بكل فرد صغرياً كان أو كبرياً فالتربية             بوهلا من األمهية الشيء الكثري الرت     

ندرك   متثل اللبنة األوىل يف البناء االجتماعي وبدوا خيتل توازن األسرة وبالتايل اتمع بصفة عامة وال              
 أصله الكلمة رباً لتسمق يف عيوننا بكل ما هلا من معاٍن عظيمة تنصب كلها               معىن التربية حىت نستلها من    

يف التقومي واإلصالح واإلحسان والعطاء املتواصل من أعلى إىل أسفل، وإذا حصرناها يف املعىن                  
 تظل كذلك مكان تقدير ألا األساس العلمي والنظري يف ترسيخ القواعد             ءاالصطالحي لتربية النش  

شخصية السوية اخلالية من العقد واألمراض النفسية واالحنرافات اخللقية، مع األخذ يف              األساسية لل 
االعتبار النمو البدين السليم الذي حض عليه اإلسالم، ونبه إىل أمهيته ليشب الطفل على مكارم                  

 أصناف  األخالق حمتفظاً بعقٍل سليم يف جسم سليم وما يتبع هذا السلوك من وقْفٍة صلبة يف وجه كافة                 
االحنراف اليت يروج هلا ذوو النفوس املريضة والنوايا اخلبيثة، وذلك حفاظاً على استمرارية البناء                 

 .بقاء عليهوتعزيزه واإل
ومن القيم التربوية اهلامة اليت ينبغي أن تم ا يف هذا املنعطف من تطورنا احلضاري ضرورة                  

ني اجلنسني اليت ظلت حمور عالقاتنا التربوية ألجياٍل        اخلروج عن شرنقة غيم الغباء واملظهر والعالقة ب       
متعاقبة، يف الوقت الذي مهشنا فيها قيماً أخرى ال تقل أمهية إن مل تكن أكثر التصاقاً باحلياة اليومية،                    
كقيٍم سلوكيٍة ومعنويٍة تساهم بفعالية يف تشكل إنسان املستقبل مثل احترام الذات، وتقدير العمل،                

سان، وجتويد األداء، واحملافظة على املمتلكات العامة، ومراعاة شروط سالمة البيئة،            واحلث على اإلح  
واحملافظة عليها، واستخدام املنهج الفكري يف تناول األمور واحلكم عليها من منطلق التحليل العلمي               

ألحوال لألحداث بدالً من األحكام العاطفية، اليت ظلت تصبغ الكثري من أفعالنا وجعلتنا يف أحسن ا               
متصرفني بردود األفعال مما ترتب عليه ضياع كثري من املصاحل اخلاصة والعامة، أما يف جمال العلوم فإننا                 

، ويظهر ذلك من اإلحصائيات اليت يستطيع كل إنسان أن حيصل عليها             نعيش لألسف يف ختلٍف مريعٍ    
ربا واليابان ملراكز البحوث والتقنية،     بالنسبة للميزانية اخلرافية اليت تفردها الدول املتقدمة كأمريكا وأو        

بينما تظهر هذه األرقام على استحياء يف ذيل قائمة اهتماماتنا، ومل تصل إىل هذه الزوايا املعتمة إال يف                   
السنوات األخرية، وعليه أحسب أنَّ من أوائل األسبقيات ضرورة االهتمام بتوطني التقنية ودفع كل               

نصل بدونه إىل أي شيء يذكر يف جمال التقدم التقين وسنظل نعرج             غاٍل ومثني هلذا اهلدف الذي لن       
لسنوات طويلة خلف الدول األخرى اليت متنت علينا بذلك إننا يف سباق مع الزمن يف مستهل األلفية                  

وال بد من إعادة    )  وكما تعلمون أن هذا قولٌ خاطئ فنحن يف السنة األخرية من األلفية الثانية             (الثالثة  
فة برامج البحث العلمي يف كافة الدول العربية واإلسالمية ألا املخرج الوحيد من وهدة               النظر يف كا  

التخلف واالنكسار والتبعية يف زمن مل تعد الشعارات تغين فيها عن العمل شيئاً، وحنن نعد السري حنو                  



حتمله يف بطنها   آفاق املستقبل نقف برهة أمام عمالق جديد ومارٍد جبار إنه شبكة اإلنترنيت يف كل ما                
وبني تالفيف دماغها من تقدم وازدهار ويف ذات الوقت من سم زعاف وفكر خطري، إا عبقرية العطاء                 
اليت عرفت كيف متزج السم بالدسم يف واحٍد من أعىت التقنيات اليت فرضت نفسها يف وقت وجيز                   

ت معظم البيوت كما سبقها إىل      على معظم العامل وعلق يف شباكها الصغري والكبري، الغين والفقري، ودخل          
ذلك املذياع والتلفزيون والفيديو، وما زلنا نقف مشدوهني أمام هذه التقنية مرة باملنع والشجب                 
واملراقبة ومرة بالترهيب والرفض، ويف تصوري أن هذا وذاك ال خيرجان عن ضعف شديد يف الثقة                  

 .بالنفس ويف الثقافة العامة اليت توارثناها عرب األجيال
وائل أكثر منا ثقةً بأنفسهم حني اقتحموا عالَم الترمجة ونقلوا لنا معظم             لقد كان املسلمون األ   

اختراعات العامل الغريب وغريه املعروف يف زمام، وإذا قسنا علمهم ذاك مبا حيدث اليوم فأحسب أم                 
اقتحموا اهول ودرسوا   نترنت يف العامل، ذلك أم      إقد كان هلم السبق والريادة يف تأسيس أول شبكة          

غرائب العامل يف الصني واهلند وبالد فارس والروم والقسطنطينية مث عصروا وهضموا كل ذلك وترمجوا               
 اليت كانت معروفةً يف العصور      ما رأوه مناسباً لتستوعب احلضارةُ اإلسالميةُ أكرب قَدٍر من املعلوماتِ          

لفكري، وكأننا ليس لدينا ما ندحض به أفكار الغري         الوسطى، ولألسف نقف اليوم نتحدث عن الغزو ا       
إن كانت ال تتفق مع عقيدتنا أو نعمل على استيعاا واالستفادة منها إن كان تصب يف املصلحة العامة                  

 .وتقع يف حبر املباح الذي يشمل معظم املصاحل املرسلة
ل معطيات البشرية   إن الثقافة اإلسالمية واسعة ومن القوة حبيث تستطيع أن تشذب وذب ك            

ولذلك فال خوف عليها من غزو فكري، إذ املسألة ال خترج عن كوا تالقح أفكاٍر وآراء تشكل                    
منظومة من العلوم والبحوث اليت ستساعد يف اخلروج من مأزق ضعف التنمية البشرية والتقنية الذي                

 يف العامل واألخذ والعطاء وفق      عانينا منه خالل القرن املاضي، إن مفتاح التقدم ألي أمة هو االندماج            
 .ضوابط العقيدة، والعقيدة فقط

سندخل عما قريب قرناً جديداً فيه الشيء الكثري من التحدي، وال شك أن ضيفنا الكبري الذي                 
يقود املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة يدرك متاماً أمهية الدور املناط ا واآلمال العريضة اليت                

شعوب اإلسالمية على هذه املنظمة حىت تأخذ بيدها تدرجيياً وخترج ا من ربقة التبعية التربوية               تعلقها ال 
والعلمية والثقافية إىل آفاق رحبة من اإلبداع والتحديث والعودة إىل املنابع الصافية وتنقيتها من كل                

ء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها      الشوائب الضبابية اليت علقت ا عرب القرون، فتعود بنا إىل احملجة البيضا           
 .إال هالك



أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقه يف مساعيه اخلرية وأن يكتب له النجاح والسداد، وأن يؤلف                 
قلوب األمة على عمله املربور واملتشعب ليصل إىل الغايات السامية اليت نتطلع إليها بكثري من التقدير                 

 .واالحترام
صناجة الشعر العريب يف القرن     (ن حواراً واحتفاء بكتاب اجلواهري      إن األمسية القادمة ستكو   

للدكتور زاهد حممد زهدي وسيتحدث من خالهلا مجع كرمي من األساتذة األفاضل عن حماور              )  العشرين
عديدة تغطي خمتلف اجلوانب اإلبداعية وتلقي ضوءاً مشرقاً على شاعرية أستاذ اجليل رمحه اهللا، ويأيت                

أبو "ديد نسبياً بالنسبة لالثنينية مواصلة ملا بدأناه يف املوسم املاضي عندما احتفينا بكتاب              هذا النهج اجل  
ملعايل األخ املفكر اإلسالمي الدكتور حممد عبده مياين         "  هريرة الصحايب اجلليل واحلقيقة الكاملة     

لك التجربة   مجعكم الكرمي، علماً بأن ت     وكانت جتربة أحسب أا ناجحة وجدت القبول والرضا من        
مع مؤلفه األستاذ الدكتور    "  اخلطيئة والتكفري "ليست األوىل، فللتاريخ قد سبقتها جتربتنا مع كتاب          

أسعدنا أن حنتفي هذه    ، فما   ١/٦/١٤٠٦الناقد الكبري عبد اهللا الغذامي يف االثنينية املنعقدة بتاريخ           
 ات الشعر العريب يف القرن     املرة بكتاٍب جديد يتناول بالدراسة والتحليل شاعرية أحد أهرام          

 .العشرين
أمتىن لكم أمسية ماتعة، وإىل لقاء يتجدد بكم ومعكم ولكم وأنتم خبري، وكالعادة ليست هناك                
رقاع دعوة توزع وال بطاقات، فالصدور مفتوحة قبل األبواب لكل من يتفضل باحلضور من املتعاملني                

 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب.مع الكلمة ورجاالا
 

 كلمة معايل الشيخ الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
  ))الكاتب الكبري واملفكر اإلسالمي املعروف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا باإلسالم، وبعث إلينا خري األنام سيدنا حممد عليه                
 .أفضل الصالة والسالم

سية الطيبة هللا ويف اهللا ومن أجل أن تكون كلمة          حنمد اهللا على هذا االلتئام والوئام يف هذه األم        
اهللا هي العليا، وشكراً ألخي معايل الدكتور األستاذ عبد العزيز بن عثمان التوجيري وهذه الصفوة من                 
اإلخوة يستجيبون لدعوة االثنينية، وحنن يف أسرة االثنينية نعتز به وذه الصفوة من الرجال الذين                 

نه وتعاىل أن يوفقهم ملواصلة املسرية، واحلق أيها اإلخـوة أن هذا الرجل             قدموا معه نسأل اهللا سبحا    
الذي نتحدث معه الليلة، رجل فيه مروءة وشهامة، عريب أصيل، مسلم غيور، محل القلم ودافع عن                  
العربية واحلضارة اإلسالمية بكل شهامة وإباء، هذا الرجل لديه حدب على اللغة العربية واحلضارة                



 يأتيها من كل حدب وصوب، تشاهده هنا يف العامل العريب ويف العامل اإلسالمي، وخارج العامل                اإلسالمية
اإلسالمي حياول أن يوقظَ اهلمم من جديد، وشاء اهللا أن يقود هذه املؤسسة اليت فرحت الليلة أن تكون                  

ذه املؤسسة الرائدة   لدينا الفرصة لالطالع على أعماهلا وأن يساهم كلٌّ منا بقدر ما يستطيع يف دعم ه               
 .اليت يقودها هذا الفارس الشهم الدكتور التوجيري نسأل اهللا له التوفيق والسداد

إن قضية األمة وقضية الثقافة قضية أساسية بالنسبة لنا ألننا أمة ليس هلا إال اإلميان والعلم                   
، كما ال أزكي على اهللا      والعمل، ومنذ اللحظة األوىل ندرك أن اإلميان قضية أساسية إذا آمنا بأهدافنا            

أحداً كما آمن هذا الرجل اجلالس جبواري، ومضى وأدركت أن قضية اإلميان قضية أساسية، اإلميان                
باألهداف منذ أمنا األوىل هاجر يتركها سيدنا إبراهيم تسأله يف قفٍر يف واٍد غري ذي زرع ملن تتركنا؟                   

فنحن أمة إذا آمنت    .  إذن ال يضيعنا  :  نعم، تقول :  هللا، تعيد السؤال أو أمرك ذا؟ يقول       :  يقول هلا 
وقضية اإلميان باملبادئ   .  املهم قضية اإلميان  .  بأهدافها وسارت بوعٍي وصدٍق وإميان ستحقق األهداف      
يرتعد، دثريين زمليين، تقول له يف إميان         أننا نسعى إىل مبادئ نرية، هذه خدجية يأتيها رسول اهللا            

 ما دامت هذه القيم لديك فلن خيزيك اهللا أبداً، إا قيم نتعلم منها إذا أردنا أن                 واهللا لن خيزيك اهللا أبداً    
 ننطلق فال بد لنا من اإلميان ذه املبادئ، وال بد من أن ننشد احلق والعدل كما ربى رسول اهللا                      

