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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 
  -:ية بالكلمة التاليةساألم واف البوقنفتتح عريف احلفل األستاذ ا

سماء سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي كان بعباده خبرياً بصرياً، وتبارك الذي جعل يف ال               ب
 وعلى آله   بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منرياً، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، حممد                 

 .وأصحابه أمجعني
 .ايل، أصحاب السعادة، أيها األخوة احلضورعصحاب الفضيلة واملأ
الم اهللا عليكم ورمحته وبركاته، وطاب مساؤكم بكل خري، نرحب بكم حضورنا الكرام يف               س
تكم، وها حنن نعود جمدداً لنلتقي يف اثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه، بعد انقطاع دام لفترة                  اثنيني

 املباركة نعود وكلنا شوق ألمسيات األدب والثقافة،         ةطويلة على غري العادة، ولكننا ويف هذه الليل        
هو املعهود عنها، يف    واثنينيتكم يف هذه األمسية أو باألحرى اثنينية احلب والوفاء حتتفي وتكرم، وهذا              

اليت برزت يف     لسعوديةا"  الوطن"هذه الليلة إحدى الصحف احمللية يف وطننا الغايل، أال وهي صحيفة             
 . وحضور ملحوظنيزاآلونة األخرية بتمي

ضورنا الكرام نرحب بكم مرة أخرى يف هذه األمسية اجلميلة ونبدأ كالعادة خبري بداية                 ح
 .لمقرئ سجاد مصطفى كمالوبأفضل الكالم وتالوة مباركة ل

 .اآلن مع كلمة ترحيبية لصاحب هذه االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجهو
 

   ))بد املقصود خوجهعلشيخ المة سعادة ك(( 

  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، والشكر له سم اهللا الرمحن الرحيم،ب
للقاء بعد أن حالت بيننا أمواج تالطمت أثباجها منذ افتراقنا أواخر            سبحانه وتعاىل أن هيأ لنا جتدد ا      

ك ملشاعرنا خالل الفترة املاضية، فقد رزئنا       راملوسم املاضي، ولألسف الشديد شكَّل احلزن القاسم املشت       
 بفقد عدد من رموز الثقافة واألدب، منهم عالّمة اجلزيرة العربية الشيخ محد اجلاسر، مث أستاذنا عبد اهللا                
الغاطي، مث أستاذنا الكبري الفريق حيىي املعلمي، مث عميد الصحافيني األستاذ حسن عبد احلي قزاز، مث                 



يازي، مث األستاذ الشاعر الكبري حممود عارف، مث أخرياً فضيلة الشيخ حممد بن               ن األستاذ عبد الكرمي  
الوالدة اليت ذقت برحيلها مرارة     واحلولكت بالنسبة يل ليلة احلزن الطويل، بفقد سيديت         .  صاحل العثيمني 

يسكنهم فسيح   و سائالً اهللا العزيز الرحيم أن يغفر هلم مجيعاً، ويوسع مدخلهم،         ..  اليتم وأمل الفراق مرتني   
 .جناته مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً

يشرق صباحاً  خنرج اليوم من تلك املشاعر السوداوية إىل وميض نور نأمل أن تنفرج كوته ل               و
اليت "  الوطن"جديداً يعم بضوئه وائه حياتنا الثقافية واألدبية، ونسعد يف بداية املشوار بتكرمي صحيفة              

 سريعيف هذا اللقاء األخوان الكرميان الدكتور فهد العرايب احلارثي، رئيس جملس إدارة مؤسسة                 ميثلها
ان عبد اهللا الغامدي، رئيس التحرير، وكالمها ال        للصحافة والنشر واملدير العام املكلَّف، واألستاذ قين      

اضحة يف مسريتنا الصحافية،    وحيتاج إىل تعريف فقد مآل الساحة الثقافية عطاًء وفكراً، وهلما بصماما ال           
وهم من أصدقاء بل رواد االثنينية، سعدنا ما مراراً من خالل هذه اللقاءات اليت تشرف ما كلما                  

خصيصاً وتكبدا مشاق السفر مشكورين لنسعد ما يف        "  االثنينية"قد لبيا دعوة    سنحت هلما الفرصة، و   
 ،سريعسمو امللكي األمري خالد الفيصل، أمري منطقة        الهذا امللتقى، والشكر من قبلُ ومن بعد لصاحب         

الذي بذل جهوداً مضنية من أجل هذا املشروع احللم، والشكر موصول لسعادة األستاذ عبد اهللا أبو                 
للصحافة والنشر، الذي ساهم مسامهة فاعلة يف البدايات           سريعلحة املدير العام السابق ملؤسسة       م

 . الكبريالصعبة لتأسيس هذا الصرح الثقايف
اليت طرقت الساحة بقوة منذ عددها األول الصادر يف         "  الوطن"ن االثنينية عندما حتتفي بصحيفة      إ

م، فإمنا جتدد االحتفاء يف الواقع      ٢٠٠٠بتمرب   من س  ٣٠هـ املوافق   ١٤٢١ من رجب    ٣يوم السبت   
جريدة صوت  "ا  دبأسرة صحافتنا احمللية كلها ألن التهنئة باملولود تكون لألسرة، اليت بلغت رائ             

 .أخرياً" البالد"مث " لسعوديةاالبالد "واحداً وسبعني عاماً، بعد أن حتولت إىل " احلجاز
يد النور، بعد خماض طويل ودراسة جدوى اقتصادية        يبعث يف النفس السرور رؤية املولود اجلد      و

حضرت عرضها مع     قام ا خرباء يف الشأن الصحفي على رأسهم الدكتور فهد العرايب احلارثي، وقد             
املؤسسني، وأعجبت مبا قامت عليه من أرقام، وإحصائيات، ومسح ميداين، مت من خالله تأطري كل                 

ا أول دراسة يف هذا احلقل، وأسعدت الكثريين مببناها          األمور املتعلقة بصدور الصحيفة، وأحسب أ     
بعيداً عن اإلقليمية الضيقة اليت     ة  الفخم ومطابعها احلديثة وثوا القشيب اجلديد، ونزوعها إىل الشمولي        

 .قد تؤدي إىل حتجيم انتشارها وتداوهلا بني القراء عرب امتداد هذا التراب احلبيب
على إعطائنا أمنوذجاً للصحافة احمللية اليت حتاول       "  الوطن"يفة  نشد على أيدي املسؤولني يف صح     و

الرحبة، وإىل منطقة اخلليج والعامل العريب،        "الوطن"جاهدة اخلروج من شرنقة احمللية واإلقليمية إىل آفاق         



 وتلمس آمال وآالم القارئ العريب يف كل مكان يف املعمورة، معتمدة على رصيد                ،مريكاأو  وروباأو
 .اإلمكانات املادية والكفاءات البشريةكبري من 
 ميل تبدأ   ففقد علمتين احلياة وال أزال أتعلم، أن رحلة األل        ..  رجو أال أكون مسرفاً يف األماين     أ

إن صرخة املولود الذي سعدنا به نأمل أنه متمتع بصحة جيدة، وما خنشاه أن تدخل                ..  خبطوة واحدة 
وه الطبيعي، فيجف الدم يف شرايينه الغضة، لذلك         اليت قد تعيق من   )  الفريوسات(جسمه الغض بعض    

لصحيفة، ولسنا يف    ا "الوطن"اجتمعنا اليوم أخوة أحبة، بروح إجيابية وصدور مفتوحة لالحتفاء بـ            
موقف احملاكم أو املقاضي أو املتسائل بسوء نية فهذا ليس شأننا يف هذا املنتدى على امتداد سنواته                   

عي يثري املوضوع، ويتيح اال للمسؤولني لإلجابة مبا عرف عنهما          الطويلة، بل نأمل يف طرح موضو     
ساتذة احلضور، إذ من حق كل       ألعن مسؤولية عن األسئلة واالستفسارات اليت سيطرحها بعض ا          

مواطن سواء كان مسامهاً أو قارئاً، أن يطلب إلقاء الضوء على ما يعتمل يف نفسه جتاه الصحيفة، وكل                  
 طيبٍة تأمل الوصول إىل عمل صحايف يكون من األرقى واألمجل، الذي ميكن              ذلك دٍف ساٍم ونفسٍ   

سري عليه الصحيفة، وحيتم علي املوقف عدم        ت حتقيقه على أرض الواقع، وإيضاح عالمات الطريق الذي       
 واإلنصاف أن أبقى على احلياد مستمعاً ومؤمالً         -خصوصاً أنين أحد املؤسسني   -طرح وجهة نظري    

 .املؤسسة يف مسريا اخلرية خدمة هلذا التراب احلبيبالنجاح هلذه 
 

باإلحصائيات ما جييبان به      بالتأكيد فإن ضيفينا الكرميني لديهما من املعلومات املوثقة واملدعمة        و
بكل صراحة ووضوح على تساؤالتكم، وهي تساؤالت مشروعة لكل حادب على هذه املؤسسة                

عن نطاق االستفسار املشروع الذي ميس مشاعر اآلخرين،         الثقافية، غري أن بعض األسئلة قد خترج         
 متيز املنتديات اليت    ليتويدخل يف باب تصفية احلسابات، األمر الذي ال يتناسب واألجواء الصحية ا            

نأمل أن نكون من بينها، ولذلك أرجو املعذرة إذا حجبت سؤاالً ال يتطابق ومسرية هذه األمسيات،                 
أي استفسار فإنين سأذكر اسم من طرحه وسبب حجبه، أما األسئلة           ودرأً ألي سوء فهم عند حجب       

فاظاً على الوقت، وأحسب أنه      ح املكررة فسنجملها يف سؤال واحد مع ذكر أمساء من تفضل ا وذلك           
من الواضح أنين ال أملك يف هذا املنتدى غري املقعد الذي أقتعده كما ذكرت ذلك مراراً وتكراراً واهللا                  

يد، شاكراً لكم ثقتكم اليت شرفتموين ا إلدارة احلوار الذي أرجو أن يكون بدون أي               على ما أقول شه   
 .اميةلسحساسيات، ومبا خيدم توجهاتنا وأهدافنا ا

 

كرر الشكر لضيفينا الكرميني على سعة صدريهما، وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم باألستاذ              أ
 املعروف، مع أطيب أمنيايت لكم بأمسية ماتعة يف هذه          الدكتور حممد عمارة، املفكر والكاتب اإلسالمي     

 ".االثنينية"الليلة وبقية موسم 



مبناسبة إكماله مخسة وعشرين      دةادي األديب الثقايف جب   نأحب أن أذكِّر األخوة الكرام أن حفل ال       و
، م٢٠٠١ أبريل   ١١هـ املوافق   ١٤٢٢ حمرم   ١٧عاماً منذ تأسيسه سيكون مبقر النادي يوم األربعاء         

 ويسعدنا  ،كة املكرمة معلى شرف صاحب السمو امللكي األمري عبد ايد بن عبد العزيز، أمري منطقة               
 .جان الذي يفخر به الوطن واملواطنونرأن نكون مجيعاً يف هذا امله

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 

ا، ويف البداية سيكون    ننوه أنه سوف نتيح الفرصة لألسئلة بعد كلميت احملتفى م         :  ريف احلفل ع
للصحافة والنشر واملدير     سريعمعكم سعادة الدكتور فهد العرايب احلارثي، رئيس جملس إدارة مؤسسة           

 ".الوطن"لّف جلريدة كالعام امل
 

   ))هد العرابي احلارثي فلمة سعادة الدكتور ك (( 

 .أشرف األنبياء واملرسلنيسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على ب
 سريعيب مؤسسة   وود أن أبدأ حديثي إليكم هذه الليلة أصالة عن نفسي ونيابة عن مجيع منس              أ

بالشكر اجلزيل لصديقي وأخي األستاذ عبد املقصود خوجه، أن أتاح          "  الوطن"للصحافة والنشر جريدة    
أعتربه حديثاً أخوياً ودياً، وهلذا     لنا هذه الفرصة لاللتقاء بكم وللحديث إليكم، هذا احلديث الذي س           

لقلب إىل القلب، كما أود أن أشكر       افإنين مل أحضر له ورقة أو كلمة، بل سيكون حديثاً مباشراً من              
هذا احلضور اجلميل الذي سعدت فيه برؤية أصدقاء ومعارف مل تتهيأ الفرصة للقاء م منذ مدة طويلة،                 

 . ات اليت أعادت لقاءنا مفكانت هذه املناسبة اجلميلة من املناسب
 حديثي إليكم، لكين  رة أخرى الشكر لصاحب االثنينية والشكر لكم أيضاً، وأرجو أال أطيل يفم

سأحاول أن أحتدث كما قلت بصفة عفوية، رمبا أن حديثي إليكم يغطي بعض االستفسارات اليت قد                 
أو مما سيقوله زميلي األستاذ قينان      تدور يف أذهان البعض فإذا مل تكن هناك نقاط واضحة مما أقوله               
 . ىخرالغامدي رئيس حترير الصحيفة فال مينع هذا من إعادة طرحه مرة أ

 احلقيقة حىت يكون املوضوع منهجياً ومتسلسالً، كتبت بعد أن جلست إىل هذه الطاولة                 يف
فة مثل  وقسمت احلديث إىل أربعة أقسام، ومسيت كل قسم بالتحدي، ألنه يف احلقيقة ميالد صحي               

، إىل  ممل يكن سهالً على اإلطالق وستالحظون هذا من خالل الكالم الذي سنقوله لك            "  الوطن"صحيفة  
درجة أن تقديراتنا ملستويات التحديات اليت واجهناها يف إصدار الصحيفة كانت أقل بكثري مما واجهناه               

 .على الواقع
 

 . ية لن أطيل فيها كثرياًسيكون عن مرحلة الترخيص وهذه مرحلة إجرائ: لتحدي األولا



يها بعض االختالف   فهي مرحلة التحدي الذي ميثل اخلروج بصيغة بنية صحيفة          :  لتحدي الثاين ا
 . عما هو موجود يف الساحة

 .هو حتدي مرحلة التطبيق واإلجناز، اخلروج من النظري إىل التطبيقي: لتحدي الثالثا
ملستوى الذي حنن فيه اآلن هو حتدي الصمود        هو التحدي الذي حنن فيه اآلن، ا      :  لتحدي الرابع ا

 . واالستمرار
مو امللكي األمري خالد الفيصل األب الروحي هلذا        سالنسبة للتحدي األول هذا خاضه صاحب ال      ب

املشروع، خاضه وحده يف البداية حينما تقدم قبل أكثر من عشرين سنة لطلب ترخيص إلصدار                  
 اآلن يف هذه األمسية أن نتحدث عن املراحل اليت مرت ا              وال يعنينا كثرياً   ،سريعصحيفة يف منطقة    

ر الترخيص بعد حوايل عشرين سنة لصدور الصحيفة، وال          داإلجراءات اإلدارية والرمسية إىل أن ص     
فإن عشرين سنة ليست قليلة،       سريعشك أنه يف حساب حياة األفراد وخصوصاً يف منطقة مثل منطقة            

 أن يكسب هذا الرهان وأن يكسب هذا التحدي، فاستطاع أن            ولكن األمري خالد الفيصل استطاع    
ن مخس وثالثني سنة على األقل، آلخر مؤسسة صحفية         ميستصدر هذا الترخيص بعد مرور ميكن أكثر        
 .ململكة العربية السعوديةاأو ثالثني سنة آلخر مؤسسة صحفية أقيمت يف 

 فيها الصحيفة، وهو ميثل اخلطوة      وهو ميكن أكثر ثراء يف املرحلة اليت مرت        :  لتحدي الثاين ا
لعذر إذا كان هناك بعض األخوان      ااألوىل اليت بدأت منذ صدور الترخيص، أوالً أريد أن أطلب منكم            

قد مسعوا من قبل بعض كالمي التايل يعذرين يف التكرار إذ إن بعض األخوة املوجودين يسمعونه ألول                  
 .مرة

أنين ذهبت يف مدينة    "  الوطن" مرت فيها صحيفة     تذكر بداية هذه املرحلة من التحديات اليت      أ
، "الوطن" به عالقة قدمية قبل مشروع جريدة         للسالم على األمري خالد الفيصل، إذ تربطين         لرياضا

فذهبت للسالم عليه وللمباركة له بصدور الصحيفة، وكان من أول ما طرحه على ما أذكر كان يف                  
حطاين رمبا تسمعون به رجل أعمال معروف ومن أهل          الس األستاذ أو الشيخ حيف بن عبود الق        

ء األمري الذين كانوا واحمليطني به، فطلب رأيي يف         قااملنطقة، وال أذكر اآلن من كان موجوداً من أصد        
املشروع كصديق له فكنت أول املترددين أو اخلائفني من املشروع، وقلت لسمو األمري ألين مل أكن                  

حات اليت يف ذهنه، إن إصدار صحيفة يومية ليس باألمر السهل،            أعرف مستوى التطلعات أو الطمو    
 ولكن  ،سريعت هائلة جداً خصوصاً من منطقة ِبكر مثل منطقة          ناإصدار صحيفة يومية حيتاج إىل إمكا     

أقترح عليك أنك تعمل جملة أسبوعية، بل أنصح أن تكون شهرية ويكون موضوعها األساسي الذي                
ألوىل، ألنك تريد أن يكون هناك مطبوعة ختدم هذه الفكرة يف البداية،            تتحدث عنه السياحة بالدرجة ا    
أول ما سيصادفك مسألة املطابع أمرها سهل       .  عداداا لن تكون عالية   توتكلفتها لن تكون عالية واس    



أنت تستطيع أن تتتبع مشروع مثل هذا يف أي مطبعة ويف أي مكان، ال حيتاج إال إىل تكوين جهاز                     
سة فنية مبدئية لتحديد الشخصية التحريرية والشخصية الفنية للمشروع والتكاليف          إداري وعمل درا  

ومنطقة اإلصدار هي منطقة ثرية فيما يتعلق          اأفيما بعد، ال أظن أن منطقة          لن تكون كبرية حىت   
طبعاً ليس يف   :  موارد إعالنية، فالتفت علي األمري خالد الفيصل وقال يل         ..  بتحقيق موارد للمشروع  

هين مشروع كهذا املشروع وسبق أين حصلت على الترخيص بإصدار جملة، ولكين انتظرت هذه املدة               ذ
رين سنة لكي أحصل على ترخيص جريدة يومية، واجلريدة اليت يف ذهين ليست جريدة ملنطقة               شكلها ع 

ي لن   فه ،سريعنعم، ولكنها ال ختص منطقة        سريع تصدر من    ،لمملكة العربية السعودية  ل جريدة   ،سريع
 .تكون إقليمية وال حملية

 من املؤسسات اليت    ةبدأنا نتكلم يف هذا املوضوع، وأصدقكم القول بأنين رشحت له جمموع           و
تستطيع أن تقوم بالدراسات التأسيسية هلذا املشروع مستبعداً نفسي أوالً، والشركة اليت أملكها مع               

 املستوى من الدراسات ألنين صديقك      ال أصلح أن أقوم مبثل هذا     :  بعض اإلخوان اآلخرين، وقلت له    
) أكسبهم مجيلة (ن حىت ال حيسب أين      اآلبالدرجة األوىل، ولكن أقترح لك فالن وفالن ال أريد أن أمسي            

سأكون معك طبعاً األمري اختار أو أصر أن نقوم حنن           - وأنا سأكون سفريك معهم      -كما يقولون -
مبا ألنه يشعر أين أقرب من الذين مسيتهم إىل فهم ماذا           بالدراسات رمبا للعالقة اليت تربطنا مع بعض، ور       

 . سهنفيريده، ومن أيسرهم إىل تناوالت األمري 
يف :  حلقيقة كان هذا حتدياً صعباً جداً، ألنه يف نفس اللقاء قال األمري خالد الفيصل ما يأيت                  ا

دون أننا سنضع صحيفة أخرى     اململكة اآلن صحف يومية باللغة اإلجنليزية وباللغة العربية، إذا كنتم تعتق          
 ليس هذا هو املنتظر منا بعد       هفتصبح الصحيفة التاسعة بني الصحف اليت تصدر بالعربية، فأنا أعتقد أن          

هذه املدة الطويلة من االنتظار، فال بد أن يكون فريق علمي للخروج بصيغة خمتلفة، ليس من أجل                   
و حىت سحب املعلنني من الصحف األخرى       التنافس أو من أجل سحب القراء من الصحف األخرى أ         

ظرها الناس طويالً أا تريد أن تضيف       نتولكن تقدمي صيغة يشعر القارئ بأن هذه املؤسسة اليت ا          .  ال
شيئاً مهما كان هذا الشيء وليكن شيئاً متواضعاً ولكن جيب أن يكون فيها شيء حيقق هذا النوع من                   

 .التمييز
 حوايل تسعة من املتخصصني يف اإلدارة، ويف االقتصاد، ويف            كَّلنا فريقاً علمياً يتكون من     ش

وحول هذا الفريق تكون    .  تلفة ملثل هذا النوع من الصناعة     خاإلعالم، ويف اإلعالن، ويف النواحي امل     
حوايل ثالثة وأربعني باحثاً ومساعدين باحثني ومدخلي البيانات وحمللني، وبدأنا العمل على مشروع               

تتعلق بالشخصية  :  ة للصحيفة ومشلت رمبا سبع دراسات، الدراسة األوىل          الدراسات التأسيسي 
تعلق بالشخصية الفنية، اإلدارة الصحفية احلديثة، مركز املعلومات، مركز          ت :التحريرية، الدراسة الثانية  



