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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
مد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله             بسم اهللا الرمحن الرحيم، احل     -

 .وأصحابه أمجعني
أن مجعنا ثانيةً ذه الدار العامرة، ونشكر لصاحبها هذا الفضل يف           )  سبحانه وتعاىل ( حنمد اهللا    -

نه سبحا(جتميعنا يف هذه املناسبة الكرمية اليت عادةً ما تكون يف رحاب الكلمة والفكر، ونسأل اهللا                   
 .أن ننتفع ا مجيعاً) وتعاىل

 أمسيتنا هذه الليلة، على خالف األمسيات السابقة، واليت كنا من خالهلا نكرم بعض علمائنا                -
وأدبائنا ومفكرينا، ومن قدموا يف جمال العلم والفكر الشيء الكثري؛ اليوم سوف نكرم مؤسسة ولئن                

 يعود ألقدميتها من حيث التأسيس، وحنن إذ         بدأنا بتكرمي مؤسسة البالد للصحافة والنشر فإن ذلك        
نكرم املؤسسة فإمنا نكرم من خالهلا أيضاً األشخاص الَّذين أسسوا هذه املؤسسة وقدموا فيها اخلري                 

 .الكثري والعمل الكبري
 .  يف البداية هذه كلمة لصاحب الدار األستاذ عبد املقصود خوجه-

 

  ))د خوجهكلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصو(( 
 :بعد كلمة االفتتاح حتدث احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه فقال

 : بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،                -

أصحاب ..  أصحاب الفضيلة .  وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني         
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أيها احلفل الكرمي.. أصحاب السعادة.. املعايل

.. اليت ترفل يف عامها الثالث عشر     )  االثنينية( أرحب بكم أمجل ترحيب يف أوىل أمسيات موسم          -
 مبن ضمت من    وكم يصطفق الفؤاد فرحاً أيها األحبة بالتئام هذا اجلمع املبارك، يف ليلة تتيه بني الليايل               



أفنوا زهرة حيام   ..  الَّذين خدموا الكلمة فكانت هلم نرباساً ومناراً      ..  رجاالت العلم والفكر واألدب   
فأينعت مثار عطائهم من خالهلا رغداً على جمتمعهم الَّذي ال ميلك غري تكرميهم يف كل حلظة                 ..  لترتوي
 .وحني

، فبعد  )االثنينية( اجلديدة اليت ستغذي      ويطيب يل أن حنتفي اليوم بأول أمسية ضمن الروافد          -
خماض استمر أكثر من عامني مت فيه تداول فكرة رصد مسرية املؤسسات الصحفية، واجلامعات، حسب               
األسبقية، وبعد التشاور مع أصحاب املعايل والسعادة الَّذين سنتشرف باستضافتهم، حتققت لنا اآلن               

د باستضافة أصحاب املعايل األساتذة السادة حسن حممد         اخلطوة األوىل يف هذه املسرية اخلرية، لنسع       
كتيب، وحممد حسن فقي، وحسني عرب؛ الَّذين رأسوا حترير صحيفة صوت احلجاز، اليت سميت فيما                

وباالحتفاء م إمنا نقلد أنفسنا شارات شرف ما كان لنا أن              ..  بعد بالبالد السعودية، مث البالد     
م، وإحساسهم املرهف مبواصلة مسرية العطاء اخلير ألبناء هذا          نستشرف سناها، لوال تواضعهم اجل    
 الكثري من العناء، وضحوا براحتهم، ووقتهم،       - جزاهم اهللا خرياً     -الوطن، وحميب الكلمة؛ فقد جتشموا      

ليس ألم كرباءنا   ..  وصحتهم الغالية، من أجل أن نسعد بلقاء سيظل عرب السنني عالقاً باألذهان             
، بل ألم الزناد الَّذي انقدح يف دجيور من الركود، وألم الربوق اليت أضاءت وسط               وساداتنا فحسب 

وميض نعتمة لياٍل ما لَه. 
، أن حيظى هذا اللقاء، بتشريف من هلم صلة مباشرة مبؤسسة البالد              )االثنينية( كما يسعد    -

ام مؤسسة البالد للصحافة والنشر،     حالياً، وهم سعادة األساتذة السيد أمني العبد اهللا القرقوري مدير ع          
والدكتور عبد العزيز النهاري رئيس حترير صحيفة البالد، وحيىي باجنيد رئيس حترير جملة إقرأ اليت                 

كما أنه من حسن حظنا أن نتشرف حبضور سعادة الدكتور األستاذ عبد اهللا مناع،              ..  تصدرها املؤسسة 
أما األستاذ حامد مطاوع فهو     ..  ئاسة حترير جملة إقرأ   واألستاذ أسامة السباعي، وقد سبق لكل منهما ر       

منذ بدئها حىت اندماجها جبريدة عرفات،      "  البالد السعودية "شاهدنا الوحيد هذه األمسية على مسرية       
وأخرياً رئيس حترير سابق لفترة طويلة      ..  لتصبح جريدة البالد اليت شارك فيها من خالل مواقع عديدة         

باإلضافة إىل أن أكثر من تستضيفهم      ..  صدرها مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم    اليت ت "  الندوة"جلريدة  
هذه األمسية شهود على املسرية الصحفية، إذا مل تكن من بدايتها، فال أقل منذ زمن طويل من                     

وكم يسعدنا تشريف معايل وزير اإلعالم السابق، الدكتور حممد عبده مياين، الَّذي شهدت              ..  مسريا
 .حفية يف عهده قفزات كبرية نتطلع إىل أن حيدثنا عنهااملؤسسات الص

ملتقى للرواد األفاضل، يتفيأوا من خالهلا ظالل احملبة والود،         )  االثنينية( وكما تعودنا أن تكون      -
واجلو العائلي البعيد عن مراسم القيود التقليدية، فجاءت هذه األمسية لتحصيل ما يف صدور هؤالء                

ديث، وكانت تلبيتهم الكرمية ملا نصبو إليه، ليضيفوا إىل رصيدنا الكثري من            األفاضل من ذكريات وأحا   



آخذين بعني االعتبار ما كتب حول مسرية       ..  جتارم، وحصاد السنني اليت أمضوها يف العطاء املتواصل       
ككتاب السيد عثمان حافظ، وكتايب الدكتورين عبد       ..  الصحافة من كتب منذ نشأا األوىل وحىت اآلن       

وبعض املقاالت املتناثرة، أو اليت ضمها كتاب أو أكثر، ولكنها يف            ..  محن الشامخ وأمني ساعايت   الر
النهاية قد ال تروي غليل الباحث إىل مزيد من املعرفة الوثائقية املستقاة من األساتذة الَّذين شاركوا                  

 .بنصيب وافر يف هذه املسرية
حافة والنشر، ندرك متاماً أن الوقت لن يتسع         وحنن إذ نفرد هذه األمسية ملؤسسة البالد للص        -

لسرد وتسجيل وتوثيق كامل مسرية هذه املؤسسة الرائدة، وال يعين أننا مكتفون مبا جاء يف كتب                  
 ورمبا  -سبقت اإلشارة إليها، رغم أا وضعت لبنة هامة، وشكلت جهداً يذكر فيشكر، إالَّ أن تطلعاتنا                

و املزيد الَّذي نطمع أن ننهله من معني األساتذة األفاضل الَّذين            تشرئب حن  -تطلعات األجيال القادمة    
ولكن بالتأكيد لن   ..  فكثري من املهتمني يرون أن هناك ثغرة ال بد من سدها وثائقياً            ..  حنتفي م الليلة  

 نستطيع استضافة مجيع من هلم دور يف هذه املسرية، أمثال معايل األساتذة الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري                 
باعتباره أول وزير لإلعالم، والسيد عبد اهللا دباغ وحممد إبراهيم مسعود، وسعادة األساتذة حممد علي               
مغريب، وحممود عارف، وعزيز ضياء، والسيد هاشم زواوي، وحسن قزاز، وغريهم من أصحاب                

 حيث  الفضل، وباإلضافة إىل ذلك فإنَّ الباب سيظل مفتوحاً لكل من له إضافة يود أن يتفضل ا،                 
سنقوم بتقدمي أشرطة تسجيل هذه األمسية، وتفريغ مادا على الورق، لكل من له اهتمام، ليتفضل                 

وبكل شكر وتقدير   ..  كما نرحب جبميع اآلراء واإلضافات    ..  باالطالع عليها، ومن مثَّ يضيف ما لديه      
 .صديسعدنا أن نتلقى من األساتذة احلضور أمساء من يعتقدون أن هلم عالقة ذا الر

كاملعتاد، أما اإلضافات وما يستجد     )  االثنينية( وستأخذ األمسية طريقها للنشر ضمن سلسلة        -
من أفكار وذكريات، باإلضافة إىل منت األمسية، فسيتم جتميعه بالنسبة لكافة املؤسسات الصحفية اليت               

..  هلذه املرحلة  سنحتفي ا على غرار هذه األمسية، يف كتاب خاص ليكون مرجعاً متميزاً بإذن اهللا               
مع ما سبق صدوره من كتب أشرت إليها آنفاً، رصداً لتاريخ احلركة الصحفية             )  إن شاء اهللا  (ولتكون  

 .بطريقة علمية، ولتعني الباحث والدارس يف أداء مهمته
أنتهز هذه الساحنة ألرحب بسعادة األخوين األستاذين حممد السيد عباس، قنصل           :   أيها األحبة  -

العربية، والسيد قاسم صاحل، القنصل التونسي اللَّذين جاءا خلفاً لسعادة األستاذين             مجهورية مصر   
السفري أمحد البيومي الغمراوي القنصل املصري، والسيد العلوي املكي القنصل التونسي؛ فقد كانا               

علهما خري  أن جي )  سبحانه وتعاىل (حفيني باألدب والعلم، وهلما مكانتهما الرفيعة يف نفوسنا، سائالً اهللا            
كما نرحب باملستر جون موران امللحق      ..  خلف خلري سلف، وأن نسعد ما دائماً بني إخوام وحمبيهم         

 .الثقايف الصحايف بالقنصلية األمريكية



 نبدأ أمسيتنا مع منحىن قوس قزح حنو البدايات التليدة، وأحسب أن            - أيها األحبة    - وهكذا   -
عى إليه من رصد، وتوثيق، وتأريخ حلركة صحفية ثقافية نعتز ا           كل كلمة تقال، ستشكل لبنة يف ما نس       

 .وبرجاالا
) االثنينية( يسعدين يف اية كلميت أن أزف إليكم بشرى انتهاء طباعة ثالثة أجزاء من سلسلة                -

فقد تسلمنا اجلزأين الرابع والسادس، وطمأننا األستاذ احلاج         ..  باعتبار أن هذا العمل منكم وإليكم     
بقرب وصول  )  االثنينية(علي دولة صاحب مطابع دار القلم الَّذي قام مشكوراً بطباعة أجزاء             حممد  

بالوفاء مبا وعدنا بشأن طباعة هذه السلسلة من         )  سبحانه وتعاىل (وذا أكرمنا اهللا    ..  اجلزء اخلامس 
أشرف مشكوراً على   كما أن سعادة األستاذ أمحد سامل باعطب، الَّذي         ..  بدايتها وحىت اية عامها الثامن    

طباعة هذه السلسلة، قد بشرنا باكتمال تصحيح جزأين من الثالثة املتبقية، وسيتم طبعهما خالل هذا                
 .العام مبشيئة اهللا

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :لمث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الَّذي علَّم بالقلم علَّم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي وأسلم                  -
 :على سيدنا حممد خري من تعلم وأعلم، وأصدق من أعلم باهللا عز وجل؛ وبعد

 فإنين أشعر بسعادة كبرية أن جيتمع الشمل مرةً أخرى يف هذه االثنينية الطيبة، وشكراً ألخي                 -
ستاذ عبد املقصود خوجه وأسرة االثنينية على مواصلة اجلهد من أجل اجتماعنا مرةً أخرى، وذا                األ

الثوب اجلديد، وذه االنطالقة اليت حترص على أن تنتقل من مرحلة إىل مرحلة، بعد أن كانت حترص                  
تلفة وتبدأ  على تكرمي الرواد ورجال العلم والفكر واألدب، تنتقل اليوم لرصد هذه املسريات املخ              

بقضية الصحافة، وسبحان اهللا أن وفقوا يف اختيار مؤسسة البالد، وإن كانت القضية هي أن نبدأ بقضية                 
الصحافة ككل؛ فالبالد جزء أساسي وحجر من حجار الزاوية يف مسرية الصحافة يف هذه البالد، وال                 

يد، الَّذي بالنا به أبناء العمومة       جديد يف خضم هذه املرحلة أو هذا التيه اجلد         - أيضاً   -شك أنه توفيق    
واختلط احلابل بالنابل، والسالم باالستسالم؛ وأصبح الناس يف دهشة وعاد الكل إىل الصحافة يتأمل               

 .أن يقرأ فيها رأي راشد أو فكر ثاقب، وهكذا ألا ضمري هذه األمة
لبالد، فنستضيف   الصحافة ضمري هذه األمة، فنعود اليوم إىل هذا الرافد األساسي مؤسسة ا             -

هذه الصفوة الطيبة من الرجال، ويف مقدمتهم األستاذ الكرمي األديب السيد حسن كتيب، واألستاذ                
اجلليل أستاذنا معايل الشاعر الرائد السيد حممد حسن فقي، ويشاركنا الليلة رجل من رجاالت هذه                 



ة يف مسرية األدب والثقافة     البالد أول وزير للحج واألوقاف، شاعر أديب ساهم مسامهات جادة وفاعل          
يف هذه البالد األستاذ حسني عرب، واألستاذ حسني عرب يف احلقيقة رجل متيز بذلك العطاء الَّذي                  
يقدمه بال حدود، وحيرص على مسامهة فاعلة وثاقبة، وقد حرص على املسامهة معنا الليلة على الرغم                 

 أن يكون معنا تقديراً منه لرصد قضية        من ضيق وقته وظروفه اليت أعلمها شخصياً، لكنه حرص على         
هامة مثل هذه القضية اليت حنن بصددها الليلة؛ وكم قدرت ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه أن جيعل                 
احلوار مفتوحاً الليلة، يترك ألولئك الَّذين يرغبون يف املزيد من النقاش الصادق واحلوار البناء، من أجل                

 .خ حياة هذه األمةرصد هذه القضية املهمة يف تأري
 إنين مثلكم أتوق إىل مساع هذا احلوار واالشتراك فيه وإن كان يل جهد بسيط عندما كنت                  -

أعمل وزيراً لإلعالم، فهو أنين احترمت رجال الصحافة واعتربم أفراداً يف األسرة اإلعالمية،                 
غارهم كما أحرص على    واعتربت أم يكملون اجلهد الَّذي تقوم به وزارة اإلعالم، فحرصت على ص            

أوالدي وقدرت كبارهم واستفدت منهم وكنت معهم؛ وهكذا عندما تركت وزارة اإلعالم شعرت              
بذلك احلب الكبري حييطونين به، ألنين قدرت هؤالء الرجال وعرفت أبعاد املعاناة اليت يعانوا، واليت                

، ولكنهم استمروا يف ذلك     أودت بكثري من وظائفهم ومن أعماهلم وقست عليهم يف بعض األحيان           
 .احلب الكبري للصحافة، فكان من حقنا إن مل يكن تقديرهم فال أقل من اإلشفاق عليهم

أن يعينهم على مواصلة املسرية ويأخذ بأيديهم، وأسأل اهللا أن           )  سبحانه وتعاىل ( أسأل اهللا    -
 .يوفقنا لالستمتاع بأمسية مباركة الليلة

 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-
 

  ))كلمة معايل السيد حسن كتيب(( 
مث أناب معايل وزير احلج األسبق السيد حسن كتيب األستاذ حممد صالح الدين ليلقي                

 :كلمته يف تلك األمسية فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على رسول احلق وخامت النبيني، وعلى آله                 -

