


 

1 

 

 

 

 خطوات وحمطات من مدرسة الصحراء ..  

 ( شيء من سرية إعالمية وثقافية ) 

 

 

 
 

ادي 
َّ
د
َّ
ه بن سامل الر

َّ
ي
َ
ن
ُ
 د. عائض بن ب

 

 الطبعة األول 

 م 2020هـ / 1442  
  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة األوىل

 م2020ــ  هـ1442

 مجيع حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

 

 45209ص. ب 

 11512الرياض 

Ibn-Jammal@hotmail.com 

 
https://www.alraddadi.me/ 

 

 1704/1442 رقم اإليداع :

 978ــ  603ــ  03ــ  5178ـ  7 ردمك:

 هـ1442عائض بن بنيه بن سامل الردادي،         

 النشرفهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء       

 الردادي، عائض بن بنيه بن سامل

./عائض بن بنيه بن من مدرسة الصحراء.. خطوات وحمطات

 هـ.1442سامل الردادي. ــ الرياض، 

 سم 24×17ص،  256

 978ــ603ــ03ــ5178ــ  7ردمك 

 ــ السرية الذاتية أ. العنوان1

 1442/ 1704   928.9ديوي 

 

mailto:Ibn-Jammal@hotmail.com
https://www.alraddadi.me/


 

3 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

  



 

4 

 

  



 

5 

 

 اإلهداء 
 والديإىل 

 بنيه بن سامل بن عيد بن مجَّال

 ووالدتي:

 نويِّر بنت رافد بن حسن األمحدي

        سورة اإلسراء 

 إىل شقيقي:

 عوض

الذي عشنا معًا تكاليف احلياة من صرخة والدته إىل تغميضة وفاته، 

 ار وعايضة.َووأخي عايد، وأخواتي: نورة وَن

 إىل:

 جدي رافد بن حسن األمحدي

 ق بن مطلق األمحديَليَّة بنت َطـِضوجدتي َف

 وأخوالي وخاالتي 

 الذين لقيت منهم العطف واحلنان والرعاية.

 إىل أوالدي )بنني وبنات( ووالدتهم

 الذين سعدت بهم وبرعايتهم

 رحلة احلياة من زمالء وأصدقاء؛ فـيإىل كل من سعدت به 

ي منها أشياء غري ِوها شيء من صدى السنني احلاكي، وُزفـيهذه سرية 

 قابلة للصدى.

 عائض
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 مقدمة وبوح: 
والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه ومن تبعه،  احلمدهلل 

 وبعد: 

فـي زاوية م 1999هـ 1420أجرت معي )اجمللة العربية( لقاء عام 

 أجبت:)مل َيرَ النور( وكان أول سؤال هو : "ماالعمل الذي مل َيرَ النور؟" ف

؟" "سنواتي فـي اإلعالم" فجاء السؤال الثاني "ما مضمون هذا العمل

مضمون العمل سرية ذاتية إعالمية عن السنوات اليت ))فكان اجلواب 

(1)قضيتها فـي العمل اإلعالمي وهي تقرتب من ثالثني عاما
وعندما  ((

تركت اإلعالم لتعييين عضوًا فـي جملس الشورى كتبت مقااًل فـي 

ختمته بأن سنواتي فـي  (2)جريدة عكاظ بعنوان "سنواتي فـي اإلعالم"

اإلعالم مليئة باملواقف والتجارب ولعلي أجد الوقت ألدونها حتت هذا 

العنوان، وهكذا كنت سأكتب سريتي اإلعالمية دون غريها، 

ت عن ذلك فيما بعد حني رأيت أن أضم إليها الكتابة فـي ولكين عدل

من مدرسة السرية الثقافية وما تال اإلعالم، وقد اخرتت هلا عنوان "

" وكتبت حتت هذا العنوان "شيء من سرية ..خطوات وحمطاتالصحراء 

 إعالمية وثقافية".

 
 ، وقد أجراه مجال أبو ظريفة.48م، ص 1999هـ، أكتوبر 1420اجمللة العربية، رجب،  (1)
 .14114م، العدد 18/4/2005هـ، 9/3/1426نشر فـي جريدة عكاظ،  (2)
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ولسريتي ثالثة جوانب: عائلي وإعالمي وثقافـي، أما العائلي 

هذا الكتاب بسبب أني أصدرت كتابًا بعنوان "جدي مجَّال  فخال منه

.. سرية عائلية" كتبت فيه سرية تارخيية اجتماعية عائلية لعائليت من 

إضافة إىل أني كتبت شيئًا  (1)القرن العاشر اهلجري إىل وقتنا احلاضر

.. أبو األيتام" حتت عنوان "بوح الرَّدَّاديمنها فـي كتاب "عوض بن بنيه 

لذلك مل أتطرق للسرية  (2)صفحة  22ريات من املهد إىل اللحد" فـي وذك

 العائلية هنا.

قرية ومدرسة الصحراء هو اسم حقيقي للمدرسة االبتدائية فـي  

التعليم وليس  خطواتمنها  تاليت بدأ)غرب املدينة املنورة( يد ِجْيَسامُل

كتبت حتت العنوان "شيء من وامسًا جمازيًا فهي بداية حياتي العلمية 

أن ما ورد فـي هذا الكتاب شيء  فـي إشارة إىل ،سرية إعالمية وثقافية"

 ها فـي اخلتام.يلإسأشري نه أشياء عوأنه غابت 

من خالل عملي فـي حقلي اإلعالم والثقافة رأيت أمورًا كثرية،  

وخضت جتارب كثرية، وعرفت أناسًا  ،ى أشياء كثريةواطلعت عل

كثريين فـي أحناء العامل، ووصلت إىل حقيقة فـي اإلعالم أنه مثل 

 
، مطبعة سفري الرياض، وميكن احلصول على نسخة 1م، ط2020هـ/1442صدر عام  (1)

 /https://www.alraddadi.meاإللكرتوني: إلكرتونية منه من املوقع 
، وميكن 29ــ  8م، مطبعة سفري، الرياض، وما ذكر من ص 2019هـ/1440صدر عام  (2)

 /https://www.alraddadi.meاحلصول على نسخة إلكرتونية منه من املوقع اإللكرتوني: 

https://www.alraddadi.me/
https://www.alraddadi.me/
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املصباح الكهربائي بلمسة يبهرك بأضوائه وبأخرى جيعلك تعيش فـي 

ظالم دامس، وكنت أقول ذلك لكل زميل جديد بأال ينخدع بأضوائه 

 مل َيُعْد يعرفه أو يعرف حقه.فإنه إذا بارح هالتها قد جيد من 

من خالل اإلعالم عرفت كثريًا من الرجال ومن أشباه الرجال،  

وعرفت صاحب املوقف الثابت واآلخر املتقلب، واملبتسم حقيقة واملبتسم 

خداعاً أو تزييفًا، إنه يكشف خبايا النفوس، وخباصة من يرهقهم جناح 

 غريهم.

ومن ال يرى فيها  ،أمته وفـي الثقافة عرفت من حيرتق من أجل 

فالتجارب تكشف املعادن، فقد تسمع عن  ،إال وجاهة أو كسب قوت

 بقيت على صورتها اخليالية. هاشخصية فإذا لقيتها قلت: ليت

وعرفت فـي اإلعالم السهر، ومل أجد فـيه إال القلق الذي يالحقك  

خر حتى فـي النوم، وعرفت فيه املسؤول الذي يقدر اجلد والعمل، واآل

 الذي يضيق صدره بكلمة طيبة وقد يضطرم صدره َغْيَرة.

فـي اإلعالم والثقافة من حيمل على كاهله رسالة فيقلق ويعاني، 

 وفيهما من هما عنده وظيفة فال يقلق وال يعاني.

ـ حينما  ـ على كثرة ما فيه من قلق ـ أصعب َأَلم عشته فـي اإلعالم ـ

ات عامة ومشاركات فـي جاءني لفت نظر بأنه لوحظ إلقائي حماضر

املنتديات الثقافية وأنه البد من االستئذان املسبق، والبد من االطالع على 
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نص احملاضرة الثقافية قبل موعد املناسبة، وقد اضطررت إىل أن أعتذر 

لنادي الطائف األدبي بعد إعداد حماضرة "حممد كربيت املدني: أدبه 

طلبوا اإلسهام مبحاضرة ثقافية فأرسلت اعتذارًا لرئيسه  ومؤلفاته" حني

بعذر خارج عن إرادتي،  متعّلاًلعلي بن حسن العبادي بعد حتديد املوعد، 

ووجدت هذا أهون علّي من عرض حماضرتي على من ال عالقة له بها، 

واعتذرت لغريه ممن وافقت على دعوتهم، فالعمل الفكري ليس من 

أراح فكره أراح جسده، وكنت أتلقى دعوات واجبات الوظيفة، ومن 

كثرية من منتديات ثقافية أو ندوات أو مؤمترات فأعتذر سلفًا مع أسفي 

أحقق الرغبة لظروف خاصة، حتى وجدت نفسي فـي ضيق أدى إىل  بأاّل

أن أطلب إجازة ألتبعها بطلب التقاعد غري أنه جاء تعييين فـي جملس 

 الشورى حائاًل دون ذلك.

مت نفسي فـي هذه السرية فـي بعض املواقف أن أذكر لقد ألز

أذكر األشخاص بدءًا من ذلك املعلم الذي كان حيمل  املوقف وأاّل

مل عصاه فـي املدرسة االبتدائية ليضرب طالبًا صغارًا ناعمي األصابع 

يعرفوا حل مسألة حسابية بداًل من شرحها هلم، إىل ذلك املسؤول الذي 

 الفكري والثقافـي.شهر قلمه ضد اإلنتاج 

وقد زاوجت فـي الكتابة بني ضمري املتكلم والغائب؛ ألن 

أرتاح لضمري  الاستخدام ضمري الغائب يوقع فـي اللبس أحيانا وإن كنت 
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، وقد يالحظ أن السرية احتوت على تواريخ وأرقام قرارات وذلك املتكلم

انب صفتها فنًا يعود إىل أن هلا جانبًا تارخييًا حيتاج إىل التوثيق، إىل ج

أدبّيًا يركن إىل مجال الصياغة والبعد عن األسلوب التارخيي الذي ال 

بإبراز احلقيقة التارخيية وتوثيقها بصياغة بالصياغة األدبية بل  ىيعن

ر إىل البيان األدبي، فهي راوحت بني اجلانبني، كما يالحظ أنين قتفت

اعي قد أوردتهما أبي تراب الظاهري وعبد العزيز الرف ْيي رسالَتـف

ي الوثائق؛ وذلك يعود لصعوبة قراءة ـمطبوعتني ثم أوردت صورتيهما ف

األصل، فكتابة أبي تراب كأنها خمطوط يصعب على القارئ قراءته 

ي يده ألنه ـأما رسالة الرفاعي فصعوبتها تأتي من اضطراب القلم ف

كتبها مستلقيًا بعد أن أنهكه املرض ولذا مل أستطع قراءة بعض 

 كلماتها.

ي الكتاب ممن بارح ـوأدعو بالرمحة لكل من ورد امسه ف 

، الدنيا، اكتفاء بالدعوة العامة هنا عن تكرارها بعد كل اسم

 ي نص منقول.ـوأستثين من ذلك ما ورد ف

أما من قّدم لي العون فـي هذا الكتاب فلهم من الشكر أجزله، 

 عبد د. حممد بن أ.، فالشكر واالمتنان للفضالء: ومن الدعاء أوفاه

د. إبراهيم بن ، وأ. د. عبد اهلل بن عبد الرمحن احليدريوالربيِّع الرمحن 

، فقد راجع كل واحد منهم ابين د. عبد اهلل، والرمحن الرتكي عبد
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النسخة املرسلة إليه مراجعة دقيقة، وقرأها قراءة علمية فاحصة، وذلك 

حهم، وإفادة من ما كنت أبغيه وأرغب الوصول إليه؛ اسرتشادًا بنص

علمهم وجتاربهم، وهو ما جعلين أستفيد من كل ملحوظاتهم: 

واقرتاحًا، مما أوصل الكتاب إىل تنقيح  ،وإضافة ،وحذفًا ،تصحيحًا

حتى عنوان الكتاب خضع لتشاور وتنقيح منهم إىل أن استقر  ،علمي

على هذا العنوان، فلهم الشكر على جهودهم، والدعاء بأن جيزيهم اهلل 

 ًا على ما بذلوه من جهد.خري

فقد كانتا عونًا لي مبا بذلتاه من د. ريم ود. أمساء  أما ابنتاي

ي ترتيب أوراقي وما أحتفظ به من مقاالت وقصاصات مما سهَّل ـجهد ف

 ي هذا املوضوع وغريه.ـف ،على كثرتها ،علي الرجوع إليها

اليت آزرتين جبهدها املضين  عبريي اخلتام الشكر البنيت ـوف

ي كل ما يضاف أو ـي الصف اآللي للكتاب، واملراجعة إثر املراجعة فـف

 .ي وقت وجيزـحيذف، وقد بذلت جهدًا مكثفًا لينتهي الكتاب ف

 الرَّدَّاديعائض 

 الرياض

 هـ8/2/1442

 م25/9/2020
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 بدايات السنني: 
ع الرََّدادَّة الذي يبعد عن املدينة املنورة غربًا حوالي َفَر فـي ولدُت 

كيالً من الطريق السريع من املدينة إىل ينبع،  15يبعد وكياًل، مخسني 

م وكانت 2009هـ/1430ت عام ّفالطريق الفرعي الذي ُزويصل إليه 

 م.2008هـ/1429الكهرباء قد وصل تيارها عام 

ديار القبيلة، وهناك من يوسِّع  فـيأشهر موقع  هو الرََّدادَّة ع َروَف 

مدلوله ليشمل كل الديار وليس كذلك بل هو جزء يسري منها، وأفضل 

" الَفَرع َفْرعة أرٍض زراعية ... وهي وسط  :من وصفه عاتق البالدي بقوله

بني هذه اجلبال الشواهق كهدأة الطائف إال أنها حمسوبة من الَفَقارة، 

ها كثرية، وأرضها ووادي الَفَرع ... زراعُتمنها امِلرياد وتتكون من أودية 

( كياًل، 12قرابة ) هايبلغ قطر ،ة الشكل نسبيًّايدائر ،خصبة سهلة

ر( والَفَقارة، وجوها معتدل، َعْشْقرة )اأَلوهي الفاصل بني سلسليت الِف

 .(1)ها طيب"اؤوهو

كتابي "قبيلة  فـيًا( فـيوقد كتبت عنه مفصاًل )تارخييًا وجغرا 

 فـيويعود سكن القبيلة  (2).. تاريخ اجتماعي من خالل قبيلة"الرََّدادَّة 

 
 ة.م، دار مكة، مكة املكرم1978هـ/1398، 1، ط7/45معجم معامل احلجاز  (1)
 .وما بعدها 453م، ص2016هـ/1437، 1ط (2)
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هذه الديار إىل أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث اهلجريني، حسب 

 .(1)املصادر التارخيية" فـيالنصوص الواردة 

عاش الناس معاناة وضنكًا إثر مأساة تهجري سكان املدينة  

ة من القائد العثماني فخري باشا وهو ما ُعرف بَسَفْرَبْرَلك، املنور

ديار القبيلة أو  فـيحرب الثورة العربية الكربى ودارت رحاها  واندلعت

هرب من مأساة التهجري من ولذا فإن  ،م1916هـ/ 1334منها عام  قريبًا

الديار، وهي أيام يتحدث عنها  فـيجحيم احلرب  فـياملدينة وقع  فـي

غري أنه برغم الكارثة فإن الديار قد عمرت ، (2)األهل بكل مرارة

م 1925هـ/1344بكثرة السكان حتى جاءت اهلجرة املعاكسة بعد عام 

التعليم والوظائف  فـيحيث عّم األمن والتعليم، فاخنرط أبناء القبيلة 

ية إىل أن وصل الطريق شبه خال املدينة وخارجها، وصارت الديار فـي

عطلة  فـياملزفت والكهرباء كما سبق فعادت احلياة إليها وخباصة 

دقيقة حيث  45ــ  30نهاية األسبوع فاملسافة بينها وبني املدينة ترتاوح بني 

وأنا  ،أحضان رياضهم )مزارعهم( املوروثة فـيبنى كثري منهم منازل 

وهكذا تعمر  ،م2007ـ/ه1428الفرع عام  فـيواحد منهم بنيت منزاًل 

 .(3)الديار حينًا بأهلها وختلو حينًا ولكن ارتباط النفوس بها ال يتغري

 
 .وما بعدها 80تفصيل ذلك فـي الكتاب السابق ص (1)
 .وما بعدها 104تفصيل ذلك فـي الكتاب السابق ص (2)
 .119ينظر فـي ذلك الكتاب السابق ص (3)
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هـ/ 1369شهر صفر  فـيتلك البيئة فتحت عيين على احلياة  فـي 

اهلوية الوطنية  فـيم كما يقول والدّي، لكن تاريخ امليالد 1949

مولدي ثالثًا بعد أخي ، وقد جاء (1)1/7هـ فأنا من فئة مواليد 1/7/6913

يوم واحد بوباء احلصبة الذي حصد  فـي اعيد وأخيت عيدة اللذين مات

آالف األطفال، ولعل هذا سبب تسمية والدي لي بعائض، وصرب الوالدان 

 بثالثة بنني وثالث بنات.اهلل واحتسبا فرزقهما 

نهاية السنة السادسة من عمري للدخول  فـيغادرت تلك الديار  

املسيجيد ومل أعد إليها إال زائرًا طول حياتي،  فـية الصحراء مدرس فـي

فوالدي  تلك املدرسةأن أذهب إىل  فـيهلل اوكان لوالدي الفضل بعد 

حريص حرصًا شديدًا على التعليم، ومما هوَّن على والدتي فراقي أني 

 ،سأسكن عند جدتي )والدتها(، لقد تغلب الوالدان على حمبتهما لي

فراق تشجيعًا للتعليم فجزاهما اهلل خريًا عين وعن إخوتي وصربا على ال

احلضانة  فـيهما حقهما فـيومهما كتبت عنهما فلن أو ،وأخواتي

        :والرعاية والرتبية والشفقة، وحسيب قول اهلل تعاىل

         ،لكن سأشري إليهما (، و24)سورة اإلسراء

 كتاب "جدي مّجال .. سرية عائلية". فـيسطور ألني كتبت عنهما  فـي

  

 
التابعية آنذاك اليت تسمى ال توجد شهادات ميالد آنذاك، وإذا حان وقت استخراج حفـيظة النفوس أو  (1)

( أي فـي 1/7اآلن اهلوية الوطنية حيّدد طالبها السنة فتضع األحوال املدنية امليالد فـي الشهر السابع )

 حتى ظهرت شهادات امليالد واعتمدت. جيليتاريخ ميالد  غالبًا، وهو اهلجرية منتصف السنة
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 الوالدان: 
هـ 1325عام  الرَّدَّاديه بن سامل بن عيد بن مجَّال يََّنولد والدي ُب 

هـ، فعمره كان عشر سنوات عندما بدأت مأساة 1400عام  فـيوتو

م، وقد حدثنا كثريًا عن 1916 /هـ1334والتشريد عام  اجلوع واحلرب

زاد على ذلك موت والديه وهو صغري وتلك السنني وقسوتها، مآسي 

ة الواحد تلو اآلخر تفتوىل تربية إخوانه وأخواته، ثم مات أعمامه الس

ما بعد فقد ابنه وابنته، فـيأصابه اجلدري، ووهو ما زال صغريًا، ثم 

صابرًا حمتسبًا، وكان كثري الشكر هلل أن رزقه ذرية  نولكنه كا

وكان يسميها ُخْضرة الدار كناية عن موت أسرته ما عداه وعمي وابن 

 عم له.

، ولكنه ممن هيلجمل تتح لوالدي فرصة التعليم شأن أكثر  

باملدارس وحرص على ذلك حرصًا شديدًا،  ّيخوأسارع إىل إحلاقي و

 فـيبالرغم من عدم حرص كثري من الناس عليه آنذاك، وكان حازمًا 

التعليم، وما رأيته فرحًا أكثر من  فـيتربيته، ولكنه أكثر حزمًا 

اإلذاعة ناجحًا عند إعالن أمساء  فـيفرحته إذا مسع اسم أحدنا 

يومي، يذكر لنا  الناجحني، وكنا نسمع منه التوجيهات بشكل

 فـيالتجارب اجليدة وحيذرنا من السلوكيات اخلاطئة، وكان مشفقًا 

 .(1)التعليم فـيتوجيهه، كثري الشكر هلل أن وفقنا  فـيقًا فـينصحه، ر

 
هـ/ 1442، 1كتابي "َجدِّي مّجال.. سرية عائلية" طهذه خالصة موجزة جدا ملا كتبته عنه فـي  (1)

 .47ــ  40من ص 1م ط2020
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سفر مبن بن حممد أما والدتي فهي نويِّر بنت رافد بن حسن  

قة ـيفين من الصميدات، كانت شِواَلاألمحدي من ذوي ُمسفر من الشَّ

رحيمة بنا، مل أذكر أنها ضربت واحدًا منا، حتى إذا خاصمته 

ـ  َأْكثــََرْت ـ من لوم نفسها، تؤثرنا على نفسها فـيــ كل شيء،  فـيما بعد ـ

هـ، 1340عام حوالي كان مولدها ال تأكل الطعام إال بعد أن نأكل، 

زهيميل األمحدي، بن عند كّتاب بنيه طفولتها الكتَّاب  فـي ْتَلـَخَدو

يكتبون احلروف على األلواح، كما حدثتنا  (بنني وبنات)وكانوا 

، وكانت تشفق علّي حتى بعد (1)لكنها انقطعت ومل حيصل هلا تعليم

 املدينة. فـيمنزلي  فـيكربي، وتتضايق لو منت وحدي 

 املسيجيد:   فـي مدرسة الصحراء  
( 80قرية تقع غرب املدينة املنورة، تبعد عنها حوالي ) املسيجيد 

كياًل على الطريق إىل ينبع، وكان امسها قدميًا )امُلْنَصَرف( ومسيت 

السرية من أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  فـيبذلك ملا ذكره ابن هشام 

، وهي بئر الرَّْوحاء، ثم ارحتل منها، حتى إذا كان "نزل َسْجَسج

ريد يطريق مكة بيسار وسلك ذات اليمني على النازية،  باملنصرف ترك

 .(2)بدرًا"

 
، 1هذا موجز خمتصر جدًا ملا كتبته عنها فـي كتابي "َجدِّي مّجال.. سرية عائلية" ط (1)

 .51ــ  47من ص 1م ط2020هـ/ 1442
وورد فـي كثري  م،1985، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت 2/614ابن هشام: السرية النبوية  (2)

من الكتب منها معجم معامل احلجاز لعاتق البالدي، فـي حرف امليم فـي "املسيجيد" 

 و"املنصرف".
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وأصل االسم َمْسجد ثم صّغر على ُمَسْيجد، لكن أهل املنطقة  

وينطقونه  دينطقون املسجد املسيد بإبدال اجليم ياء ويصغرونه على مسيِّ

، ثم أرادوا إعادة الياء إىل أصلها فقالوا مسيجيد، وهو منسوب يدمسيِّ

ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عرف مبسجد فـيملسجد أثري صلى 

كتب السرية وتاريخ املدينة ومنها  فـياملنصرف أو مسجد الَغَزالة، وورد 

 .(1)وفاء الوفا للسمهودي

ت يصل بني أصبحت املسيجيد عامرة بعد افتتاح أول طريق مزف 

املدينة املنورة ومكة املكرمة، وصارت حمطة حلافالت احلجاج، 

ها املقاهي اليت فـيها االقتصاد وكثر سكانها، وبنيت فـيفانتعش 

وكانت احملطة اليت تليها َمْستورة  ،توقفهم فـيتكون مسرتاحاً للحجاج 

 ها برقية وإدارةفـيقبل الوصول إىل مكة املكرمة، وألهميتها أنشئت 

 ذلك الوقت. فـيان تللربيد، وهما مهم

أسس علي وعثمان حافظ  م1945هـ/1365شهر شوال عام  فـي 

املسيجيد ومجعا هلا تربعات من أهل  فـيمدرسة الصحراء اخلريية 

"هلذه املدرسة )مدرسة الصحراء  :اخلري، وقال عنها علي حافظ

( تاريخ ينفرد عن تاريخ مدارس البادية األخرى، فهي أول باملسيجيد

" افتتحت املدرسة أول : وقال (2)البادية بالصحراء" فـيمدرسة أسست 

 
 م.2002هـ/ 1422، 1، حتقيق د. قاسم السامرائي، مؤسسة الفرقان، ط3/443 (1)
ر ، شركة املدينة للطباعة والنشر فـي جدة، مل يذك233فصول من تاريخ املدينة املنورة ص (2)

رقم الطبعة، واألغلب أنها األوىل. البادية: تعين كل ما هو خارج املدينة املنورة حتى لو كان 

 ريفًا.
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طالبًا ثم ساعدت احلكومة املدرسة باملبنى الذي  34مقهى بـ  فـياألمر 

سلمه للمدرسة الشيخ عبد اهلل السليمان، ، (1)املسيجيد التابع هلا فـي

 فـي مناصري املشروع، وجنحت املدرسة ربهلل، وكان من أكرمحه ا

سنة واحدة، وذاع صيتها، وأقبل عليها الطالب... وزار املدرسة مفتشو 

العامل اإلسالمي ممن يقصد  فـياملعارف ورجال الفكر والعلم والرأي 

املدينة للزيارة، كانت املدرسة تلفت نظرهم وجتذبهم جذبًا إليها وإىل 

 .(2)" دروسهم فـيذتها حماورة تالم

( ريااًل، 15كان يصرف لكل طالب مكافأة شهرية مقدارها ) 

عبد العزيز ــ رمحه اهلل  وذكر عثمان حافظ أنه وأخاه علي رفعا للملك

[ تشجيعًا  اليوم فـي ــ "وطلبنا منه ختصيص نصف ريال لكل طالب ]

أما " (3)الطالب للمدرسة، وكانت استجابة جاللته سريعة للعلم ولدخول

كنا نطبق منهج وزارة املعارف ف املنهج الدراسي واالختبارات" فـي

 يد فـي"إن املدرسة استمرت  :وقال علي حافظ (4)ًا"فـياالبتدائي حر

مؤّسسيها تؤدي رسالتها كاملة حتى أوائل شهر ربيع الثاني سنة 

 
أن هذا املبنى  187ذكر عثمان حافظ فـي كتابه )صور وذكريات عن املدينة املنورة( ص  (1)

طاءه "أقامته وزارة املالية باملسيجيد ليكون كفندق راحة للحجاج وضيوف احلكومة" وأن إع

للمدرسة كان "مبساعدة وزير املالية الشيخ عبد اهلل السليمان ووكيل الوزارة الشيخ حممد 

 .188سرور الصبان" ص
 .235علي حافظ: فصول من تاريخ املدينة )سابق( ص (2)
م. نادي املدينة املنورة األدبي، 1983هـ/ 1403، 1صور وذكريات عن املدينة املنورة، ط (3)

 .187ص
 .188املصدر نفسه ص/ (4)
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هـ، حيث سلم املؤسسان املدرسة لوزارة املعارف ... فكانت مدة 1381

وحتدث علي   (1)( عامًا وستة أشهر"15جهاد مدرسة الصحراء حنو )

منذ   %100ل سنة ك فـيحافظ عن جناح املدرسة بأن "نتائج اختباراتها 

 فـيراسة حتى سلمت لوزارة املعارف إال ما ندر، وال عجب أن بدأت الد

ذلك فإن طالب املدرسة ال يشغلهم شاغل عن االستذكار واملراجعة 

فهمهم عند  فـييبهرون الزائرين واملفتشني  اوالدرس، وقد كانو

" وذكر عثمان حافظ أنه "كانت تشكل جلنة لالختبار  (2)مناقشتهم

من وزارة املعارف وجيري االختبار باملسيجيد وكان النجاح دائمًا مئة 

املئة، ثم رأت املديرية العامة للمعارف أن ينتقل الطالب الذين  فـي

يتقدمون الختبار الشهادة االبتدائية إىل املدينة املنورة ليجري اختبارهم 

مدارس املدينة، فنقلوا إىل  فـيربون للشهادة االبتدائية ضمن من خيت

املئة،  فـياملدينة واختربوا مع طلبة املدينة فكان نسبة جناحهم أيضاً مئة 

ومعظم معّلميها من   (3)ومعظم العشرة األوائل من مدرسة الصحراء

 .(4)ئية ويتوظف مدرسًااطالبها املتخرجني منها، يتخرج من االبتد

علي وعثمان حافظ كثرياً عن تفوق طالب املدرسة ومما وحتّدث  

قهوة محدان  فـي"كنت وأخي السيد علي حافظ : كتب عثمان

باملسيجيد أثناء تفقدنا ملدرسة الصحراء بعد افتتاحها وأقبل علينا طفل 

 
 .236فصول من تاريخ املدينة املنورة )سابق( ص (1)
 .236املصدر نفسه ص (2)
 .188انظر، صور وذكريات عن املدينة املنورة )سابق( ص (3)
 .239انظر، علي حافظ: فصول من تاريخ املدينة ص (4)
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الثامنة أو التاسعة يقدم لنا صينية الشاهي وحملنا من حديثه الذكاء  فـي

فقال هلم: من يصرف  ؟سأله ملاذا مل يدخل املدرسة هالفطنة" وذكر أنو

؟ ته إذا دخل املدرسة، فسأله كم يعطيك محدان كل يوم دعلى وال

تدخل املدرسة؟  هلفقال" نصف ريال، فقال له: إذا أعطيناك نصف ريال 

اليوم التالي ووافقت، يقول: فاتفقنا  فـيفقال: أشاور أمي، وجاءت أمه 

 فـيسة صباحًا ونعطيه ربع ريال ويعمل عنده مع محدان أن يدخل املدر

القهوة بعد الظهر ويعطيه ربع ريال" فوافق، وروى أنه " من تلك اللحظة 

قررنا أن نعطي كل طالب يعول والدته أو أحد أقربائه ربع ريال يوميًا" 

 فـيهذا الطالب وأنهم اختاروه لبعثة السكة احلديدية  نبوغويذكر 

املالية عبد اهلل السليمان وابتعثته الشركة إىل  الدمام اليت طلبها وزير

أمريكا وعاد بعد عدة سنوات عاماًل مثقفًا، ورافق وزير املالية مرتمجًا 

 .(1)له مع بعض األجانب بأطراف املدينة املنورة

وذكر عثمان حافظ أنه حضر حفل وصول أول قطار للرياض  

اهلل بن عدوان  هـ وأنه كان جيلس بالقرب من عبد1371احملرم  فـي

ممثل وزارة املالية لدى أرامكو وقبل أن يصل القطار قال لي "ويش 

أبشرك يا عثمان، أن مدير حمطة الرياض من مدرستكم، ومدير 

حرض من مدرستكم  حمطةحمطة الدمام من مدرستكم، ومدير 

مدرسة  :وعددًا من مديري حمطات السكة احلديدية من مدرستكم

اهلل، وأن امللك  هن احلديث األمري سعود، رمحالصحراء، ومسع طرفًا م

 
 .186و  185عثمان حافظ: صور وذكريات عن املدينة املنورة )سابق( ص  (1)
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سعود بن عبد العزيز التفت البن عدوان وقال "إيه إيه يابن عدوان علموا 

 ".(1)أبناء الوطن هذه األعمال، ال ترتكوا األعمال يتوالها األجانب

وعثمان حافظ أفواج الطالب الذين ابتعثوا إىل  وذكر علي 

هد عالسكة احلديدية واملدرسة العسكرية ومعهد الرياض وكلياته وم

 .(2)إحصاءات عن الطالبمع املدينة وسلك التعليم 

عبد العزيز بن عبد ربه احلازمي أمساء الفوج األول اللواء وذكر  

( والثالث 11هـ وعددهم )1370(، والثاني عام 5هـ وعددهم )1369سنة 

( وأمساء 22هـ وعددهم )1372( والرابع سنة 14هـ وعددهم )1371عام 

( من أول فوج 7الدمام وعددهم ) فـي يةالسكة احلديد إىل من ابتعثوا

 .(3)( من الفوج الثاني، وهناك صور هلم وللمدرسة12من اخلرجيني و)

 مدرسة الصحراء:   فـي 
 فـيالتحقت بهذه املدرسة التارخيية، مدرسة الصحراء، وكانت  

أوج جمدها، شهدت زيارة امللك سعود بن عبد العزيز هلا واصطفاف 

الطالب مرحبني به أمام بوابتها، وقد ُمدَّ الطريق املزفت من الطريق 

العام إىل املدرسة، وشهدت زيارة أعالم هلا منهم حممد سرور الصبان 

تنطق امسه حممد صرور )بالصاد(  ع هلا، وكانت العامةالذي كان يترب

مرٍب وهو وكان مديرها املربي الفاضل سامل بن جعفر داغستاني، 

 
 . ويش: عن أي شيء.190و  189املصدر نفسه  ص  (1)
وعثمان حافظ: صور  240ــ  237انظر علي حافظ: فصول من تاريخ املدينة املنورة )سابق( ص (2)

 .190و  189وذكريات عن املدينة املنورة )سابق( ص
 .59ــ 55م ص2005هـ/1425، 1جذور وتراث، دار املفردات، الرياض، ط (3)
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يدين له طالبه باإلدارة الرتبوية احلازمة، وكان حريصًا على فاضل 

الطالب أكثر من آبائهم، انتقل إىل املسيجيد بعائلته وأدخل ولديه 

ب عن تاملدرسة، وقضى ستة عشر عامًا مديرًا هلا وك ًاوفاروق ًاجعفر

إحدى الصحف بعنوان "ستة عشر  فـيما بعد نشرها فـيذلك ذكريات 

حبثت عنها وسألت عنها أحد أحفاده، ولكن مل  "الصحراء فـيعامًا 

عام  فـيكتيب، و فـيأعثر عليها، وهي جديرة بالطباعة 

جاء طبيب جراح امسه م أجريت عملية استئصال مرارة ف2009هـ/1431

أمحد داغستاني ليكشف علي قبل املغادرة فسأله أخي عوض عن امسه 

 ده.فـيكاماًل فاتضح أنه ح

أحيانًا تعنيفه للطالب أشد من الضرب إذا قال: و ،كان وقورًا 

موقعًا كبريًا فال يعود فالن، ويقع ذلك من الطالب ابن ياخسارة، أنت 

 ةالغرتيلبس يرتديها املصريون ثم صار  كان يرتدي ثوباً وطاقيةوللخطأ، 

م مع بعض املدرسني أهابه وهو يلعب الضومنة أو الكري والعقال، وكنُت

دكة زوج خاليت واصل بن زارع األمحدي بني املغرب والعشاء،  فـي

تريك الذي يضيء اجللسة، اإل فـي منعكسةوتعجبين صورتي مكربة 

 .منزله بشيءإىل  تخوفًا أو مهابة إذا أرسل وأرتعد

إىل تلك املدرسة من حضن والدّي يف بداية السنة السابعة  انتقلُت 

إىل املدينة  من عمري، وبقيت مع جدتي ألمي سنة واحدة، ثم انتقلْت

املنورة، وبعدها اعتمدت ــ بعد اهلل ــ على نفسي، ثم حلق بي أخي عوض 

منهم علي بن صاحل بن بدر  الرََّدادَّة الد بعد سنتني، ثم جاء بعض أو
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سليمان  ه أخوهة، وبعدداتي عشنا طفولة واحَد، وكان من ِلالرَّدَّادي

وأخوه سعيد وابن أخيه صالح بن ناجي  الرَّدَّاديوسعد بن عودة بن سعد 

نسيت غريهم، وكان الفضل  ورمبا، الرَّدَّاديوسلمان بن نافع بن دخيل 

يرجع لوالدي، حيث اقتدى به اآلخرون عندما رأوني املدرسة يف دخولنا 

 أقرأ وأكتب.

الدفعات األوىل  فـيولسنا أول من دخل هذه املدرسة فقد سبقنا  

وصالح بن ناجي بن  الرَّدَّادي، ومبارك بن عمري الرَّدَّاديعيد بن سامل 

 وقد يوجد غريهم. الرَّدَّاديسعود م

ها ثم فـياملدرسة أساتذة أفاضل، أكثرهم خترجوا  فـيدّرسنا  

 ،ها، منهم من عاد مدرسًا بعد حصوله على ابتدائيتهافـيعادوا مدرسني 

حصل على شهادة أعلى، وكانت القسوة هي الطابع العام من من ومنهم 

املدرسني، فال يدخل الفصل مدرس إال معه عصا، والضرب للطالب 

الذي يدرسنا احلساب )الرياضيات(  وأذكر أن أحد املدرسني ،شائع

 الكف، لكن أحدهم باطن فـيبضربه بالعصا  كان يقابل كل غلطة

كان وقورًا ال حيمل  األمحديبن حسني وهو أستاذنا عوض بن إبراهيم 

عصا، ولكن له هيبة،وإذا شرح فهمنا شرحه وما زالت املعلومات اليت 

ذهين، وإذا أخطأ  فـيشرحها عن األشكال اهلندسية ومساحتها راسخة 

ه والطالب فـيحوش املدرسة وضربوه على ك فـيطالب مجعوا الطالب 

دائرة حوله واهلدف من ذلك تأديب الطالب، وقد يربطون رجليه  فـي

 كة.َلما كان يسمى الَففـيويضربونه 
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و السائد فقد كانت توجد سالسل تتدىل من كان التخويف ه 

ها األتاريك لإلضاءة فـيطرفها حديدة معقوفة لتعلق  فـيسقوف الغرف 

ها وكان فـيوكانوا يقولون للطالب: هذه لتعليق الطالب املهمل بإذنه 

 األطفال يصدقون ذلك ويرتعدون خوفًا.

حتولت املدرسة أثناء دراسيت إىل مديرية املعارف وصارت  

لى مدرسة الصحراء أي حبذف وصف مية، واقتصر امسها عحكو

 اخلريية وما زالت حتمل هذا االسم.

كان الطالب من قبيلة واحدة من بين سامل من حرب  

األحامدة وهم األكثرية ثم  :أربع قبائل فرعية هي فـيوحمصورين 

املدرسة،  فـيلة وكان هذا التصنيف مالحظًا َحلة والّرَجاحلوازم واحَل

سكن الطالب، فاألحامدة هم غالب سكان القرية ولذا األوالد  فـيو

فدون من قرى وادي الصفراء فـيأما اآلخرون  ،يسكنون مع أهلهم

والفريش واألودية اجملاورة للمسيجيد، وكان طالب كل قبيلة 

 دكاكني جماورة للمدرسة. فـييسكنون مع بعضهم 

املدرسة والسكان يصنفوننا  نلك ،ــ قلة الرََّدادَّة وحنن ــ أبناء  

ا وهو الفرع اجلامع لسبع قبائل من َيمع احلوازم؛ ألننا من أوالد أبا احَل

وقد تسمع من السكان أو الطالب من ينادي اآلخر من القبيلة  ،احلوازم

عن  نظم شعري أجتاوز فـيمنظومة  بلاألخرى بألقاب معروفة عندهم 

 فـي ة(نيَّكان يقال هلم )عيال اجِل الرََّدادَّة وإيراده خشية احلساسيات، 
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وكنا نسمعها من الطالب ومن السكان وخباصة أن  (1)ةفـيأسطورة خرا

املسيجيد أما  رألن القبائل األخرى جتاو ؛النظرة لنا كانت أننا غرباء

 حنن فديارنا بعيدة.

السنة األوىل،  فـيكنت أنطق احلروف كما أمسعها من املدرس  

، والالم وكان بعض األساتذة يفّخم بعض احلروف كالعني والغني

وكان جدي يضحك مين ويطلب منها إعادة النطق مسرورًا بذلك، 

  هلا.نيينالنطق البدوي وهو مثل نطق اللبنا فـيكأنه يعده مبالغة 

بادر للحديث معي فـين يراني كان جسمي الصغري يسّر بعض م 

ذات يوم مررت  فـيوأنا أمشي من املدرسة إىل البيت خمرتقًا السوق، و

ى )تّكاية( نأخذه أيام االمتحان لنكتب قوَّأمام قهوة محدان ومعي ُم

القهوة كان  فـي، فرآني حاج مصري ينصف طول يعادل عليه، ويكاد

ها "العلم فـي ًاالورقة، وكان مكتوب فـييتوضأ من إبريق فناداني وقرأ ما 

امتحان اخلط، كتبتها  فـيلب منا كتابتها وهي العبارة اليت ُط ،نور"

ثم رأيت أنها ليست مجيلة فأعدتها على ورقة أخرى، فعندما قرأ أكمل 

، فانبهرت من ذلك، "ونور اهلل ال يؤتاه عاٍص" وأظنه كتبها على الورقة

ذهن الطفل الصغري أنه ال يعرف ذلك إال املعلم،  فـيوكيف عرف، ف

 نبهرون مثلي.فـيوصرت أحدث بها زمالئي 

 
ذه األسطورة فـي كتابي "قبيلة الردادة .. تاريخ اجتماعي من خالل قبيلة" بعنوان كتبت عن ه (1)

 م.2016هـ/1437، 1، ط1/57"أسطورة ولد اجلنية" 
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وكل يوم ست حصص  اليوم الدراسي من السبت إىل اخلميس 

ما عدا اخلميس فهو أربع حصص، ولكل مادة حصص حمددة تكثر 

حصص  (3)ا هلما فـيغرالكن التاريخ واجل ،وتقل حسب ما هو معتمد

أحد األسابيع  فـيأسبوعيًا وكانت تسمى االجتماعيات ولذا ندرس 

األسبوع الذي يليه العكس،  فـيا وفـيجغراللوحصة  للتاريخحصتني 

ويسمى انتهاء اليوم الدراسي الصَّْرفة، وتسمى مقاعد الطلبة َرْحَلة وهي 

عليه كل مقعد جيلس ومصنوعة حمليًا من اخلشب وليس هلا أدراج، 

وسط الفصل للمرور، وللمدرس  فـيممر  ويوجد ،ثالثة أو أربعة طالب

 عند السبورة.حديد كرسي 

 ة احلصةكان دخول الفصول يبدأ بصفارة وينتهي مبثلها، ومد 

دقيقة، وبعد احلصص الثالث األوىل الفسحة الكبرية، ومل يكن  (45)

لسوق وهو جماور، فمنهم سمح للطالب بالذهاب لفـي ،باملدرسة مقصف

، والقادر يشرتي نصف رغيف خبز حار من وىمن يشرتي شيئًا من احلل

د، ومنهم من يتجول ويعود إذ ليس لديه يالظاهري، وهو الفرن الوح نفر

 ما يشرتي به.

 ،أدركت أربع سنوات من املدرسة اخلريية حيث كان يصرف 

ذلك  فـيزائري حرب اجلهاد اجل تريااًل مكافأة، وكان (15)للطالب 

أحد الشهور أخذوا من  فـيالوقت مستعرة ضد احملتل الفرنسي، ف

"تربعوا للجزائر  :عليه ًااملكافأة ريالني وأعطونا طابعًا أمحر مكتوب

 وأخذوا توقيع كل طالب على ذلك. ،اجملاهدة"
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ذلك الوقت باخلط، وأكثر املدرسني خطوطهم مجيلة  فـينى ْعوُي 

الطالب رسم احلروف، وأذكر أن  اهفـيس اخلط مادة دراسية ُيعّلم دّريو

مادة اخلط، وشرح لنا كيف  فـيمدير املدرسة دخل علينا الفصل يوما 

، وكانت الالمسقط بعدها تترسم كلمة )كل( بأن ترسم )د( ثم 

املدرسة مجعية "حتسني اخلطوط"  يفـوأنشئت  ،الكتابة بالطباشري

املدرسة ومعلمنا وصل اهلل بن عوض اهلل  فـيوكنا حنضر مساء 

األمحدي وهو ابن خالة والدتي، وكان ال يقبل اخلط بغري الريشة، 

ه فـيل باملاء وتغمس حي، وأسود مسحوقها فـيربة يوضع ْحوتوجد ِم

 الريشة.

 مى اآلن الفصل وهو ما يسفـنيتقسم إىل نص الدراسية والسنة

، يقولون النصف األول والنصف الثاني وبينهما إجازة أسبوع، الدراسي

كل املواد ولكنه ال يقام له أي وزن  فـيوينتهي الفصل األول بامتحان 

امتحان آخر العام يوجد نهاية العام بل  فـيفال جناح ورسوب وال حيسب 

 فـيمادة أعادها  فـيهو اختبار النجاح والرسوب، وإذا رسب الطالب 

، فإن رسب ويسمى الدور الثاني بداية العام اجلديد فـيامتحان يكون 

كل املواد، وظل معمواًل بهذا النظام مدة  فـيها أعاد السنة الدراسية فـي

 كلية اللغة العربية. فـيا كنا ندرس مطويلة حتى عند

املنورة  حافلة إىل املدينة فـيقلنا ُن االبتدائيةالشهادة امتحان  فـي

السيح، وكان  فـياملدرسة الناصرية عندما كانت  فـيوجرى االمتحان 

هـ، 1383شهر احملرم عام  فـيهـ 1383/ 1382العام الدراسي  فـيذلك 
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اململكة  فـي( وعدد طالب االبتدائية 1767 )يبيتوجنحت وكان تر

 ( طالبًا.11534)

للمبنى ثم انتقلت  ،قهوة محدان فـيغرفة  فـياملدرسة  بدأْت

 فـيحضن جبل  فـياحلكومي الذي أعطي هلا ــ كما سبق ــ وهو 

ل الوادي، يدرج ليبعد عن سبويرتفع عن الوادي وُيصعد إليه ، الشرق

الشمالي واجلنوبي،  ه:وهو وادي الروحاء الذي تقع املسيجيد على جانبي

اجلانب اجلنوبي، وكان  فـيويقع املسجد األثري الذي مسيت عليه 

ة( راكبًا اَحمعروفًا إذ ذاك، وال أنسى عندما جاء رجل من جهة )الَق

مجاًل ويسأل عن موضع املسجد فذهب معه واصل بن زارع األمحدي 

من هذا فقال: ما بعد ودّله عليه، وسألته فـيأوالدي  دُّوهو زوج خاليت وَج

رحلته على  فـيهذا محد اجلاسر وألول مرة أمسع باالسم، ولعله كان 

 جملة فـيما بعد فـيطريق اهلجرة اليت بدأها من مكة وكتب عنها 

مرة أخرى إىل  وانتقلت املدرسة ،(1)العرب حتت عنوان "رحلة إىل طيبة"

 ،هاقهوة محدان حيث وسعت حني كثر الطالب، وكنت وقتها طالباً في

ومنهم من صار  ،مل أعد أذكر من زمالء املرحلة االبتدائية إال القليلو

 من كبار الضباط، وأذكر زمياًل كان يلقي حبماسة شديدة نشيد:

 تنبيك عن إقدامي سْل  صفحة األيام

 
وما بعده، ونشرت كل  6م فـي ج1967هـ/ 1386نشرها فـي جملة "العرب" السنة األوىل، عام  (1)

نورة" بعناية ومراجعة عائض الردادي احللقات فـي كتاب "حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة امل

 م وصدر عن مركز محد اجلاسر الثقافـي.2019هـ/ 1440، 1،ط23ص
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الفصل أمام زمالئهم، وصار  فـيوكان الطالب يلقون األناشيد 

 ما بعد.فـيهذا الزميل ضابطًا كبريًا 

 وكانت األناشيد الوطنية من أفضل ما يتلقَّاه الطالب من ِمثل:

 من الشام لَبْغَداِن بالد العرب أوطاني

 إىل مصٍر َفَتْطواِن ومن جند إىل ميٍن

 وهي للشاعر فخري البارودي، ومن مثل نشيد:

 ِسْفُر اخللود ومعهد اآلثاِر هـــوا صفحاتـــتأملاز ــذا احلجــه

 عرٌب تفـيض بأروع األسرار ِسجلَّه فـي كل سطر من سطور

وهي ألمحد العربي، وغريها من أناشيد مميزة، وبعضها ُأوقف 

السنة  فـيقبل أن نصل إىل مرحلته مثل نشيد "هذا احلجاز" الذي كان 

 الرابعة، وذلك لتغري الكتب املدرسية.

 وقد تكون األناشيد توجيهية مثل:

 وقتًا من الزمان ي البستانـاللعب ف

 منّشط األبدان بصحبة اإلخوان

ي ـواسم البستان عندنا إذ ذاك )البالد( فإن كانت املزرعة ف

الديار مسيت )الروضة( وإليها تنسب احلنطة الرياضية اليت وصفها 

، وما زلت أذكر أستاذنا حممد بن مانع (1)ي وفاء الوفاـالسمهودي ف

  بإلقاء األناشيد ورفع الصوت بها.ينالسليمي وهو يشجعنا على التغ

  
 

 )طبعة مؤسسة الفرقان، )سابق(. 4/251 (1)
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 املسيجيد:   فـي احلياة العامة  
ذلك الوقت حيث كانت حمطة رئيسة  فـيازدهرت املسيجيد  

ها احلجاج، وأنشئت فـيها املقاهي ليسرتيح فـيحلافالت احلجاج وكثرت 

املربقات جبوار املدرسة ونسمع  ت، وكانتإدارة مربقاوه إدارة بريد فـي

دث ذلك عند إرسال حيما كان يسمى )إشارات مورس( وفـيصريرها 

مكتوبة،  استقباهلا ويرتجم املوظفون هذه اإلشارات إىل حروف الربقية أو

 وجاء موظفون من خارجها للربيد واملربقات وخدمة احلجاج وغريها.

إليها ليكونوا  انتقال السكان من حوهلا فـيأسهمت املدرسة  

جبوار أوالدهم، وبنوا البيوت، وكانت البيوت واملقاهي تبنى باحلجارة 

مسنت معروفًا، وكنا نسمع أنه يوجد مصنع والطني، ومل يكن اإل

 مسنت.ا ال نعرف ما هو اإلجدة، ولكّن فـيمسنت إ

لة حيث َجالشرق قبيلة احَل فـيف ،ع السكان حسب القبائلتوزُّ 

 فـيم املمتدة من الشمال، ثم على ضفيت الوادي هي امتداد لدياره

الغرب بعد  فـيالشمال واجلنوب األحامدة حيث هي امتداد لديارهم، و

ما يسمى بالنازية )قدميًا وحديثًا( فـيي الروحاء دوابالتقاء وادي رحقان 

أتون من بئر فـيلة َحُخُرص وما بعدها غربا، أما الّر فـيقبيلة احلوازم 

يارهم، واألغلب أال يتزوج شاب إال من قبيلته، وكان الروحاء فهي د

ويقابلها سقيفة  ميبين بيتًا صغريا جبوار أهل زوجته مكونا من غرفة نو

املطبخ وبينهما حوش صغري، وكل ذلك مبين وجبوارها تسمى )َصْبل( 

 باحلجارة والطني.
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د إليه اجلاّلبون مبا يرغبون فـيقام يوم اجلمعة سوق أسبوعي ي 

بيعه من أغنام أو عسل أو مسن أو حطب أو غريها، وحيرَّج على احلطب 

وهو على ظهر البعري فإذا بيع أوصله اجلمَّال إىل بيت املشرتي، ويتسوق 

 فـيالناس بيعًا وشراء من الصباح إىل صالة اجلمعة اليت كانت تقام 

ى الربيد ومبنى الربقية ويسمى يفصله عنها مبن مسجد يقع غرب املدرسة

بطن  فـيد احلازمي  الذي بناه، وبقي عامرًا حتى بين مسجد ْيمسجد ُرَد

باحلجارة بناًء طوليًا الدكاكني مبنية  تكانوبناء حديثًا،  الوادي

ض البضائع والنصف األخري مستودع، ْرقسمني أوهلما لَعإىل مقسومًا 

من خارج املسيجيد،  ًاده صاحب الدكان إن كان واففـيوقد يسكن 

مشال السوق، ال يبيع  فـيوكان جلدي رافد بن حسن األمحدي دكان 

الدكاكني  تكان ه يوم اجلمعة الستقبال من يزوره،فيه وإمنا جيلس فـي

تصطف  وغربها اجَرساحة للَحجنوبًا وأمامها  يشرقي ومشال :نيَفص فـي

جنوب  فـيوأكربها قهوة محدان، و هَطْنَطأوهلا قهوة أبو َهواملقاهي 

)وايت(  صهريج ءه املافـيمسنت ويصب وكان مبنيًا باإل ،السوق خزَّان املاء

وسط الوادي ووضعت  فـيفر بئر املاء من املدينة أو آبار قريبة ثم ُحبيأتي 

وملا  ةَلْومسنيت، ويشرف عليه حسن َطإخزان  فـيعليه مكنة ضخ تصب 

انه شخص يصفونه باحلجازي وهو زهراني، انتقل إىل املدينة حل مك

 انصرافه إىلفاحلجازي عندهم ما كان من جنوب الطائف واألغلب 

 غامد وزهران.
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كل يسلك فـي األرض فإذا قضيت صالة اجلمعة انتشر الناس  

 الفج الذي قدم منه.

كانت احلرب اجلزائرية هي حديث اجملالس ووجد جزائريان  

املسيجيد ويسمع منهما الناس مآسي احلرب وويالتها  فـييعمالن 

 وبطوالت اجملاهدين.

)الذي وملا انتهى عمل الطريق املزفت اجلديد بني املدينة ومكة  

أصبحت حافالت احلجاج تواصل مسريها، ومل تعد نفذته شركة صفا( 

وانتهى االنتعاش االقتصادي بعد سنوات ازدهار،  ،قلت الربقيةــُون ،تقف

 ومل تعد املسيجيد مركزًا كما كانت.

