




 احملتوى
- ١ .كلمة االفتتاح لصاحب االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٢ .نبذة من السرية الذاتية للسيد هشام علي حافظ
- ٣ .نبذة من السرية الذاتية للمحتفى ما
- ٤ .كلمة معايل األستاذ حسني عرب

- ٥ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٦ .تور عبد اهللا مناَّعكلمة سعادة الدك
- ٧ .تعليق لعريف احلفل

- ٨ .كلمة سعادة األستاذ عبد اهللا بغدادي
- ٩ .كلمة معايل الشيخ إبراهيم الوزير

-١٠ .كلمة سعادة األستاذ أمني عبد اهللا قرقوري
-١١ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين
-١٢ ).قُرئت نيابة عنه(ن رسالة من الشاعر الكبري حييي توفيق حس

-١٣ .كلمة احملتفى به سعادة األستاذ هشام علي حافظ
-١٤ .األسئلة املوجهة للضيف احملتفى به وإجاباا

-١٥ .كلمة اخلتام لسعادة املضيف الشيخ عبد املقصود خوجة
-١٦ .ختام احلفل

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :د املقصود خوجة األمسية بالكلمة التاليةافتتح سعادة الشيخ عب
أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وأصلي وأسلم على خري خلقك، وخامت أنبيائك، حبيبك              

 .وصفيك، سيدنا حممد وعلى آله الكرام الطاهرين، وصحابته أمجعني
 : األساتذة األحبة األفاضل

بوجوهكم النرية جمدداً يف أثنينيتكم اليت هفت       وأهالً ومرحباً   ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
وكما ..  إليكم بعد طول غياب، وأسأل اهللا العلي القدير أن مين علينا بلقاءات ماتعة تتجدد يف اخلري وبه                

تعودنا أن نفتتح أمسياتنا بعلَم بارز وجنم ساطع يف مساء اإلبداع، فإنه يسعدنا أن حنتفي الليلة باألخوين                 
مستعيدين يف هذه اللحظات اخلاطفة شيئاً من       ..  اذين السيدين هشام وحممد علي حافظ     الكرميني األست 

عبق التاريخ وزهو املاضي عندما التأم مشل رواد هذا املنتدى لتكرمي القطبني الكبريين الرائدين السيدين               
الذي يكن  فآل حافظ هلم أفضال ال تنسى على هذا املنتدى          ..  الوالدين علي وعثمان حافظ رمحهما اهللا     

هلم كل التقدير واالحترام، وكأين بالتاريخ يعيد نفسه، رغم قناعيت الشخصية بأنه ال يعيد نفسه مكرراً،                
ولكنها حملات من املاضي جبالله وائه تنعكس على احلاضر باندفاعه وعنفوانه فنقول جتاوزاً إن التاريخ                

ثالً يف جيل من آل حافظ تناول الراية، وحقق         يعيد نفسه، فما أسعدنا باملاضي األغر واحلاضر الزاهر مم        
 .الكثري من اإلجنازات اليت جعلت اتمع يتحدث عنهم عرب أكثر من منطلق ورؤية

سليال بيت علم وأدب    ..  مجيل أيها األحبة أن تزدهي هذه األمسية باالحتفاء بأستاذين جليلني          
مة الكلمة واالرتقاء ا، ولست يف      وجذور راسخة يف الصحافة والفكر، والعطاء الكبري من أجل خد          

حاجة إىل أن أطيل يف التعريف باألستاذين السيدين هشام وحممد علي حافظ، فقد أضحى امسهما علماً                
فرعان طيبان من شجرة مباركة، ظل العطاء من أجل         ..  خفاقاً يف فضاءات الصحافة واألدب والفكر     

نبيهما، فبنيا جسوراً من احلب والود واإلخاء مع        الكلمة الرتيهة هاجسهما الذي يتوهج منبجساً بني ج       
 .ماليني القراء عرب الوطن العريب وعلى امتداد حرف الضاد يف مجيع أحناء العامل

ولعل األمجل يف هذا اللقاء أنه جيمعنا مع أستاذين كرميني ختتلف حوهلما اآلراء، وعندما أقول                 
ن أال يكون موجهاً للطعن واهلدم، ومتزيق ما هو         ذلك أعين من منظور النقد الذي بالضرورة كما تعلمو        



قائم، بل يعين يف املقام األول تقومي األداء وصوالً إىل أقصى فاعلية للعطاء يف أي موقع كان، واحلديث                  
هنا من املنطلق املهين وليس تكريساً للخالفات حول املسلك واختاذها ذريعة للتشويش على اإلجنازات              

اإلشادة والتقريظ والثناء، ومن حماسن الصدف أن ضيفينا الكرميني مثار جدال           واإلبداعات اليت تستحق    
مهين بني كثري من املثقفني، وال شك أن الذي بدون عطاء لن يكون يف يوم من األيام مداراً للحوار                     

املد واجلدل والنقد، فكوما يف هذا املوقف يعين بالضرورة متيزمها يف العطاء مبا يؤثر إجياباً يف حركة                  
 .الثقايف

واحلقيقة أن الثناء على ضيفينا الكرميني لن يضيف إليهما الكثري، فهما يف غىن عن املدح وتدبيج                
اخلطب يف ذكر مناقبهما والتذكري ببالئهما احلسن يف بالط صاحبة اجلاللة، فالتاريخ كفيل بأن يثبت                

ما به لتشييد صرح شامخ من      ويشهد هلما بالدور الفاعل الذي قا     ..  كل ذلك وأكثر بأحرف من نور     
صروح الثقافة ممثالً يف مطبوعاما اليت بلغت أربع عشرة مطبوعة ما بني يومية وشهرية، وباللغات                 
العربية واإلجنليزية واألردية، وتغطي يف ذات الوقت خمتلف شرائح اتمع من الطفولة مروراً بالشباب               

 والتحديث، ومقابلة احتياجات تلك الشرائح وفق        إىل الكهول رجاالً ونساًء، رافعني لواء التجديد       
دراسات منهجية حمددة توضح اهلدف الذي ميكن حتقيقه من خماطبة تلك اموعات البشرية حسب                

 .األعمار واالهتمامات اليت تشكل القاعدة الثقافية العريضة للقطاع املستهدف
قه لكل من رغب ولوجه، إنه مركب       وال شك أن عامل النشر ليس بالعالَم اهلني الذي يفتح مغالي          

خشن، وحبر هائج سواحله تكاد ختتفي خلف سدٍف من الظالم الكثيف الذي حيتاج إىل نور البصرية                 
قبل نور البصر، ووسط هذا التحدي الكبري جند ضيفينا الكبريين وقفا يف وجه التيار القوي، واملد                  

ة بالنفس، ورصيد هائل من التجارب، اليت       الصاخب، بكل شجاعة، متسلحني خبلفية من الثقة الكبري       
أفرزت حلوالً خاصة لكل مشكلة من املشاكل الكثرية اليت أتصور أا قد اعترضت مسريما الظافرة،               
فهناك كما تعلمون من الناشرين من ليس هلم إال مطبوعة واحدة، ومع ذلك تقطر املرارة من سردهم                  

لتعرب مطبوعتهم اخلط األمحر، فإذا كان األمر يتطلب متابعة          ملسرية العناء اليت يكافحون من خالهلا،        
أربعة عشر مطبوعة، فهو بالتأكيد يدخل يف نطاق الصراع الذي يكاد يفوق مقدرة البشر العاديني،                 
ولكم أن تتصوروا حجم العناء والضغوط اليت يتعرض هلا ناشر ذا احلجم، يعمل ليل ار، لتصل                  

 .يف أحناء العامل العريب والغريب، لتكون بني يدي القارئ يف الوقت املناسبمطبوعاته إىل أصقاع نائية 
إن العمل الدؤوب الذي يقوم به السيدان اجلليالن ليس نزهة، ولكنه عطاء خري يتدفق بال                  
حدود، ومسرية يف وعثاء طريق مهدته أدوات الثقافة الراسخة اليت جتعل من احلزن سهالً، يف وقت                  

املروءات النادرة، فاستطال عملهم ليبلغ الظل مداه يف وقت وجيز نسبياً، وحتملوا            قلت فيه مثل تلك     
الكثري من العنت لتقف كل مطبوعة على قدميها قدر اإلمكان، فإن اتكأت على أخواا فلها أن تفعل                  



ذلك، حىت يصل هدفها غري املادي إىل منتهاه، وأحسب أن ذلك هو ديدما وسط ساحة الصراع                  
 .لذي خيوضان غمارهالكبري ا

وقد يرى بعض األساتذة غري ما ذهبت إليه بشأن التوسع يف جمال النشر إىل احلد الذي وصل إليه                  
الناشران الكرميان، فهناك من يعتقد أن بعض هذه املطبوعات ذات طابع جتاري حبت، وال ختدم يف                  

يبدو عليه من ثوب فضفاض، إال      اجلانب الثقايف والفكري إال القليل، ويرى آخرون أن التنوع، رغم ما            
إنه يف احلقيقة ال يعدو تنوع ألوان ذات الزهرة يف البستان، فليس هناك خط فكري يفصل بني تلك                    
املطبوعات، اليت تشكل يف جمملها منوذجاً مكرراً يف التناول، كما ينقص بعضها العمق الالزم لترسيخ                

تيجية الفكرية، اليت تقود يف النهاية إىل تشكيل رؤية         قاعدة أو مدرسة حمددة املعامل واألهداف، واالسترا      
 .واضحة، بالنسبة للشرائح اليت ختاطبها كل مطبوعة

نبقى يف النهاية أمام عمل كبري استوى على سوقه، واشرأب          ..  ومهما اختلفت اآلراء أو جتانست    
 على ختطي حواجز العجز،     حنو مساء املعرفة والعطاء اإلنساين بكثري من الثقة، ونكران الذات، واإلصرار          

لنشرف بإجناز سعودي عريب، تفخر به األجيال بإذن اهللا، ويكون شاهداً على عصر الكبار الذين من                 
 .قدرهم أن يظلوا كباراً

مرحباً بكم جمدداً يف هذه األمسية الطيبة، وأحب أن أذكركم بأن            :  األخوة األساتذة األفاضل  
األديب الكبري راضي صدوق، فمرحباً بكم وبه يف مشوار          ضيفنا القادم، سعادة األستاذ الدكتور       

 .التواصل واحلب واإلخاء
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 �بذة من السرية الذاتية للسيد هشام علي حافظ
 : حتدث عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة فقال

عن السرية الذاتية للسيدين    أيها السادة الكرام امسحوا يل بداية أن أقدم حلضراتكم نبذة خمتصرة            
 : هشام وحممد علي حافظ

 . هشام علي عبد القادر حافظ:االسم كامالً -١
 . املدينة املنورة:مكان الوالدة -٢
 .م١٢/١١/١٩٣١ه ١/٧/١٣٥٠ : تاريخ الوالدة-٣

 :الدراسات
الزم م والتخرج برتبة م   ١٩٥٤ بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية العربية املصرية عام          -١

 .أول



 .م١٩٥٥ بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة عام -٢
 :األعمال اليت مارسها

 .م١٩٥٧ -م ١٩٥٥ ضابط برتبة مالزم أول يف اجليش السعودي من عام -١
 .م١٩٥٨ - ١٩٥٧ ملحق أول بوزارة اخلارجية السعودية -٢
 .م١٩٦٠ - ١٩٥٨ سكرتري ثاين بالسفارة السعودية بطهران -٣
 .م١٩٦١ - ١٩٦٠ سكرتري أول بالسفارة السعودية بواشنطن -٤
 .م١٩٦٣ - ١٩٦١ رئيس حترير ومدير عام جريدة املدينة -٥
 –  ١٩٦٥ جنيف   -دة  ـ عضو الوفد السعودي الدائم لدى املقر األورويب لألمم املتح           -٦

١٩٧١. 
 . عضوية عدد من اجلمعيات اخلريية-٧
" عرب نيوز "جريدة  :  عودية لألحباث والنشر اليت تقوم بنشر      رئيس جملس إدارة الشركة الس     -٨

اليومية اليت تصدر من    "  الشرق األوسط "اليومية باللغة اإلجنليزية اليت تصدر من جدة، جريدة         
 اليت تصدر   -األسبوعية  "  سيديت"األسبوعية اليت تصدر من لندن، جملة       "  الة" لندن، جملة    -

" املسلمون"ألسبوعية اليت تصدر من لندن، جريدة         ا"  الشرق األوسط "من لندن، جملة     
عامل "اليومية اليت تصدر من جدة، جملة        "  الرياضية"األسبوعية اليت تصدر من جدة، جريدة        

" الرجل"اليومية اليت تصدر من جدة، جملة       "  االقتصادية"اليت تصدر من جدة، جريدة      "  الرياضة
" السيارات" اليت تصدر من لندن، جملة        الشهرية"  هي"الشهرية اليت تصدر من لندن، جملة        
" اجلميلة"األسبوعية اليت تصدر من جدة، وجملة       "  باسم"األسبوعية اليت تصدر من جدة، جملة       

 .  األسبوعية اليت تصدر من لندنTVالشهرية اليت تصدر من لندن، جملة 

 السرية الذاتية للسيد حممد علي حافظ
املدينة "امن مولده مع صدور أول عدد من جريدة          م وتز ١٩٣٧ولد يف املدينة املنورة عام        •

اليت أصدرها وحررها والده املرحوم السيد علي حافظ وعمه املرحوم السيد عثمان             "  املنورة
منذ نعومة أظافره وتدرج يف كل ااالت فيها مما غرس فيه           "  مطبعة الرائدين "عمل يف   .  حافظ

