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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح  (( 

 :قائالًاحلفل  محد حنتوشأفتتح عريف احلفل األستاذ ا
سم اهللا الرمحن الرحيم، بداية أيها الضيوف الكرام نرجو إقفال مجيع أجهزة اجلواالت، لعدم               ب

 .التشويش رجاًء
 .الصالة والسالم على معلم البشرية اُألمي النيب وحلمد هللا ا
 ..صحاب الفضيلةأ
 ..صحاب املعايل والسعادةأ
 ..يها احلفل الكرميأ
وها حنن نلتقي يف اثنينية التكرمي والوفاء مع علٍَم من أعالم           ..  ركاتهلسالم عليكم ورمحة اهللا وب    ا

خوة يف هذه الليلة املباركة، وخري بداية هلذا احلفل خري ما يستهل            األدب والفن والتأليف، نلتقي أيها األ     
 .، فضيلة الشيخ مصطفى الرهوان يتلو علينا ما يتيسر من الذكر احلكيم"القرآن الكرمي"به كل شيء 

 

  ))تالوة مباركة(( 
صدق اهللا العظيم، أيها احلفل الكرمي نأيت اآلن إىل تعريف بضيف هذه االثنينية،              :  ريف احلفل ع

 :و معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلوه
 

  ))لسرية الذاتيةا(( 
 .ولد يف عام ألٍف وتسعمائة وثالثة وأربعني، متزوج وله ثالثة أوالد -
 . وأستاذ تاريخ العلومموظف دويل -
العربية والتركية    عضو يف العديد من املؤسسات العلمية الدولية، له مؤلفات عديدة باللغات               -

 .واإلجنليزية
 .ترِجمت آثاره العلمية إىل اللغات الفرنسية والروسية واليابانية والكورية واملاالوية -



 . يف جماالت التاريخ والفنون والثقافةقام بتنظيم العديد من الندوات واالجتماعات الدولية -
 . ورعايته لتطوير هذا الفنهيقتين لوحات لفن اخلط اإلسالمي التقليدي إىل جانب دعم -
 

 :لوظائف احلالية اليت يتقلدها معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلوا
 .لجيكابيف رئيس االحتاد العاملي لتاريخ وفلسفة العلوم، وقسم تاريخ العلوم  -
تابع ملنظمة  ل ا ،ستنبولاب)  أرسيكا(مدير عام ملركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية           -

 .املؤمتر اإلسالمي
 .أمني اللجنة الدولية للحفاظ على التراث احلضاري اإلسالمي، التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي -
 .نائب رئيس مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي -
 . عام ألف وتسعمائة وأربعة ومثانني،ركياتمؤسس قسم تاريخ العلوم ألول مرة يف  -
 .ستنبولالتدريس ورئيس قسم تاريخ العلوم يف كلية اآلداب، جبامعة اعضو يف هيئة  -
 .ركياتمؤسس ورئيس مجعية تاريخ العلوم يف  -

 

 :نهاملعاليه أيضاً العديد من اخلربات األكادميية واملهنية نذكر مو
 .ستنبولاأستاذ ورئيس قسم تاريخ العلوم يف جامعة  -
 .ستنبولا والثقافة اإلسالمية بنمدير عام مركز األحباث للتاريخ والفنو -
 .ركياتب الطيامأستاذ مشارك يف جامعة أينونو،  -
 .نقرةأأستاذ مشارك يف كلية العلوم جبامعة  -
 .رةنقأعضو هيئة التدريس يف كلية العلوم جبامعة  -
 .لقاهرةاحماضر يف اللغة التركية وآداا يف جامعة عني مشس، ب -

 

 :هانقد تقلد معاليه عدة وظائف مو
 .عضو يف الس االستشاري ملركز فارس لدراسات الشرق األوسط -
عضو يف الس االستشاري ملركز الدراسات اإلسالمية، مبعهد الدراسات الشرقية واألفريقية              -

 .ندنل التابع جلامعة
 .مريكاأعضو يف الس االستشاري ملركز دراسات الشرق األوسط جبامعة هارفارد ب -
، بنك املعلومات حول تاريخ العلوم والتعليم والتكنولوجيا          )OMETAR(ع  ومدير مشر   -
 .ستنبولاب

 .ملدينة املنورةاو كة املكرمةعضو الس العلمي وجملس املستشارين ملوسوعة احلرمني مب -



 .ضو يف الس االستشاري وجملس اخلرباء ملؤسسة الفرقان للتراث اإلسالميع -
 .ستنبولايف  يابامغقنصل فخري جلمهورية  -
 ".حول املظاهر املختلفة للثقافة اإلسالمية"مدير مشروع وحمرر كتاب اليونسكو  -

 

 :له أيضاً العديد من العضويات منهاو
 .اريسبيف عضو اجلمعية الدولية لتاريخ العلوم  -
 .عضو جملس أتاتورك العايل للثقافة واللغة والتاريخ -
 .اريسبم والفلسفة العربية واإلسالمية يف وعضو اجلمعية الدولية لتاريخ العل -
 .ألردناعضو امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية يف مؤسسة آل البيت ب -
 .ندنلرقان للتراث اإلسالمي يف عضو يف الس االستشاري وجملس اخلرباء ملؤسسة الف -
 .لدراسات الشرق األوسط مريكاأعضو مجعية مشال  -
 .صرمو ورياسو ألردناعربية يف لعضو جممع اللغة ا -
 .عضو اجلمعية التارخيية املصرية -
 .عضو امع التونسي للعلوم واآلداب والفنون -

 

 : لعضويات يف هيئة التحريرا
 .رية اليت يصدرها مركز أرسيكارئيس حترير النشرة اإلخبا -
 .جملة الدراسات القرآنية -
 .جملة الدراسات اإلسالمية -
 ". والعامل اإلسالمينالفنو"جملة  -
 .جملة املعهد امللكي -
 .عضو الس االستشاري لس دراسات تاريخ الطب والعلوم -

 

 :ألومسة واجلوائز اليت حتصل عليها معاليها
 .هلرسكاو لبوسنةا ب،راييفوس من قبل جامعة الدكتوراه الفخرية -
 .لغاريابب وفياصالدكتوراه الفخرية من قبل جامعة  -
 .للعلوم ذربيجانأوراه الفخرية من قبل أكادميية تالدك -
 .هورية تركيامجميدالية الدولة للخدمة املتفوقة من قبل فخامة الرئيس سليمان دمرييل، رئيس  -
 .هورية السنغالمجوسام االستحقاق من قبل  -



 .ململكة األردنية اهلامشيةاوسام االستقالل من الدرجة األوىل من  -
 .من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي شهادة االمتياز -
 .ستنبولاالدكتوراه الفخرية من جامعة املعمار سنان، ب -
 .هورية مصر العربيةمجنوط االمتياز من الدرجة األوىل من  -

 

 :ديد من املطبوعات منهاما أن ملعاليه العك
 اإلسالمي مع   عدة مقاالت وحبوث حول العلوم وتاريخ العلوم والثقافة التركية، وعالقة العامل             -

 .العامل العريب، والعالقات التركية العربية
كما أشرف وساهم يف تأليف وحترير تاريخ ببليوغرافيا األعمال املنشورة حول ِعلْم الفلك يف                 -

 .، واألعمال حول ِعلْم الرياضيات يف الفترة العثمانية أيضاًالفترة العثمانية
سلسة تاريخ ببليوغرافيا األعمال املنشورة حول      "ية ضمن   نوحول ِعلْم اجلغرافيا يف الفترة العثما       -

 ".الدولة العثمانية وتارخيها احلضاري"وكتاب " العلوم عند العثمانيني
 

ع، واآلن الكلمة لصاحب االثنينية الشيخ عبد        ذا تعريف موجز لفارس اثنينية هذا األسبو       ه
 .املقصود خوجه

  ))بد املقصود خوجهعلمة الشيخ ك(( 
ن الرحيم، احلمد هللا محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على              محسم اهللا الر  ب

 .خري خلقه وخامت أنبيائه، سيدنا وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 ..اضلألساتذة األفا
 .. ألخوان األكارما
 .. لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
تاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، مدير عام        سرحب بامسكم مجيعاً بضيفنا الكرمي معايل األ      أ

 وصاحبيه الكرميني الدكتور خالد أرن،      ،ستنبولامركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ب       
الشقيقة، لنشرف مجيعاً     ركياتشاكراً هلم تفضلهم باحلضور من مجهورية        ..  وجالرواألستاذ أرول أ  

ألكادميي املعروف على نطاق اجلامعات العاملية، واملفكر والباحث الدؤوب         اباالحتفاء ذا العامل الفذ، و    
 .يف كنوز احلضارة اإلسالمية

 الناس السالم، فكان اإلسالم دائماً      وأشاع بني )..  السالم(ن اهللا سبحانه وتعاىل مسى ذاته العلية        إ
اليت ينشأ عنها اضطراب      صنو السالم، الداعي له، العامل على نشره، وسد حبكمة بالغة كل الذرائع            



 فاحلق سبحانه وتعاىل ال يريد لنا       ،لَّما أَوقَدواْ نارا لِّلْحرِب أَطْفَأَها اللّه     كُ:  اتمعات، فقال عز وجلّ   
واألمن والطمأنينة، وأعداء اهللا يريدوا شعواء تأكل األخضر واليابس، ليعيثوا يف األرض             غري السالم   

املناخ املالئم لنشر جرائمهم ضد اإلنسانية، وما نشهده اليوم من عدوان صارخ               الفساد، ويتهيأ هلم  
ستمرار لنريان  وغريها من بؤر التوتر، ا      لشيشاناو  هلنداو  فغانستانأو  لسطنيفعلى كثري من املسلمني يف      

 .مالاحلروب اليت سيطفئها اهللا عز وجلّ، حىت تسود احملبة بإذن اهللا، وتنتشر يف األرض ثقافة الس
ذه التوطئة القصرية كان ال بد منها كدهليز يقودنا إىل قلب القلعة الكبرية اليت يقودها ضيفنا                 ه

مركز األحباث  "، فقد أنشأ وأدار     الكبري بصمت وجترد ونكران ذات وجهاد مربور، وال أزكيه على اهللا          
بأهداف حمددة، وبرامج     قبل أكثر من عشرين عاماً،      ستنبولاب"  للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية   

فقد نظر ضيفنا الكبري بعني ثاقبة إىل مصادر القوة يف خمتلف احلضارات، فوجد أن اإلنسان                ..  واضحة
ا، فهو الثابت مبا له من قيم وعقائد، وما خاله متحول           يبقى دائماً العنصر األساسي يف تطورها ونشره      

من أهم أهداف املركز إجراء البحوث اليت       ل  لذلك كان وما زا   ..  يصل إىل درجة الذوبان يف اآلخرِ     
تتناول تاريخ الشعوب اإلسالمية، وهلذا الغرض سافر ضيفنا الكبري إىل معظم أحناء العامل اإلسالمي،                

 .بوراً، وحماوراً ذكياً، وكاتباً ال يشق له غبار يف معترك احلضارة اإلسالميةدارساً جلداً، ومنقباً ص
الً هم السالم العاملي يف كل خطواته وحركاته وسكناته، فقد            مل ضيفنا الكبري يتحرك حا     ظ

استقرأ منذ وقت طويل أمهية الفهم الصحيح للحضارة اإلسالمية لدى اآلخر، حىت ال تلتهب األرض                
فكان ميدان ضيفنا الكرمي الذي اختاره بعناية       ..  روب وفنت يشعلها أعداء اإلسالم يف كل حني       حتتنا حب 

يرمي من خالله إىل وضع مؤلفات موثقة وحمايدة حول         "  اريخ الشعوب اإلسالمية  ت"كبرية هو مشروع    
زاً يف اهتمامات   تأريخ الشعوب اإلسالمية على امتداد العامل، وما فتئ هذا اهلاجس الكبري حيتل مكاناً بار             

جيايب إلمعايل أستاذنا املفضال، فهو يعمل وعينه على مستقبل األجيال القادمة، دون أن يغفل األثر ا                
السريع الذي ستتركه هذه الدراسات القيمة يف فكر ووجدان غري املسلمني يف الدول املتقدمة، مع                 

 .ن املشاكل وبؤر احلروب حامليت مفاتيح احللول لكثري م،مريكاأو وروباأتركيز واضح على 
 أان ال بد من التصدي للعدوان الذي جتاوز األرض ليمس أهم القيم واملقدسات، حيث بد                ك

البعض يعبثون بتاريخ الشعوب اإلسالمية، ويعملون أقالمهم على تشويهه، وبتر أوصاله، وتفسري               
لوا التقنية احلديثة أسوأ    مفاهيمه بضالالت وأوهام بعيدة كل البعد عن الواقع واحلقيقة، وقد استغ            

االت، طوع   و استغالل خلدمة مآرم الدنيئة، فكانت السينما واملسرح والقنوات الفضائية والصحف         
جييد السطو على   "  مايسترو"بنام وحتت سنابك إمرباطوريام املترامية األطراف، تتحرك كلها خلف          

 . ليدحض به احلق واهللا غالب على أمرهجهود الشعوب، ويغدق األموال الطائلة لتكريس الباطل 



ها ما تعلمونه   نقد باضت أفكار السوء وأفرخت بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، ونشأ ع            ل
من تغيري جذري يف الفكر املوجه بإصرار حنو استئصال اإلسالم وحضارته، ولألسف جاء هذا التحول                

لرائد طرقاً مليئة باأللغام واألشواك      الكريه يف الوقت الذي يشق فيه ضيفنا الكرمي ومشروعه ا            
ف ثقل املسؤولية على عاتق     اعواملؤامرات اليت حتاك ضد احلضارة اإلسالمية، وال شك أن هذا األمر يض           

ضيفنا الكبري، إذ املعروف أن غرس أية مفاهيم مهما كانت صائبة وصحيحة حيتاج إىل وقت وجهد                  
قبالً بوضوح للرسالة املوجهة إليه، أما إذا كان ذهنه          كبريين، هذا إذا كان ذهن املتلقي حمايداً ومت        

مر حيتاج دون شٍك إىل جهود جبارة القتالع         األمشوشاً ومليئاً بركام من احلقد واحلقائق املبتورة، ف        
 .األفكار الفاسدة، مث غرس قيم اخلري واحلق والعدل والسالم يف مكاا

