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 حفل التكريم 
  ))كلمة االفتتاح(( 

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

 .علمنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبهوخامت رسله وسيدنا ونبينا حبيبنا وم
 احلضور حميب االثنينية، السالم     اإلخوةأصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة،        

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري
انتظرنا بفارغ الصرب ومبزيد من الشوق إطاللة اثنينية احلب والوفاء لنجتمع سوياً على مائدة                

 نعود مرة أخرى إىل هذه الدار العامرة ويف بداية          -ة   احلمد هللا واملن   -لعلم والفكر والثقافة، وها حنن      ا
تركي احلمد فأهالً وسهالً بسعادته     :  موسم جديد لنسعد سوياً بتكرمي املفكر واألديب سعادة الدكتور        

 .احلكيموصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا نبدأ هذه األمسية بتالوة آٍي من الذكر 
 

 )تالوة مباركة(
 أيها السادة إىل حضراتكم السرية الذاتية املوجزة لسعادة فارس االثنينية سعادة             :عريف احلفل 

 : الدكتور تركي بن محد التركي احلمد

  ))السرية الذاتية(( 
 .م١٩٥٢ولد يف العاشر من الشهر الثالث لعام  -
 .امدرس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف مدينة الدم -
جامعة   )كلية العلوم اإلدارية حالياً   (حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من كلية التجارة            -

 .م١٩٧٥امللك سعود حالياً بالرياض عام ) الرياض(
احلكومية فورت كولنس الواليات    )  كولورادو(حصل على املاجستري يف العلوم السياسية جامعة           -

 .م١٩٧٩املتحدة األمريكية عام 



وأخرياً حصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية نظرية سياسية ونظم مقارنة جامعة كاليفورنيا                -
 .م١٩٨٥اجلنوبية لوس أجنلوس الواليات املتحدة األمريكية عام 

 

 حياته العملية
 .م١٩٩٥م إىل عام ١٩٨٥أستاذ علوم سياسية بكلية العلوم اإلدارية جامعة امللك سعود من عام  -
 .م١٩٩١م حىت عام ١٩٨٨ب أسبوعي يف جريدة الرياض من عام ألف كات -
 .كاتب أسبوعي يف جريدة الشرق األوسط -

 .لسعادته عشرون حبثاً ودارسة منشورة يف عدة دوريات: األعمال
له مشاركات يف ندوات ومؤمترات علمية وفكرية يف الرياض، القاهرة، طنجة، بريوت، أبو ظيب،                 -

البحرين، الكويت، تونس، صنعاء، وواشنطنان، مسقط، ديب، عم. 
 

 :الكتب الفكرية لسعادته
 .م١٩٨٦حبث عن العدالة والنظرية مترجم، دار الطليعة، بريوت، عام ) احلركات الثورية املقارنة( -
 .م١٩٩١دار الطليعة، بريوت، عام ) دراسات أيدلوجية يف احلالة العربية( -
 . م١٩٩٣دار الساقي، لندن، عام ) غيريالثقافة العربية أمام حتديات الت( -
 .م١٩٩٧تأمالت يف الفعل احلضاري، دار املنتخب، بريوت عام ) عن اإلنسان أحتدث( -
 .م١٩٩٩دار الساقي، لندن، عام ) الثقافة العربية يف عصر العوملة( -
 ).حتت الطبع(أحاديث يف الثقافة والسياسة، ) عامل من الكلمات( -
 

 :ومن روايات سعادته
 .م١٩٩٧دار الساقي، لندن، ) العدامة( -
 .م١٩٩٧دار الساقي، لندن، ) الشميسي( -
 .م١٩٩٨دار الساقي، لندن ) الكراديب( -
 .م١٩٩٩دار الساقي، لندن، ) شرق الوادي أسفار من أيام االنتظار( -

 . مرة أخرى وبامسكم مجيعاً نرحب بسعادة ضيفنا وصحبه الكرام

  ))قصود حممد سعيد خوجهكلمة سعادة الشيخ عبد امل(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، والصالة والسالم              

 .على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت السالم
 .أيها األساتذة الكرام، أيها األحبة األفاضل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



اتكم بكل خري، وإنه ملن دواعي سروري أن ألتقي بكم يف هذا اللقاء، الذي يتجدد               أسعد اهللا أوق  
بعد غياب طويل على غري العادة لظروف طارئة، مل متكنين من إكمال موسم االثنينية املاضي كما                   

 على ما تفضل به وأنعم، لنواصل معاً رسالة الكلمة عرب هذا              - سبحانه وتعاىل    -تعلمون، وأمحده   
 الذي يتشرف بكم، وقبل أن أبدأ كلميت، أرجو أن نترحم مجيعاً على أحبة كرام كانوا بيننا ملء                  امللتقى

السمع والبصر قبل شهور قليلة فانتقلوا إىل رمحة اهللا، فقد فجعنا بالعالمة اجلليل مساحة الشيخ عبد                  
ع خليل القطان،   علي الطنطاوي، ومصطفى الزرقاء، ومنا    :  العزيز بن باز، وأصحاب الفضيلة املشايخ     

صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن فهد        :  وعطية حممد سامل، وفقيد الوطن املأسوف على شبابه        
الرئيس العام لرعاية الشباب، والشاعر الكبري األستاذ عبد الوهاب البيايت، وخسارة العروبة واإلسالم             

ثاين رمحهم اهللا مجيعاً رمحة األبرار      احلسني بن طالل واحلسن ال    :  بفقد الشيخ عيسى بن خليفة واملِلكين     
 .وأنزل شآبيب الرمحة على قبورهم وعوض أمتنا خرياً

أيها األحبة، يسعدين أن نرحب يف مستهل مومسنا بضيفنا الكبري، األديب واملفكر الدكتور تركي              
              نني احلمد الذي فرض نفسه على الساحة بصرب ودأب كبريين، كما نرحب باألستاذ داوود الشريان مثم

جتشمه مشاق السفر إلمتاعنا بصحبته، وإلقاء الضوء على جتربة الضيف الكبري يف مسريته األدبية                 
 .الزاخرة

كما فوجئنا بوجه كرمي كان بيننا باألمس وأصبحنا ال نراه إال ملاماً أال وهو األستاذ قينان                   
 .الغامدي، فأهالً وسهالً ومرحباً م وبكم مجيعاً

لدكتور تركي احلمد برز فجأة من خالل ما كتب يف بعض الصحف العربية             قد يتوهم البعض أنّ ا    
حمليةً وداخلية، وما مت طرحه من كتٍب يف روايته أو يف رواياته، ورمبا كان معهم أو مع بعضهم بعض                    
احلق يف ذلك، ألن رسوخ اسم الكاتب واألديب يف عاملنا املعاصر أصبح صناعة جتيدها بعض املراكز،                 

ور لكثري من املبدعني أن يطرقوا أبواب أولئك الصناع، ليضعوا هلم املكياج الالزم، إن                وليس بامليس 
إبداعام تأيت بعبري فواح، لكنه كيفما اتفق مثل الزهور الربية متاماً، غري أا إبداعات ذات أصالة                   

 باجلرأة يف   وشذى، تفتقده تلك الزهور اليت تنمو وتزدهر حتت البيوت احملمية، ضيفنا الكبري امتاز              
الطرح، وال شك أن زمن تسمية األشياء بغري أمسائها قد وىل إىل غري رجعة، بعد دخولنا يف عامل الفضاء                   
العريض ابتداًء من القنوات الفضائية اليت تنقل اخلرب والتعليق والصورة احلية، حلظةً بلحظة، ومروراً                

يع أن يرى ويسمع ويتكلم بأقل التكاليف       بالسفر الذي مل يعد حكراً على فئة دون أخرى، فالكل يستط          
راف ـ اليت جعلت العامل فعالً قرية واحدة، وأصبحت املعلومة حتت أط            اإلنترنتوانتهاًء بعنكبوتية   

األصابع، ويبدو يل أن ضيفنا الكبري قد أدرك متاماً واقع هذه األرضية اجلديدة اليت تشكلت ووسعت                 
مة النقية مسمياً األشياء بأمسائها، وطارحاً الكثري من القضايا          العامل كله، فاختذ سبيله يف دروب الكل       



اهلامة على بساط البحث بعد أن كانت وحىت عهٍد قريب يتم تداوهلا يف بعض االس اخلاصة وبني                   
 .احليطان اليت يبحث الناس عن آذاا قبل أن تتحرك ألسنتهم

 وامسحوا يل يف    -لة اإلعالم واالتصال    الدكتور تركي احلمد حتدث يف مقاالته، وخاصةً عرب جم         
هذه املناسبة، أن أحيي معايل أخي الدكتور فؤاد عبد السالم الفارسي وزير اإلعالم، الذي أثبت لنا                  

 وضع السيف يف موضع احللم مضر كوضع احللم يف موضع السيف، والشكر والتحية                 عملياً أنّ 
هد املشكور الذي يبذله يف إخراج هذه املطبوعة        موصوالن لسعادة أخي الدكتور عبد اهللا مناع على اجل        

 .املستنرية
بعد هذه املداخلة القصرية؛ أعود ملوضوع كتابات ضيفنا الكرمي واليت كما ذكرت متيزت                
بالوضوح والصراحة؛ فنراه يتحدث دون مواربة عن قضايا يظن البعض أا شائكة وقد يترددون يف                

الرمسي الذي نراه ونلمسه اليوم يفتح الباب واسعاً أمام الصراحة          التطرق إليها، رغم أن خطنا اإلعالمي       
والوضوح والشفافية، وهي حممدةٌ كبريةٌ وإجناز حيسب يف رصيد إعالمنا املعاصر، ولضيفنا الكبري آراء               

ية، حمددة ومدروسة يف كثري من القضايا اليت م كل املثقفني تقريباً، مثل العوملة وآثارها السلبية واإلجياب               
والتحوالت االجتماعية، والسلوك الفردي، وحرية الكتاب والكاتب، والشفافية، وغري ذلك مما يهم             

يف تناول وطرح بعض األمور اليت حييطها الناس الة من           .القارئ املستنري يف عتمة ودياجري املضلّلني     
بغي أن يسود كل الكتابات     املفاهيم املزيفة، ويف تصوري أن هذا اخلط الذي يبدو جديداً يف إعالمنا ين            

الصحفية واللقاءات املنربية ألنه سيعطي دفعة قوية لويل األمر ومتخذي القرار، كما أن حجب هذا                 
 .النهج املستنري لن يوقف املد اإلعالمي، الذي أصبح يأتينا من كل مكان عرب الفضاء الواسع

