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 االستاذ المساعد الدكتورة سوسن جبار عبدالرحمن/ كلية اآلداب / جامعة كركوك

 الملخص
يشهد العامل اليوم جمموعة من املتغريات والتحوالت السريعةعلى األصعدة السياسية واالقتصادية 

حت عملية مواكبة هذه املتغريات ضرورة ملحة ومسة من مسات واالجتماعية والعلمية كافة لذا اصب
اجملتمعات احلديثة، وال ميكن احلديث عن التغيري وحتقيق متطلباته من دون أن يكون هناك قاعدة حتقق 
بإدارهتا عملية التغيري وخترجه من حيز األمل إىل حيز التطبيق ، ولكي تكون عملية التغيري اكثر فعالية البد 

شخصيات قيادية مؤثرة يف التاريخ امثال د.غازي عبد الرمحن القصييب )االستاذ اجلامعي والوزير  من وجود
والسفري واالديب(، لكي يقيم جمتمعا منوذجيًا من خالل دروس الذي تعلمه وهو يف املناصب اإلدارية 

 ةواحلكومية العديدة ومن خالل موهبة الفن الذي ترمجه اىل العديد من االعمال الفني
تتضمن الدراسة حمورين: تناول االول املولد والنشأة واملناصب الذي تواله القصييب وفيه إشارة اىل مراحل 
نشأته ودراسته وحصوله على الشهادات العليا واملناصب الوزارية العديدة الذي تواله كوزير ومن مث سفرياً يف 

ة واملتنوعة بني التأليف ونشر القصائد اكثر من دولة، وخصص الثاين عن توجه القصييب وموهبته الفني
 الشعرية واملقاالت والروايات والذي َعرب يف مؤلفاته ألي شخص متفرغ

 من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:
إن حاجة األمة إىل بناء شخصية قيادية يف خضم ازدياد املتغريات السياسية واالقتصادية، حاجة مستمرة 

وحيتاج معها اىل تغيري اجتاه مؤسسات الدولة وصياغة اساليب ادارة جديدة وملحة عن أي وقت مضى 
وخطط تنموية وقرارات وافكار توجه دفة مسارها باالجتاه الصحيح لبناء مشاريع هنضوية للسري يف طريق 
 حتقيق التنمية، وأهم دور ل القصييب يف حتقيق هذا التقدم يف اململكة العربية السعودية هو إطالعه على

احدث االنظمة يف اخلارج من خالل دراسته يف الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا ومن مث حماولته ترمجة 
ما تعلمه اىل واقع ملموس من خالل ترأسه عدة وزارات كوزارة الصناعة والكهرباء والصحة ووزارة املياه 

تمع ومؤسسات الدولة فضال عن يثثيله العمل أي من خالل وزارات مهمة وذو تأثري كبري يف حياة اجمل ووزارة
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للمملكة كسفري يف دولة البحرين وبريطانية، مما كان ألراءه والذي اوضحه من خالل اعماله ومناصبه او 
من خالل مؤلفاته. تُعد دروس يف اساليب تطوير جمتمعات اخلليج بصورة عامة واجملتمع السعودي بصورة 

  خاصة.
 قصيبي، أدباء الخليج ، وزراء المملكة العربية السعودية. الكلمات المفتاحية : غازي ال

 
 

Abstract 
The world today is witnessing a series of changes and rapid changes on the 

political, economic, social and scientific levels. Therefore, the process of 

keeping up with these changes has become an urgent necessity and a 

characteristic of modern societies. It is impossible to talk about change and 

achieve its requirements without a rule of verification. And to be a more 

effective process of change must be the presence of leading figures 

influential in history, such as d. Ghazi Abdel-Rahman Al-Gosaibi 

(professor, minister, ambassador, and judge), in order to establish a 

societyTypically through the lessons he has learned in many managerial 

and governmental positions and through the talent of art which he has 

translated into many works of art.  The study consists of two axes: the first 

born, the emergence and the positions that al-Gosaibi took, and a reference 

to the stages of his development and study, and obtaining high degrees, and 

the many ministerial positions he held as minister and then ambassador in 

more than one country.  

 

The second is devoted to the direction of Gosaibi, and published poetry 

poems, articles and novels, which he wrote in his works to any person full-

time The main findings of the study are thenation  to build   a leading 

figure in the midst of increasing   political and economic variables is a 

constant and urgent need for any time and needs to change the direction of 

the state institutions and the formulation of new management methods and 

development plans and decisions and ideas that guide the course in the 

right direction to build the Renaissance projects to follow the path of 

achieving development, The most important role of Al-Gosaibi in 

achieving this progress in Saudi Arabia is to inform him about the latest 

regulations abroad through his studies in the United States and the United 

Kingdom, and then try to translate what he learned into realitythrough 

several ministries, Lessons in the development of Gulf societies in general 

and Saudi society in particular. 
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 المقدمة
ية حبجم د.غازي القصييب وهو من أبدع يف جمال االدارة ليس من السهل على أي كاتب تناول سرية شخص

والدبلوماسية واألدب وعامل الشعر والقوايف ودهاليز النصوص الروائية وروائع النثر املكتوب من خمتلف مناح 
احلياة ويف الكثري من اجملاالت و ألف اكثر من سبعني مؤلفا من الشعر والرواية واإلدارة والسياسة والتنمية 

ه يف الثقافة واألدب العريب عموما والسعودي واخلليجي على وجه اخلصوص، فسنكتفي بالتطرق اىل وأثر 
غازي القصييب و بعض حمطات املهمة يف حياته اخلاصة واالدارية واحلكومية واالجنازات االدبية للشخصية، 

ةوكان الرتحال والتنقل من اسرة له باع طويل يف العمل التجاري ووالده أحد أولئك التجار ومن تلك االسر 
مسة نشاطه التجاري فتارة يكون يف البحرين وتارة يف اهلند وتارة يف املنطقة الشرقية وكان تنقل والده عاماًل 
ألن يكون له أكثر من زوجة، اما غازي القصييب ف والدته املنطقة الشرقية لكن تعليمه يف البحرين لذلك 

م فقد نشأ يف مزيج من الثقافات وكنتيجة لذلك كان يتكلم اللهجة مل يكن يف إمكانه ان يفرق بني االقالي
 احلجازية بطالقة اضافة اىل اللهجة النجدية  وهلجة اهل املنطقة الشرقية. 

كان والده يكرب والدته بكثري فحني تقدم للزواج منها كان يف اخلمسني وهي يف اخلامسة عشر من 
يف أي مدينة من مدنه مكة املكرمة او املدينة املنورة او عمرهاوكان شرط والديها أن تظل يف احلجاز 

الطائف او جدة، إال أن هذا الشرط مل يستمر يف مفعوله إذ استجدت ظروف أجربت االسرة اىل التنقل 
إىل االحساء وهناك ولد غازي القصييب أما اشقاءه فقد ولدوا يف مكة املكرمة،رزقت االسره باخته )حياة( 

 2391ف غازي القصييب عام  2391مث نبيل عام  2391ة مث شقيقه عادل عام اول مولودة لالسر 
 المبحث االول :

 والدته ونشأته -1
مل تكن اململكة تعرف شهادات 2391ولد عبدالرمحن غازي القصييب يف اهلفوف مبنطقة اإلحساء سنة 

لدته مل تكن سعيدة بانتقاهلم امليالد وال الشهادات األخرىولد يف بيئة مشبعة بالكأبة )حسب قوله( لكون وا
اىل االحساء وال والدهتا اليت رافقتها إىل االحساء فقد كان اجملتمع غريباًعليهما بتقاليده ومظاهره 
االجتماعية وكان لدى أهل احلجاز من االنفتاح يف تلك الفرتة ما مل يوجد يف االحساء اوغريها من مناطق 

ثقافات عن طريق احلجاج والزوار الذين يفدون اىل مكة املكرمة اململكة )نتيجة االحتكاك بعدة حضارات و 
واملدينة املنورة( كانت والدته ال تشعر براحة وسعادة حبياهتا يف االحساء ودائمة احلنني اىل احلياة يف احلجاز 

لعامل وهذه احلالة النفسية كانت إحدى العوامل اليت جعلت البيئة اليت ولد فيها غري سعيدة وحزينة ، أما ا
الثاين فهو موت جده المه  قبل والدة غازي بفرتة قليلة وهذا احلادث ادى اىل حزن شديد لدى والدته 
وجدته، والعامل الثالث هو وفاة والدته بعد والدته بتسعه شهور بسبب مرض )التيفوئيد( وهي ملل تزل يف 
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زنًا عميقًا لدى االسرة إضافة اىل الثامنة والعشرين من عمرها ن وبالتأكيد فإن هذه الظروف قد ولَّد ح
 .(2)احساسهم بالغربة واهلجر

نشأ بال اقران إذ ترعرع بني ابيه الذي يثيز بالشدة والصرامة ومع جدته )إلمه( واليت كانت تتصف باحلنان 
الشفقة املفرطة على)الصغري اليتيم(وصف حصيلة السنوات اخلمس من حياته ب" كانت مشوبة املفرط و 

ي القصييب وحيد مل يكن غاز (1)باحلزن ،طفولة تنمو حتت عني آب حازم صارم ويف كنف جدة رؤم حنون "
والديه ولكن كان منذ نعومة أظفاره كان اكثر إخوته حبًا للعلم وإقبااًل عليه فلم مينعه ثراء أسرته الواسع 
ونفوذ والده التجاري املطلق من اإلقبال يف هنم شديد على التحصيل العلمي واالطالع الثقايف منذ ان كان 

ويف ظل ابويه )والده  2391قبيل بلوغه السادسة إنتقلت األسرة اىل البحرين وذلك عام (9)صغريًا مراهقاً 
ومنا وترعرع فأظهر الطالب استعدادًا عظيماً (9)وجدته(، دخل غازي املدرسة اإلبتدائية الشرقية يف املنامة 

لتلقي مبادئ قواعد وآداب اللغة العربية وأصول الدين واحلساب وغري ذلك من أبواب العلم والثقافة واملعرفة 
د اسرد اراءه حول املدرسني ومدى وق(1)وأبدى غازي منذ حداثته استعدادًا طيبًا للقراءة والكتابة واإلنشاء

،كان يتصف ب طفٍل تغلب عليه الكأبة والعزلة (6)تأثري الذي تركوا يف نفسه يف رواية الفها فيما بعد
ائية إال انه غادر املدرسة بعد ست سنوات صبيًا متحررًا من تلك الصفات حماطًا مبجموعة من واالنطو 

وهومتعلم ألساسيات اللغة العربية واالجنليزية 2311وخترج منها وقد نال الشهادة االبتدائية عام (7)األصدقاء
 (8)القواعد واإلمالء والعلوم واحلساب وأجاد

                                                           

 11-23(، ص ص 1122،دار مدارك للنشر، )ديب، 1كمال عبد القادر ، حكاية امسها غازي القصييب ،ط(2)

 .21(،ص1116،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،) بريوت،29( غازي عبد الرمحن القصييب ، حياة يف اإلدارة،ط(1

 21(، ص 2338، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،)بريوت ، 2د.غازي القصييب ، ط–خليجيون مميزون ( مكي حممد سرحان ، ادباء (9

  29...، ص  ( القصييب ، حياة يف االدارة(9

 21( سرحان ، املصدر السابق ، ص (1

 19- 12( ، ص ص 1117،  مكتبة العبيكان ، )الرياض، 2(للمزيد ينظر:اول رواية للقصييب ، غازي عبد الرمحن القصييب ،باي باي  لندن، ط(6