لى اآلخر، واحتكاكه باألكادمييني يف الغرب       نين أثق متاماً يف انفتاح ثقافة ضيفنا الكبري ع          إ
لذي انتظم معظم أحناء العامل ضد       اوالشرق، ومقدرته على تطوير آلياته اة املد العدائي املدمر            

تاريخ الشعوب  "احلضارة اإلسالمية، وأثق أيضاً يف ضرورة دعم واستمرارية مشروعه العظيم               
ة احلجة باحلجة، ويثبت بالدليل التارخيي الدامغ بطالن التهم         الذي يؤسس فكراً خالقاً ملقارع    "  اإلسالمية

د الذي يتكئ عليه مشروع أستاذنا الكبري ينظر بعني         اهوأحسب أن الش  .  اليت تلصق باإلسالم واملسلمني   
التحليل والتمحيص إىل متازج الشعوب اإلسالمية لعدة قرون يف جو من الطمأنينة واهلدوء واألمن                

فة السالم والعمل على ترسيخها ومحايتها، جعل ماليني البشر يتعايشون يف تناغم تام             فنشر ثقا .  والسالم
متباعدة املركز عن األطراف، ويف ظل نظم اتصاالت ومواصالت بدائية،          ة  حتت سلطات إسالمية إداري   

ئم لوأد  وبالرغم من ذلك كانت قناعة الناس باحلضارة اإلسالمية اليت تنظم شئوا كفيلة بإجياد مناٍخ مال              
الفنت واحلروب، وإمكانية العيش وتبادل املنافع بسالسة كبرية، وتطوير العمل املنتج ملا فيه مصلحة                

 .ميعاجل
بعد أن مجع ضيفنا الكبري أطراف مهمته الشاقة، بدأ عمالً دؤوباً إلصدار العديد من الكتب                 و

بانية والكورية، واملاالوية، وبطبيعة احلال     باإلجنليزية، والفرنسية، والروسية، والبلغارية، والبوسنية، واليا     
 الثقافة اإلسالمية بدرجة كبرية، وله      مكما أن اهتمامه باملخطوطات التارخيية قد خد      ..  التركية، والعربية 

جهود تذكر فتشكر يف توثيق وتصنيف وفهرسة العديد من املؤلفات النادرة، وأحسب أن معظم املثقفني               
مل اإلسالمي يدينون بالفضل بعد اهللا سبحانه وتعاىل إىل اجلهود احلثيثة اليت             ومحلة مشاعل الفكر يف العا    

ظ وصيانة تلك الكنوز اليت ال تقدر بثمن، فهي متثل ضمري األمة              فيبذهلا ضيفنا الكبري ورصفاؤه حل    
ية وشاهداً حقيقياً على أثر احلضارة اإلسالمية وتأثريها املباشر على احلضارة الغربية وتطور البشر               

 .بصورة عامة



سيوف رسول اهللا   "  "مفاتيح الكعبة املشرفة  "  "نوادر املخطوطات "ا نشر بإشراف ضيفنا الكبري      مم
  "   إن اثنينيتكم وهي حتتفي مبعايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو            .  هذا غيض من فيض

، فالعمل املؤسسي الذي يضطلع     إمنا حتتفي وتكرم مئات العلماء واملفكرين واملثقفني يف شخصه الكرمي         
ة اإلسالمية املستمرة، واليت سوف     اربه ويقوده بكل جدارة واقتدار ميثل رأس الرمح يف معركة احلض           

تزداد ضراوة مع األسف مع األيام، وأقلُّ ما نقدمه هلذا العاِلم اجلليل وفريق عمله كلمة شكر وتقدير                  
وتعاىل يف مجيع مشاريعه الرائدة، ونشهد على يديه ميالد         وامتنان، ودعاء متصل بأن يوفقه اهللا سبحانه        

 موجات احلقد العبثي املوجه بقوة حنو األمة اإلسالمية ليصيبها           جهتراٍث إسالمي حضاري يقف يف و     
 .مبقتل يف حاضرها ومستقبلها، ويتعدى ذلك إىل تارخيها املشرق

هم الثاين، فمعاليه أبداً مكان إعزاز       متىن لضيفنا الكبري وصاحبيه الكرميني إقامة طيبة يف بلد         أ
القادمة بسعادة األخ األستاذ حممد رضا نصر اهللا،           وتقدير يف ِحله وترحاله، سعداء باحتفاء االثنينية       

الكاتب الصحفي املميز، وأحد رواد فن اللقاءات واحلوارات التلفزيونية اجلادة، واليت متثل رافداً خصباً              
هالً وسهالً ومرحباً بكم لالستماع إىل جتربته اليت كانت حكراً على قلة من             من روافد الثقافة والفكر، فأ    

 .لوطن العريب حىت عهد قريب ااألساتذة يف
سعدين أن أرحب باألخ الصديق الزميل خالد املالك الكاتب املبدع والصحفي املعروف ورئيس             ي

والسالم عليكم ورمحة   ..  وبكم مجيعاً  فأهالً وسهالً به     ،لرياضاالغراء أتانا من    "  اجلزيرة"حترير جريدة   
 .اهللا وبركاته
االثنينية يأيت دور ضيوفها فيما ميكن أن يقال مبثل           وبعد هذه الكلمة من صاحب    :  ريف احلفل ع

 . هذه املناسبة
قبل أن يبدأ أستاذنا الفاضل بكلمته الكرمية، ترى االثنينية           :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

أا تعود يل فهي منكم ولكم وبكم        "  صاحب االثنينية " يفهم من كلمة     اثنينيتكم مجيعاً، فأرجو أال   
 . اثنينيتكم وأنا لست إال سبباً من األسباب، وشكراً لكم ولزميلييومعكم، فاالثنينية ه

 

  ))الكاتب اإلسالمي املعروف مد بدر الدينحملمة سعادة الدكتور ك(( 

 وبركاته، بسم اهللا حنمده ونستعينه ونصلي       السالم عليكم ورمحة اهللا   :  مد بدر الدين  حملدكتور  ا
رسله ونستفتح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري،            وونسلم على خامت أنبيائه     

وإذا كنا الليلة نكرم ذلك الرجل الذي يريد أن يثبت لنا حقيقة ينكرها علينا الناس يقولون مضى عهد                  
لرجال؟ وإذا أردنا أن نعرف هل مضى عهد الرجال أم مل ميِض، نسأل              الرجال، فهل حقاً مضى عهد ا     



وإذا ذُِكر    ن الْمؤِمِنني ِرجالٌ  ِم:   آخر من هم الرجال؟ من الرجال؟ املوىل سبحانه وتعاىل يقول          الًسؤا
هنا ليست للتعريف فالتعريف أقل من ذلك، وإمنا هنا          "  أل"قالوا إن   .  قالوا فالنٌ هو الرجل الرجل    

 . الدالة على الكمال" أل"سمى ت
رجل ماجد؟ ال أظن ذلك، فكم تترك النار من رماد            الرجل من هو؟ هل من وِرثَ ماجداً فهو       ف

دارس، تطأه األقدام وتنبو عنه العيون، هل هم الذين يعيشون يف أحالم يشغلون ا أوقام اخلاملة دون                 
، "الرجل" كل خامل هو أجمد املاجدين وهو الرجل         أن حيركوا ساكناً أو يبادروا إىل عمل؟ ال وإال لكان         

حوله فلم ير معيناً وال سبيالً ممهداً فألقى بيديه واستسلم يائساً وقال ماذا علي              ر  هل الرجل هو الذي نظ    
هو الذي يعرف حق األمس فال ينساه،        "  الرجل"أن أفعل؟ ضاع الرجال، مل يعد رجال، أم الرجل           

 يستيقظ  ايفَها ألبناء اليوم عالئم جمد وصوراً لعزائم الصدق، وأحالماً جتعل الغ          وحيفر يف خفاياه حىت جيلي    
ال ينام مع األحالم ويقدمه يف أى صوره مث ال يقف عنده، ال يقف عند هذا األمس الذي نبش عن                      
كنوزه وأجماده بل ميهدها بأسلوب العصر حىت تكون لبنة يف بناء اليوم، نسيجاً متداخالً مع حركة                  

فإذا قرأ ما يف الكتب     .  لكتب ا يوم، فهو إن نظر يف أمسه كالذي يتعلم القراءة والكتابة ليعرف ما يف            ال
 .إن مل يطبق ما فيها ويبين عليها فما هو بقارئ، فهو ينظر لألمس ويبين لليوم وخيطط للمستقبل

 كَانَ ِفي قَصِصِهم    قَدلَ:   وقد نزلَ اهللا عليه قصص القرآن، وقال يف ذلك         ما مسعتم رسول اهللا     أ
 وجعل ذلك تثبيتاً لقلب النيب، مث حيدثنا القرآن والنيب يف           ،اِب ما كَانَ حِديثًا يفْترى    بِعبرةٌ ِلأُّوِلي اَأللْ  

سنته عن اإلسالم يف إشراقته وعن احلياة يف امتدادها وعن الرجل كيف يكون رجالً، وعن الطفل كيف                 
لصديق وعن العدو   اف تكون امرأة، وعن اتمع كيف يصبح جمتمعاً، وعن          يكون طفالً، وعن املرأة كي    

مث إذا به ميتد باألمة من      .  وعن املسامل وعن احملارب، ويبين من ذلك نظاماً يؤسس عليه أمة اإلسالم            
مما سيأيت سيكون كذا وسيأيت كذا،      ..  تالمذته املبشرين إىل أجيال فيحكي عن كذا وعن كذا وعن كذا          

وشك أن تداعى عليكم    ت:  (م عندما قال  يوأسباب القوة وأسباب الضعف حىت كأنه يعيش بيننا ال        مث يبني   
ثري لكال، إنكم يومئذ    :  األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها، فقالوا أمن قلة حنن يا رسول اهللا؟ قال              

يطمس وجه  أسقطهم من ديوان الرجولة، وجودهم يطمس احلقيقة، فالغثاء           )ولكنكم غثاء كغثاء السيل   
 .السيل
 إمنا أسوقها ألقول إين كل ما قرأت عن رجل أحيا لنا التراث              مذه املقِدمة أو املقدمة إن شئت     ه

دراسة وتبويباً وتفصيالً واستنهاضاً للهمم وإيقاظاً للحوافز، وعاش احلاضر وحاول أن يفعل له شيئاً،               
تشرف إىل املستقبل فيدعو ويستنهض وخيطط      ويقدم له خطة ويبين له جمداً حديثاً مع اد التليد، ويس          

 أكثر العلوم اليت يف الكتب ولكن مل يترب ا أحد، ألن صاحبها إما كتمها أو مل حياول أن                   ماف..  ويريب
يعرضها بأسلوب يقبله الناس ويعيشون عليه، ال إفساداً ملضموا ولكن تيسرياً هلا حىت تكون ذات أثر                



 مجيعاً وقد يعرفهم بعضنا،     همني واحلني نلتقي يف هذه االثنينية بأعالم قد نعرف        يف حيام، فإذا بنا بني احل     
وقد ال يعرفهم جلنا ولكنا جند يف آثارهم وأعماهلم وخططهم وحيام وسعيهم وشأم ما يشرح                  
الصدر، ويثلج القلب، وحييي املوات، ويبعث األمل، ويشق الطريق، ويرينا يف جيلنا ويف األجيال اليت                

هي صورة البالدة، وأن السعي الدائب احلثيث       ة   بعدنا أن اليأس هو بغو املوت، وأن األحالم اخلامد         من
من أجل شيء ما، أي شيء ما دام يف طوقك أن تفعله إمنا ذلك هو احلياة، والوعي واإلدراك والفهم                    

وتاً، فقال عن   والعمل جعلهم اهللا يف القرآن حياة، وجعل اإلعراض عن سبيل اهلدى والنظر والعمل م              
انَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه            كَو من   أَالذي يرى اهلدى وال يهتدي      
 .ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج منها

 والبصري، الظلمات   قال يف مقارنة عجيبة نقرؤها ونتجاوزها دون أن نتبصر هل يستوي األعمى           و
يفتح القلوب للهدى،      اللَّه يسِمع من يشاءُ    نَّإموات؟ مث يقول    ألوالنور، الظل احلرور، األحياء وا    

يفهمها تسعمائة وتسع وتسعني يف األلف من          ما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبورِ      وقلوب من يشاء    
ويقول    من يشاء  عنَّ اللَّه يسمِ  ِإ:   يسمع، إمنا اآلية هنا تقول     القارئني أن اإلنسان إذا خاطب مقبوراً ال      

من أصبحوا موتى يف حيام ملحودين يف صدورهم يسمعون           ما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبورِ     وللنيب  
جبت وال يفهمون وال يتحركون وال يبذلون لألمة شيئاً، إين عندما قرأت سرية هذا الرجل األكمل ع                

ويسعى هذا السعي وميأل الدنيا يف قاراا مبا           كيف يصبح رجل قادراً على أن ينتشر هذا االنتشار         
وال أقول باملعجزات، ذلك معناه أنه كائن حي، تنبثق حياته من وجدانه النقي الطاهر الصادق               !  استطاع

 حوله بعثاً وإاضاً    نوتنعكس حياته يف حركته سلوكاً واعياً منضبطاً، ويرتد هذا السلوك على م             
 .وإيقاظاً

 

ف رجل من هذا النوع أعطيكم بعد عشر سنوات جيالً كجيل الصحابة، رجال             لتوين يف األمة أ   آ
صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، نقرأ فمنهم من قضى نحبه يعين مات، بينما التفسري الصحيح ليس مات،                  

يعين مازال على الطريق يسعى وجياهد، أين يف        :  ظريعين من حقق مراده، ومنهم من ينت      :  من قضى نحبه  
ا من نلقبهم بلقب األكمل؟ الذي قرأ وفهم، ودرس وعِلم، وسعى وعمل، وجال الدنيا ينشر فيها                 تنأم

ما حصلَه، صادقاً يف عرضه حىت لو أخطأ العرض، ألنه قال ما يعتقد وقدم ما يفهم، ونوع جهده وال                    
 وإن كان هذا الرجل     د،موسوعيني، فاملوسوعيون يف تاريخ األمة أفراد وآحا      أقول على الكل أن يكونوا      

حياول أن يناطحهم يف توحدهم ليكون واحداً منهم، فيكتب يف الفلك، ويف اجلغرافيا، ويف التاريخ، ويف                
وصل ..  وتاريخ العلوم أعظم ما ينِهض األمم، لو عرفت كيف يعين         ..  تاريخ العلوم، ويف كذا ويف كذا     