خري وأعين رواية ضيفنا الكبري،     وقبل أن أختتم كلميت ال بد أن أعرج على العمل اإلبداعي األ            
أسفار من أيام االنتظار، الذي أهدانيه مشكوراً متوجاً بكلمات تستحق التأمل يف حد              :  شرق الوادي 
أرجو أن جتد يف هذا العمل ما حيرك سكون الداخل ويبعث احلرارة يف احلياة من جديد،                :  ذاا، إذ يقول  
 مما ال ميكن املرور عليها مرور الكرام، فهو عالمة          -األقل   بالنسبة يل على     -ال اليت   ـوهو من األعم  

حقيقية، ومنحىن واضح يف مسرية الرواية السعودية، كما إنه يطرح من خالل ذلك الكثري من عالمات                
االستفهام الكبرية حول مغزاها، فهل معجم أراد املؤلف من خالله أن حيفظ لنا تراثاً أدبياً موغالً يف                   

ه طرح تارخيي بطريقة تقْرب أو تبعد عن احلقيقة حسب خيال الكاتب وتفاعل القارئ؟ أم               احمللية؟ أم أن  
يا تراه جمموعة رؤى فلسفية خاض فيها املؤلف عرب أبطال روايته دون أن يعرض أفكاره مباشرة على                  

قراءة بعض النصوص     عيداملتلقي؟ يف احلقيقة أبقاين األستاذ الدكتور خالل أربعة أو مخسة أيام كتلميذ أُ            
ألصل يف كل مرة إىل مفهوم تغريه القراءة الثانية وتغريه القراءة الثالثة وال تزال عالمات االستفهام                  

يف زمن ينطبق   حتيط ببعض ما قرأت، ومهما كان األمر فإنه عمل جدير يستحق التقدير، جدير بالقراءة               



باع،  ال ت  نشرصف الكتب اليت ت   نشر، ون  ال ت  صف الكتب ن:   الفرنسي الذي يقول   لُثَعليه متاماً املَ  
   ونصف الكتب اليت ت  باع ال ت    قرأ، ونصف الكتب اليت ت  قرأ ال ت    فهم، ونصف الكتب اليت ت ساء فهم ي

 .فهمها، مؤكداً من وجهة نظري أن هذا الكتاب من خالصة اخلالصة
       االثنينية  - لقاء جديد بإذن اهللا      ب متطلعاً إىل  أيها األحبة؛ أشكركم مجيعاً على هذا اللقاء الطي 

القادمة على شرف الناقد املعروف الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك، مع أمنيايت بقضاء أمسية ماتعة                
 .يف صحبة ضيفنا الكبري

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

، وأصلي وأسلم   علَّم اَِإلنسانَ ما لَم يعلَم    .لَِّذي علَّم ِباَلْقَلَمِ  ام اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا       بس
 .على سيدنا حممد خري من تعلّم، وأصدق من أعلَم هللا عز وجل

ة احلمد هللا اجتمع الشمل مرة أخرى بعد غيبة طويلة، نعود لنلتقي على مائدة الفكر وذه الصفو               
اليت نلتقي ا يف االثنينية، وتعتز أسرة االثنينية أن نستضيف اليوم أخي األستاذ الدكتور تركي احلمد،                 
مرحباً به أستاذاً ومفكراً ورجالً يطرح طروحات جريئة ولكنها مفيدة، غري أنه رجل يتمرد على اللغة،                

هتك الكثري من القضايا اليت اعتربناها      رجل مترد على كثري من القوالب الثقافية واملسلَّمات، بل رأيناه ي          
يف مفهومنا قضايا منتهية، وحىت اخلصوصيات جترأَ فهتك الكثري من اخلصوصيات وحتداها وأربكنا،               
شعرنا بأنه رجل ميتطي صهوة قلمه كأنه ابن جال، مع أنه ال عمامة له وال وشاح أخضر يتوشح به،                     

 مترده على كل هذه القوالب، وننظر بعمق يف هذه           ووقفنا ننظر إىل هذا القادم وهذه التحديات يف        
الطروحات اليت يطرحها، الدكتور تركي كان لديه اجلرأة يف أن يسمي بعض املسلَّمات وبعض                  

جعنا ذه التسميات، لكن من     وفُ"  سنامية جديدة "، ومساها   "قوقعة"اخلصوصيات ومتسكنا ا مساها     
 .و إىل تفكري جديديتعمق يف طروحات هذا الرجل حيس بأنه يدع

وحنن عندما نرحب به يف جدة نرحب به لسبب أننا نرتاح إىل جو الصيد خاصة وجو الغوص                  
وكل من يف الوجود يطلب صيداً غري أن الشباك خمتلفات، والدكتور تركي يغوص يف تراثنا وخيرج                  

 تدعونا إىل قراءة التركي     كثرياً من الآلىلء اليت يستفيد منها ويسخرها لبعض طروحاته، اليت نشعر بأا           
قراءات فاحصة، عندما ننظر يف هذا القادم من عرار جند وكثبان الدمام، وما بعد العشية من عرار أو                   

يكتب عن  "  اهلامربجر"وذهب ليعيش يف أجواء      "  املرقوق"كثيب هذا الرجل بعد أن غاص يف          



نا إن مضينا يف هذا الطريق فنكون       تشعرنا بأن دة  ـويطرحها طروحات جدي  "  الشاورما"و  "  اهلامربجر"
قد حكمنا على ثقافتنا احلاضرة واملقبلة بأا لن تنتشر ولن يعرفها الناس، وقد يتخلى عنها حىت الناشئة                 
الذين نظنهم معنا، ال شك أنّ هذه الطروحات اليت يطرحها األخ الدكتور تركي، ومن يقرع هذه                  

ته حىت املتغيرة إىل مفهوم الثقافة، وأا ليست مطلقة وأا          األجراس اليت يقرعها هنا وهناك تشعرنا بنظر      
يف تركيباا عندما حللها كثقافات خمتلفة رأى أا مزيج من ثقافات مصغرة، وهنا مسي التحفظ                   

، فكأنه يدعو إىل أن نعيد التفكري يف طرح ما لدينا من              "سنامية جديدة "والتمسك باخلصوصيات   
يات القادمة حتديات لن ينفع فيها الضعف واالستسالم، وأخذ ينظر إىل           مقومات، وأن ندرك أن التحد    

العوملة اليت اختصمنا حوهلا كقطار مل يبدأ املسري ولكنه قد سار وإما أن نلحق به أو ال نلحق ولن يلتفت                    
إلينا أحد، شعرت أنا شخصياً أن هذا الرجل يطرح قضايا فكرية تستحق أن نقف عندها؛ وتستحق أن                 

معه عليها؛ وتستحق أن ننظر ككل يف مناهجنا حىت الدراسية وحىت الثقافية وحىت الطروحات               نتناقش  
أَوهذه اخلصوصية اليت حتداّها ومترد عليها شيء جيب أن           األدبية؛ وننظر أَوحنن على الطريق الصحيح؟     

ا أن نأخذ   نتمسك به ونبقي عليه ونبقى عليه؟ أم أا قضية تلقى الكثري من الصراع؟ وال بد لن                  
باألسباب اليت تعيينا على أن تكون لدينا ثقافة تغزو العامل اآلخر، حىت أنه يف نظراته العجيبة أخذ ينظر                   

وغريها أا ليست قضية، وإمنا القضية ملاذا أخذنا ذه أو تلك؟           "  اهلامربجر"إىل األكالت األمريكية و     
قرع األجراس على أننا أمام حتديات جديدة        وملاذا أقبل ناشئتنا على هذا أو ذاك؟، إا طروحات ت          

وحتديات واهية تذكرنا بذلك اللقاء عندما كان الطالب اليابانيون حيضرون لدراسة بعض األجهزة               
واملعدات يف اجلامعة األمريكية، فنظروا إىل طالب من الشرق وقالوا هلم حنن خنتلف عنكم عندما نفد                 

لتالميذ وأنتم جتلسون جملس الزبائن وشتان بيننا وبينكم؛ إن         إىل هنا حنن جنلس من هذه االس جملس ا        
هذا الرجل يطرح طروحات فكرية، أنا ممن أربكتين طروحاته يف أول األمر ولكين احترمتها بعد أن                  
تعمقت وأدركت أن الرجل يرمي إىل قضايا جوهرية وأن األخذ بالركود والقوقعة واالستسالم لن                

ينا الطريق، والفكر ال يقاوم إال بالفكر، دكتور إنين أحذرك إننا خنتلف معك،             جيعلنا نغزو العامل ولن يعط    
ولكن اطمئنك إننا حنترمك وحنترم الطريقة اليت تفكر ا، ونرجو اهللا أن يأخذ بأيدينا حنو مستقبل أفضل                 

 .وشكراً لكم مجيعاً
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))في األستاذ مشعل السديريكلمة سعادة األستاذ الكاتب والصح(( 
أتيتكم من املطار رأساً وها أنتم ترون ما ترون على سيمائي من وعثاء السفر وكآبة املنظر،                  
واحلمد هللا، احلمد هللا أن جناين من سوء املنقلب، بعد أن رأيت ما رأيت من هذه الوجوه الطافحة                     



ذه اليت جتلسون عليها حىت يؤذن املؤذن       بالِبشر، ولو كان بيدي من األمر شيء لثبتكم على كراسيكم ه          
 .لصالة الظهر غداً، وأعتقد أن الوجيه عبد املقصود خوجه ال ميانع بل يوافقين على ذلك

واختصاراً ودخوالً يف املوضوع رأساً بدون جلَاجة، أقول أن تركي احلمد، نضرب من أجله ال                
 توصلَنا تلك اآللة احلدباء إىل حمفله ساملني، وها         أكباد اإلبل فقط، ولكن أكباد الطائرات أيضاً، املهم أن        

على الدوحة الوارفة، الدكتور تركي ليس يف       "  بوحقب"أنا أحط على هذا احملفل الرائع مثلما حيط طائر          
حاجة ال لتقدمي وال إشادة ال مين وال من غريي، فموهبته وفكره وجهده وتطلعاته شهدت له باألمس                  

 له غداً حىت لو مل يبق من عمره غري يوم واحد، مع األسف إن بعض                 وتشهد له اليوم وسوف تشهد    
الناس يتشاءمون من طروحايت فيا أخي تركي أرجو أال تكون منهم، وإذا مر يوم غٍد عليك بسالٍم                   

ال أريد أن أطيل عليكم،      .بدون أن تودع الدنيا فإنين أبشرك بعمر أطول من عمر السلحفاة إن شاء اهللا             
 أطلت جداً فاليوم ليس يوم املمزحة، اليوم يوم املعرفة، بدأت حيايت تلميذاً، مث حتولت إىل                  رغم أنين 

طالب، وها أنا ذا أعود اليوم مرة أخرى تلميذاً أتعلم الدرس على يد أستاذي تركي احلمد، فله مين                   
 . حتية ولكم أنتم كذلك وشكراً

 الم واالتصال كلمة سعادة األستاذ الدكتور رئيس حترير جملة اإلع(( 
  ))الكاتب الكبري الدكتور عبد ا مناع