 معهد املدينة العلمي:   فـي 
هـ باملعهد العلمي التابع جلامعة اإلمام حممد 1383التحقت عام 

كانت وكليات واملعاهد سابقًا( الرياسة العامة للبن سعود اإلسالمية )ا

املدرسة املتوسطة لكن والدي أشار  فـيرغبيت بعد االبتدائية أن أدرس 

أتركه يومًا حني صلى أن وكدت  ،ه دين ودنيافـي :علي باملعهد وقال

معهد الرياض  فـياملسجد النبوي شخص كان متعاقدًا  فـيجبواري 

 فـيوكان املعهد ، رأى الكتب معي، فزهدني فيه حني وألغي عقده

أول طريق املطار، شرق مستشفى امللك، حتى ُبين  فـيتأجرة عمارة مس

ه فـيه، وقد كانت دراسيت فـيله مقر على طريق سيد الشهداء وما زال 

الذاكرة من أمساء زمالء  فـيوممن بقي  ،من أفضل أيام الدراسة

وزارة اإلعالم، وحسام بن  فـيالشريف وقد عمل  فـيعلي بن ال :الدراسة
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صار وكياًل لوزارة احلج واألوقاف، وعبد اهلل بن حسني خاشقجي وقد 

بلجرشي، وسعيد بن  فـيعلي الغامدي وصار مديرًا للمعهد العلمي 

جدة، ومحد بن  فـي الداخليلإلعالم عامًا صاحل الغامدي وصار مديرًا 

 ،املدينة املنورة فـيسعيد الشريف وصار مديرًا ملكتب رعاية الشباب 

جازان، وعيد بن شاهر  فـيلدية بيش وموسى وشيلي وقد صار رئيسًا لب

مرور املدينة، وضيف اهلل بن  فـياألمحدي وكان ضابطًا برتبة عقيد 

نقا الرحيلي ووصل لرتبة لواء، وعبداهلل بن شالع الزهراني ووصل لرتبة 

 اء، وحممد الغامن ووصل لرتبة عميد.ول

جمًا للمرحلتني املتوسطة كانت مدة الدراسة مخس سنوات )د

اجلامع األزهر(، ومواده الدراسية  فـيوالثانوية أخذًا مبا هو معمول به 

ا اليت كانت فـيتقتصر على علوم الدين واللغة العربية والتاريخ واجلغرا

كتاب التوحيد ) فـيتسمى تقويم البلدان، كان الكتاب املقرر 

وفـي )زاد املستقنع( الفقه  فـيحق اهلل على العبيد( والتوحيد الذي هو 

م من أصول ووكتب بقية العلالبالغة كتاب )البالغة الواضحة( للجارم 

فرائض، كلها كتب مؤلفة الفقه، وتفسري وأصوله ومصطلح احلديث و

 حديثًا.

شرح ابن )ثم  هالنحو )النحو الواضح( لعلي اجلارم وزميل فـيو 

ه فـي، وكانت األدب كتب مؤلفة حديثًا فـية ابن مالك، وفـيألل (عقيل

 نشاطات غري منهجية كالنشاطات املنربية والصحف احلائطية.
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السيح  فـي (1)حي املنشية فـيكنت أمشي ذهابًا وإيابًا من السكن  

مسجد املسرتاح، وأكثر الطالب  جبوارطريق سيد الشهداء  فـيإىل املعهد 

كذلك، وقليل منهم من ميلك دبابًا أو دراجة أما السيارات فال أذكر أن 

 أيًّا من املدرسني ميلك سيارة إال واحدًا.

 يـفكان مدير املعهد علي الدخّيل ثم محيد بن إبراهيم الشريو 

، فـي املسيجيدالرابع من طالب مدرسة الصحراء  جاحلازمي وهو من الفو

الرياض، ومثله عودة بن  فـيكلية الشريعة  فـيهـ ثم خترج 1372عام  فـي

 ودخيل اهلل بن خليفة العمري ،طلق األمحدي، وهو خال والدتي

العزيز اخلضريي  اهلل بن عبد ، ومن مدرسينا الشيخ عبد)القليطي(

وأمحد اللهيب  نيايالرح واألخوان عبد الرمحن وحممد العجالن وحييى

)الدكتور( وعبد اهلل احلرقان، وعبد الرمحن السبيهني وضيف اهلل 

وخليل حنون وحممد الباتل )الدكتور( وحيدر الغدير )الدكتور(  الغامن

)فلسطيين( وهذا ما أسعفت به الذاكرة، وقد كانوا مجيعا يتعاملون مع 

العصا  يعلمون ويوجهون ويشجعون، وألول مرة افتقدنا الطالب برفق،

 املعلم يدخل الفصل بعصا، فجزاهم اهلل عنا خريًا. َرومل َن

 فـيينبع البحر، وإىل إحدى السنوات قام الطالب بزيارة  فـيو 

شرم  فـيطريقهم وقفوا على موقع معركة بدر وقبور الشهداء، وخيموا 

وألول مرة أرى البحر وأرى السمك حيًّا،  ،ينبع على البحر مدة ليلتني

الدكاكني وال نعرفه  فـي، يباع ته من قبل يباع جمففاً ممّلحًاوكنت رأي

 
 .14املنشية: سيعرف بها بعد قليل ص (1)
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إال باسم احلوت، ومل نعرف اسم السمك إال متأخرًا، وكانت هذه 

املواقع التارخيية كموقع معركة أحد، وال أنسى  الرحالت مستمرة إىل

مشال غرب جبل أحد )اخُلَلْيل حاليًا( وكانت  فـيإحداها إىل غابة الزبري 

إحدى الربك، وخيتلف  فـيذات أشجار خضراء ومياه جارية، وسبحنا 

 عدد األساتذة املرافقني من رحلة إىل أخرى.

املعهد القديم مقر  فـيالفصل  فـيومن الذكريات أنه زارنا  

الشيخ عبد اهلل بن ُحَمْيد، وكان أستاذنا الشيخ عبد الرمحن العجالن، 

أهي  :إحدى اآليات فـيوما زلت أذكر احلوار الذي دار حول كلمة )ما( 

 موصولة أم مصدرية؟.

هـ 1387/1388على الشهادة الثانوية من املعهد عام  حصلُت 

قدم لالمتحان أن حندد اسم استمارة الت فـيلب منا م( وُط1968/ 1967)

الكلية اليت نرغب دخوهلا بعد النجاح فحددت كلية اللغة العربية، 

( 15( والدرجة الدنيا )30( مادة والدرجة العليا )15كانت مواد الدراسة )

درجة، فكان  38أي جمموع ما نقص  450درجة من  412فحصلت على 

 فـييوجد مل يكن ، وفـي اململكة طالبًا 499ترتييب السابع من بني 

الناجحون حسب الدرجات،  تقدير أو نسبة مئوية وإمنا يرتبالوقت ذلك 

ولذا كتبت كلمة السابع فـي شهادتي باخلط  األوائل ةوحيتفى بالعشر

 األمحر.
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   فـي 
َ
 حارتي امل
 
 ش  ن

َّ
 ة واألحامدة: ي

والطريق إليها من  ،غرب السيح فـي امَلْنِشيَّةحارة  فـينشأت  

البيوت  جانبيهعلى وهو زقاق ضيق  ،املسجد النبوي عرب زقاق الطيار

وكثري من أدواره السفلى خمابز ألنواع  ،برواشينها اخلشبية اجلميلة

املنشية أرض تسمى أرض حمبَّت  فـياملدينة املنورة، و فـياخلرب املشهورة 

وبنى  ،ونصف (1)نني أو خمزنَزْخَم فـيعت إىل قطع سكنية صغرية قّط

مشاهلا َصَنادق سكنية على  فـيذلك الوقت و فـيالناس بيوتًا تعد جديدة 

 ،أشكال هرمية كبرية من اخلشب يصنعها الشناقطة سكنًا هلم

املدينة، وبينهم  فـيمن خمتلف شرائح السكان احلارة وكان سكان 

وية، ومراعاة األحوال وحق اجلوار، فمثاًل إذا كان أواصر اجلوار الق

عند أحدهم وفاة ال يرفع اجلريان صوت املذياع الذي كان هو الوسيلة 

وعندما  ،البيوت كهرباء فـياإلعالمية الوحيدة إذ ذاك، ومل يكن 

أدخل أحد اجلريان الكهرباء وأضاءت املصابيح صار بيته مميزًا، أما 

خرى من ثالجات ومكيفات فلم تعرف ثم دخلت األدوات الكهربائية األ

ة أو فـيسق حالكهرباء البيوت وهي ال تزيد عن مصابيح لإلضاءة ومراو

 أرضية.

العصور املاضية تعد خارج  فـية بستان هلا تاريخ، وكانت يَِّشواملْن 

رحلته "احلقيقة واجملاز"  فـياملدينة، وقد وصفها عبد الغين النابلسي 

 
 42: وحدة قياس األراضي السكنية فـي ذلك الوقت يف املدينة املنورة وهو يساوي اآلن املخزن (1)

 مرتًا مربعًا.
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هـ، 1105ذي القعدة عام  27رمضان إىل  2املدينة من  فـيمكث الذي 

بستان املنشية، ذهبوا إىل البستان فـي وذكر أنه لبى دعوة صديق له 

ر مشرق علينا، جبانب ه وضوء القمفـيفجلسنا "بعد الغداء، وقال : 

ها املاء من البئر فـيالربكة الكبرية الواسعة املرتفعة اليت يصب 

 هبالدوالب على الدواب، وهناك إيوان كبري واسع عظيم مشرق، وفوق

مشرفة عظيمة، مطلة على مجيع تلك اجلهات، وهناك من النخيل ما ال 

دة له حيصى، ومن عرائش العنب وزهر الفل وغري ذلك" ثم أورد قصي

 :وصف ذلك املكان، مطلعها فـي

 فَصْعُب اهلّم كان بها َيهوُن الغيُث اهلُتوُن امَلْنِشيََّةسقى 

 املوضوع، أوهلا: فـيوأورد قطعة أخرى 

 ةامَلْنِشيَّفانتشينا بروضة  ةحفَّنا اأُلنُس بكرًة وعشّي

أكمل سرور، وأعظم حبور حتى أصبح  فـيتلك الليلة  فـيوقال : مل نزل 

 .(1)لصباح"ا

ع حيدها شرقًا جمرى ْلأما حارة األحامدة فهي تقع غرب جبل َس 

وجنوبًا امتداد شارع باب  ،وغربًا شارع سكة احلديد ،سيل بطحان

الكومة بعد وصوله إىل السيح وهو شارع ضيق تقع عليه الثانوية التاسعة 

اليت خترجت منها أكثر بنات احلي، وهو من األحياء اجلديدة  للبنات

عندما خططت وات اهلجرية من القرن الرابع عشر، يأوائل الثمانين فـي

 
محد اجلاسر: املدينة املنورة فـي مطلع القرن الثاني عشر كما يصفها النابلسي فـي رحلته"  (1)

، وبدأ نشر املقاالت فـي 1038م( ص1967هـ )1387، سنة 11جملة العرب، السنة األوىل، اجلزء 

 .97حلقات بدءًا من اجلزء الثاني من السنة األوىل للمجلة، ص
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حامدة ولذا غلبوا على ها األفـياألرض إىل قطع صغرية أكثر من بنى 

آخرون من خمتلف  (بناء وسكنًا)ه فـيما بعد شاركهم فـياحلي و

جمالس مفتوحة بعد  هفيالشرائح، وكان لبعض أخوالي األحامدة 

املغرب، وعند نشأته كانت األرض فضاء بينه وبني املساجد السبعة من 

بوي ما بعد اتصل البنيان، والطريق منه إىل املسجد النفـيالشمال و

ة الذي يبدأ شرقًا من شارع املناخة، وما وَمالشريف هو شارع باب الُك

 القدمية. ور حتيط به بيوتهطزال هذا الشارع موجودًا عند كتابة هذه الس

عندما انداحت املدينة املنورة وظهرت أحياء جديدة بدأ سكان  

إليها حتى أصبح احلي شعبيًا، وعند كتابة هذا السطور  ناحلي ينتقلو

م نشرت وسائل اإلعالم أن أمانة 4/7/2020هـ ، 13/11/1441 فـي

 بزواله ذكريات وأعالم من الذاكرة. تاملدينة املنورة أزالت احلي فانته

 رحاب املسجد النبوي الشريف:   فـي 
رحاب املسجد النبوي  فـيلن أنسى الساعات اليت قضيتها  

الشريف، تلك الساعات اليت متأل النفس بهجة، كنت وأخي عوض 

ندخله قبل صالة العصر وال خنرج منه إال بعد صالة العشاء، معنا كتبنا 

معهد املدينة العلمي،  فـينذاكر، ومثلنا بعض زمالئنا الذين ذكرتهم 

أن يؤثروا شهري ذي القعدة واحلجة  فـيوكان من عادة أهل املدينة 

املساجد ويعودوا إليه بعد هذين  فـيصلوا فـياحلجاج باملسجد النبوي 

هذين الشهرين نذهب إىل مسجد  فـيالشهرين عودة املشتاق، ولذا فإننا 

املناخة كان يسميه الناس مسجد  فـيالعطن أو مسجد  فـيالسََّبق 
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املسجد رها وجعل لة؛ ألن من بناه جعل الدور األرضي دكاكني أّجاحِلْي

 الدور الثاني. فـي

زيادة على املتعة  ،املسجد النبوي متعة نفسية فـيكان اجللوس  

الروحية، نأتي مشيًا من املنزل، وكذلك يفعل أكثر املصلني وكانت 

ه الصلوات فـيه ميسرة حبيث ميكن للمصلي أن يصلي فـيالصالة 

 فـيتيسرًا اخلمس، وال حيتاج وقتًا كثريًا قبل األذان، ومل يعد ذلك م

 السنني األخرية بالرغم من اتساع املسجد لكثرة املصلني.

ن( ثم ْحاحلصوة األوىل )الصَّ فـيندخل مع باب الرمحة ونصلي  

الصالة نتأخر إىل آخر املسجد بني بابي عمر بن اخلطاب وباب بعد 

اجمليدي  نستذكر دروسنا، وجنلس مع زمالئنا، وأحيانًا نذهب لبعض 

ه أو حلقات مساع القرآن الكريم من حافظ يتلو أو فـيحلقات الدروس 

الشوارع،  فـييضبط عليه الطالب حفظهم لذا فنحن مل نعرف اللعب 

ومل يكن جيذبين من حلقات الدروس إال حلقة الشيخ حممد األمني 

اجلكين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ولكن ال أداوم ألن مستواي 

 فـييخ، وكنت وأخي غالبًا نسايره ال يستوعب ما يطرحه الش فـيالثقا

 فـيحوله طالبه، فبيته وقد التف يسري  والطريق بعد صالة العشاء وه

حارة  فـيسفح جبل سلع وبيتنا بعده  فـينهاية شارع باب الكومة 

 األحامدة.

آخر املسجد  فـيركن  فـيال زلت أذكر طبيبًا مصريًا جيلس  

ها بعض فـيقرب باب اجمليدي، يرتدي ثوباً وطاقية مصرية، وعنده خزانة 
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وال ،األدوية فإذا جاء مراجع شّخص ما يشكوه وأعطاه العالج اليسري

أدري إن كان من وزارة الصحة أو كان متطوعًا لكنه كان رجاًل 

 العصر إىل العشاء.من وقورًا، يأتي كل يوم 

 إل الرياض: 
للمدينة املنورة  (1)اعة العاشرة عصرًا بالتوقيت الغروبيالس فـي

هـ 1388أحد أيام شهر مجادى األوىل عام  فـي)الرابعة بالتوقيت الزوالي( 

م( ركبت حافلة تسمى آنذاك )هاف( كما ينطقها اإلجنليز أي 1968)

نصف حافلة واجتهت بنا صوب الرياض أللتحق بكلية اللغة العربية بعد 

املدينة املنورة، كنت وقتها  فـيالثانوية من املعهد العلمي  أن حصلت على

فرحًا بنجاحي حيث حصلت على الرتتيب السابع على مستوى اململكة 

الشهادة باحلرب األمحر إلظهار التميز،  فـيالعربية السعودية وقد كتبوه 

 .(2)ولو كان لي خيار لكتبته باللون األخضر

كانت الرحلة إىل الرياض إذ ذاك شاقَّة، ولكنها أيسر من  

ما قبل رحلتنا كان سائقو السيارات يسلكون  فـيسابقة، ف سنوات

خيرتق صحراء جند ليقابل الطريق املزفت بني  من املدينة اطريقًا بريًّ

وكنا نسمع من زمالئنا الذين سبقونا  ،ففـيالرياض والطائف عند ع

 فـيحكايات وأهوااًل عن مشاق هذا الطريق، ومن أيسرها الضياع 

 
قيت الساعة اليومي بالتوقيت الغروبي، أي أن الساعة الثانية عشرة تكون مع غروب كان تو (1)

الشمس ثم بعدها تبدأ الساعة الواحدة .. إخل ثم حتول ملا عرف بالتوقيت الزوالي، وهو أن يبدأ 

 لياًل. 12التوقيت من الساعة 
 .73انظر ما سبق فـي املعهد العلمي ص (2)
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، فلم يكن هناك طريق واحد بل عدة مسارات، الصحراء وخباصة لياًل

وقد يضل السائق إذا سلك أحدها هربًا مما كان يسمى بالِبْطَناج أي 

األرض اليت تهز السيارة هزًّا وتؤدي مع كثرتها  فـيالشقوق الصغرية 

تفكك املسامري واختالل كثري من أجزاء املركبة، أما حنن فقد  إىل

نظر من جرب الطريق  فـيلك طريقًا سهاًل سفرنا أننا سنس فـيُبشِّرنا 

نظرنا، فما زال السائق ميخر بنا عباب  فـياألول، لكنه صعب 

ثم واصل املسري حتى  ،الصحراء طوال ليله ومل نتوقف إال لصالة الفجر

إذا جاءت الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الزوالي بدت لنا معامل قرية 

نا )َعَقل اهلل فاَل :لسائق سارع قائاًلففرحنا وقلنا هذه القصيم، ولكن ا

نفوسنا؛ ألننا  فـيمن أسى  لة الصقور، فكان ما كانْقكم( هذه ُعوفاَل

اثنيت عشرة ساعة، وما زلنا  فـيكيل  300مل نقطع بعد إال حوالي 

نكابد املتاعب نسري حينًا ونقف حينًا حتى وصلنا إىل الرياض بعد 

 يومني.

كياًل  60عن الطريق املعهود إىل هذا الطريق ألن السائق عدل  

قد زفتت ما بني عقلة الصقور والقصيم وشعرنا براحة عندما امتطتها 

ة حيث عدنا ملكابدة املركبة غري أنها راحة مل تلبث أكثر من ساع

الرحلة شيئًا من حب ، ومع ذلك أشبعت هذه جاملطبات والبطاني

نفوسنا فقد أصبح لدينا رصيد من السفر ومتاعبه تسمح  فـياالستطالع 

اجملالس فتجذب إلينا االهتمام واالستماع، وهي إىل  فـيلنا أن نرويها 

 لوشم.ا فـيالقصيم و فـيذلك عرفتنا بالبلدان اليت مررنا بها 
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منتصف الليل وصلنا الرياض، وتساءلنا أهذه الرياض؟! ال  فـي 

موقف السيارات الذاهبة أو  فـيها وال شوارع كبرية، وقفنا فـيضوء 

القادمة من احلجاز وكان جماورًا ملا كان يسمى حلة العبيد )األحرار 

هذا  فـيما بعد( وكنا نبحث عن مكان للنوم فلم جند سوى قهوة فـي

ومننا على سرير فوقه حلاف من القطن يشم منه النائم روائح املوقف 

كل من التحفوه من قبل، وال يكاد يعرف لونه، أما زئري السيارات 

املغادرة أو الواصلة وصياح )عبده( القهوجي اليماني مبباشرة زبائن 

سرى  فكٌل ،لهوقظ النائم وال يقيم أي منهم أي اهتمام ت تالقهوة فكان

السائق املغادر يصيح بركابه لريكبوا، والسائق الواصل  :هعلى هّم

بزعيقه فرحًا بوصول زبائن، ومل يكن هذا اجلو حيييه عبده القهوجي 

بغريب علينا فهذه املقاهي وجّوها وفدت إىل الرياض من احلجاز، 

 ه حميب القهوة والشاي خباصة العزاب.ّزتنوكانت فنادق املسافرين وم

ا من معامل الرياض فرأينا نالشمس وتطلعنا إىل ما حول أشرقت 

شرقنا حلة ابن نّصار وبشماهلا حلة العبيد اليت نسمع ممن سبقونا  فـي

 يزِموأنه ال يوجد إال بها، أما التَّ ًاول الذي اعتدنا عليه إفطارفأن بها ال

فال يكاد يعرف، وتطلعنا مشالنا فوجدنا مبنى كلية  )نوع من اخلبز(

 ة العربية والشريعة ورددنا قول أبي الطيب عن الطريق:اللغ

 حلب قصدنا وأنت السبيل كلما رحبت بنا الروض قلنا:

غرب موقعنا فقيل لنا: هذا مصلى العيد،  فـيوسألنا عن الساحة 

وكان لدينا تطلع ملعرفة البطحاء والديرة لكثرة ما نسمع تكرارها 
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على ألسنة زمالئنا السابقني، فقيل لنا هي بعيدة من هنا، ولكن من 

 وىل مشال حلة العبيد الثانية غربي كليتكم.أرادها فاأُل

الرياض وظننا أنها ها فـيكانت تلك أول حلظات المست وجوهنا  

لكنها امتدت فكانت مكان  ،أربع سنوات ،قصرية أي مدة الدراسة

، كانت املدينة مسرح الصبا الدراسة والعمل بل حياة ربيع العمر

 .والرياض مسرح الدراسة والعمل

 حياة جديدة فـي الرياض: 
، ناكانت احلياة اليومية فـي الرياض بصفة عامة جديدة علي 

مشكلة السكن، فالبيوت قليلة،  والزمالءه تومن أهم ما واجه

إىل مكتب عقاري  جئناوإسكان العزاب غري مرغوب فـيه، وكلما 

كان السؤال األول "أأنتم عائلة أم اْزِكْرت؟" والزكرت تعين العزوبية، 

فإذا َعَرف أنَّا عزوبية اعتذر عن التأجري، ولذا تنقلنا من منزل إىل آخر 

سب، وخباصة أن أكثر البيوت كانت طينية، حيث مل جند املنزل املنا

بة باإلمسنت، وقد ال تكون مطبطبة، ومن أطرف ما َطْبَطوأرضيتها ُم

فـي حّي )َجْبَرة( اجملاور ملصلى العيد) وقد يسمى حي  منزٌلاستأجرناه 

الربقية لوجود هوائي عاٍل هناك للربقية( فـيه عدد غرف كاٍف لنا؛ ألننا 

نريد غرفة لكل واحد منا، إضافة إىل أن أرضيته مبلطة بالبالط، وفـيه 

سجَّل حوش به املطبخ، لكنه مقابل للمسجد وكان إذ ذاك البد أن ُت

د إمام املسجد وحتضَّر فـي صالة الفجر كما حيضر الطالب األمساء عن

فـي املدرسة، فقال أحد زمالئنا: كونوا رجااًل واستأجروه لن جتدوا 
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العقاري معه املكتب مثله، ومن الطريف أيضًا أنا وجدنا شخصًا عند 

زوجته يبحث عن منزل، وَشْرُطه أن يكون مبلطًا، لكنه مل يرغب فـي 

 رناه.هذا البيت فاستأج

سجلنا عند إمام املسجد امسني مستعارين وكنا نصلي ــ حبمد  

اهلل ــ ولكن خشية أن يتأخر أحدنا ويسأل عنه اكتفـينا بامسني، وفـي 

الذي يتحدث عنه الناس  (1)ج لنرى امَلْشَتلْريوم من األيام ذهبنا إىل اخَل

م التالي كثريًا، ومننا ليلة هناك، وعندما سألنا اإلمام فـي فجر اليو

 السبب.بملاذا مل تصلوا باألمس أخربناه 

وجاءت اإلجازة الصيفـية وسافرنا إىل املدينة، وبقي زميل لنا،  

رون للصالة يقفون له فـي كان موظفًا، والحظ أن بعض من حيضِّ

كانت سيارات الدوائر )واملكان الذي تأخذه منه السيارة للعمل، 

قبل أن يصرف للموظفـني بدل  ضر املوظفـني وتعيدهمْحاحلكومية ُت

، وعندما شاهد ذلك غّير مكانه واختار مكانًا آخر لينتظره (النقل

السائق فـيه، وفـي إحدى ليالي اجلمعة زاره بعض زمالئه وناموا عنده 

ضر الفطور وجدهم ينتظرونه على باب ْحدما خرج فـي الصباح لُينوع

ن الفول، وأخذوه ملقرهم البيت وقالوا له: تتأخر عن الصالة وال تتأخر ع

ووضعوه فـي غرفة مع الفحم، وطالبوه بكفـيل يكفله فأجاب أنه ال 

يعرف أحدًا وهو ال يريد إحضار كفـيل، وبقي عندهم يومني، ثم قال 

أحدهم: هذا ابن عمي من قبيليت )من قبيلة فـي القصيم( فرد عليه لست 

 
 املشتل: متنزَّه. (1)
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ل تركه واستأجر ابن عمي وال أريد كفالتك فأطلقوه، ومل يعد للبيت ب

نا وجدنا البيت مغلقًا ومل جنده، فذهبنا إليه فـي عمله عدآخر، وملا 

فأخربنا بالقصة وأنه استأجر بيتًا فـي مشال شارع الثمريي فأخذنا 

 أمتعتنا وتركنا ذلك البيت مع أنه أحسن من البيت الطيين اجلديد.

فـي املدينة قَّة والصَّاع على اأُلفـي الوزن والَكْيل كنا اعتدنا  

ّحدت اسة والَوْزنة لكن بعد فرتة قصرية ُوَيفوجدنا فـي الرياض الِق

األوزان فـي الكيلوغرام، ومن طرائف ذلك أن أحدنا أراد أن يشرتي 

فقال  شًا، والعيش فـي املدينة هو اخلبز، وسوقه يسمى سوق العيَّاشةْيَع

للبائع: أعطين بريال عيشاً فقال له: زد نصف ريال لتأخذ كيلو، فاحتار 

 كيف يكون اخلبز بالكيلو واتضح أن العيش عند البائع هو األرز.

كانت املساجد تفرش باحلصري ويدخلها املصلون باألحذية ومل  

نعتد على ذلك، وكنا جند من ينكر علينا خلع األحذية، وكان بعض 

وكانت املساجد  ،خذ معه سجادة صالة فـينكرون عليه ذلكزمالئنا يأ

)إذا كان مسافرًا(، أما حنن  اال تغلق ومن ال جيد مكانًا ينام فـيه

ا على وقتنا إذا زارنا بعض زمالئنا نرصحلفكنا نذاكر فـي املساجد 

، وكان بعضنا يأخذ سجادة )ساحة( ْرَحة فـيهَسولسعة املسجد ووجود 

أحد األيام خرج ليتوضأ فوجد سجادته مرمية على  ليجلس عليها، وفـي

ه فقالوا: أخذها املطوع بطرف عصاه وقال: ءباب املسجد فسأل زمال

املسجد ليس جنسًا، فأعاد سجادته وأخذ يصلي فجاءه املطوع وقال له: 
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أنت مل تصِل الفجر، ملاذا تصلي اآلن، فأجابه إنين أصلي الضحى وهو 

 بالفعل يصلي الضحى.

فـي الرياض اليت اتسعت فـي النصف جديدة داية حياة تلك ب 

ات امليالدية( من القرن الرابع يات اهلجرية )السبعينيالثاني من التسعين

تها اعشر اهلجري، فصارت مساحتها بالكيلومرتات، وعانقت عمار

تناثرت وعنان السماء، واخرتقتها الشوارع الفسيحة واألنفاق واجلسور 

، وليس ذلك فحسب بل صارت مدينة اجلامعات األحياء اجلميلةفيها 

واملنتديات واملستشفـيات املتخصصة، واملال واألعمال، صارت عروس 

الصحراء، وزينة املدن، ومن شهد البدايات ال يكاد يصدق هذا التطور 

وقد قرأت مرة فـي اجمللة اليت تصدر عن هيئة قليلة، السريع فـي سنوات 

وهو العام الذي جئت ــ هـ 1388ا عام الرياض أن سكانهمدينة تطوير 

ـ كان ثالث مئة ألف، وسكانها اآلن )عام  م( 2020هـ/ 1441فـيه إليها ـ

يزيدون عن ستة ماليني، وعشت عقود عمري الزاهية والعملية فـي 

ه من ونفـيها كل ما يريد ، ليجد الناسياض اليت تنّوعت أسواقهارال

 رفاهية العيش.

 : فـي كلية اللغة العربية 
ي كلية اللغة العربية من ـفاألربع كانت السنوات الدراسية 

أفضل سنوات عمري، تكّونت فـيها ثقافيت، وتفتحت فـيها مداركي، 

وتدّربت على إعداد البحوث وحظيت بتوجيه أساتذتي للقراءة احلّرة، 

وتعرفت على زمالء من كل املناطق، وكنت خاليًا من اهلموم ال أفكر 
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ذا ُطلب حبث إال فـي الدراسة، كنت أقضي الساعات فـي القراءة، وإ

أرى أن من أسهل األمور كتابة كنت قرأت عدداً من املراجع ثم كتبته و

إذ تتفرغ عدة أيام للقراءة فـي املكتبة أو املكتبات وجتمع املادة  ؛حبث

ذلك سيكون سهاًل فـيما بعد، لكين بعد حياة العمل  وأنثم تكتب 

لقد و، مل أجد الوقت ألرجع إىل املكتبة فجل الساعات كانت للعمل

السنوات ما ال أزال أذكر حالوته كلما  تلكوجدت من لذة العلم فـي 

 وزمالئها. تذكرت تلك األيام ومدرِّسيها

كانت فـي الكلية صرامة فـي احلضور، وفـي الدراسة، 

ومدرِّسونا يتعاملون مع طالبهم جبديَّة، ال يوجد إال امتحان واحد فـي 

دور الثاني إن مل ينجح أعاد العام والطالب الراسب فـي ال ،نهاية العام

طر كل ْخالدراسي فـي مجيع املواد، وفـي االمتحان رقابة شديدة، ُي

وهي  ،جلوسه فـي القاعة فـي بطاقة مكتوب عليها الرقم مطالب برق

: واحدة يضعها أمامه على الطاولة والثانية ملصقة بورقة نسختنيذات 

جابة، وفـي وجهها الثاني تعليمات يبدأ مبلئها قبل البدء فـي اإل ،اإلجابة

( دقائق، ومن يغش أو حياول يطرد 5مكتوبة بأال يسمح بالدخول بعد )

ألن الورقة  ؛فورًا، وحيظر على الطالب كتابة امسه على ورقة اإلجابة

امللصقة تنزع فـيما بعد ويكتب على الورقة رقم اجللوس وال يعرف 

أي إشارة للطالب تبني  املصحح اسم الطالب، ولو وجدت على الورقة

شخصيته ألغي االمتحان، وكل كتابة لإلجابة بغري احلرب األزرق ال 

 يلتفت إليها.
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والنقد والنصوص  والبالغة النحو والصرف :مواد الدراسة

ا آيات مواألدب والبحوث فـيها، ثم التفسري واحلديث وتدرس فـيه

 هلسنوات كفقثم مواد تدرس فـي بعض ا ،وأحاديث من اجلوانب اللغوية

اللغة والرتبية والتوحيد والثقافة اإلسالمية والتاريخ واجلغرافـيا، ودّرسنا 

ود. عبد الرمحن الباشا،  ،ىأساتذة  أجالء أذكر منهم د. حممد املفّد

ود. عبد العزيز الربيعة، والشيخ حممد شاهني أبو طالب، والشيخ تاج 

حممد عبداملنعم  الدين الدلتوني، والشيخ أمحد حممد احلجار، ود.

وأ. عمر عودة اخلطيب، والشيخ حممد مرسي عامر، والشيخ  ،خفاجي

 ،وحممد اجلنيدي مجعة ،حممد أمني دياب، والشيخ عبدالعاطي املسيَّر

وأساتذة فضالء غابوا عن الذاكرة لطول  ،ود.حممد فوزي فـيض اهلل

لن أذكر امسه ال  ًا، لكن واحدغري أنه مل يغب عنها فضلهم األمد

عن الذاكرة، دّرسنا التاريخ فـي السنة الثالثة وكان امسه وفعله يغيب 

ووظف انتشار املد القومي فـي تلك األيام فـي سب  ،شديد الكره للعرب

ــ ولست منهم ـــ يناقشه فـي تلك الشعوبية، العرب، وصار بعض الطالب 

وادث التاريخ اسم غري وكل من حياوره يتهمه بالقومية، وإذا مّر فـي ح

نطقه نطقاً صحيحاً بلغته، وفـي نهاية العام وضع عربي طلب من الطالب 

أسئلة تعجيزية جاء بها من زوايا املنهج ورسَّب أكثر الطالب ومنهم من 

( درجة من مئة 74) ىهو متفوق فـي كل املواد، وكنت قد حصلت عل

 90درجيت عن وهي أقل درجة حصلت عليها فـي الكلية إذ مل تنقص 

بلغ ، وعرفنا فـيما بعد أنه ُأفـي كل السنوات وفـي كل املواد درجة
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فـي املسجد جبواري بإنهاء عقده بنهاية العام، وصّلى مرة ــ بعد سنوات ــ 

فلم جيد أحد املصلني  ،فحشر نفسه فـي الصف ًاوقد جاء متأخرالنبوي 

م عليه وال أظنه لِّسإال أن يرتك له املكان ويبحث عن مكان آخر، ومل ُأ

ل قبِّيعرفين لكين عرفته ولكن فـي النفس عليه الكثري، مع أني ال ُأ

 .أو سّنه أجله لعلمه إال مدرسّي أو رجاًل رأس أحد بعد والدّي

كان طالب كلييت الشريعة واللغة فـي مبنى واحد، وترتب 

 طالب السنة الرابعة فـي الشريعة وبعدهم طالبتبدأ بقاعات لقاعاتهم 

وبعض زمالئنا فـي  ،اللغة وهكذا فـي كل السنواتالسنة الرابعة فـي 

الشريعة يرى أن دراسته أهم ويأخذ علينا االجتاه لدراسة اللغة كلية 

ن اللغة من اللغو، ومنهم من قال لزميل له: ليس بينك وبني إ :ويقول

الفسقة إال جدار يعين جتاور القاعتني، ومن املعتاد إذا جاءت شخصية 

فكرية أن تلغى احملاضرات ويذهب الطالب إىل القاعة الكربى لسماع 

حماضرة منه، وأذكر منهم املفكر اجلزائري مالك بن نيب وباحث 

 .الرتاث د. فؤاد سزكني

وفـي السنة الثانية حدث تغيري كبري فـي املقررات اليت كانت 

دراسة لكتاب مقرر ثم امتحان آخر العام، تقوم على فـي السابق 

وصار بعض األساتذة يقرر أكثر من كتاب، وكنت  ،رضت البحوثفُف

ممن حيسن اختزال األفكار املهمة من األستاذ وهو حياضر ثم أصوغها 

ئي يأخذ مين، لكن أهم تغيري هو كتابة فـيما بعد، وبعض زمال

وللطالب أن خيتار  ،البحوث، وكان أستاذ املادة يطرح عدة موضوعات
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أحدها ويكتب فـيه فاخرتت فـي السنة الثانية حبثًا بعنوان زياد بن أبيه 

وفـي  ،وكان املشرف عليه د. حممد عبد املنعم خفاجي ،البرتاءته وخطب

ـي البالغة بعنوان "االستعارة املكنية" وغاب ف كتبت حبثًاالسنة الثالثة 

: نعم والذم "أفعال املدح حبثًا بعنوانعين اسم املشرف عليه، وفـي النحو 

ونال الثاني إعجاب أستاذي حممد أبو طالب  ،وبئس وما جرى جمراهما"

شاهني وأثنى عليه فـي بداية إحدى احملاضرات وخاطبين بأن ألقي 

، وهو نوع من وعها كان هذا املوضوعألن موض ؛احملاضرة مكانه

التشجيع، ثم أبدى امللحوظات على البحث ومل أتضايق كما فعل بعض 

الزمالء عندما يبدي األستاذ امللحوظات على البحوث فـي القاعة 

ليستفـيد الطالب، فقال له: يا أبنائي أدعو اهلل أن تبدأ عندكم مناقشة 

مللحوظات العلمية ال تنتقص من رسائل املاجستري والدكتوراه لرتوا أن ا

 ه.الباحث بل تكملجهد 

بكتابة  وفـي السنة الرابعة كلفين أستاذي د. عبدالرمحن الباشا

 ،حبث بعنوان "شعر الدعوة اإلسالمية فـي العصر العباسي الثاني"

ف به أربعة أو مخسة طالب، عنوان البحث ويكلِّ يطرحوطريقته أن 

يكتب فـيه ثم خيتار أجودها ليطبع فـي كتاب ضمن  مكل منه

، وقد "موسوعة أدب الدعوة اإلسالمية"موسوعة تبنتها الكلية بعنوان 

وطبع فـيما بعد فـي كتاب ضمن املوسوعة، وكان  ،اختار حبثي

أستاذي حممد أبو طالب شاهني قد انتقل إىل اجلامعة اإلسالمية فـي 

ة من كتاب "شعر الدعوة اإلسالمية فـي له نسخ املدينة املنورة فأرسلُت
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وصلت  "... :وجاءتين منه رسالة ومما جاء فـيها ،العصر العباسي الثاني"

رسالتك الكرمية، ومعها هديتك العظيمة باكورة مطبوعاتك وال أقول 

باكورة إنتاجك، فإن الباكورة والثمرة األوىل الطيبة اليت أعتز بها هي 

العظيم، فحمدًا هلل على توفـيقك" وكانت  "أفعال املدح" حبثك النحوي

، وكان متابعًا لرباجمي فـي هـ(1394) م11/1973/ 11فـي مؤرخةرسالته 

 ؛م(1976) هـ7/1/1397اإلذاعة ومما جاء فـي رسالة أخرى له مؤرخة فـي 

مل ينَسك، ويلتقي بك على أمواج األثري كلما الذي  "حتية من والدك

بإلقائك وإعرابك وسالمتك فـي األداء واالختيار" مسع صوتك، فرحًا 

وقد خلصت نتائج حبث "أفعال املدح" فـي مقال بعنوان "دقة التعبري فـي 

ونشر فـي "جملة كلية اللغة العربية" بعد أن حظيت  ،اللغة العربية"

مبلحوظات أستاذّي د. عبد العزيز الربيعة ود. عبد الرمحن الباشا اللذين 

لطالب  وكان هو البحث الوحيد ،(1)ي هيئة حترير اجمللةكانا عضوين فـ

 فـي ذلك العدد.

وكان كل تطلعنا أن نتوظف مدرسني بعد التخرج، وحصل أن 

والرياض املكرمة صدر قرار بأن يعني خرجيو كلييت الرتبية فـي مكة 

على املرتبة السابعة، وكان خرجيو الكليات النظرية يعينون على املرتبة 

فكتب مخسة  ،(قبل صدور كادر خاص باملعلمني فـيما بعد)السادسة 

عبد العزيز بن حممد الزير وحسام الدين بن  :من الطالب معروضًا وهم

وعبداهلل بن سليمان  ،الرَّدَّاديوعائض بن بنيه  ،حسني خاشقجي

 
 .242م، ص1972هـ/ 1392شر فـي العدد الثاني من جملة كلية اللغة العربية بالرياض، ن (1)
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وواصل بن عودة األمحدي، وتقّدموا به إىل امللك فـيصل بن  ،الرتكي

 طنني فـي قصر احلمراء فـي املرّبعاعبد العزيز وقت االستقبال العام للمو

صباحًا، وعندما ُسمح لنا تقدمنا إليه وسلمناه  11:30فـي الساعة 

معروضنا فتصفحه ثم قال: يا أوالدي، قدموا طلبكم عن طريق 

عاد لنا الورقة، فكتبنا حنن اخلمسة معروضاً إىل د. عبد مرجعكم، وأ

اهلل الرتكي عميد الكلية آنذاك شارحني فـيه طلبنا، ومن عجائب 

 األمور أن أيًّا منا مل يتعني مدرسًا.

هـ، وكان 1392/ 1391وخترجت فـي كلية اللغة العربية عام 

درجة من  1115 يتوجمموع درجا ،دًاـــد جــر جيـــي الثاني بتقديـبـيــترت

درجة، وكان األول د. عبد العزيز بن حممد الزير وال أعرف إن 1200

كان تقديره ممتازًا أم جيد جدًا، ولكن فـي تلك األيام مل تكن 

التقديرات العالية إال لعدد حمدود لشّدة االمتحانات اليت سبق احلديث 

ت عنها، وجّل الطالب تقديرهم جيد، خبالف ما حدث فـي السنوا

املتأخرة من أن عددًا كبريًا من الطالب يكون تقديرهم ممتازًا 

 وحتصيلهم ال يقابل هذا التقدير.

من األمور اليت جدَّت فـي كلية اللغة قبل خترجنا بسنتني إضافة 

إىل تطوير املناهج استحداثُ وظيفة معيد، وكان أول معيد هو د. حممد 

بسنتني )أصبح فـيما بعد أحد بن سعد السامل الذي سبقنا خترجه ا

مديري جامعة اإلمام بن حممد بن سعود( وقد دّرسنا النصوص فـي السنة 

ولكن  ،الثالثة، لذا كان طموحي أن أكون معيدًا ألكمل دراسيت
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أردُت شيئًا وأراد اهلل ما هو أفضل منه، على ما سيأتي فـي العنوان 

 التالي.

، بن حسن الدريعي إبراهيم :عدا من سبق الكليةمن زمالء و

ود.عبدالعزيز  ،وعبداهلل بن صاحل اخلنيين ،وصاحل بن عبد اهلل التوجيري

 ومنصور اخلضريي. ،الزيربن عبد الرمحن الثنيان، ود.حممد بن حسن ا

 طباعة أول كتاب وأنت بدوي: 
سبق أن أشرت إىل أنه ُأدخل على مقررات الكلية كتابة حبوث  

أني فـي السنة الرابعة كتبت حبثًا بعنوان " شعر الدعوة اإلسالمية فـي و

العصر العباسي الثاني" بإشراف د. عبد الرمحن الباشا الذي كان خيتار 

املوضوع ويكلف به حوالي مخسة طالب ليختار ما تنطبق عليه املعايري 

البحث  َقْرن جزءًا من موسوعة أدب الدعوة اإلسالمية، وإن مل َيفـيكو

إىل ذلك حجب وأعيد طرح املوضوع مرة أخرى فـي سنة الحقة كما 

 حصل فـي شعر الدعوة اإلسالمية فـي العصر العباسي األول.

وهذه البحوث تعد فـي أشهر، كما قال الدكتور الباشا فـي  

طاقات أبنائنا الطالب الذي يتحتم  تقدميه لكتابي: إنها "تستنفد جّل

عليهم أن يعدوا حبوثهم خالل بضعة أشهر من العام الدراسي وهم على 

 .(1)مقاعد الدراسة يتأهبون لالمتحانات"

 
شعر الدعوة اإلسالمية فـي العصر العباسي الثاني، مجعه وحققه، ووثقه، وشرح غريبه،  (1)

وترجم ألعالمه، وصنع فهارسه عائض بن بنيه الردادي، بإشراف د. عبد الرمحن رأفت الباشا، 

 م، من مقدمة املشرف، الصفحة الثالثة منها، حيث مل ترقم الصفحات.1972هـ/ 1392، 1ط
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 السعوديةكنت إذا خرجت من الكلية أذهب إىل املكتبة  

طلع عليهما بعد العشاء ثم أوكانت فـي ُدْخنة، وأستعري كتابني 

ليوم التالي ألخذ غريهما، وكنت أجد تعاونًا من أمينها أعيدهما فـي ا

كل  مخيس وكان رجاًل فاضاًل ودودًا متعاونًا حممد بن علي بن

التعاون، وبعد صالة العصر أداوم فـي مكتبة الكلية حتى تغلق بعد 

العشاء، وكان أستاذنا د. حممد فوزي فـيض اهلل يداوم فـيها من صالة 

، وبعد أن مجعت مادة البحث وفق (1) وباحثًاالعصر إىل العشاء قارئًا

املنهج الذي رمسه املشرف عكفت على كتابته وقدمته قبل نهاية العام 

 الدراسي.

وذات يوم ُطلب مين مقابلة عميد الكلية فأبلغين أنه وقع االختيار  

على حبثي ليطبع، وأعطاني ورقة ألكتب تنازاًل عن حقوق الطباعة، 

قال لي العميد بعد و أعرف وقتها أن للطباعة حقوقًا فوقعتهاأكن ومل 

هذه  ةأن أخذ مين الورقة: "أنت بدوي" فخرجت وأنا ال أعرف مناسب

 مقام، لكن لعلي أدركت بعضها فـيما بعد.العبارة لل

 استبعادي من اإلعادة فـي الكلية: 
كما سبق أن أشرت كان طموحي أن أكون معيدًا بعد  

أردت شيئًا وأراد اهلل شيئًا آخر، وقد ُأخذ  استحداث اإلعادة ولكين

اخلامس( واستبعدت مع أنين الثاني فـي  إىلزمالئي )األول ثم الثالث 

 
درَّسنا فـي الكلية التفسري، وكان ال ينطق إال باللغة الفصحى، وقبلها كان عميدًا لكلية  (1)

 الشريعة فـي دمشق، ثم انتقل إىل جامعة الكويت، ومنها فّرغ إلكمال املوسوعة الفقهية.
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مهمًا، وترتب األمساء فـي إعالن النتائج إذ ذاك ن الرتتيب الرتتيب، وكا

حبسب ما حصل عليه الطالب من عالمات، ومل أعرف ملاذا استبعد 

 امسي، وإن كان وقتها موضع تساؤل مين ومن غريي.

صدر قد خرتت مدرسًا فـي أحد املعاهد العلمية، وكان إذ ذاك ُا 

ية أن ختتار من طالبها من قرار خيّول رياسة الكليات واملعاهد العلم

إىل الديوان العام األمساء تريد ليكونوا مدرسني ثم ترسل بقية 

وخباصة أن زمالئي املنافسني لي  ،اختياري مدرسًا بْلْقللموظفـني، ومل َأ

وأجريت جتربة  ،فتقدمت لإلذاعة ،دراسيًا اختريوا معيدين واستبعدت

م تطلب توجيهي على فكتبت وزارة اإلعال ،على أعمال املذيع وجنحت

 (فيما بعد املوظفني العام )وزارة اخلدمة املدنيةلكن ديوان  ،وظيفة مذيع

أطلب إخالء طرف إليها فذهبت  ألنين خمتار من الرياسة مدرسًا، ؛رفض

فكان جواب من راجعته ــ وهو املسؤول عن تعيني املدرسني ــ مل 

نوظفكم لتلعبوا بالوتًا، واستغربت اجلواب، فلم نعتد إذ ذاك على مثل 

هذا اجلفاء، وخباصة أن كل من فـي الرياسة يوصفون بالشيخ، وبدأت 

ل ـألقاب الء الطرف فذهبت إىل الطائفــأبذل اجلهد فـي احلصول على إخ

ب رئيس الكليات واملعاهد وكان الوقت صيفًا، فجمعين جملس مع ـنائ

عبد الرمحن بن فـيصل املعمر )أبي بندر( وكنت على صداقة معه  أ.

اإلدارة املالية  من ابن عمنا مدير عاإمن باب املال،  ىفقال: البيوت تؤت

ب مه، وبالفعل راجع أ. حممد العبد الكريم، وصدر لي خطاوسأكلِّ

 إخالء طرف.
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ذهبت خبطاب إخالء الطرف إىل مدير عام االمتحانات فـي ديوان  

فرفض توجيهي  ،لطلب من وزارة اإلعالماالعام وعنده خطاب  املوظفني

غلقت األبواب فـي وجهي، فتأملت قليالً ثم خطر ببالي لوزارة اإلعالم، وُأ

ن أعرفه أن أدخل على أ. تركي بن خالد السديري نائب الرئيس ومل أك

ومل أجد صعوبة فـي الدخول عليه، فاستقبلين استقبااًل  ،وال يعرفين

حسنًا ببشاشة وجه، وشرحت له املوضوع بأنه يوجد طلب توجيه من 

وزارة اإلعالم وإخالء طرف من اجلهة اليت رغبت تعييين مدرسًا، وأن 

مدير االمتحانات رفض التوجيه فرفع اهلاتف ووجه بإنهاء موضوعي 

هي لوزارة اإلعالم فصدر خطاب توجيهي، فجزاه اهلل خريًا عما بتوجي

فعل، وصدر قرار تعييين مذيعًا فـي إذاعة الرياض وباشرت فـيها فـي 

، وكانت بداية املرحلة العملية اليت سيأتي م(1972) هـ1392/ 19/7

مل وشهادتي املاجستري والدكتوراه،  ناحلديث عنها بعد الكالم ع

 اهلل اختار لي.تكن اختياري لكن 

 املاجستري: 
من أهم أسباب حرصي على اإلعادة فـي الكلية أنها هي الطريق  

الوحيد إلكمال الدراسات العليا حيث مل يكن فـي جامعات اململكة 

ألمر ادراسات عليا وال سبيل إال سبيل االبتعاث للخارج ولكن اهلل يّسر 

حني فتحت جامعة األزهر باب القبول للطلبة السعوديني لدراسة 
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، فتقدم عدد من (1)ني على تقدير ممتاز أو جيد جدًااملاجستري للحاصل

الطالب للمستشار الثقافـي فـي القاهرة وكان األستاذ أمحد بن حممد 

م 14/10/1972هـ، 7/9/1392فـي  2176الذي كتب خطاباً برقم  (2)املانع

 طالبًا (63)موجهاً إىل عميد كلية اللغة العربية فـي جامعة األزهر، وفـيه 

ل كل طالب فـي التخصص املوضح يفـي أربعة ختصصات، راجيًا تسج

علي اخلضريي ومنصور  :قرين امسه، وكنت منهم وكذلك الزمالء

اخلضريي ومحد القاضي، ولقينا كل عون من املستشار الثقافـي الذي 

خلف األستاذ أمحد املانع وهو األستاذ محزة عابد، الذي كنا نزوره فـي 

 خطابات للجامعة. فيعدنا صعوبة املكتب إذا واجهت

 ،كانت مدة الدراسة سنتني بتفرغ جزئي فـي آخر كل سنة 

أشهر حلضور احملاضرات ومناقشة البحوث  3وكنا حنصل على إجازة 

وأيام االمتحان تعد إجازة نظامًا، والدراسة دراسة منهجية، درسنا فـي 

األدب كل سنة من السنتني فـي شعبة األدب والنقد مواد تاريخ 

وهي حبث خيتلف عن  ،والنصوص والنقد ومادة تسمى قاعة حبث

طلب كتابة حبث يالبحث املكمل للدراسة املنهجية، وبعض األساتذة 

حدود عشر صفحات كالدكتور عبد الرمحن عثمان أستاذ  فـيقصري 

واحتفظت بنسخة منه،  ""الذوق األدبيالنقد، وقد كتبت حبثًا بعنوان 

 
 2020هـ/1441، 1ذلك د. علي اخلضريي فـي سريته الذاتية )الواقف فـي الشمس( طأشار إىل  (1)

 .64ص
عرفته فـيما بعد جليسًا أنيسًا مثقفًا وخباصة فـي اللغة العربية؛ إذ كان مداومًا على حضور  (2)

 جلسة الشيخ محد اجلاسر صباح كل مخيس، وكان أثريًا عنده.
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السنة األوىل كان عنوان البحث "التدين واجملون  أما قاعة البحث ففي

 الشعر فـيالسنة الثانية عنوانه "املبالغة  فـيو ،شعر شوقي" فـي

 وهو الذي حّدد ،وكان املشرف عليهما د. حممد كامل فقي ،العباسي"

أما الثاني فما زال خمطوطًا  (1)كتاب فـياملوضوعني، وقد طبع األول 

 صفحة. 73 فـيويقع 

ومن األساتذة الكرام الذين درسونا عدا من سبق كل من د.  

سليمان ربيع ود. أمحد الشرباصي ود. حسن جاد ود. حممد السعدي 

 فرهود، ود. عبد السالم سرحان.

 فـيالشعر  فـيوكان موضوع رسالة املاجستري "التيار اإلسالمي  

صفحة، ونوقشت  266 فـيوهو دراسة وقعت  ،(2)اسي الثاني"العصر العب

داخليًا أمام جلنة من د. أمحد الشرباصي ود. سليمان ربيع وغاب عين 

اسم الثالث وأظنه د. عبد السالم سرحان، ومل نكن نعرف أمساء 

والحظت أن الدكتور الشرباصي حيمل  ،اللجنة إال بالدخول للقاعة

ة، الكلية، ودخلت القاعة وكانت املناقشة قويإىل رساليت وهو داخل 

عند  وقد كان الباب األول دراسة لرسالة الشعر الديين بشكل عام

العرب وغري العرب فسألين الدكتور الشرباصي قائاًل: أنت تدرس 

الشعر اإلسالمي فِلَم درست رسالة الشعر عند غري املسلمني، فكان 

النفس عند كل البشر، وللرد على  فـيجوابي ألثبت أن الدين حاجة 

 
م، وقد ُحكِّم قبل 1981هـ/1401الرياض األدبي، عام  ( من إصدارات نادي31هو الكتاب ) (1)

 صفحة. 162الطباعة وأرسلت لي امللحوظات، فعدلتها، وهو يقع فـي 
 مل تطبع بعد. (2)



 

64 

 

الشر، ولكن السؤال احملرج الذي مل  فـيإال  نال حيسمقولة إن الشعر 

أتوقعه كان حول االنقالبات العسكرية على احلكام السائدة آنذاك، 

فقد درست احلالة السياسية وتآمر املنتصر مع اجلند لالنقالب على 

 توالده املتوكل العباسي وقتله، وأنه بدأت بعدها سيطرة اجلند وضعف

لعساكر خلدمة األمن واالستقرار ال للحكم اخلالفة وأن األصل أن ا

انقالب معمر  فـيففاجأني الدكتور الشرباصي بسؤال هو: ما رأيك 

فرتة دراسيت، فعرفت  فـيوأجبت أنه ليس  ،؟ ومل أتوقع السؤالفـيالقذا

على امللك  فـيفيما بعد أنه من مؤيدي انقالب الرئيس معمر القذا

 ي.سالسنو

عدت بعد أداء االمتحان دون انتظار النتائج الرتباطي بالعمل،  

االمتحان مما قلل عدد الناجحني، وبعد أيام  فـيوكان هناك شّدة 

وصلت برقية من الدكتور إبراهيم بن فوزان الفوزان وكان مبتعثًا 

"جنحتم أنتم األربعة" يعين كاًل من علي اخلضريي  :للكلية ومضمونها

ومحد القاضي وكاتب هذه السطور، وممن حصل ومنصور اخلضريي 

م )دورة يوليو( 73/1974العام اجلامعي  فـيعلى درجة املاجستري أيضًا 

اهلوميل، ومحد بن ناصر الدخّيل، ورشيد بن بن فهد كل من حسن 

، وعبد العزيز بن حممد فهد العمرو، وعبد الرمحن بن حممد القعود

بن عبد الرحيم وعبد اهلل  ،الفيصل وعبد اهلل بن سليمان الرتكي

وحممد بن عبد الرمحن  ،وعبد احملسن بن فراج القحطاني ،عسيالن

الربيِّع، وكلهم أصبحوا فيما بعد أساتذة بارزين فـي اجلامعة أو تسلموا 
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مناصب وظيفية عليا، وصدر خطاب وزير املعارف الشيخ حسن بن عبد 

/ 3/ 4والبعثات اخلارجية برقم اهلل آل الشيخ املوجه إىل مدير العالقات 

 باعتماد معادلة شهادات املاجستري. 1/ 5361/ 38

 الدكتوراه: 
 فـيجامعة اإلمام حممد بن سعود  فـياسات العليا رفتحت الد 

اهلجري، فتقدمت لقسم عشر ات القرن الرابع يالنصف الثاني من تسعين

كتوراه واخرتت كلية اللغة العربية طالبًا التسجيل لدرجة الد فـياألدب 

القرن احلادي عشر اهلجري"  فـيموضوعًا للرسالة هو "الشعر احلجازي 

فقابلتين جلنة مكّونة من د. حممد حممد حسني )رئيس القسم( ود. 

