








 

א  א
 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 

 حُــــــقوُق الطـــــبع حمـــــــفوَظة

 

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
 

 خوجه، عبد املقصود حممد سعيد
      االثنينيه

 سم٢٤×١٧:  ص٥١٢:      عدد الصفحات
 ISSN ١٣١٩ – ١٨٦١     ردمد

 . هـ٧/٧/١٤١٤ بتاريخ ٠٩٤٦/١٤:      رقم اإليداع



 
 ..............................................................................................املقدمة

 .....................................................)الوطن( جريدة  حفل تكرمي)٢٣٢(االثنينية 
 ....................................... سعادة الدكتور حممد عمارة  حفل تكرمي)٢٣٣(االثنينية 
 ............................. سعادة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي حفل تكرمي)٢٣٤(االثنينية 

 .................................. سعادة األستاذ حممد أمحد السقاف حفل تكرمي)٢٣٥(نينية االث
 ..................................... معايل الدكتور عباس اجلراري  حفل تكرمي)٢٣٦(االثنينية 
 ........................................ سعادة األستاذ عابد خزندار حفل تكرمي)٢٣٧(االثنينية 
 ..................................... سعادة الدكتور مصطفى حممود حفل تكرمي)٢٣٨(االثنينية 
 ........................................ور شاكر الفحام معايل الدكت حفل تكرمي)٢٣٩(االثنينية 

 .......................................................................صور ومشاهد من االثنينيات

• • • 
 



 
 א

هـ ١٤٢٢/هـ١٤٢١م  ـملوس"  االثنينية"يسعدين أن أضع بني يديكم بعض الرحيق من غراس          
فلم ،  يف موسم تالحظون بداهة ان نصفه االول قد احتجب عن هذه الفعاليات             )..  م٢٠٠١/م٢٠٠٠(

ال ،  )م٢٠٠١(  هـ١٤٢٢ اللحاق باجلزء األخري املتبقي عن سنة         من - إال بعد جهد جهيد      -نتمكن  
وحبمد اهللا يأت األسباب    ..  ولكن ظروفاً قاهرة تضافرت لتحكمنا ذا التوقيت      ،  يف آلية العمل   لعجز

 ضمن األطر األساسية اليت أعمل من خالهلا مع زمالئي األساتذة           -للقاء كوكبة من مبدعينا األفاضل      
تعبرياً عن شكرنا وتقديرنا جلهودهم اليت       ،  واالحتفاء م ،   حيث سعدنا بتكرميهم   -"االثنينية"رواد  

مث املسامهة يف توثيق مسرية      ،ستبقى شاهداً على سطورهم املضيئة يف دفتر الثقافة والفكر واألدب           
 ".االثنينية"عطائهم ضمن سلسلة 

 ملزماً بشأن الوقت املتاح لألساتذة      يالحظ أا مل تكن تضع تقنيناً     "  االثنينية"إن املتتبع لفعاليات    
وإن كانت هناك إشارات من آن آلخر بضرورة اختصار         ،  الذين يسامهون مشكورين يف تكرمي الضيف     

الكلمات قدر املستطاع إلتاحة الفرص للضيف الكرمي ليتواصل مع احلضور باألسلوب الذي يراه               
ا يضفي جواً من احلميمية بني احملتفى به          باإلضافة إىل متكني املتلقني من طرح أسئلتهم مب         ،  مناسباً

ولألسف فإن تقلص الوقت أمام الضيوف األكارم الذين يتكبدون عناء السفر            ...  واألساتذة احلضور 
بسبب مبالغة البعض يف إلقاء الضوء على مسريم والترحيب         ،  والتضحية بأوقام وجهدهم وارتباطام   

 - بعد موافقة األساتذة رواد االثنينية       -فرأيت  ،  تلك الوترية جعل من غري املمكن االستمرار على       ،  م
مبا فيها كلميت اليت تعودت أن      ،  ويف حدود عشر دقائق فقط لكل مشارك      ،  االكتفاء بكلمتني أو ثالث   

 أطيب األثر يف متديد مساحة الوقت املتاح        - وهللا احلمد    -وقد كان هلذا النهج     ،  أفتتح ا كل أمسية     
وعلى أمل أن يستمر هذا النهج       ..دثاً وإجابة على استفسارات األساتذة احلضور      للضيف الكرمي حت  
 .مستقبالً إن شاء اهللا

و "  االثنينية"التوأمة اليت متت مباركتها بني      )  رغم قصره (وأحسب أن من أبرز نتائج هذا املوسم        
بني األدب العريب وأصوله    متتيناً ألواصر احملبة والصداقة واملودة واإلخاء اليت تربط         "  النادي اجلراري "

معايل الدكتور عباس   ،  فقد سعدنا بتكرمي عميد األدب املغريب     ..  وجذوره اليت تعود إىل جزيرة العرب     
وعلى ضوء  "..  رمحه اهللا "الذي وفقه اهللا سبحانه وتعاىل ملواصلة املسرية األدبية لوالده ااهد           ،  اجلراري

 



باستضافة علم من أعالم الثقافة والفكر واألدب يف         يف كل موسم    "  االثنينية"هذه التوأمة ستشرف    
وهي خطوة آمل أن تواكبها خطوات أخرى مع خمتلف الدول العربية واإلسالمية              ،  املغرب الشقيق 

 .وصوالً لألهداف النبيلة اليت نسعى إليها
لاللتقاء برموز الثقافة والفكر واألدب من منظومة دول جملس التعاون            "  االثنينية"ويف سعي   

يف استجابة كرمية منه    ،  سعدنا باالحتفاء بالشاعر الكوييت الكبري األستاذ أمحد حممد السقاف        ،  خلليجيا
وهي دعوة ما فتئنا نرددها بكل الود ألخواتنا يف جملس التعاون اخلليجي ترسيخاً               "  االثنينية"لدعوة  

 بذات املستوى على الصعيد     ونأمل أن نكون  ،  ومتتيناً ألواصر احملبة واألخوة واجلوار واملصري املشترك      
، ألنه قطب الرحى لكل عمل مجاعي  ميس هوية املواطن ويكرسها لوحدة الصف             ،  الثقايف والفكري   

متطلعاً إىل لقاءات أخرى إن شاء اهللا يف موامسنا          ..  اليت هي املطلب األمسى لكل العرب واملسلمني       
وغريهم من األساتذة األفاضل يف     ،  جي  القادمة مع أخوتنا زمالء احلرف يف دول جملس التعاون اخللي          

 .الوطن العريب من املاء اىل املاء
تالحظون ،  ختطر يف عامها التاسع عشر    "  االثنينية"و،  بعد مسرية هذه السنوات الطويلة      ..  ختاماً

التقليدي رمزاً إلشعاعها الذي نرجو أن      "  السراج"لتتخذ من   ،  أن يد التغري قد ملست شعارها املألوف      
 .عكم وبكم وإليكميتواصل م

 .وهو وراء القصد، واهللا املوفق
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