 :إحسان إىل يوم الدين؛ وبعدوصحبه والتابعني ومن تبعهم ب
 فقد شرفين سيدي ضيف هذه االثنينية أستاذنا الكبري وشيخنا اجلليل معايل السيد حسن كتيب               -

أن أقرأ عليكم نيابةً عنه هذه السطور املضيئة، والكلمات الطيبة املوجزة اليت كتبها معاليه حتية لكم                  
 :ولصاحب االثنينية

 : حضرات السادة الكرام-
 .لكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه أخي ا-



 : وبعد- السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 فإنين ال أجد من البيان ما ييسر يل أداء الشكر كما جيب على تفضلكم بإجابة هذه الدعوة                   -

 األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه ملتابعة كل ما يتعلق بأدب هذه            - وباستمرار   -للندوة اليت أقامها    
د، وبعث ماضيه التليد الَّذي يتصل بأجماد األمة العربية منذ كانت هذه األرض املباركة يف الذروة                 البال

 !!.وأجمادهم.. من أجمادها
وصوره املشرقة وأصدائه اليت كانت تبعث      ..   ولقد شهدت نشاط هذا األدب بروحه السامية       -

 !!. يف املوات-احلياة 
 ولكنه وصف حقيقي للفترة األدبية اليت عاشها        - عفوياً   واملوات تعبرياً ..   ولست أعرب باحلياة   -

جبهود األخوين الكرميني األستاذين حممد سعيد       )  وحي الصحراء :  (أدبنا وأدباؤنا إبان إصدار كتاب    
 .وعبد اهللا بلخري.. خوجه

وروحيهما ..   ومن يقرأ شيئاً من ذلك األدب بروية وبصرية خيتلط أنفاس صانعيه بأنفاسه              -
يتحسس انفعاالم مبثلها يف نفسه، فإنه يعرف حبق كيف كان صانعو ذلك األدب عمالقة               و..  بروحه

حبق، ومواطنني يذوبون بإخالصهم الوطين يف حب وطنهم وحب مواطنيهم؛ ويعيشون بأحالمهم اليت              
 قبل أن تكون واقعاً، ويبلغ تصورهم هلا يف خياهلم وجودها يف أوج كماهلا؛            )  الواقع(تفوق حقائقها يف    

 .والتصور السابق للوقوع هو ما نعيشه اآلن.. ولعل تلك األحالم اليقظة
وأذكر أخي السيد حممد حسن فقي املوجود بيننا اآلن، فهو من ذلك             ..   وامسحوا يل أن أُجمد    -

يتمتع )  حفظه اهللا (واجلهاد الَّذي مل يزل     ..  الرعيل املتفوق، وإنَّ وجوده يف هذه الندوة ميثل ذلك اجلهد         
 .نه وقوته وأدائه السخي املربزبعنفوا

هو السجل الذهيب لتاريخ تلك الفترة الزمنية       )  وحي الصحراء :  ( وإنين ما زلت أعترب كتاب     -
ملتزمة بكل ما هو    ..  متوازنة..  اليت تعترب القاعدة لكل تقدم يف حياتنا اليت نعيشها اآلن بصحوة مؤمنة           

 تلك املعايري اليت صنعها الدين، واألخالق        -ة  من املعايري اليت حتكم من يسكن هذه البقاع الطاهر         
 .الكرمية، واملثل العليا

وما انتهينا إليه من سلوك الطريق      ..   وإنين أكتفي ذه اللمحة عن ماضينا الَّذي عشناه يف كبد          -
 .إىل السداد والرشاد) بإذن اهللا(الواضحة املبينة، اليت تقودنا 

اليت جعلها األستاذ عبد املقصود مالذاً للِّقاءات الكرمية        )  ةاالثنيني:  ( وإنَّ هذه الندوة الكرمية    -
والعقول املصقولة بالعلوم واملعارف، لتعمل على توجيه الطاقات الكامنة         ..  بني القلوب الواعية لواجبها   

 .يف هذا اتمع الكرمي ألمسى الغايات اليت تطمح إليها تطلعاته



إمنا تعيد دور ندوة كانت     )  ثننياال(يوم الَّذي تعقد فيه     اليت تعقد باسم ليلة ال    )  االثنينية( هذه   -
متواضعة كل التواضع، وقوية يف روحها كل القوة، وذات بسط أوسع يف أدائها، وأحب أن أطلق                  

لدوامها يوم كانت، ولعدم انقطاعها يف أي مناسبة أو أسباب تدعو إىل انعقادها يف               )  الدميومية:  (عليها
 .ليل أو ار

هو حممد سعيد خوجه رمحه اهللا، الَّذي كان مبثابة حارس          )  الدميومية(صاحب تلك    ولقد كان    -
واحلركة الدائبة بإصرار وعنف وعناد يف كل ما ميكن لألدب            ..  األدب والنشاط األديب والفكري   

وكانت روحه القوية، واتصاالته الواسعة تيسر له تذليل كل صعب وبلوغ كل            ..  واألدباء حتقيق غايام  
 ).خرط القتاد(ولو كان يف طريقها كما يقول املثل العريب غاية، 

 ولعلي ألقي الضوء على تلك الشخصية املرحة اليت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بلقاء                 -
، مبا أنقل نصه من جواب تشرفت بتلقيه منه         )االثنينية(ذكرته مبناسبة لقائنا هذا الَّذي يهتم فيه صاحب         

 :فيههـ يقول ٦/٨/١٤١٤بتاريخ 
فكانت لنا وقفة مع اجلامعات لنقوم بتكرمي كل من ساهم يف رفع صروحها وعمل يف                   (..  -

صمت، حىت وصلنا إىل ما يشرفنا بني األمم؛ وكذلك لنا وقفة مع املؤسسات الصحفية لنسعد من                  
و بتكرمي الرعيل األول الَّذي أعطى بكل حب، وعمل بكل تضحية، من أجل رفعة ومن             )  االثنينية(خالل  

 ).العمل الصحفي وصوالً ألرقى املستويات، من حيث العطاء الفكري، والعمل اإلداري، والتقنية الفنية
 التحدث عن هذه    - وبكل يسر ووضوح     - إىل آخر ما جاء يف هذا الكتاب الَّذي استطاع           -

كمل الشؤون العظيمة اليت ناءت حبمل عبئها اجلماعات، ليحملها يف قلبه وعقله ويسعى ألدائها أ                
 !!.أداء

 وامسحوا يل أن أعود من احلديث عن اخلَلَف الَّذي ميثل خري خلَف ملن كان له خري سلف،                    -
 .ألضرب مثالً كنت واحداً من املشاهدين له مع األستاذ حممد سعيد خوجه حني قرر إنفاذه

 :بعد أن أصدر كتابه   )  رمحه اهللا ( كان ذلك يف موسم احلج الَّذي حضره حممد حسني هيكل             -
، قال فيه   )رمحه اهللا (وقد جاء يف ذلك الكتاب، حديث له مع امللك عبد العزيز              "  يف مرتل الوحي  "

 :للملك
يف الدول  )  كجنيف(يف الدول اإلسالمية    )  مكة(حنن املسلمني حنرص على أن تكون          (  -
 أن تكون   وهذه احلكومة تشاطرك الرجاء يف    :  (بقوله)  رمحه اهللا (فأجابه امللك عبد العزيز     )  األوروبية

 ).واإلصالح بني املسلمني إذا اختلفوا.. مقر عصبة األمم اإلسالمية) مكة(
تقوم )  بفضل اهللا وتوفيقه  ( بكاملها   - بل اململكة العربية السعودية       - وقد أصبحت مكة     -

 .ويف كل أحواهلم.. وختالفهم.. مبهمات إصالح شؤون املسلمني يف أحوال تآلفهم



إقامة حفل تكرمي لذلك الكاتب واإلشادة بتصوره       )  رمحه اهللا (جه   ولقد أراد حممد سعيد خو     -
أي )  دميوميته(ودور ملك اململكة فيها بالنسبة للعامل اإلسالمي، فاجتمعنا يف           )  مكة(العظيم عن دور    

داره اليت كانت دائماً مركز لقاءاتنا يف مثل هذه الشؤون، وتقرر استعارة صالون استقبال يف بيت                  
يتمتع مبقام عظيم بني مواطنيه، ومل يكن هذا الصالون على          )  رمحه اهللا (ي مبىن وكان    الشيخ ماجد كرد  

 ولكنه كان أعظم وأنفع، ألن فيه جتمعت كل الطاقات اليت           -مستوى الصالون الَّذي حنضر فيه اآلن       
 ..، حىت إذا تفتحت وتطورت جاءت مبثل ما حنن فيه)الذرة(تكمن يف قلب 

 وبصورة مفاجئة ومن    - حضر من احلجاج علماً ومقاماً، وحضره         وقد حضر اللقاء أفضل من     -
وهو يف أوج نشاطه يف دعوته      )  رمحه اهللا ( الشيخ حسن البنا     -غري سابق علم ممن أقاموا هذا احلفل         

لالعتصام بتعاليم اإلسالم؛ وكانت أمسية بلغت الذروة يف احلديث عن اإلسالم كمنهج حياة، والبالد               
..  ذلك املنهج، وملكها الَّذي حيرص على حتقيق كل هذه املسؤوليات الكربى            املقدسة كحصن لتطبيق  

 .كإمام للمسلمني
 ..وأكثر مما ذكرت..  ذلك هو حممد سعيد خوجه-
 وهذا هو خليفته عبد املقصود خوجه فيما قام به منذ كان يف جهاز اإلعالم على ما كان عليه                   -

 .يف أيام األستاذ عبد اهللا بلخري
احلديث عن الصحافة السعودية هو موضوع هذا اللقاء الَّذي أتشرف باملشاركة فيه،             وما دام    -

 بأن الصحافة السعودية مل يكن هلا وجود حبقيقة مهمات            - وبكل وضوح وصراحة     -فإنين أقرر   
الصحافة ومواضيعها ومتاعبها وغاياا إالَّ يف السنوات األخرية اليت قد ال تتجاوز عشرين عاماً، أو يف                 

دود ذلك الزمن؛ وكل الصحف املرموقة ذات الشأن اليت تصدر اآلن يف حدود هذه الفترة إمنا                   ح
، ويؤكد ما ذكرت لقطات نقلتها من دراسات علمية قدمها الدكتور أمني            )مقاالت أدبية (كانت تقدم   

 ".السياسة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية" :ساعايت يف كتابه
ن أحداث كربى وقعت خالل هذه الفترة، وكتب فيها بذاا ومالبساا؛            إال ما كان يكتب ع     -

 .فهذه تصلح أن يطلق عليها لقب الصحافة، ألا ال ميكن أن توضع يف جانب املقاالت األدبية
 ويف اخلتام أكرر عظيم شكري لتفضلكم علي ذه الرعاية واملشاعر النبيلة اليت أنتم أحق ا                 -

 أننا قد بلغنا هذه املرحلة املشهودة من الوعي ومالحقة األحداث الكربى اليت                وأهلها، وأمحد اهللا  
تكررت من حولنا، ومل ختتلط علينا األمور وال خرجنا عن الصراط املستقيم الَّذي يكفل لنا السالمة                  
التامة كجريان لبيت اهللا احلرام، وحراس ألمانة الدين اليت تتمثل يف مسجد رسوله عليه الصالة                  

 .لسالموا
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))فتح باب احلوار(( 
 :بدأ احلوار سعادة احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه فقال

 معايل الشيخ حسني عرب، مسعت منكم منذ سنوات أن جريدة صوت احلجاز صدرت يف                 -
 إذا  -صيل، أو أنين أفضل     فترة ما بعبارة حيررها خنبة من الشبان أو الشباب، وال أذكر اآلن القصة بالتف             

 . أن نسمع األسباب اليت أدت إىل ذلك؛ مع الشكر اجلزيل-تفضلتم 
 :ورد معايل الشيخ حسني عرب على سؤال احملتفي بقوله

 تتلمذت على صحيفة صوت احلجاز، وتتلمذت على األساتذة الَّذين كانوا أساطينها                -
حسن فقي، األستاذ حسن حممد كتيب، األستاذ       ورؤساءها ابتداء من عبد الوهاب آشي، األستاذ حممد         

 توىل حترير   - كل واحد منهم     -حممد حسن عواد، األستاذ أمحد الغزاوي؛ فيما أعتقد إن هؤالء كلهم            
صوت احلجاز يف فترة من الفترات، وكنت وثيق الصلة باجلريدة وحمرريها ورؤسائها، أنا وزمالئي من                

ه من مقاالت أو قصائد فيتفضلون بنشرها تشجيعاً؛ وقد          طالب املعهد، وكنت أبعث إليهم مبا أجد       
 أن نناقشهم عن أسباب عدم النشر، وكانوا يتلقون املناقشة بصدر            - إذا مل تنشر     -وصل بنا احلال    

 األستاذ أمحد السباعي رئيس     - على ما أذكر     -رحب فيه توجيه وفيه تعريف وفيه إفادة، وكان          
 .سكرتري التحريرحتريرها، واألستاذ حسني خزندار 

هـ يف رجب، وكان من عاديت أن أذهب إىل األستاذ           ١٣٥٦ خترجت من املعهد يف عام        -
حسني خزندار ألنه زميلي وصديقي، واألستاذ السباعي أديب كبري؛ فذهبت يوماً إىل اجلريدة فلم أجد               

ذين، فأفهمين   فسألته عن األستا   - وهو حي يرزق أطال اهللا عمره        -أحداً سوى السيد معتوق حسنني      
 .أن هناك أشكاالً وقع، وتسبب يف ابتعاد رئيس التحرير وسكرتري التحرير، وكانت الصحيفة أسبوعية

 يف تلك اللحظة دق جرس اهلاتف، فأجابه السيد معتوق حسنني، كان على خط اهلاتف الشيخ                -
صوت احلجاز، فسأله   وكان رئيس جلنة الطبع والنشر اليت تصدر        )  رمحة اهللا عليه  (حممد سرور الصبان    

ما فعلت شيئاً، هذا سكرتري التحرير وهذا رئيس التحرير         :  عما فعل باإلعداد لعدد اجلريدة القادم، قال      
عندي شخص متخرج   :  من عندك من كُتاب اجلريدة أو الَّذين يتعاملون مع اجلريدة؟ قال          :  ابتعدا؛ قال 

أعطين إياه؛ تناولت مساعة :  نعم؛ قال :  ياناً؟ قال هذا الَّذي ينشر له أح    :  من املعهد امسه حسني عرب؛ قال     
ماذا عملت  :  اهلاتف برهبة، ألن حممد سرور الصبان كان رجالً ذا منصب وجاه وأنا تلميذ؛ قال                

حرر :  حاضر؛ قال :  أريدك أن تعمل؛ قلت   :  مل أعمل شيئاً، أنا لست موظفاً فيها؛ قال       :  للجريدة؟ قلت 
حاضر؛ ومتثلت يف ذلك احلال قول      :  عين عليها قبل الطباعة؛ قلت    العدد وامجع املقاالت اليت فيه وأطل     



اإلمام الغزايل حني توىل التدريس يف دمشق، بعد إمام احلرمني اجلويين وكان تلميذه، فلما اقتعد كرسي                
 :التدريس متثل بيتاً يقول

 ..خلت الديار فَسدت غري مسود
 مقاالت أو قصائد أو تعليقات فلم أجد         حبثت يف أدراج رئيس التحرير وسكرتري التحرير عن        -

شيئاً، ألن اآلخرين أحجموا عن املشاركة يف النشر، ما دامت فيها مسؤوليات تؤدي إىل ما أدى إليه                  
 .احلال مع الرئيس ومع السكرتري، اضطررت أن أحرر اجلريدة مبفردي، فكتبت افتتاحية