حممد بن سعد بن حسني ومعهما اثنان مل أعد أذكرهما ملناقشة خطة 

 البحث، وصدرت بعد مدة املوافقة وعيِّن الدكتور حممد علي بن عبد

اللطيف اهلامشي مشرفًا، وكان احلد األدنى إلنهاء الرسالة سنتني 

إعداد الرسالة مع متديد ملدة أربعة  فـيت األربع يفقض ًاواألعلى أربع

م من جلنة 9/6/1983هـ، 27/8/1403 فـيأشهر، ونوقشت الرسالة 

مكونة من د. حممد علي اهلامشي رئيسًا وعضوية كل من د. شكري 

القاعة  فـين سعد بن حسني، وكانت مناقشة علنية فيصل ود. حممد ب

 فـيوحضرها عدد كثيف من املثقفني والزمالء  ،الكلية فـيالكربى 

 اإلعالم، وانتهت املداولة مبنح درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األوىل.

ويعود سبب اختياري للموضوع ملا رأيته من إعراض الدارسني عن  

بعد العصر األموي، وجاءت هذه الدراسة  دراسة أدب اجلزيرة العربية
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كشفاً ألدب فرتة جمهولة لدى الدارسني، وقد حضر األديب عبد العزيز 

"موضوع رسالة الصديق  :الرفاعي املناقشة وكتب بعدها مقااًل جاء فيه

ولكنه كان  ،الدكتور عائض موضوع صعب، حتفه عقبات كثرية

ميلك هّمة عالية فلم حيجم عن اقتحامه، ذلك ألنه اختار أن يدرس 

احلادي عشر اهلجري( وهذا بالضبط عنوان  القرن فـي)الشعر احلجازي 

الرسالة... حقًا لقد استغرق منه ذلك وقتًا طوياًل، وجهدًا كبريًا، وصربًا 

فقد كان من  رائعًا، ولكنه محد السرى؛ ال ألنه نال شهادة الدكتوراه

السهل عليه أن يناهلا بأيسر مما بذل، إمنا قّرت عينه ألنه سّد ثغرة 

مثله أن يسّدها، وقد فعل متجشمًا على تارخينا األدبي كان  فـيكبرية 

(1) كل عناء، لقد حضرت مناقشة الرسالة فكانت ممتعة..."
  . 

"وتلك صفات بارزة  :ومما كتبه عالمة اجلزيرة محد اجلاسر 

وصليت الطويلة به، بعد مطالعيت لكتابه  لي خالل معرفيت القوية جتلت

القرن  فـيموضوعه، وهو كتاب الشعر احلجازي  فـيالذي أراه َفْردًا 

سنة  ،(1038جملدين، صفحاتهما ) فـياحلادي عشر اهلجري الذي نشر 

م( وهي الدراسة الواسعة اليت نال بها درجة الدكتوراه، 1984هـ)1404

لشرف األوىل من كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن مع مرتبة ا

 .(2)هـ1403سعود اإلسالمية سنة 

 
 م، صفحة قضايا وآراء.15/8/1983هـ، 7/11/1403، 7416جريدة البالد، العدد  (1) 
 .18م، ص8199نوفمرب  4هـ، 15/7/1419، 11090جريدة الرياض، العدد  (2)
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 فـيوقد فتحت الرسالة بابًا لدراسات أكادميية تلت صدورها  

به، وهذه الدراسات صدرت َلالعون لكل دارس َطبكتاب، ومل أخبل 

 كتب أيضًا. فـي

 كثري من مصادرها على خمطوطات، وقد فـياعتمدت الرسالة  

لي د. رمضان عبد التواب يد العون فرتجم فهارس مكتبة برلني  دَّم

ولكين  ،األملانية وغريها مما سهل علي شراء صور من املخطوطات

املدينة  فـيتصوير خمطوطات مكتبة عارف حكمت فـي وجدت صعوبة 

راءة الكتب فيهما ومل أجد بدًّا من ق ،احلرم املكياملنورة ومكتبة 

وكتابة ما أحتاجه من كل خمطوط، وال أنسى املساعدة اليت قدمها 

لي عبد اهلل املعلمي ابن العالمة عبد الرمحن املعلمي وكان أميناً ملكتبة 

احلرم املكي بعد والده إذ كنت أداوم فـي املكتبة عندما كانت فـي 

احلجي وزمالؤه صاحل ل فـي بيت السليمان، وكذلك أبو زكريا َوْرَج

فـي قسم املخطوطات فـي جامعة امللك سعود حيث خصصوا لي جهاز 

عرض ألستعرض عليه املخطوطات املصورة على مايكروفلم، ما كان 

فـي املكتبة وما أحضره معي، أما دار الكتب والوثائق املصرية منها 

يبدأ من  76/76صريح دخول برقم فـي القاهرة فقد منحوني ت

م وخالل هذه الفرتة استطعت االطالع 30/7/1976وينتهي  16/6/1976

على املخطوطات اليت أحتاج إليها وكتبت ما فـيها أو خلصته فـي 

ساعدني من املخطوطات حتفظ به، وما ال ميكن تلخيصه أكشكول 

 د. حممد الربّيع فـي احلصول على صورة منه.
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 : ( 1) إذاعة الرياض  فـي تية  أول جتربة صو 
الكلية من بني  فـيدمت باستبعادي من اإلعادة ال أخفي أني ُص 

 فـيزمالئي اخلمسة األوائل وكنت ثانيهم ترتيبًا، ومل أكن راغبًا 

 فـيأحد املعاهد العلمية بعد أن حيل بيين وبني طموحي  فـيالتدريس 

إذاعة الرياض للتعيني إىل إكمال دراسيت، فنصحين صديق أن أتقدم 

 على وظيفة مذيع.

 هـ/1384األول من رمضان  فـيإذاعة الرياض  فـيبدأ البث  

شارع الفرزدق بامللز، وهي  فـيمنزل مستأجر  فـيمقرها  فـيم 1964

مكة املكرمة يوم  فـيامتداد ألول حمطة إلذاعة اململكة أنشئت 

هـ 1369م، ومبا أن مولدي عام 1949أكتوبر عام  هـ،1368عام عرفة، 

فعمري الزمين هو عمر اإلذاعة، وذهبت إليها وتقدمت بطليب فُأجريت 

لي جتربة صوتية مع عدد من املتقدمني، وكان املشرف على التجربة 

إذاعة  فـياإلذاعي أ. حممد علي كريم الذي كان كبريًا للمذيعني 

لكي، ثم خرج وتعاقد مع إذاعة الرياض واستمر فيها العهد امل فـيبغداد 

 عامًا. 16

اجتزت التجربة الصوتية اليت تتكون من نّص حمّضر من  

االستوديو ثم كلمة مرجتلة  فـياملتقدم، ونص غري حمضر يعطى له 

حّدد له، ومن خالل ذلك حيكم على صوته ولغته يصف فيها موضوعًا ُي

إدارة إذ ذاك تنتهي من ية للمذيعني الصوتتجارب ال، ومل تكن دائهأو

 
 .110انظر ما سيأتي بعنوان "جلنة التجارب الصوتية" ص (1)
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مدير عام اإلذاعة فالوزير، ومن طرائف األمور فيما إىل اإلذاعة بل ترسل 

 صرت رئيسًا للجنة التجارب الصوتية بعد أن صرت مسؤواًل.أني بعد 

عرفت أنين اجتزت التجربة فراجعت مكتب املدير العام لإلذاعة  

وكان آنذاك أ. خالد بن محزة غوث من أجل إصدار خطاب إىل الديوان 

العام للموظفني لطلب توجيهي على وظيفة مذيع فقابلت مدير مكتبه 

وقال: أنت ناجح، ولكن هل هذا صوت خريج  قاألورا فـيففتش 

بإكبار لقلتهم، فـي ذلك الوقت اجلامعة  نظر خلرجييُيجامعي؟ وكان 

ضمن املتقدمني معي  ةجريت له جتربوعرفت فيما بعد أنه كان ممن ُأ

 ومل جيتزها، وكان رجال فاضاًل ربطتين به عالقة زمالة فيما بعد.

 إذاعة الرياض:   فـي البداية  
أشرت سابقا إىل أن موضوع توجيهي إىل وزارة اإلعالم قد  

ر إخالء طرف من رياسة الكليات واملعاهد اليت اصطدم بضرورة إحضا

ديوان  فـياختارتين مدرسًا ثم ُرفض توجيهي من مدير عام االمتحانات 

تدخل أ. تركي بن خالد السديري العام، بعد إحضاره حتى املوظفني 

 .(1)فوّجه بإصدار خطاب التوجيه

ومل يكن خيطر ببالي أن أكون  ،اإلعالم فـيوبدأت مسريتي  

مذيعًا أو إعالميًا، وصدر خطاب نائب رئيس ديوان املوظفني برقم 

فخطاب مدير الربامج املساعد م( 1972) هـ17/7/1392 فـي 5/30655

)عبد اهلل بن هليل البدراني احلربي( بطلب إجراءات إذاعة الرياض  فـي

 
 .16انظر ص (1)
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دة ـالصوتية اخلاصة جي التعيني على وظيفة مذيع "حيث إن نتيجة التجربة

اء على ذلك صدر قرار وكيل الوزارة للشؤون اإلعالمية ـوبن، ومشجعة"

فهد بن خالد السديري( باعتماد التعيني على وظيفة مذيع ذات الرقم أ. )

، وتلقيت م(1972) هـ19/7/1392( واعتمدت مباشرتي العمل من 37)

الشبل مدير  من الزميل ماجد (67)هـ خطابًا برقم 20/7/1392 فـي

التنفيذ )كبري املذيعني فيما بعد( ونّصه "أرجو ابتداء من تارخيه أن 

تالزموا استديو البث املباشر حسب اجلدول التالي، ودون أن يظهر 

صوتكم على اهلواء إطالقًا حتى إشعار آخر، وأن تالحظوا كل ما 

لى االستديو من أعمال املذيع، وأال توفروا أي سؤال خيطر ع فـيجيري 

بكل صرامة ودون  "هكذا كان يتدرب املذيع  ،هذا اجملال فـيبالكم 

وهذا نهج آنذاك مع كل مذيع جديد وليس خاصًا بي، ولذا  ،جماملة

تاريخ  فـي، وعملهم فـيبرز اجليل األول من املذيعني ومتيزوا 

 "استعراض برامج املساء والسهرة"برنامج  عدهـ صدر تعميد مل2/9/1392

من أ. حممد زهري األيوبي مدير إذاعة  وهو فؤاد عمر )مصري متعاون(

تقديم  فـي الرَّدَّاديالرياض وهذا نّصه "ال مانع من إشراك األخ عايض 

بعض فقرات قصرية من برنامج )استعراض برامج املساء والسهرة( دون 

أن يؤثر اشرتاكه على بقية املشرتكني، آملني بذل مزيد من عنايتكم 

 .(1)هذا املضمار" فـيليتمكن من التقدم خبطى ثابتة  له،

 
 فـي بداية حياتي العملية كنت أحتفظ بصور اخلطابات، وفيما بعد صرت أحتفظ باملهم منها. (1)
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اإلذاعة وإن كنت أعرف  فـيمل أكن أعرف أحدًا من اإلذاعيني  

أمساءهم سوى الزميل منصور اخلضريي وكان متعاونًا مع اإلذاعة وهو 

الكلية، وتعرفت على شقيقه د. علي اخلضريي الذي  فـيزميل دراسة 

هـ وكان من قبل مذيعًا 1390يًا عام إلذاعة مذيعًا رمساانضم إىل 

املدينة املنورة عندما جاء مذيعًا  فـيمتعاونًا، وكنت أرى د. علي النجعي 

افتتاح تلفزيون املدينة، وكان يزور معهد املدينة  فـيمنتدبًا من الرياض 

العلمي لصلته ببعض مدرسيه، وكنا ننظر إليه بإعجاب، ولنا زميل من 

ا د. النجعي يقول لي: لن تكون مثله، ودارت منطقة جازان اليت منه

 .(2)األيام وتعرفت على د. علي ومجعتنا زمالة وصداقة

 ،كان حممد زهري األيوبي مشرفًا على برامج إذاعة الرياض 

 مديرًا وعبد اهلل هليل احلربي ،مديرًا للربامج ويليه حممد الشعالن

وماجد  ،مساعدًا للربامج، وحممد علي كريم رئيسًا لقسم التنسيق

وحممد  ،الشبل مديرًا للتنفيذ، وحممد املنصور مديرًا إلدارة األحاديث

الدعيج مديرًا ملكتبة التسجيالت وسيف الدين الدسوقي رئيسًا 

وموسى جمددي مشرفًا  ،لإلخراج، وسعود الضوحيي مديرًا لألخبار

وغالب املعدين واملذيعني واملخرجني  ،ه حسني خبشهندسيًا، ومساعد

 متعاقدون.

علي  :من أبرز املذيعني السعوديني عند انضمامي إىل إذاعة الرياض 

الكريم  وعبد اخلضريي وعلي النجعي ومنصور اخلضريي وحممد الشعالن

 
 انظر أمساء زمالئي فـي السنة الرابعة فـي املعهد فـي الوثائق. (2)
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الرشيد وحممد  اخلطيب وحممد معروف الشيباني وعلي آل علي وحممد

الرمحن يغمور  وعبد الرمحن زارع، وفهد اهلاجري وعبداملختار يوسف 

وصاحل السويدان وصاحل احلمدان وحممد كامل خطاب وفايز املنصور 

وسليمان الشبانة، وعبد اهلل فرحة الغامدي وبندر الدوخي وعبد الرمحن 

ز وخالد اليوسف ومحود فركاملنصور الزامل وناصر البن حممد ا

 احلمود.

زهري األيوبي وحممد علي كريم وماجد  :املذيعني املتعاقدينومن  

الشبل وغالب كامل وعوني كنانة وحممود عواد وعبد الرمحن 

أول سنة لي  فـيثم تعاقد زهري األيوبي  ،الغالييين وحممد خري الغالييين

اإلذاعة مع إبراهيم الذهيب وصاحل مهران وعلي غرايبة وسالمة  فـي

أمحد رضوان ومسري غنيم ودي وميسر سهيل، حماسنة ومصطفى الزيا

وكمال البين وسيد سامل ميدان وعبد امللك عبد الرحيم وعدنان 

وقد استعاد اجلنسية فيما بعد ماجد الشبل  ،قةَرالدبسي وجودت َم

 .(1)وجتنس كل من زهري األيوبي وغالب كامل

عبد احملسن اخللف )كان منسقًا للربامج  :ومن أبرز اإلذاعيني

 األخبار. فـيوراشد الدريهم وسامي أبو الفرج وكانا حمررين  معدًا(و

عائشة محاد  :ممثالت(أو ومن اإلذاعيات )مذيعات أو معدات 

وسلوى شاكر ونوال خبش ومريم الغامدي وزكية إبراهيم احلجي، 

 
وهناك من ترك اإلذاعة قبل التحاقي بها مثل منري األمحد )ابن الشاعر بدوي اجلبل( ومنري  (1)

مّشا الذي كان مذيعًا فـي إذاعة لندن، وذكر عبد الكريم اخلطيب أن َشمَّا عمل فـي إذاعة 

هـ وكان مديرًا هلا 1/9/1384الرياض عند بدء بث إذاعتها فـي هـ ثم انتقل إىل 1382جدة 

 (.31، ص1)مسرية نصف قرن فـي اإلعالم، ط
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ونارميان محزة ودنيا بكر يونس ووفاء بكر يونس وبدرية اجلمعان 

 وبتول مراد ونبيلة ساّلخ وسلوى جنم ودعد الدجاني وآمال العربي.

عبد الكريم اخلطيب  :ومن أبرز معدي الدراما واملسلسالت

وعبد الرمحن املقرن وعبد العزيز  وفواز عيد وسيف الدين الدسوقي

ريف ــد شـد الرمحن السماري وأمحـركاتي وعبـيدر البـاد وحــاحلم

تلك الفرتة كان املمثالن الشعبيان عبد  فـيالرفاعي ومريم الغامدي، و

أوج عطائهما وهما يقومان باإلعداد  فـيالعزيز اهلزاع وسعد التمامي 

 .وجبميع األدوار التمثيلية حيث يقلدان األصوات

عبد الرمحن املقرن ومهدي الرميي ومحد الصيب  :ومن املخرجني

وزكريا مشس الدين وكمال سرحان وأبو سليم البحطيطي وحممود 

 رابي ولبيبــدي ونزار شــن الصعيــري وحسيــوهـاروق اجلــعبيد وف أبو

 العسلي وحسني اجملالي ومهدي يانس وفؤاد عمر.

عبد اهلل  :االستديوهات أو اإلذاعة اخلارجية فـيومن الفنيني 

عريف احلربي وعطا اهلل الطعيمي وناصر الطحيين وعبد اهلل السديس 

ي وحممد املرضي وعبد الرحيم احلنيطي وعبد اهلل وعبد الرمحن املبكِّ

تين وعبد الرمحن  ن الفايز ومبارك باحملمادي ومطر الغامدي وعبد اهلل

ة وعبد اهلل الدويرج وراشد ساملعيقل وسعد العرف وعبد اهلل النفي

 اجلهين.

اإلذاعة، وقد  فـيهذه بعض أمساء اإلذاعيني عند بدء عملي 

أكون نسيت بعضهم لالعتماد على الذاكرة، وإن كنت استعنت 
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رجًا أواملخرج مذيعًا ببعض الزمالء باالتصال بهم، وقد يعمل املذيع خم

وكلهم كان يعد برامج، وقد يبدأ فين تسجيل ثم  ،باإلضافة إىل عمله

ومنهم من تقدم  ،من نقل من إذاعة جدةيتحّول إىل خمرج أو معد، ومنهم 

إذاعة الرياض  فـيإلذاعة الرياض عند إنشائها، والكالم عمن كانوا 

عند التحاقي بها وليس عن اإلذاعيني بشكل عام، فاإلذاعة السعودية 

هـ/ 1384م وإذاعة الرياض افتتحت عام 1949 /هـ1368عام  فـيبدأت 

إذاعة جدة د. عبد الرمحن  فـيم، وقد ذكر أمساء اإلذاعيني 1965

 إذاعة جدة على خمتلف األعمال وكان معه من فـيالشبيلي الذي تدرب 

 فـيالرياض راشد الدريهم ومن جدة سليمان عبيد وقال:" كانت اإلذاعة 

تلك السنة أبهى فرتات جناحها، بعد أن أضيف إليها  فـيجدة تعيش 

عناصر جذب عزَّزت اإلقبال عليها... وكانت ملتقى كبار األدباء ... 

يرتددون باستمرار على اإلذاعة، يزورونها للقاءاتهم االجتماعية 

ما تفتقر إليه  و وأداء وضيوفًا، وهبراجمها إعدادًا فـية واملشارك

 .(1)"اإلذاعة والتلفزيون فـي العقود األخرية

 
، وذكر 107و  106م ص2018هـ/ 1440، الرياض 1مشيناها ــ حكايات ذات )سريته( ط (1)

 .106الكادر اإلذاعي ص
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ومل أدرك د. الشبيلي فـي إذاعة الرياض ألنه بعد مضي عام  

. كما ذكر الرعيل األول والثاني من (1)واحد نقل إىل التلفزيون

 .(3)ود. بدر كريم (2)اإلذاعيني عبد الكريم اخلطيب

ي امللز أربعة ـي مبناها املستأجر فـي إذاعة الرياض فـكان ف

ستيديوهات للتسجيالت وواحد للبث، وكان ااستديوهات منها ثالثة 

 فـيوهي الغرفة املعّدة لتكون مطبخًا  ،الدور الثاني فـيهذا األخري 

تحكم حالة السكن فجهز استديو بث مكوناً من غرفة املذيع وغرفة ال

 .(4)ها األجهزة وفين الصوتفـياليت 

ذهنه صورة كبرية  فـيجئت إىل اإلذاعة مبفهوم املستمع الذي 

أخطاء  فـيولذا مل أتوقع أن يقعوا  ،اإلذاعة فـيملن يسمع أمساءهم 

الدراسة  فـيلغوية، ووقفت على أن أكثرهم على شهرته مل يتجاوز 

وبإيقاف  ،أخطاء فـيت بوقوعهم الثانوية وإن كان بارزًا إذاعيًا، وفوجئ

مونتاج، فصار بعضهم إذا أشكل  باملراقب اللغوي لبعض الربامج أو طل

كبار  فـيعليه ضبط كلمة سألين، وهذه صفة وجدتها فيما بعد 

اإلذاعيني الذي حيرصون على سالمة لسانهم وصيانة الكلمة املذاعة، 

وذات يوم جاء أستاذنا الدكتور عبد الرمحن الباشا إىل اإلذاعة لتسجيل 

 
 .116املصدر نفسه، ص (1)
 .65و  64مسرية نصف قرن فـي اإلعالم )سابق( ص (2)
م )من أعالم اإلذاعة 2000هـ/1420، 3نشأة وتطور اإلذاعة فـي اجملتمع السعودي، ط (3)

 (.563ــ  478السعودية من ص
 .259فصل عنها د. بدر كريم فـي كتابه السابق ص (4)
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برنامج كان يعده فسمع أحد الزمالء يقول لآلخر: اذهب إىل فالن 

)وذكر امسي( فإن لغته جيدة فهو خريج لغة عربية، ومل أكن حاضرًا، 

 فـيكلية اللغة العربية أنه ذكر ذلك لطالبه  فـيلكن أبلغين زميل و

 إحدى احملاضرات سرورًا بتميز خرجيي الكلية كما ذكر.

كانت أول مسؤولية إدارية تسند إليّ حني تلقيت خطاباً من مدير 

هـ بتكوين جلنة برياسة 20/10/1392 فـي 1311برقم  (1)إذاعة الرياض

لك ذ فـيازي مؤلف أكثر األناشيد الوطنية الشاعر مسّلم صربي الرب

وعوني كنانة جلرد كل  الرَّدَّاديالوقت وعضوية كل من عائض 

سجالت مكتبة التسجيالت واالستماع إليها  فـياألناشيد الوطنية 

ومطابقة سجالت املكتبة مع سجالت تنسيق الربامج، وإعداد بيان 

ا فنيا وختصيص اسباتها وصالحيتهمفصل بأمسائها وموضوعاتها ومن

 فـيساعتني يوميًا لذلك خالل مدة أقصاها عشرون يومًا، و

بالقيام  1233هـ تلقيت تكليفًا من املراقب العام برقم 7/11/1393

ذ )إدارة املذيعني( خالل انتداب مديرها للعمل فـيمبهام مدير إدارة التن

هـ من املشرف العام 12/4/1393فـي  735باخلطاب كلفت واحلج،  فـي

بالعمل مديرًا إلدارة األحاديث نيابة عن على برامج إذاعة الرياض 

ة ددورة تدريبية مل فـيمديرها أ. حممد املنصور الذي ابتعث إىل أوروبا 

 
تغري االسم من املشرف العام على الربامج إىل مدير إذاعة الرياض، ومن مدير الربامج إىل  (1)

عام كما سيأتي، ثم صار اسم أعلى مسؤول فـي إذاعة الرياض مدير عام إذاعة املراقب ال

الرياض بعد حتّول مدير عام اإلذاعة إىل وكيل مساعد وصار املراقب العام يسمى مدير الربنامج 

 العام.
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اإلدارة وال إدارة  فـيأربعة عشر أسبوعًا، ومل يكن لدي خربة 

األحاديث، وإدارة األحاديث كانت من أهم اإلدارات فهي ذراع اإلذاعة 

أحدهما صباحي بعد  :ثقفني، وكانت اإلذاعة تبث حديثنيمع امل

، االفتتاح بالقرآن الكريم ويسمى حديث الصباح، ومدته عشر دقائق

املساء حوالي الثامنة مساء، وامسه حديث  فـيوهو ديين، والثاني 

، باإلضافة إىل أحاديث يفكر فـياملساء، ومدته مخس دقائق وهو ثقا

املناسبات كرمضان واحلج واليوم الوطين، وُيرسل مندوبون من اإلذاعة 

 فـيلتسجيل أحاديث مع كبار املثقفني واملفكرين من خارج اململكة 

 عدد من الدول.

م دكتور ندما توليت هذه اإلدارة أن قدَّومن طريف ما حصل ع

العصر  فـياد )قاضي املأمون ؤدأبي اجلامعة حديثًا بعنوان أمحد بن  فـي

نفسي ضيق؛ ألنين  فـي)بالواو( فحصل  "دادو"وقد كتب دؤاد  (العباسي

كلية اللغة العربية، وكنت  فـيكتابي املطبوع  فـيكتبته باهلمزة 

إمالئي،  خطأ فـياجلامعة ال ميكن أن يقع  فـيأعتقد جازما أن أستاذًا 

فوضعت احلديث وخرجت مسرعًا إىل مكتبة جامعة امللك سعود، ومل 

امللز، وراجعت  فـيشارع اجلامعة  فـيتكن بعيدة عن اإلذاعة فهي 

كتاب أخبار القضاة لوكيع بن حممد بن خلف الذي كنت معتمدًا 

عليه فاطمأن قليب، وعرفت أن اخلطأ من الكاتب وعرفت فيما بعد أن 

 بعض أساتذة اجلامعة ال يفرق بني كتابة التاء املفتوحة واملربوطة.

  



 

78 

 

 الزمن الذهبي إلذاعة الرياض: 
هـ 1/7/1394 فـياإلذاعي  انتقلت إذاعة الرياض إىل مبناها 

( استديوهات للتسجيالت الرباجمية 6م(  الذي احتوى على )1974)

( استديوهات للمونتاج، ومكاتب 4للبث املباشر و) (4)والدرامية و 

 فـيكبرية نتج عنها تطور كبري  ، وكانت نقلةينيللمسؤولني واإلدار

 برامج اإلذاعة، وصارت املرحلة السابقة تارخيًا.

إذاعة الرياض ربيع عمري الزمين والعملي من  فـيعشت  

هـ 11/6/1416 فـيقلت منها ــُم( إىل أن ن1972هـ )20/7/1392

العمر، وبدأ الزمن الذهيب إلذاعة  م( وهو ربع قرن من سيّن1995)

الرياض من انتقاهلا إىل االستديوهات احلديثة، وليس ذلك سبب زمنها 

ن إذاعيني مقتدرين من مذلك الز فـيالذهيب وحده بل ألنها ضمت 

مواطنني ومتعاقدين، واستقطبت املعدين والضيوف من داخل البالد 

وخارجها، وكان بها إذ ذاك أعالم من املذيعني واملخرجني واملعدين 

واحملررين واملرتمجني والفنيني، مضافًا إليه ما اتسم به اجلو االجتماعي 

ــَْر ت اإلنتاج اإلذاعي، وهو خالف ما بني منسوبيها من عالقة محيمية َأث

هو معتاد من وجود تنافس حمموم يؤدي إىل صراع بني العاملني وسأتناول 

 .(1)هذا فيما بعد

انضم إىل األمساء اليت سبقت أمساء إذاعية جديدة مثل عبد اهلل  

يدري وتركي الرتكي ود. حممد العوين الزيد ود. عبد اهلل احل

 
 .38انظر اجملتمع الذهيب إلذاعة الرياض ص/ (1)
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وخالد البنيان يب هسن احلارثي وحييى الصلوعبد احمل يود.سليمان العيد

وسعيد الدرحمي وحممد اخلنيين وصاحل احلارثي وعبد الكريم املقرن 

وعبد اهلل الشهري ومنصور املسبحي وعبد اهلل األفندي ومجيل مسان 

وخالد الشهوان وسهري الساملي وفاطمة العنزي وغريهم ومنصور الشاذلي 

 يما بعد فـي جلنة التجارب الصوتيةإضافة إىل األمساء اليت ستذكر ف

 .(1)وغريهم

 فـيانضم خرجيو قسم اإلعالم م 1976،هـ1397ومن بعد عام  

ومنهم حسن الرتكي وعبد  ماوغريهوجامعة اإلمام جامعة امللك سعود 

الرمحن األمحدي ومحد اهلاجري وإبراهيم الصقعوب ومحد التخيفي 

وسليمان  وسعيد شوشة الثبييت وسعد السبيت وحممد الشائع وسعد اجلريس

وخالد  سليمان آلالصويان وعبد العزيز الزاحم وعبد اهلل الصليهم وعبد اهلل 

كيالني )هما  وجناح أبا اخليل وهيامزارع حسني وعبد الرمحن الربيعان 

الفنية،  الوظائف فـيمن جامعة القاهرة( وكذلك خرجيو املعاهد الفنية 

وصار العمل اإلذاعي يعتمد على الطاقات الوطنية وبدأ عدد املتعاقدين 

ينقص شيئًا فشيئًا حتى صار حمدودًا بعد أن كانوا أغلبية وميكن أن 

 اإلذاعة. فـينها مرحلة سعودة العاملني إيقال عن هذه املرحلة 

واألدب واستفادت اإلذاعة من أساتذة اجلامعات ورجال الفكر  

 فـية فـيمن السعوديني وغريهم لدعم براجمها، وتابعت النشاطات الثقا

املنتديات،  فـيالداخل واخلارج، ونقلت احملاضرات والندوات اليت تلقى 

 
 .110انظر جلنة التجارب الصوتية ص (1)
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وصارت تنتج براجمها داخل استديوهاتها وبكل اللغات اليت تبث بها، 

عاون مع ي من اخلارج إال األعمال املميزة،ومدت جسور التومل تعد تشرت

 .وأنشأت مكتبة ثقافية اإلذاعات العربية والعاملية

خمتلف  فـيجمال التدريب رمست خططًا سنوية للتدريب  فـيو 

معهد  فـياخلليج، و فـيالداخل، و فـيالوظائف الرباجمية والفنية 

اإلذاعات  فـيدمشق، و فـيالتدريب اإلذاعي التابع جلامعة الدول العربية 

 اليابانية واإلذاعة األملانية. NHKالربيطانية و  BBcالعاملية مثل 

وواكبت احتياجات املستمعني ورغباتهم بالربامج اجلماهريية،  

وبرامج البث املباشر، وإنتاج الربامج الدرامية واملسلسالت باللغة 

)منها اليومي ومنها املسلسل، ومنها ما هو واملرتمجة  والعاميةالفصحى 

حلقة واحدة( تعزيزًا ملتابعة اإلذاعة وجلذب املستمع أمام إغراء التلفزيون 

 آنذاك.

ودعمت إدارة األخبار بالقدرات الوطنية واملرتمجني وبإنشاء  

كل الوكاالت اإلخبارية العاملية  فـيمركز معلومات واالشرتاك 

بعقود، واهتمت بتقويم براجمها باستمرار من خالل الدراسة املكثفة 

 من جلان الربامج وجلان املتابعة وجلان تقويم الربامج.

بل  ،الزمن الذهيب على الربنامج العام يفـومل يقتصر التفوق  

 فـيم 1972هـ /1392عام  فـيمشل إذاعة القرآن الكريم اليت بدأت 

إذاعتني إحداهما تبث من مكة املكرمة واألخرى من الرياض ببث 

الرياض  فـيإذاعة واحدة  فـيثم وحدت  ،يومي ألربع ساعات لكل إذاعة
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قرآن الكريم من اململكة م وصار النداء )إذاعة ال1982هـ/1403عام 

العربية السعودية( وما زال، وتطورت مدة اإلرسال شيئًا فشيئًا حتى 

ساعة، والذي تقدَّم بفكرتها هو د. علي اخلضريي  24وصلت إىل 

مقرتحًا إنشاءها على أ. خالد غوث مدير عام اإلذاعة آنذاك وعرضت 

 ة امللك فيصلعلى وزير اإلعالم أ.إبراهيم العنقري الذي استصدر موافق

، وعني د.علي مديرًا هلا، وجذبت هذه اإلذاعة متابعة املستمعني (1)عليها

( مصحفًا مرتاًل وجمودًا 25داخليًا وخارجيًا، واحتوت مكتبتها على )

لكبار القراء باإلضافة إىل التالوات املنفردة، وأذاعت تالوات أئمة 

 الستجالب املصاحف جهدًا وبذلْت ،رمضان مسجلة فـياحلرمني 

القاهرة لدراسة  فـي، وأذكر أني ود. علي اخلضريي كنا املسجلة

املاجستري فذهبنا إىل اإلذاعة املصرية لشراء تسجيالت حممد صديق 

ذلك ارتفاع التعرفة املالية، ولكن عام دون املنشاوي لكن حال 

 يفـم زار امللك فيصل بن عبد العزيز مصر إثر االنتصار 1973هـ/1393

م فزرنا اإلذاعة وواصلنا الطلب فقدموه هدية إلذاعة القرآن 1973حرب 

العامل، إهداء أو تسجياًل من اإلذاعة،  فـي الكريم، ومنها انتشر

الرياض  فـيوأذكر أن علي عبد اهلل جابر قد سجَّل جلامعة امللك سعود 

املصحف مرتاًل وعندما علمُت طلبت منه تالوة فسمعها الشيخ عبد 

 
تبه د. علي اخلضريي فـي سريته )الواقف فـي الشمس( عن إنشاء إذاعة القرآن ينظر ما ك (1)

 .60الكريم )سابق( ص
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ي حممد مراقب القراءات وأثنى عليها من كل الوجوه فطلبناه من البار

 اجلامعة اليت قدمته هدية لإلذاعة ومنها انتشر أيضًا.

ذل اهتمام بالتالوات بذل اهتمام مماثل بالربامج القرآنية وكما ُب 

براجمها وشراء الربامج من اإلذاعات  فـياستقطاب العلماء لإلسهام  فـي

إذاعة  فـيالشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر لي أن  ذكر أنأو ،أو طلبها

للشيخ املكي الناصري فطلبته من مدير  ًاجيدفسري تاملغرب برنامج 

إذاعة املغرب آنذاك أ. حممد بن دّدوش فأهداه لإلذاعة ولقي إقبااًل 

 مسجاًل من املسؤولني.طلبًا اإلذاعة و فـيمساعيًا 

كريم اليت صارت تعد ذاك هو العصر الذهيب إلذاعة القرآن ال 

ذكر أمدرسة يوثق مبا يذاع فيها من تالوات قرآنية بكل القراءات، و

جملس الشورى أن أحد الزمالء وصف هذه اإلذاعة  فـيعندما كنت 

 القرآن وعلومه. فـيعند عرض تقرير وزارة اإلعالم بأنها مدرسة 

وأظهرت االستبانات اليت أجرتها إذاعات أخرى أن اإلذاعة  

إقبال املستمعني على براجمها، وقد  فـيالسعودية حققت املركز األول 

لنا إحدى اإلذاعات املوجهة للعامل العربي أنها أجرت استبانة  كتبْت

إحدى الدول العربية لكن املركز األول جاء  فـيملعرفة مدى متابعتها 

 فـيخرب بثته وكالة األنباء السعودية  فـيعودية، وجاء لإلذاعة الس

م ما نّصه "تصّدرت إذاعة اململكة العربية 10/10/1991هـ، 3/3/1412

إحدى الدول  فـيالسعودية قائمة اإلذاعات الدولية األكثر استماعًا 

اجلمهورية العربية  فـيمت إجراؤه استطالع  فـيالعربية الشقيقة، و
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ل العادات املتعلقة باالستماع إىل اإلذاعات املسموعة؛ السورية مؤخرًا حو

وجد حمللو االستطالع أن إذاعة اململكة العربية السعودية قد تربعت 

على قمة تلك اإلذاعات اليت حتظى باهتمام كبري من قبل املستمعني، 

وقد فاجأت نتيجة االستطالع احملللني الذين كانوا يعتقدون أن هناك 

 ظى باملرتبة األوىل خالل هذا االستطالع".إذاعة أخرى سوف حت

وأجرت إحدى اإلذاعات اخلليجية استفتاء حصلت فيه اإلذاعة  

السعودية على املركز األول بني اإلذاعات اخلليجية بالنسبة لعدد 

املستمعني هلذه اإلذاعات، وبلغت النسبة اليت حصلت عليها اإلذاعة 

 .(1)%67.5السعودية 

 ذاعة الرياض: اجملتمع الذهبي إل
تمع العاملني إلذاعة الرياض كان جمبراجميًّا الزمن الذهيب  فـي 

ضرب بهم املثل ها أيضًا ذهبيًا، متيز بعالقات محيمية بينهم، وصار ُيفـي

د عن البغضاء أو الشحناء، مع أن جمتمع ْعوحمبة وُب فيما بينهم من وّد

للربنامج العام من العمل جمتمع تنافسي، وقد عملت مديرًا 

هـ/ 23/3/1407ومديرًا عامًا لإلذاعة من م 1977هـ/22/8/1398

وال أذكر أنه دخل علّي واحد  ،م1995هـ/ 11/6/1416م إىل 1986

 .له زميل له إال فيما هو أقل من النادر الذي ال حكم فـيمنهم واشيًا 

 
تصريح للدكتور علي اخلضريي الوكيل املساعد لإلذاعة، نشر فـي صحيفة اجلزيرة، العدد  (1)

 4332م، ونشرت عنه خربًا جريدة )اليوم( فـي عددها 1985مارس  6هـ 15/6/1405فـي  4542

 هـ.12/6/1405وتاريخ 
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ومن مظاهر ذلك أنهم كانوا ينظمون طلعات )حفالت( بشكل  

وأحيانًا لالحتفال مبتعيِّن أو مرتٍق أو  ،تمعون فيها أحيانًا للقاءمنتظم جي

مودَّع، وكانت مليئة بالفرح والسرور والبعد عن اجلدية، وكانت تقام 

اء الرياض بعد يأمكنة أصبحت اآلن من أح فـيالرب قرب الرياض  فـي

نظموا حفالً على طريق خريص مقابل التقائه بطريق توسعها، فمثالً مّرة 

املكان الذي  فـيطرف حي املنار اآلن، و فـيخالد بن الوليد )انكاس( 

مير به شارع شرحبيل بن حسنة، ودعوا د. حممد عبده مياني وزير 

اإلعالم وبعض مسؤولي الوزارة، ومرة عملوا مثله تكرمياً لزهري األيوبي 

هذه اللقاءات ــ على كثرتها ــ تزول  فـي، ووأظنه حني ترك اإلذاعة

أما إذا  ،ْلفة كما يقال، فال فرق بني رئيس ومرؤوس أثناء اللقاءـالُك

صباح اليوم التالي فكل يتعامل مع اآلخر  فـيعادوا إىل مبنى اإلذاعة 

 .فـيحسب موقعه الوظي

وأذكر مثاًل أن اإلذاعي  ،وكان يدور بينهم مزاح ومداعبات 

 فـيالذهيب كان شديد احلساسية من عمره احلقيقي مع أنه إبراهيم 

حتديد  فـياألربعني أو جاوزها بقليل، وإذا سئل كان سريع اجلواب 

املزاح واحلصول على  فـيعدد السنني بل األيام، فانتهز زمالؤه ذلك 

مكتيب أ. حممد  فـيذكر أنه مرَّ بي أشهادات من كبار اإلذاعيني، و

، (1)ن اإلذاعة وهو من أقدم اإلذاعيني املصرينيفتحي املعروف بكروا

 
لنامية" تأليف هو مرتجم كتاب "أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، دور اإلعالم فـي البلدان ا (1)

 م.1970هـ/1390ولبور شرام، املطبوع عام 
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جامعة امللك سعود، وهو يعرف  فـيقسم اإلعالم  فـيوكان وقتها يدرِّس 

ما يدور من مزاح فطلبت منه أن يكتب شهادة بعمر إبراهيم الذهيب، 

عهدنا  فـيكتب "أشهد أن األستاذ إبراهيم الذهيب من أملع األمساء ف

وكثريًا ما تلقينا منه الرسائل اليت تعّبر عن جماراته ألول، ااإلذاعي 

" وامتد ،وللحق أدلي بهذه الشهادة للفنون اإلذاعية ونتمنى له طول البقاء،

املوضوع إىل استكتاب إذاعيني مثل زكريا مشس الدين وسيف الدين 

الدسوقي وسالمة حماسنة، وإىل نشر مقال ليوسف صالح )رئيس القسم 

 فـياب وحتديد السن" ونشر بعة جدة( بعنوان "الشإذا فـيالفرنسي 

وكلها تتضمن أنه من اجليل م( 1976)هـ 24/3/1396جريدة البالد يوم 

سن  فـياإلذاعة  فـياإلذاعي األول أو أن من شهدوا كانوا يسمعونه 

الطفولة، وقد مجعها زهري األيوبي وأرسلها له معّلقًا "على الرغم من أن 

بهذا الصدد فقد أحببت أن أسوق إليكم هذه قناعيت تامة وكاملة 

 الوقائع بل هذه الوثائق".

وقد تصل بعض املداعبات إىل الصحف كما حصل من حسن  

استديو البث فكتب لزميله السابق عبد  فـيالرتكي جاء لتنفيذ الفرتة 

"اليوم جئت بعدك إلكمال تنفيذ الفرتة فوجدت أن  :امللك عبد الرحيم

السّلة، هاّل اتفقت ــ أنا وأنت  فـيوقذف ببقاياها أحدًا أكل الصحف، 

وكان عبد امللك حيضر  ، "ــ على صّده حتى ال يتعود أكل الورق الضار

معه الصحف ويقص منها األخبار الثقافية لرباجمه حيث أعد كثريًا من 

ساعة  فـيالربامج الثقافية مثل "مثرات املنتديات" الذي كان يلخص فيه 
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أحد املنتديات، فأنشأ عبد امللك قصيدة يرد  فـيامة مضمون حماضرة ع

 عليه مطلعها:

 وسط )االستديو( إلمساك الرمْق يا صديقي مل جيد إاّل الَوَرْق

 حكمًة .. شعرًا .. مقااًل قد صدق ه زادهــع منـمــرى جيـــبـــانــــف

 هذي امِلَزق فـيوحصاد الفكر  ةـــوثـــثــبــه مــاُت بــافـقــــالثــف

إذ ذاك  رصحيفة املسائية اليت كانت تصد فـيوقد نشرت هذه املداعبة 

 م(1992) هـ19/7/1413يوم 

 : ( 1) الذكرى الذهبية إلذاعة الرياض
خضم اآلالم واجلراحات اليت تعصف باألمة العربية،  فـي

وانصراف الناس ملتابعتها، قد تغيب عن الذاكرة بعض املناسبات 

ليت متثل جزءًا من التاريخ الوطين، هذا ما حصل مع االوطنية املهمة 

اليوم  فـيذكرى مرور مخسني عامًا على انطالق بث إذاعة الرياض، ف

انطلق نداء إذاعة اململكة من الرياض،  هـ1384األول من رمضان عام 

تاريخ اإلعالم السعودي، وإن كانت إذاعة  فـيوكان ذلك حدثًا مهمًا 

هـ، ولوال مقال كتبه األستاذ حممد املنصور 1368جدة قد انطلقت عام 

يوم الثاني من شعبان ملرت هذه الذكرى الغالية بدون أن يستذكرها 

 
، 18345م ، العدد 2013يوليو 15هـ، 1434رمضان  6هذا مقال نشر فـي جريدة املدينة، (1)

، وعرفت من د. عبد اهلل احليدري أن نادي الرياض ــ وكان رئيسه ــ أقام ندوة بعنوان 79السنة 

 قافـي" شارك فيها كل من: د. عبد الرمحن الشبيلي ود.الرياض، ونصف قرن من العطاء الثإذاعة 

هـ، 3/11/1434علي النجعي ود. عبد اهلل احليدري وعبد احملسن اخللف وخالد اليوسف، فـي 

 م.9/9/2013
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كل  فـيلدها، وعاصرها، أحد، واألستاذ حممد من جيل شهد مو

إدارتها، إىل أن تقاعد قبل  فـيإنتاج براجمها، و فـيأطوارها، وأسهم 

سنوات من وظيفة وكيل مساعد لشؤون اإلذاعة، فال غرابة إن مل تغب 

كاتب عمر عنه هذه املناسبة، فهي جزء من عمره، كما هي جزء من 

 هذه السطور.

ألثري: ثقافة، وتوعية، نصف قرن من الزمان، وهذه اإلذاعة متأل ا

وتعليمًا، وتسلية، وبثًا لألخبار، إنها بانطالقتها مثلت تارخيًا ال ميكن 

جتاوزه فـي تاريخ اإلعالم الوطين، فلم يسبقها فـي الرياض سوى إذاعة 

شعبية هلاٍو هي إذاعة طامي اليت توقفت ببدء إذاعة الرياض، وهي 

اهلل ــ تاريخ البث اإلذاعي األخرى دخلت التاريخ، ودخل طامي ــ رمحه 

 بإذاعته اليت عّمرت سنتني.

هـ أي بعد عشر سنوات من عمرها، 1392التحقُت بها مذيعًا عام 

وبقيت فيها ربع قرن بني األعمال الرباجمية واإلدارية، بدأت مذيعًا، ثم 

رئيسًا لقسم التنسيق، ثم مديرًا للربنامج العام، ثم مديرًا عامًا هلا، 

ًا من الربامج، وقرأت األخبار، وشاركُت مع رواد فـي وأعددت عدد

الصور الصوتية احلية، وأجريُت مقابالت مع أعالم فـي الثقافة 

والسياسة، وشاركت فـي االحتادات اإلذاعية، وأدركت فـيها كبار 

ال يتسع املقام لذكرهم، ولكن  ناإلذاعيني السعوديني والعرب مم

 هلذه اإلذاعة: فـي برناجمها العام، وجودهم فيها كان هو العصر الذهيب

 وفـي إذاعة القرآن الكريم، وفـي الربناجمني اإلجنليزي والفرنسي.
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اجملتمع، وكان اجملتمع اإلذاعي داخلها  فـيكانت ذات تأثري 

وبالعالقة احلميمية بني مذيعيها وخمرجيها  ججمتمعًا مميزًا جبودة اإلنتا

ني يالرمس، وفنييها وممثليها ومرتمجيها وحمرريها وإدارييها ومعديها

منهم واملتعاونني، عندما كانت فـي مبنى صغري مستأجر فـي شارع 

الفرزدق إىل أن انتقلت إىل استديوهاتها اليت ما زالت فيها، وتتالت أجيال 

جلدية فـي العمل، واجلودة فـي اإلنتاج، وشارك من اإلذاعيني توارثوا ا

 بة تسجيالتهافـي براجمها كبار املثقفني واألدباء والعلماء، وتزخر مكت

بآالف املواد اإلذاعية، وهي مصدر من مصادر التاريخ الوطين، ليس فـي 

بل فـي كل اجلوانب التارخيية، فـي املقابالت والربامج  ،اإلعالم فحسب

 والدراما.

هذه املناسبة الغالية البد من ختليدها بكتابة تارخيها من رواد 

ًا ــراجميـبـم ة وأدوارهــها الدراميــالتـلسـسـدوا مــوأع ها،ــجـرامـب واـبـتـك

وإداريا، ومن ذلك كتابة تاريخ رواد رحلوا بأجسامهم، ولكن إنتاجهم 

الرباجمي عمر ثان هلم، فهذه املناسبة الذهبية مناسبة لالحتفاء بالتاريخ 

واإلعالم والرواد فـي جانب من التاريخ اإلعالمي الوطين، هذه سطور 

 سب ما اتسعت له العبارة.حبرة قليلة فـي ذكرى ذهبية كبرية، فيها إشا

 بيني وبني الشيخ أبي تراب الظاهري: 
 فـيكانت اإلذاعة تهتم باللغة العربية اهتمامًا كبريًا، وتدقِّق  

فكانت نصوص الربامج املكتوبة  سالمة اللغة املنطوقة تدقيقًا شديدًا،

تراجع لغويًا، وتضبط من املعد ومن املراقب اللغوي، أما بعد تسجيل 
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تب تقريرًا يوميًا كالربامج فيوجد مراقب لغوي يسمع كل برنامج، وي

عن كل برنامج استمع إليه، فإن كان خاليًا من األخطاء كتب أنه 

دًا مكانه، أما حمدِّ جماز، وإن وجد خطأ طفيفًا طلب حذفه )مونتاجه(

ذلك  فـين كانت األخطاء كثرية فيطلب إعادة التسجيل، وال ُيجاَمل إ

أحد، ومن الطرائف أنين فيما بعد عندما كنت مديرًا عامًا إلذاعة 

الرياض، كنت متجهًا بالسيارة إىل مكة املكرمة من جدة مع زميل 

وممن كانت  اإلذاعة فـيمن أفضل معدي الربامج ومن األمساء الالمعة 

نفسي عمليًا وشخصيًا، وكنا نستمع لربنامج أعده  فـي ةمكانله 

السيارة،  فـيوأخرجه وكان مليئًا باألخطاء اللغوية فلم أتكلم وحنن 

صباح اليوم التالي وّجهت له خطابًا بإعادة التسجيل ألن مادة  فـيو

عندما الربنامج الثقافية كانت دمسة، فجاءني معاتبًا ملاذا مل أقل له 

السيارة، فقلت: هناك كنا أصدقاء والعمل الرمسي يكون  فـيكنا 

 من املكتب.

 فـيإذاعة الرياض الشيخ ثاني املنصور  فـيكان املراقب اللغوي  

بن ثم الشيخ حممد بن إبراهيم اهلويش والشيخ إبراهيم  ،بداية اإلذاعة

وكلهم  إذاعة جدة الشيخ أبو تراب الظاهري، فـيالدباسي، وعبد اهلل 

اللغة، وما كانوا يتجاوزون عن خطأ، وتقريرهم  فـيكانوا علماء 

اليومي ُيعرض على مدير عام إذاعة الرياض أو جدة صباح كل يوم 

ليحيله إلدارة الربامج، وكما هو معروف أن نشرات األخبار تبث حّية 

الصياغة وسالمة اللغة  فـيفال تراقب لغويًا، وحمررو األخبار يدققون 
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املكتوبة أما الكلمة املنطوقة فتعود للمذيع الذي تنص التعليمات أن 

ضبط ويدقق ويقطِّع اجلمل صوتيًا، فـيحيضر قبل موعد النشرة بساعة 

ومنهم من كان يقرأ النشرة ثالث مرات قبل أن يدخل استديو البث، 

قة، وهو مذيع َرَم هذا اجملال على سبيل املثال الزميل جودت فـيوأذكر 

 أردني كان متعاقدًا مع إذاعة الرياض عدة سنوات.

