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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :حلفل األستاذ حسني بافقيهعريف ا
، والصالة  احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا          بسم اهللا الرمحن الرحيم،     

 .والسالم على النيب املصطفى وآله وصحبه املستكملني الشرفا
 :أيها احلفل الكرمي السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لتقي بضيف ليس بالغريب علينا فهو أحد رجاالت العلم يف          يسعدنا يف هذه األمسية اجلميلة، أن ن      
بالدنا، وكذلك هو أحد الوجوه اإلعالمية البارزة اليت كان لنا أن نتعرف إليها منذ سنوات طويلة،                  
الدكتور زهري أمحد السباعي هذا االسم الكبري يف جمال الطب ويف جمال ربط الطب باتمع سوف                  

 شجون كما يقال، وذلك للدور الذي قام وما زال يقوم به يف أروقة                يكون احلديث عنه كبرياً وذا    
 .اجلامعة ويف جمال الطب اإلعالمي إذا جازت هذه التسمية

الدكتور زهري السباعي يف جهوده احلثيثة واملتواصلة كانت له ريادة مشكورة ونعتد ا يف هذا                
إذ تتلمذنا عليه يف    )  الطب واحلياة (رنامج  البلد، وذلك عن طريق برناجمه القدمي والذي نذكره مجيعاً ب          

بيوتنا واستطاع أن يقدم لنا هذا العلم الصعب والعلم املفزع بطريقة إعالمية مجيلة وبلغة أخاذة، فهو                 
 اللغة، إذن أستطيع أن أقول أن الدكتور زهري         ميتلك إىل جانب التخصص العميق يف الطب ميتلك ناصيةَ        

 أدبوا الفلسفة   ة تضاف إىل جمال الطب، فكما عرفنا أن هناك فالسفةً         وهذه مزي )  أدب الطب (السباعي  
 وليس ذلك بغريب على رجل ميتد حمتده        -أدب الطب -نستطيع أن نقول أن الدكتور زهري السباعي        

إىل األديب الكبري األستاذ أمحد السباعي وهذا شيء من بركات ذلك احلكيم، وأنا أمسي األستاذ أمحد                 
 ..كيم املكيالسباعي احل

 

من األشياء اجلميلة اليت أتذكرها كلما طالعت صحافتنا احمللية من حني إىل آخر ذلك اجلهد                 
له إصرار عجيب حيمد له       اجلميل الصعب، والذي ال يقوم به إال أمثال الدكتور زهري أمحد السباعي،            

ر زهري السباعي على    ي دكتو يويتمثل يف أن جيعل الطب عريب الوجه واليد واللسان، أنا شخصياً أح            
جهوده احلثيثة يف خدمة اللغة العربية بطريقة أو بأخرى، خدمة هذه اللغة ال تتم عن طريق املتخصصني                  



فقط، وإمنا خدمتها اجللَّى تكون عن طريق هؤالء الكبار الذين ختصصوا يف العلوم الطبيعية والعلوم                 
 ..البحتة يف عموميتها

 هذا كما ذكرت ذو شجون ونبدأ حفلنا هذا بآيات من            ال أريد أن أطيل عليكم فاحلديث يف      
 : الذكر احلكيم يتلوها الشيخ عاشور

 )تالوة من آي الذكر احلكيم(
 . زهري أمحد السباعي.  عن ضيفنا الكرمي د موجزةً كما تعودنا إليكم نبذةً-

 

  ))�بذة عن حياة الدكتور زهري أمحد السباعي(( 
 معلومات شخصية

  السباعي زهري أمحد:االسم
 . اململكة العربية السعودية-م مكة املكرمة ١٩٣٩ فرباير ١٩ :مولود يف

 

 املؤهالت العلمية
 سبتمرب  - القاهرة مجهورية مصر العربية       -جامعة عني مشس    :   بكالوريوس الطب واجلراحة   -

 .م١٩٦٣
 يونيو  -انيا   أمل -معهد برنارد نوخت لطب املناطق احلارة هامبورغ        :   دبلوم طب املناطق احلارة    -

 .م١٩٦٥
 - الواليات املتحدة األمريكية     - بالتيمور   -جامعة جونز هوبكرت    :   ماجستري يف الصحة العامة    -

 .م١٩٦٦يونيو 
 .م١٩٦٩ مارس -جامعة جونز هوبكرت :  يف الصحة العامةة دكتورا-

 

 العمل احلايل
 . عضو جملس الشورى-١
 .يصل جامعة امللك ف- أستاذ طب األسرة واتمع -٢
 . رئيس الس العريب لطب األسرة واتمع-٣
 . رئيس اجلمعية السعودية لطب األسرة واتمع-٤

 

 الوظائف السابقة
 .م١٩٧٣ - ١٩٦٩ الرياض - وزارة الصحة - مدير إدارة التخطيط والربامج وامليزانية -



 -  ١٩٧٣ جامعة امللك سعود     - كلية الطب    - قسم طب اتمع     - عضو هيئة التدريس     -
 .م١٩٨٠

 .م١٩٨٢ - ١٩٨٠ جامعة امللك سعود - عميد كلية الطب بأا -
 -  ١٩٨٢اع والطريان   ـ وزارة الدف  - اخلدمات الطبية    - عميد الدراسات الطبية العليا       -

 .م١٩٨٤
 

 الدراسات امليدانية يف اململكة العربية السعودية
 .م١٩٦٥زهران  دراسة البلهارسيا بني أطفال املدارس يف بالد غامد و-١
 ).ةدراسة ميدانية لرسالة الدكتورا(م ١٩٧٦ دراسة صحية يف تربة البقوم -٢
 .م١٩٦٩ دراسة عن املالريا يف املدينة املنورة -٣
 .م١٩٧٤ منطقة اجلنوب - دراسة مرض الفيل - ٤
 .م١٩٧٤ دراسة مرض الشمانيا يف بيشة -٥
صيم، وتربة، وامة قحطان من       دراسات صحية يف قرى تيماء، وخليص، وتنمية، والق          -٦

 .م١٩٨١ إىل ١٩٧٢
 

 اخلربات الدولية
بتنظيم من جامعة جونز    )  باكستان وتايالند وتايوان واليابان   ( جولة دراسية يف شرق آسيا        -١

 .م١٩٦٨هوبكرت 
بكرت هو دراسة الوضع الصحي يف مستعمرات اهلنود احلمر بأمريكا بتنظيم من جامعة جونز               -٢

 .م١٩٦٩
 .م١٩٧٠ اخلدمات الصحية يف بريطانيا بدعوة من إدارة الكمنويلث  دراسة-٣
 .م١٩٧٦ دراسة القوى البشرية يف اليمن بتكليف من منظمة الصحة العاملية -٤
 .م١٩٧٧ دراسة القوى البشرية الصحية يف عمان بتكليف من منظمة الصحة العاملية -٥
 .م١٩٧٧ أستاذ زائر لكلية الطب يف بغداد -٦
 .م١٩٧٩زائر لكلية الطب يف السودان  أستاذ -٧
 املشاركة يف اجتماعات منظمة الصحة العاملية يف كل من جنيف واألسكندرية وبرازافيل                -٨

م ١٩٧١وإيران واليمن وسرييالنكا وباكستان ونيويورك والبحرين واإلمارات العربية املتحدة          
 .حىت اآلن



الفلبني و الصومال وباكستان وبنجالديش      املشاركة يف مشاريع هيئة اإلغاثة اإلسالمية يف        -٩
 . حىت اآلن١٩٨٥وألبانيا من 

م وجامعات اململكة   ١٩٨٤ ممتحن خارجي يف جامعة تولني بالواليات املتحدة األمريكية           -١٠
 .م حىت اآلن١٩٨٠العربية السعودية من 

 . مؤمتر وندوة علمية يف داخل وخارج اململكة٤٠املشاركة يف أكثر من  -١١
 

 ات املهنيةالعضوي
 . رئيس اجلمعية السعودية لطب األسرة واتمع-١
 . عضو مجعية الصحة العامة األمريكية-٢
 . عضو مجعية الصحة العامة الكندية-٣
 . عضو اجلمعية امللكية الربيطانية للطب العام-٤
 . عضو اجلمعية الدولية لعلم األوبئة-٥
 . مستشار غري متفرغ ملنظمة الصحة العاملية-٦

 

 التثقيف الصحي
 إىل  ١٩٧٠األسبوعي يف تلفزيون اململكة العربية السعودية من         )  الطب واحلياة (قدم برنامج   

 .م١٩٩٠
 

 املنشورات
 . كتابا١٥ً حبثاً علمياً و٥٢نشر له 

 

 كتب صدرت باللغة العربية
 .م١٩٧٥منشورات مطبعة سجل العرب القاهرة .  الصحة العامة يف اتمع العريب-١
 .م١٩٨٤جدة . مطبوعات امة. األسرة صحة -٢
 .م١٩٨٤ كيف تتقي األمراض وضربة الشمس يف موسم احلج، مطابع سفري الرياض -٣
. منشورات مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية       .   الصحة يف اململكة العربية السعودية      -٤

 .م١٩٨٨الرياض 
 .م١٩٩٠ الدمام -دار ابن القيم .  خلق الطبيب املسلم-٥
دار )  التعريب باإلشتراك مع الدكتور سيف الدين بالل        (٢٠٠٠ الرعاية الصحية األولية عام      -٦

 .م١٩٩٠ قربص -دملون للنشر 



 جدة  -دار البالد للطباعة والنشر     )  نبيل قرشي .  باإلشتراك مع د  ( الصحة يف حفر الباطن      -٧
 .م١٩٩٠

دمشق .   الرحيم دار القلم   شيخ إدريس عبد  .  باالشتراك مع د  ( القلق وكيف تتخلص منه      -٨
 .م١٩٩١

 .م١٩٩٣دمشق دار القلم للنشر ). حممد علي البار. باالشتراك مع د(أدبه وفقهه .  الطبيب-٩
 ).حتت الطبع(قربص دار ديلمون للنشر .  صحة األم والطفل-١٠
 ).حتت الطبع. ( حاالت دراسية- طب األسرة واتمع -١١
 ).حتت الطبع(حسن بله األمني . باالشتراك مع د.  التثقيف الصحي-١٢
 ). حتت الطبع( دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية -١٣

 

  ))كلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 : واآلن الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه-

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
- ما مل يعلَ    اإلنسانَ مم بالقلم، علَّ   هللا الذي علَّ    احلمد والصالةُ م ، لم،    على خريِ   والسالممن ع 

أمجعنيِه وصحِبِهم، وعلى آِللّوأعلم من ع . 
 : األكارماإلخوةُ

 :ه اهللا وبركاتالسالم عليكم ورمحةُ
 

يطيب   يل أن أرح كُ ترحيب، وبامسِ   بكم أمجلَ  بضي   م األستاذِ نا الكبري سعادةَ  فَ مجيعاً أحيي  
 األمني، حيث   هلَّ أمحد السباعي، وزميليه الكرميني الدكتورين نبيل يس قرشي، وحسن ب            زهريِ الدكتوِر

 اليت   بتكرميه، ويشاركنا زمياله يف هذه األمسيةِ      نا الضيف دِعسام لي ِم من الد  ِرفَ الس تكبدوا مجيعاً مشقةَ  
كُ بوجوِهتأتلقم النرةي. 

 

ه،  بني تالميذِ  ه وبثَّ هم الذي تعلَّ   العلمِ  املنارتني، منارةِ   صاحبِ تكرِمي الليلة ب  دعسن:  أيها األحبة 
 ..اسياً بإذن اهللاؤياً وم شاِف الناِسى به بنيع الذي سب الطِِّةومنار

 

 رِزها يأْ  مجيعِ ِنه املِ نَّ شرف كم توافقوين على أَ   بة، وأحس م وقِ  شرف  شيءٍ  لكلِّ وكما تعلمون فإنَّ  
 . اهللا بإذِن يف املستقبِل البناِء مسؤوليةَلُِمح اليت ست األجياِل التعليم، مبا له من أمهيٍة يف تنشئِةنِةإىل مه



 الذين غَ   الكبارِ  األساتذةِ م حنتفي بأحدِ  حنن اليو رس وا، ورعو قُّا، وش مبعاولِ  اجلهلِ ربةَوا ت  ِرب الص 
 وغِرا، مشاِلها    البالدِ هم يف شرقِ   عطائِ  مثار ترم، وتناثَ هسرغَ   البصرية، حىت أينع   اِذفَ ون  العزميةِ وقوِة
 ..هاوجنوِب

ي  بلسماً يشفي العليل ويواسِ    مِهِملْ وعِ مِهامِلنوجاعلني من أَ  )  بوقراط  (ِمسقَاس بِ  بني الن  نيساِع
 .يمِلالكَ

د يف املهن اإلنسانية،     اِ ةَ ذرو م الذي تسن  ملَب، ذلك الع   الطِّ وحنتفي يف الوقِت نفسه برجلِ    
ه  منارتني يف عطائِ   نا صاحب فَ ضي  والنتائج، ولذلك فإنَّ    والعطاءِ ابِع الطَّ  إنساينُّ ِه درجاتِ  يف كلِّ  بفالطِّ

  على اجلميعِ  ِهه، بل تكرم بنشرِ   ِلض فَ م سياجاً حول نبعِ   ِقمل ي ..   يف حياته اليومية   علماً وتعليماً، وممارسةً  
حامةاً وكرب.. 

