نشرة فصل َّية تصدر عن مركز حمد اجلاسر الثقافي  -العدد التاسع  -جمادى اآلخرة  1432هـ

قالوا عن أبي طالل:
كل ما �أعرفه عن الأخ العزيز عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي
حميد ،ويدعو �إىل تبجيله واحرتامه وتقديره.
د.عبدالعزيز اخلويطر
كان يوماً مذيعاً ،ويوماً �آخر معداً للأخبار ،ويوماً ثالثاً
مديراً لندوة تلفزيونية ،فمن�سقاً للربامج ،وكان يف هذا
كله مبدعاً وخالقاً للمناهج املتطورة.
ال�شيخ جميل احلجيالن
لقد �أعطى الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي الإعالم �أغلى �أيام
عمره ،و�أعطاه �صفوة �أفكاره.
د .غازي الق�صيبي
ه��و �إع�لام��ي ب��ارز ذو مهنية عالية� ،أُوك��ل �إل�ي��ه كثري من
امل�س�ؤوليات الإعالمية املرموقة ،فقام بها خري قيام.
د�.أحمد بن حممد ال�ضبيب
“�أبو طالل” ال�شبيلي �أعطى و�سيعطي �إعالمياً �إىل
حد الريادة ،وهذه لعمري ر�سال ٌة جمعت ف�أوعت..
�أ� .سعد البواردي
�إن ال�شبيلي يف �أعماله ٌ
منط يع ُّز �شبيهه يف مثل هذا الزمن
� ...إن ��ه ك��ات��ب وم ��ؤل��ف و�أك ��ادمي ��ي ج��دي��ر ب�ك��ل االح�ت�رام
والتقدير.
د.عبدالعزيز املانع
د.عبدالرحمن ال�شبيلي امتاز ب�سجايا � َّأخاذة بهية ال متلك �إال
�أن حتبه من �أجلها ،وتتوا�صل و�شائج العالقة به بني مداراتها.
�أ .حمد بن عبداهلل القا�ضي

د .عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي ...
رحلة يف جوانب من حياته العلمية واالجتماعية

عندما التقيته لأول م��رة مل�ست -كما يلم�س كل من يلتقي �أبا
ط�ل�ال� -سكينته ال�ف��ائ�ق��ة وخ�ل�ق��ه ال��رف �ي��ع ،وم��ع م ��رور ال��وق��ت
اكت�شفت �أن وراء هذه ال�سكينة طاقة ال تن�ضب.
د.زياد ال�سديري

يضم لقاءات اخلميسية ومجلس األمناء واللجنة التنفيذية واللجنة العلمية ،ومجلة العرب واخلميسية،
موقع مركز حمد اجلاسر الثقافي :
ّ
وإصدارات املركز .ويُنقل البث املباشر حملاضرات اخلميسية على موقع املركز كل خميس من 10ص 12 -ظ)www.hamadaljasser.com( .
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ن�شرة اخلمي�سية  -العدد التا�سع  -جمادى الآخرة 1432هـ
�سعادة الأخ الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي

ك��ل م��ا �أع���رف���ه ع��ن الأخ العزيز
عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي حميد،
ويدعو �إلى تبجيله واحرتامه وتقديره،
���س��واء ك��ان ذل��ك ح�سن خلقه ،و�أدب���ه
اجلم ،وعلمه الغزير� ،أو مقدرته على
تخطيط ما ُي ْق ِدم على معاجلته.
كان طموح ًا منذ �صغره �إلى الر�شف
من منابع العلم ،فلم تكفه �شهادات
الكليات وامل��ع��اه��د ،ب��ل طمح �إل���ى �أن
يح�صل على بكالوريو�س الآداب من
جامعة امللك �سعود ،وك��ان مبدع ًا يف
درا�سته ،وكنت �أد ِّر����س تاريخ اململكة
احلديث لطالب ال�سنة الرابعة -ق�سم
التاريخ ،وال�سنة الرابعة –جغرافيا،
وجاء االمتحان النهائي ،وكانت الأرقام
�سرية ،وال ُيع َرف �أ�صحابها �إال بعد �أن
ينتهي االمتحان و ُيظهر (الكنرتول)
ال����درج����ات ،وك����ان م���ن ب�ي�ن ال��ط�لاب
امل��ب��دع�ين يف الإج���اب���ة اث���ن���ان ،وكنت
م�شتاق ًا �إلى ظهور النتيجة لأعرف من
هما ،فقد �أخذ كل واحد منهما الدرجة
الكاملة ( 20من  ،)20ولو كان هناك
فوقها درج��ة مل��ا �ضننتُ بها عليهما.
ولعلي كنت م�شتاق ًا �إلى معرفة النتيجة
�أك��ث�ر م��ن ���ش��وق��ه��م��ا �إل��ي��ه��ا ،وظ��ه��رت
النتيجة بعد �أكرث من �أ�سبوع ،و�إذا ب�أحد

د.عبدالعزيز اخلويطر

الطالبني الدكتور عبدالرحمن .وهذا
�أول �إب���داع �أ�شهد عليه ل�ل�أخ الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن .وت��ت��ب��ع ه���ذا الإب����داع
�إبداعات يتلو بع�ضها بع�ض ًا� ،سواء كان
ذلك يف العمل� ،أو اجلهود العلمية� ،أو
امل�شاركات الأدبية� ،أو احل�ضور الثقايف
البارز.
والتحق �أبو طالل بوزارة الإعالم،
وكان له جهود مقدَّرة يف التلفزيون؛ فقد
�سنَّ �سنن ًا ُحمدت له يف مقابلة �أف��راد
مهمني يف املجتمع لهم جهود ا�ستحقت
�أن يتكلموا عنها يف مقابالت ،وقد مت َّيز
�أبو طالل ال يف ح�سن اختيار �أ�صحابها
ف��ق��ط ول��ك��ن �أي�����ض�� ًا يف ج����ودة النهج
ال���ذي ك��ان يتبعه يف ه��ذه املقابالت،
وال��ط��رائ��ق الفريدة التي ك��ان يتبعها
لإخراج معلومات قد ال يتم َّكن غريه من

ا�ستخراجها بطريق ٍة ت�شد مثل طريقته،
ومل يكن الن�سق يف هذه املقابالت ن�سق ًا
واح��د ًا بل يختلف باختالف املتحدث
معه وم��ا يهم اجلمهور ،ول��وال ه��ذا ما
دعا �إلى املقابلة �أ�ص ًال.
وه���ذا النهج الثقايف ا�ستمر فيه
�أب��و ط�لال فيما بعد عندما و�صل به
فكره النيرِّ �إل��ى �أن يختار �شخ�صيات
وطنية لها دور مهم يف املجتمع ،فيكتب
عنها كتيبات خمت�صرة ولكنها ملأى
ب��ال��ف��ائ��دة و�أدخ��ل��ت �أ�صحابها -على
الأق���ل -رو����ض ال��ت��اري��خ ،ول��و مل يكتب
عنهم �أب��و ط�لال ملحا الزمن ِ�سيرَ هم
وجهودهم وجاءت �أجيال قد ال تعرف
عنهم �شيئ ًا ،بل ال تعرف �أ�سماءهم،
م��ع �أن��ه��م يف زم���ن حياتهم وعملهم
كانوا ملء ال�سمع والب�صر .وممن دخل
التاريخ من �أو���س��ع �أب��واب��ه بجهود �أبي
طالل :ال�شيخ حممد احلمد ال�شبيلي؛
الرجل ال��ذي م�ل�أ �سمع الدنيا بكرمه
وح�سن خلقه ،و�شبهه بحامت ط ِّيئ يف
هذا املجال .قام الدكتور عبدالرحمن
بجهود م�ضنية وعناية متميزة ،فجمع
كل ما ُكتب عن �أبي �سليمان� ،أو ُعرف
�ضاف �ضخم،
عنه ،وجاء ذلك يف كتاب ٍ
ال مزيد مل�ستزيد عليه .وه��و كتاب ال

ي�ؤرخ لأبي �سليمان املتميز فقط ،ولكن
حوى ملحات جليله و�أعطى �صور ًا بديعة
لعمله يف اململكة وعمله �سفري ًا يف دول
ع��دَّة م َّثل ب�لاده فيها خري متثيل ،وما
دخل بلد ًا �إال متنى �أهله �أن يبقى فيها.
ولتم ُّيز الأخ ال��دك��ت��ور �أب���ي طالل
عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي اختري
ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،فكان �إ�ضاف ًة
مرحب ًا بها؛ ملا له من جتارب �سابقة ،وملا
َّ
ُعرف عنه من �أناة وتفرد فيما يعاجله
�أو ي�شارك يف معاجلته ،وملا يحكم عمله
من وطنية �صادقة ووالء متب�صر ،وحب
للنفع الذي يعود على املواطنني.
وللأخ الدكتور عبدالرحمن ح�ضور
اجتماعي م��ق��دَّر ملتابعته مل��ا ي���دور يف
مرحب ًا به
املجتمع ،وي�أتي ر�أيه وا�ضح ًا َّ
�إذ ُيبديه مبقدرة فائقة يف ال�صحف
ال�سيارة ،ي�ساعده يف ذلك عدم غيابه
ع��ن ن���دوات جمتمعه ،وم��ا ي���دور فيه
من �آراء متثل ما ي�شعر به املجتمع يف
املراحل التي مير بها كما مير بها كل
جمتمع ،فهذا احل�ضور من �أبي طالل
يجعل ما يبديه موثوق ًا وم��ار ًا بجميع
الآراء التي يحتاج طرحها �إلى مقدرة
فكرية وثقافية واجتماعية.
هذه خواطر �سريعة عن �أبي طالل،

ولكي تكتب عنه كتابة مرا ِقبة ومن�صفة
ف����إن الأم���ر يحتاج �إل���ى ب��اح��ث مدقق
متابع ،والآراء املج َّمعة من �أ�شخا�ص
متعددين لي�ست املثل الأعلى ،بل املثل
الأعلى هو ما �سار عليه �أب��و ط�لال يف
كتيباته التي �أ�صدرها عن �أنا�س ر�أى
�أنهم ي�ستحقون �أن ُيكتب عنهم ،و�أن
يكون ذلك من متفرغ ملو�ضوعهم ي�شبعه
بحث ًا وتنقيب ًا ،ويعطيه من وقته وجهده
ما يجعله ينقب ويبحث ،ويقلب الأمور
على وجوهها� ،أم��ا َج ْمع ُنتَف من هنا
وهناك ف�أم ٌر بد�أ ينت�شر عندنا تقليد ًا
غ�ير م��ت��ق��ن ل��غ�يرن��اُ :ي��ق�ترح م�����ش��روع
ث��ق��ايف وي��وك��ل �إل���ى هيئة �أو جل��ن��ة �أو
جهة ،وهذه ت�ضع على امل�شروع مدير ًا
له ،في�أمر تابعيه باالت�صال ب�أ�شخا�ص
ُيختارون ،ويطلب منهم الكتابة ،في�أتي
�شي ٌء مرجتل ،فتجمعه (ال�سكرتارية)
ويخرج يف النهاية يف كتاب ق َّل �أن ُيقر�أ،
و ُيح�سب على رف املكتبة ال�سعودية.
علينا �أن نفكر بالطرائق الأكادميية
ونتبع نهجها ،ال الطرائق ال�صحفية وما
مياثلها مما ال يعدو �أن يكون عالمات
على اجللد ال تنفذ �إلى اللحم والعظم.
واهلل املوفق

الدكتور ال�شبيلي :عناق الأكادميية واالحرتاف
هو �إعالمي ب��ارز ذو مهنية عالية� ،أُوك��ل �إليه
كثري من امل�س�ؤوليات الإعالمية املرموقة ،فقام
بها خري قيام ،وكان له �أثره يف ال�ساحة الإعالمية،
و�شارك بجدِّ ية يف ع�ضوية املجل�س الأعلى للإعالم
ال���ذي �أُن��ي��ط��ت ب��ه مهمة الإ���ش��راف على الإع�ل�ام
ال�����س��ع��ودي ،وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��وي��ره ,وو���ض��ع �أنظمته
ولوائحه .كما كانت له �آرا�ؤه الإعالمية املميزة
عندما كان ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى .ثم هو ذو
ح�س �إعالمي دقيق ،وخ�صو�ص ًا عندما يتعلق الأمر
باحلدث و�صف ًا وا�ست�شراف ًا وحتلي ًال ،ويبهرك �أكرث
�أنه يجمع �إلى االح�تراف املهني العمق الأكادميي
والبحثي؛ ولذلك ف�أنت �أمام �شخ�صية متكاملة ت�ضع
عين ًا على الإع�لام فتبحر يف �أمواجه املتالطمة،
ومياهه ال�صافية والعكرة ،ولكنها ت�ضبط حركاته
ومبالغاته بالعني الأخ��رى املنهجية ذات املعايري
الأك��ادمي��ي��ة .وم��ن هنا ي�صبح ال��دك��ت��ور ال�شبيلي
مرجع ًا �أمين ًا موثوق ًا لتاريخ الإع�لام عندنا ،كما
ي�صبح حكم ًا عاد ًال على هذا الإعالم ومدى جناح
�أدواته �أو ف�شلها.
ب����ر�ؤي����ة امل���ح�ت�رف والأك�����ادمي�����ي ا���س��ت��ط��اع
عبدالرحمن ال�شبيلي �أن يرتاد كثري ًا من اجلوانب
الإع�لام��ي��ة بثقة وق���درة م َّكنته م��ن البحث بدقة
و�إت��ق��ان ،وكانت نظرته الإعالمية املتطلعة دائم ًا
�إلى اجلديد ،ونظرته الأكادميية املتطلعة دوم ًا �إلى
احلقيقة؛ دلي ًال له القتحام جم��االت عدة وا�صف ًا
نشرة
الخميسية

امل�شرف العام

د .ناصر الحجيالن

د�.أحمد بن حممد ال�ضبيب

وحمل ًال وناقد ًا.
ولعل كتابه الأول (نحو �إعالم �أف�ضل) ال�صادر
�سنة 1413هـ1992 /م ميثل مر�آ ًة لفكره الإعالمي،
وطموحاته ونظرته امل�ستقبلية؛ فهو يحتوي على
�آراء ل��ه متقدمة – ح�ين ���ص��دوره��ا – يف و�صف
الإع�لام العربي ونقده ،وقد و�صف تلك الآراء –
بدبلوما�سيته املعهودة � -أثناء و�صفه للكتاب ب�أنه:
«�سل�سلة مقاالت �أكادميية تبحث يف �ش�ؤون الإعالم
املعا�صر وم�ستجداته ،ال يعني جهة �أو �شخ�صية �أو
و�ضع ًا بذاته ،يت�صف بال�شمولية ،غايته الو�صول
بالإعالم ال�سعودي والعربي �إلى درجة �أف�ضل» ،لكن
امل�ؤلف قال كثري ًا وانتقد كثري ًا ،وركز ب�شكل وا�ضح
على �إعالمنا املحلي ،وو�ضع من خالل هذه الآراء
جملة من العالمات لإع�لام ناجح متطور ،رمبا
تحَ َ َّق َق بع�ضها ورمبا مل يتحقق بع�ضها الآخر.
�أما كتابه الآخر (الإع�لام يف اململكة العربية
الإ�شراف الفني

مدير التحرير

حمد محمد العبدلي

محمد المقرمي

ال�سعودية) ال�صادر �سنة 1421ه��ـ2000 /م فهو
كتاب مرجع لتاريخ الإع�ل�ام ال�سعودي مبختلف
ٌ
و�سائله ،وقد كانت نواته ر�سالة علمية قدمها لنيل
درجة الدكتوراه يف الإعالم ،ونال مبوجبها الدرجة
ليكون �أول �سعودي ينال درج��ة الدكتوراه يف هذا
املجال .وكتاب ال�شبيلي هذا مو�سوعة كربى ملفردات
الإعالم ،مع �إحاطة دقيقة بالتف�صيالت التاريخية،
املبنية على م�صادر متنوعة ،مكتوبة وم�سموعة،
و�أخ��رى مبنية على التجارب ال�شخ�صية للم�ؤلف.
�أما كتابه (�صفحات وثائقية من تاريخ الإعالم يف
اجلزيرة العربية) ال�صادر �سنة 1423هـ2002 /م
فقد �ضم بحوث ًا تتعلق ببع�ض الق�ضايا وال�شخ�صيات
الإعالمية التي ك��ان لها ن�شاط �أث�ن��اء اخلطوات
الأول���ى لت�أ�سي�س اململكة ،اع��ت��م��اد ًا على الوثائق
التاريخية واملطبوعات ال�صحفية.
لقد اجتذب التاريخ الإع�لام��ي عبدالرحمن
ال�شبيلي لي�سلمه فيما بعد �إلى جمال ال�سري الذاتية
– مع ما ي�صاحبها من مالب�سات – �سواء با�ستثمار
املادة الإعالمية املتوافرة لديه بو�صفه كان م�س�ؤو ًال
ومذيع ًا يف التلفاز ال�سعودي� ،أو من خالل البحث
العلمي ال��ذات��ي يف �شخ�صيات ه��ذا الإع�ل�ام� ،أو
ال�شخ�صيات التي مل يعطها الإع�لام ما ت�ستحقه
من تنويه .ويف هذا ال�صدد جاء �أغلب مو َّلفاته يف
ال�سيرَ يتناول �شخ�صيات كانت له معها لقاءات
ِّ
تلفزيونية ،كحمد اجلا�سر ،والأم�ي�ر م�ساعد بن

املحررون

محمد النقشبندي
سالم الفيفي  -إبراهيم عبود

الت�صوير
فاضل نور الدين

عبدالرحمن ،وال�شيخ حممد بن جبري ..وغريهم،
�أولئك الذين و َّثق اللقاء بهم يف م�ؤلفات خا�صة،
حفظت لنا مالمح من التاريخ الثقايف (مبعناه
الوا�سع) ،كما �سجلت يف الوقت نف�سه ر�ؤى ه�ؤالء
ال�ضيوف وجتاربهم .كما يدخل يف هذا ال�صنف
كتابه (�أعالم بال �إعالم) الذي ترجم فيه لعدد من
ال�شخ�صيات الإعالمية التي كان لها �أثر يف املجتمع
�أو الفكر �أو الإع�لام ،فن ّقب عن تلك ال�شخ�صيات
بحر�ص ودق���ة ،و�سجل لنا �أب���رز �إ�سهاماتها وما
قدمته يف جماالتها املتنوعة.
ال يطمح الكاتب هنا �إل��ى ا�ستعرا�ض جميع
جهود الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي فهي كثرية
فاج�أنا فيها ال�شبيلي
ومتنوعة ،وما �أكرث املرات التي َ
ب�إلقاء حما�ضرة هنا� ،أو اال�شرتاك يف ندوة هناك،
ومن خ�صائ�صه العجيبة �أن جتد تلك املحا�ضرة �أو
امل�شاركة مطبوعة بني يديك تو َّزع على احلا�ضرين
�أثناء املنا�سبة ،وهذا نوع من الذكاء الإعالمي الذي
قد ال ينتبه �إليه كثري من الباحثني واملفكرين مثلما
ينتبه الدكتور ال�شبيلي.
ذل���ك ه���و ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�شبيلي
الإعالمي الباحث� ،أم��ا على ال�صعيد ال�شخ�صي
ف�أنت �أمام �شخ�صية وطنية متوازنة ،ت�أخذ الأمور
بهدوء وحكمة ،وتتميز باخللق اجل ّ��م ،وامل�سارعة
�إل��ى فعل اخل�ير ،وامل�شاركة يف كل ما فيه �إ�سعاد
الآخرين.
هــاتف2178221 :
فـاك�س2178223:
�ص.ب66225 :
الرمز الربيدي11576 :

