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  حفل التكريم

 ))لمة  اإلفتتاح ك(( 

هللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد     :ريف احلفل ع
 .على خري خلقه، وخامت رسله سيدنا ونبينا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه

 ..صحاب الفضيلة واملعايل والسعادةأ
 .. ألخوة احلضور، حميب االثنينيةا
نية احلب والوفاء،   يكم ورمحة اهللا وبركاته، ها حنن نلتقي حبضراتكم جمدداً يف اثن            لسالم علي ا

لتحتضننا هذه الدار العامرة، ونواصل سوياً التكرمي واالحتفاء بعلمائنا ومفكّرينا وأدبائنا وأعالمنا،              
كرمي رجل  واليوم ينتابين شعور غريب وعجز يف لغيت وأدوايت التعبريية وأنا أشارك مع حضراتكم يف ت               

 الذي كان سعادة    -رمحه اهللا -ياً من والدي    خصعظيم من رواد اإلعالم يف بالدنا، وكم مسعت عنه ش         
 فعذراً سيدي إذا مل     -رمحه اهللا -ضيفنا األستاذ عباس فائق غزاوي فارس هذه الليلة أستاذاً لوالدي            

 نبدأ أمسيتنا بتالوة آٍي من      أُحسن تقدمي هذه االثنينية مبا يليق مبكانتكم يف نفسي، وعلى بركة اهللا             
 . اهللا قمربدالذكر احلكيم للقارئ الشيخ ع

 

  ))تالوة مباركة(( 
 

 أيها السادة امسحوا يل بداية أن أقرأ على حضراتكم نبذة من السرية الذاتية لسعادة                 :ريف احلفل ع
 .اإلعالمي والسفري عباس فائق غزاوي ضيف هذه الليلة

 

  ))لسرية الذاتيةا (( 
 .م١/٧/١٩٣٢بتاريخ  كة املكرمةمعادته من مواليد س -
 .هورية أملانيا االحتاديةمجلدى  لمملكة العربية السعوديةلم سفرياً ٩/٤/١٩٨٦لَّم عمله يف س ت-
 .لقاهرةاحاصل على مؤهل جامعي بكالوريوس يف القانون من جامعة  -



مث مدير إنتاج   .  كمذيع ومقدم برامج  بدأ حياته العملية عام اثنني ومخسني وتسعمائة وألف للميالد             -
 مث توىل اإلشراف على حترير صحيفة أم القرى مث عين مديراً عاماً لإلذاعة، وعند                ،الربامج اإلذاعية 

 .إنشاء التلفزيون أصبح مديراً عاماً لإلذاعة والتلفزيون
" يف الطريق "و  "  دنيا"امج  يف اإلذاعة قدم سعادته الكثري من الربامج اليت جنحت ولقيت رواجاً مثل بر              -

كبرية وهو برنامج األطفال، حيث عرف من يومها وإىل اآلن باسم              والربنامج الذي حظي بشهرة   
 ".بابا عباس"

 ".وقفة تأمل"كما قدم برناجماً اجتماعياً باسم " ندوة التلفزيون"ويف التلفزيون قدم سعادته برنامج  -
 حيث  ،ناًء على طلبه عام ستة وستني وتسعمائة وألف للميالد         نِقلت خدماته إىل وزارة اخلارجية ب       -

 .شِغل منصب مدير عام اإلعالم اخلارجي يف وزارة اخلارجية
وزيراً   وماريف    ململكة العربية السعودية  ايف عام ألف وتسعمائة وسبعني للميالد عين يف سفارة              -

 .مفوضاً
يف   ململكة العربية السعودية  اتوىل منصب سفري    ويف عام ألف وتسعمائة واثنني وسبعني للميالد           -

 .شادت ةمجهوري
ما بني عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعني إىل عام ألف وتسعمائة وأربعة ومثانني للميالد شغل منصب                  -

 .لسعوديةارئيس إدارة الشؤون األفريقية واآلسيوية واإلدارة اإلسالمية يف وزارة اخلارجية 
يف مجهورية    بية السعودية رلمملكة الع ل وأربعة ومثانني للميالد عين سفرياً        يف عام ألف وتسعمائة     -
 .ونست

يف الثاين والعشرين من أكتوبر عام ألفني وواحد للميالد، وعاد إىل              ملانياأانتهت خدمته كسفري يف       -
 اململكة كشريك مؤسس لشركة احملاماة واالستشارات القانونية اليت حتمل امسه واليت أسسها              

 . وسبعني وتسعمائة وألف للميالدةكمكتب خاص للمحاماة واالستشارات القانونية عام سبع
 

سعادة السفري عباس فائق غزاوي حاصل على وسام امللك عبد العزيز آل سعود من الدرجة املمتازة                  -
 .يف الثالث عشر من الشهر السابع لعام ألف وثالمثائة ومثانية وتسعني للهجرة

سية واالجتماعية يف الصحف    اقصة واملقاالت حيث نِشر له العديد من املواضيع السي        وهو كاتب لل    -
 .واإلذاعة

 .أهم هواياته القراءة وممارسة الرياضة -
 .سعادته جييد اللغة اإلجنليزية، الفرنسية، واإليطالية مع إملام باألملانية -



ن احملامني، وهو أب لثالث     متزوج وهو أب لعصام ورضا، من رجال األعمال، وماجد وحامت م              -
 .بنات

 

ن أرحب بفارس اثنينية هذا األسبوع، وصحبه الكرام، ويسرين أن أنقل           أرة أخرى امسحوا يل     م
 .امليكرفون لصاحب االثنينية، سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

 

  ))بد املقصود خوجهعلمة الشيخ ك(( 
مد الصادق  حملشاكرين، والصالة والسالم على سيدنا      سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محد ا       ب

 .الوعد األمني وعلى آله وصحابته أمجعني
 ..ألساتذة األفاضلا
 ..ألخوة األكارما
 لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ا

يطيب يل أن أرحب بكم مجيعاً أمجل ترحيب وحنن مجيعاً حنتفي بسعادة األخ عباس فائق غزاوي،                
اً لبقاً، ودبلوماسياً ماهراً، وقانونياً ضليعاً، ضيف        ثمياً مرموقاً، وكاتباً أديباً، وحمد    الذي تعرفونه إعال  

أمسيتنا مثل أي منشور ماسي، أينما ميمت نظرت إليه مأل عينيك ضوءاً باهراً ولوناً جديداً من العلم                  
ركة إن شاء اهللا بعد أن      واملعرفة والنبل واخللق الكرمي والتواضع اجلم، نرحب به يف هذه األمسية املبا            

سفرياً   ململكة العربية السعودية  اوطن منهياً فترة حتليقه يف اآلفاق، متشرفاً حبمل اسم           العاد إىل حضن    
 .للدولة وللخلق الرفيع ولإلنسان السعودي يف قمة جتليه وموسوعية عطاءاته املتجددة

أكثر شوية ما يف مانع     (،  قد سعدت مبعرفة أخي األستاذ عباس غزاوي منذ أكثر من نصف قرن           ل
، )ر والشاهي والّ تبغانا نكتر، وبالشي فضايح، يعين إحنا بنلمها عشانك وعشاين             كبس زيادة الس  

ألا معرفة،  )  وسبقين وحرقها (وأحبط بعض املتربصني مضيفاً أن ليس هلذه املعلومة أي أثر يف سن كلينا              
كة محاء  بطيدي وزمالة الصبا على أرض النور ويف         معرفة الطفولة يا س   )  ال حول وال قوة إال باهللا     (

نشأنا، وكم كانت مرابع طفولتنا تشهد حتزبنا إىل فريقني، ويسعى بعضنا بالتجسس على أسرار                املكرمة
الفريق اآلخر، وكلها تنتهي بضحكات بريئة وذكريات ماتعة ظلت مشرقة مع األيام، صحيح أن                 

أكثر من أخوة أشقاء،      يم الذي غُرس داخلنا جعلنا نتخذ بعضنا      السنني فرقت بيننا لكن االنتماء احلم     
وحبمد اهللا اختفت من بيننا مشاعر الضغينة واحلقد واحلسد، وازدهرت مكاا باستمرار أحاسيس الود              

 .واإلخاء واحملبة والوفاء



، ومنها  "حتضري البعثات "قد كنت فالحياً يف توجهي، ووجد فارس أمسيتنا بغيته يف مدرسة              ل
نا حب الكلمة يف املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر،          ننطلق لدراساته اجلامعية إىل أن مجع بي       ا

فوظف قدراته وبالغته وثقافته العالية لتطوير اإلذاعة كجهاز إعالمي وتثقيفي خطري، واستطاع حبنكته              
ومن حسن الطالع أن أتى     .  انأن خيطو ا خطوات رائدة يوثِّقُها له التاريخ بكثري من التقدير والعرف            

 اجلهاز اخلطري يف وقت ما عِرف مبا نسميه الطفرة، ووفقه اهللا لتطويع اإلمكانات املتاحة                ذادوره يف ه  
للنهوض بالعمل اإلذاعي وبعده التلفزيوين الذي أحبه كثرياً لدرجة أنه كان ميارسه كهواية أثناء عطالته               

ختياري عام ألف   الت مبزاملته حىت تقدمي طليب للتقاعد ا       الصيفية، عندما كان طالباً، إىل أن سعد       
 . ألف وثالمثائة وثالثة ومثانني من اهلجرة-وتسعمائة وثالثة وستني ميالدية 

واصل ضيفنا الكرمي املسرية، إىل أن طلب نقل خدماته لوزارة اخلارجية عام ألف وتسعمائة                و
يتطلبه ذلك    د إليهم مهمة اإلذاعة على اهلواء، ملا      وستة وستني من امليالد، وكان من القالئل الذين تسن        

من مهارات أقلها ملكة اللغة واحلصافة والذكاء وحسن التصرف وسالمة خمارج احلروف وغريها من               
املؤهالت اليت يعرفها أبناء املهنة األفذاذ، وأذكر بالفضل يف هذا السياق الدعم واملناصرة والتعضيد                

 ومجيل احلجيالن، فترجم كل ذلك      خريالكرمي من معايل الشيخني عبد اهللا بل      واملؤازرة اليت لقيها ضيفنا     
 .خطوات بارزة لألمام مع األخذ بأسباب التطور واالزدهار يف عصر العلم والتقنية احلديثة