، حسب وصف القصييب للمدرسة ، فإن الدراسة كانت تستغرق اليوم باكمله من )السابعة اىل الرابعة(، مع 28( القصييب ، حياة يف االدارة ، ص (7
ال منازهلم، والطلبة كانوا مقسمني اىل اربع فرق ، حتمل كل فرقة  إسم شخصية إسالمية تارخيية وكانت املنافسة بني  فسحة للغذاء ينصرف خالهلا الطالب

الرسم ، ومجعية هذه الفرق قائمة على قدم وساق يف خمتلف اجملاالت، وكانت هناك عدة مجعيات، مجعية اللغة العربية ، مجعية املوسيقى والنشيد ، ومجعية 
 . 28والكشافة ، فضاٍل عن املعارض الفنية  وحفل يثثيلي كبري يف هناية كل سنة دراسية . القصييب ، حياة يف االدارة ، ص التمثيل 

 23املصدر السابق ، ص سرحان ، ( (8
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إذ مل تكن يف البحرين آنذاك سوى مدرسة  2318آكمل القصييب دراسته الثانوية ايضًا يف البحرين عام 
ثانوية واحدة وكان متفوقًا ، معروفًا برباعته وبذكائه وقد تنبأ له أساتذته بأنه جدير أن يكون من األدباء 

اصبح (21)قد رصدغازي طيب معاملة وتسامح املدرسني مع الطلبة  (3)املتميزين يف مستقبل حياته العملية 
مقباًل على مرحلة جديدة من حياته فقد بدأت برحلته إىل مدينة القاهرة إليثام دراسة املرحلة التوجيهية 

فرده فقدكان انتقاله اىل القاهرة أشبه بصدمة حضارية غري وكان عليه ان يواجه الغربة ومشاكلها مب
نال  2362نال غازي شهادة التوجيهي من املدرسة السعيدية بالقاهرة ويف عام  2317عام (22)متوقعة

ويف اجلامعة تعرف على معىن البريوقراطيةكتطبيق علين يف (21)شهادة كلية احلقوق يف جامعة القاهرة 
 (29)اجلامعة

جلامعة يف اىل اململكة العربية السعودية وحتديداً اىل الرياض وذلك بعد خترجه من ا2362رجع القصييب عام 
وقت كانت الشهادات اجلامعية نادرة يف اململكة والسيما شهادات القانون بشكل خاص يف ذات الوقت  

 (29)كان طموح القصييب احلصول على شهادات العليا وتكملة مسرية العلم والشهادة
بداية حصوله على الشهادة اجلامعية يف القانون إذ أي يف 2362ُعرض على القصييب وظيفة ادارية منذ عام 

بدءات حماوالت جذبه اىل وظيفة حكومية حيث ُقدم له عدة عروض مغرية ومنها ما عرضه عليه عبداهلل 
الطريقي وزير البرتول والثروة املعدنية انذاك إذ عرض على القصييب تويل اإلدارة القانونية يف الوزارة وان حيصل 

                                                           

 19رحان ، املصدر السابق ، ص س((3

 29( القصييب ، حياة يف االدارة ، ص(21

 19(سرحان ، املصدر السابق ، ص (22

 61سته يف املرحلة اجلامعية ،ينظر:القصييب ،باي باي لندن،صملزيد من املعلومات حول رأ ي القصييب يف مدر ((21

دراسة ( قصد بالبريوقراطية احلقيقية يف اجلامعة عند على الشهادة الذي صادف وجود خطأ كتايب يف امسه واستغرقت حماولة تصحيحه طيلة سنوات ال(29
ا من خالل تكلل بالنجاح وانتهت مشاكله مع بريوقراطية الكلية عندما تعرف احد زمالءه على سكرتري العميد ،أما بريوقراطية احلكومة فقد تعرف عليهومل 

 كانت تصرف من جتديد االقامة ،فضاًل عن الفساد الذي تعرف عليه القصييب من خالل تزويد طلبة املبتعثني من اململكة ب )فواتري( لشراء الكتب ،اليت
يف االدارة ، ص  حكومة اململكة ،ويف هناية املطاف وصل القصييب اىل قناعة مفادها إن االنظمة املعقدة هي املسئولة عن كثري من الفساد . القصييب ،حياة

  11- 12ص 

 19( القصييب ، حياة يف االدارة ، ص(29
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مع إمكانية اإلبتعاث يف املستقبل إال انه رفض لرغبتِه يف إيثام احلصول على  (21)لثانية الثابتةعلى املرتبة ا
 (26)الشهادة العليا وخلشيتِه ان قبول أي وظيفة سوف يؤدي اىل ارتباط يستحيل فكه فيما بعد

نَوى القصييب تكملة الدراسة العليا يف جمال الدراسة القانونية يف جامعة من جامعات شرق الواليات 
املتحدة وحصل بالفعل على قبول يف عدد منها إال إن ظروفه اخلاصة ومرض أخيه دفعه لإللتحاق به 

ن ينوي التخصص فيه وهو)القانون ، ليكتشف ان املوضوع الذي كا(27)والبقاء معه يف لوس اجنلوس 
الدويل( ال يدرس يف اجلامعة عندئٍذ قرر آن يدرس العالقات الدولية وبدأ يف الواليات املتحدة ثالث 

عن مؤلف (28)2369سنوات يف تعلم اللغة اإلجنليزية ،ومن مث حصل على شهادة املاجستري يف خريف عام 
 (23)أملاين امريكي شهري يف حقل العلوم السياسية )هانس مور جنثاو( وعن نظريته يف العالقات الدولية

اصبح امامه ثالثة خيارات كان اخليار األول هو أن يلتحق باجلامعة وأن جيعل من التدريس اجلامعي مهنة 
تستغرق حياته كلها أما اخليار الثاين فكانت تتبلور حول ضرورة حصوله على الدكتوراه أمااخليارالثالث ان 

التحق (11)لعمل وكان اخليار الثالث هو قرارالقصييبيفصل بني مرحلتني املاجستري والدكتوراه بفرتة من ا
برتبة مدرس مساعد 2369القصييب باجلامعة )جامعة الرياض( سابقًا )جامعة امللك سعود( حاليًا عام 

انوين املرافق وبداًل من مزاولة التدريس تفاجأ انه وجب عليه السفر اىل اليمن خالل ثالثة آيام كمستشار ق
 (12)للوفد السعودي املبتعث اىل اليمن من قبل امللك فيصل بن عبد العزيز

اىل جامعة امللك سعود كلية التجارة وعمل  2366عام عاد القصييب مع بداية السنة الدراسية اجلديدة ل
حماضرًا وكلف بتدريس سبعة مناهج خمتلفة بعدما كان ميارس لصق الصور هلوية الطلبة يف اول أيام دوامه 

                                                           

 املقصود مديراً عاماً) حسب التدرج الوظيفي للملكة العربية السعودية (  ((21

 .19حياة يف االدارة ، ص  القصييب ،((26

القصييب مبرض اهنيار العصيب فقد عاىن من حالة توتر شديدة من خماوف احلرب الذرية اثناء  تواجده يف الواليات املتحدة اصيب نبيل اخ غازي (27)
 .18عبد القادر ، املصدر السابق ، ص  وأزمات احلرب الباردة .2361االمريكية والسيما فرتة ازمة )كوبا( وازمة الصواريخ  عام 

/  2992،  رجب شعبان ( 232ي القصييب "الظاهرة "، جملة املبتعث ، العدد )؛ معتصم السدمي ،غاز 16القصييب ،حياة يف االدارة ، ص((28
 21ص ،1121

 63( ،ص 1119 ، هتامة للنشر واملكتبات ، ) جدة ، 9غازي عبد الرمحن القصييب ، سرية شعرية ،ط(23)

 97القصييب ،حياة يف االدارة ، ص(11)

) إتفاقية جدة ( املوقعة بني امللك فيصل بن عبد العزيز والرئيس مجال عبد الناص وذلك عام ( كان عمل الوفد إنشاء جلنة سالم تشرف على تنفيذ(12
ملكة وقع االختيار على عبداهلل السديري )وكيل وزارة الداخلية لشؤون الباديات ( لرئاسة اجلانب السعودي إلهناء احلرب األهلية يف اليمن ، ففي امل 2361

  99،وآراد له مساعد اداري ومستشار قانوين يف اللجنة ، فوقع األختيار على القصييب . القصييب ، حياة يف االدارة ، ص 
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وأثناء عمله يف اجلامعة ُعرض عليه العروض )املغرية( من خارج  (19)كأول وظيفة رمسية واكادميية (11)
اجلامعة ، ليستلم إدارة يف اجلامعات والوزارات فقد عرض عليه )عمر فقيه( وكيل وزارة التجارة والصناعةأن 

فضاًل عن عرض وزير البرتول  يستلم إدارة من أكرب إدارات الوزارة باملرتبة الثالثة مع وعد برتقية سريعة،
والثروة املعدنية )امحد زكي مياين( ان يلتحق جبامعة البرتول واملعادن )جامعة امللك فهد فيما بعد( وأن 
يبتعث بعد شهور قليلة إال انه اعتذر للعرض كونه مل يكن لديه الرغبة بالعمل خارج اجلامعة بالنسبة 

 (19)فلم يكن فيها مادة ميكنه من تدريسها  للعرض االول أما جامعة البرتول واملعادن
إليثام مسرية الدراسة وقع أختيارالقصييب يف احلصول على الدكتوراه على جامعة لندن )كلية يونيفرسيت  

 يكية مشاركًا يف )ندوة هارفرديف الواليات املتحدة األمر  2367قضى القصييب صيف عام  (11)كوجل(، 
الدولية( وكان يديرها هنري كسنجر كانت الندوة قد أستضافت أربعني شخصية قيادية من خمتلف احناء 
العامل قضوا يف هارفرد ستة اسابيع، َمثل القصييب الصوت الذي دافع عن القضية العربية يف الندوة أعقاب 

 (16)2367حرب حزيران 
بدأ القصييب لتحضري الدكتوراه يف اخلريف يف لندن وقد الحظ جو الدراسة يف لندن خمتلفًا كل اإلختالف 

ففي اجلامعة اجلديدة كان حضور  (17)عن جو الدراسة يف جامعة األمريكية اثناء حتضريه املاجستري
ذلك يقول القصييب " تذكرت وقتها ماسبق أن قاله أحد اساتذيت األمريكيني يف أن احملاضرات إختيارياً ويف 

يف الواليات املتحدة التعليم يعين التدريب أما يف أوروبا فالتعليم يعين السماح لك بتثقيف نفسك بنفسك 
"(18) 

                                                           

 71؛ عبد القادر ، املصدر السابق ، ص  12( القصييب ، حياة يف االدارة ، ص (11

 21ي ، املصدر السابق ، ص السدم(19)

 . 93القصييب ، حياة يف االدارة ، ص ((19

 11( املصدر نفسه ، ص (11

 17الدارة ، ص ( القصييب ، حياة يف ا(16

 22القصييب ، باي باي لندن ، ص (17)

 17(  القصييب ، حياة يف االدارة ، ص (18



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(2) ; January 2019 

Route Educational & Social Science Journal 765 

Volume 6(2);January 2019 

 

