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 حفل التكريم
 ))اإلفتتاح كلمة  (( 

هذه االثنينية تعود مرة أخرى لتكرم هذه املرة رائداً من رواد الصحافة، إنه               :  عريف احلفل 
، وخري بداية هلذه االثنينية القرآن      "اجلزيرة"سعادة األستاذ خالد بن محد املالك، رئيس حترير صحيفة           
 .الكرمي، آيات يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 :رية الذاتية لضيف اثنينية هذا األسبوعساآليات البينات، نقدم لكم الوبعد هذه 
 

  ))السرية الذاتية(( 
 ولد يف مدينة الرس بالقصيم، عام       ،"اجلزيرة" هو األستاذ خالد بن محد املالك رئيس حترير صحيفة            -

 .ألف وثالمثائة وثالثة وستني للهجرة، ألف وتسعمائة وثالثة وأربعني للميالد
  ".الرس"س املرحلة االبتدائية يف مسقط رأسه  در-
 أكمل دراسته املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض، تلقى دورات تعليمية يف كل من اململكة                   -

 .والواليات املتحدة األمريكية
 . عمل موظفاً يف عدد من اجلهات احلكومية، كوزارة التجارة وديوان املظامل-
 ". اجلزيرة"وصحيفة " اليمامة"وجملة " الرياض"اً يف كل من صحيفة  بدأ العمل يف الصحافة حمرر-
 . كتب يف أغلب الصحف السعودية-
يف عام ألف وثالمثائة واثنني وتسعني للهجرة، ألف وتسعمائة          "  اجلزيرة" توىل رئاسة حترير صحيفة      -

ا من صحيفة أسبوعية     وسبعني للميالد، وملدة ثالثة عشر عاماً تقريباً، حتولت خالل رئاسته هل           نيواثن
 .إىل صحيفة يومية

 نياحملتجبة يف عام ألف وأربعمائة واثنني للهجرة، ألف وتسعمائة واثن         "  املسائية" تبىن إصدار صحيفة     -
ومثانني للميالد، وأشرف على حتريرها يف بداية صدورها، وظلت الصحيفة تصدر يومياً حىت عام                

للصحافة "  اجلزيرة"ني وواحد للميالد، عن مؤسسة       ألف وأربعمائة واثنني وعشرين للهجرة، ألف      
 .والطباعة والنشر

 .للصحافة والطباعة والنشر لعدة سنوات" اجلزيرة" عضو جملس إدارة مؤسسة -



 .  عضو عدد من االس يف بعض الشركات املسامهة-
 . عضو يف عدد من جمالس إدارات املؤسسات اخلريية والتعليمية-
ركة الوطنية املوحدة للتوزيع اليت متلكها املؤسسات الصحفية، وعين مديراً عاماً هلا             كُلِّف بإنشاء الش   -

 .ملدة ست سنوات
 مثَّل اململكة يف عدد من املؤمترات وشارك يف بعض الندوات الثقافية واحملاضرات داخل اململكة                 -

 .وخارجها
 .ن خالل السنوات اخلمس املاضيةا صدر له كتاب-
ليتوىل للميالد  ف وأربعمائة وتسعة عشر للهجرة، ألف وتسعمائة وتسعة وتسعني            عاد يف عام أل    -

 .مرة أخرى بعد ابتعاد عنها ألكثر من مخسة عشر عاماً" اجلزيرة"رئاسة حترير صحيفة 
 

اآلن وبامسكم مجيعاً نرحب بسعادة األخ األستاذ خالد بن محد املالك ضيفاً على هذه االثنينية،                
 .ية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجهكلمة صاحب االثنين

 

  ))كلمة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي                

 .وأسلم على حبيبك وصفيك سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 ..األخوان األكارم.. األساتذة األفاضل

 .. عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم
يلتئم مجعنا اليوم ذه الوجوه النرية يف ساحة الثقافة والفكر واألدب، لنرحب أمجل ترحيب يف                

، بعد أن   "اجلزيرة"مستهل مومسنا بضيفنا الكبري األستاذ خالد بن محد املالك، رئيس حترير صحيفة               
ت سنة األقدار بأحداثها خريها وشرها، فقد       توقفنا كما جرت العادة خالل العطلة الصيفية، وكما جر        

الشركة "ترجل فارس من خرية من رعى الكلمة ورجاالا يف أكرب مؤسسة صحافية صاغت من امسها                 
عقوداً من العطاء زاا صاحب السمو امللكي األمري أمحد بن سلمان بن             "  السعودية لألحباث والتسويق  

ويسكنه   رمحته  بة، فنسأل اهللا عز وجل أن يتغمده بواسع        خلقاً وبذالً وحم   -رمحه اهللا –العزيز  عبد  
 .فسيح جنانه مع الصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً

كما رزئنا أيضاً بفقد الصديق الصحفي الكبري األستاذ نبيل خوري، املبدع صاحب القلم الرتيه،              
 ظل وفياً ملبادئه، كما حرص رجاالت هذا        فقد أسلم روحه لبارئها وحبال الود موصولة بينه وبيننا، فقد         

الوطن املعطاء على إيفائه حقه من العناية والرعاية، وكانت آخر ملسة إنسانية حظي ا الفقيد ما أفضل                 



به صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز، أمري منطقة الرياض، حني زاره يف مرضه األخري                 
امللكي األمري نواف بن عبد العزيز، رئيس االستخبارات العامة، الذي          أثناء زيارته ألخيه صاحب السمو      

، هـ١٣/٦/١٤١٦أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح وهللا احلمد، كما سعدت االثنينية بتكرميه بتاريخ              
حيث قدم من باريس خصيصاً استجابة كرمية لدعوة االثنينية، وهي بادرة غري مستغربة على حبه                  

 .الوريفةللكلمة وواحاا 
 صاحب العبارة   -رمحه اهللا –وجتددت جراحاتنا أيضاً بفقد زميل عزيز األستاذ عبد اهللا باهيثم            

الرشيقة واألسلوب األنيق، راجياً املوىل سبحانه وتعاىل أن يكرم نزله وجيعله من أهل اليمني يف جنات                 
 .اخللود

دكتور غازي القصييب، يف منصبه     ولئن ساءتنا أزمان فقد سررنا بالقرب اجلغرايف ملعايل األخ ال          
 تكرمياً  -بإذن اهللا –اجلديد وزيراً للمياه، وهو قرب جيعلنا جندد تطلعنا إىل استضافته يف وقت قريب                

 .جلهوده واستزادة من فضله وعلمه
وحنمد اهللا الذي يغمرنا بأفضاله فتمتلئ جوانبنا وجواحننا بفيوضات أنواره بني الفينة واألخرى،              

نا السعادة، ويترك آثارها مرتسمة على هذه الوجوه الطيبة، فما أسعدنا هذه األمسية               مما يضفي علي  
باستضافة هذا العلم البارز الذي شهد له بالط صاحبة اجلاللة صوالت وجوالت، ومن حسن الطالع أن                

لياته يأيت هذا اللقاء لنفتتح به مومسنا بعد مرور عشرين عاماً على تدشني هذا املنتدى، الذي بدأ فعا                  
م، شرفنا خالهلا بتكرمي ما يقرب من ثالمثائة عامل          ٨/١١/١٩٨٢هـ املوافق   ٢٢/١/١٤٠٣بتاريخ  

 .وأديب ومفكر، من مملكتنا احلبيبة، وبعض أحناء العامل العريب اإلسالمي
  عرفناه متمرساً  رباا وفارسها ضيفنا الكبري، الذيممتعة رحلة أيها األحبة سنبحر بعد قليل يف

 اإلدارة الصحفية، وهي علم وفن خيتلف كثرياً عما ألفناه يف إدارة املؤسسات التجارية               يف حقل 
والصناعية واملصرفية، ألن اإلداري الناجح يف هذا اال يتعامل مع شرحية من املثقفني يشكلون ذؤابة                

األمر الذي  ..  دجمتمعهم، وهلم من سعة األفق واملدارك ما جيعل التعامل معهم ممتعاً وصعباً يف آن واح               
ينطبق على إدارة اجلامعات وغريها من مراكز الدراسات والبحوث، فاإلداري يقف يف مفترق الطرق               
بني فن التعامل ومتيز الفئات اليت يديرها، وبني مهامه وواجباته لتحقيق أهداف معينة تسعى الصحيفة                

احلادة، جند ضيفنا الكبري حيمل     للوصول إليها وفق جداول زمنية حمددة، وبالرغم من هذه املنعطفات            
 يف نفوس من يتعاملون مع الكلمة يف        -كالفعل املتعدي –ثقة ال حدود هلا يف نفسه، ومعاونيه، فيغرسها         

 :موقع املبدع واملتلقي، وإن شئتم فأمسعه يقول يف مناجاة أقرب إىل الشعر
 ..اجلزيرة اسم"

 ..اجلزيرة تأريخ



 ..بامسها نباهي
 ..وبتأرخيها نعتد

ما ومنهما تبقى اجلزيرة يف الذاكرة." 
خ ـة بتاري ـرأت النور أسبوعي  "  اجلزيرة"حتفظ لنا ذاكرة الصحافة الفتية يف بالدنا أن صحيفة           

هـ ١٢/٨/١٣٩٢م، مث حتولت إىل صحيفة يومية بتاريخ        ٣٠/٦/١٩٦٤هـ املوافق   ٢٠/٢/١٣٨٤
يئة حترير رأسها ضيفنا الكرمي على      م، لتبدأ صفحة جديدة يف رسالتها املهنية        ٢٠/٩/١٩٧٢املوافق  

مدى ثالثة عشر عاماً، تفتحت خالهلا مواهبه اإلدارية عن أكمامها ليعم شذاها مبىن الصحيفة، مث ينطلق                
عرب صفحاا إىل قرائها يف كل مكان، فكانت انطالقة مباركة أساسها احلب والفهم املشترك لطبيعة                 

ليت رمسها بدقة مع األساتذة أعضاء جملس اإلدارة لالرتقاء          املرحلة والعمل الدؤوب لبلوغ األهداف ا     
 .بالصحيفة إىل مستوى وضعها جبدارة يف مقدمة الصف األول

 باستمرار البذل وأحسبكم توافقوين أن أمجل ما قدمه ضيفنا الكبري مل يأت بعد، وقد وعدنا                
ل اآلذان، فما أسعدنا برجل     والعطاء وفق كلماته اليت تشكل لوحة مشرقة، ونغماً تطرب له القلوب قب           

 :جيلس على قمة هرم التحرير يف واحدة من صحفنا الرائدة حني يقول
إن ما يهمنا حتقيق ما يرضي القارئ، بأعمال صحفية مميزة، يف كل أيام األسبوع، وعلى مدار                 "

كثري إلجناز  العام وبإيقاع واحد، مع اعترافنا بأن هناك مسافة كبرية لتحقيق هذا اهلدف، وأن أمامنا ال               
 ".استحقاقات هذا التصور

منوذج الرائع يف العطاء مينحنا مؤشراً ملموساً لنوعية الصحافة اليت ميكن أن تثري               إن هذا األ  
حياتنا يف املستقبل، فاملسألة كما تعلمون ال تقوم على مقياس الكم من حيث عدد الصفحات، ومجال                 

ية هذه األمور اليت ال أقلل من شأا يف صناعة            بالرغم من أمه  –األلوان، ونوعية الورق والطباعة      
 بل تتعدى ذلك إىل املضمون املهين والفهم العميق لطبيعة كل مرحلة، واالستجابة ملتطلباا،              -الصحافة

وفق هذا وذاك احترم أستاذنا عقلية القارئ، يف وقت انعدمت فيه حدود التبادل املعريف مع انتشار                  
م مكاتب ومنازل املثقفني ومحلة الرأي وطالب العلم على اختالف            شبكة اإلنترنت ودخوهلا معظ   

مشارم، فقد أصبحت احلقيقة ملك اجلميع، وتوسع هامش احلرية الذي كان يتيح لنا النظر إىل                  
الصورة من زوايا معينة إىل إمكانية النظر من كل الزوايا، وجتسيم احلدث بكافة أبعاده لقراءته وفهمه                 

 حساسية أو تفاسري ال ترقى الحترام ذكاء املتلقي، والتعامل مع األمور بروح العصر              والتفاعل معه بدون  
 .ومعطياته

ولضيفنا الكبري سبق يف معاجلة آلية توزيع الصحف من خالل إجنازه التكليف الذي أُنيط به                 
صفته مديراً  إلنشاء الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع، فأسس بنياا على قواعد ثابتة، مث قاد مسريا ب              



عاماً هلا ملدة ست سنوات، ساهم خالهلا جبهد وافر يف ترسيخ قنواا وشق طريقها يف دنيا التوزيع رغم                  
صعوبة البدايات وجسامة التحديات، مما رفع عن كاهل الصحف عبئاً وعنتاً كانا يثقالن مسرية                 

ن إضاءات تزهو ا صفحاته،     الصحافة يف بالدنا لعقود طويلة يف عمل جاد وجعله إضاءة فوق ما له م             
الغراء مرة أخرى، فارساً    "  اجلزيرة"مث عاد بعد سنوات كما ورد يف سريته لبتسنم رئاسة حترير صحيفة             

 .متمكناً من أدواته يف دنيا الكلمة وعشق الصحافة
ونقاء   مع تزاحم األفكار والرؤى ال أنسى النواحي اإلنسانية، والروح الطيبة، وعفة اليد،              

 اليت ميتاز ا ضيفنا الكرمي، وتواضعه اجلم، وعطفه الكبري على كل من تعامل معه، فكلنا                   السريرة
يعرف إغراءات املنصب الرفيع الذي يشغله ضيفنا الكرمي، ولكم أن تتخيلوا حكم اهلوى على من بيده                

 لتصفية  القلم والكلمة وسعة االنتشار، ولكم أن ترمسوا صورة االنتشاء ملن يستطيع أن يوظف كرسيه              
حساباته الشخصية مع من يده مغلولة عن التعبري، ولكم أن حتصوا األرصدة الطفيلية اليت ميكن أن                  
تتراكم ملن يبيع ضمريه بعرض الدنيا الفانية، إن هذه الصور الشائهة مل ولن جتد قط مكاناً يف قاموس أو                   

مد اهللا عن الوقوع يف محأا،       مسرية فارس أمسيتنا، ألن أخالق الفروسية اليت تشبع ا تعصمه حب            
ونسأله سبحانه وتعاىل بنور وجهه الكرمي أن ينري بصائرنا وأبصارنا وحيفظنا من مزالق الردى ومهاوي                

 .السوء
 

أما الوفاء عند أخي خالد املالك، فهو سجية نابعة من عمق ذاته وليس حلية مكتسبة تزول أو                  
تشكر، يف زمن عز فيه الوفاء، واالستفاضة يف احلديث         تبهت مع األيام، فللرجل مواقف عديدة تذكر ف       

 .عنها يسلبها شيئاً من محيميتها، وأعلم أنه حيبها طي الكتمان لترتقي يف درجات اإلحسان
 

إن احلديث عن ضيفنا الكرمي مما يستهوي النفوس، خاصة أولئك الذين تفاعلوا معه عرب خمتلف                
لينا ترك أكرب مساحة زمنية ممكنة لفارس األمسية ليحدثنا عن          حمطات العمر، إال أن واقع احلال حيتم ع       

مسريته وذكرياته، لذا آمل من األخوة الزمالء الذين سيمتعونا بكلمام تأطريها يف حدود مخس إىل                 
سبع دقائق، وقد سبق أن أحلحت على ذلك يف مناسبات سابقة، ولكن يبدو أن صويت قاصر ليصل إىل                  

أرجو من األساتذة الذين يودون املشاركة بكلمام أن يتصلوا بسكرتارية           غايته، ومن ناحية أخرى     
االثنينية قبل وقت كاف حىت تتاح الفرصة حسب أسبقية طلب الكلمة، أما الكلمات اليت سوف لن                 
نسعد بسماعها لضيق الوقت فيمكن متريرها إىل سعادة احملتفى به عقب احلفل، على أن يتم تضمينها يف                 

وي فعاليات األمسية من سلسلة االثنينية، ويشار إىل أا من الكلمات اليت وردت إىل               اجلزء الذي حي  
  ا     .   يف احلفل، مراعاة ألمانة التوثيق     االثنينية ومل تلق من بدء سنتنا    -إن شاء اهللا  –وهذه اجلزئية سنعمل 

 .هذه



وردتين منذ    نسخة اآلن  االثنينية للسنة املاضية قد أُجنز وطُبع، وسآيت ب        فعالية جزء   بأن  أبشركم
 .يومني فقط، وإن شاء اهللا ستكون لديكم يف األيام القليلة القادمة

