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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :ةإفتتح سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلم
احلمد هللا الذي بنعمِتِه تِتم الصاحلات، والصالةُ والسالم على نِبي اخلريات، سيدنا حممٍد وعلى               

 .آِلِه وصحِبِه الكرام
 :األحبةُ األفاضل

 .السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته
حب أمجلَ ترحيٍب   وأر.  أُرحب باِمسكُم مجيعاً بضيِفنا الكرمي، الدكتوِر اللواء أنور ماجد عشقي          

بأصحاِب الفضيلِة والسعادِة الشيِخ املربي الفاضل، عثمانَ بن ناصِر الصاحل، والشيِخ ضياِء الديِن                
 :ولسانُ حاِلِهم يقول. نقشبندي، والدكتوِر طالل ماجد عشقي

عـــند األديـــب قـــرابةُ األرحـــاِم
. 

  ــر ــرابةُ اآلداِب تقْصـ ــاوقَـ  دوِنهـ
. 

 

لالحتفاِء   فقد تكبدوا مشكورين مأجورين مشاق السفِر من الرياض، ليكَرمونا ذا اللقاءِ             
                 الكثريين يف جماالِت العطاِء الفكري الونَ تقديرني بالدكتوِر أنور عشقي، كواحٍد من أدباِئنا الذين

ملوضوِعي َألهم القضايا الشائكِة اليت تشغلُ الرأي العام، ويديل فيها ِبدلِوه، دون             والثقايف، والطرِح ا  
تردٍد أو وجل، بعد أن يعملَ فكره بعمٍق وحصافٍة تؤهالِنه لتأطِري مواضيعِه، والولوِج فيها واخلروِج منها                

ن طرٍح مِفيد، ورؤيٍة ثاقبٍة لطبيعِة القضايا       بنفٍَس واحد، يتيح للمتلقِّي أقصى فائدٍة ممكنة، مما يقدمه م          
 .اليت يعاجلها بصٍرب وتؤده

وكمعظِم أبناِء طيبةَ الطيبة، عرج يف      .  ففي أرٍض ذاِت خنٍل بني حرتِني وطئَت قدما ضيِفنا الثَّرى         
روحه الشفافةُ مبزيٍج   وارتشف من معِني علماِئِه األفاضل، وتشبعت       .  صغِرِه على احلرِم النبوي الشريف    

من العلوِم واملعارِف الشرعية، وغِريها ضمن مسريِتِه التعليميِة األوىل، سيما وأَنه سليلُ بيِت علٍم وأدٍب               
وفضل، فسار على ِج سلِفِه الصاحل، حتى وجد يف ِسلِْك العسكريِة النموذج لالنضباِط يف السلوِك                

ومل متنعه مسؤوليات العمِل من التطلِع إىل       .   الشوط، حىت تقاعد برتبِة ِلواء     واألداء، فسار فيه إىل آخرِ    
فلم يكُن  .  آفاِق الدراساِت العليا، وتلك ِشيم الرجاِل الذين ال يأون مبقارعِة الصعاِب يف سبيِل العلياء             



د واالجتهاد حىت أحرز أعلى     حليف الوسائِد يف يوٍم من األيام، بل عِرف عنه دميومةُ املثابرة، واجل             
 .الشهاداِت العلمية

ومل يكتِف ضيفُنا باإلتكاِء على الدرجِة العلمية، بل واصلَ العطاَء النابع من عشِقِه القدِمي للكلمة،               
هذا و.  مستنرياً خبلفيِتِه الثقافيِة الواسعة، مما أَهله ليصنف اثنني وعشرين مؤلَّفاً يف خمتلِف ضروِب املعرفة             

عطاٌء ال يتسىن إالَّ ملن آمن بقضايا أمِتِه املصريية، وعِمل جاهداً على أن يلِْقي الضوَء عليها، من منطلِق                   
 األسِس الكفيلة، بإجياِد احللوِل الناجعة، واملشاركِة يف احلواِر البناِء الذي            املشاركِة الفاعلِة لوضعِ  

 ملا نتطلع إليه بشأِن ربِط احلياِة العمليِة باألفكاِر والرؤى           الكياِن احلبيب، وصوالً    يقوده مفكرو هذا  
 .العلمية

ومشاركات ضيِفنا الكبِري يف الصحافِة ال تخفَى على أحد، فقد شارك ِبجهٍد مقَدٍر يف طرِح كثٍري                
قافية، اليت يقيمها يف جدة،     الث)  أحديته(وباإلضافِة إىل ذلك فإنَّ     .  من القضايا اليت تهم الوطن واملواطنني     

شكَّلَت عنصر جذٍب لكثٍري من رواِد الثقافِة والفكِر يف هذه املدينِة اليت تعشق السهر، على ضفاِف أمجِل                 
وقد وجدت أمسيات جدةَ يف مرتلِه الرحب، أى        .  األحاديث، وتكتحلُ شعراً، وتبترد نثراً أدبياً رقراقاً      

ا يف رونِقها عرائس لكلِّ حميب العلِم والفكر، وجتلَّت يف كَرِمِه جذور اَألرومِة الطيبة، اليت               احللل اليت يزفُّه  
 .ينتمي إليها، وظلَّ مضرباً للمثل يف ماثة خلُِقِه وتواضِعِه اجلم، وعلِمِه الغزير

شخِصِه كلَّ الطاحمني   إن االثنينية حني حتتفي بضيِفها الكبري، الدكتور أنور عشقي إنما تحيي يف              
إىل العلياء، الضاربني بالصغاِئر عرض احلائط، والثابتني على املبادِئ واألسِس اليت اختطوها بأظفارهم،              

 .على صخر احلياِة وألوائها
سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبهم على ما        .  مرةً أخرى أرحب بضيِفنا املاجد، وصحِبِه األفاضل      

... وأن جيعلَ هلم يف كلِّ خطوٍة قطعوها إلينا حسنة، واحلسنةُ ِبعشِر أمثاِلها           .  ه من تواصٍل خير   أكرمونا ب 
وملثِل ذلك  ...  وحيثُما حلُّوا أهالً  .  فهنيئاً هلم احلب الذي يطوق أعناقَهم، أينما وطئَت أقدامهم سهالً          

 .فليتنافس املتنافسون
. رس أُمسيِتنا القادمة سعادةُ األِخ األديِب الدكتور عصام خوقري         سيكونُ فا .  األحبةُ األفاضل 

مع أمنيايت لكم بقضاِء أمسيٍة مجيلٍة مع       .  وعلى أَمِل أنْ نسعد جمدداً بلقاِئِه يف ِظالِل الود واإلخاِء واحملبة          
 .ضيِفنا الكرمي

 "�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به"
 .ن أنور عشقي دكتور أنور بن ماجد ب:اإلسم

 .هـ باملدينة املنورة١٣٦٢ :تاريخ الوالدة



 ).مستشار( اللجنة اخلاصة مبجلس الوزراء :العمل
 . سعودي:اجلنسية

 

 :احلياة الوظيفية
 .هـ١٣٧٨ خترج ضابطاً برتبة مالزم ثاين من الكلية احلربية عام -١
 .هـ١٣٨٠ت عام  عمل مع قوة السالم التابعة للجامعة العربية بني العراق والكوي-٢
 .هـ١٣٩٥ تقلب يف الوحدات العسكرية وعمل مديراً ملستشفى القوات املسلحة بتبوك عام -٣
ه اهللا يف مؤمتر القمة العريب باملغرب عام         ـ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمح        -٤

 .هـ١٣٨٨
اليزيا عام  ه اهللا يف زيارته ألندونيسيا وم      ـ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمح         -٥

 .هـ١٣٨٩
 .هـ١٣٩٠ شارك ضمن الوفد املرافق للملك فيصل رمحه اهللا ملؤمتر القمة العريب بالقاهرة -٦
 .هـ١٣٩٧ عمل مساعداً لقائد قوة الردع السعودية يف لبنان عام -٧
 .هـ١٣٩٩ أسس نادي ضباط القوات املسلحة بالرياض وعني مديراً له عام -٨
 . هـ١٣٩٩ يف الواليات املتحدة يف رمضان  ابتعث لدراسة الدكتوراه-٩
هـ حىت  ١٤٠٣ عمل مستشاراً للسفري السعودي بواشنطن األمري بندر بن سلطان من عام             -  ١٠

