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 صور  الكتاب  مقاالت وآراء

 تضمن الكتاب جزءا كبيرا ملقاالت وآراء الكتاب الصحافيني وكبار   وذكريات
املفكرين الكويتيني والعرب في شـــخص ومســـيرة الراحل محمد 
مســـاعد الصالح. وجتمع كل هـــذه الكتابات على أن الراحل محمد 
مساعد الصالح كان يتمتع مبكانة رفيعة ومنزلة عالية في قلوب 
ونفوس محبيه وزمالئه من مختلف الفئات والنقابات حتى ان إحدى 
الكاتبـــات من هؤالء قالت فيه ما نصه: «رحمك اهللا أبا طالل» ففي 

خضم تراجعنا الثقافي وغلونا السطحي فعال «نفتقد البدر».

 اسم الكتاب: محمد مساعد 
الصالـــح شـــهادات وســـيرة 

حياة
  تأليف: أنور الياسني

  الناشر: شركة عالم املستقبل 
للخدمات االعالمية

  الطبعة األولى فبراير ٢٠١١ 

 يحتوي الكتاب على 
مجموعة تاريخية من 
الصـــور التـــي حتمل 
الراحل محليا  مسيرة 

وعربيا ودوليا.

 أنور الياسين يرصد ويوّثق تجربة الراحل الكبير حامل راية الدفاع عن العدل والحرية

 محمد مساعد الصالح جمع صفات الناقد الساخر
  والمعارض البّناء والمصلح والمحب للكويت

 كل منـا يجد شـيئًا يخصـه فـي «اهللا بالخيـر» .. الليبرالـي يجد له 
مكانـًا واإلسـالمي حاضر فيها مـن دون لبـس.. والقومـي ال يغيب أصًال

اإلعـالم  رجـاالت  مـن  عـدد  قـّدم  الصالـح  ليلـة   فـي 
والصحافـة والسياسـة رسـالة عرفـان وتقديـر للراحـل الكبير

جدول القيد بجدول احملامني وكان أحد 
املؤسسني الذين قيدوا عام ١٩٦٠ لينال 
بذلك شرف ان يكون من مؤسسي مهنة 

احملاماة والصحافة في الكويت.
  ويؤكد الكتاب ان الراحل أرسى مدرسة 
التنوير والنزاهة واحترام الرأي والرأي 
اآلخر، فهـــو الكاتب الـــذي اذا اختلفت 
معه جتده لينا وحريصا على ان يبادل 
وجهات النظر واالختالف بأريحية وهدوء 
شديدين، لذلك فإن غيابه خسارة كبيرة، 
فهو ممثل ملدرسة صحافية، تعتمد الفكرة 
املكثفة متاشيا مع روح العصر، فضال عن 
كونه ميثل االجتاه الليبرالي القائم على 
االنفتاح واحترام الرأي اآلخر، ومحاورته 
وفـــق قواعد أدب احلـــوار الذي نفتقده 
اآلن، حيث تسود حاليا ثقافة الضجيج 
والبذاءة، وهو أيضا أحد رجال القانون 

املعدودين املشهود لهم بالنزاهة.
  وفي قســـم حتت عنوان «ليلة محمد 
مساعد الصالح» استعرض الكتاب التجمع 
اإلعالمي والثقافي الذي أقامه «الصالون 
اإلعالمي» بنفس العنوان الستذكار مآثر 
الراحل، والذي شارك فيها عدد من رجاالت 

اإلعالم والصحافة والسياسة.
  في هذه الليلة مشـــى احملبون على 
قلوبهم، ليتجمعوا في حضرة معشوقهم 
الكبير املرحوم محمد مســـاعد  الكاتب 
الصالح، الذي سطع حضوره رغم غيابه، 
في ليلة استثنائية، جمعت احملبني ورفقاء 
الدرب وزمالء املهنة ليقدموا رسالة عرفان 

وتقدير للراحل الكبير.
  وحفل الكتاب بعشرات املقاالت التي 
تعدد مناقـــب ومواقـــف الراحل محمد 
مساعد الصالح كتبها رفقاء الدرب ومن 
الدفاع عن حرية  عاصروه وشـــاركوه 
الرأي وإرســـاء مبادئ احلـــوار، الرأي 
والرأي اآلخر، ليرصدوا محطات احلياة 
السياسية والفكرية الكويتية من خالل 

سيرة ومواقف الراحل.

