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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة:

احلمدهلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه، 
 وبعد:

هذا هو الكتاب الثاني الذي مل أتوقع بل مل يدر 
خيالي أنه سيوجد، أما األول الذي سبقه فهو كتاب  فـي

الذي ضّم ما اطلعت  (1)"عوض بن بنّيه الردادي .. أبو األيتام"
عليه من مقاالت وقصائد وتغريدات كتبت بعد رحيله، 

ألهل الوفاء، فأصدق الكلمات كلمات  ءجمعتها وفاف
 فـي وكتبُتتكتب أو تقال بعد الفراق الذي ال لقاء بعده، 

بدايته حتت عنوان "بوح وذكريات من املهد إىل اللحد" أما 
 الثاني فهو هذا الكتاب.

كتابان فرضهما املوت، وهل بعد املوت شيء، 
ئقة وكل نفس ذا ،ولكن كل شيء بقضاء اهلل وقدره

املوت، وأسأل اهلل للفقيدين رمحة واسعة عند الرب الغفور 
 الرحيم.

 
 ي الرياض.ـي طبعته األوىل عن مطابع سفري فـم ف2019هـ/1440صدر عام  (1)
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وقت مبكر عندما التحقت  فـيد. الشبيلي  عرفُت
بإذاعة الرياض مذيعًا وكان هو مديرًا عامًا للتلفزيون ثم 

وظائف كثرية، ومل تكن الصلة قوية من  فـيتنقل بعد ذلك 
خالل اإلعالم بل من خالل الثقافة بعد أن بدأ عام 

م خيوض غمار التوثيق والتأليف، فجذبتين 1992هـ/1412
بحثية، وازداد ذلك من خالل إليه دقته العلمية، ومنهجيته ال

جملس أمناء مؤسسة محد اجلاسر الثقافية وجلنتيها العلمية 
 .(1)والتنفيذية

، لقد توطدت العالقة الثقافية معه بشكل كبري 
وأجد منه الرأي السديد، وأبوح   كنت أستشريه ويسشريني

لالستشارة،  هاتفينيله مبا ال أبوح به لغريه، يرسل لي أو 
تفيًا أو أكتب على النص ُيستطلع رأي الدكتور وأستشريه ها

 فـيالشبيلي وأعطيه النص، وقّل أن خيتلف رأيي عن رأيه 
 املوضوع.
لقد كّرم الدكتور الشبيلي كثريًا من األعالم  

ية مبكتابة سريهم، والوفاء هلم، متجردًا من اهلوى أو اإلقلي
أو العاطفة بل أعرف أن بعضًا ممن ُكرِّموا من مؤسسات 

 
 انظر مقال"إشارات إىل بعض حماسن الدكتور الشبيلي" اآلتي. (1)
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كان هو املقرتح لتكرميهم، فقلبه مليء بتقدير من يستحق 
حياتهم من  فـيالتقدير، وهو أيضًا من قّلة حظوا بتكريم 

املقاالت، ولذا  فـيمؤسسات وزمالء وأفراد كما أشري إليه 
له لقربه  مل يكن غريبًا أن يكثر الباكون عليه والراثون

 فـيفهو ُكرِّم  من الناس وقرب الناس منه وحب اخلري هلم،
ومصداق ذلك املقاالت اليت كتبت مماته،  فـيحياته وكّرم 

جملة وامللف التوثيقي العلمي الذي نشرته  (1)ي تأبينهـف
ة" الصادرة عن مركز عبد الرمحن السديري َبو"اجُل
م إضافة إىل 2019/ـه1441، عام 65عددها  فـي، فـيالثقا

الرياض وجدة  فـيالندوات الكثرية اليت عقدت تأبينًا له 
 واألحساء والغاط وغريها. 

 قسمان:  اليت بني دفيت كتابي هذا املقاالتو
حياته  فـيها توهي مقاالت كتب ،األول ـــ مقاالت احتفاء

 بناء على دعوة ممن كّرموه.
 

الشبيلي" الذي صدر عن كتاب "فـي وداع عبد الرمحن الصاحل نشرت فـي  (1)
م، وأطلقت ابنته شادن 2019هـ/1441، 1مركز عبد الرمحن السديري، ط

موقعًا على الشابكة )االنرتنت( خاصًا به، رابطه 
http://alshobaily.com/  احتوى على سريته وكتبه ومقاالته وحماضراته

 وبراجمه التلفازية ومقاالت تأبينه وشيء من تغريداته وصوره.
www.alraddadi.me
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، وهو ما كتبته بعد وفاته، وضممت والثاني ــ مقاالت وفاء
وهي اجللسة اليت  "أحدية الشورى"لذلك مقااًل توثيقيًا  عن 

 منزله صباح كل أحد. فـيكانت تعقد 
ألنها  فـي هذا الكتاب وإمنا مجعت هذه املقاالت 
أزمنة وأمكنة متفرقة، بعضها نشر فيما صدر  فـيألقيت 

عن تأبينه وبعضها مل ينشر، وقد حرصت أال يكون فيها 
األفكار بقدر اإلمكان لكنها ال ختلو منه  فـيتكرار 

 لتباعد املناسبات واختالف اجلمهور املتلقي.
رحم اهلل أبا طالل، فقد حزن عليه أهله وحمبوه  

مقاالت وقصائد  فـيوزمالؤه كثريًا، وعربوا عن ذلك 
 وندوات، وال يكون ذلك إال ملن ترك رصيدًا من احملبة.

ــ حفظها اهلل ــ اليت  عبرياخلتام الشكر البنيت  فـيو 
 هذا الكتاب. فـيتولت طباعة املقاالت ثم تنسيقها آزرتين ف

 
 عائض الردادي

 الرياض
 هـ19/4/1441
 م16/12/2019
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 )فـي حياته(أواًل ــ مقاالت احتفاء 
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 *د. عبد الرمحن الشبيلي من اإلعالم إىل األعالم
الشبيلي هو مؤرخ اإلعالم السعودي وخباصة وسائل  ند. عبد الرمح

وتلفاز وصحافة ووكالة أنباء اإلعالم الرمسية من إذاعة 
اململكة  فـيوإعالم داخلي وخارجي وُيعّد كتابه )اإلعالم 

كتابًا.  15العربية السعودية( تاج مؤلفاته اليت زادت على 
ذلك  فـيوقد ساعده  ،ة وصفية حتليليةوهو دراسة وثائقي

 ،اإلعالم ثم ممارسته اإلعالمية فـيختصصه األكادميي 
اإلعالم،  فـيهو ممكن  ةمن كتاب مكنتهوهذه املمارسة 

فالتنظري األكادميي شيء واملمارسة شيء آخر. وهذه 
هي اليت مكنته من حتليل وضع كل ــ أيضًا ــ املمارسة 

 وسيلة إعالمية بعد أن يتناول تارخيها.
 فـيومما انفرد به الكتاب تدوينه لنواٍح فنية تقنية  

وسائل اإلعالم مل يكن ليتمكن من تدوينها لوال ممارسته 
قد يكون  ،التلفاز فـياملهنية واإلدارية وخباصة 

ختصصه نظريًا، ولكنه قد ال  فـياألكادميي مربرًا 
يكون كذلك لو دخل إىل ميدان املمارسة، أذكر أن 

 فـيارة كان ُيطربنا كالمه إذا تكلم اإلد فـيأستاذًا 
 

نشرة اخلميسية اليت كانت تصدر من مركز ُكتبت فـي االحتفاء به فـي  *
، مجادى اآلخرة 9ي ثم تغّير امسها إىل "جسور" العدد ـمحد اجلاسر الثقاف

 هـ.1432
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نا لبعض اإلدارة، لكنه كان يطرب هو عندما يعرف حلَّ
فسألناه مرة )بعد أن عرض كل منا  ،املشكالت اإلدارية

مديرًا عامًا(، وأنت يا  15معاجلة املشكلة، وكان عددنا 
دكتور؛ كيف ستعاجلها؟ فكان جوابه : )باب النجار 

وهلذا طربت ؛ احد مما عرضتموهخملَّع(، ما خطر ببالي و
لتلك احللول ألن التطبيق يطربين، أما التنظري فأنا أعرف 

 منه كثريًا. 
فهو أما الكتاب اآلخر الذي وثق به د.الشبيلي 

اجلزيرة العربية( وقد تناول فيه جهود  فـي)تاريخ اإلعالم 
 (الداخل واخلارج فـي) جمال اإلعالم فـير وأفراد َسُأ

بعض الصحف وهو يأتي متمما  فـيوشؤون اإلعالم 
 لكتابه األول.

)بكسر اهلمزة( انتقل إىل األعالم  ومن اإلعالم 
جمال كتابة سري بعض  فـي)بفتحها( فقد برز أيضًا 

األعالم وترامجهم لعل أوهلا كتاب )إعالم وأعالم(، وهو 
ون من ثالثة ويتك ،اإلعالم السعودي فـيأحباث ودراسات 

الثقافة واإلعالم؛ وثانيها: مقاالت  فـيفصول: أوهلا: أعالم 
فهو  ،اإلعالم فـياإلعالم؛ وثالثها أحباث وحماضرات  فـي

بعض  فـيبهذا الكتاب قد مزج تاريخ اإلعالميني بآرائه 
 القضايا أو الوسائل اإلعالمية.
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كتابه )أعالم بال إعالم( من دائرة  فـيوخرج  
عالم اإلعالم إىل دائرة أوسع هي دائرة األعالم اإلعالم وأ

غري اإلعالم، لكن التعريف بهم  فـيالذين هلم عطاء 
سري  فـيوجبهودهم مل يعطه اإلعالم حقه؛ ولذا كتب 

 فـيرس اإلعالم، وقد بسط ا( َعَلمًا كلهم مل مي43)
مقدمة الكتاب اجنذابه إىل الرتاجم والسري حني بدأها 

 ،األصل مقابالت تلفزيونية يفـبإصدار كتب كانت 
بعضها قد ُبثَّ وبعضها مل ُيَبث، وذكر أن الفكرة قدحت 

إذ . اململكة( فـيذهنه أثناء إعداده لكتاب )اإلعالم  فـي
مر به عشرات اإلعالميني ومل ُيرد أن يضخم الكتاب 

كتاب )أعالم بال إعالم(  فـيفأفردهم مبقاالت ثم مجعها 
ثم ساقه ذلك إىل كتابه )أعالم بال إعالم( ثم إىل إصدار 
كتيبات كل واحد منها عن َعَلم مثل )إبراهيم العنقري ــ 

سريته(، و)عباس فائق غزاوي ــ موهبة  فـيقراءة حتليلية 
 الفطرة اإلعالمية والصدفة( .. وغريهما.

 ،يص واملراجعةولقد متيز د. الشبيلي بالدقة والتمح 
 فـيكتب السَير والرتاجم، فقد يلقيها  فـيوخصوصًا 

حماضرة ويستمع للملحوظات أو يعقد ندوة متخصصة 
هذا  فـيجملموعة من النقاد ملعرفة آرائهم وقد شرح جتربته 

كتابه )أعالم بال إعالم( وأنه ال يتأفف من  فـيالصدد 
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ان العمل مساع الرأي أو كثرة التعديالت فتلك وسيلة إلتق
 .وحتري كماله

مكّنت د. الشبيلي من هي اليت املمارسات اإلعالمية و 
مترير املعلومة بأسلوب ال مينع حجبها من الرقيب وهو لديه 

 اجتياز هذا احلاجز. فـيمهارة 
 فـيالكالم عن د. الشبيلي  فـيولن أستطرد  

جمال  فـيجوانب أخرى فهذه الكلمة مقتصرة على بروزه 
، الم واألعالم وليس عرضًا ملؤلفاته أو سريتهتاريخ اإلع

فكتاباته عن  ،وهي جتربة جديرة بالدراسة واالحتذاء
ويق والتزلف ففيها زالرتجم والسري بعيدة عن التنميق والت

شفافية تقرتب من احلقيقة إن مل تدلف إليها وال يعين ذلك 
أبعد  هخلو املؤلفات من امللحوظات ولكن حسبه أن

م مبا هو َلأما أن يوصف الَع ،ن املديح املمجوجعكتاباته 
بدي عليه ملحوظات فذلك شأن املؤرخ املنصف ـُفيه أو ت

ل املؤلف فإنه لن يعدم َمن ذومهما ب ،للوصول إىل احلقيقة
الكتاب إما له وإما عليه ولكن كفى املرء  فـييقول قواًل 

 نباًل أن ُتعد معايبه. حفظه اهلل ووفقه.
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 د. عبد الرمحن الشبيلي .. صفحات من سريته الثقافية
اجلنادرية لعام  فـي: تكرميه شخصية ثقافية  املناسبة

م ومنحه وسام امللك عبد العزيز من 2017هـ ، 1438
 الدرجة األوىل.

