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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح احلفل األستاذ حسان كتوعة فقال
 ..لرحيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري بسم اهللا الرمحن ا-
 نرحب بكم أمجل ترحيب، وحنن حنتفي مجيعاً يف هذه الليلة اجلميلة بضيف االثنينية سعادة                 -

 ..الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي
ــود   ــك والع ــا باملس ــرات اللق معط

. 

بق اخلطــو مــن شــوق أناشــيديتســا 
. 

وبــني أركاــا رجــع األغاريــد   
                                                            . 

والفكــر يف ســاحها يشــدو هلــا طــرباً 
. 

ــد  ــوان األجاوي ــحب إخ ــة الص ورؤي
. 

ــذى    ــوح ش ــن وآداب تف ــم وف عل
. 

ــا املضــيف ونســل الســادِة الصــيِد أب
. 

ــواعدها     ــى ق ــن أرس ــبارك اهللا م ف
. 

 

الورد ال  :   أيها اإلخوة احلضور، ضيف االثنينية هذه الليلة غين عن التعريف، ولكن كما يقال             -
 .ميل رحيقه
. م١٩٤٤املوافق أكتوبر   .  هـ١٣٦٣ الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي من مواليد شوال          -

 .يف عنيزة بالقصيم
 .والثانوية يف عنيزةحصل على الشهادة االبتدائية واملتوسطة 

 .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣وحصل على بكالوريوس من جامعة اإلمام يف اآلداب 
 .م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥بكالوريوس من جامعة امللك سعود يف اآلداب 

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ماجستري يف اإلعالم من جامعة كانساس 
 .م١٩٧١/ هـ١٣٩١ يف اإلعالم من جامعة والية أوهايو ةدكتورا

*   *   * 
 .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣ياته العملية يف إذاعة جدة، مث إذاعة الرياض عام بدأ ح

 .م١٩٧١/ هـ١٣٩١تقلد منصب مدير عام التلفاز عام 
 .مث منصب وكيل وزارة التعليم العايل



 .وهو عضو جملس الشورى
 .وعضو الس األعلى لإلعالم

*   *   * 
 :مؤلفاته
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ حنو إعالم أفضل -١
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤) أبو سليمان(خ حممد احلمد الشبيلي  سرية الشي-٢
 .إثنتان منها منشورتان، واثنتان غري منشورتني:  أربع رسائل-٣

*   *   * 
 .متزوج وله ابن وابنتان

 . يتحدث اإلجنليزية والفرنسية
 

  ))كلمة احملتفي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-                ،على خِري خلِقك وعظيم سلطاِنك، وأُصلِّي وأسلم اللهم كما ينبغي جلالِل وجهك كأمحد 

 .سيِدنا حممٍد، وعلى آلِه وصحبه.. وخاتِم أنبياِئك، صفيك وحبيِبك
 : أيها األحبة-
ثنينيةَ هذِه  اِة اليت شرفَت     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ومرحباً ذه الوجوه النري           -

اإلعالمي املرموق،  ..  األمسية، اليت نسعد فيها بتكرمي األِخ الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي            
،الَّذي دفعه حب متأصلٌ يف كياِنِه للكلمِة واألصدقاِء واحملبني إىل التكرِم بتلبيِة دعوة             ..واألديِب املرهف 

 .شاِغِلِه العديدِة، فكان قدومه من الرياض لقبوِل هذه التحية، خري حتيٍة جلمِعكُم الكرميرغم م) االثنينية(
، وكيف نعرف من يعرف به      .. غين عن التعريف، فامسه قرين اإلعالم      - أيها األحبة    - ضيفنا   -

" ب دامت عشرين عاماً   قصة ح "اإلعالم؟ يكفي أنه القاِئلُ يف هذا الصدد، وعن قصته مع اإلعالم إا              
وليسمح يل أن أضيف بأنَّ احلب الَّذي يدوم عشرين عاماً، وخيتلط بالوجدان، وبالنسيج الفكري                 
والعاطفي للشخص، يصبح بالتايل جزءاً من كيانه، ويتجذر يف قرارة نفسه إىل أن تتحول الصفة                  

عرف الكلل، وعلم يؤطر كل     ؛ وتلك قمة ال يدركها إالَّ من يعمل بشغف جارف، وحيوية ال ت             ..علماً
؛ وإذا كان لإلعالم مرجع يسعى على قدمني، فهو بيننا اليوم، يشرفنا            ..ذلك بعقل راجح وفكر ثاقب    
 .بوجوده، وعلمه وجتربته الثرية



 وباإلضافة إىل ما ذكرت، وما تعرفون عن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، فهو أديب هادئ،                -
اده دون عناء، وينسج على منوال السهل املمتنع أى احللل وأرق            تنساق له املعاين، وتستجيب ملر    

، غري أا يف كل األحوال ال ينفلت زمامها من منهج علمي دقيق، وال تنفك خاضعة                    ..التعابري
 .لتحليالٍت موضوعيٍة تصل املتلقي يف النهاية إىل اهلدف الَّذي ينشده ضيفنا الكبري

 

ميثل قاعدة بيانات أساسية    "  حنو إعالم أفضل  "  :إن كتابه القيم  :   وال أحسبين مبالغاً إذا قلت     -
جتيب على معظم األسئلة اليت تتعلق باإلعالم، ويستطيع القارىء العادي أن يستنتج الكثري من اآلراء                
القيمة اليت حفل ا الكتاب، أما القارىء املتخصص فيجد فيه متعة كبرية، ألنه ميس جوانب يعي متاماً                  

، واِخلربة الكبرية، والتجارب الثرية اليت وضعها بني دفيت         .. اجلهد الَّذي بذله املؤلف ليصل إليها      مقدار
 .الكتاب، حىت أصبح ال غىن عنه ملعظم رجاالت اإلعالم

 

وهي الوفاء، ذلك املعدن النفيس النادر، والصفة       ..   وهناك خصلة أثرية امتاز ا ضيفنا الكرمي       -
؛ وقد جتلى وفاُءه    "..واخلل الويف ..  والعنقاء..  الغول"  :ثة املستحيالت، فقالوا  اليت جعلها القدماء ثال   

،، فحفظ لنا سرية هذا الراحل العظيم،        ]أبوسليمان  ["حممد احلمد الشبيلي  "النادر يف سفره الكبري     
والرجل القدوة؛ ولوال الوفاء النطوت تلك الصفحات والصفات إىل األبد، ولكن جزى اهللا خرياً                

نا الكرمي حني عمد إىل إحياء تلك املناقب، ودعمها بالصور التارخيية والذكريات الشخصية                ضيف
الفريدة، ومل يبخل على هذا العمل بوقته وجهده وماله، فبذل يف سبيل ذلك الشيء الكثري، وضحى                 

نه رمزاً  بالكثري، مدفوعاً بالوفاء أكثر من صلة القرىب؛ وحبب األصالة اليت جتلّت يف الفقيد وجعلت م               
للقيم واملثل العليا، اليت رآها ضيفنا طيفاً يلوح يف ذكرياته، فشق عباب العمل الضاري غري هياب وال                  

 .وجل، سالحه علم وافر، وجواده وفاء نادر
 

ومرحباً بكم وباألساتذة   ..   يف هذه األمسية خبدين اإلعالم والوفاء      - أيها األحبة    - لنسعد   -
بضيفنا الكبري، ويشرفنا أن نسمع منهم بعض جوانب حياته وكتاباته وجتاربه            الَّذين شرفونا لالحتفاء    

 .العريضة
 

 من الرجال الَّذين خدموا أمتهم ومواطنيهم       - أيضاً   -القادمة بإذن اهللا    )  االثنينية( ضيفنا يف    -
ستفادة  لالحتفاء به، واال   - مجيعاً   -األستاذ حامد مطاوع؛ فمرحباً بكم      ..  عن طريق الصحافة واإلعالم   

 .من علمه وفضله وجتاربه
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين، األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز             

 :جبدة، فقال
 :لي وأسلم على رسوله األمني؛ أما بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأص-
 . فالسالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته-
 بداييت مع الدكتور عبد الرمحن الشبيلي تضرب أعماقاً طويلة يف الزمن، غري أين سآيت على                 -

بيلي، إن هناك هاجسني ظال يف ذهن الدكتور عبد الرمحن الش         :  آخرها متدرجاً إىل أقصاها، فأقول لكم     
ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً      :  فرأيت احلكمة يف تقدمته يف أحد أحباثه      ..  احلكمة والكلمة :  ومها
يقف أمام احلكمة   "  حنو إعالم أفضل  "  : والسبب يف ذلك أن البحث حيتاج إىل حكمة؛ مث رأيته يف           كثرياً
: د الثالث منها، فقدم كتابه    د أحس خطورا وقيمتها، وتعامل معها بعمق واستنطاق، فاستظهر البع         ـوق
أمل تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء... 