ت أيب بكر،   صحابته، وكما قالت سيدة من ساداتنا يف مكة تقول البنها عبد اهللا بن الزبري وهي أمساء بن                
ليس معي من قد ال يثبت إال ساعة، انتهوا، تقول له يا بين إن ما يعنيين أأنت على حق أم                    :  يأتيها يقول 

إذن واهللا لسيف يضرب عنقك يف سبيل اهللا أوىل من          :  أنت على باطل؟ قال واهللا إين على حق، قالت        
ا وعلى مبادئها، وأصبحنا مهالً      فكيف إذا هانت األمة على نفسها وعلى قيمه        .سوط تضرب به يف مذلة    

يتخطفنا الناس من كل حدب وصوب، وأصبحت اللغة العربية غريبة حىت أنين أعد سبعني ترمجة                  
أفريقيا أن يترمجوا القرآن، إن القرآن ال يفهم إال باللغة للقرآن الكرمي، حياول مع الناس يف شىت بقاع 

قرأه باللغة العربية، لكن تأخرنا، إمهالنا لقدر         قارؤه إال إذا   عربياً، وال يثاب     العربية، إنا أنزلناه قرآناً   
اللغة، عدم حرصنا على تبسيط هذه اللغة وإيصاهلا للناس، هذا ما تقوم به املؤسسة وهذا ما يقوم به يف                   
أحاديثه أخي الدكتور التوجيري، ويف هذه املنظمة اليت تعنى اليوم يف براجمها بتبسيط هذه اللغة فال بد                  

ن إعانتها، وعلى جامعاتنا وعلى رجال العلم والفكر واألدب أن يلتحموا معه يؤيدوهم، يقدروهم،               م
يدعموهم بكل ما يستطيعون، فهم أحق الناس بالريادة يف هذا اخلضم الذي دخلنا فيه، يف هذا القرن                  

لى احليوان يف   فإما أن نثبت وأن نسري وإما أن يأيت السواح ليتفرجوا علينا بدالً من أن يتفرجوا ع                 
حدائق احليوان، سنكون مسخرةً أمام العامل إذا مل نقم ذه القيم اليت يدعو إليها مثل هذا الرجل، إين                   

أخي الدكتور أمحد عثمان التوجيري والدكتور ناصر املهوس،         :  أحييه وأقدره، وأحيي هذه الصفوة     



عطر من دلة هذه الليلة ففرحت به       والدكتور توفيق القصري وطبعاً طارق القصيب وقد جاءين بنفحات و         
 . يشاركنا، شكراً لكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة سعادة الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي (( 
  ))األستاذ جبامعة أم القرى

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، حضرات السادة               
 .، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاتهالكرام

يف مفتتح هذه الكلمة أحب أن أتوج بالشكر وهو على كل حال شكر موصول غري مقطوع                  
ألستاذنا الشيخ عبد املقصود خوجة الذي أتاح لنا ويلَّ بصفة خاصة أن أحتدث يف هذه الليلة ببضع                   

ه ألنه أحب ما حنبه من هاتيكم املبادئ         كلمات موجزات لكنها مليئات باحلب واملودة لرجل أحببنا        
والقيم واملثل اليت كان قبل قليل حيدثنا عنها معايل الدكتور حممد عبده مياين، هذا احلديث نشترك فيه                  

ثر منه جبزٍء وأشاطر احلضور فيه جبزٍء ثاٍن، أما الذي أستأثر به فهو يتعلق                أسـتأمعاً أنا واحلضور و   
التوجيري وهي تعود إىل أزيد من عشر سنوات بالضبط خالل الندوة اليت            مبعرفيت بالدكتور عبد العزيز     

، وكان من حسن    "استراتيجية جديدة للثقافة اإلسالمية   "يف الرباط عن    )  إيسسكو(دعت إليها الـ    
حظي أنين تعرفت فيها على طائفة من الباحثني والدارسني كان يف مقدمتهم أخي وصديقي الدكتور عبد                

مث توالت  )  الثقافة واهلوية أيهما يشخص اآلخر    (وألقيت يومئٍذ كلمة أو حماضرة بعنوان       العزيز التوجيري   
بعد ذلك لقاءاتنا يف ندوة رحاب الدروس امللكية اليت كان يدعو إليها الراحل جاللة امللك احلسن الثاين                 

دمتهم الدكتور  يف القصر امللكي يف الرباط واحلق أنين كنت أجدد بكثري من الزمالء واألصدقاء ويف مق              
عبد العزيز التوجيري العهد وأصل الرحم، وللِعلِم رِحم وللدعوة رحم وللدعوة إىل املبادئ والقيم                
واملثل اليت نؤمن ا وتؤمن ا أمتنا يف مشرق من أرضها واملغرب رحم كذلك، وأحب هنا أيضاً أن                    

ن مجيعاً نعلم إذا وهذا من اهلدي النبوي        أشري إىل أنين مثلما أحببت الدكتور عبد العزيز التوجيري وحن         
 مثلما أحببت أخي عبد العزيز التوجيري حلبه ما أحب          "أخاه فليصارحه بذلك  إذا أحب أحدكم    "الشريف  

إال هذه الليلة، شقيقه الدكتور أمحد ألنه أحب ما أحب كذلك،             أحببت كذلك أخاه قبل أن أراه ومل أره       
وقال فيها قصيدةً سحرت العني وأخذت باللُّب ومن        )  وانتط(أحب اليت أحب مدينيت ومسقط رأسي       

) تطوانيات مشرقيات (أسٍف أنين ال أستحضر اآلن منها شيئاً ولكنين أشرت إليها يف عمل يل مسيته                 
أوردت به هذه القصائد اليت سالت ا حناجر شعراء من أقطار العامل اإلسالمي يف مشرق البالد                   

 .العربية



 املتعلق من هذا احلديث قبل أن يدامهين الوقت وأنتقل إىل اجلزء الذي حنن فيه               ال أطيل ذا اجلزء   
                ذا اجلهد الذي ما فتئ أخونا الدكتور عبد العزيز التوجيري يستفرغه ويبذله، األيام تلو شركاء ويتعلق

العلمية التربوية  األيام والسنني تلو السنني، ومن حوله ممن يساعدونه يف هذه املنظمة الثقافية احلضارية               
العتيدة يتعلق األمر إذاً بالثقافة والتربية والعلوم، ورمبا ال أكون حباجة إىل أن أذكِّر بأن عيب الثقافة                   

: أحدمها:  ثننياكثرة تعريفاا، ومع ذلك فإن بالوسع أن نرد كل تلك التعريفات الكثرية إىل تعريفني                
يرى أن الثقافة منهج حياة     :  هو إذاً جمال نظري، وثانيهما    يرى أن الثقافة ترتبط باألفكار واملعارف ف       

تتبلور من خالله أمناط السلوك والفعل واملوقف، وإذاً فإن الثقافة معرفةٌ جبميع مستوياا مث أا بعد                  
ذلك صورة أي سلوك وفعل وتصرف، وإذا كانت الثقافة ذا النحو وعلى هذا املفهوم فإننا ال نكون                  

اقش فيما يطرح غري مرة يف جمال اجلدل والنقاش هل من سبيٍل إىل ثقافة عاملية؟ إن ِلكُلٍّ                 حباجة إىل أن نن   
ثقافته إن لكل من األقطار واألمم على وجه األرض ثقافته ومن هنا فإن لألمة اإلسالمية ثقافتها املتميزة،                 

قافة، ال أطيل ذا    مصدرها األصالن والسلوك الذي ينبثق من هذين املصدرين هو الوجه اإلجرائي للث           
إن الدكتور عبد العزيز التوجيري فيما كتب، وفيما سعى إليه فيما بذله من جهود يف مشرق من بالد                   

              ا إمنا كان حياول جاهداً وما زال حياول موفقاً بإذن اهللا تعاىل ومنحوله من مساعديه    اإلسالم، ومغر 
المي، ليس فقط للمسلمني الذين هم       على أن يكرس هذا املفهوم، ويبلور للثقافة وجهها اإلس          

املقصودون بأن يستوعبوا هذا املفهوم وينتجوا وينجزوا وفقه ويف ضوئه، ولكن أيضاً لآلخر حىت يقتنع               
اآلخر أن لنا ثقافتنا، على أن هذه الثقافة املتميزة وذات اخلصائص املتميزة املتفردة ليست متنعنا من أن                  

آلخر حمتفظني ذا احلوار ويف هذا االنفتاح على ثوابت ذاتيتنا            نفتح نوافذنا على اآلخر، وحناور ا      
 .وأصالتنا

تأيت الفقرة الثانية وهي املتعلقة بالتربية، رؤية اخلطاب التربوي خطاب ليس مقصوراً على جمال               
معريف دون آخر، وال على ميداٍن اجتماعي دون آخر، إن اخلطاب التربوي يف اإلسالم خطاب شامل                 

ترك صغرية وال كبرية إالّ وهو يتوالها ويصبغها ويوجهها، ومن هنا فإمنا اصطُِلح على               مستوعب ال ي  
ليست فقط مادة تدرس، ويوضع هلا مقرر، ويزود فيها الطلبة يف هذا              "  بالتربية اإلسالمية "تسميته  

ج أو إذا شئت قلت     املستوى أو ذاك جبملة معلومات تتعلق باملعتقَد أو بالعبادة أو باملعاملة ولكنها منه             
معرفة تتوىل مجيع املواد الدراسية، مبا فيها املواد اليت قد يظَن أنه ال عالقة وال شأن للتربية ا، من هنا                     
كانت التربية اإلسالمية رؤية متميزة تصدر عن ثقافة متميزة سبقت اإلشارة إليها ويف ضوء هذه                  

ته إىل األصول اإلسالمية من الوحي ومن الفهم         الرؤية، ومبقتضى هذا اخلطاب الذي يرتد يف مصدري        
الدكتور عبد العزيز   السوي للوحي يف الكتاب والسنة، هذه التربية ذا املفهوم هي اليت يستفرغ               

املقالة   شرق يف دعوته ويغرب، ويدعو إىل املؤمتر وإىل املؤمتر وينشر          ، ي تلو السنني   التوجيري السنني 



خر ليكرس مفهوم التربية على هذا النحو عند املسلمني، وليشعر            والبحث، ويكتب الكتاب واآل   
اآلخرين أن خطابنا التربوي خطاب متميز، ليس شرقياً وال غربياً ولكنه خطاب إسالمي ويف ضوئه                 

 .ومبقتضاه يكون على املسلمني أن ينجزوا وينتجوا كذلك
 إىل الذهن بأن العلوم وخاصة      وأحسب أنه قد يتبادر   )  العلوم(وتأيت الكلمة الثالثة وهي كلمة      

العلوم البحتة أو ما يشبهها هي علوم من املشترِك اإلنساين، وحقيقة إا من املشترك اإلنساين ولكنها                 
مع ذلك ال بد أن تصبغَ بصبغٍة إسالمية، فالعلوم اليت تدرس جبامعات بتوجٍه ماركسي أو اشتراكي هي                 

الية أو غربية ألن لكٍل من اجلامعتني اجلامعة الشرقية بني قوسني           هذه العلوم اليت تدرس يف جامعات ليرب      
أو اجلامعة املاركسية واجلامعة الليربالية فهماً للعلوم، فهماً ِلما تدل عليه دراسة العلوم يف ارتباطها                 

                ط بالكون وبالناس باإلنسان وباحلياة وبالتاريخ، من هنا ال بد أن تصبغ العلوم صبغةً إسالمية، وأن تبر
العلوم مبفاهيم اإلسالم، وبقيمة ومبثله ومببادئه، وإىل هذا يدعو الدكتور عبد العزيز التوجيري فيما                 
يكتب، وفيما حياضر، وإىل هذا وحول هذا يعقد الندوات واملؤمترات يف مركز املنظمة يف الرباط ويف                 

اختصاراً حنن فيه شركاء،    غري مركزها يف الرباط، أقول إنّ هذا اجلزء من احلديث الذي اختصرته               
حقيقة إنه حينما ينفق هذا الوقت وهذا اجلهد ينفقه من أجل نشئنا ومن أجل جيلنا القادم، ولذلك                   
فجزى اهللا األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي الذي كنت أحب أن يشارك فيه ليس                  

 أصوات من أقطار إسالمية أخرى ألن       فقط صوت من املغرب، أنا سعيد بأن أمثلة ولكن أن تشارك فيه           
هذا العمل الذي ينهض به هذا الرجل، لألرض اليت أنبتت هذا الرجل ولألرض اليت أقلته هناك                   
ودعوات خملصات بالتوفيق والنجاح يف مهمته السوية اهلادفة اليت ستقطف منها األمة اإلسالمية إن شاء               

 .اهللا تعاىل كل خري، ومعذرة على اإلطالة
 . م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

 كلمة الدكتور �اصر املهوس(( 
  ))مدير عام شركة عسري مبدينة الرياض

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يليق جبالله وعظيم سلطانه والصالة والسالم على حممد                
 .رمحة اهللا وبركاتهسيدنا وحبيبنا وقدوتنا عليه أمت الصالة والسالم، أيها األخوة السالم عليكم و