الدراسات االستراتيجية، دراسة تتعلق بالتسويق، تسويق اجلريدة، وتسويق املساحات اإلعالنية يف             
ة، إىل آخر الدراسات اليت وضع هلا برنامج، استمرت هذه الدراسات رمبا حوايل مثانية أو تسعة                اجلريد
ستخدم فيها العديد من املنهجيات العلمية وحتليل املضمون، للدراسات املسحية، الدراسات             اُ شهور،

ة وبالذات يف   ملختلفة يف املدن الرئيسية يف اململك     اFocus group االستطباعية، عمل الفوكس قروب     
ل لقاءات ميف اال الصحايف وع االلتقاء بكثري من أصحاب التجربة واخلربة ،لدماماو  لرياضاو  دةج

مث الذهاب أو اللجوء إىل البيئات الصحافية احلديثة يف العامل، ومن هذه البيئات اليت                .   معهم مباشرة
 وهناك استمرت الرحلة    ،تحدة األمريكية لواليات امل او  ملانياأو  ريطانيابو  رنساف:  زارها الفريق العلمي  

ن بالتحديد ولكن ليس أقل من      حوايل أكثر من شهر ونصف، من شهر ونصف إىل شهرين ال أتذكر اآل            
 . شهر ونصف وال أكثر من شهرين

استطاعت جمموعة هذه املنهجيات اليت استخدمت يف اخلروج ببنية صحفية فيها شيء من                و
عددة رمبا بعضها يكون واضحاً بشكل مباشر للقارئ، وبعضها          االختالف، خرجت إىل خالصات مت    

ن غري املهنيني أو من غري القريبني من امليدان الصحايف، من             ميكون أقل وضوحاً بالنسبة لآلخرين       
األشياء الواضحة جداً رمبا الحظتم حجم الصحيفة، إخراج الصحيفة، من األشياء اليت رمبا تكون أقل                

 العادي لكنها واضحة بالنسبة للمثقفني واملهنيني، وهي طريقة األداء يف              وضوحاً بالنسبة للقارئ  
 الصياغة، أو من حيث تنوع االهتمامات يف الصحيفة، طبعاً خالل هذه              يثالصحيفة سواء من ح   

هي طموحات الرجل الذي كان وراء هذا املشروع وهو األمري          :  األمر األول :  املرحلة كنا نتمثل أمرين   
ألنه رمبا يثار هذا    "  الوطن"يت أن أشري إىل نقطة أنه كيف جاءت تسمية جريدة            خالد الفيصل، نس  
 مانعيف  "  وطن"ويف    لكويتايف  "  وطن"متكررة هناك   "  الوطن" احلضور أنّ    منالسؤال بعد قليل    

 ".الوطن" أكثر من صحيفة تصدر باسم ،جلزائرايف " الوطن"وهناك  طرقيف " الوطن"وهناك 
لجنة التأسيسية للسالم على األمري عبد اهللا بن عبد العزيز ولشكره على             تذكر عندما ذهبت ال   أ

يص قال للجنة التأسيسية أنا ال أريد أن تكون اجلريدة اليت ستصدر من              خالتفضل بدعم مرحلة التر   
ململكة ا ال أريدها أن تكون إقليمية، ألننا حنن ال نريد أن نكرس اإلقليميات يف               ،سريعهي جريدة ل    سريع

التطلعات اليت لدينا   )  طال عمرك (حنن وطن واحد، فواحد من اإلخوان قال طبعاً حنن            لسعودية ا يةالعرب
حسنا :  كلها وشؤون الوطن، فقال األمري      ململكة العربية السعودية  ا أن نصدر جريدة تعىن بشؤون       يه

أساس أنه إن   وأخذنا هذا املوضوع على     "  الوطن"، فمن ذلك اليوم أصبح امسها جريدة        "الوطن"نسميها  
 . زيز ويل العهدعشاء اهللا يكون اختياراً مباركاً من صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبد ال

سواًء من  "  الوطن"هذان املوضوعان كنا نتمثلهما يف أثناء إعداد الصيغة اليت خرجت ا جريدة             ف
وأضفنا إليها  .  لوب إىل آخره  حيث اإلدارة الصحفية أو الشخصية التحريرية أو طريقة األداء واألس          



ية، وهي أن تكون صحيفة من      لشيئاً آخر، أيضاً يف حماولة أن نعدد أوجه االختالف عن الصحف احمل            
وهي التجربة اليت قام ا اإلعالم السعودي يف السابق هي صحف حملية أو               .  الداخل للخارج أيضاً  

حنن قلنا حناول أن نزاوج بني      .  حلياةصحف من اخلارج إىل الداخل، وهناك جتربة الشرق األوسط وا          
ن الداخل إىل اخلارج، فكان يف الذهن من          م االثنتني، بني أا تكون صحيفة وطنية حملية لكنها أيضاً         

ململكة العربية  االبداية أن تتعدد املراكز الطباعية للصحيفة، وأنتم تالحظون اليوم حنن نصدر من                
 ونطبع يف   ،بنانلو  ورياسو  ألردنا فنوزع يف    ،ألردنايف    نماعطبعاً لكن نصدر أيضاً من        السعودية

وكل   ال أفريقيا مشودول    يطالياإو  رنسافو  ملانياأو  سبانيا أ الغربية  وروباأ ونوزع يف كل دول       ،ندنل
 ونوزع يف أكثر من ثالث عشرة والية أمريكية، وحناول          ،مريكاأالدول اليت هناك، طبعاً نصدر أيضاً يف        

ع يف هذا اال، وما دام االستطراد يستدعي هذا وجدت الصحيفة يف احلقيقة               أن نستمر يف التوس   
وساط الصحفية املوجودة يف اخلارج وكثري من الناس، وجدنا أن الصيغة اليت طرحت             ترحيباً طيباً من األ   

ية ململكة العرب اكانت صيغة هلا نوع من التأييد ألن الذين يف اخلارج يريدون أن يعرفوا ماذا حيدث يف                  
ك ا ليس من املوضوعات املغرقة يف احمللية أو اليت م فقط املواطن السعودي، ولكن هن                 ،السعودية

اهتمامات لكثري من الشركات وكثري من رجال األعمال وكثري من السياسيني يهمهم أن يعرفوا ماذا                
 صرفاً أنه ما يقرأ      وليس صحيحاً أنه عندما يكون املوضوع حملياً       ،ململكة العربية السعودية  ايدور داخل   

ململكة اا يدور يف    مبليس صحيحاً، هناك كثري من الناس هلم اهتمامات            لسعوديةايف اخلارج ألنه عن     
هذه الدراسات طبعاً أنا أقول معلومة ألنه أيضاً        .  ملصاحل سياسية أو مصاحل اقتصادية      العربية السعودية 

انية إىل تسعة أشهر اشترك فيها ثالثة وأربعون        يثار حوهلا بعض اللغط، استمرت كما قلت حوايل من مث         
بأا :  لكالم الذي يتردد عنها ال تؤاخذوين يقال      اشخصاً كان من ضمنها رحالت إىل اخلارج، طبعاً          

كلَّفت املاليني وأنه دفعت ماليني، أحياناً تقال هكذا عموماً ماليني وأحياناً بعض اإلخوان يتطوعون                
 ماليني ريال كلفت الدراسات وأنا الذي وقَّعت على العقد،          ٦مسعته رمبا   ويضعون أرقاماً، أقول رقما     

كرة مقاول يف البداية، لست مسامهاً وال رئيس جملس إدارة وال منتمي               ف على"  الوطن"دخلت يف   
لألسرة، الدراسات من فوق هذا املنرب كلفت مليون ومائة ومثانني ألف ريال فقط ال غري، فأرجو أن                  

الرقم لو مسعتم الستة والثمانية والعشرة ماليني يف التهويل حول الصرف الذي تكبدته               يحتفظ ذا   
 ليس صحيحاً، هذا الكالم أقوله على مسئولييت، طبعاً وهناك ناس رمبا يصححون يل رمبا                هواملؤسسة ف 

 .كانت لديهم معلومات أكثر من ذلك
الثة وأربعني شخصاً يدورون    عندما حتسبها بيين وبينك شهر ونصف فريق علمي يتكون من ث           و

أقلهم اشتغل ثالثة   ..  ونلالبلدان هذه كلها داخل ضمن تكاليف الدراسة، وثالثة وأربعني شخصاً يعم           
واملصروفات، أعتقد مليون ومائة ومثانني رمبا      ..  بعضهم اشتغل كل الثمانية شهور مدة الدراسة      ..  شهور



ولكن ليس أكثر من مخسة عشر إىل       ..   الشركة، رحبت  صرف منها مثانون يف املائة، ال أقول لكم مل تربح         
 موضوع مصروفات املؤسسة، وأكيد لديكم بعض       عنعشرين يف املائة فقط على أساس هذا أمسع كثرياً          

 .االستفسارات سنقوهلا بعد قليل
حلقيقة املرحلة هذه رمبا كانت املرحلة األكثر صعوبة، أكثر صعوبة من مرحلتها السابقة، لكن               ا
ة اليت كانت أصعب قليالً هي مرحلة اإلجناز، األمر النظري شيء، أنك تكتب دراسات وتكتب                املرحل

ب أفكار شيء، لكن عندما تطبقها شيء آخر، وأنا أقول دائماً ألصدقائي أنا أعترب جتربيت               تنظريات وتك 
ات اليت كانت   جتربة مريرة جداً، لكنها لذيذة جداً يف نفس الوقت، وكثري من التوقع           "  الوطن"يف جريدة   

مفاجئة   تنيف الذهن يعين رمبا مخسني يف املائة كان صحيحاً منها لكن اخلمسني يف املائة األخرى كا                 
بالنسبة لنا وبالنسبة يل شخصياً، رمبا ألن ألول مرة أشترك يف تأسيس صحيفة من البداية، فكنا نعتقد                  

بعض األمور رمبا تكون صعبة لكننا      أن بعض األمور سهلة لكننا اكتشفنا أا صعبة وكنا نعتقد أن              
ومن ذلك على سبيل    ...  ،ناأو التوقعات باألحرى فاجأت   ..  اكتشفنا أا سهلة، فكثري من احلسابات      

املثال موعد اإلصدار كنا نتوقع أن نصدر بعد انتهاء الدراسة خبمسة أو ستة شهور، لكن فوجئنا بأن                  
ألكثر من سنة، ورمبا تأجل الصدور مرة أو         هذه التقديرات غري صحيحة، فاستمرت بعد الدراسة         

 صنع تصنيعاً، بعضها يستحق فترة      هاأقلها توريد املعدات اليت كانت الزمة للجريدة، بعض        ..  مرتني،
دروتصنيع إىل سنة وشهرين أو ثالثة شهور من أجل اإلجناز فقط، قبل أن ت . 

تينا املرحلة األكثر صعوبة من سابقتها       احلقيقة ال أريد أن أدخل يف هذه التفاصيل ولكن تأ           يف
أول حتدي هو مجع املال الالزم،      :  وهي مرحلة التطبيق أو اإلجناز، وهذه نقسمها إىل عدة أقسام منها           

عندما وضعت هذه الدراسات هي وضعت يف الصحيفة فعالً تستطيع أن تأخذ مكاناً مالئماً هلا بني                  
 ال يوجد فيها    ،اأهذه الصحيفة يف منطقة بكر، مثل مدينة        زميالا ورصيفاا الصحف األخرى، تنشأ      

 األكن تعرفون     اأع، هذا ليس انتقاصاً من مدينة       واملبىن الذي يستطيع أن يستوعب مثل هذا املشر       
 .لرياضاوليست  دةجليست 
ودة وجد أيضاً جتربة صحيفة يومية بتطلعات إخراجية وفنية ال تتالءم معها أكثر التقنيات املوج              ت

يف الساحة الصحافية، ورمبا الحظتم أن كثرياً من املؤسسات الصحافية اليوم حدثت كل إمكانياا                
قنية والطباعية مباليني الرياالت، أنا أعرف إحدى املؤسسات صرفت إىل اليوم حوايل ستة ومثانني                تال

ومية أن تطور إمكاناا    مليون ريال للمطبعة اجلديدة اليت استوردا، ألنه من ضرورات الصحيفة الي           
خرى مثالً، ألن بعض     أ التقنية واملادية، مل يكن هناك أي خيار آخر بأن نطبع الوطن يف ماكينات صحيفة             

اإلخوان يؤاخذنا فيقول أنتم صرفتم أكثر الفلوس يف شراء معدات وجتهيزات، رمبا مل يكن هلا لزوم،                 
أوالً ال يوجد مطبعة تستطيع     ..   املوجودة يف اململكة   ولكن حىت عندما قمنا بالدراسة امليدانية لإلمكانات      



وهناك مطابع  "  ويب"فية نفسها، ألن هناك مطابع      صحأن تطبع الصحيفة اليومية إال مطابع املؤسسات ال       
اليت ال تطبع إال االت األسبوعية، وهلذا كان اقتراحي لألمري عندما قلت له اعملها جملة                 "  الشيت"

بكل سهولة، لكن مطابع صحيفة     ..   مطابع وال يشتري تقنيات، ألا موجودة      على أساس أال يشتري ال    
 املكائن املوجودة عندها أكرب مؤسسة       ية، املؤسسات الصحافية  افالصحال توجد إال يف املؤسسات       

القدرة اإلنتاجية للمطبعة من عشرين إىل مخس وعشرين ألف          )  capacity(صحافية ميكن أن تكون     
ا إذا اشتغلت بشكل طبيعي طبعاً، هذه السرعة املوجودة من بلدها، لكن على              نسخة يف الساعة، هذ   

إىل مثانية عشر ألف نسخة يف الساعة، فإذا افترضنا أننا سنطبع عند              الواقع العملي هي من مخسة عشر     
صحيفة أخرى، أول ما ستبدأ الصحيفة تطبع جريدا هي يف األول، فإذا أخذت الساعات األوىل أو                 

احلساسة ساعات الذروة من إصدار الصحيفة، ال أستطيع أن أطبع فيما بعد، ألنين مرتبط               الساعات  
كلها، أنا مرتبط حبركة توزيع يومي وأنتم         لسعوديةا تذهب للخطوط العربية     أنبرحالت طريان جيب    

حية تعرفون لو يتعطل عدد واحد عن الوصول إىل املدينة يف الوقت املالئم هذا خيسرك جمموعة قراء، شر                
يس لكبرية من القراء ويفقدك ثقة املعلنني، وهلذا إن الة األسبوعية إن مل جتدها اليوم تأخذها غداً                   

لديك مشكلة فيها إطالقاً، لكن اجلريدة اليومية إذا مل تأخذها يف نفس اليوم وقبل صالة الظهر تكون                  
 . مشكلة كبرية جداً

 يف أي مكان آخر إال أن يكون هلا مطبعتها          ذا النوع من التحدي عدم إمكانية طبع الصحيفة       ه
ات طباعية، تطبع أكثر من     كاخلاصة خصوصاً أنه ليس هناك شركات طباعية، يف الغرب هناك شر            

إىل ...  صحيفة لكن هذه الشركات لديها أكثر من خط إنتاج، خط ينتج صحيفة صحيفتني وخط ينتج              
صحافية على األقل يف وضعها السابق،      آخره، لكن هنا ليس سوى خط إنتاج واحد يف املؤسسات ال           

ة، ال تستطيع أن تستغين     يففكان هذا أول حتدي وهو مجع املال الالزم لعمل التجهيزات كاملة للصح            
وال عن أي شيء ابتداًء من جهاز الكمبيوتر البسيط، النقطة األخرى أنك مادمت ستصرف هذه                  

 كبرياً يف السعر، فاألفضل لك أن تبدأ من حيث          الفلوس أو هذه املاليني يف جتهيزات وهذا ال ميثل فرقاً         
قدم يف التقنية أنت ستضطر بعد مخس أو        لتما انتهى اآلخرون، ألنه لو صرفت اآلن يف أشياء متوسطة ا          

ست سنني تصرف مصاريف أخرى رمبا تكلفك تكاليف إضافية، فوِضع يف املنهج أنه ال بد أن نأخذ                  
ثالثني سنة، حىت لو حصل هناك      ..  عشرين سنة ..  دة مخسني سنة  آخر ما توصلت إليه الطباعة، نضمن مل      

ة األوىل أكثر من األشياء األساسية عملية حتقيق        رجتغيريات ستكون تغيريات تشمل اإلكسسوارات بالد     
أو تطبيق التصورات املوجودة يف الدراسات كانت تستدعي مثل هذا التحدي الذي هو التحدي املادي               

 احمليطة مبنطقة اإلصدار والظروف احمليطة بالصناعة الصحافية يف اململكة كانت           الظروف.  بالدرجة األوىل 



انيات وإال ال إصدار أساساً، لن يكون هناك إصدار للصحيفة، بأي            مكتتطلب أن توفر كل هذه اإل     
 . مواصفة كانت

 

بصدد حلقيقة أن احلماس يف بداية املوضوع، أريد أن أقول نقطة مهمة، هذه الصناعة اليت حنن                 ا
احلديث عنها اكتشفنا يف مرحلة من املراحل أا صناعة حماطة بكثري من املخاطر وال سيما عند البنوك                  

حاب املال، وأحسسنا ذا عند املسامهني أيضاً على أم حتمسوا للفكرة ومثل ما قال األستاذ عبد                صوأ
 ناس رمبا يسامهون مبقدار     املقصود خوجة عندما طرحت عليهم التصورات التابعة للصحيفة كان هناك         

ا قيل، ألنّ هنالك    ممقليل لكنهم سامهوا مبقدار أكثر، لكن يف ناس أيضاً على فكرة سامهوا مبقدار أقل                
اعتقاد وميكن هذا االعتقاد له شرعية وله جانب كبري من الصحة وهو أن الصناعة الصحافية صناعة                 

رأس ماله ويستثمر رد االستثمار يتردد كثرياً قبل        حماطة بكثري من املخاطر، فالذي يريد أن حيافظ على          
لفيصل على رأس املشروع من جهة، ونوعية        ا أن يستثمر يف هذا اال، لكن ميكن وجود األمري خالد         

الدراسات والتصورات اليت قدمت للمسامهني الذين حضروا اللقاء األول لتكوين اجلمعية العمومية،             
كتاب نسبته طيبة، وأتذكر أنه استكتب يف نفس الليلة مبائة وسبعة             ساعد كثرياً يف أن تكون االست      

ي حدث أن املائة وسبعة وأربعني مليون حتولت إىل حوايل          لذوأربعني مليون ريال، لكن الواقع الفعلي ا      
سبعني مليون ريال فقط، بعضهم انسحب لعدم إميانه باملشروع، بعضهم انسحب ألنه ميكن فلوسه                

ارية أخرى، منهم واحد أمامي منهم على فكرة لن أقول امسه، وبعضهم رمبا ألنه               استغلت يف أنواع جت   
سة ماليني واللي بثالثة ماليني استحى طبعاً وقال أنا أيضاً خبمسة            معندما مسع ضرب املاليني اللي خب     

 ماليني أو ثالثة ماليني ولكن عندما جاء عد الفلوس صارت الثالثة ماليني مخسمائة ألف، وأحياناً                 
واحداً فطبعاً كنا نؤمل أمالً كبرياً على البنوك لكن كانت هناك ظروف كثرية أحاطت              ..  صارت مليوناً 

ن ضمنها رمبا أن سياسات بعض البنوك، وقيلت لنا من بعض البنوك صراحة مثل البنك                  م باملشروع
اسي ويف  الذي هو الشريك األس     مريكاأالسعودي األمريكي قال لنا بصراحة أنا يف سييت بنك يف            

 أو دعم أو إقراض أو عمل تسهيالت        أساساً هو االستثمار    من ضمن السياسات ال نناقشها      لرياضا
طة باملخاطر، ومن ضمن القائمة املشروعات الصحافية، فأساساً من سياسة البنك أن ال               املشاريع حم 

 .ريهيبحث املوضوع بغض النظر عن اجلدوى االقتصادية بغض النظر عن جناح املشروع أو غ
 

كانت طبعاً املرحلة األخرى هي أن حنضر قائمة أخرى بدالً عن األخوة الذين اعتذروا، وفعالً                ف
قف املشرفة لألمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس الس األعلى لإلعالم أنه               اهذه من املو  

املشروع حيتاج إىل دعم مايل     كان دائماً متجاوباً معنا يف كل القوائم اليت نقدمها له، ألنه يعرف أن               
ى أساس أن حيقق هلذا     علحقيقي، فقُدمت القائمة الثانية وقدمت القائمة الثالثة وكان دائماً يوافق عليها            



املشروع الدعم احلقيقي املطلوب ملثل هذا املشروع، نفس الشيء القائمة الثانية والقائمة الثالثة                
 .فع نصف املبلغتعرضت لنفس املشكالت بعضهم انسحب وبعضهم د

انت املرحلة الثالثة حملاولة تاليف العجز املوجود الذي كانت تواجهه الصحيفة خالل التأسيس              ك
أنه ال زال التصور املوضوع للمشروع وهو يف حدود حوايل مائتني ومخسني مليون ريال، مل نصل                   هو

املائة من كل مساهم، بعض     إىل هذا الرقم فُوضع زيادة يف رأس مال الشركة بإضافة مخسة وعشرين يف              
انه إمي فاعتذر، بعضهم ميكن قلَّ      ال تسمح اإلخوان كانت ظروفه تسمح فزاد، بعضهم كانت ظروفه          