 .أسعد اهللا مساءكم بكل خري
احلقيقة كما قال أخي األستاذ مشعل السديري بأن الدكتور تركي احلمد ليس حباجة إىل تقدمي                
وال إىل إشادة، فهو يشكل بالنسبة يل مفاجأة كربى، مفاجأة استمرت تكرر نفسها كل حني، فإذا                  

 أحسست باملفاجأة، وإذا كتب رواية أحسست ا أكثر، إذا عاد وكتب رواية أخرى                كتب مقاالً 
أحسست باملفاجأة أكثر، أنا يف حال سباق مع الدكتور تركي احلمد يف تلقي هذه املفاجآت، الدكتور                 
 تركي احلمد ظاهرة يف حياتنا الفكرية والثقافية ورمبا السياسية أيضاً، فهو عندما يكتب يف السياسة                
خنشى عليه، أو كنا نعتقد أننا خنشى عليه، وعندما أخذ يكتب يف الرواية ازدادت خشيتنا عليه، فكأمنا                  
اخلشية مالزمة لقراءة ما يكتب فهو كما قال الكاتب اللييب العريب الصادق النيهوم يف توصيفه للمثقف                

 تداول األفكار، وأنه مثقف     الذي ال ميلك حق الكالم يف جمتمع ال ميلك حق النشر، حتت سلطة ال حتبذ              
وحيد ال يضمن الناس حقه يف إبداء الرأي، مهمته أن يضمن حقوق الناس، وأن يدافع عنهم وأن يقول                  
جهاراً ما ال يطيق أحداً أن يسمعه سراً، الدكتور تركي احلمد كأنه صورة هلذا املثقف الذي يقول                   

كان للة، وكان   )  الكراديب(وأنا أقرأ رواية    جهاراً ما ال يطيق أحد مساعه سراً، إحساسي باملفاجأة           



قلقي أكثر من إحساسي باملفاجأة، وكنت أعتقد أن تلك هي قمة مفاجآت الدكتور تركي احلمد،                 
وقرأا يف أيام متالحقة حىت أصل إىل النهاية وأرى أين           )  شرق الوادي (ولكنين عندما قرأت رواية     

غائب، ازداد إحساسي بالقلق وباخلوف أكثر، الدكتور       وصل بنا مسيح الزاهل وأين وقف بنا مسيح ال         
وصفحة جديدة يف حياة الرواية السعودية، أنا أعتقد        (تركي احلمد قدم منوذج من الرواية رائعة ومجيلة         

 ليست بأكثر من حتية     اهللا له التوفيق وهذه الكلمة    نسأل    ).فرحتنا به رغم خوفنا عليه تظل متوازيتني      
خوجه أنه استضاف واستطاع أن جيلب      ود  ـ شكر وتقدير لألستاذ عبد املقص     تقدير وإعجاب له وحتية   

 . الدكتور من ضفاف اخلليج إىل ضفاف البحر األمحر، والسالم عليكم
 

  ))كلمة سعادة األستاذ داودد الشريان الكاتب والصحفي الكبري(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بد أن أشري إىل أن جميئي بالكالم بعد الدكتور عبد اهللا مناع فيه توريط ألن الدكتور                 يف البداية ال  
عبد اهللا مناع رجل صاحب عبارة أنيقة، وهو أيضاً صاحب مظهر أنيق، ومن النادر أن جيتمع شخص                  

خوجه حيافظ على املظهر األنيق والعبارة األنيقة، أود يف البداية أن أزجي الشكر للشيخ عبد املقصود                 
ألنه احتفى بالدكتور تركي احلمد أصبح يف العامل العريب معروفاً حىت عند عوام املثقفني، وهو يستحق                 
منا يف اململكة أن نعطيه احلجم الذي وصل إليه عرب العامل العريب، ال أستطيع أن أضيف كثرياً على ما                    

 يف دورة الصحافة احمللية ويف      تفضل به األخوة سابقاً حول أمهية وجود كاتب ومفكر مثل تركي احلمد           
فكر السعودي املعاصر، وما أستطيع قوله هنا أن الدكتور تركي احلمد جتاوز مشكلة وقع فيها كثريون                
أن الشكل الفين للنص مل يشكِّل أمامه أي مشكلة، فهو صاحب فكر يريد أن يصل فكره إىل أكرب عدد                   

ية، وطرق باب الدراسات املتخصصة، وأشعر أن       من الناس، وهلذا طرق باب املقالة، وطرق باب الروا        
 وهي روايات موجهة للجمهور العادي أا استطاعت أن توصل جمموعة           ،القارئ لروايات تركي احلمد   

من األفكار اليت ال ميكن أن تصل باملقالة السياسية اجلادة، ألن الناس خاصة يف منطقتنا هنا ال مييلون إىل                   
م يعرفون أا ذات اجتاه واحد، وبالتايل هم رافضون للشكل وال يعلمون            قراءة املقاالت السياسية، أل   

أن الساحة دخلها كتاب مثل تركي احلمد فالكتابة نفسها مل تسيطر عليه ككاتب، فهو رجل حيمل                  
              ق كثرياً بصرف النظر    فِّفكراً ويريد أن يوصله إىل أكرب عدد من الناس، وهلذا اختار شكل الرواية وقد و

ء النقاد الفنيني املتخصصني يف فن الرواية، وإمنا إذا تعاملنا مع هذه الروايات على أا من حيث                 عن آرا 
فكرها ومن حيث عذوبة نصها وقدرا على التوصيل إىل أكرب عدد من الناس فهذا حبد ذاته يعترب إجنازاً                  

مل متر عليها أو مل تدوا      كبرياً، مث إن روايات تركي احلمد أرخت حلركة اتمع السعودي يف فترات              
 .حىت الصحف رمبا حلساسيتها



وما أستطيع قوله ختاماً أن قرار الدكتور تركي احلمد ترك اجلامعة بعد عشر سنوات من العمل                 
والتفرغ للكتابة كان قراراً حكيماً ألن اجلامعة مل تفقد تركي احلمد بقدر ما كسبه الناس، فأنا من أشد                  

اً معجب بقدرته على التواؤم مع الوسائل اليت يكتب إليها، من يتابع مقاالته يف              املعجبني مبا يكتب وأيض   
بداياته عندما خرج أو عندما كان يف اجلامعة ويقرأها اآلن جيده قد استوعب اللغة اإلعالمية وحدد من                 

ر مرة أخرى أشك    .هم األشخاص الذين يريد أن يصل إليهم فطوع لغته يف كتابة املقالة هلذا اهلدف               
 .الشيخ عبد املقصود على هذه األمسية وأشكركم مجيعاً والسالم عليكم

 اإلخوة احلضور كما تعلمون سيفتح احلوار مع سعادة ضيفنا فارس االثنينية بعد              :عريف احلفل 
أن يعطى الكلمة يف ختام هذه الكلمات، فنأمل من لديه سؤال أو أسئلة أن يوجه سؤاالً واحداً حىت                    

 . كرب عدد من حضراتكمنتيح الفرصة أل

 كلمة سعادة األستاذ الدكتور سعيد السرحيي(( 
  )) الصحفي والناقد واألديب املعروف

              يف  شكراً جزيالً وأسعد اهللا مساءكم، يكتب تركي احلمد ال ختطئ العني حينها طيف ضوء ينداح 
 تزيح ما وقَر فيهما     الظالم القدمي ال ختطئ األذنُ صوت ألواح زجاج يتهشم، والرئتان ال ختطئان نسمة            

يكتب تركي احلمد حيمل مفاجأة الدهشة األوىل لقوِل ما ال يقال، كتابة ما ال تنبغي                  .من هواء ثقيل  
كتابته، كتابة ما نكتبه ومنحوه خشية أن ميحونا، كتابة ما مس به يف احلجرات القدمية، واألزقة                   

 .ه يف الصباحات األشد طوالًاخللفية، كتابة ما نتداوله يف املساءات الطويلة وننكر
هل قلت أن لصرير القلم يف كتابة تركي احلمد صوت زجاج يتهشم؟ قال الذين يلمحون يديه                 
ساملتني من شظايا الزجاج تواطأ معه الزجاج، وصكوا مصطلح الزجاج املطاوع يستبدلونه باحلديد               

 يفقهون طبائع الزجاج لفطنة     املطاوع الذي أصبح من إرث القرون األوىل، قال الذين يعتقدون أم           
الزجاج أن تفعل ذلك لتزداد بريقاً على حنو يليق بواجهات املتاجر يف مدن تنتمي لعصر العوملة وما بعد                  
احلداثة وتدفق املعلومات وحرية اإلنسان يف القرن العشرين، ومل يغبط هؤالء الذين يفقهون طبائع                

سن قلمه على الواجهات حني أدرك أن للقلم بعض         الزجاج حق تركي احلمد يف أن جرب أن خيربش ب         
تركي احلمد كاتب حيرضنا على مزيد من مداعبة الزجاج، كي نسمح لدائرة               .طبائع األملاس أحياناً  

الضوء لتصبح أكثر اتساعاً، لنسمة اهلواء أن تصبح حبجم الرئتني، ولشظايا الزجاج أن ترتاح قليالً                 
 . شكراً جزيالً.اتنا أن تغادر أسفل احلنجرةوألقالمنا أن خترج عن عمقها، وألصو



 كلمة فارس االثنينية(( 
 ))سعادة الدكتور تركي بن محد الرتكي احلمد

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف احلقيقة يفاجأ اإلنسان ذا الكم من الكلمات اليت مل يعتد عليها، فأنا                 
ا الشيء، ولكن اإلنسان خيجل وال      مل أعتد على التكرمي ذا الشكل، طبعاً شاكراً للجميع كل هذ           

يدري ماذا يقول يف مثل هذه احلاالت إال أن يشكر احلاضرين، أوالً يشكر الشيخ عبد املقصود خوجه                 
على هذه السنة احلميدة، اليت أرجو أن تنشر يف مجيع أحناء الوطن الشكر أيضاً إلخواين وألساتذيت                  

يا "  خنتلف معه ولكن حنترمه   "مد عبده مياين الذي قال      الذين ألقوا الكلمات، وأخص بالذكر الدكتور حم      
 كثرياً فنريد شيئاً من االختالف،      االتفاق، تعبنا من االتفاق   سيدي نريد االختالف فقد تعبنا كثرياً من        

إال بأضدادها فأرجو أن ختتلف معي يف هذه         ألن االختالف يعطي معىن للحياة، واألشياء ال تعرف          
 أخرى اإلنسان فعالً يحرج يف مثل هذه املواقف ألننا مل نعتد تكرمي األحياء، اعتدنا                ومن ناحية   .النقطة

اآلن عندما نتكلم وننظر      .دائماً تكرمي األموات، وليس فقط بل أيضاً اعتدنا على مساع أصوات املوتى           
 وما هو املاضي يف     إىل املؤثر علينا يف حياتنا نترك األحياء نترك املستقبل وننظر إىل املاضي ونستقي منه،             

