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 حفل التكريم
 ))لمة  االفتتاح ك(( 

 :افتتح عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة األمسية قائالً
حلمد هللا محد الشاكرين والصالة والسالم على من بعثه ربه رمحة للعاملني، سيد األولني واآلخرين               ا

 .نبينا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 . ، األخوة احلضورسعادة حميب االثنينيةلصحاب الفضيلة واملعايل واأ
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
كل سنة وأنتم بصحة وعافية وخري كثري، تعود األيام وتضاء الليايل مرة أخرى ذه الوجوه                 و

الطيبة يف اثنينية احملبة والوفاء والتكرمي واليت حتتضنها هذه الدار العامرة، لتواصل احتفاءها برجاالت               
 هـ  ١٤٢٢والعلوم والثقافة، وها حنن نبدأ اليوم مومساً جديداً بانتهاء حج عام            لعلم والفكر واألدب    ا

هـ، ويسرنا أن يكون أول فرسان اثنينيتكم هذا العام هو           ١٤٢٣ويف بداية السنة اهلجرية اجلديدة      
هالً وسهالً  فأسعادة الصحايف واألديب والكاتب الكبري األستاذ فهد العلي عبد العزيز العريفي،               

ته وصحبه الكرام وبكم أنتم أيها األحباب وعلى بركة اهللا وكما هو احلال دائماً نبدأ بتالوة آي                 بسعاد
 ..من الذكر احلكيم تالوة الشيخ عبد اهللا قمر

 

  ))لسرية الذاتية لسعادة األستاذ فهد العريفيا(( 
 . فهد علي عبد العزيز العريفي:االسم -
 .سرية الذاتية لسعادة فارس اثنينية هذا اليوم ورد يف الاهـ كم١٣٤٨ ائلحمن مواليد  -
 

 :مكان الدراسة -
 .يف مدرسة سبيل الرشاد للشيخ سليمان السكيت -
حيث حرص األستاذ الكبري حممد طاهر      )  موحد اجلزيرة (مبوافقة من     لسعوديةافُِتحت املدرسة     -

 ائلحخاصة مدرسة   هـ  ١٣٥٦ة  نالدباغ مدير املعارف على افتتاح بعض املدارس االبتدائية س        
 .هـ١٣٥٨فالتحق ا سنة  لسعوديةا



جمموعة من  (الليلية اليت أسسها      ائلحمث درس املتوسطة وأمت الدراسة الثانوية يف مدرسة             -
 . يف تأسيسها-حينذاك-ووقف معهم األستاذ ناصر املنقور مدير عام وزارة املعارف ) الطالب

 .ني طالباً وكان هو من املتفوقنيموع ثالثجمبعد النجاح تفوق سبعة طالب من  -
 ودرس ا حىت السنة الثالثة وتقدم الختبار        -تقدم جلامعة امللك سعود وانتسب لقسم اجلغرافيا          -

السنة الرابعة، إال أن ظروفاً قاهرة منعته من مواصلة الدراسة، وبعد غياب دام سنتني مث غياب                
لب بالسماح بالعودة منتسباً لسنة واحدة      امعة يطا جلقاهر أيضاً دام ثالث سنوات تقدم إىل ا        

 ).فات امليعاد(و  فقالوا لقد تأخرت كثرياً 
 

 :لوظائفا -
وكان والده يرمحه اهللا هو مدير        ائلأول عمل شغله هو وظيفة كاتب يف فرع وزارة الزراعة حب            -

 ). ائلحفرع وزارة الزراعة مبنطقة (
 .زارة الداخليةومدير للعالقات العامة ب -
 .ير عام مؤسسة اليمامة الصحفيةمد -
 .الشهرية بوزارة الداخلية) محاة األمن(رئيس حترير جملة  -
 .هـ وإىل اليوم١٣٨٣عضو مؤسس يف مؤسسة اليمامة الصحفية منذ تأسيسها عام  -
اظ، ك الرائد، ع  ،لرياضااملدينة، اليمامة، حراء، اجلزيرة،     :  كتب يف عديد من الصحف منها       -

 .اليوم
 .  اآلن متقاعد وهو عضو يف جملس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية اآلنسعادته -

 

رة أخرى نرحب بسعادة فارس االثنينية والكلمة اآلن لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد               م
 .املقصود حممد سعيد خوجه

 

  ))جهوبد املقصود خعلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ ك(( 
اللَّهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم         سم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك      ب

 .على خري خلقك، وخامت أنبيائك، حبيبك وصفيك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :األخوة األكارم.. ألساتذة األفاضلا
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها



 الفصل الثاين هلذا املوسم بعد      ترحيب واثنينيتكم تواصل مسريا يف      سعدين أن أرحب بكم أمجل    ي
عطلة عيد األضحى املبارك، سعداء بتكرمي علم من أعالم الصحافة يف بالدنا، سعادة األستاذ فهد العلي                
العريفي، وهو غين عن التعريف مبا له من حضور مميز يف بالط صاحبة اجلاللة، فأهالً وسهالً ومرحباً به                  

وأرحب أيضاً برفيقي   ..   حبملة القلم، وكل من يتعامل مع الكلمة       م مجيعاً يف هذا امللتقى الذي يعتز      بكو
 وحممد القشعمي مدير الشئون      ،ائلدربه األستاذين فهد السليمان مدير مكتب مؤسسة اليمامة حب          

 ائلح منطقة   سالثقافية مبكتبة امللك فهد الوطنية وسعادة األستاذ حممد عبد الكرمي السيف عضو جمل             
ليمتعونا مشكورين ذه     لرياضاو  ائلحف، ومجيعهم جتشم مشقة السفر من       الباحث والصحفي املعرو  

 .األمسية اليت تطلعنا إليها كثرياً
يفنا الكبري صاحب إطاللة بارزة يف دنيا الصحافة، بدأ عشقه العمل الصحفي منذ أكثر من                 ض

ىل توطيد مؤسسة   ي مميز، وبعمله اإلداري الذي قاد إ      عأربعني سنة، ساهم خالهلا بفكره ككاتب اجتما      
إعالمية تشكل منارة على امتداد الوطن العريب، وذا انقاد له العمل الصحايف بشقيه التحريري                 
واإلداري يف سالسة فائقة، مما يؤكد اختالط عشق احلرف بذرات كيانه، وقد أعطى هذا العشق حقه                 

 .عميق هلموم وآمال وشجون جمتمعهكس إجياباً على كتاباته وتناوله النعمن العناية والرعاية والتطوير فا
ن املتتبع لكتابات ضيفنا الكرمي جيد أنه قد احناز بدرجة كبرية إىل اجلانب االجتماعي على                  إ

حساب اجلانبني االقتصادي والسياسي يف حتليالته ومقاالته مما أتاح له انتشاراً أكرب بني فئات اتمع،                
اً يدخالن يف باب الشؤون املتخصصة، اليت عادة ما تفرد هلا           جلانبني اللذين مل يتطرق هلما كثري     اذلك أن   

وسائل اإلعالم املختلفة مساحات حمددة، وهي يف الغالب األعم ذات طبيعة حتتك بفئات معينة من                 
وكتاباته يتعلق  ه  املواطنني، غري أن اجلانب االجتماعي الذي حظي بأكثر من تسعني يف املائة من اهتمام              

س صميم حياة معظم املواطنني بأسلوب سهل ممتنع، يشمل القضية جبميع أبعادها يف             مبشاكل اجتماعية مت  
أقل عدد من الكلمات، وبزوايا مباشرة تلمس دون أن جترح، وقد تؤمل دون أن تكسر أو شم، فهو                   

 .ائلحبيئته ونشأته يف مدينة ن يتعامل مع الكلمة مبيزان دقيق ويف الوقت نفسه بعفوية اكتسبها م
نا الكبري قدرة فائقة على استنباط أفكاره من بعض األخبار العادية اليت قد مير عليها                  لضيفو

البعض مرور الكرام، فتراه يتناول اخلرب الذي رمبا اختصره يف سطرين دون إخالل باملعىن، مث يستطرد                 
مامها باقتدار  وقاعدة بيانات عريضة، ولغة تسلّم ز       يف حتليله مبوجب خلفية ثقافية واسعة، وخميلة خصبة،       

مكنه من توجيهها لتنثال أفكاره مثل جدول عذب نقي، ينهل منه القارئ ويستزيد من حالوته                   
وتقودنا هذه السمة املميزة إىل أمهية سعة االطالع بالنسبة لكاتب العمود اليومي أو                ..  وطالوته

 املعلومات وضغطها يف    ية أن يوظف تلك احلصيلة اهلائلة من      الاألسبوعي، الذي يستطيع خبربة ومهنية ع     



عبارات وجيزة يوزعها بني سطوره لتشكل يف النهاية جرعة عالية قمة وقيمة لكل من يطلع عليها                  
 .وحيرص على متابعة أمثاهلا

يالحظ القارئ أن ضيفنا الكرمي، ومن خالل انصهاره اليومي يف بوتقة العمل الصحايف، وحىت               و
 غريه ممن يلتقون معه على ذات الدرب، فهو ليس من            اعده، يتجاوب بدرجة كبرية مع أفكار     قبعد ت 

الذين حيتكرون التفكري واالستنباط والتحليل، بل يعطي كل ذي حق حقه، ويتحاور مع األفكار                 
ر كااألخرى بإجيابية كبرية، وتكون النتيجة غالباً اخلروج علينا مبا يثري حصيلة القارئ، ويغذي األف               

يف إجياد حلول مبتكرة لبعض املشاكل االجتماعية اليت يتناوهلا          بكل جديد ومفيد، وقد يساهم بذلك       
ويتجلى اهلم الوطين يف أروع صوره يف معظم كتابات احملتفى به، لدرجة أنه قد يطل من                 .  بقلمه املبدع 

ونه اليت يقرأ من خالهلا     عيقراءاته املتعددة على نوافذ خارج خارطة الوطن، لكنه يظل حيمله يف حدقات             
من سلبيات وإجيابيات فيسقطها برباعة نادرة على ما يالئمها من شرائح اتمع، وهذا يشري               ما تشابه   

إىل حاسته املرهفة واستشعاره عن بعد ملا قد حييق بوطنه ومواطنيه من مزالق جيد أن من واجبه أن يضع                   
..  غرة إلنذار املبكر حىت ال نؤخذ على حني        ا حوهلا أكثر من عالمة استفهام وتعجب، لقرع جرس        

 .وتلك مفخرة يسعى كل كاتب أن يزين ا عمله وتواصله مع جمتمعه
مما ال شك فيه أن الشهرة وصولة الكلمة النافذة قد تفتح شهية البعض إىل التعامل مع املطبوعة                 و

ا للتعدي أو االستعداء على       يف إطار امللكية اخلاصة، وبالتايل تطويعها خلدمة أهداف ذاتية، والقفز          
ين، يف مشهد حيزن كل حادب على املصلحة العامة، وبأسلوب غري حضاري يؤكد أن بعض من                 اآلخر

ميتطون أعمدة الصحافة واالت يف حاجة ماسة إىل مراجعة أنفسهم حىت ال تشهد عليهم أيديهم مبا                 
زكي على  وال أ ..  أحسبين إن شاء اهللا صادقاً     و ..واحلق أقول ..  يكتبون يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون        

أن ضيفنا الكرمي قد شهد له كل من عرفه بعفة اليد واللسان، مل تسول له نفسه قط أن                    ..  اهللا أحداً 
يسخر قلمه للنيل من غريه يف خصومة شخصية أو تصفية حسابات ذاتية، عاش بقلمه نقياً، عفيفاً،                  

ة، ونشاط متجدد، لغري    قلمه وما حباه اهللا من مواهب متعدد       ف  حيياً، قبل التقاعد وبعده، فلم يوظ     
وبفضل من اهللا استعصم عن مزالق الردى، وكف يده عن البغي والعدوان، فعاش              ..  طريق اخلري والرب  

