
 

  راضي صدوق 

 
  ١٩٣٨ من فبراير ـ شباط ـ ١١راضي صدوق ولد في مدينة طولكرم بفلسطين في  -
 
  من أسرة من المالك الزراعيين تعود،صدقي صدوق راضي اسمه الكامل محمد -

 ووالدته من أسرة الدسوقي تعود في أصولها للشيخ ،أصولها إلى عشائر الحويطات

 . الدسوقي في مصر
 
في سن الستة عشر عاما بعد أن عصفت به النكبة تحصل على شهادة المعلمين  -

  . والتربية وعلم النفس فاشتغل بالتدريس مدة عامين ثم انتقل للعمل الصحفي
 
 ثم سكرتيرا ،الجهاد سكرتيرا للتحرير لجريدة  في القدسعمل في الصحافة اليومية -

ثم استقرت في ، القاهرة لى إيافا الدفاع الفلسطينية الشهيرة التي انتقلت من لتحرير جريدة

 ثم ،اليومية وعمل سكرتيرا لتحريرها المنار  أنشأ جريدة١٩٥٩ وفي أواخر عام.القدس

  . انسحب لخالفه في التوجه السياسي مع أصحابها 

 وعمل رئيسا للدائرة الثقافية العسكرية في ١٩٦٠لى الكويت في مطلع عامإسافر  -

 ،حماة الوطن ورئيسا لتحرير المجلة الشهرية الناطقة بلسان الجيش، الجيش الكويتي

ة شهرية مستقلة تصدر عن  أصبح فيما بعد مجل،هنا الكويت:وأصدر لها ملحقا باسم

  ) . الكويت(عالم باسموزارة اإل

 أسهم بقسط كبير في النهضة األدبية ١٩٦٦خالل وجوده في الكويت حتى منتصف 

صدرت ، اليومية الوطن ثم جريدة، فأنشأ جريدة الهدف األسبوعية والصحفية في الكويت

 وعمل مديرا لتحرير ،صدرت أسبوعية مؤقتا، اليومية الوطن ثم جريدة، )سبوعية مؤقتاأ

  . الرسمي في وزارة الدفاع الكويتيةلى منصبهإضافة إ .هذه الصحف جميعا



 وكان العضو غير الكويتي ،الصادرة عن رابطة األدباء الكويتيين البيان أنشأ مجلةو

  . الوحيد في هيئة تحريرها

لى اليوم مع غيرها من إن صحف الكويت التي ما تزال تصدر ئة م بالم٩٠ أنشأ-

نشاء إلى جانب تكليفه ب، إروما ولندن وبعض األقطار العربيةالصحف والمجالت في 

سالمية واختياره من الدول األعضاء ليكون أول مدير برامجي ذاعات الدول اإلإمنظمة 

  . وأديبا ومفكراشاعرلى مكانته إضافة  إ..عام للمنظمة

  .عرفات وخليل الوزير وصالح خلف وآخرينياسر شارك في تأسيس حركة فتح مع  -

ورئيس اتحاد (عالم والثقافة ورؤساء التحرير ونقباء الصحافة ن أكثر وزراء اإلإ

نوا أبجدية الصحافة والثقافة أكثرهم من تالميذه الذين تلق -) الصحفيين العرب السابق 

  . عالم على يدهواإل

أمضى سنوات من حياته في المملكة العربية السعودية، حاضرا في المجالس األدبية  -

 أبرز شخصيات الندوة الرفاعية، ثم ندوة خميسية الوفاء التي العامة والخاصة، وكان من

  . في منزل رجل األعمال الشيخ أحمد محمد باجنيد

، ومستشار هيئة التحرير في م١٩٩٥/هـ١٤١٩ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية-

  .مجلة األدب اإلسالمي العالمية

  .عضو اتحاد األدباء والكتاب األردنيين

دوة حفل وداع خاص قبل مغادرته المملكة إلى الواليات المتحدة وقد عقدت الن -

 .األمريكية

 : المؤهالت العلمية

 .مؤهالت دراسية أكاديمية، و البكالوريوس في اللغة العربية -

 من المجلس ١٩٨٣على الجائزة الدولية لقادة الفكر العالميين عام راضي صدوق صل ح-

صل على ح و)..يمثل دول االتحاد األوروبي(الثقافي االقتصادي األوروبي في روما



مجموعة من البراءات والدروع والدرجات التقديرية والتكريمية والفخرية من جهات 

  .رسمية وثقافية وأكاديمية عديدة

  :من مؤلفاته

ديوان -نظرات في األدب السعودي الحديث، -ين في القرن العشرين، شعراء فلسط-

  . ش في الفكر واألدب والحياةهوام-الشعر في القرن العشرين، 

م، النار ١٩٦٦م، ثائر بال هوية١٩٦٣كان لي قلب : وله عدة دواوين شعرية-

م، رياح ١٩٧٨م، أمطار الحزن والدم١٩٧٣م، بقايا قصة اإلنسان١٩٦٦والطين

  . وغيرها. م١٩٩١) شعر ونثر(م، الحزن أخضر دائما .....السنين

هـ، ١٤٣١شعبان ٩شمية، بتاريخ يوم األربعاء ردنية الهاالمملكة األ توفي في عمان ب-

 م٢١/٧/٢٠١٠الموافق

  .)منتديات الدار داركوم :المصدر (