حمافظة  فـي: مركز األمري عبد الرمحن السديري  املكان
 الغاط.
األمري عبد الرمحن : أحدية الشورى ومركز املكرِّم

 السديري.
تكمن صعوبة الكتابة عن د. عبد الرمحن بن 

أنه شخصيًة متعددة اجلوانب، متنوعة  فـيصاحل الشبيلي 
املواهب، ثرية العطاء، وكل جانب جدير بأن يكتب 
عنه، بل إن هذه الشخصية اليت تعد رمزًا ثقافيًا وقامة 

 قها.إعالمية تستحق أن يؤلف عنها كتاب لتوفيتها ح

وحيتار من يدلف للكتابة عنها من أين يبدأ: أمن 
بداياته الدراسية حني كان حيصد شهادتني جامعيتني 

اللغة العربية من  فـيعندما حصل على شهادة الليسانس 
م وبكالوريوس 1963هـ، 1383كلية اللغة العربية عام 
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م، أم من ابتعاثه 1965هـ 1385اجلغرافيا عام  فـياآلداب 
هـ ، 1389ىل الواليات املتحدة األمريكية عام املبكر إ

اإلعالم ليكون أول  فـيم وحصوله على الدكتوراه 1969
 فـيجمال اإلعالم، فهو لغوي جغرا فـيمواطن يتأهل 
 كل واحدة منها؟ فـيإعالمي مقتدر 

 فـيأم يكون الكالم عن ممارسته للعمل اإلذاعي 
عاما  إذاعة الرياض وتلفزيونها إىل أن صار مديرًا

للتلفزيون، وحني شهدت خالهلا اإلدارة التلفزيونية متيزًا 
 اجملالني اإلعالمي واإلداري؟ فـي

أم ميتد الكالم عن األستاذ اجلامعي لإلعالم الذي 
مجع بني التأهيل األكادميي واملمارسة الفعلية للعمل 
اإلعالمي مذيعًا ومعدًا وخباصة للربامج الوثائقية واحلوارية 

اعة والتلفزيون، وعندما بارح اإلعالم إدارًة ال اإلذ فـي
ممارسة مل يبعد كثريًا فقد سار من اإلعالم إىل التعليم 
فعمل وكياًل لوزارة التعليم العالي وأمينًا عامًا للمجلس 

جمالسها، وظل ميارس  فـياألعلى للجامعات وعضوًا 
اإلعالم املكتوب، حيث رأس جملس إدارة مؤسسة 

 فـية أربع سنوات، وكتب املقال الصحاجلزيرة الصحفي
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املميز أسلوبًا وصياغة ومضمونا بنفس أدبي يضفي على 
 املادة املكتوبة مجااًل أسلوبيًا ذا جاذبية.

أما إلقاء احملاضرات وتأليف الكتب فله فيه باع 
 طويل سنشري إىل بعضه فيما بعد.

جملس  فـيوجتربته الشورية من خالل عضويته 
عاما ضمَّنها كتاب "جملس الشورى:  الشورى اثنى عشر

ه سبعة أعضاء فـيجتربة حتديثه" الذي شاركه  فـيقراءة 
هـ، 1429شوريون وتوّلى هو حترير الكتاب" الصادر عام 

 م.2008
أما نبله ولطفه وجانبه اإلنساني واالجتماعي 
فبعضه يظهر وكثري منه خيفيه فهو حيمل قلب إنسان 

معيات ذات اخلدمات اجل فـييساعد احملتاج ويسهم 
 اإلنسانية.

ال ميكن احلديث  فـيشخصية بهذا التنوع الثقا
دقائق، ولذا سأقتصر على جانبني هما اإلعالم  فـيعنها 

 فـيوالثقافة، ولن أحيط بذلك أو أفّصل وإمنا هي إشارات 
 عبارات لبعضها.
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وهي متلقى  أحدية الشورىاإلشارة األوىل إىل 
ل أحد عدا العطالت الرمسية، منزله ك فـييلتئم  فـيثقا

هو عميدها ورّوادها أعضاء شوريون سابقون يفتح هلم قلبه 
قبل منزله وتدور فيها أحاديث وحوارات ثقافية على 

 مستوى رفيع تزينها حفاوته وضيافته وكريم أخالقه.
وهذه اجللسات الفكرية تعد مدارس علم وأدب ــ 
كما قال األستاذ عبد العزيز الرفاعي ــ رمحه اهلل ــ فهو 

األساس كان هو وسيلة العلم األوىل،  فـييرى أن االستماع 
وكان التلقي هو ركيزته، وذلك قبل أن يعرف اإلنسان 

 القلم والكتابة والكتب.
ق عليه قول األحدية ينطب فـيوالدكتور الشبيلي 

األحنف بن قيس:" لو جلس إليَّ مئة ألحببت أن ألتمس رضا 
 .(1)كل واحد منهم"

واإلشارة الثانية إىل مؤسسة محد اجلاسر، 
والدكتور الشبيلي أحد أعضاء جملسها وجلنتها العلمية، 

وخباصة  فـياإلسهام الثقا فـيهذا اجملال باع طويل  فـيوله 
 

، حتقيق حممد مرسي 1/45بهجة امَلَجاِلس وأنس امُلَجاِلس  ابن عبد الرب:(1)
 .2اخلولي، دار الكتب العلمية، ط
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محد اجلاسر، ومن ذلك ما  اإلشراف على طباعة إنتاج فـي
الطريق، وأذكر مثااًل لذلك كتاب  فـيُطبع ومنه ما هو 

 فـيجزأين يقعان  فـي"من سوانح الذكريات" الذي صدر 
صفحة، وهو مذكرات عالمة اجلزيرة اليت نشرت  1152

 فـياجمللة العربية، وكان البد من ظهورها  فـيمفّرقة 
طالع عليها ، وقد اال فـيكتاب خدمة للثقافة وللراغبني 

تصّدى لذلك وعاد لألصول فنشر منها لتكون كاملة، 
اهلامش مميزًا  فـيوما احتاج من الكلمات إليضاح وضحه 

بينه وبني ما هو لعالمة اجلزيرة، وأضاف ما مل ينشر من 
"فائت السوانح" وما مّساه الشيخ "البوارح بعد السوانح" وهو 

، وقد َحلَّى د. الشبيلي السوانح فـيه ما فاته فـيما تدارك 
الكتاب ببعض الصور والوثائق النادرة مما له صلة 
بالكتاب ثم عمل له كشافات يّسرت على القارئ الوصول 

يذكر ويشكر  فـيللمعلومة اليت يريدها، إنه جهد ثقا
أفضل  فـيللشخصية احملتفى بها الذي أخرج الكتاب 

 إخراج يطمح إليه مؤلِّف.
اإلعالم، فهو حبق  فـي مؤلفاته واإلشارة الثالثة إىل

ذلك عدة مؤلفات، تاُجها  فـياملؤرخ اإلعالمي لبالدنا، وله 
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اململكة العربية السعودية ــ دراسة  فـيكتابه "اإلعالم 
وثائقية وصفية حتليلية، مع سجل سنوي ألبرز احلوادث 

صفحة من احلجم  432 فـيواملناسبات اإلعالمية" ويقع 
 الكبري.

فصاًل تلتها مالحق باألنظمة  13 يفـوالكتاب 
اإلعالمية والسجل السنوي لألحداث اإلعالمية 
فالكشافات واملراجع، واحتوت فصوله على بيئة اإلعالم 
السعودي وظروفه ومساته، فاجلهات الرمسية املعنية 

 فـيباإلعالن، فاإلعالم الداخلي واخلارجي واإلعالم 
التلفزيون، احلج، فالصحافة السعودية، فاإلذاعة، ف

فوكالة األنباء السعودية، فالتعاون اإلعالمي اخلارجي، 
فاإلعالم والقطاع اخلاص، فدراسات اإلعالم وأحباثه، 

اململكة ثم ختمها بفصل  فـيفوسائل اإلعالم األجنبية 
 عنوانه "حنو فكر إعالمي سعودي جديد".

وهو حبق كما قال عنه د. غازي القصييب "كتاب 
م" وهو كما قال عنه أيضًا :"هذا موسوعي وثائقي ضخ

اململكة" وقال أيضًا :" أقول  فـيالكتاب ملحمة اإلعالم 
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بال مبالغة: إن هذا الكتاب البد لكل مفكر سعودي من 
 قراءته".

ويكمل هذا الكتاَب كتابان صدرا بعده هما 
اجلزيرة العربية" و"  فـي"صفحات وثائقية من تاريخ اإلعالم 

امللك عبد العزيز واإلعالم ــ دراسة توثيقية لبداية وسائل 
 االتصال السعودية".

تاريخ اإلعالم  فـيإنه حبق املؤرخ املتخصص 
 السعودي.

اإلشارة الرابعة إىل ناحية برع فيها الدكتور 
الشبيلي تأليفًا ووفاء وهي "أعالم بال إعالم" حيث انتقل 

جمال  فـيمن التاريخ لإلعالم إىل التاريخ لألعالم، مرّبزًا 
كتابه ِسَير بعض األعالم، ولعل أول ذلك كتابه "إعالم 

م الذي ترجم فيه لـ 1999هـ، 1420وأعالم" الصادر عام 
مقدمة  فـيعلمًا، كلهم مل ميارس اإلعالم، وقد بسط  43

هذا الكتاب اجنذابه إىل الرتاجم والسري حني بدأها 
األصل مقابالت تلفزيونية،  فـيبإصدار كتب كانت 

بعضها بّث وبعضها مل يبّث، وذكر أن الفكرة قدحت 
اململكة" إذ مّر  فـيذهنه أثناء إعداده لكتابه "اإلعالم  فـي
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اإلعالميني ومل يرد أن يضخم الكتاب به عشرات 
كتابه "أعالم بال إعالم"  فـيفأفردهم مبقابالت ثم مجعها 

ثم أصدر كتيبات، كّل واحد منها عن علم مثل "إبراهيم 
سريته" وعباس غزاوي ــ موهبة  فـيالعنقري ــ قراءة حتليلية 

الفطرة اإلعالمية والصدفة" وغريهما ، ومنها كتاب 
اململكة العربية السعودية"  فـيّواد اإلعالم "الراحلون من ر

صفحة نصفه األول للرّواد قبل إنشاء وزارة  55 فـيوهو يقع 
 م والثاني ملا بعد إنشائها.1962هـ، 1382اإلعالم عام 

على أن تاج هذه السري ما سّطره عن اجلواد 
الدبلوماسي حممد احلمد الشبيلي أبو سليمان الذي صدر 

 صفحة من احلجم الكبري. 500 فـي م1994هـ، 1414عام 
اإلعالم ممارسًة وإدارة  فـيوكما برع د. الشبيلي 

الوفاء لألعالم الذين كتب عنهم تلك  فـيفقد برع أيضًا 
كتابه "موجز جتربيت اإلعالمية":  فـيالكتب، قال 

"ومثلما كان كتاب "حنو إعالم أفضل" منطلق التأليف 
مية، كان كتاب جمال التوثيق والدراسات اإلعال فـي

السفري الراحل حممد احلمد الشبيلي )أبو سليمان( املدخَل 
جمال السري والرتاجم، كما كان كتاب  فـيالتأليف  فـي
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اململكة العربية السعودية: دراسة وصفية  فـي"اإلعالم 
م( املرجَع 2000هـ)1420وتارخيية وحتليلية" الصادر عام 

 دارسي اإلعالم". كما َسَلف، واملطلوَب األكثر من قبل
مؤلفًا وليس ما  42وللدكتور الشبيلي ما يزيد عن 

 ذكر سوى إشارات.
 وبعد:

فأختم مبا بدأت به من أن شخصية مبثل هذا الثراء 
 فـيوالعطاء االجتماعي ال ميكن اإلحاطة بشمائلها  فـيالثقا

عبارات، تشري وال  فـيدقائق معدودات إال باإلشارات 
 تستقصي.

 وبعد ثانية:
الثقافة مساء  فـيأنت ــ أبا طالل ــ وسام ورمز وقامة 

واإلعالم تستحق التكريم الوطين وتكريم أصدقائك 
أحدية الشورى ومركز األمري عبد الرمحن  فـيوحمبيك 
الغاط، وحسبك هذا احلب والتقدير، حفظك  فـيالسديري 

 اهلل ورعاك.
 عائض الردادي

 هـ14/5/1438السبت   
 م11/2/2017

 الغاط
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 *د. عبد الرمحن الشبيلي.. ريادة فـي اإلعالم والسَِّير

 

يصعب اإلملام جبوانب حياة وعطاء د. عبد الرمحن 
الشبيلي فـي دقائق معدودات؛ لعطائه الثري فـي كل 

، ومؤرخ، وشوري،  جانب: فهو لغوي؛ وجغرافـي، وإعالمي
إضافة إىل جانبيه اإلنساني واالجتماعي، ولذا ستقتصر 

 الورقة على جانيب ريادته فـي اإلعالم والسَِّير.هذه 
تنوُّع د. الشبيلي بدأ فـي وقت مبكر فهو قد حصل 
على شهادة الليسانس فـي اللغة العربية من كلية اللغة 

م وبكالوريوس اآلداب فـي 1963هـ /1383العربية عام 
م من جامعة امللك سعود ثم 1965هـ،1385اجلغرافـيا عام 
إلعالم، واستهواه التاريخ من خالل التأليف ختصََّص فـي ا

 فـي اإلعالم ليمتد للسِّري.
والتناول جلانيب اإلعالم والسري لن ُيتوسَّع فيه بل 
سيكون فـي إشارات وإطالالت دون تفصيالت بسبب 

 حمدودية الوقت وسعة املوضوع.