نه مل تكن هناك صالت مع اخلارج مع         أوالً كانت اجلريدة عبارة عن جريدة أدبية بصراحة، أل         -
وكاالت األنباء مع الصحف اخلارجية، ال توجد صالت، كانت تأتينا الصحف من مصر ومن سورية                
ومن لبنان بالربيد يف األسبوع مرة، نأخذ منها ما يتعلق بالسياسة اخلارجية واألحداث اهلامة، وبقية                 

 من املدينة إىل مكة إىل جدة، كانوا         اًعهم، ابتداء الصحيفة تكتب بأقالم األدباء، أدباء اململكة مجي       
. ح.  يشاركون يف التحرير؛ مل أجد شيئاً ينشر، اضطررت إىل كتابة مقال االفتتاحية وقصيدة باسم و               

ونشر تعليق سياسي بإمضاء مطلع، ونشر مقال اجتماعي بإمضاء وطين أو شيء من هذا القبيل،                .  ع
وذهبت إىل معايل الشيخ حممد سرور      "  الربوفة"ا وأخذت   ودفعت األوراق إىل قسم الصف، فصفوه     

هذا من؟  :  وقرأ القصيدة وقال  ..  أنا:  هذا من؟ قلت  :  فأخذها مين وقرأها مث قال    )  رمحة اهللا عليه  (الصبان  
مل يرسل أحد مقاالً ومل     :  قال ملاذا؟ قلت  ..  أنا:  هذا من؟ قلت  :  وقرأ املقال اآلخر؛ وقال   ..  أنا:  قلت

وأنت أمل ختف؟   :  رمبا خافوا أن يلحق م أذى مما حلق بزمالئهم؛ قال          :  ملاذا؟ قلت :  يشارك أحد؛ قال  
 .توكل على اهللا: واهللا أخاف ولكن أمرتين فاعتمدت على اهللا؛ قال: قلت

 فاستمررت يف حترير اجلريدة حتت إكليشة يف العنوان حيررها خنبة من الشبان، والشبان                 -
مرت مدة كبرية حىت استطعت أن      ..   أو شيء من هذا القبيل     طويلب مل يتجاوز عمره الثامنة عشرة     

أتألف السادة األساتذة الكتاب والشعراء، وآخذ منهم مقاالم وقصائدهم، وعادت اجلريدة إىل نفس             
 ..املستوى الَّذي كانت عليه مع مالحظة احملظورات اليت تؤدي إىل احملاسبة أو شيء من هذا القبيل

ني األستاذ فؤاد شاكر رئيساً للتحرير، واألستاذ فؤاد شاكر رجل            بعد ما يقرب من سنة تع      -
صاحب عالقات دائمة وكبرية مع األمراء والوزراء وامللك، فلم يكن حيضر للجريدة إالَّ مرةً يف الشهر                
إن حضر وبقيت اتصاالته باهلاتف، وأخذت يف العمل حتت رئاسته االمسية، إىل أن حصل ما حصل يف                  

 .ألستاذ حممد املغريب واألستاذ فؤاد شاكرأخذ ورد بني ا
نشر مقاالً أو خرباً مسى نفسه فيه عميد الصحافة يف           )  رمحة اهللا عليه  ( األستاذ فؤاد شاكر     -

السعودية، يف ذلك الوقت مل يكن هناك غري أم القرى، وصوت احلجاز، واملدينة، واملنهل؛ األستاذ                 
مل يصدر أمر أو    :  لشيخ حممد سرور رئيس الشركة قال     مغريب باعتباره سكرتري الشيخ حممد سرور، وا      



توجيه بتعيني عميد الصحافة، فنشر األستاذ املغريب هذا التعقيب، فرد عليه األستاذ فؤاد شاكر رداً                 
قاسياً، ومن هنا نشأ االختالف، مث سافر األستاذ فؤاد شاكر إىل مصر وكان حيرر أم القرى إىل جانب                   

 .رئاسة صوت احلجاز
 إيلَّ بتحرير أم القرى، وكانت صوت احلجاز يف الشامية، وأم القرى يف جياد، واملسافة                وعهد -

بينهما مسافة احلرم؛ أذهب يف الصباح إىل أم القرى ويف املساء إىل صوت احلجاز، لكن كان نشاط                   
رق إىل أن بدأت احلرب العاملية الثانية وتعذر وصول و        ..  الشباب والرغبة يف العمل ساعدت على هذا      

الصحف إىل اململكة، فصدر األمر بطبع اجلريدة يف نصف حجمها، سواء املدينة أو صوت احلجاز أو                 
غريها؛ يف ذلك الوقت وجدت أنا من دعاين إىل وظيفة أخرى أحسن مردوداً وأقل تعباً، فاستأذنت من                 

 عهده رمبا   رئيس الشركة فأمر بتعيني األستاذ حممد علي مغريب رئيس حترير، واستمرت اجلريدة يف              
 .شهور، وتوقفت هي واملدينة ومل يبق يصدر يف اململكة سوى أم القرى

 هذه الفترة اليت زاولت فيها العمل كمحرر وليس رئيس حترير، ألن هذا اللقب مل أتشرف به؛                 -
وأمحد اهللا أنين على حداثيت وقلة حتصيلي العلمي، وأشياء كثرية يفوقين فيها كل اآلخرين، استطعت أن                

طع هذه الفترة بدون مؤاخذة وبدون حاجة إىل املساءلة والتحقيق، وما إىل ذلك قد يكون سبب هذا                 أق
 . بسالم- وهللا احلمد -وال أنكر هذا، ولكنها مرت .. شيء من اجلنب أو اخلوف

 وأشكر السادة الَّذين استمعوا إىل هذا احلديث قد ال يعنيهم كثرياً التفصيل، ولكين أُمرت أن                -
، وبالفعل أطلت؛ وشكراً    ..فتكلمت، وأرجو املعذرة إن أسأت يف التعبري أو اختصرت أو أطلت          أتكلم  
 .جزيالً

 

ووجه الدكتور غازي زين عوض اهللا السؤال التايل إىل األستاذ السيد حممد حسن فقي                
 :فقال

ساء  ما هي املعايري اليت كانت تتبع يف عدم وجود نظام للمطابع واملطبوعات، بصفتكم أحد رؤ               -
 حترير صوت احلجاز؟

 :السادة الكرام..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أنا جئت الليلة ألستمع وأستفيد ال ألتكلم فأضري؛ وأنا أعترف بأنين رديء اإللقاء وأنين عيي                -

 .اللسان، ولكنين مع ذلك سأجيب بقدر ما أستطيع
ح يف السنة األوىل منها،      أول تعييين يف جريدة صوت احلجاز، كنت متخرجاً من مدرسة الفال           -

وكان معه الشيخ حممد صاحل نصيف،      )  يرمحه اهللا (فجاءين طلب من معايل الشيخ حممد سرور الصبان         
فاستدعياين وطلبا مين أن أكون رئيساً لتحرير جريدة صوت احلجاز بعد أخي الكبري وأستاذي األستاذ               



يث التخرج يف الدراسة، وكنت شديد      عبد الوهاب آشي يرمحه اهللا؛ واحلقيقة أين ذهلت، فكنت حد          
اخلجل، وكنت عزوفاً عن االجتماعات هلذا السبب؛ ولكن الشيخ حممد سرور، والشيخ حممد صاحل               

كيف يل أن أقوم ذا     :  أصرا على ذلك، فبدأت على اسم اهللا وعملت، وكنت أقول         )  يرمحه اهللا (نصيف  
أعان )  سبحانه وتعاىل (؟ ولكن اهللا    ) اهللا يرمحه(العمل بعد أستاذي الكبري الشيخ عبد الوهاب آشي          

 .واستمررت
 كان الكُتاب قلة، والشعراء كذلك، فكنت كما قال األستاذ حسني عرب يف بعض األحوال                -

حينما ال أجد ما أنشره، أكون أنا الكاتب، وأنا الشاعر، وأنا صاحب األخبار؛ ما كان هناك معي أحد                  
كان مديراً لإلدارة، وكنت أساعده يف اإلدارة ويساعدين يف          )  اهللايرمحه  (إالَّ األستاذ أمحد السباعي     

 .التحرير، ومضينا على هذا األساس ردحاً من الزمن
كنت نشرت قصيدة جبريدة صوت احلجاز،      :   ومما أذكره ذه املناسبة حادثان وقعا، أوهلما        -

ذهل :  د، ولكنه كما قال يل    وجاءين نقد من األستاذ محد اجلاسر، وكان يظنين أنين ال أنشر هذا النق             
عندما رآه منشوراً مع أنه كان يتحامل يف نقده علي؛ فكانت هذه بداية الصلة مع ذلك األستاذ الكبري؛                  
أما احلادث الثاين فهو أنين كتبت مقاالً افتتاحياً يف جريدة صوت احلجاز عن التعسف الفرنسي يف                  

نق وشنقوا عدة رجاالت من رجاالت سورية       سورية منذ مخسني سنة، كان الفرنسيون قد نصبوا مشا         
األفاضل، فتأثرت كعريب وكمسلم ذا، وكتبت مقاالً افتتاحياً، ويبدو أنه كان شديد اللهجة بدأته                

 :بقول شوقي يرمحه اهللا
ــدق   ــرجة يـ ــد مضـ ــل يـ بكـ

                                                 .            

ــاب   ــراء بــ ــرية احلمــ وللحــ
. 

 

فشكاين السفري الفرنسي، وتعدى وزير اخلارجية وأبرق إىل الشعبة السياسية، وكان يرأسها              
بإرسايل إىل الرياض،   )  يرمحه اهللا (وجاء أمر ملكي من امللك عبد العزيز        )  يرمحه اهللا (الشيخ يوسف ياسني    

 اًكان نائباً للملك، والشيخ عبد اهللا السليمان، وكنت حمرراً عنده بناء          )  يرمحه اهللا (لكن امللك فيصل    و
على طلب من معايل الشيخ حممد سرور الصبان، وسعادة الشيخ فؤاد محزة، وكان وكيالً لوزارة                  

غري من املخلصني جلاللتكم    إنَّ هذا فىت ص   :  وقالوا له )  يرمحه اهللا (اخلارجية؛ أبرقوا إىل امللك عبد العزيز       
وللوطن وللبالد وهو حديث السن، وكتب عن العروبة واإلسالم بالطريقة اليت أنتم أشرتم ا إلينا،                 

 .إذن جربوه) رمحه اهللا(فجاء اجلواب منه 
وأرجو املعذرة ألين رديء اإللقاء وعيي اللسان؛ والسالم        ..   هذان احلادثان مها أهم ما مر يب       -

 .ة اهللا وبركاتهعليكم ورمح



 :ومن الدكتور حممود حسن زيين وجه السؤال التايل إىل معايل األستاذ السيد حسن كتيب
 ما رأيكم يف األدب اإلسالمي، وقد كنتم من األوائل املنادين بضرورة االهتمام مبثل هذا                 -

 األدب، وما هو اجلديد يف هذا األدب؟
 :وأجاب معايل السيد حسن كتيب قائالً

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، الَّذي                 -
 .أَدبه ربه بأدب القرآن النوراين وأشاع هذا األدب يف أمته، ومحلت أمته هذا األدب إىل البشرية عامة

سه يف   الواقع إن األدب اإلسالمي هو خاصة هذه األمة اإلسالمية؛ وهذا األدب وجد أس               -
أخالق األمة العربية، واألمة العربية كانت بفطرا مهيئة كل التهيؤ ألن حتمل هذه الرسالة، فجاء محلها                
هلذا األدب من القرآن كما ينبغي أن يؤدى ويحمل إىل العامل أمجع؛ واألدب اإلسالمي الَّذي نتحدث                 

وائل أول ما ظهر نور اإلسالم،       عنه اآلن هو ليس إالَّ صورة مما كان يعتلج به قلوب املسلمني األ              
واإلسالم حيتوي على اآلداب بكل أنواعها، آداب التعامل بني اإلنسان واإلنسان وحىت بني اإلنسان               
واحليوان، حىت بني اتمعات بعضها مع بعض، بل يف كل العالقات اإلنسانية بني الناس بعضهم مع                  

 .بعض، جتارة وصناعة وتعارف وتبادل حتيات
كلمة لزومير اليهودي، نشرها الشيخ شكيب أرسالن يف كتاب حاضر العامل                وأذكر   -

أقام دينه على   )  (إن حممداً   :  اإلسالمي، على هامش الكتاب الَّذي حتدث فيه عن زومير، يقول زومير          
أسس متينة قوية جداً ووصفها بأن أول هذه األسس السالم، إفشاء السالم، يلتقي املسلم العريب مع                 

عريب يف الصحراء وقد يكون أحدمها أقوى من اآلخر أو أغىن من اآلخر، أو فيه مطمع لآلخر،                 املسلم ال 
فيلقي الواحد منهما السالم على أخيه، فريد عليه التحية بأطيب منها، فتنعقد بينهما صفقة السالم                 

س الثاين هو   وهذه الصفقة تلزم كل واحد منهما أن يكون أخاً لآلخر، ألنَّ املسلم أخو املسلم؛ واألسا              
إقامة الصالة مجاعة يف املساجد، وهذه تعلم املسلمني الطاعة والنظام، واتباع اإلمام أو القائد أو امللك                 
الَّذي يوجههم التوجيه السليم؛ وهذه من األسس املهمة اليت أشاعت بني املسلمني اآلداب اإلسالمية؛               

ر يف بالد ال يدخلها غري املسلمني، فوجود         وقال أخرياً مؤمتر احلج، قال هذا احلج ينعقد هذا املؤمت          
املسلمني وحدهم يف هذه البالد وأداؤهم للعبادات اليت هي مناسك احلج، واليت تبتدئ هذه العبادة يف                
أن يتخلى كل فرد من احلجاج عن مالبسه اليت تعرفه إىل أي بلد ينتمي أو إىل أي جنس ينتمي، حىت                     

ال يعرف واحد منهم أنه من هذا اجلنس وال من هذه البلدة،             يبقى انتماؤه خاص باإلسالم وحده، ف     
 كما قال اهللا تعاىل     -ولكنه يعرف أنه مسلم وجاء إىل بالد اإلسالم، ويلتقي بإخوانه املسلمني، ويشهد             

 منافع هلم؛ والقرآن ملا جاء يف املنافع هذه مل خيصصها مبنافع دينية وال دنيوية وال أي نوع من األنواع                    -
 .لق عليها اسم منافع، ولكن كل املنافع اليت توحد األمة الواحدة، األمة املسلمة الواحدةاليت يط



 فزومير كان يتلظى من الغيظ أن اإلسالم قام على هذه األسس اليت توِجد العامل اإلسالمي                  -
 هو  املوحد يف أخالقه وعاداته وأفكاره، وال يفرق بينهم بسب بلدام أو عادام أو تقاليدهم؛ هذا                

أدب اإلسالم، وهذا هو األدب الَّذي نسأل اهللا أن يعني املسئولني أوالً من علماء الدين مث من أقطاب                   
التفكري النقي الطاهر بني املفكرين املسلمني، لكي يضعوا مناهج األدب اإلسالمي، حىت يتخلص األدب              

طي بركاته وخرياته، ليس للمسلمني     اإلسالمي من األشياء اليت حتول بينه وبني أن يكون أدباً إسالمياً يع           
وللعامل أمجع كما كان ظاهراً يف صدر اإلسالم، ألن معظم العامل الَّذي             .  وحدهم بل ألهل الذمة أيضاً    

 .دخل يف اإلسالم نتيجة إعجابه بتقاليد اإلسالم ونور اإلسالم
م ما   وأذكر أنه كان يف حرب الفرس للمسلمني، وجد الفرس من قوة املسلمني وشجاعته               -

غلبهم على أمرهم، وطلب قائد الفرس من قائد املسلمني أن يأتيه لالتفاق معه، وكان قائد املسلمني                  
أبوعبيدة، فأبوعبيدة مل يأت إليه ولكن أرسل له أحد قواده، فجاء املسلم النائب عن القائد اإلسالمي                 