ومع كل تلك الدقة ال تسلم النشرة املنطوقة من خطأ مما دعا  

م إىل 1977هـ/ 1397أ.حممد زهري األيوبي مدير عام اإلذاعة بالنيابة عام 

إصدار تعميم بأن يستمع الشيخ أبو تراب لكل النشرات مسجلة، ويعد 

ه فـيثم حتال إىل املذيع خبطاب رمسي موضحًا  ، باألخطاء اللغويةتقريرًا

 بذل مزيد من احلرص مستقباًل.باخلطأ والصواب، مع توجيه 

ملذيعني مبينًا فيها اسم املذيع إىل اكانت تقارير أبي تراب تصل 

 فـيوتاريخ النشرة واخلطأ والتصويب، وأبو تراب عامل جليل متمكن 

لإلذاعة برناجمًا بعنوان )كبوات الرياع( متتبعًا فيه اللغة العربية، يعد 

عدة أجزاء، وكانت سنواتي  فـيكتاب  فـيثم طبعه  ،أخطاء الكتَّاب

م( مل تتجاوز أصابع اليد الواحدة، 1977هـ/ 1397اإلعالم آنذاك ) فـي

وكنت أعد ردودًا على ما الحظه من أخطاء على املذيعني، مبينًا أن ما 

ما أن ما ذكره راجح وما إه من عدة أوجه جائزة، وْجَو عده خطأ إما أنه

مستعينًا  ،نطقه املذيع صواب ولكنه مرجوح، وأناقش املسألة لغويًا

رده  فـية، وهذا سبب قوله القاهر فـيحينًا بقرارات جممع اللغة العربية 

، ودون فيما كتبه علّي "وأول من تشدَّق بذلك املصريون" كما سيأتي
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كان يالحظه أخطاء وقع فيها املذيعون ولكن الردود شك أن بعض ما 

على ذلك أنين أستدرك عليه أخطاء لغوية  كانت فيما ليس خطأ، وزدُت

 لي بأن ألتمس له خمرجًا جوازيًا بهاتتقاريره املكتوبة، ولذا جاء ع فـي

كما التمسته للمذيعني، وهذا رد من ردود الشيخ أبي تراب على 

 ملحوظاتي:

 حفظه اهلل  سعادة األستاذ حممد زهري األيوبي املوقر "

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد:

لتمس فيه األستاذ عائض افقد تلقيت بالطريق الرمسية كتابًا مطواًل 

بعض ما تعقبنا من أخطائهم،  فـيخوة املذيعني أعذارًا لبعض اإل الرَّدَّادي

ى مرجوحيتها عنده، ويفهم من كالمه وأورد هلا وجوهًا من اجلواز عل

 وجه من اجلواز. هأنه ال يريدنا أن خنطئ مذيعًا ما دام ملنطق

هل كان املذيع يعلم ن هذا لكالم حسن، ولكن إولعمري  

ثم نطق بأحدهما؟ أم حنن نلتمس له العذر إذا وقع الصواب واجلواز معًا 

اه على جهله ال ننا إذا مل حناسبه على الشاذ تركنإمنه كيفما اتفق؟ 

يتعلم املتفق عليه من الصواب، فما كنُت أؤاخذ املذيع إال من هذا الباب 

فقط وإال فإني ال أجهل حبمد اهلل وجوه التجويزات ولو فتحنا هلم بابها 

العرب تؤيده ] لغات [ من  ملا خّطأت أحدًا، وخلّرجت لكل خطأ لغًة

خضم اخللط والغلط،  فـيالعربية الصحيحة  توجتعله صوابًا، إذن لذاب

بث الكلمة املضبوطة ضبطًا صحيحًا  فـيا قامت اإلذاعة بوظيفتها َمـوَل

 ؛ذهنه الراجح من القول فـيمتفقًا عليه لتكون حجة لدى السامع ترسخ 
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ألننا نريد إلذاعتنا أن تكون إمامًا يقتدى به فهي منرب التوجيه تنطق 

ة، أما استعمال الشاذ جب أن تكون لغتها عمدفـيبالكلمة املثلى 

 االستماع اجلائز والضعيف فذلك جماله كتب العلماء ال مذياع ،واملهجور

افتتاحه: "سالم عليكم"  فـيفمثاًل: ال تطيب نفوسنا بأن يقول املذيع 

واهلل مع أنه جائز منصوص عليه  بدون  األلف وبدون تنوين أيضًا؟ كاّل

ا العنان جلّوزنا هلم نصب فلو أطلقن ،كتب النحو، ومثل ذلك كثري فـي

عمال كثري من األدوات، ومعاذ اهلل من إالفاعل ورفع املفعول وإلغاء 

الصحيح قواًل، والعجب أن األستاذ  على نريد تعويد األلسن، ذلك

تقاريري كلها: )غرة حمرم( قال  فـييؤاخذني بأني كتبت  الرَّدَّادي

وإن  (1)كتابي فـييعلم اهلل أني مل أفعل ذلك قط ووالصواب: )احملرم( 

عند النحاة ألن الم الغلبة ليس هلا أي معنى من معاني  ًاكان ذلك جائز

الالم الداخلة على األمساء فهي عندهم ليست بالزمة كما نّصوا على 

أشكل عليه خطي  لف والالم فلعلهذلك، أما أنا فكتبت )احملرم( باأل

التمس فهال  ن أراد، وَهْب أني فعلُتإنب، فليأت خبطي ثم ليثبت فلم َي

أن ُيقّر قوله : )خطة التنمية(  الرَّدَّاديوأراد األستاذ . اجلواز؟  لي

وقد صححت )ُخطة التنمية( بالضم وهو  ،بالكسر فخلط خلطًا عجيبًا

ألمر واملشروع املقدم. وتعرَّض لكلمة الصواب، ألنه ال ُيعنى بها إال ا

)اخِلْدمات( وهذه صحيحة، وأنا ألّقن املذيعني دائما )اخِلَدمات( والفتح 

 
 يقصد كتابه املطبوع )كبوات الرياع(. (1)
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بعد الكسر أسهل وجيوز الكسر بعد الكسر، لكن اخلطأ الذي 

 أصححه وهو يقع فيه أكثرهم )اخَلَدمات( فالفتحتان هما البالء املبني.

 فـيوقد ضبطتهما بضم امليم ما مسألة )امُلْتحف وامِلنطقة( أ 

فقد جلأ األستاذ الثانية كما هو املتفق عليه،  فـياألوىل، وكسرها 

، وقد علمُت ذلك إىل جتويز بعض معاصرينا أخريًا فتح ميمهما الرَّدَّادي

ه فـيمنذ سنوات ثم رددت على هذا الرأي وُنشر رّدي، وأذيع، وحبثي 

ن هذا الرأي غري موافق إكتابي )كبوات الرياع( وأقول له:  فـيمقّيد 

ق به عليه من قبل أعضاء اجملامع بدمشق وبغداد واملغرب، وأول من تشدَّ

كيف نعدل به ف ،جمرد رأي مطروح للمناقشةإال املصريون، ومل يكن 

إىل اإلقرار والعلماء فيه اليوم خمتلفون، فاألوىل بنا إذن تلقني املذيعني 

ما صّوبه القائلون بضم )امُلتحف( وكسر )امِلنطقة( كما حققه 

قاد أب عليه الكرملي والعدالدكتور مصطفى جواد ومن سبقه وهو ما 

 وكافة األساتذة.

عة إال إعالمهم باملتفق اإلذا فـيهذا وما دأبي مع إخوتي الزمالء  

عليه وإبعادهم عن وساوس االختالف، ألنهم ال يقوون على استيعاب 

هلم درس احلجج وترجيح الراجح ومتييز العلل ودقائق العربية، فتخطئيت 

ضيق  فـيع، وال تكن أنفسهم بْسُم يٍهـِـتَم فـيجيب أن يتقنوه، وإال نتلوى 

 مما أقول ألن اهلوى جندي.

 اإلصالح وما توفيقي إال باهلل إالوإن أردت 

 هـ20/3/97
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 وكتب ذلك 

 "أبو تراب الظاهري عفا اهلل عنه

وقد أحال أ. حممد زهري األيوبي رد الشيخ أبي تراب إىل أ. حممد 

املنصور مدير إذاعة الرياض شارحًا عليه "آمل االطالع وإطالع األخ 

 فـيعائض عليه، وسبق أن اطلعت على صورة مما كتبه األخ عائض 

هذا الصدد، مما يدل على حسن اطالعه واستيعابه، لكن مصلحة 

م مبا ذهب إليه الشيخ أبو تراب من الدقة اإلذاعة تتطلب أن تلتز

 جهود اجلميع، ويعترب املوضوع منتهيًا".اهلل والتشديد، بارك 

 الرياض:   إذاعة   ف محد اجلاسر  
لعل أول مرة أقابل عالمة اجلزيرة محد اجلاسر عندما جاء إىل  

، وكنت وقتها مديرًا (1)مكتيب فـيإذاعة الرياض وحتاورت معه 

واألغلب أنه جاء إلجراء مقابلة إذاعية معه ولكن احلوار  ،للربنامج العام

مكتيب كان حوارًا ثريًا مل خيرج عن اهتمام الشيخ  فـيالعام الذي دار 

 بتاريخ العرب وتراثهم.

 فـيأجريت معه حوارًا ملدة ساعة  (م1976)هـ 3/9/1397 فـيو 

نسخة منه أ. عبد اهلل وطلب  ،، ولقي اللقاء صدى"ضيف الليلة"برنامج 

القرعاوي مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية ملا أفاض فيه من معلومات 

 عن املؤسسة.

 
 .020وما سيأتي ص 33انظر ما سبق ص (1)
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م، أدرجت إذاعة الرياض ضمن دورتها 1982هـ/1403عام  فـي 

اإلذاعية األوىل برناجما باسم )أمساء من بالدي( ملدة عشر دقائق من 

فرتة  فـيإعداده وتقدميه، يذاع يوميًا، وحاولنا االتصال به لكنه كان 

وسيلة لالتصال، وُأعلنت أمساء برامج الدورة اخلارج، وال  فـيالصيف 

 فـير لربنامج ـــد اجلاســــداد محـــــف إعـــرزت الصحـــوأب ف،ــالصح فـي

منزله ليبدأ تسجيل  فـياإلذاعة، وعندما عاد أرسلت له فين التسجيل 

ف كّلاحللقات، ولكنه كان غاضباً لعدم إبالغه وقال: محد اجلاسر ُي

 نين أرسلته فقال: ال أعرفه.إ :بإعداد برنامج دون علمه، وقال له الفين

بعض املصادر ألي  فـيلقاء معه أن أحبث  فـيفين كان قد كّل 

أخبار  فـيجزيرة ينسب اجلزيري مؤلف كتاب "الدرر الفرائد املنظمة 

حتقيق هذه الرحلة،  فـياحلاج وطريق مكة املعظمة" وكان وقتها يعمل 

ومل يكن بيننا لقاء لسفره، فكتبت له هذه الرسالة عّلها ختفف من 

 :، وأنا أعرف أنه قد يقسو على من حيبغضبه قبل زيارته

 حفظه اهلل ورعاه    األستاذ العالمة محد اجلاسر"

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:

َمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة األوىل من سف الْطعدُت لكتاب "ُل

ومل أجد فيه هـ( 1061أعيان القرن احلادي عشر" لنجم الدين الغزي )ت

ائد املنظَّمة" رترمجة لعبد القادر بن حممد اجلزيري مؤلف "الدرر الف
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على له مل أعثر ووكذلك عدت جلميع ما عندي من كتب الرتاجم 

 ترمجة.

ج "أمساء من بالدي" وقد حرصت لقد استبشر حمّبوك بربنام 

أحسن وقت تعتقد أنه وقت مساع جيد وهو الساعة  فـياإلذاعة أن تضعه 

ة وهو وقت مناسب لكل يساألخبار الرئ الثالثة عصراً أي بعد انتهاء نشرة

 فـيمناطق اململكة فهو ليس وقت عمل، ومن خالل جتربة اإلذاعة 

فهو وقت ممتاز، فمثاًل هذا الوقت  فـيالرسائل اليت تصل لرباجمها 

مسائل ومشكالت "للشيخ علي الطنطاوي يذاع بعده بقليل "برنامج 

ورسائل املستمعني له كثرية جدًا، وِحْرُص اإلذاعة على إعطاء أحسن 

األوقات لربنامج "أمساء من بالدي" هو الذي دفعها إلذاعته بعد النشرة 

ن كانت لكم رغبة الرئيسة لألخبار اليت اختري هلا أنسب األوقات، وإ

أي وقت آخر فاإلذاعة يسعدها جدًا أن تليب رغبتكم،  فـيإذاعته  فـي

السهرة فإن  فـيالصباح أو  فـيوكذلك إن رأيتم إذاعته مرة أخرى 

 اإلذاعة يسرها أن تذيعه مرتني صباحًا وعصرًا أو لياًل.

وإنين إذ أشكر لكم هذا التكرم منكم بالكتابة لإلذاعة؛  

لقائه  فـياحملبون حلمد اجلاسر ولعلمه وثقافته فرصتهم آمل أن جيد 

ة تتشوَّف فـيكل يوم من خالل هذا الربنامج وقد تلقيت مكاملات هات

 للربنامج وتسأل عن موعد إذاعته.

واهلل أسأل أن يثيبكم عن هذا الربنامج، وعن جهودكم  

 بالدنا خري الثواب وأجزله حفظكم اهلل ورعاكم. فـيالثقافية 
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 ابنكم وحمبكم

 الرَّدَّاديعائض 

 مدير إذاعة الرياض بالنيابة

 "هـ30/12/1402

 فـيوقت مبكر صباحًا، وجلسنا  فـيمنزله  فـيبعد ذلك زرته 

كتابة  فـياملوضوع، وسألين أين وصلت  حوار بعيد عن فـياملكتبة 

من شعراء املدينة ابن معصوم  :احلوار فـيوقال  ؟رسالة الدكتوراه

 فـيووجدته قد علق  ،وأحضر املخطوطة فاطلعت عليها ،وديوانه عندي

وأخربته أن هذا الديوان ليس البن معصوم وإمنا هو  ،أكثر الصفحات

نسخة  فـيالسبب، وأنه  حملمد بن علي بن حيدر احلسيين وأبنت له

املدينة منسوب إليه وإمنا اخلطأ فيما صّور لدار الكتب املصرية حيث 

لم وطمس قفُسرَّ بذلك، وأخذ ال ،تب على الغالف أنه البن معصومُك

العبارة املكتوبة على الغالف، وبعد ذلك طرحت عليه موضوع إعداد 

حّدد األمساء وشرط علّي أن أ ،وتقديم الربنامج فلم يظهر اعرتاضًا

بي قبل ذهابه وأكتب  وأرسلها كل مرة مع الفين، فكان الفين ميّر

جمموعة من األمساء فإذا جاءته بدأ يتكلم دون أن حيّضر كلمة 

نفسه  فـيواحدة، ولقي الربنامج إقبااًل على مساعه ومتابعته مما بعث 

ال ومكتبة إذاعة الرياض  فـيالسرور، وهو أحد أنفس الربامج بصوته 

 يوجد غريه إال املقابالت.
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 اإلدارة اإلذاعية:   فـي 
أنين كلفت مبكرًا بأعمال إدارية بشكل إىل رت سابقًا أش 

، وقد بقيت ممارساً ألعمال املذيع من قراءة أخبار وإعداد برامج (1)مؤقت

، وأول عمل إداري هو مساعد (2)وتقدميها إىل جانب األعمال اإلدارية

هـ أي بعد حوالي سنتني ونصف من 21/1/1395رئيس قسم التنسيق من 

هـ 2/11/1395رئيسًا لقسم التنسيق من عّينت التحاقي باإلذاعة، ثم 

هـ ثم ترقيت مديرًا عامًا لألخبار 22/8/1398فمديرًا للربنامج العام من 

هـ ومل أنقطع 26/5/1405من  12املرتبة  فـيوكالة األنباء السعودية  فـي

عداد وتقديم وقراءة أخبار ثم ُنقلت مديرًا عامًا عن العمل الرباجمي من إ

بعمل  تلفهـ، وخالل تلك الفرتة ُك23/3/1407إلذاعة الرياض من 

إجازاته أو انتدابه، وكان الوكيل  فـيالوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة 

هـ إىل أن غادرت اإلذاعة منقواًل 1404املساعد هو د. علي اخلضريي من 

 فـيم( وقبلها كان مدير عامًا لإلذاعة )1995هـ )11/6/1416 فـي

 هـ.1401الرياض وجدة( من 

ر العمل اإلعالمي هو من يأن أفضل من يد باقتناعوقد خرجت  

اجلهاز نفسه، وأسوأ من يديره هو  فـيتدرَّج من البدايات ومارس العمل 

وخباصة من يأتي من  ،من يأتي من خارج اجلهاز بدون خربة إعالمية

ة حتى لو كان متخصصًا فـي اإلعالم النظري، ألنه مل اجلامعأساتذة 

 
 .67انظر ص (1)
 .511انظر ما سيأتي بعنوان "اإلنتاج الرباجمي" ص (2)
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ال يلبث أن يصطدم و، ويأتي بتصورات عيًااإلدارة اإلعالمية واقميارس 

واإلداري حباجة  ،أنظمة مالية وإدارية وأعراف إعالمية لوجودبالواقع 

ناعي عندما تقاإىل التسديد واملقاربة بني كل تلك األمور، وقد ازداد 

إدارة العمل  فـيوجدت الدكتور عبد الرمحن الشبيلي ــ وهو من تدرج 

سريته بقوله:"...  فـياإلعالمي حتى وصل لوظيفة قيادية ــ يعرب عن ذلك 

فيذيني هو البدء بهم من مما عزَّز االقتناع بأن أفضل طريقة لتأهيل التن

 فـيالعمل، واملرور باألقسام املهنية والوظيفية  فـياملراحل الدنيا 

جماهلم، ثم التخصص األكادميي إن كان مثة حاجة إليه، فأفضل 

 .(1)املديرين هم الذين تدرجوا من البدايات، وخترجوا من اجلهاز نفسه"

وظيفته ــ سواء أكان  توكنت إذا تعيَّن موظف جديد ــ أيًَا كان 

كل قسم  فـيمن خرجيي قسم اإلعالم أم غريه ُأصدر تعميدًا بأن يداوم 

وظيفته ليطلع  اسممن أقسام اإلذاعة أسبوعًا حتى لو كان بعيدًا عن 

طلب من كل رئيس قسم أن يكتب عنه تقريرًا على العمل اإلذاعي ثم ُي

لف االعمل حتى لو خ كثم يوجه لذل ،يرى أنه يناسبه لذيا مقرتحًا العمل

الوظيفة، وأذكر أن موظفًا تعني على وظيفة خمرج وهو خريج  اسم

األخبار، فجاءني مندوب من وزارة  فـيبالعمل حمررًا  إعالم فُعمِّد

اخلدمة املدنية ــ وكانت تتابع ممارسة كل موظف للوظيفة املعني عليها 

ــ مبديًا أني ارتكبت خمالفة فأجبته أن هذا حمرر ماهر ولكنه غري 

األخبار  فـيه، وأن اخلطأ فـياإلخراج فضاًل عن نقص مهارته  فـيراغب 

 
 .108مشيناها .. حكايات ذات )سابق( ص (1)
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تار له أفضل املقتدرين، فخرج ومل ولذا البد من أن خي ،ليس باليسري

 يرجع إلي أو يأتين ما يطلب العدول عن القرار. 

حينما كنت مديرًا عامًا إلذاعة الرياض كان مديرو اإلدارات 

هم: راشد الدريهم مديرًا للربنامج العام، وعبد اهلل اخلرّيف مديرًا 

لألخبار، وغالب كامل كبريًا للمذيعني، وحسني خبش مشرفًا 

، وعبد اهلل فرحة الغامدي مديرًا إلذاعة ومساعده علي برازي يًّاهندس

القرآن الكريم، وعبد اهلل طالل ثم مطلق البقمي مشرفًا على القسم 

 الرباجمية أما رؤساء األقسامثم ليلى ترمجان،  األوربي )إجنليزي وفرنسي(

الربنامج العام فهم حممد الدعيج رئيس مكتبة التسجيالت ثم محد  فـي

 وعبد احملسن اخللف ،وسليمان الصويان رئيس قسم التنسيق ،ملغامسا

رئيس املنوعات، وعبد الرمحن األمحدي رئيس اإلخراج، وتركي 

، ومهدي الرميي رئيس فيرئيس األحاديث ثم محد التخي الرتكي

األركان والربامج اخلاصة، ومحد الصيب رئيس الربامج الشعبية، 

 اإلعداد ثم محد اهلاجري.وإبراهيم الذهيب رئيس قسم 

اإلجناز  فـياإلذاعة جديرون باإلشارة إليهم  فـيوكل الزمالء  

اإلذاعي، ولكن من غري املمكن ذكر كل األمساء أو إبراز حماسن 

كل واحد منهم إال أن عبد العزيز عمر جعفر مدير مكتب كل مديري 

 فـيقته وقاره وأدبه ود فـيالرياض كان مميزًا إذاعة أو مديري عموم 

التحرير للمعامالت اإلدارية، وحسن تعامله مع الزمالء  فـيالعمل وقدرته 

 عصرها الذهيب. فـيإذاعة الرياض  فـيواملراجعني فالشكر لكل موظ
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 : جلنة التجارب الصوتية 
كتبت فيما سبق عن أول عالقة لي مع هذه اللجنة حني تقدمت 

مديرًا للربنامج العام  تعينوقد صرت رئيسًا هلا عندما  (1)لوظيفة مذيع

م وعضوية الزميلني إبراهيم 1977هـ/1398فـي إذاعة الرياض عام 

الذهيب وصاحل السويدان، وفـي إذاعة جدة جلنة مماثلة برياسة حممد 

 الشعالن وعضوية عبد اهلل الشائع وسعيد اهلندي.

كانت اإلذاعة حباجة ماسة للمذيعني ولكنها مل تتنازل عن 

توافر الشروط املهنية فـي املذيع حتت ظل احلاجة، وكانت اإلجراءات 

شديدة لتصل إىل موافقة الوزير على املذيعني، وسأذكر موقفني على 

م حني تقدم للجنة مخس 1982هـ/ 1402سبيل املثال، أوهلما فـي عام 

الرياض إذاعة يت الرياض وجدة، منهم  أربع مئة فـي مئة متقدم فـي إذاع

( فـي 9( فـي الرياض و)18ومن جتاوز منهم التجربة الصوتية املبدئية )

جدة، منهم فـي إذاعة الرياض من أصبحوا مذيعني بارزين فـيما بعد وهم 

صاحل بن ومحدان  ،حسني احلارثيبن احملسن  راشد أبو نيان وعبد

وحممد  ،وحممد بن إبراهيم العوض ،محدوناصر سعد األ ،خرمان

 ،وفـي إذاعة جدة ياسر بدر كريم ،وحممد صاحل الرشيد ،العيت

 . (1)وحممد عبد اجلليل الظاهري

 
 .86انظر ص (1)
من تصريح مفصل للدكتور علي اخلضريي مدير عام اإلذاعة آنذاك، صحيفة اجلزيرة فـي  (1)

 .3445م العدد 8/2/1982هـ، 14/4/1402
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يته ام، وأترك رو1985هـ/1405أما املثال الثاني فكان فـي عام 

ن ــالرمحد ــم بن عبــراهيــور إبــو الدكتــوه ةــربــالتج زاــن اجتــد مــألح

أقتطف منه "... تلقى  (2)الرتكي، فـي مقال نشره فـي صحيفة اجلزيرة

لب منه احلضور إلجراء اختبار صوتي مع جمموعة اتصاال هاتفـيا ُط

ن عددهم سبع مئة، ومن قّدم االختبار ثالث إكبرية من املتقدمني، قيل 

م 1985مئة، ومن اجتازه اثنا عشر، وجد امسه بينهم فـي ربيع عام 

هـ( منشورًا على صفحة اجلزيرة األخرية، مطلوبًا 1405)رمضان 

مراجعتهم لإلذاعة لبدء التدريب، ويذكر أنه مل ُيقبل منهم إال ثالثة، 

ومل يواصل سوى اثنني قّدما الربامج واملواجز والربط ونشرات األخبار 

)الصديق الالمع األستاذ محد الدريهم معد برنامج نور على الدرب 

م( .. تدريب مكثف ... أذنوا له بعدها مبرافقة املذيعني داخل وصاحبك

ات من منط راالستديوهات، دون ظهور صوته ثم بتقديم بعض الفق

)استمعتم ... تستمعون( وكلفوه إثرها مذيع فرتة فـي إذاعة القرآن 

الكريم فإذاعة الربنامج العام، وقرأ املواجز الحقًا، ثم النشرات اليت 

تتطلب عمل جتربة صوتية وعدد حمدود من املذيعني كانت حمصورة ب

أخرى، ويذكر أنه رفض إجراءها، لعدم اقتناعه مبربراتها، لكن 

غياب مذيع نشرة معتمد وعلمه فـي الدقيقة األخرية، وقراءته هلا على 

اهلواء من غري حتضري أو استعداد جعل املسؤولني يعدونها جتربة معتمدة 

 .م أي بعد أربعة أعوام من بدء تعاونه..1989م ويضيفون امسه لقارئيها عا

 
 .14955العدد  م،8/9/2013هـ، 2/11/1434صحيفة اجلزيرة  (2)
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تزامنت فرتة تعاونه اإلذاعي مع إدارات ورياسات الدكاترة واألساتذة: 

ــ حفظهم اهلل ــ وراشد  الرَّدَّاديعلي اخلضريي وحممد املنصور وعائض 

الدريهم ــ رمحه اهلل ــ وفـي قسم املذيعني مع صاحل السويدان وبكر 

 كي وغالب كامل وسليمان العيدي...".ر وحسن الرتيضباخ

ومرة أخرى أترك رواية املوقف نفسه ملذيع آخر هو الزميل حممد 

بن نهار القحطاني، الذي كان مذيعاً وانقطع عشر سنوات وأراد العودة ا

.. وموقفه  الرَّدَّاديإلذاعة الرياض وأقتطف مما كتب حتت عنوان "

واحد تقريبًا من تقدميي طلب بعد أسبوع " (1)احلازم" هذه املقتطفات

العودة إىل اإلذاعة عن طريق الزميل صاحل السويدان مدير التنفـيذ؛ 

يؤسفين  ،اتصل بي للحضور فـي اإلذاعة ... قال السويدان : أخي حممد

فـي املوافقة على عودتك لإلذاعة مباشرة  الرَّدَّاديعدم متكين من إقناع 

راء جتربة صوتية كغريك من بل أصر على إج ،حبكم جتربتك السابقة

املتقدمني، رغم ثنائه عليك... كنت مع اجملموعة قرب استديو أربعة، 

ـ الدكتور عائض   الرَّدَّاديحضرت اللجنة مكونة من  ــ حسب ما أذكر ـ

، واإلذاعي إبراهيم الذهيب وصاحل السويدان ولست أذكر من هو الرابع

تلك الليلة أذكر التجربة متت التجربة، وهذه اجملموعة اليت خاضت 

منهم الزميل عبد اللطيف الغامدي والزميل إبراهيم الرتكي والزميل 

محد الدريهم ... بعد شهر تقريبًا نشرت أمساء املقبولني ثالثة عشر من 

 
هـ، ومل 1439، اإليداع فـي مكتبة امللك فهد فـي 110ــ  107كتابه "من ذاكرتي" من ص  (1)

 يذكر رقم الطبعة وال املطبعة.
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املتقدمني وعددهم ال يقل عن ثالث مئة متقدم، وطبعا كنت من  بني

بأهمية تدرييب، قبل  الرَّدَّادياملقبولني وأبلغين ]السويدان[ بتوجيهات 

األمر كان  ،وتنفـيذ الفرتات، طبعًا مل أعرتضإسناد تقديم الربامج 

 إعالمي الرَّدَّاديفالدكتور  ،جتربيت السابقةرغم  طبيعيًا على اجلميع،

اإلعالمي مع املمتازة، وهكذا ابتدأت مسرية التدريب  ومهين من الدرجة

صاحل السويدان أنا وعبد اللطيف الغامدي وآخرون ... طبعاً فرتة التدريب 

 ال تقل عن شهرين".

كان يتوىل التدريب كبار املذيعني وأذكر منهم إبراهيم 

ان وسالمة الذهيب وصاحل مهران وعبد امللك عبد الرحيم وصاحل السويد

 ىليصل إيكن مل الذي حماسنة وعلي غرايبة، ذلك هو مذيع املاضي 

 املايكرفون إال بعد مشوار طويل.

 مخسة وزراء: 
وزارة اإلعالم تولي حقيبتها مخسة وزراء،أوهلم  فـيخالل عملي  

يتيح لي التواصل معه،  فـيموقع وظي فـيومل أكن  ،أ.إبراهيم العنقري

م 25/3/1975 هـ12/3/1395 فـيصل فـيزمنه حصل استشهاد امللك  فـيو

وكنت رئيسًا لقسم تنسيق الربامج وتغريت برامج اإلذاعة مبا يتناسب 

إذ كنت أمسع املواد العمل  فـيمع احلادثة لشهور، وعشت ضغطًا 

لتوقف إنتاج كثري  ةريثكاإلذاعية املعادة للتأكد من مناسبتها وكانت 

آخر حياته بعد أن تقاعد كنت أزوره كل مساء  فـيمن الربامج، ولكن 
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جلسته األسبوعية بني املغرب والعشاء مع د. بدر كريم،  فـي مجعة

 .(1)الصمت فـيالكالم و فـيوكان أنيسًا وقورًا، قليل الكالم ذا ذائقة 

م عيِّن د. حممد عبده مياني 13/10/1975 ،هـ8/10/1395 فـيو 

للشؤون  وتعيَّن معه وكيالن هما أ.إبراهيم القدهي ،وزيرًا لإلعالم

إدارة دت حاإلدارية واملالية ود. عبد العزيز خوجة للشؤون اإلعالمية وو

اإلذاعة والتلفزيون وعني هلا د. صاحل بن أمحد بن ناصر، وكان 

 فـي بتواضعه، وقد سافرت معه فـنيالدكتور اليماني قريبًا من املوظ

غري أن االرتباط القريب كان  ،عدة مؤمترات لوزراء إعالم اخلليج

م حيث 1979هـ/1400عندما احتل جهيمان ومن معه املسجد احلرام عام 

 فـيكنت مديرًا للربنامج العام ومديرًا إلذاعة الرياض بالنيابة ورابطت 

 ،األيام األوىل فـيمل أخرج وكان هو مرابطًا  ( يومًا15مكتيب )

وكانت تلك األيام من أصعب فرتات العمل، وبقيت على صلة به حتى 

 ،جوانب علمية وإعالمية فـيوبيين وبينه مراسالت  ،رك الوزارةبعد أن ت

آخر  فـيوكدت  ،ن د. غازي القصييبــحفل تأبي فـيه ــر ما لقيتـوآخ

م أن ُأنقل إىل إذاعة جدة، إذا أصدر الوزير قرارًا 1975هـ/1395عام 

حسن حممد علي خزندار وانتداب أ. حممد زهري أ. إذاعة جدة  بنقل مدير

حممد املنصور بعمل أ. األيوبي إىل جدة مشرفًا على إذاعة جدة وتكليف 

دة نقل فاقرتح املشرف على إذاعة ج ،مدير إذاعة الرياض خالل االنتداب

 رعتــت بذلك فشـلغـوُأب ،همـوكنت مناض ــن الريــم نــيــدة إذاعيــع

 
ألف عنه د. عبد الرمحن الشبيلي كتابًا بعنوان "إبراهيم العنقري قراءة حتليلية فـي سريته"  (1)

 م.2009هـ/1430، 1صفحة، ط 63فـي 



 

106 

 

باالستعداد، وملا علم مدير إذاعة الرياض بالنيابة أبدى هلم أن وجودي 

ما بعد أني كنت فـيالرياض أفضل فعدلوا عن النقل، وعلمت  فـي

 العربية(.مرشحًا لإلشراف على الربامج املوجهة )الناطقة بغري 

 فـيعلي بن حسن الشاعر الذي عني وزيرًا أ. والوزير الثالث هو  

ومشرفًا  لبنان فـيًا فـريم، وكان قبلها س24/4/1983هـ، 11/7/1403

ها، وكنت على صلة به حبكم فـيعلى مكتب وكالة األنباء السعودية 

وكالة األنباء  فـياإلذاعة و فـيالوظيفة عندما كنت مديرًا عامًا 

ما بعد، ومن أصعب الفرتات عماًل فرتة حرب حترير فـيسعودية ال

زمانه مديرًا عامًا  فـيالعراق هلا، وكدت أن أنقل  لالكويت من احتال

التلفزيون؛ إذ عرض ذلك د. علي النجعي الوكيل  فـيللقناة األوىل 

: وِنِعم )حسب ما نقل لي( فأبلغين الوزير املساعد لشؤون التلفزيون فقال

. علي اخلضريي الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة فأجبته بعدم بذلك د

اإلذاعة بيضاء، فإن وجد  فـيالرغبة فسألين ملاذا؟ فقلت: ألن صفحيت 

الدوام، فُعدل عن  فـيتؤمن لي نسخة من الصحف ألقرأها إصرار فْل

 نقلي.

أخبار على أخبار وكالة األنباء و الشاعر كان تركيز الوزير 

عّمد  وكان من ميزاته أنه إذا ،التلفزيون لكنه خوَّل صالحيات للوكالء

ح له وكتب: الصواب ما رأيتم فاعتمدوه، إذا وضِّعنه رتاجع يبأمر معني 

موضوع جتد منه مساعًا ملا تقول، سافرت معه إىل  فـيوإذا قابلته 

 مقّره. فـي هافقيه على الطعام وبعداخلارج؛ فكان لطيفًا جيتمع مع مر
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 فـيوالوزير الرابع هو د. فؤاد عبد السالم الفارسي الذي عني  

م وكان قبلها وكياًل للوزارة للشؤون 2/8/1995هـ،6/3/1416

ر أحال ثالثة من وكالء الوزارة للتقاعد ورابعهم ـــد أشهــة، وبعــاإلعالمي

له سنة بقي منها  ًادن ممدسليمان عبيد مدير عام إذاعة جدة وكا أ.

أشهر، أما كاتب هذه السطور فصدر قرار بنقله إىل وكالة األنباء 

(1)هـ11/6/1416 فـيالسعودية مديرًا عامًا لألخبار 
 . 

هـ 28/12/1425 فـيوالوزير اخلامس أ. إياد أمني مدني الذي عني  

التقاعد وكنت متقدمًا بإجازة قد صدر قرارها متهيدًا لطلب م( 2004)

ـــ  ه وزيرًاالعمل فلما وصلين قرار تعيين فـيبه من مضايقة  ملا كنت أمرُّ

هاتفته بأني سأبدأ إجازة ــ وكنت مديرًا عامًا لوكالة األنباء السعودية 

فإن أذن بدأتها وإال بقيت، فطلب مين  ،بة من قبلبعد أسبوع وهي مرتَّ

حيث إن  ؛فأجَّلتهاأن ألغيها ليطلع على العمل حسب ما ذكر، بلطف 

 اإلجازة ال تلغى إذا صدر القرار وإمنا تؤجل.

م تلقيت اتصااًل من األمري عبد 2005هـ/1426من احملرم  9 فـيو 

جملس  فـيالعزيز بن فهد رئيس الديوان امللكي باختياري عضوًا 

مقابلته من الوزير ت طلببعده هـ و3/3/1426الشورى الذي يبدأ من 

ها خيتلف فـيالصحفي فالعمل  ،الوكالة فـيإلطالعه على طبيعة العمل 

عن اإلذاعة والتلفزيون فجاءني الرد من مكتبه أنه سيزور الوكالة 

كتب وال يقال وأن ما سأقوله ال ُي هبأهمية لقائ فكتبت له رسالة

 
 .214انظر ما سيأتي بعنوان "وغادرت اإلذاعة" ص (1)
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أطلعه عليها النقاط اليت س حمضِّرا ت، وكنًاباهلاتف، فحّدد لي موعد

فسردتها  ــ وهو سبب طلب املقابلة ــ قبل تركي لوكالة األنباء السعودية

جملس الشورى،  فـيبإجياز مع بيان هلا، وهو ال يعلم بإبالغي بالتعيني 

برج التلفزيون  فـيجملس الشورى أقام لي حفل وداع  فـيوبعد أن باشرت 

نه إ"فـي احلفل كلمته فـيم( ومما قال 18/4/2005هـ )8/4/1426 فـي

وقت وجيز ما حيتاج االطالع  فـيوكالة األنباء  فـيعرف مين عن العمل 

 عليه لوقت طويل".

أفضل وزير إعالم و ًا،قابلت فـي االجتماعات وزراء إعالم عربو 

عالم عربي ممن قابلتهم خالل رحليت اإلعالمية طارق املؤيد وزير اإل

كان مهنيًا أكثر منه إداريًا، ولذا صدق تركي حيث البحريين 

"متّرد على  :هفـيجاء قال مما السديري رئيس حترير الرياض حني رثاه مب

أن يكون موظف إعالم كبريًا، والتّف حوله كثريون، وتقبَّله وارتاح 

إليه كثريون، كصاحب أداء متميز يتداخل مع كل صاحب مسؤولية 

خرج بهذا إال وما عرفت أحدًا قابله  (1)همومه واهتمامه" ـيفإعالمية 

االنطباع، ومل يكن ممن يتمخطر باملشلح ويتدافع املوظفون أمامه 

اجتماع وكأنه فريد  فـيليفتحوا له باب املصعد أو السيارة أو ميجدونه 

مل أقابله ــ ثناء من إعالميني موثوقني على صالح أبو وزمانه، ومسعت ــ 

 زيد مؤسس اإلعالم األردني تأسيسًا جعله متميزًا.

 
م، 21/2/1999هـ، 5/12/1419، 11199مقال "املؤيد منوذجًا فريدًا" جريدة الرياض "العدد  (1)

 م.23/2/1999هـ، 6/11/1419وقد كتبت عنه مقااًل رثائيًا بعنوان "طارق املؤيد" فـي اجلزيرة 
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 اإلدارة العامة:   ف رجال  
 فـيوزارة اإلعالم كان املسؤول اإلعالمي  فـيعندما كنت  

القطاعات اإلعالمية مسؤواًل عن األمور املهنية أما اإلجراءات املالية 

ة، فتتم من الشؤون اإلدارية واملالي هو خمول من صالحيات اواإلدارية مل

ًا وشخصيًا، غري أني فـيوتعاملت معهم وظي ًاها زمالء كرامفـيوعرفت 

قمة املسؤولية ملا متيزوا  فـيال أستطيع جتاوز الكالم عن ثالثة كانوا 

 :به وهم

الذي كان مديرًا عامًا للشؤون اإلدارية  عبد الرمحن كاتب 

ة ألنين فـيفرتة أ. إبراهيم العنقري ومل تكن لي به صلة وظي فـيواملالية 

 فـييتيح لي التواصل معه إال إذا راجعت  فـيموقع وظي فـيمل أكن 

سرعة إجناز املعامالت حتى بز بأن باب مكتبه مفتوح ومعاملة لي، ومتيَّ

 .مكتبه خاليًا منها يظن أنه ال تعرض عليه معامالت إن من يرى

الذي تعني وكياًل للوزارة للشؤون  إبراهيم القدهيأ.والثاني هو  

اإلدارية واملالية مع بداية وزارة د. حممد عبده مياني وطيلة وزارة أ. علي 

وقد متيز حبسن  ،أول دورة فـيالشورى  فـيالشاعر حتى عني عضوًا 

 وحماولة معاجلة كل مشكلة مبا فـنيالتعامل مع املوظحسن اإلدارة و

تيسري اإلجراءات با مل يقف دون ذلك حاجز نظامي، وال يضر باملوظف م

مكتبه وتسهيل حل ما يشكو منه  فـيقصده ياإلدارية، واستقبال من 

وكان مدير مكتبه عبد اهلل بن  ،صافه باحللم وسعة الصدرتامع 

اللطف واحلفاوة مبن يريد مقابلته وتسهيل  فـيصاحل اخلنيين مثااًل 
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من قبل مديرًا ملكتب مدير عام اإلذاعة أي اخلنيين مقابلته، وقد كان 

أ. إبراهيم حلضور اجتماع فوجد شخصًا  مرة خرج فـيأ. خالد غوث، و

مل حيسن  املنتِظر ولكن ،يريد إنهاء طلبه ؟ينتظر فسأله ماذا عند األخ

دخلك، وهو ال يعلم أنه الوكيل الذي جاء  اجلواب فقال له: ملقوف ما

 يؤثر ذلك على موضوعه. بأال مدير مكتبه ذنـي ُأفالقدهي همس فملقابلته 

وكانت الكتب  ،شجع املؤلف السعودي بشراء نسخ من كتبه 

دين منها وإىل السفارات وكانت فـيترسل إىل اجلهات واألفراد املست

رعاية الكتاب السعودي، ثم شكلت جلنة بعده برياسة  فـيأزهى فرتة 

د. عبد اهلل اجلاسر وكيل الوزارة للشؤون اإلعالمية وعضوية كل من 

أ. مسفر املسفر وكيل الوزارة املساعد لإلعالم الداخلي وعائض 

هذه  فـي خطيط وبقيُتوكيل الوزارة املساعد للدراسات والت الرَّدَّادي

 اللجنة حتى تركت الوزارة.

)أبو هشام( ومتيز  حممد األمني بن إبراهيم الصغريوالثالث هو  

ذلك مهارة  فـية نصوصه، وقد مهر فـيبالتعامل مع روح النظام ال حر

خدمت العمل اإلعالمي ملعرفته خبصوصية العمل اإلعالمي وحاجته 

ا اإلدراك هو ما جعله يتفهم الظروف وهذ ،اإلجناز فـيللمرونة والسرعة 

 ألنه مثقف واسع فـنيالعامة للعمل اإلعالمي، وكان قريبًا من املثق

الثقافة الشرعية على وجه اخلصوص وحافظ للقرآن الكريم، وهذا من 

ه على مسار فـية الذي سار فـيأسباب تشجيعه لشراء الكتب الثقا

له حيث عمل معه،  إبراهيم القدهي بل هو يكاد أن يكون تلميذًا
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، صرف الكتاب إال ملن يستحقوكان مشرفًا على املستودعات فال ُي

عة من تصرف هلم، ولقربه من بيجمموعات حسب ط فـيف الكتب وصنَّ

م( 2002هـ )25/10/1423 فـيمبقاالت كثرية عند وفاته  يث ُرفـنياملثق

 عامًا. 40قارب  فـيبعد عمر وظي

 ي األصويل: ن العلما 
من أسهل ما عند كان فيها اإلعالم  فـيسنون أثناء عملي  مرت 

الواحد  الناس تصنيف الناس، ولكن األعجب أن يصنف الشخص

(1)اوأخرى تصنفه أصوليًّ ا  متضادين، ففئة تصنفه علمانيًّفـنيتصني
)عند   

فأنا عند  ،ف بهصنَّوهذا ما كنت ُأ ،)عند العامة( ًا( أو مطوِّعفـنياملثق

من حيلو هلم أن يوصفوا بأنهم ليرباليون أو عند من هم غري راضني عن 

من بعض كان وهذا التصنيف  ،أني أصوليب أصنف التيار الديين

 فـيمسؤولي الوزارة وأحيانا من خارجها، وأبلغين زميل عندما مسع تصني

عاىل "أليس أنه قال له: إنه رجل رشيد، وتال قول اهلل ت ًاأو مطوِّع اأصوليًّ

( بل هناك من واجهين بها من 78 منكم رجل رشيد" )سورة هود/

مسؤولي الوزارة ــ وإن كان مازحًا ــ فقد تركت تناول القهوة العربية 

اجتماع قال لي أحد  فـيوعندما اعتذرت عنها  ،والشاي لنصيحة طبية

الزمالء مازحًا: حتى القهوة حمّرمة عندك، وجاء كره بعض املسؤولني 

 لي من هذا اجلانب.

 
مسك حبرفية النص اإلجنيلي، ثم تداوله اإلعالم : مصطلح مسيحي فـي أصله ملن يتاألصولي (1)

لوصف كل متمسك بدينه فيما يشبه التنفري، ثم غابت اللفظة عن التداول وحلت حملها ألفاظ 

 أخرى، وليس اجملال جمال تفصيل.
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فكان من التيار الديين املتشدد املضاد )علماني(  فـيأما تصني 

اإلعالم، وإن كنت  فـيخارج الوزارة فأنا عندهم علماني جملرد عملي 

من  واهم من عان فـي املدارس عانيت من األوىل شخصيًا فإن أوالدي

املسجد حلفظ  فـيالثانية، فأحد أوالدي طلب منه معلم أن حيضر عصراً 

القرآن الكريم فلم أمسح له لبعد املسجد عن البيت وعدم قدرتي على 

إيصاله لكثرة العمل وألني كنت غري راٍض عن أشرطة التخويف من 

ت أسئلته كيف املوت وعذاب القرب اليت يعطيها لألوالد حتى صار

 فـيسيواجه منكرًا ونكريًا إذا دخل قربه، فصار هذا املعلم يضايقه 

حي العليا،  فـيدراسته ومل أجد بدًّا من نقله من حي الروضة إىل مدرسة 

ألن والده  ؛أما ابين اآلخر فكان أحد مدرسيه يصفه بأنه ولد العلماني

عليه بقوله وهو مدير مدير اإلذاعة اليت تذيع املوسيقا، فتجرأ مّرة ورد 

ه إىل مدرسة قرب إذاعة القرآن الكريم، فزادت مضايقته له فنقلُت

درجات  يض له مدرس التفسري مثانأستاد امللك فهد، وابين الثالث خفَّ

السنة األخرية  فـياملواد األخرى ــ وهو  فـيوهي تعادل كل ما نقص له 

رسة متوسطة مد فـيمن الثانوية فاحتمل االبن وسكت، وكنت مرة 

فسألت مدرس العلوم الدينية عن ملحوظاته يوم مفتوح لآلباء  فـيأهلية 

ن علي هجومًا بأني أهتم مبستوى ابين شفلم جيبين بل  أحد أبنائي لىع

شيء بنى أي الرياضيات والعلوم دون علوم الدين، وال أدري على  فـي

 فـيحكمه وأنا أسأله عن مادته، ولكين أعرف أن السبب عملي 

 اإلعالم.
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ألنها  ؛وإحدى بناتي خفضت هلا معلمة ثالث درجات من املشاركة 

خاطبتها يا ابنة العلماني وجترأت وقالت هلا:  والدي إعالمي ال علماني، 

ولني، عة خشية أن أراجع املسؤمومل ختربني إال بعد أن وصلت إىل اجلا

فكانت  دبلومجريت معها مقابلة حني تقدمت لدراسة وابنيت األخرى ُأ

لقنوات الفضائية حتى جترأت وقالت ل تيكل األسئلة عين وعن مشاهد

السيارة من  فـيهلا: إن كانت املقابلة مع والدي البسي عباءتك فوالدي 

 املمكن أن يأتي إلجراء املقابلة.

 هامن هذا وال من ذاك ولكن ال سلمُت تنيَيْرد الَقيَِّعفأنا مثل ُم 

 مررت بها. جتربة

 : ( 1) ؟ التكريم ملسة وفاء أم تتويج عطاء 
القيم األخالقية تبقى قيمًا غري حمسوسة وال ملموسة إال إذا )) 

عاشها اإلنسان جمّسدة، ومن تلك القيم قيمة الوفاء اليت يعدها العرب 

األوفـياء أندر من الكربيت األمحر وعّدوا نادرة الوجود، وقد يقولون: إن 

الغول والعنقاء واخلل  :اخلل الوفـي واحدًا من مستحيالت ثالثة هي

 الوفـي، وقد قال شاعرها:

 وما رأيُت له عينًا وال أَثرا أما الوفاء فشيء قد مسعُت به

وعندما يأتي الوفاء بعد عقود من العمل حيّس اإلنسان أن الوفاء          

عني وله أثر، وهذا ما حصل مع كاتب هذه السطور الذي أمضى فـي له 

، ثم حظي بثقة والة األمر ليلها ونهارهاال فرق بني عناء اإلعالم سنني 

 
 م.23/5/2005هـ، 15/4/1426، االثنني 14149هذا مقال نشر فـي صحيفة عكاظ، العدد  (1)
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جملس الشورى، فكان ما كان من معالي األستاذ  فـيليكون عضوًا 

برج  فـيإياد مدني وزير الثقافة واإلعالم الذي أقام له حفل تكريم 

وحينما أحاط بي لفيف من زمالء  ،هـ8/4/1426الرياض يوم  فـيالتلفاز 

كرام من وزارة الثقافة واإلعالم ومن الشورى ومن الصحافة، كان ذلك 

نفوس  فـيأبالغ إذا قلت: إن وقع هذا احلفل تكرميًا على تكريم، ولن 

 نفسي. فـيزمالئي احملبني ال يقل عن وقعه 

ويعرف قيمة الوفاء من وجد ملسة الوفاء، ومن جترَّع مرارة  

رصيد احلسابات  فـياجلحود والنكران، فالوفاء ليس مااًل يدخل 

إعالء  فـيحساب التاريخ و فـيالبنكية، ولكنه رصيد أغلى يدخل 

وح املعنوية ليس للمكرَّم وحده بل للمهنة ومن يعاني متاعبها، فهو الر

كشربة ماء عذب ملن وجدها بعد مشقة، وهو لفاعله كما قال حافظ 

 إبراهيم:

 علٌم، وذاك مكارم األخالق فالناس هذا حظه مال، وذا

استقبالي معالي الوزير ومسو األمري تركي بن سلطان  فـيعندما وجدُت 

)الذي أكرمين باحلضور مع وجود ارتباط مهم لديه( شعرُت أن مسريتي 

اإلعالمية ُختمت بلمسة وفاء أو بتتويج عطاء، وما مسعته من كلمات 

 زمالئي اخلطابية يضوع منه الصدق.

ُبذل من ترسيخ الوفاء عطاء للوطن الغالي، وتكريم للجهد الذي  

الكلمة  أجله أكثر منه تكرمياً لفرد سيمر مثلما مرَّ أعالم قبله خدموا

منطوقة ومكتوبة ومصورة، ولعل هذا سيكون سنة حسنة، فتقدير 
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اإلنتاج يبعث فـي النفوس من مزيد العطاء ما ال يقّدره إال من شعر بدبيب 

 التشجيع يسري فـي دمه.

عن وفاء األمري سلمان  فـي األسبوع املاضي كتبت سطورًا هنا 

ابن عبد العزيز وهو يرعى مؤسسة محد اجلاسر اخلريية وفاًء ألعمال 

جليلة قدمها محد اجلاسر لتاريخ هذا الوطن وثقافته، وها أنذا اليوم 

أجد قلمي يكتب هذه السطور وفاء ملن وفقه اهلل للوفاء، وال أرجو منها 

ا أكثر إعالميينا منفعة سوى التقدير أن يقال للمحسن أحسنت، وم

 األحق ممن سبقوا ومن ينتظرون، ولكن ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

( قال صاحب 10وفـي موسوعة القيم ومكارم األخالق )الوفاء/ 

املستطرف :"الوفاء من شيم النفوس الشريفة، واألخالق الكرمية، 

واخلالل احلميدة، يعظم صاحبه فـي العيون، وتصّدق فـيه خطرات 

 ن".الظنو

 اإلنتاج الرباجمي: 
مل حتل اإلدارة بني كاتب هذه السطور واإلنتاج الرباجمي، فقد  

بقي حمافظًا على إعداد الربامج وتقدميها وقراءة األخبار من تعيينه 

م حينما صرفته 1988هـ/1409م حتى عام 1972هـ/1392مذيعًا عام 

الرباجمي إال ما قل، وكان اإلدارة اإلذاعية بكثرة أعماهلا عن النشاط 

حرج بني عدم  فـياإلنتاح فيقع  فـي منه ذلك بقرار منه لئال يقع تقصري

دير البد أن يكون اإلنتاح لرباجمه وحماسبة العاملني إذا قصروا، فامل

 اإلنتاجية. فـيأسوة 
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مارس خمتلف األعمال اإلذاعية خالل حياته اإلذاعية بدءًا من  

بداية عمله ثم إعداد الربامج وتقدميها،  فـي تنفيذ الفرتات اإلذاعية

وقراءة األخبار، وإجراء املقابالت، ونقل الصور الصوتية وعضوية اللجان 

الرباجمية وجلنة النصوص وجلنة التجارب الصوتية ثم رياسة هذه اللجان 

عندما أصبح مديرًا عامًا إلذاعة الرياض، باإلضافة إىل عضوية اللجان 

اليت  ة املشرتكة إلذاعيت الرياض وجدةنـــكاللجذلك بعد ما ة فيــــالرباجمي

يرأسها الوكيل املساعد لإلذاعة وجلنة تصنيف املتعاونني مع اإلذاعة 

والتلفزيون )تصنيف مالي من أجل املكافأة( وجلنة تقويم الربامج برياسة 

م مسؤولي اإلذاعة ضوكانت ت ،الوزير إبان وزارة الوزير علي الشاعر

د والتلفزيون وأعضاء من خارج الوزارة كالشيخ عبد العزيز املسن

ود.أمحد بن عثمان التوجيري ود. فهد العرابي احلارثي وغريهم، وسوى 

 ذلك من اللجان.

ويصعب عليه حصر الربامج اليت أعدها أو قّدمها لعدم الرصد  

مكتبة( وهو  فـيسابقًا واالعتماد على الذاكرة، ومنها برنامج )لقاء 

 إحدى املكتبات فـيأعده، ومدته نصف ساعة حوارية  أول برنامج

الثقافية العامة أو اخلاصة، وبرنامج )أضواء على األدب السعودي( ومدته 

دقيقة أسبوعيًا، وهو برنامج يسلط الضوء على األدب السعودي:  30

عرضًا ونقدًا وحتلياًل وتعريفًا بأعالمه، وبرنامج )كتاب ومؤلف( وهو 

دقيقة مع مؤلف حول أحد كتبه، وقد حاور فيه  30 فـيسبوعي أحوار 

م املؤلفني، وزادت حلقاته فيما لديه من أوراق كان يكتب فيها أعال
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رز أولئك األعالم: ــ( حلقة، ومن أب62شعارات ملكافآت الضيوف عن )إ

حممد الشامخ ود. د. وحممد فتحي ودرويش اجلندي ود. حسني نصار، 

، وعمر البهاء األمريي وحممد علي السنوسي ود. بدوي أمحد الضبيب

وأمحد عبد الغفور طبانة، ود. حممد رجب البيومي ود. شكري فيصل 

عبداحلليم حممود، ود.  عطار، وعبد الكريم يونس اخلطيب ود. علي

د. عز ووالعوضي الوكيل،  حييى اخلشاب، ود. رمضان عبد التواب،

كور، ود. أمحد كمال زكي، ود. ود. حممد ساّلم مد الدين إمساعيل

إبراهيم بن فوزان الفوزان، ود. حممد مصطفى هدارة، واللواء حممود 

شيت خطاب، ود. كمال بشر، وعبدالرمحن احلاج صاحل، ود. صاحل 

جواد الطعمة، وهالل ناجي، ومدحت عكاش، ود. حممد فوزي فيض 

س أبو اهلل، ود. حممد علي اهلامشي، وسعد اجلنيدل، ود. عبد القدو

هبة الزحيلي ود. وود. حممد لطفي الصباغ، ود. زكريا الربي ود.  صاحل

حممد وحيد الدين سوار، ود.فؤاد سيزكني ود. حممد أديب الصاحل، 

وطاهر زخمشري، ود. ابن عمَّار الصغري )من اجلزائر( ود. عمار بوحوش 

يد ، ود. حممد العفـي)من اجلزائر( و د. خليل صابات، ود. املنصف الشنو

اخلطراوي، والشاعر القروي ود. حممد زغلول سالم وغريهم، وأغلبهم 

 الرياض أو زائرًا حلضور مؤمترات. فـياجلامعة  فـيكان أستاذًا 

 فـيموكب العلم( وهو لقاء مع متخصص  فـيومن براجمه ) 

اجملال العلمي حول حبث علمي، وبرنامج )نصف ساعة مع املذيع( وهو 

داده عدد من املذيعني وختضع مادته لذوق املذيع برنامج يتناوب على إع
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م( 1976هـ )1/5/1396 فـياملعد، وبرنامج )على اهلاتف( الذي بدأ 

وكان يقوم على حضور أحد الوزراء أو املسؤولني القياديني إىل اإلذاعة 

 11ليتصل به املواطنون ويطرحون عليه األسئلة حول عمله وُيسجَّل 

 ًا حلوالي ساعة ونصف، ومن براجمه )مدينةصباحًا ويذاع الرابعة عصر

من بالدي( و)ركن الطالب( و)سهرة عربية( و)حول املايكرفون( وهو 

حوار مع معد أحد الربامج اإلذاعية عن برناجمه ويستضاف فيه ضيف 

من خارج اإلذاعة، وبرنامج )من أرجاء الوطن( وهو رسائل إخبارية يومية 

وبرنامج )من مدينة إىل مدينة( و)لقاء املناطق،  فـيمن مراسلي اإلذاعة 

م 1984هـ/1404من عام  ءًااألسبوع( وآخر برنامج أعده )دوحة األدب( بد

ومن أطرف الربامج برنامج حلقة،  (82)وسجل منه م 1988هـ/ 1409إىل 

)أيام ال تنسى( وهو لقاء مع إحدى الشخصيات املعمرة اليت رافقت امللك 

والدكتور علي هو توحيده للمملكة، وكلف به  فـيعبد العزيز 

دقيقة مع كل  15هـ ومدته 1394اليوم الوطين عام  فـياخلضريي ليذاع 

 .ضيف

ة برامج م توّلي تطوير فكر2/8/1989 ،هـ1/1/1410 فـيو 

البث املباشر باستحداث برنامج )أهال باملستمعني( واستمر إىل ما بعد 

م، وكان يشرف عليه وخيتار موضوعات احلوار، وقد 1999هـ /1420

 فـيكتابه املطبوع )البث املباشر  فـيهذا الربنامج  فـيبسط جتربته 

قدميًا دًا إلنتاج برامج البث املباشر: إعداد وتاإلذاعة املسموعة( مقعِّ
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، وقد وإخراجًا، لئال تتحول برامج البث املباشر إىل ثرثرة على اهلواء

 طبعات.طبع الكتاب ثالث 

أما الربامج اليت قّدمها فكثرية، منها )مع أدب الدعوة  

اإلسالمية( من إعداد د. عبد الرمحن الباشا، و)حديث الروح( و)جملة 

حمراب احلقيقة( وثالثتها من إعداد د. حيدر  فـيالفكر اإلسالمي( و)

كتاب اهلل( من  فـيين، و)نظرات الغدير، و)تسبيح شاعر( لعدة معّد

إعداد عبد الكريم يونس اخلطيب و)مع الفكر اإلسالمي( من إعداد 

الظاهري، وغري ذلك من الربامج، وقد قدَّم بن عقيل أبي عبد الرمحن 

 ءة من كتاب(.برنامج )قرا فـيكثريًا من الكتب 

 فـياحلقل الثقا فـيأكثر الربامج اليت أعدها أو قّدمها تدور  

بدايته اإلذاعية قّدم برنامج )عامل الرياضة(  فـيلكنه  ،الذي مييل إليه

من إعداد تركي السديري، وهو أبعد ما يكون عن الرياضة، أما 

 برنامج )كيف أسلمت؟( فله معه جتربة سيفردها بالعنوان التالي.