يف تصاحل دائم مع نفسه، سعيداً بني حمبيه الكثر على امتداد كل صقع تصله املطبوعة اليت حتمل كلماته                  
اليت "  األنا"ا الكرمي ذا التجرد من تضخم       فما أسعد ضيفن  ..   هي من مهوم الناس    يتوأفكاره ومهومه ال  

تسقط بعض ذوي الغرض واملرض يف محأة الظلم والبغي بغري احلق، وتسخري ساحات الصحف واالت               
 إال إنه ينبغي احتواؤها وتعديل       -وهللا احلمد -خلدمة أهدافهم الضيقة، وهي فئة وإن كانت قليلة           

ونسأله عز وجلّ أن يثبت اجلميع على جادة        .  سد املعاىف أو بترها حىت ال تؤثر على بقية اجل        ا  مساره
 .الصواب، ويرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه



مدينة بكثري من الفضل لضيفنا الكبري، فقد منحها ومازال ميدها           "  مدرسة اليمامة الصحفية  "ن  إ
املميزة، وقد تتلمذ على يديه جيل من الصحافيني الذين           فكره، وأهدافه الواضحة، وبصماته      ةبعصار
ن اآلن أعلى املناصب اإلدارية والتحريرية، وكلهم حبمد اهللا ملء العني والسمع، وأحسبهم إن               وأويتب

 .شاء اهللا امتداداً طبيعياً لعطائه املستنري يف حقل الصحافة االجتماعية الواعية
، متمنياً لكم سويعات ماتعة يف صحبته       "االثنينية"ه لدعوة    ضيفنا الكرمي جمدداً على استجابت     رشكأ

املاجدة، وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم مبشيئة اهللا لالحتفاء باألستاذ الدكتور حممد بن مريسي                 
 ،كة املكرمة عة أم القرى مب   ام بكلية اللغة العربية جب    -احلارثي، أستاذ النقد األديب بقسم الدراسات العليا        

 الوجوه األدبية واألكادميية املرموقة اليت نعتز ا ومبا قدمه من مسامهات مقدرة يف الساحة                 وهو من 
 .الثقافية واألدبية

يننا اليوم ال أقول ضيفاً ولكن أقول عزيزاً على اجلميع ومعروفاً لدى اجلميع أال وهو األستاذ                 ب
ملا يقرب    لبحد اليت تصدر من      حالق صاحب ورئيس حترير جملة الضا      الشاعر الكبري رياض عبد اهللا    

من نصف قرن على ما أعتقد أو أكثر وهو بيننا اليوم وله كلمة أرحب به بامسكم أمجل ترحيب، يف                     
احلقيقة ضيف هذه األمسية امتداد صداقاته الكبرية على امتداد مساحة هذا الوطن طلب معها كثري                 

العادة ال تتجاوز   .  حرج كبري اليوم  األمسية، وال أخفيكم أنين كنت يف          منهم أن يتكلم يف هذه     
الكلمات ثالثة أو أربعة مع األسف مع كل ما استطعت، إذ إن العدد أكثر من ذلك كمضاعف من                    
ناحية أخرى أرحب م وأمتىن أن يكون لكل طالب كلمة وقت، لذلك حناول أن نوفق بني الطالب                   

ع أن نقضي وقتا أطول مع ضيف       ون الكلمات خمتصرة جداً حىت نستطي     تكواملطلوب أن   .  واملطلوب
 .هذه االثنينية
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 وكما هو معروف يف برنامج هذه االثنينية فإننا نتلقى أسئلة واستفسارات السادة             :ريف احلفل ع

مات املتحدثني سنعطي   لاحلضور فنأمل من حضراتكم من لديه سؤال للضيف حىت بعد أن تنتهي ك              
 االثنينية ومن بعدها نفتح باب احلوار مع سعادته، فاملرجو من لديه أي سؤال أن يبعث به                 الكلمة لفارس 

 ..إلينا وليكن سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة ألكرب قدر منكم
 ...بدأ أوىل كلمات املتحدثني مع سعادة األستاذ حممد سعيد طيب األديب والقانوين املعروفن
ن أيب حممد سعيد ومن الضيف الكرمي ومن األخوة األعزاء           شكراً وألتمس م   :مد سعيد طيب  حم

 .أن أكون آخر املتحدثني
 طلبات أيب الشيماء اليت ال ترد، لك القدر ال نستطيع أن نناقشها، أعرف              :بد املقصود خوجه  ع

 .ظ يا أبا الشيماءووقدرك حمف. ولكن فليكن له ما يريد. ماذا يعين أبو الشيماء من ذلك



  تعرفون ملاذا؟ سوف:مد سعيدحم
 ).احلال يف اآلخر( الشيخ عبد املقصود يود أن يقول :ريف احلفلع
 ).يضحك اجلميع(
 لبح اآلن ننتقل إىل الشاعر الكبري وصاحب ورئيس جملة الضاد اليت تصدر يف               :ريف احلفل ع

 :األستاذ رياض عبد اهللا حالق
 

  ))ياض عبد ا حالقر الشاعر ةلمك(( 

لطيب مـلُء يدياحلب فـي خافقـي وا   و
. 

ــبديأ  ــوق يف ك ــيب الش ــتكم وهل تي
. 

ــديأ ــن بل ــواق م ــل األش ــتكم أمح تي
. 

تيـــتكم ظامـــئاً للحـــب أرشـــفهأ 
. 

ـ  و ـرِب يف خلديمل يغـري حـب الع رد
. 

ين امرؤ قد عشقت الضـاد مـن صغريإ 
. 

ــبو ــن ب ــن أض ــِدذل ــروِح واجلس ِل ال
. 

ذلت جهــدي علــى أعــتاِب ضــِتهابــ 
. 

ــ ــدِدف ــا اجل ــن آثارن ــلين ع ال تس
. 

راثنا تــدهش الــتاريخ روعــتهتــ 
. 

ــ ــتهِدم ــتاف جم ــى أك ــام إال عل ا ق
. 

ــبهف  ــز مطل ــري ع ــر عس ــل أم ك
. 

ــِدي ــرِب لألب الع ــار ــيها فَخ ــل ف ظ
. 

ــازان إ  ــحلج ــمال م ــرِب أمجعه ذُ الع
. 

 

 : ألساتذة األفاضل األخوة الكراما
 هذه الدوحة الغناء، يف هذه      راً أن أكون يف هذا املساء يف      خسعدين ويسرين وميأل جواحني عزاً وف     ي

االثنينية اليت يرعاها أطال اهللا عمره حبيبنا أبو األدباء عبد املقصود خوجه وهو حبيب اجلميع، وأن                  
أكون أمام هذه الوجوه اخلرية النرية من األخوة األفاضل ومن العلماء األجالء وأنا الصغري بينكم، أيها                

 ساعتها عندما دعاين مشكوراً صاحب االثنينية منذ يومني         عدين أن أقدم قصيدةً كانت بنت     يساألحباء  
 :وتشرفت ذا اللقاء فكتبت هذه القصيدة بعنوان أبا األدباء ندنلمن 

ــدو ــرف وجمـ ــياتِه شـ ــلُّ حـ كـ
. 

أي صـــفاتِه األشـــعار تشـــدوبـــ 
. 

يف الـــناِس جـــدأيـــن كجـــدِه و
. 

ــ  ــاًكـ ــاً وأمـ ــتِني أبـ رمي النبعـ
. 

ــدو ــِف ح ــه يف الوص ــا ل ــذالً مـ ب
. 

ــ  بد قــد عــرفنا فــيك نــبالًأع
. 

ــلو ــد؟ه ــدراري أو تع ــى ال  تحص
. 

ــا؟و  ــدراري يف مساه ــي ال ــن حيص م
. 

ــدواو ــرماُء عـ ــرمهم، إذا الكـ !أكـ
. 

رفتك أمــنت الفضــالِء خلقــاًعــ 
. 

ــبدف ــالُ عـ ــيد واملـ ــك سـ كفُـ
. 

هـــونُ املـــالُ يف كفّـــيك قـــدراًي 
. 



يبقــــى يف كــــرامتِه األشــــدو
. 

ــوِل الـــ و  ــرق يف وحـ لِّ واٍنذيغـ
. 

ــدوو ــاِب يش ــعِر باإلعج ــري الش ط
. 

ــٍريو  ــبع خـ ــداه نـ ــود يـ مقصـ
. 

ــدف ــي ِنـ ــاِمت الطائـ ــت حلـ أنـ
. 

ــ  ــعوري ــذْ ش ــاِب، وخ نأ باإلعج
. 

 

 :أختمها بقصيدة نظمتها مبناسبة جميئي إىل اململكة بعنوان يا أخوة الضادو
حت أُمني النفْس بالقُبالِترو

. 

ـَددت ِرحـايل اليـوم حنو أحبيتش 
. 

 وال فَلَواِتال جزت صحراءً    و
. 

اقَةٌنما حملَتين لألحبِة           و 
. 

لى طَلٍَل أذرو به عبرايتع
. 

ما كنت أبغي الـدارساِت ومل أقفو 
. 

غَباِتمالروِح والر عفيف ِحب
. 

مل أخش عيناً للرقيِب، فإنينو 
. 

كانت على حـد السهى خطُوايتف
. 

 السـماىلكبت جناحاً قد عال يب إ      ر 
. 

ظَراِتتِز والنمغاِزلين بالغ
. 

قد ِكدت أجين باليديِن كواكباًو 
. 

لى ثَغِر نجٍم نيِر البسماِتع
. 

ما كنت أبغي إقامةًلكنين   و 
. 

لبي بعشٍق أعطر الدعواِتأُ
. 

الشهباِء قد جئت طائراً  لَبحِمن  فَ 
. 

ين إىل فَيٍض من الكلماِتدتع
. 

كواكب)  لرياِضا(  نيلي يف بسات   ف 
. 

م بارق يف أحرِف الصفَحاِتهل
. 

 رٍقبشيف كلِّ م رهالز نو البابطني
. 

 هداِةكانوا بِه للعرِب ِنعم       ف
. 

قد حملوا للحرِف يف العرِب ِمشعالًل 
. 

عـقِل ذُخـر بناِةلكـانوا لصـرِح ا  ف
. 

كم مثلَ هذا الصرِح للحرِف قد بنواف 
. 

ـدوا لكنوِز العلِْم حشـد حماِةغَ
. 

العـلِم عـاصمِة اُألىل)  رياض(نا  يف    أ 
. 

أهالً وأرضاً عذْبةَ النفَحاِتو
. 

ذي الربوع ثقافةًيا حبذا ه    ف 
. 

تربةُ نبضايت وجذْر نواِةو
. 

نا يف ِرماِل النجِد مهد عروبيته 
. 

قاِةتغَيثَ س يحلَ فيها الوزن
. 

ةًرإني ألفدي بالعيوِن جزي        و 
. 

كانوا ِحبفِْظ الِذكِْر خري ثَقاِتف
. 

لى عرٍب صانوا كتاب إِهلِهمع 
. 

اِتقرآننا حييا مع النبض         و
. 

ما كانِت الفُصحى ِلتخبو نارهاو 
. 

مانتنا الفُصحى جلَمِع شتاِتض
. 

ذا شتتنا احلادثات، فإنماإ 
. 

عراِقنا جتري ِدماُء حياِةأب
. 

 الوثقى وما كَِدماِئهاةُي العرو ه 
. 

صونُ ِحمانا من ِسهاِم عداِةت
. 

ي العروةُ الوثقى وقلعتنا اليته 
. 

ما مثلَها غنى لسانُ شداِةو
. 

ي النغم األصفى على ثَغِر بلبٍله 
. 



جِم اللساِن          تيف ع ددصاِةقُر
. 

 شرٍف بأنْمن"  الضاِد"حسب حروِف   و 
. 

لَواِتيالِذكر يف الص لُ آيرت
. 

ما دام مسِلم"  الضاد"تبقى حروف   س 
. 

كلِّ غريِق اجلهِل طوق نجاِةل
. 

أتى الترتيلُ كلُّ قراءٍة"  بإقرأ" 
. 