 
م، من 2018ديسمرب  3هـ، 25/3/1440مبناسبة تكرميه فـي يوم االثنني  *

 َأَحديَّة الشورى اليت ُتعقد فـي منزله صباح كل أحد من شوريني سابقني.
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فـي إشارات مقتضبة أشار د. الشبيلي إىل بدايته 
كتاب "موجز جتربيت اإلعالمية" اإلعالمية العملية فـي 

م، ولعل سريته اليت صدرت 2013هـ/1434الصادر عام 
قبل أيام فـي كتاب بعنوان "َمَشْيناها" تعطي تفصيالت عن 

 البدايات والتجارب واملمارسة اإلعالمية.
أقتبس من كتاب "موجز جتربيت اإلعالمية" هذه 

 السطور:
( م1963هـ)1383روى أنه "كان فـي مطلع عام 

طالبا منتسبًا فـي السنة الثالثة جبامعة امللك سعود، 
ومنتظمًا فـي السنة األخرية فـي كلية اللغة العربية )إحدى 
نواتي جامعة اإلمام فـي الرياض" ينتظر التعيني معلمًا فـي 
أحد املعاهد املنتشرة فـي أحناء البالد، إذ بربقية ترد من 

ن املديرية العامة لإلذاعة وزارة اإلعالم ــ اليت حتولت للتّو م
والصحافة والنشر إىل وزارة ــ تطلب ترشيح اثنني من أوائل 
اخلرجيني فـي ختصص اللغة العربية لالنضمام إىل 

يدري أن االستجابة لتلك  (1)اإلذاعة، وما كان حمدثكم
الدعوة ــ الصدفة، ستنقله إىل عامل فسيح من الفنون وهو 

 
 الكتاب فـي األصل حماضرة (1)
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ال طرفًا منها، وأنها ستفتح له الذي خرج من بيئة ال تعرف إ
جمال اإلعالم من أوسع أبوابه، حبيث ُيكمل  ختصصه 
فـيه، وإن ظلت اللغة العربية ِحْليَة كل املهن واجملالس 

 .(1)والتخصصات"
وكانت البداية اإلعالمية مذيعًا ومديرًا للتنسيق 
فـي إذاعة الرياض فـي بداياتها، ثم مديرًا لتلفزيون الرياض 

م ثم مشرفًا إداريًا 1965هـ/1385فتتاحه عام عند ا
وبراجميًا عليه باإلضافة إىل تقديم الربامج، وبعد عامني 
بدأت بعثته إىل الواليات املتحدة األمريكية وحصل على 
املاجستري من جامعة كانساس والدكتوراه من جامعة 
والية أوهايو، وبعد عودته مؤهَّال أكادمييًا عام 

 مدير عامًا للتلفزيون ومل يبعد عن م ُعني1971هـ/1391
العمل الرباجمي حيث أعد ثالثة برامج هي: حوار مفتوح، 
ومؤمتر صحفـي، وشريط الذكريات، وبعض حلقاتها 

 .(2)صدر فـي ُكُتب فيما بعد

 
 .6ص (1)
 .13ــ  7ينظر املصدر نفسه ص (2)
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تلك الدعوة لالنضمام مذيعًا فـي اإلذاعة اليت 
وصفها د. الشبيلي بأنها صدفة مل تدخله عامل اإلعالم 

ــ وما أكثر من دخلوه ــ بل صنعت إعالميًا: صوتًا فحسب 
وصورة وكتابة وتأليفًا، وصنعت مؤرخًا وطنيًا، وكاتبًا 
مميزًا للّسري، ومل تصرفه اهلالة اإلعالمية وما حييط 
بالشهرة اإلعالمية من أضواء عن الدخول إىل عامل الثقافة 
 الفسيح الذي كثريًا ما صرفت أضواء اإلعالم اإلعالميني
عنه، ولو دخلوه لوجدوا فـيه من الراحة ما يرحيهم من 

 صداع اإلعالم وقلقه ممارسًة وإدارة.
أشار الدكتور الشبيلي فـي جتربته اإلعالمية إىل 
َمَداِخله فـي التأليف فـي اإلعالم والسري بقوله: "ومثلما 
كان كتاب "حنو إعالم أفضل" منطلق التأليف فـي جمال 

إلعالمية ؛ كان كتاب السفـري التوثيق والدراسات ا
الراحل حممد احلمد الشبيلي )أبو سليمان( املدخل إىل 
التأليف فـي جمال السري والرتاجم، كما كان كتاب 
"اإلعالم فـي اململكة العربية السعودية: دراسة وصفـية 
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م( املرجَع 2000هـ )1420وتارخيية وحتليلية"، الصادر عام 
 (1)ارسي اإلعالم"واملطلوب األكثر من ِقَبل د

وكتاب "اإلعالم فـي اململكة العربية السعودية" 
م، متزامنًا مع إعالن الرياض 2000هـ/1421صدر عام 

صفحة من  432عاصمة للثقافة العربية، وهو يقع فـي 
احلجم الكبري ، وهو كتاب شامل لإلعالم فـي القطاعني 
العام واخلاص إىل حني صدوره، مع الدعوة إىل فكر 

مي سعودي جديد يواكب التطور، وهو فـي بدايته إعال
كان أطروحة علمية نال بها درجة الدكتوراه عام 

م، وكانت حينها أول دراسة وثائقية 1971هـ/1391
وصفـية حتليلية عن وسائل اإلعالم فـي اململكة، وعندما 
افتتح قسم اإلعالم فـي جامعة امللك سعود عام 

ملرجعية فـي القسم م أصبح أحد الكتب ا1973هـ/1393
لكن املعلومات الكثرية اليت جّدت ــ شأن الدراسات 
االجتماعية ــ جعلت املؤلف يعود للكتاب لتحديث 
معلوماته، وليكون كتابًا شاماًل لوسائل اإلعالم، 

 
 )سابق(. 18موجز جتربيت اإلعالمية/ (1)
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فإطاره الزمين  (1)مستفـيدًا مما صدر من دراسات ومؤلفات
عام  من مطلع القرن امليالدي العشرين إىل حني صدوره

 م.2000
وفـيه ثالثة عشر فصاًل ُمْتبعًا كل فصل بَوْقفة 
حتليلية وقد تكون خالل املنت، فال يكتفي بسرد التاريخ 
بل حيلل مستفـيدًا من الوثائق اليت توافرت له، ولذا مل 
يبعد د. غازي القصييب عن احلقيقة عندما وصفه فـي 

ة تقدميه بأنه كتاب موسوعي ضخم، وبأنه يتناول ملحم
 .(2)اإلعالم فـي اململكة

والباحث العميق خيرج من حبثه ببحوث أو بأفكار 
حبوث مواصاًل لدراساته، وهذا ما حصل مع الدكتور 
الشبيلي فقد ُولد من كتابه "اإلعالم فـي اململكة العربية 

 السعودية عدة كتب منها: 
ـــ حنو إعالم أفضل، الذي ضم مقاالت فـي حقل 

 اإلعالم.

 
 .14وموجز جتربيت اإلعالمية/ 13انظر مقدمة الكتاب/ (1)
 .11تقديم الكتاب ص/ (2)
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عبد العزيز واإلعالم، وهو حبث مبناسبة ك ـــ املل
الذكرى املئوية للمملكة، مشل دراسة توثيقية 

 لبدايات وسائل االتصال السعودية.
ــ صفحات وثائقية من تاريخ اإلعالم فـي اجلزيرة العربية، 
أرخ فـيه أُلَسر وإعالميني اشتغلوا باإلعالم من داخل 

 أهلها.اجلزيرة وخارجها، من أهلها ومن غري 
ــ إعالم وأعالم، وهو أحباث ودراسات فـي اإلعالم 
السعودي وإمنا مساه بهذا االسم ألن "نسبة عالية من 
املقاالت تتحدث عن أعالم ــ شخصيات ــ إعالمية 
وثقافـية، كان هلا جهد بارز فـي نشأة اإلعالم 

 .(1)السعودي وخدمته وتطوره"
لنشأة التلفزيون احلكومي ــ قصة التلفزيون، وهو تاريخ 

م وهي 1977هـ/1397م ــ 1963هـ/1383ما بني عامي 
 الفرتة اليت أسهم فـيها فـي نشأة التلفزيون وإدارته.

ــ سوانح وأقالم فـي السياسة والثقافة واإلعالم ، وهو 
مقاالت فـي املوضوعات الثالثة وضعها بني دفتيه بعد 

 نشرها مفّرقة خالل عشر سنوات.

 
 م.1999هـ/1420، 1، ط10الكتاب نفسه، ص (1)
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وعة وثائق اإلعالم، وهو "مشروع مرتقب يعرض ــ موس
ويشرح خزينة الوثائق اخلاصة اليت مجعها من خمتلف 

 .(1)املصادر منذ مرحلة الدراسات العليا"
تلك إطاللة على ريادة الدكتور الشبيلي فـي التأليف  

فـي اإلعالم وتارخيه وهي فروع من جذع شجرة هي كتابة 
السعودية" أما اإلطاللة الثانية  "اإلعالم فـي اململكة العربية

فهي على ريادته فـي كتابة السري اليت أشار إىل أن مدخلها 
كتابة "حممد احلمد الشبيلي أبو سليمان" وهو كتاب 

م 1994هـ/1414صفحة  عام  500كبري احلجم صدر فـي 
فـي طباعة فخمة تناولت حياة املرتَجم له فـي نـَْظرة وصفـية، 

ة حتليلية، فمراسالته، فمقابالت مع ثم شخصيته فـي رؤي
حمبيه، ثم كتابات خاصة فـي شكل حبوث من أقرب 
أقاربه أو أصدقائه تناولت سريته الذاتية ثم مقاالت بأقالم 

 عارفـيه، ففصاًل عنه فـي الشعر ثم الصور امللونة والوثائق.
من جعبة هذا الكتاب انطلق الدكتور الشبيلي إىل  

وقد بسط جتربته فـي ذلك فـي عامل السري والرتاجم 
 حماضرة بعنوان "جتربيت فـي كتابة السري والرتمجة

 
 .19موجز جتربيت اإلعالمية )سابق(، ص (1)
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ألقاها فـي مؤسسة عبد الرمحن السديري فـي اجلوف عام  
م، ثم جعلها مقدمة لكتابه "أعالم بال إعالم" 2005هـ/1426

وقد أشار إىل أنه مّر بأربع مراحل فـي اجتاهه إىل كتابة 
تابه "حممد احلمد الشبيلي" الذي ك أوالهاالسري والرتاجم 

م، وقد وصف جتربته "بالتجربة 1994هـ/1414رأى النور عام 
عودته إىل  الثانية" واملرحلة (1)اأَلثــْرى واألكثر متيزًا

احللقات التلفزيونية التوثيقية اليت سجلها مع أعالم من 
أعالم الوطن حتدثوا فيها عن مراحل حياتهم وشهاداتهم 

األحداث اليت عاشوها، وحّول تلك التسجيالت  الشفوية على
إىل كتب توثيقية مثل كتب "حممد بن جبري" و "محد 
اجلاسر" واألمري عبد الرمحن بن مساعد واألمري خالد 

 السديري وغريها.
فهي أنه عندما كان يعكف  الثالثةأما التجربة  

على تأليف كتابه "اإلعالم فـي اململكة العربية السعودية" 
به عشرات من رجال الثقافة واإلعالم فآل األمر إىل  َمّر

كتابة مقال عن كل شخصية ثم ضمها كتابه "إعالم 
 وأعالم".

 
 .12أعالم بال إعالم/ص (1)
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عندما نشر فـي عدة صحف سلسلة  الرابعةوالتجربة  
مقاالت عن شخصيات تتفادى األضواء اإلعالمية ثم مجعها 
فـي كتابه "أعالم بال إعالم" الذي صدر عام 

( سرية ثم أحلقه جبزء ثاٍن صدر 43) م وضم2007هـ/1428
 ( شخصية.60م وضم )2017هـ/1438بعده بعشر سنوات عام 

وخص الدكتور الشبيلي رواد اإلعالم بكتاب  
عنوانه "الراحلون من رواد اإلعالم فـي اململكة العربية 

م شاماًل للرواد قبل 2008هـ/1429السعودية" صدر عام 
 ( عامًا.85)إنشاء وزارة اإلعالم وبعدها فـي 

وأصدر كتبًا عن سري  أعالم آخرين مثل إبراهيم  
العنقري وعباس غزاوي وعبد اهلل بلخري وعبد الرمحن أبا 
اخليل وحممد أسد وخالد الفرج ومجيل احلجيالن وعبد اهلل 
بن مخيس وصاحل العبد اهلل الشبيلي وحممد األمني 
الشنقيطي وغريهم، وأحيانًا مشاركة فـي التحرير 

شراف مثل عبد الرمحن بن أمحد السديري وناصر واإل
 السلوم.
والدكتور الشبيلي فـي أعماله يتميز بالتدقيق  

واملراجعة، وطول النفس قبل صدور الكتاب، قال فـي 
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مقدمة أعالم بال إعالم "إن كل ما أصدرُته حتى اآلن من 
كتب فـي جمال اإلعالم أو فـي جمال السري، قد استغرق ما 

ىل مخس عشرة جتربة طباعية مارسُت فـيها بني عشر إ
أقصى درجات املراجعة والتمحيص املمكنة، ومع ذلك مل 

 .(1)خيُل واحد منها من األخطاء بأنواعها"
هذه إطاللة سريعة على من حنتفي به هذه الليلة،  

اهلل  تقديرًا لعلمه وشخصه وريادته يف أكثر من فن، داعني
طاء، فمرحبًا بك ــ أبا أن ميتعه بالصحة ومزيد من الع

 طالل ــ يف قلوب حمبيك العامرة حببك وتقديرك.
 
