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مثل أطفال تغمرهم البهجة، تتقافز أمام ناظري اثنان وعشرون عاماً انسلخت من عمر                 
مل يف إحدى يديها إضمامة حبكم الذي غذى        وها هي تدخل عامها احلادي والعشرين حت      "..  االثنينية"

وبيدها األخرى نتاج غراس أصحاب الفضل الذين أفضلوا        ..  وجودها وصقل جوهرها وعطر شذاها    
 .علينا بتكرميهم، واالستزادة من علمهم وأدم، واإلسهام يف توثيق مسرية حيام العطرة

ري من مالمح األجزاء السابقة يف اإلطار       ويأيت هذا اجلزء من سلسلة أمسيات االثنينية حامالً الكث        
العام، وإن كان فيه ما مييزه، فلكل جزء مسته اخلاص، الذي ينبع من جمريات الفعاليات اليت أضاءت                   

ما كرافد تراكمي    أمسياته، وميتح من معني الفكر والثقافة اللذين سعدنا ما كواقع معاش، وشرفنا            
 نرباساً يرسل أشعته لتتواصل مع النفوس اليت تتوق إىل مرافئ           سوف يبقى عرب أجيال عديدة مبشيئة اهللا      

خري العطاء والتوجه، ونور الفكر املتألق، ومجال الكلمة اليت متس شغاف             :  اخلري، والنور، واجلمال  
 .القلوب

هذه اثنينيتكم، إذا زهت، فذلك ألا تتكئ على قامات سامقات، وردت حياضهم فنهلت                
وبطبيعة احلال تكون ريانة العود، وارفة الظالل، يانعة الثمر مبا حباها اهللا من             وعلّت من صفو منريهم،     

) ٧:  إبراهيم(}  لئن شكرمت ألزيدنكم  {فضل وكرم ومنة ال منلك إال أن نشكره سبحانه وتعاىل عليها             
ومن فضله عز وجل أن توالت علينا النعم هذا         ..  ذلك أن الِنعم إذا شكرت قرت، وإذا كُفرت فرت        

وسم باستضافة أعالم أجالء، مألوا الساحة الثقافية والفكرية واألدبية بأعماهلم اجلليلة اليت تتحدث              امل
عنهم، وشهدت هلم عدول الرأي والبذل وعلو اهلمة، بإسهامام اليت مسقت وتسامت ملا يواكب                 

 .تطلعام اخلرية
زميلنا الناقد الفين األستاذ    :  وقد كانت من احملطات اليت لفنا فيها احلزن فقد بعض األحبة منهم            

محدان صدقة الذي كان من حميب هذا املنتدى األديب، كما رحل عنا زميلنا املعلق والصحفي الرياضي                 
صديقا وفياً   األستاذ زاهد قدسي، وفقدنا أيضاً أستاذنا الشيخ أمحد حممد صاحل مالئكة الذي كان              

ه والنصح والرعاية، كما أحزننا فراق معايل األستاذ         وكان له علي فضل التوجي     - رمحهما اهللا    -لوالدي  
هـ ٢٥/١١/١٤١٨يوسف الشرياوي أحد أعالم مملكة البحرين الذي شرفت االثنينية بتكرميه بتاريخ            

 



م، تغمدهم اهللا بواسع رمحته وأسكنهم فسيح جنانه مع الصديقني والشهداء           ٢٣/٣/١٩٩٨املوافــق  
 .وحسن أولئك رفيقاً

طات املهمة يف هذا اجلزء الذي بني يديكم، تلك السياحة الثرية الندية اليت              وأحسب أن من احمل   
متت مع رائد الفضاء العريب األول، ورائد السياحة يف اململكة العربية السعودية، الذي نثر يف حفل                  

الكاملة لشرحية   تكرميه الطموحات واألفكار والدراسات والربامج الواعدة لالنفتاح السياحي والرعاية        
املعاقني، وكم كانت تطلعاته، وأفكاره النرية حبجم الوطن املترامي األطراف، الوطن الكبري، شبه القارة،              
فكم كان مدهشاً أن نكتشف مع صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمني                 