الربيد الإلكرتوين

info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد التا�سع  -جمادى الآخرة 1432هـ
احل�س الإعالمي املرهف
ك���ان ل��ل��أخ ع��ب��دال��رح��م��ن م��وع��د مع
الإعالم غداة مولد وزارة الإعالم نف�سها،
فقد جاء مع الطالئع الأولى لأبناء الوطن
العزيز.
ومل يكن يعلم ب���أن «ق�صة من احلب»
�سرتبطه بالولد اجلديد.
ً
ومل �أك���ن �أع���رف �أن���ا �أي�����ض��ا �أن ذلك
ال�شاب الذي زكته الرغبة واملعرفة وجتربته
ال�صوتية واللغوية لاللتحاق بوزارة الإعالم
احل�س
يحمل يف �أعماقه �شحنة هائلة من ّ
الإع�لام��ي امل��ره��ف ،وال��ر���ص��د الإع�لام��ي
الذكي ،واجلر�أة املوزونة يف معاجلة الأمور
الإعالمية العاجلة التي ت�ستوجب احل�سم
وال تقبل االنتظار .ومنذ �أن التحق الدكتور
ال�شبيلي بوزارة الإعالم �إلى �أن اب ُتعث �إلى
الواليات املتحدة الأمريكية و�أنا مل �أعهده
�إال طاقة ال تكل وال ت��ه��د�أ وال مت��ل ،يعمل
ليل نهار ،وي��زداد افتتان ًا وانبهار ًا بالآفاق

املتجددة التي ينفتح عليها ذل��ك املرفق
احل�����ض��اري اجل��دي��د ي��وم�� ًا بعد ي���وم ،كان
الإعالم عامله الذي اعتكف فيه ،وا�ست�سلم
�إل��ي��ه ،ال ي��خ��رج م��ن مكتبه يف التلفزيون
يف الثانية ع�شرة م�ساء� -إال وقد اطم�أنب���أن «ال��ع��زي��ز عليه» ق��د ن��ام ه��و �أي�����ض�� ًا يف
خري لي�ستيقظ يف ال�صباح مكتمل العافية
والن�شاط.
ك��ان ي��وم�� ًا م��ذي��ع�� ًا ،وي��وم�� ًا �آخ���ر معداً
ل�ل��أخ���ب���ار ،وي���وم��� ًا ث��ال��ث�� ًا م���دي���ر ًا ل��ن��دوة
تلفزيونية ،فمن�سق ًا للربامج ،وكان يف هذا
كله مبدع ًا وخالق ًا للمناهج املتطورة ،وما
كان من العدل �أن نقف يف وجه هذا االندفاع
امل��ن��ت��ج ون��و���ص��د يف وج��ه��ه م��ن��اف��ذ العمل
َّ
الطموح .وحني غادرنا �إلى �أمريكا كانت
وزارة الإع�ل�ام ق��د نه�ضت بالعبء ال��ذي
عُ هد به �إليها ،ف�أقامت حمطات الإذاع��ة
الق�صرية واملتو�سطة يف ج��دة والريا�ض

ال�شيخ جميل احلجيالن

وال����دم����ام ،و�أق���ام���ت ���ش��ب��ك��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون
مبحطاتها ال�ست ،و�أن�ش�أت الق�سم الفرن�سي
والق�سم الإجنليزي يف وزارة الإعالم على
ما هو عليه الآن ،و�أ�صدرت نظام امل�ؤ�س�سات
ال�����ص��ح��ف��ي��ة ،وف��ت��ح��ت الأب�������واب ل��ل��وف��ود
ال�صحفية لتزور اململكة من خمتلف بالد
العامل ،وعمدت –لأول مرة يف تاريخ العمل
الإع�لام��ي ال�سعودي – �إل��ى �إنتاج العديد
من الأف�لام الوثائقية عن اململكة بخم�س
لغات ،ومئات الآالف من الكتب الإعالمية

الوثائقية ،و�شاركت امل��ر�أة ال�سعودية لأول
م���رة يف ال��ع��م��ل الإع�ل�ام���ي م��ذي��ع��ة معدة
للربامج الإذاعية والتلفزيونية ،وتطورت
الربامج على �أ�س�س من الثقافة والرتفيه
ظلت دائم ًا مرتبطة مبا توجبه االعتبارات
اخلا�صة التي تنفرد بها بالدنا.
وك�����ان ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ب��ي��ل��ي ذا
ح�ضور مبا�شر وغ�ير مبا�شر يف معاي�شة
ه��ذه امل��ن��ج��زات ،وامل�����ش��ارك��ة يف تكوينها،
وحت�صينها ،والدفاع عنها .عرف معاناة
العمل الإعالمي كما مل يعرفه �إال قليلون
مم��ن ك��ان��وا معنا .ع��ا���ش ط��م��وح ال���وزارة
وخم��اوف��ه��ا ،واق��ت��ح��ام��ه��ا احل����ذر لبع�ض
املفهومات االجتماعية ،وهي حتاول تطوير
براجمها يف ع��امل �إع�لام��ي يت�صارع على
اكت�ساب الإن�سان وحتويله �إل��ى واح��د من
تابعيه .وما �أود �أن �أخل�ص �إليه من هذا
اال�ستعرا�ض الوجيز هو اطمئناين ل�سالمة
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الر�أي الإعالمي الذي ي�صدر عن الدكتور
ال�شبيلي وه��و يعالج ق�ضايا الإع��ل�ام يف
بالدنا� ،أو ي���ؤرخ لها ،ويظل حديثه حديث
الواثق املوثوق ،العارف بالأمور ،املطل من
قرب على تطورها وخفاياها .وجاء اختيار
الدولة له ع�ضو ًا يف املجل�س الأعلى للإعالم
اعرتاف ًا بهذه احلقيقة وتزكي ًة لها.
ي��ق��ول الأخ ع��ب��دال��رح��م��ن يف رواي��ت��ه
لق�صته مع الإعالم �إنها «ق�صة حب دامت
ع�شرين ع��ام�� ًا» و�أن���ا �أعتقد ب���أن��ه ال ي��زال
عا�شق ًا للإعالم مغرق ًا يف هواه؛ فالإعالم
هو فكرة وثقافة متجددة ،وتعلُّق مفتون،
ور�صد متوا�صل للأحداث ،ومتابعة جادة
للتطور االجتماعي وال�سيا�سي لل�شعوب،
و�إ�صرار على امل�شاركة بالر�أي ،والتوجيه
الوطني.
(من مقدمة كتاب
«�أعالم بال �إعالم» )

ال ُيذكر الإعالم ال�سعودي �إال ُ
وذ ِك َر عبدالرحمن ال�شبيلي
ال ي��ك��اد يختلف اث��ن��ان م��ن املراقبني
اجل��ا ّدي��ن �أن العوملة ه��ي موجة امل�ستقبل
العارمة القادمة� ،سواء كنا نح�سب امل�ستقبل
بال�سنني �أو نعدّه بالعقود ،ومهما اختلفت
الآراء ح��ول �إيجابيات العوملة و�سلبياتها
ف��الإج��م��اع منعقد على �أن��ه��ا ق��در حمتوم
ال ُبد من التعامل معه بكل ما ميلك املتعامل
من طاقة على الت�أقلم وال�صمود والإبداع،
والعوملة -ب�إيجا ٍز �أرجو �أال يكون خم ًال -هي
فتح الأبواب ك َّلها ،و�إزالة ال�سدود جميعها،
بحيث يتدفق من كانت الأب��واب وال�سدود
متنع تد ُّفقه من �أ�شخا�ص ،وبحيث ين�ساب
م��ا ك��ان��ت الأب�����واب وال�����س��دود حت���ول دون
ان�سيابه من ب�ضائع و�أموال و�أفكار.
ول��ت��د ُّف��ق الأ���ش��خ��ا���ص ع�ب�ر احل���دود
حديث �شائك لي�س هذا مو�ضعه ،والن�سياب
الب�ضائع والأم���وال بحث طويل لي�س هذا
جماله� ،إال �أن لنا مع الأفكار القافزة عرب
الأبواب وال�سدود وقفة ق�صرية هنا مكانها
الطبيعي ،فمع العوملة الفكرية مل يعد بو�سع
�أي جمتمع ي����أوي �إل���ى جبل يع�صمه من
طوفان الغزو الثقايف ،ومع العوملة الفكرية
باتت املجتمعات الب�شرية كلها �-صغرية
وكبرية -ت�شعر �أنها �أمام حت ٍّد مهم جديد،
�إن مل يكن جديد ًا يف توجهه فهو جديد يف
قوته وعنفه و�ضراوة �أ�سلحته التي ال ُتقاوم.
وقد كان من ق��دري �أن �أخو�ض خالل
ال�سنة املن�صرمة معركة الرت�شيح ملن�صب
املدير العام لليون�سكو� ،ضمن مر�شحني
جت���اوز ع��دده��م ع�����ش��رة ،وك��ان��ت احلملة
االنتخابية فر�صة ذهبية ن���ادرة لتبادل
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر م���ع ع�����ش��رات امل��ع��ن��ي�ين
واملعن َّيات ب�ش�ؤون الفكر والثقافة من �شرق
امل��ع��م��ورة وغ��رب��ه��ا ،وك��ان��ت نتيجة البحث
املع َّمق �أين خرجت بانطباع را�سخ م���ؤداه
�أن هناك خوف ًا حقيقي ًا على الهوية يف كل
زاوي��ة من زواي��ا الأر���ض ،من «ال�شانزليه»
يف باري�س� ،إلى �أ�صغر قرية يف «هاييتي»،
مرور ًا مبختلف العوا�صم واحلوا�ضر.

د .غازي الق�صيبي

وكيف ال يوجد هذا اخلوف ،والواليات
املتحدة ُت�صدِّ ر من «املنتجات الثقافية» –
واجلن�س والرعب يف ه��ذا املجال منتجات
ثقافية! –ما يتجاوز ثمنه ما ت�صدِّ ره من
ال�سيارات �أو من الأ�سلحة؟ وكيف ال يوجد
ه��ذا اخل���وف وو���س��ائ��ل الإع��ل�ام يف ال��دول
ال��ن��ام��ي��ة ت��ق��ف ق��زم�� ًا م��ك��ت��وف الأي�����دي يف
مواجهة �أخطبوط هائل تت�سرب �أ�صابعه �إلى
كل خمدع و�إلى كل عقل؟ وكيف ال يوجد هذا
اخل��وف والأط��ف��ال ال�صغار يف كل ح�ضارة
يجهلون رموز ح�ضارتهم و�أبطالها ،متعلقني
ب���أب��ط��ال ج��دد م��ن �صنع ه��ول��ي��وود ،ينتمي
بع�ضهم �إلى اجلن�س الب�شري ،وبع�ضهم �إلى
اجلن�س احليواين� ،أما بع�ضهم فمخلوقات
وهمية من �إنتاج حا�سب �آيل؟
كان جميع الذين حتدثت معهم –بال
بالتوج�س ،وكانوا يعرفون
ا�ستثناء -ي�شعرون ُّ
م�صدر اخلطر وال يعرفون و�سيلة ناجعة
ل��ل��وق��وف يف وج��ه��ه ،ه��ن��اك �إح�����س��ا���س عام
�أن االنفجار الإع�لام��ي واملعلوماتي �أ�صبح
مبثابة املارد الذي ّ
حطم القمقم ،فلم يعد
عم
َّثم �سبيل لإيقافه ،وهناك ت�شا�ؤم �شاملّ ،
«اليون�سكو» ذاتها ،هذه املنظمة الدولية التي
�أُن�شئت ومن �ضمن مهماتها الإ�شراف على
«االت�صال» ،وقد �أ�صبحت الآن تلهث وراء
التطورات الثورية يف ميدان االت�صاالت،
ق��ل��ي��ل��ة احل��ي��ل��ة ،م��ع��دوم��ة الأث�����ر ،منظمة
االت�صال هذه جتد ات�صاالتها الآن يف حالة
بدائية ت�ضطرها �إل��ى اال�ستعانة ب�سحرة
القطاع اخلا�ص لتحديث خطوط ات�صاالتها

الداخلية واخلارجية!
ال يكاد يوجد �أمام هذا اخلطر الداهم
ال��ق��ادم م��ن دف���اع ���س��وى �صناعة الإع�ل�ام
املحلية ،و�أ�ستخدم هنا كلمة (�صناعة)
ب�أو�سع معانيها� .إال �أن �صناعة الإع�لام يف
ال��ع��امل الثالث -حيث يقطن ثلثا اجلن�س
الب�شري -ال تزال يف حالة متخلفة� ،شبيهة
ب���أو���ض��اع االق��ت�����ص��اد امل���زري���ة� ،أو م�ستوى
اخلدمات العامة املتدهور ،وهناك الآن يف
كل مكان حماوالت دائمة  -يحركها اخلوف
بقدر ما حتركها احلكمة  -لإ�صالح البيت
الإعالمي ،بحيث ي�ستطيع القدرة على القيام
مبهماته التقليدية الداخلية ،بالإ�ضافة �إلى
املهمة اخل��ط�يرة اجل��دي��دة وه��ي الت�صدي
ل�ل�إع�لام ال��ق��ادم م��ن وراء احل���دود ،خ�بر ًا
و�صور ًة وتعليق ًا وبرناجم ًا وم�سرحية ،يختفي
وراءها جميع ًا فكر يختلف قلي ًال �أو كثري ًا عن
الفكر الذي ارت�ضاه املجتمع لنف�سه.
بقدر ما �أمتنى لهذه املحاوالت النجاح
بقدر ما �أدرك �أن كثري ًا منها يدور يف مناخ
الف�شل ،فال ميكن لإعالم حديث �أن يتحرك
يف ظل رقابة ثقيلة ،وال تزال الرقابة الثقيلة
تك ِّبل الإعالم يف معظم الدول النامية .وال
ميكن لإع�لام ن�شط �أن ينمو يف ظل روتني
قاتل ،وال يزال الروتني القاتل �سمة الإعالم
يف كل جزء من �أج��زاء العامل الثالث .وال
ميكن لإع�لام ن�شط �أن ميار�س عمله بال
تقنيات حديثة ،وال ت��زال ه��ذه التقنيات
مب��ن���أى ع��ن جم��ت��م��ع��ات �آ���س��ي��ا و�إف��ري��ق��ي��ة
و�أمريكا الالتينية ،با�ستثناء جيوب متفرقة
هنا وه��ن��اك .واململكة العربية ال�سعودية
ال ُت�� َع��د ب��دع�� ًا ب�ين ال���دول يف حر�صها على
الهوية وخوفها على ال�شخ�صية الوطنية من
الذوبان� ،إذ ي�شكل التم�سك باخل�صو�صية
احل�ضارية هاج�س ًا قوي ًا ل��دى كل مواطن
�سعودي معني بال�ش�أن العام� ،سواء داخل
الإدارة احلكومية �أو خارجها ،ومع اخلوف
على الهوية يتنامى ال�شعور ب�أننا م��ا مل
ن�ستطع بناء خط دفاعي ف ّعال؛ ف���إن هذه

الهوية �ستبقى عر�ض ًة خلطر ي�شهده اجلميع
يتزايد يوم ًا بعد يوم ،ومع اقرتاب اخلطر
من عقولنا وقلوبنا -وم��ا هو �أه��م :عقول
�أطفالنا وقلوبهم -ن��درك �أن الإع�ل�ام مل
يعد كما كان يف املا�ضي مرفق ًا مهم ًا من
مرافق الدولة ،ون�شاط ًا مهم ًا من �أن�شطة
القطاع اخلا�ص فح�سب ،بل �أ�صبح �-شئنا
�أو مل ن�ش�أ -الركيزة الأولى يف احلفاظ على
اخل�صو�صية احل�ضارية يف مواجهة الآخر،
والأداة الأولى للتفاعل احل�ضاري مع الآخر.
ومن هنا جتيء الأهمية البالغة لهذا
الكتاب املو�سوعي الوثائقي ال�ضخم ،الذي
َت َط َّلب جهد ًا متوا�ص ًال عرب �سنني طويلة،
وخرج يف الوقت املنا�سب� .إن هذا الكتاب
كما يقول التعبري الإجنليزي« -عمل من�أعمال ا ُ
حلب» ،وال�شك يف �أن هناك فارق ًا
�شا�سع ًا ب�ين عمل ي��ح�� ِّف��زه احل���ب ،وعمل
يفر�ضه الواجب ،وعمل حتتمه ال�ضرورة.
�إن الإع��ل�ام  -كما ي��ع��رف ك��ل م��ن عرف
املُ�ؤ ّلف من قريب �أو بعيد  -هو حب امل�ؤلف
الكبري ،فقد �أعطى الدكتور عبدالرحمن
ال�شبيلي الإعالم �أغلى �أيام عمره ،و�أعطاه
�صفوة �أفكاره ،و�أعطاه خال�صة م�شاعره،
وك��ان احلب متباد ًال� ،إذ ال ُيذكر الإع�لام
ال�سعودي �إال و ُذكر عبدالرحمن ال�شبيلي،
رائد ًا وباحث ًا ومفكر ًا وكاتب ًا وم�ؤرخ ًا.
يتناول ه��ذا الكتاب ملحمة الإع�لام
يف امل��م��ل��ك��ة ،م��ن��ذ ك����ان جم����رد وري��ق��ات
هزيلة �إل��ى �أن �أ�صبح يف الوقت احلا�ضر
ن�شاط ًا �ضخم ًا ملمو�س ًا يحلو لبع�ضهم �أن
ي�سميه -عن حق �أو باطل« -الإمرباطورية
الإع�لام��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة» .وال��ك��ت��اب يتناول
هذا التاريخ احلافل الطويل ،ال بالتوثيق
الدقيق فح�سب -وهي مهمة �صعبة -و�إمنا
بالتحليل املو�ضوعي الر�صني ،وهي مهمة
�أكرث �صعوبة ،وحديث الكتاب عن الإعالم
ال�سعودي حديث مليء باحلب وم��ا ميليه
احل���ب م��ن ت�����س��ام��ح وغ��ي�رة ،ف��ه��و يتف َّهم
الدوافع ،ويقدِّ ر احل�سا�سيات ،ومع ذلك ال

ي�تردد يف تقدمي الن�صح حيث يرى جما ًال
للن�صح� ،أو يف �إعمال مب�ضع النقد حيث
يتطلب العالج اال�ستعانة باملب�ضع.
ولعله يجوز يل احلديث عن املبا�ضع،
ف�أ�ستل ب��دوري مب�ضع ًا �صغري ًا ،و�أحت��دث
عن الإع�لام اخلارجي  -وهو ميدان �شاء
يل موقعي احل��ايل �أن �أخو�ض �ساحته كل
يوم� :-أت�صور �أن هناك وهم ًا ال يزال عالق ًا
ب���الأذه���ان م�����ؤداه �أن الإع��ل�ام اخل��ارج��ي
يحتاج �-أك�ث�ر م��ا يحتاج� -إل��ى جتهيزات
�أ�سا�سية :مكاتب الئقة ،وملحقني �إعالميني
م�ؤهلني ،ون�شرات �إعالمية كافية ،وهذا
كله �صحيح بال �شك �أو ريب� ،إال �أن كل من
تعامل مع الإعالم يف الغرب يدرك �أن رجال
الإع�لام الغربيني ال يبحثون �إال عن �شيء
واحد ،و�شيء واحد فقط؛ هو املعلومة ،ومن
دون �أن نكون قادرين على �إعطاء الإعالمي
الغربي املعلومة ال�صحيحة� ،أو التي ميكن
�إثبات �صحتها ،ويف الوقت املنا�سب؛ فلن
جت���دي ك��ل ال��ت��ج��ه��ي��زات ن��ف��ع�� ًا .وتقت�ضي
الأمانة �أن نقول� :إننا -ب�صفة عامة -يف
تعاملنا م��ع الإع�ل�ام الغربي ك��رم��اء بكل
���ش��يء ،ب��ال��وق��ت وب��ال�����ض��ي��اف��ة وب��اجل��ه��د،
وبخالء بال�شيء الوحيد الذي يه ُّم يف نهاية
املطاف وه��و املعلومة ،ال ن��زال نع ُّد كثري ًا
من املعلومات مبثابة العورة التي ال يجوز
ك�شفها ،وهذا موقف يحتاج �إلى املراجعة،
يف بع�ض جزئياته على الأقل.
وعودة �إلى مو�ضوع هذا الكتاب� ،أقول
بال مبالغة� :-إن هذا كتاب ال ُب َّد لكل مف ِّكر�سعودي من ق��راءت��ه ،وه��و كتاب ال ُب��د لكل
مفكر �سعودي بعد قراءته من �أن ي�ش َّد على
يد كاتبه م�شيد ًا ومهنئ ًا ،ومطالب ًا باملزيد!
(من مقدمة كتاب «الإعالم
يف اململكة العربية ال�سعودية»)
غازي الق�صيبي
لندن؛ يف 1420/9/24هـ
2000/1/1م
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االعالمي املثقف