لَّذي يعرب عن ترف الفرس     ودخل على قائد الفرس، دخل عليه يف ديوانه العظيم املفروش بالسجاجيد ا           
يف ذلك الوقت، دخل بفرسه، حبصانه إىل داخل الديوان، أراد احلرس أن يوقفوه خارج الصيوان                  

جئنا من  :  من أين جئتم؟ قال له    :  فرفض، ودخل ألنه هو سيد املوقف، وجه إليه قائد الفرس سؤاالً هو           
ئد املسلم يشرح للقائد الفارسي ما هو       عند اهللا لنقيم العدل بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، وأخذ القا          

العدل يف اإلسالم، وما هي الوالية يف اإلسالم، وما هو احلكم يف اإلسالم، وما هي الرعوية يف اإلسالم،                  
يتهامسون هذا هو الَّذي نتمىن أن يكون بيننا،         ..  فكان بعض الفرس احلاضرين حول القائد الفارسي      

استعبادهم هلم، فلما مسعوا بفضائل اإلسالم حتدثوا عن هذه          ألم كانوا يعانون من صلف حكامهم و      
 .الفضائل
 وأذكر قضية أعتقد أا وقعت حلاكم املسلمني يف قربص، ملا كانت حتت يد املسلمني يف زمن                  -

عمر بن عبد العزيز، فدخل الناس أفواجاً يف دين اهللا بروح اإلسالم وليس بالدعوة لإلسالم، فتناقصت                
ت املال بقدر ما زاد عدد املسلمني من القبارصة، فشكا حاكم قربص إىل سيدنا عمر بن                اجلزية ودخل بي  

عبد العزيز، إنه تناقصت اجلزية حىت ابتلي بيت املال بالعجز عن أداء استحقاقات املسلمني، كأمنا يقترح              
رسل له  على سيدنا عمر بن عبد العزيز أن جييز أي تصرف جيعل الدخول يف اإلسالم مقيد بقيود، فأ                 

إن حممداً مل يرسل جابياً وإمنا أرسل رسوالً لكي يهدي          :  سيدنا عمر بن عبد العزيز خطاباً يقول له فيه        
 ..الناس إىل دين اهللا

 فالشاهد أنَّ األدب اإلسالمي أعتقد أنه حيتاج إىل محلة عنيفة من القادة العلماء باإلسالم                  -
ل األسرة واجلماعة واتمعات وحىت أعداء املسلمني،       وحبقائق اإلسالم، وهذا األدب الَّذي يتسع ليشم      

والَّذين هم على غري دينهم لو بعث األدب اإلسالمي حبقيقته كما هو موجود يف كتاب اإلسالم الَّذي                  



 اليت هي دليل القرآن، وال سيما يف عصرنا          هو القرآن، وكما هو موجود يف أحاديث الرسول          
 وتوسع العقل اإلنساين فيه، وأصبح الناس مما يعانونه من مصائب احلياة            احلاضر الَّذي اتسعت الثقافة فيه    

وعنفها وقسوا، يترمسون الطريق إىل السعادة والراحة، وكثري من علمائهم وجدوا الطريق إىل اإلسالم              
 .فدخلوا اإلسالم

كومة  وأذكر أنين كنت يف اجتماع يف سيئول وبدعوة من احلكومة، وبعد أن انتهى برنامج احل               -
يف اللقاءات، طلب مين بعض املسلمني هناك أن أعمل لقاء معهم لنعرف أحواهلم فتحدث واحد منهم،                

مستواي يف احلياة االجتماعية كذا، أي من أرقى املستويات، وحاليت املالية والثقافية             ..  أنا فالن :  وقال
، ولعله من   "هنانيم  "كذلك، وأنين كنت على دين غري اإلسالم، وشغل بايل يف سيئول دين يسمونه              

األديان السماوية اليت درست، ألن فيه كثرياً من أخالق اإلسالم؛ فقال أنا أردت أن أحبث عن سالمة                  
 ودرست اليهودية،   - املسيحية   -روحي بعد احلياة الدنيوية، فدرست األديان، درست النصرانية          

ألن ..  تقل إىل الدار اآلخرة إالَّ القرآن     والبوذية، وغريها من األديان، فلم أجد ما يؤمن روحي بعد أن أن           
 .كل شيء مميز يف القرآن

 أنا أعتقد بأننا يف حاجة    - وال أريد أن أطيل، ألن هذا شيء يعرفه كل واحد منا             - وأنا أعتقد    -
إىل عزائم قوية من علماء الدين أوالً ومن املفكرين املسلمني عامةً، ومن كل أصحاب األرواح الصافية                

املسلمني، لكي يتلمسوا الطريق إىل إجياد الصورة الصحيحة لألدب اإلسالمي، لكي تتحول             النقية من   
احلياة مما هي عليه صراٍع داٍم تزهق فيه دماء األبرياء والنساء واألطفال، واآلخرين يتفرجون على هذه                

والعقول، املآسي بدون أن يقولوا كلمة فيها، لو بعث األدب اإلسالمي حبقيقته وغذيت به األرواح                 
 .لوجدنا جمتمعات نقية طاهرة كما قدمها لنا التاريخ اإلسالمي كأفضل ما ميكن أن يقدم لإلنسانية

 وأشكركم على هذا اإلنصات، والواقع أن هذا املوضوع الَّذي سئلت عنه ال يكفي فيه                  -
ألداء، وأن  حديث مقتضب يف دقائق، وال يكفي فيه جهد فرد، ينبغي أن يؤدى من مجاعة مؤهلة هلذا ا                 

يكون بتوسع، وأن يكون بشمولية تامة؛ وأسأل اهللا أن يوفقنا يف هذه االثنينية أن نفكر يف حتقيق هذه                   
 .الغاية

 . والسالم عليكم-
 :ووجه الشيخ عبد املقصود خوجه ملعايل الدكتور حممد عبده مياين السؤال التايل

 السعودية تفاصيل ما يدور يف        قبل تعيينكم وزيراً لإلعالم مل يسبق أن نشرت الصحافة           -
جلسات جملس الوزراء، وقد الحظنا بعد تعيينكم وزيراً لإلعالم بدأنا نقرأ تفاصيل ما يدور أو ما يصدر                 

 عن جملس الوزراء يف اجتماعاته؛ فما هي األسباب اليت أدت إىل ذلك؟



ة السعودية على أننا أمة     الَّذي ينظر إىل هذه القضية ينظر إىل تكوين اململكة العربي         :   يف احلقيقة  -
تقبل كل جديد، بشرط أن ال يتعارض مع الثوابت األساسية يف حياة هذه األمة، وهكذا جتد أن حكام                  

هذه القضية بالفعل دخلت جملس الوزراء وأنا       ..  هذه البالد هلم صدر رحب يف تقبل مثل هذه القضايا         
الس وال عن قوانني اِلس، وال عن        مدير جلامعة امللك عبد العزيز، ومل يكن لدي أي فكرة عن             

أنظمة الس؛ وكان أَنْ دخلت الس لنحلف اليمني القانونية، وفجأة أبلغنا أن جلسة لس الوزراء                
، وكان مسو األمري فهد بن عبد       )رمحه اهللا (ستنعقد بعد أداء القسم يف جملس الوزراء، برئاسة امللك خالد           

 ويل العهد، ففجأة حضرنا مجيعاً للمجلس، وبدأ الس يف           -فني اليوم    خادم احلرمني الشري   -العزيز  
نقاش موضوعات جادة وقيمة منها كيفية تنظيم املرحلة القادمة، واالستفادة من طاقات الوزراء اجلدد،              
إىل غري ذلك من الكالم اجلميل؛ ولكن بعد أن انتهت اجللسة فجأة خرج مجيع الوزراء، امللك خرج،                  

زراء خرجوا، أما أنا كمدير للجامعة مل أجد وسيلة خلروجي، فبقيت يف مكان وكأين يف جملس                ومجيع الو 
جامعة أنتظر حىت يتم انصراف اجلميع، كأين أنتظر صافرة املدرسة؛ وبعد أن غادر اجلميع املكان                  

" قيفمال"منتظرين مع أم بصراحة يف هذه احلالة كانوا         )  جزاهم اهللا خرياً  (خرجت فوجدت الصحفيني    
ال أكثر وال أقل، فهم يعلمون أنه مل يسبق أن أذيع خرب، فماذا يريدون؟ فجأة سألوين ماذا مت يف جملس                     

واهللا حصل كذا وحصل    :  الوزراء؟ فأنا وجدت من األمانة أن أقول هلم بالضبط ما حصل، قلت هلم             
 .كل الَّذي حصل يف الس أذعته.. كذا

، أخذته اإلذاعة، ألنه من وزير اإلعالم، هاتفين أمني عام            بعد أن أذعته بطبيعة احلال نشروه      -
الس يف البيت قريب املغرب فما وجدين، فسأل أم ياسر، فأجابت على عادا يف اجلامعة إذا سأل عين                  

: إنه نائم وليس يف وسعي إيقاظه؟ قال هلا       :  أنا أمني الس، فكررت إجابتها    :  نائم؛ فقال هلا  :  أحد أجابته 
فلما صحوت من النوم    ..  ال تتعب نفسك فليس يف مقدوري أن أوقظه       :  ضية مهمة؟ قالت له   يا أمي ق  
يا دكتور اآلن أخبار جملس     :  فقال..  رمبا حدث شيء مهم؛ فهاتفته    :  لقد اتصل فالن؛ قلت هلا    :  قالت يل 

فاز فال، ألن   واهللا يف اإلذاعة رمبا، أما يف التل      :  الوزراء يف اإلذاعة ويف التلفاز ويف الصحافة؟ فقلت له        
.. يا دكتور هذا أمر مستحدث    :  التلفاز ال يعمل إالَّ يف الليل، ولن تظهر يف الصحافة إالّ غداً؛ قال يل              

فأسرار الدولة ال جيوز أن تذاع ألنه مل يسبق مثل هذا األمر؛ فوجدت نفسي الغريق فما خويف من                     
:  امللك؛ والتفت إىل أم ياسر وقلت هلا       على أية حال هذا اجتهاد مين وأنا مسؤول أمام        :  البلل؛ فقلت له  

إذا مل تفتحي احلقائب فدعيها مقفلة، يبدو أننا سنرجع بسرعة جداً ألنه هناك مصيبة كبرية حتتاج إىل                  
 .حل

 ويف الليل ذهبت، فإذا األخ أمحد زكي واألخ هشام يسأالنين عما حصل وكيف حصل؟                 -
يف اليوم الثاين ذهبت للمجلس، وكان األمري فهد         أنتم وزراء قدامى ملاذا مل ترشدوين؟ و       :  فقلت هلم 



جالساً وكان ويل العهد؛ فلما دخلت جلست تلقاءه دون أن أعرف أبعاد املسألة، فناداين امللك خالد                 
يا لطيف يا   :  حممد، فتوجهت إليه ولكين قبل أن أصل إليه وقفت ومتتمت ببعض األدعية قلت             :  وقال
طال عمركم قلت   :  ماذا قلت ملا وقفت؟ قلت    :  أن يسألين قال يل   بدالً من   ..  فلما وصلت عنده  ..  حفيظ

لعل يف األمر مشكلة، يف اإلذاعة أو التلفاز يستدعي إحضار أحد أو              :  ملاذا؟ قلت :  قال..  يا لطيف 
إمنا أريد أن أشكرك على خرب البارح، احلقيقة إنه طيب، فالناس مسعوه            ..  ال..  ال:  مساءلة أحد؛ فقال يل   

 .ناطق أبلغونا ذلك وكان معقوالًواألمراء يف امل
 فاسترجعت بعد كلمته هذه أنفاسي ألن اجلو الَّذي هيؤوين له كان جواً صعباً، فأيد األمري فهد                 -

 .املوضوع وانتهت املسألة
 هذه العملية جرأتين على أمور كثرية مثل اشتراك رؤساء التحرير يف حوار خادم احلرمني                 -

تقبل مبادرات وتقبل أشياء كثرية، املهم أن تكون يف إطار عملية            وقضايا أخرى وجدت أن الدولة      
سبحانه (نسأل اهللا   ..  رائدة خملصة، وهذه صورة من صور التحوالت اليت نعيشها يف جماالت خمتلفة             

 .وشكراً لكم.. أن يوفقنا لشكر النعم) وتعاىل
 

 :ووجه األستاذ عثمان مليباري السؤال التايل ملعايل الشيخ حسني عرب
 أرجو ذكر أمساء كتاب الزوايا واألعمدة املهمني يف صوت احلجاز، كما أرجو إعطاءنا نبذة                -

 صاحب زاوية من ثقب اتمع يف البالد السعودية؟) رمحه اهللا(عن حياة حسني نظيف 
 :وأجاب معاليه قائالً

 -بالد السعودية  من نشأا إىل أن تغري امسها إىل ال    - ال أذكر أنه كان يف تاريخ صوت احلجاز          -
زاوية خمتصة دائمة ألي كاتب كان، لكن كانت هناك أشياء تنشر بني الفينة واألخرى حتت عنوان                  

) رمحة اهللا عليه  (واحد لشخص واحد أو أديب واحد، من هؤالء الَّذين أذكرهم األستاذ حسني نظيف              
باء وبكبار الكتاب وبالرؤساء،    كان هذا رجالً من الناس املمتازين يف مكة املكرمة، رغم احتكاكه باألد           

ولكنه حافظ على عمله الَّذي يرتزق منه وهو مهنة مسكري، وكان بإمكانه أن يرتزق من عمل آخر،                  
وكان جمال التوظيف مفتوحاً له وملثله وملن هو أقل منه، لكنه آثر أن يستمر يف عمله وأن يساير األدباء                   

 ينشره، وكان بني احلني واآلخر ينشر حتت عنوان من          والشعراء والكتاب يف ما يقرؤه وما يقترحه وما       
ثقب اتمع، وهي مالحظات نقدية اجتماعية رمبا ال يدركها غريه ألنه خمتلط بأوساط الناس وعوام                 

وكان على صلة كبرية جبميع     ..  الناس، فكان يستقي األفكار واألحاديث من الوقائع اليت يصادفها         
ان اجتماعياً بطبعه، ومييل أحياناً إىل نوع من الفلسفة اهلذرية فيمتع ا            األدباء الكبار منهم والصغار، وك    



السامعني وجيد جتاوب وتقدير وتكرمي من أصحاب األقالم، والشعراء، واألدباء إىل أن انتقل إىل رمحة                
 .اهللا تعاىل

 

 :مث وجه الدكتور عبد اهللا مناع لألستاذ السيد حممد حسن فقي سؤاالً يقول فيه
 أن حيدثنا األستاذ السيد حممد حسن فقي عن جتربته برئاسة حترير صوت احلجاز كثاين                 نرجو -

رؤساء التحرير، وكيف كانت طبيعة الصحف يف ذلك الوقت، وما هي األسباب اليت أدت إىل تنحية                 
 األستاذ اآلشي بعد شهور قليلة، وقد كان رئيس حترير واعداً؟

 :فأجاب معاليه قائالً
 .ن الرحيم بسم اهللا الرمح-
 أن أول رئيس حترير جلريدة صوت احلجاز هو األستاذ اجلليل الشيخ            - أوالً   - كما أخربتكم    -

عبد الوهاب آشي، وقد أراد اهللا ورأت احلكومة أن مجاعة من الشباب يسريون على خط مل يعجبها                   
العمل يف صوت   يومئٍذ، فأمرت باعتقاهلم وإرساهلم إىل الرياض مجيعاً؛ وبسبب هذا دعيت أنا إىل                

احلجاز، وكما أخربتكم أين ذهلت هلذا االستدعاء، وكنت أعرف أنين غري كفؤ هلذا االستدعاء، ولكن               
أصر على ذلك ووعدين بالعون ما استطاع هو والشيخ حممد صاحل           )  رمحه اهللا (معايل الشيخ حممد سرور     