الَجلِّ كُسالناس ع باإلعالِم أجهزِةر املختلفة، وفيهم األمي ،ون واملُ،ِم املتعلِّصف مل، واملتعلمعِات.. 
  مباشر، واستطاع   أو غريِ   إنسان بطريٍق مباشرٍ   س كلَّ م تقريباً من طروحاته اليت ت     وقد أفاد الكلَّ  

أن يطوبأسلوبِه اجلميِعه ملخاطبِةع علم املمتنعهِل الس . 
على ضيفِ   مبستغربٍ وليس    ناصيةَ نا الكرمي أن ميتلك   ه املعلِّ  البيان، فوالدم األديب  الكبري  الشيخ  

 م صديقاً لوالدي، ومن قبله السباعي الكبري الذي كان صديقاً جلدي، رمحه           أمحد السباعي، الذي كانَ   
 ..الغراء" املدينة " جريدِة حتريِرلسباعي، رئيس ا األستاذ أسامةُه األبرار، وشقيقُاهللا رمحةَ

باه،  صِ  بواكريِ  منذُ  بالكلمةِ هباعي، واحتدت روح  بع الس ن من م  لَه وأدب، ن  فهو من بيِت علمٍ   
 فالسباعي رمحه  زمانِ ةُ اهللا موسوع     ه اليت متشي على قدمي  ق على أقرانِ  ن، وقد تفو من  هم يف كثريٍ  ه وبز 
 من أنشأ   لَو الكثرية، فهو مثالً أَ    ِه متميزاً بأدبه فقط، بل بأولوياتِ       الكبري  السباعي ِنكُ ي املعارف، ومل 

 .. عليها املتعارِف املسرِحماِت مقومظَعٍْ السعودية له م العربيِةمسرحاً يف اململكِة
  أولِ كما إنه صاحب    .. كهذا ٍرم بأَ م حتلَ  الناس ِنكُ مل ت   يف وقتٍ  ِة املختص  ترخيصاً من اجلهاتِ   ونالَ

 شريف الصحفِ  كاركاتري ن   احمللية، وصاحب  ِل أو         لُ مثل شعيب يصدر بشكل متتابع يف الصحف، وهو أو 
الشعبية املقالةَمن كتب .. 

 وقد عرفت  أخي الدكتور  زهري    ماً بالكلمةِ  السباعي دائماً متي  اجلميلة، يستطيع  عن مكنونِ   التعبري  
.. تاًماً وال أَ  جو عِ هلَقَ ما ن  ِةور يف ص  دِج إىل املتلقي، فال ت     ويسرٍ  بسهولةٍ لُِصه املتميز، وي  لوِبه بأس ذاِت
 .. فائقة بسالسٍة الشائكِةلميِة الِع عن املسائِل التعبري بالكلمات، وجييد الرسمنيحِس

 ذا اإلرثِ  فْوقد تشر الصداقةِ  يف جمالِ  نا   ونسألُها   بِ  اليت نعتز  اهللا سبحان    ه وتعاىل أن يعلينا  دمي 
 . واألحسانِلض والفَ اإلخاِءنعمةَ

 ..تى من ح شيٌء يف النفِس كانَه وإنْ استأثر بولن.. ها األحبة أينا يطولُ عن ضيِف احلديثَإنَّ



ق عن األستاذ الدكتور زهري     ِه ليمتعونا حبديثِ   أفاضلَ  املايكرفون ألخوةٍ  وأتركالسباعي،  م الشي 
 يف   األمثالِ ورى، ضارباً أروع   الش  جملسِ ا بعضويةِ جهوه اليت ت  ه وإجنازاتِ وليحدثنا شخصياً عن ذكرياتِ   

اين من أجِلفَالتالع اء ِلل والعطَمِريخواملواطننيِنطَ الو . 
أَكم امليمونَأشكر مجع يف تكرِمي للمشاركِةها اإلخوةُي من ذوي الفٍَملَ ع واالحسانِلض .. 

  أن خيرج  ر اليت يند  /نا الكرمي  بالفائدة، كعادة لقاءات ضيفِ     مليئةً  ماتعةً  سعيدةً متمنياً لكم أمسيةً  
 يف   ذلك  وتعاىل أن جيعلَ   ه الغزير، سائلني اهللا سبحان    ِهِملْ من عِ   بشيءٍ ود دون أن يتز   منها أي إنسانٍ  

 .يب جم به، إنه مسيعه وينفع حسناِتاِنيزِم
 .. حممد منر اخلطيب الدكتوِر الشيِخ العالمِة فضيلةُ القادمِة االثنينيِة ضيف بأنَّمكُر أذكِّنْ أَبِحوأُ

 .. الطاهرة هذه البالِد من أبناِءه على أجياٍلِملْه وِعِلض فَةَر كنانثَ الذي نِل األووهو من الرعيِل
  كُذْومن الذين نهم فنذكُ رر فضيلة    معهم الشمنريِ  الدكتورِ  الدكتور مصطفى الزرقاء، وسعادةَ    يخ  
 .. الدكتور مصطفى الباروديالعجالين، وسعادةَ

   طَّممن سبق هلم وعوا أمسياتِ ر  فَ ى بسابغِ  هذا املنتد ِهِلضوكرميِ م  س ِم آ ..اياهمج  ى حظَالً أن ن
 ..ِه تكرِميلَفْم حكُبتشريِف

  وقتٍ  بني ر أن يذكُ  وة، كما حيلو للبعضِ   ع د ا رقاع ه ليس لَ  كمتثنينية أن ا  ر بعد م  رةًداً م مؤكِّ
 .نا الكرام وأهالً وسهالً ومرحباً بضيوِف،باً بكم مجيعاًفمرح.. وآخر

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))األستاذ عبد ا بغداديكلمة (( 
 :بد اهللا بغدادي أوىل الكلمات لسعادة املريب الكبري األستاذ ع-

 أسعد اهللا مساءكم مجيعاً
ه  الناهض فللطب أنت وتني احلياة وأنت له قلب         زهت دولة الطب ملا شفيت وعاودها األملُ       

 هو  زهري أمحد السباعي  النابض والوتني الشريان األعظم الذي خيرج من القلب ويتفرغ من اجلسم وألن             
   الطبيب اإلنسان الذي درتمع من جا    سطب ا    واحد من الرموز الطبية     معة امللك فيصل بالدمام 

، الباهرة يف عامل الطب، وقد جعل صناعته شفاء املرضى ومواساة الثكلى وإنعاش النفس وإاج القلبِ               
  ه ثخني، وعقله رزين، وفهمه رصني، ترمقه القلوب وتعجب به العيون، قرة عني يف               وعلمه مثني، وطب
حيب بالده كما حيب احلب ألنه على اخللق        ..  العلم وقلبه نابض باحلب    زين يف مساء     عامل الطب، ودرةُ  

وجعل دراساته تتمركز حول حمور العناية بصحة الطفل ووجه دراساته لرعاية الطفولة             ..  العايل املكني 
مسدياً نصائحه لآلباء للعناية القصوى بصحة الطفل وأملح إىل أن          ..  الباكرة وسياسة الرجل أهله وولده    



 األوىل عظيمة التأثري عليه، وألنه حكيم وخبري ورئيس لسي طب األسرة العريب                  السنوات
ولذلك جاد هلم بأعز ما     ..   اهتمامه بصحة األوالد ألم أعز املوجودات       قد جعل جلَّ  ..  والسعودي

وألن ..  جيول يف خاطره ويتردد يف ذهنه وخرباته من خمزون احلكمة وحمصول جتاربه وعزيز مدخراته              
صاحب نظرية وبرامج، الصحة واإلعالم وقد وظفه يف نشر الوعي الصحي بني طبقات             :  ور زهري الدكت

اجلماهري شارحاً بإسلوبه الفذ لكل املرضى طريقة العالج مرشداً للتداوي األفضل، وحديثه وأحاديثه              
يل العنان،  التلفازية شهية ونقاشاته وحماوراته شجية ألنه سبط الكالم فصيح اللسان، باهر البيان، طو             

  ف بضرورة معرفة املريض نفسه أوالً حتقيقاً للحكمة القدمية اليت كتبت على باب               كثري التدقيق وعر
 ومنها نبع الطب وخرج على الدنيا أول كتاب يف           "إعرف نفسك بنفسك  "قبل مئات القرون    "  أثينا"

لصادر يف أمريكا   ا"  طب األعشاب "، وهو املرتكز األساسي لكتاب      "تذكرة داوود االنطاكي  "الطب  
وألن الدكتور زهري حفظه اهللا هو الداعية األمني لتعريب الطب يف            ..  بنظريات حديثة وبلغة عصرنا   

وقد أيده يف هذا جممع اللغة      ..  وقد سبقت بعض الدول العربية إليه كسوريا والسودان       ..  الوطن العريب 
لطب والعلوم التطبيقية باللغة العربية     موصياً كل البلدان العربية بتعريب ا     ..  العربية يف إحدى دوراته   

وقد وفق اهللا الدكتور زهري فنشر جتربته يف تعليم الطب ويف كتابه الكبري وهذه القضية كبرية وحتقيقها                  
 .حيتاج إىل جهود ضخمة من أقطاب الفكر والدعوة إىل تطبيقها وااللتزام ا

 شباب، جاءين بك والدك العظيم       ونضري ومن قبل أكثر من أربعني عاماً وعندما كنت طري عمرٍ         
ليدخلك مدرسة حتضري البعثات ألا املؤسسة الرائدة واملؤثرة يف احلركة           )  رمحه اهللا (أمحد السباعي   

واليوم جئتك  ..  لقد كنت معلمك يف املدرسة التحضريية االبتدائية باملسعى        :  التعليمية وقال يل يومها   
 - وكنت يومها على دست هذه املؤسسة        -على مقاعد   بأعز ما عندي ولدي أسامة وزهري وأجلستك        

وقد رأيتك بني أقرانك    ..  وكان عقلك مفتوحاً لكل نسمات العلم واملعرفة ومنفتحاً على كل الثقافات          
 :بدراً يف بروج احملاشة وقطباً لفلك احملاق وحق لك قول الشاعر

ــيم  ــول وأنـــت مقـ بأنـــك حممـ
. 

ــامل؟ مح  ــت ع ــل أن ــيب فه ــتك يف قل ل
. 

واشـــتاقه شـــخص علـــي كـــرمي
                                                            . 

أال إن شخصــاً مــن فــؤاد حملــه    
. 

 

يف هذا اليوم جاء بك إىل صالونه األديب والفكري املاتع حبيب األدباء عبد املقصود               :  ومن بعد 
        مخوجه، رائد من رواد األدب يف بالدنا ومكر  ُالنبغة لسا   ر ولترقي فوق املنرب االثنيين،     م ينفث الد

لعلم ومكلل بربد   وأنت شيخ من شيوخ الشورى عليك سكينة ووقار ومن حلل البهاء جالل جملل با              
وحيث حيتفي  ..  العافية واحلنان وعليك مسوح احلكمة والنور اجلايب والشعاع احلاين والضوء اهلادي           

ونلقاك يف  ..  بك احلضور وأنت تتصدر هالة الس االثنيين جواد النفحات جنم متألق يف مساء الطب              



 العبق الفواح من طيب     شوق لسماع حديثك العذب وحوارك الرصني تعطر به األجواء وبالشذى          
 .الطيوب وعطر الوجود فاحلياة صحة وشباب وآلة العيش تاج فوق الرؤوس

ــداً   ــام محـ ــأل األيـ ــر ميـ وذكـ
. 

فشـــكراً البـــن مقصـــود نـــداه 
. 

ومـــاء املقلـــتني فلـــيس يصـــدى
                                                            . 

ــوى    ــيس يط ــوب فل ــب القل ــه ح ل
. 

عــــداَومل نعــــرف يف النــــبل ب
. 

ــرف ل  ــم نع ــفل ــبالًـ ــل ق ه يف الفض
. 

 

 .والسالم
 :  الكلمة اآلن لسعادة الكاتب املعروف األستاذ حامد مطاوع-

 

  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 .وعليكم ورمحة اهللا السالم.  السالم على الضيف وعلى املضيف-

 

إن  ف  وعظيمةً  وكبريةً لقد تعودنا عندما نسأل عن شخص أن نعرفه، فإذا كانت املعرفة عميقةً            
 ..اجلواب يكون أعرفه وأعرف أبوه

 

إنين أعرف الدكتور زهري وأعرف أباه رمحه اهللا األستاذ أمحد السباعي، لقد عرفت الدكتور منذ               
أن كنا ندرس الضرب على اآللة الكاتبة يف بيت الزبري بقاعة الشفا مبكة املكرمة، وهذا املوقع يعرفه                   

قع هذا قد ذهب يف التوسعة بعد احلريق الذي أصاب تلك            ون إن كان هنا كثري منهم، ألن املو        ياملكّ
املنطقة، وعرفته يف أمريكا عندما كان يتلقى العلم وعرفته بعد أن عاد وأصبح يقدم الربنامج الصحي يف                 
التلفزيون، ومن خالل كل تلك املعرفة أستطيع أن أقول عنه إنه النبيل الويف وهاتان الصفتان على قائمة                 

اليت تتألأل على هامات الرجال، وعرفت أباه رمحه اهللا من وقت مبكر عندما كنت               الصفات الوضاءة   
تلميذاً يف املرحلة االبتدائية فقد كان مؤلفاً للمطالعة، واملطالعة يف ذلك الوقت كانت حتتوي على تربية                

ما وعلى نصائح وعلى غرس الوطنية واالنتماء إىل األرض، وأذكر وهذا من حمفوظات مخسني سنة أو                 
 :قبل ذلك كان يف كتاب املطالعة أبيات خفيفة كنا حنفظها ومنها

ــيت   ــك ربـ ــل مسائـ وبظـ
. 

ــذيت   ــبانك غـ ــين بلـ وطـ
. 

ــرب  ــناء العـ ــرة أبـ وجزيـ
. 

ــيت   ــزم والبـ ــامي زمـ فعصـ
. 

افإلـــيك مـــددنا أيديـــن  
. 

وطـــين يـــا مهـــد أمانيـــنا 
. 

ال ضـــــة إال بالعـــــرب
. 

ــنا  ــرق يناديـ ــاض والشـ فـ
. 