يا �أيها ال�شبيلي

�أ� .سعد البواردي

ماذا �أقول؟
�أ���س��ت��اذن��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ال�شبيلي �أدي���ب ول��غ��وي ت��خ�� َّرج يف كلية
اللغة العربية بجامعة الإمام ،وجغرايف
ور�سام خرائط تخ َّرج يف ق�سم اجلغرافيا
َّ
بجامعة امللك �سعود ،و�إعالمي متم ِّكن
�أ .د.عبدالعزيز املانع ت��خ�� َّرج يف ق�سم الإع�ل�ام وح�صل على
املاج�ستري والدكتوراه من الواليات املتحدة .وهو فوق كل هذا:
�شوري.
�أ�ستاذ
وزاري ،وحكيم ّ
إداري ّ
جامعي ،و� ّ
ّ
لذلك -وبكل ذل��ك -ر�سم لنا بخربته اجلغرافية وبذوقه
بفكر يق ّل مثيله
الأدبي خريطة �إعالمية �صادقة مخُ ل�صة ُم�ص ِلحة ٍ
يف مثل هذا التخ�ص�ص� .إن ال�شبيلي يف �أعماله ٌ
منط يع ُّز �شبيهه
يف مثل هذا الزمن .لقد �أثرى املكتبة العربية ب�إنتاجه العلمي
الر�صني عن الإعالم والإعالميني يف اململكة ،وهو �إنتاج ين�أى فيه
عن مبالغة املبالغني �أو تق�صري املق�صرين؛ لأنه حينما يكتب ي�ضع
مقرتحا يف تلك
ن�صب عينيه حماولة �إر�ساء واقع �إعالمي ناجح؛
ً
الدرا�سات ما يراه من احللول ،ومنتقدًا ما يراه فيه من العيوب
بقلم املخل�ص وعني الب�صري� .إنه كاتب وم�ؤلف و�أكادميي جدير
بكل االحرتام والتقدير.
واحلديث عن �أعمال الدكتور ال�شبيلي حديث يحتاج �إلى
ت�آليف ودرا�سات ناقدة ،ولكني يف هذه العجالة �س�أ�شري �إلى �أحد
�أعماله العلمية الأدبية وهو كتاب (�أعالم بال �إعالم).
�إن اختيار الدكتور ال�شبيلي لهذا املو�ضوع اختيار ذكي ورائد،
ال�سيرَ والرتاجم ،فقد ترجم فيه لثالثة و�أربعني
فهو كتاب من كتب ِّ
َع َلم ًا من ال�شخ�صيات الأدبية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية
املحلية� ،إنه يذ ِّكرين دون ّ
�شك –على الرغم من اخت�صاره -بكتب
علمائنا الأوائل ،كابن قتيبة يف ال�شعر وال�شعراء ،والثعالبي يف يتيمة
الدهر ،وياقوت يف معجم الأدباء ،ففي هذه الكتب تراجم لأعالم
�أفذاذ ال جند عنهم �أخبار ًا �إال يف هذه امل�صادر ،ولوالها لطواهم
عامل الن�سيان .و�أ�ستاذنا ال�شبيلي يف ترجمته لتلك ال�شخ�صيات
النبيلة يف كتابه �سيحفظ لهم ِّ
الذكر ويخ ِّلده ما بقي من الزمان
زمان ،و�س ُيذ َكرون ما ُقرئ هذا الكتاب على م ِّر الع�صور.
يا �أيها ال�شبيليِ ،ن ْع َم ما فعلت وليتك ُت ْت ِبع هذا اجلزء الأول
ب�أجزاء �أخرى تخ ِّلد فيها َمن ي�ستحق اخللود العلمي.
رعاك اهلل وحفظك..

الإع�ل�ام  -كما �أفهمه� -أداة
�إ�شعار و�إخ��ب��ار ال تتجاوز الواقع
واحل��ق��ي��ق��ة امل��ع��ا���ش��ة وال تنتق�ص
م���ن���ه���ا ..م����داده����ا ال�������ص���دق..
وخطابها الو�ضوح .والإع�لام دون
ثقافة ت�ضبط له �إيقاعه وحركته
جمرد �ضو�ضاء هالمية� ،أو فو�ضى
كالمية ما تلبث �أن تتال�شى دون �أن يلتفت �إليها �أحد �أو
يهتم بها �أحد ،والثقافة دون �إعالم �صوت يقظ يعمل يف
داخله دون �أن يلقى له منفذ ًا للظهور واملخاطبة.
ال �إعالم دون ثقافة ،كما �أنه ال ثقافة دون �إعالم؛
فهما �شيئان الزمان متالزمان ل�سرد احلركة احلياتية
بكل ما فيها من �إيجابيات و�سلبيات ،وهذا ما عمد �إليه
وعمل عليه �أبو طالل من خالل جتربته الواقعية العلمية.
كان وكيل وزارة الإعالم ف�أخذ منها و�أعطى لها الكثري،
وك��ان �أي�ض ًا وكيل وزارة التعليم العايل مبا تعنيه من
ثقافة تربوية وتعليمية هي بالن�سبة �إليه �إ�ضافة فاعلة
ومتفاعلة يف م�سار حياته الإعالمية.
بهذا التالقي وال��ت��واف��ق الثنائي ،وب��ه��ذا الطموح
املتجذر يف �أعماق كاتبنا و�صديقنا الإعالمي الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي؛ �أمكن له �أن ي�سرب �أغوار الأفق
الإعالمي بدراية وخربة ،و�أن يقدم ح�صيلة ثرة من واقع
التاريخ الوطني الذي من دونه تبقى احللقات التاريخية
مف�صولة غري مو�صولة .حتى تلك الأ�شياء ال�صغرية
يف حياة الأوط���ان تظل مهمة والزب��ة حني ن�ستذكرها
بالر�صيد كي نذ ِّكر بها؛ لأنها جزء من كيان واحد ،ومن
ج�سد واحد ،ومن وظيفة واحدة ال غنى عنها.
“�أبو طالل” ال�شبيلي �أعطى و�سيعطي �إعالمي ًا
�إلى حد الريادة ،وهذه لعمري ر�سال ٌة جمعت ف�أوعت..
وننتظر منها مزيد ًا ومزيد ًا مما يرثي ثقافتنا الإعالمية
أم�س احلاجة �إليه.
و�إعالمنا الثقايف الذي نحن يف � ِّ

َّ
خم�ضب
د.ال�شبيلي ..عمر
بالعلم والعمل
�أ .حمد بن عبداهلل القا�ضي

ال يزال طيفه مير �أمامي ك�أنه حلم..
كنت �أراه يخطو بهدوء يف ط��رق مدينتنا
الوادعة عنيزة ،مت�أبط ًا كتاب ًا� ،أو متكئ ًا على
عتبة دكان والده رحمه اهلل ورحم والدي.
ذلك هو د.عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي
(اجلدِّ ية) منذ �أن كان
الذي �سمة حياته ِ
طالب ًا �صغري ًا يبحث عن املعرفة حتى بلغ ما
بلغ من العلم وال�سن واملنا�صب� .سمة �أخرى يف �شخ�صيته هي الطموح،
وقد بد�أ هاج�س الطموح منذ بدايات حياته ،فهو مل يقت�صر على �شهادة
ثانوية واحدة بل حاز �شهادة ثانوية املعاهد العلمية ،ويف العام ذاته نال
�شهادة التوجيهية العامة ،ويف درا�سته اجلامعية نال �شهادتني جامعيتني
اجلدِّ ية والطموح وع�شق
من كلية اللغة العربية ،ومن كلية الآداب! �إنها ِ
اال�ستزادة من حقول املعرفة .وعندما التحق بالإعالم التلفزيوين مل
يغره (على الرغم من �إغرائه و�شهرته) ،فلم يمُ ِ�ض وقت ًا طوي ًال فيه
حتى �سافر ال�ستكمال درا�سته العليا وع��اد بالدكتوراه .ويف امليدان
الوطني �أجاد و�أثرى كل عمل التحق به ،وك�سب اخلربة عند مغادرته له،
فمن العمل التلفزيوين الذي ختم عمله يف عامله بتوليه �إدارته ،عاد �إلى
رحاب اجلامعة �أ�ستاذ ًا يف جمال الإعالم ،ثم اجته �إلى الإدارة التعليمية
ليكون وكي ًال لوزارة التعليم العايل يف بداية ت�أ�سي�سها مع �شيخنا الراحل
ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ عليه رحمة اهلل� ،إلى �أن ختم عمله مبجل�س
ال�شورى على مدى ثالث دورات.
َّ
د.عبدالرحمن ال�شبيلي امتاز ب�سجايا �أخاذة بهية ال متلك �إال �أن
حتبه من �أجلها ،وتتوا�صل و�شائج العالقة به بني مداراتها؛ �أولها :بهاء
اخللق وح�سن ال�سمت؛ وثانيها :الوفاء لرجال الوطن وبخا�صة رجال
�إعالمه من الرواد؛ وثالثها :التزامه بتخ�ص�صه الإعالمي ،لقد تفرغ
للكتابة يف ال�ش�أن الإعالمي ويف تاريخ الإعالم ال�سعودي حتديد ًا حتى
�أ�صبح �أحد الرواد يف كتابة التاريخ الإعالمي ال�سعودي.
(اجلدِّ ية) يف مفا�صل حياته ،ولعلها
�أختم مبا بد�أت به �أال وهو �سمة ِ
هي مفتاح �شخ�صيته ..فعندما ارتاح من العمل الر�سمي تفرغ لـ(تعبه
املريح) �إن �صحت الت�سمية ..وهي �صحيحة ،فاملتنبي احلكيم يرى «�أن
الراحة ال ُتنال �إال على ج�سر من التعب» .هذا هو عبدالرحمن بن �صالح
ال�شبيلي ..ين�شد الراحة بالتعب وال�سعادة بالعناء ،لقد �أ�ضحى �صديق
الكتاب ،وخدين البحث ..وامللتزم بالعطاء الباقي ..فما بني فرتة وفرتة
تثمر حديقة فكره وبحثه «رطب ًا جني ًا» ميتاز بالبحث والتوثيق ويتمخ�ض
باملعلومة والتدقيق .بارك اهلل يف عمره وعمله.

�أبو طالل الإن�سان
جمعتني به الع�ضوية
يف جم���ل�������س ال�������ش���ورى
ق��ب��ل �سبعة ع�شر ع��ام�� ًا
خلت ،وربطتني به رفقة
ال�سفر يف رحل ٍة �أ�صبحت
– ب��ف�����ض��ل اه��ت��م��ام��ه
ومتابعته – موعد ًا �سنوي ًا
د.زياد ال�سديري
يجمعنا وث ّلة من الأ�صدقاء من �أع�ضاء املجل�س،
لبحث يف �سري ٍة طاملا تطلعت
وحظيتُ به راع��ي�� ًا ٍ
�إل��ى �إكمالها ،وع�ضو ًا فاع ًال يف املجل�س الثقايف
مل�ؤ�س�سة عبدالرحمن ال�سديري اخلريية ،وم�شارك ًا
بامتياز يف ع��دد م��ن منا�شطها الثقافية ،و�صار
مع م��رور الزمن الأخ الأك�بر ،وال�صديق امل�ؤتمَ َ ن،
واملر�شد الكبري الذي �أعتز به .وهذا كله يفيد بطول
معرفتي ب�أبي طالل ،وقرب �صلتي به و�شدة �إعجابي
وغني عن القول ما لأبي طالل من ح�ضور يف
بهٌّ .
ال�ساحة الثقافية وم�شاركة يف امليدان االجتماعي.
كما �أن كل متابع لأبحاث �أبي طالل وكتبه ومقاالته

وحما�ضراته ق��ادر على تقومي هذه الأعمال ،من
حيث �صدقها يف البحث ومو�ضوعيتها يف الطرح
وجديتها يف النقا�ش ،وما قد متثله من �إ�ضافة �إلى
املكتبة ال�سعودية؛ لهذا ف�سوف �أترك الر�أي فيما
َت َقدَّم للقارئ املتابع والناقد املتخ�ص�ص ،و�أتناول
يف هذه الورقة جانب ًا �آخر قد ال يعرفه عن كثب �إال
من عرف هذا الرجل عن قرب َوع ِمل معه كثري ًا
ورافقه مرار ًا؛ �أال وهو �أبو طالل الإن�سان.
عندما التقيته لأول مرة مل�ست -كما يلم�س كل
من يلتقي �أبا طالل� -سكينته الفائقة وخلقه الرفيع،
ومع م��رور الوقت اكت�شفت �أن وراء هذه ال�سكينة
طاقة ال تن�ضب ،ومبادرات ال تنفذ ،وروح ًا جمبولة
على العطاء .والفريد يف الأمر �أن طاقة �أبي طالل
وروحه املبا ِدرة هما حتت ت�صرفه ،ولي�س العك�س،
ولهذا فهو القائد بامتياز ،الرجل الذي يطمئن �إليه
اجلميع -باختالف م�شاربهم -ويرت�ضونه عميد ًا
وراع��ي�� ًا ومر�شد ًا لهم .اختاره زم�لا�ؤه ال�شوريون
املحرر لكتاب “جمل�س ال�شورى :قراءة يف جتربة

حتديثه” ،وارت�ضوه املنظم لرحلة �سنوية جتمع
عدد ًا منهم ،وقبلوه الراعي وامل�ضيف الجتماعهم
الأ�سبوعي على مدار العام .و�إن جاز يل ف�إين �أقول:
�إن كل من عرفته من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف
دوراته الثالث التي �شاركنا بها مع ًا َي ُع ُّد �أبا طالل
�صديق ًا له ،وال �أعرف �أحد ًا منهم يراه غري ذلك.
و�أبو طالل ذو وترية واحدة ومزاج م�ستقر ،فمنذ
�أن عرفته حتى الآن ال �أذكر �أنني ت�ساءلت يوم ًا عن
�سبب تغري طبعه �أو تبدل �أ�سلوبه؛ جتده اليوم كما
وجدته بالأم�س كما �ستجده غد ًا ،ال تغريه الظروف
وال تبدله الأيام.
ويف زم ٍ��ن طغت فيه امل��ادة وغلب فيه هاج�س
الك�سب ،يقف �أبو طالل ك�أنه من ع�صر �آخر ومن
ثقافة خمتلفة؛ فج ُّل وق��ت �أب��ي ط�لال مبذول يف
�أعمال بحثية وثقافية وخريية ت�أخذ منه وال تعطيه.
وهو – عدا ر�ضاه عن ذلك ،بل �أي�ض ًا اختياره له
و�إ�صراره عليه – يعمل ك�أن من كلفه بعمل �أو اختاره
ملهمة �أو طلب م�شاركته يف بحث هو �صاحب الف�ضل

عليه ولي�س العك�س.
قلت فيما ت��ق��دم� :إن��ن��ي �س�أترك احلكم على
�أعمال �أبي طالل لقرائه و َمن ُيح�سن تقوميها من
النقاد� ،إال �أنني �سوف �أنهي هذه الورقة الق�صرية
ب�إ�ضاف ٍة ذات عالقة :طلب مني �أبو طالل م�ؤخر ًا
ق��راءة م�شروع حما�ضرة له عن جمل�س ال�شورى
لتقدميها قريب ًا يف �أح��د ال�صالونات الثقافية،
فقر�أتها م���رار ًا وتوقفت عند م�ضمونها كثري ًا،
كما د�أبت على فعل ذلك كلما قر�أت عم ًال حتليلي ًا
ونقدي ًا �أُع��ده ،فنحن اليوم كثري ًا ما جند �أنف�سنا
عند مطالعة مثل هذه املو�ضوعات �أو اال�ستماع �إليها
بني طريف نقي�ض� :أحدهما ينزع �إلى الطرح الذي ال
يرى �إال كل �سلبي ،والآخر ال يب�صر �إال كل �إيجابي.
وبني هذا وذاك؛ يقف �أبو طالل باتزانه املعروف
و�صدقه اجللي فيقول ما يرى وجوب قوله �سلب ًا �أو
�إيجاب ًا ،مذ ِّكر ًا كيف يكون النقد الهادف الب َّناء،
ويتجلى �صدق االنتماء وال���والء ،ويعي�ش الإن�سان
الكرمي العزيز.