 .هـ١٤٠٥عام 
 .هـ إىل يومنا هذا١٤٠٥ عمل مستشاراً باللجنة اخلاصة مبجلس الوزراء من عام -١١
رغ بالعمل يف اللجنة اخلاصة مبجلس      هـ ليتف ١٤٠٨ وصل إىل رتبة لواء ركن مث تقاعد عام          -١٢

 .الوزراء
 

 :الشهادات العلمية
 .هـ١٣٧٨ بكالوريوس علوم عسكرية من كلية امللك عبد العزيز احلربية عام -١
 . دورات عسكرية حصل على مثاين-٢
 .هـ١٣٩٥ حصل على ليسانس حقوق من جامعة بريوت العربية عام -٣
 .هـ١٣٩٩رية من كلية القادة واألركان عام  حصل على املاجستري يف العلوم العسك-٤
 .هـ١٤٠٠ حصل على دراسة التأهيل للدكتوراه من معهد مونتريه للدراسات الدولية عام -٥
 .هـ١٤٠٣ حصل على الدكتوراه من جامعة جولدن جيت بكاليفورنيا عام -٦



 وهـ  ١٤٠٣ام  ـن ع ـ حصل على دورتني يف األقمار الصناعية والكمبيوتر يف واشنط           -٧
 .هـ١٤٠٥

 

 :احملاضرات
 ).إيران تارخيها واستراتيجيتها(حماضرة يف كلية األركان عن ) أ
 ).نظرات يف القانون الدويل(حماضرة يف كلية امللك عبد العزيز احلربية ) ب
مقارنة بني الشريعة   (حماضرة يف معهد اللغات العسكرية األمريكي مبدينة مونتريه كاليفورنيا           )  ج

 ).تور األمريكياإلسالمية والدس
 ).باملركز اإلسالمي بواشنطن(حماضرة عن البعث اإلسالمي باملركز اإلسالمي ) د

 .مثاين حماضرات بوزارة الداخلية عن مكافحة الشيوعية) هـ
 ).املتغريات على الساحة الدولية(حماضرة يف رابطة العامل اإلسالمي بالرياض بعنوان ) و
 ).النظام العاملي اجلديد( عن حماضرة بكلية القيادة واألركان) ز
املنظومة االستراتيجية يف عهد    (بكلية القيادة واألركان حتت عنوان      .  طرح نظرية استراتيجية  )  ح

 .وحصل على درع الكلية) النبوة وإسقاطات العصر
 

  ))مؤلفات الدكتور أ�ور ماجد عشقي((  
 

 الرقم انـ البي مالحظات
   

-١ االستراتيجي ل السعودي يف امليزانالبترو مل تطبع رسالة ماجستري
-٢ فن احلرب يف األزمنة القدمية مل تطبع

-٣ الشريعة اإلسالمية والدستور األمريكي باللغة العربية مل يطبع
-٤ الشريعة اإلسالمية والدستور األمريكي مطبوع باللغة اإلجنليزية

 بواشنطن ويوزع بالدوالر لصاحل املركز اإلسالمي 
-٥ إيران يف امليزان االستراتيجي مل ينشرحبث 

-٦ لبنان واحلرب األهلية حبث مل ينشر
-٧ أضواء على الفكر الصويف دراسة مل تنشر

-٨ دراسة حتليلية مقارنة للدستور األمريكي  رسالة الدكتوراه مل تنشر
خاص باللغة   ،    جملدات توزيع    ٧ -٩  املتحدةاالتفاقيات بني إسرائيل والواليات



 اإلجنليزية
 -١٠ اإلسالم ومقتضيات العصر كتاب مطبوع ومنشور
-١١ قضايا يف الفكر والسياسة لألسواق مطبوع وسيرتل قريباً

-١٢ األلعاب الرياضية وأثرها يف الفكر احلضاري مطبوع وسيكون يف األسواق قريباً
-١٣ القيم االستراتيجية يف معركة أحد  األسواق مطبوع وسيكون قريباً يف

-١٤ تأصيل املفاهيم املعاصرة حتت الطبع
-١٥ كلمات للتأمل مطبوع ومنشور
-١٦ الشريعية اإلسالمية قراءة بروح العصر  مطبوع ومنشور

-١٧ بني احلديبية وروح العصر... املفاوضات حتت الطبع
-١٨ بناء القيم... املدينة يف عهد النبوة حتت الطبع
-١٩ السوق والتجارة... هد النبوةاملدينة يف ع حتت الطبع
-٢٠ .البناء واالقتصاد... املدينة يف عهد النبوة حتت الطبع
-٢١ القيم الفكرية يف اهلجرة النبوية حتت الطبع
 خالفة أيب بكر الصديق يف فكر ابن تيمية            حتت الطبع

 .السياسي
٢٢-

 

  )) كلمة فضيلة املربي الكبري الشيخ األستاذ عثمان الصاحل(( 
الواقع أن كلمة أستاذنا وأخينا وشيخنا عبد املقصود         ...   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

خوجة كلمة بليغة عربت عن اجلميع، وعن أحاديث اجلميع، وعن مشاعر اجلميع، لكن ما سأقوله                 
 ..كلمة قصرية جداً

واين أدباء بالدنا الغالية،    أديبنا الكبري ومفكرنا املواطن الوجيه عبد املقصود خوجة أصدقائي وإخ         
وعي العامل يلتقي مع فهم املواطن يف دولتنا العظيمة اململكة العربية السعودية ميثل هذا منتدى األستاذ                 
عبد املقصود خوجة، الذي ال زال ومل يزل يكرم األديب والشاعر والوزير، فقد أحيا املربد وعكاظ                 

يبارى وال جيارى، شرف حنظى ونفوز به مجيعاً، العاِلم         رف شـرف ال يداىن، وال      ـوذا انة، فهذا أش   
واإلداري واملُجد والنابه والبارز، فشكراً وتقديراً ألديبنا وابن أديبنا والدك، إنك يا عبد املقصود خوجة               
أحييت لألدب جماالً وسوقاً وأحييت للنوادي العربية وآداا جماالً، وللمسلمني ميداناً يتجلى فيه ويربز              

ابغ والعبقري والنابه مثل الدكتور أنور عشقي، املؤرخ واألديب الذي عرفناه أديباً قي نادييه يف جدة                الن



والرياض، والفاضل احملترم املعروف الذي له يد طوىل على األدباء واملفكرين واحملاضرين يف بيته                 
 .السعيد

 ستة أبيات لشاعر    أنا لست بشاعر وأيضاً الشعر صعب سلُّمه لكين انتقيت مخسة أبيات أو             
 :بوحي هذه املناسبة فقال

ــورا  ــداقة أن ــقي الص ــربت عش أكـ
. 

مـن قــبل أشـكر مــن مسـا وتدكتــرا  
. 

ــنورا   ـــا مت ــوغل دارس ــيـها تـ ف
. 

ــد    ــرية أمح ــتاريخ س ــدين وال يف الـ
. 

ــدرا   ــوم تـص ــوجة بالعل ــر خ بقص
. 

ــدة    ــامخ يف ج ــناء بش ــك اهلـ ولـ
. 

ــدرا   ــيب مق ــبحت اخلط ــه أص ولدي
. 

أوالك يف نـاديــه حقــك كـــامال   
. 

ـــطرا   ــال وس ــل ن ــرماً للفض ومكَ
. 

ــا خــوجة ملــك القلــوب  ــِرماً ي مـكَ
. 

ــربا    ــنها ع ــك ع ــالعلم يف نـادي ب
. 

ــة     ــيم بنهض ــد العظ ــة الفه يف دول
. 

ــرا   ــب مفك ــنت األدي ــوطين ك يف م
. 