 . فوية قد تنتج قيمة أدبية، فال أجتاىف أي نظرةلعأعلم أن املالحظة ا.. مشيدس إىل قانون الطفو مثالًأر



المي هذا كله إمنا أضعه هالة من تكرمي ومتجيد هلذا الرجل الذي إذا حسبنا باحلساب الزمين                 ك
 لوجدنا أن سؤاالً خطرياً     والوقت املعدود ما حيتاجه هذا النشاط اهلائل الذي يف تارخيه وسريته الذاتية            

 دكتور أكمل الدين هل جتد وقتاً للنوم؟ هل جتد وقتاً للهو واملرح؟ أنا                اجيب أن أتوجه إليه أقول ي     
أجيب عنه، ألين حاولت يوماً ما أن أعيش هذه احلياة فوجدت أن املرح يف وسط اجلد يكون أسعد                    

ه ظاناً أنه أوقف حياته لآلخرين فهو كالذي        للقلب، وألذ للنفس، إمنا الذي يغلق نفسه فال يعيش حيات         
يعين مثالً إمام   ..  إن فالناً :  قالوا  ،"ن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى         إ" احلديث   نهحدثنا ع 

كالسيوطي عدوا ألوف الصفحات اليت كتبها وعشرات األلوف بل أكثر، وقسموها على أيامه                
 ، كل يوم، العلماء املوسوعيون الذين أقاموا جمد هذه        فوجدوه أنه يكتب يف اليوم على األقل كراستني       

األمة اليت حياول أن حيييها هذا الرجل بكتابة تاريخ العلوم، حىت يرى الذي ختصص يف جزئية معينة وإذا                  
 . سألته عن غريها يقول لك أنا ختصصي كذا

ص يف حجم   لعلم حيتاج إىل قواعد واسعة، وركائز ثابتة مث ختصص وختصص حىت تصل إىل ختص             ا
أنا أقول هذا الكالم وأرى شباباً وقد أصبحنا حنن يف جيل             اإلبرة، ال بأس إمنا اإلبرة تقوم على صرح،       

الذين طعنوا يف الشيخوخة، أقول هلم أين دوركم؟ أين جلدكم؟ أين صربكم؟ أين عملكم؟ أين أثركم؟                
 تزال  ال:  " قال ال ألن حبيبنا    وأقول للذين يقولون انقضى عهد الرجال، ال واهللا ما انقضى عهد الرج           

 . "فة من أميت قائمة على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللائطا
خيطئ كثريون أن يظنوا أن القائمني على احلق هم علماء الفروع الشرعية فقط، هذا عجز، إن                و

األمة كلهم آمثون ألم    من يعلم كيف يحسن طعام املسلم عامل متشرع عابد هللا بعلمه، وإن علماء                
 الذرة وإىل األيدروجينية وإىل غريها مما نذَلُّ لضعفنا فيه اآلن، لو قرؤوا تاريخ العلوم وعلموا                سبقوا إىل 

 :يعرب عنها اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يقول.. كيف كان العاِلم يسهر الليل، يف لذة
ــ ــناِقم ــيب ع ــية وط ــل غان ن وص

. 

ــ  ــذ يلس ــوم أل ــيل العل هري لتحص
. 

ــىأ ــاِق حل ــِة س امدــن م ــهى م وأش
. 

متايلـــي طـــرباً حلـــل عويصـــٍةو 
. 

 

 :أقول لآلملني الذين يقدمون ِرجالً ويؤخرون أخرىو
بابك مــــن دهــــرهم أدومشــــ

. 

ــرمأ  ــت ال ـ ــوا أنـ ــي كذبـ خـ
. 

ــ ــدمخيـ ــع املقـ ــا اِملدفـ ر هلـ
. 

ــوحتذ  ــيد إن لـ ــك يف القـ راعـ
. 

ــمك إنف ــرحمخصـ ــنت ال يـ  هـ
. 

ضــــم جــــراحك ال تبتــــئسف 
. 

 

 .خ وجندد ونصلهرذا موضوع الليلة، والذي كان من أمسنا نؤه
ــ ــبغ ــد ال يحِج ــن ذُرى ا داً ع

. 

 ــن   و ــان م ــذي ك ــلْ بال ــناِص أمس
. 



ــلَمف ــا املسـ ــٍر أنـ ــها بفخـ قلـ
. 

ــةو  ــنك يف دهشـ ــألوا عـ إن سـ
. 

ــمأ ــى يبِسـ ــلٌ يف الدجـ ــا أمـ نـ
. 

ــا املســ  أ  ــل أن ــي ق ــا أخ ــلْ ي جلم
. 

ــ ــمغ ــا أظل ــر م ــح الفج داً ميس
. 

ــ  ــرةلـ ــي يف غمـ ــاع يومـ ئن ضـ
. 

ــ ــملينطســ ــدر األعظــ ق القــ
. 

مــن بــني أمواجــنا الشــارداِتو 
. 

ــزمت شــــوي الــــرياح وال ــ
. 

تنبثق الشــــعلةُ املســــتخفةُســــ 
. 

ــ ــمســ ــهب املُلْهــ يبعثها اللــ
. 

جذوتـــنا حتـــت هـــذا الـــرمادو 
. 

ــأمع ــيايل ال تســ ــرن اللــ صــ
. 

أذرعـــنا املـــاردات اللـــوايتو 
. 

ــِتمو ــا يعـ ــنور مـ ــرش بالـ تفـ
. 

ــراكداتســ  تطوي ســدوف الدجــى ال
. 

ــوفااي ــر طــ ــم زجمــ األعظــ
. 

ــتو  ــاجدات أفاقـ ــنا السـ أعماقـ
. 

ــلمو ــي يســ ــوِجه عاملــ يف مــ
. 

 ــاًي ــي زمانـ ــاً وحييـ ــيت زمانـ مـ
. 

ــمإ ــزل تعِصــ ــة مل تــ ىل قمــ
. 

ــالٍمو  ــن سـ ــوجة مـ ــه مـ حتملـ
. 

ال خـــــطّ يف جانبـــــيها دمو
. 

ــا الظــــالمإ  ىل قمــــة مل يطأهــ
. 

أبين الغــــداة وال أُحجــــمســــ
. 

ــلمأ  ــا املس ــلْ أن ــي قُ ــا أخ ــل ي ج
. 

روح مــــــن اهللا تســــــتلهمو
. 

ــفأ  ــنله األكـ ــق مل تـ ــا أفـ نـ
. 

ورود ملـــن يـــرحمأُهـــدي الـــو
. 

ــا احلــ أ  ــاٍغرن ــانَ ط ــزل أكف  أغ
. 

ــى ــم اعل ــا حيط ــم م ــوِك حيط لش
. 

ــرهو  ــر يف كــ ــي احلــ منجلــ
. 

ــتاد وال ح ــول القَــ ــنِقمقــ يــ
. 

ــارهو  ــرش أزهــ ــيب تفــ قلــ
. 

ــنِعمي ــم مـ ــنا نغـ ــيف بـ طـ
. 

مــن قصـــرنا، قصــِر هــذا الوجــودو 
. 

قيــــثاره أمــــل يبســــمو
. 

ــ  ــناشــ ــار أعماِقــ فيفاً كأزهــ
. 

ــ ــرةيـ ــم دي ثـ ــاملىن تفعـ بـ
. 

ــلمأ  ــا املس ــل أن ــي ق ــا أخ ــل ي ج
. 

 

 .ذا احلديث عن األمس وكيف نأخذهه
ــرعِت األو ــنه ترعــ ــممــ جنــ

. 

ــزمانو  ــذا ال ــِق ه ــن عم ــي م ندع
. 

ســــنمت األفــــق ال تــــزحمت
. 

ماســي مــلء الــرؤى باهــراٍتأ 
. 

خضـــبها يف الـــزفاِف الـــدمو
. 

عشــــقها اــــد يف خــــدِرهات 
. 

ــ ــرمميــ ــزمان وال نهــ ر الــ
. 

باركهـــــا اهللا يف عرســـــهاو 
. 

ــرم ــرديدها يضــ ــن تــ ولكــ
. 

يســلســنا نعــيش بذكــر األما  و 
. 



ــمو ــا يعظـ ــد مـ ــنع يف الغـ نصـ
. 

ــ  ــخورف ــتنا الص ــذين خض نحن ال
. 

أنفاســــنا اللــــهب املضــــرمو
. 

واعدنا عاديـــات الـــزمانســـ 
. 

ــزمك ــنور ال تهــ ــنحة الــ أجــ
. 

ــياتو  ــنا أمنــ ــلء جواحنــ مــ
. 

ــالَمل ــرقبها العــ ــا ويــ قاهــ
. 

ــــي، كـــم يـــتمىن الـــزمانمانأ 
. 

 

 .نظروا إىل رجل فارٍس بالقلما
ِعنـــــتها أبـــــداً نقـــــِدمأ

. 

ــنا مطلس  ــرج أيامــ ــنســ نيقــ
. 

ــ ــمب ــنا حتل ــاين ب ــي األم ل ستمس
. 

ــاينو  ــىت األمــ ــبق حــ نســ
. 

نحةً شــــوقها يلــــهمجمــــ
. 

ــثينو  ــا تنـ ــيض مـ ــنا البـ آفاقـ
. 

ــواهمف أنــــت إذا شــــئت أقــ
. 

جــل يــا أخــي أيهــا املســلمأ 
. 

ــ ــمضـ ــاً يبسـ ــم دائمـ حى باسـ
. 

مــن خلــف هــذا الضــباب الكئــيبف 
. 

ــنت ال يـــ ف ــمك إن هـ حمرخصـ
. 

حك ال تبتــــئسضــــم جــــراف 
. 

ــ ــمغ ــا أظل ــر م ــح الفج داً ميس
. 

ــرٍةو  ــومك يف غمـ ــاع يـ إن ضـ
. 

 

 :هما ما أخص به الرجل هذا الذي نكرمه ويوِقظُ وجوده فينا هذه احلمية فأقول لأ
ــ ــرعـ ــزل تذكـ ــنكم مل تـ نا وعـ

. 

ا صـــنونا التركـــي واألعصـــريـــ 
. 

ـ  ذ قـــام فيــنا أمحـــد املـــنذرمـ
. 

ــالإ  ــو الع ــعي حن ــدأنا الس ــا ب ن
. 

ــ ــرعـ ــانُ أو ِحميـ دنانُ أو قحطـ
. 

ـ و  ــنا ِمــ ــةٌكلـ ــوله أُمـ ن حـ
. 

ــرواو ــنا وكَبــ ــبحوا إهلــ ســ
. 

ــنواو  ــنا إذا آمــ ــا ِمــ غرينــ
. 

ــرو ــده يبهــ ــاللٌ جمــ ذا بــ
. 

ــ  ــدسـ ــا أمحـ ــنا قاهلـ لمانُ مـ
. 

شـــأنه يف العـــرِب ال ينكـــرف
. 

ن حيســن الفصــحى وقــرآنهامــ 
. 

 

، فهذا التركي عريب    يأي العربية عقل ووع   .  يس الِعرق لو.  "ال إمنا العربية اللسان   أ:  " قال لنيب  ا
 .إىل النخاع

ــرأ ــب األفخـ ــالً وذاك النسـ هـ
. 

مـــن أحـــب اللـــه صـــرنا لــهو 
. 

نشـــرالعلـــم جمـــد الدهـــِر إذ يو
. 

ــ  ــابقك ــاِلم س ــنهم ع ــاد م م س
. 

و الـــبخاري الـــذي يشـــكَرأ
. 

ــِهأ  ــنعمانَ يف فقِهــ ــر الــ مل تــ
. 

 إذ يعبـــرالـــرؤى للـــناس لـــوجي
. 

و ابـــن ســـريين الـــذي عقلـــهأ 
. 



ــري ــارهم ينظـ ــى آثـ ــعى علـ سـ
. 

أكمـــلُ الـــديِن علـــى جهـــمو 
. 

ــ ــادٍق يشـــ حتـ ــن صـ عريةً مـ
. 

ـرحــى أخــا العــرفاِن وابــن اهلــدىم 
. 

ومها كاملــــوج ال تحصــــرجنــــ
. 

ــوجٍةو  ــيٍة خلــــ دارِة اثنينــــ
. 

ــته  ف ــا قدمـ ــهم ملـ ــركلـ مكِبـ
. 

اقــــبل حتايــــاهم وتكــــرميهمف 
. 