 ).يرمحهم اهللا(نصيف 
نشأة غريبة جداً، فكانت هناك مطبعة بدائية        واحلقيقة أن جريدة صوت احلجاز نشأا كانت         -

بسيطة كل البساطة، وكانت يف شبه بدروم يف حملة الشبيكة، وكان رئيس التحرير هو ومدير اإلدارة                 
يقومان بكل شيء، مل يكن هناك موظفون غري رئيس التحرير ومدير اإلدارة، وسرنا على هذا السبيل                 

 كما قلت   -ة تكتب نثراً أو شعراً إالَّ القليل، ولذلك كان          على بركة اهللا، وما كانت هناك أقالم كثري       
 رئيس التحرير ومعه مدير اإلدارة هو أخي األستاذ أمحد السباعي، كنا نشترك يف التحرير ويف                -سابقاً  

 يف حمل ضيق، شبه بدروم يف حملة الشبيكة؛ ومكثنا على هذا             - كما قلت لكم     -اإلدارة، وكانت   
وأنا أنشر ما أستطيع، أحياناً أكتب االفتتاحية، وإذا أتتين مقالة قيمة وضعتها             األساس مدة من الزمن     

وهكذا إىل أن جاءين ذات يوم رسول من الشيخ حممد سرور            ..  مكان االفتتاحية، وكتبت شيئاً آخر    
 إن معايل الشيخ عبد اهللا السليمان وزير املالية يرغب يف أن تعمل لديه             :  وقال يل )  يرمحه اهللا (الصبان  

العون ملن سيأيت بعدي، ألنين أعرف احلالة       )  سبحانه وتعاىل (حمرراً يف وزارة املالية، فذهبت وسألت اهللا        
والوضع الَّذي عليه الصحيفة، وما كانت تصدر إالَّ أسبوعية، وكانت تنشر وتوزع يف نطاق ضيق                 

 ..جداً



اكريت الكليلة ال    هذا كل ما أعرفه عن جريدة صوت احلجاز، وهناك أشياء كثرية، ولكن ذ              -
 .تساعدين على استذكارها ألتفضل بإلقائها عليكم

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

ومن األستاذ أسامة أمحد السباعي رئيس حترير جريدة املدينة وجه سؤال إىل معايل السيد               
 :حسن كتيب يقول فيه

ىل صوت احلجاز رئيساً     حبذا لو تفضل األستاذ حسن كتيب وحدثنا عن الظروف اليت أتت به إ             -
 لتحريرها، على إثر ترك السيد حممد حسن فقي لرئاسة التحرير، وكيف ترك السيد الكتيب اجلريدة؟

 :وأجاب معايل السيد حسن كتيب قائالً
 أعتقد أن هذا سؤال سأجيب عن طرف منه، ولكين ال أستطيع اإلجابة بالتفصيل الكامل؛ أما                -

كان ودوداً ولطيفاً ،    )  رمحه اهللا (ليه هو أن الشيخ حممد صاحل نصيف        الطرف الَّذي أستطيع اإلجابة ع    
ويتحبب إىل كل الناس الَّذين يرغب التعامل معهم وجرهم إىل العمل يف الصحيفة؛ وأذكر أنه زارين يف                 
يوم من األيام زيارة مفاجئة، ومل تكن هلذه الزيارة مناسبة حبال من األحوال، ألين كنت متخرجاً من                   

سة العليا حديثاً، وكنت على عزم العودة إىل اهلند مرةً أخرى ألسباب يعلمها احلاج حممد علي                  الدرا
زينل، غري أين مل أكن أعلم بشيء منها، وكنت مشتغالً بالقراءة والدراسة والكتابة يف جريدة صوت                 

 أنه جاء   احلجاز، ولذلك كانت زيارة الشيخ حممد صاحل نصيف هي زيارة مفاجئة، وكان مفاجأة أكثر              
بدون موعد، وجاء إىل غرفة الطالب الَّذي يعيش يف بيته يف غرفة أشبه بالغرف اليت يعيش فيها التالميذ،                  

وكنت يف ذلك الوقت مشغوالً بتأليف كتاب يف السياسة، ألنه          ..  سواء يف مدارس داخلية أو يف بيوم      
ن يف السياسة اإلسالمية، كيف تنشأ      كان من ضمن مقرراتنا يف الدراسة العليا، دراسة مقدمة ابن خلدو          

الدولة، وكيف تقوى، وما هي مهماا، وكيف نظامها وسلوكها، وال سيما الدول اإلسالمية ألا ذات               
 .لبشراحدود ضيقة جداً ومنظمة يف منتهى التنظيم، تنظيمها جيد بأوامر إهلية وليس باختيار 

كان من خرية   )  رمحه اهللا (عيد عامودي    ويف يوم من األيام دخل علي الصديق الشيخ حممد س           -
ملكيافيللي، وهذا  "  األمري"  :األساتذة واألدباء واإلخوان املفضلني عند كل معارفهم، دخل علي بكتاب         

الكتاب يشرح السياسة االستعمارية بكل مساوئها وقبائحها، وجاء ذا الكتاب ألطلع عليه، وعندما              
اسع بني السياسة اإلسالمية يف أوجها ونورها وعدهلا وكل         اطلعت على هذا الكتاب شعرت بالفرق الش      

ما فيها من معاٍن طيبة، والسياسة االستعمارية اليت تقوم على استعباد اإلنسان لإلنسان وظلم اإلنسان                
لإلنسان، وأسوأ ما ميكن أن أتصوره ما يقدمه الوحش لفريسته، فتاقت نفسي إىل مقارنة هذه السياسة                

وم على العدل واإلنسانية والسياسة الكئيبة هذه السوداء، فاشتغلت بكتابة املقارنة بني            النورانية اليت تق  



السياسة اإلسالمية والسياسة االستعمارية، واهللا وفقين لكي أكمل هذا املوضوع، وقدمت هذا الكتاب             
مللك هدية للملك عبد العزيز النتصاره على املشاكل اليت كانت حادثة يف اليمن عن طريق جاللة ا                 

فيصل عندما كان نائباً ألبيه يف احلجاز، فجاءين الشيخ حممد صاحل نصيف يف بييت وكنت مشغوالً ذا                  
الكتاب، كتاب السياسة، يطلب مين طلبات أخر، وكان يتعذر علي أن أليب طلبه النشغايل ذا                  

 .املوضوع املهم، مث بعد ذلك عرض علي أن أجيء لرئاسة حترير صوت احلجاز
وكان )  رمحه اهللا (سبقين إىل هذا املركز أساتذة أفاضل منهم األستاذ عبد الوهاب آشي             وكان   -

أستاذي، ومنهم السيد حممد حسن فقي، وهذا من خرية األدباء الَّذين كان تقريباً امسه ساطع يف                   
ا امليدان، وحممد سعيد عامودي، وأنا تصورت ملاذا كل هؤالء األشخاص جاؤوا للوظيفة، مث خرجوا منه              

بدون أن يكملوا الوقت الكايف لكي يؤدوا رسالتهم، وعلمت األسباب، فهذه األسباب كانت كافية               
لتصرفين عن تلبية الطلب، ولكين فوجئت بعضوين من أعضاء جملس الشورى جاؤوا لزياريت أحدمها               

عروف، السيد علي كتيب وهو خايل، والثاين الشيخ حممد حسني باسالمة، األديب املعروف واملؤرخ امل              
وكالمها كان من الشخصيات اجلليلة اليت ال ميكن إلنسان أن يتردد يف قبول طلب يطلبونه؛ فطلبوا مين                 
أن أتوىل رئاسة التحرير، فأنا بطبيعة احلال وجدت نفسي ملزماً بأن أليب طلبهم وحضرت للجريدة،                 

ي أحد حق التدخل يف     وطلبت من الشيخ حممد صاحل نصيف أن أعمل يف اجلريدة شريطة أالَّ يكون أل             
شؤون التحرير، ألين وجدت اجلريدة يف ذلك الوقت تتحدث بلسان اتمع احلجازي، واتمع                
احلجازي له حدود أخالقية وأدبية وسلوكية، ينبغي أن يتعرفها الناس عن طريق جريدم اليت تنقل هلم                

 .آراء أدبائهم الَّذين يوجهون احلياة
أخذ اجتاهها السليم لتؤدي هذه الرسالة، ولذلك شرطت أن تكون            فأنا أردت اجلريدة أن ت     -

كل شؤون التحرير من مسؤوليايت وال ميكن ألحد أن يتدخل حىت مدير اجلريدة ال حيق له أن يتدخل يف                   
) اهللا يرمحه (هذا املوضوع، ومضينا على هذا املنوال فترة من الزمن، لكن الشيخ حممد صاحل نصيف                 

ين عالقات واسعة ووثيقة، ويتحرج أحياناً عندما تتعارض آراؤه مع آراء الناس             كانت عالقاته باآلخر  
ويضطر ألجل مسايرم، ومن ذلك قيامه ذات مرة بنشر قصيدة شعرية ال تتناسب مع روح اجلريدة،                 

عليه ذلك وبدأ االختالف يف الطريق بيين وبينه؛ مث بعد ذلك حدث أن األستاذ طه حسني                   فأنكرت 
 وكان منحرفاً عن اآلداب اإلسالمية وقد تصدى له بعض الكتاب الكبار             -ري املشهور   الكاتب املص 

 طه حسني كتب يرشح شخصاً من األدباء احلجازيني، وكان أديباً بال شك، ولكنه مل               -مثل الغمراوي   
يكن ميثل الروح احلجازية الصقيلة اليت تتمسك بآداب خمصوصة بعينها؛ رشحه طه حسني ليكون هو                

 األعلى ألدباء احلجاز، فأنكرت هذا التمثيل وطلبت من أديب ممتاز جداً من أدبائنا أن يكتب                  املثل
كتابة يعدل الرأي هذا، وكتب األخ األديب عمر الدغستاين كتابة موزونة جداً يعاجل املوقف وعلقت                



نه طه  عليها تعليقاً جيداً، ولكن الشيخ حممد صاحل نصيف رفض هذا وأيد األستاذ الَّذي كتب ع                 
حسني، فكان هذا السبب الَّذي دعاين للدخول يف حترير اجلريدة، وهو السبب الَّذي دعاين للخروج                

 .منها
 

 - والواقع أنين كنت أعتقد يف ذلك الوقت وال زلت أعتقد أن جريدة صوت احلجاز سابقاً                  -
ألدب هو الَّذي ينبغي     هي الدعامة لتقدمي األدب يف هذه البالد، ألن ا         -واليت هي جريدة البالد اآلن      

أن يوجه احلياة، صحيح أنه يوجد عندنا صحافة قوية تعاجل قضايا الصحافة بكل أنواعها، سياسياً                  
واجتماعياً واقتصادياً، وكذلك تنقل األخبار اليت حتدث يف العامل على الوجه الَّذي ينبغي أن يؤخذ عليه                

د مل تنحرف يف يوم من األيام، سواء منذ بداياا حىت           ويفهم عليه؛ وأنا أمحد اهللا أن صحافتنا يف هذه البل         
 .اآلن مل خترج عن الروح اليت هي مقيدة ا واليت هي روح هذا البلد

 

 هذا هو ما لدي فيما يتعلق بعالقيت بصحيفة البالد، ولكنه رأيي يف الصحافة يف هذه البالد                   -
 . العامل العريب، وأمتىن التوفيق للجميععامة، وأنا أقول إن الصحافة يف هذه البالد أنزه صحافة يف

 

 :مث وجه األستاذ عبد العزيز عسريي سؤاالً إىل معايل األستاذ حسني عرب يقول فيه
 مقولة الصحافة السلطة الرابعة، ما مدى حتقيقها بدءاً من صوت احلجاز إىل اآلن بالنسبة                 -

 ملؤسسة البالد للصحافة والنشر؟
 

 :وأجاب معاليه قائالً
ه املقولة، منقولة عن الغربيني حرفياً، ويف أوروبا وأمريكا هناك احنطاط يف الفكر والرأي                هذ -

إىل حدود دنيا ال يصح أن نصل إليها حنن؛ فكون الصحافة السلطة الرابعة هذا اسم كبري جداً على                    
افعة واألخبار  الصحافة، ألن الصحافة تقوم على خدمة اتمع ال التسلط عليه، وتقوم بتقدمي العلوم الن             

النافعة وليس التهريج والتشهري واإلساءة إىل اآلخرين، إذا خرجت الصحافة عن مفهومها اإلعالمي،              
واإلعالين، واألديب والثقايف، والسياسي، تصبح غري ذات موضوع، وال تستحق االحترام، وأنا أمحد اهللا              

جعات يف بعض الطروحات، لكن من      أنَّ الصحافة عندنا ملتزمة بالنهج الصحيح، وإن كانت هناك ترا         
األفضل أن يطلع اإلنسان على أشياء أخر يف صحافة أخرى قد تكون أوضح ومصدرها أصح، وعمقها                
أو صلتها باملسؤولني أكثر حتديداً ملا ميكن أن ننشره حنن عن اآلخرين؛ فالصحافة ال شك أنها سلطة                   

ثل سلطة، ميثل أداء خدمة، ميثل فائدة، ميثل        لكنها ليست السلطة الرابعة، كل عمل يقوم به الناس مي          
.. جاً؛ ما كان منه حسناً فله أجره، وما كان سيئاً فعليه وزره؛ والصحافة من ضمن هذه األشياء                  

 .وشكراً



 

 :ومن األستاذ رفقي الطيب وجه لألستاذ السيد حممد حسن فقي، السؤال التايل
صحيفة بريد احلجاز، وملاذا؟ وهل ميكن إعادة        هل ميكن اعتبار جريدة صوت احلجاز امتداداً ل        -

 .نشر مناذج مما كان يكتب فيها آنذاك من باب العلم بالشيء؟ وأنتم تشرفون على الة العربية
 :وأجاب السيد حممد حسن فقي قائالً

 إن صوت احلجاز وبريد احلجاز صحيفتني قريبتني من بعضهما، وكلتامها كانتا يف بدء هذه                -
إنّ الكتاب والشعراء   :  تامها كانتا تشقان طريقهما بصعوبة بالغة؛ وكما قلنا وقال اإلخوان         النهضة، وكل 

 اتسع جمال الثقافة، وأصبح لدينا كثري من األدباء         - وبفضل اهللا    -كانوا قلة يف ذلك الوقت، أما اليوم        
واء كان من رجاالتنا    كتاباً وشعراء، وبذلك أصبحت صحافتنا حبمد اهللا غنية مبا تنشره وما تذيعه، وس            

هنا أو من البالد العربية؛ أما الة العربية فهذه كانت فكرة معايل الشيخ حسن عبد اهللا آل الشيخ                    
، وكان أول رئيس حترير هلا فيما أعتقد الدكتور منري العجالين، وهو رجل فاضل وأديب                 )رمحه اهللا (

حظي أن أتصل به اتصاالً وثيقاً، فكان        كبري، وتقريباً أكاد أقول إنه موسوعة علمية؛ وشاء حسن            
كثري اإلعجاب به؛ واحلقيقة أن     )  رمحه اهللا (يزورين دائماً يف مكتيب وأزوره كثرياً، وكان الشيخ حسن          

الة العربية يف عهد منري العجالين كانت على قسط كبري من القوة ومن الذيوع واالنتشار، مث أصر                  
 .ستقالة لكرب سنه، وكنت مستشاراً للمجلة العربيةمعايل الدكتور منري العجالين على اال

ليناقشين يف موضوع من خيتاره لرئاسة      )  يرمحه اهللا ( وذات يوم استدعاين معايل الشيخ حسن        -
حترير الة، وعرض علي هذا األمر رئاسة التحرير، فاعتذرت له بشدة وأخربته أنين ال أستطيع أن أقوم                 

 األمر تفكرياً كبرياً، مث وقع اختيارنا على األخ األستاذ محد القاضي، وهو              برئاسة التحرير، وفكرنا يف   
الَّذي يقوم اآلن برئاسة التحرير، وأعتقد أن الة العربية تشق طريقها، مع بقية االت والصحف                 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا.. وتتطور باستمرار، نرجو هلا املزيد من التطور واالزدهار
 