كثري منه؟ ما عدا املقدس منه طبعاً ألنه أعتقد أن هناك من يسمع ما يريد أن يسمع ولكنه ال يريد مثالً                     
بعض األحيان أن يدرك ما هو املقصود؟ املاضي هو سلطة كما قال رمحه اهللا الفيلسوف زكي جنم حممود                  

صنع، وهذه املشكلة أننا مل نستطع إىل اآلن أن         املاضي هو سلطة امليت على احلي ولكن احلي هو الذي ي          
 !نضع حداً بني سلطة امليت على احلي وبني ما جيب على احلي أن يفعله

هذه قصة طويلة وممكن أن نتحدث ونتناقش فيها ولكن هذه الكلمة جيب أن تكون موجهة                 
 .للذين قاموا ذه األمسية والذين حضروا هذه األمسية وجتشموا العناء

، كتبت  - رمحه اهللا    - مرة من املرات كتبت مقالة عندما مات كاتبنا الكبري عزيز ضياء             سبق يف 
فعالً األموات ال   "  إن األموات ال يشمون الزهور    "الكلمات وظهرت األشياء فكتبت مقالة بعنوان        

ولكنه ال  يشمون الزهور عندما ميوت الفرد ويضعون يف املقربة فتأيت باألزهار اجلميلة الفواحة الرائحة               
يشمها، فلماذا ال جنعل مفكرينا وأدباءنا وكتابنا يشمون الزهرة قبل الوفاة؟ وأنا أعتقد هذا شيء                  

أن تركي احلمد ال حيتاج إىل تقدمي وال إىل         :"أخي مشعل السديري قال     .يدفعهم إىل مزيد من اإلنتاج    
بع، فأنا أتكلم عن نفسي وقد      عندما جيد أن هناك من يقرأ ويتا        اإلنسان يف طبعه إنسان يرتاح    "  إشادة

اإلنسان حيتاج إىل دفعة معنوية هذه طبيعته كإنسان، وأنا أعتقد أن هذه الليلة                 .أتكلم عن كثريين  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا .وأعتربها من أبدع اللحظات يف حيايت ألا أعطتين دفعة فشكراً لكم مجيعاً



راءة األسئلة اليت وردتنا وموجهة لسعادة فارس        شكراً لسعادة ضيفنا ونبدأ يف ق      :عريف احلفل 
 :االثنينية، هذا سؤال من األخ أشرف السيد سامل يقول

ة متميزة فما   ييف حتليالت سياس  "  قناة اجلزيرة "يطالعنا صوتكم بني احلني واآلخر على شاشة        
حضوراً أكثر على رأيكم يف الفضائيات العربية وتأثريها يف الثقافة العربية وملاذا ال نرى لسعادتكم  

 شاشاا؟
 ملاذا ال يكون هناك حضور؟ هذا السؤال يوجه للفضائيات لكن أنا             :الدكتور تركي احلمد    -

أجيب على الشق اآلخر فأثر هذه الفضائيات على الثقافة العربية وتطورها، هناك من يقول أن هذه                  
ت إال جمرد أغاين وأشياء     الفضائيات تطرح حىت اآلن ثقافة استهالك سطحية مغيبة للوعي وهي ليس           

باعتقادي أن احملطات الفضائية ال     ...  معينة، وهناك من يقول نستطيع أن جنعلها تطرح أشياء جادة اخل          
تالم وكذلك الثقافة، بل تالم الطريقة بشكل أو بآخر، الفضائيات عبارة عن مشاريع رأمسالية جتارية،                

ذا كان اتمع يريد هذه األشياء أو تلك مثالً فهو          يقصد صاحبها يف النهاية أن حيصل على الربح، فإ        
الذي يطرح نفسه ملاذا ال تكون      ؤال  ـن الس ـطبعاً يعطيه ما يريد من هذه األشياء بغرض الربح، ولك         

ق جمتمع جديد يستطيع التأثري على      هناك مشاريع عامة إلنشاء حمطات فضائية تبث الوعي السليم خللْ          
 وبالتايل تعطيه ما حيتاج؟ فالقضية ليست أن أجعل هذه احملطة ذا الشكل أو              احملطات الفضائية التجارية  

ذاك بقدر ما إين أعمل تغيري اجتماعي معني جيعل اال ممهداً، بأن تستطيع هذه الفضائيات أن تبث                   
 .ثقافة جيدة وتكسب يف ذات الوقت، هذا ببساطة

 :لي يقول سؤال من األستاذ عبد احلميد سعيد الدره:عريف احلفل
هل ستشهد األلفية الثالثة زوال البشرية والكون بفعل االبتكارات املدمرة اليت خيترعها              

 هؤالء األقوياء على أنغام موسيقى شوبان وموزارت؟
اهللا أعلم حنن اآلن يف عصر اإلنسان ال يستطيع أن يتنبأ وال            :   أقولك :الدكتور تركي احلمد    -

: س أو عشر سنوات وتسألين عن األلفية، فهذا ال أقول لك إال            ينظر إىل أبعد من سنة، فما بالك خبم       
 .اهللا أعلم

 : هو سؤال احلقيقة موصول يقول:عريف احلفل
ما هو الرادع لردعهم من أجل احلفاظ على الكون من الفناء وما سر هذا اهلوس الدموي                

 االنتحار الذي ابتلينا به؟
على اخليال حنن دائماً نضع املشكلة، حياول        املسألة تعتمد يف النهاية      :الدكتور تركي احلمد    -

بآخر، املشكلة دائماً أننا حنن مولعون بطرح األسئلة الكربى،            اإلنسان أن جيمع أفكاره بشكل أو      



مصري العامل، مصري أشياء معينة، وننسى األشياء البسيطة الصغرية اليت تؤدي           :  األسئلة الوجودية الكربى  
 فلنفكر باألشياء البسيطة، نفكر بنظافة شوارعنا حىت نصل إىل نظافة            بنا إىل الوصول إىل نقاط معينة،     

 .العامل ككل
 : سؤال من األخ سامي مخيس يقول:عريف احلفل

أين املخرج؟ أنتم كمفكرين هل     ...  و...  نتكلم باستمرار عن القطار الذي سيفوتنا عوملة و       
 لديكم حلول ملموسة بدالً من احلديث الالائي؟

 احللول تأيت بعد أن يتم االعتراف باملرض، حنن مشكلتنا يف العامل             :ي احلمد الدكتور ترك   -
أن   .العريب والعامل اإلسالمي بشكل آخر أننا غري قابلني باملرض، فئات كبرية غري قابلة باملرض تقول ال               

 أنا لست   هذا مطالب بعوملة    !من املمكن رفض العوملة، وملا تتكلم بكالم معني يقولون هذا داعية بالعوملة           
داعية عوملة وال رافضاً هلا أنا أقول إا ظاهرة أمامك اآلن، وجه اقتصادي كاسح، وأكرب مثال على                   
ذلك اتفاقية التجارة العاملية اليت ستصبح يف يوم من األيام شاملة لكل دول العامل، هذه عندما ندرسها                  

          تفرض عليها وحنن قابلونا ويف حتديدها، وهذا        بتفاصيلها سنجد فيها أشياء كثرية، س ا إن مل نشارك
خطأنا كان يف املاضي ألننا مل ندخل من البداية، ستزداد الشروط علينا شيئاً فشيئاً، فالعوملة املعاصرة                 

التغريات السريعة،  ل  ـي ظ ـداً وف ـاآلن ذات وجه اقتصادي، لكن بعد سنوات قليلة وقليلة ج           
، مث جاءت مرحلة بدأت تأخذ مئات السنني، فعشرات          باملاضي كانت التغريات تأخذ آالف السنني     

السنني، فسنوات معدودة اآلن ال تدري، ميكن أن تأخذ بعد عشر سنوات شهوراً فبالتايل هنا النقطة                 
أمامك ظاهرة إن مل تعترف بوجودها، وتعترف بوجود مرض معني يف داخلي أنا، وأحاول أن أشارك                 

، وبعدين  )ياريت اللي جرى ما كان    (قول كما يقول املصريون     وإال فإن هذا القطار سوف يفوتك مث ت       
خالص فاتت املسألة، فهنا املسألة تقول ما هي احللول؟ احللول ال             نفكر ونقول نريد اللحاق بالعوملة ما     

إن مل نعترف أن هناك مرض فإن السرطان سيستشري وتأيت             .تنبع إال بعد أن نعترف أن هناك مرض       
بيب فيقول خالص انتهينا ما يف جمال للحل، اعتراف بالسرطان يف بدايته من              حلظة تذهب ا إىل الط    

 .شكراً .املمكن عالجه لكن بعد ذلك يصبح شبه مستحيل
 : األستاذ أمحد فقيهي من جريدة عكاظ يقول:عريف احلفل

ملاذا غاب املفكر عن حياتنا الثقافية واألدبية وظلت سلطة اخلطاب الوجداين هي السائدة              
يات الكتابة وآلية التفكري، هل هو فقر يف العقول أم علة وأزمة يف التفكري وإعمال الذاكرة                يف آل 

 أم غياب تدريس الفلسفة يف اجلامعات أم ماذا؟



سيدي الفاضل هذا طبعاً سؤال كبري وحيتاج إىل تأمل بعيد              واهللا يا  :الدكتور تركي احلمد    -
يف حياتنا  "  السوسة"عليها يف هذا اال، أنا أعتقد أن        لكن هنالك نقطة معينة ممكن نركز         .وكتابة أسفار 

الفكرية يف العامل العريب على األقل هي تسييس كل شيء، حنن املنطقة الوحيدة اليت تحرم فيها السياسة                 
كيف تحرم السياسة وحنن مسيسون أكثر من        !  وهي األكثر تسيساً يف كل العامل، أنظر إىل التناقض         

ي ملاذا هذا السؤال ألن كل شيء يسيس، يأتيك نظام معني فيحاول أن جيعل منطلقاته                غرينا، باعتقاد 
هي منطلقات العقل فينهار ويأيت نظام آخر، وحياول أن يبدأ من الصفر وينتهي وهكذا كل شيء مرتبط                 

الً بشيء مرحلي، لكن مل نقم مثالً ضة كالنهضة األوربية اليت بدأت بوضع خطوط للعقل، نترك مثا                
النهضة األوربية كي ال يقال عنا مستغربون، التجربة اليابانية مثالً بدأت مع التجربة املصرية يف وقت                 
واحد، بل يف يوم من األيام أرسلت اليابان جمموعة من تالميذها لدراسة جتربة حممد علي يف مصر                    

 أفضل منا عقوالً؟ أفضل منا      لالستفادة منها، واآلن انظروا وقارنوا، إذن ما السبب هل ألن اليابانيني           
ولكن النقطة األساسية أنه كان لديهم استراتيجية للعقل وضعت يف اليابان ومهما              .بايلوجياً؟ بالطبع ال  