 رنامج كيف أسلمت؟: ب
 ــ الرحلة إىل الواليات املتحدة وكندا واألرجنتني:1

كتب د. حممد عبده مياني وزير اإلعالم خطابه ذا الرقم  

حممد بن علي احلركان  هـ موجهاً للشيخ3/4/1397 فـي 610/11م/و/

األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي بشأن مشروع وزارة اإلعالم بإجراء 

ع الذين اعتنقوا اإلسالم حديثًا من قادة اجملتمع والفكر مقابالت م

والعلم ضمن الربنامج اإلذاعي املعروف "كيف أسلمت؟" ووجه خطابًا 
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هـ إىل مدير جامعة اإلمام 3/4/1397 فـي 609/11مماثاًل برقم م/و/

حممد بن سعود اإلسالمية د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، فجاء 

 5/1/17/6/5/6201اجلواب من اجلهتني الرابطة خبطابها ذي الرقم 

 فـي 243/2/2489/8هـ واجلامعة خبطابها ذي الرقم 25/6/1397 فـي

( امسًا 25يضم )هـ، ومرفقًا مع خطاب الرابطة بيان 21/6/1397

موضحًا فيه جنسية كل اسم وعنوانه ووظيفته، أبرزهم الرئيس عمر 

بوجنو رئيس مجهورية اجلابون ووزراؤه ورئيس مكتبه، واحتوى بيان 

مبينًا عنوان كل واحد ووظيفته من خمتلف  ( امسًا148اجلامعة على )

 دول العامل، أغلبهم من أوربا وأمريكا وشرق آسيا.

حممد زهري أ. خطاب  فـي، وورد أوراقي فـي هذا ما وجدته 

 فـي 1755األيوبي املدير العام املساعد لإلذاعة آنذاك: ذي الرقم 

الذي اقرتح فيه أمساء املذيعني املرشحني إلجراء هـ 25/7/1397

من الرابطة واجلامعة وأن اإلذاعة ستبدأ بث  الواردةاملقابالت مع األمساء 

ـ، وطلب انتداب سليمان بن حممد عبيد ه1397رمضان  1 فـيالربنامج 

)مدير عام إذاعة جدة فيما بعد( ومعه عطا اهلل الطعيمي إىل كل من 

ومعه سعيد خلف احلمراني  الرَّدَّاديسويسرا وأملانيا وإجنلرتا، وعائض 

 إىل كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا واألرجنتني.

هذا التاريخ أو  فـيومل أعد أذكر إن كانت بداية الربنامج  

سريته أنه قام  فـيقبله، وممن أعد الربنامج د. علي اخلضريي فقد ورد 

برحالت إىل شرق آسيا لكل من ماليزيا وتايلند وكوريا اجلنوبية 
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واليابان وسجل برامج لقاءات لربامج إذاعية منها "كيف أسلمت؟" مع 

تلك الدول ومل يذكر  فـياملراكز اإلسالمية  فـياملسلمني اجلدد 

 .(1)التاريخ

م 1981هـ/1401دورة برامج إذاعة القرآن الكريم عام  فـيوورد  

 الرَّدَّاديأن من براجمها "كيف أسلمت؟" من إعداد وتقديم عائض 

، فالربنامج تناوب على إعداده وتقدميه أكثر من (2)وسعيد الدرحمي

 .مدونًامل أجده  عتذر ممن نسيت امسه أوأو ،إذاعي

لشباب اإلسالمي العاملية لندوة المكتب من رتب لي من الرياض  

الواليات املتحدة، وقد  فـيمع املراكز اإلسالمية د. أمحد توتوجني 

واليات  فـي( مقابلة منها ومن كندا واألرجنتني، سجلتها 38)بـ عدت: 

 توريتو فـي، ومن كندا وتكساسوكاليفورنيا وكلورادو نا انديا

 بيونس آيرس. فـيومونرتيال، ومن األرجنتني 

اوي ــر قــدة د. زهيــحـالواليات املت فـيرجم املقابالت ـن تـمـوم 

ود.عبدالرمحن املريعي )كان مبتعثًا( وممدوح أبو بكر ود. عدنان عقاد 

)كان مبتعثًا( وحييى عزب وعبد احلي يوسف وحممد علي صاحل 

 ،أوراقي فـيهذا ما وجدته  ،أبو زيد )لييب( وإبراهيم مليباري ومسعود

 أكون نسيت بعضهم فلهم جزيل الشكر.  وقد

 
 .62، )سابق( ص1)سرية حياة وذكريات( طالواقف فـي الشمس  (1)
، وكان الربنامج 3132م، العدد 1981مارس  13هـ، 7/5/1401جريدة اجلزيرة "اجلمعة  (2)

 يذاع فـي الربنامج العام وإذاعة القرآن الكريم.
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وآمال  ًاشقيقي عوض وطفليه عصام كلورادو فـيوقد لقيت  

 فـي وكان مبتعثًا للماجستري من وزارة املالية وقضيت معه يومًا ماتعًا

 جبال روكي ومتاحف دينفر.

كندا ترجم املقابالت عبد اهلل حكيم وشاكر عبد  فـيو 

الرزاق وعبد اللطيف لطفي ود. عبد الرمحن السميط الذي كان عنده 

مستشفى مونرتيال، وقد وجدت منه كل تعاون  فـيسنة تفرغ علمية 

 فـيصالة الرتاويح، وكان يرأس جلنة الدعوة  فـيوعناية، وصحبته 

بعد إىل اسم هيئة العون، ونشاطه  مافـيأفريقيا اليت أنشأها وحتّولت 

أفريقيا نشاط مميز وأسلم على يديه ماليني،  فـياألعمال اخلريية  فـي

فـي ن وأنشأ إذاعة للقرآن الكريم ووصار من طالبه وزراء ومسؤول

 فـي وآخر ما لقيته عندما زرته ،واستمرت عالقيت معه بعد ذلك أفريقيا،

العاملية وكان متعبًا صحيًا فقلت الفندق حينما نال جائزة امللك فيصل 

أخلدت للراحة واكتفيت مبا قدمت، وكان قبلها قد أحضر  له: هاّل

بطائرة إخالء طيب من أفريقيا، فقال لي: عملي عمل مؤسسي مل يعد 

 نفسي ألعمل. فـيحباجة لي، لكن أجد حاجة 

 أمريكا: فـيمن طرائف الرحلة 

جرة ألوس أجنلوس استأجرنا سيارة  فـيعندما وصلنا إىل املطار  

وإمنا خدعناه لندفع  زميلني أنين وزميلي لسنا يقودها سائق زجني، فشّك

أجرة واحدة، فكان يرّوعنا باالجتاه بالسيارة من أقصى اليمني إىل 

وسط املدينة  فـيالطريق السريع، ووصلنا الفندق  فـيأقصى الشمال 
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( دوالر ألننا خدعناه 45لب من كل واحد منا أن يدفع مبلغ )بسالم، فط

فلم نستجب ولو كنت أعرف ما عرفته فيما بعد لدفعنا سعيًا للسالمة، 

ومل يعطنا ولكن موظف االستقبال طلب منا اجللوس أخذ أجرته 

نا، فجلسنا، فلما تأكد من مغادرته سلمنا املفتاحني يمفتاحي غرفت

 يعرف السائق رقمي الغرفتني.معتذرًا أنه مل يرد أن 

كندا، وصادفت  فـيوكنا سنغادر من هيوسنت إىل مونرتيال  

صولنا سيكون وأول ليلة من رمضان، فاشرتينا خبزاً وجبناً لنتسحر ألن 

ويالً فلم نأكل طقبل اإلفطار بساعتني، وتسّحرنا، وكان وقت الطريان 

مل يناسبنا فأخربناه  سؤاله ظانا أن الطعام فـيفحيَّر ذلك املضيف وأحل 

النهار حتى تغيب الشمس فتحولت  فـيأننا مسلمون صائمون ال نأكل 

أسئلته عن الشمس وما عالقتها بالطعام، لكن حدث ما مل نتوقعه؛ إذ 

تبعد مسافة ساعتني  (لندن)مدينة امسها  فـيهبطت الطائرة اضطراريًا 

ودخلنا املطار وهو مطار عن وجهتنا بسبب سقوط أمطار كثيفة، 

موا لنا لصغري، ويبدو أن العاملني حضروا من أجل الرحلة اهلابطة فس

إىل مونرتيال، ومل يكن عفشنا وأركبونا احلافالت اليت انطلقت بنا 

ق الصادق باملطار من يبيع ماء وال طعامًا، فركبت وزميلي احلافلة وصد

فقد شّددنا على أنفسنا بالرغبة إال غلبه"  أحٌد الديَن املصدوق "ال يشادَّ

بلغ منا مبلغه، ففتحت حقيبيت قد عن رخصة اإلفطار، وكان اجلوع 

مل تفتح ويبدو أني  ةفوجدت علبة من جنب البقرة الضاحك صدفة

وضعتها يف احلقيبة لذلك ولكين نسيت أني وضعتها فأخذُت أربع قطع 
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نب املثلث وزميلي مثلها، ووصلنا الفندق حوالي العاشرة لياًل اجلمن 

فطلبنا طعامًا أي طعام حتى لو كانت شطرية )ساندوتش( أو فاكهة 

قالوا : ال شيء عندنا، فسألناهم إن كان يوجد مطعم لنذهب إليه، 

سباني على مسافة نصف ساعة، يداوم إىل احلادية عشرة إقالوا: مطعم 

 وأدركناه. إليه لقناوالنصف فانط

 ــ الرحلة إىل بيونس آيرس:2

 فـيكانت الرحلة طويلة من مونرتيال إىل بيونس آيريس، ونزلنا  

مطار ميامي جنوب الواليات املتحدة حوالي ست ساعات، وقرأ العامل 

املطار امسي عندما الحظ شعار  فـيالذي ينزل العفش من السري 

اخلطوط السعودية ملصقًا على احلقيبة وابتدأنا بالسالم بالعربية، 

وأخربنا أنه فلسطيين وطلب منا أن جنلس معه لتناول القهوة فهو سعيد 

وكان يعرض فلم  فـي فندق فـي املطار غرفة فـيثم بقيت  للقاء عربي،

أكثر من مطار حتى وصلنا إىل  فـيلورانس العرب فتابعته وهبطنا 

 بيونس آيرس.

كل مطار  فـيبوابة املطار تلقفنا السائقون كما حيدث  فـي 

الواليات املتحدة وكان سؤالنا كم  فـيوطلبوا مبلغًا أعلى مما يدفع 

قل نصفًا عما أ؟، ورأينا مكتب شركة فوجدنا السعر تعادل بالدوالر

طلبوه، أرينا السائق عنوان الفندق فلم يكن يعرف لغتنا وال نعرف لغته 

هذا العنوان يا  :فهم ال يتكلمون اإلجنليزية، كان زميلي يقول بالعربية

 هنا أنت اخلواجة. :خواجة، فقلت
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ة فهي باآلالف، أوصلنا السائق إىل الفندق وأردنا أن ندفع األجر 

وهو ما مل نعتد عليه، ومل ميض على معرفتنا بالعملة أكثر من ساعتني 

وكانت إضاءة الشارع رديئة، واللغة بيننا هي لغة اإلشارة وكتابة األرقام 

وبلغت أجرته مخسة عشر ألف بيسة، ولو كانت فئات النقود باأللف 

عّد وتعاون لسهل األمر ولكنها من اخلمس بيسات إىل األلف، وبعد 

 بيننا دفعنا األجرة.

كان معنا عنوان املركز اإلسالمي فذهبنا إليه، وعندما وصلناه  

وجدناه خطأ ــ كما سيأتي ــ وملا عرفنا العنوان الصحيح ذهبنا إليه 

املركز، وتوىل  فـيعينا إلفطار رمضاني فسجلنا عدة مقابالت وُد

بية حممد حميي الدين املقابالت من اإلسبانية إىل العر فـيالرتمجة 

 املركز. فـيالقادري، القائم بالشؤون الدينية 

 من طرائف رحلة بيونس آيرس:

حينما ذهبنا إىل مقر املركز اإلسالمي وفق العنوان املعطى لنا  

ة السورية" وعرفنا خطأ فـيوجدنا مكتوبًا عليه بالعربية "اجلمعية الثقا

ما بعد أنه مقر سابق ولكننا طرقنا الباب فخرج لنا فـيالعنوان واتضح 

شيخ عربي فكلمناه بالعربية ورد علينا بها، ومن هنا بزغ نور العربية 

رّحب بنا وأدخلنا مقر اجلمعية واستقبلنا صوت وتعطلت لغة اإلشارة، 

ا إىل الكتب متناثرة على املطابع وصريرها قبل استقبال من بها، ونظرن

ينها مخسة أو ستة رجال كلهم من سوريا، بجانيب طريقنا، وخرج من 

ورحبوا بنا، فبادرناهم أننا عرفنا قبل دخولنا أننا خمطئون فهدفنا 
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أبت علينا نفوسنا أن نرى الفتة عربية  :املركز اإلسالمي وقلنا مازحني

 بالد غربة وال نصل الرحم. فـي

ء الكرام، وضيفونا مصرين أال نبارح املكان احتفى بنا هؤال 

ضيافتهم تلك الليلة، فاعتذرنا، وعلى القهوة جتاذبنا  فـيوأن نكون 

دون أن يعرفونا أو نعّرفهم بأنفسنا،  فـيالشأن الثقا فـيأطراف احلديث 

وعندما عرفوا أنا من اإلذاعة السعودية بادرني أحدهم قائاًل: أخربني 

العام املاضي برناجماً مدته  فـياعة السعودية قّدمت ن اإلذأوديع فلسطني 

نصف ساعة عن أحد دواويين أعدَّه الدكتور بدوي طبانة، نظرت إليه 

وقلت: أأنت زكي قنصل؟ قال: نعم، فقلت : أهاًل بك، فقال : كيف 

رأسه نار، فقال: هذه جماملة، ولكين  فـيعرفتين؟ قلت: مثلك علم 

ين حلظة اللقاء، فقلت : عرفتك منذ كنت أريد احلقيقة، فأنت مل تعرف

اجلامعة، وعرفتك اآلن ألني أنا  فـيطالبًا أدرس أدب املهجر العربي 

املذيع الذي قّدم الربنامج الذي أشرت إليه، فضحك اجلميع قائلني: رب 

 صدفة خري من ميعاد.

أمريكا الشمالية أن ألقى أحدًا  فـيكنت أتطلع منذ أن كنت  

من أدباء املهجر، فكان هذا اللقاء الذي خرجت منه ومعي نسخ مهداة 

 فـي"عطش وجوع" و"نور ونار" لزكي قنصل ونسخة مطبوعة  من ديوانّي

قصيدة وآخر من كتيب من قصيدة "النيب العربي صلى اهلل عليه وسلم" 

ذكرى مرور مئة  فـيم 1968م األرجنتني عا فـيندوة  فـي"منائر احلياة" 

مهب الريح" وكل ذلك إللياس  فـيعام على مولد أمحد شوقي، وقصة "
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، وقد كتبوا قنصل، وديوان "لبنانيات مهجرية" للشاعر سليم مفرج 

 إهداء على كل كتاب.

خرجنا بعد تلك اجللسة صحبة الشاعر زكي قنصل إىل املركز  

ني أن لعربي املهجري، فأخربأسأله عن وضع األدب ا اإلسالمي، وأخذُت

الصحف توقفت أما الندوات فتوجد ندوة تسمى ندوة األربعاء تعقد 

أسبوعيا ودعاني حلضورها فحضرتها، وهي ندوة حيضرها ثلة من 

وشعراء  ،زكي وإلياس ويوسف وجورج األدباء منهم القناصل األربعة:

هو وأدباء وأديبات آخرون، وحضر تلك اجللسة عبد اللطيف يونس و

أديب سوري ذو ذوق رفيع وقرأ قصائد لشوقي من حفظه، وُطلب مين 

عن أولئك األدباء  تعريف موجز باألدب السعودي فعرفت، وقد كتبُت

والندوة مقااًل بعد عودتي عنوانه "أدبنا املهجري ال يزال حيًّا لدى أدبائنا 

املهجريني" وقد لقي املقال صدى لدى دارسي األدب ورجع إليه كثري 

نهم أو اتصل بي مستفسرًا، ولعلي إن مل أكن آخر من كتب عن األدب م

 .(1)املهجري فأنا من آخرهم

ثت عنه األستاذ عبد العزيز أن حّد وكان من أثر هذا اللقاء 

الرفاعي فعمل على دعوة زكي قنصل لزيارة اململكة، وكان من عادته 

أن يرشح أمساء أدباء لدعوتهم إىل اململكة وقت وزارة الدكتور حممد 

جمالس األدب  فـيعبده مياني، وزار الرياض وجدة ولقي حفاوة 

 
، 1967م، العدد 1977نوفمرب  1هـ، 20/11/1397نشر املقال فـي صحيفة اجلزيرة، الثالثاء  (1)

 .13ص
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وجة األعمال وندواته، وكان من نتاج الزيارة أن طبع عبد املقصود خ

كما أن األستاذ  ،الكاملة لزكي قنصل بعنوان "ديوان زكي قنصل"

إللياس قنصل  "عبد العزيز الرفاعي قد طبع ديوان "رباعيات خمتارة

 ضمن السلسلة الشعرية اليت تصدرها دار الرفاعي.

 : (1) من طرائف الصيام مرة أخرى 
جانريو  يكانت رحلة العودة من بيونس آيرس عن طريق مدينة ريود 

الربازيلية على اخلطوط املغربية، وكنت حريصًا على الصيام لئال 

مطارها، أخذت شطرية  فـيأقضي جل أيام رمضان، وأفطرت 

 فـيف، فرميت نصفها لعدم ثقيت فـيخ غالف فـي)ساندوتش( ملفوفة 

اللحم من أنه خنزير وال سبيل للتفاهم الختالف اللغة وأخذت فنجان قهوة 

ورائحة، واستغرب البائع صنيعي ولكن  تناولت طعمًا اكان من ألذ م

 ال سبيل إلفهامه فقد تعطلت لغة الكالم.

جانريو لتصل ي كانت الطائرة تقلع السابعة مساء بتوقيت ريود 

تغرورقان بالدمع عندما عيناي دت وكا الدار البيضاء السابعة صباحًا

دخلت الطائرة ومسعت موشح "زادك الغيث إذا الغيث همى"، وعند 

الساعة الثالثة لياًل طلبت من املضيف أن يأتي لي بوجبة اإلفطار ألتناوهلا 

سحورًا لكنه رد علي بقول اهلل تعاىل:"ومن كان مريضًا أو على سفر 

 حيضر لي طعامًا، وكان قريبًا ( ومل 185فعدة من أيام أخر" )البقرة/

ومل أصم  ؟وأخرى يستدعي املضيف قائاًل: هل أحضرت سحورًا لألخ

 
 .312انظر ما سبق ص (1)
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وعجبت من صنيع املضيفني حني قّدموا الطعام بعد شروق الشمس 

 فلم حتضروه فقالوا: هذا فطور وليس سحورًا. فسألتهم أنا طلبت سحورًا

من الفندق  يوزميل طلبتالدار البيضاء إىل وعندما وصلنا  

شهر  فـياملغرب  فـيممنوع؛ ألن الطعام ال يقدم أنه إحضار طعام فأجابوا 

 الغرفة على ختّوف. فـيرمضان، فخرجنا واشرتينا خبزًا وجبنًا وأكلنا 

كان خط سري هذه الرحلة إىل األمريكيتني : الرياض فجدة،  

أجنلوس بولس،  فشيكاغو، فدنفر، فلوس نانيويورك، فأندياففلندن، 

كندا( فتورينتو، فمونرتيال فميامي  فـيالس، فلندن )افهيوسنت، فد

جانريو فالدار البيضاء فجدة  يفبنما فسانتياغو، فبيونس آيرس، فريود

 فالرياض.

 ــ الرحلة إىل كوريا واليابان وسنغافورة:3

حسني بن أمحد خبش املشرف  الزميلهذه الرحلة  فـي رفيقي 

، وقد م(1979هـ )25/10/1400بدءًا من  اهلندسي فـي إذاعة الرياض

سجلنا حلقات من هذه الدول، وصادفنا فـي كوريا اجلنوبية االحتفال 

فيه وفود من دول إسالمية  مبرور ربع قرن على دخول اإلسالم وشاركْت

سفري السعودي، ال هوافتتحت جامعة إسالمية حضرنا حفلها الذي حضر

كنت وقتها أعيش كآبة إثر وفاة والدي ورأينا مناظر بيئية مجيلة 

 مجاهلا. ىلكين مل أكن أر

الذي يديره د. صاحل  وفـي طوكيو سجلنا فـي املركز اإلسالمي 

ز ـركـامل فـيود ويعمل ـة امللك سعـجامع فـياذًا ــان أستـرائي وكـالسام
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جامعة امللك عبد  فـيموسى حممد عمر وهو سوداني كان يعمل  د.

وقت الحق سفريًا لبالده، ومعهما عبد  فـيجدة ثم صار  فـيالعزيز 

صديقي، وقد لقينا منهم تعاوناً وحفاوة، وسجلنا حلقات كثرية  الرمحن

 الرتمجة فيها د. موسى. توىل

ئة اإلذاعة األوىل لي، فقد زرت قبلها هيهي هذه الزيارة  مل تكن 

ودعوني حلفل غداء م( 1977هـ )1398عام   (NHK)  والتلفزيون الياباني

 فـيواشرتطت أن يكون مطعم مسك لظين أن حلوم احليوانات مذبوحة 

اليابان ثم عرفت فيما بعد أنها تستورد من أمريكا فصرت آكلها، 

اجلامعة امسه يوسف جييد العربية ألنه  فـيالغداء دعوا أستاذًا  فـيو

عصري برتقال أو مشروبات  :مصر، وسألوني عن الشراب فقلت فـيدرس 

 فـيألنه درس ستة أشهر ) شاب ياباني يتحدث العربية قلياًل فقالغازية 

بلد كذا وكذا يشربون، فقلت: لو  فـي: لكين رأيتهم (بلدين عربيني

طلبت من أحدهم أن يلقي املصحف  سألتهم لقالوا لك إنهم خمطئون ولو

القانون بل خطأ فـي وخمالفة القانون ليس  ،الشريف على األرض لثار

 من املخالف.

األغلب للركوب على اخلطوط  علىعودتنا مررنا بتايوان ــ  فـي 

عن متجر للذهب واجملوهرات لديه ختفيض  السعودية ــ وقرأنا إعالنًا

 فـيب لنرى إن كان صادقًا وقبل وصولنا اشرتينا قطعة ذه 50%

التخفيض، فاشرتيت وزميلي عدة أطقم وطلبنا منه سنداً للشراء من أجل 

، ولكنه عندما : من اهلنداملطارات، وكان سألنا عن جنسيتنا فقلنا
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رأى شراءنا قال أنتما لستما هنديني فأخربناه أّنا سعوديان، فسأل ملاذا 

فقلنا ألن التجار يرفعون األسعار، فنادى  ،نكما غري سعودينيإ :قلتما

علبيت شاي أخضر عالي اجلودة  تإحدى بناته الالتي يعملن معه فأحضر

 فأهداه لنا.

 فـيومن طرائف الرحلة إىل سيؤول أن زمياًل من جنسية عربية  

 حلصول على إجازة فاعتذرت له بأنه يعرف أن إجازاتا ىاإلذاعة أصرّ عل

د لتوه من انتداب إىل أفريقيا وكان شرط وأنه عا ،الصيف مرتبة

املوافقة أال يطلب إجازة بعده، وستكون املوافقة على حساب زميل له، 

وملا مل ينفع إحلاحه ذهب إىل أ. حممد املنصور وكان مدير إذاعة 

الرياض وكنت مدير الربنامج العام فأخربني عن سبب طلبه لإلجازة 

ال يرغب أن يطلع عليه أحد وأنه ليس السبب الذي ذكره لي ولكنه 

 تاملثل )حبل الكذب قصري( فقد تأخر فـيولكن كما يقال  ،فوافقت

نا الرحلة من بانكوك فأسكنتنا تساعتني ففات البحرين فـيالطائرة 

بهو الفندق قادمًا من  فـيفندق، وعندما دخلنا وجدناه  فـياخلطوط 

عد حضوره أندونيسيا، فشعر باحلرج وأخربني أنه قادم من هناك ب

 ر كذبه علي.ِثمؤمترًا فلم ُأ
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 ــ الرحلة إىل النمسا والسويد وأملانيا:4

ات قالرحلة ناصر اجملحد، وقد سجلنا عدة حل فـيكان رفيقي  

 فـيالطائرة كان مقررًا أن تهبط  همن الربنامج، ومن طرائف الرحلة أن

مدينة  فـينا، لكن نزلت فـيروما لنواصل على اخلطوط اإليطالية إىل 

إن ذلك بسبب كثافة األمطار، وكان  :كياًل، وقيل لنا 40تبعد عنها 

قلنا إىل روما وعندما ذهبنا  إىل اخلطوط اإليطالية مل الوصول فجرًا فُن

صف للحجز وكان بعدي شاب سعودي  فـيجند احلجز صحيحاً فوقفنا 

رفه لكنه عرفين بنفسه وأنه مبتعث للواليات املتحدة ومتزوج ال أع

 فـيا، ومن عجيب األمر أنه سكن فيّن فـيحديثًا وسيبقى أسبوعني 

معه زوجته،  ه، ومل خنتلط معه ألنفيها احلي األول فـيالفندق نفسه 

لكنه بعد يومني سألين عن عدم حتدثنا معه، فقلت أنت معك أهلك، 

عندي مشكلة، وهي أن زوجيت هلا ثالثة أيام مل يناسبها طعام  :فقال

ألنها معتادة على أكل الرز ومل جنده، قلت: الليلة أنت وهي وزميلي 

مطعم عربي، وعندما ذهبنا تركنا نصيبنا من الرز هلا،  فـي نمدعوو

وهي حفنة صغرية وهذا سبب ذهابنا مجيعا لنحصل على كمية من 

الرياض وسّلم علي  فـيندوة  فـيوبعد سنني لقيته الرز، ونسيت املوضوع 

 ولكن مل ينسين فعرفين بنفسه وتذكرت املوقف. هفلم أعرف

ثم ذهبنا إىل استوكهومل عاصمة السويد وسجلنا عدة حلقات  

ن مجعيتني إسالميتني تتصارعان أا نمن الربنامج، ومن طريف ما وجد

ألف فرنك  150بسبب أن احلكومة تقدم إعانات للجمعيات وكانت 
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لب منا التوسط ولكن مل السنة واخلالف كان على اقتسامها، وُط فـي

 فـيتنجح الوساطة، وقابلت مستشرقاً وحتدثت معه والحظت أن مراجعه 

اعتمد على املصادر  :مكتبته كتب املستشرقني مثل بروكلمان، وقلت

 العربية فهي األصل ولكنه مل يقتنع.

، وكان من ةطاء اخلطوط السعوديومن السويد إىل برلني المت 

رحالتي كتبًا، وكنت مصطحبًا كتاب  فـيعادتي أن أصطحب معي 

ق، وبدأت قراءة وصفه للطبيعة فـي"ذكريات مسافر" حملمد عمر تو

وجدت صدق  برلني فـيعندما شاهدتها من الطائرة عند اهلبوط واألملانية 

 التصوير البياني. فـيوصفه ودقته 

فندق )هوتيل أم زوو( وحينما قرأت فيما  فـيبرلني سكنت  فـي 

 وكتب بعد رحالت محد اجلاسر وجدته قد سكن فيه عند زيارته برلني

 (1)"من الفنادق احلسنة إال أن أجرة الغرفة فيه تقارب الثالثني ماركًا" أنه

، وعندما سكنت فيه ثالث ليال م1960/هـ1380عام  فـيوكان ذلك 

وجدته كما وصفه العاّلمة فيه عناية م( 1980)ـ ه3/11/1401من 

( ماركًا، واندلعت مظاهرات وأطلقت 170ونظافة لكن أجرته صارت )

 ،الفندق أشاهدها من النافذة فـيالشرطة الغاز املسيل للدموع وكنت 

 .ولكن الغاز وصل إلينا وأسال الدموع غزيرة وهو مامل نعتد عليه

الغربية مدينة حديثة كنت أتطلع لزيارة برلني الشرقية، فربلني  

ال شيء فيها من مظاهر الدول األوربية القدمية، فوجدت األمر يسريًا ال 
 

رحالت محد اجلاسر، الصادر عن اجلمعية السعودية للثقافة والفنون ودار اليمامة، الطبعة  (1)

 .1/261م، ج1980هـ/1400األوىل 
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حيتاج إىل ترتيب، فهناك رحالت سياحية تنقل السياح إىل برلني الشرقية 

سور برلني الفاصل بني الغربية والشرقية يدفع بوابة  فـيحافالت، و فـي

سوى احلافلة  فـيال يتغري دوالرات وحيتفظون باجلواز و (9)السائح 

املرشدة السياحية اليت نزلت لتحل مكانها مرشدة من أملانيا الشرقية، 

به إخبارنا أن الشعب األملاني أكثر  وبعد اجتياز السور أول ما بدأْت

 فـيالعامل فهذه عاصمته مقّسمة، وجالت بنا احلافلة  فـيشعب مظلوم 

حديقة مل  فـيمقهى  فـيإال برلني الشرقية دون أن يسمح لنا بالنزول 

تقبل نفسي تناول الشاي أو الكيك فمنظره ليس جّيدًا، وشاهدنا معامل 

املدينة ومكان معركة الرايخ، والصورة العامة لربلني الشرقية أنها 

منظرها العام، ومن خرج  فـيمبانيها ولكنها كئيبة  فـيمدينة عريقة 

إىل مقربة كئيبة، وال خرج من جنينة مجيلة  نإليها من الغربية كم

أعرف كيف صارت بعد حتطيم السور القاسم للمدينة إىل شرقية 

 وغربية.

 ي: ع التخطيط والتدريب اإلذا 
عدة اجتماعات ختص  فـي تاإلذاعي شارك يخالل عمل 

مندوب الوزارة  تالوطن العربي، فكن فـيالتخطيط والتدريب اإلذاعي 

اخلليج العربي الذي كان يضع خطط  فـيمركز تنسيق التدريب  فـي

كل  فـيالتدريب اإلذاعي والتلفزيوني حبيث تعقد سنويًا دورة براجمية 

للتدريب اإلذاعي  دولة، وقد ألغي هذا املركز بعد إنشاء املركز العربي

دمشق التابع الحتاد إذاعات الدول العربية الذي صار  فـيوالتلفزيوني 
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عام  تالربامج واألخبار، وأشرف فـيدورات سنوية منتظمة ينظم 

ــ  م على دورة )التنسيق الرباجمي لدول اخلليج العربي(1981هـ/1402

وهي دورة لتدريب موظفي تنسيق  وكنت وقتها رئيسًا لقسم التنسيق ــ

اإلذاعة والتلفزيون واحتوت على حماضرات نظرية وأخرى  فـيالربامج 

وتوىل احملاضرات النظرية كل من د. عمر اخلطيب وأ. فائق  ،تطبيقية

فهيم وأ. زين العابدين الركابي، وتوىل احملاضرات التطبيقية كل من 

ود. حسني جنار وحممد اخلطيب وعبد احملسن اخللف  الرَّدَّاديعائض 

ه حماضرة عن "تنسيق املناسبات" يتوإمساعيل الوزير وكان مما ألق

 اإلذاعة والتلفزيون". فـينسيق الربامج وأخرى عن "أهمية ت

 تدمشق فقد شارك فـيأما املركز العربي للتدريب اإلذاعي  

ذ برامج البث فـيعدة دورات منها "دورة إعداد وتقديم وتن فـيمدرِّبًا 

م مبحاضرات منها 1994هـ/1415اإلذاعة والتلفزيون" عام  فـياملباشر 

ستهدف" و"أشكال الربامج "اإلذاعة وسيلة اتصال" و" اجلمهور امل

اإلذاعة" و"قياس الرأي العام ودوره  فـياإلذاعية" و"التخطيط الرباجمي 

 تطوير العمل اإلذاعي". فـي

اإلذاعة  فـيفيما بعد كتاب "البث املباشر  توقد أصدر 

املسموعة الذي احتوى على فصلني أوهلما عن مفهوم البث املباشر والثاني 

 .(1)شرعن التخطيط للبث املبا

 
 م، عن مطابع سفري فـي الرياض.2002هـ/1423طبع مرتني، الثانية منهما عام  (1)
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م 1995/هـ1416دورة املذيعني عام  فـيمبحاضرة  ت فيهوشارك 

م طلب 1995هـ/1416عام  فـيالتلفزيون" و فـيبعنوان "البث املباشر 

دورة  فـي( ساعات 3جهاز تلفزيون اخلليج العربي إلقاء حماضرة ملدة )

دمشق حول  فـياملركز العربي للتدريب اإلذاعي  فـينظمها للمذيعني 

اإلعالمية  جتربيت ين"مسائل لغوية" دون أن حيّدد هذه املسائل، وقد علمت

 ،صناعته فـين مسائل اللغة اإلذاعية ما حيتاج إليه املذيع م وممارسيت

فهو حيتاج إىل بعض املسائل اللغوية واألبواب النحوية والصرفية وال حيتاج 

ولكن ذلك ليس كل ما حيتاج إليه لينطق نطقًا  ،املمارسة فـيلبعضها 

صحيحًا بل حيتاج لضبط النص القرآني واحلديثي واألعالم واألماكن 

ًا، يضاف إىل ذلك معرفة وللصوتيات إلخراج احلروف إخراجًا صحيح

داللة الكلمة على املعنى الصحيح واالبتعاد عن األخطاء الشائعة، وحيث 

عدل عن "مسائل أأن  يتلذلك رأ ،ساعات غري كاف (3)إن حتديد 

لغوية" إىل ما هو أمشل وهو إرشاد املذيع إىل املصادر واملراجع اليت تكون 

ته، وإذا ما عرف املذيع دائمًا بني يديه لريجع إىل أي منها حسب حاج

هذه املصادر املتعلقة بعدة علوم وكيفية االستفادة منها فإنه سيصون 

منها ما يسهل الرجوع إليه مبتعدًا عن  تلسانه من اخلطأ، وقد اخرت

ها حسب علومها أو فنونها معرفًا بطريقة تالكتب الصعبة أو املطولة ورتب

لقرآن الكريم أو استخدام كل منها كاملعجم املفهرس أللفاظ ا

معانيه، واملعجم املفهرس للحديث الشريف وموسوعة أطراف احلديث 

مستويات متدرجة من كتب النحو والصرف، ومعجمات اللغة  (3)و
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يلة والفروق خالعربية: معاجم األلفاظ واملعاني واألضداد واأللفاظ الد

بعض العلوم وكتب التصويب اللغوي  فـياللغوية واملعجمات املتخصصة 

علوم البالغة  فـياأللفاظ األجنبية و فـيلألخطاء الشائعة، وهكذا 

 فـيما بعد فـيواألعالم، وقد طبع  والضبط الصوتي وأمساء األماكن

سلسلة دراسات إعالمية بعنوان "كيف يصون املذيع لسانه من 

 (1)؟"اخلطأ

الوطن العربي  فـيمقررًا لندوة قضايا التدريب  ني املنتدونراواخت 

م بالتعاون بني احتاد إذاعات 1984هـ/1405احملرم  فـياليت عقدت 

مشاركًا، وتكّونت جلنة  31وحضرها  ،اليونسكووالدول العربية 

الصياغة من أ. حسني العويدات رئيس الندوة وأ. الطيب صاحل مستشار 

الدول العربية )الروائي املعروف(  فـيو اإلقليمي لإلعالم اليونسك

وكاتب هذه السطور الذي رأس ــ فيما بعد ــ جلنة التدريب والبحوث 

 تونس. فـياحتاد اإلذاعات العربية  فـي

 االحتادات اإلذاعية: 
إلذاعات العربية واجتماعات منظمة ااجتماعات احتاد حضرت  

إذاعات الدول اإلسالمية واحتاد اإلذاعات اآلسيوية واحتاد اإلذاعات 

اجتماع  فـيها، وكنت فـياألوروبية؛ إذ كانت اإلذاعة السعودية عضوًا 

سدني بصحبة كل من د. علي النجعي  فـياحتاد اإلذاعات اآلسيوية 

بد الرمحن اخلليفي مدير الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون وأ. ع

 
 مطابع سفري فـي الرياض. م، عن2004هـ/1425طبع مرتني، الثانية منهما عام  (1)
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دعوة برحلة إىل املغرب  فـيالوزارة، وصحبتهما  فـيالتطوير والتدريب 

 رمسية من وزارة اإلعالم املغربية فيما بعد.

وأكثر احتاد حضرته هو احتاد اإلذاعات العربية إذ حضرت  

اجتماعات اجلمعية العامة واجتماعات اجمللس التنفيذي ورأست اللجنة 

 ربامج وجلنة التدريب والبحوث.الدائمة لل

ت وضع وصياغة أنظمة وشاركت ضمن جلنة اخلرباء اليت توّل 

على االحتاد أنظمة اجلامعة  تاالحتاد اإلدارية واإلعالمية عندما طّبق

صياغة  فـيالعربية، وكان من قبل له أنظمة خاصة به، وشاركت 

أنظمة االحتاد عندما طّور نفسه ليشمل املؤسسات غري احلكومية إثر 

 فـيالتطور وظهور وسائل إعالم أهلية وخباصة الفضائيات، ليكون 

ومشاركون  (االحتاد أعضاء عاملون )اإلذاعات والتلفزيونات احلكومية

 منتسبون )اإلذاعات والتلفزيونات األجنبية(.أعضاء )املؤسسات األهلية( و

ورأست اللجنة الدائمة للربامج أربع سنوات بدأت من اجتماعها  

لرياسة  م حيث انتخبت1991هـ/1412تونس عام  فـيالثاني والعشرين 

اللجنة ملدة عامني ثم عامني آخرين، ومهامها أن تعقد اجتماعًا سنويًا 

اإلذاعات والتلفزيونات العربية لدراسة برامج  فـيحيضره مديرو الربامج 

جمال الربامج قبل عرضها على اجمللس التنفيذي  فـيعمل االحتاد 

 :متان همااالحتاد إىل جانبها جلنتان دائ فـيواجلمعية العامة، ويوجد 

ندوات عقدها االحتاد  فـياللجنة اهلندسية واللجنة اإلدارية، وشاركت 

تونس عام  فـياإلذاعة املسموعة  فـيمثل ندوة البث املباشر 
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إذاعة  فـيم حيث قدمت ورقة بعنوان )البث املباشر 1992هـ/1413

 اململكة العربية السعودية(.

 مدةت أن انتهت ومن طريف ما حصل بعد احتالل العراق للكوي 

أن يقرأ رئيس اللجنة هو رياسة اللجنة الدائمة للربامج وكان النظام 

 املادة املتعلقة بانتخاب الرئيس ثم يطرح األمر للرتشح ملن أراد، وقد علمُت

قبل بدء االجتماع أنه يوجد تكتل مما يعرف بدول الضد )وهي الدول 

لرياسة  ملكةمالتجديد للاملؤيدة للعراق باحتالله للكويت( بأن يعارضوا 

أن بالدي ال  املادة وقبل طلب الرتشح أعلنُت اللجنة، ولذا بعد أن قرأُت

أيديهم فرشحوا دولة عربية فاعتذرت  فـيسقط الرتشح فُأ فـيترغب 

دولة بدون تنسيق معي بأنها  ْتوثانية وثالثة فاعتذرتا، وبعد ذلك تقدم

ترشح اململكة وثنت دولة ثانية ومل أقبل أو أعرتض بل سكت فتدخل 

رؤوف الباسطي وقال: هناك ترشيح  األمني العام لالحتاد وكان وقتها أ.

فلم يعرتض أحد وصوتوا  ؟ضعليه فهل يوجد معار ينللمملكة وث

 باإلمجاع على رياسة اململكة للجنة.

وحضرت املؤمتر األول ملنظمة إذاعات الدول اإلسالمية الذي  

عقد فـي قاعة االجتماعات فـي وزارة البرتول والثروة املعدنية فـي الرياض 

م وفـي أثناء 1975مارس  26ــ  24هـ، 1395ربيع األول  14ــ  12من 

حصل حادث استشهاد امللك فيصل فعلق املؤمتر، ورأس اجتماعاته 

االجتماع أ. خالد محزة غوث مدير عام اإلذاعة السعودية، وفيه تقدمُت 

بورقة باالشرتاك مع اإلذاعي صاحل مهران الذي كان يعمل مذيعًا فـي 
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إذاعة الرياض وعنوانها "التنسيق فـي جمال اإلرسال اإلذاعي بني أعضاء 

 التعاون مع املنظمات الدولية".املنظمة وتنظيم 

وكونت جلنة صياغة ومراجعة لألوراق املقدمة من كل من  

وحممد  ر وسامي أبو الفرجوصاحل مهران وإبراهيم الذهيب وحممد املنص

إىل موا ّس، وُقالرَّدَّاديعصمت شيخو وإمساعيل علي حممد، وعائض 

ما سبق عن إىل وعودة  كل جمموعة تراجع أوراقًا حمددة،جمموعات 

ذلك الوقت أنهم على درجة عالية من القدرة  فـيوظين  محلة الدكتوراه

أذكر أنه كان معنا زميل حيمل تلك الدرجة وقد يكون  (1)الثقافية

إحدى األوراق كلمة "مردود"  فـياإلذاعة فمرَّت معنا  فـيالوحيد آنذاك 

فصاحتها فاعرتض عليها بأنها كلمة حملية سعودية، وحاولنا إقناعه ب

واستشهدنا بآية قرآنية لكنه مل يقتنع فقلت له: ستبقى هذه الكلمة 

 فهي مردود وأنا ردادي وانتهى احلوار. ،ألنه بيين وبينها نسب

وكان  ،جدةفـي مقرها  فـيوحضرت بعد ذلك اجتماعا للمنظمة  

إبراهيم  أ.حسني العسكري ود. حممد املخلف وأ. من  ًاوفد اإلذاعة مكون

 فـيالصقعوب وكاتب هذه السطور، وجرى حوار حاد حول التجاوزات 

 مل يلتفتاللجان التحضريية و فـيفيه  التقرير املالي شاركُت

لملحوظات عندما اجتمع اجمللس التنفيذي، وبعدها مل أعد أرشح ل

لكة إىل االجتماع حلضور االجتماعات، غري أني كنت ضمن وفد املم

ــ  21الفرتة  فـيالقاهرة  فـيالثاني عشر للمجلس التنفيذي 

 
 .77انظر ما سبق ص/ (1)
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م وهو أول اجتماع يعقد بعد مقاطعة 22/3/1987ــ 21 ،هـ22/7/1407

األهرام  فـيمت لنا جولة ظِّــُد، ونيمصر إثر توقيع اتفاقية كامب ديف

 العراء وكان الربد فـيملشاهدة عرض "الضوء والصورة" وهو عرض 

شارع اهلرم  فـيشديدًا، وعند عودتنا توقفت احلافالت عند ملهى ليلي 

عند دخولنا وجدناه ملهى ليليًا  ولكن ،إنه ملشاهدة فنون شعبية :قيل لنا

املنظمة  فـيبالباب أنا وعلي عمر فريج خبري الربامج  ُتْفَقغري الئق فَو

ة أجرة )أردني( وشخص ثالث نسيته وعدنا إىل الشارع الستئجار سيار

للعودة غري أن بعض املنظمني حلقوا بنا وأقنعونا بأنهم طلبوا من اجلميع 

اليوم التالي جاءني مندوب معتذرًا  فـيو ،احلافالت فـياخلروج فعدنا 

دعوة لعشاء حضرت راقصة ترقص رقصًا شرقيًا  فـيعما حصل، و

أثناء خروجي بأني أريد غسل يدي وحلق بي بعض احلاضرين  فتظاهرُت

وكان مهندسًا قد عمل  املصري منهم رئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون

الرياض، وعند انتهاء فقرة الراقصة جاء أ.  فـيالشؤون اهلندسية  فـي

أمني بسيوني نائب رئيس اإلذاعة املصرية واصطحب رئيس االحتاد وحده 

حفل عشاء أثناء مؤمتر  فـيشاء، وانتهت األمور لكن للعودة حلفل الع

الذي عقد بعد ذلك مل تأتين دعوة له فقال  اإلسالميوزراء اإلعالم 

زمالئي: لعله من النسيان، فقلت : لعله، وعاد زمالئي الذين ذهبوا 

مستائني من كلمات مسعوها من أحد مسؤولي الوزارة، وقالوا: 

 ع ما مسعنا.أكرمت نفسك فأكرمك اهلل عن مسا
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 وغادرت اإلذاعة: 
على قرآنية كانت إذاعة الرياض حباجة إىل مراقب قراءات  

فاملتعاونون ال ميكثون كثرياً ألن تعرفة مراقبة التالوات  ،وظيفة رمسية

م اعتمدت وظيفة مراقب 1995هـ/1416عام  فـيو ،ليست مرتفعة

يها شخص املعامالت املعروضة أنه عني عل فـيقراءات ولكن فوجئت 

اإلذاعة فذهبت إىل الدكتور علي اخلضريي  فـيغري خمتص ولن يباشر 

ربهم خالوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة وأخربته فاتصل باإلدارة العامة وأ

بالقول: شخص غري خمتص فبادروه  ن على الوظيفةأني نقلت له أنه عيِّ

عامًا إلذاعة الرياض ألنه صدر قرار بنقلي إىل وكالة  لست مديرا إني

غ هو بّلاألنباء السعودية مديرًا عامًا لألخبار فأخربني مبا نقلوه له ومل ُي

 فـيو ،هـ إال أني مل أبلغ11/6/1416أيضًا، ومع أن القرار صادر يوم 

جاءني ضمن املعامالت املعروضة، مع أنه منصوص  هـ13/6/1416يوم 

على اجلهات املختصة اعتماد ذلك وإنفاذه اعتبارًا من ه بأن فـي

هـ وقرأت احليثيات اليت بين عليها القرار فإذا هي "بناء 11/6/1416

على الصالحيات املخّولة ومقتضيات النظام" وانتهت بذلك رحلة مع 

 العمل اإلذاعي كانت هي ربيع العمر الزمين والعملي.

وداع وشكر على مالقيته لزمالء العمل اإلذاعي خطاب  هُتوّج 

األوقات اليت تستدعي  فـي منهم من تعاون أثناء عملي وخباصة

خدمة العمل اإلذاعي الذي يؤدي  فـيفيها التفاني  وأظهروا ،التضحية

خلدمة بالدنا وقيادتها، وأشرت إىل تقديري ملا ملسته أثناء عملي معهم 
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خوة واملودة اليت من روح فريق العمل الواحد الذي تربطه أعمق روابط األ

دعمت اإلنتاج اإلذاعي ورفعت مستواه مما جعل إذاعة الرياض مثااًل 

 فـيروح الزمالة وقوة الرابطة بني الزمالء اليت آتت أكلها  فـيحيتذى 

إنتاج إذاعي مميز حتى وصلت اإلذاعة إىل أن تنتج كل براجمها داخل 

 .(1)استديوهاتها من السالم إىل السالم بطابع وطين مميز

وعادت بي الذاكرة إىل مقابلة صحفية أجراها معي سعيد  

احملرم  5صحيفة اجلزيرة يوم اجلمعة  فـيصفحة مرايا  فـيالصويغ 

م وطرح فيها علّي سؤااًل هو "ماذا تعين لك 1990يوليو  27هـ، 1411

اإلذاعة؟" فكان اجلواب "تعين معشوقة، تعبها راحة" أي ربع قرن من 

 عشق املايكرفون الذي يعرفه من عاش معه.

م عدت إلذاعة الرياض مدعوًا ألكون 2020هـ/1441عام  فـيو 

برنامج "حمطات" الذي يعده الزميل عبد اهلل الصليهم  فـييف أول ض

مدير الربنامج العام ويقدمه د. سلّيم الغامدي وقبل اللقاء جلست معهما 

قرن مدير عام إذاعة الرياض أي بعد ربع  الرَّدَّاديأمين بن إبراهيم أ. ومع 

 من مغادرة املبنى.

 وكالة التخطيط والدراسات: 
ًا لشؤون التخطيط والدراسات بدءًا من رقيت وكياًل مساعد 

اللجان  فـيم(، وترّكز أكثر العمل 12/10/1998هـ )22/6/1419

 
صباحًا بالسالم امللكي وتنهي إرساهلا به فـي الثانية  6كانت اإلذاعة آنذاك تبدأ إرساهلا من  (1)

 لياًل.
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أكثرها خارج وزارة اإلعالم، منها جلان  ،اليت زادت عن أربعني جلنة

 فـيمشرتكة مع دول أخرى يرأسها أحد الوزراء، ومنها جلنة داخلية 

دكتورًا من أساتذة اجلامعات  12عضويتها حوالي  فـيالوزارة اجتمع 

والدراسات  كانت ترتبط بالوزير ثم كلف الوكيل املساعد للتخطيط

من أساتذة  ني كّونت جلنة منهمباإلشراف عليها، ومن أبرز ما عملُته أ

اإلعالم لدراسة اجلدوى اإلعالمية من إصدار املالحق الصحفية باللغات 

األخرى اليت تصدر عن بعض الصحف احمللية أثناء موسم احلج وصممت 

استبانة لذلك، ومن اللجان اللجنة العليا لالحتفاء بالرياض عاصمة 

ة جمللس التنسيق السعودي م، ومنها اللجنة التحضريي2000للثقافة عام 

اليمين الذي يرأسه من اجلانب السعودي األمري سلطان بن عبد العزيز 

ومن اجلانب اليمين رئيس الوزراء، وكانت تتكون من عدد من وكالء 

اليمن،  فـياململكة ومرة  فـيمرة  ،الوزارات وجتتمع كل ستة أشهر

لوزراء وكان جملس ا فـيوكانت هذه اللجنة ترتبط باللجنة اخلاصة 

اللجنة الدائمة لإلعالم  اللجان القائم بأعماهلا أ. مصطفى إدريس، ومن

 جامعة الدول العربية. فـيالعربي 

ومن األعمال إعداد دراسات عن مواجهة اإلعالم املعادي باشرتاك  

وإعداد حماور لعقد مؤمترات على مستوى  ،مندوبني من الوزارات املعنية

دوبون من الوزارات املعنية بذلك، وكنت قد الوزراء يشارك فيها من

اليت تبث باللغة التلفزيونية انية ثقّدمت مقرتحًا بأن تطور القناة ال

اإلجنليزية لتشمل لغات أخرى بعد أن أصبح البث التلفازي مساويًا للبث 
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ختطيه احلدود الوطنية إىل خمتلف أحناء العامل على أن  فـياإلذاعي 

ه بث ويوّج ،هي األكثر بني نسبة ساعات البث تبقى اللغة اإلجنليزية

ن الناطقة بها، واقرتحت تكوين جلنة االوقت املناسب للبلد فـيكل لغة 

 من الرباجميني واملهندسني لدراسته، غري أن االقرتاح مل يدرس.