باملشروع أيضاً وقال الذي جاءكم يكفيكم لن أدفع أكثر أنا أعرف أن هذا أيضاً مما يدور يف االس                   
منا نقول أننا صحيفة حديثة ولنا تصورات       حالياً، وحنن ليس عندنا شيء نغطيه، حنن مؤمنون أنه ما د           

ض األمور ألين أعتقد أا     بعحديثة ولنا فكر جديد وحديث أن يكون أيضاً عندنا قدر من الشفافية يف              
ليست سراً، دفع من املشروع حوايل مائة وسبعة وتسعني مليون ريال، معناها أن يكون هنالك حوايل                 

 رأس املال، هذا جيب أن تغطيه بأي طريقة، إما مرةً أخرى من             ثالثة ومخسني مليون ريال عجز أصالً يف      
ن لك تاريخ مايل، أصبح لنا اآلن تاريخ مايل عند          كواملسامهني، أو حتاول مع بعض البنوك بعد أن بدأ ي         

بعض البنوك من خالل املبيعات سواء مبيعات اجلريدة أو من خالل اإلعالنات املوجودة يف اجلريدة،                
أو يقلل حجم املخاطر اليت كانت ختاف منها البنوك يف بداية التأسيس، وحنن اآلن يف               فيمكن هذا يعزز    

 لكن هذا املوضوع شيء طبيعي ميكن بعضكم من رجال األعمال يعرف            ع،سبيل تاليف مثل هذا املوضو    
ال بد أن يكون هناك نوع من االقتراض،        )  cash(أن أي مشروع ال ميكن أن يقوم كله على فلوس            

 رجل أعمال أو شركة تروا من الشركات إال ويف جانب منها مقترض كتمويل من بنوك،                 ليس هناك 
 . بعضهم مخسني يف املائة، بعضهم أكثر من مخسني يف املائة متويلةبعضهم بنسبة ثالثني يف املائ

أا مل تتحمل املؤسسة ديوناً أو قروضاً كبرية حبيث          "  الوطن"مبا من حسنات مشروع جريدة      ر
ليها فوائد كبرية وإىل آخره، بل بالعكس املشروع رمبا يضمن له شيء من األمان أن مثانني يف                  تدفع ع 

   عت كلها، فإذا كان هناك جمال لالقتراض فهي عشرون يف املائة، وهذا على فكرة               فاملائة من قيمته د
 ولكن ميكن هذا    يزيد من فرص جناح املشروع اقتصادياً، فرب ضارة نافعة كما يقال، صحيح أننا تعبنا             

ا هنيف مصلحة املسامهني، طبعاً أريد أن أقول أيضاً أنه على قدر ما واجهنا صعوبات على قدر ما واج                  
أشياء أيضاً خدمتنا بكل صدق وأمانة، رمبا من حسن طالع هذه الصحيفة أا وجدت كثرياً من                   

 هذا؛ لكن أقوله ألنه كانت فعالً       املؤازرة، أنا ال أقول هذا الكالم رد أن املناسبة تستدعي أن أقول            
 أكيد مسعتم عنها    اءعناصر مهمة يف دعم املؤسسة، وهو الدعم احلقيقي الذي وجد من الدولة، وأشي             

وعرفتوها، أول شيء األمري سلطان بن عبد العزيز قدم أرض للمؤسسة قدرت قيمتها حبوايل عشرين                
الذي هو شارع املطار، رمبا شاهدمت األرض         اأ  مليون ريال، أربعني ألف متر مربع على أهم شارع يف         



 إىل اآلن، وقُدرت عقارياً من املكاتب       اليت أقيم املشروع على جزء منها، واجلزء اآلخر ال زال موجوداً          
من أجل أن تدخل يف رأس مال املؤسسة حبوايل عشرين مليون ريال، األمري عبد اهللا بن عبد العزيز قدم                   

قُدرت قيمتها    األالستثمار، ليست قريبة من هذه األرض وإمنا يف نفس مدينة             اأ  أيضاً أرضاً يف مدينة   
 .يال، إىل جانب الدعم الذي أحتدث عنه بالنسبة لألمري نايف بن عبد العزيزرأيضاً حبوايل عشرة ماليني 

هللا األمري عبد ا    اأيضاً كان من حسن الصدف هلذه الصحيفة أن الذي وضع حجر األساس يف              أ
بن عبد العزيز، ومن افتتح املركز الطباعي األمري سلطان بن عبد العزيز، الذي رعى العدد األول                   

د األول األمري نايف بن عبد العزيز وإن كانت ظروفه حالت أن حيضر شخصياً فأناب عنه                دوإصدار الع 
 ومشكالت على   كل هذه األشياء كانت من األمور على قدر ما وجدنا صعوبات          .  األمري خالد الفيصل  

 أن  لةطبعاً أعرف أنه أثريت مسأ    .  قدر ما وجدنا بعض العزاء يف املؤازرة اليت وجدناها من جانب الدولة           
املؤسسة صحيح رمبا بعضكم يقول طيب أنتم صرفتم على املعدات الطباعية واملعدات التقنية ألنه ال                

 وتصرفون عليهم رواتب شهرية     حل آخر، لكن كيف توظفون أناساً ملدة سنة وبعضهم يقولون سنتني          
أننا استكتبنا    بل بعض األخوان جزاهم اهللا خرياً ذهب إىل       .  ورواتب عالية جداً والصحيفة مل تصدر بعد؟      

وأحضره عندي من واجيب أن أدفع له مرتبا، لن أقول لك            )  آخذه من صحيفته  (اآلن حمرر   ..  كتابا
كتبه يكتب عندي والصحيفة مل تصدر بعد       لكن كاتب است  .  سوف أجلسه عندي ولن أدفع له مرتباً      

فأوالً أريد  !!  ل العقل دخجتلس سنة مثالً ما صدرت أصرف له راتبا من اآلن، طبعاً هذا شيء أصالً ال ي               
أن أوضح أن الكالم الذي يقال غري صحيح من حيث التوظيف مل يكن هناك موظفون يف مؤسسة                   

يعمل فيها فهد احلارثي، عبد اهللا أبو ملحة         إال دور واحد يتكون من حوايل أربع غرف كان             سريع
ىن، املبىن حيتاج إىل إشراف     بوقينان الغامدي وبعض السكرتارية وبعض املهندسني الذين هلم عالقة بامل          

وحماسب أو حماسبني فقط ال غري، مل يبدأ التوظيف يف الصف األول الذين هم نواب رئيس التحرير                   
 إال قبل اإلصدار حبوايل مخسة أو ستة شهور ألن هذه كفاءات            ميكن بعضهم موجودون معنا يف القاعة،     

عمل البنية األوىل، البنية األوىل للجريدة،        جبب أن تستقطبها قبل اإلصدار، وجيب أن يسامهوا معك يف         
اجلريدة يومية سوف تصدر بعد ستة شهور، كثري من احملررين سبعون يف املائة ميكن مل يوظفوا إال قبل                   

ونصف أو شهرين، والسبب أننا كنا نعمل أعداد جتريبية للجريدة وللصيغة اليت               اإلصدار بشهر   
 . ىل خارج املؤسسة إاخترناها وللمطبعة نفسها دون أن خترج

نا نصدر وملدة شهر إصداراً يومياً أنا ومعي هنا الدكتور حسن السرحيي، واألخ رفقي الطيب                ك
 عدداً يومياً وكأنه يصدر للسوق وهو ال خيرج          وجمموعة من الزمالء الذين كانوا معنا، كنا نصدر        

سبعون يف املائة من    .  ىل آخره إللسوق بكميات قليلة طبعاً، نوع من التدريب ونوع من جتربة املكائن و           
منسويب الصحيفة مل يتعينوا إال يف الشهر األخري الذي سبق اإلصدار فقط، مسألة كرب الرواتب طبعاً أنا                 



أقل مرتباً من نائب    "  الوطن"فها طبعاً، وهي أن نائب رئيس حترير يف جريدة          أرجع إىل أشياء بعضكم يعر    
 حنن نزلنا على أساس أن ننافس صحف الصف األول           ل،رئيس حترير يف الصحف األوىل الصف األو      

 ...فراتب نائب رئيس حترير أقل وراتب رئيس التحرير أقل... بصراحة
 

 ...يل تعليق عليها: سامه السباعيأ
 

طيب علِّق عليها بعد قليل، األرقام موجودة والكشوف          :   فهد العرايب احلارثي    لدكتورا
 . موجودة
 سم صحف الصف األول؟: حد احلضورأ

 

عندما أقول صحف الصف األول يف ذهين أقوهلا بكل اعتزاز هن           :  لدكتور فهد العرايب احلارثي   ا
وجريدة )  عكاظ(ايف، وهي جريدة    رصيفات لنا ونعتقد أا أضافت إضافات ممتازة إىل الوسط الصح          

، ريإىل حد كب  )  املدينة(، و   )احلياة(من اخلارج و    )  الشرق األوسط (على سبيل املثال، و     )  لرياضا(
مرت عليهما مراحل صعود وهبوط ولظروف ليست بأيديهم، لكن رمبا لديهم            )  اجلزيرة(و  )  املدينة(

ل، حنن نكن الكثري من االحترام والتقدير       مشكالت داخلية أو إىل آخره، ليس هذا حديثنا على كل حا          
ستاذ أسامة  األلكل الرصيفات األخريات، لكن فيما يتعلق ذا املوضوع أنا مستعد حىت لو اضطرين               

السباعي أن أقول أرقام رواتب رئيس التحرير، صحيفة من الصحف كتبت قبل يومني أن راتب رئيس                
 وال حىت مبميزاته، صحيفة من الصحف الثانية قالوا         التحرير سبعون ألف ريال، هذا الكالم غري صحيح       

كالم أيضاً غري صحيح،    الأم يعطون نواب رئيس التحرير مخسة وثالثني ألف أو ثالثني ألفاً هذا               
وعندي نواب رئيس التحرير موجودون اآلن إذا قلت غري األرقام اليت يأخذوا بإمكام يصححوين،               

 . كنت دوماً حريصاً أن أوضحها أيضاًعلى كل حال هذه من األشياء اليت
عجز لذه املرحلة كانت مرحلة عصيبة وحنن ما زلنا اآلن نعاين منها إىل اليوم، وهي مسألة ا                 ه

الذي ظهر عندنا يف رأس مال املؤسسة، طبعاً عدا حشد اإلمكانيات املادية، اليت خرج فيها اجلانب                  
 هذا استعداد، إعداد كوادر بشرية، فكان من        النظري للمشروع وهو الدراسات كان ال بد أن يواكب        

التدريب يف بيئات    و التدريب يف بيئات التقنية،   "  التدريب"ضمن املناهج اليت استخدمتها املؤسسة هو       
على وجه اخلصوص يف جمال التدريب، درب رئيس          ريطانيابأيضاً و   مريكاأالصحافة احلديثة، اليت مشلت     

حرير ودرب املدير العام نفسه األستاذ عبد اهللا أبو ملحة، مل تكن تكفينا             التحرير ودرب نواب رئيس الت    
اإلداري أو يف اجلانب التحريري، لكن يف مواكبة           جتربة كل واحد فيهم له جتربة ثرية، يف اجلانب         

التصورات اليت كانت موجودة والتطلعات كان ال بد أن ميروا ذا التدريب، ومل تكن تكلفته كبرية                 



اً يعين رصد للتدريب يف املؤسسة حوايل أربعة ماليني ريال، هذه األرقام أقوهلا وأنا مرتاح وأعرف                إطالق
 .هولة، أربعة ماليني ريال مل يصرف منها مخسني يف املائة، أي أقل من مليوين ريال مأنه يقال حوهلا أرقاما

دي الرابع وهو حتدي الصمود     ا صدرت الصحيفة كنا وما زلنا يف املرحلة احلالية، ومسيتها التح          ملّ
 هواالستمرار، وهذه من أشرس مراحل التحدي اليت مرت علينا ولن أطيل فيها الكالم، ألنكم شاهدمتو              

وعرفتموه، صحيفتنا وجدت ترحيباً طيباً من أكثر األوساط، هناك من استحسن الكثري من أفكارها،               
واء من ناحية األداء الفين فيها أو األداء        وهناك من مل يستحسن العديد من األفكار اليت خرجت ا س          

 السوق وضع جيد     يف التحريري واملسؤولية اتمعية والوطنية اليت خرجت ا اجلريدة، حنن وضعنا          
ومبشر، صحيح أنكم رمبا تالحظون أنه ما يف إعالنات كثرية، رمبا أحدكم يسألين بعد قليل عن                   

عالنات املوجودة يف الصحف األخرى، وهذا يعود ألسباب        اإلعالنات، رمبا ال ترون إعالنات حبجم اإل      
 . واضحة بالنسبة لنا

عالن هي ثالث أو أربع صحف هلا ثالثون سنة يف           أن الصحف اليت ننافسها على اإل     :  وهلا وأسهلها أ
 . السوق وبعضها هلا أربعون سنة يف السوق قبلنا

ل اإلعالن بالدرجة األوىل وأن حنافظ على       بكل صدق حنن حرصنا أن يكون لنا موقع مميز يف جما          :  انياًث
يت تتوفر يف   لشخصية تليق ذا املشروع، أوالً أن يكون السعر مناسباً ومالئماً لإلمكانيات ا             

الصحيفة وال تتوفر يف غريها، إمكانيات تقنية على وجه اخلصوص والطباعية، والشيء اآلخر أن              
ذ حممد الفال قبل قليل عندنا هنا وهو يدرك         ال ندخل يف خناسة سوق اإلعالن، أنا رأيت األستا        

 .هذا املوضوع متام اإلدراك، فحاولنا أن يكون لنا نصيب منها
 منا قليالً، وهذا أيضاً عائق بالنسبة للمعلن، وهناك عائق آخر وهو أنه حيصل              رآلن أصبحوا أكث  ا

 حترير سابقني وأناس    أنا ال أستطيع أن أقول كالماً، ومعي يف اال رؤساء          ..  على حسومات كبرية  
٪ ٦٠٪ ختفيض يف اإلعالن، وبعضها      ٧٠مسؤولون يف جماالت اإلعالن، بعض الصحف تعطي إىل          

٪، ولألمانة والصدق ألين أقول هذا الكالم أكيد يف الصحف كلهم، رمبا            ٤٠ها  عض٪ وب ٥٠وبعضها  
ي جريدة الشرق   اجلريدة الوحيدة املتقيدة باألسعار وبنوع التخفيضات وباحترام قواعد السوق ه           

األوسط، أنا ال أقول هذا تفضيالً واحنيازاً هلا، لكن هذه حقيقة ليتنا كلنا يف املؤسسات الصحفية حناول                 
 منشي بنفس الطريقة، ملا فيه مصلحة سوق اإلعالن نفسه، هذه من األشياء اليت اآلن تواجهنا يف                   أن

ن حقوقه أن يلوي ذراع اجلريدة قليالً        م احلقيقة بعض املعلنني يريد وهذا حق     أم  "  الوطن"جريدة  
أنه ترى مهما   م  حىت تعطي ختفيضات أكثر أو تنـزل يف السعر أكثر، حنن حناول أن نقنعهم ونقول هل               

كان األمر أنت لن تستطيع يف يوم من األيام أن تغفل من ميزانيتك اإلعالنية صحيفة مبستوى جريدة                  
طبعاً فإذا الحظتم بعض املساحات     .  أتينا منها خري وبركة   ال بد أن تعطيها نصيبها وأن ما ي        "  الوطن"



 أن  وال بأس أن أقول   ،  الصحف األخرى من حيث الدخل    القليلة تساوي مساحات كبرية يف بعض       
أحياناً بقيمة صفحة أو صفحة ونصف يف صحف أخرى، بعد التخفيضات            "  الوطن"نصف صفحة يف    

 . وبعد السعر
ن أفضل، هناك مؤسسات صحفية باعت يف السنة املاضية         ضعنا اإلعالين طيب ونطمح أن يكو     و

حنن ال نريد بعد سنتني        باعت حبدود مائة وسبعني مليون ريال مبيعات إعالن،        -والسوق غين وثري  -
٪ من هؤالء مثالً، لسنا متهورين كثرياً، ورمبا بعد أربع أو مخس سنني              ٥٠٪، نبيع   ٥٠إال أن نأخذ    

ر بأننا أفضل من اآلخرين وأننا سنأخذ السوق ال بالعكس هؤالء            نريد أن نصبح مثلهم، حنن ال نشع      
يد أم متمكنون من زبائنهم، لكن حنن       أكرصفاء وأصدقاء وزمالء لنا وموجودون يف السوق قبلنا وبالت        

 .نريد أن جند لنا مكاناً بينهم
م أود أن أحييه     احلقيقة أريد أن أترك اجلانب التحريري لألستاذ قينان الغامدي، ويف هذا املقا            يف

وأحيي زمالءه يف التحرير، ألم استطاعوا بكل صدق وأمانة أن يكونوا أوفياء للدراسات اليت وضعت               
يدة، ألم لو خرجوا عن الدراسات لالنطباعات الشخصية رمبا رأينا صيغاً خمتلفة عن الصيغة              رهلذه اجل 

د يف هذه الدراسات إبداعهم الشخصي،      اليت ظهرت ا، ومن جهة أخرى، أم أضافوا إىل اجلانب اجلا          
ذي استطاع  الفأنا شديد االعتزاز بأن يكون يف هذه الصحيفة شخص مثل األخ قينان يف جتربته الثرية                 

بصراحة أن ينميها تنمية كبرية جداً، أنا من خالل إحساسي وقريب له يف عمله يف الصحيفة، وزمالؤه                  
يس حترير مل يشتغال صحافة على اإلطالق، وأول جتربة هلما          الذين فاجئونا لو أقول لكم عندنا نائبا رئ       

افة قبل ذلك على اإلطالق وهم اآلن        صحوجريدة يومية، مل يعمال يف ال      "  الوطن"كانت يف جريدة    
املساعدان الرئيسيان لقينان الغامدي يف الصيغة اليت تروا، األول منهم األستاذ الدكتور عثمان                

دكتور سعد بن مالك، أحدمها متخصص يف اللغة العربية واآلخر متخصص يف            الصيين، والثاين األستاذ ال   
وعية استيعاما لصيغة الصحيفة اجلديدة استطاعا أن        بناالقتصاد، ولكنهم بالتدريب الذي مرا فيه        

يؤكدا بأنه ميكن أن ختلق كوادر صحفية جديدة ليس من الضروري أن يكون هلا تاريخ طويل، على                   
لناس الذين هلم تاريخ طويل، بعضهم رمبا اكتشفنا إما أنه مل يستطع أن يتواءم معنا                العكس رمبا بعض ا   

 حنن مل نستطع أن نتواءم معه، أو أن تراثه القدمي مل يستطع أن يطوره                أوحنن يف صيغتنا اليت نطرحها،      
ا من مؤسسة   بالشكل املالئم، وهذا رمبا نتكلم عنه بعد قليل إذا أثري املوضوع، ملاذا هناك أناس خرجو               

 ولكن سأرجئ هذا إىل ما      ،سريع ألين أعرف أن هناك كالم كثري عن الذين خرجوا من مؤسسة             ؟سريع
 . ىت ال أطيل أكثرحبعد قليل 
شكر أيضاً كل الزمالء الذين ساعدونا يف املؤسسة يف فترة التأسيس، الدكتور حسن السرحيي               أ

 الصحيفة مع فريق عمل هو الذي اختاره، هو         موجود معنا اآلن وهو الذي أنشأ مركز املعلومات يف         



اجلامعة، هناك أصدقاء كثريون      الذي اشتغله، وهو اآلن عاد إىل جامعة امللك عبد العزيز بعد إعارته من            
ساعدونا ومدوا أيديهم لنا بعضهم بقي معنا وبعضهم تركنا ألن مهمته اليت جاء من أجلها انتهت،                  

ؤسسة أو الذين غادرونا والذين ال زالت قلوم معنا ونرجو أن           أشكرهم كلهم سواء الذين بقوا يف امل      
 .تظل قلوم معنا

ود خوجه، شكراً لكم وإلنصاتكم ال أدري رمبا تكون هناك          صرة أخرى شكراً لألستاذ عبد املق     م
 .بعض األشياء مل أغطِّها، فأنا مستعد بعد قليل أنا وزميلي لإلجابة على استفساراتكم، شكراً

 
 سريعنشكر سعادة الدكتور فهد العرايب احلارثي، رئيس جملس إدارة مؤسسة            :  فلريف احل ع

 .ضل قفل اهلواتف اجلوالة ألا تشوش على التسجيلاللصحافة والنشر، ونرجو من األساتذة األف
 ". الوطن"آلن أترك اال لسعادة األستاذ قينان الغامدي رئيس حترير جريدة ا

 

  ))ان عبد ا الغامدي ينقلمة سعادة األستاذ ك(( 

 ..عدبسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما ب
أثين مرة أخرى بالشكر والتقدير للشيخ عبد املقصود خوجه، صاحب املبادرات املتميزة،               ف

مشجعينا فيما نفعله   والذي أتاح لنا فرصة لقاء هذه الوجوه الكرمية هذا املساء من أصدقائنا وزمالئنا و             
نب اليت ختص مؤسسة    ا، احلقيقة الدكتور أستاذنا فهد احلارثي لعلَّه غطى معظم اجلو         "الوطن"يف صحيفة   

أنه من حسن حظي شخصياً ومن حسن حظ         :  ، وأود يف البداية أن أقول      "الوطن"وصحيفة    سريع
سات التأسيسية هو نفسه    أن الدكتور فهد احلارثي الذي رأس فريق البحث يف الدرا         "  الوطن"صحيفة  