ــبجال   ــرمي م ــنت الك ــوطين ك يف مـ
. 

ــه ــرا  يف عـلم ــل وأمه ــى أج  أمس
. 

أكـــرمت كـــل معلـــم أو ســـابق 
. 

 

الواقع أكرر مرة ثانية أن كلمة األستاذ عبد املقصود كلمة طيبة جيب أن حيفظها كل إنسان ألا                 
 .وشكراً...  والتربيةمتثل البلد وأدب البلد وأدباء هذا البلد، جدة مصدر من مصادر العلم

 

 كلمة لسعادة األستاذ السيد أمني عبد ا القرقوري ((  
  ))مدير عام مؤسسة البالد للصحافة والنشر

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
العقيدة الصامدة ااهدة املكافحة اليت تواجه أعىت التحديات يف هذا           ..  أيها اإلخوة يف العقيدة   

 القوى اليت تعمل جاهدة على تدمري اإلسالم وعلى إيقاف مسرية أمته اإلسالمية حنو               العصر من خمتلف  
أيها اإلخوة يف هذه العقيدة، اإلخوة يف االنتماء هلذا الوطن           ...  الوحدة وحنو التقدم وحنو االزدهار    

عداء ورغم  املتطلعني إىل مستقبل مشرق لعقيدتنا اليت سينصرها اهللا تعاىل رغم كل األ           ...  الكرمي املقدس 
كل التحديات، أحييكم حتية طيبة، وأود أن أؤكد لكم أنين سأحتدث إليكم بالصدق وحده، وسأحتدث               
إليكم بتجرد كامل للحقيقة دون أية جماملة، ودون تأثر بالعالقة الشخصية الوطيدة اليت ربطتين ليس                

لقد كان السيد   .  اجد عشقي بالدكتور أنور عشقي، بل كانت البداية مع والده املريب الكبري السيد م            
ماجد عشقي مديراً ملدرسة ابتدائية يف املدينة املنورة حني كان مدير املدرسة يف تلك الفترة ميثل عميد                  



فكان الناس  ...  وكان بالنسبة جلميع رجال التعليم يف املدينة يتميز بشخصية ذات مهابة خاصة           ...  كلية
ستفادة منه وأنا يف بداية مرحليت احلياتية الوظيفية        حني بدأت أتصل به وأحرص على زيارته وعلى اال        

حني بدأت مدرساً يف مدرسة دار األيتام يف املدينة، كان الناس يعجبون ويدهشون هلذا الفىت الذي جيرؤ                 
ذلك ألنه كان شخصية    ...  على زيارة السيد ماجد عشقي، وعلى اجللوس إليه، وعلى التحدث معه           

ديب الكبري عزيز ضياء وصفه يف مذكراته بأنه رجل أرستقراطي، ولقد          ذات مهابة خاصة، وأذكر أن األ     
أصاب يف هذا الوصف ألنه من أسرة عريقة كرمية، من أعرق األسر يف املدينة، وقد كان أحد رجال                   
هذه األسرة وهو السيد الشيخ عبد العزيز عشقي مستشاراً لدى أحد اخللفاء العثمانيني، كما كان                 

الدكتور أنور رئيساً لبلدية املدينة يف وقت كان فيه هذا املنصب ميثل أمهية                 السيد أنور عشقي جد   
كربى وال يسند إال لشخصية ذات وزن عظيم وكبري، ومل يكن وجيهاً فحسب ولكنه كان مثقفاً وكان                 

 .شاعراً
أقول برغم هذا كله فأنا ال أتأثر بعالقيت الشخصية بالرجل الكرمي والكبري السيد ماجد عشقي                

ه اهللا، الذي كان من شخصيات املدينة املرموقة بعلمه وخلقه وسلوكه، ولكين سأحتدث عن جنم                 رمح
ولقد اعترفت لكم أن بداية إعجايب بالدكتور أنور عشقي رمبا          ..  هذه األمسية كما قلت باحلق وحده     

جد عشقي،  كان فيها جانب من عامل الوراثة إن جاز التعبري، ألنين كنت من املعجبني بوالده السيد ما               
ولكين حني جلست إىل الدكتور أنور عشقي يف أمسية من أمسياته بعد غيبة طويلة عنه فوجئت أنين                   
أمام شخصية جديدة وأمام شخصية مثرية، وأمام عقل يستحق االحترام ويستحق التقدير، لقد فاجأين               

عة، وبقدرته على   ليس يف خلقه فحسب، ولكن بثقافته الواس      ...  الدكتور أنور عشقي بأنه كبري كبري     
االستنتاج واالستقراء، وبقدرته على تقدمي معلوماته يف نفس الوقت الذي نتحدث فيه، لقد فوجئت به               
حني يتحدث يف التاريخ يذكر األمساء والتواريخ واملدن وكأنه قد فرغ من مراجعتها لوقته، وفوجئت                

علماء يف بعض املسائل الدقيقة اليت      بأن هذا الرجل الذي درس العلوم العسكرية يف البداية يتحدث كال          
كان يتحدث فيها علماء الكالم يف السابق، بل ويقدم مناذج من احلوارات العميقة والدقيقة اليت كانت                

االسم لوحده  ...  هكذا بدون دكتور  ...  تدور بني كبار العلماء، وجدت نفسي مشدوداً ألنور عشقي        
وكان عندما نتحدث   ...  ي وكأين مع أستاذ كبري    يكفي، وجدت نفسي أزداد إعجاباً به، ووجدت نفس       

يف بعض املواضيع يبعث إيل مبا يؤيد الطرح الذي مت يف األحدية أو يف أي جملس آخر، ولقد ذكرت                     
إعجايب هذا للكثريين ممن كانوا ال حيضرون األحدية، وممن كانوا ال يعرفون الدكتور أنور معرفة                  

 .حقيقية
وال ينكره أحد ألن احلقيقة     ...  قع يلمسه ويعرفه الكثريون   فحديثي عنه إمنا هو صورة من وا       

الواقع أنين حني أحتدث عن الدكتور السيد أنور بن ماجد عشقي إمنا             ..  الواضحة كالشمس ال تنكر   



أحتدث عن املثل الذي ميكن أن أقدمه ويقدمه أي مسلم لآلخرين بأنه صورة للمسلم كما أرادها اهللا                  
ر ماجد عشقي خلقه القرآن يقتدي بقدر اإلمكان وبأقصى ما يستطيع من             للمسلم، إنين أعتقد أن أنو    

، وهو جيمع بني العلم والعمل فال خيتلف تفكريه عن سلوكه، سلوكه هو سلوك              طاقة بسيد املرسلني    
املسلم الذي نواجه به اآلخرين يف هذا العصر، ما أكثر الذين ينتقدون املفكرين اإلسالميني ألم                  

ولكن الدكتور أنور عشقي من نوع ال خيتلف        ..  ألم خيتلفون يف سلوكهم عن شعارام     متطرفون، أو   
ألنه كما قلت املثل الذي نقدمه للمسلم يف هذا          ..  قوله عن عمله وال خيتلف سلوكه عن شعاراته        

 .العصر
مما يلفت النظر ويدعو لإلعجاب والتقدير هلذه الشخصية الكرمية، شخصية الدكتور أنور               

نه برغم ثقافته الواسعة، وبرغم معرفته باللغات األجنبية وإطاللته الدائمة على الفكر املعاصر              عشقي، أ 
إال أنه مل يتأثر كغريه بالفكر الغريب، ظل صامداً يف خندق اإلسالم يرفع رايته، ويدافع عنه ويوضح                   

أخطائه، هذا املثل   أولئك الذين يلهثون خلف الغرب بترهاته ومغالطاته و        ...  حقائقه ألولئك الغافلني  
نادر، لقد بلينا بكثري من املفكرين الذين ختلوا عن حقيقة اإلسالم حني تبنوا األفكار الغربية ولقد كتب                 