قد شكَّل فارس أمسيتنا وحمدثكم واألخ األستاذ عبد اهللا أبو السمح، ثالثياً خالل عهد الطفولة               و
ضوعنا الليلة، وهو موضوع ثاٍن بل ثالث       وواحلديث عن األستاذ أبو السمح ليس م      .  مع فارق السن  

حبكم املعرفة الوطيدة واحلميمة، واليت ما زالت وهللا احلمد حتتفظ بوهجها ومجاهلا وألقها وعبريها، ولعلَّ               
يا الطفل وضرورة   اهتمام ضيفنا الكبري بربامج األطفال يشري إىل بعد نظره وثاقب بصريته، وإىل أمهية دن             

" بابا عباس "وبثها بني تلك الرباعم النامية بكل عناية ورعاية، فجاء برنامج            ة  غرس األهداف التربوي  
مميزاً يف طرحه وتقنيته، وخماطبته لألطفال بأسلوب عصري، استطاع من خالله توظيف املعلومة املبسطة              

خذ به كثري من اإلذاعات والربامج      يف قالب سردي محبب، وهو األسلوب نفسه الذي ما زالت تأ           
وأعين "  طاهر"هو بابا   "  بابا"خصصة يف كثري من الدول، وذه املناسبة فإن أول من أُطلق عليه لقب              تامل

 ".بابا عباس:"الشاعر املعروف، وثانياً" طاهر زخمشري"به أستاذنا الكبري 
 ونساًء كُثر، منهم من يتسنم مراكز       شيباً اليوم ورجاالً  "  بابا عباس "يف أمسيتنا الكرمي، وأبناء     ض

امة يف الدولة، ومنهم من تقاعد، ونتطلع اآلن بدرجة أكرب ملسامهاته يف هذا الفن اجلميل ال سيما وقد                  ه
تفرغ من مسؤوليات العمل يف الدولة، وحيق لنا أن نأمل منه تكريس مزيد من الوقت واجلهد إلثراء                  

الفضائية واإلذاعية  ت  أقالم مميزة، وإبداع صحفي عرب القنوا      مكتبة الطفل اليت ما فتئت تفتقر إىل         
واخلربات الطويلة واحلب احلقيقي والغرية على تطوير هذا العمل الشاق، وكما تعلمون فإن النبتة                



الصغرية ميكن تقوميها يف بداية عهدها، أما إذا اشتد عودها وصلُب لُبها فمن الصعوبة مبكان عمل شيء                 
 .لتصحيح وضعها

ن، فال ننسى أن لضيفنا دوراً قد جيهله الكثريون إال ِقلَّة،           هنا ال بد من إضاءة صغرية حتضرين اآل       و
يشرفين أنين أحدهم؛ فقد سعدنا معاً مبالزمة ميالد أول جملة للطفل، أصدرها الكبري قلباً وخلُقاً وحمبة                 

منذ ما يقارب أربعني عاماً،      "  بابا طاهر "طاهر زخمشري،   /  للناس أستاذنا وشاعرنا الكبري املرحوم     
ملونة يف ثوب قشيب وإخراج باذخ، حىت مبقاييس اليوم، وكانت وجهة نظر بعض احلادبني               .  .مصورة

واحملبني لشاعرنا الكبري أال يدخل يف هذه التجربة نظراً لواقع احلال الذي ال يتفق وانتعاش مثل هذا                   
ي كان  شرؤالء املشفقني، غري أن أستاذنا الزخم     العمل، وكنت مع صديقي فارس هذه األمسية من بني ه         

من أُويل العزم وهي صفة امتاز ا ذلك الرعيل األول من رجاالت الكلمة، رحم اهللا من رحل منهم،                   
وبارك يف عمر من بقي، ولألسف اارت الة وتوقفت، ألن العمل الصحفي كما تعلمون كمهنة وفن                

 املعادلة بدرجة كبرية،    ذهوزيع يف الوقت نفسه، وينبغي مراعاة ه      مجيل، خيضع أيضاً ملقاييس السوق والت     
 .فهي معادلة الربح واخلسارة يف النهاية

ألزمة نفسية حادة كادت تفقده صوابه، وال       "  طاهر زخمشري "تعرض حبيبنا املرحوم وأستاذنا     و
اذنا الزخمشري يف تلك    أنسى الوقفة املشرفة واملشرقة اليت قدمها األستاذ عباس غزاوي ملساندة أست           

يقف يف كفة وكلنا نقف يف الكفة األخرى، فريجح علينا مبشاعره ومساندته حىت مشلته                احملنة، حىت إنه  
عناية اهللا ورجع إىل ممارسة حياته الطبيعية، إىل أن وصل إىل ما وصل إليه من شهرة، ومن الطبيعي أن                    

س ونتاذنا الغزاوي عندما كان سفرياً يف        يتالزما كصديقني بنفس احلب والوفاء، وأن يقدمه أست         
لرجاالت الدولة وشعرائها وأدبائها وصحافتها اليت نشرت له عنه الشيء الكثري، وحظي بشهرة واسعة              

" لبابا طاهر "اخلضراء، وكان يف ذلك ليس فقط تكرمياً          ونستحىت أُطِلق امسه على أحد أهم شوارع        
 .لمملكة العربية السعوديةلوإمنا تكرمياً 
 حق تقديره، فمِنح    -جزاهم اهللا خرياً  -ي قَدره والة األمر     ذ توالت فعاليات تكرميه وإبداعه ال     مث

 ألف وتسعمائة ومخسة ومثانني، وكان لالثنينية        -جائزة الدولة التقديرية عام ألف وأربعمائة ومخسة         
هـ، املوافق  ٢٥/٣/١٤٠٣ فَشرفت بتكرميه بتاريخ     -رمحه اهللا -نصيب يف تكرمي أستاذنا الزخمشري      

" بيليه"قبل أن حيظى    "  اجلوهرة السوداء "د، وهو باملناسبة من أطلقنا عليه لقب        يال من امل  ١٠/١/١٩٨٣
صاحب الكُرة بذلك اللقب، وعلى كلٍّ الكورة وما أدراك ما الكورة، وال أقول الكرة ألا غزت                  

 ل ولعبة الكرة، ولكنين أمتىن عدم اإلخال      ثقافتنا ومشاعرنا، وأرجو أن ال يفهم من ذلك أنين ضد الكرة          
 .باملعادلة بينها وبني ثقافتنا وعلومنا والفنون األخرى



قد عاش أستاذنا الزخمشري رقيق احلال، ولكنه غين بنفسه وعطائه وسريته العطرة، وحنن إذ                ل
عد ذه  نذكره يف كثري من حمافلنا فذلك من حقه علينا، وحق كل األفاضل الذين ضحوا بالكثري لنس                

 الذي  -رمحه اهللا - منهم بكل تقدير وإجالل أستاذنا حممد حسني زيدان          رالنهضة األدبية املباركة، وأذك   
وأرجو أال نكون كذلك دائماً، فنحييه يف قربه ونستمطر شآبيب الرمحة            "  الدفَّان"مسى جمتمعنا باتمع    

ة والنا، ونئه وهو يف مثواه األخري بثقة        عليه وعلى مجيع روادنا الذين رحلوا عنا تاركني غصة يف حلوق          
فؤاد حمافظاً هليئة تنظيم اخلدمات الكهربائية باملرتبة        /  األمر بصدور األمر امللكي بتعيني ابنه الدكتور       

باألمس "  احلياة"املمتازة، سعيداً مبا سطَّره يراع األستاذ السيد عبد اهللا اجلفري بتلك املناسبة جبريدة               
ر دائماً بأستاذيته رغم ما للتلميذ من مكانة         فخًء وتقديراً واعتزازاً بأستاذه الذي ي     على ما أذكر، وفا   

مرموقة وأستاذيته بدوره نكن هلا كل التقدير واإلعزاز، فهو من القالئل الذين يكتبون بتمكٍن يف األدب                
: قائالً باألمس والسياسية واملشاعر اإلنسانية بكل ما تزخر به من محيمية ودفء، فما أروعه حني كتب               

األديب املفكر  ..   إنه ابن معلِّمي وأستاذي وأيب الروحي       -عن الدكتور فؤاد  م  يتكل-إنه ابن معلِّمي    
 وفرحيت بإضاءة فرحة مواطن بابٍن مميز هو مثار تربية صاحلة،            -رمحه اهللا -النسابة حممد حسني زيدان     

 ا الغرس الطيب الذي خلقه فوجد حبمد اهللا       وكلنا ذلك التلميذ الذي يذكر بالفضل أستاذه مهنئاً ذ         
 .التقدير والوفاء من آل سعود وهم دائماً أهل الوفاء وذؤابة عمل اخلري والرب واملعروف

قد ظل ضيفنا الكرمي شغوفاً بالكلمة، مسترسالً يف التعامل معها، حفياً مبواقعها ورجاالا فكانت              ل
عملَ والدي    شخصياً الكثري من التقدير واإلجالل، حيث     ، اليت أكن هلا     "أم القرى "له جولة مع صحيفة     

 رئيساً لتحريرها، ومديراً ملطبعتها خالل الفترة من ألف وثالمثائة وأربعة ومخسني إىل ألف               -رمحه اهللا -
وثالمثائة وستني حيث تويف وهو على رأس عمله، فكان ال بد ذا االنتماء العضوي ملكان العمل عينه                  

 .د يف مثل هذه املواقفأحس يف نفسي مع أبعاده اليت ال ختفى على أن يكون له انعكا
ما جوالت سفرينا األستاذ عباس غزاوي خارج اململكة وبعيداً عن قنوات العمل الدبلوماسية              أ

املعروفة، فقد كان ضيفنا العزيز أمنوذجاً للرجل الكرمي الشهم، املعتز بتراب بلده وأبنائه، وال أذيع سراً                
لسبل، أو طالب علم اختلطت عليه األمور،       ا بيته مل خيلُ قط من راغب عالج انقطعت به           إذا قلت إن  

أو مستثمر يستصحب املشورة والرأي، ومل أقل إن مكتبه يغص دائماً مبثل هؤالء وأكثر، كان املكتب                 
طاق العمل  يف عرِفنا مكان اإلجناز وأداء العمل، وإن كان ما يتم فيه على يدي ضيفنا الكبري يتجاوز ن                 

د قط بزمن معني للقيام برسالته كأفضل ما يقوم ا الرجال، فكم من             قيالرمسي أضعافاً مضاعفة، فلم يت    
ساعات بعد منتصف الليل قضاها يف املطارات، مستقبالً أو مودعاً مواطنيه، أو معاجلاً بعض مشاكلهم                