السياسي الداخلي واخلارجي لليمن خالل فرتة حكم اإلمام ختصص القصييب أطروحته للدكتوراه عن التاريخ 
أمحدوتناول احداث ثورة اليمن وأثارها ونتائجها وهي الثورة اليت اطاحت باحلكم اإلمامي امللكي من اليمن 

 (13)2361سنة 
ه وعلى حد وصفه لزوجته بأهنا كانت متأقلمة مع  أثناء حتضريه للدكتورا2368تزوج القصييب يف خريف عام 

وقد رزق ب ابنته )يارا( وهي اول من منحه كنية أبا يارا وذلك يف (91)كل ظروفه العلمية والَعملية فيما بعد
فارس مث لندن اثناء الدراسةاىل ان جاء سهيل االبن الثاين وأصبح يكىن أبا سهيل مث رزق بابنه 

أوجدت حياة القصييب يف الواليات املتحدة االمريكية لديه وعيًا إداريًا مل يكن يعرفه من قبل (92)جناد
 (91)فقداستفاد من اإلقامة فيها فكريا وثقافياً 

ليغمس يف دوامة العمل ، فقد بدء مع مهنة االستشارات 2372جامعة الرياض مع بداية عام  عاد اىل
القانونية يف مكتب صديقه ملدة عام مع عمله يف اجلامعة مع الطلبة واملناهج فقد بدأ بكتابة مقاالت 

لتطورات الدولية بإسم نصف شهرية يف جريدة الرياض باالضافة اىل إعداده برناجمًا تلفزيونيًا أسبوعيًا يتابع ا
)أضواء على األنباء(فضاًلعن اعماله األستشارية القانونية يف جهات حكومية متعددة كوزارة الدفاع 
والطريان ووزارة املالية واالقتصاد الوطين واالشراف على برنامج لتكثيف الدورات يف االنظمة السعودية املقام 

 (99)يف معهد االدارة العامة
 القصيبي عميداً لكلية التجارة -2

تسلم القصييب منصب عميد كلية التجارةبعد ان اصدر امللك فيصل بن عبدالعزيز آل السعود امره بأن 
( فوقع االختيار 2371-2372يُعني عميدًا لكل من كلييت اآلداب والتجارة للسنة الدراسية اجلديدة )

                                                           

لثاين  يدرس بالتفصيل الثورة اليت أطاحت ( تضمنت االطروحة ثالثة أقسام، القسم االول يتناول بالتحليل السنوات األخرية من اإلمامة، والقسم ا(13
؛ 13دارة ، صباإلمامة والقسم الثالث يعاجل رّد الفعل املصري ورّد الفعل السعودي بعد الثورة . تكون كل قسم من عدة فصول . القصييب ، حياة يف اال

 21السدمي ، املصدر السابق ص 

  71( القصييب ، سرية شعرية ، ص (91

 .11؛ القصييب ، حياة يف االدارة ، ص 22( القصييب ، باي باي لندن ، ص (92

 17القصييب ، حياة االدارة ،ص  ((91

، على الرغم من ان الرنامج  اقتصر على تدريس األنظمة السعودية املطبقة يف البالد ومل تكن له أي عالقة 63يف االدارة، ص  ( القصييب، حياة(99
، حياة  ململكة . القصييببقوانيني أجنبية غري اسالمية ،إال ان البعض املتخصصني يف العلوم الشرعية تصوروا الربنامج ُمقدمة لتطبيق القوانيني )الوضعية ( يف ا

 .79االدارة ، ص
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خالل فرتة العمادة تبلورت مالمح (99)لكلية التجارة وهو يف سن احلادية والثالثون على القصييب عميداً 
اسلوبه يف اإلدارة حسب قول القصييب  فانه اكثر عمل اتعبه يف حياته هو العمل عميداً للكلية بسبب كون 

ت كثرية على العميد دون أن يكون لديه أي سلطات وهو مسؤول أمام الناس والطلبة وأمام إدارة املسؤوليا
اجلامعة وامام جملس اجلامعة وهذا ما جعل مهمة العميد متعبة ل غازي القصييب  ومما زاد األمر صعوبة انه  

 (91)على اكثر من جبهة  كان يتعامل ايضاً مع من هم أكرب منه سناً وارقى درجة علمياً مما جعله حيارب
منذ بداية تسنمه العمادة الحظ العميد نذر اخلطر يف الكلية إذ كانت الكلية تقبل اعدادًا متزايدة من 
الطالب أعتقد القصييب أنه بإمكانه حصر القبول يف عدد حمدود من املتقدمني اي العدد الذي حتتاج اليه 

التنمية يف هذا اجملال لذلك َقدم مذكرة مفصلة لوجهة نظره اىل امللك فيصل بن عبد العزيز عن طريق عملية 
الدكتور رشاد فرعون )املستشار اخلاص للملك فيصل وأحد املقربني إليه(إال ان امللك وبعد قراءته للمذكرة 

التوظيف بالشهادات مث تقف حائالً  مل يقتنع مبا جاء يف املذكرة إذ رآى امللك انه الميكن للدولة أن تربط
 (96)بني الطلبة وهذه الشهادات

رجع القصييب اىل طلبته وتدريسه بعد أنتهاء فرتة العمادة وبدأ بكتابة حلقات اسبوعية يف جريدة )اجلزيرة( 
فاصيل إدارة القسم إذ كان متأثراًبنظام ومع رجوعه اىل التدريس واجه خالفًا يف االراء مع زمالءه يف ت

االدارة يف الواليات املتحدة وحاول تطبيق بعض من االساليبهم االدارية يف اململكة إال أنه كان يصطدم 
بالواقع وبأختالفه مع اراء زمالءه كما وتبىن فكرة إنشاء مركز لدراسات اخلليج إدراكًا منه ألمهية اخلليج 

خلارجية السعودية.وطرح القصييب العديد من االفكار واملشاريع اجلديدة إال ان معظمها املتزايدة يف السياسة ا
مل تُنفذ وذلك كون معظم زمالءه كانوا يتخوفون من نزعاته وافكاره اليت كانوا يرون فيها إهنا تستهدف 

بعد بضعة شهور من ختلي القصييب عن العمادة عرض (97تشويه نقاء اجلامعة وحتويلها اىل مايشبه الورشة 
عليه وزير املواصالت )حممدعمرتوفيق( انتقاله للعمل معه مديرًا عامًا ملؤسسة اخلطوط احلديدية يف 

ية يعني عليها بأمر ملكياي مدير عام املؤسسة العامةللسكك ،وهي أول وظيفة إدارية غريأكادمي(98)الدمام

                                                           

 . 21؛ السدمي ، املصدر السابق ، ص  81-73القصييب، حياة يف االدارة ، ص ص ( (99

 .61(عبد القادر ، املصدر السابق ، ص (91

  32القصييب ، حياة يف االدارة ، ص  ((96

 37-36ره ، ينظر: القصييب ، حياة االدارة ، ص ص للمزيد عن طروحات القصييب وافكا ((97

 31القصييب ، سرية شعرية ، ص  ((98
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ومن اجلدير بالذكر بأن مدير عام مؤسسة السكة احلديدمنصب غريب (93)م2379احلديدية وذلك سنة 
تنقل باإلنسان  بالنسبة لقائد اداري واكادميي إال ان القيادة مىت ما كانت مهارة وخربة ومسة شخصية فهي

من قيادة اىل اخرى أيًا كانت طبيعة مهامها، لذلك بدأ القصييب عهده يف املؤسسة بقرار ادهش بعض 
موظفيها فقد قرر ان يسافر من الرياض اىل الدمام بالقطار النه يف تصوره من الطبيعي ان يسافر الرجل 

عمل املؤسسة على ارض الواقع وعلى الذي اصبح مسئوال عن القطار يف قطاره ولكي يرى عن كثب كيف ت
تسنمه (91)حد قوله" تعلمت من هذه الرحلة الواحدة ما مل يكن بوسعي ان اتعلمه من قراءة الف تقرير"

إلدارة مؤسسة السكة احلديدية بدأ شيئاً فشيئاً يتحول اىل وزير حتت التمرين إذ التقى مرات عدة مع األمري 
فهد آنذاك وسافر معه يف رحلتني رمسيتني هامتني اىل الواليات املتحدة وفرنسا، كما اصبح عضواً يف جملس 

ي انشيء يف هذه الفرتة واصبح عضوًا يف جملس إدارة الشركة العربية ادارة صندوق التنمية العقاري الذ
لالستثمار اليت كانت تضم عدة دول عربية، فضاًل عن اختيار القصييب عضوًا يف وفد أُرسل اىل بريطانيا 

سسة حىت انتقل حنو جملس الوزراء وهو مل يكد يكمل سنة ونص يف املؤ (92)لشرح سياسة اململكة البرتولية
 لُينصب وزيراً.

 القصيبي وزيرا( حياة القصيبي في الوزارة )-3
م بعد فصل الصناعة عن وزارة 2371وذلك سنة  يف اململكة العربية السعوديةاول وزير للصناعة والكهرباء 

، ويف هذا الصدد يعرتف القصييب ومباشرة بعد تويل امللك خالد بن عبد العزيز امللكية يف السنة ذاهتا التجارة
انه اصيب بدهشة شديدة ممتزجة بشئ من اهللع عند مساعه خبرب تعيينه وزيراً للصناعة والكهرباء والدهشة مل 
تكن نابعة من تعيينه وزيرًا وال اهللع من االشراف على قطاع الصناعةوإمنا الدهشة من تكليفه بشؤون 

 .(91)الكهرباء
من  أول من وضع خطط التصنيع ومشاريع البرتوكيماويات واإلستفادةيعد غازي القصييب يف جمال الصناعة 

ويلة ويثثلت تلك املشاريع يف مصانع اجلبيل وينبع وإنشاء عمالق الغاز الطبيعي )املهدر( لسنوات ط

                                                           

 21السدمي ، املصدر السابق ، ص ( (93

امل احلمدان و فدوى العساف ، شخصيات قيادية غازي القصييب ..االداري القائد ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود (91)
 7) الرياض ، د.ت( ،ص اإلسالمية ، 

 229القصييب ، حياة يف اإلدارة، ص ((92

، هتامة ، 1هشة واهللع )لكونه من غري املتخصصني يف حقل الكهرباء وإلدراكه مدى تغلغل الكهرباء التنمية وجها لوجه ، طيُرجع القصييب سبب الد(91)
 29ص( ،2383)جدة ، 
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لتكون (99)الصناعة السعودية "سابك" يف السنوات الثالث األوىل على توليه زمام وزارة الصناعة والكهرباء
قام القصييب بالعديدمن (99)سابك مسؤولةعن اقامة الصناعات البرتوكيمياويات واملعدنية يف اململكة

اإلجراءات لتشجيع الصناعة الوطنيةومنها دعم صندوق)التنمية الصناعية( بتوفري القروض الالزمة لتمويل 
اليت كان يعّدها مركز األحباث املصانع وعن طريق الوزارة كان يتم تزويد الصندوق بدراسات )اجلدوى(و 

والتنمية الصناعية ويف السياق ذاته اقرتح القصييب على ملك خالد إنشاء جائزة امللك للمصنع املثايل 
وبالفعل وافق امللك خالد وكانت هذه اجلائزة تعطى للمصنع الذي تتوفر فيه كافة املتطلبات اليت ينبغي 

ة من الوزارة ايضاً، فضاًل عن اتباعه عدة اساليب لفرض توفرها يف مصنع حديث كما خصص جائزة ثاني
توعية شاملة جملتمع السعودي لتعرفهم بالبضاعة املصنعة يف اململكة للمساعدة يف تسويق منتجات الصناعة 