 

 نيابة عن رواد األحدية
 عائض الردادي

  

 
(1) 1/19. 
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 (بعد وفاته) وفاءــ مقاالت  ثانيًا
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 *إشارات إىل بعض حماسن الدكتور الشبيلي
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل الدكتور عبد الرمحن 

 30هـ املوافق 27/11/1440بن صاحل الشبيلي يوم الثالثاء ا
م وصلي عليه فـي جامع البابطني يوم 2019يوليو )متوز( 

األربعاء التالي، ودفن فـي مقربة الشمال فـي الرياض، على 
 طريق القصيم.

قلت عن د. عبد الرمحن الشبيلي فـي كلمة 
احتفائه حني ُكّرم من رّواد َأَحدية الشورى" عام 

م: "يصعب اإلملام جبوانب حياة وعطاء د. 2018هـ/1440
عبد الرمحن الشبيلي فـي دقائق معدودات؛ لعطائه الثري 
فـي كل جانب: فهو لغوي، وجغرافـي، وإعالمي، ومؤرخ، 
وشوري، إضافة إىل جانبه اإلنساني واالجتماعي"، ولذا 

ر فـي هذه املشاركة فـي تأبينه على إشارات فإني سأقتص
 إىل بعض حماسنه حسب الوقت املتاح.

 
أعدت للمشاركة فـي "ندوة فقيدي اإلعالم: الشبيلي والرشيد.. سرية عطرة" اليت  *

نظمتها مجعية "إعالميون" بالشراكة مع غرفة الرياض التجارية وشارك فيها كل 
من: ل. عبد القادر كمال وعائض الردادي وإبراهيم الصقعوب وفهد احلمود، 

م، 26/8/2019هـ املوافق 25/12/1440وأدارها عبد احملسن احلارثي فـي يوم االثنني 
ي وداع عبد الرمحن ـي كتاب "فـفـي قاعة عبد العزيز املقرين فـي الغرفة، ونشرت ف

، 1الصاحل الشبيلي" الذي صدر عن مركز عبد الرمحن السديري، ط
 .114م ص/2019هـ/1441
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عندما التحقت بوزارة اإلعالم كان عبد الرمحن 
الشبيلي مديرًا عامًا للتلفزيون، بعد أن عاد من الواليات 
املتحدة حاماًل شهادة الدكتوراه فـي اإلعالم، وهو أول 

، وقبلها كان مذيعًا مواطن حيصل عليها فـي حقل اإلعالم
بارزًا فـي إذاعة الرياض قبل أن يكون مذيعًا فـي 

 التلفزيون.
روى نقطة بدايته مع اإلعالم فـي حماضرة له ثم 
طبعها فـي كتيب بعنوان "موجز جتربيت اإلعالمية" الذي 

م، ثم فّصل بداياته وجتاربه فـي 2013هـ/1434صدر عام 
هـ/ نوفمرب 1440كتاب "مشيناها" الذي صدر فـي صفر 

م، وسأقتبس سطورًا من الكتاب األول )موجز 2018
جتربيت اإلعالمية( عن البداية، حيث روى "أنه كان فـي 

م طالبًا منتسبًا فـي السنة الثالثة 1963هـ/1383مطلع 
جبامعة امللك سعود ومنتظمًا فـي السنة األخرية فـي كلية 

الرياض(  اللغة العربية )إحدى نواتي جامعة اإلمام فـي
ينتظر التعيني معلمًا فـي أحد املعاهد املنتشرة فـي أحناء 
البالد، إذ بربقية ترد من وزارة اإلعالم ــ اليت حتولت للتّو 
من املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر إىل وزارة ــ 
تطلب ترشيح اثنني من أوائل اخلرجيني فـي ختصص اللغة 

عة، وما كان حمدثكم يدري العربية لالنضمام إىل اإلذا
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أن االستجابة لتلك الدعوة ــ الصدفة ، ستنقله إىل عامل 
فسيح من الفنون، وهو الذي خرج من بيئة ال تعرف إال 
طرفًا منها، وأنها ستفتح  له جمال اإلعالم من أوسع 
أبوابه، حبيث يكمل ختصصه فـيه، وإن ظلت اللغة 

 (1)خصصات".أ.هـ.العربية ِحْلية كل املهن واجملالس والت
هذه الدعوة الصدفة ــ كما وصفها ــ "مل تدخله 
عامل اإلعالم فحسب ــ وما أكثر من دخلوه ــ بل صنعت 
إعالميًا: صوتًا وصورة وكتابة، وتأليفًا، وصنعت مؤرخًا 
وطنيًا، وكاتبًا مميزًا للّسَير، ومل تصرفه اهلالة اإلعالمية 

اء عن الدخول إىل وما حييط بالشهرة اإلعالمية من أضو
عامل الثقافة الفسيح الذي كثريًا ما صرفت أضواُء 
اإلعالِم اإلعالميني عنه، ولو دخلوه لوجدوا فـيه من الراحة 

 (2)ما يرحيهم من صداع اإلعالم وقلقه: ممارسة وإدارة"
وقد وجدت ــ وأنا أقرأ سريته )مشيناها( ــ أنه عرب 

اليوم، وهو يستعيد  عن هذا املعنى حني قال: "ولو كان له
تلك السنوات، توصيف عالقته بوظيفته اإلعالمية، فإنه 

 
من الكتاب املذكور  6حمدثكم : النص نشر كما ألقي فـي احملاضرة وهو ص(1)

 من "مشيناها". 102و  101وص 
ديسمرب  3هـ 25/3/1440من كلميت فـي تكرميه من "أحدية الشورى" يوم االثنني  (2)

 م.2018
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خيتار عنوان "عبودية الوظيفة" لوْصف حالة من َيْفرض عليه 
عمله أن يكون موجودًا طوال النهار ومعظم الليل أحيانًا، 
كحامل مفاتيح املنشأة، يكون أول من يفتحها وآخر من 

ملنِهك وساٌم يعلقه على يغلقها، يظن أن العمل الشاق وا
 .(1)صدره، وهو ال يعلم أنه يغتال أمجل أيام عمره"

ولقد ذهب الربيق اإلعالمي اخلداع وبقي له 
املؤلفات فـي تاريخ اإلعالم والسري لتبقى له عمرًا ثانيًا 

 حتمله رفوف املكتبات وعقول القراء.
أول لقاء بي باملرحوم عندما كان مديرًا عاما 

كنت مذيعًا فـي إذاعة الرياض حديث عهد للتلفزيون و
باإلعالم فشجعين زميل دراسة لي )وكان مذيعًا فـي 
اإلذاعة والتلفزيون( أن أجري جتربة إذاعية للظهور فـي 
التلفزيون ففعلت، وقابلت د.الشبيلي الذي شاهد التجربة 
أمامي وعرض علي العمل فـي إحدى حمطات التلفزيون 

ل حمطة تبث مستقلة، خارج الرياض إذا كانت ك
فخرجت ومل أعد؛ ألنين كنت حريصًا على البقاء فـي 
الرياض وإكمال دراسيت غري أن العالقة معه مل تتوطد من 
خالل اإلعالم بل من خالل الثقافة بعد ما بدأ عام 

 
 .223، ص1"مشيناها" ط  (1)
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، (1)م خيوض غمار التوثيق والتأليف1992هـ/1412
ازداد ذلك فجذبتين إليه دقته العلمية، ومنهجيته البحثية، و

من خالل عضوية جملس أمناء مؤسسة محد اجلاسر 
الثقافية وجلنتيها: العلمية والتنفيذية، فهو منهجي، 
موثِــّق، حريص على دقة املعلومة من مصدرها، وال يرتدد 
فـي سؤال من يراه عارفًا باملعلومة وقد يسأل عمن يرجع 

 إليه فـيها ليتصل به.
فاته بالدقة متيز الدكتور الشبيلي فـي مؤل

والتمحيص واملراجعة ويراجع الكتاب عدة مرات وأحيانًا 
يدفعه إىل غريه ملراجعته، وال جيد غضاضة فـي مساع 
الرأي أو كثرة التعديالت، فديدنه إتقان العمل، وهذا ال 
يقتصر على املؤلفات وإن كانت عنايته فـيها أشد لكنه 

ن يقرأ سريته ميتد إىل إنتاجه اإلعالمي: برامج وإدارة، وم
 .(2)مشيناها جيد مصداق ذلك

والبد من اإلشارة إىل شفافـيته فـي إيراد املعلومة 
بقدر املستطاع، متجنبًا احملاذير الرقابية أو االجتماعية، 
ولعل ذلك يعود إىل أسباب منها معرفته باجلوانب الرقابية 
واالجتماعية ويتضح ذلك يف سريته "مشيناها" فـي إيراد 

 
 .8ينظر "مشيناها" ص  (1)
 .10ينظر مقدمة "مشيناها" ص  (2)
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مات وجتنب التفصيالت أو األمساء، وكنُت إذا املعلو
تأنس ْسراجعُت كتابًا وترددُت فـي بعض جوانبه أكتب ُي

 برأي الدكتور الشبيلي وأسأله فـيما بعد.
وفـي اجلانب اإلنساني ُعرف عنه التواصل 
االجتماعي ليس مع أقاربه فحسب بل مع كل زميل أو 

يتصل بني حني صديق، فإذا عرف أن عنده مريضًا مثال 
وآخر، وإذا زار مدينة حيرص على زيارة من يعرفه ولو 
ملامًا، وال يغيب عن البال إسهامه فـي اجلمعية اخلريية 
ملرض الزهامير مع جمموعة من حميب العمل اإلنساني 
اخلريي، وجانب قد ال يعرفه كثريون وهو تطوعه مبراجعة 

 .كتب أصدقائه دون أن يذكر ذلك وهو ليس بالقليل
 الرياض

 هـ20/12/1440
 هـ21/8/2019
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 *د. عبد الرمحن الشبيلي ... مؤرخ اإلعالم السعودي
قال عبد الرمحن الشبيلي فـي سريته عن نفسه: 
"جتاوز األربعني دون أن يلج فـي عامل الكتابة، وعندما بدأ 

م خيوض غمار التوثيق والتأليف، صار 1992هـ/1412عام 
عجلة من أمره، يشعر أن للوقت يسابق الزمن وكأنه فـي 

قيمة إنسانية، وإن فـي عهدته واجبًا البد أن ينجزه، متأسفًا 
على ما فات من سنني إنسانية، قبل اكتشاف ضالته، وجد 
أن االنشغال بالتوثيق هو أمتع ما ينتقل به املرء من صخب 
الوظيفة إىل حياة ذهنية هادئة منتجة، واكتشف فـي البحث 

من ناحية، وسياحة تسد فراغًا فـي املشهد  عاملًا شّيقًا
 .(1)الثقافـي من ناحية أخرى"

هذه بداية الشبيلي فـي تدوين التاريخ اإلعالمي 
للمملكة العربية السعودية وتوثيق سري بعض أعالمها فهو قد 
راوح بني تاريخ اإلعالم وتاريخ األعالم، وقد كتبُت عن ذلك 

شبيلي من اإلعالم إىل مقااًل بعنوان "د. عبد الرمحن ال

 
الثقافـي، نشر فـي جملة اجُلوَبة، الصادرة عن مركز عبد الرمحن السديري  *

 م.2019هـ/1441، خريف 17،ص65سكاكا اجلوف، العدد
 .8م، الرياض، ص2018هـ/1440، 1مشيناها... حكايات ذات، ط(1)
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األعالم" ونشر فـي نشرة اخلميسية فـي عددها التاسع، 
 .(1)هـ1432مجادى اآلخرة 

توصف املدينة السعودية ُعَنْيزة بأنها باريس جند، 
وفـيها ولد عبد الرمحن الشبيلي، وقد كتب فـي سريته 
"كانت الوالدة على األرجح، مساء السابع من شهر شوال 

وتوفـي فـي  (2)م(  تزيد عاما أو تنقص"23/9/1944هـ/)1363
 30هـ ، 27/11/1440مدينة باريس الفرنسية يوم الثالثاء 

م، وصلي عليه ودفن فـي مقربة الشمال 2019يوليو )متوز( 
فـي الرياض، وبني هذين التارخيني عاش وصنع تارخيًا فـي 

 اإلعالم )ممارسة وتارخيًا( وفـي سري األعالم.
الثقافـي مما جعله موسوعي الثقافة، تنوع تكوينه  

فهو قد حصل على ليسانس من كلية اللغة العربية فـي 
م، وبكالوريوس جغرافـيا من جامعة 1963هـ/1383الرياض 

م، وبعد أن عمل زمنًا 1965هـ/1385امللك سعود فـي الرياض 
مذيعًا ممارسًا للغة العربية ابتعث للواليات املتحدة 

 
اخلميسية: هي الندوة األسبوعية اليت تعقد فـي منزل محد اجلاسر إبان حياته (1)

ما واستمرت فـي املوعد نفسه بعد وفاته، وكانت تصدر نشرة بعنوان "اخلميسية" فل
تغري اسم اخلميسية إىل "جملس محد اجلاسر" وصار موعدها يوم السبت تغري اسم 
النشرة إىل "جسور" وأعداد اخلميسية وجسور على موقع محد اجلاسر 

http://hamadaljasser.com/، ي هذا الكتاب.ـوهو أول مقال ف 
 .13صمشيناها )سابق(  (2)
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جستري فـي اإلعالم من جامعة كانساس األمريكية فنال املا
م، ثم الدكتوراه فـي اإلعالم من جامعة والية 1968هـ/1388

م، ومارس اإلدارة اإلعالمية فـي 1971هـ/1391أوهايو 
التلفزيون، واإلدارة التعليمية فـي وزارة التعليم العالي، ثم 
صار عضوًا فـي جملس الشورى الذي يتيح القراءة فـي كثري 

 االت لتنوع ما يعرض عليه ويناقشه.من اجمل
هذا التكوين الثقافـي له ــ إضافة إىل إملامه باللغتني 
اإلجنليزية  الفرنسية ــ مّكنه من سعة الثقافة وتنوعها، 
فجاء أسلوبه الكتابي أسلوبًا سهاًل شائقًا فـي اختيار 
املفردة، وتركيب اجلملة، وصياغُته ترتقي عن األسلوب 

سلوب األدبي مع جالء فـي الفكرة اليت يعرب الصحفـي إىل األ
 عنها، وسالمة فـي اللغة العربية: معنى وقواعد.