أهالً وسهالً ومرحباً بضيفنا الكرمي، وعلى أمل أن نلتقي مجعكم الكرمي االثنينية القادمة لنسعد               
الكثري ال يعلم   بتكرمي العامل الثبت، فضيلة األستاذ الدكتور حممد بن هادي أبو األجفان، يؤسفين رمبا               

–عن أستاذنا أبو األجفان الشيء الكثري، األستاذ أبو األجفان أستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية                

 جامعة أم القرى، وفضيلته عامل تونسي له مكانة مرموقة بني نظرائه، وقد بلغت مؤلفاته               -كلية الشريعة 
حوث والدراسات يف أصول الفقه واالجتهاد      يف جمال حتقيق التراث أكثر من ثالثني مؤلفاً، وله من الب           

واألحكام أكثر من مائة وعشرين حبثاً، آمل أن نلتف حول فضيلته لنشرف بتكرميه وننهل من معني                  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. علمه وفضله

ويشارك االحتفاء بضيف وفارس االثنينية هلذا األسبوع عدد من أصحاب املعايل           :  عريف احلفل 
ألساتذة والسعادة، نستمع اآلن إىل كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق                 وا

 .واملفكر اإلسالمي الكبري
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم، ونصلي ونسلم                  

 .م األول خري من تعلم وأصدق من أعلم هللا عز وجلعلى املُعلِّ
 

فكما يقال ال عطر بعد عروس، وبعد هذه الكلمة الضافية من أخي األستاذ عبد املقصود               ..  وبعد
 بشار،  خوجه أجد أنه من الصعب أن أقول شيئاً يضاف إىل هذه الكلمات الطيبة اليت حتدث ا عن أيب                 

 هذه الفرصة، دون احلديث عن مواقف يل مع هذا الرجل اإلنسان،            لكنها احلقيقة أين أكره أن تفوتين     
هذا الرجل الذي شق طريقه من القصيم إىل الرياض إىل أمريكا إىل الرياض مرة أخرى، واستطاع أن                  

 بشار عندما كنت يف وزارة اإلعالم وإن        يكتسب احترام الناس، أنا شخصياً يل أكثر من موقف مع أيب          
احلقيقة أن هذا الرجل على الرغم من قسوة اإلعالم وصعوبة اإلعالم مل حتدث بيننا               عدنا فإنا ظاملون،    

وبينه خصومة فقد كان يتفهم الدور املناط به، وكان يعمل بكل أمانة وإخالص، وقد حصلت هناك                  
من أسبوعية إىل يومية، وحتمل     "  اجلزيرة"قفزات تحسب له، حىت أنين كنت أُشفق عليه عندما حتولت           

وكنت أشفق عليه، ألنين    "  املسائية"سؤولية يف ذلك، وجاءين يف فترة الحقة يصر على صدور             امل
اعتقدت أنه لن يكون هناك إمكانية لوجود قُراء، وكيف سيكون قُراء ومل يكن يف ذلك الوقت لدينا                  

 . اإلنترنت وال حول ذلك حىت تصدر يف أكثر من مكان، لكنه التصميم والصدق واإلخالص



تمر أخي األستاذ خالد املالك يف هذا النوع من العمل اجلاد، وكسب به احترام الناس الذين                واس
ليس عمل خالد   "  اجلزيرة"عملوا معه، وكما قال أبو حممد سعيد مييز هذا الرجل أنك جتد أن العمل يف                

 من ناحية   تعمل ككُل، وهذا ما أدى إىل النجاح من ناحية، ولالحترام          "  اجلزيرة"املالك، إنه أسرة    
أخرى، وكنا نرقب عن بعد يف وزارة اإلعالم هذا الدخل الكبري الذي أصبح اليوم للجزيرة وتطويرها                
مادياً وأدبياً وعلمياً، والقدرة على كسب هذا الدخل وتوظيفه لنماء هذه املؤسسة، فهذه أمور حتسب                

يلة، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل له       بشار، وهلذا نود أن نشد على يده مهنئني ونعتز بلقائه هذه الل             أليب
 .مزيد من التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورمحة اهللا

الكلمة اآلن لسعادة األستاذ السيد عبد اهللا اجلفري، األديب املبدع والكاتب            :  عريف احلفل 
 .الصحفي الكبري

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا اجلفري(( 
 . ألمدح، أو أُقرظ، أو أُشيدالسالم عليكم، مل آِت هذا املساء

 يف عبارة  )  قيمة:  (وهو..  يف كلمة يكتبها النبل   )  معىن:  (هو..   الليلة ))املقصود/الضيف االثنيين ((  

 !! يف ضتنا الصحافية احلديثة) مسرية: (وهو.. ينسجها الفعل اهلادف
 

جربوا املواقف األمجل منه    ، كنداٍء مجيل يسمعه من حمبيه، ومن الذين          "بأيب بشار "حنتفي الليلة   
يبادر باالحتفاء أبو حممد سعيد، األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي يصيغ يف منتداه هذا أمجل                 ..  هو

التفاتة عرفان ووفاء لكل من أسهم بعلمه وفنه يف املناداة على الوعي أن يستفيق يف عقول الناس،                    
 !!تواملناداة على املعرفة أن تنتشر حىت يف السلوكيا

 

ويأيت االحتفاء الليلة باألستاذ خالد املالك، فاحتة لندوات ومسامرات االثنينية بعد طوِل غياٍب              
 مبثل هذه املعاين واملواقف يف صقيع العالقات          -يف هذه اللقاءات  –قاٍس على كل من يستدفئون       
 !اإلنسانية، ويف عنف الفهم أحياناً

 

نا من جديد، وأهالً مبنربه احلر يف التفاتاته لتكرمي نخٍب          فأهالً بنادي عبد املقصود خوجه يعود إلي      
 !أعطت ُألمتها من فكرها وإبداعها

 

يف مساٍء ِجداوي، كنا نأمل أن الرطوبة ختتفي منه يف مطلٍع تشريين               "  بأيب بشار "ونرحب  
 قمر ساحلي يرتفع    لنمنح ضيفنا نسمة حمبة، وضوء    ..  لورق الشجر األصفر  "  فريوز"أكتوبري، تغني فيه    

 .باهلمسة إىل صفاء شخصية خالد املالك



استمده خالد املالك من وضوحه، ومن فروسية مواقفه، ومن جتارب مشواره مع             ..  هذا الصفاء 
  .الناس، وخلف مكَن الطباعة اهلادر بكلمات حناول أن نعي أبعادها

ها عصارة شبابه، وأضواء    ولعل خالد املالك أراد مرة أن يتوب عن تصدر اء صحيفة أعطا             
تزيدك تعباً حني أردت    :  " كما قال برنارد شو مرة     –فانسحب يومها مكتفياً بالقراءة، والقراءة      ..  حملاته

انسحب ومل ينعزل قارئاً متابعاً، واتكأ على التأمل تارة وعلى االنتظار تارة أخرى،             "...  منها أن ترحيك  
خالد "فقد كان طريق    ...  الطريق السريع ليواصل الطريق   ومل يرفع إصبعه كما يفعل من نراهم على          

، والتوقف يف املقاهي، وبقي أبو بشار كبرياً ذه اخلصوصية فيه              )األوتوستوب(، يرفض   "املالك
لالستقالل الفكري، وللنهج الصحايف الذي اختطه رئيساً لتحرير صحيفة يومية حققت نسبة كبرية من              

 . باإلضافة إىل استقطاب أسرة حترير طموحة، وكُتاب مميزين..التوزيع ومن الدخل اإلعالين
مبا نسجه قلمه يف افتتاحية     )  اجلزيرة(لقد انشغل خالد املالك من خالل دوره يف رئاسة حترير            

الذي تقرر إصداره صباح كل ثالثاء مع       )  اجلزيرة(املولود األول للجزيرة األم، العدد األول من جملة         
نسعى إىل حتقيق ذلك الدور اإلجيايب للصحافة من فعل التنوير على الصعد            :  فقال لنا ..  الصحيفة اليومية 

 . السياسية، والتارخيية، واالجتماعية، والرياضية، والفنية، مبا حيقق للقارئ بغيته يف هذه ااالت
ته معي   فإنين أذكر دائماً موقفه أو وقف      وإذا حتدثت عن خالد املالك صانع املواقف الفروسية،       

إداري إىل رصيف   )  ِبشلُّوٍت(يف ذلك اليوم الذي فصلين فيه مدير عام مؤسسة صحافية من الصحيفة              
الذي محلته يف زواديت أو     )  ظالل(بييت يف شارع مل تكتمل إضاءته يومها، وتوقف عمودي اليومي             

الد املالك عرب اهلاتف من     يف ذلك اليوم أتاين صوت خ     ...  كشكويل أكثر من أربعني عاماً، أنشره وأطويه      
ليظهر يف صباح الغد على صفحات      )  ظالل( أن أكتب عموداً جديداً من        -فوراً–الرياض، يدعوين   

 .، فال يتوقف العمود أبداً"اجلزيرة"
وحني كنت أكفكف دمعة االمتنان، قال يل يف ذلك الوقت الذي مل تتوفر لنا فيه أجهزة                    

بذلك ..  يف اجلزيرة )  ظالل( العمود باهلاتف، وبقيت أكتب      سيتصل بك حمرر لتملي عليه    )  الفاكس(
 . الترحاب يف صدر خالد املالك وصحيفته
 وماذا أقول أيضاً عن أيب بشار؟

ورؤيته احلصيفة كقيادة صحافية حديث ماتع متصل       ..  ونسيجه اإلنساين ..  احلديث عن مواقفه  
فهو يقيم يف تكوينه اإلنساين ركائز      ..  لصحافةباملعرفة، وباإلجناز، وبالصدق، وذا العشق الراسخ فيه ل       

وهو يقيم بتكونه املعريف والثقايف فكرةً قد تكون بسيطة         ..  اخلُلُق السمح والقادر على جتاوز اإلساءة إليه      
 .يف طرحها، لكنها شاملة يف أبعادها وصدقها

 . الصايف، شكراًشخص له هذا النبع.. فهذه لغة التعبري عندي عن األستاذ خالد املالك.. وبعد



ألف شكر يا أبو زين، كلمتك كل الذي أستطيع أن أقوله أا             :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .أبكتين

 ..اهللا خيليك: عبد اهللا اجلفريالسيد األستاذ 
 .الكلمة اآلن لسعادة األديب والكاتب واملعروف الدكتور عبد اهللا مناع: عريف احلفل

 

 ))اعكلمة سعادة الدكتور عبد امن ((  
كم بكل خري، مل أكن أتصور أن معد هذه الليلة يباكر يب على هذا النحو، فقد                 ءأسعد اهللا مسا  

جئت متأخراً واستمعت إىل جزء من كلمة األديب األستاذ الصديق عبد اهللا اجلفري، وهي كلمة ماتعة                
 أكن مستعداً على ذلك القدر      ، فمعذرة إن مل   ئاًكُتبت بعناية وبأناة، حبيث يتعذر علي أن أقول بعدها شي         

أو على هذا القدر الذي حدده األستاذ عبد اهللا اجلفري، ولكنين منذ أن قدرت أنين أشارك يف األمسية                  
وأحتفي مع احملتفني بالصديق العزيز األستاذ خالد املالك فقد كنت أتأمل ماذا سأقول؟ واحلقيقة أن                 

لعائد إليها بعد سنوات طويلة، والذي صنع منها صحيفة         ا"  اجلزيرة"األستاذ خالد املالك رئيس حترير      
كُربى حقيقية يف زمانه، كنت أتصور األستاذ خالد املالك ورمبا كانت هذه رؤياي فيه، أنه صحفي قادر                 
على أن ينشئ صحيفة، ناجحة يف أي وقت ويف أي زمن، وأنه إن مل يكن كاتباً عظيماً وصاحب اسم                    

 .  ولكنه صحفي كبريكبري يف دنيا القلم والكتابة
ومل يكن املطلوب يف إقامة الصحف أو إنشاء الصحف أن يكون كل أولئك الذين ينشئوا كُتاباً                
 .عظاماً، ولكن الصحافة حتتاج إىل صحفيني عظام، وقد كان خالد املالك أحد هؤالء الصحفيني العظام

ليس كاتباً عظيماً ولكنه صحفي     األستاذ خالد املالك كان كياسر هواري يف الصحافة اللبنانية،          
عظيم، قادر على أن ينشئ صحيفة أو جملة يف كل يوم، األستاذ خالد املالك قدم خالل سنوات عمله                   

صحافة ترضي القارئ، وقد كان القراء يبحثون يف ذلك الزمان عن األخبار اليت              "  اجلزيرة"األوىل يف   
م األخبار اليت مهم، كان كأنه من مدرسة مصطفى         مهم، واستطاع األستاذ خالد املالك أن يقدم هل       

أمني، تلك املدرسة اليت تعتمد على السعاة وعلى كُتاب اآللة وعلى موظفي املكاتب الصغار، يف                  
احلصول على أهم األخبار، فكان دائماً حيصل على أهم األخبار، وأفضل األخبار، تلك األخبار اليت                

 .قراءيبحث عنها املواطنون وينتظرها ال
 

ودار الزمان وأطاح الزمان به كما أطاح يب، رمبا يف أزمان متقاربة ليجد كلٌ منا أخاه على                    
الرصيف، كنا نسمي أنفسنا باملعتزلة، لكن األستاذ خالد املالك بعد تلك السنوات كانت بالنسبة                

ر، كان  املالك طائر من الطيور كالصقو    للجزيرة سنوات عاصفة فقد هبطت باجلريدة وكأن خالد          



ـ    "  اجلزيرة"حيمل   بعد خالد املالك بط هبوطاً شنيعاً، وتتواضع " اجلزيرة "وحيلق ا يف مساوات فإذا ب
 جعلت منها رمبا الصحيفة الثالثة أو       -أيام صعبة –"  اجلزيرة"يف مستواها ويف منافساا، ومرت أيام على        

 أن خطأهم األول واألخري كان يف تغيري        بعد زمن أن يدركوا   "  اجلزيرة"الصحيفة الرابعة، واستطاع أهل     
، ولكنه عاد   "اجلزيرة"ذلك احلصان العظيم واجلميل خالد املالك، فسعوا سعياً حثيثاً حىت أعادوه إىل              

 .إليها بروح خمتلفة، وبرؤية خمتلفة، وخبربة خمتلفة، وبقراءات طويلة، أتاحتها له سنوات االعتزال
اليت كانت يف زماناا،    "  اجلزيرة"ة، فالقراء يريدون تلك     لكن خالد املالك بعودته يواجه مشكل     

اليت كان يقدمها، تغري الزمان، تغريت الظروف، وكان       "  اجلزيرة"وخالد املالك ال يستطيع أن يقدم تلك        
         ذات احليوية وذات احلرارة وذات الدفء      "  اجلزيرة"ض  ال بد على القراء أن يفهموا ذلك، وقد بدأ يعو

رب، جبملة تعويضات خمتلفة سواء كانت من حيث كم عدد الصفحات من حيث كم عدد               والسباقة باخل 
 هناك مسافة بني جزيرة األمس وبني       تاحملررين من حيث عدد الكُتاب الذين يكتبون فيها، ولكن ما زال          

 من السعة   اًكبرياً  جزيرة اليوم وأعتقد أن هذا ال يغضب خالد املالك ألين أعرف كم هو حيمل قدر                
 .الدميقراطية يف أن يسمع ما يقوله كل الناس فضالً عن زميل وأخ وصديق مثليو

 عظيمة وكبرية،   اًوهي يف هذه املرحلة اليت جتدد فيها شباا أن أمامها فرص          "  اجلزيرة"أنا أعتقد أن    
وأن خالد املالك من خالل حكمة السنني ومن خالل التجربة الطويلة سيستطيع أن يدفع باجلريدة إىل                 

وقد قُدر يل أن أكتب     .  ساحات متقدمة ترضي قراءها وترضي حمبيها وترضي املعجبني ا وأنا أحدهم          م
مرات قليلة، وكان السبب يف هذا ليس ألن خالد املالك خبيالً يف االتصال وال خبيالً يف                 "  اجلزيرة"يف  

 كرمياً يف كل شيء إال أن       املكافأة وال خبيالً يف أي شيء، بل كان على العكس من ذلك متاماً، فقد كان              
مشكليت كانت دائماً تكمن يف أنين أريد أن أكتب يف تلك اجلريدة اليت ال تبعد عين إال أمتار، يعين                     