 .حب الصحافة والطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
درس يف اململكة العربية السعودية حىت الثانوية مث نال منحة دراسية إىل مصر حيث درس                   •

وتدرب خالل الفترة على العمل     .  وخترج بشهادة ليسانس يف الصحافة من جامعة القاهرة        
 .بإشراف صاحبها األستاذ مصطفى أمني" أخبار اليوم"الصحفي يف دار 



 .اخلدمة املدنية بوزارة اإلعالمم عاد إىل اململكة واخنرط يف سلك ١٩٦٠ •
اليومية باالشتراك مع أخيه    "  املدينة املنورة "م، عين رئيساً لتحرير جريدة      ١٩٦٤  -  ١٩٦١

 .وطوراها حىت باتت جريدة يومية حديثة تتمتع بأعلى معدل توزيع يف اململكة. السيد هشام
اليت متلكها أسرته ومقرها    "  راملدينة املنورة للطباعة والنش   "م أصبح املدير العام لشركة      ١٩٧٦ •

 .جدة بعد ترك العمل الصحفي
أول جريدة يومية باإلجنليزية اليت أصدرها      "  عرب نيوز "عاد إىل العمل الصحفي رئيساً لتحرير        •

 .م١٩٧٥باالشتراك مع أخيه السيد هشام عام 
شارك مع أخيه السيد هشام يف تأسيس أكرب دار نشر صحفية يف الشرق األوسط وأصبح                  •

لتصبح واحدة من أكرب    "  املدينة املنورة للطباعة والنشر   "ثنان ناشرين هلا، كما طورا سوياً دار        اإل
وأسسا شركة اخلليجية لإلعالن والشركة السعودية للتوزيع         .  الدور يف الشرق األوسط    

 .وشركة األفق للنظم اإللكترونية وغريها من املؤسسات الناجحة
أول جريدة عربية يومية دولية     "  الشرق األوسط "ر جريدة   اشترك مع أخيه هشام يف رئاسة حتري       •

مطبوعة أصدرا الدار الصحفية    ٢٤وهي واحدة من    .  تطبع وتوزع يف عدة دول يف نفس اليوم       
.  منها تصدر بانتظام يومياً أو أسبوعياًُ أو شهرياً بالعربية واإلنكليزية واألوروبية            ١٦ال تزال   

تابعة للمجموعة السعودية لألحباث والتسويق وعدد      كما أنه عضو جملس إدارة عدة شركات        
 .آخر من الشركات اخلاصة اليت يساهم يف ملكيتها

، مث  "املدينة املنورة "يف  "  صباح اخلري "اشتهر السيد حممد بكتاباته الصحفية وبعموده اليومي          •
 ". االقتصادية"و أخرياً يف " الشرق األوسط"و " عكاظ"

 

  )) عربكلمة معايل األستاذ حسني(( 
وآسف أن جئت متأخراً بعض الوقت ومل يكن يف ذهين          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

أبداً أن أحتدث ألين جئت ألستمع، وهذا احلديث أعتربه أمراً واجب التنفيذ، فهو يتساوى مع رغبيت يف                 
ا الكرميني علي   الكلمة؛ احلديث عن األستاذين هشام وحممد علي حافظ يستدعي احلديث عن والديهم           

وعثمان حافظ، لقد كانا مثالً فريداً يف اإلخاء واألدب والصدق واملؤاخاة واإلنتاج والسعي لعمل                
اخلري، لقد قاما بعمل مل يقم به أشخاص كثريون، استوردا مطبعة على الباخرة ونقالها من ينبع على                   

 من املوجودين يف ذلك الوقت،       و مل يكن هناك عمق علمي      "  جريدة املدينة املنورة  "اجلمال وأنشأا   
وكافحا وجاهدا يف سبيل عملهما حىت أصبح جهدمها يعطي مثالً فريداً للتآخي بني الناس مع بعضهم                 
البعض، وفوق ذلك متكنا من بلوغ إدارة جديدة وهي تعليم البادية ففتحا مدرسة يف املسيجيد وظال                 



ا أظن إىل ركاب التعليم احلكومي، بعد أن         على م  - انضمت   - وبعد سنوات عديدة     -يصرفاا إىل أن    
آتت أُكلها مثراً ناضجاً، هذان مها األبوان، والكالم عنهما يطول جداً، ولكن إذا وجدنا أن األستاذ                 
هشام واألستاذ حممد يقومان ذا العمل الكبري الضخم الذي يستدعي ثناء الناس مجيعهم يف مشوار                 

شر خرياً مبا وجدناه مما قل أو كثر مما سوف جيد إن شاء اهللا، وال                العلم والثقافة والصحافة فإننا نستب    
 :أريد أن أحتدث كثرياً رمبا ال آخذ الفرصة من غريي إمنا أقول ما قاله الشاعر

وما كـان من فضل أتـوه         
. 

وإمنا توارثـه آباء آبائهم قبل         
. 

 . وشكراً لكم
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 احلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسانَ ما مل يعلم وأصلّي وأسلم على سيدنا حممد خري من                   -

 .تعلم، وأصدق من أعلم باهللا عز وجل، وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين
 يف هذه االثنينية ويعود األخ األستاذ عبد         أشعر بسعادة غامرة أن جيتمع الشمل مرة أخرى        

املقصود خوجه ونعود إىل هذه االجتماعات الطيبة، املتواصلة فنحمد اهللا على سالمته وعودته أوالً،                
وحنمد اهللا على هذا اجلمع الطيب املبارك، إا واهللا الليلة ليلة مباركة أن جنتمع حول مائدة تضم هذين                  

 rة طيبة، ويف عمل طيب، أما وأما سيدين من آل بيت رسول اهللا               الرجلني من أصل طيب من بلد     
فهنيئاً هلما ذا النسب الطيب الطاهر ومن البلدة اليت فو إليها النفوس؛ املدينة املنورة ويف عمل طيب                 

ن فطوال العمل الذي قاما به كان عملهم مشرفاً، وكان أبومها صاحلاً، واحلقيقة دائماً عندما يهنأ اإلنسا               
مبولود جديد كعادتنا يف احلجاز نقول حضرنا والدة فالن، أما أن حتضر محله وحتضر خماضه فهذا أمر                  
عجيب، ولكين والرجل الذي جبواري، حضرنا محل الشرق األوسط وخماضها، ومحدنا اهللا على أا                

ن كيف؟ وأراد   خرجت بالنحو الذي كنا نأمل فيه، وكنا نتمىن أن يكون لنا صحيفة دولية نعتز ا ولك               
اهللا أن يتحمال هذه املسؤولية ويشقا طريقهما، وشاء اهللا أن نساهم مبا استطعنا أن نساهم فيه يف تلك                   
الفترة، وكان خلف املوضوع أيضاً جمموعة من الرجال املخلصني، وتلك األيام نداوهلا بني الناس، إنين               

األستاذ حممد علي، على ما قدما وما استطاعا        أشعر باعتزاز أن أحتدث الليلة لتهنئة أخي األستاذ هشام و         
أن يعماله ليصال ذه املؤسسة إىل هذا املستوى الرفيع حىت أصبحت لنا كلمة دولية منافسة، فالتهنئة                 
من األعماق والسؤال من اهللا سبحانه وتعاىل أن يزيد يف توفيقهما وأن يأخذ بيدنا مجيعاً لكل ما فيه                    

 .اخلري
 .  اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة



  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع(( 
اليومية فأنا أظنين أحتدث  )  املدينة( أسعد اهللا مساءكم بكل خري، ألنين صاحب جتربة مع جريدة            -

ذه الصفة، ولكن قبل ذلك أريد أن أمر مروراً حول هذه املهنة، مهنة املتاعب فإطالق اسم أو صفة                   
افة تسمية يف موقعها، فهي مهنة املتاعب خالل أدائها وقبل أدائها وبعد أدائها،             مهنة املتاعب على الصح   

وهي مهنة قد تقود اإلنسان إىل قصر منيف، وقد تقود صاحبها إىل زنزانة معتمة، وإذا كان شكسبري                  
قال بأن مداد الكاتب مقدس مثل دم الشهيد فقد قال حقا، مهنة املتاعب هذه عشقها األخوان هشام                  

د علي حافظ عشقاً حقيقياً ومل يكال ومل ينيا خالل رحلتهما الطويلة مع الصحافة ومن أجلها،                  وحمم
أتذكر بني التجربة والقراءة مشاهد من هذه املتاعب، أحد هذه املشاهد وزير التعليم السابق يف                  
 الكويت يتحدث إىل صحفي كتب يف جريدة من اجلرايد يقول إن نسبة رسوب الطلبة الكويتيني يف                 

، فقال له من أين أتيت ذه املعلومة ؟ قال من مصادري، قال له هل تعلم                 %٩٠اللغة اإلجنليزية بلغ    
 قصة أخرى ألحد صحفيني كتب مقاالً معلقاً على اجتماع           -أن االمتحان مل جير بعد ؟ هذه واحدة          

فكتب يف عدد الثالثاء حييي     كان معتقداً أن يتم يف اليوم االثنني مثالً ومقالته كانت ستظهر يوم الثالثاء،              
يف جريدة املدينة   ..  هذا االجتماع ويشيد مبا جرى فيه وما دار فيه مث يظهر أن االجتماع مل يتم أساساً                

اليومية اليت كان يرأس حتريرها حممد علي حافظ كان هناك صفحة فنية وكان حيررها الزميل العزيز                  
 اجلمعة من كل أسبوع، وكان مقدراً يف تلك الليلة،          األستاذ بدر كريم، وكان حيرر هذه الصفحة صباح       
 فكتب وصفاً تفصيلياً حلفل سيدة      -كما يقولون -اخلميس ليلة اجلمعة، أن تغين سيدة الغناء العريب          

هناك قصة أكثر   ..  الغناء العريب وكيف أا أمتعت وأبدعت مث ظهر يف اليوم التايل أا مل تغن أساساً                
بريطاين وكان يعمل لليونايتد برس، وكان يف بغداد وطلب منه أن يغطي            صعوبة من هذه وهي لصحفي      

 يوليو العسكرية فأعتقد أن االحتفاالت سوف ال ختتلف عن احتفاالت العام املاضي،              ١٤احتفاالت  
وهو اعتاد أن يغطي هذه االحتفاالت فكتب وصفاً تفصيلياً هلذه االحتفاالت، وأا كيف متت وكيف                

وقد ..  اخل..  و..  عسكري عظيماً، وكيف حيتوي على معدات عسكرية جديدة و         كان االستعراض ال  
فعل كل ذلك من غرفته بالفندق، مث ظهر يف اليوم التايل أن االستعراض العسكري مل يتم أساساً، فكان                  
جزاؤه الفصل على األقل، هذه مشاهد من متاعب الصحافة وهي مشاهد هينة وخفيفة، وهشام وحممد               

تجربة العميقة بال جدال والفعلية بال جدال، وهم أصحاب نقل جريدة املدينة من               علي أصحاب ال  
واقعها األسبوعي يف املدينة املنورة إىل جريدة يومية تصدر يف جدة، وعندما صدرت جريدة املدينة يف                 

م كان هناك صحيفة البالد السعودية وهي صحيفة راسخة وهلا قراؤها            ١٩٦٢تلك األيام أواخر عام     
 مجاهريها، وكانت هناك صحيفة حراء اليت تصدر يف مكة وهلا قراؤها ومجاهريها، وكانت هناك                 وهلا



صحيفة الرائد األسبوعية، وكانت هناك صحيفة األسبوع التجاري األسبوعية، لألستاذ عبد العزيز              
ل طريقها بشكل ممتع للغاية، بل وخال     )  جريدة املدينة (مؤمنة، وكلها صحف رائجة ومقروءة، فشقت       

 صفحة، واستطاعت هذه الصحيفة الناشئة      ١٢ إىل   ٨ إىل   ٦ صفحات إىل    ٤وقت قصري، انتقلت من     
الشابة أن تعرب عن مهوم الناس، وطموحات الناس، وآمال الناس، وقد كانت إىل جوار البالد السعودية                

دينة متثل تيار   اليت كانت تعرب عن اجلانب شبه الرمسي من أخبار الدولة وقطاعاا املختلفة، كانت امل               
الشباب اجلديد والواعد الذي كان يقوده األخوان هشام وحممد علي حافظ، وأذكر على املستوى                
الشخصي أنين التقيت أول مرة باألستاذ حممد احلافظ على باب مرتيل، وقد جاءين يطلب مين أن أسهم                 

مد علي حافظ وأن أكتب يف      يف حترير هذه اجلريدة اجلديدة يف صورا اجلديدة، وقبلت أن أساهم مع حم            
هذه اجلريدة على شرط أن يبقى تعاوين وتبقى عالقيت مبجلة الرائد أو صحيفة الرائد مستمرة ومنتظمة                
بال تأثري، وقبل الشرط، وبدأنا يف املدينة مبقال أسبوعي سرعان ما تطور إىل مقال آخر، مث تطور إىل                    

 واحلقيقة أن املدينة اليومية مل تكن متشي على          صفحة أخرى نرد فيها على مشاكل القراء وقضاياهم،       
قدميها، ومل تكن تركض يف شارع الصحافة، ولكن احلقيقة كانت تركب، أقول صاروخاً، رمبا مبالغة،                

 املكانة األوىل   - أكاد أقول    - ما احتلت    - فعالً   -ولكن احلقيقة كانت تسري بسرعة بالغة وسرعان        
 يف املدينة يقرؤه كل الناس، وكان يزين املدينة مقال مجيل            وكانت صحيفة كل الناس، وكان اخلرب      

