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الصحيح  هو الصحفي  اإلعالمية  حرفته  وصناعة  ميلك أدوات  الذي  و   ، العارف هباوهبته  مل   ها واملستغل النشط العاشق ملهنته املتمكن منالصحفي  
املشاغب  املتحرك    هوو  أي  التقليدي  الساكن وغري  الدارجة ختفيفا  واملشاكس  غري  العامة  الصحفية  املداعبة  بلغة  الشقي  الرصينة،  الصحافة  بلغة 

حينما كانت الصحافة الورقية ، وحاليا    ، هذا النمط من الصحفيني اندر وهو مطلب ومبتغى كل رئيس حترير واعيوتسهيال للقول والنطق للمعىن  
نتثرت على رصيف الواقع مثل حبات  ا  ة طباعي لكن الصحافة كمهنة إعالميه واعيمبعناها املهين ال   ة تشعب العمل الصحفي وخفتت الصحافة الورقي 

إذا   ال االسبحة  وتعيشون  اإلنفرط عقدها  الوسائل  من  أمناط شىت  املهنيةن  الواعية وغري  املنضبطة وغري  تساوى يف    ؛ عالمية غري  املتخصص  ألن 
 ..  عالمي الذي يهدم ويدمي  نعاقبه على السوء اإل  تبه أوالكالم مع اجلاهل واألمي ومل يعد بني أيدينا من منسك به ونعا 

الشقا النوع  هو من    ء الزميل حممد  املسائية    امعاكس  امشاكس  و   ا واعيصحفيا  هذا  يف فرتة  لكل حالة ركود ومهادنة ومداهنة، عرفته يف صحيفة 
متاما وكأنه ضابط يف سالح  يطورها مث ينشرها  و كان من هذا النوع ، يفكر مث خيلق الفكرة   اسرتاحتها أو موهتا السريري وليس الدماغي، الشقاء  

  عيه من القراء ينزع مفتاح أمانه مث يفجره بني اجلنود الصحفيني ليموت وجيرح أكرب عدد من هؤالء القوم ليكسب متاب   أرضيا   يسايس لغما   سةاهلند
 .. من خالل براعته يف عمله التفجريي 

الشقا اإل  ءالزميل حممد  املتخصص يف  والكلمة و وهو  اخلرب  يعرف خفااي  إاثرة    ، احتماالهتا ومآالهتا وأتثرياهتاعالم  داخله  مثري ويف  ولكونه  ولكن 
واخلروج عن  والتجديد  املقرونة ابلرأي واملصداقية    ، املستنريةاملثمرة  املثرية  عالمية  صحافية تتحرك ينفر من  السكون والدعة واجملاملة وتستثريه اهلالة اإل 

التقليدية   الصحافة  املمجوج يف منط  والتقليدي  أايمهااملألوف  واإلبداع  بسذاجة  احملافظة    ،الورقية  والنشاط  احليوية  أحدث  والربوز  هرواب من  فقد 
اليت كانت عليها   الصحافية  احلالة  الصحافة وكنت من شهود مرحلته تلك ابلرغم من قنوطي من  أهل  للساكن من  املزعجة  الكثري من احلاالت 

ا  ، املسائية من  بوعيه  ارتقاء  هلا  الطويرقي  هللا  عبد  الدكتور  العظيم  مغادرة  اإلبعد  تريده  الذي  والوضيع  اهلزيل  الصحفي  الواعية  ملستوى  غري  دارة 
وكنت من أهلها وكان هو من سدنتها من الشباب الصحفي يومها الذي عجت هبم مكاتب املسائية يف  ن،  ها الءللصحافة وهي جتين نتائج سو 