ما قَطْرها إالَّ كؤوس فُراِتو
. 

مل ترتِو األخالق إالَّ بقَطِْرهاو 
. 

ِت عرفَت روح شذى الصبوا       الو
. 

ما هذِّبت نفس بغِري قراءٍةو 
. 

يبعثُ بعد املوِت كلَّ رفاِتو
. 

 ٍتهيكلَّ م ِيي ماؤهحي العلْم و
. 

فَثاِتمعطَّرةَ األنفاِس والن
. 

يا إخوةَ الضاِد الكرام حتيةًأ 
. 

يف مقلَيت أُنشودةُ العبراِتو
. 

تيتكُم واحلُزنُ ترتيلُ خاِفقيأ 
. 

خبزهم حبر من الوفَياِتو
. 

ماؤهم الردى  قُدِساللى إخوٍة يف     ع 
. 

لى شفَِة األطفاِل والفَتياِتع
. 

وت أعذب منهٍلِد انتفَضوا فامل   قَ 
. 

داً، من دِم األبطاِل والبطالِتغ
. 

و النصر آت سوف تشرق مشسهه 
. 

نٍد وأنصاٍر من السمواِتجب
. 

و النصر من عنِد اإللِه ميدناه 
. 

وحد منا القلب باخلَفَقاِتت
. 

قى بكَف اِهللا رايتنا إذابتس 
. 

 

 .شكراً لكمو
اضل رياض احلالق، ال يأىب الكرامة إال لئيم، إال أين أود أن              أستاذي الف  :بد املقصود خوجه  ع

أنوه أننا تعودنا يف هذه االثنينية أن يكون املوضوع متعلقاً بتكرمي ضيف هذه األمسية ولكن ما أشرت                  
دو أنه سمع يف غري موضع، فقد ألبستين ثوباً فضفاضاً لست يف قدره وال يف مقامه فجزاك اهللا عين                    بي

 فما أنا إال سبب من األسباب، وللندوة رجاالا ومن أعطاها هذا العبق إذا كان هلا عبق                  خري اجلزاء، 
ضلت علينا حبضورها   تفوضوء وإذا كان هلا عطاء فالفضل يعود إىل هذه القمم والقامات السامقة اليت              

يل يف  عرب ما يقرب من عشرين عاماً، واألخوة الذين شرفونا حبضورهم ومداخالم وأسئلتهم وليس               
هذا أي حق بأكثر من حق أي من حضر، ولك الشكر على ما تفضلت ولكنها حقيقة عابرة جيب أن                    

ون الصورة واضحة لك    تكتذكر وال أريد أن تعرب ذا الشكل، فأهالً بك كأخ كرمي ولكن أردت أن               
 . اهللا وبركاتهولألخوة الكرام كما يعرفونين وأعرفهم وجزاك اهللا عين خري اجلزاء والسالم عليكم ورمحة

 يف بيان املتحدثني أصحاب املعايل والسعادة يف بداية هذا البيان كُتب معايل               :ريف احلفل ع
عاليه كما هو معروف وزير اإلعالم      ملالدكتور حممد عبده مياين وهو اآلن قد حضر وأترك امليكرفون            

 .األسبق واملفكر اإلسالمي فليتفضل



  ))ا�يمد عبده ميحملمة معايل الدكتور ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله                ب

 .وصحبه أمجعني
 خوجه وقد مجعنا الليلة لتكرمي رجل من رجاالت هذه البالد           دشكراً ألخي األستاذ عبد املقصو    و

 السعودي، وكان له تاريخ     الذين عملوا بعصامية وبكفاح واستطاع أن يكون صورة مشرقة لإلنسان          
مشرق من الصحافة أسعدين أن أكون جزءاً من هذا التاريخ أيام كنت أعمل يف وزارة اإلعالم، وكان                  

تواضعه أيضاً مع زمالئه، ومع الذين عملوا معه، وبقدرته على احلوار           وبهذا الرجل بصراحته وبصدقه     
ذكر أننا قسونا عليه أو استضفناه عندنا أي        فيما يكتب فرض لنفسه احتراماً لدى وزارة اإلعالم فال أ         

مرة من املرات كما نفعل عادة مع بقية الصحفيني، ذلك أنه كان دائماً حيترم احلوار ويستطيع أن يتفهم                  
هذا أوالً وأخرياً وطن نكتب له ومن أجله دائماً، لكن من يراجع تاريخ هذا الرجل يالحظ أنه بىن                     أنّ

إىل أن انتهى إىل جملة محاة        ائلحعلى مدى سنوات طويلة منذ بدايته يف         هذا التاريخ والعمل األديب     
             حيملون له كل احترام     ماألمن إىل عمله يف مؤسسة اليمامة، فكل الذين عملوا معه عندما تسأهلم جتد أ 

وكل تقدير وهلذا فرحت بتكرميه الليلة وأقول له بأننا سعداء بأن تكون معنا وأنا أسفت أن أحضر                   
، وأسفت أيضاً أن يل ارتباطاً آخر اليوم باموعة األمريكية اليت تناقش معنا موضوع اخلطة                 متأخراً

ه أننا نقدره وحنترمه، وهؤالء الرجال الذين       هذاإلعالمية، لكن هذا الرجل ال بد أن يعرف يف مناسبة ك          
أن ميد يف عمره، وأن     حضروا إمنا حضروا احتراماً للمناسبة وتقديراً ملثل هذا الرجل الذي نسأل اهللا              

يوفقنا مجيعاً إلكمال املسرية يف أخوة وتعاون وأدب لبناء هذا الوطن، الذي حنرص عليه مجيعاً يف أي                   
 .هو اهلادي إىل سواء السبيل وموقع، واهللا من وراء القصد

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
احلسون أحد أعمدة مؤسسة عكاظ      أحيل امليكرفون اآلن لسعادة األستاذ حممد        :ريف احلفل ع

 ..للصحافة والنشر

  ))مد احلسونحملمة سعادة األستاذ ك(( 
 . سم اهللا الرمحن الرحيمب
 .ضيف الغايل واملضيف الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهلألخوة والزمالء، اا
ضيف االثنينية،  فسح يل صاحب هذه الدار مشكوراً مكاناً يف هذه املنصة ألحتفي معه ومعكم ب             أ

العزيز أبو عبد العزيز األستاذ العلَم، والصديق الودود، فهد العلي العريفي، فأنا واألستاذ العريفي إىل                



ا الشخصية احلميمة اليت أعتز ا، فقد مجعتنا على مدى سنوات مهنة إدارة املؤسسات               نجانب صداقت 
وأنا مثيله يف     لرياضاللصحافة والنشر يف    الصحفية، فقد كان سعادته مديراً عاماً ملؤسسة اليمامة          

 .دةمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر جب
قراء ومن اإلعالن، إال أنه كان      لرغم التنافس ما بني املؤسستني للحصول على أكرب قدر من ا           و

تنافساً شريفاً راقياً حيكمه احترام متبادل، وتعاون ال حمدود، وتبادل يف املعلومات والدراسات،                 
ة من جتارب البعض، ويسعدين ذه املناسبة أن أضرب مثالً ملثل التعاون يف أصدق معانيه                 واالستفاد

 .وأنبل أهدافه
دة للتوزيع واليت أنشأا املؤسسات الصحفية لتتوىل أمر         حقد تعرضت الشركة الوطنية املو     ل

بات أدت إىل   توزيع إصداراا ومطبوعاا، تعرضت هذه الشركة الوليدة يف سنواا األوىل إىل عق             
تعثرها بل وتراكم الديون عليها حىت بلغت ديوا ما يوازي رأس ماهلا تقريباً، وأوشكت على االيار                 

ها، واستعدت شركات التوزيع املنافسة القتناص الفريسة، وحتطيم حلم           سيوختلى عنها بعض مؤس   
 صحفهم إىل قرائها على     املؤسسات الصحفية أن تكون هلم شركة مبثابة اليد اليت توصل منتجهم وأعين           

مدى مساحة هذا الوطن الرحيب وتقيهم من تسلط شركات التوزيع وانفرادها يف التحكم يف أحد                 
 .توزيعالأكرب نشاطام وهو 

يف اجتماع تارخيي لس إدارة الشركة الوطنية للتوزيع صدر القرار اجلريء الشجاع الذي              و
من حجم  %  ٧٠ اليمامة وعكاظ، ومبا أما ميثالن       تبنته وقدمته وحتملت مسئوليته كل من مؤسسة       

قضى القرار    مبيعات الشركة، حيث قضى القرار الذي لقي ترحيباً وتشجيعاً وتقديراً من بقية األعضاء            
وأن تتفق املؤسسات الصحفية على     %  ٢٠بالرفع الفوري لعمولة التوزيع املستحيلة للشركة بنسبة         

وهكذا وبقرار صائب وشجاع وقرار وطين ال       .  ع لسنوات قادمة  غض النظر عن أي رحبية أو عائد متوق       
دة نقدية مباشرة صبت    ياأنانية فيه قدم هلذه الشركة الوطنية طوق جناة حيث شكلت العمولة اجلديدة ز            

يف خزينتها لتقيل عثرا، وجترب كسرا، وتطلقها يف عامل النجاح انطالقة طموحة قوية رائدة، فما هي                 
دة حىت غطت كلها خسائرها وجددت أسطوهلا وبنت هياكلها وانطلقت بسرعة             إال سنوات معدو  

بحت عالمة بارزة يف مسرية     أصالريح لتصبح وبدون منازع أكرب شركة توزيع يف عاملنا العريب، و            
جناحات شركاتنا الوطنية، وأنتهز هذه املناسبة ألدعو ألحد رجاالا الغائبني اآلن وهو الدكتور إبراهيم              

 . يرها العام بالشفاء العاجل القريب إن شاء اهللافتوح مد
ت يف  ان العريفي وراء هذا القرار، فما أحراه بنا الوفاء، ولألستاذ العريفي ملسات وجوال              ك

مضامري النجاح، فقد حتقق ملؤسسة اليمامة الصحفية إبان إدارته هلا إجنازات غري مسبوقة، فقد تبوأت                
بكل اطمئنان املركز األول يف النشاط والدخل اإلعالمي على         وتربعت على عرش اإلعالن، وتصدرت      



هكذا عرف  .  قدمتكافة رصيفاا من صحف حملية أو وافدة وحافظت وما زالت على هذا املركز امل              
العريفي حبسه اإلداري الوقود الرئيسي لنجاح أية مؤسسة صحفية أقصد الدخل اإلعالين الذي يشكل              

وط إمرباطوريات الصحافة يف هذا العامل فضمن ملؤسسته الريادة يف هذا            العامل الرئيسي يف جناح وسق    
 .اال

اطن اإلنسان، العريفي رجل عظيم يهوى      ولنترك اإلدارة جانباً، ولنتحدث قليالً عن العريفي امل       و
اً بأنه إذا   هو يؤمن إمياناً عميق   .  وطناً عظيماً، حيبه ويعشقه ويغار عليه وال يقايض به أبداً وال يقبل به مثناً             

صدقت النية وقُِضي على النفاق والزيف واخلداع والتطبيل والتهريج والرياء وصفت النفوس وصدق              
 . كبرياًواًالقول فإن هلذا الوطن شأ

ن العريفي مل يستخدم علمه وقلمه ليخدع قومه لنيل مطامح دنيئة، إنه صاحب قلم عفيف                 إ
إلخالص يف القول والصدق يف املعاملة، فيه اإلميان العميق         ولكنه قلم ال يستريح، فيه علو اهلمة، فيه ا        

 .بدولة اآلداب واألخالق
كنت خري القدوة واملثال الصاحل ففيك      فقد أحسنت إلينا يف قلمك ويف سريتك أيها األستاذ           ل

 .واهللا من املزايا واملناقب ما يستحق كل احتفال وتكرمي
 بيننا والشكر كل الشكر هللا سبحانه وتعاىل الذي مجع          يا أبا عبد العزيز أهالً وسهالً ومرحباً بك       ف