أو وسط    فريقياأحتت صهد مشس    دون أن تربطهم به صلة شخصية، وكم يعجبون إذ يرونه هاشاً باشاً             
امالً قلبه بني يديه دون تذمر أو تنصل بأعذار شخصية أو ارتباطات عائلية، حىت أك               ح  ،وروباأثلوج  



هذا القلب مبا محله من ثقل فأناخ رحاله ليخفف الوطء عنه بعملية قلب مفتوح، فهنيئاً له هذا السجل                  
أعناق الرجال  ة  ريد جزاًء وال شكوراً، واليت ستبقى مطوق      املضيء باألعمال اإلنسانية اليت غرسها ال ي      

من بعده زمناً طويالً والزمن ال تبقى معه النعمة، وال تدمي عليه نقمة، فمن ويلَّ منكم أمراً من أمور                     
الناس فلتكن مهته تعليق املنن أعناق الرجال، وملثل هذا فليعمل العاملون وملثل هذا فليتنافس                   

 .املتنافسون
ذين أضاءوا إعالم هذا الوطن، مثل الزميل األستاذ        لكان أستاذاً جليٍل من املذيعني ا     "  با عباس با"

بدر كريم الذي هو اآلن عضو يف جملس الشورى، الزميل الراحل حممد الشعالن، الزميل الراحل حيىي                 
 هذه األمسية،   كتوعة، الزميل حممد مشيخ، أمساء كثرية تتلمذت على يدي ضيفنا الكرمي وضيفكم يف             

يواصل إن شاء اهللا عشقه القدمي مع الكلمة ويف نطاقها أيضاً مشرفاً على               ل واآلن يعود ضيفنا الكرمي   
مكتبه اخلاص للمحاماة واالستشارات القانونية يف وقت أصبح اتمع يف حاجة ماسة إىل مثل هذه                 

ول املتقدمة، فقد احنسر الوقت     األعمال املتخصصة، والنهوض ا لتكون يف مستوى رصيفاا يف الد          
تحلُّ فيه معظم اخلالفات بتقبيل اللحى وجمالس التصايف وإن كان هلا دورها الذي نذكره               ت  الذي كان 

بكل خري وحنترمه ونقدره، غري أن الطابع العلمي الذي صبغ جممل حياتنا اليومية جعل من الضروري                 
نونية قا احلقوق وقبل كل شيء وضع االحترازات ال       قطع أشواط كبرية وناضجة يف نظام احملاماة، وحفظ       

الالزمة لتفادي الوقوع يف أخطاء تعاقدية يف الداخل أو اخلارج، قد تترتب عليها عواقب وخيمة الحقاً                
ما كان هلا أن تنشأ أساساً لو مت اختاذ التدابري املتعارف عليها دولياً، ويبدو أنين هنا أتكلم بلسان رجل                    

 .األعمال، فعفواً
 ومباركاً ما أجنز من أعمال قرت ا عيناه، سائالً اهللا            اًرحب بامسكم مجيعاً بضيفنا الكبري مهنئ     أ

سبحانه وتعاىل أن يعينه على املضي قُدماً يف تطوير أعماله اخلاصة اليت تعترب داعماً أصيالً وخط دفاع                  
 من وقته املزدحم لفلذات     حقيقياً لرجال األعمال والصناعة، كما أمتىن أن يوفق يف ختصيص جانبٍ           

ستقبل وكاتباً يف جماالٍت كثرية، كاتباً متألقاً يف فن أدب األطفال، باإلضافة إىل                ملأكباد وبراعم ا  
 .مسامهاته املعروفة يف جمال اإلبداع القصصي واألديب واملقال الصحفي

هذه .  ن االثنينيات هالً وسهالً ومرحباً بكم أيها األحبة يف اثنينيتكم، مسك ختام هذا الفصل م             أ
في بضيف كرمي ال أود أن أذكر امسه الليلة ألنين سأعتذر إليه، ألن هناك               تاألمسية كنت أمتىن أن أح    

حتول دون    كة املكرمة ممناسبة ستخصين سيشرفها ويرعاها األمري عبد ايد بن عبد العزيز أمري منطقة             
نكم مهللا بعد احلج وكل عام وأنتم خبري، وملن حج          عقد أمسية االثنينية القادمة، فإىل لقاء قريب إن شاء ا         

أو سيحج إن شاء اهللا حجاً مربوراً وسعياً مشكوراً وإىل أن نلتقي مجيعاً وحنن وإياكم خبري وعافية،                    
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 أيها السادة كما هو معلوم لديكم فإنه بعد قليل سأُحيل امليكرفون ألصحاب               :ريف احلفل ع
فنا الكرمي، ونرجو منهم إذا تكرموا علينا االختصار         يملعايل والسعادة الذين سيتحدثون يف سعادة ض      ا

ألنه بعد أن تعطى الكلمة لفارس االثنينية سيفتح باب احلوار مع حضراتكم وحنن يف انتظار استقبال                  
 .أسئلتكم واستفساراتكم اليت تودون توجيهها إىل ضيفنا الكرمي

 

ذاننا بسعادة فارس االثنينية،    آمل االختصار يف كلمات املتحدثني حىت نشنف         رة أخرى نأ  م
 .الكلمة اآلن ملعايل الشيخ حممد العوضي وزير التجارة والصناعة األسبق

 

  ))وزير التجارة والصناعة األسبق مد العوضيحملمة معايل الشيخ ك (( 

م على أشرف   ويكافئ مزيده، والصالة والسال   سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يوايف نعمه          ب
 .اخللق سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

سعدين أن أشارك راعي االثنينية األديب الكبري األستاذ عبد املقصود خوجه، يف تكرمي صديقنا               ي
وماسية، املشترك سعادة األستاذ الفاضل عباس فائق غزاوي، رجل اإلعالم، ورجل القانون، ورجل الدبل            

 القلم واألدب، إن له يف كل هذه املرافق دوراً بارزاً كما أن له يف كٍل منها                   لوأخرياً ال آخراً رج   
بصماٍت ثابتة، إن بداية صداقيت مع سعادة األستاذ عباس غزاوي بدأت منذ أكثر من ثالثني سنة ويف                  

لندوة إذاعية يديرها بني    مستهلها حينما كان مسؤوالً عن اإلعالم، وحلسن ظنه يف شخصي اختارين             
من رجال العلم والتعليم األفاضل، أذكر منهم األستاذ اجلليل أمحد املبارك، وكان موضوع الندوة              د  عد

 .معاجلة فراغ الطلبة أثناء العطل الدراسية
قد بدأ الندوة األستاذ أمحد املبارك بإسهاب وبآراء موضوعية وعملية سديدة وأُعطيت الدور              و

ت أوالً على ما قدمه األستاذ املبارك وقلت إين          ياملوضوع ليس من اختصاصي فأثن    بعده، رغم أن    
أخوض يف هذا املوضوع اهلام اجلدير بالبحث بالرجوع بذاكريت إىل عهد قدمي مضى وهو عهد الدراسة،                

ة وأستمد من جتاريب فيه وفيما كنت أزاوله يف العطلة الدراسية ما ميكنين أن أديل بدلوي يف هذه الندو                  
مىت كان هذا العهد؟ وكم هو سنك اآلن؟ وبدون         :  ة األستاذ الغزاوي بسؤاله   اداهلامة، حينئٍذ باغتين سع   

فأراد األستاذ الغزاوي مبا يتحلى به من لطف أن جياريين يف هذا              .  تردد قلت إين جتاوزت الثالثني    
 وأستطيع أن أقول هذا     هل أنت متأكد؟ قلت نعم، وأقسم باهللا أين جتاوزت الثالثني،         :  األسلوب، فقال 

ين جتاوزت الثالثني، حينئٍذ قال بكم؟ قلت له إنك أخربتنا أن هذه الندوة تذاع على اهلواء، فهل                  إ اليوم
 .من املعقول أن أبوح بسٍر أحتفظ به ليسمعه اجلميع مباشرة



بعد ذلك أدليت بدلوي يف موضوع الندوة فيما أرجو أن كان مقبوالً من سعادة األستاذ                  و
ن، أما املستمعون فأين لنا أن نصل إليهم لنعرف رأيهم؟ ولقد            اوي وميكننا سؤاله عن ذلك اآل      الغز

وكان   ركياتتشرفت بزمالة سعادة األستاذ الغزاوي يف الدبلوماسية حينما كنت سفرياً للمملكة يف               
 ألستفيد من   سعادته من ِكبار رجال وزارة اخلارجية، وكنت أتلمس الفرص أللقاه يف الفينة بعد الفينة،             

 .اسية الواسعةممعلوماته الدبلو
بعد فإين أقدمها حتية قلبية خالصة لسعادة األستاذ عباس فائق غزاوي مع أطيب التمنيات                 و

وأعظم التقدير وأقدم حتية إكبار لراعي االثنينية سعادة األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه ويسعدين أن               
ثقافة وأدٍب، ولذا فإين أحرص على      وجعل هذه االثنينية منرب علم      أقول إين أقدر اهود الذي يبذله يف        

 .املواظبة يف حضورها، والتحية موصولة إىل مجيع احلضور، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 والكلمة التالية لسعادة اإلعالمي األستاذ حسني العسكري مدير عام اإلذاعات            :ريف احلفل ع
 .اإلسالمية األسبق

 

  ))سني العسكريحعالمي األستاذ ة سعادة اإللمك (( 

سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، الذي                ب
 .أعطى للكلمة قدسيتها فكانت مهزة الوصل بني األرض والسماء

 جمال   البداية أحيي الصديق العزيز الشيخ عبد املقصود خوجه، على إتاحة هذه الفرصة يف               يف
 أما فيما يتعلق    -يرمحه اهللا -كلمة وهو ليس بالغريب عليها، فقد ورث ذلك من والده             لخدمة ا 

باحلديث عن الضيف الكرمي سعادة األستاذ عباس غزاوي، فأجد نفسي حمرجاً ألن التلميذ ال ميكن أن                
ه ل مين ما أرا   يتحدث عن أستاذه ولكن يشفع يل أنين أتلمس من سعادة األستاذ عباس غزاوي أن يتقب              

عندما كان اإلعالم     دةجتطاوالً، عرفت األستاذ عباس غزاوي قبل أربعني عاماً حينما التحقت بإذاعة            
يسمى املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر، كموظف صغري يف إدارة األخبار، وكنت أرفع عنقي               