 

ن الليلة ليلة بعث لشبابنا، ليحاولوا شيئاً، وصلى اهللا وسلم وبارك           وأحييكم مجيعاً وأرجو أن تك    و
 .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

عادة الدكتور حممد بدر الدين هذه الكلمة الضافية، كما نرجو ممن لديه             نشكر لس  :ريف احلفل ع
 .سؤال أن يكتبه يف ورقه خبط واضح ويكتفى بسؤال واحد إذا مسحتم

 طلب مين معايل األخ الدكتور حممد عبده مياين املفكر اإلسالمي            :د املقصود خوجه  بلشيخ ع ا
ه االثنينية ألنه كان يود أن يشرف بلقائه وكانت         املعروف ووزير اإلعالم األسبق، أن أعتذر لضيف هذ       

له كلمة إال أنه لظرف طارئ حال دونه ودون حضوره، وطلب مين أن أقدم عرب امليكرفون حتياته                   
يره لضيفنا الكرمي، كما محلَين مساحة الدكتور احلبيب باخلوجه رئيس جممع الفقه اإلسالمي أسفه               قدوت

 وحيضر بيننا سعادة األخ     ،دةج الرتباط مسبق مجاعي بعيداً عن       لعدم متكنه من حضور هذه األمسية،     
 .يس املنظمةئاألستاذ عزت مفيت، نائب رئيس منظمة املؤمتر اإلسالمي أصالة عن نفسه ونيابة عن ر

 الكلمة اآلن لألستاذ عبد احلميد الدرهلي، مدير عام وزارة التخطيط سابقاً              :ريف احلفل ع
 .ليتفضلف

  ))بد احلميد الدرهليعلمة األستاذ ك (( 
 . سم اهللا الرمحن الرحيم، أخويت الكرام السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهب
ه الدار العامرة، دار سعادة األخ األستاذ عبد املقصود حممد سعيد            ذ هذا اجلو البهيج، يف ه     يف

دكتور خوجه، دار الثقافة والفكر والرأي املنري، حنيي ونرحب أمجل ترحيب باألخ الصديق ال                 
الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، مدير عام مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية              

 .ستنبولاب
لربوفيسور أكمل الدين ينحدر من عائلة عريقة مجع أفرادها بني العلوم والتربية               الدكتور  ا

 ومن أبرزهم والد    ،ركياتة يف   اإلسالمية، وبرزوا يف مجيع احملافل لنصرة اإلسالم ودعم اللغة العربي           
يه      بوالدكتور أكمل الدين ِصنو أ    .  األستاذ أكمل الدين الذي برز عاِلماً ناهضاً يف األزهر الشريف          

 .-رمحه اهللا-



عرفت على األخ الدكتور أكمل الدين وتعاونت معه عند إنشاء مركز األحباث للتاريخ والفنون              ت
م، وقدمت احلكومة التركية قصر يلدزالر ليكون       ١٩٨٠إلسالمي عام   والثقافة بقرار من منظمة املؤمتر ا     

 اجلديد السيما بعد أن انتقل إليها       يقبلة أنظار العامل اإلسالم     ستنبولامقراً هلذا املركز، حيث أصبحت      
آخر خلفاء بين العباس، بصحبة كبار القضاة والفقهاء وأرباب الفكر واِحلرف واملهارات املختلفة،               

ولقد قدم هذا املركز الكثري من حيث عرض الصورة احلقيقية للدين           .  هم الكنوز واملخططات  جالبني مع 
 . صلة لتعظيم اجلوامع وبناء الفهم والتفاهم بني املؤمنني باهللاوااإلسالمي املعتدل، فضالً عن جهوده املت

ر اإلسالمي حيوية    يعترب من أكثر األجهزة التابعة ملنظمة املؤمت       –مما ال شك فيه   –ن هذا املركز    إ
حيوية ونشاطاً، أال وهو األستاذ الدكتور أكمل الدين          ركياتوتقدماً بفعل خدمات واحد من أكثر أبناء        

إحسان أوغلو، ولتحقيق املهمة املوكلة إليه فإن األستاذ أكمل الدين يف حاجة إىل دعم األمة اإلسالمية                
 األمم والشعوب بشكل عام، وامسحوا يل أخويت         الكامل املتواصل لتعزيز وتقوية التفاهم املتبادل بني       

خ الثقافة  ريالكرام أن أقدم لكم نبذة خمتصرة عن النشاطات اليت حققها املركز يف جمال دراسة تا                 
والعلوم والذي أصبح اليوم من املوضوعات املهمة، وال سيما الفنون والعمارة واحلياة الثقافية وتاريخ               

 .العلوم والتكنولوجيا
ركز عشر ندوات دولية حول هذه املواضيع، ونشر نتائجها يف لغات خمتلفة، كما عمل               ظَّم امل ن

 ومعارض فنية، ونشر العديد من املطبوعات عن        ةاملركز على تنظيم حلقات دراسية وورش عمل معماري       
 وتشمل هذه الدراسات  .  لبلقاناالعمارة اإلسالمية العثمانية يف العامل العريب والعامل التركي ودول            

وتجرى حالياً على قدم وساق أعمال      .  صرمو  قدونيامو  هلرسكاو  لبوسنةاو  لبانياأ:  العثمانية مناطق مثل  
مسجد نذير آغا، ومسجد كره كوز      :  ومها  لبوسنةا املساجد العثمانية يف     نالبناء والترميم يف اثنني م    

خ الدكتور سلطان   بيك، ويرجع الفضل يف ذلك إىل التربعات اليت قدمها كل من صاحب السمو الشي             
ومما ال شك فيه أننا     .  -حفظهما اهللا –ومعايل الشيخ أمحد زكي مياين        لشارقةابن حممد الفاحلي، حاكم     

 تاريخ العلوم والثقافة والتعليم مبفاهيم اليوم، فإننا جندها ال تليب تطلعاتنا، كما نلحظ               ىلعندما ننظر إ  
 .عناصر النجاح والفشل يف الوقت معاً

ديره العام الدكتور الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، يستحق كل الثناء على            ن املركز وم  إ
ارد قليلة وجهود مضنية، أخي الدكتور أكمل الدين        ونشاطه ومنجزاته التعليمية والعلمية اليت حتققت مب      

م املوىل  إننا مجيعاً حنييكم ذه املشاعر واألفكار ونتمىن لكم النجاح والتوفيق يف أعمالكم، وليباركك             
الكرمي جلت قدرته، وال يسعنا يف اخلتام إال أن جنزي الشكر اجلزيل والتقدير واالمتنان لسعادة األخ                 

 خوجه، راعي العلم والثقافة الستضافة الدكتور أكمل الدين، لنعرف منه الكثري             وداألستاذ عبد املقص  
 .ولنستفيد خلري البشرية واإلسالم، واهللا يكألكم برعايته وعنايته



 :رجو أن ألقي هذا النداءأ
ملنا بل رجاؤنا أن يِجد الشعب التركي املسلم للتنصل من التحالف العسكري، االستراتيجي              أ
 .–سرائيليإلا–التركي 
 . أخ عبد احلميد:لشيخ عبد املقصود خوجها
 . نعم:ألستاذ عبد احلميد الدرهليا
تكلم يف املواضيع السياسية ألننا حنن       الشيخ عبد احلميد أرجو أال ت      :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 .منتدى أديب. هنا
 .شهداء الفلسطينينيل طيب نقف مجيعاً لنقرأ الفاحتة على أرواح ا:ألستاذ عبد احلميد الدرهليا
 . بكل سرور:لشيخ عبد املقصود خوجها
سف إين قاطعت األخ عبد احلميد، أنا ال أحجب سؤاالً وال أقاطع أي زميل، ولكن تأطرت                  آ

ذه االثنينية منذ بدئها ولليوم وإن شاء اهللا، طاملا هي مستمرة أن تكون ضمن دائرة موضوعيتها وهي                 ه
 السياسة، ألن السياسة دائماً موضوع جديل، وال يتفق عليه اثنان،            نالعلم واألدب والفنون بعيداً ع    

سري عليه، واتفقنا عليه منذ     فلهذا أنا أكرر أسفي ملقاطعة الزميل وهذا مبدأ من مبادئ االثنينية جيب أن ت             
 .البدء، فشكراً لكم وله

ك الشريف  رشكراً لألستاذ عبد احلميد الدرهلي على هذه الكلمة، وشعراً يشا          :  ريف احلفل ع
 .فليتفضل" من وحي األستانة"األستاذ علي بن يوسف الشريف بقصيدة شعرية بعنوان 

 
 

  ))لي بن يوسف الشريفعلمة األستاذ ك(( 
رمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، األستاذ الكبري الدكتور أكمل الدين            سم اهللا ال  ب

تها العام املاضي كنت يف الصيف ومعي عائليت، زوجيت وابين الصغري            بإحسان أوغلو، هذه قصيدة كت    
 وهناك مشاعر خفية،    ستنبولا واحلقيقة أنين منذ أن وطئت مطار        ،ستنبولاوكانت أول زيارة يل إىل      

ويف اليوم األول من وصويل وحينما زرت املتاحف واملعامل ازدادت هذه املشاعر، وكنت أسكن يف ربوة                
بسفور وإحسا الروماين، وامشوا ليجان واجلسور، مع أا الزيارة األوىل، لكين             لوأمامي ا "  رابيات"يف  

على امتداد النظر،   وكانت املساجد     ستنبولاحقيقةً أستاذي لقد تأثرت تأثراً عميقاً حينما زرت           
وهي من  "  من وحي اآلستانة  "واجلسور، ورقي مشاعر الناس، وهذه القصيدة اليت كتبتها أمسيتها            

 ".رابيات"قليلة اليت كتبتها وأنا أبكي، كتبتها يف بلكونة البيت الذي كنت أستأجره يف لالقصائد ا



تـبدي لــك األيـام مــا كـنت حتــذرو
. 

ـ   الم علـى الــدنـيا تـؤول وتدبرس
. 

ــدرأ ــوح تق ــاها اهللا يف الل ــور قض م
. 

ــثريٍةو  ــوٍف ك ــن أن ــاً ع ــيك رغم يأت
. 

ـ  يــغدر ال بـد مـن يـوم ِلِخلـك        ف
. 

مهمـا بلغـــت احلـرص ممـن تودهو 
. 

ــ ــرب ــياة ومنظ ــرب يف احل الٌء وك
. 

ــناق  ــة يف حياتـ ــى اهللا أالّ راحـ ضـ
. 

  ــروض يقفــ ــبت فال ــم ذاك الن رش
. 

ــتتت  زاهــى ــا األنظــار حــىت إذا انب
. 

ــرو ــيس تغف ــزوة ل ــي إال ن ــا ه م
. 

مـــا هـــي إال حملـــةٌ وانصـــرافهاو 
. 

رحــاه تبطــروايعــرك قــوماً يف  و
. 

ــ  ــاًس ــود مالمح ــاريخ الوج يكتب ت
. 

ــذرواو ــاله جت ــوماً يف ع ــض ق خيف
. 

ن أخفــض ذكَــرهمايعلــى أناســاً كــو 
. 

ــى مســ ع ــربل ــٍق يتك ــن فاس مٍع م
. 

ــ  ــرةًس ــِة جه ــى داِر اخلالف الم عل
. 

ردد ذكـــر اِهللا تلـــك املنابـــرتـــ
. 

ــ  ــالًس ــوِت األذاِن جملج ــى ص الم عل
. 

ــرو ــيل وناث ــىن مج ــن مع ــا زف م م
. 

ـ   مـا قـال شاعر سـتنبول االم علـى    س
. 

ــاعرت ــزهو مش ــس وت ــا نف  ــيب ط
. 

وىهلــلــيِك أمـــان اهللا يــا دوحــةَ اع 
. 

سـري ـا الــحـادي فتهِمي مشاعري
. 

يـا مقصـد العشـاق هـذي قصــائديو 
. 

طـــوف بليلـــي مســـهد أتذكـــرأ
. 

ــوىف  ــاغه اهل ــاعر ص ــا إال ش ــا أن م
. 

ــرو ــا تتخم ــيثُ م ــنفس إال ح ــا ال م
. 

ــ  ــيعةًج ــايل رف ــب املع ــى ح ِبلت عل
. 

ــاعر  و ــعى ش ــتِك أس ــراًجئ  يتحس
. 

ــذا العشــ لُ   ــت ــاعيتهف ــنذ يف ق م
. 

ـ  ـالم علـى هـذي اجلسـور تواصرس
. 

ــ  ــرىبس ــآذن يف ال ــذي امل ــى ه الم عل
. 

ــ يــر ــرين ويعم ــون الكاف دك حص
. 

ــ  ــزهالمس ــام ع ــالم أي ــى اإلس  عل
. 

ــرب ــع ويظَه ــوىل يش ــن امل ــل م فض
. 

ــِن الســمـاحِة رمحــةًســ  الم علــى دي
. 

نـــوره ويذكـــر وروبـــاأضـــيء ي
. 

تـــبقني يـــا دار اخلالفـــة منـــرباًو 
. 

ــرو ــم غام ــن اهل ــٍر م ــيه يف حب تلق
. 

ــؤر ت  ــرى ت ــرت والذك ــاعراًقذك  ش
. 

ــرك ــيدرياً يغام ــيفاً ح ــان س ــا ك م
. 

ــريقهو  ــود بـ ــو أن يعـ إين ألرجـ
. 

تــزهو مبجــد الفــاحتني احلرائــرو
. 

ــ  ــزِهغ ــوةَ ِع ــالم رب ــي اإلس داً يعتل
. 

ــرو ــيس ومظه ــالٌ بئ ــنا ح ــمو ل يس
. 

ــناو  ــل ربوع ــدب ك ــد اجل ــورق بع ت
. 

اخلـِري ظاهر رغـم الـذي يـبدو مـن       و
. 

ـ   رغـــم حترٍر سـتنبول االم علـى    س
. 

ــورق مــنك الغصــن زهــراً ويثمــرو ي
. 

سـوف تـبقني خصبةً" الـتعلمن "رغـم   و 
. 



ــ ــرتـ ــباً وتعطـ ــبرياً طيـ بوح عـ
. 

تبقــين يــا دار اخلالفــة نفحـــةًو 
. 

يأمــردين إىل أرقــى احلضــارة  لــ
. 

تــبقني لإلســالم أمســى شــهادٍةو 
. 

ــرو ــور يبش ــيحاِء ن ــبِة الف ــن طي م
. 

ـ   كةممـن نفـح      سـتنبول االم علـى    س
. 

ــر بمــ ن اَألســر اصحاتــت يف ســدمي ت
. 

جاءتــك زفــرةٌ لقــدسات امــن رحــبو 
. 

ــطرر ــواك تس ــوٍق يف ه ــائلُ ش س
. 

مــن ألــف ملــيون علــى ديــن أمحــٍدو 
. 

ــ ــري ــيث وميط ــوجد احلث ــا ال  بوح
. 

يـا دوحـة اهلوى  ستنبولاك احلب يـا    ل 
. 

ــربو ــري ويع ــني جي ــلء الع ــي م دمع
. 

ودعــك هــذا الــيوم والقلــب نــازفأ 
. 

كـــرمة يف عـــزٍة لـــيس ـــدرم
. 

ــرةًل  ــاك م ــيوم ألق ــد ال ــي بع عل
. 

ياهب كفـــر باحملجـــة تدحـــرغـــ
. 

ظلــك اإلســالم ديــناً وتنجلــيي 
. 

ــ ــرض ــى وينص ــلَّ اهللا يرض عيفاً لع
. 

يقـوى بـك الصـف الـذي بات ركنهو 
. 

ــذرو ــى ويع ــاِق يعفَ ــن العش ــي م مثل
. 

ــا  و  ــاً أي ــتنبولاداع ــراحلٌ س إين ل
. 

ــي يكا ي ــي ومثل ــى نفس ــق عل ــش رب
. 

ــنهو  ــى حني أمس ــوق ــتيب فالش ال تع
. 

ــرأ ــرح غائ ــوم واجلُ ــا الشــاعر املكل ن
. 

فجـوع يف زمـن الردىنـا الشـاعر امل    أ 
. 