ستاذ عبد املقصود   ألأخي ا   دةجبيننا ويسر هذا اللقاء والشكر والعرفان للوجيه األديب املفضال وجيه           
خوجه الذي غمرنا بكرمه يف اثنينيته اخلالدة على مدى سنوات وأصبحت سجالً حافالً بالضياء                 

 سنوات وسنوات رحم اهللا من تويف منهم ووفق من بقي وهللا العقىب              لرجاالت هذا الوطن الكبار عرب    
 .واحلمد هللا رب العاملني

ثني اإلجياز قدر املستطاع ألننا مهما تكلمنا فلن        د أيضا نكرر رجاءنا للسادة املتح     :ريف احلفل ع
ازق القشعمي  نفي األستاذ العريفي حقه من الثناء والتكرمي، الكلمة اآلن لسعادة األستاذ حممد عبد الر             

 .لرياضامدير الشؤون الثقافية مبكتبة امللك فهد الوطنية ب
 

  ))مد عبد الرازق القشعميحملمة األستاذ ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، األستاذ عبد املقصود خوجه، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا              ب
 .وبركاته
 مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب      يف  ائلحإىل    ألحساءاهـ انتقل عملي من     ١٣٩٧ عام   يف

ألمساء املعروفة من   اوكنت أحاول أن أنشط اال الثقايف واالجتماعي يف األندية الرياضية وأدعو بعض             
ويف أحد األيام   .  واملشاركة يف أمسية شعرية أو ندوة إلقاء حماضرة         ائلحمناطق خمتلفة يف اململكة لزيارة      



وكان املكتب وقتها يف    -أن األستاذ فهد العلي العريفي قد زار املكتب         عرفت من أحد الزمالء باملكتب      
فت أنه يزور مسقط رأسه فطلبت من الزميل أن          ر ومل جيدين وع   -شقة متواضعة وسط املدينة القدمية    

وهكذا كان أول لقاء يل معه، لقد كنت أمسع به وأقرأ ما يكتب أحياناً عنه، وال                  .  يدلين على مرتله  
. املعجبني مبا يقوم به من دور اجتماعي من خالل مقاالته اليت يعاجل ا مشاكل اتمع               أخفي أنين من    

يب كبرياً قد شجعين على املزيد من تلك األنشطة الثقافية واالجتماعية،           ه  لقد كان لقاء األستاذ وترحيب    
ت عالقتنا إىل   زار املكتب وأبدى إعجابه مبا قدم وطلب املزيد، فتطور          ائلحوافترقنا وكان كلما زار     

أسكن لديه يف مرتله ويعطيين سيارة ألقضي ا حاجايت وحاجات            لرياضاصداقة، فكنت عندما أزور     
 مراجعيت لرعاية الشباب، وإذا أردت أن أسافر أو أذهب للمطار ويف مكان حمدد أضعها                داملكتب عن 

  .وأترك مفتاحها يف مكان متفق عليه، فيذهب هو أو أحد أبنائه الستعادا
واستمرت عالقتنا بل صداقتنا إىل اآلن واليت أرجو أال           لرياضابعد سنوات إىل      ائلحنتقلت من   ا
 . تنقطع

 

لعزيز مكافحاً من أجل الوطن واملواطن مهموماً بالشأن العام فهو يعد حبق من              ارفت أبا عبد    ع
يده فإن مل يستطع    ن رأى منكم منكراً فليغريه ب     م  املصلحني االجتماعيني وهو يؤمن بقول الرسول       

جنده قد مر على      فكان لسانه وقلمه سالحه، فلهذا    .  وذلك أضعف اإلميان  .  فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه    
الصحف واالت يف اململكة وكل منهم حياول أن حيد من محاسه أو يلطف بعض عبارات مقالته عندما                 

منطقة ما، أو إغاثة شخص أو عائلة        خياطب املسؤولني إلزالة اخلطأ، أو تقدمي خدمة مل تستكمل يف            
اجلميع مسؤولني  ن  فكلماته صادقة وواضحة، لذا هو حمترم م        .  تعرضت إلحدى كوارث الزمن    

 .ومواطنني ملعرفتهم املؤكدة أال مصلحة شخصية له وأن هدفه املصلحة العامة
 

ة املدينة،  قبل مخسني عاماً كان يراسل جريد       ائلح بداياته الصحفية وعندما كان مقيماً يف         يف
هدده، يفكان املسؤول عندما يربز نقصاً أو تقصرياً يف أي جمال جند ذلك املسؤول يستدعيه ويؤنبه و                 

األستاذ الرائد عبد الكرمي    -فنجد أبا عبد العزيز ينتقل إىل الضفة األخرى من خالل صحيفة أيب سهيل              
باخلرب ليكتب بالوترية   )  اإلشعاع(اردي  سعد البو :  أو جملة األستاذ  )  لظهراناأخبار    (لدماما يف   -اجلهيمان

ود بعد توقف تلك الصحف     عأو فىت طي أو فهد العلي، وي         ائلحنفسها ولكن باسم آخر هو ابن        
للمرحوم السباعي  )  أمحد قريش (لألستاذ أبو مدين أو من خالل جملة        )  الرائد(ليكتب من خالل جملة     

د العريفي منتقالً بني الصحف فخالل السنتني       وغريها، وكأن التأريخ يعيد نفسه؛ ما زال األستاذ فه         
وجملة اليمامة أخرياً     لدماما يف جريدة اليوم ب    اوبعده  دةاملاضيتني جنده يكتب يف جريديت البالد وعكاظ جب       

 .لرياضاب



أستميحكم العذر بأن أستشهد بنموذجني من كتابات األستاذ فهد العريفي قبل سبع وأربعني              و
 . سنة

 ٤٠يف العدد   "  لظهراناأخبار  "له األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان يف صحيفة        ملقال األول نشره    ا
وموقعه )   نظر املستعمرين   يف فريقياإو  سياآسكان  (هـ بعنوان   ١٣٧٦ رجب   ٣٠الصادر يوم السبت    

يقول يف مقالته   .  وقتها كان ال يفصح عن امسه الكامل خوفاً من العقوبة          )  ائلح  -فهد العلي   (باسم  
 : املذكورة
. بالذكرى الثامنة إلعالا حلقوق اإلنسان      ألمم املتحدة االيوم العاشر من ديسمرب احتفلت        يف

وبالطبع كان  .  قرارها الحترام حقوق اإلنسان     ألمم املتحدة ا أعلنت   ١٩٤٨ريخ من عام    اففي هذا الت  
تني أبتا إال أن    هاتني الدولتني الل    رنسافو  ريطانيابمن بني احملتفلني ذه الذكرى يف هذا العام مندوبا           

 .تدوسا بين اإلنسان حتت أقدامهما القذرة يف سبيل مطامعهما االستعمارية
أن حتتفل وهي اليت ضربت من اجلو         ريطانياببأي وجه تستطيع    :  أيها القارئ الكرمي    قل يل بربك  و

 كيف تستطيع وقد رأينا الصور اليت     !!!  ؟ور سعيد بوالبحر اآلمنني العزل من نساء وأطفال وشيوخ         
ومن بينها صورة طفل من آالف األطفال األبرياء الذين حصدم          )  أندرسون(التقطها املصور السويدي    

يف تلك املدينة، رأيناه بعد أن استقرت يف جوفه بضع رصاصات ينازع املوت طالباً املاء                 رنسافو  انياطريب
مه وقد صرعته رصاصات    ورأينا اآلخر بني يدي أ    !!  وبعد أن شرب منه جرعة أسلم الروح إىل بارئها        

نت هلا حىت   مناظر اقشعرت هلا األبدان وال    !  أعداء اإلنسانية بعد أن كسرت يد أمه وشوهت وجهها         
الذين يضطهدون امللونني ويتحاشون الوقوف جبانبهم واجللوس معهم حىت إم          )  العم سام (قلوب أبناء   

بل كيف  ).  الرببرية(فوها باألعمال   شجبوها ووص )  التلفزيون(عندما شاهدوا هذه األعمال الوحشية يف       
طالبني بالتحرر من نري االستعمار     املحيق هلا وهي اليت قتلت وال تزال تقتل وتزج يف السجون آالفاً من               

وغريها من البلدان اليت تئن حتت وطأة اإلجنليز          ربصقو  دنعو  ضرموتحالربيطاين الغاشم من أهايل     
 !!!اخلونة

 أن حتتفل ذه الذكرى وهي اليت مشرت عن سواعدها اآلمثة           هي األخرى كيف حيق هلا      رنساوف
لقد رأينا من بني الصور اليت استطاع مندوب جملة         !!  رااألحر  جلزائرالتقتل وتسجن اآلالف من أبناء      

صورة شيخ طاعن يف السن ألقت عليه دورية فرنسية القبض هو وأبناؤه               جلزائراالتقاطها يف   )  املصور(
) بطيخة واحدة (تبحث عن الذخرية فقط بل وعن الطعام وبعد أن وجدت معه              الثالثة وفتشته ال ل   

ادت أن ال تنفتح إال بعد شم دم الضحايا األبرياء وعمدت قبل أكل             ت اع -أرادت أن تفتح شهيتها اليت      
اليت ال يعلم إال اهللا سبحانه مقدار ما تكبده ذلك الشيخ من عناء يف سبيل احلصول عليها                  )  البطيخة(

  ا رمق أبنائه اجلياع عمدت إىل شد وثاقه باحلبال وأطلقت عليه النار وأبناؤه ينظرون إليه بذهول                ليسد



أن خر صريعاً جتمع أوالده عليه ينادونه لعلّه جييب نداءهم ومل يفطنوا لصغرهم إىل رصاص                  د  وبع
اللتني احتفلتا    سارنفو  ريطانيابهذه بعض من أعمال     !!!  الدورية اليت اخترق جسده الطاهر ومزقته إرباً      
 !!!بالذكرى الثامنة إلعالن احترام حقوق اإلنسان

 بأن احترام حقوق اإلنسان أقر يف وقت        -دل عليه أعماهلم  توهذا ما   -ن جمرمي احلرب يقولون     إ
 وروباأكنا فيه حنن صفراً على اليسار، كما وإمنا إذا أردنا أن نرضى ذا اإلقرار فلن حنترم سوى سكان                

 .وليسوا من بين اإلنسان)!! وحوش(فإم  فريقياإو سياآأما سكان !!! و اإلنسانألم هم بن
وسنكون كما أرادوا لنا    )  األسد(ني ولقد نسوا أن من بني الوحوش         يذا هو منطق االستعمار   ه

أسوداً ضارية تفتك بكل من تسول له نفسه أن يكون وصياً علينا ليتحكم بأرزاقنا ومصائرنا، وسننال                 
ب يف مشارق األرض ومغارا حقنا كامالً غري منقوص وسنكون كتلة واحدة ال تفرقنا أي قوة                حنن العر 

 .اء املستعمرون أم أبوا شبإذن اهللا إن
 الصادر يوم   ١٦لألستاذ عبد اهللا شباط يف العدد       "  خلليج العريب ا"املقال الثاين نشر يف صحيفة      و
 يعلق فيها على مقال لعبد العزيز العبد اهللا         )خواطر حنو اإلصالح  (هـ بعنوان   ٢٩/٥/١٣٧٨األربعاء  

فقال ...  حات املبذولة لسكان القرى   المن اخلليج بصدد اخلدمات واإلص    )  ٨(الربيعي نشر يف العدد     
أما أنا فأقول بأن اخلدمات اليت تبذل لسكان القرى هي عبارة عن خمصصات سنوية                ):  فهد العلي (
القاً بل قد تكون من العوامل اليت تشجع على الكسل          ال ترفع من مستوى أبناء القرى إط      )  شرهات(

وجه هذه املبالغ توجيهاً صحيحاً فترصد كميزانية        ت وجتعل من مستلمها عالة يعتمد على الغري، وحبذا لو        
وزارة (سنوية لوزارة تتوىل إصالح القرية أو باألحرى انتشاهلا من اجلهل والفقر واملرض وتسمى                 