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد التا�سع  -جمادى الآخرة 1432هـ
د.عبدالرحمن ال�شبيلي من الإعالم �إلى الأعالم

د .عائ�ض الردادي

د .عبدالرحمن ال�شبيلي ه��و م���ؤرخ
الإع��ل�ام ال�����س��ع��ودي ،وب��خ��ا���ص��ة و�سائل
الإع��ل��ام ال��ر���س��م��ي��ة م��ن �إذاع�����ة وتلفاز
و�صحافة ووك��ال��ة �أن��ب��اء و�إع�ل�ام داخلي
وخ���ارج���ي ،و ُي��� َع���د ك��ت��اب��ه (الإع���ل��ام يف
اململكة العربية ال�سعودية) تاج م�ؤلفاته
التي زادت على  15كتاب ًا ،وه��و درا�سة
وثائقية و�صفية حتليلية ،وقد �ساعده يف
ذل��ك تخ�ص�صه الأك��ادمي��ي يف الإع�لام
ثم ممار�سته الإعالمية ،وهذه املمار�سة
�أطلعته على م��ا ه��و ممكن يف الإع�ل�ام،
فالتنظري الأكادميي �شيء واملمار�سة �شيء
�آخر ،وهذه املمار�سة هي التي مكنته من
حتليل و�ضع كل و�سيلة �إعالمية بعد �أن
يتناول تاريخها.
لنواح
ومما انفرد به الكتاب تدوينه ٍ
فنية تقنية يف و�سائل الإع�ل�ام مل يكن
ليتمكن من تدوينها لوال ممار�سته املهنية
والإداري���ة وبخا�صة يف التلفاز ،قد يكون
الأك��ادمي��ي م�برز ًا يف تخ�ص�صه نظري ًا،
ولكنه قد ال يكون كذلك لو دخل �إلى ميدان
املمار�سة� ،أذكر �أن �أ�ستاذ ًا يف الإدارة كان
ُيطربنا كالمه �إذا تكلم يف الإدارة ،ولكنه

كان يطرب هو عندما يعرف حلنا لبع�ض
امل�شكالت الإداري���ة ،ف�س�ألناه م��رة (بعد
�أن عر�ض كل م َّنا معاجلة امل�شكلة ،وكان
عددنا  15مدير ًا عام ًا) :و�أنت يا دكتور؛
كيف �ستعاجلها؟ ف��ك��ان ج��واب��ه( :ب��اب
النجار خم َّلع) ،ما خطر ببايل واحد مما
عر�ضتموه ،ولهذا طربت لتلك احللول لأن
التطبيق يطربني� ،أما التنظري ف�أنا �أعرف
منه كثري ًا� .أما الكتاب الآخر الذي وثق
به د.ال�شبيلي تاريخ الإع�لام فهو كتاب
(تاريخ الإع�لام يف اجلزيرة العربية)،
وقد تناول فيه جهود �أ�سر و�أفراد يف جمال
الإع�ل�ام ،يف ال��داخ��ل واخل���ارج ،و���ش���ؤون
الإع�ل�ام يف بع�ض ال�صحف ،وه��و ي�أتي
متمم ًا لكتابه الأول.
ومن الإعالم (بك�سر الهمزة) انتقل
�إل��ى الأع�لام (بفتحها) ،فقد برز �أي�ض ًا
يف جم���ال ك��ت��اب��ة � ِ���س�َي�ررَ بع�ض الأع�ل�ام
وت��راج��م��ه��م ،لعل �أول��ه��ا كتابه (�إع�ل�ام
و�أع���ل��ام) ،وه���و �أب���ح���اث ودرا����س���ات يف
الإع��ل�ام ال�����س��ع��ودي ،وي��ت��ك��ون م��ن ثالثة
ف�صول� :أولها� :أعالم يف الثقافة والإعالم؛
وثانيها :م��ق��االت يف الإع��ل�ام؛ وثالثها:
�أبحاث وحما�ضرات يف الإعالم ،فهو بهذا
الكتاب قد مزج تاريخ الإعالميني ب�آرائه
يف بع�ض الق�ضايا �أو الو�سائل الإعالمية.
وخرج يف كتابه (�أع�لام بال �إعالم)
من دائ��رة الإع�لام و�أع�لام الإع�لام �إلى
دائرة �أو�سع هي دائرة الأعالم الذين لهم
عطاء يف غري الإعالم ،لكن التعريف بهم
وبجهودهم مل يعطه الإع�لام حقه؛ ولذا
كتب عن ِ�سيرَ (َ )43ع َلم ًا كلهم مل ميار�س

الإع�ل�ام ،وق��د ب�سط يف مقدمة الكتاب
وال�سيرَ حني بد�أها
اجنذابه �إلى الرتاجم ِّ
ب�إ�صدار كتب كانت يف الأ�صل مقابالت
تلفزيونية ،بع�ضها ق��د ُب��ثَّ وبع�ضها مل
ُي َبث ،وذك��ر �أن الفكرة قدحت يف ذهنه
�أثناء �إعداده لكتاب (الإعالم يف اململكة)،
�إذ م َّر به ع�شرات الإعالميني ،ومل ُيرد
�أن ي�ضخم الكتاب ف���أف��رده��م مبقاالت
ث��م جمعها يف كتاب (�إع�ل�ام و�أع�ل�ام)،
ث��م �ساقه ذل��ك �إل���ى كتابه (�أع��ل�ام بال
�إعالم) ،ثم �إلى �إ�صدار كتيبات كل واحد
منها عن َع َلم مثل�( :إبراهيم العنقري
– قراءة حتليلية يف ِ�سيرَ ته) ،و(عبا�س
فائق غزاوي – موهبة الفطرة الإعالمية
وال�صدفة) ..وغريهما.
ل���ق���د مت���ي���ز د.ال�����ش��ب��ي��ل��ي ب��ال��دق��ة
والتمحي�ص وامل��راج��ع��ة ،وخ�صو�ص ًا يف
كتب ال��� ِّ��س�َي�رَ وال�تراج��م ،فقد يلقيها يف
حما�ضرة وي�ستمع للملحوظات� ،أو يعقد
ن���دوة متخ�ص�صة ملجموعة م��ن النقاد
ملعرفة �آرائهم ،وقد �شرح جتربته يف هذا
ال�صدد يف كتابه (�أع�ل�ام بال �إع�لام)،
و�أن��ه ال يت�أفف من �سماع ال��ر�أي �أو كرثة
التعديالت ،فتلك و�سيلة لإت��ق��ان العمل
وحتري كماله� .إن املمار�سات الإعالمية
مكنت د.ال�شبيلي م��ن مت��ري��ر املعلومة
ب�أ�سلوب ال مينع حجبها من الرقيب ،وهو
لديه مهارة يف اجتياز هذا احلاجز.
ولن �أ�ستطرد يف الكالم عن د.ال�شبيلي
يف جوانب �أخرى ،فهذه الكلمة مقت�صرة
ع��ل��ى ب����روزه يف جم���ال ت��اري��خ الإع��ل�ام
والأعالم ولي�س عر�ض ًا مل�ؤلفاته �أو �سريته،
وهي جتربة جديرة بالدرا�سة واالحتذاء،
وال�سيرَ بعيدة عن
فكتاباته عن الرتاجم ِّ
التنميق والتزويق والتزلف ،ففيها �شفافية
تقرتب من احلقيقة �إن مل تدلف �إليها ،وال
يعني ذلك خلو امل�ؤلفات من امللحوظات،
ولكن ح�سبه �أنه �أبعد كتاباته عن املديح
املجموج� ،أما �أن ُيو�صف ال َع َلم مبا هو فيه
�أو ُتبدى عليه ملحوظات فذلك �ش�أن امل�ؤرخ
ن�صف للو�صول �إل��ى احلقيقة ،ومهما
املُ ِ
ً
بذل امل�ؤلف ف�إنه لن ُيعدَم َمن يقول قوال يف
الكتاب �إما له و�إما عليه ،ولكن كفى املرء
نب ًال �أن ُت َعد معايبه .حفظه اهلل ووفقه.

يف جزيرة �سقطرى
اليمنية

من اليمني :د .عبدالرحمن ال�شبيلي ود� .أحمد ال�ضبيب و�أ .معن اجلا�سر
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�سعادة الأخ الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
د .عثمان الربيعة

�إن �أك��ث��ر م���ا ي���ج���ذب ال��ع��ارف�ين
ل�شخ�صية ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ال�شبيلي �إليه ويجعلهم يرتاحون �إليه
هو ما يتمتع به من دماثة اخللق و�سعة
الأف���ق .ولكن حتى الذين ال يعرفونه
�شخ�صي ًا ال يحتاجون �إل��ى �أن يبحثوا
عنه حتى ي��ج��دوه؛ فهو وج��ه �إعالمي
بارز عرفناه منذ ظهور التلفزيون من خالل م�شاركته الفعالة
يف �إن�شاء املركز الرئي�س للتلفزيون يف الريا�ض ثم يف الق�صيم،
وق��ي��ادة فعالياته وب��راجم��ه بو�صفه م��دي��ر ًا م�����س���ؤو ًال ،ومقدم ًا
ومنفذ ًا لربامج م�شهورة ا�ستقطبت امل�شاهدين الباحثني عن
الثقافة ،وح َّببت �إلى النا�س هذا الو�سط الإعالمي اجلديد.
وهل نن�سى برنامج «�شريط الذكريات» الذي كان الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي يدير فيه احل��وار ب�أ�سلوب الإعالمي
املثقف والأدي��ب مع �شخ�صيات رفيعة املقام يف جمال الفكر
والأدب والثقافة؟ وه��ل نن�سى مقابالته يف برنامج «حديث
الأربعاء» –عرب البث الإذاعي -مع كبار امل�س�ؤولني والتي كانت
تت�صف ب�أدب احلوار وعمق ال�س�ؤال؟
ح�سب للدكتور عبدالرحمن فقط �أنه �أ�سهم يف تطوير
ال ُي َ
الإع�ل�ام املرئي بل � ً
أي�ضا يف توظيف ه��ذا الإع�ل�ام خلدمة
الثقافة .ويبدو �أنه اتخذ من الإع�لام الثقايف ر�سالة عمره؛
ذل��ك �أن��ه عندما ت��رك العمل وقمة امل�س�ؤولية يف التلفزيون
وانتقل �إل��ى م�س�ؤوليات �أخ���رى يف التعليم ال��ع��ايل ث��م �إل��ى
ع�ضوية جمل�س ال�شورى –ملدة اثني ع�شر عام ًا منذ �أول دورة
للمجل�س -بقي وفي ًا لهذه الر�سالة ،ومل تغب م�شاركاته يف
و�سائل الإع�لام –وبخا�صة ال�صحفية منها -ويف املنتديات
الثقافية .وكانت مداوالته وكتاباته تتم ّيز بالإتقان اللغوي
والأ�سلوب الر�شيق واملو�ضوعية يف الطرح ،واخللو من املبالغة
�أو التط ُّرف يف ال��ر�أي ،واخللو � ً
أي�ضا من الرتابة واجلفاف
يف ح��وارات��ه الإع�لام��ي��ة� ،أو يف كتاباته التي كتب فيها عن
�شخ�صيات �إعالمية م�ؤثرة� ،أو عن بع�ض اجلوانب التاريخية
للمملكة .يف تقديري �أن الر�سالة الإعالمية التي حملها
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي -منذ بدء عمله يف التلفزيون،
ثم ح�صوله على الدكتوراه يف الإعالم ،ثم من خالل عمله يف
التعليم العايل ،ثم يف �أثناء ع�ضويته ملجل�س ال�شورى � -إمنا
انبثقت من ر�ؤية ثاقبة تنطلق من فكرتني ُم�س َّلم بهما:
�أُواله��م��ا� :أن الإع�لام ال ميكن اختزاله يف تقدمي املعلومة
املوجهة و�إب���راز ال�صورة الرباقة ل�سيا�سة الدولة و�أجهزتها
َّ
الر�سمية ،و�إن كان هذا من وظائف الإعالم الر�سمي.
وثانيتهما� :أن��ه لي�س الإع�ل�ام ممار�سة املهنة يف و�سائل
الإع�لام فح�سب ،بل �أي�ض ًا العمل على ن�شر املعلومة املفيدة
واملعرفة وت�سخري و�سائل الإعالم لن�شرها على نطاق املجتمع.
حري�صا على ب ِّ��ث ر�ؤاه وما
لذلك ك��ان الدكتور عبدالرحمن
ً
ا�ستخل�صه من التجارب التي مر بها يف حياته العملية يف
جماالت الإعالم والتعليم العايل وال�شورى والتي انتظمها خيط
واحد هو البحث عن املعرفة �أو املمار�سة الفكرية ،وهو نف�سه
�أ�شار �إلى ذلك و�إلى ما يجمع هذه املجاالت من ت�شابه وجتان�س
يف الكتاب الذي �أ َّلفه مب�شاركة نخبة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
وحمل عنوان (جمل�س ال�شورى :ق��راءة يف جتربة حتديثه)
و�صدر عام 1429هـ.
�أري��د �أن �أ�صل مبا قلته �إلى نتيج ٍة م�ؤ َّداها� :أن الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي جن ٌم برز يف �سماء الإع�لام الثقايف
و�أدب الإعالم.
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ن�شرة اخلمي�سية  -العدد التا�سع  -جمادى الآخرة 1432هـ
عبدالرحمن ال�شبيلي والإعالم

 5رجب 1375هـ املوافق  17فرباير  1956ومل ي�صدر العدد
عرفت الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي
الذي يليه رقم (� )30إال بتاريخ � 19صفر  1376هـ املوافق
م�ؤخر ًا بعد انتظامي يف ح�ضور خمي�سية ال�شيخ حمد اجلا�سر
� 25سبتمرب 1956م ،فقد توقفت عن ال�صدور لأكرث من �ستة
منذ ع�شر �سنوات ،و�إن كنت �أراه و�أقر�أ له من قبل ذلك ب�سنني
�أ�شهر ،و�سبق �أن �س�ألت رئي�س حتريرها الأ�ستاذ عبدالكرمي
ال تقل عن ثالثة عقود م�ضت؛ �أي منذ توليه �إدارة التلفزيون
اجلهيمان عن �سبب التوقف (�س�ألته بعد �أن جتاوز الت�سعني
بالريا�ض من عام 1391ه��ـ1971 /م؛ �إذ كان يتولى بع�ض
من عمره املديد) فاعتذر بن�سيانه ومل ُيفدين عن ال�سبب� ،إال
الربامج املهمة واملقابالت الر�سمية وغريها �إدار ًة وتقدمي ًا.
�أنني قد تتبعت الأعداد املا�ضية فلم �أجد �إال مقال (ن�صفنا
زرت���ه يف منزله �أك�ث�ر م��ن م��رة لأ�ست�شريه يف بع�ض
الآخر) بتوقيع :الدمام م .الب�صري ،يف العدد ( )24ال�صادر
الأع��م��ال ال��ت��ي لها ع�لاق��ة بال�صحافة والإع��ل�ام خلربته
بتاريخ  1جمادى الثانية 1375هـ ،وهو يطالب بتعليم البنات،
الوا�سعة ،فوجدت منه كل ترحيب وم�ساندة ،وتولى الإ�شراف
فقد يكون هو �سبب التوقيف الأول لهذه ال�صحيفة .والغريب
لعمل �أعدد ُته عن �صحافة �أبناء اململكة يف اخلارج
والتقدمي ٍ
الق�شعمي
حممد
أ.
�
يف املو�ضوع �أننا يف العدد الثاين ال�ستئناف �صدورها وهو
يف زمن الت�أ�سي�س ،ون�شره مركز ال�شيخ حمد اجلا�سر الثقايف
م�ؤخر ًا .وقد دعوته �إلى زيارة مكتبة امللك فهد الوطنية للم�شاركة يف برنامج العدد ( )31ال�صادر بتاريخ  1ربيع الثاين 1376هـ جند مقا ًال �آخر بعنوان (ال
التاريخ ال�شفهي للملكة وت�سجيل ذكرياته و�سريته الذاتية؛ ف َق ِبل دون تردد كغريه ،ته ُّيب ..وال �أوهام) بقلم ابن �أحمد ي�ؤيد املقال ال�سابق حول تعليم البنات ،فهذا
مما ي�ستدعي الوقوف والت�أكد والتدقيق من �إعالمي متمكن كالدكتور ال�شبيلي.
وجتاوب ،وح�ضر لأكرث من مرة.
بدايات َمن نحن ب�صدد احلديث عنه ،ففي العدد ( )36ال�صادر يوم
إلى
�
نعود
أ�سه
�
ر
م�سقط
بعنيزة
ا�ست�ضافني
عندما
��ى
ل
أو
ل
�سافرت معه مرتني :ا
ِ
حل�ضور املهرجان الثقايف الثاين الذي نظمه مركز �صالح بن �صالح الثقايف ،الثالثاء 1376 /5 /3هـ املوافق 1957 /1 /1م جنده مرة �أخرى بالزاوية نف�سها
وذل��ك ع��ام 1429ه���ـ� ،إذ �ألقى حما�ضرة عن ال�شيخ حمد اجلا�سر وعالقته (من غري تطويل) ُي َو َّجه له الكالم“ :عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي – عنيزة:
بعنيزة؛ واملرة الثانية التي �سافرت معه فيها كانت �ضمن اللجنة العلمية ملركز ن�شكرك على �إخال�صك ونظراتك ال�صائبة ،كما نقدر لك جهودك يف خدمة هذه
حمد اجلا�سر �إلى بريوت يف رحلة علمية ،فكان ِن ْع َم الرفيق يف ال�سفر واحل�ضر ،ال�صحيفة” ،وطبع ًا -وكما هو معلوم -بعد ثمانية �أعداد توقفت اجلريدة لأكرث
فهو بطبعه رقيق احلا�شية ،مرهف احل�س ،وا�ضح العبارة ،دبلوما�سي التعامل من �أربع �سنني.
ما �سبقت الإ�شارة �إليه هو يف �أول جريدة ت�صدر يف املنطقة ال�شرقية (�أخبار
قاطع ،وال يناكف ،يتكلم بقدر ،يف وقت اجلد جتده يف منتهاه ،ويف
واحلديث ،ال ُي ِ
وقت املزح والهزل ي�شارك بقدر حمدود ،وحتى ال�ضحك جتده يبت�سم بال قهقهة ،الظهران) ،وثمة مقال وجدته لل�شبيلي يف جريدة اليمامة لل�شيخ حمد اجلا�سر
يدعو �إلى املرح وال يبالغ؛ كي ال يقع ما ي�ؤدي �إلى اخلالف بني الأخ ّالء .عرفته التي ت�صدر بالريا�ض؛ ففي العدد ( )246ال�صادر يوم الأحد 1380 /5 /10هـ
َّ
منظم ًا دقيق ًا يف مواعيده ،ومرجع ًا مهم ًا ملن ي�ستعني به يف حتقيق معلومة غري املوافق � 30أكتوبر 1960م يف ال�صفحة الرابعة جند مقا ًال له بعنوان (مقابر
أكد منها ،وحتديد ًا فيما يتعلق بالإعالم والأع�لام وال�سري الذاتية ،ال يبخل عنيزة!) .وفيه يقول �إنه �شاهَ دَ مقابر يف مدن اململكة وحتديد ًا مدن الق�صيم
مت� ٍ
بكتاب �أو معلومة ُتطلب منه ،ذا عالقات وا�سعة مميزة ،متحلي ًا بال�صدق والوفاء وذكر �أنها م�سورة ويجري تنظيفها ،و�أن يف عنيزة ما يزيد على ع�شر مقابر وكلها
تتخللها دروب ُفتحت الخت�صار الطرق؛ فيطالب بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
وح�سن التعامل.
وج ْمع �أول مقال �أو ب�صيانة القبور واحرتامها.
وبحكم اهتمامي ببدايات بع�ض العلماء وال���روادَ ،
وقد �أطلعته على هذا املقال َ
فتذ َّك َره وقال �إنه �أول مقال كتبه؛ ولهذا جند
ق�صيدة كتبوها؛ لأن يف نيتي �أن �أع��د كتاب ًا عن (بداياتهم مع الكتابة)؛ فقد
وجدت �أن �أ�ستاذنا �أبا طالل قد بد�أ الكتابة منذ ال�صغر ،ف�إذا عرفنا �أنه من ال�صحافة مفتاح الإعالم ببابه الوا�سع ،فقد ح�صل على لي�سان�س يف اللغة العربية
مواليد عام 1363هـ فقد بد�أها وعمره ال يتجاوز اثني ع�شر عام ًا� ،إذ جند جريدة من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض عام 1383هـ،1965 /
(�أخبار الظهران) التي ت�صدر بالدمام وير�أ�سها �أ�ستاذنا عبدالكرمي اجلهيمان ثم البكالوريو�س يف اجلغرافيا من جامعة امللك �سعود عام 1385ه��ـ1965 /م،
تكتب �ضمن زاوية (من غري تطويل) من عددها ( )31ليوم الأحد الأول من �شهر �أعقبها مباج�ستري يف الإع�ل�ام من جامعة كان�سا�س ب�أمريكا ع��ام 1389ه��ـ/
ربيع الثاين 1376هـ املوافق  4نوفمرب 1956م« :عبدالرحمن ال�صالح ال�شبيلي 1969م ،و�أخ�ير ًا دكتوراه يف الإع�لام من جامعة والي��ة �أوهايو الأمريكية عام
– عنيزة :نحن ال نق ُّل َ
عنك �سرور ًا ب�إعادة �إ�صدار (�أخبار الظهران) ،كما �أن 1391هـ1971 /م ،ورافق بداية الإذاعة بالريا�ض من عام 1384هـ ،فتلفزيون
مما ي�ضاعف �سرورنا ما نلقاه منك ومن قرائنا الأع��زاء من كلمات الإعجاب الريا�ض عام 1385هـ ،وتولى �إدارته من عام 1391هـ �إلى 1397هـ� ،إ�ضافة �إلى
عمله �أ�ستاذ ًا للإعالم يف جامعة امللك �سعود منذ عام 1393هـ ،وهكذا َت َّو َج كل
والتقدير.»...
وعند �س�ؤالنا الدكتور ال�شبيلي عن منا�سبة توقف اجلريدة الذي �أ�شار هذه املعلومات املعرفية يف الإع�لام ب�أكرث من خم�سة كتب �إعالمية ،ومثلها يف
ال�سيرَ الذاتية وغريها.
�إليه يف خطابه لرئي�س حتريرها اجلهيمان؛ قال �إن��ه ال يتذكر ،ولكنني عدت
ِّ
لعلها فر�صة طيبة �أن �أح ِّيي هذا الرجل املخل�ص لعمله ولوطنه ولتخ�ص�صه.
�إلى �أعداد اجلريدة املوجودة لدي فوجدت فع ًال العدد ( )29قد �صدر بتاريخ