 :اذ عبد الباقي غيث وجه سؤال ملعايل الشيخ حسني عرب هوومن األست
 كيف كانت تدفع مكافآت األساتذة الكُتاب آنذاك، وما هي رواتب رؤساء التحرير وأيضاً               -

 سكرتري التحرير؟
 :وأجاب معاليه على السؤال بقوله

اء أصحاب فضل    أوالً مل تكن هناك مكافآت للكُتاب إطالقاً، ومع ذلك كان الكُتاب والشعر            -
على اجلريدة وعلى القراء مبواصلتهم النشر شعراً ونثراً وفلسفة وسياسة، وكل شيء بدون مقابل                
إطالقاً، بل رمبا يصادفون أحياناً حاالت من تعنت رؤساء التحرير يف حذف كلمة أو تعديل مجلة، أو                  

رير وسكرتري التحرير،   شيء من هذا القبيل؛ فكانوا أصحاب فضل دون شك؛ أما رواتب رؤساء التح            



ففي ذلك الوقت مل تكن هناك رواتب، وكان الناس أكثر اقتناعاً وإخالصاً مما هم عليه اآلن، حني طغت                  
مل تقرر مكافآت   ..  املادة جبربوا على العقول والنفوس ففقدنا خرياً كثرياً كنا نلمسه ونراه يف اآلخرين            

تسعت دائرة املتعلمني واملثقفني والقراء، واتسعت احلركة       إالَّ رمبا يف السبعينات حني اتسع اتمع وا        
التجارية فكان منها اإلعالنات يف الصحف واالشتراكات واملبيع، يف هذه احلالة توفرت مبالغ للصحف              
استطاعوا أن يصرفوا منها مكافآت الكُتاب منذ ذلك التاريخ، ويف علمي أنه حىت اآلن هناك كُتاب ال                 

 .وهناك كُتاب رمبا كانوا موظفني أو وضعهم حيتاج أن يتقاضوا شيئاً، وهذا ال غبار عليهيتقاضون شيئاً، 
 وجه احلياة بني املاضي واحلاضر تغري كثرياً، وحنن الَّذين أدركنا املاضي حبسناته وخرياته                 -

 اهللا  وسيئاته وشروره، نعيش اليوم احلاضر بكل ما فيه من تراكمات ومن ِإبداعات ومن خريات، ونسأل              
 .السالمة والتوفيق، واهللا املوفق

 

 :ووجه لألستاذ السيد حممد حسن فقي السؤال التايل من الدكتور زاهد حممد زهدي
 علمت أنكم توليتم رئاسة التحرير وأنتم يف العام العشرين من عمركم املديد، فهل كانت لكم                -

 صحافة؟قبل ذلك وخالل سين الدراسة مطامح صحفية وتطلعات للعمل يف ال
 :ورد السيد حممد حسن فقي على السائل بقوله

 احلقيقة أين أذكر مبناسبة السؤال هذا قضية أثريت علي مبسألة السن، طلب مين معايل الشيخ                -
حممد سرور الصبان، والشيخ حممد صاحل نصيف أن أذهب إىل وزارة اخلارجية وأجتمع باألستاذ فؤاد                

أين كنت فىت صغرياً    :  اخلارجية، فذهبت إىل هناك، وكما قلت لكم      محزة، وكان يومها وكيالً لوزارة      
قليل التجربة كل ما عندي روح أدبية حتن إىل األدب نظماً ونثراً، وكنت أجتهم من هذه الوظيفة،                   
وظيفة رئاسة التحرير يف صوت احلجاز؛ فذهبت إىل وزارة اخلارجية ووجدت الرجل ومعه الدكتور                

ل عراقي كان من كبار وزارة اخلارجية؛ كان معهما رجل ثالث ال أذكر امسه              موفق األلوسي، وهذا رج   
اآلن، كان من احلجازيني وجييد الفرنسية أيضاً، فرأيت يف وجه الدكتور موفق األلوسي شبه استهتار                
وازدراء؛ قال من الَّذي جاء ذا الفىت؟ كان الشيخ فؤاد محزة أخربه أن هذا املرشح لرئاسة التحرير،                  

من هذا الغليم؟ فطالعت يف وجه الشيخ فؤاد محزة فوجدت فيه شيئاً من االستنكار هلذا                 :  قول له في
السؤال، وكأنه فهم مين على رغم عدم معرفيت باللغة الفرنسية، ولكن بالفراسة قرأت يف وجهيهما أنَّ                

 .رشح اآلنهناك شيئاً حويل؛ فأجابه إجابة يتضمن معناها أن هذا شيء ال يليق ال سيما وهو امل
 مث حتدث إىل الشيخ فؤاد محزة عن السياسة العامة للبلد والوضع العام فيه، وطلب مين مراعاة                 -

 مشكلة قبل   - وأنا يف هذه السن      -هذه األمور كلها لئال أقع يف مشاكل، وكان يعرف أنه وقعت يل             
ة صوت احلجاز كما    هذه، فكأنه كان خيربين أو ينذرين بأنين ال أعود ملثل ذلك؛ وعملت يف جريد               



ولكين كنت أعرف أنين ال أستطيع أن أحل حمل أخي          )  سبحانه وتعاىل (أخربتكم، واعتمدت على اهللا     
، ومشيت على بركة اهللا كما أخربتكم، وأذكر من مجلة           )رمحه اهللا (الكبري األستاذ عبد الوهاب آشي      

 مدير إدارة   - مسؤولية    يتوىل -من كان يكتب يف ذلك الوقت األستاذ أمحد السباعي، وكان معي             
 يف  -إن رئيس التحرير    :  واألستاذ حممد سعيد العامودي، واألستاذ محد اجلاسر وكانوا قلة، وكما قلت          

 كان يضطر إىل أن يكون هو احملرر لكل شيء؛ كنا اثنني فقط مع الشيخ حممد صاحل                  -ذلك الوقت   
 كان يتدخل يف كل كبرية      -يب   كما قال أخي األستاذ كت     -نصيف، وكان الشيخ حممد صاحل نصيف       

 .وصغرية مما يضايق رئيس التحرير، فيضطره يف آخر األمر أن يطلب التنحي واالستقالة
 

 وأذكر ذه املناسبة أن الشخص الَّذي استدعاين لصوت احلجاز هو الشخص الَّذي استدعاين              -
انيب أخي األستاذ السيد حسن      وجب -لترك صوت احلجاز والعمل يف وزارة املالية، وذه املناسبة أذكر           

 أننا كنا يف قلم التحرير مجاعة من األدباء الَّذين كان هلم حاضر يدل على مستقبل كبري                    -كتيب  
اهللا (مرموق، وهكذا كان ما أردت فكنا مجاعة؛ وكان أخي األستاذ حسن كتيب واألستاذ أمحد قنديل                 

مث انضم إلينا األستاذ    )  يرمحه اهللا (اذ حامد كعكي    واألست)  يرمحه اهللا (واألستاذ حممد حسني زيدان     )  يرمحه
فكنا يف أكثر األحيان نقوم بعملنا خري قيام؛ ويف أوقات الفراغ كأننا يف ناد              )  يرمحه اهللا (عبد اهللا عريف    

أديب، وكان مكتب السيد حسن كتيب والسيد أمحد قنديل إىل جانيب، ومكتب األستاذ الزيدان وحامد                
وكان عندي تفكري يف قصيدة، وأنا عادةً عندما أفكر يف           ..  شارداً..  رةً سامهاً كعكي أمامي، فرأوين م   

قصيدة أكون منفصالً عن حيايت املوجودة، مث رأيتهم يتهامسون، فقال يل أحدهم ما عدت أذكر من هو                 
 إن شاء (اآلن األستاذ الكتيب أو األستاذ القنديل، قم واذهب إىل بيتك وحنن نقوم بالعمل نيابةً عنك                 

 .فتوكلت على اهللا وتوجهت إىل البيت). اهللا
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

 :ووجه سؤال ملعايل السيد حسن كتيب من األستاذ عبد الغين األهدل نصه
 كم كان مثن صوت احلجاز؟ وأين تباع؟ ومن مموهلا؟ وكم عدد النسخ اليت يتم طبعها يف ذلك                  -

 ي نسبة املتعلمني يف اتمع املكي؟الوقت؟ ومن حيصل عليها؟ وما ه
 :وأجاب معاليه قائالً

 أرجو أن نبدأ من السؤال األخري، نسبة املتعلمني يف ذلك الوقت نسبة يف احلقيقة حمدودة                  -
جداً، وال أريد أن أخلط كل املتعلمني يف سلك واحد، ألن هناك متعلمني مثقفني كانوا على مستويات                 

مشتغلون بالوظائف احلكومية يف أغلب الشؤون، ألنه كانت تقوم عليهم           عالية جداً، وهؤالء كانوا     
أعمال الدولة، وكان هناك متعلمون يقومون بعمل أساتذة يف املدارس أو طلبة علم، وهؤالء يشتغلون                



بالثقافة الدينية؛ وكان جمتمعاً يسوده الروح الدينية نتيجة الثقافة الدينية اليت يتم التركيز عليها يف                  
س اململكة؛ املتعلمون الَّذين كانوا يديرون احلياة كانوا أقلية جداً جداً، ولكنهم كانوا على قدر                مدار

كبري من فهم مسئوليام وحتملها وأدائها خري أداء، وال ميكن أن نذكر إحصائية عددية عن املتعلمني                 
 الوقت ال ميكن أن تلتقي      على هذا املستوى أو املتعلمني على هذا املستوى، لكن نسبة التعليم يف ذلك            

 .يف العصر الَّذي نعيش فيه منذ عشر سنوات أو أكثر
 

كان التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل عهد السيد الطاهر الدباغ           :   أنا أستطيع أن أقول    -
ة  وزار - الَّذي هو اآلن ملك البالد وسيدها         -كان تعليماً شكلياً؛ مث توىل األمري فهد         )  رمحه اهللا (

املعارف، فتحول نشاط التعليم إىل شكل هائل جداً ال يلتقي إىل قوة الدفع فيه عما كان من قبل أن                     
يتوىل وزارة التعليم؛ ففكرة اجلامعات ومتخرجي اجلامعات والبحوث العلمية، هذه كلها كانت حلم              

عربية، بل أعتقد أن    من األحالم، أما اآلن فالتعليم املوجود يف اململكة تعليم يضاهي أرقى البالد ال              
التعليم عندنا يف بالدنا يعطي حصاده أفضل ما يكون مما يؤدى يف البالد العربية األخرى، ألن هنا فيه                   
 .التزام أخالقي وديين وسلوكي جيعل املتعلمني متقيدين به، ولذلك يأيت أداؤه أفضل مما يؤديه اآلخرون

نها، أعتقد أنين كنت بعيداً كل البعد عن         أما فيما يتعلق بسعر صوت احلجاز وعدد ما يطبع م          -
معرفة أي شيء عنه من قبل، وما كنت أتوقع يف يوم من األيام أن يوجه إيلَّ سؤال كهذا، وأرجو أن                     
يكون جوايب عن نسبة املتعلمني ووصفهم يغين عن اإلجابة عن بقية األسئلة، وميكن أخي السيد حممد                 

 . أعرفحسن فقي أن جييب إذا كان يعرف أكثر مما
 

 :وعلق السيد حممد حسن فقي فقال
 واهللا الَّذي أذكره أن صوت احلجاز كانت تباع بقرش، هذا الَّذي أذكره، ولكن القرش كان                -

ذا وزن كبري، يعادل رياالً أو أكثر، والعدد كان ضئيالً بالنسبة للقراء واتمع؛ لكن الصحف رغم                  
 التطور، فالصحف على مستوى رفيع، لكنها مع األسف         تطورها وازدهارها ال تطبع العدد الالئق ذا      

 .ال تطبع عشر ما تطبعه بعض الصحف يف البلدان العربية الشقيقة وهذا مؤسف جداً
 

 :مث وجه األستاذ حممد عبد الواحد السؤال التايل لألستاذ حممد حسن فقي فقال
اً يف صيدلية سالمة يف      سيدي أستاذ األجيال حممد حسن فقي، عندما قابلتك قبل ثالثني عام            -

شارع امللك فيصل، شاهدت يومها عند صديقك صاحب الصيدلية أكياساً من الشعر لك، لو مت طبعها                
ََألثْرت حياتنا األدبية، وألصبحت لدينا ثروة ميكن أن نفاخر ا يف كل احملافل األدبية، سؤايل أين ذهب                 

 ذلك الشعر العظيم؟



 :وأجاب السيد حممد حسن فقي قائال
إنين أشكر األستاذ عبد الواحد، فقد ألبسين ثوباً فضفاضاً أوسع من حجمي،               :   احلقيقة -

واحلقيقة إنين ال زلت أذكر تلك األيام اجلملية اليت كنا جنتمع فيها يف صيدلية األخ نور سالمة، وقد                   
 .آلنذكرين سؤال األخ عبد الواحد بشيء جليل قد ال يعرفه كثري من الناس فأحب أن أذكره ا

إين :   قبل سنة أو عشرة شهور جاءين عامل احلديقة يف الدار وهو باكستاين اجلنسية، وقال يل                -
أحضره حىت  :  وجدت كرتوناً فيه أوراق كثرية، فهل أحضره لتراه إن كنت يف حاجة إليه؟ فقلت له               

ة، القصائد  أراه، فلما أحضره وجدت فيه أكثر من عشرين مظروفاً كلها ممتلئة بقصائد ورباعيات كثري             
تكاد تبلغ مخسمائة أو تزيد، والرباعيات قد تزيد على ألف، وقد شاهد أخي األستاذ حممد صالح                  
الدين هذا الكرتون، واحلقيقة إنين فرحت ذا الكرتون فرحاً شديداً، واحلق أنين لو وجدته مملوءاً ذهباً                

 . ن هذا الكرتونملا فرحت به فرحي هذا، وكثري من هذه القصائد اليت تروا هي م
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا مناع فقال

 .. السالم عليكم، وأسعد اهللا مساءكم-
 كأن حدسي بأن ذاكرة شيوخنا ستضعف عن تتبع التأريخ كان حدساً يف حمله، ففي هذه                  -

ح أن نتحدث عن صوت احلجاز يف إطار         األمسية كانت هناك أخطاء تارخيية كبرية، وما كان يص         
مؤسسة البالد؛ ما كان    :  املفهوم التارخيي لتلك الصحيفة، واليت تشكل حجر الزاوية يف هذه املؤسسة           

أول هذه األخطاء التارخيية، الَّذي جعلين أحتسس هذا         :  يصح أن متر األخطاء التارخيية دون تصحيح      
على بعض تلك التواريخ ما بني البارحة واليوم،          وأعتقد أن أساتذتنا سيغلبهم النسيان، فمررت        

فوجدت أن صوت احلجاز كانت امتيازاً لألستاذ حممد صاحل نصيف، وكانت صوت احلجاز امتداداً               
جلريدة احلجاز اليت كان أيضاً صاحب امتيازها األستاذ حممد صاحل نصيف، وحممد صاحل نصيف يتردد               

لغموض، فهو صاحب امتيازات الصحف، ولكننا ال نعرف        ذكره دائماً ولكنه شخصية وكأا حماطة با      
عن تارخيه شيئاً كبرياً، إالَّ أنين يف األيام األخرية تلقيت شيئاً ما يشبه املذكرات، بقلم حممد صاحل                    

 .نصيف وكأنه يروي قصة حياته
) رمحه اهللا (إن صوت احلجاز كان امتيازها لألستاذ الشيخ حممد صاحل نصيف           :   أردت أن أقول   -

مث اشترت الشركة العربية للطباعة والنشر اليت ميلكها الشيخ حممد سرور الصبان جانباً من هذا                  
االمتياز، وظلت صوت احلجاز تصدر بامتياز اجلهتني، صاحب االمتياز أصبح الشركة العربية للطباعة              