امسحوا يل يف البداية أن أهنئ الشيخ الوجيه عبد املقصود على حسِن توفيق اهللا سبحانه وتعاىل                 
له، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك له فيما أعطاه، وامسحوا يل وليمسح يل هو ثانياً بأن أشكره على                   

لاللتقاء ذه الوجوه النرية الطيبة يف هذه املدينة        تفضله للمشاركة هذه الليلة لتكرمي أخي عبد العزيز و        



الطيبة، وااللتقاء جبمع من أساتذيت وعلى رأسهم معايل األخ الدكتور حممد عبده مياين، مث امسحوا يل أيها                 
األخوة أن أثني على الكلمة اجلليلة اليت ألقاها الشيخ عبد املقصود واليت أثارت يف النفس شجوناً كثرية                 

ه لعوامل احنطاط هذه األمة، وعند تطرقه لعدم استفادة هذه األمة من القوة اليت أوتيت إياها                عند تعرض 
   جا، عرأمهها عدم اهتمام هذه األمة      نقاط كثرية لعلَّ     األخ الشيخ عبد املقصود على     ومل تأخذ بأسبا 

ألسف الشديد حىت   على ما يبدو وعلى ما يتأكد ليس ما يبدو فقط بقضية البحث العلمي، هذه األمة ل               
مراكز البحوث فيها ال تزال تنظر إىل البحث العلمي بأنه ترف يصرف له الفتات بينما يف                ويف جامعاا   

 .الدول األخرى ختصص هلا امليزانيات وجزء كبري من دخول الدول املتقدمة ومن إنفاقها العام
لة شهاديت فيه جمروحة، فهو أخ      مث إن حديثي إن أردت أن أنتقل احلديث عن احملتفى به هذه اللي            

عرفته منذ ما يزيد عن ربع قرن يف اجلامعة وعرفته عندما كنا طالباً يف الواليات املتحدة األمريكية، وما                  
زلنا على كل حال طالب علم صغار، عرفته وهو علَم شامخ تفخر هذه األمة به عندما كان يدرس يف                    

 يف وقت كانت التيارات املتعددة اليسارية والليربالية          يف مشال غرب الواليات املتحدة     )  أوريغون(
  عثي مجيع أبناء العامل الثالث وصمد هو كعمدة يف تلك املدينة، أسس ليس فقط                تتجاذب أطراف مبت

للسعوديني وللعرب بل للمسلمني مجيعاً بل لطالب دول العامل الثالث النشاطات اخلرية، وكان منوذجاً               
ه بعد ذلك يف اجلامعة      مبتعثي اململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت، وزاملت        يحتذى به بني أقرانه من    

               ذلك النشاط فرأت وزارة التعليم   وكان شعلة نشاط، ال أود أن أقول مل تستطع اجلامعة أن تستوعب 
 هون كما قال    إىل املنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم والتربية أو هي اليونسكو اإلسالمية ليك           العايل إيفاد

أخي مقدم الربنامج مديراً عاماً مساعداً يف البداية للثقافة، مث بفضل اهللا أُنتِخب لفترة مث لفترتني وثالث                 
كما مسعنا مديراً عاماً، وبرزت جهوده وقاد هذه املنظمة باقتدار وبشكل تفخر هذه البالد به من خالل                 

لم هذه املنظمة كانت امليزانيات متواضعة جداً،        امليزانيات املتواضعة وأقوهلا بكل وضوح عندما تس       
 إال أنه استطاع جبهد     ،وكانت معظم الدول لألسف الشديد ال تدفع احلصص املقررة هلا يف ميزانيتها            

خملص دؤوب دافعه فيه حبه لربه وغريته على عقيدته ودينه ورسالة أمته، استطاع أن حيث الدول                  
 حيث املوسرين من أبناء املسلمني على تبين برامج مثل ما أشار            املتخلفة على دفع حصصها واستطاع أن     

 تقنيات  تهمعايل الشيخ معايل الدكتور حممد عبده تبين برامج يف التعريب، بل وطور من خالل مؤسس               
ومنهجيات لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، أكرر بأن األخ عبد العزيز منوذج تسعد هذه البالد                 

 للعامل الثالث وللعامل اإلسالمي بأمجعه، وهو يقدم من خالل طروحاته وكتبه ومقاالته منوذجاً               بأن تقدمه 
متميزاً للفكر اإلسالمي البعيد عن التطرف والغلو، والبعيد يف نفس الوقت عن التساهل والتفريط،                

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كما تعلمون حنن نتلقى األسئلة واالستفسارات        قبل أن تعطى الكلمة ملعايل ضيفنا      :عريف احلفل 
املوجهة لفارس االثنينية، ونتمىن أن تكون األسئلة خمتصرة مث ندخل يف صلب املوضوع وذلك فضل من                

 .  ولدينا احلقيقة أسئلة كثرية،املقدمة الطويلة اليت تأخذ وقتاً، إذن حنن بانتظار أسئلتكم
 

 كلمة فارس االثنينية (( 
  ))ور عبد العزيز بن عثمان التوجيريمعايل الدكت

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وعلى                 
 .آله وصحبه األكرمني

أخي الكرمي سعادة األستاذ الوجيه عبد املقصود خوجه، معايل أستاذي وأخي الكبري الدكتور               
 .دة والفضيلة أيها األخوة الكرام السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهحممد عبده مياين، أصحاب السعا

أرى واجباً علي بادئ ذي بدء أن أتوجه بعظيم الشكر وجزيله إىل أخي سعادة الشيخ عبد                  
املقصود خوجه صاحب هذه االثنينية الرائعة ومبِدعها، والعلَم يف حميطها اجلميل على تفضله لدعويت               

ا احلشد الكرمي من العلماء واملفكرين فجزاه اهللا عين خرياً، ولقد مسعت منه              للحضور وتكرميي يف هذ   
كالماً ال أستحقه، كما مسعته من أخوة كرام لكن حسن الظن جيعل احملب يتغاضى عن بعض اهلنات هنا                  
وهناك، وأظن أنين نلت من كالمهم ومن عطفهم ومن حسن ظنهم يف هذه األمسية ما أنا عاجز عن                   

 به من شكر وتقدير، فأسأل اهللا أن جيزيهم عما تفضلوا به من كالم حبقي خري اجلزاء، وأن                   الوفاء هلم 
جيعلين دائماً قادراً على أن أقوم ولو بشيء يسري من الوفاء ومن العمل الذي يدمي حسن الظن الذي                   

 .تفضلوا به
نها كثرياً وتابعت   هذه االثنينية اليت تزدهي ا ليايل جدة واليت سارت بذكرها الركبان مسعت ع             

نشاطها وأخبارها من موقعي يف املنظمة اإلسالمية بالرباط، وكنت أمتىن أن أكون حاضراً مع الذين                 
يسعدهم احلظ ويسعفهم للمشاركة يف أمسياا فشاء اهللا سبحانه وتعاىل ألن يزورنا أخونا الكرمي الشيخ               

ف عليه عن قرب، فزادين اللقاء به حباً له         عبد املقصود خوجه يف الرباط وأن ألتقي به، وأسعد بالتعر         
وتقديراً لشخصيته وطيبته وصدقه وقلت إن مثلَ هذا العمل ال يقوم به إال مثلُ هذا الرجل، فجزاه اهللا                  
خرياً عن أمته وعن وطنه وعن الثقافة بعامة ألن مثل هذه االثنينية قليل يف عاملنا اليوم، فكما تعلمونَ                   

ا أفاء اهللا به عليهم وأخونا الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه بذل ماله يف نشر               كثري من الناس يضنون مب    
 .العلم ويف مجع العلماء وتكرميهم وهذا فضل يؤتيه اهللا سبحانه وتعاىل من يصطفي من عباده



أما أستاذي الكرمي معايل الدكتور حممد عبده مياين فقد ألبسين حلالً من الثناء اجلميل أشكره غاية                
 على تفضله ا علي، وقد شرفت بالتعرف عليه منذ سنوات طوال وأعتربه أخاً كرمياً وموجهاً                 الشكر

 وأدعو اهللا له بالتوفيق فقد ساعدنا كثرياً يف املنظمة من خالل             ،حكيماً أستفيد من خربته ومن علمه     
، فأفضال معايل    إىل أهله   أو ينسب الفضل   وال بد أن يعاد الفضل    "  إقرأ اخلريية "موقعه على رأس مؤسسة     

 .الدكتور حممد عبده مياين على العمل اإلسالمي املشترك كثرية وواسعة وممتدة
أما حديثي عن الدكتور حسن الوراكلي فقد يكون فيه شيء من العاطفة حنوه لقد أمضيت يف                 
املغرب أكثر من أربع عشرة سنة، فأصبحت مغربياً باإلقامة وإن أثنيت على األستاذ حسن الوراكلي                
فقد يظَن أنين انصرفت بعاطفيت حنو املغرب ونسيت بلدي، ولكنين أقول له إنه من أفضل من لقيت من                  
الرجال ِعلماً وورعاً وحباً للعمل اإلسالمي وغَيرةً على هذه األمة وعلى لغتها، وكما تفضل فقد شارك                

 وندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن      مع املنظمة يف نشاطات كثرية فله الشكر من كل العاملني يف هذه املنظمة            
 .يوفقنا وإياه لنواصل هذا العمل وأن حنقق األهداف اليت نسعى إليها

لقد سعدت ذه الدعوة الكرمية، وأعترب تكرميي يف هذه األمسية تكرمياً للمنظمة اإلسالمية               
ة اليت أنشئت يف عام     للتربية والعلوم والثقافة اليت شرفين اهللا سبحانه وتعاىل بالعمل فيها، هذه املنظم            

م بقرار من القمة اإلسالمية الثالثة، وكما تعلمون فإن الساحة اإلسالمية حينئذ كانت خالية من               ١٩٨٢
ولكن )  األليكسو العربية (والـ  )  اليونسكو العاملية (أي منظمة متخصصة يف هذه ااالت فكانت توجد         

قافة والتربية والعلوم ختدم قضايا التنمية الشاملة       مل يكن يف حميط العامل اإلسالمي منظمة تعىن بشؤون الث         
يف إطار العامل اإلسالمي، وعندما أُنشئت هذه املنظمة استبشر املعنيون بقضاياهم خرياً، وظنوا أن العامل                
اإلسالمي سيخطو خطوات واسعة يف جمال التنسيق والتكامل بني دول العامل اإلسالمي يف هذه ااالت               

 وكما رأيتم يف مناذج كثرية من مؤسسات العمل اإلسالمي املشترك أن العواطف              لكنكم كما تعلمون  
عندما جتيش خترج أشياًء كثرية من املشروعات ومن اآلمال إىل حيز الوجود، ولكن هذه العاطفة وهذا                
احلماس سرعان ما يتوقف فتضعف تلك املؤسسات وينحسر دورها، واملنظمة اإلسالمية مرت مبثل هذه              

 واملشاكلُ كثرية واالختيارات والسياسات متباينة، وأوضاع العامل اإلسالمي          فالتمويل قليلُ الظروف  
أوضاع غري مرضية على أقل األحوال إن أردنا التعبري بنوع من الدبلوماسية، هناك ختلف اقتصادي                 

 نسبتها  وديون كثرية متراكمة على الدول اإلسالمية أو على عدد كبري منها، هناك أمية متفشية تصل               
 من جمموع سكان العامل اإلسالمي، هناك ضعف كبري يف جمال العلوم والتكنولوجيا             %٤٧إىل ما يقارب    

 من  %٠,١والبحث العلمي ما يصرف على البحث العلمي يف جمموع دول العامل اإلسالمي ال يتجاوز               
 القومي هناك  من الدخل    %١٧الدخل القومي بينما ما يصرف يف أقل الدول املتقدمة ال يقل عن               

 يف مناهج التعليم يف مراحله ومستوياته املختلفة، هناك ختلف يف إعداد املعلمني وضعف قدرام،               ضعف



هناك خلل يف البنية التعليمية بكاملها من مدارس ومرافق ومناشط تربوية يف عدد كبري من الدول                   
إلسالمي من هذا التخلف احلضاري     اإلسالمية، يف مثل هذه البيئة ال ميكن أن حتدث ضة تنقذ العامل ا             

وتسرع به حنو املستقبل الذي تتسابق فيه الدول القوية واحلضارات القوية، إذن وجود منظمة مثل                 
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة يصبح يف مثل هذه األجواء ضرورة ملساعدة الدول اإلسالمية              

لعلمية والثقافية ويف تنسيق اجلهود ويف صرف هذه اجلهود         يف إجياد التكامل بني مؤسساا التربوية وا      
حنو األعمال املخطط هلا ختطيطاً علمياً حبيث ال تهدر الطاقات وال األموال وال يضيع الوقت يف تسابق                  

 .حنو مشروعات متماثلة وأعمال مكررة
دمنا بعقبات كثرية   ا يف املنظمة ويف املنظمات املوازية، ولكننا اصط       ندخلنا يف العمل حبماس مجيع    

أول هذه العقبات أن الدول األعضاء ليست على رأي واحد يف االختيارات االستراتيجية فيما خيص                
العمل التربوي والعلمي والثقايف، هناك تباينات كثرية، هناك أولويات خمتلفة، هناك أيضاً مصاحل معينة               