حنن لدينا االستراتيجية العقلية والثقافية لدينا        .تغريت األنظمة السياسية هنالك استراتيجية عقلية راشدة      
اتمع دائماً مرتهن للسلطة وليست السلطة مرنة للمجتمع وال         مرتبطة بالسلطة، وهذه هي املشكلة ف     

 .أستطيع أن أقول أكثر من ذلك
 : السائل األخ علي املنقري يقول:عريف احلفل

ة، ـأبدعت يف تناول املواضيع السياسية كتابةً وتوثيقاً ويف كتابة الرواية واملقالة الصحفي            
  عليها يف كتاباتكم يف هذه ااالت املتعددة؟الثوابت األساسية اليت ترتكزوني ـا هـم

 الثابت الوحيد الذي أستطيع أتكلم فيه يف هذه احلالة هو الصدق مع             :الدكتور تركي احلمد    -
النفس قدر اإلمكان الصدق مع النفس واإلخالص يف الطرح، قد أخطئ وقد أصيب هذا ال يعين ملا                   

 معه، أنت جمتهد وكلنا جمتهدون واحلقيقة       تكون صادق مع نفسك وإال خملص مع نفسك أنك تطرح          
املطلقة ال يعرفها إال اهللا سبحانه وتعاىل، حنن كلنا يف هذه احلياة من اتهدين فبالتايل أعتقد أن النقطة                   

 ذلك وأحاول ويف    األساسية هي الصدق مع النفس وحب اتمع وحب املستقبل هلذا اتمع، أفعلُ            
 .هذا هو اجلواباحملاولة يكمن السر، وأعتقد 

 : األخ عبد اهللا اددي يقول:عريف احلفل
 لقد كنت مناصراً للدكتور نصر أبو زيد مع أن أفكاره منحرفة فما سبب مناصرتك له؟

، وهذا منحرف وهذا    االحنرافسيدي الفاضل إذا دخلنا يف قضية          يا :الدكتور تركي احلمد    -
تعارك فيها مع بعضنا البعض فرداً فرداً، ألنه ليس          ضال يف اية املطاف سنصل إىل نقطة معينة نبدأ ن          



هناك يف هذا العامل يف أي مكان يف العامل فردان متشاان كما قلت يف مناسبة سابقة أنك أساساً أصابعك                   
ليست مثل بعض، يف العامل كله ستة مليارات إنسان فلن جتد إاماً مثل إام آخر ولكن مع ذلك هذا                    

ا ننظر إىل الصورة انظر هلا على أساس اإلطار العام وال تنظر جزئيات معينة، ألنك إذا                إام وهذا إام مل   
حبثت عن االختالف فستجده وإذا أردت أن جتعله نزاعاً فعندك من املربرات واألسباب الشيء الكثري،               

ل وحنن ما   سبق أن قلت يف حماضرة سابقة يل ما الذي جعل مثالً دولة كإسرائيل تنتصر علينا ذا الشك                
لن أتكلم عن التقّنية وال عن املناهج العلمية بل أتكلم عن اإلطار العام لليهود               !  شاء اهللا آالف مؤلفة   

الذي يعملون فيه، اليهود جتد فيهم األصويل وغري األصويل، جتد الديين والدنيوي، ولكنهم كلهم                 
هناك يهودياً ملحداً مثالً لكنه     جيتمعون يف إطار واحد هو التعاون بصفتهم كوم يهود حىت جتد أن              

يعترب نفسه يهودياً، يبحثون عن ولو واحد باملئة عن الشيء املشترك بينهم كي يتفقوا عليه ويقولون ال                  
خنتلف طاملا أن هناك شيء واحد مشترك بيننا، حنن مشكلتنا أننا نبحث عن اختالف بنسبة واحد يف                  

ا دخلت يف قضية االحنراف وما االحنراف قد تأيت          املئة كي خنتلف ونتصارع هذه ليست قضية، فإذ        
مجاعة معينة وتتهم مجاعة أخرى باالحنراف وجتيش اجليوش فتأيت هذه وتقضي على تلك، بعد فترة                  

 ال  -ستجد هذه اجلماعة نفسها منقسمة، حنن يف هذه الدنيا طاملا أنّ هذا اإلنسان أو ذاك مل خيرج                    
 إله إال اهللا حممد رسول اهللا فهو مسلم، جيب أن يكون هذا               عن كلمة ال   -أتكلم عن شخصية معينة     

املشترك بيننا ألننا إذا حبثنا خالف ذلك وصلنا إىل مرحلة الصراع وأدخلنا مفهوم االختالف واالحنراف               
يف النهاية سريجع علينا هذا املفهوم، أعتقد أننا جيب أن نترك هذه املفاهيم وننظر إىل ما هو مشترك                    

 .بيننا
 :عجالن الشهري يقولاألخ 

                 ال شك أننا نفرح كثرياً ونسعد عندما جند أن من يشارك يف الكتابة الصحفية حامالً هم
لقضاياها، وقد قرأت لكم كثرياً من مقاالتكم اجليدة يف جريدة الشرق األوسط             أمته وعارضاً   

علق خبصوصيتها  حتدثت فيه عن بعض ما يت     )  وخلق اهللا املرأة  (ومن تلك املقاالت مقال عنوانه      
ودورها يف حياة اتمع أرجو من خالل اللقاء الليلة أن تضع النقاط على احلروف بصراحة حول                

 املرأة ونظرة اتمع إليها والدور املنتظر منها؟
د يعين ملا تنظر إىل بداية اخللق، اهللا خلق اخللق من آدم              حنن ال حند   :الدكتور تركي احلمد    -

 غري آدم وحواء، فحواء مكملة آلدم وآدم مكمل حلواء، كما أن اليوم هو              وحواء ليس هناك حياة من    
 أنا مرة كتبتها يف مقالة قلت املشكلة        –ليل وار فالدنيا ذكر وأنثى، وعندما تنظر إىل اخلطاب القرآين           

يف حياتنا كمسلمني أن خطابنا أرفع من ممارساتنا يف حقيقة األمر، منارس يف حقيقة األمر اخلطاب                   



لتورايت وليس اخلطاب القرآين، املمارسة، لكن ملا ننظر مثالً يف اخلطاب القرآين عندما خياطب اهللا ملا                 ا
يرتكب الذنب يف اجلنة، يف اخلطاب التورايت جتد أن املالم يف ذلك هو حواء يف النهاية ألا تعاونت مع                   

أن تكون دائماً أقل من الرجل،      إبليس ومع احلية وغَرروا بآدم وبالتايل حكمت التوراة على حواء ب           
إىل آخر ذلك وجعلها أقل من الرجل ولو نظرت إىل الفكر األوريب            …  و…  وبأن حتيض وبأن حتمل و    

أو الغريب يف العصور الوسطى وتاريخ املرأة يف العصور الوسطى لوجدت دائماً أا إما أخت الشيطان                 
خطابنا القرآين مل يفعل ذلك وضع        .من الرجل أو تابعة للشيطان أو داعية للشيطان مبعىن أا أقفل           

، ومث العقاب للجميع والغفران للجميع      "هلما"وسوس  -"له" ما قال    -"هلما"االثنني بأن الشيطان وسوس     
فاملسألة مسألة تكامل، املشكلة عندما تدخل العادة وتصبح جزءاً من الدين فتصبح عندنا يف هذه احلالة                

" إسالمات"ما أدري هل الكلمة صحيحة؟ لكن يصبح عندنا         !  ول تيارات   إذا فعلناها يصبح عندنا ما أق     
كمثال . إسالم إىل آخره وهذا غري صحيح      – هناك إسالم مثالً أندونيسي، إسالم باكستاين        –دعنا نقول   

 .على ذلك ظهرت يف اآلونة األخرية الكثريون منهم من ِيأتون ويقولون لك هذه هي املالبس اإلسالمية               
السؤال هل هذه هي املالبس اإلسالمية؟ املالبس          .س معني أو عمة أو شيء إىل آخره        فليس يل لبا  

اإلسالمية عامةً هي ما ستر العورة، وغري مثري للشهوات هذا لباس إسالمي، أن تلبس هكذا أو هكذا،                 
لق نفس الشيء بالنسبة لقضية املرأة الكثري ما يتع          .فهذا متروك للبيئة، وللخيار، وللذوق، إىل آخره      

باملرأة مصدره العادات والتقاليد اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان وليس الدين، الدين منصف للمرأة                  
 .كثرياً جداً ولكننا يف ممارساتنا ال ننصفها بالقدر الذي يطلبه الدين

األستاذان عبد العزيز تركستاين وهاين رواس هلما سؤاالن يبدو يل أما متشاان            :  عريف احلفل 
 :يقول

األول هو األخ عبد العزيز ما هو املقصود مببدأ االختالف واالتفاق هل هذا يعين أنكم من                
ذكرت بأنك تعبت من اإلتفاق وحتب أن تسمع : أنصار االختالف كيف وملاذا؟ واألخ هاين يقول 

هل هذا يتفق مع  .االختالف ويف نفس حديثك ذكرت بأن اإلنسان بشر حيتاج إىل دعم وتشجيع         
  يف بداية حديثك وأنت تعلم بأن االختالف قد يتحول إىل عداء؟ما ذكرته
 . ليس بالضرورة ملاذا تفترض ذلك؟ غريبة حكاية أا مثالً إين أحبث           :الدكتور تركي احلمد    -

مياين أنا أعرف أنه يف كثري من آرائه خيتلف         ه  أنا ملا أتكلم عن االختالف، أستاذي الدكتور حممد عبد        
و يعرف أين أختلف معه ولكن اختالف هذه اآلراء هو الذي يولِّد يف النهاية              معي وهذا شيء طيب، وه    

احلركة، أما إذا وضعنا قلنا أن االختالف قد يؤدي إىل اخلصومة والعداء إذن أقول لك ال تركب                    
، وال متشي يف الشارع     - ال قدر اهللا     -الطائرة أو السيارة، فاحتمال إذا ركبت السيارة أن تعمل حادثاً           

 حيدث لك كذا أو كذا، فإذا دخلنا يف هذه ااالت وضعنا هلا االحتمال األسوأ، ملاذا آخذ                    فقد



االحتمال األسوء؟ دائماً االحتمال األسود هو النادر، العامل اليوم مليء مثالً بارمني؛ هل معىن ذلك أن                
مني ولكنه الشذوذ عن    أجرم كل الناس، األصل يف األمور هو الرباءة، وال يعين هذا ليس هناك جمر               

واألصل يف األمور اإلباحة ولكن احلرام هو اخلروج عن هذه القاعدة، فاألصل هو االختالف                .القاعدة
الفكري من حيث الوصول إىل نقطة معينة، هل معىن ذلك أن ال حيصل عداء؟ من املمكن أن حيصل                    

تثقف ثقافةَ االختالف، أنا أعتقد     عداء، ولكنه الشذوذ عن القاعدة وليس القاعدة، مشكلتنا أننا مل ن           
 .هذه هي النقطة