 هذا اهلاجس الَّذي ظل يالحقه أفضى إىل أن تكون كتاباته جمتمعة سواء ما أرسلها يف الصحف                 -
 طياا رغبة جاحمة يف التغيري من غري        السيارة، أو ألقاها يف حبوث، يسيطر عليها اإلتزان؛ مع أا حتمل يف           

 -أن يشعر القارىء بذلك؛ ولعله يف ساعة الغضب أنه قال لزمالئه الصحفيني واإلعالميني والكتاب                
، فنحن يف بيئة حتترم     .. التزموا احلشمة واألدب والوقار واإلتزان     -حينما يتحدثون عن اخلصم أو الضد       

 . حديث أدب ال حساسية غضب-كلمته  أو -الرأي اآلخر؛ وهلذا فكان حديثه 
 

 ومع ذلك رأيت تلك العقالنية يطوقها حمبة ثالثة هي املواطنة احلقة الصحيحة، أراها خيطاً                 -
وكان فيه حساسية من    )  رمحه اهللا (يربط كل كتاباته، سواء فيما اتصل بابن عمه حممد احلمد الشبيلي             

 -طن ال بعني القريب؛ تلك املواطنة قرأت مقالة له          ذلك غري أنه حق مشاع للجميع، فتناوله بعني املوا        
وإذا كان الوطن   :  مسعة الوطن فوق حرية املواطن؛ مث أخذ يتحدث       :   لكن حينما قال   -ال أعرف عنواا    

قريب الطني يف احلب من اإلميان، فما بالكم يف وطن هو وعاء للدين وقبلة أفئدة املسلمني مجيعاً احلفاظ                  
 .أبلغ الطاعات؟عليه أوىل الواجبات و

 

 هذه األشياء اليت ملستها جاءت مبرحلة رابعة هي مرحلة التنظيم، رجل يتهيب من الكلمة،                 -
ويعشق احلكمة ويأيت بعقالنية األشياء ستفضي إىل شيء من التنظيم؛ علمته منظماً يف عمله ويف                   

ليم العايل، أو يف جملس     االجتماعات اليت اجتمعت معه فيها، سواء كان يف جلان على مستوى وزارة التع            
إنك قبل ثالثني عاماً عشقتك     :  جامعة امللك عبد العزيز؛ غري أنين أقول للدكتور عبد الرمحن الشبيلي           



قم :  صوتاً وتعلمت، فكأنك استشعرت مقولة ابن خلدون حينما جاء رجل فقرأ فكسر البيت فقال له              
 .يا فىت فعلِّم أذنك

تعلم باألذن من هذا اإللقاء، وإذا بك تطل علينا يف آلة            فحينما كنت يف إذاعة الرياض كنا ن       -
هـ فننظر إىل ذلك الرجل الفىت املتوهج، كنا         ١٣٨٥ساحرة يف الرياض حينما جاء التلفاز يف عام          

إن هذا الفىت   :   نقول - وهو ال يعرف أننا نتحدث يف ذلك ألننا مل نلتق به ال أنا وال أصحايب                  -نقول  
:  اآللة الساحرة كل مساء، وإذا به يغيب عنا فترة فيعود دكتوراً، نقول             حمظوظ خيرج علينا من هذه    

؛ فكان وجوده حافزاً لنا     ةإنه صاحب حظني، حظ أنه خرج يف اإلعالم، وحظ الدكتورا         :  تدكتر؛ وقلنا 
 .أنا وأصحايب حينما كنا ندرس يف كلية اللغة العربية، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حلديث عن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، ال أريد أن أطيل يف حمطاته، غري أنين                 هذا هو ا   -
 .إنين سعدت به ومعه حينما تعاملت معه يف جلان عدة، أمسع منه رأياً صائباً وحديثاً شيقاً: أقول

 .  وشكراً لكم على هذا االستماع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  )) الدينكلمة األستاذ حممد صالح(( 
 :مث حتدث سعادة األستاذ حممد صالح الدين الكاتب اإلسالمي املعروف، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وسلم تسليماً كثرياً-
 . أيها اإلخوة الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
رمياً لضيف االثنينية أخي الكبري       لقد حرصت أن أسهم معكم يف هذه الليلة املباركة تك            -

االعتبار األول اعتبار   :  الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، بكلمات قصار متليها علي اعتبارات ثالث           
شخصي، فلقد قدر يل منذ بضع سنني أن أعرف الدكتور الشبيلي عن قرب، فوجدت فيه صدق                   

دائماً أقدر ما أجد فيه من رجاحة العقل،        ؛ وكنت   ..املودة، ونبل األخوة، ومساحة النفس، وأصالة احملتد      
 .وبعد النظر، واعتدال الفكر يف غري ما تفريط وال إفراط

 أما االعتبار الثاين فهو مهين، ذلك أين كمحسوب على اإلعالميني، أمحل يف نفسي تقديراً                 -
 وكان هلا يف كل     كبرياً واحتراماً للضيف الكبري، كشخصية إعالمية متيزت باجلمع بني النظرية والتطبيق،          
 .ذلك متيز العطاء ورسوخ القدم؛ وكل ذلك أمور يعتز ا أي إعالمي يف هذه البالد

 أما االعتبار الثالث فهو ثقايف، فقد مارس الدكتور الشبيلي التدريس اجلامعي، مث كان وكيالً                -
إعداد وختريج   جهد غري منكور يف      - دون شك    -لوزارة التعليم العايل حىت عهد قريب، وله يف ذلك          

األجيال السعودية الشابة من جامعاتنا العديدة؛ وأحسب أن كل ذلك قد جعل الدكتور الشبيلي                 
 أمنوذجاً كرمياً لزمالئه يف هذا الس،       - كذلك   -اختياراً موفقاً للغاية لعضوية جملس الشورى، وجعله        



 كل جمال من جماالت اخلدمة يف       مث أتاح له أيضاً أن خيدم وطنه وأهله ليس يف اإلعالم فحسب، بل يف              
 .هذا الوطن الكرمي

 كلمات قصار، هي أقل ما جيب أن يقال يف أخ كرمي كبري، حنمل له كل                - كما قلت    - هذه   -
التقدير واإلعزاز، وأحتفظ له دوماً باالمتنان والشكر، ملا أكرمين به من عون وتشجيع ومؤازرة                 

  .؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..ودعم
 

  ))كلمة سعادة األستاذ يوسف دمنهوري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة رئيس حترير جريدة الندوة األستاذ يوسف دمنهوري، فقال

 . بسم اهللا وبه نستعني، وعلى نبيه أفضل الصالة والتسليم-
 لقد سرين الليلة مجيعاً وحنن جنتمع بأخ كرمي وزميل قدمي، هو سعادة الدكتور عبد الرمحن                  -

يرجع إىل حبيبنا وصديقنا األستاذ عبد املقصود       )  سبحانه وتعاىل (الشبيلي، وأعتقد أن الفضل بعد اهللا       
 .خوجه الَّذي أتاح لنا هذه الفرصة

 بادئ ذي بدء أعتقد أن الغالبية هنا ال يعرفون الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، إالَّ من خالل ما                  -
 .ب اآلخر الَّذي ألَّفه عن أيب سليمانوالكتا" حنو إعالم أفضل" :ألَّفه من كتب

هـ عندما كان مديراً لتلفاز الرياض، ولكن ما دام األمر له            ١٣٨٥ لقد تزاملنا منذ عام      -
ميثل ذروة يف   "  حنو إعالم أفضل  "  :عالقة مبا ألَّفه من كتب وحبوث، أود أن أشري هنا إىل أنَّ كتاب              

يع مراحله ويرتبط العاملون مبقتضياته؛ أعتقد أنه من املمكن         املثالية، اليت جيب أن يلتزم ا اإلعالم يف مج        
 .تلخيص ما جاء يف هذا الكتاب يف عبارة وجيزة

 أرى أنَّ الدكتور عبد الرمحن الشبيلي يرى يف اإلعالم أداة تعبري اجتماعي ووسيلة بناء                  -
ق أهدافه؛ هذا ما    حضاري، من هذا املنطلق جيب أن ينطلق الصحفيون العاملون يف الصحافة حنو حتقي             

 -ميكن أن يقال عن هذا الكتاب، وهو ميثل نظرة مثالية قد تبتعد عن الواقع الصحفي أو اإلعالمي                    
 . الذي نعيشه، لكن ال بد لنا من أن نعمل ونكرس اجلهد لتحقيق ما ميكن حتقيقه-بصفة عامة 

 

لكة يف ماليزيا، منذ فترة      الكتاب الثاين الَّذي ألفه عن الشيخ حممد احلمد الشبيلي سفري املم            -
طويلة إىل أن توفاه اهللا، فأعتقد أن صلة القرابة اليت ربطته ذا الرجل الشهم الكرمي النبيل، جعلته ال                   
يقول إالَّ أقل القليل؛ الرجل لو حتدثنا عنه كإنسان، فهو يرتفع بإنسانيته إىل أعلى مستوى اإلنسانية؛                 

 حياته خلدمة بالده؛ وإذا حتدثنا عنه كسفري، نستطيع أن نفخر           وإذا حتدثنا عنه كمواطن، جند أنه وهب      
 .به وباملفاهيم الصحيحة اليت جيب أن ننتفع ا يف عامل غلبت عليه السياسات املادية



 كنت أمسع عنه كثرياً، وكنت أمتىن أن ألقاه يف يوم من األيام، إىل أن مسحت يل الفرصة، حيث                   -
ش يف مدينة بينناج يف ماليزيا، مث اجتهنا إىل مدينة كواالالمبور العاصمة،            كنا أنا والدكتور عبد الرمحن خب     

وصلنا هناك الظهر لنغادر كواالالمبور حوايل الساعة العاشرة ليالً، وفوجئنا أنه كان يف استقبالنا يف                 
 إنَّ فالناً وفالناً متوجهان إىل    :  املطار، وبعد ذلك علمت من أحد األصدقاء أنه اتصل به وقال له             

كواالالمبور؛ يف الواقع استقبلنا استقباالً رائعاً، وكأنه يعرفنا منذ سنني طويلة، وحنن جنتمع به ألول                 
سوف نتوجه إىل أحد الفنادق يف       :  مرة، شكرناه على هذا العمل أو املبادرة النبيلة منه، وقلنا له            

إنا نرغب أن   :   عليه، فقلنا له   كواالالمبور، فطلب منا أن نتوجه إىل مرتله، فكنا حريصني على أال نكلف           
إمنا أريد أن أجتول بكم يف شوارع كواالالمبور؛ وجتول بنا          ..  ليس هناك مانع  :  نذهب إىل الفندق، فقال   