لقيام صناعة السياحة   عام اهليئة العليا للسياحة، اخلطط اجلسورة اليت يقيم جسورها ويرسي قواعدها             
احلديثة على أسس علمية ومنهجية تشكل جتربة مهمة أثق يف أا ستكون متاحة كأمنوذج فريد لكثري                 
من الدول لالستفادة منها، ويف ذات الوقت إثرائها من خالل تبادل قواعد البيانات واملعلومات اليت                

  .مع خمتلف الشعوبتنهض ذه الصناعة ذات الطابع احلضاري والتفاعل اإلنساين 
كما شرفت االثنينية يف هذا املوسم باستضافة دارة امللك عبد العزيز ممثلة يف الدكتور فهد بن                  
عبد اهللا السماري  رئيس أكرب مؤسسة علمية حبثية متخصصة يف رصد وتوثيق اخلربات اجلماعية                  

ة السعودية، وأضحت بذلك    والتقاليد والعادات واملعتقدات اليت تراكمت عرب الزمن للمملكة العربي         
 .قبلة يقصدها طالب العلم والباحثون واألكادمييون من كل حدب وصوب

ويف الوقت الذي نسعد فيه باملسامهة يف البناء احلضاري واالنتعاش االقتصادي وتكريس الوجه              
عاول اهلدم  املشرق ملنجزنا الثقايف، تأىب بعض األيدي اآلمثة  إال أن تعكر صفو األمن واألمان، فتحمل م               

واإلرهاب والترويع   يف جنح الظالم يف حماوالت يائسة لوقف مسرية اخلري والنماء، سالكني سبيل العنف            
والتطرف، إال أن الوطن مازال يربهن أن أبناءه ووالة أمره  ومشوخ عزم أكرب من كيد الكائدين                   

 .وحقد املعتوهني
فنا بنبض قوي من اململكة املغربية، ساقه لنا        ويف إطار التواصل مع أشقائنا يف املغرب العريب شر        

الذي كان  ..    معايل األستاذ السيد الشريف الدكتور عبداهلادي بوطالب،  األكادميي واملفكر املعروف          
ووزيرا للخارجية، وكان   - رمحه اهللا    -رئيسا لس النواب ومستشارا للملك الراحل احلسن الثاين          

من املوسم، وشاء احلق سبحانه وتعاىل أن خنتم مومسنا باالحتفاء مبعايل            لقاؤنا به يف بداية الفصل الثاين       
األستاذ الدكتور نور الدين صمود، الشاعر الكبري الذي أطل علينا من تونس اخلضراء، فما أطيبها من                

 .بداية، وما أاه من ختام مسك
عالمنا الراحلني، ففي   وقد متيز هذا املوسم بعدة أوليات منها االحتفاء ألول مرة بأعمال أحد أ             
احتشدت "  رمحه اهللا "احتفالية ضمت حميب، وتالميذ، وعاريف فضل عالمة اجلزيرة الشيخ محد اجلاسر             



القلوب قبل األلسن واألقالم لتسطر صفحة مشرقة من صفحات الوفاء واحلب الصايف والعرفان بقدر               
 شاء اهللا ليعبق الزمان واملكان بذكرهم طاملا        الرجال وما قدموه من أعمال تبقى عمراً ثانياً وثالثاً وإىل ما          

 .وملثل هذا فليعمل العاملون.. بقي احلرف والطرس سفريا علم وثقافة بني الناس
ومن خالل هذه األولوية تولدت أولوية أخرى وهي بث اتصال هاتفي، عبارة عن مشاركة                

ضا نصراهللا، وكانت متابعة    بكلمة رصينة تفضل ا األخ األستاذ الصحفي والكاتب املعروف حممد ر           
احلضور للهاتف اجلوال وهو يلتصق بامليكرفون لينقل إليهم من الرياض، وإىل كل من يستمع من بعد                 

وقائع هذا احلفل، مشاعر كاتبنا الكبري جتاه أستاذ األجيال، وكانت لفتة طيبة ال أرى ما مينع                    إىل
لتقنية بآليات أكثر تطوراً للمشاركة عن      تكرارها كلما اقتضت الضرورة، وقد نستفيد من معطيات ا         

وال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير           ..  بعد يف مثل هذه املناسبات يف املستقبل      
لالخوة األفاضل أصحاب املعايل والسعادة رئيس وأعضاء جملس أمناء مركز محد اجلاسر الثقايف على ما               