 (91)السعودية
اء وبعد بضعة اشهرمن إنشاء الوزارة مت االتفاق مع برنامج التعاون السعودي األمريكي أما يف جمال الكهرب

على تكليف شركة أمريكية متخصصة ذات خربة بوضع خطة كهربائية شاملة تتناول اخلمس والعشرين 
 أدخل نظام الشركاتويعد القصييب اول من السنة القادمة وفعال مت اجناز هذه اخلطة وكانت خطة شاملة

م وعند 2381املوحدة النتاج الكهرباء يف اململكة مع تأسيس املؤسسة العامةللكهرباء يف اململكة سنة 
إنشاء الوزارة وتويل القصييب وزارته كانت يف اململكة مايقرب من مائة شركة كهربائية إال ان القصييب وضع 

كما أدخل شركات هندية وكورية بدال عن (96)خطة شاملة للقضاء على مامساه ب)الفوضى الكهربائية(
األمريكية واالوروبيةلتنفيذ مشاريع البنية التحتية للكهرباءيف اململكة وبأقل من نصف السعر وهوالوحيد 

حةأراضي جلميع طاقم وزارة الصناعةعند وليس االول فقط من الوزراءالذي طلب من املقام السامي من
التأسيس وطلب موافقة املقام السامي على إعطاء مشروع إقامة فلل سكنية على تلك األراضي وأن يقوم 

                                                           

 21السدمي ، املصدر السابق ، ص (99) 

 –املعادن  -حامض الكربتيك -االمونيا والفوسفات -وسطيات النسيج -الكيمياويات الوسطية–أهم منتجات سابك :) الكيمياويات االساسية ((99
وم االدارية البوليمرات( .بان علي حسني املشهداين ، " مستقبل صناعة البرتوكيمياويات يف دول جملس التعاون اخلليجي والعراق"، جملة تكريت للعل-اليوريا

 217(، ص1122(، ) جامعة تكريت،19(، العدد)7واالقتصادية ، اجمللد)

 236ملزيد من املعلومات عن هذه اإلجراءات ينظر: القصييب ، حياة يف االدارة ، ص(91)

يب قرارات رئيسية لتوحيد الشركات الكهربائية ومنها :) عدم انشاء أية شركة كهربائية جديدة يف اي منطقة من املناطق وتكليف املؤسسة (اختذ القصي(96
ائمة يف كات القالعامة للكهرباء بتويل املهمة ، ووضع مواصفات فنية واحدة تعتمدها الوزارة وتتقيد هبا مجيع شركات الكهرباء، فضاًل عن دمج معظم الشر 

 11اربع شركات كربى رئيسية ( . القصييب ، التنمية وجها لوجه ،ص 
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صندوق التنمية العقاري بدفع القروض مباشرة للشركة املنفذة وهبذا أصبح مجيع موظفي وزارةالصناعة 
 (97)والكهرباء ميلكون بيوتا عصرية

رافق القصييب)عند توليه املناصب احلكومية واثناء عمله يف وزارة الصناعة والكهرباء(بصفة الوزير املرافق 
للملك ولويل العهد يف العديد من الزيارات إذ توجه مع امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود اىل الواليات 

سافر مع األمري فهد بأعتباره نائبًا ثانيًا جمللس الوزراء ووزيراً  2379عام  املتحدة االمريكية ففي املرة االوىل
للداخلية واملرة الثانية بأعتباره وليًا للعهد ونائبًا لرئيس جملس الوزراء وقد كان هدف الزيارة االوىل على حد 

يثخضت الزيارة حسب قول (98)السعودية  –قول القصييب هو إعطاء شحنة من احلرارة للعالقات االمريكية 
القصييب عن إنشاء اللجنة املشرتكة للتعاون االقتصادي بني البلدين ودارت املباحثات حول تويل الرئيس 

ويل األمري فهد رئاستها من اجلانب السعودي نيكسون تشكيل اللجنة ورئاستها من اجلانب االمريكي وت
وترك اإلشراف املباشر على نشاطاهتا لوزير اخلزانة من اجلانب األمريكي ولوزير الدولة للشؤون املالية 

يف  2377أما الزيارة الثانية فقد كانت عام (93)واالقتصاد الوطين من اجلانب السعودي حممد آيا اخليل 
الرئيس االمريكي كارتر يف األسابيع األوىل من واليته وكانت الزيارة بدعوة من الرئيس كارتر وكان  عهد

هدفها إتاحة الفرصة للزعيمني للتعرف ببعضهما البعض ولبحث مشاكل الشرق االوسط وقضية 
 (11)فلسطني"

امضى يف الوزارة قرابة ثالث سنوات اجنز منجزات  إذ2389 -2381توىل القصييب وزارة الصحة عام
بتوحيد شراء األدوية واألجهزة أول من نادى وهو  (12)عديدة يف بناء املستشفيات وتطويراخلدمة الصحية

الطبية جلميع مستشفيات اململكة واخلدمات الطبيةعموما وأول من اقرتح حتديدمواصفة وتكلفة موحدة 
وهو أول وزير صحة يف اململكة يضع خطا مباشرا من مكتبه (11))مجع أسرة( مبستشفيات اململكة ""لألسرة

املراجعني من املستشفيات والعيادات الطبية يف اململكة وأوملن قام جبوالت تنكرية مفاجئة لتلقي شكاوي 

                                                           

 21ي ، املصدر السابق ، ص السدم((97

 21( ، ص1121،املؤسسة العربيةللدراسات والنشر، )بريوت،2عبدالرمحن القصييب،الوزيراملرافق، ط (غازي(98

  29املصدر نفسه،  ص((93

 11القصييب، الوزير املرافق، ص(11)

، مكتبة امللك فهد الوطنية ، )الرياض ،  9(، ط2992-2913محد بن عبداهلل القاضي ، قراءة يف جوانب الراحل د. غازي القصييب اإلنسانية )((12
 23( ، ص 2996/1129

 21السدمي ، املصدر السابق ، ص ((11
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مل يكن عمله مقتصرًا يف وزارته (.(19ويف أوقات خمتلفة ألقسام الطوارئ واملستشفيات واملراكز الصحية
فطرح فكرة جلان )أصدقاء املرضى(  للصحة على اجناز املشروعات بل حفل باجلانب االنساين للمرضى

لتقوم بأدوارها االنسانية هلؤالء املرضى كواحدة من مؤسسات اجملتمع املدين ووضع )كروتاً( موقعة بامسه مع 
 وظهرت ملساته الروحانية كتعليق آيات من(19)دعاء بالشفاء وتعطى لكل مريض يدخل مستشفيات اململكة

القرآن داخل املستشفيات وتوزيع املصاحف على املرضة وبشكل عام ظهر غازي يف تغيريات اليت اجريت 
ع وزارة الصحة كإنسان اكثر من كونه وزير او اداري وذلك  للدور الكبريللعمل االنساين يف وزارة 

لصحة يف تقدمي اخلدمات للحجاج وتقدمي الرعاية الصحية يف موسم باالضافة اىل دوره كوزير ا(11)الصحة
 (16)احلج

بلقاء )أنديرا غاندي( وذلك خالل زيارة األخرية اىل الرياض عام اثناء توليه وزارة الصحة حظي القصييب 
ف عليها القصييب عن قرب،وهو بذلك يوضح أن "االصل" ختتلف يثامًا عن الصورة اي ، وتعر 2381

االنطباع العام لغاندي ففي الصورة امرأة قوية الشخصية معطشة للقوة شديدة الدهاء أما االصل إمرأة يف 
إال أن الرابعة والستني تتحدث بصوت هامس اليكاد يسمع ال يدل شكلها على إرادة عاتية الميلك املرء 

 (17)يشعر بالشفقة على هذه املرأة،وتبادل الطرفان احاديث طويلة يف موضوعات عدة 
رافق القصييب بصفته وزيرا للصحة ويل العهد )آنذاك( االمري عبداهلل بن آل سعود يف زيارة 2389يف شباط 

ملكة بريطانيا وبوجود القصييب دار احلديث بني القصييب  رمسية اىل بريطانيا ويف لقاء مجع االمري عبداهلل
وامللكة حول التجربة الربيطانية يف إنشاء دور خاصة يقضي فيها مرضى السرطان أيامهم االخرية  يف جو 
انساين دافئ ومريح فقد ابدى القصييب برغبته يف تقليد التجربة كما قادهم احلديث اىل مواضيع طبية 

استنتج القصييب وتعلم الكثري من امور احلياة العامة واالدارية والسياسية خالل كونه الوزير املرافق (18)اخرى
مع تلك النجاحات إال ان النهاية مل تكن سعيدة إذ صدر أمر ملكي بإعفاء .2381للملك فهد عام 

ان نشر قصيدة )رسالة املتنيب  ، ويف االمر يقول القصييب2389القصييب من وزارة الصحة اواسط عام 
                                                           

 21املصدر نفسه ، ص ( (19

  11القاضي ، املصدر السابق ، ص  ((19

 8احلمدان و العساف ، املصدر السابق ، ص ((11

  961 - 169(ملزيد من املعلومات يف هذا اجلانب ينظر: القصييب، حياة يف االدارة ، ص ص(16

 91القصييب ،الوزير املرافق، ص((17

 219فسه  ، ص (املصدر ن(18
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األخرية اىل سيف الدولة( قد دقت الوتد االخري او هي كل االوتاد يف العالقة الودية بني الوزير ورئيسه يف 
جملس الوزراء  فقد كان نشر القصيدة خروجًا صارخًا على قواعد اللعبة السياسية واالجتماعية واإلدارية يف 

 (61)وبعد شهر واحد مت تعيينه سفريا للمملكة يف دولة البحرين بناًء على رغبته(13)اململكة،فكان اإلعفاء
لغاية  1111-3-21كوزير للمياه يف املدة املمتدة من   1111توىل القصييب وزارة املياه والكهرباء سنة 

-9-21ولغاية  1119-1-9من مث وزيرا للمياه والكهرباء منذ الفرتة املمتدة من ، و  1-1-1119
أول وزير للمياه والكهرباءيف اململكة وعند توليه للوزارة فقد أدرك مدى التحدي الذي وهو  1119

اليني سيواجهه مع توليه لوزارة مياه يف بالد ال أهنار جتري فيها وال امطار ومطلوب أن توفر وزارة املياه مل
املواطنني واملقيمني الذي يزدادون عام بعد عام ، وهلذا كان مهه خيار الرتشيد وحماربة ثقافة اإلسراف فقد 
اعلن قائاًل : " اننا بوصفنا بلدًا شحيح املياه أمطارا واهنارا، فإنه جيب ان تكون لدينا حالة طوارئ دائمة 

وكحال بقية الوزارات اليت استلمها القصييب فقد غلب 62))إلبقاء شيء من املياه لألجيال القادمة "
 (61)مشاركته امليدانية لبيئة العمل وزياراته

 م1119-9-29أول وزير للعمل يف اململكة بعد فصلها عن الشؤون االجتماعية وذلك منذ يُعد القصييب 
القصييب ان العمل يف هذه الوزارة مسؤولية وهّم وتكليف واهنا اكثر وزارة واجه فيها الكثري من  ويعترب

حتديات واشتكى من عدم جتاوب بعض األعمال فقد قال يف ذلك :" إنين أحّس ان كل يوم ميضي عليَّ 
ه الخيفى على اجلميع ان القصييب كان صاحب فكرة اال ان(69)يف هذا العمل يستنزف حيايت وسعاديت.."