صحفي بكل املعىن هو مقال صباح اخلري للزميل والصديق حممد علي حافظ، وقد قادت املدينة اليومية                 
مجلة قضايا، لكن من أبرزها وأمهها الدعوة إىل إنشاء جامعة امللك عبد العزيز األهلية، أخذت من هذه                 

ية شخصية وحتمست هلا وأفردت هلا الصفحات، وظلت تتابعها عدداً بعدد حىت              القضية وكأا قض  
 .خرجت اجلامعة وتشكلت اهليئة التأسيسية وبدأت مشوارها

لكن سرعان ما انتهت مرحلة الصحافة الفردية وبدأت مرحلة صحافة املؤسسات، وترك               
يقيان للصحافة فسرعان ما    ، ولكن ألما عاشقان حق     )املدينة(األستاذان حممد علي وهشام حافظ       

تعال نزور هشام وحممد علي     :  وجدما يف شيء أشبه بالدكان، قادين إليه أحد األخوان واألصدقاء قال          
ذهبنا إىل مكان كالدكان، فإذا ذا الدكان هي حماولة جديدة لألخوين إلصدار            .  حافظ، أين ؟ قال هنا    

عاً وبسيطاً، لكن كان هناك شيئاً واحداً، إصرار        جريدة إجنليزية امسها عرب نيوز، كان كل شيء متواض        
هذين الرجلني الشابني على أن يقتحما ويظال عاشقني هلذه املهنة مهما كانت املتاعب، ومهما شق                 

و الشركة السعودية لألحباث    "  العرب نيوز "الطريق عليهما، ومهما صعب الطريق، ومل أكن أعتقد أن          
 حنو ما بلغته فيما بعد، يذكر لألخوين أما إىل جانب إنشائهما            ستنمو وتزدهر على حنو ما منت، وعلى      

ألول صحيفة مبعىن الصحيفة اليومية باللغة اإلجنليزية أيضاً يذكر هلما أما أقاما صرحاً صحفياً حقيقياً                
يف بلد الصحافة، يف لندن، حيث املواهب وحيث الكفاءات وحيث االمتحان احلقيقي والفعلي للرجال،              



عا فعالً أن يقيما صحيفة من طراز أول مث تبعتها جمموعة من املطبوعات اجلميلة والرائدة، هذا                 واستطا
ومن أين هلما ؟ وكيف هلما ؟ هذه يعين أقاويل، تظل أقاويل،            ..  قد يقول بعض الناس   ..  يذكر لألخوين 

 ليس برجل   ، واحلقيقة أن األخوين غزال ولكن     )الشاطرة تغزل برجل محار   (ففي الصحافة هناك مبدأ     
محار إمنا مبغزل مجيل نسج هذه اموعة من املطبوعات، أنا أختلف معهما أحياناً وقد خنتلف يف قضايا                  
فكرية وسياسية ولكنين أحيي فيهما عشقهما للصحافة وثباما وإصرارمها وسعيهما الدائب واملستمر             

 عند احلاضر ولكنهما يتطلعان دائماً      واملتطور فهما ال يقبالن بالوقوف عند املاضي وال يقبالن بالوقوف         
 .إىل املستقبل وقد غزيا املستقبل وقد بلغا أفضل ما ميكن أن يبلغه صحفيان يف مستقبلهما كصحفيني

أحييهما يف هذه املناسبة وأمتىن هلما وملطبوعات الشرق األوسط كل جناح وكل توفيق والسالم               
 .عليكم ورمحة اهللا

يبدو أن الوقت اجلميل يركض     :  اهللا مناع قال األستاذ عريف احلفل     عند اية كلمة الدكتور عبد      
سريعاً كما يقولون وهذه الكلمات اليت نشنف ا آذاننا مجيعاً يف حضرة ضيفينا ولكن كما أسلفنا                  
الوقت وما أدراك ما الوقت حىت يستوعب هذا احلب الكبري، فأرجو منكم مرة أخرى االختصار،                 

 : ستاذ املريب الكبري األستاذ عبد اهللا بغداديوالكلمة اآلن لسعادة األ
 

  ))كلمة سعادة األستاذ املربي الكبري عبد ا بغدادي(( 
وعكاظَ يف اإلطراِب واِإلنشاد

يت العروبة كاملَقام ِنقاوةب    .
.                      

لكواكٍب هو ملعب جليادِ       
. 

لعو منبت ملكارٍم هو مطْ       ـه 
. 

ووبن   لْا من الص   الض اِدباِن بيت
. 

احلاملني الشمس فوق وجِوههم      
. 

 

كانت لغة الضاد هي األداة     ..  وبعد، فقبل أن يكون للشرق أداة سياسيةً أو منرباً إعالمياً جيمع           
ربية، والشاعر السفري املتجول من املعارض واملنتديات يعرض         اجلامعة وكان الشعر وهو ديوان الع      

فإن وهنت وشائج القرىب بني نيٍل وفراٍت تدفَّق        ..  أما اليوم فقد بلغت مبلَغها العظيم     ..  حصيلة ما لديه  
 شرق  فَأْتلَف..  وتألق األرز من جبالِه الشماء، وصنوبر وأشجار سروه باللقاء        ..  بردى بالرحيِق السلسلِ  

 ..وشرقَت بدموع الفرح عواصم
تنتظم فيها لغة الضاد مع ماليني      ..  واليوم لقد صار للضاد بيت وجديد للشرق أداة إعالم        :  نعم

وقد أفلحت  ..  القراء يف الوطن العريب وعرب أقمار الفضاء من مجيع أحناء العامل وعلى امتداد رقعة واسعة              
احلُب والود واإلخاِء على امتداد حرف الضاد يف خمتلف         يف بناء جسوٍر من     "  الشرق األوسط "جريدة  



قد صارت لكل العرب وهي بيت من بيوت العروبة جتمع          "  الشرق األوسط "جريدة  .  األمصار واألقطار 
 .وتبدع إبداعة احللوة املتأنقة تتذى منها حسناوات جياد سابغات رافالت. الشرق فيها فهو مؤتلف

البحرين ومرجـان بـحـار القر
. 

ه من لؤلؤ  اتره ود عقد نظيم فرائد  يف   
. 

بفوح الزهر وسحر العطر        
. 

وروضة يانعة عباقـة بالنفحـات      
. 

.. تفردت بالوسطية يف الرؤى مكنها من اختراق احلواجز الرقابية القائمة يف بعض البلدان العربية             
..  احلدث يف التو والساعِة إىل القارئ العريب حيث كان ويف أي ِصقْع من أصقاع العمورة               ومتيزت بنقل 

 ..وبواسطة أقماِر الفضاء
إىل أمة العرب يف مشرق الكرة األرضية ومغرا وبلُغة         "  الشرق األوسط "ولقد حملت جريدة    

لغ بعد عيدها الفضي فهي داعيةٌ إىل       الضاد وكرست أماين أمٍة جمعت وعني اهللا ترعاها ورغم أا مل تب           
صحوٍة عربيٍة ويب ِبتراباِت األوطان أن تستيقظ لغٍد مشرٍق وضاٍء يعيد هلا قيمها وِقيمتها وأصالتها                

والشرق األوسط ترنو إىل هذا الغد األفضل واألمجل واألكمل         ..  وتراثَها العريض الرابض عبر العصور    
.. ي املثقل باجلين العنبِر مبحر حنو شطآن الغِد املشرِق وطلعِة األمل البسام            وزورقها الفض ..  بإذن اهللا 

فرسالتها عبقريةٌ فَذَّةٌ تطرزها اآلمالُ الِعراض، تشدو مع األيام أنشودةَ النور من فم الدنيا ومسع                  
 ..الزمان

ظ اآلباء واألبناء،   هم جيل آل حاف   ..  واحلاملون مشسها فوق وجوههم يف فضاءات الصحافةِ       
الكبار سلَّموا الراية للجيل الثاين ممثالً يف الشقيقني السيدين الفاضلني هشام وحممد علي حافظ، طيبة                

فهما ..  الطيبة منبتهم وطابوا وأزهروا مطيبني باألطْياب وبطيِب الطيوب وكل مكان ينبت العز طيب             
            وأرفع سليال بيت عز وفضل وعلم بيت دعائمه أعز       بالذّرى بازخ النهى القواىل له طُن شامخ ..

ومكتسب والفخار تالد.. 
 من اجليل الثاين جالسا النبغة لسام ينفث الدر وعايشا اهلواِدى والطالئع فَتربت               واحلافظان

عمر ومنذ كانا برعمى ورٍد من طراوة ال      ..  فيهما حاسيةٌ صحفيةٌ مبكرة وتفتق اِحلس الصحفي لديهما       
تطلَّعت العيونُ إليهما بلون وشذا، وقد مارسا الكتابة يف عدة قنوات إعالمية فطوعا الكلمة لقلميهما                

قلمهما األنيق لن يكف عن الدفق والعطاء،       ..  فلمعت خلية نابضة وسنبلة طائبة مثقلة باجلَين الذهب       
إما من  :  ما قطر ِمداده إال حباً، قلت     يصول وجيول يف عامل اخللق واإلار واإلبداع ما خطَّ إال وفاًء و           

إىل طيبات وطيبات   ..  بيت عريق من فنون الصحافة وشؤوا وشجوا هلم باع طويل يف شؤون الفكر            
من سوانح حترك اليامسني وتسكب الشذا يف العقول وكتاب فصول من تاريخ املدينة شاهد أمني وإنشاء                

كان شيخ الصحافة   "  طيب اهللا ثراه  "الدمها العظيم    ه مؤكد فو   ١٣٨١أول مدرسة يف الصحراء عام      
.. حفظ قيمها يف قلبه وعقله وضمريه على مدى األيام        ..  وعميداً من عمدائها ورائداً من روادها األماثل      



" كمِره"ومن جهاده وجهده املضين أنه حمل قيمة أوِل مطبعة جلريدة املدينة يف             ..  ومحلها من بعده أبناؤه   
ِطه وذهب باحثاً لشراء أول مطبعة تعمل لطباعة اجلريدة وكان أن حتقق له ما أرادو لفَّه حول وس. 

      لففتقوم جبهد األخوين الشقيقني مؤسسات إعالمية       ..  واليوم يصنع اخللف ما صنع الس
.. ومنارات إشعاعية بأسلوب الفضاء وبرسالة معاصرة وفكر متطور يأخذ بكل جديد من عامل التقنيات             

صانوها فصانتهم وعظموها فعظمتهم وحفظوا أقدارها وحرصوا عليها قبل         ..   رسالة اآلباء  وحتقق فيهما 
وقد تطلب ذلك منهم الكثري من التضحياِت وإنكار الذاِت وعملوا مبثاليٍة            ..  أن حيرص عليها غريهم   

 اإلشارة إىل مقال    وقبل أن أترك املقام مؤثراً موجز الكالم أود       ..  فائقٍة وتكريساً ذَاِتياً ما وسعهم اجلهد     
.. يف عامل الفكر الصحفي   "  أبيٍض وأسود "فقد جاء عموده الصحفي     "  الشرق"السيد هشام من جريدة     

فهو من خطراِت العقل ال يمجه      ..  حتفةً بليغةً ونزهةً قصرية ينبئ عن عقل رصني وفكر رزين وعلٍم متني           
ووفاٌء ..  خذ سهل ومعرفة بالوصل والقَطْعِ    لفظ عذب ومأ  ..  السمع وترتاح له النفس ويطرب له القلب      

ينثر به احلكمة ويشرف    ..  وتقارب من التلطِف اخلايف   ..  وتباعد من التكلف اجلايف   ..  بالنثر والسجع 
 .اِهلمة ويزيد من الفهم واألدب

يه تأت..  خيلع على اللفظة حباً جديداً فيخلقها خلقاً جديداً       ..  فقلمه البليغ لن يكف عن اإلبداع     
 . وميضي ا صوب صيرورا دنيا من زهر وقولة حق والسالم.. شيقة حواها شيق

 

  ))كلمة معايل الشيخ إبراهيم الوزير(( 
 :  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من أرسله اهللا رمحة للعاملني، وعلى آله األبرار                  
 .لذين محلوا هذا اإلسالم إىل مشارق األرض ومغاراوصحابته األخيار ا

يف هذه الليلة املضيئة بوجودكم واملضيئة بوصول األستاذ اجلليل عبد            ..  أيها اإلخوة األعزاء  
املقصود خوجه، الذي سن هذه السنة احلسنة، يف تكرمي العلم والفكر واألدب والتاريخ، باالحتفاء                

ا سعيد جداً أن أحضر هذه األمسية وكل األمسيات اليت تقيمها             مبمثلي الفكر والعلم والتاريخ، أن    
االثنينية حيث جيتمع األخوة ويستمعون إىل أطيب الذكر، عن أطيب األشياء يف حيام، إن األستاذين                

 استطاعا أن ينشرا الفكر ويسمعا الصوت العريب حىت يصل إىل مشارق األرض               – فعالً   -اجلليلني  
جل هلما ألن املسلم علمه اهللا سبحانه وتعاىل يف اليوم والليلة سبعة عشر مرة               ومغارا ال بد وأن تس    
بسم اهللا الرمحن   (درساً ضد اخلوف بكلمة اهللا أكرب عندما يصلي ويثين بالرمحة           .  درساً ال جيب أن ينسى    