اثنني كيلو، تكون قريبة مين، حىت أستطيع أن أكلمه يف التليفون بني كل ساعة               ..  كيلو..  نصف كيلو 
عين كان أحد   "  اجلزيرة"وأتراجع، فبعد   ..  وأرتبك..  وأخاف..  وأضيف..  وأحذف..  وأخرى وأُعدل 

أسباب قلة كتابيت فيها، ولكين كنت وما زلت ودائماً أظل أكن للجزيرة وخلالد املالك كل اإلعزاز                  
 .وكل احلب وكل التقدير، وأهالً به وسهالً يف هذه االثنينية وشكراً

 قسم اإلعالم جبامعة    الكلمة اآلن لسعادة الدكتور غازي زين عوض اهللا، رئيس        :  عريف احلفل 
 .امللك عبد العزيز

 ))كلمة سعادة الدكتور غازي زين عوض ا((  
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

 .يف هذا العقد املنظوم.. شرف يل أن أكون يف هذا اليوم 



  .ومشرف يل أن أحتدث إىل هذه الكواكب والنج 
شرف يل أن أتوجه بالشكر إىل صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه ذلك الوجدان                 

 .العريب العارف بقيمة اإلبداع املدرك لدور البيان يف صنع اإلنسان
إن االثنينية وعبد املقصود خوجه معاً من رموز الثقافة يف اململكة العربية السعودية ذا العطاء                

 . أكثر من ربع قرناملستمر الذي جتاوز
واليوم، وحنن حنتفل يف هذه األمسية املباركة بتكرمي علم من أعالم الصحافة السعودية وأحد                

الذي يرأس حترير صحيفة من كربيات الصحف        "  خالد املالك "روادها الفارس الشجاع األستاذ      
 .لهالسعودية، يطيب يل بكل فخر واعتزاز أن أشيد به، وأن أقف تقديراً وإكراماً 

كيف ال؟ وهو الشخص املبدع الذي اخترق حواجز مهنة املتاعب وكسر حاجز الطوق الذي               
كان يعترض طريق جناحه بكل إصرار وعزمية، وحتمل املشاق واملصاعب اليت كلفته الثمن الغايل من                 

 اليت بذل كل غاٍل ورخيص من أجل أن يرتقي ا وأن          "  اجلزيرة"حياته حيث غيبته عن عشيقته جريدة       
يف عهدها  "  اجلزيرة"حيقق هلا املكاسب الشعبية لكي تكون الناطق الرمسي باسم قرائها، فانطلقت جريدة             

السابق وعهدها احلاضر إذا استثنينا فترة الغياب اليت أبعدت قائدها من غرفة العمليات، وبالرغم من أن                
 ما عادت إليها احلياة من جديد       تراجعت إىل الوراء خالل فترة الفراغ إال أا سرعان        "  اجلزيرة"جريدة  

ودبت فيها الروح املتجددة، ولكن بشكل أكثر تطوراً وأكثر فاعلية يف جمال النمو والتقدم املضطرد                
بكل التحديات ميدان الصحافة اإللكترونية لتجد هلا موقعاً استراتيجياً حقق هلا كثري            "  اجلزيرة"فدخلت  

 يوماً بعد يوم، ويعود الفضل الكبري بعد اهللا للقائد خالد           من املكاسب من مجهور قرائها وازداد عددهم      
بكل ثقة وثقل لكي يزيل كل الثغرات بني ماض تليد          "  اجلزيرة"املالك الذي قبل التحديات وعاد إىل       

 .وفراغ  معلَّب وجممد وبني حاضر متحرك بدميومة وصريورة مندفعاً حنو حتقيق الذات وكسب الثقة
لعب دوراً هاماً من أن جيعل جريدة اجلزيرة سوقاً حراً للقارئ توفر له             وأحسب أن خالد املالك     

كل طلباته ورغباته دون أن يدفع الضريبة اليت تثقل كاهل حياته من أجل احلصول على املعلومة الرتيهة                 
والرأي احلر واخلرب املوضوعي فيتسوق منها بكل حرية فيما هو ذاهب إليه دون أن تفرض عليه رقابة                  

ويتصفح عددها اليومي يالحظ مدى     "  اجلزيرة"عنه الرؤية احلقيقية، فالذي يقترب من جريدة        حتجب  
الصحيفة املفضلة عند القارئ الذي يبحث عن       "  اجلزيرة"اجلهد الذي بذله املالك لكي جيعل من جريدة         

 واخلدمات  املعلومة اددة وعن اخلرب اآليت الذي حيمل اجلدة، وعن الرأي احلر وعن الكلمة الرتيهة               
 .املميزة اليت ينشدها

وهكذا ما كان ليحدث ذلك لوال أن خالد املالك كان بارعاً يف قيادته هلذه اجلريدة وخملصاً هلا،                 
حيث استطاع أن يكسبها ثقة قرائها وأن ميدها بكل طاقاته، وإمكاناته الصحفية للنهوض ا إىل                  



حملافظة الشعبية، وفق مفهوم نظرية املسؤولية       مستوى حيقق هلا ذاا ومكانتها وشخصيتها الصحفية ا        
. االجتماعية اليت تنادي حبق االلتزام حنو اتمع دون اخلروج عن اخلط األمحر املمنوع االقتراب منه                

وهذا يف حد ذاته يشكل منظومة التحدي احلقيقي يف مواجهة الصحافة اليت ال تعرف غري اإلثارة من                  
أن ترتفع  "  اجلزيرة" توزيعها، وبالرغم من ذلك استطاعت جريدة         أجل تسويق بضاعتها، ورفع أرقام    

حبجم قرائها، وأن تزيد من توزيعها مع حمافظتها على شعور القارئ، وعلى احترام آدابه وسلوكه،                 
وهذا ما أدى بالتايل إىل متسك القارئ ا واحترامها كصحيفة وقورة ومتزنة، ويعول عليها يف كل ما                  

وفكر ورأي مستنري، وكل ذلك يرجع إىل القائد املريب الكبري الذي حافظ على              تقدمه له من خدمات     
حسن تربية سلوك صحيفته بأن تكون ملتزمة بكل احترام آداب املهنة يف أداء رسالتها على الوجه                  
األكمل الذي يكون مقبوالً عند القارئ احلصيف الذي مييز بني الغث والسمني وينأى بنفسه عن قراءة                

 .ت والسباب والشتم واإلثارة اهلابطةاملهاترا
وقبل أن أختتم كلميت ال بد أن أشري بإشارة عارضة عن خالد املالك احملاضر الذي شارك يف عدة                  
حماضرات ألقاها يف اجلامعات السعودية، ومنها على سبيل املثال جامعة امللك عبد العزيز الذي كان يل                

احية النظرية والعملية من خالل جتاربه الصحفية وخربته يف         شرف اإلصغاء إليها واالستفادة منها من الن      
مهنة الصحافة وإن كانت موجهة لطالب الصحافة فكانت الفائدة املشتركة بني طالب الصحافة                

متمنياً له كل تقدم    .  وأساتذا، أرجو لألستاذ خالد املالك دوام التوفيق والنجاح يف كل ما يصبو إليه             
 . العامة واخلاصة ولكم حتيايتوجناح يف حياته اليومية 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا
الكلمة اآلن لضيف قدم خصيصاً من الطائف لتحية الضيف الكرمي، الصحفي            :  عريف احلفل 

 .املعروف األستاذ عبد الرمحن املعمر
 
 

  ))كملة سعادة األستاذ عبد الرمحن املعمر(( 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وفن االختالف..  وأدب اخلالفخالد املالك
ال أدري ما الذي ذكَّرين بكتاب للشيخ صاحل بن محيد حول أدب اخلالف، وأنا يف مقام املشاركة                

 ). خالد املالك(لتكرمي الزميل القدمي والصديق احلميم 
 وعركته الصحافة،   نعم، أيها اإلخوان، هكذا أبدأ، فالضيف املكرم يف هذا املساء عرف الصحف             

 .ك مع الصحفيني فأبلى فيها، وابتل حبربها، وابتلي بصداقاا وعداوااوتعار



أعود إىل األستاذ خالد الذي دخل معترك الصحافة عرب صفحات الرياضة، وكفى بالرياضة               
تنافساً وتنفيساً، ومنازلة وتنغيصاً، إن هذا الصديق اجلالس بيننا يف هذا املساء منذ بدأ يكتب زاوية يف                  

، قد كنت أتابع    )دقات من قليب  :  (األسبوعية يوم كنت رئيساً لتحريرها حتت عنوان      "  يرةاجلز"صحيفة  
 قادم  صحفي  على  تدل  وكلمات  كان يرسل عبارات    –ما يكتب، وأحلظ ما يقول عرب تلك الزاوية         

 . بتصميم، ومرت األيام وزادتنا احلياة اختالفاً واختالطاً ومعرفة وفهماًيتقدم وإداري، بعزم
 

 أحـــالمـــا وكأفكأنـــنا
. 

مث انقضـت تلـك السـنون وأهلها        
. 

 

وصعدت وتطورت،  "  اجلزيرة"وأصبح الزميل خالد رئيساً للتحرير، ومعه حبق انطلقت            
 .وأصبحت صحيفة تنافس وال تنفس، وتتحدى وال حترد

 األسبوعية من إدارة أديب حيب السجع واحملسنات من اللفظ، إىل              "اجلزيرة"لقد خرجت   
ساحات السياسة ومكرها، وتقلبات أخبار الساعة، واهلمس واإلشاعة، وال أزال أذكر للطرافة عنوانٌ              

طائرات (وضعته يف الصفحة األوىل عن خرب سياسي عن طائرات أغارت على بلد، فالصحف تكتب                
وهكذا األدباء وأذواقهم، هذا العنوان مل يعجب الزمالء        !  ، تصور )ات صبحاً واملغري(، أنا كتبت    )تِغري

خالد املالك والبقية اآلخرون، وصاروا حياولون تغيري مفهومي عن الصحافة وأا عامل آخر ودنيا تتغري                
وتتطور، وهم حمقون يف ذلك، ولكن ماذا تعمل مع رجل يسمر يف اجلريدة مع الشيخ أمحد عبد الغفور                  

 ويف الصباح مع الشيخ عبد العزيز الرفاعي، ويتلوا بني          -يا أستاذ خالد  -ر يوم كان يزور الرياض      عطا
 .ذلك كتب الفقهاء القدماء، وأساليب األدباء اليت حشيت باحملسنات البالغية

وأعود إىل خالد الذي استمر ينهض باجلريدة ويتقدم ا من حسن إىل أحسن، ومن مكان إىل                  
ت حمط األنظار، وصحيفة الكهول والكبار، ومنتدى ومدرسة خترج منها بعض             مكانة، حىت أصبح  

 .رؤساء التحرير الصحفي، كنت أتابع كل ذلك وأُسر وأغتبط، وأتفاءل وال أحتايل
ودخل خالد املالك يف مشاكسات الصحافة ومشاحناا، واصطلى حبرها وحرورها، ولكنه كان            

لتنافس، واختلف مع أناس، واتفق مع آخرين، وعارك        صاحب نفس طويل، ومقدرة على التحدي وا      
وحارب، وأصاب وأخطأ، وسار وساير، واتفق وخالف، وهكذا احلياة، والعمل يف الشأن العام شد                

 .وجذب، وما بني ذلك قواماً
كان خالد يف كل تلك األطوار جيمع حوله رهطاً غري مفسد من الشبان املتحمسني والصحفيني                

مدرستها، وأصبح أكثرهم أو جلهم رؤساء        ، وخترجوا من  "اجلزيرة"جوا من عباءة    اجلريئني، الذين خر  
 .حترير، كما أسلفت

 .ماذا لواحد منهم أن يعرب عن ذلك ويشارك أو يقول ويسهب



إن من أسرار جناح اإلنسان     ):  أدب اخلالف وفن االختالف   (أعود إىل العنوان الذي اخترته وهو       
 واإلمساك بكل خيوط اللعبة، والتالعب مع كل األطراف وعدم           هو إتقان هذا النوع من الفنون،      

 .الوقوع يف شرك اخلالف
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

الكلمة اآلن لسعادة األستاذ حممد صالح الدين ناشر جملة األسواق والكاتب            :  عريف احلفل 
 .الصحفي املميز

 

  ))كلمة سعادة األستاذ حممد صالح الدين(( 
هللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل                بسم ا 

 ..يوم الدين، وبعد
فهذه ليلة من ليايل الوفاء واحملبة واجتماع القلوب، أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلها يف ميزان                 

 عادة على استحقاق    ن اختلف الناس  ئحسنات صاحب هذه الدار، ومجيع احلضور إنه مسيع جميب، ول          
بعض الشخصيات للتكرمي، وجتادلوا يف جدارا باإلشادة فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أكرم أخي أيب بشار                
بالشرف باجتماع القلوب على حمبته، واتفاق الناس على إعزازه وتقديره واإلشادة به، وذلك فضل               

 .عظيم خاصة بالنسبة للعاملني بالصحافة
" اجلزيرة"ديدة يف مهنة الصحافة، وقد جنح كما أسلف أخوة كرام يف جعل             أخي أبو بشار قامة م    

ذُِكر اسم خالد املالك، وإذا ذُِكر اسم خالد        "  اجلزيرة"معلماً متميزاً يف الصحافة السعودية، إذا ذُكرت        
بتعاد لعدة سنوات، فإن هذا اال    "  اجلزيرة"، حىت حينما أبعدته ظروف قاهرة عن        "اجلزيرة"املالك ذُِكرت   

وأوسع ذكراً بني الناس، وأكثر إحلاحاً على ذاكرة إخوانه وحمبيه          "  اجلزيرة"جعل امسه أكثر التصاقاً بـ      
سواء يف مرحلتها األوىل أو مرحلتها احلالية ليحدثنا بالكثري          "  اجلزيزة"ِه، وإن ما وصلت إليه       ئوقُرا

، وفهمه العميق للواجب، واجب رجل      وبأسلوب عملي عن قيادة خالد املالك الناجحة ومهنيته العالية        
اإلعالم والصحفي يف مثل هذه الظروف، ذلك هو اجلانب العملي املادي يف شخصية أخي أيب بشار،                 
والذي قد يعرفه الكثريون، أما اجلانب املعنوي النبيل الكرمي، والذي ال يعرفه الكثريون فهو األكثر                 

 .إشراقاً وثباتاً وأرجياً
   بل السلوك ومواقف الرجال هي اليت جتعل ألي عمل قيمة، وهي اليت متنح             إن مكارم األخالق ون

أي إجناز معىن ووزناً، وبدون ذلك تصبح األعمال واإلجنازات هباًء ال وزن له عند اهللا وعند الناس،                  
وأشهد أن أخي خالد املالك قد آتاه اهللا الكثري من نبل السلوك ومكارم األخالق ومواقف الرجال،                  

 أن ذلك كله ألزم ملهنة الصحافة هذه املهنة الشريفة من أي مهنة أخرى، وقد آتى اهللا ضيفنا                   وأحسب



من ذلك الكثري، أخي خالد املالك عاش وما يزال كبرياً يترفع عن الصغائر ويستنكف عن املهاترة                  
نبيالً للوفاء، لكل   وينأى جبانبه دائماً عن تصفية احلسابات، أخي خالد املالك عاش وما يزال مثالً كرمياً               

من حوله، ألصدقائه وأحبابه والعاملني معه وللكثريين ممن ال يعرف، أخي خالد املالك رغم كل ما                  
يتحدث عنه الناس من جناح ومتيز، فهو بطبعه شديد التواضع، شديد العزوف عن األضواء، كثري                  

 .هالصمت، قليل الكالم، ال يأبه للكثري مما جيري خلفه، زمالؤه ومعاصرو
الشكر جمدداً لصاحب هذه الدارة وللفرص الطيبة الكرمية اليت يقدمها للمجتمع األديب                

والسالم عليكم ورمحة   .  والصحفي، والتحية لضيفنا العزيز النبيل الكرمي أيب بشار، وشكراً إلصغائكم          
 .اهللا وبركاته

 أن حييي ضيف    الشاعر املعروف سعادة الدكتور عبد الرمحن العشماوي، أىب إال        :  عريف احلفل 
 . هذه االثنينية وقَِدم خصيصاً من الرياض لذلك

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد الرمحن العشماوي (( 
وصحبه  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله             بسم اهللا الرمحن الرحيم،   

احملتفى به  ..  ف هذه الليلة  ضي..   الدار العامرة  هذه  صاحب..  مجيعاً  األحبة  أيها،  وسلم تسليماً كثرياً  
 ..أحييكم مجيعاً بتحية اإلسالم فالسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته.. الصديق أبا بشار