 استفدنا واستفاد منه    ةرئيس جملس اإلدارة، ألنه حبكم تشبعه أصالً بالدراسات وحبكم عالقاتنا الطيب           
 .الزمالء الكثري

أحتدث فقط عن حتٍد واحٍد ألن األستاذ الدكتور حتدث يف بقية اجلوانب كلها، التحدي األكرب               س
 الذي صدر فيه ترخيص     -كما تعلمون - اليوم األول    الذي كان يواجهنا هو إصدار اجلريدة، ومنذ       

ومثار احلديث وكيف ستكون، وما هو         وهي يف بؤرة الوهج، هي مثار التساؤل       "  الوطن"جريدة  
مستواها، وما هو توجهها وماذا ستضيف؟ ومثل هذه األسئلة املتكررة تعرفون أا تشكل ضغطاً كبرياً               

 . جييبوا على هذه األسئلة بصورة عملية وبصورة جيدةعلى أسرة التحرير، عادة ألم يريدون أن
وىل واليت أشار إليها الدكتور فهد هي         لصحيفة كان هلا مميزات قبل صدورها، امليزة األ         ا

الدراسات العلمية، وهي فيما نعلم أول صحيفة عربية تقوم على دراسات علمية منهجية شاملة                 
 .متكاملة



 

ىل هذه الصحيفة فاألمري عبد اهللا بن عبد العزيز وضع          لتحدي اآلخر هو الوهج الذي أضيف إ      ا
مشروع املباين واألمري نايف رعى العدد األول، كل          حجر األساس واألمري سلطان بن عبد العزيز افتتح       

هذه كانت تضع اجلريدة دائماً يف بؤرة التساؤل، ويف بؤرة االهتمام من اآلخرين، تبع هذا أن                    
واالستعدادات اليت أشار إليها الدكتور يأت وتوفرت، فيبقى ترمجة         الدراسات كانت وافية وشاملة،     

انس، فريق العمل كما تعرفون يف الصحافة اليومية ويف           تجهذه الدراسات وتكوين فريق عمل م      
الصحافة بصفة عامة ال بد أن يكون فريق العمل يف الصحيفة أو يف الة فريقاً ينطلق من قاعدة واحدة                   

هذه صحيفة جديدة وضعت هلا دراسات شاملة كما قلت، ولكن مل يكن كافياً أن              وحنو هدف واحد، و   
 .  هذه الدراسات ومتشبعاً ا، ال بد أن يتشكل هارموين بني الكللىيكون فريق العمل مطَّلعاً ع

انت املرحلة األوىل طبعاً اهلاجس االقتصادي الذي أشار إليه الدكتور فهد، وأعرف بعض               ك
تعرفون عندما عادت للصدور استمر فيها فريق عمل تقريباً متكامل           )  احلياة  (الصحف رمبا صحيفة  

كان موجوداً    سريعسنة واجلريدة مل تصدر، اهلاجس االقتصادي يف مؤسسة           ألكثر من مثانية أشهر ورمبا    
منذ البداية، ولذلك مل يبدأ تعيني الكوادر بشكل كامل إال قبل اإلصدار ببضعة أشهر، وهنا ترتب عليه                 
عملية ضغط نفسي أكرب أنه ال بد أن يتشبعوا بالدراسات، وال بد أن يبدأوا مرحلة جتربة عملية، ليكون                  

 . التفاهم والتناغم بني مجيع األقسام وبني مجيع الزمالء العاملنياهذ
انت هناك فرصة احلقيقة متميزة وممتازة وهي فرصة التدريب وزيارة كربيات الصحف يف               ك

طبعاً أفادتين أنا شخصياً، وأفادت أيضاً زمالئي الذين أتيحت هلم          :  فادت من جانبني   وأ ،مريكاأو  وروباأ
 األول تقريباً كلهم نواب رئيس التحرير، ورؤساء األقسام، أفادت من             فهذه الفرصة وهم الص   

 us(من جانب االطالع على جتارب عاملية حديثة، من أهم هذه التجارب طبعاً هي صحيفة                :  جانبني

today  (ذه الكوادر        .  عنها"  الوطن"يت أُقتبس شكل صحيفة     ال الفائدة األخرى وهي مهمة اللقاء
واليت كانت نصيحتها لكل الزمالء الذين أُتيحت هلم فرصة التدريب وهي ينبغي أال                العاملية املتمرسة، 

ى تركنوا إىل انطباعاتكم الشخصية كإعالميني وصحفيني، ما دامت صحيفتكم اآلن ستصدر بناًء عل             
دراسة علمية قائمة موجودة بني أيديكم فاحذروا أي تعديل، أو احذروا أي إضافة أو حذف ما مل تكن                  

ية على دراسة علمية، وهذه احلقيقة أفادت كثرياً ألن الزمالء اقتنعوا مبثل هذه الفكرة، باإلضافة إىل                بنم
م، فقربت املسافة بيننا كثرياً     ما أُضيف إىل خربام من خربات ومن جتارب استفادوها من خالل زيارا           
 كانت بني أيدينا، باإلضافة     يتوأصبحنا ننطلق من قناعات مشتركة، قناعات قدمتها طبعاً الدراسات ال         

إىل ما كسبنا من خالل هذه اجلوالت، باإلضافة إىل جتاربنا وكثري من الزمالء، وهذه من النعم بالنسبة                  
 به من اخلربات من زمالئنا السعوديني، ومن أشقائنا العرب          أا كسبت عدداً ال بأس    "  الوطن"لصحيفة  



ا مع الفكرة اجلديدة اليت طرحتها الدراسات جلريدة         فوالذين هلم جتربة طويلة، واستطاعوا أن يتكي       
 . واستطاعوا أن ينسجموا مع بيئة عمل جديدة" الوطن"

من ناحية تقنية ومن    :   ناحيتني حلقيقة كانت هناك معاناة كبرية جداً، ألن بيئة العمل اجلديدة من          ا
مزاجي، عمل صحيح     ، بعض الناس يتصورون أن العمل الصحفي عمل       )سلوك عمل (ناحية أقدر أمسيها    

هو يقوم على اإلبداع ويقوم على املوهبة ولكنه ليس عمالً مزاجياً، هو مهنة وال بد أن يكون هلذه                    
ترمجة الدراسات إىل واقع    :  األوىل:  ث جهات املهنة قيم عملية قيم سلوك عمل، فكان هناك حتٍد من ثال          

ة التقنية اليت وفّرت للمؤسسة     يئالب:  النقطة األخرى .  صحفي ميداين ينعكس على صفحات اجلريدة      
هي بيئة العمل اليت تؤكد قيم هذه املهنة واحترامها،         :  النقطة الثالثة .  واليت ال بد أن يتعامل معها الكل      

ا موضوع االنضباط، عندنا بيئة عمل ميكن حىت املبىن الذين منكم زاروا            وأنا أقول ميكن يأيت يف بدايته     
 .يصب أيضاً يف هذه البيئة أو يف هذه القيم املبىن الحظوا حىت تصميم املبىن

ان الضغط النفسي ال شك كبرياً، ورمبا كل الزمالء الذين شاركوا يف مرحلة التأسيس إىل أن                 ك
ظه الناس والذين استمعنا إليه منهم بعد أن صدرت اجلريدة كان           صدرت اجلريدة، رمبا الوهج الذي الح     

نه بدأت اجلريدة تصدر قبل صدورها حبوايل شهر أو أكثر           قد وصل عندهم إىل املرحلة االعتيادية، أل      
ونطبع اجلريدة، وأنتم تعرفون الذين يعملون يف هذه املهنة قد ما يفاجئ الناس يف اجلريدة يف اليوم الثاين                  

اجئه، ألنه هو يراها من مرحلة اإلعداد يف امليدان إىل الكتابة إىل اإلخراج، فبعد أن صدرت                 هو ال يف  
 شك كل الزمالء يف الصحيفة كانوا سعداء بردة الفعل اليت حتققت، لكن أيضاً ما زالوا                  الاجلريدة ب 

اجلريدة يتطلعون إىل مستوى أفضل وإىل تاليف الكثري من األخطاء ومن السلبيات اليت حفلت ا                  
كجريدة جديدة، ومثل ما قلت لكم خرجت حتت ضغط نفسي كبري، أنه أنت حتقق تطلعات األب                  

ا املشروع األمري خالد الفيصل، الذي كان كل أسبوع تقريباً يعقد اجتماع مع أسرة                 ذالروحي هل 
 التحرير لتشجيعهم وحتفيزهم وإعطائهم مثل ما قال الدكتور فهد أنه نريد صحيفة متثل إضافة                 

 .لسعوديةاللنجاحات اليت حتققت للصحافة 
صادي، وال بد أن يقدم ما حيقق عائداً        تالنقطة األخرى أن هذا مشروع استثماري ومشروع اق       و

لكل هؤالء الذين سامهوا يف هذا املشروع، فكانت كل هذه الضغوط متثل هواجس يومية للزمالء يف                 
ل يوم ومنذ حوايل ستة أشهر، ولكين أحب أين          التحرير الذين اجتهدوا وقدموا، و ما ترونه اآلن ك         

ام أيضاً ما زالت كبرية، وكل الفرص اليت أتيحت         وحأوضح لكم أن تطلعهم أيضاً ما زال كبرياً، وطم        
اليت آمل أن تكون حظيت بقدر من الرضا من         "  الوطن"منذ البداية ما زالت متاحة أمام البقية وصحيفة         

يس فقط كما أشاد الدكتور بالزميلني العزيزين نائيب رئيس التحرير،          قراءها، أحب أن أقول أا تفخر ل      



ين سامهوا يف مرحلة التأسيس، كما أا تفخر مبا لديها من جيل جديد من               لذبل تفخر بكل الزمالء ا    
 .وما زالوا مستمرين" الوطن"الصحفيني الذين ولدوا مع جريدة 

اً زميل جديد سواء من خرجيي اجلامعات أو        خطة التدريب عندنا مستمرة، ويكاد ينضم لنا يومي       ف
ون بنسبة مخس ومثانني يف املائة شباب سعوديني تدربوا         كمن خرجيي الثانوية، األقسام الفنية عندنا تكاد ت       

 .يف اخلارج بعضهم قبل اإلصدار وبعضهم تدرب يف مقر املؤسسة
هم من الشباب السعودي،    النسبة أكثر من اثنني وستني أو ثالثة وستني يف املائة كل           :  لتحريرا

األقسام الفنية عندنا مستمر      وهذه النسبة يف تصاعد مستمر، والتدريب يف كل أقسام التحرير ويف كل           
 .لدماماو لرياضاو دةجبصورة يومية، ويف مراكز اجلريدة األخرى أيضاً يف 

الذين حلقيقة احلديث عن اجلريدة أشعر أنه مل يعد من حقي فهو من حقكم ومن حق قرائها                   ا
 عمل  يتسعدنا انتقادام ومالحظام ومقترحام وتوجيهام، فأنتم تعلمون أن العمل الصحف            

اجتهادي وعمل يومي، مطحنة يومية وهلاث يومي وال خيلو من خطأ، وال خيلو من سلبيات وال خيلو                   
فتوحة ألي  أيضاً من جتاوزات، وقارئنا العزيز هو العني األخرى، وحنن كلنا آذان مصغية وقلوب م               

ن غطيت كثرياً   كوانتقاد وألي مالحظة وألي اقتراح وأشكركم على حتملكم لثرثريت أيضاً وأرجو أن أ            
من تساؤالتكم وحنن مستعدون ألي تساؤل وشكراً لكم وشكراً مرة أخرى للشيخ عبد املقصود                 

 .خوجه
 أن نقسم   أيها األساتذة األكارم أحسب أنه من املناسب جداً        :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 : أمسيتنا هذه بعد أن استمعنا إىل فارسيها إىل قسمني إن استحسنتم ذلك
ن نعطي وقتاً لكلمات قصرية لرجاالت هلم جتارم الكبرية ومعرفتهم الواسعة، مما جيعلين             أ:  ألولا

يود كما أسلفت طرح أسئلة ملن      :  أحس ذا إعطاء املوضوع حقه إىل حد كبري إذا رأيتم ذلك، والثاين           
ح من  ترمن احلضور مبا يسمح به الوقت على ضيفي األمسية للرد عليها، موافقون على ذلك؟ أنا أق                
 .األمساء رجاالت هلم إسهامام وجتارم كما أسلفت، وعلى رأسهم األستاذ حممد سعيد طيب

 .أفضل أن أمسع املزيد:... ألستاذ حممد سعيد طيبا
 .... أنا أدير أمسيةال امسح يل،.. ال: لشيخ عبد املقصودا
 .عفواً طال عمرك: ألستاذ حممد سعيد طيبا
 ....تمإذا تكر: لشيخ عبد املقصودا
 .إذا أذنت يل: ألستاذ حممد سعيد طيبا
 .أمرك: لشيخ عبد املقصودا



أنا حتت أمرك الذي سأقوله سوف تغطيه أسئلة للدكتور وأسئلة            :  ألستاذ حممد سعيد طيب   ا
 ..ن عليها، رمبا يغطيان كثرياً من التساؤالتلرئيس التحرير وسوف يردا

 كثرية، وجرت العادة يف كل أمسية وليست ذا         ةواهللا إذا تأذن يل األسئل    :  لشيخ عبد املقصود  ا
الوزن نضطر الوقوف عند حد عدم االستطراد وطرح كل األسئلة، فأخاف الوقت يأكلنا، ولذلك هي               

عد ذلك أنك تكمل شيئاً فالباب مفتوح، لكن املهم أن           مداخلة بسيطة وباإلمكان إذا عن جلنابك ب       
 ...نسمع من شخصية مثلك

 .. العفو يا أخي:  طيبدألستاذ حممد سعيا
 .شخصية هلا وزا وهلا جتربتها وال أُداجيك أقول احلقيقة: لشيخ عبد املقصودا
 ).notesالنوت (يا سيدي عملت بعض : ألستاذ حممد سعيد طيبا

 

  ))مد سعيد طيبحمألستاذ لمة سعادة اك (( 

األستاذ عبد املقصود خوجه بتوجيه الدعوة        احلقيقة عندما تفضل أخي   ..  سم اهللا الرمحن الرحيم،   ب
يل للمشاركة يف هذه األمسية، ال أخفيكم أنين ترددت كثرياً يف قبول الدعوة خوفاً من أال يصار الكالم                  

ولكن ما لبثت خشييت أن تالشت ألسباب        مين أو أن يصار الكالم مين ويفهم على غري حقيقته،             
احلاضرين يعرفون أنين إنسان حمايد ليس يل هدف وال غرض          ة  عديدة، أعتقد أن اجلميع أو معظم األخو      

وال لدي حسابات أصفيها مع أحد وال لدي فواتري أسددها ألحد وال فواتري أطلبها من أحد، إن شاء                   
العامل حات، وهذه املؤسسة هي جزء من هذا الوطن،          اهللا مواطن يشِغلُ الوطن يف نفسه أكرب املسا        

 .أصدقاء أعزاء يلم  ألن اإلخوان أنفسه:الثاين
 ألنين أعتز ذا املشروع وفرح به وحريص عليه وعلى استمراره ومنوه                :لعامل الثالث ا

 .وازدهاره، هذه الثالثة أو األربعة عوامل جعلتين أشارك يف هذه األمسية
هد واألستاذ قينان أوضحا الكثري من التساؤالت اليت كانت يف ذهين، لكن            حلقيقة أن الدكتور ف   ا
ردت أن أقوله أنه أتى حني من الدهر ترسب يف نفسي ويف قناعايت وأعلنت هذا الرأي يف جملة                   أالذي  

على سبيل التحديد ورمبا يف أكثر من وسيلة أخرى، ويف أكثر من جملس عام، إال أن مستقبل                 "  اليمامة"
ملّا ت  أي صحيفة حديثة أي مشروع صحفي جديد بالذا        -ة يف العامل العريب حمفوف بكثري       أي صحيف 

 حمفوف بكثري من املخاطر ما مل تكن هذه الصحيفة صادرة عن دعم صحيفة                -نقول صحيفة يومية  
بالتعبري املصري، إما أن تصرف عليها احلكومة أو يصرف عليها           )  قومية(كربى، ما مل تكن صحيفة      



ال يصح  ة  حزاب أو يصرف عليها ناس ال خيشون الفقر، باستثناء طبعاً عندنا جتارب بسيط            حزب من األ  
 ...إال أن تتخذ مقياساً يف هذا املوضوع

نت أقول أنه وما زال يف تصوري أن صحيفة وحيدة يف دار صحافية كربى كأننا حنن يئ                   ك
 مساندة ويسكنه شخص    قصراً منيفاً بكل إمكاناته من خدم وحشم، وتكييف مركزي، وخدمات           

: ولنقرب املسألة نقول مثالً آخر    .  .هذا الشخص سوف يكون مصروفه عالياً جداً وعبئاً كبرياً        .  وحيد
األوتوبيس الذي يركبه ويل العهد يف الزيارات التفقدية أوتوبيس فخم ويركبه بعض األمراء وبعض                

كان خمصصاً لشخص واحد يروح يوديه      الوزراء لتفقد بعض املشاريع، أنا أتصور أن هذا األوتوبيس لو           
الية قليالً على شخص واحد؟ هكذا أنظر للموضوع         ع املشوار ويرجعه، أال تعتقدون أن تكلفته تكون      

أن صحيفة وحيدة يف دار صحافية كربى فإن املصاريف ستكون عالية، مهما حاولوا التقليص هلذه                 
 تقديري لألمور وأرجو أن أكون وامهاً، وأرجو        هكذا.  املصاريف، املصروف سيكون عالياً جداً ومرهقاً     

 ليست مضبوطة، وأرجو أن تكون قراءايت خطأ لكل ما           يتأن أكون خمطئاً، وأرجو أن تكون حسابا       
أقوله، أنا ما زلت أقول أن صحيفة واحدة تصدر من دار كربى وهي هذه الصحيفة تتحمل كل                    

املطبخ هذا ال أحد يستفيد     ..  ر واملكاتب واملراسلني  املصاريف، املصاريف اإلدارية واملالية ومصاريف املق     
لألحباث   لسعوديةا أن نقرب األمور لألذهان، أمامنا جتربة الشركة         جلمنه إال صحيفة واحدة، أيضاً أل     

 سريعوالتسويق وأعتقد أن هذه التجربة جديرة أن حتتذى، وأن يتأمل فيها األخوة األعزاء يف مؤسسة                 
 ".الوطن"ويف صحيفة 

لألحباث والتسويق أصبحت اليوم واحدة من أكرب اإلمرباطوريات            لسعوديةاه الشركة   ذه
ية يف العامل الثالث كله، وهي تصدر اآلن مثانية عشر إصداراً، منها أربع صحف يومية، فالنتيجة                فالصح

" الشرق األوسط "واهللا لكانت صحيفة    "  الشرق األوسط "لو كانت هذه الدار اكتفت بصحيفة        
، )عض ب هما بيشيلوا (ولو اكتفت باالثنتني خلسرتا، أقول أم       "  العرب نيوز "لو اكتفت بـ    خاسرة، و 

واقتصاديات املشروع تكون مضبوطة ألن التكلفة يف النهاية، يف تكاليف ثابتة ال مناص منها، رئيس                
ا واإلدارة املالية   جملس إدارة يأخذ راتباً، املدير العام يأخذ راتباً، الشؤون اإلدارية مبديرها وموظفيه             

ومات، وفيما يهيئه رئيس التحرير     علوموظفيها ويف املقر الرئيسي، ويف مطبخ صحفي يتمثل يف مركز امل          
ومساعدوه ونوابه، وما يرد من املكاتب األخرى واملراسلني يف خارج الوطن، هذه بدالً من يستفيد                 

لتسويق مثاين عشرة وسيلة، ما يصلح       لألحباث وا   لسعوديةامنها وسيلة يستفيد عندهم يف الشركة        
وما ال يصلح لالثنني قد يصلح لـ       "  ب نيوز رللع"تأخذه، وما ال يصلح قد يصلح       "  للشرق األوسط "
وهكذا، وما ال يصلح لة األطفال، ويف النهاية        )  للمجلة(، وما ال يصلح للثالثة قد يصلح         )سيديت(

 .العبء يتوزع والتكلفة تتوزع



نا أن املسار إن شاء اهللا مطمئن وما يف ما يدعو للقلق، كنت أمتىن وقلت له                 كن الدكتور يطمئن  ل
 قبل ذلك، قلت له أمتىن مثالً أن يكون لديكم طبعة ختص املنطقة اجلنوبية، كثري من هذا                   مهذا الكال 

، لألحباث والتسويق   لسعوديةاممكن يصري، لو تأملنا مثالً يف إصدار الصحيفة الرياضية التابعة للشركة             
 منطقة عندما   لخمتلفة لثالث مناطق خمتلفة يف اململكة، ك      )  مانشيتات(فيما علمت أم يعملون ثالثة      

 وباملطبخ  ،سريعاإلمكانات املوجودة لدى مؤسسة     .  تقرأ اجلريدة تشعر أن هؤالء الناس مهتمون ا        
يعون أن يعملوا إصداراً    الكبري، وبالكفاءات اجليدة اليت استطاعوا أن يستقطبوها، يف تقديري أم يستط          

يفة كافة املواد اليت ال م ابن        حسيتوزع بكثافة، تزال من الص      سريعخاصاً مبنطقة   )  local(حملياً  
اجلنوب ونضع املواد اليت مه، إنسان يهمه معاناته مع البلدية، معاناته مع املرور، معاناته مع الطريق،                 