ت منه الكثري، لست    م واملعلم فتعل  طويالً حىت أرتفع إىل هامة األستاذ عباس غزاوي فكان هو األستاذ          
 .أنا فحسب بل الكثري من زمالئي الذين رافقوين يف تلك الفترة

ان األستاذ عباس ال يبخل علينا مبعلومة وال بتوجيه فكان حبق مدرسة بذاا ِعلماً وخلقاً ودراية                ك
لتعامل اية مهنة، لكن    ألن التعامل كما تعرفون مع الكلمة من أصعب التعامالت، قد يسهل التعامل مع أ             

مع الكلمة تعامل صعب، ويطلب من املتعامل مع الكلمة مؤهالت قد ال تتوفر يف كثري من الناس،                   
ولكن األستاذ عباس توفرت له كل اإلمكانيات فكان معلماً لنا وكنا نترسم خطاه فتعلمنا منه الكثري                 



ستاذ عباس من خالل    األن يعود إليه    وهو بال شك اآلن وقد تفرغ من عمله الرمسي ما أحوج اإلعالم أ            
الكلمة ليضيء الطريق أمام أجيال ال زالت تتتلمذ يف ساحة الكلمة، وشكراً جزيالً لألستاذ عبد                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. املقصود وألستاذي عباس فائق غزاوي
 .رستاذ مصطفى عطا ويسرين اآلن أن أُحيل امليكرفون لسعادة املريب الفاضل األ:ريف احلفلع

 

  ))صطفى عطارملمة سعادة املربي الفاضل األستاذ ك (( 

سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه              ب
 .أمجعني
يها األخوة األحبة، مرحباً باالثنينية تعود بألقها ووفائها وبراجمها الشيقة واختيارات الرجال              أ

 .ين كان هلم دور فاعل يف تاريخ األدب وتاريخ هذه البالد والثقافة بصفة عامةذال
نين أمر بظروف قد تكون متنعين من أن أشارك يف مثل هذه اللقاءات، لكنين حينما قرأت أن                  إ

أخي األستاذ عباس غزاوي هو فارس االثنينية يف هذه الليلة وجدت نفسي مدفوعاً ألن أقدم إىل هذه                  
يمة لصاحبها أخي عبد املقصود خوجه، وبطبيعة احلال ما كنت أعرف أن يل مكاناً يف                  ظالدار الع 

الربنامج، فرجوت أخي عبد املقصود أن جيد يل دقائق يف هذا الربنامج، وخشيت أن يعتذر يل بأن هناك                  
 فمن أجل هذا    ،كة املكرمة ممتحدثني فقلت له إنين زميل عباس غزاوي من املرحلة املتوسطة يف              

يعرفونَ من حسن     كةمملسات، فنبدأ يف املرحلة املتوسطة وأبناء        ..  وف بكم يف هذه الذكريات    طسأ
اجلبل الذي وِجد   "..  هندي"حظنا أن مدرسة حتضري البعثات واملعهد العلمي السعودي اجتمعا يف جبل            

 دراستهم  لوالقادمني إلكما   كةم كل أبناء    -سبحان اهللا العظيم  -فيه مبىن اإلذاعة هذا اجلبل ضم        
الثانوية يف هذه الفترة، منهم معايل الدكتور رضا عبيد وأخوه وجمموعة كبرية من الوزراء ومن الكرباء                 
ومنهم حنن اجليل الرابع، عباس غزاوي وأنا ومعايل الشيخ حسن آل الشيخ وعابد خزندار وجمموعة                

 .كبرية
ان مشغوالً دائماً، ففي    ك ال يريح وال يرتاح، من صغره         -سبحان اهللا -أخي عباس غزاوي    ف

 لقاهرةاالدراسة وهللا احلمد كان موفقاً وحصل على البعثة جلامعة فؤاد األول اليت سميت اآلن جامعة                 
ليذهب ويتخصص يف موضوع ليس سهالً، رغم أننا وهللا احلمد كنا نقرر يف املرحلة الثانوية                    

لزمه أن يدرس القانون الروماين واألمور      يالفرنساوي، فعباس درس شيئاً من الفرنسية وتغزر فيها ألنه          
هذه يف كلية احلقوق، وأيضاً قسم الشريعة اإلسالمية الذي يدرسه كبار أساتذة األزهر من أمثال الشيخ                
حممد املدين والشيخ أبو زهرة، املهم يف املرحلة املتوسطة إىل املرحلة الثانوية كان هناك ناٍد متنقل لنا،                  



بوع أو كل يوم نذهب لبيت زميل من الزمالء، إىل أن كونا مكتبة فكانت يف                أسليس لدينا مقر، كل     
وكان "  جملة اليقظة "بيت األخ الغزاوي، وحنمد اهللا سبحانه وتعاىل أن األخ عباس أخرج جملة حتت اسم               

خطُّه مجيالً وأيضاً خط زمالئه، منهم من يكتب القصة وهو رائد من رواد القصة، من سوء حظنا أنه                   
 .ك الكتابة القصصية لينشغل بدراسة القانون ومن مث اإلذاعة والتلفزيونتر

نَّ عباس غزاوي واحد من رواد القصة القصرية لو أنه تفرغ، وكان حبق سيغدو لو استمر يف                  إ
هذا امليدان حممود تيمور وحممد عبد احلليم عبد اهللا وحيىي حقي، صدقوين يا إخوان ودائماً أنا أُذكِّره                  

مر اخلطري أال يذهب، ألا موهبة تتوهج باملتابعة وبعدم الترك، فنان أصيل يف أدب القصة                  ذا األ 
القصرية، وأنتم تعرفون أن القصة القصرية ال حيسنها كثري من الناس، لكن عباس أجاد فن القصة                   

من  و حتتوي على جمموعة من تلك القصص العظيمة، هذه ناحية،         "  اليقظة"القصرية، وأعتقد أن جملته     
كُتاب القصة طبعاً معايل الشيخ حسن آل الشيخ كان يكتب يف مكارم األخالق، واألخ عبد اهللا                   
قرعاوي وكيل وزارة الصناعة هو يف جملس الشورى، كان من الشعراء وجمموعة كبرية، مقبل العيسى                

ألدب يف القصة،    ا من السفراء، جمموعة وهللا احلمد هذا اجليل العظيم ما ترك جماالً إال ودخل فيه، يف               
 ".طالبنا يف امليدان"طبعاً كانوا يأخذونا لربنامج 

أخونا األستاذ عباس دخل من هذا امليدان واستغرقته اإلذاعة وخطفته من كل شيء، وحنمد اهللا               ف
أن أمثاله وهللا احلمد حينما جاء لإلذاعة واإلعالم كان جنماً ساطعاً ليس عنده ختصص إعالم لكنه                   

ن جيمع بني اإلذاعة والتلفزيون، وليس له أي واسطة إال كفاءته العظيمة، وكما              أ  موهوب، واستطاع 
أشار األستاذ حسني العسكري أن عباس رائد وأستاذ لكثري من اإلعالميني، وبعضهم تسنم مراكز                

 يفكبرية يف مراكز اإلعالم ويف اإلذاعة والتلفزيون، وسبحان اهللا رغم أنه متخرج يف كلية احلقوق لكنه                 
ابتعاد عن اخلطأ النحوي واللغوي، بل      ..  أداء..  اللغة العربية يبز كثرياً من أساتذة اللغة العربية، أسلوب        

 .هو أستاذ للمذيعني وكان يشتم بعض الذين خيطئون يف اللغة العربية، فهذه ميزة عظيمة جداً
الزم ..  صنا من املدرسة  ذا اجليل العظيم الذي ربتنا أسرنا عليه، كان آباؤنا ال يتركوننا إذا خلَّ            ه

نروح احلرم ندرس على أساتذة حتفيظ القرآن، وإذا عندنا وقت ودونا للخط، فاألستاذ عباس أيضاً                 
 . فنان يف اخلط، لو أنه فتح فصالً للخط لَبز الكثريين، صدقوين يا إخوان

ألنه إنسان    بعد إذ أحسسنا أن عباس غزاوي انتقل للسلك الدبلوماسي وال ندري سبحان اهللا            و
وهللا احلمد متوزع االهتمامات، كفاءته غري حمدودة، ِصالته طيبة، عالقاته العامة جيدة، استطاع أن                
يتسنم مراكز اخلارجية إىل أن وصل إىل سفري يف دولة أوروبية كربى، ومل يترك هذه الدولة أو يعيش                   

وسم ثقايف يدعو بعض املستشرقني     م  كبعض السفراء منغلقاً على السفارة، بل فتح أكادميية وصار لديه         
واملستشرقات الذين نالوا جوائز عاملية ليحاضروا يف السفارة، وهكذا هذه نبذة خمتصرة عن أخي                 



األستاذ عباس غزاوي، وأحييه وأقول له عوداً محيداً وهللا احلمد، ونرجو أن ال ينسى أن يبدأ بكتابة                   
 النواحي األدبية واإلعالمية، وفترة اإلعالم اليت عمل فيها         نممذكراته ألن فيها تارخياً لتاريخ هذه البالد        

عباس مع معايل الشيخ مجيل احلجيالن كلكم تقرون أن تلك الفترة كانت من أعظم الفترات اليت قفز                  
فيها اإلعالم، واستطاع التلفزيون أن يعرض مواد قد ال نستطيع أن نعرضها اآلن، وكان جيد الدعم من                 

م احلرمني الشريفني حينما كان نائباً ثانياً، كلنا يعلم أن عباس ذهب مع خادم               داامللك فيصل ومن خ   
يعرف   ريدةبو  لقصيما ومن يعرف    ،ريدةبليفتتح حمطة التقوية يف منطقة يف          لقصيمااحلرمني إىل   

 .هوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات. التحديات اليت قابلها هؤالء الرجال ليوجدوا إعالماً يف هذا البلد
 

 الكلمة األخرية لألستاذ عبد احلميد الدرهلي، بس أرجو أن يتقيد           :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
. خبمس دقائق إذا تفضل، ألن هناك أوراقاً من بعض األساتذة الكبار أرسلوها وال بد من قراءا                  

أنه سيكون    دوالوقت قد مضى فال بد أن نستمع إىل ضيفنا وال بد أن يتم بينك وبينهم حوار وأنا متأك                 
 .حواراً ممتعاً

 