 



وال أكتمكم يف ذلك الوقت كنا صغاراً ال نفقه كثرياً هذه املعاين، ولكن أستاذ املطالعة كان                  
األستاذ عبد اهللا خوجه يرمحه اهللا، واألستاذ عبد املقصود يعرفه، كان هذا من رجال التربية وله سابقة                  
لعل الكثري ال يذكروا، وهي أول من أسس مدرسة حملو األمية وكانت يف ذلك الوقت تسمى مدرسة                  

هذه املعاين، ما معىن ضة     النجاح الليلة، كان األستاذ عبد اهللا خوجه هو أستاذ املطالعة وكان يفسر لنا              
نا كنا نعرف ما هو الوطن وكيف        ِرغوما معىن الوطن وما معىن االنتماء إليه يف ذلك الوقت منذ صِ            

ننغرس فيه ويف ترابه لنصبح عناصر خملصة لبالدنا، نعمل من أجل خريها وندافع عن مسعتها وننغرس                 
ا عن التماسك العريب، وأن للعرب تارخياً       فيها إىل األعماق، وكان من ذلك الوقت املبكر يتحدث لن          

جميداً يف تقدم احلضارة اإلنسانية، كان ذلك بأسلوب مبسط يتالءم مع عقولنا الصغرية لنستطيع أن                 
نستوعب هذه املعاين يف تلك السن املبكرة، ويف كتاب املطالعة أيضاً كان األستاذ السباعي رمحه اهللا من                 

وكانت مسرحية متثل العلم واجلهل والغىن والفقر وعدم البطر          ذاك الوقت حيرص على املسرحيات،      
واالعتراف بفضل اهللا وشكره على نعمه، وأذكر تلك املسرحية كانت تبدأ بأحد أبناء األغنياء يضرب               
زميله وكان من أبناء الفقراء، فيشتكي إىل األستاذ أن أخاه ضربه، فيعاقبه ولكن ابن الغين يستكرب ذلك                 

بن الغين متلبساً   ابن الفقري يصبح من رجال األمن يأتوه ب       املدرسة ومتشي األيام، وإذا ب    العقاب ويترك ا  
جبرمية سرقة فيتذكر موقفه معه عندما كانا يف املدرسة فيسأله موخباً أو ساخراً فيقول له مل يا ابن الغين؟                    

 ..فيجيب ذلك ألين غيب تركت املدرسة والتحقت بأيب غرين املال الكثري
اسم األدوار كما يقولون وكانت مهميت النطق باحلكم، وهي مجلة واحدة أقوهلا البن              وكنا نتق 
أنت حمبوس شهراً ومبجرد أن أنتهي من هذه الكلمات، يردد الزمالء يف الفصل هذه               :  الغين السارق 

عقىب من بطر، هذه عقىب من جهل، ولكن بصوت جملجل يسمعه كل من يف املسعى ويسألون ماذا                   
 .أو يدرسون متثيلية.. رسة؟ فيجيبون إم ميثلونحصل يف املد

سفر يف التربية   (كان كتاب املطالعة يف ذلك الوقت يعترب من الكتب اليت ميكن أن يطلق عليها                
 ..وال أحب أن أسترسل كثرياً يف هذا اال) ويف غرس الوطنية ويف تعويد النشء على االنتماء الوطين

 .ن أقول إننا حنتفي الليلة بالنبيل الويفوأترككم يف رعاية اهللا، ويكفي أ
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين(( 
اآلن الكلمة لسعادة   ..   بورك ذاك احلب، حب العروبة الذي يبدأ من اآلباء وميتد إىل األبناء             -

 :جبدةاألديب األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ُمرنا لنسلم لرب العاملنيقل إن هدى اهللا هو اهلدى، وأ. 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، ورمحة اهللا للعاملني، سيدنا               
 :وم الدين، وبعدحممد وعلى آله وصحبه، ومن أهدى ديه إىل ي

 :فإين أقول يف البداية، كما قال الشاعر القدمي
ــداما ــر واإلقــ ــته الكــ وعلمــ

                                                            . 

نفــس عصــام ســودت عصــاما    
. 

 

فال .  لليلة لتكرمي رجل عصامي، وكان والده األستاذ أمحد السباعي رمحه اهللا عصامياً            وملتقى ا 
غرابة أن يكون الدكتور زهري السباعي عصامياً، والعصامية تقود إىل النجح، بعون اهللا وفضله، أما                 

، والشظف واجلد والعزم، سبل حتقق أحالم الطاحمني      .  الترف فقلما يوصل إىل شيء من التميز والرقي       
، تدفع م إىل املعايل وإىل عزائم األمور، وأولو العزم قليل قلة األصحاب الذين                ألن هلم مهماً عاليةً   
 ."ولكنهم يف النائبات قليل": عناهم قول القائل

مرده توفيق اهللا عز وجل، مث العمل، ألنا         ..  على أن النجح يف األمور كلها     ..  إنين أركز دوماً  
 .أمرنا بأن نعمل

، تلك اإلرادة   ِهجاِح ن الناجح بعون اهللا مث جبهده، الدكتور زهري بن أمحد السباعي، قوام          والطبيب  
 .القوية الصادقة، ألن الصدق يقود إىل الرب، كما أن الكذب يقود إىل الفجور، نسأل اهللا العافية

كانت ذلك العمل   ..  وعالقيت بوالد الدكتور زهري، عالقة ود واحترام وتقدير، ولعل الصلة           
املشترك وهو الصحافة، وإقتناء صحف، أيام الصحافة ما قبل عهد املؤسسات، وكان األستاذ أمحد                
السباعي، رجل عمل وأداء ووفاء وأمانة، وكان ال يأبه كثرياً موم احلياة وعنائها، ألن نفسه مسحة،                 

صر على نفسه، فهان     ذراعه، وقد كان فيها صابراً، وانت      وقد عرك احلياة وعركته، فلم تستعبده ومل تلوِ       
ولوال أن تطول الوقفة، ملضيت يف       .  وعين بتربية بنيه مستعيناً باهللا    .  عليه ما يشغله من مهوم احلياة      

احلديث عن الرجل العصامي األستاذ أمحد السباعي رمحه اهللا، ألن احلديث عن األبوة، حديث عن                 
    البنوة، وإين لواثق أنه لياحلديث عن اآلباء مبا يسر ويفرح ويرضى         االبن البار، والبنوة البارة    سر  .

عليه رمحة اهللا ماتع، وحمبب إىل النفس، ورمبا كان له جماله يف             ..  واحلديث عن أستاذنا أمحد السباعي    
 .وقت آخر ويف مناسبة أخرى إن شاء اهللا

ولقد عرفت االبنني العزيزين زهرياً وأسامة أمحد السباعي يف وقت مبكر، وكان أسامة أكثر                
السيما يف جميء األب إىل جدة، وجنحت التربية وحتققت األماين، مبا وصل إليه الدكتور              ..   ألبيه حبةًمصا

الطبيب، واألستاذ دارس الصحافة، ورأيت بر األبناء باألب يوم جائزة الدولة لألدب، وهو حممول                



وفرحت، ألنه وفاء   على كرسي، يدفع به ويقوده االبنان الباران بوالدمها، لريدا بعض اجلميل، فسعدت             
الرب، وبر الوفاء، وأي أب ال يفرح حني يرى هذا األمنوذج الكرمي، يف مناسبة كربى، وهو تقدير أديب                  

 .كبري بارز، صادق يف أدائه ومعطياته حنو وطنه وأمته
وكنت أتابع الطبيب الدكتور زهري عن بعد، ذلك أن اللقاء كان نادراً، فاحلياة كثرية التعب                 

برنامج ..  لكن عرب التلفاز من خالل    .  ثرية الشواغل، واتسعت مساحات املدن وبعدت     واهلموم، وك 
، الذي كان يقدمه الدكتور زهري كل أسبوع، يعاجل فيه األدواء، ويرد على ما يلقى                )الطب واحلياة (

اة بأن..  أنه كان حكيماً يف ردوده ومعاجلته ملا يعرض عليه         ..  وأشهد وأنا أتابع  .  عليه من أسئلة طبية   
وكان يقدم يف أجوبته احللول الناجعة، واآلراء الناضجة والفكر          .  ووعي وعلم وخربة وخلق دمث    

وكان الناس حراصاً على متابعة برناجمه الناجح املتقن واملتميز يف طرحه ومعاجلته للقضايا               .  السليم
 .ةضيراملَ

ربية، واجلنوبية والشرقية، يف    وجناحه قاده إىل أن يتوىل مراكز يف الشؤون الصحية يف املنطقة الغ            
 مكانه يف جملس    سعي دائب، يؤدي دوره وواجبه، بعلمه وخربته ودماثة خلقه وصدقه، إىل أن تبوأَ              
وتلك مكاسب  .  الشورى، تقديراً ملكانته وجنحه، ومسعته يف جمتمعه وخارجه، وهي مسعة ال تقدر باملال             

أمتهم، بأعماهلم وأخالقهم وأمسائهم، حني      الرجال، ونسق حياة الناجحني، الذين يرفعون رؤوس          
 .يكونون بعيدي الصوت، يحتاج إىل آرائهم، ويسمع ألحكامهم

.. الدكتور زهري السباعي حقيق بالتقدير، وخليق بالتكرمي، وأقول يف آخر هذه الكلمة القصرية             
 .لشعراء رمحه اهللاليت ال تفي حبق الصديق ابن الصديق ومها غاليان، حيث حيلو يل ترداد بيت أمري ا

ــيم ــرجالِ ويقـ ــرجال وزنُ الـ  الـ
                                                            . 

   ــرمي ــرام كـ ــدر الكـ ــا يقـ إمنـ
. 

 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
د أن أشري إىل أن لألستاذ الدكتور زهري السباعي مثانية عشر كتاباً وحبثاً علمياً باللغتني                  أو -

العربية واالجنليزية، وهو مل يكتف بكونه طبيباً كبرياً ولكن أراد أن يساهم يف البحث العلمي الطيب ويف                 
خري العلم ما   :  لعرب تقول ااالت العلمية اليت تساهم يف تثقيف اتمع طبياً، وال غرابة يف ذلك فا             

الكلمة اآلن لسعادة الدكتور حسن بله األمني من كلية الطب جبامعة امللك فيصل بالدمام              ..  حوضر به 
 . فليتفضل

  ))كلمة الدكتور حسن بلَّه األمني(( 
 احلمد هللا الوايل الكرمي، والصالة على رسوله مع التسليم، أيها اإلخوة الكرام سالم اهللا                  -

أبدأ قويل بشكر اهللا مث شكر الشيخ الفاضل عبد         ..  اًوأسعدمت مساء ..  محة منه شآبيب وبركات   عليكم ور 



املقصود خوجه على دعوته الكرمية، وعلى سنته احلميدة يف تكرمي الرجال ولئن كرم الشيخ عبد                  
         الفضلَ املقصود األستاذ الدكتور زهري السباعي فليس ذلك مبستغرب فال يعرف   وال يع   إال ذووه رف 

 ..الرجالَ إال الرجالُ
ولُّهـــا والعقـــل ثانـــيهافالـــدين أَ

. 

ـ  إنّ  رة املكـــارم أخـــالق مطهــ
. 

ــاديها  ــدق س ــها والص ــود خامس واجل
                            .                                 

والعلــم ثالــثها واحللــم رابعهــا    
. 

ــيها    ــني باق ــعها والل ــكر تاس والش
. 

والــرب ســابعها والصــرب ثامــنها    
. 

 

ه ذهذه الصفات يسعدين أيها اإلخوة الكرام أن أحتدث أمامكم يف ه           ومضيفنا عرفت عنه كل     
الليلة املباركة، واحلديث عن أخي وحبييب وصديقي األستاذ الدكتور زهري أمحد السباعي يطول، فهو               
من القمم الشوامخ يف هذا البلد الطيب، وحني فكرت أن أقدم زهرياً مل أعرف من أين أبدأ، فهل                     

، أم عن زهري املفكر، أم عن زهري األستاذ اجلامعي، أم زهري الكاتب، أم زهري                أحتدث عن زهري العامل   
 ..رجل اخلري أم زهري الصديق

    فين أن أكلمكم عن زهري فقد سعدت برفقته، طوال عقد من الزمان            يسعدين أيها السادة بل يشر
، هترِبخرحاله، فَ وأكثر ال نكاد نفترق، وأتاحت يل الظروف الطيبة أن أصطحب زهرياً يف حله وت                

 وأنا ممن يعتز بصداقة زهري، وهو رجل حبيب إىل كثري من القلوب               وصداقةً ووجدت يف رفقته سعادةً   
ورجل حبب اهللا الناس فيه وحببهم إليه، األستاذ الدكتور زهري من أصحاب اخلري والبذل، والعطاء،                

   حوليس مبستغرب أن ين هذا شأين معه يف رحالتنا العلمية داخل         وكا  باإلجالل واإلكرام أينما حلَّ    ف
 .اململكة وخارجها

تـواىل علـيه احلمـد مـن كـل جانب          
                                                            . 

ــواله    ــرئ ون ــري ام ــيش يف خ إذا ع
. 

 

األستاذ الدكتور زهري صاحب الدار العامرة أبدأ باألصدقاء وأفذاذ الرجال، تعدت شبكة               
عالقاته زمالء املهنة حىت لتجد بني جلسائه األديب والفقيه وعامل الفيزياء، وجملسه عامر بألوان العلم                

 ..اسألوا تالميذ زهري عنه.. واألدب
ات اململكة فهم أكثر الناس حمبة له، يعاملهم        من طالب الطب والدراسات العليا، جبامعتنا وجامع      

كالشقيق األكرب، وحيفزهم ويسندهم، يف كل موضع للسند وكذلك حنن زمالؤه بكلية الطب جامعة               
امللك فيصل، ورغم علو مكانته فزهري بسيط متواضع رفعه اهللا بتواضعه وملست ذلك من سفري معه                 

يرنا بني استراحة متواضعة وفندق     يئة اإلغاثة أن خ   خصوصاً خارج اململكة، وأذكر يف إحدى رحالتنا        
كما يقولون مخس جنوم فلم يتردد زهري يف اختيار االستراحة حيث ذهبنا وافترشنا األرض وحنن يف                  



مهمة إنسانية، وزهري من أصحاب الوفاء واملعروف مبواقف اإلباء، والرجولة، وقوة الشكيمة، وهو               
 : إدريس مجاعأشبه مبن وصفه شاعرنا السوداين

ــيال  ــارع األجــ ــوي يصــ قــ
                                                            . 