 م، توقفت مجيع  ١٩٤٠هـ وهو الَّذي يوافق     ١٣٦٠والنشر وحممد صاحل نصيف، فإذا جاء عام         



الصحف بسبب أزمة الورق يف احلرب العاملية الثانية، ومل تبق سوى صحيفة واحدة هي صحيفة أم                  
١٣٦٥القرى اليت ظلت تواصل صدورها بنصف عدد صفحاا؛ مث بعد احلرب العاملية الثانية، يف عام                

كة م تقريباً، عاودت صوت احلجاز صدورها، وقد أصبح امتيازها لدى الشر           ١٩٤٥هـ املوافق لعام    
العربية للطباعة والنشر وصدرت باسم البالد السعودية، وظلت هكذا البالد السعودية متلك امتيازها              

هـ عندما  ٨٧الشركة العربية للصحافة والنشر، ويرأس حتريرها األستاذ عبد اهللا عريف، حىت عام               
ذ حسن عبد   دجمت البالد السعودية مع صحيفة عرفات، وصدرت باسم البالد وترأس حتريرها األستا            

 .احلي قزاز
إا :   النقطة الثانية، حتدث السيد حسن كتيب عن الصحافة خالل العشرين سنة املاضية وقال              -

شهدت منواً واطِّراداً يف كل مناحيها، وميكن أن يكون هذا الكالم صحيحاً، ولكن العهد الذهبـي                 
 يف ذلك الوقت مل نكن       للهجرة، صحيح إننا   ١٣٨٦ و ١٣٨٠للصحافة السعودية كان ما بني عامي       

مسؤولني يف هذه الصحافة مسؤولية مباشرة ولكن هذا هو التاريخ؛ واحلقيقة أنّ تلك الفترة وهي                  
م كانت هي العصر الذهبـي للصحافة السعودية، ميكن أن نقول إننا            ١٩٦٥/  ١٩٦٤املوازية لعام   

قيمة اليت كانت عليها الصحافة     اآلن نصدر صحفاً ورقها أكثر، ألواا أكثر، ومراسلوها أكثر، لكن ال          
 . كانت األفضل مما تؤديه صحافتنا هذه األيام- يف اعتقادي -يف تلك األعوام 

 نقطة أخرى، قيل يف هذه اجللسة، وال أدري من القائل وأظنه معايل األستاذ حسني عرب، قال                 -
م يتولَّ األستاذ   فل..  الغزاوي توىل رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز، وأظن أن هذا ليس صحيحاً            

الغزاوي رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز، إمنا توالَّها الشيخ عبد الوهاب آشي أوالً، فاألستاذ حممد               
حسن فقي ثانياً، مث الشيخ أمحد السباعي، السيد حسن كتيب، السيد أمحد قنديل؛ لكن الشيخ الشاعر                 

 .أمحد غزاوي مل يتولَّ رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز
كر معايل السيد حسن كتيب يف معرض رده على أحد األسئلة كالماً عن الدكتور طه                   وذ -

حسني، واحلقيقة مل أحب أن متر هذه األمسية دون إيضاح يتوجب، إذا كانت هذه وجهة نظر حسن                  
كتيب يف الدكتور طه حسني، وأنه يعين األديب طه حسني ذا التقليل من شأنه كَعلٍَم كبري ليس يف                    

 وإمنا يف تاريخ العامل العريب واألمة العربية، يعترب واحداً من األعالم والعالمات البارزة يف التاريخ                تارخينا
وإذا كان هناك ِمن تحفٍُّظ للسيد عن كتابه يف الشعر اجلاهلي، فقد             ..  األديب واالجتماعي والسياسي  

كان نقداً ذا طبيعة ختتلف عن      نقطة حتول يف مفهوم النقد األديب، و      "  يف الشعر اجلاهلي  "شكل كتاب   
كل النقد الَّذي عرفه السيد حسن كتيب يف ذلك الزمان، وحىت عرفه ذلك اجليل يف ذلك الزمان، كان                  
منهج ديكارت املعروف يف التشكيك ورمبا قيل عن الدكتور طه حسني إنه خرج يف هذا الكتاب ببعض                 

لكتاب أثار يف مصر أزمة كبرية جداً، حىت أن         جوانبه مبا يالمس بعض القضايا، ومعروف أيضاً أن هذا ا         



حكومة صدقي باشا أقالت الدكتور طه حسني من منصبه كعميد لألدب العريب يف جامعة القاهرة،                 
.. ولكن املثقفني يف مصر نصبوه عميداً لألدب العريب رداً على إقالة صدقي باشا للدكتور طه حسني                 

، وليس أديباً عادياً بل كان أديباً متميزاً فريداً يف نوعه،            فالدكتور طه حسني ليس مهالً، وليس تلميذاً      
 وهذا الَّذي يهم السيد     -وقد خدم اإلسالم    ..  كبرياً بامسه، كبرياً بقلمه، كبرياً بإنتاجه، كبرياً بفكره       

 خدمة جليلة مل خيدمها كثريون من جلسائنا يف هذه الليلة، وأظن اجلالسني يعلمون ذلك               -حسن كتيب   
، و  "ريةسعلى هامش ال  "و  "  الفتنة الكربى "  :عظيم من الكتب والَّذي يتقدمها كتاب       العدد ال 

 ..، وغريها من تلك الكتب اليت تعترب عالمة بارزة يف تاريخ األدب العريب والفكر العريب"الشيخان"
 حتية أبعثها لروح الدكتور طه حسني يف هذه األمسية، وأنا أعقب على السيد حممد حسن                  -

من اإلنصاف إذا أردنا أن نكون أمة عربية حقيقية فال بد أن ننصف رموزها، وال بد أن                  :  لكتيب وأقو 
 .جنلي احلقائق، وال تأخذنا احلماسة إىل جانب غري ما يأخذنا إليه العدل واإلنصاف

 بعد هذا تبقى كلمة أخرية عن السيد حممد حسن فقي، وميكن القول إنه خرب؛ إن السيد حممد                  -
إعداد كتاب عن أيامه األوىل، األربعني سنة األوىل من عمره، أمد اهللا يف عمره، وهذا               حسن فقي بصدد    

الكتاب اآلن يتهيأ للطباعة ويف هذا الكتاب يروي قصته مع صوت احلجاز، من بني ما يروي عن تلك                  
 . الفترة من حياته

 

  ))تعقيب معايل الشيخ حسني عرب(( 
 : الدكتور عبد اهللا مناع، فقالمث عقب معايل الشيخ حسني عرب على كالم

 استمعت بسرور لكلمة األخ الدكتور عبد اهللا مناع خبصوص ما قاله عن أخطاء تارخيية                  -
بالنسبة جلريدة صوت احلجاز، وأعتقد أا ليست أخطاء ألن املتحدثني كانوا جييبون على أسئلة موجهة               

نت تطبع صوت احلجاز، ومل يسأل أحد عن        إليهم، وال خيرجون عنها، مل يسأل أحد عن املطبعة اليت كا          
إنه معروف أن املطبعة    :  العالقة بني بريد احلجاز وصوت احلجاز، يف هذا الصدد أريد أن أقول              

استوردها الشيخ حممد صاحل نصيف يف عهد احلكومة السابقة وكانت تصدر صحيفة بريد احلجاز من                
 بتسلم امللك عبد العزيز للسلطة يف البالد،        جدة، يف عهد حكومة الشريف علي، مث انتهت بريد احلجاز         

فأصدر جريدة أم القرى؛ املطبعة نقلت من جدة إىل مكة وبدأت بطبع صوت احلجاز حتت امتياز الشيخ                 
حممد صاحل نصيف، وهذا شيء معروف، املطبعة واجلريدة، والشيخ حممد صاحل نصيف كان صاحب               

ريدة إىل الشركة العربية للطبع والنشر، استدعى انتقال        مبادرات، منذ العهد السابق، انتقال امتياز اجل      
املطبعة بالذات إىل ملكية الشركة العربية للطبع والنشر فنقلت إىل مكان آخر؛ هذه معلومات معروفة                

 .ما أعتقد أن الكثريين جيهلوا



 ال أريد أن أتعرض ملا ذكره عن الدكتور طه حسني، فالدكتور طه حسني علم من األعالم،                  -
ولكن جل من ال خيطىء، لقد سِخر الدكتور طه حسني          ..  وأديب من األدباء الكبار، ورائد من الرواد      

للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم     "  :، فقال "يف الشعر اجلاهلي  "من القرآن والتوراة واإلجنيل يف كتابه        
إلثبات وجود إبراهيم   وإمساعيل، وللقرآن أن حيدثنا عن إبراهيم وإمساعيل، ولكن كل ذلك ليس كافياً             

؛ مثل هذه األخطاء أثارت عليه الرأي العام يف مصر، واضطر من ثورة الرأي العام وتعرض                 "وإمساعيل
الوزارة إىل االستقالة أن يهرب إىل باريس مدة ال أدري مقدارها، إىل أن هدأت العاصفة وانتهى كل                  

مل يضمنه هذه اآلراء اليت كانت سبب       و"  األدب اجلاهلي "  :شيء وعاد طه حسني وأصدر كتاباً بعنوان      
مؤاخذته، مع العلم أن الدكتور طه حسني درس يف فرنسا وكان أساتذته برزيهر وجويرب، وكانوا هم                 

إم يتجنون على اإلسالم ولكنهم جيهلون اإلسالم       :  أصحاب هذه اآلراء وهؤالء مستشرقون؛ ال نقول      
سني مع أنه كان الطالب األزهري العريب املسلم الَّذي         فيقعون يف األخطاء، ونقَلَ عنهم الدكتور طه ح       

كان مفروضاً فيه أن يرد على مثل هذه املزاعم، فإذا كنا كشعب مسلم نبارك من يصادر القرآن                    
ويصادر التوراة وهذه كتب مقدسة مرتلة من رب العاملني، إذن فليس لنا أصول نستند إليها ونرتكز                 

 . دساترينا، يف مقايضة اآلخرينعليها يف حياتنا، يف قوانيننا، يف
إن بريد احلجاز أو صوت احلجاز امتداد لربيد احلجاز فال أعتقد هذا، بريد احلجاز              :   أما قوله  -

كانت تصدر يف جدة وصوت احلجاز يف مكة، بريد احلجاز كانت حتت إشراف حكومة سابقة، وصوت                
 متبعاً بني بريد احلجاز وجريدة أم        احلجاز حتت إشراف حكومة الحقة؛ أسلوب املالحاة الَّذي كان         

إن هذه ليست أخطاء تارخيية ألنَّ أحداً مل         :  القرى انتهى بانتهاء صحيفة بريد احلجاز؛ وأكرر فأقول        
 .يسأل هذه األسئلة فيمكن اإلجابة عليها

أنا أذكر أنه قال باحلرف الواحد يف       )  رمحة اهللا عليه  ( موضوع األستاذ أمحد إبراهيم الغزاوي       -
س بالطائف جيتمع فيه آخرون من كبار الكُتاب والعظماء أنه كُلِّف يف فترة من الفترات بتحرير                  جمل

صوت احلجاز إىل جانب عمله كسكرتري لس الشورى، فأدى هذا العمل يف مدة قصرية أو طويلة ال                 
.. جل من ال خيطئ   أدري، فإذا كان شيئاً من هذا مل حيصل فرمبا أكون أنا خمطئاً أو يكون هو خمطئاً و                 

 .وشكراً
 

 :وعقب بعد ذلك السيد حممد حسن فقي فقال
 هذا ليس بتعقيب، ولكنها كلمة نسيتها، بالنسبة لسؤال أخي السيد حممد عبد الواحد، أحب               -

أن أذكرها له، إنين سلمت أمس أخي األستاذ حممد صالح الدين جمموعة كبرية من الشعر ليطبعها                  



 أما ما وجدته من الشعر يف الكرتون فسأعهد به إىل صديق أثق به متاماً ليفرز ما                 وستطبع قريباً بإذن اهللا؛   
 . مل ينشر يف اموعة الشعرية الكاملة، الدات الثمانية، وليطبع قريباً إن شاء اهللا

 

  ))قصيدة الدكتور زاهد زهدي(( 
 :رة، فقالمث ألقى الدكتور زاهد زهدي قصيدة يف تلك الليلة قدم هلا مبقدمة خمتص

 السادة أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، األخوة األدباء واألخوة احلضور، حتيايت لكم              -
 ..مجيعاً

إن مسامهيت يف هذه األمسية املخصصة لتكرمي مؤسسة البالد إمنا ترتبط بعالقيت            :   أردت القول  -
 غري أين اخترت أن أسهم      جبريدة البالد خالل السنوات األخرية، حيث نشرت يل العديد من القصائد،          

يف هذه األمسية من خالل قصيدة تتحدث عن واحد من العمالقة الثالثة الَّذين جيلسون أمامكم هو                  
 إىل عالقيت الشخصية به، وثانياً      - أوالً   -الشاعر الكبري األستاذ حممد حسن فقي، وسبب ذلك يعود          
ألدب السعودي فحسب وإمنا يف األدب      إىل مكانته الكبرية املتميزة يف األدب السعودي، ليس يف ا          

وأذكر هنا أنين التقيت يف الثالثني من أغسطس املاضي بالشاعر الكبري األستاذ حممد               ..  العريب عامة 
مهدي اجلواهري، الَّذي ما إن ذكرت له اسم األستاذ الكبري حممد حسن فقي، حىت أفرد كلتا يديه                   

قي، وكونه من قمم أجماد شعرنا العريب يف وقتنا احلاضر          بأصابعه الطويلة وهو يعلن اعتزازه باألستاذ ف      
 .ويف كل األوقات

 . أمد اهللا يف عمره وأرجو أن تكون هذه القصيدة مناسبة ملكانته الكبرية يف أدبنا العريب-

 يا سيد الشعراء
ــعراء  ــثله الشـ ــيه مبـ ــداً يتـ جمـ

. 

ــزاء     ــم ج ــعراء نع ــيد الش ــا س ي
. 

مـــنك القـــرحية واغـــتىن الفصـــحاء جوزيـــته عمـــا مـــنحت وأبـــدعت
                                         . 

ــاء  ــاذخ وعطـ ــد بـ ــر رفـ فالعمـ
. 

دى امل أحـرزت فـيه السـبق واجتـزت        
. 

ــناء    ــنله ع ــك مل ي ــر شخص كالنس
. 

وعلــى مســاء الشــعر رف حملقــاً    
. 

خلـــق رعـــته الدوحـــة العلـــياء
. 

ان قــوميهوالفكــر ــج فــيك ز   
. 

نعــم الــرجال الســادة الشــفعاء   
                                                            . 

ــاؤه   ــه ومنـ ــبوة غرسـ ــيت النـ بـ
. 

لــندى ســفراء هــم للشــهامة وا 
. 

وبـــنوك أكـــرم بالبـــنني أصـــالة 
. 

ــناء  ــاره األبـ ــى آثـ ــى علـ فمشـ
. 

ــى   ــب العل ــن أٍب خط ــدر ع ــر حت ِس
. 



ض عـــباا أعـــباءعـــبء وخـــو
. 

ــوا     ــيث رك ــعر ح ــور الش إالَّ حب
. 

ــواء   ــت األج ــمري وغام ــبض الض ن
                                                            . 

ــتقي  ــحا  ال يس ــان إذا ص ــا األم  م
. 

ــواء   ــاع واأله ــا األطم  ــفت عص
. 

ودعـــت إىل اجلُلَّـــى بنـــيها أمـــة 
. 

ــداء    ــداة ف ــى اهل ــق عل ــتاً وح عن
. 

ــها    ــع أهل ــوت يوس ــم الطاغ وحتك
. 

ــداث واألرزاء  ــت يب األحــ ورمــ
. 

 ــا أَو ــيت  م ــنت حشاش ــرى أين دف ت
. 