ومن أهم األعمال إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوزارة الذي  

ر حمدد اإلطار يصف الوضع الراهن وهو تقري ،يرسل إىل جملس الشورى

فاإلجنازات فاملعوقات واحللول، وهو مطلوب من كل الوزارات، 

ْت اإلجنازات وحددت َفَصوأعددت التقرير األول بكل شفافية، َو

جملس الشورى الذي أثنى  فـيونال نقاشًا مكثفًا  ،املعوقات واحللول

سرد املعوقات مبستوى جيد من الوضوح  فـيعلى منهجية التقرير ومتيزه 

والصراحة وبتقديم مقرتحات حلول جيدة وواضحة للمعوقات، وكنت 

اجتماعًا مع جلنة الشؤون من ضمن مسؤولي الوزارة الذين حضروا 

اجمللس، لسة ج فـيمناقشة التقرير اإلعالمية والثقافية فـي اجمللس ثم 

السنة الثانية أوقف التقرير بعد إجنازه بناء على اقرتاح أحد  فـيولكن 

ف شخص ّلجملس الشورى وُك فـيالوكالء لئال حتصل نقاشات كثرية 

وُعّمدت بأن  ،اجمللس فـيآخر بإعداد تقرير آخر لعله يكون أقل نقاشًا 

املشاركة مين الزميل ب َلوَط ،إعداد التقرير فـيأكون مساعدًا له 

ولست إال مساعدًا عند  ،فأجبته بأن ما عندي احتواه التقرير املعد

إىل تعميدي بإعداد دعا  متواضع املستوى مما ًااحلاجة، وأعد تقرير

 العام الذي يليه.فـي التقرير 
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موظفو وكالة التخطيط ال يزيدون عن عشرة، أبرزهم أ. حممد و 

العمل  فـيواهلدوء والدقة  بن سعد بن صاحل الذي كان يتسم بالدماثةا

 ما بعد وكياًل مساعدًا للتخطيط والدراسات.فـيوأصبح 

 واحد:   ي ـ ف ثالثة وكالء  
من أبرز ما مّيز فرتة الوكيل املساعد للتخطيط والدراسات أني  

م( إىل 2001هـ )10/6/1422كلفت وكياًل لإلعالم اخلارجي من 

كلفت مديراً عاماً لوكالة نفسه  تفـي الوقم( ثم 2004هـ )19/1/1424

م( فاجتمع عمل ثالثة وكالء 2002هـ )6/10/1423 من األنباء السعودية

 وكيل واحد. فـي

وكالة األنباء  فـياإلعالم اخلارجي و فـيان العمل مرهقًا ك 

من  ساعة 24السعودية ــ على ما سيأتي ــ وكنت أعمل تقريبًا على مدى 

منزلي الذي ال يكاد يتوقف من تدفق  فـيخالل جهاز الفاكس 

بوصول صحفي أجنيب أو خرب من وكالة األنباء مما دفعين  التعميدات

لوزير عن إىل اًا ربني العمل أو الصحة فأرسلت اعتذا اخليارإىل 

 مع أ. حممد التواصلالتخطيط وكان  فـيالتكليفني واالكتفاء بعملي 

 ،القعدة شهر ذيفـي وكان ذلك  ،صباغ املشرف العام على مكتب الوزير

أني  تأجيل االعتذار عن اإلعالم اخلارجي إىل ما بعد احلج مربرًا فطلب

احلج، وبعد احلج  فـيمن وضع اخلطة اإلعالمية لإلعالم اخلارجي 

هـ وكنت سابقاً قد اقرتحت أن 14/1/1424 فـيكررت التعقيب خطيًا 

 فـيذلك، و فـييكلف أحد وكالء ثالثة، لكنه أبدى أنه ال توجد رغبة 
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إبراهيم أ. أعفيت من اإلعالم اخلارجي بتكليف هـ 19/1/1424

اخلميس باإلشراف على اإلعالم اخلارجي وكان مديرًا للعالقات العامة 

جاسم الياقوت ليكون مديرًا للعالقات، وكان مديرًا أ. وانتداب 

 املنطقة الشرقية فبقيت على عمل وكيلني فـيلإلعالم اخلارجي 

يًا مديرًا عامًا لوكالة األنباء إىل أن عينت رمس )التخطيط والوكالة(

 هـ وكلف بالتخطيط شخص آخر.23/4/1424 فـيالسعودية 

ومن طريف ما يذكر أن أحد الزمالء كان يقول لي: تكفيك  

وكالة واحدة رامزًا إىل الوكاالت التجارية للتجار، ومرة كنت مندوبًا 

 فـيية فقال جلنة يرأسها د. علي النملة وزير العمل والشؤون االجتماع فـي

 كالمه رمز فـيثالثة وكالء، وكان  الرَّدَّاديبداية االجتماع: عائض 

إنه يرمز إىل  :، وبعد االجتماع سألت عن مغزى العبارة فقيل ليوتلميح

االجتماع كان يلح على أن يكون  فـي وأحد وكالء الوزارات العضأن 

مقعد متوسط فليس من  فـيكرسيه جبوار الوزير، وكنت قد جلست 

املوائد  وأاالجتماعات أو االستقبال  فـيعادتي االندفاع إىل الصدر 

 إكرامًا لنفسي.

 اإلعالم اخلارجي: 
يقصد به النشاط اإلعالمي الذي تقوم به وزارة اإلعالم ملخاطبة  

 عنى الوسائل اإلعالمية ومتابعة ما ينشر ارجي بإحدالرأي العام اخل

اململكة خارجيًّا بهدف صيانة مسعة اململكة وحتسني صورتها خارجيًّا، 

هـ 19/1/1424هـ إىل 10/6/1422وكلفت بإدارة اإلعالم اخلارجي من 
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اجلمع بني  فـيسنة ونصف، ومل تكن صعوبة اإلدارة  عنأي ما يزيد 

فحسب بل مصادفة ذلك ملا بعد  (1)سبقثالث وكاالت وزارة كما 

 إىلسبتمرب وتدفق عدد كبري من الصحفيني األجانب  11أحداث 

صحفيًا أجنبيًا عدا  460عن  اململكة، وقد زاد عددهم خالل تلك املدة

الصحفيني العرب والوفود اإلعالمية والصحفيني القادمني للقطاع 

صحفيًا  250و هـ1422صحفيًا قدموا حلج  150 اخلاص يضاف إليهم

أكثر من  فـيعّد لكل صحفي أجنيب برنامج هـ، وُأ1423قدموا حلج 

 وبعضهم ،وكان بعضهم قد يصل بدون ترتيب ،اململكة فـيمكان 

يتضايق من املرافق اإلعالمي الذي يسّهل مهمته، فإن مل يكن معه 

ومنهم من حياول  ،احلالتني فـيواجهته صعوبات غضب، فهو غري راضٍ و

 .إخفاء األماكن اليت يذهب إليها

( من أعضاء هيئة التدريس 150واستعانت الوزارة بأكثر من ) 

ت ينتفعيل خطتها ملقابلة الصحفيني، وُع فـياجلامعات واملثقفني  فـي

الوزارة باستقبال الصحفيني وإسكانهم وتقديم كل التسهيالت هلم، 

على عشاء أن تكون حواراتهم مع املثقفني وأساتذة اجلامعات  واخرتُت

يقدم وجبات حملية ملا الحظنا من ارتياحهم لذلك،  مطعم شعيب، فـي

وأكثرهم يتصف بالتعالي، وأذكر مثاال لتعاليهم أن مندوب إذاعة 

 فـيخميم الوزارة  فـياحلج ــ وكان عربيا ــ جاءني  فـيصوت أمريكا 

إرسال صورة صوتية فذهبت معه إىل االستديو  فـيعرفات راغبًا 

 
 .614انظر ما سبق "ثالثة وكالء فـي واحد" ص (1)
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يتكلم معي بكل تعاٍل، وكنت أجامله املخصص لريسلها، وكان 

إرسال  بالقول: ما وجدنا إال لتسهيل مهمتكم، فالحظت أنه بعد

الرسالة يتكلم مع أ. حممود عبد الرمحن الزواوي مدير إذاعة صوت 

الرياض  فـيأمريكا العربية، وأنا أعرفه حيث سبق أن ألقى حماضرة 

وأين تقف اآلن؟" وكان  عن "أفالم رعاة البقر: حملة عن تارخيها وتطورها

رجالً نبياًل، فلما مسعُته حيادثه قلت له: إن كان هذا هو األستاذ حممود 

فإني أرغب التحدث معه فأعطاني اهلاتف فلما رأى كالمي معه وأني 

غلوائه وصار يبدي التواضع من درجة وخفف  أعرفه تغيَّر مئة ومثانني

 واألدب.

ضغوط العمل،  فـيات لقد كانت تلك الفرتة من أصعب الفرت 

ة منها التغطيو، اخلارج فـيلكن ذلك مل حيّد من النشاطات اإلعالمية 

طوكيو، ومما أذكره أن  فـيإلحدى دورات األلعاب األوملبية اإلعالمية 

اإلعالم اخلارجي بادروا بتكوين جلنة منهم لتتوىل  فـيأربعة من الزمالء 

واستصدروا موافقة األمري دون الرجوع للوكيل التغطية اإلعالمية هلا 

 يتركي بن سلطان بن عبد العزيز نائب الوزير الذي كان ارتباط

ين صورة من ذلك، وبعد أيام تلقى تعندما جاء اإلداري به، فسكتُّ

خطة الوزراة لتغطية الدورة فطلب  هلب فيطاألمري خطابًا من السفارة ت

كان ذلك من مين إرفاق صورة منها فأفدته مبا صدر، موضحًا أنه إن 

وإن كان من مهام اللجنة فأرجو مهام اإلعالم اخلارجي فسيقوم بها، 

لدي معلومات فما كان منه إال أن شرح  تأن يطلب ذلك منهم ألنه ليس
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"د. عائض، اعتمدوا املسؤولية الكاملة عن ذلك وعن التنسيق مع 

وضع اخلطة، وكان الزمالء قد استصدروا باجلهات األخرى" فبدأت 

طوكيو لتوزيع  فـيات بطباعة بعض الكتب واالتفاق مع شركة تعميد

األسعار وعدم مناسبة  فـيه من مبالغة فـياملطبوعات، فألغيت ذلك  ملا 

كتابني مما إىل السفارة ، وأرسلت وللمكان بعض املطبوعات للمناسبة

تصدره الوزارة أحدهما تعريف عام باململكة واآلخر عن مسرية خطة 

وطلبت تكلفة الرتمجة لليابانية والطباعة فجاء املبلغ متواضعًا التنمية 

ألفًا للكتابني مع شحن ألف نسخة من كل كتاب  150مل يزد عن 

ملستودعات الوزارة لتوزع عند احلاجة هلا، وألغيت االتفاق مبئيت ألف 

وزيع املطبوعات واكتفيت بأن يتوىل ذلك الطالب السعوديون تريال ل

( 11الزي الوطين أثناء العمل وكان عددهم )ا أن يلبسو املبتعثون بشرط

( ألف ريال، 66عن )عمل ( أسابيع 3) عنطالبًا ومل يزد ما دفع هلم 

مع شحنها  ةء خيمة كبرياوكانت اللجنة قد اختذت إجراء لشر

ألف ريال، فألغيت ذلك وطلبت ممن يصممون اخليام  450بتكاليف 

ليها من الداخل األشكال تصميم خيمة كبرية من قماش وترسم ع

 ألفًا 20شرتى من هناك أعمدة لنصبها، ومل تكلف أكثر من املعتادة لُت

ألفًا، فاتفقت  (80) الشحنولة إعادتها كانت تكاليف اولكن عند حم

مع أ. حممد األمني الصغري الوكيل للشؤون اإلدارية واملالية أن تأخذها 

استالم إلسقاطها من  ها وأن ترسل سندفياليت أبدت رغبة  السفارة

 عهدتي فوافق على ذلك.
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منصور اخلضريي وكيل الرياسة أ. وكنت قد رتبت مع الزميل  

العامة لرعاية الشباب حبيث ال نكرر ما سيطبعونه وعلى شحن ما 

ألف ريال عرب اخلطوط  26خيص الوزارة والرياسة فكانت التكلفة 

قصر املصمك( السعودية الذين شرطوا أن تكون اجملسمات )كمجسم 

ألفًا، وأشرف على  130مغلفة وكانت شركة شحن حملية قد طلبت 

طوكيو أ. جاسم الياقوت مدير اإلعالم اخلارجي  فـيتنفيذ النشاطات 

وعاجل موضوع عدم إمكانية صرف عهدة مالية  ،الشرقية ةاملنطق فـي

حيضر فواتري ثم ألفًا )حسب النظام املالي( بأن يدفع  50بأكثر من 

ومل يزد ما أحضر به فواتري عن مئيت  ،ووافقت اإلدارة العامة على ذلك

عما رأته  %50ألف، وكانت النهاية أن مصروفات الدورة اخنفضت 

 اللجنة.

صفحة تضمنت  (39) فـيت ورقة وأثناء عملي وكياًل أعدد 

معلومات عن اإلعالم اخلارجي وصعوباته واحللول املقرتحة بناء على 

 طلب اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري.

 وكالة األنباء السعودية )واس(: 
م وشغل منصب املدير العام قبلي كل 1970هـ/1390أنشئت عام  

هـ ، فخالد محزة 1392ــ  1390و السمح من بمن األساتذة: عبد اهلل أ

 1394هـ فعبد اهلل بن هلّيل البدراني احلربي من 1394ــ  1392غوث من 

ـ  هـ 1406الرابعة عشرة ثم د. بدر كرّيم من  فـيهـ وصارت مرتبتها 1406ـ

ــ 1418( ثم حممد اخلضري من 15هـ )وصارت مرتبتها املرتبة 1418ــ
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 هـ ثم عينت رمسيًا من6/10/1423كلفت بها من وهـ 5/1/1424

جملس الشورى من  فـيهـ إىل أن عينت عضوًا 23/4/1424

 م.2005هـ/3/3/1426

ترقية  أوالهما :مديرًا عاما لألخبار مرتنيقبل ذلك وقد عملت بها  

هـ، وكان املدير العام هو أ. عبد اهلل بن 26/7/1405 فـي 12إىل املرتبة 

داريًا وصحفيًا وفنيًا، ومل يطرأ تغيري عليها هليل وهو املدير املؤسس هلا إ

تلك الفرت ة حتى عدت  فـيالصحفي  اإلخباري العمل بعده، وقد مارسُت

قلت ـُهـ أي ما يقارب عامني ثم ن23/7/1407 فـيإىل اإلذاعة مديرًا عامًا 

م( إىل أن رقيت وكياًل 1995هـ )11/6/1416 فـيإليها مديرًا عامًا لألخبار 

م( 22/10/1998) هـ22/6/1419 فـيمساعدًا للتخطيط والدراسات 

واقتصر عملي خالل هذه الفرتة على العمل اإلداري ومل أمارس العمل 

 حالة إجازة أو انتداب املدير العام للوكالة. فـيالصحفي إال اإلخباري 

اخلرب،  ىل جهد مكثف ألهميةوحيتاج إ ،)واس( شاق فـيوالعمل  

ساعة؛ ألن األخبار ال تعرف وقتًا،  24وال يوجد دوام حمدد فهو على مدى 

األحداث الطارئة ولذا اقرتح د. بدر كريم عندما كان  فـيوخباصة 

مكتب املدير العام على مدى  فـيمديرًا عامًا إجياد مكتب حمررين 

 فـييرجعون للمدير العام ساعة، يتلقون األخبار وميررون ما يرونه و 24

فت بالوكالة ُطلب من ّلأي وقت فيما حيتاج الرجوع إليه، وعندما ُك

أحد الزمالء احملررين تقديم ما يراه من مقرتحات لتطوير الوكالة ومل 

هذا املكتب ونقل حمررين من اإلذاعة  إلغاَء خطاٍب فـيخيربني فاقرتح 
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احملررين، فاتصل بي أ. ياسني  فـيوالتلفزيون إىل الوكالة لسّد النقص 

اإلدارة القانونية مستوضحًا ومبينًا أن اإلذاعة عام مكتيب مدير 

حاجة حملررين، ومل يكن يعلم أني ال أعلم،  فـيوالتلفزيون أيضًا 

فقابلته ثم قابلت مدير مكتب الوزير وأخربته ــ وكنت وقتها مكلفًا ــ 

رير؛ ألني ال أستطيع أن أني سأعتذر عن التكليف إن ألغي مكتب التح

فألغي االقرتاح،  (1)ساعة وخباصة أني أقوم بعمل ثالثة وكالء 24أعمل 

 24بييت جهاز فاكس أتلقى عليه األخبار وأجيزها على مدى  فـيوكان 

رب وأنا سائر بالسيارة إذا كان الوقت عنصرًا ساعة، وأحيانًا أجيز اخل

 وسائل اإلعالم بالعمل بثه، فوكاالت األنباء تتميز بني فـيمهمًا 

ساعة، وليست ألخبارها مواعيد كأخبار  24املتواصل على مدى 

 فـياإلذاعة والتلفاز وال مواعيد طبعات كالصحف الورقية، وتتنافس 

 زء الدقيقة.جبالسبق الصحفي الذي يقاس أحيانا 

وكان الدارسون وطالب اجلامعات يراجعون الوكالة للحصول  

من خالهلا دراساتهم فعملت على إصدار حيقق ذلك على معلومات يوثقون 

وراجعته صياغة وتدقيقًا بعد مجع املعلومات فصدر بعنوان " وكالة 

م، 2003هـ/1424عام  فـياألنباء السعودية )واس( .. تعريف وإجناز" 

تب عليه اإلصدار واحتوى على إحصاء للنشاط الصحفي السنوي، وُك

 لك.األول ليستمر ولكن مل يصدر بعد ذ
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وفد املرافق للملك كنت ضمن الم 2003هـ/1424عام  فـيو 

عبداهلل بن عبد العزيز إىل موسكو )وكان ولياً للعهد( فوقعت بتفويض 

مقرها ووقعه من  فـيار تاس( الروسية تاتفاقًا بني )واس( ووكالة )إي

 . (Vitaly Ignatenko)اجلانب الروسي فيتالي اقناتينكو 

، االتصاالت اهلاتفية عند وجود أخبار يتوقع صدورهاوتكثر  

وتعيينات جديدة كثرية  ةوأذكر مرة أنه صدرت أوامر بتشكيل وزرا

 ،فاستدعاني الوزير ظهرًا وسلمها لي على أن تبث الساعة السابعة مساء

ي اتصال بضرورة العودة نمنتصف الطريق جاء فـيوبينما كنت عائدًا 

ليمان العيسى البيانات امسًا امسًا واتضح فعدت وراجعت مع الزميل س

آخر إحدى الصفحات عند التصوير هما اسم كل  فـيسقوط امسني 

من د. عبد العزيز اخلويطر ود. غازي القصييب، وتكاثرت علي 

وكلها أعتذر عنها بأنها ستعلن الساعة السابعة، لكن من  ،االتصاالت

: يقولون إن األمساء ائاًلقأطرفها أنه هاتفين شخص من إحدى اجلامعات 

عندك، فهل جدد ملدير جامعتنا؟ فسألته عن صفته فقال: عضو هيئة 

تدريس، فقلت له: من أخربك صدق، فقال إذن أخربني، فقلت له: ال 

أمانة العمل، ولكن بعد ساعة ستعلن من واس واإلذاعة لي تسمح 

 والتلفاز وكانت الساعة السادسة مساء.

 احتاد الوكاالت العربية: 
يضم احتاد الوكاالت العربية )فانا( مثاني عشرة وكالة أنباء،  

ويهدف إىل توثيق الصالت املهنية بينها وإيصال األخبار احمللية للخارج، 
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م ، وكانت وكالة األنباء السعودية عضوًا مؤسسًا، 1974وأنشئ عام 

وله مجعية عامة جتتمع سنويًا وأمانة عامة منتخبة من اجلمعية العامة 

السنة، وتكاد تكون الفائدة املهنية منه  فـيدة سنتني، جتتمع مرتني مل

حمدودة يف تنفيذ أهدافه بسبب ما يغلب على املنظمات العربية عمومًا 

من اجملامالت، وسياسة الرتاضي هي السائدة على حساب العمل املهين 

إضافة إىل عدم تسديد بعض الوكاالت ألنصبتها املالية يف امليزانية 

جة االحتاد إلدارة فاعلة، ولكن يكفي من وجوده أنه يشعر بوجود وحا

وحدة عربية جيتمع مندوبوها حتت سقف واحد، وهذه السمة ليست 

خاصة بهذا االحتاد بل يف أكثر املنظمات العربية اليت تتأثر باملواقف 

 .(1)السياسية

 فـيوقد حضرت عدة اجتماعات الحتاد الوكاالت العربية، و 

آخر سنة عمل،  فـيبريوت ودعت زمالئي ألنين كنت  فـيآخر اجتماع 

ه من مضايقات وصلت إىل حد ال فـيوكنت عازمًا على ترك العمل ملا 

صنعاء، وكانت  فـيعقد  أحد االجتماعاتحيتمل، ومما أذكر أن 

وكالة األنباء العراقية منقطعة عن احلضور من سنوات وال تسدد 

حتاد توزيع أنصبتها على بقية الة فطرح األمني العام لامليزاني فـيأنصبتها 

األعضاء ألنها مل تعد عضوًا، وأنها ألغيت بعد االحتالل األمريكي 

للعراق، فسألته ــ وكان عراقيًا ــ هل وصلك شيء رمسي من وزارة 

 
، 1ينظر فـي ذلك كتابي "وكاالت األنباء الوطنية ووكاالت األنباء الدولية" ط (1)

 .15م، الرياض، مطابع سفري، ص2007هـ/1428
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، فأجاب بالنفي ثم عن إلغاء عضويتها اإلعالم أو اخلارجية العراقية

أنصبتنا عما هو حمدد مبوجب أنظمة  فـييئًا أردفت أننا لن نزيد ش

 اجلامعة العربية.

 مؤمتر الكوجنرس العاملي لوكاالت األنباء: 
ي ـم، ف25/9/2004ــ  23نظمت وكالة )إيتار تاس( الروسية من  

س العاملي لوكاالت األنباء" مبناسبة موسكو مؤمترًا مّسته "الكوجنر

كو ينناتقالعام فيتالي أ مرور مئة عام على إنشائها، ترأسه املدير

(Vitaly Ignatenko) َّمشاركة كل وكالة أنباء باثنني  دْتوحد

)واس(،  فـيطارق اخلطراوي نائب مدير اإلدارة الفنية  م. فحضرته ومعي

العامل، وكان جتمعًا  فـيوكالة أنباء  124واجتمع املديرون العامون لـ 

فريدًا، افتتحه الرئيس الروسي )فالدميري بوتني( ودعي له أيضًا 

م( 1851إنشاء هي رويرتز ) الوكاالتإعالميون مميزون، وكانت أقدم 

بعد العودة مقااًل عنوانه  م( وكتبُت2001وأحدثها وكالة البحرين )

واحد هم الذين أظلهم سقف  "صانعو األخبار" ومما جاء فيه "هؤالء

العامل، واملسيطرون على أجهزة اإلعالم مقروءة  فـيصانعو األخبار 

الرأي العام فيتعاطف فـي يوجهون األخبار مبا يؤثر  ،ومسموعة ومرئية

مع احلدث تأييدًا أو رفضًا... وزادهم سيطرة على صناعة اخلرب وجود 

اف عامل وكاالت األنباء حيث أض فـياإلنرتنت الذي يعد نقلة كبرية 

فراد الذين يدخلون باملاليني على مواقع وكاالت إىل املتلقني آالف األ

الوكاالت تقتصر على وسائل اإلعالم، متابعة األنباء بعد أن كانت 
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العامل متغلبة  فـيإضافة إىل أن اإلنرتنت أوصلت اخلرب إىل وسائل اإلعالم 

وكاالت على شبكات النقل التقليدية اليت كانت موجودة ... ويبدو أن 

هذا املؤمتر... صانعو األخبار  فـياألنباء مل تلتقِ على وجهة نظر واحدة إال 

 فـيهؤالء لو اتفقوا على اتفاق مستحيل ــ وهو أن يشيعوا أخبار السالم 

العامل ــ ألشاعوا السالم، ولو اتفقوا على أن يزرعوا احملبة بني الناس 

أيديهم فالسياسي  فـي، ولكن قرارهم ليس لسادت املودة بني الشعوب

الذي حيكم هو الذي يصنع اخلرب وليس هؤالء سوى صاغة 

 .(1)لألحداث..."

 اإلعالم الداخلي: 
هو اجلهة املسؤولة عن رقابة املطبوعات من كتب ومؤلفات  

ومكتبات ومطابع وصحافة وحنو ذلك مما يتعلق باإلنتاج الفكري 

 خارجيًا.والفين، سواء أكان داخليًا أم 

والدراسات  مدة عملي وكيالً مساعداً للتخطيط طوال كنت وقد 

ثم مديراً عاماً لوكالة األنباء السعودية أكّلف سنوياً بعمل الزميل مسفر 

بن سعد املسفر الوكيل املساعد لإلعالم الداخلي خالل إجازاته أو ا

 انتدابه وأحيانًا تصل إىل شهرين.

ل مع كل شرائح اجملتمع من بائع وصعوبة هذا العمل أنه يتعام 

شريط الكاسيت والفيديو إىل املؤلف وأستاذ اجلامعة ورئيس حترير 

 
، 7نشر املقال فـي كتابي "وكاالت األنباء الوطنية ووكاالت األنباء الدولية" )سابق( ص (1)

 م. 11/10/2004هـ، 27/8/1425ك فـي صحيفة عكاظ كما نشر قبل ذل
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الصحيفة وكتاب الرأي فيها، إضافة إىل أن الوكيل هو رئيس جلنة 

اللجنة االبتدائية ثم تليها جلنة االستئناف( بالنظر)اليت مسيت فيما بعد 

ر، ثم إن اإلعالم الداخلي هو خمالفات نظام املطبوعات والنش فـيللنظر 

 املسؤول عن احلفاظ على حقوق املؤلف.

فسح املؤلفات ما مل حيل دون ذلك  فـيوكنت أميل إىل التيسري  

ما الميكن جتاوزه من خمالفة النظام، وما أكثر ما مير به من يقوم 

بهذا العمل من صعوبات وإحراجات، وإذا عرض إجراء اجتهادي ال أتفق 

وحينًا أطلب املادة  ،تأجيل عرضه على الوكيل األصليمعه، شرحت ب

املانعة اليت اعتمد عليها مراقب املطبوعات فأجد فيها خيارين وأنه عمل 

مصلحة املراجع، وقد عرض  فـيبأشدهما فأحكم باألسهل ما دام أنه 

علّي مرة الوكيل للشؤون اإلعالمية )وهو مرجع الوكيل املساعد( أن 

هذا العمل فأجبته أني إن نقلت سأطلب التقاعد، ُأنقل وظيفيًا إىل 

 سنة. 25والنظام معي ألن خدميت جتاوزت 

ومما أذكر أن مسؤواًل طلب عدم فسح كتاب لضعفه، وهو  

إن نظام املطبوعات ليس نظام تقويم وال يوجد ما  :ذلك فقلت فـيحمق 

وله أن يتخذ ما يراه ألنه أعلى صالحية، ومّرة كتب  فسحه،مينع من 

جدة مقااًل كان عليه ملحوظة فطلب أن  فـيإحدى الصحف  فـيكاتب 

ولكنين مل أَر ذلك واكتفيت بأن  حيضر إىل الرياض ويكتب تعهدًا

جدة إىل رئيس التحرير أن يطلب  فـييوعز مدير عام اإلعالم الداخلي 

مرة نشرت إحدى اجملالت صورة  فـيو منه أال يكتب فيه مرة أخرى،
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غري الئقة على غالفها فمنعها الرقيب وجاءني صاحبها شاكيًا بأنه 

( ألفًا لنزع الغالف فأجبته بأن احلاكم هو نظام 42سيخسر )

جامعة غمز فيه  فـيأخرى نشرت جملة مقااًل ألستاذ  فـياملطبوعات، و

تقبل اجمللة   ملبعض شرائح اجملتمع فحضر إىل املكتب شخص معه رّد

نشره وأرسلوه لي فأخربته أن هذا شأن رئيس التحرير لكن لو نشروه 

لن يسمح بدخول العدد، وهذا حكم نظام املطبوعات، لكن من أطرف 

ما يذكر أنه عندما ترشح د. غازي القصييب ملدير عام منظمة 

 فـياليونسكو ترشح معه شخص آخر من دولة عربية فكتب أحدهم 

ها مقااًل متحاماًل عليه حبجة أنه ترشح مع مرشحهم، إحدى جمالت

وضعت تلك الدولة و فـيالنسخة املوزعة  فـيونشرت اجمللة هذا املقال 

النسخة املعدة للتوزيع  فـياململكة  فـيللتوزيع  ًامقاالً خمتلفاً عنه ومناسب

اململكة فدخل علّي مراقب املطبوعات ومعه مندوب شركة التوزيع  فـي

عددان فأشرت بأن يسمح بتوزيع العدد الذي فيه املقال املكتوب ومعه ال

قد مسعت، ومل يرسلوا نسخًا اجلواب ما ضد د. غازي فجادلين فقلت له: 

 ملعرفتهم بأنه غري مناسب للتوزيع.

صحيفة  فـيومن ألطف ما يذكر أني كنت أكتب مقااًل  

اجلزيرة فكتبت مقااًل مرتمحًا على الفنانة فاتن محامة وداعيًا اهلل أن 

 فـييغفر هلا ومنتقدًا وصفها بالشهيدة فرأى أحد مسؤولي الوزارة أن 

عن الكتابة لكن منع من ذلك  فـيذلك إساءة لدولة عربية وأرادوا إيقا

يفة يبلغ الصح لإلعالم الداخلي الذياملساعد أني كنت الوكيل 
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باإليقاف، وبعد انتهاء التكليف أبلغين الوكيل بذلك فقلت له: لو 

بلغتموني لعمدت الصحيفة بإيقاف الكاتب بصفيت الوظيفية، فقال: 

 هذا ما خشينا منه.

 جملس الشورى: 
هـ 3/3/1426دورته الرابعة بدءًا من  فـيدخلت جملس الشورى   

وأمضيت فيه أربع سنوات، كانت مليئة بالذكريات م( 2005)

الكثرية، فقد كانت جتربة ختتلف عن سنوات العمل السابقة، 

االطالع على الثقافة الربملانية،  فـيواستفدت من تلك التجربة كثريًا 

ء من كل مناطق اململكة مجعتين بكثري منهم وتعرفت على زمال

دخول الشورى إال أن قاعة  صداقات، ومع أنين أعرف كثريًا منهم قبل

وكنت أعد زماليت فـي اإلعالم الشورى عرفتين عليهم ثقافيًا وإنسانيًا، 

مكسبًا كبريًا حتى ظفرت بكسب مثلهم فـي الشورى، وكالهما من 

وجتربة الشورى ال تتسع هلا أفضل ما خرجت به من مشواري العملي، 

فمن  ،هنا بإشاراتسطور قليلة وحتتاج لكتابة أوسع، لكين أكتفي 

أهم ما فيها أني تعرفت فيها على اإلنصات للرأي اآلخر وقبوله، 

تلك  فـيجلسات الشورى أكثر من املداخالت فقد كان  فـيواإلنصات 

جلسات أسبوعيًا يومي األحد واالثنني، كل جلسة  (4)الدورة الشورية 

 ساعتان، يفصل بينهما ساعة ألداء صالة الظهر.

ة، وكانت هموم الناس وما حيتاجون إليه هي واملواقف كثري 

اجمللس سواء أكانت على التقارير  فـيالقاسم املشرتك ملداخالتي 
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الدورية املقّدمة من القطاعات احلكومية أم فيما تقدمتُ به من توصيات 

وافق عليها اجمللس: ومما تقدمت به من توصيات إضافية  ،إضافية

بأن يتجاوز موضوع  مية العقاريةتوصية حول تطوير آليات صندوق التن

إقراض  فـيإىل إسهام املؤسسات املالية  الصندوقاحلصول على قرض 

املواطن على أن يكون الصندوق كفياًل حلق امُلْقِرض، وتوصية بأن 

تفّعل وزارة العدل برنامج ُمحضِّري اخلصوم واختاذ إجراء ضد من 

سلفاً من القاضي،  بعذر مقبولإال يتخلف عن حضور اجللسات القضائية 

وتوصية بإنشاء مقر ملكتبة املسجد النبوي الشريف يليق بها جبوار 

من قرض صندوق  ىفـاملسجد الشريف، وتوصية بإعفاء املقرتض املتو

، وتوصية بإنشاء صندوق استثماري َوْقفي لتنمية أموال ةالتنمية العقاري

وتوصية برفع  الضمان االجتماعي مماثاًل لصندوق التقاعد والتأمينات،

الرواتب التقاعدية لقدماء العسكريني الذين أحيلوا إىل التقاعد عندما 

الذهن، وكلها  فـيكانت الرواتب منخفضة، وغريها مما ال حيضر 

 صدر بها قرار موافقة من اجمللس.

ن فضالء موضوع وعنها وزمالء آخردافعت ومن أهم الثوابت اليت  

رض للمناقشة ُعالتعليم العام عندما  فـيتدريس العلوم بغري اللغة العربية 

اللغة التأكيد أن موضوع وآنذاك مقرتح من وزارة الرتبية والتعليم 

 أما اللغة العربية فهي حمفوظة بالقرآن الكريم. ،سياديموضوع 
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 هيئة حقوق اإلنسان: 
زراء ور رئيس جملس الم( صدر أم2010هـ )20/9/1432 فـي 

دورته الثانية، وكنت واحدًا  فـيبتشكيل جملس هيئة حقوق اإلنسان 

( سنوات، وكان رئيس جملس 4من أعضاء اجمللس املتفرغني ملدة )

اهليئة هو د. بندر بن حممد العيبان الذي صدر قرار سابق بتعيينه إثر 

هذه  فـيانتهاء الدورة الرابعة من جملس الشورى، وقد مجعتنا زمالة 

عبد احملسن احلسني  الدورة وكان نائب رئيس جملس اهليئة د. زيد بن

وهو مستمر من الدورة األوىل اليت كان رئيس اجمللس فيها أ. تركي 

وبعد مباشرة اجمللس مهامه وحتديد جلانه اختارني  ،الد السديريخبن ا

 فـيقوق االقتصادية واالجتماعية والصحية، واحلاجمللس رئيسًا للجنة 

مركز النشر هـ وافق جملس اهليئة على تكليفي بإدارة 26/11/1432

ر بذلك من الرئيس حسب اواإلعالم والتوثيق والرتمجة ملدة عام وصدر قر

 تنظيم اهليئة.

 فـيوحضرت الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان  

جنيف ضمن وفد من أعضاء اجمللس برياسة د. زيد احلسني نائب الرئيس 

م فيها التقرير هـ( وقد1434ِّم )2012سبتمرب  28ــ  24خالل الفرتة من 

اململكة، وهو تقرير سنوي مطلوب  فـيالوطين عن حالة حقوق اإلنسان 

جملس حقوق اإلنسان، وقد استفدت ثقافيًا من  فـيعضو  كل دولةمن 

احلكومية  حضور جلسات اجمللس ومناقشاته لتقارير الدول واملنظمات غري

( لغات 6هذا اجمللس ) فـيالعامل، و فـيعن حاالت حقوق اإلنسان 



 

163 

 

معتمدة لكن استوقفين تقديم أحد مندوبي الدول العربية تقرير بالده 

 بلغة أجنبية مع أن اللغة العربية لغة معتمدة.

بعد انتهاء السنة اعتذرت عن التجديد إلدارة مركز النشر  

واإلعالم والتوثيق والرتمجة، وكنت أنوي تقديم اعتذار عن عضوية 

اهليئة وخشيت جملس ين أخرته لقرب انتهاء مدة رئيس لكيئة جملس اهل

اإلجازة السنوية،  أن يفسر تفسريًا خاطئًا، وملا صدر التجديد له بدأْت

وبعد استئناف العمل تقدمت برغبيت االعتذار عن عضوية اجمللس بدءًا 

م( حتى تتاح فرصة لإلجراءات اإلدارية، وذلك 2013) هـ1/6/1435من 

ألداء املهين، وقد حاول الرئيس والنائب أن يثنياني اسباب ترجع إىل أل

( أشهر، لكين مل 3عن االعتذار، وأبقى الرئيس الطلب لديه حوالي )

جاء بعد تفكري وتريث، وصدرت  اقتناعأتراجع، ملا كان عندي من 

هـ، حسب التاريخ الذي حددته 5/4/1435املوافقة على اعتذاري بتاريخ 

نت طلب االعتذار بأن تعمد الشؤون مَّ، وكنت قد ضهـ1/6/1435وهو 

اإلدارية واملالية بتحديد املبلغ املقابل للمدة املتبقية من الدورة فيما خيص 

 .ما صرف لي من بدل للنقل والسكن ألعيده باآللية الرمسية

مل أنقطع عن جلسات اجمللس بعد صدور قرار املوافقة، وآخر  

ت زمالئي ــ وأكثرهم ( وفيها ودع13جلسة حضرتها كانت اجللسة )

 فـيأني استفدت من جتربيت إىل مل يعلم إال خالل اجللسة ــ مشريًا 

جملس اهليئة بإثراء معرفيت بالقراءة واالطالع ومبعرفيت مبن يعمل من 

أجل إزاحة اآلالم عن اإلنسان واحلد من انتهاكات حقوقه ومن يعمل من 
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ذلك  فـيذلك، يستوي  فطرف آخر بعمل ظاهره الرمحة وباطنه خال

العامل ممن جعلوا حقوق اإلنسان سياجًا  فـياملنظمات واألفراداملنتفعون 

ضمن حمضر اجللسة كلميت، ومل أحضر آخر تألغراض أخرى، وقد 

القاهرة الذي  فـيجلسة ألنها تصادف افتتاح أعمال جممع اللغة العربية 

 انتخبت عضوًا فيه.

 : القاهرة   ي ـ ف جممع اللغة العربية  
فاروق شوشة األمني العام جملمع اللغة العربية  .تلقيت مكاملة من أ 

جممع اللغة  فـيبأني انتخبت عضوًا مراساًل  القاهرة مبلغًا ومهنئًا فـي

م تلقيت 8/12/2013 فـيالعربية وأن اإلبالغ الرمسي سيصل إلّي، و

بالفاكس من أ.د. حسن حممود عبد اللطيف الشافعي رئيس اجملمع 

خطابًا موجهًا إلّي ونصه:" سعادة األستاذ الدكتور عائض بن بنيه بن 

 ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:الرَّدَّاديسامل 

 فقد تشرف جممع اللغة العربية بالقاهرة بانتخابكم باإلمجاع عضوًا

نوفمرب  25جلسة االثنني  فـيعن اململكة العربية السعودية  مراسال

على هذه الثقة الغالية ملا تتمتعون به من م، واجملمع إذ يهنئكم 2013

مكانة علمية وأدبية مرموقة؛ يتمنى لكم املزيد من املشاركة الفعالة 

ة، النشاط اجملمعي واألدبي، داعني اهلل أن ميتعكم بالصحة والعافي فـي

اللغة رئيس جممع  ،مع التهنئة .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 العربية بالقاهرة أ. د. حسن حممود عبد اللطيف الشافعي".
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إىل ــ بعد اهلل ــ ي ترشيحي لعضوية اجملمع ـويعود الفضل ف

الدكتور عوض بن محد القوزي عضو اجملمع، فقد دفعت إليه مبا 

ي كتابي "قبيلة الردادة.. تاريخ ـارخيي فكتبت عن املعجم اللغوي الت

اجتماعي من خالل قبيلة" فراجعه مراجعة علمية أفدت منها كثريًا، 

وطلب مين إثرها سريتي ومؤلفاتي، دون ذكر سبب ، لكن عرفت فيما 

ي القاهرة مرشحًا لي دون أن ـبعد أنه قّدمها إىل جممع اللغة العربية ف

هـ 19/12/1434ي ـي حادث سيارة فـاهلل فخيربني، وقد انتقل إىل رمحة 

ه بسنة، فجزاه اهلل خري تم(، وأبلغت من اجملمع بانتخابي بعد وفا2012)

 اجلزاء عن صنيعه.

ي القاهرة من ـكنت متابعًا ملا يصدره جممع اللغة العربية ف

ي أقيسة اللغة وأساليبها، وخباصة ما جّد من ألفاظ وأساليب ـقرارات ف

ث، منذ أن كنت طالبًا، وازداد اهتمامي عندما ي العصر احلديـف

ممارسيت اإلعالمية نطقًا  فـيالتحقت باإلذاعة، واستفدت من ذلك 

ي خطابه ـتراب الظاهري أن يقول ف اوكتابة، ولعل هذا ما دعا الشيخ أب

ز بعض معاصرينا يادي إىل جتودَّاملنشور إىل القول "فقد جلأ األستاذ الرَّ

املتحف و املنطقة [ .. وأقول له : إن هذا الرأي غري أخريًا فتح ميمها ]

من قبل أعضاء اجملامع بدمشق وبغداد واملغرب، وأول من  عليه موافق

  (1) ي القاهرة.ـتشّدق به املصريون ..." وهو يريد جممع اللغة العربية ف

 
 .39سبق النص ص (1)
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م( 1932هـ/1351 تواردت أفواج على عضوية اجملمع منذ نشأته عام

لعربية، ولذا تكّونت عندي صورة كبرية جملمع اللغة، من أعالم اللغة ا

ي ـي قاعاته من نقاشات نشرت فـوما يقدم له من حبوث، وما يدور ف

ي ـي يوم من األيام أنين سأجلس فـكتب حوتها مكتبيت، وما توقعت ف

ي ـتلك القاعات أو سأعتلي منصة إلقاء البحوث، ولذا وجدت رهبة ف

وامتألت ذاكرتي باستعادة األمساء الكبرية جملمع دخول مبناه ألول مرة 

بعضهم على حيطانه، غري أنه خفف من تلك صور قت ّلاخلالدين، وقد ُع

 د. حسن الشافعي الرهبة ما لقيته من اسقبال كريم من رئيس اجملمع

 ومن أمينه العام أ. فاروق شوشة.

ني من ي دورته الثمانـحضرت للمرة األوىل املؤمتر العام للمجمع ف 

ي مناقشة األعضاء لتقارير ـم وشاركت ف7/4/2014م ــ 24/3/2014

ي مناقشة تقرير جلنة أصول اللغة ـاللجان، وكانت لي مشاركة ف

واأللفاظ واألساليب حول استعمال كلمة "نشامى"، وهي أول مشاركة، 

 :(1)به وهذا ما تقدمُت

أللفاظ ُعرض على مؤمتر اجملمع بعض أعمال جلنة أصول اللغة وا"

 27هـ، املوافق 1435مجادى األوىل  26واألساليب، يوم اخلميس املوافق 

م وكان منها استعمال كلمة )نشامى( مبعنى املقاتلني 2014مارس 

 الشجعان.

 
نشرت فيما بعد ضمن قرارات اجملمع فـي "كتاب األلفاظ واألساليب"، اجلزء اخلامس،  (1)

 .326م، القاهرة، ص2017هـ/1438، 1، ط82ــ  76القرارات اليت صدرت فـي الدورات من 
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وكلمة النشامى مستعملة منذ العهد العثماني وقد تكون قبل 

ون ي اجلزيرة العربية والعراق واألردن وقد تكـذلك، واستعماهلا شائع ف

ي وصف املفرد املذكر ـي( فِمْشي غريها، ومفردها شائع أيضًا وهو )َنـف

ي الوصف ـة( وهو شائع فيَِّمْشويسّمى به بعض الرجال واملؤنث منه )َن

ي مصر عدلي وفتحي ـي تسمية بعض النساء به كما يسمى الرجال فـوف

 بل إن أسرًا لقبت بالنشمي ملوقف نشامة ألحد أجدادها. وسعدية وفتحية

ع من املقاتل الشجاع فهو كل شجاع أوسي االستعمال ـواملعنى ف

شهم يتصدى مقاتاًل أو مدافعًا بالسالح أو باملقال عن انتهاك كرامة أو 

ي سيل جرفه ـعلى هالك ف ًاشرفأو محى أو يغامر بنفسه منقذًا م عرض

و ذلك من املواقف اليت يغامر فيها حبياته إلنقاذ أو حريق أحاط به وحن

املذكر  (معنًى)ي هذا الوصف ـمن أشرف على هالك، ويتساوى ف

 تذكريًا وتأنيثًا )مفردًا ومجعًا(. (:لفظًا)واملؤنت، وخيتلفان 

وقد بذل األستاذ الدكتور حممد حسن عبد العزيز جهداً كبريًا 

ي البحث لتأصيل هذا املعنى وعاد لعدد كثري من املعجمات قدميها ـف

وحديثها وما أحلق بها من ذيول وتكمالت ووصل إىل نتيجة أنها مل 

ي إجياد طريق آخر ـي االجتهاد فـتذكر فيها، ولذا بذل جهدًا أيضًا ف

لتأصيلها بالوزن قياسًا على مثيالتها فقاسها مجعًا على )َفَعاَلى( اليت 

دها َفْعالن، واقرتح أن يكون مفردها )َنْشَمان(و)نشيم( وأشار أنها مفر

 ال مفرد هلا.
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ي البيئات اليت ـواالجتهاد مشكور، ولكن لكلمة النشامى ف

وأرى أنه ال داعي لالجتهاد  ،لمؤنتللمذكر ومفرد ل تستعملها مفرد

مادام اهلدف إجازة ماهو مستخدم ولذا أرى إجازة اجلمع )النشامى( 

نشميات، وال أرى استعمال على ده نشمي ومؤنثه نشمية اليت جتمع ومفر

املفرد املقرتح بل هو غري مناسب للبيئات املستعمل فيها اللفظ لكثرة 

ي السخرية، ولن يعدل عن لفظ مستعمل ـن(فاَلْعاستخدام هذا الوزن )َف

 من قرون إىل لفظ مقرتح.

ري خبالف ي اخلـي معناه الشائع ال يستعمل إال فـوالنشمي ف

ي املعاجم فهو يدل على الشر أو الرائحة الكريهة أو الرائحة ـماذكر ف

ي ـي االستعمال مما ذكر فـالدافعة للشر، وأقرب معنى ملا هو شائع ف

املعاجم "الَنَشم، بالتحريك: شجر جبلي تتخذ منه القسّي... قال ساعدة 

 بن جؤّية:ا

 شّم، بهّن فروع القاِن والنََّشم" دةـــيأوي إىل ُمْشَمخرَّات مصّع

وقد يكون ُأخذ هذا املعنى للرجل الشهم املنتصر ملغلوب على 

تماس ي أعالي اجلبال، وهو جمرد الـأمره فيتعاىل كتعالي النشم ف

 للمعنى.

كأن يقال لفريق  مى ــ قلياًل ــ استخدامًا جمازيًّاوتستخدم النشا

ي ـكرة قدم حقق فوزًا )منتخب النشامى( والشائع هو استخدامها ف

 احلقيقة ال اجملاز.
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ي املعاجم ـفالكلمة هلا جذر عربي )ن ش م( ومل يرد من معانيه ف

جنة إجازة استعمال ما هو شائع مما سبق وصفه؛ ولذا أقرتح على الل

النشامى باملعنى املشروح، واستخدام مفرده املذكر الشائع )نشمي( 

ومؤنثه الشائع )نشمية(؛ لوجود اجلذر العربي، وهو من قبيل تكملة 

 مادة لغوية مل تذكرها املعاجم.

 كتبه:

 عائض الردادي

 عضو اجملمع املراسل

 "الرياض

 

 

حبثًا لضيق الوقت ثم حضرت الدورات  تلك الدورة يـومل أقدم ف

 التالية:

م وقدمت حبثًا بعنوان "املعجم اللغوي 2015هـ/1436( عام 81ـــ الدورة )

 العهدين : اململوكي والعثماني". فـيالتارخيي ملنطقة املدينة املنورة 

م، وقدمت فيها حبثًا بعنوان "واقع 2016هـ/1437( عام 82ـــ الدورة )

 .(1)م"2001سبتمرب 11اجملتمعات العربية بعد أحداث  فـياللغوية اهلوية 

ألن املوضوع  ؛م حضرت ومل أقّدم حبثًا2017هـ/1438( عام 83ــ الدورة )

 ولست متخصصًا. العام كان عن تعليم اللغة العربية

 
 م، الرياض، مطبعة سفري. 2016هـ/1438طبع فـي كتيب بعد ذلك، عام  (1)



 

170 

 

م قّدمت حبثًا بعنوان "تأثري الثورة 2018هـ/1439( عام 84ــ الدورة )

 .(2)الصناعة املعجمية" فـيالرقمية 

م قّدمت حبثًا بعنوان "إجيابيات 2019هـ/1440( عام 85ــ الدورة )

 .(3)خدمة اللغة العربية وعلومها" فـيالشابكة )االنرتنت( 

ـ الدورة ) املدة  فـيرًا أن تعقد الدورة م كان مقر2020هـ/1441( عام 86ـ

م، وأعددت حبثًا بعنوان 20/4/2020ــ  6هـ، 1441شعبان  27ــ  13

الشابكة )االنرتنت(" لكن االجتماع أجل  فـيتعريب العلوم  فـي"جتارب 

 بسبب جائحة مرض كورونا.