مشاركة احلكومة القطاع اخلاص يف توظيف العاطلني واملتمثلة يف برنامج صندوق املوارد البشرية واملتعاون مع 
فهو اثناء تقلده لوزارة (69)مؤسسات وشركات القطاع اخلاص يف تدريب وتأهيل العاطلني ومن مث توظيفهم

العمل اهتم بالسعودة وإقرار نسبتها يف القطاع اخلاص  وشجع الشباب على العمل يف املهن املختلفة 
ولتشجيعهم وملتابعة العمل كان يقوم بزيارات ميدانية لبيئة العمل وهو مرتدي زي العامل العادي ليعزز امهية 

                                                           

 167صييب ، حياة يف االدارة ، ص (الق(13

 سيتم التطرق اىل موضوع القصييب سفريا الحقا((61

 11قاضي ، املصدر السابق ، صال( (62

 3احلمدان والعساف ، املصدر السابق ، ص  (61)

 12القاضي ، املصدر السابق ، ص ((69

 3( احلمدان والعساف ، املصدر السابق ، ص (69
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حاول القصييب الدمج بني وظائفه احلكومية وبني اجلوانب (61)العمل اليدوي املهين وليكون قدوة للشباب
واليت بدأت بالرياض وانتشرت فروعها  م2382وذلك سنةاالنسانية فقد أسس )مجعية االطفال املعوقني(

 باململكة لرتعى هذه الفئات وسار على هنجه آخرون بعد ذلك يف مناطق اململكة ومن اجلدير بالذكر ان
 (66)سنة من حياته حيث مت حتويل مرتباته اىل مجعية االطفال املعاقني 91القصييب عمل بال راتب يف اخر 

 
 القصيبي سفيراً -9

وما لبث ان عني بعد شهر سفرياً  2389صدر قرار إعفاء غازي القصييب من منصبه كوزير للصحة 
مل يكن تعيني القصييب سفريا يف  2331لغاية  2389ن للفرتة املمتدة من للمملكة لدى دولة البحري

البحرين مفاجأة له فقد كان اختياره املوقع البحرين من اختياره هو شخصيًا فقد كان يتطلع اىل مرحلة 
طويلة من الراحة بعد حتديات الوزاراة وعلى حد قوله :" كنت اعرف عندما اخرتته ان العالقات احلميمة 

 اململكة والبحرين وان العالقات القوية املباشرة بني كبار املسئولني يف البلدين سوف تستمر كما كانت بني
من ابرز املشاريع اليت نفذت آنذاك ويف عهد تسلم القصييب (67)دون كبري حاجة اىل خدمات سفري"

بني اململكة والبحرين ويف ذلك يقول القصييب :" كان اسعد  للسفارة هو تنفيذ الدولتني جسر امللك فهد
ايامي يف البحرين يوم افتتاح جسر امللك فهد..عاصرت فكرة اجلسر منذ ان كانت يف مطلع السبعينات 
امليالدية حلمًا اليصدقه احد"، كما كان للقصييب دور يف التعامل مع املواقف واالزمات املتعلقة بالقضايا 

لعربية واالقليمية ومنها موقفه يف التعامل مع حرب اخلليج االوىل ومنح على اثره وسام من دولة االسالمية وا
ووسام امللك عبدالعزيز وعددا من االومسة الرفيعة من دول 2331الكويت ذو الوشاح من الطبقة املمتازة 

 (68)عربية وعاملية
عبد العزيز ان ينقل القصييب من البحرين اىل بريطانيا للعمل سفريًا يف لندن للمدة املمتدة  قررامللك فهد بن

،لينتهي احللم البحريين قرابة مثاين سنوات من الراحة والطمأنينة، لتبدأ 1111ولغاية عام2331من عام 
عشرين سفارة أما مرحلة جديدة بربنامج مزدحم فاملناخ يف البحرين كان خمتلف حيث كان هناك أقل من 

يف لندن فهناك سفارة لكل دولة يف العامل تقريباً مما جعل العمل مكثفاً مع اجملامالت املتبادلة مع هذا العدد 
                                                           

 29املصدر نفسه ، ص ((61

 16(القاضي ، املصدر السابق  ، ص  (66

  181( القصييب ، سرية شعرية ، ص (67
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اهلائل من الزمالء ومع مشاكل املواطنني يف بلد بعيدة غريبة ختتلف اختالفاً جذرياً عن مشاكل املواطنني يف 
التجاري االول لربيطانيا يف املنطقة ومعىن ذلك ما خيص السفري انه  عربية شقيقة، واململكة هي الشريك بلد

كان لقصييب مواقف (63)ال مير يوم واحد دون ان يتلقى عشرات االستفسارات واملكاملات وطلبات الزيارة
ليهود الربيطانيني قائال:" واضحة جتاه قضية فلسطني فقد خاطب القصييب بصيغة قوية اعضاء جملس نواب ا

عندما يكون لدى جملس املوظفني الربيطانيني اليهود الشجاعة االخالقية باإلشارة هلؤالء اإلرهابيني على 
اهنم إرهابيون واالشارة ألفعال احلكومة االسرائيلية يف جنني على اهنا جرائم حرب فسأكون اكثر من 

 (71)لسطينيني"مستعد لتعديل آرائي بشأن مقاتلي احلرية الف
 المبحث الثاني:

 المؤلفات األدبية للقصيبي 
عمت شهرة غازي القصييب اآلفاق العربية بعد أن ألف جمموعة من املؤلفات يف العديد من املوضوعات 

ن األمور اليت شغلت تفكري األدبية واالجتماعية فقد كانت املقاالت األدبية واالقتصادية واالجتماعية م
غازي وقتًا طوياًل فكتب العديد منها يف الصحافة العربية كما كان له وجوده القلمي الواضح شعراً ونثراً يف 
القضايا العربية املختلفة، لقد كان لغازي ميول أدبية جادة ترمجها عرب دواوين أشعار كثرية،فقد بدأ غازي 

ائط وكان املقال عن املتنيب وكان يف الرابعة عشرة من عمره بعدها بسنة  عهده كاتبًا صحفيًا يف جريدة احل
كتب مقاله الثاين يف جملة املدرسة املطبوعة وكان املقال عن مضار التدخني ، من مث شغلته الدراسة فلم يعد 

ية بعنوان إىل الكتابة الصحفية إال بعد أن نال درجة املاجستري مث بدا زاوية يف جريدة )األضواء( البحرين
)كلمات( وبعدها بدأ زاوية أخرى يف اجلريدة نفسها تتحدث عن أوضاع العامل العريب السياسية وكانت 
حتت اسم )بال انفعال(، وبعد حصوله على شهادة درجة الدكتوراه والتحاقه جبامعة امللك سعود بالرياض 

فيما بعد يف كتاب بعنوان )عن هذا بدأ املسامهة يف يوميات جريدة )الرياض( وقد نشر عدد من الكتابات 
وذاك(، فضاًل عن كتابته يف جملة )اليمامة( حيث بدأ بكتابة زاوية بعنوان يف )رأيي املتواضع( وقد مجع عدد 

يادين سائرًا يف طريق ايثام مؤلفاته االدبية يف عدة م(72)من حلقاهتا يف الكتاب الذي حيمل نفس االسم
 الثقافة من دواوين الشعر والروايات والكتب الفكرية.

 
                                                           

 929القصييب ، سرية شعرية ، ص ((63

 3(احلمدان والعساف ، املصدر السابق ، ص (71

 96-91سرحان ، املصدر السابق ،ص ص ((72
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 مؤلفاته الشعرية  -1
عرب غازي القصييب عن الشعر من عدة مفاهيم وقد اعرتف بأن حتديد مفهوم دقيق للشعر أمُر فيه كثري من 

حىت اإلشكال ألن الشعر يستعصي على التحديد فقد قال خماطبًا صغريته "اعلمي أن أحدًا مل يستطع 
هذه اللحظة أن يُعرف الشعر تعريفًا يليق به.وال اتوقع أن يستطيع أحد يف املستقبل..ألن التعريفات كلها 

بدأت موهبة الشعر لدى غازي (71)بال استثناء أوصاف خارجية ال تقدر أن تنفذ من اخلارج اىل الداخل"
بالظهور منذ وقت مبكر من حياته فقد كان يقرأ الشعر وهو ابن التاسعة ويقوم بإلقاء االشعار يف 

عرية ترعرعت شاعريته ومل يتجاوز الرابعة عشرة من العمر حني نظم أوىل حماوالته الش(79)املناسبات املدرسية
على وجه التقريب وكان قد اختارلنفسه امسًا مستعارًا وهو )حممد  2319نشرها ابتداًء من عام 

لينشر قصائده يف جملة املصور املصرية مث اخذ ينشر حتت اإلسم املستعار يف كل من جريدة (79)العليين(
اللتني كانتا تصدران يف البحرين انذاك إذ 2311-2311ويف جملة صوت البحرين2316 -2311الوطن 

ظهر يف مرحلة مبكرة من عمرة قدرته يف نظم القصائد الوطنية ومنها على سبيل املثال قصيدة )اليقظة( 
 2311/ 1/21وهي عمودية من الوزن اخلفيف مكونة من ثالثني بيتًا نشرها يف جريدة الوطن بتاريخ 

 ما لذا األفق مائجاً بالدخان    تلك واهلل غضبة البركان  ومطلعها :
 29/2/2316نشر قصيدة اخرى عمودية حتت عنوان )أخي( وقد نشرت يف جريدة الوطن ايضا بتاريخ

مذيلة بتوقيع)م.ع( فضاًل عن نشره العديد من القصائد ومنها قصيدة بعنوان )ثورة العبيد( نشرت يف 
لوطن ويف العام ذاته نشرثالث قصائد اخرى ومنها قصيدة)املسلول( يف جريدة الوطن يف جريدة ا 2316

ايضأ وهي قصيدة عمودية من الوزن اخلفيف أما قصيدته املعنونة )عالم رجعت( فقد نشرها يف جريدة 
الوطن ايضا وهي حديثة من مخس مقاطع يف اربعني سطرًا على هيئة تفعلية املتقارب تعد أول قصيدة يف 

نالحظ ان غازي القصييب (71)شعر البحرين املعاصر،اما قصيدة )جرح االباء(نشرت ايضًا يف جريدة الوطن

                                                           

 7(،ص2333، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) بريوت،2(غازي عبد الرمحن القصييب ، مع ناجي ومعها ، ط(71

 92(عبد القادر ، املصدر السابق ، ص (79

حيررها الشاعر ( اختار غازي لنفسه اسم حممد العليين وذلك لتأثره مبوقف جملة املصور املصرية ،إذ ارسل قصائده للنشر يف اجمللة يف الصفحة اليت كان (79
 إنه فوجئ برده )إن قصيدتك تدل على موهبة ولكنك ال تزال برعماً( ، فقرر اختيار اسم مستعار له حممد العليين  وقام بارسال قصيدة صاحل جودت ـ إال

، وكانت اخرى باسم املستعار ، ضمن رسالة كتب فيها ) أخصكم هبذه القصيدة اليت مل انسرها من قبل يف أي ديوان من دواويين أو اي صحيفة اخرى ( 
، ليبدأ النشر بعد ذلك بامسه احلقيقي . عبد القادر ، املصدر السابق ، ص  2318املفاجأة ان ُنشرت القصيدة ، وظل ينشر باسم املستعار لغاية عام 