 .. حرتافيا افرتة تدريبه وعمله هبا الحقا وبشكل مؤقت وليس 
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يدور يف    ما دار أو   ستباقية ألمر استنباطية  ا أكثر من خيلق الرأي اخلربي من جمرد إشارة بسيطة أو كلمة عارضة أو نبوءة    ء الزميل الشقاهلذا كان  
مجة  ر املهم عنده هو قناعته وت   ،سرة التحرير أ   ارض  بغض النظر عن وجاهة الفكرة لدي غريه أوخطرت على ابله  أو حدث أو حالة ماء    ، تفكريه
 .. رأي   أو ة ىل فعل وحقيقة خربيإلعام وعيه ا

مل تكن حالة  سدة  وألن املسائية يف قيادة الزميل املرحوم األستاذ / حممد الوعيل كانت أشبه ابحلكاية العامة املتداولة أو الربشور التلقيدي لبضاعة كا
مل يكن فيها من  املسائية ، نتقال لصحيفة اليوم وقد حدثالشهيل لال ة معايل الشيخ فيصل دألنه كان خيطط مبساع ؛صحفية ابملعىن املهين الصحيح 

أو يف بدايتها الثانية يف  أانفيها  إهنا مطبوعة ورقية، بعكس بدايتها األوىل اليت كنت مسها الا حيفة املسائية حينها من  مسها ومل يكن لص ا الصحافة اال  
، فحورب فرتك اجلحر ودابه ترفعا وسأسرد بعضا من  يع صحيفة منافسة ألمها اجلزيرة عهد الدكتور / عبد هللا الطويرقي الذي خلق منها يف أساب

 ن بتأن وهدوء .. تلك احلكاايت يف مذكرايت الصحفية اليت  أعدها ال

الزميل   الرأي واخلرب من وجهة نظره  تعليقا  ردا على صحيفة الرايض    ءالشقاحممد  كتب  ه  وقعا من ومل يكن متوقواي  لكنه كان صارخا    ،جيمع بني 
أن ينربي أحدهم من  مل يكن متوقعا منهم  ،اترخيياوصحافييها اجملهولني أن تكون تصادمية مطبوعة خاملة مثل املسائية   أو منكمحرر حتت التجربه 

األستاذ / املرحوم تركي السديري  املتعاونيني فريد على الصحيفة األوىل ابململكة الرايض،  وقد فهم الرأي أو التعليق أو اخلرب على أن املقصود هو  
الزميل   كانت يف العنوان  الذي كتبه   اإلاثرة والقوة والصدمة، اليت الينافسها عليها أحد حىت اليوم ومكانتها  أوال مث الرايض هبيلماهنا وحتريرها الكبري

 . (صدع يف مشال الرايض)  حممد الشقاء 

طالب  مل يزل هو  و ء صحفي متعاون و اثئرة األستاذ القدير تركي السديري رمحه هللا كيف جير  ت ر اثمثري وقوي وصادم هنا صحفيا مجيال لكنه عنوان  
اليكاد يقرأها سوى  ويف صحيفة متواضعة هي املسائية    ، يف قسم اإلعالم أن يقول مثل هذا القول عن الرايض الصحيفة الكبرية واألوىل يف اململكة

الوعيل  أان و ستاذ تركي السديري وهو لنا مجيعا  وبلغ األستاذ الوعيل غضب األ،  رنة ال حتريرا وال توزيعاليس فيه جمال للمقاحمرريها يف تلك الفرتة  
وفوقها  لفكره ومهنيته ومكانته الثقافية والصحافية    ؛عالم عند غريان ساتذة اإلأستاذا يفوق مكانة  أعلى مستوى اململكة    نيعالميكثري من اإلوغريه  

 .. جتماعية اإل

الوعيل عن غضب املرحوم األستاذ تركي السديري وطلب مين التفكري يف حل اإلشكال وكيف ميكن التخاطب مع  حممد  كلمين املرحوم األستاذ  
عتذار وكيف  األستاذ تركي وتنازله بصدق عن الزعل وقبول اال  عتذار فقط بل كيف ميكن التأكد من رضى عتذار منه، وليس االعبد هللا واالأبو  