هـــني تســـتخفه بســـمة الطفـــل 
. 

 

لسودان، وذكر يل مرة أنه حيب      زهري حمب لكل العرب واملسلمني وله أيضاً حمبة مع أهلنا يف ا            
ال حيسنب أحد   .  السودان والسودانيني إىل أن زار السودان، فقلت مث ماذا؟ فقال صرت أحبهم أكثر             

أنين أبالغ يف مدح زهري يف وجهه فهو إنسان ال خيشى عليه من فتنة املديح أو املدح، امسحوا يل أن                      
ن قرب، باإلضافة إىل ما ذكر أخي فقد شغل دكتور          أزيدكم من سريته الذاتية مما يتيسر يل من معرفته ع         

زهري وتدرج يف العديد من الوظائف واملواقع اهلامة يف الدولة، فكان مديراً للتخطيط بوزارة الصحة                 
أواخر الستينات وأوائل السبعينات، مث صار أستاذاً مساعداً بكلية الطب جامعة امللك سعود بالرياض               

م مث مؤسساً وعميداً لكلية     ٧٨ركاً ورئيساً للقسم يف نفس اجلامعة عام        ، مث أستاذاً مشا   ١٩٧٣يف عام   
 ..م٨٢ - ٨٠طب أا بني عامي 

مث عميداً للدراسات العليا يف اخلدمات الصحية بوزارة الدفاع والطريان، مث انتقل إىل املنطقة                
ل، عمل الدكتور زهري    الشرقية حيث صار أستاذاً رئيساً يف قسم طب األسرة واتمع جبامعة امللك فيص            

السباعي رئيساً للمجلس العريب لتخصص طب األسرة واتمع وهذا كرسي رفيع، كرسي علمي               
متميز، جبانب عمله يف جملس الشورى، ما زال الدكتور زهري يواصل نشاطاته األكادميية واالجتماعية،              

س حترير الة العلمية    فهو مؤسس وأول رئيس للجمعية السعودية لطب األسرة واتمع، وهو رئي            
السعودية لطب األسرة واتمع، وهو رئيس مؤسسة التنمية الصحية الدولية، وهي مؤسسة تقوم على               
مشاريع تدريب الكوادر الصحية وتطويرها يف اململكة والبالد العربية، كما أنه مستشار ملنظمة الصحة              

 ..العاملية
 العلمية العاملية املرموقة، فهو عضو يف جملس أمناء         يتمتع الدكتور زهري بعضوية عدد من املنظمات      

حتاد الصحة العامة األمريكي، وعضو يف احتاد علماء الوبائيات          إاجلمعية الدولية للصحة، وعضو يف       
العاملي، وعضو يف اجلمعية العاملية للجودة النوعية يف الصحة، ونشر األستاذ الدكتور زهري ما يزيد على                

 الورقة العلمية تعين حبث علمي، ينتهي البحث العلمي إىل ورقة علمية يف جمالت               ، علميةً مخسني ورقةً 
طبية عاملية وهي حبسابات العطاء العلمي إسهام عظيم وكبري ال يتأتى للكثري وكانت أغلب أحباثه عن                 
اململكة، وقد كان الدكتور زهري من القالئل الذين بدأوا يف إخراج طالب الطب والدراسات العليا                 

ارج أسوار املستشفيات ومقاعد الدرس، إذ جعل اتمع هو حقله يف هذه األحباث فذهب للبادية                 خ
وللمناطق الريفية إلجراء البحوث امليدانية املوجهة لترقية صحة املواطنني ومشلت ميادين البحث               



ليم الطيب،  الكولريا، أمراض املناطق احلارة، األمراض الطفيلية، حوادث الطرق، التع         :  للدكتور زهري 
 ..الرعاية الطبية األولية، صحة الطفل، املالريا، السرطان

الدكتور زهري صاحب قلم وكاتب مرموق وقد ألف عدداً كبرياً من الكتب بعضها كتب                 
الصحة العامة يف اتمع العريب، الصحة يف        :  (منهجية وبعضها كتب لعامة القراء، من هذه الكتب        

   لق الطبيب املسلم، الصحة يف حفر الباطن، الرعاية الصحية األولية عام            اململكة العربية السعودية، خ
م أدعو  ، مث كتب كتاباً رغم صغر حجمه إال أنه كتاب قي          )، القلق وكيف عاجله القرآن الكرمي     ٢٠٠٠

، الدكتور من املتحمسني هلذا     )جتربيت يف تعليم الطب باللغة العربية     (كل من مهتم لقراءته، وهو بعنوان       
 ليس محاساً عشوائياً، إنه محاس العلماء، للدكتور عمود يومي أيضاً يف صحيفة اجلزيرة كما                  األمر

 من   شاخمةً وقطرة من نبع زاخر، أال حفظ اهللا أستاذنا الدكتور زهري قمةً          ..  تعلمون، هذا غيض من فيض    
 الود، واهللا   قمم هذا البلد وحفظ اهللا من كرم زهري فجمعنا وإياكم يف وقت من الزمان أرحب، فنجدد               

 .حيفظكم ويرعاكم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

 نظراً لضيق الوقت نتمىن من بقية املتحدثني االختصار حىت نسعد باحلوار الذي سوف نعقده                -
 .. مع سعادة األستاذ الدكتور زهري السباعي

 

  ))عطباالكلمة اآلن لألستاذ الشاعر أمحد سامل ب(( 
 .و يل كلمة نثريةوهي فيما يبد

 : قال أبو الطيب املتنيب-
ــعِد ــنطقفليس ــالُ ال ــعِد احل  إن مل يس

                                                            . 

ــال    ــديها وال م  ــندك ــيل ع ال خ
. 

 

عد النطق أبا الطيب، فصال وجال، ولكين مل أجد ما يسعدين بل ما يسعفين أو ينجدين                 ولقد أس 
ي بل األصح ما ينقذين، فعدت أدراجي مهروالً إىل أيامي البائدة، وخمزونايت الراكدة، وحبثت فيها لعلّ               

 .بن أمحد السباعي الدكتور زهري يِهِنملَ ديناً حِهد ِبدس ُأله أستعريا بشيٍءهأظفر بني ركاماِت
 ا عزيزي   فلم أجد بغييت ووقفت حائراً فالوقت مل يعد كافياً إلعداد أبيات من الشعر أهنئُ               

 وليلة يف حسبان شاعر مثلي يتهجى احلروف األوىل يف عامل الشعر ال تعد              مويالدكتور يف ليلة عرسه، فَ    
 ٍتيإن نظم ب  :  موالعصر األموي قال ذات ي    شيئاً، وإذا علمنا أن الفرزدق أحد فرسان الشعر الثالثة يف           

     من خلع ضرس، هكذا يقول الفرزدق، غري أين أقول           من الشعر يف بعض األحيان أشد إن نظم  :   علي
بيت من الشعر يف كل األحوال أشدمن خلع أسناين كلها علي . 



يف العام قصيدة ففي    ئة وأمثاهلما من أصحاب احلوليات يبدعون       يطَوإذا كان كعب بن زهري واحلُ     
       ج كم سنة ميكنين إبداع قصيدة إذا اختذتهمقياساً أسري عليه، أعتقد أن املدة لن تقل عن مخِس            م 

 .سنوات
أنا ال ألوم أحداً غري نفسي يف عدم علمي بضيف هذه االثنينية إال قبل يوم وليلة ألنين مل أحضر                    

 .نت براقشوبني احلضور وعلى نفسها ج حال بيين ٍف قاهٍرراثنينية األسبوع املاضي لظَ
     وملا مل أجد من الشعر مِعس  نجداً، جلأت إىل أخيه النثر واقتحمت أبوابه رضِ       فاً وال م    أو مل يرض ي

فهذا عذري أنين مل أهيئ أبياتاً هلذه       .  فال مناص أمامي من سداد الدين إن مل يكن بالزيادة فليكن مبثله            
 .الناس مقبولاملناسبة والعذر عند كرام 
 :أيها األخوة احلضور

 الدكتور زهري أمحد السباعي رجل فاضل كرمي حمب للخري، أحببته قبل أن أراه رأي العني،                بن 
اً لهفلما التقيت به، ومجعتنا الصدف ومسعت منه ما استحوذ على مشاعري ازددت إعجاباً به وحب. 

ازي الذي أوجد له قاعدة كبرية من        وهو الربنامج التلف  )  الطب واحلياة (لقد كان برنامج    
 أولئك الذين   د اجلموع على متابعة فقراا، وكنت أح      مة حترص ل به من معلومات قي    املشاهدين، ملا حفَ  

 .ةحي الصِهة، ونصائِحيِبكانوا يستمتعون بأحاديث الدكتور الطِّ
  لقد كان برنامج)  منها يف رحليت للتعرف على      ، هو احملطة األوىل اليت انطلقت     ) واحلياة الطب 

        احمللية، وأعجبين فيه اهتمامه وحسن اختياره       حِفأخي الدكتور زهري، وتابعت بعد ذلك كتاباته يف الص 
للموضوعات اليت يناقشها، ويلقى عليها األضواء من مجيع اجلوانب بلغة سهلة بعيدة عن التعقيد                 

يف وجدانه، وذلك هو الكاتب الذي يستطيع أن        والتكلف، تنساب يف يسر إىل أعماق املتلقي، وتتمشى         
 . اتمع املختلفة من طبقاِت شاسعةًطون مساحاٍتغ ياٍءر قُب حبيكِس

 

ويف الندوة اخلميسية الرفاعية، وهي املدرسة األدبية والثقافية اليت خترجت فيها، واليت كان                
رائد  ها وراعيها عبد   العزيز الرفاعي رمح واليت تعلمت فيها  - األبرار، وأدخله اجلنة دار القرار        اهللا رمحة  ه 

       على يديه كما تعلم زمالئي ولدايت عشاق   احلرِف والكلمة الكثري  الكثري   ب علماً وسلوكاً،    من األد
والتقيت  َا بفطاحلَ  يف أحضا  كبار يف العلم والشعر واإلعالم، والسياسة وعلوم الدين          وفحول، أساطني 
 .تجارة والصناعة بل ويف كل جماالت احلياة والوالصحافِة

 

   ذْلقد كانت مورداً ع لْباً سس ه العطاشى لريتووا منه وليتزودوا مبا يعينهم يف رحلتهم،          الً يقصد
وأعترفت   ِه من ينابيعِ   أين قد اغترفت الصدى، وسقوين من شهد حديثهم ما أسكرين، وإنْ         ما بلَّ  ِةم الثر  
مل يكن الشمسكراهد . 



  وكان الدكتور زهري أحد   الذين ش ي إليهم فهو من الذين يكثرون اإلنصات إىل غريهم         وا انتباهِ د
 إليك  لَي املرء أم ال يحسنون إال اإلنصات والصمت، فإذا حتدثوا أبدعوا وأجادوا حىت يخ              نحىت يظُ 

 .أم ال جييدون غري احلديث
  الشاعروالدكتور زهري يصدق فيه قولُ

ــا   وإنْ ــائلني وأحكم ــذَّ الق ــال ب  ق
                                                            . 

ى مــع القــوِم صــامتاًفَــوأكثــر مــا يلْ 
. 

 

 كما يصدق عليه قول أيب متام
وبســــمعه ولعلــــه أدرى بــــه

                                                            . 

وتــراه يصــغي للحــديث بقلــبه    
. 

 

لقد ضمتنا املدرسة الرفاعية، والتقيت بالدكتور هناك عدة مرات، فكان كثري اإلنصات، ال               
كما كان لألخ   .  ، وحياور ويقنع  عمِتال إذا طلب منه الكالم فحينئذ يطنب ويطرب، ويبدع وي         يتكلم إ 

الفنان حامد عمر عولقي فضل أيضاً يف يئة الفرص يل لإلجتماع بالدكتور عند قدومه إىل جدة يف                   
ء إىل أن   ويف عباريت هذه إشارة وإحيا    .  فترات من السنة وذلك بعد عوديت من الرياض واستقراري جبدة         

 .الدكتور زهري فنان يتذوق الشعر واملوسيقى
والدكتور من القالئل الذين ميلكون قلوب اآلخرين بإحسام، ال أقول بأمواهلم، ولكن بأخالقهم             

 :قال الشاعر
ــان   ــانَ إحس ــتعبد اإلنس ــا اس فطامل

                                     .                        

  مهــوب ــتعبد قل ــناس تس ــن إىل ال أحس
. 

 

 بكرمي األخالق أمسى وأعظم تأثرياً يف النفس من اإلحسان باألموال، ومن             واإلحسان إىل الناسِ  
شة وحسن االستقبال بالبسمة    فالبشا"  قابلين وال تؤكلين  "  :األمثال املتداولة على ألسنة العامة قوهلم      

، وتطهر النفوس من أدران الكراهية والبغض         احملبةَ والترحيب، وطالقة الوجه، تزرع يف القلوبِ      
األخوية قوة ومتانةرى الروابِطواحلسد، وتزيد ع . 

 

أو "  ا تنافر منها اختلف    ما تعارض منها ائتلف، وم     دةٌ جمن األرواح جنود "وإذا صح القول ورواية     
 يصح، فإنه على أرضية الواقع قول صحيح، فقد وجدت مصداقيته يف جتربيت مع الدكتور، لقد                   مل

  شراينيِ  دماءَ أحسست عند مصافحيت له، واعتناق يدي ليده وتأبط إحدامها لألخرى للمرة األوىل، أنَّ            
قوقاً أو   تتدفق أمواجهما عرب مسام راحتينا ومتتزج دون أن حتدث ش            ِه راحتِ راحىت، ودماء شراينيِ  

     ا مشغولة بتأثيث اجلناح الذي حجزته          جروحا، وشعرت بنبضات قليب يزداد خفقانها فأوحت إيلَّ بأ
مث واصل الدكتور إحسانه إيل     .  من قليب ليستقر به الضيف العزيز، وقد أحسن إيل حني قبل السكىن            

حىت أستطاع أن ميتلك قليب وشهافَغ. 