ت يف ميثاقها على الرغم من أن هذه         رقد حتول بني املنظمة وبني الوصول إىل األهداف اليت سطِّ           
األهداف وضعها مسؤولون رمسيون من الدول األعضاء الذين أنشأوا هذه املنظمة فيعجب املرء كيف               
تضع الدول منظمة وتضع هلا أهدافاً مث تأيت فال تساعد على تنفيذ هذه األهداف، إذن املرء الذي يعمل                  

 الساحر لكي حيسن التنقل من موقع إىل آخر ويقنع           يف مثل هذه األجواء ال بد أن تكون له قدرات          
األطراف املتباينة يف آرائها ويف رؤاها، ال أخفيكم القول أننا مررنا بفترات عصيبة هناك حتٍد حضاري                 
كبري يواجه األمة اإلسالمية، األمة اإلسالمية مستهدفة من جهات كثرية ألا أمة هلا رسالة تعتمد على                 

نسان عقالً ووجداناً ويضع له منهجاً للحياة، هناك حتديات هلا صبغة اقتصادية،            دين حضاري يكون لإل   
ألن العامل اإلسالمي يقع يف مواقع زاخرة بالثروات الطبيعية، ويف مواقع جغرافية مهمة حلركة التجارة                

يبة عنه  العاملية، ألن العامل اإلسالمي ابتلى باستعمار أضعف كثرياً من قدراته وغرس يف وسطه دولة غر               
انتزعت هذا اجلزء العزيز منه وأعطته ملن ال يستحقه، ليصبح هذا اجلزء العزيز يف يد عصابة تراقب                   
العامل اإلسالمي وتضعف من حتركه حنو التنمية الشاملة وحنو التطور يف مجيع ميادين احلياة، هذه                   

ة الدولية اإلسالمية عمالً    التحديات وحتديات أخرى أفرزا املتغريات الدولية جتعل العمل يف الساح          
مرهقاً، وعمالً يتطلب كثرياً من اجلهود وكثرياً من التمويل، فإذا نظرنا فرأينا أن التمويل قليل، مث نظرنا                 
مرة أخرى فوجدنا أن اآلراء خمتلفة متباينة فيما جيب أن يعمل، عندئٍذ ستكون هناك إحباطات والذي                 

 أيوب وأكثر من صرب أيوب ألنه قد يحبط من أول حلظة ال             يدخل يف هذا املعترك ال بد أن يصرب صرب        
جيد التمويل الكايف وهناك منظمات ال أخفيكم القول ال جتد مرتبات موظفيها، فكيف ميكن ملثل هذه                 

 .املنظمات أن تنتج برامج ميدانية تستفيد منها الدول األعضاء



طاعت أن تنشئ شبكة للتعاون مع أكثر       من توفيق اهللا سبحانه وتعاىل للمنظمة اإلسالمية أا است        
من مائة وعشرين منظمة دولية وعربية وإسالمية، ومن خالل هذه الشبكة التعاونية استطعنا أن ننفذ                

 من برامج املنظمة، ألننا لو انتظرنا أن تدفع كل الدول األعضاء مسامهاا ملا وصلنا إىل             %٤٨أكثر من   
 إىل طرق أبواب كثري من احملسنني وأهل اخلري يف العامل اإلسالمي            شيء فلجأنا إىل هذا احلل، وجلأنا أيضاً      

وهم كثر، حنثهم وندغدغ عواطفهم اإلسالمية لكي يسهموا معنا يف إجناح هذا العمل، وقد توفقنا وهللا                
احلمد يف احلصول على دعم سخي من جهات كثرية ملشروع تعليم اللغة العربية، ومشروع كتابة لغات                

 .مية باحلرف العريبالشعوب اإلسال
منذ إنشاء املنظمة إىل اليوم استطعنا وهللا احلمد أن نزيد عدد الدول األعضاء فيها، من ست                  
وعشرين دولة إىل أربع وأربعني دولة، واستطعنا أن ننفذ بنهاية العام املاضي أكثر من أربعمائة وأربعة                 

وعة من املعلومات اليت ترصد النشاط املنفذ منذ        وأربعني برناجماً تربوياً وعلمياً وثقافياً، وقد وزعنا جمم       
إنشاء املنظمة إىل اليوم، وميكن التعرض إىل ذلك بشيء من التفصيل اليسري، أهم هذه الربامج أو                   

 يف البالد   تطوير التربية   استراتيجية:  رئيسة أوالمها اإلجنازات اليت متت وضع أربع استراتيجيات        
استراتيجية تطوير العلوم    :  والثالثة  للعامل اإلسالمي،    الثقافية االستراتيجية  :اإلسالمية، الثانية 

استراتيجية العمل اإلسالمي الثقايف يف الغرب، كما أن املنظمة شاركت يف            :  والتكنولوجيا، يف الرابعة  
 التربية  رعاية مؤمترات دولية هلا عالقة وطيدة بقضايا العامل اإلسالمي، من أمهها املؤمتر العاملي حول               

 املعرفة، واملؤمتر احلكومي الدويل حول السياسات الثقافية، واملؤمتر العاملي          يع واملؤمتر العاملي حول   للجم
حول التعليم العايل، واملؤمتر اإلفريقي حول التعليم العايل، واملؤمتر الدويل حول التعليم الثقايف واملهين،               

العلمي، واملؤمتر العاملي للعلوم، كما رعت      واملؤمتر العاملي للفرانكفونية حول التعليم العايل والبحث         
م بعد توقف دام    ١٩٩٨املنظمة اإلسالمية عقد املؤمتر اإلسالمي الثاين لوزراء الثقافة يف الرباط عام             

م، مث توقف حىت بادرت املنظمة اإلسالمية إىل عقده          ١٩٩١تسع سنوات، املؤمتر األول عقد عام        
كثرية، هل تعقده املنظمة أم تعقده جهات أخرى؟ ويف          والسبب يف ذلك أنه كانت هناك مشاحنات         

األخري اقتنع املسؤولون بأن املنظمة اإلسالمية هي اجلهاز املتخصص يف منظومة املؤمتر اإلسالمي يف هذه               
امليادين التربية والعلوم والثقافة، فلذلك ال بد أن يكون ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية                

املنظمة، وأعدت املنظمة مشروعات وهي تنفذها يف خطط عملها املتتالية، منها              من اختصاصات   
الربنامج اإلسالمي حملو األمية وللتكوين األساسي، وبرنامج التربية األساسية والتكوين لتنمية املوارد             
 البشرية، وبرنامج كتابة لغات الشعوب اإلسالمية باحلرف القرآين الذي ننفذه بالتعاون مع البنك               
اإلسالمي للتنمية والذي يف إطاره متكنا من تنمية سبع عشرة لغة إفريقية لتكتب باحلرف العريب، وهناك                

  بتطوير مناهج التعليم العلمي الفيزياء والكيمياء والرياضيات واألحياء يف مستويات            عىنبرنامج آخر ي 



 تعمل منذ تأسيسها يف جماالت ثالثة        التعليم املختلفة اإلعدادية والثانوية واجلامعية، املنظمة اإلسالمية       
 .رئيسة

تنمية املوارد البشرية، وهذا يتم من خالل التدريب والتكوين وإعادة التكوين يف            :  اال األول 
ش العمل ومن خالل إعداد املناهج التعليمية وتأليف الكتب الدراسية إىل            االدورات التدريبية ويف أور   

 .غري ذلك من الربامج واألنشطة
حتديث مناهج تدريس العلوم األساسية والتطبيقية وتطوير أساليب تعليم التربية             :  يهاوثان

 .اإلسالمية واللغة العربية وجتديد النظُِم التربوية
فهو احلفاظ على اهلوية الثقافية للمجتمعات      :  الكربى اليت تعمل فيها املنظمة    أما ثالث ااالت    

الل نشر الثقافة اإلسالمية، ومن خالل محاية مكونات األمة          اإلسالمية وصون ذاتيتها الثقافية من خ      
الثقافية والدينية بالتوسع يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، وبتحقيق التراث العريب اإلسالمي                
ونشره، ومبد إشعاع الفكر اإلسالمي وبتصحيح صورة اإلسالم لدى دوائر االستشراق ومراكز               

احلوار بني  (باحلوار مع الثقافات واحلضارات، وكذلك لدينا برنامج حتت عنوان          الدراسات اإلنسانية، و  
 .ويف إطاره يتم عقد ندوات للتقريب بني املذاهب اإلسالمية) املسلمني

املنظمة اإلسالمية متثل طموح األمة اإلسالمية ومشروعها احلضاري وحتتاج إىل دعم كل املعنيني             
 رسالتها فإنه ال بد أن تتضافر       ، ولذلك فإنه لكي تنجح املنظمة يف      التربية والعلوم والثقافة  بقضايا  

األعضاء اليت أسست هذه املنظمة وجهود املفكرين واملثقفني يف مجيع أحناء العامل              اجلهود، جهود الدول  
اإلسالمي، وجهود اخلريين واملوسرين من أبناء هذه األمة لكي ينجح هذا العمل، فاإلدارة العامة                 

تستطيع أن تقوم ذا العمل، ال بد أن تكون هناك رؤية متكاملة لكيفية دفع هذه املنظمة حنو                 لوحدها ال   
 وأعرف أوضاع املنظمات    ،أهدافها، ولقد تأملت كثرياً وأنا أعرف أوضاع املنظمات العربية واإلسالمية         

 باريس، الوكالة   اليت توجد يف دول الغرب، تأملت كثرياً عندما رأيت موازنة الوكالة الفرانكفونية يف             
الفرانكفونية تضم مثان وأربعني دولة على رأسها اجلمهورية الفرنسية املنشئة هلذه الوكالة والداعمة هلا،              
موازنة الوكالة الفرانكفونية اليت تنشر الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية موازنتها السنوية مئتا مليون               

 وبقية املوازنة   %١٨ وتدفع بلجيكا    %٢٧كندا  ، وتدفع   %٤٧فرنك فرنسي، تدفع فرنسا لوحدها      
تصرف على بقية الدول األعضاء، هذه الدولة اليت تريد أن تنشر لغتها وحضارا تعرف كيف تدعم                 
املنظمة اليت حتتضنها واملنظمة اليت تنشئها، العامل اإلسالمي الذي شرفه اهللا ذا الدين العظيم وذه اللغة                

سامقة يتراجع يف تعليم اللغة العربية ونشرها ويبخل على تعليم أبناء املسلمني            اجلميلة وذه احلضارة ال   
أجبديات اللغة العربية يف دورات تدريبية بسيطة كنت يف مجهورية القمر االحتادية يف زيارة تفقدية                  
ملؤسساا التربوية، وأخذين األخوة إىل مؤسسة تربوية صغرية أنشأها نفر من أهل تلك القرية من                  



ملسلمني، وزرنا املدارس ورأينا األطفال املسلمني من أبناء هذه اجلمهورية بلباس عريب وقفوا يف صفوف               ا
متراصة ومنتظمة ومعهم أساتذم يقرؤون القرآن، ويرحبون بنا بتالوة مجيلة وبلغة سليمة، وبعد أن                

يها من جتهيزات، وهي مدرسة     انتهت هذه املراسيم االستقبالية واالحتفالية ودخلنا ورأينا املدرسة وما ف         
هذه املدرسة ستقْفلُ بعد شهر إذا مل       :  بسيطة جداً انتحى يب املدير املسؤول عن هذه املدرسة جانباً وقال          

كم الوسائل املادية اليت    :  جند رواتب املدرسني والوسائل املادية اليت متكّنا من مواصلة التدريس، قلت           
ملبلغ، كان معي اثنان من األخوة من املنظمة يف مهمة ال أريد أن              مبالغ بسيطة فذكر ا   :  تريدوا، قالوا 

أمدحهم وأمدح نفسي لكين حقيقة صعقت أمام هذا املشهد، مل أستطع أن أمتالك نفسي كيف تضيع                 
فرص تعلّم اللغة العربية هلذه الرباعم املسلمة الصغرية يف هذه اجلزيرة النائية يف احمليط اهلندي،                   

 الفرنسية واملكتب الثقايف الفرنسي يرسل األساتذة ويدفع األموال فأخذت ما معنا            والفرنسيون يعلمون 
اشتري ا ما تستطيع اآلن وعندما نعود إن شاء اهللا إىل           :  من أموال وهي بسيطة وأعطيتها للمدير، قلت      

 على  الرباط سنرسل لكم مساعدة، وبالفعل كان لنا مكتب وال يزال يف مجهورية القمر االحتادية يشرف              
               تعليم اللغة العربية وعلى إعداد املعلمني وتتوىل املنظمة لوحدها دعمه من مصادرها اخلاصة، وقد بذلت
جهوداً كثرية لكي أحصل على معونة ملثل هذا املركز فتعبت ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يسر األمور يف                  

ع تعليم اللغة العربية ملدة مخس      العام املاضي حيث تربع رجل كرمي من هذه اململكة الكرمية بدعم مشرو           
 .سنوات جزاه اهللا خرياً