  ))بد احلميد الدرهليعلمة األستاذ ك (( 

لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فقط للتنويه فقد زاملت والد األستاذ عباس فائق غزاوي                ا
 املرحوم فائق يف ديوان رئاسة جملس الوزراء، كما زاملت هذا الشبل من ذاك األسد يف وزارة اإلعالم                 

دث باللغة الفرنسية يف القسم الفرنسي بدعوة وتشجيع من الشيخ مجيل احلجيالن، كما             عندما كنت أحت  
 .زاملته وشاركته يف مقاالت عديدة يف الصحافة احمللية ولقيت منه احلماية والتشجيع والتأييد

لثقافة اخويت يف هذه الساحة اخلضراء الزاهرة، ساحة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه، رائد               أ
الكرمية أمام هذا احلشد العظيم من الوجوه النضرة، وأصحاب العقول النيرة، والقلم الرفيع،               واليد  

 . أخاطبكم أخي سعادة األستاذ عباس فائق غزاوي سلمك اهللا واألخوة احلضور
لمملكة العربية  ل أكتوبر عام ستة ومثانني ميالدي تسلَّمت مهام منصبك كسفري معتمد             ١٧  يف

 أي بعد مخس    ،ملانياأ أيت مهامك كسفري لدى      ٢٠٠١ أكتوبر عام    ١٧ ويف   ،انياملألدى    وديةعالس
عشرة سنة من العمل الدبلوماسي املتواصل، لقد أبليت بالًء عظيماً ملفتاً لالنتباه والذاكرة، فهنيئاً لنا                

مضرب املثل    ملكاً وحكومة وشعباً وعرباً بنجاحكم الباهر وإبداعكم الدبلوماسي الذي أصبح            
 .القتداءوا

قد رفعتم صوت اململكة عالياً وأبرزمت صورا املثلى يف مجيع احملافل السياسية، واالقتصادية               ل
والثقافية فانعكست على القاصي والداين، وتصديتم ألعداء العروبة واإلسالم اليهود والصهاينة              



متناناً وتقديراً لكم   افة، شكراً وا  فبرتعتكم الوطنية واإلسالمية الصادقة وبراعتكم اإلعالمية الش        
وألمثالكم، أي شكراً عظيماً متواصالً، لذلك يب بكم أال تركنوا إىل الراحة اجلسدية والعقلية، بل                

عشيقتكم الصحافة واإلعالم العريب لينهض جبهودكم اجلبارة من كبوته،           ..  عودوا إىل عشيقتكم  
غير إىل احلوار املتبادل، وإبراز حقيقة       والتحول والت  مولتنريوا الطريق للخري واإلصالح واحلق والسال     

احلضارة العربية واإلسالم وملعرفة اإلسالم وقضاياه السياسية وطموحات املسلمني واحلركة اإلسالمية،           
مثل ما فعلت السيدة آين ماري شيما وزجيرود املستشرقة األملانية اليت ختصصت يف الكشف عن كل ما                 

) مشس اهللا تسطع على الغرب    (ب وأبرزت هذا يف كتاا الشهري        وعلم عن العر   رةنقله الغرب من حضا   
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طما السيل حىت غاصت           :  وأذكر للجميع قول إبراهيم اليازجي     

 .الركب
ما أهيب بكم أن ال تتغاضوا عن مناهضة اهلجمة اإلعالمية األمريكية اليهودية الصهيونية ضد               ك
بشخص ويل العهد األمري عبد اهللا بن عبد العزيز، ينبغي أن ال تلني               ية السعودية ململكة العرب وااإلسالم  

أمام هذه اهلجمة غري العقالنية اليت تدعو إىل النفور من ديننا احلنيف، وحملو تراثنا اإلسالمي وحضارتنا                 
 اإلعالم   مجيع وسائل  رباملثلى، علينا أن نشحذ اهلمم لنصد هذه احلملة لنلجمها باللسان والقلم ع             

 .احلديثة، وشكراً
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

 

 يف احلقيقة وردت إىل إدارة االثنينية فاكسان، الفاكس األول من املفكر اإلسالمي             :ريف احلفل ع
املعروف وزير اإلعالم األسبق معايل الدكتور حممد عبده مياين، موجهة لسعادة الشيخ عبد املقصود                

 : اثنينية هذا األسبوع يقول فيها حضرة فارسيفخوجه 
 
 

  ))مد عبده ميا�يحملمة معايل الدكتور ك(( 

عد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، كم كان بودي املشاركة يف تكرمي سعادة أخي األستاذ                ب
الم يف بداياته وكانت له     ععباس فائق غزاوي، ملا أمحله هلذا الرجل من حمبة وإعزاز، فهو رجل خدم اإل             

ماته املميزة على مسرية اإلعالم يف اململكة، يف الوقت الذي كان فيه اإلعالم العريب حيبو حنو                   بص
يدخل كل بيت ويسعد    "  بابا عباس "االرتقاء، إىل أن وصل إليه، وال ننسى تلك األيام اليت كان فيها              

 . ذهان زالت ذكراه عالقة يف األماكل طفل، فقد كانت يل مشاركات يف ذلك الربنامج الذي 
بنفس العطاء كان دوره مميزاً يف السلك الدبلوماسي، فقد كانت ملساته الواضحة يف هذا اال               و

 .الذي شهد له فيه الكثريون، ممن زاملوه ورافقوه يف رحلته الدبلوماسية الطويلة



لة املباركة، ولكن   يقد حال وجودي خارج اململكة دون أن أكون أحد احملتفني به يف هذه الل              ل
ائي أن احلاضرين هذا التكرمي يعرفون قدر الرجل علَّها تعبر بعض الشيء عما حنمله له من حب                   عز

وتقدير، سائالً املوىل عز وجلّ أن يستمر هذا العطاء بعد عودته إىل الوطن بنفس الروح والتميز، واهللا                  
 .حيفظكم مجيعاً

 

أو ما خيص ضيف االثنينية من      ل ولكن سنختصر منه      هذا فاكس احلقيقة مطَو    :ريف احلفل ع
 :سعادة اإلعالمي الدكتور حممد أمحد الصبيحي يقول

 

وطبعاً هذا ما وقَّع به يف مؤخرة هذا الفاكس، ولكن طبعاً سعادته كما تعلمون مدير عام                 ..  عدب
 :منظمة اإلذاعة اإلسالمية حالياً، يقول

 
 

  ))مد أمحد الصبيحيحمكتور دلمة سعادة الك (( 

يكم ورمحة اهللا وبركاته، الشكر والتقدير منذ أن أعلنتم يف تلك الليلة عن موعد تكرمي               لسالم عل ا
حبيبنا وأستاذنا وموجهنا وصاحب الفضل علينا بعد اهللا من أخذ بأيدينا وحنن صغار لنغرد بصوتنا                 

 أديب التزمت   لة وأنا أحاول أن أختلص من التزام      يعلى حد قوله عرب األثري، أقول منذ تلك الل        )  التعبان(
به قبل موعد االثنينية، ولكنين مل أمتكن، إنين وأنا أسطر ألستاذي الفاضل هذه الرسالة فإن قليب يعتصر                 
أملاً لعدم متكين من احلضور ألستزيد من ذلك العمالق اإلعالمي والدبلوماسي احملنك علماً وخربة                 

لن تتركوا شاردة وال واردة إال       عزاءنا الوحيد هو أن سعادتكم سوف         ن  وفراسة وخلُقاً، ولك  
، فأنتم يا سيدي خري من أسس وأعطى وأجنز، وضحى من أجل             "بابا عباس "وتذكروا عن أستاذي    

إعالمنا، منذ أن كان ذلك اإلعالم حيبو، كل ذلك بإخالص احملب الذي يؤثر وال يستأثر، فهذا هو                   
اً وأبداً، وهو ما تربت وجِبلت نفسكم       ذ عرفناكم إنساناً متفضالً دائم    منديدنكم وتلك هي سجيتكم     

 .يؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌو: وصدق احلق تبارك وتعاىل. الكرمية عليه
 

 كرر شكري على كل ما تتفضلون به علينا، ومعذريت ألستاذي أيب عصام، ولكم منا كل حمبة                أُ
 .وتقدير واحترام

 

األستاذ اإلعالمي الكبري واملخضرم     "  بابا عباس " أيها السادة احلضور،       :ريف احلفل ع
 .والدبلوماسي املعروف يتحدث إليكم يف ليلة االحتفاء به



  ))باس فائق غزاويعلمة األستاذ اإلعالمي والدبلوماسي ك (( 

 .م على أشرف املرسلنيالسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسب
 ..ة والسعادةصحاب املعايل والفضيلأ
 ..ألخوة واألصدقاء األعزاءا
 ..بنائي الذين أعتز بأبويت هلمأ
والً آسف قد ال يساعدين الصوت اليوم، فأنا مصاب بوعكة برد خفيفة، على كل حال تعذروين                أ

كثري من اخلجل وأنا أستمع      لوأنا ال أريد أن أطيل احلديث، فقد شعرت بكثري من اإلحراج، وا              
بإخالص عن عواطف طيبة، عواطف غالية أعتز ا اعتزازاً كبرياً          ..  املعربة..   القلب الكلمات النابعة من  

وأشعر أا صادرة من القلوب، وهي مبنية أساساً على حسن الظن، فأنا لست كما قال القائلون،                  
 من   زلت وسأظل إن شاء اهللا مواطناً يبذل املزيد        ماولست يف املقام الذي وضعوين فيه، وإمنا أنا كنت و         

اجلهد وبإخالص، خلدمة بالده خلدمة أمته لكي يكون جديراً بأن يكون منتسباً إىل هذا الوطن، فاحلمد                 
اليت طالت، واليت ظننت أا ستنتهي قبل ذلك، أنا اليوم بينكم            ..  هللا يف اية هذه املرحلة اليت انتهت      

م هذا املساء ال يعادهلا إال فرحيت         وأمتىن أن أراكم مجيعاً، فسعاديت بأن أراك        ايتأُقدم لكم حيب وحتي   
بعوديت إىل الوطن مرة أخرى ألعيش يف ربوعه وألجتلي حماسنه، يف كل مظهر من املظاهر من املقدسات                 

نتمينا إليه  ا إىل كل شرب من هذا الوطن العزيز الذي          ،ملدينة املنورة او  كة املكرمة مالشريفة يف بالدنا، من     
 .مدوشرفنا باالنتماء إليه وهللا احل