 : األستاذ حممد عبد الواحد يقول:عريف احلفل
كيف ترى وجه الدميقراطية يف العامل العريب وهل هذا الذي حيدث اآلن هو وجهها أم                 

 قفاها؟
 . أجبت بنفسك عن السؤال:الدكتور تركي احلمد -

 

 هل هي ما أمهله التاريخ؟) لواديشرق ا(األخ سعد سليمان روايتكم : عريف احلفل
 سيدي بالنسبة للعمل اإلبداعي، عمل روائي، فال تسأل الكاتب ماذا           :الدكتور تركي احلمد    -

يقصد فلو كانت مقاالً أو حبثاً أقول لك ماذا أقصد، الرواية منذ أن أنتهي منها مثالً أو من يد كاتبها                     
ومن املمكن اآلن أن أقرأها وأجد هلا ألف تفسري           .وخترج إىل السوق مث إىل القارئ انتهت عالقته ا        

وتفسري، هي عمل إبداعي، الرواية كاحلياة جتد فيها األسود واألبيض، والطويل والقصري، والشرير               
واخلير، إىل آخره، وأنت اقرأها واخرج منها مبا شئت، هل هي نوع من التأريخ ملا أمهله التاريخ يف                    

 بنفسك، أنا ال أحكم وال أقرر وال أقول شيئاً، ألين لو أقول                بعض األشياء؟ ممكن فأنت أحكم     
 .ألحرقتها، فما أبغي أفوت عليك لذة القراءة

األستاذ داوود الشريان ذكر بأن أحسن قرار       :  سؤال من األخ عدنان كيفي    :  عريف احلفل 
 نظرك؟اختذه الدكتور تركي احلمد ترك اجلامعة فلماذا أصبح هذا القرار حكيماً من وجهة 

 أنا ذكرت هذا احلكم أصدرت هذا احلكم يف سياق أن تركي احلمد             :األستاذ داوود الشريان  
حينما كان أستاذ يف اجلامعة كان ال يستفيد منه إال طلبة اجلامعة، وعندما ترك اجلامعة اتسعت                    
االستفادة منه حبجم ما تصل إليه الصحف واملطبوعات والقنوات، خرج من تدريس الطالب إىل                 
املشاركة يف تنمية جمتمع بكامله، وهو موهوب وهلذا اعتقدت أن هذا القرار صحيح ورمبا هناك آخرون                

 .يف اجلامعة ينبغي هلم أن يتخذوا نفس اخلطوة
 : الدكتور يوسف العارف مدير إدارة الثقافة واملكتبات بتعليم جدة يقول:عريف احلفل



ع يف نفسي، وال سيما طرحك املتميز        كتاباتك يف الشرق األوسط تثري اهتمامي وهلا وق        
اليت أحتفتنا ا يف األيام الفارطة، وكنت تناقش فيما أمهله التاريخ أو سكت عنه "  وقفات سعودية "

الكتاب ولكين مل أنس فيما كتبته إيضاحاً أو رؤية يقف عليها القارئ، السؤال ماذا كنت تريد أ                 
إطالق سراح املعتقلني من التيارات اإلسالمية      ن تقول حول قضية السفري السعودي يف إيران و        

 كما تقول واملوضوع اخلطري الذي يصعب ذكره اآلن؟
 يعين يصعب ذكره اآلن وتريدين أن أجيب عليه مثل ما ذكرته، هذا             :الدكتور تركي احلمد    -

ؤمتر يقال إنه بعدما مات جوزيف ستالني الذي كان هو سيد االحتاد السوفييت وبعد امل              :  ذكّرين حبكاية 
العشرين للحزب الشيوعي السوفييت قام خروتشوف وانتقد التجربة الستالينية، بعدما انتهى كتب له              
أحد احلاضرين سؤاالً قال ما دمت تنتقد هذه التجربة فلماذا مل تتكلم أيام ستالني؟ وقف خروتشوف                 

!  أيضاً أيام ستالني  ونظر وسأل من الذي كتب الكالم هذا؟ فلم جييبه أحد، فقال لذلك أنا كنت ساكت              
فهذا يعين، لكن على أية حال إذا كنت تتكلم عن ذلك املقال فأتكلم عن نقطة بسيطة جداً أال وهي                    
أن املواطنة للجميع، وأنا أعتقد هذا هو اجلاري، وأن هذا هو اخلطاب السياسي السعودي املوجود،                 

 .هذه هي النقطة األساسية
 :يقول" اقرأ"شرف الثقايف مبجلة  األستاذ سامح السوين امل:عريف احلفل

زال أعالم العرب يتنافسون يف تقدمي براجمهم للمشاهد العريب، وإن صح التعبري ما هو                 ما
 مناسب لتلويث عقوهلم هل هذه حرب فكرية بني قنوات فضائية؟

 ال، هي أعمق من ذلك، واآلن املشكالت عندنا تتراكم يف العامل              :الدكتور تركي احلمد    -
ا أعطيكم إياها، يعين نتكلم بشيء ومنارس شيئاً آخر نتكلم بالقومية العربية مثالً ومنارس                العريب أن 

سياسات قُطْرية مغرقة يف قطريتها، إن مل تكن القومية وفق شكلي وإال أنا رافضها، نتكلم بأننا مسلمون                 
 جمتمعاتنا بأن   خر وجتد أنّ أشد الدول خصماً مع بعضها هي الدول اإلسالمية، نتكلم حىت يف              آبشكل  

إسالمنا حضنا على الرب والتعاون والتكافل وإىل آخره ومع ذلك جتدهم يف الغرب يتكافلون اجتماعياً                
أكثر من تكافلنا، فالقضية أنك ملا تنقض هذه السلوكيات فإنك تنقض سلوكيات تتناقض أساساً مع                

مسألة الفضائيات فهي مسألة    األفكار اليت نطرحها، فقضية الفضائيات وصراعها هي مسألة أعمق من           
العقل نفسه، العقل املمارس؛ العقل السياسي؛ العقل الثقايف؛ كافة هذه األشياء؛ فهناك خلل معني، مرة               
كنا يف إحدى اجللسات أو االجتماعات فقال هل معىن ذلك أن عقلنا ليس كعقول اآلخرين؟ املسألة                 

 مل نصل إىل هذه النقطة بإصالح العقل نفسه         ليست مسألة مخ موجود، هي مسألة منهاجية معينة، إذا        
فلن تصلح حكاية الفضائيات، والفضائيات ليس إال مؤشر على تضارب العقل العريب اإلسالمي                



ل أو بآخر ألنه يريد كل شيء ويف نفس الوقت يفقد كل شيء يريد املتناقضات وال يستطيع                  ـبشك
 اليت لسنا راضيني االعتراف ا وبالتايل لسنا         ميارس، وهنا النقطة األساسية   مجعها، يتحدث عما ال     

 .راضيني بعالج هذا املرض من جذوره
 : األستاذ عثمان مليباري يقول:عريف احلفل

حدثْنا عن العقبات اليت تعترض يف طريق التفكري العلمي عن التفكري املنظَّم الذي ميكن أن               
 ه حني منارس أعمالنا املهنية املعتادة؟نستخدم يف شؤون حياتنا اليومية أو يف النشاط الذي نبذل

 اإلجابة حتتاج إىل كتاب، القضية األساسية دعنا نطرح مثاالً، ملاذا ال            :الدكتور تركي احلمد    -
نستطيع اللحاق بالغرب فإذا نظرت إىل الفكر العريب من بداية القرن إىل ايته اآلن ستسأل ما الذي                  

ذُكر قبل ذلك أننا ننبهر باحلضارة الغربية يف         !  ن نتخلف؟ ينقصنا للحاق م؟ ملاذا هم متقدمون وحن       
أعماقنا إحساس بأا أقوى، وأا مكتسحة، ولكننا ال نريد االعتراف ذا الشيء ونقول جيب أن                 
جناهم بعقلية خمتلفة، العقلية املختلفة ال ندرك أبعادها، بينما العقلية املعاصرة مدركَةٌ أبعادها، التفكري               

ي، والتفكري العلمي معروفة خطواته وآلياته، ومعروفة كافة هذه األشياء لكن املشكلة أننا ال                العلم
نعترف، اليابانيون اعترفوا عندما قالوا حنن تالميذ، ليس عيباً أن أكون تلميذاً حنن تأخذنا العزة باإلمث،                 

نستورد نعم الكمبيوتر   !  لكنيونقول ما ينبغي لنا أن نصبح تالميذاً، ولكن يف النهاية ماذا نصبح؟ مسته            
             نبقى يف ذات   !  لكن ال نستورد الفلسفة اليت تقف وراء الكمبيوتر، نستورد السيارة والطائرة لكن

الوقت منارس قيادة السيارة أو الطائرة بالعقلية اليت كنا نقود ا اجلمل واحلمار كمثال، هنا املشكلة،                 
د املنتج مع فلسفته، حنن نستورد املنتج بدون فلسفته ويف          الفرق بني التلميذ واملستهلك؛ التلميذ يستور     

النهاية ما الذي حيصل؟ املنتج يفرض فلسفة معينة ختتلف عن الفلسفة اليت منارسها وبالتايل نضيع                  
خر، فلنتواضع قليالً ونقول حنن يف      آمشيتنا ومشية الغراب كما يقولون أو مشية احلمامة بشكل أو ب           

س عيباً أن أكون تلميذاً، العيب أن أبقى مكاين طوال الزمان، نعم كنا سادة               هذه املرحلة تالميذ، لي   
كان اليونان كذلك، كما كان املصريون،         العامل يف يوم من األيام كما كان الرومان كذلك، كما           

ما البابليون، إىل آخره، قدمنا للعامل حضارة إنسانية ومدنية راقية وقدمنا وبدأنا نقدم هلم العقل احلديث                
الذي حصل؟ الذي حصل حنن تركنا هذا العقل وتبنوه هم وانطلقوا، إذن ملاذا ال أصبح تلميذاً كما                  

 كانوا تالميذاً؟
 : الدكتور غازي العمري ذيلَ أسئلته بكلمة أهالً ومرحباً بكم يف جدة ويقول:عريف احلفل

روج من عنق   حتدثتم عن أزمة املثقف العريب وما هو حاصل وما جيب أن يكون للخ               
الزجاجة، حيث أشرمت إىل أن إشكالية األزمة تبدأ من اتمع والوجود العريب ويليها املثقف، هل               



يعين ذلك اتفاقكم حول مفاهيم الفجوة بني الفكر والواقع يف نقد العقل العريب وِفق رأي اجلابري            
 والذي استشهدت به يف تفسري األزمة العقلية للمثقف العريب؟

 ذات املثقف لديه أزمة، كثري من األحيان عندما نتواصل ونناقش            :ركي احلمد الدكتور ت   -
ولكنها ال تكون بتلك احلدة إال        - هي صحيح هناك أزمة معينة       -وحنلّل سنجد أن أزمة اتمع العريب       