ُقدِّر الدور الكبري لعبد الرمحن الشبيلي فـي كتابة 
 التاريخ فنال:

ــ جائزة األمري )امللك( سلمان بن عبد العزيز خلدمة 
 م.2003هـ/1424التاريخ الشفهي وتوثيقه 

مللك( سلمان بن عبد العزيز ــ جائزة األمري )ا
 م.2014هـ/1423

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

44 
 

ــ وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األوىل فـي املهرجان 
الوطين احلادي والثالثني للرتاث والثقافة )اجلنادرية( 

 .(1)م2017هـ/1438
تاريخ اإلعالم  أوهلماختصص فـي جانبني من التاريخ 

الرتاجم والسري، والثاني خرج من جعبة  وثانيهماالسعودي 
األول، فقد أشار إىل جتاربه مع كتابة الرتاجم اليت بدأت 

م حني سجل حلقات تلفزيونية عن أعالم 1976هـ/1396عام 
خدموا الوطن فـي سبيل التأسيس ثم جتربته فـي كتابة 
سرية السفـري حممد احلمد الشبيلي إىل أن قال : "أما التجربة 

من جتارب كتابة السري والرتاجم فقد مررت بها بني الثالثة 
م( حينما كنت 2000ــ 1997هـ )1420هـ و 1417عامي 

أعكف على تأليف كتابي التوثيقي عن تاريخ اإلعالم 
هـ، وقد أسفر البحث عن 1421السعودي الصادر عام 

التطرق إىل عشرات من رجال الثقافة واإلعالم فـي اجملتمع 
لى كتابة مقاالت عن كل شخصية السعودي مما شجع ع

وقد نشر هذه املقاالت مفرَّقة فـي الصحف ثم  (2)على حدة"
مجعها فـي كتب، وتأليُفه فـي السري والرتاجم حيتاج إىل 
تفصيل ليس مكانه هنا وإن كان منها ما يتعلق بإعالميني 

 
 .316ــ  314مشيناها)سابق(، ص(1)
 .14ــ  11م، الرياض، ص2007هـ/1428، 1، ط1أعالم بال إعالم، ج(2)
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كُكُتبه عن إبراهيم العنقري وعبد اهلل بلخري وعباس 
 غزاوي.

التوثيقي عن تاريخ اإلعالم السعودي  وعنوان كتابه
"اإلعالم فـي اململكة العربية السعودية ــ دراسة وثائقية 

صفحة من احلجم الكبري، وفـيه  432وصفـية حتليلية" ويقع 
( فصاًل، تلتها مالحق باألنظمة اإلعالمية، والسجل 13)

السنوي ألبرز احلوادث واملناسبات اإلعالمية فالكشافات 
 فاملراجع.

والكتاب مشل تاريخ كل وسائل اإلعالم السعودية إىل 
م، واحتوت 2000هـ/1421حني صدوره فـي طبعته األوىل 

فصوله الثالثة عشر على: بيئة اإلعالم السعودي وظروفه 
ومساته، فاجلهات الرمسية املعنية باإلعالم، فاإلعالم 
الداخلي واخلارجي واإلعالم باحلج، فالصحافة السعودية، 

عة، فالتلفزيون، فوكالة األنباء السعودية، فالتعاون فاإلذا
اإلعالمي اخلارجي، فاإلعالم والقطاع اخلاص، فدراسات 
اإلعالم وأحباثه، فوسائل اإلعالم األجنبية فـي اململكة 

حنو فكر "العربية السعودية، وفـي اخلتام فصل عنوانه 
 إعالمي سعودي جديد".
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أن بداية  فكرة الكتاب كانت  (1)وقد أوضح فـي مقدمته
م من جامعة 1391/1971أطروحة علمية لدرجة الدكتوراه عام 

والية أوهايو األمريكية، وترمجت مقتطفات منها، وأصبحت 
مذكرة مقررة على طالب قسم اإلعالم فـي جامعة امللك سعود 

 م.1973هـ/1393الذي افتتح عام 
سائل ولشعوره باحلاجة إىل كتاب شامل عن تاريخ و

اإلعالم السعودية عاد إليه بعد ربع قرن مراجعًا ومستفـيدًا مما 
صدر من دراسات ومؤلفات، ومن الوثائق الوطنية فـي مراكز 
الوثائق فـي الداخل واخلارج، راصدًا تاريخ اإلعالم ومراحله مع 
قراءة ألوجه الضعف والقصور وجوانب القوة والتميز، ُمْتبعًا 

ة مطولة، وأحيانا ميزج التحليل فـي كل فصل بقراءة حتليلي
سياق املنت، وقد وصف منهجه بأنه "ينحو منحى علميًا فـي 
دراسة اإلعالم السعودي، ويشخص حالته تشخيصًا واقعيًا 
بعيدا عن التنظري واخليال، ولذلك اختصر كثريًا من هذه 
املقدمات، وركز على النظر فـي مسرية اإلعالم السعودي، من 

ا الثالثة: التارخيية والوصفـية والتحليلية، وخلص خالل أبعاده
إىل فكرتني أساسيتني يعدان حمور اجلانب التحليلي فـيه 
وحمط تركيزه، وهما: ضعف املهنية، ونقص املرونة املالية 

 .(1)واإلدارية"
 

 .19ــ  13انظر مقدمة املؤلف من ص(1)
 .16ص املقدمة  (1)
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كون هذا الكتاب أمشل كتاب فـي تاريخ اإلعالم 
امليزة األخرى السعودي إىل حني صدوره هي امليزة األوىل، أما 

فإن هذا الكتاب هو الوعاء الذي تولدت منه أعمال املؤلف 
 األخرى حتى فـي الرتاجم والسري.

ويكمل هذا الكتاَب كتابان صدرا بعده هما: "صفحات 
وثائقية من تاريخ اإلعالم فـي اجلزيرة العربية و"امللك عبد 
العزيز واإلعالم ــ دراسة توثيقية لبداية وسائل االتصال 
السعودية" والكتاب األول نتج عما توافر لديه من وثائق 
ومعلومات وحني تابعها أغرته بإلقاء حماضرات عن موضوعاتها 
ثم مجعها فـي هذا الكتاب الذي صدر فـي طبعته األوىل فـي 

 ( صفحة.346م  فـي )2002هـ/1423الرياض عام 
ة أما الكتاب الثاني )امللك عبد العزيز واإلعالم( فهو دراس

توثيقية لبدايات وسائل االتصال السعودية، صدرت طبعته 
 (صفحة.175م، ويقع فـي )2003هـ/1424األوىل فـي الرياض 

ولقي تاريخ التلفزيون تركيزًا أكثر منه، فهو مل يكتف 
، وهو قصة التلفزيونمبا سبق، بل تناوله فـي كتابني: أوهلما: 

تاريخ لنشأة التلفزيون احلكومي ما بني عامي 
م، وهي الفرتة اليت أسهم 1977هـ/1397م ــ 1963هـ/1383

فـيها فـي نشأة التلفزيون وإدارته، والكتاب تفريغ ملقابالت 
تلفزيونية فـي سبع حلقات أجريت معه فـي القناة الثقافـية 
السعودية وعرضت احللقات تباعًا عليها بدءًا من 
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اعتها م، وأتاح له تفريغها وطب2012/مايو 18هـ، 27/6/1433
، وصدر الكتاب (1)تدارك ما أمكن من املعلومات الناقصة

م. وثاني 2014هـ/1425فـي طبعته األوىل فـي الرياض عام 
فـيما كتبه عن  "مشيناها ــ حكايات ذات"الكتابني هو كتاب 

سريته فـي اإلعالم بشكل عام وهي أطول ما فـي السرية إذ 
 .(2)را كبريًا( صفحة، حاز التلفزيون منها قد126بلغت )

على أن العمل الذي مل يصدر، وال أعرف إىل أي مرحلة 
وصل فـيه فهو "موسوعة وثائق اإلعالم" وقد أشار فـي كتاب 
"موجز جتربيت اإلعالمية" إىل أن االنشغال باحملاضرات فـي 
املناسبات واملواسم الثقافـية أدى إىل تأخري هذا املشروع حيث 

أجزاء بعنوان )موسوعة وثائق كتب فيه "وكتاب من أربعة 
اإلعالم( وهو مشروع مرتقب يعرض ويشرح خزينة الوثائق 
اخلاصة اليت مت مجعها من خمتلف املصادر منذ مرحلة 

 .(1)الدراسات العليا"
 
 
 

  
 

 .8و  7انظر مقدمة الكتاب ص  (1)
 .101ص )سابق( "مشيناها"  (2)
 .16م ص2013هـ/1434، الرياض 1موجز جتربيت اإلعالمية، ط  (1)
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 *جتربة د. الشبيلي الشورية من خالل ما َكَتب
عدَّ د. الشبيلي عضويته فـي جملس الشورى 

فـي جتربتيه، فـي اإلعالم والتعليم، صدفة، كما هو حاله 
ففـي اإلعالم كان ينتظر التعيني مدرسًا بعد خترجه فـي 
كلية اللغة العربية وإذا بربقية من وزارة اإلعالم تطلب 
ترشيح اثنني من أوائل اخلرجيني لالنضمام لإلذاعة كان 
هو أحدهما وقال: "ما كان يدري أن االستجابة لتلك 

له إىل عامل فسيح من الفنون وهو الدعوة الصدفة ستنق
الذي خرج من بيئة ال تعرف إال طرفًا منها وأنها ستفتح له 

 .(1)جمال اإلعالم من أوسع أبوابه
وقال عن عمله فـي التعليم والشورى "كما كان 
الدخول فـي حقل اإلعالم وكذا التعليم العالي من باب 

ه، الصدفة؛ فإن دخول جملس الشورى جاء من الباب نفس

 
أعدت للمشاركة بها فـي ندوة "التجربة الشورية لعبد الرمحن الشبيلي: ذكريات  *

ومواقف" فـي دار الرمحانية فـي الغاط، وشارك فـيها : أ.حممد الشريف، د. فاحل 
الفاحل، د. عائض الردادي، أ.أمحد العساف، وإدارة: د. علي اخلضريي، وذلك يوم 

 م.24/10/2019ـ، ه25/2/1441اخلميس 
. 6م، مطبعة سفـري، ص2013هـ ــ 1424، الرياض، 1موجز جتربيت اإلعالمية، ط (1)

 .102م، مطبعة سفـري، ص2018ــ  1440، الرياض 1و"مشيناها.. حكايات ذات"، ط
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وقد شاء اهلل أن يكون املسؤول نفسه الذي نصحين قبل 
أشهر بعدم متابعة طلب التقاعد واإلحلاح عليه هو الذي 

 .(1)يبلغين باالنضمام للمجلس"
لن أحتدث عن جتربته فـي الشورى من خالل 
معايشة العمل معه ألنه كان فـي الدورات الثالث األوىل 

لذا اخرتت أن أحتدث ودخلت اجمللس فـي الدورة الرابعة و
عن جتربته من خالل ما خطَّته ميينه، وهي بال شك ــ ال 
تصل إىل مستوى من يدلون بآرائهم من خالل معايشة 

 .(2)للتجربة حتت القبة الذهبية
د. الشبيلي أكثُر من كتب عن جتربته الشورية ــ 
حسب اطالعي ــ فـي عدد من اإلصدارات، أهمها كتاب 
"جملس الشورى ــ قراءة فـي جتربة حتديثه" الذي دّون فـيه 
مثانية من األعضاء فـي الدورات الثالث اأُلَول جتاربهم 
وتقوميهم للمجلس، بشفافـية وصراحة ما أمكنهم كي 

تلك التجارب فـي تطوير اجمللس ونظامه يستفاد من 
 

اثنا عشر عامًا فـي جامعة الشورى، خالصة جتربة شخصية، كتاب "جملس  (1)
م، مطبعة سفـري، 2008هـ ــ 1429، الرياض، 1الشورى، قراءة فـي جتربة حتديثه" ط

 .177ص
 توصف قاعة جملس الشورى بالذهبية ألنه يغلب على ألوانها اللون الذهيب. (2)
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وعضويته، وهؤالء الثمانية هم: د. زهري السباعي، ود.زياد 
ود.  السديري، ود.صاحل املالك، ود. عبد الرمحن اجلعفري

عبد الرمحن الشبيلي، ود. عبد العزيز النعيم، ود.فاحل 
 الفاحل، وأ. حممد الشريف.