فيجب أن يتحرى يف عالقاته مع أخيه ومع اإلنسانية كلها هذه الرمحة وليتذكر بأن هذه                  )  الرحيم
لرسالة هي الرسالة الكونية ورمحة مهداة للعامل كله، فيجب أن ينتزع نفسه من ضيق األسار اإلقليمي                 ا



أو العصبية اليت ليس فيها أي إثراء حلياة اإلنسان إمنا دائماً كنت أتابع ما يكتبه األستاذ األخ هشام،                   
 إمنا أتابع قصائده يف الرمحة      وأنا ال أعرفه شخصياً إال يف هذه األمسية، اليت هي من فضل االثنينية،              

املهداة للعامل فأحلق معه يف اآلفاق اليت حيلق فيها وأمتىن أن أسعد برؤيته يف ذات يوم وهذا اليوم احلمد                    
هللا حققه يل هذا االجتماع الكرمي، ألن هذه الرمحة املهداة هي اليت جيب أن يعيشها كل إنسان على                    

 والذي وصف به الرسول مبا مل يوصف به أحد؛ ال امللك              وجه األرض ألا احلدث الكوين العاملي      
وكلمة العاملني تشمل الكون كله، ولنتذكر      "  وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    "املقرب وال النيب املرسل،     

هذا املنهج الذي أتى به، عندما نتذكر ذلك نتذكر أن أهم شيء جيب أن تقوم به عالقة اإلنسان بأخيه                   
 - وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان      - األشياء الواضحة    -لقد أرسلنا رسلنا بالبينات     اإلنسان هي العدل،    

 بالقسط،  - ليس املسلمون وحدهم أو أي فئة، ليقوم الناس، البشرية كلها             - ليقوم الناس    -ملاذا ؟   
مة أن  وأمتىن على صحافتنا وجرائدنا سواء عند مراسليها عند مجيع أقطار أمة اإلسالم وهذه األ             ..  العدل

يتحروا دائما احلقائق وأن ال تغشيهم غاشية قوى الشر اليت دائماً ال تريد أن تصل احلقائق إىل اإلنسان                  
كما هي واضحة متعلقة بالعدل وباخلري، وثانياً جيب أال ينسى املسلم العاملية، وأننا لألسف الشديد                 

لوحدة، والقرية الكونية وحنن    املسلمون وحدهم عندما العامل يتقارب ويتحد ويصل إىل مستوى من ا           
إن هذه    أكثر فأكثر نتمزق ونضيع يف وحدات صغرية ضيقة ال تسمن وال تغين من جوع، على كل                 

الصحافة وإشراقها ووصوهلا إىل كل مكان جيب أن حتمل هذه الرسالة اليت فيها خروجنا من الظلمات                 
ون يف ميدان الفكر والعلم وكل ما يؤدي        إىل النور، أحييكم مجيعاً وأحيي اإلخوان األعزاء الذين يعمل        

 .إىل تقدمنا وخروجنا من املآسي املدمرة
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة سعادة األستاذ أمني عبد ا القرقوري(( 
 املدير العام ملؤسسة البالد للطباعة والنشر

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
.. ىل محد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد صالة املؤمنني املتبعني           أمحد اهللا تبارك وتعا   

وبعد أجد جمال احلديث يف هذا املساء رغم اتساعه ضيقاً حرجاً، إنين أبصر أمامي اجلوانب املشرقة                  
الرائعة يف حياة األخوين الكرميني السيدين هشام وحممد علي حافظ وهي جوانب تذكرين وتذكركم               

رائدين الكبريين اجلليلني السيدين علي وعثمان حافظ، وإننا مجيعاً حينما نكرم الليلة هشام               مجيعاً بال 
وحممد علي إمنا نكرم يف شخصيهما شخصييت الرائدين الكرميني علي وعثمان حافظ فقد دخال تاريخ                



ال الصحافة  الصحافة يف هذا البلد من أوسع أبوابه، ودخال تاريخ التعليم من أرحب أبوابه، وتركا يف جم               
أثراًً لن ينساه املتابعون للصحافة واملتتبعون آلثار الكبار يف دنيا الصحافة وما زلت أذكر، وأحسب أن                 
أبناء جيلي ومن بعده يذكرون البداية اجلميلة القوية الرائعة لصحيفة املدينة اليت أنشأها الرائدان علي                

 ما زلت أتذكر أمامي الدكان الصغري الذي        وعثمان حافظ، كانت البداية بسيطة، ولكنها كانت قوية       
افتتحاه يف شارع العينية وما زلت أذكر املطبعة الصغرية وما زلت أذكر السيدين اجلليلني وأخامها                 
 السيد خالد وما زلت أذكر أيضاً السيد هشام، إا ذكريات ال متحى وأنه تاريخ مشرق نابض باإلبداع                

ه ومستقبله، حني أذكر صحيفة املدينة أذكر البيت الرائع اجلميل           والوفاء هلذا البلد وألهدافه وتارخي    
 : الذي وصف به أمري الشعراء شوقي الصحافة حني قال

وآية هذا الزمان الصحـف    
. 

لكـل زمـان مضى آيـة      
. 

ارخيها لقد أثبت شوقي ذا البيت أنه يعرف قيمة الصحافة، ويعرف تأثريها يف حياة األمم ويف ت                
يف هذا  ..  كالم جرايد :  ويف الوقت الذي كنا نسمع فيه البعض يتحدث عن الصحافة بامتهان فيقول            

الوقت كان هناك من يضحي بالكثري والكثري ليس من وقته فحسب وليس من جهده فحسب ولكن                 
فيه عن  بالكثري مما ميلك يف وقت كان الذين ميلكون فيه ال ميلكون إال القليل، ويف كل وقت أحتدث                   

األستاذ اجلليل السيد علي حافظ وعن أخيه اجلليل السيد عثمان، كنت أقول للذين ال يعرفون مسرية                 
تصوروا أن علي وعثمان حافظ أسسا صحيفة املدينة         :  الرجلني الكبريين العظيمني كنت أقول هلم      

ن نذكرها وأن نكرب    وشيدا مدرسة الصحراء قبل أن يشيدا بيتاً ألسرتيهما، تلك حقيقة تارخيية، جيب أ            
يف ضوئها جهاد الرجلني الكبريين والعظيمني، واحلديث يتسع ويتسع، حني نذكر هذين الرجلني                
الكبريين الرائدين ففي شخصيتيهما جمال رحب للحديث عن اخللق وعن الوفاء وعن صفحات ال تنسى               

قبل ومن بعد أن الناس     يف حيام، لقد كانا يف زمن صعب أعرف أنا ويعرف أبناء جيلي ومن كان من                
كانوا يعيشون يف ضنك، وأن الناس كانوا ال يفكرون إال يف أنفسهم ويف مستقبل أسرهم، الذين عرفوا                 
تلك الفترة الصعبة ال يستطيعون أن يتصوروا مقدار التضحية واإليثار يف حياة هذين الرجلني الكبريين،               

 الكرمية الكبرية والعريقة حتمل الراية، راية       ومن حسن احلظ ومن دواعي االعتزاز والفخر، أن األسرة        
البناء وراية التضحية وراية اإليثار جيالً إثر جيل، حني مضى الرائدان الكبريان علي وعثمان حافظ،                
بعد أن أديا واجباً كبرياً، سنظل نذكره ويذكره التاريخ، مل تنته القصة، فوجدنا السيدين الكرميني هشام                

 جبهد عظيم وجليل وكبري حنن مجيعاً نعتز به، ليس من اليسري أن نتصور كيف               وحممد علي حافظ يقومان   
استطاع هذان الرجالن الكبريان أن يشيدا هذه الدار الصحفية أو هذا الصرح الصحفي الكبري                 

 حني نتذكر البداية البسيطة اليت انطلقا منها         - فيما أتصور    -والعظيم الذي يعتز به العرب مجيعاً        
 هذه البداية هي الرد البليغ واملفحم على أولئك الذين يتصورون أن الصحافة ال تزدهر               واحسب إن يف  



وال تثبت وجودها وال تتطور إال باإلمكانات املادية، إن الصحافة تتطور وتتقدم ليس باإلمكانات املادية               
ة أن يشيدا   ولقد استطاع هشام وحممد علي حافظ بإمكانات قليلة حمدود        .  لكنها بالقدرة على اإلبداع   

صرحاً صحفياً نفخر به، ولعلي أذكر هنا أن آثار املدينة املنورة وعبق تارخيها ورسالتها اخلالدة تتضح يف                 
شخصييت هذين الشقيقني ليس يف إنشاء الصحيفة وحدها ولكن يف اإلصرار على أن تكون الرسالة                 

) املسلمون(أو جملة   )  سلمونامل(اإلسالمية هدفاً كبرياً وواضحاً من أهدافهم، وحني أنشآ صحيفة            
تعرضت خلسارة واضحة، واضطرا إليقافها فترة، ولكنهما ألما يؤمنان برسالة اإلسالم وحباجة               
املسلمني إلحياء هذه الرسالة، بل وحلاجة اإلنسانية كلها إلحياء هذه الرسالة اخلالدة استأنفا إصدار                

ن املسلمني ويف احلديث عن مآسيهم حىت أين         وهي تؤدي اآلن واجبها يف الدفاع ع      "  املسلمون"جملة  
أنصرف أحياناً فترة عن قراءة هذه الة ألا يف بعض األحيان متأل نفسي أسى وأملاً ملا أرى فيها من                     
أخبار ومآسي األقليات اإلسالمية وغريها، إن احلديث يا ساديت يتسع ويتسع إذا أردنا أن نتحدث عن                

 الكثرية اليت حققتها يف جمال اإلعالم العريب واإلسالمي ولكننا سنظل           وعن اإلجنازات )  الشرق األوسط (
نتحدث عن الصحيفة اليت ال تتثاءب، وعن الدار الصحفية الكربى اليت تزدهر، وعن القوة البشرية                 
اليت تقف خلفها وعن العقلني املبدعني اللذين صنعا هذا الصرح الكبري الذي نعتز به، وما زاال يعمالن                 

 . بداع يوماً إثر يوم، وفقهما اهللا وسدد على طريق اخلري خطامهاعلى اإل
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة اخلتام لسعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين(( 
  ))رئيس �ادي جدة الثقايف األدبي

ى آله  احلمد هللا محد الشاكرين والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين سيدنا حممد وعل             
 : وأصحابه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين وبعد

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،
وقبل أن أقول كلميت، أسجل للتاريخ أن بدايايت الكتابية كانت يف صحيفة املدينة املنورة منذ عام                

ه ببدايات يسرية بسيطة، من كويتب حياول أن يفك احلرف ومل أستطع يف ذلك الوقت أن                  ١٣٦٩
أكتب يف البالد السعودية ألنين لست من الكبار ولست من اجلهابذة، فلجأت إىل املدينة، البلد الذي                 
عشت فيه بعض الوقت أتعلم، فكان السيدان الفاضالن اجلليالن يأخذان بأيدي الشباب أمثايل من                

بة بدء االثنينية   الذين حياولون أن يفكوا احلرف فبدأت من هناك مث انطلقت مبا فتح اهللا علي، ومبناس                
أمحد اهللا إليه أنَّ صاحبها قد رجع معاىف بعد وعكة واعتصار باألمل ليجدد دوره يف االحتفاء مبحبيه                   



والذين يستحقون أن حيتفى م حسنات ووفاء منه، حنمد اهللا على شفائه وعوده، واهللا لذو فضل على                  
 .الناس، اللهم اجعلنا من الشاكرين
 وأعتذر ألن الكلمة قد يكون فيها شيء من سعة، فاألخوان هشام             سأضطر أن أوجز يف قراءيت    

 .وحممد علي حافظ ورثا صناعة الصحافة عن والدمها وعمهما رمحهما اهللا
فاإلخوان هشام وحممد علي حافظ، ورثا صناعة       ".  و صنعة أبوك ال يغلبوك    "،"ولد الوز عوام  "

ألستاذ حممد علي حافظ أنه ولد مع مولد جريدة         الصحافة عن والدمها وعمهما، رمحهما اهللا، والتاريخ ل       
 أحد الروابط يف ممارسة     - أو قل    -إذن هذا االقتران الزمين رابط      .  ، يف البلد الطيب   "املدينة املنورة "

للجريدة يف  ..  صناعة الصحافة، لألخوين الكبريين، واألخوان النجالن، بنوة ألحد الرجلني املؤسسني          
 درس الصحافة يف مصر، كأنه ود أن يسلك طريق الوالد، ألن الصحافة              املدينة، واألستاذ حممد علي   

أما األستاذ هشام   .  بريق وشهرة ومعطيات عمل وقرب، ومردود معنوي، قبل أن تكون مردوداً مادياً            
فقد مارس الوظيفة، ألن العمل يف الصحافة مل يكن مغرياً وال مشجعاً أمام طموحات الشباب، ال سيما                 

 .ق حمدود يومئذوأن عائدها ضي
ولكن حني احتيت الفرص، فرصاً مغرية ودافعة إىل العمل، كان التحول إىل ساحاا ذا دوافع                
أقوى وأغرى وأجدى من عائد الوظيفة احملدود، اليت يلجأ إليها ذو البحث عن لقمة العيش له وملن                   

 .يعول، ملتكإ ليس عنه مناص وال حميد، ولغياب البدائل
واحلياة فرص، والذي يستطيع     ".  لشركة السعودية لألحباث والتسويق    ا:  "لذلك كان كيان  

إقتناص هذه الفرصة بتوجه، ومبغامرة ينال ذه اجلسارة احلظوة والنجاح، والذي ينام عنها خيسر شوطاً               
 .إذا أتيح له، ليعوض ما فاته أو ما خسر.. لزمن، ورمبا تعلم درساً، فيحاول إقتناص فرصة أخرى

اب مغامرة يف ساحات العمل، وهو ينشد اإلنطالقة القوية، وهو قد خيفق، وهذه             وأقول إن الشب  
.. طبيعة احلياة، غري أن اإلخفاق ال يفت يف عزم الطموح، إمنا هو دافع إىل املزيد من احملاوالت بعمل                  
الطاحمني، الذي يدفع إىل شيء من التحدي، حىت يبلغوا آماهلم وتطالعا مموجري، وإرادة، وذلك ه. 