ــرتاح آالمــي وروحــي تــبادرو ت
. 

ــرايات تشــفى ســريريتمــ  ــرفع ال ىت ت
. 

 .شكراًو
، وجاء اآلن دور    شكراً للشاعر الشريف األستاذ علي بن يوسف الشريف        :  ريف احلفل ع

 سفري واملندوب الدائم لدى منظمة املؤمتر اإلسالمـي ل حممد شريعيت االشيخ فضيلة املداخالت، فلدى
 -:مداخلة صغرية فليتفضل

 

  ))مد شريعيتحملمة الشيخ ك(( 
سم اهللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه املنتجبني والتابعني هلم بإحسان،               ب
 .  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم
ني الشريفني وعلى هذه األرض الطاهرة، تبجلُ الثقافة واحلضارة والفن، فتجليلنا            م بالد احلر  يف

ومشاركتنا يف جتليل الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، يف هذا البيت الشريف لألستاذ عبد املقصود               
كة ارمية، وأيضاً كانت مداخليت ألا كانت مش      خوجه هو جتليل للحضارة اإلسالمية وللثقافة اإلسال      

ألول مرة هذه تتطلب جرأة ال بد أن أجترأ عليها وهي كانت من إجازة من صاحب البيت، وألا                    



كانت عزيزة علي ألا جتليل لتركي من إيراينٍّ يف بلٍد عريب رأيت أن ال بد أن أعملها يف هذا اجلو                      
 . الثقايف األصيل

 

ا كنا حنن ضعفاء يف جوانب أخرى       ذثقافة كما نعرف يف اإلسالم هي جانب مهم، وإ        احلضارة وال ف
ففي اجلانب احلضاري ويف اجلانب الثقايف ال ينقصنا شيء، وهذه شهادة ليست من عندنا فمن األعداء                
حىت، فاألستاذ أكمل الدين أوغلو يتوىل التعريف ويتنا اإلسالمية، ولكن كيف نعمل على أن ننمي                

الذي يتعطش هلذه الثقافة، هذا واجب على عاتقنا         ا  اهلوية املدفونة يف التاريخ وحنضرها جليلن      هذه  
فحضارتنا اإلسالمية نفخر ا حىت بالنسبة إىل التعامل مع الغري، فالغري الذي يفكر غري املسلمني، يف                  

ن يف حضارتنا   اإلسالم ليس هو عدو، فالغريية يف اإلسالم ويف احلضارة اإلسالمية هي رمسية، حن               
 فاحلضارة اإلسالمية هي    ،"طلبوا العلم ولو يف الصني    ا"  ، نستفيد منه  ىتاإلسالمية ال نعادي الغري ح    

امتزاج من أفكار اآلخرين وأيضاً وهو اجلانب املهم هو ما أعطاه املسلمون لآلخرين من عطاء وابتكار                
واإليرانيني وكل غري العرب وأفكار     األتراك  ..  يف كل اجلوانب، فامتزجت أفكار الترك واإليرانيني       

رت إسالمية، ويف هذه الليلة حنس ذا العطر، يف هذه اجللسة، فنحن ال بد أن نؤكد على                  االعرب وص 
هذا اجلانب، ونؤكد على أننا حنن أيضاً طرحنا يف هذا اجلانب احلوار بني احلضارات، فاحلوار هو دليل                 

لغري، وميكن أن    ا لق احلضارة القوية اليت ميكن أن تتحاور مع       على قوتنا، ودليل على أننا ننطلق من منط       
نعمل كهذا ويف اإلسالم وال أريد أن أسرد اآليات كيف يتحاور مع اآلخر حىت يتنازل ويقول حنن                   

 تعملون، هذا الفرق عما نسأل وال وإياكم لعلى هدى أو ضالل، أو ملا يتكلم ال تسألون عما أجرمنا   
 .وتعملون هذه لغاتبني التعبري بأجرمنا 

 

:  وأيضاً ،جزاء سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها   وأن نعمل ما يعمله اآلخرون، أي          أيضاً اإلسالم جييز لنا   و
ولكن ال جييز لنا أن نفكر مثل أعدائنا، إذا أنكروا نبوة نبينا ال ميكن              ...  واعتدوا عليهم مبثل ما اعتدوا    

ين اهللا ونِقر   دونقول إن اإلسالم هو اكتمال ل      ..  فنحن موظفون لنا أن ننكر حنن أيضاً نبوة نبيهم         
بالشرائع النبوية هذا ليس نقصاً لإلسالم بل هو كمال له، يف حني إذا رفضوا احلوار وقالوا بصراع                   
احلضارات ال ميكن لنا أن نقول مبثل مقولتهم للرد عليهم، فنحن هنا ننطلق بأفكارنا من اإلسالم، وهذا                 

ائع ولكل شيء، ولكن اليوم ما جيري يف        صن مستوعباً لكل شيء، للفنون ولالختراعات ولل      اإلسالم كان 
أنا أقول عالمة ضعفنا، ولكن مكمن القوة موجود يف وجودنا ويف حضارتنا ميكن لنا وتارخينا                  لسطنيف

ا أن  هكذا يقول، إذا كنا يداً واحدة واستكملنا القوى، وأمكن لنا أن جتمع قوى املسلمني، ميكن لن                 
وشكراً مرة أخرى وعذراً مرة     ..   ثقافية ونقف أمام هذه    ءنقف أمام اهلجمة اليت هي أكثر من كل شي        
 .أخرى والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 فضل لعريب على    الفاضل ليس يل إال احلديث الشريف       ليا سيدي ا  :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
مة، ومن  لاع دعوة فهي مفتوحة جلميع من يتعامل بالك         واالثنينية ليس لديها رق    ،أعجمي إال بالتقوى  

 .والسالم عليكم. يشرفنا يكرمنا فأرجو أن يكون لنا معك لقاءات كثرية ولك الفضل
 .املداخلة األخرى من سعادة األستاذ عزت مفيت فليتفضل: ريف احلفلع

 

  ))ير عام اإلعالم الداخلي سابقًادم زت كامل مفيتعلمة األستاذ ك (( 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني، أيها األخوة الكرام،             اهللا الرمحن الرحيم،   سمب

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 احلقيقة ينطبق علي املثل القائل إن شهاديت قد تكون جمروحة يف األخ أكمل الدين وهو رفيق                  يف

لتقاء مرة أخرى   ال وزارة اإلعالم، مث ا    درب، ودرب طويل من العمل والعطاء منذ أن كنت أعمل يف           
على درب اإلعالم والفكر والتراث من خالل موقعه احلايل يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ويف احلقيقة مع                
كل هذا الشعور عز علي إال أن أقول شيئاً مما خيتلج يف نفسي تقديراً وإكباراً هلذا الرجل الذي التقينا                    

 .أو الثقافة أو التراثم  سواء يف درب اإلعالمعه على درب العمل الفكري
الواقع أن الدكتور أكمل الدين حقيقة، شخصية نادرة يف العطاء ويف العمل الدؤوب واخللق               و

الفاضل، وكان يف الواقع دائماً عالمة مميزة ليس كمواطن تركي كما تفضل األخوان، بقدر ما كان                  
 .ستنبولا اإلسالمي يف سفرياً للثقافة والفنون والتراث ميثل العامل

قد شاهدت وملست يف هذا الرجل الذي حنتفي بتكرميه اليوم برعاية رائد االثنينية أخونا األستاذ               ل
عبد املقصود خوجه، مل يتغري يف يوم من األيام عن دأبه وحدبه يف البحث يف بواطن التراث                      

 التراث العظيم   ا مشرقاً يف إبراز هذ    واملخطوطات والفكر اإلسالمي، فكان يف الواقع دائماً وأبداً علماً        
اليت هي بال شك مدينة هلا تراثها وهلا واقعها اإلسالمي وعطاؤها اإلسالمي، فمن هذا                ستنبولايف مدينة   

املنطلق الواقع أحببت أن أعرب عن شيء من تقديري وشكري وشكر املنظمة لألخ أكمل الدين على ما                 
ان دائماً متألقاً يف عطائه، صادقاً يف        كاماً وهو مل يتوانَ و    قدمه ويقدمه منذ أن عرفته قبل عشرين ع        

خطواته، واثقاً من نفسه للعمل ملا خيدم هذا التراث وحيقق تطلعات هذه األمة يف يوم ويف عصر ويف أيام                   
عز فيها العطاء على مثل هذا املستوى ومثل هذا الزخم من العمل الدؤوب الفكري والتراثي                   

 .واإلعالمي
 بأن يكثر من أمثال هذا الرجل يف الوقت الذي حنن يف أمس               ء الشكر اجلزيل والدعا   له منا ف

احلاجة إىل رجال يعطون يف مثل هذا الزخم من العطاء، ونرجو له مزيداً من التوفيق والسداد، والشكر                 



 إبراز  موصول لرائد االثنينية سعادة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي كان ودائماً له الفضل يف              
لسامقة السامية اليت بال شك هي مدعاة لبثّ هذا الشعور يف الشباب ويف األجيال القادمة                ا هذه املعاين 

اليت ميكن أن تكون إثراًء لتارخينا وعطاًء متواصالً ملا نتمناه ملستقبل هذه األمة، ولكم أخويت الكرام                  
 .الشكر اجلزيل مين، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

واآلن جاء دور كلمة    .  األستاذ عزت مفيت على هذه املداخلة        شكراً لسعادة :  ف احلفل ريع
 .فارس اثنينية هذا األسبوع معايل الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو فليتفضل

 

  ))كمل الدين أوغلوألمة معايل األستاذ الدكتور ك (( 
آله وأصحابه أمجعني، وعلى      وعلىسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني          ب

 .من اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين
أيها .  احب االثنينية معايل الشيخ عبد املقصود خوجه، أصحاب املعايل والسعادة والفضيلة            ص

 .احلفل الكرمي
 أعرف من أين أبدأ، وال أدري ماذا أقول يف مثل هذه الظروف العصيبة اليت مير ا العامل،                    ال

 كل إنسان يرى آالف البشر يقتلُون، وآالف العائالت تشرد والتراث الثقايف ألمة              بر قل واليت تعتص 
كاملة يمحى ويدنس، وال أدري ماذا أقول وأنا أشعر هنا يف هذه الواحة اجلميلة يف هذا اليوم العصيب                  

يف هذه الواحة    و نيةذه الطمأنينة، وأمتىن أن هذه الطمأنينة اليت نعيش فيها يف كنف صاحب االثني              
 .ويف كل مكان لسطنيفاجلميلة أن يعم السالم كل عاملنا اإلسالمي، وأن يشد اهللا من أزر ااهدين يف 

ما ما تفضل به صاحب هذه الدعوة الكرمية، ومن تفضل باحلديث من بعده فيجعلين أشعر بأن                 أ
عندما قضيت أياماً وليايلَ وسنني       بأنينعمالً دؤوباً استمر طيلة حيايت مل يكن يف فراغ، وجعلين أشعر             

ِطواالً يف العمل وما زلت، بأن هذا العمل جيد أيضاً من البشر ما يستحقه من تقدير، وأعتقد أن هذا                    
التكرمي الذي تفضل به صاحب االثنينية ليس جبديد عليه، ألنين صادفين احلظ أين حضرت بعض مرات                

 من حوله الشخصيات اليت سامهت يف بناء الفكر         معليل جي هنا ورأيت كيف أن صاحب هذا البيت اجل       
 .والفنون والثقافة وأن خيتارين من بني هؤالء فهذا شرف كبري أعتز به

قد تطرق احلديث إىل بعض ما قمت به أنا وزمالئي من العمل، وأنا أعتقد أن عبارات التقدير                  ل
لكنها موجهة إىل زمالئي أيضاً     ولضعيف،  اليت تفضلتم ا مجيعاً والثناء هي ليست موجهة إىل شخصي ا          

التابع   ستنبولايف  "  ارسيكا"ألن ما قمنا به من عمل هو عمل مجاعي، وأنا أعتقد أن مركز األحباث                 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إمنا جناحه هو نتيجة جناح العمل اجلماعي، وهذا أمر ليس بيسري، فنحن يف عاملنا                 



قد أنه ال ينقصنا علماء فنحن لدينا من العلماء أعداد جيدة            تية، وأع هذا نسعى إىل الفردية واالنفراد    
ومن بعض علمائنا برزوا يف كثري من احلقول سواء الدراسات اإلنسانية أو الدراسات العلمية، يف عاملنا                
ويف الغرب، ولكن الذي ينقصنا هو التنظيم العلمي اجلماعي وعمل الفرق العلمية، أنا أعتقد أننا يف                  

قد جنحنا يف هذا، لذلك أرجو أن نعترب كل ما تفضلتم به من تقدير                "  ارسيكا"يف    ستنبولامركز  
 .وتبجيل إمنا يشاركين فيه عدد كبري من زمالئي

أرجو أن  :  ما بالنسبة إىل ما طلب مين األستاذ عبد املقصود خوجه قبل أن آيت إىل هنا قال يل                 أ
ا تفضل به السيد عريف الندوة عندما قرأ        من أكرر   حتدثنا عن حمطات يف حياتك، وأنا ال أريد هنا أ          

بعض األشغال اليت قمت ا، ولكن أريد أن أقول إن يف حيايت حمطات أعتز ا، وأعتقد أنين كأي رجل                   
آخر تأثر بوالده، قد نشأت يف بيت علم كما أشار األستاذ الدرهلي، وكان أيب من الذين يتقنون اللغة                  

للغة الفرنسية، وكان يهتم باآلداب اإلسالمية باإلضافة إىل توغله           ا ن يعرف العربية، والفارسية، وكا  
الكبري يف العلوم الدينية، وكان هلذا أثر كبري على نفسي وعلى نشأيت األوىل، مث اهتممت بدراسة                   
العلوم، ودخلت إىل كلية العلوم ولكنين مجعت بني دراسة العلم وهواية األدب، وبدأت أكتب يف                 

 وصدر يل كتابان يف     ،لقاهرةاصوالً من األدب التركي وكنت يف ذلك الوقت يف           ف ونشرتالستينيات  
قد تناولت فيهما ما جيمع بني الشعبني العريب والتركي من صفات مشتركة مسات مشتركة من                  لقاهرةا

ني، خالل هذا العامل األديب الذي كنت قدمته إىل اللغة العربية ألول مرة يف عام ألف وتسعمائة وسبع                 
أنين أؤمن  :   ذلك اليوم وإىل يومنا هذا أستطيع أن أقول إنين أعمل من أجل أهداف معينة، أوالً                ذومن