ا اللقاء، وتكبد أكثرهم مشاق السفر من الرياض، والتضحية بوقتهم          بذلوه من جهود مقدرة إلجناح هذ     
وسيبقى هذا املركز عبقا بغزير اإلرث العلمي الكبري واجلهد         .وجهدهم إلسعادنا بتلك السويعات املاتعة    

واجلهاد املقدرين لصاحبه مسعى ومشكاة يستضاء ا ما بقي رجال موفون لعهودهم حافظون ألمانام،              
يادة صاحب السمو امللكي األمري اجلليل سلمان بن عبد العزيز، سلمت هامته وقامته منار                يرعونه بق 

ركيزة لكل صاحب كلمة متعامل مع احلرف يف وطننا الذي بدأت منه الرسالة، وشعت أنوار اهلداية                 
 .فعمت العامل العريب واإلسالمي فسيبقى ما بقيت احلياة وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

اليت كانت رمزية ومتقطعة طوال السنوات املاضية، فقد شهدت وهللا احلمد            ،   مشاركة املرأة  أما
زيادة ملحوظة يف عدد احلضور ومشاركتهن من خالل الدائرة التلفزيونية املغلقة، ومبدخل منفصل،               

ة فاعلة يف   وأتطلع أن يشهد املوسم القادم مبشيئة اهللا املزيد من التنظيم وتوسيع دائرة املشاركة لشرحي              
 .نصف اتمع

رصدنا "  على ضفاف االثنينية  "كما جيد القارئ العزيز يف اية هذا اجلزء قسماً خاصاً حتت عنوان             
من خالله بعض األنشطة الثقافية واللقاءات ذات طبيعة ختتلف عن جممل أمسيات التكرمي، لكنها تتفق               

حوهلا بكثري من الشفافية     ة بعض املواضيع والتفاكر   معها يف اهلم العام، والتوجه الثقايف الذي يسعى ملعاجل        
 .والوضوح يف حماولة لإلسهام يف إجياد احللول املناسبة

بإذن "  االثنينية"ومن التحوالت الكبرية اليت شهدها هذا املوسم البدء  يف التفكري اجلاد لتحويل                
زاً كبرياً من تفكريي خالل     اهللا  إىل مؤسسة ثقافية ذات شخصية اعتبارية، وهي فكرة ظلت تشغل حي             

السنوات املاضية، وقد رأيت أن أمضي فيها مستعيناً باهللا، وبتوجيهات ويل األمر وفقا ملا خيدم هذا                  
الوطن بأهدافها اليت سارت عليها، ال حتيد عنها بإذن اهللا خدمة للكلمة الصادقة بعيدا عن غريها                   



 أو حزيب أو عنصري، فهي خلدمة احلرف جبميع         أهدافها  اخلرية، وبعيدا عن أي هدف سياسي أو مذهيب         
باسم ربك الذي خلق، مث االستنارة بآراء عدد كبري من ذوي الفضل الذين             "  اقرأ"  ألوان طيفه ولكلمة    

أثق يف كرمي اهتمامهم ذا الشأن، فكانت مشاركتهم عنصراً فاعالً يف وضع األسس اليت ستبىن عليها                
ستشق طريقها إىل أرض الواقع يف الوقت املناسب بإذن اهللا، خطوة            هياكل املؤسسة املرتقبة، واليت     

لكيان آمل أن يتحقق هدفه األبعد بوقفية حتفظ استمراريتها لتشمل خدماا أرض الوطن جبميع أبعاده،               
ولتعرب حدوده كما عربت كلمتها لتشمل العامل العريب اإلسالمي لتترجم إىل عمل يستقر ليستمر                 

وعطاءه وفقا للمعايري اليت أسلفنا إيضاحها، وبسواعد أبناء كل قطر من أقطارها وفقا             مستمدا نورانيته   
لتقاليدهم وعادام املتفقة، واألصالة اليت عمت ومشلت مبا يتفق واألهداف النبيلة اليت عملت ألجلها               

 ..وسارت على طريقها
 ..لسائالً املوىل عز وجل التوفيق والسداد، وهو اهلادي إىل سواء السبي
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