عبدالرحمن ال�شبيلي منوذجٌ يف النبل
�أ .معن اجلا�سر
ع��ن��دم��ا ع��ل��م��ت ب��اخ��ت��ي��ار ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ال�شبيلي �شخ�صية هذا الإ�صدار
من ن�شرة اخلمي�سية؛ مل �أ�ش�أ �أن تفوتني هذه
الفر�صة يف امل�شاركة مع الأ�ساتذة والعلماء,
على الرغم من يقيني ب�أ َّنه ُكتب و�س ُيكتب عنه
كثري ًا يف ال�صحف.
حب
وب��ق��در م��ا �أك���نُّ لهذا ال��رج��ل م��ن ٍّ
واحرتام وتقدير؛ ف�إين �أُحاول �أن �أبرز بع�ض ًا
م��ن ج��وان��ب �شخ�ص ّيته ال��ت��ي ت��ع�� ّرف��تُ �إليها
من خالل عملي معه عن قرب وم�صاحبتي
له يف منا�سبات متعددة ،خالل فرتة متتد �إل��ى ما يقارب ع�شر �سنوات ،مبا
يجعلني �أزع��م �أ َّنني �أع��رف ما فيه الكفاية للحديث عنه .فلقد عملتُ معه يف
م�شروعات ثقافية ،كما زاملته ل�سنوات عدة يف ك ٍّل من اللجنة العلمية واللجنة
التنفيذية واللجنة املالية التابعات ملركز حمد اجلا�سر الثقايف ،وقد ا�ستفدت
من �أفكاره وحتليله ملا ُيطرح على طاوالت هذه اللجان .وتع َّرفت �إليه �أكرث من
خالل م�صاحبته يف رحالت عدة لك ٍّل من ح�ضرموت ،وتركيا ،ولبنان ،وفرن�سا؛
جتارب معه يف
رفيق �أد ًبا وكر ًما .لذا ف�إن حديثي عنه هو من خالل
ٍ
فكان خ َري ٍ
العمل وال�سفر .وهناك تعبري غربي ينطبق على �أبي طالل يقول�« :أن تعرفه هو
�أن حت َّبهُ» ،ح ًّقا ،ال �أَت�ص َّور �أحدًا ميكن �أن يتع َّرف �إليه عن قرب دون �أن ي�أ�سره
توا�ضع الرجل ،ولطفه ،و�إنكاره لذاته ،وكرمه الذي ُيذ ِّكرين ب�أنه من الأ�سرة
الكرمية ذاتها التي �أجنبت �أبا �سليمان ال�شبيلي رحمه اهلل.
ومل ت�ؤثر هذه ال�صفات احلميدة يف �أمانته العلمية بحيث جتده جمامالً،
فهو ذو �أ�سلوب علمي يتَّ�سم باملو�ضوع َّية ،وال��دِّ ق��ة ،وينطبق عليه الو�صف
الإجنليزي ()Perfectionist؛ �أي متح ٍّر للكمال باملفهوم الإيجابي ،لي�س
من حيث املعلومة ودقة اختيار املفردة فح�سب ،بل من حيث الإخراج والتقدمي
� ً
أي�ضا .و�أجد الفائدة واملُتعة يف قراءة ما يقدمه من م�ؤلفات ،و�أ ِث ُق يف �أنَّ هدفه
هو تقدمي احلقيقة يف ِّ
كل كتاباته ،متجردًا من العاطفة التي جتنح �أحياناً
بالكاتب �إلى املبالغة يف املدح مث ًال ،وحا�شا هلل �أن يذكر عي ًبا بق�صد الإ�ساءة.
�إنَّ مرك َز حمد اجلا�سر الثقايف مدينٌ لأبي طالل بعلمه ،ووقته ،وفكره،
وماله؛ فكم من م��ر ٍة التقيته مبفردي �أو ب�صحبة الدكتور نا�صر احلجيالن
ملناق�شة بع�ض �أعمال املركز �أو الرتتيب لإحدى منا�سباته �أو ال�ست�شارته يف �أمر
من �أمور املركز و�أن�شطته ،فهو ذو جتربة وا�سع ٍة وذو نظر ٍة ثاقب ٍة يف كثري من
الأمور التي كث ًريا ما �أ ِق ُف وزميلي الدكتور نا�صر حائ َرين حيالها.
ويزخر املركز مب�ؤلفات العديد من منت�سبيه يف جمل�س الأمناء� ،إال �أن عطاء
�أبي طالل ال يقف عند هذا ،بل �إنه يو ِّفر للمركز ً
بع�ضا من م�ؤلفات حمد اجلا�سر
هدف دنيوي.
وغريه التي يطبعها على نفقته دون ِم َّن ٍة �أو ٍ
رحم اهلل �أبي الذي مل ينقطع عطا�ؤُه يل بعد وفاته ،بل ا�ستم َّر من خالل
توفري فر�صة التع ُّرف �إلى �إخوة �صاحلني �أوفياء ،وجمال�ستهم والإفادة منهم؛
مثل عبد الرحمن ال�شبيلي.

ال�شبيلي من منظور معريف
لو ُطلب ممن عرف الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي ملدة
تقارب ثالثني عام ًا �أن يجيب على �س�ؤال�ِ :ص ْف لنا ال�شبيلي يف
كلمتني �أو ثالث على الأكرث؛ فلرمبا كانت الإجابة :دبلوما�سي
يع�شق املعرفة .هذا هو على الأقل انطباعي ال�شخ�صي عنه،
وكل مفردة من تلك الكلمات الثالث حتمل م�ضمونات يحتاج
�سردها �إلى �صفحات.
ف��ه��و -ك��م��ا ي��ب��دو يل� ،أو ع��ل��ى الأق����ل ك��م��ا �أراه-
دبلوما�سي؛ ال باملعنى املتعارف عليه للكلمة� ،أي الإن�سان
الذي يحرتف العمل الدبلوما�سي ،بل �أعني بذلك جمموعة
م��ن ال�صفات ال��ت��ي جت�سد يف ذه��ن��ي معنى الدبلوما�سية
مبفهومه الإب�ستيمولوجي :التعامل مع النا�س باتزان وكيا�سة
ورق��ة ،احل�ضور الناعم يف خمتلف الأو��س��اط واملنا�سبات؛
االجتماعية منها والوطنية والعلمية والفكرية ،الن�شاط
امل�ستمر يف امللتقيات الثقافية ،اللجوء �إلى التوفيق واملواءمة
بد ًال من ال�صدام واملناكفة ،املبادرات الهادئة واملت�أنية .وقد
يكون النفور من ال�صدام واملناكفة -وامل�شاك�سة �أي�ض ًا -قد
�أف��ق��ده وه��ج�� ًا �إ�ضافي ًا يبحث عنه النا�س -اجلمهور -يف
�شخ�صية عامة مثل �شخ�صيته� .أقول ذلك كله على الرغم من
�أن الرجل كان م�شروع دبلوما�سي بارز رفيع امل�ستوى لو ُقدِّ ر له
فرتات م�ضت.
�أن يقبل ما عُ ر�ض عليه يف ٍ
ثم ت�أتي مفردة الع�شق :الع�شق املعريف .وكما ر�أيت
جمال �أث ٍري لديه؛
من متابعتي مل�سريته ف�إنه ُفنت بالبحث يف ٍ
رمبا بحكم بدايات حياته املهنية الوظيفية وبحكم انغما�سه
يف ه��ذا املجال والغو�ص املهني فيه يف ف�ترات خمتلفة من

املفردة الثالثة (املعرفة) ُب ْع ٌد �آخر
ح��ي��ات��ه؛ ع�شق ك��ل م��ا يتعلق ب��الإع�لام
من �شخ�صيته؛ فهو قد عُ ��رف باالفتتان
ال�سعودي ،ما�ضيه وحا�ضره ،تطوراته
باملعرفة عن ال��ذات مبفهومها الوا�سع،
وظ���واه���ره� ،شخ�صياته وم�ؤ�س�ساته،
وامل��ع��ن�� ُّي ب��ه��ذه «ال����ذات» هنا ه��ي الهوية
�أو ِل َن ُق ْل تت ُّبع َم�أْ َ�س َ�سة هياكله .ولذلك
الوطنية ال�سعودية الثقافية الإعالمية
مل ي��ك��ن غ��ري��ب�� ًا �أن جت��ت��م��ع يف ه��ذا
ببعدَ يها التاريخي واملعا�صر .ولذلك ف�إن
ال��ول��ع مب��ج��ال البحث الإع�لام��ي لديه
ه��ذا ال ُبعد ه��و الناظم لكتاباته وكتبه
النظرة ال�شمولية وااله�ت�م��ام املفرط
وحما�ضراته وم�شاركاته املنربية على
بالتف�صيالت .ومن وجهة نظري وبحكم
ً
مدى ثالثني عاما املا�ضية وحتى اليوم.
افتتانه مبجال الإع�لام ال�سعودي؛ ف�إن
قد يكون �سبب ح�صر جل اهتمامه بهذا
الدكتور ال�شبيلي� -أبا طالل -قد �سجل
�أ�سبقية ريادية تعادل يف نظري نتاجه د .عبدالعزيز بن �سلمه ال ُبعد ه��و حر�صه على نوعية الإ�سهام
وعدم ت�شتيت جهده ووقته وهو املنغم�س يف
املن�شور والغزير ع��ن ���ش���ؤون الإع�لام
ال�سعودي و�شجونه .ويف ف�تر ٍة كان االهتمام فيها بحا�ضر �ش�ؤون جمتمعه ،وقد ُيعزى ذلك �إلى كون جممل ما ي�سهم به
الإع�ل�ام ال�سعودي م��� َّؤج ً
�لا ل��دى ممار�سيه يف امل�ؤ�س�سات ال�شبيلي ينطوي على ر�سال ٍة يحملها يف طيات نف�سه ويحر�ص
الإعالمية الر�سمية والأهلية ودار�سيه يف اجلامعات؛ كان على �إي�صالها للجميع ب�أكرب قدر من الو�ضوح والرتكيز .وفيما
ال�شبيلي الوحيدَ الذي كر�س كل تركيزه على الإم�ساك بهذا يخ�ص االهتمام باجلانب املعريف؛ ف�إننا جند �أن ال�شبيلي ال
احلا�ضر ودرا�سة �أو�ضاعه وظواهره وقت الت�شكل ،قبل �أن ي�تردد يف �س�ؤال معارفه الكرث داخ��ل اململكة وخارجها عن
بالد كانت -وال تزال -متر بتطورات �سريعة معلومة �أو حدث �أو تف�صيالت متناهية يف دقتها� ،سوا ًء يف
مير كالربق يف ٍ
ومتالحقة .لذلك ف���إن الدكتور ال�شبيلي -بحكم بداياته اللقاءات اجلانبية معهم يف امللتقيات �أو املنا�سبات الثقافية
املهنية ووعيه املتقدم ب�أهمية البعد الإعالمي يف اململكة -مل التي يحر�ص على ح�ضورها وامل�شاركة فيها� ،أو االت�صال بهم
م�صحوب برجاء �أخذ الوقت الالزم
رقيق
ٍ
يكن ليرتك اللحظة الراهنة للحالة الإعالمية لتبهت ،بل هاتفي ًا ،مع ٍ
طلب ٍ
كان -كامل�صور الفوتوغرايف اللحظي -يلتقط �صورها �أو ًال ليتمكنوا من تزويده باملطلوب.
بعد قول كل تقدم �أت�ساءل عما كان �سي�سهم به ال�شبيلي
ب�أول ،ثم -بعد زمن يطول �أو يق�صر -يعود �إلى تلك اللحظة
بولعه البحثي عن الإع�لام ال�سعودي -كم ًا ون��وع�� ًا -لو �أنه
الإعالمية ل ُيخ�ضعها للمنظور التحليلي املنا�سب.

ان�صرف كلي ًا �إل��ى التدري�س باجلامعة بعد ح�صوله على
ال�شهادة العليا يف الإعالم (الدكتوراه) يف مطلع ت�سعينيات
القرن الهجري املا�ضي ،ولو مل ت�ستحوذ م�س�ؤوليات وظيفية
�أخ��رى على جزء ثمني من وقته وطاقته خالل عمله وكي ًال
ل��وزارة التعليم العايل ثم خالل ع�ضويته لثالث دورات يف
جمل�س ال�شورى ؟
رمبا -وهذا هو �شعوري احلقيقي -لو �أنه ان�صرف منذ
بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي �إلى التعليم اجلامعي والبحث
العلمي لكان قد �أجن��ز م�شروع ًا بحثي ًا وطني ًا م�ؤ�س�سي ًا يف
جمال الإعالم من ناحية التوثيقِ ،ل َل ِّم �شتات ذاكرة مبعرثة
نالها الإهمال �إلى حد كبري لب�ضعة عقود ،ولر�صد ودرا�سة
ظواهر �إعالمية مهنية وهيكلية وجمتمعية �ش َّكلت و�أع��ادت
ت�شكيل امل�شهد الإعالمي ال�سعودي يف العقود الأربعة املا�ضية.
هذه جوانب انطباعية عن �شخ�صية �سعودية بارزة �سعدتُ
بالتعرف �إليها ،ومتنيتُ لو �أن �صلتي بها كانت يف وقت مبكر
بالقوة والقرب واحلميمية نف�سها التي هي عليه منذ ما يقرب
من ع�شرين عام ًا وحتى اليوم.
وبكل ت�أكيد ف�إن ما �أجنزه الدكتور ال�شبيلي من درا�سات
و�إ���ص��دارات وكتابات عن الإع�لام ال�سعودي وعن عدد من
ال�شخ�صيات ال�سعودية ميثل �إ�سهام ًا ثمين ًا يف البنيان املعريف
لوطننا الغايل :اململكة العربية ال�سعودية.
وبكل ت�أكيد �أي�ض ًا �أن لإ�سهامات ال�شبيلي �صلة ،طاملا
ا�ستمر الف�ضول املعريف ذاته يعتمل يف ذهنه ،وما دام ا َ
جل َل ُد
على الكتابة م�صاحب ًا له.
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�صور وذكريات . . . .

مع األمير سلمان في افتتاح مؤسسة الجزيرة الصحفية

يؤدي القسم الشوري

مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة الصحفية

مع والده

في زيارة لتونس مع معالي الشيخ ابن جبير رحمه اهلل

وزير اإلعالم التونسي يتوِّجه وساماً

من اليمين :د .الشبيلي والشيخ عبداهلل بن خميس ود .عدنان النحوي

مع أعضاء مركز حمد الجاسر الثقافي

أحفاده  :عبدالرحمن ونورة وشادن طالل الشبيلي

مع الملك فيصل أثناء زيارته لمصر

أسباطه  :نبيل ونايفة وصنيتة اإلبراهيم

مع رئيس وزراء الصين

أوالده  :طالل ورشا وشادن في صغرهم
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من م�ؤلفاته . . . . . .

حممد الأمني ال�شنقيطي
َّ
املتوفى �سنة 1351هـ 1932 -م

(من متبكتو و�شنقيط �إلى عنيزة والزبري)

الإعالم يف اململكة العربية ال�سعودية
درا�سة وثائقية و�صفية حتليلية
(مع �سجل �سنوي لأبرز احلوادث واملنا�سبات الإعالمية)

ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ن م���ؤ َّل��ف��ات
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�شبيلي
ح��ول الإع�ل�ام يف اململكة العربية
ال�سعودية� ,صدرت الطبعة الأولى
م��ن��ه يف امل��ح��رم ع���ام 1421ه����ـ/
�أب��ري��ل ع��ام 2000م يف الريا�ض
(النا�شر هو امل���ؤل��ف) ،وقد �صدر
مع �إعالن الريا�ض عا�صم ًة للثقافة
العربية ع��ام 2000م ،وج���اء يف
(� )432صفحة من القطع الكبري.
وكانت البداية لفكرة هذا الكتاب
– كما �أ�شار امل�ؤلف يف مقدمته
– هي الأطروحة العلمية التي نال بها امل�ؤلف درجة
ال��دك��ت��وراه ع��ام 1391ه���ـ1971 /م من جامعة والية
�أوهايو الأمريكية ،والتي كانت ُت َع َّد يف ذلك الوقت �أول
درا�سة وثائقية و�صفية حتليلية عن و�سائل الإعالم يف
اململكة العربية ال�سعودية ،لكن معلومات كثرية َجدَّت
بعد الأطروحة ،ف�أ�صبحت ال تعدو �أن تكون جمرد نواة
وم�صدر من امل�صادر ،وب��ات �ضرور ًيا الإت��ي��ان بعمل
جديد ي�س ُّد ثغرة يف املكتبة ال�سعودية التي كانت تفتقر
– وقت �صدور الكتاب – �إلى كتاب �شامل عن تاريخ
و�سائل الإعالم ال ُيكتب من منظور ر�سمي .
وق���د ح���دد امل���ؤل��ف الإط����ار ال��زم��ن��ي للكتاب؛
فالبداية الزمنية له مطلع القرن امليالدي الع�شرين
املن�صرم وما قبله بقليل؛ وذلك لعدد من الأ�سباب؛
�إذ �إن فيه ميالد الطباعة وال�صحافة ،وظهور �أول

حمطات االت�صاالت الال�سلكية،
وبزوغ فجر التعليم ،وبداية الدولة
ال�سعودية الثالثة.
وق����د َ����ض َّ���م ال��ك��ت��اب ث�لاث��ة
ع�شر ف�ص ًال بالإ�ضافة �إلى تقد ٍمي
للدكتور غازي الق�صيبي – رحمه
اهلل – ومقدمة امل���ؤل��ف ،وحملت
الف�صول العنوانات الآتية :مدخل
متهيدي :الإعالم ال�سعودي :البيئة
وال���ظ���روف وال�����س��م��ات ،اجل��ه��ات
الر�سمية املعنية بالإعالم ،الإعالم
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي والإع��ل�ام
يف احل��ج ،ال�صحافة ال�سعودية ،الإذاع��ة ال�سعودية،
التلفزيون ال�سعودي ،وكالة الأنباء ال�سعودية ،التعاون
الإع�لام��ي اخل��ارج��ي ،الإع��ل�ام وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص،
درا���س��ات الإع�لام و�أبحاثه ،و�سائل الإع�لام التابعة
لأرامكو ال�سعودية ،و�سائل الإعالم الأجنبية يف اململكة،
�ضم الكتاب
نحو فكر �إعالمي �سعودي جديد .كما َّ
�أربعة مالحق �شملت �أهم الأنظمة الإعالمية ،وال�سجل
ال�سنوي للأحداث واملنا�سبات الإعالمية (1300هـ -
1420هـ) ،وك�شاف الأ�سماء ،ومراجع الكتاب ،ومراجع
مفيدة بالعربية والإجنليزية.
و ُي�� َع�� ُّد ه��ذا الكتاب املو�سوعي �أح��د كتب امل�ؤلف
الوثائقية التي اهتمت بتاريخ الإعالم ال�سعودي وتطوره
بالتوثيق ال��دق��ي��ق ،وال��درا���س��ة الر�صينة ،والتحليل
املو�ضوعي.