حفيني خالل حوار معه سأله عين فأثىن علي جزاه اهللا خرياً            الص أن أحد :  ومن بعض إحسانه إيلَّ   
 من يطمع يف نيلها، ولكن      ر مجاً، ومنحين يف الشعر مرتبة ال أدعي أنين أستحقها، ورمبا كنت آخِ             اًثناء

الكرمي يظل كرمياً ينضح باإلحسان، وقبل أن أغادر مكاين، وأضع الالقط جانباً أود أن أقول للدكتور                 
السباعي امتثاالً وطاعة ألمر رسولنا الكرمي حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة والسالم حيث                  أمحدِ بِن

وإنين من هذا املكان، ويف هذه الليلة        ".  إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه       "  :ورد عنه أنه قال   
 بن أمحد السباعي    املباركة اليت حيتفي فيها األستاذ الوجيه الكرمي عبد املقصود خوجه بالدكتور زهري            

             عضو جملس الشورى، وعريس هذه االثنينية أقول له كما قال النيب   وأنا "  يا معاذ إين أحبك   " ملعاذ
ه شائبة، وأدعو   اً صادقاً، ال تشوب    يف اهللا وهللا، حب    اً السباعي إين أحبك حب     أمحدِ  بن أيها العزيز زهري  :  أقول

حك الصحة   اإلسالم، وأن مين   أن يدمي عليك ريب نعمةَ    لك من كل قليب الذي أصبحت تشاطرين فيه          
 تزخر بالكواكب والنجوم     مملكةٍ ك بالنجاح، لتظل جنماً زاهراً يف مساءِ       ل أعمالَ والعافية، وأن يكلّ  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة املهندس صبحي برتجي(( 
-    الكلمة اآلن لسعادة املهندس صبحي     ..   نثره  أن يفارق األستاذ أمحد حىت يف       يبدو أن الشعر أىب

 :بترجي رئيس املستشفى السعودي األملاين
 

إخويت األحبة أعدكم بأنين إن     ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني         -
 ..شاء اهللا لن أطيل هي كلمات بسيطة ولكن أعتقد أنكم ستجدوا مفيدة

 

كن أتوقع أن تكون   أالندوات وحفالت التكرمي هذه ولكن يف الواقع مل         مسعت يف املاضي عن هذه      
 ..ذا التنظيم وذا الرونق

 

لذلك أحب أن أشكر األخ عبد املقصود خوجه على تبنيه هذا الربنامج اجلميل يف الواقع لتكرمي                
 .كرين فأشكرك مرة ثانيةاألدباء واملفكرين يف عامل مل يبق منه إال املادة واختفى فيه تكرمي العلماء واملف

أما عن عصام الليلة سعادة األخ األستاذ الدكتور زهري ففي الواقع للرجل حالياً حنن نتكلم عن                 
 وأتى دوري ألزيد على حاضر      اًالواقع وعن احلاضر اإلخوان يف السابق أشبعوا ماضيه مدحاً وإطراء          

 ..الرجل
 

ن هذا الرجل هو رئيس اللجنة الوطنية       يف الواقع خيفى على كثري منكم إن مل يكن معظمكم أ           
الصحية يف جملس الغرف التجارية وهذه قناة مهمة جداً، استحدثت مؤخراً يف جملس الغرف التجارية                



بالرياض إلجياد احلوار وإلبراز أفكار ومشاكل العاملني يف القطاع الصحي، ووضعها يف طريقة شبه                
 إطار التنفيذ، هذا الرجل أعرفه اآلن منذ سبعة أشهر أو           قانونية للجهات الرمسية حىت تتبناها وتضعها يف      

أعجبين .  وإنك لعلى خلق عظيم   يف هذه احلدود أعجبين فيه أخالقه، ذكر عن النيب يف القرآن الكرمي             
 ..يف هذا الرجل أمجل صفة يف املسلم تلك األخالق

 

 هلا النجاح يف خالل فترة      بحيمل هذا الرجل على عاتقه اآلن أهداف تلك اللجنة أعتقد أنه كُتِ           
رئاسته، وبصفيت عضواً فيها، خالل فترة رئاسته إن كتب هلا جناح بعض أهداف هذه اللجنة اليت كتبها                 
 .ذلك الرجل فإن شاء اهللا سيكون ذلك النجاح ملموساً يف بيت كل واحد من اجلالسني هنا هذه الليلة

ي، من مبدأ الصحيح يعاجل املريض،      من تلك األهداف اليت وضعها هذا الرجل التكافل الصح         
نعرفه مجيعاً لن ندخل يف تفاصيل، ولكن هذا الرجل يعمل عن طريق هذه اللجنة إليصال هذا الطلب                  
إىل وزارة الصحة ومن مث حىت جتد جماهلا لوضعها موضع التنفيذ، التكافل الصحي سيضمن باذن اهللا                  

 ..يح يعاجل املريضعالج املريض الفقري وعالج ذي احلاجة من مبدأ الصح
 

املستشفيات .  هدف آخر هلذا الرجل هو حماولة دفع برنامج اجلودة النوعية للمستشفيات اخلاصة           
 كما فعل يف برنامج     -اخلاصة كما تعلمون على مستويات وأداؤها على مستويات، وهو حياول جهده            

ضع معايري لقياس األداء     يف الواقع عن طريق هذه اللجنة لو       - هو يفعل اآلن وبصمت      -صحة اتمع   
يف املستشفيات اخلاصة، هدف آخر هلذا الرجل تصنيف املستشفيات اخلاصة، جيب هذه املستشفيات أن              
تصنف كما يقول، إن صنفت الفنادق فيجب أن تصنف املستشفيات اليت متس حياتنا، هدف آخر                 

 وحماولة إجياد قنوات للحوار     للرجل هو تضييق الفجوة بني رجال اإلعالم والعاملني يف القطاع اخلاص،          
بدالً من املهاترات على صفحات اجلرائد، ولن أمتكن من إلقاء الضوء على مجيع أهدافه وإمنا سأذكر                 

 - الذي أعتقد أنه أهم هذه األهداف        -اهلدف األخري وأترك امليكرفون لإلخوة املنسقني، اهلدف اآلخر         
ص يف حوار مع اجلهات املسؤولة حىت تكون القوانني         هذا الرجل حياول اآلن إشراك أجهزة القطاع اخلا       

 .والتشريعات اليت يقوم ا قابلة للتنفيذ، وحىت ال تكون القوانني يف جهة والتنفيذ يف جهة أخرى
 

ويف الواقع بنظرة سريعة هلذه األهداف تدل على فكر نري وعلى أسلوب علمي جيد سينقل يف                 
مجيعاً، سواء من القاطنني يف هذه البالد أو من اإلخوة الزائرين            نظري هذا القطاع اهلام لنا وألبنائنا        

 ندعو اهللا أن تكون يف ميزان أعمال         مدروسةً  حضاريةً علميةً   جداً ونقلةً   مجيلةً سينقل هذا القطاع نقلةً   
 .الرجل وندعو هلا بالنجاح، وتأكدوا أيها األخوان أا ستكون هلا تأثري على كل فرد منا

 . ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم 



  ))كلمة الدكتور عاصم محدان(( 
 : الكلمة األخرية للدكتور عاصم محدان-
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله                 -

اعنا وصحبه أمجعني، إذا كانت هذه السرية العطرة اليت شنف ا اإلخوة الكرام واألساتذة الكبار أمس               
عن ابن بار من أبناء هذا الوطن، أال حيق لنا أن نسأل وحنن يف هذه الدار العامرة دار األستاذ الكبري                      
عبد املقصود خوجه أننا نقف أمام رائد متواضع، وإذا كانت العبارة احملفوظة ما أكثر الذين قتلهم                  

 ..تواضعهم فإن احلال يقول ما أكثر الذين رفعهم تواضعهم
 كثرياً عن زهري السباعي ال أعرفه من قبل وأعترف اآلن أنين تعلمت من مدرسة                 مسعت شيئاً 

الكبار بدئاً بأستاذنا الكبري عبد اهللا بغدادي ومروراً بأساتذتنا الكرام حامد مطاوع، األستاذ عبد الفتاح               
أبو مدين، والزميل الدكتور حسن بله، والدكتور البترجي، مسعت الكثري وسألت نفسي أين هي                 
املوسوعة اليت ميكن أن نرجع إليها لنعرف تاريخ رجالنا يف املاضي واحلاضر، أحتدث من الذاكرة، منذ                 

ألمحد السباعي، كنت أظن أن الرجل يتحدث عن شيء         )  دعونا منشي (قبل ربع قرن من الزمن قرأت       
مل الواقع، اليوم   من اخليال، كان الرجل يتحدث عن أفكار عديدة، رمبا مل يكن أحد يفكر أا تطبق يف عا                

نعيش تلك األفكار اليت كانت تراود ذهن ذلك الرائد األستاذ أمحد السباعي، الذين قرأوا قصيدة محزة                
شحاته عن جدة كانوا يقولون ماذا يريد أن يقول محزة عن جدة؟ الذين يعيشون اليوم يف جدة يقولون                  

شاعر ماذا سوف تكون عليه جدة،      إن محزة كان ينظر مبنظار يستشف من وراء األفق أو ببصرية ال            
 ..وكذلك كان أمحد السباعي رمحه اهللا

احلقيقة أقول لو كان اليوم بيننا األستاذ أمحد السباعي لكان فرحه كبرياً، سروره عظيماً، فال                 
حيب أحد يف هذه الدنيا من يكون هو خرياً منه كما حيب األب أن يرى أبناءه، نعم، حنن أمام إبنني من                     

ستاذ أمحد السباعي احملتفى به الدكتور زهري السباعي، الزميل الكرمي األستاذ أسامة هو زميل يف               أبناء األ 
اجلامعة وزميل يف الصحافة، أقول اآلباء يورثون األبناء حب العلم واألدب، من الذاكرة أيضاً أقرأ أمحد                

، رمحهما اهللا، يف عام     السباعي كان رئيساً لصوت احلجاز اليت كان ميلكها األستاذ حممد صاحل نصيف            
هـ، مث أنشأ جملة قريش، مث أنشأ الندوة، ال بد أن األبناء عشقوا ذلك العلم، أمحد السباعي                  ١٣٥٠

ليس من أجل أبنائه أقول هذه الكلمة ولكن للتاريخ هو عامل موسوعي مثل أمحد عبد الغفور عطار،                   
مينة ويسرة فال أجد أمثال أولئك الرجال،       وأمحد مجال ومحد اجلاسر وعبد العزيز الرفاعي، اليوم أتلفت          

   عرومن واجبنا أن نأبناءنا دور هؤالء الرجال، أبكي كثرياً وذكرت هذا لصديقنا وأستاذنا مصطفى            ف 
عطار، أنين عندما أتذكر هذه الثلة الكرمية هذه النخبة الكرمية من الرجال أبكي كثرياً ألنين جلست إىل                 



 وجلست إىل الرفاعي وجلست إىل هؤالء القوم، اليوم يف دار األستاذ             العطار وجلست إىل أمحد مجال    
عبد املقصود ب علينا نسمات ندية من عروس البحر األمحر وب علينا نسمات إميانية من جوار                  
البيت احلرام، يف عنقي دين ألهل الشامية، هذا الدين أنين كنت نزيالً فيها أعرف بيوتاا ورجاالا                  

جلس إىل رجل من رجاالا هو الشيخ حسن زيين آشي، كانت الدار عامرة بالرجال، نعم،               كنت يوماً أ  
يف املدينة يعرف أنسابكم حممد حسني زيدان رمحه        :  وجوه نضرة، ألسنة عفيفة، قلوب طاهرة، قال يل       

اهللا، يف مكة يعرف األنساب أمحد السباعي، لكنين عجبت أن يقول هذا الكالم ومل يكتب أمحد                    
عي شيئاً آنذاك، ال بد أن األستاذ أمحد السباعي يعلم أن اخلوض يف هذا امليدان صعب لذلك ترفع                  السبا

ولكنه خلف لنا كتاباً كبرياً يف تاريخ مكة، هذا الكتاب الذي مل يتحدث عن التاريخ السياسي ملكة                   
بون إذا قلت   ولكنه حتدث عن تارخيها االقتصادي واالجتماعي والعلمي والفين واألديب، لعلكم تعج           

، فيعدها البعض أا من بواكري      ةٌركْلكم أنين قرأت شعراً ألمحد السباعي، هذه هي املوسوعية، أما فِ           
األعمال القصصية، يوم قرأا قرأا يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة إا شبيهة حبي بن يقظان                 

 واالجنليزي املعروف يف روبنسون كروز    القصة اليت أثرت يف األدب الغريب، دانيال دوفو الكاتب            
 ..واستفاد من هذه القصة حي بن يقظان يف قصته اليت كتبها وذلك ليس جماله اآلن

لكنين عندما قرأت القصة كان أمحد السباعي يبشر مبيالد القصة كما بشر ا حسني عرب                 
 احلقيقة أنين أقول أنين     وحممد علي مغريب، وحسني سرحان، وحممد عامل األفغاين، وعلي حوحو وغريهم،          

سعيد مبا مسعت عن هذا الرجل املعطاء يف علمه وأدبه، وقرأت للدكتور زهري على صفحات جريدة                  
املدينة اليت أتشرف بأنين أحد الذين يكتبون فيها بعض املقاالت املتواضعة، لكن زهري السباعي طوع                

اً بأسلوبه العلمي املتأدب، وما مسعتموه      العلم لألدب يذكرين ذا الدكتور أمحد زكي الذي كان معروف         
فيه الكفاية عن الدكتور زهري السباعي، رحم اهللا أمحد السباعي ورحم اهللا الذين ذكرناهم، وبارك اهللا                 

 .يف أبنائهم وأحفادهم وبارك اهللا يف هذا اجلمع املبارك وبارك اهللا يف صاحب هذه الدار
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))لمة احملتفى به األستاذ الدكتور زهري أمحد السباعيك(( 
 اآلن ننتقل إىل ضيفنا الكرمي األستاذ الدكتور زهري السباعي لكي حيدثنا عن جتربته يف عامل                  -

 .الطب هذا العامل الكبري واحلافل بالتجارب اإلنسانية الرائعة
تكررت اإلشارة إىل عريس    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله الكرمي         -