ليس سهالً أيها األحبة على صديق أن يتوخى املوضوعية وهو يتحدث عن صديقه، فالعاطفة                
  الصديق، حديثاً مباشراً؟ذات قوة ال يستهان ا يف هذا اال، فكيف إذا كان ذلك احلديث عن

ويزيد األمر صعوبة حينما نضع أمام أعيننا ميزان الشرع احلكيم يف ذيب هذا األمر حىت ال                  
 أو أخيك أو كما قال      "  قطعت عنق صاحبك  :  " من قوله  ينطبق علينا فيه ما ورد عن الرسول         

مرنا به أيها األحبة من أن نقول       حينما مسع رجالً ميدح صاحبه مدحاً مبالغاً فيه يف وجهه، ولوال ما أُ             
 .للمحسن أحسنت، ملا حتدثت
رحلة من التقدير والصداقة واملودة بدأت من هناك، من قاعة احملاضرات           ..  خالد املالك أبو بشار   

يف كلية اللغة العربية بالرياض، ومن مقعد طالب من طالا كان يتعامل مع الكلمة األدبية والشعرية                 
فتح عينيه على عناٍق ال يكاد ينقطع بني جبال          "  ابن السروات "م، تعامل فىت امسه     تعامل العاشق املغر  

شاخمات وغيوم ساحبات، وأجواء غائمة، يف قرية حاملة، وغدير ميوجه النسيم العليل، وروٍض نضري                
 .مجيل، تفوح بالشذا زهوره، وتغرد باألحلان طيوره

اء حماضرات كلية اللغة العربية األصيلة، بدأت       من آفاق لغة الضاد اخلالدة، ومن أجو      ..  من هناك 
" اجلزيرة"جسور املعرفة واملودة متتد بني طالب السنة األوىل يف الكلية، ورئيس حترير جريدة تسمى                 



كانت تصافح بأخبارها ومقاالا وصفحاا املنوعة عيين ذلك الطالب فتشده إليها، خبيوط حريرية من               
 .الشغف واالهتمام
مع أن سجل   "  ابن السروات " أن يطلق على نفسه      -يف ذلك احلني  –فهو من حيلو له     أما الطالب   

احلضور والغياب يف الكلية وهو سجل قاٍس جداً كان يسميه عبد الرمحن العشماوي، وأما رئيس حترير                
 الشعرية غضة طرية، وإن كان قد       الطالبفهو خالد بن محد املالك، كانت جتربة        "  اجلزيرة"جريدة  
  كلية اللغة ا مسع من آراء أساتذته يفأَِنس مب

الدكتور عبد الرمحن الباشا، الدكتور عبد القدوس أبو صاحل، الدكتور حممد رجب               :  أمثال
الدكتور حممد حممد حسني، أَِنس بآرائهم املشجعة اليت أسهمت يف إرواء شجرة              .  البيومي، وغريهم 

 .مي يف منطقة الباحةالثقة اليت نبتت يف نفسه منذ أن كان يف املعهد العل
" اجلزيرة"ومع ذلك فقد كان وجالً كلَّ الوجل حينما بعث بأول مقطوعة شعرية إىل جريدة                 

ملحق الثقافة واألدب الذي كان يشرف عليه األديب الصديق محد بن عبد اهللا القاضي، ومل يكد                   
 .ة، يف إطار مجيليصدق الطالب ما رآه حينما رأى مقطوعته منشورة بشكل بارز يف منتصف الصفح

ــا ــباح مسـ ــركم صـ وأذكـ
. 

أعــــاين بالفــــراق أســــى 
. 

ــا ــىن وقسـ ــد املـ ــا هـ مـ
. 

ــواق  ــوعة األشـ ــن لـ ويب مـ
. 

تعلــــم مــــنك واقتبســــا
. 

ويل أمــــــل ميــــــاطلين 
. 

ــا ــوماً وال مهسـ ــا يـ الرضـ
. 

أميضـــي العمـــر مـــا نطـــق 
. 

ــى ــل أو بعسـ ــوى بلعـ سـ
. 

ومل نفــــرح مــــن اللقــــيا 
. 

ــا ــوم مـــن يئسـ وحنـــن نلـ
. 

 مــــن ســــعادتناأنــــيأس 
. 

بــــه األمــــواج مث رســــا
. 

ــبت  ــن زورق لعـ ــم مـ فكـ
. 

ــا ــاً وزر قبســ ــزر أملــ فــ
. 

ــالً  ــين أمــ ــا زرتــ إذا مــ
. 

 

ذيلها املشرف على الصفحة بعبارات تشجيعية ورغبة يف التعارف عن قرب، ومت ذلك، وقال                
ائك، ويف  إن رئيس التحرير األستاذ خالد املالك أشاد باألبيات وأعجب ا، وهو سيسعد بلق            :  للطالب

أول زيارة أليب بشار رأى الطالب من دماثة اخللق، وحسن التعامل، وصدق املودة، ما مأل نفسه                   
إحساساً بأنه أمام رجٍل نبيل، ومرت األيام حيث صار الطالب معيداً وحماضراً يف الكلية، ويف أول يوم                  

 من عام أربعٍة وأربعمائة      املبارك وهو يوم مجعة مباركة     -لعل أبا بشار يذكر ذلك    –من شهر رمضان    
رسالة إىل  "فإذا يب أرى قصيدة بعثت ا إىل أيب بشار عنواا            "  اجلزيرة"وألف للهجرة فتحت جريدة     

 ": رمضان



ــيين ــريت وأن ــاهد حس ــا تش أو م
. 

ؤاد شجوين ـت يف الف  ـرمضان شاخ  
. 

ــؤذيين ــرية ي ــن ح ــرنا م يف عص
. 

اسي مبا ــون إحس ـرنا امليم ـيا شه  
. 

ــيين ــر ال يعنـ ــن أن األمـ أتظـ
. 

أشـقيت نفسـي بـل أرحت سريريت        
. 

وخضــوعها لعــدوها يشــقيين  
. 

ــباا    ــول ث ــنا وط ــداث أمت أح
. 

 

بل :  قصيدة طويلة، رأيتها منشورة يف صفحة كاملة بإخراج مجيل وحينما، هاتفته شاكراً قال              
ملعربة عن أحوال أمتنا اإلسالمية ومسجدنا األقصى اليت بعثت         أشكرك أنت على هذه الرسالة الشعرية ا      

  ).رمضان املبارك(ا إىل شهرنا احملبوب 
 بداية مسرية املودة والصداقة بيين وبني احملتفى به يف          -أيها األحبة –ذلك ما ميكن أن يصور لكم       

 ".خالد ابن محد املالك"هذه الليلة أيب بشار 
 حب هذا اإلنسان الكبري للفكرة النرية، والكلمة اهلادفة، وبيت          قليلٌ من الناس من يعرف مدى     

الشعر اجلميل، ومدى تقديره لكل مثقف ومفكر، ومدى حرصه على تشجيع كل موهبٍة أدبيٍة يعرفها،               
 .أو يطلع على إنتاجها

 رسالة ومسؤولية كبرية، وعمل خطري، ال خنتلف على ذلك مجيعاً وال          "  أبا بشار "إنَّ الصحافة يا    
 . نشكك فيه

وال شك أن هذه الرسالة العظيمة حتتاج إىل من خيلص ويتفاىن ويتناسى ذاته، حىت تؤدي دورها                 
إال ذلك الرجل الذي عرف خطورة هذه        "  أبا بشار "يف حياة الناس، وما أظنك يا        "  البناء"الكبري  

صحفية الصحيحة أنَّ   الرسالة وضخامة هذه املسؤولية، وأدرك من خالل صدره املنشرح، ورؤيته ال           
أعدى أعداء الصحافة اهلادفة الناجحة التقوقع على النفس، والوقوع يف شرك الشللية، والتعصب               
األعمى، وتقدمي ميول النفس على مصاحل املهنة الصحفية اليت تقوم على املوضوعية ومسو اهلدف، ونبل               

 .الغاية
اليت تعد من أهم صحف الواجهة يف       "  اجلزيرة"لذلك كانت للرجل بصماته العملية يف جريدة         

 . اململكة العربية السعودية
صادقة يف  أعرف ذلك جيداً وأقدمه شهادة      "  أيب بشار "هو الذي يتحدث عند     "  لسان العمل "

املقصود خوجه، ويكفي   د  هذا اللقاء اجلميل، يف بيت االحتفاء بالفكر والثقافة واألدب، بيت عب          
 .ملقصود خوجهأن نقول بيت عبد ا

كان مكان جريدة اجلزيرة يف الناصرية بالرياض، وكنت أسعد بزيارا بني الفينة واألخرى،               
أذهب صباحاً فأعلم أن رئيس التحرير يف مكتبه، وأذهب ظهراً وعصراً ومساًء فأعلم أنه يف مكتبه،                  



ثمرة البناءة، إذا سلك    أعانه اهللا فهذه مهنة املتاعب حقاً، ولكنها املهنة امل         :  وكنت أقول يف نفسي   
يتذوق األدب تذوقاً ممتازاً، أعرفه معرفة      "  أبو بشار "صاحبها طريق اخلري، واحلق، والفكر املستقيم،        

كان ..   أنين بعثت إليه مبقال كتبته بعد صالة فجر يوٍم ربيعي ماطر           -ورمبا أنه ال يذكر   -قريبة، وأذكر   
 خرجت من املسجد أرق أحلان العطاء وأمجلها، وكانت          رذاذ املطر يعزف على تقاسيم وجهي حينما      

العميق بني  ..  رائحة الثَّرى املنبعثة من األرض منعشة بصورة غريبة، رمبا ألا متثِّل رائحة العشق اجلميل             
 .اليت خِلقنا منها، ولذلك نعشقها" الطني"املاء والتراب، أو ألا رائحة 

، وبعثت به ذلك اليوم للنشر ويف اليوم         "ل رائحة املطر  ما أمج "كتبت ذلك اليوم مقاالً بعنوان      
، لقد قرأت   "ما أمجل رائحة املطر   :  "التايل نشر املقال، وزرت أبا بشار يف مكتبه بعد أيام، فإذا به يقول            

 .هذه املقالة أكثر من مرة مستمتعاً مبا فيها من عبارات رقيقة مناسبة حلالة العشق بني املطر والتراب
ني أنه مل يقل ذلك جماملة، كما أنين أعلم أنه على يقني أنين ال أقول هذا الذي أقوله                   أنا على يق  

اآلن جماملة، وإمنا هي احلقائق تتحدث بألسنتنا، عرفت أبا بشار حمباً لدينه، مقدراً للرؤية اإلسالمية                 
 احلكيم الفسيح، حمباً    الواعية املتزنة املستوعبة هلذا العصر مبا له وما عليه وفق مراد شرعنا اإلسالمي             

ألمته اإلسالمية بشموليتها، حمباً لوطنه حباً بعيداً عن املساومة والزيف، حمباً للشيم والقيم اخلالدة                 
 .ومكارم األخالق

عرفته حريصاً على تشجيع املواهب الصحفية اليت تتقدم إليه للعمل يف اجلزيرة، مِرناً يف عمله                 
أمام القدرات الصحفية، واألقالم املبدعة للعطاء واإلبداع، مع          الصحفي مرونة عاقلة تتيح اال       

 .احلرص على مراعاة احلدود اليت تعد مراعاا واجباً ال يصح التفريط فيه
 جحافل الشللية، والتحزب الثقايف واألديب والفكري        -كما تعلمون أيها األحبة   –لقد زحفت   

إغفاهلم، ومصادرة ملن ال جتوز     لك إغفال ملن ال يصح      على كثري من صحفنا يف عاملنا العريب، ونتج عن ذ         
وحتاملٌ على من ال يصح التحامل عليهم، وجنت من ذلك الزحف املشؤوم بعض الصحف               مصادرم،  

هذه السفينة الصحفية العريقة اليت يقودها ضيف هذه االثنينية         "  اجلزيرة"واالت، ومن بينها جريدة     
 .كايدة احملتفى به خالد املال

 أنين مل أترك نفسي على سجيتها يف احلديث عن ذكريايت           -ولألخوة مجيعاً –أؤكد لك   ..  أبا بشار 
–معك وعالقيت بك وباجلزيرة، وأنين تعمدت أنْ أكون مقصراً كل التقصري يف احلديث عنك                   

ن قد   حرصاً على عدم الوقوع يف إمث مدح اإلنسان يف وجهه، ومع أنين أستغفر اهللا إن كا                 -حبضورك
حصل من ذلك شيء أمامك يا أبا بشار، وأنا متأكد أنك راٍض عن هذا التقصري ذا املعىن الذي                     

  .ذكرت



إن رسالة الصحافة عظيمة وخطرية، وهي يف هذه املرحلة أشد خطورة، وإن العمل املنتظر منك                
ىل عز وجل ألنه هو     ومن أمثالك عمل كبري والعربة بسالمة القصد وصالح النية والسعي إىل رضا املو             

 .املنقذ يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون
أما صاحب هذه االثنينية فلي معه يف بيته العامر ذكريات ال تنسى حينما مجعين فيه شاعراً                   
متواضعاً شاباً بقمم يف الشعر حينما استضافين عام مثانية وأربعمائة وألف للهجرة، وكان من حضور                

 عمر اء الدين األمريي، والشاعر عمر أبو ريشة، وكان من             -ليهم مجيعاً رمحة اهللا ع  –تلك الليلة   
احلضور شاعر املالحم عبد اهللا بلخري، وغريهم من كبار األدباء، لقد مجعتين م يا أبا حممد سعيد ذات                  

م ليٍل مشرق من ليايل هذه االثنينية وهاأنت ذا تضيف كرماً إىل كرم وتسعدين هذه الليلة باالجتماع بك                
مجيعاً يف هذا االحتفاء والتكرمي للصديق العزيز خالد املالك، فتحية لك، وحتية للمحتفى به وحتية لكل                 
هذه الوجوه الطيبة اليت سعدت برؤيتها يف هذا اللقاء، وإىل لقاء مستمر بإذن اهللا على طريق احلب                   

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. واحلق واخلري والعطاء
  .بغيألستاذ الصحفي املعروف علي الرالسعادة االكلمة اآلن : عريف احلفل

 

  ))الرابغيكلمة األستاذ الصحفي علي (( 
 العاملني والصالة والسالم على سيدنا      رب هللا   احلمد،  وبركاته  تعاىل  اهللا  السالم عليكم ورمحة  
 .حممد وعلى آله وصحبه وسلم

ن جيسدوا مالمح ومعامل هذه الشخصية احملتفى       أأيت بعد قافلة من الكلمات استطاع اجلميع فيها أ        
 ولكين أود هنا أن أضيف أن خالد املالك وقد زاملته أنا والدكتور هاشم عبده هاشم، وتركي                    ؟ ا

السديري، وعثمان العمري، وعبد اهللا باجبري، يف حقبة من أمجل احلقب الزمنية اليت شهدا الرياضة يف                 
يل رؤساء حترير هم اآلن الذين ينهضون بأعباء اجلرائد أو املؤسسات           تلك السنوات، واليت خرجت بالتا    

الصحفية، خالد املالك ميتاز بأنه مدرسة يف ميدان الصحافة بأن استطاع من خالل مكارم خلقه أن جيمع                 
بني اإلدارة والتحرير يف تناغم وانسجام، خلص منه أو ابتعد به عن ما تعاين منه املؤسسات األخرى                   

ش داء الصراع بني اإلدارة والتحرير ذلك الداء املزمن، ويكفي خالد املالك فخراً أنه مدرسة               واليت تعي 
عثمان العمري، عبد الرمحن الراشد، حممد الوعيل، مطر         :  خترج على يده رؤساء حترير هم الزمالء       

مسية الكرمية،  األمحدي، حممد التونسي، حممد العوام، هذه اإلضافة اليت أردت أن أسهم ا يف هذه األ               
شاكراً ألخي عبد املقصود خوجه أن أتاح يل هذه الفرصة متمنياً خلالد املالك دوام التوفيق، ودوام                  

 .وشكراً. النجاح والتحليق يف مساء الرأي والفكر احلر املستنري
 .الكلمة اآلن لسعادة األستاذ محد القاضي، ويلقيها بالنيابة األستاذ سعود اجلهين: عريف احلفل



يا أخوان عذري لديكم، ضيف هذه األمسية أحباؤه كثر، وطالبوا          :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
الكلمة عددهم أكثر من كثري، وما قُدم إليكم هو قليل من كثري، فهذه أمسية نعتربها مستثناة، فأرجو                  