خالد بن �أحمد ال�سديري
جاء الكتاب – بعد التقدمي
الذي كتبه الأ�ستاذ عبدالعزيز
ب����ن ع����ب����داهلل ال���������س����امل -يف
ثالثة �أق�سام :الأول :بني يدي
احلوار :تناول فيه امل�ؤلف �سرية
ال�����س��دي��ري م��ن ح��ي��ث ن�ش�أته
وتعليمه ،وعالقة عائلته بالأ�سرة
امل��ال��ك��ة ،ووظ��ائ��ف��ه و���ش��ع��ره،
ووفاته؛ والق�سم الثاين هو ن�ص
احلوار التلفزيوين الذي تناول
م��راح��ل ح��ي��اة ال�ضيف خالد
بن �أحمد ال�سديري ،كما وقف
امل�ؤلف كثري ًا عند �سماته ،فهو القائد الع�سكري الناجح ،واحلاكم
الإداري املتميز ،وتطرق �إلى احلديث عن مرحلة �إمارة ال�سديري
على منطقة جازان وعلى الظهران ،ثم عمله م�ست�شار ًا �سيا�سي ًا
للملك عبدالعزيز ،كما حتدث ال�سديري عن ر�أيه بر�شيد عايل
الكيالين ،وعن ثورة اليمن ،ثم تناول احلديث خالد ال�سديري
�شاعر ًا وراوية.
�أما الق�سم الثالث فقد كان جمموعة �صور توثيقية لل�ضيف
ال�سديري يف خمتلف مراحل حياته .

�أ�صل هذا الكتيب حما�ضر ٌة �ألقاها الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ب��ي��ل��ي يف م��ه��رج��ان ع��ن��ي��زة
الثالث للثقافة يف مركز اب��ن �صالح االجتماعي
ومركز الأم�يرة ن��ورة بنت عبدالرحمن الفي�صل
االجتماعي ي��وم الأح��د 1432/3/10ه����ـ املوافق
2011/2/13م ،ويقع يف (� )23صفحة من القطع
املتو�سط (النا�شر هو امل�ؤلف).
ُي��� َع��� ُّد ه���ذا ال��ك��ت��ي��ب �أح����د ج��ه��ود ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ال�شبيلي يف تت ُّبع ِ�سيرَ بع�ض الأعالم
ب�صمات يف عالمَ الثقافة والإع�لام
الذين تركوا
ٍ
والإدارة والدبلوما�سية ،و�شخ�صية هذا الكتيب
هو رج�� ٌل من رج��االت العلم الذين ك��ان لهم �أثر
وا�ضح يف م�سرية العلم يف عدد من البلدان ،من �ضمنها العراق وعدد من مناطق اخلليج
واجلزيرة العربية .يتحدث الكتيب عن كتاب تنا َو َل �سرية ال�شنقيطي �صدر عام 1401هـ/
1982م من ت�أليف باحث عراقي هو عبداللطيف �أحمد الدلي�شي اخلالدي من �إ�صدار
وزارة الأوقاف العراقية ،وقد �أعادت الدار العربية للمو�سوعات يف بريوت �إ�صداره عام
1429هـ2009 /م ،ويقدم الدكتور ال�شبيلي ً
عر�ضا لهذا الكتاب الذي يب�سط �سرية ال�شيخ
ال�شنقيطي وجهوده يف ت�أ�سي�س مدر�سة النجاة ،وتف�صيالت �أ�سباب �إقامته يف الزبري
وعنيزة بعد احلجاز .وقد �أ�شاد باجلهد البحثي والت�أليفي الأ�صيل الذي قام به امل�ؤلف
ال�ستق�صاء جوانب �سرية هذه ال�شخ�صية ،و�أ�شار �إلى م�صادر الكتاب و�أهميتهاَ ،وع َر َ�ض
�سرية حياة ال�شيخ ال�شنقيطي يف عالقاته بالكويت وحكامها ،وتوجهاته الفكرية ،وزمالئه
ومعا�صريه من العلماءَ .
بحثي �أ�صيل قدَّم �إ�ضاءات متفرقة
وخ ُل َ�ص �إلى �أن الكتاب عم ٌل ٌّ
على جوانب من حياة ال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطي م�ؤ�س�س مدر�سة النجاة الأهلية يف
الزبري؛ تلك املدر�سة التي اندجمت يف النظام التعليمي العراقي الر�سمي بعد �أن ا�ستمرت
قرابة ن�صف قرن منارة علم م�ؤثرة �أفاد منها كثري من �أعالم الرتبية والثقافة يف منطقة
اخلليج واجلزيرة العربية.
�إن عر�ض هذا الكتاب يف حما�ضرة ثم ن�شرها يف كتيب هو خطوة مهمة يف درا�سة حياة
ال�شيخ ال�شنقيطي وجهوده العلمية ،وهو حلقة يف �سل�سلة من اهتمام الدكتور عبدالرحمن
وال�سيرَ و�إعطاء عدد من الأعالم حقهم من التعريف بهم ودرا�سة
ال�شبيلي بالرتاجم ِّ
حياتهم وجهودهم و�آثارهم.

جمل�س ال�شورى (على م�شارف الع�شرين)
� ُ
أ���ص��ل ه���ذا الكتيب حم��ا���ض��ر ٌة
�ألقاها الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
يف �أحدية الدكتور را�شد املبارك يف
ال��ري��ا���ض ع��ام 1431ه����ـ2010 /م،
وقد جاء يف (� )14صفحة من القطع
املتو�سط.
وق���د ت���ن���اول امل����ؤل���ف يف ه��ذه
امل��ح��ا���ض��رة �آم�����ال ت��ط��وي��ر جمل�س
ال�شورى ،منطل ًقا من االعتقاد ب�أن
امل�ؤ�س�سة الد�ستورية – ق�ضائية كانت
�أو تنظيمية �أو ت�شريعية – تليها
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ هي الوجه
احلقيقي الأب��رز لقيا�س التحول واالنفتاح والتطور
يف �أي جمتمع متح�ضر .وقد بد�أ مبقدمة حول تاريخ
جمل�س ال�شورى وتطوره عرب مراحله املختلفة؛ و�صو ًال
�إلى اخلطاب امللكي امل�شهور عام 1424ه��ـ2003 /م
ال��ذي �أعلن عن منهج الإ�صالح ال�سيا�سي ،فتحقق
للمجل�س – بعد عقد من ممار�سة عمله – مك�سبان
هما م��ن �أب���رز م��ا حتقق ل��ه م��ن دع��م معنوي منذ
حتديثه؛ هما :انفتاحه على الإعالم ،وتعديل مادتني
من مواده مبا يحقق تو�سيع �صالحياته .وحتدث عن

تقومي �أداء املجل�س ،و�أن الإن�صاف
يقرر �أن �إجنازاته فيما يتعلق بدرا�سة
الأنظمة حتديدً ا ،وفيما يتعلق بارتفاع
�سقف حرية التعبري داخ��ل �أروق��ت��ه
وحت��ت قبته؛ هي �إجن���ازات وا�ضحة
للعيان .لكنه �أ�شار �إل��ى �أرب��ع ق�ضايا
هي الأبرز ال تزال معلقة ،وهي ت�شغل
بال املهتمني بالعملية ال�شورية ،وقد
�أورده���ا يف ت�شخي�ص هو �أق��رب �إلى
الت�شريح من احللول – كما ذكر –
وهي :الف�صل بني ال�سلطات ،والرقابة
ع��ل��ى �أداء احل��ك��وم��ة ،وا���ص��ط��ف��اء
الأع�ضاء ،و�أداء املجل�س.
وانتهى �إل��ى الأم��ل يف �أن يكون املجل�س �صوتًا
�أ�صي ًال للوطن واملواطنني ،و�أن ت�ستمر حركة تطويره
واع م�ستنري وم�س�ؤول ،مذ ِّك ًرا ب�أن
إيقاع متدرج ٍ
عرب � ٍ
م�س�ؤولي ًة خا�ص ًة تقع على من يتو�شح بع�ضوية املجل�س
– �أف��رادًا وجماعات – وهي �أن يد ِّونوا جتاربهم
و ُي��ب��دوا �آراءه���م ،ويدافعوا عن م�صلحة الوطن يف
تعزيز مكانة املجل�س ووظيفته الد�ستورية؛ ال�شورية
والتنظيمية.
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نـحو �
ٍ
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الأمري م�ساعد بن عبدالرحمن �آل �سعود

امللك عبدالعزيز والإعالم

(جمموعة مقاالت ودرا�سات
وحما�ضرات يف الإعالم)

يف حوارات تلفزيونية توثيقية،
وقراءات يف �سريته و�شخ�صيته

درا�سة توثيقية لبدايات
و�سائل االت�صال ال�سعودية

�صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب للدكتور عبدالرحمن
بن �صالح ال�شبيلي يف الريا�ض عام 1413ه��ـ1992 /م ،والطبعة
الثانية يف عام 1413ه��ـ1993 /م ،وقد جاء يف طبعته الثانية يف
(� )279صفحة من القطع املتو�سط ،والنا�شر هو امل�ؤلف.
وقد ذكر امل�ؤلف يف املقدمة �أنه �أَ ْقد ََم على جتميع هذه املقاالت
والدرا�سات املتناثرة وطبعها يف هذا الكتاب؛ لأن معظم مو�ضوعاتها
�أو كلها ال تزال �صاحل ًة للطرح ،م� ِّؤم ًال يف �أن يجد فيها املتخ�ص�صون
يف املهنة والدار�سون لهذا التخ�ص�ص – وبخا�صة يف اململكة –
ماي�ستفيدون منه يف درا�ساتهم العلمية وتطبيقاتهم العملية.
وبالإ�ضافة �إل��ى تقد ٍمي بقلم معايل ال�شيخ جميل �إبراهيم
احلجيالن ،ومقدمة امل�ؤلف؛ ف�إن الكتاب َ�ض َّم ثالثة ف�صول ،جاء
الف�صل الأول منها بعنوان «�أحاديث ومقاالت من�شورة» �شمل –
إع�لام �أف�ضل» (حمل
فيما �شمل – �سل�سلة مقاالت بعنوان «نحو � ٍ
الكتاب عنوانها) وهي �سل�سلة مقاالت �أكادميية تبحث يف �ش�ؤون
الإع�لام املعا�صر وم�شكالته ،وتت�صف بال�شمولية ،وتهدف �إلى
الو�صول بالإعالم ال�سعودي و العربي �إلى درجة �أف�ضل ،وقد كان عدد
املقاالت والأحاديث املت�ض َّمنة يف هذا الف�صل ( )56مقا ًال وحدي ًثا
من�شو ًرا.واحتوى الف�صل الثاين على درا���س��ات و�أب��ح��اث متعددة
�شملت ( )12درا�س ًة وبح ًثا �أَ َعدَّها امل�ؤلف يف فرتات متفرقة� .أما
الف�صل الثالث فهو بعنوان
��ض��م
«حم���ا����ض���رات ع���ام���ة» � َّ
حما�ضرتني �إحداهما بعنوان
«الأق��م��ار ال�صناعية ودوره��ا
يف خدمة التلفزيون» ،والثانية
بعنوان «التلفزيون والعنف
وه��ل بينهما �صلة؟ درا�سات
و�آراء»ُ .ي َع ُّد هذا الكتاب �أحد
م���ؤل��ف��ات ال��دك��ت��ور ال�شبيلي
املتعددة يف الإع�لام بعامة،
والإع�ل�ام العربي بخا�صة،
أخ�ص.
وال�سعودي منه ٍ
ب�شكل � ّ

ه�����ذا ال���ك���ت���اب �أح����د
الكتب التوثيقية التي وثق
بها ال��دك��ت��ور عبدالرحمن
ال�����ش��ب��ي��ل��ي ل�����ش��خ�����ص��ي��ات
الوطن ورج��االت��ه؛ وج��اء يف
(� )176صفحة من القطع
امل���ت���و����س���ط ،وق����د ���ص��درت
الطبعة الأول��ى منه يف عام
1425هـ2004/م.
ي��ح��م��ل ه����ذا ال��ك��ت��اب
ال���وث���ائ���ق���ي ا����س���م الأم��ي��ر
ً
م�ساعد بن عبدالرحمن �آل �سعود؛ فهو يت�ضمن توثيقا لعدة
حوارات تلفزيونية معه ُعر�ضت يف فرتات خمتلفة .وقد ت�ض َّمن
الكتاب – بعد مقدمة امل�ؤلف – تقدمي ًا بقلم الأ�ستاذ حممد �أبا
اخليل (وزي��ر املالية واالقت�صاد الوطني الأ�سبق) ،وق��راءة يف
ال�سرية الذاتية للأمري م�ساعد بن عبدالرحمن �آل �سعود ،و(قراءة
يف �شخ�صيته) بقلم الدكتور عبدالعزيز اخلويطر ،و(ق��راءة
يف فكره) بقلم ال�شيخ �صالح احل�صينِّ  ،و(ق��راءة يف �سجاياه)
بقلم الأ�ستاذ �صالح املنقور .ثم �شمل الكتاب توثيق ًا للمقابالت
التلفزيونية التي �أجراها الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي مع الأمري
م�ساعد بن عبدالرحمن �آل �سعود يف برنامج (م�ؤمتر �صحفي)
ويف برنامج (�شريط ال��ذك��ري��ات) يف ج��ز�أي��نُ .
وخ��ت��م الكتاب
بك�شاف عام ،وعدد من ال�صور التي ت�ضمنت بع�ض لقاءات الأمري
م�ساعد وزياراته الر�سمية .وهكذا ف���إن امل�ؤلف – كما ذكر يف
مقدمته – �أراد من خالل ن�شر هذا الكتاب وتوثيق تلك املقابالت
التوثيق لهذا الرجل مبا ُع��رف عنه من فكر م�ستنريِّ ،
واط�لاع
معريف وا�سع ،وعمق يف الإدراك ،وهدوء يف الطرح ،وتوا�ضع يف
الأ�سلوب ،وواقعية يف التعامل مع الأمور؛ ليكون هذا الكتاب جزء ًا
من عدد من الكتب التوثيقية التي وثق بها الدكتور عبدالرحمن
ال�شبيلي لأبناء الوطن ممن خدموا وطنهم بكل �إخال�ص وعزمية.

�أ�صدر الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي الطبعة الأولى من هذا
الكتاب يف رجب 1424هـ� /سبتمرب 2003م ،وقد �صدر يف الريا�ض
يف (� )175صفحة من القطع املتو�سط ،والنا�شر هو امل�ؤلف.
وكما ي�شري عنوان الكتاب فهو درا�سة توثيقية لبدايات و�سائل
االت�صال ال�سعودية ،فهو ينح�صر يف فرتة حكم امللك عبدالعزيز
التي امتدت ما ينوف على ن�صف قرن (1373-1319ه���ـ-1902/
1953م).
وقد ذكر امل�ؤلف �أن �أ�صل هذا الكتاب ٌ
بحث � َأع��دَّه مبنا�سبة
االحتفال بالذكرى املئوية لت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية يف
عام 1419هـ1999/م ،وخالل الأعوام الثالثة التالية �أ�صدر كتابني
لهما �صلة بتاريخ الإعالم يف اململكة العربية ال�سعودية بخا�صة ،ويف
اجلزيرة العربية بعامة ،وعرث من خالل ت�أليفهما على معلومات
�إ�ضافية ذات �صلة مبو�ضوع الإعالم يف عهد امللك عبدالعزيز؛ مما
�شجع على الإقدام على حتويل البحث ال�سابق �إلى كتاب (وهو فكرة
َّ
هذا امل�ؤ َّلف الذي نحن ب�صدده)؛ لأن املعلومات اجلديدة التي وقف
عليها جعلت املو�ضوع �أكرث تكام ًال و�شمولية وعم ًقا .و�شمل الكتاب
– بالإ�ضافة �إلى مقدمة امل�ؤلف وتقدمي معايل الأ�ستاذ �إبراهيم بن
عبداهلل العنقري – �سبعة ف�صول در�ست الإع�لام يف عهد امللك
�ضم مالحق بالتنظيمات ال�صادرة يف عهد امللك
عبدالعزيز ،كما َّ
عبدالعزيز ،وك�شاف عام ب�أبرز �أ�سماء الأعالم والأمكنة وو�سائل
الإع���ل���ام ،و�أب������رز م��راج��ع
الكتاب.
ي���ه���دف ه����ذا ال��ك��ت��اب
�إل���ى ت��دوي��ن ك��ل م��ا ل��ه �صلة
باملو�ضوع وتوثيقه وجمعه،
مبا يجعله �إث��را ًء ملا �أُ ِّلف عن
ت��اري��خ امل���ؤ���س�����س ال��راح��ل –
رح��م��ه اهلل – يف خمتلف
امل��ي��ادي��ن ،وي�����س�� ُّد ف ً
��راغ��ا يف
املكتبة الإعالمية على وجه
اخل�صو�ص.