، وكان يقف بنا عند كل معلم من معامل كواالالمبور          اًمن الساعة الثانية ظهراً إىل الساعة السابعة مساء       
العشاء يف  :  ىل مرتله وأدينا صالة املغرب مجاعة، مث قال لنا          ليعطينا نبذة عنه؛ بعد ذلك اجته بنا إ        

 .انتظاركم؛ بعد ذلك قال لنا لقد حان الوقت اآلن للتوجه إىل املطار
 تصوروا رجالً مثل هذا يصرف عشر ساعات من وقته الستقبال شخصني من مواطنيه، مل                 -

معينني، بل كان مع كل مواطن      ليس هذا ديدنه مع شخصني أو مع أناس         !!  يتعرف عليهما من السابق   
: يذهب إىل هناك، فيجد منه نفس املعاملة ونفس األسلوب يف الترحاب والتكرمي؛ وله مآثر كثرية منها                

 وكان يصطحب   - أعتقد امسه جناراً     -أنه كان يؤدي صالة اجلمعة يف مسجد معروف يف كواالالمبور           
ملسجد ليتناولوا معه الغداء يف مرتله؛ وما أكثر        معه حافلة إىل املسجد بعد الصالة، يأخذ من تبقى يف ا           

املبادرات اليت كان يقوم ا؛ وأعتقد أن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي مل يتطرق إىل هذه التفاصيل، قد                  
 .تكون صلة القرىب منعته من التطرق إليها، غري أنين أعلم أنه على علم ا

هـ، إمنا أنا تعرفت عليه     ١٣٨٣عالم منذ عام     الدكتور عبد الرمحن الشبيلي بدأ عمله يف اإل        -
هـ وتزاملنا منذ ذلك احلني الذي عرفته فيه؛ إنه رجل إعالم من الطراز األول، وإنه                 ١٣٨٥عام  

إداري حازم، إالَّ أنه يف ذروة حزمه ختونه مشاعره، فتختلط مشاعر اإلنسانية باحلزم اإلداري؛ هذا ما                 
يلي، وله مواقف كثرية يف ذلك احلني، كنا نتهيأ الفتتاح التلفاز            عرفته عن الدكتور عبد الرمحن الشب     

هـ، كان علينا يف فترة وجيزة أن       ١٣٨٥ ربيع األول عام     ١٩ يف   - ما أعتقد    -على  الذي مت افتتاحه    
نعد هلذه الفترة الصعبة يف ذلك الوقت بالذات، التلفاز يف ذلك الوقت عندما افتتح كان نتيجة اتفاقية                  

 العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية، على أن يقوم سالح املهندسني األمريكي             بني اململكة 
 يف ذلك   MBCبإنشائه، ويتعاقد مع إحدى الشركات األمريكية للتشغيل والصيانة، فاختار شركة الـ            

لرباجمية، مل   أن نعد الكوادر ا    - قبل افتتاح التلفاز     -كان من أهم الواجبات اليت جيب أن نؤديها         .  احلني
تكن هناك كوادر سعودية على املستوى املطلوب يف ااالت الفنية، كاإلخراج، والديكور، واإلضاءة،             



، لكن كان جيب علينا أن نستعد للمرحلة القادمة؛ وكان وزير           ..والتصوير، والتحميض، وما إىل ذلك    
ء على استثناء الطلبة الراسبني     اإلعالم آنذاك الشيخ مجيل احلجيالن، فحصل على موافقة جملس الوزرا         

يف التوجيهية وتعيينهم يف املرتبة السادسة، وكان أمامنا ستون وظيفة لكي نشغلها ؤالء املوظفني                 
 .إلعدادهم للمرحلة القادمة

 وكنت والدكتور عبد الرمحن الشبيلي نتحاور يف هذا األمر، حيث إنه من املتعذر أن نشغل                 -
فقنا على أن نستقبل الَّذين مل حيالفهم احلظ يف املرحلة اإلعدادية، ورسبوا            هذا العدد من الوظائف، وات    

 الشيخ مجيل احلجيالن    - آنذاك   -يف املرحلة األخرية من مراحل اإلعدادية، وأقنعنا معايل وزير اإلعالم           
 األمريكية  إننا ال نريد أن نستفيد من هؤالء اآلن، إمنا هؤالء سيبتعثون إىل الواليات املتحدة              :  وقلنا له 

للتدريب يف خمتلف جماالت التلفاز، فوافق على ذلك، وابتعثت الوزارة ستني شخصاً هم اآلن الَّذين                 
 .اإلدارية: اهلندسية، ومنها: الفنية، ومنها: يتولون األعمال القيادية يف التلفاز، منها

اتنا كان هناك    أول بداية التلفاز كان يتحرك يف مساحة حمدودة جداً، كظاهرة جديدة يف حي              -
 الَّذي كان يقوده معايل     -املؤيد هلا وكان هناك املعارض هلا، لكن استطعنا من خالل العمل اجلماعي              

 - كمجموعة   - أن نتجاوز كافة العراقيل يف فترة قياسية، واستطعنا          -الوزير الشيخ مجيل احلجيالن     
 مسلسالت وبرامج ثقافية واجتماعية     أن نقدم ما يتفق مع تلك املرحلة، بل جتاوزناه مبا كنا نقدم من             

 ..اخل
 وهو ينظر إىل البعد الثالث كما ذكر         - دائماً   - الدكتور عبد الرمحن الشبيلي كان يعمل         -

الزميل الدكتور القحطاين، هلذا السبب كان يستقطب الكبار أو النخبة من املثقفني من أساتذة اجلامعة                
 استطاع أن يقنع معايل الدكتور سليمان       -باجلهد الشخصي     -يف تقدمي املواد الرباجمية، وأعتقد أنه       

أضواء على  "  :السليم أن يقدم برناجماً سياسياً يدور حول ما تنشره الصحف العاملية، أعتقد أن عنوانه              
بدأ به زميلنا األستاذ عباس غزاوي      "  ندوة التلفاز "  :، وهناك برنامج ثقايف آخر بعنوان     "األحداث العاملية 

 مث بعد ذلك تناوب على هذا الربنامج أساتذة عديدون، أنا مل أكن أستاذاً من بينهم                -ه   والكل يعرف  -
إمنا قدمته بعض الوقت، وآخر من قدم هذا الربنامج معايل الدكتور حممد عبده مياين، قبل أن يصبح                   

 .وزيراً لإلعالم
ن أن نتحدث عنه     الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، إذا تطرقنا إىل الوفاء يف أعماق نفسه ميك             -

هـ عندما تركت   ١٣٩٥كثرياً وال ننتهي إالَّ بعد وقت طويل؛ إمنا هنا أذكر حادثة بسيطة، ففي عام                
تعرضت حلادث انقالب سيارة، كانت النتيجة أن كسرت فقرة من فقرات           ..  العمل الوظيفي يف الدولة   

ات األهلية، وألبسوين   العمود الفقري يف ظهري، فحملوين إىل الرياض وأدخلوين إحدى املستشفي           
قميصاً من اجلبس، وكان مزعجاً يل يف ذلك الوقت؛ فأفاجأ بزيارة الزميل الصديق الدكتور عبد الرمحن                



ما هذا؟ قلت له هذا الَّذي تراه، وأنا اآلن أشعر حبالة سيئة جداً، أعيش حالة               :  الشبيلي يف مرتيل، قال يل    
تستطيع اآلن أن تذهب إىل مستشفى امللك        :  ال يل سيئة جداً؛ خرج من عندي وعاد مرةً ثانية، وق         

فيصل التخصصي؛ وهناك أزاحوا عين القميص اجلبسي، وعاجلوين معاجلة حديثة ختتلف عما كانت عليه              
 .يف السابق
 الَّذي كان يعمل    - ليس هذا فحسب، بل فوجئت بأمره بانتداب أخي عبد اهللا دمنهوري              -

الرياض ملدة شهرين، ال ليعمل هناك وإمنا ليكون جبانيب، وهي خمالفة            إىل   -مديراً ألخبار التلفاز يف جدة      
نظامية؛ لكن اإلنسانية اآلن حتتم جتاوز بعض األنظمة، االلتزام بروح النظام شيء ضروري، إمنا هناك                

 .أشياء ميكن للمسؤول أن يتجاوزها
-            ا ال متثل إالَّ جزءاً      هذه بعض حملات عن زميلي وأخي الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، وأعتقد أ

بسيطاً من األمور اليت أختزا يف الذاكرة، وأرجو أن يتقبل عذري الزميل الدكتور عبد الرمحن لضيق                 
 . وشكراً.. الوقت، وإلتاحة الوقت لغريي أن يتحدث

 

  ))قصيدة شعرية للشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي (( 
 مشاركة منه يف االحتفاء بضيف      -صابوين  مث ألقى شاعر طيبة الشيخ حممد ضياء الدين ال        

 : قصيدة شعرية جاء فيها-االثنينية الدكتور عبد الرمحن الشبيلي 
 : احملمود اهللا جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله؛ وبعد-
 أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحته الفرصة يل للحديث عن ضيفنا الكرمي،                 -

 .، فله منا خالص التقدير، وهو بالثناء جدير..املوفوراإلعالمي املرموق، واألديب 
 

  ))تكريم الدكتور عبد الرمحن الشبيلي(( 
ــداق    ــوِب واألح ــلُء القل ــِت م أن

. 

ــِر واِحل  ــِوفاقِ دارةَ الفكـ ــا والـ جـ
. 

ــِدِه   ــى مبجــ ــواق-يتغنــ  تــ
                                                            . 

ــى اُهللا   ــا رع ــاً(ي ــؤاٍد) مجِلس ــم ف ك
. 

يــــتحلَونَ بالســــجايا الِعــــتاق
. 

ــف   ــم ص ــس ض ــرامٍ جمل ــن ِك وةً م
. 

ــناق  ــنةَ األعـ ــدر زيـ ــر الـ ينثُـ
. 