، األمر اآلن جتاوز    "حصوننا مهددة من الداخل   "الدكتور حممد حممد حسني رمحه اهللا كتاباً بعنوان          
 الذين يزعمون أم إسالميون يقولون       التهديد، لقد أصبحت احلصون حمتلة، أصبح بعض املفكرين        

أقواالً ينسبوا إىل اإلسالم وهي بعيدة عنه، ولعل مما يثري احلرية والدهشة واالستغراب أن جند بعض                 
الذين يكتبون عن اإلسالم كتابات ختالف عقيدته، يقدموا على أا هي اإلسالم كما حصل من                  

.. دكتور أنور ليس من هذا النوع الذي جرفه تيار الغرب         ال  ..الدكتور نصر أبو زيد يف كتاباته وغريه      
ودرس هذه الثقافة بكل أنواعها وجماالا ولكنه كما قلت ظل واقفاً              لقد عرف الغرب وعرف ثقافته    

 . حتت راية حممد
حنن يف هذا العصر يف أمس احلاجة إىل        ..  حنن يف هذا العصر نبحث عن رجل مثل أنور عشقي          

ذلك ألن التأثري الغريب أصبح قوياً وكاسحاً ويف حاجة إىل أفكار وإىل رجال               ..  مفكر كأنور عشقي  
مفكرين كي يدافعوا عن اإلسالم وينافحون عنه وينقضون أباطيل خصومهم، الدكتور أنور ميثل هذه               

 .الصورة
إننا يف فترة عصيبة وأعتقد أن اإلسالم برغم التحديات الكربى اليت واجهها يف تارخيه ومنها                 

دي التتاري والتحدي الصلييب مل يواجه قط يف تارخيه الطويل املليء باجلهاد والثبات حتديات مثل                التح
هذه التحديات اليت تواجهه اآلن، اليت حولت بعض رجاله وأبناء أمته إىل أحصنة طروادية للثقافة                  

ها ما يؤيد عقيدته    الغربية ولذلك حني جند مفكراً كالدكتور أنور عشقي يعرف الثقافة الغربية ويأخذ من            
جتده يرد  .  ويرد على من خيالف هذه العقيدة، جنده يليب حاجة الشعب املسلم، حاجة األمة اإلسالمية              



يف هذا  ...  على تطلعات كثرية وعلى األسئلة احلائرة يلقيها الشباب هنا وهناك يبحثون عن إجابة عنها             
عتربون أن الكاتب اجلزائري حممد     اإلطار لعل من املدهش كما قلت عن نصر أبو زيد إن البعض ي              

أركون وهو شبه نصراين يف هذا الوقت يف الواقع يعتربونه مفكراً إسالمياً، ويعتربون الطرح الذي                 
يقدمه وينشره طرحاً إسالمياً، هذه األخطاء وهذه املغالطات حتتاج إىل مواجهة ألن كثرياً من الشباب ال                

 فالن واألستاذ فالن هو مناقضة صرحية لإلسالم وهو هدم          يعرفون أن هذا الطرح الذي يقدمه الدكتور      
 .هلذا الدين وحماولة للقضاء عليه

لعلنا مجيعاً نعرف أن الغرب يف صراعه مع اإلسالم وهو صراع ليس جديداً فقد نبهنا اهللا سبحانه                 
 إن التعبري هنا واضح     استطَاعواوالَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم إِن          وتعاىل فقال   

ومعجز، القتال ليس من أجل االستيالء على الثروات وعلى املواقع اجلغرافية، وال املمرات املائية،                
ولَن ترضى عنك   :  القتال من أجل أن يردوا املسلم عن دينه، ويف اآلية األخرى يقول سبحانه وتعاىل              

 واآلخرون يقولون غري هذا، يقولون إنه ال يوجد هناك غزو، إن            تتِبع ِملَّتهم اليهود والَ النصارى حتى     
الغزو هو فرع من هذه املعركة املستمرة، وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم، بكل                   
 الوسائل، وحنن نستعرض بداية النهضة، أو احلركة اليت يسموا النهضة، جند أن للنصرانية والصليبية              
ممثلة يف بعض رجاهلا ومفكريها الدور األكرب يف نشر أفكار الغرب، ومنها القومية واإلشتراكية، وقد                
جاءت نصوص كثرية ذكر بعضها األستاذان عمر فروخ يف كتابة تفسر االستعمار الغريب، وذكر البعض               

ل الكتب العربية يف هذا     اآلخر الدكتور حممد البهي العامل األزهري الكبري يف كتابه الذي اعتربه من أفض            
 تواجه العامل   ، إم يدركون أن القوة الوحيدة اليت       "التفكري اإلسالمي وصلته باالستعمار الغريب    "العصر  

إم ال يهتمون باحلضارة البوذية واحلضارة الصينية، يهتمون         ...  الغريب ودد حضارته هي اإلسالم    
 .نه القوة الوحيدةباإلسالم ألنه قوة خالقة مبدعة، ألم يعرفون أ

ومن األدلة املختلفة أن االستعمار عندما غزا العامل اإلسالمي بدأ يطرح أفكاراً مزعومة، بعض               
هذه األفكار حول إصالح اللغة العربية، وحول اختصار األحرف العربية، السؤال الكبري الذي يطرح               

ون يف اللغة الصينية، ويف لغات الشرق       على الغربيني يف هذا اال ملاذا تفكرون يف لغة العرب وال تفكر           
 حاجزاً بني املسلم وبني لغته      األحرف؟ ملاذا؟ إم يريدون أن يضعوا     األقصى اليت توجد فيها مئات      

وقد عملوا حني غزوا العامل اإلسالمي على إنشاء املدارس واجلامعات،            ...  وتراثه  هـوقرآنه وتارخي 
 قد أسستها اإلرسالية التبشريية األمريكية، وقد ذكر أكثر من          ولعلنا نعرف مجيعاً أن اجلامعة األمريكية     

مؤلف أن اجلامعة األمريكية كانت تدرس التوراة من ضمن الدروس اليت تقدمها لطالا، وقد ذكر                 
من قادة القومية العربية هم من خرجيي اجلامعة األمريكية،            %  ٩٠أن  "  لعبة األمم "مؤلف كتاب   

ألحبة ولكن أريد أن أنقل إليكم كلمة قاهلا وزير خارجية إيران يف عام              احلديث طويل أيها اإلخوة ا    



م بعد اهلزمية املنكرة اليت حاقت بالعرب، قال يف كلمة ألقاها يف جامعة بريستون يف اية عام                  ١٩٦٧
إن بعض الزعماء العرب بدأوا يبحثون عن نسبهم اإلسالمي وجيب أن حناول إغراءهم              :  " قال ١٩٦٧

هذه حقيقة من احلقائق    "...  م القومي ألن نسبهم اإلسالمي خطر علينا وعلى احلضارة        للتمسك بنسبه 
اليت جتعلنا نكرب مفكراً يدركها كالدكتور أنور عشقي، إن الدكتور أنور عشقي يف رأيي وكما قلت                  
 بكل الصدق وبتجرد للحقيقة دون غريها هو من الصفوة القليلة اجلديرة بالتكرمي اليت مت تكرميها يف                
هذه االثنينية، وهو جدير بكل تكرمي وكل إكبار وكل تقدير، وأدعو اهللا تبارك أن يوفقه ويبارك يف                   
جهوده حىت يتم رسالته وحىت يقدم لنا ولشبابنا ولشاباتنا اإلجابات املقنعة عن األسئلة احلائرة اليت                 

 .يبحثون عن إجابات هلا
 .صاحب االثنينيةوشكراً ل.. وشكراً لكم.. وفقه اهللا ووفقنا مجيعاً

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة من فضيلة الشيخ ضياء الدين النقشبندي((  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني رب                -

 .اشرح يل صدري ويسر يل أمري وأحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل
الشيخ عبد املقصود خوجة حفظه اهللا، صاحب السيادة اللواء الركن الدكتور           صاحب الفضيلة   