�إطاللة على اجلديد من �إ�صدارات د .عبدالرحمن ال�شبيلي

�أ.مي�سون �أبوبكر
ح��ي�ن ي���ت���ع���ان���ق ال����ت����اري����خ م��ع
ال��ذاك��رة ..وي�صبح الإع�ل�ام ف�ضا ًء
للفكر واملعرفة والتعريف بالذات..
والثقافة �سبي ًال للحياة وت�أريخ ًا لها؛
ف���إن د .عبدالرحمن ال�شبيلي اتك�أ
على كل ما �سبق ،فا�ستح�ضر ما غاب،
وتغنى مبا ي�ستحق �أن ت�ضمه بطون
الكتب؛ ليكون ما د َّون��ه مرجع ًا حني
جتف الأقالم وحني نه ُّم بقراءة تاريخ
يعيد نف�سه ،وي�صبح الكتاب مرجع

الذاكرة واملا�ضي الذي ينه�ض مارد ًا
بني دفتي كتاب.
ه���ي ال�����س��وان��ح ال���ت���ي ����ش���اء �أن
يجمع فيها مقاالت �سيا�سية وثقافية
و�إع�لام��ي��ة ،ف��ه��و ُي��ع��د م��ن م�ؤ�س�سي
ج���ه���ا َزي الإذاع�������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون يف
ال��ري��ا���ض؛ مم��ا ج��ع��ل ه���ذه امل��ق��االت
توثيق ًا ومرجع ًا � -إن �شئنا �أن نقول
 ملحطات مهمة .فمن ر�سائله �إلىت���وين ب��ل�ير ث��م دي���ك ت�شيني و ك��ويف
عنان ينتقل بر�شاقة �إلى احلديث عن
امللك امل�ؤ�س�س وم�ست�شارين يف بالطه،
و�أوائل املبعوثني ال�سيا�سيني يف عهده،
وركائز التنمية ال�سيا�سية يف فكره،
ثم يدخل �أروقة التاريخ فيتحدث عن
قالع وح�صون غريت جمرى التاريخ.
ن�صيب كبري من
وملجل�س ال�����ش��ورى
ٌ
�سوانحه ،وهو ال يغفل �أن يعطي احلظ
الوافر لرموز ثقافية يف اململكة كان
لها ب�صمتها الباقية .وللإعالم باب
خا�ص به واف��ر يلقي من خ�لال عدد

من مقاالته بواخر من الأ�سئلة التي
ميكن �أن نحك بها الذاكرة ون�ستلهم
الإجابات.
الدكتور ال�شبيلي املتغلغل عميقاً
يف تاريخ اململكة وثقافة �أهلها  ،من
الذاكرة والنور يطلق �أ�شرعته لدرا�سة
عميقة للم�ست�شرق ال�صحايف الرحالة
النم�ساوي حممد �أ�سد الذي ي�ؤكد على
و�صف هوفمان له ب�أنه هبة �أوروبا �إلى
الإ���س�لام ،ب��ل لقد ق��ال عنه �إن��ه هبة
الإ�سالم �إلى �أوروب��ا  ،وقد تطرق �إليه
ل��دواف��ع ع��دة؛ منها خدمته للإ�سالم
وعالقته بامللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود ،ثم �إقامته
يف املدينة امل��ن��ورة �ستة �أع����وام ،وقد
نتج عنها كتابه امل�شهور « الطريق �إلى
مكة» .وهو بني هذا وذاك يعود ليفرد
امللك في�ص ًال بكتاب خا�ص من �سبع
حما�ضرات �ألقاها يف منا�سبات عدة؛
من �أهمها دعوته �إلى تدوين توقيعات
امللوك يف اململكة و ُت َعد البادرة الأولى

م��ن��ه ،ث��م الأف��ل��ام ال��ث�لاث��ة يف حياة
امللك في�صل التي �أ�شرف على بع�ضها
بعد وف���اة الفي�صل ح�ين ك��ان م��دي��ر ًا
للتلفزيون ال�سعودي .يف ه��ذه الكتب
الثالثة�» :سوانح و�أق�ل�ام يف الثقافة
وال�سيا�سة والإع��ل�ام» ،و«في�صل بن
عبدالعزيز �أمري ًا وملك ًا» ،و«حممد �أ�سد
هبة الإ�سالم �إلى �أوروبا» ،يتجلى جهد
مدرو�س وت�أريخ �شجي وثقافة �صقلتها
جتربة ممتدة عرب �سنوات من العمر.
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عبداهلل بن خمي�س

�صفحات وثائقية من تاريخ الإعالم يف اجلزيرة العربية

ُي َع ُّد هذا الكتاب �أحد الكتب التي �أ َّلفها
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي يف التوثيق
الإعالمي ،وقد �صدرت الطبعة الأولى منه
عام 1423ه��ـ2002 /م يف (� )246صفحة
من القطع املتو�سط والنا�شر هو امل�ؤلف.
وقد �أ�شار امل�ؤلف يف مقدمة الكتاب �إلى
باعث ت�أليفه ،فقد ذكر �أنه بعد �إ�صدار ثالثة
كتب يف حقل الإعالم خالل ع�شرة �أعوام؛
وجد نف�سه �أمام جمموعة من املو�ضوعات
امل�ستقلة ذات ال�صلة بالإعالم؛ مما يتطلب
ج��ه��دًا �إ���ض��اف�� ًّي��ا ملتابعتها ،وق��د �أ�صبحت
م��ادة مغرية بالبحث والتنقيب ،وظهرت
يف البداية يف �شكل حما�ضرات �أو مقاالت
للن�شر يف الدوريات وال�صحف ،ثم احت�ضنها هذا الكتاب الذي
حمل عنوان «�صفحات وثائقية من تاريخ الإعالم يف اجلزيرة
العربية» وذلك لأن عددًا من مو�ضوعاته تخ�ص بلدان اجلزيرة
العربية بعامة؛ مبا فيها اململكة العربية ال�سعودية.
والكتاب ي�ضم خم�سة وع�شرين بح ًثا �سبق �أن ُن�شرت يف
�صحف (اجل��زي��رة والريا�ض وعكاظ واحل��ي��اة) ويف جملتَي
(اليمامة وال�شورى) وغريها خالل العامني ال�سابقني لإ�صدار
الكتاب ،واحتوت مو�ضوعات طواها تاريخ الإع�لام ،و�أ�صبح
معظمها يف طي الن�سيان ،وهي مرتَّبة ح�سب تاريخ ن�شرها،
بعد �أن �أ�ضاف امل�ؤلف عليها ما ج َّد لديه من معلومات حولها.
وق��د تنوعت مو�ضوعات امل��ق��االت ،فجاءت عنواناتها
متنوعة �أي ً
�����ض��ا م��ن م��ث��ل� :أ���س��رة ال��زه�ير ال�سعودية متتهن
ال�صحافة يف العراق وتركيا قبل ت�سعني عا ًما؛ يون�س بحري:
الإع�لام��ي وال�سائح العراقي ال��ذي �شغل النا�س �أي��ام هتلر؛
ال�سعوديون يف جملة الكويت �أول مطبوعة كويتية؛ الريا�ض
وبدايات الإعالم؛ عي�سى خليل �صباغ� :أمري املايكروفون؛ منري
�شماء :الإذاع��ي الفل�سطيني ال�شامخ؛ امل�ست�شرق الإجنليزي

احل�����اج ع���ب���داهلل ف��ل��ي��ب��ي� :أول �صحفي
غ��رب��ي مقيم يف قلب اجل��زي��رة العربية؛
عبداللطيف بن ثنيان :ال�صحفي العراقي
(ال��ن��ج��دي الأ���ص��ل)؛ ع��ب��داهلل ال�سليمان
احلمدان وحممد �سرور ال�ص َّبان ودورهما
يف ال�صحافة والن�شر و�إن�����ش��اء الإذاع���ة؛
حممد بن �إبراهيم بن جبري� :أقدم �أع�ضاء
املجل�س الأعلى للإعالم؛ ال�شاعر الكويتي
(الكردي الأ�صل) حممد �شوقي الأيوبي:
مبعوث �إعالمي للملك عبدالعزيز يف بالد
املاليو (�إندوني�سيا وماليزيا)؛ �إ�ضاءات
الإعالم اخلارجي يف الر�سائل املتبادلة بني
امللك عبدالعزيز و�أمني الريحاين؛ ال�سالم
امللكي ال�سعودي :ا�ستنتاجات حتتاج �إلى ت�أكيد؛ عبدالعزيز
العتيقي� :أول م�س�ؤول �إعالمي؛ امل�ست�شرق النم�ساوي حممد
�أ�سد :مرا�سل �صحفي مقيم يف املدينة املنورة؛ �إعادة �صياغة
النظام الإعالمي يف عهد امللك فهد بن عبدالعزيز؛ قراءة
نقدية لكتاب (امل��ل��ك عبدالعزيز يف ال�صحافة العربية)؛
عبداهلل بن حممد بن خمي�س وجهوده ال�صحفية والإعالمية؛
بالإ�ضافة �إلى �سبع مقاالت بعنوان «�ش�ؤون الإعالم واالت�صال
يف اجلريدة الر�سمية يف عهد امللك عبدالعزيز» تناولت جريد َة
�أم القرى من خ�لال مقدمة عنها ،وكونها م�صد ًرا لتاريخ
الإعالم ال�سعودي وتنظيماته ،وتوثيقها لتطور و�سائط النقل
واالت�صاالت ،ودوره��ا يف حركة الطباعة والن�شر واملكتبات،
ومن حيث كونها �سج َّال لل�شخ�صيات الإعالمية والثقافية،
والناطق الر�سمي للدولة ،ور�صدها لو�سائل الإعالم اخلارجية.
لقد كان لتعدد املو�ضوعات دو ٌر يف �إعطاء الكتاب �سمة
احليوية والتنوع ،وقد �أ�سهم الكتاب مبا �ض َّمه من �أبحاث
يف �سد ثغر ٍة يف التوثيق لتاريخ الإع�لام ور�صد تطوره يف
اجلزيرة العربية.

حممد احلمد ال�شبيلي
ك��ت��اب «حم��م��د احل��م��د ال�شبيلي؛
�أب���و �سليمان؛ �سفري اململكة العربية
ال�سعودية يف العراق وباك�ستان والهند
و�أفغان�ستان وماليزيا 1409-1430هـ/
1988-1910م» هو �أحد كتب الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�شبيلي ال��ت��ي اهتمت
بتوثيق � ِ��س�َي�رَ رج����االت ال��وط��ن ال��ذي��ن
ك��ان��ت لهم ب�صمات يف ت��اري��خ��ه .وقد
ج���اء يف (� )500صفحة م��ن القطع
الكبري� ،صدرت الطبعة الأولى منه عام
1414هـ1994 /م ،والنا�شر هو امل�ؤلف.
يوثق هذا الكتاب �سرية حممد احلمد
ال�شبيلي ال���ذي ك���ان ل��ه ت��اري��خ عريق
يف العمل الدبلوما�سي ،فبعد �أن �سافر �إلى الب�صرة لدرا�سة االبتدائية واملتو�سطة
وجزء من املرحلة الثانوية؛ عاد �إلى اململكة يف بداية اخلم�سينيات الهجرية والتحق
بالعمل يف الديوان امللكي ،ثم عُ ينِّ نائ ًبا للقن�صل ال�سعودي يف الب�صرة عام 1362هـ،
ثم قن�ص ًال عا ًّما ،ثم قام مبهمات وكيل وزارة اخلارجية عام 1377هـ1957 /م،
ثم عُ ينِّ �سف ًريا لدى باك�ستان يف العام نف�سه ،وانتقل �إلى الهند �سف ًريا فيها عام
1384ه����ـ1964/م ،ثم عُ �ِّي�نِّ يف العراق �سف ًريا يف ع��ام 1387ه����ـ1967/م ،ثم يف
�أفغان�ستان عام 1392هـ1972/م وملدة �ست �سنوات ،كما عُ ينِّ �سف ًريا يف ماليزيا يف
عام 1398هـ1978/م وحتى وفاته يف الريا�ض عام 1409هـ1988/م.
لقد هَ ��د ََف هذا الكتاب – كما َذ َك��ر امل�ؤلف يف مقدمته – �إل��ى تف�سري هذه
الظاهرة الإن�سانية الفريدة ،والتفكري يف الظروف االجتماعية واالقت�صادية
والإن�سانية املحيطة بن�ش�أته والتي �ساعدت بلورة �شخ�صيته.

(يف حوار تلفزيوين توثيقي)
ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و اجل��زء
اخل���ام�������س م���ن ���س��ل�����س��ل��ة كتب
احل�����وارات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،وق��د
�صدرت الطبعة الأول���ى منه يف
الريا�ض عام 1429هـ2008 /م،
وي���ق���ع يف (��� )80ص��ف��ح��ة من
القطع املتو�سط .وهو ثمرة حوار
تلفزيوين توثيقي �أج��راه امل�ؤلف
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
م��ع ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س
ع��ام 1397ه����ـ1976 /م �ضمن
برنامج (�شريط الذكريات) ،وقد ُعر�ض هذا اللقاء يف ثالث حلقات يف
عام 1397هـ1977 /م ،تناول فيه ال�شيخ ابن خمي�س جوانب من تاريخ
اململكة ،و�صفحات موجزة من �سرية امل�ؤ�س�س الراحل امللك عبدالعزيز
رحمه اهلل ،ثم ع�� َّرج ال�شيخ على �شطر من حياته الثقافية والعملية
وجهوده الإعالمية .واملعروف �أن ال�شيخ ابن خمي�س �أ�ستاذ كبري ،عمل
يف حقل التعليم ،و�أ َّلف يف تاريخ اجلزيرة العربية يف املنطقة الو�سطى
من اململكة ،كما �أنه نظم ال�شعر بنوعيه الف�صيح وال�شعبي .وتقدي ًرا ملا
ت�ض َّمنه احلديث من معلومات تاريخية ثمينة ،وبخا�صة �أنها مل ُتع َر�ض
من قبل ،فقد وجد امل�ؤلف – كما ذكر يف مقدمة الكتاب – �أنه من الأوفق
�أن ي�أخذ احلديث طريقه حرف ًيا �ضمن �سل�سلة احل��وارات التلفزيونية
التي توثق املقابالت التلفزيونية املهمة املحفوظة لديه ،وقد د�أب يف هذه
الكتيبات على احلفاظ على َن�ص احلوار دون ُّ
تدخل ،مع �إ�ضافة كلمات
تف�سريية بني قو�سني� ،أو هوام�ش يف �أ�سفل ال�صفحات .كما �أحلق امل�ؤلف
باحلوار ن�ص حما�ضرة �ألقاها يف عام 1422هـ2002 /م عن جهود ابن
خمي�س الإعالمية يف ندوة تكرميه يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
(اجلنادرية) يف ذلك العام ،وكان قد ن�شرها يف حينها.
ُي َع ُّد هذا الكتاب وثيقة عن َع ٍلم من �أع�لام الوطن ،ورائ��د من
رواده ،لتن�ضم �إلى الإ�صدارات املتعددة التي �أ�صدرها ال�شيخ� ،أو تلك
التي �أ َّلفها غريه ووثقت م�سرية حياته وتناولت تراثه الأدبي والعلمي.

عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري
�أمري منطقة اجلوف
من الكتب التي �أ َّرخ��ت لرجاالت الوطن و�أعالمه
كتاب (عبدالرحمن ال�سديري؛ �أمري منطقة اجلوف)
ال��ذي ا�شرتك يف ت�أليفه جمموعة من الباحثني ،وقام
بتحريره والعناية به الدكتور عبدالرحمن بن �صالح
ال�شبيلي ،وه��و م��ن من�شورات م�ؤ�س�سة عبدالرحمن
ال�����س��دي��ري اخل�يري��ة ب��اجل��وف ،وق��د ���ص��درت الطبعة
الأولى منه عام 1428هـ2007 /م يف (� )510صفحات
من القطع املتو�سط .وقد �أ َّرخ هذا الكتاب ل�سرية حياة
عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري الذي َوليِ َ �إمارة منطقة
عاما
اجل��وف مل��دة ثمانية و�أرب��ع�ين ً
و ُتوفيِّ عام 1427هـ2006 /م ،ووثق
الكتاب منجزاته و�أعماله ،وخدمته
ملنطقة اجل����وف ول��ل��وط��ن ب��ع��ام��ة،
و�صفاته ال�شخ�صية ،و�سمات �شعره
وجان ًبا منه .وافتُتح الكتاب بتوطئ ٍة
للنا�شر ،وت��ق��د ٍمي ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز،
ومت��ه��ي��دٍ مل��ح��رر ال��ك��ت��اب ال��دك��ت��ور
���دد من
عبدالرحمن ال�شبيلي ،وع ٍ
االقتبا�سات .وقد �شمل الكتاب �أربعة
�أب���واب �ضمت �سبعة ع�شر ف�ص ًال
���ش��ارك يف �إع���داده���ا �سبعة ع�شر

باح ًثا كتبوا يف خمتلف جوانب �سرية �شخ�صية الكتاب،
وت�ضمنت املالحق الن�ص الكامل للحوار ال��ذي �أج��راه
الأ�ستاذ حممد الوعيل مع عبدالرحمن ال�سديري يف
جريدة اجلزيرة عام 1402هـ1981 /م �ضمن املقابالت
الأ�سبوعية (�ضيف اجل��زي��رة) ،كما �شملت املالحق
ق�صائد كتبها �أو عرث عليها �أب��ن��ا�ؤه وبناته بعد �صدور
ديوانه (الق�صائد) عام 1403هـ1983 /م ،كما �شملت
ر�صدً ا ببليوجراف ًّيا لمِ َا حتتفظ به م�ؤ�س�سة عبدالرحمن
ال�سديري اخلريية باجلوف مما ُن�شر عنه ،بالإ�ضافة
��ام باملواقع و�أ�سماء
�إل��ى
ٍ
ك�شاف ع ٍّ
الأعالم.
�إن هذا الكتاب ن��و ٌع من الوفاء
ل�شخ�صية عبدالرحمن ال�سديري
رح��م��ه اهلل ،وج����ز ٌء م��ن ح��ق��ه على
الوطن ومثقفيه ،و���ض��رور ٌة متليها
�أه��م��ي��ة ال��ت��وث��ي��ق ل��رج��االت ال��وط��ن
وامل��خ��ل�����ص�ين يف خ��دم��ت��ه ،وي��ه��دف
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ه��ذا – كما �أ���ش��ار
حم�����رره ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ال�شبيلي يف مقدمته – �إل��ى توثيق
م��رح��ل��ة ،وت���دوي���ن ح��ق��ب��ة ،وخ��دم��ة
تاريخ منطقة.

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد التا�سع  -جمادى الآخرة 1432هـ
�إبراهيم العنقري
قراءة حتليلية يف �سريته

ه��������ذا ال����ك����ت����اب
ق�������������راءة حت���ل���ي���ل���ي���ة
ل�����ص��ف��ح��ات حم����دودة
م����ن �����س��ي�رة ال�����ش��ي��خ
�إب���راه���ي���م ال��ع��ن��ق��ري،
وهو �أحد كتب الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي
التي اهتمت بالتوثيق
وال�سيرَ  ،وقد
والرتاجم ِّ
�صدرت الطبعة الأولى
منه يف عام 1430ه��ـ/
2009م يف (� )63صفحة من القطع املتو�سط.
و�أ�صل هذا الكتاب حما�ضر ٌة �ألقاها الدكتور ال�شبيلي
يف ن��ادي مكة املكرمة الثقايف الأدب��ي يف ع��ام 1430ه��ـ/
2009م و�صدر الكتاب يف العام نف�سه.
يوثق هذا الكتاب جانب ًا من �سرية ال�شيخ �إبراهيم بن
عبداهلل العنقري و�أعماله و�صفاته ال�شخ�صية؛ والذي ُولد
يف ثرمداء يف الن�صف الأول من الأربعينيات الهجرية من
القرن املا�ضي ،وح�صل على الثانوية من املعهد ال�سعودي يف
مكة املكرمة ،ثم اب ُتعث يف �إثرها �إلى م�صر ،وبعودته َع ِم َل
لع�شر �سنوات يف ك ٍّل من وزار َت��ي املعارف واخلارجية ،ثم
�أ�صبح عام 1382هـ1962 /م وكي ًال لوزارة الداخلية مدة
ثماين �سنوات ،فوزي ًرا للإعالم مدة خم�س �سنوات ونيف،
ووزي��� ًرا للعمل وال�����ش���ؤون االجتماعية م��دة ت�سع �سنوات،
ووزي ًرا لل�ش�ؤون البلدية والقروية مدة خم�س �سنوات ،وانتهى
ب��ه امل��ط��اف يف الوظيفة العامة ع��ام 1409ه���ـ1989 /م
م�ست�شا ًرا للملك فهد رحمه اهلل ،حتى طلب الإعفاء من
من�صبه قبل وفاته بعامنيُ .تويف – رحمه اهلل – يف عام
1429هـ2008 /م.
�ضم الكتاب ع��ددًا من املو�ضوعات التي عبرَّ ت
وقد َّ
عن جوانب متعددة من حياة ال�شيخ �إبراهيم العنقري؛
ومن عنوانات الكتاب :العنقري ن�ش�أة و�أ�سرة؛ العنقري
يف وزارة الإع�ل�ام؛ مدر�سة قانونية وتنظيمية؛ هل كان
�إعالم ًّيا؟؛ العنقري والظهور الإعالمي؛ الإدارة �أو ًال؛ يف
الذوق والأ�سلوب؛ �إن�سانيته؛ عالقته بعمالة منزله؛ الرجل
املوثوق؛ من ذكرياتي معه؛ ق�ضية اليمنيني :بداية املعرفة؛
اللقاءان الأخريان؛ مارب َّيا يف حياته.
كما �شمل الكتاب ث�لاث��ة م�لاح��ق؛ �أح��ده��ا ق�صيدة
للعنقري بعنوان «طفل ���ض��ري��ر» ،يليه ملحقان بعنوان
«�شخ�صيات» وهما مقاالن للعنقري �سبق �أن ُن�شرا يف
�صحيفة اليمامة عام 1373هـ1954 /م.
وعلى الرغم من العقبات التي واجهت امل�ؤلف عند
ت�أليف الكتاب والتي جعلت املعلومة عن �إبراهيم العنقري
غ�ير متوافرة كما يجب (وق��د حت��دث امل���ؤل��ف ع��ن هذه
العقبات يف مقدمة الكتاب)؛ �إال �أنه ا�ستطاع �أن يقدِّ م هذه
ال�شخ�صية للنا�س يف هذا الكتاب؛ متناو ًال جوانب �إن�سانية
و�إداري��ة و�أمنية و�إعالمية و�سيا�سية؛ وهذا جز ٌء من حق
ال�شيخ �إبراهيم العنقري – و�أمثاله من امل�سهمني يف
تطور الوطن واملخل�صني يف خدمته – على ُكتَّاب الوطن
وم�ؤلفيه ومثقفيه.