 ).الشؤون القروية
نكر دوره يف إنعاش مؤسسة اليمامة الصحفية وإنقاذها من العجز املايل عندما توىل                أحد ي  ال

بعة عشر عاماً وذلك لشدة متسكه بالنظام ومتابعته لكل صغرية وكبرية              سمسؤولية اإلدارة قبل    
ومن خالل عمله هذا مت إنشاء الشركة الوطنية للتوزيع كشركة مسامهة تشارك ا             .  وترشيده لإلنفاق 

ؤسسات الصحفية باململكة لسد عجز ومشكلة نقل وتوزيع الصحف يف الداخل، فله دور كبري              كل امل 
 .كةشريف تأسيس هذه ال

سيت أن أقول إنه كان يعمل مديراً للعالقات العامة بوزارة الداخلية قبل مخسة وأربعني عاماً                ن
وقد أصدر  .  امعة امللك سعود  وكان وقتها منتسباً للدراسة جب    )  محاة األمن (وقد أصدر ورأس حترير جملة      

عام   لرياضاديب ب أل ذكريات، طبع بالنادي ا    - خواطر   -مشاهدات  )  من وراء احلدود  (كتابني، األول   
) هذه بالدنا (طبعته الرئاسة العامة لرعاية الشباب ضمن سلسلة        )  ائلح(والثاين عن مدينة    .  هـ١٤٠١

 .هـ١٤٠٣وقدم له الشيخ محد اجلاسر رمحه اهللا 



 أجدين سعيداً بتكرمي هذا الرجل، فمثله يستحق مثل هذا وليس كثرياً على الرجال                 اخلتام يف
 .كروا فشكراً للجميع وللداعي والراعي واحلاضرشاملخلصني أن يقدروا وي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 وبعد أيها السادة ننتقل اآلن إىل سعادة األستاذ فهد السلمان مدير مكتب                :ريف احلفل ع

 ..فليتفضل ائلحؤسسة اليمامة الصحفية مبنطقة م
 

  ))هد السلمانفلمة سعادة  األستاذ ك(( 
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
ريد يف البداية أن أحيي سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه، هذا الرجل الذي يصر على                أ

هذه االثنينية كل قناديل التنوير اليت      أن يضخ يف مشهدنا الثقايف أمجل الوفاء وهو يشعل بوعيه عرب             
أدوات البناء اخلالق، سيما وأنين كنت أقرأ عن          أسهمت وتسهم اآلن يف بناء شخصية املثقف، وقيادة       

هذه االثنينية ونشاطاا اخلالقة بكثري من اإلكبار هلذا الرجل الذي أعلن احنيازه البهي لدنيا الثقافة                 
 ..شتغلني مبهنة احلرف كل احلب والتقدير واالمتنانوالفكر واألدب فله مين ومن كل امل

تقول هناك أمساء   "  أحالم"رة لألديبة والشاعرة اجلزائرية     ايها السادة قرأت ذات يوم هذه العب      أ
عندما تتذكرها فقط تكاد تصِلح من جلستك تكاد تتحدث عنها وكأمنا تتحدث إليه بنفس تلك اهليبة                 

ذ فهد العريفي ال تستحضره الذاكرة إال مبثل هذا االنبهار، فهو ال يأيت              وذلك االنبهار األول، واألستا   
تلك اخلصال اليت تنعقد ا مواثيق الشرف والصدق واإلخالص والوطنية، هو الرجل            ل  إال مدججاً بك  

الذي مل ختفره األنا، ومل مير حلظة يف حمطة البائعني واملتاجرين مببادئهم بقضايا أمتهم، وإمنا ظل هناك                   
هد  ف حيث مطلع الشمس وحيث تستحم الكواكب بعد سباا على مقربة من منبع النبل وختلق الربد،               

العريفي رجل جييء دائماً يف الزمان واملكان املناسبني من ذلك الرحم النقي الذي مل يلتف أبدا بأوضار                  
دتنا عن عشبة برية،    األرض وأوزارها جييء بطهارة الغايات ونقاء ماء السماء يشق حارة التصحر يف أفئ            

ول أن يستلب من احلق عذريته      الكنه قد جييء عاصفاً كرعود آخر الشتاء مىت ما استبان أن مثة من حي              
أو جيرؤ على اختزال الصدق يف مجلة مفرغة، أو يستمرئ نكهة اخليانة مهما كانت صغرية ومهما كان                 

تأويل، فهو يف صف األلف على      عنواا، ذلك بأنه ضد حروف العطف وصيغ التمويه والتعليل وال          
قبل االحنناء، ذلك هو أبو عبد العزيز، شيخي         ي الدوام ألا ذلك املستقيم الذي ينطلق باجتاه األعلى وال        

وصديقي ووالدي الروحي الذي علمين وكثريين غريي أجبدية النبل وأجرومية الفضيلة حني تبدو                
هلا الناس مثل ما يتداولون التحايا الكاذبة، علمين        سلوكاً ومنهج حياة ال جمرد عبارات شكسبريية يتداو       

 ألدبيات الضمري وأخالقيات الفضيلة، علمين أن لغة          آةكيف يكون املثقف احلق ترمجة بل مر        



الكريستال مهما كان حجم الغواية فيها فهي لغة خماتلة ألا ب نفسها لكل الزوايا، علمين أن                   
ء الذات وال تنكفئ على أحاسيس الفرد، وإمنا هي فقط من            القلوب الناصعة واملخلصة ال تغتسل مبا     

علمين كيف يكون احلق نضاالً أزلياً      ...  جل اآلخرين، علمين وعلمين    أ يتطهر بالذوبان يف اآلخرين ومن    
وعناقاً بني غيوم الليل وطوفان الضوء، علمين أن أدمي األرض سجالً ضخماً ال ينسى للتاريخ هفوات،                

 .. صغرياً وضئيالً ما مل أتربأ من قرب الذاتعلمين مهما كنت سأظل
مسحوا يل أن أناكف سيبويه قليالً وأمساءه اخلمسة         ا-يها السادة، بيين وبني أبو عبد العزيز         أ

 بيين وبني هذا الرجل أقرب مما بني الكعبة وأستارها، وأقرب مما بني القلب والنبض،               -ألستعمل الدارج 
ا أعتقد بيقني أنه خيولين اإلدالء بشهادة يف هذا احملتفل الذي يشهد            ا بني احلب والفؤاد وهو مم     مم وأقرب

 ..وز األدب والثقافة يف بالدنامتكرميه كرمز من ر
كرجل من رجاالت الوطن فقد عرفته قامة من الفضائل منيعة يف احلق والصدق، عصية على                و

ملوسوعي رغم عزوفه الشديد عن     الردة، عرفته أديباً وشاعراً وكاتباً إنساناً فهو األديب واملثقف ا           
هف احلس الذي ميطر شعراً أعذب من       رالتأليف لذرائع هي حمل خاليف الوحيد معه، وهو الشاعر امل          

 . اخليال وخيفيه حتت عباءة اإليثار
ما فهد الكاتب املنغمس حىت النخاع يف مهوم الوطن واملواطن واألمة فهو هذا الذي يقف ملء                 أ

 مانعدود احملبة فحسب، إمنا يف حدود كل هذا الفضاء الكبري من سواحل             السمع والبصر، ليس يف ح    
 منذ ما يزيد على اخلمسني عاماً كجبل أشم تتكسر على سفوحه رياح التيئيس              يوحىت شواطئ األطلس  

والتوهني واالسترقاق والترويض، فنأى عن حوله كل عوامل املكر واالغتصاب فظل أبو عبد العزيز               
 الشمس ال تعرف النضوب وحبروف هلا جسارة املقاتلني وبفكر بوصلته الوطن             يكتب مبداد من ضوء   

ال تغترف التزييف أو التضليل أو املواربة، ظل هكذا مناضالً كبرياً يف سبيل قيم العدل               ة  والكرامة وبلغ 
 كل باطل   واحلرية، تلك اليت دفع إزاءها أمثاناً باهظة، ال بل ظل سيفاً عربياً وعروبياً مشرعاً يف مواجهة               

لك اإلنسانُ  وذوغيمة ماطرة سخية أمام كل نبتة بوسعها أن تعلن خصوبة الفضيلة، وهو فوق هذا                 
الذي يتسع قلبه لكل مفردات الوطن وينبض قلبه ا، مل يكن أبو عبد العزيز رجالً حلائل مثلما امه                   

لوه أحاهلم إىل تلك    البعض رغم أا تسكنه وال يسكنها وإمنا كان رجالً لكل الوطن وعندما سأ               
املريض حىت يشفى والغائب     و الصغري حىت يكرب  :  األعرابية عندما سئلت عن أحب أبنائها إليها فقالت       

طلباً للراحة حىت تتقاطر عليه وفود ذوي احلاجات          ائلححىت يعود، أما هو فما إن يعود إىل مدينته           
أن يفقد قدرته على اإلنصات والتفاعل      فيمتصون وقته القصري حىت ال جيد متسعاً إلغفاءة صغرية دون           

 يغضب ويثور كأمنا اقتربنا من محاه الذي ال         همع مهومهم وقضاياهم وحينما نطالبه بأن يشفق على نفس        
جيوز أن يقترب، هكذا هو أبو عبد العزيز أو على وجه الدقة بعض أيب عبد العزيز، السفر إيل تتزاحم                    



 الذي ينهك أمهر الغواصني الباحثني عن استرتاف دٍر كامن،           فيه القراءات فال حتتويه والبحر احمليط     
يسألونين عن جبال   ..  يسألونين:  تصر كل ما قلت ذه العبارة الصغرية      اخأخرياً أرجو أن تأذنوا يل أن       

 ..مدينيت فأقول هي أجا وسلمى وفهد العريفي
 .شكراً الستماعكمو
عبد الكرمي السيف عضو جملس منطقة       إذن الكلمة قبل األخرية لألستاذ حممد         :ريف احلفل ع

 ..فليتفضل ائلح
 

  ))مد عبد الكريم السيفحماذ تلمة سعادة األسك(( 
سعادة األستاذ عبد   .  سم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا            ب

بركاته، شرف   السالم عليكم ورمحة اهللا و     -املقصود خوجه، أصحاب الفضيلة واملعايل واألخوة احلضور      
ي ولفلسفة النفع العام، جتده يف كل       عاملقروء للوطنية وللعمل االجتما   .  يل أن أحتدث عن هذا التعريف     

ويف كل ملسة حب متسح جبني طفل، يف كل ابتسامة شفة سعدت بزوال             .  عرق يتصبب من جباه متعبة    
 .انية، إمياءاته املشجعةكرا قامته املهيبة، ابتسامته الدافئة، نظرته الصادقة، نربات صوته احل

وامه انتصاب بثقة، مرفوع الرأس، ال      ققرؤه كما هو، على صفحة وجهه براءة بعظمة، ويف           ت
 .وال تزيده النوائب إال إصراراً وال األيام إال وقاراً. ينظر إىل الصغائر

معه  جيد حرجاً يف تسمية األشياء بأمسائها، مسكون حىت النخاع موم أمته الكبرية وجمت                ال
 . مهالصغري، ميرض ألوجاعهم، يصرخ ملعانام يتبىن قضاياهم، ينافح عن حقوق

خصية عامة حتكمها أخالقيات ومبادئ وقيم ومفاهيم خاصة، حدود حمبته األسبوعية وكتاباته             ش
املتعددة يف خمتلف املواقع منذ ما يزيد على نصف قرن تنبض موم الوطن بأسلوب إصالحي يرى                  

 . عينيه، ينتظره القراء ويسعد به املسؤول املخلصاألشياء بكلتا
ميع، أما الوجه الذي يعرفه اخلُلَّص من أصحابه فهو أن أبا عبد العزيز             ذا الوجه الذي يعرفه اجل    ه

واملعارف واألصدقاء فجاهه مشاع    .  والفنانني.  والكتاب.  حائط يتكئ عليه ذوو احلاجات من األدباء      
بصدق حاجتك أو مظلمتك فله مكانة لدى أويل األمر جتُب العثرات،            للجميع بال استثناء مىت وثق      