أنا موافق على كل ما قاله املتحدثون ولكن أضيف على كلمام لو              ..  الشيخ أنور ماجد عشقي   
وما قلت هذا بدافع العاطفة إمنا      .  تسمحوا يل كلمة واحدة وأقول عنه بأنه الشيخ أنور ماجد عشقي           

ن خربة وعن دراسة هلذا اإلنسان ملدة تقارب الثالث سنوات، مل أغب عن ندوته إال               قلت هذا الكالم ع   
مرتني، مرة فوجئت بضيوف من سوريا التقيت م عند باب بييت، ومرة منذ شهرين أو أكثر غبت عن                  
ندوته بسبب املرض الذي جعلين من زوار مستشفى امللك عبد العزيز رمحه اهللا يف الرياض، وإذا غبت                  

هذا اإلنسان الذي عرفته وأحببته حباً هللا ويف اهللا،         ...   كما يكتب األستاذ عن تلميذه أنه غائب       يكتب
قلت إنه الشيخ أنور لثقيت بعلمه وبتفقهه يف الدين ولصالحه وتقواه وأنا مسؤول عن كالمي هذا عند                  

فلما أبلغين  ..  .اهللا واهللا أعلم، أنا ال أعلم الغيب، ولكن أقول عما رأيت ومسعت عن خربة ويقني                 
باحلضور والدعوة هلذه احلفلة التكرميية جزى اهللا صاحبها ألف خري وصحة وعافية، كنت بعني واحدة                
مبعىن وضعت على عيين ضماداً بسبب املرض بعد خروجي من املستشفى، وكتبت قصيديت هذه كلها                

يها السادة حياكم اهللا ولوال أنكم      امسحوا يل أ  بعني واحدة، أما اآلن فاحلمد والشكر هللا سأقرؤها بالعينني،          
 وألول مرة أسافر    من الرياض   وأنا جئت مع فضيلة الشيخ أنور      املكان   حتبون هذين الرجلني ملا جئتم إىل هذا      



الشكر "وكنت ممنوعاً صحياً من السفر، أقول يف قصيديت اليت عنواا                املستشفى بعد خروجي من  
 :املُكِرم وإىل الرجل املُكرموهي طبعاً موجهة إىل صاحب احلفل " اجلميل

اللواء .  واملفكر الواعي .  واألديب الشاعر .  الكاتب املؤلف .  تهدى هذه القصيدةُ إىل األخ يف اهللا      
 :حتت عنوان. حفظه اهللا. أنور ماجد عشقي: الركن الدكتور

 ]َأبو ماِجٍد[
 

ــلُ ــا قَاِئ ــا أن ِم مــو ــرام القَ ــاكُم ِك فَه
. 

ــدالَِئلُ  ــِريِض ال ــي يف القَ ــت ِبقَوِل تجلَّ
. 

وغَـنت ِبِشـعِري ِفـي الـرياِض البالَِبلُ        
. 

أَصــاخت ِلقَوِلــي ِفــي الصــباِح يمامــةٌ 
. 

ــ سولٌ مــي خ ــت امهاِهلُوــو ص اتجر
. 

ــها  ــقَات ِبحمل ــيلٌ باِس ــت نِخ اسمو
. 

فِ  ــكَم زتـا اه تساِبلُ  ـي البنس رضاِن خ
. 

ــاِئِدي  اِت قَصــي ــرام الناِج ــزت ِك هو
. 

*   *   * 
كَمــا يجمــع الــورد اجلَِمــيلَ اخلَماِئــلُ

. 

 ــت عمجوت تــد جٍد أَنجــن ــآم ِب ِرئَ
. 

عــيونٌ لَهــا كَالنيــراِن كَــواِحلُ   
. 

 قَتــد اٍل وحــو ــناٍق ِط ِبأَع تــد فَم
. 

كَمـا يسـأَلُ الـركْبانَ ِفـي الِبيِد ساِئلُ         
. 

مروجها] الـرياضِ [تسـاِئلُ يـوماً ِفـي 
. 

لُــد فَاعِ ـي اخلَيراِت الَ ب   ـِومن يسع ف  
. 

 ــزع ــذَا الَّــِذي قَــد؟أَهلَهــِل قَــوبالِفع 
. 

*   *   * 
ــلُ ــرماِت اجلَالَِئ ــي املَكْ ــه ِف ــزى لَ عتو

. 

   مــه الش ــه اً ِإنــن ــت يِقي ــور"فَقُلْ أَن"
. 

 ــر ــيف ذُو املُ ــِريف عِف ــلُظَ وَءِة عاِق
. 

 بــب حــاِء م ــي اللِّقَ ــيلٌ ِف ــِرمي نِب كَ
. 

*   *   * 
ــلُ قَابت ورــع وِري والشــع ِري شـــع فَِش

. 

فَــيا أَنــور العينــيِن هـــاك قَـِصــيديت 
. 

ويغشــاك دومــاً ِفــي احلَــِديثَ الــتفَاِئلُ
. 

 ــد ــِة رائـ ــني ِباملَهابـ ــت قَمـ َألنـ
. 

ــلُ ــراً ِللْمســرِة نــاِق وأَفْـــرجت ثَغ
. 

فَأَطْلَقــت وجهــاً ِبالبـشاشــِة داِئـمــاً 
. 

فَجـود الفَتـى ِمـثْلُ السـحاِب هواِطلُ
. 

فَمـا كَـانَ قَوِلـي ِفـي الثَّـناِء مجاِمالً 
. 

لُـِِض الشمائ ـي القَِري ـي فِ ـفَجرت يراعِ 
. 

ِجــبولَِكــن شــكِْري ِفــي صــِنيِعك وا 
. 

ومـــا ينِكـــر املَعـــروف ِإالَّ اَألراِذلُ
. 

 مــر ــيلَ مكَ ــلَ اجلَم ــظُ الِفع ــن يحفَ فَم
. 

لُـد باطِ ـن بع ـِِه م ـِذي يحِكي ـوكُلُّ الَّ 
. 

 ــر ــِرمي ِإالَّ مكَاِب ــد التكْ حجــا ي مو
. 

ــاِدلُ  عــيل ي ــي اجلَِم ــالً ِف ِفع ــكُر وأَش
. 

إذْ أَزف تِحيِتـــي" َألنـــور ِعشـــِقي" 
. 



ــبادلُ   اِة تــي ــي احلَ ــاٍء ِف ِإخ ــر يوخ
. 

 ــلَت أَصت ــي ــا أُخ ــٍن ي ــوةُ ِدي أُخ
. 

*   *   * 
ــلُ   ــنجوِم تماِث ـــٍل كَال ةُ أَصــِرمي كَ

. 

مـا أَنت ِإالَّ جمانةُ"  أَبـا مـاِجدٍ " 
. 

كَـما يجمع اَألزهار ِفي الروِض فَاِضلُ       
. 

جـمعت ِكـرام الناِس ِفي كُلِّ ندوٍة 
. 

خـِطيب فَِقيــه ِللـشِريعِة حـاِملُ     
. 

 ـفَكِّروم ـاِعرش أَِديـب و ِفـيِهم
. 

أَِريبــاً نـِجيباً يـرتِضيِه التـواصلُ     
. 

     ِلسجى موح"ِقيٍة"  الِعشلْدكُلِّ ب ِمن
. 

وقَــلْباً كَـِبرياً ِللضـيوِف يـقَاِبلُ      
. 

ِة وِاسعاًفَتـحت لَهـم بـاب الضيافَ      
. 

فَـحب الَِّذي يأِْتيك ِبالصـدِق حاِصلُ      
. 

 ِهمـبوح ِلِصنيِع املُخمِبـج تـِعدس
. 

تـصِفي ِلـِشعٍر قَـد شـدته عناِدلُ      ِل
. 

 فَـراٍش ِفـي الرِبيِع تجمعتِكـمثِْل 
. 

*   *   * 
ا هـو واِصلُ  ـَا ترجو وم  ـَوأَعـطَاك م 

. 

رعـاك ِإلـه الكَـوِن يومـاً ِبـلُطِْفِه 
. 