  قالوا عنه

  يعرض الكتاب بعد ذلك ملجموعة أقوال 
لكبار رجاالت الكويت القياديني واملفكرين، 
وانطباعاتهم عن مسيرة الراحل مساعد 
الصالح وفي مقدمة هؤالء رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي: «الكاتب الكبير محمد 
مســـاعد الصالح واحد من الشخصيات 
التي يصعب علينا نســـيانها»، وكذلك 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد: «.. كان أبوطالل ـ أســـكنه اهللا 
فســـيح جناته ـ معلمـــا قديرا في بالط 
الصحافة الكويتية حيث ساهم في صنع 
وجدان الكثير من أبنائه الصحافيني الذين 
انتشـــروا في جميـــع ميادين ومجاالت 
اإلعالم، وكان في كل املواقف قيمة كبيرة 

بقامة عالية».
  ولعل مـــن مميزات هـــذا الكتاب أنه 
في «الوداع األخير» اســـتعرض بشكل 
واسع وشامل ما ذكرته الصحف الكويتية 
والعربية واألجنبية عن محمد مســـاعد 
الصالح ومسيرته الصحافية وآراء الكتاب 
والصحافيني على اختـــالف انتماءاتهم 
وأعمارهم في «الراحل» محمد مســـاعد 

الصالح.

بالفضل جتاه الكاتب الكبير الذي ترك 
برحيله فراغا كبيرا على الساحة األدبية، 
كما انه أنشأ نبراسا صحافيا تهتدي به 

أجيال من الصحافيني.
  وفي ذات السياق، أشار الكتاب الى دور 
الراحل صاحب القلم عن احلق والعدل، 
كما وصفتـــه جمعية احملامني الكويتية 
باعتبـــاره احملامي رقم «١»، حيث أثرى 
العمل القانونـــي واإلعالمي في الكويت 
بأعماله املتميزة، فهو يحمل رقم «١» في 

وان هناك ما يتطلب املتابعة، وان هناك 
أولويات في اخلـــارج ال تقل أهمية عن 
أولويات الداخل، بالنسبة الى حاضرنا 

ومستقبلنا ومصيرنا.
  وفي القســـم الذي جاء حتت عنوان 
الكتاب ردود  «الوداع األخير» يرصـــد 
األفعـــال بعد اإلعالن عـــن وفاة الراحل 
محمد مساعد الصالح، منها اطالق امللتقى 
االعالمي العربي اسم الصالح على جائزة 
العمود الصحافي، وذلك تكرميا وإحساسا 

كل كلمـــة من كلمات مقالـــه فالليبرالي 
يجد له مكانا، واإلســـالمي حاضر فيها 
من دون لبس، والقومي ال يغيب أصال 
اال في زحمة القضايا احمللية، وحرص ـ 
رحمه اهللاـ  في غمرة انشغالنا مبصائب 
بعض مســـؤولينا وعبث بعض نوابنا 
وقلة مسؤولية بعض وزرائنا، على شد 
انتباهنا الى ما يحيط بنا في اخلليج ودنيا 
العرب وبالد املسلمني وعالم املظلومني 
ليقول لنا ان هناك ما يستحق االهتمام، 

من الســـيف، صال صريحا وجال بليغا 
في كل حدب وصوب من شؤون الوطن 
واألمة وشجونهما، كان صدرا رحبا عندما 
ضاقت صدور اآلخرين، فانتقد من دون 
ان يحقد، والمس القضايا ملســـا مهذبا، 
فكان يقترب منها بلطف ويقاربها بعمق، 
ظله خفيـــف أينما حل، وحضوره طاغ 

أينما حضر.
  ويضيف: كل منا يجد شـــيئا يخصه 
في «اهللا باخليـــر» املواطن حاضر في 

 صدر حديثا عن مؤسسة «عالم املستقبل 
للخدمات اإلعالمية» بالكويت كتاب بعنوان 
«محمد مســـاعد الصالح شهادات وسيرة 
حياة» لألستاذ أنور الياسني، حيث يتابع 
ويرصد ويوثق جتربة تاريخية ألحد أهم 
القامـــات اإلعالمية والفكرية بالكويت في 
كتاب يقع فـــي نحو ٥٤٠ صفة من القطع 
املتوسطة، في طبعة فاخرة ومزودة بالصور 
عن جتربة «أبوطالل اإلعالمية الطويلة».

  يضم الكتاب بني دفتيه كلمات مفعمة 
بالصدق والود واحملبة جتاه الراحل الكبير 
محمد مساعد الصالح سطرتها أقالم كل من 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

تفوح منها نبرة احلب واإلخالص.
  كما يحتوي الكتاب أيضا على مجموعة 
صور تاريخية لشيخ الكّتاب في الكويت 
وأحد أعمدة الصحافة الكويتية والعربية 

املعاصرة.