 19؛ القصييب ، سرية شعرية، ص 97

 92-13( سرحان ، املصدر السابق ، ص ص (71



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(2) ; January 2019 

Route Educational & Social Science Journal 775 

Volume 6(2);January 2019 

 

بدأ عنده موهبة تنظيم القصائد احلماسية والغزلية واالجتماعية وعدة اعمال أدبية متنوعة خالل فرتة مراهقته 
نظم قصيدة )أشعارمن جزائراللؤلؤ(والذي عرب  2313ابغة الشعراخلليجي عام وشبابه مما يدل على كونه ن

فيها عن فرط سروره بعودته اليت تشبه االحالم اىل سواحل املنامة مبتدأ بذكريات طفولته الربيئة ونشأته 
وذكريات عشرته اليت غذت دائرة القصيدة بأعذب الكلمات وأصدقها واعترب اول ديوان له والذي انتهى 

نظم قصيدة يف وفاة جدته وهو (76)2361مث أتبعه بثاٍن )قطرات من ظمأ(عام 2361من تنظيمه عام 
شاب يف السادسة والعشرين من عمره إذ حزن غازي حزنًا شديدًا لوفاة تلك األم الرؤوم )جدته(، ونظم 

 (77)2366)أماه( كتبه عام قصيدة  بعنوان 
يف مرثيته املعنونة )أيب( تشعل املصاب اجللل يف وجدانه عندما أصبح يتيمًا بعد وفاة والده فيسكب أنغامه 

 (78)احلزينة أبياتاً فكانت القصيدة مصاباً ورثاًء حاراً 
باالضافة 2376و)أبيات غزل( عام 2372ها جمموعة من األعمال الشعرية منها )معركة بال راية(عام تلت

كذلك )العودة إىل األماكن القدمية(عام   2381و)احلمى( عام 2381عام (73)اىل )أنت الرياض(
و)عقد (81)و)ورودعلى ضفائر سناء((82)و)مائة ورقةيامسني(2386عام (81)ومن مث )مائة ورقة ورد(2381

ت(وخمتارات ،قراءة يف وجه لندن، األشج،بي(89)،سحيم(89)من احلجارة، قصيدة يا كويت، الوان عن األوراد
شعرية والذي حاول القصييب من يثهيد الكتاب يف الصفحات االوىل الكشف عن التوجه الذي حدد 
طبيعة خمتارات القصييب الشعرية فقد ذكر:" حماولة متواضعة جدًا وحمصورة جدًا إلرجاع الشعر اىل طبيعته 

من الشعر سواء القدمي منه اواحلديث فقد عرض يف كل مرة لبيِت ، تعبريًا عفويًا عن جتارب الروح البشرية"

                                                           

 61، 99؛ القصييب ، سرية شعرية ، ص  99(سرحان ، املصدر السابق ،ص (76

 .96(عبد القادر ، املصدر السابق ، ص (77

  28-27( سرحان ، املصدر السابق ، ص ص (78

 63،39( القصييب ، سرية شعرية ، ص (73

 ( .1116، مكتبات هتامة ، ) جدة ،  1ييب ، مائة ورقة ورد ، طغازي عبد الرمحن القص((81

 ( .1116، مكتبات هتامة ، )جدة ،  1( غازي عبد الرمحن القصييب ، مائة ورقة يامسني ،ط(82

 1116العربية للدراسات والنشر، ) بريوت،، املؤسسة 9غازي عبد الرمحن القصييب ، ورود على ضفائر سناء، ط((81

 922، 116القصييب ، سرية شعرية ، ص  ((89

 (.1111، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ) بريوت ، 1غازي عبد الرمحن القصييب ، سحيم ،ط ((89
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حاول القصييب مجع اشعاره يف العديد من (81)العريب منه واضافة التعليق عليه باسلوب الطرافة واجلدة
رة( والذي اختاره من ديوانه االول )اشعار من جزائر اللؤلؤ( الدواوين منها ما مساه بعنوان)قصائد خمتا

وهي من (86وديوان اخر بعنوان )ابيات غزل(، وهناك ايضا املختارات من شعره بعنوان )يف خيمة شاعر(
القصييب عن هذه اجملموعة قائال :" هي جولة عشوائية يف الشعر قدمية وحديثة ال تلتزم  جزأين ويتحدث

مبنهج وال بتسلسل تارخيي وال ب طبقات الشعراء... كل ما أدري اهنا استوقفتين وشدتين وهذا يكفي 
وهناك ايضا )اإلملام بغزل الفقهاء االعالم(وقد ضمنها قليال من القصائد وكثريا من املقطوعات لعدد (87)"

لقدمي ويتضح من عنوان هذه املختارات فقد كانت هتدف اىل من أئمة الفقه والعلم الشرعي يف العصر ا
فضاًل عن (88)مناهضة االفكارالسائدة عن فن الغزل يف اجملتمع وتصحيح النظرةاملألوفة يف السياق الثقايف

أصدق  والذي يعده غازي من الرثاء العديد من القصائد السياسة يف موضوع نكسة حزيران وقصائد يف
أما قصيدته)حديقة الغروب( واليت رثا نفسه فيها بعد ان بلغ اخلامسة والستني وعندما أيقن (83)انواع الشعر

بعد ان عرف داءه أنه مفارق ظهراالرض اىل بطنها تناولت وسائل اإلعالم بكافة انواعها نشر هذه 
 (31)ت يف جريدة اجلزيرة قبل سنواتالقصيدة بعد موته  وقد نشر 

  الروايات -2
تلفي اول عمل قصصي له وأشهر أعماله الروائية تدور الرواية حول قصة من الشباب خمشقة الحرية: -أ

التوجهات واالفكار يسكنون يف مدينة القاهرة اثناء الدراسة اجلامعية حيث تفصل حالة الشباب العريب 
يف الشقة يطوف الرمز وخترج الشخصيات  2367و2398وحالة التيارات الفكرية يف الفرتة امللتهبة  عام 

سة اىل املناخ الثقايف والفين يعيش فيها من امسائها والرواية مساحة فكرية تنقل فيها القصييب من الغزل والسيا

                                                           

 .9( ص1111، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ،)بريوت،2، بيت ، ط (غازي عبد الرمحن القصييب(81

 (.2331، رياض الريس للكتب والنشر ، ) لندن ،  2، ط 1(غازي  عبد الرمحن القصييب ، يف خيمة شاعر ، ج(86

غازي القصييب حياته وخمتارات من شعره ، مؤسسة جائزة  ؛ ملزيد عن اشعار القصييب ، ينظر: حممد الصفراين ،117(املالكي ، املصدر السابق ، ص (87
 ومابعدها 99( ص 1122عبد العزيز سعود البابطني لالبداع الشعري ، ) الكويت ، 

 املصدر والصفحة نفسها.((88

 .76( عبد القادر ، املصدر السابق ، ص (83

 .73( ؛ عبد القادر ،   املصدر السابق ، ص 1117، شركة العبيكان ، )الرياض ،  2غازي عبد الرمحن القصييب ،  حديقة الغروب )شعر( ، ط((31
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وقد إستطاع القصييب أن ينقل لنا صورة واقعية بنبض حقيقي يكاد يكون (32)مع ابطال باعتبارهم ابطاهلا.
 (31)تنادي باألمه الواحدة والشعب الواحد واللغة اليت تافاتحيا عن هذا الزمن حيث الشعارات واهل

ا املختصر: تعرف بامسه حوادث هذه القصة اخليالية يف منظمة دولية خيالية تدور :دنسكو -ب 
DANSKOالطبيعة واالجتماع واملعرفة والتنظيم وتعرف بإمسها وُتسّمى باللغة العربية: إدارة اآلثارو 

سم منظمة األمم املتحدة يلتصق بلغة الوزن والتلميح إل وهو مصطلح يكاد يرادف أو(39)دنسكو املختصر
ويتحول 2333الذي كان غازي القصييب مرشحا يف إنتخاباهتا عام )للرتبية والثقافةوالعلوم ) يونسكو

العمل من جمرد ناقل أمني لتجربتها الذاتية يف املنافسة اإلنتخابية على منصب  غازي القصييب يف هذا
إىل روائي خيايل يفضح  "ياباين"كوتشريوماتسورامدير عام املنظمة الذي فازبه آنذاك أستاذ القانون ال

الصور السلبيةاليت تتصف هبا مثل هذه املنظمات وما يدور خلف الكواليس وليس يف صندوق اإلقرتاع 
وبذلك يكون قد جنح يف ختطي عقبة احلكم الشخصي أو الشكوى على جتربة فعلية خاضها يف 

ن القصييب هبذا العمل املتميز قد وضع يديه على إنتخابات منظمةكان هوأحد املرشحني يف هوالشك أ
أسس ترويض الكلمةاإلبداعية وحتويل مسارها من الشعرواهلجاء الشعري إىل ملحمة الرواية ورموزها 

 (39)اخليالية
نا حكاياته يطلعنا غازي القصييب على اسرار املهنة حبكم امتالكه هلا فينسج ل ج _ سعادة السفير:

باسلوب يطوف بني السخرية واألمل وبني احللم والواقع لكنه يعود إلينا بعباءة الفيلسوف املبدع حينما ندقق 
 (31)يف املعاين ونلتقط ما بني السطور

وهي رواية عربيةوالذي تعدد االراء حول مضمون الرواية اذ عرب البعض انه  الخ البرمائي:أبو ش -د 
استعرض التاريخ العريب بني دفيت الكتاب وعرب البعض انه قدم لألجيال العربية اجلديدة صورة عن العقل 

اعية والسياسية العريب وجتلياته وممارسته يف هذا الوقت الذي نعيش فيه كما انه تعرض للمشاكل االجتم
 (36بأسلوب كاريكاتوري غاية يف السخرية)

                                                           

 ( .2333، رياض الريس للكتب والنشر، )لبنان ، 1( غازي عبد الرمحن القصييب ، شقة احلرية ، ط(32

 29، ص 1121/ 2992شعبان  -( ،  رجب 232( حممد معاطي ، " غازي القصييب ومعاركه الفكرية يف االدب واحلياه" ، جملة املبتعث ، العدد )(31

 (.1111، دار الساقي ، )بريوت ، 1للمزيد ينظر: غازي عبد الرمحن القصييب ، دنسكو ،ط ( (39

 .29معاطي، املصدر السابق ، ص(39)

 ( .1119، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ) بريوت ،  2غازي عبدالرمحن القصييب ، سعادة السفري ، ط ((31

 (1122، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) لبنان ، 7(غازي عبد الرمحن القصييب ، أيو َشاّلخ الربمائي ، ط(36
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الرواية مثلت أشهر أعماله الروائية شرحًا حتليليًا ألحداث عن العودة سائحًا الى كاليفورنيا:  -ه 
هادفة تاخذ يف منحاها الواقعية بدءًا من"براثن البريوقراطية" اىل "الدوران يف األماكن القدمية" خاطرات 

الدراسات العليا اىل جميئه مرة بعد رحيله من كاليفورنيا بصفته طالبًا يف  (37)تضمن الرواية عدة مواضيع
أخرى وهو سائحًا برفقة زوجته واطفاله الثالثة كتب الرواية عن ما ملسه اثناء زيارته لكاليفورنيا ليتابع سرد 