 ــي ــبٍ حـ ــلِّ أديـ ــاً لكـ ِه جملسـ
. 

ــباق    ــي الس ــدِه ِف ــع ِن ــبارى م تي
. 

   ــب ــلِّ حمـ ــاً لكـ ــيِه جملسـ حـ
. 

ــالق   ــٍة وانطـ ــن جـ ــِه ِمـ وبـ
                                                            . 

فــبِه مــا تشــتهي ِمــن إخــاءٍ     
. 

وتســـامت قلـــوم يف ِوفـــاق  
. 

   ــهمنفوس يف صــفَاٍءقــد تالقــت 
. 



*   *   * 

ــالق  ــندى واخلَ ــِل وال ــاحب الفض ص
. 

ــبد(إنَّ   ــوِدع ــايل )  املقص ــدنُ املع ِخ
. 

ــاق   ــى اآلف ــراً عل ــامى ِذك ــن تس م
                                                            . 

ــليلُ   ــه سـ ــبه أنـ ــعيٍد(حسـ )سـ
. 

ــراً  ــجلَتها ذخـ ــى األوراقسـ  علـ
. 

ــعيٍد(  ــدات) ِلســ ــر خالــ مآثــ
. 

وذكــره الــيوم باقــي  ) ســعيد (هــو مــن معــِدن الفضــيلِة والنــبلِ    
. 

ــوِد واإلنفــــاق ــثاالً للجــ ومــ
. 

ــباً   ــباً وأديـ ــرفناه كاتـ ــد عـ قـ
. 

فـــاض بالـــيمِن واملـــزايا الِعـــتاق
                                                            . 

ــريٍ     ــلَّ خ ــياتِه ك ــن ح ــنا ع ومسع
. 

ففـــؤادي يف نشـــوٍة وانعـــتاق  
. 

ــا   ــي ي ــا أخ ــِد(ي ــا حمم ــكراً) أب ش
. 

ــرفاق   ــيع ال ــى مج ــامى عل ــن تس م
. 

   ــو ــدعاً وه ــيس ِب ــ(ل ــيِهِص )نو أب
. 

ــياً ــالقأرحيــ ــذب األخــ  مهــ
. 

  ــي ــبد(ح ــرمحِنع ــرمياً)  ال ــيفاً ك ض
. 

ــتحقاق ــام باسـ ــالَ هـــذا املقـ نـ
     .                                                        

أثــري) الشــورى(هــو يف جملــس   
. 

ــي    ــعب املراق ــياِء ص ــريق العل وط
. 

  ــيف ــرق ورأي حصـ ــق مشـ خلـ
. 

اللَّحـــاقبـــني أصـــحابه، عزيـــز 
. 

قـــد عـــرفناه للمكـــارم يســـمو 
. 

ــراق  ــذُّكاِء يف اإلشـ ــاطع كالـ سـ
. 

 عظــــيم ــــزملر إنَّ تكــــرميكم
. 

ــي  ــم راقـ ــنفوِس أعظـ ــا للـ إنهـ
                                                            . 

صــحبةُ الصــاحلني بلْســم قلــيب    
. 

ــتاق   ــولٍَّه مشـ ــٍب مـ ــلِّ قلـ كـ
. 

ــنفِس، ســلوى  ــني، بهجــةُ ال ــرةُ الع ق
. 

*   *   * 

أرحيــــي ذو اِخلــــالل الــــرقاق
. 

شــهم كــرمي ) عــبد الــرمحنِ (إنَّ  
. 

قاقلبنـــيها مـــن اهلـــوى والشـــ
                                                            . 

  ــر ــبالِد وذُخـ ــدةُ الـ ــتم عـ أنـ
. 

مـــن فـــؤاٍد يفـــيض باألشـــواق
. 

ــوف  ــا دارةَ الـ ــِه يـ ــالماًإيـ اِء سـ
. 

ــالَّق   ــوٍه خــ ــٍب مفــ وأديــ
. 

  أيب ــر ــلَّ حـ ــرمِت كـ ــِت كـ أنـ
. 

ــاق  ــيوب يف اآلفـ ــرِت الطـ أن نثَـ
. 

 فخـــراً وتـــيهاً وجمـــداًوكفـــاِك 
. 

ــاق   ــيب اخلفَّـ ــن قلـ ــع مـ نابـ
                                                            . 

إن شـــعري دفقـــةٌ مـــن شـــعوٍر 
. 

ــواقي   كا ــرب الس ــياِه ع ــياب امل نس
. 

ــواً     ــاب عف ــاك ينس ــا أت ــريه م خ
. 

ــراق  ــِل الرقـ ــوايف كالسلسـ فالقـ
. 

ــيهِ   ــنع فـ ــرف التصـ ــا ال أعـ أنـ
. 

مـــن حـــبانا مكـــارم األخـــالق
. 

صـــلِّ رب علـــى حبيـــبك طـــه 
. 



  ))كلمة احملتفى به سعادة الدكتور عبد الرمحن الشبيلي(( 
 الشبيلي عضو جملس    مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية سعادة الدكتور عبد الرمحن الصاحل         

 :الشورى، فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا ورسولنا                -

 .حممد، عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
 هذه الدعوة هلذه األمسية، مل أكن أتصور أو أعرف           - قبل عدة أسابيع     - منذ أن تلقيت     -

ن يتحدث عن نفسه، وكيف ميكن له أن يكتب، أو يعد أفكاراً أو كلمات                 كيف ميكن إلنسان أ   
؛ وأحسست هذه الليلة أن املوقف أصعب، ألنين عرفت أنَّ الضيف لن يكون              ..يتحدث ا عن نفسه   

املتحدث لوحده أو مبفرده، أو لن يكون أول املتحدثني، فإذا به يتحدث يف مثل عادة هذه االثنينية بعد                  
 غمره مبثل هذه املشاعر الكبرية، وقد يكون اكتشف نفسه أو           - أو بعض احلاضرين     -ع  أن يكون اجلمي  

بعضاً من جوانب نفسه، بعد أن يكون قد مسع حديث غريه عنه، وأجدين أُرثي حلال من يدعى ليستمع                  
 ال أجد يف حيايت من املعامل أو من          - وجه التأكيد    -إىل إنسان يتحدث عن نفسه؛ بالنسبة يل على          

صور ما ميكن أن تستحق أن يضيع مجع من أمثالكم وقتهم لالستماع إليها، خاصة إذا كان هذا اجلمع                  ال
؛ لكنين استجمعت ذهين    ..مثل مجعكم، يتميز بالكثري من الكفاءة، والفكر، والثقافة، والعلم والوقار          

ون فيها صوراً   يوم أمس، وحاولت أن أتوقف وقفات قصرية يف بعض احملطات اليت تذكرا، لعلكم جتد             
 .أو معاين مكم

 :األوىل
 

 لقد ولدت ونشأت يف بيئة معدمة، أعزو هلا كثرياً من منحى اجلدية، الَّذي اتسمت به حيايت                  -
فيما بعد، وما رافق ذلك من جناحات نسبية، ومن مقارنة بسيطة مع حاالت مغايرة، ميكن للمرء أن                   

لألسرة، وبني احلال التعليمي ألفرادها، إالَّ يف حاالت         يستنتج ارتباطاً نسبياً بني الوضع االقتصادي        
 .نادرة
 :الثانية

 

 يف ست سنوات متواصلة من حيايت الدراسية مث العملية، قدر يل أن مجع بني دراستني خمتلفتني،                 -
يف ختصصني متغايرين، يف جامعتني منفصلتني، يف مدينة واحدة حيث حصلت من كل واحدة منهما على                

وريوس، يف اللغة العربية مث اجلغرافيا، دون أن يتأثر أحدمها كثرياً، وكنت قبل ذلك قد                 شهادة بكال 
 .حصلت على شهاديت ابتدائية ومتوسطة وثانوية



 هذه التجربة، اليت فرضتها رغبيت يف احلصول على شهادة جامعية من جامعة امللك سعود،                 -
 عززت يف ذهين فيما بعد إمكانية اجلمع بني         بينما كنت يف الوقت نفسه، أسري يف منهج جامعة اإلمام،         

 .الدراسة األساسية ودراسة أخرى، أو التدريب، أو مسؤولية رعاية األسرة أو العمل، أو غري ذلك
 مث قادتين هذه التجربة إىل تصحيح مساري التعليمي مرةً أخرى، بعد أن اكتشفت يف نفسي                 -

 ..أكثر من التخصص األول والثاينامليل إىل حقل اإلعالم، وأنه يتالءم مع رغبايت 
 . ومع ما صاحب ذلك من هدر، إالَّ أن التخصص األخري وهو اإلعالم استفاد كثرياً مما قبله-
 املهم يف األمر، أن قضية تعديل املسار الدراسي، مبا يتناسب مع اجتاه الطالب ورغبته أو سوق                 -

ضر؛ مع أن الكثري من الشباب يلتحقون يف        حلااالعمل، قضية يستبعدها الكثري من الشباب يف الوقت         
بعض التخصصات اجلامعية املتاحة، قبل أن يكونوا متكنوا من بلورة رغبام، أو أن التخصص الَّذي                 

 .مييلون اليه ال يكون متوفراً يف اجلامعة اليت يلتحقون ا
 :الثالثة

ي اللغة العربية، الَّذين     لقد التحقت حبقل اإلعالم، مبجرد الصدفة، حيث كنت من أوائل خرجي           -
 .هـ للعمل لديها١٣٨٣دعتهم وزارة اإلعالم يف عام 

 شاء اهللا أن يدلّين على ضالّة مل أكن أحبث عنها، لكنين كنت أفتقدها، وأفتقر إليها؛ فلقد                   -
التحقت يف ختصص اللغة العربية مث اجلغرافيا، ألما يف نظري كانا أفضل التخصصات املتاحة، لكنهما                