وقد وقد اختاروا د. الشبيلي لتحرير الكتاب، 
قسمه إىل قسمني: األول حلل فـيه احملاور السبعة اليت 
ارتكز عليها الكتاب مستشهدًا ببعض ما كتبه األعضاء 
املشاركون والقسم الثاني أثبت فـيه نصوص التجارب 
حسب ما كتبها العضو املشارك، فهو فـي هذا الكتاب 
قام بالتحرير العام، وعّبر عن جتربته الشخصية فـيما 

عنوان "اثنا عشر عامًا فـي جامعة الشورى ــ  كتبه حتت
 خالصة جتربة شخصية".

وليس ما كتبه فـي هذا الكتاب وحيدًا فقد أعد 
حماضرات أو كتب مقاالت عن الشورى، إضافة إىل ما 
حوته سريته "مشيناها" وتلك املقاالت واحملاضرات ــ حسب 

 اطالعي ــ هي:
ى" نشر فـي ــ مقالة "تسعة أعوام فـي مدرسة الشور1

، فـي 10712صحيفة اجلزيرة، العدد 
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م، وأشار فـي تقدميه 26/1/2002هـ، 12/11/1422
 .(1)لكتابه "الشيخ حممد ابن جبري إىل أنه أعده عنه

ــ حماضرة "الشيخ حممد بن جبري كما عرفته" ألقاها 2
فـي صالون أبي عبد الرمحن بن عقيل الظاهري فـي 

 .(2)م10/11/2002هـ، 5/9/1423الرياض، فـي 
ــ حماضرة "عشرة أعوام فـي جملس الشورى" ألقاها فـي 3

صالون حممد اجلرب الرشيد فـي الرياض، فـي 
 .(3)م23/4/2003هـ ، 1/2/1424

ــ التجربة الشورية فـي اململكة العربية السعودية بني 4
اإلطار والتطوير، )رؤية شخصية(" ألقيت فـي دار 

عبد الرمحن السديري اجلوف للعلوم فـي مؤسسة 
هـ ، 24/2/1428اخلريية فـي اجلوف، فـي 

 م )طبعت مرتني(.14/3/2007

 
الرياض، مطبعة سفـري، م ، 2002هـ ، 1423، 2الكتاب املذكور، ط (1)

 .7ص
 .187كتاب جملس الشورى )سابق( ص (2)
 .187املصدر السابق، ص (3)
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ــ حماضرة مطبوعة فـي كتيب بعنوان "جملس الشورى 5
على مشارف العشرين" ألقيت فـي أحدية الدكتور 

هـ ، 29/12/1431راشد املبارك فـي الرياض، 
 م.5/12/2010

اها" بعنوان "جملس ــ كتب عن الشورى فـي سريته "مشين6
. أوضح فـي مقالة "اثنا عشر (1)الشورى" عدة صفحات

عامًا فـي جامعة الشورى" أنه "مت الرتكيز على بعض 
اجلوانب النوعية هلذه التجربة مع تالفـي استعراض 

ومما  (2)األمور الكمية املعروفة من تطورات اجمللس"
 :كتبه عن جتربته الشورية ميكن الوصول إىل أبرزها

ــ يرى أن العمل بني اجلامعات أكسبه خربة تزداد كل 1
يوم، ومناخ التعليم حيقق العامل فـيه ممارسة فكرية، 
وأنه إذا استبعدت احلساسيات املرافقة للعمل اإلعالمي 

 
 .259ــ250مشيناها )سابق( من ص (1)
"اثنا عشر عامًا فـي جامعة الشورى، خالصة جتربة شخصية" كتاب "جملس  (2)

 .183الشورى" )سابق( ص
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"فإن فـي التعليم واإلعالم والشورى كثريًا من التشابة 
 .(1)والتجانس"

األعضاء فـي الدورة األوىل ــ أن السمة الغالبة على 2
للشورى "أنهم قد اختريوا بعناية من خمتلف 

 .(2)التخصصات واملناطق وشرائح اجملتمع"
ــ أن تركيبة العضوية الشورية "ال تفرقها منافسات 3

وظيفـية، وال تشغلها مصاحل شخصية أو إقليمية، فـي 
مناخ من املمارسة الفكرية املوضوعية اهلادئة، ترسخ 

أدب اخلالف واملعارضة، والطرح املتزن، واللني فـيه 
فـي النقاش واحلوار، واتسعت فـيه املدارك الستيعاب 
الرأي اآلخر، وإفساح اخلاطر للنتيجة اليت تراها 

 .(3)األغلبية مهما كانت"
ــ يرى "أن نشاط بعض األعضاء كان مقتصرًا على 4

اللجان، بل لعل منهم من كان نادر الكالم على 

 
 .177املصدر السابق ص (1)
، 2جربة الشورية فـي اململكة العربية السعودية طو"الت 178املصدر نفسه ص (2)

 .16م، ص2013هـ، 1434الرياض، مطبعة سفـري، 
 .178اثنا عشر عامًا فـي جامعة الشورى )سابق( ، ص (3)
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ى اجمللس، وكنا خربناهم فـي وظائفهم السابقة مستو
 .(1)كثريي احلركة واملشاركات"

ــ يرى أن "بعض األعضاء وجد فـي اجمللس مناخًا يسوده 5
صفاء ذهين يشجع على مواصلة األحباث العلمية، 

 .(2)وتدارك ما فات من إصدار نتاجهم الفكري"
اجمللس هو ــ برر وصفه للمجلس بأنه جامعة "ألن مناخ 6

أشبه ما يكون باجلامعة فعال؛ ذلك أنه قاعة 
حماضرات عامة لإلنصات اجليد، واحلوار اهلادئ، 
واملناقشة املستنرية، ومكان التقاء اخلربات 

 .(3)والتخصصات"
ــ يرى أن "لقاءات اجمللس بالربملانيني فـي العامل، وتبادل 7

 الزيارات واحلوارات معهم أتاحت هلم فرصة التعرف
على األساليب والتنظيمات املتبعة فـي اجملالس النيابية 

 .(4)فـي كثري من دول العامل واالستفادة منها"

 
 .179املصدر نفسه، ص (1)
 .179املصدر نفسه، ص (2)
 .180املصدر نفسه، ص (3)
 .180املصدر نفسه، ص (4)
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ــ يرى "أن يستمر اجمللس فـي سياسة االنفتاح اإلعالمي 8
واجملتمعي لتعزيز الصلة بينه وبني حميطه ومع وسائل 

 .(1)اإلعالم؛ إذ من املهم تقريب اجمللس إىل اجملتمع"
قال: "فـي تقديري الشخصي أن الوقت قد حان للجمع  ــ9

بني مزايا خياري التعيني واالنتخاب، وأجزم أن البالد 
لن تعدم تطوير بدائل وأساليب مقبولة تتالفى ما يؤخذ 

 .(2)عليها من سلبيات"
ــ يرى أن "اإلنصاف يقرر أن إجنازاته فـيما يتعلق 10

بارتفاع سقف بدراسة األنظمة حتديدًا، وفـيما يتصل 
حرية التعبري داخل أروقته وحتت قبته هي إجنازات 

 .(3)واضحة للعيان"

 
تجربة الشورية فـي اململكة العربية السعودية" و"ال 186املصدر نفسه، ص (1)

، الرياض، 1، وجملس الشورى على مشارف العشرين ط15)سابق( ص
 .14م، ص2010هـ، 1431

 .186اثنا عشر عامًا فـي جامعة الشورى )سابق( ص (2)
 .7جملس الشورى على مشارف العشرين )سابق( ص (3)
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ــ يرى أن بقاء العضو ثالث دورات "هو إجراء مقبول؛ إذ 11
دلت التجربة على أن كثريًا من أعضائه يظهر عليه 

 .(1)امللل واستنفاد العطاء فـي أثناء الدورة الثالثة"
شورى تتطلب قدرا عاليًا من ــ يرى "أن رياسة جملس ال12

احلكمة والروّية، والتوفـيق والوسطية، واحلزم مع 
انفتاح، وهي صفات ومواصفات كانت تلتقي ــ وبقدر 
كبري ــ فـي شيخنا الراحل ]حممد بن جبري[ ال يدركها 

 .(2)إال من عرفه أو حضر جلسات اجمللس"
وحتسن اإلشارة إىل أن الكتابة عن الشورى عند  
شبيلي امتدت إىل جمموعات التواصل الذاتية بني د. ال

األعضاء بعد نهاية العضوية ورأى أنها بديل لعدم وجود 
إدارة للتواصل بني اجمللس واألعضاء السابقني، مشريًا 
إىل أن هذه اجملموعات "تشكلت باجتهاد من األعضاء 

 
 .256مشيناها )سابق( ص (1)
، 2الشيخ حممد بن إبراهيم بن جبري: جوانب من سرية حياته الشخصية، ط (2)

 .18م ص2002هـ، 1423الرياض، مطبعة سفري، 
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فـيما بينهم وأخذت طابع االجتماعات الدورية غري 
 منها: وذكر (1)الرمسية"

ــ أحدية الشورى اليت تلتقي فـي منزله فـي الرياض 1
ضحى كل أحد، وقد أعددُت عنها مقاال توثيقيًا ال 

 .(2)يتسع الوقت لإلشارة إىل ما ورد فيه
ــ جمموعة مماثلة تلتقي ظهر السبت فـي أحد الفنادق 2

 فـي جدة.
يستضيفها ــ الرحلة الربّية السنوية فـي موسم الربيع اليت 3

د. زياد السديري وتتكون من حوالي أربعني عضوًا من 
الشوريني اليت تدوم ثالثة أيام، وقد بدأت عام 

م، وقد فّصل د. الشبيلي فـيها كثريًا 2000هـ، 1420
فـي سريته "مشيناها" ومل يفصل فـي السابقتني ومّساها 

 (3)"الشُّوَرحَّالة"
  

 
 ..258مشيناها )سابق( ص (1)
 منشور فـي هذا الكتاب بعنوان "أحدية الشورى". (3)
 .384ــ  371و"الشورحَّالة" من ص 258مشيناها )سابق( ص (3)
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 *نتاجهحملات عن د. عبد الرمحن الشبيلي وإ
هـ 1440م( و 1944هـ )1363ما بني عامي 

عاش عبد الرمحن بن صاحل الشبيلي حياة  (1)م(2019)
 مليئة بالعطاء فـي اإلعالم والثقافة.

حصل على الشهادة الثانوية من معهد عنيزة العلمي 
ثم التحق بكلية اللغة العربية فـي الرياض )جامعة اإلمام 

م، وفـي الوقت 1963هـ/1383حممد بن سعود اآلن( عام 
نفسه درس فـي جامعة امللك  سعود فـي الرياض، ونال 

م، ثم 1965هـ/1385بكالوريوس فـي اجلغرافـية عام 
ابتعث إىل الواليات املتحدة وحصل على ماجستري فـي 

م ثم 1968هـ/1388اإلعالم من جامعة كانساس عام 
 م.1971هـ/1391دكتوراه فـي اإلعالم من جامعة أوهايو 

ذكر فـي كتابه )موجز جتربيت اإلعالمية( أنه  
كان طالبًا منتظما فـي السنة الرابعة من كلية اللغة 
العربية وفـي الوقت نفسه كان طالبًا منتسبًا فـي السنة 
الثالثة فـي جامعة امللك سعود فوصلْت إىل كلية اللغة 

 
هذا املقال كتب بطلب من ندوة ثقافية يف جدة كانت ستكون عن تأبني د. الشبيلي،  *

 وروعي فـي اإلعداد أنها ستلقى فـي جدة. د موعد ولذا مل يلَقيحدتعّقب بتولكن مل 
، 13م ص2018هـ/1440، 1م، مشيناها، ط23/9/1944هـ، 1363شوال  7ولد  (1)

 م.2019يوليو )متوز(  30هـ، 27/11/1440وتوفـي الثالثاء 
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العربية برقيٌة من وزارة اإلعالم تطلب ترشيح اثنني من 
ائل الطالب ليعمال مذيعني فيها فُرّشح، وكان ترتيبه أو

الثاني بني طالب كلية اللغة، وقال: إنه ما كان يدري أن 
تلك الدعوة ستنقله إىل عامل فسيح من الفنون، وأنها 
ستفتح له جمال اإلعالم من أوسع أبوابه، وقد فصل ذلك 

 87فـيما كتبه فـي سريته حتت عنوان )بني جامعتني( ص
 .(1)101إلعالم( صثم )ا

فصل فـي سريته بداية تدريبه اإلذاعي فـي إذاعة  
م ومما قال عن إذاعة جدة:" 1963هـ/1383جدة عام 

كانت اإلذاعة فـي جدة تعيش فـي تلك السنة أبهى فرتات 
جناحاتها، بعد أن أضيفت إليها عناصر جذب عّززت 

كبار ومما قال: "كانت إذاعة جدة ملتقى  (2)اإلقبال عليها"
األدباء من أمثال حممد حسني زيدان وحممد حسن عواد 
وحممد علي مغربي وأبي تراب الظاهري وأمحد إبراهيم 
الغزاوي وطاهر زخمشري وأمحد قنديل ومحزة شحاته، 
يرتددون باستمرار على اإلذاعة، يزورونها للقاءاتهم 

 
م 2013هـ/1434، الرياض 1ذلك، موجز جتربيت اإلعالمية، ط فـيينظر  (1)

 101م، ص 2018هـ/1440، الرياض 1ومشيناها ــ حكايات ذات، ط 6ص 
 وما بعدها.