 . له مهومه الصغرية.. معاناته مع الكذا 
 

تقد أن املشروع هذا سوف يكون إضافة جيدة يا دكتور والكالم لألخ قينان تكسبون أبناء                عأ
قليلة جداً، ألن املطبخ موجود واجلميع موجودون رمبا ختصص له            ..  ب وتكون تكلفته قليلة   واجلن
عيد ثالثة يرعونه ويف النهاية مردوده جيد، وحيسن اقتصاديات املشروع، لكن أرجع وأقول أنا س             ..  اثنني

ضر هذا  حاجداً مبا شرحه الدكتور فهد، ومبا شرحه األخ قينان، وهذا يعطينا اطمئناناً أكرب على                  
 .املشروع وعلى مستقبله إن شاء اهللا الذي نتمىن له النمو واالزدهار

 

بل أن أختتم كلميت هذه أحب أن أنوه إىل أن مالحظايت قليلة جداً، أنا كانت مالحظايت على                  ق
قليلة جداً  ..  شروع لكن مالحظايت على األداء من الناحية املهنية والناحية التحريرية           اقتصاديات امل 

، وأرى أم قدموا عمالً جيداً ومتميزاً، واستطاعوا أن يستقطبوا كتاباً جيدين، واستطاعوا أن              ةوحمدود
د يف صحيفة    الدين العام، أنا ما أعتق     مثالً موضوع :  يقدموا مادة جيدة، وأضرب على سبيل املثال      

 تقترب من   ناستطاعت أ )  national(أو حىت نعتربها    )  local(سواء كانت حملية      عوديةسحملية أو   
موضوع الدين العام مثالً، هذا من املناطق املعتمة كانت واليت ال أحد يقترب منها، هم استطاعوا أن                  

 كبري هلم باإلضافة إىل جناحات      ، فهذا ما يف شك رصيد     ..يقتربوا منها وأن ينشروا عنها وأن يناقشوها      
رجو أن يتسع صدر الدكتور وصدر      وأعديدة رمبا معظمكم عرفها وآسف لإلطالة يا أبا حممد سعيد،            

قينان ملا قلت، ونتمىن هلما املزيد من التوفيق واقتراب النجاح، واهللا من وراء القصد، هو نعم املوىل                   
 .ونعم النصري

 
لشيماء، من جيل آخر، ومن معاناة أخرى رئيسنا األستاذ عبد          شكراً أبا ا  :  لشيخ عبد املقصود  ا

 .قوله يف هذه األمسيةيالفتاح أبو مدين أعتقد أن لديه ما 



  )) بد الفتاح أبو مدينعلمة سعادة األستاذ ك(( 

سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على خري خلق اهللا، سيدنا حممد وعلى آله                 ب
 ..تدى ديه إىل يوم الدين وبعدوصحبه ومن اه

-لها اجلديد وزواياها وعناوينها فهي منطٌ        كالصحيفة بإخراجها بش  "  الوطن"أنا أثين على    ف
 منطٌ خمتلف، ومنط جيد ومتميز مالحظايت يسرية جداً، لو كان يل من األمر              -بالقياس إىل صحفنا احمللية   

لناس أصحاب اإلعالن وأصحاب التجار      وألن ا  ،لرياضاأو يف     دةجيف    سريعشيء لكانت مؤسسة    
هي بالد أو مدينة أو حمافظة        اأ  ،األغرية مع احترامنا     ص اأ  ،اأواملوزعون وغريهم ممن يقولون     

كان ينبغي أن     وروباأويف    لواليات املتحدة امتواضعة بالقياس إىل غريها، ما دمنا نطبع ونوزع يف            
، ألنه املنطقة صغرية كما     )برة(يون ريال، ألن اآلن كل اجلهود       مشروع هذه املطبعة ال يرقى إىل مائة مل       

األمر اآلخر أن الدكتور يقول أن نسبة اإلعالنات        .  ماء أن مطبعة واحدة عبء يف تكاليفها      يقال أبو الش  
ترضيهم إىل حد ما وأنا أقول إا متواضعة جداً، ويف مقاييس الصحافة عرب عهود أن الصحيفة الناجحة                 

على "  الوطن  " تكون مساحة اإلعالنات فيها ال تقل عن أربعني يف املائة، مبعىن أن يكون يف               ينبغي أن 
األقل عشر صفحات مثالً، يعين هذه موزعة، األمر الثالث عمر الصحيفة ستة أشهر الواقع أنه مبكر أن                 

ن، ومقياس  حناسبها وأن نسأل عنها، نريد أن نعرف مثالً نسبة التوزيع، نسبة التوزيع مقياس لإلعال               
 .للقارئ، ومقياس للنجاح، هذه مقاييس أعتقد ال خنتلف عليها

ن الذين قيل أم انسحبوا من التحرير أو من غريه، يقولون كالماً الناس طبعاً أو كالم                 اإلخوا
الشارع كما يقال، أن الرواتب تتأخر وكذا، ومازال هناك بعض الناس يف طريقهم إىل ترك الصحيفة                 

 حنن إذا   ابا هي العلة لذا ال أستطيع أن أفيت فيها، لكن هذا جانب مما يقال، هذه األسب               أنا ال أعرف م   
حنن أيضاً نتحفظ أن ستة أشهر ال تكفي للحكم على صحيفة أو            ..  عرفنا نسبة التوزيع إذا عرفنا كذا     

اء اهللا  جملة، هذه اجلوانب أعتقد أم جديرون بأن يضعوا عليها عالمة استفهام وأن يتجاوزوها إن ش               
نطقة نائية جبلية    م حىت يستطيعوا أن يتخطوا مبشروعهم الصعوبات اليت قد تعترض صحيفة يف             

هذه عملية شغلت الدنيا    )  communication(ضعيفة، اآلن املواصالت وأمهية     ..  مواصالت قليلة 
 لعزة  وجتاوزت مساحة، لكن مع هذا نتمىن إلخواننا ولصحيفتنا ولسمو األمري هذا املشروع الذي هو              

 . وله احلق يف هذا، وشكراً،سريعيف نفس األمري أو وضعها يف  سريع
 

األستاذ أسامة السباعي، رجل ولد     .  شكراً لألستاذ عبد الفتاح   :  عبد املقصود خوجه    لشيخا
أنه جتري يف عروقه بدالً من الدماء أحبار الصحافة فليتفضل لنسمع منه، تفضل يا صاحب                ويبدو  

 . جداملهنة أباً عن



  )) سامة السباعيألمة سعادة األستاذ ك(( 

مداخلة :  ، والصالة والسالم على رسول اهللا، أختصر وأقول أن يل مداخلتني          هللاسم اهللا، واحلمد    ب
عامة، ومداخلة خاصة للصحيفة أو التحرير، املداخلة األوىل العامة اليت هلا عالقة بالتوزيع واإلعالن،               

 ون كثرياً عن فخري واعتزازي ذه الصحيفة اليت استطاعت أن تك          قبل أن أدخل يف هذه املداخلة أعرب      
: على مستوى التحدي وأن تواصل سريها على النحو الذي وصلت إليه يف الوقت احلاضر، املداخلة               

الحظت أن حجم اإلعالنات ال يتواكب مع املادة الصحفية ومع عدد الصفحات الكبرية، وال مع                 
 .  جمزية وكبريةالنفقات اليت علمنا أا نفقات

 

اإلعالنات أكثر من أربعة أو مخسة إعالنات،          حظت على سبيل املثال أن هذا اليوم مل تكن         ال
، فهل هناك لدى القائمني على التحرير        "الوطن"وهذا حجم قليل جداً بالنسبة لصحيفة كربى مثل          

جم البسيط من   وعلى التوزيع وعلى اإلعالن يف املؤسسة، هل لديهم موارد أخرى تعوض هذا احل              
 .  من املوارد الرئيسيةاًاإلعالنات عدا التوزيع؟ إذا كان التوزيع حمسوب

 

ملداخلة الثانية تتعلق مبالحظة خفيفة بسيطة وهي يف الصفحة األوىل، الحظت فيها رجة زائدة،              ا
ان ال تتناسب مع وقار هذه الصحيفة، هذه البهرجة متثل يف أن ربع الصفحة األوىل عبارة عن عنو                   

ة به من قبل، وإن كانت الصحافة       فطويل يصل إىل مثاين عشرة كلمة، وهذا ال عهد للصحا         )  مانشيت(
، يأيت بعد ذلك الترويسة وهي حجمها        -بعدد الكلمات -احلديثة ال تتقيد كما قال الدكتور فهد         

تويات ملحوظ، وكذلك يأيت بعد ذلك مستطيالت أو مربعات حوايل ستة أو مثانية كلها تتحدث عن حم               
عناوين أيضاً مانشيتات واسعة وطويلة، مث      ة  هذه الصحيفة من الداخل، مث تأيت بعد ذلك ثالثة أو أربع           
الصحيفة كلها طبعاً من الصفحة األوىل إىل       .  يأيت بعد ذلك على اليمني أسفل قليالً مربعات أيضاً ملونة         

 ذلك أو الرد يف ذلك أن الصفحة        األخرية كلها ألوان إىل جانب الصفحة األوىل قد يكون اإلجابة على          
عرض حمتويات هذه الصحيفة، وال بد أن تكون مشوقة ومثرية للقارئ            ت )باترينا(األوىل هي عبارة عن     

ال شك أن ذلك    .  وملفتة ألنظاره، ولذلك اعتمدنا يف ذلك على العناوين وعلى األلوان قدر املستطاع           
شكلية حبذا لو كانت اإلثارة على الصفحة األوىل        أسلوب إثارة مرغوب، لكنها إثارة أرى أا إثارة         

 . ا شكلية، ما عدا ذلك فأنا أهنئ القائمني على هذه املؤسسة وعلى هذه اجلريدةنهموضوعية أكثر م
 .أمتىن هلم اطراد التقدم والتطور إن شاء اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

 

 مفيت، وكيل وزارة اإلعالم املساعد لإلعالم       سعادة األستاذ عزت  :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .ضل ألن لديه ما يود أن يقوله يف هذه األمسيةفاخلارجي، أرجو أن يت



  )) زت مفيتعلمة سعادة األستاذ ك(( 

لسالم عليكم، وأسعدمت مساًء أيها احلضور الكرمي، وعام مبارك أرجو اهللا أن جيعله عام خري                 ا
 . عاءعلينا وعلى األمة اإلسالمية مج

رح املستفيض الذي أدىل به الدكتور فهد واألخ قينان،         ش احلقيقة مل أكن أود املداخلة بعد ال       يف
ولكن كلمة األستاذ عبد املقصود الكرمي دفعتين إىل مداخلة بسيطة، وهي اليت قال فيها بأننا يف مكان                  

ا الحظناه، وما كان له رد الفعل يف        باإلضافة إىل التكرمي، وهذا حمل اعتبارنا مجيعاً أن تكون هناك رؤية مل           
ة الشابة اجلديدة من مالحظات بسيطة تنبع من القلب إىل القلب، وهي رغبة محيمة                يفصدور الصح 

للتعبري عما نتمناه إىل الصحيفة الشابة من قفزات إىل األمام وحتسني وضعها الصحايف وليس الشكلي                
 .فقط

استمعنا بإسهاب عن مالحظات    .  ن أمكن الواقع كانت يل ثالث مداخالت أو مالحظات إ        ف
ختصني سواء القائمني على الصحيفة، بالنسبة للتكاليف وللجدوى االقتصادية واإلعالنية مبا           اإلخوان امل 

فيه الكفاية وال حتتاج إىل مزيد، ولكن إذا مسحتم يل، مداخليت تتعلق يف الناحية املوضوعية والتحريرية،                
األخ قينان واألخ   ي  إذا مسح يل واتسع صدر أخ     -ملقاالت والتعليقات   أالحظ كقارئ أن هناك كثرة يف ا      

 على حساب النوعية، فنلحظ بأننا نقرأ بعض تعليقات جيدة جداً ومهمة وذات هدف               -الدكتور فهد 
اليت ننتظر منها الكثري،    "  الوطن"بعيد، ولكن هناك بعض التعليقات ليست يف مستوى جريدة كجريدة           

وضوعية، خاصة وحنن يف فترة اآلن      ملاليت قد ال تكون مطلوبة بقدر ما تكون القلة ا         باإلضافة إىل الكثرة    
ال ختفى على اجلميع حتتاج إىل الكثري من التركيز والتوجيه الذي يعاجل الكثري من القضايا سواء كانت                  

ويب احمللية أو العربية والعاملية، شيء آخر تطرق إليه الزميل األخ أسامة السباعي، موضوع التب                 
لوين ويف طريقة اإلخراج الصحفي من التعتيم أو عدم          لتواإلخراج يف اجلريدة، أعتقد أن هناك يف ا        

الربوز للخرب املتميز عن اخلرب العادي يف هذه املواضيع، فتزدحم فيه الكثري من العناوين املتماثلة شكالً                 
مبا توفر هلا   "  الوطن" يف جريدة كالـ     مث أعتقد أن  .  بغض النظر عن املوضوع املتميز، هذه املداخلة الثانية       

ذات الصفة الدولية بقدر      لسعوديةات ضخمة أن تأخذ موضوعاا خرباً وتعليقاً اجلريدة          نامن إمكا 
اهتمامها بصفة رئيسية للشؤون املوضوعية احمللية والعربية واإلسالمية، مبعىن أا ال تكون إقليمية بقدر               

 . تكون دولية وإقليمية يف آن واحدكبري وقد توفر هلا اإلمكانيات ألن
مما مسعته يف تعليق األخ األستاذ قينان أن االلتزام باإلطار املوضوعي والشكلي                قطة أخرية، ن

للجريدة، الذي بين على أساس دراسة علمية يقتضي االلتزام ذا اإلطار وعدم اخلروج عنه إال بدراسة                
د  النقطة وأقول أنه بالعكس من وقت آلخر إذا وج         أخرى، أعتقد أنين أختلف مع األخ قينان يف هذه        



يف عملية تصحيح أو عملية إضافة      ...  جهاز التحرير والقائمون على اإلخراج وعلى التنويع والكذا        
تنشط وتبعث دماء جديدة يف اجلريدة، أعتقد هذا شيء مطلوب يف ازدهار وتطور اجلريدة، هذا ما                  

م رجو أن يتسع صدر اإلخوان فيما أدليت، وشكراً لك         أردت أن أضيفه وأرجو أن أكون واضحاً وأ       
 .مجيعاً على إصغائكم وحتملكم

شكراً لألستاذ عزت، آخر املتحدثني األستاذ حممد األمني الفال          :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 . حىت نترك فرصة بني احلضور واألستاذين الكرميني للحوار فليتفضل

 
 

  ))الفالمد األمني حملمة سعادة األستاذ ك(( 

 والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، شكراً            ،سم اهللا الرمحن الرحيم   ب
 .جزيالً للشيخ عبد املقصود

يل مالحظة عامة فقط أو باألحرى      .   أتوقع حقيقة أين مؤهل أن أكون متحدثاً يف هذه اجللسة           مل
" الوطن"ف بعض املالحظات عن جريدة      هي معلومة لعلَّها توضح بعض أو جتلي بعض الغموض أو ختف          

مل توجد دراسة   "  الوطن"لعلَّ اجلميع يعلم أنه منذ صدرت        .  يف جمايل أو ختصصي وهو جمال اإلعالم       
 أي منذ سنة ونصف ال توجد دراسة، وبالتايل ليست هناك             ،ململكة العربية السعودية  اصحفية يف   

يف "  الوطن"على حجم اإلعالن يف جريدة      ، ومن هنا ال جيوز احلكم        "الوطن"معلومات متوفرة عن    
 . الوقت احلاضر مهما كانت إمكانياا من القوة أو الضعف

أن هناك قاعدة إعالمية أو مهنية باألحرى يف اإلعالن ال توضع أي مطبوعة يف               :  لنقطة الثانية ا
ة أو اليت ميكن    كل املعلومات املتاح  .  جدول إعالين ما مل متِض ستة أشهر على األقل على موعد اإلصدار           

فمن "  الوطن"ومات ال ترقى إىل أن تؤخذ يف ختطيط احلملة اإلعالنية، ولذلك لتطمئن             لأن تتاح تعترب مع   
يف هذه األيام، هذه معلومة عامة، هناك       "  الوطن"عدم اإلنصاف احلكم على حجم اإلعالن يف جريدة         

 عوديةسأول مطبوعة   "  الوطن"مالحظات ال أريد حقيقة أن أدخل فيها، لكن يف تصوري أن جريدة              
ومايت ترتكز على دراسة اقتصادية، وهذا يف حد ذاته أعتقد أنه مبدأ علمي حيسب هلذه                 لحسب مع 
 .شكراً. املؤسسة
احلقيقة األسئلة كثرية اليت وردت إلينا ولكن حناول أن خنتصر ألن بعضها             :  ريف احلفل ع

 ،ريوتبو  مانعقد توقف توزيعها يف     "  الوطن  "ةمكرر، هنا سؤال يقول أشار البعض إىل أن جريد        
فما هي األسباب احلقيقية وراء ذلك؟ وهل مت اختاذ اخلطوات             ندنلوكذلك لبعض الوقت يف     

 الالزمة لتاليف مثل هذا القصور مستقبالً؟ 



بودي إذا يعطيين فرصة األستاذ عبد      :  بسم اهللا الرمحن الرحيم، أوالً    :  فهد العرايب احلارثي  .  د
 .  فقد أعلق تعليقات بسيطة على الذي تفضلوا فيه اإلخوان، لن أطيل ما أمكنصود أينقامل
 

األستاذ حممد سعيد طيب شكراً هلم مجيعاً يف احلقيقة على الكالم الطيب الذي قيل، وعلى               :  والًأ
عض باملالحظات اليت قيلت أيضاً ألن يف تساؤالت يف احلقيقة ودي أن أتكلم فيها، وميكن جتيب على                  

االنتقادات اليت حنن   وفشكراً هلم سواًء على كلمات الثناء أو على املالحظات            .  سئلة القادمة األ
 . سنستفيد منها بالتأكيد

 

النسبة لألستاذ حممد سعيد طيب، الفكرة احملورية يف املداخلة اليت تفضل فيها، ملاذا ال يكون                 ب
رفها املؤسسة؟ وسبق أن    ليت تص الكي تعوض بعض املصروفات      "  للوطن"هناك مشروعات أخرى    

تكلمت مع األستاذ حممد سعيد طيب يف هذا املوضوع وكنت أعتقد أين أقنعته، ولكن يبدو أنه مل                    
أن اآلن التركيز األساسي للمؤسسة كلها هو على         :  الناحية األوىل :  هو أوالً هنالك ناحيتان   .  يقتنع

ك الطريق مضبوط، فال بد أن تكرس       أن ميس ت  املنتج الرئيسي الذي ال زلت أعتقد أنه حيتاج إىل وق          
كل جهودك اآلن للمنتج الرئيسي حىت يكتمل النمو حقيقة وتبدأ مطمئناً أنه انطلق، وإال هناك أفكار                 
ملشروعات أخرى ستقوم ا املؤسسة، ولكن إحلاحه أنا أعتربه نوع من التحميش والتحميس                 

دمة أن تكون هذه املشروعات مِدرة       ت القا عاهو أن حترص يف املشرو     :  النقطة الثانية .  للمؤسسة
للمؤسسة، كي ال تتحول إىل عبء آخر على املؤسسة، وحنن نعرف أنه ليس كل جملة تكون ناجحة،                  
وليس كل جريدة أخرى تكون ناجحة بالضرورة، حنن نعرف أن هناك بعض املؤسسات الصحافية                

عي أمثل حىت ال يفهم مين أين أريد         يف دا  ماتصرف على بعض مطبوعاا ألا كل سنة خترج خسرانة، و         
أن أسيء إىل أحد أو شيء من هذا النوع، ولكن أيضاً باملقابل أعتقد أنه حىت يف مشروعات الشركة                   

لألحباث هناك مشروعات راحبة، لكن هناك مشروعات ليست بالضرورة راحبة لكنها                لسعوديةا
راحبة، "  سيديت"راحبة،  "  الة"احبة، جملة   ر"  وسطالشرق األ "كمؤسسة كبرية، إمنا املشروعات األساسية      

راحبة، لكن رمبا هناك مشروعات أخرى من التفاصيل األخرى رمبا ليست بالضرورة              "  الرياضية"و  
لألحباث أنه ال بد أن يكون كل مشروع من           لسعوديةاراحبة، وإن كنت أعرف أن القاعدة يف الشركة         

 أنا أعتقد أنه    Break-even)  بريك إيفن ( ملا يعمل    ات حىت عاملشروعات راحباً، وأعتقد بعض املشرو    
فنحن جيب أن نتأكد من النقطتني هاتني،       .  رابح وكويس ألنه خيدم هدفاً آخر، هدفاً إعالمياً وصحفياً        

أن األفكار القادمة أيضاً نضمن هلا القدر األكرب من القوة           :  وثانياً.  أن املنتج يسري بطريقة جيدة    :  أوالً
 . ارمرالستاليت تضمن هلا ا



 : النسبة لألستاذ عبد الفتاح أبو مدين يقولب
رمبا تكون أقل     لرياضامثالً أو من      دةج وميكن لو صدرت من      ؟اأاذا مل تصدر اجلريدة من غري       مل
كل املعدات  .  بالنسبة ألقل تكاليف أنا ال أعتقد أا ستكون أقل تكاليف على اإلطالق           :  أوالً.  تكاليف