الشدي، وبعد  ألستاذ علي   لألستاذ محد القاضي، و   ل:  متانكل  أنكم قضيتم وقتاً ماتعاً وليست هناك إال      
 .ذلك نبحر مع ضيفنا الكرمي يف كلمته

 

 كلمة سعادة األستاذ محد القاضي ((
  )) سعود اجلهينعنه سعادة األستاذ ويلقيها بالنيابة 

أيها األخوة أنا سعيد حلضور هذه األمسية اجلميلة ذا امللتقى الرائع، الذي يتيحه لنا سعادة                 
ع، وسعيد أيضاً بتكرمي األستاذ خالد املالك نظراً ملكانته يف           األستاذ عبد املقصود خوجه يف كل أسبو      

نفوسنا مجيعاً حنن اإلعالميني، أيها األخوة شرفين سعادة األستاذ محد القاضي عضو جملس الشورى                
بإلقاء هذه الكلمة نيابة عنه نظراً لظروفه العملية وفاًء وعرفاناً لرائد من             "  الة العربية "ورئيس حترير   

 . الصحافة، وأستاذاً من أساتذة اإلعالم هو األستاذ خالد املالكرواد
 ..العصامية والعطاء.. خالد املالك

 ..أيها األحبة األكارم حمتٍف وحمتفى به وحضوراً أعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
ق النهى بني   من الرياض احلبيبة اليت يوشح الرمل ساعديها إليكم يف جدة العزيزة اليت يغر               

اجلميل "  اجلداوي" أتوق إىل أن أكون معكم يف هذا املساء           -أيها األحبة –شاطئيها، بدءاً كم كنت     
ألحظى معكم بتكرمي صديق عزيز، وعصامي نبيل، ولكن إن حبسين حابس عن ايء إليكم، فإنين إن                

سطور ينوب عن شرف    أنا ذا أحضر معكم حرفاً وطرسا، ولعل صدق ال          غبت عنكم جسداً ونفْساً فها    
 .احلضور

 أحيي الرجل الشهم عبد املقصود خوجه الذي جعل تكرمي الرجال           -أوالً–دعوين  :  أيها األحبة 
 .مقصداً شريفاً يسعى إليه، يسعد به ويسعد به حىت أصبحت هذه الدار ملتقى الوفاء للرواد

الد بن محد املالك الذي     أحتفي معكم هذه الليلة ذا الصديق العزيز األستاذ خ         :  أيها األحبة 
 .أحاول أن أحيد عاطفيت وأنا أحتدث عنه وإليه، وأستشرف أال زمين

إن خالد املالك امتلك خالالً نادرة من شيم الرجال النبالء، لقد عرفته وعرفه الكثريون نبيالً يف                
 أهدافه، صبوراً على    تعامله، متفانياً يف عمله، عصامياً يف حياته، مصابراً على شدائد دهره، طموحاً يف             

 :البلوى، ال يعرف الشكوى، ولكأن رؤيته للحياة جيسدها الشاعر كامل الشناوي عندما قال
 



ــربياء   ــي ك ــبض عروق ــا ن وأن
. 

اءـوى احنن ـو ففي الشك  ـأنا ال أشك   
. 

 .وهو كذلك حقاً
 يهن ومل ينهزم فقد خرج من مرحلة الغياب         مت على هذا احملتفى به سنوات من الغياب فل        لقد مر 

 .من ركام الرماد شاخماً حنو السماء، حملقاً يف فضاءات العطاء" الفينق"حبضور ي متاماً كما خيرج طائر 
 وهاهو  الصحيفة يف عهد واليته األوىل يف مساوات النجاح واإلبداع،         "  اجلزيرة"لقد حلّق بـ    

 ورغم الظروف واإلمكانات اليت مل يرن إليها بدأ أوىل وثبات            -يف واليته الثانية  –عندما عاد إليها    
التحليق ا يف عوامل السموق، وهاهي قد بدأت تطرح مثار جناحها األوىل كما رأى قراؤها، ولكن أبا                  

حنو بشائر اإلبداع، وميتلك يف     بشار خالد املالك طموحه ال حد له، فهو حيمل يف قلبه بشرى تتطلع               
 .ساعديه إصرار الطموح إىل أقصى غايات النجاح

إيقاع حياته على جداول العطاء، قد ال       "  دوزن"إن إصرار وتفاين خالد املالك عجيب جداً، لقد         
 ساعة بشكل يومي، إن عمله هو عشقه وخياره          ١٥يعرف الكثريون أنه يبقى يف مكتبه ما يقارب          

لياله، فحرفها عطره، وصفحاا ال     "  اجلزيرة"يه ذوب نفسه وجلَّ وقته، ولقد جعل من         األمجل، فهو يعط  
تشبه عنده إال صفحة وجه من حيب، ومن هذا العشق الذي يصدقه ويصادقه البذل خلق من اهلجري                   

 قالوا  القاتل وهجاً دافئاً، وجعل من بقايا الرماد مجراً مشعاٌ بعبق النجاح، ولقد صدق الفرنسيون عندما              
" جزيرته"، وخالد املالك هو ذلك احملب لعمله ووطنه وعيون           "أحب ما تعمل حىت تعمل ما حتب       "

 .وكفى
أودعكم وتودعكم حرويف املورقة حباً لكم وله، على البعد والقرب، وحسيب أن            :  أيها األعزاء 

 رٍب غفور   وسالم عليكم من  .  عمر أبو ريشة  :  بعض الربيع ببعض الورد يختصر، كما قال الشاعر        
 . رحيم

 .وهذه كلمة األستاذ علي بن أمحد الشدي، ألقيها بالنيابة: عريف احلفل
 

 كلمة األستاذ علي بن أمحد الشدي (( 
  ))يلقيها بالنيابة عنه عريف احلفل

 ..سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
  :حتية طيبة وبعد

يزة من رجال الثقافة والصحافة،     امسح يل أن أقتحم عليكم هذه األمسية اجلميلة حبضور خنبة مم           
عرفت هذا الرجل قبل أكثر من      .  ألحتدث عن ضيفكم الليلة األخ العزيز والزميل الصديق خالد املالك         



وأعين بذلك  "كان شاباً حنيالً وال زال      ..  وهذا التعبري يعفيين من ذكر عدد السنني بالضبط       "  ربع قرن "
بالصحافة إىل أن يقطع مسافات طويلة رمبا سرياً على          ، دفعه ولعه وحبه     "الصفة الثانية على األقل   

" الكثر"األقدام ليصل من حيث يسكن إىل املطابع، مث يعود يف وقت متأخر من الليل وسط لوم إخوانه                  
 . وأسرته بأنه يضيع وقته يف مهنة غري معروفة وغري مأمونة يف ذلك الوقت

وسأكون أميناً وحمايداً ألنين مل     ..  ملزايا والعيوب هذا املاثل أمامكم فيه كباقي البشر ا      :  أيها اإلخوة 
على األقل  "  (اجلزيرة"أُدع من الضيف أو املضيف للحضور أو حىت للمشاركة، ولست كاتباً يف جريدة              

مما يبعد عين صفة ااملة اليت عرفت ا الشللية الضاربة بأطناا يف بالط الصحافة              )  يف الوقت احلاضر  
 .ت للنظرالسعودية بشكل ملف

من أهم الصفات املميزة يف ضيفكم الليلة، أنه رجل عمٍل وجٍد من             :  حضرات األخوة األساتذة  
يعمل ويتابع وال   .  الطراز األول، يدخل مكتبه يف السابعة صباحاً وقد ال خيرج منه إال بعد منتصف الليل              

. لى عنها مؤخراً بعده عن األضواء     ومن صفاته اليت بدأ يتخ    .  يعرف اليأس أو املستحيل طريقاً إىل خميلته      
 .فلقد ظل رئيساً لتحرير جريدة اجلزيرة سنوات وسنوات دون أن تنشر صورته إال مرات معدودة

أما أهم عيوبه فهي املركزية اليت جتربه أن يطلع على أدق التفاصيل يف كل جوانب العمل حبجة                  
العريب يف مجيع القطاعات احلكومية واألهلية،      االطمئنان، وهذه صفة مالزمة ألكثر املسؤولني يف عاملنا         

 .عذر وحنن نلومه) كما يقول الشاعر(ولعلّ له 
 .مع عاطر حتيايت.. هذه مداخلة عاجلة أردت املشاركة ا: وأخرياً

 . واآلن يسعدنا أن نستمع إىل كلمة احملتفى به: عريف احلفل
كرمي وأن تكون أكثر من سؤال واحد       أيها األخوة نود التفضل بأن تطرح األسئلة على ضيفنا ال         

 .لنترك اال ألكرب قدر ممكن ألسئلة اآلخرين وشكراً
 
 

  )) األستاذ خالد املالك كلمة فارس االثنينية سعادة((
بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،              

 .هللا، وعلى آله وصحبه أمجعنيسيدنا ونبينا حممد ابن عبد ا
 ..أخانا األستاذ عبد املقصود خوجه

 ..أصحاب الفضيلة
 ..أصحاب املعايل

 ..أصحاب السعادة



 ..أيها األخوة احلضور
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

الصديق عبد املقصود خوجه على تكرمه       ..  يسعدين ويسرين أن أتوجه بالتحية ألخي العزيز       
ىل لقاء هذا اجلمع الطيب، ضمن من مشلهم تكرميه هلم على مدى عشرين عاماً، كما هي                  بدعويت إ 

التحية وكما هو الشكر لكم مجيعاً أيها األخوة احلضور وقد جئتم إىل هنا حتيون وتساندون هذا التوجه                 
 . النبيل والسنة احلميدة، لصاحب االثنينية، أستاذنا املفضال عبد املقصود خوجه

 وقد طُلب مين أن أُخاطبكم بكلمة ضمن برنامج هذا احلفل، إال أن أقول لكم                 وليس أمامي 
صادقاً إن عبد املقصود خوجه هو األحق بالتكرمي واألجدر باالحتفاء مين ومن كل من سبقين إىل هذا                  
 املكان الذي أقتعده، فبادرته كبرية يف فكرا وأسلوا وتنظيمها واختيار شخصياا، وقد أضاف هلا من              

 .حسه وتفاعله واهتمامه ودعمه ما ميزها ومكنها وساهم يف بلوغها كل هذا النجاح الذي حتقق
من هنا جاز يل أن أقول لكم ولنفسي إنه األحق بالتكرمي واألجدر باالحتفاء وإذا كان يل أن                   

ثقف أستدرك فإن حضوركم ذا العدد هو تكرمي لصاحب هذه االثنينية، وإن استجابة أكثر من مائيت م               
وجه، وإن الصدى الكبري والطيب     خومفكر ومؤرخ وإعالمي مت تكرميهم هو تكرمي آخر لعبد املقصود           

لعطاءات أمسيات االثنينية يدخل ضمن هذا التكرمي لصاحبها، وإن التفاعل مع مواضيعها ورموزها وما              
م الثقافة وساند   يقال فيها وعنها ال خيرج بنظري عن منظومة أنواع التكرمي للرجل الكبري الذي خد               

 .العلم ووقف إىل جانب املفكرين واملثقفني بإحيائه هذا النوع من املنتديات الثقافية
وإذ أُقدر ألستاذنا عبد املقصود خوجه أن جاء اختياره يل ضيفاً يف افتتاح موسم االثنينية اجلديد                

 كرمي منه يتسم بالتقدير العايل      مع بلوغ مسريا العشرين عاماً، وهو كما أفهم تأكيد على حمبته وجتاوب           
لتكون "  اجلزيرة"على ما ظهر ويظهر له من أن هناك جهداً كبرياً يبذله الزمالء وشخصي يف صحيفة                 

كما يريدها القارئ لسان حاله يف التعبري عن مهومه، إذا كان فهمي حيوم حول ما يفكر فيه صاحب                    
ز حتديداً الدكتور عبد اهللا مناع، أن صحيفة         االثنينية فإين أؤكد له ولكل احلضور وللصديق العزي        

لن تخيب أملكم فيها وسوف تكون دائماً أمينة يف أداء رسالتها وعلى النحو الذي خيدم هذا                "  اجلزيرة"
 .الوطن الغايل بثوابته الدينية وتقاليده الطيبة

الثنينية خالهلا  لقد تكرر هذا املشهد الثقايف وعلى مدى عشرين عاماً عشرات املرات، كَرمت ا             
أكثر من مائيت مفكر وعامل وشاعر وأديب وصحفي، وآخرين ممن يصنفون ضمن املبدعني سواء من                 
داخل اململكة أو من الدول العربية واإلسالمية، وهو رقم كبري وخباصة حني يقوم به منتدى خاص                  

               درك أن تكرمي   ويتصدى له شخص بإمكاناته الذاتية غري أن من يعرف صاحب االثنينية عن قرب ي



األعالم ظل هاجس الرجل وقد سعى إىل إجنازه كمشروع ثقايف رائد خيلده ويبقيه يف ذاكرة الوطن                  
 .واملواطنني أكثر من أي عمل دنيوي آخر، وقد جنح يف ذلك

من هنا واستكماالً حلدبه على إجناح هذه التظاهرة الثقافية جاء توثيقه هلا من خالل تفريغ أشرطة                
مراجعتها من قبل املختصني ومن مث دفعها إىل املطبعة لطباعتها يف كتاب ضمن أجزاء سلسلة                االثنينية و 

 مثانية عشر جزءاً وهذا املساء وصلنا اجلزء التاسع         -كما علمت –االثنينية، وقد صدر منها حىت اآلن       
ح الوقت  عشر، وجهد عبد املقصود إلبراز الوجه الثقايف املشرق لبالدنا كبري ومتنوع، وقد ال يسم               

ملزيد من االسترسال غري أنه ال بد يل أن أتوقف وأُشري ولو يف عجالة إىل أن هناك ثالثة وعشرين عنواناً                    
، إضافة إىل كتاب عن األعمال      "كتاب االثنينية "صدرت عن االثنينية يف ثالثة وثالثني جملداً حتت مسمى          

أردت أن أُشري إىل جانب من نشاطه الثقايف        ، وقد   -رمحه اهللا -)  أمحد الغزاوي (الكاملة لألستاذ الكبري    
للتذكري به وللتأكيد على أنه األحق مين بالتكرمي هذا املساء، إنين أمام اثنينية عبد املقصود خوجه أجدين                 
مشدوداً للتنويه أيضاً مببادرات أخرى كثرية وكبرية هنا يف جدة وهناك يف الرياض ويف عدد غري قليل                  

 قام ا رجال أفذاذ أحبوا هذا الوطن فأحبهم أبناء الوطن، فهناك يف الرياض               من مدن مملكتنا الغالية،   
الدكتور راشد  "  أحدية"الشيخ عثمان الصاحل، و   "  اثنينية"، و   -رمحه اهللا -الشيخ محد اجلاسر    "  ضحوية"

ك الشيخ أمحد املبار  "  أحدية"األستاذ حممد سعيد الطيب، ويف األحساء       "  ثلوثية"املبارك، وهنا يف جدة     
 .وغريها الكثري مما يغين إشارتنا إىل قليله عن احلديث عن كثريه

وأمام مثل هذه األعمال اخلالَّقة يتوجب علينا كمجتمع نقي وفاضل مساندا وتعزيز جناحاا              
بالكلمة الطيبة والرأي السديد واالستجابة باحلضور حني ندعى إليها، وهذا يف تصوري هو ما ينتظره                

 . كل واحد منهم يف العمل من أجلهادتديات منا لبلوغ األهداف اليت يجأصحاب هذه املن
ضمن التقليد الذي تتبعه االثنينية يلزمين أن أحدثكم عن نفسي عن             :  أيها األخوة احلضور  

حمطات يف حيايت عن شيء ينسب إيلّ ويستحق أن يروى لكم، وحقيقة فإين أجد حرجاً كبرياً أن أحتدث                  
اليت مرت يب، وأن أتوقف بكم يف حمطات ألقرئكم ما ال يهمكم عن مشواري يف هذه                لكم عن املواقف    

لقد فتشت بكل أمانة وصدق يف      :  احلياة، غري أين سوف أختصر لكم ذلك يف بضع كلمات ألقول لكم           
مشواري لعلي أجد فيه ما يساعدين على االستجابة لطلب االثنينية، فلم أعثر فيه على ما ميكن يل أن                   

" اجلزيرة"ولعله توفيق من اهللا ليس إال أن تتحول صحيفة          .  م عنه دون وجل أو تردد أو خجل       أُحدثك
اجلزيرة "من إصدار أسبوعي إىل إصدار يومي خالل رئاسيت األوىل لتحريرها، وأن تصدر جملة                  