مثَلٌ آخر لكي أختم هذه الكلمة وال أريد أن أطيل عليكم، وهو أين زرت مجهورية مايل أيضاً                  
وذهبت إىل العاصمة باماكو وذهبنا لرتور بعض املدارس اليت يدرس فيها أبناء املسلمني يف تلك املدينة                 

ات اإلسالمية وهي مدارس أهلية، ألن احلكومة املالية كغريها من احلكومات             اللغة العربية والدراس  
غرب أفريقيا تدرس باملنهج الفرنسي، والذين يدرسون اللغة العربية والتربية اإلسالمية ال حيصلون على              

فذهبنا إىل مدرسة من هذه املدارس ودخلنا إىل الصفوف، هذه            الدعم من احلكومات يف تلك الدول،     
سة ميوهلا رجل واحد من أهل مايل، فيها املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية، شباباً وشابات                املدر

ويتعلمون اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ويتعلمون أيضاً العلوم العصرية، قلت هلذا الرجل كيف                
سيط نستطيع أن   أكثر املدرسني متطوعون، وحنن بكل جهد ب      :  تستطيع أن تنفق على هذه املدرسة؟ قال      

أهالً وسهالً  :  نواصل عملنا، فدخلنا إىل أحد الصفوف فقام األطفال الصغار بانتظام كلهم وقالوا             
بضيوفنا املسلمني األعزاء، وبدأ واحد منهم يف تالوة القرآن الكرمي بصوت شجي وترتيل جيد، هذه                

ألن هذا هو الرصيد احلقيقي     الرباعم وهذه املدارس هي اليت حتتاج إىل دعم املسلمني يف كل مكان،              
لألمة اإلسالمية، هذه الرباعم املسلمة الصغرية اليت إذا راعيناها وساعدناها يف تعلم اللغة العربية ويف                



تعلم اإلسالم الذي يبين العقل والوجدان والذي يهذب السلوك سنضمن املستقبل للمسلمني، أما إذا               
 .ميةفرطنا فيهم فنحن نفرط يف مستقبل األمة اإلسال

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا على حتمل هذه املسؤولية وأشكر السادة                
الكرام الذين حتدثوا وأثنوا على املنظمة وعلى شخصي الضعيف وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ملا                

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.حيبه ويرضاه
 

  ))فى بهاحلوار مع احملت(( 
 وردتنا أسئلة كثرية ولضيفنا أن خيتار، إما اإلسهاب وستكون األسئلة            :الشيخ عبد املقصود  

 .عندها قليلة، وإما اإلجياز فلن يستطيع أن يغطي كل األسئلة ولكن األكثر منها، أترك له اخليار
 : معايل الدكتور سؤال وردنا من األخ عزيز ردنة يقول:عريف احلفل

 مبعاليكم أثناء عملي كصحفي ومسؤول مكتب جبريدة املدينة باملغرب يف           من خالل معرفيت  
ومؤسسة امللك عبد ) إسيسكو(الثمانينيات عرفت منكم شخصياً أن هناك تعاون بارز بني املنظمة        

العزيز للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية يف الدار البيضاء نود إعطاءنا فكرة حول التعاون              
 والعلم والثقافة؟يف جمال البحث 

 شكراً جزيالً، يف احلقيقة مؤسسة امللك عبد العزيز اليت توجد            :الدكتور عبد العزيز التوجيري   
يف الدار البيضاء تعاوننا معها حمدود ألا تعىن بالدراسات اإلنسانية من منظور خيتلف نوعاً ما عن                   

ت اليت تعقدها املؤسسة تعاجل قضايا أعتقد       املنظور الذي تعمل فيه املنظمة، واحللقات الدراسية أو الندوا        
أنا ليست ذات أولوية بالنسبة لنا، حنن تم بتعليم اللغة العربية ونشر الثقافة اإلسالمية ودعم البحث                 
العلمي يف الدول األعضاء، واملؤسسة اليت توجد هناك معنية بقضايا فكرية وتنظريية حنن بعيدين عن                 

 اهتماماا يف إطار آخر غري      لكنأا مؤسسة عتيدة أنا ال أقلل من قدرها         التنظري وعن هذه املسائل، مع      
اإلطار الذي تنشط فيه املنظمة اإلسالمية ألا مؤسسة حبثية صرفة، الذين يأتون إليها ال يتدربون وال                 

أو مساعدات عينية، إمنا هي     حيصلون على مهارات معينة وال توفد خرباء، وال تقدم مساعدات مادية            
األمري سلطان بن      وبني مؤسسة  هو بيننا   النشاط احلقيقي   ولديها مكتبة جيدة،    قد حلقات دراسية  تع

اخلريية، وبيننا وبني رابطة العامل اإلسالمي، وبيننا وبني        "  اقرأ"عبد العزيز اخلريية، وبيننا وبني مؤسسة       
، وبيننا وبني الس اإلسالمي العاملي      ةالبنك اإلسالمي للتنمية، وبيننا وبني اهليئة اإلسالمية اخلريية العاملي        

للدعوة واإلغاثة، وبيننا وبني مؤسسة زايد اخلريية، هناك مؤسسات كبرية تعىن بااالت اليت نعمل فيها               
نشر اللغة العربية، تدريب املعلمني، تأليف الكتب، ترمجة الكتب، العناية باملخطوطات وبالتراث            :  وهي



تربوية العلمية والثقافية، عل كل حال نتمىن أن يتوسع النشاط مع هذه            اإلسالمي، تطوير املؤسسات ال   
 .املؤسسة يف جماالت اختصاصنا

 : سؤال آخر من األستاذ عبد الرمحن املعمر ناشر جملة عامل الكتب يقول:عريف احلفل
للقرآن الكرمي اآلن أكثر من سبعني ترمجة أليس هذا جهد ضائع بديل تعلم العربية؟                 

األرقام اليت يف املغرب العريب ألف أحدهم كتباً يف عدم صحتها أليس هذا              :  اين يقول السؤال الث 
 منوذج النشغال األمة بقضايا جانبية؟

بد أن     فيما خيص ترمجات القرآن يف ظل الظروف احلالية ال         :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -
يعرفون إال لغام اليت يتحدثون ا      تكون هناك ترمجات للقرآن، ألن أكثر املسلمني من غري العرب ال            

ولذلك فال يستطيعون فهم معاين القرآن الكرمي إال من خالل هذه الترمجات، وكما تفضل معايل                  
بد من تعليم اللغة العربية ونشرها على أوسع جمال وتوظيف كل              الدكتور حممد عبده مياين فإنه ال      

ناء املسلمني من غري العرب قراءة القرآن الكرمي        القدرات والطاقات لتحقيق هذا اهلدف لكي يستطيع أب       
بد أن نتدرج مرحلياً حىت نتمكن من         باللغة العربية والتعبد ذه القراءة، لكن يف الظروف احلالية ال          

 .الوصول إىل اهلدف السامي الذي حتدث عنه معايل الدكتور
ه ال  لُّكن ما ال يدرك كُ    أما فيما خيص اجلانب اآلخر وهو بال شك على قدر كبري من األمهية ل              

له، حنن نبذل اجلهد فيما نستطيع ومشكالت العامل اإلسالمي واحتياجاته متنوعة وكثرية،               جيترك  
ومنظمة مثل املنظمة اإلسالمية ال تستطيع لوحدها أن تنهض بكل هذه املهام، أعتقد أنه ال بد من أن                   

 والنشاط الذي حنرص على أن نتعاون فيه يف         يكون هناك نوع من التكامل والتعاون يف هذه ااالت،        
الوقت احلايل هو حمو األمية، العامل اإلسالمي األمية فيه متفشية بشكل كبري وأمة اقرأ نصفها ال يقرأ هذا                  
يعترب عيب حقيقة يف هذا الوقت الذي اخترقت فيه كل احلواجز وكما يقال العوملة، العوملة هي حركة                  

 قيمها وأمناط حياا وكل ما لديها من مناذج ومناهج على اتمعات              لثقافة غالبة تريد أن تفرض     
األخرى، ملا كانت الثقافة العربية اإلسالمية هي املسيطرة، وكانت األمة اإلسالمية هي األمة الغالبة                
نشرت لغتها وثقافتها يف كل أحناء العامل، اليوم حنن متراجعون فاهتمامنا أن نزيل أسباب هذا التراجع،                 

هم أسباب هذا التراجع األمية املتفشية، أهم أسباب هذا التراجع الضعف التعليمي يف مجيع مراحله                أ
ومستوياته، أهم أسباب هذا التراجع الضعف يف جمال العلوم والبحث العلمي، أهم أسباب هذا التراجع               

لتراجع الفرقة  االضعف االقتصادي وعدم التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، أهم أسباب هذا            
 خالفات جذرية مع    وتافهة جتد حوهلا     أمور ضعيفة  اجلسد اإلسالمي،   اليت متزق   واالختالفات

األسف الشديد، بينما الغرب الذي دوله حتاربت يف حروب، احلربان العامليتان اللتان قامتا، قامتا يف                 
ملسلمون كانوا بعيدين عن    أوربا واقتتل فيها األوروبيون، العرب كانوا بعيدين عن هذه احلروب، وا           



هذه احلروب، احلروب بني الدول األوروبية نفسها بني فرنسا وبريطانيا وبني عدد كبري من الدول                 
    مراألوروبية كانت حروب طاحنة دفيها املدن وقتل فيها مئات اآلالف، هذه الدول اليت ختتلف            ت 

 وثقافية وحضارية وأصبحت الدول تزار       وأجناساً وحدت صفوفها يف تكتالت اقتصادية      عقائداً ولغاتٍ 
بتأشرية واحدة اآلن، وحنن يف العامل اإلسالمي أو على األقل شيء يف العامل العريب الذي جيمعنا إسالمنا                  
وجتمعنا لغتنا العربية وجتمعنا مصاحلنا املشتركة وقضايا كثرية جتمعنا ال نستطيع أن نتوحد يف مثل هذا                 

 التكتالت القوية، فهذه هي اهتمامات املنظمة ونرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن            العامل الذي ال تصمد فيه إالّ     
 .يعيننا على حتقيقها

 : سؤال من األخ علي حممد الشهري يقول:عريف احلفل

يف جمال التقريب بني املذاهب اإلسالمية ما هو تصوركم ملستقبل هذا املشروع اهلام خاصة              
ر اإلقليميات وتسيد العلم وأيضاً تقارب املفاهيم السياسية        بعد التطور الكبري لالتصاالت واحنسا    

 للشعوب؟
 التقريب بني املذاهب اإلسالمية ضرورة اليوم، فالعامل          :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

اإلسالمي ما مزقه إال هذا االختالف وهذا التنابز باأللقاب، اخلالفات اليت كانت ليس هلا اليوم انعكاس                
ع املسلمني، ماذا يفيدنا ماذا كان يف املاضي من اختالفات حول السياسة وحول احلكم               فعلي على واق  

 املسلمون متضامنني متعاونني، يقفون يف       يكونَ وحول العصمة وحول غري ذلك، ما يفيدنا اليوم هو أنْ         
و وجه التحديات احلضارية كأمة واحدة، هذه املذاهب كلها تنتمي إىل دين واحد، القرآن الكرمي ه                

واحد بالنسبة للجميع ليس هناك قرآنان يقرأ أهل السنة قرآناً ويقرأ غريهم قرآناً آخر، هناك قرآن                  
واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وفيهم عقالء، جيب على هؤالء العقالء والقادرين من علمائهم أن                

ر والفرقة اليت تقصم    مينعوا السفهاء من أن ينشروا فكرهم الذي حيدق الفرقة وحيدث الضغائن والتداب           
 على ما قام به جممع التقرير يف مصر وعقدنا           بنت ظهر هذه األمة، ولذلك املنظمة نشطت يف هذا اال        

ندوتني متخصصتني شارك فيهما علماء من املذاهب السبعة، املذاهب السنية األربعة واملذهب اإلمام              
توجس ماذا تريد املنظمة من هذا العمل؟       األثنا عشري، واملذهب زيدي، واملذهب اإلباضي، كان هناك         

حنن ال نريد أي شيء، املنظمة منظمة ثقافية وتربوية ولكي تنجح املنظمة يف رسالتها ال بد أن تكون                    
األرضية اليت أمام املنظمة أرضية متجانسة متوائمة فيها نوع من الطمأنينة النفسية وأن يكون هناك نوع                

كل هذه الدول األعضاء يف املنظمة سواء الدول اليت فيها سنة أو            من حسن الظن بني املسلم وأخيه، ف      
دول اليت فيها شيعة أو غري ذلك، والندوة الثانية كانت أكثر جناحاً ألن األوىل أسست لذلك، مث عقدنا                  
بالتعاون مع مؤسسات أخرى ندوة يف دمشق يف العام املاضي لوضع استراتيجية للتقريب بني املذاهب                



ما دام أن العامل اإلسالمي يريد أن يدخل يف حوار مع الغرب وهناك حلقات حوارية متت                 اإلسالمية، و 
أنا يف عدد من هذه       املسلمني وبني النصارى، وشاركت   وحلقات حوارية يف طريقها إىل التنفيذ بني        