 التركي، وأعتقد أننا سواء كنا على الطرف العريب أو على الطرف التركي              -حبتمية التقارب العريب    
اكل بني  شري من امل  جيب أن نعمل من أجل هذا التقارب على كل املستويات، أنا أعرف أن هناك الكث               

األشقاء، وأعتقد أننا نتوقع من بعضنا البعض أكثر مما نتوقع من اآلخرين، مبعىن أن العرب واألتراك                  
يطلبون أو يطلب من الطرف اآلخر أكثر مما يتوقعون أو يطلبون من طرف ثالث، ألن التاريخ مجعهم                  

ة ال ميكن الدخول يف     قدطويلة مع على فترة ما يقرب من أربعة عشر قرناً، وهذه الظروف تارخيية              
تفصيلها اآلن، ولكن أقول يف هذه العجالة إنين أؤمن ذا التقارب بني العرب واألتراك وأعتقد أن إطار                 
املنظمة يف املؤمتر اإلسالمي هو أحسن إطار ميكن حتقيق هذا التقارب فيه، هذه نقطة أساسية يف حيايت                  

 .ويف تفكريي ويف عملي العلمي
 اإلشارة إليها يف كلمة الشيخ عبد املقصود خوجه وهو تاريخ الشعوب               تلثانية مت لنقطة ا ا

اإلسالمية، أنا أعتقد أننا ال نعرف بعضنا البعض، واآلن أريد أن أسألكم سؤاالً إذا أردمت أن تعرفوا عن                  
جتدوا الذي هو يقرب من مائيت مليون مسلم، هل ميكن أن              ملاليواتاريخ احلضارة اإلسالمية يف عامل      

فماذا !!.  اً واحداً مكتوباً باللغة العربية على امتداد العامل العريب واجلامعة؟؟ لن جتدوا كتاباً واحداً              بكتا



يصنع املثقف العريب إذا أراد أن يعرف شيئاً عن مائيت مليون مسلم؟ يتكلمون بلغة واحدة وينتمون إىل                 
 حنن نصنع هذا    ،Cambridge History of the Modern Worldاحلضارة اإلسالمية سريجع إىل     

الشيء حنن نصنع تاريخ الشعوب اإلسالمية يكتبه مؤرخون من هذه الشعوب وننشره مبختلف اللغات،              
استكتبنا فيه علماء   "  االيوتاريخ احلضارة اإلسالمية يف عامل امل     "من هذه األمثلة اليت أضرا كتاب عن        

 وصدر باللغة اإلجنليزية مث ترِجم إىل اللغة        ،نايوربو  نيسياندوإو  لفلبنياو  اليزيامأي من     االيوممن عامل   
التركية، واآلن يترجم إىل اللغة الفارسية، ويترجم إىل اللغة العربية، وهكذا سوف يكون هناك مرجع                

 .كبري عنها
ناك مثالً مشروع آخر وهو يف صدد اإلصدار عن تاريخ الدولة العثمانية، اآلن إذا أردت أن                 ه

تاباً عن تاريخ الدولة العثمانية الذي يشكل تارخيها على األقل أربعمائة سنة من              ك العربية   تقرأ باللغة 
تاريخ أي دولة عربية، ماذا تصنع؟ سترجع إىل ما كُِتب باللغات األوروبية ألنه ال يوجد يف اللغة العربية                  

 د،آلن موجو كتاب علمي يف هذا املوضوع، فنحن أصدرنا بعمٍل مجاعي مثل هذا الكتاب وهو ا                
اإلسالم يف  ..  لبلقانااإلسالم يف   ..  فريقياأيف شرق   ..  فريقياأ، نفس الشيء لإلسالم يف غرب       ..وهكذا

 كل هذا االمتداد الكبري لعاملنا اإلسالمي       ،سياآاإلسالم يف جنوب    ..  سيا الوسطى آاإلسالم يف   ..  لقوقازا
 كتب ومصادر مكتوبة مبختلف     ا يف أيدين  مل يكن أمامنا إال أن نقرأ ما كتبه املستشرقون، اآلن توجد           

 .اللغات ميكن أن نقرأ فيها ونفهم هذا االمتداد الكبري لعاملنا اإلسالمي
أعتقد أن التراث اإلسالمي هو أغىن تراث       "  التراث"لنقطة الثالثة اليت أحب أن أشري إليها وهي         ا

ال أتكلم عن األمم امليتة       صاله، أنا يف العامل، وال يضاهيه إال التراث الصيين يف امتداده وغزارته وات          
 احلضارات امليتة، أنا أتكلم عما هو يعيش اآلن، التراث اإلسالمي، وأنا أعتقد أن التراث اإلسالمي                 أو

التركي :  العمود احملوري هو العمود العريب، مث هناك عمودان آخران         :  يقوم على ثالثة أعمدة كبرية    
بية والتركية والفارسية ثقافاا وآداا يكمل بعضها       عراللغة ال والفارسي، وأنا أعتقد أن هذه اللغات،       

البعض وال ميكن لنا أن نفهم العامل اإلسالمي بدون أن نفهم هذه اللغات الثالث، وما أنتجته من آداب                  
 . أثر أحدها يف اآلخر

ارس حنن نشرنا عدداً كبرياً من فه     "  املخطوطات واإلرث احلضاري الكبري   "لنقطة األخرى وهو    ا
طات باللغات اإلسالمية كلها، وعلى رأسها العربية والتركية والفارسية وغريها، ويف الوقت              واملخط

نفسه نسعى إىل أن ننشر آثار احلضارة اإلسالمية اليت م املسلمني مجيعاً، ومن ذلك نشرنا ثالثة كتب                  
 الكعبة ورمز من    وزمز من رم  ر..  أحدمها عن أقفال ومفاتيح الكعبة وهكذا     "  الكعبة املشرفة "كتابني عن   

رموز التاريخ اإلسالمي، وأستار الكعبة، والروضة الشريفة، وهذان الكتابان صدرا منذ مدة ويعتربان              
 مها املرجعني الوحيدين يف هذا اال، مث نشرنا كتاباً عن السيوف اإلسالمية منذ سيف رسول اهللا                  



لعثمان واخللفاء العباسيني وما إىل ذلك، ونشرنا        وبين ا  يةوسيوف الصحابة، فسيوف اخللفاء وبين أم     
أيضاً كتباً عن تاريخ العمارة اإلسالمية، وأعطينا العمارة اإلسالمية يف الدول اليت هددا احلروب مثل                

 وما إىل   ،لبانياأ يف   ،لغاريابواهلرسك، يف     لبوسنةاخاصة، فنشرنا عن العمارة اإلسالمية يف         لبلقانادول  
 .ذلك

ن أكثر احلديث عما قمت به ولكن أريد أن أقول أن أمامنا طريقاً طويالً، وأعتقد أننا ال                  أريد أ  ال
ميكن أن نفهم مواقعنا اليوم إال إذا فهمنا امتدادنا احلضاري، وال ميكن أن تكون لنا قائمة كشخصية                  

قياً، واستطعنا أن   ماً حقي فهثقافية يف أي مكان يف العامل مهما كانت أوطاننا إال إذا فهمنا هذا التراث                
 .نفسره تفسرياً يتواكب مع حياتنا اليوم، ويعطينا دفعة وخاصة يف هذا االجتاه اجلديد للعوملة

 

نا ال أريد أن أدخل إىل مسائل واسعة وأعتقد أن الوقت تأخر، وال أريد أن آخذ من وقت                    أ
نعم أنين أجد   :  و وللمرح؟ أقول  ، ولله مالعشاء كثرياً، ولكنين أقول ملن سألين تكرماً هل أجد وقتاً للنو          

وقتاً للنوم ألنين إذا مل أمن مل أستطع أن أعمل، ولكنين لألسف الشديد ال أجد وقتاً للهو واملرح، ولكنين                   
هنا أشعر بسعادة غامرة، وأعتقد أن مثل هذه األمسية هي خري من ألف يوم يقضى يف هلٍو ومرح،                     

ثنينية وصاحبها وروادها كل خري، وأمتىن لعالَِمنا اإلسالمي أن         ذه اال  هل أشكركم مجيعاً وفقكم اهللا، وأمتىن    
 .خيرج من هذا املأزق الذي حنن فيه، أشكركم

 

شكراً ملعايل الضيف الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، وتواصالً مع معاليه            :  ريف احلفل ع
 .جاء دور األسئلة اليت جييب عنها مشكوراً

ري، هل هناك أرشيف توثيقي لكل اآلثار واملخطوطات        ذا السؤال من األستاذ علي املنق     ه
 اليت سرقت من العامل اإلسالمي؟ وهل من ضمن مهام املركز استرداد هذا التراث وكيف؟

 

أعتقد أن هذا السؤال حيوي ومهم جداً، املسروقات من العامل           :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
 أم محلوا معابد وفكوا بيوتاً وأخذوها إىل هذه          المي سواء كانت من اآلثار املعمارية الكبرية،       ساإل

الدرجة، باإلضافة إىل ما محل من خمطوطات مثينة على مر القرون وأشياء فنية وما إىل ذلك، هذه إما أا                   
 الفنون، وأعتقد أنه ميكننا     ذهيف دور عامة كاملتاحف واملكتبات، أو أا يف جمموعات خاصة لدى حميب ه            

 التراث الذي خرج من بالدهم، وهناك اتفاقية دولية متت يف إطار اليونسكو حتدد              أن نعرف أصول هذا   
هذا املوضوع، وهناك حماوالت ناجحة متت يف استرداد بعض هذه اآلثار، يف كثري من بلداننا، اال                  

احف األوروبية واألمريكية إىل بالدنا كانت      تيضيق اآلن عن ذكر ذلك، فهناك جمموعات رجعت من امل         
 .روقةمس



طبيعة احلال ال بد من إثبات هذا األمر أن هذا الشيء كان مأخوذاً، كان يف مكان عام خيص                   ب
البلد وعائد للبلد وأنه ليس مشترى بصورة شخصية أو أنه مأخوذ بطريقة شرعية، وهناك اتفاقية دولية                

 .تنظم ذلك
 :من األستاذ أشرف السيد سامل: لثايناالسؤال : ريف احلفلع
فة اإلسالمية املؤسسة على التراث الفين يف التاريخ املشترك هلذه األمة، هل هي              ل الثقا ه

مؤهلة لكي تلعب دوراً يف توحيد شتات األمة على اختالف لغاا وأعراقها، وكيف السبيل إىل                
 ذلك؟
 هذا السؤال، وأعتقد أن هذا السؤال       ىأشكر السائل الكرمي عل   :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا

، وال أرى أن هناك ما جيمع هذه األمة أكثر من تراثها، وفنوا وحضارا، وأعتقد أن                  هام وحيوي 
يف إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي إمنا يف الواقع         "  ارسيكا  "ستنبولااجلهد الذي نقوم به حنن يف مركز         

ا اآلخر  شتات، مبعىن أن تعريف الشعوب اإلسالمية ببعضه      لهو مجع ا  :  اهلدف األول :  املركز له هدفان  
بتراثها وبلغاا وبآداا وفنوا بصورة مباشرة، مبعىن أن ننقل هذا التراث إىل اللغة األخرى اليت يعرفها                
الشعب اآلخر، ألننا ال نستطيع أن جنعل العريب يقرأ التركية، أو الفارسي يقرأ اللغة األوردية وما إىل                  

يتكلمها هو، فنحن نقوم ذا، وحنن وجدنا من         بد أن يكون هذا باللغة اليت يفهمها هو، أو             ال ذلك،
خالل هذه التجربة أن الفجوة بني املثقفني تنحصر وتصغر عندما يستطيعون أن يصلوا إىل املعلومات                

 باألسلوب  يساملوثقة علمياً واليت تكتب بطريقة علمية موضوعية وليس بطريقة اخلطابية الرنانة، ول             
 . يقبلونهالذي أصبحت اآلن شعوبنا ومثقفينا ال

 

ملنهج العلمي هو األساس يف هذا، أنا أعتقد أن هذا هو اجلانب الثقايف هو األساسي ويتلوه                  ا
اجلانب االقتصادي، إذا استطعنا أن نعمل على املستوى الثقايف واالقتصادي فسيأيت التقارب على                

 من هذه العوامل    اسي الذي حتكمه عوامل عديدة وحنن كلنا نعاين        ياملستوى اآلخر األعلى وهو الس    
العديدة املهيمنة، فأنا أعتقد أن املستوى الثقايف هو املستوى األساسي يف حتقيق التقارب بني املفكرين                

أو توحيد الشتات بني املثقفني وبعد ذلك، بعد حتقيق هذا التقارب على مستوى املثقفني               ..  اإلسالميني
، وهذا ال يأيت إىل عن طريق وسائل اإلعالم         قارب على املستوى اآلخر، وهو مستوى اجلماهري      لتيأيت ا 

ألننا إذا خلقنا فهماً مشتركاً على أساس علمي بني طبقات املثقفني ميكن أن ينتقل هذا من طبقات                   
 .املثقفني إىل طبقات اموع العام عن طريق اإلعالم

 :قي يقولااألستاذ غياث عبد الب: ريف احلفلع



كز واطلعت على نشاطاتكم املتنوعة كالندوات       ابعت منذ فترة نشرات إدارتكم املر      ت
ململكة العربية  اواملعارض واملؤمترات وغريها يف العديد من الدول، ولكن املالحظ استثناء              

 . وقد تكون مالحظيت على خطأ فأرجو التصويب ولكم الشكر،السعودية
ننا نعتز جداً   كركم، أنا يف الواقع مندهش على هذا السؤال أل        شأ:  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
يف نشاطنا، ومن بيننا على هذه املائدة عضو من األعضاء املؤسسني يف              ململكة العربية السعودية  امبكانة  

جملس إدارة املركز وهو الدكتور سامي عنقاوي الذي كان ميثل اململكة العربية يف جملس إدارة املركز                 
ململكة العربية  ا من نشاط هو يتعلق ب      وىل لتأسيسه، وأعتقد أن بعض ما أشرت إليه         أليف السنني ا  
 وحنن قمنا بنشاطات عديدة مع مؤسسات علمية كثرية، حقيقةً مل نقم بندوة هنا ولكننا قمنا                ،السعودية