 .106مشيناها )سابق(ص (2)
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االجتماعية واملشاركة فـي براجمها إعدادا وأداء وضيوفا، 
 .(1)تفتقر إليه اإلذاعة والتلفزيون فـي العقود األخرية" وهو ما
بدأ مذيعًا فـي إذاعة جدة ثم انتقل إلذاعة الرياض  

مذيعًا فمساعدًا ملدير الربامج ثم انتقل حملطة تلفزيون 
الرياض إثر افتتاحها ليكون مديرًا للربامج ثم مشرفًا 

جستري إداريًا وبراجميًا، وبعد عامني ابتعث لتحضري املا
فالدكتوراه ملدة أربعة أعوام، وبعد العودة عام 

، وكان ذلك (2)م عني مديرًا عامًا للتلفزيون1971هـ/1391
بعد مثاني سنوات من البدايات، وعّبر عن رأيه فـي اإلدارة 
اإلعالمية من خالل جتربته حني قال: "أفضل طريقة 

العمل، البدء من املراحل الدنيا فـي  يلتأهيل التنفـيذيني ه
واملرور باألقسام املهنية والوظيفـية فـي جماهلم، ثم 
التخصص األكادميي إن كان مثة حاجة إليه، فأفضل 
املديرين هم الذين تدّرجوا من البدايات، وخترجوا من 

 .(3)اجلهاز نفسه"
عمل بعد خروجه من وزارة اإلعالم أستاذًا لإلعالم  

لتعليم العالي وأمينًا فـي جامعة امللك سعود ووكياًل لوزارة ا
 

 .107مشيناها )سابق(  (1)
 .12ــ6ق( من ص انظر: موجز جتربيت اإلعالمية )ساب (2)
 .108مشيناها )سابق(/ (3)
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للمجلس األعلى للجامعات، وعضوًا فـي اجمللس األعلى 
لإلعالم وعضوًا فـي جملس الشورى ورئيسًا جمللس مؤسسة 

 اجلزيرة الصحفـية.
بلغت كتبه املطبوعة وحماضراته فـي تاريخ اإلعالم  

( عماًل، ونال جائزة األمري )امللك( 55وِسـَير األعالم )
لعزيز خلدمة التاريخ الشفهي وتوثيقه عام سلمان بن عبد ا

م ثم جائزة األمري )امللك( سلمان بن عبد 2003هـ/1424
م، ثم 2017هـ/1435العزيز لبحوث اجلزيرة العربية عام 

وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األوىل )اجلنادرية( عام 
 م.2017هـ/1438

 وختصص فـي التوثيق فـي جانبني:
 وأبرز مؤلفاته فـيه: اإلعالم السعودي،أوهلما: تاريخ 

الذي  كتاب "اإلعالم فـي اململكة العربية السعودية":ــ 
صفحة من  432م فـي 2000هـ/1421صدر عام 

احلجم الكبري، وهو أمشل كتاب فـي تاريخ 
 اإلعالم السعودي إىل تاريخ صدوره.

 ــ حنو إعالم أفضل، وهو مقاالت حتليلية فـي اإلعالم.
ــ امللك عبد العزيز واإلعالم، وهو دراسة توثيقية 

 لبدايات وسائل اإلعالم السعودية.
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ائقية من تاريخ اإلعالم فـي اجلزيرة ــ صفحات وث
العربية، أرخ فـيه ألسر وإعالميني اشتغلوا باإلعالم 

 من داخل اجلزيرة وخارجها، من أهلها ومن غريهم.
 ــ  إعالم وأعالم، وهو حبوث فـي اإلعالم السعودي.

ــ قصة التلفزيون، وهو تاريخ لنشأة التلفزيون 
 احلكومي.

يه فصل طويل عن اإلذاعة ــ مشيناها، وهي سريته وفـ
 والتلفزيون.

 وثانيهماــ توثيق السري والرتاجم:
ــ هو  األولوتوثيقه للسري والرتاجم أخذ اجتاهني : 

تفريغ برامج مقابالت أجراها للبث فـي التلفزيون )بعضها 
بث وبعضها مل يبث( وذلك أنه بعد عودته من البعثة أنتج 

ـي وهو تقليد تلك الربامج، منها برنامج مؤمتر صحف
( استضاف Meet The Press)للربنامج األمريكي 

فـيه عشرين شخصية إدارية وسياسية وثقافـية كان هلم 
دور فـي حقبة التأسيس، وقد فرَّغ بعضها ونشره فـي كتب 
مثل "األمري عبد الرمحن بن مساعد" و "محد اجلاسر" 

ناء أنه أث واالجتاه الثاني ــ (1)و"حممد بن جبري" وغريهم

 
 .208و  176ينظر "مشيناها" )سابق( ص (1)
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إعداد كتابه التوثيقي )اإلعالم فـي اململكة العربية 
السعودية( مرَّ به كثري من األعالم فأعد عن كل منها 
حماضرة ثم أصدر كل حماضرة فـي كتاب، ومنها ما 
مجعه فـي كتاب واحد مثل )الراحلون من رواد اإلعالم فـي 
اململكة العربية السعودية" ومنها ما استقل بكتاب كبري 

كتاب "حممد احلمد الشبيلي" أو َجَمَع عدة مقاالت  وهو
 فـي كتاب مثل "إعالم وأعالم" وكتاب "أعالم بال إعالم".

وإثر وفاة عالمة اجلزيرة الشيخ محد اجلاسر 
م( برزت احلاجة إىل مجع ما نشره فـي 2000هـ/1421)ت

اجمللة العربية فـي حلقات حتت عنوان "ذكريات ورحالت" 
عنوان "من سوانح الذكريات" وقد صورُت ثم عدل عنه إىل 

ما هو موجود عندي من أعداد اجمللة ومن جهات أخرى 
كمكتبة الشيخ محد وغريها حتى تيسر لي تصوير 
احللقات املنشورة كلها، وكتبت، مقّدمة لذلك اجملموع، 
وختمت املقدمة بالقول "ليس ذلك سوى عمل مؤقت لتكون 

ثني، أما ما ينبغي أن من سوانح الذكريات بني يدي الباح
يتم فهو مجع أصول السوانح مما كتبه الشيخ محد 
خبطه، ثم ترتيبها وطباعتها فـي كتاب، وخباصة إن 
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" وقد أعطيت (1)كانت هناك حلقات مل تنشر فـي اجمللة
 نسخة منها ملؤسسة محد اجلاسر الثقافـية.

وعندما عزمت أسرة الشيخ محد على طباعة "من 
الذكريات" عرض علي الدكتور الشبيلي أن أشرف سوانح 

على الطباعة ولعل ذلك لعملي السابق وكان يرى "أن تالمذة 
الشيخ األقربني واملالزمني له فـي حياته وندواته وجلساته هم 

" ولكن ظروفا فـي (2)األوىل واألحرى بالتعامل مع أعماله
ذلك الوقت مل متكين من حتقيق الطلب، وكان من حسن 

ظ الكتاب أن أشرف عليه الدكتور الشبيلي ليخرج فـي ح
أفضل نشر، مضيفًا إليه بعض الصور والوثائق النادرة، 
وملحقا به احللقات اليت مل تنشر فـي اجمللة العربية، ومعلقًا 
فـي اهلامش تعليقات توضيحية واضعًا أمامها )ش( أي 

على الشبيلي، متييزًا هلا عن تعليقات الشيخ، وعندما عرضه 
اللجنة العلمية عرض عماًل متكاماًل مع نقاط حمددة 
استشار فـيها وهي ال تعدو أن تكون ألفاظًا، والكتاب فـي 

( صفحة، شاملة الكشافات اليت 1152جملدين، فـي )
 صنعها.

 
 من مقدمة النسخة اليت أحتفظ بها. (1)
م، الرياض، 2006هـ/1427، 1مقدمته لكتاب "من سوانح الذكريات" ط (2)

 .9ص
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ومل يكن هذا هو الكتاب الوحيد الذي أشرف على 
مراجعته وطباعته من تراث محد اجلاسر، فقد ُعين بثالثة 

أخرى للعالمة هي "حبوث ودراسات فـي تاريخ امللك  كتب
عبد العزيز" و "من أحاديث السري والرتاجم و"فـي الرثاء وسري 
املرثيني" وكل هذه الكتب مقاالت متفرقة نشرها الشيخ 
فـي عدد من الصحف واجملالت فُجمعت فـي كتاب واحد 
تيسريًا على الباحثني، وصدرت عن مركز محد اجلاسر 

ي و"كان يعمل على إصدار عمل خامس متعدد الثقافـ
 "(1)األجزاء، يوثق مراسالته العلمية مع الباحثني

وعندما فّكر مثانية من أعضاء جملس الشورى  
بتسجيل ذكرياتهم وتوثيق جتربتهم اليت استمرت اثين عشر 
عاما، كتب كل منهم جتربته، وتوىل التحرير واإلشراف 

( 238وصدر الكتاب فـي ) على الطباعة الدكتور الشبيلي،
صفحة، وأعرف أنه أشرف على حترير ومراجعة كثري من 
كتب أصدقائه ممن أعدوا كتبًا، فهو ال يرتدد فـي تقديم 
املساعدة الثقافـية واالستشارة لطالبها مثل عدم تردده فـي 
السؤال لالستيثاق من املعلومة ممن يثق به فـي كتبه 

 ومقاالته.
 

 
 .298ينظر "مشيناها" )سابق( ص (1)
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 أحدية الشورى
ألعضاء شوريني أحدية الشورى ملتقى ثقافـي  

يلتئم فـي منزل د. عبد الرمحن بن صاحل الشبيلي سابقني، 
فـي الرياض، فـي شارع األرقم بن أبي األرقم الواقع بني 
شارعي امللك فهد وشارع التخصصي، جنوب مساكن 
وزارة اخلارجية، وتنتظم جلساتها صباح كل أحد حوالي 

إىل حوالي الواحدة والنصف،  الساعة احلادية عشرة
إن كان  ،فـي املكتبة يصلونوعندما حتني صالة الظهر 

الربد أو احلر شديدًا أو متّد سجاجيد الصالة فـي فناء 
املنزل أمام مقّر األحدية واملكتبة وهو مبنى منفصل عن 

 املنزل.
أطلق عليها د.الشبيلي عدة أمساء فـي بدايتها فـي 

أحدية الشورى حيث يستقبل عميدها منزله ثم استقر على 
روادها بالرتحيب والبشاشة ويفتح هلم قلبه قبل منزله، 
ويودعهم عند املغادرة فردا فردا، والدخول إليها واخلروج 
منها مفتوح، واحلاضرون يتفاوتون من أسبوع إىل آخر، 

 حسب ظروف كل عضو.
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ورّواد اجللسة من خمتلف الدورات الشورية، ومنهم  
احلضور ومنهم من يقل، وتدور فـيها أحاديث  من يكثر

تزينها حفاوة العميد،  ،وحوارات ثقافـية على مستوى رفـيع
 .وكريم أخالقه، والضيافة املرتبة

كان جيلس على ميني الداخل ويكثر الصمت،  
ويشارك إذا استدعى املوقف املشاركة، وقد يطلب 
 احلديث من غريه إن كان يوجد لديه موضوع جديد، ومل
يكن لألحدية برنامج حمدد بل موضوعاتها مفتوحة، 
وأحيانا يطلبون من أحدهم أن يدير اجللسة ليكون 
احلديث موحدًا، وفـي األكثر تكون مفتوحة فـي 
احلوار، وقد تكون فـيها أحاديث جانبية ثنائية، وفـي 
وسط اجمللس طاولة يضع عليها ما يصدره أو يصله من 

 واد.املطبوعات ليأخذ منها الر
وتتوقف األحدية فـي العطالت الرمسية، وعادة  

يرسل رسالة كل صباح سبت مذكرًا بها ومرحبًا، أو 
معتذرًا إن كان لديه سفر، وكانت تعقد كل أسبوع، 
لكنه فـي السنة األخرية أرسل رسالة فـي بداية العام 
ضمنها أنها ستكون مؤقتًا كل أسبوعني، وعقدت آخر 
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م 2019هـ أبريل )نيسان(، 1440ن جلساتها فـي شهر شعبا
 قبل أن تتوقف لعطلة الصيف.