 رمبا بعض التفاصيل رمبا كان استغين عن        ،لرياضاأو يف     دةجليها يف   عستصرف    اأاليت صرفت يف    
 .لكن األساس مل يكن هناك فرق كبري وملحوظ من ناحية القيمة.. بعض األشياء نعم

 

ن ناحية البعد السياسي للصحيفة أهل املنطقة وأمري املنطقة سعوا الستخراج الترخيص ليصدر              م
أو   دةس من املعقول أن يضيفوا صحيفة أخرى جل        يداً عندهم، فل  من منطقتهم، ولكي يكون موجو    

صحيفة أخرى للرياض مع أننا وطن واحد وبلد واحد، لكن هذه فيها اعتبارات أخرى، أعتقد أا ال                  
هو ذكر أيضاً بالنسبة لإلعالن، أنا سأتكلم فيها        .  ختفى على األستاذ عبد الفتاح أبو مدين لو نظر فيها         

صحيح قلت لكم   ..  ة لتأخري الرواتب وأيضاً أثريت قبل قليل       ببالنس.  إلعالنعندما أتكلم عن ا    
سأجاوبكم بكل صراحة على كل األسئلة تأخرت الرواتب نعم، إنه راتب شهر ميكن الذي هو شهر                 

وبعض الزمالء رمبا فرباير مل يستلموه إال يف        .  مارس الذي حنن فيه، شهر مارس نعم مل يصرف حىت اآلن          
وأنا دائماً أستشهد ببعض أصحاب املهنة اليت        ..   لكن هذا ليس سراً    ،من مارس أيضاً  فترة متأخرة   

حولنا، واحد منهم على مييين األستاذ حممد سعيد طيب، والثاين تفضل بالتعليق قبل قليل، حنن عندنا                 
عجز مايل كما قلت دين للمؤسسة ال بد من اقتراضه مثلما وضحت لكم قبل قليل وهذا موجود يف                   

 أيضاً اإلعالنات اليت أنت بعتها يف السوق هذه أحياناً حتتاج إىل فترة ائتمانية              دكشروع، لكن عن  كل م 
قد تصل إىل شهرين لبعض الوكاالت، وبعض الوكاالت أكثر من شهرين، سواًء وكاالت إعالن دولية               

 كربكن اجلزء األ  أو وكاالت إعالن حملية، عدا اإلعالن املباشر أحياناً ممكن يستلم خالل أسبوع هذا ل              
هو إما وكاالت حملية أو وكاالت إعالنية فيكون يف فترة ائتمانية تتطلب أن الفلوس هذه               )  الكعكة(من  

تبقى عند العمالء وعند الزبون، عندك حجم تشغيلي ليس سهالً، ورق، حمابر، بليتات، أشياء ثانية غري                
متأخرة مستحقة الدفع     ليوم يف السوق  ا  سريعومؤسسة  "  الوطن"يستحق جلريدة   .  الرواتب واملصروفات 

أي بعد مرور الفترة االئتمانية أكثر من سبعة ماليني ريال، وكلها إىل اآلن مل تستلم ألنه حىت عندما                    
.. تنتهي الفترة االئتمانية واألخوان كلهم يعرفون، املدير ما هو يف مسافر تعال لنا بكرة، احملاسب مرض               

عشان ندفع لك، طبعاً هذه تفاصيل يف السوق         ا  جر ما دفع لن   بعضهم بصراحة يقول عميلنا التا     
اإلعالنية، أنا حبيت أقول أنه فعالً حنن الزم جنيب فلوس عشان نصرف، وحنن قلنا ملوظفينا ما عندنا أي                  

، ..مشكلة لو دخلت عندي الفلوس هذه بكرة أنا أصرف رواتبكم ملدة أربعة شهور وليس ملدة شهر                



ع فلوسنا من السوق، كمثل من يبيع يف السوق ويستلم من            جمنا قليالً لن  فنحن كأسرة اصربوا علي   
 . لكن هلذه األسباب. عمالئه لكي يصرف، ما عندنا سر نقوله وال خنجل فيه هذا كالم صحيح

 

 .ولسه ما شفت شيء: ن احلضورم
 

.. معدومةفعالً ألنه حتكون هنالك ديون      )  ولسه ما شفت شيء   :  (لدكتور فهد العرايب احلارثي   ا
ء طبعاً كلكم عارفينها، لكن هذا الكالم صحيح، تأخرت الرواتب هلذا السبب حنن يف عنق                 ايف أشي 

زجاجة إذا خرجنا من عنق الزجاجة هذين الشهرين والثالثة القادمة لن تكون لدينا مشكلة، وأنا أقول                
 . دائماً ملوظفينا يف املؤسسة اجتمع فيهم وأقول هلم هذا الكالم

 

األستاذ حممد الفال أشار إىل نقطة مهمة، وهي مسألة ال بد           :  الناتعخل على موضوع اإل   ا ند مل
أن يكون هناك معلومات رقمية ليست معلومات من كالم رئيس جملس اإلدارة وال من مدير عام وال                  
من رئيس حترير، معلومات من دراسات، ويف شركات متخصصة فيها ومن ضمنها شركة اآلن ينوون                

صحافية، ويف مقدمتهم طبعاً األخ حممد وجمموعة من املؤسسات لعمل           الن بعض املؤسسات    إنشاءها م 
اإلعالن الدويل بالذات ال يأيت إال إذا كان يف هذا النوع من املؤشرات، عن                .  مثل هذه الدراسات  

التوزيع، عن االنتشار، عن تفاصيل مهم هم يف جمال اإلعالن، هذه ختدم كثرياً يف هذا اال،                    
سبة ال يستهان به، أيضاً حىت اإلعالن احمللي اآلن أصبح حيتاج إىل مثل هذه التفاصيل                ن واإلعالن الدويل 

اآلن ال بد أن نعمل هذا      ..  ومثل هذه الدراسات ليست مثل أول، الفترة اليت حنن صدرنا فيها إىل اآلن            
ريها،  غ  هذه أو عن طريق    النوع من الدراسات سواًء عن طريق اإلخوان الذين يقيمون اآلن الشركة           

النقطة األخرى النقطة الثالثة واألهم الحظتم صدرنا يف شهر سبتمرب مث بعد            .  لكن ال بد منها هذه نقطة     
شهر ونصف جاء رمضان والعيد وهذه فترة يف كل الصحف اإلعالن يرتل فيها، وفترة العيد هذه                  

فترة احلج، ويبدأ يرتل التوزيع       ليالً جداً وتأيت  تستمر رمبا للعشرين من شوال، مث تبدأ تنتعش انتعاشاً ق         
واإلعالن يف كل الصحف، ميكن الحظتم يف بعض الصحف كانت تصِدر أربع وستني صفحة وأربع                
وأربعني صفحة يف خالل هذه الفترة وصلت إىل اثنتني وعشرين صفحة، حدث يف صفحتني ال أمسيها                 

فمن سوء حظنا جئنا يف الفترة هذه       ،  يف إعالن ائياً  طبعاً، وصلت إىل اثنتني وعشرين صفحة ألنه ما         
 . أيضاً يف فترة أعياد الفطر واحلج

 

 أن اية سنة مالية جديدة بالنسبة لشركات اإلعالن هي شهر يناير،            صادف  ،ضف إىل هذا أيضاً   أ
، وتبدأ عملية التوسع بعد     وبداية سنة مالية جديدة أيضاً، فكل واحد حيافظ على املبالغ اليت اكتسبها            

صدور احلسابات اخلتامية ألي شركة من الشركات وبالتايل صدور ميزانيات أيضاً للسنة القادمة،               



ن أن شهري يناير وفرباير ليسا من الشهور املزدهرة لإلعالن،            ومعروف لكل من يعمل يف اإلعال      
، مث حنن   التدهور يف فترة الصيف     صف مارس إىل شهر يونيو مث تبدأ يف        الشهور املزدهرة تبدأ من منت    

صادفتنا من جهة سنة مالية جديدة فتوقيتنا مل يكن مالئماً كثرياً باإلضافة إىل املناسبات الداخلية مثل                  
 حققتها رغم الظروف    ، لكن مع هذا كله أعتقد أن النسبة اليت        مناسبة رمضان وعيد الفطر وفترة احلج     

 .هي نسبة جداً ممتازة باملقاييس اليت قلتها قبل قليل" الوطن"ها جريدة كلهذه 
 

 : ألستاذ أسامة السباعي يقولا
 

أنه اليوم مل ير يف اجلريدة إال أربعة أو مخسة إعالنات ميكن مل يعدها جيداً على فكرة، يف اجلريدة                   ب
بعاً، يف جريدة يوم أمس ستة      طكشف يومياً بصفيت مدير عام      عدد أمس الذي متأكد منه ألنه يأتيين        

وعشرون إعالناً، طبعاً ملّا تراها منتشرة ما بني اإلعالن الصغري وما بني اإلعالن الكبري، ما بني إعالن                  
الذي يروج لالشتراكات احذفه، يبقى مخسة      "  الوطن"صفحة كاملة، بغض النظر عن إعالن جريدة         

ألستاذ أسامة يف عد اإلعالنات، أصالً يف اجلريدة         ا ميكن استعجل ..   الزم حتسب  وعشرون إعالناً، طبعاً  
حوايل سبعة تراويس أساساً مدفوعة الثمن، ترويستان يف األوىل وترويسة يف الصفحة قبل األخرية،                
وترويسة يف كل قسم من األقسام، عندنا ستة أقسام فيها تراويس، هذه وحدها إعالنات مببالغ، فهي                 

ميكن فيها واحد أيضاً أو اثنان      "  الوطن" مدفوعة الثمن يف جريدة      اًيوم أمس مخسة وعشرون إعالن    إىل  
على كل حال هذا ليس مرضياً، وليس مقنعاً بالنسبة لنا لكن أعتقد نظراً             .  حكوميان، هذا موضوع ثاين   
 . للظروف احمليطة فهذا جيد

 

 والفلوس ما   مب، وأقوله اآلن طبعاً األرقا    سبق أين قلت رقماً ما يف بيت األستاذ حممد سعيد طي          و
أحد يقدر يكذب فيها كثرياً، ألن املسامهني بعدين ميسكوين حبلقي يقولون أين الكالم اللي كنت تقوله                
أمام الناس ِبعنا وسوينا وبعدين ما يف وال أي شيء، أكيد أنكم أخذتوها وال سويتوا فيها شي، حنن ِبعنا                   

عتقد أنه رقم كبري جداً حبدود ميكن مخسة عشر           ن ألوىل من صدور اجلريدة وهذا    يف الثالثة الشهور ا   
 . مليون ريال الصايف منها ميكن اثنا عشر مليون، ما أقدر أعطيكم الرقم بالتحديد

 

 الفترات هذه يناير وفرباير ومارس ميكن وصلنا إىل أقل من ذاك الرقم، لكن يف اإلمجايل كله                  يف
ور اليت مضت من عمر اجلريدة، وأنا أعتقد        همليون ريال يف خالل اخلمس الش     أقدر أحتدث عن عشرين     

أنه رغم الظروف اليت حصلت بالفترة اليت حنن صدرنا فيها، باملناسبات اليت مرينا فيها، أعتقد نسبة                  
طيبة وميكن اإلخوان الذين هلم عالقة باإلعالنات يؤيدون هذا الكالم، أما نسبة أربعني يف املائة من                  

ارئ ألي صحيفة أا تكون أربعني يف املائة الدولية نسبتها أقل من أربعني              ق جلريدة فهذا ما ال يتمناه أي     ا



يف املائة، حنن لو جئنا لن نقول ال على فكرة أنا ال أقول ال، رئيس التحرير ميكن يقول ال، لكن أربعني                      
رائد اليت  اجلائة نسبة اإلعالن فيها وال      فيها أربعون يف امل   "  الشرق األوسط "يف املائة كثرية ال أعتقد أن       

، أنا أضرب مثاالً فيها ألن زمالءنا الذين يف الداخل           "الشرق األوسط "هي ملتزمة على سبيل املثال      
حنن وإياهم منفتحني   "  احلياة"و  "  الشرق األوسط "أكثر حساسية بصراحة، أكثر حساسية يف املقارنات،      

" الشرق األوسط " يف   ثالً وحنن نفس الشيء، أنا أقول م       على بعض، وال يأخذون كالمنا حبساسيات     
تقليد، عشرون يف ثالثة إعالن، لو تدفع هلم كذا مبلغ أن يبيعك نصف صفحة أوىل ال ميكن أن يبيعك                   

 . تقليد صحفي... إياها
 

نفس الشيء عشرون يف اثنني على اليمني وعشرون يف ثالثة على اليسار، لو             "  الوطن" جريدة   يف
يوم إمياناً مين بالرسالة اليت توليتها ال ميكن أن أبيعك          لهما دفعت مع أنين يف حاجة فلوس ا       دفعت يل م  

نصف صفحة يف األوىل أبداً، لو تطلب سنتيمتراً واحداً زيادة مع العشرين يف ثالثة وعشرين يف اثنني ال                  
 .ميكن

 

بنصف "   األوسط الشرق"ال ميكن يبيعك الصفحة األخرية، عمركم رأيتم        "  الشرق األوسط "  يف
مهما دفعت، ودفع فيها على فكرة وما       "  الوطن"ميكن أبيعك الصفحة األخرية يف        صفحة أخرية، أنا ال   

املؤسسة نئ ال أدري مباذا، ووجدوا عتاباً مريراً        :  بعناها، مرة واحدة عملوا خطأ هم نشروا هلم إعالن        
يام أل، فأنا حىت يف يوم من ا      ..فحة فقط ألن الصفحة األخرية ال يكون فيها إعالن إال مبستوى نصف ص          

لن أقبلها كما قلت لكم قبل قليل هنالك        "  الوطن"لو تدفق اإلعالن على اجلريدة هناك تقاليد نشر يف          
تقاليد سعرية وتقاليد قيمة حياول املعلنون اآلن أن يلووا أذرعتنا أنا أرى حىت يف بعض اإلخوان من                   

نريد احلقيقة أن نشترك مع     ا  الم هذا، حنن ال زلنا نقاوم ألنن      شركات إعالنية أخرى ميكن يعرفون الك     
 . الذين سبقونا يف تأسيس قواعد للعبة اإلعالن إن شاء اللَّه تكون مفيدة هلذا كله

 

سألة الصفحة األوىل واأللوان طبعاً الكالم هذا يؤخذ منه ويرد كما يقال، سواًء من كالمي أو                م
ات األستاذ عزت مفيت،    ذلى موضوع إخراج الصفحة األوىل وبال     من كالم اإلخوان الذين علَّقوا ع     

حىت األلوان اليت فيها كانت ضمن نتائج       ..  حىت الصفحة األوىل  ..  واألستاذ أسامة السباعي هذه أشياء    
الدراسة اليت حنن عملناها، طبعاً ال نزكي الدراسة وال نعتربها شيئاً منزالً وأا دائماً صحيحة ممكن                  

 فيه وخصوصاً يف األشياء اليت هلا جانب إبداعي،         من لكن ممكن ما تعجب آخرين، هذا نؤ       تعجب ناساً 
اليت يف  )  املانشتات(بالقدر الذي نسمع فيه أحياناً نقداً لأللوان اليت يف الصفحة األوىل، أو طريقة كتابة               
لصعب البت فيه أو    الصفحة األوىل بقدر أحياناً جند مدحاً هلا، فهذا شيء نسيب أعتقد يف رأيي ومن ا               



ان بودي أن األستاذ عزت مفيت يذكر يل بعض التعليقات اليت ال لزوم هلا يف اجلريدة                 ك إاء الرتاع فيه،  
من أجل أن نستفيد منها ليس من أجل أن يؤكد الكالم الذي قاله، أنا متأكد أنه قال الكالم وهو يعنيه                    

رير تحما هي على أساس حناول نقول لرئيس ال       ويؤمن به، ولكن إن شاء اهللا بعد أن ننتهي يقول يل             
 .ال حترجنا مع إعالميني حبجم األستاذ عزت مفيت وحبجم اإلخوان املوجودين) تكْفَى(
 

عود فأقول جتربتنا يف هذا اال هي جتربة ال زالت طرية، عندنا صعوبات، عندنا حتديات، ما                 أ
 .خنفيها أبداً نقوهلا بكل صراحة

 

 .األسئلة كثرية: لشيخ عبد املقصودا
نريد أن جناوب على      مانعآه توقف الطباعة يف     ..  طيب اتفضل :  حلارثياألستاذ فهد العرايب    ا

 .السؤال األخري
 

توقفت يف الفترة     مانعالغربية مل تتوقف على اإلطالق، الطباعة يف           وروباأوالً الطباعة يف    أ
 ال أتذكر اآلن بالضبط، اآلن نبحث عن        األخرية، ميكن قبل حوايل مخسة عشر يوماً أو عشرين يوماً          

 لكن أحياناً يف    ،ريوتبنبدأ فوراً يف      مانع وكان املفروض أنه ملا نوقفها يف          ،ريوتبطباعة يف   لا
مفاوضات إجرائية ورمسية حتسب حساا يومني ثالثة وتطلع أحياناً عشرين يوماً وأكثر من عشرين                

شاء اهللا يحل خالل      ب عليها، وننهيها قريباً، هذا الكالم إن      يوماً، وطلعت لنا مفاجآت إن شاء اهللا نتغل       
 .الفترة القريبة

 

 :حممود حسني سلمان، يسأل: ريف احلفلع
 

أن "  الوسط الرياضي "نشرت جريدة   "  الوطن"رأت يف حتليٍل فين عن إصدار صحيفة         ق
غ تزيد عن   مببال  لدماماو  دةجو  لرياضاقامت باستئجار مقاٍر هلا يف كل من         "  الوطن"صحيفة  

األمر الذي استغربه البعض ألن مثل هذا املبلغ كفيل بشراء            نصف مليون ريال سنوياً لكل مقر،     
فيال تكون من األصول الثابتة للمؤسسة أو استئجارها مببلغ ال يزيد عن مائة ألف ريال فقط فهل                 

 وراء مثل هذه املصروفات؟ prestige) الربستيج(
 

 الدراهم أنا الذي    ،هذا إدارة دعين أجيب أنا ألن الفلوس عندي       :  لدكتور فهد العرايب احلارثي   ا
الوسط "أو جريدة   "  الوسط"أصرفها، هذه من األشياء القليلة جداً الصحيحة اليت ذكرا جملة              

أن هذا الكالم صحيح الذي     "  الوسط"على أن هناك أشياء كثرية غري صحيحة فيما نشر يف           "  الرياضي



 دةجيتكلم عن شقة يف     ن  أنا أمسع حىت بعض اإلخوا    :  أوالً:  م مثاالً لكن دعوين أضرب لك   .  نشرته
خبمسمائة ألف ريال فنحن      دةجإجيارها مخسمائة ألف ريال، ما يف شك أنه إذا حنن نستأجر شقة يف               

: لكن إذا عرف عدة أشياء، أوالً     !  ، بصراحة، واحد يستأجر شقة خبمسمائة ألف ريال       )حرامية جبناحني (
ئتني متر مربع، وهذا يساوي فيال      األف وم   دةجيف  "  الوطن"الذي استأجرته جريدة    مساحة املستأجر   

املبين منه ال   ..  كبرية جداً، أنا بييت الذي أسكن فيه أنا وعيايل وأستقبل فيه ضيويف ميكن بعضكم رآه               
. الدورين، حىت لو استأجرت فيال، فهذا يساوي ألف ومائتني متر مربع           ..  يساوي منه ألف ومائتني   

..  عدا التحرير، قسم التسويق بالكامل     ،دةج موجود يف    ةأكاد أقول أن روح املؤسس      دةجأنا يف   :  انياًث
 هذا انطالقاً من الكالم الذي تفضل فيه األستاذ عبد الفتاح           ،اأوليس يف     دةجإعالن واشتراكات يف    

أضع قسم التسويق   بصراحة ليست سوق إعالنية، ليست سوقاً توزيعية ف          اأأبو مدين قبل قليل أن      
 فقدر أن نصف    ،لرياضاوليست    دةجليست    اأ.  اأاماً ماذا يفعل يف     متعطَّلته    اأواإلعالن يف   

ال يقلُّون من     دةج عدد العاملني املوجودين يف      ،دةجاملؤسسة أو أقل من نصف املؤسسة موجود يف          
 إىل جانب التحرير طبعاً وهو      ،دةجبل يف     لرياضاتنسيق وتوزيع وإعالن، املركز الرئيسي ليس يف         

ة أخرى، إىل جانب تصوراتنا أن يوم من األيام املكاتب نفسها ستعمل اجلريدة من               فيوازي أي صحي  
يف طريق املدينة، ويف عمارة جديدة ألف         دةجمساحة ذا احلجم يف مدينة      :  فأوالً..  دةجومن    لرياضا

بيب ِحليف مركز اِحلبيب على فكرة احلِبيب أو ا       ومائتني متر، على اإلخوان أن يقدروا كم تسوى فلوس          
 .واهللا ما أدري

 
 

ألخ الذي يقول أن أنا أشتري فيال خبمسمائة ألف أشتريها اآلن، اآلن أوقع له العقد قبل أن                   ا
أقوم من مكاين، أي فيال موافق تكون مبساحة ألفني متر املبين أنا أوقعها له مع أنه ما عندنا قروش يف                     

وق ونعطيه إياه، تاجر عقار من جبانيب إذا عنده         سق، لكن يصرب علينا إىل أن جنمع فلوسنا من ال         الصندو
 ....فيال خبمسمائة ألف يبيعها لنا

 