من ويعطي اتمع أشياء معينة فال يستوعبها اتمع يأخذها بشكل سطحي           عندما يأيت املثقف وينظِّرها     
املثقف، واملثقف يف حقيقة األمر ال ميارس ما يقول أو يكتب، وأكرب مثال على ذلك اجلابري أستاذنا،                  
الذي تتلمذنا عليه، وجدت أنك عندما تقرأ مقاالته الصحافية أو تقرأ مثالً طروحات معينة جتدها                  

خمتلفةً وهذا كمثال، على    تتناقض متاماً مع الكتابات اليت يكتبها يف كتبه الرصينة، ويمارس ممارسةً              
خالف مثقفني آخرين ميارسون ما ال يقولون أو يكتبون، جتده يكتب يف القومية إىل آخره وجتده ميارس                 
أردأ أنواع القطرية، جتده يكتب مثالً يف األيدلوجيات االشتراكية وخالفه وجتده ميارس أفظع أنواع                

، ليس تعبرياً عن جمتمعه، عندما تنظر إىل التاريخ          التملك واالنتهازية، هنا إىل آخر ذلك املثقف نفسه       
األوريب جتد أن املثقفني الذين صنعوا احلضارة األوربية، والنهضة األوربية املعاصرة جتدهم نابعني من                
اتمع ويعربون عن نبض اتمع احلقيقي فينظِّرون هذه األشياء ويعيدوا إىل اتمع كي يستطيع                 

ه، حنن ما الذي جيري؟ الكثري من املثقفني العرب يأخذ هذه األزمات فيضعها يف               اتمع أن يرى طريق   
برج عاجي معني، ويغطيها بأغطية معينة، ويقدمها للمجتمع فيصري اتمع كأنك وضعت عليه                 

ال يستطيع يقدر الرؤية، فال اتمع سار بشكل طبيعي وعبر عن نفسه، وال استطاع هو أن                "  عمايات"
 خالل ما يقدمه بعض املثقفني، وهنا تكمن األزمة احلقيقية، إذن أزمة املثقف عندنا هي أزمة                 ينظر من 

 .املثقف نفسه بشكل أو بآخر
 : األستاذ عادل الصويان يقول:عريف احلفل

يف ثالثية األطياف اختذ البطل هشام العابر لنفسه خطاً حترر فيه متاماً من اهلاجس الرقايب،                
ما رأى الكثريون رد فعٍل للواقع املعاش، وإمعاناً يف كسر احلواجز، أم هو             ترى هل كان ذلك ك    

إثبات عملي من الدكتور احلمد لقناعة أو لفهم معني جتاه الفصل بني احلرية اإلبداعية واألعراف               
 والقيم؟
 نتكلم عن املسألة الروائية، وعندما أقول إنّ يف هذا العامل إجرام،             :الدكتور تركي احلمد    -

درات، احنرافات معينة كما يراها هذا الطرف أو ذاك، وأشياء أخرى كثرية، ولكن هل يعين عندما                 خم
تقول أن يف العامل هذه األشياء أنك موافق عليها؟ ليس بالضرورة، هذه هي احلياة، هذه احلياة مكونة                  

ملا خلق آدم من البداية،     من بشر، والبشر ليسوا مالئكة، لو أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل منا مالئكة               



، إني جاِعلٌ ِفي اََألِرض خِليفَةً    :  املالئكة موجودون وخملوقون قبل اإلنسان، قال اهللا سبحانه وتعاىل         
؟  أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك اْلِدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك           ماذا قالت املالئكة؟    

 فإذن لو أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن خيلق مالئكة، الكتفى م، ولكنه جعل              قَالَ ِإنِي أَعلَم ما الَ تعلَمونَ     
يف األرض بشراً، لديهم اخليار، لديهم طريقان، اخلري والشر، الزين والشني، األسود واألبيض، احلياة               

اً، أو نصيحةً اجتماعية، أو     ـوراً سياسي ـس منش بكل تناقضاا، فاألدب هو تعبري عن هذه احلياة، ولي        
نصيحة دينية، أو نصيحة من أي نوع، ألنك إذا جعلته نصيحة أو منشوراً ذا الشكل أو بذاك يفقد                   
الرواية واإلبداع وال يكون معرباً عن احلياة، ألن احلياة خمتلفة، فيها األمحر واألصفر واألبيض، هل هذا                

هذه تفاقي أو عدم اتفاقي ال يغري من املسألة شيئاً، منذ أن جاء آدم وحىت                يعين متفق أو غري متفق؟ ا     
 واالختالفات قائمة، هل أدى ذلك إىل انتهائها؟ مل تنتِه ولن تنتهي، ألننا              قائمة  اللحظة والصراعات 

 حنن بشر ولسنا مالئكة، هكذا أراد اهللا سبحانه وتعاىل فاألدب يعرب عن هذه احلياة، فلو                كما قلنا   
                 وضعتها يف سياق معني فهي ليست رواية وليست إبداعاً وليست هذه هي جمرد توجيه فأعتقد إن كنت

 .فهمت السؤال صحيحاً فهذه اإلجابة عليه
 : األستاذ رفقي الطيب يقول:عريف احلفل

يف اخلامس من حزيران سنة سبع وستني خذل السالح السياسة ويف السادس من تشرين               
 لت السياسة السالح سؤايل من خذل املثقف يف عاملنا العريب؟سنة ثالث وسبعني خذ

دعنا نتوسع يف هذه النقطة قليالً عندما تنظر ملا           . املثقف خذل نفسه   :الدكتور تركي احلمد    -
حصل عام سبع وستني وهي هزمية حزيران وعندما ننظر إليها من اجلانب الفكري واجلانب األيدلوجي               

أن املثقف العريب شارك مشاركةً فعالةً وهو على وعٍي بصنع ذاك            ولنترك اجلانب العسكري، سنجد     
احللم الكبري الذي مل يكن يعرب عن واقع ِفعلي، فكان هو مشاركاً يف ما حصل، وملا انتهت هزمية سبع                    

 لوستني ترك هذا املفكر بشكل عام الساحة وأخذ جيلد الذات انتقل من التضخيم إىل اجللد بشك                 
ن ماء مغلي إىل ثلج فتحول من التضخيم إىل جلد الذات بشكل معني، فضاع               فجائي وكأنه حتول م   

اتمع وضاعت اجلماهري ضاعت الشعوب بشكل أو بآخر، فأصبحت العملية ذات فجوة كبرية، فإذاً              
من جىن على اآلخر املثقف هو الذي جىن على نفسه، ألنه يفترض أال جيين عليه أي شيء آخر، تعريف                   

عي، هو الذي يستطيع أن يدرك ما ال يدركه اآلخرون، قد يفشل وقد ينجح، ولكنه                املثقف؟ هو الوا  
حياول دائماً، املثقف العريب بشكل عام ويف مراحل معينة مل حياول هذه احملاولة بل كان ممارساً لعمله يف                   

 .غش اجلماهري بدالً من أن يقودها إىل وعي معني



 :يقول" اقرأ" األخ عبد اهللا قينان من جملة :عريف احلفل
ن الدفعة املعنوية هي احملرض األول الستمرار اإلبداع أو لنقل التفكري؛ أين هي              أنسلم ب 

تلك الدفعة املعنوية اليت جيدها كاتب روائي مثلكم من ِقبل الدولة، السلطة، مع العلم بأنه جيدها                
 من شعب هذه السلطة يف ظل املنع الواقع على الرواية احلرة؟

 يعين ماذا تريدين أن أقول؟ هذا ال جواب له مين، وجودكم الليلة              :احلمدالدكتور تركي     -
 .ة جداًـدفعة معنوية كافي

 : األخ سعيد اخلوتاين صحيفة عرب نيوز يقول:عريف احلفل
أثار معرض ديزين جداالً قوياً حول جدوى املقاطعة للعدو اإلسرائيلي باستبقاء القدس              

  ومنهم مل يؤيد كما تعرفون فما رأيكم أنتم يف هذا األمر؟عربية فمنهم من أيد مقاطعة املعرض،
 هذا أكرب دليل على مدى النفاق الذي منارسه يف حياتنا السياسية             :الدكتور تركي احلمد    -

 ديزين؟ وحنن دائماً نرى على الشاشات الصور واملعارض         ومعرض  اآلن جات على ديزين   واالجتماعية،  
د األقصى وأن القدس مدينة إسرائيلية وحسب، طيب اآلن،          القدس واملسج ورة  ـاليت تنشر لك ص   

والكالم ليس على املشاركة بل ملاذا القدس       !  أثرت يل قضية على مشاركة إسرائيل يف معرض ديزين         
عاصمة إسرائيل، ومث أثرت قضية عندما فتح مطعم البريجر كينج فرعاً يف مستوطنة إسرائيلية أثرت                 

العربية، أين اجلامعة العربية من قرارات أساسية من قرار الواليات           قضية معينة وقامت جامعة الدول      
املتحدة مثالً نقل سفارا إىل القدس، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل هي النقطة األساسية وكما               

ما قدرش على احلمار قدر     (يقولون أرجو املعذرة يف مثل مصري تعرفونه كلكم وال عيب فيه يقول              
! فتجد هذا حالنا القضايا اجلوهرية القدس نفسها كيف حتولت إىل شبه مدينة إسرائيلية             )  على الربدعة 

وأؤكد لكم أنه بعد فترة عندما يصل االتفاق النهائي حوهلا ستجدون أن كل الكالم عن فلسطني دولة                 
مستقلة وعاصمتها القدس لن حيدث ذلك، وإن حدث فهو جبزء معني من القدس ال عالقة له بالقدس                  

تارخيي بشكل معني، القضية إذن ليست قضية إن ديزين مسحت أو مل تسمح وأنه واهللا هذا برغر                    ال
فُتحت هلا مطعم هناك، كل هذه أصبحت قضية إعالمية ال أكثر وال أقل، بينما القضية الرئيسية                   

ة العربية  األساسية مل تحلْ، هل القدس مدينة عربية أم إسرائيلية؟ تعالوا نتكلم عنها ما دور املقاطع                
واجلامعة العربية يف هذا اال، الواليات املتحدة معترفة بالقدس عاصمة إلسرائيل، هذه الدولة وتلك               

القدس "الدولة معترفة بالقدس عاصمة إلسرائيل ما الذي حصل؟ تطلع علينا الكلمات ثالث أربعة أيام               
تسري األمور كما تسري، هناك قضية،      وخذ يا الكلمات الرنانة مث ننسى وينتهي األمر، و        "  عروس عروبتنا 

لنفرض اآلن أننا انتصرنا يف هذه القضية طيب مث ماذا؟ سيأيت أحد             ...  أما قضية ديزين وفتح معرض    