ودم أُريــــق وأخــــوة شــــهداء
                                                            . 

ــربة    ــوب فغ ــويل اخلط ــزامحت ح وت
. 

ــرباء  ــم غـ ــية فهـ ــل ناحـ يف كـ
. 

وبـــنون مـــزقت البلـــية مشلـــهم 
. 

ــاء  ــزمية ومضـ ــن عـ ــوري ـ تـ
. 

ومطــامح مــاِزلْن طَــي جواحنــي    
. 

ويــردين عــن حوضــها الغــرباء   
. 

ــا   ــن ملائهـ ــم أحـ ــة كـ آه لدجلـ
. 

والـــنور لفَّـــت أهلـــه الظلمـــاء
                                                            . 

آه علــى بلــد احلضــارة والغــىن    
. 

إنَّ العــــراق وأهلــــه أســــراء
. 

ــرة    ــوايف ح ــا الق ــيك أب ــكو إل أش
. 

بــدم الشــباب فلــيس مثَّ رجــاء   
. 

ــوا     ــد أوغل ــرهم ق ــاكمني بأم واحل
. 

ــاؤوا   ــا ش ــم م ــرث هل ــورنا ح فظه
. 

ــياطهم   ــدار حتــت س ــنا األق ــذفت ب ق
. 

خبـــريدة هـــي للصـــدور شـــفاء
                                                            . 

ــزانه     ــوطين أح ــارك م ــى تش فعس
. 

*   *   * 

بـــك إذ تعـــد وتذكـــر األمســـاء
. 

ــة    ــى أم ــعراء تزه ــد الش ــا واح ي
. 

جــالَّ بســفرك وجههــا الوضــاء   
. 

ــفارها    ــن أس ــتر ع ــيط الس وإذا أم
. 

لغـــة الكـــتاب وشـــرعة مسحـــاء
                                                            . 

ــا   ــلَّ عطاؤه ــا أج ــبالد وم ــذي ال ه
. 

البـــيت العتـــيق وأهلـــها النجـــباء ونبـــيها اهلـــادي الشـــفيع وكعـــبة
. 

ــناء  ــة وبـ ــاد وضـ ــد يشـ بلـ
. 

ــيدهم   ــرجال رص ــن ال ــبدعون م وامل
. 

ــاء   ــزات يضـ ــنور املعجـ درب بـ
. 

ــ  ــرهم  امل ــدارج فك ــى م بدعون عل
. 

ــاء ــرك املعطـ جنـــم احملافـــل فكـ
. 

ــرى    ــأن ي ــبدعني ب ــت أوىل امل وألن
. 

عظمــى ــا يستشــهد احلكمــاء   
                                                            . 

ــة   ــيدك حكم ــن قص ــيت م ــل ب يف ك
. 

ــبلغاء  ــا الـ ــديل ـ ــتج إذ يـ حيـ
. 

ــة   ــاحة حج ــن الفص ــت م ــا ج ومب
. 

ــ ــناء وجيلّــ ــاء واألبــ ه اآلبــ
. 

ــالة    ــيه أص ــثىن عل ــن ي ــت م وألن
. 

عـــنه ويـــؤذي مسعـــك اإلطـــراء
. 

ــنطوي    ــناء فت ــرجك الث ــني حي يف ح
. 



فـــيما تـــرى أم يعتـــريك حـــياء
                                                            . 

إين ألســـأل لـــو أذنـــت أعـــادلٌ 
. 

وألنــــت نــــبع دافــــق ورواء
. 

رد أهلـــك أن تتـــيه مبجـــدهاأتـــ 
. 

ــاء  ــة وظمـ ــروى غلـ ــالً فتـ ـ
. 

تــتوارث األجــيال عــذب منــريه    
. 

*   *   * 

ــاء    ــه األدب ــت ب ــرباً حف ــك من ل
                                                            . 

ــي   ــي إذ أرتقـ ــد موقفـ إين ألحسـ
. 

ــحراء ــتقيم لروضـــك الصـ أن تسـ
. 

ــراءة   ــي ج ــعر وه ــيك الش ــول ف وأق
. 

بعـــداً إذا مـــا قـــورن الشـــعراء
. 

رىـب والث ـا بني الكواك  ــا منك م  ـأن 
. 

قــد ماثلــت مــا بينــنا نكــباء    
                                      .                       

لكـــن يل صـــلة بـــروحك أنـــنا 
. 

مهـــا مبـــا قـــد خلفـــاه ســـواء
. 

جــرح بقلــبك يف فــؤادي مــثله    
. 

ــوداء ــة سـ ــوح غمامـ حـــىت تلـ
                                                            . 

ــا   ــون ظالهل ــى اجلف ــرف عل ــا إن ت م
. 

ــراء   ــة حـ ــوانح آهـ ــني اجلـ بـ
. 

ــي    ــدفني وتلتظ ــزن ال ــوت احل ويص
. 

عــن عــامل ثكلــت بــه اآلبــاء    
. 

ــوا    ــد مض ــنون وق ــرك الب ــا ت هللا م
. 

*   *   * 

نــبض الفــؤاد وفكــرة عصــماء   
. 

ــده   ــرهيف مي ــم ال ــاحب القل ــا ص ي
. 

ــاء  ــي ويشـ ــى يبتغـ ــدوه أنـ حيـ
                                                            . 

ــه    ــريض ركاب ــل الق ــبدعاً جع ــا م ي
. 

وجواهـــــراً لـــــربيقها ألالء 
. 

ــرة     ــئ ح ــله آلل ــت ترس ــا زل م
. 

ــداء  ــوات واألصـ ــناغم األصـ تتـ
. 

ــوقعها    ــنها ول ســر ح ــيب النواظ يس
. 

ــناء  ــع وِغـ ــن رائـ ــرجع حلـ فالـ
                                                            . 

ــها  ــامع جرسـ ــق يف املسـ وإذا تدفـ
. 

*   *   * 

ــعراء  ــثله الشـ ــيه مبـ ــداً يتـ جمـ
. 

ــيد الشــ    ــا س ــزاء ي ــم ج عراء نع
. 

بـــك إذ تعـــد وتذكـــر األمســـاء
                                                            . 

ــة     ــى أم ــداع تزه ــة اإلب ــا قم ي
. 

 

  ))ب األستاذ أمني عبد ا القرقوريتعقي(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمني عبد اهللا القرقوري مدير عام مؤسسة البالد الصحفية،               

 :ليعقب على حديث الدكتور عبد اهللا مناع فقال
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



 البعيد، إن األمر أكرب      لن تكون كلميت عن مؤسسة البالد يف حاضرها أو يف املاضي القريب أو             -
.. من املؤسسة، إنه حديث عن الدكتور طه حسني وعن موقعه وموقفه يف تاريخ الفكر العريب احلديث                

دون ريب فإن اآلراء ختتلف أشد االختالف حول طه حسني، ودون ريب فإن الَّذين تأثروا ذا الكاتب           
تأثرين بأفكار الرجل الَّذي ترك يف تاريخ الفكر        الكبري، بأسلوبه، ال بأفكاره، ما زالوا يقفون مدافعني وم        

العريب احلديث آثاراً ستظل تعمل يف تشكيل الفكر العريب أجياالً وأجياالً؛ ولن خيتلف اثنان يف أنَّ طه                  
.. حسني الكاتب، وطه حسني احملدث، وطه حسني املثقف، هو يف القمة اليت ال تطاوهلا قمة أخرى                 

شدة حني يتأمل املتأمل أفكار طه حسني، فال ريب يف أنَّ طه حسني كان              ولكن االختالف يشتد أبلغ ال    
رأس حربة لالستغراب يف العامل العريب، وال ريب يف أنَّ طه حسني قد سار مسرية ال تأبه بتاريخ                      

 .اإلسالم، وال بعقيدة اإلسالم، وال جبذور هذه األمة اليت مل تتكون إالَّ يف ظالل اإلسالم وباإلسالم
أصدر طه حسني كتابه عن الشعر اجلاهلي، وبعض الباحثني يذهبون إىل أَنه نقل أفكار                لقد   -

هذا الكتاب عن أستاذه مارجليوت، وقد كتب الكثريون ردا على طه حسني، ولكن العجيب والغريب               
أنَّ الناس يذكرون طه حسني، وميجدون أفكار طه حسني، ويرددون أفكاره دون أن جتد مثقفاً واحداً                 

.. ممن تأثروا بطه حسني يتوقف حلظة واحدة عند كاتب كبري رائع هو الدكتور حممد أمحد الغمراوي                
والدكتور حممد أمحد الغمراوي كان دكتوراً يف الكيمياء، وقد كتب كتاباً علمياً هادئاً رصيناً يرد على                

 الكتب اليت ألفت    طه حسني، وكتب الكثريون يردون على طه حسني، ولكنك لن جتد من قرأ كتاباً من              
عن الدكتور طه حسني وناقش يف هذه الكتب آراء طه حسني، جتد هناك التأثر واالندفاع خلف هذا                  

 .الرجل دون االهتمام مبا كُِتب ضده
 ال أدري كيف يصح أن نصف الدكتور طه حسني بأنه خدم اإلسالم، أعتقد بأن آخر صفة                  -

لصفة، وإذا كان طه حسني خدم اإلسالم فماذا نقول         ميكن أن يوصف ا الدكتور طه حسني هي هذه ا         
عن شكيب أرسالن؟ وماذا نقول عن الرافعي؟ وماذا نقول عن حسن البنا؟ وماذا نقول عن األفذاذ                 
الَّذين خدموا اإلسالم وضحوا بأرواحهم يف سبيله؟ وكيف يكون طه حسني قد خدم اإلسالم وهو                 

 : حسني عرب، وكما يعرف الَّذين قرؤوا كتابه، يقول         الَّذي قال كما تفضل معايل األستاذ الكبري       
، وهناك مجلة يف هذا الكتاب زعم فيها        "للقرآن بأن حيدثنا عن إبراهيم وإمساعيل ولكنها قضية تارخيية        "

بأن العرب يف اجلاهلية كانوا يعرفون جانباً من القرآن ولذلك مل يعارضوه؛ ال أدري من أين أتى طه                    
قل أحد من الرواة حىت يف عصر الزندقة أن املشركني كانوا يرددون قبل بعثة              حسني ذا الزعم، هل ن    

 . شيئاً يشبه القرآن، فضالً عن أن مياثلهالرسول 
 لقد كان لطه حسني أكثر من موقف، وقد دعا العامل اإلسالمي ألن يكون جزءاً من الثقافة                   -

، ومع أن شهيد اإلسالم سيد      "افة يف مصر  مستقبل الثق "  :الغربية، وألن ينهج منهج الغربيني يف كتابه      



قد كتب يرد على هذا الكتاب فإنَّ أحداً ال يذكره، يذكرون طه حسني وال               )  رضي اهللا عنه  (قطب  
يذكرون الكتب اليت ألفت عنه؛ كيف يكون الدكتور طه حسني قد خدم اإلسالم وهو الَّذي هامجه                  

 يكون قد خدم اإلسالم؟ أما بعض الكتب اليت         وأثار يف نفوس الشباب املسلم الشكوك واألوهام؟ كيف       
" على هامش السرية  "  :يظن البعض أنَّ طه حسني قد خدم اإلسالم ا، فأحسب أن الَّذين قرؤوا كتاب             

يعتمد على بعض األساطري اليونانية، وبعض األساطري اجلاهلية،        "  على هامش السرية  "  :يعرفون أن كتاب  
     إليه، وقد ألف كتاب       وأنه ليس الكتاب التارخيي الَّذي ي عجربه أو ي دتوطعن يف الشيخني   "  الشيخان"  :ع

مطاعن واضحة؛ فكيف يكون قد خدم اإلسالم وهو الَّذي         )  رضي اهللا عنهما  (العظيمني أيب بكر وعمر     
 .يطعن يف رجلني رضي اهللا عنهما ورضوا عنه، وسيف اإلسالم خالد بن الوليد

التيار اآلن  :   وليست بسيطة، إا كبرية جداً، ولكنين كما قلت         القصة يف احلقيقة ليست عادية     -
هو تيار تنويري كما يزعمون ولو كان الَّذين يتبنون التنوير يف قطر عريب كبري، لو كانوا يبحثون عن                   
احلقيقة لنشروا جبانب كتب طه حسني وغريه الكتب العظيمة اليت ألفت يف الرد عليه، ولكنهم ال                  

دون هلذا الفكر الغريب أن يشكل الفكر يف العامل العريب، يريدون ليطفئوا نور اهللا                يفعلون ألم يري  
بأفواههم ويأىب اهللا إالَّ أن يتم نوره؛ لن ينطفىء نور اإلسالم، إا قضية كبرية، وهي جديرة بأن يهتم ا                   

 عن بعض الشعراء،    املثقفون املتجردون للحقيقة، وما أكثر األمثلة، إننا جند اآلن النقاد يتحدثون            
وجندهم تناسوا شعراء آخرين، جتدهم يتحدثون عن الشعراء الَّذين كانت هلم اجتاهات منحرفة                 
ويتناسون شعراء عمالقة يف مصر بالذات؛ هناك الشاعر الكبري أمحد حمرم صاحب اإللياذة اإلسالمية،               

لنقد يف هذه األيام يف األكثر      هل كتب عنه أحد؟ هل يذكره أحد؟ ال يذكره أحد، ألن الَّذين يتولون ا             
 .إمنا يسلطون األضواء على املنحرفني وعلى العلمانيني

 إننا جيب أن نعتين ذه املواقف، وأن منحص هذه املواقف، ولعلي أضيف كلمة ما كنت أود                  -
تدرون كيف  )  معه:  (أن أقوهلا، لقد قرأت كتاب زوجة طه حسني الَّذي أصدرته بعد وفاته بعنوان              

إم يريدون يب شراً،    :  إنه قال :  لحظات األخرية يف حياة هذا الرجل قبل وفاته؟ لقد قالت          وصفت ال 
من هم هؤالء الَّذين يريدون به شراً، املسلم        ..  هكذا نطق طه حسني قبل وفاته، إم يريدون يب شراً          

 عذاب، إا   يعرف أن امليت يف ساعة االحتضار يرى املالئكة إن كانوا مالئكة رمحة أو كانوا مالئكة               
 ..قضية كبرية

حني ترجم الغربيون تراثنا مل يترمجوا حرفاً واحداً ميجد اإلسالم، أو ميجد            ..   أود أن أقول كلمة    -
الشخصية العربية، أو يصور جانباً من التاريخ اإلسالمي؛ لقد أخذوا من اللغة العربية التراث الفلسفي                

اللغة العربية ومل يترمجوا شيئاً عن اإلسالم، وعندما انتشر          اليوناين الَّذي فُِقد بكل اللغات وبقي يف         
اإلسالم يف أسبانيا بالذات تأثر األسبان باللغة العربية وكان هناك الشعراء الَّذين ميجدون اللغة العربية،               



ا نتأثر  ولكننا مل جند أسبانياً واحداً تأثر باإلسالم عدا الَّذين هداهم اهللا لإلسالم كالعالمة ابن حزم، ملاذ                
حنن ومل يتأثروا هم؟ ألننا يف حلظات ضعف، ألننا يف موقف املغلوب الَّذي ينبهر بالغالب، ولكن حقائق                 

 .اإلسالم لن متحوها األساطري، ولن متحوها األخطاء، وستظل خالدة باقية ما بقي اإلنسان
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :ذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم األستا

 أن نكون قد استفدنا مبا      - إن شاء اهللا     - نصل اآلن إىل ختام هذه األمسية املباركة، ونتمىن          -
 هو سعادة األستاذ األديب عبد      - إن شاء اهللا     -جاء فيها، ونود أن نذكر بأن ضيف االثنينية القادمة          

 .الكرمي نيازي
السادة الضيوف، ونشكركم على احلضور، وإىل امللتقى يف األسبوع           وبامسكم مجيعاً نشكر     -

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته- إن شاء اهللا -القادم 
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