ت ابنشاطات أخرى، ونتمىن أن نقيم ندوة هنا أو ندوات وبالتعاون مع املؤسسات األكادميية واجلامع              
ململكة العربية  اأنوه بالدور األساسي الذي تقوم به حكومة        وما إىل ذلك، وأنا يف هذا الصدد أحب أن          

لنشاطنا ولكل الفعاليات اليت يقوم ا        ململكة العربية السعودية  ايف دعم مركزنا، ولوال دعم        السعودية
مودي يف نشاطاتنا، فأشكر للسائل     عاملركز ملا كان لنا أن نقوم مبثل هذا االمتداد األفقي واالمتداد ال            

 ويف الوقت نفسه ألدعو املنظمات       ،ململكة العربية السعودية  اه الفرصة ُألنوه بدور      إعطائي هذ 
 .واملؤسسات العلمية هنا إىل املزيد من التعاون مع مركزنا

 :األستاذ سعد سليمان حممد يقول: ريف احلفلع
 يمة مجالية إسالمية فريدة على ضوء االعتماد      قيف ميكن احملافظة على فن اخلط العريب ك       ك

 املتزايد على الكمبيوتر الذي يؤدي معظم اخلطوط بدرجات متفاوتة من اجلمال واإلتقان؟
أيضاً أنا سعدت ذا السؤال ألنين ختطيت يف غمرة االنفعال ذه           :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا

 اً له حظ األسد من نشاطنا، أال وهو فن اخلط          عاملشاعر الغامرة، موضوعاً أثرياً إىل نفسي وموضو       
أصبح اآلن هو مركز التفوق يف     "  إرسيكا"العريب، الواقع أنين أستطيع أن أقول بكل موضوعية إن مركز           

فن اخلط العريب يف كل أحناء العامل، وأستطيع أن أقول بكل موضوعية إن النشاط الذي قام به املركز                   
طٍة مدروسٍة علميٍة طويلة    خلط غير مكانة اخلط العريب، وقد مت هذا خب         ا منذ اثنني وعشرين عاماً يف فن     

املدى عمودها املسابقات الدولية، املركز يقوم يف كل ثالث سنوات بعمل مسابقة دولية يف فن اخلط                 
وكل مسابقة تسمى باسم أحد رواد اخلط، املسابقة األوىل كانت باسم املرحوم حامد اآلمدي، أو حامد                

 ألجيال من اخلطاطني، مث جاءت املسابقة        خر كبري اخلطاطني األتراك، الذي كان أستاذاً        آ آي تتش، 
الثانية باسم ابن بواب مث باسم ياقوت املستعصمي، مث باسم الشيخ محد اهللا، واملسابقة األخرية اليت                  

 باسم  ونانتهت العام املاضي كانت باسم اخلطاط املصري الكبري سيد إبراهيم، واملسابقة القادمة ستك             



ين فارسي كبري، له يف خط التعليق إسهامات كبرية ملرور ثالمثائة سنة            املري عماد احلسين وهو خطاط إيرا     
على وفاته، وهكذا كل مسابقة يف الثالث سنوات نعطيها اسم خطاط كبري من خطاطي العامل اإلسالمي                

 .وعلى اتساع هذا العامل
لعربية  تغري خريطة فن اخلط، اآلن كل البالد ا        نذه املسابقة استطاعت على مر عشرين عاماً أ       ه

واإلسالمية فيها مسابقات فن اخلط، الدول اآلن بدأت تم باخلطاطني، سوق اخلط ارتفع جداً، راج                
جداً واآلن أصبحت أنا أشكو من هذا الرواج ألنين كنت أشتري خطوطاً، اآلن ال أستطيع أن أشتري                 

ه اآلن جيمع كل    ي ألنه مثالً الشيخ عبد املقصود خوج       تكاخلطوط، ومعي فضيلة األستاذ أيضاً يش      
 .اخلطاطني عشان يكتبوا له، وحنن ما نستطيع اآلن أن ننافس مع الشيخ عبد املقصود

 .العفو يا سيدي: لشيخ عبد املقصود خوجها
اآلن يعين حقيقةً فن اخلط أصبح على مستوى رفيع جداً وعادت           :  ألستاذ أكمل الدين أوغلو   ا

ليس هلم مكانة يف اتمع أصبحوا اآلن يف عداد          بعد ما كان اخلطاطون جمرد حرفيني، و         له مكانته 
الفنانني الكبار، وأصبحت لوحام تباع بقيم رفيعة جداً، بآالف الدوالرات تباع اللوحات، كنا                

حت اآلن  صبنشتري أمجل اللوحات مبائة دوالر مبائيت دوالر، اآلن هذه اليت كنا نشتريها مبائيت دوالر أ              
 مئات اآلالف، أنا أستطيع أن أقول إن هذا مل يكن ليحدث لوال أن              بعشرات اآلالف بعضها وصل إىل    

قام املركز ذا النشاط يف هذا اال، حنن ألّفنا كتاباً يف فن اخلط مع جمموعة من العلماء صدر باللغة                    
سمائة ليابانية ترمجوه ويبيعون الكتاب خبم     ا العربية، باللغة التركية وباإلجنليزية، وترمجه اليابانيون إىل       

دوالر، حنن نبيع النسخة العربية واإلجنليزية مبائة ومخسني دوالر، واليابانيون يبيعون النسخة اليابانية               
خبمسمائة دوالر، وترِجم إىل اللغة املاالوية ونتمىن أن يترجم إىل اللغة الفرنسية إن شاء اهللا، فهذا هو                  

 .دهر ازدهاراً كبرياًازيعين اخلط اآلن 
، فالكمبيوتر تأثريه على فن اخلط هو يوازي تأثري الصحافة، عندما ظهرت الصحافة             ما الكمبيوتر أ

كان ال بد أن كل يوم تكتب الصحافة بطرف خطاطني فأصبح اخلط يكتب على عجالة وبدون إتقان،                 
الكويف وهو أسهل اخلطوط      هذه أصبحت تستمد من   "  األلكترونيك جرافيكس "اآلن اخلط الكمبيوتر    

هلا يعين مرحلة الكوفية املرحلة األوىل تستمد منه بسهولة بدون مراعاة العتبارات مجالية،             وأبسطها وأو 
ولكنين الحظت يف السنوات األخرية أن بعض القنوات اآلن العربية بدأت تستكتب اخلطاطني للوحات              

علقة بفن اخلط   ثري اخلط اآلن، انتشار الثقافة املت      تأاليت يستخدموا بني الربامج وهكذا، فإذاً أيضاً         
أصبحت ترغم بعض احملطات أن ال يستكتبوا األلكترونيك جرافيك هذا بالكمبيوتر وإمنا يستكتبون              
اخلطاطني لبعض اللوحات نراها يف عندما يكون برنامج مهتمني فيه أو يتقنونه وهكذا، فأنا أعتقد أن فن                 

اإلسالمية، هناك حضارتان تتميزان    ن فن اخلط هو فن متيزت به احلضارة         ألاخلط أمامه مستقبل كبري،     



احلضارة الصينية واحلضارة اإلسالمية وال توجد حضارة أخرى، احلضارة األوروبية ليس            :  بفن اخلط 
فيها فن اخلط، ألن طبيعة احلرف الالتيين أو الروماين ال يعطي هذه امليزة اجلمالية، بينما احلرف العريب                  

 .ل وما إىل ذلك ومن خلفه تراث أربعة عشر قرناًي هذه اإلمكانية اجلمالية يف التشكيعطي
 :الدكتور اهلادي حممد يقول: ريف احلفلع
يف لنا أن نعول على علمائنا املسلمني للنهوض بواجبام العلمية يف جمال البحث                ك

 املسؤولية، وأن العديد منهم     هواالكتشاف، وحنن نعرف ما حيتاجونه من موارد مادية للقيام ذ          
ىل العمل ومواصلة البحث يف ديار اهلجرة، مث ماذا عن التنسيق بني علمائنا يف خمتلف                 يضطر إ 

 اختصاصام؟
أنا أعتقد أننا لنفهم معىن ومغزى هذا السؤال جيب أن ننظر إىل            :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
ة نوبل يف   ور زويل املصري، األول حصل على جائز      تالدكتور عبد السالم الباكستاين، والدك    :  منوذجني

الفيزياء، والثاين حصل على جائزة نوبل يف الكيمياء، هل كان ميكن هلذين العاِلمني أن حيصال على                  
 جنلتراإال، أحدمها حصل عليها من عمله يف        ..  جائزة نوبل إذا كانا يعمالن يف بلدمها؟ اجلواب بسهولة        

 مريكاأو  وروباألى جائزة نوبل وهو يف      اذا ميكن للعاِلم املسلم أن حيصل ع      مل  ،مريكاأواآلخر من عمله يف     
وال حيصل عليها يف بلده؟ إذا سألنا هذا السؤال ذا الشكل نفهم اجلواب، اآلن اإلبداع العلمي أو                  

 أو  ،Big Science(االبتكار العلمي أو االختراع العلمي مل يعد كما كان يف املاضي، هناك ما يسمى               
Small Science)  (   العلم الصغري هو أن جتلس أنت بإمكانياتك يف         )  لصغريالعلم الكبري والعلم ا

يف البيولوجي إىل   ..  يف الفيزياء إىل آخره   ..  معملك مبا أوتيت من قوة وأن تصنع شيئاً يف الكيمياء          
 كبرية،  ةفهو أن تعمل يف جمموعة حبثية كبرية يف معمٍل كبري، يف مؤسس            )  Big Science(آخره، أما   

ون أنت رأس هذه اخلطة، إذا كان عندك هذه اإلمكانية، قد تكون             وتعمل ضمن خطط كبرية، قد تك     
أنت الرقم الثاين فيها، قد تكون أحد فروعها، قد تكون عنصراً صغرياً فيها وهكذا، بينما عندنا ال                   

لمية يعين ليست   لعيوجد هذا النوع، أوالً ليس من اهتمامات الدول عندنا االهتمامات بالنهضة ا             
 .كثري من الدولاهتمامات أساسية يف 

وهو فهرس يصدر عن مؤسسة دولية يف       )  Citation Index(عين اآلن مثالً هناك ما يسمى       ي
يعطي ترتيباً لألحباث العلمية اليت يستشهد ا يف األحباث األخرى، مبعىن أنه إذا أنت كتبت                   مريكاأ

قالة اليت كتبتها هلا أمهية علمية      ستشهاد به، فهذا دليل على أن هذه امل       مقالة علمية أو حبثاً علمياً ومت اال      
 البورصة يف األسهم، ففي     االستشهاد ا وأا تعين هلا يعين هذه مثل       أو فيها ِجدة، فإذاً هي جيدر       

)Citation Index  (    أعلى دولة   ،سرائيلإو  لياباناتأيت بعدها الدول األوروبية و      مريكاأأعلى دولة هي 



 وهي يف الدرجة اخلامسة والعشرين، يعين من        ،ركياتية هي   من الدول اإلسالم  )  Citation Index  (يف
حتت ..  حتت..   الدول اإلسالمية كلها األخرى حتت     ،ركياتواحد إىل مخسة وعشرين، مخسة وعشرين       

يعين عندما  .  .كثري جداً لألسف الشديد، فهذا دليل على أن الِعلْم بصيغته احلالية ال ميكن أن يباري                
ن هذا الِبك سايتر عندهم منتشر جداً ألنه يف جمموعات كبرية، حنن ال بد أن                جتد أ   سرائيلإتنظر إىل   

إىل ما يسمى     عندنا الدعم للبحث العلمي حىت نصل       نقوم مبثل هذا الشيء، وال بد أن يكون       
)Critical mass  (          مي إال إذا وصلت إىل     ليعين الكتلة احلرجة، ال ميكن أن حتدث طفرة يف البحث الع

هذه ميكن لك يعين أن يكون لك       )  Critical mass(وبعد أن تصل إىل     )  Critical mass(ما يسمى   
 .مكانة حتت الشمس يف البحث العلمي

 :السؤال من األخ عصام حممود: ريف احلفلع
 ل ميكن أن تعود قوة الدولة اإلسالمية كما كانت؟ه
الفن حتتاجان إىل    يريدون اآلن عروض الفتح، الصناعة و      ناألخوا:  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا

 أو عند القاجاريني الصفويني،     محاية، العمارة الكبرية واآلثار العظيمة سواٌء كانت عند العثمانيني،        
حكام أمراء األندلس أو يف أي حضارة       ..  أو إىل آخره، أو األندلس    ..  أو العباسيني، أو املماليك أو    

عني من النمو االقتصادي، ولكن     وى معني من الرقي احلضاري، مستوى م      ستأخرى، هي عبارة عن م    
هناك عنصر احلماية، إذا كان هناك محاية، إذا كان هناك السلطان أو احلاكم أو الرجل الذي يف القمة                   
يريد مثل هذه األشياء وحيميها فإن الشعراء كانت قرائحهم وبنات أفكارهم قصائدهم العظيمة يقدموا              

ملوسيقيني واملعماريني وهكذا، اآلن تغير احلياة أصبح يعين        واألمراء، والرسامني واخلطاطني وا     للسالطني
اآلن ليس الوضع كما كان يف الدولة العباسية أو العثمانية أو غريها، اآلن جمتمعات خمتلفة، احلياة                   

د السلطان سليم، ال    وجخمتلفة، حنن نعيش يف القرن الواحد والعشرين ال يوجد السلطان سليمان، ال ي            
رشيد، ال يوجد مروان ابن احلكم إىل آخره، ولكن توجد مؤسسات كبرية ويوجد               يوجد هارون ال  

هي أكثر من     ململكة السعودية اشخصيات كبرية أيضاً تقوم ذا العمل، وأنا أعتقد أن هذا البلد الكرمي             
جداً آثاراً إسالمية مجيلة      دةجنرى يف     غريها مؤهلة هلذا العمل الكبري من احلماية، محاية اآلثار، حنن          

أو بعض املساجد اليت أُنشئت من الطراز املعماري        ..  يف كثري من القصور   ..  بعضها حقيقة مناذج معمارية   
أستحي أقول رأيي فيه ولكن هناك أشياء مجيلة أعتز ا جداً، وأعتقد أن أخي الدكتور سامي عنقاوي                  

لكثري ألن هناك من الفنانني وهناك       دول اخلليج ميكن هلا أن تنتج ا       يفأيضاً يعتز ا، ولكن احلماية هنا و      
أنا أعتقد أن يف جمال فن اخلط صار هذا، ويف جمال            ..  من املبدعني الذين حيتاجون إىل حوافز داعمة       