" املسائية"خالل رئاسيت الثانية لتحرير الصحيفة، وأن تصدر صحيفة         "  اجلزيرة"عن صحيفة   "  األسبوعية
 األوىل لتحريرها وأن يأيت مولد أضخم شركة لتوزيع          اليومية من خالل صحيفة اجلزيرة أثناء رئاسيت      



الصحف واملطبوعات والشركة الوطنية املوحدة للتوزيع، بعد استقاليت من رئاسة حترير صحيفة               
 .وتعييين مديراً عاماً هلا، هذا جانب من أعمال أُسندت إيل" اجلزيرة"

ات التزمت بأن أقوم ا، بعض من مسؤوليات كان يل شرف تويل إداراا،              شيء من استحقاق  
وإين لفخور بقياديت لفرق إعالمية ساعدين متيزها ومواهبها يف ضبط إيقاع العمل الصحفي الصحيح                
معها، ومرة أخرى أعيد ذلك إىل عامل التوفيق والعون من اهللا، حىت ال يتبادر إىل أذهانكم تفسري أو                   

 .مل أكن أعنيه أو أهدف إليه يف هذا الكالماستنتاج 
مع هذا كانت هناك حمطة هي األهم يف حيايت، أعترف لكم بأين أزهو مبا              :  أيها األخوة احلضور  

حفلت به من نتائج، وأنين أفاخر مبا اتسمت به من إجنازات كبرية، كما أين أعتد كثرياً كثرياً مبا كانت                   
 .فوق اإلنسان على ذاتهعليه ومبا توافر فيها من فرص لت

 إىل عامل توفيق اهللا أيضاً، حىت ال يساء الفهم يف اهلدف            -حتديداً–أريد أن أنسب ما أعنيه هنا       
حينذاك أن يصحح يل ما قد يكون خطأ مين يف هذا             "  اجلزيرة"من إثارته، وعلى من تابع حقبة        

ال نقوم مبذاكرة السترجاع ما متَّ إجنازه       االستطراد، مع أننا هنا لسنا يف مرحلة رصد توثيقي، مثلما أننا            
 .يف فترة من تاريخ رئيس حترير صحيفة يومية

وإذا كان من املهم أن نتوقف عند تلك املعطيات ألخذ الدروس والعرب منها من أجل حاضر                  
 .ومستقبل أفضل للصحافة يف بالدنا

ن أدعي لنفسي دوراً    أمسح لنفسي بأن أخاطبكم عن هذه املرحلة دون أ        :  أيها اإلخوة احلضور  
يتجاوز حدود الواقع، وال ميكن يل أن أدعي أو أختلق مواقف عن مرحلة عايشتموها وبالتايل فأنتم                  
الشهود عليها، وأعرف أن غالبية احلضور على دراية ومعرفة تامة مبا سأقوله لكم هذا املساء، بل                   

وأسرة حتريرها، وقد نتفق أو     "  ةاجلزير"وأعرف أكثر أنه قد أسعدكم ذات يوم ما كانت عليه صحيفة            
ال نتفق على أن موضوع حديثي لكم هذا املساء إمنا هو ضمن السياق هلذه األمسية، وقد كان هذا                    

 .احلديث هو خياري الوحيد التزاماً مين بتقاليد االثنينية
يف احملطة األهم يف مشواري مع الصحافة، تزامنت فترة رئاسيت األوىل            :  أيها األخوة احلضور  

وألكثر من عشر سنوات مع بزوغ أكثر من جنم صحفي يف أسرة حتريرها،              "  اجلزيرة"لتحرير صحيفة   
بوجودهم، "  اجلزيرة"كانت هناك كواكب مضيئة يف تاريخ الصحافة السعودية ال تنافس صحيفة               

ب م، ومع هذه األمساء الالمعة كانت هناك مواه       "  اجلزيرة"ومتيزت  "  اجلزيرة"ارتبطت أمساؤهم بـ    
على حتقيق إجنازات مل توفق صحيفة أخرى إىل        "  اجلزيرة"أخرى، وأمساء واعدة من الصحفيني، ساعدت       

إين أحيلكم إىل رقم املباع اليومي من       ..  اليوم من حتقيقها، تسألونين، وما هي هذه اإلجنازات؟ حسناً         
 من جتاوز الرقم    فمنذ أكثر من عشرين عاماً وإىل اليوم مل تتمكن صحيفة أخرى            "  اجلزيرة"صحيفة  



أو بلوغه، وهذا بالتأكيد ال يرضيين، ومن الطبيعي أنه ال            "  اجلزيرة"املسجل آنذاك لصاحل صحيفة     
دراسة أسبابه ومعاجلتها سواء يف     "  اجلزيرة"ن عن صحيفة    ويرضيكم، وعلى املسؤولني وبينهم املسؤول    

 .ميلةأو يف الصحف األخرى اليت تصدر عن املؤسسات الز" اجلزيرة"صحيفة 
هناك إجنازات أخرى لن أحدثكم عنها، سأتركها للتاريخ ذلك أن حديثي لكم، إمنا هو عن احملطة                

 ".اجلزيرة"األهم يف تاريخ عملي بـ 
األهم الذي أعنيه واألهم الذي قصدت إثارته هذا املساء، واألهم األجدر              :  أيها األخوة 

ذات يوم،  "  اجلزيرة"عضاًء يف أسرة حترير صحيفة      بإمساعكم إياه هو تذكريكم بأمساء كبرية ممن كانوا أ        
وقد كان يل   :  أولئك الرموز الثروة، واجليل األمثل من صحفيي اململكة، سأذكر لكم بعض هذه األمساء            

خالل رئاسيت األوىل لتحريرها، سأذكِّركم باملواقع      "  اجلزيرة"شرف استقطاا للعمل معي يف صحيفة       
، وذلك  "اجلزيرة" لدى صحف وجمالت شقيقة بعد انتهاء عالقتهم بـ           الصحفية القيادية اليت تبوأوها   

حىت ال يأيت من يسألين أين هم اآلن؟ وال أزيد على ما قلت حول هذا املوضوع، إذ يكفي أن أمر على                     
الذي كان سائداً   "  اجلزيرة"هذه األمساء الكبرية دومنا حاجة إىل احلديث عنها، وعن املناخ داخل أروقة             

 . دوره يف إظهار متيزها ومواهبها وإبداعهاآنذاك و
 : من بني هذه األمساء اليت حتتفظ ا ذاكريت اليت أقاوم شيخوختها املبكرة

رئيس /  ، عبد الرمحن الراشد   "الشرق األوسط "مث صحيفة   "  الة"رئيس حترير جملة    /  عثمان العمري 
مث رئيس  "  املسائية"رئيس حترير صحيفة    /  ، حممد الوعيل  "الشرق األوسط "مث صحيفة   "  الة"حترير جملة   

مث رئيس حترير   "  الشرق األوسط "نائب رئيس حترير صحيفة     /  ، حممد التونسي  "اليوم"حترير صحيفة   
رئيس حترير جملة   /  ، علوي الصايف  "الة العربية "رئيس حترير جملة    /  ، محد القاضي  "االقتصادية"صحيفة  

مث "  سيديت"رئيس حترير جملة    /  ، مطر األمحدي  "الدعوة"ير جملة   رئيس حتر /  ، عبد العزيز العيسى   "الفيصل"
رئيس /  ، حممد الكثريي  "غرفة جتارة الرياض  "رئيس حترير جملة    /  ، فهد الفريان  "هلا"رئيس حترير جملة    

 ".أصداف"حترير جملة 
حمررين، فإذا م بعد ذلك تتصدر أمساؤهم الكبرية        "  اجلزيرة"كل هؤالء عملوا معي يف صحيفة       

هم الصحف واالت العربية والسعودية، غري هؤالء هناك نواب رؤساء حترير، وهناك مديرو حترير،               أ
يف عدد من االت والصحف السعودية والعربية أيضاً، وقد كانوا ضمن الطاقم الصحفي املتألق يف                 

 عملهم يف   ، إم مشاعل مضيئة يف هذه الصحف وتلك االت، مثلما كانوا إبان            "اجلزيرة"صحيفة  
 سعيدة مبا هم عليه اآلن، فخورة بأن تكون طاقام            -الصحيفة–"  اجلزيرة"، و   "اجلزيرة"صحيفة  

 .وإمكانام ومواهبهم قد برزت بشكل أفضل من خالل صفحاا



" اجلزيرة"وهناك على رأس العمل قدامى وجدد من الصحفيني الالمعني، قدرات صحفية تفخر              
 يف العمل فيها، وأسعد شخصياً بزماليت هلم على املستوى الشخصي، أصدقكم            بانتمائهم هلا واستمرارهم  

القول إنه ليس يف مشواري الصحفي ما هو أهم من ذلك، وإن سعاديت كبرية على ما أظهروه من جناح                   
 .ويف مطبوعات أخرى متألقة" اجلزيرة"وتفوق يف 

ذا النهج، وأن التحدي اإلجيايب     أن تستمر ملتزمة    "  اجلزيرة"بقي أن أقول لكم إن على صحيفة        
الذي يقودها إىل مزيد من النجاحات إمنا يقوم على يئة جيل جديد من الصحفيني تضيف به جمداً                   
جديداً إىل أجمادها، وهذه مسؤولييت الشخصية وأنا ملتزم بذلك، لكن األمر يتطلب حقه من الوقت،                

" اجلزيرة"قيق هذا اهلدف، إا رسالتنا مجيعاً يف         مع كثري من اجلهد، واألهم أن يساعدنا الزمالء لتح         
وبقية الصحف الزميلة األخرى، ومن واجبنا أن نقوم بأدائها كما ينبغي وكما جيب، ويظل القارئ هو                 

 .من نستند على رأيه وتوجيهه ومالحظته لتحقيق ما نسعى إليه
 . كاتهشكراً إلصغائكم، أعتذر عن اإلطالة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبر

أرجو أن تتيحوا يل دقيقتني، يسعدين أن أقدم لكم هذه األمسية            :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
كما سبق وأوضحت، شكراً هللا ومحداً على طبعنا لفعاليات االثنينيات للعام املاضي وهي اجلزء التاسع                

 .عشر، وإن شاء اهللا سيكون بني أيديكم يف األيام القريبة القادمة
ن أشري إىل أنه قد رصد يف شبكة اإلنترنت مع األجزاء السابقة وجتدونه كامالً                كما يسعدين أ  

، أرحب يف هذه األمسية باإلخوان الكرام الذين تفضلوا باحلضور من خارج جدة             "االثنينية"حتت عنوان   
 من الرياض والطائف وعلى رأسهم األخ الكرمي األستاذ الصحفي الكبري األستاذ عبد الرمحن املعمر،              
والشاعر املعروف الدكتور عبد الرمحن العشماوي، وأرحب يف ذات الوقت بامللحق الصحفي الثقايف              

وهذه صفحة مشرقة نراها الليلة بوجودكم بيننا وتبقى            األمريكي اجلديد يف جدة مستر روبرت      
مبقالة الصداقة بني الشعوب قائمة مهما اختلفوا أو اتفقوا اآلخرون، فال بد أن أزيد، أحب أن أشيد                   

سيدنا األستاذ عبد اهللا اجلفري أشكر الشكر اجلزيل ملا         "  بو زين "أستاذنا الكبري كما حيلو يل وحيلو له        
كتبه عن شاعرنا املكي األستاذ اجلوهرجي، وأحب أن أقول كلمة مهست ا إليه أنه يكون من سعاديت                 

 م  ٢٠٠٥سنة  الثقافة اإلسالمية   عاصمة  وشرف كبري يل أن يكون من ضمن األعمال املقدمة الختيار مكة            
عاصمة للثقافة تقدمي اموعة الكاملة لشعره، هناك إجناز أخذته على عاتقي وأن يكون هدية أيضاً ملكة                
عاصمة الثقافة وهو مجيع ما سيتيسر لنا من كتب ومؤلفات الرواد وأردت أن أحصرهم مبن هم يف                   

 وقد اكتشفت حبر زاخر ال أظن أن أحد يعتقد          كتاب وحي الصحراء، تيسر يل حىت اآلن ثروة هائلة،        
                 أن لشاعرنا املعروف الكبري متعه اهللا بالصحة والعافية األستاذ حسني سراج، هل تعتقدوا أن ما لدي



 أحب أوضح أا اآلن صفّت ولكن سأبقيها حمبوسة لتطلق إذا            ،..اآلن بلغ تسعة أو عشرة جملدات؟     
 .٢٠٠٥ربنا سبحانه وتعاىل أكرم يف سنة 

أيضاً وصلين الكثري عن األستاذ الكبري عبد احلميد عنرب، وصلين أيضاً عن األستاذ عبد احلق                 
نقشبندي، ويف طريقي إىل أشخاص آخرين أنا أعلم متام العلم أنه بانتهاء جيلنا سينتهون من ذاكرة                  

 أذكر دائماً لكم،     االثنينية ال ختص عبد املقصود خوجه ختصنا مجيعاً، فهي منكم كما           ،األجيال األخرى 
ولكم ومعكم وهذه مشاريعها ولنا أن نفرح ا مجيعاً، وأرجو منكم ومن كل من يعرف طريق يوصلين                 

هلدف، اأن يكرمين بالطريق الذي يؤدي إىل بلوغ        "  وحي الصحراء "إىل أي تراث للرواد املذكورين يف       
كون سعيد كل السعادة إذا كان      أم بيده شيء من هذا التراث هلؤالء أ        ..  إذا هناك من يعرف أقرباء    

 .يشرفين ا ألن الفرصة بعد ذلك لن تتاح لنضمها ملا سينشر
أعلنها صرحية إن شاء اهللا وحنن نعمل عليها منذ فترة طويلة ولكن أجد الوقت املناسب إلطالقها                

طريقاً مغايراً   باختيار مكة عاصمة للثقافة جائزة االثنينية وسنختار هلا          ٢٠٠٥إن شاء اهللا، وأيضاً سنة      
 أن  نوهي التواصل بني الشرق والغرب، وهي طريق صعبة ليس يف اختيار ما سينشر، ولكن كما تعلمو               

القنوات يف اخلارج وبالذات يف أمريكا قنوات صعبة، والعمود الفقري الذي نعتمد عليه يف هذا أو                  
ي الدكتورة سلمى اجليوسي،    اليت عمودها الفقر  "  روتاب"سنعتمد عليه يف هذا إن شاء اهللا هو مؤسسة          

إن شاء اهللا أخذ طريقه     آخر  فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا لذلك وسيتبع اجلائزة أن هناك مشروع             
وسيرسى من تلك السنة بترسية االثنينية يف بالد عربية أخرى للفائزين جبائزة االثنينية بأسلوب وطريقة               

 عاداته وتقاليده وطرقه، هذا ما حيضرين اآلن باعتبار أن هذا           كل بلد، وليس لنا إال املسمى وللبلد طبعاً       
حق من حقوقكم وباعتبار أن هذا النتاج إذا كنت وصلت إليه وصلت إليه بفضل مساندتكم، وفضل                 
األساتذة الكرام الذين أعطونا شرف تكرميهم، وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا متكاتفني، لبلوغ               

 .اف أوسع وأكرب خلدمة الثقافة واألدب، وما خيدم ديننا ووطننا وأمتناهذه األهداف وألهد
شاكراً لضيفنا الكرمي ما أمتعنا به يف هذه األمسية االستثنائية اليت بلغ فيها من تكلموا العدد                  
الذي أنتم تعلمون، مع العلم أنه مل يبلغ يف اثنينية أخرى وهي مستثناة، كما جرت العادة أرجو أن                    

اتنا إن شاء اهللا للمتكلمني ال تزيد عن أربعة وأرجو أن يتصلوا بسكرتارية االثنينية لتسجيل               تكون كلم 
أمسائهم ألن األسبقية ستكون ملن تفضل باالتصال أوالً، أشكر لكم وأترك لسعادة الضيف وأستاذنا                

 .ه، وشكراًالكبري أن جييب على أسئلة احلضور، وأرجو أن تردين أسئلتكم الكرمية لعرضها على سعادت
عن الصدور  "  املسائية"ما سبب احتجاب    :  السؤال من األستاذ علي املنقري    :  عريف احلفل 

 بالرغم من جناحها وهل هناك نية إلعادة إصدارها؟



أنا كتبت كلمة يف آخر عدد صدر منها قبل احتجاا أوضحت           "  املسائية:  "األستاذ خالد املالك  
ة كاملة بأن موضوع التوزيع كان سبباً من أسباب عدم جناح           فيه من خالل الكلمة اليت نشرت يف صفح       