 .كونا رغبة يلمل ي
 لقد وجدت يف اإلعالم وفروعه، اليت جتمع بني العلوم، والتقنية، واألدب، والفنون، إنه                 -

 .التخصص الَّذي يتناسب مع رغبة كامنة، فشددت إليه، وتفاعلت معه، وامكت فيه وتأثرت به
 

صص أو حىت  قصدت من إيراد هذه النقطة، االستشهاد بأن اإلنسان قد يكتشف املهنة أو التخ             -
ميوله، بشكل متأخر، ال يكون قد سبقه ختطيط أو يئة، ولذلك فإن فكرة اإلرشاد األكادميي، أو السنة                 
التحضريية اليت تسنها بعض اجلامعات، قد تساعد الشاب يف اكتشاف موهبة أو رغبة كامنة، وتنقذه                

 .من حرية تالزمه سنوات يف بعض األحيان
 :الرابعة

 

الب أو يعدل مساره التعليمي، ميكن أيضاً أن يوجه دربه الوظيفي ودراسته             وكما يصحح الط   -
العليا فيما بعد؛ فلقد حتققت يل أمنية االبتعاث للحصول على املاجستري والدكتوراة، يف وقت كان                 

م اتمع يف أوج اهتمامه بالتلفاز، كما كنت يف غمرة انبهاري بوظيفة قيادية جديدة، حتيطها هالة اإلعال               
 .وبريقه األخاذ يف ذلك الوقت



 كانت تلك اخلطوة، متثّل يف نظر البعض، تضحية مبجد اجتماعي ووظيفي، لكنين غبت أربع                -
سنوات درست خالهلا اللغة، وحصلت على املاجستري والدكتوراة، وعدت ألجد كل شيء على ما                

 .كان عليه
إلنسان نفسه علمياً وثقافياً     أسوق هذه الذكرى الصغرية، ألنه ال شيء يعدل أن يطور ا             -
 .، مهما بلغت إغراءات الوظائف واألعمال..وفكرياً
 :اخلامسة
 كان من النتائج اإلجيابية للزواج قبل البعثة، أن تتاح للزوجني فرصة السري معاً يف جتربة الغربة                 -

اسة نفسها،  والدراسة، ومواجهة حتديات اإلقامة يف جمتمع خمتلف، مما ينعكس أثره الطيب على الدر              
وعلى مستقبل األسرة الصغرية وأطفاهلا؛ هذه التجربة اليت حترص بعض أجهزة الدولة على األخذ ا                

 .ملبتعثيها، هي يف الواقع من أفضل خصائص التجربة السعودية يف جمال االبتعاث
 :السادسة
ادة لغة   كان من مسوغات احلصول على الدكتوراة يف بعض اجلامعات األمريكية العريقة إج             -

ثانية، إالَّ أن بعض اجلامعات تعفي الطلبة األجانب، باعتبار أن اللغة اإلجنليزية تعترب بالنسبة هلم لغة                  
 .مكتسبة

 ومع هذا فقد أوحت يل هذه الفكرة بدراسة اللغة الفرنسية، ودرست فعالً يف اجلامعة نفسها                 -
 .بعض املواد التمهيدية فيها

غة يالزمين بعد التخرج، فوجدت الفرصة، عندما تقرر أن          وظل هاجس التمكن من هذه الل      -
 .تتبىن اململكة نظام سيكام الفرنسي يف التلفاز، إالَّ أن ظروف العمل مل متكنين من التفرغ مدة كافية

 وقبيل انتقايل من وزارة اإلعالم مررت بفترة انتقالية، اغتنمت الفرصة خالهلا لإلقامة عدة                -
 .لى احمليط األطلسي، وااللتحاق بأحد املراكز اخلاصة بدراسة اللغاتأشهر يف مدينة فرنسية ع

 :السابعة
 لقد انتقلت من حقل اإلعالم إىل حقل التعليم العايل، ومها حقالن متجاوران، جيمع بينهما                 -

العديد من السمات واخلصائص، إال أنين كنت أشعر أن كثرياً من املثل واألفكار مل تتحقق، ومل يعد                   
 االستمرار يف حتقيقها، فعملت على نشر جمموعة مقاالت         - يف ظل أوضاع إدارية معينة       -اع  باملستط

هـ يف كتاب   ١٤١٢حتليلية موضوعية نقدية، ال متس شخصاً أو وضعاً أو عهداً بعينه، وصدرت عام               
الكتاب ، تتوفر نسخ منه يف هذه املضافة الكرمية، ولعل أقوى ما اشتمل عليه              "حنو إعالم أفضل  ":  بعنوان

 . هي تلك املقاالت اليت تتحدث عن اإلعالم إبان حقبة أزمة اخلليج
 



 وإن كنت حبق ال أعترب نفسي كاتباً وال مؤلفاً حمترفاً، إال أنين أسأل العون من اهللا أن أمتكن                    -
 يوماً من كتابة تاريخ اإلعالم السعودي وتدوين مذكرايت فيه، يف مؤلف يستفيد مما ضمنته يف رساليت                
املاجستري والدكتوراة، ممزوجاً بتجاريب املتواضعة مخسة عشر عاماً يف وزارة اإلعالم، مث مخسة عشر عاماً               

 .يف عضوية الس األعلى لإلعالم
 :الثامنة

 وكما أتيت إىل جمال اإلعالم مبحض املصادفة، فلقد أتيت إىل التعليم العايل مبصادفة أخرى؛                -
دة تزيد على مخس عشرة سنة، أستاذاً لإلعالم يف جامعة امللك سعود،            وأمضيت يف رحليت مع التعليم م     

 أنين أعتقد أن حمصلة هذه الفترة كانت        مث وكيالً للوزارة، وأميناً عاماً للمجلس األعلى للجامعات؛ إالَّ        
حمدودة وغري منظورة، وذلك بسبب الدور اهلامشي للوزارة يف عالقتها مع اجلامعات، ومع بقية                 

 .تعليم العايل، قبل صدور النظام األخريمؤسسات ال
 وكما تعلمون فإن وظيفة الوزارة يغلب عليها الطابع التنسيقي واإلشرايف والتنظيمي، أكثر من              -

 ..الدور التنفيذي، فهي بذلك ختتلف عن غريها من الوزارات التنفيذية والتخطيطية كوزارة املعارف
يف وزارة اإلعالم، فلقد متنيت لو مكنتين الظروف         وكما ذكرت بالنسبة للفترة اليت أمضيتها        -

 رغم حداثة خربيت    -من حتقيق آمال حمددة قبل تفرغي األخري لس الشورى؛ لقد كان التعليم العايل              
 جماالً حمبباً إىل نفسي بعد اإلعالم، بسبب الصفات املشتركة بينهما، ولقد تفاعلت معه، رغم                 -فيه  

 .الم وبريقه، يصعب عليه أن يندمج مع فن آخر أو ينجح فيهتصوري أن من يلفّه وهج اإلع
 :التاسعة

 شهرة واسعة على    - بأخالقه ودبلوماسيته ووطنيته     - كان يف أسريت رجل شهم كرمي، حقق         -
 .مستوى الوطن، والدول اليت عمل فيها سفرياً والدول ااورة هلا

 بعد  -أقل مطلب تلقته أسرته      وكان صدور سجل يوثق لألجيال سرية هذا الرجل الطيب،            -
 حتقيق هذه الرغبة،    - كنت أحد أعضائها     - من كافة حمبيه وعارفيه، وحاولت جلنة        -وفاته يرمحه اهللا    

إالَّ أا مل توفق؛ وملا كانت فكرة الكتاب املأمول واضحة يف ذهين، فقد بادرت يف العام املاضي إىل                    
 بالشكل الَّذي رأيتموه عليه، وإن كان يتواضع أمام         - بفضل من اهللا وعونه      -التصدي لتأليفه، فصدر    

مكانة هذا اإلنسان يف قلوب الناس؛ والكتاب تتوفر نسخ منه، يف هذه األمسية الندية، وذه النسخ                 
تكون الطبعة األوىل من الكتاب، وهي عشرة آالف نسخة، قد نفدت يف ستة أشهر، راجياً أن يصدر                  

 .قريباً يف طبعة ثانية مطورة
 هذه وقفات تسع، مل أقصد من إيرادها ذكر ما تتضمنه من إشارات إطراء مباشرة أو غري                   -

 .مباشرة لصاحبها، لكنين ظننت أا قد حتمل أفكاراً ميكن أن يستفيد منها املتتبع هلذه الندوة االثنينية



احب هذه   أما الوقفة العاشرة واألخرية، فهي هذه الدعوة الكرمية اليت يشملكم ومشلين ا ص             -
الدارة العامرة، وهي الدعوة اليت وضعين فيها مع أخوة وأصدقاء أعزاء، أقف أمام البعض منهم موقف                

 .التلميذ حىت اليوم
 

 . فأشكركم وأشكره، ودامت ندوته املزدهرة، أحد منارات الثقافة واملعرفة يف املدينة العروس-
 .  وفق اهللا اجلميع والسالم عليكم-

 

  ))ارفتح باب احلو(( 
افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين، جاء              

 :فيه قوله
 هل تعتقدون بأن اإلعالم العريب استطاع أن يبين لنفسه أو لذاته استراتيجية يف خريطة نظام                 -

 اإلعالم الدويل؟ فإذا كان اجلواب نعم فما هي فلسفتها وأهدافها وخططها؟
 :احملتفى به قائالًوأجاب 

 ال أعتقد أنين يف معني من الفكر والفلسفة خيولين اإلجابة على هذا السؤال، إالَّ أنين بإجياز                   -
ما أكثر الفلسفات اليت وضعها اإلعالم العريب وغري اإلعالم العريب يف عاملنا العريب، وتقف أمام                :  أقول