 . لو عندي ما أبيعها: لشيخ عبد املقصود خوجها
 

 .كالم غري منطقي هذا، شكراً.. مهذا كال.. تقوم باملهمة: لدكتور فهد العرايبا
 

تشاة ندجمها وكما نرجو    ملاألسئلة يف احلقيقة كثرية وأرجو أن ا      :  د خوجه لشيخ عبد املقصو  ا
 .من األخ الدكتور فهد أن ال يسترسل يف اإلجابة حىت نستطيع أن نغطي أكثرها إذا ممكن

 

  -:األخ علي العمودي يسأل: ريف احلفلع



قد استقطبت بعض رجاالا من صحف أخرى، وهذا أمر          "  الوطن"الحظ أن جريدة    ي
عظمهم قد فوجئ بتبخر اإلغراءات اليت      مطبيعي يف مناخ تنافسي ال بأس به، ولكن قيل أن             

قدمت هلم، ألا كانت خيالية وغري منسجمة مع سوق العمل، ويف النتيجة نِكب هؤالء األساتذة               
حيث اختلفوا مع اجلريدة، مما يدل على أن التخطيط كان ارجتالياً وأن هامش األخطاء جاء أكرب                

 .ا توقعه الكثريون نأمل التكرم بالتعليقمم
 

الزمالء الذين  :  يف النقطة هذه هي رمبا أثريت قبل هذا السؤال، أوالً          :  ذ قينان الغامدي  األستا
كما قال األخ هو وضع طبيعي إن أنت حتب حتضر من السوق الصحافية ومن              "  الوطن"انضموا جلريدة   

         ة ال، اإلغراءات اليت قدمت وهي طبعاً غري منطقي         الزمالء الذين عندهم جتربة وخربة يف هذا ا
واكتشفوها اإلخوان أو بعض اإلخوان بعدما انضموا إىل املؤسسة، ال أريد أن أدخل يف أن هذا غري                   
صحيح لكن الواقع كما أشار الدكتور يف البداية عن ضخامة الرواتب كلها شائعات، أحب أن أقول                 

ا متفق  هنالتحرير يف الصحف احمللية وأعتقد بعضهم موجود        لكم ميكن عدد كبري من الزمالء رؤساء        
وإياهم اتفاق مهين يرتكز على القيم، أنه أنا إذا أردت آخذ من صحيفة واحداً أبلغه، أو إذا أحد من                    

بلغوه والعكس أيضاً صحيح، فلم حيصل هذا، الزمالء الذين انضموا          "  للوطن"صحيفته يريد أن ينتقل     
ال أحد انسحب وحنن    ي  ا أقول لكم وبعضهم موجود وكلهم أصدقائي وزمالئ       للجريدة مث انسحبوا أن   

وأنا أعذر الكثريين من      اأوما يف أحد أنا فصلته، هم لظروفهم إما ألنه ما ناسبته احلياة يف              )  متزاعلني(
ال ال يقدر يتأقلم، وإما أن بيئة العمل اليت أشرت لكم عنها يف البداية وحنن                 لرياضاأو ب   دةجعاش يف   

سلوك عمل جديد،   ..   نقول أنه عندنا بيئة عمل جديدة       ننزعم أننا أتينا مبا مل يستطعه األوائل، ولك        
أما موضوع باملنطق وبالعقل أي واحد تتفق معه        بعض األخوة مل يعجبه وما رغب أن يتكيف معه،           

 واهللا أنا نقصته     خبمسة آالف وإال مبائة ألف، ستحضره املؤسسة أو بعد أسبوع والّ شهر تقول ال              براتب
، فأرجو كثري من الشائعات اليت تدور تصبح أشبه باحلقيقة ميكن حىت             ذامثانني يف املائة غري صحيح ه     

، ولذلك أعجبتين املالحظة اليت قاهلا الدكتور فهد يف البداية عندما قال الدراسة               ...الواحد يسمع 
ومثانني كما قيل حنن نسمع يف االس رمبا        احفظوا الرقم، ألا ليست ستة      ..  كلفت مليون ومائة ومثانني   

 .لى اإلنترنت أن الرقم ثالثة وعشرين مليون لو أخذا ما جاءنا رئيس جملس إدارة شكراً عحىت
 

أنا مل أحب أن أقول الثالثة والعشرين قلت الستة وفعالً على            :  لدكتور فهد العرايب احلارثي   ا
 .اإلنترنت وصلت إىل الثالثة وعشرين مليوناً

 

 :يقول السؤال التايل من حممد خالد الكندي: ريف احلفلع



 

 علماً بأن رواتب رئيس     ،لسعوديةاكرمت أن الرواتب للقيادات أقل من غريها يف الصحف          ذ
بدون البدالت يتجاوز اخلمسني ألف، ورواتب نواب رئيس التحرير مثانية            "  الوطن"حترير  

ملؤسسات الصحفية األخرى أقل من ذلك       وعشرون ألف ريال بدون بدالت، باملقابل تدفع ا        
 كيف تفسرون هذا؟  للرئيس والنواب

 

باختصار شديد جداً أنا ميكن اإلخوان يزعلون مين إذا علّمت برواتبهم،           :  لدكتور فهد العرايب  ا
ما عندي مانع ألنين أريدكم إن شاء اهللا تساعدونا كلما أتيتم يف الس ومسعتم مثل هذا الكالم الكبري                  

فل مثل هذا احتراماً لعقولكم على األقل وهو        حمون أن ختففوا، وأنا إن شاء اهللا لن أعلن أرقاماً يف            حتاول
األهم من أن أقول أرقام وهي ليست صحيحة، أنا إن شاء اهللا أحترم نفسي عندكم ويف نفس الوقت                   

الية قبل قليل   أحترمكم أنتم، ولكن الكالم الذي يقال يف احلقيقة عندما يقول لك مثالً عروضاً خي               
يقدرون إذا أعطيناهم عروضاً خيالية وأخرياً اكتشفوا غري        ..  موجودون معنا من تركونا والذين تركوا     

أصالً ال نقدر إذا أعطيناهم عروضاً ووقعنا عقوداً الزم نعطيهم إياها وإال يشتكونا أصالً، ال                ...  ذلك
تحرير املاثل بني أيديكم اآلن ويأخذ نصف       ملاذا؟ أوالً بالنسبة لراتب رئيس ال     ..  يستطيع أن يساحمين  

واهللا أردت  ..  ، حنن نتكلم دائماً عن صحف الصف األول        ..ر من صحف أخرى   ريمرتب رئيس حت  
تسميته راتب قينان الغامدي نصف مرتبه، والثاين أربعني يف املائة من مرتبه، راتب قينان أربعني يف املائة                 

 .تبه، لن أمسي على كل حالمن مرتبه والثاين مخسني يف املائة من مر
 

 . بس مخسني وال ما بياخديعين: لشيخ عبد املقصود خوجها
.. يأخذ مخسني نعم، لكن هناك واحد يأخذ مائة، رئيس حترير، السوق           :  الدكتور فهد احلارثي  

 .أنت يف السوق
 .نعم: لشيخ عبد املقصود خوجها

ما هو؟ فأنت أعطيته نصف ما      أنت يف السوق، واملعروف يف السوق       :  الدكتور فهد احلارثي  
كم يعطون عبد الرمحن    )  بالشرق األوسط (حرير الصف األول وليس يل شأن       تيأخذه اثنان من رؤساء ال    

 املهم أعتقد أن رئيس التحرير ال يتعدى راتبه مخسني ألف ريال يف               ،ندنلالراشد مثالً، رمبا ألنه يف      
 . ألف وأخرى تعطي أكثر من مائة ألف ريالوهناك صحف حملية تعطي رؤساءها مائة " الوطن"جريدة 

 

صحيفتان، فنتكلم عن   ..  بنواب رئيس التحرير، هناك ثالث صحف على فكرة          يما يتعلق ف
صحيفتني ال داعي ألن نقول ثالث صحف، صحيفتان يصل راتب نائب رئيس التحرير فيها إىل أكثر                 



نائب رئيس  ..  أقل بقليل من ثالثني   من ثالثة وثالثني ألف ريال، وواحدة أخرى يصل إىل ثالثني أو             
مخس وعشرين ألف ريال، باهللا هل جتدون        "  الوطن"رئيس التحرير يف جريدة     ب  التحرير، راتب نائ  

فقط أنا بودي يف . صراحة أكثر من هذه، أخربتكم بكل شيء، تريدونين أخربكم برواتب اآلخرين أيضاً           
 ... احلقيقة حىت ختففون

 

 .بغي ذكر ذلكما ين: ألستاذ حممد الفالا
قة الكالم الذي أمسعه بالذات مع احترامي الشديد،        يال جيوز ولكن احلق   :  لدكتور فهد احلارثي  ا

ومنها االثنينية ومنها الثلوثية يقال كالم        دةجأشعر أين منكم على كل حال لكن أشعر أن يف صالونات            
واهللا يقال  :  أيت واحد يقول يل   وعن مصروفاا، كالم أحياناً ال يدخل عقل عندما ي        "  الوطن"عن جريدة   

ونستمر يعين ميكن وصل مثانني يف املائة       ..  قلت له يا أخي مثانني يف املائة      !!  ائةأن رجيعكم مثانون يف امل    
، كيف أنزل جريدة يعود يل منها مثانون        )!حرامية(معىن ذلك أننا    :  أبداً إىل اليوم، قلت   :  ورجعنا، قال 

عين على األقل    ي  مائة ألف نسخة ورجعوا يل مثانون ألف وأيضاً أستمر،         باملائة وأستمر، يعين أنزل مثالً    
هناك مجعية عمومية توقفين هناك األمري خالد الفيصل يوقفين، أحياناً هناك            ..  هناك جملس إدارة يوقفين   

كالم يقال ميكن أحياناً يكون اجتهاداً وأنا أعجب ملثل الكالم الذي يقال، أنا مضطر أن أقول هذه                   
ن أريد أن أطفئ هذا الكالم، ال أريد        لكقام ورمبا ليس من حقي كما تفضل األستاذ حممد الفال و          األر

 . أن أمسع هذا الكالم ألا هذه هي األرقام الصحيحة
 

ذُكر يف التحقيق الصحايف الذي أملح إليه بعض األخوة أن           :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ع ي ألف ريال شهرياً، يف الوقت الذي يعلم اجلم        املسؤول عن قسم اإلعالن يتقاضى حوايل سبعني      

أن مسؤول اإلعالن ومن يعمل معه يتقاضى راتباً وتزيد احلوافز بالنسبة هلم كلما حققوا قفزات               
هذه القاعدة املعروفة؟ وبالتايل قلَّلت     "  الوطن"فلماذا جتاوزت جريدة    .  يف اإليرادات اإلعالمية  

هر،  ش عدمه سواًء، طاملا أن الراتب مضمون آخر كل       ناحية احلوافز وأصبح جلب اإلعالن من       
وتفندها حىت ال تستقر    "  الوطن"وإذا مل تكن هذه التساؤالت صحيحة فلماذا مل ترد عليها جريدة            

 . يف وجدان القراء على أا حقائق مسلم ا؟ هذا السؤال من عبد اهللا حممد الفضل
 

 صحيحاً أنه ليس عندنا حوافز وعندنا فقط        من حيث املبدأ ليس   :  أوالً:  لدكتور فهد احلارثي  ا
ب يف جمال التسويق سواًء عندنا أو عند غرينا، ال بد أن يكون هناك مرتب وال بد أن تكون هناك                    تروا

حوافز أخرى، حىت تدفع صاحب التسويق أنه يتشجع أكثر وبالتايل حياول ينمي دخله وينمي دخل                 
حيث ن  مثل أي صحيفة أخرى، م    "  الوطن"ة للتسويق يف    ، هذا من حيث االستراتيجية العام     ...اجلريدة



على فكرة ترى أنا لست     ...  سوق اإلعالن والرواتب املوجودة فيه، مثل ما أنه أيضاً لكل رئيس حترير           
متكاثراً املائة األلف اليت قلتها قبل قليل على رئيس التحرير الذي مل اذكره، أو الرئيس التحرير الثاين                  

 لكل واحد فيه سعر، مع      ضاًسوق عمل، أنا أعتقد أن سوق اإلعالن أي        ..  وقرمبا يستحقان، هذه س   
احترامي الشديد، أنا أعتقد أن سعر حممد الفال اليوم سعر عايل جداً، ال بأس أنا أضرب دائماً باملثل                   
حممد الفال ألنين أوالً معجب بأدائه ثانياً هو الذي يف وجهي من أصحاب اإلعالن، وأنا جالس هنا                   

ليس ..  له سعر هو، هو يسوى ذلك     ص   فكل واحد له سعر ليس سعر منصب، بعض األشخا          اآلن،
املنصب، يعين ميكن لو ذهب حممد الفال أو فهد احلارثي من اإلعالن وجاء مكانه واحد ميكن يكون                  
راتبه أقل، ففي بعض املهن للشخص نفسه سعر، فال شك أن األستاذ ربيع احلنني الذي هو املشرف                   

هذا اال تعرفون األستاذ حممد سعيد طيب يف          عالن رمبا أكثركم تعرفونه وتعرفون تارخيه يف      على اإل 
امة وأكيد األخ حممد الفال أيضاً يعرفه من نوعية معني بني املشتغلني باإلعالن له سعر يف السوق، لن                   

نكم ستذهبون  أقول لكم كم ألننا ال نريد أن نستمر يف الفضائح هذه، كل واحد خنرب براتبه كأ                  
غريبة يعين موجودة، تأيت بفؤاد الطويل له سعر، تأيت بأنطوان           ت  لتحاسبوه، لكن هذه القاعدة ليس    

أربع سنني أو مخس سنني له سعر، فهذه ليست          ..  شويري له سعر، تأيت مبندوب إعالن تارخيه ثالث        
عادل إمام ممثل،   ..  ينمايف ممثلني يف الس   ..  غريبة ال جيب أن ينظر لبعض املهن من منظور يف خمرجني           

ممثل، هل سعرهم واحد؟ سعرهم ليس واحداً، نفس الشيء املخرجني، نفس               واملنتصر باهللا .  طيب
الشيء الرواد يف جمال اإلعالن، نفس الكتاب يف كاتب يف جريدة لن أمسيه يأخذ يف الشهر ثالثني ألف                  

سة آالف، كلهم كتاب وميلئون نفس      يكتب زاوية يومية، ويف كاتب ثاين يكتب زاوية يومية ويأخذ مخ          
 .شكراً. ل واحد له سعر كاملساحة،

 

 : األستاذ عثمان مليباري يقول: لشيخ عبد املقصود خوجها
للصحافة والنشر احنصر نشاطها اإلعالمي يف إصدار          سريعن املالحظ أن مؤسسة      م

اب شعري يف األدب    اليومية يف الوقت الذي كنا نتمىن منها نشاطاً أكثر كإصدار كت           "  الوطن"
إصدار مالحق وسالسل من الكتب       سريعنون، هل يف نية مؤسسة      فوآخر يف العلوم وثالث يف ال     

 كيف ومىت؟ 
 

أنا جاوبت على هذا السؤال من خالل ردي على األستاذ حممد سعيد             :  لدكتور فهد احلارثي  ا
 .طيب



ين أحجب سؤاالً   طيب ما دام جاوبت عليه، حىت ال ام أن          :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
شكراً على جهودكم   :  فالسؤال السابق يقل فيه أنا سأقول عنه،        فالشيء الذي قيل فيه والشيء مل     

، وأنا كقارئ متابع قد أمحلك مسؤولية حرماننا من أقالم مقروءة           "الوطن"اخلرية لتطوير صحيفتنا    
ة نظرك، ملاذا ال    وكان باإلمكان تاليف ذلك من خالل صالحياتك املمنوحة، أحب أن أمسع وجه           

 وصور مشاركات القراء يف صفحة نقاشات كما يف بعض           فةتوضع صور الكتاب يف الصحي    
  .دةالصحف األخرى، عبد احلفيظ حممد أمني مدير النادي العلمي جب

 

احلفيظ، أنا يبدو يل ما       أنا مسعت عن النادي وأعرف األخ عبد       :  ألستاذ قينان الغامدي  ا
تاب آخرين مل نستكتبهم    ك السؤال أن حرماننا من أقالم مقروءة رمبا يقصد           أو هكذا أنا فهمت    فهمت

وحنن كما أشرت يف البداية حنن يف بداية التجربة ورمبا هذه فرصة أن أقول              "  الوطن"أو مل نستقطبهم يف     
لألستاذ عزت مفيت أنه يشكو من كثرة املقاالت وأيضاً موضوع اإلخراج وحنن مع احترامي لوجهة                 

ية ألنه أعتقد هذا هو املنهج احلديث، عندنا        لمحنن مصرون على أنه ال بد أن يكون هناك دراسة ع          نظره  
اآلن كثريون وبعض كتابنا موجودون معنا الليلة هنا عندنا قراء كثريون يقولون إن هذا الكاتب ال                  

طبيعة احلياة فإن كان    هكذا هي   ..  يصلح عندنا قراء كثريون إذا غاب يوماً واحداً يسألون عنه، وهكذا          
قول لألخ عبد احلفيظ إن شاء اهللا إننا نتمكن من استقطاب املزيد من                أ فهمي للسؤال سليماً فأنا   

الكتاب املقروئني والفاعلني سواًء من األخوة العرب والذين عندنا منهم عدد كبري أو من أساتذتنا يف                 
 . كما نعتقداململكة العربية السعودية وعندنا أيضاً منهم عدد جيد

 

د أن اجلريدة خرجت بناًء على دراسة علمية، والدراسة          يالنسبة للسؤال الثاين مرة أخرى نع     ب
كانت عملت عدة مناهج يف الدراسة، وخرجت ذا التصور ورمبا تالحظون أنه أيضاً هو املنهج العاملي                

 .هم صور قدميةاحلديث هو عدم نشر الصور وهذا أسعد الكثري من كتابنا الذين ليست لدي
 

 : مد خالد الكندي ملخص سؤالهحماألستاذ : لشيخ عبد املقصود خوجها
 

" اأ"نكم اشتريتم مطبعة قيمتها مثانني مليون ريال، خمصصة يف الدراسة لطباعة نسخة              أ
فقط، أي أقل من ساعة واحدة يف اليوم للعمل، أمل يكن من األجدى واألوفر أن تطبع مجيع                   

ن تكون جتارية حلسن    أيف ملكيتها وخمطط هلا     )  الوطن(اليت تشارك     لرياضا  طبعاا يف مطبعة  
 استثمار رأس املال؟ 

 



أيضاً سعيد بإثارة مثل هذه األسئلة ألا تعطينا فرصة خنفف من حجم             :  لدكتور فهد احلارثي  ا
بنسبة عشرة يف   الشائعات اليت تقال حول املشروع، وأنا أؤمن بأن املبالغة أو اخلطأ أحياناً ممكن حيصل               

ة، لكن مائة يف املائة، أقول أن أحداً وراء الشائعات ال خياف اهللا،             دعشرين يف املائة نقص أو زيا     ..  املائة
واملوقع العقد املدير العام السابق األستاذ      ..  هناك عقد موقع طبعاً لن أقدر أقول شيء ما هو واقع          :  أوالً

و أبات معه، وذهب فريق من عندنا من هنا برئاسة عبد اهللا            عبد اهللا أبو ملحة، وأنا اشتركت يف املفاوض       
املعنية، تكلفة املطبعة اشتريناها بتسعة وثالثني مليوناً، بالعكس يف صحف           ..  ملحة إىل لقاء الشركات   

على فكرة الذين اشتروا بعدنا اآلن مطابعهم أغلى من مطابعنا، ليس رمبا ألن السعر زاد ألننا حنن                   
ن أذكى وال أفضل وال أحسن،      حن أو سنتني، رمبا لفرق العملة، رمبا شيء ال أقول أنه            اشتريناها قبل سنة  

هي سيدة  )  مارلولند(ولكن تكاليف املطابع اآلن على الرغم من أن املاركات خمتلفة طبعاً وحنن نزعم أنّ               
 .املطابع، إال أا أرخص من املطابع اليت اشترا املؤسسات الصحفية األخرى

 

سؤاله مكرر ألنه   باحث  واألستاذ عبد ايد الزهراء طالب علٍم       :   املقصود خوجه  لشيخ عبد ا
". األربعاء"يسأل إذا كنتم ستصدرون ملحقاً أدبياً متخصصاً على غرار ملحق صحيفة املدينة              

السؤال الذي يليه، هل لكم أن تذكروا لنا مربرات انسحاب بعض املسامهني من الصحيفة                 
 .ثكم؟ أخوكم عدنان فقي حمامي ومستشار قانوينحبسب ما أشرمت يف حدي

 

قلت قبل قليل أن هناك بعض اإلخوان مؤمن باملشروع وقال مسامهته            :  د احلارثي هلدكتور ف ا
 فقال مسامهته ودفع نصفها أو      -استثمارياً أتكلم –ودفعها، وهناك بعض اإلخوان رمبا إميام باملشروع        

ن أنه قال مسامهته وزادها أوهلم عبد املقصود خوجه، يف           أقل من النصف، ويف ناس بلغ فيهم اإلميا        
.. جتماع قال رقماً معيناً، بعد حوايل شهر رمبا زاد الرقم، وهناك ناس كان إميام أقل فخفضوا الرقم                اال

هذا شيء طبيعي من الناحية االستثمارية أنا وأنت عندما نذهب نشتري حىت أسهم يف أي بنك من                   
تلفة، ففي هذا   خمر رمبا وأنت يف منتصف الطريق تغري رأيك حتسبها بطريقة           البنوك تذهب وأنت متصو   