؛ ألن شركة التوزيع والطريان يقومون بالعمل بنقل الصحف يف الصباح للصحف جمتمعة               "املسائية"
تصدر بعد  "  املسائية"بالنسبة للطريان، وبالنسبة لشركة التوزيع توزعها يف دورة واحدة، وصحيفة             

توزيعها يف غري مدينة الرياض بنفس اليوم، وحىت يف مدينة الرياض كانت            الظهر وهذا جيعلها غري ممكن      
املبيعات متواضعة ألن القارئ يكون يف هذا الوقت قد اطلع على صحف الصباح ومل يعد حباجة إىل                   

حبيث يتم طباعتها يف الصباح وتوزيعها قبل       "  املسائية"قراءة صحيفة مسائية، وحاولنا التبكري بإصدار       
لكن حىت هذه احملاولة مل تكن يف التفكري الذي كنا نفكر فيه وهو أن يتم بيعها بكميات تساعد                  الظهر، و 

، ولذلك رأى جملس    "املسائية"على حصول املؤسسة على حصة معينة من اإلعالنات تغطي نفقات             
 اإلدارة بعد عشرين عاماً من صدور هذه الصحيفة، وانتظار طويل ودراسة مكثفة ملستقبلها أن يتم                
إيقافها، وأن يصدر بديالً هلا صحيفة يومية أخرى، تكون حسب تقدير املؤسسة هلا فرص أفضل للنجاح                
وهي صحيفة سوف تعىن باألسرة، وصدرت موافقة املقام السامي على إصدارها، واآلن هناك مفامهة               

 . على حتديد الوقت املناسب للصدور
         ختاطب ..  ا ختاطب األسرة، ختاطب البيت    هذه الصحيفة اليت رمبا حتقق النجاح من خالل أ

وتم بقضايا أخرى غري القضايا اليت تنال الكثري من االهتمام يف الصحف             ..  الرجل..  املرأة..  الطفل
ملن تابعها وملن سأل كانت هناك كثري من املواضيع          "  املسائية"أن  :  احمللية، هذا جانب، اجلانب الثاين    
وهذه فقط  "  اجلزيرة"مصغرة من   "  اجلزيرة"صحف وكأا نسخة من     مشاة للمواضيع اليت تنشر يف ال     

 .األسباب
 : السؤال الثاين من األستاذ أشرف السيد سامل: عريف احلفل

أنا أحد الذين أعرضوا عن شراء الصحف منذ أن اشتركت يف شبكة اإلنترنت، حيث أن               
ة أكثر من عشرة صحف     الوقت ال يسمح باجلمع بني األمرين، كما أن الشبكة تتيح يل مطالع            

يومية بني سعودية وخليجية ومصرية ودولية، وهو ما مل يكن متاحاً يل اقتناؤه وسؤايل عن تأثري                 
 .هذه الشبكة على الصحافة والعالقة بينها ومستقبل هذه العالقة؟ ولكم جزيل الشكر

 

ستخدمت كما تعرفون هي أول صحيفة سعودية أدخلت أو ا         "  اجلزيرة:  "األستاذ خالد املالك  
اإلنترنت يف تقدمي صحيفتها للقراء، وكان هذا يف وقت مبكر بأكثر من ثالثة سنوات عن أقرب                   

اجلريدة ال يستطيع القارئ يف اململكة أن يطلع عليها قبل          ..  صحيفة بدأت باإلنترنت، ولكن حنن طبعاً     
عند الساعة  "  اجلزيرة"الدخول إىل موقع    يستطيع القارىء على مستوى اململكة      الساعة السابعة صباحاً،  



، وهذا التوقيت بنظرنا هو وقت غري ممكن أن يتأخر الطالب عن مدرسته ملشاهدة أو                 صباحاً السابعة
عند "  اجلزيرة"لقراءة اجلريدة، كذلك املوظف، بالنسبة خلارج اململكة فنحن منكِّن القارئ وملن يرغب              

 ميكن للقارئ السعودي أن يقرأها غداً وليس يف         الساعة الثانية عشر ليالً أن يقرأ جريدة هذا اليوم، اليت         
 .هذا املساء

الواقع يفترض أن يكون هلا تأثري، يعين كون الصحيفة موجودة على اإلنترنت وال يكلف                 
اإلطالع عليها ماالً وال جهداً، وهي جزءاً من اهتمام ولعبة املتابعني ملواقع اإلنترنت، أنا أعتقد قد                  

 يف  ذكرتأنا  ..  هذا هو السر يف عدم منو بنظري التوزيع يف مجيع صحفنا احمللية           يكون هلا بعض التأثري و    
الذي كانت حتققه قبل عشرين عاماً، الواقع ملا ينظر         "  اجلزيرة"كلها مل تصل إىل رقم      أن الصحف     كلميت

 اإلنسان منذ عشرين عاماً إىل اليوم كم من املواليد، كم من  الصغار ما كانوا يقرأون الصحف، كم                  
 املرحلة الثانوية، سيجد أنه رقم كبري، سكان جدة قبل عشرين           أكملواالذين  كم  ،  ات من اجلامع  خترج

سنة أو الرياض غري اليوم، ومع ذلك أرقام التوزيع هي أرقام متواضعة، طبعاً األسباب كثرية لكن قد                  
يدة بريالني، خصوصاً   يكون من بينها اآلن هو جلوء كثري من القراء إىل اإلنترنت عوضاً عن شراء اجلر               

 . القراء يف الوقت احلاضرمداخيلإذا وضعنا باالعتبار 
 : السؤال من األستاذ حممد احلسون عضو مؤسسة عكاظ: عريف احلفل

حبكم جتربتكم كمدير عام سابق للشركة الوطنية لتوزيع الصحف باإلضافة إىل خربتكم             
راءة الصحف السعودية يف دول اخلليج      كرئيس حترير حمترف ما هو تفسريكم لعدم اإلقبال على ق         

رغم تواجدها يف تلك األسواق بينما الصحف واالت اخلليجية باملقارنة جتد رواجاً لدينا يف                
 أسواق اململكة؟ 

 

كانت مرحلة    أوالًً أنا أتكلم عن ست سنوات كمدير عام للشركة،         :  األستاذ خالد املالك  
وعات املوجودة من الصحف السعودية حمدودة، كان هناك        تأسيسية بالنسبة للشركة، وكانت عدد املطب     

بعض الصحف ال توزع عن طريق الشركة الوطنية، رغم مسامهتهم يف الشركة ألا كانت مرحلة                 
الصحف اخلليجية يف ذلك الوقت كانت توزع أرقام خيالية داخل اململكة، بعض             فإن   تأسيسية، وبالتايل 

كانت تبيع يومياً يف    "  القبس"ململكة، أذكر أن صحيفة     صحف الكويت كانت توزع أكثر من صحف ا       
حدود أربعني ألف نسخة يف اململكة، اليوم تغريت الصورة، صحف الكويت وغري صحف الكويت ال                

 باململكة، وليس هلا سوق كما يتوقع األستاذ حممد احلسون، أنا أعتقد نعم هي سوقها يف اململكة                  باعت
 دول اخلليج، ولكن ليست هي الصحف اليت تشترى من منافذ           أفضل من سوق الصحافة السعودية يف     

 .التوزيع يف اململكة



املشكلة بالنسبة لصحافة اململكة أن عملية التواجد، عملية النقل، والوصول إىل دول اخلليج هي              
 تصل بسهولة   هينية ومل يصلوا إىل اآلن إىل نتائج فيها، بالنسبة إىل صحافة اخلليج ف            ضعملية شائكة وم  

والنظرة الصحيحة، هو أن سوق اململكة سوق كبري، يعين         ..  إىل اململكة، الوضع الطبيعي اآلن هو أنه      
 اع فلذلك طبيعي أن تب    ،كم سكان أي دولة خليجية مقارنة بأي مدينة يف اململكة جدة أو الرياض              

لصحافة صحف اخلليج يف اململكة بكمية ولو ما هي كبرية يف حني أنك أنت ال تستطيع أن تبيع ا                    
السعودية يف دول اخلليج، املشكلة هي أن شركة التوزيع أمامها مسؤولية حقيقة جنحت حملياً، حتقق                 
أرباح هائلة سنوياً، رأس مال العامل عندها كبري جداً، توسعت يف عملها وبدأت يف شراء الورق نيابة                  

ل هذا عمل كبري مميز     عن املؤسسات الصحفية، وهذا طبعاً ضاعف أيضاً من دخوهلا، ولكن مل يقاب             
، أنا أعتقد أن الصحف     اًمدروس حبيث أنه نقل عملية التوزيع إىل أسلوب علمي أصح مما كان قائم             

السعودية أيضاً عليها أن تطور مستواها حىت تكون مقبولة يف اخلليج، ألن لدى اخلليج صحافتهم،                 
حافة السعودية إال حني جيد أن فيها        إىل الص  اخلليجي القارئ   ألجيوسيكون اإلقبال عليها، وال ميكن أن       

  ..ما مييزها عن صحافة البلد نفسه
ن، يعين عندنا مثالً عدد منهم      وون الصحف مصري  ؤالواقع أيضاً أن صحافة مصر مثالً، الذين يقر       

 فالصحف أيضاً تراجع توزيعها عما كانت عليه،        ،املصريني رمبا أقل اآلن   صحف  ولو الحظت اآلن أن     
 جيب أن تتطور    بل..  ننا ال نتحجج وال نبحث عن مربر أنه واهللا طريان وال واهللا أنه             لذلك أهم نقطة أ   

الصحف السعودية، والفرصة متاحة للتطوير ألن أدوات التطوير اليت يستطيع أي رئيس حترير أن                
غريها قبل عشرين سنة ألن فرص التفوق الفنية بالذات          ..  يستخدمها اليوم غريها قبل عشر سنوات     

ية ومصادر املعلومات هي اليوم شيء كبري جداً مقارنة ملا كانت عليه وأنا أقول هذا عن مقارنة                 والطباع
بني املرحلة األوىل بالنسبة يل واملرحلة احلالية بني ما أجده اآلن متاح يل وبني ما كنت أحبث عنه يف                     

 .  املاضي، شكراً
 : الدكتور يوسف العارف يسأل: عريف احلفل

لغازي القصييب رسالة املتنيب األخرية     "  اجلزيرة" الشهرية اليت نشرا     ةما هو أثر القصيد   
 سيف الدولة على املستوى الشخصي خلالد املالك وعلى املستوى الصحفي للجزيرة؟

 

واهللا أنا أعتقد أنه ليس هناك أي تأثري، خالد املالك رئيس حترير سنوات              :  األستاذ خالد املالك  
كما كان، وخالل الفترة بني الرئاسة األوىل والثانية فأنا كنت           "  جلزيرةا"طويلة وعاد مرة أخرى إىل      

 دون أي تأثريات يف نفسي، مل أشعر يف حلظة من اللحظات أنين أُعامل بغري ما أكون رئيس                    اًموجود
، كل ما هنالك أن هناك      "اجلزيرة"حترير، ولذلك أنا ال أعتقد أنه هلا أي تأثري على شخصي وال على               



 أكثر مما   ئاًوعدت إليها أرجو أن أكون بعوديت أن أعمل شي        "  اجلزيرة"ة طويلة قضيتها خارج     فترة إجاز 
 .عملته يف املرحلة األوىل
 :األستاذ سليمان سامل، يف عصر الفضائيات واإلنترنت: عريف احلفل

 احلرية  هامش  وأن  خاصةً والعامل العريب،    اململكة  يف  الصحافة  مستقبلكيف تنظرون إىل    
  أكثر رحابة يف هاتني الوسيلتني منه يف الصحافة ألسباٍب نعرفها مجيعاً؟ورأتص كما

 

أنا أتصور أن املقارنة طبعاً بني وسيلة وأخرى أساساً غري موجودة وأنا             :  األستاذ خالد املالك  
 تكمل بعضها، بنظري أن القنوات الفضائية تقدم اخلرب العاجل             كلَّها أعتقد أن الوسائل اإلعالمية   

الحق والتغطية الشاملة وأصبح هلا تواجد وال غىن عنها، ولكن حنن يف الصحف مع تواضع وأؤكد                واملت
، التوزيع دون استثناء جلميع الصحف فلم نلحظ تراجع كبري بفعل الفضائيات،             )التواضع(على هذا   

صحيفة هي الصحف حمافظة تقريباً على أرقام توزيعها وبنفس املعدالت ومبستويات الرجيع، وقد تزيد              
على حساب أخرى يف مرحلة مث تتراجع وتتفوق على الصحف األخرى، وأنا أعرف أنه حىت مع                   

 يفترض أن يرتفع رقم توزيع الصحف       -هي صحيفة جديدة  –..  يفترض أن "  الوطن"صدور صحيفة   
هي "  الوطن"من كميات مباعة يومياً ولكن احلقيقة ألن         "  الوطن"السعودية مبقدار ما حصلت عليه       

ضمن الصحف وكان إمجايل رقم توزيع جلمع الصحف يف حدود املعدل قبل صدور صحيفة               انضمت  
 ". الوطن"

ولذلك أنا أعتقد أنه ليس هناك يف الوقت احلاضر تأثري من الفضائيات ال أعرف يف املستقبل ما                  
ة الذي سيحدث، ولكن  أعتقد أن التحدي كبري وعلينا كعاملني يف هذا القطاع يف املؤسسات الصحفي               

أن نعمل على أن أي وسيلة جديدة تدخل تقنية جديدة تضاف إىل اإلعالم فهي تشكل ما يف شك                    
 .منافسة وتشكل حتدي أيضاً فالفضائيات واإلنترنت هي جزءاً من ذلك

 : السؤال من األستاذ غياث عبد الباقي الشريقي يقول: عريف احلفل
دود الرمسية وخطابات بعض اإلدارات رئة القراء ولكن جند أن الر )  عزيزيت اجلزيرة (صفحة  

 ؟)عزيزيت اجلزيرة(احلكومية حتتل الصفحة وتستحوذ على أكثرها فهل من سبيل لزيادة صفحات 
 

عمرها احلقيقي أخذت رمبا االسم عمرها أكثر من         "  اجلزيرة"صحيفة  :  األستاذ خالد املالك  
وجذر ويرتفع أحياناً مستواها ويهبط      وهي تصدر هذه الصفحة، وطبعاً هي متر بفترات مد           اًثالثني عام 

" اجلزيرة" من التعقيبات على ما ينشر يف         الًأحياناً أخرى، وفقاً لوجود احملرر واملتابع الذي يتلقى سي         
ومع عوديت كانت صفحة واحدة ويعين وضعناها صفحتني على مدى أكثر من سنتني، ومع التطوير                 



 صفحة واحدة فقط، والواقع أن صاحب السؤال حمق يف          األخري الذي بدأ قبل أربعة شهور أعدناها إىل       
جانب وهو أنه كانت ردود الوزارات واجلهات احلكومية كانت تنشر يف صفحة أخرى غري صفحة                 

كانت خمصصة فقط لردود القراء على ما ينشر وتعقيبات         )  عزيزيت اجلزيرة (وصفحة  )  عزيزيت اجلزيرة (
املا أن الردود من اجلهة احلكومية أو من قراء أا تعقيبات           ، لكن أسرة التحرير رأت ط     "اجلزيرة"على  

على ما ينشر يف اجلزيرة فقد رؤي أا تضم كلها يف صفحة واحدة لتسهيل األمر على القارئ، طبعاً                   
اقتراح بالعودة إىل صفحتني هو ممكن ويعين وفقاً لقراءة نتائج تغيري من صفحتني إىل صفحة إن شاء اهللا                  

 .ما يتمناه القارئحنقق دائماً 
 :األستاذ عبد احلميد الدرهلي يتساءل: عريف احلفل

ما سبب عزوف القارئ السعودي عن قراءة الصحف احمللية؟ هل السبب الفضائيات أم              
 تفاهة املواضيع واملقاالت اليت تنشرها؟

 

أنا أعتقد أين أجبت على هذا السؤال يف سؤال سابق، وحتدثت عن              :  األستاذ خالد املالك  
الصحف وقلت أا حتتاج إىل تطوير من أجل تنمية املبيعات وحتدثت أيضاً عن دور الفضائيات                   
واإلنترنت يف احلد من انتشار الصحف السعودية، وأضيف وأقول أن الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع              