والصحافة جتارة، جبانب أا ممارسة إعالمية، تسري وفق خطط وبرامج، وترقب ما جيري على                
ساحة احلياة، ومتضي قيادا تتلمس سبلها إىل العمل الذي تريد أن تربز فيه لكي ترتقي، ولكي تكون                  

 .مرغوبة عند القارئ واملعلن واملمول
، وتتجدد مع األيام، تطرق شىت األبواب        والصحافة الناجحة جتوب األرض يف مزامحة عريضة       

وجتنح صحافة اليوم يف هذا     .  لكسب املزيد من القراء بتنافس عنيف، يصل إىل الشراسة والتحدي          
إىل البحث عن املغريات املباحة، لكي تكسب املزيد من القراء، وال أقول               ..  السباق غري احملدود  

ء الذي أمامه وتوجهه، وهو ميلك تقومياً، وأعين        حتتويهم، ألن القارئ اليوم فطن وذكي، ويدرك الشي       



القارئ النابه، وليس الذي يلهث وراء املسابقة والكسب املادي، فإذا توقف هذا اإلغراء، انصرف عن               
 .الصحيفة إىل سواها، ألنه ذو هدف حمدود

ون أمام ملي ..  اليت تقدمها الشرق األوسط، فيفوز قارئ بنصف مليون ريال         ..  ومبناسبة اجلوائز 
: ، ألين ال أملك إحصاءات قراء الشرق األوسط، والناس يتساءلون يف صراحة، فيقولون             )مثالً(قارئ  

فيفرح عشرة أجدى من فرد واحد، هذه كلمة هامشية ولعلها          )  مثالً(ملاذا ال تكون هذه اجلائزة لعشرة       
، والناشران  "الشرق األوسط "فهي ليست قضية عندي، ولكنها عند شرحية من قراء           !  جتد إستجابة 

اللذان يكرمان اليوم، لعلهما مسعا هذا الرأي، من بعيد أو من قريب، ولعلهما يعلنان وجهة نظرمها،                  
 . كما يقال- كالم الشارع -وأنا أنقل يف هذا التلميح مثالً 

وال شك أن التجارة يف صحافة دولية، تدار عرب جتارب، وتتطور بأسلوب يتلمس طريق                  
د ناجحاً ومردوداً مادياً عريضاً، أدى إىل توسع يف مطبوعات شركة األحباث              االنتشار، فكان العائ  

والتسويق، وحتقيق املكاسب املادية واملعنوية والشهرة، وهي وليدة عمل وجتديد ودوافع يف ساحات ال              
حتكمها قيود، وتبقى املغامرة وراء خطوات املزيد من املطبوعات، وتقرأ حسابات النتائج، لتدفع إىل                

زيد، أو تعديل خطط املسار، إذا لزم األمر، ألن الذين يعملون، يتعرضون ملفاجآت، وال سيما يف                  امل
الركض الصحايف على مشارف القرن احلادي والعشرين، حيث طويت املسافات، وانتشرت الوسائل             

وأنا الفضائية عرب كرة األرض، وقد حفلت بكل املغريات اليت يصعب على الصحافة أن جتاريها فيها،                 
غري أن الصحافة سيبقى هلا دورها ومذاقها ومسرحها، كلما          .  يف عصر املعلومات الكثرية جداً اليوم     

رنت إىل التطور وجارته عرب درس، وإدراك ما يريد القارئ، وما يرتقي ذه الوسائل اإلعالمية اخلطرة،                
صناعة الصحافة املتجددة   ال سيما اليت يتاح هلا مساحة عريضة من احلرية، لتكون طلعة ويف طليعة                

، كما حيلو لألخ هشام حافظ أن يعرب، يف         "مبعجون التمري "واملتطورة، وليست صناعة تقليدية، أشبه      
 .بعض املناسبات، أو عن الشيء الروتيين املعتاد

وأقول إن احملطات الفضائية، لن تصرف الناس عن الكتاب والقراءة، أعين األمة القارئة، ولن               
ها ما جيعلها جر الكتاب، ألن القارئ الواعي، واإلنسان املدرك، له برامج حياتية               تبلغ من إغرائ  

منظمة، فهو يتعامل مع التلفاز حبسابات، حىت ال يطغى شيء على شيء، سواء كان مفرداً أو مع                    
أسرته، هلم برامج حمددة لشرائح األسرة، يتابعوا، مث يغلقون التلفاز، لينشغل كل فرد من األسرة                 

أما حنن العرب فإننا بعيد عن النظام واالنتظام وااللتزام، ألنا جننح           .  اليت منوطة به، ألنه ملتزم    ..  واجباتهب
وأنا أدرك  .  إىل الفوضى، وال أدل على ذلك من استمرار حمطات فضائية تعمل أربعاً وعشرين ساعة              

راف مبالغ فيه، فحىت مع     فوارق التوقيت، ال سيما مع الشرق األقصى أو الغرب األقصى، لكن هذا إس            
اختالف التوقيت، ميكن أن يكون مث جرعات، وفق برامج حمددة هادفة، لتصل إىل أمريكا، وإىل اليابان،                



لكن األمر يف تصوري سباق غري      .   جدوى - إن صح هذا التعبري      -إن كان يف هذا الغزو الفضائي       
حدث عن التوسع واالنتشار، وليس     مدروس، ولكنه تظاهرية إعالمية عشوائية، ليقال هاك وخذ، ويت         

هناك فهم حقيقي للجدوى واملردود، وفائدة، أن تشاهد يف اهلزيع األخري من الليل، وقت التسبيح                 
وما أخلقنا أن يكون بني برامج هذه احملطات الفضائية          !!  واالستغفار وذكر اهللا أفالماً وحياة فنانني      

حسب توقيتات الدول املختلفة غري املسلمة، جرعات        املنتشرة املتسابقة، برامج بلغات خمتلفة، تبث        
قصاراً، مركزة وجيدة، للتعريف بسماحة اإلسالم وعدله ومعطياته وخلقه واحلق فيه، وإن كان من                

فكيف .  املؤسف أن أنصاره أو كثرياً منهم صورهم مناقضة للدين القيم اخلالص، ألم حادوا عن احلق              
 .نساهم أنفسهم ؟ فذلوا، وقد كانوا أعزة حني نصروا اهللايكونون قدوة، وهم قد نسوا اهللا فأ

معذرة يف هذا السبح، فلعلي اضطررت إليه اضطراراً، وأنا أحتدث عن الصحافة واإلعالم وما               
 .!.إليهما

ولست أريد أن أستأثر باحلديث يف ليلة يكرم فيها إخوان، بلغا يف سعيهما النجح، بفضل اهللا                  
 اجلادة، فقيض هلما النجاح، ومضيا فيه، على قدم وساق، ألن ممارسة اإلعالم،             أوالً وآخراً، مث جبهودمها   

 .والصحافة خاصة شيء خطري، وسالح ذو حدين كما يقال
وال شك أن شركة األحباث حتقق هلا دعم املشاركة اليت دفعت ا إىل ما وصلت إليه، من حيث                   

 ألن أي جنح ال يكون إال من خالل روافد          املال والدعم املعنوي، وتلك سبل النجاح اليوم وباألمس،       
 .قومية، وأوهلا على اإلطالق عون اهللا وفضله، مث اإلسهامات القوية القادرة

والصحافة رسالة إذا أحسن ممارستها، جبانب أا جتارة، وقوامها فكر متجدد، وممارسة متصلة،              
عات شركة األحباث، مبن فيها ومن      وتطور وإرتقاء، ليكون االنتشار وجوب اآلفاق، وهذا ما حتقق ملطبو         

وأنا أغبط األخوين على جنحهما املتصل، فهما قد عمال، فتحقق هلما ما وصال إليه، بفضل اهللا،                .  وراءها
 .وقل اعملوا: الذي يعلن يف كتابه العزيز

 .نرجو اهللا السداد والقبول والعون
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 قصيدة شعرية
فل أرسل الشاعر األستاذ حيىي توفيق حسن برسالة إىل سعادة الشيخ عبد املقصود               خالل احل 

 : هذا نصها وما تضمنته من شعر إمياين رصني: خوجه
 .أخي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه حفظه اهللا

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 : أرجو أن جتد فرصة اإللقاءأعتذر عن احلضور ألين سأكون خارج مدينة جدة وهذه بعض أبيات 
ِاعاً إىل املعروِف كسلى عن الضيم       ِسر

. 

رعى اهللا من آِل الرسوِل أحبةً          
. 

وإن مشَّروا للجد حبراً من العزمِ         
. 

تراهم إذا أموا املساجد خشعاً 
. 

وس مست فوق اللجاجِة والظُلمِ       فن
. 

     ـوى الن ـهلم شيم همدى وتقود
. 

وفوق الوجوِه البيِض تاجاً من اِحللَّمِ       
. 

ترى الزهد وجهاً والسماحةَ منطقاً 
. 

فهلْ يف هواهم إن تدلَّهت من لومِ         
. 

أولئك أهِلى عطَّر اهللا ِذكرهم         
. 

 وإن مل يكن    -وحنن نصلي ونبارك عليهم يف اليوم أكثر من مخس مرات             ..   لوم ال..  ال لوم 
أما عميدا آِل حافظ    !  لعميدي آل حافظ اُألول رمحهم اهللا إال مدرسة الصحراء وجريدة املدينة لكفاهم             

و هذا الرتلُ من الصحف     "  الشرق األوسط " فإن مل يكن هلما من فضل إال جريدة          - هشام وحممد    -
الت فذلك يكفيهم ليكونوا على رأس اهلرم اإلعالمي ليس يف اململكة ولكن أيضاً على مستوى                وا

األمة العربية، وال يعرف هذا إال من يغترب ويتلفت مييناً ومشاالً يبحث عن مطبوعة عربية فال جيد إال                   
 الشرق األوسط 

 . ن أمتهم اخلري كل اخلرييف مكتبة أي فندق يرتل فيه يف شىت أحناء العامل، جزاهم اهللا ع
 

  ))كلمة األستاذ احملتفى به هشام علي حافظ(( 
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أشكر األخ عبد املقصود، مع حفظ األلقاب، يكفي أن أقول أخاً، واإلخوان كلهم إخواين                 

ائبون، فاألخ عبد املقصود يف احلقيقة له سابقة        احلاضرون كلهم وحىت الغ   )  تاج رأسي (وكلهم كما يقال    
 .وريادة يف تكرمي الناس، وهذا شيء حيسب له، ورمبا سبحانه وتعاىل جيزيه خرياً على ما يعمل

مث أشكر األخ حسني عرب حقيقة فالكالم الذي تكلمه عين وعن أخي وعن والدي وعن عمي                 
الدكتور األخ  .  ين شاكر له بشكل ما له حدود      وعنا كلنا فاحلقيقة ليس عندي شيء أقوله أكثر مما أ          

حممد عبده مياين، هو بالفعل كان قد حضر املخاض هو والدكتور عبد العزيز، والدكتور عبد العزيز                  
يف )  جريدة الشرق األوسط  (على األخص يف مطار هيثرو يف لندن، هو أعطي له األمر بالسماح بطباعة              

 األوسط ستصدر لكن ليس لدينا رخصة لطباعتها يف اململكة          اململكة العربية السعودية، جريدة الشرق    
الشرق "العربية السعودية، فخادم احلرمني ناداه هو كويل عهد وقال له يا عبد العزيز أنا مسحت بطباعة                 

يف اململكة، هذا يقودنا يف احلقيقة إىل حاجة تانية مهمة جداً وهي كتري جداً من الناس بيقولوا                 "  األوسط



. طبعاً دا حديث آخر لكن الشيء البحب أقوله ويعرفه د          ..  املال..  ؟ وأحنا كيف قدرنا   من فني هذا  
 مليون ريال   ٣عبد العزيز هو أنه أحنا الفلوس اليت أخذناها من الدولة عبارة عن             .  حممد عبده مياين ود   

م بثالث سنوات وكنا نطالب ونقول يا مجاعة حنن جريدة خندمكم وأنت           "  الشرق األوسط "بعد صدور   
 سنوات وأعطونا كل سنة مليون،      ٣اجلرايد احمللية إعانة سنوية مليون ريال طيب إحنا احسبوا لنا             بتدوا

حممد عبده مياين هذا، أقوهلا حبق يعين، ما أقول أنه أحنا ما أخذنا فلوس              .  بعد جهد جهيد وعن طريق د     
الشرق "ولة على أننا نطبع جريدة      من الدولة أل لكن هذه ماهلا قيمة، القيمة احلقيقية هي يف موافقة الد            

 .يف اململكة العربية السعودية ودا مكننا أن يكون لنا سوق رئيسي يف اململكة" األوسط
عبد اهللا مناع يعين حتدث احلقيقة وكأنه كان عايش معانا وقتها، هو طبعاً يعرف               .  أعود مع د  