 .العمارة، على األقل هذان الفَناِن اللذان أعرف عنهما بعض الشيء فيهما مثل هذا التطور اإلجيايب
 :األستاذ بكر أمحد يقول: لفريف احلع



خاصة الندوات  "  ارسيكا"د مداومي الندوات األسبوعية اليت كانت تقام يف مركز           أحك
للخط اإلسالمي وتكرمي اخلطاطني الكبار خالل السنوات من ألف وتسعمائة ومخسة ومثانني إىل              

و سر احلياة   هعام ألف وتسعمائة وتسعة ومثانني، سؤايل لكم مع إعجايب لشخصكم الكرمي، ما              
 بكل هذه اإلجنازات، وما هو املنهج الذي اختذمتوه يف حياتكم وتنصحون به؟املليئة واحلافلة 

أنا أعتقد أنه ال يوجد هناك سر، األمر يتعلق ببعض الثوابت،            :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
أن استمرارية الربامج هذه      اإلميان باهلدف، والعمل الدؤوب، واإلصرار، من لَج ولَج، أنا أعتقد         :  أوالً
يع الدائرة مبعىن أننا نبدأ من دائرة صغرية وننشر االهتمام على دوائر أكرب، ونضع األسس                  وتوس

والتقاليد ونستمر على هذه األسس والتقاليد، حنن منذ املسابقة األوىل من عام مخسة ومثانني إىل يومنا                 
واإلجازة والندوات واالحتفال باخلطاطني    ت  هذا مخس مسابقات وحنن نستمر على هذا، واملؤمترا        

ومراسم اإلجازة وكل هذا والنشرات تستمر على هذا النهج، وهي جتد يعين اآلن اخلطاطني يف خمتلف                
أحناء العامل أصبحوا مجعية واحدة وبينهما تراسل مهم من املغرب األقصى إىل املشرق األقصى، من                  

" أرسيكا"يف    بولستناأفئدم وأهواؤهم يف مركز     ع  أقصى الشمال إىل أقصى اجلنوب وكلهم جتتم       
أنا سعيد ذا السؤال ألنه أعطاين فرصة أن        .  ويستمر هذا التواصل بصورة حيوية وتزاد يوماً بعد يوم        

 .أتكلم عن شيء أثري إىل نفسي
 :يقول دةجب" اجلزيرة"األستاذ حسن الشهري من جريدة : ريف احلفلع
اختالفات جوهرية يف   صاحل ال سيما إذا ما كان هناك         لعالقات بني الدول حتكمها امل     ا

األديان، كيف تنظرون لواقع العالقات التارخيية بني الدول الكربى والدول اإلسالمية، واليت مل              
تشفع يف دفع الضرر الكبري الذي أصاب األمة العربية واإلسالمية يف مقتل من خالل صمت                 

 ؟لسطنيفالدول الكربى عما حيدث اليوم يف 
 سؤال كبري، واألسئلة الكبرية يصعب اجلواب عنها، ألا          هذا:  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا

متشابكة هذا ميس جوهر املأزق الذي نعيش فيه اليوم وال أدري أينا يستطيع أن جييب عن هذا                     
ا أن  نالسؤال، أنا أقول يف هذا الصدد أنه إذا كانت العالقات حتكمها املصاحل فهذا صحيح، فيجب علي               

 حىت نستطيع من خالهلا أن نصحح العالقات، هذا أقل ما ميكن أن يقال، وال               ننظر يف أمر هذه املصاحل،    
أريد أن أدخل يف مسائل سياسية، فأنا رئيسي جيلس على يساري وجبانيب رئيس املؤمتر اإلسالمي وممثله،                

 . وقنصلي العام على مييين، ما تدخلوين يف مسائل سياسية
 .من حواجزيإذن حواجزك أكثر : ملقصود خوجهالشيخ عبد ا
 :املهندس صالح الدين يوسف يقول: ريف احلفلع



ن املعلوم أهداف االستشراق يف الكتابة وتوثيق التاريخ اإلسالمي، فكيف يتم جتنب أثر              م
 هذه األهداف أثناء وخالل العمل إىل توثيق التاريخ اإلسالمي؟

دة أوجه، وال جيب أن     أن أقول شيئاً، االستشراق له ع       أنا أريد :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
نبسط الكالم يف مسألة االستشراق كما نبسط الكالم يف كثري من األمور، فال نستطيع أن نفهم فهماً                  
جيداً أو حندد موقفنا منها حتديداً جيداً، االستشراق بأبعاده السياسية وأبعاده االستعمارية وكيف بدأ               

وما إىل ذلك، مث االمتداد يف        هلنداولندية وكذا يف    شركات األوروبية الكبرية اهل   الكمحاوالت المتداد   
وكذا، هذا كله لفهم      وروباأالعامل اإلسالمي، وتدريس اللغات العربية والتركية والفارسية يف جامعات          

االستعمار   بالعامل اإلسالمي، مث ملا بدأ      وروباأالشعوب اإلسالمية حلماية املصاحل األوروبية وعالقات        
ن بونابرت يف أواخر القرن التاسع عشر، ودخل الفرنسيون واإلجنليز ومن بعدهم            العسكري مع نابليو  

هذا جانب من االستشراق، ولكن هناك جانباً       ..  اإليطاليون وما إىل ذلك يف االستعمار بدأ االستشراق       
ضارة اإلسالمية ويف   احلآخر من االستشراق أن املستشرقني جاءوا بعمل علمي جاد يف تصنيف مصادر             

هذه ال ميكن لنا أن نردها، حنن نرد أفكارهم           .  خ احلضارة اإلسالمية وطوروا مناهج للدراسة      تاري
اخلاطئة، وهناك منهم املتحيزون وهناك منهم الذين خيطئون ليس ألسباب أيديولوجية أو سياسية، ولكن              

 .دع ما كدر وكما يقال خذ ما صفا وا،كما خنطئ حنن كما خيطئ البشر مجيعاً فيجب أن نفرق بني هذ
 :السؤال األخري من األستاذ عجالن بن أمحد الشهري: ريف احلفلع
ثرياً ما نسمع وكثرياً ما نقرأ وكثرياً ما نتعايش مع العديد من الشخصيات اإلسالمية يف                ك

صيات خزمننا احلاضر اليت تنادي بضرورة التآزر والتعاون بني دول العامل اإلسالمي، تلك الش             
ادية وسياسية واجتماعية ودينية ذات تأثري قوي يف جمتمعاتنا اإلسالمية، إال أن            رموز ثقافية واقتص  

واقعنا يؤكد كثرة خالفاتنا وجتددها يف صور متعددة وتنقلها من مكان آلخر، مما جعلنا مجيعاً                 
 ضحايا لتلك اخلالفات، ما السبب يف ذلك؟

رحلة التطور اليت منر ا، مبعىن      د أن السبب يف هذا هو م      قأنا أعت :  لدكتور أكمل الدين أوغلو   ا
االقتصادي والثقايف والسياسي، التطور من كافة األوجه اليت متر به جمتمعاتنا،            ..  أن التطور االجتماعي  

هناك تفاوت واختالف يف مراحل التطور اليت متر ا دول العامل اإلسالمي، مبعىن أن مراحل التطور يف                  
ور، ختتلف عنه يف بلد يبعد عنه آالف الكيلومترات، يف قارة أخرى            تلف عنه يف البلد اا    ختهذا البلد   

مدنية، جتد  "  Urban Societies"وهكذا، يف نفس البلد الواحد جتد هناك جمتمعات قبلية، جمتمعات            
ذا التفاوت إذا   هإىل الكون، وهكذا،    ..  هناك تفاوتاً يف التعليم، جتد هناك تفاوتاً يف النظرة إىل اتمع           

يه أن كثرياً من دولنا ما زالت دوالً حديثة، إذا نظرت إىل اخلريطة اليت جنلس عليها كلنا                   أضفت إل 



لوجدت أن كثرياً من هذه الدول هي وجدت بعد احلرب العاملية األوىل، فال ميكن أن تتوقع من دول                   
 تكن هنالك    القرن التاسع عشر مل    يفجديدة تتأقلم مع بنية سياسية وبنية إدارية وعامل خمتلف، يعين            

 أو الشيوعية، الفرق بني التاسع عشر والثامن        ،الحتاد السوفيايت ا أو   ،لصنياأو يف     سرائيلإأو    مريكاأ
عشر وبالسابع عشر والسادس عشر، يعين ما يف فرق كبري، اآلن كل يوم الصبح خيتلف عن الظهر،                  

مل نصل إىل مستوى القرن العشرين،       جداً وحنن ما زلنا      اًعن املسا، حنن نعيش يف عامل يتطور تطوراً سريع        
فأنا أعتقد أن الوضع الذي منر فيه هذا ال بد أن نفهمه فهماً جيداً، لكي نستطيع أن حندد األهداف ألن                    
الفهم السيئ جير إىل حكم خاطئ، واحلكم اخلاطئ يزيد من الفهم السيئ، وندخل يف حلقة مفرغة                  

 وأنا أعتقد أننا بعد جيل زق ال بد من الفهم الصحيح،أزق، للخروج من املأاملتؤدي إىل اليأس وتزيد 
الدول األوروبية عندما ننظر إىل أن الدول        :  أو جيلني سنصل إىل النقطة اليت وصلت إليها مثالً          

 األوروبية حىت احلرب العاملية الثانية قتلوا بعضهم البعض قتالً، ودمروا بعضهم البعض تدمرياً، ماليني              
احلرب العاملية األوىل، احلرب العاملية هي نزاع بني الدول           ..   يف حروب  ،وروباألبشر قتلت يف    ا

 خمتلف اإلمرباطوريات، احلرب    ،وروباأاألوروبية بعضها البعض، نزاع بني خمتلف األيديولوجيات يف          
يديولوجيات، واحلرب  العاملية األوىل كانت اية اإلمرباطوريات، احلرب العاملية الثانية كانت اية األ           

ني أيديولوجيات الفاشية والنازية وما إىل ذلك، بعد ذلك فطن األوروبيون إىل أن هذه احلروب ال بد                  ب
أن تنتهي، وبدءوا من أمرين، بدءوا من احلديد والفحم والصلب من جهة والثقافة من جهة أخرى، بنوا                 

سوق األوروبية واليت    هناك انطلقت فكرة ال    ن وم ،نيفجاحتاد احلديد والفحم وبنوا املركز الثقايف يف        
وصلت اآلن إىل ما هي عليه من الوحدة األوروبية، فهذا يعين ال بد من نظرة حضارية طويلة املدى                    

املسلم يف عاملنا املسلم    ..  ألننا إذا مل ننظر من هذا املنظار سوف نقع يف يأس شديد، وجيب على املثقفني              
إذا وقع يف هذا املأزق ومل يستطع أن جيد حيلة يف            إىل هذا، ألن املثقف     ا  يف عاملنا اإلسالمي أن يفطنو    

 .األمر فكيف بك بالشعوب اليت ليست من هذا املستوى الرفيع من الثقافة
نا أعتقد أن مستقبل العامل اإلسالمي مبين على فهم املثقفني حلاضرهم ومستقبلهم ومبين على                أ

وم واحد، أنا أعتقد أن ال بد من تغيري           أن نغري الواقع يف ي     اأساس حتليل سليم ملاضيهم، وال ميكن لن      
 .الواقع إىل األحسن ولكن هذا لن يتم إال على املدى الطويل وبالنفَس الطويل

يف احلقيقة لدي أسئلة كثرية، ومع تأخر الوقت يؤسفين أنين ال            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ألسئلة، ويف الوقت الذي أشكر      هذه األمسية بكثرة ا    أستطيع أن أطرحها ألننا أرهقنا ضيفنا الكرمي يف       

فارس هذه األمسية، أشكر لكم تواصلكم، ومن املهم دعوين أقول االثنينية أو من أهم الوقت املمتع                 
لنلتقي يف االثنينية هو هذا احلوار، ألنه يثري كثرياً من األفكار وكثرياً من الطروحات ولكن مع األسف                 

لينا هذه الفسحة من إلقاء أسئلة أكثر، فأكرر رجائي لكم           ألمسية ضيق ع   ا تأخرنا يف البدء، يف بدء    



 ،كة املكرمة مباحلضور مبكراً حىت نتمكن من البدء مبكراً وخصوصاً أن بعض األخوة يشرفوننا من                
فيبقى لديهم وقت طويلٌ حىت يعودوا ألسرهم بسالم، فأرجو أن يقدر األخوان ذلك وكما أين أرى                  

متأخر أهالً وسهالً م مجيعاً، وحبذا لو يتلطفون علينا باحلضور يف            رفوننا يف وقت    شبعض األخوان ي  
 .وقت مبكر لنستفيد من آرائهم وتبادل األفكار معهم، ونسعد م

ن ناحية أخرى مل أحجب سؤاالً من األسئلة، إال األسئلة السياسية، باعتبار أننا حنن متفقون منذ                م
ور اليت تتعلق باالثنينية، فنحن هنا ألي موضوع يتعلق          ست هي من األم   يالبدء أن األسئلة السياسية ل    

أكرر شكري لضيفنا الكرمي،    .  بأي فرع من فروع الثقافة والفن واألدب      ..  باألدب..  بالفن..  بالعلم
 .وأترك لعريف احلفل اختتام هذه األمسية

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 ضيف االثنينية القادمة    نكم بأ قبل أن خنتتم هذا احلفل أيها األخوة، نود أن نذكر         :  ريف احلفل ع

إن شاء اهللا، األستاذ حممد رضا نصر اهللا، الكاتب والصحفي املميز واملعروف لدى الكثري منكم، نرجو                
أن نشترك مجيعاً يف االحتفاء به إن شاء اهللا األسبوع القادم، ويف اية هذا احلفل نشكر ملعايل األستاذ                   

يف احلضور يف هذه االثنينية املباركة، وكما هي العادة         ه  تفضلالدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو على       
 .يف كل أسبوع، الشيخ عبد املقصود خوجه يقدم لوحة تذكارية ملعايل الضيف

 .هي لوحة االثنينية املتبعة تقدم لفارس األمسية مع الشكر: لشيخ عبد املقصود خوجها
 .روهناك لوحة أخرى مقدمة من الفنان خالد خض: ريف احلفلع
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