اعد على  عليها مسؤولية كبرية يف حتسني أدائها وتطوير آلية العمل عندها وإضافة مستجدات أخرى تس             
بالنسبة للمواضيع التافهة طبعاً هي مسألة      .  تطوير وحتسني املستوى التوزيعي والتسويقي للصحف احمللية      

نسبية، فما أراه أنا تافهاً قد يراه اآلخر جيداً، لكن سواء صحافة اململكة أو أي صحافة ال ميكن أن                     
ال يرتقي إىل مستوى الصحيفة اليت      ختلو من وجود بعض ما ينشر فيها مما كان ينبغي عدم نشره ومما               

 . من هذا العاملًءحتترم نفسها، وصحافتنا هي جز
 : األستاذ عبد الرمحن املعمر، يقول: عريف احلفل

). ال تلم إال نفسك إذا تعرفت على شاعر خارج دواوينه         (يقول صديقكم غازي القصييب     
 كلهم، فبعضهم يكتب ما     أال ترى معي يا أخي أن هذا ينطبق اليوم على بعض الصحفيني ال              

 خيتلف مع تصرفاته كيف السبيل إىل تقومي هذا االعوجاج أو التقليل منه؟
 

املسألة ليست يف الصحف، حىت على مستوى اللقاءات الشخصية           :  األستاذ خالد املالك  
ذه واملناسبات، اإلنسان أحياناً يظهر بشخصية خمتلفة عن واقعه ويتحدث بصورة مغايرة ملا يفكر فيه وه              

 أن الصحف املفروض أن حترص وأن تتأكد أن العاملني فيها جيب أن               لذلكطبيعة البشر ، املعاجلة     
يكونوا على مستوى جيد وعلى مستوى ممارسة هذه املهنة ألا كما ذكر األخ الشاعر الدكتور عبد                 



من جيد يف   ب أال يعمل فيها إال      الصحافة رسالة ورسالة خطرية ومهمة جداً وجي       (الرمحن العشماوي   
 ).أنه يف مستوى هذا العمل الكبريونفسه الكفاءة 

 : األستاذ عبد اهللا فراج الشريف، يقول: عريف احلفل
يف مرحليت رئاستكم لتحريرها ذات لون خمتلف، حدثنا عنهما من ناحية اجلرأة يف " اجلزيرة"

 .الطرح مع إتاحة الفرصة للرأي اآلخر واحلرص على تنوع الرأي وتعدده
 

أنا سين اآلن وسين يف املرحلة األوىل أيضاً خمتلف متاماً، فأنا استلمت              :  ستاذ خالد املالك  األ
 اآلن وأنا أُطل على الستني،      يهاطبعاً وعمري مل يصل ثالثني عاماً رئيساً لتحريرها، وأعود إل         "  اجلزيرة"

بنفس "  اجلزيرة"ميكن هي تناسب مرحلة العمر كنا حناول طبعاً أن نتقمص شخصية الشباب ونقدم                
اآلن حنن نقارن     أشري إىل شيء مهم جداً يف املوضوع وهو       أن  الروح اليت كانت عليه، لكن أنا أحب        

آنذاك وطبعاً يف   "  للجزيرة"يف ذلك الوقت مبا كانت عليه الصحف احمللية األخرى املنافسة            "  اجلزيرة"
تأهيالً لكسب القارئ، وهي كذلك     األسبقية يف التفوق واألكثر     "  للجزيرة"ذلك الوقت ميكن أن نعطي      

 . يف ذلك الوقت
اليوم أعتقد أن صحفنا مجيعاً اليت مل تكن متلك مقرات يف ذلك الوقت ومل متلك مطابع، وكانت                  

تتميز بكثري من اإلمكانات اليت ال تتوفر لدى الصحف األخرى، اليوم الصحف مجيعها                "  اجلزيرة"
ك إمكانيات كبرية جداً تؤهلها ألن تظهر بصورة جيدة، ولدينا          ستثناء عدد حمدود جداً مجيعها اآلن متل      با

بصحف أيضاً  "  اجلزيرة"اآلن أكثر من عدة صحف كلها يف مستوى جيد وهنا تصبح املقارنة، مقارنة               
عندها املستوى وعندها اإلمكانيات وعندها أيضاً القدرة على املنافسة، لعل األخوان والكثري منهم               

 طبعاً أن يعمل شيء أكثر مما حتقق وهذا من حقهم وأنا طبعاً أعمل على هذا                 ملون من خالد املالك   أي
 . الشيء، وعسى أن أوفق

املشكلة هي كما ذكرت لكم هي مشكلة وقت، يعين املدة اليت عدت فيها هي فترة حمدودة جداً                 
ل  أستار جديدة فقط هي بناء مؤسسة من جديد، يعين خال            تال تزال، الشيء الثاين هي بناء ليس       

السنتني وبضعة شهور منذ عوديت حنن خالل هذه الفترة استطعنا أن نبين مؤسسة من جديد جريدة                  
ما كان هلا أن تستطيع أن تنافس لو مل توفر خالل هذه الفترة الزمنية القصرية الكثري من                   "  اجلزيرة"

بعني هلا، هذه   اإلمكانيات، هذه اإلمكانيات وبعض احلضور أعضاء يف املؤسسات الصحفية وبعضهم متا          
اإلمكانيات ال ميكن أن يقبل أعضاء املؤسسة أن ميدوا مؤسسام مبزيد من املال حىت توفر هذه                    

مل نطلب من أعضاء املؤسسات الصحفية رياالً واحداً، وكانت           "  اجلزيرة"اإلمكانيات، يف صحيفة    
 صحيفة جديدة، مع ذلك     عند عوديت ليس فيها ما يغري لبناء إمكانات جديدة خللق         "  اجلزيرة"صحيفة  



حتملنا هذه املسؤولية واستطعنا يف غضون السنتني وبضعة شهور أن نضيف أكثر من مخسني مليون ريال                
مطابع جديدة ونظام نشر جديد وإمكانات جديدة من دخل املؤسسة الذايت نتيجة منو اإلعالن، نتيجة                

 باملائة عن كل سنة أرباحاً ألعضاء       زيادة التوزيع ليس هذا فقط وأن نوزع يف غضون العامني عشرين           
 .املؤسسة

اآلن هي يف مرحلة أيضاً      "  اجلزيرة"فهذه أُسس ضرورية لبناء صحيفة املستقبل، فمؤسسة          
" اجلزيرة"قدم الصحيفة اليت نتمناها، وأنا ال أريد أن أحتدث وأُقيم           نإضافات جديدة إىل إمكاناا حىت      

 أن تضعها مع أي صحيفة سعودية موجودة اآلن، وتستطيع أن           تستطيع"  اجلزيرة"ولكن أعتقد اآلن أن     
بالصحف القائمة  "  اجلزيرة"، العدل أن أُقارن     "اجلزيرة"بـ  "  اجلزيرة"حتكم ليس من العدل أن أُقارن       

يف مرحلة يف ظروف    "  اجلزيرة"يف مرحلة مع    "  اجلزيرة"احلالية، هذا هو التقييم الصحيح، أما حني أقيم         
، التقييم الصحيح هو أن     اً صحيح اً تقييم ليسفهذا  ..  يف أسرة حترير خمتلفة   ..  واء خمتلفة يف أج ..  خمتلفة
مع الصحف القائمة اآلن، قد تتفوق يف جانب، قد يتفوق الزمالء يف جانب آخر ،املهم               "  اجلزيرة"أُقيم  

 .، شكراً على دراسة صحيحة علمية موثقة وقابلة للدفاع عن أي تقييماًأن يكون هناك التقييم مبني
 :األستاذ جربيل أبو ديه: عريف احلفل

من يعرفون خالد املالك من قبل يشعرون أن خالد املالك اليوم ليس هو ذلك السابق                 
 ما هو السر؟.. خاصة يف حسه الصحفي وجرأته ومشاكساته ومتيز طرحه الصحفي

 

ذي أشار إليه يف    اجلرأة واجلهد ال  ..  ما أعتقد أين كنت ذه الصفات      :  األستاذ خالد املالك  
 عقلية  نّ مل أتغري بينما كنت عليه يف مرحلة رئاسة أ         ينجوانبه اليت قارا مبا هو قائم اآلن، أنا أعتقد أن         

نظرة القارئ اختلفت، الوسائل اليت أصبح القارئ يطلع عليها ما كانت             والقارئ أيضاً اختلفت،    
طال –لية، اليوم اآلن كل الفضاء        يف صحافته احمل   اًموجودة يف ذلك الوقت، وكان القارئ حمصور       

 أمام القارئ يشاهد أشياء كثرية ويستمع إىل أشياء مهمة ويستخدم كل اإلمكانات املتاحة له                -عمرك
للتعرف على ما جيري يف هذا الكون، وبالتايل فالظروف خمتلفة متاماً، وما ميكن حنن أن نتصور أنه إذا                   

 يف ذلك الوقت وكان يتطلب منا اجلرأة يف الطرح للفت           كان هناك مثالً نواقص إذا كان هناك قصور       
النظر للكتابة عنها فقد تكون كثري من هذه األمور مل يعد هناك حاجة إىل الكتابة عنها، وقد تكون هناك                   

               شغل، أصبح الشأن   أمور أخرى استجدت، اآلن اململكة مل يكن الشأن الداخلي اآلن هو الذي ي
نا الكثري نتيجة الظروف اليت استجدت، فلذلك اآلن الصحافة وليست          يأخذ من وقت   و اخلارجي يشغلنا 

طروحاا خمتلفة عما كانت عليه منذ عشرين عاماً، وقد يتغري األمر بعد عشرة سنوات، اهللا                "  اجلزيرة"
أعلم كيف سيصري الوضع، ولذلك حنن جيب أن ننظر إىل الصحف السعودية على أا يف هذه املرحلة                  



ت إىل ما كانت عليه رسالته يف املاضي، وبالتايل قد يكون هناك بعض التغري يف أسلوب                هلا رسالة أضيف  
 .مقارنة مبا كانت عليه يف املاضي" اجلزيرة"الطرح ويف نوعية املواضيع اليت تقدمها 

قبل سنوات عديدة   "  اجلزيرة"يف  "  إفطارك األخري "أيها الكرمي خالد املالك، بني      :  عريف احلفل 
 :ل يف اجلزيرة أيضاً بعد عودتك جمدداً مسافة، أسألوإفطارك األو

كيف رأيتها وهل غريت عندك بعض املفاهيم اليت آمنت ا ذات يوم، ولو افترضنا أن                 
نشرها اليوم أم أن    تهل س "  اجلزيرة"رسالة أخرية لسيف من سيوف الدولة وردت إىل جريدة           

 .رؤيتك قد اختلفت؟ مسري خوجه بكة
 

عند تسلمي هلا أنا تسلمتها صحيفة أسبوعية، وبطبيعة        "  اجلزيرة"الواقع أن   :  كاألستاذ خالد املال  
احلال حني صدرت كصحيفة يومية كان الوضع خمتلف، ومن حيث التوجه العام للصحيفة اليومية                
مقارنة مبا كانت عليه كصحيفة أسبوعية، وهذا أشار إليه بوضوح األستاذ عبد الرمحن املعمر رئيس                 

عدت إليها وأنا   "  اجلزيرة"ك الوقت، وكنت من أسرة التحرير، وحني عوديت اليوم إىل            التحرير يف ذل  
 أا كانت حتتاج إىل جهد كبري جداً للنهوض          -وهذا متفق عليه ومعروف   –"  اجلزيرة"أعتقد من أن    

مبستواها ولتقدميها بصورة أفضل، ومل يكن مهي فقط أن أنشر قصيدة، أو ال أنشرها ومل يكن هذا هو                   
لكي أُراهن على أنين سوف أنشر هذا       "  اجلزيرة"السؤال أمام املطروح أمامي، ومل آيت من جديد إىل           

النوع من القصائد، لقد نشرت القصيدة يف ذلك الوقت وهاأنا اآلن أنشر عدة قصائد، وأعتقد أن                  
حيدة اليت  هي الو "  اجلزيرة"هي الوحيدة وهذا هو اخلط الذي كان سائداً يف ذلك الوقت،             "  اجلزيرة"

تنشر قصائد يف صفحة كاملة وبيننا الدكتور الشاعر عبد الرمحن العشماوي، يكاد ال مير شهر إال وله                  
أغلبها عن وضع   بل  قصيدة، فلدينا شعراء ينشرون القصائد يف خمتلف أغراض الشعر، وكثري منها              

 من سبتمرب، أشياء من     ١١اململكة سياسياً، عالقتها بالدول، قضية فلسطني، قضية أفغانستان، أحداث          
هذا النوع، فنحن ال نتحدث عن قصيدة معينة، وال يشغلنا قصيدة معينة، وليست مهنا الكثري، ومل تكن                 
القصيدة هي فقط اليت كانت الشغل الشاغل واهلم الكبري بالنسبة يل، ال يف املرحلة األوىل وال حني                   

 جزء من جناح اجلريدة، أنا نعم أهتم ذا اجلانب          الشعر ما هو إال   "  اجلزيرة"عوديت، أنا أفكر كيف أقدم      
، وهذا  "اجلزيرة"وأعتقد أن له متذوقني، حىت وإن مل يكونوا كُثر، ولكنه جزء مكمل لشخصية جريدة                

كان موجود كما ذكرت لكم يف املاضي وسيستمر اآلن، وأي قصيدة تأيت إلينا سوف تقرأ وإذا ما                   
 . م سوف تنشروجدنا فيها أا ختدم الصاحل العا

 : السؤال األخري، من األستاذ مهدي الزهراين: عريف احلفل



يف لقاء له يف اثنينية حممد بن حسني يف الرياض أن            "  الرياض"ذكر رئيس حترير جريدة     
هي من  "  اجلزيرة"هي أكرب الصحف توزيعاً، بينما ذكرت يف هذا املساء أن            "  الرياض"جريدة  

داً سيأيت من يقول غري ذلك، نريد أن نعرف حجم التوزيع لصحفنا        أكرب الصحف توزيعاً، ورمبا غ    
 ".اجلزيرة"اليومية أو جريدة 

 

هي أكثر الصحف   "  اجلزيرة"أريد أن أصحح معلومة، أنا مل أقل أن         :  أوالً:  األستاذ خالد املالك  
يفة سعودية  قبل عشرين عاماً كانت توزع أكثر مما توزعه أي صح         "  اجلزيرة"توزيعاً، أنا حتدثت عن أن      

ال توجد  :  اليوم أا األوسع انتشاراً بني الصحف هذه ناحية، الناحية الثانية         "  اجلزيرة"اليوم، مل أقل أن     
أرقام توزيعية ألي صحيفة حقيقية معلنة وموثقة، وكل صحيفة عندما تقابل رئيس حتريرها سيقول أنه                

ال يوجد جهة تستطيع أو يناط ا        يوزع أكثر من الصحف األخرى، وهذه عملية طبيعية طاملا أنه             
 .مسؤولية اإلفصاح عن توزيع مجيع الصحف السعودية

 أكثر الصحف احمللية توزيعاً فال تصدقوه، ألنه        أن اجلزيرة  حالياً إذا جاء لكم خالد املالك وقال        
 الوطن  يبحث عن إعالن وبالتايل فهو يتحدث عن أرقام توزيعية، تأيت إىل عكاظ أو إىل املدينة، أو إىل                 

 يدعي بأنه األكثر توزيعاً بني الصحف احمللية، وأنا يف ظل غياب اجلهة اليت تتوىل هذه                 كالًستجد أن   
املسؤولية ال ألوم رؤساء التحرير وال مديري عموم املؤسسات الصحفية، حني يتحدثون عن أرقام                

ى وتتحدث عن أا األكثر     أو أي صحيفة أخر   "  اجلزيرة"فلكية لتوزيعهم، اخلطورة األكثر ليس أن تأيت        
 وهذه األرقام   ،توزيعاً بني الصحف، اخلطورة أننا نتحدث عن أرقام غري حقيقية ال توجد هذه األرقام              

 . تفوق بكثري األرقام املسجلة لدى الشركة الوطنية للتوزيع
 

  ))ختام األمسية(( 
نية يف هذا املوسم، ونود     نشكر لسعادة األستاذ خالد املالك قبوله لدعوة أول اثني        :  عريف احلفل 

 هو فضيلة األستاذ الدكتور حممد هادي أبو         -إن شاء اهللا  –أن نذكركم بأن ضيف االثنينية القادمة        
 .األجفان، أستاذ الدراسات العليا جبامعة أم القرى

اآلن األستاذ عبد املقصود خوجه يقدم اللوحة التذكارية، لوحة االثنينية هدية لألستاذ خالد               
 .حملتفى بهاملالك، ا


	Index