ئد وإعطائها لناس ليس هلم حق      وحضر حتويل اجلرائد من ملكية فردية إىل مؤسسات أو مصادرة اجلرا          
فيها، طبعاً صار بيين وبني وزير اإلعالم وقتها مجيل حجيالن حديث ومتخاصمني صرنا وقتها إىل الوقت                
احلاضر نقابل بعض هو يطالع يف وأنا اطالع فيه وما ارخي عيين إال ملا يرخي عينه، ألنه هو كان السبب                    

ال وجهد وشبابه يف سبيل اجلريدة دي خيرج من اجلريدة          أنه والدي السيد علي حافظ مع ما قدمه من م         
يقول له ال ما أنت عضو يف املؤسسة قلت له يا ابن احلالل كيف تسيب ابويا من اجلريدة قال يل كفاية                     
أخوك وعمك، قلت له أنا عارف ليش طلعتوين من اجلريدة لكن والدي إيش له عالقة ؟ والدي                    

.. وحتط بدله أخوه بس ؟ شيلوا أخويا حممد بس والدي خلوه          مؤسس اجلريدة مع أخيه كيف تشيلوه       
أثنني من عائلة واحدة ؟ قال      ..  قلت له اهللا  ..  قال يل كفاية عليكم اثنني من عائلة واحدة يف اجلريدة          

قلت له إيش رايك انت عندك عائلة بيت اخلرجيي أصحابنا           .  اتركوا الفرصة لناس ثانني خيدموا البلد     
ي كل واحد يف مؤسسة صحفية، كيف هذا ؟ قلت له طيب أنت إذا املنطق هذا                 أربعة من بيت اخلرجي   

 .مظبوط كذا واحد يف وزارة اإلعالم من عائلتك وأنتهى املوضوع
طبعاً يف جدل كبري حول هل الصحافة رسالة أو الصحافة صناعة، طبعاً كل واحد عريب مسلم أو                 

ا هلا رسالة، أنا بدي أوصل للسوق للقارئ بأي         مسلم عنده رسالة وهي رسالة اإلسالم ولكن الصناعة م        
طريق لكن أي طريق الزم يكون شرعي ومسموح به ويتمشى مع النظام والقانون، أما أنا اشتغل اصلح                 

 .الناس أو أصلح البشر أو أحرر فلسطني، ما أقدر
انب األستاذ عبد اهللا بغدادي مربينا وأستاذي وهو له فضل علي فهو له من الفضل هذا جزء جب                 

األخ ابراهيم الوزير أعجبين فيه احلقيقة يعين هو بعده          ..  والدي وطبعاً اهللا سبحانه وتعاىل هو املوفق       
العاملي أنه رسالة اإلسالم ما هي لألرض فقط ولكن للعامل كله واهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن ملا خياطب                  

 يا أيها الذين آمنوا وهذه للمسلمني،        الناس يف خماطبتني يا أيها الناس وهذه للعامل كله ويف خماطبة            



واإلسالم فيه الرسالة وفيه النبوة، الرسالة هو يا أيها الذين آمنوا، والنبوة يا أيها الناس وأنا معجب ذا                  
 .البعد الذي طرحه وإن شاء اهللا يكون فرصة جنلس أنا وإياه نتناقش يف املواضع هذه

 هو من أصدقاء والدي وعمي وأعرف مقدار حبه هلما          األستاذ األخ أمني عبد اهللا القرقوري طبعاً      
وهو يعرف مقدار حبنا له، وما ذكره عنهم يعين اهللا سبحانه وتعاىل يكتبه يف حسناته، أنا دائماً زعالن                   
يعين أزعل ألن والدي وعمي البلد ما قدرم وما قدرت تضحيام وشبام الذي ضاع وما كان                   

اتوا فقراء، ما عندهم شيء بكل صراحة ولكن عندهم احلمد هللا،            عندهم وما ميلكوه أبويا وعمي م     
عندما أقول لوالدي أنا زعالن يقول يل أحسن يا ابين قال يل أيش تبغى بتكرمي الدنيا، اهللا سبحانه                    
وتعاىل عنده األحسن، إذا كان عملك خالص هللا سبحانه وتعاىل وليس لنفسك فأنت الزم تكون قانع                 

 .بكل شيء وبالذي حدث
األخ األستاذ عبد الفتاح أبو مدين ذكر عن دراسة أخي حممد للصحافة، أخي حممد دائماً يقول                

 سنوات يف جامعة القاهرة أدرس الصحافة يقول أنا الشيء الذي أعرفه أكثر             ٤يل أنا ضيعت من عمري      
ين  سنوات اشتغلنا كلنا بعد    ٨من الشيء الذي علموين له ألين اشتغلت مع والدي وعمي من عمري              

حممد ملا كرب أنا أكرب منه على كل حال أخي حممد هو كان أكثر مين مالزمة لوالدي وعمي وأنا كنت                     
يف مدرسة حتضري البعثات يف مكة وأنا اضطريت أن أسافر إىل مكة مث إىل القاهرة وأخي حممد كان أكثر                   

مما قاله يل    سنوات من عمري ألن الذي أعرف أكثر          ٤مالصقة لوالدي وعمي، لكنه يقول ضيعت       
 .األساتذة واملدرسني

أحنا طبعاً عاملني استفتاء كبري بالنسبة للجائزة ونتيجة هلذا          "  الشرق األوسط "ومبناسبة جائزة   
 مليون ريال يف السنة جوائز الشرق        ١٢االستفتاء إيش القراء يبغوا من اجلائزة، أحنا خمصصني           

 وعلى نتيجة االستفتاء هذا سنحدد هل هي         األوسط، وعملنا إستفتاء واالستفتاء اآلن يصنف وحيلل      
نصف مليون ريال هل هي عشرين جائزة أو مخسني جائزة، هل مائة جائزة يف الشهر ؟ هذا يعتمد على                   

 . وأنا مستعد لألسئلة وأشكر اجلميع على سعة صدرهم. أغلبية القراء إيش بدهم
 :األسئلة املوجهة للمحتفى به األستاذ هشام علي حافظ وإجاباا

 :  السؤال األول من األستاذ أمحد احلليب-
ليس جديداً أن نعرف من تسمى برغدة أو آثار احلكيم ممكن أن تكونا استعراضيتني أو ممثلتني                 

 أما أن تسند هلن أقالم وزوايا جمالت معروفة فما تفسريكم هلذه املغالطة ؟
اهللا سبحانه وتعاىل بيعطي    واهللا أنا ما عندي جواب شايف وكايف لكن كل إنسان عنده مواهب و             

ويأخذ، وهو أعطاهم موهبة الكتابة إيش فيها يعين ممثلة تكتب، طيب ما يف دكتور كاتب، يكتب                   
 .قصص، ليش يعين



جمالت سيديت واجلميلة وهي، هل تشعرون أا تعرب عن         :   األستاذ عبد اهللا رائف يقول     -
 واقع املرأة املسلمة ؟

 أن صدرت إىل اآلن وإىل أن توىف شيخنا اجلليل الفاضل العامل             نعم، سيديت مثالً يكفي أا منذ     
الداعية حممد الغزايل كان يكتب فيها أسبوعيا وال زال إىل اآلن عندنا حصيلة من كتاباته اليت بعثها قبل                  
أن ميوت وال زالت تنشر إىل اآلن وسنعيد نشر كل احللقات اليت نشرت من أول عدد صدر فيها                    

 اجلميلة، ولوال تعرب عن هذا الشيخ حممد الغزايل أعتقد أنه ما يف حد فيكم يشك                فسيديت هي هي، وهي   
 .يف إخالصه فهي من أول عدد يكتب فيها حىت توىف وال زال يكتب فيها

نستشعر أن جمالتكم جمرد تقليد الت نسائية غربية وال          :   سؤال عصام جمد يقول    -
 .تتناسب مع واقعنا

الم تنظري، اآلراء اليت مثل هذه الزم تعتمد على األرقام حنن إذا كنا              واهللا زي ما بيقولوا هذا ك     
نقلد االت الغربية وزيها وتوزع التوزيع الكبري دا كله فمعىن هذا أن اتمع الذي توزع فيه غريب أو                  

رئ أفكاره غربية أو قناعاته غربية، املسألة موش مسألة تقليد املسألة أنه الواحد الزم يعرف نبض القا                
 .وإيش يبغي القارئ وهذا كله يف حدود اهللا سبحانه وتعاىل

أال ترون أن   :   األخوان عبد ايد الزهراء وعلي املنقري يبدو أن سؤاليهما مشابه يقول           -
توسعكم يف إصدار وتوزيع هذا الكم من اإلصدارات الصحفية يكون على حساب النواحي               

 املوضوعية واإلبداعية هلذه اإلصدارات ؟
 كل مطبوعة بتخاطب فئة معينة من القراء، أو شرحية من القراء، يعين أنت داحني ما حد                  واهللا

يعرف أننا بنصدر جريدة يومية أمسها اردو نيوز، طيب اردو نيوز إيش لنا عالقة باالردو حنن ؟ بس                    
ي هذه جريدة بتخدم قراء موجودين يف هذا البلد ويف دول اخلليج ما عندهم حاجة يقروها فنحن د                  

وسيلة أحنا حنط األفكار حقتنا يف اجلريدة دي ونرشد الناس جبانب أن نعطيهم األخبار واملعلومات اليت                
 .يبغوا عن بلدهم

حنن نعيش اآلن يف عصر     :  غازي الزين عوض اهللا من جامعة امللك عبد العزيز يسأل         .   د -
ى بالصحافة اإللكترونية، هل    املعلومات املرتلية اليت تستخدم احلاسبات االلكترونية وظهر ما يسم        

تعتقدون أن عهد الوسائل املطبوعة التقليدية سيتوارى وتعجز عن االستمرار والدميومة يف إطار              
 مقدرا على مواجهة هذه التحديات؟

املطبوعة اليومية  ..  نعم أوافقه يف جزء وأختلف معه يف جزء، أوافقه يف أنه يف نوع من املطبوعات              
ين عنها إطالقاً ألن احلاسب اآليل ما ميكن حتطه يف غرفة النوم وتقرأه، وال ميكن                ال ميكن الواحد يستغ   



أنت جالس باسترخاء وتضع شاشة أمامك وتتفرج عليها، لكن يف مطبوعات عامة أو املطبوعات                 
االقتصادية سواء األسبوعية أو الشهرية أو الدورية أو املطبوعات السياسية األسبوعية دي ما يف شك                

كوم عليها يف النهاية باملوت، اإلنسان ميوت كيف، أو أي شيء ميوت بعد توفر شروط املوت،                 أا حم 
هذا الشروط بدأت تتوافر للمطبوعات السياسية األسبوعية، اجلريدة اآلن عبارة عن جريدة ويف نفس               

 زي  الوقت جملة ويومية وسياسية، فينتظر أسبوع عشان جملة تكتب بنفس الشيء ؟ االقتصاد يومياً               
السياسة، السياسة واالقتصاد شيء واحد مرتبط ارتباط عضوي، لكن املطبوعات املتخصصة زي               
مطبوعات مثالً زي سيديت زي الرجل زي مطبوعات عن الطب، أنا مرة رحت يف لندن حملل لبيع                    
االت والصحف فدخلت وكنت يف ذهين هذا الكالم الذي أقوله قلت أدور مطبوعة عن الشعر                 

مطبوعات أسبوعية ملونة مليانة إعالنات بس عن الشعر كيف الست تصفف شعرها،               ١٠وجدت  
 مطبوعات  ١٠كيف الرجل يصفف شعره، أدوات الشعر، إيش لعالج الشعر، كل شيء عن الشعر يف               

يف الغرب املطبوعات املتخصصة ما هلا حدود إطالقاً، ومع التطور، ما أتصور            .  تصدر من بريطانيا بس   
اليومية حتضعف أو حتزول ولكن أعتقد أن حجمها حيتضاءل، يعين مقاس الصفحة              أنا املطبوعات   

حيتضاءل بدل ما تفتح اجلريدة وتطيح منك تصري زي ورقة الفلوسكاب، تقدر تقراها يف الطيارة تقدر                
تقراها يف كل مكان، والطيارة يف املستقبل ستبقى زي الكبسولة الكرسي صغري يدوب ما تقدر تفتح                 

بك واحد من هنا وواحد من هنا وتفتحها كدا، طبعاً الزم اجلريدة قدامك قدر كدا أو يف                  جريدة وجن 
القطار أو يف سيارة حىت أو يف اتوبيس ما ممكن تكون جريدة باحلجم دا تفتحها بالشكل دا، هذا يف                     

د حبجم  املستقبل عندنا لكن أعتقد يف الغرب اآلن ابتدوا يوصلوا أو من فترة طويلة اجلرايد التابلوي                
نصف اجلريدة العادية ويف جرايد أصغر منها، يف فرنسا طلعت جريدة حبجم فلوسكاب وجنحت توزيعياً               
بشكل كبري ولكن كان الناس الطلعوها مغامرين، ناس عندهم أفكار لكن ما عندهم فلوس، فتعبت                 

 .اجلريدة وباعوها على ما أظن
ما كنت وأخوك رؤساء لتحريرها      األستاذ حممد عبد الواحد يقول جريدة املدينة عند         -

 اليوم فكأن   اوعندما كنتما مالكيها كنتما تنشران الرأي والرأي املضاد وكانت لكل الناس أم            
 املسؤولني فيها حيجرون على الكتاب فما رأيكم ؟

ال حنن الكلمات هذه ال نستعملها، يا أستاذ حممد عبد الواحد أرجوك ال              :  عبد املقصود خوجه  
 .  أذيع كلمة مثل هذه مع احترامي الكبري لك ال-خنتلف، ال 