ريد أن أقول الكثري الواقع لكن أشعر معكم وتشعرون معي بأن الوقت يضيق، وأن املتحدث                أ
األخري رمبا يكون أثقل املتحدثني ظالً ودماً، ولذلك لن أمسح لنفسي ذه اإلطالة، وال أريد أن أمحل هذا                  

 جمالس، وكنت أشعر    تحدثني سواء يف إذاعتنا أو يف تلفزيون أو يف        الوصف وقد عايشت الكثري من امل     
أريد فقط أن أشكركم مجيعاً على احلضور إىل هذه األمسية الرائعة، اليت مل يسبق يل                 .  هذا الشعور 

التشرف حبضورها قبل ذلك، وأقدر صربكم واستماعكم ومشاركتكم، فذلك إن دلَّ على شيء فإمنا               
ا قضية وطننا، وهذا ما يسعدين      وحمبة لبالدكم، للقضية الكبرية اليت نؤمن       ص  يدل على جدية وإخال   

علي أن أقول كلمة قد ال يكون هذا مكاا وهو أن األستاذ الصديق العزيز أستاذي                .  ويزيدين اعتزازاً 
ي حممد سعيد خوجه احلقيقة مهما قلت عنه فهو قليل، فقد قال الكثري عن كل واحد منا تقريباً والذ                  

 .ما قالويف كل . حيرجنا به أنه صادق يف معظم ما قال
 . ترى بيتكلم عن والدي مش عين:لشيخ عبد املقصود خوجها



 على كل حال األخ عبد املقصود أصبح دائماً مقصوداً ولذلك            :ألستاذ عباس فائق غزاوي   ا
ء، وأصبحت االثنينية معلَماً من     ايعين أنا أقول قد كرمنا مجيعاً، كرم األدباء، كرم الشعراء، كرم العلم           

الدنا نفتخر به، ألا ذهبت إىل خارج احلدود، فمىت سيأيت اليوم الذي نكَرم فيه عبد املقصود                 معاِلم ب 
خوجه، هذا الرجل أُحييه وأنا أدعوكم إن شاء اهللا يف مستقبل قريب إىل أن خنصص ليس اثنينيةً                    

وأنا حتت أمركم إن    .  شكراً لكم .  ويف األستاذ عبد املقصود حقَّه     ن فحسب وإمنا أسبوعاً كامالً، وليتنا    
 .وجدت أي أسئلة

 

  ))بد املقصود خوجهععليق الشيخ ت (( 

 تعليق صغري، تكرمي الرجال من هلم قيمة وقامة هو التكرمي احلقيقي يل، ولذلك دائماً الشكر                 يل
 ملن حيضرها، ألنه لوال إعطاؤنا هذا الفضل بتشريفهم         هلم، ولكل من يتحدث يف هذه األمسية أو حىت        

فليس يل يف   .  مشاركة األساتذة الكرام بكلمام، ولوال حضوركم مجيعاً، ملا كانت هناك اثنينية           ولوال  
هذه االثنينية غري مقعدي الذي أقتعده، والشكر أوالً وأخرياً هللا سبحانه وتعاىل، وبعد ذلك ملن تفضل                 

ه وتعاىل وخلدمة هذا    وأرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه اهللا سبحان        .  ه الفرصة هذعلينا بإعطائنا   
 .الوطن واملواطنني

 

 . نا كلمة صغرية ألخ امسه األستاذ أشرف السيد سامله
قرر اقتراحنا بتأسيس موقع االثنينية على اإلنترنت، فهي تستحق املزيد من الذيوع واالنتشار،              ي

 أفضل علينا بتمكننا من     نا أحب أن أُبشركُم الليلة بأنه من نعمة اهللا علي أنه           أ.  والتفاعل مع فعالياا  
طبع منجزات االثنينية حىت العام املاضي، فأصبحت تشكِّل مثانية عشر جزءاً، وإن شاء اهللا وهذا كنت                

.  حقي يسأشعر أنه دين ثقيل علي جيب أن أُؤديه وأن ال تبقى حبيسة األشرطة، ألنه حق اموع ول                 
قط منذ أسبوع برصد مجيع كتب االثنينية كما هي         وقد أفضل اهللا سبحانه وتعاىل وأكرم بأننا انتهينا ف        

احلمد هللا حىت خلصنا    ..  من ألفها إىل يائها على اإلنترنت وأصبح هلا موقع، سنذيعه بإذن الرمحن يف حينه             
 أذيع هذا األمر إال بعد االنتهاء       المن التجارب وأصبحت جاهزة وهي بني أيدي اجلميع، كنت أمتىن أن            

يقولوا يف مثلنا الشعيب واضع يدي على قليب، لكن احلمد هللا ربنا أفضل              منه ألين كنت واضع كما      
وأكرم بذلك، أكون سعيداً يوم أعلن وحنن يف الطريق نعمل على هذا برصد مجيع الكتب اليت أصدرا                 

عنواناً فيما يقرب أظن من اثنني وثالثني جملداً نعمل         ن  االثنينية، وحنن أصدرنا حىت اآلن ثالثة وعشري      
 على رصدها يف اإلنترنت، لتكون متاحة للجميع، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقين لذلك                 اآلن

 .اآلن أترك لكم احلوار ممتعاً بينكم وبني ضيف اجلميع أستاذنا األستاذ عباس غزاوي. وشكراً



 :  هذا السؤال من األخ عبد اإلله عبد ايد يقول:ريف احلفلع
وماسية وكلنا يعلم أما متضادان، ولكل منهما مدارسه         نت مجعت بني اإلعالم والدبل    أ

ومناهجه وسلوكيات خمتلفة، السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاع الرجل اإلعالمي املتحدث            
فمه بدبلوماسية طوال النصف الثاين من حياته العملية، أرجو إلقاء            البارع منذ البدايات أن يغلق    

 يدة يف عاملنا العريب؟الضوء على جتربتكم لتكون مدرسة جد
 شكراً، الواقع فمي مل يكن مغلقاً، إمنا نوعية احلديث تتغري،             :ألستاذ عباس فائق غزاوي   ا

لصريح الصادق والذي يستطيع أن     اوالدبلوماسي الصادق الناجح يف عصرنا احلديث هو الدبلوماسي         
ي ما جيب أن يعطى، وهذا ليس       خيتار الكلمات بطبيعة احلال اليت ال تكشف ما ال يريد أن يكشف وتعط            

ال أريد أن   .  جديداً علي، فهنالك شعراء وأدباء ِكبار مجعوا بني األدب والشعر والصحافة والدبلوماسية           
 .نكم الليلة، شكراًهاأذكر أمثلة كثرية، رمبا تمثُل إىل أذ

 :  األخ رهوان عبد اإلله عبد ايد يقول:ريف احلفلع
خطوط واضحة للسري، لكن املشكلة يف الشرق األوسط أن           كل دروب الدنيا توجد      يف

الدبلوماسية ال توجد هلا خطوط واضحة املعامل، فهل الدبلوماسية سياسية أو سياسة من ليس له                
 سياسة؟
 الدبلوماسية من حيث تنظر إليها، إذا كنت تنظر ولديك سياسة            :وياألستاذ عباس فائق غز   ا

وأا رسالة يؤديها القائم عليها بكل ما حيمله من وطنية من ناحية           ولديك رسالة فهي ال شك أا سياسة        
ومن واجب جيب أن يؤديه دون جدال، فالدبلوماسية هي فن نقل الرسالة نقل احلقيقة بأفضل وأصدق                

 .الوسائل
 :  األخ أشرف السيد السامل يقول: احلفلفريع
 لقد أبرزت األحداث    لسؤال موجه إىل اإلعالمي من جهة وإىل الدبلوماسي من جهة،          ا

فهل نتج هذا عن تقصري يف اختيار أسلوب خطابنا         .  األخرية قصوراً منا يف إيصال فكرتنا لآلخر      
ا جيعله يتعامل مع خطابنا بأذن من       مله كماً وكيفاً؟ أم أن هذا اآلخر ميلك من الِكرب والعنصرية            

 طني وأخرى من عجني؟
يسأل، لكن الواقع أننا قصرنا وما زلنا مقصرين         السؤال جدير بأن     :ألستاذ عباس فائق غزاوي   ا

إعالمياً، كعامل عريب وكمسلمني، وكجهات خمتلفة كل يف جماله، وليس هذا التقصري عمداً بطبيعة احلال،               
منها املادية ومنها الفنية ومنها احلجم، حجم عدونا اإلعالمي         :  أسباب كثرية   وإمنا هو تقصري ناتج عن    

ياس إىل حجمنا، فإمنا ذلك ال يعين إطالقاً أن نكُف عن املسرية، وال أن نتوقف                الكبري وإمكانياته بالق  



ا إلينا لكي   نعن أن نقوم مبا نشعر أنه الواجب، وأهم وأمجل ما يكون اإلعالم هو اإلعالم املوجه ليس م                
 .نتجه إليهنسمعه، وإمنا منا إىل العامل كي يسمعه ويفهمه، ويف ذلك جوهر االجتاه الذي جيب أن 

 : هذا سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:ريف احلفلع
سيما وأنت كنت     ملانياأا هي مشاعرك بعد مخس عشرة سنة من العمل الدبلوماسي يف             م

 غيرت جمرى سياسات العامل بأسره، مبا يف ذلك احلدث العظيم أال وهو              ،شاهداً ألحداث كبرية  
 الذي يحتسب هلا دوراً رائداً وحضارياً مهماً، وكذلك          ،ونبيف  افتتاحك أكادميية امللك فهد     

 هل يف نيتك كتابة ما عايشته طوال حياتك         ،ملانياأوتوحيد شطري     رلنيبمشاهدتك ايار جدار    
 ك حلظات مجلية ومميزة خاصة وعامة؟سالدبلوماسية ويف نف

عليه تطول، أستطيع أن     واهللا هذا سؤال مجيل لكن يبدو أن اإلجابة           :ألستاذ عباس غزاوي  ا
شعوري أنه كفاية، واحلمد هللا أنين شهدت مراحل تارخيية هامة،             ملانياأأقول بعد مخس عشرة سنة يف       

        سجلة يف األحاسيس ويف األوراق ورمبا تظهر يف        كما ذكر األستاذ عبد احلميد، وهذه املراحل أكيد م
 أمر  ،ونبفإقامة أكادميية امللك فهد يف        ملانياأاز يف   يوم من األيام إىل العلن، إذا كنت سعيداً من خالل إجن          