 .ضالء تقضي احلاجاتلفومرتلة عن ا
املنطقة تسكن جواحنه تشكل نقطة قوته وضعفه بإرثها االجتماعي والتارخيي مبعطياا               ائلوح

 .اجلغرافية والطبيعية
 سطا على عفافها، ال يعجبه املطففون       تويه الغضب إذا رأى ابناً من أبنائها عاقاً ا، أو معتدياً          حي

 .وال الشياطني اخلرس



ه قلباً نظيفاً كالربد، حمباً كاملطر، واهباً كالربيع، لو أن يل من األمر شيئاً               اجل حيمل بني حناي   ر
 ..الستنسخت لكل مدينة من مدننا رجالً أبيض كفهد العريفي

هي لسعادة األستاذ الكبري حممد سعيد       الكلمة األخرية ونزوالً عند رغبة سعادته        :ريف احلفل ع
 :طيب

  ))مد سعيد طيبحمألستاذ الكبري المة سعادة ك (( 
يها السادة، فهد العريفي األديب، وفهد العريفي الكاتب، وفهد العريفي الصحفي، وفهد               أ

يف العريفي املدير، كل هذه جوانب صغرية وبسيطة يف شخصية هذا املواطن الكبري والنبيل، إن أهم ما                 
 من أربعني عاما هلموم الناس       رهذه الشخصية على اإلطالق هو املثقف الذي نذر قلمه طيلة أكث            

ومعانام وتطلعام وأحالمهم يف غد أكرم وأفضل، واملناضل الذي نذر شبابه وحياته أغلى سنوات               
صاحب املبدأ  عمره من أجل وطنه ومواطنيه، لقد كان وملّا يزل الوجه احلقيقي واملشرق املثقف احلق                

أشار إليه معايل الدكتور حممد عبده مياين بأنه ما         ا  صاحب املوقف، واحلقيقة استغربت أشد االستغراب مم      
استضاف األستاذ فهد العريفي يف يوم من األيام يف وزارة اإلعالم، وكأن هذا تشريف، وغاب عن                  

 شرف املرافقة معظم الوقت     معايل الدكتور أن هناك جهات أخرى تولت االستضافة بالنيابة وكان يل           
ه، مرة سنة ونصف ومرة مخسة ونصف، على أي حال هو            دريعين بضع سنني ستظل وساماً على ص      

دائماً هو يدخل قبلي وخيرج بعدي، هذه من مميزات مرة ترافقنا سنة ونصف هو دخل قبلي، وخرجنا                  
ر هذه الفترة بكل    مع بعض، ومرة مخس سنني ونصف هو قبلي وخرج بعدي على كل حال حنن نتذك               

ياة العريفي وأروع اجلوانب إن صح التعبري يف شخصيته          ح الفخر وبكل االعتزاز متثل أعظم احللقات يف      
بل أنبل الصفحات يف تارخيه وأكثرها نصاعة وإشراقا، وقد أثبت العريفي يف مواقف عديدة ليس هنا                 

ن هذا التاريخ املضيء للتخلي عن هذه       جمال سردها، وهو أنه مل يكن مستعداً مهما كان الثمن للتنكر ع           
 املضيئة نذر حياته هلا وحرم نفسه من كل ما يقاتل من اجله النفعيون                  قفاملبادئ النبيلة واملوا  

 .واالنتهازيون واملتسلقون والذين يأيت الوطن وقضاياه يف آخر اهتمامام
رها أكثر من أربعني    ملدرسة معروفة للجميع يف تلك املدرسة وأنا أحتدث عن ذكرى اآلن عم            ا

من كانوا معه أن ميثلوا أمام الشيخ اهللا يرمحه حممد بن            وعاماً كان مطلوب من األستاذ فهد العريفي         
أميني ..  جبري، قاضي احملكمة بديوان املظامل كانت احلكومة يف ذلك الوقت عندها شوية ضباط أميني               

ويف اية خدمته حيبوا إكرامه فيعطونه جنمة       حقيقة، يكون يف البداية جندياً مث يتحول إىل عريف وهكذا           
دما حيال إىل التقاعد يكون دخله طيب، ومثل هذا ال يقرأ وال يكتب تطلب منه               عنواحدة على أساس    

أن حيقق مع ناس ما يعرف حيقق، يف املرور ما يعرف يكتب خمالفة، هذا يضعونه مدير سجون، املهم                    



الئه ماذا نقول عندما يسألنا الشيخ حممد بن جبري وهكذا           األستاذ فهد العريفي يتداول الرأي مع زم      
إذا ...   جاء لألخ فهد وللجماعة يقول هلم ال ال ال         -رمحة اهللا عليه أظنه مات    -ذا املالزم األمي     ه فجاء

على أي حال هو عشان مدير سجن طبعاً جاملوه شوية، لكن           .  سألكم الشيخ عن كذا قولوا كذا اخل      
ك وأن  وا واقفة فالتفت أحد اإلخوان قال له يا مالزم املوضوع فوق مست            الوقت صار ضيق والسيارة   

األخوة سيمثلون أمام حمكمة من مخسة قضاة فكربت الكلمة على املالزم األمن أنه كيف يقولوا له أنت                 
امسع يا ولدي صحيح أنا ما أقرأ وال أكتب لكن واهللا يف اإلنشاءات واإلمالءات              :  أمي وما تفهم، فقال   

 ).يضحك اجلميع(يغلبين، ما حد 
 ). احلكمة العظيمة(من يومها حفظنا هذه و
صرت إىل اآلن ملا أجلس مع جمموعة التجار مع املوظفني وحياولون تصليح علينا شئ يف اللغة أو                 و

يف النحو أقول هلم أنا صحيح ما أفهم يف النحو أو يف التجارة لكن يف اإلنشاءات واإلمالءات ما حد                    
 -واهللا-يفي  رجر أنت موظف تسكت ودينا فرصة، أردت أن أقول كلما جاء ذكر الع             يغلبين، أنت تا  

 :كلما تذكرته يرد على ذهين هذان البيتان
ــعأ ــر ال أتضعض ــريب الده ين ل

. 

ــمو  ــامتني أريهـ ــدي للشـ جتلـ
. 

 

 ..أقصده ألن األستاذ فهد فعالً صلب ال يتضعضعذا البيت األول وأنا ه
 :البيت الثاينو

لـي يـداً أغضـي هلا حني يغضبع
. 

 عـيوفاً ال أرى البـِن حرٍةخ ِلقـت
. 

 

، طاهر اليد، رافع الرأس،     يفاً ويظل إن شاء اهللا ويبقى بيننا عفيف النفس         فاش طول عمره ع   ع
 .عايل اهلامة، موفور الكرامة، حماطاً بكل ما يستحقه من تقدير

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 وبعد أيها السادة لنستمع مجيعاً بشغف كبري إىل فارس االثنينية هذه الليلة إىل                :ريف احلفل ع
 .ستاذ فهد علي عبد العزيز العريفيسعادة األ

 

  ))هد علي عبد العزيز العريفيففارس االثنينية لمة ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، أيها السادة األكارم أصحاب النبل والوفاء، أحييكم أصدق حتية                ب

وعام أمن وسالم عام      وأهنئكم بالعام اهلجري اجلديد وأمتىن أن يكون عام خري وبركة وسعادة وافرة،            
واملواطن، وعاماً تسدد فيه كل الديون العامة والديون         تسود فيه األمانة واحلرص على رقي الوطن         

كما أتوجه بشكري اجلزيل ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه الذي دفعه حسن ظنه يب                 :  اخلاصة



يت أن أتشرف بلقائهم حيث كنت      نلتكرميي يف هذه الليلة املباركة، وأسعدين برؤية إخوة أفاضل طاملا مت          
وهو   دجنرمني الشريفني وبلطفهم وكنت أبدي ألحد األخوان من أبناء          وسأظل معجباً بأخالق أبناء احل    

الصديق األستاذ حممد احلسون على تفوق أبناء مناطق احلرمني يف اللطف، ودماثة األخالق، وحسن                
ارهم، فقال األستاذ احلسون لقد كانت هذه       صالتعامل على غري بعض أبناء العرب يف كل أقطارهم وأم         

قبال اجلنس البشري الذين يفدون للتجارة والزيارة مث يفدون يف سوق عكاظ للثقافة             األقطار سباقة الست  
والفنون واألدب، مث جاءهم اإلسالم قبل سواه فهذم فوق ذيبهم وأكسبهم الكثري من العادات                

 .م عن اجلالفة واخلشونة اليت تتوفر يف بعض األقطار العربيةالكرمية اليت طبعتهم باحلضارة وأبعد
إمنا ما يقوم به األستاذ عبد املقصود خوجه هو مسامهة واعية يف سبيل ترسيخ أواصر الوحدة                 و

الوطنية يف بالدنا الغالية وتقوية روابط احملبة والتعاون والتآخي بني أبناء قارة أو شبه قارة كانت قبل                   
يتطلعون إىل رؤية بالد سعيدة     املوحد الكبري باً لقبائل متناحرة متعادية فأصبح أبناؤها           توحيدها على يد  

حبرية مواطنيها، وهانئة بسماع كلمة احلق والصدق دائماً بال خوف وال وجل وال تردد، صاروا يف كل                 
لصوصية الربع من ربوع احلريات اخلاصة والعامة، وتصان فيها أموال الوطن من العبث والتالعب و              

       م على رؤوس األشهاد، مل يأمر اهللا بقطع يد         يكافأ فيها الشريف النظيف، ويهان فيها اللصوص وأعوا
أمل يقل رسولنا الكرمي واهللا لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطعت يدها، ولن نكون              .  السارق يف ربع دينار   

 وإذا سرق فيهم القوي الشريف      وهبإذن اهللا مث بشريعتنا السمحة ممن كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطع           
  .سرائيلإتركوه وهم بنو 

اً أقدم لكل االخوة الذين غمروين بثنائهم وأسبغوا علي الكثري من لطفهم بعني رضاهم                ختامو
 .وحسن ظنهم شكري ودعوايت هلم مبزيد من التوفيق والفالح

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 : هذا سؤال من األخ غياث عبد الباقي يقول:ريف احلفلع
نترنت وثورة االتصاالت املتجددة يومياً كيف   عصر الفضائيات وما أكثرها ويف عصر اإل       يف

وعاملنا العريب وهل ال يزال بريقها متألقاً أم          ململكة العربية السعودية  احال الصحافة اليومية يف     
 ف صحافة إعالنات؟حأصبحت كما نرى يف بعض الص

من  لألسف الشديد ال يزال الكثري من الصحف يعاين رؤساء حتريرها             :ألستاذ فهد العريفي  ا
اخلوف على أنفسهم وعلى كراسيهم الوثرية وهلذا جتد وال زال يف البالد العربية عامة لألسف أا يف                  

 . ومن بعدلمؤخرة الصفوف واليت تعمل بصدق ونظافة وحرية صحفية واألمر هللا من قب
 :  هذا سؤال من األخ عبد اهللا منصور:ريف احلفلع



جريدة   ت ا أكثر من مثانني، ووفقاً          بني الفينة واألخر    لرياضاقِْدمى على أن تكون صفحا
ملوقعك ككاتب وأديب ومدير عام سابق ملؤسسة اليمامة الصحفية هل ترى أن إقدام جريدة                

حبة اجلاللة أم أنه ترف سيخبو عاجالً أم آجالً          اعلى هذا التصرف سليم وخيدم ص       )لرياضا(
 ..ي جريدة ألكثر من ربع قرن؟وبالتايل ما هو منظورك يف استدامة رئيس التحرير يف أ

 أنا أقول إذا مل يكن باإلمكان فاإلعالن شئ طيب حيمي املؤسسة من               :ألستاذ فهد العريفي  ا
ن ال بأس به، أما وجود الشخص ملدة أربعني         الاإلفالس، إذا مل يكن باإلمكان وجود أشياء أفضل فاإلع        