ويقول هذا درس لنا أنّ اجلامعة العربية إذا توحدت اجلهود فهي قادرة على فعل شيء، حسناً هذا                   
 كيف تفعلها مرة ثانية وثالثة وكيف تتخطى هذه         معروف إذا توحدت اجلهود فإننا لقادرون، السؤال      

األشياء؟ ومن األشياء اليت ذكرت بالصحف يف هذه القضية يقال أن شركة ديزين على استعداد ألن                 
تتنازل أكثر بشكل معني، ولكن هنالك بعض الشخصيات العربية طمأنوهم أنّ هذا الكالم ال قيمة له                 

هنا النفاقات وأمور نعرفها، أحد وزراء         .طالب كثرية إىل آخره فقل بشكل أو بآخر ختلوا عن م          
اخلارجية األمريكية يف الستينات قيل هلم أنتم تتكلمون كثرياً وال ختافون على مصاحلكم يف العامل العريب                
بينما ختافون عليها يف مناطق أخرى ملاذا؟ قال ألننا نعرف أساساً أن العرب إذا تكلموا فهو جمرد كالم،                  

ذا الشيء، كنا خناف ولكن اجتماعاتنا مع كثري من السياسيني العرب بينت لنا أم يقولون               وحنن نعلم ه  
لنا شيئاً ويتفقون معنا على شيء يف السر وعندما خيرجون إىل مجاهريهم يقولون كالماً ال عالقة له مبا                   

 على ديزين وانتصرنا    اتفقنا عليه، انظر إىل اجلذور أصلح لنا اجلذور تصلح األشياء هذه، أما التركيز             
 .فيها ما شاء اهللا بينما اجلذور ما زالت قائمةً هنا املشكلة

 : األستاذ عبد اهللا املسلم من الرياض يقول:عريف احلفل
ملاذا كان عابر الشميسي يكاشف خبرق الزجاج الذي عناه السرحيي وهل صحيح أن               

 الفكر املستنري هو ما خالف املُسلَّمات؟
 هناك فرق بني مسلمات ومسلمات، من األشياء الغريبة يف عاملنا            :حلمدالدكتور تركي ا    -
جنعلها مسلَّمات مقدسة وهذا ال ينبغي، املقدس هو املقدس، املقدس هو ما             "  مسلَّمة"ا كل   ـالعريب أنن 

قال اهللا وقال الرسول، هذا مقدس نعم، ما عدا ذلك تأتينا بشيء معني من هنا ومن هناك وتقول هذا                    
ولكن هذه املسلمة من أين أتت؟ وهل اعتربها مقدسة أم أا           "  نعم"هو مسلَّم   "  ال"قول لك   مقدس؟ أ 

من صنع اإلنسان، إذا كانت من صنع اإلنسان فلماذا ال أصنعها؟ ملاذا ال أناقشها؟ إذا كانت تعيقين،                  
غاية أم أنه غاية؟ هل     العالقة بني الغاية والوسيلة، هل أن هذا الشيء وسيلة ل         :  فالقضية هنا تأتيك معادلة   

هذا غاية لوسيلة أم أنه وسيلة لغاية؟ أحدد املشكلة، يف كثري من األحيان تنقلب اآلية وتنقلب املعادلة                  
عندما نقول نناقش املسلَّمة ذا الشكل،         .فتتحول الوسيلة إىل غاية وتنحر اآلية عند هذه الوسيلة         

ل هي غاية أم وسيلة، أنا باعتقادي الغاية هي كرامة            فاملقصود أن أنظر إىل هذه املسلَّمة وأفرق ه        
هذه النقطة أساسية، أما      .اإلنسان وكل ما يؤدي إىل كرامة اإلنسان فهو وسيلة طيبة بشكل أو بآخر             

تأتيين مبسلَّمات معينة وتقول يل إا مسلمات، حىت ولو وقفت يف طريق حترك اإلنسان وكرامة اإلنسان                
املقدس مقدس ونعرفه وتربينا عليه، لكن غري املقدس أناقشه، وملاذا ال أناقشه؟            ، ما يصري،    "ال"أقول لك   

هنا املشكلة العقل املنفتح، العقل املنطلق فيما يتعلق ذه األمور هو الذي سيدفعنا ويدفع أمتنا ويدفع                 
يت تعيق،  جمتمعنا إىل األمام، أما هذه املسلمات اليت أعطيناها صفة القداسة وهي ليست مقدسة هي ال               



املسألة بكل بساطة ذا الشكل، يف اعتقادي قد أكون خمطئاً قد أكون مصيباً ولكين جمتهد يف هذه                   
 .ال أكثر وال أقل .النقطة

 : األخ زهري بن فهد احلارثي يقول:عريف احلفل
هل من نية يف إصدار رواية تلحق بأخواا السابقات تكشف عن جتربة هشام العابر يف                 

 تحدة وحتديداً يف جنوب كاليفورنيا؟الواليات امل
 . يعين أحاول وأفكر باألمر إن شاء اهللا:الدكتور تركي احلمد -

 : حزام العمري من جريدة املدينة يقول:عريف احلفل
نود منكم التحدث لكتاب األعمدة الصحفية الذين إىل اآلن ويف ظل ثورة املعلومات               

 .يسيسون مقاالم
قد هذا ليس سؤاالً ولكنه تعليق وأعتقد أن الرسالة وصلت ملن             أعت :الدكتور تركي احلمد    -

 .يريد األخ أن يوصلها
 :يقول" اقرأ" األخ ياسر رشيد من جملة :عريف احلفل

انقسمت اآلراء حول مطابقة شخصية الكاتب واملفكر ِلما يطرح ما رأيك يف ذلك وهل               
 نقبل طرح شخص ال ينطبق مع أخالقياته؟

 عليك أن تقرأ العمل، هنا املشكلة عندنا دائماً، ما يف ختصص، العامل             :الدكتور تركي احلمد    -
أنت احكم على العمل ودعك ممن كتب         عامل ختصص، أنت هل تقرأ للكاتب أم تقرأ ما هو مكتوب؟          

 .العمل ترتاح وتريح ذا الشكل
 : األخ مجال برهان يقول:عريف احلفل

قع وحتديات هذا اجليل مع مؤشرات      تعاملت يف اجلامعة مع جيل الطفرة كيف ترى وا         
 البطالة وعدم قبول اجلامعات للجميع؟

 املسألة ال حتتاج إىل رأي بل حتتاج إىل دراسات حقيقة، فعالً لدينا              :الدكتور تركي احلمد    -
مشكلة اآلن عندنا أجيال كبرية تتخرج، حتتاج إىل دراسات، ما حتتاج إىل رأي حتتاج إىل أن يكون                   

 تدرس هذه الظاهرة وتبني أين اخللل وكيف ميكن أن يعاجل، حتتاج إىل دراسات              هنالك مؤسسات خاصة  
 .وال يكتفى فيها بالرأي هكذا

 : السؤال األخري لألخ فؤاد عامر يقول:عريف احلفل
   س إن كان لدى املثقفني حلول ملموسة تساعد على التعامل مع             سأل األخ سامي مخي

ال ترى أنّ هناك حاجة ماسة إىل مسامهة املثقفني واملفكرين           إفرازات العوملة ومل نسمع الرد، أ     



بوضع برامج توعية شاملة تقدم إىل العامة عرب مناظرات فضائية يستفاد منها وميكن عربها توسيع               
 قاعدة التمكن من التفاعل اإلجيايب مع إفرازات العوملة؟

ج إيل، جمرد رأى وثقافة،    لكن هذه املسائل ال حتتا    "  إيدي على كتفك  "  :الدكتور تركي احلمد    -
وإمنا حتتاج إىل تعاون كافة القطاعات االجتماعية، من رجال أعمال، من أصحاب إعالم، من ويل أمر                 

 .إىل آخره، فاملسألة ليست قضية ثقافة لكن ما أقولك معاك حق يف هذه احلالة واهللا يساعد
رية وطرحت كل ما ميكن      يا إخوان يف احلقيقة وردتين أسئلة كث       :الشيخ عبد املقصود خوجه   

طرحه، وبكل صراحة حجبت األسئلة اليت رأيت فيها تصفية حسابات، أو رأيت أا متس اخلطوط                 
احلمراء، كعقيدة أو كأشياء ال تقال، ومنها سؤال األخ حممد عبد الواحد وأعدته إليه بصراحة وأتاين                 

ؤال اآلخر وأُجيب عليه وانتهى     بسؤال آخر، أنا أعمل عادة إطالقاً، ما أقول وتسكت وأديت الس           
 .املوضوع

 !! مل جياوب عليه:أحد احلضور
 أمسع أستاذي أنا هنا ال أصفي حسابات مع أحد، وأطرح كل             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

األسئلة وال اقتعد غري مقعدي وال أحجب أي سؤال، إال األسئلة اليت أكرر أا تصفية حسابات أو                   
ع ال يقبل ا، فآسف ألي سؤال مل يطرح من هاتني الفئتني، أما ما عدا                متس اخلطوط احلمراء، اجلمي   

 مل أذكر الفقيد الكبري الشاعر      سامل بأنين   تذكري من األستاذ عمر   ذلك فأهالً وسهالً ومرحباً، أتاين هنا       
ه ولك  شاعراً كبرياً فذاً شرف االثنينية فنترحم علي      ه  ـا ب ـالربدوين فهذا حق فرمحة اهللا عليه افتقدن      

احلق يف ذلك، ونشكر األستاذ الدكتور تركي احلمد على تفضله حبضور هذه األمسية وعلى املشاق                
اليت تكبدها سواء يف حضوره، سواء يف إجابته على األسئلة الكبرية، وكما ترون هذه األمسية كانت                 

ترك الكلمة  أاثنينية قادمة و  أمسية ماتعة باحلوار الذي دار بينكم وبينه، فنتمىن أن نلتقي به مراراً، وإىل              
 .للزميل

يسر نادي مكة الثقايف األديب دعوتكم حبضور       :   احلقيقة وردنا نص دعوة يقول     :عريف احلفل 
مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه       "احملاضرة القيمة ملعايل الدكتور حممد بن سعد الشويعب، عنواا          

 الثالثاء يف مقر النادي بالعزيزية مبكة املكرمة، والدعوة         ، وذلك مساء غدٍ   "اهللا علمه واختياراته الفقهية   
عامة للجميع نذكِّر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة مبشيئة اهللا تعاىل هو سعادة الناقد املعروف                 
الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك، والدعوة كما يذكر الشيخ عبد املقصود دائماً عامة للجميع،                 

ذه االثنينية يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية لوحة االثنينية              اآلن ويف اية ه   
 .لسعادة الضيف الكرمي



كما يقدم سعادته لوحة تذكارية للفنان خالد خضر، شكراً لسعادة ضيفنا وصحبه الكرام،                
ودعكم اهللا، والسالم   وشكراً لكم أنتم أيها األحبة، وإىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة نست               

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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