يا سيدي املسألة ماهلا عالقة مبؤسسات أو يب، هو العالقة أنه الناس البشتغلوا يف               :  هشام حافظ 
 .الصحافة اآلن يف اململكة العربية السعودية ما هلم عالقة بالصحافة



منهجاً علمانياً يف   يتهم البعض مطبوعاتكم بانتهاجها     :   األستاذ حممد أمحد سليم يقول     -
لقب "  الشرق األوسط "اختيار مواضيعها أو يف جها العام إىل حد أن أطلق البعض على جريدة              

 .خضراء الدمن فما ردكم على هذا االام وهل له أصل من الصحة
إحنا بنتعارك على   ..  واهللا كان بودي أقوله اهللا ال يساحمك، ولكن أقول له اهللا يساحمك بس              

اإلسالمية وعلى املوش عارف إيه والناس هناك بدهم يروحوا املريخ وبدهم يروحوا القمر              العلمانية و 
 .وموش عارف إيه، إيه دا ؟ خلينا يا شيخ

على ذكر أن والدك وعمك عاملان أديبان رمحهما        :  عبد العزيز معتوق حسنني يقول    .   د -
ملميزين يف مدرسة الفالح    اهللا ماتا ومها فقراء والسيد حسن أمحد حسنني عمي كان أديب ومن ا            

حسن نصيف يف كتابه ذكريات طالب أن       .  يف مكة مات وهو فقري من املنطلق هذا ذكر معايل د          
 العلم واملال عدوان ال يتفقان، فما قولك يف رأي الدكتور حسن نصيف؟

ن أبداً، واهللا سبحانه وتعاىل طلب منا أن نعمل ونكسب           يال أنا أختلف العلم واملال ليسا ضد      
 .ستمتع باحلياة الدنيا يف احلدود اليت عملها وأما بنعمة ربك فحدث، أنا ما أتفق معهون

ذكرت يف إحدى مقابالتك الصحفية أن لك ثالث     :   أحد اإلخوان من جملة الشرق يقول      -
 .أمنيات وحبذا لو حدثتنا عن هذا اجلانب، هذا السؤال األول

أال أموت على سرير، اهللا سبحانه وتعاىل إن        أمنييت األخرية أن أموت واقف، هذه أمنية حيايت          
 ..شاء اهللا ميوتين وأنا واقف زي الشجرة إن شاء اهللا

أمنيايت وأنا صغري طبعاً، أنا والديت اهللا يعطيها الصحة كانت حتدثين عن والدها أنا ما حضرته                  
 وهو زي   الشيخ حممد زاهد كان خطيب يف املسجد النبوي الشريف، وكان طبعاً عنده موقف سياسي              

ما بيقولوا عندما قامت الثورة العربية يف مكة بقيادة الشريف حسني وقف تاين مجعة بعد الثورة وأحل                  
دم الشريف حسني، ألنه خرج على إمجاع املسلمني، وركب ناقته وذهب إىل ينبع ومن ينبع ركب                  

يف املسجد  باخرة وهاجر إىل جزيرة موريشص وهناك عنده إتباع هو كان عامل شيخ عنده حلقة                  
الشريف ووالدي وعمي كانا من تالميذه يف احللقة وأنا كنت معجب بطرح والدي هذا وكنت أمتىن                 

وحفظت القرآن احلمد هللا،    ..  أن أصري إمام وخطيب يف املسجد النبوي الشريف وأقوم أقول حللت دم           
نت صغري  لكن األمنية دي راحت مع الوقت ورحت أقرأ قصص بوليسية موش عارف إيه، وعندما ك               

والدي كان جيلسين يف الظهر قبل ما ينام ويقول يل اقرأ من ديوان املتنيب أو شوقي أو دواوين كثرية،                    
كما كنت أمتىن أن أكون شاعراً مثل أمحد        ..  واألوالد يف الشارع يلعبوا وأنا جالس أقرأ وأفسر كمان        

اعر بس أنا ما أحبه، قلت له ليش        شوقي، والدي اهللا يرمحه كان ال حيب املتنيب، ويقول يل هذا أحسن ش            



، ولكن كل الشعراء، ما يف شاعر يف         rما حتبه ؟ قال يل ألنه الشاعر الوحيد الذي مل ميدح الرسول              
 .، أما املتنيب قال يل أنا أحترمه لكن ما أحبهrالعربية إال وله قصيدة يف مدح رسول اهللا 

ية وأن كل شاعر سيظهر      األخ أمحد سامل يقول أنت شاعر وذكرت أنك مدرسة شعر           -
 .سيقال هذا من أبناء مدرسة هشام حافظ حبذا لو حدثتنا عن هذا اجلانب

أنا ما شاعر تقليدي وال أحب أن أكون شاعر تقليدي ألين سأكون شاعر زي وزي أي واحد                  
شاعر، أنا عندي جتارب ووالدي اهللا يرمحه علمين كيف أكتب الشعر موزون ومقفى وهو شاعر كمان                

رمحه، لكن أنا قلت أسوي شيء جديد ال عالقة له بالشعر احلديث وال الرمزي أنا أكتب بطريقة                  اهللا ي 
 .معينة وأعتقد أنين بدأت هذه الطريقة

 األخ عبد اهللا دبلول يقول التراث احمللي بكل جوانبه أال ترون أنه يستحق إصداراً حيفظ                -
 اطالله ؟

أنا بشتغل بزنس زي ما     .  رأ ؟ أنا بدي القارئ    اجلمعيات واحلكومة تقوم بالواجب، مني بده يق      
يقولوا وما مستعد إيش يل أنا والتراث ؟ إذا بدي أتصدق جبزء مما عندي الناس الذين حيتاجون ذلك يف                   

 .احلياة أكثر من التراث
أكدت عشرات املرات أا أول مطبوعة عربية       )  يت يف ( األخ عبد اهللا مكي يقول جملة        -

 ن، فهل هذا شرف ننتسب إليه ؟تلتقي مع مايكل جاكسو
هذا شرف ملطبوعة يت يف ما يف شك، موش شرف لنا وال لكم، ولكن يت يف بالنسبة هلا هذا                     

 .صرخة العصر يف الغناء وهو بالنسبة للمجلة هذا شيء كويس، بالنسبة يل شخصياً ما يل عالقة
 ا اآلخر؟الناشران حممد وهشام كيف يكمل أحدمه:  األخ حممد حسن إمساعيل يقول-

أنا وحممد تربينا تقريباً تربية واحدة على يد والدنا وعمنا اهللا يرمحهما ويرمحنا وشفنا والدنا وعمنا                
كانا شركاء يف كل شيء بدون إستثناء ما عدا الزوجات، يعين بالفعل والدي ما يعرف إيش عنده                   

لكن ملا كنا إحنا    ..   ومخسني الورثة تقسموا وقالوا مخسني   ..  إىل أن ماتا  ..  وعمي ما يعرف إيش عنده    
صغار كان عندهم صندوق حديد كل واحد أي فلوس جتيه حيطها، وكل واحد عنده مفتاح، يفتح                  

إذا يبغوا يساووا شيء يسووه     ..  ويآخد التاين ما يسأله قد إيش اخدت، وال إيش أخدت وال عملت إيه            
هذا مكتب وهذا مكتب، وإحنا شفنا      مع بعض االثنني، كانوا يشتغلوا يف مكان واحد االثنني، ما كان            

دا عشناه طول عمرنا إحنا اآلن أنا وحممد أخويا يف مكتب واحد يف غرفة واحدة وبالطريقة دي، لكن                  
ما وصلنا ملرتبتهم يف الشراكة الكاملة، هو له أشياء وأنا يل حاجات، يف األول كانوا شركاء ما عدا                    

 .انوا ال يفترقوا عن بعض إطالقاً إال يف السفروك.. الزوجات بس، لكن كل شيء باقي شركاء فيه



أعارض رأيك مع   :  عدنان احلسني العطاس طبيب باطين باحلرس الوطين يقول         .   د -
االحترام الكامل يف الصحافة النسائية وكثرة القراء ال تعين بالضرورة صالح األمر فالكثرة               

خ الفاضل حممد الغزايل رمحه اهللا ال       اقترنت يف كثري من كتاب اهللا بالباطل، وكذلك يف كتابة الشي          
 .تعين بالضرورة جواز األمر

أنا يكون ضمريي مرتاح جداً إذا كنت ضمن حدود اهللا سبحانه وتعاىل، وزي ما يقولوا استفت                
 .قلبك وإن أفتوك، أنا ضمريي مرتاح، وكل إنسان له رأيه وأنا أحترم رأيه يف نفس الوقت

ري ملاذا استغنيتم عن خدمات الكاتب املعروف        ما أد :   األخ عجالن الشهري يقول    -
جهاد اخلازن برغم ما ميلك من مقدرة صحفية فائقة ومبا له من دور كبري يف قيادة جريدة                    

 منذ بداياا األوىل ؟) الشرق األوسط(
لكن كان رئيس حترير إحنا رؤساء      )  الشرق األوسط (هو طبعاً جهاد اخلازن كان رئيس حترير        

 جبناه حتت كرئيس حترير جلريدة عرب نيوز، هو كان يشتغل يف ديلي ستار موش                التحرير، هو كان  
رئيس حترير كان كبري حمرري الديلي ستار فحوادث لبنان بعدما األخ أمحد حممود ترك رئاسة عرب                  
نيوز كان هو أول رئيس حترير لعرب نيوز وراح جريدة املدينة كرئيس حترير هلا وإحنا طبعاً باركنا هذا                  

 نثق يف قدرات األخ أمحد حممود ورضينا بأنه يروح هناك وجنح األخ أمحد حممود وجنحت معه                   ألنه
جريدة املدينة وكانت أول جريدة يف عهده يف اململكة العربية السعودية وبعدما هذا لكن إحنا طبعاً يعين                 

ل وإذا كنا راضني عنها     لعنتنا تصيب املدينة دائماً، إذا ما كنا راضني عن الناس اللي فيها فهي يف الرتو              
 فهي يف الطلوع، فنحن ما راضني ال عن جريدة املدينة، أنا خرجت من السؤال، السؤال إيش كان؟

  ملاذا استغنيتم عن جهاد اخلازن؟-
والة، وال نزال وطبعاً    "  الشرق األوسط "يا سيدي طبعاً أنا وحممد كنا نشرف على التحرير يف           

صحفية وحنن أطفال صغار، وجهاد اخلازن كاتب، لكن الذي صنع الكاتب           حنن تعلمنا أسرار العملية ال    
وصنعت غريه كتري كتاب كانوا مغمورين واآلن هلم اسم كبري جداً يف            "  الشرق األوسط "دا هو جريدة    

العامل العريب، لكن أقولك بصراحة أنا إنسان لساين مفلوت زي ما يقولوا وال أقدر أمسك إذا واحد                   
صراحة ما أكذب عليه، جهاد اخلازن إحنا يعين طلعناه من اهلذا بسبب فضيحة أخالقية              سألين أقول له ب   

 .فقط ما غري



 الدكتور صالح الدين املنجد يقول إن جريدة الشرق األوسط تغطي عليها األخبار               -
السياسية وأحياناً االقتصادية ولكنها يف الغالب خالية من األخبار الثقافية واملقاالت التراثية               

إلسالمية فهي صحيفة ال متد القارئ بشيء عن ماضيه التراثي وعظمته حىت لو كان بالطرف                ا
 واألشعار اللطيفة وغري ذلك مما يدخل يف هذا الباب، مباذا تعللون هذا النقص؟

فيها صفحتني ثقافة   "  الشرق األوسط "أنا أختلف مع الدكتور أنه ما فيش نقص إحنا جريدة            
 .كله موجود واحلمد هللا.. ب حديث وأدب قدمي اخلتراثية وثقافة حديثة وأد

زهدي يقول أنتم توزعون سنوياً أثين عشر مليون ريال جوائز على القراء وهذا أمر              .   د -
بست رياالت " الشرق األوسط"هل من احلكمة أن تباع     :  مثري لإلعجاب غري أين أسألكم كقارئ     

ت مرفقة ا دون أن تعرف هل يرغب         ثالثة أيام يف األسبوع فارضني أن يشتري القارئ جمال         
 القارئ يف هذه االت أم ال ؟

أوافقه على جزء من هذا الكالم وأختلف معه يف جزء، حىت اجلزء الذي أختلف معه فيه إحنا                   
أسبوعياً "  الشرق األوسط "راح نرجع فيه إىل أغلبية القراء، أنا أعتقد أنه ثالث مطبوعات مع جريدة               

عليها كثري، ولكن مطبوعة واحدة أسبوعية مع اجلريدة دا شيء متعارف عليه يف               ت رياال ةوإضافة ثالث 
كل مكان يف العامل، اجلرايد الكبرية يف مطبوعة أسبوعية بتدي القارئ شيء خمتلف عن املوجود يف                  
اجلريدة نفسها ودا بيحصل يف كل اجلرايد الكبرية، وكما يعرف األخوان املوجودين هنا من الشركة                

على رأسهم األخ حممد معروف الشيباين عضو جملس اإلدارة املنتدب إحنا بنعمل إستفتاء ما بني               عندنا و 
القراء وحندد على أساسه املطبوعات اليت تنفصل واليت تبقى مع الشرق األوسط، وإحنا عملنا االستفتاء               

 أمسها السيارات،   ألنه كان معها مطبوعتني واحدة باسم عامل الرياضة وواحدة        "  الرياضية"دا يف جريدة    
 .وفصلنا السيارات عن جريدة الرياضية بناء على األستفتاء الذي حدث بني القراء