 مرةً  -، وهي أزمة العامل العريب نفسه؛ وأعتقد         اإلعالم وأمام أي إعالمي أزمة هي أكثر من اإلعالم         
 أنه ما دام اإلعالم مكبالً بالقيود املالية واإلدارية والسياسية اليت حتيط به، فإنَّ اإلعالم العريب                -أخرى  

 .سيظل رهني مكانه، سواء وضعت له فلسفة أم مل توضع
ك عبد العزيز سؤال    وورد من الدكتور غازي زين عوض اهللا أستاذ اإلعالم جبامعة املل           

 :يقول
 كيف يستطيع رجل اإلعالم العريب أن يوفق بني رؤيته اإلبداعية وبني االلتزام يف مفهوم نظرية                -
 اإلعالم؟

 :ورد احملتفى به قائالً
 . أنا أعتقد أنَّ اجلواب األول جييب على السؤال الثاين-

 :وسأل األستاذ علي املنقري قائالً
ن رموز اإلعالم، هل يرى سعادتكم أن إعالمنا العريب استطاع أن            باعتبار أن سعادتكم رمز م    

ينقل صورةً حقيقية عن الوطن واملواطن العريب، واليت حياول اإلعالم الغريب تشويهها باستمرار، وماذا               
 ينقص إعالمنا العريب ليقوم بدوره يف هذا اال؟



 :فأجاب سعادة األستاذ الشبيلي قائالً
 جهوده خلدمة اتمع له إسهامات كبرية، وال نستطيع أن جنرد اإلعالم               اإلعالم العريب يف   -
 من كل إجيابياته؛ اإلعالم العريب من أحد مشاكله ضعف االحتراف، وضعف               - دائماً   -العريب  

االحتراف يف اإلعالم العريب له أسباب كثرية، من أمهها عدم احتراف بعض القائمني عليه، وال أريد أن                 
 األمور إىل   - دائماً   -ل إعادة األمور ألسباا على طريقة القصص املعروفة، اليت حتيل           أدخل يف تفاصي  

 أيضاً كما   -ما قبلها وما قبلها إىل ما قبلها، ولكين أعتقد أنَّ اإلعالم العريب ينقصه االحتراف، وتنقصه                
سباب لوسائل  ؛ ومىت ما توفرت هذه األ      .. املرونة واحلرية واالنطالق   -ذكرت يف إجابيت األوىل      

، أن جتاري وأن ختدم القضايا اليت أشار إليها         ..اإلعالم، فإا ميكن بشيء من العمق والتركيز واإلبداع       
 .السائل الكرمي

 

 :وسأل األستاذ عبد السميع حممد راضي قائالً
اً،  يف تصوركم ما هو االجتاه األمثل لإلعالم العريب العام للنهوض بقضايا العامل العريب اقتصادي               -

 وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً؟ وهل تفلح حماوالت العلمانيني العرب يف فصل الدين عن اإلعالم؟
 :ورد سعادة الدكتور الشبيلي بقوله

 مل أفهم عالقة اجلزء الثاين من السؤال باجلزء األول منه، أما اجلزء األول فإنين أعتقد إىل حد                   -
 .بالنسبة للجزء الثاين فأنا يف الواقع مل أستوعب السؤالما أنين أجبت عليه بشكل أو بآخر، أما 

 

 :وهنا يشترك عريف احلفل ليعيد على الدكتور نص اجلزء الثاين من السؤال وهو
  وهل تفلح حماوالت العلمانيني العرب يف فصل الدين عن اإلعالم؟-

 :فأجاب سعادة الدكتور
 مل أستطع فهمه أو     - كما قلت    - بصراحة، أعجز عن اإلجابة على هذا السؤال، ألنين           -

 .استيعابه، باإلضافة إىل عدم مقدريت على إعطاء إجابة فيه، وليس رباً منه
 

 :ومن األستاذ عيسى عنقاوي ورد السؤال التايل
 يتفوق على   - بعد أن حتقق له الكثري من التقنيات          - قد يرى سعادتكم أنَّ اإلعالم املرئي         -

 ما هو تعليقكم على ذلك؟اإلعالم املسموع واملكتوب، 
 :وأجاب سعادة احملتفى به

 ال شك أنَّ اإلعالم املرئي بدأَ اآلن يف الفترة األخرية، ال أقول يتفوق على اإلعالم املسموع،                  -
إنَّ اإلعالم  :  ألن اإلعالم املسموع له خصائصه وكذلك اإلعالم املقروء أيضاً، ولكين أستطيع أن أقول            



من أوجه التطور املهين، لعلنا كنا يف السابق نأخذ على اإلعالم املرئي العريب بأنه              املرئي بدأ حيقق كثرياً     
 خصوصاً  -كان وليد اإلعالم املسموع، وبأنه كان امتداداً لإلعالم املسموع؛ أما يف الفترة األخرية               
رية والفنية  بعدما دخل على اإلعالم املرئي كثري من احملطات اخلاصة، اليت ال تقيدها القيود اإلدا                

 بدأ اإلعالم املرئي يشهد كثرياً من االنطالقات املهنية؛ إمنا ليس من العدل أو اإلنصاف                -والسياسية  
وأنا أعتقد أنَّ التطور كما حدث يف        ..  إجراء أي مقارنة بني اإلعالم املرئي أو املسموع، أو املقروء          
 - أمثلة كثرية حصلت يف عاملنا العريب        اإلعالم املرئي حدث أيضاً يف اإلعالم املسموع، وكلنا نعرف         

 . عن اإلعالم املسموع بالذات، فيها كثري من أوجه التطور والتفوق-ومن خارج العامل العريب 
 

 :ومن األستاذ حممد صادق دياب ورد السؤال التايل
 انتقالك من حقل اإلعالم إىل التعليم العايل يبعث يف داخلي سؤالني دفعة واحدة، األول ما                 -

خلفية ذلك االنتقال وملاذا؟ والثاين كيف وجد اإلعالمي نفسه يف التعليم بعيداً عن جمال خربته وعشق                 
 نفسه وهو اإلعالم؟

 :وأجاب ضيف االثنينية على السؤالني بقوله
 بالنسبة للسؤال األول عن خلفية انتقايل من اإلعالم إىل التعليم، أستطيع أن أوجزها بكلمات               -

 لالستماع إىل تفاصيل أكثر فيها، أعتقد شخصياً بأن هناك          - كما أعتقد    -قتكم  قصرية، ال يسمح و   
 بعض  - مثالً   -وظائف معينة إذا حصل تغيري إداري فال بد أن يتغري القائم عليها، من تلك الوظائف                 

 مدراء  - مثالً   - وكالء الوزارات على سبيل املثال، وهناك         - مثالً   -املناصب القيادية، وهناك    
تب؛ هذه الوظائف هلا خصوصية، وبالتايل فإن شاغلها يستعد لعملية التغيري، ولذلك يوجد يف بعض               املكا

 على  -الدول العربية من يعترف ذا التغيري سلفاً؛ أنا أعلم عن دولة عربية معينة عندما تتغري الوزارة                  
يحوا الفرصة للوزير اجلديد     يضع وكالء الوزارات استقاالم أمام الوزراء اجلدد، حىت يت         -سبيل املثال   

 .أن خيتار الصف الثاين كيف ما يشاء
 أنا ال أريد أن يفهم السائل الكرمي واإلخوة الكرام بأنَّ املقصود يف حاليت الوزير، ليس ذلك،                 -

لكنين جواباً على هذا السؤال أعتقد أن هناك وظائف معينة إذا حصل تغيري ما، سواء تغيري سياسي، أو                  
يف املؤسسة اليت يعمل فيها، فال بد أن يصحب ذلك التغيري تغري يف القيادات؛ وأرجو أالَّ                 تغيري إداري   

 .نذهب بعيداً يف تفسري هذا الكالم
 تكيفت بسرعة مع حقل التعليم، ألنين عندما        - يف الواقع    - أما بالنسبة للسؤال الثاين، فأنا       -

 - مثالً   -نتقايل انتقاالً تدرجيياً جداً، من ذلك       انتقلت من حقل اإلعالم إىل حقل التعليم العايل، كان ا         
أنين عملت عدة سنوات أستاذاً لإلعالم يف جامعة امللك سعود، وال أعترب نفسي حىت اليوم خرجت من                 



حقل اإلعالم، رغم أنين أنتمي وإىل اليوم إىل حقل التعليم؛ ومعظم كتابايت ومؤلفايت على قلتها،                  
الم من خالل مشاركيت املتواضعة يف الس األعلى لإلعالم، منذ أن             باإلضافة إىل أنين أمارس اإلع    

 .تركت وزارة اإلعالم
 

 :ووجه األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية السؤال التايل
 أنه كان لكم دور     - اليت استمعنا إليها يف استهالل هذه األمسية         - نعرف من سريتكم الذاتية      -

 ليس إىل األمس بل إىل الغد بإذن اهللا         -ز السعودي، ترى لو استدار بكم الزمن        رائد يف تأسيس التلفا   
 وعهد إليكم تأسيس القناة الفضائية اإلسالمية، ما هي أهم احملاور الفكرية والتنفيذية اليت تبنون                 -

 عليها هذه التجربة؟
 :فرد احملتفى به قائالً

 أحد الَّذين يتمنون أن تتبىن      - وال أزال    -نت  بالنسبة لفكرة القناة اإلسالمية، لقد ك     :   أوالً -
اململكة قيام مثل هذه القناة، وأشعر أنَّ قناة إسالمية ختدم اإلسالم هي أهم كثرياً من أن نتبىن قنوات                   

ال نستطيع أن حنرز كثرياً من التفوق يف قنوات تعىن بالترفيه،           :  تعىن بالترفيه، هذه ناحية؛ الناحية الثانية     
ن نتصور حمطاتنا اليت نديرها مباشرةً أو حمطاتنا اليت نديرها بشكل غري مباشر، ال نستطيع               وال نستطيع أ  