هناك التعاملُ مـدى العمِر يحلُو ِفـي       
. 

وأَعـطَاك ربـي ِفـي احلَياِة سعادةً 
. 

يـصدق قَـوِلي ِفي القَِصيِد اَألفَاِضلُ       
. 

لَك احلُب واِإلخالَص والعهد والوفَا 
. 

 

 :ياضالر
 : ومجيل اإلحترام من الشاعر. وجليل التقدير. مع وافر التحية

 .الشيخ، ضياء الدين الِعزي النقشبندي
 

  ))كلمة لسعادة الشاعر املعروف أمحد سامل باعطب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله               

 .وصحبه أمجعني
 . بعدأما

فيا أيها السادة احلضور، إنَّ احلب مفتاح القلوب، بل هو طريق تآلفها، ومىت تآلفت توثقت                 
عرى التعاون بينها، وبالتعاون تتحقق الوحدة، والوحدة أساس القوة، والقوة بوابة النصر، وبالنصر               

السالم حتية أهل اجلنة يف     ترتفع رايات العدل والطمأنينة واحلرية واألمن والسالم وهو ما كنا نبغي، و            
أال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم       :  ( إىل نشره حيث قال    اجلنة، وهو ما أرشدنا رسول اهللا       

 .فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته) أفشوا السالم بينكم



والذي خبثَ ال   والبلد الطيب خيرج نباته بإذِن ربه،       :  "قال اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز      
 ".خيرج إال نكداً

وطيبة الطيبة اليت ينتسب إليها ضيف هذه االثنينية سعادة اللواء الدكتور أنور بن ماجد عشقي                
 .وال يطعم أهله إال طيباً وال يسقيهم إال طيباً. بلد طيب خيرج نباته طيباً، وال حيتضن إال طيباً

انَ كما تأرز احليةُ إىل جحرها، أنبتت من أحشائها جنوماً          وطيبة الطيبة أرض ميمونة يأرز إليها اإلمي      
وكواكب وشهباً مألت اآلفاق نوراً، ومحلت ألويةَ اإلسالِم قروناً وعصوراً، وغزت القلوب قبل                

وما زالت أنظار املسلمني وقلوبهم فو إىل مسجِد النيب ا الذي            .  األبدان، وطهرت النفوس باإلميان   
دشم إىل الصالة فيه كتطلعها إىل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد                  تإليه الرحال، وتتطلع أفئد 

 .األقصى
وحنن يف هذه الليلة املتألقة ذه الوجوه النرية، ويف ضيافة صاِحب االثنينية سعادة الشيخ الفاضل               

الشيَء الكثري يف سبيل تكرِمي الرموز      عبِد املقصوِد حممد سعيد خوجة الذي يبذلُ من جهِدِه ووقِتِه وماِلِه            
الوضاءِة والقمم الشاخمِة الذين يتركون بصماِت أعماِلهم املميزةَ ناطقةً بتفرِدهم وإخالِصهم يف خدمِة              
وطِنهم، وتفانيهم يف أن يسجلوا أمساَءهم يف سجِل التاريِخ اخلالد، سواء كان هؤالء املكرمون من أبناِء                

ِه، وهو بعمِلِه هذا يرسم لنا لوحةً فنيةً كلَّ إثنني حيتفلُ فيه بتكرِمي علٍَم من                 هذا الوطن أو من غري    
اَألعالم، يستخدم إلخراجها إخراجاً رائعاً كلَّ الوسائل املاديِة واملعنوية، يهدف من وراء ذلك إىل أنْ                

فة العقول الظمأى اليت يكاد     يدِخلَ املتعةَ والسرور، ويشبع الرغبات املتطلعة إىل املعرفة، ويطفئ هل           
الغليل يقلها جوى، وال ينسى من عطفه احلنون، صرخات البطون، فيسكنها مبا لذَّ وطاب من الطعام                 

 .والشراب بعد أن يكتفوا مبا حيصلون عليه من فاكهٍة وأعناب من رياض اآلداب
            ةٌ ال يتخلَّقإن تكرمي العاملني أو باألصح الشخصيات البارزِة ِسم     ا إال عظماُء الرجال، وعبد

 .إن شاء اهللا. املقصود خوجة أَحد أولئك
أحشائها، وربته  أما ضيف هذه االثنينيِة فهو كوكب من الكواكب اليت أخرجتها طيبة الطيبة من              

ووظَّف قلبه وعقلَه يف حقوِل       ، وطموحاته يف آفاقها تسبق عمره،     وترعرع فوق تراا    بني أحضاا، 
 .تعددة، واستطاع بذلك التوظيِف املتزن أن حيقق ما كانَ حيلُم بهاحلياة امل

معرفيت باللواء الدكتور أنور عشقي ليست عميقة اجلذور فلم جتمعنا حجرةٌ دراسية يف مدرسٍة أو               
معهد، ومل جنث على الركب نفترش احلُصر يف حلقٍة من حلقات الدراسة باملسجد النبوي أمام شيخ أو                 

إن .  يوخ الذين نذروا أنفسهم لتعليم طالب العلم جماناً، ومل نقف معاً صفاً يف جبهة القتال              أكثر، من الش  
معرفيت به ال تتجاوز ثالث سنوات ومنذ اليوم األول الذي هاتفين فيه ودعاين حلضور ندوته األحدية                 

ملة املالمح  جبدة وبادرت تلبيةً لدعوته باحلضور، ومنذ الليلة األوىل تشكلت يف خميليت صورته كا               



فلمست فيه شخصية تأسر السامع، وينساب حديثه رقراقاً إىل أعماق املتلقي، ويطوف يف حبور العلم                
وفنونه على سفينة من املعرفة واإلدراك، وملست فيه حزمه يف إدارة ندوته فال يسمح لزمامها أن ينفلت                 

حس وأشعر أنه يف قرارة نفسه يلبس       من يديه، وهو وإن مل يكن البساً بزته العسكرية يف ندوته لكنين أ            
الزي العسكري يف الباطن ألنه حازم يشهر سالح حزمه جبدية تامة ال يسمح ألحد أن يعبث بالنظام أو                  

ال حيِرم  .  يعكر صفو األمسية واحلزم ليس نقيصةً ولكنه صفة حممودة حيتاج إليها وهو مع حزمه الشديد              
والدكتور يدهش حضور ندوته    .  وضوع الذي يطرح للنقاش   من احلديث والتعبري عن رأيه يف امل      .  أحداً

بذاكرته القوية اليت تسعفه باخلوض يف أي موضوع يتم عرضه للنقاش مؤيداً أو مفنداً متكئاً على أدلٍة                  
 .وبراهني قويٍة علميٍة وشرعيٍة وفنية

ين أصبح مريداً من    إن الدكتور أسرين بدماثة خلقه وسحر بيانه ولكنين أقول إنه جعل          :  أنا ال أقول  
 .مريديه لعلِمِه وفضله وخلقه

فأنا من هذا     إننا حنبك يا فـالن   :  ، قد أوصانا أن نقول ملن حنبه      وإذا كان رسولنا الكرمي     
ويف اخلتام هذه مخسة أشطر من جمزوء حبر        .  املكان أقول للواء الدكتور أنور عشقي إين أحبك هللا ويف اهللا          

 .اتث
يكـلُّ الـبداياِت تشـقِ   

. 
إالَّ بــداياِت عشــقي 

. 
حملْـن آيـاِت صــدقي  

. 
منمـــنماٍت بشـــوقي

. 
ــقي  ــبلَ عش ــوٍر ق ألن

. 
 .وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا 

 

 كلمة لسعادة الدكتور الشاعر العراقي زاهد زهدي (( 
  ))وأبيات شعرية هبذه املناسبة

 أبيات ال أدري إن كانت تستحق أن حتملين إىل هذا املنرب املوقر، غري أين أقول قبل                  ةهذه بضع 
اً من الناس   ذلك إنين مرة وأنا أجتول يف قرية سياحية يف إحدى البلدان األوروبية الحظت عدداً كبري               

جيتمعون حول متثال نصفي لشاعر، وقربت منهم فرأيت حتت التمثال مكتوباً أنت تقف يف هذا املكان                 
تتنفس اهلواء الذي تنفسه يف اليوم الفالين هذا الشاعر العظيم تذكرت ذلك وأنا أستمع إىل سرية                   



وأتردد أحياناً على نفس    الدكتور عشقي، وعرفت أنين كنت أعيش معه يف نفس املدينة أعين واشنطن             
الدائرة اليت يعمل فيها ألمور تتصل بعالج ولدي الشهيد رمحه اهللا ورحم موتاكم، الذي كان يعاجل                  

وإذ عرفت ذلك تناولت القلم وكتبت أبياتاً سبقين         ..  حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا      
 :قلت.. بقافيتها شاعرنا األستاذ أمحد سامل

 

عور صـــدقيأزجـــي إلـــيك شـــ
. 