كل تلك الدورات أسافر والدكتور حممد بن عبد  فـيوكنت  

 ،نذ زمن طويل ونسكن معًا ونعود معًاالرمحن الربّيع عضو اجملمع م

بعض امللتقيات كمهرجان  فـيالشرتاك فرص للا وكنا ننتهز أيضًا

الذي حضرناه مرتني ، وذهبنا )قبل اجتماعات اجملمع( أسوان  فـيالعقاد 

كتبتها، باإلضافة إىل بعض النشاطات ميومًا إىل اإلسكندرية لزيارة 

 .(1)القاهرة كنشاطات معهد املخطوطات العربية فـي

 
 م، الرياض، مطبعة سفري. 2018هـ/1439طبع فيما بعد فـي كتيب، عام  (2)
 م، الرياض، مطبعة سفري. 2019هـ/1440طبع فـي كتيب بعد ذلك، عام  (3)
أفضل د. الربّيع بكتابة مقال بعنوان "الردادي فـي جممع اخلالدين" ضمن ملف احتفائي  (1)

، احملرم 23أصدره عين مركز محد اجلاسر الثقافـي ضمن نشرته "جسور" فـي عددها 

هـ، وممن أفضل بكتابة مقاالت فيه كل من د. عبد الرمحن الشبيلي، ود. مرزوق بن 1440

ري، ود. أمحد الزيلعي، ود. أسعد عبده، ود. فايز احلربي، وأ. معن تنباك، ود. عبد اهلل احليد

 .9ــ  2ابن محد اجلاسر، فـي الصفحات من 
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 فـياجملمع بتكرميني  فـيوقد حظيت بعد انتخابي عضوًا  

الرياض أحدهما من ندوة الوفاء )ندوة الرفاعي سابقًا( برعاية عميدها 

أمحد بن حممد باجنيد، وثانيهما من نادي الرياض األدبي حني كان 

 ري.رئيس جملس إدارته د. عبد اهلل احليد

 كلية اللغة العربية مرة ثالثة: 
كلية اللغة العربية ثم عدت إليها طالب  فـي ُتْسَركنت قد َد 

عضو هيئة تدريس حيث  دراسات عليا )دكتوراه( ثم عدت إليها ثالثًة

وصل إىل وزارة اإلعالم خطاب من وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 فـي اإلسالمية للشؤون التعليمية د. صاحل بن سعود آل علي برغبٍة

االستعانة بكل من د. علي اخلضريي الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة 

اضرات مدير عام إذاعة الرياض إللقاء بعض احمل الرَّدَّاديوعائض 

الكلية خالل الفصل األول من عام  فـيالعلمية على طالب قسم األدب 

كان عميد الكلية د. معيض بن مساعد الرثيع وهـ 1407/1408

ورئيس قسم  ،حي الناصرية فـيمبنى مستأجر  فـيومقرها  ،فـيالعو

 ــثالثة فصول ــ الكلية  فـياألدب د. حممد بن سعد بن حسني، ودّرست 

حماضرات  (3)العصر الوسيط مبعدل  فـيمادة تاريخ األدب العربي 

، وقد بلغ جمموع 7:15مبكر من الساعة  وقت فـيأسبوعيًا تبدأ 

 فـيالفصول الثالثة مثاني ومئة حماضرة كما ورد  فـياحملاضرات 

خطاب شكر تلقيته من د. صاحل بن حسني العائد عميد الكلية 

 بالنيابة.
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أما املكافأة فكانت  ،الكلية فـيس كنت حمبًا للتدري 

مربوط املرتبة الوظيفية أول من  %3ألني موظف وكانت بنسبة  ،ضئيلة

 نفسي، فـير قاعة التدريس متعة لكن لتصّد ،مبلغ غري مغٍر ماديًا ووه

عميد الكلية  فـيهـ تلقيت مهاتفة من د. معيض العو28/6/1409 فـيو

بإيقاف التعاون للظروف املادية لعدم وجود بند لصرف املكافأة، وبعض 

ب ألن رغبيت عقِّاملكافأة صرف وبعضها مل يصرف حتى اآلن، ومل أ

 ملادة.فـي اليست 

ومن طريف ما يذكر أني عندما وصلت إىل مطار جنيف حلضور  

ال أعضاء استقب فـيم كان 2012اجتماعات جملس حقوق اإلنسان عام 

جملس هيئة حقوق اإلنسان د. عبد العزيز بن حممد الواصل نائب رئيس 

 جنيف، وعندما سّلم علّي فـيمنظمة األمم املتحدة  فـيمندوبية اململكة 

 كلية اللغة العربية. فـيقال: أنا أحد طالبك 

 احلج: ي  ـ ف ندوة اإلعالم  
م نظم اجمللس 1995نوفمرب  21هـ، 28/6/1416يوم الثالثاء  فـي 

األعلى لإلعالم الذي كان رئيسه األمري نايف بن عبد العزيز وزير 

احلج" بالتعاون مع مركز أحباث  فـيندوة بعنوان "ندوة اإلعالم  ةالداخلي

ذلك اليوم برعاية من األمري نايف،  فـيوافتتحت  ،احلج جبامعة أم القرى

لندوة بإعداد ورقة العمل املقّدمة من وزارة اإلعالم اهذه  فـي وأسهمُت

احلج  فـياخلدمات اإلعالمية  :اليت تناولت ثالثة موضوعات هي

دراسة أعددتها بعنوان: بواملعوقات والسلبيات ثم احللول واملقرتحات، و
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وأكثر توصيات  ،احلج: ماهلا وما عليها وما حتتاج إليه" فـي"اإلذاعة 

ُأخذت من هذه الدراسة، وقد بذل أ. عبد الرمحن العبدان األمني الندوة 

 لندوةاإلعداد ل فـيالعام للمجلس األعلى لإلعالم جهودًا كبرية 

 تنظيمًا فـي عمله، ودماثة فـي خلقه.وتنظيمها وهو من خرية من عرفت 

ترشيح اثنني من من الوزارة عندما طلبت جامعة أم القرى  

الندوة رشح الوكيل املساعد  فـياإلذاعة للمشاركة  فـياملختصني 

احلج  فـيدراسة عن اإلذاعة معد لإلذاعة امسي بصفيت معد ورقة العمل و

لكن جاء الرد باستبعادي وترشيح زميلني أحدهما من إذاعة جدة واآلخر 

 ب انتدابي بصفيتدرك بطلُتـمن تلفزيون املدينة املنورة ومل أرشح ثم اْس

وعندما حّدد الوقت لعرض ورقة ، مشاركًا ببحث عن اإلذاعة باحثًا

جة عدم وزارة اإلعالم جاءني الزميالن وطلبا مين عرض الورقة حب

 فـيادهما على مواجهة اجلمهور، فاعتذرت بأن مهميت حمّددة ياعت

لع على دعي على عجل من جدة د. حسني جنار واّطعرض دراسيت فاسُت

 رقة ثم عرضها.الو

 الكتابة الصحفية: 
 ،اجملالت البحثية أو الثقافية فـيكتبت مقاالت حبثية أو علمية  

م 1972هـ/1392وأول جملة كتبت فيها جملة كلية اللغة العربية عام 

، ومن اجملالت اليت نشرت فيها جملة "العرب" (1)عندما كنت طالبًا فيها

حينما كان رئيسها محد اجلاسر، واخرتت مشرفًا عليها بعد وفاته عام 

 
 .65انظر ما سبق ص  (1)
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ا، محد القاضي هل ، و"اجمللة العربية" إّبان رياسة أ.(1)م2000هـ/1421

اإلسالمي"  وقت رياسة د. زيد احلسني، وجملة "األدب فـيوجملة "الفيصل" 

وجملة "حبوث ودراسات املدينة املنورة"، و"سلسلة مداوالت علمية 

 ة للقاء السنوي جلمعية التاريخ واآلثار لدول اخلليج العربية".حمكم

صحفي فـي صحيفيت الرياض واجلزيرة قال الوبدأت كتابة امل 

 فـيفـي امللحقني الثقافيني، ثم بدأت كتابة املقال فـي األدب مبقاالت 

زاوية "مساحة للتفكري"  فـيالشأن االجتماعي واإلنساني والشأن العام 

هـ مبقال عنوانه "آثار املدينة" 3/3/1407 من صحيفة اجلزيرة بدءًا فـي

مبعدل مرتني أو ثالث أسبوعيًا حيث كان يتناوب على وكنت أكتب 

زاوية أسبوعية بعنوان "دقات  الكتابة عدد من الكتاب، ثم بدأُت

ثم انتقلت الزاوية إىل  ،م(27/2/1988هـ )10/7/1408الثواني" بدءًا من 

ثم إىل جريدة  ،م(5/8/2003هـ )6/5/1424صحيفة عكاظ بدءًا من 

عنوان  جريدة املدينةم(، وقد ألغت 2009يونيو  1هـ )8/6/1430املدينة من 

صفحة الرأي  فـياملقاالت األخرية وصار مقااًل أسبوعيًا  فـية الزاوي

م بسبب مرض أمّل 2017هـ/1438أواخر عام  فـيبعنوان املقال، وتوقفت 

عاصمة عربية نتج عنه مرض ألزمين  فـيمطعم  فـيبي بعد تناول وجبة 

 
 . 520انظر ص  (1)
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الفراش أكثر من ثالثة أشهر ثم أعقبته مصائب منها وفاة شقيقي 

 جملة اليمامة. فـي، وكنت من حني إىل آخر أكتب (1)عوض

وقد يسأل ملاذا تنقلت بني اجلزيرة فعكاظ فاملدينة؛ أما اجلزيرة  

هـ بسبب مكاملة من مسؤول فيها 13/5/1424 فـيفقد اعتذرت خطيًا 

وكنت وقتها مديرًا عامًا لوكالة األنباء السعودية وكانت املكاملة ال 

كانت حادة، فقدرت ــ وقد أكون خمطئًا ــ عالقة  هلا باملقال ولكن 

لنفسي، أما عكاظ  ذلك أن ذلك يعود لكوني كاتبًا فيها ومل أرَض 

م( وقد نشره رئيس 20/4/2009هـ )24/4/1430 فـيفآخر مقال كتبته 

التحرير ولكن يبدو أنه مل يستطع منعه أيضًا، لكنه أوقف املقاالت 

ى عجل: سأتصل بك يا وعندما اتصلت به مستفسرًا قال عل بعده

 فلم يتصل ومل ينشر ما عنده من مقاالت ثالث.ووضع اهلاتف، دكتور، 

ومل أكن أتضايق من عمل الرقيب إذا أوقف املقال كاماًل أو  

 ف اليت كتبت فيها، ووجدتحاتصل لتعديل عبارة وهذا ما تنهجه الص

على عبارات حذفها الرقيب،  تأني قد قوسأصول املقاالت  فـي بعض

  ، وأذكرالفكرةولكن ما أتضايق منه هو أن يضاف للمقال ما يغري 

ن عفقررت التوقف  جلملةي مقال أضيفت أداة استثناء )إال( ـأنه ف

وأنا عملت رقيبًا  ،عن ذلك ثنانيلكن الصديق محد القاضي  ،الكتابة

تعديلها أو ي اإلذاعة واملطبوعات وكنت أعرض على صاحب الفكرة ـف

 
كتبت عن معاناتي حتت عنوان "بوح وذكريات من املهد إىل اللحد" ونشرت فـي كتاب  (1)

وميكن احلصول على نسخة إلكرتونية منه من ، 8"عوض بن بنيه الرَّدَّادي.. أبو األيتام" ص

 . /https://www.alraddadi.meاملوقع اإللكرتوني: 

https://www.alraddadi.me/
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حذفها أو إيقاف العمل كاماًل وال نتصرف دون علمه فهو عمل حيمل 

ي مقابلة تكلم رئيس ـي اإلذاعة أنه فـفكر كاتبه، ومما أذكر ف

حترير بكالم غري مفهوم فأرسله لي رئيس قسم األحاديث وقال: مل 

أفهم كالمه، واستمعت إليه فلم أفهم ما يريد قوله، ولعله يلمح ألشياء 

قائاًل: سلطكم اهلل علّي بي نعرفها، وعندما أوقفت املقابلة اتصل  ال

 اب.كما سلطين على الكّت

 : ي ـ ف النشاط الثقا 
 فـينشاطي الثقا فـيمل تؤثر كثافة العمل اإلعالمي أو ضغوطه  

األدبية كنوادي املدينة األندية  فـيالعام، فألقيت بعض احملاضرات 

 فـيوشاركت وتبوك املنورة والرياض والطائف واملنطقة الشرقية 

املنازل، وبعض  فـيالندوات واملؤمترات الثقافية واجملالس الثقافية 

 "كتيبات، مثل حماضرة "األسرة الطربية املكية فـياملشاركات طبع 

برنامج  فـيرفاعي نادي املدينة اليت عندما مسعها أ. عبد العزيز ال فـي

اإلذاعة" طلب نشرها ضمن مطبوعات املكتبة  فـي"مثرات املنتديات 

بعد أن طلب إضافة تراجم لبعض أعالم  هااليت كان يصدر الصغرية

م، ومثلها حماضرة "جمتمع 1995هـ/1416هذه األسرة، فصدرت عام 

ملتقى العقيق  فـيرحلة العياشي" اليت كانت مشاركة  فـياملدينة املنورة 

كتيب صدر  فـيثم طبعت  ،م2009هـ/1430نادي املدينة األدبي عام  فـي

الفضائيات العربية"  فـيهلوية م، وحماضرة "ضياع ا2011هـ/1432عام 

 ةفـي"الطائ وحماضرة ،م1999هـ/1420األدبي عامنادي الطائف  فـي
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الرياض،  فـيحمسون باثلوثية د. عمر  فـيوالتفكيك بعد سقوط بغداد" 

األول  ،ا اجمللة العربيةمكتيبني وزعته فـيوقد طبعت هاتان احملاضرتان 

( عام 122م والثاني مع عددها )2000هـ/1421( عام 37مع عددها )

م، وعندما عقد نادي تبوك األدبي ملتقى حتت عنوان 2007هـ/1428

م شاركت فيه ببحث بعنوان "موقع 2008هـ/1429"الثقافة والتنمية عام 

 فـيثم طبع  "،م2011سبتمرب  11الثقافة على خارطة التنمية بعد أحداث 

 ةـــيـاء العربـبـاالت األنـرة "وكـوحماض م،2009هـ/1430عامكتاب 

فـي منزل أ. معتوق شليب  فـيمنتدى اجلمعة  فـيووكاالت األنباء الدولية" 

م، ومثل ذلك مشاركات 2007هـ/ 1428كتيب عام  فـيثم طبعت الرياض 

عدة مناسبات وقد  فـيحياته  فـياالحتفاء بالدكتور عبد الرمحن الشبيلي 

كتاب "عبد الرمحن بن  فـيممتها مع مشاركات أخرى بعد وفاته ض

 ، وهناكم2020هـ/1441صاحل الشبيلي: احتفاء ووفاء" الذي صدر عام 

حماضرات مل تنشر مثل حماضرات "قبائل احلجاز بني خدمة احلجيج 

هـ و"الفضائيات بني الشرف واألذى" 13/1/1431 فـيوحيف املؤرخني" 

م 2010هـ/ 1432م و"مستقبل اهلوية الثقافية" عام 2003هـ/1424م عا

سكندينافيون بني الرياض، وحماضرة "اإل فـيندوة الوفاء  فـيوالثالث 

نادي املدينة املنورة  فـيوصف ابن فضالن )قبل ألف عام( وواقعهم اليوم "

 م.2008هـ/1430عام 

راسات مؤمترات أو ندوات إعالمية ببحوث أو د فـيوشاركت  

جامعة امللك سعود، و"ماذا يريد  فـيوسائل اإلعالم"  فـيمثل "ندوة الطفل 
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مكتب الرتبية لدول اخلليج، و"تطوير  فـين من اإلعالميني" ويوالرتب

ندوة نظمها جهاز تلفزيون  فـيتلفزيونات اخلليج"  فـيالربامج الدينية 

و"دور وسائل بالتعاون مع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اخلليج 

مستشفى  فـيتشكيل األمناط املعيشة والسلوك الصحي"  فـياإلعالم 

و"اإلعالم األمين من وجهة نظر اإلعالمي  ،امللك خالد التخصصي للعيون

 فـيجامعة نايف العربية" و"العالقة بني اإلعالم والتوعية"  فـياملمارس" 

"اهلوميل  وورقة بعنوان الرياض، فـيؤمتر الثامن عشر للدفاع املدني امل

م د. حسن تكري مي ونادي القصيم" مبناسبةالبني رابطة األدب اإلس

"حملات  م، وحماضرة2007هـ/1428ي مهرجان اجلنادرية عام ـف اهلوميل

من حماسن املدينة املنورة" فـي صالون بيت املدينة فـي اجلنادرية فـي 

ي تفتيت اهلويات وتفكيك ـوحماضرة "دور الفضائيات ف ،هـ2/3/1429

هـ، 10/3/1429الوحدات الوطنية" فـي نادي تبوك األدبي فـي 

م، ومشاركة فـي ندوة الوحدة الوطنية من منظور فكري 18/4/2008

بعنوان "الوحدة الوطنية واإلعالم املوجه" فـي نادي تبوك األدبي فـي 

م، وحماضرة بعنوان "املذيع اليوم حّبار بال 22/3/2011هـ، 17/4/1432

م( 17/3/2012هـ )24/4/1433شراع" فـي نادي الرياض األدبي فـي 

كان يطلب من اجلهات املنظمة لتلك النشاطات أو من وغريها مما 

 .أو املنتديات أو املؤمترات األندية

اجلامعات وحّكمت  فـيوناقشت بعض الرسائل العلمية  

مراكز البحوث مثل مركز  فـيحتكيماً علمياً بعض الكتب والبحوث 
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ودارة امللك عبد العزيز ومؤسسة امللك  املنورة حبوث ودراسات املدينة

ووزارة اإلعالم وموسوعة القيم ومكارم األخالق العربية صل اخلريية في

 وغريها.واإلسالمية 

عضوية عدد من اهليئات واملؤسسات والرابطات،  فـيوشاركت  

 ومنها:

 وزارة الرتبية والتعليم. فـيجلنة اإلعالم الرتبوي  فـيعضو  ❖

اليت تولت وضع فـي احتاد اإلذاعات العربية عضو جلنة اخلرباء  ❖

 وصياغة أنظمة االحتاد اإلدارية واإلعالمية )مرتني(.

هـ ــ 16/2/1421عضو جملس أمناء جائزة املدينة املنورة من  ❖

 هـ.24/8/1432

عضو اهليئة االستشارية جمللة مركز حبوث ودراسات املدينة  ❖

 املنورة.

مجعية األمري فهد بن سلمان اخلريية لرعاية  فـيعضو مؤسس  ❖

 مرضى الفشل الكلوي.

 .م2000عضو اللجنة العليا الختيار الرياض عاصمة للثقافة لعام  ❖

موسوعة القيم ومكارم  فـيحمكم ومقرر جلنة التحكيم  ❖

 األخالق العربية واإلسالمية.

عضو جملس أمناء مؤسسة محد اجلاسر اخلريية وعضو اللجنة  ❖

 ة واللجنة العلمية فيها.التنفيذي

 عضو اجمللس األعلى لآلثار. ❖
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 عضو اجمللس األعلى للطفولة. ❖

  .هيئة الصحفيني السعوديني فـيعضو عامل  ❖

عضو اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية وعضو جملس  ❖

 إحدى الدورات. فـيإدارتها 

 .عضو اجلمعية التارخيية السعودية ❖

 مي.رابطة األدب اإلسال فـيعضو عامل  ❖

عضو مجعية التاريخ واآلثار بدول جملس التعاون لدول اخلليج  ❖

 العربية.

ندوة كتابة تاريخ  فـيعضو جلنة استكتاب واختيار الباحثني  ❖

مؤسسة امللك إنشاء على عاماً  امللك فيصل مبناسبة مرور عشرين

 فيصل اخلريية.

 مهرجان اجلنادرية. فـيعضو جلنة املشورة  ❖

اهليئة العاملية للتعريف بالرسول صلى اهلل عليه  فـيعضو مؤسس  ❖

 وسلم ونصرته.

 م.2011هـ، 1432عضو نادي الرياض األدبي من عام  ❖

 م.2011هـ، 1432عضو نادي املدينة املنورة األدبي من عام  ❖

 م.2013هـ/1434 من عضو اجلمعية السعودية لكّتاب الرأي )رأي( ❖

هـ، 22/1/1435القاهرة من  فـيعضو جممع اللغة العربية  ❖

 م.25/11/2013
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ذي  فـيعضو جملس نظارة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  ❖

 م.2020هـ/ يونيو 1441القعدة 

على عدة شهادات تقدير ودروع من عدة جهات  توحصل

االجتماع السادس عشر لألندية  فـيمنها درع وشهادة تقدير 

جمال  فـيجهود لهـ ل12/1/1421 فـياملدينة املنورة  فـياألدبية 

 األدب والثقافة.

اجلامعة  فـيمنذ أن كنت طالبًا املنزلية وقد بدأت تكوين مكتبيت 

ت شيئًا فشيئًا من خالل شراء الكتب من مكتبات الداخل ومعرض َمَنو

وما أجلبه من كتب من مكتبات واملعارض األخرى كتاب الرياض 

القاهرة وبريوت وغريهما من العواصم اليت أسافر إليها، وهي مكتبة 

اإلعالم  فـيوعملي  فـيالتنوع الثقا فـيمتنوعة، وقد يعود ذلك لرغبيت 

الذي حيتاج لكل العلوم، فهي تضم كتب املوسوعات واملراجع العامة، 

لشريف والفقه والثقافة علوم القرآن الكريم واحلديث افـي  ًاوكتب

اإلسالمية والعقائد، والسرية النبوية وتاريخ املدينة املنورة، وتاريخ 

واآلثار  ،اجلزيرة العربية بكل أقاليمها وجغرافيتها، والتاريخ العام

والفكر العام وتياراته  ،واجلغرافيا ،واألنساب ،والفنون، والرحالت

لومها وآدابها شعرًا ونثرًا، واللغة العربية بكل ع ،املعاصرة، واملرأة

 ،ةــيـوالرتب ،اعـواالجتم ،ادـواالقتص ،يـد األدبــودي، والنقـواألدب السع

وحقوق  ،والشورى ،المــواإلع ،نــواألم، ةــواألنظم ،ةــوالصح ،والتعليم

واملخطوطات )ورقية وفيلمية( والببلوجرافيا )فهرسة املصادر(  ،اإلنسان
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وفيها ملفات ملا احتفظ به من مقاالت أو قصاصات  ،الثقافيةواجملالت 

 موضوع. فـي، كل ملف واجملالت من الصحف

واعتدت أن أقرأ يوميًا كل الصحف احمللية وكنت أشرتك 

بصحيفة واحدة من بعض الدول العربية، وأقرأ اجملالت الثقافية احمللية 

 شرتك فيه من اجملالت اخلارجية.أوما 

 فـيومما اعتدت عليه تدريس أوالدي بعض العلوم عندما كانوا  

بعد صالة اجلمعة أسبوعيًا كعلوم النحو والصرف العام  مراحل التعليم

 (المية العربـ)والَعروض وبعض النصوص ذات احملتوى الراقي ك

اني، وقد ذبديع الزمان اهلملة، رّيْشـِكاملقامة الب للشنفرى واملقامات

، وبعد أن كربوا أحد موضوعاته حولاحلديث نتداول تار كتابًا خن

 بقي االجتماع ولكنه صار اجتماع مّل مشل عائلي.

 : (1)املؤلفات 
بأدب اجلزيرة العربية وتارخيها  يودراسات يمؤلفات فـي متاهتم 

، منها ما طبع عدة مؤلفات وحبوث ودراسات يلووأعالمها ومواضعها، 

 ومنها ما مل يطبع:

 األدب: فـيأواًل ــ 

 فـيالقرن احلادي عشر اهلجري، مطبوع  فـيــ الشعر احلجازي 1

 م.2002هـ/1423، الرياض 3جملدين، ط

 
  ./https://www.alraddadi.meة على املوقع اإللكرتوني الشخصي متوافر (1)

https://www.alraddadi.me/
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العصر العباسي الثاني، مجع وحتقيق،  فـيــ شعر الدعوة اإلسالمية 2

 طالبًا(. نتم )عندما ك1972هـ/1392مطبوع، 

العصر العباسي الثاني )دراسة( مل  فـيالشعر  فـيــ التيار اإلسالمي 3

 يطبع.

 م.1981هـ/1401شعر شوقي، مطبوع، الرياض  فـيــ التدين واجملون 4

م، وطبعة ثانية عام 1994هـ/1414ــ ندوة الرفاعي، مطبوع، الرياض 5

 م(.2011هـ )1432

مطبوع،  ،وترتيب وحتقيقــ ديوان عبد العزيز الرفاعي، مجع 6

 م.2007هـ/1428

 )هذا الكتاب(. .. خطوات وحمطاتدرسة الصحراء ــ من م7

 ــ املبالغة فـي الشعر العباسي )مل يطبع(. 8

 :اإلعالم والثقافةًا ــ فـي ثاني

ـ من جترب9 برامج الرتبية والطفولة  فـيإذاعة اململكة العربية السعودية  ةـ

 م.1993هـ/1414والبث املباشر، مطبوع، الرياض 

 هـ1423اإلذاعة املسموعة، مطبوع، الرياض،  فـيــ البث املباشر 10

 م.2002/

ما هلا وما عليها وما حتتاج إليه )حبث قدم لندوة  :احلج فـيــ اإلذاعة 11

 طبعته اجلامعة.هـ( و1416جامعة أم القرى عام  فـياحلج  فـياإلعالم 

 هـ1422 ـــ كيف يصون املذيع لسانه من اخلطأ؟ مطبوع، الرياض 12

 م.2004هـ، 1424م وطبع ثانية عام 2001/
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 هـ1421الفضائيات العربية، مطبوع، الرياض،  فـيــ ضياع اهلوية  13

 م.2000/

ـ وكاالت األنباء الوطنية ووكاالت األنباء الدولية، مطبوع14 الرياض  ،ـ

 م.2007هـ/1427

 هـ1428ة والتفكيك بعد سقوط بغداد، مطبوع، الرياض فـيــ الطائ15

 م.2007/

 م.2008هـ/1429آيسلندا، مطبوع، الرياض  فـي 3ــ رحلة 16

 م،2001سبتمرب  11ــ موقع الثقافة على خارطة التنمية بعد أحداث 17

 م.2009هـ/1430الرياض  مطبوع،

اجملتمعات العربية، مطبوع، الرياض  فـيوية ــ واقع اهلوية اللغ18

 م.2016هـ، 1438

، الرياض، 1الصناعة املعجمية، ط فـيــ تأثري الثورة الرقمية 19

 م.2018هـ، 1439

، خدمة اللغة العربية وعلومها فـينرتنت( ــ إجيابيات الشابكة )اإل20

 م.2019هـ، 1440، الرياض، 1ط

 التاريخ: فـيثالثًا ــ 

 م.1995هـ/1416ــ األسرة الطربية املكية، مطبوع، الرياض 21

حماسن املدينة حملمد كربيت املدني، حتقيق،  فـيــ اجلواهر الثمينة 22

الرياض  2م، وط1998هـ/1419، الرياض 1جملدين، ط فـيمطبوع 

 م.2013هـ، 1435

 م.2003هـ/1424ــ عناية محد اجلاسر باألنساب، مطبوع، 23
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هـ( مطبوع، 1072ترحلة العياشي ) فـيــ جمتمع املدينة املنورة 24

 م.2011هـ/1432

، 1ط،تاريخ اجتماعي من خالل قبيلة ..الرََّدادَّةــ قبيلة 25

 م.2016هـ/1437

 .مل يطبع ،)األصول والفروع( الرََّدادَّة ــ نسب قبيلة 26

)تقديم وتعليق تاريخ املدينة املنورة  فـيــ حبوث ومقاالت محد اجلاسر 27

، 1، طفـيوإشراف على الطباعة( صدر عن مركز محد اجلاسر الثقا

 م.2019هـ، 1440

 هـ1440، الرياض، 1.. أبو األيتام، طالرَّدَّاديــ عوض بن بنّيه 28

 م.2019/

، الرياض، 1ــ عبد الرمحن بن صاحل الشبيلي.. احتفاء ووفاء، ط29

 م.2020هـ/1441

 م.2020هـ/1442، الرياض 1لية، طــ جدي مجال.. سرية عائ30

 ــ وثائق ردَّاديَّة )حتقيق وشرح(، مل يطبع.31

 تاريخ املدينة املنورة: 
كتبت مقاالت صحفية عن تاريخ املدينة املنورة وآثارها، ودافعت 

اجملالت، ومن أوهلا  فـيعن آثارها ودعوت للحفاظ عليها، وكتبت عنها 

جملس  فـيمقالي "اهلجرة إىل املدينة َوْحي ال خيار فيه" حينما كنت 

الرياض فقال أحد املثقفني: إن اختيار الرسول صلى اهلل عليه  فـي فـيثقا

 .(1)اءذفيه الغ ًازراعّي ًاكونها بلدلسلم للمدينة مهاجرًا له و

 
 م.1997هـ، مايو 1418، احملرم 247نشر املقال فـي جملة الفيصل، العدد  (1)
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ق كتاب يتارخيها، ولعل أهم ما أنتجته حتق نيت بكتبوُع 

 حماسن املدينة" للسيد حممد كربيت احلسيين فـي"اجلواهر الثمينة 

مئة صفحة مشريًا إىل تشخيصه جملتمع  فـيوقد قدمت له بدراسة 

( خمطوطة اخرتت أربعًا منها 15طبعته األوىل على ) فـياملدينة، وحققته 

نسخًا مساعدة عند التباس النص، وكتب  تكان ةللتحقيق والباقي

وقد جعلته تصديرًا  (1)الشيخ محد اجلاسر مقالني عن الطبعة األوىل

الرمحن املزيين مبخطوطة مل أطلع للطبعة الثانية حينما أمدني د. عبد 

عليها، وقد ترجح عنده وعندي أنها نسخة املؤلف ولذا أعدت حتقيق 

الكتاب عليها حينما طلب نادي الرياض األدبي طباعته احتفاء باختيار 

( فهرسًا لتسهيل 12م، وقد صنعت له )2013املدينة عاصمة للثقافة عام 

 .اإلفادة منه

رحلة العياشي" الذي  فـينة املنورة وألفت كتاب "جمتمع املدي 

ومراكز النفوذ فيها ووصف عادات  فـيمشل وصف اجملتمع الثقا

القرن احلادي  فـيكتاب "الشعر احلجازي  فـيالسكان االجتماعية، و

درست حياتها السياسية واالجتماعية والثقافية واجملاورة  "عشر اهلجري

الرََّدادَّة  كتاب "قبيلة فـيو، وشعرهافيها ومدارسها وأربطتها ومكتباتها 

.. تاريخ اجتماعي من خالل قبيلة" وثقت التاريخ االجتماعي بدراسة علمية 

عن احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألعراف والقوانني ومحاية 

ملواضع )رابطًا بني وا واملراعي النباتات تالغطاء النباتي واآلثار وَوصف

 
 .020انظر ما سيأتي عند الكتابة عن محد اجلاسر ص  (1)
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باإلضافة إىل معجم واحلديث( واأللعاب واللباس والعمالت  االسم القديم

وغريها مما تناول احلياة العامة ليقدم رصدًا تارخييًا لغوي تارخيي 

اجتماعيًا من غري تركيز على األنساب كما هو شائع عند الدارسني 

 خارج عن الصورة النمطية ملن كتبوا عن ذلك. فالكتاب

دارسني واحملققني بتاريخ املدينة نيت ببيان العبث من بعض الوُع 

املنورة، وأعددت حماضرة عن حتقيق خمطوطات تاريخ املدينة املنورة 

م 2013هـ/1434االحتفال باملدينة عاصمة للثقافة لعام ضمن نشاطات 

م( لسوء 9/4/2013هـ )28/5/1434 فـيموعدها  فـي ولكنها مل تلَق

نادي املدينة املنورة  فـيتنظيم املنظمني، لكين ألقيتها فيما بعد  فـي

أنصفت فيها من أعطى وم(، 11/5/2014هـ )12/7/1435 فـياألدبي 

ن ّمعحتقيق خمطوطات تاريخ املدينة حقها بالنشر نشراً علمياً وكشفت 

 وإمادخلوا صناعة التحقيق وهم ليسوا من أهلها فعبثوا بها إما جهاًل 

مادية، وضربت أمثلة بعدة كتب صدرت، وبلغ األمر بأحدهم  لدوافع

تغيري اسم الكتاب الذي وضعه املؤلف إىل اسم وضعه، والتعبري بالعبث 

مسبوق إليه من كل من الشيخ محد اجلاسر ود. حممد العيد 

اخلطراوي، وليس اجملال هنا جمال تفصيل ولكن اإلشارة إىل أنين 

أمساءها  تلك الكتب اليت ذكرُت فـيوجهت النظر إىل عدم الثقة 

 وأمساء حمققيها.

شاركت فـي لقاء اجلمعية التارخيية السعودية العاشر املنعقد  

وحضارة  م عن تاريخ31/5/2007ــ29هـ، 14/5/1428ــ12فـي املدينة من 
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اللجنة العلمية ملؤمتر  فـيوكنت عضوًا ، املدينة املنورة عرب العصور

بها االحتفال  فـياملدينة املنورة  فـيالذي عقد  اخلامساألدباء السعوديني 

ندوة  فـيم، وكذلك كنت عضوًا 2013هـ/1434 عاصمة للثقافة عام

" برياسة د. حممد زمن الرسالة "شعراء الرسول صلى اهلل عليه وسلم

املدينة املنورة مبناسبة  فـيالربيِّع، اليت نظمتها دارة امللك عبد العزيز 

، م وحضرت جلساتها2013للثقافة اإلسالمية عام  ةاالحتفاء بها عاصم

وفـي هذه املناسبة أيضًا شاركت فـي ندوة "األدب فـي املدينة املنورة فـي 

املدينة املنورة األدبي فـي اهلجريني" فـي نادي  12و  11القرنني 

 م.2013إبريل  2هـ، 21/5/1434

هـ تلقيت رسالة من األمري مقرن بن عبد العزيز 17/2/1421 فـيو 

جملس أمناء جائزة املدينة  فـيأمري منطقة املدينة املنورة باختياري عضوًا 

وكلفت من األمري مقرن بوضع  هـ،24/8/1432املنورة وبقيت فيه إىل 

 املعمول اخلريية املؤسسة وفق الئحة اجلمعيات واملؤسسات مشروع نظام

 ذلك الوقت. فـي بها

 فـيأما مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة فقد شاركت  

حتكيم ما يرسل لي من كتب معدة للنشر، وتابعت إجراءات التصريح 

للمجلة دون  اهليئة االستشارية فـيجمللته حتى صدرت، وأدرج امسي 

، وكتبت ورفع منها بعد عدة سنوات دون علمي بالسبباستشارتي، 

ومقااًل  ومؤلفاته،عن أدب حممد كربيت املدني  عددها األول فـيمقااًل 

اآلية )وملا يأتكم مثل الذين خلوا  فـيومعناها  (املَّ)ثانيًا بعنوان "إعراب 
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 (1)غزوة األحزاب فـيالشدة اليت وقعت على املسلمني  فـيمن قبلكم(" 

م شكل األمري فيصل بن 2020هـ/ يونيو 1441شهر ذي القعدة  فـيو

سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة رئيس جملس نظارة 

( يوم 49املركز جملس نظارة وعينت عضوًا فيه وحضرت االجتماع )

 م(.8/7/2020هـ )17/11/1441

ت على كتاب "حبوث ومقاالت فم أشر2019هـ/1440عام  فـيو 

تاريخ املدينة املنورة" وسيأتي الكالم عنه عند الكالم  فـيمحد اجلاسر 

 .(2)عن محد اجلاسر

م( شاركت فـي ورشة عمل 2019ديسمرب  12هـ )11/4/1441وفـي  

نظمتها هيئة  رصد النقوش والكتابات احلجرية مبنطقة املدينة املنورة اليت

ن عبد العزيز أمري تطوير املدينة برعاية من األمري فيصل بن سلمان ب

 منطقة املدينة املنورة.

 املنتديات واجملالس الثقافية: 
كثري من املنتديات  فـيحضورًا وحماضرة وإدارة  شاركت 

البيوت، تلك املنتديات  فـيواجملالس الثقافية األهلية اليت كانت تعقد 

ثم  ،تسري على منهج واحد، وهو أن حياضر حماضر حول موضوعاليت 

تتلوه املداخالت واألسئلة من احلاضرين ما عدا ندوة الرفاعي ومخيسية 

على  اثم سارت ،حياة صاحبيهما فـيمحد اجلاسر فقد كانتا مفتوحتني 

 هما.يما تسري عليه املنتديات بعد وفاة صاحب

 
 .227هـ ص 1432(، مجادى اآلخرة 37فـي العدد ) (1)
 .121انظر ما سيأتي ص  (2)
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ومما شاركت فيه ندوة الرفاعي )ندوة الوفاء، فيما بعد(  

جلاسر فيما بعد( وأحدية ومخيسية محد اجلاسر )جملس محد ا

الدكتور راشد املبارك واثنينية عثمان الصاحل وثلوثية د. حممد املشوح، 

منزل د. حممد بن سعد بن  فـيخيل )ة النووثلوثية د. فايز احلربي، وند

الظاهري وأحدية د. أنور  بن عقيل حسني( وأحدية أبي عبد الرمحن

منزل معتوق شليب(  فـيالرياض وجدة( ومنتدى اجلمعة ) فـيعشقي )

 فـيوسبتية عبد الكريم اجلاسر، وندوة سعود املريبض، وكل هذه 

 ة)حضر ثالث الرياض حيث كثرت هذه املنتديات حتى وصف زائٌر

 بأنها تتنفس برئة ثقافية. آخر األسبوع( الرياَض فـيمنتديات 

املدينة املنورة منتدى د. نايف الدعيِّس وأحدية د. سليمان  فـيو 

 فـيجدة اثنينية عبد املقصود خوجة وقد حضرتها مرتني  فـيلي، والرحي

محد اجلاسر  االحتفاء بأعمال الشيخ فـيتكريم د. منصور احلازمي و

ها بكلمة عنه، ومتيزت فـيهـ  وشاركت 22/2/1425 فـي)بعد وفاته( 

ينية بتكريم العلماء واملفكرين واملبدعني ثم توثيق مسريتهم نهذه االث

كتاب "وسلسلة أخرى باسم  "سلسلة االثنينية"يت كتب مس فـي

ودواوين وجمموعات كاملة لبعض األدباء  ًاطبعت فيها كتب" يةناالثني

 ، وكان صاحبها يرسل لي كل إصدارتها.وغريهم السعوديني
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القطيف منتدى جعفر  فـياألحساء أحدية أمحد املبارك، و فـيو 

 .(2)بيونس آيرس فـيوندوة األربعاء  (1)الشايب

بيوت أصحابها  فـية فهي جمالس تعقد فـيلس الثقااأما اجمل 

غالبًا، وتغلب عليها املؤانسة وإن كانت ثقافية احملتوى، لكنها ال تأخذ 

طابع املنتديات بوجود موضوع حمّدد حملاضر وحوارات حوله ومدير 

 للحوار، بل هي مفتوحة للحديث اجلاد واآلخر املسّلي.

الرياض جمالس: د. عبدالعزيز  فـيحضرتها ومن اجملالس اليت  

عبدالعزيز  وأ. ،اخلويطر بعد مغرب اخلميس واجلمعة ثم صار يومًا واحدًا

أ. تركي بن خالد السديري وبن عبد اهلل السامل بعد مغرب اجلمعة، ا

محود  ، ود.السبتيوم السبت بعد املغرب، ود. مرزوق بن تنباك بعد مغرب 

ميس ثم البدر بعد عصر اجلمعة، وأ. عبد الرحيم األمحدي صباح اخل

هلل الناصر اباح السبت بعد أن أصبح اخلميس يوم عمل و د. عبد ص

الوهييب يومي األربعاء واخلميس بعد املغرب، وضحوية أ. عبد اهلل بن 

شركته صباح اخلميس، وأحدية الشورى  فـيمكتبه  فـيسعيد بامقدم 

منزل د. عبدالرمحن الشبيلي ثم منزل أ. حممد بن عبد اهلل  فـي

 .(3)الشريف

 
وثـَــّق هذه املنتديات وغريها سهم بن ضاوي الدعجاني فـي كتابه "الصالونات األدبية فـي  (1)

اض، مطبعة سفري، وبعضها د. أمحد م، الري2006هـ/1427، 1اململكة العربية السعودية" ط

 م.2012هـ/1433، 2اخلاني "الصالونات األدبية فـي اململكة العربية السعودية" ط
 .128انظر ما سبق ص  (2)
كتبت عن األحدية كتابة موسعة فـي كتابي "عبد الرمحن بن صاحل الشبيلي .. احتفاء  (3)

 .79ــ  67م، الرياض، مطبعة سفري، ص2020هـ/1441، 1ووفاء" ط
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املدينة املنورة اثنينية السيد خالد بن محزة غوث، وجملس  فـيو 

كل أيام  فـيد. صاحل الفهد املزيد، وكالهما بعد املغرب إال أن الثاني 

 األسبوع عدا االثنني واخلميس.

 .(1)وهناك جمالس كثرية وإمنا اقتصرت على ما حضرته 

 عبد العزيز الرفاعي: 
 هـ/1414م ــ 1923هـ/1342عبد العزيز بن أمحد الرفاعي ) 

وشعره، كان شاعرًا  حرفه وتعامله وكتبه ومقاالته فـيم( إنسان 1993

 وشيجة أقوى فـنيالوصف النثري ويشعر أن بينه وبني املثق فـيمبدعًا و

دماثة اخللق، أنشأ دار  فـيمن صلة النسب، وكان منوذجًا عاليًا 

وعنها أصدر سلسلة املكتبة الصغرية اليت أصدرت  ،الرفاعي للنشر

( كتابًا بني صغري 22( كتيبًا صغريًا، وصدر له من املؤلفات )55)

اللطف وحسن التصرف مع اآلخرين حتى  فـيدرسة وكان موكبري ، 

تى مرضه ميكن القول: إنه مل يغضب أحدًا، وال ُيشعر اآلخرين بآالمه ح

الذي فارق به احلياة مل يعلم به الناس إال من خالل قصيدته "السبعون" 

م 1993هـ، 1413نادي جدة األدبي  فـيحفل تكرميي  فـيحني ألقاها 

ونعى فيها نفسه وبعد يومني سافر للعالج ألن املرض متكن منه، ومما 

 قال فيها البيت الذي أبكى:

 غرَو يشتاق الرتاَب تراُبال  ق الرتاب جواحنيَبإىل َع حنَّت

منزله مساء كل  فـياشتهر بندوته اخلميسية ألنها تعقد 

حياته وبعد مماته،  فـيجملالس الثقافة واألدب  مخيس، وصارت تارخيًا

 
 وما بعدها. 28ذكرها سهم الدعجاني فـي كتابه "الصالونات األدبية" )سابق( ص (1)
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حياته ثالثني عامًا وكانت أم الندوات، حضرها كثري من  فـياستمرت 

الداخل واخلارج وكان يستقبلهم بالبسمة ويودعهم على بابها بالعطر، 

وكان أقل املتحدثني فيها، وليس هلا برنامج معني بل جيري فيها 

وقلَّ  ،جماله فـياحلديث مداولة، ويعطي للضيف اجلديد وقتًا ليتحدث 

احلوار إال إذا الحظ احتدادًا بني متحاورين فيتدخل مسار  فـيأن يتدخل 

 إنهاء املوضوع. فـيعرف رغبته قائاًل: يا فالن لنسمع الشعر فُت

م وفيها وبها عرفت الرفاعي: 1972هـ/1392عرفت الندوة عام  

أدبه وخلقه، ومل أكن أتأخر عن حضورها إال إذا عقدها  فـيرفيعًا 

األندلس بعد تقاعده  فـيًا أو الطائف عندما كان موظف فـيصيفًا 

 قام فيها بعض األسابيع.أجدة إذا  فـيوأحيانًا يعقدها شتاء 

املساء فآنس به  فـيدار الرفاعي  فـيالندوة و فـيكنت ألتقي به  

وأمسع من مجيل الكالم ما يعطر اجمللس، وإذا حضر الندوة شخصية 

اليوم التالي،  فـيمنزله  فـيثقافية أثرية عنده من اخلارج دعاه للغداء 

إحدى املرَّات اعتذر الضيف عن الغداء  فـيما دعاني معه، و وكثريًا

وحضرُت للغداء فكنت وحدي وسألته عن الضيف فقال: صار عنده 

يانا يطلب مين إحضار ضيف من حارتباط، ومل يبلغين باعتذاره، وأ

معة راه ليلة اجلنيصل إىل الرياض من املثقفني ف منالفندق، وما أكثر 

منزل الرفاعي، وصارت هذه الندوة أم الندوات وقدوة لكثري من  فـي

 .(1)خمتلف املدن فـيالرفاعي بإنشاء منتديات حذو  االفضالء الذين حذو

الندوة على  من مرتادي نفٌر م عقد العزَم1981هـ/1402عام  فـي 

إصدار كتيب تذكاري عنها مبناسبة مرور عشرين عامًا من عمرها، 

 
 .891انظر ما سبق عن املنتديات واجملالس الثقافية ص  (1)
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إنها جلسة أخوية ال تصل  :صرفهم بلطف بقوله الذي يكرره دائما هلكن

عام  فـيإىل مستوى الندوات الكربى اليت يعقدها كبار املثقفني، و

ن يقتصر أن وم ُطرحت الفكرة جمددًا واتفق احلاضر1992هـ/1413

الندوة عنها؛ إذ لو وّسع ليشمل ما ألقي فيها  فـيب على ما قيل الكتيِّ

من شعر الحتاج إىل عدة كتب فاعتذر كعادته أنها جلسة ال ترتقي 

ورشحين وافق مبدئيًا،  همملستوى عواطف احملبني، وبعد إصرار

ضرون جلمع املادة، ويسر اهلل ذلك مما لدّى أو لدى اآلخرين غري احلا

 م.1972هـ/1392مات عن بدايتها قبل عام أنه بقي مجع معلو

منزله باألندلس، وما  فـيفأرسلت له بالفاكس رسالة وهو  

 هكنت أعلم أن املرض قد متكن منه، وأنه مل يبَق به سوى يوم ثم غادر

وهو صديق  ،، وعندما وصل إىل منزله عبد اهلل با مقدمإىل أملانيا للعالج

 فلحق به ووجده قد غادر إىل أملانيا فلحق به ،محيم له فوجيء مبرضه

 وأخذ معه رساليت هذه: أيضًا

 حفظه اهلل    معالي األستاذ عبد العزيز الرفاعي ))

 السالم عليكم ورمحة اهلل، وبعد:

كنت سأهاتفك فوجدت أن الكلمات ستكون عاجزة عن  

الكلمات  توأردت أن أعرب كتابة عن طريق الفاكس، فوجد، التعبري

وقت جللج فيه  فـينت الكلمات رنفسي من شوق إليك، وح فـين ما دو

تاريخ طيبة  فـيرأ خمطوطة قأثناء ذلك كنت أ فـيالصدر بالشوق، و

 طّيب اهلل ذكر صاحبها، فإذا باملؤلف يورد هذين البيتني:
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 الصـــواالٍة وإخــن مــــكم حبســــمن رتٌبقدت داري ملُعإني وإن َب

 القاصي أشهى إىل القلب منه النازُح وإن أبدى مودَّته ــفُربَّ داٍن ــ 

 اك زائرًا لطيبة الطيبة.رعليك لباس الصحة وأن ن مأدعو اهلل أن يدي

عبد القدوس أبي صاحل حول الكتيب الذي د. جرى حوار بيين وبني  ❖

عدا التعريف الذي  (اخلميسية الرفاعية)اجتمعت لدي مادته عن 

ي شعبان فـ، وكنت قد تفاهمت معه  (1) تعهد بإعداده د. .....

 شيئًا. منه ي باإلجناز ولكن مل أتلق نووعد

لذا رأيت أن أقرتح عليكم أن تكتبوا نبذة عن الندوة وخصوصًا 

أيامها األوىل اليت ال أعرفها، فلم أتعرف عليها إال منذ عهد  فـي

شارع جرير وما بعده، وستكون هذه النبذة غري منسوبة لكاتب 

فهي تاريخ قد نضيف إليه ما مل تذكروه نتيجة ما عرف عنكم 

 احلديث عن الذات. فـيمن تواضع وزهد 

لئال أرجو أن حتققوا هذه الرغبة وتعدوها طلبًا من حمّب لكم  

 تأخري املشروع. فـييقف ذلك سببًا 

قد أجنزت ما اقرتحه معاليكم  (األسرة الطربية املكية)كتيب  ❖

 فأرجو التوجيه مبا ترونه.

ب التذكاري عن "اخلميسية لي للكتيِّمرفق خمطط تصّوري أوَّ ❖

 الرفاعية".

 حفظك اهلل ورعاك

 ((الرَّدَّاديعائض 

 
 مل أذكر امسه أصاًل فـي الرسالة؛ ألنه معروف عنده. (1)
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الرسالة خبط مضطرب؛ ألنه عندما قرأ رساليت كتب لي هذه 

كتبها مستلقيًا على سرير املرض، وهو حسن اخلط، وهذا نص 

 الرسالة:

 هـ23/2/1414أملانيا ــ اشفاير، ))

، جعله اهلل تعاىل الرَّدَّاديعزيزي األستاذ الدكتور عائض 

للعلم واألدب واخللق الرفيع، وزاده رفعة وعلوًا وبوأه أسنى  (1) مفخرة ...

 .ااملناصب وأعاله

ت من أوراقي، شاحلمدهلل الذي أعثرني اليوم على فاكس بني َد

اهلل  يق عبدفهلل على أن جعل أخي الش ال أعرف هلا أواًل وال آخرًا، ثم احلمد

طويلة من  سلةسل فـيإسبانيا ليعثر على فاكسك  فـيشقيت  بامقدم يتفقد

أملانيا  فـيجزاه اهلل خريا حينما هرول إلّي يزورني وأمثاله فحملها إلي، 

حيث أقيم اآلن مريضًا منهكًا، ال أجد القدرة على اإلمساك بالقلم، 

إال أن حمبتك كانت ــ وهلل احلمد ــ خري عون على مقاومة اإلجهاد، وإنه 

ليؤسفين أنين ال أعلم متى ُيسمح لي مبغادرة هذه البالد، وإن طالت مدة 

 العناء، والشكوى هلل، وهو يتوّلى الصابرين.

لت أن أجعل جوابي إليك عن طريق مكتيب بالرياض ـلقد فّض

 فيما أنت بصدده. لعلهم يستطيعون تقديم شيء من العون

ل حمل شيء من توقفي، ولكن اوكما تعلم فإن املوضوع ال يز

 مكانتكم حتول بيين وبني اإلصرار.

جلسة اخلميسية اليت أرجو أن تبعد عنها وصف الندوة، كتبت 

قصة بدايتها ولست ــ مع األسف الشديد ــ  عنها بطلب من بعض إخوتي

 
 مل أستطع قراءة الكلمة، وستنشر صورة الرسالة فـي الوثائق. (1)
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املكتب، ولعل لدى  فـيوضع جيعلين أكتب شيئًا، ولكن  فـياليوم 

ما يصلح لألخذ عنه مقدمة غري  "عبده"األستاذ كحيالن، وكذلك 

جملة قافلة الزيت تقريرًا  فـيكما اقرتحتم، وأذكر أن  معزّوة ألحٍد

ه، ومع ذلك إن يّسر اهلل شيئًا مبكرًا عنها، رمبا استطعتم احلصول علي

من الصحة والنشاط حققت لكم هذه الرغبة العزيزة،  وهي ال تستغرق 

وض مشروع احملبني، ومعذرة فهنا أخذت قوقتًا، فال أريد ــ واهلل ـــ أن أ

احلروف تتداخل لعدم قدرتي على اجللوس فأخذت أكتب مضطجعًا، 

فاألمر  (1) دكتور...مضطربة، وأما ما تفضل به ال فـيوأصبحت حرو

هلل وإال فهو معذور، جزاه اهلل خريًا،  مرهون بظروفه إن أسعفته فاحلمد

 .(2)مع حتياتي للدكتور اجلليل أبي صاحل

سرني جدًا رسالة الطربيني، وهذه بشرى كبرية فأرجو أن 

املخطط مجيل عدا استبعاد الندوة  ،مشكورين للمكتب تدفعوه

 لشيخ الندوة. (3) وكذلك صور ....

 .((أعجبين البيتان الطيبان من طيبة، وال يصدر عنك إال الطّيب

ومل تصلين الرسالة إال بعد انتقاله إىل رمحة اهلل، وعندما قابلته 

الرياض بعد عودته قال: أرسلت لك رسالة، فقلت له: مل تصل،  فـي

فقال: ستصل، وال أعلم هل تأخرها لتأخر وصوهلا من أملانيا أو هو وّجه 

 .بذلك

م، 1994هـ/1414طبعته األوىل  فـيطبع كتاب )ندوة الرفاعي(  

م طبع طبعته ثانية مضافًا إليه ما جّد من تاريخ 2010هـ/1432عام  فـيو

 
 جتاهل ذكر امسه ألنه معروف عندي وأعرف أن من أدبه أال يذكر االسم. (1)
 هو د. عبد القدوس أبو صاحل، وكان حريصًا على صدور الكتاب. (2)
 كلمة مل أستطع قراءتها. (3)
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بعد انتقاهلا إىل منزل أ. أمحد بن حممد باجنيد الذي مّساها )ندوة  الندوة

ولذا صار عنوان الطبعة الثانية "ندوة الرفاعي )ندوة الوفاء(" وكتب  الوفاء(

على غالفه طبعة تذكارية مبناسبة مرور الذكرى اخلمسني لتأسيس 

قرتاح هذا االللندوة على جلنة وضع اجلدول املومسي  الندوة، حيث اقرتحُت

الرياض  فـي فـيمركز امللك فهد الثقا فـيووافقوا عليه، وأقيم حفل 

عبد العزيز  م( ورعاه وزير اإلعالم د.29/12/2010هـ )23/1/1432بتاريخ 

 .(1)ه كلمة عن مسرية الندوةفـي خوجه وألقيُت

عندما عاد إىل الرياض وهو أسري 

 فـييوميًا، فراش املرض كنت أزوره 

 فـيمنزله حيث كان على سريره 

غرفة نومه وقّل أن يسمح للزائرين 

بالدخول، وعندما نقل إىل مستشفى 

امللك فيصل التخصصي كنت أزوره 

آخر ليلة كنت عنده أنا  فـييوميًا و

وعبد الرمحن بن فيصل املعمر )أبو 

د. أمحد الرباء األمريي فودعناه بندر( و

األخري الوداع ومل خيطر بالبال أنه 

حيث نقل صباح اليوم التالي إىل جدة ومل يلبث إال يومًا أو يومني وجاور 

 ربه.

 
 من الطبعة الثانية. 42وىل وصمن الطبعة األ 39سردت أمساء رواد الندوة ص (1)
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صحيفة  فـيكتبت عنه مقااًل رثائيًا بعنوان "الرفاعي" نشر 

شعره ورتبته وحققته بعنوان "ديوان عبد العزيز  ثم مجعُت (1)اجلزيرة

 شاعر األغصان"  ..الرفاعي  

واحتوى قسمه األول على ما نشره 

وهو ديوان ظالل وال أغصان" 

مدح  فـيوقصيدة "السالم عليك" 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

والقسم الثاني هو ما مجعته، ويقع 

صفحة، وقد  398 فـيالديوان 

د. حيدر  كل منعرضته على 

الغدير، ود. أمحد اخلاني اطمئنانًا 

على صحة النصوص كما 

استشرت صديقه أ. عبد العزيز 

السامل فـي نشر بعض القصائد اليت مل ينشرها فقد يكون له رأي 

  فأشار بنشرها.

هـ/ 1428( عام 54وملا أصدرت جملة األدب اإلسالمي عددها )

قالني: أوهلما ــ الندوة م عن عبد العزيز الرفاعي أسهمت فـيه مب2007

 
م(، وقد مجعت إدارة العالقات بشركة تهامة لإلعالن ما 11/9/1993هـ)25/3/1414فـي  (1)

 صفحة. 236كتب فـي رثائه فـي ملف خاص بعنوان "عبد العزيز الرفاعي .. وداعًا" وقع فـي 
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وثانيهما ــ األعمال الشعرية  ،مرتادوها، نشاطها، تارخيها :الرفاعية

 الكاملة لعبد العزيز الرفاعي .. الظالل واألغصان.

 محد اجلاسر: 
أن أشرت إىل أول مرة مسعت فيها بامسه، وإىل إعداده  سبق 

هـ 1408، وقد ُطرح علي عام (1)لربنامج "أمساء من بالدي" إلذاعة الرياض

جريدة البالد وكان منها  فـيصفحة "ماذا تقول هلؤالء؟"  فـيعدة أمساء 

هو أستاذ لي، مل أدرس عليه ولكن "اسم محد اجلاسر؛ فكان جوابي: 

 .(2)ؤلفاته، وأخذت منها ما مل آخذه عن أستاذ"تتلمذت على م

من أن تستوعبها صفحات هنا وصليت حبمد اجلاسر أوسع  

من سريتي الثقافية وأجتاوز أستاذًا له ولكن ال ميكن أن أكتب شيئًا 

تكويين، وسأكتب عنه ــ إن شاء اهلل ــ إصدارًا  فـيفضل كبري 

حياته وبعد  فـيمقاالت كتبت عنه  ،األجل فـيمستقاًل إن فسح اهلل 

برنامج  فـيوفاته ال جمال لإلشارة إليها هنا، وأجريت معه لقاء إذاعيًا 

( 25العدد ) فـيهـ ولقاء مطواًل مكتوبًا 3/9/1397 فـي"ضيف الليلة" 

وأحتفظ  هـ، وعندي رسائل منه1421من جملة األدب اإلسالمي عام 

رثائه، وقد عّبر ــ رمحه  فـيالصحف وما قيل  فـيبكثري من مقاالته 

اهلل ــ عن هذه الصلة القوية به فيما كتبه من مراجعة لكتاب "اجلواهر 

"... لقد  حماسن املدينة" حني قرأ حتقيقي له، ومما قال: فـيالثمينة 

 
 )محد اجلاسر فـي إذاعة الرياض(. 49)رؤييت له فـي صباي( وص  33انظر ص   (1)
 .5م( ص 1988يوليو  9هـ )25/11/1408، 8912صحيفة البالد، العدد  (2)
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، ملا بدا لي من صنيع تنفست الصعداء عند تصفحي هلذا الكتاب

سبيل حتقيقه حنو عشر  فـيي بذل احملقق، فأدركت أن جهده الذ

سنوات مل يذهب سدى، بل أمثر مثرة نافعة ... وتلك صفات بارزة جتلت 

من خالل معرفيت القوية وصليت الطويلة 

الذي أراه فردًا  هبه، بعد مطالعيت لكتاب

الشعر احلجازي )موضوعه وهو كتاب  فـي

الذي نشر  (القرن احلادي عشر اهلجري فـي

( سنة 1038تهما )جملدين صفحا فـي

م( وهي الدراسة الواسعة 1984هـ )1404

اليت نال بها درجة الدكتوراه مع مرتبة 

 .(1) "الشرف األوىل

مكتبته حيث أحضر  فـينت ألتقي به صباح اخلميس ك

إذا ما حان موعد  مبكرًا وأجده قد فرغ من قراءة الصحف، حتى

 ،إذ مل يكن عدد الزوار كثريًا ؛اخلميسية انتقل إىل اجمللس الصغري

ود.  ولكنهم مداومون على احلضور وأذكر منهم أ. عبد العزيز السامل

عبد العزيز اخلويطر وأ. عبد الكريم اجلهيمان ود. عبد اهلل العثيمني  

ود. عز الدين موسى وأ. حممد اخليال وقد يكون غاب عن الذاكرة 

 
هـ 1419رجب  18م(، و1998نوفمرب  4هـ )1419رجب  15نشرت املراجعات فـي جريدة الرياض  (1)

هـ 1435انية من كتاب "اجلواهر الثمينة" عام م(، ثم صّدرت بها الطبعة الث1998نوفمرب 7)

م( وما ُذكر فـي )م( )التصدير رقم باحلروف( ونــُشرت فـي امللف الذي أصدرته نشرة 2013)

 هـ.1440فـي احملرم  23)جسور( الصادرة عن مركز محد اجلاسر الثقافـي، العدد 
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س الكبري الذي يعقد فيه فلما كثرت األعداد انتقل إىل اجملل ،غريهم

ومنهم من يأتي  ،"جملس محد اجلاسر" اآلن، فمنهم من حيضر أحيانًا

 سائاًل أو مسلمًا.

