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المصدر: نقال عن اللجنة المنظمة لمھرجان یوم القدس العالمي 23 

مفاجأة اللجنة المنظمة للمھرجان.. 

مھرجان یوم القدس العالمي یقدم "حق العودة" للشیخ حسین األكرف 

اللجنة اإلعالمیة بمھرجان یوم القدس العالمي: 

كشفت اللجنة المنظمة عن مشروعھا الممیز لھذا العام، والمتمثل في اإلصدار اإلنشادي "حق العودة"، وھو 
اإلصدار الذي تقدمھ اللجنة في ُحلّة ممیزة تأمل من خاللھا أن یكون إصداراً نوعیاً ذا طابع رائع وجمیل.. 

"حق العودة" إصدار یتألف من 5 أناشید بصوت الرادود المبدع الشیخ حسین األكرف.. أعّد قصائده عدد من 
الشعراء الممیزین، وھم عبدهللا القرمزي ونادر التتان وحسین فخر، باإلضافة لقصیدة للشاعر أحمد مطر. 

یحمل اإلصدار شعار مھرجان یوم القدس العالمي 23، والمقرر إقامتھ مساء یوم الخمیس الموافق 25 سبتمبر 
2008، وذلك تزامناً مع الذكرى الستین الغتصاب فلسطین. 

تم تسجیل اإلصدار باستدیو فایف لفلز بدبي، واستدیو أمواج البحرین، ومن المقرر أن یتم تدشینھ في مھرجان یوم 
القدس العالمي 23، وتبدأ التسجیالت ببیعھ ابتداًء من الیوم التالي.  

وعلى ھامش اإلصدار، أجرت اللجنة اإلعالمیة بالمھرجان لقاًء من الشیخ حسین األكرف حادثتھ فیھ عن اإلصدار، 
فكان اللقاء التالي: 

حول إصداره الجدید (حق العودة) 
لقاء خاص وحصري مع سماحة الشیخ حسین األكرف 

 
حاورتھ : اللجنة اإلعالمیة للمھرجان: 

بدایة نرحب بكم سماحة الشیخ حسین االكرف في ھذا اللقاء البسیط بخصوص إصداركم األخیر والذي أنتجتھ اللجنة 
المنظمة لمھرجان یوم القدس العالمي ببالد القدیم. 

ما اسم اإلصدار؟ 

كانت التسمیة األولیة ھي (أتمنى) ولكن بعد اإلعالن عن شعار مھرجان ھذا العام أصبح االسم الحالي لإلصدار (حق 
العودة). 

كم قصیدة یحتوي ھذا اإلصدار؟ 

یحتوي اإلصدار على خمس قصائد مختلفة من حیث المضمون، ومن حیث كاتب القصیدة. 





من ھم الشعراء الذین كتبوا قصائد ھذا اإلصدار؟ 

قصیدة موجودة مسبقا للشاعر أحمد مطر "الجھات األربعة" وتم أخذ موافقتھ علیھا. 1.

الشاعر عبد هللا القرمزي "أتمنى "و" صباح الخیر یا جاري." 2.

الشاعر نادر التتان "ماء حیاتي ." 3.

الشاعر حسین فخر "حق العودة ." 4.

كم مدة العمل على ھذا اإلصدار؟ 

شھرین تقریبا، حیث كانت على فترتین بعد وضع األفكار واختیار القصائد وتلحینھا، ثم بدایة التسجیل في اكثر من 
استدیو وال زال العمل جاریا (حین اجراء المقابلة). 

في أي استدیو تم التسجیل ؟ 

تم تسجیل القصائد في 3 استیدیوھات: 

استدیو أمواج البحرین مع المھندس لؤي طھ(عراقي). 1.

استدیو جدید بدبي وكان ھذا أول إصدار یسجل فیھ مع المھندس (معتز بسیوني). 2.

استدیو فایف لفلز وكل ھذه كانت في (قریة المعرفة) باالمارات المتحدة. 3.

ھل ھناك مخرج للشریط نفسھ ؟  

ال یوجد ، أنا من قمت على اخراجھ.  

ماھو تقییمك لھذا اإلصدار وللتعاون الجدید مع اللجنة المنظمة لمھرجان یوم القدس العالمي ببالد القدیم؟ 

االختالف في األعمال السابقة وھذا العمل ھو أنھ مع جھة ترعى مشروع إسالمي كبیر وعالمي وأرباحھ لیست فردیة 
فھو مبدأ جمیل جداً ومریح نفسیاً ألنھ حالة عامة ألجل قضیة، وھذا ھو الشيء الممیز في ھذه التجربة، أما باقي 

األعمال فكانت عالقتي فیھا مع المنتجین، وأنتم كلجنة جدد في ھذا المجال أي اإلنتاج أرى فیكم مرونة جمیلة ومریحة 
ألن التعامل مع بعض المنتجین صعب. 

ماذا تمثل لك القضیة الفلسطینیة وأین موقعھا في ھذا اإلصدار؟ 

القضیة الفلسطینیة ھي أكبر امتحان إلرادة األمة اإلسالمیة و العربیة في موقفھا من اإلذالل واالستعمار، وبالتالي ھي 
جس لنبض األمم وجس نبض لحسنا الوحدوي واإلسالمي العریق وحسنا الوطني، وھي أشمل قضیة إسالمیة و وطنیة 

وعربیة وقومیة، ویشترك فیھا حتى البعید البعید في الفكر و البعید البعید في الوطن وحتى في التوجھ. 

ھذه ھي القضیة األم ولھذا نحن نعتبر ھذا الیوم " یوم القدس العالمي " ھو تكلیفاً ولیس تشریفاً ألن اإلمام رضوان هللا 
علیھ ألزمنا إلزاما فقھیا واضحا منطلقا من مدرستھ والتي قل نظیرھا. 

فتعاملنا مع ھذه القضیة فكري وعقائدي وفقھي . 



وأنا أجد أن العمل في ھذا اإلطار ھو تطبیق لھذه النظریة یعني أنت تارة تعلم وال تعمل ولكنا في ھذا العمل علمنا 
بالتكلیف فعملنا بھ من خالل ھذا العمل أي المھرجان. 



إصدارات شیخ حسین كثیرة ومتنوعة وفي اآلونة األخیرة ارتبطت إصداراتھ بمناسبات معینة مثل الوعد الصادق 
واإلصدار الحالي فھل ھناك تأثیر للصوت والكلمة واللحن كما للسالح تأثیر وللمنبر تأثیر ؟ 

من خالل ما نسمعھ من األخوة المشتغلین بالجھاد ومواجھة العدو بأن للصوت تأثیر على حركة السالح فھناك عالقة 
حمیمة بینھم. 

یعني أن المجاھد منھم عندما یستمع لمثل ھذه القصائد یشعر بحالھ من التعبئة الروحیة و تحرك إرادتھ بشكل مضاعف 
ألنھ یحقق ھدفھ في النیل من العدو و إذاللھ، وفي ھزیمة العدو اإلسرائیلي. 

وھذا ما سمعتھ في سفري األخیر إلى لبنان بأنھ في الحالة العامة للصوت أثر على حركة السالح ولیس العكس ألننا 
لسنا إرھابیین حتى انھ من یحمل السالح كأنھ یحمل ورده.. 

والصوت والكلمة واألسلوب الھادئ ھو أسلوبنا في العمل اإلسالمي ومن تراثنا ھو حمل السالح.