 وصفاء اخلاطر حنو الوعيل .. عتذار ميكن الوصول اىل قلب األستاذ تركي السديري والتأكد من قبول اال

نين أان الذي  أ ابلرغم من     ،قلت له اترك األمر يل سأتوىل األمر ويل عند األستاذ تركي السديري حظوة غري عادية وتقدير منقطع النظري رمحه هللا 
ومل    ي  له رمحه هللا لكنه مل حيمل عل  وأان الذي خرجت من الرايض مغاضبا   ،وكانت مواقفه معي عظيمةقدره وأجله وهو كذلك  أجيب أن أحرتمه و 

وأعتقد أنين أستحق تلك الوقفة ألنه  ووقف معي يف أزميت أايم اجلزيرة    ، عاملين حىت وأان خارج الرايض ابحرتام وتقدير يليق بهوكان ي  ، يعاتبين قط
 .. كبري يف مواقفه كلها ومعي كان خمتلفا جدا  



الرأي للزميل حممد الشقاء    ه صلت على األستاذ تركي السديري وأبلغته مبوقف األستاذ / حممد الوعيل وخجله منه ووجله من غضبات نتيجة هلذا 
وضد    ضد هإن كان يراه أنه  فيما كتب  عتذار له عن ذلك اخلطأ وجتاوز الزميل حممد الشقاء  ين أان واألستاذ الوعيل لتقدمي االنين أمتىن أن يستقبلأو 

بعد حوار خفيف على هامش    يناه يف مكتبه مساء وقبل اإلعتذار ق وألت  بعد أن صنفنا ومسا أانس كثري أبمسائهم الشخصية واملهنية    فوافق   ،الرايض 
بعد أن دب الود والصفاء  وقال خماطبا الوعيل    ،وقال هذا الصحفي خطري ومراكز ومهنية وجتريد لذوات كثري من الزمالء    أمساء  قضية  الصحافة وال 

وقد تسجن بسببه ايلوعيل أما  نتبه اليسبب لكم إغالق املسائية املتعثرة ، هذا صحفي جامح  ا  : والتصايف والتسامح املعهود من أبو عبد هللا بيننا
فقال أان ماقلت    ، عتذار وصفاء اخلاطر حنو الوعيل على أن يدفع الشقاء الثمن بعد أن قبل االابحلذر  وعدانه    .. القحطاين فلديه جتارب وصبور  

راه صحفيا حيواي نشطا وبعد أن عرفته  أ، الزميل الشقاء  ن كان الزميل الشقاء قد تبلغ بذلك أم ال  وال أعلم إ  ،عاقبه بس أنتبه له وأستثمره صحفيا
فوعيه وثقافته  ،  مدهش وثري من قربه من األستاذ السديري  قوي و سيستفيد بشكل  ألنه كان  الرايض  مبكرا ويف  أنه بدأ صحفيا    متنيت لو،  جيدا

  ، ملن حوله ويرى فيه موهبة صحفية  ةصحفي  ة ي شقاء واملرحوم السديري يعطي كل ساعة جرعات تطوير ال  فهم ووعي   مثل يف هم   تثمر سريعا مع من 
 .. فالرايض تشبه اجلامعة والصحف األخرى تشبه املدارس العامة واملسائية كأهنا مدرسة ليلية حمدودة العطاء هو عليه الزميل الشقاء  وهو ما 

الكثرية املثرية اليت أعرفها وعشتها وكان بطلها الزميل املثري الصحفي   الضيغمي    الشمري  حممد الشقاء  القديروهذه واحدة من حكاايت املسائية 
   . ، له اجملد ينقاد حاليا متجددا ومتطورا ؤاي صحفيا ويف تويرت الصادح ابلرأي والر    األصل

 أ . حممد بن كدم القحطاين                                      @ MOHAMMED_KEDEMتويرت: 