من مكتبته  يت فـي تصويرهكان يسمح لي بتصوير ما أبدي رغب 

إحدى اجللسات  فـيمثل كتاب اإلكليل للهمداني حيث جرى نقاش 

كثري من  فـي نفيسة حوله فطلب مين إحضاره فرأيت له تعليقات

 فـيتصويره فأذن، ومثله عدة رسائل خمطوطة  فـيستأذنته االصفحات ف

تاريخ املدينة املنورة صورتها، وقد يطلب مين التعقيب على موضوع أو 

احلصول عليه، فقد طلب مين مرة االتصال باملهندس  فـيإبالغ رغبته 

لطرق للحصول على نسخة من النقل لعلي النعيم وكان وكياًل لوزارة 

 مكة واملدينة لريى نيرابطًا بآنذاك خارطة طريق اهلجرة الذي افتتح 

فهو يرى أنه مل يسلك الطريق الذي سلكه الرسول صلى اهلل  ،مساره

ه، وأطلعته مرة على مقال كتبه د. أمحد بعض مسارات فـيعليه وسلم 

جملة األزهر فأعد له  فـيفؤاد باشا عن كتاب )اجلوهرتني( للهمداني 

خطابًا موضحًا فيه ملحوظتني هما أنه نقد الطبعة الضعيفة اليت أشار 

وأنه حقق  ،دمشق فـيجملة اجملمع العلمي  فـيإليها الكاتب مبقال 

 ،اجلزيرة فـيعن التعدين واملعادن الكتاب ونشره مضيفًا إليه حبثًا 

وعهد إلي بإرساهلا لعدم معرفة عنوان  ،وأرفق نسخة من حتقيقه

املوضوع لكين  فأرسلتها لرئيس حترير اجمللة، ونسيُت ،الكاتب

ه ذكرني بذلك، فـيجممع اللغة بعد عضوييت  فـيعندما قابلت د.أمحد 
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يسأله أو  وأعجب من الشيخ محد كيف جيد الوقت لريد على كل من

 يكتب عنه أو عن أحد كتبه.

أثناء زيارة امللك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أمريًا ملنطقة  

دار حوار حول إجياد   ؛الرياض ملواساة أسرة الشيخ محد اجلاسر وعزائها

مشروع لتخليد ذكرى الشيخ فأيد ذلك وباركه ووجه بأن يعقد اجتماع لعدد 

م( 25/9/2000هـ )27/6/1421مساء االثنني  ـيفمن املهتمني به لدراسته، و

إىل تأسيس جلنة  عقد اجتماع ضم جمموعة من مؤيدي الفكرة وتوصلوا

جلنة تنفيذية، وكان االجتماع برياسة  اتسمى اللجنة التأسيسية، ومّسو

إبراهيم  عبد اهلل العلي النعيم وأقروا أعضاء اللجنة التأسيسية برياسة د. أ.

عضوًا واختاروا من بينهم  28وتكونت اللجنة التأسيسية من  ،العواجي

العواجي، وعقدت إبراهيم أعضاء برياسة د.  8جلنة تنفيذية مكونة من 

ية اللجنة عدة اجتماعات واستقر رأيها على إنشاء مؤسسة فكرية ثقاف

ثم  ، وكنت عضوًا فـي اللجنتني،تسمى مؤسسة محد اجلاسر اخلريية

م( برعاية امللك 2000ديسمرب  5هـ )9/9/1421 فـيحفاًل اللجنة نظمت 

سلمان بن عبد العزيز )أمري الرياض آنذاك( الرئيس الفخري للمؤسسة 

 ه إنشاء املؤسسة.فـيأعلن 

م( 30/9/2000) هـ3/7/1421 فـياجتماع اللجنة التنفيذية  فـيو 

 أوصوا بأن يتصل أ. معن اجلاسر بوزارة العمل والشؤون االجتماعية

للتعرف على إجراءات احلصول على تصريح تسجيل املؤسسة، وكلف 

كاتب هذه السطور بصياغة نظام املؤسسة وفق الئحة اجلمعيات 
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ذلك الوقت، وتقدم به مؤسسها )معن  فـيواملؤسسات اخلريية املعمول بها 

 فـي/ش 6981الرقم  وسر( إىل الوزارة وصدر به القرار الوزاري ذاجلا

ثم صدرت شهادة التسجيل للمؤسسة  ،(14هـ حتت رقم )22/2/1422

ة ملهـ، وال بد لي أن أنّوه بالعون الذي قّدمه د. علي الن3/3/1422 فـي

وزير العمل والشؤون االجتماعية وشقيقي عوض وكيل الوزارة للشؤون 

املوافقة على نظامها حتى صار هلا شخصية اعتبارية  فـياالجتماعية 

 مكنتها من ممارسة مهامها.

وبعد صدور نظام املؤسسة دعا رئيسها )معن اجلاسر( إىل اجتماع 

ذه السطور القرتاح اجمللة العربية منه ومن أ. محد القاضي وكاتب هفـي 

( امسًا ووفق عليها 19ح )ّشأعضاء جملس األمناء فعقد االجتماع وُر

الرتشح جمللس  فـيهذا االجتماع عدم رغبيت  فـيكلها، وكنت أبديت 

ثم وصلين  ،األمناء ولكن الزميل محد القاضي أبلغين برفض طليب

 فـيهـ باختياري عضوًا 25/3/1423 فـيخطاب من رئيس املؤسسة 

اللجنة العلمية إضافة إىل اللجنة التنفيذية  فـيلس األمناء، ثم عضوا جم

إنشاء  فـيالذي بذل جهدًا كبريًا  العواجي اليت رأسها د. إبراهيم

 .املؤسسة

اجمللة العربية  فـيوالهتمامي مبا نشره الشيخ محد من ذكريات  

 ،ريهاإىل مجعه من اجمللة وغ دُتَمحتت عنوان "من سوانح الذكريات" َع

مقدمته إىل أن ذلك عمل مؤقت إىل أن جتمع أصول السوانح  فـيوأشرت 

دما مما كتبه الشيخ خبطه ثم نشرها مضافًا إليها ما مل ينشر، ولذا عن
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على طباعتها عرض علي الدكتور عبدالرمحن محد عزمت أسرة الشيخ 

ما إىل  ولعل ذلك لعملي السابق إضافة ،الشبيلي أن أشرف على الطباعة

 فـيرآه من أن تالمذة الشيخ هم األوىل بالتعامل مع أعماله كما ذكر 

ذلك الوقت مل متكين من حتقيق  فـيمقدمته للسوانح، ولكن ظروفًا 

الطلب، وكان من حسن حظ الكتاب أن أشرف عليه الدكتور 

 أفضل نشر. فـيالشبيلي، فطبع 

همومًا بشأن مصريها حتى مكان ابنه معن " فالعربأما جملة "

السؤال والشيخ يوارى الثرى "ماذا نفعل مبجلة العرب؟"، وهو  طرحإنه 

أحد اجملالس قال:  فـيذلك فالشيخ عندما حتّدث عن مؤلفاته  فـيحمق 

وقد ذكر به فهو جملة العرب، وإن كان له ما ُي ،إن مؤلفاته جهد املقل

راه بعد اخلميسية لوضع يجنتمع مع من  بأنأجبته عن سؤاله فـي املقربة 

هـ 1/7/1421خطة الستمرارها، واجتمع عشرة بدعوة منه يوم اخلميس 

وقّدمُت هلم مخسة مقرتحات مكتوبة بأن تستمر اجمللة كما هي عليه 

وأن خيتاروا واحدًا منهم  ،اآلن، وأن تتكون منهم جلنة لإلشراف عليها

تمع اللجنة بعد تكوينها لوضع يكون مشرفًا على التحرير، وأن جتل

النواحي اإلدارية والتحكيمية إن رأت ذلك حتى تنتهي  فـيالئحة مبا تراه 

اإلجراءات الرمسية النتقال االمتياز البنه معن، ووافق احلاضرون دون 

أي اعرتاض على املقرتحات، وكّونوا هيئة للتحرير من مخسة أعضاء 

مشرفًا على التحرير إضافة ألكون منهم حت شِّوكنت واحدًا منهم، وُر

 فـية، ومل يكن أمامي سوى القبول دون نظر لظروئإىل عضوية اهلي
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سبيل احلرص على استمرار اجمللة، وكتب معن  فـياخلاصة والعملية 

هـ خطابًا موجهًا لوزارة اإلعالم ــ حسب مقتضى نظام 6/8/1421 فـي

اإلداري وبأمساء هيئة  املطبوعات ــ بأنه سيكون صاحبها واملسؤول

 التحرير وأني املشرف على التحرير.

هـ( مقرة مواده 1421، رجب وشعبان 36)لسنة  2و  1كان العدد 

صفحات دون ( 3)أوله  فـيمن الشيخ ومطبوعًا دون تغليف فأضفت 

وهي نعي من اجمللة لصاحبها ورئيس حتريرها، ورسالة إىل القرَّاء  :ترقيم

الصدور على نهجه، ثم  فـين اجمللة سوف تستمر من ابنه معن مؤكدًا أ

هذا  على العددين بعد صورة آلخر ما سطره الشيخ بقلمه، وأشرفُت

عون من  ومراجعة علمية وطباعية دون أن أتلقى أي ،جتهيزًا ملوادهما :العدد

هيئة التحرير، متغلبًا على كل الصعوبات، ومنها انتهاء عقد اإلداريني 

املطبعة، وذهبت للمطبعة عدة مرات،  فـيمتابعتها الذين اعتادوا على 

لسنة  6و  5واطمأننت على استمرار اجمللة فكتبت افتتاحية العددين 

 فـيالشيخ وبقيت العرب" مشريًا إىل أنها ستصدر  رحلهـ بعنوان "1421

 :(1)مواعيدها مواصلة عطاءها على نهج مؤسسها وهذه هي االفتتاحية

 ((رحل الشيخ وبقيت العرب))

هـ ووري الشيخ محد اجلاسر 18/6/1421بعد ظهر السبت 

الرياض،  فـيمقربة النسيم  فـيم(  1966هـ )1386مؤسس "العرب" عام 

 
كين حرصت على إيراد املقال تكررت فـي املقال بعض األفكار السابقة فـي التعريف به، ول (1)

 كاماًل بنصه للتوثيق.
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لهم من وامتألت املقربة باملشيعني، كلهم يسفح الدمع على الفقيد، وك

املثقفني، وخرج )معن بن محد اجلاسر( من القرب ووقف جبواره وطرح 

السؤال على أكثر من مشيع قبل أن يهال الرتاب على والده )ماذا نفعل 

املوقف نفسه ــ حيث يفضل كل  فـيمبجلة "العرب"؟( وسألين شخص 

ى شخص التزام الصمت خشية انهمار الدموع اليت ما زلنا حنن العرب نر

أقسى املواقف ــ قال لي: )هل  فـيا تقلل من شخصية الرجل حتى أنه

 أوصاك أو مسعت من الشيخ شيئًا بشأن جملة "العرب"؟(.

ُيسوَّ قربه، واألسئلة من القريب  الشيخ محد ــ رمحه اهلل ــ مل

 وقت عصيب عن جملة العرب وكأن الشيخ فـينسبًا أو ثقافة تطرح 

محد مل يرتك أثرًا سوى جملة "العرب"، والشيء بالشيء يذكر، فقد 

مسعت من الشيخ محد وهو يتحدث عن مؤلفاته ويذكر ــ كعادة العلماء 

تواضعهم ــ  أن مؤلفاته جهد املقل، ولكنه عندما ذكر جملة  فـي

 (.العرب)جملة "العرب" قال : إن كان لي ما ُأذكر به فهو 

حياته وبعد  فـي، وعند قرائها حياته فـيهذه )الغالية( عند الشيخ 

وفاته كان مصريها بعد رحيله يشغل بال كل واحد منهم، وخشي 

كثريون أن تدفن مع الشيخ محد، ولذا ال غرابة إن طرحت األسئلة 

حوهلا أثناء دفن الشيخ محد، فهو قد غرسها وتعهدها حتى وصلت إىل 

الثاني من عقدها الرابع، فأصبحت مصدرًا من مصادر تاريخ  النصف

اجلزيرة العربية، فيما كتبه الشيخ محد وفيما نشره فيها، ولئن كانت 

آثار الشيخ األخرى قد طبعت وحوتها رفوف املكتبات فإن جملة العرب 
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غرسة غرسها الشيخ لتعطي مثارها كل شهر لألجيال من بعده إذا 

 رعوها حق رعايتها.

ال غرابة أيضًا إن كان أكثر من كاتب حني سطر قلمه و

حروفه حزنًا على الشيخ محد قد أشار إىل ثكل "العرب" بفقد 

مؤسسها، بل هناك من عّدها أكثر ثكاًل من غريها، وها هو الشاعر 

بها الشيخ محد،  ىقصيدته )شيخ العروبة( اليت رث فـي عبد اهلل اجلشي

 يقول عن العرب:

 هي من عطائك للعروبة مكسب هاــ أنشأَتيترب الــفة العـوصحي

 بــــــّقــعــد ومــاقــها نــيــــان فــــسّي انكافحت فيها عن مجيع فنون

 بـطـــخــارة أو تــــل تــسجــما تــفي رــرة حاضــأنَّ تاريخ اجلزيــفك

عقد اجتماع نتدارس وضع خطة الستمرار  فـيوما زال )معن( يلح 

مقربة النسيم حتى  فـيبعد رحيل مؤسسها، منذ أن طرح سؤاله  اجمللة

استجاب له ثلة من احلريصني على استمرار اجمللة، املقدرين ملكانتها 

منزل الشيخ محد يوم اخلميس  فـيتاريخ بالدنا، وتنادوا إىل اجتماع  فـي

يوم دخوهلا عامها السادس والثالثني(، اتفقوا  فيه على )هـ 1/7/1421

مدة و وحجمها ،مية استمرار هذه اجمللة من حيث مادتها الثقافيةهأ

صدورها كما تركها الشيخ، وأن تستمر على النهج الذي رمسه 

عنايتها "بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري" لتبقى  فـياملؤسس 

ــْإثو ،منهالً للباحثني والدارسني  فـير ذلك توجه )معن( برسالته املنشورة ـ

هـ( الذي أشرف على مادته 1421رجب وشعبان  2وج 1)ج"العرب" 



 

209 

 

حلق وصححه الشيخ محد ومل يبق إال الغالف قبل أن خترتمه يد املنون فُأ

الصدور على  فـيأوله تلك الرسالة اليت أعلنت "أن العرب ستستمر  فـي

 مواعيدها". فـيالنهج الذي رمسه مؤسسها، وستكون بني أيدي قرائها 

ني بعد رحيل الشيخ ــ رمحه اهلل ــ بني يدي وها هو العدد الثا

القراء، مواصاًل املسرية على الطريق نفسه، ولن تفقد "العرب" من 

وهو ما كانت تسطره يد الشيخ  ،موضوعاتها سوى )ما البد من فقده(

محد، فقد توقف ذلك القلم، وجف مداده بعد أن كتب آخر عبارة "فإذا 

ثم رحل القلم وصاحبه  ،اهلل"عزمت فتوكل على اهلل، توكلت على 

 وبقي  ما حوته املكتبة العربية من إنتاج محد اجلاسر وستبقى "العرب"

 أثرًا خالدًا، وحسنة جارية من حسناته.

وهو أن اجمللة حباجة  ،على أن هناك أمرًا البد من اإلشارة إليه

إىل تعضيد قرائها هلا بأحباثهم ودراساتهم وآرائهم وتعليقاتهم وسيجدون 

 من العناية بهم ما كانوا جيدونه من الشيخ محد رمحه اهلل.

فإىل حميب "العرب" وقرائها ها هي جملة "العرب" اليت غرسها 

( عامًا تشمخ مشوخ مؤسسها، فتوصل عطاءها 35الشيخ محد ورعاها )

 خدمة العرب وتراثهم، ومتتد عمرًا ثانيًا ملؤسسها: فـي

 فالذكر لإلنسان عمر ثاِن فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

 ((الرَّدَّاديعائض 

ونشرتها الصحف أو  ،ولقيت هذه االفتتاحية صدى لدى القراء

مسرورة  حرم الشيخ محد ،هيلة العنقري ،ين أم حممدتشيئًا منها، وهاتف
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طريقها للقاهرة  فـياملطار  فـيبها وباستمرار العرب، وأخربتين أنها 

 لتفقد شقة الشيخ هناك.

هـ أبدت 9/11/1421 فـياجتماعًا وعندما عقدت هيئة التحرير 

أنها ال ترغب أن أكون مشرفاً فأوضحت جبالء أن املشرف على التحرير 

اإلعالمي أكثر من أن يسري العمل حتى يعني هلا  فالعر فـيال يعين 

ولكن أحدهم  ،رئيس حترير إذا استكملت اإلجراءات الرمسية

فما كان  ،صارحين بأنهم ال يرغبون استمراري مشرفًا على التحرير

ا رأيت إصرار اهليئة وأنها مَّـهـ إال أن اعتذرت ل11/11/1421يوم  فـيمين 

تصريح باالمتياز وتعيني رئيس حترير ترى إيقاف اجمللة حتى صدور ال

ضوء  فـينًا بأن يعني رئيس حترير، وهو حق ال ميلكه ْعطالبوا َمومنهم، 

عدم انتهاء اإلجراءات الرمسية بنقل االمتياز إليه كما أن هيئة التحرير 

ة للعدد القادم من مواد معّد ما لدّي وسّلمُت ،ال متلك حق إيقاف اجمللة

من طلب مين ترك اإلشراف ومن  ينما سألُتوح ؟إىل مكتب اجمللة

"أنت ال  :عليه من صراحة سيسّير اجمللة قال: أنا، فقلت على ما اعتدُت

 وأقصد أنه ليس ،متلك احلد األدنى من اإلشراف على مطبوعة إعالمية"

ن الكتابة لوزارة اإلعالم ْعدراية إعالمية ال علمية، وطلبت من َم له

املسؤول رمسياً أمامها من الناحية اإلعالمية  بإخالء مسؤولييت حيث إنين

 اجمللة، وصارحين وكيل الوزارة للشؤون اإلعالمية فـيعما ينشر 

)حنن مطمئنون ألنك املشرف على التحرير(، ومل أعتذر عن  :بالقول

 عضوية هيئة التحرير.
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ه فـيهـ( وجدت 1422، احملرم وصفر 8و  7وعندما صدر العدد )

ض يفمن أهمها خت ،وعلمية ،وطباعية ،فنية :ملحوظات كثرية

وحذف مقاالت متسلسلة من األعداد السابقة وبعضها  صفحات اجمللة،

هـ 8/3/1422 فـيسلت رأبواب ثابتة، فأ تذفوُح ،أقّره الشيخ محد

مينعين من هيئة التحرير، ولكن ذلك مل  فـيعن االستمرار  ًااعتذار

صدور نظام مؤسسة إجراءات صدور نقل امتياز اجمللة وإجراءات متابعة 

 محد اجلاسر، فتابعتهما حتى صدرا.

ــ فـي أحد اجتماعات اللجنة اقرتح د. عبد الرمحن الشبيلي 

مجع املقاالت والبحوث املتجانسة اليت كتبها الشيخ محد العلمية ــ 

الت حبيث تكون بني دفيت الصحف واجمل فـياجلاسر ونشرت مفرقة 

تاريخ امللك عبد العزيز  فـيالبحوث والدراسات  عكتاب، وبدأ جبم

من أحاديث كتاب "و ،وكتب على غالفه "عناية عبد الرمحن الشبيلي"

السري والرتاجم" وكتب على غالفه "مراجعة وتعليق عبد الرمحن 

غالفه الرثاء وسري املرثيني" وكتب على  فـيوكتاب " ،الشبيلي"

هذا السياق كلفتين  فـيو ،"مراجعة وتعليق عبد الرمحن الشبيلي"

 فـياللجنة العلمية باإلشراف على ما مجعه مركز محد اجلاسر الثقا

من حبوث ومقاالت ختص املدينة املنورة ليصدر حتت عنوان "مقاالت 

تاريخ املدينة املنورة" وأرسل لي املركز حوالي  فـيمحد اجلاسر وحبوث 

املوضوع  فـيرت على ما يدخل وانات املقاالت فأّشنصفحات فيها ع (3)

وما ال يدخل وأعدتها طالباً إرسال النصوص لرتتيبها ومراجعتها، ولكن 
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املركز فهموا أن دوري يتوقف  فـيمل يرسل لي شيء، ويبدو أن اإلخوة 

على ذلك فجمعوا املقاالت ورتبوها وطبعوها وكتبوا على الغالف أني 

وأكثر  ،ثم أحالوه إىل حمكم فكتب عنها تقريرًا وأرسل إلّي راجعتها

وُصّدر التقرير بعبارة "حيمد للدكتور عائض  ،ملحوظاته طباعية

 فـيتنظيم البحوث واملقاالت: تنظيمًا منطقيًا ودقة  فـيعمله  الرَّدَّادي

ا هذ َرب ومل أراجع بل مل َأم ومل أرّتحقيقة األمر مل أنظِّ فـيوأنا  ،العمل"

الكتاب الذي طبع على غالفه أني راجعته، لذا أرسلت إىل مركز محد 

وأني ُحمدت مبا مل  ،رسالة ضمنتها أني مل أقم بالعمل فـياجلاسر الثقا

وأن هذا احلمد ينبغي أن يوجه ملن عمل العمل، وأن نسبة هذا  ،أفعل

وعندما عرض الكتاب  ،العمل لي غري صحيحة بل هو جهد شخص آخر

ولذا صار تأكيد  ،اجتماعها رأيته ألول مرة فـية العلمية على اللجن

لدكتور عبد العزيز اخلراشي املدير العام ملركز محد ل مين  فـيهات

بأال يوضع امسي على الغالف وأال يشار  اجلاسر )وكان حديث التعيني(

أن أتوىل اإلشراف على  ، بعد حوار،لكنه طلب ميني املقّدمة ـإليه ف

سبيل إجناز الكتاب إجنازًا علميًا، فأبديت  فـيالكتاب وأن لي ما أراه 

 فقال : لك ذلك.السابقة له أني سأبدأ بداية جديدة فال حتسب علي املدة 

مطبوعًا فاستبعدت لي وأول ما عملته أني اطلعت على ما أرسل  

ثم عملت رصدًا  ،أو مقالةاملوضوع أو أنه ليس حبثًا  فـيمنه ما اليدخل 

املركز من مقاالت من خالل الكشافات وما  مضافًا إىل ما رصده

وهو استكمال ملا  ،( حبثًا وهو ضعف ما أرسل لي13عندي فأضفت )
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مادة الكتاب من نقص، وأضفت هوامش استدعاها حتديث  فـي

كانت الشيخ محد لومة حيث إن بعض الكتب اليت كتب عنها عامل

نهاية اهلوامش امسي متييزًا  فـيووضعُت  ،جزء منها ًافقودخمطوطة أو م

عن هوامش الشيخ، وعلقت على ما يستدعي التعليق، وراجعته هلا 

ها أن هذه املقاالت والبحوث فـيأبنت  ،مراجعة دقيقة وكتبت له مقدمة

تاريخ املدينة بل له جهود أخرى  فـيليست كل جهود الشيخ محد 

املقدمة، ودفعت الكتاب إىل املركز بعد املراجعة  فـيذكرتها 

 اخلامسة.

طباعة امسي على غالف الكتاب حيث  فـيوما كنت راغبًا  

حذفته وأبديت ذلك ملدير عام املركز، ليس تواضعاً وال تقليالً من عملي 

فلم أرد أن يذكر امسي مع امسه، لكن  ،ولكن أدبًا مع أستاذي

أقنعين أن ذكر اسم من أشرف على  الدكتور عبد العزيز اخلراشي

ضوء عدم  فـيأن الكتاب حظي بعناية بالكتاب يعطي ثقة للقارئ 

وافقت على أن يكتفى بعبارة "عناية  إشراف مؤلفه عليه، وبعد تشاور

لكن فوجئت  ،ضافةاإلتقديم أو التعليق أو الومراجعة" دون إشارة إىل 

الغالف أن امسي مل ّور معه ـعندما نشر خرب عن طباعة الكتاب وُص

ًا ألنه كان ملّح ؛يكن موجوداً فاتصلت بالدكتور عبد العزيز مستفسرًا

اجتماعها  فـيعلى نشر امسي فأخربني أن أحد أعضاء اللجنة العلمية 

ومل يقتنع بإيضاحات )الذي مل أحضره لسفري( اعرتض على نشر امسي 

فقال: مل مة والتعليقات دفسألته هل حذفت املق مدير عام املركز،
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سة يرم القراء من هذه البحوث النفْححيذف شيء، فأبلغته أني لن َأ

لكن الدكتور  ،من الكتاب وال أرغب رؤيته ًال لي نسخـِرسولكن ال ُت

وبعد يومني هاتفين بأنهم أعادوا  ،من ذلك قلقًا شديدًا َقِلعبد العزيز َق

 فطبع غالبطباعة الغالف 

ف به الكتاب ورقي جديد غّل

 ،ألن الكتاب قد جّلد

وتذكرت ما حصل لي عند 

، اإلشراف على جملة العرب

وقد أفضل أ. معن اجلاسر 

من  ىبزيارتي فـي منزلي وأبد

  النبل ماهو مؤصَّل فيه.

ألقيت حماضرة بعنوان 

تاريخ  فـي "جهود محد اجلاسر

مركز محد  فـياملدينة املنورة" 

م أبنت فيها أن البحوث 27/3/2020 هـ،12/7/1441 فـي فـياجلاسر الثقا

فـي تاريخ  هدليست إال جزءًا من جهوفـي الكتاب واملقاالت املنشورة 

عنايته خبزائن الكتب، ونشره  فـي، فجهوده أوسع من ذلك املدينة

 هرحالت احلج، وحتقيقه للمخطوطات، ونشر فـيلخصات ملا ورد مل

تارخيها  فـيوالتأليف فيه، ومساعدة الباحثني  ،كتب تاريخ املدينة

وإمدادهم باملخطوطات لتحقيقها، وحرصه على نشر املؤلفات اليت تعد 

 تارخيها ووصفه ميدانيًا لطريق اهلجرة وغري ذلك. فـيمصادر رئيسة 
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 : األصدقاء دورية  
عامًا، لزمالء أكثرهم عرفوا  40هذه الدورية بدأت قبل حوالي  

تعّرفوا على اآلخرين من  أوكلية اللغة العربية  فـيبعضهم أثناء الدراسة 

خالل العمل، وربطتهم رابطة صداقة قوية، وكانت تعقد كل أسبوعني 

أسابيع، وأحيانًا قاموا برحالت  (3)ثم حتولت إىل  ،منزل أحدهم فـي

إحدى رحالتهم  فـيإىل القصيم أو املنطقة الشرقية أو املدينة املنورة، و

سراديب استخراج  فـيإىل املدينة زاروا مهد الذهب ودخلوا حتت األرض 

ع وشاهدوا ْرم، وزاروا وادي الُف250الذهب وقيل لنا: إنها على عمق 

غرب الرََّدادَّة كانت الرحلة إىل َفَرع  تالياليوم ال فـيعيونه وقراه، و

شوشبت عوكانت األرض خمضرة مكسوة بالعشب، وإذا ا ،املدينة

ورة أو ـُس ونْفم واخَلْيَرُخ :األرض حول مدينة الرياض ذهبوا إىل رياض

إىل أماكن أخرى كستها اخلضرة أو لون اخلزامى البنفسجي ومتتعوا 

 ل الغروب إذ لعبت بها الرياح.ل قبيَفبانتشار رائحة اخلزامى والنَّ

وأعضاء هذه الدورية حسب احلروف جمردين من كل وصف علمي أو 

 :فـيوظي

 إبراهيم بن عبد اهلل الراجحي

 محد بن عبد اهلل القاضي

 راشد بن عبد اهلل احلديثي

 سليمان بن حممد املقبل

 الرَّدَّاديعائض بن بنيه 
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 عبد اهلل بن محد الفوزان

 عبد اهلل بن صاحل اخلنيين

 )الفنان الشعيب املعروف( عبد العزيز اهلزاع

 علي بن عبد العزيز اخلضريي

 الرَّدَّاديعوض بن بنيه 

 حممد بن عبد الرمحن الفوزان )ابو خالد(

 حممد بن علي اخلضري )أبو علي(

 منصور بن عبد العزيز اخلضريي

 فـيرروا رحالتهم طرائف، ومنها أنهم ق فـيوأحيانا حتدث 

الرب، واختاروا روضة  فـيإحدى السنوات أن يفطروا إفطارًا رمضانيا 

خريم، وكانت تلك السنة مربعة، ازدانت فيها األرض وأنبتت من كل 

 فـياإلفطار، وانقسموا  فـيزوج بهيج، ومحلوا معهم ما حيتاجون إليه 

ها كل الطعام الذي أحضروه من بيوتهم، فـيواحدة وضعوا  :سيارتني

هذه  فـيها احلطب، وكنت فـيبًا ـــ وضعوا ْيواألخرى ــ وكانت َج

الطريق صار بينهم تفاوت ومل يكن اجلوال إذ ذاك  فـياألخرية، و

موجودًا، لكن السيارة اليت محلت الطعام فيها هاتف سيارة، ووجدنا 

ا لعله يسمح لنا مبهاتفة زمالئنا، لكنه نبوضع هسيارة ذات هاتف وأخربنا

ومل يلتقوا، وكنت وزمالئي ليس  تعطل اهلاتف، وحان اإلفطاراعتذر ب

ا إىل إحدى حمطات نب اإلفطار ذهبُرمعنا سوى احلطب فلما يئسنا وَق

البنزين واشرتينا منها شايا وسكرًا ودجاجًا، وكان معنا إبريق الشاي 
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احلسبان أيضًا فقد نسينا  فـيوالفناجني، ولكن حصل مامل يكن 

السكر عند صاحب الدكان، أوقدنا نارنا، وكانت كبرية يتصاعد 

رؤ على جنالرب، ومل  فـيالسماء، وتناثر حولنا املفطرون  فـيهلبها 

أكثرهم عوائل، وكنا ندعو اهلل أال يأتي ضيف فالذهاب ألحد منهم 

وليست  ،قرىخيب أمله، فهي نار خاوية بال فـيكرب النار  فـيمؤماًل 

 كنار كرام العرب اليت يقصدها الضيوف.

من  جوفه فـيوضعنا الدجاج على اجلمر ونسينا أن نستخرج ما  

إبريق  فـيأحشاء فعافته نفوسنا، فلم  يبَق إال الشاي الذي وضعناه 

لنحتسيه بدون سكر، ومل يكن معنا ملعقة فأخذ أحدنا عودًا ليحرك 

ر من مرَّة فتأكد ثقل حركته فبدأ الشاي فإذا به ثقيل، وحّركه أكث

وصلت  أن ود فأخرج عشرة رياالت  ثم أخرى ثم مخسني رياالً إىليرفع الُع

إىل  السبب هو أن زوجة زميلنا أرسلت أحد أوالدهاأن وعرفنا  ،ريااًل 80

، فوضعت باقي النقود فـي هذا اإلبريق فأخذه زميلنا دون سؤال الدكان

من لطف اهلل أننا وحنن ننزل احلطب و، ه شيئًافـيتوقع أن يكن يومل 

يبدو أنها مل تتسع هلا السيارة األخرى  ،ها معجناتفـيوجدنا صينية 

عد إفطار، وأطفأنا النار وعدنا إىل الرياض وهاتفنا بفكانت ألذ طعام 

حوالي  ناأحد البيوت فاجتمعنا وتناولنا إفطار فـيزمالءنا فأخربونا أنهم 

 العاشرة لياًل، فكانت رحلة ال تنسى.

 رحلة الشتاء: 
هو اسم أطلقه أعضاء الرحلة على رحلتهم السنوية اليت تكون  

الشورى  جمموعة من أعضاء جملس فصل الشتاء، وأعضاؤها فـيالرب،  فـي

السابقني، الذين يعشقون الرب وحينون إىل املاضي، ربطتهم حمبة، 
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كانت بدايتها قاعة جملس الشورى ثم توطدت خالل هذه الرحلة و

حَّالة" حنتًا من كلميت وَراحلولية، وحيلو هلم أحيانا أن يسموها "الشُّ

 الشورى والرحالة.

كل السنني هو د. زياد  فـي)ترتيبًا ومتوياًل(  الرحلةمنظم هذه  

بن عبد الرمحن السديري )أبو طارق( ومل أشهد بداياتها اليت بدأت ا

م كما ذكر د. عبد الرمحن الشبيلي عندما 2000هـ/1420مطلع شتاء 

م، وهذه 2005هـ/1426، وانضمامي هلا من عام (1)سريته فـيكتب عنها 

الشورى،  فـيهي العضوية السابقة اجملموعة جتمعهم صفة واحدة و

اليت ترتاوح بني اجلد  يثري جلساتهم الكن تتنوع ختصصاتهم مم

واهلزل، ولكن طابعها العام هو الوقار واالحرتام، فجلساتها جلسات 

رفاهيتها،  ثقافية راقية أخذت من الصحراء أصالتها ومن احلضارة احلديثة

تركوه نظيفًا كما وجدوه، يعمرون املكان إذا نزلوه وإذا رحلوا عنه 

ليس هلا مكان حمّدد فكل مناطق اململكة مكان هلا، والذي خيتار 

األماكن ويتكفل بكل ما تستدعيه  فـيزياد خلربته  املكان هو د.

 الرحلة من زاد وراحلة وسكن.

يوميها )اخلميس واجلمعة( وقد تزيد يومًا إن  فـيللرحلة برنامج  

كان املكان بعيدًا، تبدأ بصالة الفجر فاحتساء القهوة واحلليب 

 (2)بالزجنبيل مع التمر فالفطور حوالي السابعة ثم االنطالق إىل امُلَضحَّى

أكيال، منهم املاشي إليه ذهابًا  10الذي يبعد غالبًا عن املخيم حوالي 

 
 .384ــ  371م، من ص2018هـ/ 1440، 1مشيناها.. حكايات ذات، ط (1)
 : املكان الذي يقضون فيه وقت الضحى ويتناولون فيه الغداء.املضحى (2)
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الليل  فـيو الراكب للسيارة، ومنهم من يراوح بينهما،وإيابًا، ومنهم 

 جلسة مسر وقل أن يتأخر نومهم عن العاشرة.

رحلة إىل العال فـي سنواتها األخرية؛ من أبرز أماكن هذه الرحلة  

حيث جالوا بني جباهلا ورماهلا وآثارها القدمية م( 2014)هــ 1436عام 

 فـياجلبال و فـيمنابتها  فـيواحلديثة وشاهدوا شجرة البان )املورنغا( 

كانت أخرى يدة، ورحلة ـقرية ِج فـيمزراعها املستنبتة ومعصرة زيتها 

حتت ( 7)جو بارد درجة حرارته  فـيالشمال قضوها  فـيدة َوإىل ساُم

رحلة إىل حممية بين ُمَعارض على  فـيومن الشمال إىل اجلنوب الصفر، 

م، وجالوا على جباهلا 2018هـ/1439عام  فـيمشارف الربع اخلالي 

وشاهدوا أثر احلماية  ،واستظلوا بشجرها ،وقطعوا وديانها ،الرملية

على الرمال، وزاروا مدينة الفاو األثرية،  راكضةللبيئة وقطعان الغزالن 

َطْخفة اليت تبعد عن الرس ىل إم كانت الرحلة 2019هـ/1440عام  فـيو

ه مجيل زَّتنكياًل وكانت منازل لكثري من القبائل العربية، وهي م 150

بني اجلبال والسهول والشعاب وصفيان اجلبال الالمعة إثر سقوط 

 مدينة نفي القريبة منها. فـياألمطار واخضرار األرض، وجتولوا 

عالية  م( كانت رحلتهم إىل25/12/2019هـ)28/4/1441 فـيو 

أول  فـياجلنوبية اليت حوت األماكن اليت ذكرها امرؤ القيس  جند

النفوس الرتباطها بالذاكرة التارخيية  فـيمعلقته، وهلذا صار هلا وهج 

وى ط اللِّْقول وِسُخل والدََّمْوب وَحاِقوطافوا حول جبال الّص ،والشعرية

رة الصاقب، ْفجنوب ُجهوا إىل موضع جتاملقراة، وبعد التجوال اوح وِضوُت
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مكان بطحاؤه نظيفة، وأشجاره خضراء،  فـيوهناك قضوا مضحاهم  

  واستظلوا بواحدة من طلحها.

هة قبل أن يصله وجتاذبوا احلديث حول امرئ القيس وحياته املرفَّ

لين دمه عين أبي صغرياً ومحَّ"ضيَّ :نعي والده مقتواًل، فقال قولته املشهورة

 مخر وغدًا أمر".كبريًا، اليوم 

حديثهم قراءة أبيات من معلقة امرئ القيس،  فـيوكان مما طرقوه       

 (1)ها حنر بعريه البنة عمه عنيزة وصوحيباتها وهي:فـيمنها اليت وصف 

 وال ســيـــما يـــوٌم بــــــدارة ُجــــْلجـــــــِل  أال ُربَّ يوٍم لك منــهنَّ صــالـــٍح

 فـيـــــا عجبـًا مــن َرْحــِلــــها املتحمَّـــــل للَعــذاَرى مطّيــيتويوم عقرُت 

 وَشحــٍْم كــُهــدَّاب الدَِّمــْقــس امُلفـَــتَِّل يظّل الَعَذارى َيْرَتـميــن ِبَلْحمها

 فقـالـت: لك الويـــالُت إنك ُمْرجــــلي ويوَم دخلُت اخلدر خدَر ُعنْيزٍة

 عقرَت بعري ي يا امرأ القيس فانِزِل : تقول ــ وقد مال الَغِبيُط بنا معًاــ 

تنا وجّوعتنا، ْسأنهن قلن له: غدِّنا فقد حَب ووما يهم منها هنا ه

ع هلن من كبدها النار، وشوى هلن، وجعل يقّط َجفنحر هلن ناقته، وأجَّ

لن محويأكلن حتى شبعن ثم  ،مرمينه على اجلفـريوسنامها وأطيابها 

على راحلتها، فكان يوم نعيم امرأ القيس ع راحلته ومحلت عنيزة امت

 وسرور هلن والمرئ القيس.

وشتان بني طعام امرئ القيس وصوحيباته وهن يرمتني بلحم  

ناقته أي يتهادينه بينهن فرحاٍت بيوم السرور هذا، وبني غداء الرحالة 

من حلوم األغنام والطيور، مشويا  الذي كان من كل ما لذ وطاب،

 
: تاركي مرجلي: املفتول. املفتل: احلرير األبيض. الدمقس.  10/ص، 4دار املعارف، ط ،ديوان امرئ القيس (1)

 : خشبة اهلودج.الغبيطأمشي راجلة. 
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وكل ما لذ من اخلضار  وكل ما لذ من أنواع اخلبز، وغري مشوي،

طيب التمور، ال يفرتشون البطحاء بل أوحيتسون القهوة مع  ،والفواكه

ساند، وكل خيتار ما لذ له املمع ي زوالالكراسي أو الجيلسون على 

لي ــ رمحه اهلل ــ عبدالرمحن الشبيد. من وجبة متنوعة كما وصفها 

ما كتب عن رحالت سابقة بأنها "وجبات فندقية تليب مجيع فـي

 .(1)األذواق"

ومن طرائف هذه الرحلة أن أجهزة اجلوَّال صمتت طول رحلتهم  

لعدم وجود إرسال، وكان من حيتاج إىل مكاملة يذهب إىل طريق 

كياًل، وحيّمله الطائف السريع، مسافة تصل إىل ما يقارب مئة وثالثني 

 .بعضهم َجوَّاله ليستقبل الرسائل

وبعد الرحلة املتميزة اقرتح األمري سلطان بن سلمان أن تنظم عنها 

م( فـي مركز 8/2/2020هـ )14/6/1441ندوة فـي الغاط فعقدت فـي 

فيها بكلمة بعنوان "رحلة الشتاء بني  عبد الرمحن السديري وشاركُت

الدخول وحومل" والدكتور خليل الرباهيم بكلمة عن اآلثار ومنها القبور 

املذنبة اليت شاهدنا أحدها فـي هذه الرحلة، ونظم املركز معرضًا 

 خمتصرًا لصور من هذه الرحلة ومن رحالت سابقة.

  

 
 .378مشيناها )سابق( ص  (1)
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 اخلتام   فـي 
جانيب اإلعالم والثقافة أوضح  فـيختام حمطات هذا املشوار  فـي

ه أكثر مما باح به القلم، وليس بُتما غّيأن املقدمة إىل  فـيأني أشرت 

ذلك مبالغة؛ إما ألنه ال ميكن البوح به، فليس كل ما يعلم يقال،  فـي

وإما للبعد عن تضخيم الكتاب اكتفاء باختيار موضوعات وضرب 

 ل القارئ.أمثلة وترك التفصيالت اليت قد تفضي إىل مل

لقد غيبت أحداثًا كربى ألمور تتعلق خبصوصية العمل  

وابتعدت عن  ،ليس فيها فائدة للقارئ (عامة وخاصة)وإجراءات إدارية أ

نة تعاليًا على ضغائن النفوس بالرغم مما نالين منها من أذى َصْخالشَّ

 :أغلبه إىل كره شخصّي فـييعود 

 يم القوم من حيمل احلقداوليس كر القديم عليهُم وال أمحل احلقَد

دت عن الشَّْخصنة ابتعدت كذلك عن متجيد الذات وادعاء ُعوكما َب

أو التقليل من جهد  فـياجلانبني اإلعالمي والثقا فـيالبطوالت أو النجاح 

أشرت فـي املقدمة إىل إلزام نفسي بذكر املوقف دون لذا اآلخرين، و

إبراهيم الرتكي بعد  الدكتور الفاضلاسم صاحبه، ومما كتب 

واستمتعت واستفدت عند قراءة  املراجعة العلمية للكتاب "... فقد سعدُت

حمطاتها؛ متسائاًل، ومبتسمًا،  فـيسريتك الثرية املضيئة، وتوقفت 

ومتأملًا، ومعجبًا بنأيك عن الشخصنة، ومكربًا صربك وترفعك ووفاءك 
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ودقتك ولطفك"، وهذا هو القارئ الذي توجهتُ إليه عند إعداد الكتاب 

 شاعة مثالب الناس.إلوليس من يرى اإليغال فـي البوح 

ل إعداد حقو فـي جتربة املمارسة املهنيةعن السرية ومما غاب  

الربامج اإلذاعية، وتقدميها، وحترير اخلرب الصحفي وما حييط به من 

اليت ختتلف كثريًا اإلدارة اإلعالمية  فـيجتربة املمارسة مشكالت، و

ذكاء التعامل مع  فـيطبيعتها، وسرعة قرارها، و فـيعن اإلدارة العامة 

كتيب  فـياإلعالميني، ومرونة إدارتهم، وإن كنت قد تطرقت لبعضها 

اإلذاعة املسموعة" وكتاب  فـياإلعالمية مثل كتاب "البث املباشر 

"كيف يصون املذيع لسانه من اخلطأ" وكتاب "وكاالت األنباء الوطنية 

الكتاب األول "وأرى أن على  فـيووكاالت األنباء الدولية" وقد كتبت 

 اإلعالم مبتعدين عن فـياإلذاعيني املهنيني أن يكتبوا عن جتاربهم 

متجيد الذات، واضعني نصب أعينهم االستفادة املهنية مما يكتبونه، 

فهم يتميزون عن األكادمييني بأنهم عاشوا العمل اإلعالمي واقعًا 

 .(1)وممارسة وليس درسًا وحماضرة"

البحث  فـياملمارسة  ةجتربالكالم عن عن السرية وغاب  

، وما صاحب البدايات من تواضع أكسبته املمارسة تطورًا والتأليف

 فـيتطّور الكتابة من املقال األدبي إىل ممارسة الكتابة عن ووحتسينًا، 

 
 .11م، مطبعة سفري، الرياض، ص2002هـ/1423، 2البث املباشر فـي اإلذاعة املسموعة، ط (1)
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كل منها أثبتت املمارسة أن فيها  فـي، والشأن العام واهلموم العامة

إعداد البحوث ومدرسي  فـيإرشادات املؤلفني  فـيدروسًا ال توجد 

املمارسة من صقل  فـيم؛ فإن املؤلف والكاتب جيد نظريات اإلعال

وه تلك اإلرشادات حتالتجربة أو اخلروج عما قّننه أولئك املنظرون ما مل 

فتح األبواب  فـيمن فوائد ال تنكر فيها والنظريات، مع االعرتاف مبا 

 للدخول إىل عامل البحث والتأليف والكتابة.

ليس زهدًا فيها، وإمنا أعرضُت عن الكتابة عن كل ذلك  

اإلطالة اململة، ولعل الزمن يسمح بالكتابة  فـيولكن اختصارًا لئال أقع 

 الثقافة من قراءة جتارب املمارسني فـياإلعالم و فـيعنها، فقد استفدت 

 .مثل ما استفدت من مصاحبتهم

وأخريًا فإن كتابة هذه السرية تأتي بعد مرور مخسني عامًا من  

م( وكان ميكن أن يكون 1972هـ/1392المي )التحاقي بالعمل اإلع

ل إليه لتقليديته وتكراره وما فيه من إبراز ذلك عنوانًا هلا، لكين مل أِم

 الذات، إضافة إىل أنها حوت حمطات سبقت ذلك التاريخ.
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 الوثائق والصور 
  



 

226 

 

 أوال ــ الوثائق: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي معهد املدينة املنورة العلمي، خبط ـي السنة الرابعة فـزمالء الدراسة ف

 هـ1387أحد الزمالء عام 
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 بيوم واحد التعينيبعد  ي إذاعة الرياضـفأول تعميد بالعمل 

 ي بداية عملي اإلذاعيـأحد جداول املذيعني الشهرية ف
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أحد ردود الشيخ أبي تراب الظاهري على ملحوظاتي على تعقيباته 

 م.1977هـ ــ 20/3/1397 ألخطاء املذيعني فـي نشرات األخبار
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 ي كلية اللغة العربيةـالتعاون بالتدريس فخطاب طلب 
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 آخر رسالة من األديب عبد العزيز الرفاعي



 

231 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 إحدى رسائل الشيخ محد اجلاسر

 م.1977هـ/1397ي بيونس آيرس عام ـإهداء الشاعر زكي قنصل لديوانه "عطش وجوع" ف
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ي ـخطاب إبالغي بانتخابي باإلمجاع عضوًا مراساًل فـي جممع اللغة العربية ف

 م28/12/2013ي ـالقاهرة ف
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، كتبه: امسي باللغات الثالث القدمية: النبطية واآلرمية والثمودية

ي ورشة الرسوم والنقوش ـأ.د. سليمان بن عبد الرمحن الذييب ف

 م2019هـ/1441ي منطقة املدينة املنورة ـاحلجرية ف
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 ثانيا ــ الصور: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدي بنيه بن سامل الردادي

 صور متعددة للمؤلف
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 فـيعوض بن مع شقيقّي عوض وعايد بعد حفل خترج االبن زياد 

 م2015هـ/1437، ي جامعة امللك سعودـكلية طب األسنان ف

 م1977هـ/1397 فـي أمريكا صورتي مع أحد اهلنود احلمر
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 ي املسيجيدـالسوق القدمية ف

 العزيز احلازمي(الصور أعاله من كتاب )جذور وتراث للواء عبد 
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هـ، 1414شوال  19ي ـي كلية اللغة العربية فـمع عدد من زمالء الدراسة ف  

 ي القصيم بدعوة من الزميل صاحل بن عبد اهلل التوجيريـم ف1993

 م1974هـ/ 1394مبنى إذاعة الرياض الذي انتقلت إليه عام 
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 هـ1396حوالي ي ـي إذاعة الرياض فـي استديو البث فـف

وأ. معتوق  د. حممد عبده مياني وزير اإلعالم وجبواره د. صاحل بن ناصر 

 هـ1397هـ أو 1396ي عام ـي حفل بري إلذاعة الرياض فـفشليب 
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اليمني : عائض الردادي، صاحل ي سنواته األوىل من ـي مهرجان اجلنادرية فـف

 مهران )باملشلح( ، بكر يونس، حممد الشعالن، حممد املنصور

 هـ1405ي عرفة، عام ـف
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ي قرية جّو، قرب الرياض، مبناسبة ـم ف1986هـ/1407زمالء من إذاعة الرياض عام 

 التعيني مديرًا عامًا إلذاعة الرياض وتوديع أ. حممد املنصور.

ي املدينة ـي منزله فـغوث )املدير العام لإلذاعة عند التحاقي بها( ف محزةزيارة لألستاذ خالد 

د.حممد بن صنيتان  ي الصورةـاملنورة مع الزميلني علي اخلصريي ومنصور اخلضريي ويظهر  ف

 م.2020هـ، 1441عام  الذي حضر اللقاء
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م، تونس، من اليمني، عائض الردادي، سهيل 17/12/1984ــ  15من 

 الصغري، عبد العزيز جعفر، عبد اهلل شقرن

 فـي رياسة أحد اجتماعات اللجنة الدائمة فـي احتاد إذاعات الدول العربية
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ي توقيع اتفاقية تعاون بني وكالة األنباء السعودية ووكالة األنباء الروسية إيتارتاس عام ـف

 م.2003هـ/1424
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 م2004سبتمرب  23ي موسكو، ـلوكاالت األنباء، في الكوجنرس العاملي ـف

ي وكالة األنباء السعودية إثر تعييين ـمن حفل وداعي أقامه الزمالء ف

 هـ1426ي جملس الشورى عام ـعضوًا ف
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ي مدخل وكالة ـ، معلقة فةوديسعصورة ملديري عموم وكالة األنباء ال

 م2016هـ/1437 انتقاهلا ملبناها احلكومياألنباء السعودية مبناسبة 
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ي أستنه عاصمة ـي اجتماعات اللجنة السعودية الكازاخية، فـف

 هاشم عبداهلل مياني د. م برياسة1999هـ، 7/7/1420ــ3خستان من اكاز

هـ، 19/6/1429ي ـي جملس الشورى فـي قاعة جملس النواب اآليسلندي، عند زيارة جلنة الصداقة فـف

عائض الردادي : جمللسا، فـي الصورة د. صاحل بن محيد، رئيس جملس الشورى، وأعضاء م23/6/2008

 صاحل بن جاسم الدوسري ود. عبد اجللسل السيفود. عبد اهلل بن برجس الدوسري ود. 
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( 80الدورة ) فـيالقاهرة  فـيد. حسن الشافعي رئيس جممع اللغة العربية 

أول مشاركة لي  فـياًل ــِم مستقب24/3/2014هـ، 23/5/1435 فـيللمجمع 

 الصورة د. عبد اهلل احليدري ود. عبد اهلل عسيالن فـي، واجملمع فـي

، من اليمني د. عبد الوهاب عطار، د. زيد ي جملس حقوق اإلنسانـف

 م2012هـ/ 1434احلسني، عائض الردادي عام 
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 ي افتتاح أوىل اجللساتـبزّي جممع اللغة العربية، ف

ي الدورة ـي جممع اللغة العربية، استقبال أ. فاروق شوشة األمني العام فـف

 وفـي الصورة د. أمحد الضبيب ود. إكمال الدين أوغلو هـ23/5/1435( 80)
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 فـيم 24/3/2014هـ، 23/5/1435 فـي( 80الدورة ) فـيجممع اللغة العربية قبل اجللسة  فـي

الصورة من اليمني د. أمحد السيابي، د. عبد الوهاب التازي، د. حسن الشافعي، د. عبد 

 اهلل عسيالن، د.عائض الردادي د. حممد الربيع د. حممود السيد، د. أمحد الضبيب

، ويظهر فـي الصورة م٢٠١٦، هـ١٤٣٧جممع اللغة العربية مقدما أحد البحوث، فـي

 د. عبد احلميد مدكور  ود. حسن الشافعي، وأ. عبد الرمحن احلاج صاحل.
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 م2018هـ، 1439عام  فرع الردادة فـيمنزلي  فـيمع زمالء من أعضاء جملس الشورى 
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منزل الزميل منصور اخلضريي مبناسبة  فـيدورية األصدقاء لصورة تذكارية 

 م.2012هـ/ 1433 ، عامًا 33مرور 

 القصيم فـيرحلة برية مع زمالء دورية األصدقاء على الرمال، قرب الشماسية  فـي
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ضيافة أ.عبد اهلل الناصر  فـيمع الزمالء:علي ومنصور اخلضريي ومحد القاضي 

 م.1997عام  ريف لندن فـي( فـي)امللحق الثقا
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 فـيصورة مع األمري سلطان بن سلمان  عند إهداء كتاب اجلواهر الثمينة 

 .م٢٠٢٠،  هـ١٤٤١،حماسن املدينة
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 رحلة برية استعدادًا لالنطالق إىل املضحى فـيمع زمالء من أعضاء الشورى 

 .الصفر حتت٧الشمال ودرجة احلرارة فـي ةسامود فـيرحلة الشتاء 
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 م.25/12/2019هـ، 28/4/1441 عالية جند اجلنوبية،مرابع امرئ القيس فـيرحلة الشتاء عند جبل الصاقب   

عالية  فـيمضحاهم حتت ظل طلحة  فـيمرابع امرئ القيس  فـيرحلة الشتاء 

 جند اجلنوبية.
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ي الغاط إثر رحلة الشتاء إىل عالية جند ـبعد  ندوة "الشُّوَرّحالة" اليت عقدت ف

سلطان بن سلمان وعلى ي الصورة مسو األمري ـوف اجلنوبية)مرابع امرئ القيس(

 ميينه د.زياد السديري وعلى يساري االبن د. عبد اهلل ثم أ.حممد الشريف.