فـي أحدية الشورى مالمح من ندوة عبد العزيز  
الرفاعي )أم الندوات( اليت حضرتها ما يزيد عن عشرين 
عامًا فـي حياته، وكانت تعقد كل مساء مخيس )ليلة 
اجلمعة( وكانت مفتوحة للحاضرين، واحلديث فـيها 

رة أحد، وكانت أحاديثها وحاضروها مفتوح وبدون إدا
على مستوى من الذوق الرفـيع والثقافة الراقية، وكان 
الرفاعي يقف عند الوداع عند البوابة وبيده قارورة عطر 
دهن العود يعطر كل خارج حتى قال عصام الغزالي ــ  وهو 
شاعر مصري ــ عند وداعه آخر جلسة حضرها قصيدة 

ور الشبيلي كان يقف عند مّساها "عطر الوداع" والدكت
، وقد استعادت (1)البوابة مودعًا كل واحد من الرواد

الذاكرة ذلك عند اخلروج األخري من منزل عميد اجللسة 
فـي آخر يوم للعزاء فـي منزله فأرسلت تغريدة نصها 

افتقدت  ،"غادرت منزل د. الشبيلي بعد العزاء فـي منزله
 

صدر لي عن ندوة الرفاعي كتاب بعنوان "ندوة الرفاعي"، وقد طبع مرتني، الثانية  (1)
 مبناسبة مرور مخسني عامًا على تأسيسها.
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سة أحدية الشورى، وداعه لنا عند الباب كعادته فـي جل
وامتأل الذهن بالذكريات فـي احلضر والسفر 
واالجتماعات، فـي الوقار، والكالم، والصمت، واهلدوء، 
والضيافة، والدماثة، فـي القراءة والكتاب واإلعالم، 
رحل جسما وبقي ذكريات وتارخيًا حافاًل، رمحه اهلل" 

م 2019أغسطس  13وقد بلغ من تابع هذه التغريدة فـي 
 ( متابعًا.19931)

وقد أشار إىل أحدية الشورى د. أمحد بن عثمان  
التوجيري فـي قصيدة رثائية لعميد األحدية، نشرها فـي 

هـ، 29/11/1440الشابكة )اإلنرتنت( يوم اخلميس 
 ومطلعها:

 ال األرض حتملها، كاّل وال اجلَلُد وقــد توليــَت فـي ملــح بفاجعـــٍة

 ن األسى فـي قلوب الناس جتتلدــم خّلفَت عاصفةأبا طالل، وقد 

 وفـيها عن أحدية الشورى:
 د؟َحوعصبًة من رفاق ضمَّهم َأ عًا، كنَت بهجتهْمنس َجْؤومن سُي

وأشار إليها اللواء عبد القادر كمال فـي إحدى 
مراثيه اليت أرسلها جملموعة األحدية فـي أيام عيد األضحى 

 هـ، ومطلعها:1440
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 والشبيلي موّسد فـي اللحود عيد؟ وما فرحُت بعيديأي 
 وأشار إىل األحدية بقوله:

 عامُر القلب بالوفا والوعوِد وانقضى مجعنا وغاب أنيٌس
وحدثين د. عبد الرمحن الشبيلي ــ رمحه اهلل ــ أن 
اجللسة بدأت يوم االثنني من كل أسبوع فـي مكتب عبد 

التخصصي، وأنه عندما اهلل بن حممد احلقيل فـي شارع 
انتقل إىل رمحة اهلل طلب أن تكون فـي منزله وُحّولت إىل 
يوم األحد بناء على رغبة بعض الرواد الذين يصومون يوم 

 االثنني.
وقد دوَّن د. مجيل اجلشي بداية األحدية )قبل أن  

تسمى األحدية( فـي مقال نشره بعنوان "أبو طالل كما 
"فبعد أن أمت الدورة الثالثة من عرفته" ومما جاء فيه عنها 

العمل فـي الشوري، وبعد خروجه من اجمللس ساهم مع 
جمموعة صغرية من زمالئه فـي اجمللس برتتيب لقاء 
أسبوعي، ظاهره اجتماعي، ولكنه يتناول كثريًا من 
أمور الوطن بالتعليق والنقاش، أعرف من بني هؤالء الزميل 

ــ وكذلك األستاذ عبد العزيز فاحل الفاحل ــ حفظه اهلل 
اهلل احلقيل أبا هشام الذي كان اللقاء يتم فـي مكتبه أو 
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منزله كل أسبوع على ما أعتقد، استمرت هذه اللقاءات 
حتى قدر اهلل وانتقل أبو هشام ــ يرمحه اهلل ــ إىل بارئه 
الكريم، وهنا مل يكن من الدكتور الشبيلي إال أن قاد 

تح بيته لتلك اجملموعة الصفوف وفتح قلبه قبل أن يف
الصغرية اليت كانت تلتقي فـي بيت أبي هشام، إال أن أبا 

دعوة اجملموعة الصغرية بل سرعان ما  دنطالل مل يتوقف ع
وّسعها ودعا العديد من أعضاء جملس الشورى املتقاعدين 
والذين انتهت مدة عملهم باجمللس لاللتحاق بهم، وهكذا 
تكونت جمموعة من خربة خرجيي اجمللس، حيث أطلقوا 
على أنفسهم جمموعة أحدية الشورى أو لقاء أحدية 

عن الرياض فلم  الشورى، وحيث إنين أسكن بعيدا
أتشرف بعضويتها، وبالتالي ال أعلم بالضبط من أطلق ذلك 
املسمى الذي نشأ من كون اللقاء يتم كل يوم أحد ويدوم 
بني نصف ساعة إىل ساعة، يتبادل فيه اجملتمعون 
األحاديث الودية واخلاصة، وقد يتطرقون لبعض األخبار 

سب اهلامة فـي البلد، هذا على حد علمي احملدود حب
اللقاءات احملدودة اليت حضرتها حينما كنت أتردد على 
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الرياض بني حني وآخر، وأجدها فرصة ألتقي ببعض 
 .(1)الزمالء األعزاء الذين عملت معهم فـي اجمللس"

وعرض الدكتور الشبيلي لألحدية فـي سريته  
)مشيناها( ملامًا فـي سطور هي "تشكلت باجتهاد من 

عات تواصل ذاتية، أخذت طابع األعضاء فيما بينهم جممو
االجتماعات الدورية غري الرمسية، منها جمموعة تلتقي 
ضحى األحد أسبوعيا فـي منزل صاحبنا فـي الرياض، 

 .(2)ومست نفسها أحدية الشورى"
وأرسل د. عبد الرمحن اجلعفري رسالة إىل  

جمموعة األحدية فـي "الواتس أب" ذكر فـيها الذين 
بد اهلل احلقيل، واألمساء اليت أسسوها فـي مكتب ع

وردت فـي الرسالة وما تالها من تعقيبات وإضافات هي : 
أ.أمحد بن محد اليحيى ود. مجيل اجلشي ود. زياد بن عبد 
الرمحن السديري ود. عبد الرمحن اجلعفري ود. عبد 

 
 م، احللقة الثانية من املقال.31/8/2019جريدة اليوم، الدمام، فـي  (1)
، مشريًا فيها إىل جمموعتني أخريني 258م، ص2018هـ/1440، 1مشيناها ط (2)

من أعضاء الشورى السابقني: إحداهما تلتقي ظهر السبت فـي أحد الفنادق  مماثلتني
فـي جدة، واألخرى رحلة َبّر سنوية ينظمها د. زياد السديري فـي موسم الربيع وتسمى 

 .384ــ  371رحلة الشتاء، ومّساها الشبيلي "الشورحَّالة" وكتب عنها مفصال ص 
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الرمحن الشبيلي ود. عبد العزيز الفايز ول. عبد القادر 
فاحل بن زيد الفاحل وأ.حممد  كمال وأ. عثمان األمحد ود.

 بن عبد اهلل الشريف ود. يزيد العوهلي وأ. يوسف امليمين.ا
مل أحضر جلسات األحدية إال بعد خروجي من  

جملس الشورى؛ ألن موعدها كان يصادف موعد جلسات 
جملس الشورى، وبعد ذلك حضرت أكثر اجللسات عدا 

ور السنة األخرية حيث أحضر أحيانا وأحرص على احلض
ما أمكنين، وذلك يعود لظروف عائلية دعتين لإلقامة فـي 

 املدينة املنورة.
وأثناء فرتة العزاء أبدى أ. حممد بن عبد اهلل  

الشريف ــ وهو من املؤسسني ــ رغبته أن حتل األحدية فـي 
منزله إذا تنازلت أسرة املرحوم عن حقهم فـي ذلك، وبعد 

األسرة واستأذنها فـي مرور أيام احلزن والكآبة تواصل مع 
ذلك فأذنت فأصبح منزل أبي هشام الشريف هو املنزل 
الثالث لألحدية ــ حفظه اهلل ووفقه ــ وكانت البداية صباح 

م، حيث جتمع 28/8/2019هـ، 27/12/1440األربعاء 
بعض الرواد وانطلقوا فـي رحلة برية إىل األحساء حلضور 
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األدبي مساء ذلك  ندوة تأبني للراحل نظمها نادي األحساء
 اليوم، وهم:

 د. إبراهيم بن عبد اهلل العنقري
 د. أمحد بن حممد الضبيب

 د. أسعد عبده
 د. راشد الكثريي
 د. سعيد اهلاجري
 د. عائض الردادي

 ل. عبد القادر كمال
 د. عبد الواحد احلميد

 أ. حممد بن عبد اهلل الشريف
 د. يزيد العوهلي

األحساء د. عبد الرمحن وكان قد سبقهم إىل 
 اجلعفري وحلق بهم د. حممد القنيبط.

ورواد أحدية الشورى من أعضاء جملس الشورى 
السابقني، اعتمادًا على الذاكرة مع االستعانة ببعض 
الزمالء فـي استدراك ما فاتين وآمل أال نكون قد نسينا 

 أحدًا:
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 د. إبراهيم بن عبد اهلل العنقري
 العيسىد.إبراهيم بن عيسى 

 د. أمحد بن عثمان التوجيري
 د. أمحد بن حممد الضبيب

 أ. أمحد بن محد اليحيى 
 د. أسعد عبده
 أ. بدر احلقيل

 د. بشري الغريض
 د. مجيل اجلشي

 د. محود البدر
 الشيخ/ محود الفايز

 د. خالد السيف
 د. خليل الرباهيم

 د. زياد بن عبد الرمحن السديري
 د. راشد الكثريي

 السبيعيد. سعود 
 د. سعيد اهلاجري

 د. سهيل قاضي
 د. طامي البقمي

 د. عائض الردادي
 د. عبد الرمحن الرباك
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 د. عبد الرمحن اجلعفري
 أ. عبد الرمحن أبو حيمد
 د. عبد الرمحن الشبيلي

 د. عبد العزيز الربيعة
 د. عبد العزيز الفايز
 د. عبد العزيز النعيم

 ل. عبد القادر كمال
 لحةأ. عبد اهلل أبو م

 أ. عبد اهلل احلقيل
 د. عبد اهلل السلطان

 م. عبد احملسن الزكري
 د. عبد الواحد احلميد

 أ. عثمان األمحد
 د. علي اخلضريي

 د. فاحل الفاحل
 د. فرحان البلوي
 د. فالح السبيعي

 ل. كمال سراج الدين
 د. حممد إحسان أبو حليقة

 د. حممد األمحد الرشيد
 الشيخ/ حممد السعدان
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 أ.حممد بن عبد اهلل الشريف
 د. حممد القنيبط
 د. مسعد العطوي
 د. يزيد العوهلي
 أ.يوسف امليمين

وقد بدأت جلسات األحدية الدورية فـي منزل أبي 
هـ ،املوافق 7/2/1441هشام حممد الشريف يوم األحد 

م، بعد االتفاق على أن تكون شهرية فـي أول 6/10/2019
دها مذكرًا باملوعد أحد من كل شهر، وقد أرسل عمي

الرسالة التالية "إخوتي األفاضل، أسعد اهلل أوقاتكم 
بناء على ما مت االتفاق عليه سلفًا  ،وجعلها عامرة باملسّرات

بشأن استئناف لقاءات األحدية بعض مضّي األيام العصيبة 
على فراق زميلنا وحبيبنا الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، 

تكرميي باستقبال لقاءات  وبعد تفضلكم باملوافقة على
األحدية، وبعد االستئذان من أسرة املرحوم الكرمية؛ فإنه 
يسرني دعوة اجلميع إىل اللقاء األول الذي سيكون يوم 

ي منزلكم اآلخر، ـصفر ف 7أكتوبر، وهو يوافق  6األحد 
 وموقعه سيتبع الرسالة.

ي موعد ثابت دون انقطاع ـي انتظام اللقاءات فـورغبة ف
ي يوم األحد ـفرتة العطلة الصيفية( فإنها ستكون ف)عدا 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

79 
 

األول من كل شهر ميالدي مبشيئة اهلل، على أن يتم 
 التذكري بها يوم السبت.

 ي دار القرار.ـرحم اهلل زميلنا الغالي ومجعنا به ف
 أخوكم: حممد الشريف"
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صورة مجاعية من حفل تكرميه فـي أحدية الشورى االثنني 
 م.2018ديسمرب 3هـ ، 25/3/1440
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