ــقي  ــن عش ــا اب ــور ي ــي أن أأخ
. 

حـللـــت بـــــه حبـــــق
. 

ـــليب  ــاً قـ ــتك مـالكـ إين رأيـ
. 

وبــــغري مــــا دٍق وطــــرق
. 

ـــ  ــتحمه عـــــنوةلـ م تـقـ
. 

ــرفق ـــليب بـــ ــباً قـ مـداعـ
. 

لــــكن كـمـــا مـــر النســـيم 
. 

ــقي ــو لعشـ ــرو أن يهفـ ال غــ
. 

ــق  ــندي عاشـ ــب عــ والقـلـ
. 

 .  والسالم عليكم
 

  ))أسئلة موجهة للضيف الكريم احملتفى به(( 
كيف استطاع سعادتكم املواءمة بني ما كنتم والزلتم         :   السائل األستاذ علي املنقري يقول     -

تشغلونه من مهام وظيفية حتتاج إىل جهد غري عادي، وما قمتم به من تأليف وكتابة يف شىت ااالت،                   
نها والسياسية والقانونية والتارخيية والعسكرية والرياضية، واليت حتتاج إىل التفرغ والبحث            الشرعية م 
 .واتقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه املستفيض؟
غازي الزين عوض اهللا طبعاً غين عن التعريف يسأل كيف نوفق بني النظرية             .   سعادة د  -

الية يف االقتصاد احلر؟ وهل هناك تقارب أو تباعد بينهما من           االقتصادية اإلسالمية والنظرية الرأمس   
 .ناحية اآللية والفلسفية واأليدلوجية؟ نريد أن نقف على ذلك

أوالً جيب علينا أن نفهم اإلسالم الصحيح، اإلسالم منهج متكامل ال ينفصل االقتصاد فيه، عن                
لرأمسالية وسواها، فاإلسالم يف اقتصاده     السياسة، وال السياسة عن العقيدة، وهلذا اإلسالم مميز عن ا          

 .مرتبط ارتباطاً كامالً بالعقيدة، فإذا أردنا أن نفهم اإلسالم جيب أال نسقطه على العصر
حبكم معرفتكم العميقة للغرب وخاصة أمريكا واهتمامكم       :   األستاذ سعيد اخلوتاين يقول    -

بإجياز عن كيفية التوفيق بني القول      بالشأن اإلسالمي العاملي أود تكرمكم إللقاء بعض األضواء         
عن كراهية الغرب لإلسالم مع أن هذا الغرب يف الوقت نفسه يتيح الفرصة للمسلمني لنشر                 

 دينهم وممارسته بأسهل بكثري مما حيدث يف بعض بالد املسلمني؟



احلقيقة بالنسبة هلذا املوضوع أن اخلطأ ليس هو من الغرب، حنن نعرف أن الغرب جيري وراء                 
 .صاحله، لكن العيب فينا حنن لو أفهمناهم اإلسالم الصحيح ألحبوا اإلسالمم

تعليقاً على ما سرده كل من األستاذين عبد املقصود خوجة           :   األخ خالد أسعد يقول    -
وأمني قرقوري عن سريتكم ومسريتكم إىل جوار الفيصل امللك العظيم رمحه اهللا، هل تتوقعون               

 دخول األمة يف القرن اجلديد؟انعقاد قمة عربية مصريية قبل 
حنن لسنا يف حاجة إىل وحدة عربية، لكن يف حاجة إىل هدف مشترك، األمة العربية واإلسالمية مل                 

أهدافها ومل حتدد منطلقاا، فلهذا نعيش يف       تكتشف هويتها إىل اآلن، أو مل حتدد هويتها إىل اآلن، ومل حتدد             
 . زن الوزمن ضائع ويف مرحلة من مراحل انعدام

بناء على إطالعكم الواسع يف الثقافة والشعر واألدب          :   األخ أمري صبحي يقول     -
والشريعة ما هو يف نظركم خطر العلمانية والفكر الغريب على البلد املسلم؛ على فكره وأدبه                 

 ودينه واستقرار هويته؟
جة إىل تقوية   طبعاً ال شك أن خطر العلمانية عظيم، وخطر أعداء اإلسالم عظيم، ولكننا يف حا              

 .حصوننا، إذا حنن وفرنا املناعة الذاتية من التقوى ومن العمل الصاحل وفهم ديننا ال خناف لومة الئم
أرجو التكرم باحلديث عن أثر العسكرية ثقافة يف احلياة واخلربات          :  حممد حداد يقول  .   د -

كم الفكري اإلسالمي   امليدانية مع جاللة امللك فيصل رمحه اهللا، والنشأة املدنية على تكوين            
 .وعطائكم الثقايف املتميز

ثنني فقد وفقه اهللا، ومن مل      االالعسكرية انضباط واحلياة املدنية اتساع يف اآلفاق، فمن مجع بني            
 .ثنني فإن يف كتاب اهللا وسنة نبيه ما يشفع له وما يعينه على ذلكاالجيمع بني 
ليهود يف فلسطني جنراالت كبار     ملاذا ظهر يف دولة ا    :   األستاذ خالد السواح يقول    -

 استطاعوا أن يقدموا لقومهم عدداً من االنتصارات اهلامة يف حني مل يظهر يف العرب مثل هؤالء؟
احلقيقة هؤالء يقومون بدور، كانوا يقومون بدور لصاحل االستعمار مث انتقلوا الستراتيجية أخرى             

ض الدول الكربى، وأخرياً بدأوا يف مرحلة       هي منع الشيوعية من الدخول اإلسالمي العريب لصاحل بع         
جديدة هي املعروفة اآلن بالصراع االقتصادي، والقاعدة أو االستراتيجية اجلديدة من يسيطر على               
مركز األرض يسيطر على األرض مجيعها، فهم يريدون أن يسيطروا على مركز األرض، فهؤالء جاؤوا               

متدينني، لكنهم علمانيون، هؤالء جاؤوا ليقوموا بدور،       ليقوموا بدور، اجلنراالت اإلسرائيليني ليسوا      
قال يف اية القرن املاضي هناك شعوب يف الشرق األوسط هلا           "  كامل بدمنارت "والدليل على ذلك أن     



كل مقومات الوحدة والتقدم، فمىت ما احتدت فستشكل خطراً يهدد مصاحل الغرب، وال بد من وجود                
 .وهذا يعين أن إسرائيل جاءت لتؤدي دوراً.  عن غراحاجز بشري يفصل شرق هذه الشعوب

وقد انتهى مسلسل العالقات الفلسطينية اليهودية إىل       :   سؤال أمحد عبد اهللا غريب يقول      -
هذا املشهد الدرامي، حبكم خربتكم العسكرية واالستراتيجية، ما هو السيناريو املتوقع لفصول             

 املسرحية القادمة؟
ناك من يستطيع أن جيزم بأي رؤية مستقبلية يف هذا اجلو، لكن حينما               احلقيقة ال أعتقد أن ه    