النوع ويف النوع الثاين الذي هو أصالً حصلت له ظروف يعين مثالً قلنا اليوم استكتاب كذا دفع املبالغ                  
أعطيناهم مهلة شهرين ميكن خالل الشهرين حصلت له ظروف معينة، وجد فرصة استثمارية أفضل من               

 لفلوس اليت توقعها من اآلخرين،      ا ر رأيه، الفلوس اليت كانت عنده وحسب حساباته ومل تأته         حقه وغي
ففي بعض الناس إما ألنه غري مؤمن باملشروع وهذا حق مشروع له، أنا أستثمر يف العقار ألين مؤمن                   

ار بقدر إمياين   مثالً بالعقار، أنت تستثمر يف األسهم ألنك أكثر إميان باألسهم مين ولكن ال تؤمن بالعق               
باب وهي أسباب موضوعية، ومنها عدم اإلميان بفكرة        سوهكذا هي فرص استثمارية، بعضهم هلذه األ      
 .املشروع وهذا طبيعي ومشروع ألي واحد



 

الدكتور سامي عنقاوي وهو مهندس معماري، ماذا عن         :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
  وما مدى التطور املتوقع يف هذا األمر؟ الرسالة، احلوار، احلرية ماذا جيري يف هذا اال؟

 

اآلن أفضل    ململكة العربية السعودية  اأوالً أعتقد أن الوضع الصحايف يف       :  غامديلألستاذ قينان ا  ا
بكثري جداً من معظم البلدان العربية، وحنن يف اململكة عندنا سياسة إعالمية معروفة وواضحة لكل                 

بغض    يف اململكة باإلضافة إىل أنه لدينا ثوابت وقيم وأخالقيات          املمتهنني هلذا اال، وأيضاً للقارئ    
النظر عن السياسات اإلعالمية، هذه األمور أعتقد أن كل عامل يف احلقل اإلعالمي ال بد أن يراعيها،                  
فلدينا احلرية املسؤولة أعتقد دائماً هذا هاجس يتكرر يف أذهان كثري من الناس سواء من القراء أو من                   

ة على موضوع املعلومات أن     ريركزنا بدرجة كب  "  الوطن" داخل املهنة، حنن رمبا يف جريدة         العاملني
صحيفة املعلومات مىت ما توفرت املعلومات وعرضت مبوضوعية، ويف إطار هذه الثوابت وهذه القيم               
 اليت ال بد أن تراعى للمجتمع كله سواء من ناحية املصاحل الوطنية العليا أو من ناحية القيم                     

أية مشكلة، حنن بالعكس هذا ال يعين أو ال         ك  واألخالقيات اليت تعارف عليها الناس يف جمتمعنا ليس هنا        
بصفة خاصة، اإلعالم كله والصحافة بصفة خاصة حتظى بدعم كبري من              "  الوطن"خيص جريدة   

كن "ه  املسؤولني، وبتشجيع متميز وممتاز وكلهم مطالبهم وأعتقد أا مطالب منطقية وموضوعية أن             
وليست افتراًء وما هناك أي مانع فأنا أطمئن األخ           وتكون األمور حقيقة فعالً وليست افتعاالً     "  موضوعياً

 . السائل على أن احلرية يف هذه األطر املسؤولة احلرية جيدة بل ممتازة يف بالدنا واحلمد هللا
 

 : سؤال مقارب ولكن من زاوية أخرى يقول: لشيخ عبد املقصودا
 

قانون ما مدى الرقابة ل بندر بن عبد اهللا الناصري من جامعة امللك عبد العزيز قسم األستاذا
؟ وملاذا أُوقف بعض الكتاب مثل الكاتب املتميز مشاري الزائدي وغريه من            "الوطن"على جريدة   

 ..الكتاب الذين ال نشتري اجلريدة إال من أجلهم
 

 نشتري اجلريدة إال من أجلهم عموماً أنا أريد         هو طبعاً موضوع أنه ال    :  ألستاذ قينان الغامدي  ا
تعليق الذي كان يقوله األستاذ عزت مفيت والسؤال السابق الذي يطالبنا بكتاب آخرين             لأن أرجع إىل ا   

يف اختالف كبري يف وجهات النظر بني القراء يف أن أشتري اجلريدة من أجل هذا الكاتب أو من أجل                    
اتب لكأن يكون وهناك آخرين يقولون ما أقرأ هذه اجلريدة بسبب هذا ا           هذا الباب، أو من أجل توقعي       

ألنه موجود، فموضوع أن ال تشترى اجلريدة إال بسبب كاتب، أو ال تلغى من الذهنية إال بسبب                   
كاتب، موضوع توقف الكتاب موضوع الزمالء الذين يعملون يف املهنة يعرفون هذا وهو موضوع                



وقفه اجلريدة،   ت جيد أنه ما عنده إمكانية أن يواصل فيوقف هو من نفسه أحياناً           متداخل، أحياناً الكاتب    
تشعر أنه طبعاً ولكل جريدة سياستها وهلا أهدافها وهلا منهجها، فتجد أنه قدر نفس الكالم الذي نقوله                 

يت يزعم عن الزمالء احملررين أو حىت بعض األخوة القياديني الذي مل يستطع أن يتكيف مع بيئة العمل، ال              
يتكيف مع املناهج اجلديدة وبالتايل يكون       ن  أا جديدة حنن طرحناها، فبعض الكتاب ال يستطيع أ         

للجريدة أو العاملني يف التحرير وجهة نظر، توقف أي كاتب له عوامل كثرية ومالبسات كثرية،                  
 الكتابة سواء اليومية أو     ويعرفها األخوان الذين يعملون يف هذا احلقل، ويعرفها الكتاب الذين يتعاطون          

ل القول أن أقول ما يف رئيس حترير يسعده أن يتوقف كاتب جيد             ضواألسبوعية، وطبعاً أعتقد أنه من ف     
 .عنده أبداً، لكن ما يف رئيس حترير يسعده أن يستمر كاتب كل الناس ال يريدونه، هذه أمور طبيعية

" الوطن"اقتصادي يف جريدة    األستاذ وائل وهيب، صحايف     :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
الليلة أنا أُكرم ولكن ال مانع أن أقول بكل أمانة ومصداقية             أنا رجل غري مكرم   :  يسألين ويقول 

هل أنت من املواظبني على قراءة جريدة الوطن يومياً؟ وما هي األسس واملعايري اليت استندمت                 
 ؟ "الوطن"عليها لتكرمي جتربة جريدة 

 هذا شيء   أواهللا اسألوا املكرمني ال تسألوين، أن أقرأ أو ما أقر          :   خوجه لشيخ عبد املقصود  ا
 . خيصين
أنا إذا قرأته أقول أنه شيء ما       .  سؤال من األستاذ أمحد حممد جملي     :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

يقرأ، وإذا ما قرأته أُتهم بأين رجل أحجب احلقيقة فلذلك السؤال هذا إذا كان صاحبه يستطيع يقرؤه                  
 . بنفسه أنا ما عندي مانع

 

 .. أنا شخصياً فهو مباح تقدر تقرؤه مهما كانت حمتوياتهيلإذا هو موجه : لدكتور فهد احلارثيا
أما أنا ال أقرأه حىت ال يقولوا يل بكرة         .  ال هو يأيت بنفسه يقرؤه    ..  ال..  ال:  لشيخ عبد املقصود  ا

 . أنت حتجب ومتنع وغريه، هو يأيت ليقرأه بنفسه
 

ن فقي وأيضاً هو واضع     ا لألستاذ عبد اهللا احملمد، نفس السؤال الذي طرحه األستاذ عدن          لسؤالا
 . أكثر من سؤال وحنن يف العادة نكتفي بسؤال واحد

 

ذه األسئلة اليت طُرحت ويف أسئلة كثرية مشاة، الوقت أخذنا لكن ال بد من اإلشارة إىل أن                  ه
حلضور معنا اليوم لوال ارتباطه وأرسل هذا الفاكس ولكن         معايل الدكتور حممد عبده مياين كان بوده ا       

 ":الوطن"اليت ختص  آخذ الفقرة



  )) مد عبده ميا�يحملمة معايل الدكتور ك((  
 .ملفكر اإلسالمي املعروف يقرؤها نيابة عنه الشيخ عبد املقصود خوجها
 الذي نعتز به    -الوطنيقصد االثنينية أن تكون بدايتها ب     -فرحت أن تكون البداية بالوطن      :  قولي
تعترب من الصحف اليت فرحنا ا، واعتربناها نقلة إعالمية مهمة، ونسأل اهللا              وذه الصحيفة اليت  ..  مجيعاً

للقائمني عليها كل توفيق وسداد، فنجاح هذه الصحيفة أمر نتمناه ونتطلع إليه مجيعاً، وال شك أن                  
املهم هو التخطيط ملواصلة العطاء، فأرجو إبالغ       خطواا اليت متت تبعث على التفاؤل، ولكن األمر          

 . خوة الدكتور فهد العرايب، واألستاذ قينان الغامدي، وأسرة اجلريدة حتيايت ومتنيايت الطيبةألا
 ..ظن عندنا متسع من الوقت إىل أن يضعوا العشاء نقرأأ

 

 ....وضعوا ترى العشاء: حد احلضورأ
ال عفاألستاذ علي أبو ال   .  ما يصري نضع العشاء وهو حار     العشاء خليه يربد    :  لشيخ عبد املقصود  ا
 ... اتفضل

 

 .دقيقة بس خلي يف األخري األشياء هذه أحسن: حد احلضورأ
 .ماشي، بس باألخري نقفل وأنت تقفل: لشيخ عبد املقصودا

 

 .يف اقتراح يا أبا حممد سعيد: حد احلضورأ
 .أمرك: لشيخ عبد املقصودا

 

 . ئد وهم يتعشونأن تقرأ القصا: حد احلضورأ
 ..اذهك.. نعم نعم: لشيخ عبد املقصودا

 

 .أيوا نعم ما يف مانع: حد احلضورأ
طيب يا سيدي خالص، ما هو أنا رجال ترى على فكرة أنا مايل مثل ما                :  لشيخ عبد املقصود  ا

 قلت لكم أكثر من الكرسي الذي أجلس عليه فأنتم تأمرون وأنا أطيع فماذا تقولون؟ 
 

 .ن موافقون على كالمكحن: حد احلضورأ
 .سيدي أردد دائماً ليس يل غري مقعدي الذي أقتعده أنا يا: لشيخ عبد املقصودا
 .إذا مسحت يل: لدكتور فهد احلارثيا



 .اتفضل يا سيدي: لشيخ عبد املقصودا
احلقيقة يسرين أن أقرأ سؤال األخ أمحد حممد جملي وأجاوب عليه            :  لدكتور فهد احلارثي  ا

جاء بناًء  "  بالوطن"صحيفة  ل شخصياً، يقول ذكرمت يف ثنايا حديثكم أن تسمية ا         السؤال موجه يل  
على رؤية صاحب السمو امللكي ويل العهد حفظه اهللا وهذا شيء مجيل، ولكن الواقع يؤكد أن                 

عن طريق إحدى مشاركات كتاا وذلك قبل       )  عكاظ(منبع هذا االسم شاركت فيه صحيفة       
) فة الوطن حياإلعالم السعودي وص  (بالتحديد يف مقال حتت عنوان      صدور االسم بأشهر عديدة و    

للكاتب القدير حممد أمحد املقصودي فلماذا هذا اجلحود واإلنكار منكم ومؤاخذة صحيفة               
وهي صاحبة الرأي يف ذلك آمل اإلجابة        )  بالوطن(عندما تسمي امللحق    )  عكاظ"  (الوطن"

 . بصراحة
 

خر مثل  حنن دعنا نبدأ من اآل    :  أوالً.  باهللا أجاوبك بصراحة  وأنا أعاهدك   :  لدكتور فهد احلارثي  ا
إذا صدر مين   )  عكاظ الوطن (على اإلطالق أا مست امللحق      )  عكاظ(ما يقول املصريون، حنن مل نؤاخذ       

أا صدرت ملحق هلا فأرجو أن      )  الوطن(أو من رئيس التحرير أي كالم يف أي مناسبة يؤاخذ جريدة            
) عكاظ( مست جريدة    س،سياً، ولكن أعتقد ال غبار على هذا إطالقاً بالعك          يذكرين، رمبا أكون نا   

وأنا أعتقد أنه ملحق ناجح ليس فقط رد التسمية بل حىت لألداء املهين               )  ملحق الوطن (ملحقها  
 . وأبارك هلا باالسم هذا من جهة) عكاظ(املوجود فيه، فأحيي 

 

وصلتين منه عدة رسائل، وكلها اقتراحات       لنقطة األخرى أن األستاذ حممد أمحد املقصودي         ا
وصلين منه عدد من املقترحات     )  عكاظ(للجريدة، ورمبا حىت قبل املقال الذي يكتبه يف           جيدة ومفيدة 

أنا قلت  :  أوالً"  الوطن"قد يكون من ضمنها هذا االسم، لكن لو رجعنا لتاريخ املسمى مسمى جريدة               
 ل أن تعد حىت الدراسات التأسيسية للصحيفة، ذهبت        أن اللجنة تأسيسية وليس جملس اإلدارة، وقب       

ذهبوا يشكرون األمري عبد اهللا على الترخيص،         سريعللجنة التأسيسية وهي مكونة من خنبة من أهايل         ا
فقال مسوه أنين ال أريد أن تكون هذه اجلريدة جريدة إقليمية أو حملية أنا أريدها أن ختدم كل البالد،                    

صحيفة تكون للوطن كله،    لد اهللا احلميد وكلكم تعرفونه وقال طال عمرك هذه ا         فقام األستاذ حممد العب   
هذا الكالم منذ أن صدر الترخيص عام ألف         "  الوطن"فتمت من هنا التسمية وقيل خالص نسميها         

أعتقد ال يتعدى   "  عكاظ الوطن "وأربعمائة ومثانية عشر يعين قبل ثالث سنني من اآلن، عمر ملحق             
منذ "  الوطن"باسم  )  الوطن(فتسمية  ،   خمطئاً، ذكروين، ولكن أعتقد أنه ال يتعدى سنتني        سنتني إذا مل أكن   

ثالث سنوات منذ أن ذهبت اللجنة التأسيسية وال كان يف مجعية عمومية وال كان يف أحد وال دراسات                  



ملحق "أو  "  وعكاظ الوطن "يف ظل هذا الظرف     "  الوطن"وال فكرة الصحيفة من األساس، ومسيت        
ألستاذ أسامة يؤمن على كالمي أو يثني        ا  صدر بعد هذا التاريخ فيما أعرف، ولو كنت أعتقد         "عكاظ

" ملحق الوطن "فما له عالقة موضوع     .  عليه، ألنه بالفعل إذا أحد لديه تاريخ غري هذا التاريخ يذكرين          
يس جملس  األستاذ املقصودي بدأ يكتب يل بعد أن صرت رئيس جملس اإلدارة فصار يكتب بصفيت رئ               

قبل ما يكون يف    "  الوطن"لي وأنا رئيس الس إال أنه مساها         ع )الوطن(إدارة، فال أظن أنه سيقترح اسم       
مجعية عمومية، وقبل ما يكون يف جملس إدارة وقبل ما أكون موجوداً، مثل ما ذكرت هذه معلومة                   

حة ألنه ما عندي شيء أغطيه      تارخيية من أجل أن خيلو االلتباس الذي يف ذهن أمحد وأنا أجبته بصرا             
 .ع وشكراً جزيالًضوإطالقاً يف هذا املو

 

أظن أن اليوم ال أحد فيكم يتهمين بالقمع وبأين حجبت سؤاالً وال أين              :  لشيخ عبد املقصود  ا
 ..ترددت يف أن أعطيتكم كل الوقت

  ))مد بدر الدينحمصيدة الشاعر الشيخ ق(( 

سـمةٌ مـن خلِفهـا ومض الشجنب
. 

ــراقهِ أ  ــبدر ويف إشـ ــرق الـ   شـ

. 

ِه ظـــلٌ حـــنني خمتـــزنِْحملـــ
. 

  علــى بعــٍد ويف  لمــح األرضي 

. 

ــوطنقــ ال ذي أمــي وذا حــب ال
. 

ــه  إ  ــا ناب ــبدر عم ــألت ال   ذا س

. 

*    *    * 

ــ ــيلْحن ــوٍق مي ــور يف ش وها اِملح
. 

ــها  و  ــو مشس ــألت األرض تقف   س

. 

ــيلْيف ــروٍق أو أص ــروٍب أو ش  غ
. 

ــولَها ال  ــعى ح ــر تس ــبايل الده ت   

. 

ــي شــدين حــب هــ ــوطناي أم ل
. 

ــا   ع  ــت إمن ــا أرض قال ــباً ي   ج

. 

*    *    * 

ــثم الشــاطئَ يف حــب عجــيبي ل
. 

ــوجه و  ــعى م ــر يس ــألت البح   س

. 

ــ ــريبم ــِل غ ــو إىل األه ثلها يهفُ
. 

  تــبع املــوجة أخــرى هلفــة   ت 

. 

ــوطنأ ــي وذا حــب ال رضــكم أُم
. 

ــالَ يل و  ــن ذا ق ــر ع ــألت البح   س

. 

*    *    * 

لـــواٌء كلُّـــنا نـــرنو إلـــيهو
. 

ــياةِ ك  ــب احل ــها ح ــةٌ يف جرِس   لم

. 

ــ ــهض ــر لدي ــانُ ال األس منا اإلمي
. 

ــق يف عمِقـــ  و  ــاطٌ واثـ   انربـ
. 

ــتفخ ــوة يه ــوطن: ط ــيا ال فلْيح
. 

ــىن   ا  ــواِق امل ــري بأش ــِر الط   نظ

. 



 لقاها الشيخ عبد املقصود خوجه أ اليت  "الوطن"صيدة ق

 نيابة عن األستاذ علي أبو العال 
لخري حيث كنا   بستعرت بعض أبيات شعرية من شاعر الشباب أو شاعر الفالح عبد اهللا عمر               ا

هـ مع إدخال بعض التعديالت اليت تناسب احلفل التكرميي          ١٣٥٥نرددها يف عهد الدراسة عام       
 :ورجاهلا) طنالو(جلريدة 

ــنل ــراً وعلَــ ــيك ِســ بــ
. 

ــي   ل  ــا داِع ــيك ي ــوطن(ب   )ال
. 

ــ ــكنحـ ــا سـ ــنا مـ رك فيـ
. 

  بـــيك يـــا صـــوتاً دوى  ل 

. 

ــ ــقحــ ــو خيفــ ني تدعــ
. 

ــؤادٍ ل  ــلّ فـ ــن كـ ــيك مـ   بـ

. 

ــاًو ــنافق.. إميانـــ وال يـــ
. 

ــاًي  ــيض إحساســــ   فــــ

. 

جــــيِد آثــــاِر العــــربمت
. 

  ا أيهــــا الداعــــي إىليــــ 

. 

ــبِل ــاِد انتسـ ــى الضـ حمـ
. 

ــ  ــريب لــ ــلُّ عــ   باك كــ

. 

ــربو ــا اقتــ ــذي هلــ الــ
. 

ــ  ــذي  ي ــبذَا ه ــحافة(ا ح   )الص
. 

الفخـــِر مـــا بـــني العـــربب
. 

ــنا ِب  ــنا رأْســ ــا رفعــ   هــ

. 

ــيقيف ــي األنـ ــنا الزاهـ  حلفـ
. 

ــدها إ  ــي عهــ ــا نحيــ   نــ

. 

ريوا بـــنا حنـــو الطـــريقســـ
. 

  ألهِلهــــا ومــــاً نقــــولُد 

. 

ــياءآ ــعود األوفـــ ل ســـ
. 

ــبالد  يف  ــوا ال ــن حكم ــِد م    عه

. 

ــوفاءف ــز الــ ــه رمــ إنــ
. 

ــرمي و  ــي الكـ ــكر للداعـ   الشـ

. 

 
 

  ))لمة اخلتامك(( 

يف اخلتام أشكر األستاذين الفاضلني الدكتور فهد العرايب احلارثي، واألخ          :  لشيخ عبد املقصود  ا
دي على سعة صدريهما وعلى ما تفضال به من اإلجابة على أسئلة اجلميع وعلى احلوار البناء                مقينان الغا 

قيمة، وأيضاً احلضور الذين أثرونا      الذي مت بيننا وبينهم، كما أشكر األخوة الكرام ملداخالم ال           
ن شاء اهللا يف     إ بأسئلتهم اليت أوضحت الكثري من عالمات االستفهام الكبرية والكثرية وأمتىن أن نلتقي           

 . األمسية القادمة واليت أقرر بأن يكون فيها ضيفنا الكاتب اإلسالمي املفكر الكبري األستاذ حممد عمارة
 



وأرجو أن يتفضل األستاذ    .  ك الوقت أياماً سعيدة وأحالماً أسعد     أمتىن لكم إن شاء اهللا إىل ذل      و
قبال هدية االثنينية املعتادة وبعدها إىل طعام       تالدكتور فهد العرايب احلارثي واألستاذ قينان الغامدي أن ي        

 . العشاء ولكم الشكر مجيعاً على حضوركم وأهالً وسهالً ومرحباً بكم
رام على هذا احلضور والتشريف، وحىت نلتقي بكم إن         شكراً لكم حضورنا الك   :  ريف احلفل ع

 .شاء اهللا يف االثنينية القادمة، لكم أمجل حتية

 . وبركاتههللالسالم عليكم ورمحة او

• • • 
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