أليس وغري كاثوليك     مع النصارى كاثوليكاً    الفاتيكان وغريها، إذا كنا نتحاور    احلوارية يف     اللقاءات
األحرى بنا أن نتحاور فيما بيننا حنن املسلمني لرتيل اخلالفات ونصحح األوضاع ونعيد التقارب                 
والتواد بني املسلمني؟ قد تكون هناك خالفات كيف حنل هذه اخلالفات بإبقائها كما هي وبإساءة الظن                

طار الذي جيمع الدول    بعضنا ببعض وبإثارة البلبلة هنا وهناك؟ مث إن املؤمتر اإلسالمي الذي هو اإل              
اإلسالمية كلها رئاسته اليوم لدولة شيعية وعلى رأسها رئيس شيعي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية               

ال؟ ال  :  فرئيس القمة اإلسالمية يدعو إىل احلوار وإىل فتح األبواب وإىل تصحيح األخطاء هل نقول له               
إذا كان هناك أخطاء تارخيية ليس هلا انعكاسات        ميكن ذلك ال بد أن تكون نظرتنا بعيدة املدى حبيث أنه            

على واقع املسلمني اليوم فإنه جيب أن نصحح تلك األخطاء باحلكمة واملوعظة احلسنة، والقرآن الكرمي               
حثنا على التحاور واادلة مع غري املسلمني باحلكمة واملوعظة احلسنة، فما بال املسلمني بعضهم مع                

 .املوعظة احلسنةبعض ال يتجادلون باحلكمة و
 : فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يسأل قائالً:عريف احلفل

اليت تنتسبون إليها يرأسها ويديرها أناس منصفون حمايدون        )  األسيسكو(هل هذه املؤسسة    
من شىت األجناس واألديان، أم أن زعماء هذه املؤسسة ممن حيملون مسوم األفكار الصهيونية                

  لإلسالم واملسلمني، أرجو التكرم بإلقاء الضوء لتنوير األذهان وشكراً؟واملاسونية وممن يكيدون
 املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة منظمة حكومية أسستها         :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

  والعلوم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وهلا مؤمتر عام حيضره الوزراء املعنيون بقضايا التربية             
الثقافة من هذه الدول، وهلا جملس تنفيذي تعني أعضائه الدول األعضاء حيضرون إىل املنظمة كل عام                 و

ملراجعة تقاريرها وحساباا وأعماهلا التخصصية املختلفة، والذين يعملون يف اإلدارة العامة كلهم               
 . من بعيدمسلمون وهللا احلمد ال عالقة هلم بكل هذه املؤسسات اليت ذكرم ال من قريب وال

 . يقصد اليونسكو:عريف احلفل
آه اليونسكو أنا ظننت أنا أتكلم عن اإلسيسكو، اليونسكو           (:الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

 .أنا مسعتها اإلسيسكو
 . ال ال اإلسيسكو:الشيخ عبد املقصود -
، أم اليونسكو )  اإلسيسكو( أنا مسعت اإلسيسكو، هل       :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

 .فاإلسيسكو منظمة إسالمية يعمل فيها مسلمون وأنا رئيسهم



 . ده سؤال طريف، ملاذا ال:الشيخ عبد املقصود خوجة -
 . اهللا يبارك فيك:الدكتور عبد العزيز التوجيري -

 : سؤال من األخ سامي مخيس يقول:عريف احلفل
ام التعليم احلايل لدينا    ذا التاريخ األكادميي املتخصص ملعاليكم أود أن أعرف رأيك يف نظ          

بأقسامه االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي، وهل ذا الوضع الذي تناولته األقالم بكثري من النقد هل             
ميكن لنظام كهذا أن خيدم اتمع خصوصاً يف هذه الفترة وحنن يف قرن جديد حيتاج إىل كثري من                  

 التخصص والتحدي؟
 يا سيدي الكرمي النظام التعليمي يف اململكة نظام أخرج           واهللا :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

أجيال كثرية من املتعلمني ومن القادرين ومن أهل الرأي ومن أهل الفكر، وقد تكون بعض نقاط                   
              عادمن   النظر يف كثريٍ   الضعف كغريهم من األنظمة ليس هناك نظاماً مثالياً أو نظاماً كامالً، وال بد أن ي 

 لتطويرها وللبحث عن ما هو أفضل وملواكبة التطورات التربوية والعلمية والثقافية            السياسات واملناهج 
اليت تستجد كل يوم، فاملعرفة تتنامى وتتجدد وليس هناك شيء ثابت يف هذه احلياة كل شيء ال بد أن                   
يسري من حسن إىل أحسن وأن يكون منوه يف االجتاه الصحيح، فأعتقد أن هذا النظام قام بدوره يف                    
تكوين األطر املقتدرة يف اململكة وأخرج هذه األجيال الكبرية والكثرية اليت تنهض اليوم بأعباء                  
املسؤولية يف هذه اململكة وتتحمل املسؤوليات يف مرافقها املختلفة، وهو حيتاج بال شك إىل أن يعاد                  

وليخدم أهداف التنمية   النظر يف كل ما رأت اجلهات املسؤولة احلاجة إىل إعادة النظر ليتطور وليتجدد              
الشاملة يف اململكة العربية السعودية، وبال شك حنن حنرص يف املنظمة كجهة معنية بقضايا التربية                  
والعلوم والثقافة على التعاون مع اجلهات املسؤولة يف اململكة العربية السعودية، ويف مقدمتها وزارة                

ملشورة وإشراك أكرب عدد ممكن من املختصني من         التعليم ووزارة املعارف، نتعاون يف تقدمي اخلربة وا        
اململكة العربية السعودية يف النشاط الذي تنفذه املنظمة لالستفادة من خربات املنظمة ومن األعمال اليت               

 .تنفذها
 : األخ أشرف السيد سامل يقول:عريف احلفل

 هلا قنوات   منبثقة من منظمة املؤمتر اإلسالمي ويفترض أن      )  إسيسكو(بالرغم من أن الـ     
اتصال مباشر مع صناع القرار يف العامل اإلسالمي إال أننا نالحظ أا متقوقعة يف إطار التنظري                  
األكادميي وليس هلا إسهامات فاعلة ومؤثرة يف املشكالت الثقافية الكربى يف العامل اإلسالمي               

األمية الدينية،  كتفشي األمية، والتسرب املدرسي، وضعف ميزانية التعليم والبحث العلمي، و          



واخنفاض نسب توزيع الكتب، وتردي أوضاع املسرح والسينما، وغريها من املشكالت اليت ال             
 ختفى عليكم، نأمل اإليضاح؟

 لو نظر األخ الكرمي يف الوثيقة اليت وزعناها اليوم واليت تبني            :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -
االت اختصاص املنظمة أعتقد أن ذلك سيقنعه ألننا لسنا         اجلهود اليت بذلت واألنشطة اليت نفذت يف جم       

             االت اليت ذُِكرتسواء يف   متقوقعني ونشاطنا وفق اإلمكانات املتاحة لنا، كان نشاطاً جيداً يف كل ا ،
جمال الفكر وجمال الثقافة بعامة ويف جمال الفنون ويف جمال العناية بالتراث، والعناية مبعامل احلضارة                  

 ويف جمال الترمجة، ويف جمال حتقيق املخطوطات ونشرها، ويف جمال إعداد األطر العلمية يف                اإلسالمية،
بالنظر إىل ما حتصل عليه املنظمة من موارد مالية ومن           جماالت اختصاص املنظمة، أعتقد أن هذه اجلهود        

 شك مثرية    هي بال  الربامج اليت نفِّذت   وهذه   إمكانات، ومن وسائل عمل، أعتقد أن هذه اإلجنازات        
ذكرت يف بداية حديثي حنن       للتقدير ألا نفذت ومنت يف ظروف صعبة، ويف أجواء غري مشجعة، فكما           

نواجه صعوبات كثرية يف تنفيذ خطط عمل املنظمة، وال نعتقد أن ما وصلنا إليه هو غاية ما نريد فهذه                    
بد أن تتضافر     ىل أهدافها ال  خطوة يف طريق طويل، ولكي تنجح املنظمة يف إجناز براجمها والوصول إ            

اجلهود معها إلجناح هذه الرسالة، ال ميكن ملنظمة فريدة وحيدة بوسائل حمدودة أن تنقذَ األمة اإلسالمية                
املترامية األطراف يف كل مكان واليت يبلغ تعداد سكاا ما يربو على بليون وثالمثائة مليون نسمة،                  

بقدراا احملدودة ال تستطيع أن تنقذ هذه األمة، املنظمة هي          منظمة مثل اإلسيسكو بوسائلها احملدودة و     
 .جهاز واحد من أجهزة كثرية جيب أن توجد لكي تتضافر جهودها مجيعاً لتحقيق هذا اهلدف النبيل

 :يقول" اقرأ" حمبك عبد العزيز قاسم من قناة :عريف احلفل
سماحة وجهك وابتسامتك،  بكل احلب نلقاك يف عروس البحر وكما عهدناك دائماً متألقاً ب          

أنت أحد الذين يدعون إىل التقارب بني املذاهب اإلسالمية وشاركت يف ندوات عدة يف              :  سؤايل
هذا اخلصوص بيد أنَّ ما تدعو إليه سبب لغطاً كبرياً يف جمتمعات عدة، ووقفوا ضد هذا التقارب                 

ة اليت رمبا كان معارضوها قد      بكل قتالية هال شرحت بإجياز وجهة نظرك البعيدة يف هذه القضي           
 نظروا إليها من زاوية واحدة؟

جز يف يوم أو سنة أو يف عشر         قضية التقريب ليست قضية تن     :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -
سنوات، قضية التقريب هي نتيجة االختالفات املذهبية، نتيجة تراكمات تارخيية خالل األربعة عشر               

عضلة هو يف الرجوع إىل األصول، الرجوع إىل القرآن الكرمي وإىل السنة             قرن املاضية، احلل هلذه امل    
الصحيحة وإىل حقائق التاريخ اإلسالمي، هناك أشياء كثرية مدسوسة يف التاريخ اإلسالمي، وهناك               

بد من الرجوع إىل      أحاديث موضوعة، وهناك روايات باطلة ألشخاص مقدوح يف عدالتهم ونزاهتهم ال          



من املغالطات،  وية والرجوع إىل األصول لكي نعرف كيف نزيل هذا الركام من األوهام             احلقائق التارخي 
بد من أن ينصاعوا هلا وأن يعملوا لتحقيق          والعقالء من أتباع املذاهب اإلسالمية إذا ما رأوا احلقيقة ال         

ويؤججوا اخلالفات  التقارب بني املسلمني، أما إذا تِرك األمر للغوغاء وللجهلة لكي يثريوا االضطرابات             
فيقتتل املسلمون ويتفرج عليهم العامل فهذا مصيبة من املصائب، أعتقد أن االستراتيجية املثلى هي أن                
ينهض العلماء واألعالم املخلصون من أبناء هذه األمة لتنقية هذا اإلرث احلضاري وهذا اإلرث الفقهي               

         نى وأن خترج منه احلقائق ناصعة لكي يعرفها من         قَّوهذا اإلرث التارخيي مما علق به من شوائب، وأن ي
وا،    واليت   احلقائق بذهنه ولكي نصحح املعلومات اخلاطئة اليت لدينا عن غرينا            هِتشلدى غرينا عن 

فاالستراتيجية ال تقوم ا املنظمة لوحدها جيب أن تتضافر اجلهود لتحقيقها، واملتخوفون من التقريب قد               
 لكن  ،يف أذهام أفكار كثرية وهلم احلق يف أن يتوجسوا من مثل هذه احلركة            يكون هلم بعض احلق ألنه      

الذين يقومون ذه احلركة إذا عرفوا معرفة حقيقية واطمئن إىل نزاهتهم وعدم وجود أي دافع آخر                 
غري الدافع العلمي ودافع الغرية على األمة اإلسالمية لديهم، فأعتقد أن العملية ستنجح وأنا شخصياً                

فائل أنه إذا ما قام العلماء مبثل هذه احلركة ووِضعت استراتيجية للتقريب تنفذ على مراحل لعلّنا يف                  مت
 مما نعيشه حنن وأفضل من       تعيش وضعاً أفضل  خالل عشرات السنني املقبلة جند أجيالنا القادمة         

ل املقبلة ستكون   جيل إىل األجيا    الوضع الذي عاشه آباؤنا، فهذه اخلالفات اليت ننقلها جيالً بعد          
 .حجر عثرة يف سبيل توحد العامل اإلسالمي وقوته وصموده يف ميدان املعترك احلضاري

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:عريف احلفل
صدرت نداءات متوالية من املفكرين العرب ومن املؤرخني تدعو إىل إعادة متابعة التاريخ              

جتهاد الشخصي ما ال يصدقه العقل واملنطق، وحنن        اإلسالمي حيث يطغى عليه طابع الكذب واال      
بدورنا نؤيد هذه املطالبة احلثيثة هل بوسع املنظمة اإلسالمية العتيدة اإلطالع ذه املهمة اجلليلة               