التقيت مع أحد اليهود يف أمريكا قلت له إنكم اآلن حصرمت أنفسكم يف فلسطني إن آجالً أو عاجالً                   
سنملك السالح النووي كما ملكتموه، فإذا تراشقنا بالقنابل قنبلتني تنهيكم ومائيت قنبلة ال تؤثر علينا،               

ة من إثنني إما حتملوا أمتعتكم على أكتافكم وترحلون، أو ختضعون لنداء السالم العادل، فخرج               فواحد
فهؤالء ال تغتروا فهم مرحلة     .  أنا معك حيث ما تقول يف السالم      )  بيت ماقروسكي (الرجل يقول ل    

ة وأرجو أن تعودوا إىل نظرية االستطراق احلضاري، حىت لو سار السالم سوف يذوبون يف احلضار                
 .العربية اإلسالمية

 نظرية املؤامرة   كعسكري وأكادميي ومفكر أال ترى معي أن      :   األخ عمرو العامري يقول    -
اليت ذكرها األستاذ القرقوري ويذكرها آخرون مبالغ فيها وأن األمر ال يعدو أن يكون جزء من                

م العشوائية بأن   معه يف األحكا  ضعف عام مير به املسلمون وأن اللوم يقع عليهم فقط؟ وهل تتفق             
 ؟... إخلهذا نصراين وهذا كافر وذلك أفضل كتاب عريب

انظروا إىل خارطة اجلزيرة العربية، من نظر إىل خارطة اجلزيرة العربية           ..  دعوين أقول أمراً واحداً   
اليمن، عمان، اإلمارات، قطر،    :  يكفيه ذلك، لو نظرنا إىل اخلريطة العربية لوجدنا أن هناك عدة دول            

فلهذا الغرب عمل هذه التقسيمات، ألنه يف       ..  هذه كلها ال تستطيع أن تتصل بالعامل إال براً        ..  نالبحري
اليوم الذي يصل العامل اإلسالمي إىل البحار املفتوحة وقتها سينهض العامل اإلسالمي وستظهر احلضارة               

 مناهج وأنا أتفق    لكنهم خيشون على أنفسهم من املنهج اإلسالمي، فاحلرب اآلن هي حرب          ..  اإلسالمية
 .مع أستاذنا الشيخ األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري

 مىت ستقومون بطبع ما نشرمتوه عن اهلجرة واملصطفى         :   األستاذ منصور عطار يقول    -
 واملدينة املنورة؟

اآلن طبعاً هذه الكتب أكاد أقول إا طبعت، ولكنها حتت التصحيح، وأنا أصححها، ولكن مع               
والثاين بعض اإلخوان يقولون أكتب لنا مقالة وهذه تؤخر العملية لكن أعدكم إن شاء              األسف كل يوم    

 .اهللا خالل شهرين تكون هذه الكتب صدرت



كما تعلمون سيادتكم أن األمة العربية متتلك العديد من  :   األستاذ عجالن الشهري يقول    -
التصاقكم بالعديد من   مقومات السيادة مبا فيها من ثروات وقيادات فكرية وعسكرية وحبكم            

املواقف يف ظل الصراع العريب اإلسرائيلي نرجو اإلجابة على هذا السؤال بكل صدق وهو ما                
سبب التفوق اإلسرائيلي املتنامي يوماً بعد يوم وبالتايل ما سر التراجع العريب املتنامي يوماً بعد                 

 يوم؟
 وحدة الكلمة وحدة اهلدف هذا      أوالً هم يد واحدة وحنن مفككون ال أقصد التوزيع اجلغرايف،          

منعدم عندنا، وأيضاً ال يعين هذا أن املستقبل مظلم، أقول وهللا احلمد إن اإلسالم اآلن حيظى بيقظة                   
عظيمة وسوف يصل املسلمون بإذن اهللا إىل ما يصبون إليه ومع كل يوم تتحول األمور وتكون أفضل،                 

كانوا يستعمرون العرب كانوا مسلمني حتت قيادات       وأذكركم باحلرب العاملية األوىل والثانية، الذين       
إجنليزية وفرنسية، واآلن وهللا احلمد الفرق كبري، اآلن لو نظرنا إىل أمريكا لوجدنا اإلسالم انتشر، لو                 
نظرنا إىل أوروبا اإلسالم منتشر، لكن باقي مسؤوليتنا حنن يف هذه الديار املقدسة، جيب أن نبلغ                   

 .مانة، وجيب أن نعلم الناس أمور دينهم وأال خيرجوا عن أصوهلم الصحيحةالرسالة، وجيب أن نؤدي األ
للويب   نعلم أنه من أحالمكم وآمالكم تكوين لويب عريب مضاد         :  حممد حسن يقول  .   د -

 .حدثنا عن اخلطوات واإلرهاصات يف هذا املوضوع.. الصهيوين يف الغرب وخاصة يف أمريكا
القومية :  اللويب العريب يف أمريكا، لكن علينا أن نفرق بني اثنني         بدأ  ..  احلقيقة أريد أن أقول شيئاً    

والقومية العربية مبفهومها العلماين، من حيمل الراية يف هذه األيام هم             ..  العربية مبفهومها اإلسالمي  
القوميون العرب مبفهومهم العلماين، هلذا فإن كل ما جاءنا من نكبات هي بسببهم لكن لو أننا أخذنا                  

ية العربية اليت نادى ا امللك عبد العزيز مبفهومها اإلسالمي وهو ما اتفق فيه مع علماء سوريا يف                  بالقوم
املاضي وعلماء املسلمني واستطاع أن يدعم حترير هذه الدول لكنا وهللا احلمد خبري لكن القومية                  

لهم ينادون بتحرير   مبفهومها العلماين مدسوسة بيننا واآلن انظروا إىل القدس فهي شاهدة على ذلك، ك            
القدس العربية وال يقولون بتحرير القدس اإلسالمية، لو قالوا حترير القدس اإلسالمية لنهض ماليني من               

 .السود يف أمريكا ولضغطوا على احلكومة األمريكية وفصلوا بني إسرائيل وأمريكا
من :  ل هذا سؤال أجاب سعادتكم عليه لكن أكرره، للمحاسب حممد أمحد أبو زيد يقو             -

هم األفراد الذين ميكن االعتماد عليهم يف نشر اإلسالم ونصر اإلسالم يف هذا الوقت بالذات                
 .الذي نعيشه؟ أقصد التفرقة بني العرب

كل مسلم على ثغر من ثغور اإلسالم       :  (اإلسالم كل مسلم مكلف ذا الشيء، قال الرسول         
 ).فاهللا اهللا أن يؤيت اإلسالم من ِقبِلِه



أود لو مسحتم أن تفسروا لنا فحوى الرسالة اهلامة من          :  ألستاذ حممد عبد الواحد    سؤال ل  -
أجل السالم اليت محلها سيدي صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز للبابا يوحنا                

 .بولس يف زيارته لروما وللعامل أمجع
 .ال أعلم أكثر مما نشر

 :إلعالن شكراً لسعادة ضيفنا وأود أن أقرأ هذا ا-
 

  ))إعالن من �ادي مكة الثقايف األدبي(( 
محد .  يسر نادي مكة الثقايف األديب دعوتكم حلضور األمسية الشعرية اليت سيحييها كل من د              

الزايدي من مكة املكرمة، األستاذ حسني النجمي من منطقة أا، األستاذ حسن الزهراين من منطقة                 
 جامعة أم القرى وذلك مساء غد الثالثاء عقب صالة           يفي  حامد الربيع .  الباحة، ويدير األمسية د   

 .العشاء مباشرة مبقر النادي حبي العزيزية والدعوة عامة للجميع
 

  ))ختام احلفل(( 
نود تذكري حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة هو األديب والقاص الدكتور عصام خوقري،               

 .فأهالً ومرحباً بكم لالحتفاء به
 االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة بتقدمي لوحة االثنينية لضيف هذه             اآلن يقوم صاحب  

ثنني االوإىل اللقاء يف أمسية     ..  األمسية، وكذلك لوحة مهداة من سعادة األستاذ الفنان خالد خضر          
 .القادم أستودعكم اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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