الليلة وأنا أرجو من ابين إياد أن ينقل ما شاء إىل أمه ولكن أن يغض الطرف عن عريس الليلة من أجل                     
 ..متر بسالم



والدي رمحه اهللا أمحد السباعي كان حيتفظ بصورة واحدة فقط يف مكتبه كانت صورة والد أخي                
 كانت تربط بينهم حمبة ومودة إن شاء اهللا ممتدة إىل            وحبييب وصديقي األستاذ عبد املقصود خوجه إذ      

األبناء واألحفاد، هذا التكرمي يف هذا املساء ليس يل، ولكنه تكرمي لعبد املقصود خوجه وأنا أقول هذا                  
حقيقة، ألن ما درج عليه منذ سنوات من يظن فيهم من بعض اإلخوة من يكون له دور ولو بسيطاً يف                     

 حد ذاته يف تقديري قضية حضارية، وكما قال أحد اإلخوان الكرام إن عاملنا يف               احلياة، هذا التكرمي يف   
الوقت احلاضر مليء باملاديات وأمتىن بعض الشيء اجلوانب اإلنسانية، وهذا لون من اجلوانب اإلنسانية              

أنا اليت نعتز ا، اإلحتفاء والتكرمي للبعض، ما حظيت به الليلة من كلمات أكثر بكثري مما أستحق و                  
أعين ما أقول، ال تترك يل اال الحتدث أكثر مما قيل وأعتقد أن ما قيل أكثر بكثري، وعني احملب عن                     
كل عيب كليلة، قد يكون من األوىل أن أترك اال إذا كان هناك شيء من احلوار أن أشارك فيه                     

 . وشكراً.. وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يسدد خطانا ويهدينا إىل سواء السبيل
 

  ))فتح باب احلوار واألسئلة بني الضيف واحلضور(( 
 اآلن نفتتح احلوار ونرجو من اإلخوة الكرام إذا كانت لديهم أسئلة أن تكون خمتصرة، هنا                 -

عدة أسئلة يربطها حمور واحد، األستاذ أمحد العدل شاهني، حممد بدوي، عجالن الشهري، عبد اهللا                 
ذه املناداة احلثيثة من قبلكم ومن قبل الكثريين من املعنيني بالعلوم           القرين، تدور حول تعريب الطب، وه     

ثراً على مصداقية هذا العلم بصفته      ؤالطبية، وبعض املقوالت اليت تشري إىل أن تعريب الطب قد يكون م           
علماً مشتركاً له مصطلحاته العاملية املوحدة، وأيضاً هناك إشارة أخرى وهي كيف لألستاذ الدكتور                

لسباعي أن يشري إىل مسألة تعريب الطب وهناك بعض املقوالت التربوية يف بعض األسئلة تشري                زهري ا 
 .تفضل يا دكتور.. إىل أن يتعلم الطالب منذ املرحلة االبتدائية اللغات األجنبية

هذا املوضوع متشعب وأرجو اهللا أن يوفقين أن أختصر فيه بقدر            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 أقول أنين لو كنت مسؤوالً عن التعليم الطيب ملا أجزت لطالب الطب أن يتخرج من                 ايةًبد..  اإلمكان

كلية الطب إال إذا اجتاز امتحاناً صعباً جداً وعالياً جداً يف لغة من اللغات، املؤسف أن الطب يدرس يف                   
أن يتعلم علماً بلغة    بالدنا العربية بلغة أستطيع أن أصفها ضعيفة وركيكة ال نتقنها، وال ينتظر من إنسان               

ال يتقنها وجييد فيها ويبدع، فإذا كان املسلمون يف العصر العباسي مثالً استوعبوا الكثري من علوم                  
الرومان واهلند وفارس وعربوها وتفاعلوا معها، مث درسوا ودرسوا وعلّموا وتعلموا وكتبوا ونشروا               

ام للعلم هي اللغة األم، ال ينتظر يف رأيي أنا أن           باللغة العربية وسادوا العامل يف تلك الفترة، وكان أد        
                  ا نتعلمها ونعلمها   ينبغ يف بالدنا أو يربع كثريون يف الطب أو اهلندسة أو أي علم من العلوم إال إذا كن

 جداً وهي أن إسرائيل      صغريةً ونتحدث ا بلغتنا، من يعارض تعليم الطب باللغة العربية ينسى قضيةً           



عت اللغة العربية وأحيتها من ممات، وأصبحت تعلم كل العلوم بلغتها مل يقل أحد               البلد املغتصب طو  
 أن الطب متخلف يف إسرائيل، احترموا أنفسهم واحترموا لغتهم ودرسوا ا وهلم شأن كبري يف                  اًأبد

احملافل وهذا واقع، بلدان أخرى مثل السويد، النرويج، الدامنارك، هولندا، كلها بلدان صغرية كلها               
 إىل حد الرباعة     أجنبيةً تعلم الطب بلغاا مع شرط أساسي ال ميكن التنازل عنه وهو أن جييد الطالب لغةً              

 ..وهذا ال حيدث اآلن
 أداته يف التعليم لغته االجنليزية ال        - وقد ال يعرف هذا الكثريون        -طالب الطب يف بالدنا     

 اجليد، أنه يؤسفين أن أقول هذا الكالم ولكن         تساعده على القراءة اجليدة أو الكتابة اجليدة أو التعبري        
هذا حقيقة واقعة، كلمة أخرية بالنسبة للمصطلحات سألت نفسي يف يوم من األيام ما هي نسبة                   

 ..املصطلحات العلمية يف كتب الطب؟ وسألت غريي
ددناها وكانت اإلجابات تتراوح رمبا عشرة يف املئة ورمبا مخسة عشر يف املئة، إىل أن حسبناها وع               

يف عشرة كتب طبية اخترنا منها صفحات معينة واهتم ذا املوضوع جمموعة من الباحثني وجدنا أن                 
 ..الكلمات العلمية يف كتب الطب ال تزيد عن ثالثة يف املئة فقط

وأما الباقي فهي كلمات عادية، درسنا سرعة القراءة وقدرة استيعاب الطالب والطبيب ووجدنا             
هذه إجابيت وال أريد أطيل وعلها تقنع       ..  ن ستني يف املئة لو قرأ ودرس بلغة األم         أا تتحسن أكثر م   

 .بعض الذين مل يقتنعوا بعد
 العالقة هي عالقة    هل هناك تعارض بني الطب واألدب أم أنّ       :  حممد حمسن يقول  .   سؤال من د   -

ويوسف إدريس والدكتور   تآزر وتوافق خاصة أن كثرياً من األطباء أدباء أمثال الدكتور إبراهيم ناجي             
 زهري السباعي فما هي حدود العالقة بني الطب واألدب من وجهة نظركم؟

 

 من الناس املشهورين الذين امتدت م مسرية الطب إىل األدب سومرست موم وسئل هذا                -
  بالنفس البشرية، أنا ال     أفضلَ خر إىل معرفةٍ  آالسؤال وكانت إجابته أن دراسة الطب هيأتين بشكل أو ب         

أتصور بالضرورة أن هناك فوارق وحدود بني الطب والفنون بأمجعها، ألن الطب قبل أي شيء آخر                 
يسهم يف وصل دارس الطب باإلنسان ككل وبالنفس البشرية، ومن هنا يف تصوري يأيت اللقاء الذي                 

 .جند له مناذج كثرية جداً بني الطب واألدب والشعر وبقية الفنون يف أشكاهلا املختلفة
 

دع القلق وأبدأ   (مسعنا أن كارنيجي مؤلف كتاب      :   سؤال من األستاذ عبد السميع حممد رضي       -
مات منتحراً فما مدى صحة هذا اخلرب وما مدلوله إن كان صحيحاً؟ مث أال ترى أن أفكارك                   )  احلياة

ة القيمة يف كتابك الفريد القلق وكيف تتخلص منه صعبة التحقيق يف خضم حياتنا املعاصرة املليئ                 
 بدواعي القلق مع إمياين الشخصي بكل ما ورد فيه؟



 حقيقة ال أعرف ما مصري كارنيجي، ولكن لو كان هذا هو األمر فليس دائماً باملستغرب ألنه                 -
وال أستبعد ذلك وقد يتحدث اإلنسان الشيء الكثري ولكن حياته اخلاصة تعكس            ..  باب النجار مكسور  

ن والقرآن، الذي عنيته يف هذا الكتاب وكان يشاركين يف           جانب آخر، قضية القلق وعالجه باإلميا     
تأليفه أستاذ فاضل من أساتذة طب النفس هو الدكتور شيخ إدريس، القضية كلها أن اإلميان باهللا                  
سبحانه وتعاىل يبعث يف النفس الطمأنينية وحماولة اإلنسان اجلادة لتقوى اهللا سبحانه وتعاىل حتميه من                

 يتولد عنها القلق والتوتر، فالذي أعنيه وال زلت يف كتايب أن صلة اإلنسان باهللا                كثري من األخطاء اليت   
سبحانه وتعاىل وحماولته املستمرة لتحسني هذه الصلة ستجعله بعون من اهللا أكثر تقوى، وأكثر حمبة                 

ى هم الدين فهم صحيح، ليس فقط قراءة القرآن وهي يف حد ذاا تضفي عل             للناس واحلياة، هذا إذا فُ    
النفس الطمأنينية ولكن حماولة التطبيق مل يصل أحد منا إىل الكمال، ولكن حماولة التطبيق العملي ملفهوم                
الدين يف حياة اإلنسان اخلاصة مبا جيعله أكثر حمبة للناس وأكثر حمبة للحياة ويف تقواه هللا سبحانه وتعاىل                  

يا أيتها النفس    واحد، طمأنينية النفس،     جيد نفسه يكرب عن كثري من الصغائر، كل هذه تلتقي يف ملتقى           
 .املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت

لوحظ يف السنوات األخرية أن بعض أطبائنا املتمكنني هجروا         :   سؤال من األستاذ علي املنقري     -
ال التجارية والرغبة يف    مهنة الطب وتفرغوا ألعمال وجماالت أخرى كاألدب والصحافة والفن واألعم         

تويل أعمال ومراكز قيادية إدارية متوسطة، فما تعليق سعادتكم على ذلك، وهل هناك أسباب تكمن                
 وراء هذا االنصراف؟

 

 هذا يذكرين بصديق طبيب جراح ال داعي ألن أذكر امسه قابلين يف ذات يوم فترة الطفرة يف                   -
أنا أمس  :  أنا حزين وتعيس، قال   :  ا أخي الكرمي؟ قال   السبعينات امليالدية وهو حزين مكتئب، مالك ي      

ويف تلك الفترة كانت الرواتب       -إنين اشتغل طوال العام     ..  يت مبائة ومخسني ألف ريال    لّرت فِ أج 
 وال أحصل على نصف هذا املبلغ وأنا أشتغل جراح مثان ساعات يف اليوم وأداوي وأعاجل،                 -حمدودة  

أين العدل؟ أين املنطق؟ أين العقل؟ أنا حزين        ..  ائة ومخسني ألف  وأجىء يف صفقة واحدة أحصل على م      
 .هلذا التناقض يف حياتنا

 

الشيء احلقيقة الذي ذكرته أن البعض يترك مهنة الطب وهي مهنة جليلة إنسانية ويذهب إىل                
 عصرنا  تيارات يف احلياة خمتلفة، أنا أعتقد ال نستطيع أن نفصله من حياتنا وواقعنا، لسوء احلظ أنه يف                 

هذا وقد يكون يف عصور أخرى سبقت ولكن بالذات يف عصرنا هذا يف حميطنا هذا يف منطقتنا هذه ال                    
يعطى تقدير اجتماعي وإنساين كاف للعلماء واألدباء والشعراء واملفكرين واألساتذة قدر ما يعطى ملن               

 ..ميلك املال



خب به حياتنا وجيد نفسه يف      وال شك أن البعض ال يستطيع أن يقاوم هذا التيار الذي تصط            
موضع تساؤل هل أعطي وأعطي؟ وال شك أن الطب مبا فيه من إنسانية مردوده املايل جيعل اإلنسان يف                  
حياة كرمية ال شك يف ذلك ولكن ال يعطيه من املرتلة واملقدار الذي تعطيه جوانب أخرى يف احلياة، وال                   

قاوم هذا التيار الصاخب وينحو منحى آخر، وكل        أستطيع إال أن أجد بعض العذر ملن مل يستطع أن ي          
 .ميسر ملا خلق له

 األستاذ عبد احلميد الدرهلي يوجه لسعادة الدكتور زهري الدعوة بشن محلة إعالمية مكثفة يف               -
لتوجيه اآلباء واألمهات لتوفري اإلنتباه الكايف على        )  درهم وقاية بيد األسرة   (إطار برنامج بعنوان    
والشباب الصغار وللتحدث مع أبنائهم ولو لنصف ساعة يومياً يف أحواهلم اهلامة             سلوكيات األطفال   

وكذلك إلسداء النصيحة للشباب الصغار والكبار لعدم الوقوع يف التقليد واحملاكاة للسلوكيات               
 .الضارة والسلبية

  شكراً، وال شك أن االجتاه اآلن احلديث القدمي يف الطب والصحة هي أن يتحمل اإلنسان                 -
أكرب قدر من املسؤولية حيال صحته، ولكي يتحمل اإلنسان هذه املسؤولية ال بد أن يعرف مقومات                 

 وقلماً ووضع حوايل     أي واحد فينا يف هذه الليلة جلس بينه وبني نفسه وأمسك ورقةً            الصحة، ولو أنّ  
 بينها هو   عشرين مرض من األمراض اليت ختطر على باله كائناً ما كانت لوجد أن القاسم املشترك                

أسلوب حياة اإلنسان، وال أغايل إذا قلت إنه هو السبب وراء الغالبية العظمى مما يصيبنا من أدواء ومن                  
        مشاكل، هذا احلديث احلقيقة جيرين إىل اجتاه تاه جمموعة من الزمالء اآلن وحتتضنه منظمة الصحة         بن