أعتز به كثرياً وقد وفق اهللا إىل أن يتم هنالك بطبيعة احلال بدعم وتوجيه وإصرار من امللك فهد خادم                    
وحكومته الرشيدة، واألكادميية هي اليوم معلَم هام للحضارة اإلسالمية والعربية،             احلرمني الشريفني 
 .شكراً.  يِرثَ اهللا األرض ومن عليهاوستبقى إىل أن

 الشطر اآلخر من السؤال أستاذ عباس، وهذا سؤال مثله من األخ نبيل خياط               :ريف احلفل ع
 :يقول كةممدير العالقات العامة بنادي 

 ه من الواجب تدوين تلك املسرية وما حتمله من ذكريات مجلية؟نال ترون أأ
 . واجب كبري:ألستاذ عباس غزاويا
 : سؤال من أخوكم علي حممد الشهري يقول: احلفلريفع
العامل اإلسالمي بأزمات نتج عنها تقديس بعض الديكتاتوريني، بصفتك رجل دولة أال              م ر

 م ليؤدي دوره كسلطة ناقدة يف اتمع؟تعتقد أن الوقت حان لتحقيق خصخصة اإلعال
لدول من خالل كثري من      كما نرى فاإلعالم خمصخص يف كثري من ا         :ألستاذ عباس غزاوي  ا

 .مؤسساته، ولكن رمبا كان عالج اإلعالم حيتاج أكثر من سؤال وأكثر من جواب، وشكراً
 يل طبعاً كما    و عودة إىل سؤال األخ علي الشهري، ترى األسئلة ثالثة يبد            :ريف احلفل ع

ا احلقيقة سؤال من    تعلمون االثنينية ختتار سؤاالً واحداً حىت تترك الفرصة لعدد أكرب من السائلني، هذ             
 : األستاذ عثمان مليباري يقول



م يسعدنا أن نسمع ذكرياتك عندما كان التلفزيون السعودي أبيض وأسود قبل مخس              ك
 .نرجو ذلك. وثالثني سنة

راعي هذه األمسية   ..   نرجو من األخ عبد املقصود خوجه وهو         :يألستاذ عباس غزاو  ا
فزيونياً، وسندعو مجيع املشاركني ونطلب من مكتبة        واألمسيات األخرى، أن خيصص لنا أسبوعاً تل       

 .التلفزيون ما يطربنا ويفيدنا على ما أعتقد
 أُتهم  ال يا سيدي أجد من الواجب علي أن أطرح األسئلة حىت             :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

ألين اتهمت كثرياً بأنين أحجب بعض األسئلة، ولذلك سأطرح السؤال هذا دوري ودور الضيف                
ومن ناحية أخرى أنا أشرت للزميل األستاذ كتوعة مقدم احلفل، خصيصاً            .  يجيب ويطلب ما يشاء   ل

أنين أنا حجبت أو    ر  السؤال السابق ألنه وِضعت ثالثة أسئلة فخشيت أن من وضع الثالثة أسئلة يفكِّ             
 سؤاالً واحداً،   أقوم بدور الرقيب، إنه اختار سؤاالً من ثالثة أسئلة، دائماً نقول الرجاء أن نطرح               

 .ولذلك سأقول لكل من طرح أكثر من سؤال أننا حنن اخترنا السؤال فشكراً لكم
ا حنترمهم  م أريد أن أعقب هنا أنين أحترم وأُقدر األسئلة وسائليها، ك           :ألستاذ عباس غزاوي  ا

يها وسأتوىل  مجيعاً ولذلك أمتىن على إدارة االثنينية أن توافيين ا فيما بعد مع أمساء وعناوين موجه                
 .اإلجابة عليهم وهم مشكورون

 هذه أيضاً عدة أسئلة من اإلعالمي األستاذ عبد اهللا رواس ولكن اخترنا سؤاالً               :ريف احلفل ع
 : واحداً وهو
دثوا عن بعض مواقفكم وذكرياتكم القدمية اليت صاحبت         حتمىن من سعادتكم أن تت     ي

 .جبل هندية مشواركم اإلذاعي عن زقاق احلفرة وطلع
 . إن شاء اهللا يف الطريق:ألستاذ عباس غزاويا
 قبل أن أطرح السؤال أعرف أن املوضوع حيتاج إىل كتاب لكن             :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 .طرحت السؤال
 : صور عطار يقولن هذا األستاذ م:ريف احلفلع
ال األخ مصطفى عطار إنكم من رواد القصة القصرية وكان لكم دور مميز يف برنامج                 ق

 هل لديكم اآلن أي شيء لألطفال، قصص مثالً أو أشرطة، أفالم تربوية، فيديو؟" با عباسبا"
لسبب ا الواقع أنا كنت أخاطب األطفال خماطباً الكبار أيضاً، وهذا هو            :ألستاذ عباس غزاوي  ا

إن وهذا من أسباب سعاديت كان وما زال وإىل الغد          "  بابا عباس "أن الكثري ممن هم يف سين ينادونين بـ         
شاء اهللا، ولذلك فأنا أمتىن يف يوم من األيام أن يتاح يل أن أكتب ليس القصة وليس لألطفال وإمنا                     



ذ بضعة أيام، أنين كنت     منأكتب ما أشعر أنه يزدحم يف ذهين يف خواطري، وكما قلت لبعض األخوة               
ي من أعمايل الرمسية،    إىل آخره إىل يوم أن أنته     ..  أؤجل كل األمور املتصلة باألدب، بالكتابة، بالقصة      

وفجأة انتهت أعمايل الرمسية ووجدت نفسي أقف أمام حائط كبري لست أدري كيف أجتاوزه؟ دعوين                
 .أفكر قليالً، شكراً

ملغمة على فكرة تتعلق بالسن إنه ال خياطب الصغار            هذه إجابة  :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 !!بيخاطب ناس يف عمره أترك املوضوع لكم

 :  األخ زيد محزة يقول:فلريف احلع
رفنا من كلمة األستاذ العطار إجادتكم للخط وإتقانكم له، هل لكم أن تتكرموا بإعالمنا              ع

 وهل هناك كتاب يف التعريف      ؟ة املكرمة كباملدرسة اليت تعلمتم فيها اخلط، ومن أشهر اخلطاطني مب        
 ؟كةمبشاهر اخلطاطني مب

اإلجابة الوافية على هذا السؤال، لكن الوالد فائق         آسف أين ال أستطيع      :ألستاذ عباس غزاوي  ا
 هو الذي علمنا اخلط وكان خطي مجيالً يوم كنت يف مقتبل الشباب، أما اليوم                -اهللا يرمحه -غزاوي  

ظارة للقراءة ونظارة للبعد ونظارة للقرب فال أستطيع أن أعد بأن خطي مجيل،             نوقد احتاج اإلنسان إىل     
 كان خيط شهاداتنا، الشهادة     -اهللا يرمحه -عروفون، األستاذ حلمي أعتقد     طبعاً هنالك أساتذة للخط م    

 .االبتدائية ملعظمنا والثانوية رمبا كانت من خطه
وعاش حىت  "  اط وزارة املعارف  طخ" حممد حلمي وكان لقبه       :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 . القريب، عاش ما يقرب املائة ما شاء اهللا
 : د يقول هذا األخ عالء أمح:ريف احلفلع
 ل مهوم القضايا السياسية ومشاكلها حيملها السياسيون وحدهم أم يشارك فيها اآلخرون؟ ه
ون يشعرون  ن سؤال مجيل الواقع، لكن السياسيون مثل اآلخرين مواط         :ألستاذ عباس غزاوي  ا

حلال بنفس املشاعر، قد ال يكونون يف موقف يعربون عنه عما يريدون أو عما يعلمون، لكنهم بطبيعة ا                 
 .املشاعر واحدة، ألن الوطنية واحدة

 :  األخ عجالن الشهري يقول:ريف احلفلع
 تسطع  بمشس العر "تبت املؤلفة األملانية كتاباً عن أثر احلضارة العربية على الغرب معنوناً بـ             ك

اعترفت فيه بفضل العرب ومبكانتهم بني األمم وما قدموه لإلنسانية، سؤايل ما املوقع               "  على الغرب 
 الذي ميثله العرب اآلن يف اتمع األورويب بشكل عام، ويف اتمع األملاين على وجه التحديد؟



صورة العربية  ل طبعاً قبل األحداث األخرية يف السنة املاضية كانت ا          :ألستاذ عباس غزاوي  ا
قافية استقباالً  اإلسالمية صورة مشرقة، وكان استقبال األملان املفكرون الكتاب، األوساط اإلعالمية والث          

جيداً وتقديراً، وعندهم كان ومازال عند الشعب األملاين االستعداد لالستماع شريطة أال تضيع وقته،               
وا منك ماذا تريد أن تقول وأن يكون         رفوهذه خاصية موجودة ميكن يف الغرب كله، يريدون أن يع          

احلال األحداث األليمة املأساوية    كالمك ذا مضمون هام، تنقله إليهم وبالتايل يستمعون إليك، بطبيعة           
اليت شهدها العامل يف السنة املاضية، وأقصد سبتمرب ألفني وواحد، أثَّرت كثرياً على صورة العرب                  

ِذلت فيما بعد وجيب أن تبذل وتستمر يف املستقبل اآلين            بوصورة املسلمني، إال أن اجلهود اليت        
ود يؤمل منها أن متحو ما قد يكون قد عِلق بنا            والقريب والبعيد لكي نعطي صورتنا الواضحة، جه       

 .كعرب وكمسلمني من شوائب بسبب أعمال إجرامية ال نقرها وال نرضى ا وال نعلم عنها
 :  األخ رشاد حممد يقول:ريف احلفلع
ا رأيكم يف برنامج األطفال يف السابق ويف برنامج األطفال يف الوقت احلايل، وهل يؤدي               م

 غي، وما رأيكم يف أفالم الكرتون اليت تقدم لألطفال؟ دوره كما ينب
 أنا ال أحب الكرتون من ناحية، من ناحية ثانية لسوء حظي لكوين يف               :ألستاذ عباس غزاوي  ا

أمسع برامج األطفال احلالية، لكين أستطيع أن أقول أن برامج األطفال يف               اخلارج مل أشاهد أو أر أو     
طفال يف املاضي كان منطلقاً من زاوية، أن برنامج األطفال كان املتنفس             املاضي واالهتمام بربنامج األ   

الوحيد للطفل، لألب، لألم، لألخ الكبري والصغري، ولذلك كنت أعين ما أقول عندما قلت إنين                  
 األطفال الكبار والصغار، فمن خالل أنه كان متنفساً وحيداً وهاماً هلذه القطاعات كلها               يفأخاطب  

 .ن جناحه ممكن حىت ولو كان موجهاً لألطفال وحدهم لو أُحِسن تقدميهجنح، وأعتقد أ
 هذا سؤال أيضاً أستاذ عباس مرتبط بالسؤال الذي قبله من تلميذكم سعد مجعان              :ريف احلفل ع

 : يقول الغامدي كتب
 ا هو نصيب الطفل بعد عودتكم وتفرغكم سواء يف األدب أو اإلذاعة أو التلفزيون؟ م
طفلنا ابننا فلذة أكبادنا أم كما قال        ..  أقصد الطفل ..   يكفي أنه  :غزاويألستاذ عباس   ا
 .الشاعر

ــك إ ــى األرض ملَ ــل عل ــا الطف من
. 