 (38)اخلواطر اثناء رحلته اىل كاليفورنيا يف روايته اليت محلت االسم نفسه
رواية عربية هي مبثابة موسوعة تدور احداث الرواية يف  211ل دخلت ضمن افض و_ العصفورية:

مستشفى االمراض النفسية إذ يروي القصييب على لسان أحد شخصياته "الربوفسو"لشخصية طبيبه مسري 
ثابت امورا اخرى كثرية يف السياسةواألدب والفن والفلسفة فضغط بذلك على األزراراحلساسة لواقع 

هذا وفضاًل عن العديد (33)ات الغنية باألفكار واملعلومات حول شخصيات متنوعةلذلك تعد من الروايمرير 
واليت يثثل  (211)و) حكاية حب( (212)ورواية )سلمى((211)من الروايات لغازي القصييب ومنها رواية)سبعة(

اما عن روايته)رجل جاء (219)صورة احلياة والعالقة الثنائية بينالرجل واملرأة لكن من وجهة نظر الرجل
 (211)فقد صور فيها صورة العالقة بني الرجل واملرأة لكن من منظار املرأة  (219)وذهب(

 

                                                           

 ( .2337، دار الساقي ، ) لبنان ،  1( غازي عبد الرمحن القصييب ، العودة سائحاً إىل كاليفورنيا ، ط(37

 .21-3املصدر نفسه ، ص ص  ((38

 ؛غازي عبد الرمحن القصييب ، العصفورية، دار الساقي ، ) لبنان ، د.ت( .21معاطي ، املصدر السابق ،ص  (33)

الطبيب النفسي واملنجم ، اذ يدعو القصييب هذه  -الصحفي  -الشاعر -الوزير -الفيلسوف -االكادميي ) الدكتور اشخاص 7تدور حول الرواية((211
، دار 2الشخصيات اىل النهوض من الغفوة، بأعتبارهم هلم الصفات التالية : الكذب واخلداع وحب النساء . غازي عبد الرمحن القصييب ، سبعة ، ط

 (.2338الساقي، ) بريوت ، 

، املؤسسة العربية 2الرواية جتسيد للمرأة العربية وطباعها ومشاعرها حتت اسم سلمى .للمزيد ينظر : غازي عبد الرمحن القصييب ، سلمى ، ط(212)
 (.1111للدراسات والنشر ، ) بريوت ، 

 (.1112بريوت، ، دار الساقي ، )  1غازي عبد الرمحن القصييب ، حكاية حب، ط((211

، ) جامعة  (علي بن عتيق بن علي املالكي ، مفهوم الشعر عند غازي القصييب ، رسالة ماجستري يف النقد االديب ،مقدمة اىل جملس كلية اللغة العربية(219
 199( ، ص 1119أم القرى،  

 ( .1111، دار الساقي ، ) بريوت ، 2(غازي عبد الرمحن القصييب ، رجل جاء ..وذهب ، ط(219

 ]199املالكي ، املصدر السابق ، ص ((211



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(2) ; January 2019 

Route Educational & Social Science Journal 779 

Volume 6(2);January 2019 

 

 نقد - أ
يب دراسة خاصة للشاعر )ابراهيم ناجي( بعنوان )مع ناجي ومعها( واليت : أنفرد القصيمع ناجي ومعها

تتحاوركإطارحواري بينه وبني صغريته وتقوم الدراسةعلى النقد التذوقي االنطباعي الذي يبث انعكاس بعض 
األبيات املختلفةمن شعر ناجي يُعد ناجي للقصييب الشاعرالنموذجي يف جمال الرومانسية واحلب إذ كان 

رب عن تناقضات احلب احلزين لذلك خصص له هذه الدراسة فهويقول" شعر ناجي قريب من قليب هلذا يُع
 (216)السبب أحس عندما اقرأه انه يتحدث عن حيب انا..عن سعاديت انا"

 الكتب - ب
القصييب تقدمي تفسري لبحث احتوى الكتاب على سبعة أحاديث حاول ثورة في السنة النبوية: -أ

االحاديث النبوية الشريفة من خالل ذكر احلديث وتفسريه ولقد تناول سبع احاديث يف كتابه تضمن 
االحاديث يف النهي عن الرشوة اما احلديث الثاين فقد تناول اجياز االسالم لدخول املرأة العسكرية كما قدم 

تناول الحاديث اليت ختص بضرورة احرتام البيوت فضال  تفسريه عن حديث اإلشهاد على الزنا بأربعة كما
على الرغم من حماولة القصييب ان يذكر االحاديث (217)عن احتواء الكتاب على العديد من الوقفات

سالمي والشخصي اي ممزوجا بني التعاليم االسالمية واراءه الشريفة وان يقدم تفسريا حسب مفهوم اال
الشخصية ـ إال ان كتابه هذا تعرض لنقد شديد من بعض االطراف ومن املختصني باالمور 

أصدر غازي القصييب كتابا بعنوان "حىت التكون فتنة" يواجه به اخلطاب الديين الذي  كما (218)الشرعية
كان سائدا يف ذلك الوقت من صفوة اجملتمع وشيوخه األفاضل خبطاب ثقايف اليقل ثقال يف جمتمع يتأهل 

عادة صياغة خطابه احلضاري الذي يصدره للعامل دون املساس بثوابته لتحوالت فكرية وثقافية ويستعد إل
 (213)الدينية 

الكتاب عبارة عن جمموعة من املقاالت كتبت يف جملة اليمامة وقد مجعه  :في رأيي المتواضع -ب 
السم نفسه وقد حقق ارقاما قياسية يف التوزيع وأثارت االراء املتواضعة ردود افعال غازي يف كتاب محل ا

غري املتواضعة مث صدر يف الرياض فيما بعد كتابه )املزيد من رأيي املتواضع( تكمله لكتابه )يف رأيي 
                                                           

 22-21القصييب ، مع ناجي ومعها ، ص ص (216)

 (.1119، دار الساقي ، )بريوت ، 2غازي عبدالرمحن القصييب ، ثورة يف السنة النبوية ،ط((217

السنة النبوية ،   وقفات مع كتابة االخري ثورة يف –سليمان بن صاحل اخلراشي ، غازي القصييب من القصص املوضوعة .. اىل االحاديث الصحيحة (218)
 ومابعدها 9( ، ص 1119د.د، )د. م ، 

 غازي عبد الرمحن القصييب ، حىت ال تكون فتنة ، دار الندوة،) ميامة ، د.ت( .((213
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ملؤلف من خالهلا املتواضع(ويضم كتابه )املزيد من رأيي املتواضع( ما يقارب الثالثني مقالة متنوعة تناول ا
 (221)عدداً من القضايا واألوضاع السياسية واالجتماعية 

يناقش القصييب يف الكتاب حال الشعروالشعراء من اجلاهلية وحىت  :عن قبيلتي أحدثكم-ج
ب عليه طابع التعميم فهو يسرد رحلة الشعر وصواًل اىل القرن العشرين العصراحلديث بأسلوب بسيط يغل

الذي يرى فيه ان الشاعرالعريب يبحث عن دور يناسبه بعدأن تصارعت يف نفسه االدوارالتارخيية وكثرت 
 –احلركات الشعرية وقد استثىن القصييب من خضم هذه الفوضى بعض الشعراء العمالقة امثال)الرصايف 

يؤكد القصييب يف كتابه ان الشاعر)املتنيب( هوالشاعر االمنوذج ويف رأيه ان املتنيب  222))النجفي( –الزهاوي
ويرى القصييب ان  (221)ككل شاعر عظيم يثكن من تصويرالنفس البشرية جُمردة من قيود الزمان واملكان 

 (229)الشعراحلقيقي الينهض اال على جناحني: الروح اي التجربة واجلسد اي التعبري الفين عن التجربة 

يف الكتاب يناقش قصييب قضية عالقة اإلسالم بالشعر من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون: -د
خالل آية الشعراء بادئًا املؤلف مبدخل للكتاب ومن مث التدرج يف العناوين من الشعر والشعراء يف  من

موقف  –الشعر والشعراء يف أقوال السلف الصاحل  –الشعر والشعراء يف السنة النبوية  -القرأن الكرمي 
ولة جادة لتفسري اآليات سورة الشعراء ...اخل ،هدف غازي القصييب من الكتاب حما –اإلسالم من الشعر 

القرآنية األربع من سورة الشعراء اليت أتت على ذكر الشعراء الذين يتبعهم الغاوون إذ استعرض املؤلف 
موقف القرآن الكرمي من الشعر والشعراء وكذلك موقف السنة النبوية املطّهرة والسلف الصاحل وسرد غازي 

عراء(مؤكداً انه كل ماورد يف القرآن الكرمي عن الشعر والشعراء يف كتابه اآليات القرآنية الذي ذكر فيها )الش
دون استثناء يستهدف شيئاً واحداً هو تكذيب املشركني يف دعواهم أن القرآن الكرمي شعروأن النيب ) صلى 
اهلل عليه وسلم( شاعر"فاملوقف من الشعر يعتمد على طبيعة الشعر. اإلسالم يبيح الطيبات وحيرم اخلبائث 

 .(229)عر الطيب يدخل  دون جدل يف دائرة املباح  أما الشعر اخلبيث فمرفوض مع بقية اخلوابث " والش
 

                                                           

 ( .2389، مطبوعات هتامة ، ) جدة ، 2غازي عبد الرمحن القصييب ، يف رأي املتواضع ، ط((221

  21( ، ص  1112، منشورات الزمان ، ) لندن ،  2غازي عبد الرمحن القصييب ، عن قبيليت أحدثكم ، ط((222

 97املصدر نفسه ، ص ((221

 8(القصييب ، عن قبيليت أحدثكم ، ص (229

 ( .2339، دار الساقي ، ) لبنان ،  1(غازي عبد الرمحن القصييب ، من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ؟، ط(229
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 مقاالت -5
د من الدوريات والصحف ولقد كتب غازي القصييب العديد من املقاالت واليت نشرت يف العدي

ومن اهم (221)اجريت العديد من الدراسات على مؤلفات القصييب االدبية ومنها دراسات على مقاالته
ما مساه )اسرتاحة اخلميس( واليت هي عبارة عن جمموعة من املقاالت سبق ونشرت  مقاالت القصييب

يف زاوية )الوطن( فقد مجع جمموعة من املقاالت على هيئة كتاب واستعار اسم الكتاب من اسم 
الزاويةوالذي مجع فيه العديد من مقاالته ويف شىت املواضيع عنوان املقالة االوىل )اسئلة وأجوبة يف عصر 

لسرعة( والذي مشلت على عدة اسئلة وجهت ل غازي القصييب وأعد هذه االسئلة سامل الدوسري ا
بعد التعرف على شئ من حياة غازي القصييب بعد املقالة االوىل توالت املقاالت حتت عناوين خمتلفة 

اجلد  والكتاب ترويح عن الناس كما قال املؤلف لكونه جمموعة من املقاالت يف مواضيع ممزوجة بني
وميكن مالحظة ان الشاعر )املتنيب( كان موجوداً يف  (226)واملزح مع أبيات شعرية مما جعله ممتع للقراءة

ث تكون اجابة كل سؤال بداية كل فصل من خالل اختالق املقابالت مع املتنيب وطرح االسئلة حبي
باالضافة اىل مقاالت (228)كما هو احلال ايضا يف كتابه املقايل )يف رأي املتواضع((227)بيتًا واحداً 