ج والوقاية يف علمه ويف طبه ويف عمله، اآلن         العاملية وهو ختريج الطبيب املتوازن الذي جيمع ما بني العال         
األطباء خرجيي املدارس الطبية يف عاملنا ويف منطقتنا ويف أكثر دول العامل اهتمامهم األساسي باملريض بعد                
أن ميرض وليس بالصحيح لكي حنميه بإذن اهللا من املرض، إذا استطعنا أن خنرج أجيال من األطباء                   

 منظمة الصحة العاملية، أجيال من األطباء تعىن بالوقاية كما تعىن بالعالج            وهذا ما نسعى إليه اآلن، مع     
 .فسيكون إن شاء اهللا إسهام يف هذا الدور الذي نتحدث عنه

هل لك أن تلقي لنا بعض الضوء عن دوركم يف جملس           :   للمهندس صبحي بترجي سؤال يقول     -
 الشورى؟
ك أن هلا جذوراً متتد إىل عشرات السنوات         جملس الشورى جتربة قدمية جديدة يف حياتنا ال ش         -

وال شك أا اآلن جتربة حية ال أستطيع أن أقول إال أننا نعتز باإلخوة الكرام يف جملس الشورى                      
الختيارنا يف هذا الس، ونقدر أكرب التقدير لوالة األمر عنايتهم ذه القضية، مجيعنا على حمبة بشيخنا                

وأنا أعنيها، رجل إن شاء اهللا فاضل ال نزكيه على اهللا، ولكنه يتميز               الشيخ حممد بن جبري، وأقوهلا      
باحلكمة، كثري من األمور اليت نناقشها اآلن يف الس قضايا هلا من األمهية قدر كبري ولكن شيخنا جزاه                  



اهللا خري اجلزاء ال يرغب كثرياً يف اإلعالم وال يف الدعاية يعمل بصمت، ومن هنا ال يعرف الكثريون                   
ماذا يدور يف ردهات جملس الشورى وهذا من حق شيخنا أن يقرر ما يراه، ولكن هناك عمل يؤدى                   
بصمت قد ال يعرف الكثريون عنه شيئاً ونسأل اهللا أن تظهر نتائجه عاجالً أم آجالً يف خري هذه األمة                    

 .وشكراً
ر هذا اللقاء    األستاذ مصطفى عطار له رجاء من الدكتور زهري السباعي بأال يبخل على حضو             -

الكرمي بالتحدث عن الدكتور ديفيد موريف الذي حاز جائزة امللك فيصل العاملية وعن أسباب هذه                 
 .الصلة العلمية

 ديفيد موريف أول من حصل على جائزة امللك فيصل وهو أستاذ وصديق، اتصلت به يف                   -
والستني، ديفيد ما هي    الصيف املاضي وأنا يف لندن وهو خارج لندن، تقاعد الرجل وبلغ اخلامسة               

 ..أخبارك؟ قال أنا عندي مشكلة
وتواعدنا على اللقاء أن أزوره يف بيته وذهبت وأنا قلق على الرجل وهو نعم مسيحي يدين بدين                 
غري ديننا ولكن سبحان اهللا يتمتع وهذا فضل من اهللا يعطيه من يشاء، يتمتع بنظرة عاملية وإنسانية                    

يف كثري من دول العامل النامي خاصة يف إفريقيا، ذهبت إىل الرجل وأنا             ورجل حقيقة له فضل كبري جداً       
وهو يف سن جتاوز اخلامسة     ..  فذهبت إليه، وجدت مشكلته اآليت    ..  قلق عليه حقيقة عنده مشكلة    

 ..والستني
عمل لسنوات طويلة جداً يف إفريقيا وكان يركز يف عمله على أن تتحمل األم مسؤوليتها                  

ل الطبيب، وأنا باملناسبة أكاد أنسى أنه أحد ألصق أصدقاء ديفيد موريف وحوارييه             ومسؤولية طفلها قب  
 ..وتالميذه أخي وصديقي وحبييب الدكتور حسن بله ألنه تتلمذ عليه

فذهبت إىل الرجل وهو منذ سنوات طويلة جداً يعمل يف إفريقيا وحماولته أن جيعل األم هي                   
 إعطائه تطعيماته، وحاول أن ينشر هذه املعرفة وأخترع          مسؤولة عن طفلها يف وزنه يف متابعته، يف        

 ذا يف تقدم الصحة يف إفريقيا ولكن ال زالت مشكلته           موريف موازين ومقاييس لألطفال وأسهم حقيقةً     
      يف هذه السن، لقد ظننتها مشكلة مرة، فإذا مشكلته هل فعالً األم األفريقية األمية اجلاهلة قادرة           ضي

ة املوازين وقضية املقاييس اليت استحدثناها عندها؟ هذا كان ما حيريه، وجلست معه             على أن تعرف قضي   
 ..أكثر من ساعة وهو حيدثين عن براجمه وماذا ينوي أن يعمل

 منه يف تطوير    مث أخذين إىل كراج سيارته وإذا يب أجده قد علق ميزاناً استحدثه مؤخراً حماولةً              
أعتقد مثل هذه اإلجتاهات النفسية عند      .  ياس وزن وطول طفلها   املوازين اليت قد تستعملها األم يف ق      

بعض الناس الذين أنعم اهللا عليهم بالنظرة الشمولية باالهتمامات وليس اهلموم هذه هي يف النهاية اليت                 



وأما الزبد  ..  ن يف النهاية  لكتؤدي إىل أن حيوز هذا اإلنسان قصب السبق ولو أمهل يف وقت ما و               
 .ا ما ينفع الناس فيمكث يف األرض وأماًفيذهب جفاء

أعرف أنكم عملتم عدة أسابيع يف الصومال فما هي مثار تلك            :   األستاذ منصور عطار يقول    -
 األسابيع؟
 مثارها ال أعرفها احلقيقة، ولكن ذهبت من ضمن اإلخوة الذين ذهبوا إىل الصومال وغري                 -

جأة لنا قرأنا عنها، ولكن ما يرى غري ما يقرأ أو           الصومال مع هيئة االغاثة اإلسالمية وكانت احلقيقة مفا       
يسمع عنه كانت مفاجأة أن جند العائلة بأكملها عشرة أفراد يعيشون يف خيمة ال تزيد مساحتها عن                  
بضعة أمتار مربعة وأكلهم يف اليوم ال يزيد عن بضعة جرامات من الكاربوهيدرات ال تغين وال تسمن                  

يد عن رمبا لتر واحد من املاء للشرب وقد يكون ملوث، وقد ميضوا              من جوع، نصيبهم من املاء ال يز      
 ..الساعات الطويلة يف طابور للحصول على هذا املاء، كلها أيقظت يف نفسي تساؤالت

ماذا نعمل حنن وهؤالء كثري منهم يدينون بديننا اإلسالمي ما الذي نفعله من أجل هؤالء، ما                  
ري منا وال أزكي نفسي، نأكل أكثر مما حنتاج ونلبس أكثر مما             الذي نفعله يف حياتنا حنن وبعضنا وكث      

 ..حنتاج ونعيش
وعلينا واجب جيب أن نؤديه، يف نفس الوقت وجدت أن الكثري من اهلبات العاملية اليت تعطى                  
هلؤالء ال دف إىل هدف سامي بقدر ما فيها شيء من الدعاية، وجدت رجاهلم طول اليوم يف الشمس                  

 وليس هلم أي إنتاج حبثت هذا األمر مع املسؤول عن اإلغاثة يف هيئة األمم املتحدة                 ليس هلم أي عمل   
بدالً من أن يعطوا بعض كسرات من اخلبز وقليل من املاء، مل ال تهيأ هلم الفرصة ألن يعملوا وينتجوا                    

 أن يشارك    أنفسهم فكانت اإلجابة فيها غياب عن الوعي، أنا أنصح من تتاح له الفرصة             ويقوموا بأودِ 
 ألن فيها شيء من تربية      يف برامج هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية أو يف برامج أخرى مماثلة أال يتردد حلظةً             

 .النفس والتعلم واملدارسة وإيقاظ الضمري ومراجعة النفس
ال شك أن روح الوالد احلبيب أمحد السباعي وحمبة          :   املهندس هانئ إبراهيم زهران يقول      -
 تسود ليلة االحتفاء بكم، فأرجو ذكر املوقف املؤثر مع والدكم رمحة اهللا عليه وأدخله فسيح                اجلميع له 

 .جناته والذي كان نقطة حتول يف حياتكم املديدة إن شاء اهللا
 احلديث يطول وهناك مواقف كثرية ال أستطيع أن أستطرد فيها لكن أستطيع أن أحتدث عن                 -

 حيرص الوالد إذا أخطأ أحدنا يف أمر ما          - أنا وأخي أسامة      كنت -أحدمها أنه   ..  موقف أو موقفني  
 ..ثنني يف خطأ ليعاقبنا معاًيتجاوز ويغض النظر وينتهز فرصة أن نقع اال

وكانت نظريته يف هذه أن يربط بيننا برباط من احملبة والوالء واإلحساس باملشاركة وهذا يف                 
 ..احلقيقة جانب مل ندركه إال فيما بعد



 الذي أذكره أن أحدنا أحيانا كان يرغب يف شيء ما ويستطيع أن يشريه بنقوده                الشيء الثاين 
البسيطة بقروش ولكن كان الوالد أحياناً يعارض وحيول بدون أن نعرف السبب إىل أن كربنا وسألناه                 

احلياة لن تعطيكم كل ما تريدونه، وقد يكون إنسان يف مقتبل حياته يستطيع أن يفعل ما                :  فقال يا ابين  
فأنا أردت أن   ..  اخل..  أو..  يريد ولكن جيد العقبات أمامه وال يستطيع أن حيقق مع وجود املال أو              

أعطيكم درس مبكر إنه قد ال يستطيع اإلنسان أن حيصل على ما يريد حىت لو تصور أن لديه األدوات                   
 .لذلك، وهذا كان درس ال ينسى للوالد رمحه اهللا

ني عن احلديث عن ذكريات والدكم األديب الرائد األستاذ          يبدو أن هناك الكثري من املتشوق      -
 .أمحد السباعي فهنا سؤال من األستاذ أمحد الغامدي يريد مزيداً من الدكتور

 كما قلت له مواقف كثرية، لكن أحد املواقف أنه كان يف يوم من األيام               - اهللا يرمحه    - الوالد   -
إىل جانب الوظيفة يف وزارة املالية ولكن كان يعتز         ف، وكان يكاد يكون مصدر الرزق الرئيسي له         مطو

بكرامته، كثري جداً وكان هذا مظهر نذكر الوالد به يف كثري من مواقف حياته، وجاءت يف سنة من                    
السنوات بعثة حج من علماء الدين من بلد شقيق ويبدو أم أكثروا على الوالد يف كثري من القضايا                   

ف، وفيما يقتضيه   هم فوصل به احلد أن يعيد النظر يف وضعه كمطو         اخلالفية، ويصرون على وجهة نظر    
ممارسة هذه املهنة فيما يعتقد أنه جزء من كرامته، فجمعنا أسامة وأنا وحنن يف سن صغرية ال أذكر على                   
وجه التحديد أسامة بطبيعة احلال أكرب مين وطبعاً ال يريد أن يقول إنه أكرب مين إمنا يف سن مبكرة جداً                    

نعرف الكثري لكن كان حرصه على أن ميارس معنا دميوقراطية طيبة، مجعنا ذات أمسية يف احلج قبل                 وال  
يا أبنائي أنا قررت أترك الطوافة وال أريدكم أن تقولوا يف يوم من األيام والدنا                :  أن يعطي قراره، قال   

 املوقف، ولكن   حرمنا من مصدر دخل فماذا تقولون؟ طبعاً حنن يف سن ال نستطيع أن ندرك حقيقة                
انعكس علينا إحساسه بكرامته وأنه جيب أن حيافظ على هذه الكرامة، وبطبيعة احلال قلنا له تفعل ما                  
تراه ومجع احلجاج يف تلك األمسية وقال احلاضر يعلم الغائب أنين أعلمكم يا علماء الدين أنين أوقفت                 

ذلك، فكان هذا موقف من املواقف اليت       الطوافة وال أريد أن يسأل عين حاج فيما بعد ولكم الفضل يف             
 . أثرت يف حياتنا

 

  ))تعليق من الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
أعلق على هذا الكالم، الطوافة كانت تشرى وتدفع فيها كثري من             :   عبد املقصود خوجه   -

ف عنها  األموال وال بد من بذل كثري من النفوذ للحصول عليها، ومعىن بيعها يف تلك األيام أو االنصرا                
تضحية ال تضاهيها تضحية أخرى باعتباري من اجليل الذي عاش تلك الفترة وأعرف عن هذه املواقف،                

 . هذا أقوله لكي تعرف مبادئ أمحد السباعي وهي معروفة عند الكل بل ألضيف مأثرة من مآثره



  ))احملتفى به يرجع إىل سرد بعض مواقف والده(( 
 مسحتم يل له عالقة ذا املوقف، الوالد بطبيعة احلال أكرمه           أذكر موقف لو  :  زهري السباعي .   د -

اهللا بأن ألف كتاب تاريخ مكة، وسألته فيما يلي من سنني ما هو الظرف الذي ألفت فيه الكتاب؟ فقال                   
يا ابين يف السنة التالية لتركي للطوافة أحسست بفراغ شديد ألن الطوافة يف تلك الفترة مل تكن                  :  يل

خل وإمنا كانت حياة، إىل اآلن أنا أحتدث بالساعات الطويلة عن احلجاج الذين كانوا               جمرد مصدر للد  
يأتون إلينا واملركاز وطلعة عرفة، هذه ذكريات احلقيقة مجيلة جداً ملن عاصر هذه الفترة، بقدر ما كان                  

 البلد كلها يف    أنه يف السنة التالية أحس أن     :   كان يقول  - رمحه اهللا    -فيها من متاعب، أتذكر أن الوالد       
         دععن هذه املهنة اليت مارسها سنوات طويلة        زمحة الطوافة وعنده فراغ شديد جداً وعنده إحساس أنه ب 