  موضوع الكتاب

  قّســـم أنور الياسني كتابه إلى أقسام 
رئيسية هي: الوداع األخير، وليلة محمد 
مساعد الصالح، ومقاالت وآراء «في وداع 
الراحل»، «حوارات ومقابالت»، أجريت 
معه أثناء حياته، و«محمد مساعد الصالح 
وجه واحد وأعمار مختلفة» وفيه عرض 
بالصور ملراحل حياته املختلفة، و«محمد 
مســـاعد الصالح من قدمي بوطالل» من 
خالل مجموعة صور وتعليقات عليها في 
مناسبات مختلفة، و«محمد مساعد الصالح 
صور عائلية» هو وحرمه حصة املطوع 
وابنته الكبـــرى بلقيس وحفيده األول 
عبداهللا عيسى، و«محمد مساعد الصالح 
اصدارات اهللا باخلير»، و«محمد مساعد 
الصالح: اجلوائـــز والتكرمي»، و«محمد 
مساعد الصالح لقاءات ونشاطات» وهو 

أيضا بالصور.
  يقول مؤلف الكتاب في تقدمي الكتاب: 
«املناداة (أي حملمد مساعد الصالح رحمه 
اهللا) بـ «األستاذ» لقب استحقه باملمارسة 
والكتابة، فقد كان أستاذا في احملاماة وفي 
الصحافة، ترك إرثا من القيم والسلوكيات 
من الصعب ان ميحـــى او ميوت، رمبا 
أجيز لنفســـي ان اقول انني كنت ظال لـ 
«األستاذ» فقد رافقته طوال سنوات عديدة 
ورأيت فيه ذلك االنسان املفعم بالطيبة 

والتواضع والفكر الناقد.
  ويضيف الياســـني عـــن الراحل انه: 
أخلص للمهنة وللقلم اخالصه لعمله في 
احملاماة، حيث لم تكن كلماته تغيب عن 
قرائه اال لسبب قهري، ولم يكن يتخلف 

عن مكتبه اال ملرض او سفر.
  ويصف الياسني أستاذه الراحل بقوله: 
«كاتب فيه صفات الناقد الساخر، وفيه 
سمات املعارض البّناء واملصلح واحملب 
للكويت وأهلهـــا وصوته هادئ يعكس 
أفكاره الالذعة التي تصل الى مســـامع 

الناس لكي يتداولوا فيها».
  وأشـــار الكتاب الى ان الراحل محمد 
مســـاعد الصالح أثبت انـــه يرى ما ال 
يراه اآلخرون، لذلك يحق له ما ال يحق 
لغيره، يؤمن ان االبتسامة أصدق أنباء 

 أبو طالل في سطور
 

 ولد محمد مساعد الصالح (أبو طالل) في العام ١٩٣٥ بوسط مدينة الكويت 
(يكبره ثالثة اخوة وثالث أخوات) متزوج من الســـيدة حصة محمد املطوع 
(١٩٦٧) وله من األبناء بلقيس ـ طالل ـ طارق ـ مي ـ شـــيخة وجاءت نشـــأته 
وسط أسرة كويتية عادية تشبه في سماتها االجتماعية واالقتصادية جميع 
األسر الكويتية البسيطة في ذاك الزمان األب ينشغل بلقمة العيش وتأمينها 
لألسرة عبر مهنة كانت هي األكثر شيوعا بني أبناء هذا اجليل وهي املهنة التي 
ارتبطـــت بالبحر ما بني صيد وغوص وترحال على املراكب التجارية مما كان 
يستدعي غياب اآلباء عن بيوتهم ملدد طويلة، لكن املرأة الكويتية سواء أكانت 
األم أم البنـــات كانت هي االمينة الوفية على رعاية االســـرة واالبناء وتدبير 
احتياجات البيت وكذلك السهر على تعليم ومذاكرة االبناء طوال فترة غياب 

األب وسعيه لتأمني لقمة العيش لهم.
  تلقى تعليمه األولـــي واملرحلة الثانوية في املدرســـة املباركية وقد دخل 
املدرســـة املباركية عندما كان عمره ســـت سنوات ولم يكن يسمح ملن هم في 
سنه بالدخول الى املدرســـة ولكن عائلته الكرمية حتدثت مع مدرس الفصل 
حينها سيد عمر العاصم الذي طلب موافقة مدير املعارف آنذاك املرحوم الشيخ 
يوسف بن عيسى القناعي والذي كان جده من جهة والدته فتم استثناؤه ومت 
قبوله في صف من هم في الســـابعة وقد ظل في املدرســـة حتى أنهى الصف 