ــك أ  ــك ل ــل وإن مل ي ــِبب الطف ح
. 

 

 هنالك من األساتذة واملتخصصني يف      ب األول واألكرب، لكن   ي شك أن نصيب الطفل هو النص      ال
بالدنا ويف جمتمعنا من يغنون عين وعن العشرات من أمثايل، على كل حال ال يعين أن اإلنسان يستطيع                  

 .أن يقدم جمهوداً وحيجم عنه



جئنا لنسمع ونستمتع   :   وردتين من األستاذ حممد الفايدي ورقة ا       :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 األقل حملات من جتارب هذا اإلعالمي الكبري، وإذا بنا ندخل يف مساع شيء من               ذكريات مجيلة أو على   ب

األخ حممد هذا الشيء ال أملكه، كل احلرية        .  إجابات الدبلوماسية اليت من املفترض أن ختتفي هذه الليلة        
 .وليس بيدي شيء، للزمالء املوجودين تأيت األسئلة ودوري أن أقدمها للضيف، هذا حظي، وحظه

 إذا مسحت يل اإلجابة، أنا أشكر األخ حممد والواقع يعين أنا أريد أن               :تاذ عباس غزاوي  ألسا
أقترح وجدياً، إذا مل تكونوا قد مللتم من هذه السهرة، وكثرة ما قيل فيها عن شخصي املتواضع                    

حلادية عشرة اآلن،   اوشعوري أنا شخصياً بأنين أُحرجت وأن حسن الظن يب كبري خاصة وأن الساعة               
نا مستعد أن أعمل جلسة ثانية ميكن نثقل على أخينا عبد املقصود وثقوا أنه بدل ما ندخل يف                      أ

الكلمات والثناء وما شابه ذلك وهذا شيء أسعدين أين مسعته بطبيعة احلال رغم خجلي منه، إال أننا يف                   
 .جلسة ثانية ندخل مع املوضوع على طول

هللا تتاح لنا فرصة أخرى ودائماً طاملا أنت بيننا          أرجو أنه إن شاء ا     :هلشيخ عبد املقصود خوج   ا
نرحب بك يف كل اثنينية، وإن شاء اهللا احلوار بيننا متصل، واألستاذ الدكتور عبد اهللا مناع بيننا وهو                   

 يةليس أي متكلم، ودائماً له من التقدير فيما يقول الشيء الكثري عندي وعند الكثريين، خترج االثنين                
ت دائماً منذ البدء وأنا أعطيه الكلمة مع العلم العادة تنتهي االثنينية بانتهاء احلوار               عن عاداا فالكلما  

مستأذناً منكم، وأقصد أن األستاذ عباس باعتباره ضيف األمسية أن يسمح لنا بدقائق لدكتورنا عبد اهللا                
 .مناع ليتفضل بكلمة وهي إن شاء اهللا ستكون مسك اخلتام

 

  )) مناعبد اعلمة الدكتور ك(( 

سعد اهللا مساءكم مجيعاً بكل خري، يؤسفين أنين تأخرت كثرياً عن موعد حضوري ألشارك يف                أ
االحتفال واالحتفاء باألستاذ عباس غزاوي، اإلعالمي الكبري والدبلوماسي الكبري، ولكنين حرصت             

ت يف العاشرة والربع    لجنة التنفيذية ملؤسسة البالد، اليت انته     لعلى أن أحضر بعد أن انتهيت من جلسة ا        
وعلى مدى مخسة عشرة دقيقة كنت عند باب بيت الشيخ عبد املقصود، فالعذر هلذا التأخري أوالً،                  
ولكنين استمعت لبعض ما قيل يف هذه األمسية اجلميلة ومما قاله األستاذ عباس أن آخر الكالم وآخر                  

ا وأقول أن آخر املتكلمني كآخر املغنيني       ملتكلمني، وأنا أخالف األستاذ عباس يف هذ       ا املتكلمني هو أثقل  
 ..هو أمجلهم وأمتعهم

اهللا يا دكتور احللو يف اآلخر، الناس ما تأكل احللو          ..  اهللا..   يا اهللا  :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .يف األول



واحلقيقة أين  "  بابا عباس "فال و   ط أشري يف هذه اجللسة إىل برامج األ        :لدكتور عبد اهللا مناع   ا
وأرسلت "  األمانة"أولئك األطفال، الكبار بالتأكيد، وأذكر أين بعثت إليه بقصة عنواا             كنت أحد   
 أم جاء بعده؟ " بابا عباس"هو سبق " بابا حطاب"ال أدري هو .. القصة وكان

 ..سبق..  ال سبق:لشيخ عبد املقصود خوجها
ت بأن القصة   ولكن فوجئ "  بابا حطاب "أظن أين كتبت لـ     !  ق سب :لدكتور عبد اهللا مناع   ا

أُذيعت أو تكلموا عين وقالوا واهللا وصلت قصتك ونشكرك على القصة اجلميلة ومتنوا يل التوفيق                  
احلقيقة هو فعالً إعالمي مجيل حقيقةً، وعندما كنا نتحدث عن إذاعة             "  بابا عباس "مشكورين، فـ   

وحىت السبعينات كانت   باس غزاوي، حقيقة يف الستينات بامتدادها         ع سعودية فإمنا نعين فعالً إذاعة    
هناك إذاعة مجيلة ما يف شك أن معايل الشيخ مجيل حجيالن فرش هلا أرضية واسعة، وتألق عليها األستاذ                  
غزاوي كمدير اإلذاعة، ومن بني ما أذكر يف تلك األيام اجلميلة أنه مل يبق كاتب وال أديب وال شاعر                    

اعة وساهم فيها، وأعتقد أن هذا ميثل حجماً كبرياً من           قي وال مغن وال ممثل إال وارتاد اإلذ       سيوال مو 
نعم كان يقود النجاح، ولكن النجاح ساهم فيه كل هؤالء األدباء والكتاب والشعراء                ..  النجاح

زاوي من أمجل    غ واملوسيقيني واملغنيني واملمثلني إىل آخره، حقيقة كانت إذاعة الستينات إذاعة عباس           
 وأعتقد أن اإلذاعة افتقدت طريقها منذ أن غادرها األستاذ عباس            ،عوديةململكة العربية الس  اإذاعات  

 .وإىل يومنا هذا، اإلذاعة اآلن تبحث عن طريق، تبحث عن مستمع، تبحث عن رسالة يف بريد
 اللحظة قصة   هذكر أيضاً يف احلديث عن برنامج األطفال وبرامج األطفال أين تذكرت يف هذ             أ

 ،صرموقد كان صاحب برنامج أطفال شهري يف        "  بابا شارو " لـ   الدكتور حسن نصيف عندما أرسل    
بابا "وشكا له حال الطفل ويل الدين أسعد وما كان ويل الدين طفالً إمنا كان مديراً عاماً للبعثات ولكن                   

ه من ويل الدين أسعد هذا الذي       لال يعلم أن ويل الدين أسعد هذا هو مدير عام البعثات فاشتكى             "  شارو
 يشرب اللنب، وال يؤدي واجبه املدرسي، ويتأخر وطلب منه أن يوجه له نصيحة باعتباره أن                ال يأخذ ال  

ويسمع الربنامج حقه وكان األستاذ ويل الدين أسعد قد أبلغ العديد           "  بابا شارو "ويل الدين هذا حيب     
م ألن فيه أشياء    ا استمعوا إىل ذلك الربنامج يف ذلك اليو       إمنمن زمالء من الطلبة الذين كانوا يف البعثة         

مهمة، وما كان يعلم أن هناك مقلباً كبرياً قاده الدكتور حسن نصيف واألستاذ أسعد مججوم فيما أذكر                 
من أجل أن يسمع    "  بابا شارو "، فكان األستاذ ويل الدين أسعد جيلس يستمع لربنامج          -رمحه اهللا -نعم  

ه حوله بأن يوجه له توبيخاً وتقريعاً ألنه ال         توقعه فإذا به يفاجأ وأوالده حوله وأحفاد       ي الكالم الذي كان  
فصاح األوالد يا بابا أنت ماذا تفعل؟ فاحلقيقة ذكّرتنا هذه           ..  يشرب اللنب وأنه ال يؤدي واجبه و       

م كان له   نعالذكريات عن بابا عباس الذي كان كما يقول ال يتوجه لألطفال إمنا كان يتوجه للكبار،                 
 .ون أنا منهم، والسالم عليكم ورمحة اهللاأطفال وكان له أبناء كبار قد أك



  ))لمة اخلتامك(( 
 كة املكرمة م أيها السادة احلقيقة وصلت إىل إدارة االثنينية هذه الدعوة من نادي             :ريف احلفل ع

 مع معايل األستاذ السيد إياد ابن أمني مدين         هللالثقايف األديب يعلن عن وجود حوار مفتوح غداً إن شاء ا          
 .لك بعد صالة العشاء مباشرة مبقر النادي بالعزيزية، وكما يقولون الدعوة عامة للجميعوزير احلج، وذ

بعد أيها األخوة ويف ختام هذه االثنينية وكاملعتاد يقدم صاحبها هدية تذكارية لسعادة فارس                و
ان خالد  اوي ذه املناسبة، كما يقدم سعادته هدية أخرى وهي لوحة للفن          زاالثنينية األستاذ عباس فائق غ    

خضر ذه املناسبة التذكارية، شكراً لسعادة اإلعالمي والسفري األستاذ عباس فائق غزاوي، وشكراً              
لكم أنتم أيها السادة على حضوركم االثنينية إىل أن نلتقي إن شاء اهللا بعد موسم احلج، نستودعكم اهللا                  

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالو
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