جداً فأراد له اهللا سبحانه وتعاىل أن يقضي على هذا الفراغ ويتغلب عليه بأن يتخذ من السطوح مكتب                  
 .د اهللا كانت فضالً من اهللا أن أمتهله ويبدأ يف كتابة السطور األوىل يف تاريخ مكة واليت حبم

أود أن أذكر هنا واملناسبة     :   هنا سؤال أو تعليق من املخرج األستاذ عبد اهللا رواس يقول             -
 جداً يف جريدة الرياض عن       رائعةً تستدعي ذلك أن الكاتبة السعودية الراقية جهري املساعيد كتبت مقالةً         

ن قرأوا ما أبدعته جهري عن األستاذ الدكتور زهري           ضيفنا الليلة ضيف االثنينية، لو كل احلاضري       
الطب (السباعي وما تدفقت به من مشاعر اإلكبار واإلعتزاز بالدكتور السباعي وبربناجمه الرائد                

إنين أردد مع الكاتبة الفاضلة للدكتور زهري السباعي ماذا عن برناجمك العريق الطب واحلياة؟              )  واحلياة
.. كلهم يسألون عن هذا الربنامج    ..  بد اهللا عسريي، واألستاذ نبيل خياط     والسؤال نفسه من األستاذ ع    

 .وكلنا كذلك يا دكتور ألننا منذ صغرنا تتلمذنا إعالمياً على هذا الربنامج
 شكراً، وبطبيعة احلال ليس باجلديد علي عندما يأتيين بعض اإلخوان ويقولون حنن كنا                 -

دري حقيقة، إن شاء اهللا لنا عودة وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل           نشاهدك وحنن يف االبتدائية وهذا يثلج ص      
 .أن يوفقنا إىل ذلك

ما هو نصيب الطب النبوي يف األحباث اليت قدمتموها وما          :   سؤال من األستاذ ناصر الشريف     -
 سر احلجامة يف الطب؟

ي البار  حممد عل .   رمبا كان يف الكتاب الذي أسعدين مبشاركة تأليفه األخ العزيز الصديق د             -
استعرضنا فيه بعض اجلوانب املتعلقة بالطب اإلسالمي وال شك أن يف تراثنا يف              )  الطبيب أدبه وفقهه  (

القرآن الكرمي، يف األحاديث النبوية ذخر وثروة كبرية جداً ملن يريد أن يعود إىل أصول وجذور للطب،             
 أما بالنسبة للطب الشعيب ككل       فيما يتعلق باجلانب النفسي وهو جانب كبري ومهم يف التطبيب،          خاصةً

ففي النظرية اليت احتضنها فهي أن فيه اجليد وفيه الشيء الذي ال يستند إىل سند علمي، وحنن أحوج ما                   



نكون إىل أن نعود إىل الطب الشعيب جبوانبه املختلفة وننقيه من الشوائب املختلفة وننميه ونستفيد منه،                
ول العامل يف إفريقيا ويف آسيا وهو إجتاه حتتضنه منظمة الصحة            وهذا هو اإلجتاه العاملي يف كثري من د        

العاملية، العودة إىل الطب الشعيب، وتصفيته من كثري من الشوائب وحماولة اإلستفادة منه ألن فيه                  
 ولسوء احلظ أن املدرسة الطبية املعاصرة تكاد تكون أمهلت أكثر           ،جوانب كثرية جداً جيب أال ننساها     

انب من الطب والتطبيب سواء باألعشاب أو بوسائل أخرى خاصة اجلانب النفسي             اإلمهال هذا اجل  
 .منها

 

غازي الزين عوض اهللا يتساءل عن لغة األدب ولغة الطب فهل أستطاع األدب أن يتفاهم               .   د -
مع الطب عند الدكتور زهري السباعي بشأن ما تكتبونه يف الصحف عن النظريات العلمية اليت خترج                 

علوم الطبية وتوظف خلدمة اتمع وتوعيته يف اال الصحي واإلنساين؟ وكيف نستطيع أن             من رحم ال  
 نشيع هذه املفاهيم؟

 

 . قد ال أكون استوعبت مضمون السؤال-
 

ميكن الدكتور غازي يوضح بنفسه      ..   لغة األدب ولغة الطب جيمعهما العامل اإلنساين         -
 املطلوب؟

 

ترات طويلة من الزمن كان حيرص على أن يعيش يف برج            أنا أعتقد أن الطب لف    :   اإلجابة -
عاجي واحلرص هذا كان من بعض األطباء، االجتاه اآلن احلقيقة إنزاله هذا الربج العاجي إىل اتمع                  

 )..اإلنسان طبيب نفسه: (واحملاولة األكيدة أن يتحمل املريض نفسه مسؤوليته، وعندنا مثل يقول
 

لقدمية وقد يكون ال يزال هناك آثار هلا أن الطبيب حيرص على              ودرسنا يف املدارس الطبية ا    
التحدث بلغة أجنبية أمام مريضه وقد يستحدث لذلك رمبا مصطلحات معقدة، حنن اآلن نقول جيب أن                
يكون العكس، املريض جيب أن يعرف األسباب واألعراض وكيفية مغالبة هذا املرض والوقاية منه، يف                

 يقال مثالً طبيعة املرض للمريض إذا كنا نعرف أن املريض ال يستطيع أن               أحيان معينة ننصح بأن ال    
يتحمل مسؤوليته أو ال يستطيع أن يتقبل وضعه، ولكن إذا اطمأنت النفس إىل أن املريض يستطيع أن                  
يتحمل مسؤولية نفسه وأن يتقبل هذا الواقع وأن يعايشه التجربة العلمية تقول إن هذا يف كثري من                   

عى إىل أن يستطيع املريض أن يتأقلم وحيافظ ويسعى جهده للتعامل مع مرضه، هنالك أكثر               األحوال أد 
من مدرسة يف هذا اجلانب ولكن هذه املدرسة هي أوىل، إذا اطمأنت النفس إىل أن املريض يستطيع أن                  

 . يتحمل مسؤولية نفسه جيب أن يعرف تفاصيل مرضه



  ))يات العصرالدعوة إىل أمسية عن الطفل السعودي وحتد(( 
مثة أمسية يف الغد عن الطفل السعودي       ..   طاملا أن احلديث من الدكتور غازي الزين عوض اهللا         -

وحتديات العصر تعقدها مجعية الثقافة والفنون جبدة وتستضيف فيها األساتذة الشيخ عبد اهللا بن بيه،                
دكتور غازي عوض اهللا يف مقر      والدكتور بكر باقادر والدكتور عبد الرمحن العرايب، طبعاً يديرها ال          

 .اًاملعهد الصناعي يف الساعة الثامنة مساء
كيف تقيمون مستوى الطب واألطباء يف بالدنا       :   سؤال من املهندس عبد الوهاب بترجي يقول       -

 العزيزة مقارنة بالطب واألطباء يف الدول املتقدمة وملاذا ال جند الطبيب السعودي يف القطاع اخلاص؟
يت قد تكون جمروحة يف هذا اجلانب، ال شك أن املواطنني وصلوا إىل مرحلة طيبة                 واهللا شهاد  -

جداً يف علمهم ويف تقنيتهم ويف حتصيلهم، ومشهود هلم احلقيقة، بعضهم برزوا يف جراحة أمراض                  
القلب، أمراض السرطان، األمراض البيئية، نعتز بكثري منهم يف مستشفيات عاملية بعضهم خرجوا عن               

ملكة إىل بالد أخرى وتسمعوا عن البعثات اليت تذهب إىل بعض الدول النامية تعاجل وتعمل                نطاق امل 
 ..عمليات جراحية

 

مرة أخرى شهاديت قد تكون جمروحة ولكن يف فئة متميزة من األطباء السعوديني العرب املسلمني               
اعوا أن يكتسبوا   وصلوا إىل درجة عالية خاصة من تلقى تعليمهم يف الوطن ويف خارج الوطن واستط              

احلسنيني يكونوا على إملام وصلة بطبيعة مشاكلنا يف بالدنا ويكتسبوا أيضاً التقنية املوجودة يف الغرب                
 .فهناك فئات طيبة جداً نعتز ا

 

 يبدو أن األستاذ عبد الرزاق صاحل الغامدي أراد أال متر هذه الليلة دون إستشارة طبية ويقول                 -
 الوالدات تكون نتيجة لزواج األقارب فما رأيك يف هذا وهل يوجد خمترب              نسمع أن أكثر العاهات يف    

 للتحليل يبني هذا داخل اململكة؟
 

 ال أقول بالضرورة أكثر العاهات، ولكن هناك أحد العوامل اليت تؤدي إىل بعض املشاكل هي                -
د بعض الصفات   زواج األقارب، وزواج األقارب كما أنه يؤكد الصفات احلسنة يف الذرية كذلك يؤك            

غري املطلوبة يف الذرية، ولنا شواهد منها على سبيل املثال ال احلصر يف بعض مناطق اململكة تربز مشكلة                  
األنيميا املنجلية، وهي يف الغالب نتيجة لكثرة زواج األقارب يف هذه املنطقة، كثري من أمراض السمع                 

رورة منع زواج األقارب ولكن يعين احلرص       نتيجة زواج األقارب هذه أمثلة بسيطة وهذا ال يعين بالض         
إذا استطعنا الفحص الطيب لألقارب الذين ينوون الزواج وإذا استطاعوا أن يتزوجوا من خارج األسرة               

 .قد يكون هذا أفضل



طبعاً تركة الوالد األدبية اليت     :   تسمح يل يا دكتور زهري أن أختم هذه األسئلة بسؤال شخصي           -
 يف احلصول على كثري من كتبه، أذكر على سبيل املثال أنين بصعوبة بالغة                منا جند صعوبة كبريةً   

استطعت أن أحصل على كتاب تاريخ مكة وكان لألستاذ أسامة السباعي الفضل يف ذلك أن أهداين                 
لكتب التارخيية ذات املضامني القوية أال ينبغي أن تعاد         واهذا الكتاب ولكن هذه الكتب األدبية الرائعة        

 ؟طباعتها
 أخي أسامة حقيقة تكفل مشكوراً ذا اجلانب جزاه اهللا خرياً وحرص على سبيل املثال أن                  -

، وأنا أرجو وأوجه الرجاء إليه معكم أن يزيد إهتمامه بثروة الوالد اليت             )فكرة( مرة أخرى كتاب     يىيحي
 . خلفها بأدبه وكتبه وأن يعيد طباعتها إن شاء اهللا

 

  ))قصود خوجهمداخلة من الشيخ عبد امل(( 
طاملا فتح هذا املوضوع فيسعد االثنينية من خالل كتاا أن أي كتاب             :   عبد املقصود خوجه   -

لراحلنا الكبري املعلم األستاذ الكبري األستاذ أمحد السباعي أن أتشرف بطباعته، أي كتاب، وله علينا                
 .ركوطن ومواطنني ديون كثرية وهذا أقل القليل نقدمه حتية وإجالل وتقدي

قبل أن خنتتم هذه األمسية يف احلقيقة يل تعليق صغري، تردين أحياناً أسئلة رمبا أصحاا يظنون أننا                 
حنجبها رد اهلوى فأنا ال أحجب أي سؤال وال أريد أن أعمل عمل الرقيب، ولكن إذا كان سؤال فيه                   

جاري فيه السائل وهلذا    جتريح أو اام دون دليل فهذا يعترب من باب العيب الذي ال أستطيع أن أ                
 ..حيجب السؤال

هذه األمسية مثالً وردتين أكثر من ورقة سؤال من أكثر من سائل تتهم املستشفيات اخلاصة بغلو                
األسعار، باألطباء الغري مميزين، بالفوضى، أنا ما عندي دليل وال أستطيع عندما يأتيين السؤال تعميماً أن                

نب من هذا السؤال بالنسبة ملستشفيات عديدة ينطبق عليها         أطرحه، ال أشك أن هناك قد تكون جوا       
سؤال السائلني والبعض قد يكون خارج السؤال لذلك ال أستطيع أن أطرح سؤال كهذا والذي عنده                

 .سؤال حمدد يقوله بشجاعة وليس عندي مانع يف قوله
ب عليه  من ناحية أخرى طرح األستاذ نور حسني سؤاالً يف تعريب الطب وهذا السؤال أجا               

األستاذ الدكتور زهري السباعي، فأردت أن أشري هذه اإلشارة لسبب بسيط ألين مسعت مهساً دار أكثر                
 وأنا ال أقوم بذلك ولست رقيباً إذا كنا يف موضوعية االثنينية كأدب               من مرة بأين أحجب أسئلةً    

 .واملوضوع الذي نناقش فيه فأهالً بالسائل وأهالً بكل سؤال
تم هذه االثنينية وهذه األمسية الكرمية اليت سعدنا فيها بتشريف أخي وحبييب             أحب قبل أن أخت   

وصديقي األستاذ الدكتور زهري السباعي، والذي تفضلتم مشكورين باسعادنا أن تكونوا بصحبته هذه             



األمسية أن أحيي دولة الرئيس الدكتور معروف الدوالييب رئيس الوزراء األسبق الذي شرفنا يف هذه                
ة وأن أمحد اهللا بسالمة العودة لعالمتنا الشيخ حممد علي الصابوين الذي دائماً يتفضل علينا                 األمسي

باحلضور وله كثري من إجيابيات توجيهنا مما له الوقع الكبري يف نفسي شخصياً ويف نفوسكم مجيعاً وأترك                 
 . الكلمة األخرية ألخي األستاذ بافقيه

 

  ))ختام األمسية(( 
 هذه الليلة اليت احتفينا فيها باألستاذ الدكتور زهري السباعي وأود أن              ممتعةًأظنها كانت ليلة    

ألفت االنتباه إىل أن األمسية القادمة سوف جتمعنا بفضيلة العالمة الشيخ حممد منر اخلطيب ويف ختام                 
تاذ هذا احلفل الرائع يقوم صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه بإهداء لوحة االثنينية لألس               

 .الدكتور زهري السباعي وكذلك لوحة فنية مقدمة من املصور األستاذ خالد خضر
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