 بواسطة حباثة ومؤرخني عباقرة جتنباً للوقوع أو االنغماس يف الشطط والزلل؟
 وتنقيته من الكذب أو إعادة كتابته من          تصحيح التاريخ  :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

جديد عملية ال ميكن أن تقوم ا املنظمة لوحدها ألننا سنكتب تاريخ أمة وهذا تاريخ ضخم جيب أن                   
نه إذا أردنا أن نكتب التاريخ      أل له مؤسسة خاصة، العملية عملية جادة وليست عملية هزلية            تنشأَ

هلذا العمل املؤرخون والعلماء واملختصون وأن توفر هلم         بطريقة علمية وموضوعية جيب أن يتفرغ        
اإلمكانات وأن توفر هلم وسائل العمل وأن يفرغُوا هلذا العمل، التاريخ اإلسالمي بالطبع فيه دس كبري                
وفيه روايات خمتلفة وكتاب األغاين وأمثاله من الكتب اململوءة بالكالم السخيف عن سري اخللفاء وعن               

 جعلوا من هارون الرشيد ماجناً واآلن الناس إذا تكلموا عن هارون الرشيد فإمنا هم                غريهم حىت أم  



يقرنونه بالشخصية املاجنة إذا كان هناك إنسان لديه بعض اون قالوا أنت مثل هارون الرشيد معاذ اهللا                 
كان فقيهاً  أن يكون هارون الرشيد كذلك، هارون الرشيد كان حيج عاماً ويغزو عاماً، وكان عاملاً، و               

أمطري حيث  :  (وكان حاكماً قوياً، أنشأ دولة إسالمية وحقق انتشاراً للدولة اإلسالمية جعله يقول             
هذا الرجل يكون ماجناً ذا الشكل؟ هذا التاريخ مكذوب، الكالم الذي            )  شئت فسيأتيين خراجك  

ذا العمل حمققون   كُِتب غري صحيح، وغريه من األمثلة، لكي نعيد كتابة تاريخ جيب أن يتصدى هل               
وعلماء خملصون نزيهون، وأن خنرج كل ما كتب من روايات الوضاعني والشعوبيني والزنادقة وأعداء              
األمة وما واجهه املستشرقون وتالمذم من دٍس وحتريٍف وتشويه لتاريخ األمة اإلسالمية وأعتقد أن               

 .به لوحدهااملنظمة ميكن أن تساهم يف هذا العمل ولكن ال تستطيع أن تقوم 
 معايل الدكتور األسئلة كثرية، اهللا يعطيك الصحة والعافية، السؤال من األخ            :عريف احلفل 

 : يقولإيهاب الريس
كيف تم املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم بأطفال يفترشونَ طرقات وأرصفة             

صر على أطفال تتوفر هلم     الشوارع العربية واإلسالمية، ويلتحفون مساءها، أم أن اهتمامها يقت         
اء املثقفني واملتعلمني الذين يتمتعون ذه احلدود       ناحلدود الدنيا من التربية والثقافة والعلم، وهم أب       

الدنيا، املشردون من أبناء األمة اإلسالمية والعربية جيش جرار حباجة حقيقية ليد متتد إليهم، هل               
 تلعب املنظمة هذا الدور وكيف؟

 يف أولويات عمل املنظمة االهتمام يوجه للدول ذات           :العزيز التوجيري الدكتور عبد     -
االحتياجات القصوى وللمجموعات اإلسالمية اليت تعيش يف دول غري إسالمية اليت لديها نقص يف                

  فاألولوية هلؤالء وليست ألبناء املوسرين أو ألبناء األغنياء، وحقيقةً          والعلمية، اجلوانب التربوية والثقافية  
اك دول تساهم يف موازنة املنظمة تصرف كثرياً من األنشطة اليت ختصص هلا لكي تنفذ يف الدول                   هن

الفقرية ومن بني هذه الدول اململكة العربية السعودية، ويف مقدمتها أيضاً، فلذلك أؤكد أن اهتمامنا هو                
ا برامج خاصة أيضاً    منصب وموجه حنو الدول الفقرية واألطفال، واملهمشني من أبناء املسلمني، ولدين           

هلذه الفئات وقد ذكرت أمثلة عن النشاط الذي تنفذه املنظمة يف مجهوريات أفريقيا مثل مايل والنيجر                 
وبوركينافاسو وجامبيا وتشاد وجزر القمر واجلابون وغينيا بيساو ومايل وغريها، ولنا مكتب تربوي              

للغة العربية والدراسات اإلسالمية،    متخصص موجود يف إجنامينا يف مجهورية تشاد لتخريج معلمي ا           
وسننشئ مراكز أخرى يف إطار برنامج تعليم اللغة العربية الذي متكنا وهللا احلمد من احلصول على                  

 مايل ويف غينيا ويف بوركينا فاسو، وبالطبع هذه          النيجر ويف  متويل جيد له يف عدد من الدول اإلفريقية يف        
يضاً لنا نشاط كبري يف إندونيسيا وبنجالديش واملالديف          الدول أبناؤها هم من الفقراء، كذلك أ       



كازاخستان وقرغيزستان، ولنا نشاط أيضاً يف مجهورية سورينام اليت توجد يف أمريكا             ووطاجاكستان  
 اتىل اجلماع إالالتينية واليت انضمت عضواً يف املنظمة، هذا النشاط يركز على الدول ذات االحتياج و             

حال اجلهود اليت تبذل هي غري كافية ألنين ذكرت ذلك قبل قليل ولكن              ذات االحتياج، وعلى كل     
 .هذا هو املستطاع يف الظروف احلالية

 : الدكتور حسني سندي يقول:عريف احلفل
 يف طهران منذ ثالث سنوات خطة لنقل العامل اإلسالمي          دتتبنت القمة اإلسالمية اليت عقِ    

العلوم احلديثة والتقنية، أهم بنود تلك اخلطة كان هو         إىل مصاف الدول املتقدمة عرب نقل وتوطني        
تبين استراتيجية بأن ال حل أمام العامل اإلسالمي للخروج من أزمته احلضارية سوى احلل العلمي               

 والتقين، السؤال هو ماذا حصل هلذه اخلطة وملاذا مل نر أية نتائج ملموسة؟
 وضعتها املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم       هذه االستراتيجية  :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

والثقافة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا اليت يوجد مقرها يف إسالم أباد بالباكستان،               
واليت يرأسها رئيس مجهورية باكستان، وكما هو معروف فإن يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أربع جلان                 

ة والثقافية يف السنغال يرأسها رئيس السنغال، وجلنة للشؤون االقتصادية          دائمة، جلنة للشؤون اإلعالمي   
يف تركيا يرأسها رئيس مجهورية تركيا، وجلنة كما ذكرت يف باكستان، وجلنة القدس اليت يرأسها عاهل                
اململكة املغربية، هذه االستراتيجية أقرا القمة اإلسالمية السابعة يف طهران عام سبع وتسعني وبعد                

قرار هذه االستراتيجية عقدت املنظمة اإلسالمية يف العام املاضي اجتماعاً تنسيقياً للوزراء املسؤولني              إ
عن التعليم العايل والبحث العلمي يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي على هامش املؤمتر الدويل للعلوم                 

رار آليات تطبيق االستراتيجية اليت     يف ار، ويف هذا االجتماع التنسيقي مت إق       )  بوادبست(الذي عِقد يف    
 ،االستراتيجية  وضعناها يف املنظمة، ومت تشكيل جلنة من ست دول من الدول األعضاء ملتابعة تنفيذ هذه              

وباألمس وأنا يف الرياض أبلغين معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري مبوافقة املقام السامي                
ل لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي يف املؤمتر اإلسالمي يف الرياض           على عقد املؤمتر اإلسالمي األو    

يف هذا العام إن شاء اهللا، ويف هذا املؤمتر سيتم تطبيق بنود هذه االستراتيجية وحتديد اجلهات اليت                    
ستتكفل بأجزائها املختلفة وستفعل اللجنة اليت شكلت يف املؤمتر التنسيقي وهذه خطوات مهمة جداً،               

قد سعدت كثرياً البارحة عندما علمت بصدور املوافقة على عقد املؤمتر، فرحت ألن اململكة ستأخذ                و
قصب السبق والريادة يف هذا اال وهذا يدل على أن املسؤولني يف اململكة العربية السعودية يقدرون                

 . اتمعات اإلسالميةالعمل العلمي والتكنولوجي ويعرفون دوره ومكانته يف تدعيم التنمية الشاملة يف



 : األستاذ مصطفى عطار يقول:عريف احلفل
لعلَّ أخانا معايل الدكتور عبد العزيز يفيدنا عن أسباب عدم تواجد مطبوعات املنظمة               

 العظيمة يف خمازن بيع الكتب؟
 لدى كل الناشرين،    ة يف احلقيقة التوزيع هذه مشكلة معروف      :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -
بد أن تكون هناك حلول جذرية لقضية الكتاب، عندما سئلت قبل ثالثة أيام قبل بدء                 ؤلفني ال وكل امل 

 جريدة عكاظ عن    برنامج االحتفاالت باختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام ألفني، سئلت من ِقبلِ           
 جيب أن نفعله أن     أهم األمور اليت ترى ضرورة القيام ا يف إطار هذه االحتفاالت، قلت أنه أول ما               

نعقد ندوة متخصصة ملعاجلة مشكلة الكتاب وتوزيعه يف الدول العربية، الكتاب ال يأيت وهناك حواجز                
كثرية حتول بني الكتاب وبني الوصول إىل قارئه، ومشكلة التوزيع أيضاً مشكل عويص ومؤرق للكاتب               

جيب يف األمر أن العامل اإلسالمي      املؤلف وللناشر وللقارئ، والرقابة على رأس هذا الشيء، لكن الع          
ودعنا نترك العامل اإلسالمي جنباً ونتحدث عن العامل العريب الذي يبلغ تعداد سكانه ما يقارب اآلن من                 
مئتني ومثانني مليون نسمة، أفضل كتاب يوزع ال يصل إىل مخسة آالف نسخة، يف الغرب الكتاب                  

 طبعوزع، طيب ملاذا حنن ال نوزع الكتاب بنسخ أكرب؟           منه ماليني النسخ ويعاد طبعه وي       الواحد ت
بد   السبب يف هذا أن هناك حواجز وأن هناك سوء تصرف يف توزيع الكتاب ونشره، الكتب الضارة ال                

أن متنع ألنه حنن يف ثقافتنا ليس كل شيء مباح املباح هو ما أباحته الشريعة، قد تكون هناك أفكار                     
ربة هذه ال ميكن أن يسمح هلا بأن تروج يف اتمعات اإلسالمية             هدامة وإباحية وضارة باتمع وخم    

ولكن الكتب النافعة الكتب الفكرية الكتب احلضارية الكتب العلمية، الكتب اليت تنمي اإلبداع                
وحتفزه وتشجع املبدعني جيب أن توزع وأن تنتشر، ولذلك فكتب املنظمة تعاين كغريها من كتب                  

ئات األخرى من سوء التوزيع وقلته وعدم وجودها يف أكثر نقاط التوزيع أو              املنظمات األخرى واهلي  
 .املكتبات املتخصصة
 :مترجم لعدة لغات" البناء احلضاري للعامل اإلسالمي" كتاب :عريف احلفل

كيف جيد معاليكم الوقت واجلهد ملثل ذلك رغم مسؤولياتكم ومهامكم اجلسام               
 وارتباطاتكم العملية؟

احلوار من أجل   :  ( يف احلقيقة الكتب اليت ألفت هي كتابان       : العزيز التوجيري  الدكتور عبد   -
البناء (وهو باللغة العربية وطُِبع يف دار الشروق يف القاهرة، والكتاب الثاين هو كتاب يف                 )  التعايش

 ويف رصد موعة من املقاالت واألحباث والدراسات اليت شاركت ا يف           )  احلضاري للعامل اإلسالمي  
مؤمترات كثرية، وتناولت فيها مجلة من القضايا األمور اليت م املنظمة وتدخل يف إطار اختصاصاا، أما                



 الدراسات اليت ذكرت يف النبذة اليت قرأت عن شخصي الضعيف فهي دراسات متخصصة ليست كتباً              
لدينا يف املنظمة    وإمنا دراسات خمصصة يف موضوعات حمددة وترمجتها تتم يف اإلدارة العامة،               كبرية

اإلسالمية قسم للترمجة وحرصنا على أن هذه الدراسات تترجم إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية لكي               
يتم التوزيع يف الدول الناطقة باللغتني اإلجنليزية والفرنسية يف أفريقيا ويف الدول اإلسالمية يف آسيا ويف                

حدة األمريكية ويف أحناء أخرى من العامل، وهذه الكتب         أوساط غري املسلمني يف أوربا ويف الواليات املت       
ال أبيعها وال أتقاضى عنها موارد مالية وإمنا هي فقط اجتهاد مين ومسامهة يف العمل الثقايف الذي تنهض                  
به املنظمة وميكن احلصول عليها مبكاتبة اإلدارة العامة يف املنظمة يف مركز املعلومات والتوثيق وترسل                