الرابع الثانوي.
  بعد انتهائه من التعليم الثانوي وفي العام ١٩٥١/١٩٥٠ قرر الذهاب إلى مصر 
الســـتكمال دراســـته ولم يكن النظام التعليمي في مصر في ذلك الوقت يقبل 
بشهادة الثانوية العامة الكويتية لذا اضطر بوطالل الى التقدم الجتياز امتحان 

الصف الرابع الثانوي ثم درس احلقوق بجامعة القاهرة.
  وصوله الى مصر للدراســـة توافق مع بدايات ثـــورة يوليو في عام ١٩٥٢ 
وما كان لهذه الثورة من تأثير كبير على مصر خاصة وعلى املنطقة العربية 
بصفة عامة وخاصة تلك الشعارات التي رافقت الثورة ووجود هذه الشعارات 
احملفزة وطنيا على صفحات اجلرائد وما رافقها من انعكاس النتصار الشعب 
على االســـتعمار واخلالص من املســـتعمر االجنبي وما القاه ذلك في نفوس 
املثقفني والثوريني العرب وخاصة جيل الشـــباب وخصوصا هؤالء الشباب 
اجلامعيني املليئني باحلماس وبحب االوطان وكان من نتائج ذلك أن كتب في 
مجلة االحتاد التي تصدر عن االحتاد الوطني لطلبة الكويت: «غدا سينتصر 

الشعب الكويتي وســـنتحول الى مدارس يتعلم فيها ابناء الشعب تاريخه»، 
وتخرج من كلية احلقوق جامعة القاهرة عام ١٩٥٨.

  بدأ محمد مســـاعد الصالح الكتابة الصحافية فـــي مجلة البعثة عام ١٩٥٤ 
التـــي كانت تصدر من القاهرة وتبعها فـــي عدد من املجاالت التي صدرت في 

اخلمسينيات مثل االحتاد ـ الفجر ـ االبحاث ـ الشعب.
  ترأس بو طالل في الكويت حترير عدد من املطبوعات والصحف منها مجلة 
الهدف عام ١٩٦١ وهي اول مجلة اســـبوعية حتصل على امتياز في مرحلة ما 

بعد االستقالل حتى ديسمبر ١٩٧٩.
  كمـــا ترأس حترير صحيفة الوطن من العـــام ١٩٧٤ الى العام ١٩٧٩ واخيرا 

رئيسا ملجلس االدارة من عام ١٩٦٧ الى العام ١٩٩٠.
  انتقل بو طالل إلى الكتابة الصحافية في جريدة القبس بتاريخ ١٩٩٢/٥/١٧ 

وحتت نفس اسم الزاوية «اهللا باخلير».
  كتب بول طالل في العديد من الصحف واملجالت منها الوطنـ  صوت الكويت 
(١٩٩٠ ـ ١٩٩٢) ـ القبس ـ البعثة ـ الهداف والطليعة وهو صاحب زاويتني هما 

«من عره وبره» و«اهللا باخلير».
  مـــارس مهنة احملاماة، منذ عودته من القاهرة عــــام ١٩٥٨ وســـــــاهم في 
تــــأســـيس جمعية احملامني، كما شغل منصب أمني سر جمعية احملامني عدة 

مرات.
  كما ســـاهم في تأســـيس جمعية الصحافيني الكويتية واحتاد الصحافيني 

العرب وشغل منصب أمني سر جمعية الصحافيني الكويتية عدة مرات.
  واصبح عضو رابطة نادي االستقالل الثقافي واالجتماعي وقد اصدر عددا 

من الكتب جمع فيها مقاالته بعنوان «اهللا باخلير».
  حصل في العام ٢٠٠٧ على جائزة «نادي دبي للصحافة» كأفضل كاتب عمود 
صحافي عربي في املطبوعات اليومية واالســـبوعية العربية في دورتها لعام 

٢٠٠٦ ومن خالل املنتدى اإلعالمي العربي الذي عقد في دبي.
  في ٣١ يناير من عام ٢٠٠٧، ومبناسبة مرور ٣٣ عاما على إصدار العدد األول 
من صحيفة الوطن كصحيفة يومية أقامت دار الوطن حفال كبيرا وقام الشيخ 
خليفـــة الصباح رئيس التحرير بتكرمي بو طـــالل على اجلهود الكبيرة التي 
بذلها منذ انشـــاء جريدة الوطن وكانت كلمة االفتتاح لصاحب أول افتتاحية 

لـ «الوطن».

 غالف الكتاب  انور الياسني 