النجاح له بريقه ومسؤولياته كبرية واحملافظة عليه، سؤايل كيف         :   األخ خالد خضر يقول    -
 تتعامل مع أعداء النجاح وما هي نصيحتكم ؟

كل عمل اإلنسان يعمله يف احلياة له شروط، أو         طبعاً النجاح زي النصر، واهلزمية زي الفشل، ول       
كتاب، يعين كتاب اهلزمية فيه شروط اهلزمية، وكتاب النصر فيه شروط النصر، وكذلك كتاب النجاح               
فيه شروط النجاح، وكتاب الفشل فيه شروط الفشل، فاإلنسان إذا اتبع شروط النجاح املسألة ما فيها                

همة جداً وعلى اإلنسان أن يتبعها إذا اتبع الشروط هذه،           حظ إال بقدر بسيط جداً لكن الشروط م        
إحنا يف العمل حقنا ويف الطباعة وهي األساس وبعدين دخلت عليه الصحافة، إحنا فلسنا مرتني بس                 



تعلمنا من التفليس دا شروط الفشل وشروط النجاح فلذلك اإلنسان إذا أتبع الشروط جنح وإذا اتبع                 
 .الشروط املعاكسة يفشل

أا متيل إىل التعددية    "  الشرق األوسط "أهم ما مييز جريدة     :  أمحد األهدل يقول  .  ن د  م -
الفكرية واإلعالمية، إىل أي مدى كان هلذا االجتاه أثره يف الرأي العام من خالل إستفتاء الرأي                 

 على مجيع القراء ؟
 ولكن كلما ارتفع    طبعاً إحنا بنعمل دائماً بعض األوقات إستفتاء وبعض األوقات دراسات معينة          

توزيعك كلما تقول واهللا أنا ماشي مظبوط وكلما اخنفض توزيعك أو ابتدأ ينخفض تقول ال أنا الزم يف                  
شيء غلط الزم تبحث إيش سببه وذا الشكل يتم دمج كل احلاجات دي اإلستفتاء مع االستطالعات                

 .لتوزيعمع التحرير مع كل شيء عشان الواحد يقدر يصل ألكرب قدر ممكن من ا
أنتم متهمون باإلحاطة بالقومية    :  يقول)  قارئ وصحفي حمب لكم   ( األخ حممد مراد     -

 .العربية وروحها اليت كانت ملموسة يف الستينات امليالدية
فلتسقط القومية العربية، بعد اإلسالم ما يف شيء امسه القومية العربية أبداً، اإلسالم هو دين                 

دين املطلوب مننا كعرب نزل القرآن بلساننا أن نبلغ هذا الدين، اهللا            اجلميع كلهم أو دين البشر أو ال      
سبحانه وتعاىل أرسل رسالته إىل حبيبنا رسول اهللا اللهم صلي وبارك عليه، وطلب منه التبليغ، وملا تويف                 
الرسول اللهم صلّي وسلم وبارك عليه، جاءت األمانة دي يف أعناقنا جيل بعد جيل، أنا يف إعتقادي أن                  

إلنسان الذي ما يبلغ الدين ما هو إنسان كافر إحنا تركنا املهمة دي وجلسنا نتخانق مع بعض إيش                   ا
نواقض الوضوء ؟ إيش سجود السهو ؟ حاجات فرعية ما هلا عالقة بالدين اللي هو إبالغ رسالة                    

يهود التوحيد للبشر الذين أرسل هلم الرسول كلهم موش لقوم ناس معينيني زي سيدنا موسى أرسل لل               
وسيدنا عيسى برضه لليهود، ونوح قوم نوح، كل األنبياء والرسل جاءوا ألقوام معينني إال سيدنا حممد                

 . خامت األنبياء للبشر كلهم فإحنا تركنا دا
ال تعرب عن طموحات األمة اإلسالمية، ملاذا       )  املسلمون:  ( األخ عبد الرمحن قطب يقول     -

؟ وال زلنا نصر ملاذا ال تكون لديكم رسالة يف الصحافة           ملن هم أهل هلا     )  املسلمون(ال تتركون   
 بدالً من اعتبارها جتارة وصناعة فقط ؟

.. هو إحنا كمؤسسة اقتصادية الزم نشتغل جتارة أو بزنس، زي ما يقولوا حنن كأشخاص خيتلف              
ل الكيان املعنوي دا عشان يعيش وعشان يدفع مرتبات الناس البشتغلوا فيه ويوظف ناس أكثر ويعم               

حاجة الزم يشتغل بدون حكاية الرسالة وما الرسالة، إحنا كأشخاص وكمسلمني الزم يكون عندنا                
رسالة لكن أنا كيف أقدر أعمل رسالة إيش أسوي أنا؟ إيش أسوي رسالة إذا كان قلت كل الدول                   



ت العربية دي كالم فارغ؟ كيف مطبوعيت تدخل البالد العربية؟ كيف أمشي؟ كيف أوصل للقراء؟ أن               
الزم تتحرك حسب إمكانيات والوضع العندك املوجود السائد يف العامل اإلسالمي كله، عشان تقدر                

 .تصل لقارئك لكن الزم دا يكون داخل حدود اهللا سبحانه وتعاىل، موش خارج حدوده
يف ظل الكم اهلائل    :  السعودية، األخ عبد الرمحن عبد امللك يقول      )  اقرأ( قارئ من جملة     -

ت يف العامل سواء من التلفزيونات العربية الفضائية أو التلفزيونات العاملية اليت ظهرت             من الفضائيا 
يف اآلونة األخرية ويف زمحة التنافس بني هذه الفضائيات أال تعتقدون أن هلا تأثرياً على مطبوعاتكم           

 سواء من الناحية اإلعالنية أو التحريرية ؟ ما رأيكم يف هذا املوضوع ؟
 .أو سؤال مشابه.. ى السؤال دا قبل كداأنا جاوبت عل

من يتتبع إصداراتكم جيد فيها تنوعاً عظيماً ما بني          :   يقول - السيد أبو زيد السري      -
الصحافة ذات الوجهة اإلميانية الدينية وأخرى تغوص يف عامل آخر أقل ما يشار إليه أنه أبتعد عن                 

 ذلك التنوع، وأدامكم اهللا لنشر أخبار       النواحي الدينية، فهل تكرمتم وأوضحتم لنا فلسفتكم يف       
 .اإلسالم

 .إن شاء اهللا رمبا يستجيب دعاك.. آمني
ما هو مستقبل اجلريدة اإللكترونية يف املنطقة العربية        :   األستاذ حممد أمني كردي يقول     -

 والسعودية بالذات وهل لكم تطلعات حنو التوسع يف هذا اال ؟
 .نعم
ث مؤلف لناصر الدين النشاشييب نالك فيه من الغمز          أحد:   األخ عصام حممد يقول    -

 واللمز كما نال غريك من صحفيي العامل العريب، ما تعليقك ؟
ناصر الدين النشاشييب معروف وأنا معروف واللي يكتبه هو يكتبه واللي أعرفه عن نفسي                 

، كتاب بس عين    أعرفه، وكل واحد يقرأ الزم مييز، أنا أتألف يف كتاب، موش ناصر الدين النشاشييب              
 . أنا األخ سعود أظن موجود أنت يف الكتاب، وكتاب وزع بالفاكسات وبالربيد، أنا أديلك نسخة

بدأمت حياتكم العملية باحلقل     :   السفري حممد عباس القنصل العام املصري يقول          -
الدبلوماسي مث العمل الصحفي مث عدمت للحقل الدبلوماسي وأخرياً الصحافة ولكم فيها جهد               
مشكور ومبادرات متميزة، نرجو إلقاء الضوء على تأثري وخربات العمل الدبلوماسي على ضوء             

 جتربتكم على العمل يف جمال الصحافة والنشر ؟



 ملاذا ال تفكرون يف إضافة نوع من التحقيقات الصحفية ولو يف إطار حمدود يف البداية إىل -
 ؟"الشرق األوسط"جريدة 

حكاية الدبلوماسية، احلقيقة أنا ما حبيت      ..  ة يف الشرق األوسط   التحقيقات الصحفية موجود  
العمل الدبلوماسي إطالقاً، وكنت يف صراع دائم مع نفسي، أول شغل يل كان يف اجليش السعودي،                 
اشتغلت سنتني ونصف، وبعد أن دخلت اجليش وجدت أول موش موقعي هناك أبداً، والدي اهللا يرمحه                

 أنتقلت من هناك للسلك الدبلوماسي ولكين ما حبيت العمل الدبلوماسي           له دور كبري يف ذلك، بعدين     
ألنه إحنا كنا كدبلوماسيني وكذلك أغلب دول العامل الثالث، موش إحنا بس، يعين الدبلوماسي األمور               
تتم يف خارج نطاق الدبلوماسية، رؤساء الدول والسفراء الغري مرئيني هم الذين يعملوا الشغل، أما                 

 .عبارة عن صور كدا، دا سكرتري أول ودا سكرتري ثالثإحنا كنا 
جائزة حافظ الصحفية ملاذا االحتفال ا خارج اململكة، وملاذا         :   غياث عبد الباقي يقول    -

 ال توظفون هذه التظاهرة الثقافية يف إنعاش احلركة الثقافية باململكة؟ 
 .اجلواب على السؤال دا حرج

أنا أحد املعجبني جبميع مطبوعاتكم الناجحة غري أنين        :   األخ حممد سامل الشهري يقول     -
اليت حولت باب الفتاوى إىل صفحة جذب من خالل         )  املسلمون(أعتب عليكم بالنسبة جلريدة     

األسئلة اجلنسية الفاضحة هل املسؤولون عن اجلريدة غري مبالني بفكر أبنائنا وبناتنا، على األقل               
 .ضعوا على هذه اجلريدة للكبار فقط

 . حياء يف الدينال
األرقام تطبع باألرقام   "  الشرق األوسط "يف جريدة   :  عبد العزيز معتوق حسنني يقول    .   د -

 العربية وليست باهلندية فهل هذا مقصود وملاذا ؟
 .هذه أرقام عربية واألرقام األخرى هندية

نينية هذا سؤال من حممد عبد الواحد املشاغب األول واألكرب يف االث          :  عبد املقصود خوجه  
منحت جائزة علي وعثمان حافظ أخرياً لصحفي مل يكتب حرفاً           :  وغريها نذيعه عشان نرضيه   

 .واحداً من التحقيقات الصحفية اليت نشرت
جريدة "  عكاظ"قصدك نائب رئيس حترير عكاظ، هذا عمل حتقيقات عن الشيشان، جريدة              

 . يد إستحق عليه اجلائزةمنافسة لنا إحنا، لكن ماليها عالقة باملنافسة، دا عمل صحفي ج



  ))كلمة ختام لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 يا سيدي انتهت األسئلة وشكراً لرحابة صدرك، وشكراً على صراحتك، وذه املناسبة قبل               -

فريد قرشي يشكرك باسم هيئة اإلغاثة اإلسالمية       .  أن خنتتم هذه األمسية ال بد من إشارة وردتين من د          
 ١٥تفضلتم به من نشر إعالنات جمانية عن هيئة اإلغاثة منذ إنشائها وحىت اليوم بلغت قيمتها                وينوه مبا   

باإلضافة إىل إعالنات الكثري من املؤسسات اخلريية باململكة واحتضام جلريدة             ..  مليون رياالً 
يق هذا  والنظر إليه مبقياس خاص غري جتاري حيثهم على العمل اخلريي اإلسالمي عن طر             )  املسلمون(

 .املنرب
تلقيت رسالة من الزميل األستاذ أسامة أمحد        ..  فيا سيدي شكراً واهللا بلسام وألسنتنا مجيعاً       

السباعي يعتذر عن احلضور، ويرفق السبب، إنه ضروري اليوم يكون مع اهليئة االستشارية لشؤون                
 احلبيبني ابين احلبيبني رمحهما    خاصة وأا تكرمي لألخوين   :  الطوائف، وكان يود مبوجب رسالته هذه قائالً      

 .اهللا وأما يستحقان التكرمي للدور الذي اضطلعا به يف جمال اإلعالم والنشر
أحب قبل أن اختتم هذه األمسية أن أرحب بأساتذة كرام شرفونا يف هذه األمسية بعد غياب                 

بق يف اململكة العربية    عبد العزيز خوجه، ومعنا الليلة سفري اليمن السا        .  طويل منهم الزميل سعادة د    
السعودية، وكان دائماً من الذين يكرمونا بتشريفنا يف االثنينية وهو اآلن وكيل وزارة اخلارجية اليمنية                

ن أوهلما معايل الشيخ الفاضل أمحد الشامي ومعايل        ان بارز ااألستاذ السفري غالب علي مجيل، ومعنا علم      
سية بعد غياب طويل فضيلة الشيخ حممد ناصر العجمي         الشيخ إبراهيم الوزير، كما معنا يف هذه األم       

من علماء الكويت، ومن املؤلفني واحملققني، فنرحب م مجيعاً وبكم ونتمىن أن نلتقي يف األمسية القادمة                
 .مع األستاذ الكبري األديب راضي صدوق

 

 :ختام احلفل
تقدمي لوحة االثنينية هدية    ويقوم اآلن صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه ب        :  عريف احلفل 

 .ويقدم سعادته لوحة تذكارية من الفنان خالد خضر.. تذكارية لضيفه السيد هشام علي حافظ
نشكركم أيها اإلخوة احلضور على تشريف االثنينية، شكراً لضيفنا سعادة األستاذ السيد هشام             

 .علي حافظ ونلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة
 . ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم
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