أن نتصورها حتقق كثرياً من التفوق يف جمال الترفيه، أقصد كثرياً من املنافسة يف حقل الترفيه؛ أما يف                    
لكثري من املقومات اليت    جمال خدمة اإلسالم، فإنين وأنتم كذلك نشترك مجيعاً يف الرأي، بأنَّ لدينا ا              

 .فكراً ومهنة.. نستطيع من خالهلا ال أن حنرز املنافسة فقط، ولكن أن حنرز التفوق الكامل واملطلق
 إمنا بالنسبة للسؤال، لو كان بيدي هذا اليوم قرار تأسيس قناة تلفزيونية إسالمية فضائية،                 -

ري واملايل، وهو أحد األمور اليت عجزت       حلاولت أن أعمل على إعطائها أكرب قدر من االستقالل اإلدا         
عن حتقيقها للتلفاز السعودي أثناء عملي فيه، وأعتقد أن مثل هذه املرونة اإلدارية واملالية هي أحد                  
أسباب النجاح اليت ميكن أن تتوفر يف مثل هذه القناة، وهي أحد أسباب الفشل الَّذي تعاين منه حمطاتنا                  

 .احلاضرومؤسساتنا اإلعالمية يف الوقت 
 

 :وقدم األستاذ علي حممد الشهري السؤال التايل
وقد أعجبت كغريي ذا    )  قدم سعادته وغادر سعادته   :  ( قرأت لكم منذ سنوات مقاالً عنوانه      -

املقال، أال تعتقد بأن الوقت قد حان لالرتقاء باملستوى اإلعالمي إىل مستوى املتلقي، ليكون لنا إعالمنا                
  تطور االتصاالت واملعرفة؟الَّذي ننافس به يف ظل



 :ورد الضيف الكرمي على السائل بقوله
 إالَّ أن   - أحياناً   - كما قلت يف كلميت اليت تلوا عليكم قبل قليل، مل يكن أمام العاجز                 -

يكتب، فالقلم يظل الوسيلة الوحيدة الصابرة للتعبري عن رأي اإلنسان وفكره وخلجاته، خاصةً إذا                
 - على ما أذكر     -وبلسانه وبيده عن التغيري؛ فاملقال الَّذي كتبته يف جريدة عكاظ           عجز اإلنسان بقلبه    

يعرب عن ظاهرة اإلعالم الشخصي الَّذي تتسم به كثري من وسائل اإلعالم العربية بشكل عام والسعودية                
بشكل خاص؛ وإذا كنت تعتقد بأنَّ الوقت قد حان، فقد كنت أعتقد بأن الوقت قد حان منذ زمن                    

 .يل، ألن املقال مضى عليه حىت اآلن أكثر من عشر سنواتطو
 

 :وسأل األستاذ بكري كبه قائالً
أثىن عليه كثري من اإلعالميني، ويف ضوء املنافسة الشديدة بني           "  حنو إعالم أفضل  "  : كتابكم -

امحته وسائل اإلعالم الدولية منها واحمللية، وما نشاهده من تطور مذهل يف جمال اإلعالم الدويل ومز                
ما األمر الذي تودون إضافته للطبعة      "  حنو إعالم أفضل  "  :للمحلي؛ السؤال يف حالة إعادة طباعة كتابكم      

 اجلديدة؟
 :وأجاب احملتفى به على السؤال قائالً

 لقد طبعت الكتاب مرتني، بينهما ثالثة أشهر ومل أغري فيه شيئاً، وأعتقد أنين لو طبعته للمرة                  -
بل إنين أعتقد بأنَّ كل ما جاء فيه        ..  أظل مصراً عليه، ولن أغري فيه كلمة واحدة       الثالثة سأمتسك به، وس   

 .صاحل حىت اليوم
 

 :وسأل األستاذ عثمان مليباري قائالً
 مل تقف يف حمطة التدريس اجلامعي طويالً، ترى ما هي ذكرياتك مع طلبة اإلعالم يف جامعة                   -

 امللك سعود؟
 :الًوأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائ

 عشر سنوات، هل هي قليلة أو كثرية يف نظر األكادمييني من اإلخوة احلاضرين هنا؟ أحدهم                 -
 .لقد درست عشر سنوات، وأعتقد أنين تعلمت أكثر مما علمت.. يقول بأن السنة بثالث سنوات

 

 :ووجه الدكتور حممود حسن زيين إىل الدكتور الشبيلي السؤال التايل
 الترمجة الشخصية الذاتية عن قريبكم سفري السفراء إىل اهلند، وباكستان،            جتربتكم الفريدة يف   -

كان لكم فيها مغزى    )  رمحه اهللا (وأفغانستان، وماليزيا، سعادة األستاذ حممد احلمد الشبيلي أيب سليمان          
جال من هذا العمل األديب الرفيع، أال وهو إلقاء الضوء على هذا الدبلوماسي واالهتمام مبثل هؤالء الر               



املنسيني، الَّذي هلم كبري الفضل يف خدمة الوطن؛ فماذا كانت جتربتكم اليت اختلفت كثرياً عن غريها،                 
وهل أضافت جديداً إىل ما سبقتم إليه يف التخطيط والكتابة عن مثل هؤالء الرجال الوزراء والكتاب                 

 .والقضاة، ولكن ليس للسفراء؟ أرجو توضيح ذلك؛ ولكم حتيايت
 :ة احملتفى بهوأجاب سعاد

 حمرجاً جداً أن أتبىن مبفردي اإلعداد أو القيام على ذلك الكتاب،            - يف الواقع    - لقد كنت    -
 أن هذا اإلنسان ميت يل بصلة القرابة، كنت ممن شجع            - كما هو معروف لديكم مجيعاً       -والسبب  

 -ت لكم يف مقايل      كما ذكر  -كنت أحد اإلخوة    )  يرمحه اهللا (على فكرة الكتابة عنه، وعندما تويف       
 احملاولة األوىل   -الَّذين حاولوا تبين إعداد مثل هذا الكتاب، إالَّ أن جهودنا فشلت، وإن كان الكتاب               

 كان  - ملن يعرفه من حضراتكم      - كاد أن يصدر، ولكننا مل نكن راضني عن مستواه؛ هذا اإلنسان             -
يصدر عنه، أن يظهر يف مستواه أو أن ال          إنساناً عمالقاً يف نظر عارفيه وحمبيه، وكان ال بد لكتاب            

 .يظهر
 لقد حاولت أن يصدر هذا الكتاب عن غريي، وسبقت حماوليت حماولتان، إالَّ أن كلتا احملاولتني                -

 أن أتبىن هذه    - فعالً   -مل تنجحا مع األسف، وبعدما كاد أن ميضي على وفاته مخس سنوات اضطررت              
 وكان الكثري من اإلخوة واألقارب واحملبني هلذا اإلنسان، كانوا          الفكرة مبفردي، كنت ٍأشعر باملسؤولية،    

 مقال كتبه أحد الكتاب     - مثالً   - يشريون بأصبع االام بالتقصري إيلَّ بالذات، ومن ذلك          - دائماً   -
يف جريدة الرياض، قبل أن أتبىن إصدار الكتاب أو إعداده بعدة أشهر، حىت أنين عندما حاولت أن أبدأ                  

 - أو أتوقع    - قررت أن أبدأه بتكتم شديد، ألنين كنت أشعر بعظم املسؤولية، وكنت أخشى              باإلعداد
الرسوب فيها، كما حصل يف التجربتني السابقتني، ومل أطلع أحداً على حماوليت إالَّ بعد أن امكت فيها                 

عرف عما  أكثر من ثالثة أشهر يف عمل صامت خاص متكتم، حىت أنَّ ابنه الوحيد سليمان مل يكن ي                  
 .قمت به أثناء بداية العمل

عزوفاً عن شيء امسه    )  يرمحه اهللا ( جتربيت كانت صعبة جداً، ومن أهم أوجه الصعوبة أنه كان            -
 أي مقابلة واحدة تلفازية     - الَّذي استمر ما يقرب من السنة        -األضواء واإلعالم، مل أجد خالل حبثي       

لك عنه، رغم أنه كان على صلة بعدد كبري جداً من الناس؛            أو إذاعية، وحىت اليوم ال أعرف شيئاً عن ذ        
كانت هذه املشكلة أحد املشكالت اليت واجهتين، فبقدر ما هو معروف لدى الناس بشكل كبري، كان                

 جمهوالً لدى الناس، إالَّ أنَّ من ألطف التجارب اليت عشت فيها عندما فرغت من كتابة                  - أيضاً   -
 لكتابة مقدمة   - وهو أحد أصدقائه     - معايل الدكتور عبد العزيز اخلويطر       املسودة األوىل، وقدمتها إىل   

ويف صور جتاوزت ثالمثائة ألبوم، عشت معها عدة        )  يرمحه اهللا (للكتاب، متكنت من الغوص يف أوراقه       
 .اًأسابيع يف عمل مضن صباحاً ومساء



ن يصل عدد    هذه التجربة وهذه الفرصة اليت متكنت من احلصول عليها، تسببت يف أ               -
مسودات الكتاب إىل أكثر من مثان مسودات، ألنين كنت يف كل مرة أفرغ من إعداد الكتاب، فأجد                  
معلومات إضافية من التجارب اليت أذكرها هلذا الكتاب؛ أنين تلميذ يف املرحلة االبتدائية بالنسبة                 

 تعلمت  - الفرصة    ومن فضل اهللا مث هذه     -للتأليف وبالنسبة للتصحيح، وتعلمت من هذا الكتاب         
؛ فالكتاب  ..أشياء كثرية وأساسية يف حقل التأليف، وما يتبع التأليف من التصحيح والتغيري والتحرير             