من يطلب الدراسات أو حىت إصدارات املنظمة، إصدارات املنظمة حنن حىت اآلن أصدرنا              جماناً لكل   
أكثر من ثالمثائة كتاب يف مناحي املعرفة املختلفة وميكن لألخوة الذين يرغبون أو األخوات الاليت                  

 .يرغنب يف احلصول على هذه الكتب، الكتابة إىل اإلدارة العامة واحلصول على هذه الكتب جماناً
 : األخ علي املنقري يقول:عريف احلفل

التربية والثقافة والعلوم هي هم الفرد واألسرة واتمع والدول وهي عناصر مهمة مكملة             
كيف ميكن االرتقاء ذه العناصر للوصول ا إىل ما وصلت إليه الدول   :  السؤال.  لبعضها البعض 

 مني هويتهم وأخالقهم اإلسالمية الرفيعة؟الغربية املتقدمة ولكن يف إطار إسالمي حيفظ على املسل
 نسيت أن أجيب على جزء من سؤال األخ الكرمي الذي           :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

 ساعة يف اليوم جزء منها للنوم وجزء للعمل وهناك          ٢٤سأل قبل قليل كيف أجد الوقت، الوقت هو         
ابة ما يعن يف ذهين من أفكار ومن         وقت للفراغ، فأنا أستغل أكرب وقت ممكن من وقت الفراغ لكت           

مهوم، ومن توفيق اهللا سبحانه وتعاىل أن الوقت الذي أقضيه يف هذا الفراغ أنين أستغله يف هذا اجلانب،                  
وبال شك أن اإلنسان الذي يتصدى لعمل إداري مثل العمل الذي أقوم به ويتعرض ملسؤوليات جتربه                 

آخر قد ال جيد الوقت الكايف ولكن احلمد هللا الذي من            على السفر املتواصل واالنتقال من مكان إىل        
 .علي ذا وأعتقد أن هذا شيء أفخر به وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يعينين لكي أستمر يف هذا اجلانب

وأنتقل من هذا ألقول ألخي السائل الذي سأل قبل قليل أن النهوض باألمة اإلسالمية ال ميكن                 
 جذري يف بنية العقل اإلسالمي، بنية العقل اإلسالمي ال تزال تعيش يف حالة               أن يتم إال بإحداث تغيري    

من االضطراب، اهلوية غري واضحة واالنتماء مشوش، واالختيارات غري مستقيمة غري منتظمة، لعلنا من              
 أن نركز كل التركيز على إيضاح هذه النقطة هي كيف ميكن لنا أن      خالل كتابات مفكرينا وعلمائنا     

اختطه لنا هذا الدين العظيم، ومن خالل هذا األسلوب            من خالل املنهج الذي   األشياء     مع نتعامل
الذي صنع به علماؤنا وأعالمنا الكبار هذه احلضارة العظيمة اليت تفيأت األمم كلها ظالهلا، إنين                  



ت أعجب ويعجب معي كل اإلخوة هنا وغرينا من أولئك العلماء األفذاذ الذين ألفوا تلك الدا                 
الكبرية الغنية بعلمها وفكرها يف تلك الظروف الصعبة اليت مل تكن فيها حواسيب ومل تكن فيها أجهزة                  
طباعية ومل يكن فيها كهرباء ومل تكن فيها وسائل اتصاالت ومواصالت كما هو موجود اليوم، كتبوا                 

يف كل ما يقع يف     باملداد وحتت أضواء الشموع وعلى الرق وعلى أوراق بسيطة وعلى حلاء األشجار و            
أيديهم من وسائل وأدوات لكي يؤلفوا تلك املؤلفات الضخمة فنجد عاملاً واحداً يكتب أكثر من                  

وهناك أمثلة  .  عشرين كتاباً والكتاب الواحد قد يكون فيه أكثر من ثالثني أو عشرين جزء جملد أظن               
ماء اليوم وشباب اليوم أن     كثرية تعرفوا فاملشكل هو كيف نعود إىل تلك املكانة، كيف ميكن لعل             

يعودوا إىل تلك املكانة؟ هي مكانة الفكر لدى األمة، األمة كانت أمة حضارة، وكان عقلها عقالً                   
حضارياً وكانت رؤيتها رؤية استراتيجية ولذلك فنحن نريد اليوم أن نعود إىل تلك القواعد اليت انطلقنا                

ن بوسائل العصر وليس بالوسائل القدمية، أنا أريد        أو ابتعدنا عنها، لكي نستطيع أن ننهض اليوم، ولك        
 .أن أقول إننا ال بد أن نبين حضارة على ثوابت املاضي ولكن بوسائل العصر

 : املشرف التربوي األخ حممد طه خلف الناصر يقول:عريف احلفل
ه العاملية ومقرها باريس إجنازات ثقافية هامة على مستوى العامل كل         )  اليونسكو(كان ملنظمة   

اإلسالمية على مستوى العامل    )  إيسسكو(فما هي أهم اإلجنازات الثقافية اليت كانت ملنظمة           
اإلسالمي وهل أعطت هذه املنظمة اإلسالمية القارئ العريب شيئاً ما كما فعلت املنظمة العاملية               

 بإصدارها كتاب يف جريدة؟
سسكو ألا أنشئت يف     اليونسكو عمرها أطول من اإلي      :الدكتور عبد العزيز التوجيري     -

األربعينات على ما أظن اإلنشاء كان يف مخس وأربعني يف بريطانيا مث بعد ذلك انتقلت إىل باريس،                   
جتاوزت اليونسكو اخلمسني من عمرها، اإليسسكو ال تزال يف الثامنة عشرة الزالت غضة فتية، فال                

 ٥٦٠أعضاء، وموازنة اليونسكو     دولة   ١٨٦نظلم اإليسسكو مبقارنتها باليونسكو، اليونسكو فيها        
وحنن ( فأكثر من ذلك     %٧٠مليون دوالر، ويصل اليونسكو مبلغ كبري من هذه املوازنة، إن مل يكن              

فعلى الرغم من ذلك استطعنا أن نضع استراتيجية ثقافية للعامل اإلسالمي وأن نضع كتباً              )  اهللا أعلم حبالنا  
سلسلة من الكتب اليت صدر منها حىت اآلن مثانية كتب،          مرجعية عن الثقافة واحلضارة اإلسالميتني يف       

واستطعنا أن حنقق عدداً كبرياً من أمهات كتب التراث، واستطعنا أن نترجم كتباً كثرية يف الثقافة                  
اإلسالمية ونوزعها، واستطعنا أيضاً أن نكلف خرباء بوضع دراسات عن التنمية الثقافية من منظور                

انية مبنظور إسالمي، وعن أوضاع املرأة يف العامل اإلسالمي، قضايا            إسالمي، وعن النشاطات السك   
كثرية، وأوضاع الطفل والشباب، هذه جهود كثرية ومتخصصة يف جمال العمل الثقايف العام، املشكلة               



 اأا ال تصل إىل كل املتلقني وال يعرف عنها الكثريون يف أحناء العامل اإلسالمي، ومن أسباب هذ                   
 اإلعالم ال تم بالنشاط     املعلومات هو بالطبع وسائل اإلعالم، أو أكثر وسائل        ول  التقصري يف وص  

 مع األسف   ،إسالمية هي منظمة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر          اإلسالمي، وتعتقد أن كل منظمة    
 ي كل ما هو إسالم    الشديد هناك تشويه لكل ما هو إسالمي، ألن هذه املوجة اليت تسري يف العامل اليوم،              

 اإلسالم هو دين احلضارة، ودين العلم، ودين         مع أن متهم، حىت كلمة إسالمي صاروا خيافون منها،         
املدنية، ودين التسامح، ودين السماحة، وكل القيم الفاضلة، فاإلعالم له دور يف عدم إيصال املعلومة                

دة عكاظ، املدينة،   وال أقول اإلعالم يف اململكة ألن اململكة يف احلقيقة خيدمنا خدمة جيدة، جري               
 حمسوبتان على اململكة    نوالندوة، والرياض، واجلزيرة، حىت الشرق األوسط واحلياة، وهاتان اجلريدتا        

أيضاً، كل هذه اجلرائد تكتب عن املنظمة، لكن أتكلم عن وسائل إعالم أخرى أيضاً، يف عدد كبري من                  
أن هناك أيضاً عدم قدرة لدى املنظم لكي        :  ةدول العامل اإلسالمي ال تم بعمل املنظمة، النقطة الثاني         

تطبع عدداً كبرياً من هذه اإلصدارات وتوزعها، املوارد املالية حمدودة، فإذا طبعنا آالف النسخ فإن هذا                
وهو أن املنظمة تعمل بلغات ثالث، جمربة على أن تكتب وتؤلف           :  سريهق كاهل املنظمة، جانب ثالث    
عربية واإلجنليزية والفرنسية ألا لغات عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي         وتنشر ذه اللغات الثالث هي ال     

نا إن شاء اهللا يف     والعمل يف هذا اال ذه اللغات الثالث يسترتف جهود كبرية وأمواالً كثرية، فلعلَّ             
 .املستقبل نستطيع أن نوازن األمور وأن نصل إىل أكرب عدد ممكن من املتلقني إن شاء اهللا

 

  ))ماخلتا(( 
وضيفنا )  سرى الليل ( يف احلقيقة األسئلة كثرية وكما يقال         :الشيخ عبد املقصود خوجة     -

غداً سيكون برناجماً حافالً فرأفة به         الكرمي أعانه اهللا كان برناجمه اليومي سواء باألمس أو اليوم أو            
ت آسف كثري   السؤال الذي طُرح أخرياً هو السؤال األخري، يف ذات الوق         سأوقف األسئلة وأعترب    

 ببعث أسئلتهم على أمل أن تطْرح، لكن كما أسلفت الوقت مل            األسف لإلخوان الكرام الذين تفضلوا    
م يقدم وأعتقد أرون ذلكيساعدين لتحقيق رغبا . 

قبل أن أختتم هذه األمسية أود أن أرحب مبعايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلوا                
لمون األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو من رجاالت العامل اإلسالمي           وصحبه الكرام، كما تع   

وهو مدير عام مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإسطنبول، وله مسامهات قيمة وكبرية              
يف سبيل الدعوة وله نشاطات تذكر فتشكر وتقدر فأهالً ومرحباً به، وآسف ألنين تلقيت أيضاً بعض                 

بات من أخوة ال أستطيع أن ألبيها ألن االثنينية كما تعودمت وتعلمون أن هلا أطر ال تستطيع اخلروج                   طل



عنها فالعذر منهم والشكر لكم مجيعاً والشكر األعظم واألكرب لضيفنا الكبري الذي جشمناه مشقة                
املشرق القريب إىل   السفر من املغرب إىل املشرق، ولضيفه الكرام الذين أتونا أيضاً من املشرق ولكن               

 .املغرب األقرب وهلم شكرنا مجيعاً وتقديرنا وأترك الكلمة للزميل خيتتم األمسية
 احلقيقة بني يدي دعوة أقرأها عليكم، يسر اجلمعية العربية السعودية للثقافة              :عريف احلفل 

ان التوجيري رئيس   والفنون جبدة دعوتكم حلضور احملاضرة اليت يلقيها معايل الدكتور عبد العزيز بن عثم            
وذلك بتمام  )  ثقافتنا وحتديات العصر  (للتربية والثقافة والفنون والعلوم عنواا      املنظمة اإلسالمية   

هـ بقاعة الندوات   ١٤٢٠الثالثاء الثامن عشر من هذا الشهر لعام            العاشرة من صباح يوم    الساعة
 .لكمشكراً . واحملاضرات بكلية اآلداب جامعة امللك عبد العزيز جبدة

ح احملاضرة غداً الساعة العاشرة، يعين مل ترأف بضيفنا           أوض :الشيخ عبد املقصود خوجة     -
 .إطالقاً استرتفناه كل االسترتاف فشكراً له كل الشكر

 ونذكر حضراتكم أن أمسيتنا القادمة ستكون إن شاء اهللا احتفاًء بكتاب               :عريف احلفل 
للدكتور زاهد حممد زهدي وسيتحدث من خالهلا       )  لعشريناجلواهري صناجة الشعر العريب يف القرن ا      (

      كرمي من األساتذة األفاضل عن حماور عمتغطي خمتلف اجلوانب اإلبداعية وتلقي ضوءاً مشرقاً         عديدةٍ ج 
على شاعرية أستاذ اجليل رمحه اهللا، وكما ذكر الشيخ عبد املقصود فإنه ليست هناك رقاع دعوة توزع                 

 .مفتوحة قبل األبوابوال بطاقات فالصدور 
اآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة هدية تذكارية ملعايل ضيف االثنينية وهي عبارة عن               
لوحة االثنينية، هدية تذكارية ذه املناسبة ملعايل الدكتور وعناق أخوي كما يقدم سعادته لوحة الفنان                

ثنني القادم   إىل أن نلتقي إن شاء اهللا اال       خالد خضر شكراً لكم معايل الدكتور، شكراً لألخوة احلضور        
 .نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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