الراحلون من رواد الإعالم
يف اململكة العربية ال�سعودية
مي��ث��ل ه����ذا ال��ك��ت��اب ج�����ز ًءا من
جهود الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
يف ال��ت��وث��ي��ق ل��رج��ال اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ع��ام��ة ،ول����رواد الإع�ل�ام
ال�سعودي و�أعالمه وتاريخه بخا�صة،
وال��ك��ت��اب ي�����ؤرخ ل��ل��راح��ل�ين م��ن رواد
الإع�لام يف اململكة يف  85عا ًما .وقد
���ص��درت الطبعة الأول����ى منه يف عام
1429هـ2008 /م يف (� )55صفحة من
القطع املتو�سط ،والنا�شر هو امل�ؤلف.
وقد �شمل الكتاب جز�أين؛ اجلزء
الأول بعنوان «راحلون قبل �إن�شاء وزارة
الإعالم (1382ه��ـ1962 /م)» وهو َن ُّ�ص حما�ضر ٍة ُن�شر
يف املجلة الثقافية (ملحق اجلزيرة) العدد  153يف عام
1427هـ2006 /م والعدد الأ�سبوعي الالحق له .وقد �أراد
امل�ؤلف لهذا اجلزء – كما �أ�شار يف مقدمته – �أن يكون
ت�سديدًا لبع�ض حق ه�ؤالء ال�سلف الذين مهدوا الطريق
و�أ�ضا�ؤوا الدرب ل َّالحقني من �سالكي �سبيل الإعالم ،حتى
و�صل الإعالم الوطني – بكل فروعه املقروءة وامل�سموعة
واملرئية؛ املحلية منها واملهاجرة – �إلى ما هو عليه اليوم
من مكانة وانت�شار .وقد ذكر امل�ؤلف �أنه يعني بالريادة
هنا ال��دور البارز ورمبا غري امل�سبوق الذي بقي ت�أثريه،
على النحو الذي قام بتو�ضيح مكمنه عند كل �شخ�صي ٍة
َي ِرد ذكرها .وقد انح�صر الإطار الزمني لهذا اجلزء يف
جمموعة الأوائل من الإعالميني الذين ُعرفوا و ُتوفوا قبل
حتويل مديرية الإذاعة وال�صحافة والن�شر �إلى وزارة يف
عام 1382هـ1962 /م.
�أم���ا بالن�سبة �إل���ى الإط���ار املو�ضوعي فقد انتقى
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امل�ؤلف ِمن الرواد َمن لهم دور متميز
يف مفهوم ال��ري��ادة ،واخ��ت��ار �أن ي�أتي
احلديث جمم ًال ،مع تق�سيم جمموعات
ه���ؤالء ال��رواد الراحلني �إل��ى عنوانات
هي :الإع�لام املهاجر؛ فنون الطباعة
املبكرة؛ املكتبات والن�شر؛ ال�صحافة
العثمانية وال��ه��ا���ش��م��ي��ة يف احل��ج��از؛
م���راق���ب���ة امل���ط���ب���وع���ات؛ ال�����ص��ح��اف��ة
ال�سعودية؛ الإعالم اخلارجي؛ الإذاعة
ال�����س��ع��ودي��ة� .أم���ا اجل���زء ال��ث��اين فهو
ب��ع��ن��وان «راح��ل��ون بعد �إن�����ش��اء وزارة
الإع�لام (1382ه��ـ 1962 /م) وحتى
طباعة هذه املحا�ضرة يف ربيع الأول 1429ه��ـ (�آذار/
مار�س 2008م) ،وقد ُن�شر َن ُّ�ص هذه املحا�ضرة يف املجلة
الثقافية (ملحق اجلزيرة) العدد  231يف عام 1429هـ/
2008م والعدد الأ�سبوعي الالحق له .وقد ركز هذا اجلزء
على تراجم �أبرز الراحلني من رواد الإعالم بعد �إن�شاء
وزارة الإع�لام ع��ام 1382ه���ـ1962 /م ،ومت تق�سيمهم
�إل��ى جمموعتني :جمموعة من ال��رواد انح�سر ن�شاطهم
الإعالمي �أو انقطع مع ذلك الفا�صل الزمني لكنهم توفوا
بعده؛ واملجموعة الثانية :روا ٌد ا�ستمروا �أو ب��د�ؤوا بعده،
وتوفوا قبل طباعة تلك املحا�ضرة.
لقد َ�ض َّم هذا الكتاب مناذج موجزة لرتاجم �أبرز
الراحلني من ر َّواد الإعالم يف اململكة العربية ال�سعودية؛
نوعا من الوفاء لأولئك الراحلني ،ولال�ستفادة من
ليكون ً
ِّ
ولالطالع على �صفح ٍة
و�سيرَ هم وجهودهم،
تاريخهم ِ
من ِ�سفر �إخال�ص �أبناء الوطن وجهودهم يف حتقيق
تطوره وازدهاره.

جمل�س ال�شورى قراء ٌة يف جتربة حتديثه
قام بتحرير هذا الكتاب الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي ،يف ح�ين قام
ب����إع���داد حم����اوره ع����د ٌد م��ن �أع�����ض��اء
جمل�س ال�شورى الذين عا�شوا بدايات
دورات
امل��ج��ل�����س وا���س��ت��م��روا م��ع��ه يف
ٍ
عدة ،فقاموا يف هذا الكتاب بت�سجيل
ذكرياتهم وتوثيق جتربتهم ،وتدوين
تقوميهم لتحديث املجل�س وانطالقته
بعد فرتة االنقطاع الطويلة ،وه��م :د.
زهري ال�سباعي ،و د .زي��اد ال�سديري،
و د� .صالح امل��ال��ك ،و د.عبدالرحمن
اجلعفري ،ود .عبدالرحمن ال�شبيلي،
و د .عبدالعزيز النعيم ،و د.فالح الفالح ،و �أ.حممد
ال�شريف ،وه��م ممن و�ضعوا الأ�س�س الإجرائية التي
�سار عليها املجل�س يف دورات��ه التالية ،وحققوا خربة
تراكمية قد تفيد زمالءهم الالحقني ،وتنفع يف �إثراء
جهود ا�ستمرار تطوير هذا املجل�س .وقد �صدرت الطبعة
الأولى من الكتاب يف الريا�ض عام 1429هـ2008 /م يف

(� )238صفحة من القطع املتو�سط،
والنا�شر هو املحرر.
وي��ه��دف ه���ذا ال��ك��ت��اب – ب�شكل
�أ�سا�سي – �إلى الإ�سهام يف توثيق مرحلة
حت��دي��ث املجل�س وت�سجيل التجربة
ال�شخ�صية ٍّ
لكل من امل�شاركني يف �إعداد
ال��ك��ت��اب ،وت��ق��ومي �أداء املجل�س خالل
فرتة ع�ضويتهم بال�شفافية وال�صراحة
واملو�ضوعية املمكنة .وقد افتتح املحرر
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي الكتاب
مبقدمة حتدث فيها عن تاريخ املجل�س،
وعر�ض �أبرز ما ت�ض َّمنته مواد الأنظمة
الرئي�سية ال�صادرة عام 1412هـ1993 /م وما طر�أ عليها
من تعديالت .وج��اء الكتاب يف �سبعة حم��اور؛ تناولت
املو�ضوعات الآتية -1 :املجل�س بو�صفه �سلطة تنظيمية؛
 -2نظام املجل�س ولوائحه؛  -3ع�ضوية املجل�س؛ � -4أداء
املجل�س؛  -5املجل�س واملجتمع؛  -6املجل�س والهيئات
الأخرى؛  -7جتارب �شخ�صية.
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جوانب من �سريته الذاتية

الدكتور عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي
•من مواليد عنيزة بالق�صيم 1363هـ 1944/م.
•ح�صل على اللي�سان�س والبكالوريو�س يف الآداب من اململكة،
واملاج�ستري والدكتوراه يف الإعالم من �أمريكا.
•�أ�سهم يف ت�أ�سي�س �إذاعة الريا�ض والتلفزيون ال�سعودي.
•قدم برامج حوارية ،ون�شر بحو ًثا توثيقية.
•�ألقى حما�ضرات متنوعة عن تراث العالمة حمد اجلا�سر.
•ملم باللغتني الإجنليزية والفرن�سية.
•له ابن وابنتان.

من �أعماله ال�سابقة

•مدير عام التلفزيون ،وكيل وزارة التعليم العايل ،ع�ضو
جمل�س ال�شورى ،ع�ضو املجل�س الأعلى للإعالم� ،أ�ستاذ
الإعالم بجامعة امللك �سعود.

ع�ضويته يف امل�ؤ�س�سات اخلريية

•م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.
•م�ؤ�س�سة عبدالرحمن ال�سديري اخلريية.
•اجلمعية اخلريية ملر�ض الزهامير.

من �إ�صداراته

•نحو �إعالم �أف�ضل (طبعتان) (1412هـ1993 /م).
•�صالح العبداهلل ال�شبيلي :حياته و�شعره (عائلي) (1414هـ
1994 /م).
•حممد احلمد ال�شبيلي� :أبو �سليمان (1414هـ 1994 /م).
•�أعالم و�إعالم (1420هـ 1999 /م).
•الإعالم يف اململكة العربية ال�سعودية (1421هـ 2000 /م).
•حممد بن جبري (طبعتان) (1423هـ 2002 /م).
•�صفحات وثائقية من تاريخ الإعالم يف اجلزيرة العربية
(1423هـ 2002 /م).
•ال�شيخ حمد اجلا�سر يف حوار تلفزيوين توثيقي
(1424هـ 2003 /م).
•امللك عبدالعزيز والإعالم (1424هـ 2003 /م).
•م�ساعد بن عبدالرحمن �آل �سعود (1425هـ 2004 /م).
•خالد بن �أحمد ال�سديري (1428هـ 2007 /م).
•�أعالم بال �إعالم (1428هـ 2007 /م).
•الراحلون من رواد الإعالم (1429هـ 2008 /م).
•عبداهلل بن خمي�س ( 1429هـ 2008 /م).
•�إبراهيم العنقري (1430هـ 2009 /م).
•عنيزة و�أهلها يف تراث حمد اجلا�سر (1431هـ 2010 /م).
•�سوانح و�أقالم :يف ال�سيا�سة والثقافة والإعالم (1432هـ /
2011م).
•في�صل بن عبدالعزيز� :أمري ًا وملك ًا (1432هـ 2011 /م).
•حممد �أ�سد :هبة الإ�سالم لأوروبا (1432هـ 2011 /م).

�إ�شراف

•من �سوانح الذكريات؛ حمد اجلا�سر (1427هـ2006 /م)
(مراجعة و�إ�شراف).
•عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري؛ جمموعة باحثني
(1428هـ 2007 /م) (حترير و�إ�شراف).
•جمل�س ال�شورى :قراءة يف جتربة حتديثه؛ جمموعة م�ؤلفني
(1429هـ 2008 /م) (حترير وم�شاركة).

الذكريات
�شريط الذكريات
برنامج� ::شريط
برنامج

كلمة العدد

ال�شيخ حممد بن �إبراهيم بن جبري

م����ن ا����س���ت���ق���راء م����ا ك��ت��ب��ه
ال��ع��ارف��ون ب�شخ�صية ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ال�شبيلي يف هذا
العدد؛ �سنجد �صفتني متالزمتني
يتَّ�سم بهما وهما النبل والكرم.
وهاتان ال�صفتان متثالن مجَ ْ َمع
اخل�����ص��ال العليا يف �شخ�صيته
الإن�سانية الفا�ضلة.
فالنبل يتج َّلى يف �سلوكه
ال�شخ�صي؛ فهو �إن�سان متوا�ضع،
لطيف املع�شر ،عفيف الل�سان،
ر�شيق الدعابة ،حا�ضر البديهة،
�أنيق يف حديثه ،دقيق يف كتاباته،
���ص��ادق يف تعامله .ال يكتب �إال
ع��ن معرفة ،وي�ستق�صي ك��ل ما
له �صلة مبو�ضوعهُ ،مدرك لقيمة
ال��ت��ف�����ص��ي�لات ال��دق��ي��ق��ة ،وعلى
وعي تام ب�أهمية اال�ستطرادات
اجل��ان��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم فكرته
الأ���س��ا���س��ي��ة .وه��و ك��رمي بعطائه
ال�����س��خ ِّ��ي وب���ج���وده يف ال�ضيافة
والعطاء ،ومن ذلك توزيع كتبه
جم���ان��� ًا ،وت���ق���دمي م���ا ل��دي��ه من
ع��ل��م �أو م�����ص��ادر مل��ن يطلبها،
ودعم من يحتاج �إلى دعم .وهو
احل�سي
دع���م ي��ت��ج��اوز اجل��ان��ب ِّ
�إل��ى الدعم املعنوي بالثناء على
م��ن ي�ستحق وت�شجيع الآخ��ري��ن
على الإجن���از ،وزي���ارة املر�ضى،
وامل�شاركة يف الأف��راح والأت��راح،
وال يت�أخر يف الإ�سهام يف كل عمل
�إن�����س��اين ن��اف��ع� .إن م��رك��ز حمد
اجل��ا���س��ر ال��ث��ق��ايف ف��خ��ور بوجود
الدكتور ال�شبيلي �ضمن �أع�ضائه
الفاعلني يف جمل�س الأمناء ،ويف
اللجنة التنفيذية ،ويف اللجنة
ال��ع��ل��م��ي��ة ،ويف جل��ن��ة ال�����ش���ؤون
املالية .وله �أف�ضال كثرية مهما
ع َّددنا منها فلن ن�ستق�صيها ،فله
عظيم ال�شكر واالمتنان.

كتاب يتحدث عن �شخ�صية العالمة
ال�شيخ حممد بن �إبراهيم ابن عثمان بن
جبري ،رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سابق ،وهو
الرجل الو�سطي الذي ذكر امل�ؤلف �أن الأمة
�أجمعت على احرتامه ،و�إكبار علمه ،وتقدير
�أعماله اجلليلة التي حافظت على مكت�س
بات الوطن ،والتوازن بني تيارات املجتمع
املعتدلة منها واملحافظة وامل��رن��ة ،طيلة
ن�صف ق��رن �أم�ضاه يف خدمة دينه و�أمته
وبالده .فقد كان �شخ�صية متنوعة املواهب
وال��ق��درات ،على درج��ة عالية من الف�ضل
وا ُ
خللق وال�سماحة والب�ساطة والتوا�ضع ولني
اجلانب ،وكان �أبعد ما يكون عن التعايل يف ر�أيه� ،أو م�صادرة �آراء معار�ضيه،
�أو ت�ص ُّيد �أخطائهم� ،أو احلقد عليهم .ويثني امل�ؤلف يف الكتاب على توفيق اهلل
للدولة يف اختياره َ
رجل مرحلة لت�سيري جمل�س ال�شورى بعد �أن �أُعيد تنظيمه
وتطويره وحتديث هيكله ،وال �شك يف �أن مما �أ�ضاف �إلى قدرات ال�شيخ حممد
تلك �أنه كان قد رافق و�ضع الأنظمة الأخرية و�شارك يف �صياغتها وا�ستوعب
مقا�صدها ومراميها وغاياتها.

ال�شيخ حمد اجلا�سر
حظي ه��ذا الكتاب بحفاوة بالغة لمِ َا
حققه من تدوين جوانب من ال�سرية الذاتية
ل��ع�لام��ة اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ال�شيخ حمد
اجلا�سر رحمه اهلل (1328هـ 1421 -هـ /
2000 – 1909م) ،ت�ضمنت دوره الكبري يف
الت�أ�سي�س والبناء والتطوير الثقايف .وهذا
الكتاب توثيق ملقابلة �أُجريت يف تلفزيون
ال��ري��ا���ض ي���وم الأح�����د 1397/1/26ه��������ـ
(1977/1/16م)��� ،ض��م��ن ال�برن��ام��ج
التلفزيوين ال��ذي ك��ان ي�ست�ضيف امل�ؤلف
فيه رج��ال البلد و�أع�لام الفكر والثقافة.
تزامن �صدور هذا الكتاب مع ندوة �أقامتها
كلية الآداب يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض يف حمرم �سنة 1424هـ (مار�س
2003م) ،كانت خم�ص�صة لإلقاء ال�ضوء على اجلوانب العلمية والإبداعية
للعالمة ال�شيخ حمد اجلا�سر ،و�أتاحت الندوة للم�ؤلف �أن ي�ضم �إلى الكتاب
ن�ص املحا�ضرة التي �أ�سهم بها يف تلك الندوة ،وهي تتناول اجلهود ال�صحافية
لل�شيخ اجلا�سر ،وهي بعنوان�« :شيخ ال�صحافة والطباعة يف جند».

نا�صر احلجيالن

من �سوانح الذكريات
من الكتب التي �أ�شرف عليها الدكتور
عبد الرحمن ال�شبيلي ُوعني بتحريرها
كتاب «من �سوانح الذكريات» لل�شيخ حمد
اجلا�سر رحمه اهلل ،ال��ذي طبعه مركز
حمد اجلا�سر الثقايف يف ج��ز�أي��ن .وقد
راج��ع��ه ال��دك��ت��ور عبدالرحمن ال�شبيلي
و�أث�����رى م�����ض��م��ون��ه ب�����ص��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة
ور���س��ائ��ل ذات �صلة م��ن �أر���ش��ي��ف حمد
اجل��ا���س��ر ال�شخ�صي ،وع��ل��ى ه��ذا النحو
�صدرت ال�سوانح ،و�أ�صبحت بذلك ق�صة
وذكريات وتاريخ ًا ،وثيقة للقراء يف اململكة
وخارجها ،وقبل ذلك زاد ًا معرفي ًا لأجيال قادمة �ست�شعر
دوم ًا بالف�ضل هلل ثم لرجال مثل حمد اجلا�سر.
ُيع ُّد ه��ذا الكتاب منجم ًا من الأح���داث والق�ص�ص

واملعلومات والأحا�سي�س احلية الناب�ضة
وال��ع�بر وال���درو����س .ف��ق��د ���س َّ��ط��ر ال�شيخ
حمد اجلا�سر �سوانحه وذكرياته ب�صدق
و�شجاعة ،وك�أنها ك�شف ح�ساب مع الزمن،
�أو جل�سات اعرتاف ،يقول فيها ما له وما
عليه ،فال ينتهي القارئ من تلك ال�سوانح
حتى يجد تاريخ ًا للثقافة وللتعليم وللحياة
االج��ت��م��اع��ي��ة يف ف�ت�رة زم��ن��ي��ة ك��ان��ت لها
ظروفها االقت�صادية وال�سيا�سية ،وقد
متيزت تلك الذكريات بال�شفافية ،وبقدر
كبري من الإثارة التي ترقى بها �إلى م�صاف
فن الرواية يف بع�ض حلقاتها .فهذا الكتاب خمزون ناطق
مبا يتوق �إلى معرفته املتطلع والباحث ،وقد جاء ب�أ�سلوب
�سرد ق�ص�صي وبلغة �سهلة وممتعة.