اخرى ومنها )الغزو الثقايف ومقاالت أخرى( والذي كانت عبارة عن حماضرات ومقاالت مطولة بعض 
الشيء وقد حاول القصييب ضمهم داخل بعض الكتب اليت حتمل اىل جانب ذلك بعض املقاالت يف 
التنمية واالقتصاد والسياسة ومن ذلك ايضا كتابه )عن هذا وذاك( أما )صوت من اخلليج( والذي يعد 

من اخلليج عبارة عن جمموعة من املقاالت كتب يف جملة )اجمللة العربية( ومت مجعها يف جزأين مها صوت 
و)اخلليج يتحدث شعرًا ونثراً( والذي تناوال الشعر والقصة والرواية والفكر باسلوب يغلب عليه النقد 

والذي كتبه ساردا قصة وفاة (212)اضافةاىل مقالته املعنونة )املواسم((،211)و)األسطورة((223)االنطباعي

                                                           

 11، ص1126( ، 77شيماء عثمان حممد ، " بالغة اإلقناع يف مقاالت غازي القصييب االستفهام أمنوذجاً " ، جملة اداب )البصرة (، العدد ) (221)

 ( .1111، مكتبة العبيكان ،) الرياض ،  2غازي بن عبد الرمحن القصييب  ، اسرتاحة اخلميس ، ط((226

 73(املصدر نفسه ، ص (227

 18االقصييب ، يف رأي املتواضع ، ص (228)

 119املالكي ، املصدر السابق ، ص  ((223

 (.1116 ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ) بريوت ،9غازي عبد الرمحن القصييب ، االسطورة ، ط((211

 ( . 1116، مؤسسة دامه ، ) جدة ، 2غازي عبدالرمحن القصييب  ، املواسم ، ط(212)
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اخوته )حياةوعادل( باالضافة اىل مقالته املعنونة ب )العوملة واهلوية الوطنية(واليت عبارة عن جمموعة من 
 (211)املقاالت

 سيرة   -6
وثق فيه سريته اإلدارية والذي حقق مبيعات عالية ومن اشهر كتبه يف جمال حياة في اإلدارة:  -أ

 السياسة واإلدارة.
رافق سريته الدبلوماسية الشخصية لسنوات حياته يف قدم القصييب يف كتابه الوزير املالوزير المرافق:-ب

وزاريت الصناعة والكهرباء والصحة من خالل عمله يف بعض االحيان مرافقًا للملك وويل العهد يف زياراهتم 
الرمسية اىل جانب مرافقة رؤساء الدول الذين زاروا اململكة وقدم يف الكتاب انطباعاته الشخصية عن 

ول واحلكومات مثل ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر وانديرا غاندي واحلبيب بورقيبة جمموعة من رؤساء الد
 (219)ومعمر القذايف وياسر عرفات واخرون 

وقد حتدث عن حياته مع الشعر ومع دواوينه اليت اصدرها ذاكرًا الشعراء العرب سيرة شعرية: -ج
احملدثني الذين أسسوه إبداعياً رغم اختالف مدارسهم االدبية امثال امحد شوقي وحافظ ابراهيم واخرون اىل 

ويف مقدمتهم السياب ونزار القباين واخرون ، ومن اجلدير بالذكر ان سريته  جانب رواد قصيدة التفعيلة
ويعدايضا  (219)الشعرية هذه مل ختُل من بيان ارائه يف بعض القضايا النقدية مثل الغموض الشعري

مبثابة احلديث عن حياته وسريته النه تضمن االجابات اليت كان يرد (211)كتابه)استجواب غازي القصييب(
هبا على اسئلة اللقاءات واملقابالت الصحفية مع عدد من اجلرائد واجملالت العربية فضال عن التعرض اىل 

 (216)بعض القضايا 

                                                           

 (.1111مكتبة العبيكان ، ) الرياض، ، 1(غازي عبدالرمحن القصييب ، العوملة واهلوية الوطنية ، ط(211

(، 29929هل كتب غازي القصييب سرية ذاتية روائية " صحيفة اخبار اخلليج )البحرين( ، العدد )  –(ضياء عبداهلل مخيس الكعيب ،" سرية ذاتية (219
 ؛ القصييب ، الوزير املرافق.1129/ كانون االول ديسمرب  29السبت 

 القصييب، سرية شعرية . (الكعيب، املصدر السابق ؛ (219

  ( .1121، مكتبة العبيكات للنشر ، ) الرياض ، 1تجوابات ، طغازي القصييب ، اس ((211

 119،  املالكي ، املصدر السابق((216
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، ويف اجتاه فكر السياسي كان (217)(فقد الف القصييب كتابه )التنمية واالسئلة الكربى البحث أما يف جمال
 (218)مريكا والسعوديةكتابه أ

فضال عن تأليفه يف فكرة مسرحية معنونة (213)اجلنية اشهر حكايته هي الحكايةعن تاليفه يف حقل 
الفكرة فيها للقصص واحلكايات من خالل اختالقه للحوارات ونسجه للقصص  ب)مها( والذي جسد

واحلكايات حول شخصيات الذي جعل منهم حمور قصصه يف اعماله االدبية والشعرية امثال 
يم ناجي( فقد كان يطبق ما مساه عملية )االمتزاج العقلي( اي اهنم يتحاوران مع بعضهم )املتنيب(و)ابراه

 (291)اليصال فكرة املسرحية والذي حاول جتسيده هذه املرة يف مسرحيته حتت اسم )شكسبري(
أعماله األدبية (292)اعماله وهي اقصوصة معنونة ب )ألزهامير(واليت نشرت بعد وفاته  فضاًل عن تاليفه اخر

ة لرجل أراد الشعرية الكثرية اليت تربو أو تزيد على سبعني عمال يثثل بدون أدىن شك شهادة إبداع حقيقي
 أن يوازن بني احللم والواقع وبني العمل واإلبداع فوقف شاخما أمام كل التحديات اليت واجهته

ويف حقل اجنازاته الفكرية والثقافية فقد قام برتمجة كتب اىل اللغة العربية ومنها كتاب جوزيف 
أفكار حول طبيعة  -، وكتاب اخر للمؤلف ايريك هوفر )املؤمن الصادق(291)فرانكل)العالقات الدولية(

 (299)احلركات اجلماهريية( 
على إصرارها على إثارة  سببت له أعماله الكثري من احلرج واملواجهات فنجده حياور نفسه بني احلني واآلخر

حتدد مالمح شخصية غازي القصييب اليت نتعامل معها من بني تلك الشخصيات الفريدة  وهكذااملتاعب 
 (039)اليت يتميز هبا

                                                           

اليه عرض القصييب يف كتابه عن اراءه يف التنمية حبكم كونه استلم عدة وظائف حكومية ومناصب رمسية ، وخرج لقارئ بتوصية هنائية واليت توصل ((217
م  ، وثانياً بالتعليم ، وثالثاً بالتعليم ، اي ان التعليم باختصار هو الكلمة االوىل واالخرية يف مسرية التنمية . وهي : ان الطريق اىل التنمية مير ، اواًل بالتعلي

 216(، ص2331، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )بريوت، 2غازي عبد الرمحن القصييب ،التنمية ...االسئلة الكربى، ط

 (.1111، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) بريوت، 9محلة اعالمية ام مواجهة سياسية ،ط –غازي عبد الرمحن القصييب، امريكا والسعودية  ((218

 (.1116العربية للدراسات والنشر، ) بريوت ، ، املؤسسة 2حكاية ، ط –(غازي عبد الرمحن القصييب، اجلنية (213

 291( ص  2337، دار الساقي ، ) بريوت ،  2غازي عبد الرمحن االقصييب، مها ، ط((291

 ( .1121، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم ، ) بريوت ،  2غازي عبد الرمحن االقصييب ، ألزهامير، ط( (292

 ( .2389مجة : غازي عبد الرمحن القصييب، هتامة ، ) جدة ، ،تر 1جوزيف فرانكل ، العالقات الدولية ، ط(291)

ظيب للثقافة والرتاث،  ، ترمجة :غازي بن عبد الرمحن القصييب ،هيئة ابو 2أفكار حول طبيعة احلركات اجلماهريية، ط –إيريك هوفر ، املؤمن الصادق ((299
 ( .1121) ابوظيب ، 

 22-21املصدر السابق نص  معاطي ،((299
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 وفاة غازي القصيبي
 1121آب  21املوافق  2992رمضان  1السبعني عامًا يف يوم االحد  تويف القصييب عن عمر يناهز

 (291)العاشرة صباحاً يف مستشفى امللك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة طويلة مع املرض الساعة
 
 

 الخاتمة
ن خالل دراسة الشخصية ميكن ان نوجز عدة حقائق خبصوص القصييب رجل الوزارات واديب وشاعر م

وروائي وسفري ودبلوماسي، عاش مثريا للجدل بأعماله الوزارية واالدبية رافق امللوك وعاش حياته مؤثرا 
االت اليت خاضها وكما هو واضح باجملتمع السعودي نستطيع أن نتتبع مسريته يف اي جمال من تلك اجمل

اصبح فيما بعد أستاذا أكادمييا مث انفتحت شهيته للوظائف اإلدارية وللمزيد من  فهو اداري ناجح
التحديات حينما أسندت إليه املناصب والوظائف اإلدارية الوزارية و الدبلوماسية الالحقة اليت تقلدها 

بتكرة ففي جمال كونه اكادمييا يف اجلامعة كان له الفضل والذي سجل له العديد من االفكار واملنجزات امل
يف احداث متغيريات على االساليب القدمية يف االدارة اما اثناء توليه ملدير املؤسسة العامة لسكك احلديد 
فقد ساهم يف مشروع منح االراضي السكنية ملوظفي السكة احلديد، تقلد ارفع املناصب يف اململكة العربية 

ة وزيرا للصناعة والكهرباء وانشائه شركة سابك و تنفيذه ملبدا الزيارات املفاجئة للمستشفيات اثناء السعودي
فرتة كونه وزيرا للصحة فضال عن اهتمامه باجلانب االنساين أما عد توليه لوزارة العمل فقد أحدث تغيرياً يف 

عمله يف السفارة والذي نقل اليها  النظرة للعمل اليدوي واحلرف املهنية لدى الشباب السعودي فضال عن
ومنها بسبب مواقفه واشعاره من القضايا العربية، امتاز القصييب مبا يسمى ب ) اإلبداع املركب ( لكونه اىل 
جانب مناصبه فقد كان من اهم الوجوه الثقافية باخلليج يف النصف االخري من القرن العشرين مجع بني 

،استطاع ان جيمع احلنكة السياسية مع اإلبداع األديب فقد عاصر فرتة اليت  السخرية الالذعة واجلدية القاسية
والذي عرب عنه 2367شهدت املنطقة العربية غبار الصراعات السياسية وكان قد انعكست ع املنطقة هزمية 

الذي القصييب  يف ديوانه )معركة بال راية( باالضافة اىل العديد من الروايات والقصائد والكتب املؤلفة و 
املميز يف شخصية شكل بداية احتكاك مواهبه االدبية واالكادميية واالدارية باجملتمع العريب والسعودي و 

القصييب انه رغم جناحه وتفانيه يف عمله الرمسي واملناصب اليت تقلده إال انه اعطى امليدان الثقايف ما مل 
 يعطِه االف املتفرغني.

                                                           

 9 احلمدان و العساف ، املصدر السابق ، ص ((291
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