 .كزهم منذ أربعني عاماً أو أكثرسنة فاحلكاية هذه عامة ووجود أشخاص هم أعلم منهم يف مرا
 : هذا سؤال من عبد احلميد الدرهلي:ريف احلفلع
ل احلرب بني احلضارات يف حقيقة األمر حرب بني الفقراء واألغنياء وهل هنالك حضارة              ه
كنها أن تنافس احلضارة الغربية ألن احلضارة العربية مريضة ال جتعل لإلنسان قيمة يف ذاته    ميعربية  
 ولذاته؟
 الدائر اآلن هو صراع من أجل املال وليس له عالقة بصراع احلضارات             :ألستاذ فهد العريفي  ا

األخرى البعيدة    اوىدعاملتعارف عليه، أما احلضارة العربية فللَّه احلمد موجودة ولكنها تهمش يف ظل ال            
 .ال شكعن التحضر جتد صحيفة تكتب عن أشياء ولألسف ال تنبئ عن حضارة أما هي فموجودة و

 :  السؤال التايل من األستاذ حممد العرايب يقول فيه:ريف احلفلع
لقلم نور أو نار فهل اكتويت بنار قلمك؟ وهل استطعت أن تقول كل ما تريد عرب هذه                  ا

 السنوات؟
القلم يف الغالب كما قال األستاذ، واالكتواء حاصل         .   هذا غري ممكن   :د العريفي هألستاذ ف ا

ماء روى بعض األشياء، أما أن اإلنسان يقول كل ما يريد فغري ممكن يف ظل                ووجود شاهد أيب الشي   
 .الظروف احلاصلة يف عاملنا العريب

 :  األخ عبد اهللا بن عبد الرمحن الراضي يسأل:ريف احلفلع
 إقليميتها، فالغربية غربية االنتشار والنجدية يف رياضها؟ لسعوديةا صحافتنا زىت تتجاوم
 هذه ترجع إىل الوعي إذا أصبحنا نشعر يف طول البالد وعرضها أن               :يألستاذ فهد العريف  ا
احد وأن ما يصيب جزءاً من الوطن يصيب اجلميع فعند ذلك ميكن أن نتجاوز هذا وأن يشعر                 و الوطن

 .حيفة تصدر يف أي جزء من الوطن تعرب عن مشاعره وآماله وآالمهصكل إنسان أنّ أي 
 :  األخ ناصر علي ويقول:ريف احلفلع



 كة املكرمة منالك حالياً هجوم حاد على الرئاسة العامة لتعليم البنات بسبب ما حدث يف              ه
ما رأيك يف موضوع توحيد التعليم للبنني والبنات يف كيان واحد            .  من فقد زهرات صغريات   

 توحيد املناهج بينهم؟و
م، وأن يكون يف     إن كان يل يف هذا املوضوع رأي فهو أن يوحد التعلي            :ألستاذ فهد العريفي  ا

كل الوزارة املعنية وكالء ووكيالت وزارة إذا مل يكن باإلمكان وضع وزيرة فال أقلّ من أن تكون هناك                  
ض يف أحواهلن وشؤون بغياب     عوكيلة وزارة ترعى شؤون املسؤوالت واملدرسات ال أن يتحكم الب          

 .منهن وعدم اإلدراك والفهم ملا خيطط ويرسم
 : تايل من سعادة الشيخ حممد علي الصابوين السؤال ال:ريف احلفلع
لكلمة اهلادفة الصادقة تنري الطريق للوصول ملعرفة احلق وترفع صاحبها ألوج السيادة              ا

ما رأي سعادتكم مبن يتسلق سور    )  الكلمة  جهاد(والكرامة ألا ضرب من ضروب اجلهاد النبيل        
 ريتقي إىل مناصب إدارية؟الكلمة للتزلف للوصول إىل مصاحل شخصية ويداهن وينافق ل

 هذا عدو للوطن ال شك ومضلل للمسؤول، ألن املسؤول يريد أن              :ألستاذ فهد العريفي  ا
كم وللمسؤول، إذا   ايعرف احلقائق ويعرف األمور على حقيقتها، فهو عدو للوطن وعدو أيضا للح            

ري عندما تقع واقعة    كان يقول له كل ما تعمل هو عني الصواب فهذا يضلله وخيدعه ولكن رمبا يف األخ               
 .يدرك املسؤول أن هذا الكاتب هو عدو لوطنه

 :  السائل علي املنقري يقول:ريف احلفلع
قناعتك   ركيز سعادتكم أو ختصصكم يف الكتابة االجتماعية دون غريها هل هو من باب             ت

م ذا النوع من الكتابة دون غريه أم أن هناك أسباباً أخرى لذلك حيث عرف عنكم إجادتك                 
 ...جلميع أنواع الكتابة الصحفية واألدبية؟

 املوضوع يرجع إىل بالدنا حيتاج إىل كثري من الدعم وافتقادنا هذا اجلانب             :ألستاذ فهد العريفي  ا
مور ال تدخل ضمنها سياسة البالد تقريباً إالّ السياسات          ألمن بعض االخوة الكتاب الذين يتجهون        

 .ن بالدنا، وهلذا حرصت على هذا اجلانباخلارجية واألمور األخرى البعيدة ع
 :  األستاذ عبد الرمحن املعمر يقول:ريف احلفلع
لرئاسة العامة لتعليم البنات لك معها مواقف من قبل يف مدرسة جالجل واآلن حديث                ا

 فما احلل مع الرئاسة وأنت من العارفني باألسرار؟ كة املكرمةم ةالصحف مدرس
، كة املكرمة مل عن الرئاسة ال يسر قبل أن حتدث األحداث يف             ما يقا  :ألستاذ فهد العريفي  ا

ولألسف بعض املسؤولني فيها مهم املظاهر الشخصية حيرصون على أمور أخرى يف أمور بعيدة عما                



ورهن، مدرسة جالجل أيضاً راح ضحيتها حوايل عشرين طالبة اارت            ميتعلق بالطالبات وأولياء أ   
ح أن اهليئة منعت اقتحام املدرسة إلنقاذ البنات فيجب أن تكون هنالك             عليهم، ايار كامل، وإذا ص    

معاجلة هلذه األمور وأن ال يترك بعض الناس يتحكمون مبصائر البعض اآلخر، يقولون خنشى أن يكشف                
طالبات، والطالبات صغريات يف نظري ويف أسوأ حالة ووضع وجيب أن ال تنتهي              الالناس على وجوه    

دة ملن تسببوا فيها، اإلبعاد ال يكفي وإمنا جيب أيضاً احملاسبة وحتميل املتسببني الدية،               القضية اية سعي  
 .وهذه مشكلة كبرية

 :  يقولين هذا سؤال يف املوضوع نفسه من املهندس هاين إبراهيم الزهرا:ريف احلفلع
جيب عليه أن يكون جلنة       كة املكرمة م  ٣١يعرف املسؤول احلقيقة مثل حريق املدرسة        ل

 حتقيق حمايدة ال يشارك فيها أي من اجلهات املشار إليها بأصابع االام فما رأيكم؟
أما إذا أعطي األمر للرئاسة لكي حتقق فهذه تقول        .   هذا واجب وضروري   :ألستاذ فهد العريفي  ا

أدخل يا  :  ، القضاء والقدر جيب أن يكون له سبب، مثل ما تقول العامة أدخل يا موت قال               رقضاء وقد 
 أما أن ينسب كل أمر من األمور وحادث من احلوادث للقضاء والقدر فهذا متييع للقضايا                   سبب،

 .وتضييع حلقوق الناس
 :  السائل عجالن الشهري يسأل:ريف احلفلع
 ينبغي أن يضاف أل التعريفية إىل األمساء اآلدمية         تب أحدهم يف إحدى صحفنا عن أنه ال       ك
 : مثل

 ". العبد اللطيف"للطيف بد الكرمي العبد الكرمي، عبد اع
فإذا ..   السميع العليم  -اللطيف-هذا االعتراض منبعه أن تلك األمساء للرب عز وجلّ الكرمي           و

           وعال، على غري ما اعتاد عليه        أضيف هلا أل التعريفية على هذه الصورة أصبحت للعبد وليست هللا عز
 .املسلمون يف تسمية أبنائهم يف صدر اإلسالم

  تعليقكم؟ ما:يدي الضيفس
 تستجد أو تظهر بعض األشياء العجيبة والغريبة من بعض األخوة القائلني            :ألستاذ فهد العريفي  ا

ا على العقيدة   هوال أقصد ناقلي القول، حنن اآلن يف مشاكل كربى وبعض األشياء اليت ال تأثري من                
 ..والشرف ما جيب أن نشغل أنفسنا ا

 :  الفايدي هذا السؤال من األخ حممد:ريف احلفلع



ندما جئنا هذه الليلة مبناسبة تكرمي هذا الرجل الكبري حرصنا أن يكون الوقت أكثر                ع
 وأطول وأمتع، لكن سؤايل هو أرجو التكرم بإعطائنا شيئاً من جتربة االستضافة اليت يقال إن                

 .زمالءك فيها عابد خزندار وعبد الرمحن املنصور
جاءت على  .   األخوة لكن االستضافة جاءت بعدهم      يشرفين لو كنت مع    :ألستاذ فهد العريفي  ا

 .يد أبو الشيماء كانت بدايته، هم قبلنا بسنة أو بضعة أشهر
 .  ال كانوا هم يف مكان وحنن يف مكان ويف زمن واحد:اطعه أبو الشيماء قائالًق
 .. ميكن يف زمان واحد ومل يكن يف مكان واحد:د عليه فهد العريفي قائالًفر
  -جملة بلقيس-لسؤال التايل من األخ حممد أمني الوصايب  ا:ريف احلفلع
ن خالل مشواركم الطويل يف الصحافة ماذا وجدمت يف هذه املهنة من أسرار ومميزات                م

 متيزها عن غريها؟
عتقادي أن الصحافة فيها الكثري، فيها يكتشف اإلنسان الكثري من          ا أنا يف    :ألستاذ فهد العريفي  ا

اليت تسعى لرفع نفسها واالستعالء على الناس ويكتشف فيها مآخذ كثرية وما            العقول الفارغة لألسف    
 .ن الوقت يسمح باالستفاضةأ أعتقد

 :  األخ شاهر عبد اهللا يقول:ريف احلفلع
 ؟لسعوديةاافة يف حل يف رأيكم أن هنالك حرية مطلقة للصه
حف تكتب عن املدرسة    حنن فرحنا عندما رأينا بعض الص     .   هذا غري ممكن   :ألستاذ فهد العريفي  ا

وعن مشكلة املدرسة قلنا هذه بداية خري ونتأمل أن يكون املسؤولون يف بالدنا أدركوا حقيقة أن                   
 .صديقك من صدقك ال من صدقك

 : زيرة يقولجل األخ حسن الشهري من جريدة ا:ريف احلفلع
عون استمرارية  لصحافة حىت تارخيه مل تستطع اجلامعات دعمها بالكوادر املؤهلة هل تتوق           ا

 احلال يف أن الصحفي يولد موهوباً وال تساهم الكليات واجلامعات يف صنعه؟
 لألسف أن بعض دور املؤسسات الصحفية برغم ما يأتيها أو أن يتقدم              :ألستاذ فهد العريفي  ا

 قد  جيي اجلامعات ال تستقبلهم استقبال الواجب وإمنا تكتفي ببعض العاملني فيها ممن بعضهم            رإليها من خ  
أكل عليه الدهر أو شرب ألسباب املعرفة أو الصداقة، رمبا بعض اجلامعات أو بعضها ال خترج الصحفي                 

سسة بعد  ؤاجليد، ولكن من املفترض أن يكون مركز تدريبه غري مؤسسة أن ينال التدريب من خالل امل               
 .أن يتخرج من اجلامعة