 بأنين تلميذ مبتدئ    - كما قلت    -كان له فضل كبري علي، ألن تأليفه علَّمين أشياء كثرية، جعلين أشعر             
 .رغم التجارب األخرى اليت مررت ا

 

 : اهللا املنصور قائالًوسأل األستاذ عبد
 ما هو منظوركم الذايت كرجل إعالمي كبري يف تواجد القنوات الفضائية يف عاملنا العريب،                 -

ومدى قدرتنا على كبح مجاح الربامج الكثرية يف القنوات الفضائية األجنبية، وأثرها يف ثقافة الطفل                 
 والشاب والرجل؟

 :ورد الدكتور الضيف قائالً
 - هزتين يف هذا السؤال إيراد السائل الكرمي للطفل، وأنا أعتقد أن الطفل               من الكلمات اليت   -

 هو اخلاسر الرئيسي أو الضائع الوحيد يف خضم القنوات الفضائية املستحدثة، والقائمة،              -حىت اآلن   
  اإلنسان الضائع املفقود يف عامل     - دائماً   -والقدمية، وحمطات التلفاز؛ فمع األسف الشديد أنَّ الطفل         

 إن البقاء لألصلح، وستظل هناك حمطات       - كما يقال    -التلفاز؛ أما تعليقي على هذا السؤال، فأعتقد        
، ولكن ليس العربة مبا سيظهر ولكن مبا سيبقى، وسيكون البقاء لألفضل يف املوضوع،               ..تظهر وتظهر 

 .ويف التخصص، ويف االختصاص
 

 :ايلومن األستاذ ماهر حممد عبد الوهاب ورد السؤال الت
 كما هو معروف، لإلعالم املقروء قنواته وروافده اإلعالمية، ومن ضمنها اإلعالم الرياضي؛              -

 فهل بإمكاننا اعتباره أقصر طريق للشهرة لإلعالمي، أم ترون غري ذلك؟
 :وأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 .ى مل أحس ذلك من قبل يبدو أنه لدينا يعترب أحد أقصر القنوات للشهرة، إمنا يف عوامل أخر-
 

 :ومن جريدة البالد السعودية سأل األستاذ غسان عوض اهللا قائالً
 كيف نستطيع أن نغري املفاهيم اخلاطئة واملقولية يف الغرب عن العرب واإلسالم، يف الوقت                -

 الَّذي تتشكل أساسيات الرأي العام من خالل أجهزة اإلعالم؟



 :ولهوأجاب ضيف االثنينية على السؤال بق
 ليس إالَّ انعكاس ألهله، وللمجتمع، وللنظام، وللبالد اليت يعيش فيها؛            - دائماً   - اإلعالم   -
 بأننا ال ميكن أن خندم هذا املوضوع عن طريق اإلعالم قبل أن خندمه بسلوكنا                 - بإجياز   -وأعتقد  
 .وبأنفسنا

 

 :وسأل األستاذ حمسن حسين أبو زنادة قائالً
سبحانه ( بني كفي إنسان، وحيمل بني طياته خماوف ال يعلم مداها إالَّ اهللا               أصبح اإلعالم العاملي   -
فما هي الرؤى االستقاللية لإلعالم اإلسالمي، لكي يستطيع أن يقف صفاً بصف وسط هذا               )  وتعاىل

 اإلعالم العاملي، ويقوم بدوره احلضاري والفكري البناء هلذه األمة؟
 :ورد سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 - مع األسف    - ال أعتقد أن هناك يف الوقت احلاضر شيئاً امسه إعالم إسالمي             - أوالً   - أنا   -
إالَّ يف اجلامعات، أو يف الكتب، أو يف أذهان اإلخوة اإلعالميني واإلخوة اإلسالميني بشكل عام؛ فلنبدأ                

تصور أنه يوجد يف الساحة     بإجياد اإلعالم اإلسالمي أوالً، الَّذي هو غري موجود يف الواقع، أنا ال أ              
أقصد على املستوى املادي، ال     ..  اإلعالمية شيٌء امسه إعالم إسالمي مبا تستحقه هذه الكلمة من معىن          

يوجد إعالم إسالمي، وال توجد قنوات، أو برامج، أو منهج ميكن تسميته باإلعالم اإلسالمي يف الوقت                
 .احلاضر

 

 :وسأل األستاذ مصطفى عطار قائالً
 هل أنت راض عن     - كأستاذ لإلعالم، وكإعالمي عريق بارز       -ة الدكتور عبد الرمحن      سعاد -

 خرجيي كليات اإلعالم يف بالدنا؟ إذا كان اجلواب نعم فلماذا؟ وإن كان ال، فكيف الطريق للعالج؟
 :وأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 وركيزة املوهبة؛ كنا يف السابق       اإلعالم حيتاج إىل عدد من الركائز من بينها ركيزة العلم،           -
نشتكي من افتقارنا إىل ركيزة العلم، كان هناك إخوة موهوبون إالَّ أم مل يتعلموا نظريات اإلعالم على                 
أصوهلا ومل يتعلموها يف املدارس؛ كان عندنا إعالميون موهوبون، غري متعلمني ومل يدرسوا اإلعالم                

 ووفرت الشق الثاين، إالَّ أنها افتقرت إىل الشق األول            ونظريات اإلعالم، فجاءت أقسام اإلعالم     
فوفرت اجلانب النظري، ولكن بعض من التحق فيها كان حيتاج إىل املوهبة، دخل اجلامعة ووجد شيئاً                 
امسه قسم اإلعالم، التحق به يظن أنه سيتخرج إعالمياً دون توفر املوهبة لديه، طبعاً الكالم هذا ليس                  

يع، فكلما توفرت املوهبة وتوفر العلم النظري والتطبيقي، توفر لدينا إعالمي ناجح             تعميماً على اجلم  
 . فيما أظن



  ))كلمة ما قبل اخلتام(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث الدكتور عبد الرمحن الشبيلي فقال

 باألصالة عن نفسي وبالنيابة     - أود أن تسمحوا يل قبل أن تنفض هذه الندوة إىل أن أتقدم               -
 أن أقدم لكم املعذرة، ألنين مل       - قبل انتهائها    - بالشكر اجلزيل لصاحب هذه الندوة، وأود        -م  عنك

أعرف نفسي إنساناً قادراً على االرجتال أو على التعبري؛ هذا من ناحية، أما الناحية الثانية، فأود أن                   
             بأنين أحد من      أؤكد لكم قناعيت الشديدة بأنين ال أستحق جزءاً مما تفضلتم به حنوي، وقد من اهللا علي 

 -يعرف نفسه على حقيقتها يعرف ضعفها ويعرف حمدوديتها، وكان مما قيل يف هذه األمسية الكرمية                 
 كان مما قيل يف هذه الندوة بعض ما يتعلق بدوري           -وأعتقد دائماً أن كثرياً مما يقال إمنا هو أشياء نسبية           

 ال  - وغريه   -لتلفاز؛ أود أن أؤكد بأن مثل هذا العمل         يف نشأة وسائل اإلعالم يف اململكة، وخاصة ا       
ميكن ومل يعرف عنه أنه قام جبهد إنسان واحد، ومما يؤكد هذا الشيء أنه حيضر معنا يف هذه األمسية                    

 . أقف مع بعضهم وأمام بعضهم موقف التلميذ وموقف املرؤوس- كما قلت -إخوة وزمالء كنت 
داً من اإلخوة الَّذين زاملتهم وتعاملت معهم، ومن هؤالء          وأود أن أحيي يف هذه األمسية عد       -

األستاذ الكبري غالب محزة أبو الفرج، واألستاذ يوسف دمنهوري، وغريهم ممن انتقلوا إىل رمحة اهللا                 
وعدد كبري من اإلخوة الَّذين تعلمت منهم       )  رمحة اهللا عليه  (وأحدهم والد مقدم هذه الندوة      )  تعاىل(

 . أذهاننا ونعرفهم مجيعاً، وكل واحد عندما يسهم فإمنا يسهم بقسطه احملدود جداًورافقتهم حاضرين يف
 .  أشكر لكم صربكم، وأشكر ملضيفنا حسن ضيافته وكرمه وأرحييته-

 :ويرد احملتفي على كلمة احملتفى به بالكلمة التالية
 والعارفني؛ فيا أخي     بنفس املقولة، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم هذا هو تواضع العاملني،           -

عبد الرمحن سبقتك شهرتك وأعمالك، وأنت تقتعد مقعدك بيننا هذه األمسية إمنا تقتعد مقعد حق، وما                
 كانت كلمات حق وكلمات جيب أن تقال وجيب أن تصلك، والشكر لك لتلبية              - بإذن اهللا    -مسعته  

..  على أحسن حال يف أحسن حال      - دائماً   -أن جيمعنا بك    )  سبحانه وتعاىل (هذه الدعوة، ونسأل اهللا     
 . والشكر لكم مجيعاً، وأترك للزميل األستاذ حسان كتوعة بأن خيتم هذه األمسية

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 شكراً جلميع السادة احلضور الَّذين شرفونا هذه الليلة، وكما أسلفت عطروا ليلتنا هذه                 -

الثنينية الدكتور عبد الرمحن الصاحل     بوجودهم وبوجوههم الباشة والكرمية، ونشكر سعادة ضيف ا        
 .الشبيلي وأحب أن أذكر اجلميع بأن ضيف االثنينية القادمة هو األستاذ الكبري حامد مطاوع



 ضيف االثنينية سعادة    - يف اية احلفل قدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه لضيفه الكرمي             -
ثنينية، كما قدم الفنان خالد     حة التذكارية لال   هدية هذه املناسبة، اللو    -الدكتور عبد الرمحن الشبيلي     

 .خضر للضيف الكبري لوحة للمسجد النبوي الكرمي هدية منه
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