 :  األستاذ يوسف عنقاوي يقول:ريف احلفلع



 ا يساعد على تسديد الدين العام؟هيفاملدرسة اليت خترجت  يفبعض الشرفاء  جخرل ته
 شخصاً سعودياً   ٨٥ الشرفاء أنا قرأت يف االقتصادية قبل شهرين أن           :ألستاذ فهد العريفي  ا
 خارجية فهؤالء إن كنوا كما قيل أو بعضهم شرفاء اآلن البلد يف              ك مليار دوالر يف بنو    ٧٠٠لديهم  

م، هذا الدين ميثل أربعة أضعاف الدين الداخلي، فكوم يتجاوزون ويسامهون فهذا             أمس احلاجة إليه  
 .شئ مطلوب ورمبا إذا سامهوا يكون لديهم أجر بدالً عن الوزر

 :  األخ أمحد حسن األمسري يقول:ريف احلفلع
ع  ا            عِرفن سعادتكم حتملكم هم األمة وحرصكم على مصلحتها والتفكري الدائم يف شؤو

عددة، من خالل استشرافكم للمستقبل بناًء على واقع حال األمة اإلسالمية اليوم وما يدور               املت
 حوهلا من أحداث، ماذا تتوقعون هلذه األمة يف مستقبلها القريب؟

ط يقرأ من عنوانه وما نالحظه اليوم أو نقرؤه أو            يف اعتقادي أن اخل    :ألستاذ فهد العريفي  ا
 .بنا خيلف الظن إن شاء اهللانلمسه ال يبشر مبستقبل طيب، ور

 :  األخ سليمان سامل يقول:ريف احلفلع
 تصوركم ما سبب إحجام غالبية الشباب عن القراءة والثقافة وما السبيل إلحداث ضة          يف

 قافة يف اململكة؟ثثقافية شاملة وهل سنشهد إنشاء وزارة لل
ريب كله خطة خارجية إلهلاء أبناء       يف اعتقادي إحجام الشباب يف العامل الع       :ألستاذ فهد العريفي  ا

الوطن عن مشاكلهم واجتاههم إىل الكرة وازم الفريق الفالين وإن كان أخونا أبو زيد راح يزعل ألنه                 
اء الزائد يف التعصب للكرة وصرفناها ألمور       واحتادي ودائماً يتكلم حول اهلزمية والنصر، لو خففنا الغل        

أسرة ويف كل بيت وعودنا أوالدنا منذ الصغر على القراءة لكان           القراءة وإجياد مكتبات صغرية يف كل       
ووزارة الثقافة ضرورية وسبق أن أعلن قبل ثالثني أو أربعني عاماً عن قيام الس                .  أفضل وأجدى 

 .خصاً ولكننا مل نسمع عنه شيئاً لألسف ونتمىن أن نسمع شيئاً شاألعلى للثقافة والفنون وعينوا له
 : اذ رياض عبد اهللا حالق يقول األست:ريف احلفلع
 ل األدب والصحافة رسالة أم مهنة يف نظر معظم الناس؟ه
 هي مهنة ملن يريد أن يسترزق ولكنها رسالة أعظم من أن تكون مهنة               :ألستاذ فهد العريفي  ا

هن ميكن لإلنسان أن يطرق أبواا ويعمل فيها وغري مطالب فيها أن يهتم بشؤون               وهناك الكثري من امل   
واطن والوطن، أما إذا جلأ إىل مهنة الصحافة ليعتاش منها فيجب أن تكون دف رسالة يؤديها بعيداً                  امل

 .عن التضليل والنفاق
 :  األخ عدنان حممد حسون من جريدة اجلزيرة يقول:ريف احلفلع



 تكم يف تفريغ بعض املبدعني من أعماهلم إلبراز إبداعام للثقافة واألدب؟دا رأي سعام
 ده أو يم ما يق  ى ويعطَ غرفعض البالد العربية ي   بذا حاصل يف    هن  أ ال شك    :اذ فهد العريفي  ألستا

 .وأسرته ليتفرغ لألدب والثقافة فيا ليت يتم شيء من هذا
 : ولق األخ عبد الرزاق الغامدي ي:ريف احلفلع
ناك قصور يف الصحافة، فالصحافة ال تطرق أبواب املدارس لتكشف عن العيوب               ه
 رة، وإدارات التعليم ال تم يف الغالب إال باملظاهر فما رأيكم يف هذا؟املنتش
 أعتقد أن بعض الصحافيني حياول أن يطلع على أحوال املدارس ولكن             :ألستاذ فهد العريفي  ا

 . على أسرارها وشجوا، أما هذا واجب وال شكعتفتح له وال يستطيع أن يطل
 :  األخ أمحد الغامدي يقول:ريف احلفلع
دور يف االنفراج باملزيد من حرية الصحافة يف العامل           مريكاأل كان أو سيكون ألحداث      ه
 العريب؟
ال شك سيكون هلا بعض اإلجيابيات وألن          مريكاأ أالحظ أن حادثة      :ألستاذ فهد العريفي  ا
بدأت توجه االامات إىل حكوماا لتساعد وتقف مع بعض املتطرفني وحتميهم              مريكاأ يف   ةالصحاف

 .يتم من خالل هؤالء املتطرفني إحداث أشياء قد ال ترضاها حكومامو
 :  األستاذ حممد عبد الواحد يقول:ريف احلفلع
 للمحررين  اً عهدكم عندما كانت مؤسسة اليمامة حتت رئاستكم انتزعتم انتزاعاً أسهم           يف

نطقة الغربية  وأصبح بعضهم أعضاء يف مؤسسة اليمامة مسامهني، هذا النهج مل تنتهجه صحف امل            
 والشرقية؟
 هذه شهادة أعتز فيها من األخ ولكن لست وحدي ولكن األخوان              :ألستاذ فهد العريفي  ا

فترض عليه، عسى   ملأعضاء جملس اإلدارة والعاملني يف املؤسسة هم الذين حققوا هذا العمل الواجب وا            
 .يلأن تقوم املؤسسات الصحفية يف هذه املنطقة الكرمية خبطوات يف هذا السب

 أستاذي الفاضل شكراً إلعطائنا هذا الوقت الطويل مما جعلنا           :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
وأن   نعتقد أننا قد أرهقناك، ولكن مناسبة كهذه ال متر دون أن أترك جلميع األخوة أن يطرحوا أسئلتهم                

ل ذلك  ال أحجب أي سؤال أياً كان ألنين أعرف صدق مشاعرك جتاه وطنك وجتاه أويل األمر، وقب                 
مواطنيك وحسن نواياك وأعرف أن القصد شريف ونظيف ماضيك وحاضرك ومستقبلك استقرأناه             
ونقرؤه اليوم وإن شاء اهللا يبقى معك كما كنت وكما تكون وكما ستكون، أقدم لك شكري لك                   

عن مجيع األخوة الذين شاركوا وأشكر لك صراحتك وعفويتك ونبلك لئال أحجب أي شيء               ة  بالنياب



يسعدين أن أرحب باألستاذ فهد العريفي      :  ث نقاط واحدة لألستاذ حممد عبد الواحد يقول        لدي ثال 
وأهلها   ائلحالرجل الويف يف زمن عز فيه الوفاء العريفي القادم من مدينة ليس له أبواب مغلقة من                   

 .كرماء له من املكارم ما ال يعد وال حيصى فأهالً به مكرماً يف بيت التكرمي واألدبلا
 شكراً جزيالً أستاذنا صداقيت مع األستاذ حممد تعود إىل سنوات طويلة             :ستاذ فهد العريفي  ألا

 .ورمبا أو أكيد أن حسن ظنه يب هو الذي دفعه هلذا الثناء
ن األستاذ حممد الوعيل وهو أشهر من أن يعرف،         م نقطة أخرى    :ألستاذ عبد املقصود خوجه   ا

عريفي كما أحترم مثل هذا التكرمي هلذا الرجل الكرمي يف           أسجل اعتزازي وتقديري لألستاذ فهد ال      
 .أخالقه ونبله ومواقفه وفكره، أما الشكر يل فهو شكر لكم مجيعاً

يق عزيز واألصدقاء واحملبون    د شكراً جزيالً لألستاذ حممد الوعيل، فهو ص       :ألستاذ فهد العريفي  ا
 .رك اهللا فيهمدائماً يتجاوزون ويعطون أكثر مما هو حاصل وشكراً هلم وبا

األستاذ عبد العزيز معتوق حسنني يقول أن يكون        :   النقطة الثالثة  :ألستاذ عبد املقصود خوجه   ا
تكم لتكرمي  وسؤايل موضوعياً ويكون له مكان يف هذه األمسية وال يقلل من مقام املضيف، هل دع                

طباء واملهندسني ورواد   األساتذة حمصور حلقول وعلوم معينة أم يشمل كل ما هو مفيد للبشرية مثل األ             
 .الفضاء
 اال متسع للجميع ولكن كل ميسر ملا خلق له، هذا املنتدى             :ألستاذ عبد املقصود خوجه   ا

 عبد احلكيم يوم اختري رئيس      قأساساً منتدى أديب ولكن كانت هنالك مواقف كرمنا مثال األستاذ طار          
 ال بد من تكرميه، األستاذ الدكتور زياد زيدان         على ما أعتقد امع املوسيقي العريب ملرتني ووجدنا أنه        

وجدت أنه كان ال بد       مريكاأوفاز وكرمته     اريسب دولة قدمت ملبىن اليونسكو يف       ٢٥عندما جنح بني    
رفة ولكن يشرفين أن هذه الصلة ال بد أن تطرح أمامكم،           عمن تكرميه وال تربطين به قرابة غري صلة امل        

واآلخر ابن معمر اللذين ذهبا إىل        دةجتور إبراهيم العامل يف أمانة مدينة       العاملان األخوان األستاذ الدك   
وجدنا أنه متكأ جيب أن نقف أمامه ليس هنالك من حتديد ومنتدانا منتدى أديب وال بد                  نتاركتيكاأقارة  

ون هنالك إضاءات، ونتمىن أن الوقت يتسع ويشمل اجلميع، واجلميع يستحق التكرمي من             كأحيانا أن ت  
 .رفاء والرواد فيجب أن يعتين م الوطن ورمبا من كل هذا السور لنا من احملتمل طوبةالش

قول بالعكس أمتىن أن تكون هناك منتديات ويتناول كل منتدى فئة من العاملني يف الوطن سواء                أ
 .طباء هذا منتدانا منتدى أساسي والباقي سنعمل على قدر استطاعتناأمهندسني أو 



ن يكرم عبد املقصود خوجه وأنا أجيب عليه أنتم الذين تكرمونين حبضوركم              م :لسؤال الثاين ا
وجميئكم هو تكرمي يل ألنه هذا الذي جيعلنا نتواصل مع ضيوفنا وهم قمم وقامات، هذه تعطينا مساحة                  

 . طالع فشكراً لكم ولضيفنا الكرميالطيبة من املعرفة، من ا
 . أترك امليكرفون لعريف احلفلو

 

  ))تاملمة اخلك(( 
ود أن نذكر أن فارس االثنينية القادم هو األستاذ حممد بن مريسي احلارثي أستاذ الدراسات                 ن

اع دعوة، فالدعوة عامة حمليب     ق وكما تعلمون بأن االثنينية ليس هلا ر       ،كة املكرمة العليا جبامعة أم القرى مب    
ذلك كل من يود إلقاء كلمة لفارس       وادها احلضور مبكراً، وك   رن  ماألدب والثقافة، تود إدارة االثنينية      

 .أي اثنينية أن ينسق مع سكرتارية االثنينية مسبقاً حىت نستطيع أن نضبط الوقت
 بتكرمي فارسها هذه الليلة     ةكاملعتاد يقوم اآلن سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب االثنيني         و

عام واجلميع خبري، كما يقدم سعادته      هدية معتادة يقدمها ذه املناسبة وكل       ...  بتقدمي لوحة االثنينية  
 .لوحة لألستاذ خالد خضر

كراً لفارس االثنينية وشكراً لكم إىل أن نلتقي يف األسبوع القادم مع فارس االثنينية نترككم يف                ش
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ..رعاية اهللا وحفظه
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